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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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ة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصف -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  تن: بحرف / امل16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث امل
َ
تضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

 ، فيذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث 
ً

و الرفض، فضال
َ
ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 :ي
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يرسل بدون اسم . يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العن
َ
وان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 البحث.يغلب عليهن  التمايز في  (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ( :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 رض من تطبيقها.الغ

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

 فكاره ي
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
جب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 اصة بهذه املصادر .الببليوغرافية الخ

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة ت -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فك            
َ
ر جميع األ ِ

ار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 1995 -1971 ِإسرائيلة يف سالميَّاحلركة اإِل

  حممود الغنَّام عمر فيصل

14/11/2021 تأريخ القبول:       10/9/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ا بالنسبة للطرفين جدً  كبيًراحدثًا  "ِإسرائيل"نشوء الحركة اإلسالمية في  د  ع  ي    
، "ِإسرائيل"قوة لهم في داخل  امصدرً  د  عيين ت  فلسطينفبالنسبة لل ،يسرائيلاإلِ و  الفلسطيني

لبحث ِإلى قد تمت االشارة في هذا ا، و خوف دائمو  " فهي مصدر قلقسرائيلبالنسبة "إلِ و 
سباب النشأة وعوامل التطور أ  ، و 1971منذ سنة  "ِإسرائيل"داخل نشأة الحركة اإلسالمية 

العودة الناس و  دورها في توعيةو  )البلدية(االنتشار عن طريق دخولها االنتخابات المحلية و 
 ِإلى وصوالً  ،كذلك دورها في الدفاع عن األقصىو  ،ةالعربي  و  ةصولهم اإلسالمي  أ   ِإلى بهم

الثاني الجناح و  ،ل الجناح الشماليو  : األ  جناحين ِإلى عندما انقسمت الحركة 1995عام 
 .أسباب ذلك االنقسامبيان و  ،الجنوبي

 .رائد صالح، ِإسرائيل، ركة اإلسالميةالحكلمات مفتاحية: ال      
 :المقدمة 
مع فكرة المقاومة الفلسطينية  "ِإسرائيل"تتداخل فكرة وجود حركة إسالمية في داخل        

ك حركة إسالمية هنا ن  أ   ِإلى ن نشيرمناطق الفلسطينية المحتلة، ويجب أ  في غزة وباقي ال
لن، ته يعود لعاملين رئيسيوهذا بطبيع "ِإسرائيل"نشأت وترعرعت في داخل  : هو األ و 

ة يعطت فسحة من الحر قد أ  فمام العالم، أ   سرائيلإلِ محاولة إعطاء صفة الديمقراطية 
المسلمين ا السبب الثاني: فهو عدم االصطدام مع م  أ  العرب المسلمون،  معدائها وهأل  

كبر أ  مسلمين العرب هم دهم الكبير، فالرضهم وديارهم وذلك لعدأ  الذين رفضوا الخروج من 
ذلك مع % من نسبة السكان و 18 ما يقارب ِإلى تصل نسبتهم "ِإسرائيل"قلية موجودة في أ  
 م  ، ومن ث  )وهذه النسبة في زيادة مستمرة العرب هناك( دولةً عن نفسها  "ِإسرائيل"عالن إِ 

 .يةرائيلسثارة المشاكل ضد السلطة اإلِ إِ رضائهم وكسبهم لصالحهم وعدم إِ العمل على 
                                                 

 جامعة الموصل /اآلدابكلية  /قسم التاريخ /مدرس. 
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بعاد الشعب الفلسطيني عن إِ  ِإلى عمدت ،1948ار/ي  /أ 14في  "ِإسرائيل"منذ قيام  
الشعب الفلسطيني  يةسرائيلالسلطة اإلِ  توضع اذ وقومية،كل ما يتعلق به من ثوابت دينية 

 .)1(هاوذلك بقوانين رسمية صدرت من قبل العسكري،هناك تحت الحكم 
 نواح   في التعامل شملت جحافواإلِ ب من التمييز العر  ذلك فقد عانى فضاًل عن 

 والتمثيلفي التعليم كذلك و  وشعبية،بتصريحات رسمية  لهمه من الكره الموج   اءً بد عديدة
هي وكانت تلك العوامل  ذلك،مثلة على من األ   وكثير والمواطنةالعودة  ينوقوانالوظيفي 

ية مواطنين من الدرجات الدنيا ائيلسر الذين يحملون الجنسية اإلِ  48التي جعلت من عرب 
 .(2)"ِإسرائيل"في 

بعاد المسلمين عن إِ هو  يةسرائيلساسي بالنسبة للسلطة اإلِ األ   دفكان الهقد و  
ي أي ظهور أل   1967-1948بين عامي مدة المنحصرة دينهم ولهذا ال نجد خالل ال

 ن  أ  ، (4)صالحشيخ رائد ذلك ال ِإلى شارأ  مر هناك كما وصل األ  ، و (3)حركة إسالمية هناك
 واللغةمدرسو مادة الدين  وكان ،اصعبة جدً  وضاع المسلمين كانت تحيطها ظروفأ  

ال  فهم والعلمي،العربية ليسوا ذا تأثير على الطالب بسبب ضعف مستواهم الديني 

                                                 

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2، ط"اسرائيل"للتفاصيل ينظر: صبري جريس، العرب في ( 1)
 .101-69(، ص 1973)بيروت:

إسماعيل، احمد سعيد القاضي، " السياق التاريخي الستهداف فلسطينيي  ( للتفاصيل ينظر: عباس2)
، مركز الزيتونة للدراسات، 1نموذجا"، ط 48فلسطينيو  "اسرائيل"عنصرية  ،الخط األخضر 

 ، نسخة الكترونية ،2007، لسنة 30(، مجلة مدى الكرمل، العدد 2008)بيروت:
.mada_researchwww.org  

، لسنة 30بين فترة الحكم العسكري واليوم "، مدى الكرمل العدد  "اسرائيل"همت زعبي، سياسات  (3)
 .6_1، ص 2007

في مدينة ام الفحم، حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية تولى  1958( ولد عام 4)
 1997، وفي سنة 2001و 1989ة بين عاميي منصب رئاسة بلدية ام الفحم لثالث مرات متتالي

انتخب رئيسا للحركة اإلسالمية الجناح الشمالي بعد االنقسام لحدث الذي حدث بينه وبين الشيخ عبد 
رئيسا لجمعية األقصى لرعاية المقدسات اإلسالمية، تعرض 2000اهلل نمر درويش، انتخب سنة 

رائيلية، للتفاضل بنظر: ويكبيديا االخوان للسجن واالعتقال مرات عديدة من قبل السلطات االس
  www.ikhwanwiki.comالمسلمين،
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وساط الفكر الشائع في أ  و  اإلسالمية،و شرح للتعاليم أ  ة كتب تخص تعاليم ي  أ كون ملي
 . (1)ارس العربية هو الفكر الشيوعيالمد
 انتشارها:تأسيس الحركة و -

فكر  ن  أ   ِإلى ،(2)تأسيس الحركة اإلسالمية ِإلى  عند اإلشارةالً و  أ   حنوض  ن أ  يجب  
عن طريق غزة ثم  "ِإسرائيل"الحركة اإلسالمية في  ِإلى خوان المسلمين في مصر انتقلاإلِ 

 1967/ يونيو _حزيران /5، وقد كانت نكسة (3)يسرائيلالداخل اإلِ  ِإلى الضفة الغربية ثم
بدأ المسلمون هناك بمحاوالت االعتماد  ذإِ ، االسالميةالسبب الرئيس في ظهور الحركة 

على انفسهم في التمسك بدينهم والدفاع عن قضيتهم، والتفكير في إيجاد حلول لهم تنبع 
فقد عملت جنبية، أ م أ بية كانت لى الحلول الخارجية، عر من اوساطهم دون االعتماد ع

عام لها  "ِإسرائيل"التقاء العلماء الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد احتالل النكسة على 
 وكذلك ما تال حرب ،1967قبل  "ِإسرائيل"وبين العلماء الذين كانوا داخل حدود  1967

اإلسالمية في من سقوط للقومية العربية وظهور موجة الصحوة 1967 يونيو/-/حزيران5
مصادرة الغربية من للضفة  "ِإسرائيل"كثير من اقطار الوطن العربي وما تبع احتالل 
 .(4)األوقاف اإلسالمية واحتكار حق تعيين علماء الدين

د في المساجد بالتجمع فيما بينهم وحول و جبدأ الشباب الفلسطيني الواعي المو            
والتف الشباب حوله هو الشيخ محمد فؤاد في مدينة ل من ذاع صيته و  ، وكان أ  الخطباء

                                                 

 1948وائل خالد أبو هالل )اعداد(، حوارات في تاريخ الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة سنة ( 1)
 .30_17ت )بيروت: ب د(، ص مع الشيخ رائد صالح، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارا

 
 
( يقصد بالحركة هنا بمعناها االجتماعي واالقتصادي والسياسي، والحركة هي التيار العام الذي يدفع 2)

طبقة من الطبقات او فئة من الفئات االجتماعية الى تنظيم صفوفها بهدف القيام بعمل موحد لتحسين 
تحسينها جميعا. فالحركة أكثر شموال واقل تماسكا من حالتها االقتصادية او اجتماعية او السياسية او 

  .32، ص ”2014الحزب، معجم المصطلحات السياسية _معهد البحرين لتنمية السياسية،" البحرين 
، 1980_1950لتفاصيل ينظر: بشير موسى نافع، اإلسالميون الفلسطينيون والقضية الفلسطينية  (3)

 ”.1999زة:" ، مركز فلسطين للدراسات والبحوث، غ1ط
 www.aljzeera.net( الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر موقع قناة الجزيرة، 4)
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وهي مدينة تابعة لمنطقة حيفا ضمن الضفة الغربية" والقرى المحيطة حولها، "م الفحم أ  
الذي جمع حوله الكثير من ( 6)وخالل هذه المدة برز اسم الشيخ عبد اهلل نمر درويش

ه منهج حياة متكامل ن  أ   سبيل خدمة اإلسالم وتوضيحه على الشباب الذين سعوا معه في
وليس مجرد طقوس تعبدية، وكان هذا التجمع مع بدايات عقد السبعينات من القرن 

ن خالل المؤسسات والجمعيات التي الماضي، وبدأت الحركة تعمل بشكل متسارع م
 .(7)وحصلت على تأييد شعبي واسع  ،قبال عليهاا زاد اإلِ م  سستها مِ أ  

غلب امتها في أ  قاإلسالمي من خالل الجمعيات التي أ   اجتهدت الحركة في عملها 
للجمعيات  ا وانتشاراً كثر شيوعً يات مختلفة واالسم األ  سم  وتحت م   البلدات والقرى العربية

م الفحم وطيبة والناصرة أ   نكثر الجمعات في مدأ  هي )الروابط اإلسالمية(، وكانت  العاملة
، وتعلن (حسان وصدقةإِ )ها منظمات ن  أ ية على سرائيلقد سجلت في وزارة الداخلية اإلِ 

وظيفة هذه الجمعيات هو خدمة االحتياجات االجتماعية والدينية للمجتمع  ن  أ  الحركة 
ها طورت عالقة التعاون فيما ن  أ   ال  إِ ها لم تتوحد بشكل رسمي ن  من أ  رغم على الالمحلي، و 

 .  طلق اسم )حركة( على هذه الجمعياتي   صارو  بينها،
يكمن  كبير،وساط الشباب المسلم بشكل نجحت الحركة اإلسالمية باالنتشار في أ   

حققت نوع من االستقالل عن تبعية  ذلكمصادر تمويلها كانت ذاتية وب ن  أ  سر نجاحها في 
 ولجانالخيرية  عمالواأل  ها كانت تعتمد على التبرعات ن  إِ ذ إِ  ؛ي  سرائيلالنظام السياسي اإلِ 

 ة شملت جميع العربعمالها الخيري  وحظيت بثقة العرب هناك؛ أل ن  أ   لمساعدات،واالزكاة 
لذلك حصلت على دعم سخي  "ِإسرائيل"ا غير المسلمين من عرب يضً شملت خدماتها أ  و 

 .(1)لمشاريعها  وكثير
لم ينحصر  ؛ ِإذالمتبادلة والمساعدةعملت الحركة على خلق جو عام من اإلخوة  
ها التبرع برز أ كثيرةما ظهرت في مجاالت ن  ا ِ الزكاة فقط و  ولجاناألموال جمع على عملها 

البناء  وعمال نبالعمل نفسه من خالل مهندسي والتطوعبالمعلومات  وكذلكمواد عينية ب
 . (2)ناشتراك النساء عن طريق تقديم وجبات الطعام للمتطوعي وحتىالشاحنات  وسائقي

                                                 

  .31( أبو عامر، المصدر السابق، ص1)
  .33( المصدر نفسه، ص1)
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 ها:هدافأ  وسائل الحركة و  -
هداف الحركة من خالل الوسائل التي اتبعتها في نشرها لنظريتها أ   اتضحت 
بالجانب  عتنتاغلبها أ  إقامة معسكرات عمل تطوعية خالل ذلك من  ظهرو  الدينية،

منها ترميم مدارس  عمال مختلفةأ  اب في االجتماعي للسكان يعمل فيها المئات من الشب
ب _ توسيع رياض أطفال _ ترميم قامة محطات حافالت _ إقامة مالعإِ _بناء جدران _

 .(1) مسجد100وبناء مساجد وقد شيدت الحركة خالل عقدين من بدء عملها نحو 
هو تذكير الشعب الفلسطيني بماضيه العريق ا يضً أ  هداف الحركة أ  وكان من  

قامة حفالت تعتمد على وكان ذلك عن طريق نشاطات دينية ثقافية كإِ  لتراثه، رجاعهوا ِ 
 م ددنشاء مسرحيات تهتم بالإِ و أ   فقط، والطبلالدف  عمالة مسموح لها استسالميفرق إِ 
ل سسوا كذلك )اتحاد الرياضة أ  الحديثة و  والمسرحياتفالم عن األ   بدياًل ى لإلسالم األ و 

 .(2)القتالية والفنونونوادي لرياضة المالكمة  اإلسالمية(
سالم هو الحق( وبعد لبديل _اإلِ سالم هو ا)اإلسالم هو الحل _اإلِ  رفعت الحركة شعار

القاعدة الجماهيرية التي حققتها الحركة بدأ التفكير في توجيه العمل اإلسالمي بشكل 
والذي  ،1977سنة "ِإسرائيل"لذلك قامت الحركة بعقد اول مؤتمر إسالمي في  أفضل،

  .(13)أبرزهاية سرائيلالحكومة اإلِ  ِإلى خرج بعدة مطالب توجهوا بها
 ك الوقف اإلسالمي.بتحرير أمال   المطالبة .1
 المطالبة بحق المسلمين في إدارة أمالك الوقف. .2
 تعيين القضاة في المحاكم اإلسالمية. .3

 
 
 

 

                                                 

، www.almoslim.net/node/94501الشيخ رائد صالح _ اسد األقصى المرابط، موقع المسلم،  (2)
  ، أبو عامر، المصدر السابق.33ص

 .36_ 35( أبو عامر المصدر السابق، ص3)
، مركز "اسرائيل"في  1948(، األحزاب العربية في فلسطين المحتلة سنة 25( تقرير معلومات )4)

  .17(، ص2014الزيتونة للدراسات واالستشارات، )بيروت:
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 نشطتها:هداف الحركة وأ  أ   -
مزجت فيها بين األهداف الدينية  وعديدة كثيرةهداف أ   "ِإسرائيل"للحركة اإلسالمية في 

ن تخلص أ  يمكن  التي ،والثقافيةاالجتماعية  عن األهداف فضاًل  والسياسية والوطنية
 :1(14)تيةبالنقاط اآل

 التهويد.الحفاظ على الهوية اإلسالمية العربية الفلسطينية من  .1
 التغيير.المحافظة على ثقافة المجتمع المسلم هناك من محاوالت  .2
الضغوط التي من رغم على الالخروج منها  وعدمرضه أ الحفاظ على بقاء العربي في  .3
 لها.عرضون يت
مؤسسات البناء مؤسسات خدمية تمس الحياة اليومية للمسلمين العرب هناك ك .4

 والصحية.التعليمية 
 المنتشرة.عن الرذائل  واالبتعاددينهم  ِإلى حث الشباب على الرجوع .5
حوله  ومااألقصى  وللمسجد مصادرته، ومنعمالك الوقف اإلسالمي المحافظة على أ   .6

 عنه.ة في الدفاع شأن خاص للحركة اإلسالمي
توحيد صفوف المسلمين والعرب هناك في يتمثل فا هدفها في المجال السياسي م  أ   .7

 ."ِإسرائيل" السياسي فيلتشكيل جماعة ضغط يكون لها تأثير على القرار 
 :2(15)أبرزها كثيرةفتمثلت في جوانب * ا عن نشاطات الحركةم  أ   -
 جمعة.ى كل يوم تسير حافالت مجانية لزيارة المسجد األقص .1
 المرواني.المصلى  وتشييدعمارة  .2

                                                 

بين عامي  48للتفاصيل ينظر: عدنان عبد الرحمن أبو عامر، " الحركة اإلسالمية في فلسطين ال  (1)
، مجلة الجامعة "اسرائيل"النشاط المؤسساتي والمشاركة السياسية والعالقة مع  2004_ 1971

 .595_551، ص2012، لسنة 2، العدد 2040اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، 
الحركة جاءت بأفكار بسيطة تم توسعت لذلك وجد اختالف في تاريخ نشوء اغلب تلك األنشطة  * أنشطة

 بين المصادر، األنشطة المشار اليها أعاله تقع جميعها ضمن مدة البحث.
...الدور ومحددات الموقف االسرائيلي منها"، المركز  48( اية شمعة، " الحركة اإلسالمية في ال 2)

، نسخة الكترونية، أبو هالل، حوارات في تاريخ الحركة اإلسالمية ...، المصدر الفلسطيني لإلعالم
  www.palinfo.com. 50-45السابق، ص 
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الحفريات  وفضحإقامة مهرجان )األقصى في خطر( إلظهار مخاطر تهويد األقصى  .3
 األقصى.ية تحت المسجد سرائيلاإلِ 
أبناء الشهداء من  وكفالة جنين،في مخيم  "لجنة اإلغاثة اإلنسانية"تأسيس  .4

 ."ِإسرائيل"خل الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية دا
 ا.عالميً ا يشهد حضورً  ذيال   "صندوق طفل األقصى"إقامة مهرجان  .5
 وتعريفهمهناك  ِإلى لنقل المسلمين "مسيرة البيارق"قصى األ   ِإلى إقامة مسيرة سنوية .6

ما يقارب  ِإلى وقد وصل عدد الحافالت التي تنقل الفلسطينيين باألقصى،بأحقيتهم 
 حافلة. "500"من
 ي.سرائيلاإلِ العرب على عدم الخدمة في الجيش  تحريض البدو .7
هدفت من خالله توضيح وضع المقدسات اإلسالمية على  للحركة،إقامة نشاط دولي  .8

 العالمي.المستوى 
 الخضراء،يتميزون بارتدائهم القمصان  وكانوابين طلبة الجامعات  "لجنة اقراء"نشاء إِ  .9
 هناك.لعرب ت لهم نصف مقاعد العرب داخل مجلس الطلبة اصار و 

 "الحرية" وصحيفة "صوت الحق"صحيفة برزها أ  بعض الصحف كان  تأسيس .10
 الثانية.لفية بداية األ   ِإلى واستمرت 1989التي صدرت عام 

 الهيكل التنظيمي للحركة: -
تنظيم بسيط وغير  عد  ذ ي  إِ  للحركة؛الداخلي  هاسمت الحركة اإلسالمية ببساطة تنظيمات      

 من:تنظيمها الداخلي  ويتألف خرى،أ  حركات  ِإلى معقد بالنسبة
 والفروع"،الشعب "المؤتمر العام _مجلس الشورى _ اإلدارة العامة _ الوحدات اإلدارية 

ولكل جهة إدارية  اإلسالمية،رئيس مجلس الشورى هو الرئيس الفعلي للحركة  ويعد
 . 1 (16)عليها  ويشرفمسؤول مباشر يتابع األمور بنفسه 

 ة الجهاد:سر أ  تنظيم  -
دون  وانتشرت،سارت الحركة بشكل طبيعي في عقد السبعينات من القرن الماضي 

، (17)بو مخ سس الشيخ فريد أ  عندما أ   1979ية لغاية سرائيلالمواجه مع السلطات اإلِ 

                                                 

  .19أبو عامر، مناكفة في بيت العدو، ص (1)



                                                                                                          عمر فيصل حممود الغنَّام                                                                      1995 -1971ركة اإِلسالميَّة يف ِإسرائيل احل 

 430 

نبع من تيار إسالمي  عسكري،تنظيم سري شبه  وهو "سرة الجهادأ  "عليه  طلقأ   تنظيم
الشيخ نمر درويش على علم بهذا  وكان الغربية،في مدينة باقة  "التائبين"ى تيار يسم  

وقد أراد الشباب من هذا التنظيم تحرير  ا،عضوً  (60)الذي بلغ عدد أعضائه  التنظيم،
 إليهمبما في ذلك الحرب االقتصادية وقد نسب  المسلح،الجهاد عن طريق فلسطين 

 . 1(18)عمليات حرق بعض الممتلكات اليهودية
منهم فقط  ة،أعضاء في كل خلية واحد ربعةأ  واقع بلتنظيم من خاليا تألف ا 

بو مخ هو الوحيد الذي يعرف جميع العام أ  والقائد خرى،األ  مسؤول عن االتصال بالخاليا 
من التنظيم بثالث دوائر أ  وقد  عسكرية،سرة الجهاد بنيه هرمية شبة أ   ولتنظيم الخاليا،
إسالمية قضية _ عربية قومية _  )فلسطينسالمية إِ فلسطينية_ عربية _ هي،لهويته 

 .2 (19)وطن(للفلسطينيين 
عمال على قيادة التنظيم وعلى طبيعة األ  ولكن الخالفات الداخلية بين قيادة تنظيم  

ية من سرائيلمن اإلِ جهزة األ  أ  وتمكنت سره،افتضاح  ِإلى تد  أ  "ِإسرائيل"العسكرية داخل 
 اً عامخمسة عشرة مخ بالسجن  يوقد حكم على أب ،1980اعتقال أعضائه أواخر سنة 

وحكم على الشيخ درويش بالسجن  سرى(لل  في عملية تبادل  1985عنه سنة  أفرج)
 .(20)1983 سنة سراحه وأطلقسنوات نفذها بالكامل  لثالث

 
 

                                                 

راسية عمل بعدها في قريته سنوات د 8في قرية باقة الغربية )منطقة المثلث(. وأنهي  1937ولد عام  (1)
، واخذ يلتقي 1977ثم في مشغل في تل ابيب، عاش في البدء حياة ال دينية ثم التزم دينيا منذ عام 

واصحابه بالشيخ عبد اهلل نمر درويش الذي اعتبروه قائدا روحيا لهم، وفهموا ان تعاليمه كانت 
وا رئيس حركة االخوان المسلمين في تحتوي على إشارات خفيه للجهاد، وتأثروا كذلك بفكر سعيد ح

، مجلة “ 1948الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة  "سوريا، للتفاصيل ينظر: إبراهيم عبد الكريم،
 . 114ص  2005، لسنة 119شؤون األوسط، العدد 

، “ 48والكنيست: جذور ونشأت الحركة اإلسالمية في فلسطين ال  "اسرائيل"( "الحركة اإلسالمية في 2)
  www.islamonline.netموقع اسالم اون الين:

، “_ البيزنس يقود انقسامات القائمة العربية بالكنيست  "اسرائيل"محمد الليثي، الحركة اإلسالمية في  (3)
 www.zatmasr.comموقع ذات مصر،  2021/ 3/3تاريخ النشر 
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 حركة الشباب المسلم: -
ا ا مسالمً ا دعويً تبنت الحركة اإلسالمية نهجً  درويش،سراح الشيخ  إطالقبعد    

 ة،اإلسالمي  ن ينحصر العمل في تثبيت الهوية العربية أ  مفادها  واقعية،على نظرية  قام
ولهذا ومن منذ ذلك الحين  البلدية، واالنتخاباتعن الحقوق عبر النضال السياسي  والدفاع

 .1 (21) "ِإسرائيل"بدأت الحركة بالتفكير في خوض االنتخابات البلدية في القرى العربية في 
عمال الشيخ درويش بعد خروجه من السجن هو تأسيسه لحركة عرفت باسم أ  كانت أولى 

 ي،سرائيلاإلِ عمالها ستكون ضمن القانون أ   تي صرح ناشطوها بأن  ال   "حركة الشباب المسلم"
تي سجلت في وزارة ال   اإلسالمية(واخذت توسع نشاطها عبر جمعيات حملة اسم )الروابط 

تلك الجمعيات هي جمعية البر  وأبرز الربح(، ِإلى )صدقة ال تهدفعيات كجمالداخلية 
قامت بأعمال خيرية اجتماعية  وقد ،م فحمأ  في  والتقوىالبر  وجمعية عكا،في  حسانواإلِ 

صدار مجالت توعوية _ بناء مالعب _تشييد مساجد _تشييد دور حضانة إِ ) أبرزهاكثيرة 
 .2 (22) طفال(أ  

 ة:االنتخابات البلدي -
ل و  أ  في  وفازت البلدية،في انتخابات المجالس  1984شاركت الحركة منذ عام          

على تمثيل في  وحصلت (،انتخابات محلية شاركت بها في رئاسة مجلس )كفر برا
 45على  وحصلت مقاعد، بخمسة طيبة(،وعضوية )كفر  قاسم(عضوية مجلس )كفر 

 6فقد تراجعت الحركة لتحصل على  1986عام ا في انتخابات م  أ   بلدية، 14مقعد في 
 .3 (23)مجالس فقط 4مقاعد في 

في االنتخابات البلدية لتحصل على  1989عادت الحركة بقوة في انتخابات عام      
 وعضوية (،الفحم _ كفر قاسم _ جلجولية _ راهط _كفر برا )امبلديات في  خمسرئاسة 
الحال في انتخابات  وكذلك قلنسوة(،الطيرة _ _ الفريديس _ الطيبة _  )الناصرةبلديات 
 .(24) بلديات خمسفقد فازت برئاسة  1993

                                                 

  .18(، المصدر السابق، ص 25( تقرير معلومات )1)
 .117عبد الكريم، المصدر السابق، ص  (3)
والمواجهة من اجل األقصى"، موقع الجزيرة،  "اسرائيل"( "الحركة اإلسالمية في 4)

www.aljazeera.net    
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 موقف الحركة من اتفاق أوسلو: -
التحرير  ومنظمة ،يةسرائيلهو االتفاق الذي وقع بين الحكومة اإلِ 1(25)وسلواتفاق أ       

واعترفت  الفلسطيني،للشعب  اشرعيً  ممثاًل بالمنظمة  "ِإسرائيل"وفيه اعترفت  الفلسطينية،
موقف الحركة غير ممانع لتوقيع  وكان الوجود،كدولة لها حق  "ِإسرائيل"فيه المنظمة ب 

هم يقبلون بالحل السياسي الذي يتم ن  أ  "ما عبر عنه الشيخ درويش بقوله  وهواالتفاق 
 ،"يلِإسرائ" ودولةالتوصل اليه عن طريق التفاوض بين القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني 

حتى ولو كانت هذه الدولة في  فلسطين،ويقبلون بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من 
 .(26)مدينة واحدة 
فقد  اإلسالمية،وسلو هو بداية الخالف بين قيادات الحركة وكان اتفاق أ             

رائد صالح في موقفه بالكامل من الشيخ درويش، فقد رأى الشيخ صالح  اختلف الشيخ
ية سرائيلالمؤسسة اإلِ  ن  أ  ن ظنسان يإِ ي أ  )(، وقال يةسرائيلاإلِ دمية التفاوض مع الحكومة بع)

اتفاق فاشل )ه ن  بأ   ووصفه (ويخدمهاقد تحترم وثيقة مكتوبة فهو واهم ويضحك على نفسه 
 .(27)(ومشؤوم
ية يلسرائجماع بين األحزاب اإلِ إِ  ا )هناكيضً أ  وقال الشيخ صالح عن االتفاق         

دون قيام دولة فلسطينية ذات سيادة  والحيلولةبدون استثناء على رفض عودة الالجئين 
وعدم التفاوض على  غزة، وقطاعوعدم الخروج من المستعمرات في الضفة الغربية  كاملة،

كل تسوية تقوم  ن  إِ ولذلك ف قصى،األ  وبناء الهيكل على حساب المسجد  القدس،مستقبل 
ها ستزيد من ويالت شعبنا ن  أل   ؛ية مرفوضة في نظرناسرائيلاإلِ على هذه الثوابت 

 .(28)الفلسطيني(
 

                                                 

برعاية الرئيس األمريكي بيل كلنتون،  1993/أيلول/13فاق الذي وقع في واشطن بتاريخ هو ذلك االت (1)
وقعه عن الجانب الفلسطيني محمود عباس، وعرف باتفاق أوسلو لحدوث مفاوضات سرية في أوسلو 
توصل فيها الجانبان الى هذا االتفاق. للتفاصيل ينظر: عوزي بنزيمان، "مفاوضات أوسلو قصة 

، 1993، لسنة 16لسرية التي سبقت االتفاق"، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدداالتصاالت ا
، االهلية 1، ممدوح نوفل، قصة اتفاق أوسلو الرواية الحقيقية الكاملة _طنجة أوسلو، ط137ص

  (.1995للنشر، )عمان:
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 ي من الحركة:سرائيلالموقف الإ  -
عطت الرخص للجمعيات ية هي التي أ  سرائيلالحكومة اإلِ  ن  من أ  رغم على ال       

 ِإلى علم بتحركات المنتمين وعلىعلى فتحها  ووافقتقامتها الحركة أ  التي  والمؤسسات
  التطرف.ا من مظاهر تراها مظهرً  ذإِ  منها؛ها كانت على حذر كبير ن  لك الحركة،
من ذلك  يين،سرائيلاإلِ ا من خالل تصريحات كبار المسؤولين ذلك جليً  وظهر       

 ِإلى سنشتاق"تصريح وزير الداخلية الذي حذر من الحركة اإلسالمية من خالل قوله 
ية سرائيلووصف رئيس الحكومة اإلِ  الحركة،شدة تطرف  ىِإل كإشارة "الحزب الشيوعي

ة قلقظاهرة م)ها ن  بأ   1989 سنة بعد فوز الحركة بانتخابات أولمرت(سبق )ايهود األ  
 . (29) اغفلناها( إذا_سوف تهددنا 

مة سرطان في جسد األ  )ها ن  ي بأ سرائيلعضاء الكنيست اإلِ أ   حدأ ووصفها          
هم سيحطموننا من ن  إِ ولم تفعل ذلك ف بسرعة،يقافها إِ لى الحكومة ية، وعسرائيلاإلِ 

 . 1(30)الداخل(
  االنشقاق في الحركة السالمية: -

 أوسلو،اختالف وجهات النظر داخل الحركة اإلسالمية من توقيع اتفاق  ِإلى اسابقً  شرناأ  
مين رئيسيين وذلك قس علىتقسيمها  ِإلى ىد  حدث في داخل الحركة أ  اكبيرً  اولكن انشقاقً 

 .(31)29/5/1996ية في سرائيلمع اقتراب موعد االنتخابات اإلِ 
ب االشيخ عبد اهلل نمر درويش مع اقتر  هالنشقاق الذي حصل هو بسبب ما قرر او        

ذلك  ي،سرائيلاإلِ في الكنيست  والدخولاالنتخابات البرلمانية من خوض هذه االنتخابات 
هه الشيخ وواج ،"ِإسرائيل"ركة لدى الجالية العربية المسلمة في للح وشعبيةلما رأى من فوز 

 . (32)قسامأ انقسام الحركة لثالثة  ِإلى تد  التي أ صالح بقوة هذه المسألة 
 ل ر خوض انتخابات الكنيست )في البدء عن الذي قر  : تيار تزعمه الشيخ درويش األ وَّ

الشرعية للحركة في المجال  في محاولة إلعطاء حليفة(،طريق دعم قائمة عربية 
 . 1(33)خدمة السكان العرب من خالل البرلمان ومحاولة االنتخابية،)القطري( وقياس قوتها 

                                                 

  .26المصدر نفسه، ص (1)
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 :عائه؛د  اهو تيار الشيخ رائد صالح الذي خالف الشيخ درويش ولم يوافق على  الثاني 
الحركة لم  ن  أ  و  كارثيه(،نتائجه )قرار الدخول في االنتخابات قد تكون  ن  أ  يرى  كان ذإِ 

ن تكون نتائج الفشل كارثية على أ   والخوفو الفشل أ  ا بالنجاح ا داخليً تجري بعد فحصً 
 المسلمين.

 :والذي كان له موقف معارض 2( 34)هو تيار بقيادة الشيخ كمال الخطيب  الثالث ،
 كمال خالشيثم انضم  ا،ا قويً ه لم يشكل تيارً المشاركة في االنتخابات، ولكن   ِإلى بشدة

ا له في ومرافقً  الحركة(ا له )بعد انقسام نائبً  وصارتيار الشيخ رائد صالح  ِإلى الخطيب
 المناسبات.جميع 

ل رئيسين:قسميين  ِإلى انقسمت الحركة ذلكوب   وأطلقبقيادة الشيخ درويش  األ و 
 الشورى(اسم )مجلس  أنفسهمهم على  طلقواوأ   "الحركة اإلسالمية الفرع الجنوبي"عليه اسم 

سبعة مجلس الشورى في الحركة يتكون من  ن  تيارهم؛ أل  إلضفاء الشرعية على  وذلك
تشكل فا القسم الثاني م  أ  ، و 3 (35) شخاص فقطأ  ربعةأ  وقد انشق عنه  ،اشخصً  وعشرين

يطلق عليه اسم )الحركة اإلسالمية  صارصالح بعد انضمام الخطيب له ف بقيادة الشيخ
 . 4 (36) الشمالي(الفرع 

االنفصال  ووقعشطريها على طرفي نقيض  وصارانفصلت الحركة وبذلك  
لة بقيادة الشيخ صالح مؤتمرها الفعلي للحركة عندما عقدت الحركة اإلسالمي   الذي  األ و 

                                                                                                                         

الشورى( خاض انتخابات الكنيست ضمن وهنا البد من اإلشارة الى ان تيار الشيخ درويش )مجلس  (33)
. وحصلت 1991تحالف مع الحزب الديمقراطي العربي في إطار القائمة العربية الموحدة عام 

  .88مقاعد في الكنيست، ص4الحركة على 
في قرية العزيز من قرى الجليل، تلقى تعليمه االبتدائي هناك ثم الثانوي في مدينة  1962ولد عام ( 1)

أكمل دراسته الجامعية في كلية الشريعة في جامعة الخليل، وتأثر هناك باألفكار الناصرة، ثم 
، عين خطيبا في جامع عمر بن الخطاب في كفر 1983اإلسالمية، دخل الحركة اإلسالمية سنة 

كنا، أصبح نائبا للشيخ رائد صالح بعد انشقاق الحركة، عرف بخطبه المؤثرة وتعرض مرات كثيرة 
 www.aljazeera.netيل ينظر: موقع الجزيرة لالعتقال للتفاص

، ضمن كتاب مناكفة في بيت العدو، "اسرائيل"حسن سمع اهلل، الحركة اإلسالمية والهوية الدينية في  (2)
 .68، المصدر السابق، ص"اسرائيل"الحركة اإلسالمية في 

 www.ida2at.comل بين الكنيست والمقاومة، موقع اضاءات الحركة اإلسالمية في الداخ (3)
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ا دعا بالشيخ درويش لفصل المشاركين م  ا لها مِ وانتخابه رئيسً  ،3/1997/ 28في  انعقد
غالق ا ِ و  عضائها،أل  ية بحمالت اعتقال سرائيليام الحكومة اإلِ وق ،في المؤتمر من الحركة

ذلك  من رغمعلى ال، ولكنها 1 (37)واستجواب الشيخ صالح نفسه  واليتيم،مؤسسة اإلغاثة 
 عملها.استمرت في 

 

 خالصة: -
بشكل خاص والعرب بشكل عام هم جزء  "ِإسرائيل"المسلمين في  ن  إِ يمكن القول         

التي  "سرلةاإلِ "كل محاوالت  من غمعلى الر لمجتمع اإلسالمي والعربي، ال يتجزأ من ا
ده الشيخ صالح نفسه عندما ك  بقى لدينهم ولقوميتهم، وهذا ما أ  ي هموالؤ يتعرضون لها، و 

ح عن حركة عدائهم وهي حركة حماس، فقد صر  أ  شد أ يون سرائيلاإلِ  هد  ل عن ما يعئس
: نحن حريصون على اف ةالفلسطيني كا بالمجتمع فهي جزء من عالقتن): حماس قائاًل 

 رغمعلى ال، ولهذا ف2 (38) الحفاظ على وحدة البيت الفلسطيني ووحدة المشروع الفلسطيني(
فيمكن  "ِإسرائيل"التحديات والصعوبات التي تواجه المسلمين العرب داخل  ل  ك   من

 استغاللهم بما يخدم القضية الفلسطينية بصورة عامة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .584، ص “أبو عامر، الحركة اإلسالمية في فلسطين  (1)
، حوار مع الشيخ رائد صالح، مجلة “ 48جميل دكور، الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني  (2)

  .83، ص  2007، لسنة  70العدد  ،18الدراسات الفلسطينية، مج 
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Abstract 
      The Islamic movement in “Israel” is considered a very important 

issue for the Israeli and the Palestinian. As for the Palestinians, it is 

a factor of strength inside Israel whereas it is a factor of worry and 

unrest for the Israelis. This paper talks about the emergence of the 

Islamic movement in “Israel” since 1971. It talks about the causes 

behind its emergence, development, and spread through the 

governorate elections as well as its roles in warning people and 

reminding them of their Islamic and Arabic origins. Moreover, its 

role in defending Al-Aqsa in 1995 when the movement was been 

divided into parts: the northern part and southern one as well as the 

reasons behind that division.  
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