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 عنوان الرسالة أو األطروحة  : 

 م دراسة  تاريخية1993 -1967الحركات اإلسالمية في فلسطين 
 ملخص الرسالة أو األطروحة : 

 من ابتداء ، تاريخية دراسة م 1993 -1967 فلسطين في اإلسالمية الحركات عن ملخصة دراسة تقدم أن االطروحة هذه تحاول

 ،  الفلسطينية والفصائل األحزاب مع وعالقتها ، تطورها ومراحل ، ومبادئها واهدافها انطالقتها واسباب تأسيسها مراحل

 مدريد مؤتمر من وموقفها.  1987 عام الفلسطينية االنتفاضة في ومشاركتها ، االحتالل ضد والعسكري السياسي العمل وانطالق

 .   1993 عام أوسلو وأتفاق ، م1991 عام للسالم

 ، الغربية والضفة غزة قطاع في يقع اإلسالمية للحركات الرئيسي الثقل آلن نظرا   فلسطين في اإلسالمية الحركات اختيار كان لقد

 ألنه ، للدراسة بداية كنقطة م1967 عام اختيار وتم. 1993 بعام وتنتهي ، م1967 بعام تبدأ فهي الزمانية للحدود بالنسبة أما

 الذي العام آلنه ، للدراسة نهاية كنقطة 1993 عام اختيار وتم ،  الصهيوني الكيان أمام العربية الجيوش فيه هزمت الذي العام

 1993 عام أوسلو أتفاق بعقد تمثلت الصهيوني الكيان مع للصراع سلمية تسوية إلى الفلسطينية التحرير منظمة فيه توصلت

 . السرية
 العالم يشكل حيث الخصوصية ببعض تميزت وأن عالمية حركة من جزءا   كونها الفلسطينية اإلسالمية الحركات أهمية وتتضح 

 وخصوصية مهمة بمكانة الفلسطينية القضية فيها تحظى التي ، اإلسالمية العقيدة  من قوتها وتستمد ، االساسي عمقها اإلسالمي
 التسوية اتفاقيات ظل في السيما ، الفلسطينية القضية بها تمر التي التاريخية المرحلة حساسية من أيضا   أهميتها وتنبع.  واضحة

 الدعم من الرغم على للتسوية رافضا   متميزا   موقفا   اإلسالمية الحركة فيها اتخذت التي واإلسرائيليين الفلسطينيين بين تجري التي
 .  به تحظى الذي والدولي االقليمي

 وعرباي عاالمي اهتماام مان رافقاه وماا  الفلساطيني المجتماع فاي اإلساالمية الحركاات دور تصااعد تبين أن األطروحة حاولت لقد
 . منها حيويا   جزءا   تعد اإلسالمية فالحركات ، معطياتها واكتشاف الظاهرة بدراسة
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Abstract 

      This thesis attempts to provide a brief study of the Islamic movements in Palestine from 1967 to 1993. It is 
a historical study starting with the stages of their establishment, the reasons for their inception, their 
objectives and principles, the stages of their development and their relationship with the Palestinian parties 
and factions , the launching of political and military action against the Israeli occupation, their participation in 
the Palestinian Intifada in 1978, and their position on the Madrid peace conference in 1991, and the Oslo 
agreement  . 

          The reason for choosing the Islamic movements in Palestine is because the political weight  of the 
Islamic movements lies in the Gaza strip and the western bank. As for temporal boundaries, they begin in 
1967 and end in 1993. Choosing 1967 as a starting point for the study is  because it was the year in which 
Arab armies were defeated against the Zionist entity, and that 1993 was chosen as the end point of the study 
 is because it was the year in which the Palestinian Liberation Organization reached a peaceful settlement of 

the conflict with the Zionist entity represented by the Oslo agreement  . 
          The importance of the Islamic movements is evident as part of a global movement  though with a little 

distinction represented in that the Islamic world is the main source of their strength which is derived  from 
the Islamic faith in which the Palestinian cause has a distinguished status. Their importance also stems from 
the  sensitivity of the historical stage within which the Palestinian cause passes through, most notably the 
compromise treaty between the Palestinians and the Israelis which the Islamic movement totally rejects 
despite its regional and international support . 

       This work has tried to clarify the rise in the role of the Islamic movements in the Palestinian society and 
the accompanying global and Arab attention to study this phenomenon and detecting  results since Islamic 
movements are considered as a vital part of it. 



 


