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  المبحث األول
  نظرة تاریخیة

  مقدمة
وب المسلمین في كل أقطار الوطن العربي واإلسالمي، قل  بمكانة خاصة عند كل العرب، ولھا أھمیة خاصة في”فلسطین“تحظى 

ومھد الرساالت،  ً صلى هللا علیھ وسلم، وھي أیضا أرض األنبیاء”محمد“الحرمین الشریفین، ومسرى النبي  لثفھي أولى القبلتین، وثا
 ة المجیدة التي ال توجد فیھا ذرةوأرض المعارك اإلسالمی -  من مسیحیین ویھود-ومنبع الحضارات، كما أنھا موضع تقدیس أھل الكتاب

ویت بدماء الصحابة والتابعین والمجاھدین من  .السلف ٍرمل واحدةٍ إال وقد رُ
ًوقفا إسالمیا على جمیع أجیال  ًولھذا فھي تشكل جزءا من عقیدة ووجدان المسلمین في شتى بقاع األرض، وتعتبر أرضھا ً

  .الساعة المسلمین في الماضي والحاضر والمستقبل إلى قیام
   

  :مدخل
 :التاليً بین المسلمین عربا وغیر عرب، وبین الیھود وحلفائھم على النحو الصراع تقسیم مراحل یمكن

  
   : تأسیس الحركة الصھیونیة:األولى المرحلة

على أرض  للیھود المستندة إلى فكرة القومیة الیھودیة، والمتبنیة لمشروع إقامة وطن قومي الصھیونیة تم تأسیس الحركة حیث
   ..”دولة إسرائیل“فلسطین 

 من المفكرین الیھود الدعوة إلى تكوین قومیة یھودیة، وبلور ھذه الدعوة عددففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تبنى 
لى إذكاء  انبرى ثیودور ھرتزل إ ومن ثمم، 1882 الذي أصدره في عام ”التحریر الذاتي“ في كتابھ ”بینسكر“ الروسي الیھوديالمفكر 

 على إسرائیلًم، حیث دعا فیھ جھارا إلى تأسیس دولة 1895 الذي أصدره في عام ”الدولة الیھودیة“نیران الفكرة الصھیونیة في كتابھ 
َم، حیث تكرست في 1897 برئاسة ھرتزل في عام السویسریةأرض فلسطین، ثم تبع ذلك انعقاد المؤتمر الصھیوني األول في مدینة بال  َّ

 - القومي الیھوديالوطن وأخذت الحركة الصھیونیة شكلھا الحركي والتنظیمي بعد أن ھزمت فكرة إقامة الصھیونیة،ؤتمر الفكرة ھذا الم
   . إقامتھا في أوغندا أو األرجنتین وغیرھاإلى جمیع االقتراحات األخرى الداعیة -أي دولة إسرائیل في فلسطین 

  
  :ل تنفیذ مقررات مؤتمر با:الثانیة المرحلة

َ وقد اتخذت ھذه المرحلة منحییْن. مقررات مؤتمر باللتنفیذ مرحلة التمھید وھي َ َْ:   
   .. من خالل تشجیع الھجرة الیھودیة إلیھافلسطین اتجاه إیجاد ثقل دیمغرافي للیھود في في األول

 في ”إسرائیل“امة دولة  على الفكرة الصھیونیة ومشروعھا إلقشرعیة اتجاه الحصول على اعتراف دولي یضفي في والثاني
   .فلسطین

 الصھیوني البریطاني وضعھم على شكل مشروع 1850 جاءت أول محاولة صھیونیة لتھجیر الیھود إلى فلسطین في عام قدو
مجید خان ، ولكن الخلیفة العثماني المسلم عبد ال”بانشتون“ خارجیة بریطانیا وزیر، وتبناه وقدمھ إلى الدولة العثمانیة ” شانتري. إن.إیرل“
   .. رفض المشروع بحزم-  عبد الحمید الثاني والد -

 باسترحام ”أحباء صھیون“م، تقدمت منظمة 1881 قیصر روسیا إسكندر الثاني عام علىوعندما انفضح دور الیھود في المؤامرة 
لھجرة إلى فلسطین، فكان جواب  باالقیصر العثماني عبد الحمید الثاني للسماح لیھود روسیا المضطھدین بسبب تآمرھم على للخلیفة

   ...ًالسلطان حازما بالرفض
 لھم في مستوطنة بعض الیھود األلمان االستیطان في منطقة الساحل الشرقي لخلیج العقبة، وأقاموا حاولم 1892وفي عام 

   ...ستوطنین الیھود من حیث أتوا في السعودیة بإعادة المالمرابطةم لقواتھ 1892فبرایر /  شباط16ً، فأصدر السلطان أمرا في ”المویلح“
 وساطة ًومستغال بعد مؤتمر بال إلغراء وإغواء السلطان عبد الحمید بكل وسائل اإلغراء واإلغواء، ھرتزلثم بدأت محاوالت 

   . باب الھجرة الیھودیة إلى فلسطینلفتحالعشرات من الزعماء األوروبیین لدى السلطان لثنیھ عن موقفھ الرافض 
ً عبد الحمید الثاني دفعا ثمنا غالیا مقابل الموقف اإلسالمي الصلب ضد وخلیفتھا العثمانیةدولة الوقد دفعت   الیھودیة، حیث الھجرةً

 في الدولة العثمانیة وخلیفتھا السلطان عبد الحمید حین تمكنت المحافل المتمثلةاستطاع الیھود في نھایة المطاف اجتیاز ھذه العقبة الكؤود 
 إلى الماسونیین من زعماء حزب العثمانیةم، وتسلیم زمام أمور الدولة 1908إلجھاز علیھ وخلعھ من الخالفة في عام  من االماسونیة

   .االتحاد والترقي
 المخططات عبد الحمید كممثل للضمیر اإلسالمي الصادق ال یمكن أن یُنسى في مواجھة السلطان مع كل ذلك فإن دور ولكن

   .الصھیونیة ضد فلسطین
  ...ریطانیا إذا حكمت أمة مائة عامإن ب

 فإن سیاستھا تحكم بعدھا مائة عام أخرى
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 تلك حقیقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النھار ولكن أبت السیاسة ،فلسطین بالد عربیة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا
ائس كبش الفداء أمام سلطان الیھود ونفوذھم ولن اإلنجلیزیة االستعماریة إال أن تجعل منھا قضیة شائكة متشعبة وأن تجعل من شعبھا الب

ًتجد مشكلة لعب فیھا االستعمار دورا رئیسیا كھذه المشكلة ً.   
 وتغیرت تبعا لنتائجھا أوضاع كثیرة في العالم وورثت بریطانیا وحلیفاتھا تركة ما ”1914“قامت الحرب العالمیة األولى في عام 

  . وآلت فلسطین إلى بریطانیا”1916“ في سنة “ سایكس بیكو “ بمقتضى معاھدة “لعثمانیة  الرجل المریض، دولة الخالفة ا”سمي بـ
فوجدھا الیھود فرصة سانحة وقاموا یعاودون السعي فلم یجدوا ھذه المرة إعراضا وال جفاء، ولكن وجدوا تأییدا وعطفا شامال، 

   .مما أغراھم بمضاعفة الجھود والسیر بالفكرة نحو التنفیذ
 

ناك شبھ اتفاق بین الحلفاء والجماعات الیھودیة على إقامة وطن قومي للیھود في فلسطین، واستطاعت الفكرة الصھیونیة أن كان ھ
تكسب نصرا جدیدا حین عمل بعض زعمائھا أمام عصبة األمم، وترك للجنة منھم رسم الخطة التي تنتھجھا دول الحلفاء إلبراز الفكرة 

ء صك انتداب فلسطین ضربة قاصمة آلمال العرب ومشجعا للیھود على مواصلة الكفاح، ویكفي إلبراز إلى عالم الوجود، ومن ھنا جا
  .الشذوذ الذي كان یرافقھ أن نثبت بعض ما جاء في نصوصھ الرسمیة

  :فقد جاء في البند الثاني من ذلك الصك ما نصھ
ال سیاسیة وإداریة واقتصادیة تكفل إنشاء الوطن القومي  مسئولة عن جعل البالد في أحو”أي بریطانیا“تكون الدولة المنتدبة 

  الیھودي
  :وجاء في المادة الخامسة ما نصھ

یعترف بھیئة یھودیة صالحة كھیئة عمومیة لتشیر وتعاون في إدارة فلسطین في الشئون االقتصادیة واالجتماعیة وغیر ذلك مما 
  .لیھود في فلسطینیؤثر في إنشاء الوطن القومي الیھودي ومصالح السكان ا

 من مجموع عدد ”%2“ونالحظ أن صك االنتداب قد حوى كل ھذه الضمانات للیھود حین كان عددھم في فلسطین ال یكاد یتجاوز 
السكان، ومما یؤكد تدخل اإلنجلیز لیخرج الصك على ھذه الصورة الشاذة أن نصوصھ لم تخرج في معناھا عن الوعد المشھور الذي 

 : إلى البارون روتشیلد الزعیم الصھیوني اإلنجلیزي والذي جاء فیھ1917 نوفمبر سنة 2ور وزیر خارجیة بریطانیا في وجھھ اللورد بلف
إن حكومة جاللة الملك تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن قومي للشعب الیھودي في فلسطین وسنبذل جھدنا لتسھیل تحقیق ھذه 

من شأنھ أن یضیر الحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع بھا الطوائف غیر الیھودیة المقیمة اآلن الغلبة على أن یفھم جلیا أنھ لم یؤت بعمل 
   .في فلسطین وال الحقوق أو الوضع السیاسي الذي یتمتع بھ الیھود في البالد األخرى

   .االحتالل فیما بعد وھنا بدیة مشكلھ األرض الفلسطینیھ رغم
عینت بریطانیا ، وبعد اتفاقیة سایس بیكو بین فرنسا وبریطانیا سطین تحت رعایة بریطانیاثم انتھت الحرب العالمیھ ودخلت فل

% 2وقد كان الیھود یشكلون  وبدا بعدھا تنفیذ الوعد البریطاني للیھود ،فلسطین الذي توجھ إلیھا قادما من مصر قائدھا اللمبي على
  .%96والمسلمین % 2من سكان فلسطین والنصارى 

االراضي والمزارع والممتلكات  لھجره الیھودیھ الى فلسطین من كل أنحاء العالم فأنشئت الوكالھ الیھودیھ لشراءباب ا تم فتح
فعینت بریطانیا والتر صامویل وھو من أصل یھودي فشجع الھجره وامتالك  وقامت الدول األوربیھ بتعیین مندوب سامي في فلسطین

  .وب األرض فبدأت المقاومھ والجھاد والدفاعالمواطن الفلسطیني محتل مسل األراضي وصار
 

حاولت بریطانیا تخدیر العرب والتقلیل من ھذا الخطر فأصدرت عدة تصریحات تشیر إلى أن الوطن القومي ال یعنى قیام حكومة 
اھب الیھود الثقافیة إلظھار مو"یھودیة وإنما ال یزید على كونھ وطنا روحیا للیھود تماما كالفاتیكان للمسیحیین أو مكة للمسلمین و

وأكدت في الكتاب األبیض الذي أصدره المستر باسفیلد وزیر المستعمرات البریطانیة في عام " وتمكینھم من ممارسة حریتھم الدینیة
خرقا أنھا ال ترمى إلى إنشاء حكومة یھودیة ألن كل محاولة لتوسیع الوطن القومي إلى نقطة أبعد من تلك التي وصل إلیھا تعتبر  "1930

  ."للعھود المقطوعة للعرب
بید أن ھذه العھود الزائفة لم تمنع بریطانیا من السیر في خطتھا المرسومة وأخذت تضع الوسائل إنجاز المھمة التي انتدبت من 

  .أجلھا في فلسطین
 أھداف الصھیونیین ھي إبادة العرب جمیعا وإقامة ھیكل سلیمان محل المسجد األقصى إن

   رئیس اللجنة الصھیونیة....دكتور لیدر
  

ما كادت الحرب العامة األولي تضع أوزارھا حتى شملت البالد العربیة موجة من الیقظة والنشاط، فقامت تطالب بحقوقھا 
 عاھل الحجاز بمنح البالد العربیة استقاللھا وإحیاء مجد الوحدة ”حسین“وتستنجز دول الحلفاء الوعود التي قطعتھا على نفسھا للشریف 

العربیة البائدة، وكان العرب یظنون أن الطریق ممھدة أمامھم لنیل ھذه الحقوق بعد ما أعلن الرئیس ولسن مبادئھ األربعة عشر التي أكد 
فیھا حریة الشعوب وحقھا المقرر في تقریر مصیرھا، غیر أن ھذه الوعود والعھود لم تلبث أن تالشت وعلم العرب أنھم كانوا مخدوعین 

رت في البالد العربیة موجة من الحنق لم تلبث أن تحولت اي صفوف الحلفاء متأثرین بالدعایات الباطلة والوعود الكاذبة، فسحین وقفوا ف
  .إلى عراك مسلح فنشبت الثورات الدامیة في العراق والشام وغیرھما

دوین كبیرین في میدان واحد كان أما في فلسطین فقد كان الوضع أخطر من ھذا بكثیر إذ كان على عرب فلسطین أن ینازلوا ع
علیھم أن ینازلوا العدو البریطاني ممثال في حكومة االنتداب، وأن یحاربوا أھداف الصھیونیة ربیبتھ وصنیعتھ، وبصدور صك االنتداب 

وا من نزاھة ومن ورائھ وعد بلفور، شعر العرب بخطورة المؤامرة التي تدور حولھم فقاموا یدافعون عن حقوقھم بالقوة بعد أن یئس
الضمیر البریطانیة ومن تذكیره بالعھود التي قطعھا على نفسھ، وأصبحت فلسطین منذ ذلك الحین مسرحا لثورات دامیة ومعارك عنیفة 
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بین الثوار وقوات االحتالل، وال تكاد الثورة تبلغ شدتھا حتى یصدر اإلنجلیز وعدا جدیدا ویأمروا بتألیف لجنة من رجالھم لدرس الحالة 
اتخاذ الوسائل التي تكفل حقوق العرب، فتقف الثورات وتباشر اللجان أعمالھا وتقدم تقاریرھا وتكون النھایة وعدا جدیدا یضم إلى و

 .في خطتھا المرسومة من تقویة الیھود وتثبیت جذورھم الوعود التي سبقتھ، بینما تستمر الحكومة
  

 العلماء،د إزاحة السلطان عبد الحمید، كانت من نصیب أھل فلسطین بقیادة فلسطین بعالمقاومة في  أن إلىشیر ن اإلنصاف أن ومن
 بھمومھ، كما كان لفتاوى علماء المسلمین بتحریم ًمنشغالوبدعم معنوي متقطع من الشعوب العربیة واإلسالمیة التي كان كل شعب منھا 

   ... تأثیر في إعاقة عملیة الھجرةللیھودبیع األراضي والعقارات 
 یستطیعون من جھد في مواجھة الھجرة الیھودیة، وقاموا بصراعات مریرة على ماذل أھل فلسطین بأغلبیتھم المسلمة كل ولقد ب

  . السیاسیة والعسكریة واإلعالمیة من أجل ذلكالجبھاتكافة 
ون بأغلبیتھم  الفلسطینیفیھم أعلن 1919مارس / عقد مؤتمر وطني فلسطیني في الخامس من آذاروقد كانت قمة ھذه الجھود 

   .فلسطینالمسلمة رفضھم لوعد بلفور، ورفضھم للھجرة الیھودیة إلى 
م اندلعت معركة عنیفة بین المسلمین والیھود والبریطانیین إثر 1929أغسطس /  یوم العشرین من آب ففي :ُ البراقثورة ثم

 الذي یسمیھ الیھود البراققدس، وعلى مقربة من حائط  على حائط البراق الشریف، واستمرت المعركة داخل الاالستیالءمحاولة الیھود 
كى“ ْ َالمب  من المسلمین، ثم انتقل القتال إلى أنحاء أخرى من فلسطین مما 13 واستشھد، 28أغسطس وقتل من الیھود /  آب 23حتى مساء ” َ

 15 بالسالح، واستمرت الثورة الیھودیة َّ إلى جلب إمدادات من خارج فلسطین، واستعانوا بالطائرات، وزودوا العصاباتاإلنجلیزاضطر 
   .ً مسلما338 وجرحًّ یھودیا، واستشھد 472ًیوما قتل وجرح فیھا 

َّالثوار من 20وأعقب الثورة حملة من االعتقاالت، وصدرت أحكام بإعدام  َ المسلمین، ونفذ الحكم في ثالثة منھم في یوم الثالثاء ُ ِّ ُ
 من إجراءات قمعیة ضد عرب فلسطین، ردود فعل في الوطن اإلسالمي، أعقبھاه األحكام وما  وأثارت ھذ...م1930 یونیو/  حزیران 17

 الشعب الفلسطیني لنصرة عملي في تنادي علماء المسلمین في فلسطین إلى عقد مؤتمر إسالمي عالمي في القدس فعلوجاء أول رد 
   .ً قطرا22م، وشارك فیھ ممثلون للمسلمین من 1931 دیسمبر /األول كانون 4المسلم، وانعقد المؤتمر في لیلة اإلسراء والمعراج 

 خاصة الشیخ اإلسالمیون التي كان یغلب علیھا التوجھ اإلسالمي، والتي كان یشرف على تنظیمھا الوطنیة توالت المؤتمرات ثم
از الرفض الفلسطیني للھجرة الیھودیة  إلى العواصم األوروبیة إلبرزیاراتأمین الحسیني مفتي فلسطین، كما توالت الوفود السیاسیة في 

   . الرفض لوعد بلفوروإلبرازإلى فلسطین، 
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  المبحث الثاني

  األخوان المسلمون والصراع
  اإلمام حسن البنا وفلسطین

 وإن .. وإن آالف الشھداء الذین ضحوا بأنفسھم في سبیل المثل اإلسالمي األعلى..إن الدماء التي خضبت أرض فلسطین"  
ً كل أولئك یھیبك أیھا األخ المسلم أن تبذل في سبیل هللا ما وھبك من روح ومال لتكون جدیرا ..ألقصى الذي انتھكت حرمتھالمسجد ا

  ."..باالسم الذي تحمل، وباللواء الذي ترفع وبالزعیم الذي أنت بھ مؤمن
  م1931حسن البنا سنة 

 دام في فلسطین یھودي واحد یقاتل ما
  تھ فإن مھمة اإلخوان لن تن

  
لكي ندرك دور اإلخوان نحو فلسطین منذ نشأة الجماعة البد أن ندرك أن فلسطین بلد لھا مكانة في قلب كل مسلم الرتباطھا 

 وبالمسجد األقصى الموجود بھا، ومن ثم أخذت مكانتھا وأھمیتھا في قلوب المسلمین، ھذا غیر وجود قبر جد رسول ”ص“بمسري النبي 
  .ذي دفن بغزة، فھي ترتبط بكل معاني الروابط بالعالم اإلسالمي الكبیر ھاشم وال”ص“هللا 

ُبالغ، حتى ال تذكر فلسطین إال ویُذكر معھا  ٍ باھتمام واإلخوان المسلمونحظیت القضیة الفلسطینیة من اإلمام الشھید حسن البناوقد  ٍ
 .المسلمین اإلمام وجھاد اإلخوان

 :َّولقد عبر اإلمام الشھید عن ذلك بقولھ
ًسطین تحتل من نفوسنا موضعا روحیا وقدسیا فوق المعنىفل“ ًّ ّ الوطني المجرد؛ إذ تھب علینا منھا نسمات بیت المقدس المباركة،  ً

  .”األرواح  وفي كل ذلك ما ینعش النفوس ویُغذي- علیھ السالم-والصدیقین، ومھد السید المسیح وبركات النبیین
قلب أوطاننا وفلذة كبد أرضنا وخالصة “: م األول قضیة اإلسالم وأھلھ، ھي كما قالوقضیة فلسطین لدي اإلمام الشھید، في المقا

  .”یتوقف عز اإلسالم أو خذالنھ“وعلیھا ” رأسمالنا وحجر الزاویة في جامعتنا ووحدتنا
فحسب، بل وكان اإلمام الشھید یدرك أنھا لیست قضیة بسیطة، وأن العدو فیھا لیس عصابات اإلجرام واالغتصاب الصھیونیة   

سوف تجسد الصراع بین قوى الشر والكفر والظلم من أمم االستعمار الظالمة من ناحیة وقوى الخیر “ھي في حقیقتھا معركة كبرى 
  .”والعدل والمرحمة من ناحیة أخرى

 
َ البنا إلى األخطار الحوادث أو من قبیل المصادفة، بل لقد فطن اإلمام  ولم یكن اھتمام اإلمام البنا بالقضیة الفلسطینیة ولید

ًالمُحدقة بفلسطین مذ كان یافعا؛ حیث كتب في نھایة العشرینیات من القرن الماضي الصھیونیة  في -وھو لم یتجاوز بعد الثالثة والعشرین -ِ
 .ًالدین الخطیب مقاال ینبھ فیھ إلى الخطر الصھیوني على فلسطین التي كان یصدرھا الشیخ محب” الفتح“مجلة 

 
مام اإلخوان بقضیة فلسطین في وقت مبكر من حیاة الدعوة، وال نجاوز الحقیقة إذا قلنا إن اإلخوان المسلمین ھم أول بدأ اھتوقد 

ًمن تبنى قضیة فلسطین، ودعا لھا وتحرك من أجلھا إعالمیا وسیاسیا ومادیا وجھادیا ً ً م بدأت صلة اإلمام البنا بقضیة 1927ففي عام .. ً
ًعاما، حیث أرسل رسالة إلى الحاج 21 جامعة القاھرة، وكان عمره وقتھا –رج فیھا في كلیة دار العلوم فلسطین، وھي السنة التي تخ

أمین الحسیني مفتي القدس وفلسطین، یعبر لھ فیھا عن اھتماماتھ اإلسالمیة بھذه القضیة، وانتھازه لكل الفرص لالتصال برجال الدولة 
 . قبل عام من تأسیس جماعة اإلخوان المسلمینكان ذلك.. العربیة واإلسالمیة بھذا الخصوص

 
دیسمبر، بعد  12 إلى 7حسن البنا برسالة إلى المؤتمر اإلسالمي الذي انعقد بالقدس في الفترة من االمام م بعث 1931وفي عام 

  ".. حائط المبكى" االستیالء على حائط البراق صھاینةعصابات ال م عندما حاولت1929أحداث ثورة البراق عام 
إن جماعة اإلخوان المسلمین تبعث بتحیات أعضائھا مشفوعة باإلجالل ألشخاصكم، والتقدیر لعملكم، : "ومما جاء في الرسالة

 ..". عبء ما تحملون– على البعد –واإلعجاب الكبیر لفكرتكم، كما أنھا تشارككم وتقاسمكم 
  :وتضمنت تلك الرسالة عدة مقترحات منھا

المسلمون یعتقدون أن الیھود إذا تمكنوا من شراء   مسألة شراء الیھود لألراضي الفلسطینیة، واإلخوانأن واجب المؤتمر أن یعالج
 .صار لھم حق الملكیة بعد ذلك أي أرض فلسطینیة،

 
م اندلعت ثورة المظاھرات في فلسطین، فتجاوبت معھا جماعة اإلخوان المسلمین بمصر، ونشرت جریدتھم 1933  وفي عام 

ھل أتاك حدیث فلسطین الدامیة؟ وھل أتاك ما : "جاء فیھ" فلسطین الدامیة"ألخبار المتعلقة بالقضیة، ومن بینھا مقال بعنوان المقاالت وا
 ..".ًفعلتھ بھا الید الطاغیة؟ وھل علمت ما قام بھ العربي الكریم دفاعا عن حقھ الھضیم ووطنھ العظیم؟

 
طالب فیھ بوقف الھجرة الصھیونیة لفلسطین، وحث العالم اإلسالمي " ن المجاھدةفلسطی"ًوكتب األستاذ البنا مقاال مھما بعنوان 

  .على تقدیم المعونات العملیة ومنھا جمع األموال وإرسالھا إلى فلسطین
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 أرسل اإلخوان المسلمون أول وفد لنشر الدعوة خارج مصر، وكان ذھابھ أوال إلى فلسطین، ومكث بھا ثالثة 3/8/1933وفي 
شقیق األستاذ حسن البنا، وبعد عودة " الساعاتي"صل بزعمائھا وقادتھا، وكان من بین أعضاء الوفد األستاذ عبد الرحمن البنا أیام، وات

ًالوفد من فلسطین أصدر بیانا قویا جاء فیھ ً: 
نرسل علیكم حجارة من ًفي العام المقبل یا إسرائیل، بل غدا إن شاء هللا یا شراد اللیل ویا شر قبیل، نجعل كیدكم في تضلیل، و"

  ".. سجیل، ونذیقكم أنواع العذاب الوبیل، ولتعلمن نبأه بعد حین
  

النصر "، "عاشت فلسطین عربیة" قامت أول مظاھرة عامة في جمیع أنحاء البالد تردد ھتافات موحدة منھا 11/8/1933وفي 
رات أول تنبیھ ألذھان الشعب المصري في القرى والمدن وكانت ھذه المظاھ" فلسطین العربیة لن تتجزأ"، "لفلسطین والموت للصھاینة

  .م1919للتفاعل مع قضیة فلسطین، كما أنھا كانت أول مظاھرات تقوم في أقالیم مصر عامة بعد مظاھرات عام 
 

ین، م نادى اإلمام البنا في اجتماع مجلس الشورى العام الثالث لإلخوان، بجمع التبرعات لمساندة قضیة فلسط1935وفي مارس 
وفي نوفمبر من نفس العام قامت ثورة الشھید عز الدین القسام، وشاركت مجموعة من شباب اإلخوان مع المجاھدین في القتال بعد تسللھم 

 .إلى فلسطین، وجاھدوا إلى جانب المجاھد العظیم عز الدین القسام ورجالھ األبرار
  

  .واإلسالم في القرن العشرینوقد جعل االمام الشھید القضیة الفلسطینیة قضیة العروبة 
 إال أنھ لم یكن كذلك لدى عامة الشعب المصري وخاصتھ بل وغیره من ..وبقدر ماكان ھذا التصور واضحا في فكر اإلمام الشھید

 التي بذلھا  ومن ھنا كانت الجھود المضنیة.. اللھم إال تلك العصبة التي رباھا اإلمام الشھید على عینھ..الشعوب اإلسالمیة في ذلك الحین
  .اإلمام الشھید وإخوانھ في تعریف الناس وتوعیتھم بكثیر من المؤامرات على بالد المسلمین، وفي مقدمة ذلك فلسطین

  
ًفقد كان الناس في مصر في ذلك الوقت یجھلون أن ھناك بلدا اسمھ فلسطین، وأن ھذا البلد بجوارھم أقرب إلى القاھرة من   

اب اإلخوان في مساجد القاھرة والمحافظات یحدثون الناس عن ظلم اإلنجلیز وبطشھم وتآمرھم على أھل أسوان؛ فشرع اإلمام یرسل شب
فلسطین، ثم دعا بعد ذلك إلى مقاطعة المجالت الیھودیة في القاھرة، فطبع قائمة كشوف بأسماء ھذه المجالت وعناوینھا، واألسماء 

 الذي تدفعھ لمجلة من ھذه المجالت، إنما تضعھ في جیب یھود فلسطین لیشتروا بھ إن القرش"الحقیقیة ألصحابھا وذیلت الكشوف بعبارة 
  ."ًسالحا یقتلون بھ إخوانك المسلمین في فلسطین

ًوكان حریصا أن یعلم كل مصري وكل مسلم خارج مصر أن اإلنجلیز قد احتلوا فلسطین وحكموا أھلھا بالحدید والنار وأنھم   
علیھا، وطرد أھلھا منھا، ویقومون بتدریب الیھود وتأھیلھم، وفي الوقت ذاتھ یطاردون كل مسلم على یمھدون إلقامة دولة صھیونیة 

  .أرض فلسطین إن تدرب على حمل السالح ویحكمون علیھ باإلعدام
  
ء على جزء ٌفھا ھو ذا رحمھ هللا یعلن في المؤتمر الخامس لجماعة اإلخوان المسلمین أن الوطن اإلسالمي كل ال یتجزأ واالعتدا  

ّمنھ اعتداء علیھ كلھ، والبد أن یعمل المسلمون لتخلیص البلد المعتدى علیھ، وإن إنجلترا قد احتلت فلسطین وفلسطین وطن كل مسلم 
باعتبارھا من أرض اإلسالم ومھد األنبیاء وعلى المسلمین أن یحرروھا من أیدي غاصبیھا كما یجب علیھم أن یحرروا غیرھا ممن 

  .اغتصبوھا
ولنا  ونذكر الوفود اإلسالمیة بمكر إنجلترا وخداعھا، ووجوب القیام على حقوق العرب كاملة غیر منقوصة،“: ل رحمھ هللاقا

حساب بعد ذلك مع إنجلترا في األقالیم اإلسالمیة التي تحتلھا بغیر حق، والتي یفرض اإلسالم على أھلھا وعلینا معھم أن نعمل إلنقاذھا 
  .”وخالصھا

 وھو كتاب یعرض بالصور والوثائق الجرائم التي ارتكبتھا ”النار والدمار في فلسطین“ رحمھ هللا بتوزیع كتاب وقام اإلمام
بریطانیا ضد الشعب الفلسطیني األعزل، ومن ھذه الصور ھجوم اإلنجلیز على البیوت، وصورھم وھم یمزقون المصحف الشریف 

  . صورة50 ویدوسونھ بأحذیتھم وصور من الجرائم والتعذیب بلغت
لقد أمر البنا رحمھ هللا بتوزیع عشرات اآلالف من ھذا الكتاب فجن جنون اإلنجلیز في مصر وأوعزوا للحكومة المصریة بمنع   

 وسأل رئیس القوة .. نسخة150ھذا الكتاب ومالحقة من وزعھ، فداھمت المركز العام قوات من البولیس المصري فوجدت من الكتاب 
أنا صاحبھا، فطلب الضابط من اإلمام البنا أن یصحبھ إلى النیابة وجرى التحقیق التالي : تقدم األستاذ البنا وقالعن صاحب ھذه الكتب ف

  :مع البنا رحمھ هللا
  ھل أنت صاحب ھذا الكتاب؟: س  
  .أنا صاحبھا: ج  
  ؟أال تعلم أن ھذه الكتب تھاجم السلطات وتثیر الشعب ضد دولة صدیقة وحلیفة بحكم المعاھدة: س  
  .أعلم ذلك، وقد قصدت مھاجمة ھذه السلطات، ومھاجمة ھذه الدولة الحلیفة: ج  
  أال تعلم أن القانون یعاقب على ھذه الجریمة؟: س  
  .أعلم، وأنا ال أمانع في إحالتي للقضاء، ألني معترف بھذه الجریمة ومصر علیھا: ج  
ن اإلمام البنا كما رأیتم یرغب بالمحاكمة لتكون لھ فرصة أمام وأنھى وكیل النیابة التحقیق ورفعھ للنائب العام لیحاكمھ وكا  

  .القضاء ووسائل اإلعالم لیبشر بفكرتھ وموقفھ
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: وھذا ما فطن إلیھ العمالء بتوجیھ سادتھم اإلنجلیز والقادة اإلنجلیز في القاھرة، فقد قال السفیر للنائب العام بعد أن قرأ التحقیق  
 لقد وزع الكتاب وأصبح في ... لقد استطاع ھذا الرجل أن یضحك علیكم...البنا أعظم خدمة دون أن تدريإنك بھذا التحقیق تقدم لحسن 

ّ إن أمنیة ھذا الرجل ھي أن یقدم للقضاء لیتخذ من .أیدي الناس في كل مكان وما صادرتموه منھ ال یعد شيء یذكر بجانب ما تم توزیعھ
ة وسیلة إلى نشر أفكاره، وإلى التشھیر بنا، وفضیحتنا، وتوصیل ما تضمنھ الكتاب إلى منصة الدفاع عن نفسھ في ھذه القضیة السیاسی

 ھذا التحقیق ...أسماع من لم یصل إلیھ عن طریق الصحف التي ستتبارى في نشر ما یقال في القضیة كدأب الصحف في القضایا السیاسیة
  .یجب أن یحفظ ویفرج عن األستاذ البنا في الحال

  
  :جماعة العدید من السبل لتوعیة األمة والشعوب اإلسالمیة بالقضیة الفلسطینیةوقد سلكت ال  
ًمنھا إصدار منشورات تھاجم اإلنجلیز ومظالمھم في فلسطین وتبین خطر الیھود، وكانت توزع على نطاق واسع جدا   ّ.  
ء ھذه المجالت وعناوینھا، واألسماء ودعوتھ رحمھ هللا إلى مقاطعة المجالت الیھودیة في القاھرة، فطبع قائمة كشوف بأسما  

ّالحقیقیة ألصحابھا، وذیلت ھذه الكشوف بھذه العبارة تدفعھ لمجلة من ھذه المجالت إنما تضعھ في جیب یھود فلسطین   إن القرش الذي:ُ
  .ًلیشتروا بھ سالحا یقتلون بھ إخوانك المسلمین في فلسطین

ًحتالل كانوا جمیعا یفاجأون بھذه المنشورات، وھي تراھا في أیدي الناس ومما یجدر ذكره أن الحكومة المصریة وسلطات اال  
في الشوارع والمحالت والمعاھد والمدارس، وكان كبار موظفي الدولة والوزراء یذھبون في الصباح الباكر إلى مكاتبھم فیجدون ھذه 

  .المنشورات علیھا
  
ّلمین في المساجد أن یقنطوا في صلواتھم من أجل فلسطین، ووجھ بذلك ثم طلب األستاذ البنا إلى اإلخوان المسلمین وسائر المس  

ًكتبا إلى شعب اإلخوان ذاكرا مشروعیة ھذا القنوط في النوازل ونازلة فلسطین من أشد النوازل، واقترح دعاء مفاده طلب النصر من هللا  ً
  .إلخواننا أھل فلسطین على أعدائھم وإزالة الكرب عنھم وتأیید جھادھم

  
  . ینبأنا بھ تلك التحقیقات مع شباب اإلخوان في المعتقالت..قد أحدثت ھذه الجھود بفضل هللا تعالي أثرھا المرجوو  
  .”صیاد“مرسي الصوت : المحقق معھ  
  .مالك ومال فلسطین، دي دولة، واحنا دولة: یقول لھ النائب العام  
  .جوار وصلة اإلسالم والقرآنفلسطین دولة عربیة ومسلمین وتربطنا بھم صلة ال: مرسي الصوت  
  .لكن أنت صیاد وما لك تدخل في صفوف الطلبة: النائب  
  .لیس في اإلسالم عامل وطالب، كلنا في اإلسالم إخوان مسلمون، وال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى: مرسي الصوت  
  .ویجري الحوار بین النائب والطالب محمود القبائي  
  .یك األمر بعمل مظاھرة لفلسطینمن الذي أصدر إل: النائب  
ْ لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم“: اإلسالم یأمرنا بالتعاون والتساند، ورسولنا یقول لنا: الطالب     .”َمن
  .لكن فلسطین دولة غیر دولتنا وال یعنینا أمرھا: النائب  
ّر الجار خوفا من أن یجاورنا الیھود الذي حذر هللا فلسطین جارة لنا، وھي أقربُ لنا من أسوان، والبد من االھتمام بأم: الطالب   ً

  .منھم
إن المسألة بسیطة : ومما یجدر ذكره أن األستاذ البنا قد زار بعض الطالب المعتقلین في دمنھور فقال لھ مأمور القسم یجاملھ  

  .ًوقریبا سوف تفرج عنھم النیابة
ّدفعات أخرى ما بقي حالُ البالد اإلسالمیة على ھذا لمنوال، فكل ھذا إن ھذه أول دفعة، وسوف تأتیك : فقال لھ األستاذ المرشد  

  .بالنسبة لنا تربیة
    

 : َّ الشھید عز الدین القسامثورة
 الصراع كانت أول رد فعل حركي منظم یمثل التیار اإلسالمي في - السوري المنبت - َّالقسامیمكننا القول إن ثورة الشیخ عز الدین 

ً لتجمیع اإلسالمیین حول فكرة الجھاد، منطلقا َّالقسامَّ، فقد كانت ثورتھ ولیدة جھود منظمة أشرف علیھا الشھید ضد الیھود في فلسطین
 ضد اإلنجلیز الجھادیةً لینتقل بعد ذلك إلى منطقة جنین ونابلس وطولكرم، لتكون مسرحا لعملیاتھ حیفا،بدعوتھ من مسجد االستقالل في 

بد“ًلیھودیة، متخذا من غابات  العصابات اوضدحماة الیھود،  ْ َیع    .ًّمقرا لقیادتھ” َ
َّم ارتقى شھیدنا القسام 1935نوفمبر من عام /  من تشرین الثاني والعشرینولكن القوة الغاشمة غلبت الفئة المؤمنة، ففي الخامس 

كم فرضتھ القوات بعدمة ً المجاھدین إلى جنان الخلد شھداء في سبیل هللا دفاعا عن أرض فلسطین المسلإخوانھوعدد من  ْ  حصار مُح
   .ً حسناًبالءالبریطانیة، وبعد معركة دامیة أبلى فیھا المجاھدون 

  
   :م1936 عام ثورة

 العلماء منً ودماء إخوانھ ھدرا، بل كانت الجذوة التي زادت من ثورة أھل فلسطین بتحریض َّالقسام تذھب دماء شھیدنا لم
م ثورة جھادیة 1936إبریل /  في العشرین من نیساناندلعتَّلة على استشھاد القسام وإخوانھ حتى المسلمین، فما كادت تمضي أشھر قلی

مایو /  أیارأشھر وحیفا، ثم لم تلبث أن شملت كل مدن وقرى فلسطین، وشھدت بطاح فلسطین طوال والخلیلانطلقت من یافا إلى القدس 
أكتوبر، معارك جھادیة ضد البریطانیین والیھود كان من / األولصف تشرین سبتمبر، وحتى منت/ أغسطس وأیلول/ یونیو وآب/ وحزیران
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 فدمروا المنازل، ..وارتكب اإلنجلیز في ھذه الفترة من الجرائم الوحشیة ما یندي لھ جبین اإلنسانیة وجبع، وترشیحاأشھرھا معارك بلعا 
ً النار إال اشتعاال ولم تزد الشعب إال تمسكا بحقوقھ والدفاع عنھاًوأحرقوا القرى، وتركوا المدن نھبا مباحا، ولكن لم تزد ھذه األعمال ً.  

عمد اإلنجلیز إلى أسلوب جدید وطالبوا ملوك العرب وأمراءھم بالتدخل إلنھاء الحرب والحالة المضطربة في البالد فاستجاب و
جاھدین بالتدخل الحاسم لحفظ حقوق العرب الملوك واألمراء وأصدروا نداءات للمجاھدین یطلبون فیھا إنھاء الثورة، ویعدون الم

  .المشروعة في فلسطین
ولألسف الشدید انخدع األخوة الفلسطینیون بھذه النداءات فأعلنوا نھایة الثورة، وتألفت لجنة مشتركة لبثت في فلسطین فترة طویلة 

  ..مستقلتین فثار الفلسطینیون من جدیدم الذي أشارت فیھ ألول مرة إلى تقسیم فلسطین إلي دولتین 1937ثم قدمت تقریرھا عام 
  
الحركة العامة لنصرة الفضیل الفلسطینیة م، 1936منذ أن قامت الثورة الفلسطینیة القویة في عام قد جعلت الجماعة في مصر و

  .المقدسجماعة لقضیة الرئیسیة في مشوار جھاد الا
تلك المظاھرات التي اشتعلت في اإلسكندریة والتي خرجت المظاھرات في أغلب محافظات القطر المصري وكان أبرزھا  ف-  

أن قبض علي األخ  قبض في أثنائھا علي األخ الحاج عباس السیسي وجمع كبیر من إخوانھ، وكذلك حدث في مظاھرات اإلسماعلیة
  .المرحوم الشھید یوسف طلعت وبعض إخوانھ

 شعب لمساعدةجتماع استثنائي تشكیل لجنة مركزیة م، قررت الھیئة التأسیسیة للجماعة في ا1936مارس /  في شھر آذار-
   .َّفلسطین برئاسة اإلمام الشھید حسن البنا

 إلى جانب اإلخوانم، بعث اإلمام الشھید برقیة إلى مفتي فلسطین الشیخ أمین الحسیني یؤكد فیھا وقوف 1936مایو /  أیار18 في -
   .إخوانھم أھل فلسطین

 شعب لمساعدةجنة جمع التبرعات لمساعدة الحبشة، یطلب تحویل جزء من األموال التي جمعت  إلى لرسالة وجھ اإلمام الشھید -
   .فلسطین

 بالنصر والدعاء في مصر، اإلخوان المسلمین خاصة واألمة المسلمة عامة، للقنوت في كل صالة الجماعة دعا مكتب إرشاد -
   .لشعب فلسطین في ثورتھ ضد اإلنجلیز والیھود

 كحد فلسطین أسماه صندوق قرش فلسطین، ودعا كل مصري إلى التبرع بقرش لمساعدة إخوانھ في ًصندوقاَّلبنا  أسس اإلمام ا-
ًّأدنى، واشترى بما تجمع في الصندوق سالحا وعتادا أرسلھا سرا إلى  ً    . في فلسطینالمجاھدینً

 فلسطین بقضیة مصر لتعریف الشعب المصري  فیھا آالف من دعاة وشباب اإلخوان جابوا كل أنحاءشاركَّ نظم اإلخوان حملة -
   .وجمع التبرعات لمساعدتھ

 یُدفع المصریین لمقاطعة المصانع والمتاجر التي یملكھا یھود في مصر، مؤكدین أن كل قرش تدعوَّ وجھ اإلخوان نداءات -
ًّلھؤالء یتحول إلى رصاصة تقتل مسلما فلسطینیا ً.   

   .شورات والكتب التي تفضح إجراءات اإلنجلیز القمعیة ضد شعب فلسطین من المناآلالفَّ وزع اإلخوان مئات -
  :م1939م، 1938م، 1937 ثورة أعوام -

ِ العرب في حماس أھل فلسطین، إذ لم تنقض أشھر ملوكم بسبب انخداعھا بنداء بعض 1936ّ لم تفت النكسة التي واجھتھا ثورة 
 أبولعلماء كالشیخ أمین الحسیني مفتي فلسطین، والشیخ فرحان السعدي، والشیخ  بقیادة اجدیدحتى كانت جذوة الثورة قد اتقدت من 

 العدید من ضباط اإلنجلیز ومنھم حاكم لواء الجلیل مقتلالفیالت، وشھدت ھذه الثورات بطوالت فردیة نادرة قام بھا المجاھدون وأدت إلى 
 عنیفة معاركم، 39 و38 و37كم جنین موفات، وشھدت سنوات  العربي الخائن حلیم بسطا، وحاوالضابطأندروز، ومساعده جوردن، 

   .اآلنخاضھا المجاھدون ضد اإلنجلیز والعصابات الیھودیة ال مجال لذكر تفاصیلھا 
  

َّ البنا مكتوف الیدین أمام ھذه التطورات، بل صعد من نشاطاتھ في دعم إخوانھ في حسن یقف اإلمام الشھید ولم  وتمثلت فلسطین،َّ
  : اعة اإلخوان المسلمین في تلك المرحلة فیما یلينشاطات جم

 وعد بلفور، ضدَّم وجھ مكتب إرشاد الجماعة مذكرة احتجاج للسفیر البریطاني في القاھرة 1937 نوفمبر/  تشرین الثاني2 في -
   .ًمؤكدا وقوف اإلخوان إلى جانب إخوانھم شعب فلسطین

ً البنا مظاھرة ضخمة في القاھرة انتصارا لقضیة فلسطین، في م قاد اإلمام1937 نوفمبر/  تشرین الثاني17 في -  الوقت الذي نفسَّ
   .المصریةكانت فیھ عشرات المظاھرات التي یقودھا اإلخوان تجوب كبرى المدن 

  آل لطف هللاسرایا، وانعقد المؤتمر في ”المؤتمر الشعبي العربي لنصرة فلسطین“ًّ شعبیا أسماه ًمؤتمرا عقد اإلمام الشھید -
   .م1938أكتوبر /  تشرین األول7بالقاھرة في 

  رد اإلخوان على الكتاب األبیض
ّوأصدرت الحكومة البریطانیة ما أسمتھ بالكتاب األبیض الذي بین سیاسة اإلنجلیز في فلسطین، وخیب أمل الفلسطینین والعرب   

ّ فكتب اإلمام الشھید حسن البنا خطابا وجھھ إلى رفعة رئیس ال..ًجمیعا  ربیع الثاني 2وزراء وقتئذ المرحوم محمد محمود باشا بتاریخ ً
  . بدأ بالفقرة اآلتیة بعد أن حمد هللا وأثني علیھ”م1939 من مایو سنة 21الموافق “ ھـ 1358

  .. أما بعد"   
 الكتاب فقد نشرت الصحف نص الكتاب األبیض الذي أصدرتھ الحكومة اإلنجلیزیة عن فلسطین وقرأ اإلخوان المسلمون ذلك  

  .المشئوم في ألم واستنكار وثورة
  .أما األلم فلتلك النكبات المتالحقة التي تحل بفلسطین األبیة المجاھدة ذلك الجزء العزیز الغالي من الوطن اإلسالمي العام  
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  .وأما االستنكار فلذلك التحدي الصریح لشعور المسلمین، وتلك اإلھانة القاسیة لزعمائھم ورؤساء حكوماتھم
  .قد كان للحكومة المصریة من ھذه اإلھانة الحظ األوفر إذ ساھمت في محادثات لندن والقاھرة بأكبر نصیبول

  .ًوأما الثورة فسأكون یا صاحب المقام الرفیع صریحا معكم في بیانھا إلى أبعد حدود الصراحة
  :ثم قال اإلمام الشھید رحمھ هللا

ن المسلمون یساھمون مع جنود تلك الثورة الرائعة الكریمة بأموالھم وإن قلت فمنذ قامت الثورة اإلسالمیة بفلسطین واإلخوا
ًوبجھودھم وإن انحصرت في نطاق ضیق، وكنا نحاول دائما أن نھديء من ثائرتھم آملین أن تصل الحكومات العربیة إلى حل لقضیة 

ھاج سبیل التھدئة ما كنتم تصرحون بھ رفعتكم من أن اإلسالم والعروبة یحقق للمسلمین آمالھم وللعرب حقوقھم، ولقد شجعنا على انت
 ولقد كنا متوقعین برغم ذلك طوال تلك الفترة العصیبة من أن .مصلحة القطر اإلسالمي الشقیق تقتضي سیر المفاوضات في جو ھاديء

الحوادث حتى ال یكون ألحد حجة علینا إن  ولكن تحاشینا أن نتعجل .اإلنجلیز والیھود لن یفھموا إال لغة واحدة ھي لغة الثورة والقوة والدم
  .اضطرتنا الحوادث فیما بعد إلى أن نسلك السبیل الذي ترضاه ضمائرنا

 .ًواآلن وقد جاھر اإلنجلیز والیھود في كل أنحاء العالم حتى یھود أمریكا التي تتخذ الحیاد شعارا لھا في كل مشاكل العالم اآلن
ً بالعداء فأصبح لزاما على كل أخ مسلم أن یؤدي واجبھ بما یرضي هللا ورسولھ وبما یحفظ وقد جاھر اإلنجلیز والیھود المسلمین

  ."لإلسالم كرامتھ وللدین قداستھ ولذلك الجزء الطاھر من أرض الوطن اإلسالمي حریتھ
    

  :كما جاء في فقرة أخرى من الخطاب
  :یا صاحب المقام الرفیع

 إن شباب ..ف الشھداء الذین ضحوا بأنفسھم في سبیل المثل اإلسالمي األعلى إن آال..إن الدماء التي خضبت أرض فلسطین"
ً إن الشیوخ الذین أنزل بھم المستعمرون ألوانا وحشیة من التعذیب الذي ..العرب الذین أرسل بھم االنجلیز إلى المشانق مئات إثر مئات

األقصى الذي انتھكت حرمتھ واعتدى الجنود اإلنجلیز على  إن المسجد ..أعاد إلى األذھان صور محاكم التفتیش في أسوأ عھودھا
  ..قداستھ

إن كرامة زعماء المسلمین وملوكھم وأمرائھم الذین تدخلوا في ھذه القضیة فلم یسمع لھم مشورة ولم یطع لھم قول بل كرامتكم 
  ..ًأنتم شخصیا وقد كنتم محل أمل كبیر في ذلك

ًل في سبیل هللا ما وھبك الحق تبارك وتعالى من روح ومال لتكون جدیرا باالسم الذي إن كل أولئك یھیب بك أیھا المسلم أن تبذ
تحمل وباللواء الذي ترفع وبالزعیم الذي أنت بھ مؤمن، ویجعل من الواجب على الحكومة المصریة وقد لحقت بھا تلك اإلھانة البالغة أن 

 أن تعلن أنھا ال توصي أبناء فلسطین بقبول الكتاب األبیض، فھناك  ولیس یكفي- وكرامتھا من كرامة الشعب - تحافظ علي كرامتھا 
وسائل كثیرة أقلھا استقالة الحكومة حتى ال تتعاون مع اإلنجلیز في الوقت الذي تلعب فیھ السیاسة اإلنجلیزیة ببقعة غالیة من الوطن 

  ."اإلسالمي العزیز
    

فیر البریطاني في مصر یندد فیھ بالسیاسة اإلنجلیزیة في فلسطین ویشجب التاریخ خطابا إلى الس كما أرسل اإلمام الشھید في نفس
  :ٍ وقد قال األستاذ البنا رحمھ هللا في المذكرة..الكتاب األبیض ویطلب إلیھ رفع االعتراض على ھذه التصرفات إلى حكومتھ بلندن

إن عبرت عن إظھار ھذا الشعور المتمكن من إن قضیة فلسطین قضیة كل مسلم، وإن الحكومات اإلسالمیة والشعوب اإلسالمیة "
ً فإن ھذا مما یزید ألمھا، ویضاعف ھمومھا، وبالتالي البد من االنفجار یوما للشعور المكبوت، فتخسر إنجلترا صداقة العالم ..نفوسھا

  ." یخدعھا بھ الیھوداإلسالمي إلى األبد، نرجو أن تدرك الحكومة البریطانیة ھذه الحقیقة قبل فوات الوقت بالرغم من كل ما
ومما یجدر ذكره أنھ حینما سئل رئیس وزراء مصر وكان النحاس باشا، وھو في طریقھ إلى فرنسا عن رأیھ في الثورة المشتعلة 

ّم وأوقعت آالف الشھداء والجرحى، وزج بعشرات األلوف في غیاھب 1939في فلسطین وبیت المقدس والتي استمرت حتى عام 
ًأنا رئیس وزراء مصر ولست رئیسا لوزراء فلسطین، ونشرت كثیر من الصحف العربیة واألجنبیة ھذا : ھالسجون، فأجاب بقول

  .التصریح
ًولما بلغ ھذا التصریح األستاذ البنا انتفض أسدا یصدر تعلیماتھ على الفور لجمیع شعب اإلخوان المسلمین لیتظاھروا احتجاجا  ً

ُلسطین، فعمت المظاھرات جمیع أرجاء القطر المصري، ورفعت شعارات تتضامن مع ٍّعلى ما تضمنھ التصریح من تخل صریح عن ف َّ
  :أھل فلسطین وتندد بالسیاسة البریطانیة فیھا

  .ّفلسطین تحترق فتنبھوا أیھا المسلمون -
  .فلسطین عربیة إسالمیة -
  .تسقط بریطانیا حلیفة الیھود ویسقط وعد بلفور -
  .الدمار ألعداء اإلسالم -

  .ًالحكومة المصریة أعدادا من البولیس فاعتقلوا شباب اإلخوان وفتشت بیوتھم وأسيء إلى أسرھمفدفعت 
  

ولقد استطاع اإلمام البنا رحمھ هللا أن یتجاوز حدود مصر في العمل السیاسي وبخاصة إلى قضیة فلسطین، فدعا إلى عقد أول 
ّدار المركز العام لجماعة اإلخوان المسلمین بالقاھرة، ووجھ الدعوات مؤتمر عربي من أجل نصرة فلسطین، وقرر أن یكون مقر المؤتمر 

ًإلى رجاالت البالد العربیة، فلبوا النداء، وحلوا ضیوفا على جماعة اإلخوان المسلمین ّ ّ.  
فلسطین من وفي نھایة المؤتمر تكلم األستاذ البنا، وختم المؤتمر بقرارات تطالب حكومات الدول العربیة بالتدخل من أجل إنقاذ 

  .المؤامرة اإلنجلیزیة الیھودیة
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وبعد ھذا المؤتمر صار یتوافد على دار المركز العام كثیرون من ذوي الرأي والسیاسة لیتفاھموا مع اإلخوان المسلمین فیما یجب 

انات العالم لعقد عملھ إلنقاذ فلسطین، وتمخضت الكفاءات عن ضرورة عقد مؤتمر برلماني عالمي، فوجھت الدعوات إلى جمیع برلم
 فاستجابت كثیر من البرلمانات فأوفدت ممثلین لھا وعقد المؤتمر بالقاھرة، وكان ھذا أول .مؤتمر في القاھرة لمعالجة قضیة فلسطین

ة مؤتمر عالمي من أجل فلسطین، فشرحت القضیة الفلسطینیة، وانتھى المؤتمر بقرارات موجھة إلى جمیع العالم وإلى الحكومة البریطانی
  .بخاصة بوجوب المحافظة على حقوق أھل فلسطین

یسمع العالم كلھ بعدالة ھذه القضیة وظلم اإلنجلیز الذین یزیفون الحقائق بتواطؤ  لقد كان ھدف اإلخوان من ھذه المؤتمرات ھو أن
  .مع الیھود
    

زھر تضم الطالب والعمال والمحامین  انطلقت من األ4/12/1947وقد قام اإلمام البنا رحمھ هللا بمظاھرة بلغت نصف ملیون في 
ًإن ھذا الشباب لیس ھازال، ولكنھم جادون عاھدوا هللا ثم الوطن أن : ًوالمھندسین ووقف خطیبا في الجماھیر المحتشدة وكان مما قال

  .یموتوا من أجلھ، إن كان ینقصنا السالح فسنستخلصھ من أعدائنا ونقذف بھم في البر
  

لحة التقى سماحة المرحوم السید أمین الحسیني مفتي فلسطین ورئیس الھیئة العربیة العلیا بفضیلة ولما أصبحت الحرب ضرورة م
اإلمام الشھید حسن البنا وتشاورا في ھذا األمر وكان أن طلب اإلمام الشھید اجتماع الھیئة التأسیسیة لجماعة اإلخوان المسلمین وحضر 

ابدین سكرتیر الھیئة العربیة العلیا الذي قام خطیبا في ھذا االجتماع وشرح الظروف بالنیابة عن سماحة المفتي الشیخ محمد صبري ع
  .القاسیة التي تمر بھا فلسطین وحاجة المجاھدین إلى السالح والرجال والمال

ھذه وتقرر في ھذه الجلسة إنشاء المعسكرات لتدریب اإلخوان للجھاد على أرض فلسطین، وأخذ فریق آخر یجمع المال الالزم ل
المعركة، كما قام الفریق الثالث بجمع األسلحة التي یمكن الحصول علیھا، وقد واجھت الحكومة المصریة بإحالة المشتركین فیھ إلى 
المحاكمة، ولكن القضاء المصري النزیھ حینما عرف سمو المقصد وأن ھذا السالح من أجل فلسطین أفرج عن المقدمین للمحاكمة وعن 

  َ.السالح أیضا
وفطن اإلخوان " الفتوة"و" النجادة"ن تشكلت المنظمات العسكریة العربیة وأخذت تمارس تدریبھا قام خالف بین قادة وحی

المسلمون للخطر الكبیر الذي ینطوي علیھ ھذا الخالف فقاموا بمحاوالت كثیرة للتوفیق بین وجھات النظر المتعارضة انتھت باختیار 
ًوكیل اإلخوان المسلمین منظما لھذه التشكیالت، وأخذ یباشر تنفیذ برنامجھ ولكن لم تمض  ”بمود لبیالصاغ مح“المجاھد الكبیر المرحوم 

إال فترة وجیزة حتى فطنت الحكومة البریطانیة إلى ھذا الخطر فأوعزت إلى الحكومة المصریة بمطاردة دعاة اإلخوان وشبابھم، وأمر 
  .الصاغ محمود لبیب بمغادرة البالد

  
  مام البنارقیة من اإلب

بلبنان أرسل البنا رحمھ هللا برقیة " عالیة "م اجتمع زعماء الدول العربیة في 15/5/1948وقبل انتھاء االنتداب البریطاني في   
لھم یخبرھم بأنھ على استعداد أن یقدم عشرات األلوف من شباب اإلخوان المسلمین إلى فلسطین لتحریرھا أو االستشھاد فیھا، وأن الكتیبة 

  .ولى وعددھا عشرة آالف متطوع مجھزة للدخول والقتالاأل
  

  م1948جھاد اإلخوان في سنة 
وعندما دخل الجیش المصري فلسطین اشترك اإلخوان في معظم العملیات الحربیة التي قام بھا جیشنا الباسل ورغم ذلك لم   

 فلسطین واضطر العدید من اإلخوان الدخول إلى تخفف حكومة النقراشي القضیة على دخول مزید من اإلخوان إلى ساحة الجھاد في
  .ًفلسطین سیرا على األقدام

ونجح اإلخوان في التسلل عبر الحدود واستطاعوا أن یحملوا لواء الجھاد الشعبي ونجحوا في إدخال عدد كبیر من خیرة شبابھم   
  .من مصر وسوریا وشرق األردن

 النقب كانت القوة الثانیة بقیادة األخ األستاذ المجاھد محمود عبده شفاه هللا ففي الوقت الذي كانت فیھ القوة األولى ترابط في  
 بسوریا وتلحق بھا قوة كبیرة من اإلخوان المسلمین في شرق األردن وكذلك تلحق بھم قوة من إخوان ”قطنة“وعافاه تنتقل إلى معسكر 

  . رئیس اإلخوان في سوریا”الشیخ مصطفي السباعي“سوریا بقیادة 
َدما قبل العرب الھدنة، التي كانت في حقیقتھا خدعة إللقاء العرب السالح، واستثمار الیھود الوقت اللتقاط األنفاس، ومن ثم وعن  

ًتعبئة قواتھم، واالستعداد مجددا لالنقضاض على العرب، وقضم أكبر قدر من فلسطین، وحینما ضویق المجاھدون من اإلخوان، في 
الدھم من االلتحاق بإخوانھم المتطوعین ھناك، حیث كان یشتد أوار القتال، وحلت جماعتھم في مصر، األرض المقدسة، ومنعوا في ب

ًوجھ اإلمام الشھید حسن البنا رحمھ هللا خطابا لرئیس الوزراء، النقراشي باشا، یقول لھ فیھ لماذا تقبل الھدنة مع الیھود في فلسطین؟ إن : "ّ
 دع العصابات تضرب بعضھا، . وافدة على أرض فلسطین، ونحن عصابات إسالمیة مثلھاالحرب في فلسطین بین عصابات صھیونیة

 أتركنا في فلسطین نصارع الصھیونیة، .ًفإن انتصرنا، ففي ھذا مجد مصر، وإن متنا، دخلنا الجنة التي زحفنا إلى فلسطین شوقا إلیھا
 لیس من حقك أن تمنع عصابات عربیة أو مسلمة من أن تشتبك مع وأنت من حقك تحت الضغوط الدولیة، أن تقبل الھدنة كما تشاء، ولكن

  .!" فلیضرب الحق الباطل. الصھاینة عصابات لیست من فلسطین، ونحن عصابات لسنا من فلسطین.الصھاینة
ًا یحمل رأى فتى صغیر وبھذه المناسبة نذكر أنھ بینما كان اإلمام الشھید في جولة یتفقد مواقع المعركة علي أرض فلسطین إذ  

   ..ما اسمك یا فتى؟: بندقیتھ بین یدیھ وتبدو علیھ روح الجھاد والصرامة فسألھ اإلمام
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   ..قیس: فقال
   ..وأین لیالك؟: ًفقال لھ مداعبا

  .لیالي في الجنة، فسر اإلمام من إجابتھ ودعا ولھ بخیر: فقال
  
 كل ھذه األسباب جعلت ..لتعبئة الشعبیة والجھاد المقدسوزاد من خوف اإلنجلیز ما أذاعھ المرشد العام عن عزمھ على إعالن ا  

  .بریطانیا وزمیلتھا االستعماریتین فرنسا وأمریكا تضغط على النقراشي وتأمره بحل اإلخوان المسلمین والتضییق علیھم
فلسطین والجھاد فقامت حكومة النقراشي في مصر بما یرغبھ اإلنجلیز في منع كثیر من مجاھدي اإلخوان المسلمین إلى دخول   

 وكذلك ..فیھا، مما اضطر والحالة ھذه بعض الشباب من المجاھدین إلى السیر على األقدام مسافات طویلة حتى دخلوا أرض فلسطین
تلك  طلب بعض اإلخوان من حكومة النقراشي السماح لھم بالقیام في رحلة علمیة إلي سیناء فوافقت حكومة النقراشي بعد إلحاح وتسللت

  .ًعات بعد ذلك إلى فلسطین سرا وكان ھذا الفوج في صحراء النقبالمجمو
وحینما علمت حكومة النقراشي بذلك طلبت من اإلمام الشھید سحب قواتھ من النقب ولكن اإلمام رفض، فقطعت الحكومة عن   

  .مجاھدي اإلخوان اإلمدادات والتموین وقامت بمراقبة الحدود بشدة
  

  اإلمام البنا
  م1948ع للجھاد فى فلسطین یفتح باب التطو

م حدد أسبقیة التطوع 1948عندما أعلن االمام الشھید حسن البنا عن فتح بقاب التطوع لسفر المجاھدین إلى فلسطین سنة   
  :بالشروط اآلتیة

  .أن یكون شابا غیر متزوج - 1  
  .أال یكون مسئوال عن كفالة أسرة - 2  
  .أال یقبل من األسرة غیر فردا واحدا - 3  

 وعندما عرض األمر -  جیزة - تقدم للتطوع الشقیقان عبد السمیع علي قندیل وعبد المنعم علي قـندیل من قریة أوالد عالم وقد 
اتفقا على سفر واحد منكما حتى نسمح لھ بالتطوع فاختلف الشقیقان وتمسك كل منھما بحقھ فى التطوع فطلب : على اإلمام الشھید قال لھم
  .تار واحدا منھمامنھما إحضار والدھما لیخ

فحضر الوالد علي قندیل وكان یعمل ساعیا بالمتحف الزراعي بالدقي فلم یستطع إقناع أحدھما بالتنازل ثم توسل لإلمام الشھید 
وألح علیھ في قبولھما للسفر للجھاد في سبیل هللا ألنھ ال یرید أن یكسر بخاطر مجاھد وال یحب حرمان أي منھما من تحقیق أمنیتھ في 

   ..ستشھاداال
وأمام توسل الرجل وإلحاحھ ورغبة ابنیھ الصادقة وافق اإلمام على سفرھما معا استثناء من القاعدة وكانت أولى المعارك دیر 
البلح استشھد فیھا من شباب اإلخوان ثالثة عشر مجاھدا كان من بینھم الشھید عبد السمیع علي قندیل ولمسئولیتي عن المنطقة بلغت 

ابلة اإلمام الشھید للذھاب لتقدیم العزاء لألسرة وقبل وصولنا لمنزل الشھید لقینا والده الحاج علي قندیل بالتھلیل والتكبیر تلیفونیا بمق
  .والترحیب والدعاء للمرشد الذي أتاح الفرصة ألسرتھ لیكون منھا شھیدا في سبیل هللا

شأنا رفع هللا شأنك ونصر اإلسالم بك وبإخوانك وجزاك عنا خیر لقد شرفتنا ورفعت رأسنا عالیا وجعلت لنا : وقال لفضیلة المرشد
   ..ما یجزي قائد عن جنوده

وما إن وصلنا المنزل حتى قوبلنا بالتھلیل والتكبیر من الرجال والزغارید من النساء وكان واضحا البشر والفرح على كل الوجوه 
   ..لإلسالم مع الدعاء للمرشد واإلخوان والنصر

 عاصفة االستقبال وتناولنا الشربات أمرني فضیلة المرشد باستدعاء األخ عبد المنعم علي قندیل من جبھة القتال وبعد أن ھدأت
 أرجوك یا فضیلة المرشد دعھ فى المیدان فإن استشھد لحق بأخیھ وازددنا شرفا :وكفى العائلة بشھید واحد منھم فصاح األخ علي قندیل

  .ل یحاسبنا طول حیاتھ على حرمانھ من الشھادة بطلب عودتھوقربا إلى هللا وإن كان لھ أجل یظ
   ..وألح الوالد على بقاء ابنھ عبد المنعم فى المعركة لیلحق بشقیقھ الشھید عبد السمیع

 والجھاد سبیلنا والموت فى سبیل ..“ھكذا كانت روح الجھاد واالستشھاد ساریة فى اإلخوان وأسرھم وكانوا صادقین فى ندائھم 
  .”سمى أمانیناهللا أ

وقد لفت صدق جھادھم نظر الیھود وأعداء اإلسالم من ھذا التاریخ وتوالت علیھم المحن فما ضعفوا وال وھنوا وظلوا متمسكین 
، واستمرت المحن فزادت ”هللا غایتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجھاد سبیلنا والموت فى سبیل هللا أسمى أمانینا“بشعارھم 

   .. صالبة وتدرجت المحن من صعب إلى أصعب حتى أصبحت أصال من أصول الدعوة فى سبیل هللاإلخوان
  . وهللا غالب على أمره وما النصر إال من عند هللا..ھذا ھو الشعار وھذه ھي المبادىء

  من ذكریات المھندس حلمي عبد المجید
  
 وخططھم فقاموا ینشرون المقاالت الطوال في صحف مھدافھلقد أدرك الیھود ما ینطوي علیھ ھذا التدخل من خطر شدید على أو

أوروبا وأمریكا ویفعمونھا بالتھم الخطیرة عن اإلخوان المسلمین، وحقیقة خطرھم على الوالیات المتحدة وبریطانیا، وكانوا یحاولون بذلك 
 ولیس أدل على ذلك ،ي یھدد مصالحھا بالزوالاستعداء الحكومة األمریكیة لتقوم بعمل حاسم وسریع، وتستأصل ھذا الخطر اإلسالمي الذ

«  م ونقلتھ جریدة1948في مطلع عام » الصنداى میرور«  ونشرتھ لھا جریدة» روث كاریف«من مقال كتبتھ فتاة صھیونیة تدعى 
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ایة الیھودیة حین  ونحن ننقل بدورنا أھم ما جاء بھ من التھم لیرى القارئ مدى النجاح الذي أحرزتھ الدع،لقرائھا في حینھ» المصري
  . ودفعتھا لمحاربتھا بشده،أقنعت حكومات أوروبا بخطورة حركة اإلخوان

   :قالت الكاتبة في مقالھا
 وأفضل ،اً وأن اإلسالم ھو خیر األدیان جمیع،إن اإلخوان المسلمین یحاولون إقناع العرب بأنھم أسمى الشعوب على وجھ البسیطة

  » قانون تحیا علیھ األرض كلھا
واآلن وقد أصبح اإلخوان المسلمون ینادون باالستعداد للمعركة الفاصلة  :ستطردت تصف خطورة حركة اإلخوان إلى أن قالتثم ا

 وأصبحوا یطلبون من كل مسلم أال یتعاون مع ھیئة األمم ،التي توجھ ضد التدخل المادي للوالیات المتحدة في شئون الشرق األوسط
  وأي رجال یتسترون وراء ھذا االسم الرومانتیكي الجذاب اسم،ألمریكي أن یعرف أي حركة ھذه فقد حان الوقت للشعب ا،المتحدة

  .»اإلخوان المسلمین«
 ولذلك كان الیھود الھدف األساسي ،إن الیھود في فلسطین اآلن ھم أعنف خصوم اإلخوان المسلمین: وھذا ھو بیت القصید-وقالت 

 ویعدون اآلن العدة لالعتداء الدموي ،مالك الیھود ونھب أموالھم في كثیر من مدن الشرق األوسط وقد قام أتباعھم بھدم أ،لعدوان اإلخوان
ا بانسحاب الدول العربیة من ھیئة األمم ً وطالبوا علن، وقد ھاجموا دور المفوضیات والقنصلیات األمریكیة،على الیھود في عدن والبحرین

  .المتحدة
وإذا كان المدافعون عن  «:ختمت مقالھا قائلةحسن البنا كبر وعلى فضیلة اإلمام الشھید وبعد ھجوم عنیف على سماحة المفتى األ

 فإنھم ال ، یطالبون اآلن مجلس األمن بإرسال قوة دولیة لتنفیذ مشروع التقسیم الذي أقرتھ ھیئة األمم المتحدة- الیھود:أي –فلسطین 
 ولكنھم یریدون إرسال ھذه القوة الدولیة إلى فلسطین لتواجھ رجال ،ع عن نفسھا ألن الدولة الیھودیة في حاجة إلى الدفا؛یطالبون بذلك

 وبذلك یدرك العالم كلھ الخطر الحقیقي الذي تمثلھ ھذه الحركة، وإذا لم یدرك العالم ھذه الحقیقة في وقت ،ا لوجھًاإلخوان المسلمین وجھ
الحالي إذ واجھتھا حركة فاشیة نازیة فقد تواجھھا في العقد الحالي قریب فإن أوروبا ستشھد ما شھدتھ في العقد الماضي من القرن 

، وھذا المقال یوضح جلیا السبب » ومن تركیا إلى المحیط الھندي،فریقیا إلى الباكستانإإمبراطوریة إسالمیة فاشیة تمتد من شمالي 
  .م948الرئیسي للصدام وحل اإلخوان عام 

  
م وطلبوا من النقراشي باشا إصدار قرار بحل 1948نوفمبر  11 وفرنسا في مدینة فاید في ومن ثم اجتمع سفراء اإلنجلیز وأمریكا

 السكرتیر السیاسي للقائد العام للقوات البریة ”أوبریان ماجور“جماعة اإلخوان المسلمین، فكما جاء في الوثیقة الممھورة بإمضاء الماجور 
 یعلمھ ”48/ أى /1843“:  تحت رقم قید”13“رسلة إلى رئیس إدارة المخابرات رقم البریطانیة في الشرق األوسط والتي جاء فیھا أنھا م

 ”ماك درموث. م. أ“فیھا باجتماع السفراء واتخاذ قرار بحل جماعة اإلخوان المسلمین عن طریق السفارة البریطانیة، فرفع الكولونیل 
م لیعلم حكومة 1948/ 11/ 20 بتاریخ 3 . س.ج:  إلى إدارة”48/ أ ن ت/ 1670“رئیس المخابرات البریطانیة ھذا األمر تحت رقم قید 

  . النقراشي باشا باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحليًالملكة بذلك، وفعال كلف السفیر البریطان
  

  حل اإلخوان
 خطة التآمر ذروتھا فاستجاب النقراشي رئیس وزراء مصر لمطالب االستعمار وحل الجماعة في مصر وقبض علي وصلتو

  .یاداتھا، وأودع السجون والمعتقالت أفرادھا وصادر أموالھم وسائر ممتلكاتھمق
ًوبالرغم من كل ھذه األحداث األلیمة كان األستاذ البنا رحمھ هللا حریصا على استمرار الجھاد في فلسطین، فأرسل رسالة إلى 

 مصر، ما دام في فلسطین یھودي واحد، فإن مھمتھم لم إن ال شأن للمتطوعین بالحوادث التي تجري في: إخوانھ المجاھدین یقول فیھا
 ثم یختم رسالتھ بوصیة طویلة لإلخوان یوصیھم فیھا بالتزام الھدوء وحفظ العالقات الطیبة مع إخوانھم وزمالئھم ضباط الجیش ..تنتھ

  .وجنوده المجاھدین
اھیم عبد الھادي باشا اغتیال اإلمام الشھید وبذلك وكان خاتمة المطاف أن قرر خلیفة النقراشي في رئاسة الحكومة المصریة إبر

  .أسدل الستار األسود على قضیة فلسطین، وسجل هللا تعالى بھذا االغتیال موقف اإلمام الشھید من ھذه القضیة
لمسلمین ومما یجدر ذكره ھنا أن الحكومة المصریة التي كان یرأسھا إبراھیم عبد الھادي قد شددت حمالتھا في مطاردة اإلخوان ا

وزجھم في غیاھب السجون وأخذت تحیك المؤامرة ضد األستاذ البنا لقتلھ والتخلص منھ، بینما كان المجاھدون من اإلخوان على أرض 
  .فلسطین قلوبھم تتمزق على ما یجري إلخوانھم على أیدي الطغاة والعمالء

  
  : وھنا یبرز سؤال في األذھان ھو

   ..ف العصیبة بالنسبة للقضیة الفلسطینیة؟ُلما وقت حل اإلخوان في ھذه الظرو
  : ولقد أجاب األستاذ البنا رحمھ هللا على ھذا السؤال فقال

ما ترید الشعوب، كان من العوامل التي أوحت للحكومة  إن رغبة الحكومات العربیة في إنھاء قضیة فلسطین، وعلى غیر
  .”اإلخوان المسلمون والمجتمع المصري“ .المصریة بھذا الموقف

  
ولقد كتب األستاذ البنا رحمھ هللا قبل استشھاده مذكرة فند فیھا أسباب االتھامات الباطلة التي انتحلتھا الحكومة المصریة آنذاك للكید 

  .ٌقول فصل: لإلخوان، وتدبیر قرار الحل الغاشم الذي استصدرتھ وعنون لھذه المذكرة بعنوان
ھذا ویحكم بھ؟ الحكومة المصریة التي أخفقت في المفاوضات مع اإلنجلیز فقطعتھا من الذي یفعل : وقد جاء في ھذه المذكرة فقرة

وذھبت إلى مجلس األمن فعادت بخفي حنین، وتركت قضیة الوطن على رفوف في زوایا اإلھمال والنسیان، وتجاھلت اإلنجلیز بعد ذلك 
ًتجاھال تاما، وتركتھم یفعلون ما یریدون حتى أضاعت بھذا التجاھل الس ودان، واتبعت سیاسیة التردد واالضطراب في قضیة فلسطین، ً
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 فأضاعت بھذا القبول كل شيء وحرمت الجیش المصري الباسل ثمرة انتصاره وأفقد الوطن مالیین األموال وآالف ..وقبلت الھدنة األولى
 یتفق مع موقفھم من مناصرة أعداء الوطن  ودللت یھود مصر فلم تتخذ أي إجراء- ًالرجال، فضال عن فقدان الكرامة وسوء الحال والمال 

ًالذي یعیش فیھا األجنبي آمنا مطمئنا على نفسھ ومالھ وعبثھ وفساده، ویحمي جنودھا حانات مسكرات وبیوت العاھرات، ودور  ً
ء الفاحش الذي  والتي عجزت كل العجز عن إنقاذ شعبھا من براثن الفقر والمرض والجھل، والغال-المنكرات، وأبواب الرقص والبارات 
ٌ والتي ال یؤیدھا وال یساعدھا إال نفر قلیل وضئیل من أصحاب المصالح الشخصیة فھي في وادٍ -ًیأن منھ األقویاء فضال عن الضعفاء 

واألمة في واد، ھذه الحكومة التي تطارد األخوان المسلمین، وھم الشعب وتحكم علیھم باإلجرام والنفي والتشرید ومصادرة األموال 
  .ألمالك والحریاتوا

ولو أخذت األمور وضعھا الصحیح، وكانت الكلمة للحق ال للقوة، لحاكمناكم یا أیھا المفرطون على التفریط ولحاسبناكم على ھذا 
  .الفجور أشد الحساب، ولكن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قیام الساعة، وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال یعلمون

  .”نا مواقف الدعوة والتربیةحسن الب“
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  المبحث الثاني
  من وسائل اإلخوان

   في نصرة قضیة فلسطین
  في مصر

  في عھد اإلمام البنا
َ الحوادث أو من قبیل المصادفة، بل لقد فطن اإلمام البنا إلى كما سبق القول  لم یكن اھتمام اإلمام البنا بالقضیة الفلسطینیة ولید

 وھو لم یتجاوز بعد الثالثة -ًة بفلسطین مذ كان یافعا؛ حیث كتب في نھایة العشرینیات من القرن الماضي ِاألخطار الصھیونیة المُحدق
  .ًالتي كان یصدرھا الشیخ محب الدین الخطیب مقاال ینبھ فیھ إلى الخطر الصھیوني على فلسطین" الفتح" في مجلة -والعشرین 
  

ًواضطالعھا بمھمة الدعوة اإلسالمیة، وتفاعل معھا مادیا وإعالمیا وسیاسیا ثم ضاعف اإلمام البنا جھوده بعد تأسیس الجماعة  ً ًّ ّ ّ
ًواقتصادیا، بل وعسكریا، وأصبحت القضیة الفلسطینیة في عھد اإلمام البنا وحتى اآلن من القضایا المركزیة عند جماعة اإلخوان  ًّ ّ

  .ركزیة لألمة العربیة واألمة اإلسالمیةالمسلمین، وبفضل تلك الجھود أصبحت القضیة الفلسطینیة القضیة الم
  

ُم أرسل برسالةٍ إلى مفتي فلسطین الحاج أمین الحسیني یُثني على جھوده ومواقفھ العظیمة تجاه القضیة 1931وفي عام 
  :َّالفلسطینیة، كما حث أعضاء المؤتمر اإلسالمي األول على العمل بجد لقضیة فلسطین فیقول

  :حمد أمین الحسیني مفتي فلسطین األكبرحضرة صاحب السماحة السید م"
ِّنحمد إلیكم هللا الذي ال إلھ إال ھو، ونصلي ونسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ الذین جاھدوا في هللا حق جھاده، ومن تبع  ِّ

  ..ھداھم إلى یوم الدین، وبعد
إلى ھذا المؤتمر المبارك، وجمعیة اإلخوان المسلمین ِّفإن العالم اإلسالمي كلھ یقدر لكم حسن جھادكم، وسدید رأیكم في الدعوة   

ِّبالقاھرة والمحمودیة وشبراخیت وبورسعید واإلسماعیلیة بالدیار المصریة تقدم لسیادتكم جزیل شكرھا وجمیل تقدیرھا، ونرجو التكرم 
  .بعرض ھذا البیان على ھیئة المؤتمر الموقرة

  : السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..ميحضرات السادة المحترمین أعضاء المؤتمر اإلسال
تثبتوا لألمانة التي أخذتموھا على عاتقكم، وھي النظر في خیر المسلمین بحكمة  ِّیجب أن تقدروا ھذا تمام التقدیر، ویجب أن

 تحوم حولكم، وإخالص، ویجب أن تتصل قلوبكم بقلوب المؤمنین التي تحوطكم، وبأرواحھم التي ترفرف على مؤتمركم، وبآمالھم التي
  .وهللا من وراء الجمیع محیط، یعلم خائنة األعین وما تخفي الصدور

  :أیھا السادة أعضاء المؤتمر
إن اإلخالص أساس النجاح، وإن هللا بیده األمر كلھ، وإن أسالفكم الكرام لم ینتصروا إال بقوة إیمانھم وطھارة أرواحھم، وزكاء 

ًة واقتناع جعلوا كل شيء وقفا علیھما حتى اختلطت نفوسھم بعقیدتھم، وعقیدتھم بنفوسھم، نفوسھم وإخالص قلوبھم، وعملھم عن عقید
فكانوا ھم الفكرة، وكانت الفكرة إیاھم؛ فإن كنتم كذلك ففكروا وهللا یلھمكم الرشد والسداد، واعملوا وهللا یؤیدكم بالمقدرة والنجاح، وإن كان 

  .مع مجروح الماضي فأخرجوه من بینكم، فإنھ حاجز للرحمة حائل دون التوفیقفیكم مریض القلب معلول الغایة مستور المطا
ًفابدءوا عملكم أیھا السادة الكرام بتصحیح اإلخالص وتحقیق النیة في العمل؛ یكن صرح عملكم مشیدا، وأثره خالدا إن شاء هللا  ً

لبعد عبء ما تحملون؛ تبعث إلیكم بتحیات أعضائھا تعالى، وإن جمعیة اإلخوان المسلمین تشارككم فیما تقررون، وتقاسمكم على ا
  ."ًمشفوعة باإلجالل ألشخاصكم، والتقدیر لعملكم، واإلعجاب الكبیر لفكرتكم

  
ًثم قدم اإلمام البنا حلوال عملیة نحو القضیة فقال َّ:  

  :مقترحات جمعیة اإلخوان المسلمین
  :الدفاع عن فلسطین: ًأوال

ً اإلسالمیة عامة أمر یھم المسلمین جمیعا، ولسنا بصدد استعراض أدوار قضیة العدوان أمر الدفاع عن فلسطین والمقدسات ٌ ً
والدفاع؛ فذلك شيء ألممتم بھ حضراتكم كل اإللمام، ولكن المھم اآلن أن تفكروا في الوسیلة العملیة لكف المعتدین وشل حركاتھم في 

  .حدود السلم والقوانین
َلقد علمنا أن الخطب واالحتجاجات ُ ال تجدي وال تسمع، وترى الجمعیة أن من واجب المؤتمرین أن یعالجواُ ُ:  

إن الیھود یحاربون الفكرة اإلسالمیة بذھبھم، وإذا تمكنوا من شراء أرض فلسطین صار لھم : مسألة شراء األرض بفلسطین - 1
َحق الملكیة، فقوي مركزھم، وزاد عددھم، وبتوالي األیام تأخذ المسألة شكال آخر، و ًقد نظم الیھود ھذه الحركة وجعلوا لھا صندوقا خاصا ً ًّ َّ

  .یجمعون فیھ االكتتابات لھذه الغایة
فق المؤتمر إلى إیجاد نواةٍ لصندوق مالي إسالمي، أو شركةٍ لشراء أرض فلسطین المستغنى عنھا، وتنظیم رأس المال  ُ ٍّفحبذا لو و ٍّ ٍ ِّ

  . إلخ..وطریق جمع االكتتابات وسھوم ھذه الشركة
ًّوالجمعیة تكتتب مبدئیا في ھذه الفكرة بخمسة جنیھاتٍ مصریةٍ ترسلھا إذا قرر المؤتمر ذلك على أن تتوالى بعدھا االكتتابات، وال 
ًیضحك حضراتكم ھذا التبرع الضئیل؛ فالجمعیة تقدر الفكرة، وتعلم أنھا تحتاج إلى اآلالف من الجنیھات، ولكنھا جرأت على ذلك إظھارا  ِّ

  .بة في إبراز الفكرة من حیِّز القول إلى حیِّز العمللشدة الرغ
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ٍكذلك تقترح الجمعیة أن یعالج المؤتمر موضوع تأسیس لجان : تألیف اللجان في كل البالد اإلسالمیة للدفاع عن المقدسات - 2
 األرض، وتكون ھذه اللجان الفرعیة فرعیةٍ لجمعیةٍ رئیسیةٍ مركزھا القدس أو مكة، وغایتھا الدفاع عن المقدسات اإلسالمیة في كل أنحاء

  .ًكلھا مرتبطة تمام االرتباط بالمركز العام
  

  :لنشر الثقافة اإلسالمیة: ًثانیا
المسلمون اآلن فوضى في ثقافتھم، وھذه الفوضى في الثقافة تؤدي إلى فوضى فكریة وتباین في العقائد واألفكار، والمشارب 

یتنكر فیھ المسلم للمسلم من التنافر والتناكر، فال یفھم أحدھما اآلخر، واعتبر ذلك بما تراه بین أبناء ٌواألخالق، فإذا دام الحال فسیأتي یوم 
ًالمعاھد التي تربي أبناءھا تربیة دینیة، والتي تربي أبناءھا تربیة یسمونھا علمانیة في البلد الواحد ً ً ً.  

ًإلسالمیة وتقریب مسافة الخلف بین أنواعھا، وجعلھا مؤسسة على فلیفكر المؤتمرون في الوسائل التي تؤدي إلى توحید الثقافة ا ُ
  :اإلسالمیة، ونصیرة لھا شاملة للتوفیق بین ھذه الفكرة وبین األفكار الحدیثة، وترى جمعیة اإلخوان أن من الوسائل إلى ھذه الغایة الفكرة

 العصریة والعلوم الدینیة، وترفرف علیھا روح اإلسالم بالھند تجمع بین العلوم" علیكرة"على نحو كلیة : إنشاء جامعة فلسطین - 1
وتصطبغ بصبغتھ، مع احتوائھا على الكلیات العلمانیة في العلوم واآلداب، والسیاسة والقانون، والتجارة واالقتصاد، والطب والفلسفة، 

  .وغیر ذلك
  .شاء هللا تعالىبمكة على ھذا النحو؛ حتى ینجح مشروع جامعة القدس إن : إنشاء جامعةٍ أخرى - 2
ًأن یؤلفوا لجانا فنیة لتھذیب الكتب اإلسالمیة القدیمة، وتصنیف كتب جدیدة تفي بحالة العصر الجدید، مع : نداء علماء المسلمین - 3 ً

  .التفكیر في مناھج التعلیم بأنواعھ
ٌویكون لھا مثیالت في الحواضر اإلسالمیة في صحیفةٍ عامةٍ یومیةٍ إسالمیةٍ تصدر في القاھرة، : نداء أغنیاء المسلمین لالكتتاب - 4

  .ًتحمل فكرة القادة اإلسالمیة إلى الشعوب؛ فإن الصحافة الشرقیة تقف من الشئون اإلسالمیة موقفا ال یرتاح إلیھ الضمیر
  .والتفكیر في أنجع الوسائل لتخریج الوعاظ: العنایة بالوعظ واإلرشاد - 5
  

ً الوعاظ تربیة دینیة عملیة تكون أشبھ بتربیة الصوفیة المحققین في الجمع بین العلم وترى الجمعیة أن من أھم الوسائل تربیة ً ً
ًوالعمل، ویكون ذلك بالسعي لدى أولي األمر في األقطار اإلسالمیة الفتتاح أقسام الوعظ، وتعدیل مناھجھ تعدیال صالحا ً.  

  
  :لربط الشعوب الشرقیة: ًثالثا

ًاالتحاد والتكاتف، وقد أدركت أمم المطامع ذلك؛ فھي دائما تحول دون ھذه الوحدة بمختلف َال سالح للشرق یُرھب غاصبیھ إال 
ٌالوسائل، إما بتسمیتھا تعصبا، أو بإفھام البسطاء أنھا تنافي الوطنیة والقومیة، وإما بمغالطة الناس بأنھا فكرة عتیقة یجب التبرؤ منھا، وكل  ٌ ً

ٌدة وتنشرھا بین أممھا، وعصبة األمم صورة مصغرة لذلك، ولم یقلذلك غیر صحیح، فھذه أوروبا تنادي بالوح إن التفكك : أحد في الدنیا ٌ
ُواالنقسام أفضل من الوحدة والوئام، ولكنھا مطامع وأھواء تلبس األمر غیر حقیقتھ ٌ ٌ.  

َفالوحدة ضروریة لحیاة الشرق ضرورة الھواء والماء والغذاء لحیاة الشخص، وترى الجمعیة أن من ا   :لوسائل التي تؤدي إلى ذلكٌ
  .تقویة رابطة التعارف بین المؤتمرین أنفسھم - 1
ٍ فیھ أجناس مختلفة من الشرقیین، كالقاھرة وبغداد وغیرھما - 2 ٌتألیف لجان لھذا التعارف في كل بلد ٌ ٍ.  
  .ألیامدعوة زعماء الشعوب الشرقیة إلى طرح المطامع، وتقدیر الموقف الدقیق الذي یحیط بھم في ھذه ا - 3
  

  :للدفاع عن العقیدة اإلسالمیة: ًرابعا
ّإن أعداء اإلسالم من المالحدة والمبشرین یجدون في تشویھ عقائده، وإدخال الشكوك على أبنائھ، ویبتكرون الوسائل المختلفة 

  .لذلك، ومن ورائھم أغنیاؤھم یمدونھم بالغي، وفي طغیانھم یعمھون
  .وسائل لدفع عدوانھم ودرء خطرھمومن واجب المؤتمر التفكیر في أنجع ال

  :وترى الجمعیة أن من الوسائل الناجعة في ذلك
  .أن ینشر أعضاء المؤتمر فكرة تألیف اللجان التي تتولى تحذیر الناس من دسائسھم، والرد علیھم بما یكفھم - 1
  .أن تشجع الجمعیات اإلسالمیة التي أرصدت نفسھا لھذه الغایة - 2
  .اسة ھذه الناحیة ویحذروا الناس منھاأن یعنى الوعاظ بدر - 3

ٌمشروعات إسالمیة أخرى ٌ:  
  .مشروع سكة الحدید الحجازیة - 1
  .مشروع مكتب االستعالمات اإلسالمي - 2

تقترح الجمعیة أن یفكر المؤتمر في إنقاذ سكة الحدید الحجازیة من الید األجنبیة، ویعمل على بدء العمل في تنمیتھا؛ حتى ینتفع 
  .ا في أقرب فرصةٍ ممكنةٍالمسلمون بھ

وتقترح كذلك أن یدرس المؤتمر مشروع مكتب االستعالمات األوروبي، ویوقف الناس على مبلغ الفائدة التي تعود على المسلمین 
  .ًّمن ورائھ، ثم تجمع االكتتابات مبدئیا لھ، وتؤلف اللجان التي تقوم بأداء ھذه المھمة
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ٌوختاما فالمؤتمر اإلسالمي خطوة واسع ٌة في طریق اإلصالح المنشود لإلسالم والمسلمین، ترجو الجمعیة أن یكون لھا أثرھا، وأن ً
  .یتجدد انعقاد المؤتمر بعد مدةٍ معلومةٍ

  
ولتثقوا أیھا السادة بأن العالم اإلسالمي من ورائكم یجود بالنفس والمال في سبیل إعادة مجد اإلسالم، ووصول األمم اإلسالمیة إلى 

َ “: -  تعالى- وصة مصداق قول هللاحقوقھا المنق َ فِي سبیل هللا فیقتلون َّ لھم الجنة یقاتِلون َ أنفسھم وأموالھم بأن نِین ِ ْ المؤم ن َّ هللا اشترى مِ ُإن ُ ْ َ َ ُْ َّ َ ْْ َ َ َُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َِ َّ َِّ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ْ َ
ا علیھِ حقا فِي التوراةِ واإلنجیل والقرآن و ً َ وعد َویقتلون ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َِ ُ ّ ْْ َ ُِ ِ َّ یم ًَ ِ و الفوز العظ ي بایعتم بھِ وذلِك ھُ كم الذِ روا ببیعِ ْ هللا فاستبشِ ن هِ مِ ِ ْ أوفى بعھد ُمن ْ َْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ْ َْ ْ َُّ ُ ُ ََ َ َ ََ ِ ِ ِِ َّ َ

َ ع... ون َ بالمعروفِ والناھُ رون َ اآلمِ ون َ الساجدُ َ الراكِعون َ السائِحون ون دُ َ الحامِ ون َ العابدُ َ التائِبون َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َّ ُ َّ َ َ َُّ َّْ ْ ِْ ودِ هللا وبشر ِِ ُ َ لِحد ْ المنكر والحافِظون ْن َ َ ُ َ َ ُِّ َِ َّ ُ ْ ِْ
َ نِین ِ ْالمؤم ُ   .”112 – 111: التوبة“ ”ْ

  .والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ  
  

  نداء
كتف اإلمام الشھید واإلخوان بذلك في ھذه المرحلة فحسب، بل وجھ مكتب إرشاد اإلخوان المسلمین نداء إلى شعب ل ُ َم ي◌ َ َُ ًْ َّ َ

ًعة بالقطر المصري وإلى الشعوب اإلسالمیة عامة وإلى مواطنینا المسیحیین األعزاء؛ جاء فیھالجما ْ ُ :  
   ..أیھا اإلخوان" 

ْ “: ھذا یوم من أیام هللا؛ یختبر هللا بھ العزائم، ویبتلي بھ الھمم، ویمحِّص بھ الصادقین، ویُظھر فیھ قول هللا تعالى بتم أن ِ َأم حس َْ ُْ ْ َ
خلوا الج ْ َتد ْ ُ ُ ََ نكم ویعلم الصابرین ِ وا م ُ د َ جاھَ ین ِ ِنة ولما یعلم هللا الذ ِ َّ ْ َ َ َ ْ َ َّ ََ ْ َْ َّ َ َُ ْ َُّ   .”142: آل عمران“ ”َ

ًھؤالء إخوانكم الفلسطینیون البواسل وقفوا صفا واحدا، وقلبا واحدا، وكلمة واحدة، وكتلة صامدة؛ یعاھدون هللا وإخوانھم ووطنھم  ًً ًّ
ًة بالنصر محفوفة بالفوز، أو یموتوا دون الغایة، وفداء للوطن ومقدساتھأال یضعوا رایة الجھاد إال مكلل ً.  

   ..أیھا اإلخوان
ثمانمائة ألف عربي ما بین مسلم ومسیحي وقفوا یذودون عن المقدسات العزیزة والتراث الخالد، وینوبون عن مسلمي األرض 

ریات واألنبیاء، ویدفعون عنھا حیف الیھود وظلم اإلنجلیز، ومسیحیي األرض في حفظ المسجد المقدس والدفاع عن فلسطین بلد الذك
  .ًویقاومون ید االستعمار الباطشة الفاتكة، وھم في ھذا یقومون بالواجب عنكم، ویحتملون آالم الجھاد دونكم، وأنتم جمیعا آمنون وادعون

   ..أیھا اإلخوان
ال إلھ إال هللا، وإن قلوبكم التي تخفق لمصر : یھ مسلم یقولإن وطنكم ال تنتھي حدوده بحدود مصر، بل تمتد إلى كل شبر أرض ف

َوتحنو علیھا وتعمل لھا بحكم البر بالوطن یجب أن تخفق لفلسطین، وتحنو علیھا، وتعمل لھا بحكم الدین والجوار واإلنسانیة والوطن 
  .ًأیضا

ًلقد وقفتم باألمس إلى جانب الحبشة موقفا كریما، فقفوا الیوم بجانب فلسطی ن مثل ذلك الموقف أو أسمى؛ فإن فلسطین ألصق بكم ً
ًجمیعا وأقرب إلیكم جمیعا، وقد وقع علیھا من الظلم ما ال یعلم مداه إال هللا ً.  

   ..أیھا اإلخوان
إخوانكم الفلسطینیون اآلن في المیدان یجوعون ویجھدون ویخرجون ویقتلون ویسجنون في سبیل هللا وفي سبیل البلد المقدس، وھم 

 اآلن في أشرف المواقف یقومون بأمجد األعمال، ویُبدون من ضروب البسالة ما ھو فوق االحتمال والطاقة؛ فھم قد أعذروا إلى هللا إلى
ٌوإلى التاریخ، فإذا ضعفت ھذه الحركة أو وھنت فأنتم المسئولون عن ھذا الضعف وھذا الوھن، وھي جریرة یؤاخذ بھا هللا أشد المؤاخذة، 

  .یخ في أسود صحائفھ، فانتھزوا الفرصة وقوموا بواجبكم إلى جانب إخوانكم، وهللا معكم ولن یتركم أعمالكمویحصیھا التار
  

َّوإن مكتب اإلرشاد العام لإلخوان المسلمین، وقد أقضت ھذه الحوادث مضجعھ في الوقت الذي یھیب فیھ بالشعوب العربیة مسلمھا 
  :اھدة الباسلة؛ یقرر ما یأتيومسیحیھا أن یمدوا ید المعونة لفلسطین المج

  .ِّلجنة مركزیة من أعضائھ لتلقي تبرعات اإلخوان وإرسالھا إلى اللجنة العربیة العلیا تألیف: ًأوال
ِّتألیف لجان في شعب اإلخوان لتلقي التبرعات وإرسالھا إلى اللجنة المركزیة: ًثانیا َُ ٍ.  
  .ف وتأییده فیھ كل التأییدشكر الشعب الفلسطیني الباسل على موقفھ المشر: ًثالثا

  .إرسال برقیة احتجاج إلى المندوب السامي بفلسطین ووزیر خارجیة إنجلترا وسكرتاریة عصبة األمم: ًرابعا
  .دعوة سمو األمیر عمر طوسون والھیئات العاملة بمصر إلى العمل على مساعدة فلسطین: ًخامسا
ل وجھ: ًسادسا ِّ   .َّھا شطر فلسطین، وأن تمدھا بما بقي عندھا من أموالرجاء لجنة مساعدة الحبشة في أن تحو
ًمواالة الكتابة تذكیرا بالواجب نحو فلسطین، وحث التجار الذین یساعدون الیھود على التضامن مع العرب في مقاطعة : ًسابعا

  ."المعتدین الغاصبین
    

  :ووصل الحال باإلمام البنا أن ناشد األمیر عمر طوسون قال لھ فیھ
  :احب السمو األمیر الجلیل عمر طوسونحضرة ص"

تألفت اللجنة المركزیة لمساعدة فلسطین من شباب جمعیة اإلخوان المسلمین الذین بایعوا هللا على التقوى واإلیمان والفناء في سبیل 
الواسعة لنجاح ھذا المقصد َّإعزاز الدین، وقد تكونت من بینھم اللجان للخطابة في المساجد، وجمع ما یجود بھ المسلمون، وبث الدعایة 

  .الجلیل
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 اآلسي الرقیق، والبلسم -  ما وجدتھ الحبشة -َّوقد توجھنا إلى سموكم بھذا، راجین أن تجد فلسطین الجریحة من بركم وعطفكم 
معت ل غرض مساعدة َّالشافي، ولنا رجاء آخر أن تتفضلوا بصفتكم أحد رئیسي لجنة مساعدة الحبشة بإرسال ما تبقى من األموال التي جُ

  ."األحباش إلى اللجنة العربیة في فلسطین، وسیجزیكم هللا الجزاء األوفى
  

ًولقد أصدر اإلمام البنا بیانا إلى األمة المسلمة بأن یجعلوا احتفالھم بالمولد النبوي احتفاال بیوم ذكرى لفلسطین، وقد جاء فیھ ً:  
ُفیھ فیما تذكرون من حوادث جسام ابتلي  ي الشریف، وما أحراكم أن تذكرواً ستحتفلون قریبا بذكرى المولد النبو..أیھا المسلمون" 

ٍ استمر عشرین عاما ًبھا العالم اإلسالمي الحالة الدامیة في فلسطین الشھیدة وما آلت إلیھ بعد جھاد َ ، وكیف أنھا باتت على شفا التھوید، بعد !َ
َ ُ المسلحُ النار والحدید َأن أعمل فیھا االستعمار َ.  

لقوا بالعشرات على أعواد المشانق، وبینھم الشیخ الذي جاوز الثمانینستذك    ..ِّرون شھداء فیھا عُ
َّستذكرون حرمات الدین المقدسة التي انتھكت شر انتھاك َ ُ..   

ربھ، ستذكرون المسجد األقصى المبارك أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین، وقد احتلھ جند االستعمار یحول فیھ بین العبد و
   ..ِّویقطع على المصلي تضرعھ ودعاءه، ویختلط فیھ صوت المؤذن بصلصلة السالح

ستذكرون قضاة الشرع الشریف یؤخذون من دور القضاء، ویعتقلون وھم في مجالس الحكم، ثم یرسلون إلى السجون 
   ..كالمجرمین

   ..َّستذكرون المئات من المعتقلین مكبلین بالحدید یستعذبون رنین القیود
روا بیوتھم وعائالتھم، وھبوا خفافا وثقاال یذودون عن شرف اإلسالم الرفیع بالدم  ستذكرون المئات من المجاھدین جِّ ًالذین ھُ ً ُّ

النجیع، ویدفعون عن الدین والوطن الدنایا بأكرم المنایا، ویحرسون المسجد األقصى المبارك واألماكن اإلسالمیة المقدسة بدمائھم 
ًلوھا رخیصة في سبیل المحافظة على بقائھا إسالمیة عربیةوأرواحھم التي بذ ً ً..   

ًستذكرون النساء یعتدي علیھن الجند في خدورھن، ویسلب حلیھن من أعناقھن ومعاصمھن، ویقود عددا منھن إلى ظلمات  ّ
   ..السجون

  ستذكرون ھذا في یوم المولد النبوي الشریف، 
  ة من أفانین العذاب، وأكثر من ذلك مما ابتلیت بھ فلسطین المقدس

دھا المسلمون ! ولكن ما فائدة الذكرى إذا لم یعقبھا عمل نافع یصد األذى ویوقف المعتدي عند حده؟ وما قیمة األنات التي یصعِّ
ًّبكرة وعشیا على الحالة في فلسطین إذا لم یتفاھموا فیما بینھم على طریقةٍ یتبعونھا لتخفیف الویالت عن البالد المقدسة، وش د أزر سكانھا ً

  .!؟المجاھدین المسلمین، وحماتھا
ًإذن فالواجب على المسلمین كافة أن یجعلوا من یوم المولد النبوي الشریف یوما لفلسطین؛ یقدمون فیھ االحتجاجات على السیاسة  ً

اإلعانات لتخفیف الویالت عن الظالمة فیھا، ویقیمون صالة الغائب على شھدائھم في المساجد، ویعقدون االجتماعات لنصرتھم، ویجمعون 
األلوف من منكوبیھم، وھذا بعض ما یجب على المسلمین نحو فلسطین في مثل ھذا الیوم الذي ترتبط ذكریاتھ الخالدة بتاریخ البالد 

  .المقدسة وأمجادھا
ھھا المركز العام لجمعیة اإلخوان المسلمین في القطر المصري إلى ْھذه صرخة من أعماق القلوب؛ یوجِّ  كل مسلم ومسلمة في ُ

العالم، بل إلى كل رجل ذي وجدان حي وضمیر شریف؛ لیساھم قدر طاقتھ في یوم المولد النبوي الشریف في إنقاذ فلسطین مما یحیق بھا 
  .من أذى وبالء

َّوعسى أن یُثبت المسلمون في ھذا الیوم أنھم بنیان ذو أساس متین، وكتلة واحدة ال یتطرق الوھن إلى صفوفھا، ٌ  فیؤكدون للعالم ٌ
َّإن “ًفلسطین ھي قضیة المسلمین عامة، وأنھم ال یفرطون بمثقال ذرة من حقوقھا  بأسره أن قضیة َ لھ قلب أو ِ ْ كان كرى لِمن ْفِي ذلِك لذِ ٌ َ ََ ْ َ ََ َُ ََ ْ

ٌ و شھید ِألقى السمع وھُ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ   ."”ق“ ”َ
  

  :كما أرسل اإلمام البنا برسالة إلى سعادة علوبة باشا؛ جاء فیھا
ًاإلخوان المسلمون یؤیدون قرارات اللجنة البرلمانیة إلنقاذ فلسطین، وینتظرون عمال جدیا وموقفا حازما قویا، ویضعون دماءھم "  ً ًّ ًّ ً

  ."وأموالھم وأوقاتھم تحت تصرف اللجنة في سبیل فلسطین العربیة المجاھدة
  

  :وأرسل أخرى إلى صاحب الغبطة األنبا یؤنس قال فیھا
  :لغبطة األنبا یؤنس، رئیس لجنة مساعدة الحبشةحضرة صاحب ا

 ، َّبكل احترام یتشرف رئیس لجنة مساعدة فلسطین بجمعیة اإلخوان المسلمین بالقاھرة بأن یرفع إلى غبطتكم ھذا الرجاء الحارِّ
 ُّف التي حدت بكم إلى تجشمَّیحفزه إلیھ ما یعھد في غبطتكم من أسمى عواطف الرحمة النبیلة والبر باإلنسانیة المعذبة، تلك العواط

  .المتاعب في سبیل مساعدة الحبشة
ُ أن فلسطین الشقیقة العزیزة، مھد الشرائع واألنبیاء، قد بطشت بھا القوة الغاشمة؛ فأسالت دماء - یا صاحب الغبطة -وتعلمون 

َأبنائھا من المسلمین والمسیحیین على السواء، وخربت دیارھم، وعطلت مصالحھم، وقض َّ َّ ت على موارد أرزاقھم، وإن بیت المقدس ھو َّ
بیت القصید من ھذا العدوان الصارخ، ویحاول الیھود بكل عملھم ھذا أن یستولوا علیھ وعلى غیره من األماكن المقدسة التي أجمع 

  .َّالمسلمون والمسیحیون على تقدیسھا وإكبارھا والذود عنھا
َّأن نقدم ما تسخو بھ األكف من مال لمساعدة ھؤالء األبطال الذین ألمت بھم  ال نملك إال - مع األسف الشدید -ونحن في مصر  ُّ ِّ

ً مائة وأربعین قنطارا من الدقیق إلطعام الجائعین، ”140“ًّ بالقدس وحدھا تصرف یومیا ”التموین“الفاقة، حتى إن لجنة التموین واإلغاثة 
  .وذلك عدا ما یصرفھ غیرھا من اللجان الكثیرة
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َّ توجھنا إلى غبطتكم راجین أن تشملوا ھؤالء المجاھدین األبطال بعطفكم األبوي، فتأمروا بإمداد أبناء فلسطین ما ومن أجل ذلك
ِّتبقى من أموال لجنة مساعدة األحباش إلى اللجنة العربیة العلیا بالقدس، ونعتقد أن حضرات أعضاء اللجنة الكرام یسرھم أن یحققوا ھذا  ُّ َّ

َّك قد قاموا بخدمة الجارتین العزیزتین في وقت واحد، وفي محنة متشابھة، وإن رأیتم فضال عن ذلك أن تتكرموا الرجاء؛ فیكونوا بذل ً َ َ َ
ًبدعوة المحسنین من المصریین بالتبرع لھذا الغرض النبیل فھو العھد بكم، والمأمول فیكم، وكان لكم الشكر مضاعفا ُّ.  

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  

 ما تضمنتھ أحادیث ومقاالت اإلمام الشھید حسن البنا، ومن خاللھا یظھر مدى سیطرة قضیة فلسطین على خوالج كان ھذا بعض
َّوقلب اإلمام الشھید والتي دفعتھ إلى الحدیث عنھا في كل أوقاتھ، في الوقت الذي تخلى فیھ زعماء األمة وملوكھا عن ھذه القضیة، 

  .اء فلسطینمعتبرین أن ذلك شأن داخلي یقوم بھ أبن
  

  المواجھة العسكریة المباشرة
) عرفنا الطریق: (بین األخوان فى مختلف أنحاء مصر، وكتب عنھا األستاذ البنا كلمة رائعة بعنوان بدأت حركة التطوع للجھاد

  :قال فیھا
  :باسبیل فلسطین العربیة المقدسة فشاھدنا حوادث عج ھذا األسبوع توافدت جموع اإلخوان للتطوع بالدم فى"
  " المجاھدون المنسیون یحتجون على المحسوبیة فى السفر إلى فلسطین ویطلبون التحقیق :نصھا وردت على برقیة من المنوفیة "
  
بحجة أنھ مدین وأن الجھاد الیجب علیھ  وبعث إلى أحد اإلخوان یحتج احتجاجا شدیدا على رئیس شعبتھ ألنھ منعھ من التطوع 

  .هللا على حكمھ ثم یقول اشتروا دمى بدینى فسددوه عنى ودعونى أمت شھیدا فى سبیل اإلسالم وال خروجحتى یقضى دینھ وإن ھذا حكم 
باألوقاف یقدم بیده ولده ویقول إنكم رفضتم قبولھ باألمس  وجاءنى صدیقنا فضیلة األستاذ الشیخ أحمد عبد الكریم اإلمام والخطیب

   وأنا عن ذلك راض وبھ سعید، لتقبلوه فاقبلوه متطوعا فجاءنى یتوسل بصداقتنا
یقول  بسیونى خطاب اإلمام والخطیب باألوقاف كذلك إلى إدارة التطوع ولده وحملھ إلینا رسالة وقدم صدیقنا فضیلة األستاذ الشیخ

  ".فیھا أرجو أن تتقبلوا ھذا كدفعة أولى و الثانى فى الطریق إلیكم
 

  :التحرك للجھــاد وأفواج المجاھدین
 على ،و كان على قیادتھ مجموعة من ضباط الجیش ھایكستب یتبع الجامعة العربیة، أقیم معسكر للتدریب فى: 1947فى دیسمبر 

  .البطل احمد عبد العزیز، و كان أغلب المتطوعین فیھ من اإلخوان المسلمین رأسھم
 ووقف لفلسطینً القاھرة انتصارا م كانت جموع اإلخوان بقیادة اإلمام الشھید تتظاھر في1947 دیسمبر/  كانون األول 15في و

لقد تألبت .. إنھ إن كان ینقصنا السالح فسنستخلصھ من أعدائنا.. فلسطیندماؤنا فداء  ..لبیك فلسطین“ : َّاإلمام البنا لیعلن بصوتٍ جھوري
ً تسلبنا حقنا، وقد عاھدنا هللا تعالى أن نموت كراما أو نعیش كراماأنالدنیا ترید  ً” .  
  
 ثم انضم إلیھ ،مائة فرد  و كان یضم مجموعة عددھا، سافر الفوج األول من متطوعى اإلخوان المسلمین1948 فبرایر وفى -

 وعسكرت فى منطقة البریج والنصیرات بغزة بجنوب ، متطوعا-217–العدد   وأصبح إجمالى،الفوج الثانى بقیادة الشیخ محمد فرغلى
   فلسطین

فى " قطنة " إلى معسكر تدریب  محمود عبده/  متطوعى اإلخوان بقیادة األستاذ  سافر الفوج الثالث من1948وفى مارس  -
   ومنھا الى فلسطین في اوائل مایو سوریا

 فیھا استعداد یؤكدم بعث اإلمام الشھید برقیة إلى زعماء العرب المجتمعین في مدینة عالیة بلبنان 1948مایو /  في شھر أیار -
   . عن فلسطینًدفاعامسلمین لالستشھاد في سبیل هللا عشرة آالف مجاھد من اإلخوان ال

  
 الیھودیة العصاباتَّم انسحبت القوات البریطانیة من فلسطین بعد أن دججت 1948مایو /  شھر أیار ففي الحرب الحقیقیة وبدأت

َّاط اإلنجلیز المباشرة، ووحد الشعب  كانت قیاداتھا تحت سیطرة الضبالتيبالسالح، وكان ال بد للمعركة أن تبدأ، فتدخلت الجیوش العربیة 
 حقیقي غیر التیار اإلسالمي نصیر الیھودیة وبین تخاذل القیادات العربیة الرسمیة وخیاناتھا، ولم یجد لھ من العصاباتنفسھ بین نار 

  :  في تلك المرحلة على النحو التالياإلخوانًممثال في جماعة اإلخوان المسلمین، وكانت مشاركة 
  : فلسطین إخوان - أ

 على التجمعات ھجماتَّ الفلسطینیون مجموعات جھادیة وخاصة في المناطق الشمالیة والوسطى، حیث شنت اإلخوانَّشكل 
 وبعد . الفلسطینیة األخرى كالجھاد المقدس والنجادة والفتوةالجھادیةالیھودیة إما وحدھا وإما بالتعاون مع المتطوعین من الجماعات 

 استقر اإلخوان التيَّ من مصر واألردن وسوریا والعراق، انضم إخوان فلسطین إلیھم كل حسب المنطقة واناإلخوصول المجاھدین 
   .القادمون من الخارج فیھا

  
  :  اإلخوان المصریون- ب

د  وذلك في حیلة لعبور الحدوسیناء، أول مجموعة من المجاھدین من إخوان مصر إلى فلسطین تحت ستار رحلة علمیة إلى َّتسللت
ً أمرا بمنع عبور المجاھدین إلى فلسطین، ووصلت المجموعة إلى أصدرتالمصریة إلى فلسطین، حیث كانت الحكومة المصریة قد 
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 لحقت بھا مجموعات أنم، أي قبل دخول الجیوش العربیة إلى فلسطین، ثم ما لبثت 1948مارس /  في شھر آذارسیناءفلسطین بعد دخول 
   ..الخلیل والوسطأخرى توزعت على جبھات غزة و

 تحدثت التي إذ یمكن االطالع على المزید في المراجع . عن جھاد إخوان مصر في ھذه المرحلةالحدیث أرید أن أسھب في وال
 ملك مصر الھالك فاروق وحكومتھ الواقعة تحت سیطرة لعبھعن ھذا الجھاد المیمون، ولكني أرید أن أتوقف عند الدور الخیاني الذي 

   .فلسطین شرف الدفاع عن -  نیابة عن شعب مصر -  في الوقت الذي كان فیھ مجاھدوھم یؤدون مصر التآمر على إخوان اإلنجلیز في
 المسلمین اإلخوانم القاضي بحل جماعة 1948 لعام 64م صدر القرار العسكري رقم 1948دیسمبر / األول الثامن من كانون ففي

 وفي ..َّ في غزة بجمع أسلحة المجاھدین من إخوان مصرالمرابطمر للجیش المصري في مصر، وبعد أیام من ھذا القرار صدرت األوا
عقم 1949فبرایر /  شباط 12 َصُ  وبعد یومین من ..النھارَّ المجاھدون بخبر اغتیال اإلمام الشھید حسن البنا في وسط القاھرة في منتصف ِ

َّوزجاغتیالھ صدرت األوامر باعتقال مجاھدي اإلخوان المصریین،  ُم، حیث نقلوا بعد 1949یونیو /  حزیران18 بھم في معتقل رفح حتى ُ ِ ُ
   . بالحدید لیقبعوا في سجون مصر من جدیدَّمكبلینذلك إلى مصر 

  
  :  والعراقیونواألردنیون اإلخوان السوریون -  ج

وكان عددھم  ریا یومذاك المراقب العام لإلخوان في سوالسباعيشارك اإلخوان السوریون بقیادة المجاھد الدكتور مصطفى 
مثل معركة باب الخلیل ومعركة القسطل  ھااشتركوا ببسالة في معاركو  العربیةالقدس، وكان لھم دور مھم في الدفاع عن  حوالي مائة

 السباعي، اإلخوان المسلمون في حرب فلسطین، دار النذیر، مصطفى(ًحربیا لھم ًونسف الكنیس الیھودي الذي اتخذه الیھود مقرا
  ).م1985

 المراقب العام لإلخوان المسلمین في األردن یومذاك، قورة، كما شارك اإلخوان األردنیون بقیادة المجاھد الحاج عبد اللطیف أبو 
  ً قریبا من القدس، باھروكان مقر قیادتھم في صور 

سیم ساھم اإلخوان المسلمون قرار التق وكان لإلخوان المسلمین العراقیین دور بالجھاد في فلسطین، فبعد أسبوع واحد من
إنقاذ فلسطین في بغداد، وكان الكثیر  في تألیف جمعیة المراقب العام لإلخوان في العراق یومذاكبقیادة الشیخ محمد محمود الصواف 

 مالفلسطین، وبین قوات جیش اإلنقاذ، وكانت لھم مشاركات فاعلة في المعارك بش من اإلخوان بین المتطوعین الذین توجھوا إلى
 ).فلسطین

 إخوان مصر استضافھم عدد من اإلخوان المسلمین اللیبیین، وعدد من المسلمین الیوغسالف الذین مشاركة اإلشارة إلى وینبغي
   . على فنون المتفجراتاإلخوانبعد فرارھم من حكم الشیوعي تیتو، وكان لھؤالء دور في تدریب 

. 
  :المسلمین فى میدان القتال اإلخوان

   : فلسطین الحاج أمین الحسینىیقول مفتى
مبرورة كلھا مآثر ومفاخر  للشیخ حسن البنا وأتباعھ ومریدیھ فى نصرة فلسطین والدفاع عنھا جھود مشكورة وأعمال لقد كان "

ء زكیة مع إخوانھم المجاھدین من أبناء األمة العربیة واإلسالمیة دما سجلھا لھم التاریخ بحروف من نور وقد بذلوا على ثرى فلسطین
 وسلكوا فى الطریق الذى سلكھ ،فلسطین واستشھد منھم عصبة كریمة كانت من الرعیل األول الذین نفروا خفافا وثقاال لنجدة ومھجا غالیة

  وكان ثباتھم فى مقارعة العدو ومقاومتھ واستماتتھم فى صد عادیتھ،األبطال األحرار المجاھد الكبیر الشھید أحمد عبد العزیز وصحبھ
  ".  المثل فى قوة الشكیمة ومضاء العزیمةمضرب
  

   :شھادة المؤرخ الفلسطینى محمد عزة دروزة
التقسیم فذھبت فصائلھم من مصر  اإلخوان المسلمون أول من لبى داعى الجھاد فى سبیل هللا ثم فى سبیل فلسطین بعد قرار كان" 

  ." التجھیزالسالح و ودمشق وبذلوا دماءھم كما بذلوا جھودھم العظیمة فى جمع
  من شھداء اإلخوان في مصر في فلسطین

  :[1948 / 4 / 10[ أول شھداء مصر في فلسطین من اإلخوان المسلمین  -
لقد كنت في فرقة الكوماندوز  " :بریطاني بفلسطین  قال عنھم قائد، شھید12 :قدم األخوان في معركة كفار دیروم األولى

  ". و لو كان معي ثالثة آالف من ھؤالء لفتحت بھم فلسطین، اآلنرأیتھا البریطانیة و لم أشھد جرأة كالتي
  :[ 1948-5-9[ جندي شھید من قوات المتطوعین من كتیبة أحمد عبد العزیز أول -

  . فتحى الخولى: كان شھیدھا األول والوحید المجاھد البطل:خان یونس األولى في معركة
  :[ 1948-5-20[مد عبد العزیز أول ضابط شھید من قوات المتطوعین من كتیبة أح  -

الجیش وینتمى أیضا لإلخوان   واستشھد فیھا المالزم أنور الصیحى من ضباط:معركة بیت إیشل المواجھة لبئر سبع في
  .یوزباشى وقد صدرت نشرة عسكریة بترقیتھ إلى رتبة،المسلمین
  :مائة شھید ومائة جریح من األخوان المسلمین فداءا لفلسطین -

مائة من الشھداء ومثلھم من   قدموا خاللھا أكثر من، معركة ضد البھود في فلسطین50ن المسلمون أكثر من األخوا خاض
  .واحدة  ولم یؤثر عنھم الھزیمة أو الفرار في معركة،الجرحى

  
  اھدي اإلخوان في فلسطین مجمن ادوار

   :حمایة النقب وجبھة جنوب فلسطین
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 مائة واربعة من متطوعى اإلخوان المسلمین " :كم العسكرى المصرى آنذاك قال فیھاللحا أرسل مكرم عبید باشا رسالة مفتوحة
الجیوش العربیة ببضعة أشھر تولوا خاللھا حمایة كل  المنضمین إلى قوات الجامعة العربیة إلنقاذ فلسطین دخلوا أرض المیعاد قبل دخول

البواسل  مجدل أى أكثر من سبعین كیلومتر حتى إذا وثبت جیوشناجبھة تمتد شماال من رفح إلى ال شبر من قرى العرب وأراضیھم فى
  ."وكان الیھود یطلقون علیھم شیاطین النقب..كانوا ھم الفدائیین فى المقدمة

  
  : إنقاذ ثلث الجیش المحاصر فى الفالوجا

ن للمصریین الذین وكان أعظم ما شھر عن كفاح اإلخوان ھو ماقدموه من عو"میتشیل  ریتشارد.یقول المؤرخ األمریكى د
ساعد اإلخوان على إمداد القوات   إذ1948فى جیب الفالوجا نتیجة الزحف اإلسرائیلى بعد فشل الھدنة الثانیة فى أكتوبر  حوصروا

 األخوان المسلمون أثناء وجودھم فى المیدان على نقل المؤن والذخیرة واألطعمة عمل" ویقول لواء حسن البدرى "المحاصرة فى المیدان
  األدویة إلى القوات المحاصرة واستمروا فى ھذه المھمة البطولیة حتى أواخر نوفمبرو

   
سل : " قال مكرم عبید1949- 9-3الصادرة فى  وفي رسالة مفتوحة للحاكم العسكري المصري آنذاك ونشرت فى صحیفة الكتلة

   "ون غیر ھؤالء ؟الفالوجا المؤن واإلمداد وھم محاصر قادة الجیوش وحماة القدس من حمل ألبطال
 

   :أثناء اإلنسحاب حمایة مؤخرة الجیش المصرى
 وتركزت قواتھ فوق مرتفعات الطارة داخل الحدود ،1949 انسحب الجیش المصرى من النقب بعد سقوط العوجة في بدایة ینایر

المنسحبة و استمر ذلك  بادة القواتكبیر فى حمایة االنسحاب والتصدى للیھود الذین كانوا یھدفون إلى إ كان لإلخوان دور..المصریة
  .اإلخوان شھداء  و سقط عدد كبیر من مجاھدى،الدور فى رفح و العریش و غزة

التى سجلھا اإلخوان فى فلسطین أنھم حاولوا إنقاذ فلول  ومن أروع المواقف:"وعن ذلك الدور یقول األخ المجاھد حسن دوح
  عند العوجة جیشنا الذى منى بھزیمة منكرة

 طلب منا القائد محمود فھمى نعمة هللا أن ،بھزیمة منكرة فى أعقاب معركة العوجة الشھیرة والتى منى فیھا الجیش " : قائالویكمل
طریق وعرة تفصل   وقد ذھل قائد الجیش من شجاعة اإلخوان وھم یتحملون مشقة،القصیمة لنؤمن مؤخرة الجیش نقتفى أثر الیھود فى

 إننى :ومما أذكره أن اللواء نعمة هللا قال لى. .وعرة المسالك  وكانت الطریق محفوفة بجبال شاھقة،مةمابین الطریق العمومى والقصی
  ." فعجب الرجل من جوابى.. نرجوكم أال تعتقلونا:اإلخوان قلت لھ الأدرى كیف أكافئ

ما رأیك فى دور  جدید سألنىلقد سألنى صحفى قال إنھ سینشر حدیثى فى مجلة ال: " رئیس حزب مصر الفتاه ویقول أحمد حسین
لقد كانوا ھم الذین أنقذوا الجیش المصرى من الوقوع فى كارثة  اإلخوان المسلمین فى معركة فلسطین فأجبتھ بأنھ كان أعظم األدوار حتى

  ." یتراجع عندما حموا مؤخرتھ وھو
 

  :بطوالت ومواقف التنسى   
بصفحتھا األولى صورة لمجاھد األخوان البطل حسین 1948-6-5خ المصریة بتاری نشرت جریدة أخبار الیوم: بطل تل بیوت

أحمد عبد العزیز قائد الفدائیین بنسف  بعد أن تلقى حسین حجازى التعلیمات من] " ھو اآلن اسمھ بطل تل بیوت [ وتحتھا عنوان  حجازى
واألشواك والعقارب مسافة أربعة الفدائیین على بطونھم بین األحجار  مستعمرة تل بیوت زحف حسین حجازى ومعھ أربعة من

  ".نسف المستعمرة وبدون خسائر وعاد لیتلقى تھنئة قائده ولقب بطل تل بیوت كیلومترات حتى تم
  

و ذلك بعد فشل قوات "العسلوج " قریة  استنجد الجیش المصري بقوات اإلخوان السترداد ]: 1948 - 7 -  17[استرداد العسلوج 
المھمة  محمود عبده قائد القوات فى صور باھر األخ یحیى عبد الحلیم باختیار فصیلة لھذه كلف الیوزباشىالجیش فى استردادھا مرتین، ف

وأسفرت المعركة عن جریح واحد ھو األخ یحیى . .الیھود  وتطھیرھا من،فاختار عشرین أخا، و تمكنت المجموعة الصغیرة من استردادھا
  .عبد الحلیم قائد القوة

  :أحمد المواوى قائد عام حملة فلسطینومن شھادة اللواء  
  بعمل عسكري خاص عند مھاجمتكم العسلوج ؟ ھل كلفتم المتطوعین: س
 الشرقي واستولى علیھا الیھود أول یوم الھدنة ولھذا البلد أھمیة كبیرة جدا بالنسبة  نعم والعسلوج ھذه بلد تقع على الطریق:ج

رئیس ھیئة أركان الحرب أرسل إلى إشارة ھامة  الھتمام باسترجاع ھذا البلد حتى أنلخطوط المواصالت وكانت رئاسة الجیش تھتم كل ا
قوة من الشرق  بالھجوم علیھا من كال الطرفین من الجانبین فكلفت المرحوم أحمد عبد العزیز بإرسال  البد من استرجاع ھذا البلد:یقول فیھا

تعاونھا جمیع األسلحة ولكن القوة الصغیرة ھى التى تمكنت من  رة من الغربمن المتطوعین وكانت صغیرة بقیادة مالزم وأرسلت قوة كبی
  .علیھا دخول القریة واالستیالء

  
-10-20ھذا الھجوم فى إشارتھا إلى قیادة الجیش بتاریخ  وصفت قیادة بیت لحم ( :1948 / 10 / 20( تبة اإلخوان المسلمین 

  : تقول1948
األوتوماتیكیة والھاونات وقاذفات  اقعنا الدفاعیة تحت ستار غاللة شدیدة من نیران األسلحةبھجوم عنیف على جمیع مو قام العدو" 

بقیادة  قامت قوة من األخوان المسلمین..وتمكن العدو من االستیالء على مواقعنا بجبل الیمن صدت قواتنا الھجوم..األلغام والمدفعیة الثقیلة
تبة " ًو قد أصدرت قیادة الجیش أمرا بتسمیة الجبل  ." عدو بعد أن كبدتھ خسائر فادحةالمالزم أول خالد فوزى بھجوم مضاد فطردت ال

  ".اإلخوان المسلمین
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  :1948-11- 7جریدة الناس العراقیة فى  شھادة
النظیر من مجاھدى اإلخوان المسلمین فى فلسطین فقد إستولى الیھود فى شمالى غرب  إمتاز الیومان الماضیان ببسالة منقطعة" 

كارم والمالحة وما جاورھا وبذلك أصبح  لحم بعد محاوالت عدیدة على جبل مرتفع یسمى تبة الیمن ویشرف على قرى الولجة وعین تبی
 وقد رأت قیادة الجیش المصرى ضرورة تطھیرھا من الیھود فجندت لذلك عددا من ،الیھود یھددون كل المناطق المحیطة بتبة الیمن

السریة قد قضت على القوة الیھودیة   صور باھر فتقدمت سریة منھم ولم تمر ساعة واحدة حتى كانت ھذهاإلخوان المسلمین فى مجاھدى
 وقد أصدرت قیادة الجیش المصرى أمرا بتسمیة ،تسیطر على منطقة واسعة وغنمت أسلحتھا وذخائرھا وحررت قریة الولجة وأصبحت

  ".تبة اإلخوان المسلمین"تطھیره باسم  الجبل الذى تم
  
قائد   فاتصل األمیراالى محمود رأفت، دیسمبر23ھاجمھا الیھود وأتموا احتاللھا مع فجر  ( :1948-12-23 [ 86استرداد التبة  

  .مجاھدا 35 واستجاب األخوان للنداء وتم تجھیز قوة قوامھا ،القطاع باألخ كامل الشریف
 وفى العاشرة والنصف بدأ ،استردادھا وفشل الھجوم ش وحاولت قوات الجی،48-12-23وبدأت المعركة فى السادسة صباحا یوم 

نجحت  مجموعتین اتجھت إحداھا القتحام خنادق شمال التبة واألخرى القتحام خنادق جنوبھا، وقد اقتحام األخوان للتبة وانقسموا إلى
 ونجح الھجوم فى ،لثالثة بعد الظھرالجیش ھجومھ فى ا  ثم بدأ،المجموعتان فى ھدفھما واحتل األخوان بعض الخنادق شمال وجنوب التبة

بالقنابل الیدویة فى   وتقدم األخوان إلى الخنادق وقد ركب كل منھم السونكى فى بندقیتھ واستعدوا،التراجع اقتحام التبة وأخذ العدو فى
  .بالتھلیل والتكبیر حتى أسكتوا نیران العدو تماما وارتفعت أصواتھم. .أیدیھم

  . شھداء5األخوان فى ھذه المعركة   واستشھد من، قتیل500المعركة وبلغ قتلى الیھود فى ھذه 
ًبالء حسنا وكان  ) 86معركة التبة (أبلى اإلخوان المسلمون فى ھذه المعركة  لقد " :یقول المؤرخ الفلسطیني عارف العارف

  ." كبیر من الشھداء عدد ولقد سقط من اإلخوان المسلمین ومن الجنود النظامیین ،فیھا كامل إسماعیل الشریف یقودھم
  
  :بعد قرار حل اإلخوان اإلخوان المجاھدون 
المجاھدین من اإلخوان فى  وھناك موقف آخر تنحني لھ الرؤوس إجالال ذلك ھو موقف األبطال " :محمد شوقى زكى ویقول 

زمة كانت قد أخذت بخناق الجیش  وخاصة أن األ،یتخاذلون عن معونة الجیش حرب فلسطین بعد قرار الحل فقد ظنت القیادة أنھم سوف
الحل وخاصة عندما ھددت جیوش  أظھروا روحا عالیة ووطنیة مثالیة واستماتوا فى القتال والدفاع فى جمیع المواقع بعد ولكن اإلخوان

  ". الیھود حدوده الشرقیة
الجنوب لمالقاة   كیلو إلى100 یقرب من  أرسلتھم من دیر البلح إلى ما"قائد عام الحملة بعد المواوى من شھادة اللواء فؤاد صادق

  :الھجوم اإلسرائیلي على العریش فاستبسلوا وأدوا واجبھم تماما
  فى أي تاریخ أرسل الباشا اإلخوان لیحموا العریش ؟: س
  1948دیسمبر  30 – 26فى المدة من : ج
 فماذا كانت 1948 دیسمبر 30-26ن فى ھؤالء المتطوعی  دیسمبر وتقرر سعادتكم أنكم أرسلتم8أمر حل اإلخوان صدر فى : س

  ؟ الروح المعنویة بعد أمر الحل
 المعنویة  أنا جاوبت على كده وقلت أنھم قاتلوا ببسالة ولم یؤثر قرار الحل على روحھم:ج
  

 :وھذه بعض التواریخ التي سطر فیھا اإلخوان أروع البطوالت
جنوبي دیر ) كفار دیروم ( لإلخوان ضد الیھود في مستعمر  معركة كفر دیروم األولى بدأت أول معركة 1948-4-10في * 

 .ًشھیدا من اإلخوان ) 12( وفیھا استشھد . .البلح
من المجاھدین  ) 46( الثانیة بقیادة البطل أحمد عبد العزیز واستشھد فیھا ) كفار دیروم (  كانت معركة 1948-5-13في * 

 .آخرین ) 30( وجرح 
ً كمینا لقافلة یھودیة حول المستعمرة بقیادة المجاھد علي صدیق واستولوا على كمیة ضخمة  نصب اإلخوان1948- 5-15وفي *

 .من المصفحات والذخائر
 ً. یوما35 أي إن اإلخوان سبقوھم بـ ، دخل الجیش المصري إلى فلسطین بقیادة اللواء أحمد المواوي1948-5- 15وفي * 
ود عبده بعملیات ضخمة في بئر سبع منھا تدمیر جسر على أحد الودیان ھناك  قام اإلخوان بقیادة المجاھد محم1948- 5-20وفي *

 من جنود 70 وقام المجاھد علي صدیق بتدمیر مصفحة یھودیة وبداخلھا ،أثناء المرور قافلة یھودیة علیھ وغنموا الكثیر من المصفحات
 .الیھود

م ودارت معركة بین اإلخوان والیھود أسفرت عن على طریق بین لح) رامات راحیل (  نسفت مستعمرة 1948- 5-26وفي * 
 . من جنود الیھود مقابل شھید واحد100مقتل أكثر من 

) حسین حجازي ( في عملیة جریئة توالھا األخ المجاھد ) تل بیوت (  قام المجاھدون بنسف مستعمرة 1948-6-3وفي * 
 .)بطل تل بیوت ( َ وسمي ،وأشادت الصحف وقتھا ببطولتھ

 . قبل النقراشي الھدنة األولى بین العرب والیھود1948-6- 11وفي * 
( استنجد الجیش المصري بقوات اإلخوان بقیادة أحمد عبد العزیز السترداد قریة ) معركة العصلوج  ( 1948-7-17وفي * 
ت مجموعة صغیرة من  وتمكن،الحصینة التي احتلھا الیھود في أیام الھدنة، وذلك بعد فشل قوات الجیش في استردادھا) العصلوج 

 . وفر منھا الیھود مذعورین ودخلتھا قوات الجیش مرة ثانیة،اإلخوان بقیادة المجاھد یحیى عبد الحلیم من استردادھا
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 أراد الیھود احتالل مرتفعات جبل المكبر التي تقع جنوب شرقي القدس بالقرب من قریة صور باھر التي 1948- 8-18وفي * 
دى لھم المجاھدون بقیادة المجاھد محمود عبده ومن بعده البطل أحمد عبد العزیز، ودارت المعارك بینھم على سیطر علیھا اإلخوان، فتص

 . وفشل الھجوم وتكبد الیھود خسائر كبیرة،مدار یومین كاملین
بعد معركة ) تبة اإلخوان ( الحصینة وأطلق علیھا اسم ) تبة الیمن (  تمكن مجاھدو اإلخوان من استرداد 1948-10- 20وفي * 

 .من اإلخوان) ثالثة ( استشھد فیھا 
 استشھد البطل أحمد عبد العزیز بإطالق الرصاص علیھ من إحدى نقاط الحراسة في واقعة مریبة كان 1948-8- 22وفي لیلة * 

 . صالح سالم- یصاحبھ فیھا الضابط 
فاضطر الجیش إلى التخلي عن مناطق ) تقاطع الطریق (  ھجم الیھود على قوات الجیش المصري عند 1948-10- 14وفي * 

 وظلت محاصرة حتى نھایة 1948- 10-16حیث حاصرھا الیھود في ) الفالوجا ( جندي في  ) 5000( ًالمجدل واسدود تاركا قوة قوامھا 
 !!! وكان من بین المحاصرین الضابط جمال عبد الناصر ،الحرب

 
استنجدت قیادة الجیش بقوات اإلخوان التي غامرت باختراق الحصار  وعندما ساءت أحوال القوة المحاصرة 1948- 11-13في * 

 واستقبلھم ،في رحلتین على الجمال تحت قیادة المجاھد المعروف الحضري ونجحوا في إیصال أكثر من مائة صندوق من المؤن إلیھم
 إن الجیش كلھ لن ینسى ما قام بھ :د الناصر وقال جمال عب،الضباط والجنود بفرحة ال توصف على حد تعبیر اللواء سید طھ قائد القوات

 .اإلخوان
 
 وصدرت األوامر إلى قیادة اإلخوان المجاھدین بضرورة سحب ، تغیرت قیادة الجیش المصري في فلسطین1948-11- 11وفي * 

الجیش افھموھم أنھا  وعارض اإلخوان تلك األوامر لما فیھا من أخطار جسیمة ولكن قادة ،اإلخوان من مواقعھم وإرجاعھم للمعسكرات
في أوائل دیسمبر ) تبة الشیخ نوران(تعلیمات علیا صادرة من القاھرة ولیست قابلة للنقاش أو التعدیل، ولم تمض أیام حتى احتل الیھود 

 . وفشل الجیش في استردادھا1948
 
 ،ان واعتقالھم في معسكراتھم صدر قرار حل اإلخوان المسلمین في مصر ورافقھ سحب المجاھدین من المید1948 -12- 8وفي * 

 .وسلمت األسلحة إلى قیادة الجیش
 
 .بدون قتال ) 2كم700(  وبذلك فقد الجیش مساحة قدرھا ،دون قتال) تلة جمة (  احتل الیھود 1948-12- 15وفي * 
 

عین لخطورة وعند وصول الشیخ محمد فرغلي للقاھرة طلب عبد الرحمن عزام أمین الجامعة العربیة سرعة إعداد المتطو* 
   وسیق الشیخ محمد فرغلي مع اإلخوان إلى المعتقالت ً، ولكن النقراشي رفض الفكرة من أساسھا وأوقفھا تماما،الموقف

 
وفشلت قوات الجیش في استردادھا بعد محاولتین فاستدعى اإلخوان إلنقاذ  ) 86التبة (  احتل الیھود 1948-12- 23وفي * 

 خطوط مواصالت الجیش، وكان اإلخوان یومئذ معتقلین في معسكراتھم بأوامر القیادة السیاسیة في ًالموقف، خصوصا أن التبة تتوسط
 حسن دوح وإخوانھ من استرداد الموقع وتسلیمھ للجیش المصري، -القاھرة، واستجاب اإلخوان للنداء واستطاعوا تحت قیادة المجاھد

 .توبعد إتمام المھمة عاد اإلخوان مرة أخرى إلى المعتقال
والطریف المحزن أن بعض اإلخوان قد جرحوا في المعركة قد تم نقلھم إلى القاھرة للعالج ولكن البولیس السیاسي أشار بنقلھم من 

 .المستشفیات إلى معتقل الطور لیشاركوا إخوانھم المعتقلین ھناك
 لكن الحكومة ،یاشین رفیعة المستوى لإلخوانًوبعد ھذه المعركة تقدم القائد العام اللواء فؤاد صادق إلى الحكومة طالبا منح ن

ًجندیا من اإلخوان تحت اسم جماعة  ) 15(  تحمل أسماء 1949ماطلت، غیر أن القائد الشجاع أصر فصدرت النشرة العسكریة في مایو 
  .المتطوعین المصریین

 
قب كان لإلخوان دور كبیر في حمایة  بعد احتالل الیھود للفالوجا وبدایة انسحاب الجیش المصري من الن1949-12- 26وفي *

 وسقط عدد من ، واستمر ذلك الدور في رفح والعریش وغزة،االنسحاب والتصدي للیھود الذین كانوا یھدفون إلى إبادة القوات المنسحبة
 .مجاھدي اإلخوان شھداء

 
 . تلقى اإلخوان نبا اغتیال الشھید حسن البنا1949 -2 - 13وفي * 
 
 وبعد انتھاء عملیة التسلیم، حملتھم السیارات إلى ،ت التعلیمات لإلخوان بتسلیم المعسكر الذي یقیمون فیھ جاء1949-2-14وفي * 

  حیث كان في انتظارھم قوة من الضباط أخبرتھم بإعداد عنبر للمبیت لھم ھناك حتى یستأنف السیر في الصباح ،رفح
 وصدور أوامر باعتقال ،كة ومحاصر بقوات معھا المدافع الرشاشةوفي الصباح فوجئ اإلخوان بالعنبر محاطا باألسالك الشائ* 

 .اإلخوان
 
 . وقعت الھدنة الدائمة بین العرب والیھود في رودس1949-2- 24وفي * 
  . فبدأت عملیات اإلفراج عنھم في بطء شدید، نقل المعتقلون إلى العریش حتى سقطت حكومة عبد الھادي1949-6- 28وفي * 
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التي ركز علیھا اإلمام حسن البنا لجماعة اإلخوان المثل الحقیقي للمسلم الذي یبذل كل شيء من أجل أن یحقق لقد أعطت التربیة 
برغم العمالة ) حي على الجھاد ( أھداف تلك التربیة على الواقع الملموس، بل یسبق اآلخرین إلى الركب وال یتأخر وال یبطأ عن نداء 

  .ت في ضیاع فلسطین ومنع األبطال من السیر في خطى التحریرالبینة لحكام العرب آنذاك التي ساھم
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  المبحث الرابع
  

  تقویم اإلمام الشھید
  للحرب بین العرب والیھود في فلسطین

تواترت األخبار من فلسطین بعد دخول الجیوش العربیة إلیھا، بأنھا لم تكن جادة في تطھیر فلسطین من رجس الیھود، ولم تقدر   
قوتھم وعددھم في فلسطین، وأنھا جمعت السالح من معظم المجاھدین من أھل فلسطین وأبعدتھم عن ساحات الجھاد، وھم حقیقة الیھود و

  .أحق بھا وأھلوھا
ًوأیقن أیضا رحمھ هللا التآمر العالمي على أھل فلسطین وقضیتھم، وتأكد لدیھ غدر بریطانیا وخیانتھا لھذا الشعب المسلم سلیم   

ھر لھ وللجمیع أن الضابط اإلنجلیزي كلوب باشا قائد الجیش األردني قد أصبح ھو بالفعل القائد العام للجیوش العربیة النیة والطویة، وظ
  .التي دخلت فلسطین، وكشف ھو وغیره السالح الفاسد الذي زود بھ الجیش المصري

على المتطوعین المجاھدین من اإلخوان لقد اجتمعت ھذه األدلة لألستاذ البنا، فأدرك طبیعة المؤامرة على أھل فلسطین و  
  .المسلمین، وأن ھذه الجھود تضیع سدى ألن اإلسالم مستبعد عن الحكم والسیاسة

لقد وصلت لإلمام الشھید رسالة عن بطوالت اإلخوان المجاھدین في فلسطین، وعن بعض الذین استشھدوا فدمعت عینھ،   
 لھم هللا فیما ھم فیھ وفیما ینتظرھم، وإن معركتھم الكبرى .. لھم هللا في إیمانھم وجھادھم..لھم هللا ھؤالء األبرار: وتقلص فكاه وبكى وقال

ًال تزال أمامھم مع الفجرة من حكامھم الذین یخشونھم أشد من خشیتھم للیھود، مع الذین ال یعرفون معروفا وال ینكرون منكرا، مع فاروق  ً
ًتعمار جمیعا، إن ھذا الدم العزیز المسفوح لن نجني لھ ثمرة ما دامت ھذه األوضاع وجیش فاروق وبولیس فاروق، وتالمذة مناھج االس ً

ًالفاسدة، وما دام اإلسالم غریبا في دیار المسلمین، إنھم یبذلون دمھم في سبیل هللا في معركة زمامھا بأیدي قوم ال یبالون باإلسالم، وال 
  . وال أحسب أن غربتھم ستطول.. غرباء..غرباء .. إنھم غرباء..ًیبالون أن یتخذوا إلى هللا سبیال

َإن إسرائیل ستقوم ألن حركتھا حركة عقیدة رسمت برنامجھا واستنفرت قواھا، ولم تخش في یھودیتھا لومة الئم، فأنى لھؤالء   
بون وال ظھر لھم، بل إنھم  إنھم یحار..القلیل المستضعفین أن یصلحوا، أو حتى أن یستروا ما ھو محیط بھم من الفساد والتحلیل والخذالن

 .. طویل رھیب، وھذا الدم العزیز المسفوح ال یعوض..ّلیسوا آمن على ظھرھم منھم على خط النار من عدوھم، إن الطریق طویل
إلسالم كما والمعركة الكبرى، معركة اإلسالم التي ربینا لھا ھذا الشباب ال تزال أمامھ، أما إسرائیل فستقوم، وستظل قائمة إلى أن یبطلھا ا

 ووهللا لوال اإلشفاق على مشاعر شبابنا المؤمن .. ذلك طریقنا الذي ال یجوز أن تفتننا عنھ وجوه المعارك والبطوالت.أبطل غیرھا
شبابنا للقتال ونحن نعلم مصیر المعركة، وأنا أصحاب رسالة ترفض األمل  أننا بعثنا: المتحمس، ولوال جھاالت الناس ألعلنتھا صریحة

ب في كل سیاسیة ال یحكمھا اإلسالم، وفي كل جھاد ال تحكمھ كلمة هللا، وإن على شعوبنا أن تمیز بین ذوي العقیدة المجاھدین وبین الكاذ
ًعبث المتحللین من ساسة وعسكریین، وأننا إنما نحتسب ھذا الدم العزیز المسفوح إعذارا إلى هللا وتذكیرا لھذه األمة، إن كانت تنفع  ً

   .الذكرى
  . القاھرة”المسلمون“ نشرة مستلة من مجلة 13-11ظر محنة اإلسالم ص ان“

  
  شھید یرثي الشھداء السابقین" البنا"

ھذه الكلمة المشرقة في حفل تأبینھم وفي " البنا"حین استشھدت أول مجموعة من اإلخوان المجاھدین في فلسطین، كانت لألستاذ   
  :رثائھم

  ً وجھا لوجھ..من وحي الشھداء
ْأم“   ََ نكم ویعلم الصابرین ِ وا م ُ د َ جاھَ ین ِ خلوا الجنة ولما یعلم هللا الذ ْ بتم أن تد ِ ِ حس ِ َّ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ََ ْ َْ َّ َ َ ْ ُُ ْ َّ ُ َ ُُ ِ َ   .”142: آل عمران“ ”َ
ٍأمام حقائق الدعایة وجھا لوجھ البد من امتحان لحقیقة إیمان المؤمنین، ودعوى اإلیمان وحدھا ال تكفي في قلیل أو كثیر،    ً“َ ن  َومِ

َ نِین ِ م بمؤم ْالناس من یقول آمنا با وبالیوم اآلخِر وما ھُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ِ َّ َُّ  وھذا ناموس من هللا الذي ال یتغیر، وسنتھ التي ال تتخلف، ”8:البقرة“ ”ُ
َ ونبلو أخباركم“ نكم والصابرین َ مِ ین ِ د ْولنبلونكم حتى نعلم المجاھِ ْ َ ُْ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َّ ََ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ ْ َ ُ َِ   .”31:محمد“ ”ِ

وھؤالء المؤمنون ھم الذین یستطیعون أن یتمثلوا معنى اإلیمان، ویحسنوا التعبیر عنھ ألنفسھم وللناس، ومن ھؤالء من یصدق   
فیھ معنى اإلیمان حتى یتذوق حالوتھ ویجد طعمھ، ویستشعر برده على فؤاده، كما یحس بحرارتھ ودفئھ ونوره وإشراقھ، ولكن ھذا كلھ ال 

ما اتصل بالجھاد والشھادة والموت في سبیل هللا، : ً یقف المرء وجھا لوجھ أمام حقائق اإلیمان العملیة، وأوضح ھذه الحقائقیكفي، حتى
  .ًوالعزوف عن متع الحیاة الدنیا؛ إیثارا لما عند هللا

هللا لجواره في حادث انقالب الذي اختاره " حسین الحلوس"وھؤالء الشھداء االثنى عشر، ومن قبلھم الشھید العزیز السید األخ   
ً قد أوقفونا نحن اإلخوان وأوقفوا أسرھم الكریمة، وأوقفوا األمة المصریة كلھا أمام حقائق اإلیمان وجھا ..سیارة المؤن والمھمات بسیناء

  .لوجھ
ِفإ“إن من حقائق اإلیمان األولى أن الموت حق، وأن األجل محتوم، وأن العمر واحد، ال ینقص وال یزید    َذا جاء أجلھم ال َ ْ ُ َ َ َُ َ َ

َ مون َ ساعة وال یستقدِ ُیستأخِرون ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ ََ ً ُ وأن الجبن لن یؤخر الوفاة، وأن الشجاعة لن تدني الموت، وأن قدر هللا من وراء ذلك ”34:األعراف“ ”ْ
رككم الموت ولو كن“َّكلھ، وال راد لقضائھ وال معقب لحكمھ  ْ ْأینما تكونوا ید ُ ُّ ُ ُ َ َْ َ ْ َ ُ َ َْ ُْ ُ ِ ةٍَ َ َّتم فِي بروج مشید ُّ ُ َُ ٍُ َ قالوا إلخوانِھم “ ”78: النساء“ ”ْ ین ِ ْالذ ِ َ ِْ ُ ََّ

َ قِین ِ كم الموت إن كنتم صاد ِ ْ أنفس رؤوا عن ْ وا لو أطاعونا ما قتِلوا قل فاد ُ َوقعد ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ُْ ْ ُ ُ ْ َِ َ ْ ُ َُ َ ُ ُ َ ََ ً، ولن یستطیعوا أن یدرأوا طبعا، ومن لم ”168:آل عمران“ ”َُ
  .ت بغیرهیمت بالسیف ما
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ًومن حقائق اإلیمان األولى أن هللا تبارك وتعالى كتب على المؤمنین كتابا الزما، فریضة محكمة أن یقاتلوا في سبیل الحق، وأن    ً
ٌیدافعوا، وأن یجاھدوا في سبیل هللا تعالى، حتى تعلو كلمتھ وترفع رایتھ، وأن من نكص عن ذلك فلھ عذاب ألیم في الدنیا بالصغار، و ٌ َ في ََّ

و شر لكم وهللا “اآلخرة بالجحیم والنار  و خیر لكم وعسى أن تحِبوا شیئا وھُ وا شیئا وھُ و كره لكم وعسى أن تكرھُ ُكتِب علیكم القِتال وھُ َ ٌّ َ َ ْ ُّ َ َ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ُ ُُ َ ً َ ُ ُ َ ً َ ْ َ ُ ُ َ ُ َُّ َّ َّ ْ ََ َ
َ ُیعلم وأنتم ال تعلمون ْ َ ْ ََ ََ ُ َْ ْ َّ هللا اشت“ ”216:البقرة“ ”َُ َإن ْ َ ِ َ َ فِي سبیل هللا فیقتلون َّ لھم الجنة یقاتِلون َ أنفسھم وأموالھم بأن نِین ِ َ المؤم ن ُرى مِ ُ ْ َ َ ُْ َّ ْْ َ َ َُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ ْ ْ

ر ِ َ هللا فاستبش ن هِ مِ ِ ْ أوفى بعھد ا علیھِ حقا فِي التوراةِ واإلنجیل والقرآن ومن ً َ وعد ُویقتلون ْ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ْ َّ ََ َ ُ ّ ِْ ِ َِ ْ َ ُِ ِ و الفوز ً ي بایعتم بھِ وذلِك ھُ كم الذِ ُوا ببیعِ ُ ُْ َ َ ْ َ َ ْ ََ َْ ََّ ِ ِْ ُ
یم ِ ُالعظ َ   .”111 :التوبة“ ”ْ

ًحقائق اإلیمان األولى أن من مات في سبیل هللا أو قتل مجاھدا فھو شھید، حي یرزق عند هللا تبارك وتعالى، وأنھ ال یجد  ومن   ُ َ
ْقرصة نملة فإنھ ال یفتن في موتھ، وأنھ یبعث یوم القیامة بكلمھ وجروحھ ودمائھ من الموت إال كما یجد اإلنسان الحي الحساس من 

الطاھرة الزكیة، اللون لون الدم والریح ریح المسك، وأن لھ عند هللا تبارك وتعالى من المثوبة واألجر أفضل مما عند هللا لسائر الذین 
َ الم“ماتوا بغیر شھادة  ن َ مِ ون دُ ُال یستوي القاعِ ْ َْ َْ ِ َ ھم فضل هللا َ َ فِي سبیل هللا بأموالِھم وأنفسِ ون دُ َ غیر أولِي الضرر والمجاھِ نِین ِ ُؤم َ ْ َّْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ُ َْ ُِ ِْ َ َ ُِ ِِ ِ ْ َِ ْ

َ ین ِ د َ هللا الحسنى وفضل هللا المجاھِ رجة وكال وعد َ َ د ین ِ د ھم على القاعِ َ بأموالِھم وأنفسِ ین ِ د َالمجاھِ ُ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُْ ْ ْ َ ُْ َُ ْ َْ َ َُ ُ ًّْ ً َ َِ ِ یماِ ِ َ أجرا عظ ین ِ د ً على القاعِ َ ً ْ ََ َ ْ رجاتٍ منھ * َ َ ُد ْ ِّ َ َ
َ هللا غفورا رحِیما ًومغفِرة ورحمة وكان َّ ً َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ً ُْ َ   .”95 :النساء“ ”ً

  
  الملوك والزعماء یشھدون ببسالة اإلخوان في فلسطین

 الرائع لمجاھدي اإلخوان المسلمین في ھذه عینة مختارة من الشھادات التي أجمعت فیھا األمة على االعتراف بالدور البطولي  
م البعض   أن اإلخوان لم -  دون دلیل أو برھان -نصرة فلسطین، ومن الغریب أنھ رغم ھذا التاریخ الناصع لدعوة اإلخوان المسلمین یزعُ

  .ًیقدموا شیئا لفلسطین، ولیست لھم أیة مساھمة في نصرة شعبھا المجاھد
  جاللة ملك السعودیة فیما بعد - العزیز آل سعودشھادة األمیر فیصل بن عبد : ًأوال

ُحضر مندوب الدعوة المؤتمر الصحفي، الذي دعي :  ما نصھ30/2/1951 بتاریخ 4 القاھریة بعددھا رقم ”الدعوة“نشرت مجلة   
 مساء یوم الجمعة  بدار المفوضیة بالقاھرة في- وزیر خارجیة المملكة العربیة السعودیة -إلیھ صاحب السمو الملكي األمیر فیصل 

الماضي، وقد انتھز مندوب الدعوة ھذه الفرصة، وسأل األمیر فیصل عن رأیھ في المجاھدین من اإلخوان في حرب فلسطین، وقد الحظ 
على َّالمندوب أثر المفاجأة على وجھ سموه؛ ألنھ في الواقع كان ال یتصور أن یوجھ إلیھ مثل ھذا السؤال، ورغم ھذا ابتسم األمیر، وأجاب 

َ “: ماذا ترید یا أخي مني أن أقولھ عن أبطال جاھدوا بأنفسھم وأموالھم في سبیل هللا، أما یكفیك وعد هللا لھم: "ًسؤال مندوبنا قائال ین ِ َّوالذ َ
َ نِین ِ َّ هللا لمع المحس ینھم سبلنا وإن ِ وا فِینا لنھد ُ د ْجاھَ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َْ َ َ ََ ِ َ َّ َ جھادھم وما قاموا بھ من دور البطولة التي لم ، ولقد سمعنا أخي عن ”69: العنكبوت“ ”َْ

  ."نسمع عنھا إال في صدر الدعوة األولى
   ملك األردن- شھادة الملك عبد هللا : ًثانیا

 بل جیش فاروق في ..ًعفوا! ھل تقول لي أین حارب جیشكم؟: "في حدیثھ مع الصحفي المصري زكریا لطفي جمعة دار اآلتي  
ي مدینة عربیة لیس فیھا أي یھودي واحد، ثم وفقتم عند مجدل عسقالن حتى جاء الیھود وأخذوھا منكم، لقد دخلتم غزة وھ! ؟1948عام 

ًوجعلتم من قائد جیشكم الضبع األسود أسطورة عسكریة، بینما ھو لم یدخل معركة واحدة، ولم ینتصر على الیھود في اشتباك واحد، ولوال  ً
ًالخلیل وبیت لحم لكان سجل فاروق في حرب فلسطین ال یشرفھ كثیرااألعمال الفدائیة لإلخوان المسلمین بجوار  ُّ مذكرات الزعماء “" ِ

  .”304عبد العظیم رمضان، ص : والسیاسیین
  

   مفتي فلسطین-شھادة الحاج أمین الحسیني : ًثالثا
 لیدلي - مفتي فلسطین - یني وأمام المحكمة التي كانت تحاكم اإلخوان المسلمین في قضیة السیارة الجیب وقف الشیخ أمین الحس  

  :بالشھادة التالیة
  ؟ھل كان لجماعة اإلخوان المسلمین حركة مشاركة في حرب فلسطین: س  
 كان لإلخوان المسلمین حركة مشاركة في حرب فلسطین منذ البدء، وقاموا بدعایة لھا، ثم شاركوا بأنفسھم في سنة ..نعم: ج  

ویخدمونھا  ً وذخیرة، وذھب فریق منھم إلى الجھاد ھناك، واستمروا على ذلك یعنون بالقضیةًم أثناء الجھاد ھناك، وجمعوا أسلحة1936
  .بأنفسھم وبجھودھم حتى النھایة

 یستعینون ببعض اإلخوان في جمع األسلحة -  كالمرحوم عبد القادر الحسیني أو غیره -ھل كان بعض رجال الھیئة العربیة : س  
  ؟وشرائھا

در الحسیني بك وغیره یستعینون باإلخوان المسلمین في شراء األسلحة والذخیرة، ویدفعون ثمن ھذه  كان عبد القا..نعم: ج  
  .األسلحة

  ؟ھل كان اإلخوان المسلمون في أول جھادھم على صلة بعبد القادر الحسیني بك قبل دخول الجیوش النظامیة: س  
  .ي معركة القسطل كان لھم صلة، وحارب فریق منھم معھ، وبعضھم استشھد ف..نعم: ج  
  ؟وھل استمروا یجاھدون بعد دخول الجیوش العربیة: س  
  .نعم: ج  
  .”179 – 172 حقیقة النظام الخاص ص - أقوال كبار الشھود- قضیة السیارة الجیب“  
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ل لقد كان للشیخ حسن البنا وأتباعھ ومریدیھ في نصرة فلسطین والدفاع عنھا جھود مشكورة وأعما: "وفي شھادة أخرى یقول  
مبرورة، كلھا مآثر ومفاخر، سجلھا لھم التاریخ بحروف من نور، وقد بذلوا على ثرى فلسطین مع إخوانھم المجاھدین من أبناء األمة 
ًالعربیة واإلسالمیة دماء زكیة، ومھجا غالیة، واستشھد منھم عصبة كریمة كانت من الرعیل األول الذین نفروا خفافا وثقاال لنجدة  ً ً ًً

كوا الطریق الذي سلكھ المجاھد الكبیر الشھید أحمد عبد العزیز وصحبھ األبطال األحرار، وكان ثباتھم في مقارعة العدو فلسطین، وسل
ومقاومتھ واستماتتھم في صد عادیتھ مضرب المثل في قوة الشكیمة ومضاء العزیمة، فكانوا كما قال هللا تعالى في وصف عباده المؤمنین 

ِ“ ..المجاھدین المخلصین یالم ِ لوا تبد َّ ر وما بد ِ نھم من ینتظ نھم من قضى نحبھ ومِ وا هللا علیھِ فمِ دُ قوا ما عاھَ َ َ رجال صد نِین ِ َ المؤم ًن ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ ُْ َ ُْ َ َ َُ ٌ ِ ْ” 
  .”م13/12/1951 بتاریخ -مجلة الدعوة القاھریة“ ”23: األحزاب“

  
   مصر العربیةأول رئیس لجمھوریة  -شھادة اللواء محمد نجیب: ًرابعا

 ھذا الشباب المؤمن - ما حییت -ولست أنسى : "م وراح یقول13/2/1953وقف الرئیس نجیب على قبر الشھید حسن البنا یوم   
القوي في معارك فلسطین، یقتحم على العدو أقوى الحصون، ویسلك في قتالھ أعصى السبل، ویتربص بقواتھ وجحافلھ كل طریق، 

مجلة “" والصعاب وما ال یستطیع احتمالھ إال من امتألت نفسھ بعظمة األحد الخالد، ووجد قلبھ حالوة اإلیمانویحتمل في ذلك من المشاق 
  .”الدعوة المصریة

  
   الحزب الوطني-" فتحي رضوان"شھادة السیاسي المصري الكبیر : ًخامسا

لحاكم العسكري في فترة الحرب مع الصھاینة ھو إن النقراشي باشا ا: "من بیان للجنة العلیا للحزب الوطني بمناسبة حل اإلخوان  
 - من قتل حسن البنا“ ."الذي یحل ھیئة اإلخوان المسلمین الذین حاربوا في فلسطین ضد الصھاینة كأشجع وأقوى ما یكون المحاربون

  .”424 ص -  محسن محمد
  

  عیم حزب الكتلة السعدیةز -  شھادة مكرم عبید باشا: ًسادسا
مائة وأربعة من : "ًم أرسل رسالة مفتوحة للحاكم العسكري المصري آنذاك قال فیھا3/9/1949لصادرة في في صحیفة الكتلة ا  

متطوعة اإلخوان المسلمین المنضمین إلى قوات الجامعة العربیة إلنقاذ فلسطین دخلوا أرض المیعاد قبل دخول الجیوش العربیة ببضعة 
ًعرب وأراضیھم في جبھة تمتد شماال من رفح إلى المجدل؛ أي أكثر من سبعین كیلو مترا َّأشھر، تولوا خاللھا حمایة كل شبر من قرى ال ً

َ سلْ قادة الجیوش وحماة القدس من حمل ألبطال الفالوجا المؤن واإلمداد ..حتى إذا وثبت جیوشنا البواسل كانوا ھم الفدائیین في المقدمة َ
  ." شیاطین النقبوكان الیھود یطلقون علیھم! وھم محاصرون غیر ھؤالء؟

  
  ئیس حزب مصر الفتاةر - شھادة األستاذ أحمد حسین: ًسابعا

لقد سألني صحفي قال إنھ : "- المرشد العام لإلخوان المسلمین بعد اإلمام البنا -من برقیة لھ ألسرة المستشار حسن الھضیبي   
 في معركة فلسطین؟ فأجبتھ بأنھ كان أعظم األدوار، حتى ما رأیك في دور اإلخوان المسلمین:  سألني..”الجدید“سینشر حدیثي في مجلة 

 جابر -  اإلمام الممتحن..الھضیبي“ ."لقد كانوا ھم الذین أنقذوا الجیش المصري من الوقوع في كارثة عندما حموا مؤخرتھ وھو یتراجع
  .”143 ص -  رزق

  
  ریینوزیر المعارف وبحزب األحرار الدستو -  محمد حسین ھیكل.شھادة د: ًثامنا

م تمت شعبیة جماعة اإلخوان المسلمین بتأییدھا للثورة الفلسطینیة، فقد بادر فدائیو الجماعة بالتطوع، 1948بحلول نھایة عام   
  .”290 ص -  محسن محمد -من قتل حسن البنا “ ."ًمعتبرین الحرب بین العرب والیھود حربا دینیة، فاشتركوا فیھا، وخاضوا غمارھا

 
  مدیر مكتب رئیس مصر للمعلومات - مصطفى الفقي .شھادة د: ًسعاات

 حقیقة تاریخیة؛ ھي أن طالئع المتطوعین ”الصھیوني“ویردد اإلسالمیون في معرض الحدیث عن الصراع العربي اإلسرائیلي "  
 إسھامھم القومي ، مؤكدین بذلك أن1948من اإلخوان المسلمین بادرت قبل غیرھا بالمشاركة الفعلیة في أول حرب عربیة صھیونیة عام 

  .”16: ص تجدید الفكر العربي،“ ."ًّیأتي تلقائیا من خالل رؤیة إسالمیة
م، وسبقتھا مجموعات من فدائیي ومتطوعي الدول، وفي مقدمتھم 1948دخلت الجیوش العربیة كما تعلمون إلى فلسطین سنة "  

  .”94 : ص- تجدید الفكري العربي“ ."اإلخوان المسلمین في مصر
ار اإلسالمي ولجماعة اإلخوان المسلمین في تاریخھم بعض النقاط التي تحسب لھم، فھم الذین بادروا للمشاركة في إن للتی"  

 :، ص1990مجلة منبر اإلسالم، إبریل “ ."م، وكان الفدائیون أثناء الحرب من اإلخوان المسلمین1948الحرب الفلسطینیة األولى عام 
52”.  
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  القیادي بحزب البعث العراقي – شھادة منیف الرزاز: ًعاشرا
ال یمكن أن نتصور أن ھناك حركة دینیة إسالمیة حقیقیة ومنصفة، تقبل أن تقف موقف المھادن من اإلمبریالیة والعدو “  
ً وفي الواقع فإننا نجد في تراث الحركات الدینیة كحركة حسن البنا نضاال شدیدا ضد الصھیونیة في فلسطین وضد اإلنجلیز..الصھیوني ً 

  .”132 :م؛ وانظر الحركة اإلسالمیة وقضیة فلسطین، زیاد أبوغنیمة، ص7/1/1979مجلة الدستور بتاریخ “ ."في قناة السویس
  

 شھادات صھاینة
 : فیقول48وكانت لھ مشاركة في حرب فلسطین " حد السیف"كتابھ  شھادة الكولونیل الیھودي ناتنیال لورك في -1
َّالذین یعتبرون االستعمار والصھیونیة ألد أعداء اإلسالم،  قام بھا اإلخوان المسلمون،أول مشاركة مصریة في حرب فلسطین " 

 من قتل -محسن محمد“"المسلمین یمتازون بروح قتالیة متعصبة، وكانوا على استعداد واضح للتضحیة بالحیاة وكان محاربو اإلخوان
 .”290  ص- حسن البنا؟

  
  :شھادة صھیونیة صریحة -2
 .”صھیوني مع ضابط مصري أسیر ئدمن حوار لقا“
  ھل أستطیع أن أسأل لماذا لم تھاجموا قریة صور باھر؟: الضابط المصري ألھس

ًإطراقة طویلة، ثم قال أطرق القائد ًقوة كبیرة من المتطوعین المسلمین   إننا لم نھاجم قریة صور باھر؛ ألن فیھا..أجیبك بصراحة: ً ً
  المتعصبین
 !مواقع أخرى فیھا قوات أكثر وفي ظروف أصعب؟ وماذا في ذلك؟ لقد ھجمتم على: ًأل فوراُدھش الضابط المصري وس 

ھؤالء المتطوعین من المسلمین المتعصبین یختلفون عن غیرھم من  إن ما تقولھ صحیح؛ لكننا وجدنا أن: أجابھ القائد اإلسرائیلي
ھو ھوایة یندفعون إلیھا  ة یمارسونھا وفق األوامر الصادرة إلیھم؛ بلًیختلفون تماما، فالقتال عندھم لیس وظیف ..المقاتلین النظامیین

 .”32-31 ص:  عبدالودود یوسف-قادة الغرب یقولون“ "بحماس وشغف جنوني
  
 شھادة الیھودي موشیھ شارون -3

نذ أكثر من نصف إن الجھود التي بُذلت م: " قال1979عام  في ندوة نظمھا معھد شیلواح في جامعة تل أبیب في كانون الثاني
وغیرھما من علماء  المسلمین، من أمثال مفتي فلسطین األسبق الشیخ الحسیني، والشیخ حسن البنا في مصر، قرن بواسطة علماء الدین

العالم اإلسالمي إلى جانب العرب الفلسطینیین باسم اإلسالم، وباسم  المسلمین، والتي مازالت حتى اآلن كان لھا تأثیر كبیر في كسب
 .”فلسطین الحركة اإلسالمیة وقضیة“ "المقدسة اإلسالمیة ایة األماكنحم

  
 القدس شھادة الیھودي دوف جوزیف رئیس بلدیة -4
في جنوب القدس كان مصدر قلق وإزعاج دائمین للقیادة  في مذكراتھ عن معارك القدس اعترف أن وجود اإلخوان المسلمین 

 .”165  ص- فلسطینالحركة اإلسالمیة وقضیة“ الیھودیة العامة
  
 روبوي شھادة الصھیوني الكولونیل تریفوزن  -5

 - م أرسل الشیخ حسن البنا1948 فلسطین الجنوبیة قد أعدت للقتال قبل التقدم العربي الرسمي بوقت طویل، ففي أوائل عام كانت
ً قاعدة لھم؛ حیث - خان یونس-  منطقة غزةالتابعین لھ من مصر، واتخذوا من  قوتین صغیرتین من المتطوعین-زعیم اإلخوان المسلمین

الحركة “ "مع المفتي أمین الحسیني اإلغارة على مستوطنات النقب الیھودیة ناحیة الشرق، وقد احتفظ قائدھم باتصاالت وثیقة سارعوا إلى
  .”165ص : وقضیة فلسطین اإلسالمیة
  

 غربیین َّشھادات مؤرخین وكتاب: ًثانیا
 میتشیل ریتشارد.كي دشھادة المؤرخ األمری -1
ًبجمع األموال لمساندة قضیة العرب، كما ألف لجنة لتدعو لھا عن  م1935ونادى البنا في المؤتمر العام الثالث المنعقد عام "

قیام مظاھرات نیابیة  والرسائل إلى السلطات المختصة، وعن طریق الصحافة والنشرات والخطب، وآزر ھذه الوسائل طریق البرقیات
 ."142  ص-محمود أبو السعود. ترجمة د- اإلخوان المسلمون“ " ضربین في فلسطین وإرسال المؤن والعتاد لھمعن الم

كانت صحیفة اإلخوان المسلمین على رأس من دعا الحكومة  م1946وحینما وصل المفتي الحاج أمین الحسیني إلى القاھرة " 
 .”143 ص -أبو السعود محمود.ترجمة د - اإلخوان المسلمون“ "السیاسي المصریة إلى منحھ اللجوء

للمصریین الذین حوصروا في جیب الفالوجا؛ نتیجة الزحف  وكان أعظم ما شھر عن كفاح اإلخوان ھو ما قدموه من عون" 
 -سلموناإلخوان الم“  م؛ إذ ساعد اإلخوان على إمداد القوات المحاصرة في المیدان1948الثانیة في أكتوبر  اإلسرائیلي بعد فشل الھدنة

 .”146ص  -محمود أبو السعود.ترجمة د
  
 جاكسون شھادة الكاتب األمریكي روبیر -2
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ًشیئا حتى اآلن، وأنھ لم یزد على جمع مجموعات ضخمة من الشباب  وبالرغم من أنني كنت أسمع في القاھرة أن الرجل لم یعمل"
ًخارقة قل أن تجد لھا مثیال  أثبتتا بوضوح أن الرجل صنع بطوالتفلسطین ومعركة التحریر األخیرة في القناة قد  حولھ، غیر أن معركة َّ

 .”7  ص- ترجمة أنور الجندي-حسن البنا الرجل القرآني“ "إال في تاریخ العھد األول للدعوة اإلسالمیة
  
 م1961-لندن" والقومیة في الشرق األوسط الشیوعیة"في كتابھ " والترز الكیر"شھادة  -3
باشرت الحركة بتدریب وحداتھا المقاتلة وذلك للقتال في   ولقد..م بلغت حركة اإلخوان ذروة قوتھا1947 -م1946وفي سنة "

اإلخوان   ولقد أقامت حركة..أوامرھا لمراكز البولیس بعدم التعرض لإلخوان وھم یجمعون السالح فلسطین، ولقد أعطت الحكومة
الغربیة، ولقد شاركت ھذه الوحدات في حرب فلسطین، غیر  سیناء والصحراءمعسكرات تدریب لوحداتھا المقاتلة في كل من العریش في 

 - مكتبة األقصى-عبدهللا الفھد: المسلمون في الفكر الغربي اإلخوان“ "ثقل كبیر في نتیجة الحرب النھائیة أن أثرھا على كل حال لم یكن ذا
 .”عمان

  
 م1967 -الحدیثة في كتابھ مصر" توم لیتل"شھادة الكاتب  -4
الحركة كانت قد  َّاإلخوان الصارخة كانت مطعمة بشعور البطولة واالستعالء على السلطة؛ وذلك ألن إن نداءات وشعارات"

ساحة القتال معنویاتھم العالیة، وروح الرغبة في القتال، وھذا  أرسلت وحداتھا المقاتلة ومتطوعیھا إلى الجبھة؛ ومما سبب بروزھم في
العربیة؛ ولذلك ھرع  ًالخیانات واالرتجالیة في السیاسة العربیة الرسمیة؛ لذلك كان اإلخوان منارا للوطنیة یحدث في فترة مظلمة في

 - عبدهللا الفھد-الغربي اإلخوان المسلمون في الفكر“ "َبملیوني عضو اآلالف لالنضمام إلى الحركة إلى أن تمكنت بعد ذلك من أن تفخر
  .” عمان-مكتبة األقصى

  
 "مصر تبحث عن ھویة سیاسیة" الكاتب الیھودي ناداف صفران في كتابھشھادة  -5
م، عندما حاولت تنظیم المساعدة لعرب فلسطین، 1937 كان أول ظھور حركة اإلخوان للعامة بصورة واضحة وبارزة سنة"

 .” عمان- مكتبة األقصى- عبدهللا الفھد -اإلخوان المسلمون في الفكر الغربي“ "فلسطین الذین كانوا في ثورة معلنة فوق أرض
  
 ھاردي.ب.ج شھادة الضابط الكندي الكابتن -6
نظامھم وتدریبھم بین النجاحات البارزة للقوات العسكریة  ال جدال في أن متطوعي اإلخوان في ھذه الحرب كانوا بفضل"
 .”337 - محسن محمد- من قتل حسن البنا؟“ "المصریة
  

الحرب بقلیل عن السبب الذي من أجلھ  مین في قتالھم، فعندما سئل موشي دیان بعدشھد الیھود أنفسھم بدور اإلخوان المسل
 إن الفدائیین یحاربون بعقیدة أقوى من عقیدتنا، إنھم یریدون أن” : والقدس، أجاب تجنب الیھود محاربة المتطوعین في بیت لحم

( ”نحاول قدر اإلمكان أن نتجنب االشتباك معھم حة، ولذا فنحنیستشھدوا ونحن نرید أن نبني أمة، وقد جربنا قتالھم فكبدونا خسائر فاد
  ).183محسن صالح، الطریق إلى القدس، ص

  . ”المسلمین نتجنب قتالھم كنا إذا علمنا أن فرقة من الجیش بینھا خمسة من اإلخوان“: وقال في موضع آخر
معة العبریة في عددھا الصادر في حزیران الیھود في الجا وتحت عنوان اعرف عدوك نشرت مجلة حائطیة یصدرھا الطالب

عام  إن صاحب ھذه الصورة كان من أشد أعداء إسرائیل، لدرجة أنھ أرسل أتباعھ“كتب تحتھا  م، صورة للشیخ حسن البنا،1970
قاء إلسرائیل لدرجة مخیفة، ولوال أن أصد ًم من مصر ومن بعض البلدان العربیة لمحاربتنا، وكان دخولھم الحرب مزعجا1948

  .”البنا وتخلیص إسرائیل منھم، لكان وضع الیھود اآلن غیر ھذا الوضع إسرائیل في مصر تكفلوا آنذاك بكبح أتباع حسن
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  المبحث الخامس

  ما بعد تأسیس الكیان الصھیوني
 

عربیة مع الدعم  الصھیوني فوق أرض فلسطین، بعد أن تكاتفت الخیانة الرسمیة الالكیانما بعد تأسیس مرحلة في اإلخوان  لعب
ًّدورا مھما في مواجھة  ، والشرقي الشیوعي إلنجاح المشروع الصھیونيالغربي  مجاالت إلى، حیث انتقلت نشاطات اإلخوان الكیانھذا ً

  النشاطات وبالمقدار الذي كانت تسمح بھ اإلمكانیات،ھذهَّجدیدة من میادین العمل السیاسي واإلعالمي واإلعداد الجھادي، وقد تجلت 
ُّ في مصر تمُر فیھ بمحنة تمخضت عن اغتیال إمامھا الشھید، والزج بقیادات األمخاصة في وقت كانت الجماعة   بعد -  وأعضائھا الجماعةَ

   - : في السجون والمعتقالت وذلك على النحو التالي-حلھا 
ًّ والعراق دورا مھما في رفع معنویات الشعب الفلسطواألردن لعب اإلخوان في سوریا -  بعد واإلسالمیةیني واألمة العربیة ً

ًّ من فلسطین، كما لعبوا دورا مھما في إبقاء جذوة القضیة احتلوهاإلحباط الذي أصابھم إثر نجاح الیھود في إقامة دولتھم في الجزء الذي  ً
   : النشاطات التالیةفيالدور  إلى ضرورة انتھاج سبیل الجھاد كطریق وحید لتحریر فلسطین، وقد تجلى ھذا الدعوةالفلسطینیة، وتبنوا 

 في ”األخوة اإلسالمیة“ في سوریا، ”الشھاب“ و ”المنار“ في األردن، ”الكفاح اإلسالمي“ حینذاك، المتاحة تبنت صحافة اإلخوان -
 َّ وغیرھا من الصحف المتعاطفة مع اإلخوان، تبنت، مصرفي ”اإلخوان المسلمون“ في مصر ودمشق وجنیف، ”المسلمون“العراق، 

   . اإلعالمیة واإلنسانیة والسیاسیة والعقائدیةأبعادھاالقضیة الفلسطینیة بكل 
 األجزاء التي إلى المسلمین بقضیة فلسطین، قام المرشد الصابر األستاذ حسن الھضیبي بزیارة خاصة اإلخوانً تعبیرا عن اھتمام -

تل من فلسطین، وإلى مخیمات الالجئین الفلسطینیین في  ْ َلم تح َّم، وشدد 1954یولیو /  وسوریا ولبنان، وتمت الزیارة في شھر تموزناألردُ
 واللبنانیة تصریحاتھ ومنھا والمصریة على اھتمام الجماعة بقضیة فلسطین، ونقلت الصحافة األردنیة والسوریة لقاءاتھفضیلتھ في كل 

ًئما فلسطین، ویذكرون جراح أھلھا، وھي جراح في  اإلسالمیة یذكرون داالبالدإن اإلخوان المسلمین في جمیع “ :على سبیل المثال
فلسطین لن تعود إلى أھلھا إال بمثل القوة التي “ ..” یشاركون الفلسطینیین العمل لتحقیق األمل في استرداد بالدھم الحبیبةوإنھمقلوبھم، 

   .” ذوي الھمم الضعیفة، ولكن الحق ال بد أن ینتصرلبعضًسلبت بھا، وقد یتراءى ذلك بعیدا 
، للحدیث عن الخطر ”م1955“ھـ 1375 شعبان 5 الصادر في 45 عددھا رقم ”سوریا“ اإلخوانیة ”الشھاب“ خصصت صحیفة -

   .الصھیوني
ًّ مصر مؤتمرا شعبیا في السادس من تموزفي عقد اإلخوان المسلمون -  مفتي فیھًم انتصارا لقضیة فلسطین شارك 1954یولیو / ً

   .فلسطین الشیخ أمین الحسیني
 حمود ممحمد، واألستاذ ”سوریا“، والدكتور مصطفى السباعي ”األردن“ محمد عبد الرحمن خلیفة األستاذ شارك قادة اإلخوان -

 بمناسبة أسبوع الخطر الصھیوني الذي لفلسطینًھـ، انتصارا 1375 شعبان 12 في مظاھرة عارمة في دمشق یوم ”العراق“الصواف 
   .نظمھ إخوان سوریا

 في البالد العربیة، اإلخوان البارز في اھتمامات جمیع االجتماعات التي عقدھا المكتب التنفیذي لقادة مكانھالسطین  كان لقضیة ف-
/  نیسان 5 التنفیذي لقادة اإلخوان في البالد العربیة إثر اجتماعھ في المكتبوكمثال على ھذا االھتمام نشیر إلى ھذه الفقرات من بیان 

 أن یستمر الجھاد حتى ولو ویجبل تھوید فلسطین، وال ضیاع األقصى المبارك، ولن نخضع ألمر الواقع، لن نقب … “م 1956إبریل 
   .“ حیاة إذا فقدنا مقدساتنا وبقینا بال دین وال أرض وال تاریخ لناًاستغرق قرنا أو قرنین، أو حتى قیام الساعة، فما تطیب 

ًّیوني ھجوما ثالثیا على غزة ومصر ودولة الكیان الصھوفرنساَّ عندما شنت بریطانیا -  وتصدوا سالحھم امتشق إخوان غزة ،ً
 بور سعید واإلسماعیلیة، وكانت إذاعة العدوان التي تبث من فيللیھود، كما شارك إخوان مصر في قتال الیھود والبریطانیین والفرنسیین 

   .”شیاطین اإلخوان المسلمین“ أسمتھم ممنقبرص تحذر جنود العدوان 
 مصر واألردن خاصة المسلح ضد الكیان الصھیوني شارك اإلخوان المسلمون من جمیع البلدان العربیة، الفدائي بدأ العمل  حین-

 كانت یومذاك قریبة من اإلخوان، وقام اإلخوان بأنجح التي ”فتح“والسودان وسوریا والعراق والیمن في العمل الفدائي تحت مظلة 
 والشاب عمود ”یمني“ والقائد الركن محمد سعید باعباد ”مصري“ من الشھداء منھم المھندس صالح حسن اًعددالعملیات الفدائیة، وقدموا 

 .. عبد هللا عزام من أبرز قادة اإلخوان في العمل الفدائيالدكتور وكان الشھید ..”أردني“ والطالب رضوان كریشان ”فلسطین“برقاوي 
   . واإلعالمیةالسیاسیة في جمیع المیادین - حسب ظروفھم-ل كل جھد ممكن  توقف العمل الفدائي في بذبعدواستمر اإلخوان 

  اإلخوان والقضیة الفلسطینیة
  في مصر

  1981- 1970في ظل السادات 
  

ًأصدر الرئیس أنور السادات قرارا جمھوریا باإلفراج عن جمیع اإلخوان المسجونین في  القرار تم إخفاء م، ولكن 16/10/1971ً
  . .الجمھوري ولم ینفذ

 اشر م باستدعاء1971 دیسمبر 15ولما بلغ ھذا القرار إلى وزارة الداخلیة، قام الضابط فؤاد عالم المسئول عن ملف اإلخوان یوم 
إلى أن !!! ولكن أیدي خفیة قامت بإخفاء ھذا القرار حتى الیوم..  أنھ سیفرج عنا في خالل أسبوعینم، وأخبرھبعض اإلخوان المسجونین

  . .”م1996“ً بعد ذلك بخمسة وعشرین عاما ”جمال تاج الدین. أ“ي اإلخوان اكتشفھ أحد محام
التي تولى إدارتھا  ”م1976یولیو =ھـ1396شھر رجب “إلى نشاطھا اإلصدار الثاني لمجلة الدعوة في  جماعةالصاحب عودة 

 نسخة، قبل إغالقھا 100.000 حوالي حیث وصل توزیعھا إلى عمر التلمساني ورأس تحریرھا صالح عشماوياالستاذ واإلشراف علیھا 
وجرائم التعذیب التي حلت بھا،  للمجلة دور كبیر في انطالق دعوة اإلخوان وتعریف األجیال الجدیدة بمبادئھا وبالمحن ، وكان1981عام 
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ومطالبتھا الدائمة   األحداث،كتابة افتتاحیات المجلة الشھریة التي تحمل أفكار الجماعة وموقفھا تجاه وكان األستاذ عمر التلمساني یتولى
  .بعودة نشاطھا الرسمي تحت بصر الدولة وبموافقتھا

  مرحلة
  ما بعد كامب دیفید

" قاصدا مطار " أبو صویر " سیرا ھادئا ففى نوفمبر استقل السادات طائرة من مطار جماعة لم تسر األمور بین أنور السادات وال
  .الم وما یعنیھ من االعتراف الرسمى المشھور امام المجتمع الدولى بدولة اسرائیلاالسرائیلى ورافعا شعار الس" اللد 

وفى الصباح خرجت لصالة العید ودخلت " وزار السادات القدس والمسجد األقصى ویقول ھو نفسھ فى كتابھ البحث عن الذات 
 وسكرتیرا عاما للمؤتمر االسالمى وتبین لى علىالفور أن  عاما كاملة وكانت المرة األولى عندما كنت وزیر دولھ22القدس لثانى مرة منذ 

وجدت منبر صالح الدین قد احترق تماما وأن . . قائمة1969المسجداألقصى قد ساءت حالة إذ ما تزال آثار الحریق الذى اجتاحھ عام 
  .".ذیم بنوا منبر صالح الدینعملیة إصالحھ تسیر بصورة بالغة البطء ولھذا أمرت ببناء المنبر من جدید إن المصریین ھم ال

    عدت من إسرائیل بعد أن اتفقت ھناك على شیئین أساسیین " وأضاف أنور السادات 
  . أن تكون حرب أكتوبر آخر الحروب:أوال
  . أن نتناقش حول مائدة المفاوضات فى موضوع األمن لھم ولنا:ثانیا

  
معارضتھ  التلمسانياالستاذ عمر  وعقد معاھدة كامب دیفید أعلن م1977 نوفمبر 19في أقدم السادات على زیارة إسرائیل  ولما

  .مقاالتھ التي تحذر من ھذه السیاسة في قوة وشجاعة ومعارضة الجماعة لھذه الخطوة، ورفض تطبیع العالقات مع إسرائیل، وتتابعت
 اإلخوان عبر صحیفتھم مجلة الدعوة  الصدام الذروة بعد زیارة السادات للقدس وعقد معاھدة وصلح مع الیھود حیث أخذوقد بلغ

وعبر الطلبة إلى تجریم تصرف السادات ومضار ھذه المعاھدة وأثارھا السلبیة على المدى القریب والبعید على المجتمع المصري 
من الناحیة نحن ننظر إلى األمر «:  التلمسانيذ وفي ذلك یقول األستا- كما تصور-والعربي واإلسالمي فكان ذلك بمثابة تحدي للنظام 

  .»العقیدیة التي تحرم على المسلم أن یرضى باقتطاع جزء من أرضھ راضیا مختارا
ساءت العالقات بینھا وبین الدولة التي لم یتسع صدرھا  وترتب على موقف الجماعة من معاھدة السالم والتطبیع مع إسرائیل أن

  . بمعارضة اإلخوان لسیاستھا للنقد والمراجعة، فضاقت
األستاذ عمر وحضرھا ” 1979أغسطس = ھـ1399شھر رمضان ” الفكر اإلسالمي التي عقدت في اإلسماعیلیة فيوفي ندوة

األستاذ من  عدیدة، من بینھا التخریب والعمالة وإثارة الطلبة وإشعال الفتنة الطائفیة، وما كان التلمساني وجھ السادات لھ ولإلخوان تھما
ّأن غیرك وجھ إلي مثل ھذه التھم لشكوتھ إلیك، أما  لو: "لى اتھامات السادات، ووقف أمامھ وقال لھالتلمساني إال أن طلب الرد تعقیبا ع

َألزم الفراش أسابیع  صاحبھا، فإني أشكوك إلى أحكم الحاكمین وأعدل العادلین، لقد آذیتني یا رجل، وقد وأنت یا محمد یا أنور یا سادات
  ".من وقع ما سمعتھ منك

وال إلى  إنني لم أقصد اإلساءة إلى األستاذ عمر: "الصادقة النابضة بالثقة واإلیمان فقال لھ قع ھذه الكلماتوارتج السادات لو
  ، .."اسحب شكواك.. اإلخوان المسلمین

  .أستطیع استرداد ما وضعتھ بین یدیھ بأنھا رفعت إلى من الالمرشد الراحل فأجابھ 
 عبد المنعم النمر وزیر األوقاف ومنصور حسن وزیر الثقافة واإلعالم السترضاءمن  وبعد أن انتھى االجتماع أرسل السادات كال

  .لمقابلتھ ، وأن الرئیس لم یقصد اإلساءة إلى شخصھ وسیحدد موعدا االستاذ عمر
  إنصاف رغم الخالف

دیسمبر = ھـ1400 ربیع األول“بالسادات في استراحة القناطر الخیریة في شھر  التلمسانياالستاذ وبعد أشھر قلیلة التقى 
قابلتھ باستراحة القناطر   یوم أن-إنصافا للسادات- ال یفوتني أن أذكر : "عن أحداث ھذه المقابلة بقولھ -رحمھ هللا- حیث یروي ”م1979

، وأخبرني أن اإلسرائیلیین یشكون ویحتجون على ھذه الحمالت اإلخوانیة الخیریة أنني وجدت أمامھ مجموعة من أعداد مجلة الدعوة،
لھ بما یسمونھ سیاسة دولیة أو  معارضتي لمعاھدة السالم والتطبیع وموقف إسرائیل بأجمعھ مبعثھ دیني محض، وال عالقة فأجبتھ بأن

  . الحملة حتى تنجلي الغمة ّغیر دولیة، وإن دیني یحتم علي أن أستمر في ھذه
  . اكتب: ضوح والرضاالصراحة والو ّوراعني حقا أن الرجل بعد االستماع إلي قال لي بمنتھى
  ".ویرحمھ هللا ولن أنساھا للسادات ما حییت رغم ما لقیتھ منھ یرحمني

جمال عبد الناصر، الرئیس وھو في السجن حین بلغھ نبأ وفاة  وھذه الروح السمحة والمیل إلى العدل واإلنصاف یذكرنا بموقفھ
  ، "هللا یرحمھ مات؟ انتھى؟ ذھب إلى هللا؟: "فقال

  وجالد اآلالف،  كیف یرحم هللا قاتل العشرات: ان الذین كانوا معھ في غضبوتصایح اإلخو
  ".للشماتة نحتسب ما أصابنا في سبیل هللا، وال داعي: "فقال لھم

 
  :موقف اإلخوانبیان 

  واقعة میتشل والمخابرات األمریكیة
وفى أحد أعداد الدعوة نشرت . . الیھودبدأت أولى بوادر الصدام ـ فالسادات لم یرضیھ موقف اإلخوان من خطواتھ للصلح مع

میتشل أستاذ تاریخ مصر والعرب فى جامعة میتشجن األمریكیة المتخصصة فى الشرق أألوسط ولھ دراسة عن  رسالة بعث بھا ریتشارد
  :االخوان المسلمین الى رئیس ھیئة الخدمة السریة بالمخابرات المركزیة  األمریكیة  قال فیھا

ت الیھ من تجمع المعلومات لدیكم من عمالءنا ومن تقاریر المخابرات االسرائیلیة والمصریة التى تفید أن بناء على ما أ شر" 
القوى الحقیقیة التى یمكن أن تقف فى اتفاقیة السالم المزمع عقدھا بین أسرائیل ومصر ھى التجمعات االسالمیة وفى مقدمتھا جماعة 
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وبناء على نصح مخابرات إسرائیل من  ،ول الغربیة وامتداداتھا فى أوربا وأمریكا الشمالیةاالخوان المسلمین بصورھا المختلفة فى الد
ضرورة توجیھ ضربھ قویة لھذه الجماعة فى مصر قبل توقیع االتفاق ضمانا لتوقیعھ ثم الستمراره وفى ضوء التنفیذ الجزئى لھذه 

  . " .ة التكفیر والھجرةالنصیحة من قبل حكومة  السید ممدوح سالم باكتفائھا بضرب جماع
وتمضى الوثیقة فى شرح وسائل القضاء على جماعة االخوان على غرار وثیقة ضرب جماعة االخوان فى عھد جمال عبد 
الناصر وقد ردت السفارة األمریكیة فى القاھرة وكذلك ریتشارد میتشل ینفیان صحة ھذه الرسالة وأنھ لم تصدر منھ رسالة للمخابرات كما 

  .ھیئة بھذا األسم فى جھاز المخابراتال توجد 
وعندما نشرنا وثیقة منذ عامین أو أكثر أو أقل ترسم الخطة : عمر التلمسانى فى افتتاحیة الدعوة قائال. أولكن بعد عامین كتب 

نشر تكذیبھم ولم نضف على أصحاب الشأن ب. .التى تؤدى الى القضاء على اإلخوان المسلمین ثارت ثائرة البعض فى الداخل والخارج
لتلك الوثیقة وتجرى األیام تباعا حافلة بكل ما یثبت أن ما جاء فى ھذه الوثیقة  تلك إنما ھو جزء من كل اعد إعدادا دقیقا ومدروسا 

  ..وإننى أعتقد أن ھذه الوثیقة رغم تكذیبھا صحیحة. .للتخلص من اإلخوان المسلمین بكافة الطرق
  

وتوقیع اتفاقیة كامب دیفید ومعاھدة السالم مع اسرائیل فإن موقف اإلخوان حدد  القدس إلىأنور السادات الرئیس منذ ذھاب 
  .بوضوح تجاه الخطوات وعبر عنھ بصراحھ على صفحات مجلة الدعوة وھو المعارضة التامة لھذه الخطوات

وحرص . .ى معارضة جانبیة بأسلوب یتسم بالصراحة والموضوعیة بعیدا عن االسفاف والدخول فامعارضتھ الجماعة أبدت ولكن
على طرح ھذا الموضوع مرارا فى افتتاحیات الدعوة وعبر بوضوح عن وجھة النظر االسالمیة  -رحمھ هللا– عمر التلمسانىاالستاذ 

  .تجاه ھذه الخطوات قائال فى حدیث لجریدة السیاسة الكویتیة
. .ل ویعتبر أن ھذا شدا ألزره ضد المفاوض الیھودىإن السادات كان یحب أن یرى فى مصر من یعارض المعاھدة مع اسرائی" 

 االستقبال الشعبى للمعاھدة نوحینما اشتدت معارضتنا ووجد ا. .فنحن جمیعا عارضنا المعاھدة عن عقیدة ألن ھذا عمل ینكره األسالم
ا خاصة بعد أن وجد أن الرأى العام قلب ظھرة وتنكر لن ،وخاصة بعد تالعب االسرائیلیین بالمعاھدة ومواقفھم فیما یعنى الحكم الذاتى

  . " .تجمع حول رأى اإلخوان المسلمین
 وانتصار الجیش المصرى أرسل األستاذ حسن الھضیبى 1973 عندما علمنا بنبأ حرب أكتوبر :عمر التلمسانىاألستاذ یقول 

سعده أن جیشھ ینتصر على جیش آخر بأیة رحمة هللا علیھ تلغرافا یھنىء فیھ الرئیس أنور السادات بالنصر وطبعا أى مواطن كریم ی
كامب دیفید " بمعاھدة السالم . .وسیلة من الوسائل وكنا نظن أننا سنجنى ثمار ھذا النصر فوائد كثیرة تعود على مصر  ولكن انتھى األمر

 اسرائیل فى ھذه المنطقة ومبادرة القدس ووقفنا منھا موقف المعارضة من أول األمر الى اآلن ونحن ال نقرھا ألنھا اعتبرت وجود" 
قد یظن البعض أنھ ال وسیلة إال ھذه المعاھدة وإال فماذا كنا نفعل ونحن . .وجودا شرعیا وھذا أمر ال یقره اإلسالم بأیة صورة من الصور

ع اوصال العالم ضعاف وال نستطیع أن نقاوم أمریكا أو أسرائیل ؟ ألنھم كانوا جمیعا متآمرین على زرع اسرائیل فى ھذه المنطقة لتقط
نحن كنا ال نیأس من رحمة هللا وكنا نظن أن صمودنا على رفض أى خطوة تعطى إلسرائیل شرعیة فى ھذا المكان ھو قوة . .االسالمى

 وتضحیة وأن هللا سبحانھ وتعالى ال بد أن یحدث لنا فرجا نتمكن معھ من إجالء إسرائیل من ھذه المنطقة ألن الغیب ال یعلمھ إال هللا وال
ندرى ماذا سیحدث فى الغد ؟ إنما الناس وعامة الناس الذین یستجیبون الى األمن والسالم والدعة یمكن أن تكون المعاھدة قد أرضتھم 

ولكن لو علموا ما  عاناه المسلمون وقاسوه فى أول دعوة  الرسول صلى هللا علیھ وسلم لم . .ألنھا جنبتھم األحداث والحروب الى آخره
  .لوا ھذا الوضع ولكن بعدھم عن تعالیم هللا ورضاؤھم بالعیش على حساب العقیدة والدین جعلھم یمیلون الى ھذا الرأىیكونوا لیقب
  

  :ویقول األستاذ عمر التلمسانى فى مكان آخر فى افتتاحیة الدعوة
بیننا وبین اسرائیل ومن ورضى بعض الشعب بما حدث طلبا للسالمة المفترضة واألمن المزعوم ظانین أن ما حدث ھو نھایة ما 

وراءھا غافلین عن الھدف الذى غرست إسرائیل من أجلھ وھو الفصل بین العقیدة وبین الشریعة عند المسلمین ھذا إن كفاھم ما نقول 
فع ولعل ھذا  البعض الذى رضى بما تم سیظل على ھذا ا لرضا حتى یفیق على خاتمة سریعھ ترده الى االستبصار حین ال تن. متجاوزین

ھذه االستفاقة ففى ھذا الرضا ما یقضى على كل شىء ونسأل هللا جلت قدرتھ أال یكون ما نحن واثقون منھ ألننا نراه رأى العین ال ذكاء 
  . "".منا ولكن إیمانا بأن النتائج كلھا فىتقدیر البشر ولیدة ھذه المقدمات ولھذا دالئلھ

  
الضعف الذى نستشعره فى أنفسنا والقوة التى یھولنا "  البدیل موجود لمن یرید " فى افتتاحیة أخرى یقول عمر التلمسانى بعنوان

 :أمرھا عند خصمنا ھو السبب الوحید الذى یجعل ساستنا وكتاب صحافتنا یبحثون عن بدیل للسالم مع إسرائیل فیخیل الیھم أنھم ال یجدون
التھافت . .ى یحیر ساستنا وكتابنا عند البحث عن بدیل للسالم فال یجدونلوبنا التى ترھبھا القوة المادیة ھو الذقالوھن الذى أصبح یمآل 

على السالم المضیع لكثیر من الحقوق دفعا ألثقال النضال وتبعات الكفاح وأعباء الجھاد ھو الذى یجعلنا نضرب أسداسا فى أ خماس 
تنا أنھ كان إذا أسر جندى اسرائیلى كان یبكى وینحنى للوصول الى حاصل ضرب یجنبنا الحرب حتى مع الفئران فال نجد ؟  ألم یعلم ساس

  على قدم العسكرى المصرى أال یقتلھ ألنھ خرج الى الحرب رغم أنفھ مكرھا ؟؟ 
البدیل موجود لمن یرید أن یراه والبدیل قائم أمام من یرید أن یلجأ إلیھ ولكننا نغمض . .یا رجال. .یا أبطال. .یا ساسة. .یاسادة

  ! البدیل ونبحث بأقفیتنا ال بوجوھنا فنضل السبیل أعیننا فال نرى
 البدیل أیھا السادة ھو عودتكم الى شعوبكم وتوثیق ما بینكم وبینھا حتى تشعر أنھا شریكتكم فى السراء : ویستطرد عمر التلمسانى

 فى وحدتكم ونبذ الشقاق فیما بینكم والضراء فى میسور العیش وقسوتھ فى التنعم بخیرات بالدھا ال بحرمانھا منھا البدیل أیھا السادة
  . " .وعودة الوفاق والتعاون وخیرلكم ألف مرة أن یرأسكم واحد منكم أیا كان خیر لكم ألف مرة من أن یسودكم عدوكم

  
  :وفى افتتاحیة أخرى بعنوان یا حكام المسلمین انصروا هللا ینصركم
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 السلمیة أمر یرضاه كل الناس الذین یحبون السالم أما أن یكون ال یعارض عاقل فى أن السعى الى الحلول: عمراالستاذ قال 
الحرص على السالم نتیجة ما نرى من إضعاف روح المقاومة فى أألمم االسالمیة والتمكین القھرى للیھود حتى یحققوا أمانیھم وتصبح 

ا كل ھذا فشىء ال اجد لھ فى اللغة وصفا یمكن خرائطھم المعلقة على جدران الكنیست حدودا واقعة فى عالم األرض والحدود الدولیة أم
وأھم وصف فى تقدیرى أن حكام المسلمین أصبحوا ال یعلمون البدیھة السافرة التى یعرفھا كل من لھ أبسط المام بالسیاسة : أن یوصف بھ

تنظر الى مصالحھا ولو ضحت فى  بدیھیة  أن الدول ال تقیم وزنا للقیم والعواطف عند  التعامل مع بعضھا ا لبعض ولكنھا :العالمیة
  . ,سبیلھا بكل شىء حتى شرف الكلمة أو شرف المعاھدات 

كل ھذه أخالق إسالمیة عرفھا العالم فى عالم . .والمسلم إذا وعد أوفى وإذا قال صدق وإذا عاھد أنجز. .نحن مسلمون ھذا صحیح
كما نرى ونعلم فلم یعد لنا إال أن نتذأب لھم ومن لم یتذأب فى عالم السیاسة یوم أن كانت السیادة للمسلمین أما الیوم والعرف السیاسى 

  .الذئاب تأكلھ الذئاب
إن المسلم ال یجب أن یكون أبلھ یستغلھ البلھاء واألغبیاء وغیرھم لقد . .إن المسلم یجب أال یكون خبا وال یرضى أن یخدعھ الخب

 علیھ وإال فھم أول ضحایا ھذا التوانى والتخاذل ال بید شعوبھم ولكن بید حان ـ وربى ـ أن یتغیر حال حكام المسلمین الى غیر ما ھم
  . ".أعدائھم الذین یحسنون بھم الظن

  
   :قال عمر التلمسانى" یوم أغبر " وتحت عنوان 

 یوم زار 1980 من أكتوبر سنة 26یوم قاتم الغبرة من األیام الحزینة التى تجثم على الشعوب المبتاله فى أیام محنتھا یوم ا ألحد 
  .نافون مصر یوم وطئت أقدام أشد الناس عداوة للذین آمنوا أرضھم الطاھرة

لقد أعتصر الحزن المكتوم أھل مصر وھم یرون ضباط جیشھم یرفعون أیدیھم تحیة لممثل سفاحى دیر یاسین ومغتصبى بالد 
أدمى قلوبنا وحز فى نفوسنا إننا ننكر ھذه الزیارة وننكر المسلمین لقد عارضنا محالفة ھؤالء الناس وما زلنا نعارض ولكن ھذا المنظر 

مظھرھا الذى بدأ فى مطار القاھرة ورجالنا یمدون أیدیھم مبتسمین یصافحون ید ممثل دولة ما تزال أیدى رجالھا ملطخة بدماء 
   .الفلسطینیین األبرار المغلوبین على أمرھم غنھ سوء الطالع وكم لھذه الدنیا من نكد

 إنھ من نكد الدنیا على . وماذا نملك الیوم إال االسترجاع.وال سھال وال مرحبا ولكن بعدا بعدا ورفضا رفضا وسحقا سحقاال أھال 
  . .الحر أن یرى صداقة عدو ما من صداقتھ بد وبد وبد

افیتك واسع فسیح سنترقب یوم اللھم إنك تعلم أننا ال نملك الیوم إال ھذا ولكن أملنا فى ع.فال حول وال قوة إال با العلى العظیم
الخالص یوم استرداد الحق المغصوب والمال المنھوب مھما طال زمان المحن ولن یقرب منا ھذا  الیوم اال بقدر ما نقترب من تعالیم 

ھ بعیدا ونراه قریبا فعلى أیدیكم سیفرح المؤمنون بنصر هللا فى یوم یظنون. . ھیا یاشباب المسلمین إقباال على ربكم وتمسكا بدینكم.االسالم
  " وهللا من ورائھم محیط " 

وھكذا أعلن االخوان رأیھم بوضوح ال لبس فیھ وھو معارضتھم التامة لمعاھدات واتفاقیات السالم من منظور إسالمى محض ال 
كس ما صوره وأبداه فى والذین یعرفون أنور السادات یعلمون تماما أنھ كان على ع. .یصادره الواقع وال تجبره الظروف على االلتواء

وكثیرا ماغضب وأرغى وأزبد عند سماعھ رأیا . .خطبھ كان یضیق بالمعارضة حتى ولو كانت بین  صفوف  رجالھ فى السلطة التنفیذیة
  .معارضا لمعاھدة السالم وخطواتھ للصلح مع الیھود

ا كما فعلت أألنظمة العربیة وأجھزة إعالمھا وخالصة القول ك إن اإلخوان المسلمین لم یحاولوا الطعن فى أنور السادات شخصی
من المحیط األطلسى وحتى الخلیج العربى وإنما أنطلقوا فى معارضتھم الى لب القضیة وھى تخاذل العالمین العربى واالسالمى عن 

اعتھ وفى حدود إمكانیاتھ واجب الجھاد المقدس وأن أنور السادات ـ على حد قول عمر التلمسانى فى إحدى مقاالتھ ـ قد فعل ما فى استط
ولكن ما ذا فعل قادة وزعماء العالم العربى واالسالمى ؟ وأین ھذا الجھاد المقدس الذى یتغنون بھ فى إذاعاتھم وصحفھم ؟ ولكن رغم 

  !!سلوك االخوان فى معارضتھم فإنھ لم یرض أنور السادات من قریب أو بعید وبدأت بوادر الصدام تظھر فى األفق 
 إلى احتوائھا والتفاھم معھا، األمر الذي أفقد” السادات“الداخلیة والخارجیة لم یلجأ  ت المعارضة لسیاسة الساداتولما اشتد

جمیع ألوان الطیف السیاسي فیما عرف  السادات صبره ولجأ إلى سیاسة التحفظ واالعتقال، فأدخل إلى السجن زعماء المعارضة من
م، وأخذ السادات بعد ذلك في 1981غلق مجلة الدعوة في سبتمبر فأھذه اإلجراءات، م، ولم یسلم من 1981 سبتمبر 3بأحداث 

اإلخوان المسلمین جمعیة غیر موجودة رسمیا وغیر شرعیة بمقتضى قرار «: م قال6/9/1981خطاباتھ یھاجم اإلخوان ففي خطابھ في 
إال  ظل معتقال ولم یفرج عنھالذي  ،التلمسانياألستاذ ھم وعلى رأسوشبابھا جماعة القادة واعتقل الكثیر من . ." مجلس قیادة الثورة

  .المشھور في بدایة حكم الرئیس مبارك الذي خلف السادات عقب اغتیالھ في حادث المنصة
  

 :التسویة موقف اإلخوان من محاوالت
 العمل على تسویة الصراع الدولتین العظیمتین على ضرورة  السوفیتى الذي أكد اتفاق– صدر البیان األمریكي 1977في أكتوبر 

التسویة،  تحقیق مصالح األطراف المتنازعة، مع ضرورة مراعاة حق الشعب الفلسطیني عند إقرار  اإلسرائیلي بما یكفل–العربي 
وقد حرص اإلخوان في تلك الفترة على رفض أي  وبالتالي اتجھت اآلراء إلى إحیاء فكرة عقد مؤتمر دولي في جنیف لحل القضیة،

 التسویة السیاسیة، والتأكید على أن أى محاولة لتسویة الصراع اإلسرائیلى من خالل عقد ة إلنھاء أو تصفیة القضیة تحت شعارمحاول
ًمؤتمر دولى في جنیف أو غیرھا إنما ھى محاولة محكوم علیھا بالفشل مقدما؛ نظرا ألن الكیان الصھیوني لن یتنازل عن موقفھا من  ً

 للصراع العربى اإلسرائیلى لن یتم إال من خالل استرجاع جمیع األراضى العربیة المحتلة ة، وأن أى حل شاملاألراضى العربیة المحتل
 .ومن خالل الجھاد
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الخاص بتسویة الصراع الدائر في منطقة الشرق  لذلك اتجھ اإلخوان إلى شن ھجوم مكثف على البیان األمریكى السوفیتى
 ّمخطط أمریكى سوفیتى متفق علیھ، یمكن الوالیات المتحدة من فرض مفھومھا عن السالم في ًاألوسط، واعتبر ھذا البیان جزءا من

 .وخاصة في البالد اإلسالمیة المنطقة، وفى المقابل یتاح لالتحاد السوفیتى نشر الشیوعیة في أماكن أخرى من العالم
 ھو التھمید إلقرار أمر واقع في أذھان العرب الساحة ورأى اإلخوان أن الھدف األساسي من مشروعات السالم المطروحة على

من  ًالقضیة، حیث أصبح الكیان الصھیوني واقعا في المنطقة، وأن التفكیر في إزالتھ ھو ضرب بأن السالم ھو الطریق الوحید لحل
 .الخیال

ًبیع واحدا من مخططات الغاصب، حیث رأوا في التط وترتبط بما سبق موقف اإلخوان من تطبیع العالقات مع الكیان الصھیوني
اإلقلیمي،  فإن عملیة التطبیع تعد مقصودة، والھدف الرئیسي منھا ھو التغلغل على مستوى النطاق للغزو والسیطرة،" الكیان الصھیوني"

 .المزید من السیطرة والتحكم" إلسرائیل" والعمل على تطویر األفكار والمشاریع الصھیونیة، األمر الذي یتیح
السبعینات األستاذ عمر التلمساني على أن إقامة عالقات طبیعیة  ًلق أیضا أكد المرشد العام لإلخوان المسلمین فيومن ھذا المنط
ًثم أیضا تتیح لھ الفرصة  لیس لھ نتیجة إال أن نسھل لھذا الكیان ونیسر لھ تحقیق أطماعھ فیما حول فلسطین، ومن مع الكیان الصھیوني

 .فیھ العربى وتحقیق أھدافھللوصول إلى كافة أجزاء الوطن 
النواحي الثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة، حیث اعتبروا  وقد اھتم اإلخوان بتوضیح األخطار الناجمة عن تطبیع العالقات من

واسعة ضد  واالقتصادي والسیاسي واالجتماعي الصھیوني، وقد قام اإلخوان ویقومون بحملة توعیة ًالتطبیع مرادفا للغزو الفكري
 .تطبیعال

بالحكم الذاتي كوسیلة لحل المشكلة الفلسطینیة وكان  وفیما یتعلق بمفاوضات الحكم الذاتي رفض اإلخوان للمفاوضات الخاصة
ًواضحا وصریحا رفضھم التفاقیة كامب دیفید ً.  

 وقد عبرت الیھود،  لمعاھدة كامب دیفید، وكان لھم تأثیر في إفشال كل محاوالت التطبیع الشعبي معمصرِّتصدي اإلخوان في و
ًّم حین نشرت تحلیال سیاسیا 5/7/1979الصادرة في لندن في ” األوسطالشرق “عن زیادة اإلخوان في قیادة المعارضة للمعاھدة، صحیفة  ً

  . .”نشاط متزاید ورفض مطلق للمعاھدة مع إسرائیل..  في مصرالمسلموناإلخوان “: بعنوان
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  األخوان المسلمون الفلسطینیون

  ي فلسطین ف
  

داخل فلسطین حیث فروع لھا في  إلى المیدان الداخلي فعملت على تأسیس في مصر، باألوضاع في فلسطینانتقل اھتمام الجماعة 
ًالبنا، عالما جلیال من علماء الدعوة ، حین أرسل اإلمام 1946في العام  ّ في منطقة الشیخ جراح، في القدسجماعة  افتتاح أول مقر للتم  ً ّ

 . یخ عبد المعز عبد الستار، للقیام بجولة على المدن الفلسطینیة، مدتھا شھرانھو الش
ً، ممھدا للخطوة الالحقة، ”13”وقد أخذ الشیخ عبد الستار یتنقل بین مدن یافا وحیفا وعكا وغزة والقدس، یلقي فیھا المحاضرات

ًالمسلمین في القدس، بحضور الشیخ عبد الستار، مندوبا رسمیا، ، ففي ذلك التاریخ، تم افتتاح شعبة االخوان 1946- 5-6التي تمت بتاریخ  ً
  . للجماعةوبالنیابة عن المرشد العام 

ّافتتح المقر في حي الشیخ جراح، في القدس، وقد لبى دعوة الحضور ما یزید عن ألفي مدعو من القدس والقرى المجاورة، وكذلك  ّ
ئات القنصلیة والمجلس اإلسالمي األعلى والعلماء والوجھاء وأساتذة المدارس ومثل الحضور الھی. شرق األردنمن جماعة المندوبو 

  . وحضر االفتتاح عدد من المسیحیین. وطالبھا وكبار التجار والمسلمین كافة
ّفروعا لھا في مدن أخرى، فكان لھا فروع في یافا واللد وحیفا وطولكرم، وبتاریخ الجماعة في فلسطین فیما بعد، أنشأت  ً18 

اعتبار «ً، عقد االخوان المسلمون مؤتمرا لھم في حیفا، حضره ممثلون عن لبنان واألردن، وتقرر فیھ 1946” أكتوبر“رین األول تش
حكومة فلسطین مسؤولة عن الوضع السیاسي المضطرب، وتأیید الجامعة العربیة، وكذلك مطالب مصر بجالء القوات البریطانیة ووحدة 

لى مجلس األمن الدولي، وتأیید المشاریع التي ترمي إلى انقاذ األراضي الفلسطینیة، وعدم االعتراف النیل، وعرض قضیة فلسطین ع
   .بالیھود الطارئین على البالد، وتعمیم شعب االخوان المسلمین في البالد

 المكتبات واألندیة والقاء على افتتاح- 1948، ووقوع النكبة في العام 1946 منذ العام - في السنتین التالیتینجماعةاقتصر نشاط ال
  .  البالد، بصورة علنیة والعمل على االنتشار فيالمحاضرات

ً، بدأوا یجسدون االھتمام بالتحریر، فاتخذوا من مقرھم في القدس مركزا للجھاد، ”1947“إال أنھم منذ إعالن قرار التقسیم 
عسكري، وعلى بذل كل الممكن في عملیة التحریر، وفي ھذا وانطلقوا على الصعید العربي، یحثون المسؤولین على اعتماد الحل ال

  :  اتخذ القرارات التالیة1947 10 26ًاالطار، عقد االخوان المسلمون مؤتمرا لھم في مدینة حیفا، بتاریخ 
لوطنیة في یعلن االخوان المسلمون تصمیمھم على الدفاع عن بالدھم، بجمیع الوسائل، واستعدادھم للتعاون مع جمیع الھیئات ا -1

  . ھذا السبیل
  . ً یعلن االخوان المسلمون أن ھیئة االخوان المسلمین ستتحمل نصیبھا كامال من تكالیف النضال-2
  .  االتصال مع الھیئة العربیة العلیا للبحث في بعض الشؤون العامة-3
  

» االخوان«عدد من متطوعي ُوكانت شعب االخوان في فلسطین، وبخاصة في المناطق الشمالیة والوسطى قامت بتجنید 
ِالفلسطینیین، وقام ھؤالء بعملیات عسكریة، اتخذت شكل غارات مفاجئة على المستعمرات الصھیونیة وطرق المواصالت، ولما أعلنت  ُ

  . الھدنة، اضطر االخوان السوریون إلى مغادرة بیت المقدس
  . من حداثة تنظیمھم، وقلة إمكاناتھم م، بالرغم1948حرب شارك اإلخوان المسلمون الفلسطینیون في الجھاد عندما اندلعت كما 

أن ثمانمائة مجاھد من أبناء فلسطین معظمھم من ” :المسلمین في حرب فلسطین إذ یذكر كامل الشریف قائد متطوعي اإلخوان
ًم، نقال عن 1985- أكتوبر- 26-مقابلة مع كامل الشریف في عمان (”باإلخوان المسلمین شاركوا معھ بالجھاد في جنوب فلسطین المتأثرین

  ).181إلى القدس، ص محسن صالح، الطریق
مشاركتھم في الھجوم على مستعمرة بتاح  ًویتحدث كامل الشریف أیضا عن جھاد اإلخوان المسلمین معھ في منطقة یافا، وعن

  .تكفا
ًین مجاھدا بقیادة حسن عبد الفتاح ثالث ویتحدث عارف العارف أنھ كان لإلخوان المسلمین في یافا قوات متحركة یبلغ عددھا

، 1، جـ1954بیروت، المكتبة العصریة، : عارف العارف، النكبة(العملیات ضد الیھود وقد شاركوا في العدید من. والحاج أحمد دولة
  )229-227ص

  .العربیة وفي منطقة القدس شارك إخوان فلسطین في القتال مع إخوانھم القادمین من البالد
  

    افالسنوات العج
 إلى تشرید القسم األكبر من السكان األصلیین العرب، الذین أصبحوا الجئین في ما تبقى من 1948أدت نكبة فلسطین في العام 

  وقد أصبحت فلسطین بعد النكبة ثالثة أقسام، . فلسطین، وفي الدول العربیة المجاورة، وفي بالد أخرى في شتى أنحاء العالم
   فلسطین حیث أقاموا علیھ دولتھم إسرائیل، ما احتلھ الیھود من: األول

ّالضفة الغربیة التي ضمت إلى األردن العام : والثاني ُ1950 .  
ًقطاع غزة الذي خضع سیاسیا وإداریا لإلدارة المصریة: والثالث ً .  

یة وأحزابھا المختلفة، ًوتبعا لھذه النتائج بدأت مرحلة جدیدة في تاریخ الشعب الفلسطیني، تمایزت خاللھا تجربة الحركة الوطن
  . ًتبعا للظروف التي عرفھا كل واحد من ھذه األقسام الجغرافیة الثالثة
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ًوھو ما استوجب تقسیم ھذه المرحلة تبعا لتطور أوضاع الحركة اإلسالمیة فیھا، وتقتصر على تجربتھا في قطاع غزة والضفة 
ً منحى مختلفا عن المجریات السیاسیة في الضفة والقطاع، وظل بعیدا 1948الغربیة، بینما اتخذت تجربة التجمع العربي داخل فلسطین  ً

  . ّعن التأثر بالتیارات اإلسالمیة إلى وقت متأخر من السبعینات
  ). ه1424 ربیع الثاني 2003 20 مجلة الوحدة اإلسالمیة العدد 48الحركة اإلسالمیة في فلسطین : راجع(
  

، التأثیر المباشر لألوضاع السیاسیة والحزبیة في مصر على 1948المیة قبل العام ففي قطاع غزة أبرزت تجربة الحركة اإلس
في مصر، ثیر الحركة األم فلسطین، وأكدت كما جاء في استعراضنا لھذه المرحلة كیف نشأت حركة االخوان المسلمین في فلسطین بتأ

ًوالعسكري في واحد من األقطار العربیة األكثر إلتصاقا بھا، ًفي أواخر العشرینات فكانت امتدادا لھا، وأحد أوجھ نشاطھا التنظیمي 
  . ًوتأثرا بمجریات األوضاع فیھا

وكان لقرب قطاع غزة من مصر، ووجود حدود مشتركة بینھما، ووقوع القطاع تحت اإلدارة المصریة، أثره الكبیر في استمرار 
التي عرفتھا المناطق » الصحوة اإلسالمیة الجدیدة«األكبر في انبعاث الحركة اإلسالمیة في قطاع غزة بعد النكبة، كما كان لھ األثر 

  . المحتلة في الضفة والقطاع خالل العقدین األخیرین
وقد تأثرت حركة اإلخوان في قطاع غزة بما كان یجري للحركة األم في مصر فكانت إذا تعرضت الحركة األم في مصر إلى 

تطاول فرع الحركة الموجودة في قطاع غزة وذلك ألن القطاع كان تحت اإلدارة المصریة ضغط أو قرارات تصدر بشأنھا فإنھا كانت 
  .العسكریة

أصدرت الحكومة المصریة قرارا بحظر نشاط حركة اإلخوان، وشمل القرار حظر نشاط اإلخوان في قطاع  1954عام وفي 
كبر حركة سیاسیة في القطاع ؛ إذ كانت حركة من أكبر ، وكانت تمثل أن التي بلغ عددھا إحدى عشرة شعبةغزة وأقفلت شعب اإلخوا

  .التنظیمات من الناحیة العددیة وأكثرھا جماھیریة وبلغ عدد المنتسبین إلیھا في ھذه المرحلة أكثر من ألف شخص
رات الحكم ھذا القرار دفع جماعة اإلخوان إلى العمل السري حیث كانت تعقد لقاءاتھا بعیدا عن أعین الناس وأعین أجھزة مخاب

  · العسكري المصري في القطاع
 احتلت القوات اإلسرائیلیة قطاع غزة، ضمن ما احتلتھ من أراض في العدوان الثالثي، 1956) نوفمبر(وفي تشرین الثاني 

ن ، وخالل ھذه الفترة من الحكم اإلسرائیلي ساھم االخوا1957) مارس(واستمرار إحتالل إسرائیل للقطاع حتى السابع من اذار 
التي قامت بتھدید بعض المتعاملین مع المؤسسات اإلسرائیلیة، » جبھة المقاومة الشعبیة«، وشكلوا مقاومة الشعبیةالمسلمون في ال

 من توجیھ ضربة مؤثرة 1957) ینایر(فأحرقت حوانیت بعضھم، غیر أن سلطات االحتالل اإلسرائیلي تمكنت خالل شھر كانون الثاني 
  . لجبھة المقاومة

 بمجریات األوضاع السیاسیة والحزبیة في األردن، فمنذ 1948في الضفة الغربیة فیرتبط تاریخ الحركة اإلسالمیة بعد العام أما 
للجماعة التي تأسست في نشاط ملموس برز ، 1967) یونیو( وحتى حرب حزیران 1950ّأن ضمت الضفة إلى المملكة األردنیة العام 

  .األردن
ة في الضفة الغربیة منھا جمعیة البر بأبناء الشھداء في مخیم عقبة جبر قرب مدینة أریحا، وقد أنشأت الجماعة جمعیا ّ ت عد

) یونیو(ومعھد أبناء الشھداء، واستمرت في إقامة الجمعیات حتى بعد وقوع الضفة الغربیة تحت االحتالل اإلسرائیلي في حزیران 
الخلیل وتولت رعایة األیتام وأبناء الشھداء، وخالل الفترة ھذه أصدر االخوان ، فتم إنشاء الجمعیة الخیریة اإلسالمیة في مدینة 1967
   .»الكفاح اإلسالمي«لمون صحیفة، المس

 بقلیل اثرت جماعة االخوان دخول 1967) یونیو(بعد بروز المقاومة الفلسطینیة على الساحة األردنیة، بعد عدوان حزیران 
، فكانت لھم أربع »مشترطین االحتفاظ بتمیزھم اإلسالمي» «فتح«حریر الوطني الفلسطیني میدان الصراع الوطني تحت مظلة حركة الت

واستمر ذلك من العام . قواعد عسكریة في غور األردن، أشرف علیھا عدد من قادة الدعوة في األردن وسوریا والیمن والسودان
  . یات عسكریة ناجحة داخل األرض المحتلة، وخالل الفترة ھذه قام االخوان المسلمون بعمل1970 وحتى العام 1968

  
 ،1968 نظم اإلخوان المسلمون في قطاع غزة المظاھرات الحاشدة ضد االحتالل اإلسرائیلي عام 1967وبعد نكسة عام 

وخرجت المظاھرات من مساجد القطاع وبدأت الصحوة اإلسالمیة منتصف السبعینیات عن طریق الجامعات الفلسطینیة، مثل جامعة 
 وكان من أھم ،وتشكلت الكتل اإلسالمیة في ھذه الجامعات لیل والجامعة اإلسالمیة بغزة وجامعة النجاح الوطنیة في نابلس وغیرھا،الخ

  .لھ االحتالل اإلسرائیليأھدافھا إنقاذ الشباب من االنحراف األخالقي والسیاسي الذي یخطط 
  

، وتبدى بازدیاد عدد المساجد من ق المحتلة بصورة ملحوظةالمناطفي نھایة السبعینات، ازداد الوعي الدیني اإلسالمي في 
ً مسجدا حالیا750 إلى 1967 مسجد كانت قائمة في العام 400  إلى 1967 مسجد العام 200أما في قطاع غزة، فقد ارتفع العدد من . ً
  .  مسجد600

 المواطنین على ثالثة مصادر تنظیمیة، ھي في وخالل ھذه المرحلة اعتمدت الحركة اإلسالمیة الجدیدة في توسیع صفوفھا بین
األساس، مواقع ومؤسسات تربویة واجتماعیة وسیاسیة وتعلیمیة، وھي المؤسسات التعلیمیة من الجامعات ومعاھد تعلیم علیا 

بالكادرات المنظمة وغیرھا، والمساجد ودور العبادة، والسجون، وقد كان لكل من ھذه المواقع الثالثة دوره في رفد الحركة اإلسالمیة 
والمؤھلة للعمل في صفوف المواطنین، وقیادة النشاطات السیاسیة واالجتماعیة، والعسكریة في زمن االنتفاضات والمواجھات مع 

  .  وحتى الیوم1993 1987ًاالحتالل، وخصوصا منذ االنتفاضة الكبرى 
ء األمر في الجامعات  فة الغربیة وقطاع غزة في بادىلقد ظھر أول مؤشر إلى وجود تنظیمي للحركة اإلسالمیة بین سكان الض

 لم یكن طالب الجامعات قد سمعوا عن 1978 1977فحتى العام الدراسي . .»للنھضة اإلسالمیة«ظاھرة عامة الفلسطینیة، في أول ت
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ًویزداد عددا بمرور الزمن، مجموعات دینیة منفصلة، فقد اقتصر وضع الحركة اإلسالمیة حینذاك، على الوجود الفردي الذي أخذ ینمو 
 في جامعة 1979) نوفمبر(وجاءت اإلشارة األولى التي لمسھا كل طالب في أثناء االنتخابات الطالبیة التي أجریت في تشرین الثاني 

  : بیرزیت، حین تقدمت إلى الترشیح قائمتان
  األولى تضم عناصر تنتمي إلى فصائل الحركة الوطنیة، 

  نیة والثانیة تضم عناصر دی
  . من األصوات% 43وأسفرت االنتخابات عن فوز القائمة األخیرة ب

 تكرر ما حدث في جامعة بیرزیت على الصعید االنتخابي في عدد اخر من الجامعات في 1979وخالل السنوات الالحقة للعام 
ًالضفة وغزة التي شھدت نجاحا مماثال للقوائم اإلسالمیة ً .  

لتصبح من  ، من القرن الماضي1978في فلسطین انشاء الجامعة االسالمیة في نھایة السبعینات،  وكان انجاز الحركة االسالمیة
مقاعد دراسیة في جامعات الضفة الغربیة او االردن او  اھم المراكز العلمیة في قطاع غزة ـ ووفرت علي الفلسطینیین عناء البحث عن

  . مصر
 ونستطیع أن نلمس ذلك ؛ فقد برزت بوضوح على الساحة الفلسطینیة ،نشاطھاوفي الثمانینیات كانت الحركة اإلسالمیة قد كثر 

 وقامت الكتل اإلسالمیة بتنظیم المظاھرات والتصدي ،الجامعات والمعاھد في الضفة الغربیة وقطاع غزة التكتالت الطالبیة اإلسالمیة في
ي قلب مدینة نابلس قام شباب الكتلة اإلسالمیة في جامعة  فمثال عندما قررت جماعة غوش أمونیم االستیطان ف،للمستوطنین والجنود

  · بالتصدي لھا فاشتبكوا مع قوات الجیش ورحل المستوطنون15/5/1986النجاح الوطنیة بتاریخ 
 وقد أطلقت علیھا ، من تخطیط وتنظیم اإلخوان المسلمین1982كانت المظاھرات والمواجھات العنیفة التي انطلقت من غزة سنة 

وتفاصیل ھذه الثورة أنھ في أعقاب مجزرة المسجد األقصى تدخل الجیش اإلسرائیلي في أول یوم بعد · ) ثورة المساجد(إلعالم وسائل ا
 وحاصر األقصى المبارك ومنعوا دخول من ھو دون سن األربعین ومنعوا المصلین من خارج القدس من الدخول 1982المجزرة سنة 

مصلین من خارج القدس من الضفة الغربیة وغزة والمثلث والجلیل كانوا قد باتوا في القدس قبل ذلك للصالة في األقصى المبارك ولكن ال
 ورغم األعداد الضخمة من جنود االحتالل فقد خرجت مظاھرة ضخمة ،بلیلة واحدة تعبیرا عن استنكارھم للمجزرة واستعدادھم للفداء

كما حاصرت قوات االحتالل مدینة الخلیل لمنع المصلین · علیھا بل وقف مشدوھا ولم یستطع العدو الصھیوني السیطرة ) هللا أكبر(تھتف
  . وحوصرت المساجد في نابلس تحسبا من اندالع المظاھرات بعد صالة الجمعة،من الوصول إلى الحرم اإلبراھیمي

اإلسالم لتحریر األقصى من ذل وفي غزة وزع اإلخوان المسلمون منشورا یدعو المسلمین إلى الرجوع إلى شریعة هللا والتمسك ب
 ومسجد ، والمسجد العمري، وقامت السلطات اإلسرائیلیة بمحاصرة عدد من مساجد القطاع أھمھا مسجد فلسطین في حي الرمال،الیھود

طلقت  ورغم ھذا الحصار فقد ان، والمسجد الواقع في معسكر الشاطئ، والمسجد الواقع في حي األمل بخانیونس،اإلصالح في الشجاعیة
 وقام الصھاینة بتفریق المظاھرات بالقنابل المسیلة للدموع وضرب المتظاھرین بالعصي وجرح ،)هللا أكبر(المظاھرات بعد الصالة تھتف 

  . عدد كبیر من المصلین
 كانت ھناك ثورة المساجد على خلفیة قیام جندي یھودي باقتحام المسجد األقصى المبارك وإطالقھ 1982 وفي نیسان عام 

  · الرصاص العشوائي على المصلین المسلمین 
آثر اإلخوان وقد ،  بصورة محدودة ومتدرجة جمعیات وتنظیمات عسكریة سریةوعلى صعید مواز اتجھ الجھد نحو تشكیل

ًیصنعوا جیال مؤمنا ملتزما بدینھ، محبا للجھاد في سب المسلمون في فلسطین أن ال یبدءوا مرحلة قتال الیھود إال بعد أن ً ً ًیلھ، وخصوصا أن ً
وابتعدوا عن دینھم، وقد استمر اإلخوان في  أبناء فلسطین قد تأثروا خالل فترة سیطرة األنظمة الثوریة بأفكار إلحادیة وعلمانیة ًكثیرا من

ٍ ودؤوب، استمر طوال فترة اإلسالمي  رالسبعینات من القرن الماضي، وبدایة الثمانیات، وعندما تحققت أھدافھم، وأصبح التیا ٍعمل جاد
  .ضد الیھود ھو األقوى واألكثر شعبیة في صفوف الفلسطینیین، بدأ اإلعداد للجھاد المسلح

تنظیم أسرة الجھاد في قرى  (1948  في فلسطین المحتلة عام 1979فقد أسس اإلخوان المسلمون تنظیما عسكریا مسلحا عام 
 نفذ ھذا التنظیم عشرات العملیات العسكریة ودمر العدید من المنشآت وقد .) وكفر قاسم وقلنسوه وباقة الغربیة المثلث وأم الفحم

 شابا من أفراد 60سلطات االحتالل االسرائیلیة أكثر من   واعتقلت1980 وتم اكتشاف ھذا التنظیم عام ،االقتصادیة الیھودیة في فلسطین
  .ھذا التنظیم وصلت إلى خمسة عشر سنة

لو لم تكتشف أمر ھذه الحركة في الوقت المناسب لتعرض أمن إسرائیل " غور أریھ أنھ وقد صرح مستشار بیغن للشؤون العربیة
  ".ومستقبلھا إلى خطر عظیم

 واكتشفت سلطات االحتالل ھذا التنظیم والذي یتزعمھ 1983وأسس اإلخوان المسلمون في قطاع غزة تنظیما عسكریا جدیدا عام 
،  عاما13 أحمد یاسین بالسجن لمدة  وحكمت المحكمة اإلسرائیلیة على الشیخ،ي القطاعالشیخ أحمد یاسین أمین عام المجمع اإلسالمي ف

ومن إحدى التھم التي وجھتھا المحكمة للشیخ أحمد یاسین محاولة تدمیر إسرائیل وإقامة دولة إسالمیة مكانھا، وقد تم اإلفراج عن الشیخ 
  .م1985مایو -20في د حبریل  القیادة العامة بزعامة أحم-شعبیة أحمد یاسین في صفقة تبادل األسرى التي تمت مع الجبھة ال

قادتھا الشھید الدكتور فتحي الشقاقي والشیخ  أنشئت في أواخر السبعینات وأوائل الثمانینات حركة الجھاد اإلسالمي، وكان أبرز
واستطاعت  عناصر للقیام بالعملیات العسكریة،على المعاني الجھادیة وتحریر الوطن وتنظیم ال عبد العزیز عودة، وقد ركزت ھذه الحركة

  .القیام بعدد من العملیات الجھادیة
  نشأة حماس

ًأصبح التیار اإلسالمي في فلسطین یدرك أنھ یواجھ تحدیا عظیما مرده أمران ً:   
   . تراجع القضیة الفلسطینیة إلى أدنى سلم أولویات الدول العربیة:األول
فلسطینیة من مواجھة المشروع الصھیوني وإفرازاتھ إلى موقع التعایش معھ وحصر الخالف في  تراجع مشروع الثورة ال:الثاني

  . شروط ھذا التعایش
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 ولم یلبث ھذا االنحراف، الفلسطینیة انحرافھا بدأ اإلخوان المسلمون في إعداد أنفسھم للتصدي لھذا التحریرحین بدأت منظمة و
م، بعد 1987ینایر / في الرابع عشر من كانون الثاني” حماس “اإلسالمیةة المقاومة اإلعداد أن تمخض عن اإلعالن عن والدة حرك

 ذراع من أذرع جماعة بأنھا االنتفاضة الجماھیریة الفلسطینیة، وانطلقت حماس بعد أن أعلنت عن تشرفھا اندالعأسبوع واحد من 
ً لتكون امتدادا مباركا لجھاد األوائل ،اإلخوان المسلمین   .. .ماعة اإلخوان المسلمین على أرض فلسطین أبطال جمنً

 كانت الظروف قد نضجت بما فیھ الكفایة لبروز مشروع جدید یواجھ المشروع الصھیوني وامتداداتھ 1987مع نھایات عام ف
لي عن تفاعل یر العمالتعب" حماس"ویقوم على أسس جدیدة تتناسب مع التحوالت الداخلیة والخارجیة، فكانت حركة المقاومة اإلسالمیة 

  .ھذه العوامل
 وھي اللیلة التي جاءت بعد الحادث المروع على طریق المنطقة الصناعیة ایرز وھي النقطة الواصلة بین 9/12/1987في لیلة ف

قطاع غزة وما یسمى بالخط األخضر حین دھس سائق شاحنة إسرائیلیة سیارة تقل عماال فلسطینیین كانوا متجھین للعمل داخل الخط 
 اجتمع الشیخ أحمد یاسین وعدد من إخوانھ منھم الدكتور عبد العزیز الرنتیسي وصالح شحادة ،ضر ما أدى لمقتل أربعة منھماألخ

م، وواجھوا الیھود بحماس كبیر، 1987فجر اإلسالمیون االنتفاضة في دیسمبر . . وفي ھذا االجتماع اتخذ قرار االنتفاضة ،وغیرھم
تحقق . ف.ت.اتفاقیات مع قادة م عھدوھا من قبل، وقد حدث ذلك في وقت كانت إسرائیل تتھیأ إلبراممختلفة من الشباب لم ی ونوعیة

  .ًالفلسطیني بكافة فصائلھ، لكن دور اإلسالمین فیھا كان األكثر بروزا مصالحھا فقط، وقد شارك في ھذه االنتفاضة الشعب
ببدء مرحلة جدیدة في  ً إیذانا1987لخامس عشر من دیسمبر یوم ا" حماس"األول عن حركة المقاومة االسالمیة  صدر البیان

  .یمثل التیار االسالمي فیھا رأس الحربة في المقاومة  وھي مرحلة،جھاد الشعب الفلسطیني ضد االحتالل الصھیوني الغاشم
  

  نظرة حماس للكیان الصھیوني
اإلسالم منھجھا، منھ تستمد  سب میثاقھا تعتبرحركة المقاومة اإلسالمیة حماس، وھي حفي فلسطین كل اإلخوان المسلمون ش

  .خطاھا أفكارھا ومفاھیمھا وتصوراتھا، وإلیھ تحتكم، ومنھ تسترشد
  .14/12/1987 حین صدر البیان األول لھا في 1987وقد برزت حماس على الساحة اإلعالمیة منذ بدایة االنتفاضة األولى عام 

 شھر دیسمبر من ثمار تفكیر الشیخ أحمد یاسین حیث اتخذ ھذا القرار 1987ام  وكان قرار االنتفاضة الشعبیة التي تفجرت ع
  .یھ إسالمي بحت أي یوم بدء االنتفاضة التي استمرت بعد ذلك بتوج9/12/1987 وقد اتخذ ھذا القرار یوم ،وكان أكثر المتحمسین لھ

 1428 رمضان 16 الجمعةاإلنترنت بتاریخ في مقابلة صحفیة مع موقع اإلسالم الیوم على إسماعیل ھنیة یقول األستاذ 
  : في معرض إجابتھ على  أسئلة الموقع2007 سبتمبر 28 الموافق

الشیخ أحمد یاسین، واألستاذ عبد الفتاح دخان، : ھم" حماس"اإلسالمیة  الذین أخذوا قرار تأسیس حركة المقاومة" 
  .إبراھیم الیازوري .الح شحادة، والمھندس عیسى النشار، ودشمعة، والدكتور عبد العزیز الرتنیسي، والشیخ ص واألستاذ محمد

   اإلخوان المسلمین؟ لماذا لم تعمل تحت اسم ":وردا على سؤال الموقع
والبروز،  لصعوبة ھذا الوضع في حینھ، وفي ذلك الوقت تنظیم اإلخوان لم یكن بذاك الوضوح: "قال االستاذ اسماعیل ھنیة
العمل في اإلخوان، الذي حمل ذراع الجھاد ھو حركة  ع ولھا مجاالت متعددة، الجھاد أحد مجاالتحركة اإلخوان حركة شاملة وأوس

   .اإلخوان التي فیھا تربیة ودعوة وجھاد ومؤسسات التي ھي جزء من حركة" حماس"
   باإلخوان المسلمین في كل من األردن ومصر؟ ما عالقة حماس -س 
مصر واألردن، لكن إخواننا في مصر واألردن ھم محل تقدیر واحترام، وقد تربینا  ن فيال توجد عالقة تنظیمیة مع اإلخوا" قال 

   .منھجھم وعلى كتبھم ودراساتھم على
  
أن الصراع مع الصھاینة في فلسطین صراع وجود فھو صراع حضاري مصیري ال یمكن إنھاؤه إال " حماس"تعتقد حركة و

  .ین واغتصاب أرضھا وطرد وتھجیر سكانھابزوال سببھ، وھو االستیطان الصھیوني في فلسط
ًفي الدولة العبریة مشروعا شمولیا معادیا ال مجرد كیان ذي أطماع إقلیمیة، وھو مشروع مكمل ألطماع " حماس"وترى حركة  ً ً

زیز التجزئة قوى االستعمار الحدیث الرامیة للسیطرة على مقدرات األمة وثرواتھا ومنع قیام أي تجمع نھضوي في صفوفھا عن طریق تع
  .القطریة وسلخ األمة عن جذورھا الحضاریة وتكریس الھیمنة االقتصادیة والسیاسیة والعسكریة وحتى الفكریة علیھا

، ة استنزاف لمقدرات األمة وجھودھاوتشكل الدولة العبریة وسیلة فعالة لكسر التواصل الجغرافي بین دول المركز العربي، وأدا
  .ب أي مشروع نھضويكما أنھا رأس الحربة في ضر

ولئن كانت فلسطین ھي ساحة المواجھة الرئیسیة مع المشروع باعتبارھا قاعدة انطالقتھ ومحطة استقراره، فإن مخاطر وتحدیات 
ًأن الخطر الصھیوني كان منذ نشأتھ تھدیدا لجمیع الدول " حماس" وتعتقد حركة ،المشروع الصھیوني تتسع لتشمل كل الدول اإلسالمیة

سنوات التسعین شھدت تحوالت ضخمة أبرزت ھذا الخطر الذي لن یتوقف عند   غیر أن،ة وعمقھا االستراتیجي الدول اإلسالمیةالعربی
  .حدود

أن خیر طریقة إلدارة الصراع مع العدو الصھیوني، ھي حشد طاقات الشعب الفلسطیني، لحمل رایة الجھاد " حماس"وترى 
ن بكل السبل الممكنة، وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة، لحین استكمال شروط حسم المعركة مع والكفاح ضد الوجود الصھیوني في فلسطی

  .العدو من نھوض األمة العربیة واإلسالمیة واستكمال أسباب القوة وحشد طاقاتھا وإمكاناتھا وتوحید إرادتھا وقرارھا السیاسي
ًة، وإدراكا ألبعاد ومخاطر المشروع الصھیوني في فلسطین، فإن ًوإلى أن یتحقق ذلك، وإیمانا بقدسیة فلسطین ومنزلتھا اإلسالمی

 أو االعتراف بشرعیة االحتالل الصھیوني لھا، وأنھ ،تعتقد أنھ ال یجوز بحال من األحوال التفریط بأي جزء من أرض فلسطین" حماس"
  .خرجوا من فلسطین كما ھاجروا إلیھایجب على أھل فلسطین، وعلى جمیع العرب والمسلمین، إعداد العدة لقتال الصھاینة حتى ی
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ًوترى حماس أن الدولة العبریة تمثل مشروعا مناھضا لكل مشاریع النھضة العربیة واإلسالمیة، إذ لوال حالة االنحطاط والتردي  ً
 الصھاینة  وھي حقیقة یدركھا،استطاع الصھاینة تحقیق حلمھم بإقامة دولتھم فوق أرض فلسطین الحضاري التي تمر بھا األمة لما

ًویعبرون عنھا بمعارضتھم قوال وفعال ألي برنامج من شأنھ أن یضیف جدیدا للقدرات العربیة واإلسالمیة ً  إذ یرون أن محاولة النھوض ،ً
ًالعربیة واإلسالمیة تشكل خطرا استراتیجیا على إسرائیل ً.   

 حیث ، شأنھ تعطیل أي مشروع نھضوي لألمةأن اندماج إسرائیل في المنطقة العربیة واإلسالمیة من" حماس"وترى حركة 
تھدف إسرائیل إلى استثمار ضعف األمة أمام إسرائیل المدعومة من قبل الوالیات المتحدة ومنظومتھا الحضاریة من أجل إنجاز مشروع 

  .رائیلالتسویة الھادف في جوھره إلى ربط اقتصادیات الدول العربیة وإمكاناتھا المختلفة بمنظومة جدیدة عمادھا اس
لالحتالل لیست موجھة ضد الیھود كأصحاب دین، وإنما ھي موجھة ضد االحتالل ووجوده وممارساتھ " حماس"إن مقاومة حركة 

 وھذه المقاومة لیست مرتبطة بعملیة السالم في المنطقة كما تزعم الدولة العبریة وأنصار التسویة السیاسیة الجاریة على أساس .القمعیة
والحركة لیست لھا عداوة أو معركة مع أي طرف دولي، وال . موازین القوى، فالمقاومة بدأت قبل انعقاد مؤتمر مدریدالخلل القائم في 

تتبنى مھاجمة مصالح وممتلكات الدول المختلفة، ألنھا تعتبر أن ساحة مقاومتھا ضد االحتالل الصھیوني تنحصر داخل األراضي 
خارج حدود األراضي المحتلة حذرت حماس السلطات " حماس"ون الصھاینة بنقل المعركة مع  وحینما ھدد المسؤول،الفلسطینیة المحتلة

  . وھو ما یؤكد حرص الحركة على عدم توسیع دائرة الصراع،الصھیونیة من خطورة اإلقدام على مثل ھذه الخطوة
ن تؤدي مقاومتھا إلى سقوط في مقاومتھا لالحتالل ضرب األھداف العسكریة، وتحرص على تجنب أ" حماس"وتستھدف حركة 

وحتى في بعض الحاالت التي سقط فیھا عدد من المدنیین في أعمال المقاومة التي تمارسھا الحركة، فإنھا قد جاءت من قبیل . مدنیین
في مذبحة الدفاع عن النفس والرد بالمثل على المذابح اإلرھابیة التي ارتكبت بحق المدنیین األبریاء من الشعب الفلسطیني كما حدث 

  .الحرم اإلبراھیمي في مدینة الخلیل، حیث قتل الفلسطینیون وھم یؤدون الصالة داخل المسجد على أیدي المستوطنین وقوات االحتالل
ًمرارا مبادرات إنسانیة تقوم على توقف " حماس"ولتأكید حرصھا على تجنب التعرض للمدنیین من كال الجانبین، طرحت حركة 

 المدنیین وإخراجھم من دائرة الصراع، ولكن الصھاینة رفضوا ھذه المبادرة وتجاھلوھا بشكل یؤكد طبیعتھم الطرفین عن استھداف
  .اإلرھابیة وعدم حرصھم على حقن دماء أبناء الشعب الفلسطیني األبریاء

لسامیة وقواعد حقوق تحرص بشدة على أن تراعي في أنشطتھا ومقاومتھا لالحتالل اإلسرائیلي تعالیم اإلسالم ا" حماس"فحركة 
  .ال تقوم بمقاومتھا المشروعة رغبة في القتل أو سفك الدماء كما یفعل الصھاینة  وھي،اإلنسان والقانون الدولي

  
  عالقة حماس بالسلطة الوطنیة الفلسطینیة

ًتدرك حركة حماس أن انشغالھا في مواجھة عسكریة مع السلطة الوطنیة الفلسطینیة یحقق ھدفا مھما للصھا ًینة ویلبي جزءا من ً
التي تجنبت بكل حزم االنجرار لصراع مع السلطة كما أن حركة " حماس"طموحاتھم، وقد انعكس ھذا اإلدراك على مواقف حركة 

 ،ترى في اتفاقات أوسلو صیغة مضللة لتصفیة القضیة الفلسطینیة، وتوفیر األمن للصھاینة على حساب حقوق الشعب الفلسطیني" حماس"
تتمسك بمعارضة ھذه االتفاقات وتعمل على إسقاطھا بالوسائل الشعبیة والجماھیریة السلمیة، دون التعرض للسلطة ورموزھا غیر أنھا 

  . وتؤمن الحركة بأن مصیر السلطة ومشروعھا السیاسي الفشل واالنحسار في الشق األمني التفاقات أوسلو،بالعنف
صدام الفلسطیني الفلسطیني مع السلطة الوطنیة الفلسطینیة أو أي من أبناء  وال یجوز ال،وترى حماس أن الدم الفلسطیني محرم

  . وأن المعركة األساسیة مع العدو الصھیوني،الشعب الفلسطیني تحت أي مبرر كان
  

  موقفھا من مشروع التسویة السیاسیة
ة ھي الخیار الوحید لكنس االحتالل عن  وتعتبر أن المقاوم،ترى حماس أن العملیة السیاسیة بشكلھا الحالي ال یمكن القبول بھا

  · ھي وقف إسالمي ال یجوز التفریط بشبر منھ ،فلسطین من نھرھا إلى بحرھا  وأن أرض،فلسطین التاریخیة
ًمرارا أنھا لیست ضد مبدأ السالم فھي مع السالم وتدعو لھ وتسعى لتحقیقھ، وتتفق مع جمیع دول " حماس" لقد أكدت حركة 

 أن یسود ربوع العالم أجمع، ولكنھا مع السالم العادل الذي یعید الحقوق للشعب الفلسطیني ویمكنھ من ممارسة حقھ في العالم على أھمیة
 ال تلبي طموحات الشعب ،والحركة ترى أن االتفاقات التي تم التوصل إلیھا حتى اآلن. الحریة والعودة واالستقالل وتقریر المصیر

فھي اتفاقات غیر عادلة، وتلحق الظلم والضرر بشعبنا، وتكافئ الجانب المعتدي على . نى من تطلعاتھالفلسطیني وال تستجیب للحد األد
اعتدائھ وتعترف لھ بحقھ فیما استلبھ من اآلخرین، وھي محاولة إلمالء وفرض شروط الطرف المنتصر ومطالبة المظلوم بالتنازل عن 

  .ً لھ النجاح أو الحیاة طویالوسالم ظالم بھذه المواصفات الظالمة ال یكتب. حقوقھ
ًكما أن مبدأ التسویة السیاسیة أیا كان مصدرھا، أو أیا كانت بنودھا، فإنھا تنطوي على التسلیم للعدو الصھیوني بحق الوجود في 

اء الدولة معظم أرض فلسطین، وما یترتب علیھ من حرمان المالیین من أبناء الشعب الفلسطیني، من حق العودة، وتقریر المصیر، وبن
وھو أمر ال ینافي فقط القیم والمواثیق واألعراف الدولیة واإلنسانیة . المستقلة على كامل األرض الفلسطینیة، وإقامة المؤسسات الوطنیة

فأرض فلسطین أرض إسالمیة مباركة اغتصبھا الصھاینة عنوة، .  وال یجوز القبول بھ،بل یدخل في دائرة المحظور في الفقھ اإلسالمي
 .ن واجب المسلمین الجھاد من أجل استرجاعھا وطرد المحتل منھاوم

  
ًّتبنت حماس خطا فكریا في اتجاھینالفلسطینیة في الضفة الغربیة وعزة بعد اتفاق أوسلو وفي ظل وجود السلطة  ً:  

  .1948تلة عام  أم األراضي المح، الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي1967 سواء داخل حدود ،األول ضرب األھداف اإلسرائیلیة
 ·.والثاني الحفاظ على حرمة الدم الفلسطیني 
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 بدأت حماس في إعادة ترتیب أوراقھا على نفس األسس والقواعد 2000 سبتمبر 29 في ومع اندالع انتفاضة األقصى المباركة
 بشكل أقوى مما ،خاصة العسكریة و، واستطاعت خالل فترة وجیزة إعادة بنیتھا،الفكریة التي انطلقت بھا واألھداف التي سعت ألجلھا

 وقد ساعدھا في ذلك ما اعتبرتھ فشل مشروع أوسلو بعد عشر سنوات من المفاوضات والتفاف الجماھیر ،كانت علیھ في السابق
وطنیة  بما فیھا التنظیمات الفلسطینیة على اختالف أیدیولوجیاتھا وأطیافھا السیاسیة، ما أوجد وحدة ،الفلسطینیة حول خیار المقاومة

 .فلسطینیة غیر مسبوقة في تاریخ الثورة الفلسطینیة
  

أصحابھا، وترى حماس أن فلسطین أرض وقف  وتھدف حماس إلى تحریر فلسطین وإقامة دولة اإلسالم علیھا وإعادة الحقوق إلى
 و عن جزء منھا، وأنھ ال حل لقضیةال یصح التفریط بھا أو بجزء منھا أو التنازل عنھا أ إسالمي على أجیال المسلمین إلى یوم القیامة،

  .كان فلسطین إال بالجھاد في سبیل هللا وأن العمل على تحریرھا فرض عین على كل مسلم حیثما
  
 وقف فقد. . الیھودیة-ضد معاھدة أوسلو الفلسطینیة ” حماس“ في فلسطین من خالل حركة المسلمون وكما وقف اإلخوان -

 الحقیقیة للمعارضة الجماھیریة لھذه المعاھدة، القیادة الیھودیة، وھاھم یشكلون -معاھدة األردنیة اإلخوان المسلمون في األردن ضد ال
  .  واألحزاب المعارضة للمعاھدةالقوىبقبول وعن اقتناع من جمیع 

 اإلخوان جماعة وخاصة لطلیعتھ - مستمرة، وما زالت مراحلھا تتالحق، ومثلما كان للتیار اإلسالمي زالتفإن المعركة ما .. وبعد
 وفي طلیعتھ جماعة اإلخوان المسلمین، دور في كل مرحلة وأسمائھ، دور في كل مرحلة، فسیكون للتیار اإلسالمي بكل الفتاتھ - المسلمین 

   . یتحقق وعد هللا ووعیده في بني إسرائیلأنمقبلة بإذن هللا، إلى 
د {  ْ ُفإذا جاء وع َ َ َ َ ِ ِاآلخرةَ ھكمَِ ْ وا وجو وءُ ْ لیسُ ُ َ َ َ َ هُ ِ ْ خلو َ َ كما د جد ْ ُ ولیدخلوا المس ْ َُ ََ َ َ َِ ُ ْ َأولِ َّ وا ما علوا تتبیْرا َ تبِّرُ ً مرةٍ ولیُ ِ ْ َ ََ َ َ َ َِ   7: اإلسراء[} َّ
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  انتصار غزة
  في حرب الفرقان

  العدوان الصھیوني
  على غزة 

  2008 دیسمبر 27في 
  

  مواقف مشرفة في وجھ العدوان
  

 بمجلس الشعب المصري؛ لذا لم یكن  ى أجندة نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین تمثل القضیة الفلسطینیة قضیة محوریة عل
ًمستغربا أن یتحرك نواب الكتلة بفاعلیة وعمل دءوب لمناھضة الحرب اإلسرائیلیة الغاشمة على قطاع غزة التي بدأت لكسر شوكة 

  . المقاومة
قبة وحث النظام المصري على التدخل للتھدئة والضغط على إسرائیل؛ لوقف فكان تحرك الكتلة ككل عن طریق مناقشة األحداث تحت ال

ًالحرب من ناحیة، وفتح المعبر أمام الجھود اإلغاثیة من ناحیة أخرى، فضال عن تنظیم العدید من المؤتمرات الصحفیة التي أعلنت فیھا 
    .بالمجلس لنواب الكتلةالكتلة موقفھا ومطالبتھا وكیفیة تعاطیھا مع تلك األزمة وتنظیم اعتصام 

ًوعلى مستوى النواب أنفسھم نظم النواب جمیعا مظاھرات ووقفات تضامنیة وحمالت تبرع في دوائرھم لدعم فلسطین، فضال عن ذھاب  ً َّ
ل األجھزة العشرات من النواب بصحبة قوافل إغاثیة لرفح إلدخالھا إلى غزة، وھو ما نجح فیھ الكثیر منھم، إال أن التعنت الشدید من قب

  .األمنیة حال دون إدخال جمیع القوافل
 

  :وفي السطور القادمة من ھذا التقریر نستعرض مالمح جھود ومواقف نواب اإلخوان في مناھضة الحرب على غزة
 

  على مستوى الكتلة عامة: أوال
  

ًنظمت الكتلة العدید من الفاعلیات العامة دعما للمقاومة ومناھضة للحرب على غزة، حی  الھجمات  ث سارعت الكتلة بالتحرك فور وقوعًَّ
واالعتداءات الوحشیة على أھالي غزة، سواء داخل البرلمان عن طریق مناقشة األحداث ومحاولة دفع النظام التخاذ موقف إیجابي 

و فیما .. المقاومة لمناھضة الحرب على غزة أو على خارج البرلمان عن طریق تنظیم المؤتمرات والمشاركة في التظاھرات التي تؤید 
  .یلي أبرز فاعلیات الكتلة خالل الحرب على غزة

  بیان إدانة
   بمجرد أن وقع الھجوم على غزة من قبل العدو اإلسرائیلي قامت الكتلة بإصدار بیان لھا تم توزیعھ على الصحفیین ووسائل اإلعالم

َ طالبت فیھ الحكومات العربیة بضرورة فكِّ الحص27/12/2008بتاریخ  ار المفروض على قطاع غزة وإمداد الفلسطینیین بكافة ِ
  .َّاحتیاجاتھم؛ حتى یتمكنوا من التصدي للمجازر الصھیونیة والحصار الصھیوني المفروض علیھم منذ فترة طویلة

 والتي راح واستنكرت تواطؤ األنظمة العربیة والغربیة في المجزرة البشعة التي ارتكبھا الجیش الصھیوني ضد قطاع غزة المحاصر،
  . جریح200ً شھیدا و150ضحیتھا في یوم واحد أكثر من 

ووصف البیان ما یحدث في غزة بالمجازر الال أخالقیة والال إنسانیة؛ التي تستھدف عقاب الشعب الفلسطیني علي خیاراتھ الدیمقراطیة، 
  .م على دولة االحتالل استھداف المدنیین العزلَبالرغم من مخالفة ذلك كافة الشرائع والمواثیق والقوانین الدولیة، التي تحرِّ

ِّودعا البیان الشعوب العربیة واإلسالمیة والعالمیة إلى التضامن الجاد مع الشعب الفلسطیني ومساندتھ بكافة الوسائل الممكنة، وإلى أن  َ َ َ َ
  .یوقف الجیش الصھیوني عدوانھ الغاشم على غزة

یر الغاز المصري إلى الكیان الصھیوني، وطرد السفیر الصھیوني من مصر؛ بعد أن وطالب مصر بضرورة فتح المعابر، ووقف تصد
  .أكدت الحكومة الصھیونیة عدم احترامھا عملیة السالم وال أیة مواثیق أو اتفاقیات دولیة

نما بالضغط على أنظمتھا ودعا البیان البرلمانات العربیة والغربیة والدولیة إلى عدم االكتفاء باالستنكار والرفض لھذه المجزرة، وإ
  .وحكوماتھا؛ بأن تتخذ المواقف المسئولة تجاه ما یحدث في غزة

  
  تحت القبة

َّحمل نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین بمجلس الشعب الحكومة مسئولیة إبادة الشعب الفلسطیني على ید اآللة الصھیونیة، وذلك 
  .لى قطاع غزةعلى خلفیة الغارات اإلسرائیلیة الوحشیة ع

 ـ الحكومة بالتآمر لصالح إسرائیل، وطالبوا بقطع الغاز المصري عن إسرائیل وطرد 29/12/2008واتھم النوابُ ـ في جلسة المجلس 
  .السفیر اإلسرائیلي، وھاجم النواب الحكومات العربیة واتھموھا بالصمت أمام الغارات اإلسرائیلیة الوحشیة

َّما یحدث داخل قطاع غزة بالمھزلة، وقال إن الشعب المصري ینتظر من مجلس الشعب رد ) الكتلةرئیس (سعد الكتاتني . ووصف د
َّماذا نحن فاعلون تجاه ھذه الجریمة الصھیونیة؟ مشیرا إلى أن : ًالفعل تجاه الغارات اإلسرائیلیة الوحشیة على قطاع غزة، وتساءل قائال ً

  .تیجة الھجمة األولى شخص ن400إجمالي عدد الشھداء والمصابین نحو 
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ٍّوأضاف الكتاتني أن اإلغاثة العاجلة مطلوبة كحل عملي في الجانب اإلنساني والسیاسي، وقال الشعب المصري یطلب الشھادة، ونرید : "ٍَّ
  ".أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطینیین حیال العجز الذي تواجھھ الحكومات العربیة

ماذا نحن : ًر ما الذي سیفعلھ نواب البرلمان، داعیا إلى عدم تبادل االتھامات بین النواب، وتساءلوقال الكتاتنى إن الشعب المصري ینتظ
 جریح نتیجة الھجمة األولى فى یوم واحد، وإن اإلغاثة العاجلة 200ً شھیدا و140فاعلون تجاه الجریمة الصھیونیة؟ وقال إن ھناك 

وأضاف أننا . ، وأضاف أن الحكومة علیھا أن تحذر إسرائیل من خطورة أفعالھاٍّمطلوبة كحل عملي على الجانب اإلنساني والسیاسي
  .كشعب نطلب الشھادة ونرید أن نقف إلى جانب إخواننا، وإذا عجزت الحكومات، فالشعوب تستطیع أن تردع ھذا العدوان

الخارجیة المصري ولقاءه مع وزیرة الخارجیة َّأن إعالن الحرب تم في القاھرة بحضور وزیر ) نائب رئیس الكتلة(َّوأكد حسین إبراھیم 
ٍاإلسرائیلیة، وأشار إلى أن الخارجیة المصریة ال تمثل الشعب المصري، وقال باستھجان ، وزیر الخارجیة الحالي وزیر : "َّ ُ ال أعرف

َّالفتا إلى أن الشعب المصري متضامن مع األشقاء الفلسطینیین في محنتھم، و" خارجیة مصر أم إسرائیل؟ طالب بوقف تصدیر الغاز ً
َّالمصري إلى الكیان الصھیوني وفتح معبر رفح وتقدیم المساعدات اإلنسانیة للفلسطینیین، مؤكدا أن ما یحدث ھو حرب إبادة للفلسطینیین ً .  

یحدث، وھي مع إذا كانت الحكومة تتبرأ من إثم وجود أي اتفاق أو علم بما ): "أمین القطاعات الجغرافیة بالكتلة(وقال صبحي صالح 
ًّإرادة الشعب، فنحن نرحب بھذا، وھذا الكالم سھل، ویبقى المعنى عزیز، وعلى الحكومة أن تؤدي دلیال عملیا على صحة ھذا ً."  

  
  مؤتمر صحفي

ًّعقد نواب الكتلة والنواب المستقلون مؤتمرا صحفیا أمام البرلمان المصري، بتاریخ  ان  طالب فیھ النواب بوقف العدو28/12/2008ً
الفوري على الشعب الفلسطیني، والسعي على المستوى العربي والدولي واإلقلیمي لوقف ھذا العدوان المجرم، والوقف الفوري لتصدیر 
الغاز المصري والبترول إلى الكیان الصھیوني الذي یدعم اقتصاد الحرب الصھیوني ویدیر عجلة الحرب المجرمة، والعمل على فتح 

ًا ودائما بال قید أو شرط، وإدخال مواد اإلغاثة المصریة للقطاع فورا ومن معبر رفح والعمل على إنھاء الحصار ًمعبر رفح المصري فور ً
  . الظالم حول غزة، وسحب السفیر المصري لدى الكیان الصھیوني، وطرد السفیر الصھیوني في مصر، وإغالق السفارة الصھیونیة

 سحب المبادرة العربیة للسالم، وقطع كافة العالقات مع الكیان الصھیوني مع الكف عن وطالب النوابُ بتبني قمة عربیة طارئة تعلن
إعطاء غطاء لإلجرام للعدو الصھیوني، ومحاولة تبریره، ووقف المفاوضات العبثیة مع العدو الصھیوني، ودعم المقاومة المشروعة بكل 

  .السبل والوسائل
  

  مذكرة للرئاسة
وفد من الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین والمستقلین والمعارضة إلى قصر عابدین لتقدیم مذكرة " م2008-12-28األحد "َّوتوجھ ظھر 

  .بالمطالب الشعبیة للقیادة السیاسیة في أعقاب مجزرة غزة
طالبنا مقابلة : "ابتحدید موعد لمقابلة الرئیس مبارك، وقال النو) أمین رئاسة الجمھوریة(وطالب الوفد البرلماني اللواء حاتم قناوي 

  ". الرئیس؛ ألننا جزء من نواب الشعب نعبر عنھ وعن آرائھ
أمین المحاور الفنیة (وعزب مصطفي ) رئیس الكتلة(محمد سعد الكتاتني . ً نائبا د25كان من بین النواب المشاركین الذي بلغ عددھم 

  .  عبد العلیم داوودسعد عبود، وحمدین صباحي، ومحمد: ومن المستقلین والمعارضة) بالكتلة
وأشارت المذكرة إلى ھول ما حدث من ھجوم ھمجي وبربري آثم على الشعب الفلسطیني المغلوب على أمره والمستضعف فوق أرضھ 
والمحتل من أسوأ وأبشع أنواع االحتالل في التاریخ اإلنساني كلھ، مطالبة بوقف الحصار وفتح معبر رفح وطرد السفیر الصھیوني من 

  .مصر
  
  ؤتمر صحفي ثانم

األربعاء "واستضافت الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین بمقر أمانتھا بحي المنیل، المؤتمر الصحفي الذي دعت لھ القوى السیاسة الوطنیة 
  .لبیان موقفھا حول كافة القضایا المتعلقة باالعتداءات الوحشیة في غزة من قبل الكیان الصھیوني" م2009- 7-1

ًمر حضورا كبیرا لمفكرین وسیاسیین على رأسھم الدكتور محمد حبیب حیث شھد المؤت ) النائب األول للمرشد العام لإلخوان المسلمین(ً
ومصطفى بكري ) القطب الیساري المعروف(وعبد الغفار شكر ) األستاذ بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة(والدكتور عبد الحمید الغزالي 

د العزیز مخیون والدكتور عبد الجلیل مصطفى والمستشار طارق البشري والسفیر إبراھیم یسري والفنان عب) عضو مجلس الشعب(
  .والدكتور نادر الفرجاني والمھندس محمد عصمت سیف الدولة ومجدي أحمد حسین

  
  زیارة الجرحى

" المعادي"اصر والقوات المسلحة مستشفیات معھد ن" م2009 - 1-6الثالثاء "زار وفد من نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین 
والحلمیة والھالل التي یعالج بھا عشرات الفلسطینیین المصابین جراء العدوان الصھیوني الغاشم على غزة، وذلك ضمن زیارة لجنتي 

  .حقوق اإلنسان والصحة بمجلس الشعب
مود عامر، والدكتور جمال قرني، والدكتور عبد وأسامة جادو، والمھندس مح) نائب رئیس الكتلة(كان ضمن وفد الكتلة حسین إبراھیم 

الحمید زغلول، والدكتور محمد فضل، كما كان ضمن أعضاء الوفد وكیال مجلس الشعب عبد العزیز مصطفى والدكتورة زینب رضوان، 
  .إضافة إلى الدكتور حمدي السید رئیس لجنة الصحة

  
   شاحنة إغاثة200
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طالبوه فیھا بتسییر قوافل ) رئیس المجلس(فتحي سرور . بمجلس الشعب المصري بمذكرةٍ إلى دَّتقدم نواب الكتلة والنواب المستقلون 
  .رسمیة لفلسطین

وطالب النواب تیسیر وصول عدد مائتي شاحنة من مواد اإلغاثة على دفعات وتشمل أدویة ومواد غذائیة مقدمة من نواب الشعب، آملین 
  .و تسمیة جھة أخرى الستالم ھذه الشاحنة بصورةٍ رسمیة لتسلیمھا إلى غزةتیسیر وصولھا إما عن طریقنا نحن بأنفسنا أ

  
  إرسال الشاحنات لغزة

ًبدأت الكتلة فعلیا اعتبارا من الجمعة  ً في إرسال عشرات الشاحنات المُحملة باألغذیة والدواء والمساعدات اإلغاثیة؛ بناء على 1-2009- 2ًّ َّ
رئیس (أحمد فتحي سرور . عن طریق د) مدیر المخابرات المصریة(الوزیر عمر سلیمان موافقاتٍ رسمیة حصلت علیھا الكتلة من 

  . من خالل التنسیق مع الھالل األحمر المصري) مجلس الشعب
وھو ما جاء كنتیجة للطلب السابق إلى رئیس المجلس الذي أرسلھ نواب الكتلة مطالبین فیھ بإرسال مساعدات إلى الشعب الفلسطیني 

بخصوص الرسالة من رئیس مجلس الشعب : "ي غزة، حیث جاء رد الوزیر عمر سلیمان إلى رئیس مجلس الشعب كاآلتيَالمحاصر ف
محمد سعد الكتاتني بإرسال مساعدات إغاثة إلى أھل غزة؛ فإنھ ال مانع من خالل التنسیق مع . لبعض النواب، وعلى رأسھم النائب د

  ".الھالل األحمر المصري
  

  والعریشوفد الكتلة برفح 
حمدي إسماعیل، وطارق قطب، بزیارة كل من رفح . أكرم الشاعر، وسعد خلیفة، وأحمد الخوالني، د. د: كما قام وفد مكون من النواب

َّالمصریة والعریش حیث التقى الوفد محافظ شمال سیناء، وتشاوروا حول الموقف الراھن وإمكانیة تیسیر قوافل اإلغاثة، وتوجھوا بعدھا 
  .فى العریش لزیارة الجرحى الفلسطینیین، وتحركوا بعدھا إلى معبر رفح للضغط من أجل إدخال قوافل إغاثیة لغزةإلى مستش

وأكد الوفد أن زیارة وفد للكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین للعریش ورفح المصریة كانت رسالة واضحة تحمل معنى التضامن والمساندة 
  .ت الصھیونیة وتستجلي الحقائق على أرض الواقع، خاصة فیما یخص معبر رفحلشعب غزة الصامد أمام االعتداءا

فرید إسماعیل ، . محمد الجزار، د. د: (كما قام وفد آخر من نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین بزیارة معبر رفح والذي ضم النواب
ٍ لمتابعة تسییر القوافل، حیث طالب الحك) رجب عمیش، یسري بیومي. د ومات العربیة واإلسالمیة وعلى رأسھا الحكومة المصریة بمزید

  .من المعونات الطبیة والغذائیة ألھالي قطاع غزة
  اعتصام بالمجلس

ًأیضا نظم نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین ونواب المعارضة والمستقلون اعتصاما بمقر " م2009-1-14األربعاء "ًّ احتجاجیا  ًَّ
  .ًاحتجاجا على سیاسات الحكومة تجاه ما یحدث في غزة من مذابحمجلس الشعب 

قد خارج حرم المجلس أمام البوابة الرئیسیة عن أسباب االعتصام الذي استمر لمدة یوم . وأعلن د ٍمحمد سعد الكتاتني في مؤتمر صحفي عُ ٍ
ٍ ویعقبھ فعالیات أخرى  إلى الحكومة ولم تستجب إلى شيء منھا؛ فلذلك َّأن نواب اإلخوان والمعارضة تقدموا بمطالب واضحة, واحد

  :قرروا تنظیم االعتصام الذي یحمل رسالتین
  .ًّالتضامن مع أھالینا في غزة الذین یتعرضون یومیا لمحرقة صھیونیة: األولى
یقة سلمیة وآمنة إلمداد االحتجاج علي سیاسات الحكومة كما یتضمن مطالبنا بالتوقف الفوري إلطالق النار وفتح معبر رفح بطر: والثانیة

  .غزة بالغذاء والدواء والملبس، ووقف إمداد العدو الصھیوني بالغاز، وإعادة النظر في اتفاقیة السالم المبرمة مع الكیان الصھیوني
  .ھما طرد السفیر اإلسرائیلي من القاھرة، وسحب السفیر المصري من تل أببب: باإلضافة إلى مطلبین أساسیین

   برفحاعتصام ومؤتمر
حازم فاروق، وعادل حامد، . حمدي حسن، ود. محمد البلتاجي، ود. د: قام وفد من نواب اإلخوان والمستقلین والمعارضة یضم النواب

بالذھاب إلى رفح المصریة للعبور إلى غزة من خالل المعبر بعد .جمال زھران، وسعد عبود، ومحمد العمدة . وحمدین صباحي، ود
 وانتصار المقاومة؛ إلعالن التضامن مع شعب غزة في محنتھ الناتجة عن العدوان الصھیوني علیھ، باإلضافة انتھاء الحرب على غزة

  .إلى التضامن مع نواب المجلس التشریعي الفلسطیني في تدمیر قوات االحتالل الصھیوني لمجلسھم وتعطیلھ للحیاة البرلمانیة ھناك
سماح للوفد بالمرور من خالل المعبر مما جعل أعضاء الوفد یدخلون في اعتصام أمام إال أن السلطات المصریة على المعبر رفضت ال

المعبر لمدة یومین متتالیین، ثم تنظیم مؤتمر صحفي لفضح ممارسات النظام ومنعھ لنواب الشعب من الذھاب إلى غزة في الوقت الذي 
  .العبوریسمح فیھ للعدید من البرلمانیین األجانب من دول عربیة وإسالمیة ب

  
  على مستوى الدوائر: ًثانیا
 في فاعلیات متنوعة - في دوائرھم المختلفة على امتداد محافظات الجمھوریة-نظم وشارك كل نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین

ھرات أمام المساجد إلى ًدعما للمقاومة في فلسطین ومناھضة للحرب على غزة، حیث امتدت تلك الفاعلیات ما بین تنظیم الوقفات والمظا
 وكذلك تنظیم مؤتمرات جماھیریة یحضرھا رموز  تنظیم حمالت التبرع بالدم وبالمواد اإلغاثیة والتموینیة والنقود وإرسالھا ألھالي غزة

  .ًالمجتمع من مختلف القوى السیاسیة دعما لغزة
01/02/2009  

  
  .. رسالة إلى اإلخوان المسلمین 

  بخصوص بفعالیات غزة
 محمد السید حبیب. د: بقلم
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ًنساء وأطفاال وشیوخا ورجاال وشبابا.. ًتحیة اإلجالل واإلعزاز والتقدیر لكم جمیعا .. اإلخوة األحباب ًً ًتحیة من عند هللا مباركة طیبة.. ًً ً ً ..
ُّتحیة تعترف وتقر لكم بأنكم على العھد ثابتون ، وعلى النھج ماضون، وبأھدافكم وغایاتكم العلیا مستمسك   ..ونً

 أنكم بذلتم كل ما تستطیعون من أوقاتكم وجھودكم وحریتكم وأموالكم؛ فجزاكم هللا عن إخوانكم في غزة وعن -  ویشھد الجمیع-وأشھد
  .اإلسالم وعن األوطان خیر الجزاء 

َّأنا أعلم أنكم كنتم تتحرقون شوقا لما ھو أكثر من ھذا؛ حیث یقتضي واجب األخوة واإلیمان، ولكن ما الح ُیلة واألبواب موصدة والطرق ًَّ ٌ ُ
ُّمغلقة والمناخ العام كما تعلمون؟ ُ ٌ!  

ُلقد وصلت إخوانكم في غزة عواطفكم الجیاشة ومشاعركم النبیلة ومواقفكم المتوثبة، وأعلنتم للعالم كلھ أنكم أصحاب المروءة  ُ َُّ ُ ُِّ ُ ُ َ
ُوالشھامة والرجولة وأتباع ھذا الدین العظیم وحملة رسالتھ المبا َ َ   .ركةُ

   
  ..اإلخوة األحباب

ا في سبیل هللا، وغضبا على أنظمتكم وحكوماتكم؛ لعدم قیامھا بمسئولیاتھا ودورھا األخالقي واإلنساني  ً ِّأحسب أنكم ما خرجتم إال جھاد ِّ ًِ
ِّوالشرعي والوطني والقومي، إزاء الحرب الصھیونیة الغاشمة على غزة والمأساة اإلنسانیة الكارثیة التي خل ِّ   .فتھاِّ

ًكما أحسب أنكم ما خرجتم إال إلعالن تضامنكم مع إخوانكم في غزة؛ الذین یعیشون في حنایا صدوركم، بل ھم حبات عیونكم، ویقینا إن  َّ
ھم بروح الثبات والصمود والمقاومة الالزمة والضروریة لمواجھة حرب اإلبادة؛ التي یشنھا علیھم المحتل الصھیوني  ُّذلك یمدُّ

  .الغاصب
ً أحسب كذلك أنكم خرجتم وأنتم تعلمون أنكم ستتعرضون لألذى واالعتقال، وقد حدث فعال؛ فالبعض نالھم من األذى الكثیر، كما َّ

ُّكل ذلك في سبیل ما تؤمنون بھ وتضحون من أجلھ ، وأسأل هللا تعالى أن یجعل ذلك كلھ ..  معتقل 1200واالعتقاالت طالت ما یزید عن 
  . القیامة في موازین حسناتكم یوم

   
  ..اإلخوة األحباب

لقد تم إیقاف إطالق النار من جانب واحد ، وبدأت القوات الصھیونیة في التحرك والتمركز عند الشریط الحدودي لقطاع غزة ، وھذا 
ر وعدم فتح َّ من المعاناة اإلنسانیة التي تعرض لھا إخواننا في غزة، لكن المشكلة ما زالت تكمن في بقاء الحصا- بال شك- ِّیخفف

  .المعابر
ُوقد أمھلت المقاومة العدو الصھیوني أسبوعا لذلك، وبناء علیھ یجب أن تتواصل فعالیاتنا  ً ً َّ َّ ُ.  

ٌ وضعھا على العالم كلھ، ولم یعد ھناك حدیث سوى عن المقاومة، وضرورة االنفتاح - ومعھا شعب غزة المقاوم-لقد فرضت المقاومة ُ َ
 أصبحت الممثل الشرعي؛ ال عن قطاع غزة فقط ولكن عن شعب فلسطین -  أي المقاومة- رھا، وأنھاوالرھان علیھا، ولیس على غی

  .بأسره
  

  ..اإلخوة األحباب
ِّال تنسوا أصل القضیة، وأقصد بھا قضیة فلسطین، وأن ھناك محتال غاصبا لھا، یجثم على صدرھا، ویستبیح حرماتھا، ویدنس  ً ًَّ

  .مقدساتھا
ٌ اختاروا المقاومة طریقا لتحریرھا، وھو أمر كما تعلمون عظیم، یحتاج منا-  كل فلسطین- فلسطینال تنسوا أن إخوانكم في ٌ  ومن -ً

ً كل أنواع الدعم والتأیید والمساندة، فضال عن التحرك على كافة المستویات وبكل الوسائل والوسائط واألدوات؛ للتواصل مع -الجمیع َّ
ِّ الشبھات التي تثار حول الجھاد والمقاومة من ناحیة أخرىالجماھیر للتعریف بالقضیة من ناحیة، ور   .ُد

   
ھ ﴿ ِ ه وكرم ِ ِّوهللا یتوالنا وإیاكم وإخواننا فى غزة بعظیم منھ وجود ه وتوكل ِ ْ ْو غیب السماواتِ واألرض وإلیھِ یرجع األمر كلھ فاعبد َّ َ َُ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ََ ُ ُّ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ َِّ

ِعلیھِ وما ربك ب َ ُّ َ َ َ ْ َََ ُغافِل عما تعملون ََ ْ َّ ََ   ).123: ھود(﴾ ٍ
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   الواجب والدور..فلسطین
ذه - ولیس اآلن فقط-ما یحدث في فلسطین منذ نشأة االحتالل َّ یدعو كل مسلم غیور مخلص لدینھ للتساؤل عن دوره وواجبھ تجاه ھ

ام األو ذه القضیة القضیة وھذا الشعب المسلم، فھي قضیة عقائدیة بالمق ام بھ ى هللا سبحانھ باالھتم د إل ا كمسلمین، فالمسلم یتعب َّل بالنسبة لن
  .والتفاعل والتعامل معھا
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َ ھذا التفاعل الكبیر من الشعوب؛ ألنھا تتحرك بوازع من عقیدتھا وإیمانھا بربِّھا وابتغاء مرضاتھ ِ  لذا فلیس غریبا أن نجد ِ ِ َِّ َ ٍَ ى ..ً  ویبق
ام هللا  ما دورن:السؤال األھم واقعي لنصرتھم ولإلعذار أم ي وال دعم الحقیق م ال دم لھ ین ولنق ین وواقعی ون عملی ى نك ذه القضیة حت َّا تجاه ھ َّ َ

  !!سبحانھ؟
     

   : التأكید على إسالمیة القضیة:ًأوال
ا  اد، ونحن المسلمین نعتبرھ َوأنھا صراع عقائدي في المقام األول، فالیھود یعتبرون فلسطین أرض المیع ٌّ ا، ٌ ا لن ًأرضا مقدسة ووقف ً ً

ھ  ى هللا، ونأمل من ا نتقرب إل ا إنم ٍ كائنا من كان أن یتنازل عن شبر منھا، كما أننا نعتقد أنھ بتمسكنا بفلسطین وأھلنا فیھ َّوال یجوز ألي فرد ٍ َ ً
  .المثوبة والرضوان، وال نفعل ذلك ألي سبب مادي دنیوي ضیق زائل

     
   :لقضیة استشعار أھمیة وخطورة ا:ًثانیا

ة الستكمال أسطورة  ٍفال بد أن ندرك أن أرض اإلسراء في خطر بالغ، وأنھا ھي البدای ٍ َ اثال ”إسرائیل“َ ون م د أن یك رى، وال ب ً الكب
نا المثل العربي القدیم ْ یضُ“ :َأمام ناظری ْ ُ األب ر ْ م أكل الثو ْ َأكلت یو َ ََ َّ ِ ُِ َُ ُ ام”ْ وم من األی ِ، وأن الصھاینة لم ولن یكونوا في ی ي ٍ ان، وف ٍ دعاة سالم وأم َ

ًالتاریخ من األحداث والعبر ما یؤكد ھذا منذ قتلھم األنبیاء قدیما وحتى األطفال حدیثا ً َ ُ ِ ِ ْ َ.  
     

   : الدعم المالي والمعنوي:ًثالثا
ٍ وطاقةٍ ومال لنصرة فلسطین وأھلھا؛ تقربا وطاعة◌  عز وجل، وعد ًفعلینا أن نقدم كل ما نستطیع من جھد ًَ ٍ َّ َ دنیا ِّ ى ال ون إل م الرك

ھ؛  رع ب و بقرش نتب رة وحسب، ولكن ل الغ الكبی ى المب رع عل ال، وال نقصر التب ا بالم زء من جھادن ذا ج ر أن ھ ٌوالشح المطاع، وأن نعتب
م“ ى ”ُّفرب درھم یسبق ألف درھ دال عل رع، فال ى التب ا عل ط؛ ولكن أیضا نحث غیرن رع فق ى التب ا عل ن ُ ُّ، وال ینبغي أن یقتصر دور ً ر َ ِالخی

  .كفاعلھ
دعمھم  م ن ا نحن من خلفھ ود، وإنم ع الیھ ھم في صراعھم م َ د ِ   ومعنویا نحن في حاجةٍ إلشعار إخواننا في فلسطین أنھم لیسوا وح ًّ

ِبكلِّ ما نستطیع وما نملك من وسائل لنكون داعمین لھم في جھادھم الطویل والمریر مع الصھاینة َ.  
     

   :فة أبعاد القضیة تربیة أبنائنا على معر:ًرابعا
و  م، ولینم ذا الفھ ى ھ ارھم عل ة أظف َفال بد أن نربِّي أبناءنا على معرفة كافة أبعاد وحقائق القضیة الفلسطینیة؛ حتى ینشأوا منذ نعوم َ َِ ِ

ا الصھا د لھ ا یری ي غیاھب السنین كم ھم بحقھم في ھذه األرض المقدسة، وحتى ال تضیع ھذه القضیة ف ِویكبر معھم شعورُ َ ینة الغاصبون َِّ
ن أبنائنا منذ الصغر حتى تحرر األرض بإذن هللا أو یورثوھا ألبنائھم ْ َفال بد للقضیة الفلسطینیة أن تظل حاضرة في ذھ َّ َِّ َ ً.  

لِّ جرائمھم البشعة  ي فلسطین وتعریفھم بك ا ف ع إخوانن دامي للصھاینة م اریخ ال ة الت ى معرف ِ  وكذلك لن ننسى أن نربِّي أبناءنا عل َ َ
ِما وحدیثا حتى تعرف األجیال مدى بشاعة وجرم الیھود عبر العصور المخلتفةقدی َ ً ً.  

     
   : اإلفادة من وسائل اإلعالم:ًخامسا

ا  ك، فعلین ي ذل نھم ف ل م نحن لسنا بأق ررون جرائمھم، ف دافھم ویب المي، ویسوقون ألھ ى اإلعالم الع ود یسیطرون عل َّفإذا كان الیھ
ال اإلفادة من كل وسائل اإلعالم ة، ف ة بالصورة المطلوب ادة من وسائل اإلعالم الخارجی ا اإلف ب علین ً المتاحة لنا داخلیا وخارجیا، وإن صعُ ًّ ّ

  .َأقل من أن نتعامل بجدیة مع وسائل اإلعالم العربیة، وإظھار الدور المطلوب، ودعم القضیة الفلسطینیة بكلِّ ما ھو متاح
ُ   وھناك دور إعالمي ال یمكن إغفالھ  ٌّ ةٍ، یعرض آخر التطورات والمستجدات ٌ یلةٍ إعالمی ى وس ٍ إل رد َكذلك، وھو أن یتحول كل ف َ َّ

َللقضیة أمام عموم الناس، ویبیِّن لھم حقیقة األمور، وینشر آراء المجاھدین الفلسطینیین التي یسمعھا أو یراھا في مختلف وسائل اإلعالم َ.  
     

   : الضغط على صانعي القرار:ًسادسا
ى َوذلك بع دني والرسمي والتحرك الشعبي الجاد؛ حت ع الم لِّ منظمات المجتم ى ك ض المطالب العادلة للمقاومین الفلسطینیین عل ْ ِر ِ ِ

ٍ على صانعي القرار العربي الرسمي في عالقاتھم ومفاوضاتھم فیما یخص القضیة الفلسطینیة َنمثل أداة ضغط ُّ َ َ ِّ.  
وین من اإلرادة الشعبیة للضغط ُّفالتحرك الشعبي ھو المعبِّر الحقیقي عن إر ا عدم التھ ذا فعلین ل ومستقبلھا، ل ادة األمة وضمیرھا ب

  .على صانعي القرار للتحرك في االتجاه الصحیح لما یحقق مصالح األمة
     

   : التحرك الفردي:ًسابعا
ھ ِإن القضیة الفلسطینیة ھي القضیة اإلستراتجیة والمحوریة لكلِّ مسلم غیور محب لدین ٍّ ٍ َ ا أن یبحث عن دور خاص َ د لكل من ٍّ، وال ب ٍٍّ َ َّ

عنا رغ وس د أن نف ة، وال ب ٌّ كل -ِلھ ینصر بھ فلسطین في حدود إمكاناتھ الشخصیة والفردیة؛ حتى یعذر إلى هللا عز وجل، فالمسئولیة فردی
ِ حتى تكون القضیة شاغلة فكرنا، ولتبین مدى ما تمثلھ القضیة من خریطة ا-على قدر طاقتھ ِّ َ   .ِھتماماتنا الشخصیةًَ

     
وان  ذلِّ والھ ِوفي النھایة ال بد أن ندرك أنھ مھما بذلنا وضحینا وبذلنا من جھد فلن یساوي لیلة واحدة یعیشھا أطفال فلسطین تحت ال ً ً َ َ

ال فلسطین..ِوالحصار وانعدام أبسط وسائل الحیاة، ومع ذلك یقاومون ویجاھدون ویبذلون ویضحون درس من أطف ع ال ا ِ فلن  وال نستكثر م
  . نفسھ وأھلھ في سبیل هللا..نبذلھ من جھد ووقت ومال، فھناك من یبذل فوق ھذا

   ..لبیك فلسطین
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  مھام وواجبات
   في مصر األمین العام لجماعة اإلخوان المسلمین- محمود عزت. د:بقلم

ا لضمان األمن واالس ب عن ٍالقضیة الفلسطینیة وما یجري اآلن من تآمر من الصھاینة علیھ ة الصھیونیة یجب أال یغی تقرار للدول
ي  اد ف ان الجھ ذلك ك ا؛ ل ا جمیع ب علین ا واج ا وكرامتھ دفاع عن أبنائھ ر األرض المقدسة وال ي؛ ألن تحری لم وعرب ل مس دان ك ل ووج ًعق ٌ َ ٍ

ًالنصف األول من القرن العشرین، واستمرت الجھود المخلصة من أبناء األمة جمیعا دعما لفلسطین وأھلھا، و اء ً دم الشعب الفلسطیني دم َق َّ
   ..خیرة أبنائھ من الرجال والنساء للدفاع عن األرض والعرض

ر ..وكانت االنتفاضات المباركة وكانت وما زالت المقاومة للمحتلین الصھاینة ة التحری ى غای دة تسیر إل ت المسیرة المجاھ  وما زال
   ..ركتنا لدعم إخواننا الفلسطینیینُلفلسطین ولألقصى األسیر، ومن ھذا المنطلق فإننا نواصل ح
  :ٌوفیما یلي موجز لبعض النقاط المھمة في ھذا السیاق

  
   وضوح الرؤیة:ًأوال

ھ  وم بواجب ع أن یق الم أجم ى الع م ھي قضیة إنسانیة عل ة ث ة وقومی قضیة فلسطین قضیة إسالمیة صمیمة، وھي كذلك قضیة وطنی
  .نحوھا

داخل الفلسطیني .1 ة ق:على مستوى ال ة  فئ ة مقاوم ل وفئ ع المحت ة م ة مستسلمة متعاون ى الشعب الفلسطیني وفئ آمرة عل ة مت لیل
ھ حماس  ا قامت ب ھ، وم ا من تجاوزات“لالحتالل وتتحمل تبعات ا نسب إلیھ ى م ة، وأن تظل قضیة ”ُعل ان دفاعا عن استمرار المقاوم ً ك

  .َّفلسطین حیة، وھذا ما انحاز إلیھ الشعب الفلسطیني بطوائفھ وفصائلھ
  . المقاومة الفلسطینیة حمایة للمنطقة من المشروع الصھیوني األمریكي وحفظ ألمنھا القومي:على المستوى اإلقلیمي .2
  . مؤامرة صھیونیة أمریكیة وتعاون أوروبي واستسالم عربي إسالمي وغفلة وسلبیة عالمیة:لى المستوى العالمي ع.3
  

   موقف اإلخوان:ًثانیا
ل  موقف جماعة اإلخوا- أ ة للمحت ًن المسلمین الثابت كان وما زال وسیظل بإذن هللا تعالى داعما للدفاع عن أرض فلسطین والمقاوم

  .ومساندة الشرفاء والوطنیین من كل الفصائل والذین یعملون لتحریر أرض فلسطین
طین ون- ب ن فلس دافع ع ا ن و أنن ي ھ ببھا الرئیس وان س ة ولإلخ ة للمقاوم ة الموجھ ة الظالم روع ُ الحمل ة المش ة لمواجھ ع األم جم

  .الصھیوني األمریكي
  

   سبیل اجتیاز األزمة:ًثالثا
ة- أ اك بالمقاوم ى : االستمس اظ عل ع الحف ي م دم العلم ا والتق تكن ولوجی ان وال ة والبی یة، وبالحج كریة والسیاس ائلھا العس ل وس  بك
  .الثوابت

  : احترام الشرعیة- ب
   ”القانون األساسي“الشرعیة الدستوریة  -
  الشرعیة الرئاسیة -
  شرعیة المجلس التشریعي وحكومة الوحدة الوطنیة  -

   : دعم الحوار- ت
  . حد أدنى من التعاون- تحدید نقاط االتفاق وتعزیزھا- وضوح الرؤیة-بین الفصائل لتھدئة النفوس وإصالح ذات البین

   : تحقیق الوحدة- ث
ة -ینعمل متواصل یبدأ بوحدة شعب فلسطین ووحدة أرض فلسط ة الصھیونیة األمریكی ة ضد الھیمن ة العربی  یعززھا وحدة األم

ة-وتفعیل القرارات العربیة لفك الحصار وات دولی ي أو استدعاء ق دخل األجنب وین رأي عام عالمي - رفض للت ة اإلسالمیة لتك  وحدة األم
  . التعاون في فك الحصار ودعم المقاومة-ضد الجرائم الصھیونیة األمریكیة

  
   واجبات..لسطینلبیك ف

  ..ال بد أن نبدأ بأنفسنا نحن اإلخوان المسلمین
  :على مستوى الفرد

  .دعاء في كل صالة• 
  .ٍالتبرع بجزء من دخلي أو مصروفي في كل أسبوع• 
  . الجلسة العائلیة- المواقع- النشرات:تخصیص وقت یومي لمتابعة القضیة• 
  ” زمالء العمل- األصدقاء-الجیران“تجدات القضیة ! تحدید عدد أتحدث معھم في كل مس• 
  . وتوزیع عدد من المطویات أو غیرھا مرة على األقل في كل أسبوع”SMS“إرسال عدد من رسائل • 
ي كل •  ل ف ى األق ؤتمر واصطحاب صدیق عل دوة أو م ؤتمرات والمشاركة كل أسبوع في حضور ن دوات والم متابعة جدول الن

  .صالة أو ندوة أو مؤتمر
  :لعائلة أو األسرةعلى مستوى ا

  .متابعة یومیة من رب األسرة لما قام بھ كل فرد من أفراد األسرة• 
  .حصالة فلسطین یساھم فیھا كل أفراد األسرة الصغار والكبار• 
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ًالقنوت في الصلوات التي قد تصلیھا األسرة جماعة في المنزل•  ُ ُ.  
  .لقاء مع الجیران للتعریف بالقضیة• 
  

  :مدنعلى مستوى القرى وال
  .استھداف توعیة جمیع اإلخوان بأبعاد القضیة• 
  .” المحور اإلغاثي- المحور اإلعالمي والسیاسي-المحور اإلیماني“َّمشاركة فعالة لجمیع اإلخوان في محاور العمل المختلفة • 
ي  قن- دعاء-خواطر بعد الصلوات“عمل جدول لألنشطة بمستھدفات محددة لتوعیة سكان الحي أو المنطقة •  ي الصلوات وف وت ف

وتر ل المسجدي”صالة ال ل حي- العم ي المصالح والمؤسسات بك ل ف دوات- العم ارات المن- الن ران!  الصالونات والزی ین الجی ة ب  -زلی
  .الدعوة في المقاھي والنوادي وأماكن التجمعات

  . وغیرھاSMSل االتصال  وسائ-CD الـ - الشریط- االستكر-المطویات“توفیر الوسائل العملیة والتدریب علیھا • 
  .دعوة جمیع طوائف المجتمع وتحدید مستھدفات لمشاركة الشباب والشیوخ والرجال والنساء واألطفال في الندوات والمؤتمرات• 

َ الماكرین   ..نسأل هللا أن یُحبط كید
ائكم وكفى با ولیا وكفى با نصی َ د ْ لم بأع ْ ِ﴿وهللا أع ّ ِ َِ َ َ َ َِ َِّ َّ َِّ ِ َِ َ َ ًَ ْ ُُ َ ََ   ،”45:النساء“ًرا﴾ ُ

  ..وأن یعیننا على القیام بواجبنا، وأن یفتح لنا قلوب الناس
ھم وأثابھُم فتحا قریبا﴾  ْ ً﴿فعلم ما في قلوبھم فأنزل السكینة علی ًِ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َِ َِ َ ِ َّ ِ ِِ ُ   .”18 من اآلیة :الفتح“َ

  
---------------  
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   ..وبعد

قلب أوطاننا وفلذة كبد أرضنا وخالصة “ : ھي كما قال، في المقام األول قضیة اإلسالم وأھل اإلسالم،قضیة فلسطین لدي اإلمام الشھیدكانت 
 .“ یتوقف عز اإلسالم أو خذالنھ “ وعلیھا “رأسمالنا وحجر الزاویة في جامعتنا ووحدتنا 

 بل ھي في حقیقتھا ،االغتصاب الصھیونیة فحسب وأن العدو فیھا لیس عصابات اإلجرام و،وكان اإلمام الشھید یدرك أنھا لیست قضیة بسیطة
 سوف تجسد الصرا ع بین قوي الشر والكفر والظلم من أھم االستعمار الظالمة من ناحیة وقوي الخیر والعدل والمرحمة من ناحیة “معركة كبري 

  .“أخري 
ن اإلخوان المسلمین لیعلمون أن دعوتھم عدوة  إ“ :ًولم یكن اإلمام غافال عن حجم المتاعب التي ستأتي من التصدي لھذه القضیة یقول
 وعدوة للمستھترین والمترفین واالدعیاء من كل قبیل ،لالستعمار فھو لھا بالمرصاد وعدوة للحكومات الجائرة الظالمة فھي لن تسكت علي القائمین بھا

  .“فھم سیناھضونھا 
 

ً بدءا من عام “للتقسیم “ أو “للتفاوض  “ ض المحاوالت التي طرحتوكان من نتائج ھذا التصور الواضح الحاسم أن اإلمام الشھید رف
 وعصاباتھم كطرف في القضیة وھذا مالم “ الیھود “ وكان من أول أسباب الرفض أن كل المحاوالت تضمنت دعوة 47/1948 حتي عام 36/1937

م یحرم إقرار ھؤالء علي ظلمھم ویأمر بجھادھم ولو إلي قیام  واإلسال“ نزالء مغتصبون “یحتملھ اإلمام ولم یقبلھ فھم في نظر المسلم الصحیح 
  .الساعة

 ..قضیة فلسطین یأبى هللا إال أن تكون عربیة إسالمیة وتأبى قدسھا، ویأبى أقصاھا وصخرتھا إال أن تكون قضیة سائر العرب والمسلمینف
تي طالما سعى إلیھا الیھود ومن وراءھم من دول االستعمار واالستكبار ولھذا ھیأ هللا لھا حسن البنا ورجالھ األبرار لیخرجوھا من األقلیمیة ال

   .ولیجعلوھا في أعناق المسلمین في عنق كل مسلم یفھم إسالمھ ویعرف متطلبات إیمانھ
ًیعتبر اإلخوان المسلمون فلسطین جزءا مھما من كیان الوطن اإلسالمي، وقد أكد اإلخوان على ذلك فقالواو ً ا الشعب ا“ :َ لفلسطیني إال أخ  وم

  .“ ومن أعانھا وبذل لھا وأمدھا فقد انتصر  ولرسولھ ودافع عن اإلسالم ،لنا فمن قعد عن فلسطین فقد قعد عن هللا ورسولھ وظاھر على اإلسالم
ال  ع أجی ًكما یعتقد اإلخوان اعتقادا جازما بأن فلسطین جزء من العقیدة اإلسالمیة وأن أرضھا وقف إسالمي على جمی ي ماضیھم ً لمین ف المس

ًوحاضرھم ومستقبلھم إلى یوم القیامة ال یجوز ألحد كأئنا من كان أن یفرط أو یتنازل ولو عن جزء صغیر منھا، فھي لیست ملكا للفلسطینیین العرب  ً
ًبل ھي ملك للمسلمین جمیعا، فعلى المسلمین في كل مكان أن یساھموا عملیا في تقدیم المال والدم للدفاع عنھا ً.   

ً وفلسطین تحتل في نفوسنا موضعا روحیا قدسیا فوق المعنى الوطني “ :ًیقول اإلمام البنا مصورا مكانة فلسطین في نفوس اإلخوانوختاما  ً ً
  .”واحالمجرد إذ تھب علینا منھا نسمات بیت المقدس المباركة، وبركان النبیین والصدیقیین والمسیح علیھ السالم وكل ذلك ینعش النفوس ویغذي األر

نحن الذین قلنا وسنظل نقول أن ال وجود للیھود في ھذه المنطقة إال : " نفس منھج البنا قال عمر التلمساني علیھ رحمة هللاىوعل  
  ".محكومین إنما حاكمین فال

ال وسیلة . .وموقف اإلخوان المسلمین على لسان فضیلة األستاذ محمد حامد أبو النصر علیھ رحمة هللا إنما یأتي على نفس النھج  
  . بالدم والسالح والمال..إال بالجھاد. .كل فلسطین. .السترجاع فلسطین

  
*******  

  الطریق إلى فلسطین
  - رحمھ هللا –االستاذ عمر التلمساني 

من توزیع القوات ..  والموضوع الفلسطیني مطروح على كل المستویات1982منذ سقوط بیروت في منتصف شھر سبتمبر 
العربي على مقررات قمة فاس، إلى مبادرة ریجان، إلى الوفود السباعیة التي زارت عواصم الدول الدائمة " اإلجماع "الفلسطینیة، إلى

العضویة في مجلس األمن الدولي، إلى المحادثات المكوكیة بین واشنطن وعدد من الزعماء العرب، إلى لقاء تونس الذي عقده یاسر 
، والمحادثات اللبنانیة "فیلیب حبیب" وما تخلل ذلك عبر جوالت المندوب السامي األمریكي ..اإلسرائیلي" السالم"عرفات مع وفد 

بعد كل ھذا المخاض العسیر للقضیة .. بعد كل ھذا والمحادثات اللبنانیة اإلسرائیلیة في خلدة والخالصة" خلدة والخالصة"اإلسرائیلیة في 
وماذا یمكن أن تحملھ األیام القادمة من أحداث ... فلسطیني العسكري والسیاسيوما مستقبل العمل ال! الفلسطینیة، أین ھي القضیة؟

  ...وتوقعات
الموضوعیة مطروحة منذ انطالق العمل " مالحظاتھم"ًلم یكن جدیدا عن اإلسالمیین المصیر الذي آلت إلیھ القضیة، فقد كانت 

و السقوط الوحید، ومع ذلك فقد آلم كل مسلم سقوط بیروت، وما آلت الفدائي في مرحلة األخیرة أوائل الستینات، ولم یكن سقوط بیروت ھ
  .إلیھ القضیة بعد تشتیت قوات المقاومة الفلسطینیة في عدد من األقطار والمنافي العربیة

أكبر من كل خالف عربي أو فلسطیني، ) إسرائیل(ولیس الوقت ھو وقت جرد الحسابات وال تصفیتھا، ألن العدو المشترك 
ًلذلك أیا كان المسئول عن التردي .. أمام إسرائیل ھو المعلم البارز في الموقف العربي سواء على المستوى الرسمي أو الشعبيوالعجز 

المریع الذي آلت إلیھ القضیة الفلسطینیة، سواء كانت األنظمة العربیة أو الحركات الشعبیة أو حركة المقاومة، فإن الخطر أكبر من كل 
أو متفرقة، وأحسب اآلن أن حالة انعدام الوزن التي تعانیھا القضیة الفلسطینیة تحتم على كل القوى الخیرة أن تسھم في ھذه القوى مجتمعة 

: تدارك االنھیار إلنقاذ ما یمكن إنقاذه، ألن فلسطینبالنتیجة ھي مسئولیة الجمیع، ولو سمیت منظمة التحریر الفلسطینیة في قمة الرباط
  . للشعب الفلسطیني–د  الوحی–الممثل الشرعي 

لقد وضح بجالء بعد سقوط بیروت أن العمل الفدائي بأسلوبھ التقلیدي عبر الحدود العربیة المحاذیة للوطن المحتل بات في حكم 
ًالمنتھي؛ ألن لبنان كانت األرض العربیة الوحیدة التي تستطیع المقاومة الفلسطینیة أن تتحرك فیھا بحریة كاملة عسكریا وسیاسیا وإذا . ً

ًكانت الدول العربیة تختلف أحیانا بین دول مواجھة أو مساندة، ودول متجاوبة مع جھود السالم أو موصوفة بالصمود والتصدي، إال أن 
وقیادة منظمة . عبر الحدود العربیة أمر مرفوض من الجمیع) إسرائیل(الحقیقة المرة التي بات یعرفھا الجمیع ھي أن أي مواجھة مع 



 دور اإلخوان في الصراع ضد الصهيونية

 48       م2009 سبتمبر - هـ 1430 شوال

على أمل إنقاذ ما ) السلمیة(بكل فصائلھا، تدرك ھذا الواقع وتنسجم معھ في ممارستھا الرامیة إلى إتاحة الفرصة كاملة للجھود التحریر، 
  .یمكن إنقاذه تحت عنوان اتحاد كونفدرالي أو حكم ذاتي

ًصحیح أن ھناك تیارا فلسطینیا یمثل ما سمي بـ ي طرابلس، لكن ھذا الرفض ال بعد بیانھا الصادر ف) المنظمات الخمس الرافضة(ً
جاء بتفویض من المجلس الوطني ) أبو عمار(یتعدى الضغط الذي تمارسھ علیھا حكومات محور عربي معین، على اعتبار أن ما یقوم بھ

  .للمنظمات الفلسطینیة) األمناء العمومیین(ّالفلسطیني ومن أكثر من لقاء فلسطیني ضم
 ویؤخر أخرى على طریق االنسجام مع الحلول السلمیة المطروحة للقضیة، على اعتبار ًصحیح كذلك أن یاسر عرفات یقدم رجال

... أن فتح الضوء األخضر لكل المبادرات لیس في ید الدول العربیة الوسیطة وال الوالیات المتحدة األمریكیة ولكنھا في ید إسرائیل
جموعة الجھود السلمیة من تیار الرفض الفلسطیني والعربي بیجن لم یصدر عنھ أي تجاوب مع م) إمبراطور إسرائیل(وطالما أن 

ًكعنصر تكتیكي یعید بعض التوازن للموقف العربي المنحدر نحو التسویة، لكن، إذا كان السالم مع إسرائیل مرفوضا، فما ھو البدیل 
  !ًالمتاح أمام العناصر العربیة أو الفلسطینیة المتعاملة سیاسیا مع القضیة الفلسطینیة؟

ذا كان استمرار الوضع الراھن كما ھو دون أمل بمخرج قریب، فإنھ من أسوأ البدائل؛ ألن إسرائیل تحقق من استمرار ھذا إ
ًالوضع أكبر قدر من المكاسب، سیاسیا وجغرافیا واقتصادیا ونفسیا ً ً فإسرائیل تحطم الشخصیة العربیة اإلسالمیة في األراضي المحتلة، . ً

، وھي تعتمد سیاسة تھوید األرض والشعب إذا لم تفلح في انتزاع األرض 1982 أو 1967 أو 1948بعد سواء في ذلك التي سقطت 
والقلة الصامدة في األرض المحتلة تنوء تحت ثقل الكابوس الیھودي الذي یخطط منذ زمن طویل لطردھا أو تذویبھا عن . واقتالع الشعب

المنتجات الزراعیة، وسلخ األراضي من أصحابھا، وصرف میاه الري إلى طریق التضییق، وفرض مزید من الضرائب، ومنع تصدیر 
  .األراضي المسلوبة الممنوحة للمستوطنین الجدد

 عشر سنوات أخرى فإن إسرائیل ستكون خاللھا قد فرضت السالم القائم على - ال قدر هللا–وإذا استمر االحتالل اإلسرائیلي 
  .زة، إذا لم تكن قد ابتلعت جنوب لبنان وسیناء وأجزاء أخرى من الوطن العربيالسیطرة والقھر، وضمت الضفة الغربیة وغ

  
یقول الرافضون المزایدون بأن ھذا المنطق انھزامي استسالمي، وھم في الغالب من المھاجرین إلى مناطق بعیدة آمنة، كالوالیات 

ل وغزة یرى كیف أن إسرائیل تسحقة كل یوم، وتبذل لھ كل المتحدة وكندا أو بلدان الخلیج، لكن الفلسطیني الصامد في نابلس والخلی
كذلك ھي حال الفلسطیني في مخیمات لبنان، ال یكاد یجد لقمة العیش، وقد . المغریات لیذوب فیبقى أو یستعصي فال یجد أمامھ إال الھجرة

و المارونیة الحاقدة كل یوم باالعتقال والتعذیب یكون فقد بیتھ وھو یعیش في خیمھ مع أسرتھ أو في مدخل عمارة، تھدده القوات الغازیة أ
ًوھؤالء بدأوا یضغطون على الموقف الفلسطیني كي یكون إیجابیا إزاء أي تسویة مطروحة، تحفظ ماء الوجھ، وتحول دون ... والتصفیة

ھم من خالل مشاركة بعض استمرار المخطط الرامي إلى تھوید الوطن والمواطن في األراضي العربیة المحتلة، بدأوا یؤكدون حضور
في اجتماعات المجلس الوطني واستعداد ھؤالء للمشاركة في وفد أردني كممثلین للشعب الفلسطیني في ) رؤساء البلدیات(رموزھم

  .المفاوضات المقترحة مع إسرائیل بموجب مبادرة ریجان أو مقررات قمة فاس
ة؟ لو كان األمر مجرد خالف على حدود أو مكاسب اقتصادیة أو لكن، ھل تنتھي المشكلة بمجرد االستعداد للوصول إلى تسوی

قد منحھم كل أرض تطؤھا أقدامھم، وما داموا ) هللا(إقلیمیة ألمكن حلھ، ولكن إسرائیل كیان عنصري توسعي، یؤمن حكامھا بأن
األمریكیون وبعض العرب إغراء یحاول . یستشعرون القدرة على االحتفاظ باألراضي العربیة بالقوة فلماذا یفرطون بھا بدون ثمن

ِلكنھا تعرف تماما أن أي سلم مع الشعب الذي سلبتھ وطنھ . إسرائیل بأن السالم یستحق أن تتفاوض من أجل الحصول علیھ مع العرب ً
ویة ترضى ھذا من جانب إسرائیل، أما من الجانب العربي فإن أي تس. ٌوحقھ في تقریر مصیره ھو وھم كبیر ال داعي للسقوط في حبائلھ

بھا إسرائیل في ظل العجز العربي ستعطي إسرائیل كل شيء وتسلب العرب كل شيء، والنموذج اللبناني للمفاوضات شاھد على ذلك، 
ًفإسرائیل تطالب بتطبیع العالقات، ثم فتح الحدود، ومنطقة منزوعة السالح طولھا خمسة وأربعون كیلومترا تحت سیطرتھا، وبمراكز 

یھودا (ھذا في لبنان، فكیف فیما تسمیھ ".. سعد حداد" إنذار تدیرھا ھي في وسط البالد، وبوضع خاص لعمیلھا المراقبة ومحطات
وما دامت إسرائیل قادرة على أن تفرض على العرب وضعیة !! ًحیث أنشأت مستوطنات وزرعت جذورا یصعب اقتالعھا) والسامرة

  !اوضات حیث تضطر إلعادة األراضي والتسلیم ببعض الحقوق للفلسطینیین؟المستسلم القائمة اآلن فلماذا تسعى إلى ذلك بالمف
ًإن إسرائیل لن تتراجع عن مواقعھا، الحالیة، سیاسیا أو عسكریا وكل اآلمال التي یدور حولھا العرب معلقة على أن ینجح ... ً

 لیس من أجل أن تقبل التفاوض مع منظمة التحري  في الضغط على إسرائیل،– قبل انشغالھ بشئونھ االنتخابیة –الرئیس األمریكي ریجن 
أو ممثلي الشعب الفلسطیني، وإنما من أجل أن یقتنع الشعب الیھودي بأن السالم یستحق أن یضحي باألرض من أجلھ، فتجري انتخابات 

ًاستعدادا للتخاطب مع الفلسطینیین مبكرة في إسرائیل یفوز فیھا حزب العمل اإلسرائیلي المعارض، الذي یعتبر في الدوائر األمریكیة أكثر 
  .في مقابل السالم مع العرب.. واللتخلي عن بعض األراضي المحتلة

وقد . التي یتجھ إلیھا جمیع العرب اآلن، وتدور حولھا الزیارات والمؤتمرات والمبادرات) السلمیة(ھذه ھي أھداف الجھود العربیة 
لكن ).. رافضة(یر بأنھ غیر معني بمبادرات السالم، تدور حولھ منظمات فلسطینیة یكون في الساحة نظام عربي أو أكثر یوھم الجماھ

حتى ھؤالء ال یختلفون مع اآلخرین، إال في أنھم یعانون عزلة یریدون كسر طوقھا بھذا الموقف، أو أنھم على یقین من أن العملیة لن 
  !في أداء الدور أمام الجماھیر على األقل؟تعود علیھم بشيء، فلماذا ال یحتفظون بمواقفھم الرافضة لیستمروا 

والخیارات المتاحة أمام المتعاملین مع القضیة صعبة . واقع القضیة مأساوي للغایة إذن، ما دام یدور ضمن الواقع العربي الراھن
  .وخطیرة؛ ألن القضیة لم یجر تناولھا حتى اآلن من المدخل الصحیح الذي یمكن أن یؤدي إلى نتائج صحیحة

كما كانت تصفھا وسائل اإلعالم العربي، والتعامل مع القضیة ) دولة شذاذ اآلفاق(أو مجرد ) الكیان المصطنع(ائیل لم تعد إسر
إن إسرائیل كیان خطر غایة الخطورة ال . الفلسطینیة ال یمكن أن یرتجل من خالل مبادرات آنیة مدفوعة بردود الفعل العربیة المعتادة

الیب السیاسیة أو العسكریة المعتادة؛ ألنھ یعتمد على قدرة ذاتیة متفوقة تنطلق من ركام األحقاد التاریخیة التي یمكن التعامل معھ باألس
ًیورثھا الیھودي ألبنائھ وأحفاده، مضافا إلى ذلك أن إسرائیل لم تعد تمثل مصالح الیھودیة العالمیة وحدھا، بل استطاعت أن تالئم بین ھذه 
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وإذا حدث وبرزت على السطح خالفات في وجھات . وى الطاغوتیة واالستعماریة والتوسعیة على األرضالمصلحة ومصالح كل الق
مع إسرائیل فإن ذلك ال یتعدى اختیار الوسائل األفضل لضمان مستقبل إسرائیل ومصلحتھا ) السوفیاتیة أو األوروبیة أو األمریكیة(النظر 
. الشعب الفلسطیني في أرضھ ووطنھ فكل ذلك كالم لیس لھ أي مدلول في القاموس العالميأما قضایا التحریر والعودة وحقوق ... الحقیقة

ًكیان بھذه القدرة على الھیمنة واالستقطاب كلف بناؤه حقبا طویلة من الزمن، بتخطیط دءوب بذلت فیھ الطاقات الیھودیة البشریة والفكریة 
البد لمواجھتھ من تخطیط یتكافأ مع خطره وحجمھ ... ثرة على مستوى العالموالمادیة، وسخرت في سبیل إنجاحھ الكتل السیاسیة المؤ

والبد من تضافر . وقدرتھ، وذلك قد یستدعي سنوات طویلة من الجھد المركز، لكننا نكون قد وضعنا أقدامنا على أول الطریق الصحیح
بغض النظر عن كل ما یدور على الساحة .. المنشودةالجھود وحشد اإلمكانات على مستوى العالم اإلسالمي كلھ للوصول إلى الغایة 

  .ألن ذلك كلھ لن یتجاوز في أقصى مداه ضمان المصالح األمریكیة ومصالح إسرائیل. العربیة اآلن
ًفإذا كان وجودنا مستھدفا . إن الصراع مع إسرائیل ھو تنازع بقاء، لسنا نحن الذین حددنا ھویتھ على ھذا األساس ولكنھا إسرائیل

وإن ھذا الصراع حضاري یرمي إلى إزالة الطابع العربي اإلسالمي عن . جذوره، فأي كالم یدور عن مفاوضات ومساومات بعد ذلكمن 
.. الحافز الیھودي ینطلق من عقیدة عنصریة أساسھا الحقد. فلسطین وكل المناطق التي یمكن إلسرائیل أن تستوعبھا من العالم العربي

 ھذا الخطر من ثبات إسالمي عقیدي یؤصل جذور اإلنسان المسلم ویحملھ على أن یصمد أمام المؤامرة والبد من أجل الصمود أمام
وأن أول الخطوات على الطریق ھي دعم صمود الشعب . الرامیة إلى انتزاعھ من أرضھ أو تذویبھ في الكیان الیھودي الذي تبنیھ إسرائیل

ًطینیة ستفقد ھویتھا بدون شعب، فضال عن أي أمل بالتحریر في المستقبل المنظور ما الفلسطیني في األراضي المحتلة؛ ألن األرض الفلس
ًلذا فإن الصمود ھو أول الطریق، سیما وأن أي تعامل مباشر مع القضیة الفلسطینیة لن یكون ممكنا بعد سقوط لبنان إال من . ًیزال سرابا

  .ین فإن من الصعوبة بمكان تعویضھ عبر أي احتمال آخرداخل األرض المحتلة، وإذا خسرت القضیة جمھورھا داخل فلسط
إن من واجب كل القوى الجادة في عالمنا اإلسالمي، وال سیما القوى اإلسالمیة، أن تبذل كل ما في الوسع من طاقة : ًوختاما

الفاعلة، ألن المواجھة فیھا لیست لالھتمام بالموضوع الفلسطینى، باعتباره قضیة إسالمیة مركزیة، تتضافر فیھا الجھود وتلتقي الطاقات 
الكیان العنصري التوسعي ).. إسرائیل(إنما المعركة مع ... مجرد معركة مع نظام عمیل أو ذي ھویة فكریة معینة أو ھو توسع استعماري

  .الحاقد، الذي یرمي إلى استئصال اإلسالم والمسلمین لبناء إسرائیل على أنقاض كل ذلك
ة بأن ھذا العبء لن یقوم بھ إال المسلمون، وھذا یحملھم تبعة كبیرة لیس لھم خیار في تحمل أعبائھا، وأنھم إن القناعة كاملة ویقینی

  .لفاعلون إن شاء هللا
  ؟..متى نصر هللا

  .ًوالكالم ھنا للمسلمین جمیعا في كل مكان األرض
  ؟..فمتى نصر هللا... لقد غرتھم الحیاة الدنیا فنسوا هللا. فمتى نصر هللا.. لقد طغى الظالمون وجاروا

  ؟..فمتى نصر هللا... لقد ظنوا أن حصونھم وقصورھم مانعة لھم من هللا
  ؟..فمتى نصر هللا... لقد سلبوا أموال الشعوب وجعلوھا تركة في أموالھم

  ؟..فمتى نصر هللا... لقد عطلوا حكم هللا، وحكموا بأھوائھم ونزواتھم
  ؟..فمتى نصر هللا... فسھملقد أھملوا العنایة بشعوبھم وعنوا بأن

  ؟..فمتى نصر هللا.. لقد تفرقوا أعداء ومتنابذین
  ؟..فمتى نصر هللا... لقد ضیقوا على الدعاة إلى هللا وأفسحوا المجال أمام أعداء هللا

  ؟..فمتى نصر هللا.. لقد استوزروا المنافقین والمھازیل، واستبعدوا الشرفاء الطاھرین
  ؟..فمتى نصر هللا..  وذلوا أمام أعداء دینھملقد استأسدوا على شعوبھم،

ًلقد تحالف كل فریق مع عدو من أعداء هللا، أعداء هللا منقسمون على بعضھم فھؤالء یشدون فریقا مناھضا، وآخرون یشدون فریقا  ًً
  ؟..فمتى نصر هللا.. ًمناھضا لھ، ونحن معھم أضیع من األیتام على موائد اللئام

  ؟..فمتى نصر هللا... فأفقروا شعوبھم وأغنوا أعداءھم. بوضع أموال المسلمین في أیدیھملقد أغنوا أعداء هللا 
فمتى نصر ... یستمعون إلى نصح أعداء هللا وأعدائھم، وال یأتمنون المخلصین من أبناء دینھم وشعوبھم فباءوا بغضب من ربھم

  ؟..هللا
  ؟..فمتى نصر هللا... ًراخافوا من شعوبھم واستعانوا بأعدائھم فكان عاقبة أمرھم خس

حجوا إلى عواصم الغرب، وأعرضوا عن البیت الحرام، فاستھان بھم الشرق والغرب وتخلى هللا عنھم جزاء فعلتھم فوصلوا 
  ؟..فمتى نصر هللا... وأوصلونا معھم إلى الحضیض

  ؟.. النصرفمتى.. اعترفوا بشرعیة اغتصاب غیر المسلمین ألرض المسلمین، واعترضوا طریق المجاھدین
اتركوا الظلم وباعدوا بینھ وبین تصرفاتكم، واخشوا هللا في ... ھل تحبون أن أدلكم ما ینجیكم من عذاب ألیم؟ فالدین النصیحة

  .شعوبكم، تستعیدوا أمجادكم وتنجوا من عذاب ألیم
برون؟ أما سمعتم أو قرأتم أن الظلم مرتعة ال تغرنكم الحیاة الدنیا، إنھا ال تدوم ألحد، لو دامت ألسالفكم لما وصلت إلیكم، فھل تعت

  .وخیم
  .أال تریدون أن یحبكم الناس ویتعلقوا بكم، ویطلبوا دوام حكمكم، ألیس ھذا أروى للعواطف وأشفى للصدور

إن ما تحیطون بھ أنفسكم من جنود، وما تحیطون بھ صدوركم من دروع واقیة، وما تقیمونھ من مسارب تبیتون فیھا كي ال 
ْفإذا جاء أجلھُم ال  مفاجئ، كلھا ال تمنع قدر أراده هللا لنفس لھا أجل محدود ال تسبقھ ھنیھة ولن تتأخر عنھ برعشة جفن ﴿یفاجئكم ُ َ َ ََ َ ِ َ

ون تقدمُ ْ ون ساعة وال یس تأخرُ ْ َیس َ َ َ َ َ َِ ِْ َ ًَ   )34من اآلیة: األعراف(﴾ ْ
ل الصالح، یوفر الجھد والوقت والمال، ویطمئن ألیس في قلوب الشعوب أمن وأمان، وتعاون على الخیر، وانصراف إلى العم

  .األعصاب
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یجب أن تنفق على الشعب فیما ینفعھ، ال على . إن الخیرات التي تتفقد من أرض األوطان، ملك للشعوب ولیست غنیمة للحكام
ًالحاكم فیما یرفھ بھ نفسھ حالال أو حراما، إن الشعب یحب الحاكم الذي ینفق موارد الوطن في مصالحھ ، ویمقت الحاكم الذي ینفق موارد ً

  .البالد في أمور ال تمت إلى صاحب المال بسبب
كم إال  سبحانھ وتعالي حكم قائم ﴿ ِإن الحُ َِّ َّ ِْ ِ ُِ فمن عطل حكم هللا، سدت في وجھھ كل أبواب الفالح، وظل ) 57من اآلیة: األنعام(﴾ ْ

ُأحاط بكلِّ نتھى حالھ إلى ھالك أو ضالل، إن تشریع هللا غایة في الدقة ألنھ ﴿یتخبط ما بین شرق ھالك، وغرب ضال، وما أسوأ حال من ا ِ َ َ َ َ
ء علما ْ ًشي ْ ِ ٍ فال یغرب عنھ مثقال ذرة وال أكبر من ذلك وال أصغر، وھو تشریع دائم ال یتغیر بتغیر األشخاص ) 12من اآلیة: الطالق(﴾ َ

 الذین ال تحركھم إال المنافع الذاتیة والمصالح الشخصیة وتحكم األھواء والزمان والمكان، ولیس ھذا حال أي تشریع یضعھ أھل األرض
  .واألغراض وضغط المشاعر واألحاسیس

یجب أن ینظر الحاكم إلى ما ینفع شعبھ قبل أن ینظر إلى ما یثبت قوائم حكمھ، إن نظرة الحاكم إلى محیط نفسھ محدودة ضیقة، 
 إلى شعبھ فھي واسعة فسیحة بقدر اتساع ساحة حكمھ، ألیس من الغفلة أن یقتصر المرء وقد یأتیھ الشر حیث یظن أنھ آمن، أما نظرتھ

َ صلتھ بشعبھ وتزعزع سلطانھ َعلى النظرة الضیقة نفسھ، فقد ًلماذا ال نتحرى الصواب، ونتعثر دائما في حفرات الخطأ، ھذا بین وھذا ... َ
  .بین

 إلى المودة والوئام، وھم غارقون في القطیعة والخصام، ومن المخزي أن كل ھذا التمزق بین الحكام ما نھایتھ؟ إن اإلسالم یدعو
واحد منھم یعلم علم الیقین خاتمة ھذا التمزق، ومع ذلك فھم یعیشون فیھ، ویداومون توھین كل ما بینھم من صالت حتى وصل األمر إلى 

ًى لھیب ھذا التمزق ما یزید سعیره اشتعاال واألذھل أنھم على حد االحتراب وأعداء دینھم یكرعون كئوس التھاني فیما بینھم، ویضعون عل
  !! !یا لھ من قدر... ثقة من ھذا، ولكنھم ال یفكرون في الخالص منھ أو تخفیف حدتھ

  .لئن ظن كل واحد منھم أنھ احتاط لنفسھ، فساء ما یظنون من احتیاط، لیس أمره بأیدیھم
ن یسمعوا عن داعیة إلى هللا حتى یضیقوا علیھ، ویتعقبوه ویتجسسوا علیھ، وینالوا منھ، كأن بینھم وبین الدعاة إلى هللا ترة، فما إ

ویلصقوا بھ التھم واإلشاعات الباطلة رغبة في تحطیمھ والقضاء علیھ، على فھم منھم أنھ عدوھم المبین، وھم لو تمھلوا في التقریر لتبینوا 
  .تھم، ھو الداعي إلى طریق هللاأن أنفع أنسان لھم، أحناه علیھم، وأحرصھم على نجا

أال فلیأذنوا بحرب من هللا .. وال یكتفون بمطاردة الدعاة، بل یفسحون المجال أمام كل من یھاجم األدیان ویحطم القیم ویضیع المثل
  .ورسولھ

ًیال وتحلال وانحرافا ألم تروا كیف استوزروا المنافقین، واستبعدوا الشرفاء الطاھرین؟ اتخذوا من دونھم بطانة ال تألونھم تضل ً ً
ًوتردیا في مھابط الضعف والتأخر، ذلك أنھم یأنسون لمن یؤلھھم، ویزین لھم كل أعمالھم حتى الظاھر السوء والبطالن، ویسبغون علیھم 
من صور البطولة الزائفة، والزعامة المصطنعة، ما یُرضي غرورھم األجوف، واستقاللھم المشین، إنھم ال یحبون من یواجھھم 

  بأخطائھم، أو یقدم لھم النصیحة الخالصة، وضل من كانت الغربان تھدیھ، وھكذا یعیشون بین ضال
وءُ عملھ فرآهُ حسنامبسوط، وصواب مھجور ﴿ ْ زیِّن لھُ سُ ًأفمن َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ َ ُ   ).8من اآلیة: فاطر(﴾ َ

ي أجسامھا، وصیال المغاویر في ساعة الروع إذا نظرت إلیھم في تعاملھم مع شعوبھم التي تمكنوا من رقابھا، راعك زئیر األسد ف
  .وبطش الفھود الدمویة بالخلوقات المسالمة المستأنسة

وفي نفس الوقت ترى الوداعة واللین والصوت الخفیض والتقرب البغیض، واأللفة والود المتبادل حتى مع الذین یفعلون بنا ما ال 
  ..یقولون لنا

بین ھنا وھناك فلو أننا اتخذنا طریق األسد ھنا وھناك، أو طریق الوداعة اللینة في ھكذا یتأرنب الذئب، ویستنوق الجمل، ما 
  . الحالین، لعلم الناس حقیقتنا ولسھل علینا حل الكثیر من األزمات

إن الخیر الذي یدره وظن من األوطان، ھو ملك للشعب ال للحاكم، ویجب أن یوجھ إلى خیر الشعب كل قرش من ھذا الخیر، 
ًجھال وغفلة؟ أم عمدا؟..  ندري لماذا یضع حكام البالد اإلسالمیة أموال المسلمین في ید أعداء المسلمینولكننا ال ً.  

أفھم أن الحاكم یعمل على تقویة شعبھ، أما إنھ یعمل على إفقار شعبھ، .. شيء غیر مفھوم وغیر معقول وغیر مقبول على اإلطالق
حسبان، إن المصارف األجنبیة أغلبھا مملوك للیھود، وھذه الدول ترفض االعتراف وإضعافھ، فشيء لیس لھ في عالم العقالء من 

ًبإسرائیل، وحسبنا ھذا الموقف حقا وصدقا، فكیف یمكن التوفیق في الحالتین، یوم أن نستطیع ھضم مثل ھذا التضارب، یومھا نستطیع أن  ً
  ؟ ..نتساءل متى نصر هللا

ً فال یوجھون الضربة مثال، فیبادرھم أعداؤھم بالضربة األولي فیقضون علیھم، ھل رأیتم یستمعون إلى نصح أعداء هللا وأعوانھم،
  ًعاقال في الدنیا یستمع إلى نصح من ھو على یقین من عدواتھ؟

ًوفي نفس الوقت ال یستمعون إلى من یخلصون لھم النصح، ابتغاء وجھ هللا، فھل رأیت عاقال یحب أعداءه ویكره أحبابھ؟ ألیس من 
عقل والحكمة أن یألفوا جانب شعوبھم فال یستوردون خبراء الشر من الشرق والغرب لسحق إرادة شعوبھم، وأن یبطلوا عادة الحج إلى ال

  ؟ ...عاصمة ھذه الدولة مرة، وإلى غیرھا مرة أخرى لیطلبوا معونة أو یمدوا في أجلھم
أما أن یقف الضعیف في وجھ المجاھدین الذین … غاصب قد یدخل في عالم العقول أن یسكت الضعیف عن استرداد ما انتھبھ 

ًیعملون على إعادة الشيء المغتصب إلى أصحابھ، فھذا حقا ھو الشيء الذي ال یدعو إلى غرابة، بل یدعو إلى الشك وإثارة الظنون، وقد 
  .یعذر من یظن أن ظنھ حقیقة واقعة

ًحشھا تحدیا ألمر هللا جل وعال، والمساجد یحرم الكالم المباح فیھا، الحانات والكباریھا یباح فتحھا وتحمیھا الشرطة، فتباشر ف
والذین ینفذون سنة من السنن فیطلقون لحاھم، یصبحون موضع الشكك والتنقیب والمطاردة، والفتیات المحتشمات یمنعن من دخول 

  بعد ھذا كلھ نتساءل متى نصر هللا؟ .. ًوجھراًمدارسھن إال إذا غیرن زیھن الشرعي، وكل داعیة إسالمي یحارب بمختلف األسالیب سرا 
ترى أضلت العقول فلم تعد تعرف كیف یأتي نصر هللا، ! ؟..نعصى هللا ونستنزل نصره؟ نحارب الدعاة إلى هللا ونطلب نصره

  وعلى من یتنزل نصر هللا؟ أما على قلوب أقفالھا؟
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، إن هللا بنا رءوف رحیم، ولن یسلمنا ألعدائنا ولن یضیعنا إذا أال ما أیسر طریق النصر لمن یرید، وما أصعبھ وأبعده عمن یأبى
ْ عند ًولیس النصر بكثرة العدد والعدة وإن كانت أسبابا وإنما النصر عند مسبب األسباب ﴿... ما اتقیناه فخشیناه ورجوناه ُ إال من ر ِوما النصْ ِ ِْ َّ ِ َّ َ َ

ِهللا   ).126من اآلیة: آل عمران(﴾ َّ
*******  

  منھاج اإلخوان المسلمینالمقاطعة في 
  تربیة ـ دعم لالقتصاد الوطني ـ جھاد

  األخوان المسلمون
  الصھاینة  اول من نادي بمقاطعة الیھود

  مقدمة
تم طبع كشوف بأسماء تلك المؤسسات و ، للصھیونیة بالقاھرة  بدأت حملة مقاطعة المحالت الیھودیة المساندة:1936-5- 19فى

  :بالعبارة التالیةمذیلة  وأسماء أصحابھا الیھود
ًتضعھ فى جیب یھود فلسطین لیشتروا بھ سالحا یقتلون بھ إخوانك المسلمین   إنما،إن القرش الذى تدفعھ لمحل من ھذه المحالت "

   ." فى فلسطین
ر  وقد وجھت نداءا لذلك إلى التجا،مصر وبذلك كانت جماعة األخوان أول ھیئة تنادى بفكرة مقاطعة البضائع الصھیونیة فى

  .العرب الذین یتعاملون تجاریا مع الیھود
  :ممثال فى اللجنة العربیة العلیا بفلسطین كان لھذه الجھود المبذولة من اإلخوان تقدیر وإشادة من الجانب الفلسطینى 

  " یحیى فیھ ھذه الجھود المبذولة لنصرة فلسطین قال فیھ فأرسل رئیس اللجنة سماحة المفتى خطابا
  :رئیس وأعضاء جمعیة األخوان المسلمین المحترمین بالقاھرة فاضلحضرات السادة األ"

  هللا وبركاتھ وبعد  السالم علیكم ورحمة
واألعمال المبرورة التى تقومون بھا فى سبیل ھذه البالد  فقد كتب إلینا عدد من األصدقاء فى القاھرة عن الجھود المشكورة

   .الخالدة فیھا وم بجھادھا فى سبیل حریتھا وإستقاللھا لتراث اإلسالم والعروبةالتى تق) فلسطین (  اإلسالمیة العربیة المقدسة
المباركة التى تقومون بھا بكل حمیة ونشاط فحق علینا  كما أننا إطلعنا فى الصحف المصریة على كثیر من تلك الجھود واألعمال

  ".حق تقدیرھالكم شعوركم الفیاض وحمیتكم اإلسالمیة  أن نشكركم بما أنتم أھلھ ونقدر
  

كانت الحركة اإلسالمیة ومازالت حتى اآلن ھي المحرك األساسي والرئیسي للمسار السیاسي للشعوب اإلسالمیة داخل الوطن 
  ,العربي وخارجھ

فالمسلم المنصف عندما یجول ببصره فى مشارق األرض ومغاربھا وفى اى مكان یتواجد بھ مسلمین یجد أن الحركات اإلسالمیة 
دة التي تقوم مقام المدافع عن اإلسالم وأھلھ وذلك بعد إعالن وفاة جمیع التیارات السیاسیة األخرى سواء منھا الشیوعیة او ھى الوحی

  . اللیبرالیة أو حتى الالدینیة والتي كانت ومازالت عامل من عوامل الھدم واالنحدار لھذا الدین
توضیح بعض المفاھیم األساسیة لدى كبرى الحركات السیاسیة ومن ھذا المنطلق ولكي نفى لكل ذي حق حقھ البد لنا من 

الحركة التي أعادت للناس الفھم الصحیح لھذا الدین  ,الحركة التي أعادت الحیویة لھذا الدین  , والمنتشرة في قارات العالم الستالمعاصرة
  ...ة مصحف وسیفالفھم الشامل لإلسالم وھو ما تعبر عنة ھذه الحركة بعبارة ان اإلسالم دین ودول

  .إنھا جماعة اإلخوان المسلمین
 لفكرة الفھم الشامل لھذا الدین عند اإلخوان ً ودعویاً تاریخیاًونحن فى ھذه الدراسة المتواضعة نضع بین ایدى قراءنا إثباتا

ألجتماعى والثقافي وحتى حیث إن ھذه القضیة تشمل عدة جوانب منھا األقتصادى والسیاسي وا , من قضیة المقاطعةًالمسلمین انطالقا
الشرعي ولھذا كانت قضیة المقاطعة وبروزھا فى ھذة اآلونة بالذات نقطة انطالق لشرحھا واثبات أھمیتھا دعویا وتاریخیا عند اإلخوان 

  . المسلمین
  :ارو طالب بتنظیم حیاتنا على ھذا االعتب" ولو سلبیة " لقد اعتبر االستاذ البنا أن ما بیننا وبین العدو حرب 

   .باالكتفاء واالقتصار على ما عندنا و عند اخواننا من العرب والمسلمین و الدول الصدیقة ان كانت :اقتصادیا
  . بتشجیع روح العزة والكرامة و حب الحریة:اجتماعیا

نضال ثم وضح من ـ من خالل تجربتھ ـ أن الشعب مستعد لیجوع ویعرى و لیموت و یناضل ویكافح بأشد انواع الكفاح و ال
  .شریطة أن یكون ذلك فى سبیل حریتھ واستقاللھ

  
یعتقد اإلخوان المسلمون أن كل دولة اعتدت و تعدى أوطان االسالم  " :ثم حدد االمام البنا عدونا فى رسالة المؤتمر الخامس قائال

   ."تخلص من نیرھا دولة ظالمة ال بد ان تكف عدوانھا و ال بد أن یعد المسلمون أنفسھم و یعملوا متساندین على ال
  

ذكر انما یؤرقھ و یؤخر أسلمة المجتمع أن " بین االمس والیوم " ـ و فى معرض حدیثھ عن أھداف الجماعة الخاصة فى رسالة 
 شركة أجنبیة تحتكر كل المرافق العامة و كل المنافع الھامة فى البالد و أن دوالب التجارة والصناعة والمنشأت 320مصر بھا أكثر من 

  ... .قتصادیة تنتقل بسرعة البرق من أیدى الوطنیین الى ایدى االجانباال
  " تكوین مجتمع نموذجى یستحق ان ینتسب الى شریعة االسالم " ثم یقول فمن أھدافكم 
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نھا ال بد االخذ بھا ـ أى الوسائل ـ و سلوك سبیلھا و منھا السلبى وم ":ثم وصف وسائل الجماعة األضافیة فى نفس الرسالة قائال
.. .و قد یطلب الینا ان نخالف عادات و مأ لوفات. .االیجابى و منھا ما فیھ لین ومنھا ما فیھ شدة و ال بد ان نروض انفسنا على تحمل ذلك

   .وكأنھ رحمھ هللا یصف المقاطعة كوسیلة من وسائل االستقالل االقتصادى" 
  

  : ستنقسم الدراسة إلى ثالث مراحل
  . قتصاد الوطني من صلب دعوة اإلخوان المسلمین بیان ان قضیة دعم اال-1
  .  ان المقاطعة في الجماعة تعدت من مرحلة القول إلى مرحلة الفعل- 2
  . إن المقاطعة كانت ومازالت من صلب قضایا التربیة الداخلیة في الجماعة-3
   

  : دعم االقتصاد الوطني من صلب دعوة اإلخوان: اوال
وة اإلخوان ھو األساس األقتصادى حیث اھتم األمام حسن البنا فى معرض اھتمامة بشمولیة من األسس التى قامت علیھا دع

  .األسالم ان یوضح ان األقتصاد جزء ال یتجزاء من دعوة األسالم والتى ھى دعوة اإلخوان
تضم كل "إلخوان المسلمین قال تحت عنوان فكرة ا. .ففى رسالة المؤتمر الخامس والتى تعد أحد أھم رسائل األمام البنا رحمھ هللا

وتستطیع ان تقول والحرج علیك ان دعوة اإلخوان المسلمین دعوة سلفیة وطریقة سنیة " موجھا كالمة الى اإلخوان" المعانى األصالحیة
ان "ثم قال موضحا معنى شركة اقتصادیة " وحقیقة صوفیة وھیئة سیاسیة وجماعة ریاضیة ورابطة علمیة ثقافیة وشركة اقتصادیة

  ". نعم المال الصالح للرجل الصالح)"ص(اآلسالم یعنى بتدبیر المال وكسبة من وجھھ وھو الذى یقول نبیھ
عن تمصیر الشركات وأكد على احالل روؤس  تحدث االستاذ البنا" مشكالتنا الداخلیة فى ضوء النظام االسالمى " وفى رسالة

 ذلك كما دعا االستاذ البنا الى استغالل منابع الثروة استغالال سریعا منتجا االموال الوطنیة محل روؤس األموال االجنبیة كلما أمكن
كم كنا نحتاج و نعرى لو لم یلھم "  ثم یضیف االستاذ البنا ممتدحا السید طلعت حرب باشا  ...والعنایة بالمشروعات الكبرى المھملة

  ."طلعت حرب ـ علیھ الرضوان ـ أن یتقدم بمشروعات المحلة 
وھى (االستاذ فى نفس الرسالة لتشجیع الصناعات المنزلیة وخص منھا صناعة العطور والمربیات وصناعة الصابون كما دعا 

  .)كلھا بدائل سلع المقاطعة 
  

وتتضح الرؤیة أكثر عندما نالحظ أن شمولیة دعوة اإلخوان لم تكن حكرا على فھم األمام البنا وحده بل تعدتھ الى فھم من رباھم 
ولم تقتصر أھداف اإلخوان على الجانب األقتصادى والتنموي "السالم فھذا العالم الجلیل الدكتور یوسف القرضاوى یقول على شمولیة 

كما ھو شأن كثیر من رجال اإلصالح الذین یسعون إلى زیادة اإلنتاج وترشید االستھالك وعدالة التوزیع واستقامة التداول وان كان 
  ."الرئیسیة فى برنامج اإلخوان باإلضافة إلى تحریر االقتصاد من التبعیة وقیام اقتصاد وطني قوىاإلصالح األقتصادى من المعالم 

 شركة أجنبیة ـ وكان ذلك فى عام 320ان مصر بھا أكثر من "ویقول الدكتور یوسف فى موضع آخر نقال عن األمام البنا قولھ 
ء البالد وان دوالب التجارة والصناعة و المنشآت االقتصادیة كلھا فى ایدى  ـ تحتكر كل المرافق العامة وكل المنافع فى جمیع أنحا1936

  ". األجانب المرابین وان الثروة العقاریة تنتقل بسرعة البرق من ایدى الوطنیین الى ایدى ھؤالء
اإلجراءات لم تكد  " :كما ینقل الدكتور یوسف القرضاوى أیضا عن الكاتب األمریكي میتشل فى كتابھ عن اإلخوان قولھ

االقتصادیة تتغیر سواء فى مداھا او فى أھمیتھا النسبیة ضمن الفكرة اإلجمالیة لإلصالح طوال السنین التي دعت خاللھا الجماعة الى 
اإلصالح فى مصر على انھ بینما قدم البنا اإلصالحات الخلقیة والسیاسیة والثقافیة على االقتصادیة اعتبر إتباعھ األصالح األقتصادى 

وعلى كل حال أخذت المشكلة االقتصادیة تحتل مكانا اكبر فى اھتمام الجماعة حتى من قبل ,حق بالتقدیم بل اعتبروه أساسا لإلصالح أ
البنا وكان ذلك رجعا لصدى ما یشغل األعضاء ولما ھم فى حاجة الیھ إبان األزمة االقتصادیة المتزایدة فى مصر عقب الحرب العالمیة 

  .الثانیة
   : اإلخوان تحقیق اإلصالح األقتصادى فى عاملینوقد رأى

   .ان األستقالل األقتصادى اساس األستقالل السیاسي*
   .ان التحسن األقتصادى فى صوره نوع من الضمان األقتصادى واألجتماعى امر ضرورى لملء الفراغ فى البناء الطبقى*

قوانین لألصالح األقتصادى وكان مشروع القانون الثانى نصھ ثم یستطرد الكاتب األمریكي ویقول ان اإلخوان اقترحوا عدة " 
یجب تأمیم مصادر الثروة فى البالد وانھاء السیطرة األجنبیة على المرافق العامة والثروات المعدنیة كما یجب احالل رأس المال "كاألتى 

بیعیة فى البالد على نطاق واسع سواء فى الوطنى محل رأس المال األجنبى ویجب ان یصحب ھذه األجراءات استغالل الثروات الط
  ". المجال الزراعى او التعدینى

ویظھر ایضا عمق الفھم الشامل لألصالح داخل المجتمع المصرى واألسالمى خاصة فى المجال األقتصادى ما اصدره مكتب 
ى اصحاب الجاللة وملوك الدول  وھو ما عرف بالمطالب الخمسون للجماعة التى أرسلھا اإلخوان ال1937األرشاد للجماعة عام 

تشجیع المشرعات األقتصادیة واألكثار  " :43االسالمیة و فیھا تصور عام لألخوان المسلمین لألصالح األقتصادى أھمھا ما جاء فى بند 
  ". منھا وتشغیل العاطلین من الوطنیین فیھا واستخالص ما فى ایدى األجانب منھا للناحیة الوطنیة البحتة

   :الذاتى طریق االستقاللاالكتفاء 
و فى مواضع كثیرة نبھ االستاذ البنا الى ان الرابطة الوثیقة بین الدول العربیة و االسالمیة من لغة وعقیدة وتاریخ تمھد لنا سبل 

نا ذلك أكثر من أن نعزم االكتفاء الذاتى و االستقالل االقتصادى و تنقذنا من ھذا التحكم الغربى فى التصدیر واالستیراد و ما الیھا و ال یكلف
ونقدم و نقوى الصلة ونحكم الرابطة و نوالى الدراسات و البعثات و نحاول انشاء اسطول تجارى و نشیع روح الوحدة و التعاون بیننا 

  .وبین امم العروبة و شعوب االسالم
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ومؤسسھا األمام حسن ابنا وان كان فى كل ھذا یدل على أن قضیة المقاطعة األقتصادیة لم تكن غائبة عن ذھن اإلخوان المسلمین 
وھنا البد لنا من وقفة لكى نوضح ,ھذا الوقت المفھوم العام االستقالل األقتصادى ھو الغالب على الرسالة األعالمیة للجماعة ومؤسساتھا

ل بدأ تقریبا منذ نشأة الجماعة للقاصى والدانى ان المقاطعة فى ذھن اإلخوان المسلمین لم تكن ابدا ولید اللحظة ولكنھا تاریخ دعوى طوی
  .الى اآلن

  
   :المقاطعة فى الجماعة تعدت مرحلة القول الى مرحلة الفعل: ثانیا

لم تكن دعاوى اإلصالح األقتصادى داخل اإلخوان المسلمین قاصرة على أدبیات الجماعة وأھدافھا ونشراتھا الرسمیة وأقوال 
  .لعمل الدعوى الجاد القائم على أسس شرعیة إسالمیةمؤسسھا و رسائلھ بل تعدت القضیة إلى مرحلة ا

   :تقسیم مجاالت العمل الدعوى من خالل اإلصالح األقتصادى والمقاطعة إلى قسمین ویمكن 
  : المشروعات الداخلیة

 التجاریة قام اإلخوان فى أنحاء القطر المصري ومن خالل فھمھم الشامل لألسالم ولدعوة اإلخوان الى انشاء العدید من الشركات
ورغم ان المشروع باء بالفشل إال انھا كانت من المحاوالت الجدیرة باألھتمام داخل , كان منھا انشاء اول شركة تجاریة فى رشید 

  . الجماعة وتنم عن عمق الفھم للناحیة األقتصادى داخل فكر الجماعة والمنتمین الیھا
,  وكانت لألتجار فى المواد الغذائیة 1939عامالت األسالمیة وذلك فى عام ثم قام اإلخوان بعد ذلك بأنشاء شركة باءسم شركة الم

وكتب لھذه الشركة النجاح وتفرعت عنھا شركات اخرى كانت ناجحة ایضا وكانت من اھداف انشاء ھذه الشركة كما یقول الحاج عباس 
تحریر األقتصاد القومى واال یعتمد اإلخوان على وكانت خطوة فى نفس الطریق الذى تھدف الیة دعوة اإلخوان المسلمین من "السیسى

  ". الوظائف الحكومیة ما وجدوا لذلك سبیال
 شركات اقتصادیة من مساھمات االعضاء فضال عن كثیر من المحالت التجاریة التى كانت تؤسسھا بعض شعب 7وقد تم تأسیس 

وسائل التربیة عند اإلخوان لالستاذ على ( ن والجماعة نفسھا اإلخوان بمساھمة أعضاء الشعبة و توزیع االرباح مناصفة بین المساھمی
  ) 48عبد الحلیم ص

  
  : من خالل القضیة الفلسطینیة

اما القضیة الفلسطینیة والتى ھى شغل جماعةاإلخوان المسلمین الشاغل والتى ضحى من اجلھا كثیر من اإلخوان فى حرب 
وكانت بدایة وضوح ھذة الرؤیة من المؤسس للجماعة األمام البنا رحمھ هللا حیث فلسطین كانت لھا الرؤیة األوضح فى قضیة المقاطعة 

كان یعتقد رحمھ هللا ان القضیة الفلسطینیة لن تنتھى فقط بالحل العسكرى بل یجب ان یصاحب ذلك حل سیاسى متمثل بقطع كافة اشكال 
" ھو نشاط الشعب والكالم ھنا لألستاذ جمعة امین فى كتاب التعامل مع الیھود وكان من ضمن ھذه الجھود لدعم القضیة الفلسطینیة 

   :تمثل نشاط الشعب من اجل فلسطین فى امور منھا" حیث یقول" أوراق من تاریخ اإلخوان 
وقد كانت الشعب القریبة من الحدود الفلسطینیة ھى المعنیة بذلك وقد حرصت جریدة اإلخوان ,  مقاطعة البضائع الصھیونیة -1
 " :ما نصھ) صدى حوادث فلسطین فى العریش(األسبوعیة على نشر ھذة المقاطعة بین الناس لیقتدوا بھا فكتب تحت عنوان المسلمین 

علمنا ان العرب فى العریش اجمعوا على مقاطعة الیھود وقد جروا فى سبیل ھذة المقاطعة شوطا بعیدا حتى ان احد ابناء البیوتات الكبیرة 
كان نصیبھ األعتداء الصارم من اھلھ انفسھم و من اقرب األقارب الیھ مما دعى الى تدخل محافظ العریش منھم خرق قرار المقاطعة ف

  ". ولكن المعتدین صمموا على عزمھم األعتداء على كل من یخرج على ھذا األجماع والتزال حركة المقاطعة قائمة على اشدھا 
ن بیانا للشعب المصرى یظھر البغض لألنجلیز وعدم التعامل معھم اصدر اإلخوا" وفى نفس الصدد یقول الحاج عباس السیسى 

برفض الشعب المصرى استعمال لغتھم التى فرضوھا علینا وعلى ھذا ینبغى على كل وطنى ان یشطب العناوین التجاریة واألعالمیة 
العربیة وعلى الفور واستجابة لھذا النداء قامت المكتوبة على المؤسسات والمحالت التجاریة باللغة األنجلیزیة واألكتفاء بالكتابة بالغة 

  ."الھیئات والمؤسسات والمحال التجاریة بشطب عناوین الالفتات المكتوبة باللغة األنجلیزیة مستبدلة ایاھا بالغة العربیة
ول و یؤكده الجزء اال" اإلخوان المسلمون أحداث صنعت تاریخ " یروى االستاذ محمود عبد الحلیم ھذه االحداث فى كتابھ و

   :"اإلخوان المسلمون فى میزان الحق " االستاذ فرید عبد الخالق فى كتابھ 
كان من ضمن الوسائل التى اعتمدھا االستاذ المرشد ـ الكالم ھنا لالستاذ محمود عبد الحلیم ـ لجعل قضیة فلسطین قضیة عالمیة " 

   :تقض مضاجع االنجلیز والیھود ذكر عدة وسائل كان رابعھا
و طبعنا كشفا باسماء ھذه المحالت و عناوینھا واألسماء الحقیقیة الصحابھا , ونا الى مقاطعة المحالت الیھودیة فى القاھرة دع

ان القرش الذى تدفعھ لمحل من ھذه المحالت انما تضعھ فى جیب یھود فلسطین لیشتروا بھ سالحا  " :وذیلنا ھذه الكشوف بھذه العبارة
  ."لمین فى فلسطین یقتلون بھ اخوانك المس

فكان لھا دوى ھائل النھا اول دعایة , وقد وزعنا ھذه الكشوف على أوسع نطاق فى القاھرة واالقالیم " و یضیف االستاذ محمود 
 وقد بلغ من تأثیر ھذا االسلوب فى الدعایة أن علقت علیھ الصحف االنجلیزیة تستعدى الحكومة المصریة ،مست العصب الحساس للیھود

   .صدرى ھذه المنشوراتعلى م
و اتماما لفضح الخطة الصھیونیة أصدرنا رسالة أو كتیبا صغیرا یضم أسماء الصحف الیھودیة التى یصدرونھا فى أنحاء العالم 

   .الذى تصدر فیھ كل صحیفة و االسماء التى یتستر خلفھا أصحابھا الحقیقیون من الیھود ووزعنا ھذا الكتیب على أوسع نطاق
حكومة المصریة مدفوعة من االنجلیز قد جردت حمالت قویة لمصادرة ھذه المنشورات بالذات اال انھا لم تتمكن من و مع أن ال

الوصول الى شىء منھا وكانت تفاجأ برؤیتھا فى أیدى الناس والشوارع و المحالت و المدارس والمعاھد والجامعة وكان كبار موظفى 
  ." مكاتبھم فیجدون ھذه المنشورات علیھا الدولة و الوزراء یذھبون فى الصباح الى

   :و یقول الدكتور یوسف القرضاوى فى مذكراتھ نقال عن األستاذ البنا عن موقفنا من تحریر الوطن الكبیر
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): الوطن( أما قضیتنا، فأقصد بھا قضیة :قال. قضیتنا، وسلیتنا، دعوتنا:  أنھ سیتحدث في أمور ثالثة:وقام حسن البنا لیعلن" 
إنھ یعتبر مصر : وقال) السودان(وجنوبھ ) مصر(وادي النیل، بشمالھ : وھو) الصغیر(وبین ما یرید بالوطن  ،ر، والكبیر واألكبرالصغی

) أي جالء جیش اإلنجلیز(الجالء التام : ھي السودان الشمالي، والسودان ھو مصر الجنوبیة، وحدد الھدف القومي بالنسبة لھما في أمرین
ووحدة ھذا الوادي تحت علم واحد، وملك واحد، وحدة سیاسیة .  برا وبحرا وجوا، وتركھ ألھلھ یحكمونھ كما یشاءونعن وادي النیل كلھ

  .إلخ.. واقتصادیة وثقافیة وتعلیمیة
  

ولم یكن مصطلح . ویحدده بأنھ من الخلیج الفارسي إلى المحیط األطلسي) الوطن العربي(أما الوطن الكبیر، فیشرحھ البنا بأنھ 
وكان كالم البنا أول كالم محدد أعرف بھ حدود . من الخلیج الثائر إلى المحیط الھادر: كما أصبح یقال بعد. قد ظھر بعد) خلیج العربيال(

  .الوطن العربي
من المحیط إلى المحیط، أي من المحیط الھادي إلى المحیط األطلسي، أو من جاكرتا على ) الوطن اإلسالمي(وأما الوطن األكبر، فھو 

وكان ھذا أول تحدید للوطن اإلسالمي أسمعھ، ولھذا تحدث عن إندونیسیا وضرورة . المحیط الھادي إلى رباط الفتح على المحیط األطلسي
تحریرھا من االستعمار الھولندي، وعن ضرورة تحریر تونس والجزائر ومراكش بالد المغرب العربي، وكان یعبر عن المغرب في ھذه 

  ).مراكش(الفترة بـ 
ولن یجعل هللا للكافرین على "بین أن على األمة اإلسالمیة بالتضامن أن تعمل على تحریر أوطانھا كلھا من كل سلطان أجنبي و

  . )141:النساء" (المؤمنین سبیال
 إذا أسرت امرأة في المشرق، وعجز أھل المشرق أن ینقذوھا من أسرھا، فعلى أھل المغرب: وأشار إلى ما ذكره الفقھاء من أنھ

  .أن یقوموا بذلك
وأفاض األستاذ البنا في قضیة مصر، وشرح جذورھا التاریخیة، وحدد األھداف الوطنیة ـ كما قلت ـ في الجالء والوحدة، ثم 

مفاوضة صاحب الحق ال ) المفاوضة(وبینھا وسیلة بعد وسیلة، تبدأ بـ . في تحقیق أھدافنا والوصول إلى حقنا) وسیلتنا(تحدث عن 
  .جب أن تقف األمة كلھا وراء المفاوض، وعلى المفاوض أن یتجاوب مع نبض األمة، وال یستخزى وال یستسلم أبداالمستجدي، وی

مقاطعة اإلنجلیز اقتصادیا، ال نشتري منھم، وال نبیع لھم، نحن المصریین ) المقاطعة(لجأنا إلى ) المفاوضة(فإن لم تجد 
بضاعة إنجلیزیة، وعلى علمائنا أن یصدروا الفتاوى الدینیة القاطعة بتحریم الشراء من فنقاطع كل . والسودانیین والعرب والمسلمین عامة

وكل قرش یذھب إلى الخزانة . العدو؛ ألن ذلك تقویة لھ على المسلمین، وكل ما یقویھ على المسلمین، ال یجوز لھ لنا أن نعین فیھ
یستطیع أن یعیش على القلیل، ) شعب قنوع(ر إلى أن الشعب المصري وأشا. البریطانیة یتحول إلى رصاصة تقتل المصریین والسودانیین

   .واألقل من القلیل إذا كان ذلك في سبیل عزتھ وكرامتھ وحریتھ
أن نقاتل ): الجھاد(أو لم تكف، فال بد من الوسیلة األخیرة التي یفرضھا الواقع، كما یفرضھا الدین، وھي ) المقاطعة(فإن لم تجد 

ستطیع من قوة، وأن نجند رجالنا وشبابنا لذلك، وأن نربي أنفسنا لھذه الغایة، وأن نشیع روح الجھاد في األمة، بدل روح اإلنجلیز بكل ما ن
   .المیوعة والخالعة والخنوثة، التي تفعل في نفوس أبنائنا ما تفعل السموم في األبدان

لیز من وطنھ، وكل مواطن علیھ أن یبذل ما یقدر والجھاد في ھذه الحالة فرض عین على كل مصري وسوداني حتى یخرج اإلنج
   ."علیھ، واإلخوان المسلون مستعدون أن یقدموا اآلالف من شبابھم فداء لوطنھم، الذي ھو جزء عزیز من أرض اإلسالم

  
   :یظھر من المواقف السابقة عدة أمور ھامة منھا

  حماسة المواطنین لقضیة المقاطعة  -
  یة واألستماتة فى الدفاع عنھا سرعة األستجابة لھذه القض -
  تنظیم اإلخوان لقضیة المقاطعة واعتبارھا سالحا مؤثرا فى المعركة -
الوعى السیاسى واألجتماعى المنتشر بین طبقات المجتمع المصرى فى ھذا الوقت و ادراكھم لخطورة القضیة الفلسطینیة ونجاح  -

   .عبىحمالت التوعیة التى قادھا اإلخوان على المستوى الش
  

  : المقاطعة كانت ومازالت من قضایا التربیة الداخلیة فى الجماعة:ثالثا
صلى هللا علیھ التربیة الداخلیة ھي أولى وأھم األسس التي بني علیھا اإلمام البنا جماعتھ وكانت رؤیتھ ھو إتباع نھج رسول هللا 

تبلیغ دعوة هللا إلى الناس إلفھامھم اإلسالم الصحیح بشمولھ في تربیة رجال یحملون ھم الدعوة ثم ینطلقوا في أفاق األرض لوسلم 
ولو أننا أمعنا النظر في النقاط السالف ذكرھا سواء كان فى الناحیة ,وعمومھ ولھذا نرى أن األمام البنا كان یھتم كثیرا بھذه النقطة

ة في اإلخوان المسلمین ھو االعتماد على الذات االقتصادیة او في األسس التى قامت علیھا الجماعة سنرى ان احد أعمدة أسس التربی
سواء بإنشاء الشركات اإلخوانیة او مقاطعة الشركات البریطانیة ولألمام البنا مواقف مع أتباعھ تبرز مدى اھتمامھ بتربیة اإلخوان على 

   .االعتماد على الذات ورفض الھیمنة األجنبیة على مقدرات الشعب المصري والشعوب اإلسالمیة عامة
ومن ھذه المواقف نذكر ما قالھ الحاج عباس السیسى عن الموقف الذى عایشھ مع األمام البنا نفسھ فى االسكندریة عندما كان 

وبعد صالة العصر وبینما نحن نتجھ من دار اإلخوان المسلمین بالمنشیة سیرا على األقدام الى محطة " األمام البنا فى زیارة لھا فیقول 
حیث كان األجانب یقطنون ) بالخواجات(ودع فضیلة المرشد الى القاھرة مررنا بشارع شریف الذى كان مزدحما بشدة السكة الجدید لن

اتدرون لماذا یعیش ھؤالء : ھذه األحیاء واحیاء رمل األسكندریة ویتمتعون بحیاة رغیدة وراقیة ومطمئنة فنظر الینا األستاذ المرشد وقال
ان ھؤالء القوم یحصدون ثمرة جھادھم الطویل :  سعادة واطمئنان فنظرنا الیھ كمن ینتظر األجابة فقالالخواجات فى رغد من العیش وفى

وكفاحھم المریر فى سبیل استعمار بالدنا واستغالل مواردنا وھم اآلن یتمتعون بثمرة ھذا الجھاد وعلینا ان نشقى ونجاھد ونكافح حتى 
  . ان تتحرر بالدنا ونستخلص حقوقنا یومئذ یجوز لنا ان نتمتع بخیرات بالدنانحرر وطننا الكبیر من كل سلطان اجنبى ویوم 
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  :مناھج التربیة

وألن التربیة عند اإلخوان ھي عصب الجماعة فلم تغفل مناھج التربیة المعتمدة في الجماعة قضیة تشجیع و شراء المنتج الوطني 
الرسالة التي وضعھا مكتب  " 65اإلخوان ذكر األستاذ على عبد الحلیم ص ففي كتابھ مناھج التربیة عند " مقاطعة سلع األعداء " أو 

و كانت تنشر على غالف مجلة " عقیدتنا " اإلرشاد و لخص فیھا قواعد الفكرة اإلسالمیة اعتقادا و عمال في عدة سطور أطلق علیھا اسم 
و  .. أعتقد أن المسلم مطالب بالعمل والكسب:ي بندھا الثالثتقول الرسالة ف, اإلخوان وھى باكورة منھج اإلخوان المسلمین في التربیة 

  ."أشجع كل مشروع اقتصادي نافع وأقدم منتجات بالدي و بني دیني ووطني وال أتورط في الكمالیات فوق طاقتي . .أتعھد بأن
اعة فى المؤتمر الثالث فى فلقد أصدرت الجم, ولم تكن ھذه مجرد تعلیمات من شاء نفذھا من اإلخوان و من لم یشاء ال ینفذھا 

كل أخ ال یلتزم ھذه المبادئ لنائب الدائرة أن یتخذ معھ العقوبة التي  " 4 بند :فى تعقیبھا على ھذه الرسالة إجراءات تنفیذیة1935مارس 
   . )70المصدر السابق ص"  ( تتناسب مع مخالفتھ و تعیده إلى التزام حدود المنھج 

  
  :واجبات االخ العامل

الى ھؤالء اإلخوان فقط أوجھ ھذه . .الذین امنوا بسمو دعوتھم و قدسیة فكرتھم" لة االستاذ البنا لالخوان المجاھدین وفى رسا
واجبا لالخ العامل فى  " 38"ثم حدد االستاذ فى نفس الرسالة ، . ".وھى لیست دروسا تحفظ ولكن تعلیمات تنفذ... .الكلمات الموجزة

   :كرة المقاطعةالجماعة منھا ثالثة یخدمون ف
أن تخدم الثروة االسالمیة العامة بتشجیع المصنوعات و المنشأت االقتصادیة االسالمیة وأن تحرص على القرش فال "  ـ 21بند * 

  . ".یقع فى ید غیر اسالمیة مھما كانت االحوال وال تلبس وال تأكل اال من صنع وطنك االسالمى
و الطعام , ومن ذلك التحیة واللغة والتاریخ و الزى واالثاث ,  فى كل مظاھر الحیاة اماتة العادات االعجمیة.. ." ـ 24بند * 
  ... ".والشراب

و االندیة و الصحف والجماعات والمدارس والھیئات التى , أن تقاطع المحاكم االھلیة وكل قضاء غیر اسالمى "  ـ 25بند * 
  ؟" تناھض فكرتك االسالمیة مقاطعة تامة 

و , أما غیر ھؤالء ـ كما یقول االستاذ البنا ـ فلھم دروس ومحاضرات , رد العضو العامل فى جماعة اإلخوان ھذه واجبات الف
   . وكال وعد هللا الحسنى، فاستبقوا الخیرات،و لكل وجھة ھو مولیھا,  و مظاھر واداریات ،كتب ومقاالت
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