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  )بالعبرية(صحوة املسلمين يف إسرائيل 

  .١٩٨٨معهد الدراسات العربية، : غفعات غيبا. توماس مئير بقلم
  

الكتاب من مقدمة، وستة فصول، وخالصة، ومالحق وثائقية مترجمة  يتألف
  .إىل العبرية عن أصولها العربية

تتعلق  ، التي"الصعبة"يف املقدمة، يثير املؤلف عدداً من املشكالت املنهجية 
وتنبع هذه املشكالت من صعوبة تعريف ". الصحوة الدينية يف زمننا"بدراسة ظاهرة 

هذه الظاهرة، ومتى يتحول التعصب الديني إىل تطرف، وحقيقة االعتبارات ) أو حتديد(
وفيما يتعلق بموضوع البحث الذي بين . التي حترك اجملموعات اإلسالمية عامة

مرت بأطوار خمتلفة، األمر الذي يجعل " الشباب املسلم"ة أيدينا، يشير مئير إىل أن حرك
دينية غيّرت وجهها،  –هل نحن إزاء حركة اجتماعية : "من الصعب اإلجابة عن السؤال

كما أن مادة " دينية؟ –لتحقيق أهداف سياسية بوسائل اجتماعية  ىأم إزاء حركة تسع
ها، وظلت يف امللفات وثائقية ضخمة تتعلق بتطور هذه احلركة مل يتم الكشف عن
  .السرية للشرطة واخملابرات والوزارات اإلسرائيلية اخملتلفة

ومهما يكن األمر، فقد اعتمد املؤلف على املواد املتوفرة، وعلى مقابالت 
شخصية عديدة أجراها مع قادة احلركة وأعضاء اجلمعيات اخليرية، ومع طالب 

ية، ومع مربّين وسجناء سابقين اإلسالم –وقضاة ومسؤولين يف املؤسسة الدينية 
ورؤساء جمالس حملية عربية، وحمامين وجتار ومسؤولين يف وزارتي األديان 

  .واملعارف
النظريات اخملتلفة، التي يأخذ على " إطار الرواية"ويف تصدّي املؤلف ملشكلة 

أدت موجة احلركات اإلسالمية يف العامل إىل بروزها، قصورها يف تفسير ظاهرة 
ويخلص ". التطور"و" النجاح"و" األزمة"، ويعرض منها نظريات "إىل اإلسالم العودة"

مئير إىل تبني الرأي القائل أنه ال يمكن فهم الصحوة اإلسالمية يف مكان معين، إال يف 
إطار جملة واسعة من العناصر الداخلية واخلارجية، ومنها الدوافع السياسية 

سنرى أن . (لنفسانية والشخصية والعَرَضيةواالقتصادية واالجتماعية والثقافية وا
يف إعطاء تلك العناصر األهمية النسبية  –لدى تطبيقه هذا املنهج  –الكاتب مل يوفَّق 
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التي يستحقها كل منها، بل أنه بالغ يف تقدير أهمية بعضها، وخصوصاً العناصر 
  .)الشخصية

ر عرضاً موجزاً ، يقدم مئي)٣٥-٢٦ص " (اخللفية التاريخية"يف الفصل األول، 
. لتطور احلركة اإلسالمية يف فلسطين، منذ بداية االنتداب البريطاين حتى الثمانينات

التي أسست فروعًا عديدة لها يف " جمعية الشبان املسلمين"وهو يتطرق إىل 
، وجتربة الشيخ عز الدين القسام اجلهادية، وإىل "شباب حممد"العشرينات، وإىل حركة 

ثم ". جماهدون"يخوضه " جهاد"لتي جرى تقديمها على أنها ا ١٩٣٩-١٩٣٦ثورة 
) ألف عضو ٢٠ –آالف  ١٠(يف األربعينات " اإلخوان املسلمين"يشير إىل تطور قوة 

الفراغ الكبير يف اجملال "وبعد أن يلحظ . االجتماعي –وتركيزهم على العمل التربوي 
" أيديولوجي –ناخ ثقايف م"ونتائجها، يشير إىل نشوء  ١٩٤٨يف أعقاب حرب " الديني

يف املنطق العربية يف الستينات، مل يساعد يف نشوء حركات دينية وسط الفلسطينيين 
  ".األرض"بل حركات قومية علمانية، أبرزها حركة 

 –التي غيّرت، دفعة واحدة، األوضاع السياسية " ١٩٦٧وجاءت حرب 
ن الفلسطينيين على جانبي ، وأسفرت عن جتدد اللقاء بي"االجتماعية يف البلد وحميطه

تعزيز الهوية الفلسطينية "ثم تضافرت جمموعتان من العوامل يف . خط الهدنة السابق
األوىل خارجية وتتمثل يف الثورة اإلسالمية : ١٩٤٨لدى فلسطينيي " اإلسالمية –

؛ والثانية داخلية وتتمثل يف ازدياد التوجه .ف. ت. اإليرانية، وخصوصاً يف بروز م
، وكذلك ١٩٦٧ائيل وحلول إسالمية بتأثير النقد الذاتي الذي أعقب هزيمة نحو بد

وصولهم إىل األماكن ( ١٩٦٧مع املناطق احملتلة منذ سنة  ١٩٤٨تفاعل فلسطينيي 
  ).إلخ... املقدسة يف القدس، ودراستهم يف املعاهد الدينية اإلسالمية يف تلك املناطق

ظات على العرض الذي قدمه املؤلف ال بد من التوقف هنا إلبداء بعض املالح
لتاريخ احلركات اإلسالمية يف فلسطين؛ ففيما عنى فترة االنتداب، جرى تغييب 

  :هذه احلركات، هما جانبين أساسيين يتعلقان بتطور
املسيحية، التي شكلت اإلطار األول للحركة  –جتربة اجلمعيات اإلسالمية   -١

  .، والتي اتخذت طابعاً وطنياً أكثر منه دينياًالوطنية الفلسطينية يف مستهل االنتداب
زوها الذي أسبغته احلركة الصهيونية على غ) اليهودي(املظهر الديني  -٢

ثار ردات فعل دينية لدى الشعب الفلسطيني وأكثريته االستعماري لفلسطين، والذي أ
  .املسلمة
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ول إذ يحا ئأما فيما عنى الصحوة اإلسالمية الراهنة، فإن املؤلف يخط
ومرد اخلطأ هو اخللط بين . يف نشوء هذه الصحوة. ف. ت. استقصاء دور بروز م

فترتين خمتلفتين قام فيهما هذا البروز بدورين خمتلفين يف تعزيز الهوية املزدوجة، 
ففي الفترة األوىل، املمتدة حتى أواسط . ١٩٤٨لفلسطينيي  ،الدينية –الوطنية 

لسطينية دور رئيسي يف بلورة اجلانب الوطني السبعينات، كان لصعود املقاومة الف
أما يف . ١٩٧٦سنة " يوم األرض"من هذه الشخصية، كما جتسدت بصورة خاصة يف 

ساهمت األزمة التي يعيشها  الفترة الثانية، املتواصلة منذ نحو عقد من الزمن، فقد
البديل يف تقدم ) كجزء من  حركة التحرر الوطني العربية(العمل الوطني الفلسطيني 

اإلسالمي ليأخذ حظه، مرة أخرى، يف حماولة حل املعضالت احلقيقية املطروحة، 
  .الراهنة" الصحوة"وبالتايل يف نشوء 

، يخصصه املؤلف للحديث عن الشيخ )٤١-٣٦(الفصل الثاين، بصفحاته الست 
وحياة الشيخ، كما يقدمها مئير، ال تخلو من . حياته وأفكاره: عبد الله نمر درويش

. باحلزب الشيوعي اإلسرائيلي ١٩٤٨فقد التحق الفتى الذي ولد سنة . وض وغرابةغم
ثم تلقى العلوم ". يف أوضاع ليست واضحة تماماً"، ترك احلزب ١٩٦٥ويف سنة 

فاشتغل واعظاً يف . ١٩٧٢-١٩٦٩املعهد اإلسالمي يف نابلس، يف الفترة  الدينية يف
ومنذ تلك السنة، يعيش . ١٩٧٩يم سنة املساجد، ومدرساً إىل أن فصل من سلك التعل

درويش عاطالً عن العمل، على خمصصات الضمان الوطني، وضمنها التعويضات 
  .التي يتلقاها بسبب عاهته الناجمة عن إصابته بشلل األطفال
الذي صدر " إىل اإلسالم"أفكار الشيخ درويش يعرضها املؤلف من خالل كتاب 

وتتلخص هذه . التي صدرت يف السنة التالية" أيها املسلمون"، ورسالته ١٩٧٥سنة 
األفكار يف أن املسلمين، وخصوصاً الشباب املسلم، تعرضوا لغزو فكري متواصل، من 

وال تقف أهمية العودة إىل اإلسالم يف أنها وسيلة الرد على هذا . الغرب والشرق معاً
ومثل . ة احلياة السويّةاء إىل طريقم هو الدعوة اإللهية للبشرية جمعالغزو، بل أن اإلسال

هذه األفكار، بحسب مئير، ليس جديداً وهو يعكس تأثير أفكار جمال الدين األفغاين 
  .وهو ما ينفيه الشيخ نفسه –" اإلخوان املسلمين"وحممد عبده، وأفكار 

إن تخصيص فصل كامل، وإنْ كان قصيراً، يف كتاب قصير أصالً، لرمز واحد 
لكثيرين، هو برهان أول على صحة ما أسلفنا من القول من رموز احلركة اإلسالمية ا
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وسنرى، . إن املؤلف قد بالغ يف تقدير أهمية العوامل الشخصية يف تطور هذه احلركة
  .فيما بعد، أن هذا ليس البرهان الوحيد

، وهي "أسرة اجلهاد"جتربة ، يعرض مئير )٥٥- ٤٢ص (يف الفصل الثالث 
فقط، وتكاد تكون غير معروفة يف  ١٩٨٠و  ١٩٧٩جتربة قصيرة غنية استمرت سنتي 

عملها السري؛ تكتم األجهزة األمنية يف شأن  طبيعة(متعددة الوطن العربي ألسباب 
الذي اتخذته منها املؤسستان الدينية والسياسية العربيتان  ئها؛ املوقف املناوطنشا

  ).إلخ... ١٩٤٨يف فلسطين احملتلة منذ سنة 

يتحدث املؤلف عن تأسيس هذه املنظمة، وعقيدتها، وطريقة تنظيمها، 
وبحسب مئير، فإن من . وطابعها العسكري، ونشاطها العنيف ضد األهداف اإلسرائيلية

للمنظمة، " القائد العام"هو فريد أبو مخ، " أسرة اجلهاد"قام بالدور الرئيسي يف تأسيس 
توفيق : وكان إىل جانبه. ته باقة الغربية، من قري"القطاع األوسط"والذي كان يقود 

القطاع "، ومركزه أم الفحم؛ وعمر صرصور، قائد "القطاع الشمايل"مهنا حماجنة، قائد 
تضم أمين صندوق، " إدارة"القطاعات  وكان لكل من هذه. ، ومركزه كفر قاسم"اجلنوبي

  .فجراتومدرباً عسكرياً، وموجهًا دينياً، ومسؤوالً عن تخزين السالح واملت
وخلصت أفكارها يف . اعتبرت األسرة نفسها استمراراً حلركة القسام اجلهادية

وهو شعار  –" فلسطين للفلسطينيين وطن، وللقوميين عربية، ولإلسالم عقيدة: "الشعار
يوضح توجه املنظمة إىل حل التعارض بين الوطني والقومي والديني يف القضية 

  .الفلسطينية
، يشير مئير إىل أن أعضاءها "أسرة اجلهاد"االجتماعية لـ وبالنسبة إىل اخللفية

الطبقة "عاماً، وينتمون إىل  ٢٥الستين هم يف معظمهم شبان تقل أعمارهم عن 
وقد نفذت املنظمة عدداً من العمليات ضد األهداف االقتصادية ". الوسطى املتدنية

فقد عارض . لروحانييناإلسرائيلية، قبل أن تبرز اخلالفات بين قادتها العسكريين وا
الشيخ درويش، الذي يعتبره املؤلف زعيماً روحانياً لألسرة، وضع نظرية سعيد حوا 

ونشب توتر وعالقات عدم ". إسرائيل"يف اللجوء إىل العمل العسكري موضع التنفيذ يف 
ثقة بين أبو مخ وحماجنة، على أرضية شكوك األول يف أن الثاين يستعل أموال الزكاة 

وأدت هذه اخلالفات إىل اإلخالل بقواعد العمل . ة السالح ملصلحته الشخصيةيف جتار
  .السري، مما مكّن أجهزة األمن اإلسرائيلية من كشف أعضاء األسرة واعتقالهم جميعاً
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األفكار اإلسالمية "ومع ذلك، يقول مئير، ظل هناك مكان واحد تزدهر 
، ١٩٨٥عملية تبادل األسرى سنة  ومنها تخرّج، يف إثر. فيه، وهو السجون" املتطرفة

  .االجتاه" اخلميني"فتحي الناصر، 
اإلسالمي عامة يف فلسطين احملتلة " التطرف"و" اجلهادأسرة "يف سرد قصة 

أهمية مبالغاً فيها قياساً بمجموعة " الشخصية"، يعطي املؤلف االعتبارات ١٩٤٨سنة 
و، مثالً، يفسر موقف الناصر فه". التطرف"و" األسرة"العوامل التي أدت إىل انطالق 

 ١٩٦٦تمثلت يف ردة فعله جتاه قيام السلطات اإلسرائيلية سنة " دوافع شخصية"بـ
بل إنه يعيد حتول أبو مخ ). ٥١ص (دونماً من األراضي تعود لعائلته  ١٤بمصادرة 

تمثلت يف أن الله رزقه املولود الذكر األول سنة " معجزة سماوية"إىل اإلسالم إىل 
وإذا كنا ال ننكر . )٤٤ص (عاماً من الزواج أجنب خاللها أربع بنات  ١٧بعد  ،١٩٧٧

العوامل الشخصية يف تكوّن األفراد الفكري، فإننا نعتقد أن مثل هذه العوامل ال يمكن 
أن يقوم بدور رئيسي يف نشوء احلركات السياسية والتيارات الفكرية، كالتي مثّلتها 

  ".أسرة اجلهاد"
ص " (الشباب املسلم"لفصلين الرابع واخلامس لتناول حركة يكرس املؤلف ا

، "أسرة اجلهاد"ففي أعقاب القضاء على ). ٧١-٦٥ص (، ونشاطها )٦٤-٥٦
، بدأت تنشأ حركة عُرفت ١٩٨٣وخصوصاً بعد اإلفراج عن قادتها اعتباراً من سنة 

يدة تعمل فاحلركة اجلد. بيّنا عن سابقتهااختالفاً ، تختلف "الشباب املسلم"باسم 
ضمن إطار القانون اإلسرائيلي، ومن خالل عدد كبير من الروابط واجلمعيات اخليرية 

وقد قام بين هذه . املسجلة لدى وزارة الداخلية اإلسرائيلية أو اجملالس احمللية العربية
الروابط واجلمعيات تعاون وعالقات متبادلة تبرر، يف رأي املؤلف، اعتبارها تكوّن 

احلركة نسيج "الوقت نفسه، أشار مئير إىل وجود آراء خمتلفة داخل ويف ". حركة"
والوسائل السلمية كما تعبّر عنه جملة " التربية"، تتراوح بين تركيز على "املهلهل

" اخلمينية"الشهرية، برئاسة الشيخ درويش، وبين أفكار الثورة اإلسالمية " الصراط"
  .خالد ذياب. سة دالشهرية، برئا" البيان"كما تعبر عنها جملة 

فيتركز، انسجاماً مع منطلقاتها " الشباب املسلم"أما نشاط حركة 
فاحلركة تقوم بمساعدة العائالت . الثقايف –األيديولوجية، يف احلقل االجتماعي 

وتنظيم معسكرات العمل ). ١٩٨٤عائلة يف أم الفحم سنة  ٢٠٠مثالً، نحو (احملتاجة 
الشباب "ويقوم . إلخ... ساجد، وإقامة املكتبات العامةاإلسالمية، وشق الطرق، وبناء امل
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الغربية، من موسيقى " ثقافة الروك أند رول"بمواجهة املظاهر اخملتلفة لـ" املسلم
بل أن احلركة دخلت جمال . ورقص وبرامج تلفزية وأفالم ومسابقات َجمال، وغير ذلك

 – ١٩٨٧حتى سنة  –م الذي كان يض" االحتاد الرياضي اإلسالمي"الرياضة، فأسست 
وتموّل احلركة اإلسالمية نشاطها ومشاريعها . فريق كرة قدم ١٦ما ال يقل عن 

بواسطة تبرعات من اخلارج، ) كلية للعلوم اإلسالمية يف الطيبة وبينها مشروع إقامة(
املنتشرة يف خمتلف املواقع السكانية " جلان الزكاة"وأموال الزكاة التي جتبيها 

  .العربية
بخصومهم يف " الشباب املسلم"لفصل السادس، يعرض مئير عالقة يف ا

وهو يستكمل احلديث عن القوى املعارضة ". راكح"، وخصوصاً حزب "الوسط العربي"
. للحركة يف الفصل األخير، الذي جاء بمثابة خالصة عن فرص احلركة املستقبلية

" أبناء البلد"لية مثل ، جمموعات علمانية راديكا"راكح"وتضم هذه القوى، إضافة إىل 
الذين يسعون لالندماج يف اجملتمع اإلسرائيلي، من " املعتدلين"من جهة، و" األنصار"و

يف " الشباب املسلم"ويلحظ املؤلف، يف الفصل السادس، تزايد نفوذ . جهاة أخرى
قيامهم، أول مرة، : أوساط العرب الفلسطينيين، من خالل بعض  املؤشرات، مثل

، وحتقيقهم بعض اإلجنازات ١٩٨٤تخابات اجملالس احمللية سنة بخوض معركة ان
ونشير هنا إىل أن الكتاب يتوقف، يف عرضه تطور احلركة اإلسالمية، عند . فيها

، ١٩٨٩ولذلك نرى غياب مؤشر نتائج االنتخابات احمللية لسنة . ١٩٨٧فبراير /شباط
جمالس، وتمثيلها يف  ٥والتي كان أبرزها صعود احلركة املذكورة، بسيطرتها على 

  .جملساً عربياً ٤٨جملساً من جمموع  ١٢
ص (يف االستنتاج املوجز الذي توصل مئير إليه يف كتابه، جاء ما ترجمته 

يف التحول إىل قوة اجتماعية وسياسية مهمة  'الشباب املسلم'إن فرص حركة ): "٩٠
اخلية واخلارجية، التي لي، ترتبط بعدد من املتغيرات الديئااإلسر –يف اجملتمع العربي 

وتشمل هذه العناصر تأثير الدعاية اإلسالمية . ال يمكن التكهن بتطورها بصورة كاملة
يف اخلارج، وتأثير اإلصالحات الداخلية يف البلد، وحجم املساعدة احلكومية للقطاع 

ع يف إقنا 'الشباب املسلم'ينجح ] مل[ومن املنطقي االفتراض، مع ذلك، أنه إذا . العربي
عرب إسرائيل بأن حركتهم ال تشكل تهديداً للحريات الفردية أو للسلم االجتماعي، فقد 

  ."يصبح نفوذ احلركة هامشياً وعابراً



  ١٥٤، ص )١٩٩٠ربيع (، ٢، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٧ 
 

أساسيًا،  يشكو نقصاً –الصحيح يف جممله  –ويف تقديرنا أن هذا االستنتاج 
وين، ويتمثل هذا النقص يف تغييب املؤلف، الصهي. شأنه يف ذلك شأن الكتاب إجماالً

الناجمة عن خصوصية القضية الفلسطينية (خصوصية احلركة اإلسالمية يف فلسطين 
وهذا ما تؤكده، . التي جتعل تطورها مرهوناً بتطوراحلركة الوطنية بكاملها) نفسها

  .الثورة/ مرة أخرى، التطورات األخيرة التي تتعلق باالنتفاضة 
 خالد عايد



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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