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 2018تار:خ النشر: 

 155عدد الصفحات: 

 

انتخاDات السلطات  ا فيا -بیرً نجازً إ 1948عام في أراضي الحر-ة اإلسالم'ة حقَّقت 

ا من اهتمام وسائل شغلت حیِّزً ، ومنذ ذلك الحین فلفتت األنظار، 1989المحل'ة عام 

في  اا مرغوDً وأصDحت موضوعً توالت الكتاDة عنها في الصحف والمجالت، اإلعالم، و 

اDه على تأس'سها خaَّ الشیخ رائد صالح -ت األوسا^ األكاد'م'ة، وDعد أكثر من ثالثة عقود
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، )2016( اسرائیل6[ المحظورة إإضاءات على م6الد الحر%ة اإلسالم6ة  األول عنها Dعنوان

مع  1948سنة تلة حوارات في تار:خ الحر%ة اإلسالم6ة في فلسطین المحتاله -تاب ثم َّ 

مذ%رات الشیخ  صدرت ثمَّ  في هذا المقال، والذm نعرضه )،2018( الشیخ رائد صالح

 .1)1202( %مال الخطیب

 

  حول الكتاب ومحتو6اته

 في حصال وائل خالد أبو هالل مع الشیخ رائد خالصة حوارات أجراها الكاتبهذا الكتاب 

 .2011عام  أكتوvر/ تشرpن أول 13-5الفترة ما بین  برpطان'ا في

ن الكتاب من فصلین، حیث ی الحر-ة  داخل تجرvة الشیخ رائد صالح تناول األولیتكوَّ

وانخراطه  ،عةدراسته للشرpثم  في الثانو'ة، طالب تدیُّنه وهو Dالحدیث عن، وpبدأ اإلسالم'ة

لمؤسسات'ة، اوتش-یل بناها همته في تأس'س الحر-ة اإلسالم'ة، مسا، ثمَّ العمل الدعوm في 

ا مع الت'ارات عالقاته جنسْ وتكرpس دورها االجتماعي، وvلورة مواقفها الس'اس'ة والف-رpة، و 

pروm ، و ارؤpته للتدافع داخله وُ'عرِّج على ،الفلسطیني والعرvي ومع مح'طهاالمختلفة، 

لمستمر اجراء استهدافه  معاناتهشرح جوانب من 'شمال'ة وجنوv'ة، و بین  هاقصة انقسام

 من قبل المؤسسة األمن'ة اإلسرائیل'ة.  

																																																													
 .https://bit.ly/3ChGEQXمر-ز القدس للدراسات: على الموقع االلكتروني ل-مال الخطیب لشیخ ا لمذ-رات يعرضانظر 1 

لشیخ ا مذ-رات منهافة الغرv'ة وقطاع غزة، القدس والضلعدد محدود من رموز العمل اإلسالمي في مذ-رات أشیر هنا إلى ظهور 
ممن عاشوا إخوان فلسطین  أمَّا). 2017( محمد أبو طیرو  )،2013(عدنان مسودة و  )،2004، شاهد على العصر(مد 'اسین أح

ٕاسماعیل عبد العزpز )، و 2008(ٕابراه'م غوشة و  )،1992بد هللا أبو عزة (مذ-رات مثل: عDعض الفصدر عنهم  في الخارج،
) mة منشورة مثل حوارات خالد مشعل مع غسان )2021، 2019وموسى أبو مرزوق ( )،2011الخالدpوهنالك لقاءات تذ-ر ،

)، إضافة إلى Dعض الحوارات المتلفزة منها على سبیل المثال: مراجعات فضائ'ة الحوار مع سل'مان الحمد في ثالث 2006( شرvل
  ).2010حلقات (
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هاشم عبد للشیخین -مال الخطیب و ن مختصرتی نادتیشه في الفصل الثاني الكتاب حوm و'

، لتینثر من -ونهما مستقأكالشیخ رائد صالح  قالهما  استكمال وتأكید على وهماالرحمن، 

رائد یخ ن رسمة للشاثنتین وثالثیو ، فوتوغراف'ة صور تحوm خمس وفي الكتاب مالح�

د فیها معاناة صالح    .لجوء واَألْسرالفلسطینیین في الن-Dة والجسَّ

 

   الشیخ رائد صالح.. سیرة م%ثَّفة 

تشرpن  ي العاشر منرائد صالح سل'مان أبو شقرة محاجنة في مدینة أم الفحم فالشیخ ولد 

 pعة اإلسالم'ة منالD-الورpوس في الشر على وهو حاصل ، 1958عام  / نوفمبرالثاني

از فالمحتل، و في تأس'س الحر-ة اإلسالم'ة في الداخل شارك . 1980عة الخلیل عام جام

نائDًا  -انو )، 2001-1989في ثالث دورات انتخاب'ة بین عامي ( بلد'ة أم الفحم برئاسة

ة المتاDعة العل'ا لجن ، ونائDًا لرئ'سالسلطات المحل'ة العرv'ة لرئ'س اللجنة القطرpة لرؤساء

، 2000مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالم'ة منذ عام ل ا، ورئ'سً للمواطنین العرب

من أهم  دّ عَ و'ُ . 2005عام  لجنة المتاDعة العل'ا ا للجنة أسر� الحرpة المنبثقة عنرئ'سً و 

  ق'ادات المجتمع الفلسطیني في الداخل المحتل.

ه ل'العمل في المدارس الح-وم'ة، وفرض عمن  ، فمنعه1980منذ عام  ه االحتاللاستهدف

 1980مراٍت -ثیرة، واعتقلته منذ عام  استجوvته مخابراتهو لمدد متفاوتة، اإلقامة الجبرpة 

ى عدة مرات، ومنعته من دخول القدس واألقصوفتَّشته بیته وم-تDه  عدیدة، وداهمت مراتٍ 

، واعتقلته السلطات 2010االحتالل اغت'اله عام ، وحاول 2009مرات عدیدة منذ عام 

 .2022عام ، و 2017عه االحتالل من السفر عام من، و 2012البرpطان'ة عام 
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عامي  نا لمجلة الصرا^ بیصحف'ة أ'ام -ان محررً مقاالت وتقارpر رائد صالح الشیخ -تب 

إلى %ل "رسالة من المسجد األقصى  ، منها:الكتبمن  )، وصدر له عدد1986-1989(

"مطارد )، و2017( "یوم6ات سجین")، و2017( "الح6اة في السجن")، و2007( غیور"

شعر  ادیوانله )، و 2020( اة الیوم""قراءة س6اس6ة في تور )، و2017( مع سبg اإلصرار"

ا عددً ام، رسم والشیخ رسّ  )،2022( الر6jع النبوi""و)، 2007( السجون" "زغار:د :هما

د من اللوحات   الشعب الفلسطیني منذ الن-Dة حتى اآلن.  معاناةت جسَّ

 

 لصحوة اإلسالم6ة.. جذور وjدا6اتا

Dال و فطرpة  أن بدا'ات الصحوة اإلسالم'ة في الداخل المحتلیخ رائد صالح یؤ-د الش

a'و  ،تخط ًDا ال یذ-ر لها سب �pاشرً ا مر-ِزDحانه وتعالى ا، سو� هدا'ة المولىمDلمجموعة  س

، لیلجامعة الخفي  من الشDاب العصاة، وتوجه مجموعة من طلDة المدارس لدراسة الشرpعة

ن من ذوm المدرسی اإلشارة إلى تأثیر الضفة الغرv'ة وقطاع غزة، عبرعن لكنَّه ال 'غفل 

الزpارات المحتل، و سون في المدارس الثانو'ة في الداخل یدرِّ الذین -انوا التوجه اإلسالمي 

سعید و  البیتاوm،حامد أحمد 'اسین، و مثل  التي نفَّذها عدد من المشایخالم-ثَّفة  الدعو'ة

  ٕابراه'م أبو سالم.و محمد فؤاد أبو زpد، و Dالل، 

الة العید صمثل إقامة واالجتماع'ة تعبد'ة ال األمور البدا'ات في فيتر-َّزت النشاطات  

، األعراس اإلسالم'ةوٕاقامة  التراو'ح، وتش-یل لجان الز-اة،في العراء، والبدء Dصالة 

الذات اإلله'ة واإلفطار في نهار  وٕاغالق المطاعم في نهار رمضان، ومحارvة مظاهر سبّ 

v'ة Dاقة الغر في  اجتماععقد ا Dعد مً ا منظَّ ثمَّ أخذ العمل طاDعً  رمضان، ونشر الحجاب،

دات بلDحضور الشیخین عبد هللا نمر درو'ش ورائد صالح، وممثلین عن  1980عام 

شیخ للفي االجتماع مسؤول'ة العمل  سندتحیث أ والطیرة،، وقلنسوةجت، وDاقة الغرv'ة، 
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ل عامة للعمة لإلدارة البناء نوا السعي لهللا نمر درو'ش، وتواف� الحضور على عبد 

د الرحمن وعب -مال الخطیب -فر -نا،و ، مالفحأم الشیخ رائد صالح فیها مثَّل اإلسالمي، 

 .و-مال هن'ة النقب ،وتد وعدنان -فر قاسم، وعبد الح-'م سمارة الطیرة

 

 الحر%ة اإلسالم6ة تأس6س 

 ر-ة اإلسالم'ة في الداخل المحتل،م'الد الح 1984وvدا'ة عام  1983عام ت نها'ة شهد

ؤال الهو'ة سش ف'ه الحضور اقن نمر درو'ش في بیت الشیخ عبد هللاُعقد اجتماع مهم Dعد 

الجسم  انتماءاإلشارة بوضوح إلى  جرت� شهادة الشیخ رائد صالح، فقد فْ ووِ االنتماء، و 

رو'ش من عبد هللا نمر دفي حینه  تكونت الق'ادةو  الجدید إلى الحر-ة اإلسالم'ة العالم'ة،

ب، و-مال الخطیرائد صالح، عضو'ة -ل من ا، و ا رسم'� ٕابراه'م العبد ناطقً و ، )ا(رئ'سً 

عبد و pوسف أبو شرpعة (اللد)، و ، -مال هن'ة، و عدنانوسعید أبو توفی� (Dاقة الغرv'ة)، و 

 المالك دهامشة.

 المي،اإلسمعس-رات العمل وأق'مت بتأس'س دور القرآن الكرpم، ُشرع في هذه المرحلة 

في  -ةوالمشار  اإلسالم'ة، والمقابرمساجد ال وvدأت عمل'ات ترم'م إلسالم'ة،المهرجانات او 

  .ء المناسDات الوطن'ةإح'ا

'ة عام السلطات المحل انتخاDاتالحر-ة اإلسالم'ة في  الشیخ رائد صالح انتصار دّ عُ و'َ  

ع انخراطها في الشأن العام، نقطة تحول مر-زpة 1989 جسام األ علىوانفتحت ، إذ توسَّ

 Dق'ادات تقتالالمح'طین العرvي واإلسالمي، و عالقات مع یل'ة فوق الحزv'ة، ونسجت التمث

مت ، العمل اإلسالمي حول العالم خطوة إلى األمام Dاتجاه إبراز الحر-ة اإلسالم'ة ثمَّ تقدَّ

التطلع و  معاني الوحدة الوطن'ة بین أبناء الشعب الفلسطیني الواحد في فلسطین التارpخ'ة،

 ،mر للمساهمة في المشروع  الفلسطیني الوطني التحررpع رموز م هاعالقاتعبر تطو
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لمتینة ا -ما في العالقةالقدس والضفة الغرv'ة وقطاع غزة،  العمل اإلسالمي والوطني في

، والتي 1988منذ عام  حسن القی�بین الشیخ رائد صالح والق'ادm الراحل التي قامت 

الةً  واجتماع'ة، 'ة وٕاعالم'ةارpع إغاثأثمرت مش  لسنوات طوpلة.    استمرت فعَّ

 

 انقسام الحر%ة اإلسالم6ة.. الجذور والمآالت 

روا'ة  ، وف�، وترتaDبدا'ات تأس'سها إلىقسام داخل الحر-ة اإلسالم'ة جذور االنتعود 

 ،ورهادالحر-ة اإلسالم'ة و  لماه'ة الشیخ عبد هللا نمر درو'شالشیخ رائد صالح، برؤ'ة 

والتي خالف فیها األسس واألهداف التي قامت من أجلها الحر-ة اإلسالم'ة، فقد أرادها 

ن منقطعة عو  ،، تعمل ضمن سقف المؤسسة الرسم'ة اإلسرائیل'ةمحل'ةإسالم'ة  حر-ة

، 1948ضي عام ترتaD بنضال الفلسطینیین خارج أراالحر-ة اإلسالم'ة العالم'ة، وال 

ح إلى ، و'شیر الشیخ رائد صالین منظمة التحرpر ودولة االحتاللوتناصر مسیرة السالم ب

عمل'ة، لتنظ'م'ة ومواقفه الا من الخالف -ان حول Dعض مسلك'ات الشیخ عبد هللا اأن جزءً 

 دخول في الكن'ست، واحدة مننت محاوالت الشیخ عبد هللا دفع الحر-ة اإلسالم'ة للو-ا

ین رائد خهذه الخالفات خطان، األول بزعامة الشیالمسائل الخالف'ة الكبر�، وقد نتج عن 

ح'فة ص وقلنسوة، وتDعهشمال، أغلب الو ، المثلث الشمالي صالح و-مال الخطیب وشمل

 ،ةطرp، و-ل'ة الدعوة، ولجنة الز-اة القُ ولجنة اإلغاثة اإلسالم'ةصوت الح� والحرpة، 

 قب عدا اللق'ة،والن، -فر قرعو ، أغلب المثلث الجنوvي لشیخ عبد هللا وشملالثاني بزعامة او 

 'افا والرملة وع-ا، ودبورpا وسخنین. و 

 

  م6الد الحر%ة اإلسالم6ة الجناح الشمالي
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فة حضرها ، Dعد لقاءات أسبوع'ة م-ثَّ 1996عام  الحر-ة اإلسالم'ة الجناح الشماليولدت 

أسها ر على -ل'ة تنظ'م'ة جدیدة الكوادر، واعُتمدت ه'الشیخ رائد صالح ومجموعة من 

 نيس-رتیر الحر-ة زpاد زرعیأصDح و نائDه الشیخ -مال الخطیب، الشیخ رائد صالح، و 

 )،يالمثلث الجنوv(مؤpد العقDة و النقب)، علي أبو قرن ( الحر-ة وحدات(طرعان)، ومثَّل 

 عبد الكرpم حجاجرةو  المثلث الشمالي)، ومنیر أبو الهیجا (شفاعمرو)،( خالد حمدانو 

اغور)، (الش خالد غنا'م، و (الناصرة) حسام أبو لیل(ع-ا)، و  حسام شرق'ةمنطقة الغاDة)، و (

رv'ة، الت لجان متخصصة وهي:، و-ان ضمن اله'-ل'ة الجدیدة ونمر سلفیتي (المروج)

م-تب العالقات و )، 2005منذ عام والم-تب الس'اسي (شراف، التوج'ه واإلو نشر الدعوة، و 

 والقضاء، م-تب الدعوة والترv'ة،و اللجنة التنفیذ'ة، و فتاء، والمجلس اإلسالمي لإلالخارج'ة، 

  ).2011عشرة آالف (عام  اد منتسبیه، وعد30غ عدد مؤسسات الحر-ة vلو 

 

 المسجد األقصى و لحر%ة اإلسالم6ة ا

، حین شرع 1990إلى عام  في المسجد األقصىتعود بدا'ة اهتمام الحر-ة اإلسالم'ة 

 اإلسالم'ة في القدس، وهو نفس العام الذmالشیخ رائد صالح Dالتواصل مع هیئة األوقاف 

د للحر-ة أول شهیوهو  في ساحات المسجد األقصى، ارتقى ف'ه الشهید عدنان خلف مواسي

طتها شلشهادة الشیخ رائد صالح فقد افتتحت الحر-ة اإلسالم'ة Dاكورة أن اووفق ،اإلسالم'ة

 ثمَّ شرعت بإقامة، 1994تطوعي لتنظیف الساحات عام داخل المسجد األقصى بیوم عمل 

د المسج، وٕاعمار المصلى المرواني، و سDا^ وف'صلوحدات حمامات في أبواب حطة واأل

ٕاقامة رة في المرواني و فتح البواDات الكبیو قسم من المسجد القبلي، األقصى القد'م، و 

ام منذ ع(ا سنو'� مهرجان األقصى في خطر وعمل جماع'ة،  راتفطاإ تنفیذالمدرجات، و 

وافتتاح مشروع مصاطب ، 1999عام منذ نحو األقصى  ، وتسییر مسیرة الب'ارق )1996
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مهرجان طفل األقصى، -ما اهتم الشیخ رائد صالح Dالكشف ٕاقامة و ، 2000العلم منذ عام 

  األقصى. الصهیون'ة أسفل حفرpاتال عن

 

  الحر%ة اإلسالم6ة والمرأة 

 avحدیثه عن المرأة في الحر-ة اإلسالم'ة ببدا'ات انتشار التدین في  صالحالشیخ رائد ر

ح طر -ان أول من ماهر الخراز (نابلس)  أن الشیخذ-ر و صفوف النساء في أم الفحم، 

، وعلى إثر هذه 1977في خطDة جمعة في أم الفحم عام Dالحجاب  قض'ة التزام المرأة

، منین لشراء اللDاس الشرعي لنسائهإلى ج الخطDة قام عدد من الشDاب الفحماوD mالذهاب

ع المشایخ الحقً   للنساء ادروسً ) طولكرم -ني (رامین یالشیخ نصوح الراما، فأعطى وتشجَّ

اد ، وقد ز الدروس الشیخة حسنة من الداخل بإعطائهنَّ في مساجد أم الفحم، ثم شرعت 

ة الشرpعة في -ل'بدراسة خوات عدد الملتحقات Dالصحوة اإلسالم'ة، وvدأت Dعض األ

 الشیخ رائد صالح. زوجة عهد الشرعي في القدس منهن أصول الدین في القدس والم

وتأسست داخل الحر-ة العمل النسائي اإلسالمي إلى قطاعات جدیدة منها الجامعات، دخل 

مات من مسل مثل:النسائ'ة مؤسسات ال اإلسالم'ة إدارة ُقْطرpة نسائ'ة، وظهرت العدید من

القسم و جمع'ة إقرأ للطالDات الجامع'ات، و مؤسسة سند لألمومة والطفولة، و ى، أجل األقص

لسلطات في ان نساء الحر-ة اإلسالم'ة دخلن إلتحف'¤ القرآن، ثمَّ  النسائي لجمع'ة حراء

ي فلیلي غلیون، اللواتي أصDحن عضوات و جهاد جDارpن، و عفاف قاسم،  المحل'ة مثل

  .بلد'ة أم الفحم

 

 خاتمة 
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 الخط̂و العامة لذ-رpات الشیخ رائد صالحمشار-ة القار¥ الكرpم إلى العرض أعاله یهدف 

ة Dعض التفاصیل المهم، وٕابراز في حواره مع أبو هالل -ما رواهامع الحر-ة اإلسالم'ة 

 طورات،من أحداث وتوما عا'شوه  ،على رموزها ، وتعرpف القار¥ فهم التجرvةوالمفیدة في 

تاجر في الم-تDات العامة ومهذا الكتاب وأمثاله نسخ من وجود  ندرة Dعین االعتDارآخذین 

رvة إال أنَّه ال 'غطي تج الكتابهذا ورغم أهم'ة  في الضفة الغرv'ة وقطاع غزة، الكتب

المهتم لقراءة المزpد من ، و'حتاج في الداخل غن'ة Dحجم تجرvة الحر-ة اإلسالم'ة

      أل'ام. في قادم اض -تٍب جدیدٍة في هذا الDاب ، وعلَّ ذلك یدفعنا إلى عر اإلصدارات عنها


