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مناقشات

بالل حممد شلش*
على هامش دراسة سعود املوىل:
مالحظات يف املصادر واملعلومات
تناقش هذه املقالة الدراسة التي نشرتها "جملة الدراسات الفلسطينية" لسعود
املوىل بعنوان "فلسطين بين اإلخوان و'فتح' " .وبينما يؤكد كاتب املقالة األهمية الكبيرة
للدراسة التي تضع مسارب جديدة ملعاجلة تأسيس احلركة الوطنية الفلسطينية
احلديثة عبر تأسيس حركة "فتح" والعالقة التي ربطت مؤسسيها باإلخوان املسلمين،
فإنه يقترح جمموعة من املراجع التي تُ غني الدراسة ،وتسعى لبعض التصويبات.

نشرت

"جملة الدراسات
الفلسطينية" يف عددها
السابق دراسة لسعود املوىل بعنوان:
"فلسطين بين اإلخوان و'فتح' " 1،وهي
تعالج السياق التاريخي للعالقة بين حركة
"فتح" حلظة تأسيسها وجماعة اإلخوان
املسلمين .الدراسة بمجملها مميزة وستكون
بالتأكيد نص ًا مرجعي ًا للمهتمين بتأريخ
"فتح" ونشأة احلركة الوطنية الفلسطينية
املعاصرة ،وبالتأريخ لإلخوان املسلمين.
بتميز ما
وألهمية هذه الدراسة ،وإيمان ًا
ّ
قدمه ،كانت هذه املالحظات الهامشية ،والتي
* باحث يف تاريخ األحزاب واحلركات الفلسطينية
املعاصرة يف دائرة التاريخ واآلثار يف جامعة بير
زيت.

أرجو أن تكون باب ًا لتواصل معريف.

ال :املصادر
أو ً

على الرغم من حسن املصادر واملراجع
املستند إليها متن النص ،فإنه كان من
املمكن العودة إىل بعض املصادر األولية
املهمة والتي ستترك ـ بكل تأكيد ـ أثرها يف
متن النص ،وأبرزها حوارات عزام التميمي
ضمن برنامج مراجعات يف قناة "احلوار"
الفضائية واملتاحة يف موقع القناة يف You
.Tube

أبرز هذه املقابالت مقابلة مع سليمان
احلمد ـ أحد قيادات تنظيم اإلخوان يف
غزة ثم الكويت ـ ُبثت يف ثالث حلقات بدءاً
من  22شباط  /فبراير  .2010ويظهر من
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املقابلة أن احلمد كان يعرف برسالة أبو
جهاد ،وكان من املساهمين يف "فتح" حلظة
التأسيس ،وساهم يف نصوصها األوىل ،وعلى
رأسها نشرتها "نداء احلياة ـ فلسطيننا".
ويتحدث بتفصيل عن حوارات التأسيس
وحلظة "التمايز" ،ويشرح وجهة نظر مغايرة
ملا قدمه أبو عزة بشأن "قواعد الشيوخ" .وهو
الصوت اإلخواين الذي تساءل املوىل عن
اختفائه يف ص .157
كما تأتي مقابلة عبد الله أبو عزة ـ ُبثت
يف خمس حلقات بدءاً من  17أيار  /مايو
 2010ـ كإضافة ملا قدمه يف نص مذكراته،
وخصوص ًا فيما يتعلق بموقفه من تأسيس
قواعد الشيوخ .ويف هذا اجلانب تأتي على
درجة كبيرة من األهمية مقابلة أحمد نوفل
(صاحب الفكرة ،واملؤسس احلقيقي لقواعد
الشيوخ ،وصاحب القرار بحلّها يف إثر أحداث
أيلول  /سبتمبر) والتي ُبثت يف خمس حلقات
من مطلع كانون األول  /ديسمبر ،2009
ومقابلة إسحق الفرحان ـ ُبثت يف خمس
حلقات بدءاً من أواخر تشرين األول  /أكتوبر
 2009ـ التي يتحدث فيها عن العالقة مع
"فتح" ،وخصوص ًا يف مسألة القواعد .وكان
من املمكن كذلك أن يكون مفيداً االطّ الع على
احلوار مع كامل الشريف الذي ُبث لقاؤه األول
ويسجل
يف تشرين الثاين  /نوفمبر  2009ـ ُ
ممن حضر االجتماعات
يف احلوار أنه كان ّ
التأسيسية حلركة "فتح" يف الكويت.
ومن املمكن يف جمال املصادر
االستفادة من نص "الكتاب احلادي عشر
من تراث اإلمام الب ّنا :مقاالت حول القضية
الفلسطينية" ،والذي ُنشر يف القاهرة يف
سنة  2.2006ونص إبراهيم البيومي غانم
الذي نشر مؤخراً "وثائق قضية فلسطين
يف ملفات اإلخوان املسلمين (-1928
3
.")1948
ومن املفيد أيض ًا ،االطّ الع على أطروحة

عبد الفتاح العويسي املنشورة باإلجنليزية،
واخلاصة باإلخوان املسلمين يف فلسطين
حتى سنة  4.1948وأطروحة نهاد الشيخ
خليل" :حركة اإلخوان املسلمين يف قطاع
غزة ( ،")1987 - 1967والتي يناقش يف
مقدماتها اجلذور التاريخية للعالقة بين
5
اإلخوان املسلمين يف مصر وفلسطين.

ثاني ًا :املعلومات ومالحظة عامة

أبدأ باملالحظة العامة :من خالل البحث
املتواصل يف تاريخ اإلخوان املسلمين يف
فلسطين بصورة عامة ،جند أن انقطاع ًا
تنظيمي ًا حدث ألسباب عدة أبرزها هزيمة
 1967وما نتج منها من هجرة ألعداد من
فلسطينيي قطاع غزة والضفة الغربية،
وهجرة الكوادر اإلخوانية إىل دول اخلليج
للعمل ،والذين انضم جزء كبير منهم
إىل حركة "فتح" كما يتبين ذلك يف متن
الدراسة .وهذا االنقطاع عن بناء تنظيم
إخواين جديد ،مل يكن له صلة باجلدل
التاريخي الذي نشأ بين كوادر "فتح"
املؤسسين واإلخوان املسلمين .ومن هنا
يمكن القول إن اجليل املؤسس لـ "حماس"،
وبخالف ما أشار إليه املوىل يف ص،161
ال بذلك اإلرث التاريخي ـ
مل يكن مثق ً
النفسي الذي برز كثيراً يف نظرة قادة "فتح"
التاريخيين إىل "حماس" حلظة انطالقاتها،
بخالف ثقل هذا اإلرث يف العالقة بين
"حماس" و"اجلهاد اإلسالمي".
بشأن املعلومات حتدث املوىل عن
زيارة الب ّنا لغزة يف أثناء احلرب ،وأكد يف
الهامش رقم  71على عدم وجود ذكر لهذه
الزيارة يف املصادر اإلخوانية .صحيح أن
املصادر اإلخوانية ،كما أشار املوىل ،مل
تهتم بمسألة التأريخ للعالقة بين "جماعة
ال بشكل متأخر 6،غير
اإلخوان" وفلسطين إ ّ
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أنه ُنشر مؤخراً يف قطاع غزة نص "احلاج
ظافر الشوا أحد أبرز مؤسسي جماعة اإلخوان
املسلمين يف قطاع غزة :مقابالت ووثائق"،
7
وفيه حديث عن هذه الزيارة وصور منها.
يف ص 147يتحدث املوىل عن توقف
نشاط "اإلخوان املسلمين" يف "الضفة
الغربية" بعد حرب  ،1948لكن الصواب
استمرار العمل يف شعب اإلخوان القديمة يف
نابلس والقدس ،وقرى كسلواد ،وخميمات

كعقبة جبر والفوار .و ُأنشئت شعب جديدة
افتتحت يف
أبرزها شعبة مدينة اخلليل التي ُ
سنة  .1949واستمرت هذه الشعب يف نشاط
حتول اإلخوان إىل العمل السري
ظاهر إىل أن ّ
بعد حزيران  /يونيو .1967
يف النهاية أشكر "جملة الدراسات
الفلسطينية" على اهتمامها بنشر نص
املوىل ،وكلّي أمل بأن نرى قريب ًا الدراسة
الكاملة له يف األسواق.

املصادر
1
2
3
4

سعود املوىل" ،فلسطين بين اإلخوان و'فتح' "" ،جملة الدراسات الفلسطينية" ،العدد ( 93شتاء
 ،)2013ص .171 -138
حسن البنا" ،الكتاب احلادي عشر من تراث اإلمام البنا مقاالت حول القضية الفلسطينية" ،حترير
جمعة أمين (القاهرة :دار النشر والتوزيع اإلسالمية.)2006 ،
إبراهيم البيومي غانم (إعداد ودراسة)" ،وثائق قضية فلسطين يف ملفات اإلخوان املسلمين (-1928
( ،")1948القاهرة :دار الشروق الدولية.)2011 ،
انظر:
Abd Al-Fatah El- Awaisi. The Muslim Brothers and the Palestine Question 1928-1947 (London:
.)Tauris Academic Studies, 1998

 5نهاد الشيخ خليل" ،حركة اإلخوان املسلمين يف قطاع غزة (( ،")1987-1967غزة :مركز التأريخ
والتوثيق الفلسطيني.)2012 ،
 6مل تكن قضية العالقة بين اإلخوان الفلسطينيين القضية الوحيدة التي أهمل اإلخوان تأريخها،
فحتى مطلع األلفية اجلديدة مل يكن لإلخوان نص رسمي يؤرخ ملسيرتهم ،وإنما كانت نصوص ًا
متفرقة كتبها عدد من رموز اإلخوان ،وأبرزها ما كتبه حممود عبد احلليم؛ انظر :حممود عبد احلليم،
"اإلخوان املسلمون :أحداث صنعت التاريخ" (اإلسكندرية :دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ،اجمللد
 .)2004 ،3وهناك أيض ًا بعض نصوص املذكرات كالتي كتبها كل من املرشد العام األول حسن البنا،
واملرشد العام الثالث عمر التلمساين؛ انظر :حسن البنا" ،مذكرات الدعوة والداعية" (بيروت :املكتب
اإلسالمي)1974 ،؛ عمر التلمساين" ،ذكريات ال مذكرات" (القاهرة :مكتبة االعتصام.)1985 ،
لكن اإلخوان عملوا مؤخر ًا على نشر سلسلة "أوراق من تاريخ اإلخوان املسلمين" ،وقد صدرت يف
ونشرت عن دار النشر والتوزيع اإلسالمية؛ كما نشروا سلسلة
 7جملدات أشرف عليها جمعة أمينُ ،
"تراث اإلمام البنا" يف جمموعتين ضمن  14جملد ًا ،وصدرت اجملموعة األوىل عن دار الدعوة
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للنشر والتوزيع ،والثانية عن دار النشر والتوزيع اإلسالمية .وبشأن نظرة اإلخوان املسلمين إىل
كتابة تاريخهم ،انظر :حسام تمام" ،ملاذا ال يكتب اإلخوان تاريخهم؟" يف كتابه" :حتوالت اإلخوان
املسلمينّ :
تفكك األيديولوجيا ونهاية التنظيم" (القاهرة :مكتبة مدبويل ،ط  ،)2010 ،2ص -109
.118
 7مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني" ،احلاج ظافر الشوا أحد أبرز مؤسسي جماعة اإلخوان املسلمين
يف قطاع غزة مقابالت ووثائق" (غزة :مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني.)2011 ،
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صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

(تقارير مختارة ـ )5

المساعدات الخارجية األميركية إلسرائيل
 12آذار  /مارس 2012
جيريمي م .شارب
 71صفحة
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