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 قواعد النشر والتوثيق

 التعريف: مجلة "التاريخية الفلسطينية"
 ني بمختلف مراحله وأبعادهالتخصص: التاريخ الفلسطي

 الجهة/ المصدر: مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني
 الدولة والمدينة: فلسطين، غزة

 الدورية: نصف سنوية. 
 التعريف بالمجلة:

"التاريخية الفلسطينية": مجلة تاريخية علمية محكَّمة نصف سنوية، ُيصدرها مركز 
لسطين، مختصة بالتاريخ العام، التأريخ والتوثيق الفلسطيني في مدينة غزة بف

المعاصر(، تتناول  -الحديث  –اإلسالمي  –والتاريخ الفلسطيني خصوصًا )القديم 
األبعاد: اآلثارية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية، والعسكرية. 
وتنشر األبحاث باللغتين العربية واالنجليزية من نتاج باحثين في فلسطين ومختلف 

ول العالم، والتي لم يسبق نشرها من قبل. وتعبِّر المواد المنشورة في المجلة عن د
آراء مؤلفيها فقط، وال تنشر المجلة ما يتعارض تصريحًا أو تلميحًا مع قيم الشعب 

للنسخة المطبوعة  ISSNالفلسطيني الدينية والوطنية. الرقم المعياري الدولي 
 )  DOI(. وترقيم 2018-2212)(، وللنسخة اإللكترونية 2499-2018)

م، وهي تصدر في 2101. صدر العدد األول للمجلة في مارس 1036981)
 شهري مارس وسبتمبر من كل عام.

 أهداف المجلة:
 .المساهمة في كتابة التاريخ الفلسطيني بمختلف مراحله 
 .التشجيع على كتابة أبحاث علمية أصيلة حول تاريخ فلسطين 
 من الضياع، ومحاوالت التشويه والتزوير، التي  حفظ التاريخ الفلسطيني

 يقوم بها أعداء األمة.
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  توفير منبر علمي للمؤرخين والباحثين الفلسطينيين لكتابة تاريخ فلسطين؛
إذ ال يوجد في فلسطين مجلة تاريخية علمية محكمة مختصة بالتاريخ 

 الفلسطيني.
 قواعد النشر:

ثيــــق وفــــق معــــايير البحــــث العلمــــي، أن تتســــم البحــــوث بالجديــــة واألصــــالة والتو  .0
 وبسالمة اللغة ودّقتها، ومراعاة عالمات الترقيم.

يمــا الباحــث االســتمارات اإللكترونيــة المتعلقــة بــمجراءات تحكــيم بحثــه والمتــوفرة  .2
 نموذج طلب تحكيم بحث. –في موقع المجلة اإللكتروني، وهي: استمارة التعّهد 

أو ما   wordث"، ملف بحثه بصيغة يرِفق الباحث مع "نموذج طلب تحكيم بح .3
يشابهها مـن صـيا الكتابـة الرقميـة الشـاوعة. وتتضـمن صـفحة الغـالف اسـم البحـث 
باللغتين العربية واإلنجليزيـة فقـط. وأمـا اسـم الباحـث وبياناتـه فتـتم مـن خـالل تعبوـة 

 نموذج طلب تحكيم بحث.
 04بــنط  A4صــفحة مقــاس  31أال تتجــاوز األبحــاث المكتوبــة باللغــة العربيــة  .4

كلمــة، شــاملة الهــوامد والجــداول واألشــكال والمراجــع.  0211وبمــا ال يزيــد علــى 
 8صـــفحة بمـــا ال يتجـــاوز  22وأال تتجـــاوز األبحـــاث المكتوبـــة باللغـــة اإلنجليزيـــة 

 آالف كلمة.
ال تنشـــر المجلـــة مرفقـــات البحـــث؛ ســـواء وثـــاوق أو صـــور أو اســـتبانات، لكنهـــا  .2

 مين، وتحتفظ بها لالستخدام عند الطلب.تقبلها ألغراض عرضها على المحكّ 
سـم مـن جهـات  2.2هوامد صفحات البحـث بـاللغتين العربيـة واالنجليزيـة هـي  .8

 الصفحة األربع.
للنص،  04بنط  Simplified Arabicالخط المقبول للبحث باللغة العربية هو  .0

 01غـامق للعنـاوين الرويسـة، وبـنط  08غامق للعناوين الجانبيـة، وبـنط  04وبنط 
 02للهوامد التي يجب أن تكون في نهاية البحث ولـيس أسـفل الصـفحات، وبـنط 

 للجداول واألشكال.
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 04بـنط  Times New Romanالخط المقبول للبحـث باللغـة اإلنجليزيـة هـو  .6
غــامق للعنــاوين الرويســة،  08غــامق للعنــاوين الجانبيــة، وبــنط  04للــنص، وبــنط 

اية البحـث ولـيس أسـفل الصـفحات، للهوامد التي يجب أن تكون في نه 01وبنط 
 للجداول واألشكال. 02وبنط 

( فــي كــل النصــوص 3 2 1ولــيس  023تعتمــد المجلــة األرقــام الهنديــة )أي:  .9
( في النصوص اإلنجليزية. وفي حال األرقام من 3 2 1العربية، واألرقام العربية )

فـوق عشرة أشـخاص ... أمـا مـا  -تكتب بالحروف، مثل: ثالثة رجال  01إلى  0
ذا كــان الــرقم كبيــرا وينتهــي بأصــفار كثيــرة  22ذلــف فيكتــب بــالرقم، مثــل:  جنــديا. واا

 211و -ألـف جنيـه  011يكتب الجزء األول منه بالرقم والثاني بـالحروف، مثـل: 
في الموة أو الماوـة سـواء  09وال تكتب  %09مليون جنيه. وتكتب النسبة المووية 

 في الجداول أو األشكال أو المتن.
يكون البحث قد نشر في مجالت أخرى. ويوقِّع الباحث تعهـدًا إلكترونيـًا  أال .01

 بذلف.
كلمـــة لكـــل   211يتضـــمن البحـــث ملخصـــًا بالعربيـــة واإلنجليزيـــة ال يتجـــاوز  .00

 كلمات. 2منهما، وينتهي الملخص بكلمات مفتاحية ال تتجاوز 
ورة تحتفظ مجلة التاريخية الفلسطينية بحقوق النشر لابحـاث جميعهـا المنشـ .02

فيهـــا، وهـــي المالـــف الوحيـــد للبحـــث، ويجـــب علـــى الباحـــث الحصـــول علـــى موافقـــة 
خطيــة مــن روــيس التحريــر عنــد اســتخدامه البحــث ألمــور أخــرى. ولهيوــة التحريـــر 
الحـــق فـــي إدخـــال تغييـــرات علـــى أســـلوب الكتابـــة أو القواعـــد بمـــا ال يمـــس جـــوهر 

التحفظ أو اإلرجاء أليـة البحث وال نتاوجه. كما تمتلف هيوة التحرير حق النشر أو 
 أبحاث مقدمة إليها، وفق أولوياتها مع إشعار الباحث.

ر هيوة تحرير المجلة مدى مالءمة البحـث المقـدَّم إليهـا للتحكـيم قبـل أن  .03 تقرِّ
تحيله للتحكيم، أو تطلب من الباحـث تعـديالت مواءمـة، وُتشـِعر الباحـث بـذلف فـي 
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المالية المترتِّبـة علـى التقـويم والنشـر قبـل كلتا الحالتين. وعلى الباحث دفع النفقات 
 إرسال بحثه للتحكيم.

ـــين  .04 ـــى محّكمـــي ن اثن تخضـــع األعمـــال المقدمـــة للتحكـــيم الســـري بعرضـــها عل
متخصصـــي ن، وعنـــد رفـــض أحـــدهما للبحـــث ُيعـــرض علـــى ثالـــث، وال ُيجـــاز بحـــث  

ــم  واحــد. وُيخطاــر صــاحب العمــل بقبولــه أو بمالحظــات التحكــيم أو بالحاجــ ة بمحكِّ
ّد األعمال غير المقبولة للنشر إلى أصحابها. إلى المراجعة، وال  ُترا

يخضـــع ترتيــــب المــــواد عنــــد النشــــر العتبـــارات فنيــــة ال عالقــــة لهــــا بمكانــــة  .02
 الباحث أو قيمة العمل.

ترسل هيوـة المجلـة للباحـث نسـخة مـن المجلـة المنشـور بحثـه فيهـا، ونسـخة  .08
 اإللكتروني للباحث.  إلى البريد pdfإلكترونية من المجلة بصيغة 

ــــل أن يكــــون أحــــد مراجــــع البحــــث بحثــــًا منشــــورًا فــــي مجلــــة التاريخيــــة  .00 ُيفضَّ
ــل للباحــث فــي التــاريخ الفلســطيني المعاصــر أن يســتفيد مــن  الفلســطينية. كمــا ُيفضَّ

 األرشيف الشفوي والوثاوقي الكبير المتوافر في مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني.
 ية:قواعد التوثيق والمنهج

تدون اإلحاالت المرجعية في نهايـة البحـث وفـق الـنمط التـالي: إذا كـان المرجـع  .0
أو المصدر كتابًا فيثبـت اسـم المؤلـف، عنـوان الكتـاب أو البحـث، اسـم المتـرِجم 
أو المحقِّق )مكان النشر: الناشـر، الطبعـة، سـنة النشـر( الجـزء أو المجلـد، رقـم 

)بــــين  المؤلــــف، عنــــوان البحــــث الصــــفحة. أمــــا إذا كــــان المرجــــع مجلــــة فيثبــــت
"  " (، اسم المجلة )بخط غامق(، مكان نشـرها، عـدد المجلـة وتاريخهـا، قوسين

ورقم الصفحة. وعند تكـرار االسـتخدام ُيكتفـى بعاولـة المؤلـف، وعنـوان كتابـه أو 
 بحثه، ورقم الجزء والصفحة. راجع نموذج التوثيق والتزم به.

البحــث حســب الحــروف الهجاويــة لكنيــة أو ترتَّــب المراجــع والمصــادر فــي نهايــة  .2
عاولة المؤلف ثم يليها اسـم المؤلـف: عنـوان الكتـاب أو البحـث، )مكـان النشـر: 
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الناشــر، الطبعــة، ســنة النشــر( الجــزء أو المجلــد. واألمــر نفســه بالنســبة للمراجــع 
 األجنبية.

ألسود، ُتدراج الرسوم البيانية واألشكال والجداول في النص، وباللونين األبيض وا .3
قَّم ترقيمًا متسلساًل، وُتكتـب أسـماؤها أسـفلها مباشـرة مـع توثيقهـا فـي هـوامد  وُترا

 البحث.
يشار إلـى المصـادر أو المراجـع فـي مـتن البحـث بأرقـام متسلسـلة، وتوضـع بـين  .4

 .(2)، (0)قوسين إلى األعلى هكذا: 
زية، يتضمن البحث بشكل إلزامي ومتسلسل: ملخص باللغتين العربية ثم اإلنجلي .2

ثم مقدمة علمية منهجية، ثم فصول البحث، ثـم خاتمـة وتوصـيات، ثـم هـوامد 
البحــث، ثــم قاومـــة المصــادر والمراجـــع، ثــم المالحــق إن تطلَّـــب األمــر. وي تـــراف 

هداًء.  للباحث أن يضيف فهرسًا في بداية أو نهاية البحث، وشكرًا واا
ع البحـث، أهميـة تشتمل مقدمة البحث على: فقرة استهاللية ذات عالقة بموضو  .8

البحــث، أهــداف البحــث، منهجيــة البحــث المســتخدامة، أهــم المصــادر األساســية 
 وأهميتها للبحث، خطة البحث.

 جراءات التقدُّم للتحكيم والنشر:إ
  يقوم الباحث بالدخول إلى موقع المجلة اإللكتروني ويطلع على قواعد النشر

ات الموجودة، ثم يرفق البحث وقواعد التوثيق، ونماذج التوثيق، ويما االستمار 
 بالمواصفات المطلوبة، وذلف على الرابط التالي: 

http://www.twtheq.ps/mag/?page=form1 
  إشعارًا من هيوة تحرير المجلة  -عبر بريده اإللكتروني  –عند استالم الباحث

م بحثه وأنه بصدد اإلرسال إلى المحّكمين، يقوم بدفع بالقبول المبدوي لتحكي
خمسون دوالرًا أمريكيًا لمن هم من داخل  $ 21النفقات المالية المطلوبة وقدرها 

ويتم الدفع  ماوة دوالر أمريكي لمن هم من خارج فلسطين. $011فلسطين، أو 

http://www.twtheq.ps/mag/?page=form1
http://www.twtheq.ps/mag/?page=form1
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]تم  journal@twtheq.psعبر التواصل مع المركز على البريد اإللكتروني: 
 م من الرسوم[2121إعفاء عام 

  عد ذلف، يتم إشعار الباحث بنتيجة التحكيم وما هو المطلوب منه من
مالحظات أقرها المحكِّمون. وفي حال تم قبول البحث من المحّكماي ن، يحصل 

ه سيتم نشره في الباحث على شهادة من هيوة تحرير المجلة بقبول بحثه، وأن
 العدد القادم.

 المراسالت:
 رئيس تحرير المجلة:

 د. عصام محمد علي عدوان
iadwan@twtheq.ps 

 سكرتارية التحرير:
 أ.هشام مساعد أبو مطير

 للمراسلة واالتصال
 nal@twtheq.psjourبريد إلكتروني: 
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 ملخص
إبراز الصورة المشرقة للمؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية في إلى  هدفت الدراسة

ظهار جهود وأعمال سالطين المماليف وأمراوهم في دعم ، و فلسطين ودورها اا
. وهي دراسة ذات أهمية في تسليط ية في فلسطينوتشجيع وتفعيل الحركة العلم

برازها للمؤسسات التعليمية والدينية  الضوء على جهود سالطين المماليف العلمية واا
اعتمدت الدراسة منهج البحث التاريخي و  .في فلسطين في العصر المملوكي

 في دعم وتشجيع همجهود سالطين، و المماليف، وتناولت التعريف بالوصفي التحليلي
مشيخة ، و ناظر الحرمين الشريفين القدسي واالبراهيمي، ودور الحركة العلمية

السلطان و جهود السلطان الملف المنصور سيف الدين قالوون و  ،المدرسة الصالحية
انتشار المؤسسات و ، في دعم وتشجيع الحركة العلميةالناصر محمد بن قالوون 

أكدت الدراسة على أن و  . يمارستانالب، و المدارس، و المساجد، كالتعليمية والدينية
مدارس المماليف في فلسطين كانت تسعى لتخريج العلماء والخبراء لتوظيفهم 

 .وتعيينهم في الوظاوف المطلوبة والمهمة في الدولة
 المؤسسات الدينية – الحياة العلمية –فلسطين  –: المماليف كلمات مفتاحية

Abstract 

The study aimed to highlight the bright image of institutions, 

institutes and scientific centers in Palestine and their role, and 

to show the efforts and work of the Mamluk Sultans and their 

princes in supporting, encouraging and activating the scientific 

movement in Palestine. It is an important study in shedding 

light on the efforts of the Mamluk Sultans ’scientific efforts 

and highlighting them for educational and religious institutions 

in the Mamluk era. The study adopted the descriptive 

analytical historical research approach, and it dealt with 

introducing the Mamluks, the efforts of their sultans in 

supporting and encouraging the scientific movement, the role 

of the headmaster of the Two Holy Mosques, Al-Qudsi and 

Ibrahimi, the sheikh of the school, the authority, and the efforts 

of Sultan Al-Mansur Saif Al-Din Qalawun and Sultan Al-
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Nasir Muhammad bin Qalawun in supporting and encouraging 

the scientific movement. Educational and religious institutions, 

such as mosques, schools, and parliament. The study 

emphasized that the Mamluk schools in Palestine were seeking 

to graduate scholars and experts to employ them and assign 

them to the required and important jobs in the state. 

Key words: Mamluks - Palestine - scientific life - religious 

institutions 

 مقدمة:
سواء من حيث  وبالد الشاممصر في  عصورالهم أعصر المماليف من  ديع

ن سالطين أوعلى الرغم من  الحضاري،االزدهار  من حيثو أالتاريخ السياسي 
حققت للبالد المصرية والشامية السيادة  دولتهم نَّ أال عنها، إالمماليف كانوا غرباء 

 ه عام.سالمية بوجالدول اإل الزعامة بينلى مركز إودفعت مصر  واالستقالل،
هجرية  سنة 202في مصر وبالد الشام استمر نحوحكم المماليف  أنويذكر ب

 .(1)(م0200-0221ميالدية ) سنة 280 ما يقابلو أ( ھ846-923)
 

 أهمية الدراسة: 
هذه الدراسة تسلط الضوء على جهود سالطين المماليف في دعم وتشجيع  -

 الحركة العلمية في فلسطين.
ة والدينية فيها، مثل، المساجد توضح الدراسة انتشار المؤسسات التعليمي -

والمدارس والكتاتيب والربط والخوانق والزوايا، والبيمارستانات، ودروها في 
 الحياة العلمية.
 أهداف الدراسة: 

 : إلىالدراسة  تهدف
                                                           

سالم، السيد عبد العزيز، وسالم، سحر عبد العزيز، دراسات في تاريخ األيوبيين والمماليف، اإلسكندرية، مؤسسة شباب  (1)
 .228م،  2114الجامعة، د. ط ,
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براز الصورة المشرقة للمؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية في فلسطين إ أواًل:
 .الحركة العلميةودورها في تنشيط 

نجازاتهم العلمية داخل اا براز دور العلماء العرب والمسلمين وجهودهم و إ: ثانياً 
 فلسطين وخارجها في ظل دولة المماليف.

إظهار جهود وأعمال سالطين المماليف وأمراوهم في دعم وتشجيع وتفعيل  ثالثُا:
 في فلسطين. الحركة العلمية

 الدراسة:منهجية 
وذلف من خالل  التحليلي،الوصفي  يخيالتار الدراسة منهج البحث اعتمدت 

ومن ثم تصنيفها  المختلفة،جمع المعلومات من المصادر والمراجع والدوريات 
 نجازها بشكل علمي موضوعي. اا وتحليلها بما يخدم موضوع الدراسة و  ودراستها،
 المماليك:

والعبد القن هو  ،هابو أيملف  مبي ولد الذي سُ بهو الع ،مماليف عهوالمملوف جم
ن اتخذ أولم يلبث اللفظ  .(2)د يباع ويشترىبوالمملوف ع (1)هابو ألف هو و لذي مُ ا

 فصار يقصد بالمماليف جموع اإلسالمي،في التاريخ  اً ا خاصيً معنى اصطالح
و للشراء من أما نتيجة لاسر في الحرب إا رقيقً  يصيرونبيض الذين الرقيق األ

مرتفعة  ثماناً أحيث يطلبون  اإلسالمية البالد لىإالتجار الذين يجلبونهم 
ومنهم  ،سواق النخاسةأمن  طفاالً أبون جلا وكان المماليف من الرقيق يُ ، (3)لبضاعتهم

وهم الذين  ،لى غير ذلفمني إلماني والشركسي واألر التركي والمغولي والصيني واأل
مراء غنياء واألفكان األا، لى مصر والشام وغيرهإتوا بهم أاشتراهم تجار الرقيق و 

                                                           

م(، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 0302هـ/ 000ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) (1)
 .01/493م، 0991هـ/ 0401

اإلسكندرية، مؤسسة ؛ العبادي، أحمد مختار، قيام دولة المماليف األولى في مصر والشام، 228، سالم، دراسات (2)
 .00م، 0962شباب الجامعة، 

، 2عاشور، سعيد عبد الفتاح، العصر المماليكي في مصر والشام، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، ط (3)
 .20، ص0994
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يعتمدون عليهم في تقوية  رقاء ليكونوا لهم سنداً السالطين يكثرون من هؤالء األو 
فكانوا يرسلون  ،وكان سادة هؤالء المماليف يعتنون بهم عناية فاوقة، مراكزهم

وكثير من السالطين كانوا  ،حكام الدين والشريعةأن الكريم و آالمدرسين لتعليمهم القر 
 ،موالرزاق واألغدقوا عليهم األفأالعطف والحنان مماليكهم نظرة ملؤها إلى ينظرون 

ية حتى سبتعليمه فنون الحرب والفرو  أملوف ويبلا سن البلوغ يبدمن يشب الأوبعد 
شهرية  ةعطى له عماللحق بالخدمة السلطانية وتُ ذا انتهى من تعلمه وتدربه يُ إ
خرى لى أإالرقيق من رتبة  ينتقلفي هذه الخدمة ، و ونة الحاجةؤ رزاق تكفيه مأو 

مير وعندوذ يسمح له باقتناء عدد من المماليف أعلى رتبة  حاوزاً  خيراً أيصبح  ىحت
 .(1)ليهاإحسب رتبته التي وصل 

ول يوبية في النصف األاأل وقد بلا ازدياد نفوذ المماليف السياسي في الدولة
 (2)نيمؤامرة مكنتهم من خلع العادل الثاأنهم دبروا  من القرن الثالث عشر الميالدي

 الذي جعله يشعر؛ األمر محله في السلطنة (3)يوبأنجم الدين  ححالل الصالاا و 
كثر من أ، ف(4)انه واالحتفاظ بملكهطهميتهم له في توطيد سلأبفضل المماليف عليه و 

                                                           

مجاهد محمد، الحياة العلمية في دولة المماليف البحرية، رسالة ماجستير غير منشورة، السودان، جامعة أم درمان سعيد،  (1)
؛ الدباغ، مصطفى مراد، الموجز 6م(، ص2100/ھ0432اإلسالمية، كلية اآلداب، قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية، )

 .36-30، ص 0966 ،3في تاريخ الدول اإلسالمية، د. م، منشورات اليسار، ط
العادل الثاني: هو ابن الملف الكامل ملف مصر وأخ الملف الصالح نجم الدين أيوب؛ المقريزي، تقي الدين أبي  (2)

م(، السلوف لمعرفة دول الملوف، تح محمد عبد القادر 0440ه/642العباس أحمد بن علي بن عبد القادر )
 .0/442م،0990هـ/0406، 0عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

م( وحكم مصر ناوًبا عن والده الملف الكامل سنة 0218/ھ813الملف الصالح نجم الدين أيوب، ولد في القاهرة سنة ) (3)
م(، بني قلعة الروضة لمماليكه الصالحية وسماهم البحرية، ويرجع له الفضل في استعادة بيت المقدس 0220/ھ822)

م(، المختصر 023/0330بو الفداء، إسماعيل بن علي بن محمود، )م(؛ أ0242/ھ842من أيدي الصليبيين سنة )
، 0في أخبار البشر، جزءان، علق عليه ووضع حواشيه محمود ديوب، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 .262م، ص0990/ھ0400
م(، 0200-0221ه/923-846؛ طقود، محمد سهيل، تاريخ المماليف في مصر والشام )0/222المقريزي، السلوف،  (4)

 .28م، ص0999/ھ0421القاهرة، دار النفاوس، 
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وقد تعددت   (1)شراء المماليف وعني بهم عناية فاوقة جعلت نفوذهم يتضخم ويزداد
يوب وبدولة المماليف ألصق بمماليف الصالح أُ التفسيرات السم البحرية الذي 

سالميون المتأخرون مثل المقريزي وابن تغري فقد تحدث المؤرخون اإل ،ىاألول
 ثكناتهمحاط بألى بحر النيل الذي إميت بالبحرية نسبة ن هذه الطاوفة سُ أ، بردي

يوب مثل ابن أ للصالححين لم يشر المؤرخون المعاصرون  في، في جزيرة الروضة
 .(2)لى بحر النيل كأصل لكلمة بحريةإبي شامة وأصل وا

 :الحركة العلميةفي دعم وتشجيع  المماليك سالطين جهود
اهتم سالطين المماليف اهتمامًا كبيرًا في المحافظة على أصول اآلداب العامة 

، وجعلوها اللغة الرسمية للدولة (3)ة التركيةللغة العربية رغم أنهم كانوا يتحدثون باللغ
مهمة أسهمت في عدة  ، كما أنهم أوجدوا وظاوف(4)الوة على أنها لغة القرآن ع

 ."ومن هذه الوظاوف ،نية في فلسطينوالدي الحركة العلميةازدهار 
: وتعد هذه الوظيفة أقدم القدسي واالبراهيمي ناظر الحرمين الشريفين -

وقد  ،(5)يي وجدت منذ أواول العهد المملوكالوظاوف الكبرى في بيت المقدس الت
األمير شغل هذه الوظيفة في عهد الظاهر بيبرس وحتى أيام الملف المنصور قالوون 

الحرمين القاضي أمين الدين  هذين لوا نظر، ومن الذين وُ (6)الكبير عالء الدين األعمى
 .(1)(م0420/هـ628سنة )عبد الرحمن بن محمد بن الديري الحنفي المتوفى 

                                                           

 .28؛ طقود، تاريخ، ص01عاشور، العصر، ص (1)
 .0/440المقريزي، السلوف،  (2)
الحزوري، حسام الدين عباس، "عوامل قيام النشاط الفكري خالل العصر المملوكي"، مجلة المقتطف المصري  (3)

 .09م، 2104، يونيو 0التاريخية، ع
 .081دمشق، العلبي،  (4)
غوانمة، يوسف درويد، تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي، عمان، دار الحياة للنشر والتوزيع،  (5)

 .38م، 0962
م(، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تح محمود عودة 0221هـ/ 920العليمي، مجير الدين الحنبلي ) (6)

. األمير الكبير عالء الدين األعمى: هو 2/394م، 0999ـ/ ه0421، 0الكعابنة، عمان، مكتبة دنديس، ط
ابن ايدغدي بن عبد اهلل الصالحي النجمي، كان من أكابر األمراء، أنشأ بالقدس الشريف رباطًا بباب الناظر 
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هذين الحرمين في  (2)سعيد سنجر بن عبد اهلل الجاولي واألمير علم الدين أبوتولى 
العلمية في  حركةالفي عهده ازدهرت وقد ، عهد الملف الناصر محمد بن قالوون

لواردة من األوقاف خاصة في القدس والخليل وغزة وذلف بسبب اإليرادات ابفلسطين و 
 .(3)الكثيرة التي أوقفت في هذه المدن

الحرمين من قبل السلطان نفسه بمرسوم سلطاني هذين وكان يتم تعيين ناظر 
تلى داخل المسجد األقصى باحتفال رسمي بحضور ناوب ويُ  ،يصدر من القاهرة
 .(4)مشاركة القضاة والعلماء واألعيانو  ،السلطان في المدينة

صالح ما  المذكورين ومن اختصاص ناظر الحرمين اإلشراف عليهما وبناء واا
على األوقاف الخاصة بهما والمحافظة على ريع هذه  واإلشراف ،يحتاج إلى إصالح

يرادات وتوظيفها لص فقد عمَّر ، (5)الح المؤسسات التعليمية والدينيةاألوقاف من أموال واا
ين محمد جمال الدين عبد اهلل، األمير حسام الدين أبو محمد الحسن بن ناصر الد

لمعتبرين، المدرسة الحسنية ، وأحد األمراء ابالكشكلي الحنفي، ناظر الحرمين رالمشهو 
 ،المعروفة بباب الناظر ووقف عليها أوقاف ورتب فيها وظاوف من  التصوف وغيره

 .(6)(م0434/هـ636سنة )وتاريخ وقفها  ،(م0433هـ /630سنة )وكانت عمارتها في 
 
 

                                                                                                                                              

م(، وكان أعمى 0280هـ / 888سمي رباط عالء الدين البصير، وهو أقدم رباط بيت المقدس، أنشأه سنة )
م(، ودفن برباطه بباب الناظر؛ العليمي، 0293هـ/893توفي األمير الكبير عالء الدين سنة ) فسموه بصيرًا،

 .302؛ العسلي، معاهد، 394، 2/90األنس، مصدر سابق،
 .340/ 2العليمي، األنس،  (1)
م(، الدرر الكامنة في 0446هـ/ 622ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني ) (2)

 .2/288يان الماوة الثامنة، بيروت، دار الجيل، أع
 .2/398العليمي، األنس،  (3)
 .38غوانمة، تاريخ،  (4)
 .30غوانمة، تاريخ،  (5)
 .411، 92/ 2العليمي، األنس،  (6)
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 مشيخة المدرسة الصالحية  -
لملف المدرسة الصالحية من أقدم المدارس في بيت المقدس، أنشأها ا تعد

هـ 263سنة )الناصر صالح الدين األيوبي بعد تحريره المدينة من الصليبيين 
 المذهبالدينية على  أن تكون مؤسسة كبرى لنشر العلوموأرادها  (1)(م0060/

ن جهته الشمالية وخارج الحرم م ،وتقع المدرسة داخل أسوار مدينة القدس ،(2)الشافعي
وال يتم  ،ية من الوظاوف السنية بمملكة اإلسالم، والمشيخة الصالح(3)قرب باب األسباط

ة التعيين يدخل شيخ الصالحية المدينوعند  ،توليتها إال بمرسوم سلطاني من القاهرة
، يحف به العلماء والفقهاء والناوب والناظر وقد ارتدى التشريف السلطانيويشق أسواقها 

 .(4)ألقصى حيث ُيقرأ المرسوم السلطانيوينتهي إلى المسجد ا
ويصرفون  ،كان شيخ الصالحية أحد ثالثة يتولون السلطة الفعلية في بيت المقدس

 وناظر الحرمين الشريفين ،أما الشخصان اآلخران فهما، ناوب السلطان ،الشؤون العامة فيها
تدريس الوكثيرًا ما كان شيخ الصالحية يجمع بين وظاوف القضاء و  ،القدسي والخليلي

 . (5)وخطابة المسجد األقصى
الصالحية كان له دور فاعل في المشاركة في إدارة ومن الواضح أن شيخ 

إذ كان يحظى بمكانة  ،وتسيير الشؤون الدينية والعامة في بيت المقدس والخليل
                                                           

 م(، الفتح القسي في الفتح القدسي، تح محمد0211هـ/ 290-األصفهاني، عماد الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد )  (1)
؛ أبو عودة، عدنان، 020، 30؛ غوانمة، تاريخ، 2/484؛ العليمي، األنس، 000-008، 042محمود صبح، القاهرة، 

(، غزة، عمادة 2، ع06، في مجلة الجامعة اإلسالمية، )المجلد المصلى القبلي في المسجد األاقصى في العهد األيوبي
 .0182م، 2101هـ/0430البحث العلمي، 

 .216م، 0992هـ/0403ميل، القدس في التاريخ، عمان، األردن، مطبعة الجامعة االردنية، العسلي، كامل ج (2)
هـ 891 -490المدني، رشاد عمر، الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الصراع الصليبي اإلسالمي من سنة  (3)

؛ 219م، 2104هـ / 0432، 0م، غزة، مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع، ط 0290 – 0196/ 
 .30غوانمة، تاريخ، 

؛ العسلي، كامل جميل، معاهد العلم في بيت المقدس، عمان، جمعية عمال المطابع 2/66العليمي، األنس، (4)
 .30؛ غوانمة، تاريخ، 88، 0960التعاونية، 

 .88؛ العسلي، معاهد، 201المدني، الحياة، ص (5)
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داللة  ه، وهذأو السياسي ،أو االجتماعي ،عالية مرموقة سواء على الصعيد العلمي
 ،كان يتمتع بها لدى السالطين المنزلة الخاصة التيعلى و  واضحة على أهميته،

 ،ما لهذه المدرسة وشيوخها من احترام وتقدير لدى الدولة ورجالهاباإلضافة إلى 
 .في بيت المقدس وغيرها الحركة العلميةالبارز في تنشيط و ودورها الراود 
ودعمهم لمشايخ المدرسة  ، تقديرهممحاسن سالطين المماليفومن 

، عندما (م0402هـ /606 سنة )ما حدث في وخير مثال على ذلف  ،الصالحية
مد بن قدم إلى القاهرة شيخ الصالحية شمس الدين محمد بن عطاء اهلل بن مح

األمير الطنبغا العثماني وهو ، أحد األمراء الكباراستقبله ف ،(1)محمود الرازي الهروي
 ،بلبقلعة الج (2)ن المؤيد أبو النصر شيخ المحمودياصطحبه إلى السلطارحب به و و 

وأثناء  ،ثم أنزله في دار خاصة أعدت له ،كرمه وأجلسه عن يمينهفأفأقبل عليه السلطان 
السلطان في كل يوم مبلا ماوتي درهم ومن اللحم ثالثين إقامته في القاهرة رتب له 

ضافة إلى ما باإل ،فاخرةعم عليه بفرس قد أسرج برج ذهب وهدايا وثياب رطاًل، وأن
 . (3)ل الدولةهدي إليه من قبل رجاأُ 

علم والعلماء الملف الظاهر ومن سالطين المماليف الذين اهتموا وشجعوا ال
وكان  ،، ومن شدة اهتمامه بالعلم أنه كان يقرب إليه النابغين في كل علم وفن(4)بيبرس

                                                           

 .092-2/090العليمي، األنس،  شيخ الصالحية شمس الدين محمد بن عطاء اهلل. (1)
م(، واستمرت سلطنته ثماني سنين وخمسة أشهر 0402هـ /602م(، ثم تسلطن سنة )0386هـ/001ولد سنة ) (2)

م(. السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 0420هـ /624وثمانية أيام، توفي سنة )
القرن التاسع، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد  م(، الضوء الالمع ألهل 0498ه/912السخاوي )

؛ ابن العماد، شهاب الدين أبي 208-3/204م، 2113ه/0424، 0الرحمن، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
م(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح 0806هـ/ 0169الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي )

 .298-0/292م، 0996/  ھ0409، 0الكتب العلمية طمصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار 
 .36؛ غوانمة، تاريخ، 8/364المقريزي، السلوف،  (3)
م(، البداية والنهاية، تح 0302هـ/ 004؛ ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر )2/342أبو الفداء، تاريخ،  (4)

 8؛ ابن العماد، شذرات 310 -03/312م، 0996هـ/ 0406أحمد عبد الوهاب فتيح، القاهرة: دار الحديث، 
/3-4. 
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 ،(1)سماع التاريخ أعظم من التجارب " : "شديدًا، ويقوليميل إلى التاريخ وأهله مياًل 
وخير دليل على ذلف مجالسته كبار  ،، ويزورهمويشجعهم ،ويقدرهم،ماءيحب العل وكان

وكان  ،في بيته (3)، وزيارته لإلمام العالم ابن حياة (2)لعلماء أمثال العز بن عبد السالما
، وقد أولى الملف الظاهر بيبرس القدس (4)اة قد تولى القضاء في بيت المقدسابن حي

هـ / 880سنة )أثناء فترة حكمه، كانت المرة األولى  اهتمامًا خاصًا، فزارها ثالث مرات
عمار ،(م0283 وخصص  ،حيث تفقد أحوالها وما يحتاجه المسجد األقصى من أموال واا

كما  نظر  ،خمسة آالف درهم للعمل على تسيير أموره العمرانية والفكريةسنة له في كل 
 .(5)المحافظة عليهاوكتب بحمايتها و  ،في األوقاف

وأنشأ خانًا للسبيل وبنى به مسجدًا  ،دم من قبة الصخرة وقبة السلسلةتهّ ما  وجّددا 
 . (6)وطاحونًا وبستانًا وفرناً 

ومن الطبيعي أن يكون قرار الملف الظاهر بتوفير هذا الدعم المالي للمسجد 
األقصى إشارة واضحة إلى اهتمامه بتحسين وتفعيل النشاط العلمي والحركة الفكرية 

                                                           

م(، النجوم الزاهرة في ملوف مصر 0489هـ/604-ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) (1)
والقاهرة، القاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 

 .026؛ طقود، تاريخ، 0/082
؛ ابن تغري 2/323هـ؛ أبو الفداء، تاريخ، 881هـ، وتوفي سنة  206هو الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم.  ولد سنة  (2)

 .0/216بردي، النجوم، 
ابن حياة: هو اإلمام العالم الفقيه القاضي تقي الدين محمد بن حياة بن يحيى الرقي الشافعي، واله الملف  (3)

 .00/303م( ؛ الذهبي، سير، 0200هـ / 808ص وزاره في بيته بحمص، توفي سنة )الظاهر قضاء حم
م(، سير أعالم النبالء، تح محب الدين أبي 0340هـ/ 046الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ) (4)

بن ؛ ا00/303م، 0990هـ / 0406، 0سعيد عمر بن غرامة، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .003-0/002الفرات، تاريخ، 

م، 2119؛ جبارة، تيسير وآخرين، تاريخ القدس، عمان، جامعة القدس المفتوحة، 0/228المقريزي، السلوف،  (5)
 .211-099؛ المدني، الحياة،062

؛ العارف، عارف، الُمفصل في تاريخ القدس، 022-2/024؛ العليمي، األنس، 03/310ابن كثير، البداية،  (6)
 .062؛ جبارة، تاريخ، 302م، ص 2112، 3ت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طبيرو 
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، وظل الملف الظاهر مجاهدًا معطاًء مناصرًا يرها من المدن األخرىت المقدس وغببي
 . (1)(م0200هـ / 808)سنة وداعمًا للعلم والعلماء حتى وفاته بدمشق 

هـ / 884سنة )أما الزيارة الثانية التي قام به الملف الظاهر للقدس فكانت 
وأموال ودعم وخالل زيارته تفقد أحوال المدينة وما يلزمها من إعمار  ،(م0288

 .(2)لمؤسساتها التعليمية والدينية 
 ،زار الملف الظاهر بيبرس القدس للمرة الثالثة ،(م0201هـ / 886)سنة وفي 

 .(3)وعمر مقام سيدنا موسى _عليه الصالة والسالم_، وبنى قبة ومسجًدا على قبره 
 ،انزل السلطان الظاهر بيبرس غزة وتفقد أحواله ،(م0288هـ / 884)وفي عام 

ومنها اتجه إلى الخليل وفيها منع أهل الذمة من دخول مقام الخليل حفاظًا على الطابع 
 . (4)وجدد قبة الخليل _عليه السالم_  ،اإلسالمي لحرم الخليل، كما أمر بعمارة المسجد

 في دعم وتشجيع الحركة العلمية: جهود السلطان الملك المنصور سيف الدين قالوون
في  الحركة العلميةقالوون بجهود عديدة لدعم وتشجيع قام الملف المنصور 

 :يأتيخاصة في القدس نوجزها فيما بفلسطين و 
، وقد وقفه الملف المنصور ويسمى أيضًا الرباط المنصوري ،أتم إنشاء رباط قالوون -

، وغالبًا ما يكونوا من أهل العلم ،القادمين لزيارة المدينة المقدسةعلى الفقراء والزوار 
اط ، وقد عد هذا الربآنذاف قبلة العلماء والمتعلمين أن المدينة كانت خاصةبو 

 .(5)مدرسة من مدارس بيت المقدس
                                                           

 .211؛ المدني، الحياة،03/312؛ ابن كثير، البداية، 3/303. الذهبي، العبر، 2/342أبو الفداء، تاريخ،  (1)
 .302العارف، المفصل،  (2)
 .308؛ العارف، المفصل، 2/023العليمي، األنس،  (3)
 . 9/80م،0966، 4مصطفى مراد؛ بالدنا فلسطين، بيروت؛ دار الطليعة، ط الدباغ، (4)
؛ عبد المهدي، عبد الجليل حسن؛ المدارس في بيت المقدس في 060؛ جبارة، تاريخ، 300العارف، المفصل،  (5)

هـ / 0431العصرين األيوبي والمملوكي دورها في الحركة الفكرية، عمان؛ منشورات وزارة الثقافة، 
 .223-2/222،م2119
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هذا المسجد مثل  ، وعدندري الواقع في طريق دير الالتينتم إنشاء المسجد القلأ -
غيره من المساجد، مكانًا للتعليم والتوعية ونشر العلم والمعرفة في شتى مجاالت 

فقه واألصول والحديث والتفسير واللغة واألدب والتاريخ وغير ذلف، إلى العلوم في ال
 .(1)علماء والفقهاء واألومة المبدعينجت تلف المساجد أعداًدا كبيرة من الأن خرَّ 

سنة في  أصدر السلطان فقد، بنفسه على تعيين الخطباء األكفاءأشرف   -
عبد اهلل بن إبراهيم بن  مرسومًا بتعيين الفقيه بدر الدين محمد( م0266هـ/860)

م بن يحيى بن ، عوضًا عن الشيخ قطب الدين عبد المنعبن جماعة خطيبًا بالقدس
 .(2)إبراهيم بسبب وفاته

 :في تعزيز الحركة العلمية د السلطان الناصر محمد بن قالوونجهو 
ُعرف عن السلطان الناصر محمد بن قالوون أنه كان مناصرًا وداعمًا ألهل العلم 

، وكان من مظاهر حبه وتقديره (3)وكان ملكًا مهيبًا مطاعاً  ،ظمهميحترمهم ويع ،ماءوالعل
ا ، مواعتمد عليهم في جهاده ضد المغول، وخير مثال على ذلفللعلماء أنه استعان بهم 

، عندما انطلق (م0313/هـ 012 سنة )، (4) (حدث في معركة مرج الصفر )شقحب
ويلقي الخطب الحماسية والمواعظ  ،عركة يصول ويجولالعالم اإلمام ابن تيمية أثناء الم

وحث السلطان الملف الناصر محمد بن قالوون على الصمود والجهاد  ،أمام الجند
                                                           

هـ/ 922 -846األسطل، محمد زارع أحمد، الحياة الفكرية والثقافية في مدينة القدس في العهد المملوكي ) (1)
م(، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلثار، 0208 -0221
 .306-300؛ العارف، المفصل، 28م، ص 2104هـ/ 0438

 .20؛ األسطل، الحياة، 2/216المقريزي، السلوف، (2)
م(، أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق فالح أحمد 0382هـ /084-الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبف ) (3)

 .4/0681م، 0996هـ /0409، 0البكور، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
م(، واستمرت ثالثة أيام 0313نيسان إبريل  21هـ/012رمضان سنة  2وقعت هذه المعركة قرب دمشق، في ) (4)

؛ الصفدي، 2/366بين المماليف والمغول، وانتهت المعركة بانتصار المسلمين، أبو الفداء، تاريخ، 
 .4/0624أعيان،
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فانتصر المسلمون على أعداوهم المغول في تلف  ،واالعتماد على اهلل سبحانه وتعالى
 .(1)المعركة 

 ،تربوية واضحة في دولته واتبع السلطان الناصر محمد بن قالوون سياسة تعليمية
حيث يتم تعليمهم القراءة والكتابة  ،شر الثقافة والتعليم بين مماليكهفقد حرص على ن

 .(2)الصالة واألذكار وشيوًا من الفقهوحفظ القرآن وآداب الشريعة ومالزمة 
عديدة في مختلف ثقافية مؤسسات تعليمية و وفي عهد السلطان الناصر أقيمت 

لسلطان الناصر على اإلنفاق عليها، وأوقف لها أوقافًا ، ولم يبخل املوكيةأنحاء الدولة الم
هـ / 010 سنة )المدرسة السالمية  منها:في القدس عديدة عهده تم بناء مدارس ، ففي كثيرة

(3)(م0310
هـ 002 سنة )، والمدرسة الجاولية (4)(م0310/ هـ 010والمدرسة الوجيهية سنة ) ،

هـ 029سنة )، والمدرسة التنكزية (6)(م0306/ هـ006)  لكريمية سنة، والمدرسة ا(5)(م0302/
هـ 040لمدرسة الملكية سنة ) ، وا(م0331/ هـ031)  ، والمدرسة األمينية سنة(7) (م0329/
 . (8)(م0340/

ن قالوون، مة التي اتصف بها السلطان الناصر محمد بومن األعمال والمواقف المه
 ،(م0300هـ/ 000زارها سنة ) فقد، تقديرًا لسكانها وعلماوهاسة و للمدينة المقدوداللة على حبه 

حيث تفقدوا أحوال المدينة  ،ورافقه في تلف الزيارة خمسين أميرًا مملوكيًا من كبار المسؤولين
                                                           

م م(، الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية، تحقيق، نج0823هـ /0133-الكرمي، مرعي بن يوسف ) (1)
 .98، 0م، 0968هـ / 0418، 0عبد الرحمن خلف، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط

 .30 -31األسطل، الحياة، (2)
 .91/  2العليمي، األنس،  (3)
 .91/  2العليمي، األنس،  (4)
 .62/  2المصدر نفسه،  (5)
 .62/  2المصدر نفسه،  (6)
 .06/  2المصدر نفسه،  (7)
 .63،64/  2المصدر نفسه، (8)
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(1)واحتياجاتها ومطالبها األساسية 
نجازاتهم الوكانت هذه الزيارة بمثابة تشجيع للعلماء وتقدير ، 

 العلمية.
أنه تم في عهده إعادة  د وحسنات الملك الناصر محمد بن قالوونومن جهو 

ي نشاطًا فكريًا وثقافيًا الصالحية التي شهدت في العهد المملوك هبناء وتوسيع الخانقا
سنة ، وكان الملف الناصر صالح الدين قد أنشأها بعد تحرير بيت المقدس واسعاً 

 .(2)(ها رباطًا للصوفيةوجعلسنة )ووقف عليها أوقافًا ح ،(م0060/ هـ263)
، كانت تقع غربي الحرم القدسي قرب اه الصالحية هي أقدم خوانق القدسوالخانق
 .(3)(م0069هـ/ 262سنة )وتاريخ وقفها  ،كنيسة القيامة

، إذ كان شيخها صالحية من الوظاوف السنية المهمةال اهوكانت مشيخة الخانق
 .(4)من السلطان وكان يعين بمرسوم ،من أرباب الوظاوف الدينية

مدة سلطنة الصالحية بشكل أكثر إيجابية في  الخانقاهوحتى يتم االستفادة من 
طابًقا ثانًيا  ،(5)الخانقاه عيسى بن أحمد بن غانم، فقد بنى شيخ الناصر محمد بن قالوون

 .(6) يشمل على مسجد وغرف للسكن ومرافق عامة
 ،وحتى بدايات العهد العثماني سيسهاالصالحية منذ تأ الخانقاهلقد تولى مشيخة 

، وخرَّجوا عشرات في القدس وخارجها الحركة العلميةأغنوا  كبار وزهاد ومتصوفة علماء
دارية في العلماء واألومة والفقهاء الذين شغلوا مناص  ة.الدولب دينية وعلمية واا

 
  

                                                           

 .328؛ العارف، المفصل،9/22ابن تغري بردي، النجوم،  (1)
 .220؛ المدني، الحياة، 99/ 2؛ العليمي، األنس، 042األصفهاني، الفتح،  (2)
 .269؛ العارف، المفصل، 000؛ غوانمة، تاريخ، 330-331العسلي، معاهد، (3)
 .332؛ العسلي، معاهد، 018-02/012القلقشندي، صبح،  (4)
 .238/  4م(؛ ابن حجر، الدرر، 0346هـ / 049ي األصل توفي بدمشق سنة )النابلس (5)
؛ العارف، المفصل، 013م، 0963هـ/ 0413، 0نجم، راوف يوسف وآخرين، كنوز القدس، عمان، د.ن، ط (6)

322. 
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 والدينية:انتشار المؤسسات التعليمية 
 المساجد:

ه فور في بناو  للدولىة اإلسالمية، شرع النبي المسجد هو الدعامة األولى 
وصوله إلى المدينة واستقراره فيها وذلف إلقامة شعاور اإلسالم في رحابه ولتقام فيه 

خمس التي تربط المرء بربه، وتطورت وظيفته بحيث كانت تتم فيه بيعة الالصلوات 
كانت ، و بين الناسالفصل  ، ويتم فيهقوم إلى الجهاداله في ىويدع ،العامةالخلفاء 

عقدت فيها  دم المراكز التعليمية في اإلسالم، وأكثرها انتشارًا، فقدالمساجد من أق
، واألدباء يجلسون وحولهم تالميذهم، حيث كان العلماء والفقهاء مجالس العلم

، ولذلف كانت ، أو حلقات العلمالس بالحلقات التعليميةوسميت مثل هذه المج
والفقه  والحديث ،م والثقافة والوعظ ودراسة القرآنومعاهد للعلالمساجد بمثابة مراكز 

 .(1)واللغة وغيرها من العلوم
اجدها وفي مقدمتها المسجد وكانت فلسطين وما زالت مشهورة بمس

يت المقدس مسجد ليس في ب" وب بقوله:الذي وصفه ابن حوقل  ،(2)األقصى
 . (3)االسالم مسجد أكبر منه " 

يوبيين والمماليف بالمسجد األقصى وتنافسوا في األاهتم ملوف وسالطين 
عداد كبيرة من العلماء أفيه من خالل وجود  الحركة العلميةحياء اا و  ،نفاق عليهواإلعماره إ

 .(1)واللغة العربية وغيرها من العلومالطلبة العلوم الدينية  درسونوالفقهاء الذين كانوا ي
                                                           

لمصرية، حسن، حسن إبراهيم، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، القاهرة، مكتبة النهضة ا (1)
؛ العمري، عبد اهلل منسي، تاريخ العلم عند العرب، عمان دار 422 – 4/420م، 0980هـ / 0360، 0ط 

 .21 -09م، 0991هـ / 0401، 0مجدالوي للنشر والتوزيع، ط 
 -المسجد األاقصى: سمي األقصى ألنه أبعد المساجد التي تزار. النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) (2)

/ 0م،0992هـ / 0402م(، نهاية األرب في فنون األدب، القاهرة، مركز تحقيق التراث، 0332ـ / ه033
؛ سالمة، يوسف جمعة، دليل المسجد األقصى المبارف، القاهرة، مركز قدس نت للدراسات واإلعالم 328

 .32، 33م، 2100هـ/ 0422، 0والنشر االلكتروني، ط 
م(، كتاب صورة األرض، بيروت، دار 988هـ / 328 -لي الموصلي )ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن ع (3)

 .000م، 0939، 2صادر، ط
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مي ( في الجزء الثاني من كتابه " وأورد المؤرخ مجير الدين الحنبلي ) العلي
عالمًا وقاضيًا وخطيبًا ومؤلفًا ممن  441األنس الجليل " سيرًا مختصره لحوالي 

للهجرة أي  911 سنةعاشوا وعملوا في بيت المقدس منذ الفتح الصالحي وحتى 
وهذا الجمع الغفير من العلماء ال يشمل بالطبع إال جزءًا من  ،سنةخالل ثالثموة 

والفقهاء الذين عملوا في القدس وفي المسجد األقصى في تلف القرون  العلماء
، (2)الذين درسوا بالمسجد األقصىكلهم وال يمكن بالطبع إحصاء العلماء  ،الثالثة

عهد الحركة العلمية في  هفي زدهرتالمسجد األقصى قد ا نأولكن يمكننا القول 
، وكانت موضوعات التدريس فيه بحلقات العلم التي كانت تعقدوالمماليف األيوبيين 

عن تلف التي كان يتناولها المدرسون في القرون األولى وهي في ال تختلف 
كان من أشهر  ،، وعلى سبيل المثال(3)األساس العلوم الشرعية والعلوم اللغوية

 سوا في المسجد األقصى :العلماء الذين درَّ 
سي حمد بن عبد اهلل األندلاإلمام العالم الفقيه شيخ الحرم محمد بن أحمد بن م -

 .(4)درَّس الفقه والنحو ،الشريشي
نفي المقدسي المعروف اإلمام العالم المفسر جمال الدين محمد بن سليمان الح -

 .(5)، درَّس الفقه والتفسير والحديثبابن النقيب
اإلمام العالم الفقيه قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن  -

 .(6)درس الفقه والتفسير والحديث ،علي الحمويجماعة بن 
-  

                                                                                                                                              

عبد المهدي، عبد الجليل حسن، الحركة الفكرية في ظل المسجد األقصى في العصرين األيوبي والمملوكي،  (1)
 .022، 98، 92 -90م، 2119هـ /0431عمان، وزارة الثقافة، 

 .32العسلي، معاهد،  (2)
 .30العسلي، معاهد،  (3)
 .00/099الذهبي، سير،  (4)
 .0/326حاجي خليفة، كشف،  (5)
 .04/006ابن كثير، البداية،  (6)
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اإلمام العالم الفقيه شمس الدين بن خليفة المغربي المقدسي المعروف باسم  -
 .(1)درَّس الفقه والحديث والقراءات ،ابن خليفة

اإلمام العالم شيخ اإلسالم صالح الدين خليل العالوي الدمشقي المقدسي،  -
، وتخرج على يديه كثير من وغيرها ،لعربيةلفقه والتفسير وادرَّس الحديث وا

، الح الدين العالوي ُيدَّرس كتابهوكان ص ،العلماء وحصلوا على االجازات منه
 .(2)، بالمسجد األقصىفي الحديث والتفسير ،ات القدسيةالنفح
 المدارس:

 في فلسطين في العهدوالفكرية  الحركة العلميةكان من عوامل ازدهار 
ون رسين الذين كانوا يدرس  لمدارس، ووجود عدد كبير من العلماء والمدَّ المملوكي، إنشاء ا

د الملف الناصر صالح الدين أول من عّ العلوم الشرعية وغيرها من العلوم األخرى، ويُ 
ولوازمها من أجل بدء  أنشأ المدارس في مصر وفلسطين، ووفر لها جميع احتياجاتها

 . (3)العمل فيها
على ايجابًا ما انعكس في العهد المملوكي ببعض االستقرار  ةتمتعت المدن الفلسطيني

نشاء المدارس في عصر إ مراحلفي المجتمع الفلسطيني، وكانت أخصب  الحركة العلمية
استمرت و ،حمد بن قالوون في سلطنته الثالثةان الملف الناصر مطالمماليف في عهد السل

تشجيع الحركة العلمية في بعد السلطان الناصر محمد في دعم و  السالطين جهود
 السلطان الناصر بدر الدين نذكر منها ما يأتي: فلسطين ومن الذين أنشووا هذه المدارس

 
 
 

                                                           

 .6/44السخاوي، الضوء،  (1)
 .223 – 220/ 0عبد المهدي، المدارس،(2)
هـ 846 -220؛ أحمد، محمد حلمي محمد، الحياة العلمية في مصر والشام 020/ 2أبو الفداء، تاريخ،  (3)

 .02م، 0926هـ /0306م، المجلة التاريخية، القاهرة، المجلد السابع، 0020-0221/
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 (9)الطازية (8)المحدثية (7)المنجكية (6)الحسنية (5)األسعردية (4)التشتمرية (3)األرغونية (2)الخاتونية (1)الفارسية المدرسة
 هـ083 هـ082 هـ082 هـ082 هـ081 هـ029 هـ026 هـ022 هـ022 هسنة 
 م0382 م0380 م0380 م0380 م0329 م0326 م0320 م0324 م0324 سنة م

ن الناصر محمد في الملف السلطان حسن بواستمر انشاء المدارس كذلف في عهد 
فيد ح (10)األشرف زين الدين شعبان بن حسين وفي عهد السلطان الملف ،سلطنته الثانية

سنة ، أنشوت المدرسة البارودية :بن قالوون، أنشوت المدراس التاليةالملف الناصر محمد 
سنة ، والمدرسة الحنبلية التي فرغ البناء منها (11)(م0380هـ/086)
 .(12)(م0361/هـ060)

هد السلطان المنصور وتحسن وضع التعليم في القدس عندما تم إنشاء مدرستين في ع
، (14)(م0360/هـ062سنة )تي أنشوت : المدرسة البلدية ال، وهما(13)على بن شعبان

 .(1)(م0362/هـ064سنة )والمدرسة الطمشترية التي أنشوت 
                                                           

 . 64/ 2العليمي، األنس،  (1)
 . 61/ 2المصدر نفسه، (2)
 المصدر نفسه. (3)
 .360العارف، المفصل، (4)
 .63/ 2العليمي، األنس،  (5)
 .92/ 2العليمي، األنس،  (6)
 . 62/ 2المصدر نفسه،  (7)
 .90/ 2صدر نفسه، الم (8)
 .92/ 2المصدر نفسه،  (9)
السلطان الملف األشرف زين الدين شعبان بن حسين، هو حفيد الملف الناصر محمد بن قالوون ولد سنة  (10)

م وعمره عشر سنين، واستمر حكمه في السلطنة من 0383هـ / 084م، ولي السلطنة، سنة )0323هـ / 024)
؛ العليمي، األنس، 280/ 4؛ المقريزي، السلوف، 04/323ثير، البداية، م؛ ابن ك0300 -0383هـ / 006 -084

2/083-084 . 
 .2/92العليمي، األنس،  (11)
 .93/  2المصدر نفسه،  (12)
السلطان المنصور على بن شعبان، هو الملف المنصور عالء الدين علي بن السلطان الملف األشرف شعبان بن حسين  (13)

المقريزي، السلوف،  م(؛0361هـ /062م(، وتوفي سنة )0300هـ / 006تسلطن سنة ) بن الناصر محمد بن قالوون،
2/04. 

 .06/ 2العليمي، األنس،  (14)
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باهتمام كبير إذ  (2)الملف الظاهر سيف الدين برقوق عهد حظيت مدينة القدس فيو 
م( 0369هـ / 090سنة ): المدرسة الجهاركسية ما يأتيمنها عديدة نذكر  أقيمت مدارس

هـ / 620سنة )والمدرسة الطولونية  ،(4)(م0399هـ / 610ة )سن، والمدرسة الفنرية (3)
من  الحركة العلميةب الذي اهتم (6) برسبايالسلطان الملف األشرف و  ،(5) (م0424

مدارس  عهده بناءفي تم و ، وتشجيعه التعليم في مدارس القدس خالل اهتمامه
 عديدة نذكر منها ما يأتي:

 سنة، والمدرسة الغادرية بنيت (7)م(3004هـ/634سنة )ت يالمدرسة الباسطية بن
، والمدرسة (9)(م0433هـ/630) سنةلحسنية بنيت ، والمدرسة ا(8)(م0432/هـ638)
، وقد ذكر ، والملف األشرف قايتباي(10) (م0430/هـ641سنة )لعثمانية بنيت ا

المؤرخ العليمي أكثر من أربعين مدرسة في بيت المقدس لوحدها في عهده، وأكثر 
 .(11)فضاًل عن مكاتب األطفال والمساجدزاوية،  من عشرين

                                                                                                                                              

 . 2/98المصدر نفسه،  (1)
م(، 0366 -0362ه/091-هـ064م( وتولى السلطنة في المرة األولى من سنة )0341هـ / 040ولد سنة ) (2)

؛ 042 -2/040م(؛ المقريزي، السلوف، 0399 -0391هـ / 610 -هـ092وتسلطن للمرة الثانية من سنة )
 .9/63؛ الدباغ، بالدنا،088 -2/082؛ العليمي، األنس، 02 -3/00السخاوي، الضوء، 

 . 93/ 2العليمي، األنس،  (3)
 . 2/68المصدر نفسه،  (4)
 . 2/68العليمي، األنس،  (5)
م(، 0422هـ/622امن ملوف الجراكسية، بويع بالسلطنة سنة )هو السلطان الثاني والثالثين من ملوف الترف والث (6)

م(؛ ابن تغري 0430هـ /640وكانت مدة سلطنته ست عشرة سنة وثمانية شهور وخمسة أيام، وتوقي سنة )
؛ ابن 089 – 086/ 2؛ العليمي، األنس، 9 – 6/  3؛ السخاوي، الضوء، 246، 242/ 04بردي، النجوم، 

 .304 – 303/ 0العماد، شذرات، 
 . 002/  2؛ عبد المهدي، المدارس،62/  2العليمي، األنس،  (7)
 .009/  2؛ عبد المهدي، المدارس، 68/  2المصدر نفسه،  (8)
 .024/  2؛ عبد المهدي، المدارس، 92/  2المصدر نفسه،  (9)
 .031/  2؛ عبد المهدي، المدارس، 09/  2المصدر نفسه،  (10)
، علي السيد، القدس في العصر المملوكي، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ؛ علي2/60العليمي، األنس،  (11)

؛ أبو شلوف، نسيم زريق جمعة، األوضاع 48العسلي، معاهد، ؛022؛ غوانمة، تاريخ،022م، ص 0968
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ولم يقتصر التعليم على المؤسسات التي ذكرناها وهي المدارس، بل تم اتخاذ 
ها و المملوكي كمؤسسات تعليمية، حيث رتب بها منشؤ  صرب في العالمشاهد والتر 

ن المدرسين والطلبة، ومثال ذلف التربة الطازية التي تقع بجوار المسجد األقصى م
، ونقد عليها ما (م0380هـ/ 083سنة ) المتوفىناحية الغرب، وقفها األمير طاز 

 يلي: 
، تربة العبد الفقير إلى اهلل تعالى المقر األشرف طاز "" بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .(1)ثالث وستين وسبعماوة " سنة  -رحمه اهلل_توفي 
اسم المدرسة الشتهارها  وقد أطلق المؤرخ مجير الدين )العليمي( على هذه التربة

 .(2)س فيها جماعة من الشافعية أكثرهم من آل القلقشنديبالتعليم، وقد درّ 
ويمكن أن نجملها فيما  المملوكي، صرلعتنوعت أسباب إنشاء المدارس في او 
 :(3)أتيي

أواًل: التقرب إلى اهلل، وهذا الباعث كثيرًا ما صرح به المنشوون في كتاباتهم 
 داخل تلف المؤسسات.المنقوشة على م

خاصة عندما يكون المنشئ بحاجة إلى مؤازرة الشعب بثانيا: التقرب إلى الرعية، و 
 له لتحقيق طموحه السياسي.

م ولتعرضهم ثالثًا: يأس األمراء من بقاء ثروتهم بأيديهم وذلف لطبيعة نظام الحك
المؤسسات هم يضعون ثروتهم في هذه ف، ومصادرة أموالهم، الداوم لفتف السالطين

 العامة التي يصعب على السلطان مصادرتها.
 .على إظهار تدينهم واهتمامهم بالثقافة اإلسالميةرابعًا: حرص حكام المماليف 

                                                                                                                                              

، م(، رسالة ماجستير غير منشورة0200-0221هـ/923 -846االجتماعية في فلسطين في العهد المملوكي )
 .230م، 2119هـ/ 0431غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلثار، 

 .022. علي، القدس، 2/92العليمي، األنس، (1)
 . 022علي، القدس،  (2)
؛ البيطار، أمينة، التعليم في دمشق في القرن السادس الهجري، مجلة آداب 022 -020، 044غوانمة، تاريخ، (3)

 . 26، 42م،0909هـ /0411وصل، جامعة الموصل، العدد الحادي عشر،الرافدين، الم
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خامسًا: تعزيز وترسيخ الثقة والمحبة والتعاون بين الحكام المماليف والمحكومين من 
 ة وحماة المسلمين.عامة الشعب، وليظل السالطين باستمرار حماة العقيدة اإلسالمي

سادسًا: تخريج نخب وعلماء وخبراء من ذوي الكفاءات العالية في مختلف 
التخصصات وتوظيفهم وتعيينهم في الوظاوف المطلوبة المهمة في الدولة وتسيير 

 أعمالها وتحقيق أهدافها.
  .حب الجهاد وترسيخه في قلوب المسلمين لمواجهة العدوان الصليبيسابعًا: تعزيز 

نًا: دعم السلطة الحاكمة، وتثبيت دعاومها وأركانها من خالل العلماء بوصفهم ثام
القوة المؤثرة في الحياة االجتماعية ولديهم المقدرة الفاعلة في التأثير على الناس 

 والمجتمع.
 المدارس في بيت المقدس 

الشمالي،  السور من متارأ بضعة بعد على المدرسة هذه تقع :الصالحية المدرسة
ند باب األسباط، وتنسب إلى مؤسسها الملف الناصر صالح الدين األيوبي، ولذا ع

سميت بالمدرسة الصالحية، نسبة إلى الناصر صالح الدين، وتعد المدرسة 
 أّدتالصالحية من أبرز المدارس وأهم مؤسسة تعليمية في بيت المقدس، حيث 

سنة ت المقدس بيتحرير دورًا مهمًا في تخريج العلماء والفقهاء، فبعد 
، جلس الناصر صالح الدين، "وفاوض جلساءه من العلماء (م0060هـ/263)

واألكابر واألمراء واألتقياء األخيار في أن يبني مدرسة للفقهاء الشافعية، ورباطًا 
عند باب (1)للصلحاء الصوفية، فعين للمدرسة الكنيسة المعروفة بصندحنة 

 . (2)" سنةقف عليها أوقافًا حاألسباط، وعين دار البطرف للرباط، وو 
 

                                                           

( القديسة ِحنة، والدة مريم عليها السالم، حيث كانت هذه األم تعيد مع زوجها، وأنجبت ابنتها مريم العذراء (1
 عليها السالم؛ ثيودريد، وصف األماكن المقدسة في فلسطين القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميالدي،

م، 2113، 0ترجمة وتحقيق ودراسة البيشاوي، سعيد، وشاهين، رياض، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط
010. 

 .2/66؛ العليمي، األنس، 042األصفهاني، الفتح،  (2) 
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عرف بصندحنة، ثم صارت في اإلسالم وهذه المدرسة كانت قبل اإلسالم تُ 
س فيها العالم الفقيه نصر بن درِّ دار علم قبل أن يملف الفرنج القدس، وكان يُ 

سنة ا ملف الفرنج القدس إبراهيم المقدسي قبيل أخذ الفرنج للقدس، ثم لمّ 
الملف  حّررا كنيسة كما كانت قبل اإلسالم، فلما ، أعادوه(م0199هـ/492)

 .(1)الناصر صالح الدين القدس، أعادها مدرسة، ووقف عليها وقوفًا جليلة 
سنة أن قرار الملف الناصر بمنشاء المدرسة الصالحية كان من رغم على الو 

سنة ، إال أن المدرسة لم يتم إنشاؤها فعاًل إال في (م0060هـ/263)
 .(2)سنة ، وقد افتتحت وبدأ التدريس فيها في تلف ال(م0092هـ/266)

درسونها في المدرسة وتنوعت الموضوعات العلمية التي كان العلماء يُ 
الصالحية، فقد تباينت تلف الموضوعات بين العلوم الشرعية العامة، والفقه 

، موالتاريخ، والمنطق، وعلم الكال خاصة، وعلوم اللغة العربية، والعلوم الرياضية،ب
   (3)وغيرها. 

وبقيت المدرسة الصالحية تقوم بواجبها، وتؤدي رسالتها على أكمل وجه 
، حتى نهاية القرن الثاني عشر (م0092هـ /266)طيلة ستة قرون منذ عام 

ين األيوبي هذا يعني أنها كانت فاعلة في العهدو عشر الميالدي، / الثامن الهجري 
 . (4) بعدهماوالمملوكي وما 

  

                                                           

م(، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق 0290هـ / 890-ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم )  (1) 
؛ العارف، 28-22؛ العسلي، معاهد، 2/410م، 0920الشيال، القاهرة، المطبعة األميرية، جمال الدين 

، وقد عمل ابن واصل بالمدرسة الصالحية وُولي مشيختها نيابة عن والده؛ عبد المهدي، 386المفصل، 
 . 0/062المدارس،

لشام، بيروت، دار العلم ؛ كرد علي، محمد، خطط ا83؛ العسلي، معاهد، 006، 2/66العليمي، األنس،  (2) 
 .8/020م، 0963هـ / 0414، 3للماليين، ط

 .0/099؛ عبد المهدي، المدارس،01؛ العسلي، معاهد، ص 009/ 2العليمي، األنس، (3)
 .066/ 0؛ عبد المهدي، المدارس،063جبارة، تاريخ، ص  (4)



 مية في فلسطينمجلة "التاريخية الفلسطينية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور سالطين المماليك في تنشيط الحركة العل

33 
 

 س في غزة:المدار 
 الحركة العلمية، عدد من المدارس التي ساهمت في تنشيط جد في غزة في العهد المملوكيوُ 

سوا الطالب العلوم الدينية وعلوم وذلف من خالل وجود مجموعة من كبار العلماء الذين درّ 
في  توازدهر  وهكذا ارتقت الحركة العلمية والتعليمية ،العربية وغيرها من العلوم األخرىاللغة 

ين مت الموسوعات طيلة قرنوعَّ  ،علم وفن في كلدولة كثرت فيها الكتابات والمؤلفات 
بل  ،ولم تعد المدارس ملحقة بالجوامع فقط ،وانتشرت المكتبات في غزة ،ونصف من الزمان

أقيمت بشكل مستقل في المدينة األم وفي معظم أحياوها مثل المدرسة الكاملية، ومدرسة 
، ومدرسة وكذلف  مدرسة الطواشي ،الجركسيةومدرسة الرومي والمدرسة  ،يةالمحكمة البردبك

، وهذه طان قايتباي ومدرسة سنجر الجاوليومدرسة السل ،والمدرسة الباسطية ،ابن عثمان
، بل في المدينةالمرافق الثقافية أنجبت عديًدا من رجال العلم الذين لم يكتفوا باالستزادة العلمية 

فبرعوا  ،في القاهرة ودمشق وحلب والقدس وبغداد حتى بلغوا شأنًا عظيماً خرجوا الستكمالها 
منهم  العديد، وتسلم ب والعلوم العقلية، وألفوا الكتبفي الحديث والفقه والتصوف واللغة واألد
لمهمة ، وقاضي القضاة وغيرها من المناصب امناصب حكومية وصلت لمرتبة الوزير

 .(1)األخرى
 : مدارس ما يأتيونذكر من بين هذه ال

وكانت  ،: كانت تقع ضمن جامع قايتباي وسط غزةمدرسة السلطان قايتباي
أها الملف الجليل األشرف قايتباي، أنش ،مدرسة علمية عامرة بالعلماء والمدرسين

، أحمد بن لماء الذين عملوا في سلف التدريس، ومن كبار العوأرصد لها أوقافًا كثيرة
                                                           

لدين خليل بن شاهين . لقد أشار غرس ا206 -2/289؛ الطباع، إتحاف،220-228المبيض، غزة، ص  (1)
م(، إلى وجود مدارس بغزة بقوله، " وفيها من الجوامع والمدارس 0486هـ/ 603الظاهري المتوفى سنة )

؛ عطا اهلل، محمود علي خليل، نيابة 36والعمارات الحسنة ما يورث العجب"؛ ابن شاهين الظاهري، زبدة، ص 
؛ من 242م، ص 0968هـ/ 0418، 0الجديدة، طغزة في العهد المملوكي، بيروت، منشورات دار األوقاف 

هؤالء العلماء الذين خرجتهم مدارس ومساجد غزة وأكملوا تعليمهم في الخارج، وعينوا في مناصب رفيعة، 
إبراهيم بن محمد بن بهادر بن أحمد بن عبد اهلل، ويعرف ) بابن زقاعة ( كان عالمًا بالنبات واألعشاب وعلم 

 الكيمياء.
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، ثم عينه الذي درَّس في مدارس القدس نصاريشعبان بن علي الشهابي األ
 . (1)ه في غزةالسلطان قايتباي مدرسًا بمدرست

عام  (2): بانيها األمير بردبف الدوادارجامع ومدرسة المحكمة البردبكية
: " بني هذه المدرسة المباركة ابتغاء لوجه يبدو ذلف من النص التالي ،م(0422هـ/629)

عالي السيدي المالكي السيفي بردبف الدوادار الملكي األشرف ال اهلل تعالى المقر
وصلى  م(0422/ هـ629)سنة األشرفي أعز اهلل أنصاره بتاريخ ذي الحجة الحرام 

 ،وكان هذا الجامع مدرسة علمية .(3)أبداً  اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليماً 
ًصا للصلوات ثم صار خا ،ثم محكمة للقضاة، ولذلف اشتهر بالمحكمة البردبكية

قامة الجمعة والعيدين وله أوقاف تقوم  ،وفيه محراب كبير ومنبر متقن ،الخمس، واا
اإلمام العالم  ،(المحكمة )جامعة جامع البردبكية ، ومن الذين تولوا مشيخ(4)به 

 ،(م0428هـ / 631سنة )مواليد  الغزي الشمس أبو عبد اهلل المكني بأبي الجود
 ،، ثم عاد إلى مدينة غزة مسقط رأسهعدة ن مدن عربيةالذي تجول طلًبا للعلم بي

ثم انتقل إلى مصر وتولى القضاء فيها على  ،فتولى مشيخة جامع المحكمة
 . (5)المذهب الحنفي 

أنشأها الملف الظاهر بيبرس، واتخذ فيها مكتبة كبيرة تزيد عن  :الغصينمدرسة 
عليها اسم المدرسة  وفيما بعد أطلق، (6)عشرين ألف كتاب في مختلف العلوم 

ثم أقام فيها العالمة اإلمام العالم  ،الحسنية نسبة إلى والي غزة " حسن باشا "
                                                           

. ومن الذين باشروا اإلقراء في هذه 2/224؛ الطباع، إتحاف،6/04؛ الدباغ، بالدنا، 226ة، المبيض، غز  (1)
 المدرسة الشيخ عبد القادر بن شعبان بن علي الغزي، أخ أحمد بن شعبان بن علي.

م(، 0422هـ / 629هو األمير بردبف األشرفي إينال، كان من جملة مماليف السلطان، اينال، حيث ملكه سنة ) (2)
م(، رّقاه إلى الدوادارية، وكان قتله 0423هـ/620فربااه وأعتقه وجعله خازندارًا، ثم دوادارًا له، ولما تسلطن سنة )

 .8-2/ 3؛ السخاوي، الضوء، م(0484هـ / 686سنة )
 .248عطا اهلل، نيابة،  (3)
 .2/042الطباع، إتحاف، (4)
 .220المبيض، غزة، ص  (5)
 .062- 2/064الطباع، إتحاف،(6)
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وتجرد فيها للعلم والذكر  ،واتخذها مدرسة وزاوية ،الشيخ عبد القادر الغصين
 ،ه، وأصبحت معكفًا للعلماء والمتعلميندوالعبادة فوقفها عليه وعلى ذريته من بع

 .(1)والعابدين ومعبدًا للصلحاء 
كانت تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد العمري  :المدرسة الكاملية

، وبداية الشارع الجهة الغربيةمن الكبير على التل المرتفع خلف السوق القديم 
 ،، وكان في هذا الموقع إلى جانب المدرسة مسجدًا حسناً المؤدي إلى دير الالتين

، وبقيت تؤدي دورها س الفقه والحديث وساور العلومدرو رس وكانت المدرسة تدِّ 
، ثم أصابها الخلل الثالث عشر الميالديالقرن السابع الهجري/ التعليمي حتى 

الخراب، لكنها أصبحت مع المكان المحيط بها مشهورة ومعروفة باسم " و همال واإل
عادل سيف لابن الملف ا (2)الكامل األيوبي فالكمالية " إلى اآلن نسبة إلى المل

، وقد أقام الملف الكامل مدرسة أخرى في مصر حملت الدين أبي بكر بن أيوب
 .( 3)وصارت تعرف بدار الحديث  ،هماس

من المواقع المهمة في غزة في العهد المملوكي جامع  :مدرسة جامع المارستان
 وكان موقع المارستان مقابل الجامع العمري الكبير من ،المارستان )البيمارستان(

 ،ومستشفى ،ومكتبة ،ومساحته واسعة يشتمل على مسجد ومدرسة ،الناحية الشرقية
وماؤه من بور بأرض أمامه  ،تحيط به الشوارع من ساور جوانبه ،وحديقة واسعة

كانت تابعة له، وتشير المصادر التاريخية إلى أن الملف الناصرمحمد بن الملف 
، معهدًا عظيمًا متسعاً وكان  ،غزةهو الذي أنشأ البيمارستان ب قالوون  المنصور

يوانات وحديقة ، ومكتبة، ، وجامع ومدرسة للعلومويشتمل على عدة غرف وقباب واا
، وهذا بادة، وتكية للفقراء والمسافرين، ومستشفى لامراض العقليةورباط للذكر والع

                                                           

 المرجع نفسه. (1)
 م(.0230هـ/832توفي سنة ) (2)
 .2/224الطباع، إتحاف، (3)
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، ولم تذكر المصادر أسماء (1)ولذلف سمي بالبيمارستان ،هو األصل في وضعه
ولكن في اعتقادي أن هذه  ،ن الذين دَّرسوا في مدرسة جامع المارستانالمدرسي

المدرسة أدت واجبها التعليمي على أكمل وجه مثل غيرها من المدارس، وأن معظم 
 الطالب والمدرسين كانوا يترددون على المكتبة الموجودة لالستفادة منها.

/ الرابع من الهجريسكن غزة في أواخر القرن الثا :(2)مدرسة جامع ابن عثمان
الشيخ شهاب الدين أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن عثمان  عشر الميالدي

فأجرى بالجامع المذكور ما يلزمه من التعميرات  ،النابلسي األصل الخليلي التميمي
 سنة )والترميمات وبقى مثابرًا على إصالحه وعمارته إلى أن توفي بمكة 

فاشتهر به  ،على شيء من جدرانه إلخالصه ولم ينقد اسمه ،(م0412هـ/612
من ذلف التاريخ إلى يومنا هذا، وقد ورد في كتاب الطباع " إتحاف األعزة في 

التالية : وكان دينيًا،  ، العبارةالشيخ شهاب الدين أحمد بن عثمان تاريخ غزة " عن
 . (3)، بمسجده الذي بناه بغزةصالحًا، منقطعاً 

وردت العبارة التالية: " ومنهم شهاب  بيض"وفي موضع آخر من كتاب "الم
مع الشجاعية حتى نسب الجامع وكانت مدرسته بجا ،الدين أحمد بن عثمان

 .(4)"إليه
وقد ذكر النابلسي هذا الجامع بقوله: "ثم جونا إلى الجامع المشهور بجامع 

 .(5)شهاب الدين أحمد بن عثمان، وهو جامع مبارف عظيم الجوانب والبنيان"
  

                                                           

 .3، هامد322؛ العارف، تاريخ، 229-2/226الطباع، إتحاف، (1)
زكار، سهيل، فلسطين في عهد المماليف، مقال في: الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني، الدراسات التاريخية،  (2)

 .261، 0991، 0ابة غزة، بيروت، طالفصل الرابع بعنوان، ني
 .04-03؛ أبو هاشم، المساجد، 2/036الطباع، إتحاف، (3)
 .2/209الطباع، إتحاف، (4)
 .024النابلسي، الحقيقة،  (5)
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 :أو المارستان يمارستانالب
اهتم األيوبيون ومن بعدهم و  .كلمة فارسية معناها المستشفى البيمارستان

المماليف، بمنشاء البيمارستانات في فلسطين، فبعد الفتح الصالحي لبيت المقدس 
، قرر الملف الناصر صالح الدين إقامة البيمارستان (م0060هـ/ 263سنة )

، وهيأ فيه العقاقير (م0092هـ /266سنة )بشكل فعلي  أقامهي، الذي ــــــــالصالح
وكان هذا المستشفى يقوم باألعمال  .(1)واألدوية، ووقف عليه األوقاف العديدة 

التي تقوم بها المستشفيات عادة من مداواة المرضى وتقديم األدوية، وكان يمارس 
نات الكبرى في فيه أيضًا تدريب األطباء وتعليمهم، شأنه في ذلف شأن البيمارستا

 . (2)اإلسالم التي كانت مركزًا لتعليم الطب 
استمر البيمارستان الصالحي يؤدي عمله على أكمل وجه حتى في العصر 

والحركة الفكرية المتعلقة  الحركة العلميةدورًا فعااًل في ازدهار  أّدىالمملوكي، وقد 
في البيمارستان ، ومن األطباء المشهورين الذين عملوا (3)في العلوم الطبية

 الصالحي:
 دس، قرأــــــالطبيب يعقوب بين صقالب النصراني المقدسي، من مواليد الق -0

 والطب، وأقام في القدس، وعمل في البيمارستان الصالحي سنينالحكمة 
 . (4) (م0220هـ/ 822سنة )، وتوفي عديدة

 
                                                           

؛ أبو هويشل، محمد 239. ابن شداد، النوادر، 9/489؛ ابن األثير، الكامل، 803 -802األصفهاني، الفتح،  (1)
الطبية في مصر وبالد الشام في العصر المملوكي، رسالة ماجستير غير منشورة، عطية، األحوال الصحية و 

 .60م، 2102هـ/0433كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلثار، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
؛ السعيد، عبد اهلل عبد الرزاق مسعود: المستشفيات اإلسالمية من العصر النبوي إلى 294العسلي، معاهد،  (2)

 .223، 221م، 0960هـ/ 0416، 0ثماني، عمان: دار الضياء للنشر والتوزيع، طالعصر الع
 .202؛ باعامر، الرعاية،240-248أبو شلوف، األوضاع،  (3)
م(، عيون األنباء في طبقات 0289هـ/886-ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي الخزرجي، ) (4)

؛ بف، أحمد 820، 849م، 0996هـ /0409، 0د باسل، بيروت، دار الكتب العلمية، طاألطباء، ضبطه وصححه محم
 .222؛ السعيد، المستشفيات،232م، 0960هـ/ 0410، 2عيسى، تاريخ البيمارستانات في اإلسالم، دمشق، د. ن، ط
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ه الطبيب رشيد الدين أبو منصور بن أبي الفضل بن علي الصوري مولد -2
في مدينة صور، اشتغل بصناعة الطب على الشيخ عبد اللطيف البغدادي، وكان 

 .(1) (م0240هـ /839سنة )من أبرز أطباء البيمارستان الصالحي، وتوفي 
وفي عهد المماليف دخل الطبيب رشيد الدين أبو حليقة في خدمة الملف 

دوية المفردة سماه عدد من الكتب الطبية منها: كتاب في األ وله، (2)الظاهر بيبرس
واتها " المختار في األلف عقار"، وكتاب في األمراض وأسبابها وعالماتها ومدا

 .(3)باألدوية المفردة والمركبة
وخلف رشيد الدين أبو حليقة ثالثة أبناء من أهل الطب برعوا في العلوم 

ي فضل كبير ف فكان لهذه األسرةالطبية، واشتهروا بعلمهم وثقافتهم ومهارتهم، 
في فلسطين وخارجها، ومن الواضح أن ملوف وسالطين  الحركة العلميةازدهار 

العظيم، فاستعانوا بهم وقربوهم  ونبوغهمالمماليف كانوا قد أعجبوا بعلماء هذه األسرة 
 .(4)إليهم، وجعلوهم من أطباوهم، وأغدقوا عليهم األموال واألعطيات

لعصرين األيوبي والمملوكي بأنها وتميزت البيمارستانات التي كانت موجودة في ا
كانت تحتوي على كل ما يتطلبه المستشفى الحديث في أيامنا الحاضرة إلى حد  ما نسبيًا 
من أطباء ماهرين، وأدوية، وآالت وأجهزة، وخدم من الرجال للمرضى الذكور، وخدم من 

ين عن النساء للمرضى اإلناث، وكانت المستشفى اإلسالمي منقسمة إلى قسمين منفصل
بعضهما البعض تمامًا فهنالف قسم للذكور  وآخر لإلناث، وكل قسم منقسم إلى قاعات 
حسب أنواع األمراض، فهناف قاعات للجراحة وأخرى للكحالة ) أمراض العيون (، 

                                                           

 .200-201؛ المدني، الحياة، 233 -232؛ بف، تاريخ، 822 -820ابن أبي أصيبعة، عيون،  (1)
؛ العسلي، كامل جميل، مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم 248 -242ابن أبي أصيبعة، عيون،  (2)

 .000-008م، 0991هـ/0404م، عمان، الجامعة األردنية، عمادة البحث العلمي، 0906األزمنة حتى سنة 
ب الصليبية بمصر ؛ بدوي، أحمد أحمد، الحياة العقلية في عصر الحرو 222ابن أبي أصيبعة، عيون، ص  (3)

 .302والشام، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، د.ت، 
 .000؛ العسلي، مقدمة، 224-223ابن أبي أصيبعة، عيون،  (4)
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وغيرها  لتجبير الكسور أو لامراض الباطنية وغير ذلف، وكانت هذه القاعات مجهزة 
 .(1)ماء البارد والساخنبأثاث جيد، وبناء حسن فيه ال

وكان يوجد في البيمارستانات في العصر المملوكي ما يعرف بالصيدلية، 
وكان يترأس كل صيدلية صيدلي متخصص باألدوية يسمى )شيخ صيدلي 
البيمارستان(، كما وجد في البيمارستان شخص يدعى الناظر الذي كان ينظر 

ا، ويصرف أجرة للقومة ويشرف على أمور المستشفى، وريع الوقف الخاص به
 .(2)والفراشين واألطباء

أهم البيمارستانات التي أنشوت في فلسطين خالل العصر المملوكي ومن 
 اآلتية:البيمارستانات 

في الخليل السلطان منصور أنشأ هذا المستشفى  الخليل:البيمارستان المنصوري في 
مارستانات المتعددة يدرس في البيالطب كان و ، (م0260ه/861سنة )، وذلف قالوون

 .(3)قدس والخليل وصفد والرملة ونابلسفي ال
، كما (4)الدين سنجر بن عبد اهلل الجاولي في غزة األمير علم غزة: أنشأهبيمارستان 

، وظل قاومًا حتى سنة أسس فيها عالوة عن البيمارستان، حمامًا ومدرسة وجامعاً 
 .(5)م، حيث خرب أثناء حملة نابليون بونابرت0611

أنشأ هذا البيمارستان محمد بن فضل اهلل القبطي فخر الدين ناظر  نابلس:بيمارستان 
 ،الجيد، كان قد أسلم، وتسمى محمدًا وحج عشر مرات، وزار القدس، وبنى عدة مساجد

 .(6)أيضاً  وله مارستان في الرملة
                                                           

 . 09-06؛ بف، تاريخ، 49-46السعيد، المستشفيات، (1)
 .032؛ غوانمة، تاريخ، 22، 09؛ بف، تاريخ، 22-20السعيد، المستشفيات،  (2)
 .406؛ النباهين، تاريخ، 038؛ غوانمة، تاريخ، 2/042العليمي، األنس، ؛ 268سطين، زكار، فل (3)
 أصله من مماليف "جاول"، أحد أمراء الملف الظاهر بيبرس. (4)
؛ يقول مصطفى 260؛ الدباغ، بالدنا، 240؛ بف، تاريخ، 292؛ السعيد، المستشفيات، 268زكار، فلسطين،  (5)

م: " وأما المستشفى الذي أنشأه 0966، الطبعة الرابعة لسنة 88الجزء الثامن، ا فلسطين"، مراد الدباغ في كتابه "بالدن
 .94من هنا وهناف،  8"سنجر" فالراجح أنه كان يقوم على بقعة تقع أمام الجامع الكبير. الدباغ، فلسطينيات 

 .    93ينيات، ؛ الدباغ، فلسط298 -292/ 9؛ ابن تغري بردي، النجوم، 4/036ابن حجر، الدرر، (6)
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يقه بنى هذا المستشفى السلطان صالح الدين في عكا عند مروره بطر  عكا:بيمارستان 
، واستنفده (م0060هـ/ 263سنة )إلى دمشق، فبعد أن فتح صالح الدين بيت المقدس 

من أيدي الصليبيين، انصرف إلى دمشق، واجتاز في طريقه إلى عكا، ولما وصل إليها 
نزل بقلعتها ووكل بعمارتها وتجديد محاسنها بهاء الدين قراقود، ووقف دار االشبتار 

 (1)، وجعل دار األسقف مارستانًا، ووقف عليه أوقافًا كثيرةنصفين على الفقراء والفقهاء
، في زمن (2)أنشأه األمير المملوكي سيف الدين تنكز، ناوب الشام بيمارستانات صفد :

الملف الناصر محمد بن قالوون، أنشأه في صفد، وله في ساور الشام أمالف وعماور 
 .(3)ع الطرقات بها واعتنى بأمرهاوآثار، وجدد كثيًرا من عماير المساجد والمدارس ووس

المستشفيات المتنقلة أو مشافي اإلسعاف أو بيمارستانات اإلسعاف  :البيمارستان المتنقل
تشار األوبوة وظروف هي مستشفيات محمولة تنتقل من مكان إلى مكان على حسب ان

( Am balance)يسمى و الحروب وهي تشبه في عصرنا الحاضر ما أحوال المرض أ
 .( 4)نجليزية باإل

وقد عنى المماليف بالبيمارستان المتنقل، وهو بيمارستان الجيد، وأولوه العناية والرعاية، 
خاصة أن الجنود هم أحوج الناس إلى الرعاية الطبية حتى يستطيعوا أن يقاتلوا العدو 
وهم في غاية القوة والنشاط، فكان السالطين المماليف عند خروجهم للحرب يصطحبون 

في سفرهم غالب ما تدعو الحاجة إليه من األطباء والكحالين والعقاقير واألدوية  معهم
                                                           

؛ المرعشلي، أحمد وآخرون، الموسوعة الفلسطينية، 222؛ السعيد، المستشفيات، 321-02/349ابن كثير، البداية، (1)
 492؛ وقد ورد في الموسوعة الفلسطينية المذكورة، وفي ص 0/498م، 0964، 0دمشق، هيوة الموسوعة الفلسطينية، ط

نهاية العهد المملوكي ثماني بيمارستانات: الفاطمي والصالحي في القدس، النص التالي: " وقد كان في فلسطين حتى 
 498وستة بيمارستانات أخرى في صفد والخليل وعكا والرملة وغزة ونابلس، وقد ورد أيضًا في نفس الموسوعة ص

 تفاصيل عن هذه البيمارستانات.
هـ/ 084الكتبي، محمد بن شاكر ) ُجلب مملوكًا إلى مصر، ثم دخل في خدمة الملف محمد بن قالوون؛ (2)

 .226 -220/ 0م(، فوات الوفيات، تح إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة،0382
؛ السعيد، 92؛ الدباغ، فلسطينيات، 0/93؛ النعيمي، الدارس،0/222؛ ابن حجر، الدرر، 222/ 0الكتبي، فوات، (3)

 .262المستشفيات، 
 .91السعيد، المستشفيات،  (4)
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فعلى سبيل المثال، عندما حاصر  .(1)واآلالت وغير ذلف من اللوازم الضرورية
، فمن األطباء لعبوا دورًا بارزًا في (م0288هـ/884) الظاهر بيبرس صفد عام

نقل الجند المسلمين إلى  عالج المصابين من الجيد المملوكي، فكان يتم
 .(2)البيمارستان الميداني، ويتولى األطباء عالجهم ويضمدوا لهم جراحهم

وتشير بعض المراجع التاريخية إلى وجود بيمارستان في بيسان أقامه األمير علم الدين 
هـ / 016سنة )أقامه  ،سنجر الجاولي ناوب غزة وأحد أمراء الملف الظاهر بيبرس

 . (3)بيمارستان خانًا لنزول المسافرينام إضافة إلى الكما أق ،(م0316
هكذا كانت البيمارستانات في فلسطين، من بين المؤسسات التي حظيت باهتمام ورعاية 
السالطين وأهل الخير في الدولة المملوكية، كما كانت مراكز لتدريس العلوم الطبية إلى 

ويالحظ اهتمام  .(4)لجة واالستشفاءختصت به من تقديم الرعاية الطبية والمعااجانب ما 
المماليف بمثل هذه المؤسسات في أغلب المدن الفلسطينية، وأوقفوا عليها األوقاف، 
ووجد في بعض هذه المؤسسات أقسام لمداواة أصحاب األمراض العصبية والعقلية 
مثل بيمارستان الملف الناصر محمد بن قالوون الذي بناه في غزة وخصص جزء 

جة تلف األمراض وقد ظل هذا البيمارستان عامرًا حتى منه لمعال
 .(5)حيث خرب إبان حملة نابليون بونابرت( م0611هـ/0202عام)

وكانت البيمارستانات تخضع لما ُيعرف بنظام التفتيد على البيمارستانات، حيث 
 ىالمرضعلى حالة  بالدخول إلى المستشفى، والوقوف يقوم المسؤولون عن ذلف

ام بهم وما يقدم لهم من طعام، وهل يقوم الخدم من الذكور واإلناث على ومدى االهتم
راحتهم أم يقصرون في تأدية مهامهم الوظيفية، وهل يؤدي الطبيب واجبه الطبي تمامًا 

                                                           

 .91شل، األحوال، أبو هوي (1)
 .01، 2110؛ عاشور، سعيد، الظاهر بيبرس، القاهرة، الهيوة المصرية العامة للكتاب، 90المرجع نفسه،  (2)
م، 2118أبو زبيد، محمد أحمد، قضاء بيسان األرض واإلنسان، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  (3)

 .8،94ينيات ؛ الدباغ، فلسط88/ 6؛ الدباغ، بالدناد، 48
 .043الزاملي، األوقاف،  (4)
 .3، هامد 322؛ العارف، تاريخ، 243 -242عطا اهلل، نيابة،  (5)



 مية في فلسطينمجلة "التاريخية الفلسطينية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور سالطين المماليك في تنشيط الحركة العل

42 
 

وكذلف الصيدلي، وهذا النظام كان يكفل للبيمارستان البقاء واالستمرار بصورة جادة يعمل 
داريًا بكفاءة   .(1)عاليةفنيًا وعلميًا واا

والجدير بالذكر أنه كان لكل مريض بطاقة يدون بها الطبيب مالحظاته عند 
به المالحظات عن  معالجته للمريض، كما كان لدى الطبيب سجل خاص يدون

األمراض التي يعالجها، وكان الطبيب يضع تجاربه واختباراته بناء على هذه 
ذا ما استشكل أمر من األمور على أح د األطباء وقت تشخيصه المالحظات، واا

أو في كثير من  ،أو رويس األطباء ،كان يلجأ لرويس القسم الذي يعمل فيه ،إياه
كان األطباء يجتمعون ويتشاورون في امر مريض، وال شف أن هذا الحوار األحوال 

 .(2)والتشاور يعتبر مؤتمرًا علميًا مصغرًا بين األطباء، وهو معمول به اآلن

 خاتمة
 ة العديد من النتاوج كان أهمها:أبرزت الدراس

أظهرت الدراسة بأن سالطين وأمراء المماليف اهتموا بالحركة العلمية والفكرية في  -
 فلسطين، وشجعوها، ودعموها، فأقيمت المساجد والمدارس والمكتبات والبيمارستانات

دارية وأجهزة وقاعات من أجل خدمة  المزودة بكل ما تحتاجه من كفاءات علمية واا
 .عالجة المرضى.وم

أوضحت الدراسة أن أهداف المماليف من إقامتهم المؤسسات التعليمية والدينية في  -
م التقرب إلى الرعية لكسب حبهم وودهم وتشجيع ثفلسطين هو التقرب إلى اهلل 

 العلماء لدعم السلطة الحاكمة وتأييدها.
يج العلماء أكدت الدراسة على أن مدارس المماليف في فلسطين كانت تسعى لتخر  -

والنخب والخبراء من ذوي الكفاءات العالية من مختلف التخصصات لتوظيفهم 
 وتعيينهم في الوظاوف المطلوبة والمهمة في الدولة. 

                                                           

علي، ماهر عبد القادر محمد، مقدمة في تاريخ الطب العربي، بيروت، دار العلوم العربية للطباعة والنشر،  (1)
 .40-48م، 0966هـ / 0416

 .40علي، مقدمة،  (2)
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 يوصي الباحث بالتوصيات التالية: و 
أن تهتم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالهيوات التدريسية واإلدارية  -

ا ومدارسها من أجل رفع مستوى الحياة العلمية والحركة العاملة في جامعاته
عقد ، بما في ذلف الفكرية وتطويرها حسب المواصفات واألسس والبرامج الحديثة

 .لمناقشة أفضل السبل لتحسين وتطوير الحياة العلمية مؤتمر علمي سنوي
وتحديث المؤسسات العلمية والطبية المملوكية في العمل على حماية ضرورة  -

 .سطين لتنافس المؤسسات المزامنة لها عالمياً فل

 المصادر والمراجع قائمة
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 م.0960
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 الملخص: 
سراويل، هدفت الدراسة الى التعرف على أهم المراكز البحثية  في الدول العربية واا

وقدرة كل منهما على رسم السياسة العامة واستشراف المستقبل، وقد وجد الباحث 
ان هناف عددا كبيرا من المراكز البحثية لدى الدول العربية، إال انها رغم كثرتها لم 
ترق الى دور المراكز البحثية في إسراويل في رسم السياسة العامة واستشراف 

ل، حيث ادى اهتمام إسراويل بالبحث العلمي مبكرا ومنذ انشاوها الى وجود المستقب
مؤسسات اكاديمية وبحثية باعتبارها مؤسسات غير رسمية مشاركة في عملية صنع 
القرار، بينما عانت مراكز ابحاث الدول العربية من عدة تحديات حالت دون 

وعلى رأس هذه المعوقات مشاركتها الفاعلة في صنع القرار واستشراف المستقبل، 
انخفاض الموازنات ونقص الكفاءات وغيرها، ويوصي الباحث الدول العربية 
باالهتمام بالبحث العلمي وزيادة موازنتها وتمكين مراكز األبحاث العربية من 

 المشاركة بدور أكثر فاعلية سواء في عملية صنع القرار أو استشراف المستقبل.
 البحث العلمي، إسراويل. التحديات، الواقع،حث، مراكز البكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

 The study aimed at identifying the key research centers both 

in Israel and the Arab states and the ability of each to draw 

public policies and reading the future. The researcher found 

that there are a large number of research centers in the Arab 

world though they have not reached the role played by their 

counterparts in Israel ،particularly in the domain of drawing 

public policies and reading the future. Israel early interest in 

scientific research since its creation lead to establish a number 

of academic institutions helped as an informal institution in 

decision- making processers whereas the research centers in 

the Arab world suffered too much from obstacles prevented 

them from active participation in the process of decision-

making and reading the future. Top on these are poor financing 

and the lack of efficient professionals.  
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Finally ،the research recommends to pay much attention to the 

scientific research and increase its financing as well as 

providing the opportunities to participate in the process of 

decision-making and reading the future.  

Keywords: Think tanks. Realty, Challenges ,Scientific 

research, Israel. 

 المقدمة
انتشرت مراكز األبحاث وتعددت في ثمانينيات القرن العشرين، وتنوعت في مجال 
عملها وتخصصها، وازدادت مع بداية األلفية الجديدة وأصبحت ظاهرة عالمية 
وفاعال أساسيا نتيجة للدور الكبير الذي ساهمت فيه في عملية صنع السياسة 

دول، وهو مما أدى الى قيام العديد من الدول ببلورة سياسية بحثية العامة لل
متكاملة. لتصبح مراكز األبحاث أحد الدالول الهامة على تطور الدولة وتقييمها 
للبحث العلمي واستشراف المستقبل، وتعتبر المراكز البحثية ذات أهمية كبيرة ألنها 

على تطويرها، وتحظى باهتمام تعنى بالدراسات السياسية واالستراتيجية وتعمل 
الدول واألنظمة. إن المتأمل لواقع المؤسسات البحثية من المحيط إلى الخليج، 
يتضح له مدى الفروقات الواسعة فيما بين مراكز األبحاث العربية وبين مستوى 
مراكز األبحاث اإلسراويلية، فالدول العربية تمتلف الموارد الكبيرة إلنشاء أفضل 

بحثية، ولكن الواضح أن الدول العربية عموما تفتقر إلى سياسة علمية المراكز ال
محددة المعالم، وبالتالي لم تتبوأ موقعها الحقيقي في المشاركة في عملية صنع 
القرار، غير أن الدور الذي حظيت به مراكز األبحاث في إسراويل أدى إلى 

حًا دورها في النظام وصولها إلى مراكز متقدمة على المستوى الدولي، وبرز واض
السياسي اإلسراويلي من خالل اعتبارها أحد المؤسسات غير الرسمية في عملية 

 صنع القرار واستشراف المستقبل.
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 مشكلة الدراسة
تسعى الدول إلى انشاء مراكز علمية متخصصة بالبحوث إليجاد حلول وطرح 

ول إلى إنشاء بداول للظواهر التي تطرأ على المجتمعات، كما تسعى بعض الد
أكاديميات ومؤسسات علمية مهمتها التنسيق بين المراكز البحثية في محاولة 

 االستفادة منها في استشراف المستقبل.
ولذلف تعتبر الدراسات واألبحاث المعمقة من أهم الركاوز التي يعتمد عليها 
 السياسيون في رسم وتخطيط السياسات في الدول، وهو الدور الذي نلحظه لهذه

المراكز في الدول الغربية، ويكمن السؤال الرويس للدراسة في دراسة حالة بعض من 
سراويل، ويتفرع عن هذا السؤال عدة اسولة  اهم المراكز البحثية في الدول العربية واا

 فرعية منها:
 ما هو دور المراكز البحثية في التراكم المعرفي؟ -
كل من إسراويل والدول  ما هي اهم التحديات التي تواجه مراكز البحث في -

 العربية؟
 ما هو الواقع العملي للمراكز البحثية في كل من إسراويل والدول العربية؟   -

 أهداف الدراسة
 التعرف على دور المراكز البحثية في التراكم المعرفي. -0
سراويل. -2  يسعى البحث إلى دراسة أهم دور مراكز األبحاث في الدول العربية واا
اث اإلسراويلية والعربية ودورها في صياغة رصد أهم مراكز األبح -3

 االستراتيجيات.
 أهمية الدراسة:

تلعب مراكز األبحاث دورًا رياديًا في توجيه سياسات الدولة، ولذلف يجب  -0
 التعرف على آلية عملها.
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تلعب مراكز األبحاث دورًا رياديًا باعتبارها تحقق التراكم المعرفي ألي مجتمع  -2
ة التحديات التي تواجهها الدولة وتعمل على تقديم ومن تم قدرته على مواجه

 المقترحات والبداول.
 منهج وأسلوب الدراسة

لجأ الباحث إلى االستفادة من الممارسة والتجربة العملية التي عاشها كباحث لمدة 
عشرين عامًا في مجال الشؤون اإلسراويلية، حيث سعى الباحث إلى تطبيق المنهج 

تطبيق المنهج المقارن بين أدوار ومهام أهم المراكز البحثية  التحليلي باإلضافة إلى
سراويل للتعرف على طبيعة هذه األدوار وكيفية تأثيرها في رسم  في الدول العربية واا

 السياسات واستشراف المستقبل.
 مصطلحات الدراسة

وهو تعبير  (Think tanks)المراكز البحثية أو مراكز الفكر هي ترجمة لمصطلح 
دل على استقاللية مراكز األبحاث وأنها غير متحيزة، وتعني مراكز األبحاث شاوع ي

 في الواقع نوعًا من المؤسسات البسيطة لتداول األفكار حول عملية صنع القرار
(1) . 

ويعتبر مفهوم مراكز البحث لدى بعض العلماء والمفكرين مفهوما هالميا واسعا 
العلمي وليست جامعات أو كليات يحتوي على عدة تفاصيل، فهي مراكز للبحث 

، (2) المجاالتتعمل على إقامة دورات تدريبية وورد عمل وأيام دراسية في كل 
وتعرف أيضًا أنها أي منظمة أو مؤسسة تدعي أنها مركز لابحاث والدراسات أو 

 مركز للتحليل حول المساول العامة.
مة هدفها البحث في وعرفتها الموسوعة البريطانية بأنها معهد أو مجموعة منظ

بالقضايا الحكومية والتجارية، وفيما يتعلق بالقضايا  مجاالت الدراسات المختلفة
                                                           

(1( https://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank#Types 
(2( Howard J. Wiarda, 'The New Powerhouses: Think Tanks and Forein Policy," 
American Foreign Policy Interests, vol.30,no.2 (March- April 2008)P96. 
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الحكومية، فتتدخل في تخطيط السياسات االجتماعية والدفاع الوطني، أما القضايا 
التجارية فيتدخل في التطويرات التكنولوجية، وتعتمد مصادر تمويلها على المنح 

ة باإلضافة الى التبرعات الفردية الشخصية والعواود من انجازها والمشاريع الخيري
 .(1) ماليةللتقارير والبحوث لصالح جهات محددة مقابل مبالا 

وبالتالي يتضح أن )الثنف تانكس( هي منظمة أو مؤسسة أو جماعة أو مركز 
متخصص للقيام باألبحاث والدراسات في مجاالت معينة بهدف نشر المعرفة 

تقديم الخدمات ألطراف رسمية أو غير رسمية وتقديم المقترحات والحلول العامة و 
للمشاكل المختلفة مما يجعل هذه المؤسسات من المرتكزات األساسية للبحث 
العلمي والتفكير من خالل النشاطات العلمية التي تقوم بها وذلف عبر المؤتمرات 

 .(2) القرارونشر األبحاث والكتب وتقديم المشورة لصناع 
 تقسيم الدراسة

ولتوضيح الدور الذي يمكن ان تلعبه مراكز األبحاث في استشراف المستقبل فمنه 
 سيتم تقسيم الدراسة الى محاور كالتالي: 

 المحور األول: أهمية مراكز األبحاث 
 المحور الثان: واقع وتحديات مراكز االبحاث اإلسراويلية 

 اث العربية المحور الثالث: واقع وتحديات مراكز االبح
 المحور األول: أهمية مراكز األبحاث 

ازداد اهتمام الدول بالبحث العملي مع الثورة الصناعية، حيث قامت الدول بمنشاء 
المؤسسات األكاديمية والمراكز العلمية إلجراء البحوث والدراسات المتعددة 

كان لنجاح والمتنوعة في المجاالت العلمية المختلفة في استشراف المستقبل، وقد 
هذه المراكز في العديد من الدول دورا في استمرار دعم الدول للمراكز العلمية، 
وبات واضحا الدور الريادي لهذه المراكز العلمية في تقديم االستشارات 

                                                           

(1)https://www.britannica.com/topic/think-tank. 
 .2، ص4راكز التفكير ودورها في التأثير على صنع السياسة، مجلة الفرات العدد (  أمين، هازار صابر: م2)
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االستراتيجية ال سيما في الدول الغربية، حيث أصبحت هذه المراكز مصدرا هاما 
عي السياسة وبالتالي فمن هذه المراكز هي في وضع الخيارات والفرضيات أمام صان

 .(1)جزء أساس من عملية صنع القرار لهذه الدول بما توفره من دراسات وأفكار
يشكل دور المراكز البحثية ومراكز الدراسات في استشراف المستقبل أهمية بالغة 
حيث إن مهمة تلف المراكز هو العمل على وضع الدراسات مستفيدة من التجارب 

بحاث السابقة والوضع القاوم ومن خالل استخدام المناهج العلمية القاومة على واأل
االستقراء والتحليل الستشراف المستقبل مع األخذ في االعتبار تجارب الدول 
األخرى، ومعالجة السلبيات وتنمية االيجابيات من أجل وضع الخطط العلمية 

 .(2) الدولواالستراتيجية التي تؤدي الى تقدم 
عود أهمية مراكز األبحاث الى دورها باعتبارها مستشارة للحكومة تقدم لها وت

االقتراحات واألفكار والبداول الجديدة من خالل أبحاث ودراسات، حيث إن صناع 
القرار ليسوا خبراء في قضايا متعددة أو مجاالت متنوعة تتعلق بموضوع القرار، 

جتماعيا ولذلف فمن الدور األبرز يقع والذي يمكن أن يكون سياسيا أو اقتصاديا أو ا
على عاتق الباحثين المختصين في قضايا محددة وخبراء في ذات المجال، والذي 

، (3) الدولةيمكن اعتباره عملة نادرة في الدول، وهؤالء يعتبرون أحد مصادر قوة 
 وتكمن أهمية مراكز األبحاث في عدة اعتبارات أهمها:

عية أو ثقافية ينبري لها أهل الخبرة ان أي ظاهرة سياسية أو اجتما -0
المؤسسي الذي يجمعهم لدراسة تلف الظاهرة وهو مما  اإلطارواالختصاص في 

يدفع الدول الى انشاء هذه المؤسسات التي تدفع الى تحسين مستوى اتخاذ 
                                                           

الخزندار، سامي؛ األسعد، طارق: دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة،   (1)
 .3، ص 2102جانفي  8مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 

(2) Howard J. Wiarda, The New Powerhouses, op.cit. P99        
(3) James G. McGann, The Global "Go-To Think Tanks 2009 " Think Tanks and Civil 
Socities Program, Final United Nations Univiersity Edition, January 2010 , P65. 
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القرار، وهو ما يمكن مشاهدته من دعم الدول الغربية لهذه المراكز واالعتماد 
 من خدماتها ودراستها.عليها لالستفادة 

قدرة المراكز البحثية على وضع استراتيجات حول الظواهر المتعددة وقدرتها  -2
 على صنع المستقبل.

تعمل مراكز األبحاث على التأثير في مجالين حيويين هما الرأي العام  -3
والقرار السياسي أو االستراتيجي، فالرأي العام يتأثر كثيرا بوساول االعالم التي 

داة رويسية من أدوات نشر الفكر البحثي، أما القرار السياسي فيجب أن تعتبر أ
 .(1) الدولةتكون له بداول متعددة تخدم مصلحة 

تكاد مراكز األبحاث تصل الى تكريس وجودها كأحد أساسيات الحياة  -4
الناجحة المتسمة بالمهنية المبتعدة عن االرتجال في التفكير والعبثية في التنفيذ، 

في تصوير وتوقع الثمار والنتاوج، وهو األمر الذي أدى الى اعتبارها  والمبالغة
ذات أهمية كبيرة لمؤسسة صنع القرار في الدولة، إن أهم المؤشرات التي تساعد 

 في معرفة حجم تأثير هذه المراكز ما يلي:
مدى اعتماد النخب السياسية المتخذة للقرار على الباحثين والمعلقين  -0

 السياسيين.
األبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، واتساع نسبة توزيعها جودة  -2

 وانتشارها.
 وجود عالقات بين صناع القرار وبين الباحثين. -3
 اعتماد صانعو القرار السياسي على إصدارات تابعة لمركز بحثي. -4

 دور المراكز البحثية في التراكم المعرفي-1
العالم في موضوع التنمية  تعددت االشكاليات التي واجهت وما زالت تواجه دول 

فهناف حاجة متعددة من دول العالم لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المجتمعية 
                                                           

القرار السياسي، مركز الدراسات االقليمية، الشهواني، هاشم حسن: مراكز األبحاث اإلسراويلية وأثرها في صنع  (1)
 .323، ص2100، 23جامعة الموصل، العدد 
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ولذلف كان هناف حاجة الى مراكز األبحاث المتعلقة بالعلوم السياسية 
واالستراتيجية، لوضع مجموعة من األفكار والحلول واالستراتيجيات لمواجهة 

و الخارجية التي تواجهها الدولة وكيفية التعامل معها المشكالت سواء الداخلية أ
سواء على مستوى المؤسسة الرسمية أو على مستوى المؤسسات البحثية والواضح 
أنه مع تعدد األزمات على مستوى الدول العربية، فمنه من الواضح الدور المحدود 

أمعنت في لهذه المؤسسات التي اخذت في شكلها الطابع االسمي، أما الجامعات ف
انتاجها النظري األكاديمي، ولم يكن الحل إال من خالل مجموعة من المؤسسات 
البحثية المستقلة أو شبه الرسمية، والتي باتت أمرا ضروريا لمواجهة تعدد األزمات 

 .(1)التي تعيشها دول العالم
 عدد المراكز الدولة الرقم

 0631 الواليات المتحدة 0
 429 الصين 2
 260 ابريطاني 3
 094 المانيا 4
 092 الهند 2
 000 فرنسا 8
 030 االرجنتين 0
 022 روسيا 6
 016 اليابان 9

 20 مصر 00
 28 إسراويل 09

 (2) العالمعدد المراكز البحثية في بعض دول : 1جدول رقم 
ن التراكم المعرفي يظهر بشكل واضح في الدول المتقدمة حيث هناف ربط بين إ

والبحوث العلمية والتطبيقية، كما ان هناف اهتمام واسع بعمليات عملية التنمية 
                                                           

، 2114، صيف 36( الحسن، عمر: المراكز البحثية والديمقراطية في العالم العربي، مجلة شؤون خليجية العدد 1)
 .20ص 

(2)James, Mc Mcann ،December 2014 Global to think tank Index report, Univ.of 
Pennsylvania,3.1.2015, p54.       
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استطالع الرأي التي تجريها هذه المراكز وكذلف الدراسات الميدانية، ولذلف تزداد 
أهمية المراكز البحثية في عملية التراكم المعرفي، ليس فقط في تقديم العلم 

األفضل الستخدام مصادر  والتقنيات من خالل تطوير نظم التعليم، وتبيين الطرق
موارد الدولة األمر الذي يؤدي الى رفع االنتاجية ناهيف عن الدور الهام الذي تقوم 

 به المراكز البحثية في عملية التنمية بشكل عام.
 المشاركة في استشراف المستقبل-2

تلعب مراكز البحث دورا مهما في استشراف المستقبل خاصة في الدول الغربية، 
ان حققت هذه المراكز دورا هاما في تحقيق التراكم المعرفي، وأبدت قدرة  وذلف بعد

كبيرة على مستوى مواجهة األزمات من خالل تقديم البداول واألفكار التي تفيد 
صانعي القرار وقدرتها الكبيرة على استشراف المستقبل، كما وتنبه على القضايا 

ف المشاكل التي من الممكن ان التي قد تشكل عاوقا أمام تحقيق التنمية، وكذل
 تواجهها الدولة في السنوات القادمة.

أدى ذلف الى انتشار مراكز الدراسات التي تتعلق باستشراف وصنع المستقبل 
وخاصة في الدول الغربية، وأصبحت هذه المراكز عالمة واضحة لتقدم الحياة 

فمن معظم  السياسية في هذه الدول، وأحد أبرز مؤسسات صنع القرار، ولهذا
التصورات واألفكار التي تضعها هذه المراكز قد تصبح في وقت الحق تعبر عن 

 .(1) ذلفموقف الدولة تجاه قضية معينة ثم قرارا بعد 
 

 
 
  

                                                           

الواليات المتحدة االمريكية أنموذجًا مجلة  –( حميد، أنس محمد: دور المراكز البحثية في صنع القرار السياسي 1)
 .9، ص 2102، 21المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 
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 عدد المراكز القارة
 0018 آسيا

 0969 أمريكا الشمالية
 804 أمريكا الجنوبية

 0622 أوروبا
 480 الصحراء االفريقية

 39 األقيوناسية
 220 الشرق االوسط وشمال افريقيا

 (1) العالمعدد مراكز األبحاث في : 2جدول رقم 

وقد تزايدت أهمية دور مراكز األبحاث في استشراف المستقبل واستكشافه خاصة 
مع تطور علم المستقبليات في الدول الغربية والتي تعتبر نتاجا لعملية التخطيط 

مراكز وذلف من خالل مجموعة الخبراء التي االستراتيجي التي تقوم بها تلف ال
تعمل على الوصول الى القرار الرشيد لدى رجال الدولة في عملية اتخاذ القرار، 
وعليه فمن هذه المؤسسات توجه السياسات العامة للدول الكبرى في العالم، وبالتالي 

رات أصبح لزاما على دول العالم مراجعة انتاج المراكز البحثية لمعرفة القرا
 .(2) تجاههاالمستقبلية 

ويمكن االشارة الى عدد من النماذج لمثل ذلف على مستوى الدول الغربية، ومنها 
فكرة الردع النووي والتي طبقتها حكومة الرويس االمريكي آيزنهاور في مطلع 
الخمسينات كاستراتيجية لمواجهة النفوذ السوفييتي، والتي كانت عبارة عن ورقة 

نجر قدمها لجامعة هارفارد، وكذلف نظرية االحتواء المزدوج التي عمل لهنري كيس
طبقتها حكومة كلينتون تجاه العراق وايران كانت عبارة عن اقتراح مقدم من مارتن 
انديف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى والذي شغل موقعا 

ق تم طرحها من بول وولفتز متميزا في اللوبي اليهودي، كما ان فكرة احتالل العرا
والتي كانت عبارة عن دراسة بعنوان دليل التخطيط االستراتيجي،  0992عام 

                                                           

(1) Mc Mcann, op.cit, p.53.  
(2) Howard J. Wiarda, The New Powerhouses, op.cit. P97.        
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ناهيف عن كتابات صموويل هنتغنتون حول صراع الحضارات، وفوكاياما حول 
نهاية التاريخ، التي تدور فكرتها حول سيطرة الغرب على الشرق، باإلضافة الى 

ة والتي من اهمها معهد بروكنجر، أمريكان انتربرايز، عمل كثير من المراكز البحثي
مركز بيكر للسياسات العامة، ومؤسسة راند التي انتجت دراسة عن الدولة 
الفلسطينية، ومعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في الواليات المتحدة 

ية، االمريكية، ومعهد الدراسات الدولية في لندن، والمعهد الفرنسي للعالقات الخارج
 .(1)ومؤسسة نيرا اليابانية

 الصعوبات التي تواجهها مراكز االبحاث-3
تواجه مراكز األبحاث السياسية واالستراتيجية صعوبات كبيرة في اداء عملها على 
المستوى العربي، نتيجة الرتباطها بعملية صنع القرار وتقديم المقترحات للمستوى 

كز على مستوى الدول الغربية، وعمليا السياسي بينما ال يظهر ذلف على تلف المرا
 تقسم هذه الصعوبات الى عدة تقسيمات منها:

 األوضاع الداخلية للدولة-0
يمكن التعبير عنه بمجموعة التفاعالت داخل حدود الدولة من سياسية واقتصادية 
وقانونية واجتماعية وثقافية، والتي غالبا ما ترتكز على الممارسة الديمقراطية 

لسياسي لافراد وحسب قانون تلف الدول، وبالتالي فمننا نميز هنا بين والسلوف ا
الدول الغربية التي تسمح بيوتها الداخلية بتعزيز العمل البحثي، وبين الدول النامية 
والتي منها الدول العربية، التي تعاني في جزء كبير منها من قضية الديمقراطية 

األمنية والتي ترى فيها الحكومات وتركيز عمل مراكز األبحاث على القضايا 
العربية إحدى البقرات المقدسات التي ال يمكن التعاطي منها من خالل الباحثين، 

، وبالتالي فمن معظم الحكومات العربية تخصص (2)وترى فيها حكرا عليها فقط 
                                                           

 .28( الحسن، المراكز البحثية والديمقراطية، ص 1)
( محمود، خالد وليد: دور مراكز األبحاث في الوطن العربي: الواقع العربي وشروط االنتقال الى فاعلية أكبر، 2)

 .  30، ص 2103المركز العربي لابحاث ودراسة السياسات، قطر، 
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جزء كبير من موازناتها للعمل على ضمان أمن الدولة، في حين تعتبر قضايا 
من الكماليات التي يمكن االستغناء عنها خاصة اذا تركزت عملية   البحث العلمي

صنع القرار على عمل محدد من األفراد وهي البيروقراطية التي تعاني منها معظم 
الدول العربية، كما تخشى هذه المراكز من سياسة تكميم األفواه اذا استمرت في 

 .(1)نشاطها وبالتالي الحد من حرية الفكر والرأي
تؤثر السياسة القاومة في الدولة على مراكز األبحاث حيث تعمل الدول على  كما

تطبيق سياسة االحتواء لهذه المراكز وبالتالي تصبح مهمة هذه المراكز عمليا هو 
اضفاء الشرعية على األنظمة السياسية في تلف الدول من خالل مجوعة كبيرة من 

لخارجية، وبالتالي فان ثقة الرأي العام اآلراء التي تؤيد سياسات النظام الداخلية وا
 .(2) المحفبهذه المراكز تكون على 

كما تخشى معظم المراكز البحثية الخاصة في دول العالم باعتبارها منظمات أهلية 
من سحب تراخيص العمل السارية في تلف الدول، وبالتالي فان هذه المراكز 

والتي غالبا ما تتعدد الجهات  باعتبارها منظمات اهلية تخضع للقوانين المطبقة
المشرفة عليها، فمما ان تكون وزارة الداخلية أو الشؤون االجتماعية أو الثقافية أو 
وزارة االعالم، وتزداد حالة المراكز البحثية سوءا في معظم الدول النامية اذا كانت 
ذات عالقة أو شراكة مع مؤسسات بحثية خارجية وهو بحد ذاته يضع هالة من 

شف على هذه المراكز وعلى تحركات طاقمها البحثي، والتي غالبا ما يالحق ال
اعضاؤها بسبب التواصل مع جهات خارجية، خاصة اذا كان مضمون عمل هذه 

 المنظمات يتعلق بتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق االنسان في المجتمعات المحلية.
 

                                                           

مصطفى كامل: الحريات االكاديمية وأثرها على الدراسات المستقبلية العربية، في نيفين مسعد )تحرير(  ( السيد،1)
، 0996نحو استراتيجية مشتركة )ندوة(، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة  –الدراسات المستقبلية العربية 

 .084ص
 .001( المرجع نفسه، ص 2)
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 التمويل-2
ثية هي قضية التمويل وذلف في ظل ومن اهم التحديات التي تواجه المراكز البح

انخفاض معدالت القراء في الدول النامية وارتفاع تكاليف عمليات النشر والطباعة، 
ولذلف فان الكثير من مراكز االبحاث تحاول ان تبحث عن مصادر دعم وتمويل 
لنشاطاتها من خالل التبرعات وهي غالبا محدودة، أو البحث عن مصادر تمويل 

عمل على وجود شراكة مع مؤسسات حكومية وهو بالتالي يثير خارجية أو ال
الشكوف حول مصداقية المؤسسة ويجعلها رهينة بارتبطاتها والجهات الداعمة لها 

، ومن أهم الصعوبات التي تواجهها المراكز البحثية هو (1)سواء محلية أو اجنبية
لكثير من المراكز البحثية نظام آلية العمل وتركيبة المراكز البحثية ذاتها، اذ تعاني ا

من غياب الديمقراطية في اتخاذ القرارات الذي يؤدي الى عدم الشفافية في اجراء 
، كما تعاني بعض مراكز االبحاث من نقص في الكوادر (2)البحوث والدراسات

البحثية ولذلف يعتمد بعضها على الشخصانية حيث تعرف هذه المراكز باسم رويس 
المؤسسة البحثية تضعف هذه المؤسسات، وكذلف تفقد بعض  المركز، وبغيابهم عن

المؤسسات البحثية صفة العلمية بعد قيامها بوظاوف سياسية ليست بحثية، مما 
، وهو ما سيؤدي الحقا الى تغيير في أفكار واتجاهات (3)يفقدها التراكم العلمي

الذي يؤدي  األبحاث الصادرة عن المركز نتيجة الختالف األوضاع السياسية األمر
 الى فقدان الثقة بالدراسات واألفكار الصادرة عن المركز.

 النشاط البحثي في دول مختلفة -4
تتباين الدول في انتاجها للدراسات واألعمال البحثية ويتضح من المعطيات أن 
هناف بونا كبيرا بين الدول الغربية والدول النامية سواء في مجال دعم البحث 

العلمي لهذه الدول، وفيما يلي بعض المؤشرات على ذلف حسب  العلمي أو االنتاج
                                                           

 .32ث، ص ( محمود، دور مراكز األبحا1)
 .002( السيد، الحريات االكاديمية وأثرها، ص 2)
 .04الخزندار، واألسعد، دور مراكز الفكر والدراسات، ص  (3)
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الذي يبين بوضوح عدد االبحاث المنشورة في الدوريات والمؤتمرات  3الجدول رقم 
، وكذلف يبين الجدول عدد االبحاث المنشورة 2104 -0998العالمية بين عامي 

البحاث، كما يبين وعدد االبحاث المقتبسة ومن ثم العدد االجمالي القتباسات تلف ا
( الذي يبين مدى فعالية الدولة في االنتاج العلمي، حيث احتلت Hالجدول معامل )
بين الجدول في االبحاث المنشورة، وحصلت اقرب دولة عربية  23إسراويل المكانة 

، ولكن إسراويل حصلت على 42اليها وهي جمهورية مصر العربية على المكانة 
نقطة ألبحاثها على  498، وقد حصلت إسراويل على اقتباسا ألبحاثها 898.322

( وهي تضعها في المكان السابع عاميا متفوقة على الصين، بينما Hمعامل )
(، وبالتالي يوضح الفرق بين Hنقطة على معامل ) 082حصلت مصر على 

 أهمية األبحاث لكال الدولتين.
 Hمعامل  قتباساتعدد اال عدد االبحاث المقتبسة عدد االبحاث المنشورة البلد

 0846 63000826 0608234 6828093 الواليات المتحدة
 492 01482020 3289822 3800322 الصين
 0102 01320239 2013042 2390600 ايطاليا
 660 9040060 2142433 2008681 المانيا
 042 0809229 2116401 2104602 اليابان
 600 2208940 0486268 022829 فرنسا
 094 4038366 0034266 0220361 كندا

 061 203628 206366 260101 إيران
 498 894929 222183 202322 إسراويل

 082 082244 000014 021493 مصر
 084 69322 60843 90481 السعودية

 019 81063 49231 20291 تونس
 90 34182 32600 38491 الجزاور
 000 43348 34120 32982 المغرب

 002 00262 22088 28891 االمارات

 (1)4162 -6991: عدد االبحاث المنشورة وعدد االقتباسات 3جدول رقم 
                                                           

(1) http://www.scimagojr.com/countryrank.php. 
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 المحور الثاني: واقع وتحديات مراكز االبحاث اإلسرائيلية
تولي إسراويل أهمية كبيرة للتعليم بجميع مستوياته، حيث ترصد له أعلى 

كذلف األكاديمية، ويالحظ الميزانيات، وتعقد المؤتمرات لتطوير المؤسسة التعليمية و 
أن الحركة الصهيونية أولت اهتماما للعلم، فقد أسست الجامعة العبرية في القدس 

، وبالتالي فمن الصراع مع إسراويل في أحد 0922وافتتحتها عام  0906عام 
جوانبه هو صراع حضاري وقيمي، حيث كان مطلوبًا من إسراويل الدفاع عن 

نما بدعاوى دينية وتاريخية وثقافية، محاولة احتاللها ليس بالقوة العسكر  ية، واا
اختراق العقل العربي وعناصر ومكونات حضارة العرب، والشخصية العربية وهزها 

 . (1)بعنف بهدف إسقاطها والتشكيف فيها
وتعتبر المؤسسة األكاديمية نفسها مجندة لخدمة المشروع الصهيوني، فقد كان 

اويلية واندماجها في خريطة البحث األكاديمي ازدهار الحرية األكاديمية اإلسر 
العالمي جزءا من مشروع بناء إسراويل، والواضح أن جميع الرؤساء للمناصب 
المركزية في الجامعات البحثية في إسراويل، وكذلف معظم الباحثين اإلسراويليين 

اًل ، وهكذا مث(2)يرون أنفسهم حتى اآلن ملتزمون تجاه مشروع بناء وتطوير إسراويل
فمن كتاب التعيين لفريق العمل لتعزيز التعليم الصادرة عن رويس الحكومة ووزير 
التعليم ينص على أن دولة إسراويل بحاجة لهيوات تعليم قادرين على الوصول الى 
المراتب العالمية األولى من حيث اإلنجازات لتحقيق أفضلية نسبية طويلة 

 . (3)المدى
                                                           

ات ( خطاب، نظير: دور مراكز األبحاث اإلسراويلية في مخطط الغزو الفكري للمنطقة العربية، مجلة مركز الدراس1)
 .2، ص 2101كانون اول  02الفلسطينية، جامعة بغداد، العدد 

( اوفير، عودي: األكاديميا اإلسراويلية والالوعي السياسي، مجلة قضايا إسراويلية، مركز مدار للدراسات 2)
 .        6، ص 2104، 23اإلسراويلية، رام اهلل، العدد 

اويل في العهد النيو ليبرالي، مجلة قضايا إسراويلية، مركز مدار ( يونا، يوسي: متناقضات المنطق: التعليم في إسر 3)
 .        42، ص 2102، 40للدراسات اإلسراويلية، رام اهلل، العدد 
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( 22ل على أن عدد المؤسسات التعليمية األكاديمية )ويدل واقع التعليم في إسراوي
( معهد 0922( جامعات هي الجامعة العبرية )6مؤسسة للتعليم العالي منها )

( جامعة بار 0928( جامعة تل أبيب )0983( جامعة حيفا )0924التخنيون )
( وتعتبر 0949( معهد وايزمان )0989( جامعة بن غوريون )0922ايالن )

ابقة جامعات بحث في إسراويل، باإلضافة إلى الجامعة المفتوحة الجامعات الس
(، ولكن المفارقة هي أن الجامعة 1( كلية أكاديمية)24(، زد على ذلف )0908)

في إسراويل  فقدت احتكارها النتاج المعرفة، ودخلت إلى هذا المجال مؤسسات 
ير والسياسات، أخرى تنافسية، مثل الكليات األكاديمية ومراكز األبحاث والتفك

ومؤسسات المجتمع المدني، وشكل ذلف تحديًا جديدًا للجامعات اإلسراويلية التي 
 .(2)ظنت أنها وصلت إلى حالة من االستقرار في القرن العشرين

 النسبة عالميا عدد المنشورات العلمية اإلسراويلية السنة
2112 9909 0 ،22 
2113 00299 0 ،29 
2114 01446 0 ،22 
2112 00300 0 ،02 
2118 00343 0 ،02 
2110 00100 0 ،02 
2116 02420 0 ،18 
2119 02012 0 ،10 
2101 00629 0 ،11 
2100 02024 1 ،98 

 (3)2111 -2112: عدد المنشورات العلمية اإلسرائيلية 4جدول رقم 
                                                           

بين الجامعات والكليات، مجلة قضايا إسراويلية، مركز مدار  –( عواودة، وديع: التعليم العالي في إسراويل 1)
 .        88، ص 2104، 23العدد للدراسات اإلسراويلية، رام اهلل، 

بين الحرية االكاديمية والسلطوية، مجلة قضايا -( مصطفى، مهند: لجنة الحكم في التعليم العالي اإلسراويلي2)
 .        66، ص 2104، شتاء 28إسراويلية، مركز مدار للدراسات اإلسراويلية، رام اهلل، العدد 

 .093، ص2104اإلسراويلية، مدار، رام اهلل، ( مصطفى، مهند: المؤسسات االكاديمية 3)
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( ألف منهم 261ويبلا عدد الطالب اإلسراويليين في الجامعات ما يزيد عن )
( ألف في كليات ومن المعلوم أن الطالب في 044ألف في الجامعات و)( 029)

( ثالث سنوات 3وذلف بعد ) 20ال األكاديمية في سن  يبدؤون دراستهمإسراويل 
 من الخدمة العسكرية اإللزامية. 

 أهم المراكز البحثية االستراتيجية في إسرائيل 
لماوة مركز تتوزع على مراكز يفوق عدد المراكز البحثية السياسية واالستراتيجية ا

بحثية تابعة للجامعات وأخرى للحكومة، ومراكز بحثية خاصة، وقد قمت باختيار 
نتاجها العلمي وتفاعلها الداخلي والخارجي مع 2) ( خمسة منها نتيجة ألهميتها، واا

 غيرها من المراكز البحثية وهي: 
 ( الت )هرتسيلياالمركز المتعدد المجا –معهد الدراسات االستراتيجية  -1

بمبادرة من  2111( في هرتسيليا عام IPSتأسس معهد الدراسات االستراتيجية )
عوزي أراد، وهو ضابط سابق في الجيد اإلسراويلي ومستشار سياسي لرويس 
الوزراء اإلسراويلي بنيامين نتنياهو ويرأسه حاليًا البروفيسور اليكس مينتس، ويعقد 

يا حول ميزان المناعة واألمن القومي إلسراويل ويشارف المعهد سنويًا مؤتمر هرتسيل
فيه معظم قادة إسراويل السياسية والعسكرية، باإلضافة إلى شخصيات عالمية 

 . (1) إلسراويلأخرى ويناقد المؤتمر سنويًا القضايا االستراتيجية 
ويهدف المركز من خالل عقده مؤتمر هرتسيليا السنوي لمناقشة مستقبل إسراويل 

اسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ورصد األخطار التي من المحتمل أن تواجه إسراويل سي
مستقباًل، والتركيز على السياسة في الشرق األوسط والشؤون الخارجية إلسراويل، 
وهو ما يمكن مالحظته في اإلصدار األول للمركز الذي دعا الى تعزيز ما أسماها 

ل المدماف السياسي واالقتصادي بالمداميف التي تعزز وجود إسراويل مث
واالجتماعي واليهودي... وكذلف اعالن أرويل شارون رويس الوزراء السابق عن 
خطته لالنسحاب احادي الجانب من قطاع غزة من خالل مؤتمر المركز عام 

                                                           

(1) http://www.herzliyaconference.org/?CategoryID=511. 
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بايغر والذي دعا الى مشروع يقضي بتبادل اراضي  –، وكذلف مشروع اراد 2113
الفلسطينيين وجاراتها لحل القضية الفلسطينية وذلف في شامل ومتعدد االطراف بين 

. ويرتبط المركز بعالقات وثيقة مع الحكومات 2116مؤتمر هرتسيليا الثامن 
 . (1)والمؤسسات العامة ومراكز الفكر ومعاهد البحوث في أنحاء العالم 

   INSSمعهد دراسات األمن القومي -2
، له مجاالت متعددة في 0900ام مركز بحثي تابع لجامعة تل أبيب، تأسس ع

شؤون األمن القومي والجيد والشؤون االستراتيجية، والصراعات والتوازنات 
رويس أركان العسكرية في الشرق األوسط والحرب اإللكترونية، يرأس المعهد حاليًا 

الجيد اإلسراويلي السابق عاموس يادلين، ومن أهم المواضيع التي يتناولها المركز 
واالستشراف، القضايا التقليدية كالدفاع وعقيدة األمن والسياسات، والعالقة  بالدراسة

، ومن الدراسات المشهورة التي صدرت عن (2)بين المستويين السياسي والعسكري
المركز سابقا كانت حول الدولة الفلسطينية والتي بحثت تصورات الحل السياسي 

سراويل وذلف خالل االنتفاض  . 0966ة الفلسطينية األولى بين الفلسطينيين واا
ال ينتج المركز أبحاثًا أكاديمية لتطوير المعرفة النظرية حول قضايا األمن القومي 
بل يصدر أوراق موقف وأبحاث وسياسات بالمفهوم التقليدي للكلمة، ودراسات 
متطورة لها عالقة باألمن القومي اإلسراويلي، ويالحظ أن معظم باحثيه ليسوا من 

نما ذوي خلفيات عسكرية وأمنيةخلفية أكا ، وتوزع أبحاث معهد دراسات (3)ديمية واا
األمن القومي في جميع أنحاء العالم بما في ذلف الكتب والمقاالت األكاديمية 
ووساول اإلعالم، ويصدر عن المركز دوريات علمية في الشؤون السياسية 

ركز دراسات يعتبر م 2104والعسكرية، وحسب تصنيف جامعة بنسلفانيا لعام 
 االمن القومي األهم في إسراويل في صناعة القرار في إسراويل. 

                                                           

 ( المرجع نفسه.1)
(2) http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4494. 

 .200( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص3)
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 أهداف المركز. 
إجراء أبحاث سياسية تستوفي المعايير األكاديمية المرموقة والتي تتناول  -

 مجاالت أمن إسراويل القومي والشرق أوسطي. 
ر المساهمة في النقاد العام وفي عمل السلطة في المواضيع التي تتصد  -

 . (1) تتصدرهاأجندة إسراويل األمنية، أو التي من المفترض أن 
 مركز بيغن _ السادات للدراسات االستراتيجية  -3

مركز أكاديمي يتبع كلية العلوم السياسية في جامعة بار إيالن في تل أبيب، تأسس 
، ويعرف المركز نفسه بأنه مركز غير حزبي ومستقل، إال أن المركز 0993عام 

وجهاته اليمينية ويعتبر أحد أكبر المراكز األمنية الصهيونية، ويدير معروف بت
المركز منذ تأسيسه افرايم عنبر، وهو متخصص بقضايا الشرق األوسط 

( باحثًا أبرزهم مردخاي كيدار 20االستراتيجية واألمن القومي، ويعمل في المركز )
لصهيوني توماس هانت أحد المحاضرين اليمينيين المتطرفين، ويعتبر الملياردير ا

 الممول الرويسي لنشاطات المركز رغبة منه في تخليد دور السادات. 
ومن أهم المواضيع التي يتناولها المركز هي التفكير االستراتيجي اإلسراويلي، 
والردع واألمن اإلقليمي، وبداول استراتيجية، وعملية السالم، والسياسة الداخلية 

ة والرأي العام اإلسراويلي حول األمن والقدس وعالقات والخارجية للسلطة الفلسطيني
إسراويل الخارجية، ويركز المعهد جهوده البحثية على التطورات السياسية 
واالجتماعية في الدول العربية خصوصًا، ويرسل المركز أبحاثه ودراساته 
االستراتيجية إلى مجموعة من النخب اإلسراويلية وتقتصر على صناع القرار، 

 . (2) الجنراالتار وكب
 
 

                                                           

(1) http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4494. 
(2) http://besacenter.org/about/history/ 
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ذا كان المركز يعرف نفسه بأنه مركز سياسات إال أنه يعرف نفسه كمركز  واا
أكاديمي معرفي أيضًا، إال أن الجانب السياساتي يطغى على عمله، وبعض 

 نشاطاته تشير الى انتماوه إلى اليمين المتشدد.
صورات والمشهور أن المركز ينطلق من توجهات يمينية محافظة ممزوجة بت

استشرافية بداوية في دراسة الشرق األوسط، وللمركز دوره في نشر أفكار اليمين 
وأيديولوجيته وتعزيزها بالنسبة للصراع العربي اإلسراويلي، وليس صدفة أن يختار 
رويس الوزراء اإلسراويلي بنيامين نتنياهو القاء خطابيه المعروفين بخطاب بار 

تعلقا بتطور العملية السلمية وموقفه من قبوله ( واللذين 2102( و)2119إيالن )
لحل الدولتين، في المؤتمر األول ورفضه في الثاني، وهو ما يدل على انسجام 
مواقف نتنياهو من الصراع ونظرته للعرب والفلسطينيين مع توجهات المركز 
اإليديولوجية، فالجامعة والمركز يعتبران مركزًا لليمين اإلسراويلي الصهيوني 

، وتدور نشاطات المركز حول كتابة أوراق بحثية، وأبحاث ـ، وليس (1)دينيال
إصدار الكتب، ومن االبحاث التي يمكن االشارة اليها دراسة انشطة الفضاء في 
إسراويل آلفي هار ايفن رويس وكالة الفضاء اإلسراويلية السابق ، والذي دعا الى 

لصفوف الدنيا والعمل على شدهم تعزيز مواضيع التعليم حول الفضاء ابتداء من ا
الى الموضوع والتوضيح لهم ان الوصول الى الفضاء وفهم ورؤية ما يحدث هناف 
يحتاج الى تعلم الرياضيات والفيزياء وعلوم أخرى ومن الدراسات المستقبلية دراسة 

، حيث دعا الى ان تكون 2103افرايم عنبار حول مصالح إسراويل في سوريا عام 
دة عن الصراع مع تمنياتها بسقوط االسد، وان وضع إسراويل سيكون إسراويل بعي

 افضل بوجود دولة فاشلة على حدودها من ان تكون كيان قوي مدعوم إسراويليا.  
 مركز موشيه ديان للدراسات الشرق أوسطية واألفريقية  -4

ه يعتبر مركز ديان أحد أقدم المراكز التي تم تأسيسها في إسراويل، حيث تعود نشأت
( تحت اسم رؤبين شيلواح مؤسس جهاز الموساد، ثم تم تسميته 0929إلى العام )

                                                           

 .200( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص1)
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، ثم تم الدمج بين مركز شيلواح وديان تحت مسمى 0963باسم موشيه  ديان عام 
مركز موشيه ديان ضمن جامعة تل أبيب، ويتبع المركز اآلن كلية الدراسات 

، ويعتبر (1)ية بجامعة تل أبيبالتاريخية وكلية ليستر وسالي إنتن للعلوم اإلنسان
المركز ذراعًا دعاويًا إلسراويل في صياغتها لروايتها الرسمية حول أحداث النكبة 
الفلسطينية ودحض الرواية العربية، حيث كانت هي الفكرة األساسية لتأسيس 

ولم يتم تهجيرهم، وتجدر اإلشارة إلى  0946وأن الفلسطينيين هربوا عام ، (2)المركز
المركز استولى على قسم كبير من األرشيف الخاص بمنظمة التحرير  أن هذا

ونقل هذا  0962الفلسطينية عند االجتياح اإلسراويلي للبنان ــ ومقر م.ت.ف 
 . (3)األرشيف المعلوماتي إلى إسراويل

يعتبر مركز ديان مركز متعدد المجاالت لدراسة التاريخ الحديث، والمتغيرات في 
يقيا، ويقوم المركز بمصدار دراسات استراتيجية تعمل على الشرق األوسط وأفر 

تطوير ودعم السالم بواسطة الحوار، وتشمل مجاالت المركز السياسية اإلسالمية 
ومجتمعات تخوض غمار التغيير، واالقتصاد والديمغرافيا، والنساء والجندر في 

ليات اإلسالمية الشرق األوسط، وعالقات إسراويل والدول العربية وقباول دول األق
في دول الغرب، وتركز دراسات المركز حاليًا على الدراسات التاريخية واإلنسانية 

 بالشرق األوسط وأفريقيا بشكل بحثي وأكاديمي. 
ومن الدراسات التي اصدرها المركز دراسة افرايم هليفي تحت عنوان الدولة 

حديات التي تواجه الفلسطينية من النظرية الى التطبيق، والتي ناقد فيها الت
سراويل، حيث اكد على قضية الفصل بين الطرفين وان إسراويل  الفلسطينيين واا

الجانب كتطبيق لالنفصال عن الضفة  سياسية أحاديةستضطر الى فرض بداول 
 الغربية.

                                                           

(1) http://www.dayan.org/about-us-0 
 .214( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص2)
 .9( خطاب، دور مراكز األبحاث اإلسراويلية، ص 3)
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 معهد دراسات األمن القومي _ جامعة حيفا  -5
لعلوم السياسية ، وقام بتأسيسه أستاذ ا2111تأسس المركز في جامعة حيفا عام 

غادي بن دور وأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا، ويدير المركز دان شفطمان، والذين 
يهتم المركز  (1) والفلسطينيينلهم مواقف يمينية متطرفة وعنصرية ضد العرب 

بتطوير النشاط البحثي المتعدد المجاالت في موضوع األمن القومي، ويعتبر 
ات والثقافات العامة بالنسبة لباحثين من ذوي المعهد مركزا لابحاث واإلصدار 

خلفيات أكاديمية متنوعة يجمعهم االهتمام المشترف بالقضايا المتعددة لامن 
 : (2)القومي، ويطمح المركز إلى تحقيق أربعة أهداف

 إنتاج بحث أكاديمي رفيع جدًا.  -
 فحص متعدد المجاالت لقضايا األمن القومي  -
 األمن القومي  المساعدة في صياغة سياسات -
 تطوير النقاد الجماهيري في مساول األمن القومي  -

وحسب هذه األهداف فمن هناف تعاونا بين المركز والمؤسسة األمنية اإلسراويلية 
وتتمحور هذه العالقة في قيام الجامعة من خالل المركز بتنظيم مسارات تعليمية 

الستراتيجية، حيث يشارف استكمالية خاصة في مجاالت األمن القومي والدراسات ا
فيها ضباط في الجيد اإلسراويلي، وكذلف تنفيذ مهمات بحثية حيوية حول تخطيط 

 . (3)الحاجات األمنية المستقبلية إلسراويل 
يعتمد المركز على باحثين غير متفرغين ودعوة محاضرين لايام الدراسية، وعلى 

ال حول األمن القومي الرغم من صغر المركز فمن له تأثيره على بلورة السج
اإلسراويلي كبير جدًا، وذلف من خالل مشاركته السنوية الثابتة في مؤتمر هرتسيليا 

                                                           

 .204إلسراويلية، ص( مصطفى، المؤسسات االكاديمية ا1)
(2) http://hevra.haifa.ac.il/poli/index.php/he 

 .202( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص3)
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السنوي حيث يعرض المركز تقرير الرصد للمناعة الوطنية في إسراويل، وذلف من 
 .(1)خالل قربه المباشر من الضباط الذين يدرسون في جامعة حيفا

ة اليها فكرة الفصل بين اإلسراويليين والفلسطينيين ومن الدراسات التي يمكن االشار 
والتي تعود الى عالم الجغرافيا السياسية ارنون سوفير، وكل ما يتعلق بنسب الزيادة 

" والتي كانت  2131 – 2101السكانية حيث أكد في دراسته " إسراويل ديمغرافيا 
سوف يشكلون نسبة بعنوان في الطريق الى دولة دينية الى أن المتدينين الحرديم 

االمر الذي سيؤدي الى ثورة اقتصادية اجتماعية  2131كبيرة بين السكان عام 
 عسكرية غير مسبوقة على االطالق. 
 مميزات المراكز البحثية في إسرائيل 

تعتمد في صقل برامجها على متخصصين ذوي كفاءات علمية من  -0
وتعقد معظم المراكز  الباحثين اليهود سواء كانوا داخل إسراويل أو خارجها،

البحثية مؤتمرات سنوية خاصة بها، تدعي إليها اليها المفكرين من اليهود في 
معظم دول العالم، باإلضافة إلى المؤثرين في عمليات صنع القرار في الدول 

 الغربية. 
تتنوع وتتعدد مجاالت اهتمام مراكز االبحاث في إسراويل فمنها ما يتناول  -2

السياسية واالقتصادية، ومنها ما يهتم بدراسات االمن االوضاع الداخلية و 
القومي، وآخر بالسياسات الخارجية مع العرب مرورا بمراكز األبحاث التي 
تهتم بعالقات إسراويل مع الدول االسيوية واالفريقية، اضافة الى اهتمام بعضها 

 (.2)العسكرية بالقضايا 
صدارات المراكز الب -3 حثية عدة تفاسير تحمل أهداف وآليات عمل واا

 لطروحاتها البحثية. 
                                                           

 .208( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص 1)
ية والبحوث ( مرتضى، احسان: العلم والتكنولوجيا في االستراتيجية اإلسراويلية، مركز الدراسات االستراتيج2)

 .21، ص 2111والتوثيق، بيروت 
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تخفي معظم المراكز البحثية في إسراويل مصادر تمويلها، علمًا بأن  -4
 نشاطات بعضها يفوق الماليين من الدوالرات. 

يوجد تعاون وثيق بين مراكز األبحاث اإلسراويلية، وخاصة الباحثين  -2
 (.1)أنفسهم 

القات واالتصاالت الخاصة تتميز مراكز الفكر اإلسراويلي بوجود قسم للع -8
 وهو يمثل االهتمام بالتواصل الخارجي مع المراكز الدولية وذلف لعدة أسباب: 

تشكل الجاليات اليهودية في العالم حلقة الوصل بين هذه المراكز البحثية  -
 اإلسراويلية واليهود في الشتات. 

ول الغربية زيادة التبادل المعلوماتي بين المراكز البحثية في إسراويل والد -
 . (2) وأوروباخاصة مع الواليات المتحدة 

 مصادر تمويل المراكز البحثية في إسرائيل. 
من ناتجها القومي على البحث والتطوير، وبالتالي  % 4تنفق إسراويل حوالي 

تعتبر من الدول الراودة في مجال البحث العلمي، حسب مقاييس دول عديدة، 
لتطوير هو األعلى بمقاييس الناتج القومي، وهو فاالستثمار في البحث العلمي وا

(، OECDمن أعلى المعدالت في العالم، واألعلى بين دول التعاون االقتصادي )
وتشير داورة اإلحصاء المركزية إلى أن االنفاق على البحث العلمي وصل في العام 

 .  (3) شيكل( مليار 39.4إلى حوالي ) 2102
ناتجها القومي إال أن هناف تراجعًا في اإلنفاق  ( من%4ورغم أن إسراويل تنفق )

الحكومي على البحث العلمي والتطوير في إسراويل في العقد والنصف األخيرين، 
مقابل ازدياد اإلنفاق الخاص على البحث، والبد من المالحظة أن اإلنفاق على 

                                                           

 .( الشهواني، مراكز األبحاث اإلسراويلية وأثرها1)
، 2118، 24( حسان، كمال علي: مراكز الفكر اإلسراويلية، مجلة قضايا إسراويلية، مركز مدار، رام اهلل، العدد 2)

 21ص 
 .061( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص 3)
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كن ما البحث العلمي من الناتج القومي لم يتغير تقريبًا خالل العقد األخير، ول
 تراجع كان حجم اإلنفاق الحكومي على البحث ومساهمته من الناتج القومي. 

وتختلف مراكز االبحاث اإلسراويلية طبعا للجهات الداعمة لها، فمنها كما هو 
مالحظ ممول حكوميا، ومنها المراكز المرتبطة بالجامعات، باإلضافة الى وجود 

 مراكز تابعة لاحزاب ومراكز اخرى مستقلة.
ويتضح من معطيات الكنيست اإلسراويلي إلى أن لجنة المالية البرلمانية في عام 

أكدت أن حجم اإلنفاق الخاص كان يساوي حجم اإلنفاق الحكومي في  2101
، إال أنه منذ ذلف الحين ارتفع حجم االنفاق الخاص، وتراجع حجم 2111العام 

ان  2111 – 2116لفترة اإلنفاق الحكومي، وتوضح معطيات لجنة المالية خالل ا
بينما وصل معدل  % 20نسبة الزيادة وصلت تحت الصفر، وتحديدا نزلت إلى 

 .% 20زيادة اإلنفاق الخاص إلى حوالي 
ورغم هذه البيانات فمن هناف نوعا من التعتيم المقصود حول مصادر التمويل، 

، والواضح حيث تزيد ميزانية بض المراكز البحثية على عدة ماليين من الدوالرات
ان الحكومة تشكل اهم مصدر لتمويل مشاريع البحث والتطوير حيث توفر الدعم 

من حاجة مؤسساتها العلمية من ضمنها مراكز  %21المباشر لما يزيد عن 
 .(1)االبحاث والباقي تحصل عليه من مؤسسات أخرى 

جهات، ويقوم اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير المدني في إسراويل على أربع 
الشركات االقتصادية، الحكومة بواسطة مؤسساتها المختلفة وأهمها الصندوق 
الحكومي للعلوم التابع لاكاديمية القومية اإلسراويلية للعلوم، والجامعات اإلسراويلية، 
ومؤسسات مدنية غير ربحية، ويشير الجدول إلى أن االنفاق الحكومي هو أكثر 

لماضيين، ويوضح الجدول التالي أهم مصادر الجهات تراجعًا خالل العقدين ا
 التمويل في إسراويل. الجدول. 

  
                                                           

 اني، مراكز األبحاث اإلسراويلية وأثرها.( الشهو 1)
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 (1) إسرائيل: مصادر تمويل مراكز االبحاث في 5جدول رقم 

مشروع البحثي أضف إلى ذلف أن البحث والباحث اإلسراويلي األكثر استفادة من ال
وحتى العام  2118األوروبي من خالل انضمام إسراويل إلى المشروع في العام 

( مليون يورو، من صندوق المشروع، كما 831، حيث حظيت إسراويل ب )2103
أن هناف مؤسسات أكاديمية بحثية في الجامعة العبرية، والتخنيون ومعهد وايزمان، 

ية حصلت على منح بحثية من مجلس ويصنفون من بين أكبر عشر مؤسسات بحث
البحوث األوروبية، ويعتبر االتحاد األوروبي هو األكثر إنفاقًا على البحث والتطوير 

 .(2)في إسراويل بعد الصندوق القومي للعلوم 
 المحور الثالث: واقع وتحديات مراكز األبحاث العربية

الخمسينات، حيث تم بدأ ظهور المراكز البحثية في الدول العربية بشكل أساس في 
، 0922تأسيس معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية عام 

، ثم تأسيس المركز القومي للبحوث (3)والذي تحول بعد ذلف إلى األداء األكاديمي 
وكذلف مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية  0928في القاهرة 

                                                           

 .064( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص1)
 .091( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص2)
( عزيز، لؤي: الوضع الراهن لمراكز دراسات المستقبل في الوطن العربي، في نيفين مسعد، الدراسات المستقبلية 3)

 .069العربية، ص 

مجمل االنفاق على  
البحث العلمي 
 )بمالين الشواقل(

شركات 
اقتصادية 

 وربحية

مؤسسات خاصة  الجامعات الحكومة
 غير ربحية

0969 02482 83 ،2% 4 ،6% 29 ،8% 0 ،9% 
0992 00808 00 ،9% 3 ،4% 23 ،0% 1 ،6% 
2111 31461 62 ،2% 2 ،2% 04 ،0% 1 ،0% 
2112 29861 62% 0 ،6% 02% 0% 
2101 34303 63 ،2% 0 ،6% 03 ،8% 0 ،2% 
2102 30466 64 ،0% 0 ،0% 02 ،9% 0 ،2% 
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للدراسات السياسية واالستراتيجية وتم تأسيسه في القاهرة  ، ثم مركز األهرام0982
 ، ثم في فترة السبعينات تم تأسيس مركز دراسات الوحدة العربية.0986عام 

 عدد المراكز الدولة الرقم
 20 مصر 0
 44 فلسطين 2
 42 العراق 3
 41 االردن 4
 36 تونس 2
 33 المغرب 8
 31 اليمن 0
 20 لبنان 6
 04 االمارت 9

 02 الجزاور 01

 (1) العربية: عدد المراكز البحثية في بعض الدول 1جدول رقم 

وقد تطورت المراكز البحثية العربية مع بداية الثمانينات وتعدد كما هو مالحظ 
، وارتبطت بشكل كبير بالجامعات أو المؤسسات الحكومية، ثم 8بالجدول رقم 

ت المتنوعة والمتعددة، وقد كان انتشرت مراكز األبحاث الخاصة ذات المجاال
لمراكز األبحاث السياسية واالستراتيجية واألمنية االنتشار األكبر، وتطور عالقاتها 
مع مؤسسة صنع القرار في الدول العربية، ثم ظهرت بعد ذلف العديد من المراكز 
البحثية، وهي ظاهرة تدل على أن الدول العربية بدأت تدرف أهمية مراكز استشراف 

لمستقبل غالبا ما تصنف مراكز األبحاث العربية  وفق الطبيعة االيدولوجية أو ا
 :(2)السياسية الى الفوات التالية

 المراكز البحثية ذات االتجاه الليبرالي.-0
 المراكز البحثية ذات االتجاه اليساري أو االشتراكي أو القومي العربي.-2

                                                           

(1) Mc Mcann, Op. Cit, P5. 
 .9( الخزندار، واألسعد، دور مراكز الفكر والدراسات، ص2)
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  المراكز البحثية ذات االتجاه االسالمي.-3
المراكز البحثية غير المؤدلجة أو المسيسة أي ذات الصيغة األكاديمية -4 

 الصرفة.
المراكز البحثية ذات االتجاه الوطني بمفهوم تبني الرؤية الرسمية للدولة أو -2

 الحكومة.
 أهم مراكز األبحاث العربية 

ة، قام الباحث باختيار خمسة مراكز بحثية تعتبر األشهر على مستوى الدول العربي
 وهي كما يلي:

  األهرام –مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية  -0
 0986ظهر مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية في مصر الى الوجود في عام 

كمركز دراسات مستقل يتبع مؤسسة األهرام وكان في بداية ظهوره يقوم على دراسة 
لتشمل  0902ماته بعد عام الصهيونية والمجتمع اإلسراويلي، ثم تطورت اهتما

التفاعالت االقليمية والدولية، وال يدرس المركز الظواهر فقط وانما يطرح رؤية 
فكرية لحل االشكاليات التي تواجهها الدولة العربية وخاصة جمهورية مصر 

 .(1) وباحثاخبيرا  32العربية، وتتكون الهيوة العلمية للمركز من 
لدراسات السياسية واالستراتيجية، وتراوحت بين تعددت منشورات واصدارات مركز ا

اللغات العربية واالنجليزية، وللمركز مكانة بين المراكز البحثية العربية والغربية، 
كما يضم وحدات متعددة ومتنوعة تتناول القضايا السياسية واالجتماعية والتاريخية 

 واإلسراويلية.
. الداورة الدولية، 0اور متكاملة :وبالتالي يغطي النشاط العلمي للمركز ثالث دو 

باعتبارها اإلطار األوسع الذي تعيد الدول العربية داخله، ويهتم المركز في هذه 
الداورة بدراسة التغيرات الرويسية التي يمر بها النظام الدولي، والمنازعات الدولية 

صادية وطرق تسويتها، والمنظمات الدولية والتكتالت والتحالفات السياسية واالقت
                                                           

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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. الداورة العربية، حيث يهتم المركز ببحث التفاعالت الداخلية 2والعسكرية. 
والخارجية للمنطقة العربية، بما ينطوي عليه ذلف من دراسة التغيرات المختلفة في 
الدول العربية، وأنماط التفاعل بين بعضها البعض، وبينها وبين الداورة الدولية 

حيث يركز المركز على تناول مختلف التطورات . الداورة المصرية، 3االوسع. 
 .(1)الهامة في مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وثقافيا وتاريخيًا 

يهدف المركز الى نشر الوعي العلمي لدى الرأي العام المصري والعربي بالقضايا 
االستراتيجية في العالم، وترشيد عملية صنع القرار في مصر، ويهتم المركز 

مخاطبة القادة السياسيين صناع القرارات، الهيوات التشريعية، التنظيمات ب
السياسية، األحزاب السياسية، الباحثين، والمحللين السياسيين ووساول االعالم 

 والجمهور العام. 
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية -2

االمارات العربية المتحدة  انشئ مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية في
بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رويس دولة  0994عام 

االمارات ليكون بمنزلة مركز علمي يهتم بمعداد البحوث والدراسات العلمية للقضايا 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتعلقة بدولة االمارات العربية المتحدة، 

، ويعمل المركز في اطار ثالثة (2)يج خصوصا والعالم العربي عموما ومنطقة الخل
مجاالت هي الدراسات والبحوث وخدمة المجتمع وتدريب الكوادر البحثية ويتبع 

 المركز الحكومة االماراتية، ويرأس المركز حاليا محمد بن زايد ال نهيان.
رشيد في التعامل مع  وتدل رسالة المركز على أنه ينتهج منظور استراتيجي واقتراب

 القضايا المحورية في الماضي والمستقبل، ويهدف المركز إلى:
 تشجيع البحث العملي النابع من تطلعات واحتياجات المجتمع-
 تنظيم الملتقيات الفكرية ومتابعة التطورات العلمية ودراسة انعكاساتها-

                                                           

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
 .211( عزيز، الوضع الراهن، ص 2)
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 تبني البرامج التي تدعم تطوير الكوادر البحثية-
 جميع المعلومات وتوثيقها وتحليلها بالطرق العملية الحديثةاالهتمام ب-
 اعداد الدراسات المستقبلية-
افضل  بشأنتقديم الدعم لدواور صنع القرار الهامة من خالل اعداد التقارير -

 (1) السياسيةالبداول 
يقوم المركز بمصدار كتب وسالسل دوريات محكمة باللغتين االنجليزية والعربية، 

ختلف القضايا والدراسات االستراتيجية التي تتعلق بمنطقة الخليج والعالم، تتناول م
 811من  أكثر 2116حتى عام  0994وقد بلغت اصدارات المركز بين عام 

ضمن أفضل خمسة مراكز بحثية على  2116اصدار، وتم اختيار المركز عام 
 مستوى الشرق االوسط.

 األردنيةالجامعة  –مركز الدراسات االستراتيجية  -3
قامت الجامعة االردنية بتأسيس مركز الدراسات االستراتيجية في المملكة األردنية 

كوحدة أكاديمية تابعة للجامعة يهدف الى عقد الدراسات والبحوث في  0964عام 
قام  0969مجال النشاطات السياسية والعالقات الدولية واالقليمية ثم في عام 

لتخطيط والبحث في مجال الديمقراطية والتعددية المركز بتوسيع نشاطاته لتشمل ا
السياسية والتنمية واالقتصاد ويشمل المركز عدة مجاالت منها وحدة استطالع 

 .(2)الرأي ووحدة الدراسات االقتصادية ووحدة دراسة البيوة 
وللمركز عدد من المشروعات البحثية خارج نطاق وحداته المتخصصة كما أجرى 

وأبحاث مع مراكز خارجية ومن أهم المشاريع االستراتيجية المركز عدة دراسات 
التي نفذها هو المشروع البحثي المستمر بعنوان "العالقات االردنية الفلسطينية" 
الذي ضم اختصاصيين من األردن وفلسطين وجامعات غربية وكذلف مع مركز 

 لية في لندن.الدراسات والبحوث الفلسطينية في نابلس، والمعهد الملكي للشؤون الدو 
                                                           

(1) http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb 
(2) http://www.jcss.org/Contents/Missionar.aspx#.VjVIh9KrQ2w 
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  مركز دراسات الوحدة العربية-4
في بيروت  0902يعتبر مركز دراسات الوحدة العربية حسب بيان التأسيس عام 

عبارة عن جمعية هدفها البحث العلمي حول مختلف نواحي المجتمع العربي 
والوحدة العربية بعيدة عن كل نشاط سياسي أو حكومي أو انتماء حزبي، وتم عقد 

وقد  0908التأسيسي والذي أعلن فيه عن قيام المركز في الكويت عام  االجتماع
والتي قام على أثرها العديد من المثقفين بالمناداة  0980جاء المركز أثر نكسة 

بعقد بعض الندوات لمناقشة ضرورة الوحدة العربية، وجمع تواقيع من المثقفين 
بية، إال ان الشعور مجلة دراسات عر  0986، 0980العرب نشرتها خالل عامي 

بأهمية الوحدة العربية وضرورة القيام بعمل ثقافي مستمر أدى الى تأسيس مركز 
تم تصنيفه على أنه  2111وفي عام  (1)للدراسات يعبر عن قضية الوحدة العربية

منظمة دولية، ال يتبع أية جهة حكومية أو أي تنظيم سياسي أو حزبي. يعتبر 
ز عالمية يهتم بالدراسات المستقبلية. ويرأس المركز المركز واحدًا من خمس مراك

خير الدين حسيب، ومقره بيروت، ويعتمد المركز في تمويله على ربع الكتب 
والمجالت والدراسات التي يقوم بمصدارها. يركز المركز على الدراسات السياسية 

 واالقتصادية والتنموية والتعليمية والعسكرية والسياسية.
كتاب سنويا، ويصدر عدة مجالت علمية محكمة.  21ا يقرب من يصدر المركز م

 :(2)ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها 
جمع الوثاوق والنشرات والمؤلفات والمخطوطات والمطبوعات المتعلقة بالوحدة -

 العربية والمجتمع العربي
 إعداد الدراسات على أساس عملي ونشرها.-
 ضمن أهداف المركز.القيام بأي نشاط عملي آخر -

  
                                                           

 .093( عزيز، الوضع الراهن، 1)
(2) http://www.caus.org.lb/Home/contents1.php?id=142 
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 المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات -2
ويديره  2101تأسس المركز العربي لابحاث ودراسة السياسات في قطر عام 

المفكر العربي عزمي بشارة وهو مؤسسة بحثية فكرية مستقلة للعلوم االجتماعية 
أكاديمية علمية، واإلنسانية وبخاصة في جوانبها التطبيقية، والمركز هو مؤسسة 

تعلن أنها ملتزمة بقضايا األمة العربية، ويعني المركز بتشخيص األوضاع في 
العالم العربي، دواًل ومجتمعات، وتحليلها، وبتحليل السياسات االجتماعية 
االقتصادية والثقافية وبالتحليل السياسي العقالني، ويطرح التحديات التي تواجه 

الهوية، والتجزوة والوحدة، والسيادة والتبعية والركود األمة على مستوى المواطنة و 
العلمي، وتنمية المجتمعات والدول العربية والتعاون بينها وقضايا الوطن العربي 
بصورة عامة، ويعني المركز بدراسات عالقات العالم العربي ومجتمعاته مع 

ية واآلسيوية محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا ومع السياسات األمريكية واألوروب
 .(1)المؤثرة فيه، بجميع أوجهها السياسية واالقتصادية واإلعالم 

ويصدر المركز أبحاثًا بصيغة أوراق وتقارير، ويدير عدة برامج مختصة ويعقد  
مؤتمرات وورد عمل وتدريب، وندوات موجهة للمتخصصين وللرأي العام العربي، 

االجتماعية والثقافة والفكر والعلوم  ويصدر المركز كتبًا ودوريات محكمة في العلوم
 السياسية كما يعمل على ترجمة كتب أكاديمية من اللغات األجنبية واصدارها.

 التحديات التي تواجهها مراكز األبحاث العربية
تؤكد حداثة تعدد مراكز األبحاث العربية، وخاصة تلف العاملة في مجال استشراف 

اسية أو االستراتيجية أنها بحاجة إلى مزيد من المستقبل، سواء مراكز األبحاث السي
الرعاية واالهتمام في جميع مستوياتها سواء األكاديمية أو الحكومية أو الخاصة، 
حيث إن دورها في عملية صنع القرار ورسم السياسة العامة للدولة ما زال محدودا، 

عف ثقافة وتتعدد التحديات التي تواجه مراكز البحث، والتي أهمها يدور حول ض
البحث العلمي، وضعف التمويل وتشكف من الحكومات العربية تجاه المراكز 

                                                           

(1) http://www.dohainstitute.org/content 
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البحثية وخاصة حين يكون مجال عملها تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان، 
وفيما يلي أهم التحديات التي تواجه تعزيز عمل مراكز األبحاث السياسية 

 ل: واالستراتيجية وقدرتها على استشراف المستقب
العالقة مع السلطة الحاكمة، تفرض بعض الدول العربية قيودًا على حرية -0

العمل لمراكز البحث، وتوجه لها اتهامات نتيجة لطبيعة عمل هذه المراكز في 
مواضيع سياسية، حيث ينعدم التواصل بين الحكومات والمراكز البحثية، التي 

ت خارجية أو أنها تعمل على تصبح محل اتهام، والتي تتهمها الحكومة بارتباطا
 ( أو أن التمويل هو تمويل خارجي.1تحقيق أهداف خارجية، )

زد على ذلف هروب الكفاءات العلمية من الدول العربية إلى الخارج أماًل من 
الباحثين بمستقبل أفضل سواء في المعيشة أو في عملية البحث العلمي، حيث تدل 

ت بيوة طاردة للعقول والكفاءات العلمية المؤشرات على أن الدول العربية أصبح
( من مجمل العلماء %81للخارج، وان مصر لوحدها قدمت في السنوات األخيرة )

( عالمًا عربيا 0321العرب والمهندسين المهاجرين إلى الواليات المتحدة باإلضافة )
 تركوا بالدهم بسبب األحوال السياسية واألمنية. 

كز األبحاث من أهم اإلشكاليات والتحديات التي التمويل: يعتبر تمويل مرا-2
تواجه مراكز األبحاث، فاالفتقار إلى مصادر التمويل الذاتية، والمستقلة يؤثر تأثيرًا 
كبيرًا على مراكز األبحاث العربية، حيث يتطلب إنشاء مركز بحثي موادًا لوجستية، 

وبدون التمويل ال يمكن باإلضافة إلى فريق الباحثين، وهو ما يتطلب موازنة مالية، 
توفير باحثين خبراء، وبدون تمويل ال نستطيع عقد ورشة عمل وندوات ومؤتمرات، 
أو نشر األبحاث التي يقوم بها مركز الدراسات، علمًا بأن اإلنفاق العربي على 

من مجمل الدخل القومي،  % 01البحث العلمي محدود الميزانية وهو ال يساوي 
لمجمل  % 1.3 – 1.0العربي للبحث العلمي تتراوح بين كما أن نسبة التمويل 

الدول العربية، أما بالنسبة إلسراويل فتصل نسبة االنفاق على األبحاث العلمية إلى 
                                                           

 .082( السيد، الحريات االكاديمية وأثرها، ص 1)
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من الموازنة  % 31من الموازنة العامة للدولة وما يوازي  %4.0ما يوازي 
من أهم ، وعليه فمن قضية التمويل هي (1)الحكومية المخصصة للتعليم العالي

التحديات التي تواجه مراكز األبحاث العربية، وفيما يلي جدول يوضح االنفاق على 
 البحث العلمي في الدول العربية. 

 القيمة بالمليار $ الترتيب العالمي في االنفاق الدولة
 مليار 12.5 20 السعودية

 مليار 6.1 30 مصر
 مليار 4.2 35 االمارات العربية

 يارمل 1.2 51 المغرب
 مليار 1.2 54 قطر

 مليون 832 60 الكويت
 مليون 828 61 تونس
 مليون 377 74 عمان
 مليون  263 80 االردن
 مليون  241 82 الجزاور

  (2) العلميإنفاق الدول العربية على البحث : 1جدول رقم 

العمل البحثي: تؤدي االستقاللية إلى حيادية األبحاث والدراسات، التي ال  -3
دد إال بعيدًا عن المؤثرات الخارجية، وكذلف إلى استقاللية الباحث في عمله تتح

اخضاع نتاوج دراسته للحذف إذا تعارضت مع سياسة المركز البحثية  البحثي، دون
(3 .) 
عدم وجود شراكات حقيقية: إن عدم وجود شراكة بين مراكز البحث سواء -4

وجود أدوات اتصال وتنسيق بين  الحكومة أو األكاديمية أو الخاصة، وكذلف عدم
                                                           

 .33( محمود، دور مراكز األبحاث، ص1)
البلدان األكثر إنفاًقا على البحث والتطوير.. أمريكا أواًل والصين ثانًيا والسعودية األولى عربًيا، موقع أرقام،  (2)

،  https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/560700، 21/02/2109تاريخ االطالع: 
 06/0/2106تاريخ النشر: 

 .24( الخزندار، واألسعد، دور مراكز الفكر والدراسات، ص 3)

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/560700
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مراكز األبحاث، يؤدي إلى ضعف مخرجات مراكز األبحاث وربما أدى ذلف إلى 
تطور أفقي، بمعنى أن مخرجاتها واحدة، وهو ما يتضح بشكل كبير في األيام 
الدراسية التي تعقدها المراكز البحثية الخاصة أو األكاديمية والتي يغلب عليها 

ل عام، وترتكز داومًا على العاملين في ذات المؤسسة البحثية الطابع الفردي بشك
(1 .) 
توفر مصادر المعلومات: تعتبر المعلومات أحد أهم مصادر البحث العلمي، -2

وبدون البيانات العلمية الحديثة تصعب عملية الدراسة البحثية، كما أن امتالكها 
ا هو الحال في لجهة رسمية أو خاصة يؤدي إلى صعوبة الحصول عليها، كم

مراكز البحث الحكومية، والتي ترفض في كثير من األحيان االفصاح عن مصادر 
 .(2)معلوماتها 

عدم وجود استراتيجية علمية واضحة لدى الدول العربية تؤدي الى تعميق -8
البحث العلمي وتعزيزه، وذلف رغم تعدد الجامعات العلمية الموجودة في الدول 

كثير منها من عدم وجود مراكز بحثية نتيجة لعدم اهتمام العربية والتي يعاني 
الدول العربية، زد على ذلف عدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث 
العلمية أو لتدريب كوادر بحثية جديدة، كما أن معظم الجامعات العربية تركز على 

ها تسعى إلى التدريس ونشر الدراسات األكاديمية، أما المراكز البحثية الخاصة فمن
 عقد شراكات مع مؤسسات خارجية أماًل منها في نشر أبحاثها العلمية. 

والواضح أن مراكز البحث العربية وبسبب طبيعة نظم الحكم ال تملف القدرة على 
التأثير في عملية صنع القرار نتيجة الرتباطها بالحكومة أو الجامعات التي يغلب 

ز البحثية الخاصة، فرغم حداثة وجودها إال أن عليها الطابع األكاديمي، أو المراك
 : (3)لها بعض األدوار الهامة مثل 

                                                           

 .004( السيد، الحريات االكاديمية وأثرها، ص 1)
 .26( الحسن، المراكز البحثية والديمقراطية، ص 2)
 .00( الخزندار، واألسعد، دور مراكز الفكر والدراسات، ص 3)
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 تناول الدراسة الهامة والحديثة في مجمل القضايا اهتمام الشارع العربي.  -0
تنظيم المؤتمرات واأليام الدراسية التي تتناول قضايا مهمة تقع ضمن إطار  -2

 عملية صنع القرار في الدولة. 
بتكليف من الدولة لدراسة قضايا حساسة داخل حدود الدولة، إعداد دراسات  -3

وهذه الدراسات ال تنشر، وغالبًا فمن هذه الدراسات يتم التكليف بها بعد عملية 
 بحث أمني موثقة. 

 متابعة التغيرات اإلقليمية والدولية التي تؤثر على الدولة.  -4
ي يهتم بها العمل على إجراء استطالعات الرأي العام حول القضايا الت -2

 مواطنو الدولة. 
حسب نوعية اإلصدارات تحظى مراكز األبحاث الخاصة العربية مصداقية  -8

أكثر من المراكز الحكومية التي يغلب عليها الطابع البيروقراطي أو الجامعة 
 التي يغلب عليها الطابع األكاديمي. 

 الخاتمة
، ورسم السياسة يعتبر دور مراكز األبحاث جزء أساسي من عملية صنع القرار

العامة للدول، وليس ترفًا أو مادة استهالكية ولكنها شكل من أشكال التقدم 
الحضاري والتفكير المتبادل بين الخبرات في دول العالم في محاولة منهم لتقديم 
الحلول والبداول للمشكالت التي تواجهها الدول، ولذلف تتجه معظم دول العام نحو 

 رعاية مراكز األبحاث.
قد خلصت الدراسة إلى اهتمام إسراويل الواضح بالبحث العلمي ودعمها المتواصل و 

للبحث العلمي، ودعمها للعلماء، وتخصيص ميزانيات كبيرة، كما سعت إسراويل 
إلى إنشاء مراكز متخصصة للبحوث لدراسة المشكالت السياسية واالستراتيجية 

مة في كثير من المواضيع فكان لها القدرة على التأثير في رسم الساسة العا
 الداخلية إلسراويل، وعلى مستوى السياسة الخارجية إلسراويل.
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وقد الحظ الباحث أن أحد أهم األسباب التي تؤدي إلى انخفاض معدالت البحث 
في الدول العربية يعود إلى عدم وجود استراتيجية واحدة للبحث العلمي على 

يل في عدد من الدول العربية، مستوى الوطن العربي، وكذلف انخفاض التمو 
وبعض الدول ال توجد بها ميزانيات مستقلة للبحوث العلمية، وبعض الدول العربية 
ترى في مراكز األبحاث ترفًا ورغم ذلف فقد الحظ الباحث أن دور مراكز األبحاث 
العربية مع األلفية الجديدة بدأ يأخذ طابع الجدية حيث ازداد عدد المراكز البحثية 

ياسية واالستراتيجية كما لوحظ أن هناف تطورًا نوعيًا على هذه المراكز ولكن الس
هذه الزيادة كانت على مستوى االنتشار والمأمول من هذه المراكز أن يكون لها 
القدرة على التأثير في عملية رسم السياسة العامة واستشراف المستقبل، ومواكبة 

 علميًا واستراتيجيًا.مراكز البحث اإلسراويلية والتفوق عليها 

 التوصيات
ينبغي على الدول العربية أن تبذل جهدها من أجل تطوير نشاطات البحث  .0

 العلمي والكوادر البحثية.
تشجيع وتطبيق نموذج دولة الكويت في دعم البحث العلمي حيث تقوم  .2

 بفرض نسبة معينة من أرباح الشركات لدعم مؤسسة الكويت لابحاث.
هتمام الجامعات بالبحث العلمي وزيادة عدد المراكز العمل على زيادة ا .3

 البحثية في كل جامعة عربية، ومحاولة التنسيق بين المراكز البحثية.
ان ترتبط مشاريع البحوث العلمية )القضايا محل اهتمام المراكز البحثية(  .4

بأهداف المجتمع وقضاياه الحقيقية فالبحث العلمي ال يكون إال مجرد بحث 
ترقية العلمية فقط، بل هو البحث الذي يكون معالجا لقضايا من أجل ال

وانشغاالت المجتمع الجوهرية واألساسية فال يجوز أن تنفق االموال على 
 بحوث تتعلق بمشكالت مجتمعات ال تعنينا
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انشاء مراكز بحوث علمية متخصصة وذات قواعد وشروط واضحة للباحثين  .2
المحسوبية بل ان يكون وفق  وان ال يخضع االنضمام اليها الى سياسة

 قدرات وكفاءات الباحثين.

 المصادر والمراجع
مجلة أمين، هازار صابر: "مراكز التفكير ودورها في التأثير على صنع السياسة"،  -0

 .، د.ت4: العددالفرات
، رام مجلة قضايا إسرائيليةأوفير، عودي: "األكاديميا اإلسراويلية والالوعي السياسي"،  -2

 .2104، 23دار للدراسات اإلسراويلية، العدد اهلل: مركز م
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 ملخص 
م وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، تأثيره الكبير 0946كان لنكبة عام 

سياسيًا، كانت األرض على أوضاع الالجوين الفلسطينيين، اقتصاديًا، اجتماعيًا، 
التي هجر منها أغلب الالجوين الذين لجأوا إلى قطاع غزة، ال تبعد إال أمتارًا عن 
الخيام التي أصبحت مأواهم، وأصبح خط الهدنة أو خط وقف إطالق النار، هو 
الذي يفصل بينهم وبين األرض التي احُتلت أو ُشّرُدوا منها، وال يستطيعون 

بدأت عمليات عبور خط الُهدنة عبر التسلل الليلي ثم الوصول إليها، من هنا 
تطورت إلى عمليات عسكرية فردية فعمليات منظمة، وتوجت بعمل عسكري بدعم 
ورعاية مصرية حيث ُكلف مصطفى حافظ الذي قاد الحركة الفداوية في قطاع غزة 

م، بتشكيل خاليا مسلحة ثم تطورت حتى 0928م سبتمبر 0924في الفترة يناير 
، وأصبح هناف نوعية في العمل العسكري الذي تحول إلى 040بحت الكتيبة أص

عمل منظم يتم برعاية مصرية وتطورت عملياته لتشمل غالبية  األراضي المحتلة، 
 وكان لها تأثير كبير على مجمل أوضاع قطاع غزة.

 ، قطاع غزة. 040: مصطفى حافظ، الفداويون، كتيبة الكلمات المفتاحية
Abstract 
Mustafa Hafez and his role in founding the battalion (141) 

Fedayeen {March 1955- July 1956}. 

The 1948 catastrophe (Al-Nakba) and the expulsion of 

Palestinians from their land had great impacts on the 

conditions of the Palestinian refugees economically, socially 

and politically. The land, which most refugees immigrated 

from, was only meters away from tents that had become their 

shelter. Moreover, the cease- fire line separated between them 

and their unreachable land. From here began the crossing of 

the imaginary line through the night infiltration and then 

developed into individual military operations followed by 

organized operations and culminated in military action with 

Egyptian support. Mustafa H Hafez, the leader of the 
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commando movement in Gaza strip in the period from January 

1954 to September 1956, formed armed cells and then 

developed until they became the battalion 141. There was 

awareness in the military action, which turned into organized 

work and developed its operations to include all the occupied 

territories. It also had a noticeable impact on the overall 

conditions of Gaza strip. 
Key words: Mustafa Hafez, Fedayeen, The Battalion 141, 
Gaza Strip.  

 مقدمة:
م وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، تأثيره الكبير على 0946كان لنكبة 

نيين: والسيما في قطاع غزة، حيث ال تبعد أراضيهم التي أوضاع الالجوين الفلسطي
روا منها إال أمتارًا عن الخيام التي أصبحت مأواهم، يفصلهم خط وهمي ُيسمى  ُهجِّ
خط الهدنة، أو خط وقف إطالق النار، من هنا بدأت عمليات التسلل الليلي، ثم 

سكري ُمنّظم تطورت إلى عمليات عسكرية فردية فعمليات منظمة، وتوجت بعمل ع
بدعم ورعاية مصرية حيث كلف مصطفى حافظ الذي قاد الحركة الفداوية 

أيلول )سبتمبر(  -م0924الفلسطينية في قطاع غزة في الفترة كانون الثاني )يناير( 
م، وكان لهذه العمليات ردود فعل إسراويلية، كان لها التأثير الكبير في 0928

 لمنطقة.التطورات السياسية والتي أثرت على ا
 أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تسلط الضوء على فترة مهمة من تاريخ القضية 
م، وما واكبها من تعديات 0946الفلسطينية وهي السنوات التي أعقبت نكبة 

إسراويلية على قطاع غزة، والدور الذي لعبة قطاع غزة في خلط األوراق السياسية 
طاع غزة على الهوية الفلسطينية ومنه انطلقت بدايات في المنطقة، حيث حافظ ق

 العمل العسكري الُمنظم. 
  



 فدائيون (141مصطفى حافظ ودوره في تأسيس الكتيبة )مجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

91 
 

 أهداف الدراسة:
إبراز الدور الذي لعبة مصطفى حافظ في توجيه وقيادة العمل العسكري  -

 في قطاع غزة في الفترة موضوع البحث.
 تسليط الضوء على نشأة العمل الفداوي في قطاع غزة بعد النكبة. -
ير هذه العمليات على مجمل األوضاع السياسية في المنطقة دراسة تأث -

 عامة والقضية الفلسطينية خاصة.
 التعرف على شخصية الُمقدم مصطفى حافظ. -
عداد وتدريب عناصر الكتيبة  - دور مصطفى حافظ في تشكيل وتعبوة واا

040. 
، وانعكاساتها عربيًا 040الوقوف على أبرز نشاطات عناصر الكتيبة  -

سراويلياً   .واا
التعرف على النهاية المؤلمة لحياة المقدم مصطفى حافظ، ورد فعل  -

 عناصر الكتيبة.
 . 040التعرف على نهاية دور عناصر الكتيبة  -

 منهج الدراسة:
اتبع الباحث في دراسته منهج البحث التاريخي )الوصفي والتحليلي( واعتمد على 

ى روايات شفوية من عدد من المراجع والمصادر العربية، إضافة إلى الحصول عل
، أو من عايد تلف الفترة، وكان للرواية 040أشخاص كان لهم عالقة بالكتيبة 

 الشفوية والمقابالت الشخصية مع من عايد وصنع الحدث مكانه في هذه الدراسة.
 أقسام الدراسة:

 قسم الباحث هذه الدراسة إلى أربعة مباحث:
شأته وُخصص المبحث تحدث في المبحث األول عن مولد مصطفى حافظ ون

الثاني للحديث عن قطاع غزة وبدايات العمل العسكري غير المنظم وعمليات 
م 0922التسلل خلف الحدود، وتناول المبحث الثالث أثر حادث شباط )فبراير( 
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على مجمل األوضاع في قطاع غزة، ونظرة الحكومة المصرية إلى دور مصطفى 
وانطالقتها وأهم عملياتها، وتحدث )فداويون(  040حافظ في تشكيل الكتيبة 

المبحث الرابع عن ردود الفعل االسراويلية حتى استشهاد مصطفى حافظ والوقف 
النهاوي للعمل العسكري باندالع العدوان الثالثي وسقوط قطاع غزة تحت االحتالل 

 م. 0928اإلسراويلي في تشرين األول )أكتوبر( 

 مولد مصطفى حافظ ونشأته: المبحث األول:
ولد مصطفى محمد إبراهيم حافظ في الخامس والعشرين من كانون األول 

م، في قرية كفر أبو النجا، من أعمال طنطا عاصمة 0921)ديسمبر( سنة 
محافظة الغربية في دلتا النيل في جمهورية مصر العربية، فكان المولود الثاني 

سماعيل، ع ، )1(لى التواليألبويه، بعد أخيه األكبر محمد وقبل أخويه أحمد، واا
 التحق بمدرسة فؤاد األول الثانوية في القاهرة )الحسينية اآلن( مع أنور السادات

م ومنهم انضم إلى فرقتي كرة القدم، وتنس الطاولة، 0933عام  وخالد محي الدين
كما مارس السباحة، شارف في المظاهرات الحاشدة التي طالما نظمها طلبة مدرسة 

 )2(م للمطالبة باستقالل البالد.0938-م0932فؤاد فيما بين سنتي 
                                                           

، القاهرة: مركز يافا للدراسات والنشر، 0مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ط ( كريم، محمد:1)
 .03م، ص 0996

 ( هو ثالث رويس لجمهورية مصر العربية، ولد عام 0960أكتوبر  8-م0906ديسمبر  22أنور السادات )م
ط األحرار التي قامت بالثورة على م، وانضم إلى حركة الضبا0936م، وتخرج من األكاديمية العسكرية عام 0960

الملف فاروق. وتقلد عدة مناصب منذ ذلف الحين حتى ناوب للرويس جمال عبد الناصر، وبعد وفاته أصبح رويس 
 م.0960أكتوبر  8جمهورية مصر العربية الثالث، ُقتل في حادث المنصة الشهير 

 . 023، ص 0992، القاهرة: دار المعارف، 3، ط3انظر: موسوعة السياسة، ج
  م، ذو 2106م وتوفي في مايو 0922خالد محي الدين: سياسي مصري وأحد الضبط األحرار، ولد في أغسطس

 فكر يساري، ومؤسس حزب التجمع الوطني التقدمي في مصر.
 .  040، ص 4انظر: موسوعة السياسة، ج

رية المجلس األعلى لرعاية الشباب، أبو الحجاج، حافظ: شهيد العروبة مصطفى حافظ، القاهرة: رواسة الجمهو  )2)
 22، ص 0981
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م على البكالوريا )شهادة الثانوية العامة( ضمن المتفوقين، قدم 0936حصل عام 
أوراقه إلى الكلية الحربية المصرية في القاهرة وحصل على التقدير األول للطالب 

ًا تجلت هوايته في ركوب الخيل مما أهله للتفوق الحق )1(مصطفى حافظ )متقدم(
م وكان تقديره جيد جدًا، 0941في سالح الفرسان، تخرج من الكلية الحربية عام 

 طالبًا. 221من عدد  24وجاء ترتيبه 
 خبراته العسكرية:

م مالزمًا ثانيًا في سالح الفرسان، 0940عين في السابع من أيلول )سبتمبر( 
عسكرية، ثم م على دورة في علوم الطبوغرافيا ال0942وحصل في حزيران )يونيو( 

م 0943انضم إلى "دورة في المخابرات" وحصل في األول من أيلول )سبتمبر( 
على شهادة الدورة، وجاء ترتيبه الثاني بين الطلبة الخريجين من الدورة، وورد في 
التقرير الخاص به في هذه الفقرة "... يصلح للقيام بأعمال ضابط في مخابرات 

جيدة للغاية، يفيد سالحه في أعمال المخابرات  لواء فرسان، أعماله خالل الدورة،
 )2(عمومًا ...".

م حصل على "دورة قراءة صورة فوتوغرافية " بمرتبة ممتاز 0943في العام نفسه 
 )3(واكد تقريره بأن "... كفاءته الفنية جيدة وسرعان ما ترقى إلى رتبة مالزم أول".

جيد جدًا ووصفه التقرير  م حصل على دورة أسلحة صغيرة بتقدير0942في العام 
 )4(الخاص به بأنه "نشط" وُيعتمد عليه.

م التحق بدورة " قاود فصيلة فرسان" وحاز على 0942في تشرين الثاني )نوفمبر( 
ترتيب )األول مكرر( وقال عنه تقريره "... نشط نبيه يقوم بعمله على الوجه 

                                                           

 .20( أبو الحجاج، شهيد العروبة مصطفى حافظ، ص 1)
( وزارة الحربية المصرية )داورة اإلرشاد القومي(: شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة، )تقارير وبيانات 2)

 023م، ص 0980اورة اإلرشاد القومي(، م، القاهرة: وزارة الحربية المصرية )د0981لسنة  22الشهداء( ملف 
 .022( وزارة الحربية المصرية، "شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، ص 3)
 . 028( وزارة الحربية المصرية، "شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، ص 4)
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ي قيادته، ُيعتمد عليه األكمل، بذل مجهودًا عظيمًا، معلوماته جيدة جدًا، كفء ف
 (1) ".كمعلم، جيد جدًا في وحدته ...

م حاز على شهادة "دورة تعليم شؤون إدارية 0920في كانون األول )ديسمبر( 
بمرتبة ممتاز ورصد في تقريره "... يقظ مخلص في عمله وحصل على رتبه 

 م، ثم نال في عام03/01/0920اليوزباشي )النقيب( ونقل إلى المخابرات في 
م شهادة قاود آليات مدرعة بعد أن رقي إلى رتبة الصاغ )الراود( وحاز على 0922
وجاء في تقريره "بذل مجهود كبير في التدريب والدراسة ومعلوماته  %00معدل 

 (2) ".جيدة
قضى وهو مالزم أول فترة تعليم في الجيد البريطاني لدراسة الالسلكي أشار 

مات جيدة في الدورة التي تلقاها، أما التقرير التقرير عنه إنه استفاد وحصل معلو 
 Worked)م فوصفه بأنه صارم في عمله )8/6/0942البريطاني عنه في 

hard نه حاول خالل الفترة القصيرة التي قضاها أن يجمع أكبر معلومات ، واا
 classTakes a big (. (3)ممكنة )

 عالقته بفلسطين: 
م عندما نقل المالزم أول مصطفى 2/0/0946بدأت عالقته العملية بفلسطين في 

محمد حافظ إلى إدارة الحاكم العام لقطاع غزة، سرعان ما تم تعيينه حاكمًا إداريًا 
م، حيث نقل حاكمًا اداريًا 08/01/0946لبلدتي الفالوجة، وبيت جبرين معًا حتى 

 (4) رفح.لبلدة 
على البحر م نقل من فلسطين إلى مصر مأمورًا لمركز القصير 6/00/0946في 

م عندما أعيد إلى القاهرة وظل في سالح الحدود حتى 9/2/0949األحمر حتى 
                                                           

 . 020( وزارة الحربية المصرية، "شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، ص 1)
 . 026( وزارة الحربية المصرية، "شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، ص 2)
 . 029( وزارة الحربية المصرية، " شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، ص 3)
 .04( كريم، مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ص 4)
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م صدر 02/00/0920م، حيث نقل إلى إدارة المخابرات. وفي 03/01/0920
 (1) فلسطين.قرار بنقله إلى مكتب مخابرات 

 مناقبه:
جاء في تقرير مبكر عنه أنه، صامت طيب القلب، وديع دمث، ينفر من اللهو، 

 (2) أعصابه.ستقيم، دقيق منظم، ثابت الجأد يتحكم في م
جاءت تقارير رؤساوه عنه وهو مالزم تصفه على التوالي: ضابط نشط يكرس كل 

 جداً وقته لعمله، ُيعتمد عليه، صلب في إرادته، أخالقه في الداخل والخارج جيده 

ل ، وقال تقرير آخر عنه "يؤدي عمله بمخالص، غيور على وحدته، يتحم(3)
 (4) ".المسؤولية، قدرته على التصرف جيدة جداً 

جاء في التقرير السنوي عن البكباشي )المقدم( مصطفى حافظ مساعد مدير 
المخابرات في الميدان، فلسطين، بأنه "ممتاز، واسع األفق، شديد الذكاء، ناجح 

وبث  جدًا في معاملة األفراد واكتساب ثقتهم، أشرف على اختيار الفداويين وتدريبهم
الروح المعنوية فيهم ويرجع إليه الفضل في نجاحهم وما وصلوا إليه من مستوى 

 (5) ".عال في التدريب والروح المعنوية والفداء

 م: 1551-م1549األوضاع في قطاع غزة  :الثانيالمبحث 
م تحطم البنية االقتصادية واالجتماعية للشعب 0946ترتب على نكبة فلسطين 

جال االقتصادي فقد الفلسطينيون ممتلكاتهم وبيوتهم، فاضطروا الفلسطيني، ففي الم
للنزوح عن مدنهم وقراهم. أما سياسيًا تم تغييب الهوية الذاتية للشعب الفلسطيني 

م وتشريد أبناء 0946أيار )مايو(  02وذلف إثر اإلعالن عن الدولة اليهودية 
                                                           

 .04 ( أبو الحجاج، شهيد العروبة مصطفى حافظ، ص1)
 .032( وزارة الحربية المصرية، " شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة "، ص 2)
 .08( كريم، مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ص 3)
 .32( أبو الحجاج، شهيد العروبة مصطفى حافظ، ص 4)
 .032-032ص ص ( وزارة الحربية المصرية، " شهداء خالدون من أبطال القوات المسلحة"، 5)
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 الحنين المشترف إلى الشعب الفلسطيني ولم يعد يربط أبناء الشعب الفلسطيني إال
الوطن. أما اجتماعيًا فقد دمرت الحرب بنية الشعب الفلسطيني فقد تمزقت أوصال 
األرض الفلسطينية وتدفقت أعداد كبيرة من الالجوين إلى الوطن العربي وغيره، 
األمر الذي ترف آثارًا سيوة على أبناء الشعب الفلسطيني، حيث بقي قسم منه داخل 

ألف( وبقي القسم األكبر من الفلسطينيين  028قدر عدده ب )األرض المحتلة و 
داخل البقية الباقية من فلسطين والتي بقيت تحت سيطرة الجيود العربية في 
الضفة الغربية )األردن( وفي قطاع غزة )مصر( وغادر القسم الثالث فلسطين 

 نهاويًا.
تواجد القوات كان قطاع غزة أحد هذه االتجاهات حيث نظر اليه كملجأ وذلف ل

المصرية فيه وعدم وصول المعارف إليه، وقد وصلت أعداد الالجوين المتدفقين إلى 
ألف الجئ، في الوقت الذي لم يزد عدد  064م إلى 0946قطاع غزة أواخر 

 (1) (.ألف نسمة 66سكان المنطقة التي عرفت الحقًا باسم قطاع غزة عن )
عقب توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر بقي خط وقف إطالق النار الذي اتفق عليه، 

سراويل، والذي بات يفصل غزة عن بقية أرض فلسطين، مصدرًا داوما  ، (2) للتوترواا
فرغم اعتراف إسراويل بهذا الخط إال أنها قامت بعمليات عسكرية تحت ذريعة 

 (3) المتسللين.مالحقة 
                                                           

، ص 0980( أحمد، كامل علي: مشكلة الالجوون العرب داخل أروقة األمم المتحدة، القاهرة: دار المعارف، 1)
43-21. 

أيضًا: أسعد، عبد الرحمن: النضال السياسي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، القسم الثاني "قسم 
 . 080، ص 2الدراسات الخاصة" م.ت.ف.، مجلد 

م، 0906، القاهرة: دار المعرفة، 0م، ط0980-م0942( مهنا، محمد نصر: مشكلة فلسطين والصراع الدولي 2)
 .84ص 

، 89-86أيضًا: األسطل، عواد: الوضع القانوني لقطاع غزة تحت اإلدارة المصرية، شؤون فلسطينية: العددان 
 .0960إبريل -آذار

م، بيروت: مركز 0980-م0946قتصادية واجتماعية وسياسية ( أبو النمل، حسين: قطاع غزة تطورات ا3)
 .00األبحاث، ص 
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ودًا مؤقتة، كما أما الجانب العربي )المصري( فقد اعترف بهذا الخط باعتباره حد
المتفق عليها مسبقًا، أما الفلسطينيين فلم *نصت على ذلف بنود هدنة رودس 

يعترفوا بهذا الخط ال سياسيًا وال عمليًا، ولم يمنع وجود القوات المصرية في القطاع 
من قيامهم بعمليات تسلل متفرقة هنا وهناف وراء خطوط العدو نفذها بشكل رويس 

  (1) اإلنقاذ.ًا في قوات الجهاد المقدس أو جيد مقاتلون، نشطوا سابق
 ويمكن لنا تقسيم عمليات التسلل إلى قسمين رويسين:

عمليات منظمة ذات طابع عسكري: قام بها أفراد من مقاتلي الجهاد  (أ)
ونشيطون فلسطينيون  *المقدس )الذراع العسكري للهيوة العربية العليا(

م، وقد قوبلت هذه العمليات 0939-م0938عملوا في المنطقة إبان ثورة 
رغم محدوديتها بردة فعل قوية من الجانبين، المصري واإلسراويلي الذي 

  (2) غزة.اعتبرها حجة وذريعة لتنفيذ اعتداءاته الدموية الواسعة في قطاع 
أما الجانب المصري فقد عمل على تصفية هيكلية ووجود هذه القوات بعد 

 (3) غزة.حدود قطاع إبعاد قادتها ونشطاوها إلى خارج 
 

                                                           
سراويل "... ال يجوز ان يفسد خط الهدنة بأي  29( من المادة 2جاء في البند ) * من اتفاقية الهدنة بين مصر واا

ة أو مطالبة معنى من المعاني بأنه حد سياسي أو إقليمي، وقد جرى تحديده دون مساس بحقوق أي من فريقي الهدن
 أو موافقة، فيما يتعلق بالتسوية النهاوية لقضية فلسطين". 

انظر حول ذلف: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، "اتفاقيات الهدنة العربية اإلسراويلية وملحقاتها"، بيروت: مؤسسة 
 .02م، ص 0986الدراسات الفلسطينية، 

 .43م، ص 0926 انظر أيضًا: وزارة اإلرشاد القومية، "اتفاقيات رودس"،
 .43م، ص0960( سميث، باميال: الالجوون الفلسطينيون، بيروت: مركز األبحاث الفلسطيني، 1)
كثير من العمليات التي تمت في المراحل األولى كانت ذات طابع عسكري، وتمت بمشراف مباشر من قادة الجهاد  *

ين( الذي أوكل إليه الحاج أمين الحسيني المقدس، وعلى رأسهم جمال الحسيني، )وزير دفاع حكومة عموم فلسط
مسؤولية اإلشراف على هذه العمليات، انظر حول ذلف: البيلا، تسفي: المفتي األكبر، ترجمة: مصطفى كبها، عكا: 

 .014م، ص 0990دار األسوار، 
 .012( البيلا، المفتي األكبر، ص 2)
 م.0926قف"، القاهرة: دار االتحاد العربي، ( الزيني، محمد حسين: الهيوة العربية العليا "تاريخ وموا3)
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 عمليات غير منظمة: (ب)
م، كانت على 0946وهذه العلميات التي بدأت في فترة مبكرة من نكبة 

شكل غزوات فردية يقوم بها مقامرون، وذلف الفتقار قطاع غزة في فترة ما 
بعد النكبة إلى وجود قيادات دينية أو سياسية، أو اقتصادية يكون لها 

ذلف كانت العمليات فردية بدون تخطيط أو تأثير قوي على الجماهير ل
 (1) الرؤية.تنظيم وتفتقر إلى 

وقد اختلفت كل عملية ونتاوجها، فالبدايات كما يصفها أحد الدارسين بقوله "... 
بعد النكبة بأشهر قليلة، بدأ الغزو الفردي لاراضي المحتلة، مجاهد جاوع يحمل 

اره، أو شاه من أغنامه، مجاهد آخر قطعة سالح، يدخل قريته، يستعيد بقرة من أبق
يقتل يهوديًا، ويستولي على سالحه، ومجاهد ثالث يسترجع أمواله المدفونة تحت 
التراب في حود بيته السليب، مجموعة من المجاهدين تستولى على قطيع ماشيه 
وتسوقه إلى قطاع غزة، مجموعة أخرى تهاجم مخفرًا وتستولي على نقود من فيه 

وعلى الرغم من عدم وضوح األفق السياسي لعمليات التسلل  (2)".وأسلحتهم ...
العفوي التي كانت تنطلق من خارج األراضي المحتلة، والتي استمرت بعد توقيع 

م( إال أنها كانت متداخلة إلى أبعد 0922-م0949اتفاقيات الهدنة في الفترة من )
 (3)ع غزة.حدود مع المشكلة االقتصادية التي يعانيها السكان في قطا

وانطلق القسمان من خارج األراضي التي تحتلها إسراويل، وقد تقلص الثاني تدريجيًا 
بعد تشكيل مجموعات من الشباب الذي قاتل  (4) الوقت.فيما نما األول مع مرور 

مع متطوعي اإلخوان المسلمين الذين شكلوا نواة لعمل عسكري تم تدريبهم على يد 
                                                           

( الحسيني، علي زين العابدين: "مالمح التجربة النضالية الفلسطينية، حرب العصابات في مدن ومخيمات قطاع 1)
 .88م، ص0904، تموز )يوليو( 32غزة"، شؤون فلسطينية: العدد 

 .03م، ص 0980ب العربي، ( ياسين، صبحي: حرب العصابات في فلسطين، القاهرة: دار الكتا2)
 . 003-002( أبو النمل، تطورات، ص ص 3)
، بيروت: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني 0( صايا، يزيد: التجربة العسكرية المعاصرة"، المجلد الخامس، ط4)

 . 381م، ص 0991"الدراسات الخاصة"، 
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بد المنعم عبد الرؤوف، والذي عمل في قطاع غزة الضابط المصري اإلخواني ع
 (1)() (.م0949-م0946في الفترة )

لكن سرعان ما اتسمت هذه العمليات المرتجلة بطابع أكثر جدية، فقد تضاعفت 
، على كافة الجبهات، وزادت خاللها الخساور في (2) مذهلةهذه العمليات بسرعة 

ماوة وسبعة وثالثين إسراويليًا، وفي  م0920الجانب اإلسراويلي، حيث قتل في عام 
م قاسية بنوع 0923السنة الثانية ارتفع العدد إلى ماوة واثنين وستين وكانت سنة 

عملية تسلل بمعدل عشرة عمليات في اليوم، 3111خاص إذ شهدت أكثر من 
 (3) (*). إسراويلياً  081وقتل 

القرى المجاورة لذلف  قة من قطاع غزة يقوم بها أبناءلكان أغلب العمليات المنط
الخط، الذي فصل بين قراهم واراضيهم، فكانوا يقفون أمام خيامهم وينظرون إلى 
أراضيهم التي ال يستطيعون الوصول إليها رغم أنها تقع على مرمى بصرهم، فشكل 

 (4)ذلف احباطًا شديدًا لهم، لذلف قاموا بالغزو الفردي كنوع من تحقيق حلم العودة.
التسلل أو القيام بهذه العمليات باألمر الصعب أو المستحيل في  لم تكن عمليات

هذه الفترة، بسبب ضعف إجراءات الحراسة اإلسراويلية في القرى الحدودية، فكان 
                                                           

() شجعت التدريب العسكري وقاموا بعمليات  ضم فطاع غزة في بداية الخمسينات حوالي ثماني شعب لإلخوان
تسلل داخل األراضي المحتلة هاجموا أهدافًا عسكرية، وزرعوا ألغامًا أمام وساول النقل اإلسراويلية وخربوا خطوط 

 المياه والكهرباء. 
سلطة م، الكتاب األول، غزة: وزارة اإلعالم، ال0986-م0926( عدوان، عصام: حركة التحرير الفلسطيني )فتح( 1)

 . 03م، ص 2112الفلسطينية، 
عامًا في جماعة اإلخوان المسلمين، غزة: مركز التاريخ والتوثيق 81انظر حول ذلف أيضًا: الخالدي، إسماعيل: 

  44-43م، ص 2102الفلسطيني، 
 .011م، ص 0992( شارون، أرويل: مذكرات أرويل شارون، ترجمة: أنطون عبيد، بيروت: مكتبة بيسان، 2)
اإلحصاوية تشمل خساور إسراويل، من جراء عمليات التسلل على الحدود في الضفة الغربية، وقطاع غزة،  هذه (*)

 وشمال فلسطين.
 .010( المرجع نفسه، ص 3)
اكتوبر )تشرين أول(  29م، 0922فبراير )شباط(  26( أبو النمل، حسين: "حرب الفداويين في قطاع غزة 4)

 .006م. أيضًا ياسين، حرب العصابات، ص 0900، يناير )كانون ثان( 82م"، شؤون فلسطينية: العدد 0928
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حتى أن المتسللين (1)ذلف يسهل على من يعرف المنطقة جيدًا من التسلل والعودة.
فوصلوا إلى قرى روبين، استطاعوا أن يجوبوا أرجاء اللواء الجنوبي كله وأبعد 

وقطره، ويبنا وزرنوقة شمااًل والفالوجة وبيت جبرين، وتل الحسى شرقًا، وبور السبع 
 (2)(*) .وحولها جنوبا

حدود مع فلسطين  ولم تكن الدول العربية التي يتواجد على أرضها الالجوون، أ
استغلتها المحتلة، وتحدث هذه العمليات انطالقًا من أراضيها راضية عنها، حيث 

، مما استدعى الدول العربية على خط إسراويل داوما حجة للقيام بعمليات انتقامية
المواجهة مع إسراويل من اتخاذ إجراءات مشددة لمنع عمليات التسلل هذه وفرض 

 (3) السالح.رقابة شديدة على المخيمات، ومنع الالجوين من حمل 
ري، فقد اُتخذت إجراءات مماثلة أما في قطاع غزة والخاضع للحكم العسكري المص

تجاه هذه العمليات بدءًا من تسريح قوات الجهاد المقدس، التابع لحكومة عموم 
فلسطين، وضم أعضاءه إلى الجيد المصري لتسهيل عملية مراقبتهم، ومن ثم 
صدار األوامر المشددة، بحظر حيازتها، باإلضافة  جمع األسلحة من الالجوين، واا

عسكرية يمنع التجول الليلي في المناطق الحدودية، والطرق إلى اصدار أوامر 
، كان الهدف من هذه (4)الرويسية، خارج نطاق المخيمات وضواحي المدن

                                                           

، القدس: منشورات 2( صايا، روزماري: الفالحون الفلسطينيون بين االقتالع والثورة، ترجمة: خالد عياد، ط1)
. أيضًا: توفيق أحمد صالح، أحد الفداويين الذين نشطوا في العمل العسكري في 66م، ص 0963صالح الدين، 

 م(.2110-3-02لفترة، موضوع البحث، مقابلة شخصية، )ا
كان كثير من الالجوين الفلسطينيين من سكان القطاع يتسللون لياًل إلى الضفة الغربية لزيارة اقاربهم، ويعود من  *()

 يرغب منهم بالعودة أو يبقى من يريد أن يلم شمله مع أقارب له هناف.
 م، غزة.06/4/2110أحمد إبراهيم خليل، مقابلة شخصية 

 م.02/3/2110، مقابلة شخصية، بتاريخ 040أيضًا: سعيد كامل السعافين )أبو كامل الفالوجي( من أفراد الكتيبة 
 .03م، ص 0960( الكثري، يونس: حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني، بيروت: دار المستقبل العربي، 2)
 .022( سميث، الالجوون الفلسطينيون، ص 3)
-م0946ظر حول األوامر العسكرية، الوقاوع الفلسطينية، )الجريدة الرسمية لإلدارة المصرية في قطاع غزة، ( ان4)

 .09-06عدد خاص، ص  4م العدد 0949يونيو )حزيران(  02م، 0980
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اإلجراءات المشددة وقف أي محاولة تؤدي إلى جر مصر إلى مواجهة عسكرية مع 
 (1)م.0949شباط )فبراير(  24إسراويل بعد توقيع اتفاقيات الهدنة في 

نع هذه اإلجراءات المشددة استمرار عمليات التسلل بأبعادها المختلفة، حيث ولم تم
باتت تشكل قلقًا يوميًا لإلدارة المصرية، أو الجيد اإلسراويلي على الجانب اآلخر، 
مما حدا باإلدارة المصرية من تصعيد إجراءاتها ضد المتسللين، فأصدرت أحكامًا 

 (2) إسراويل.هامه بالتجسس لصالح باإلعدام على من يضبط متسلاًل بعد ات
كما شنت حملة إعالمية ضد عمليات التسلل ومن يقف خلفها، واتهمت المتسللين 

كذلف شددت من ، (3)(*) بالعمل ضد المصلحة القومية لمصر ولصالح إسراويل
إجراءاتها العسكرية المتخذة ضد السكان حتى أنها أصدرت ما يزيد عن ثمانية 

م، على 0923يناير -م0946تجول في الفترة الممتدة من يوليو بمنع ال عشر أمراً 
مناطق واسعة من قطاع غزة، إلى جانب األوامر السابقة بخصوص منع التجول 

 (4)الليلي في المناطق الحدودية.
لم تكتف السلطات المصرية بهذا بل قامت بتشكيل جهاز خاص أطلق عليه اسم 

يمات الفلسطينية والبحث عن )الحرس الخاص( كانت مهمته مراقبة المخ
 (5)المشبوهين، وذوي النشاطات الوطنية واعتقالهم.

                                                           

 .213( البيلا، المفتي األكبر، ص 1)
 .326م، ص 0922( الهواري، محمد نمر: سر النكبة، د.م. دن. 2)

بو بصير، صالح مسعود: جهاد شعب فلسطين خالل نصف قرن، القاهرة: دار بو بصير للطباعة  أيضًا انظر:
 .300والنشر، د.ت، ص 

اضطرت الهيوة العربية العليا إلى إصدار بيان توضيحي في الصحف المصرية للرد على الحملة التي قامت بها  (*)
يانها، بأن المتسللين ليسوا بجواسيس بل هدفهم بعض الصحف المصرية، تجاه الفلسطينيين، وذكرت الهيوة في ب

 البحث عن لقمة العيد بسبب حياة البوس والجوع في مخيمات غزة.
م )إصدارات الهيوة العربية، القاهرة، 0920-0921انظر حول ذلف: بيان الهيوة العربية العليا: أعمالها ونفقاتها 

 .03م( ص 0922
 .401م، عدد رقم 0920سبتمبر )أيلول(  20انظر أيضًا: مجلة المصور المصرية،  3
 .06، 03، 6، 4( الجريدة الرسمية اإلدارة المصرية، "الوقاوع الفلسطينية"، انظر األعداد، 4)
 .02م، ص 0902( يعاري، ايهود: المصريون والفداويون باللغة العبرية، ترجمة: أحمد ابراهيم، حيفا: 5)
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ورغم صرامة اإلجراءات المصرية، وتشددها إال أن عمليات التسلل استمرت، ثم ما 
لبثت أن أخذت طابعًا عسكريًا أكثر من ذي قبل ويقوم بها أشخاص أكثر تجربة 

االعتداءات اإلسراويلية المتكررة على وخبرة، وذوي ميول وطنية بهدف االنتقام من 
 (1)قطاع غزة والالجوين فيه.

كان لنتاوج هذه العمليات وقع إيجابي على الفلسطينيين حيث أدت نتاوجها إلى رفع 
الروح المعنوية للسكان، وأصبحت حديث الجلسات الخاصة في المخيمات، والتي 

لتي يقوم بها المتسللون أصبحت تدور حول عمليات التسلل، واألعمال البطولية ا
خاصة أنها جاءت بعد النكبة والتشرد وفي ظل حالة اإلحباط الشديد التي سيطرت 

 (2)على الفلسطينيين.
لم يبال الفلسطينيون باألخطار التي واجهتهم، حيث كانت هذه األخطار مزدوجة 
فمن استطاع أن يفلت من كماون العدو، قد يقع بأيدي دوريات حرس الحدود 

 (3)بية، والتي ال تقل بطشًا عن العدو.العر 
م في مصر لتبدأ نظرة اإلدارة 0922يوليو  23واستمر هذا الوضع حتى ثورة 

المصرية تجاه هذه العمليات تتغير تدريجيًا، فقد جاءت حكومة الثورة والظاهرة 
العسكرية، موجودة وعناصرها قاومة، رغم اإلجراءات العسكرية المتشددة ضدها، 

ت الحكومة المصرية في ظل الثورة إلى التعامل مع هذه الظاهرة لذلف عمد
بازدواجية. فمن ناحية تحسنت عالقة اإلخوان المسلمين في مصر مع حكومة 
الثورة، وأصبح اإلخوان بمثابة حزب السلطة وانعكس ذلف على عالقة اإلخوان 

  (4) .غزةباإلدارة المصرية في قطاع غزة، فرفع حظر نشاط اإلخوان في قطاع 
                                                           

 .008( ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص 1)
 .006( ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص 2)
 .03( الكثري، حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني، ص 3)
م، 0960م، عكا: دار األسوار، 0980-م0946( أبو عمرو، زياد: أصول الحركات السياسية في قطاع غزة 4)

 . 89ص 
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م مشدودة إلى القضايا المحلية 0922من ناحية أخرى ظلت السياسة الرسمية حتى 
المصرية بشكل عام، كما أن قيادة الثورة خالل هذه الفترة لم تكن تمتلف وضوحًا 

أما في قطاع غزة فقد استمرت في سياسة  (1)كافيًا تجاه سياسة قومية واضحة.
هرة وهذا النشاط على كافة المستويات سواء اإلدارة السابقة في مكافحة هذه الظا

، أو تنصلها من (2)بالتشديد على اإلجراءات المتبعة في المخيمات وعلى الحدود
هذه العمليات ومن يقف خلفها وهذا ما ورد في قول ممثل مصر في لجنة الهدنة، 
عندما طرحت القضية أمامها من الطرف االسراويلي فقال "... نحن ال نرسل هؤالء 

 (3)يمكنكم قتلهم ...".
م على غزة، عقدت جلسة عمل 0922وقبل شهر واحد من هجوم شباط )فبراير( 

لتقييم الوضع األمني في القطاع، بمشاركة كافة الضباط في األجهزة االمنية 
المصرية، العاملة في قطاع غزة، وقد اتخذ على إثر ذلف االجتماع، قرارات تشدد 

ابقة، وخاصة المتعلقة بمنع حركة السير في ساعات على اإلجراءات العسكرية الس
رفح، أو إطالق النار على المتسللين وتقديم من يضبط -الليل على طريق غزة

ومن ناحية أخرى بدأت أجهزة األمن  (4)متسلاًل إلى محاكمات عسكرية سريعة.
المصرية تستخدم بعض المتسللين في أعمال رصد ومراقبة وجمع معلومات عن 

 (1) (*).القوات اإلسراويلية العاملة في المناطق الحدوديةتحركات 
                                                           

م"، مجلة التاريخية الفلسطينية: العدد 0980-م0946( خلة، محمد إسماعيل: "قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية 1)
 . 40م، ص 2100، ديسمبر2
 .002( أبو النمل، حرب الفداويين، ص 2)
 .08( يعاري، المصريون والفداويون، ص 3)
 .41( يعاري، المصريون والفداويون، ص 4)
شمال غزة، وتسللت  كم01استطاعت مجموعة من المتسللين من الوصول إلى قرب مستعمرة ريشيون ليتسيون  (*)

 م وعادت إلى القطاع.0946إلى المستعمرة واستولت على وثاوق عسكرية من مخلفات حرب 
 م.02/3/2110سعيد كامل السعافين، مقابلة شخصية، 
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ومن أبرز األدلة على ذلف اعتراف الرويس جمال عبد الناصر، عندما طرحت 
القضية أمامه من قبل أمين عام األمم المتحدة قاواًل "... إن الفداويين تنظيم قديم، 

ظموا للحصول على ولكنهم لم يكونوا فداويين قبل ذلف، بل كانوا فلسطينيين، نُ 
 (2) ".معلومات، وليس للقتال، وكانوا بأعداد قليلة

وقد أدت هذه العمليات رغم الظروف الصعبة التي عمل بها منفذوها إلى تقويض 
خاصة بعد الزيادة في  (3) الحدودية.الروح المعنوية، لسكان المستوطنات اليهودية 

جراء العمليات المنطلقة من  الخساور البشرية لدى الطرف اإلسراويلي، وذلف من
م، 0922إسراويليًا في عام  28: قتل (4) التاليقطاع غزة والتي جاءت على النحو 

قتياًل في أواخر  21م، ليصل إلى 0923قتياًل في عام  36وارتفع العدد إلى 
 (5) غزة.م نتيجة عمليات مسلحة قام بها فلسطينيون منطلقين من قطاع 0924

الجانب اإلسراويلي في اجتماعات لجنة الهدنة، بمقامة منطقة نتج عن ذلف مطالبة 
عازلة منزوعة السالح على جانبي الحدود بين الطرفين وتسيير دوريات أمنية 

وقد رفض الجانب  (6)مشتركة، وخلق اتصال مباشر بين المتعاونين في المنطقة.
لجنة المصري مرارًا هذه المقترحات وأصر على حضور طرف ثالث الجتماعات 

، مما حدا بمسراويل التوجه نحو سياسة التصعيد للضغط على الحكومة (7)الهدنة
                                                                                                                                              

كذلف بعد اصطدام مجموعة مسلحة عاودة إلى القطاع بوحدة من وحدات الجيد اإلسراويلية الحدودية العاملة في 
أحد أفراد المجموعة على وثاوق ترصد تحركات الجيد اإلسراويلي في المنطقة ومعلومات تم المنطقة، عثر مع 

 جمعها عن مواقعة، وعدد أفرادها، وتسليحها مما يؤكد أن هذه المجموعة تم تدريبها جيدًا.
 .08-04م، ص ص 0902( انظر: تلمي، افرايم: حروب إسراويل، ترجمة: سعيد حرب، دن، دم، 1)

(2) Burns, E.L.M: Between Arab and Israel. London.George. G. Harrap and Co-Itd. 
1962. p86.  

م، ص 0960م، بيروت: دار المستقبل العربي، 0962-م0980( األزعر، محمد خالد: المقاومة في قطاع غزة 3)
 .48-42ص 

 .000م، ص 0992يسان، ( شارون، أرويل: مذكرات أرويل شارون، ترجمة: أنطوان عبيد، بيروت: مكتبة ب4)
 .002( شارون، مذكرات أرويل شارون، ص 5)

(6) Burns op,,cit. p86. 
(7) Burns Ibid. p86. 
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 02المصرية، والسكان وذلف بالهجوم على معسكر البريج لالجوين قرب غزة في 
، ونتج عن هذه العملية سقوط عدد من الشهداء أدى (1)(*) م0924آب )أغسطس( 

ناووة للسلطة في قطاع غزة إلى تنديد شعبي والذي كان على شكل مظاهرات م
قادها اإلخوان المسلمون في القطاع، طالبوا اإلدارة المصرية بتشكيل كتيبة 
فلسطينية والسماح للفلسطينيين بتسليح أنفسهم لمواجهة االعتداءات اإلسراويلية، 
وبالفعل استجابت حكومة الثورة وجرى تشكيل هذه الكتيبة التي ُأطلق عليها اسم 

، وحدث تصعيد كبير على عمليات التسلل من قبل الفلسطينيين (2)"00"الكتيبة رقم 
، حيث زادت وتيرة العمليات العسكرية (3)بغرض االنتقام لضحايا الهجوم اإلسراويلي

م المنطلقة من قطاع غزة 0923أيلول )سبتمبر(  22-2في الفترة الممتدة من 
سراويلية اللجوء إلى خيار ، مما حدا بالحكومة اإل(4)تجاه المستوطنات اإلسراويلية

التصعيد، حيث أبلغت كبير المراقبين الدوليين، أنها لن تتعاون مع المصريين بأي 
 (5)شكل من األشكال لحل مشكلة التسلل.

وفضلت توجيه ضربة عسكرية قوية ضد غزة واإلدارة المصرية العاملة في القطاع، 
، حيث (6)ستوطنات الحدوديةقبل أن تؤدي هذه العمليات إلى انهيار كامل في الم

أدى ذلف إلى هجرة أعداد كبيرة من المستوطنين إلى مناطق أكثر أمنًا في الشمال 
 وأصبح عدد من المستوطنات شبه فارغًا.

                                                           
قامت قوة إسراويلية بالتسلل قرب معسكر البريج وهاجمت مركزًا للشرطة وقصفت عبر المدفعية عددًا من المواقع  *()

 .22فلسطينيًا وبلا عدد الجرحى  02الحدودية فاستشهد 
 .002انظر: أبو النمل، حرب الفداويين، ص 

( شاريت، موشي )وزير خارجية إسراويل(: يوميات شخصية، ترجمة: أحمد خليفة، بيروت: مؤسسة الدراسات 1)
 .006م، ص 0998الفلسطينيين، 

 . 89( أبو عمرو، أصول الحركات السياسية، ص 2)
 .062-062( شاريت، يوميات شخصية، ص ص 3)

(4) Burns op,,cit. p91. 
 .060( شاريت، يوميات شخصية، ص 5)
 .069( انظر: شاريت، يوميات شخصية، ص 6)
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 م:1555( فبراير) شباط 29* حادث 
في ظل التوتر السياسي والعسكري على جانبي الحدود، وفي ظل ازدياد االتهامات 

راويل إلى الجانب المصري بوقوفه مباشرة خلف عمليات المباشرة من قبل إس
، وأن إجراءاتها على الحدود غير كافية، وفي ظل عدم وضوح الرؤية (*)التسلل

يوليو وخاصة في التعامل مع الوضع في قطاع غزة،  23واالتجاه لدى قادة ثورة 
أدى حادث حدودي نجم عن تبادل القصف المدفعي بين جنود مصريين 

سراويل صابة واا آخرين بجراح  01يين إلى مقتل ثمانية من الجنود اإلسراويليين واا
 (1)م على خط الهدنة شرق مدينة غزة.0922كانون ثان )يناير(  09وذلف في 

حاولت األمم المتحدة التوسط بين الطرفين، حيث جدد الطرف اإلسراويلي في لجنة 
طلب من اإلدارة المصرية، الهدنة مطالبة بمجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين وال

بمرور سفن إسراويلية بقناة السويس وفتح مضاوق تيران أمام المالحة اإلسراويلية، 
ولكن المصريون رفضوا المطالب اإلسراويلية مما حدا بوزير الخارجية اإلسراويلي 

( إلى القول "... على العرب االختيار بين Moshe Shareetموشي شاريت )
، وعندما كرر المصريون (2)م وخيار القوة، أو التقدم نحو السالم"أمرين الوضع القاو

رفضهم للمطالب اإلسراويلية، صرح وزير الخارجية اإلسراويلي "... أن مصر فقدت 
، ونتيجة لهذا (3)حقها في إدارة قطاع غزة، ألنها فشلت في تطبيق بنود الهدنة ..."

ويسا في الصراع، ما بين التصعيد العسكري والسياسي دخل قطاع غزة طرفًا ر 
الطرفين بوصفه حدودًا مشتركة ما بين الجانبين، لذلف مورست على أرض غزة 

                                                           
أسر أحد أفراد المجموعات المسلحة الذي اعترف لمحققيه اإلسراويليين بوقوف المخابرات المصرية مباشرة خلف  *()

 هذه العمليات.
(1) Burns, op.cit. p78. 
(2) Love, K. Sues: The war which waged twice. New York. McGraw Hill Book 
Company. 1969. P.59. 
(3) Burns, op.cit. p79. 
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سراويل، في اعتداءاتها على كافة الجبهات  (*)سياسة عض األصابع بين مصر واا
 .(1)بهدف الضغط على العرب للقبول بشروطها

يدية تأخذ منحى أمام الرفض العربي للمطالب اإلسراويلية بدأت سياستها التصع
م والذي أدى إلى قلب األوضاع 0922شباط )فبراير(  26خطيرًا عبر عنه هجوم 

رأسًا على عقب وملخص تلف العمليات كما ورد في تقرير لجنة الهدنة "... في 
اجتازت قوة من الجيد اإلسراويلي تقدر بنحو كتيبتين، خط  0922فبراير  26ليلة 

نحو ما يزيد عن ميلين داخل األراضي الخاضعة الهدنة شرق مدينة غزة، وتوغلت 
للسيطرة المصرية، فهاجمت معسكرًا مصريًا، وبيت ناظر محطة سكة الحديد، 
وبناء عسكري حجري، وأربعة أكواخ للمراقبة العسكرية، وأوقعت بشاحنة عسكرية 
كانت تقل ضابط مصري وأربعة وثالثين جنديًا، أقبلوا من الجنوب لنصرة الحامية 

، شارف في العملية إلى جانب الكتيبتين (2)صرية بعد سماعهم إطالق النار ..."الم
اللتين اقتحمتا الحدود، قوة ضخمة، كان تعدادها بالموات، وخطط للعملية بدقة، 
وكانت الخساور اإلسراويلية، ثمانية قتلى، وثمان جرحى، وقتل من الجانب العربي 

 (1)( * )سابعة.ثمانية وثالثين قتياًل بينهم طفل في ال
                                                           

أكتوبر  02-04قامت إسراويل بالهجوم على قرية قبيبه في الضفة الغربية، ردًا على الهجمات الفداوية في ليلة  *()
 011شن هجوم على قلقيلية أوقع ، كما قامت ب021فلسطينًا وجرح أكثر من  80م فاستشهد 0924)تشرين أول( 

 جريحًا ردًا على هذه العمليات. 81قتيل و 06جريح في الجانب العربي وسقط إلسراويل  211شهيد وما يزيد عن 
. أيضا أبو نمل، قطاع غزة، تطورات ...، مرجع 009، 003، 004، 001انظر شارون، مرجع سابق، ص ص 

 .009سابق، ص 
(1) Burns, op.cit. p80. 

م، القاهرة: جامعة الدول العربية، 0928جامعة الدول العربية: اعتداءات إسراويل على قطاع غزة قبل عدوان  (2)
 .24-23م، ص ص 0920

م، 0920انظر أيضًا: لتنال، الفرد: هكذا يصنع الشرق األوسط، ترجمة: أحمد خصر، بيروت: دار العلم للماليين، 
 .032ص 

 .236أيضًا: شاريت، يوميات شخصية، ص 
 .039-036شارون، مذكرات أرويل شارون، ص ص 

 شهيدًا في اليوم التالي للحادثة. 41أوضحت المصادر العربية بأن عدد الشهداء ارتفع إلى  *()
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أصدر مجلس األمن الدولي بيانًا أدان فيه بشدة العملية، واعتبرها هجومًا مدبرًا من 
 (2)قبل إسراويل، وانتهاكًا صارخًا لبنود اتفاقية الهدنة الموقعة بين الطرفين.

تحولت هذه العملية العسكرية لتصبح بمثابة زلزااًل سياسيًا في المنطقة، فبالرغم من 
ة الثورة في مصر إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب اإلسراويلي، إال رفض حكوم

أنه ال يوجد دليل على اختيار حكومة الثورة للخيار العسكري في هذه الفترة 
، فعبد الناصر الذي كان قد زار قطاع غزة، في كانون أول (3)لمهاجمة إسراويل

خشون منه في م وخطب في جنوده قاواًل: " ال يوجد شيء ت0924)ديسمبر( 
القطاع" لذلف اعتبرت هذه الغارة إهانة لشخص جمال عبد الناصر خاصة وأن 

 (4)غالبية القتلى هم من الجنود المصريين.
وفي الوقت الذي سعت فيه حكومة الثورة في مصر لخلق حالة من الهدوء على 

ة الحدود والتفرغ لمشاكل مصر الداخلية، بعيدًا عن أي استنزاف فمن هذه الغار 
غيرت من توجهات مصر السياسية بصورة جذرية، حيث توجهت مصر نحو الكتلة 

، مدشنة بذلف وصلة جديدة في 0922الشرقية، وعقدت صفقة السالح التشيكي 
تاريخ الشرق األوسط والمنطقة العربية عامة في تلف الفترة بداية النصف الثاني من 

 (5)القرن العشرين.
لى أي أمل لخلق تفاهم ما بين الطرف اإلسراويلي وجاءت الغارة لتقضي تمامًا ع

والمصري، تكون فلسطين وقضيتها ثمنًا له، وقد أكد صالح جوهر ممثل مصر في 
لجنة الهدنة في رغبة عبد الناصر بميجاد قناة اتصال وتفاهم مع رويس الحكومة 
                                                                                                                                              

 .024( جامعة الدول العربية، "اعتداءات إسراويلية على قطاع غزة"، ص 1)
-م0940الصراع العربي اإلسراويلي، المجلد األول ( جامعة الدول العربية: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين 2)

 م.0926م، القاهرة: جامعة الدول العربية، 0920
م تصورات إسراويلية، ترجمة: بدر القصيلي، عمان: دار الجليل 0920( باراون، موردخاي: حرب سيناء 3)

 .09م، ص 0966للدراسات والنشر 
 . 090( شاريت، يوميات شخصية، ص 4)
-344م، ص ص 0968د حسين: ملفات السويس، القاهرة: مركز األهرام للدراسات والنشر، ( هيكل، محم5)

346. 
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 ( انقطعIt's offاإلسراويلية، أما بعد العملية، فقد قال عبارته المشهورة )
 (1)االتصال.

وعبرت ردود الفعل اإلسراويلية وعلى رأسها صفقة السالح التشيكية بأن مصر باتت 
أكثر من أي وقت مضى تدرف األهداف الحقيقية للجانب اإلسراويلي المتمثلة في 

أو  فرض سياسة األمر الواقع على الطرف العربي، ودخول مصر إلى حلف بغداد
حو الكتلة الشرقية حتى ال تكرر مأساة وكارثة عدم معاداته، لذلف توجهت مصر ن

 (2)م.0946فلسطين عام 
كان لهذه الغارة ردود فعل قوية في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة تمثلت في 

، والتي تقدم المتظاهرون على إثرها بعدة (3)*م0922انتفاضة آذار )مارس( 
، (4)ع للدفاع عن أنفسهممطالب، كان إحداها متعلقًا بتسليح الفلسطينيين في القطا

وكانت اإلدارة المصرية قد وعدت باالستجابة لهذا المطلب، خاصة أنها اختارت 
خيار التصعيد ضد إسراويل، فالرويس عبد الناصر لم يقنع بمدانة المجتمع الدولي 
لهذه العملية، وقال بصدد قرار مجلس األمن الدولي "... إن مصر يجب أن تعتمد 

                                                           

 .092( شاريت، يوميات شخصية، ص 1)
  م؛ للوقوف بوجه المد الشيوعي في 0922حلف بغداد: حلف أقامته الواليات المتحدة خالل فترة الحرب الباردة

يران وباكستان، وتضغط على حكومة منطقة الشرق األوسط، وكان يتكون إلى جانب بري طانيا من العراق وتركيا واا
 الثورة في مصر للمشاركة فيه.

 .  043، ص 3انظر حول ذلف: الموسوعة السياسية، مرجع سابق، ج
 .42م، ص0990( مطر، فؤاد: بصراحة عن عبد الناصر، رام اهلل: الشروق، 2)
غزة، فخرجت مظاهرات عارمة في كافة أنحاء قطاع غزة أثارت غار فبراير غضب الشارع الفلسطيني في قطاع  *

تهتف ضد إسراويل وضد اإلدارة المصرية التي اتهمها المتظاهرون بالعجز عن حماية السكان المدنيين، وطالب 
المتظاهرون بتسليح أبناء القطاع لحماية أنفسهم ووقف اإلجراءات التي تتخذ على الحدود ضد عمليات التسلل وقد 

متظاهرون قيادة لهذه االنتفاضة تمثلهم تقدموا بطلبات لإلدارة المصرية على رأسها تشكيل جيد في القطاع انتخب ال
 فلسطيني، وتعزيز الحراسة على الحدود ورفض مشروع سيناء لتوطين الالجوين.

 .091-062، انظر: أبو النمل، قطاع غزة تطوراته، ص ص 0922( حول انتفاضة آذار )مارس(، 3)
م، 0960م عكا: دار األسوار، 0980-م0964عمرو، زياد: أصول الحركات السياسية في قطاع غزة،  ( أبو4)

 .62-08ص ص 



 فدائيون (141مصطفى حافظ ودوره في تأسيس الكتيبة )مجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

111 
 

، وكان ذلف يعني اختيار عبد (1)قرارات مجلس األمن ..." على نفسها ال على
الناصر لخيار المواجهة، وشن حرب العصابات ضد إسراويل، وبذا ذلف واضحًا 
في قوله "... لم يعد لدينا وسيلة لمواجهة إسراويل، سوى اللغة التي تفهمها، وهي 

 (2)لغة القوة، واحسن طريقة لمواجهتها هي شن حرب عصابات ضدها.
وقد دعا عبد الناصر مجلس قيادة الثورة لالجتماع، وثم استدعاء الحاكم اإلداري 
لقطاع غزة اللواء عبد اهلل رفعت إلى القاهرة، وبعد مباحثات ومناقشات طويلة، قرر 
الثأر لكل المصريين والفلسطينيين، ومعاقبة إسراويل على تماديها ووضعها الحكومة 

مام أبناء القطاع الذين أظهروا في انتفاضتهم المصرية الفتية في موقف محرج أ
السالفة الذكر عجز الحكومة المصرية عن حمايتهم، أو باألحرى عن حماية نفسها 
من التمادي اإلسراويلي، فكان البد من محاولة حفظ ماء الوجه أمام الشعب الثاور 

 (3)عن طريق توجيه ضربات موجعة إلى إسراويل.
طابعًا عمليًا، حيث قامت الحكومة المصرية بتدعيم  ابتدأ التصور النظري بأخذ

يكال أمر تشكيل قوات  مكتب حامية غزة بعشر كتاوب من الحرس الوطني، واا
م برتبة صاغ )راود( وتولى 0922الفداويين إلى ضابط شاب قدم إلى قطاع غزة 

قيادة مكتب مخابرات قطاع غزة من الصاغ لطفي متولي، هو مصطفى حافظ 
الطيبة بين زمالوه والذين طالما تناقلوا بكثير من اإلعجاب قصة  صاحب السمعة

 (4)م.0946هروبه الجريء من أحد المعتقالت الصهيونية 
 

 

  
                                                           

 .201( شاريت، يوميات شخصية، ص 1)
(2) Love: op.cit, p85. 

( الشرق األوسط، مصطفى حافظ، زرع الرعب في إسراويل واغتياله أوقف عمليات الفداوية عشرة أعوام، لندن، 3)
 م.01/9/0992

 .48( كريم، مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ص 4)
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 ( فدائيون:141مصطفى حافظ والكتيبة ) :الثالثالمبحث 
بدأ حافظ هذه المهمة الجديدة والصعبة في آن واحد فاستثمر كل من شوق 

طردوا منه وتوتر الموقف على الحدود مع إسراويل،  الفلسطينيين إلى وطنهم الذي
في تحقيق  Barrensوفشل إجراءات رويس هيوة الرقابة على الهدنة الجنرال بيرنز 

الثورة على الحدود، باإلضافة الى التوتر الشديد في أرجاء القطاع ودورة الفعل 
 (1)م.0922شباط )فبراير(  26الغاضبة على غارة 

طه بانتقاء عناصر مجموعته الوليدة، فكانت األولويات بدأ مصطفى حافظ نشا
 للشباب األكثر كفاءة، ودراية بالمسالف والدروب إلى األرض المحتلة.

كانت عناصر هذه الحرب موجودة، وكان بعضها من العناصر التي عملت ضمن 
عمليات االستكشاف والمراقبة واالستطالع التي أشرفت على نشاطها المخابرات 

ة المصرية، كما دعا مصطفى حافظ عددًا من الشخصيات الوطنية العسكري
الفلسطينية ذات العالقة المباشرة بالجماهير لتزكية عدد من الشباب لالنضمام إلى 
هذه القوات، إضافة إلى ذلف قام مصطفى حافظ، بزيارة إلى سجن غزة المركزي 

جتياز الحدود وتم استدعاء عدد من العناصر التي سبق لها واعتقلت بتهمة ا
تم  (2)وانتقاء العناصر الجيدة القادرة على العمل ضمن هذه القوة المنوي تشكيلها.

تدريب العناصر المقترحة للمشاركة في هذه القوة في معسكر قرب مخيم الالجوين 
)الشاطئ( على شاطئ البحر وكان عددهم بضع عشرات، وتم نقلهم في دورات 

اهرة، بالتنسيق مع حاكم قطاع غزة عبد اهلل عليا إلى معسكر الجيزة قرب الق
، وفي هذا المعسكر زود الفداويون بعدد من األسلحة الالزمة وتم تدريبهم (3)رفعت

على أساليب قتالية رفيعة المستوى وتحولت أعداد المقاتلين من حلقات صغيرة إلى 
ن ( التحق بها ضابطان م040فصاول ومن ثم إلى كتيبة أطلق عليها الكتيبة )

                                                           

 .023( أبو الحجاج، شهيد العروبة مصطفى حافظ، ص 1)
 .23( الكثري، حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني، ص 2)
 .40( كريم، مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ص 3)
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سالح الهندسة وفني بحري مما زاد من أساليب التدريب رقيا وكان لمتابعة 
مصطفى حافظ ألفراد الكتيبة وتدريبها اليومي أن بث فيهم الحماسة وارتقى برجال 

، (1)الكتيبة إلى مستوى عال من الكفاءة يؤهلهم للقيام بعمليات فداوية نوعية وشديدة
يبة  التي فتن أفرادها بقاودهم، حتى أنهم كانوا كان لحافظ تأثير قوي على أفراد الكت

يكاشفونه بمكنونات صدورهم وأسرارهم الذاتية، فهو الذي يشد الحلم بقوة إلى الواقع، 
وهو منظم عمليات إنهاف العدو المحتل لارض، وهو الذي يفتتح المعسكرات 

س ورفح للفداويين فبعد معسكر الجيزة، افتتح حافظ معسكرين في كل من خان يون
عضوًا حيث وصل عدد الفداويين  321-321وقد بلا عدد أعضاء كل معسكر 

وهكذا لم تنقِض الخمس أشهر  (2)إلى األلف فداوي مدربين ومزودين بأسلحة.
األولى على بدء التدريب، حتى بدأت كلمة "فداوي" تقتحم القاموس السياسي 

وا الرد ليأخذ شكاًل نضاليًا واالجتماعي للقطاع، وحتى بدأ الالجوون مقاتلين يبلور 
فرديًا إلى حد الخصوصية فكل الشعوب المستعمرة تقاتل على أرضها ضد 
مستعمريها، ولكن وحدة الفلسطينيين يعبر الحدود مقررًا الموت على تراب األرض 

م، 0922واستجابة لمطالب الجماهير بعد انتفاضة آذار )مارس(  (3)المحتلة.
ارة المصرية على نفسها للقوى الوطنية في قطاع غزة، ولتنفيذ وعود قطعتها اإلد

للعمل في  (*)أعلنت اإلدارة المصرية عزمها على تشكيل كتاوب من المتطوعين
 (4)مهمات خاصة واشترطت على المرشحين للقبول فيها: 

                                                           

 .24نضال الشعب الفلسطيني، ص ( الكثري، حلقة مفقودة من 1)
 .06( أرجمان، حروب إسراويل السرية، ص 2)
 .46( كريم، مصطفى حافظ مؤسس الحركة الفداوية الفلسطينية، ص 3)

)*( جاء هذا اإلعالن، بعد االنطالقة الفعلية للعمليات المسلحة عبر الحدود بثالثة شهور تقريبًا، وقد تكون حاجة 
د من المتطوعين، واستلزمت منها توسيع عملها أو رغبة اإلدارة المصرية في مشاركة السلطات المصرية إلى مزي

 أكبر عدد من الفلسطينيين، حيث بدأ ذلف كاستجابة لرغبات الجماهير.
 .31( الكثري، حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني، ص 4)
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أن يكون المرشح على دراية باألراضي والمسالف الخاصة داخل فلسطين  .0
 المحتلة.

 لمنطقة.أن يكون من أبناء ا .2
 أن يكون من أصحاب الخبرة العسكرية والوقًا صحيًا. .3
 (1)(*)أن يلّم بالقراءة والكتابة، ويفضل من يعرف اللغة العربية. .4

 انطالقة العمل العسكري: *
م رغم أن 0922بدأ العمل الفعلي لهذه المجموعات العسكرية في آب )أغسطس( 

، حيث كانت الفترة (2)ذلف قرار مصر باللجوء إلى حرب العصابات قد اتخذ قبل
م، فترة استعداد وتدريب 0922م آب )أغسطس( 0922الممتدة من آذار )مارس( 

آب  22وانتظار الفرصة والوقت المناسب لالنطالقة التي حددت بتاريخ 
، وهو اليوم الذي شهد االعتداء اإلسراويلي على معسكر (3)م0922)أغسطس( 

صابة أكثر من خمسين الجوًا م وأسفر عن استشه0924البريج من عام  اد واا
فلسطينيًا وأثار ردود فغل غاضبة من قبل الالجوين الفلسطينيين ضد اإلدارة 

 المصرية.
وقد ُقسم قطاع غزة إلى ثالث مناطق للنشاط الفداوي الفلسطيني: المنطقة الشمالية 
وضمت مدينة غزة والقرى المحيطة بها والمنطقة الوسطى وشملت مدينة خان 

، وقد أخدت نشاطات (4)ودير البلح، والمنطقة الجنوبية وشملت رفح وجنوبها يونس
الفداويين موجات متصاعدة يمكن تقسيمها إلى ثالث موجات رويسية، لعبت 

                                                           
عاليم للجمهور تتعلق بجوانب الدفاع المدني، جاء إلى جانب هذا اإلعالن إرشادات من اإلدارة للسكان، ونشر ت (*)

تقان الغارات الجوية وبدأ ذلف وكافة استعدادًا ألسوأ  وتأمين المرافق، وتدريب السكان على عمليات اإلنقاذ، واا
 الظروف.

 .22م، العدد 0922ديسمبر  02( الوقاوع الفلسطينية، مصدر سابق، 1)
(2) Dian Moshe: Diary of Sinai Campaign London. 1962. p80. 

 .060( ياسين، حرب العصابات، ص 3)
 .062( ياسين، حرب العصابات، ص 4)
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، (1)الظروف السياسية والتصعيد العسكري من الجانب اآلخر دورًا كبيرًا فيها
م 0922سطس( آب )أغ 22انطلقت الموجة األولى بأول عملية عسكرية في 

وتميزت بكونها عمليات محدودة لمجموعات صغيرة ال تتجاوز أربعة اشخاص، 
تقوم بتنفيذ عمليات معينة ثم تعود أدراجها إلى القطاع، وكانت هذه العمليات أقرب 

، ولكنها تميزت عنها بأن المجموعة تنطلق نحو (2)إلى استمرارية العمليات السابقة
قضاء نهارًا ولياًل على مسرح العمليات، الذي لم  هدف معين تنفده ثم تعود بعد

يكن بعيدًا عن خط الهدنة في العادة، وقد وصل عدد عمليات الموجة األولى ما 
م 0922عملية نفذت خالل الفترة الممتدة من كانون أول )ديسمبر(  061يزيد عن 

ية من ، أما الموجة الثان(3)م أي بمعدل عمليتين كل ليلة0928حتى آذار )مارس( 
م حتى آب 0928إبريل نيسان  8العمليات فقد انطلقت في الفترة ما بين 

، وقد (*)م وقد جاءت ردًا على قصف إسراويل لوسط مدينة غزة0928)أغسطس( 
حدث تطور لنوعية العمليات العسكرية في هذه الموجة، من حيث طبيعتها والعمق 

، أما (4)م من مطار اللدك06التي وصلت إليه، حيث أنها وصلت إلى مسافة تبعد 
الموجة الثالثة من العمليات فقد جاءت على خلفية الهجوم اإلسراويلي على خان 

م حيث أوقع ستة وثالثين قتيال وخمسون 0928آب )أغسطس(  30يونس ليلة 
، جاء رد فعل المقاومة (5)جريحًا، وكان بمثابة تصعيدًا خطيرًا من جانب إسراويل

ما يكون إلى حالة إعالن حرب، فقد أخدت شكل  عنيفًا جدًا، وكان أقرب
مجموعات كبيرة توغلت داخل األرض المحتلة، ونفدت عمليات مختلفة، وقدر عدد 

                                                           

 .064( ياسين، حرب العصابات، ص 1)
 .062( ياسين، حرب العصابات، ص 2)

(3) Dian, op.cit, p 34-86 
سفر القصف عن قامت المدفعية اإلسراويلية كرد فعل على عمليات الفداويين، بصف وسط مدينة غزة، حيث أ (*)

 اخرين. 013مدنيًا وجرح  28مقتل 
(4) Dian, op.cit. p87. 

 .Burns, op.cit, P141. أيضًا: 209( شاريت، يوميات شخصية، ص 5)
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، وقد تميزت هذه (1)فداوي 211الفداويين الذين اجتازوا الحدود في ليلة واحدة ب 
ية الموجة عن غيرها بشموليتها حيث شارف فيها مقاتلون تسللوا من الضفة الغرب

ومن لبنان إلى داخل األرض المحتلة، بعد تلقيهم أوامر من عسكريين مصريين 
هناف، وكان مركز القيادة هو غزة، ومنها صدرت األوامر إليها بأنه في حالة تعذر 
عودتهم إلى القطاع، فيمكنهم التوجه إلى الضفة الغربية ومنها إلى عمان حيث 

، وقد اتسع نطاق العمليات (2)تقبلهمالسفارة المصرية هناف، حيث يتواجد من يس
التي نفدتها قوات الفداويين، فغطت كافة أرجاء فلسطين، وشملت أهدافًا عسكرية 
متعددة، من معسكرات للجيد اإلسراويلي، إلى خطوط أنابيب، إلى خزانات مياه 

  (3)(*)إلى مستوطنات.
حرجة بالنسبة لها، شكلت هذه العمليات قلقًا شديدًا إلسراويل، فقد جاءت في فترة 

حيث كانت دولة ناشوة وتعاني من مشاكل اقتصادية، وساهمت هذه العمليات في 
تصعيد األجواء العسكرية ما بين مصر واسراويل بشكل اصبحت فيه المنطقة على 

 (4)حافة الهاوية.
كما شكلت خطرًا مباشرًا على سياسة االستيطان اليهودية في الجنوب ذلف أن عددًا 

من سكان تلف المستوطنات قد هجروها واتجهوا شمااًل باتجاه القدس وتل كبيرًا 
وأدت هذه العمليات إلى  (5)أبيب بحيث أصبحت هذه المستوطنات مهددة باالنهيار.

                                                           

 .08( أرجمان، حروب إسراويل السرية، ص 1)
 .281( شاريت، يوميات شخصية، ص 2)
طالق نيران على منها إ %28وزعت عمليات الفداويين على أهداف متنوعة فكان  *() لقاء قنابل يدوية واا

هجمات على  %03، نسف الخزانات مياه أو أنابيب مياه، %08عمليات كماون للسيارات،  %23المستوطنات، 
زرع ألغام لتدمير طرق رويسية أو على كباري  %2زرع عبوات ناسفة للدوريات الحدودية  %9القوافل العسكرية، 

 .اشتباكات مع دوريات إسراويلية 4%
(3) Burns, op.cit, pp.155-116. 

 .200( ديان، موشي: مذكرات، دار الفكر، د.ت، ص 4)
 .28أيضًا: أرجمان، حروب إسراويل السرية، ص 

 .002، أيضًا شارون، مذكرات أرويل شارون، ص 386( شاريت، يوميات شخصية، ص 5)
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خلق جو من الخوف وعدم الثقة وتراجع المعنويات بشكل كبير على الصعيد 
، وتحولت (1)قتصاديةالوطني في إسراويل بسبب الخراب الذي حل بحياة البالد اال

طرق ومستوطنات جنوب إسراويل أشبه بمدن األشباح كما أصبحت هذه العمليات 
وقد  (2)ونتاوجها الشغل الشاغل للمواطن اإلسراويلي ولوساول اإلعالم في تلف الفترة.

اعترفت إسراويل مرارًا بحجم الهجمات ومداها وخطواتها وتقدمت في كثير من 
، وقد اعترف قادتها بأن المنطقة (3)(*)جلس األمن الدولياألحيان بشكاوي إلى م

 (4)الجنوبية من فلسطين كاملة حتى القدس تحت رحمة الفداويين.
ويمكن مقارنة األثر الكبير لهذه العمليات مع حجم الخساور في حروب إسراويل 

د المختلفة، والتوضيح إثر هذه العمليات على الجانب البشري اإلسراويلي، والذي تع
قضية خساوره البشرية قضية حاسمة للمواطن اإلسراويلي وقيادته، ويوضح الجدول 

م حسب المصادر 0989 -م0946التالي أعداد الخساور اإلسراويلية من الفترة 
الرسمية اإلسراويلية ويبرز بشكل واضح خساور إسراويل من العمل الفداوي المنطلق 

 (5).0928من قطاع غزة حتى عام 
 عدد القتلى رة التي وقعت فيها الخسائرالفت الرقم

  4460 م0949حتى  0946خساور إسراويل في حرب  0
  0008 م0928م حتى حرب0949منذ توقيع اتفاقية الهدنة  2
  090 م0928حرب سيناء  3
  092 م0980منذ االنسحاب من سيناء حتى حرب حزيران )يونيو(  4
  362 م0989م أيار 0980منذ حرب  2

                                                                                                                                              

 .202أيضًا: ديان، مذكرات، ص 
 .003( شارون، مذكرات أرويل، 1)
 .064ياسين، حرب العصابات، ص ( 2)
( ذكر مندوب اسراويل في االمم المتحدة في خطبة له أمام مجلس األمن الدولي أن إسراويل لم تذق طعم النوم *)

 منذ أسبوع.
(3) Burns, op.cit, p142. 

 .082( شارون، مذكرات أرويل، ص 4)
 .  06، ص 2ج  ، نقاًل عن افرايم تلمي000( أبو النمل، قطاع غزة تطورات، ص 5)
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ح من األرقام الواردة في الجدول حجم الخساور اإلسراويلية في فترة العمل ويتض
م رغم اإلمكانيات المحدودة مقارنة بالخساور في مواجهة 0928-0922الفداوي 

 الجيود العربية.

 تجاه العمليات الفدائية: اإلسرائيلية ردود الفعل المبحث الرابع:
مليات في الغالب تصعيدية، واشتملت جاءت ردود الفعل اإلسراويلية على هذه الع

على قصف لتجمعات سكنية مدنية )كما حدث في قصفها لوسط غزة( كما قامت 
بالتصعيد السياسي عبر احتجاجاتها المتكررة لامم المتحدة أو شن حمالت 

، (1) (*)إعالمية ضد الفداويين والتي وصفتهم بشتى األوصاف كالقتلة واالرهابيين
لى جانب ذلف لج اءت إسراويل إلى أسلوب التصفية الجسدية لمن وصفتهم واا

بالمحركين لهذه العمليات ويقودون الفداويين ويوجهونهم، حيث أرسلت إلى المقدم 
م طردًا عبر أحد العاملين معه انفجر بين يديه 02/0/0928مصطفى حافظ في 

 (1)(  )بعد محاولته لفتحه في مقر قيادته في مبنى سرايا غزة.
                                                           

-م0924عملية انتقامية ضد الفلسطينية ردًا على هذه العمليات في الفترة من  01نفذ اإلسراويليون ما يزيد عن  *()
 م.0928-م0922

 .028انظر، شارون، مصدر سابق، ص 
ة التحاد ( إصدار األمانة العام0، قسم )2( قاسميه، خيرية: القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، ج1)

 .246، أيضًا: ديان، مذكرات، ص 312الجامعات الوطنية، دم. د.ت. ص 
()  ومن األهمية اإلشارة إلى الطريقة التي وصل فيها الطرد إلى مصطفى حافظ، وهي الرواية التي تطابقت فيها

-Kennett Love "Suez: The Twiceاآلراء سواء كانت الرواية العربية عبر شهود العيان أو رواية في كتابة 
Fought War والرواية اإلسراويلية، فقد ُذكر أن هناف بعض الفداويين الذين كانوا )مكلفين( بالعمل مع العدو "

بطريقة العمل المزدوج وعالقتهم مباشرة مع المقدم مصطفى حافظ وذلف ألهداف معينة، وقد ظنت قيادة الفداويين 
مكشوف إلسراويل، وحاولت بدورها استغالله من حيث ال تدري واستمرت بالخطأ أن هذا الفداوي محمد الطاللقة غير 

تتعامل معه على أساس أنها ال تعرف عنه شيوًا، وكانت تسهل عليه الحصول على بعض المعلومات لمزيد من 
 الثقة، وفي أحد األيام كلفته بنقل طرد مفخخ إلى أحد كبار رجال األمن في غزة وهو لطفي العكاوي، بوصفه أحد

عمالوها السريين، وكانت تعرف إسراويل بأنه سيذهب بهذا الطرد إلى مصطفى حافظ؛ ألنها تعرف مسبقًا حقيقة والء 
ذلف الفداوي، وصل الفداوي إلى قطاع غزة وذهب مباشرة إلى مقر القيادة حيث قابل مصطفى حافظ وأعلمه 

رد بحضور الفداوي وانفجر الطرد وأصيبت قدم بالتعليمات التي تلقاها من إسراويل، وقام مصطفى حافظ بفتح الط
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ذه العملية الناجحة بعد سلسلة من العمليات الفاشلة التي قامت بها وجاءت ه
كما قامت إسراويل على نفس الطريقة  ، (2) (*)إسراويل الغتيال مصطفى حافظ

في  الملحق العسكري للسفارة المصرية في عمان "صالح مصطفى" باغتيال
20/0/0928. (*)(3)(4)  

تيبته وقوع الصاعقة وتأثروا كثيرًا وقع حادث استشهاد مصطفى حافظ على أفراد ك
به، حيث ارتبط أفراد هذه القوة بعالقات قوية مع قاودهم، الذي كان لهم بمثابة 

 (5).األب الروحي واألخ المرشد
وقد ترف رحيل مصطفى حافظ فراغًا كبيرًا، لم يستطع القاود الجديد الذي حل محلة 

 (6)رحيل مصطفى حافظ.)المقدم علي محمود( أن يما الفراغ الذي تركه 
 

                                                                                                                                              

مصطفى حافظ إصابة قاتلة، أما الفداوي فأصيب إصابة أفقدته بصره. انظر: أبو النمل، قطاع غزة تطورات، ص 
022. 

، نقاًل عن 21ص  216م العدد 0968يونيو )حزيران(  26( مصدر من المخابرات اإلسراويلية، البيادر السياسي 1)
 م.02/8/0968االسراويلية المؤرخة ب جريدة معاريف 

فردا بقيادة البروفيسور الكياتي "حاييم ليفيكوف"  29وقد نقلت عن المصد أن طاقمًا من المخابرات اإلسراويلية عدد 
من عناصر قوة الموساد هو الذي أعد للعملية، ويعتبر ليتكوف من المتخصصين في هذه العمليات منذ عهد 

 ونية.عصابات البال ماخ الصهي
 انظر أيضًا، الكثري، حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني نقاًل عن وثاوق المتحف القومي الحربي، القاهرة.

لم تعترف المصادر الرسمية بالعملية مباشرة، وجاء خبر استشهاد مصطفى حافظ بحجم صغير في زاوية صغيرة،  *
م. قامت 02/0/0928ناء تأديته واجبه. انظر األهرام: وذكر فيه بأنه استشهد بسبب انفجار لغم تحت سيارته أث

إسراويل بعدة عمليات فاشلة الغتيال مصطفى حافظ منها عملية إنزال على شاطئ بحر غزة حيث اقتحم جنود 
 إسراويليون بيته ولم يجدوه فيه.

 .01( الكثري، حلقة مفقودة، ص 2)
غتيال الملحق العسكري للسفارة المصرية في عمان العقيد )*(كما قامت إسراويل في اليوم التالي الغتيال حافظ با

 م.00/0/0928صالح مصطفى. انظر األهرام 
 .06( أرجمان، حروب إسراويل السرية، ص 3)
 . 89( الكتري، ص4)
 .030( أبو النمل، قطاع غزة تطورات، ص 5)
 . 01( الكتري، ص6)
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ومن الجدير بالذكر أن استشهاد حافظ تسبب في إيقاف عمليات الفداويين 
الفلسطينيين التي كانت بداية مرحلة جديدة من الصراع العربي اإلسراويلي إضافة 
إلى كونه منعطف جديد في تاريخ المقاومة الفلسطينية المسلحة بعد حرب 

 ر عسكرية واقتصادية باهظة جدًا.م، وفيها تكبدت إسراويل خساو0946
وقد حاولت بعض المجموعات الفداوية بعد استشهاد مصطفى حافظ تنفيذ عمليات 
انتقام واسعة في المناطق المجاورة لقطاع غزة، ومعسكرات الجيد اإلسراويلي 
وطرق مواصالته، لكن تطور األحداث السياسية في هذه الفترة والتي شهدت خطوة 

صر بتأميم قناة السويس، ومن ثم ما شهدته المنطقة من التطورات الرويس عبد النا
السياسية والعسكرية، فقد وضع الهجوم اإلسراويلي على سيناء في حرب السويس 

م، واحتالل إسراويل لشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة 0928تشرين أول )أكتوبر( 
داخل األرض نهايًة لهذه العمليات، وكانت بعض المجموعات المسلحة ال تزال 

ولكن كان قرار تشكيل  (1)المحتلة، مما اضطرها لالنسحاب تجاه الضفة الغربية.
نهاوها كان أيضًا من نتاوج تفاهمات ما بعد  هذه المجموعات قرارًا رسميًا مصريًا، واا

م؛ لتمكين اإلدارة المصرية من العودة إلى قطاع غزة، حيث 0928حرب السويس 
حتى انطالقة الثورة الفلسطينية المسلحة في الفاتح  استمر الهدوء على جبهة غزة

م، وانطلق العمل الفلسطيني المسلح إلى الضفة الغربية وشرقي 0982من يناير 
م؛ ليعود قطاع غزة من جديد بمدنه وقراه 0980األردن حتى حرب حزيران )يونيو( 

 ومخيماته محاور مقاومة ومواجهة مع االحتالل اإلسراويلي. 
  الخاتمة

ند تقييم العمل الفداوي الفلسطيني المنطلق من قطاع غزة في الفترة ما ع -
م وتبني الحكومة 0928تشرين أول )أكتوبر( –م0922بين آب ) أغسطس( 

المصرية لهذا العمل وتولي مصطفى حافظ قيادته وتطويره وتحويله من عمل 
                                                           

 .00-01( الكثري، حلقة مفقودة من نضال الشعب الفلسطيني، ص ص 1)
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بناء عشواوي بال أهداف سياسية إلى عمل منظم أربف حسابات العدو نجد أن أ
الشعب الفلسطيني استطاعوا عندما وجدوا  الظروف في صالحهم أن يشكلوا خطرًا 
كبيرًا على المشروع الصهيوني حيث أربكوا حسابات العدو وشكلوا خطرًا على 
وجوده، حيث أثبت العمل الفداوي وحرب التحرير الشعبية في ظل المعادالت 

يد لتحرير فلسطين لو ُأتيحت  السياسية اإلقليمية والدولية أنها الطريق الوح
 الظروف وتكاتفت الجهود.

جاء هذا النضال الوطني الفلسطيني في فترة مهمة من تاريخ النضال  -
م على شكل 0946الوطني الفلسطيني، فقد بدأ منذ األشهر األولى عقب نكبة 

 عمليات فردية ثم تطور إلى أن أصبح عماًل عسكريًا منظمًا.
زعزعة مجموعة من األسس التي أثرت وتحكمت  ساهم النشاط الفداوي في -

في مجريات الصراع العربي اإلسراويلي، وتحولت حوادث التسلل اليومية بعد 
تطويرها وتدريب عناصرها وتأهيلهم لتصبح الشغل الشاغل الذي يهدد إسراويل 
وجيشها واستيطانها في الجنوب، حتى أصبح وقف النشاط الفداوي على سلم 

 م.0928ويلية أثناء حرب المطالب اإلسرا
أثرت هذه العلميات وهذا النشاط على نمط العالقات الفلسطينية المصرية،  -

فقد التفت الجماهير الفلسطينية حول اإلدارة المصرية وحول الفداويين، وقد انعكس 
ذلف التأييد لإلدارة المصرية عندما طرحت قضية تدويل قطاع غزة عقب عدوان 

لفلسطيني في قطاع غزة بعودة اإلدارة المصرية إلدارة م، فتمسف الشارع ا0928
 القطاع.

كذلف ساهمت هذه العمليات في خلق صورة جديدة للشارع الفلسطيني  -
وقدرته على الصمود والمقاومة للمشروع الصهيوني، فرغم تصاعد العمليات 

رد االنتقامية من قبل إسراويل إال أن الجماهير الفلسطينية كانت تخرج مطالبة بال
 على العدوان.
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م( تكمن 0928-م0922إن من أهم نتاوج العمل الفداوي في قطاع غزة ) -
في أنه شّكل بداية مرحلة جديدة من الصراع العربي اإلسراويلي، حيث كانت 

م أكبر بكثير من خساورهم بالعدوان 0928-م0922خساور الصهاينة في عامي 
زة في الثاني من م ومن ثم على قطاع غ29/01/0928الثالثي على مصر 

م، وقد كانت الذريعة اإلسراويلية المعلنة للمشاركة في العدوان 0928نوفمبر 
 الثالثي على مصر مع بريطانيا وفرنسا هي القضاء على قواعد الفداويين.  

ولكن يؤخذ على هذا النشاط الفداوي الفلسطيني بأنه لم يكتب له  -
مصري، وانتهى بقرار مصري  االستمرارية، وذلف بسبب كونه جاء بقرار رسمي

نتيجة الضغوط التي مورست على القاهرة أثناء المفاوضات التي أعقبت االنسحاب 
م، لذلف يمكن لقطاع غزة أن يلعب 0920اإلسراويلي من قطاع غزة آذار )مارس( 

دورًا مهمًا في معركة التحرير وذلف بأن يكون القرار المقاوم فلسطينيًا وموحدًا، 
 ووحدة المقاومة للسير في طريق التحرير وتحقيق األماني الوطنية.وحدة السالح 

ُتوصي الدراسة بمعادة االعتبار إلى العمل العسكري الفلسطيني، فهو أقوى 
الخيارات لمواجهة الغطرسة الصهيونية، ولكن يجب أن يكون على قاعدة الوفاق 

جهة االحتالل الوطني وتكوين جبهة فلسطينية مقاومة تتبنى كل الخيارات لموا
 الصهيوني. 

وأيضًا ُتوصي ببذل الجهود لتجاوز االنقسام وتبني برنامج وطني فلسطيني شامل 
للكل الفلسطيني، وبلورة رؤية فلسطينية على ثوابت واضحة تمثل الكل الفلسطيني 
تجعل كافة الخيارات متاحة أمام الفلسطينيين؛ للوصول إلى أهدافهم الوطنية وفي 

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. مقدمتها الحري  ة والعودة واا

 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل: مراجع باللغة العربية:

سوار، دار األ ، عكا:مصطفى كبها :، ترجمةسرائيل السريةإحروب يوسف: رجمان، أ .0
 .م0992
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دار  بيروت: ،م1595-م1511المقاومة في قطاع غزة األزعر، خالد محمد:  .2
 م.0960مستقبل العربي، ال

شؤون "، الوضع القانوني لقطاع غزة تحت اإلدارة المصرية"األسطل، عواد طاهر:  .3
 م، 0960)مارس( آذار )إبريل( نيسان ، 086-086العددان  :فلسطينية

 بدر العقيلي، :ترجمة ،م )تصورات إسرائيلية(1551حرب سيناء باراون، موردخاي:  .4
 م.0966لنشر، دار الجليل للدراسات واعمان: 

دار القاهرة:  ،جهاد شعب فلسطين خالل نصف قرنصير، صالح مسعود: يبو  .2
 بوبصير للطباعة والنشر، د.ت.

 د.ت. ،م.أحمد خضير، د :ترجمة ،حروبنا مع العرببيرس، شمعون:  .8
 م0990دار األسوار،  عكا: مصطفى كبها، :، ترجمةالمفتي االكبر: تسفيلا، يالب .0
: جامعة القاهرة ،م1551عتداءات إسرائيل على قطاع غزة اجامعة الدول العربية:  .6

 م.0920، الدول العربية
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 الملخص
م بدأت حركة اإلخوان المسلمين في إعادة بناء 0980بعد احتالل قطاع غزة عام 

هيكلها التنظيمي. واالنتشار في جميع أنحاء مدن وقرى قطاع غزة، وكانت مدينة 
بيت حانون إحدى هذه المدن. وقد تناولت الدراسة نشأة وتاريخ حركة اإلخوان في 

 م، حيث0960م حتى بداية االنتفاضة المباركة عام 0980بيت حانون منذ عام 
قته الحركة من تطرق الباحث لجذور التاريخية لحركة اإلخوان في المنطقة، وما ال

صعوبات، وموقف التنظيمات االخرى منها، باإلضافة إلى المشاركة في العمل 
م، وما لهذه األحداث 0964العسكري ضمن خلية المجاهدين الفلسطينيين في عام 

 م.0960المباركة عام من أثر في إنشاء جيل يستطيع قيادة االنتفاضة 
اإلخوان  -االنتفاضة  -فلسطين  -قطاع غزة -بيت حانون كلمات مفتاحية: 

 صالح شحادة -المسلمين 
Abstract 

After the Israeli occupation of Gaza Strip in 1967, the Muslim 

Brotherhood organization begun rebuilding its organizational 

structure. It began to spread across the villages and cities of 

Gaza Strip, including Bait Hanoun City.  

The study illustrated the history and establishment of Muslim 

Brotherhood organization in Bait Hanoun region from 1967 till 

the beginning of the blessed Palestinian uprising (Intifada) in 

1987. It discussed the historical roots of the organization, the 

difficulties that faced the organization during its beginning and 

the position of the other national organizations toward Muslim 

Brotherhood Organization. 

In addition, the study included the rule of Muslim Brotherhood 

Organization in the military work, especially among the 

Palestinian Fighters Cell in 1984, and the effects of these 

events in establishing a generation that lead the Palestinian 

Intifada in 1987. 

Keywords: Beit Hanoun - Gaza Strip - Palestine - Uprising 

(Intifada) - Muslim Brotherhood- Salah Shehada. 
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 المقدمة 
م بدأت حركة اإلخوان المسلمين بمعادة 0980بعد احتالل قطاع غزة عام 
في جميع أنحاء مدن وقرى ومخيمات  باالنتشاربناء الهيكل التنظيمي لها. وأخذت 
إحدى هذه المناطق التي انتشرت فيها حركة  (*)القطاع، وكانت منطقة بيت حانون

الدراسة الجذور التاريخية لجماعة  اإلخوان المسلمين بشكل مبكر، تناولت هذه
م حتى بداية االنتفاضة 0980اإلخوان المسلمين في منطقة بيت حانون منذ عام 

 م.0960األولى عام 
يرجع اهتمام الباحث بحركة اإلخوان المسلمين في بيت حانون إلى عدة     

 أسباب منها:
  كة في عدم اهتمام أعضاء حركة اإلخوان بكتابة تاريخ نشأة هذه الحر

مناطقهم؛ مما يفقد المكتبة التاريخية والفلسطينية فترة تاريخية مهمة من تاريخ 
 فلسطين.

                                                           

وكانت مصيفًا  حانون ( بيت حانون قرية قديمة كان بها بيت لعبادة اآللهة واألصنام أسسها ملف وثنى هو الملف)*
حروب طويلة حتى أهلكا بعضهما فعملوا له تمثااًل على حسب عاداتهم تذكارًا  اليافى رت بينه وبين الملفله ج

وقد جرت  الفتح اإلسالمي منذ اإلسالم ضعوه في بيت العبادة فاشتهرت القرية ببيت حانون. دخل أهلهالعظماوهم وو 
الفرنجة هـ وقعت حرب بين 830الشمالي وفي عام  ،غزة فيها وقاوع وحصلت نواحيها معارف دموية ألنها باب

كما تذكر البالطة المثبتة فوق مسجد القرية الذي بني خصيصًا لذكرى هذه الموقعة  اإلفرنج والمسلمين انكسر فيها
 .إحياء لذكرى هذه الواقعة مسجد النصر وسمي

متر عن سطح البحر حيث يحدها من الشرق والشمال  21تقع مدينة بيت حانون في شمال قطاع غزة وترتفع 
يحدها من الغرب أراضي مدينة بيت الهيا و  0946الحدود الفاصلة بين القطاع واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ومن الجنوب وهو مدخل المدينة شارع صالح الدين الذين يمر إلى معسكر جباليا ومدينة غزة، بلا عدد سكانها عام 
نسمة، يعود أصلهم إلى مصر، والخليل، ومنهم من ينتمي إلى أصل كردي، وأسست أول  3908م بحوالي 0983

ر:  محمد شراب: معجم أسماء القرى والمدن الفلسطينية، األهلية للنشر والتوزيع، م. انظ0932مدرسة فيها عام 
؛ محمود الزعانين: بيت حانون تاريخ وحضارة، منشورات المركز القومي للدراسات  63م، ص2111عمان، 

قرع، (، دار الهدى للطباعة، كفر 2(، ق)0؛ مصطفى الدباغ: بالدنا فلسطين، ج) 20م، ص2119والتوثيق، غزة 
؛ عثمان مصطفى الطباع : إتحاف األعزة في تاريخ غزة، تحقيق ودراسة عبد اللطيف زكي أبو  260م، ص2112

؛ عارف العارف: تاريخ بور السبع وقباولها، دار  304ص 0999، 0، مكتبة اليازجي، غزة، فلسطين، ط2هاشم، ج
 .202كرمل،بدون تاريخ، صال
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  قيام مركز التاريخ الشفوي بتسجيل مقابالت شفوية مع عدد ال بأس به من
قيادة اإلخوان في منطقة بيت حانون؛ مما شجع الباحث على الخوض في 

 كتابة هذا البحث.
 ين والكتاب دور اإلخوان المسلمين في فلسطين، في تجاهل العديد من الباحث

 العديد من المواقف واألحداث التي كان لهم دور بارز فيها.
 تهدف الدراسة إلى : و 
  .التعرف على أهم الجوانب التاريخية لتأسيس حركة اإلخوان في بيت حانون 
  التعرف على الدور الدعوي للشيخ صالح شحادة في تأسيس حركة اإلخوان

 سلمين في بيت حانون.الم
  ظهار دور منطقة بيت حانون كمنطقة كان لها السبق في االنضمام إلى

 حركة اإلخوان المسلمين بشكل مبكر.
 التعرف على دور اإلخوان في بيت حانون في تأسيس الجهاز العسكري.  

وقد تناول العديد من الدراسات السابقة تاريخ اإلخوان المسلمين في قطاع غزة 
 م منها:بشكل عا

  م، رسالة 0960-0946محمد أبو الروس: اإلخوان المسلمون في قطاع غزة
 م.2110ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،

 العمرين: حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها ونشأتها، ودورها  خالد أبو
معة الخرطوم، م، رسالة لدرجة ماجستير غير منشورة، جا0994السياسي 

 م.0994الخرطوم، ديسمبر، 
  م، 0960-0980نهاد محمد الشيخ خليل: اإلخوان المسلمون في قطاع غزة

 م.2100، 0غزة، فلسطين، ط ،ينيطلفلساق ثيولتوايخ رلتأز اكرم
بينما تعرض الباحث لجذور التاريخية لحركة اإلخوان في منطقة بيت حانون بشكل 

 خاص.
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لمقابالت التي أجراها مركز التأريخ التوثيق لحركة حماس فقد اعتمد الباحث على ا
بغزة، كما اتبع الباحث المنهج التاريخي لاحداث التي تعرضت لها حركة اإلخوان 

بشيء من  -في منطقة بيت حانون، وقد جاء البحث من مدخل تناول فيه الباحث 
عام  نشأت حركة اإلخوان المسلمين في فلسطين وقطاع غزة قبيل -اإليجاز
م، كما تناول الجذور التاريخية لحركة اإلخوان في منطقة بيت حانون بعد 0980

م، من حيث الدعوة واالنتشار وبناء المساجد، والعمل المؤسسي، 0980عام 
والمشاركة في العمل العسكري، ثم كانت الخاتمة، حيث اورد فيها الباحث أهم 

 نتاوج دراسته.
 المدخل:

م إلى سقوط الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء 0980أدت كارثة حرب عام 
، كانت هذه الكارثة فاجعة كبرى (1)وهضبة الجوالن في أيدي االحتالل الصهيوني

غير انهم اعتادوا  ،على الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن بينهم اإلخوان المسلمين
، *عةعلى أجواء المالحقة والمتابو العمل السري في فترة اإلدارة المصرية، على 

وبالتالي فقد كانوا أقدر من غيرهم على التعامل المبكر مع الظروف الجديدة التي 
 (2)أوجدها االحتالل الصهيوني

 
 

                                                           
،مركز النور للبحوث 2لمون وقضية فلسطين في القرن العشرين، جدخان، عبد الفتاح: اإلخوان المس  (1)

؛ عاطف عدوان، السياسة المصرية نحو الحركة اإلسالمية في 04، ص2114، 0والدراسات،غزة، فلسطين، ط
 .0410م، ص0994، 2،عدد 2م، مجلة الجامعة اإلسالمية، مجلد0926-0946قطاع غزة، 

م 0982م , والثانية عام 0924على يد اإلدارة المصرية, االولى عام  *تعرض اإلخوان في قطاع غزة الى ضربتين
, وقد ساهم ذلف إلى لجوء اإلخوان في قطاع غزة للعمل السري، ولتدهور نشاطهم، وتقليص عدد المنتمين إليهم، 

 62بق، ص، مرجع سا2وقد غاب البناء الهيكلي للتنظيم، ولم يبق سوي الوالء الفكري. انظر: عبد الفتاح دخان: ج
– 63. 
، 0(أبو عامر، عدنان: الحركة اإلسالمية في قطاع غزة بين الدعوة والسياسة، مركز اإلعالم العربي، القاهرة، ط2)

 .01م، ص2118
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كما أن وضع المجتمع الفلسطيني سيوًا من الناحية الدينية فالمساجد تكاد تخلو من 
جانب الرواد إال من العجزة والمرضى وكبار السن، وال تكاد تجد شابًا فيها، إلى 

 .(1)تفشي الجهل في العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع
كذلف شهدت تلف المرحلة نشاطًا ملحوظًا للشيوعيين والقوميين، حيث اخذوا 
ينشرون أفكارهم بين إفراد المجتمع داخل القطاع، حتى أصبح المصلي في تلف 

 . (2)معهالمرحلة يخفي نفسه إثناء الصالة كي ال يتعرض للسخرية من أبناء مجت
وفي ظل تلف األجواء السياسية واالجتماعية الضاغطة، افتقد اإلخوان في غزة  

صالت منظمة ومباشرة ببقية التنظيم الفلسطيني وقياداته التي كان أعضاؤها في 
، ولمراجعة هذا الوضع الجديد، تداعى (3)معظمهم من المقيمين في دول الخليج 

ان المسلمين في قطاع غزة بدعوة من الشيخ من قيادة ورموز اإلخو *نحو اثنا عشر
* لبحث المستجدات على الساحة في القطاع والتخطيط لكيفية سير *أحمد ياسين

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة، 0960 -0946أبو الروس، محمد توفيق: اإلخوان المسلمون في قطاع غزة   (1)

 .83، ص2110القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 
 .31م، ص 0990، 0(  عدوان، عاطف: الشيخ احمد ياسين حياته وجهاده، )د. ن(، ط2)
م، رسالة لدرجة 0994(  أبو العمرين، خالد: حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها ونشأتها، ودورها السياسي 3)

 .022ص م، 0994ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، الخرطوم، ديسمبر، 
من اإلخوان الذين حضروا هذا اللقاء محمود محسن، ومحمد النجار، وعبد الفتاح دخان، وحماد الحسنات،  *

براهيم اليازوري، ومحمود أبو خوصة. ياسين، الشيخ  سماعيل الخالدي، واا والشيخ أحمد ياسين، ومحمد الغرابلي، واا
زة: محفوظات مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني، أحمد: مقابلة أجراها: عصام عدوان، ونهاد الشيخ خليل، غ

 م.22/8/2112
م في قرية الجورة قضاء المجدل، عمل مدرسًا للغة العربية والتربية 0936أحمد إسماعيل ياسين ولد عام  **

 م وحكم عليه بالسجن0964اإلسالمية ورويسًا للمجمع اإلسالمي، واعتقل من قبل سلطات االحتالل اإلسراويلية عام 
م في إطار صفقة تبادل لاسرى بين سلطات االحتالل 0962ثالثة عشر عامًا بتهمة حيازة أسلحة، وأفرج عنه 

م، واعتقل للمرة 0960والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وأسس حركة المقاومة اإلسالمية حماس عام 
شر عامًا إضافية بتهمة التحريض على خطف م، وحكم عليه بالسجن المؤبد وخمسة ع0966الثانية في أواخر 

م بعد المحاولة الفاشلة للموساد اإلسراويلي باغتيال رويس 0/01/0990وقتل جنود إسراويليين، وأفرج عنه في 
المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس في األردن خالد مشعل. وقد تعرض الشيخ أحمد ياسين لمحاولة 

صاروخًا على بيت مروان أبو راس، ولكنه نجا من هذه المحاولة  F16عندما أطلقت طاورة اغتيال فاشلة، وذلف 



 حركة اإلخوان المسلمين في منطقة بيت حانونمجلة "التاريخية الفلسطينية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 131 

، وقد توصل المجتمعون إلى أن إمكانياِتهم (1)م0980التنظيم وذلف في سبتمبر 
تساعدهم فقط في نشر الدعوة والتوجه إلى المساجد للعمل فيها وبناء جيل قادر 

 .(2)د لمواجهة االحتاللومستع
وتجمع المصادر اإلخوانية على أن الحركة اإلسالمية في قطاع غزة خالل 
السنوات العشرين األولى من بداية االحتالل إلى االنتفاضة الفلسطينية قد مرت في 

 مراحل ثالث:
 مرحلة الدعوة واالنتشار وبناء المساجد. -0
 مرحلة بناء المؤسسات. -2
 .(3): اختبار القوةمرحلة تكوين األجهزة و  -3

وال توجد خطوط فاصلة دقيقة تفصل بين هذه المراحل؛ حيث كان البد من بعض 
 التداخل واالستمرار، ولكن السمة العامة لكل مرحلة كانت واضحة. 

 الجذور التاريخية لحركة اإلخوان في بيت حانون:
 م بمرحلتين: 0980وقد مرت حركة اإلخوان في بيت حانون بعد عام 

 لى: مرحلة الدعوة واالنتشار وبناء المساجد.االو 
 تكوين األجهزة واختبار القوة: الثانية: مرحلة

                                                                                                                                              

م قامت طاورة استطالع صهيونية بمطالق ثالثة صواريخ على الشيخ 22/3/2114بعجوبة، وفي صباح يوم االثنين 
ته وقد استشهد هو أحمد ياسين ومرافقيه، وهو عاود من صالة الفجر في مسجد المجمع اإلسالمي القريب من بي

ومرافقيه وبعض المصلين. وللمزيد عن حياة الشيخ وسيرته انظر: أحمد بن يوسف، الظاهرة المعجزة وأسطورة 
م. وأيضا، عاطف عدوان، الشيخ أحمد ياسين حياته 0991، 0التحدي، دار الفرقان للنشر، عمان، ط

 م،)د.ن(.0،0990وجهاده،ط
؛ أبو العمرين، حركة المقاومة اإلسالمية حماس  22ي قطاع غزة، ص (  أبو الروس، اإلخوان المسلمون ف1)

؛ البابا، رجب حسن: جهود حركة المقاومة االسالمية )حماس( في االنتفاضة الفلسطينية 002جذورها، ص 
م , 2101، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، الجامعة االسالمية، غزة، 09994 -0960

 .00ص
 .008ين، حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها، ص (  أبو العمر 2)
 .008أبو العمرين، حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها، ص   (3)
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أما مرحلة بناء المؤسسات قد تأخر اإلخوان في بين حانون في العمل المؤسساتي 
حيث افتتح فرع الجمعية اإلسالمية في بيت حانون  ،عن باقي مناطق القطاع

ارج فترة البحث، ولكن سوف نتعرض لبعض , وهذا يكون خ(1)م0991أواخر عام 
قام اإلخوان في بيت حانون في فترة البحث أمثال األنشطة العمل المؤسسي التي 

 . مراكز تحفيظ القرآن ورياض االطفال
 المرحلة األولى: الدعوة واالنتشار وبناء المساجد: 
 واالنتشارالدعوة  .1

اإلسالمية بين الناس  يعتبر عمل الشيوخ والوعاظ في المساجد لنشر الدعوة
وخصوصًا الشباب من أبرز سمات هذه المرحلة، حيث يقوم المختصون بالعمل 
 التنظيمي بتجنيد الشباب الصالح والذي تنطبق عليه شروط العضوية عند اإلخوان.

وقد كانت البدايات األولى لعمل الدعوي والتنظيمي لحركة اإلخوان في منطقة بيت 
، فقد قام بمعطاء الدروس *الشيخ صالح شحادة م على يد0909حانون عام 

                                                           
عدوان، محمود علي عبد اهلل: مقابلة أجراها مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة: بيت حانون، يوم   (1)

 الساعة الخامسة مساًء.هـ 0423رجب  02م الموافق 02/9/2112الخميس 
م، بسبب االحتالل الصهيوني 0902الشيخ محمود علي عبد اهلل عدوان: أتمم الدراسة الثانوية في كلية غزة عام 

م لتحق بكلية التمريض في مستشفى الشفاء وحصل على دبلوم تمريض 0904م، في عام 0980لقطاع غزة عام 
 م. محمود عدوان، مقابلة.0961ين سنة م.تعرف على حركة اإلخوان المسلم0908عملي عام 

الشيخ صالح مصطفى شحادة )أبو مصطفى(، القاود العام لكتاوب الشهيد عز الدين القسام، البلد األصلي،  أ *
يافا، من مواليد بيت حانون شمال قطاع غزة، مؤهله الجامعي، بكالوريوس في الخدمة االجتماعية من جمهورية 

مفتشًا للشوون االجتماعية في العريد. بعد أن استعادت مصر مدينة العريد من مصر العربية. وعين الحقًا 
انتقل صالح لإلقامة في بيت حانون واستلم في غزة منصب مفتد الشوون االجتماعية  0909الصهاينة في العام 

شؤون الطالب  استقال من عمله في الشوون االجتماعية وانتقل للعمل في داورة 0962لقطاع غزة. في بداية العام 
لالشتباه بنشاطه المعادي  0964في الجامعة اإلسالمية في مدينة غزة. اعتقلته سلطات االحتالل في العام 

شغل منصب مدير شؤون الطلبة في الجامعة  0968لالحتالل اإلسراويلي، وبعد خروجه من المعتقل عام 
م عليه بالسجن لمدة عشر سنوات على .. وحك0966آب/أغسطس  06اإلسالمية، أعيد اعتقاله مرة اخرى في 

تهمة مسؤولية حماس والجهاز اإلعالمي في المنطقة الشمالية. أضيفت إليها ستة أشهر بدل غرامة رفض الشيخ 
المجاهد أن يدفعها لالحتالل. وبعد انتهاء المدة حول إلى االعتقال اإلداري لمدة عشرين شهرًا ليتم اإلفراج عنه 

سس الجهاز العسكري األول لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" فأصبح الشيخ صالح م، ويعتبر مؤ 04/2/2111
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والمواعظ في المساجد والمآتم واألفراح، وفي تجمعات الناس، فلم يترف مناسبة أو 
 .(1) تجمعًا للناس إال ووظفه إللقاء الدروس لنشر فكر اإلخوان

ويعتبر الشيخ صالح اللبنة األولى التي انطلقت منها حركة اإلخوان في بيت 
فقد تحلى بها الشيخ ، (2)كان بيته مركزًا لإلخوان، وتجمع للشباب"حانون، حيث 

صالح بالكرم، فكان يضيف الشباب، وكان ينفق عليهم كل ما في يده، وكان دخله 
كما ، (3)جيدًا، لكن اإلنفاق الذي كان ينفقه على إخوانه وغيرهم كان اكبر من دخله

س، حيث كان الصبر مالزمًا اتصف الشيخ صالح بالصبر والكرم والقبول عند النا
كذلف إتسامه بالقبول  ،(4)له، وركن من أركان حياته وكان صفة أساسية لديه

                                                                                                                                              

" للعدو اإلسراويلي، على اثر ذلف قام الكيان الصهيوني باغتياله ليلة 0شحادة يحمل اسم المطارد رقم "
خمسة في مدينة غزة التي أطلقت صاروخًا من الوزن الثقيل استشهد على أثرها  08م طاورة إف 23/0/2112

عشر فلسطينيًا معظمهم من النساء واألطفال. وقد أشرف على اغتياله رويس وزراء الكيان الصهيوني "ارويل شارون" 
 -004والذي هنأ جيشه برحيل العدو األول للكيان؛ انظر: ابو الروس، اإلخوان المسلمون في قطاع غزة، ص 

002 
ريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة: بيت حانون يوم الثالثاء الكفارنة، محمد نازف: مقابلة أجراها مركز التا(  1)

 م الساعة الواحدة ظهرًا.22/01/2112هجري  الموافق 0423شعبان  08
، تخرج من مدرسة الزراعة في الثانوية عام  8/8/0988الشيخ محمد نازف أحمد طه الكفارنة من مواليد  -

، 0991مع أحداث االنتفاضة تم اعتقاله، خرج من السجن عام ، و 0964، التحق بالجامعة اإلسالمية عام 0963
م بتقدير جيد جدًا، توظيف في الجامعة اإلسالمية، حصل على 0992وتخرج من الجامعة اإلسالمية سنة 

م، عيين مدرسًا في كلية مجتمع العلوم المهنية 2111م، ثم حصل على الدكتوراه عام 0990الماجستير عام 
م، 24/9/0966م، اعتقال في 0962معة اإلسالمية، تعرف على حركة اإلخوان المسلمين عام والتطبيقية في الجا

 م . الكفارنة، مقابلة.0991أثناء التحقيق انقطع عنده الرباط الصليبي في ساقي اليسرى، خرجت من السجن عام 
م 2100/ 0وي، تاريخ المقابلة أبو عودة، محمد صابر عبد العزيز: مقابلة أجراها مركز التاريخ والتوثيق الشف(  2)

 الساعة الخامسة مساًء.
م، درس االبتداوي واإلعدادي في مدرسة بيت 4/01/0920محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة، تاريخ الميالد: 

عام، تعرف على جماعة  00حانون، ترف المدرسة اثناء المرحلة الثانوية، تعلم ميكانيكي سيارات، تزوج وعمره 
م . أبو 0991الثالث عام  –م 0969الثاني  -م0964م، اعتقل ثالث مرات. األول عام 0961عام اإلخوان 

 عودة، مقابلة.
 أبو عودة، مقابلة.(  3)
 الكفارنة، مقابلة.(  4)
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والمحبة واالحترام بين الناس، مما ساهم في قدرته على حل الخالفات والمنازعات 
 .(1)بين الناس على اختالف تنظيماتهم

االولى لدعوة بهذه الوساول والصفات استطاع الشيخ صالح أن يضع اللبنة 
 اإلخوان المسلمين في منطقة بيت حانون.

كما ساعد على انتشار حركة اإلخوان وجود عدد من الشخصيات االسالمية التي 
عبد الخالق  –تعمل في مدارس الوكالة داخل بيت حانون منهم )حسن االسود 

ن خليل القوقا( وكان لهؤالء أنشطة في حلقات القرآن ودروس الوعظ، فكا –العف 
دور في احياء روح االسالم وتدعيم الشيخ صالح في العمل  (*)للشيخ خليل القوقا

 .(2) الُدعوي خالل فترة أواخر السبعينيات داخل بيت حانون
أما على مستوى انتشار الحركة في المنطقة، فقد كان الناس على الفطرة مسلمين 

ل من الناحية التقليدية يؤدون الفراوض، ولكن ليس من الناحية الفكرية اإلسالمية ب
واقعوا تحت تأثير الفكر اليساري الماركسي الشيوعي، حتى ُأطلق على بيت حانون 

، لذلف عمل اليساريون على تشويه صورة المشايخ، بمنهم (3) (*)*موسكو الصغرى
                                                           

 أبو عودة، مقابلة.(  1)
ويس الشيخ خليل القوقا: من سكان مخيم الشاطئ وهو أحد قيادات اإلخوان المسلمين في قطاع غزة، ور  )*(

م. 0960الجمعية اإلسالمية، وأحد قيادات حركة المقاومة اإلسالمية حماس، أبعدته قوات االحتالل اإلسراويلي عام 
 .210انظر: أبو العمرين، حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها، ص

/ 02المقابلة اليازجي، صبحي: مقابلة أجراها مركز التاريخ والتوثيق الشفوي، غزة: بيت حانون، تاريخ (  2)
 م الخامسة مساًء.2102

( أطلق اليساريون على بيت حانون لقب موسكو الصغرى وذلف تشبهن بعاصمة االتحاد السوفيتي في ذلف )**
، ولكثرة عناصرهم؛ انظر: الكفارنة، مقابلة؛ مقابلة مع الوقت   وذلف نظرًا تغلغلهم الفكر اليساري الماركسي الشيوعي

عبد الهادي عدوان، مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة، بيته الواقع في بيت الشيخ أحمد عبد اهلل 
 م00/0/2113هـ الموافق  0423ذي القعدة  6حانون، يوم: السبت، 

، أنهى الدراسة االبتداوية واإلعدادية في مدارس الوكالة 0923الشيخ أحمد عبد اهلل عبد الهادي عدوان، مواليد سنة 
نون، أما الثانوية في مدرسة الفالوجا الثانوية، التحق بالجامعة في مصر في كلية الخدمة االجتماعية في بيت حا

أفراد موظف باحث اجتماعي في وكالة الغوث. أحمد عدوان،  0، متزوج وعنده أسرة من 0906تخرج منها عام 
 مقابلة.

 عدوان، مقابلة؛ أبو عودة، مقابلة.(  3)
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نهم ُأناس يحاربون الُرقي والتقدم  يرجوعون بالمجتمع إلى سنوات التخلف واا
 .(1) والحضارة

ف فقد استمر الشيخ صالح شحادة بمعطاء الدروس العامة في المناسبات رغم ذل
المختلفة، وكان يتنقل من مسجد إلى آخر، كذلف كان يجلس في بيته يعلم الشباب 

، ولم يترف الشيخ (2)أمور الدين بمسلوب  جذاب يكسب قلوبهم لدعوة اإلخوان 
انت الرياضة ولعبة صالح وسيلة اال واستخدمها من أجل نشر فكر اإلخوان، فك

م 0961كرة القدم من الوساول الدعوية، التي استخدمها لجذب الشباب، ففي عام 
شكل فريق رياضي لكرة القدم، ووفر لهم المالبس واألحذية، كذلف كان يعقد 
الدروس الدعوية قبل بداية كل تدريب أو مباراة لتعريف الشباب بالحركة ونشرها 

 .(3)ي من الشباب الممتاز على المساجدبينهم، فكان هناف إقبال نوع
وكان للرياضة األثر الكبير في إقبال الشباب على الحركة، فضموا للفرق الرياضية 

سعيد  عدنان الحمادين، وخالد محمود عدوان، وأحمد(من توسموا فيهم خيرًا، أمثال 
سه ، وقد أشرف الشيخ صالح بنف(4)أبوهربيد، وزياد عاشور، وسعد اهلل جاد اهلل(

 .(5)على فرق كرة القدم، وفي حالة غيابه ينوب عنه الشيخ صبحي اليازجي
توسع النشاط الرياضي فأصبح لكل مسجد في بيت حانون فريق رياضي خاص 
به، وعقدت مباريات عدة بين المساجد، وازداد االقبال على الحركة، حيث انضم 

 .(6)لرياضيةم عن طريق األنشطة ا0968شاب في عام  23لها ما يزيد على 
                                                           

 الكفارنة، مقابلة.(  1)
/ 9/3أبو سلمان، محمود محمد: مقابلة أجراها مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة، األحد (  2)

 مساء، في الجامعة اإلسالمية؛ أحمد عدوان، مقابلة. 3.42، الساعة :2113
م. 0962محمود محمد أبو سلمان: متزوج، يعمل مراسل في الجامعة اإلسالمية، تعرف على حركة اإلخوان عام 

 أبو سلمان، مقابلة.
 الكفارنة، مقابلة.(  3)
 الكفارنة، مقابلة؛ أبو سلمان، مقابلة.  (  4)
 الكفارنة، مقابلة. (  5)
 اليازجي، مقابلة. ( 6)
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ويمكن إجمال األهداف التي سعى اإلخوان لتحقيقها من خالل االنشطة الرياضية 
 فيما يلي:

  تشجيع الشباب لممارسة األلعاب الرياضية؛ لتقوية أجسادهم وتحمل عبء
 الدعوة.

 .تشجيع وحث الشباب في التوجه إلى المساجد 
 الق اإلسالمية عقد الندوات والدروس للشباب، بهدف توجيههم، وزرع األخ

 النبيلة فيهم.
كذلف كان الشيخ صالح يدرب إخوانه على الخطابة، فكان يأتيه الشيخ محمود 

 .(1) عدوان كل يوم جمعة ليدربه على الخطابة
وهكذا استخدم الشيخ صالح جميع الوساول واإلمكانيات المتاحة، من أجل نشر 

رغم كثرة الصعاب، حيث  فكرة اإلخوان والتي أخذت تشق طريقها إلى قلوب الناس
بلا عدد أعضاوها مع بداية الثمانيات إلى اكثر من عشرة إخوة، منهم )الشيخ 
صالح شحادة، الشيخ محمود عدوان، الشيخ صابر أبو عودة، الشيخ أحمد عدوان، 
الشيخ صبحي اليازجي، الشيخ محمود أبوسلمان، الشيخ منير أبو عودة، الشيخ 

 .(2) الشيخ وليد الحمادين.... وغيرهم( أحمد عبد العزيز أبو عودة،
مسوواًل عن منطقة بيت أما على المستوى التنظيمي فقد كان الشيخ صالح شحادة 

حانون، فقد كان مرتبط مباشرًة مع الشيخ عبد الرحمن تمراز )أبو ماهر( مسوول 
، وكان الشيخ محمود أبو سلمان (3)قيادة اإلخوان في المنطقة الشمالية لقطاع غزة

 . (4)" يقوم بنقل المراسالت بينهما
                                                           

 محمود عدوان، مقابلة. (  1)
 أبو سلمان، مقابلة؛ اليازجي، مقابلة؛ أبو عودة، مقابلة.(  2)
 محمود عدوان، مقابلة.(  3)
 و سلمان، مقابلة.  أب(  4)
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أخذ اإلخوان باالزدياد ليصل عدد اعضاوهم في منتصف الثمانيات إلى ما يقارب 
م 0960، ثم ازداد االنتشار ليصبح عددهم مع بداية االنتفاضة عام (1)عشرين أخاً 

 .(2)إلى اربعين أخًا عامل، وعشرة نقباء
م يكن يسيرًا، حيث واجه عدة لكن العمل الدعوي لإلخوان في بيت حانون ل

 صعوبات منها:
 .(3) سيطرة الفكر اليساري الشيوعي على بيت حانون، السيما مرحلة السبعينات

تعدي القوى الوطنية، السيما اليسارية منها على اإلخوان، ومحاربتهم في الشوارع 
 . (4)والمساجد، لمنع نشر مبادئ الدين اإلسالمي بين الشباب

ساءة ضد اإلخوان اطالق اليساريو  ن والعلمانيون والقوميون حمالت تشويه واا
بشكل عام، وعلى اإلخوان في بيت حانون بشكل خاص، لتشويه صورتهم 
لدى العامة، فقد كانت إساءة كبيرة للشخصيات اإلسالمية في بيت حانون، 
وخاصة من أعضاء الجبهة الشعبية، فقد وصفوهم بالرجعية والتخلف، وأنهم 

 .(5)التقدم والحضارةضد الرقي و 
ضعف الثقافة الدينية لدى الناس في المنطقة، وتوجههم ألداء الفراوض والعبادات 

 .(6)كعادات تقليدية، وليس نابع عن وعي ديني إسالمي
ورغم هذه الصعوبات فقد سجلت حركة اإلخوان في بيت حانون تقدمًا في مسيرتها، 

أي عضو منها، أو فصل ألحد صفوفها، بحيث لم ُيسجل انسحاب  وتماسكًا في
 .(7)م 0960كوادرها حتى بداية االنتفاضة الفلسطينية المباركة عام

                                                           

 الكفارنة، مقابلة.(  1)
 محمود عدوان، مقابلة.(  2)
 الكفارنة، مقابلة.  (  3)
 محمود عدوان، مقابلة.(  4)
 الكفارنة، مقابلة.  (  5)
 أبو عودة، مقابلة.(  6)
 محمود عدوان، مقابلة.(  7)
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  -بناء المساجد و دورها في انتشار الدعوى:  .2
تعتبر المساجد من أهم وساول انتشار الدعوة عند اإلخوان، فهي المتنفس لهم، 

 والمراكز التي ينطلقون من خاللها. 
المية في قطاع غزة تابعة للحكم العسكري الصهيوني منذ كانت األوقاف اإلسولما 
، حيث تخضع المساجد الحكومية إلشراف ضابط صهيوني له صالحية 0980عام 

فصل أمام مسجد إذا تناول األمور السياسية بطريقة ال ترضي سلطات االحتالل 
 اف(غير المسجلة في األوقأي ما يعرف بالمساجد األهلية )الصهيونية؛ فقد انتشر 

استغل  بمنأى عن تدخل سلطات االحتالل المباشر؛ هاالعاملون في التي بقي
 .(1)اإلخوان تلف المساجد لنشر دعوتهم، فأصبح معقاًل ومركزًا لهم

األهالي وبمبادرة شخصيات محسوبة على اإلخوان المسلمين تقوم بجمع فقد كان 
طوعيًا، وال يتلقى التبرعات وبناء مثل هذه المساجد، بحيث يكون العمل فيها 

، لذلف كانت هذه المساجد (2) االحتالل الصهيونيةالعاملون فيها رواتب من سلطة 
المباشرة، نظرًا للحساسية الدينية التي تتمتع بها  الصهيونيةبمنأى عن التدخالت 

وكان في منطقة بيت حانون عدد من هذه المساجد التي اتخذها اإلخوان  (3)المساجد
 وتهم منها: منطلق لهم ولدع

 مسجد العجمي:  -أ
كان مسجد النصر)الكبير(* التابع لاوقاف المسجد الرويس في المنطقة، وكان 
اإلخوان والشيخ صالح يلقون الدروس وينشرون الدعوة فيه، لكن السيطرة العاولية 

                                                           

 .21أبو عامر، الحركة اإلسالمية في قطاع غزة، ص(  1)
 فسه والصفحة.المرجع ن(  2)
 .84أبو الروس، اإلخوان المسلمون في قطاع غزة، ص (  3)
مسجد النصر: يقع مسجد النصر وسط قرية بيت حانون شمال غزة، وقد بناه األمير االسفسهالر )شمس الدين   *

م(، تخليدًا لذكرى انتصار المسلمين على الصليبيين في )معركة أم النصر( خالل 0241هـ/830سنقر( سنة )
العصر األيوبي، ويؤكد ذلف األمر الحجر التأسيسي المحفور الذي كان على بابه، بخط النسخ األيوبي أعلى 

م. ويوجد 0239/ نوفمبر سنة 2هـ/ الموافق 830محراب المسجد، وذلف  يوم األحد الثامن من ربيع اآلخر سنة 
وشواهدها ُتعد شاهدًا على تضحيات  بجوار المسجد مجموعة من قبور مان  استشهد من المسلمين في المعركة،
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والتنظيمات اليسارية عليه، جعلت اإلخوان والسيما الشيخ صالح يبحثون عن 
 .(1)أمامهم سوى المسجد العجمي  البديل له، فلم يكن

أنشأ مسجد العجمي الحاج هاشم الشوا على نفقته الخاصة، وكان صغيرًا 
ومنخفضًا، وال يحتوي على سقف أو أبواب أو نوافذ، ولم تكن تقام فيه الصالة في 
الشتاء أو أيام الجمعة، كذلف لم يكن يؤذن فيه، واقتصرت الصالة فيه على كبار 

م، حيث أخذ اإلخوان 0906لمسجد على هذا النحو حتى عام السن، واستمر ا
صالحه وبدأوا بمعادة ترميمه، وبناء منبرًأ له، كما قاموا ببناء  بمعالن األذان فيه واا

لكن و ، (2)حمأمات خاصة بالمسجد، وعليه شهد المسجد اقبااًل متزايدًا من الناس
من قبل العاوالت  عندما ُمنع الشيخ صالح من إلقاء دروسه في مسجد النصر

، قرر اإلخوان إقامة صالة وخطبة (3)، إال بأمر من األوقاف والتنظيمات اليسارية
الجمعة في مسجد العجمي، رغم تخوفهم من عدم إقبال الناس عليه، لكن ما حدث 
عكس ذلف حيث شهدت صالة الجمعة إقبااًل شديدًا من المصلين أذهلت اإلخوان 

 . (4)أنفسهم 
، فخططوا إلفشال مشروع اإلخوان في عاوالت والتنظيمات اليساريةللهذا لم يرق 

م، وأثناء صالة التراويح حاصروا المسجد، وهددوا 0962المسجد، وذلف في عام 
                                                                                                                                              

المسلمين في المعركة التي دارت على أرض بيت حانون، وُيعد المسجد نموذجًا فريدًا للعمارة األيوبية، وقد تميز 
بسقفه ذو العقود المروحية، وفي وسطها قبة ضحلة، وله إيوان ينتهي شرقًا بغرفة مغطاة بقبة محمولة على مثلثات 

مباني المسجد فهي حديثة البناء، وقد ُدمر المسجد بشكل كامل أثناء االجتياح الصهيوني لبلدة كروية، أما باقي 
م(، بعد نجاح مجموعة من النسوة الفلسطينيات في غزة بفف الحصار عن المقاومين 2118بيت حانون سنة )

 .308 -302ص -المحاصرين في المسجد الذي طوقته الدبابات الصهيونية. عثمان الطباع: مرجع سابق، ص
 محمود عدوان، مقابلة.(  1)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  2)
 أبو عودة، مقابلة؛ أحمد عدوان، مقابلة.(  3)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  4)
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اإلخوان باألسلحة، ولكن تدخل وجهاء ومخاتير البلدة استطاعوا اخراج المصلين، 
 .(1)وانهاء المشكلة دون حدوث أي اشتباكات

اث التي واجهت اإلخوان، إال أن مسجد العجمي أصبح مركزًا ومقرًا ورغم تلف األحد
 .(2)للحركة ونقطة انطالق لهم 

 مسجد النصر:   -ب
رغم الصعوبات التي واجهت اإلخوان في مسجد العجمي، إال أن ذلف لم يثنيهم 
عن التفكير في التواجد في معظم مساجد المنطقة، لإلحتكاف بأكبر شريحة من 

شر دعوتهم، ويعتبر مسجد النصر أحد وأهم المساجد في الناس من أجل ن
 المنطقة، بسبب موقعه المركزي، ومكانته التاريخية، وكثرة أعداد المصلين فيه،

اإلسالمية التي تتبع مباشرة للحاكم العسكري  ورغم أن المسجد تابع لاوقاف
ن اإلخوان الصهيوني، وكذلف السيطرة العاولية والتنظيمات اليسارية عليه، اال أ

صرار اإلخوان على التواجد في  أصروا على التواجد فيه، ويمكن أن نعزي تمسف واا
  -مسجد النصر إلى األسباب التالية:

أن المسجد شهد بداية انطالقة اإلخوان، فقد ألقى الشيخ صالح شحادة الدروس 
 .(3)م0909والندوات فيه منذ عام 

لبلدة فهو مسجد القرية الذي يؤمه الموقع المتميز للمسجد، حيث يقع في وسط ا -أ
جميع المصلين خصوصًا أنه لم يكن لديهم غيره، وذلف يضمن لإلخوان أعدادًا 

 كبيرة من الناس، لنشر أفكارهم ودعوتهم.
القيمة التاريخية للمسجد، حيث يرجع بناؤه إلى العصر المملوكي كما بين ذلف 

كل ذلف جعل للمسجد علماء اآلثار من خالل اللوحة التأـسيسة للمسجد، 
                                                           

 أحمد عدوان، مقابلة.(  1)
 محمود عدوان، مقابلة.(  2)
 أبو سلمان، مقابلة.  (  3)
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روحانية خاصة، فهو مسجد تحن إليه كل القلوب، وتعتبره موطن اآلباء 
 .(1)واألجداد

 .(2)ضيق المسجد العجمي حيث أخذ يكتظ بالمصلين وبالشباب
لقاء الدروس الدورية، وخاصة يوم السبت  لذلف حرص اإلخوان على التواجد فيه، واا

اء، لكن اإلخوان واجهوا العديد من من كل أسبوع ما بين صالة المغرب والعش
الصعوبات منها: حادثة اعتداء بالضرب على الشيخ محمود أبو سلمان اثناء 
إعالن اآلذان، حيث قام أحد المصلين بضربه، وطلب منه أن يقرأ الفاتحة مع 

خارج  التنظيمات اليساريةنهاية االذان، وأثر ذلف تجمع عددًا كبيرًا من أفراد 
ن ويهددون اإلخوان والشيخ صالح المتواجدين داخل المسجد، المسجد يتوعدو 

وحدثت الفوضى داخل وخارج المسجد، وتادخل األهالي والمخاتير وأخرجوا اإلخوان 
 .(3) ومعهم الشيخ صالح من المسجد

ولم يقتصر األمر عند هذا الحد بل قام بعض المتجمعين خارج المسجد بتحطيم 
دة، كذلف قاموا برشق اإلخوان بالحجارة أثناء سيارة الشيخ محمد صابر أبو عو 

، مما أضطرهم للخروج من بيت حانون متوجهين لبيت أبو (4))خروجهم من المسجد
ماهر تمراز في مخيم جباليا، وبعد ثالثة أيام من الحادثة ومع تدخل كبار العاوالت 

  .(5) والمخاتير رجع اإلخوان إلى بيت حانون
خوان أن الشيخ عبد العزيز منطقة، ولكن تفاجأ اإلاخذت االوضاع تستقر في ال

حد قادة الجهاد اإلسالمي( يأتي لمسجد النصر ليعطي درسًا في الوقت أعودة )
المحدد لهم، ولكن اإلخوان عالجوا الموقف بحكمة فلم يعترضوه، بل إن الشيخ 

                                                           

 الكفارنة، مقابلة.(  1)
 ؛ أحمد عدوان، مقابلة.محمود عدوان، مقابلة(  2)
 أحمد عدوان، مقابلة؛ أبو عودة، مقابلة؛ أبو سلمان، مقابلة.  (  3)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  4)
 أبو عودة، مقابلة؛ أبو سلمان، مقابلة.(  5)
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 ،(1)صالح بعد أن انتهى الشيخ عبد العزيز عودة من درسه شكره وأثنى عليه
أصر اإلخوان على االستمرار في إلقاء الدروس يوم الرغم من تلف األحداث فقد وب

 .(2)السبت في الوقت المحدد لهم
كانت تلف األحداث التي مرت باإلخوان في مسجد النصر، أحد فصول معاناة 

 اإلخوان في بيت حانون، والتي زادتهم تصميمًا، وثباتًا على موقفهم الدعوي.
 عزبز:مسجد عمر بن عبد ال -ت

بعد المضايقات التي القاها اإلخوان في مسجد النصر وضيق المكان في المسجد 
العجمي، اخذوا يبحثون عن بديل في وسط البلد يكون مركزًا لدعوتهم، لذلف شرعوا 
مع بعض وجهاء بيت حانون وخاصة الشيخ أحمد القرمان بجمع التبرعات من 

فيذ المشروع الذي افتتح عام أجل بناء مسجد في أرض األوقاف وبدأوا في تن
م، وأطلق عليه اسم مسجد عمر بن عبد العزيز، ليصبح مركزًا لدعوة 0961

، حيث خصص جزء منه مصلى للنساء والذي كان يستخدم (3)اإلخوان وأنشطتها
أيضًا مركزًا لتحفيظ القرآن العظيم الذي احتضن بين جانبيه عدد كبير من حلقات 

 .(4)القرآن
 :العمل المؤسسي .3

رسخ اإلخوان االعتمادية المتبادلة والتكامل للمؤسسات مع المساجد، الستكمال 
، ولما كانت لإلسالمالدور الدعوي لهم، وتأصيل حركتهم في فلسطين، وانبعاث 

الجمعية اإلسالمية احدى مؤسسات اإلخوان التي ُأنشأت لترعى أهداف اإلخوان 
جتمع، فقد قام اإلخوان في بيت في غزة، وتنشر استراتيجيتهم وأفكارهم في الم

حانون بدايًة، بتفعيل أنشطة مشابهة ألنشطة الجمعية اإلسالمية، وذلف لحين توفر 
                                                           

 أبو عودة، مقابلة؛ اليازجي، مقابلة.(  1)
 أبو عودة، مقابلة.(  2)
 اليازجي، مقابلة.(  3)
 بلة.الكفارنة، مقا(  4)
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اإلمكانات والظروف إلنشاء فرعًا للجمعية اإلسالمية، وكان أهم هذه االنشطة كما 
 يلي:
 مراكز تحفيظ القرآن الكريم: -أ

نيات، حيث كان يف السبعظهرت حلقات تحفيظ القرآن في بيت حانون منذ منتص
يقوم عليها الشيخ محمود أبو عودة، والذي كان كبير السن، وكان لإلخوان اهتمام 
حياوهم للدين  خاصًا بحلقات تحفيظ القرآن، وذلف ضمن برنامجهم الدعوي، واا
اإلسالمي بين الناس، حيث واتخذوا من مصلى النساء في مسجد عمر بن عبد 

 .(1)صًا لتحفيظ القرآنم مركزًا خا0960العزيز عام 
ويعتبر الشيخ خليل القوقا النواة األساسية لمركز تحفيظ القرآن في بيت حانون، فقد 
تولى اإلشراف على حلقات التحفيظ في المسجد، حيث كانت تعقد بعد صالة 
العصر بعد انتهاوه من عمله كمدرس، ومع مرور الزمن تضاعفت أعداد الحلقات 

، وقد ساعده (2)شيخ خليل القوقا لتصل إلى ستين حلقةالتي كان يشرف عليها ال
في حلقات التحفيظ عدد من اإلخوان منهم، أحمد عدوان وصبحي اليازجي، 
واستمر الشيخ خليل القوقا مشرفًا عأما لها، وقد ركز اإلخوان في حلقات التحفيظ 
على األطفال من الذكور واإلناث التي تولى تحفيظهن شقيقة الشيخ صبحي 

، (4)طالب 211، وقد زادت عدد الحلقات حيث تجاوز عدد الطالب (3)ازجيالي
وقد كان لحلقات حفظ القرآن الكريم دورًا هأما في تأسيس الحركة في تلف 

 .(5)المرحلة
اال ان هذا النشاط في حلقات تحفيظ القرآن واإلقبال المتزايد عليها،  ومع الزيادة

ف قاموا باالعتداء على المحفظين والقاومين المتميز لم يرق للتنظيمات األخرى، لذل
                                                           

 الكفارنة، مقابلة.(  1)
 اليازجي، مقابلة.(  2)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  3)
 اليازجي، مقابلة.(  4)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  5)
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، فقذفوا حلقات التحفيظ القرآن بالحجارة، كي يفر األطفال (1) على هذا النشاط
 .(2)منها، ثم وصل األمر بهم إلى االعتداء على الشيخ صبحي اليازجي بالضرب

بناء رغم ذلف، فقد استمرت حلقات تحفظ القرآن وازاد اهتمام اإلخوان بها، فقاموا ب
 .(3)مركز لتحفيظ القرآن الكريم، ُأطلق عليه اسم مركز النور المصطفى

 روضة األطفال:  -ب
أهتم اإلخوان برياض األطفال إدراكًا منهم بضرورة رعاية الندء منذ نعومة 
أظفارهم لترسيخ المفاهيم اإلسالمية الصحيحة، والحفاظ على الفطرة السليمة لديهم، 

صالح السلوف وتقويم االع وجاج وخاصة أن الطفل يتأسى باآلخرين، لذلف قام واا
اإلخوان بوضع منهاج تربوي إسالمي يعتمد على سلسلة من اإلجراءات لتنفيذه، 
التي من أهمها: انه يتالءم مع الفوة العمرية المستهدفة، تنفذه مربيات فاضالت 

على غرسها يتميزن بالخبرة واألداء المميز، يدركن مفاهيم ومبادئ اإلسالم، ويعملن 
 .(4)في الندء

وقد تضمن المنهاج حفظ القرآن الكريم، وسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
وسيرته، وتعلم العبادات األساسية، كالوضوء والصالة، واالستماع إلى األناشيد 
اإلسالمية، وترديدها، إلى جانب تعلم مبادئ القراءة والحساب، كما شمل البرنامج 

لترفيهي، فزودوا رياض األطفال باأللعاب المناسبة، وذلف بهدف االهتمام بالجانب ا
 .(5)جذب األطفال والترويح عنهم

م، كان مقرها بيت الشيخ 0962وقد أنشأ اإلخوان أول روضة في بيت حانون عام 
صبحي اليازجي، وهى عبارة عن غرفتين، وقد قامت األخت ابتسام اليازجي 

تهدفة فكانت ما دون سن ست سنوات، مع باإلشراف والتدريس، أما الفوة المس
                                                           

 أحمد عدوان، مقابلة.(  1)
 أحمد عدوان، مقابلة.(  2)
 الكفارنة، مقابلة.(  3)
 .62أبو الروس، اإلخوان المسلمون في قطاع غزة، ص (  4)
 جع السابق.المر (  5)
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التركيز على أبناء اإلخوان والمقربين منهم، وكان الدوام اليومي على مرحلتين، 
 .(1)مساءً  4 – 2صباحًا، والثانية: من الساعة  02 – 01االولى: من الساعة 

ومع ازدياد اعداد االطفال الملتحقين بالروضة، وضيق المكان، قرر اإلخوان بناء 
للروضة قرب مسجد عمر بن عبد العزيز، حيث اختير المكان وعمل التصميم  مقر

م، ثم الضربات المتالحقة التي ادت 0960الخاص بالبناء ولكن قيام انتفاضة عام 
 .(2)إلى الحيلولة دون إنجاز المشروع

قيام اإلخوان بمثل هذه األنشطة، ساهم بدور كبير في  إنوأخيرًا يمكن القول 
كبير من الشباب اليهم، حيث اصبحت الحركة بأنشطتها  استقطاب عدد

 االجتماعية والرياضية والثقافية داخل كل بيت في المنطقة. 
 المرحلة الثانية: تكوين األجهزة واختبار القوة: 

أدرف اإلخوان األهمية االستراتيجية للعمل السياسي السري، الذي يدعم العمل 
مرحلة المواجهة والتصدي لالحتالل الدعوي، إذ ال غنى عنه للوصول إلى 

 الصهيوني.
وقد بدأ الشيخ أحمد ياسين وقيادات اإلخوان في قطاع غزة العمل السري، بتأسيس 
جناحين سريين، األول: عسكري باسم "المجاهدون الفلسطينيون، والثاني: أمني 
 باسم جهاز المجد، وقد خطوا خطوات هامة بذلف؛ استعدادًا لتصعيد المواجهة مع

 .(3) االحتالل
في قطاع غزة وذلف في أواخر عام ترتيب للعمل العسكري أخذ اإلخوان بال

م، حيث عقد مؤتمر إخواني ثاني حضره عدد كبير 0962م، وبداية عام 0960
من قيادة اإلخوان في قطاع غزة، والذي كان من أهم قراراته، تشكيل جهاز 

                                                           

 اليازجي، مقابلة.(  1)
 اليازجي، مقابلة.(  2)
 .092أبو العمرين، حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها، ص (  3)
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مجلس عسكري  يشرف  ، وتشكيل(1)عسكري، للعمل ضد االحتالل الصهيوني
كل  على عملية اإلعداد والتجهيز، وقد أشرف عليه الشيخ أحمد ياسين ويساعده 

األعضاء قام ، وقد (2)إبراهيم المقادمة، وأحمد الملح، وعبد الرحمن تمرازمن:
الثالثة بجوالت مكثفة لجمع السالح من كل مكان ممكن في فلسطين، وبالتعاون 

 .(3)ال التسليحمع كل شخص لديه خبرة في مج
وتقتصر الدراسة على دور منطقة بيت حانون في تأسيس الجناح العسكري " 

 .(*)المجاهدون الفلسطينيون
                                                           

 02/0/2112شهاب، محمد: مقابلة أجراها مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة، يوم االثنين (  1)
 إلسالمية بجباليا النزلة.هـ، في الجمعية ا0423جمادي األول  2الموافق 

م، حصل على الثانوية العامة من 0928/ 03/9محمد عبد الهادي عبد الرحمن محمد شهاب، من مواليد جباليا  -
م، نضم 0961، وتخرج من جامعة القاهرة كلية الصيدلة عام %62بمعدل 0904مدرسة الفالوجا بجباليا عام 

م، اعتقل في مطلع عام 0962اط في العمل العسكري عام م، انخر 0902الى حركة االخوان المسلمين عام 
م بتهمة التحريض لمدة ألربعين يومًا، وستة أشهر عدم تنفيذ، وغرامة مالية، ثم اعتقل مرة اخرى على 0964

م، مع الشيخ أحمد ياسين واخوانه، حكم عليه عشرة 22/8/0964قضية التنظيم العسكري اإلسالمي في 
م قبل انتهاء المدة بأشهر قليلة نتيجة إصابته بمرض فقر دم، احد مؤسسين 0992سنوات، وأفرج عنه عام 

م ضمن قاومة التغيير 2118حزب الخالص الوطني اإلسالمي، انتخب ناوب في المجلس التشريعي عام 
 واالصالح . شهاب، مقابلة.

كتبه، المكتب اإلعالمي م في م2102/ 28/0ياسين، مقابلة؛ تمراز، عبد الرحمن: مقابلة، يوم الخميس (  2)
 محافظة شمال غزة. –لحركة المقاومة اإلسالمية حماس 

تشرين أول  0الشيخ عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن تمراز )ابو ماهر(، من مواليد بلدة إسدود، ولد في  -
ل محاسب م، ولم يكمل تعليمه، عم0981م،أنهى دراسته الثانوية  القسم العلمي في عام0942)أكتوبر( عام

عام بعد ذلف عمل في التجارة العامة، له رصيد في العمل السياسي منذ بداية أحداث  02في بلدية غزة لمدة 
م.اعتقل من 0986م، حيث التحق بجماعة اإلخوان عام 0980االحتالل الصهيوني ألراضي الفلسطينية عام

ًا بتهمة حيازة أسلحة، تم الفرج عنه م، وحكم عليه بالسجن اثنى عشر عام0964قبل االحتالل الصهيوني عام
م، كما تم اعتقاله ثالث مرات من قبل السلطة الفلسطينية، ُأستشهد له ثالثة من 0998انتهاء مدة حكمه عام 

 أوالده أثناء العمل الجهادي، و هم مصعب و هيام و ماهر. تمراز، مقابلة.
 ؛ تمراز، مقابلة. 030ابق، ص عدوان، عاطف: الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده، مرجع س(  3)

سمي الجهاز العسكري لإلخوان المسلمين باسم "المجاهدون الفلسطينيون" وجاءت هذه التسمية بتوجيه من  )*(
اإلخوان في الخارج تيمنًا بالمجاهدين األفغان في تلف المرحلة، ولم يكن للجهاز العسكري في البداية عند التجهيز 
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 تأسيس الجهاز العسكري في بيت حانون:
تشكلت أول مجموعة عسكرية في بيت حانون من الشيخ صالح والشيخ محمد 

هر(، كان العمل سريًا صابر أبو عودة، وبمشراف الشيخ عبد الرحمن تمراز)أبو ما
للغاية، لذلف كان اختيار االفراد حسب المواصفات التي تتناسب مع سرية الجهاز، 

 ومن هذه المواصفات:
 أن يكون قريبًا من القيادة، ولديه السرية. -0
 امتالكه بعض مقومات العمل العسكري، والتي تعينه على العمل في الجهاز. -2
 .(1)تدبير والتصرفالقدرة على االجتهاد بالعمل وحسن ال -3

يقول الشيخ محمد صابر أبو عودة " كان الشيخ صالح شحادة المرجعية الدعوية 
لنا تقريبًا، فأخبرني أن هناف قسم إلعداد العمل العسكري وأنا وأنت سنكون في هذا 

 ألننيالعمل، وافقت بسرعة على العمل معه، وكان سبب اختياري من بين االخوة 
ختارني من بيت األخوة بصفتي قريب منه على أساس أن كنت قريب منه، ولكن ا

وكذلف كنت امتلف بعض األمور التي تساعدنا على ذلف مثل  أكون مساعده،
 .(2)البيارة والسيارة واالجتهاد بالعمل"

أبو عودة لشحن وتخزين  محمد صابروقد بدأت المجموعة عملها؛ بتكليف الشيخ 
اده في البيارة، فقد كانت تُنقل األسلحة من األسلحة في المكان السري الذي تم إعد

بيت الشيخ تمراز في معسكر جباليا ضمن إجراءات معينة، وذلف عبر ُطرق 
محل داخل السوق المركزي، بعدها بيوم أو ثم يتم تخزينها في  مواصالت اعتيادية،

يومين يتم تخزينها في المخزن السري، وقد تم تخزين ثالث شحنات لاسلحة بتلف 
  .(3)ريقةالط

                                                                                                                                              

نما سمي في وقت متأخ م، بعد تولي صالح شحادة قيادة الجهاز العسكري، أما قبل ذلف 0968ر في العام اسم واا
 فكان اإلخوان المسلمون في طور اإلعداد، ولم يسموا بعُد جهازهم العسكري، ياسين، مقابلة.

 أبو عودة، مقابلة.(  1)
 أبو عودة، مقابلة.(  2)
 أبو عودة، مقابلة.(  3)
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، ( M16قطعة منها: )ستة قطع ) 08وخالل مدة تزيد ثالثة اشهر تم تخزين 
 .(1) (كالشينكوف، واثنتين من نوع عوزة، وباقي الكمية مسدساتوثالثة قطع 

كما قام الشيخ صالح بتدريب كل من الشيخ محمد صابر أبو عودة، والشيخ 
 .(2)ب واالستخدامصبحي اليازجي على السالح من حيث التفكيف والتركي

 االكتشاف واالعتقال:
أدى التشعب واشتراف أكثر من شخص في عملية شراء السالح، إلى لفت أنظار 

األشخاص الذين تم التعامل معهم،  إضافًة إلى أن بعضأجهزة األمن الصهيونية، 
أن ، فقد اتضح (3) لم يكونوا على مستوى األمن المطلوبالسيما تجار السالح 

طه أحد تجار األسلحة والمخدرات، بعد ضبالصهيونية استطاعت تجنيد المخابرات 
 .(4) في تجارة حشيد، وذلف لمتابعة االخوة وشراوهم لاسلحة

كانت قوات االحتالل واجهزتها االمنية قد قررت وضع حد، لنشاط المجموعات 
م، قامت قوات االحتالل باعتقال عرب مهرة 22/18/0964اإلسالمية، وفي يوم 

مد سمارة، )وهما من أفراد الجهاز العسكري في منطقة جباليا النزلة(، ثم تم ومح
، وبعد ذلف داهمت قوات (5)تحويلهما إلى أقبية التحقيق في سجن غزة المركزي

الجيد الصهيوني صيدلية محمد شهاب في جباليا النزلة، وتم اعتقاله وتحويله إلى 
لتحقيق، تم اعتقال عبد الرحمن تمراز ، وبعد جوالت متتالية من ا(6)معتقل المجدل"

، وكمـا اعتقل إبراهيم (7)ثم باقي المجموعة وعلى رأسها الشيخ أحمد ياسين
                                                           

 أبو عودة، مقابلة.(  1)
 عودة، مقابلة. أبو(  2)
عاطف عدوان، المقاومة المسلحة لدى فكر وسلوف الشيخ الشهيد أحمد ياسين، بحث منشور في مؤتمر اإلمام (  3)

م، الجامعة اإلسالمية، غزة، كلية اآلداب، 2112مارس  23 – 20الشهيد أحمد ياسين، المنعقد في الفترة ما بين 
 .0199، ص 2)د. ط(، جـ

 شهاب، مقابلة.  (  4)
 ياسين، مقابلة؛ تمراز، مقابلة.(  5)
 شهاب، مقابلة.(  6)
 تمراز، مقابلة؛ شهاب، مقابلة.(  7)
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، بينما تمكن أحمد الملح من (1)المقادمة، وصـالح شحــادة، ومحمد صابر أبو عودة
 .(2)الهروب عبر الحدود المصرية، وكان خروجه بأمر من الشيخ أحمد ياسين

صالح قد أخبر الشيخ محمد صابر أبو عودة أن قوات االحتالل قامت كان الشيخ 
خفاء األسلحة في  باعتقال اإلخوة في الجهاز، وطلب منه أخذ الحيطة والحذر؛ واا
البيارة جيدًا، وبعد فترة تم اعتقال الشيخ صالح والشيخ محمد صابر أبو عودة، وتم 

 .(3)اقتادوهم لسجن السرايا بغزة
الشيخ صالح شحادة و الشيخ محمد صابر أبو عودة، أن وكان سبب اعتقال 

(، لتخزينها عند الشيخ محمد صابر M16األخوة وصلت لهم ستة قطع من نوع)
عتقال اأبو عودة، ولكن ارجعت احداهن بعد ما تبين ان بها عطل، وبعد فترة 

الشخص الذي بحوزته قطعة السالح المرجعة، وهذا فتح ملف جديد للتحقيق، وذلف 
القطع الستة كانت مسروقة من معسكر للجيد الصهيوني داخل أراضي عام  إن

م، وعليه البد من احضار القطع الخمسة االخرى، واستمر التحقيق حتى 0946
 .(4)وصلوا للشيخ صالح شحادة و الشيخ محمد صابر أبو عودة

ب استمر االحتالل بالتحقيق مع جميع افراد الخلية مستخدمين جميع أنواع التعذي
من أجل نزع االعتراف من الشيخ أبو ماهر تمراز، ومحمد سمارة، وعرب مهرة 
على الشيخ صالح، الذي جاءوا به ليتواجه مع محمد صابر أبو عودة ويطلب منه 
االعتراف ألن األمور قد انتهت، ولكن محمد صابر أبو عودة أصر على عدم 

اعتراف، ولكن وبعد ان  االعتراف، واستمر التحقيق معه خمسة أيام متواصلة دون
انكسرت يده، واحدى فقرات ظهره اثناء التحقيق، مما عرضه أللم شديد، وعندها 
أيقن أنه ال فاودة من عدم االعتراف، فقد كانت قسوة التعذيب ال يتصورها بشر، 

                                                           

 تمراز، مقابلة.(  1)
 .002أبو الروس، اإلخوان المسلمون في قطاع غزة، ص (  2)
 أبو عودة، مقابلة.(  3)
 أبو عودة، مقابلة.(  4)
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حة، ويبدو أن وبعد اعترافه، أخذوه إلى البيارة لياًل ليدلهم على مكان إخفاء األسل
خفاوها في  أحد إخوته كان قد رصد مكان إخفاء األسلحة، فقام بأخذ عدد منها، واا
موضع آخر، لذلف عندما وصل كل  من محمد صابر أبو عودة ومخابرات 
االحتالل للمكان، لم يجدوا كمية االسلحة بكاملها، فسألوه عن البقية، فأخبرهم بعدم 

ت سلطات االحتالل بمعالن حظر تجوال على معرفة ذلف، وفي اليوم التالي قام
منطقة المحيطة ببيت محمد صابر ابو عودة، وداهموا المكان، وأخذو شقيقه أحمد 
عبد العزيز إلى البيارة، وطلبوا منه أن يخرج األسلحة، في البداية أنكر أن يكون 
لديه علم، ولكن وبعد مواجهته مع اخيه محمد صابر اعترف عن مكان االسلحة، 

تم اعتقاله لمدة ثالثة ايام حيث إطالق سراحه ألنه لم يكن له عالقة بالخلية، و 
 .(1)وبهذا انتهت عملية التحقيق

مع المعتقلين،  أجرتها سلطات االحتالل الصهيونيةحقيقًة، كانت التحقيقات التي 
نتيجة حتمية ألعنف تعذيب استخدمته  هم،والتي أدت إلى انتزاع االعترافات من

ت الصهيونية ضدهم، فقد أدت التحقيقات إلى كسور في مناطق مختلفة المخابرا
 .(2)من أجسامهم، هذا خالفًا للضرب المبرح على مناطق متعددة من أجسادهم

بعد انتهاء المخابرات الصهيونية من التحقيقات، واعتقال المجموعة وعلى رأسهم 
طاع غزة، التي وجهت الشيخ أحمد ياسين، تم إرسالهم إلى المحكمة العسكرية في ق

خوانه، تهمة اإلشراف على تكوين تنظيم عسكري إسالمي،  للشيخ أحمد ياسين واا
جاء في الوحة االتهام التي قدمتها النيابة  إذ يهدف إلى تدمير دولة "إسراويل"،

العامة "اإلسراويلية" "أن الشيخ أحمد ياسين أقام منظمة إسالمية متطرفة، ووضع 
على دولة "إسراويل"؛ باستخدام القوة والعنف إلقامة دولة دينية  لها هدفًا هو القضاء

 .(3)مسلمة مكانها"
                                                           

 أبو عودة، مقابلة.(  1)
 ؛ تمراز، مقابلة.0199لحة، ص عدوان، المقاومة المس(  2)
 م.02/4/0994الوحة اتهام الشيخ أحمد ياسين ومجموعته، الصادرة بتاريخ (  3)
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ولكي تبالا النيابة في خطورة التهم، أحضرت األسلحة إلى قاعة المحكمة، وشكلت 
منها معرضًا عسكريًا داخل القاعة، وكان ذلف أمرًا غير مألوف في مثل تلف 

وقد صدر الحكم بالسجن ‘ (2)م0964/ 02/ 18وانتهت المحاكمة في  ،(1)القضايا
على الشيخ أحمد ياسين بثالث عشرة سنة، والشيخ عبد الرحمن تمراز باثنتي عشر 

عشر سنوات، ومحمد سمارة بتسع ة بسنة، وكل من محمد شهاب ومحمد عرب مهر 
براهيم المقادمة بثماني سنوات، ومحمد صابر أبو عودة بثالث سنوات،  سنوات، واا

وقد عدت تلف األحكام من قبل المحكمة "الصهيونية" ؛ بسنتين وصالح شحادة
 .(3)المحكمةقاعة كل من وجد في بها  أحكام عالية جدًا، لدرجة فوجئ

على أثر هذه ذلف حدث صدا كبير بين الناس، حيث بدأ اليساريون والعلمانيون 
ة، وكان يروجوا أن هذا السالح كان القصد منه قتل القيادات الوطنية هذا أخذ فتر 

 اإلخوان يدافعون عن إخوانهم أحمد عدوان
أما بخصوص الصف التنظيمي فقط بقي متماسف وذلف لوجود بعض اإلخوة الذين 

 كان عندهم دراية وخبرة بالصف الحركي والتنظيمي محمود عدوان
منطقة بيت حانون كان لها الدور الريادي والمبكر في  إنوأخيرًا، يمكن القول 

من نقل األسلحة وتخزينها والتدرب عليها، وأن أبناؤها أسسوا العمل العسكري 
لحركة اإلخوان المسلمين في غزة، فقد دفعوا غاليًا من أعمارهم وحياتهم، وجندوا 
أنفسهم لخدمة دينهم وقضيتهم، وذلف دليل على انتماء تلف المنطقة وأبناوها لدينها 

 وأرضها وقضيتها.
 الخاتمة:

لمســلمين فــي قطــاع غــزة بعــد االحــتالل اإلســراويلي للقطــاع بــالرغم مــن أن اإلخــوان ا
م اتجهــوا نحــو التربيــة واإلعــداد لجيــل قــادر علــى التحريــر، وغــابوا عــن 0980عــام 

                                                           

 .021عدوان، الشيخ أحمد ياسين، ص (  1)
 الوحة اتهام الشيخ أحمد ياسين.(  2)
 شهاب، مقابلة.  (  3)
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العمل الوطني إال أنهم اسـتطاعوا خـالل هـذه الفتـرة مـن ممارسـة العمـل الـدعوي مـن 
العناصـر  بناء وتكوين نواة صـلبة للتنظـيم فـي القطـاع مـن خـالل ضـم العشـرات مـن

الشابة في كافة مدن وقرى القطاع، وكانت بيت حانون أحد هـذه القـرى التـي مـارس 
فيهــا اإلخــوان المســلمون العمــل الــدعوي فــي وقــت مبكــر ممــا ســاعد فــي دفــع تنظــيم 

 اإلخوان المسلمين إلى األمام في هذه المنطقة.
ــيهم الطيبــة والفطــرة المتدينــة  إن طبيعــة أهــالي بيــت حــانون طبيعــة قرويــة يغلــب عل

السليمة والتمسف باألرض، فكان ذلف له األثر الواضح في انضمام عدد مـن شـباب 
 المنطقة إلى تنظيم اإلخوان في فترة وجيزة.

م سيطر االحتالل الصهيوني على جميع مناحي الحياة في 0980بعد حرب عام 
طتهم ونشر قطاع غزة مثل المساجد التي اعتمد عليها اإلخوان في إقامة أنش

استقطاب األفراد إليهم، لذا عمل اإلخوان على إخراجها من داورة السيطرة فكرتهم و 
المباشرة لسلطة االحتالل الصهيوني من خالل بناء عشرات المساجد األهلية غير 
المسجلة في داورة األوقاف والبعيدة عن السيطرة المباشرة لسلطة االحتالل مثل 

ز في بيت حانون، كما عملوا على مسجد العجمي و مسجد عمر بن عبد العزب
السيطرة على بعض المساجد التابعة لداورة األوقاف مثل مسجد النصر في بيت 
حانون أيضًا، وبذلف أصبحت غالبية مساجد بيت حانون تحت سيطرة اإلخوان 

 المسلمين ال ينافسهم فيها أحد.
كان صادقًا، إذ إن تبني اإلخوان المسلمين للعمل العسكري مع بدايات الثمانينيات 

كانت بمشراف مباشر من القيادات األولى لإلخوان المسلمين في قطاع غزة مثل 
براهيم المقادمة وصالح شحادة، كما شاركت عناصر من  الشيخ أحمد ياسين واا
مناطق متعددة في القطاع في هذا العمل، وكان لبيت حانون الحظ األوفر 

بتبني التوجه الجماعة الجدية لدى  بالمشاركة في هذا العمل، وهو ما يشير إلى
 الجديد، بمعنى أنها لم تكن مجرد مغامرة لمجموعة ثانوية على هامد التنظيم. 
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المسلمين بالتنافر والعداء اإلخوان مع  تميزت عالقة القوى السياسية الفلسطينية
وتمثل ذلف في موقف التنظيمات اليسارية من أحداث مسجد العجمي  وسوء النية،

 .، وتدخلهم المباشر في الصدام مع اإلخوانوالنصر
ن ما يميز دعوة اإلخوان المسلمين عن التنظيمات االخرى منهج الوسطية وتقبل إ

األخر، ولكن الظروف والضغوطات التي مورست ضدها في تلف الحقبة جعلتها 
حدث مع اإلخوان في منطقة بيت  تلجأ ألسلوب مخالف لذلف المنهج، وهذا ما

 حدث الصدام مع الجبهة الشعبية في مسجد النصر.  حانون عندما
 :المصادر والمراجع

جهود حركة المقاومة االسالمية )حماس( في االنتفاضة البابا، رجب حسن:  .0
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، غزة: 15554 -1591الفلسطينية 

 م.2101الجامعة االسالمية، 
: محمد خلة )الباحث(، غزة: محفوظات مركز تمراز، عبد الرحمن: مقابلة أجراها .2

 .م2102/ 28/0التأريخ والتوثيق الفلسطيني، 
، كفر قرع، فلسطين: دار الهدى، 2، ق0، جبالدنا فلسطينالدباغ، مصطفى مراد:  .3

 م.0990
، اإلخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشريندخان، عبد الفتاح:  .4

 م.2114، 0الدراسات، فلسطين، ط)جزوين( غزة: مركز النور للبحوث و 
، م1591-1549اإلخوان المسلمون في قطاع غزة أبو الروس، محمد توفيق:  .2

 م.2110رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية،
الزعانين، محمود: بيت حانون تاريخ وحضارة، غزة: منشورات المركز القومي  .8

 م.2119للدراسات والتوثيق، 
أبو سلمان، محمود: مقابلة أجراها: مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة:  .1

 م.2113/ 9/3محفوظات مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 
، عمان: األهلية للنشر معجم أسماء القرى والمدن الفلسطينيةشراب، محمد:  .9

 م.2111والتوزيع، 
مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة:  شهاب، محمد: مقابلة أجراها: .5

 .02/0/2112محفوظات مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 



 حركة اإلخوان المسلمين في منطقة بيت حانونمجلة "التاريخية الفلسطينية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 154 

، تحقيق ودراسة: عبد إتحاف األعزة في تاريخ غزةالطباع، عثمان مصطفى:  .11
 م.0999، 0اللطيف زكي أبو هاشم، غزة: مكتبة اليازجي، ط

، القاهرة: مية في قطاع غزة بين الدعوة والسياسةالحركة اإلسالأبو عامر، عدنان:  .11
 م.2118، 0مركز اإلعالم العربي، ط

عدوان، أحمد عبد اهلل عبد الهادي: مقابلة أجراها مركز التاريخ الشفوي، غزة:  .12
 م.00/0/2113محفوظات مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 

 .م0990، غزة: د.ن.، ادهالشيخ أحمد ياسين حياته وجهعدوان، عاطف:  .13
-0946عدوان، عاطف: "السياسة المصرية نحو الحركة اإلسالمية في قطاع غزة  .14

 م.0994، 2، عدد2، مجلدمجلة الجامعة اإلسالميةم"، 0926
عدوان، عاطف: المقاومة المسلحة لدى فكر وسلوف الشيخ الشهيد أحمد ياسين،  .15

مارس  23–20لفترة ما بين ، المنعقد في امؤتمر األمام الشهيد أحمد ياسين
 .2م، غزة: الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، جـ2112

عدوان، محمود علي عبد اهلل: مقابلة أجراها: مركز التاريخ الشفوي الجامعة  .11
اإلسالمية، غزة: محفوظات مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 

 م.02/9/2112
اإلسالمية حماس جذورها ونشأتها، ودورها  حركة المقاومةأبو العمرين، خالد:  .00

، رسالة لدرجة ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، ديسمبر، م1554السياسي 
 م.0994

أبو عودة، محمد صابر عبد العزيز: مقابلة أجراها: مركز التأريخ والتوثيق  .19
 م.2100/ 0الفلسطيني، غزة: محفوظات مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني، 

ارنة، محمد نازف: مقابلة أجراها: مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة: الكف .15
 م.22/01/2112محفوظات مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 

 م.02/4/0994الوحة اتهام الشيخ أحمد ياسين ومجموعته، الصادرة بتاريخ  .21
، غزة: محفوظات مركز اليازجي، صبحي: مقابلة أجراها مركز التاريخ الشفوي .21

 م.2102/ 02التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة، 
 غزة: : عصام عدوان، ونهاد الشيخ خليل،ياسين، الشيخ أحمد: مقابلة أجراها .22

 م.22/8/2112، والتوثيق الفلسطينيريخ أمركز التمحفوظات 



 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــ

 155 

 
 

 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً 
 -وذجاً القصص الشعبية أنم-

The Honorable Ibrahimi Mosque, History and 
Heritage 

Popular Stories as an example 
 

 
 د. إدريس محمد صقر جرادات

 الخليل-مدير مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي في سعير
Dr. Idris Muhammad Saqr Jaradat 

 
 نجاح عبد الودود أبو تركي

 ات في الخليلمعلمة في مدرسة القدس للبن
Najah Abdul Wadud Abu Turki 

  



 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــ

 156 

 ملخص
بيان دور المسجد اإلبراهيمي الشريف في المأثورات الشعبية  هدفت الدراسة إلى

حاولت الدراسة اإلجابة و  والذاكرة الشفوية في منطقة الخليل وتأثيرها على السكان.
التقاليد ، و شعبيةالمسجد اإلبراهيمي في المأثورات ال المتعلقة بدورعلى األسولة 

به. وللدراسة أهميتها من خالل اهتمامها بالمأثورات الشعبية التي  الشاوعة المرتبطة
تحتاجها المكتبة العربية. وقد اتبعت الدراسة منهج البحث الوصفي، وتضمنت 

المسجد  ، وتناول الثانيمدينة خليل الرحمنالدراسة خمسة بحوث، تناول األول 
، وتناول الزوايا والسبل، وتناول الثالث المأثورات الشعبية اإلبراهيمي الشريف في

، وتناول الخامس خدمات المسجد االبراهيمي الشريف والعادات المتصل به الرابع
. وتوصلت الدراسة إلى أن المسجد اإلبراهيمي هو سيدنا إبراهيم والروايات الشعبية

ليل وحاراتها وعاوالتها محور الحكايات الشعبية في الخليل، وهو مركز مدينة الخ
والقرى المجاورة، وله تأثير اجتماعي عليها، وأوصت الدراسة بمزيد من االهتمام 
العالمي واإلسالمي بالمسجد اإلبراهيمي وحمايته من العدوان الصهيوني الهادف 

 إلى تهويده، وتأمين صالة المسلمين فيه.
 –المأثورات الشعبية  –المسجد اإلبراهيمي  –: مدينة الخليل كلمات مفتاحية
 فلسطين. –التاريخ الشفوي 

Abstract 

The study aimed to explain the role of the Ibrahimi Mosque in 

popular folklore and oral memory in the Hebron region and its 

impact on the population. The study attempted to answer 

questions related to the role of the Ibrahimi Mosque in folklore 

and its associated traditions. The study has its importance 

through its interest in the folklore that the Arab Library needs. 

The study followed the descriptive research approach, the 

study included five researches, the first dealt with the city of 

Khalil Rahman, the second dealt with the Ibrahimi Mosque in 

folklore, the third dealt with angles and ways, and the fourth 

dealt with the services of the Ibrahimi Mosque and related 
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customs, and the fifth dealt with Abraham and the folk 

narrations. The study concluded that the Ibrahimi Mosque is 

the center of folk tales in Hebron, which is the center of the 

city of Hebron, its neighborhoods, its families, and the 

neighboring villages, and has a social impact on them, and the 

study recommended more global and Islamic interest in the 

Ibrahimi Mosque and its protection from the Zionist 

aggression aimed at Judaizing it and ensuring Muslim prayers 

in it. 

Key words: The City of Hebron - the Ibrahimi Mosque - Folk 

Traditions - Oral History – Palestine. 

               مقدمة: 
 أقدم إحدى هيفأقدم الحضارات في العالم،  واحدة منمدينة الخليل  نشأت في

 وُتعدّ تميزت عن باقي المدن الفلسطينية بعد القدس،  وقدتاريخًا وحضارة،  المدن
أكرمها  ثحيرابع مدينة إسالمية مقدسة: مكة المكرمة، المدينة المنورة، القدس، 

 بيت خليل الرحمن إبراهيم عليه السالم فيها. باحتضاناهلل 
تعتبر مدينة الخليل من المدن الشرق أوسطية القليلة التي حافظت على استمرارية 
االستقرار البشري فيها على مر العصور على الرغم من عمليات التدمير والتهجير 

اء هذه االستمرارية في قدسيتها المستمرة التي تعرضت لها، وقد يكمن السبب من ور 
المميزة من جانب وموقعها االستراتيجي والخصب من ناحية أخرى، فهي تقع في 

شمااًل. وخطي  30,23و 30,29جنوب الضفة الغربية عند التقاء داورتي عرض 
وهذا الموقع جعل الخليل في موقع متوسط نسبيًا لفلسطين إاّل  32,0و 32,4 طول

مال الشرقي منه إلى الجنوب الغربي، وقد أنشوت المدينة على أّنها أقرب إلى الش
 سفحي جبل الرميدة والرأس.

 مشكلة الدراسة:
يتعرض المسجد االبراهيمي الشريف الى تهويد من قبل الجانب االسراويلي وطمس 
معالمه حيث تم تقسيمه بعد مجزرة المسجد التي ارتكبها براوخ جولدشتاين والمسجد 
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بات حديدية واجراءات أمنية مشددة وتمنع الصالة فيه خاصة في االن محاط ببوا
وأمام هذا الوضع، وجد الباحثان أن هناف  األيام والمناسبات واألعياد اليهودية،

 حاجة ماسة لدراسة هذا النمط من التراث الشعبي وعليه يمكن اإلشارة إلى ما يلي:
لمرتبطة بالمسجد في * هناف تساؤالت واضحة حول دور المأثورات الشعبية ا 

 التأثير في حياة عامة الناس.
* يتعرض المسجد اإلبراهيمي الشريف إلى حملة شرسة من الجيد اإلسراويلي 

 للسيطرة عليه.
 أسئلة الدراسة:

 حاولت الدراسة اإلجابة على األسولة اآلتية:    
 الشعبية؟اإلبراهيمي في المأثورات  دور المسجدما  -0
 شاوعة المرتبطة بالمسجد اإلبراهيمي الشريف في الخليل؟التقاليد ال ما -2
  اإلبراهيمي؟سبب ارتباط كثير من العادات الشعبية بالمسجد  ما -3
القصص والحكايا التي كانت تدور حول المسجد اإلبراهيمي والمدينة  ما -4

 الموجود فيها المسجد.  
 أهداف الدراسة:

التراث الفلسطيني لتنميتها والمحافظة العمل على إحياء الجوانب االيجابية من  .0
 عليها من خالل جمع القصص والمأثورات الشعبية التي دارت حول المسجد.

نقل صورة حية عن المجريات والحمالت الشرسة التي يتعرض لها المسجد من  .2
 الجيد اإلسراويلي للسيطرة عليه.

ما يمكن  تحريف الضمير العربي والدعوة إلى صحوة عربية حرة تحاول تقديم .3
عمله من أجل إخراج المسجد الشريف مما هو فيه، ولمنع إحاكة المؤامرات 

 الهادفة إلى تهويده وضمه إلى قاومة المقدسات اإلسراويلية. 
  



 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــ

 159 

 أهمية الدراسة: 
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات والبحوث القليلة والنادرة التي تتناول مثل هذا  .0

ى المأثورات الشعبية الخاصة بالمسجد الموضوع في فلسطين والتي تركز عل
 الشريف. 

يرجى من هذه الدراسة أن تعطي إضافة علمية إلى المكتبة المحلية والتي هي  .2
 بحاجة إلى مثل هذا النوع من الدراسات.

 مصطلحات الدراسة:
   :العادات

هي مجموعة من األعمال والممارسات والسلوف اليومي الذي يقوم به أفراد الجماعة 
حدة، ويتكرر القيام بها وعملها حتى يعتادوا عليها وتصبح جزءًا من سلوكهم الوا

وأعمال  هي أفعالاليومي ويصعب تغييره والتخلص منه، مثل األفراح واألتراح. أو 
وألوان سلوف تنشأ في قلب الجماعة بصفة تلقاوية لخدمة وظاوفها وأغراضها من 

 .(1)صبح عامة حينما يكثر انتشارهاأجل تقوية الروابط والتجانس بين أفرادها وت
 التقاليد:  

هي أعمال يقوم بها مجموعة من الناس وليس كل األفراد ومن ذلف تكرار العادات 
الموروثة بمرور الزمن كلبس الكوفية والقمباز والثوب المطرز. أو هي طاوفة من 

ا شأن قواعد السلوف الخاصة بطبيعة معينة أو طاوفة معينة أو بيوة محلية شانه
 .(2) واإللزامالعادات بالجبر 

جراءاتها  :منهج الدراسة وا 
تتبع الدراسة المنهج الوصفي الذي يسير وفق الخطوات اآلتية: الجانب الوصفي لواقع 

 العادات والتقاليد الشعبية والمأثورات الشعبية المرتبطة بالمسجد االبراهيمي الشريف.
                                                           

جامعة النجاح الوطنية -الفلسطينية ( جرادات، الصلح العشاوري وحل النزاعات في فلسطين، داورة المعارف1)
 .22-03م. ص 2104

 .22( المرجع نفسه، ص 2)
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ل مدينة خليل الرحمن، وتناول الثاني خمسة بحوث، تناول األو في الدراسة  وجاءت
المسجد اإلبراهيمي الشريف في المأثورات الشعبية، وتناول الثالث الزوايا والسبل، 
وتناول الرابع خدمات المسجد االبراهيمي الشريف والعادات المتصل به، وتناول 

 الخامس سيدنا إبراهيم والروايات الشعبية.
 مدينة خليل الرحمن  المبحث األول:

 التسمية: أوال:
لقد أطلق الكنعانيون على هذه المدينة اسم أربع نسبة إلى ملكها العربي أربع 

وعرفت باسم حبرون وحبري، وكذلف "ماتلون،  المنتمي إلى قبيلة العناقيين،
 .وكفرون" وخليل الرحمن ونهاية الخليل كاستلوم،

 )1(جبال أربع. بعض الروايات تقول أّنها سميت باسم أربع ألنها مقامة على 
وهناف اسم حبرون وتعني الوحدة والتجمع، والخليل نسبة الى سيدنا ابراهيم الخليل 

 (2)عليه السالم.
 ثانيا: الخليل عبر التاريخ:

ق.م حيث  3211تشير اآلثار إلى أن تاريخ مدينة الخليل يعود إلى أكثر من  
ق.م. وقد  0211 – 3211حكمت المدينة من قبل الكنعانيين في الفترة ما بين 

، وقد دفن فيها هو .وفد إليها النبي إبراهيم عليه السالم في القرن التاسع عشر ق.م
وزوجته سارة وولده اسحق وزوجته رفقه، وولده يوسف بعد أن نقلت جثتيهما من 

 مصر.
ثّم اتخذها ، خضعت المدينة لحكم العبرانيين الذين خرجوا مع موسى من مصر

 قاعدة له ألكثر من سبع سنين.سليمان عليه السالم 
                                                           

(  عباد، عبد الرحمن: المعالم االسالمية المنوي الحاقها بالتراث اليهودي، اصدار هيوة العلماء والدعاة في 1)
 .080م، ص 2102بيت المقدس، -فلسطين

 .080(  عباد، المعالم اإلسالمية، ص 2)
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حيث تم االهتمام بالمدينة  ،836خضعت مدينة الخليل للحكم اإلسالمي عام 
 ألهميتها الدينية، إذ تضم رفات عددًا من األنبياء خاصة خليل الرحمن. 

م 0086سقطت الخليل في يد الصليبيين وأطلقوا عليها اسم أبراهام، وفي عام 
المغولي المدمر كغيرها من المدن الفلسطينية ودخلت تعرضت الخليل أيضًا للغزو 

وقد اهتم بها سالطين المماليف  0208تحت الحكم المملوكي واستمر حتى عام 
 فأصبحت مركزًا للبريد خاصة مصر وغزة وغور الصافي والشوبف.

م وارتبط اسمها بظروف 0900خضعت الخليل أيضًا لالنتداب البريطاني عام  
ما زالت الخليل و ولى وانتصار الحلفاء على الدولة العثمانية. الحرب العالمية األ

 تخضع لالحتالل الصهيوني إلى يومنا هذا. 
تميزت الخليل باعتدال مناخها وبخصوبة تربتها التي اشتهرت بزراعة أشجار 
العنب في أغلب أراضيها حتى ارتبط اسم مدينة الخليل بشجرة العنب، فكان 

الشكل المعماري  أدل على ذلف من ال، و (1)دباء والشعراءمصدر إلهام العديد من األ
المتمثل بمباني البلدة القديمة أو و  ،الحضارة العريقة ه لهاالحضاري الذي أورثت

الخليل العتيقة أو الخليل األصل، ألن قصصنا وحكاياتنا الشعبية والتراثية ستكون 
 نابعة من الخليل األصل.  

لق بالمسجد اإلبراهيمي الشريف، وألجل ذلف ال بد إن محور قصصنا وحكاياتنا تتع
لنا من التعرف على المسجد اإلبراهيمي قبل أن ندخل على موضوع الحكايات 

 والقصص الشعبية والتراثية.
  

                                                           

 الخليل والمقيم في األردن.-اء الخليل: عز الدين المناصرة، من بلدة بني نعيم(  من شعر 1)
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 : (1)حارات الخليل القديمة التي تحيط بالمسجد والعائالت التي كانت تسكنها ثالثا:
ت تحيط بالمسجد، أي تلف المباني القديمة إّن الخليل قديمًا هي المنطقة التي كان

القريبة من المسجد، ويبدو أّن المصدر الوحيد الذي ذكر أسماء حارات الخليل هو 
صاحب األنس، وقد ذكرها باالسم دون إعطاء تفاصيل عن مساحتها أو سكانها أو 
تطورها العمراني، ويذكر أّن بعض هذه الحارات قد اندرس أو تغير اسمه زمن 

لف )مطلع القرن السادس عشر( مثل حارة الجبارين التي كانت تعرف قديمًا المؤ 
 بحارة " الفستقة " وحارة "الحدابنة" وحارة "الشعابنة ". 

وهي عبارة عن اثنتي عشرة حارة، حيث أّن تعداد السكان في تلف الفترة لم يكن 
رت البلدة كبيرًا. والحارات التي كانت تحيط بالمسجد اإلبراهيمي الشريف " حا

 القديمة هي على النحو التالي: 
وقد حملت اسم الصنعة التي تركزت فيها وقد اشتهرت بحود  حارة القزازين: -0

دنديس، وحود الشعراوي، وسكنتها كذلف عاوالت بدر والشرباتي وجمجوم 
 والجعبة والعويوي والشلودي واقنيبي. 

ين غربًا، وقد اشتهرت بكثرة وتقع بين حارة العقابة شرقًا والقزاز  حارة السواكنة: -2
أحواشها ومنها : حود زاهده، و فراح، و نيروخ، وأبو سرية، والدميري، وأبو 
عصب، وسيد أحمد، وأبو غليون، وأبو شخدم، وعبيد، وعلما، وحود أبو صوفه، 

 والنكد والنتشة.
وهي حارة الدارية: وسميت بهذا االسم نسبة إلى الداريين كما  دار:حارة بني   -3

ر مجير الدين في كتابه األنس الجليل " أي الذين يتصل نسبهم بالصحابي يذك
وقد ضمت أحواد الصاحب، وشبانه، والخطيب، والقاعود، ، الجليل تميم الداري"

 ومجاهد، والقصراوي، وبيوض، والحلواني.
                                                           

م، ص 2116(  الجعبة، نظمي، وآخرون: الخليل القديمة سحر مدينة وعمارة تاريخية، لجنة إعمار الخليل، 1)
011 ،012 ،014 ،012،018 ،019 ،001 ،000. 
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 يكون للمعنىوهي إلى الشمال الغربي للحرم اإلبراهيمي، وقد  العقابة:حارة  -4
الجلود وصناعتها، وتعرف كذلف بمحلة الدراويد، وقد سكنتها عالقة بدباغة 

 عاوالت مجاهد والدويف وأبو ميزر، والحرباوي والمغربي.
وتقع إلى جانب المسجد اإلبراهيمي وتلتف حوله من الشرق  القلعة:حارة  -2

والجنوب والغرب، وسمتها سجالت المحاكم الشرعية باسم حارة الخدمة وذلف 
على خدمة المسجد، وسكنتها عاوالت الحموري، والزرو، وأبو بسبب قيام سكانها 

دريس ومطاوع، والبكري، وسنقرط، والقيمري، واإلمام واألنصاري،  الفيالت، واا
 وطهبوب، واألشهب.

وتقع إلى الغرب من المسجد، وقد سكنتها عاوالت سدر،  الحوشية:حارة  -8
 وزيتون، والسيوري، والجبريني، وأبو شمسية، وكاشور.

هذه الحارة إلى الغرب من المسجد اإلبراهيمي، وسكنتها  تقعالمحتسبية: ة حار  -0
 .وقفيشة، والشريفعاوالت المحتسب، 

يبدو أّن الحارة استعارة اسمها من المدرسة التي بجانبها، وهي  المدرسة:حارة  -6
عاوالت المحتسب، في الوقت الحالي، وقد  الوطنية وتسكنهامدرسة المعارف 

بانة، وأبو ارميلة، وأبو رجب، وسلطان، وشاور، والزرو، سكنتها عاوالت ش
 والزعتري.

ذكرها صاحب األنس، وهي مرتفعة على علو في سفح جبل،  األكراد:حارة  -9
وهي شرق المسجد، وقد اكتسبت الحارة اسمها من العاوالت التي سكنتها والتي 

ة  يعتقد أّنها قدمت مع جيود صالح الدين األيوبي ومنها : سدر، ومرق
 والعسيلي وفراح، ونيروخ، وأبو خلف.

 : وقد ذكرها صاحب األنس ضمن حارات المدينة،حارتا النصارى واليهود -01
وقد قام المستوطنون بتدمير األبنية والمساكن القديمة في هذه الحارة في 

م، وتم االنتهاء من إقامة مبان كبيرة وفق طراز معماري جديد. وبال 0962عام
 قي حارات الخليل القديمة. شخصية منسجمة مع با
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: وتقع إلى الجنوب الشرقي من المسجد، وقد ذكرها صاحب حارة المشارقة -00
األنس ب "حارة المشرقية " ونتيجة خالف حصل بين عاوالت تلف الحارة، 
 فأصبحت تميز بحارة المشارقة الفوقة والمشارقة التحتا، وسكنت هذه الحارة

، ودعنا، والجعبري، أما المشارقة التحتا فقد عاوالت جابر، والساليمة، والهشلمون
 سكنتها عاوالت غيث، وجويحان، والرجبي. 

: ذكره صاحب األنس بحارة رأس قيطون، ويقع جنوب غرب حارة قيطون -02
البلدة القديمة، وسمي بهذا االسم نسبة ألحد األولياء ويدعى قيطون، وفيه زاوية 

عر إبراهيم بن زقاعة في قصيدة تحمل اسمه، وهي داخل مغارة، وفد مدحها الشا
 له، حيث قال: 

 عند المشاهد من غرب قيطون   يا ما ألذ أويقات لنا سلفت               
 ، والشويكي.سنينةومن العاوالت التي سكنتها القيسي، والكركي، وأبو 

قال : أّنه يقوم على عمل دراسة  (1)وفي مقابلة مع السيد حسن أبو حماد غيث
يل القديمة، وأّنه قد صمم خريطة تحمل أسماء كل حارة، ومكان لحارات الخل

وقوعها من المسجد اإلبراهيمي الشريف، وأسماء العاوالت التي كانت تسكنها قبل 
التوسع والتطور العمراني نتيجة االنفجار السكاني في المدينة، ولكن السيد حسن 

ن وثيقته هذه الحارات هذا ال يقتصر على حارات البلدة القديمة فحسب ولكنه يضم
الواقعة خارج نطاق البلدة القديمة، وقال أّنه ما زال يبحث عن أسماء العاوالت التي 
سكنت المدينة في الماضي، ويجري مقابالت مع أشخاص من هذه العاوالت التي 

 ما زال امتدادها إلى يومنا هذا.
انظر ملحق -ازهاوقد ضمن اللقاء بأخذ صورة للخريطة التي ما زال يعمل على انج

 الصور.
  

                                                           

 م.04/00/2101تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ  (  أبو حماد، حسن محمد: مقابلة أجراها: نجاح أبو1)
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 وارتباطه بأنحاء المدينة:  رابعًا: جغرافية المسجد اإلبراهيمي
 ،(1)النبي النتشة جولة في المنطقة التي يسكنها المهندس تحسين عبدبلباحث ا قام

دخال مغارة الزقاعة لعمل جولة داخل المغارة، وأثناء ف ،"الحاووز األول"والمسماة: 
فقال المهندس تحسين: أّن الروايات تقول  جودًا داخل المغارة.ذلف رأيا سردابًا مو 

ذات يوم ترف في تركها أّن ابن زقاعة الذي عاد في هذه المغارة، كانت له هرة 
مدخل السرداب، ونزل إلى المسجد اإلبراهيمي على دابته من المغارة التي تقع في 

وشارع وادي التفاح، وباب الحاووز األول باتجاه المسجد مارًا بشارع سقاق الهيد، 
الزاوية، والشاللة، والبلدة القديمة بحاراتها المتعددة إلى أن وصل المسجد 
اإلبراهيمي، فوجد الهرة أمام المسجد، وهذا يدل على أّن السرداب الموجود في 

 يصل بالمسجد الشريف. ةمغارة الزقاع
التوراة  لمذكور فيا"عيسو"  أّن مسجد العيص المقام على مقام العيص (2)وُيروى

والدالول تشير  أّنه مربوط بسرداب يربط مقام العيص بالمسجد اإلبراهيمي الشريف.
إلى أّن هناف هواء داخل الحفر، وهذا يعني أّن هناف طريق قد يصل إلى المسجد 

 .اإلبراهيمي
 :المسجد اإلبراهيمي الشريف

عتبر أهم المنشآت إّن المسجد اإلبراهيمي المقام على أراضي مدينة الخليل ي
المعمارية التي ارتبطت باسم مدينة الخليل، يقع المسجد إلى الجنوب الشرقي من 

 (3)المدينة الحديثة، ويحيط بالمسجد سور ضخم يعرف "بالحير".
                                                           

( النتشة، تحسين عبد النبي: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 1)
عاما، يقيم في حي الحاووز األول بالخليل، وهو محاضر في جامعة بوليتكنيف  82م. عمره 00/00/2101

 فلسطين سابقًا.
لرواية من الذاكرة الشفوية وهناف مؤشرات على وجود السرداب من خالل قيام السكان بعمل حفر امتصاصية (  ا2)

 هوايات صخرية تمتد من سعير باتجاه بيت عينون وباتجاه الحرم االبراهيمي الشريف.-ووجود فوهات وفراغات
خليل الرحمن، الخليل: مركز البحث  (  عمرو، يونس، وأبو ساره، نجاح: رقوم المسجد اإلبراهيمي الشريف في3)

 .6م، ص 0969العلمي، جامعة الخليل، 
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تأتي أهمية المسجد اإلبراهيمي لكونه يقوم على المغارة التي تضم قبور األنبياء 
م السالم جميعًا وبمزاوهم مشهد قبر سيدنا إبراهيم واسحق ويعقوب وأزواجهم عليه

يوسف عليه السالم.  حيث يعتبر هذا المسجد مزارًا للديانات السماوية. حيث أّن 
لهم، قبل الميالد  تقديساً هيرودوت الكبير األدومي بنى الحير فوق مدافن األنبياء 

 بفترة وجيزة. 
بعة أمتار بارتفاع بني السور بحجارة ضخمة بلا طول بعضها ما يزيد على الس

يقارب المتر، ويصل ارتفاع البناء على بعض المواضع إلى ما يزيد على الخمسة 
عشر مترًا، ويرجح أّن "السور من بقايا بناء أقامه هيرودس األدومي في فترة حكمه 

 (1)م( ".4 –ق.م  30للمدينة )
ن عفرون بن شيد السور فوق مغارة المكفيلة التي اشتراها إبراهيم عليه السالم م

 صوحر الحشي، والتي هي مرقد األنبياء إبراهيم ويعقوب وأزواجهم عليهم السالم.
المسجد يدعى بالمسجد أو قبور الملوف. إّن المعبد األصلي هيردويون بني بشكل 

م حيث أّن 3م وسمكها 21داوري والجدران التابعات للمعبد يبلا ارتفاعها حوالي 
 هذه األيام من العصر الهيروودي. األساس في المسجد الموجود في

إّن الجزء األساسي من البناء هو كنيسة بيزنطية والتي كانت عبارة عن زيادة في  
الكنيسة البيزنطية والتي كان يستخدمها الحجاج المسيحيين قي أثناء زيارتهم إلى 

ت بلوطة سيدنا إبراهيم عليه السالم. إّن المحراب واألقواس والمحراب والقبب أضيف
في العصر األموي والمملوكي. داخل المسجد اإلبراهيمي مقسم إلى أربع أعمدة إلى 

 ساحة وأجزاء أخرى.
 إّن مقبرة األنبياء هي عبارة عن المدخل إلى المسجد حيث أن القبور هي كالتالي: 

 إلى اليسار من المدخل لسارة حيث زين المقام قي العصر التركي. 
قابل مسجد الرسول عليه السالم في مكة وهو فريد إّن المحراب داخل المسجد ي 

تعرض المسجد وال يزال يتعرض  بألوانه المختلفة من المرمر والفسيفساء.
                                                           

 (  المرجع نفسه والصفحة.1)



 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــ

 167 

العتداءات اإلسراويليين بهدف تحويله إلى معبد يهودي ومن أفظع ما تعرض له 
من قبل  0994\ 2\ 22المجزرة التي ارتكبت في الخامس عشر من رمضان، 

حد مستوطني كريات أربع. بينما كان المصلون ساجدين في صالة أ: جولدشتاين
مصليًا، فضاًل عن جرح العشرات،  29الفجر، وقد ذهب ضحية هذه المجزرة 

هذه المذبحة قسم المسجد بين المسلمين واليهود كسابقة في تاريخ  إثروعلى 
   (1)المساجد اإلسالمية. 

 ي المأثورات الشعبية:المسجد اإلبراهيمي الشريف ف المبحث الثاني:
 : قصة بناء المسجد اإلبراهيمي الشريف حسب ما ورد في الحكايات الشعبية: أوالً 

*  تقول الحكاية أّن سيدنا إبراهيم عليه السالم عندما جاء من بلده أور في العراق 
إلى مدينة الخليل حيث كان يركب ناقته، وعندما وصل إلى مدينة الخليل من جهة 

عندها  في منطقة بور حر الرامة في وقتنا هذا، بركت الناقة هناف.الشمال، أي 
اعتقد سيدنا إبراهيم عليه السالم أّن اهلل يأمره أن يبني بيتًا للعبادة في ذلف المكان. 
 عندها بدأ سيدنا إبراهيم عليه السالم بوضع القواعد واألساسات لهذا البيت.

رم الرامة. وهذا البناء ما زال قاومًا إلى وبالفعل تم بناء ورفع بعض المداميف لبور ح
يومنا هذا، لكن الناقة ما لبثت أن قامت من مكانها قبل أن يكمل نبي اهلل إبراهيم 
بناء البيت الذي بدأه. عندها توقف سيدنا إبراهيم عليه السالم عن إكمال البناء، 

لت إلى وسط باتجاه الجنوب، إلى أن وص التي سارتوأخذ يتابع اتجاه سير الناقة 
المدينة وبركت هناف فترة طويلة. عندها تأكد سيدنا إبراهيم عليه السالم أّن هذا 

 )المسجدالمكان هو المكان الذي يأمره اهلل أن يبني فيه بيته، فبدأ ببناء البيت 
إلى أن اكتمل البناء في المكان الذي بركت فيه الناقة، وتسمى البيت  اإلبراهيمي(

 (2)اهيم الخليل عليه السالم. باسم نبي اهلل إبر 
                                                           

(1 )https://ar.wikipedia.org/wiki.مذبحة_الحرم_اإلبراهيمي/ 
 سنة، سكان الخليل.    40( أبو تركي، نجاح )الباحثة(: مدرِّسة في مدرسة القدس في الخليل ، العمر : 2)
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هذه الرواية تناقلتها األجيال جياًل عن جيل. لكن الكتب التاريخية لم تشر إلى مثل 
 هذه الروايات، ولم تشر إلى أي عالقة بين المبنيين. 

لى المسجد اإلبراهيمي، يجد أّن المبنيين قد بنيا  لكن الزاور إلى بور حرم الرامة، واا
 بنفس الحجارة. 

أنزل اهلل  الرامة(حرم  )بوركن يقال أّن سيدنا إبراهيم في فترة إقامته في نمرا " ول
عليه المالوكة مبشرين بابنه اسحق ومنذرين بهالف قوم لوط بعد الماوة الثامنة 

 (1)عشرة قبل الميالد ".
)علمًا أّنه لم يتبق من بناء بور حرم الرامة سوى ثالثة مداميف فقط على أّن أغلب 

 (2)ؤكد أن البناء لم يكتمل ولكن البور المقدسة ما زالت قاومة إلى اليوم(.الكتب ت
*   في لقاء السيد عبدالودود أبو تركي من سكان مدينة الخليل قال :إّن الجن هم  

من بنى المسجد اإلبراهيمي الشريف بأمر من سيدنا سليمان عليه السالم، فسيدنا 
أن دفن زوجته سارة في الغار المقام عليه  إبراهيم هو الذي بدأ بناء المسجد، بعد

المسجد، ولكن الجن وبأمر من سليمان عليه السالم هم الذين أكملوا بناءه بالصورة 
القاومة عليه في وقتنا الحاضر)أي من وضع الحجارة الكبيرة لسور المسجد(، 

 (3). فسيدنا سليمان كان ملكًا لإلنس والجن، وكان يأمر فيطاع
ذلف إلى عظم وكبر حجم الحجارة التي بني فيها المسجد  يرجع الناس في

 اإلبراهيمي، لذلف اعتقد الناس أّن الجن هم من بنى المسجد اإلبراهيمي. 
ولكن كيف جاء هذا االعتقاد لدى الناس "بأّن سيدنا سليمان هو الذي أمر الجن 

 ؟ببناء المسجد اإلبراهيمي"
                                                           

 . 22م، ص 2111دار األيتام اإلسالمية، -صالح، محمد ذياب: الخليل عربية إسالمية، لقدس( أبو 1)
 .38( الجعبة، وآخرون، الخليل القديمة، ص 2)
( أبو تركي، عبد الودود عبد الحكيم: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 3)

 م.01/00/2101
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سليمان عليه السالم كان حاكمًا لإلنس  قد يكون هذا المعتقد جاء نتيجة أّن سيدنا
والجن وأّنه كان يأمر الريح فتلبي، وكل المخلوقات كانت تأتمر بأمره فتطيع بأمر 

 اهلل تعالى، وكان يأمر الجن فتطيع أيضًا.
 -عليه السالم  –)هناف رواية أخرى يرددها أهل الخليل وهي أّن سيدنا إبراهيم 

بر زوجه سارة بعد وفاتها "وهذا يخالف الصواب"( حول ق أمر الجن ببناء هذا الحير
(1) 

ولكن مجير الدين الحنبلي في كتابه األنس الجليل في تاريخ القدس والخليل )روى 
أن سليمان عليه السالم لما فرغ من بناء بيت المقدس أوحى اهلل إليه: يا ابن داود 

رف، فخرج ابن على قبر خليلي حيرًا حتى يكون لمن يأتي من بعدف لكي يع
سليمان وبنو إسراويل من بيت المقدس حتى قدم أرض كنعان وطاف فلم يصبه 
فرجع إلى بيت المقدس، فأوحى اهلل إليه، امض فمّنف ترى نورًا من السماء إلى 
األرض فمّنه نور خليلي إبراهيم. فخرج سليمان مرة ثانية وأمر الجن فبنوا في 

رب من مدينة سيدنا الخليل عليه السالم الموضع الذي يقال له: الرامة، وهو بالق
عن جهة الشمال قبلي قرية حلحول التي بها قبر يونس عليه السالم. فأوحى اهلل 
تعالى إليه: أن هذا ليس الموضع، ولكن انظر إلى النور المتدلي من السماء إلى 
األرض فابن. فخرج سليمان عليه السالم فنظر فمذا النور على بقعة من بقاع 

    (2)وعلم ذلف هو المقصود، فبنى الحير على البقعة(.  حبرون
  -:الخليل )َقْد ِجلد الثور َقْد(ثانيا: قصة شراء سيدنا إبراهيم عليه السالم ألرض 

من سكان مدينة الخليل  (3)*    في مقابلة مع السيدة مريم عبدا لجواد وزوز 
مدينة الخليل كي يبني قالت: إّن سيدنا إبراهيم عندما أراد أن يشتري مكان في 

                                                           

 . 26ل عربية إسالمية، ص (  أبو صالح، الخلي1)
(الحنبلي، مجير الدين: األنس الخليل في تاريخ القدس والخليل، تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد أبو تّبانة، 2)

 .22، ص0الخليل: مكتبة دنديس ج
م. 3/00/201( وزوز، مريم عبد الجواد: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 3)

 عاما. 01سكان الخليل عمرها
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عليه بيتًا هلل ) للعبادة (، طلب من شخص من الحوثيين " سكان الخليل األصليين 
" أن يبيعه أرضًا يبني عليه بيتًا في الخليل، فرض هذا الشخص بيعه. عندها 
طلب منه سيدنا إبراهيم عليه السالم أن يبيعه قد جلد الثور، فوافق، فأحضر سيدنا 

ور وعندما أراد أن يكيل له قد جلد الثور، أخذ سيدنا إبراهيم يسحب إبراهيم جلد الث
جلد الثور فأخذت خيوط جلد الثور تتمدد مثل خيوط سير الغربال إلى أن وصل 
الكيل بخيوط جلد الثور إلى كل أراضي مدينة الخليل، حتى وصلت إلى حدود 

 أراضي الظاهرية.
التي اشتراها سيدنا إبراهيم عليه وهناف مقوالت أخرى تقول: إلى أن األراضي   

السالم وصلت نابلس، وأريحا، وغرب يافا، وجنوب السبع. أي أّن كل هذه 
 األراضي أصبحت ملكًا لسيدنا إبراهيم عليه السالم.

     .-سبحانه وتعالى  -طبعًا هذا كله بأمر من اهلل  
بني عليها المسجد تشير الكتب التاريخية إلى أّن سيدنا إبراهيم اشترى األرض التي 

اإلبراهيمي من عوفر بن صوحر الحشي، أما الطريقة التي اشتراها منه لم تصلنا 
نما هذه روايات تناقلتها األجيال جياًل عن جيل ال ندري مدى صحت  تفاصيلها واا

 محتواها. 
ولكن هناف قصة تقول: "كانت حياة سارة ماوة وسبع وعشرون سنة، وماتت في 

في أرض كنعان، فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها وقام  قرية أربع هي حبرون
من أمام بيته وكلم بني حث قاواًل: أنا غريب عندكم أعطوني ملف قبر عندكم 
ألدفن ميتي من أمامي.  فأجاب بنو حث إبراهيم قاولين له: اسمعنا يا سيدي أنت 

نا قبره عنف حتى ال رويس من اهلل بيننا في أفضل قبورنا ادفن ميتف، ال يمنع أحد م
 تدفن ميتف.

ودفن إبراهيم عليه السالم في نفس مغارة المكفيال والتي تعني الضعف أو 
المتقابلين، وهذا ما نشره الدكتور يونس عمرو من الناحية اللغوية أو النظرية والتي 

اسمعني أرضًا بأربعماوة  سيدي:يا "اشتراها من عفرون بن صوحر الحثي قاواًل له: 
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فضة ما هي بيني وبينف، فسمع إبراهيم لعفرون، ووزن إبراهيم لعفرون التي شيقل 
ولكن  . (1)ذكرها في مسامع بني حث أربعماوة شيقل فضة جاوزة عند التجار"

مقولة )قد جلد الثور قد( مقولة سمعناها وما زلنا نسمعها إلى يومنا هذا في مدينة 
 الخليل.

 ثالثا: التبرك في زيارة المسجد: 
 رة مقامات األنبياء والدعاء عندها:زيا

ال شف أن زيارة المساجد هي عادة يحثنا عليها ديننا الحنيف، وأّن الناس تقطع 
المسافات من أجل الوصول إلى المساجد التي تشد الرحال إليها )المسجد الحرام، 
والمسجد النبوي، والمسجد األقصى( لقدسيتها وألهميتها في اإلسالم. وال شف في 

المسجد اإلبراهيمي الشريف يعد رابع مسجد مقدس في العالم، فهو موجود في  أنّ 
 مدينة خليل الرحمن، ومدينة الخليل هي حقًا رابع مدينة مقدسة في العالم. 

ومن أجل ذلف فقد أصبح المسجد اإلبراهيمي مزارًا للمسلمين من شتى أنحاء 
 كًا وتيمنًا به رجااًل ونساًء. العالم، لزيارة قبر سيدنا إبراهيم عليه السالم، تبر 

ولكن هذه العادة موجودة عند النساء أكثر منها عند الرجال. ألّن المرأة تشعر أّنها 
قليلة الحظ في هذه الحياة، فتتوجه إلى المساجد للصالة والدعاء وزيارة المقامات، 

 والتعلق بحماية المقامات، رافعة أكفها باألدعية المأثورة.
وهي جارة للحرم اإلبراهيمي في مدينة ( 2)مع السيدة أنعام أبو حديد  *  وفي مقابلة

الخليل قالت: المرأة عندما تزور مقام سيدنا إبراهيم تقوم بالدعاء عنده باألدعية 
المأثورة، كأن تقول: الصالة والسالم عليف يا سيدنا إبراهيم، وتدعو اهلل أن ينفعها 

أو بعض الصور القصيرة، ثم تضمر الدعاء  ببركته، ثم تقرأ بعض اآليات القرآنية
 الذي بداخلها وتدعوه ببركة سيدنا إبراهيم. 

                                                           

 .  22( أبو صالح، الخليل عربية إسالمية، ص 1)
( أبو حديد، أنعام عبد الجليل: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 2)
 عاما. 01م. من سكان جوار الحرم االبراهيمي الشريف، العمر 8/00/2101



 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــ

 172 

تقول عند الدعاء عند مقام سيدنا إبراهيم ال بد من الدعاء عند كل مقامات األنبياء 
وبالذات عند مقام سيدنا اسحق عليه السالم، تقول السيدة إنعام أّن سيدنا اسحق 

دعاء عنده، ألّنه يحب أن يسمع دعاء المؤمنين ويرجو نزق وال بد من زيارته وال
 من اهلل أن يستجيب له.

تقول أيضًا أّنه بعد زيارة المقامات ال بد من زيارة الغار والدعاء عنده، والتملس 
نما يزور الرجال المقامات كذلف،  ببركته. ال يقتصر األمر على النساء فحسب، واا

 تهتم بهذه األمور أكثر من الرجل.  ولكن كما أسلفنا سابقًا فمّن المرأة
ضاءة المقامات وتقديم البخور:  رابعا: النذور وا 

فالمرأة كثيرة النذور، وتكثر من زيارة مقامات األنبياء واألولياء والقبور، تقربًا من  
 اهلل عز وجل. ألّن هذه الزيارات تشعرها بالراحة النفسية وتشعرها باألمان أيضًا.     

: أّن المرأة إذا نذرت أن تضيء مقام سيدنا (1)السيدة إنعام أبو حديد  تقول الراوية
إبراهيم فمّنها تأخذ معها الزيت، وتقدمه إلى الخدم الذين يقومون على خدمة 
مقامات األنبياء، وتطلب إليهم أن يضيؤوا مقام سيدنا إبراهيم عليه السالم، أو تقدم 

 الطريقة التي اعتادوا عليها.إليهم النقود وتطلب إليهم إضاءة المقام ب
تقول أيضًا: أّن الخدم يفتحون المقام ويدخلون القناديل المملوءة بالزيت إلى مقامات 
األنبياء وبذلف تكون المرأة قد أوفت بنذرها تجاه سيدنا إبراهيم، فتشعر براحة نفسيه، 

 .ألّنها تشعر باألمان لقربها من اهلل عز وجل
م أبو حديد قالت: أّن المرأة تنذر هذه النذور عندما تدعو *   وفي لقاء السيدة إنعا

اهلل أن يحقق لها أمرًا ما، مثل أن يعيد لها أوالد، إذا كان يموت لها أوالد، أو إذا 
كان على زوجها دين، واستطاع زوجها أن يفف دينه، أو إذا كبر ابنها ودخل 

ت، وما إلى ذلف من الجامعة أو تزوج، أو تأخرت ابنتها عن الزواج، ثّم تزوج
أمور، فمّنها تنذر أن تزور مقام سيدنا إبراهيم وتقوم بمضاءة المقام. وتقف بالمقام 

 وتتعلق بحمايته وتدعو بأدعية عند مقام سيدنا إبراهيم حتى يستجيب اهلل دعاءها.
                                                           

 ( أبو حديد، مقابلة.1)
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*   تقول السيدة إنعام أيضًا: أّن المرأة تنذر أن تضع البخور في مقام سيدنا 
ه السالم، ولذلف فمّنها تشتري البخور وتحمله معها وترميه من الشباف إبراهيم علي

إلى مقام سيدنا إبراهيم عليه السالم. تقول أّن البخور نوعان، نوع تخرج راوحته، 
بعد إشعاله، ونوع آخر به راوحة من دون أن يتم إشعاله، فهو ليس بحاجه ألن 

 يشعل، ألن راوحته ظاهرة. 
ما زالت النذور ، فيت إلى مقام سيدنا إبراهيم، لإلضاءة أيضاً وقد تنذر أن ترسل الز 

موجودة إلى اليوم، فكثير من الناس ينذرون أن يذبحوا عجل مثاًل ويوزعه على 
الفقراء، ومنهم من ينذر أن يرسل البخور إلى مقام سيدنا إبراهيم أو ستنا ساره، أو 

اإلنسان صاحب النذر أّن يضيء مقام سيدنا إبراهيم وعيره من األنبياء، ويشعر 
هذا النذر دين في رقبته إلى أن يقوم به. عندها يشعر بالراحة، عندما يشعر أّنه 
ن كان النذر يتعلق بالمسجد وبمقامات األنبياء، فمّنه يسرع في  أوفى بنذره. وكيف واا

 وفاء النذر.
 خامسا: اإلضاءة في المسجد اإلبراهيمي: 

إلضاءة في البيوت والساحات والمساجد واألماكن كلنا نعلم أّن الزيت كان مادة ا
 العامة منذ أقدم العصور. 

من سكان مدينة الخليل قال: أن  (1) ماضيفي مقابلة مع السيد محمود أبو 
 يأتيالمسجد اإلبراهيمي كان يضاء بالمشاعل المروية بزيت الزيتون، وذلف بأن 

وله قطعة قماد على قد بقضيب من الحديد يصل طوله المتران أو أكثر، ويلف ح
بت بالزيت، ثم يقوم الشخص رِّ الجنبية كما يقول الراوي، على أن تكون قد ش  

بمشعال أعالها، ثّم ترفع عاليًا، وتبقى مشتعلة  فتضيء المكان، وهذا يسمى مشعل 
ساحات المسجد بنفس الطريقة، أي بمشاعل الزيت  يضيوونوقد كانوا قديمًا  ،الزيت

                                                           

أبو ماضي، محمود إبراهيم: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ ( 1)
 عاما. 08م. سكان الخليل، وادي السمن، العمر 3/00/2101
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ت اإلضاءة تصل إلى البيوت كذلف، فالبيوت قديمًا كانت قليلة المضوية، حيث كان
 وقريبة من المسجد اإلبراهيمي. 

 إضاءة المقامات:
جارة المسجد كما أسلفنا سابقًا فقالت :  (1)*   في مقابلة مع السيدة إنعام أبو حديد

إضاءة مقامات األنبياء في المسجد اإلبراهيمي الشريف، تكون على عاتق الخدم 
ذي يقومون على خدمة المسجد اإلبراهيمي الشريف، حيث أن الخادم قبل أن ال

القنديل المملوء  يستلم الخدمة في المسجد يقسم اليمين، وتكون اإلضاءة بالسراج أو
بالزيت، ثّم  يوضع فيهما فتيل من القطن أو الكتان بعد أن يشرب بالزيت، ثّم يقوم 

ضاءته، ويضعه داخل ا لمقام، وبهذه الطريقة تتم إضاءة الخادم بمشعاله واا
المقامات. أما بالنسبة للغار فتتم إضاءته عن طريق القناديل التي تعلق عن طريق 

 الفتحة الموجودة في أعلى الغار. 
 سادسا: المسجد اإلبراهيمي والشفاء من المرض:

: أّن هناف وصفات للشفاء من بعض (2) حديد*   تقول الراوية إنعام أبو   
عليه السالم، أي أّن الشخص الذي يشعر بألم في  سيدنا إبراهيمبزيت  األمراض

رجليه أو صدره أو أي مكان في جسده فمّنه يتوجه إلى المسجد ويطلب من الخدم 
أن يعطوه من زيت سيدنا إبراهيم، أي من الزيت الذي يضاء به مقام سيدنا إبراهيم. 

، بعضًا من هذا الزيت، فيدهن للشخص المريض اوبالفعل يفتح الخدم المقام ويعطو 
  مكان األلم، فيشفى بقدرة اهلل وببركة سيدنا إبراهيم.      

ال يخفى على أحد أّن الحالة النفسية غالبًا ما تشكل ثلثي العالج، وعندما يتلقى 
اإلنسان العالج بهذه الطريقة فمّنه يشعر بالشفاء، ومما ال شف فيه أّن الوازع الديني 

شعره براحة نفسية عندما يشعر أّنه قريب من اهلل عز وجل، وهذا لدى اإلنسان ي
نبي اهلل إبراهيم، فمّن المريض يأخذ من زيت إضاءة سيدنا إبراهيم عليه السالم، 

                                                           

 ( أبو حديد، مقابلة.1)
 ( أبو حديد، مقابلة.2)
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ويدعو اهلل وهو واقف أمام المقام وفي المسجد الشريف، بأن يشفيه من المرض، 
 عليه السالم فيشفى.     فيشعر أّن اهلل سيشفيه بالدعاء وببركة سيدنا إبراهيم 
قال: إّن مولودي البكر  (1) تركي*    في مقابلة مع السيد رضوان عبد الحكيم أبو 

تأخر عن المشي، أي )وصل عمره ثالث سنوات دون أن يمشي(، فذهبت به إلى 
العديد من األطباء ولكن دون، فنصحني الناس أن أذهب به إلى المسجد 

ة.  وكما يقولون أن الغريق يتعلق بقشة، وأخذت اإلبراهيمي الشريف يوم الجمع
األمر باستقبال، وبالفعل اشتريت كيسًا من الحلو أي الملبس، وربطت رجليه كما 

وذهبت به إلى المسجد الشريف عند  حضنه،قيل لي، ووضعت كيس الحلو في 
صالة الجمعة، ووقفت به على درج المسجد، وعندما خرج أول مصل  من المسجد، 

 منه وطلبت منه أن يفف رباطه، ويأخذ كيس الحلو الذي مع الطفل، ففعل.تقدمت 
وبعد مدة قصيرة، مشا الولد، فكانت فرحتنا كبيرة عندما رأينا ابننا يمشي بعد ثالث  

سنوات، وكل األوالد الذين يصغرونه في السن يمشون، فقد مشا ابننا بقدرة اهلل 
 وحرم أبي األنبياء إبراهيم.  سبحانه وتعالى، وألن المكان هو بيت اهلل،

  قالت:*   وفي مقابلة أخرى مع السيدة إنعام أبو حديد وهي إحدى جارات المسجد 
إذا حدث وتأخرت إحدى الفتيات عن الزواج فمّن الناس ينصحون أهلها، بأن 
تذهب امرأة عجوز أو كبيرة في السن إلى المسجد يوم الجمعة، وعند صالة 

رة من القماد، بعد أن تضع بها سبع قطع من النقود، الجمعة، وتحمل معها ص
وسبع حبات من الحلوى، وتقرأ عليها بعض اآليات القرآنية، وتعقدها سبع عقد، 
وتنتظر على درج المسجد حتى يخرج المصلين من صالة الجمعة، وتبحث عن 
رجل فقير يخرج من الصالة فتطلب إليه أن يفف عقد قطعة القماد، وتطلب منه 

 أخذ ما بداخلها، وبذلف تفف عقدة الفتاة وتتزوج.أن ي
                                                           

تنيات الباحثين، بتاريخ ( أبو تركي، رضوان عبد الحكيم: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مق1)
 م.00/02/2101
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هذه القصة وغيرها كثير، ولكن األمر أواًل وآخرًا يكون نتيجة إيمان اإلنسان 
بمعتقدات زرعها المجتمع في الماضي، فهي كانت وما زالت موجودة إلى يومنا 
 هذا، وهل هو معتقد إيجابي أم سلبي؟ هذا يرجع إلى طبيعة المتلقي لمثل هذه

نما هو أمر يتعلق بالدين  المعتقدات، ولكن في النهاية هو ليس بالمعتقد الهدام واا
بالدرجة األولى، فالمكان ديني مقدس ويزرع في نفس اإلنسان وازع ديني بقربه من 

 اهلل عز وجل ومن الرسل عليهم أفضل الصالة والسالم. 
 سابعا: الصدقات وارتباطها بالمسجد الشريف: 

براهيمي الشريف في الماضي داومًا يزخر بالمصلين في جميع كان المسجد اإل
األوقات وفي كل اليوم، فقد كان المسجد حرًا ال قيود عليه، ولكن المسجد اليوم 
أسير، والدخول إليه ليس باألمر السهل أو الهين، فمذا أردت الدخول إلى المسجد 

دة حواجز تفتيد. ال بد أن تمر في طريقف قبل الوصول إلى المسجد الشريف بع
كل هذا قبل الوصول إلى المسجد، طبعًا إن كنت قادمًا من المنطقة الجنوبية أو 
الشرقية، أو من الشمال أي من طريق البلدة القديمة، فالبوابات الحديدية ونقاط 
التفتيد موجودة في كل االتجاهات. وعندما تصل إلى المسجد فمنف ستقف على 

نة الزن أيضًا. وبعد أن تمر عن بوابة التفتيد األولى بوابة التفتيد وستخضع لماك
التي في أسفل الدرج، فمّنف أيضًا ستخضع لنقطة تفتيد أخرى في أعلى الدرج أي 

 عند مدخل المسجد تمامًا بعد أن تصعد الدرج. 
وكما أسلفنا سابقًا، فقد كان المسجد في السابق يمتلئ بالمصلين وبالذات يوم 

كان الفقراء والمحتاجون يجلسون على درج المسجد، فالمصلين الجمعة. وألجل ذلف 
من أصحاب الخيرات فمّنهم يتصدقون على الفقراء الموجودين على الدرج، وكذلف 
الذي أنذر أن يوزع خبزًا على درج المسجد فمّنه يأتي المسجد ويوزعه على الفقراء 

 الموجودين أمام باب المسجد. 
داومًا يذهبون إلى المسجد، فالمسجد الشريف كان  فالمحتاجين في الماضي كانوا

 مكان تجمع األغنياء والفقراء واألتقياء وال يخذل أحد وقف على بابه. 
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ولكن القيود والسجن الذي وضع فيه المسجد الشريف فرق الناس وجعلهم شتى، 
فأغلب الناس أصبحت تصلي الجمعة في مساجد متفرقة في أنحاء المدينة وبعيدة 

 سجد الشريف.  عن الم
 االعتكاف في المسجد الشريف وعمل حلقات الذكر: ثامنا:

إّن من عادة المؤمنين االعتكاف في العشر األواخر من رمضان، وبما أّن المسجد 
اإلبراهيمي الشريف من المساجد المقدسة بعد المسجد األقصى فقد كان العديد من 

ضيل، أما موضوع حلقات الذكر أهل الخليل يعتكفون للعبادة في أواخر الشهر الف
 والدروشة فكانت تقام في الزوايا القريبة من المسجد الشريف. 

وتعتبر موواًل للعديد من أصحاب  (1) المتعددة" وألّن مدينة الخليل تمتاز بزواياها 
الكرامات والخرق الذين وفدوا إلى هذه المدينة في العصور اإلسالمية وزاروا جد 

ي هذا البلد وتدرجوا في العلم والكرامات، فكان الواحد منهم يقيم األنبياء وجاوروا ف
في زاويته يتعبد ويتهجد ويذكر اهلل في جميع أوقاته ويرقى في مراتب العبادة 
ويعيد في هذه الزاوية إلى أن يتوفاه اهلل، ثّم يدفن فيها ويقام على األضرحة قبة 

 اء دفن هو أو من بعده.وتعرف هذه الزاوية باسم الشخص الذي دفن فيها سو 

 المبحث الثالث: الزوايا والسبل
 الزوايا: :أوال

 زاوية األشراف: -1
تقع هذه الزاوية في الجهة الجنوبية العربية من المسجد اإلبراهيمي الشريف، 

الرحمن الشريف، الذي خلف والده في  فتعاقب على هذه الزاوية المرحوم الشيخ عبد
 . المشيخة وتاله ابنه حسن الشريف

 
 

                                                           

 .088 -082( أبو صالح، الخليل عربية إسالمية، ص 1)
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 زاوية أبي بكر الشبلي:  -2
تنسب إلى أبي بكر بن جحدر أبو جعفر الشبلي وهو خراساني األصل بغدادي 

ودفن بمقبرة الخيزران. وتتألف هذه الزاوية من  942النشأة، توفي في بغداد سنة 
 مسجد وبور ماء. 

 زاوية الجعابرة:  -3
ف ويبدو أن منشئ تقع في الجانب الجنوبي الشرقي من المسجد اإلبراهيمي الشري

هذه الزاوية أحفاد العالمة برهان الدين الجعبري الذي ارتحل من جعبر مسقط رأسه 
 على الفرات وعاد في الخليل ودفن في هذه المدينة.   

 الزاوية القادرية:   -4
م وتقع في 0082 – 0100القادر الجيالني المولود بجيالن سنة  أسسها أتباع عبد

إلبراهيمي. وقد نقلت إلى حي القلعة فيما بعد ويبدو أّنها الجنوبية للمسجد ا الجهة
 اندثرت.
  السعيد:آل  زاوية -5

الزاوية  تقع في الموقع المعروف اآلن بباب الزاوية في مدينة الخليل، ومؤسس هذه
البناية التي  م. وقد جدد عمارة0866الذي أوقفها سنة  القارئالشيخ محمد السعيد 

 رحمهما اهلل.  يخ محمد السعيد والشيخ يحيى السعيديقع فيها ضريح المرحوم الش
  :البكاءالشيخ علي  زاوية -8

تقع هذه الزاوية بمحلة الشيخ والتي سميت هذه الحارة باسمه تيمنًا بالشيخ علي 
البكاء. وهو أحد أصحاب الخرق الصوفية، الذين وفدو من الشرق لمجاورة جد 

 م.0200قر بالمدينة حتى وفاته سنة األنبياء إبراهيم الخليل عليه السالم. واست
  زاوية قيطون : -0

وقد سميت المنطقة التي تحيط بها حارة قيطون وتقه في الجنوب من المسجد 
اإلبراهيمي الشريف بمحاذاة بركة السلطان وتشتمل على بناء صغير يقضي إلى 

 كهف داخل الصخر وهي زاوية قديمة.



 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــ

 179 

 المجرد:زاوية الشيخ عمر  -6
شمال من المسجد اإلبراهيمي وبها مسجد ولها قّيم يشرف عليها، فذكرها تقع إلى ال

 مجير الدين الحنبلي وهي مسقوفة بطريقة األقواس على النمط اإلسالمي.  
  سمي:زاوية القوا -9

هي بمدخل المدينة وبها مسجد كبير، تقام فيها الجمعة والجماعات وهي زاوية 
ل القواسمي، وتعرف بزاوية الشيخ حسن خاصة غي تابعة لاوقاف وتحت إشراف آ

 القواسمي.  
 القيسي:زاوية آل  -01

 تقع على الطرف الشمال الشرقي لحارة قيطون بالقرب من زاوية أبي الريد.
   زاوية المدرسة القيمرية:  -00

 تقع في الجهة الجنوبية للمسجد اإلبراهيمي الشريف وهي مهملة اآلن وبها غرف
 في العصور الغابرة. وهي مفقودة بأقواس حجرية. كانت تستخدم للدراسة

  الريش:زاوية أبي  -02
 تنسب إلى ولي اهلل أبي الريد، أنشوت قبل القرن الخامس عشر الميالدي وكان

يقدم فيها الطعام للمريدين وتتألف من قسمين بناء قديم، وبناء حديث، وبها محراب 
 . وبها موظف، وتقدم فيها الشعاور كبقية المساجد

 زاوية األدهمي:  -03
تقع في الجانب الغربي لبركة السلطان، وبها مقام للشيخ علي كنفود، وهو أحد 

 الصالحين المدفونين في هذا المقام.
  ": نعبد الرحمزاوية األرزومي "  -04

ب وهي مسجلة باسم األوقاف اإلسالمية في الخليل، وبها قبران وتقع في الجان
 .الشريف "اإلبراهيمي الشمالي الشرقي للمسجد 
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 :ثانيا: السبل
 بئر الماء(:اإلبراهيمي )السقاية في المسجد -1

  قال:من مدينة الخليل  (1) اسنينةعيسى أبو  معبد الحكيفي مقابلة مع السيد 
كانت تتم السقاية في المسجد عن طريق حنفية كانت تسمى الكاس، وكان إلى 

ه طاسة من النحاس أو األلمنيوم جانب الكاس يوجد وعاء من المعدن، وعلي
مربوطة بسلسلة معدنية، يشرب بها الوافدون إلى المسجد وكذلف المصلين، يقال أّن 
مصدر الماء الذي يزود به الكاس هو البور الموجود بجانب الحير المبني فوق 
مغارة المكفيال، ويصل الماء من البور إلى الكاس عن طريق طرنبة تحرف باليد 

ء من البور ويصل إلى الكاس، وهذا طبعًا قبل أن تقوم سلطات فيخرج الما
 االحتالل بهدم هذا البور.

: بعد أن هدمت سلطات االحتالل البور السقاية في المسجد في الماضي-2
المجاور لسور الحير، تطور الوضع في المدينة أصبحت البلدية هي المسؤول 

لشريف عن طريق توصيلها الماء األول عن توصيل الماء إلى المسجد اإلبراهيمي ا
 في المواسير الواصلة إلى المسجد الشريف. 

حسب ما قال الراوي فمّن السقاية في المسجد كانت عن طريق البور الموجود  
بجانب سور الحير المبني فوق مغارة المكفيال، ولكن هذا البور هدمته قوات 

 االحتالل بهدف البحث عن خاتم سليمان الذي يزعمون.
،إذ كنت أدرس في (2)فمنني أذكر وأنا طالبة في المرحلة االبتداوية واإلعدادية   

مدرسة بالقرب من المسجد اإلبراهيمي الشريف، وعندما كنت أذهب إلى المسجد، 
كنت أشاهد بالقرب من المسجد أي في مكان قريب من الغار " مغارة المكفيال " 

 ن ".حفرًة كبيرة يلتف حولها سور حديدي " درابزي
                                                           

( أبو اسنينة، عبد الحكيم عيسى: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 1)
 عاما.        80م. سكان الخليل، العمر: 0/02/2101
 ( رواية الباحثة.2)
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كنت أسمع من الناس الموجودين هناف أن اليهود كانوا يحفرون في هذا البور،  
وكان كل واحد يصل إلى مرحلة معينة أسفل البور فمّنه يموت قبل أن يخرج من 
البور، وقد تكررت هذه الحادثة مرات عديدة، عندها توقفت قوات االحتالل عن 

 الحفر. 
متصل بمغارة المكفيال، التي يوجد بها قبور هذا يعني أّن هذا البور قد يكون  

 األنبياء عليهم السالم، واهلل تعالى أعلى وأعلم. 
 خدمات المسجد االبراهيمي الشريف والعادات المتصل به:الرابع: المبحث 

 المسجد:أوال: حراسة 
 : وهي (1)عاوالتنال شرف السدانة والحراسة في المسجد اإلبراهيمي الشريف عشر 

 إمام  - 2المحتسب   -4زلوم    -3الحموري    -2ب   طهبو  -0 
 مسودي  -01عسيله    -9القيمري     -6الزرو     -0البكري    -8
حيث قام األيوبيون بقيادة صالح الدين األيوبي رحمه اهلل بانتصاراتهم على  

الصليبيين في هذه البالد بتثبيت هذه العاوالت لتنال شرف السدانة والحراسة 
مة في هذا المسجد المبارف، فكانت تحيط منازلهم بهذا المسجد الطاهر، مما والخد

يدل على أن هذه العاوالت كانت موجودة في هذه المدينة قبل دخول الصليبيين 
 إليها. وهي من العاوالت العريقة التي تمتد جذورها إلى أزمنة قديمة في هذه البالد.

أي أّن  الخبز( )قمحة من الطعام كان يصرف لهذه العاوالت المخصصات الالزم
الطعام كان يوزع على أفراد هذه العاوالت ليبقوا في رباط داوم إلى يوم القيامة سدنة 
وحراسًا وخدمًا لهذا المسجد المبارف. ويصرف الشعير لخيولهم، وظلت هذه 

 الوظاوف الرتيبة إلى وقتنا المعاصر.
طهبوب والسيد مدحت طهبوب، وأسماء العاوالت أخذت من السادة المرحوم حسن 

وفضيلة الشيخ عاطف الحموري رويس سدنة المسجد اإلبراهيمي الشريف، والسيد 
 المحتسب. نعبد الرحمكمال القيمري، وفضيلة الشيخ 

                                                           

 .020الح، الخليل عربية إسالمية، ص ( أبو ص1)
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  اإلبراهيمي:المسجد  ثانيا: كسوة
كسوة  قال:عن كسوة المسجد ( 1) اسنينةالحكيم أبو  *   عندما سألت السيد عبد

تكون مسؤولية المسؤولين وليس الناس، وكل أمة حكمت هذا البلد المسجد هذه 
غالبًا ما يغلب عليها اللون  إنهكانت تتولى مسؤولية كسوة مقامات األنبياء، ويقول 

 األخضر.
يوجد ستاور على أضرحة األنبياء من قماد حريري مكتوب عليها برقوم تركية لم 

آغاي دار جددها )السيدة رفقة حيث يذكر كاتبها أو سنة صنعها، منها كسوة حجرة 
 (2)هـ(. 0001السعادة الحاج أحمد آغا سنة 

 الصبيان: ثالثا: طهور
جرت العادة على ختان االطفال في أكناف المسجد االبراهيمي للتبرف وكانوا     

والحلوى ويقومون بتوزيعها على الحضور ويقدمون النذور  معهم الذباوحيحملون 
 (3) للحرم.

 اعتاد أهل الخليل بحالقة شعر المولود في المسجد االبراهيمي ر الطفل:حالقة شع
 (4)ن الشعر بالذهب ويقدم للحرم للتبرف.ز ويو 

 رابعا: زفة العريس )خطف العريس(:
كان المسجد اإلبراهيمي الشريف قبل االحتالل تحت السيطرة العربية، فكان الناس 

لشريف، حيث أّن هناف أناس يمارسون طقوس الزواج في المسجد اإلبراهيمي ا
كانوا يطلبون أن يتم عقد الزواج )كتب الكتاب( في المسجد الشريف تيمنًا ببركة 

 سيدنا إبراهيم الخليل عليه السالم. 
                                                           

 ( أبو اسنينة، مقابلة.1)
 .000( أبو صالح، الخليل عربية إسالمية، ص 2)
ابحاث المؤتمر الثالث للتراث الشعبي -( السلوادي، حسن: التراث الشعبي الفلسطيني في محافظة الخليل3)

 .010.صم29/00/2100-26هوية وانتماء –الفلسطيني في محافظة خليل الرحمن 
 ( المرجع نفسه والصفحة.4)
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من سكان مدينة الخليل قال : كان  (1)*  في مقابلة مع السيد عبدا لودود أبو تركي
براهيمي الشريف لصالة العشاء أهل العريس بعد الحمام يذهبون به إلى المسجد اإل

جماعة في المسجد، وطبعًا يكون في المسجد عدد من العرسان، ويقول أّنه عندما 
تزوج أخوه الذي يكبره في السن، اجتمع في المسجد خمس وعشرون عريسًا،  وبعد 
أن تنتهي الصالة، يبدأ أهل كل عريس يحضرون أنفسهم لخوض السباق، فمن 

ون موكبه في المقدمة، والعريس الذي يخرج من المسجد في يخطف عريسهم أواًل يك
البداية يصطف على اليمين حتى يخرج جميع العرسان، " يخرج العريس من الباب 
الشرقي " ويبدأ موكب الزفاف الجماعي، وعندما تبدأ الزفة، يسير العرسان في 

، وطبعًا وسط الموكب الكبير، ويكون حوله الناس الذين يسيرون في موكب الزفاف
كما قلنا سابقًا فمّن االنطالق يكون من المسجد اإلبراهيمي. يسير الموكب وسط 

 الهتافات واألغاني المتعارف عليها في مواكب الزفاف. 
في ذلف الوقت لم يكن هناف إضاءة بواسطة الكهرباء، وألجل ذلف، فمّنه يسير  

، طول كل شمعة بجانب كل عريس ثالث من الشباب يحملون ثالث شمعات كبيرة
 سم، إضافة إلى مشاعل الزيت التي تنير الطريق أمام الموكب.   021

كان موكب زفاف العرسان جمياًل جدًا في ذلف الوقت، إاّل أّنه كانت أحيانًا    
تحصل هناف مشاكل بسبب السباق على خطف العريس، وعلى من خرج قبل 

حيان إلى إشهار اآلخر ومن سيكون موكبه قبل اآلخر، تصل في بعض األ
السالح، والخالفات والنزعات، ويضيع الوقت أحيانًا وتؤجل الزفة إلى أن يتدخل 

 أهل اإلصالح ويحل   الخالف.
يقول الراوي: أّنه يوم زفاف أخيه الذي يصغره في السن حصل خالف بينهم وبين  

أهل عريس آخر على من خطف قبل اآلخر، ثم تدخل بعض الوجهاء، وتم االتفاق 
على أن يتقدم العريس األكبر موكب الزفاف أواًل فوافق الطرفان وكان أخوه العريس 

 األكبر، فتقدم أخيه العريس موكب الزفاف. 
                                                           

 ( أبو تركي، عبد الودود، مقابلة.1)
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يسير موكب زفاف العرسان وسط األغاني والزغاريد إلى أن يصل كل عريس إلى 
بيته، أو إلى المكان المقام فيه العرس، ثم يحمل على أكتاف الشباب إلى أن 

 خلونه إلى البيت، فتستقبله النسوة باألغاني والزغاريد.يد
قلنا أن الزفة تكون بعد صالة العشاء، فتتغنى النساء وتقول: خواتم العرسان فضه  

 ومطلية.. ويا زفة العرسان بعد العيشاويه.
الحكيم أبو اسنينة قال: كنا نرسل العريس إلى  *     في مقابلة مع السيد عبد

مي بعد المغرب ليصلي العشاء، وبعد صالة العشاء يخرج إلى المسجد اإلبراهي
ن كان أكثر من عريس يتسابقون على من  ساحة المسجد من الباب الشرقي، واا
سيكون أواًل، فالذي يسبق يقف على اليمين، ومن الساحة الموجودة أمام الباب 

ى الرسول الشرقي تنطلق زفة العريس بالطبول والكاس والهتافات، وتبدأ الصالة عل
 على الشكل التالي: 

الصالة والسالم عليف يا رسول اهلل وعليف الصالة والسالم يا خليل اهلل ثم يبدأ  
 يقول: 

 صلوا يا أهل الفالح
 ومن سرى بالليل حقاً 

 على النبي زين المالح
 احـــــــــــــوأتــــــى قبل الصب

رات على مسامع المارة، وكان سبع م يردد الكورال المرافق للزفة كل فقرة بخمس أو
موكب الزفة إذا مّر ببيت عزاء، فمّن الصمت يسود على الزفة، عندوذ يأتي أهل 
العزاء ويحلفون على أهل العريس باالستمرار بالمديح ويقولون إن عزاءنا واحد 
وفرحنا واحد فنحن أهل ويشاركون في الزفة، وعندما تصل الزفة إلى بيت العريس 

ستقبال العريس، وتقف أمام البيت مدة نصف ساعة بالمديح، تخرج النساء ال
ويلعب الشباب ألعاب تسر أهل العريس، ويشارف الشباب بعمل حلقة داورية ويقف 

 في داخلها الشخص الذي يغني فيكمل من حيث انتهى فيقول: 
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 أمينة في أمانيها
 مليحة في معانيها

 أهلل يهنيها سألته
 تجلت ليلة االثنين وحملت

 رف أراضيهاش
 بالنبي الزين محمد

                   :ويكمل بقية المديح الذي بدأه وينتقل إلى أناشيد أخرى منها
  –يا حاللي يا مالي  -خلفه الشباب  الرسول ويرددأول ما نبدى نصلي على طه   

 آه يمـــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــا يابـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــذا
 

ـــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــدنا إي ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــوم الل  الي
 

 واهلل يهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعريس
 

 هوعقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العزابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وهـــــــــــــــــــــــــذي قصـــــــــــــــــــــــــة أرددهـــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــامع الشــــــــــــــــــــباب     عل
 ويــــــــــــــــــا حاللــــــــــــــــــي ويــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــالي

 

 ويــــــــــــــــا حاللــــــــــــــــي ويــــــــــــــــا مــــــــــــــــالي
 

 لسنا هنا بصدد سرد كلمات الزفة جميعها ولكننا نقتطف بعضًا منها مثل : 
 يــــــــا بنــــــــت يــــــــا اللــــــــي فــــــــي القصــــــــر

 

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــي وشـــــــــــــــــــــوفي رجالن  طل
 

ــــــــــــــــــــــــــلتف ــــــــــــــــــــــــــواف كحــ ـــــــــــــــــــــــــت هـ  أن
 

 واحنــــــــــــــــــــــا هوانــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــالحنا
 

 أوووووو
 يلة منـحـــــــــــــــــــلةيــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــد

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت وال المذل
 

 يــــــــــــا أبـــــــــــــو جديلــــــــــــة يـــــــــــــا رفـــــــــــــراف
 

 وقــــــــــــــــــــوي قلبــــــــــــــــــــف ال تخــــــــــــــــــــاف
 

 صــــــــــــهيوني ويــــــــــــد إلــــــــــــف عنــــــــــــدنا
 

   هــــــــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــــــــبالد بالدنــــــــــــــــــــــــا 
 وبالد أبونا وجدنا

وبعد كل هذه الكلمات واألغاني يحمل العريس ويدخل به إلى داخل البيت إلى عند 
 (1)العروس الستكمال بقية مراسيم الزواج. 

                                                           

 ( أبو سنينة، مقابلة.1)
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أّن بعض العادات القديمة التي كانت موجودة سابقًا أيام األجداد كانت  ال شف
جميلة، ونحن عندما نسمع بها نتوق لسماعها، بل ولمعايشتها، كزفة العريس من 

ال يحول المسجد اإلبراهيمي وسط الشموع وعلى أنغام األغاني التراثية الجميلة، 
 االحتالل. وجود دونها سوى

جلوة العروس التي تطرَّقت كلماتها إلى المسجد اإلبراهيمي:  ومن األغاني الشعبية
 كانوا يغنون:  ، حيثو التجاليةأ

 ى الحبيبـــــــــــنقرأ ونصلي عل اس صلوا على محمد      يا ن
 من بيت أبوها لبيت العريس ة   ــــبنت األمارة لبست البدل
 رم الخليلــــــــــمن بيت أبوه لح ة   ـــــــــوابن األمارة لبس البدل

 من بيت أبوها لبيت العريس بنت األمارة لبست الخاتم      
 رم الخليلــــــــــــمن بيت أبوه لح وابن األمارة لبس الساعة       

 :حلف اليمين-خامسا: خمس اليمين
لقد جرت العادة منذ الماضي البعيد، والقريب، على حلف اليمين في المسجد 

 اإلبراهيمي الشريف.
عندما قابلناه  : جرت العادة في مدينة الخليل  (1)قال السيد محمود أبو ماضي

على أن يحلف الشخص الذي يتهم في قضية ما أن يحلف اليمين في المسجد، 
سواء كان متهم بالسرقة، أو بالحرق، أو بقطع الشجر، وحتى بالقتل أيضًا، أن 

ور أحد الشيوخ الموثوق يحلف اليمين في المسجد أمام الناس الموجودين وبحض
بهم، ويكون حلف اليمين بأن يضع يده على المصحف، ويقوم الشيخ الموجود في 
المسجد بتنقيله كلمات اليمين وال يقبل يمينه، إاّل إذا تم خمس يمينه، بأن يقوم 
خمسة من أهله، بوضع أيديهم على المصحف، وتثبيت يمينه، وبذلف يكون قد 

 مام الحاضرين.أخمس اليمين في المسجد أ
                                                           

 ( أبو ماضي، مقابلة.1)
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ن كان هو الفاعل. فالمثل   شو إلف على قتال  يقول:وبذلف ترفع التهمة عنه واا
                                                                                         .أبوف غير يمين

 قال:ل من مدينة الخلي (1) اسنينةوفي مقابلة مع السيد عبد الحكيم أبو         
يكون حلف اليمين عند مقام سيدنا اسحق عليه السالم، يقال للشيخ الذي يتفق 
الغريمان أن يكون موجود عند حلف اليمين عن الموضوع الذي سيحلف عليه 

عندها  الغريم، فيبدأ الشيخ بتنقيله طريقة القسم، فيقول الغريم ما يقول له الشيخ.
أشهد أّنه صادق فيما  فيقولون:ين، يطلب من خمسة من أهل الغريم بخمس اليم

 قال، ويكون أهل الغريم بذلف قد أخمسوا اليمين.
ن تغير المكان الذي يتم فيه       هذه العادة ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، واا

حلف اليمين، فقد أصبح يتم حلف اليمين في المساجد المنتشرة في أنحاء مختلفة 
يعني بالضرورة وضع اليد على المصحف، وال ولكن قسم اليمين ال . من المدينة

ولكن القسم  بأن يقسم خمسة من أهله، ألّنه بمجرد القسم باسم اهلل فقد تم القسم.
ن كان الشخص كاذبًا فقد  كان يتم في المسجد لما له من رهبة في قلوب الناس، واا

ال فمّن اهلل يعاقبه في نفسه وعياله. عن قسمهيتراجع   ، واا
 لوفاة: " زيارة الميت للحرم اإلبراهيمي": طقوس ا سادسا:

الحكيم عيسى أبو  زارنا السيد عبد 2101\02\0*   وفي يوم الثالثاء الموافق 
اسنينه، فسألناه عن طقوس الوفاة في المسجد اإلبراهيمي الشريف، فقال: جرت 
 العادة أن ينقل الميت بعد تجهيزه "أي بعد أن يغسل ويكفن ويودعه األهل واألحبة

إلى المسجد اإلبراهيمي الشريف للصالة عليه، ولكي يودع المسجد قبل  واألصدقاء"
 أن يوارى الثرى.

يقول الراوي: أّن آخر ميت زار المسجد اإلبراهيمي كان والده أي " قبل أن تضع  
سلطات االحتالل الحواجز وآالت التفتيد أمام باب المسجد "، فقد كان الشيخ 

هم بوضع نعد الميت عند المحراب كي يصلى عليه محمد نجيب الخطيب يأمر 
                                                           

 ( أبو سنينة، مقابلة.1)
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صالة الجنازة، ثم بعد الصالة عليه ينقل أهل الميت النعد بين مقام سيدنا اسحق 
ومقام ستنا لبقة عليهما السالم، فيقول الشيخ : إلى سيدنا اسحق وستنا لبقة لهم منا 

لغار، فيقول الشيخ: الفاتحة، فيقرأ من في المسجد الفاتحة. ثّم ينقل إلى جانب بور ا
إلى سكان أهل الغار لهم منا الفاتحة، فيقرأ الحاضرون الفاتحة. وبعد ذلف ينقل 

سيدنا إبراهيم وستنا سارة، فيقول الشيخ إلى سيدنا إبراهيم  بين مقامالميت ويوضع 
 وستنا سارة لهم منا الفاتحة فيقرأ الحضور الفاتحة. 

لشيخ للميت عند مقام سيدنا إبراهيم وستنا وفي بعض األحيان يدعو ا الراوي:يقول  
سارة، فيقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، اللهم إنا أتيناف شافعين، 
فتشفع له يا سيدنا إبراهيم. ثّم ينقل إلى مقام سيدنا يعقوب، فيقول الشيخ إلى مقام 

 سيدنا يعقوب وستنا الوقة لهم منا الفاتحة. 
عد الميت على األكتاف، ويخرجون به إلى المقبرة كي يدفن ثّم بعد ذلف يحمل ن 

 ويوارى الثرى.
 :بيارق المسجد اإلبراهيميسابعا:   

بيارق المسجد الشريف كانت تحمل في موسم النبي موسى، فكانت الوفود        
تخرج من مدن الضفة الغربية في موسم النبي موسى إلى أريحا وكانت كل مدينة 

البيرق الخاص بها كي تميز كل مدينة عن األخرى، وكان تحمل الراية أو 
المسؤول عن البيارق في المسجد اإلبراهيمي الشريف كما يقول الراوي هي عاولة 
البكري، وكان البيرق الذي يحمل في موسم النبي موسى هو بيرق سيدنا إبراهيم 

 وهو عبارة عن بيرق حريري أخضر مطرز بخيوط ذهبية. 
تاذ محمد ذياب أبو صالح في كتابه الخليل عربية إسالمية أسماء وقد ذكر األس   

 .(1) التاليالبيارق الموجودة في المسجد وهي على النحو 
بيرق سيدنا إبراهيم الخليل عليه السالم مطرز بخيوط ذهبية من قماد حريري  -0

 .دعبد الحميأخضر جدد بأمر من السلطان 
                                                           

 .006( أبو صالح، الخليل عربية إسالمية، ص 1)
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 بيرق النبي موسى عليه السالم. -2
 يختص بموسم الحج. دعبد الحميهــ في عهد السلطان 0311سنة بيرق مكة  -3
 .دعبد الحميبيرق السلطان  -4
 هــ.0300بيرق الجيد التركي الخامس سنة  -2
 . المسجد( )حاميةالحامية التركية للمسجد اإلبراهيمي جوق باشا  بيرق -8
 بيرق الجوق السابق وفي نهايته اسم آمر الفرقة شوكت أطال اهلل بقاءه.  -0

 سيدنا إبراهيم والروايات الشعبية:  الخامس: المبحث
 : (1) الخليلحكاية جدي  أوال: 

*    تقول الحكاية: أّن إبراهيم الخليل عليه السالم عندما قدم إلى منطقة الخليل، 
استقبله أهلها باالحترام والترحاب، واحتفوا به، ودعاه بعضهم وذبح له جديًا وعمل 

وليمة كلما احتاجوا شيوًا من الخليل عليه السالم له وليمة وصار الذين عملوا ال
يقولون له: نحن الذين ذبحنا لف جديًا ونريد كذا وكذا  وصار إذا ذهب أحد من 

 معارفهم أو أقاربهم يقولون له نحن من أقارب الذين ذبحوا لف الجدي.
 وتكررت القصة مرات ومرات حتى أّن الخليل عليه السالم ضج من ذلف. 
اء بعض األشخاص وعندما سألهم من أنتم. قالوا له: نحن من جيران وفي يوم ج 

 الذين ذبحوا لف الجدي. 
يجري على  اً يقال: أّن الخليل وضع إصبعه في فمه وتقيأ بشدة فخرج الجدي حي 

 أقدامه. فقال لهم خذوا جديكم واذهبوا في حال سبيلكم. 
ل لمن يكرم بشيء ويعود ومثاًل يتناقله الناس، حيث يقا أصبحت قصةومن يومها  

 مثل جدي الخليلي ". به "يذكر 
 
 

                                                           

، 2113ن.، شباط ، النقب: د.( زيادنة، صالح: حكايات من الصحراء، مجموعة من الحكايات الشعبية، رهط1)
 .90ص 
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القصة ال تتعدى أن تكون مجرد حكاية شعبية، وال يمكن أن تكون هذه أخالق 
)لو كنت فظًا غليظ السالم. األنبياء، وأّن هذا ليس من أخالق سيدنا إبراهيم عليه 

 القول النفضوا من حولف(.
 : (1)قرش الطق نق  ثانيا: حكاية

أّن سيدنا إبراهيم عليه السالم كان يعمل  قال:مقابلة مع السيد نعيم فرحات  في 
يومًا مع ابنه إسماعيل في وضع أساسات لبناء بيت، فارتطم حجر بمصبع سيدنا 

 إبراهيم عليه السالم، فانقرض إصبعه، فقال: قرد الطق نق.
ون هذه أيضًا أكثر من رواية، فال يمكن أن تك أن تكونهذه القصة ال تتعدى     

أخالق األنبياء والرسل ألّن األنبياء يدعون إلى العمل الشريف، ومهنة البناء مهنة 
" ال يأكل أحدكم طعامًا قط  العمل:شريفة، والحديث النبوي الشريف يحث على 

 خير من أن يأكل من عمل يده ". 
  الضيفان:سيدنا إبراهيم أبو  ثالثا:

كان سيدنا إبراهيم أبو األنبياء  قال: (2) ماضيأبو  *   وعندما قابلنا السيد محمود 
والمرسلين الكرام يكنى بأبي الضيفان ألّنه كان ال يأكل الطعام إاّل مع الضيف، 

ن لم يأت إليه ضيف يبقى دون طعام حتى يأتي إليه ضيف فيأكل معه.  واا
 فقد كان كريمًا ومضيافًا. ويحب الضيوف ويكرمهم، ويقدم لهم الطعام.

، إذ أحضر إليهم العجل بشروه بمسحقد على ذلف قصته مع المالوكة الذين وتشه
 يأكلوا.وقدمه إليهم لكنهم لم 

هذه القصة صحيحة، فقد عرف عن سيدنا إبراهيم الكرم، وسمي أبو الضيفان،    
وقصة المالوكة  الطعام،والكثير من أهالي الخليل يقتدون به في الكرم وتقديم 

 وردت في القرآن الكريم  وتقديمه العجل إليهم
                                                           

( فرحات، نعيم سليمان داود: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 1)
 عاما.    03م. سكان سعير، العديسة، في الخليل، العمر 20/00/2101

 ( أبو ماضي، مقابلة.2)
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وصفة الكرم والجود التي اتسم بها سيدنا ابراهيم عليه السالم، وحب الضيافة واكرام 
 (1) بها.الضيف من العادات الحميدة المتوارثة الى يومنا هذا ويتباهى السكان 

  مصر:قصة سيدنا إبراهيم والسيدة سارة في رابعا: 
يقال أّن زوجة إبراهيم اسمها  قال: (2) وازبةالك*   وفي مقابلة مع السيد نعيم   

 سارة، وقد جاء االسم من جمال سارة الشديد، فهي ساّرة " تسر من يراها ".
كان سيدنا إبراهيم في مصر ومعه زوجه سارة، وكان في جماعة فسول عن المرأة  

هلف التي معه. فقال: هي أختي، ولم يقل أّنها زوجته، فلو قال أّنها زوجته فلربما 
 عند هؤالء القوم، ولكن ذكاء وفطنة سيدنا إبراهيم جعله يقول أّنها أخته.

 المصاهرة،فصار الجميع يتوددون إليه، ويقدمون إليه الهدايا والطعام طمعًا في  
 إاّل أّن سيدنا إبراهيم عليه السالم رحل من مصر ومعه زوجته سارة.

ا يكون لها أصل، ولكن األشخاص أغلب الحكايات التي يتناقلها الناس غالبًا م   
الذين ينقلونها هم الذين يتالعبون في طريقة نقل الحكاية، والحكاية غالبًا ما تختلف 
روايتها من شخص إلى آخر، وقد أخبرنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن قصة 
سيدنا إبراهيم والسيدة سارة في مصر كما ورد في كتاب قصص األنبياء إلبن 

 كثير: 
قد رواه الحافظ أبو بكر البزاز عن عمرو بن علي الفالس عن عبدالوهاب " و  

الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم قال: إّن إبراهيم لم يكذب قط إاّل ثالث كذبات كل ذلف في ذات اهلل 

(  83له كبيرهم هذا "  )األنبياء ( وقوله " بل فع 69قوله " إّني سقيم " ) الصافات 
                                                           

 .98( السلوادي، التراث الشعبي الفلسطيني في محافظة الخليل، ص1)
م. سكان 8/00/2101( الكوازبه، نعيم قاسم: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 2)

 عاما. 03وادي الشرق، العمر -سعير
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وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزاًل فأتى الجبار فقيل له : 
 (1)إّنه نزل هاهنا رجل معه امرأة من أحسن الناس.

فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إّنها أختي فلما رجع إليها قال: إّن هذا سألني     
ّنه ّنف أختي في الدين فال  عنف فقلت: إّنف أختي واا ليس اليوم مسلم غيري وغيرف واا

تكذبيني عنده. فانطلق بها، فلما ذهب يتناولها أخذ، فقال: ادعي اهلل لي وال أضرف 
فدعت له فأرسل، فذهب يتناولها فأخذ مثلها أو أشد منها. فقال: ادعي اهلل لي وال 

لم تأتني بمنسان أضرف فدعت فأرسل ثالث مرات فدعا أدنى حشمه فقال: إّنف 
براهيم قاوم يصلي فلما  ،ولكن أتيتني بشيطان أخرجها، وأعطاها هاجر فجاءت واا

" كفى اهلل كيد  فقالت: خبرف؟أحس بها انصرف فقال: مهيم؟ أي "ما شأنف وما 
 الظالم وأخدمني هاجر "

 هو ملف مصر " فرعون "  الجبار: 
 خامسا: مغارة المكفيال: 

ليها المسجد اإلبراهيمي الشريف والتي يوجد فيها قبور هي المغارة المقام ع   
األنبياء ومنهم إبراهيم واسحق ويعقوب وزوجاتهم عليهم السالم، ويقال أن سيدنا آدم 

 وسيدنا نوح عليهما السالم مدفونان في نفس المغارة.
*   تشير إحدى الروايات إلى أّن الرسول عليه السالم، قد صلى في المكان ليلة 

اء كما يروي ابن بطوطة نقاًل عن كتاب علي بن الرازي الذي سماه )الميسر اإلسر 
للقلوب( عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أّنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: " لما أسري بي إلى بيت المقدس مر بي جبريل على قبر إبراهيم، فقال: 

مر بي على بيت لحم، وقال:  انزل فصل ركعتين، فمّن هنا قبر أبيف إبراهيم، ثمّ 
 انزل هنا فصل ركعتين فمّن هنا ولد أخوف عيسى، ثّم أتى بي إلى الصخرة ".

                                                           

 .231( ابن كثير: قصص األنبياء، تحقيق: عماد زكي البارودي، ص1)
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هـ حدث حادث بأن دخل الفرنج المغارة " حكى من ورد من بيت 203*   في سنة 
المقدس ظهور قبور الخليل وولديه اسحق ويعقوب األنبياء عليهم السالم، وهم 

ة وكأنهم أحياء لم يبل لهم جسد وال رم عظم وعليهم في مجتمعون في مغارة واحد
 (1)المغارة قناديل معلقة من الذهب والفضة وأعيدت إلى حالها التي كانت عليها.

 *    وهناف قصة أخرى تتحدث عن الدخول إلى المغارة يقال فيها: 
جمة " أّن رجاًل يقال له أألرمني قصد زيارة الخليل وأهدى لقيم الموضع هدايا   

وسأله أن يمكنه من الدخول إلى جثة إبراهيم عليه السالم، فقال له : أما اآلن فال 
يمكن أما إذا أقمت إلى أن ينقطع الجثل، وينقطع الزوار، فعلت، فلما انقطعوا قلع 
بالطة هناف وأخذ معه مصباحًا ونزال في نحو سبعين درجة إلى مغارة واسعة 

ا إبراهيم عليه السالم ملقى وعليه ثوب أخضر، والهواء يجري فيها وبها دكة عليه
لى جانبه سارة خلف هذا الحاوط، فهّم أن ينظر إلى ما وراء  والهواء يلعب بشيبته واا

 الحاوط فمذا بصوت يرتفع بقوة " إياف والمسجد " ! قال : فعدت من حيث أتيت. 
 المسجد اإلبراهيمي في المثل الشعبي والتشبيهات:  سادسا:

 جد اإلبراهيمي في المثل الشعبيأوال: المس
وعن أمثال ذكر فيها المسجد اإلبراهيمي، فكانت اإلجابة بأّنه ال يوجد أمثال     

 فيها المسجد اإلبراهيمي ومنها: " لو أّنف مقطع سجاديد المسجد ". كثيرة ذكر
يقال هذا المثل للشخص الذي يدعي أّنه يصلي وال يترف فراوضه أبدًا، ومن حوله  

 أعماله وأفعاله كناية عن االستهزاء به.   ونه ويعرفونيعرف
 المسجد االبراهيمي في التشبيهات الشعبية:  ثانيا:

 .زي جدي سيدنا ابراهيم 
 .زي الشحاد على باب المسجد 
 المسجد.-يحرم على الجامع-العيلة-اللي يلزم بيتف 

  
                                                           

 .91( أبو صالح، الخليل عربية إسالمية، ص 1)
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 خاتمة:
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

، حيث يمي بناء قديم ارتبط بسيدنا إبراهيم وتسمى باسمهالمسجد االبراه .0
المحور الذي دارت يحتضن مقام إبراهيم في مغارة المكفيال تحته، وأصبح 

 .حوله القصص والحكايات الشعبية
بأحياء مدينة الخليل وحاراتها وعاوالتها وقراها. كما  اإلبراهيمي المسجد يرتبط .2

 اهيم أبي الضيفان عليه السالم.التكية "الشوربة" بسيدنا إبر ترتبط 
، التي المسجد اإلبراهيمي الشريف تحت السيطرة اإلسراويلية الكاملةيقبع  .3

 .ضمه إلى قاومة اآلثار اإلسراويليةتمارس إجراءات تهويديه تهدف ل
 التوصيات:

العمل على إحياء الجوانب االيجابية من التراث الفلسطيني لتنميتها والمحافظة  .0
 عليها.

وعدم إعطاء اليهود  ف،المسجد اإلبراهيمي الشريب صلة المسلمونتعميق  .2
 .فرصة التفرد فيه

، وتسيير والمحافظة عليه بالمسجد اإلبراهيمي اهتمامه العالم اإلسالميمنح  .3
 .رحالت دينية وعلمية إليه

العالم العربي واإلسالمي والعالم أجمع بالهجمة الصهيونية الشرسة  تعريف .4
من إجراءات تهويد ومساعي  سجد اإلبراهيمي الشريفالتي يتعرض لها الم

 لقاومة اآلثار الصهيونية.لضمه 
 المراجع والمصادر:

، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :الحكيم عبد ،أبو اسنينة .0
 . م0/02/2101

يل: مقتنيات الباحثين، ، الخلنجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :رضوان عبد الحكيم ،أبو تركي .2
 .م00/02/2101بتاريخ 
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، الخليل: مقتنيات نجاح أبو تركي: مقابلة أجراها: الحكيم الودود عبد عبد ،أبو تركي .3
 .م01/00/2101، 2الباحثين، بتاريخ 

 م.2110 0، طالشيوخطريق الشموخ إلى طريق  صقر:جرادات، إدريس محمد  .4
داورة  :نابلس ،وحل النزاعات في فلسطينالصلح العشائري  جرادات، ادريس محمد صقر: .2

 م.2104جامعة النجاح الوطنية، -المعارف الفلسطينية
، في البال أغنية: األغنية الشعبية النسائية في فلسطينجرادات، ادريس محمد صقر:  .8

 م.2111 ،مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي :الخليل-سعير
لجنة  :الخليل، تاريخيةسحر مدينة وعمارة الخليل القديمة : الجعبة، نظمي، وآخرون .0

 م.2116 0ط، إعمار الخليل
، الخليل: مقتنيات الباحثين، نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :الجليل إنعام عبد ،أبو حديد .6

 .م8/00/2101بتاريخ 
، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :حسن محمد ،و حمادبأ .9

 .م04/00/2101
عدنان يونس عبد ، تحقيق: األنس الجليل في تاريخ القدس والخليل الدين: الحنبلي، مجير .11

 .، د.تمكتبة دنديس، الخليل: المجيد أبو تّبانة
 : د.ن.،رهط النقب ،مجموعة من الحكايات الشعبية ،حكايات من الصحراءصالح:  ،ةزيادن .00

2113. 
ابحاث المؤتمر الخليل: -محافظة الخليل التراث الشعبي الفلسطيني في السلوادي، حسن: .02

-26 ،هوية وانتماء–الثالث للتراث الشعبي الفلسطيني في محافظة خليل الرحمن 
 م.29/00/2100

 0ط ،دار األيتام اإلسالمية: القدس، الخليل عربية إسالميةأبو صالح، محمد ذياب:  .03
 م.2111

اصدار هيوة  ،التراث اليهوديالمعالم االسالمية المنوي الحاقها ب عباد، عبد الرحمن: .04
 م.2102، 0طالمقدس، بيت -العلماء والدعاة في فلسطين

رقوم المسجد اإلبراهيمي الشريف في خليل الرحمن. عمرو، يونس ونجاح أبو سارة:  .02
 م.0991الخليل، مركز البحث العلمي. جامعة الخليل: 

مركز البحث  ، الخليل:الزوايا والمقامات في خليل الرحمنيونس ونجاح أبو سارة:  عمرو، .08
 م.0960 ،العلمي في جامعة الخليل
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، الخليل: مقتنيات الباحثين، نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :نعيم سليمان داود ،فرحات .00
 .م20/00/2101بتاريخ 

عماد  تحقيق:. قصص األنبياء ه(:004كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل )ت ابن  .06
 م.2116تبة التوفيقية، زكي البارودي، القاهرة: المك

، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :نعيم قاسم الكوازبة، .09
 م.8/00/2101

، الخليل: مقتنيات الباحثين، نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :محمود إبراهيم ،أبو ماضي .21
 .م3/00/2101بتاريخ 

، الخليل: مقتنيات الباحثين، نجاح أبو تركي: مقابلة أجراها :النبي تحسين عبد ،النتشة .20
 .م00/00/2101بتاريخ 

، دمشق: هيوة الموسوعة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية هيوة الموسوعة الفلسطينية: .22
  . م0964

، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :الجواد مريم عبد ،وزوز .23
 م.3/00/201

24. https://ar.wikipedia.org/wikiمذبحة_الحرم_اإلبراهيمي/ 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/مذبحة_الحرم_الإبراهيمي
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 مقدمة:
منذ عقد  من  الكاتب ُيعد  الكتاب الذي بين أيدينا ثمرة ِفكرة قديمة راودت

، من خالل مقال  كتبه بعنوان: 2116الزمن وتحديًدا في شهر شباط )فبراير( 
(، ُنشر الحًقا في المواقع اإللكترونية الشيعة وزعامة العالم اإلسالمي الجديد)
لمختلفة، وتمَّ ترجمته تلقاوًيا إلى اللغتين اإلنكليزية والفارسية. وكان الهدف األساس ا

تنبيه العرب ِلما وصلوا إليه من انحطاط  سياسيٍّ  ،ذلف المقال ةمن وراء كتاب
وِفكري، ولكي يحاولوا بذل جهد في تطوير قدراتهم العسكرية. لكنَّ بداية التفكير 

، بعد أن  فقد 2101موضوع بدأت فعلًيا منذ نهاية عام الجاد بالكتابة في هذا ال
العرب الُسّنة مقّوماتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية نتيجة اندالع 

ن  كانت قّوة إسالمية -من أنَّ تركيا  الكاتب الِحراكات العربية. وبعد أن  توّثق واا
جادة في تحقيق تقّدم  في مسألة  ليست-ُسّنية تمتلف العديد من المقّومات المقّدرة 

في ثنايا  المي، ألسباب  سوف يتم تفصيلهاحسم الزعامة لنفسها على العالم اإلس
 الدراسة.

 محتويات الكتاب:
 كالتالي:بيانها اشتمل الكتاب على خمسة فصول 

 تطّور التنافس على زعامة العالم اإلسالميالفصل األول: 
ظاهرة المبحث األول بعنوان: وذلف من خالل ثالث مباحث؛ فكان  

، وذلف لبيان دور هذه النظريات في إدارة التنافس في نظريات العالقات الدولية
، ة أهمها: النظرية الواقعيةنظريات عدّ  الكاتب ذكرو في إدارة التنافس اإلقليمي. 

 ونظرية القوة، ونظرية توازن القوى، ونظرية المصلحة القومية العليا،، ونظرية الدور
 .علم المستقبلو 
إرهاصات التنافس بين القوى اإلسالمية : فكان بعنوان الثانيالمبحث أما      

، حيث بّين فيه الكاتب تطور التنافس على الزعامة على زعامة العالم اإلسالمي
عبر التاريخ، ابتداًء من التي ظهرت في صدر اإلسالم، وانتهاًء بالتاريخ المعاصر. 
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س على زعامة العالم اإلسالمي حلًما يراود القوى اإلسالمية بقيت مسألة التناف فقد
المركزية كافة على مدار التاريخ اإلسالمي منذ صدر اإلسالم؛ فأول دولة إسالمية 

تشّكلت رسمًيا في  مركزية حكمت بعد الخالفة الراشدة كانت الخالفة األموية التي
ف األمويين كافة ودام حكمها ورثت الخالفة العباسية أمال ،. والحًقاللهجرة 41عام 

ضافة أي جديد إلى دار  قروًنا من الزمن، لكّنها لم تتمّكن من التوّسع جغرافًيا واا
اإلسالم. وخالل فترة هذه الخالفة ُأقيمت عّدة دول إسالمية كانت تعتنق المذهب 
الشيعي، من أهمها: الدولة الحمدانية في حلب وشمال الشام واألناضول، والخالفة 

جغرافًيا في بالد الشام -الحًقا -طمية في شمال أفريقيا ومصر والتي تمّددت الفا
 والحجاز، ووصل نفوذها إلى أطراف العراق حاضرة العباسيين.

وبعد القضاء على الخالفة الفاطمية الشيعية في مصر، ومع ما عاناه 
اعات العالم اإلسالمي من غزوات الفرنجة الصليبيين وكذلف المغول، توّقفت الصر 

المذهبية بين المسلمين بعدما استكان الشيعة ردًحا من الزمن، حتى عاد الصراع 
والتنافس على زعامة العالم اإلسالمي من جديد في بدايات القرن السادس عشر 

المملوكية الُسّنية في مصر وبالد الشام  السلطنةالميالدي بين ثالث قوى رويسة: 
ية أيًضا في آسيا الصغرى واألناضول وأوروبا والحجاز، والسلطنة العثمانية الُسنّ 

والتي وصلت فتوحاتها حّتى أبواب العاصمة النمساوية )فييّنا(، والدولة الصفوية 
نيين على الصفويين والمماليف الشيعية في بالد فارس والعراق. وبانتصار العثما

م بعد الحرب دان العالم اإلسالمي بالوالء لزعامتهم، وحتى تاريخ سقوط سلطنته مًعا
 العالمية األولى خالل الربع األول من القرن العشرين.

خالل النصف األول من القرن العشرين وبعد القضاء على أخيًرا، و 
السلطنة العثمانية، ومع خفوت ِفكرة الزعامة على العالم اإلسالمي، نظًرا لوقوع 

كرة القومية ، وطغيان فِ من جهة العالم اإلسالمي تحت سنابف االستعمار الغربي
، برزت من جهة  أخرى بين الشعوب اإلسالمية من: عربية  وتركية  وفارسية

مارة شرق  المنافسة على زعامة العالم العربي بين مصر بزعامة الملف فاروق، واا
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األردن بزعامة الملف عبد اهلل األول. لكن بعد هزيمة العرب النكراء في حرب 
دولة )إسراويل(، وما ترّتب على ذلف من  ، واإلعالن عن قيام0946فلسطين عام 
التي أطاحت بحكم الملف فاروق، ارتأى  0922تموز )يوليو(  23اندالع ثورة 

الرويس جمال عبد الناصر اتّباع نهج قومي عربي، فنجح في جعل مصر قاطرًة 
 للحلم العربي من خالل محاوالته الدؤوبة إقامة وحدة عربية شاملة.

ر التنـافس التركـي اإليرانـي علـى : فكـان بعنـوان ،الثالـث المبحثبينما  تطـوُّ
اإليرانــي علــى  بــدايات التنــافس، حيــث تنــاول فيــه الكاتــب زعامــة العــالم اإلســالمي

فـرغم خفـوت الصـراع المـذهبي بـين المسـلمين . النفوذ اإلقليمي في التاريخ المعاصر
اإليــرانيين فــي  لفتــرة  مــن الــزمن، فمّنــه عــاد مــن جديــد مــع نجــاح علمــاء الــدين الشــيعة

شـــاه إقامــة نظـــام حكـــم  جمهـــوريٍّ مبنـــّي علـــى العقيـــدة الدينيـــة، بعـــد اإلطاحـــة بحكـــم ال
، بعــدما خشــيت دول منطقــة الشــرق األوســط الُســّنية 9191عــام  محمــد رضــا بهلــوي

مــن أن  يكــون لــدى حّكــام طهــران الجــدد نّيــة فــي تصــدير الِفكــر الثــوري إلــى بلــدانهم، 
يران، اسـتمرت ثمـاني سـنوات فكان ما كان من اشتعال ح رب  ضروس بين العراق واا

( أكلـــــت األخضـــــر واليــــابس، ثـــــمَّ خفتـــــت هـــــذه النزعـــــة 9199-9191بــــين عـــــامي )
المذهبية قلياًل حتى أحياها المستعمر األنجلو أمريكي من جديد بعـد احتاللـه للعـراق 

، ووقوفه إلى جانب أصحاب المـذهب الشـيعي إلـى حـين، وتمكيـنهم مـن 3112عام 
بصـرف -عهـد مـا بعـد الـرويس صـّدام حسـين -وّلي زمام الحكـم فـي العـراق الجديـد ت

أبينـــا، رضـــي النظــر عّمـــا رافـــق عهـــده مـــن جـــدل  سياســيٍّ الـــذي كـــان عهـــده شـــونا أم 
 صّمام األمان لعدم حدوث صراع  دمويٌّ في العراق. طرف  مّنا أم لم يرضا 

سالمية إلى سّدة ومع وصول حزب العدالة والتنمية التركي ذو الصبغة اإل
، عمدت تركيا للتغلغل في ملّفات منطقة الشرق األوسط 2112الحكم في عام 

كافة ومنها القضية الفلسطينية، وذلف من خالل بّوابة الحصار اإلقليمي والدولي 
، وملف األزمات العربية المختلفة بعد 2110المفروض على قطاع غزة منذ عام 
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يران على  ،ة. ومن ثمَّ اندالع ظاهرة الِحراكات العربي بات التنافس بين تركيا واا
 زعامة العالم اإلسالمي حقيقًة واقعة، وظاهرًة للعيان ال يختلف عليها اثنان.

وبالتالي: بات العالم العربي على أعتاب منعطف  تاريخيٍّ خطير، نتيجة 
بروز ما يمكن تسميته "صعود نجم المسلمين الشيعة"، من خالل الجهد الدؤوب 

بعد أن  وضعت الحرب -ذي اّضطلعت به الجمهورية اإلسالمية في إيران ال
بتمّكنها من ترميم قدراتها العسكرية؛ بل ابتناء وتطوير -العراقية اإليرانية أوزارها 

قّوة عسكرية مقّدرة ومرهوبة الجانب بأيدي أبناوها، وكذلف تمّكن حزب اهلل اللبناني 
لحاق خساور فادحة بالجيد الشيعي الصمود في وجه اآللة العسكر  ية اإلسراويلية، واا

اإلسراويلي أذهلت العرب والمسلمين على اختالف أجناسهم ومذاهبهم، وكذلف 
 الغرب.

ومنذ فقدان مصر لدورها اإلقليمي بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد مع 
العربي كالعراق عربية عّدة تنافسها على زعامة العالم  )إسراويل(، باتت دول  

، بدأت 0909. ومنذ نجاح الثورة اإلسالمية اإليرانية عام لسعودية تحديًداوا
المخاوف العربية من تصدير إيران لِفكرها الثوري في المنطقة العربية، فاندلعت 

(، أو ما ُعرف وقتذاف 0966-0961الحرب العراقية اإليرانية لمدة ثماني سنوات )
، واندالع 0991راضي الكويتية عام بحرب الخليج األولى. ومع اجتياح العراق لا

، واّضطرار القوات العراقية االنسحاب من الكويت، 0990حرب الخليج الثانية عام 
 ، انتهى النظام العربي رسمًيا2113 ثمَّ االحتالل األنجلو أمريكي للعراق عام

مي، وباتت إيران قّوًة إقليميًة مهّمة تتنافس بهّمة  عالية  على زعامة العالم اإلسال
وبّوابتها إلى ذلف القضية الفلسطينية، ومساعدة حركات المقاومة العربية ضدَّ 

 )إسراويل(.
 تحكمها ،2119-2113 عامي بين اإليرانية التركية العالقات وكانت

 قّوة العراق في يكون أن   تركيا مصلحة من كانف للبلدين؛ المشتركة المصالح
 ليس كما عليها. آنًيا خطًرا يمثّلون الذين اداألكر  نفوذ من اإلمكان قدر تحدّ  سياسية
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الَّ  طهران، بأيدي حصرياً  الفلسطيني الملف ترف أنقرة بوسع  مهمًّا منفًذا فقدت واا
 اإلسالمي. والعالم العربية المنطقة زعامة على للتنافس

يران تركيا بين اإليجابية التفاعالت كل ورغم  قد قضايا هناف أنَّ  غير ،واا
 من التركي فالتخوّ  :بينها من بينهما، العالقات على سلبية ساتانعكا لها يكون
 على اكبيرً  اخطرً  ليشكّ  الذي األمر اإليراني، النووي للبرنامج عسكريٍّ  جانب   وجود

 الوسطى، آسيا في التركي الحضور تزايد من اإليرانيين وانزعاج ،اإلقليمي التوازن
 إلى العراق، في الطرفين مصالح نوتباي وأذربيجان، جورجيا من كل إلى باإلضافة

 الغربي "الصاروخي الدرع" صواريخ بنصب تركيا قبول من اإليراني االستياء جانب
 تركيا وقفت اليمن فيو  .اإليراني القومي لامن اتهديدً  ليمثّ  ما وهو أراضيها، على
 حركة بدعم إيران قامت حين في ،هادي منصور ربه عبد الرويس نظام جانب إلى

 العميق الخالف إلى إضافةً  ،والذخاور باألسلحة تهموأمدّ  (الحوثيين) اهلل أنصار
 جانبه إلى وشاركت السوري، النظام جانب إلى وقفت فميران ؛السورية األزمة بشأن

 .السورية المعارضة جانب إلى تركيا وقفت حين في سقوطه، دون حال ما اعسكريً 
ألي -ال مناصا منه - عتبر مدخاًل القضية الفلسطينية تُ  ويمكن القول: إنَّ   

قّوة  عربية  أو إقليمية  إسالمية ، ترغب بزعامة العالم اإلسالمي. صحيح أنَّ ثمة دواًل 
عربية حاولت منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي ملء الفراغ الذي ترّتب على 
تخّلي مصر عن دورها الريادي؛ كالعراق الذي كان يمّثل قّوة عسكرية مرهوبة 

لجانب من ِقبل )إسراويل(، والسعودية التي تمّثل ثقاًل اقتصادًيا بسبب الطفرة ا
 . 0903النفطية بعد حرب عام 

ومع بداية عودة النفوذ التركي إلى المنطقة بعد وصول حزب العدالة    
ا مهمًّ  ، اّتخذت الحكومة التركية قراًرا2112والتنمية إلى الحكم في تركيا عام 

نطقة العربية من خالل أهم ملّفاتها المتمّثل بالقضية الفلسطينية، بالولوج إلى الم
فأخذت تطالب برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في 
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، والذي ترّسخ في العام التالي بسبب 2118االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 
 االنقسام الفلسطيني.

ر شكل نتيجة تغيّ  ،في الشرق األوسط مع تغيير موازين القوى اإلقليميةو 
من البلدان العربية خاصة ذات الثقل اإلقليمي في  وطبيعة النظام السياسي بعدد  

إلى  "اإلسالم السياسي"ار من صعود تيّ  اوما أسفر عنه الِحراكات العربية،أعقاب 
أكبر في  تركي إيراني للعب دور   ة الحكم لم يكن هناف جديد في وجود تنافس  سدّ 

ليلقى  لنموذجه السياسي التسويقفي رغبة كل منهما في  تمّثل المنطقة، لكن الجديد
 من الشعوب العربية واإلسالمية.قبواًل 

 . الم اإلسالميمحّددات التنافس التركي واإليراني على زعامة العالفصل الثاني: 
حدود وقيود األدوار وهو يتألف من مبحثين؛ فكان المبحث األول بعنوان: 

يران لزعامة العالم اإلسالميموضوعية المفروضة على ال ، حيث بّين فيه تركيا وا 
تنافسهما سواء  تحد منالكاتب ما اعترض الطرفين من قيود  سياسية  واقتصادية  

بروز التنافر في منطقة الشرق األوسط أو في العالم اإلسالمي، وذلف من خالل 
يران يختلفان سياسيًا في طرح القضايا من جهة؛ فالدولتان  في سياستي تركيا واا

 بيان انتقال وكذلف بالمنطقة العربية أو غيرها في العالم اإلسالمي.سواء الخاصة 
، من خالل قضايا عّدة السياسة التركية اإليرانية من التنافر إلى التعاون المشترف

مثل: قضية األكراد، أو وجودهما في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، أو األزمة 
لخليجية التي افتعلتها دول خليجية عّدة باإلضافة إلى مصر ضد دولة قطر في ا

 .2100منتصف عام 
السياسة التركية واإليرانية في منطقة وكان المبحث الثاني بعنوان: 

الحد األدنى من التوتر دون أي  يوّضح ي إيران وتركياتاريخ؛ فالشرق األوسط
كان العامل األكثر أهمية هو  في إيران يةاإلسالمبعد الثورة ف ،أزمة طويلة األجل

 ذلفأطلقت وساول اإلعالم التركية حملة دعاية مناهضة إليران. ومع  إذ السلوف،
مع ثالثة معايير أساسية لتوجيه  ،2111اإليراني في عام  بدأ التقارب التركي
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دالة حزب الع فوزبعد  ،2112تحويلها فيما بعد في عام  العالقات الثناوية. وقد تمَّ 
 خضعت السياسة الداخلية لتركيا لتغيير   :فأواًل . في االنتخابات التركيةوالتنمية 

عندما بدأت النخبة الجديدة في تغيير مواقفها عن طريق الحد من التأثيرات  ،عميق
يران.  ،البيروقراطية العسكرية دفعت  :وثانًياوالتفاوتات األيديولوجية بين تركيا واا

األنجلو عالقات تركيا الخارجية إلى حقبة جديدة بعد الغزو  االستراتيجيةالبيوة 
 ،الخطيرة. وعلى الرغم من التحديات 2113 (مارسآذار )للعراق في  أمريكي

من الشهر  الفاتحرفضت تركيا أي دعم للغزو من خالل تصويت برلماني في 
 لصالح العالقاتتبع ذلف تدهور تدريجي للعالقات التركية األمريكية و  نفسه،

 .التركية اإليرانية
في ظل تنافسها على زعامة العالم  من األدوات تركيا إلى عدد   وتستند

 ة الناعمة، منها على سبيل المثال:يرتكز معظمها على أدوات القوّ  اإلسالمي،
في القضايا  واإليراني ل التركيالتدخّ ، و رسمي دبلوماسيٍّ  سياسيٍّ  أدوات ذات طابع  

آسيا الوسطى في  اإليراني ل التركيالتدخّ ، و ضية الفلسطينيةاإلقليمية المحورية كالق
تأييد في دول الشرق األوسط، و  الوساطة لحل المشكالت الداخليةوالقوقاز، و 

، والقّوة لديمقراطية في منطقة الشرق األوسط ودعمهاا لنشرالمبادرات الدولية 
 وة العسكرية.االقتصادية التركية، إضافًة إلى القوة الصلبة المتمّثلة بالق

، منها ما هو في تبّني سياساتها من الدوافع واألسباب عدد   إليرانو  كما
أسباب  ذاته، وهي الجانب اإليراني في حدّ  قريب من دوافع تركيا، ومنها ما يخص  

ا  حيويً عد عاماًل يُ  هااندالع أنَّ  غير، ةالعربي الِحراكاتلم تكن مقتصرة على اندالع 
 من تلف األسباب على سبيل المثال:و  نفوذها، إنجاحنية في لزيادة الرغبة اإليرا

، الثوري تحقيق حلم إيران بالمدِّ (، و إسراويل)و الواليات المتحدةلكل من  إيران عداء
 يالشرق أوسط ها، ومشروعالنووي مع القوى الدولية هافي ملفّ  هاتقوية موقفو 

 .اإلسالمي
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اإلسالمي، كأدوات القّوة الناعمة لزعامة العالم  عّدة أدواتوتستند إيران إلى 
وزارة الخارجية وما يتبعها من سفارات إيران في كاألداة الدبلوماسية الرسمية ومنها: 

كاإلعالم، واالنترنت، والمؤتمرات والندوات،  الدبلوماسية الشعبيةو ، الدول العربية
دارة السمعة و  ،صريح   استخدام الدين بشكل  والتبادل الطالبي، و  تصدير ير، و والتأثاا

. أما الدعاية والتشويد، و النفوذ االقتصادي، و كالء الميليشيا، وو اإلسالم الثوري
ي والمالي تقديم التدريب والدعم الفنّ أدوات القّوة الصلبة لدى إيران فتتمّثل في: 

السعي نحو امتالف ، و ادعم المعارضة والجماعات الشيعية عسكريً ، و للمعارضة
 الكها القّوة العسكرية المقّدرة.لى امت، إضافة إالسالح النووي

يران للنزاعات العربية في إطار تنافسهما اإلالفصل الثالث:   . قليميتوظيف تركيا وا 
تداعيات التدخل  المبحث األول بعنوان:وهو من ثالث مباحث؛ فكان 

السعودية في آتون الحرب في اليمن  فقد دخلت .السعودي في اليمن إقليمًيا
كان هدفها الُمعلن إعادة حكم السلطة و ، المتحدة دولة اإلمارات العربيةبالتعاون مع 

اليمنية الشرعية بقيادة الرويس عبد ربه هادي منصور، لكنَّ بعد انقضاء نحو 
أعوام من التدّخل السعودي في الشأن اليمني، نكاد نجزم أن أهدافها الخفية  خمسة

 لهذا التدّخل تكمن في األهداف التالية:
كنوع  من االنتقام  ،الحرب األهلية في اليمن أكثر فترة ممكنة ترسيخ .0

من اليمنيين الذين شّنوا عّدة هجمات على األراضي السعودية مع 
 إعالن الدولة السعودية الثالثة.

محاولة إشغال اليمنيين عن المطالبة بمنطقة جيزان الحدودية التي  .2
 ضّمتها السعودية إلى أمالكها.

ة الدؤوبة بمساعدة اإلمارات العربية على تفتيت المحاوالت السعودي .3
الدولة اليمنية إلى قسمين على األقل إن لم نقل ثالثة: دولة في 
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الشمال وعاصمتها صنعاء ودولة في الجنوب وعاصمتها عدن، ودولة 
 في الجنوب الشرقي بمنطقة حضر موت.

 محاولة القضاء أو في الحدِّ األدنى إضعاف قّوة الحوثيين الشيعة .4
المتمركزين على حدود السعودية الجنوبية؛ وبالتالي: إشغال إيران في 
صراع  يلهيها عن طموحات السعودية في الزعامة اإلقليمية في حّده 

 األدنى.
 لجماعةإيران دعم ز يتعز  وقد أدى هذا التدخل السعودي في اليمن إلى

الحرب  تمنح اليمنبداًل من إنهاء الوجود اإليراني في ف ،الحوثيين في اليمن
اإلمدادات  تعتبر طهران أنَّ و  .عزيز تأثيرها ونفوذها في المنطقةطهران لتلالفرصة 

 الخمسةتخّطى  التي ترسلها للحوثيين وسيلة زهيدة الثمن إلبقاء السعودية في مأزق  
تزداد شراسة الدور اإليراني في اليمن مع تصعيد الواليات  . ومن المتوقع أن  أعوام

ساحة اليمنية إلغراق المكان أفضل من ، فليس ثمة اتها على طهرانالمتحدة لعقوب
 .غير مسّمى إلى أجل   ر فأكثرالسعوديين أكث

موقفا إيران وتركيا من األزمة الخليجية في  وكان المبحث الثاني بعنوان:
. قليميةفي إطار التنافس على القيادة اإل للدولتين رات القوة والتفاعالتمتغيّ ظل 

، إلى بروز 2100في منتصف عام زمة الخليجية التي اندلعت ألأّدت ا فقد
منافسين عرب جدد يرون في أنفسهم القدرة على ريادة العالم اإلسالمي، متمثّلين 

السعودية ذات الثقل اإلقليمي واالقتصادي، ودولة قطر ذات الثقل االقتصادي ب
 اوالت السعودية الدؤوبةقر إلى القّوة العسكرية. ومن هنا؛ جاءت محأيًضا لكّنها تفت

في طريق طموحاتها  ية اإلسالمية التي قد تمّثل خطًرالتقليم أظافر القوى اإلقليم
ن  كانت ُسّنية كدولة قطر، ثمَّ الحًقا قد تّتجه  المستقبلية في إعالن الزعامة حتى واا

-أكبر الدول العربية -أنظارها نحو تركيا وذلف بعد أن  ضِمنت رسمًيا تبعية مصر 
 . 2103محورها السياسي منذ منتصف عام ل
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وذكر الكاتب في هذا المبحث األسباب التي أدت إلى تفاقم األزمة  
يران فيها، واستفادتهما منها، حيث جعلت  الخليجية، ووضح دور كل من تركيا واا
لهما موطئ قدم في منطقة الخليج، وذلف من خالل المساعدات الغذاوية التي 

بمعادة  2100 عامخذته قطر في القرار الذي اتّ  وقد ساهمر. قدمتها تلف الدول لقط
من  سفيرها إلى طهران في تعزيز النفوذ اإليراني في سوريا، فيما يتسّبب بمزيد  

 وبذلف؛ .وخصوًصا في سوريا الشيعي في المنطقة ّنيالتشويد في خط الفصل السُ 
إلى شبكتها  ىأخر ّنية دولة سُ  ن عبر إعادة ضبط عالقاتها مع قطرتضيف إيرا

 اإلقليمية.
االستراتيجية التركية اإليرانية تجاه األزمة  وكان المبحث الثالث بعنوان:  

 .هما اإلقليمي، وتداعيات األزمة على القضية الفلسطينيةتنافسالخليجية في ظل 
، إذ تبّدلت األمن القومي العربي ونشأة نظام عربي جديد :أواًل وذلف من خالل 

في المنطقة العربية، فباتت السعودية وبعض الدول الخليجية تشّكل شبكة التحالفات 
حلفًا، وبقيت قطر التي تجيد اللعب على المتناقضات بموافقة  أمريكية تحاول إيجاد 
يران، أو من جانب بعض الفلسطينيين  مناصرين لها، سواء من جانب تركيا واا

فيما يخص ف، األزمة االستراتيجية اإليرانية تجاه :وثانًياالمناصرين لها. 
االستراتيجية اإليرانية من األزمة الخليجية وتأثيرها على األمن القومي العربي، 

  نجدها تتبلور في التالي:
ل من التصعيد قد يصل لحد التدخّ إرباف المحور السعودي والدفع به لنوع     .0

ا على فعالية الحملة السعودية في اليمن لصالح العسكري، بما ينعكس سلبيً 
االستغناء عن  :األولى ؛حساب التحالف العربي بسبب خطوتينوعلى  ،إيران

بتمركز  :والثانيةالقوات الخاصة القطرية من التحالف العربي في اليمن، 
 ل العسكري.القوات السعودية قرب الحدود القطرية في حالة التدخّ 
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فهو تأمين موطئ قدم شرعي لوجودها في الخليج وعلى الحدود  الثاني: .2
ا وجودً  ُيعدّ  وجودها في العراق واليمن وسوريا لمباشرة مع السعودية، إذ إنَّ ا

 غير شرعي.
لت في التراجع القطري عن مساندة لت األزمة خدمة استراتيجية لطهران تمثّ مثّ  .3

بل وفى الوقت ذاته سيتراجع  ؛مستقباًل  السوري نظامالالمعارضة السورية ضد 
ا النشغال القيادة السعودية نظرً  للنظام،الدعم السعودي ألية أطراف مناهضة 

 لسوريا، ا باليمن وصواًل من العراق مرورً  األزمات على حدودها بدءاً  من بكثير  
وهو ما يطلق يد طهران في سوريا بالتنسيق مع موسكو وأنقرة التي تحولت في 

 مواقفها لتصبح أقرب إلى المحور الروسي اإليرانى.
على  والتي جاء رد فعلها األول، ركية تجاه األزمةاالستراتيجية التوثالثًا:   

سرعان ما  لكنولعب دور الوساطة بين طرفي األزمة،  ،أقرب إلى الحيادية األزمة
موافقة  مطلق وصل إلى حدِّ  في الجانب القطري بدعم   ر هذا الموقف ليصبَّ تغيّ 

ل البعض البرلمان التركي على نشر قوات تركية في األراضي القطرية. وهو ما جع
  أنَّ ا في كيفية تعاملها مع األزمة، إالَّ طً ا وتخبّ يرى في الموقف التركي تناقضً 

في يوليو  في تركيا المدقق في السياسات التركية حتى قبل محاولة االنقالب الفاشلة
ا مع سياسات قطر ا متماهيً ا تركيً ثمة مشروعً  ، يخلص إلى أنَّ 2108)تموز( 

تصطف تركيا إلى جوار قطر في  ا أن  ذا لم يكن مستغربً كاتها في المنطقة، ولوتحرّ 
لقطر  داعم   إيرانيٍّ  على عالقاتهما خاصة في ظل موقف   تلف األزمة، حرصاً 

 التزمت الحياد بين طرفي األزمة. تخسره تركيا إن   هاتها، وهو ما تخشى أن  وتوجّ 
أو الدول التي قاطعت قطر وفرضت عليها حصاًرا شاماًل، قّدمت بطريق  ف

بآخر خدمًة كبيرة لقوى إقليمية إسالمية، لكي يكون لها موطئ قدم في منطقة 
المخاوف المشتركة من جانب كل من  نَّ أ الخليج. فميران تمّكنت من توطيد أي

يران بشأن التحوالت الدولية الكبرى منذ انعقاد قمم الرياض الثالث مع  تركيا واا
عالقتها بدولة قطر ا إلى التقارب سعيً ، دفعهما "مباتر دونالد "كي يالرويس األمر 
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أكثر من ذي قبل، وباتت العًبا مهمًّا في منطقة الخليج. وتركيا بات لها موطئ 
قدم في األراضي القطرية من خالل وجود قاعدة عسكرية تركية على األرض 
القطرية، األمر سيعّزز من وجود هاتان الدولتان في المنطقة العربية في المستقبل 

ر، ما قد يعّري األمن القومي العربي ويجعله في مهب الريح، وبالتالي: المنظو 
يؤّدي إلى اختراق الخاصرة العربية الرخوة المتمّثلة بمنطقة الخليج العربي، ويحرم 
الدول العربية المركزية الحًقا من التنافس على الزعامة اإلقليمية أواًل ثمَّ العالم 

مَّ حصر التنافس على تلف الزعامة بين تركيا اإلسالمي في نهاية المطاف، ومن ث
يران دون سواهما.  واا

فمنَّ هذه األزمة المفتعلة والتي تّمت من جانب القاومين  ؛ومن ناحية  أخرى
عليها دون إدراف  لمخاطرها المستقبلية على اإلقليم العربي، سوف تترف الفرصة 

دها على الساحة الخليجية مواتية للقوى األجنبية الستغاللها، وذلف من خالل تواج
لكي -إن  جاز لنا التعبير -من جهة، ومن جهة  ثانية حلب مقّدراتها االقتصادية 

تصبح الدولة الخليجية مدينة بداًل من أن  تكون داونة رغم ثراها االقتصادي، وذلف 
من خالل اّضطرارها لشراء كميات  هاولة من السالح ليست بحاجة  ماسة إليها، 

مليار دوالر.  421المتحدة بنحو  عّدة عقدتها السعودية مع الوالياتضمن صفقات 
وبالتالي: فقد أضعفت السعودية والدول التي سارت في ركِبها مجلس التعاون 
الخليجي الذي كان من أكثر عوامل االستقرار المهّمة في المنطقة العربية، وبذلف 

يران، دولة قطر لالرتماء في أح-بدون وعي -دفعت تلف الدول  ضان تركيا واا
لينسال إلى منطقة  رخوة من مناطق العالم العربي قد تمتد الحًقا إلى مناطق  أخرى، 

 كما حدث في سوريا والعراق من قبل، وحاليًا في اليمن.
القضية ؛ فتلف وأخيًرا: تداعيات األزمة الخليجية على القضية الفلسطينية

فقد  مح هذه الخطورة في الظهور.سوف تدفع ثمًنا باهًظا لنشوبها، حيث بدت مال
ات المقاومة لالحتالل اإلسراويلي من الدوحة وقف دعم حرك ةالسعودي طلبت

 .الفلسطينية حماس كحركة
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 . تداعيات التنافس التركي اإليراني على القضية الفلسطينيةالفصل الرابع: 
الموقف التركي من  :المبحث األول بعنوان وذلف من خالل مبحثين؛ فكان

. فتحدث الكاتب لقضية الفلسطينية في ظل تنافسها على زعامة العالم اإلسالميا
في  حدود الدور التركيعن ثانًيا: و عن عالقة تركيا بالقضية الفلسطينية، أواًل: 

الموقف التركي الرسمي من القضية الفلسطينية لم يكن موقًفا ف القضية الفلسطينية.
في التخّلص تماًما من ربقة ارتباطات أنقرة  ،ة  سياسًيا ثابًتا يعّبر عن رغبة  خالص

، أرادت أنقرة ةبتل أبيب، بقدر ما هو موقف  براغماتي يميل أكثر إلى المكيافيللي
أنَّ كما  من خالله الضغط على االتحاد األوروبي للقبول بتركيا عضًوا داوًما فيه.

العربية بعدما فقدتها  تركيا ارتأت أنَّ األوان قد آن السترداد زعامتها على المنطقة
سالمًيا  أّبان الحرب العالمية األولى؛ وبالتالي: رأت بعد ازدياد شعبيتها عربًيا واا
بسبب موقفها من حصار قطاع غزة، أنَّها باتت مؤّهلة للولوج إلى الملف 

 الفلسطيني بكافة تفاصيله، واّتخذت من هذا الحصار مفتاًحا لذلف الولوج.
الموقف اإليراني من القضية الفلسطينية  ن بعنوان:المبحث الثاني فكاأما 

يران إعالقة أواًل:  وذلف من خالل، في ظل تنافسها على زعامة العالم اإلسالمي
االتفاق  توقيع بعد فلسطينًيا يرانيمالمح الدور اإلثانًيا: و ، بالتنظيمات الفلسطينية

ران بالقضية الفلسطينية مستقبل عالقة إيثالثًا: ، و واالنسحاب األمريكي منه النووي
ميران أرادت كسب تعاطف الشعوب العربية واإلسالمية ف في ظل تنافسها اإلقليمي.

لها من خالل دعمها للقضية الفلسطينية، إلدراكها تماًما بمكانة تلف القضية في 
وجدانهم، كما أرادت أن  تحيط نفسها بهالة من التأييد الشعبي العربي واإلسالمي، 

جلًيا في حضور القضية الفلسطينية في الخطاب السياسي الرسمي ويتضح ذلف 
اإليراني. فميران تدرف أنَّ من يريد الزعامة في المنطقة ال بدَّ له من التمّسح بتلف 

فالقضية الفلسطينية كانت بمثابة ورقة رابحة  لقضية، ودعم المقاومة الفلسطينية؛ا
 ها في المنطقة.في يد إيران تستخدمها لردع المخالفين لسياست
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أنَّ التدّخل اإليراني في المنطقة العربية لم يكن سبًبا رويًسا الستنزاف  كما
ّنما الفلسطينيون أنفسهم وبني جلدتهم  خراجها عن مسارها، واا القضية الفلسطينية واا
نهاكها  من العرب هم المسوولون مسوولية مباشرة عن إضعاف قضيتهم المركزية واا

ة، األمر الذي جّرأ اآلخرين على التدّخل في شؤونهم بخالفاتهم غير المبرر 
 الداخلية.

يراني على زعامة العالم سيناريوهات مستقبل التنافس التركي اإلالفصل الخامس: 
 اإلسالمي.

احتماالت زعامة تركيا األول: من خالل ثالثة سيناريوهات هي؛  وذلف
إفشال الدول الثالث: و ي، زعامة إيران للعالم اإلسالمالثاني: و ، للعالم اإلسالمي

: بعد أن اتضح من ثنايا الدراسة يمكن القولو  الكبرى و)إسراويل( لتزّعم أيٍّ منهما.
إنَّ فرصة إيران لتّزعم العالم اإلسالمي أكبر من فرصة تركيا، وذلف لاسباب 

 التالية:
ن  -أنَّ المنافس الرويس إليران على منصب الزعامة وهي تركيا  .0 واا

إالَّ أنَّها ال ترتقي ِلما تمتلكه إيران -قّومات وأدوات عّدة كانت تمتلف م
من مقّومات  وأدوات. فميران تمتلف أهم ورقة من أوراق التنافس على 
الزعامة المتمّثلة بالقضية الفلسطينية وملّفاتها المتعّددة، ناهيف عن 

ا دعمها الال محدود مالًيا وعسكرًيا لقوى المقاومة العربية ليكون بوسعه
 الصمود في مقارعة )إسراويل(.

أنَّ نجاح إيران في األزمة السورية من خالل توطيد أركان النظام  .2
فشال المحاوالت كافة لإلطاحة به من جهة، ومن جهة   السوري، واا
أخرى توطيد النفوذ اإليراني في عدد  من العواصم العربية كبغداد 

ي إضعاف وصنعاء وبيروت إضافًة إلى دمشق، ودورها البارز ف
تنظيم داعد، وُقرب اإلجهاز عليه في العراق وسوريا يجعل من 

كما  مسألة إعالن إقامة ما ُيسّمى )الهالل الشيعي( أمر قريب المنال.
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كمل حركة كماشة حول وتُ  ،قليمية  إ نحو هيمنة   تسير بثقة   إيران أنَّ  نرى
 شبه الجزيرة العربية.

في -عودية مهما حاوال من عزم أنَّ القوى العربية الُسّنية كمصر والس .3
لن يكون بوسعهما -ظّل حالة الضعف والخوار اللتان تعانيان منها 

التصّدي منفردتين للطموح اإليراني المتسارع، وكذلف النجاحات التي 
حّققتها إيران في المنطقة العربية خصوًصا في العراق وسوريا ولبنان 

 واليمن، وفي بقية دول العالم اإلسالمي.
تشرين الثاني  09القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب في  أنَّ  .4

، باعتبار حزب اهلل اللبناني منظمة إرهابية، سوف 2100)نوفمبر( 
ُيضعف منظومة األمن القومي العربي، وتزيدها اهتراًء أكثر مّما هي 
عليه اليوم؛ وبالتالي: فمنَّ الدور سوف يأتي على فصاول المقاومة 

باتهامها عربًيا أيًضا باإلرهاب، األمر الذي سيعّزز من الفلسطينية 
قليمًيا بعد أنّ  ترّسخ تلف الفصاول عالقاتها بها  مكانة إيران فلسطينًيا واا

 أكثر من باب االستنجاد بها من ِقبل بني جلدتهم العرب.
أنَّ الخالف المذهبي إليران عن بقية العالم اإلسالمي ال يمنع مطلًقا  .2

تحّكمت مستقباًل بملّفات منطقة الشرق األوسط والعالم  من تّزعمها إن  
في فترة  زمنية  ما في -اإلسالمي كافة؛ فالخالفة الفاطمية الشيعية 

كانت تعتبر زعيمة للعالم اإلسالمي بعدما استولت -التاريخ اإلسالمي 
على األماكن المقّدسة في الحجاز. فمذا ما خسرت السعودية حربها 

لحوثيين الشيعة وهو أمر  وارد بشّدة؛ فمنَّ ذلف سيعّجل في اليمن ضدَّ ا
بسيطرة إيران على شبه الجزيرة العربية، ومنها سُتعِلن –ال محالة -

 زعامتها على العالم اإلسالمي.
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 خاتمة الكتاب:
نوجزها  والتي التوّقف عند بعض المحّطات المهمة في نهاية الكتاب، يمكن  

 في التالي:
 م  هتمااب تيظحبعدما  الدولية العالقات في ساسيةأ نافس ُتعتبرظاهرة الت أنَّ 

المعرفي، وأنَّ هذه العالقات  الحقل ذاه ـريظّ منو احثيـب ـلِقب ـنم كبير يميداـكأ
ظاهرة التنافس في العالم ف ،تقوم على أساس الصراع والتنافس، أو التعاون والتكامل

أنَّ التنافس بين  ى الكاتب. فقد رأةسالمي على الدولة المركز هو ظاهرة تاريخياإل
القوى اإلسالمية )الُسّنية والشيعية تحديًدا( على زعامة العالم اإلسالمي ليس باألمر 
الجديد، لكّنه تأّصل وبات واقًعا مع تأسيس الدولة الفاطمية الشيعية في المغرب 

فاطميون من مّد األدنى )تونس(، ثمَّ انتقالها الحًقا إلى مصر. ومن األخيرة تمّكن ال
نفوذهم إلى قلب العالم اإلسالمي الُسّني المتمّثل ببالد الشام والحجاز، تلف 

  المناطق التي كانت تحت سيطرة الخالفة العباسية الُسّنية.
قيمتـه السياسـية الفعَّالـة وحتـى  فقد- تحديًدا- العالم اإلسالمي الُسّنيكما أنَّ 

ولم يبرز  على إثر الحرب العالمية األولى.ية ط السلطنة العثمانو سق بعد يومنا هذا،
يون ذوو قيمة باستثناء شخصيتين ال ثالث لهما في تاريخنا المعاصر خالل قادة ُسنّ 

العراقـــي و  ،جمـــال عبـــد الناصـــر : المصـــريالقـــرن العشـــرين، همـــا الرويســـين الـــراحلين
 االلتفافيمكن الُسنَّة الزعيم الكاريزما الذي  المسلمون صدَّام حسين، وبفقدهما خسر

 .ًياحوله جماهير 
 من العديد وبسبب ،إيران في اإلسالمية الجمهورية نظام ظهور ومع

 التنافس داورة من مصر خروج خاصة المنطقة، شهدتها التى ةالمهمّ  راتالتطو  
 إيران أخذت (،إسراويل) مع السالم معاهدة توقيعها بعد اإلقليمية الزعامة على

 تداعى ظلِّ  فى (إسراويل) منافسة على قادرة إقليمية   ة  قوّ ك نفسها فرض إلى تسعى
 تركيا انشغال ظلِّ  وفى .العربية الزعامة وغياب ،العربى الرسمي النظام قدرة

 نفسها ةلملم إيران استطاعت واالجتماعية، والسياسية االقتصادية وأزماتها بمشاكلها
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 ةً قوّ  نفسها فرض فى نجحتف العراق، مع الثماني السنوات حرب فى إنهاكها بعد
كما أنَّ إيران سارت بخطوات  حثيثة وثابتة في ترسيخ مكانتها في  .منافسة إقليمية

منطقة الشرق األوسط، وذلف من خالل توطيد الوجود الشيعي في المنطقة العربية 
من ناحية، ودعم قوى المقاومة العربية ضد )إسراويل( من ناحية  أخرى. فدعمها 

اهلل اللبناني ولحركات المقاومة الفلسطينية، جعلها أقرب لقلب الال محدود لحزب 
المواطن العربي والمسلم من قوى ُسّنية وقفت موقًفا مشبوًها بتنديدها المتكّرر لتلف 

 القوى المقاومة في نضالها ضد االحتالل اإلسراويلي. 
جبارًيا ألي قوّ -بال شف -وُتعتبر القضية الفلسطينية   ة  مدخاًل ضرورًيا واا

فمع نجاح الثورة  عربية  أو إقليمية  إسالمية  ترغب بزعامة العالم اإلسالمي؛
اإلسالمية شرعت إيران في محاوالتها الدؤوبة لتصدير ِفكرها الثوري في المنطقة 
العربية وبعض الدول اإلسالمية األخرى. وكانت بداية االنخراط اإليراني في 

لفلسطينية، وذلف بدعم طهران للثورة مشروعها التوّسعي من خالل البّوابة ا
الفلسطينية، وتحويل السفارة اإلسراويلية في طهران لمكتب تمثيل لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، ثمَّ دعمها لقوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية. كما كان الحتالل العراق 

نهاف دور فاعل في تنامي المشروع اإليراني التوّسعي، ال سّيما مع تزايد ض عف واا
 الدول العربية المركزية في مشاكلها الُقطرية واإلقليمية.

وكذلف مع بداية عودة النفوذ التركي إلى المنطقة بعد وصول حزب العدالة 
، اّتخذت الحكومة التركية قراًرا مهمًّا 2112والتنمية إلى الحكم في تركيا عام 

المتمّثل بالقضية الفلسطينية، بالولوج إلى المنطقة العربية من خالل أهم ملّفاتها 
فأخذت تطالب برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في 

، والذي ترّسخ في العام التالي بسبب 2118االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 
 منها: السياسة التركية ت  فيالت إلى تحو  أدّ  عّدة أسباب وثمة االنقسام الفلسطيني.

 00أحداث و ، بيو قبول عضويتها في االتحاد األور  عملًيا استحالةتركيا إدراف 
التي أربكت العالم كّله وفي مقّدمته العالم اإلسالمي، حيث  2110أيلول )سبتمبر( 
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تحّول هذا األخير إلى ساحة  للعدوان على كل من يخالف السياسات األمريكية 
بمنأى -ا ا مسلمً نها بلدً كو –تحت ذريعة "محاربة اإلرهاب". ولم تكن تركيا 

تأثيرات الحرب األمريكية على اإلسالم، والتي أسقطت بها نظامي الحكم في  عن
تزايد و ، كل من أفغانستان والعراق، وما نتج عنها من فوضى في هذين البلدين

حاجة و التركية، للمصالح  وما نتج عنه من مساس   ،يراني في المنطقةالنفوذ اإل
، ة االقتصادية الحالية لتركياكبرى بحجم القوّ  كسوق   حيوية  تركيا لمناطق نفوذ   

لى إ همني العراقي وسيناريو تقسيموالمأزق األ ،مريكي للعراقاألنجلو أاالحتالل و 
وعلى تركيا  ،على دول المنطقة ككل وخيمة   وما قد ينتج عنه من عواقب   ،دويالت

 .خاص بشكل  
، منها ما هو قريب من ي سياساتهافي تبنّ  من الدوافع واألسباب عدد   إليرانو 

أسباب لم تكن  ذاته، وهي الجانب اإليراني في حدّ  دوافع تركيا، ومنها ما يخص  
ا لزيادة  حيويً عد عاماًل يُ  هااندالع أنَّ  غير، ةالعربي الِحراكاتمقتصرة على اندالع 
 اءعد من تلف األسباب على سبيل المثال:و  نفوذها، إنجاحالرغبة اإليرانية في 

تقوية ، و الثوري تحقيق حلم إيران بالمدِّ (، و إسراويل)و الواليات المتحدةلكل من  إيران
 .اإلسالمي يالشرق أوسط ها، ومشروعالنووي مع القوى الدولية هافي ملفّ  هاموقف

في ظل تنافسها على زعامة العالم  من األدوات د إلى عدد  نتستف ؛تركيا أّما
 ة الناعمة، منها على سبيل المثال:دوات القوّ يرتكز معظمها على أ اإلسالمي،

في القضايا  واإليراني ل التركيالتدخّ ، و رسمي دبلوماسيٍّ  سياسيٍّ  أدوات ذات طابع  
آسيا الوسطى في  اإليراني ل التركيالتدخّ ، و اإلقليمية المحورية كالقضية الفلسطينية

تأييد وسط، و في دول الشرق األ الوساطة لحل المشكالت الداخليةوالقوقاز، و 
، والقّوة لديمقراطية في منطقة الشرق األوسط ودعمهاا لنشرالمبادرات الدولية 

 االقتصادية التركية، إضافًة إلى القوة الصلبة المتمّثلة بالقوة العسكرية.
لزعامة العالم اإلسالمي، كأدوات القّوة الناعمة  عّدة أدواتوتستند إيران إلى 

وزارة الخارجية وما يتبعها من سفارات إيران في كالرسمية  األداة الدبلوماسيةومنها: 
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كاإلعالم، واالنترنت، والمؤتمرات والندوات،  الدبلوماسية الشعبيةو ، الدول العربية
دارة السمعة و  ،صريح   استخدام الدين بشكل  والتبادل الطالبي، و  تصدير والتأثير، و اا

. أما الدعاية والتشويد، و تصاديالنفوذ االق، و كالء الميليشيا، وو اإلسالم الثوري
ي والمالي تقديم التدريب والدعم الفنّ أدوات القّوة الصلبة لدى إيران فتتمّثل في: 

السعي نحو امتالف ، و ادعم المعارضة والجماعات الشيعية عسكريً ، و للمعارضة
 ، إضافة إلى امتالكها القّوة العسكرية المقّدرة.السالح النووي

في منطقة الشرق األوسط بسبب دعمها للنظام تعّزز راني كما أنَّ الدور اإلي
 من إنهاء بداًل ف ،الحوثيين في اليمن لجماعةدعمها السوري ومنعه من السقوط، و 

ها السعودية في اليمن الفرصة الحرب التي تترأسّ  تمنح اليمنالوجود اإليراني في 
خذته قطر في الذي اتّ  القرار وقد ساهم طهران لتعزيز تأثيرها ونفوذها في المنطقة.ل

بمعادة سفيرها إلى طهران في تعزيز النفوذ اإليراني في سوريا، فيما  2100 عام
وخصوًصا  الشيعي في المنطقة ّنيمن التشويد في خط الفصل السُ  يتسّبب بمزيد  

ّنية تضيف إيران عبر إعادة ضبط عالقاتها مع قطر، دولة سُ  وبذلف؛ .في سوريا
 ليمية.إلى شبكتها اإلق أخرى

جغرافية  ع بأهمية  الوجود التركي في قطر يتمتّ كيف أنَّ  ى الكاتبوقد رأ
تركي أكبر بكثير في  د الطريق لدور  بّ ويع التركي،سياسية كبيرة من المنظور 

لى جانب إدخال مشكلة خطيرة  الوجود التركي  فمنَّ  للسعوديين،القضايا اإلقليمية. واا
سيكون لدى  الطويلعلى المدى ف ؛انيين أيضاً ا لإلير ا خطيرً ا تهديدً م أيضً يقدّ 

ب ذلف في التعديل وقد يتسبّ  التركيالسعوديين واإليرانيين مشكلة خطيرة في الوجود 
 الكبير للتحالف اإلقليمي.

أنَّ الدول التي قاطعت قطر وفرضت عليها حصاًرا شاماًل،  ،ويبدو أيًضا
سالمية لكي يكون لها موطئ قدم قّدمت بطريق  أو بآخر خدمًة كبيرة لقوى إقليمية إ

في منطقة الخليج. فميران تمّكنت من توطيد عالقتها بدولة قطر أكثر من ذي قبل، 
وباتت العبًا مهّمًا في منطقة الخليج. وتركيا بات لها موطئ قدم في األراضي 
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القطرية من خالل وجود قاعدة عسكرية تركية على األرض القطرية، األمر سيعّزز 
اتان الدولتان في المنطقة العربية في المستقبل المنظور، ما قد يعّري من وجود ه

ويحرم الدول العربية المركزية الحًقا من التنافس على  ،األمن القومي العربي
ثمَّ العالم اإلسالمي في نهاية المطاف، ومن ثمَّ حصر  ،الزعامة اإلقليمية أواًل 

يران د  ون سواهما.التنافس على تلف الزعامة بين تركيا واا
وكما شاهدنا في اآلونة األخيرة ازدياد تواتر عملية التطبيع بين بعض 
الدول العربية مع )إسراويل(، ما يعني أنَّ ثمة إجماًعا عربًيا وبالتحديد خليجًيا على 
أنَّهم يعّدون إيران عدوهم األول والرويس عوضًا عن )إسراويل( التي باتت حليًفا 

إيران. وهذا األمر يقّدم خدمة مجانية إليران في تقديم نفسها طبيعًيا لهم في مواجهة 
كمدافع  أبرز عن القضايا اإلسالمية ال سيما القضية الفلسطينية، بعد أن  تخّلى 

 العرب رسمًيا عنها في محفل  دولي كمؤتمر وارسو.
من خالل ما ورد في ثنايا الكتاب، أنَّ الموقف التركي  الكاتب واستنتج

 ،لقضية الفلسطينية لم يكن موقًفا سياسًيا ثابًتا يعّبر عن رغبة  خالصة  الرسمي من ا
في التخّلص تماًما من ربقة ارتباطات أنقرة بتل أبيب، بقدر ما هو موقف  براغماتي 

، أرادت أنقرة من خالله الضغط على االتحاد األوروبي ةيميل أكثر إلى المكيافيللي
أنَّ تركيا ارتأت أنَّ األوان قد آن السترداد ا كم للقبول بتركيا عضًوا داوًما فيه.

زعامتها على المنطقة العربية بعدما فقدتها أّبان الحرب العالمية األولى؛ وبالتالي: 
سالمًيا بسبب موقفها من حصار قطاع غزة، أنَّها  رأت بعد ازدياد شعبيتها عربًيا واا

واّتخذت من هذا الحصار  باتت مؤّهلة للولوج إلى الملف الفلسطيني بكافة تفاصيله،
 مفتاًحا لذلف الولوج.
أنَّ إيران أرادت كسب تعاطف الشعوب العربية  ،أيًضا الكاتب كما استنتج

واإلسالمية لها من خالل دعمها للقضية الفلسطينية، إلدراكها تماًما بمكانة تلف 
عربي القضية في وجدانهم، كما أرادت أن  تحيط نفسها بهالة من التأييد الشعبي ال

واإلسالمي، ويتضح ذلف جلًيا في حضور القضية الفلسطينية في الخطاب 



 مستقبل التنافس التركي اإليرانيــــــــــــ عرض كتاب مجلة "التاريخية الفلسطينية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 218 

السياسي الرسمي اإليراني. فميران تدرف أنَّ من يريد الزعامة في المنطقة ال بدَّ له 
فالقضية الفلسطينية كانت  لقضية، ودعم المقاومة الفلسطينية؛من التمّسح بتلف ا

 دمها لردع المخالفين لسياستها في المنطقة.بمثابة ورقة رابحة في يد إيران تستخ
واتضح لنا أنَّ التدّخل اإليراني في المنطقة العربية لم يكن سبًبا رويًسا 
ّنما الفلسطينيون أنفسهم  خراجها عن مسارها، واا الستنزاف القضية الفلسطينية واا
وبني جلدتهم من العرب هم المسوولون مسوولية مباشرة عن إضعاف قضيتهم 

نهاكها بخالفاتهم غير المبررة، األمر الذي جّرأ اآلخرين على التدّخل المركز  ية واا
 في شؤونهم الداخلية.

تؤّكد أنَّ فرصة  ،ويبدو أنَّ السيناريو األقرب للتصور في مسألة الزعامة
إيران لتّزعم العالم اإلسالمي أكبر من فرصة تركيا، وذلف لسببين مهمين يتمّثالن 

ن  كانت تمتلف -يس إليران على منصب الزعامة وهي تركيا أنَّ المنافس الرو في واا
إالَّ أنَّها ال ترتقي ِلما تمتلكه إيران من مقّومات  وأدوات. -مقّومات وأدوات عّدة 

فميران تمتلف أهم ورقة من أوراق التنافس على الزعامة المتمّثلة بالقضية الفلسطينية 
محدود مالًيا وعسكرًيا لقوى المقاومة وملّفاتها المتعّددة، ناهيف عن دعمها الال 

أنَّ القوى العربية الُسّنية و  العربية ليكون بوسعها الصمود في مقارعة )إسراويل(.
في ظّل حالة الضعف والخوار اللتان -كمصر والسعودية مهما حاوال من عزم 

لن يكون بوسعهما التصّدي منفردتين للطموح اإليراني المتسارع، -تعانيان منها 
ذلف النجاحات التي حّققتها إيران في المنطقة العربية خصوًصا في العراق وك

 وسوريا ولبنان واليمن، وفي بقية دول العالم اإلسالمي.
خسرت  بية قدنظمة العر األ وباإلمكان القول: إّنه خالل المنظور القريب فمنَّ 

ا من جزءً وباتت  ،التي كسبت ثقة القوى الكبرى إيرانمصداقيتها وقرارها لصالح 
 ، إضافةً الُسّنة مشروع إعادة رسم خارطة المنطقة دونما أي اعتبار ألهلها العرب

تحت رايتها، وهي بهذا تكون قد ضمنت  الشيعة العرب لنجاح إيران في استقطاب
كما أّنه في ظل حالة الضعف  .تنافسها على زعامة العالم اإلسالميسيوفهم في 
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قامتها عالقات العربي الواضحة للعيان، وارتباطا ت تركيا بالمعسكر الغربي، واا
وطيدة )بمسراويل(، يتبّين لنا أنَّ فرصة إيران لزعامة منطقة الشرق األوسط والعالم 
اإلسالمي ستكون األوفر حًظا، في ضوء سير المحور اإلسالمي الُسّني بخطًى 

ة حثيثة على تفتيت نفسه بنفسه، وتفكيف عرى مقّوماته السياسية واالجتماعي
واالقتصادية وفوق ذلف العسكرية، بناًء على رغبة  أمريكية  واضحة  بجالء  متناه  

 لصالح أمن )إسراويل(.
وبالتالي: فمنَّ مسألة إعالن إيران زعامتها للعالم اإلسالمي لم تعد سوى 
مسألة وقت، ولكي ُتعلن زعامتها تلف لم يتبقَّ لها سوى بعض الترتيبات في 

سوريا واليمن، وبعد ذلف لن يكون ثمة ما يمنعها من إعالن المنطقة خصوًصا في 
من: انهيار  الكاتب الزعامة. فكل المعطيات على األرض تؤّكد ما ذهب إليه

المنظومة العربية بالكامل، والصراعات العربية / العربية على المصالح القطرية، 
قامة عالقات  طبيعية على األ صعدة كافة مع وارتهان تركيا بالمحور الغربي، واا

 )إسراويل(.
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tables, forms or Content. 

 

5. The research should not have been published in other journals, and 

the researcher signs an electronic pledge on that. 

 

6. The research should include an abstract in Arabic and English no 

more than 200 words each, and the abstract shall end with key words 

not exceeding 5 words. 

 

7. The Palestinian Historical Journal reserves the right to publish all 

researches published in it. It is the sole owner of the research. The 

researcher must obtain written approval from the editor when using 

the research for other matters. The editorial board shall have the 

right to make changes to the style of writing or the rules, without 

prejudice to the essence or results of the research. The editorial 

board also has the right to publish reserve or postpone any research 

submitted to it, according to its priorities, with the researcher's 

notice. 

 

The Editorial Board of the magazine decides on the appropriateness of 

the research submitted to it for arbitration before it submits it to 
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The Goals of the Journal: 

 

 •Contribution to writing the Palestinian history in all its stages. 

 

 •Encouraging the relevant parties to write the authentic scientific 

research on the history of Palestine. 

 

 •Saving the Palestinian history from loss, and making attempts to distort 

and     falsify, carried out by the enemies of the nation. 

 

 •Providing a scientific platform for Palestinian historians and researchers 

to write the history of Palestine as there is no scientific historical 

magazine in Palestine that is specialized in Palestinian history. 

 

Publishing Rules: 

 

1. The research should be serious, authentic and documented in 

accordance with scientific research standards, the safety and 

accuracy of the language and punctuation. 

 

2. The researcher will complete the electronic forms related to the 

arbitration procedures of his research available on the website of the 

Journal: 

 

3. The researcher should attach a "search arbitration request form" in 

word format or similar common digital writing formats. The cover 

page should include the name of the search in Arabic and English 

only. The researcher's name and data are filled out in the search 

arbitration application form. 

 

4. Papers written in Arabic should not exceed 30 A4 pages with bond 

size 14, with no more than 7,500 words, including margins, tables, 

forms and references. The English-language research should not 

exceed 25 pages with no more than 6,000 words. 

 

5. The Journal does not publish research attachments -except necessary 

, whether documents, photographs or questionnaires, but accepts 

them for presentation to arbitrators, and keeps them for use on 

request. 
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Publishing Rules 

Publishing and Documentation Rules 

 

Definition: The “Palestinian Historical “Journal 

 

Specialization: Palestinian history in all its stages and dimensions 

 

Source: Palestinian Center for Palestinian Documentation and 

historiography 

 

Country and City: Palestine, Gaza 

 

Periodic: semi-annual. 

 

About the Journal: 

 

"Palestinian Historical” Journal is a semi-annual scientific journal 

published by the Center for Palestinian Documentation and 

historiography in Gaza City, Palestine. 

 

 It is specialized in the Palestinian history (ancient, Islamic, modern and 

contemporary history, where it deals with archaeological, political, 

economic, cultural, social and military dimensions. 

 

It publishes the researches in Arabic and English conducted by 

researchers in Palestine and various countries of the world that have 

never been published before. 

 

The articles published in the magazine reflect the opinions of their 

authors only, and the Journal does not publish anything that contradicts, 

by statement or hint, the religious and national values the Palestinian 

people. 

 

The Journal obtained the ISSN for the print edition (2706-5499) and the 

online version (2706-5502). The numbering of the DOI is (1036981). 

The first issue of the magazine was issued in early June 2010, and it is 

issued in March and September of each year. 
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	العادات:
	هي مجموعة من الأعمال والممارسات والسلوك اليومي الذي يقوم به أفراد الجماعة الواحدة، ويتكرر القيام بها وعملها حتى يعتادوا عليها وتصبح جزءاً من سلوكهم اليومي ويصعب تغييره والتخلص منه، مثل الأفراح والأتراح. أو هي أفعال وأعمال وألوان سلوك تنشأ في قلب الجما...
	التقاليد:
	هي أعمال يقوم بها مجموعة من الناس وليس كل الأفراد ومن ذلك تكرار العادات الموروثة بمرور الزمن كلبس الكوفية والقمباز والثوب المطرز. أو هي طائفة من قواعد السلوك الخاصة بطبيعة معينة أو طائفة معينة أو بيئة محلية شانها شأن العادات بالجبر والإلزام ( ).

