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 الشكر والتقدير
 

الحًمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى معمـ البشرية كىادم اإلنسانية كعمى آلو كصحبة 

 ـ بإحساف إلى يكـ الديف كبعد:كمف تبعي

مدرسي قبؿ اف يككف  فمف منبر ىذا البحث المتكاضع، انتيز فرصة لتقديـ التقدير كالشكر إلى

 مشرفي الدكتكر الفاضؿ شفيؽ عياش )المشرؼ الرئيس(

 كالدكتكر الفاضؿ عبد الستار قاسـ )المشرؼ الثاني( 

قدس كالعامميف فييا، كالشكر كالتقدير إلى كما اقدـ الشكر الجزيؿ الى القائميف عمى جامعة ال

أعضاء الييئة التدريسية فييا لما كاف ليـ مف دكر داعـ كرئيس في تكجيينا نحك العمـ النافع. 

كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر محمد أبك حميد ككيؿ كزارة الشؤكف االجتماعية الذم لـ يدخر 

ه الرسالة بالشكؿ العممي الصحيح، كخميؿ جيدان في إرشادم كتكجييي أثناء عممي لبمكرة ىذ

 الحكراني بالتنقيح، كزميمي خميؿ عكدة  كزميمتي ركيدة زيداف عبد الغني بالتنسيؽ. 

لى كؿ مف  ،كما أتكجو بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساىـ في إخراج ىذه الرسالة إلى حيز التنفيذ كا 

 كاف سببان في تعميمي كتكجييي كمساعدتي.
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 ممخص ال
بشكؿ عاـ كتجمياتو عمى بيف الديف كالسياسة  ىذه الدراسة تبياف كتحميؿ مكضكع الجدؿ ىدفت

عمى المجتمع الفمسطيني كعمى مجمؿ حياة الشعب  الصعيد الفمسطيني بشكؿ خاص كأثره
 الفمسطيني السياسية، كالدينية، كالثقافية.

اعياتيا، كىك ما أدل إلى كتد 1948ككاضحان ال سيما بعد نكبة عاـ  ان كقد بدا ىذا األثر جمي
 انفصاـ بيف المكضكعيف الديني كالسياسي مف ناحية كالرأم العاـ مف ناحية اخرل.

كقد انطمقت ىذه الدراسة مف فرضية انبثاؽ أحزاب سياسية مف منطمؽ ديني كحزبي عمى الساحة 
أدل إلى  الفمسطينية مما عزز التزاـ الناس بالقضية الفمسطينية مف ناحية، كمف ناحية أخرل

 تشرذـ سياسي أضر بالقضية الفمسطينية.
  :لىكقد ىدفت ىذه الدراسة إ

لو تأثير كبير عمى المجتمعات بشكؿ عاـ كالمجتمع الديف كالسياسة الجدؿ بيف ف بياف أ .1
 الفمسطيني بشكؿ خاص.

معالجة كتحميؿ كيفية انعكاس الجدؿ بيف الديف كالسياسة عمى المجتمع الفمسطيني مما أدل  .2
تجميو في كافة نكاحي الحياة، حيث أف أثر ىذا الجدؿ سمبيان تمثؿ في استغالؿ الديف  إلى

 لمصالح الحزب اك الفئة الحاكمة بغض النظر عف انتماء ىذه الفئة.
ه ثابتا الكقكؼ عمى امكانية تدييف السياسة كخطكرة تسييس الديف، الذم ال يحتمؿ ذلؾ باعتبار  .3

مصالح شخصية  ال يقبؿ االستحكاذ كاالحتكار مف قبؿ أصحاب كماكال يقبؿ التقسيـ كالتحكير، 
 أك حزبية أك فردية.

كشممت الدراسة عمى مقدمة كخمسة فصكؿ كاستنتاجات كخاتمة. تناكلت المقدمة خمفية الدراسة، 
فيما تناكؿ الفصؿ األكؿ االطار النظرم لمجدؿ بيف الديف كالسياسة، كالفصؿ الثاني تابع تطكر 

سة تاريخيا منذ العيد النبكم كحتى العيد العثماني، كتناكؿ الفصؿ الثالث تطكر ىذا الديف كالسيا
الجدؿ في العيد العثماني عمى الصعيد العربي، كالفصؿ الرابع عالج مرحمة ما بعد العثمانييف 
كدخكؿ االستعمار، فيما عالج الفصؿ الخامس الجدؿ بيف الديف كالسياسة في المجتمع 

 الفمسطيني.
 مف أىـ نتائج الدراسة اآلتي :ككاف 

أف الجدؿ بيف الديف كالسياسة مكجكد في التاريخ االسالمي، كقد أدل احتدامة الى نشكء فرؽ  .1
 كجماعات ال يزاؿ ليا امتداد كتأثير في كقتنا الحاضر.

إف كؿ الشعكب تتعرض إلى محف كىزائـ كلكف سرعاف ما تتخمص منيا كتتعافى بعد أعكاـ  .2
كما تالىا  ،ـ(1967ـ( كمف ثـ ىزيمة )1948بنا الفمسطيني فإف ىزيمة عاـ )أك عقكد، أما شع



  ث
 

مف ىزائـ كاستيداؼ لمذاكرة كالشخصية الكطنية الفمسطينية جعؿ المشركع الصييكني أكثر تحكمان 
 كأكسع سيطرة كسطكة، كجعؿ القضية الفمسطينية أشد تعقيدا.

كثر جدية كعمقان، بحيث يحاكي الخطاب الديني الفمسطيني بحاجة إلى إصالح ليككف أ .3
 الكسطية التى تقكـ عمى ثكابت الديف اإلسالمي الراسخة.

تعددت العكامؿ التى ساعدت كساىمت في الحالة الفمسطينية الراىنة كمنيا غياب ثقافة  .4
الحكار الفمسطيني في البيت الفمسطيني الكاحد، كقبكؿ اآلخر كالعمؿ عمى المصمحة الكطنية 

المحافظة عمى العالقات مع المحيط العربي بدكف انتياج فكر اك مصمحة معدة الفمسطينية، مع 
 كمجيزة لمشعب الفمسطيني مف خالؿ تبعية فصائؿ كحركات كتنظيمات فمسطينية لمخارج.

إف التمسؾ بالقيـ الدينية السياسية كالكطنية كالجمع بينيا يتداخؿ ضمف مفيكـ الدكلة   .5
عامؿ معيا ضمف مقتضيات ديننا الحنيؼ،  كالذل يؤمف بالتعددية المسممة التى تقبؿ األقميات كتت

مكانية مكاكبة التطكر في  الفكرية كالحزبية تحت مظمة الديف اإلسالمي الذل يتميز بالمركنة كا 
 الزماف كالمكاف.
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Controversy between religion and politics in general Palestinian 

community  

Prepared by: Hiyam Abdelfatah Horani  

Supervisor: Dr. Shafeq Ayyash 

Abstract 

This study aimed to identify and analyze the subject of controversy between religion 

and politics in general،and particularly its impact on  the Palestinian community in its 

different aspects  of life.  

This impact has been evident، especially after the Catastrophe of 1948 (Al-Nakba) 

and its consequences that lead to detachment between religion and politics on one 

hand and the public opinion on the other.  

The study assumes that some political Palestinian parties have been established based 

on religious and ideological foundations، what lead to more commitment to the 

Palestin ian cause on the public level on the one hand، and more political 

fragmentation that has had negative impacts on the cause on the other hand.        

The study aims at:  

1. Proving that the controversy between religion and politics has great impact on 

communities in general and on the Palestinian community in particular;  

 

2. In what way the controversy between religion and politics reflects، and the 

subsequent reflection of it on all the aspects of life of the community members، for 

example، the use of religion for political or authoritarian interests regardless of the 

affiliation of such using group;  

3. The study points to the possibility of religionizing politics، but not politicizing 

religion in no way; as the religion is static and does not permit division، 

transformation or complying with personal or political interests. 

 

 The study included an introduction and five chapters and a conclusion.The 

introduction dealt with the background of the study. The first chapter dealt with the 

theoretical framework of the controversy between religion and politics، and the 

second quarter continued the evolution of religion and politics historically since the 

era of the Prophet and even the Ottoman Empire، and the third chapter the evolution 

of this debate in the Ottoman Empire at the Arab level، the fourth chapter dealt with 

the post-Ottoman and the advent of colonialism، while the fifth chapter dealt with the 

controversy between religion and politics in the Palestinian society. 

The study concluded the following:  



  ح
 

1.  The debate between religion and politics exist in Islamic history، and the 

intensification of the conflict has led to the emergence of teams and groups،which still 

have an extension and  impact at the present day.  

 

2. All nations in the world come under dilemmas and defeats but rise again in years 

or decades، but our people has been under successive defeats in 1948، 1967 and the 

following defeats made the Zionist project more prevailing.  

 

3. The Palestinian religious message needs to be reformed to become more serious 

and deeper، taking that it has departed from moderation that characterizes Islam.  

 

4. Absence of dialogue and acceptance of the other within the Palestinian home have 

lead to the current situation of conflict and struggle.  

 

5. Maintaining religious، political and national values overlie within the concept of 

the Muslim State that accepts minorities and deals with them according to the 

teachings of Islam which accepts pluralism and intellectual and cultural diversitiesm 

and which is characterized by flexibility and the possibility of coping with the 

development in time and space.  
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  ةـدمــمق 1.1
 

سالمي، شعبي كرسمي، كما حظيت     لـ تحظى قضية كطنية أك تحررية عربية باىتماـ عربي كا 
سالمي سمح بالحديث عف البعد  بو القضية الفمسطينية، فيي الكحيدة التي ليا امتداد قكمي كا 

كالبعد اإلسالمي لمقضية الفمسطينية، لدرجة أف المشركع الكطني الفمسطيني في منتصؼ  القكمي
، كاف خالصة انضكاء 1969-1964الستينيات، كخصكصا مع الميثاؽ القكمي لمنظمة التحرير 

أبعاد أك أربعة مشاريع: الكطني كالقكمي كاإلسالمي كاألممي، كلـ يحدث تمييز اليكية كالبعد 
كتغيير الميثاؽ مع سيطرة الفصائؿ الفدائية كخصكصا حركة  1967عد حرب الكطني إال ب

 .التحرر الكطني )فتح( عمى منظمة التحرير
 
الحزبي  الحضكر المكثؼ لمبعديف القكمي كاإلسالمي في الخطاب السياسي العربي كاإلسالمي ، 

يف العربي كاإلسالمي كالرسمي، قد يكحي بغير ما يفترض أف يككف عميو الحاؿ مف تىٌحميؿ العالم
المسؤكلية عف القضية الفمسطينية، حيث لـ يتـ التدخؿ سمبيا في الشؤكف الداخمية لشعب اك 
حركة تحرر عربية كما كاف كما زاؿ يجرم التدخؿ في القضية الفمسطينية ، بحيث بات التدخؿ 

   .باسـ ىذيف البعديف عبئا عمى القضية الكطنية بدال مف اف يككف سندا ليا
   

ما كانت تعقد قمة عربية أك اسالمية أك يخطب زعيـ أك رئيس عربي أك مسمـ  ،الى كقت قريب 
مف الفمسطينيف يتطمعكف كبالمقابؿ كاف كثير  ،اال كانت القضية الفمسطينية عمى سمـ االىتمامات

سالمية كيؼ ال كقد كانت االنظمة كاالحزاب العربية كاال ،ليو القمـ كيبنكف عمييا آماال كبيرة 
نيدد كتتكعد اسرائيؿ كترفع الشعارات الكبيرة عف تحرير فمسطيف كالخطر الصييكني كمقاطعة 

دكف ممارسة فعمية عمى أرض  ،اسرائيؿ كالكاجب العربي كاالسالمي في نصرة الفمسطينييف ...الخ
 اما الجماىير العربية كاالسالمية فيي صادقة في مشاعرىا المحبة لمفمسطينييف ،الكاقع 

                                                                                         كالمتعاطفة معيـ كلكنيا ليست صاحبة قرار كمغمكب عمى أمرىا.
 

كاجو الكطنيكف الفمسطينيكف في بداية حقبة المد القكمي كثيرا مف العنت كالممانعة بؿ كالتشكيؾ 
، كذلؾ عندما رفعكا شعارات اليكية كالكيانية الكطنية الفمسطينية ، حيث مف طرؼ القكل القكمية
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اعتبرت القكل كاألنظمة القكمية إف الحديث عف اليكية كالدكلة الكطنية يتعارض مع الفكر القكمي 
كيمثؿ دعكة لتعزيز )القيطرية المقيتة( ، كالتي في نظرىـ نتاج التقسيـ االستعمارم كاستمرارىا 

عمار كالصييكنية ، كىك االمر الذم انعكس في مالبسات تأسيس منظمة التحرير يخدـ االست
كفي ميثاقيا ، حيث تـ تسمية ميثاؽ المنظمة بػ )الميثاؽ القكمي الفمسطيني( ككأف الكطنية سبة 
أك خطيئة ، كلـ يتغير الحاؿ إال بعد حرب حزيراف حيث تـ تغيير اسـ الميثاؽ بػ _الميثاؽ 

ي( كما تـ إدخاؿ تغييرات في نصكصو ليعكس الكطنية الفمسطينية المغيبة عف الكطني الفمسطين
  الميثاؽ السابؽ

انقمبت األمكر بحيث لـ تعد القضية الفمسطينية القضية األكلى لمعرب ،  1967كىكذا بعد حرب 
اىنة ال رسميا كال شعبيا ، كتراجعت المراىنات الفمسطينية عمى االنظمة كاألحزاب العربية ، مف مر 

كصمت لحد انتظار الجيكش العربية لتشكؿ كماشة تيطبؽ عمى إسرائيؿ كتحرر فمسطيف، إلى 
مراىنة خجكلة كاستجدائية عمى بعض المساعدات المالية ، اك دعـ المكقؼ الرسمي الفمسطيني 
في المنظمات كالمحافؿ الدكلية ، بؿ بات الفمسطينيكف يتكجسكف مع انعقاد كؿ قمة عربية مف أف 

كالتي  1978كف قراراتيا عمى حساب الحؽ الفمسطيني . بعد تكقيع مصر التفاقية كامب ديفيد تك
يراف كظيكر تنظيـ القاعدة كتفرعاتو ، حؿ محؿ  تزامنت مع المد اإلسالمي مع ثكرتي أفغانستاف كا 
المراىنة عمى العرب مراىنة عمى األمة اإلسالمية كأنظمتيا كأحزابيا عمى كجو الخصكص، إال 

ف حاؿ ىؤالء األخيريف لـ يكف افضؿ مف حاؿ السابقيف ، بؿ كانت الصدمة كالخيبة اكثر إيالما أ
عمى الفمسطينييف ، ليس فقط بسبب تجاىؿ األمة اإلسالمية ، أمة المميار كالنصؼ مميار، 

  .لمقضية الفمسطينية كلمقدس
قة الجدلية بيف القضية لـ يكف الخمؿ في فكر القكمية كالكحدة العربية كال في حقيقة العال

الفمسطينية كالعالـ العربي ، كما لـ يكف الخمؿ في اإلسالـ كديف بما يتضمف مف دعكات لمجياد 
كنصرة المسمميف ككحدتيـ ، كلكف الخمؿ يكمف في أدلجة ىاتيف اليكيتيف كالبيعديف، فعندما تتحكؿ 

فقد ماىيتيا كقيميا الجكىرية المتسامية اليكية كالفكرة القكمية إلى أيديكلكجيا لحزب اك نظاـ فإنيا ت
عمى األشخاص كحسابات السمطة الضيقة ، كتتحكؿ ألداة لخدمة الحزب كبالتالي السمطة 
كرجاالتيا ، كعندما يتـ أدلجة الديف كيتـ تطكيعو تفسيرا كتأكيال بما يتماشى مع التطمعات 

رتيو كقيمو السامية التكحيدية السمطكية ألحزاب تدعي أنيا إسالمية ، آنذاؾ يفقد الديف جكى
كيتحكؿ ألداة لألحزاب كالقكل المتصارعة عمى السمطة . أيضا النخب السياسية الفمسطينية 
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مسئكلة نسبيا عف ىذا التراجع عندما تراجعت عف نيج المقاكمة لتحرير فمسطيف كباتت مطالبيا 
قطاع غزة ، كىك االمر الذم  مالية أك في حدكد دعـ السمطة القائمة سكاء في الضفة الغربية أك

سمح لألنظمة العربية التيرب مف مسؤكلياتيا القكمية تحت شعار أنيـ لف يككنكا فمسطينييف اكثر 
 . مف الفمسطينييف انفسيـ ،كأنيـ يقبمكف سياسيا ما يقبؿ بو الفمسطينيكف

ما انحرفا البعديف القكمي كاإلسالمي كانا صادقيف كضركرييف مف حيث المنطمقات ، كلكنيإف 
عف أىدافيما كخرجا عف مبادئيما األكلى عندما حدث االنفكاؾ أكال ما بيف اليكية أك الفكرة مف 
جانب كأدكاتيا التنفيذية التنظيمية كالحزبية مف جانب آخر ، كعندما حدث االنفكاؾ ثانيا ما بيف 

، مف جانب ،  الشعب المؤمف بصدؽ بيذيف البعديف كالمستعد لمكفاح مف اجؿ تجسدىما عمميا
كاألنظمة كاألحزاب التي صادرت ىاتيف الفكرتيف كاليكيتيف كحكلتيما ألدكات في صراعيا مف 
 .اجؿ السمطة حتى بيف مف يحممكف أك يزعمكف انيـ ينتمكف لنفس اليكية ، مف جانب آخر

عامؿ فشمت كانكشفت االيديكلكجيات كالتكظيؼ السياسي لمقكمية العربية كلمديف اإلسالمي في الت
مع القضية الفمسطينية ، بؿ فشمت ىذه القكل حتى في حؿ إشكاالت المجتمعات الكطنية التي 
تنتمي ليا كتعمؿ في إطارىا . لكف الكاقع كبعد حالة الفتنة كالحرب االىمية التي تعـ عديد الدكؿ 

العالـ  ، كالمخرج لكؿ إشكاالت، يؤكد عمى أف المخرج لمقضية الفمسطينية مف مأزقياالعربية
مف  -ىكية ككيانا سياسيا  –العربي لف يككف إال بالعكدة لتصحيح كتقييـ العالقة ما بيف الكطنية 
، كلكف عمى أسس كمنطمقات جانب كالفكر القكمي العربي كالحاضنة العربية مف جانب آخر

، كتيحرر ةجديدة تيحرر الفكر الكحدكم العربي مف أكىاـ االيدكلكجيا كالمصالح الحزبية كالسمطكي
 الدكلة الكطنية مف الدكتاتكرية كاالستبداد

يضا ال يمكف أف نفؾ القضية الفمسطينية عف العالـ اإلسالمي ما دامت القدس في قمب القضية أ
، بؿ ، كما داـ الصياينة يكظفكف الديف في صراعيـ مع الفمسطينييف كالعرب كالمسمميفالفمسطينية

، يضا نحتاج إلى إعادة مكضعة العالقة أكال بيف السياسي كالديني ، كلكف ايطالبكف بدكلة ييكدية
  .كثانيا ما بيف الكطني كالديني 

إف كنا نتمنى مف االنظمة كالقكل السياسية العربية كاإلسالمية تصكيب عالقتيا مع القضية 
يف الفمسطينية كاحتراـ اليكية كالشخصية الكطنية الفمسطينية كالتكقؼ عف تكظيؼ الفمسطيني

كمعاناتيـ لخدمة صراعاتيا الداخمية عمى السمطة كلخدمة مصالحيا كمشاريعيا اإلقميمية ، فإنو 
مطمكب في نفس الكقت مف القكل السياسية الفمسطينية بكؿ مشاربيا ، كخصكصا بعد ما كشفو 
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 العدكاف اإلسرائيمي االخير عمى غزة مف حقائؽ ، مطمكب منيـ عمؿ مراجعات استراتيجية لفكرىا
كسياساتيا ، كالتكقؼ عف الحديث عف انتصارات ميبالغ فييا ، أك إلقاء المسؤكلية عما حدث فقط 
عمى العدك اإلسرائيمي كتخاذؿ العرب كالمسمميف ، أك إلقاء كؿ طرؼ فمسطيني بالمسؤكلية عمى 

 .الطرؼ الفمسطيني اآلخر كينزه نفسو عف كؿ خطأ
كاشنطف كالغرب في تحركيـ السياسي كتجاىؿ الرأم  ال يمكف لمرئيس كالسمطة المراىنة فقط عمى

العاـ العربي كاإلسالمي ، كتجاىؿ القدرات الكامنة عند الشعب الفمسطيني التي ظيرت خالؿ 
ف كانت قدرات الصمكد كالصبر . أيضا ال يمكف لحماس كالجياد  العدكاف عمى غزة ، حتى كا 

ألنظمة اإلسالمية ، كتجاىؿ المصمحة اإلسالمي المراىنة عمى جماعات اإلسالـ السياسي كا
الكطنية التي ليا األكلكية عمى اية انتماءات أك ارتباطات أيديكلكجية آخرل ، حيث كشفت 

 . الحرب محدكدية ما يمكف اف تقدمة األنظمة كالحركات اإلسالمية
أك عمى القكل السياسية الفمسطينية بكؿ مشاربيا أف تعرؼ انيا لف تككف قكل قكمية حقيقية 

إسالمية حقيقية إال إذا انطمقت مف حاضنة كطنية حقيقية ، كسيككف مكقعيا ىامشيا كذيمي في 
أم مشركع سياسي قكمي عربي أك اممي إسالمي إف لـ تنطمؽ مف منطمؽ كطني كمف قاعدة 

  . كجكد الدكلة الكطنية الفمسطينية المستقمة
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 الدراسة:مشكمة  2.1  
 

كما أحدثو ذلؾ مف إرباؾ في الرؤية لمكاقع  نظران لمتداخؿ الديني كالسياسي، اسةتأتي أىمية الدر 
الفمسطيني. فيناؾ إحباطات يعيشيا المجتمع الفمسطيني كانسداد األفؽ السياسي كالخمط بيف 

يـ مما أدل إلى عدـ كضكح في الرؤية كظيكر مفاى دينية كزجيا في األمكر السياسية،المفاىيـ ال
حيث  ،كتكسيع فجكة اإلنقساـ الحاصؿ عمى الساحة الفمسطينية باينة في المكاقؼ،متناقضة كمت

التبعية السياسية كالتنظيمية فالحركات اإلسالميو في فمسطيف ال تعيش بمعزؿ عف الحركات 
ككذلؾ الجماعات  ،فيي امتداد تاريخي ليا فكريان كتنظيميان كماليان  ،اإلسالمية في الكطف العربي

كالحركات اليسارية  -منظمة التحرير الفمسطينية-مكجكدة عمى الساحة الفمسطينيةالسياسية ال
 المختمفة في المنطقة.

إف كؿ طرؼ مف أطراؼ الطيؼ الفمسطيني المسمـ )فالمعظـ مف الشعب الفمسطيني مسممكف 
كضركرات جماعة يريد تفيـ الكضع الدكلي،  دينيـ اإلسالـ( كلكف كؿ طرؼ أك حزب أك

بحيث ال تمغي الخصكصية  ،و كفؽ تصكرات سياسية تستجيب الختالؿ مكازيف القكلالتعاطي مع
كخصكصية النضاؿ  ،كالتي نتجت عف خصكصية القضية الفمسطينية ،الفمسطينيو التي تممكيا

 الكطني الفمسطيني.
إف المنطؽ الديني أنو ال يجكز اف تككف ىناؾ مسألة جدلية في الدنيا ألف الخالؽ كحده مف يممؾ 
الحؽ في تحديد صحة كخطأ ام نيج كأم مسار. كذلؾ مف خالؿ العكدة إلى اإلسالـ الصحيح، 

 ،كىك ديف كدكلة،لكؿ زماف كمكاف ،لكؿ أمكر كمصالح الناس،إف الديف اإلسالمي ديف شامؿ
 .لتي تخدـ مصالح الحزب اك )الحكـ(كالنظر إلى أم خالؼ بمعزؿ عف الحزبية ا

 
 
 
 
 



7 
 

  أسئمة الدراسة 13. 
طرحت  تمحكر السؤاؿ الرئيس لمدراسة حكؿ الجدؿ بيف الديف كالسياسة، كمف ىذا المفيكـ ي

 الدراسة عدة تساؤالت:
 الجدؿ بيف الديف كالسياسة في العيكد االسالمية المختمفة ؟ حكٌٕكيؼ . 1
 ؟ما ىي الظركؼ التي كاكبت نشأة الجدؿ عمى الصعيد الفمسطيني. 2
 كالسياسي في المجتمع الفمسطيني؟ما حقيقة المشركع الديني . 3
 ؟كيؼ يتجمى الجدؿ فمسطينيا بيف األحزاب كالتنظيمات السياسية الفمسطينية. 4

 
 

 :فرضيات الدراسة 4.1
 

 ى بياف مدل صحة الفرضيات اآلتية:تيدؼ الدراسة إل
عزز التزاـ الناس بالقضية ية، انبثاؽ أحزاب سياسية مف منطمؽ ديني عمى الساحة الفمسطين .1

 لفمسطينية كأدل إلى تشرذـ سياسي أضر بالقضية الفمسطينية مثؿ )االنقساـ كتداعياتو(.ا
عمى المجتمع الفمسطيني الجدلية بيف الديف كالسياسة ليا تأثير كبير عمى المجتمعات عامة ك  .2

 عية كالسياسيةمما أدل إلى انعكاس ذلؾ عمى الحياة الدينية كاالجتما بشكؿ خاص،
 كاالقتصادية.

 
   

 :حدود الدراسة 5.1
كما أف الباحثة لـ تمتـز  ،ألنيا تاريخية معاصرة  ،الدراسة ال يكجد ليا حدكد جغرافية كال زمانية  

  في بحثيا بحدكد جغرافية فيي تطرقت لكاقع اإلسالـ السياسي في داخؿ فمسطيف كخارجيا .
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 : الدراسات السابقة5.1
 أوال: دراسات بالمغة العربية 5.1
 

 (2016: )ابراىيم أبراش،1ةدراس
 بعنوان: استشكاالت الدين والسياسة في فمسطين

 
السياسي بالكطنية الفمسطينية، مبينا اف  االسالـتناكؿ الباحث في دراستو ىذه عالقة ما أسماه 

كانت مؤشرا عمى نيضة الحركات االسالمية في  1987االنتفاضة الفمسطينية الكبرل عاـ 
يني لمصراع بات كاضحا ألسباب عديدة كمنيا تراجع التيارات القكمية كأف البعد الد فمسطيف،

كالكطنية. كما عالج الباحث عالقة الديف بالعقالنية كاآليديكلكجيا مكضحا أف الكثير مف المظاىر 
مف الديف كتكظفو في كالشعارات التي ترفعيا بعض الحركات في اآلكنة األخيرة ال تخدـ الغرض 

ت الدراسة ثالثة محاكر لالشكالية القائمة بيف تيارات االسالـ السياسي أغراض أخرل. كتناكل
إلى كجكد في الختاـ  كخمصت الدراسة كالقكمية كالكطنية عمى الصعيديف العربي كالفمسطيني. 

ضركرة كحدة التيار  تبايف بيف التنظيمات كاألحزاب الدينية العاممة في فمسطيف ، داعيا إلى
 .لصعيد الفمسطيني لمكاجية العدك الرئيسي المتمثؿ باالحتالؿالديني كالكطني عمى ا

 
 

 (2013محيسن،  وليد: )2دراسة 
 عتدال والتطرف )قراءة في خطاب حركة حماس وسموكيا السياسي(بعنوان: بين اال

 الدراسة محكريف: تتناكؿ ىذه
 نشط. نشأة حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في بيئة فمسطينية كفاعؿ سياسي كاجتماعي -
امتدادا لتيار اإلسالـ السياسي في المنطقة كلحركة اإلخكاف  ،ىي في بداية األمر كنيايتو -

 كالتنظيـ، كاإلنتشار. ،عالمية الطابع ،المسمميف
 كقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:

إف حركة حماس تنتمي إلى ما يعرؼ بحركات اليكية، خطابيا كسمككيا، نابع مف تقاطع  -
 .السياسي كالديني،  كىي تتحكـ بذكاء  العامميف
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 فلذا يصعب القكؿ إ ،تبدك الحركة في حالة عدـ )اليقيف( في سياؽ شديد اإللتباس كالتعقيد -
أك أنيا بمقدكرىا االحتفاظ ، أك أنيا ترفض المصالحة نيائيان  ،حماس تخمت عف المقاكمة حقان 

 ث بالضفة الغربية.بقطاع غزة إلى األبد مع ممارسة سياسة التجاىؿ لما يحد
فيي ، تعيش حركة حماس في حالو إنتقالية حرجة في أتكف صراع متعدد األبعاد كالمستكيات -

كتكاصؿ صراعيا ، عالكة عمى صراعيا مع اإلحتالؿ ،جزء مف النظاـ السياسي الفمسطيني
 لمييمنة عمى الشارع الفمسطيني ككسب تأييده كالمحافظة عمى الزخـ الجماىيرم.

كجيازىا العسكرم مف  ،ز الدعكة مف ناحيةاماس ستكاصؿ اعتمادىا عمى جيإف حركة ح -
كبكصفيا جزء مف حركة اإلخكاف ، لمكاجية التيديدات الداخمية المحتممة ،ناحية أخرل

التي كصمت إلى السمطة في بعض البمداف كتسعى لمكصكؿ إلييا في البعض ، المسمميف
 اآلخر.

كتكاجو الصراع مع قكل  ،باستخداـ الماؿ كالمكافتكاجو الحركة صراع المحاكر كالضغط 
 ،كىذا يضعيا الصراع اإلقميمي كأطماع القكل األخرل في عيف العاصفة ،المعارضة المدنية

ضركرة عمى سمككيا السياسي الذم سكؼ يستمر في المراكحة بيف لاألمر الذم سينعكس با
 .كذلؾ بما يخدـ أىداؼ الحركة كغاياتيا اإلعتداؿ كالتطرؼ

 
 (2009)باسم الزبيدي، : 3دراسة

حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( والنظام السياسي الفمسطيني: دخول إلى النظام أم  (بعنوان:
 ؟خروج عنو

عالجت الدراسة العالقة بيف حركة حماس كالنظاـ السياسي الفمسطيني، مبينة المعكفات التي 
نظمة التحرير يني بمالمحو التي صنعتيا مكالنظاـ السياسي الفمسطتحكؿ دكف انسجاـ حماس مع 

نحك االندماج في  . كفي اجابتو عمى تساؤؿ إلى أبف تسير حماس؟ ىؿ تسيركالسمطة الفمسطينية
النظاـ السياسي الفمسطيني أـ نحك االنسالخ عنو؟ كىؿ الحركة سائرة نحك التشدد أـ نحك 

لمعكقات الداخمية كالخارجية تميؿ جممة مف اثمة  الباحث في النياية إلى أف يخمص االعتداؿ؟
بتأثيرىا إلى عدـ تشجيع حركة )حماس( عمى تقديـ التنازالت السياسية المطمكبة لكي تتحكؿ إلى 
لى قكة سياسية  عنصر إيجابي كبناء كفؽ التكصيفات الدكلية في الحياة السياسية الفمسطينية، كا 

 .شرعية في النظاـ السياسي الفمسطيني القائـ
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 (2007)بالل الشوبكي،  : 4ةدراس 
 :بعنوان: التغيير السياسي من منظور حركات اإلسالم السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة

 .حركة )حماس( نموذجاً 
كىي رسالة ماجستير نكقشت كأجيزت في جامعة النجاح الكطنية بنابمس ضمف برنامج التخطيط  

اىيميان لمصطمحي اإلسالـ السياسي كالتغيير كالتنمية السياسية قدـ فييا الباحث تفصيالن مف
كالسياسي مبينان مبررات استخداـ مصطمح اإلسالـ السياسي في دراستو معتبران أف حركات اإلسالـ 
السياسي ىي تمؾ التي تمتمؾ مشركعان سياسيان كتنطمؽ مف مرجعية إسالمية تحدد منيجيتيا 

خالؿ المؤسسات السياسية القائمة أك أنيا  كأىدافيا في إطارىا العاـ، كتعمؿ عمى مشركعيا مف
تسعى لذلؾ، مكصيان الباحث في نياية دراستو حركة )حماس( بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا 
بمكرة ثقافة سياسية حركية تتكاءـ مع مكقعيا الحالي، كاف تدرؾ أف لمديمقراطية استحقاقات نابعة 

ف الحركة السعي لتحقيؽ أىدافيا في ضكء مف مفاىيـ التعددية كالشراكة السياسية تتطمب م
حماس( أثناء )التعاطي مع البرامج األخرل بمنطؽ التكامؿ كالتعاكف، إضافة إلى ضركرة تركيز 

تكاجدىا في الحككمة عمى مشاريع تالمس احتياجات المكاطف اليكمية، إذا أرادت أف تحافظ عمى 
مية تعزيز مقكمات اليدنة كخيار )حماس( حجـ التأييد ليا في الشارع الفمسطيني، إضافة إلى أى

إلدارة العالقة مع إسرائيؿ كترسيخ المفيكـ الكاسع لممقاكمة بما يضمف عدـ حصره في الجانب 
 .العسكرم كانسجامو مع الحكـ كالبناء
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 ثانيا: الدراسات بالمغة اإلنجميزية 2.5
 

  (Azzam Tamimi،2007) :1دراسة 

 Hamas: Unwritten Chapterبعنوان: 

ألصكؿ حركة )حماس( كنشأتيا في فمسطيف  مكثؼ تقديـ تفسير كعرضالدراسة  ىدفت ىذه
مستعرضا  قيـ حركة )حماس( كمعتقداتيا كقاـ الباحث فييا بتحميؿكعالقاتيا باإلخكاف المسمميف، 

رحمة تطكر الفكر السياسي كاأليديكلكجي لمحركة عبر السنيف، مكضحان كيفية االنتقاؿ مف م
عالقاتيا السياسية مع األصدقاء كاألعداء، كقدرتيا عمى  تناكؿالدعكة إلى مرحمة الجياد، كما 

كقدرتيا عمى تجاكز الكثير مف الرمكز التي كانت تمثميا ، التحديات مف كجية نظره تجاكز 
 منظمة التحرير الفمسطينية.

  (Khaled Hroub،2006):  2دراسة

 : Hamas: A Beginner's Guideبعنكاف

باعتبارىا حركة تحرر كطني كىي تكافح مف أجؿ يتناكؿ الحركب في مؤلفو ىذا حركة حماس 
قامة الدكلة الكطنية. كيالتخمص مف االح تطكر طبيعي لظركؼ احتاللية "أٌنيا ب عتقدتالؿ كا 

لي إلسرائيمي الككلكنيانتيجة الستمرار المشركع ا، كأف تشددىا إف ىك إال كحشية كغير طبيعية 
 ف.عمى فمسطي

، مشيرا إلى أف حماسجدلية الديني كالسياسي في الفكر كالممارسة عند  الحركبناقش  
خصكصيتيا تتجمى في تمكنيا مف نسؼ نظرية "التعاقب" بيف األسممة كالتحرير، كاالستعاضة 
عنيا بنظرية "التزامف". فقد كاف مف "العبث محاكلة تحرير فمسطيف بدكف الكصكؿ إلى درجة 

بيف  ، حيث كسرت حماس باعتقاده ما كاف متخيال مفلممجتمع الفمسطينيرضية مف األسممة م
 .لنضاؿ مف أجؿ تحقيؽ العمميتيفعمى أنو باإلمكاف ااألسممة كالتحرير مقدمة البرىاف 

، يعتقد حماس(؟ ىؿ ىي لمديني أـ لمسياسي؟لمف تبدك الغمبة داخؿ ) كفي اجابتو عمى تساؤؿ 
الرغـ مف الجذكر الدينية لمحركة، فإف السياسي يتغمب عمى الديني داخميا، عمى الحركب أنو 
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فيي تتبنى المفاىيـ الغربية في خطابيا السياسي كتحديد أكلكياتيا الكطنية كعمميا التنظيمي 
كاإلدارم كممارستيا السياسية. كما أنيا حركة عصرية تدير شؤكنيا الداخمية بديمقراطية، ك"تختار 

قة ديمقراطية... كال يكجد نظاـ تسمطي داخميا ". كىي متصالحة مع المفاىيـ قادتيا بطري
كيخمص الحركب  .المعاصرة كحقكؽ اإلنساف كالمكاطنة كسيادة القانكف كحكـ األغمبية كالمساءلة

براغماتية سياسية تؤىميا التخاذ قرارات إستراتيجية تقترب فييا مف مفيـك ب تتميز إلى اف حركة
 .تمع الدكلي الخاصة بحؿ القضية الفمسطينيةكمعايير المج

 

 (Beverley Milton Edwards،1996): 3دراسة 

 Islamic Politics in Palestineبعنوان: 

السياسي اإلسالمي في فمسطيف منذ عشرينيات القرف  العمؿىذه الدراسة تطكر  عرضت 
الرؤية  اـ كاالفتراضات السائدة في. كعالج الباحث فييا األحكلماضي، كأياـ االنتداب البريطانيا

كالتطرؼ صكلية كالتي تسـ الحركة االسالمية باألاألمريكية كاإلسرائيمية عف ىذا التاريخ، 
كأف خفكت شمس القكمية العربية أدل إلى صعكد اإلسالـ السياسي، كأف استراتيجية  ،رىاباإلك 

ككسيمة  ؿ لمقتاؿ المسمحالجماعات اإلسالمية المعاصرة في فمسطيف ىي مكرسة بشكؿ كام
استخدامو لمشيادات كاألدلة الشفيية،  مف خالؿ . كبيف الباحثلتحقيؽ أىدافيا السياسية

تنكع اإلسالـ السياسي في فمسطيف منذ  كالمصادر الرئيسية التي جمعيا،كالمقابالت المكثفة، 
ز الديف القساـ، الشيخ عمستعرضا تجربتي نشأتو بالنظر إلى االتجاىات األصكلية كالمحافظة 

كالحاج أميف الحسيني، كما يبيف الكاتب الطبيعة اإلصالحية المحافظة لإلسالـ السياسي، 
سرائيؿ، كتناكؿ الباحث كما  كحظكظيا المتنكعة تحت حكـ اإلدارة المصرية كاألردنية، كا 

أيديكلكجيا  ضكقاـ باستعراـ، ٣٩٩١االنتفاضة الفمسطينية كاتفاقية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية 
، بشكؿ العنؼ، كالديفك أفكارىـ المتعمقة بالسياسة، بشكؿ عاـ ، ك )حماس( كالجياد اإلسالمي 

 خاص.
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 (Hisham H. Ahmad,1994) .: 4دراسة 

 Hamas: From Religious Salvation to Political Transformationبعنوان: 

The Rise of Hamas in Palestinian Society 
 

ماعية ككذلؾ الخمفية االجت حماسحركة  الخمفية التاريخية كالسياسية لنشأةالدراسة  ىذه عالجت
أدت التي  كالظركؼ المحيطة محميا كاقميميا كدكليا،العكامؿ  كما تناكلت، فرادىاكاالقتصادية أل

في كفي الدراسة محاكلة لقراءة اتجاىات تطكر حماس كتأثيرىا عمى العممية السياسية  ىا.نمك  إلى
 المنطقة. كقد اعتمد الباحث في دراستو عمى مقابالت مع قادة كأفراد مف حماس. 

 

 التعميق عمى الدراسات السابقة .51 1.

الباحثة تؤكد بأنيا في أغمبيا قد ، فإف العربية منيا أك األجنبية ، بعد مراجعة الدراسات السابقة
ة ، كلكنيا لـ تركز عمييا، كلـ تتناكليا بشكؿ مباشر، المست العالقة الجدلية بيف الديف كالسياس

كذىبت معظميا الى اتباع المنيج التاريخي في تناكؿ الظاىرة أك في تحميميا مف كجية نظر 
سياسية، ناىيؾ عف أنيا ابتعدت عف دراستيا تاريخيا. كال شؾ أف الدراسة الحالية التي تتناكؿ 

مف المعمكمات كالمعطيات كالمناىج المستخدمة في  الجدؿ بيف الديف كالسياسة، قد استفادت
الدراسات السابقة، كتقاطعت مع بعضيا كخاصة فيما يتعمؽ بعالقة الديف كالسياسة في الظركؼ 

، لكف الدراسة الحالية تختمؼ عف سابقاتيا في أنيا 1948الفمسطينية في مرحمة ما بعد نكبة عاـ 
ف كالسياسة عمى الصعيد الفمسطيني كعالجت أقصرت البحث عمى الجدؿ كالصراع بيف الدي

جذكر ىذا الجدؿ في تاريخ االسالـ الحنيؼ منذ الدعكة النبكية الشريفة كحتى نياية العيد 
العثماني، كركزت عمى مدل استيعاب كتجمي ىذه العالقة في الراىف الفمسطيني، حتى تستطيع 

 .  حاضر كالمستقبؿ المنظكرأف تستخمص ما يفيد حركة التحرر الكطني الفمسطيني في ال
 مف الفصكؿ كالمباحث كالمطالب : كقد قسمت الرسالة إلى عدد

 : الجدؿ بيف الديف كالسياسة تاريخيا. الفصل األول
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 : كفيو عدة مباحث

 ،المبحث األكؿ: نشأة الجدؿ قبؿ االسالـ

 المبحث الثاني: ظيكر الفكر السياسي زمف النبكة .

 المي في زمف الخالفة الراشدة .المبحث الثالث: الحكـ اإلس

 المبحث الرابع : الحكـ اإلسالمي بعد الخالفة الراشدة .

 : الجدؿ بيف الديف كالسياسة بعد الدكلة العثمانية كبداية االستعمار لفمسطيف .الفصل الثاني

 كفيو عدة مباحث:

 المبحث األكؿ: نياية الدكلة العثمانية كدخكؿ االستعمار إلى فمسطيف .

 حث الثاني: االنتداب البريطاني كأثره عمى المجتمع الفمسطيني كالحالة النضالية.المب

 المبحث الثالث: بداية االحتالؿ الصييكني كردكد الفعؿ الشعبية كأثره عمى المجتمع الفمسطيني .

 . ني كالسياسي كالمشاركة السياسيةؿ الديالنكبة الفمسطينية كظيكر الجد الفصل الثالث :

 ة مباحث :كفيو ثالث

 ـ1948-1917الخمفية التاريخية لمنكبة مف عاـ األكؿ : المبحث

 :كفيو أربعة مطالب

 بعد النكبة .الديني لمفمسطينييف كمستكل الكعي  لمطمب األكؿ: األكضاع كاألخالقياتا

 يف.يأنماط الحياة اإلجتماعية كالسياسية كأخالقيات العمؿ الجماعي لدل الفمسطين:مب الثانيطالم

 المجازر اإلسرائيمية بحؽ أىؿ فمسطيف .الثالث: طمب الم

 مسطيني بعد النكبة .فالمطمب الرابع : أحكاؿ الشعب ال

 المبحث الثاني: الجدؿ الديني كالسياسي كالقضية الفمسطينية .
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 كفيو ستة مطالب :

 المطمب األكؿ: ظيكر الجدؿ الديني كالسياسي .

 سالـ.المطمب الثاني: التعددية الحزبية في اإل

 . ركة فتح مف الجدؿ السياسي كالدينيالمطمب الثالث: مكقؼ ح

 في اإلسالـ .ع: اإلسالـ السياسي كالمسار التاريخي المطمب الراب

 حماس . كالفكرية لحركة المقاكمة اإلسالمية المطمب الخامس: الرؤية السياسية

 مسطينية.ير الفقكل اإلسالمية كمنظمة التحر المطمب السادس: مكقؼ حركة حماس مف ال

 

 مطالب : ة: منظمة التحرير الفمسطينية كالمشاركة السياسية . كفيو أربع الرابع بحثالم

 المطمب االكؿ : نشأة منظمة التحرير الفمسطينية

 المطمب الثاني : الصراعات السياسية داخؿ منظمة التحرير .

 كـ الحزب الكاحد .المطمب الثالث : التعددية الحزبية السياسية في فمسطيف كنظاـ ح

 الحزب الكاحد . المطمب الرابع : الجدؿ بيف مفيـك ثقافة االشراؾ كالمشاركة في نظاـ

 

 

 

 



 
 

 األول الفصل
 تاريخيابين الدين والسياسة  يةالجدل

 

 

 المبحث األول: نشأة الجدل قبل اإلسالم
 المبحث الثاني : ظيور الفكر السياسي زمن النبوة

 اإلسالمي في عيد الخالفة الراشدةالمبحث الثالث : الحكم 
 الحكم اإلسالمي بعد الخالفة الراشدةالمبحث الرابع : 
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 .قبل اإلسالم نشأة الجدل  المبحث األول :
 

ف المناخ فقد كا،المناخ كطبيعة األرض اكليما، ،العرب قبؿ اإلسالـ حكؿ محكريفدارت حياة 
ؿ البكادم كالصحارم كالسيكؿ كقمة المياه الطابع الديمغرافي العاـ ، كتشكقاسيان جدان معظـ العاـ

فإنيا لعبت دكران إيجابيان في ، كبالقدر الذم قست فيو العكامؿ المناخية كالطبيعة بحؽ البالد لمبالد
أما ، ككنيا محاطة بالبحر مف ثالث جياتكساعد ذلؾ عمى ، حمايتيا مف الغزك الخارجي

كالذم أصبح مركزان ميمان لمركر ، كقع اإلستراتيجي لمبالد في العالـ القديـفيك الم :المحكرالثاني
كمكنيـ مف السيطرة عمى ، التجارة الدكلية ما أتاح ألىميا أف يبدعكا ككسطاء في تمؾ التجارة

 .1ةطرقيا لمدًة طكيم
، كأفريقيا،سياآ، كاف مكقع الجزيرة العربية قد جعؿ العرب يعيشكف كسط العالـ كبيف قاراتيا القديمة

مف الشرؽ جزيرة العرب في آسيا كمف ، البحر األحمر يكقد احتضنت بالدىـ ضفت ،كأكركبا
الذم تمتد سكاحمو ، كالمست شكاطىء البحر األبيض المتكسط ،الغرب مصر كالسكداف كأفريقيا

حت كنتيجة ذلؾ أصب، عديدة مف جيتي الغرب كالشماؿ ةكخمجانو في القارات الثالث أقطار عربي
مما جعميا عرضة ، كبيزنطية ،كىندية ،كفارسية، يكنانية ،بالدىـ في قمب الحضارات القديمة
 .2لمؤشرات عديدة مستمرة كمتصمة بيا

ي صراع  بيف قبؿ فجر اإلسالـ كانت المنطقة المعركفة في يكمنا ىذا )الشرؽ األكسط( ف
، إال أنيما يف الفرس ك كعمى الرغـ مف امتداد الحركب الطاحنة ب المسيحية كالمجكسية، الرـك

قكة شرقية كقكة غربية كانتا في مطمع القرف السابع الميالدم عمى اطراؼ شبو الجزيرة  قكتاف،
العربية كلكؿ منيما مطامعيما التكسعية، غير أف شبو الجزيرة العربية  بقيت في حمى مف تكسع 

، ،  كالمناذرة الذيف آزركا الفرس فعمي أك تبعية ما باستثناء بعض القبائؿ العربية عمى التخـك
، ،  فإف  كالغساسنة الذيف آزركا الرـك كعمى الرغـ مف استمرار الحركب الطاحنة بيف الفرس كالرـك

 .3الفرس لـ يمجأكا إلى القكة لمقضاء عمى المسيحية،  بؿ ترككا لمناس حرية العباده
ذم لـ ينقطع بيف المتكاصؿ ال إف تاريخ العرب كأىؿ منطقة الشرؽ األكسط عمكمان اتسـ بالصراع

فالقرآف الكريـ ييدينا إلى ىذا الفيـ لتاريخ شعكب  اإليماف كالكفر، كبيف التكحيد كككجكد المىصالح،
كما ييدينا  حكؿ سير األكليف،)قصص األنبياء( أك اإلشارات  المنطقة مف خالؿ ما كرد في

بيا حيف تأخذ طريؽ التكحيد،  كتسمـ القرآف الكريـ إلى العكامؿ التي كانت ترفع األمـ كتنيض 
يضتيا عندما كاف يسكدىا ككيؼ كانت تنيار كتفسد ن أمرىا هلل، كتقيـ حكمو في األرض،

                                                           

 30-13ص -1981ترجمة أميف فارس كمنير بعمبكي)بيركت دار العمـ لممالييف(عاـ-تايخ الشعكب اإلسالمية-ارؿ برككمماف1
 3ص-كعي اليكية العربية منظكر تاريخي-يكسؼ مكي 2
  11ص-سبؽ ذكره-منير شفيؽ 3
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أك يطغى أىميا، أك تنقسـ عمى نفسيا كيقع بأسيا فييا، ثـ كيؼ كانت  كيفسؽ مترفكىا،الممكؾ، 
كليذا ، التكحيد كغيرت ما بنفسياإال إذا عادت لإليماف ك  ال تقكـ مف كبكتيا، كتفيؽ مف غفمتيا،

راعان مستمران بيف الحؽ كالضالؿ، بيف العدؿ كالظمـ، بيف المستضعفيف كاف تاريخ المنطقة ص
بيف مف يقاتؿ في سبيؿ اهلل كمف يقاتؿ في سبيؿ الطاغكت، بيف الخمؽ الكريـ  كالمستكبريف،

ع بيف مف ظممكا كأترفكا كاستبدكا القكيـ، كدرب اإلنحالؿ كالفساد، ككانت ليا دكرة صراع ال ينقط
ذا حكمكا أقامكا  كعاثكا في األرض فسادان، كبيف مف عدلكا كاستقامكا كأصمحكا في األرض، كا 

 .1الزكاة، كجعمكا كممة اهلل ىي العميا االصالة كآتك 
تنقمب تارةن في مصمحة ىذا  دىكر كالعصكر ميستًمرة ميستًعرة،كمف ىنا كانت الحركب عبر ال

كطكران في مصمحة ذاؾ، كيثبتيا كقائع التاريخ حيف نعكد إلى تاريخ الرساالت السماكية الجانب 
كأنبيائيا كرسميا كمصمحييا كنيضاتيا، كما يثبتيا تاريخ الطغاة مف فرعكف إلى كسرل إلى أبي 

 .2جيؿ
 

 :التاريخ السياسي واإلقتصادي لممنطقة العربية قبل اإلسالم
 

أك  ا مف خالؿ نظاـ أك حكـ يعيش فيو،ان كال يمكف تحديدىالشعب تتشكؿ تاريخيإف سمات 
؛ سكاءن عمى الصعيد الديني أك منتجة كالفاعمة عمى جميع األصعدةمستكل تطكر القكل ال

ف العكامؿ التي تتضافر  جتماعي،السياسي أك اإل بؿ إنيا محصمة لحضارة كتاريخ طكيميف كا 
م عامؿ عمى عامؿ أك أكثر حتى لك اعتبر ألتحديد سمات أمة أك شعب ال يمكف إرجاعيا إلى 

، لذا ىناؾ ثمة عكامؿ مكضكعية ذات ثبات لعبت دكرىا في الماضي درجة خاصة مف األىميو
 . 3كعبر التاريخ

فقد  متكاصالن بيف الكحدة كالتجزئة، إف التاريخ السياسي لممنطقة )الشرؽ األكسط( كاف صراعان 
فيي نقطة تقاطع  ،مركز التجارة الدكلية لقديـ،كقعيا المتكسط في العالـ اكانت بسبب م

فيذا كاف مف العكامؿ التي تكجب أف  ،المكاصالت العالمية كنقطة الكصؿ بيف قارات العالـ القديـ
 .4تكحد المنطقة أك أجزاء رئيسية منيا كتحارب فييا اتجاىات التبعثر كالتجزئة

في حياتيا لية دكران رئيسيان كمركزيان إف ىذه األسباب كالعكامؿ أعطت التجارة المحمية كالدك 
 حيث ترتب عمى ىذا الجانب أمكر كثيرة منيا:اإلقتصادية كالحضرية، 

                                                           

 .47ك.اإلعالو ٔحسذٚبث اإلَسطبط انًعبفش~ؿيُٛش ؽفٛ  1
 .48ؿ-ؽفٛك.  يقذس عببكمنير    2
 يُٛش ؽفٛك.اإلعالو ٔحسذٚبث اإلَسطبط انًعبفش. بخقشف انببزث.   3
 .7َؾشاث داس انطهٛعّ~فٙ انٕزذِ انعشبّٛ ٔانخدضئّ~ؿ   4
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 األىمية الخاصة لمتجارة كالتجار عبر تاريخ طكيؿ. .أ 
 تطكر كبير لمقكانيف كأصكؿ المعامالت كالحقكؽ كالكاجبات كالحياة المدنية. .ب 
 ضارات زراعية متألقة.كنيكض حكء المدف الكبرل كتطكر العمراف، نش .ج 
 تقدـ كبير في الحرفة كالصنعة كاليندسة كفنكف الرم. .د 
كذلؾ لما نشأ مف حاجو إلى تأميف  لعبتو الجيكش في تاريخ المنطقة، الدكر الخاص الذم .ه 

 1طرؽ المكاصالت، اك مكاجية الغزاة الطامعيف مف كؿ حدبو كصكب.
احي ة  ليا أثرىا الخاص عمى العديد مف نك كانت الصحارم كالبادية  في كثير مف المناطؽ العربي

كمف جية  اتيجي كانت تمنحيا عمقان عظيمان،فيي مف جانب استر  الحياة السياسية كاإلقتصادية
عبر  كانت تعطي سكانيا أىمية كبرل في شؽ الطرؽ لممكاصالت التجارية الدكلية ةدكلي

 .2انياكىك أمر لـ يكف يستطيعو إال سك الصحارم لمكصؿ بيف القارات،
أما مف الناحية اإلجتماعية فقد شكمت البادية سماتا خاصة مف جية التككيف القبمي كالجماعي 

لحياة البدائية مف حياة دكف أف ترتبط با لمحياة العربية حيث كاف لرابطة الدـ أىميتيا كاستمراريتيا،
جزءان مف حضارة  تألف البادية مثمكية الفردية كما في بمداف أخرل، أك بمسألة المم المجتمع،

بؿ كانت لمراحؿ طكيمة تمثؿ بالنسبة إلى بعض المدف المدرسة لتعميـ النشء  متجددة كمتطكرة،
الصاعد المغة كاألدب كالحكمة كآداب السمكؾ كقكة الشكيمة كالفركسية، ليذا لـ تمثؿ البادية 

 .3مرحمة بدائية ىمجية مف تاريخ ىذه البالد
فيي ليست  عمى مستكل كؿ استراتيجية عالمية،تيجية مركزية إذف شكمت المنطقة عقدة استرا

نما ىي عقدة تحقيؽ السيادة العالمية  رية كربط فيما بيف القارات فحسب،عقدة مكاصالت تجا كا 
)القارية(  فأىميتيا العسكرية، كالسياسية، كالجيكسياسية سيطرة عالمية،لكؿ قكة تحمؿ مشركعان ل

فكانت عيف الغزاة ال تبرحيا سكاءن جاءكا مف الدكلية عبر التاريخ،  جعمتيا مركزان ألكبر الصراعات
 .4مما جعميا تتعرض لمغزكات الخارجية بصكرة مستديمة الغرب أـ مف الشرؽ األقصى،

كقد بمغ الصراع أكجو مع نزكؿ القرآف الكريـ،  اع ضد الغزاة أحد أركاف تاريخيا،كمما جعؿ الصر 
أف كرد الغزاة عنيا، كتحكيميا إلى  أدت إلى تكحيد المنطقة،مية، الذم انبثقت عنو أكبر ثكرة عال

 مكقع السيادة العالمية، كلقد حاكؿ الصميبيكف ثـ التتار إعادتيا إلى السيطرة بيف القرفتتبكأ 
)السادس إلى القرف العاشر لميجرة( )بيف نياية القرف الحادم عشر كالرابع عشر لمميالد( إال أنيا 

ييـ، كلكف النكسة الحقيقية بدأت مع احتالؿ بعض بمداف المغرب العربي عادت فانتصرت عم

                                                           

 .41انًقذس انغببك. داس انطهٛعت فٙ انٕزذِ انعشبّٛ ٔانخدضئّ.ؿ   1
 عبذ انًٓذ٘. انثٕابج ٔانًخغٛشاث فٙ انخبسٚخ اإللخقبد٘ نهًدخًعبث انعشبّٛ اإلعاليّٛ. بخقشف انببزث عبدل  2
 .25سٔخّٛ غبسٔد٘، اإلعالو دٍٚ انًغخمبم.ؿ  3
 .52.يقذس عببك.ؿ-يُٛش ؽفٛك  4
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ككصمت أكجيا في  )في القرف الثالث عشر لميجرة( )القرف التاسع عشر لمميالد( ككادم النيؿ
كحمكؿ السيطرة اإلفرنجية المعاصرة  مع نياية الحرب العالمية األكلى،تحطيـ الدكلة العثمانية 

 .1دكدان إلى أعناؽ ىذه البالدالتي ما زاؿ نيرىا مش
 

 : في ظل الحضارة اإلسالمية الجدل
 

ككانت مكة المكرمة أرض  ""بنزكؿ الكحي عمى سيدنا محمد بدأت الدعكة اإلسالمية 
كاضطر النبي  جياد كالصراع كالعناء كالتضحيات،الرسالة األكلى لتبدأ منيا رحمة طكيمة مف ال

""  حيث قامت ىناؾ أكؿ دكلة إسالمية بقيادة  نة المنكرة،إلى اليجرة إلى المديكأصحابو

 كعمى جميع إخكانو مف النبييف كالمرسميف. ""الرسكؿ العظيـ المعمـ كخاتـ األنبياء 
مؿ انتيى بالنصر المبيف في فتح مكة لتكتصراع ضد الكفر كالشرؾ كالطغياف، مف ىناؾ دار ال

تح المبارؾ ليشمؿ خالؿ بضع عشرات مف كتبدأ مسيرة الف كحدة العرب تحت راية اإلسالـ،
كمف ىناؾ ف بالبالد العربية، مضافان إلييا بالد فارس، السنيف كؿ المنطقة التي تعرؼ اآل

لمغرب إلى الشماؿ كما استمر مف ا ر اإلسالـ إلى أعماؽ آسيا شرقان،تكاصمت عممية الفتح كنش
لى الجنكب لتبدأ مسيرة الفتح نحك أعماؽلفتح أسبانيا،  إفريقيا لتمتقي بمسيرة مكازية ىبطت مف  كا 

 .2كادم النيؿ جنكبان 
يف نكازع الجسد،  كتطمعت العقيدة اإلسالمية إلى الشخصية اإلنسانية في شخصية كاحدة تجمع ب

كبيف فرائض السعي كفرائض العبادة،   كبيف سمطاف األرض كسمطاف السماء، كنكازع الركح،
الشخصية اإلنسانية حمت العقيدة اإلسالمية اإلنساف مف كبيذه النظرة المكحدة الجامعة إلى 

 .3التمزؽ في ضميره الحائر بيف الركح كالجسد
كجاء ليرفع عنيا  ة تعريب الشعكب التي انضمت إليو، فاحتـر خصائصيا،لـ يحمؿ اإلسالـ خط

ى ما كانت تعانيو مف اضطياد قكمي أك عنصرم كبيذا شكؿ أمتو اإلسالمية ضمف المحافظة عم
خالفو في العقيدة مف أىؿ كأفسح مكانان في داره حتى لمف ي كاألصكؿ القكمية، ةتعدد األلسن

المحيط غربان إلى  كلكف شعكب المنطقة التي أصبحت تعرؼ اآلف بالبالد العربية كمف الكتاب،

                                                           

 53-52ؿ-.يقذس عبك ركشِ-يُٛش ؽفٛك   1
 .65يُٛش ؽفٛك،  يقذس عببك ركشِ،  ؿ  2
 .22-22ؿ-زمبئك اإلعالو ٔأببطٛم خقٕيّ-عمبدعببط يسًٕد ان  3
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أعادت تشكيؿ نفسيا في ظؿ اإلسالـ  كجزء مف األمة العربية ضمف األمة  الخميج شرقان،
 .1الكبرل اإلسالمية

كلغة  أعز العرب، إف دخكؿ تمؾ الشعكب إلى اإلسالـ الذم كجدت فيو الحؽ كاألمف كالطمأنينة،
بعد  يماف كالتكحيد عمى الكفر كالشرؾ،كسمح لتمؾ المنطقة أف تنتصر فييا ركح اإل العرب،

ذه المرة ي ىكلكف ف صر عمى التجزئة انتصاران حاسمان،كجعؿ الكحدة تنت صراعو داـ آالؼ السنيف،
ال شعكبان كقكميات  -إنما كحدة أمة كاحدة-تحت سمطة سياسية فحسب  لـ تكف كحدة سياسية،

كيمبي حاجاتيا  ـ ىدايتيا، كما يستجيب لفطرتيا،فقد كجدت المنطقة في اإلسال كلغات متباينة،
لى المنعة ضد الغزاة مف الخارج،إلى الكحدة كالعدالة، ك  ي إعادة ككجدت فيو ما تحتاج  إليو ف ا 

 .2شديدة التنكع-تنظيـ كياناتيا كمككناتيا المتنكعة
عبكدية إنساف  اس لمخالص مف العبكديات المختمفة،إف مف أبعاد دعكل التكحيد كضع األس

كعبكدية الغرائز كحب الدنيا،   كعبكدية المطامع كأىكاء الذات، كعبكدية الشيكات كالممذات، آخر،
ك النفس، كعبكدية البطش مف الجباريف، فالتسميـ بالحاكمية هلل كعبكدية الخكؼ مف فقداف الكلد أ

 .3كحده يجرد شرعية الحاكمية مف يد الطاغيف كالباغيف كالطامعيف
دـ كجكد كال يعني ع عدـ إقامة نظاـ كحكـ في الحياة، إف الرفض المبدئي  لمعبكديات ال يعني

القائد كالحكـ كالحككمة كلكف ذلؾ  فاإلسالـ يؤكد عمى ضركرة كجكد دكلة كحكاـ كأكلي األمر،
كال يحؽ  اختراع قكانيف مف عنده عمى ىكاه،فال يحؽ ألحد  ة مقيدة بتطبيؽ شريعة اهلل،يككف تكمف

لو أف يسيء التصرؼ بيذه األمانة فيتجبر كيطغى كال أف يجعؿ نفسو )ربان( تحت االدعاء بأنو 
مى أىؿ الشكرل كالعمماء كاألمة أف فاإلسالـ يكجب ع ي نعمة األمة كسبب في إنجازاتيا،كل

فأكلك األمر ليسكا ظؿ اهلل عمى  يـ كالسنة النبكية الشريفة،تحاسب الحكاـ عمى أساس القرآف العظ
نما ىـ في مكضع الخاضع لحكـ الشرع   4األرض، كليست كممتيـ ىي القانكف، كا 

خكة كالتعاكف عمى البر كالعدؿ كالحؽ كالسالـ كالكحدة كاأل إف الناس عمى فطرتيـ مع التكحيد،
التعاكف  كالعداكة كاإلقتتاؿ كضدفي فطرتيـ ضد الكفر، كالشرؾ، كالظمـ، كالطغياف، كالتقكل، كىـ 
كلكف ىذه األخيرة تبقى مكجكدة في الحياة كالناس أيضا ألف اإلنساف  دكاف...،ععمى اإلثـ كال
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كتابعان لغرائزه كظالمان لنفسو كطاغيان  كران، ككنكدان، كمانعان لمخير،ىمعان، ككف، يحمؿ طبيعة تجعمو
 (28آيو  ،سكرة النساء)  } ٜسٜد اهلل إٔ خيفف عٓهِ ٚخًل اإلْسإ ضعٝفا {قاؿ تعالى:
َٕ اإلْسإ عجٛالٜٚدعٛ ا{ كقاؿ تعالى ُٕ بايشس دعاءٙ باخلري ٚنا  (11آيو ، سكرة اإلسراء) }إلْسا
 (6آيو  ،سكرة العمؽ) }نال إٕ اإلْسإ يٝطغى{ كقاؿ تعالى
 إْا عسضٓا األَاْة عًى ايسُاٚات ٚاألزض ٚاجلباٍ فأبني إٔ حيًُٓٗا ٚأشفكٔ َٓٗا ٚمحًٗا{ كقاؿ تعالى

 (72آيو ، ألحزابسكرة ا) }اإلْسإ إْ٘ نإ ظًًَٛا جٗٛال
كليذا جاء اإلسالـ يطابؽ الفطرة كيعالج كقائع الحياة كالطبيعة لإلنساف كالمجتمع معالجة كاقعية  

اإلنحراؼ ال تحمؿ أكىامان حكؿ اإلنساف كطبيعتو، فمـ يقؿ ))بإقامة مدينة فاضمة(( ينفي منيا 
نما دعا إلى مجتمع مجاىد ضد الضالؿ، كمع يقؼ مع الحؽ  كالضالؿ كمختمؼ الشركر، كا 

كمع األخالؽ الكريمة ضد الشر كالمفاسد ألف الضالؿ كالمظالـ كاالنحرافات  العدؿ ضد الظمـ،
ستظؿ مكجكدة دائمان في ىذه الدنيا كالحرب معيا سجاؿ كقد أعطى اإلسالـ األسمحة الضركرية 

فأصبح بالنسبة   لخكضيا، كمف ىنا قدـ اإلسالـ تصكران لإلنساف كالمجتمعات أصح كأكثر إقناعان،
ككاضعان قكانيف الدكلة كاإلقتصاد كالحياة  كمنظـ حياتيا الركحية كالمادية، ليذه المنطقة معتقدىا

 .1اإلجتماعية فييا كاصبح ىادييا في عالقة اإلنساف بخالقو
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 المبحث الثاني : ظيور الفكر السياسي زمن النبوة .
 العقيدة. وحدةو  اإلسالمي الدين المطمب األول: 

 .نشوء األمة اإلسالمية أو الجماعيةالمطمب الثاني :  
 .في عيد الخالفة الراشدةالحكم اإلسالمي  : لثالمبحث الثا

 .الخميفة أبو بكر الصديق رضي اهلل عنوالمطمب األول: 
 .الفاروق رضي اهلل عنو -الخميفة عمر بن الخطابالمطمب الثاني:  
 .ي اهلل عنو لمخميفة من بعدهوصية عمر بن الخطاب رض_  

 .ذو النورين، التقي الورع، عثمان بن عفان  المطمب الثالث:
 . رضي اهلل عنو ،عمي بن أبي طالبالمطمب الرابع:  

 .الحكم اإلسالمي بعد الخالفة الراشدة :الرابع المبحث
 األموي. يدالعالمطمب األول:  
 .العباسي يدالع المطمب الثاني: 
 العثماني.في العيد ث:المطمب الثال 
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 ظيور الفكر السياسي زمن النبوة .: الثانيالمبحث 
   

كاألخالؽ ، كتدعك الناس إلى القيـ الرفيعة،  برساالت جكىرىا أخالقيعمييـ السالـ جاء األنبياء 
ا آدـ عميو ف سيدنمنذ مجيء األدياف ابتداءن م، كاحتراـ اآلخر ، كالعدالة، كالًعزة كالكرامة ، الحميدة

براىيـ،  ، إف جميع ىؤالء األنبياء كالرسؿ(، "")سيدنا محمد كحتى السالـ، كنكح كعيسى، كا 

لى أرسميـ اهلل جميعان لمدعكة إلى  -صمكات اهلل كسالمو عمييـ أجمعيف الصراط المستقيـ التكحيد كا 
الفساد في األرض، كالشرؾ د كاالعتداء كاككانت رسالتيـ ألتباعيـ كاضحة نادكا بمحاربة الفسا ،

 سكاء كانت تمؾ الديانات مسيحية أك ييكدية أك إسالمية.  باهلل،
 
 الدين اإلسالمي ووحدة العقيدة المطمب األول: 
 

كاب كاحد قاطع مانع عف سبب صالحية اإلسالـ في جإف مف دخؿ ديف اإلسالـ مؤمنان عنده 
إنو تنزيؿه مف رب -حنة كمشاكؿ كيبرلطا اتا تكاجيو األمة اإلسالمية مف أزممعالجة كؿ م

كىك الجكاب الشافي لحياة الفرد ، فكيؼ ال يككف ىك الحؽ؟!! كىك الصالح كالصالح -العالميف
ر بيذا ،كالجماعة كالمجتمعات كلمعالـ بكؿ ما يعترضيا مف أزمات كمشكالت فالمطمكب ىك التبىصي

مَّـ نفسو كعقمو  ليييتدل بو في مكاجية الميشكالت كالميعضالت بعد، الديف أف يككف الفرد قد سى
كالعكدة إلى  ،فاإليماف الذم ال يىعتريو شؾ ىك نقطة البداية ،كحياتو لمعقيدة اإلسالمية تىسميمان 

 .1اإلسالـ يجب أف تستند عمى قاعد ة العقيدة
التي تجمع الركح  ،إف كحدة العقيدة مع العمؿ تعني أف ال ييفيـ اإلسالـ عمى أساس الثنائية

فالركحية في اإلسالـ ليست أمران قائمان بذاتو ممكف ممارستو بمعزؿ  ،أك الديف كالمعامالت، المادةك 
نما ىي عممية كاحدة متصمة، عف العالقة بالدينيا كالمادة كالمعامالت ًمؽ ليعبد اهلل ،كا   ،فاإلنساف خي

كالصياـ كالذكر.. كما في مف خالؿ التكجو إلى اهلل في الصالة ، كىذه العبادة تتـ في الحياة الدنيا
اإللتزاـ بما ييرضي اهلل في المعامالت الحياتية كاإلنسانية كاإلجتماعية كاألخالقية كاإلقتصادية 
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فالعبادة بالصالة كالدعاء ، فالسمكؾ كفؽ مرضاة اهلل ييشكؿ جزءان مف العبادة، كالسياسية
 .1تيخالؼ أكامر اهلل كالقياـ..الخ ال يجكز أف تينقض بحياة عممية يمارسيا اإلنساف

، ال بد أف يقكـ اإلسالـ أساسان عمى العقيدة كاإليماف الخالص كالعمؿ الخالص لكجو اهلل كمرضاتو
ثـ يصبح باالمكاف بعد ذالؾ تحريؾ مختمؼ جكانبو لتفعؿ فعميا في معالجة المشاكؿ كالتحديات 

كفيـ  ، طمؽ في إدراؾ العالـكعندئذو يمكف لمعقؿ المسمـ أف ين، التي تكاجو األيمة اإلسالمية
كاألىـ  ،لكجيا كتحسينياك كاستخداـ التكن، كاستيعاب العمكـ كتطكيرىا، القكانيف التي تحكـ ظاىراتو

 .2الرقي بقيـ اإلنساف كالمجتمع كالسمك باألخالؽ الفرديو كالمجتمعية
 

                                                           

 158-184صفحو  -نفس المصدر-منير شفيؽ 1

 .185ص-نفس المصدر-منير شفيؽ  2
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  :نشوء األمة اإلسالمية أو الجماعيةالمطمب الثاني :  
حيث إنو اتبع أسسان لتككيف ،""أك الجماعة بدأت منذ أياـ الرسكؿ  إف فكرة نشكء األمة

منذ البيعة التي قاـ بيا ، حيث بدأ اإلعداد لمتنظيـ السياسي في اإلسالـ،الجماعة اإلسالمية

كيمكننا القكؿ أف أركاف الجماعة اإلسالمية قد بدأت في االكتماؿ حاؿ ، ""األنصار لمرسكؿ 

، بدأىا بالمؤاخاة بيف المياجريف كاألنصار كأتبعيا مدينة المنكرةإلى ال\""كصكؿ الرسكؿ 

 .إعالنو الصحيفة أك الكتابب

بأف كضع صحيفة بيف المياجريف كاألنصار ،  قياـ )األيمىة( في المدينة""إذ أعمف الرسكؿ 

كجعىؿ الصحيفة أمف األمة  ،كاعتبرىيـ أمةن كاحدة مف دكف الناس ،كمف تبعيـ كجاىد معيـ
، ة األمةحاخمي كالدخكؿ في الحرب كالسمـ أمكران مشتركة يمتـز الجميع اتجاىيا حسب مصمالد

كمع أف القبائؿ بقيت كحدات إجتماعية تتحمؿ بعض ، كجعؿ كتاب اهلل كسنة رسكلو دستكر األمة
كصارت  ،فإف الكالء كالمسؤكلية يرتبطاف باأليمة ،المسؤكليات كالدِّية كالفِّدية في إطار األيمة

محدكدة  كلـ تكف األيمة}جماعة المؤمنيف{، العدالة كاألىمف كالشؤكف العامة تيـ األمة كرئيسيا
 .1بحدكد بشرية أك أرضية تتفؽ كانتشار اإلسالـ

 

 

                                                           

.بيركت مركز دراسات الكحدة العربية-ثةلطبعة الثال.دراسة في اليكية كالكعي.ا-التككيف الحقيقي لألمة العربية-عبد العزيز الدكرم  1
 .38ص-1986
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 .في عيد الخالفة الراشدةالمبحث الثاني: 
 
 
  : الخميفة أبو بكر الصديق رضي اهلل عنوالمطمب األول :  
  

تطرح مشكمة السمطة كالزعامة كلكف طرحت مشكمة الخالفة كمؿء  لـ ""فبعد كفاة الرسكؿ 

، كالتي لـ يكف أحد يناقش مف التي كاف يمارسيا مكضع القيادة""بكفاة النبي الفراغ الذم نشأ 

، كلكف ""أم نيابة رسكؿ اهلل -قبؿ أسسيا أك طبيعتيا، كىي خالفة بالمعنى الحرفي لمكممة
ؽ عمى نفسو لقب خميفة ، كلذلؾ اطمؽ ابك بكر الصديلنبكة الحيةة أنيا إنتياء فترة امع مراعا
، كلـ يكف اختيار مثؿ ىذه الكممة التي لـ تكف مستخدمة بيذا المعنى أبدان إعتباطان  رسكؿ اهلل،

 .1كلكف تعبيران عميقان عف ركح الميمة التي يحمميا
كتقاليد الممؾ كالسياسة،  عف نقص في معرفة العرب بمفاىيـ  الـ يكف اختيار كممة خميفة ناجم

كليس كضع الشعب بدكف  كجدكا أنفسيـ في كضع جديد كميان، كضع الديف بدكف نبي،كلكنيـ 
زعيـ،  كلـ يفيـ الخمفاء الراشدكف مف الخالفة عمى سمطة سياسية عادية متميزة عف سمطة الدكؿ 

في  ""فة الرسكؿ في تمسكيا بالديف كلكف نظركا إلييا عمى أنيا خال الممالؾ التقميدية،ك 
 فكانت إذف تعبيران عف استمرار ميمة اليداية كالتبشير كتاكيدان ليا،  كجكىر ىذه ميمتيا التبشيرية،

، كىذا الفيـ يفسر اف أكؿ كفي سبيؿ اهلل يعني مف دكف مقابؿ، اليداية ىك الجياد في سبيؿ اهلل
لرسكؿ حقيقان لإلدارة التي عبر عنيا اقرار اتخذه الخميفة أبك بكر كاف إنفاذ جيش أسامة لمشاـ،  ت

""،  كلـ تكف الخالفة سمطة عمى أمة أم دكلة،  كلكنيا كانت امتدادان لحالة ركحية تمتزج
فييا دكف تمييز كتتماىى العقيدة كالجماعة،  كلـ تكف دكلة لممسمميف،  أم إطارا لتنظيـ 

لة،  حيث تذكب الجماعة في كلكنيا كانت ثكرة المؤمنيف أصحاب الرسا، مصالحيـ الدنيكية
إنيا سمطة مستمدة باألساس  ينية بأخالقيا كنمكذجيا المثالي،السمطة ،  تمؾ ىي السياسة الد

 .2عقيدية كمستمدة مف االيماف كاالعتقاد المشترؾ
 
 

                                                           

 60ص-مصدر سابؽ-برىاف غميكف  1
 95-94ص-الديف كالسياسة في اإلسالـ الفتنة الكبرل,-ىشاـ جعيط 2 
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 : الفاروق رضي اهلل عنو -الخميفة عمر بن الخطابالمطمب الثاني :  
 

 ،ألنو أفضؿ المياجريف، ""فاة الرسكؿ بايع المسممكف أبا بكر الصديؽ بعد ك 

كلما حضرت أبك بكر ، عمى الصالة""كخميفة رسكؿ  ،كألنو ثاني اثنيف إذ ىما في الغار
قمت استخمفت  ،إذا لقيت اهلل ربي فسألني" رضي اهلل عنو الكفاة اختار ليـ عمر بف الخطاب قائالن 

 ،ار عمر بف الخطاب لمخالفة بعدهكلـ يكف أبك بكر مغرضان في اختي"، عمى أىمؾ خير أىمؾ
كاثقان بأف عمر خير مف ، مقدران ليـ ،فقد كاف عارفان بأقدار الرجاؿ ،كحاشاه أف يككف مغرضان 

 1 .يصمح لممؤمنيف
كيتخذ ، يقكؿ محمد رضا: جديره بكؿ راعو كبكؿ رئيس دكلة أف يضع حياة عمر نصب عينيو

كنريد ممف يطمع ، ضيءي بو في حكمو كسياستوسمككو كخمقو كشدة اىتمامو بالناس نبراسأ يىست
دكف أف ، كخالفتو أال يمر عمى الحكادث كىك يتمكىا مركران سريعان ،عمى حياة عمر رضي اهلل عنو

يفكر فييا لكي يعتبر بالعبر كيتعظ بالمكاعظ كيقتبس مف تمؾ األخالؽ القكية العظيمة كيعمؿ بيا 
كتسكد ،كتنتعش اليمـ بعدما فترت ،عظمة كمجد ما استطاع حتى تعكد لمشرؽ سيرتو األكلى مف

كتتطير النفكس بعد أف تمكثت بأدراف المطامع كاغترت  ،الفضائؿ بعدما طغت عمييا الرذائؿ
كضاعت الثقة فمـ يعد الكبير يشفؽ عمى  ،كاستحكمت الشيكات ففسدت األخالؽ ا،بزخاريؼ الدني

 .2رائدان كحب الماؿ مقدسان كأصبحت األنانية  ،كال الصغير يكقر الكبير، الصغير
ة الكبرل( يقكؿ بعمر رضي اهلل )الفتن كىشاـ جعيط كاتب، كالجميع يقكؿ قكؿ محمد رضا ىذا 
-13) الذم استيمو كقرره أبك بكر كاف في جكىره مف إنجاز عمرك  إف الفتح العربينو "ع
في  كىك الذم كطف العرب ،ـ(، فعمر ىك الذم ربط بيف الفتح كاليجرة644-624\ق23

، كأنشأ النظاـ الناجـ عف الفتح كالذم ستعيش عميو الخالفة ألكثر مف قرنيف ،األراضي المفتكحة
، ؛ مف كاجب العرب الحفاظ عمى ىكيتيـساسية كالمميمة لمشركع عمر ىي أفكانت الفكرة األ

 .3"أف ينقادكا فقط إلتجاىيـ الحربك ، كأف يظمكا جاىزيف لعمؿ جياد ال محدكد
كىذا صحيح فقط مف كجية مؤسس الدكلة اإلسالمية،  قكؿ إف عمر بف الخطاب ىكمف الشائع ال

دارتيا كأدكاتيا،تقدير مساىمتو الكبرل في تطكير كسائؿ الس كىي الكسائؿ التي  ياسة الدينية كا 
 :4سكؼ ترثيا الدكلة.

                                                           

 11ص-الفاركؽ عمر بف الخطاب ثاني الخمفاء الراشديف-محمد رضا 1
 15ص-عمر بف الخطاب ثاني الخمفاء الراشديف-محمد رضا 2
 47ص-جدلية الديف كالسياسة في اإلسالـ المبكر-الفتنة-يطىشاـ جع  3

 .68-67برىاف غميكف. الدكلة كالديف. ص   4
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 فقد شجع عمى سياسة اليجرة العربية. -
 أنشأ الدكاكيف لمعطاء كالجند. -
 القيادات العسكرية.تنظيـ اإلمارات ك  -
 دفع العرب عمى االستقرار كبناء المدف الجديدة. -

في  مساىمتو الكبرلكىذا صحيح فقط مف كجية  أف عمر كاف رجؿ استراتيجية كبير،كالكاقع 
كلكف جكىر سياسة  ،كىي الكسائؿ التي سترثيا الدكلة ،تطكير كسائؿ السياسة الدينية كأدكاتيا
، كبالتالي ؼ السياسة الدينية لمخميفة األكؿتابعة أىداعمر لـ يكف شيئان آخر سكل م

كتعميؽ التربية ، ماية الجماعات اإلسالمية الناشئةكح، عمى طريؽ تنظيـ ""لمرسكؿ
التي يجسدىا إنشاء دكاكيف  ة،ا كاف كراء تنظيـ اإلدارة المدنيكىك بقدر م، اإلسالمية كالقرآنية

كعمر رضي اهلل عنو عمؿ عمى ة، ت كالقيادات العسكرييات كاإلماراكتنظيـ الكال ،العطاء لمجند
كدفع العرب كتشجيعيـ عمى اإلستقرار كبناء المدف  ،تنظيـ سياسة اليجرة العربية إلى األمصار

كانت سببان في خمؽ  ،كبسبب ما أشاعو حكمو مف ركح العدؿ كاألماف كالطمأنينة ،الجديدة فييا
 .1ياسية كلمحككمةالثقة كالنظر بإيجابية إلى القيادة الس

التبشير بالديف  لكف السياسة كالدكلة بقيت عند عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كسيمة لغاية
كاف قد أنشأ ، ال يغير في ذلؾ أنو كدكف أف يقصد، كيقكؿ برىاف غميكف،ال غاية في ذاتيا،كنشره

كىك ما سكؼ يتأكد  ،عاعمى الرغـ مف أنيا قد تخمؽ تناز  كالدة الدكلة كحقيقةكؿ الشركط الالزمة ل
كقد كقع عمى عثماف بف عفاف قبؿ الفتنة  ،أكثر فأكثر مع تراجع الحماس الديني أكتكقؼ الفتكح

كاإلنقساـ عبء التفكير بمغزل ىذا التحكؿ العميؽ الذم بدأ يطرأ عمى الجماعة الدينية كسمككيا 
 .2كحاجاتيا

ي لكـ أف أنظر فأكليَّ أمركـ رجالن ىكى : كنت أجمعتي بعد مقالتلما قتؿ عمر رضي اهلل عنو قاؿ
)كأشار إلى عمي( كرىقتني غىشية فرأيت رجالن دخؿ جنةن قد غرسيا  أحراكـ أف يحممكـ عمى الحؽ

ة كيانعة فيضيمو إليو كيصيِّره تحتو فعممت أف اهلل غالب أمره كمتكؼ ، فجعؿ يقطؼ كؿ غىضى
رضي اهلل عنو يريد أف يكلي عميان عمى ما جاء فكاف عمر  ، فما أريدي أف أتحمميا حيان كميتان  ،عمر

 .3كلكنو لـ ييرد آخر األمر أف يتحمؿ المسؤكلية فمجأ إلى الشكرل ،في ىذه الركاية
 
 

                                                           

 .68برىاف غميكف. مصدر سابؽ. ص   1
 68ص-نفس المصدر-برىاف غميكف 2
 36ص-اإلماـ عمي بف أبي طالب رابع الخمفاء الراشديف-محمد رضا  3
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 : ميفة من بعدهوصية عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو لمخ
 

كتاب ب"كقد بدأ كصيتو األكلى ، كالثانية لمخميفة خاصةىناؾ كصيتاف لعمر، األكلى لمناس عامة، 
تمؾ  عمى تمسكو بعقيدتو إلى النياية، كىذا دليؿ "بتقكل اهلل عز كجؿ"كالثانية  "اهلل عز كجؿ

العقيدة التي رسخت في نفسو كلـ يكف في قمبو حقد عمى أحد، بؿ كانت كصيتو لمخميفة مف بعده 
 أف يقبؿ مف محسنيـ كيتجاكز عف"أف يشفؽ عمى الناس كيرعى الفقراء لقكلو عمى األنصار 

 .1"مسيئيـ
ركل جبير بف مطعـ قاؿ: أخبرت أف عمر قاؿ لعمي: إف كليت مف أمر المؤمنيف شيئان فال 

كقاؿ لعثماف: يا عثماف إف كليت أمر المسمميف شيئان  ،تحممف بف عبد المطمب عمى رقاب الناس
فال تحممف بف  معيط عمى رقاب الناس،  كذلؾ قاؿ لعبد الرحمف إف كنت عمى شيء مف أمر 

 .2ناس يا عبد الرحمف فال تحممف ذكم قرابتؾ عمى رقاب الناسال
مف ىذا يتبيف أف عمر كاف يخشى أف يحابي الخميفة مف بعده أقاربو فيضيع اإلنصاؼ كيحـر 

 ت كالمستحقيف،  كقد تيضـ حقكقيـ.ذكم الكفاءا
 

 : ذو النورين، التقي الورع، عثمان بن عفانالمطمب الثالث : 
 

جعمت عثماف رضي اهلل عنو اليسعو ، عمى الجماعة الدينية كالدكلىكية أ يطرأإف التحكؿ الذم بد
كىك الذم سكؼ يعًبر في حياتو كمحنتو كمكتو عف التكتر اليائؿ  ،اإلجابة عمييا نظريان كعمميان 

ىذه االزدكاجية الدينية كالدىكلىكية كيككف ىك أكؿ ، الذم بدأ يعيشو عثماف رضي اهلل عنو
يده كبعد االنتصارات العظيمة لجيكش المسمميف بدأ الكعي اإلسالمي يكتشؼ ضحاياىا،  ففي ع

معنى الدنيا،  كطعـ االمبراطكية كالدكلة كعمى لسانو سكؼ تمفظ ألكؿ مرة فكرة الدكلة المتميزة 
كتتبمكر قيمة السياسة ككسيمة لرعاية ىذه المصالح الدنيكية الجديدة كاليائمة ، كالمستقمة عف الثكرة

جمبيا الديف كالفتح الديني الجديد كضركرة تنظيميا كتقسيميا كلـ يكف إغتيالو كالفتنة الكبرل التي 
إال تعبيران عف القكة الفظيعة التي بدأت تيمارسيا ىذه المصالح عمى مجتمع  صاحبت ذلؾالتي 

 كمنو سكؼ، كلكنو سكؼ يككف الفعؿ كالقتؿ الرمزم المؤسس لمدكلة كالسياسة ذاتيا ،المسمميف
 3تكلد أكؿ دكلة إسالمية فعمية.

 كاعيان تمامان لحقيقة الكضع الجديد عندما تكجو في كتابو لمعامة قائالن:رضي اهلل عنو كاف عثماف 
                                                           

 .196ميفة الثاني. ص محمد رضا. الفاركؽ عمر بف الخطاب / الخ  1
 .196محمد رضا. المصدر نفسو. ص   2

 69ص -مصدر سابؽ-برىاف غميكف  3
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فإف أمر ىذه صار إلى ، فال تمفتنكـ الدنيا عف أمركـ ،فإنكـ إنما بمغتـ باإلقتداء كاإلتباع، أما بعد"
 .كقراءة األعراب كاألعاجـ -كبمكغ أكالدكـ السبايا-لنعىـتكامؿ ا-جتماع ثالث فيكـابتداع بعد الا
 

 : رضي اهلل عنو ،عمي بن أبي طالب المطمب الرابع : 
 
نة يبايعكف عميان ىرب أقاربو إلى مكة كأقبؿ أىؿ المدي بعد أف قتؿ عثماف رضي اهلل عنو،   

كابف عـ الرسكؿ  سالـ،أحؽ الناس بالخالفة، ألنو مف أسبقيـ إلى اإلككاف يكمئذ رضي اهلل عنو، 

"". 
  
 
 

 .الحكم اإلسالمي بعد الخالفة الراشدة   :الرابعالمبحث 
 

مقتؿ عثماف رضي اهلل عنو لـ يكف إال فاتحة لألزمة الحقيقية التي سكؼ تضع في الكاقع إف 
مف جية،   ب،عمي بف أبي طال،كجيان لكجو خميفة المسمميف كأحد أكبر رجاؿ المسمميف كأبطالو 

القرشية التقميدية كأحد كالة األمصار  الزعامةاكية بف أبي سفياف مف جية أخرل ممثؿ كمع
 .1المفتكحة مف الجية الثانية

 
 : في العيد األمويالمطمب األول :  
 

ـ( تـ اغتياؿ الخميفة عثماف بف عفاف كخمفو عمي بف أبي طالب رضي 656-ق37) في العاـ
سست الساللة األمكية عمى يد معاكية بف أبي ـ( كقد تأ661-656\ق41-37) اهلل عنيما

، كمف ثـ مكقعتي الجمؿ التي كانت بدايتيا مقتؿ عثمافكذلؾ بعد الفتنة التي حصمت ك  ،سفياف
 ،كصفيف، كتالىما التحكيـ بالقرآف الذم تـ بمكجبو التخمي عف عمي كمف ثـ مقتمو رضي اهلل عنو

أىـ ما حققو معاكية ىك تنظيـ اإلدارة  ـ( كمف750-ق132) كدامت دكلة األمكيييف حتى عاـ
نشاء البريد  .2كالجباية كا 

إال أف التكسع العربي تقدـ في اإلتجاه الشرقي  ،ةفي غزك القسطنطيني لـ تنجح محاكالت معاكية
كخمؼ معاكية ابنو يزيد الذم حقؽ نصران عمى الحسيف بف ،كابكؿ كبخارل كسمرقند فتحفكاف 
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إفريقيا  بفتحفقاـ بدكره  ،الخالفة بعد يزيد عبد الممؾ بف مركافتكلى  ،عمي في معركة كربالء
أما الكليد بف عبد الممؾ فقد نجح في تحقيؽ أكج  ،ةكصكت في عيده أكؿ عممة عربي ةالشمالي
كاجتاز طارؽ بف زياد المضيؽ الذم  ،اليند شرقان  ةحيث بمغت الجيكش العربي ،األمكية الخالفة

 .1إسبانيا بعد انتصاره عمى جيش ركدريؾ فاتحا ،يحمؿ إسمو حتى اليكـ
)تكلكز( كىي مدينة في جنكب فرنسا  مدينة فتحتكقؼ الفتح العربي األمكم في الغرب بعد 

جتماعية كبدأت بعد ذاؾ ثكرات الخكارج كالخالفات بيف األمكييف  ،الحالية ألسباب إقتصادية كا 
 .2كالعباسييف مما أدل إلى إنييار الدكلة األمكية 

مكييف في الشرؽ تمكف أحد أمرائيـ كىك عبد الرحمف الداخؿ،  قضى العباسيكف عمى األ كلما
حفيد ىشاـ بف عبد الممؾ مف الفرار إلى األندلس كأنشأ فييا دكلة أمكية جديدة اتخذ مف 

ـ كحتى عاـ 756ىػ/ 138ندلس مف عاـ عاصمة ليا. كدامت الدكلة أالمكية في اال قرطبة مدينة
 . 3ـ كبمغت فييا الحضارة العربية أكجيا1031ىػ/422

 
 : العباسي يدفي العالمطمب الثاني : 

 

ـ( أسسيا أبك العباس كىك أصغر 1258-ـ كحتى750-) بدأت الخالفة العباسية كدامت مف

 سعتباره المؤسامفو المنصكر كممكف كخ ،)العباس بف عبد المطمب( ""أعماـ الرسكؿ 
كنظـ  ،كتبنى تنظيـ البالط الفارسي ،حيث إنو نقؿ العاصمة إلى بغداد ،الحقيقي ليذه الدكلو

 4كما أحاط نفسو بأعضاء الدكلو ،اإلدارة كفقان لمطريقة البيزنطية كالفارسية
فإف  ،نتصارات التي حققيا عمى البيزنطييفالركف الرشيد الذم عمى الرغـ مف اخمؼ المنصكر ىا

نتجت عنيا ممكيات  ةرابات كثكرات داخميطضاحيث نشبت ،اسي بدأ في نياية حكموالتدىكر السي
 ،كأمير لممؤمنيف ،رمزمساف( كتقمص بذلؾ دكر الخميفة البغدادم إلى دكر ا)خر  محميو أخرل في

بينما كاف الحكـ في نياية القرف التاسع عشر يمارسو ما يسمى أمير األمراء في كؿ مف اإلمارات 
ـ( لـ 1256-940) كبيف عامي ،)خميفة( تخاذ لقباكلـ يتأخر األمراء المستقمكف في  ،المستقمو

 في العاـ كط بغداد كتدميرىا عمى يد المغكؿتعد لمخميفة العباسي أم أىمية سياسية تال ذلؾ سق
 .5ـ(1258)
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كاستفردكا  كـ،إزاحة بني أمية عف الحثاني السالالت الحاكمة اإلسالمية،  بعد أف استطاعكا  ـى
بالحكـ كالخالفة بعد أف طاردكا الساللة األمكية حتى قضكا عمى أغمبيـ كلـ ينج منيـ إال مف لجأ 

 إلى األندلس كىك عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ بف عبد الممؾ )عبد الرحمف الداخؿ(.
 ،ةمياإلسال ةحيث نمت الدراسات العربي، العصر الذىبي لمحضاره، تسمى حقبة العباسييف

تحكف عمى الفكر كأخذ العمماء ينف،بإضافة عمكـ األكليف مف فالسفة كحكماء عف طريؽ الترجمة
كاستكعب  ،فجرل التعرؼ عمى فكر اإلغريؽ كفالسفتيـ،كينيمكف مف معينو ،اإلنساني العالمي

كأخذ العرب يبدعكف في  ،منيج أرسطك في التحميؿ كفمسفة سقراط كافالطكف كنظريات ارخميدس
كقد ،كيقارعكف بالحجة خصكـ اإلسالـ كأعدائو،كـ الفمسفة كالكيمياءكالجبر كالطب كعمـ الفمؾعم

ففي عيد األمكييف ،العرب كالمستعربكف عمى قدـ المساكاه  شارؾ في تمؾ النيضة العممية
 1كالعباسييف بقيت الثقافة عربية المغة كالتراث 

الفة العباسية ككؿ. تنٌكعت األسباب التي كلكف نجميا أخذ باألفكؿ مع بداية غركب شمس الخ 
 كمف أبرزىا: ٌدت إلى انييار الدكلة العباسية،أ

 كدينية مختمفة. شعكبية ظيكر حركات .1
 .العرب عمى الشعكب غير العربية تفضيؿ .2
 ظيكر الشعكبية السياسية. .3
 متعددة عارضت الحكـ العٌباسي. فرؽ دينية تكٌكف  .4

أك إمامة  حيث كاف محكر الخالؼ بيف كؿ ىذه الفرؽ كبيف الحكاـ العٌباسييف ىك)الخالفة(
ككاف لكؿ جماعة منيـ مبادؤىا الخاصة كنظاميا الخاص كشعاراتيا كطريقتيا في  المسمميف،

كأصبحت المجتمعات  ىذه الفرؽ الناس طكائؼ كأحزابان،كجعمت  ،ه المبادئالدعكة إلى ىذ
 .2العباسٌية ميادينا تتصارع فييا اآلراء كتتناقض

عمى نيب  التترم ىكالكك خاف عندما أقدـ ـ، (1258سنة ) بغداد انتيى الحكـ العباسي في
مف تبقى عمى قيد الحياة مف كانتقؿ  كانيا بما فييـ الخميفة كأبناؤه،كحرؽ المدينة كقتؿ أغمب س

حيث كاف  ( ـ،1261كا الخالفة مجددان عاـ )حيث أقام بعد تدمير بغداد، القاىرة بني العباس إلى
المصرييف كانكا ىـ  ففي الكاقع فإف سالطيف المماليؾ لكحدة الدكلة اإلسالمية دينيان، الخميفة رمزان 

عندما اجتاحت  ( ـ،1516قائمة حتى عاـ ) لعباسيةالحٌكاـ الفعميكف لمدكلة. استمرت الخالفة ا
كفتحت مدنيا كقالعيا،  فتنازؿ آخر الخمفاء عف لقبو  كمصر بالد الشاـ الجيكش العثمانية

                                                           

 90كص61ص-اإلسالـ كانتشار المغة العربية كالتعريب,كتاب القكمية العربية كاإلسالـ-عبد العزيز الدكرم 1

 مف المكسكعة الحرة )كيكيبيديا(.  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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)سميـ األكؿ(،  فأصبح العثمانيكف خمفاء المسمميف،  كنقمكا مكقع العاصمة  لسمطاف آؿ عثماف
 . 1مف القاىرة إلى القسطنطينية

 
 : العثماني يدلعفي االمطمب الثالث : 

 
مف بمدة تدعى  ،ـ1258-ق556 عاـ ،عثماف األكؿ بف ارطغرؿ ،مبراطكية عثمانية أسسياإىي 

 ،استمر حكـ العثمانييف ،آؿ عثماف كمؤسس الدكلو العثمانيوسكغد كعثمانجؽ كىك رأس أسرة 
لى عميي ،عندما ألغيت الخالفة اإلسالميو، 1924-ق1342 ا حيث داـ حكميـ سبعة قركف تكا 

  2( حاكمان مف أسرة عثماف بعضيـ ليقب أمير_كبعضيـ ليقب خميفة_كبعضيـ ليقب سمطاف(.36)
 كىك العرؽ الذم  ،أك العرؽ المغكلي،ينتسبكف إلى العرؽ األصفر ،ىـ قكـه مف األتراؾ العثمانيكف:

آسيا كمكطف األتراؾ األكؿ في  ،كالصينيكف كغيرىـ مف شعكب آسيا الشرقيو ،ينتسب إليو المغكؿ
كقد انقسمكا إلى عشائر  ،الكسطى في البكادم الكاقعة بيف جباؿ الطام شرقان كبحر قزكيف غربان 

كىي  ئر كالقبائؿ كاف يكتنفيا الغمكض،إف الحياة السياسية المبكرة ليذه العشا ،كقبائؿ عديدة
ة غرب طقأقرب إلى األساطير منيا إلى الحقيقة. كلكف كؿ ما يعرؼ عنيا ىك استقرارىا في من

كيذكر اف ىذه العشيرة تركت منطقة خالط  تحت ضغط األحداث ، أرمينيا قرب مدينة خالط
 . 3في العراؽ قة بفعؿ الحركب، كىبطت إلى نير دجمةالعسكرية التي شيدتيا المنط

لزعامة ابنو تكفي بعد رحيؿ عشيرتو إلى حكض دجمة،  فتكلى ا ،كندز ألبكاف زعيـ القبيمة ىك 
 4كبعده تكلى الزعامة ابنو البكر عثماف مؤسس الدكلة العثمانية. ده أرطغرؿ،سميماف ثـ حفي

الثالث عشر الميالدم فترة سكداء في تاريخ العالـ اإلسالمي  لقد كاف القرف السابع اليجرم، 
كقضت عمى الخالفة  جحافؿ المغكؿ الكثنييف مف الشرؽ،بأسره،  ففي الكقت الذم تقدمت فيو 

كمما  ،كانت بقايا الجيكش الصميبية ال تزاؿ تحتؿ أجزاء مف شكاطئ فمسطيف العباسية في بغداد
زاد الحالة سكءان أف الدكلة األيكبية التي تكلت حماية العالـ اإلسالمي مف ىجمات الصميبييف 
أخذت تضعؼ بعد كفاة منشئيا صالح الديف. كقد ترتب عمى ىذا أف أخذت مناطؽ المسمميف 

كحمالت المسيحييف مف الغرب. كراح بعض الناس  يف مف الشرؽ،مص بيف ضربات الكثنيتتق
يعتقد أف اإلسالـ لف تقكـ لو قائمة مرة أخرل،  إال أف الكارثة لـ تقع. تيرل ما سبب ذلؾ؟ يقكؿ 

 :المؤرخكف: ىناؾ سبباف
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ـ انتصر فإف اإلسال كؿ عمى المسمميف في ميداف الحرب،أكليما: أنو بالرغـ مف انتصار المغ
فأصبحكا يدافعكف عنو،   اإلسالـ، ففي أقؿ مف نصؼ قرف دخؿ المغكؿ في ميداف العقيدة،عمييـ 

 كينشركنو بيف أىمييـ في أكاسط آسيا.
ـ،  1250ىػ/648أما ثانييما فيك أف دكلة المماليؾ التي خمفت األيكبييف عمى مصر في سنة 

كىـ مف األتراؾ  الء المماليؾ،ككاف ىؤ  ،كانت دكلة عسكرية قكية يرأسيا قكاد الجيش مف المماليؾ
كأخيران، تكلكا  ،قد كصمكا إلى المناصب العالية في الجيش أثناء حكـ األيكبييف كاألرمف كغيرىما،

كقد كاف ليؤالء المماليؾ الفضؿ في إيقاؼ زحؼ ينكا مف بينيـ السالطيف لمدكلة، كع الحكـ،
الصميبييف "عكا" ككانت آخر  كما انتزعكا مف ـ، 658/1260عند "عيف جالكت" سنة المغكؿ 

 .12921ىػ/692معقؿ ليـ في الشرؽ سنة 
 

 : قيام الدولة العثمانية
 

فأخمص الكالء لمدكلة السمجكقية عمى الرغـ  ،أرطغكؿ تكلى زعامة اإلمارة إبنو البكر عثماف بعد 
أظير عثماف في بداية عيده  2مما كانت تتخبط بو مف اضطراب كما كاف يتيددىا مف أخطار

ككجو نشاطو  ،فعقد تحالفات مع اإلمارات التركمانية المجاكرة ،براعة في عالقاتو مع جيرانو
العسكرم نحك األراضي البيزنطيو إلستكماؿ رسالة دكلة سالجقة الركـ بفتح األراضي البيزنطية 

دخاليا ضمف األراضي اإلسالمية كشجعو عمى ذلؾ حالة الضعؼ التي دبت في جسـ  ،كافة كا 
نيماكيا بالحركب في أكركبااألمبرا -كقد أبدل السمطاف السمجكقي 3طكية البيزنطية كأجيزتيا كا 

)عثماف غازم حارس الحدكد  الثالث تقديره العميؽ لخدمات عثماف فمنحو لقب-عالء الديف كيقباد
 .4العالي الجاه عثماف باشا(

فكاف خمفو  ،زدىاركميد ليا درب النمك كاإل ،تكفي عثماف كبعد أف كاف قد كضع أسس الدكلة
كجعؿ مف  ،كالياتك ا فقسميا إلى سناجق ،إبنو )أكرخاف( الذم عني بتنظيـ مممكتو تنظيمان محكمان 

 ،فألؼ فرقان مف الفرساف النظامييف ،كنظـ الجيش ،كضرب النقكد باسمو ،بكرصة عاصمة ليا
نحاء جيشان قكيان عرؼ كأنشأ مف الفتياف المسيحييف الرـك كاألكركبييف الذيف جمعيـ مف مختمؼ األ

فتعمقكا  ،كقد درب أكرخاف ىؤالء الفتياف تدريبان صارمان كخصيـ بإمتيازات كثيرة ،بجيش اإلنكشارية
كعمؿ أكرخاف عمى تكسيع الدكلة فكاف طبيعيان أف ينشأ بينو كبيف  ،بشخصو كاظيركا لو الكالء

كبعدىا شف ىجكمان عمى  ة(كنيقي،)إزميد البيزنطييف صراع عنيؼ نتيجة إستيالئو عمى مدينة
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كمع ذلؾ أكقعت ىذه الغزكة الرعب  ،كلكنو أخفؽ في إحتالليا ،القسطنطينية عاصمة البيزنطييف
كلكف ىذا الزكاج لـ يحؿ بيف العثمانييف  ،جو إبنتوفي قمب إمبراطكر الركـ الذم تحالؼ معو كزكٌ 

كىكذااشتد الخطر العثماني  ،يبكليكتثبيت أقداميـ عمى شبو جزيرة غال ،كبيف اإلندفاع إلى األماـ
 ،)اكرخاف( فشيد المسممكف أكؿ إستقرار ليـ في أكركبا في عيد ،عمى القسطنطينية مف جديد
كشرع  ،تمتد مف أسكار أنقرة في آسيا الصغرل إلى تراقيا في البمقاف كأصبحت الدكلة العثمانية

بعد أف أيد الدكلة الفتية بفتكحاتو كتكفي أكرخاف  ،المبشركف يدعكف السكاف إلى إعتناؽ اإلسالـ
 .1كتكلى بعده إبنو )مراد اهلل( الممقب بمراد األكؿ ،الجديدة كتنظيماتو العديدة 

 
 
 

 : سقوط الخالفة العثمانية
 

تكلى إبنو مراد الثالث  ،بعد أف  تكلي أكثر مف سمطاف كخميفة عمى العرش بعد كفاة سميـ الثاني
حيث تكلى ،مع الصفكييف فعمت الفكضى كأبـر صمحان  ،اريةالذم في عيده تمرد جيش اإلنكش

 .2كىي تكلي الصدر األعظـ قيادة الجيش )السينية( بعده إبنو محمد الذم خرج عف القاعدة
عمى الرغـ مف  ،كبعد كفاة السمطاف محمد الثالث ظير سالطيف أكثر ضعفان كانغماسان في الممذات

أحمد األكؿ ككاف عمره لـ  ،كمراد الرابع ،الثانيعثماف  ،كجكد بعض الشخصيات القكية منيـ
كبعد أحمد األكؿ تكلى أخكه مصطفى العرش لثالثة اشير فقط 3يتجاكز الرابعة عشر إال بقميؿ

إذ  ،الذم في عصره كصمت الدكلة العثمانية قمة اإلنحطاط ،قبؿ أف يعيف عثماف الثاني بدالن منو
فثار عميو الجيش كقتمكه  ،كيستبدليـ بجنكد مدربيففأراد أف يؤدبيـ  ،تخاذؿ الجيش في القتاؿ
فأشار  ،كما أف انتشر خبر الخميفة حتى عمت الفكضى كالثكرات البالد ،كأعادكا عمو إلى الحكـ

بعزؿ مصطفى األكؿ كتعييف ابف أخيو مراد الرابع  ،ةاألعظـ المعيف بكاسطة اإلنكشاري الصدر
 .4اكو كاشتد ساعدىا مف جديدمف آفاتيا الفت ،الذم نيض بالدكلة كطيرىا

عزؿ السمطاف محمد الرابع فعمت الفكضى كتكالت اليزائـ عمى الدكلة العثمانية تاله أحمد الثالث 
حيث ،كبعده السمطاف سميـ الثالث الذم يعد مف أكؿ الركاد المصمحيف الحقيقييف في ىذه الفترة
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كسمح بإنشاء ،المؤلفات الغربيةفبدأت ترجمة بعض  سجمت ىذه المرحمو )اإلنفتاح عمى الغرب(
حيث استعانكا بمىجرم إعتنؽ اإلسالـ لبناء المطبعة كتشغيميا ،مكتب لمطباعة في العاصمة

1. 
كانت تبدأ بحرب كتنتيي إما بيزيمة أك ،الممتدة مف بداية القرف الثامف عشر ةالحركب الركسي

ة حاكلت بكؿ ما أكتيت مف قكة كاف الدكلة العثماني ،قد تعددت المعاىدات بيف الدكلتيفبصمح ك 
كىنا لجأت اإلمبراطكرية الركسية إلى اسمكب جديد ،حتى أجمت الركس عف المناطؽ التي احتمكىا

لزعزعة كياف الدكلة العثمانيو كىك أسمكب )الفتنة الداخمية( فقامت بإثارة مسيحيي المكرة عمى 
 .2العثمانييف

 ىما: ف استقالليتاف عف الدكلة العثمانيةفي غضكف الحرب العثمانية الركسية ظيرت حركتا
 العثمانيكف تمكف كقد ،مصر في الكبير بؾ عمي حركة. 2 فمسطيف في العمر ظاىر حركة .1
 .عمييما القضاء مف

ككاف مف أبرز األحداث التي حصمت في عيد سميـ الثالث قياـ الحممة الفرنسية عمى مصر 
حيث انيارت الصداقة ،إلى حمفاء كالعكس صحيح  فتحكؿ أعداء األمس ،بقيادة نابميكف بكنابرت

كتحالفت ركسيا كبريطانيا مع ،التي قامت منذ عيد السمطاف سميماف القانكني ةالفرنسي ةالعثماني
ف مف مصر كفي عيد سميـ الثالث تككنت جميكرية مستقمو في يالدكلة العثمانية إلخراج الفرنسي

ثـ محمكد الثاني  ،سميـ تكلى السمطاف مصطفى الرابعكبعد 3اليكناف تحت حماية الدكلة العثمانية
فنتيجة لمضعؼ الذم دب  ،الذم امتأل عيده بأحداث ميمة عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي

ككاف مف  ،اإلسالـ اإلبتعاد عف اإلتجاه األكؿ: في أكصاؿ الدكلة العثمانية ظير فييا إتجاىاف:
 ،أىميا كاجتذبت إلييا الكثير مف ،الجزيرة العربيةفي شبو  4)الحركة الكىابية(نتيجة ىذا ظيكر

تقميد  :الثاني اإلتجاه 5الشكائب التي تعمقت بو عبر القركف كدعت إلى تطيير اإلسالـ مف كامؿ
 .6لكي يصؿ العثمانيكف إلى ما كصمت إليو مف تقدـ كازدىار  ،أكركبا تقميدان أعمى

لـ يبمغ الثامنة عشر مف  ان ككاف صبي ،نيخمؼ عبد المجيد األكؿ كالده السمطاف محمكد الثا
كازدادت الدكلة ضعفان مف شدة الفتف الداخمية ،ككانت الدكلة العثمانية عمى شفير اإلنييار ،عمره
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حيث ،مستقبالن  حتى سميت باسـ)الرجؿ المريض( كأخذ األكركبيكف يخططكف إلقتساـ تركتيا
في شؤكف الدكلة كتسيرىا حسب  نييار لمدكؿ األكركبية أف تتدخؿالسمحت جميع عكامؿ ا

 .1مصمحتيا
كلكنو عيزؿ بناء عمى فتكل شرعية  ،بكيع السمطاف عبد العزيز الثاني بعد كفاة أخيو عبد المجيد

كتكلى بعده شقيقو مراد كلـ يستمر  ،كعثر عميو ميتان قيؿ أنو قتؿ أك انتحر ،لتبذيره أمكاؿ الدكلة
كبعد مراد الخامس بكيع عبد الحميد  2إختالؿ عقمو كتـ عزلو بسبب ،عيده أكثر مف ثالثة أشير

كفي ذلؾ الحيف كانت الدكلة تمر بأزمات حادة كمصاعب مالية  ،ةالثاني بالخالفة كعرش السمطن
كتتعرض  ،يا عناصر قكمية مطالبة باإلنفصاؿتقكـ ب ة)ديكف كثيرة( كتشيد ثكرات عاتي كبيرة

لمريض( فمنذ أكؿ يكـ كاجو السمطاف عبد الحميد لمؤامرات سياسية بيدؼ اقتساـ تركة )الرجؿ ا
كازدادت سرعة إنتشار األفكار ،حيث كانت األزمات تيدد كياف الدكلة ،مكقفان دقيقان كعصيبان 

، ككجد تو تترعرع في الكاليات العثمانيةكأصبح لمكطنية معنى جديد أخذت فكر  ،اإلنفصالية
المجازر الحميدية  ،مجازر التي حصمت لألرمفمنيا ال ،السمطاف نفسو محاطان كمشبعان بالثكرات

التي دعت إلى إنشاء  )ثيكدكر ىرتزؿ( كاألىـ نشأة الحركة الصييكنية بقيادة ،كمجازر ديار بكر
ككاف الييكد قد حاكلكا في عيد  ،كطف قكمي لمييكد في فمسطيف الخاضعة لمدكلة العثمانية

غرائو بالماؿ، ليسمح بتأسيس كطف بشتى الك  السمطاف عبد الحميد الثاني التأثير عميو سائؿ، كا 
لقد خدمت الممة اإلسالمية كاألمة  تقطع يدم كال أكقع قرارنا بيذا، :قكمي لمييكد، فأبى، كقاؿ

فمف أسكد صحائؼ المسمميف مف آبائي كأجدادم السالطيف  لمحمدية ما يزيد عمى ثالثيف سنة،ا
فكاف ليـ ما  لإلسالـ لتقضي عمى الخالفة،ادية كالخمفاء العثمانييف. كتجمعت كؿ القكل المع

أرادكا،  كتفرؽ شمؿ المسمميف،  كاستبيحت ديارىـ،  فإنما يأكؿ الذئب مف الغنـ القاصية،  كىا 
نحف أكالء نشيد حربنا تدكر في الخفاء كالعمف ضد اإلسالـ كالمسمميف في كؿ مكاف،  كال خالفة 

 .ليـ تجمع كممتيـ كتدافع عنيـ
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 ثانيلاالفصل 
 

 .لفمسطين االستعماربداية سياسة بعد الدولة العثمانية و بين الدين وال الجدل 
 
 إلى فمسطين ستعمارنياية الدولة العثمانية ودخول االالمبحث األول :  

 .فمسطيني والحالة النضالية اإلنتداب البريطاني وأثره عمى المجتمع الالمبحث الثاني : 

وأثره عمى المجتمع  ،الل الصييوني وردود الفعل الشعبية المبحث الثالث : بداية اإلحت

 .   الفمسطيني

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 :  نياية الدولة العثمانية ودخول االستعمار إلى فمسطين  المبحث األول:
 

  كتالشت حينمادعانا القرآف الكريـ إلى دراسة شؤكف األمـ الغابرة كبيفى كيؼ أنيا سقطت لقد 
 .كظممت نفسيا  تعالىانحرفت عف منيج اهلل 

 
 : المواقف العثمانية إزاء اليجرة واإلستيطانالمطمب األول : 

ظمت األقمية الييكدية ىامشية مف ناحية عددىا  تزايد عدد المياجريف الييكد كعدد مستكطناتيـ
كحجـ تأثيرىا حتى أكاسط القرف التاسع عشر،  ثـ راح عدد الييكد بالتزايد نتيجة تنامي اليجرة 

ـ( إلى 1882في ظؿ ازدياد النفكذ كالتغمغؿ األكركبييف،  حيث كصؿ سنة) الييكدية
أم القدس، -المقدسة األربع( نسمة كانت أكثريتيـ الساحقة تقيـ في المدف 24000حكالي)

( نسمة 50000ـ( قفز عدد الييكد في فمسطيف إلى )1900كفي عاـ)-كالخميؿ كصفد، كطبرية،
% مف سكاف فمسطيف الذيف قدر 12( يمثمكف حكالي ـ1914( في عاـ )85000) ثـ كصؿ إلى

 .1عددىـ آنذاؾ بحكالي  سبعمائة ألؼ نسمة 
ـ( عمى يد مجمكعة مف 1878كقد تأسست أكلى المستعمرات، كىي مستعمرة )بتاح تكفا( سنة )

ييكد القدس استطاعت أف تمتمؾ ارضان إلى الشماؿ مف مدينة يافا ثـ أقامة جمعية )محبي 
ضمت مياجريف قدمكا مف ركسيا في إطار ما سمي بالمكجة األكلى مف اليجرة صييكف( التي 

كما تأسست في السنة نفسيا مستعمرة ستعمرة )ريشكف لزيكف( قرب يافا، ـ( م1882الييكدية )
كمستعمرة )ركشبينا( في الطريؽ بيف طبريا  ي مف حيفا،)زخركف يعقكب( إلى الجنكب الشرق

ف إقامة كاف المياجركف الييكد قد تمكنكا م رف التاسع عشر،كصفد، كفي مطمع ثمانينات الق
خمس منيا في متصرفية القدس كثالث في لكاء عكا التابع لكالية ثماني مستعمرات زراعية، 

 .2بيركت آنذاؾ
ـ( كصؿ عدد المستعمرات الييكدية 1897عشية انعقاد المؤتمر الصييكني األكؿ في بازؿ عاـ)

 رة، تسع منيا في الجميؿ الشرقي كثماف منيا في المنطقة الساحمية،( مستعم17في فمسطيف إلى )
دكنمان مف  ((139230(نسمة يممككف))3867في أكاسط البالد، ككصؿ مجمكع عدد سكانيا)

( مستعمرة تضـ 26ـ( إرتفع عدد ىذه المستعمرات ليصؿ إلى )1908كفي عاـ )،3األراضي
 ئة ألؼ دكنـ( ثـ ازداد عدد سكاف ىذهعشرة آالؼ عضك كتقدر مساحة أراضييا )بأربعما
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( 47ـ( )1914كيعتقد أف عدد المستعمرات الييكدية بمغ عاـ ) المستعمرات إلى إثني عشر ألفان،
 .1مستعمرة

 
ضي في االقيود التي وضعتيا الدولة العثمانية عمى ىجرة الييود وشراء األر المطمب الثاني:

 : فمسطين
 اف عبد الحميد الثاني حيث:ككانت ىذه اإلجراءات في زمف السمط

ركز عمى سيطرتو عمى المكظفيف المدنييف،  كأنشأ خطكط اتصاؿ مباشرة بينيـ كبيف قصره،   .1
 ضمف أف تككف اإلدارة في فمسطيف تككف مجيزة بمكظفيف أكفاء أمناء.

قامة الييكد في فمسطيف ستضير بمصالح اإلمبراطكرية العثمانية،  ألف ذلؾ  .2 اعتبر أف ىجرة كا 
 دم إلى بزكغ مشكمة )ييكدية( في كقت كانت الحككمة تكاجو متاعب المشكمة األرمنية.سيؤ 

كاف السمطاف قمقان، مف مسعى الييكد بإقامة دكلة ييكدية في فمسطيف قد يكحي لمعرب  .3
 .2بالنضاؿ مف أجؿ تقرير مصيرىـ القكمي

 سطيف منيا:كانت الحككمة العثمانية قد كضعت عددان مف القيكد لكقؼ اليجرة إلى فم
ع الييكد أرسؿ الباب العالي إلى متصرؼ القدس)رؤكؼ باشا( رسالة يطمب فييا منو أف يمن .1

 مف دخكؿ القدس. الذيف يحممكف الجنسيات، الركسية، كالركمانية، كالبمغارية،
ـ( ال تسمح لمييكدم بالدخكؿ إلى فمسطيف إال في حالة كاحدة ىي 1882كانت قكانيف ) .2

 دسة كلمدة ثالثة شيكر،  كلكف الييكد استطاعكا خرؽ تمؾ األكامرالحج كالزيارة المق
 .3)بالبقشيش( أك التمكف مف اإلفالت بسبب ككنيـ رعايا أجانب

إذا كانت جكازاتيـ مؤىشران عمييا مف  سمح لمحجاج الييكد دخكؿ فمسطيف،بعد سنكات صار يي  .3
بمبمغ خمسيف ليرة عثمانية،  كتعيد  ، عمى أف يدفعكا تأمينان ماليان،السفارات التركية في الخارج

ـ لـ يعد مطمكبان مف الييكد أف 1900تشريف الثاني  21بمغارة فمسطيف خالؿ شير، كمنذ 
بؿ صار عمييـ أف يسممكا أكراقيـ عند دخكؿ  نقديان لضماف مغادرتيـ بعد شير، يدفعكا تأمينان 

سمح ليـ باإلقامة في البمد، كفي مقابؿ ىذا يتسممكف تصريح إقامة،مقابؿ قرش كاحد،ي
 .4فمسطيف لمدة ثالثة شيكر، كقد عيرؼ ىذا التصريح باسـ))التذكرة الحمراء(( بسبب لكنو

مكقؼ الدكلة العثمانية المتساىؿ في البداية مف إنشاء مستكطنات زراعية ييكدية في البداية،   .4
قامة المستكطنات دفع الحككمة العثمانية إلى كضع قيكد  كمع تكسع عمميات شراء األراضي كا 
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عمى عمميات بيع األراضي لمييكد الذيف صاركا يتمتعكف  بجنسيات دكؿ أخرل عمى األرض 
في فمسطيف، حيث أصدرت أمران إلى متصرؼ القدس بكقؼ بيع األرض الميرم  إلى الييكد 

 . 1حتى كلك كانكا رعايا الدكلة العثمانية
أنو ال يرغب أف يبيع أم جزء –ره ـ  أكد الباب العالي في بياف أصد1899نيساف  24في 

مف األرض العربية، كميما كانت كميات الذىب التي تقدـ ليذا الغرض، كأف مكقفو لف 
يتغير، كلكي يكقؼ السمطاف عبد الحميد الثاني عمميات بيع األراضي الخاصة التي يمتمكيا 

 2أفراد إلى الييكد،  راح يشترم األراضي في فمسطيف مف جيبو الخاص.
 
 : دور الدول األوروبية اإلستعمارية في تسييل شراء األراضي الفمسطينيةمطمب الثالث: ال 
 )رشكة الحكاـ كالمكاطنيف( لجكؤىا إلى أسمكب الرشكة. .1
اإللتفاؼ عمى القكانيف التي اتخذتيا السمطات العثمانية لمحد مف عمميات بيع األراضي لمييكد  .2

الدكؿ األكركبية في السمطنة العثمانية، كقد شممت مف خالؿ اإلمتيازات التي كانت تتمتع بيا 
كقكانيف -ىذه اإلمتيازات بكصفيا حقكقان لمدكؿ األكركبية )اإلعفاء مف الضرائب كالجمارؾ

كالحصانة مف السمطاف القضائي لممحاكـ -كاإلقامة-كالسفر-كالعمؿ-كحرية العبادة-المالحة
 .3التركية(

كمنحتيـ الحماية -كيةعات الدينية ضد السمطات التر الجما–تكلت الحككمة البريطانية قضية  .3
كما تدخمت الكاليات المتحدة لصالحيـ، ككاف سفراء الدكؿ األكركبية لدل استنبكؿ البريطانية،

يكضحكف لمباب العالي أف حقكؽ رعاياىـ في السفر داخؿ البالد العثمانية تضمنيا 
 .4اإلمتيازات األجنبية

)تمثؿ خرقان ليذه  فركضة عمى عمميات بيع األراضيكانكا يعتبركف أف القيكد الم .4
 .5اإلمتيازات(

قاـ تيكدكر ىرتزؿ بخمس رحالت إلى استنبكؿ لكي يحصؿ عمى دعـ السمطاف،  حيث  .5
كعرض عميو المشركع الصييكني كلكف  -جاكيد بيؾ-اجتمع مع ابف الصدر األعظـ

حاكؿ ىرتزؿ أف يقحـ نفسو ف رضتو إلستيطاف الييكد في فمسطيف،المسؤكؿ التركي أبدل معا
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 75كص70ص-المصدر السابؽ 2
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في القضية األرمنية ليكىـ السمطاف أف لمييكد دكران فعاالن في السياسات الدكلية،كأنيـ قادركف 
 .1عمى إقناع زعماء األرمف بالتكقؼ عف الثكرة ضد الدكلة العثمانية

عرض ىرتزؿ عمى السمطاف عبد الحميد عرضان مغريان يتضمف )عشريف مميكف ليرة تركية(  .6
أف يدفع مف ىذا المبمغ )ممكنيف مقابؿ فمسطيف( كبالثمانية عشر مميكنان تتحرر تركيا مف  عمى

 .2بعثة الحماية األكركبية
دِّ الحككمة األلمانية التي كانت عمى عالقة كثيقة بالحككمة  .7 سعي ىرتزؿ إلى كسب كي

 العثمانية كي يحصؿ عمى دعميا لمشركعو الصييكني، كقد قامت الحركة الصييكنية
بالتكسط لدل السمطاف  -المتجو إلى استنبكؿ-بمحاكالت مكثفة إلقناع القيصر األلماني

بؿ أللمانيا أيضان التي -كعرض عميو مشركعو الذم لف تككف فائدتو  لمييكد فحسب-العثماني
ستككف ليا اليد الطكلى في الشرؽ مف الناحية اإلقتصادية كالسياسية كالعسكرية باعتبارىا 

 .3الييكدية حامية الدكلة
انتقؿ القيصر األلماني إلى القدس حيث أخبر ىرتزؿ كالكفد الصيييكني الذم كاف قد لقيو  .8

أنو ال يمكف أف يؤيد إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف،  بينما يؤيد الجيكد التي يبذليا -ىناؾ
تراـ الييكد  بالزراعة في فمسطيف مف أجؿ إنعاش إقتصاد الدكلة العثمانية كتقدميا شرط اح

 .4السيادة العثمانية كقكانينيا 
ـ( تكجو ىرتزؿ إلى استنبكؿ  في ثالث زيارة لو لعاصمة الدكلة العثمانية،  1901في عاـ ) .9

بصفتو صحفيان ييكديان بارزان كليس -حيث قابؿ السمطاف عبد الحميد الذم كافؽ عمى مقابمتو
ء أشار ىرتزؿ إلى المساعدات )لممنظمة الصييكنية العالمية( كفي ذلؾ المقا بصفتو رئيسان 

)بمميكف كنصؼ المميكف  المالية التي يمكف أف يقدميا الييكد لتصفية الديكف العثمانية المقدرة
تركيا الفتاة عمى السمطاف -جنيو،  كما عرض عميو تكسطو إليقاؼ حمالت صحؼ جمعية

سطيف،مع مكافقتو في أكركبا،  لكف السمطاف عبد الحميد رفض فكرة إقامة دكلة ييكدية في فم
عمى ىجرة ييكدية إلى آسيا الصغرل كالعراؽ مقابؿ دفع الديكف المترتبة عمى الدكلة 

 .5العثمانية
ـ( قاـ ىرتزؿ بزيارتو الرابعة لكنو لـ يستطع مقابمة السمطاف كلكنو اجتمع 1902في عاـ ) .10

طؽ التي يسكنيا مع بعض مسشاريو الذيف أكدكا لو أف الدكلة العثمانية ىي التي ستعيف المنا

                                                           

 117-113ص-مكقؼ الدكلة العثمانية مف الحركة الصييكنية-حٌساف حالؽ 1
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كفي نفس العاـ قاـ بزيارتو الخامسة دكف -باستثناء فمسطيف-الييكد في آسيا الصغرل كالعراؽ
 .1أف يتكصؿ إلى نتيجة تذكر

ـ(إلى تكسيط الدكائر اإليطالية، حيث طمب مف الممؾ 1904) سعى ىرتزؿ قبؿ كفاتو .11
كلكف السمطاف العثماني  ف،اإليطالي أف يراسؿ السمطاف عبد الحميد لمكصية باستعمار فمسطي

منع -ظؿ عمى مكقفو المعارض لمحركة الصييكنية،كأكدت حككمتو في ذلؾ العاـ عمى قرارىا
ألف معظـ الييكد -بيع األراضي كالعقارات في فمسطيف إلى الييكد مف جميع الجنسيات

 .2األجانب كانكا يأتكف إلى فمسطيف لشراء األراضي كاإلقامة الدائمة
ضاع الييكد في ركسيا عرض عدد مف أثرياء الييكد عمى السمطاف عبد بعد تدىكر اك  .12

كبيدؼ  )فرفض( ( مالييف جنيو استرليني كفي مقابؿ امتالؾ فمسطيف10) الحميد مبمغ
اإللتفاؼ عمى رفض الحككمة العثمانية المستمر لمشركعيا قامت المنظمة الصييكنية 

الذم خضع  -متصرؼ القدس–شيد باشا باإلتصاؿ ببعض المسؤكليف األتراؾ كفي مقدمتيـ ر 
لشيكة الماؿ الصييكني، كأصدر عدة قرارات مخالفة لمقكانيف الصادرة عف الحككمة 

 .3العثمانية
بؿ فترة قصيرة نتيجة استيائو مف تنامي حاالت الرشكة كالفساد قرر السمطاف عبد الحميد كق .13

 سيما منطقة )القدس(، حيث زيادة اإلىتماـ بالمناطؽ الفمسطينية كال مف خمعو عف الحكـ،
الييكد كاإلقطاعييف عمى طرح عدة مشاريع زراعية كمالية لمكاجية المستثمريف كالمرابيف 

إال أف ىذه السياسة اإلقتصادية التي اتبعيا السمطاف )جاءت متأخرة( كلـ تخرج ىذه السكاء، 
 . 4المشاريع إلى حيز الكجكد 

ضي منيا لإلسيتيطاف تنكعت كتعددت فمعظميا مف كىكذا فإف المصادر التي تـ شراء األرا
كأبناء  أبناء عائالت األعياف في فمسطيف،كمف حاب مالؾ األراضي غير المسمميف، أص

قد باعت  الفمسطينية المعركفة في فمسطيف، حيث إف مف ىذه العائالت كانتالعائالت 
ككمة طاف بكاسطة الحكنسبة انتقمت إلى شركات اإلستي ( دكنـ،500000لمحركة الصييكنية )

كنسبة مف الفالحيف في المنطقة كىي اقؿ نسبة، كالمساحة األكبر مف  العثمانية نفسيا،
( دكنـ كانت كاقعة ضمف ممكية السمطاف عبد الحميد المعركفو 2500000أراضي فمسطيف )
التي صارت تعرؼ باألراضي المدكرة،  ني( كقد أجبر عمى التنازؿ عنيا، )الجفتمؾ السمطا

ـ( كقد حاكلت 1909عد أف فرضت عميو حككمة اإلتحاد كالترقي التنحي عف العرش عاـ )ب
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ة المالية التي كانت تعاني لحؿ األزمىذه األراضي المدكرة في المزاد، تحادييف بيع الحككمة ا
 .1ستيدافياالالحركة الصييكنية اإلستعمارية  ما فتح الباب كاسعان أماـ منيا،

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

كمنيا نائمو -394-392ص - 222ص-تاريخ فمسطيف في العيد العثماني-منياعادؿ مناع-بتصرؼ الباحث مف عدة مصادر 1
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 االنتداب البريطاني وأحوال المجتمع الفمسطيني والحالة النضالية المبحث الثاني : 
 : مقدمة

ال يستقيـ فيميا -إقامة كياف ييكدم عبر اليجرة كاإلستيطاف-إف منطمقات الفكرة الصييكنية
التجسيد العممي لممشركع الصييكني ال تتضح معالمو مف فإف  ،بمعزؿ عف محيطيا األكركبي

ككذلؾ بيف بركزه كالظكاىر السياسية التي كاكبت  ،الربط الجدلي بيف بنائو كنشاط مؤسساتودكف 
 زمانان كمكانان  ،ذلؾ

كبناءن عميو فال بد مف الربط الجدلي بيف الظكاىر الرئيسية التي حكمت تاريخ الشرؽ األكسط 
يمكف إستنباط  كعبر ىذا الربط ،األدنى خالؿ القرف األخير لفيـ شمكلي لممشركع الصييكني

كالبريطانية منيا  ،كبالتالي تحديد دكر اإلمبريالية األكركبية ،العالقة الجدلية بيف تمؾ الظكاىر
كبناءن عميو يمكف فيـ الدكر المنكط ،فكران كممارسة ،تحديدان في صكغ المشركع الصييكني

شؾ في أف العامؿ إذ ال  ،عمى أرضية التطكرات الجارية فييا ،بالمشركع الصييكني في المنطقة
فإف العامؿ  ،الييكدم كاف ذا أىمية في تشكؿ الظاىرة اإلستعمارية كاإلستيطانية في فمسطيف

اإلمبريالي يبقى الحاسـ في تقرير مجرل األمكر أم العامؿ القائد في جدؿ العالقة بيف أطراؼ 
 1الصراع الذم نشب في فمسطيف جراء المشركع الصييكني

كبصكرة خاصة ،داث في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشركبالنظر إلى مسار األح
أنتج  ،كتفاعؿ ىذه الظكاىر في عممية صراعية ،برز أربع ظكاىر متفاعمة كمتشابكةت،نيايتو

الكضع القائـ في المنطقة عبر تجميات سيركرة الصراع فعمى الصعيد اإلستراتيجي العاـ احتدـ 
ـ ىذا التناقض كراحتا تقترباف مف حس ،منية طكيمةالتناقض بيف ظاىرتيف تشكمتا عبر فترة ز 

 بصكرة جذرية كىما:
كأثر ذلؾ في –آخر اإلمبراطكريات اإلسالمية في القركف الكسطى  نحالؿ السمطنة العثمانية:ا .1

 ،كعمى مصير الشعكب المنضكية في إطارىا،فعالن أك ظاىران ،األراضي الكاقعة تحت حكميا
بعد أف ظمت قكاه  ،ار األكركبي عمى تقسيـ أراضي السمطنةرغبةن أك قصران كتكالب اإلستعم

كمف خالؿ التدخؿ  ،عبر اإلمتيازات أكالن  ،تعمؿ عمى تكريس نفكذىا في تمؾ األراضي
 .المباشر الحقان 

كمعيا راحت تتصاعد محاكالت المراكز اإلمبريالية لتصدير  ،تفاقـ ازمة الرأسمالية األكركبية .2
كأدت إلى الحرب  ،ه المحاكالت عمى أرضية تناقض المصالحفاصطدمت ىذ ،أزمتيا لمخارج

 2العالمية األكلى كانحالؿ السمطنة العثمانية

                                                           

 6-سبؽ ذكره6بيركف ؼ-مؤسسة الدراسات الفمسطينية–المكجز في تاريخ فمسطيف السياسي منذ فجر التاريخ -انيالياس شكف 1
 13ص-مصدر سبؽ ذكره-الياس شكفاني 2
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كمع مسار تجميات حسـ التناقض بينيما برزت ظاىرتاف  ،كعمى خمفية الظاىرتيف السابقتيف
 أخرياف دخمتا في تناقض تناحرم بينيما لتنفي إحداىما األخرل كىما:

كتبمكر الكعي الذاتي  ،عمى خمفية إنحالؿ السمطنة العثمانية ة العربية:ظيكر الحركة القكمي . أ
كبالتالي ضركرة التعبير عف ىذه الخصكصية في دكلة  ،العربي لخصكصية األمة العربية

 قكمية مكحدة
 ،ساعية إلقامة دكلة ييكدية في قمب الكطف العربي ،بركز الحركة الصييكنية السياسية . ب

كبالتالي مف خالؿ المشركع اإلمبريالي العاـ إزاء المنطقة  ،ستعماريةكبالتعاكف مع الدكؿ اإل
كالحقان عبر  ،كفي ىذا اإلطار يبرز الدكر الصييكني الذم أككمت إليو مف خالؿ مشركعو

حباط  كالعمؿ عمى ضربيا ،ميمة التصدم لمحركة القكمية العربية ،كيانو السياسي كا 
ثؿ ذلؾ في بناء كياف إستيطاني صييكني كقاعدة كيتم ،نضاليا مف أجؿ اإلستقالؿ كالكحدة

عدـ تحقيؽ الحركة القكمية العربية  ،ىميا سكاء بالتدخؿ المباشر أك غير المباشر ،عدكانية
 .1لترسيخ كاقع التفتت كالتبعية كالتجزئة في العالـ العربي،ألىدافيا

 
 : لإلقامة دولة إسرائي ةالترتيبات والمؤامرات الدوليالمطمب األول :  

 ،كانت الرتيبات إلقامة قاعدة بشرية عسكرية معادية معاداة مطمقة لمعرب كالمسمميف في فمسطيف
كأعمنت بريطانيا رسميان كمف خالؿ  ،قد بدأت في أكاخر النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر

مة كطف إقا–إلتزاميا بيذه القاعدة تحت إسـ -))كعد بمفكر(( قبيؿ انتياء الحرب العالمية األكلى
يحمؿ مشركعان مشابيان يرمي إلى زرع  ،بميكف في أكاخر القرف الثامف عشرككاف نا-قكمي ييكدم

قامة قاعدة تشكؿ امتدادان ألكركبا ىناؾ ،الييكد في فمسطيف  .2كا 
ستعمار في الزمف اإلستعمارم المباشر عندما كاف اإلسالـ ال زاؿ قريبان مف النفكس القى اإل

ت الييكدية العالمية األمريف في استيطاف فمسطيف كفرض اليجرة عمى كالمخططا ،البريطاني
كقامت ثكرات كانتفاضات فاقتضى ذلؾ  ،كىبت الجماىير لمجياد ،بتمسؾ الفالح بأرضو ،أىميا

عمى ))دكلة اإلنتداب البريطاني(( أف تحكـ فمسطيف بما ال يقؿ عف مائة ألؼ جندم مدجج 
 3بالسالح

ماء الصييكنيكف عمى الحككمة البريطانية تنظيـ كحدات عسكرية مف كفي ىذا السياؽ عرض الزع
 .4المتطكعيف الييكد لمشاركة القكات البريطانية في عممياتيا في فمسطيف
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 ولكن كل ذلك تم ضمن ترتيبات ومؤامرات دولية )معاىدات واتفاقيات(عديدة ومنيا:
 مكماىون-الشريف حسين-مراسالت :أوالً 

لمية األكلى كانت الحككمة البريطانية تجرم إتصاالت بالشريؼ حسيف عشية نشكب الحرب العا
بقصد استمالتو ككسب العرب إلى جانبيا كتشجيعيـ عمى الثكرة ضد -أمير مكة-بف عمي

كاستغمت بريطانيا تطمع العرب إلى اإلستقالؿ عف الدكلة العثمانية كتحقيؽ  ،الحككمة العثمانية
كشجعيـ عمى الثكرة ضد الحككمة العثمانية مقابؿ كعكد  ،يةأمانييـ القكمية في الكحدة كالحر 

، كفي ىذه ؾ  في أف فمسطيف كانت داخمة فيياباإلعتراؼ بدكلة عربية مستقمة ضمف حدكد ال ش
األثناء كاف القائد التركي  يفتؾ بالكطنييف كالزعماء العرب كالفمسطينييف كيرسميـ إلى أعكاد 

، 1(1916لى التعجيؿ في ثكرتو ضد األتراؾ ككاف ذالؾ عاـ)المشانؽ، مما دفع الشريؼ حسيف  إ
 .كقد سميت المراسالت بيذا اإلسـ)ألنو جرت بيف الشريؼ حسيف كىنرم مكماىكف(

 
 بيكو–معاىدة سايس  :ثانياً 

سعت  -بينما كاف النشاط الصييكني يتزايد في فمسطيف بعد عزؿ السمطاف عبد الحميد الثاني
كذا كالتي كانت مظاىر تدىكرىا كانييارىا بادية لمعياف كى،الدكلة العثمانية الدكؿ األكركبية إلقتساـ

إلى عقد معاىدة سرية إلقتساـ المشرؽ -ـ1916-أيار-16في  تكصمت كؿ مف بريطانيا كفرنسا
كعرفت ىذه المعاىدة باسـ )معاىدة سايس بيكك( نتيجة محادثات دارت بيف ،العربي فيما بينيا
 ،كبمكجب ىذه المعاىدة-ك جكرج بيككمسي-كممثؿ فرنسا-رؾ سايكسسير ما-ممثؿ بريطانيا

 .2شبو الجزيرة العربية-قسمت فرنسا كبريطانيا المشرؽ العربي إلى خمس مناطؽ باستثناء
 )التي ىدفت إلى تكريس التجزئة( كلكف سأشير إلى البند الخاص بفمسطيف تعددت بنكد اإلتفاقية

كذلؾ ،مصيران مغايران لباقي األقطار -بالتداكؿ -ددت ليا}}سمخت فمسطيف عف المشرؽ العربي كح
 .3كخطكة أكلى لتييئتيا لمخطط الكطف القكمي الييكدم كاإلنتداب البريطاني في المرحمة الثانية{{

 

                                                           

 45-مؤسسة الدراسات الفمسطينيو-فمسطيف تاريخيا كقضيتيا1
 46ص-مؤسسة الدراسات الفمسطينيو-فمسطيف تاريخيا كقضيتيا  2
 48ص -المصدر السابؽ 3
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 : من الناحية اإلقتصاديةل المجتمع الفمسطيني اأحو       
ى أدت إلى زيادة عدد حت ،إف اليجرة الييكدية كانت فكؽ طاقة البالد عمى اإلستيعاب .1

 كأكجدت في البالد أزمات إقتصادية. ،العماؿ العاطميف عف العمؿ
إنو كاف مف الضركرم اخذ رأم الجمعيات غير الييكدية مف أىؿ البالد في مسائؿ  .2

 ريثما تنشأ حككمة نيابية تييمف عمى شؤكف المياجرة. ،اليجرة
ف مف  ،دكف الناحية اإلقتصاديةإف الييكد ينظركف إلى اليجرة مف الناحية السياسية  .3 كا 

 شأف ىذه اليجرة أف تكجد مخاكؼ لدل العرب.
كلدييـ عقيدة راسخة  ،يعممكف كيشتغمكف ألنفسيـ فقط-بعكس ما يدعكف–إف الييكد  .4

ميما كانت  ،تشغيؿ العامؿ العربي في المشاريع الييكديةعدـ كمبدأ مقرر بأنو يجب 
 .1ماؿ ىذه المشاريع كتركيا بتاتان حتى كلك أدل ذلؾ إلى ،الظركؼ كالعكامؿ

 
 : من الناحية اإلجتماعيةأما  

 ،عند التعرؼ عمى أنكاع المياجريف ىناؾ خميط مف البشر متبايف المشارب كالمآرب .1
 يختمؼ بعضو عف بعض في المغة كالعادات كالثقافة.

ثة إف العرب الذيف إحتفظكا بقكميتيـ ككيانيـ الديني كاإلجتماعي منذ أكثر مف ثال .2
كأف دينيـ كعاداتيـ ال تتفؽ مع عادات ىذه الشعكب المتنافرة التي لفظتيا  ،عشر قرنان 

ال  ،كأف الشيكعية كاإلباحية التي يحمؿ مبادئيا شباب كشابات الييكد المياجريف ،األمـ
 .يمكف أف تجد ليا مكانان في الكسط العربي

حيث إف السرقات  ،حمميـ إلى فمسطيف ألكاف مف الحضارة األكركبية المزيفة .3
كؿ ىذه أمكر لـ تكف معركفة في فمسطيف  ،كاإلحتياالت كالتزكير كتزييؼ النقكد

حيث إف سجالت المحاكـ أصبحت مميئة بمثؿ ىذه الجرائـ بعد نزكؿ الييكد  ،العربيو
 .2فييا

إتضح لمعرب عامة كلمعرب الفمسطينييف خاصةن أف ىناؾ مؤامرة حياؿ مصير البالد  .4
كمصير مستقبؿ فمسطيف كأرض كشعب فكانت ىناؾ العديد  ،ة العربيةالعربية كاألم

 مف المكاقؼ كالتحركات.
 
 

                                                           

 77ص-المصدر السابؽ 1
 82ص-المصدر السابؽ 2
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 : الموقف العربي  
 

في السنكات التي سبقت الحرب العالمية األكلى كاف لجيكد المثقفيف كالنشيطيف سياسيان مف أبناء 
كعممكا  ،العثمانية كخارجياداخؿ الدكلة  ،الشاـ الدكر المؤثر في إنبثاؽ الحركة العربية الحديثة

كجاءالعمؿ لمكاجية  ،معان في مجمس المبعكثيف كالجمعيات السياسية مف دكف تمييز أك تفريؽ
 .1الخطر الصييكني عامالن آخر في تقكية الركابط القكمية بيف أبناء بالد الشاـ

  كانت فمسطيف مشمكلة في الميثاؽ الذم كضعو زعماء الجمعيات العربية في دمشؽ
كي يقكمكا بثكرة يعمنيا الشريؼ  ،تضمف الشركط التي كضعيا زعماء العرب بتحقيقياكي

بالحدكد التي كضعيا الشريؼ  ،كقبؿ مكماىكف ،حسيف بالتحالؼ مع بريطانيا العظمى
 2حسيف

 سايكس ) كلـ يحؿ الكشؼ عف إتفاقية ساىـ أبناء المنطقة العربية جميعان في الثكرة العربية
) بمفكر( دكف إستمرار المشاركة العربية في أحداث الحرب العالمية  حأك نشر تصري (بيكك

 .3األكلى
 كما قاـ في ،تنادم بشعار الكحدة مف طكركس إلى رفح ،قامت تظاىرات في كؿ مكاف

كمكافحة -الكحدة مع سكريا-كاشتركا في ىدفيف ،القدس النادم العربي كالمنتدل األدبي
كىك اإلسـ  ،ة عف طريؽ جريدة سكريا الجنكبيةكاكتسب األكؿ شعبية كاسع-الصييكنية

 .4الجديد الذم بدأ يستعمؿ في فمسطيف
 اك  ،ليحقؽ لمعرب اإلعتراؼ بمطمبيـ باإلستقالؿ ،مؤتمر السمـ الذم سيتـ عقده في باريس

كترأس فيصؿ بما  ،عمى األقؿ حؽ تقرير المصير الذم أعتبر مبدأ لتسكية ما بعد الحرب
كتقدـ فيصؿ بمذكرة  ،د العربي الكحيد الذم دعي إلى مؤتمر السمـأنو ممثؿ لكالده الكف

تتضمف طمب اإلستقالؿ لمشعكب العربية كافة في آسيا إعتباران مف خط اإلسكندركف كديار 
 .5كتدخؿ فمسطيف ضمف ىذه الحدكد ،بكر حتى المحيط اليندم غربان 

 كتـ ،العربي في باريس كذلؾ لتعزيز مكقؼ الكفد ،عقد المؤتمر العربي األكؿ في القدس
 إقرار ميثاؽ كطني، بنكده:

 .~فمسطيف ىي سكريا الجنكبية كجزء ال يتجزأ مف سكريا
                                                           

 169ص-(1939-1918سكريا كالقضية الفمسطينية في الفترة ما بيف الحربيف)-خيرية قاسمية 1

 170ص-المصدر السابؽ-خيرية قاسميو 2
 170ص-نفس المصدر 3
-86ص-1981بيركت مؤسسة الدراسات العربية-1948-1917-القيادات كالمؤسسات السياسية في فمسطيف-بياف نكييض الحكت 4
87 
 30ص-1974اثإعداد خيرية قاسمية)بيركت منظمة التحرير الفمسطينية(مركز األبح-أكراؽ خاصة-عكني عبد اليادم 5
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 .كضمف الكحدة العربية ،اإلستقالؿ التاـ لسكريا جميعيا بال حماية كال كصاية كال إحتالؿ ~
 ؟كرفض اليجرة الييكدية إلى فمسطيف،~ رفض كعد بمفكر

قرير المصير كرفض األكؿ إلى باريس لممطالبة بحؽ ت ؛قرر المؤتمر إرساؿ كفديف ~
، كالثاني إلى دمشؽ لتبميغ الميثاؽ إلى رجاؿ الحركة العربية كطمب دعكل الصييكنية

 .1كقد منعت السمطات الكفديف مف السفر ،تأييدىـ
 

 : الموقف العربي الفمسطيني
 

 ف مف المقاكمة في العمؿ السياسياتخذ الفمسطينيكف منذ األياـ األكلى لإلنتداب البريطاني شكمي
~كالمقاكمة الثكرية المسمحة~حيث نشأت خالفات بيف األحزاب السياسية  المقاكمة السممية المدنية

 .في فمسطيف ألسباب متعددة كأىميا دكر اإلنتداب البريطاني في ىذه الخالفات)جدلية سياسية(
 
 اإلنتداب البريطانينشأة وتطور األحزاب السياسية فترة المطمب الثاني :  
 

أم مف  ،أف يفرز التحدم الجديد رد فعؿ مناسب،كاف مف المفركض كحسب المنطؽ التاريخي
المفركض أف يطكر الفمسطينيكف كخاصة قياداتيـ ردكد الفعؿ التي تضمف سالمة البالد كتقييا 

إنشاء كتسريب األراضي لمصياينو كاف يجب أف يقابمو  ،الصيينة كالييمنة البريطانية شر
كتشجيع البريطانييف لمصياينة عمى  ،الصناديؽ المالية الكفيمة بضماف بقاء األرض في يد العربي

كذلؾ كاف  ،اليجرة كاف يجب أف يقابمو إستعداد عسكرم يردع البريطانييف كيخرجيـ مف البالد
كالكقت  يتطمب التنظيـ كالتدريب كاإلعداد كما يصاحب ذلؾ مف إستعداد لمتضحية بالماؿ كالجيد

حيث تتصرؼ القكة  ،إف رد الفعؿ الضعيؼ تاريخيان يعني أف القكة المعاكسة تتغمب كالنفس.
بينما ردة الفعؿ الضعيفة تتصرؼ  ،بمنطؽ األمر الكاقع الذم يجب تغييره بالطريقة المالئمة

اؼ إف إستجداء القكة المسيطرة ما ىك إال إعتر  ،بطرؽ يرفضيا الكاقع كيسير باستقاللية عنيا
 .2بالكاقع كىركب مف المكاجية

حيث يقكؿ رياض األسطؿ أف أحزاب العشرينيات مف القرف الماضي قد نشأت في مناخ إقميمي 
كدكلي مختمؼ عف المناخ الحالي كأف ذلؾ المناخ قد انعكس سمبيان عمى األداء الحزبي في ذلؾ 

في ظؿ حككمة إنتدابية   إف األحزاب القديمة قد نشأت ،كمف أبرز مالمح ذلؾ المناخ ،الحيف

                                                           

نقالن عف أكـر زعيتر أكراؽ خاصة عير -97القيادات كالمؤسسات السياسية ص-نقالن عف  بياف نكييض الحكت-خيرية قاسميو 1
 1919شباط -5-3-6كثيقو-1مجمكعة -منشكره محفكظة في مؤسسة الدراسات الفمسطينية

 15ص-سبؽ ذكره-عبد الستار قاسـ 2
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ف الكسط العربي كاإلقميمي كاف يمر بحالة مف اإلضطراب كالفكضى السياسية ،غير كطنية  ،كا 
كذلؾ كانت حككمة في ظؿ أنظمة ال يعكؿ عمييا كثيران في مجاؿ  ،كمحاكالت إعادة التشكؿ

اسية كاف فقد أسس عدد مف الجمعيات كاألحزاب السي ،كميما يكف مف األمر ،العمؿ الكطني
 .1أكليا ظيكران الجمعية اإلسالمية الكطنيو

كذلؾ شيدت مرحمة الثالثينيات مجمكعة مف التطكرات السياسية التي ساعدت عمى تطكر  
كما ،كذلؾ شيدت مرحمة الثالثينيات مجمكعة مف التطكرات السياسية لدل الفمسطينييف،الرؤية

يف ىذه التطكرات تأكد رجاالت الحركة كمف ب ،ساىمت في خمؽ تعددية حزبية عمى أسس جديدة
كارتفاع كتيرة العمؿ الدبمكماسي  ،الكطنية أف بريطانيا ىي العدك األكبر لمشعب الفمسطيني

حساس جيؿ الشباب أف أسمكب المجمس  ،الفمسطيني كالتفكير الجدم في أساليب نضالية جديدة كا 
 .2كالنشاشيبية لـ يعد يناسب طبيعة المرحمة النضالية

كاف مف المتكقع أف ينشط العديد مف األشخاص في مختمؼ المكاقع في  ،مرحمة الفراغ  لسد 
كألف مرحمة الفراغ عبارة عف مرحمة تيو كبحث عف الذات  ،سبيؿ حشد الطاقات باتجاىات محددة

 ،كالجمعيات الخيرية ،كاليكية كالمستقبؿ فإنيا تشيد إجتيادات كثيرة كتتبمكر في أطر مختمفة
 .3كالتنظيمات السرية ،السياسيةكاألحزاب 

 التي أعمنت أف ىدفيا المحافظة عمى حقكؽ أبناء  ،تأسست الجمعية اإلسالمية المسيحية
حياء العمـ  ،كاألدبية ،الكطف المادية كترقية شؤكف الكطف الزراعية كاإلقتصادية كالتجارية كا 

كأخذت  ،تمؼ المدففتحت الجمعية خمسة عشر فرعان ليا في مخ ،كتيذيب الناشئة الكطنية
قامة دكلة  ،عمى عاتقيا ميمة تقديـ اإلحتجاجات لمسمطة المحتمة بشأف تصريح بمفكر كا 

 .4كاليجرة الصييكنية المتكاصمة ،ييكدية في فمسطيف
مما دعا حاكـ إدارم نابمس إلى  ،أثارت ىذه الجمعية كفركعيا إىتماـ السمطات البريطانية

لكف الجمعية لـ تكف قادره عمى ،عمى إستقالؿ فمسطيفكصؼ أىدافيا بأنيا سياسية كتعمؿ 
 .5تخطي عممية اإلحتجاج كركنت بالتالي منتظرة فشؿ جيكدىا

                                                           

اليكية السياسية كالبناء الحضارم -رياض األسطؿ-نقالن عف-الفمسطينية في فترة اإلنتدابخالفات األحزاب -رفيؽ فيمي دكاس 1
 188-187ص-2008الطبعة الرابعة

منشكرات -الصراع السياسي داخؿ الحركة الكطنيةالفمسطينية-منكيؿ حساسياف-نقالن عف–المصدر السابؽ -رفيؽ فيمي دكاس 2
 57ص-1987القدس-البيادرات

 16ص-مصدر سبؽ ذكره-سـعبد الستار قا 3
-أكراؽ خاصة محفكظة في مؤسسة الدراسات الفمسطينية-عف أكـر زعيتر 81ص-ـ س-بياف الحكت–نقالن عف -عبد الستار قاسـ 4

 1918القدس تشريف أكؿ -1الكثيقو رقـ -المجمكعة الثانية
 81ص-عف أكـر زعيتر–عف بياف الحكت -16مصدر سبؽ ذكره ص-عبد الستار قاسـ 5
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 :قاـ عمى ىذا الحزب عدد مف الشخصيات الفمسطينية المعركفة عائميان حيث  الحزب العربي
أعمف ىذا الحزب أف أىدافو تتمخص في تحسيف األكضاع اإلجتماعية كاإلقتصادية 

فكاف نصيب ىذا الحزب الفشؿ  ،كاطنيف الفمسطينييف دكف اإلىتماـ باألمكر السياسيةلمم
 .1ألنو لـ يكؿ القضايا األساسية إىتمامو كليذا حؿ نفسو بعد أشير قميمة مف إنشائو

 رفع النادم  ،النادم العربي مف أجؿ الدفاع عف الحقكؽ الكطنية كتحقيؽ اآلماؿ القكمية
محمد  ،ككاف مف بيف أعضائو ،كشعار بالدنا لنا ،ة الصييكنيةشعار كحدة سكريا كمكافح

كيكسؼ ياسيف...الخ حيث إف ىؤالء  ،كخميؿ البديرم ،كأبك السعكد العممي ،أميف الحسيني
لـ يكف بمقدكرىـ قيادة مجتمع رجاؿ كمجتمع عائالت كلذلؾ فشؿ  ،كانكا مف جيؿ الشباب

 النادم.
 ككحدة  ،ىدؼ ىذا المنتدل إلى مكافخة الصييكنية،يالمنتدل األدبي: برئاسة جميؿ الحسين

كيكسؼ الخطيب كفخرم النشاشيبي  ،كاف أغمب أعضائو أبناء العائالت المعركفة،سكريا
ىذا كلـ يقـ المنتدل في سبيؿ  ،اني كفؤاد النشاشيبي كصميبا خكرمكحسف صدقي الدج

 2ففشؿ المنتدل.،تحقيؽ أىدافو إال بإحياء المناسبات
د مف الجمعيات كالنكادم عمى أسس المقكمات العائمية كانيا كانت تضـ أبناء قامت العدي

كفي تمؾ األحزاب كالمؤتمرات التي تقكـ عمييا كانت تضـ  ،العائالت التي يتكرر حضكرىا
عبارة عف  ،أم أنيا كانت تجمع بيف مختمؼ التكجيات العائمية ،فرقاء كخصكـ عائمية

ىذا األمر كاف جمي الكضكح في المؤتمر السابع آخر  ،ميةكتنقية أجكاء عائ ،إجتماع عائمي
ـ( حيث دعي إلى المؤتمر كؿ 1928) المؤتمرات العربية الفمسطينية كالذم عقد عاـ

الخصكـ العائمييف ككؿ صنكؼ الشخصيات المتعاكنة مع اإلنتداب البريطاني كالمنشغمة في 
ناسي الخالفات كلكي يؤكد المؤتمركف حرصيـ عمى ت ،عممية بيع األراضي

بحيث تتسع لكؿ األطراؼ  ،كاألحقاد العائمية قرركا تكسيع المجنة التنفيذية،الشخصية
 كسماسرة األراضي.3كاشترؾ فييا العمالء كالجكاسيس  ،كاأللكاف كاألشكاؿ

حيث  ،أما األشكاؿ السياسية )الشبو حزبية( فقد لعب البريطانيكف دكران بارزان في إيجادىا
 .فحاكلكا إستغاللو مف أجؿ تعميؽ الخالفات في البالد ،السياسيكجدكا الفراغ 

كعمييا أمثمة كثيرة كلكف منيا مف يحمؿ إسـ )الجمعية العربية الييكدية( ك)الجمعية 
كىذا الحزب نشطت الصييكنية في  ك)الحزب الكطني العربي( اإلسالمية الكطنية(

الحزب تنفيذ مآربو ث حاكؿ حي،ككجدت مف الشخصيات الفمسطينية متعاكنيف ،إقامتو
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)كحزب  ،كية عمى قبكؿ تصريح بمفكر تحت غطاء التطكير اإلقتصادمضالسياسية المن
مخمص ليـ )كالحزب حيث كصؼ البريطانيكف رئيسو بأنو ،الزراع ( تحت حجج إقتصادية

كمف الكاضح أف ىذه األشكاليات السياسية لـ تسطع إستقطاب  ،الحر الفمسطيني( كغيرىـ
 ير كذلؾ لسببيف:الجماى

كبالتالي لـ يكف البديؿ ،األكؿ: أف بعضيا كاف مدعكمان مف البريطانييف كمتعاكنان معيـ
 لمقيادات العائمية العاجزة.

 1كالثاني:ىك عدـ قدرة البعض اآلخر عمى طرح خيارات عممية لتحقؽ الخالص الكطني
 
 : المقاومة الثورية والمسمحة في فمسطينالمطمب الثالث :  
 

 تعرض أحد الصييكنييف لمعمـ  2نتفاضة النبي مكسى: كقد تفجرت األحداث بسببإ
ككانت  ،ككاف يحمميا المحتفمكف بمكسـ النبي مكسى ،السكرم كصكرة الممؾ فيصؿ
كمخططات  ،التي شيدتيا فمسطيف ضد الصييكنية ،مف أىـ ردات الفعؿ المباشرة
كانقمب المكسـ  ،بات داميةحيث قامت اضطرا،الفترة اإلحتالؿ البريطاني في ىذه

لى اإلصطداـ  بالييكد كالبكليس البريطاني أدل إلى كقكع  ،إلى تظاىرات عنيفة كا 
 .3عدد مف القتمى كالجرحى بيف الييكد كالعرب

 منيا: )مكسـ النبي مكسى( كىناؾ تعدد مصادر حكؿ
كخطب  ،كمبينما كانت كفكد القرل محتشدة بالقدس لممشاركة في ىذا المكسـ الديني السن

كالحاج أميف  ،مثؿ مكسى كاظـ الحسيني،في ىذه الحشكد عدد مف رجاالت فمسطيف
حيث تتطكر إلى مياجمة الجماىير  ،فأليبكا حماس الجماىير ،كعارؼ العارؼ ،الحسيني

ككاف أف انفجر المكقؼ كاتسعت اإلشتباكات لتشمؿ مدينة  ،لمييكد في الخميؿ
 .4كد كاستشياد خمسة مف الفمسطينييفاسفرت عف خمسة قتمى مف اليي،القدس

انعكست رغبة الناس في مقاكمة التآمر ضدىـ في انتفاضات كانت تنفجر بيف الحيف 
حيث جاء الفمسطينيكف مف كؿ مكاف إلى القدس في ذلؾ العاـ كما جرت العادة  ،كاآلخر
ؼ يؽ أىداككما يبدك أف بعض الشباب القيادييف حاكلكا إستغالؿ المناسبة لتحق ،لإلحتفاؿ
الحاج أميف كبعض القيادات حكؿ مكضكع  ،إشترؾ فييا كفعالن قامت حممة تكعية ،سياسية
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ككذلؾ  ،حيث أثار الييكد العرب بمظاىرة مضادة،كضركرة كحدة سكريا ،مسألة اإلستقالؿ
كبذلؾ  ،اإلصطدامات الدامية كأحداث العنؼفعؿ البريطانيكف بإطالؽ الرصاص فحصمت 

كعمى الرغـ مف أف  ،كاجية بيف الييكد كبيف المتآمريف عمى مستقبميـتككف قد حصمت الم
إال أنيا أفرزت قيادة مكسى كاظـ الحسيني الذم حكـ عميو  ،اإلنتفاضة لـ تتطكر إلى ثكرة

كعارؼ العارؼ غيابيان بالسجف عشر سنكات مع األشغاؿ الشاقة بتيمة تدبير 
 1اإلضطرابات.

 عمى مركز اليجرة الصييكني في 2الثكار ـ ىجـ1921نتفاضة يافا: في عاـ إ
كقد كقفت القكات  ،في يافا كطكلكـر كعمى بعض المستعمرات الييكدية،فايا

كما كصمت إلى يافا بارجتاف  ،العسكرية البريطانية كالبكليس إلى جانب الييكد
حربيتاف بريطانيتاف إلرىاب السكاف كاستمرت المعارؾ خمسة عشر يكمانكأسفرت 

 ،( فمسطينان كعربيان 50كاستشياد ) ،( منيـ150( ييكديان كجرح )50عف مقتؿ )
كفي  ،كرافؽ الثكرة اضطرابات كتظاىرات في سائر مدف فمسطيف ،( منيـ75كجرح )

( 30) أسفرت األحداث عف مقتؿ ،مصدر آخر عدد الشيداء كالجرحى مختمؼ
اس )تكم كتألفت عمى األثر لجنة برئاسة السيد ،( مف العرب10ييكديان ك)

كرأم آخر  ،3لمتحقيؽ في أسباب الثكرة ،ىايكرافت( قاضي القضاة في ذلؾ الحيف
كقعت شرارة اإلنتفاضة عندما إعتدت مجمكعة مف الييكد المحتفميف بعيد العماؿ  :4

كحدث إطالؽ نار عمى ،عمى الفمسطينيف القاطنييف في حي المنشية بمدينة يافا
( 24( منيـ كجرحكا )13) ؿ الييكد كقتمكاالذيف ىاجمكا بدكرىـ مناز ،المارة العرب

كمع  ،ثـ إتسعت اإلشتباكات لتغطي أجزاءعديدة مف شماؿ فمسطيف،مف أصؿ مائة 
 )بتاح تكفا( قاـ ثالثة آالؼ عربي بمياجمة مستعمرة ،إتساع اإلنتفاضة خارج يافا

كاسفر عف ،كتصدت ليـ قكة بريطانية بمساعدة الطيراف الذم قاـ بقصؼ المياجميف
كمف جية أخرل  ،( جريحا12( ك )4( جريحان فيما فقد الييكد)15شييدان ك) (28)

( منيـ 50) قاـ الييكد بأسر العرب المكجكديف عندىـ في مستعمرة)بتاح تكفا( كقتمكا
ككاف بيف  ،كباآلالت القاطعة ،ككجد مف بيف القتمى مف قتؿ حرقان بماء الفضة

كجيردف مف  ،كبيقرت بطكنيف ،يفكبنات ىتكت أعراض ،نساء كأطفاؿ ،الشيداء
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كحسب . 1كبمغت ىذه األخبار حد التكاتر كثبتت بتقارير األطباء ،مالبسيف
 كقتؿ مف العرب (164( كجرح)47اإلحصاءات الرسمية البريطانية قتؿ مف الييكد )

ففي اليكميف  ،( كيبدك أف ىذه األرقاـ أقؿ مف العدد الحقيقي73( كجرح )48)
( كما يظير أف اإلحصائية لـ تشمؿ 130) ( كجرح40) الييكد األكليف فقط قتؿ مف
 2.( الذيف قتمكا في مستعمرة )بتاح تكفا(50الشيداء العرب )

 كفي  ،إنتفاضة البراؽ: إف حائط المبكى جزء مف الحائط الغربي لمحـر الشريؼ
 داخمو مف جية ساحة الحـر القدسي غرفة يعتقد أنيا المكاف الذم ربط فييا البراؽ

كفي إعتقاد  فعيًرؼ الحائط باسـ )البيراؽ( ،( ليمة اإلسراء""مطية سيدنا محمد )
فاعتادكا  ،الييكد أف حائط المبكى جزء مف الحائط الخارجي الغربي لييكميـ القديـ

قامة الصالة بإذف المسمميف الذيف يعتبركف الحائط كجكاره جزءان مف الحـر  زيارتو كا 
ف المادة ،الشريؼ اإلنتداب قضى  ببقاء الحالة الراىنة في األماكف مف صؾ  12كا 

أف جمبكا مساء بلكف الييكدإعتدكا عمى ذلؾ ،عميو المقدسة عمى ما ىي
كأقامكا ستاران يفصؿ  ،أدكات جديدة لممبكى ،يكـ عيد الكىفارة عندىـ 1928\9\23

نما  ،ككاف ىذا يناقض مبدأ الحالة الراىنة،كنفخكا في األبكاؽ ،كالرجاؿ بيف النساء كا 
ككضعيـ أماـ األمر  ،ارادكا بذلؾ إختبار مدل تمسؾ الفمسطينييف بالحالة الراىنة

كآلكا عمى أنفسيـ إال الدفاع عف  ،فألفكا جمعية حراس المسجد األقصى ،الكاقع
  3البراؽ كاألقصى الشريؼ.

بكا فأ ،أمران لمييكد بنزع الستار ،فاصدرت السمطات تيدئة لممشاعر ،كعـ اليياج البالد
كسارت حشكد الييكد بتظاىرة صاخبة نحك الحائط حيث رفعكا العمـ  ،كاعتدكاعمى البكليس
خرج  ،كفي اليكـ التالي كاف يكـ المكلد النبكم الشريؼ ،)الحائط حائطنا( الصييكني كىتفكا

 ،فعـ اليياج ككقعت إشتباكات فردية،المسممكف مف صالة الجمعة بتظاىرة عنيفة نحك البراؽ
كقامت بيجمات في  ،غادرت الجماعات اليائجة ساحة الحـر ،معة التي تمتياكفي الج

 ،كسرعاف ما عـ التكتر فمسطيف كميا ،إمتدت مف القدس إلى ضكاحييا ،أماكف مختمفة
عدا  ،( ييكديان 60كأسفر اليجكـ العربي الفمسطيني في مدينة الخميؿ عف مقتؿ أكثر مف )
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)الثكرة(  كامتدت اإلضطرابات ،الجرحى الييكدس كاف ىناؾ عدد مف مكفي ناب ،الجرحى
 ،كاستبسؿ الفمسطينيكف في إقتحاـ المستعمرات الييكدية ،كعكا ،كيافا ،كحيفا ،إلى بيساف

ككانت القكات  ،( ييكديان بيف قتيؿ كجريح50) كحدث ىجكـ في صفد أسفر عف كقكع نحك
ت البريطانية قكات مف مصر كاستقدمت السمطا ،البريطانية تساعد الييكد عمى الفمسطينييف

( 130كقد قدرت السمطات الرسميةإصابات الييكد بنحك) ،لحماية الييكد ،عمى إستعجاؿ
كاعترفت  ،( جريحان 240( قتيؿ ك)116) بينما قدرت مف العرب،( جريحان 340ك) ،قتيؿ

 1السمطات بأف معظـ إصابات العرب كانت عمى أيدم  القكات العسكرية.
حكمان باإلعداـ عمى عشريف  ،لمناسبة ثكرة البيراؽ ،يطانية في فمسطيفرت المحاكـ البر أصد

كمحمد  ،ثـ حكؿ الحكـ عمييـ إلى السجف المؤبد ما عدا ثالثة )فؤاد حجازم ،فمسطينيان 
بشجاعة كرجكلة  1930\6\17 كعطا الزير( كاجيكا عقكبة الشنؽ في سجف عكا ،جمجكـ

)السير كالتر  إسميا لجنة شك لتقصي الحقائؽ(كبعدىا طبعان لجنة تحقيؽ ) ،كىتاؼ لكطنيـ
 2شك(.

ألسباب كطنية قبؿ  ،عمى الرغـ مف أف عددان مف الفمسطينيف دخمكا المعتقالت البريطانية
ألف اإلنتفاضة كانت كبيرة كمخيفة  ،إال أف إنتفاضة البراؽ ذات أىمية خاصة ،ـ1929عاـ

قبؿ الفمسطينييف أف تككف نقطة  ككادت فيما لك تـ إستغالليا بشكؿ مؤثر مف ،كدمكية
لكف الفشؿ لـ يمغ أىميتيا كبقيت عنكانان لقدرة الشعب الفمسطيني عمى  ،تحكؿ تاريخية

حيث تحكلت أقكاؿ الشيداء إلى جمؿ تاريخية  ،العطاء كالتضحية كالدفاع عف المقدسات
مت في كقي ،فما زاؿ الشعب يردد كممات فؤاد التي صاغيا شعران  ،ذات مدلكالت كطنية

 3كالتضحية مف أجؿ الكطف. ،الشيداء أشعار خمدتيـ كأشادت بشيادتيـ
:الشيخ عز الديف القساـ سكرم الديف القساـ(رحمو اهلل)عز  الشييدـ(1936)ثكرة 
كاشترؾ في ثكرة  ،تمقى عمكمو في األزىر،مف بمدة جبمة التابعة لقضاء الالذقية،األصؿ

 ،ـ كاشتغؿ في التدريس في جامع النصر1922\2\5ثـ ىبط حيفا في  ،العمكييف في سكرية
 ،كانضـ إلى جمعية الشباف المسمميف ،كما اسس مدرسة ليمية لتعميـ األمييف مف المسمميف

كيعمـ أنيا  ،)يشعر( بخطر الصييكنية ككاف رحمو اهلل يحس ،ككاف رئيسيا كحامؿ رايتيا
كيبث الركح  ،كلىـ الشعث ،ةفكاف يدعك إلتحاد الكمم ،كاصمة  إلى ما تريد مف أرض الكطف

 ،العكدة إلى تعاليـ السمؼ الصالحبمناديان  ،داعيان إلى الكحدة ،الكطنية في نفكس الناس
))أف عرب فمسطيف بحاجة  منذران بنتائج الشقاؽ كالتمزؽ كرأل رحمو اهلل ،منددان باإلختالؼ
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كتكاعد مع  ،فقدـ نفسو قربانان  ،إلى درس في التضحية(( يجمع كممتيـ كيجمع صفكفيـ
 ،كتعاىدكا أف يقدمكا حياتيـ في سبيؿ أرض الكطف ،بعض أصدقائو عمى حمؿ راية الثكرة

كأنيا ستككف مقدمة لصراع  ،كقد فطنكا إلى أف ىذه التضحية ستحمؿ أكمياكتنبت أثمارىا
 .1يككف فيو لمحؽ غمبة عمى الباطؿ ،كجياد رائع ،عنيؼ

كاف الشيخ ،ات العشائرية عمى كالئـ المندكب الساميفي الكقت الذم كانت تتزاحـ فيو القياد
فأيقف أف  ،القساـ يعد رجاالن مف أجؿ معركة شعبية مسمحة ضد البريطانييف كالصياينة

نما عبارة عف عممية تسير بطريقة مبرمجة ككفؽ  ،عممية صيينة البالد ليست مجرد نكتة كا 
ينييف ليست إال محاكالت لمتستر كايقف أف كؿ عمميات التيدئة لمعرب الفمسط ،خطط جاىزة

بشكؿ منظـ كتسريب الييكد كتسييؿ إنتقاؿ األراضي ليـ كتسييؿ  ،عمى ما يجرم بالخفاء
))كليذا كجد أنو مف السخؼ كالتفاىة أف يمجأ العرب  عممية تنظيميـ كتدريبيـ كتسميحيـ

 .2لذاتإلى بريطانيا يستجدكنيا مف أجؿ الحصكؿ عمى حقكقيـ((كيجب اإلعتماد عمى ا
 كمف منطمؽ أف ما أيخذى بالقكة ال يسترد إال بالقكة.

خرج الشيخ عز الديف القساـ كمعو ثمانية مف رفاقو كاصطدمكا بقكة تفكقيـ عددان كعدة 
كحمد بك  ،كحنفي عطية أحمد ،كمصطفى الزيباكم،الشيخ يكسؼ عبد اهلل كسالحان كىـ:
كأسممكا أنفسيـ لحكـ  ،ة الشيخ القساـىؤالء األبطاؿ تـ ليـ ما ارادكا برفق ،قاسـ خمؼ

الشيخ نمر  كقبض الجند عمى كؿ مف: ،اهلل)فاستشيدكا( كارتقت أركاحيـ إلى بارئيا
ككاف ذلؾ في الثمث األخير  ،كمحمد جابر ،كمحمكد الزرعيني ،كداكد الخطاب ،السعدم
 انكا يريدكنياالميتة التي ك ،ىكذا مات الشيخ القساـ رحمو اهلل كرفاقو ،ـ(1935) مف عاـ

في سيؿ مف  ،)الشيادة( كاستبسمكا حيث قاتمكا قتاالن مستميتان باعكا فيو أركاحيـ رخيصة
 3سيكؿ مدينة جنيف.

ـ لحظة إستشياد القساـ كلكف منذ لحظة تشييع 1935\4\19الكاقع أف الثكرة لـ تبدأ في 
 ،األعالـ كالراياتحيث شيعو أىالي حيفا بنسائيا كشيكخيا رافعيف  ،جثماف الشيخ الشييد

 ةحيث أتت حركة القساـ كمف ثـ استشياده إلى تكبيؿ الحرية السياسية لمزعامة الفمسطيني
كقد كجد الزعماء  ،التي إعتمدت عمى أساليب اليدكء كالتركم ككسيمة ميثمى لتحرير البالد

كقد  ،يفمما أجبرىـ عمى تخفيؼ تقربيـ مف البريطاني ،متخمفيف ثكريان أماـ الناس ،أنفسيـ
بالغو مطالب  دفع ىذا األمر زعماء األحزاب الفمسطينية إلى اإلجتماع بالمندكب السامي كا 
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ال أكقعت السمطة البريطانية ىذه الزعامات في مأزؽ يصعب  مف المفركض تحقيقيا كا 
 .1الخركج منو كقد يقضي عمى نفكذىـ

خمان قكيان بعد مقتؿ حاكـ لكف بحدة أقؿ كلكنيا أخذت تكتسب ز –ثكرة القساـ -إستمرت الثكرة
اإلضراب الشيير _الذم  (ـ،  حيث دار في ىذه الفترة ما بيف إنتياء1937الناصرة  عاـ )

عضاء المجنة العربية العميا )مدتو كانت ستة شيكر(_ كالزخـ الثكرم الجديد أدعا اليو 
كالتي كاف قيؽ إلى البالد،  بعض المتغيرات عمى رأسيا اكتفاء بريطانيا بارساؿ لجنة تح

. كىناؾ عدة متغيرات عمى كضع الثكرة سنتحدث 2نيا زيادة تمييع المكقؼ الشعبيأمف ش
 عنيا في بداية الباب القادـ قبؿ حدكث النكبة.   

))ككذلؾ جعؿ اهلل مف جثة القساـ اليامدة كطنان يشعر بالحرية  مما قيؿ في الشيخ القساـ
يكد المكت يتمقاه حتى أفاض الحياة عمى بؿ يا لو مف جسد لـ ،كيميد لذكرل التضحيات

 3ىؤالء الذيف يعيشكف عمى األرض مف غير أف يفطف كاحد منيـ إلى أضكاء الحياة((.
يا  ،كغمرىا بالتضحية في سبيؿ الكطف،))كيا لو مف ميت ظمؿ جبينو الشاحب دينيا الناس

 4ء العربية((.لو ساكتان في سككًتو مف البالغة كالبياف ما ليس في خطب الناس كبيمغا
 5قصيدة لمشاعر مطمؽ عبد الخالؽ

 يا شييد الديف كالكطف      كعظيمان ثار لـ ييف
 أنت حيه في ضمائرنا      أنت ال تفنى مدل الزمف

كباستشياد الشيخ عز الديف القساـ نطكم صفحة رائعة مف صفحات الجياد العربي 
ستقبؿ اآلخرة الخالدة تاركان لمف بعده حيث ترؾ القساـ الدنيا الزائمة كا،الفمسطيني المكٌحد

مناديا بالعكدة  ،جذكر الثكرة الخالدة كمفاىيـ الكحدة كالتكحد في الكممة كعمى الحؽ كالمكقؼ
 إلى تعاليـ السمؼ الصالح بالجياد.
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 االستعمار وردود الفعل العربية الشعبية وأثره عمى المجتمع الفمسطينيالمبحث الثالث :  
 : نشوء الصييونية وطبيعتيامب األول : المط 

ىي فكرة استعمارية عدكانية ظيرت في أكركبا في عصر صعكد حركة اإلستعمار  الصييكنية
كتبمكرت في حركة  ،في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ،العالمي كاإلستيطاف األكربي

محكلة الييكدية  ،بالقكمية قامت الصييكنية عمى مزج الديف،في أكاخر ذلؾ القرف سياسية منظمة
تيدؼ إلى جمع ييكد العالـ فكؽ أرض شعب  ،دينية-مف مجرد ديانة سماكية إلى رابطة سياسية

لـ  ،كفي بحثيـ عف األرض المطمكبة لالستيطاف الصييكني ،آخر في دكلة ييكدية خاصة بيـ
بالد عديدة  ،ؿبؿ شمؿ كلك بتركيز أق-يقتصر تفكير بعض قادة الصييكنية عمى فمسطيف كحدىا

فريقيا كأمريكيا ال كلكف الحركة الصييكنية عادت كحصرت ىدفيا  ،تينيةالأخرل في آسيا كا 
بدعكل أف فمسطيف ىي أرض الميعاد التي كعد  ،االستعمارم االستطياني في فمسطيف كجكارىا

 1اهلل بيا شعبو المختار.
ية األكركبية عمى قاعدة دفي القرف التاسع عشر تضافرت عكامؿ ذاتية في التجمعات الييك 

لتيحرؾ )الفكرة الصييكنية(  ،كعكامؿ أكركبية عامة في إطار المسالة الشرقية ،المسألة الييكدية
كقد تبمكرت الفكرة  ،العممي )المشركع الصييكني( كتنتقؿ بيا مف المجرد إلى المممكس في
ألكركبي منذ القرف السادس التي انتشرت في المناخ ا،الصييكنية في حاضنة األفكار اإلسترجاعية

كترعرعت في األجكاء السياسية التي سادت أكركبا في القرف التاسع عشر)أجكاء  ،عشر
 2االمبريالية(

إذ نشأت كترعرعت في أجكاء  ،فكران كممارسة ،في الجكىر الصييكنية حركة أكركبية الجذكر
كألنيا  ،طاب ديني ييكدمكقد غطت مقكالتيا بخ ،في القرف التاسع عشر ،القكميات األكركبية

بمزاعـ كمقكالت زائفة سكاءن  ،كاف ال بد مف التمكيو عمى الجكىر فييا ،حركة مفتعمة كمصطنعة
))الدكلة القكمية تحؿ المسألة القكمية(( أك لناحية تجسيدىا  لناحية المضمكف في الفكرة السياسية
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ؿ األكركبية في بقاع متعددة مف في الكاقع عبر اإلستعمار االستيطاني الذم سبقتيا إليو الدك 
ك)أرض  كقد تقدمت الصييكنية عمى قاعدة االسترجاع مف منطمؽ )شعب اهلل المختار(،العالـ

فكاف ال بد لحركة مف ىذا  ،ك)عكدة الشعب المختار إلى كطنو( أما في الممارسة العممية الميعاد(
س ،النمط أف تعتمد عمى أسمكب التآمر السياسي كالدبمكماسي لتمرير  ،تغالؿ التناقض بيف القكلكا 

 1ذم الطبيعة المزدكجة )الييكدية  كاإلمبريالية( ،مشركعيا
 
  : )اإلستعماري( ردود الفعل الشعبية عمى المشروع الصييونيالمطمب الثاني :  

ينطكم عميو  لما ي عف معارضتيـ لممشركع الصييكني،عبر عدد كبير مف كبار ميالؾ األراض
خاصة كأف  مف أف يتـ بيع أراضو عمى أيدييـ،كلكف ىذا لـ يكف مانعان يـ، مف تيديد لمصالح

 .2معظميـ يقيـ في المدف كفي خارج فمسطيف غالبان 
أدل مشركع اإلستيطاف إلى إحتداـ الصراع بيف الفالحيف العرب كالمستكطنيف الييكد،  عممان أف 

تخذ شكؿ معارضة كاعية لممشركع ردكد الفعؿ األكلى، عمى ىذا اإلستيطاف ظمت متقطعة،  كلـ ي
الصييكني أك تتخذ طابعان سياسيان، كقد أرجع الكتاب الييكد أسباب ىذه النزاعات إلى جيؿ 
المستكطنيف بالمغة العربية كعادات كطبائع العرب، أك إلى األخطاء التي ارتكبيا المستكطنكف 

 .3كأساليب الخداع كالغش كالرشكة التي اتبعكىا في شراء األراضي
الييكدييف التي راحت تأخذ شكؿ صدامات  عؿ العربية ضد اليجرة كاإلستيطافكقد كاف لردكد الف

اثر كاضح في إصدار القرارات كالقكانيف العثمانية الخاصة  كىجمات عمى المستكطنات الييكدية،
نية عاـ فالقكانيف التي أقرتيا الحككمة العثما ستكطنيف مف اإلستيطاف في فمسطيف،بمنع الييكد الم

ـ( عمى سبيؿ المثاؿ صدرت بعد قياـ الفالحيف العرب المطركديف مف )الخضيرة( ك)بتاح 1887)
ـ( اضطرت 1906كفي نياية عاـ ) مغتصبة التي أيجمكا عنيا بالقكة،تكفا( بمياجمة قراىـ ال

ة كأيد اليجر  ـ( متصرفان لمقدس،1904م عيف عاـ)السمطات العثمانية إلى نقؿ )رشيد باشا( الذ
 . 4الييكدية عالنية،  مف منصبو نتيجة الشكاكل العربية ضده

كتصاعدت المكاجية بيف الفالحيف العرب كالمستكطنيف الييكد مع كصكؿ الدفعة الثانية مف 
ـ( التي ينتمي 1905-1904) اليجرة الييكدية إلى فمسطيف مف ركسيا كأكركبا الشرقية ما بيف

)احتالؿ األرض كاحتالؿ العمؿ( فقد قاـ  ف( كرفعكا شعارم)بكعالي تسيك  معظـ أفرادىا إلى حركة
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مستكطنك ىذه المكجة مف طرد الفالحيف كالعماؿ العرب مف المستكطنات الييكدية التي كانكا 
يعممكف فييا، كبدأكا حممة لتنظيـ الحراسة الييكدية المسمحة لممستعمرات الييكدية، تكممت بتشكيؿ 

 .1أك بداية حركة الدفاع الذاتي الييكدم-الحراس الييكد-)نظاـ الياشكمير
كلـ تنقطع المكاجية بيف الفالحيف العرب الفمسطينييف كالمستكطنيف الييكد طكاؿ السنكات التالية،  
كصارت تتعدل منطقة طبرية كالجميؿ إلى المستكطنات القريبة مف يافا، ففي أكاخر عاـ 

)رحبكت( استخدـ  كقة( كمستعمرة ديرافـ( كقعت اشتباكات كاسعة بيف أىالي قرية )زرن1914)
 .2فييا السالح ككقع بعض القتمى كالجرحى مف الطرفيف

ـ( جمعيات مناىضة 1913كنتيجة تنامي اإلحساس بالخطر الصييكني راحت تظير عاـ )
لتي بيركت ا انية مف بينيا )جمعية فمسطيف( فيلمصييكنية في مناطؽ متفرقة مف الدكلة العثم

في جامعة بيرك األمريكية أبرزىـ )أحمد سامح الخالدم( كما  ب فمسطينييفتأسست عمى يد طال
 .3كاستانبكؿ تصارت تبرز جمعية لمشبيبة الفمسطينية في عدد مف المدف مثؿ يافا كبيرك 

 
 : موقف النواب العرب الفمسطينيين من المشروع الصييونيالمطمب  الثالث :  

كيا الفرصة لمييكد كي يمارسكا نشاطيـ بحرية أكثر في تر  ـ(1908أتاحى العيد اإلتحادم بعد )
ـ( 1909مف قبؿ،  كأخذ النكاب العرب في مجمس المبعكثيف يثيركف قضية فمسطيف منذ عاـ )

كقد كانت أسفرت عممية اإلنتخاب لممبعكثيف التي جرت عف فكز ثالثة مرشحيف عف متصرفية 
-كسعيد الحسيني-كحافظ السعيد-ي الخالدمركح-القدس يمثمكف األثار اإلسالمية البارزة فييا ىـ
الشيخ أسعد –كعف لكاء عكا -الشيخ أحمد الخماش-أما في كالية بيركت فقد فاز عف لكاء نابمس

 .4شقير
ـ( كدار خالؿ النقاش 1911) نكقشت المسالة الصييكنية في جمسة المبعكثيف لممرة األكلى عاـ

كاب المعارضة التركية الذم انتقد سياسة جاكيد كتكلى إثارتيا أحد ن حكار حكؿ ميزانية الدكلة،
كزير المالية المحابية لمصييكنية، مستنتجان أف الحككمة تنفذ سياسة الصييكنييف، كتسمح ليـ 

حتى يتكصمكا إلى تأليؼ مممكة ييكدية ىناؾ،  كمما يثير  بشراء األراضي في فمسطيف،
رب أصحاب العالقة المباشره بالمكضكع( اإلستغراب أف حممة المعارضة ىذه )أنيا لـ تتعرض لمع
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–د أف النكاب العرب لـ يأخذكا المبادرة في ىذه المناقشة، كاكتفى ركحي خال-كمف جية أخرل
 .1عمى دفاع )مبعكث سالنيؾ( عف كالء الييكد لعثمانيتيـ بإبداء اإلعتراض -مبعكث القدس

عنيفة عمى  حي الخالدم حممةـ( شىفى رك 1911كفي الجمسة التي عقدىا مجمس المبعكثيف عاـ )
مبعكث القدس –كبيف حافظ السعيد  رة بمصالح العثمانييف في فمسطيف،ألنيا ضاالصييكنية، 

أف حركة اإلستعمار الييكدم في فمسطيف مستمرة منذ ثالثيف عامان عندما كاف عددىـ في -الثاني
كيممككف ( 100000( ييكدم في ذلؾ الحيف كبمغ عددىـ اليـك )10000ذلؾ الحيف )

اشتركىا بمساعدة أغنياء الييكد رغـ الحظر المفركض،  مطالبان ( دكنـ مف األراضي، 100000)
الحككمة بأف تعمؿ عمى تكطيف الييكد في المناطؽ األخرل )غير فمسطيف( بشرط أف يقبمكا 

 .2الجنسية التركية
تحاديكف حؿ ـ( بعد أف قرر اإل1912كفي اإلنتخابات لمجمس المبعكثيف التي جرت عاـ )
فاز عف كؿ متصرفية -الحرية كاإلتالؼ–المجمس لممعارضة  التي كانكا يكاجيكنيا كبخاصة 

كأحمد عارؼ الحسيني،  كفاز في كالية -كعثماف النشاشيبي-ركحي الخالدم-القدس كؿ مف
ككانت الحممة اإلنتخابيو في -كأحمد خماش عف لكاء نابمس-عف لكاء عكا-بيركت أسعد شقير

كلكنيا لـ تتمكف بام طابع حزبي،  فقد -إلظيار المعارضة العربية لمصييكنية-ناسبة فمسطيف م
كجيت الدعكة النتخاب مرشحيف يقفكف في كجو خطر المياجرة الييكدية كرفع المظالـ عف 
المعاناة التي يعانييا المزارع العربي الفمسطيني كاألخذ بيده بصرؼ النظر عف ككنيـ اتحادييف أك 

 .3يفغير اتحادي
فاز عف متصرفية القدس كؿ  ـ(1914ة كاألخيرة التي جرت عاـ )كفي انتخابات الدكرة الثالث

كجميعيـ مف أنصار )جمعية  -كسعيد الحسيني-كفيض اهلل العممي-راغب النشاشيبي-مف
عف –كاميف عبد اليادم  -عبد الفتاح السعدم-اإلتحاد كالترقي( كما فاز في كالية بيركت كؿ مف

عف المجمس قد كعدكا  عف لكاء نابمس، كمع أف مبعكثي فمسطيف– كتكفيؽ حماد-لكاء عكا
ناخبييـ )بأف يبذلكا جيدىـ إلعادة  القيكد القانكنية السابقة كالتي كانت تحكؿ دكف امتالؾ الييكد 

كىك ما تجمى في ))التيمة((  يبدكا اآلماؿ التي انعقدت عمييـ،إال أنيـ خيبكا كما  في فمسطيف(
فإنيـ إذا عكثية يحمميـ عمى اختيار الصمت، عقدت عمييـ بأف احتفاظيـ الشديد بالمبالتي ان

ألف الصييكنيف يضحكف في إحباط مساعي  يكنية فال ينالكف النيابة ثانية،جاىركا ضد الصي
 .4خصكميـ بكؿ مرتخص كغاؿ
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 : )الصييوني(االحتاللالصحفيين الفمسطينيين من موقف المطمب الرابع : 

عبر العصكر المتعاقبة ال بد كأف تشير راحؿ التي مرت بيا الصحافة الفمسطينية كتطكرىا إف الم 
بأف ىناؾ عامميف اساسييف لعبا دكران ىامان في التأثير عمى مجريات طكر الصحافة الفمسطينية 

كىذاف العامالف بالتأكيد مرتبطاف  ،مف حيث مفيكميا كمضمكنيا كشكميا كبالتالي تطكرىا
 :1سياسي كاإلقتصادم كاإلجتماعي الذم مرت بو البالد ، كىمابالكضع ال

الد العربية، ظالمية العيد التركي فيما يتعمؽ بالنظاـ السياسي الذم كاف متبعان في الب .1
ك كىذا العيد عرؼ بالجيؿ كالتخمؼ سكاء عمى صعيد التعميـ ا كمف ضمنيا فمسطيف،

)الصحافة  د خميؿ العقاد في كتابو، كليذا يقكؿ أحمالبحث العممي أك تعميـ األخبار
لعمنا نستطيع أف نتخيؿ كاقع الصحافة الفمسطينية في ىذا العيد -العربية في فمسطيف(

 ككعكرة الطريؽ أماميا كمدل ما يمكف أف نطكر داخؿ ىذا اإلطار.
ستعمارم البريطاني الذم حؿ عمى فمسطيف في أعقاب الحرب العالمية األكلى الالعيد ا .2

ية ( حيث تكقفت الصحؼ كأعمنت حالة الطكارلء، كشيدت ىذه الفترة بداـ1917عاـ )
( ككطف كتحكيؿ البمد العربي )فمسطيف( إلى )إسرائيؿ الصييكنية العممية في فمسطيف،

 لمييكد.
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 ثالثالالفصل 
 النكبة الفمسطينية وبداية ظيور الجدل الديني والسياسي

 والمشاركة السياسية

 : 1948-1917الخمفية التاريخية لمنكبة من عام  لمبحث األول:ا
 األكضاع كاألخالقيات كمستكل الكعي الديني لمفمسطينييف قبؿ النكبة المطمب األكؿ:
 أنماط الحياة االجتماعية كالسياسية كأخالقيات العمؿ الجماعي لدل الفمسطينييفالمطمب الثاني: 
  بحؽ أىؿ فمسطيف ةالمجازر اإلسرائيميالمطمب الثالث: 

 المطمب الرابع: أحكاؿ الشعب الفمسطيني بعد النكبة
 

 المبحث الثاني: الجدل الديني والسياسي والقضية الفمسطينية
 المطمب األكؿ: ظيكر الجدؿ الديني كالسياسي

 في االسالـالمطمب الثاني: التعددية الحزبية 
 دينيالمطمب الثالث: مكقؼ حركة فتح مف الجدؿ السياسي كال

 السياسيالـ السياسي كالمسار التاريخي لإلسالـ إلسالمطمب الرابع: ا
 المطمب الخامس: الرؤية السياسية كالفكرية لحركة المقاكمة اإلسالمية )حماس(

 المطمب السادس: مكقؼ حركة حماس مف القكل اإلسالمية كمف منظمة التحرير الفمسطينية
 

 ركة السياسيةالمبحث الثالث : منظمة التحرير والمشا
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 المطمب األكؿ: نشأة منظمة التحرير الفمسطينية
 المطمب الثاني: الصراعات السياسية داخؿ منظمة التحرير

 المطمب الثالث: التعددية الحزبية السياسية في فمسطيف كنظاـ حكـ الحزب الكاحد
 حدالجدؿ بيف مفيـك ثقافة اإلشراؾ كالمشاركة في نظاـ الحزب الكاالمطمب الرابع: 

  
 

 
 

 
 

 م : 1948 – 1917المبحث األول : الخمفية التاريخية لمنكبة من عام 

 مقدمة:
اكدىـ شعكر بالتَّطير كر  ،العالمية األكلى بخيبة أمؿ كبرل أصيب الفمسطينيكف لدل انتياء الحرب

 ما كخصكصان  ،فاقيات السرية بيف الدكؿ الغربيةكال سيما عندما انتشرت أنباء االت ،كطكؽ السكء
قكمي لمييكد في  كارتعب الفمسطينيكف لما شاع مف احتماالت إنشاء كطف ،عرؼ عف كعد بمفكر

 ،منذ الثمانينات مف القرف الماضي ككاف ذلؾ ما تكقعكه مف أمر الصييكنية ،بالدىـ كأراضييـ
ف تزام ،معارضة لمصييكنية ،رغـ مف ضعفيا كانت عمى أقؿ تقديرلكف الحككمة العثمانية عمى ال

 ،في العالـ إلى احتضاف الصييكنية أقكل الدكؿ االستعمارية ،مع مبادرة بريطانيا العظمى ذلؾ
ككانت صيغة كعد بمفكر قد زادت مف الطيف ًبمو عندما أشارت إلى الفمسطينييف باعتبارىـ 

كرفض الفمسطينيكف  ،% مف السكاف92انكا يشكمكف كقتيا )تجمعات غير ييكدية( حتى كلك ك
 1لة أف االرتباط الييكدم بفمسطيف مف زمف النبكءات.رفضا باتا مقك 

ف يالتي تبطؿ حؽ الفمسطيني ،السياسيةقد خكؿ الصياينة األكركبيكف المعاصركف حؽ السيادة 
رأت أف تمنح التي  ،ؽ الفمسطينيكف عمى صمفة بريطانياكحن ،في كطنيـ الذم ألفكه منذ قركف

الظف كالكقكع ضحية الخداع بسبب ما كانت كازداد الشعكر بخيبة  ،بالدىـ إلى طرؼ ثالث
العربي مع بريطانيا ضد  كنظران لمتحالؼ ،تعيدت بو زمف الحرب لمشريؼ حسيف بريطانيا قد
كرد الفمسطينيكف عمى كعد  ،كبعدىا تـ تكقيع معاىدة فرسام كميثاؽ عصبة األمـ  ،اآلستانة

                                                           

-ـ1987-بيركت–مؤسسة الدراسات الفمسطينية  1948-1876التاريخ المصكر لمشعب الفمسطيني -قبؿ الشتات-كليد الخالدم 1
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بالحركة الكطنية العربية بقيادة الشريؼ بأف التصقكا أكثر فأكثر  ،بمفكر كنظاـ االنتداب المقترح 
 1حسيف .

دية ـ أينشئت الككالة الييك 1929في آب  :تعاظمت مخاكؼ الفمسطينييف في مناسبتيف متزامنتيف
مف الصياينة كغير  ،كؿ الجماعات الييكدية في العالـ لتمثيؿ ،التي نص عمييا نظاـ االنتداب

كلـ يكف  ،مظاىرة سياسية لـ يسبؽ ليا مثيؿ مثمت فيالصياينة معان أما المناسبة الثانية  فقد ت
لتي أدت ا ،ان بالمبكى المجاكر لمحـر الشريؼىناؾ أم مبرر ليا قرب حائط البراؽ المسمى ييكدي

 ة.إلى إضرابات كأحداث دمكي
كتكالت الثكرات كالمؤتمرات كالمفاكضات كتعييف لجاف تحقيؽ الكاحدة تمك األخرل حتى عاـ 

إلى  ،ـ1939كرة الكبرل( امتدت حتى عاـ )الث ف الفمسطينيكف في ثكرة عارمةحيث كا ،ـ1936
  2.سكية ترضي الصياينة كالفمسطينييفأف عقد مؤتمر لندف الذم لـ يتكصؿ إلى ت

ـ 1947\تشريف الثاني\29ففي  ،ير بخطى سريعة تجاه ذركة الكارثةأخذت المشكمة الفمسطينية تس
تحدة قراران يكصي بتقسيـ فمسطيف إلى دكلة ييكدية كدكلة أصدرت الجمعية العامة لألمـ الم

شاء اتحاد اقتصادم  بيف فضالن عف إن ،قدس كضكاحييامع كضع نظاـ دكلي لم ،فمسطينية
مؿ بو بالقدر نفسو الذم تي ،ف كغيرىـ مف العرب مف ىكؿ الصدمةذيىؿ الفمسطينيك  ،الدكلتيف

 3.الصياينة كالمتعاطفكف معيـ
ثـ مضى زمف كانت فيو فمسطيف دكرة  ،ث ما اصطمح عمى تسميتو النكبةحد ـ1948في عاـ 

رة شعب استعاد صكتو ثـ أتى زمف أصبحت فيو فمسطيف نب ،ي األرصفة العربيةاسطكانة في مقاى
 ،ران فاهكبئران فاغ ،حالة الفمسطينية بقعة زيت منتشرةثـ أتى زمف أضحت فيو ال ،كتحسس عضالتو

ثـ أتت لحظة خيؼ معيا عمى الجسد الفمسطيني  عمى تزاحـ كتدافع.. ،تحتشد عنده كؿ الًدالء
إذ باتت األـ الفمسطينية قطة تنقؿ أبناءىا  مف مكاف إلى  ،شد ىكالن مف التيو األكؿمف تيو شديد أ

 4.خالؿ أزماف تعاقبت كتداخمت ،افال مك
مف لكـ اآلخريف أك فأكثر  ،ًسني الصراع في حالة عدـ التكازفكقع الشعب الفمسطيني عمى مدل 

طاء الماضي كيصحح مسيرة األعداء الخارجييف كلـ يركز عمى أحكالو الداخمية ليستفيد مف أخ
كليذا كقع في أسر الميرجانات كالخطابات كالبيانات الرنانة التي تبدع في كصؼ  ،المستقبؿ

يطمع عمى كيسيؿ عمى مف  ،رات الكىمية التي حققيا ضد العدكالجبركت الفمسطيني كاالنتصا
دل الكىـ الذم بعض الكتابات الفمسطينية أك خطابات القادة  أك بيانات الفصائؿ أف يممس م

                                                           

 84ص-المصدر نفسو-كليد الخالدم 1
 87-84-بتصرؼ -المصدر نفسو-كليد ألخالدم  2
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لقد استمر الشعب كخاصة القيادات منيـ بنسج أكىاـ االنتصار  ،عشش في صفكؼ الشعب
 1كاستمرت إسرائيؿ في ابتالع األرض كبناء المستكطنات كبناء قدراتيا عمى مختمؼ الصعيد.

ر ؿ الشعب الفمسطيني ككافح كجاىد عبر ثمانيف سنة كنيؼ مف أجؿ درء الخطلقد ناض
نقاذ البالد نزؼ الدـ الفمسطيني غزيران عبر مراحؿ تطكر القضية الفمسطينية كسقط  ،الصييكني كا 
تحمؿ الشعب الفمسطيني كؿ اآلالـ  ،اء كعشرات آالؼ مضاعفة مف الجرحىعشرات آالؼ الشيد

ت كتخريب الزرع كحرؽ الشجر كاالعتقاالت كالتعذيب كاالعتداءات كاألحزاف مف ىدـ البيك 
كالتحؼ السماء كتحمؿ آالـ الصد  ،كتحمؿ تقطيع األكصاؿ كسمب األرض كالتشريد كالتشتيت

 2كالمنة كالتشكيو كالمالحقة.
ىب  ،ـ 1948لقد دفع الشعب الفمسطيني ثمنان باىظان مف أجؿ كطنو في مرحمة ما قبؿ عاـ 

لمظاىرات تارة عمى شكؿ أعماؿ احتجاجية كا ،مسطيني مراران في مكاجية األعداءالشعب الف
 3ـ.1936كتارة عمى شكؿ ثكرات مسمحة كقتاؿ كما حصؿ عاـ  ،كاإلضرابات كالميرجانات

في سنكات العشرينات  إف جميع الثكرات كاالنتفاضات التي قاـ بيا الشعب الفمسطيني
أما النضاؿ ضد السيطرة االستعمارية  ،اه المعادم لمصييكنيةعمييا االتجحيث غمب  ،كالثالثينات

ككبار  ،التي تمثؿ اإلقطاع ،افي كذلؾ عائد إلى طبيعة القيادة)بريطانيا( فمـ يتطكر بالقدر الك
كىـ كطرؼ ميحايد الذيف تعاممكا ،المالؾ الشعب الفمسطيني في النزاع ما بيف  مع بريطانيا كحى

فاكتسب نضاؿ  ،في التالشي في سنكات الثالثينياتمالن كيذا أخذ إال أف خ ،كالغزك الصييكني
 4الشعب الفمسطيني نطاقان شعبيان عامان حقا.ن 

 ،عة حركة التحرر الكطني في فمسطيففي العقد الثالث جرت بعض التحكالت الجدية عمى طبي
تزايد دكر  حيث ،ائالت البرجكازية ككبار المالكيفرغـ أف فئات القيادة بقيت حكران عمى الع

كذلؾ عائد  ،تزايد ممحكظ تجاه النضاؿ الكطني الفالحيف كالطبقة العاممة الناشئة كأخذ تأثيرىا في
كلتخاذؿ القيادة التقميدية التي تيراىف  ،ماعي كلتعاظـ خطر الغزك الصييكنيلزيادة الفرز االجت

لمسمح تشؽ طريقيا كأخذت ظاىرة الكفاح ا ،نتداب في حؿ التناقضات في فمسطيفعمى دكلة اال
ممثمة بالحركة القسامية كبديؿ ألسمكب العرائض كالنضاالت السممية كالكعكد الكاذبة التي كانت 

 5تقكـ بيا بريطانيا.
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كاعي ضد نظاـ االنتداب دخمت الحركة الكطنية في ىذه المرحمة في طكر النضاؿ اليادؼ كال
األساسية ليا كغدا ىذا االتجاه الجديد  كحددت كسب االستقالؿ الكامؿ بصفتو الميمة ،البريطاني

منذ بداية الثالثينات العامؿ الذم حدد كىج الحركة التحررية الفمسطينية كأكسبيا نطاقان كأفاقان 
 1أكسع.

كبعدىا  ،فيو حركة الشيخ عز الديف القساـ ىذا الكضع المتفجر كالذم شكؿ الرحـ  الذم نمت
ككمة االنتداب إلى المجكء لتكتيؾ المناكرة السياسية ـ دفع ح1939-1936الثكرة الفمسطينية مف 

عبر تشكيؿ لجنة تحقيؽ برئاسة  ،لتي أخذت تتسع في الريؼ كالمدينةلكضع حد لمحالة الثكرية ا
كحمايتيا بكصفيا أماكف  ،فالمكرد ببؿ كالتي أكصت بإنياء االنتداب البريطاني عمى فمسطي

كقد رفض الشعب الفمسطيني تكصيات ىذه  ،طانياككف الدكلتاف مرتبطتيف ببريبحيث ت ،مقدسة
نجاحان لكعد بمفكر في  إقامة كطف قكمي لمييكد في المجنة كاعتبرىا استجابة لألطماع الصييكنية كا 

يقاؼ اليجرة  ،فمسطيف نياء االنتداب كا  كبيع األراضي كطالب الشعب باالستقالؿ الكطني كا 
 2.لممؤسسات الصييكنية

تائج مما ساعد عمى تصاعد فمسطينية أبعاد المناكرة خاصة بعد نشر النلقد أدركت الجماىير ال 
فاضطرت بريطانيا إلى إصدار الكتاب األبيض كالذم تضمف في بعض البنكد  ،النضاؿ الكطني

ـ 1946ففي عاـ  ،مصمحة الشعب الفمسطيني دكف تخمي بريطانيا عف إستراتيجيتيا في فمسطيف 
)خطة  البريطانية-د بناءن عمى قرار مف المجنة األمريكيةحاكلت مرة أخرل تمرير مشركع جدي

كأخرل ييكدية تحت إشراؼ كاحدة عربية  ،خالؿ تقسيـ فمسطيف إلى مقاطعتيف الحكـ الذاتي( مف
ـ 1947كفي عاـ  ،قدس كمنطقة النقب خاصة ببريطانيامع االحتفاظ بمدينة ال ،بريطانيا

عمى جدكؿ أعماؿ دكرة خاصة لمجمعية العمكمية اضطرت بريطانيا التخاذ قرار بإدراج فمسطيف 
)مكقؼ بشأف فمسطيف( مما ترؾ الباب عمى مصراعيو لكؿ  لألمـ المتحدة مطالبة بتحديد

 3االحتماالت بما في ذلؾ تمديد فترة االنتداب.
في تكصيات لجنة  لمنظر ،ى شكؿ لجنة خاصة تمثؿ جميع الدكؿانعقدت ىيئة األمـ المتحدة عم

رفضكف كأعمف أف العرب ي ،العميا مزاعـ الصييكنية ففند مندكب الييئة العربية ،كليةالتحقيؽ الد
دكلة كأف الحؿ الذم يقبمو العرب ىك  ،كأنيـ سيقاكمكف التقسيـ بالقكة ،تقرير لجنة التحقيؽ بشقيو
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معمنا  ،ة الييكدية كجية النظر الصييكنيةثـ شرح مندكب الككال ،ديمقراطية تشمؿ جميع فمسطيف
 .1كمعترضان عمى ترؾ الجميؿ الغربي كالقدس خارج الدكلة الييكدية ،بكؿ تكصية التقسيـق

تفكح منيا رائحة المؤامرة األمريكية الصييكنية الغربية –كبعد انعقاد لجاف كمؤتمرات صكرية 
كذلؾ  ،ؿ عمى فضح الفكر الصييكني الرجعيالذم كاف يعم-كمضاؼ إلييـ االتحاد السكفيتي

أكبر ترسانة أسمحة في ذلؾ كىي التي تمتمؾ  ،ستقالؿب كتحريضو عمى الثكرة كاالبتكعية الشع
 ،ؿ الشباب عبر إشباعيـ بكممات مثؿكلكنيا عممت عمى تصدير ىذه الثقافات إلى عقك  ،الكقت

 ،ت الدخيمة عمى المجتمع الفمسطينيكالكثير مف المصطمحا ،اإلمبريالية كالتحررية ،الككلكنيالية
 .احة الفمسطينية )الحزب الشيكعي(د منيـ لمعمؿ في السكتجنيد العدي

( 13ك)،(صكتان إلى جانب التقسيـ33عقدت الجمعية العامة اجتماعان كجرل التصكيت فكاف )
حيث  ،بيذا تـ الحصكؿ عمى ثمثي األصكاتك  ،( أعضاء عف التصكيت10ده كامتنع )صكتان ض

% مف أرض 56دكلة ييكدية  تضـ ،دكلتيفقرارىا بتقسيـ فمسطيف إلى أكصت األمـ المتحدة في 
 2كعمى تدكيؿ القدس.،كنص القرار عمى اتحاد اقتصادم يربط بيف الدكلتيف  ،فمسطيف
كعندما كاف يتبيف أف أنصار التقسيـ ال يبمغكف الثمثيف  ،ر بالذكر أف تـ عقد أكثر مف جمسةكجدي

ندما كانت كفة العرب ـ( ع1947\2\24)في  يقرر إرجاء التصكيت لسبب أك آخر مثاؿ ذلؾ
ـ( كانت غير 1947\2\26كفي )  ،جيؿ الجمسة إلى ما بعد عيد الشكرىي الراجحة أعمف تأ

لية في الىام( إلى حيث نقمت القضية مف الييئة الخاصة )محكمة العدؿ الدك  ،مكتممة النصاب
المتحدة  لتنفيذ فاقترحكا استشارة ىذه المحكمة في صالحية األمـ  ،فسقط اقتراحيـ ،األمـ المتحدة

كذلؾ لتحيز السكرتارية  ،اف فسقط أك أيسقط اقتراحيـ أيضان أم نكع مف التقسيـ دكف استشارة السك
 3أمريكيا كاالتحاد السكفيتي. ،لمكقؼ السمبي لمدكلتيف الكبيرتيفالعامة لألمـ المتحدة  كا

سالمي عربي كاإلحيث تمثؿ ىذه الحرب اكبر مآسي التاريخ الفمسطيني كال م1948ككانت حرب 
% مف أرض فمسطيف تحت االحتالؿ 77إذ أنيا الحرب التي أدت إلى سقكط  ،)في ذلؾ الكقت(

نشاء كيانو الصييكني عمييا ،يالصييكن  4كتشريد نحك ثمثي شعب فمسطيف. ،كا 
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 : األوضاع واألخالقيات ومستوى الوعي الديني لمفمسطينيين قبل النكبة  المطمب األول:
 

اقتمعكا قد  ،رجاالن كنساءن كأطفاالن ككيكالن  كاف مئات آالؼ الفمسطينييف ،ـ1948\ارأي\15بحمكؿ 
 ،1ليبدأكا الشتات الفمسطيني األكؿ  ،مئات القرل كعشرات المدف في ،بائيـ كأجدادىـآمف ديار 

إال أف مىحك البيكت  ،كشرد أىميا في خارج  كطنيـ ،ترس الظمـ مئات القرل الفمسطينيةكقد اف
أىميا لـ يمغيا كجكد ىذه القرل إلغاءن تامان فخارطة فمسطيف بالصكرة التي كانت عمييا قبؿ  كتشتت
ـ  تحمؿ أسماء القرل الفمسطينية كالخارطة مكجكدة كما يعرؼ ىذا مف يعنييـ األمر 1948عاـ 

ف الخطأ أف نتكىـ كم ،مسطيني في أم بقعة مف بقاع األرضكافة في أم مكاف يكجد بو اآلف ف
تتالت طبعات  ،ستكدع الفمسطينييف لذكريات الركحفمنذ صارت الجغرافيا م ،غدت قديمة أنيا

 2حيث بدا الكطف يسكف األركاح اليائمة كيعيش فييا. ،جديدة مف الخارطة كتداكليا الناس
أك عمى  ،األرض ال يكجد عمى الخارطة كحدىاىذا الحضكر عمى الكرؽ بالرغـ مف اإلمحاء عف 

مكف أف ييضاؼ إلييا ألكؼ بؿ ي ،ؤلفات األخرل العديدة كحدىاالفمسطينية كالمصفحات المكسكعة 
فيك مكجكد  ،ـ حتى يكميـ ىذا1948ناس منذ عاـ التي يرد اسـ القرل فييا كيتداكليا ال ،األكراؽ

كأسماء القرل مكتكب  ،كعقكد الزكاج كغيرىا ،ية كالثبكتية كالشيادات المدرسيةفي األكراؽ الشخص
ف الطابك كىي شيادات ممكية األراضي كالمنازؿ التي يحتفظ بيا أصحابيا كيحرصكف في ككاشي

 3عمييا حرصان شديدان كيكرثكنيا لذريتيـ مع التنبيو ألىميتيا كضركرة الحرص عمييا
فنحف ال نجانب الصكاب إذا  ،مع اإلمحاء عف األرض ،كبالرغـ مف سعة الحضكر عمى الكرؽ

بالرغـ مف أىمية  ،أف ىناؾ ما ىك أىـ منو كأبعد مدلإذ  ،األكسععتقدنا أنو الحضكر األىـ ك ا
األدبية المسمكبة لإلشارة إلى الحقكؽ المادية ك  ،عمى الكرؽ مف كجية النظر الرسميةالحضكر 

فيك عمى كؿ األحكاؿ حضكره بارده بالمقارنة مع الحضكر الحار كاألشد تأثيران  ،ألىؿ ىذه القرل
فيك  ،اصركا النكبة الركح لمجيؿ الذم ال زاؿ عمى قيد الحياة ممف ع في مجاؿ االحتفاظ بحيكية

اظ كالذاكرة الفمسطينية يشحذىا حرصيا الدائـ عمى االحتف ،فإنو يشحذه عمى الدكاـ ،سالح الذاكرة
كىنا يتساكل الذيف يعكف ىذه الحقيقة  ،كاإلبقاء عمييا حية كفاعمة ،بالكقائع المختزنة قبؿ التشرد

 4رفكف بيدييا دكف أف يعكىا.كالذيف يتص
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تميز حاؿ المجتمع الفمسطيني بالفقر كالبساطة كالرضي العاـ بالكآبة كالممؿ الذم يبعث عمى 
كلدكا  حيث إنيـ جميعان  ،لـ يكف اإلحساس باألسى سافران  ،األسى الذم يكرث في النفس الشجكف

كمأل  ،تحت الجمكد استقرك  ،كلكف تأثيره قد سكف في األركاح  ،في ىذا الكضع كتآلفكا معو
كالعالقات بيف الناس متكترة  كقابمة  ،كالسمكؾ فظان  ،عؿ الطبائع قاسيةالصدكر بالضيؽ كج

 1لالنفجار ألم سبب مف األسباب.
كقد أدل الجك الديني الذم طبقتو الدكلة العثمانية في المنطقة العربية عامة كمف ضمنيا فمسطيف 

لذم كاف في مجممو حركة القكمية العربية في ذلؾ الكقت كاطكاؿ أربعة قركف كطبيعة تككيف ال
كلفترة ليست بالبسيطة  ،عمى صبغ معظـ الحركات المناكئة لالستعمار ،ألسباب مكضكعية
 2بالصبغة الدينية .

 ،بيف الديف الشعبي كالديف النخبكميختمؼ الكضع الديني بيف القرل كالمدف أك باألحرل 
 ،لذم يسميو الكثيركف الديف الفطرمكا ،الفضاء الديني التمقائي كالمقصكد بالديف الشعبي ذلؾ

كالكضع  ،بطبقاتيا الدنيا ذات التعميـ المتدني أك المعدـك  ،تتبناه الجماىير الشعبية العريضةالذم 
مكؾ إنو مجمكعة مف المفاىيـ كالمعتقدات كاآلراء المقركنة بنكع مف الس ،ادم المزرماالقتص

 ،إنو ديف التسامح ،اليد المكركثةممزكجة بكثير مف العادات كالتق ،ة الدينيةكالتطبيقات الطقكسي
 ،يةيتسـ بالكسط ،ىك ديف معتدؿ ،التمنيات بالصالحالذم ينظر إلى غير المتديف نظرة الشفقة ك 

 3.ر مف األحياف المزارات كاألكلياءتجذبو في كثي
تند إلى الديف كالنص الديني بالتحديد أما الديف النخبكم فيك ذلؾ النمط مف الفيـ الديني المس

كلكنو  ،كاه مف حيث المساحة التي يعالجياكالذم ال يختمؼ عف الديف الشعبي في مسألة محت
كىك مختمؼ مف  ،مختمؼ في منيجو مف حيث ىك مدرؾ كمتبفو كمؤدلج أكثر مف الديف الشعبي 

 ،متعممة منيا أك شبو المتعممةء السكا -حيث الجيات االجتماعية التي تتبناه كىي_فئات النخبة
 4.ت المتميزة اجتماعيان كاقتصاديان أك تمؾ الفئا

 إف ىناؾ بعض الحاالت التي تكصؼ عمى أنيا جزء مف الديف الشعبي كالحركة الصكفية
ف كانت تعبر عف ن ،كالزكايا بؿ بالمعنى  ،مط ماضكم ليس فقط بالمعنى الدينيالتي كا 

حاكلتيا إليجاد نكع مف التبني كالتنظيـ لنسؽ مدركس مف االجتماعي كاالقتصادم إال أف م
كالتبعية لنكع معيف مف التنظيـ االجتماعي الديني)الزاكية( يجعميا تقترب مف النخبكية  ،األفكار
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إال أف  ،إلييا أقرب ألف يككنكا مف العامةرغـ أف طبيعة الناس المنتميف  ،كتبتعد عف الشعبية 
م يفترض االبتعاد عف الحكاـ )الفاسديف( يككف عادة في صالح المردكد السياسي لدكرىا الذ

فأكثر الظكاىر الدينية إبيامان مثؿ التصكؼ كالزىد  ،كضد المعارضة خاصة الدينية منيا الحكاـ
 1.سياسية سمبية تجاه الجدؿ القائـ ىي تعبيرات أيديكلكجية كمكاقؼ

 
 القيات العمل الجماعي لدىوأخالجتماعية واسية السياأنماط الحياة المطب الثاني:

  :الفمسطينيين
 

أطفأىا تدخؿ ممكؾ الدكؿ العربية  ،ـ دكف أف تحقؽ أىدافيا1939-1936 بعد أف انطفأت ثكرة
كأمرائيا كنداءاتيـ المتكررة لعرب فمسطيف كي يكقفكا العمؿ المسمح كيثقكا بجدكل المفاكضات 

كما أطفأىا  ،ىي صديقتيـ العظمى بريطانياك  ،ىـ مع الدكؿ المنتدبة عمى فمسطيفالتي يديركنيا 
دكف أف  ،سنكات ثالثالكالؿ الذم أصاب الثكار بعد أف ظمكا يقرعكف أبكابان يتعذر فتحيا طيمة 

الييكد عبر البحر الذم أك يتمكنكا مف إعادة  ،ة حاسمة أك يحصمكا عمى االستقالؿيظفركا بنتيج
ثقميا كاإلجراءات الصارمة التي استكجبتيا كالكثافة ثـ جاءت الحرب العالمية الثانية ب ،جاءكا منو

 2العسكرية البريطانية التي رافقتيا.
مف بالخذالف صمتت آخر البنادؽ الفمسطينية كعاد الثكار إلى منازليـ حامميف معيـ إحساسيـ المز 

ة اة الكريممخبئيف طمكحيـ الغامض إلى العدؿ كتكقيـ إلى الحرية كالحي ،كالقير كخيبة اآلماؿ
كاكتست مالمح العائديف بيذا الصمت الذم تختفي كراءه المخبكءات  ،كاالطمئناف عمى األرض

 3.بكتة أك استسالمان لمقكل القاىرةفال يدرؾ أحد ما إذا كاف المخبكء ثكرة مك
في غضكف ذلؾ كاف الجانب الييكدم قد تقكل كتعزز كجكده في البالد ككسع مؤسساتو  

ـ انتشار تدفؽ المياجركف الصياينة الذيف أفزعي ،السياسية كالعسكريةكاالجتماعية ك االقتصادية 
كتنكعت  ،لالستثمار كتدفقت أيضان األمكاؿ الباحثة عف أجكاء آمنة ،الرعب النازم في أكركبا

كازداد مع كؿ ىذا نفكذ المنظمات  ،كتكفرت فرص كثيرة لمتدرب عمييا ،مصادر السالح
 .4الصييكنية في الكسط الييكدم

تفاد الصييكنيكف مف العطؼ العالمي الكاسع عمى الييكد كرغبة العالـ في مساعدة ضحايا اس
ككانت الكاليات المتحدة قد انضمت إلى صؼ المؤيديف الفاعميف إلقامة الدكلة الييكدية  ،الفاشية
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حيث تذكرت الدكلة التي صارت  ،قميا السياسي كالمادم في الميزاففي فمسطيف ككضعت ث
صر عمى النازية ينطبؽ تقرير المصير الذم اكتسب شعبية كاسعة في ظؿ الن عظمى أف حؽ

ألجكاء ففي ىذه ا ،كنسيت أف ىذا الحؽ يجب أف ينطبؽ عمى شعب فمسطيف ،عمى الييكد
كمع تكسع النشاط  ،عة مف أجؿ إقامة دكلتيـ المكعكدةباشر الصييكنيكف حممة كاس ،المكاتية

التي مارسيا الصييكنيكف عمى كؿ األصعدة تجددت  الصييكني في ىذا االتجاه كالضغكط
 ،كعرضيا ففاضت المشاعر المخبكءةاالحتكاكات بيف الفمسطينييف كالييكد في طكؿ البالد 

 1.ة إلى الدفاع عف الميدد بالكارثةكانطمقت بيف العرب الدعك 
ف إلى أ،في غضكف ذلؾ انتظمت العالقات بيف جميع مجاىدم القرل كالمدف الفمسطينية 

كىذا  ،أصبحت السمة الغالبة منذ أعمنت الحككمة البريطانية أنيا ستنيي انتدابيا عمى البالد 
 2.الييكد ىك الذم سيقرر مصير الكطفيعني أف التطاحف بيف العرب ك 

 فكانت كالتالي: األكضاع العامة كفئات الشعب الفمسطينياما 
 

 : األوضاع اإلدارية والسياسيةأوالً 
 ،كياف سياسي مستقؿ ،إسالمي سابؽ كال في أم عيد عربي ،في العيد العثمانيلفمسطيف  لـ يكف

كىي الدكلة العربية اإلسالمية  ،فيي أسكة بسائر بالد الشاـ كانت تعتبر جزءاى مف الدكلة الكبرل 
 ثـ الدكلة العثمانية اإلسالمية منذ سنة ،بع لمميالد حتى القرف السادس عشرمنذ القرف السا

كقد خضعت عبر  ،لفمسطيف كياف إدارم مستقؿ كمكحد كلـ يكف ،ـ1917نة ـ حتى س1516
تاسع عشر كانت مقسمة بيف ففي مطمع القرف ال ،يؿ لمعديد مف التقسيمات اإلداريةتاريخيا الطك 

 ،ـ1883سنة  أما في آخر تقسيـ إدارم جرل ،ة صيدا كعاصمتيا عكا ككالية دمشؽكالي ،كاليتيف
ث متصرفيات ىي متصرفية القدس المستقمة التي تتبع الباب العالي فقد قسمت فمسطيف إلى ثال

 3كمتصرفتي عكا كنابمس المتيف أيلحقتا بكالية الشاـ. ،اشرةمب
في تقسيماتيـ اإلدارية لـ يطمؽ العثمانيكف اسـ فمسطيف عمى البالد كال عمى أم جزء منيا 

ىذا أحد األدلة عمى عدـ كجكد كياف  مما فتح الثغرة أماـ الكتاب الصياينة لمقكؿ اف ،المتعاقبة
كالكاقع اف التقسيمات اإلدارية العثمانية لـ تحمؿ أم بيعد أكثر مف ككنيا تقسيمات  ،فمسطيني

ككاف مف الطبيعي أف تأخذ أسماء الكاليات كالمتصرفيات   ،دارية داخمية في إمبراطكرية كبرلإ
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 412ص-االستقالؿ لمدراسات كالنشر
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كالدليؿ  ،صة لدل العثمانييف أنفسيـ حيث كاف لفمسطيف مكانة خا ،ف أسماء المناطؽ كالمدفم
 1أف البالد كاف ييشار إلييا دائمان  باسـ فمسطيف حتى في القكانيف الرسمية الصادرة عف الدكلة.

فقد امتمكت فمسطيف  ،كحدة المجتمع لـ ييمغ ،أك كحدة إدارية ،ف افتقار فمسطيف إلى كحدة سياسيةإ
فأبناء فمسطيف كانكا دائمان يعكف جيدان  ،حد ذاتياجعمتيا كحدة قائمة ب ،ةخصائص اجتماعية معين

كزعامات عائمية  ،حكؿ ىذا المكقع قكل سياسية محميةأىمية مكقع بالدىـ الديني كقد تمحكرت 
 2كتركيبات اجتماعية كقيـ كعادات.

في إطار  ،عاصرعف أم شعب عربي م ،لـ تختمؼ مسيرة  شعب فمسطيف ،ان كعركبي ،سياسيا 
لكانت اليـك  ،يا أسكة باألقطار العربية األخرلكلك نالت فمسطيف استقالل ،لكاحدةالحرب العربية ا

كقبؿ ىذا كمو بتراثو الحضارم  ،لتو كمؤسساتو السياسية كالثقافيةعربيان ينعـ باستقاللو كدك  بمدان 
 3كالنضالي.

أصال  معتمديف عمى أنفسيـ ،تيا في البالدإف أىؿ فمسطيف كانكا يقاكمكف الصييكنية كمخططا
ككاف الصراع المستمر قد أجيدىـ كأنيؾ قكاىـ كالدكؿ  ،ى بعض الشرفاء مف الشعكب العربيةكعم

 4كأكضاعيا المستجدة. ،مشغكلة بشؤكنيا الخاصة طيف كانتلفمسالعربية المجاكرة 
كما كانت  ،ف كميا عمى نبأ استشيادهعند استشياد القائد عبد القادر الحسيني اىتزت بالد فمسطي 

ميع سماع نبأ استشياد القادة حيث كاف يعـ الحزف جميع المناطؽ الفمسطينية كيتحدث الج عند
غير أف الحزف عمى فراؽ القائد عبد القادر الحسيني كالسخط  ،بتمجيد ىؤالء الشيداء جميعان 

 ،مثيؿ في تاريخ فمسطيف لو انفجر في طكؿ البالد كعرضيا كالتمجيد الذم كمؿ تضحيتو لـ يسبؽ
حيث  ،في فترة حرجة مف تاريخ فمسطيف ،مسطيف تاريخان كحاضران كمستقبالن ف يمثؿ في فحيث كا

لتككف نكاة القكة العسكرية  قدس التي أسستيا القيادة الكطنيةترأس عبد القادر قكات الجياد الم
كبصفتو ىذه كمف مكقعو ىذا كاف الرجؿ   ،فالكطنية المستقمة كرأس حربتيا في الدفاع عف الكط

 5لفمسطيف المقاتمة مف أجؿ حريتيا كمستقبميا المستقؿ. رمزان 
 

 : البنية االجتماعيةثانياً 
كانت عربان يككنكف  مية العربية فاألغمبية مف السكافىي القك  ،كانت في فمسطيف قكمية كاحدة

% مف الييكد  كالباقي مف األجانب  الذيف 8% مف مجمكع السكاف  يضاؼ إلييـ نحك 90نحك 
                                                           

 porath.The Emergence –القكانيف العثمانية كتطبيقاتيا -ـ1900نقالن عف نص القانكف العثماني الصادر سنة  -بياف نكييض1
of the Palestinian Arab National Movement(1918-1929) 

 413ص–المصدر السابؽ -بياف نكييض الحكت 2
 413-ص-المصدر السابؽ–بياف نكييض الحكت  3
 132ص-مؤسسة الدراسات الفمسطينية-فمسطيف تاريخيا كقضيتيا 4

 242ص-المصدر السابؽ-دركب المنفى-فيصؿ حكراني 5
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سيما مف مصر كال ؾ عاش في فمسطيف عدد مف العرب كذل 1عشريف ألفان تقريبان. بمغ تعدادىـ
 كالينكد ،كاألفغاف ،كالشركس ،المسمميف المستعربيف مف األتراؾ كعدد مف ،كالمغرب كلبناف

راد فاستقر منيـ في فمسطيف مف أ ،بدكككانت الحككمة قد جاءت ببعض ىؤالء لصد غزكات ال
ا يتنقمكف فأصحاب الجنسيات العثمانية كانك  ،ة العثمانية كانت دكلة مكحدةلدكلكال سيما أف ا ،ذلؾ

 2كمف كالية إلى أخرل. ،بسيكلة مف بمد إلى آخر
ؼ معظـ السكاف كقد تأل ،لثالثةف عبر التاريخ ممتقى األدياف السماكية افمسطيدينيان: استمرت 

أما المسيحيكف العرب فقد تراكحت  ،ت أغمبية ىؤالء مف المذىب السينيككان ،العرب مف المسمميف
انتمكا إلى طكائؼ مسيحية  كقد ،% مف مجمكع السكاف العرب12% إلى 10نسبتيـ مف 

 3.متعددة
كىي القدس كحيفا كيافا كغزة كالخميؿ ،جغرافيان: استقر ما يقارب نصؼ السكاف في المدف الكبرل 

 4أنحاء البالد كقراىا. كانتشر النصؼ اآلخر في،كعكا كنابمس كالناصرة كطبريا كصفد 
الحىضر)سكاف المدف(  ؛إلى ثالث فئاتبالنسبة إلى أماكف سكناىـ  ،انقسـ سكاف فمسطيف

كفئة  ،فئة األشراؼ؛ تيفكانقسمكا اجتماعيان بمغة )العيد العثماني( إلى فئ ،كالبدك ،كالفالحكف
 5:تكزعكا إلى ثالث طبقات اجتماعية أما بالمغة المعاصرة  فقد ،العامة

 ،سوفي الكقت نف كىي األكثر فقران  ،جتماعية األكثر عددا بيف السكافاألكلى:ىي الطبقة اال
 ،كالعماؿ الزراعييف ،مرافئ كالمدف ككانت تضـ الفالحيف كالبدك إلى جانب العماؿ في ال

 كينطبؽ عمى ىؤالء جميعان بأنيـ فقراء جدان.  ،كالحرفييف الصغار
مف مكظفي الدكائر الرسمية كذكم االختصاص كالميف  ،عيميا: كىي الكسطى كالكسطى الالثانية

 ،قد نمت ىذه الطبقة في المدف خاصةك  ،أصحاب الصناعات اليدكية كالمحميةالحرة كالتجار ك 
 كتراكحت أكضاعيا بيف عائالت مستكرة كعائالت ميسكرة.

 ،عددا كاألكثر ثراءن  بقة ىي األقؿككانت ىذه الط ،: كىي تتألؼ مف كبار التجار كالمالكيف الثالثة
كقد تمحكرت ىذه  ،عمى الشؤكف االقتصادية في البالدكىي الطبقة التي تمكنت مف السيطرة 

 .ة حكؿ التجارة كالممكية الزراعيةالشؤكف بصكرة رئيسي
كتكظؼ  ،ر مف القرل كما فييا: كقد امتمكت أسر ىذه الفئة الكثيالمالؾ كالكجياء كاألشراؼكبار 
كاف بينيـ تنافس  ،لسياسية كانخرطكا في سمؾ الجنديةارات كتمكنكا مف السيطرة اىا في اإلدؤ أبنا

                                                           

الجمعية الفمسطينية لمقاكمة  -نيكيكرؾ –فمسطيف كتجديد حياتيا –عف حنا صالح  نقالن  -المصدر السابؽ -بياف نكييض الحكت  1
 12ص -ـ1919-الصييكنية

 415-414ص-المصدر السابؽ –بياف نكييض الحكت  2
 415ص–المصدر نفسو   3
 22-21 -ص -نقالن عف المصدر السابؽ -نفس المصدر-بياف نكييض 4
 415ص-المصدر نفسو-بياف نكييض 5
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شديد حكؿ ممكية األراضي كتكلي الكظائؼ خاصة األشراؼ الذيف احتفظكا بميزاتيـ االجتماعية 
كخصص ليـ إيرادات األكقاؼ كلـ يؤدكا الخدمة  فكانت ليـ نقابة خاصة بيـ ،اديةكاالقتص

الكبيرة إلى  فقد كاف كبار المالؾ ييبكف العقارات ،األشراؼ بازدياد األكقاؼ ثراءالعسكرية كزاد 
في كقت كاف صغار الفالحيف ييبكف ما لدييـ مف األرض لألكقاؼ  ،المؤسسات اإلسالمية

ظة أك خكفان مف التجنيد تخمصان مف اغتصاب كبار المالؾ ليا كتيربان مف دفع الضرائب الباى
أف ىذا العمؿ مف قبؿ كبار المالؾ قد خالؼ األصؿ في األكقاؼ، حيث  كترل الباحثة1.اإلجبارم

 أف الكقؼ الشرعي ىك لغايات الصدقة الجارية.
لنصؼ الثاني مف اتضح دكر كبار التجار في الحياة االقتصادية كالسياسية منذ ا كبار التجار:

لبمداف العربية كتـ في ـ بدأ  الرأسماؿ األجنبي بالتكغؿ في ا1856ففي عاـ  ،القرف التاسع عشر
كقد أدل افتتاح  ،برأسماؿ فرنسي في ذلؾ العاـ ،القدس- إنشاء خط سكة حديد يافافمسطيف مثالن 

 ،ضمنيا فمسطيف إلى السكؽ العالميةـ إلى انضماـ سكريا كميا كمف 1869قناة السكيس عاـ 
ؿ األشكاؿ مما ترتب عميو إشاعة حجـ رأس الماؿ األجنبي المستثمر في البالد كاضمحال

كقد ظير  ،الخاـ لتزكيد الصناعة األكركبية االقتصادية المتأخرة كتحكيؿ البالد إلى مصدر لممكاد
كمف 2 .عبيد الطرؽ بيف المدف الفمسطينيةأثر ذلؾ كمو في بناء الخطكط الحديدية الجديدة كفي ت

كافؿ الحجيج الجدير بالمالحظة أف إنشاء سكة حديد الحجاز قد ساىـ ايجابيا في تأميف ق
 كالتجارة، كىك ما عاد بالنفع عمى البالد.

لخارجية حتى امتمؾ التجار الكطنيكف التجارة الداخمية بينما سيطر التجار األجانب عمى التجارة ا
بعدىا أقبمكا عمى التجارة الخارجية كذلؾ بفضؿ انتشار التعميـ عف طريؽ  ،ـ1856عاـ 

 3اإلرساليات األجنبية.
ف مف تطكر الرأسماؿ األجنبي التجارم النمك السريع لممدف الساحمية التي كانت : كاسكاف المدف
مثالن إلى خمسة آالؼ  ،فارتفع عدد سكاف حيفا  ،ريقيا عمميات التصدير كاالستيرادتتـ عف ط
لى عشريف ألؼ1880نسمة عاـ  كما ارتفع عدد سكاف يافا مف عشرة  ،ـ1915عاـ  ةنسم ـ كا 

كتككف سكاف المدف مف متكسطي  ،ـ1915ف ألؼ نسمة عاـ لى أربعيـ إ1880آالؼ نسمة عاـ 
 4.الحككمة كبعض الحرفييف الممتازيفكمتكسطي صغار مكظفي  ،صغار التجار

 

                                                           

التعميـ كالتحديث في -نقالن عف نبيؿ بدراف-المسار التاريخي لمنضاؿ الكطني الفمسطيني خالؿ القرف العشريف-كسؼ الريماكماحمد ي 1
 21ص-ـ1969-بيركت-1ج-المجتمع الفمسطيني

 11ص-ـ1074-بيركت-فمسطيف كاالنتداب البريطاني-كامؿ خمو–نقالن عف -المصدر نفسو 2
 39-ص-المرجع السابؽ-افنبيؿ بدر -نقال عف -المصدر نفسو 3
 41ص-المرجع نفسو-نقالن عف نبيؿ بدراف-المصدر نفسو 4
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 أنماط الحياة االجتماعية
 البادية-الريؼ-المدف-إف فئات السكاف في فمسطيف تكزعت ضمف أنماط الحياة الرئيسية الثالث

 )الحضر( سكان المدن-1
( مدينة يتميز سكانيا بالطابع التجارم 23) عند بداية االنتداب البريطاني كاف في فمسطيف

( مدينة عربية 17ـ منيا )1922عاـ  ة( نسم246،317) كقد بمغ مجمكع سكانيا ،الصناعي
لييكد فييا بسبب اليجرة فقد زاد عدد ا ،قي المدف كالقدس كطبريا كتؿ أبيبأما با ،خالصة
 بنسبة نسمة( 978،000د نياية االنتداب كاف عدد سكاف المدف قد كصؿ إلى)كعن ،الييكدية

مف مجمكع  %(35( عربي بنسبة )510،000) ككاف منيـ ،%( مف مجمكع سكاف فمسطيف47)
 1.السكاف العرب

حسب المعايير السائدة في أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية فقد كصمت فمسطيف إلى نسبة 
أما مقارنة بغيرىا مف الدكؿ فقد كصمت  ،%( مف مجمكع سكانيا47) بدرجة مرتفعة مف التحضر

%( كفي فرنسا 56،5%(  بينما بمغت نسبة التحضر في الكاليات المتحدة األمريكية )19النسبة )
 2%(.28) كفي النركيج %(53)
 سكان القرى وأىل الريف-2

( مستكطنة ريفية 71ك) ،ية عربيةقر  (844عند بداية عيد االنتداب البريطاني كاف في فمسطيف )
%( مف 65نسبة )ب ،ـ1922عاـ  ( نسمة492،865كبمغ مجمكع السكاف الريفييف ) ،ييكدية

% 53كاف معدؿ سكاف الريؼ قد بمغ  ،ـ1948كعند نياية االنتداب عاـ  ،سكاف فمسطيف آنذاؾ
كغالبية  ،مة( نس1،415،000مف مجمكع  السكاف الفمسطينييف كالعرب البالغ عددىـ آنذاؾ )

كبعض الحرفييف مف العماؿ الزراعييف  ،السكاف في القرل كالريؼ مف الفالحيف كالمزارعيف
ي العمؿ كالكـر كالشيامة كغالبيتيـ يعيش حياة شبو عشائرية كأىـ ما يميزىـ البساطة كالجد ف

 3.كالنخكة

                                                           

إسماعيؿ ياغي كنظاـ -نقالن عف-41ص-المسار التاريخي لمنضاؿ الكطني الفمسطيني خالؿ القرف العشريف-احمد يكسؼ الريماكم 1
 25ص-ـ1988-1ط-مطابع التجارية بالرياض-بركات)دراسات فمسطيف تاريخية كسياسية

 102-96ص-ـ1975-249عدد–مجمة شؤكف فمسطينية -نقالن عف -المصدر السابؽ-احمد يكسؼ الريماكم 2

 27ص-المصدر السابؽ–اسماعيؿ ياغي كنظاـ بركات –نقالن عف -المصدر السابؽ-احمد يكسؼ الريماكم 3
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ىك تكجيو أبنائيـ  ريطانيكلعؿ أىـ تقدـ أحرزه سكاف القرل الفمسطينية في عيد االنتداب الب
(مدرسة عاـ 354) ( مدرسة إلى254فقد ارتفع عدد المدارس الحككمية لمبنيف مف ) ،لمتعميـ
 1( مدرسة.46مدرسة إلى ) (11كزاد عدد مدارس البنات مف ) ،ـ1944

 
 سكان البادية )البدو الُرَحل(-3

مف العرب  ( نسمة ككميـ103،331نحك) ،ـ1933اء عاـ بمغ عدد سكاف البادية حسب إحص
منسجمان  نسمة فقد ظؿ ىذا التقدير (66،553ـ قيدر عددىـ بنحك )1931الفمسطينييف كفي عاـ 

كالسبب في ىذا النقص في عدد سكاف البادية يرجع بالدرجة األكلى  ،حتى أكاخر عيد االنتداب
إلى إلى استقرار عدد كبير منيـ  في قرل بئر السبع كما حكليا ككذلؾ ىجرة قسـ كبير منيـ 

 2ىضاب نير األردف.
بالنسبة إلى العادات كالتقاليد عند البدك في فمسطيف فيي تشبو إلى حد بعيد عادات كتقاليد أبناء 

التعاكف  ،دمة عاداتيـ الحميدة إكراـ الضيؼكيأتي في مق ،البادية في شتى أرجاء الكطف العربي 
زكف بتعدد كيمتا ،صبية القبمية كالثأرتتمثؿ في العكأما عاداتيـ السمبية ف ،في األفراح كاألحزاف

متعارؼ عميو ييسمى بالقانكف العشائرم  ككاف لمبدك قضاء عشائرم ،الزكجات ككثرة األكالد
 3العيرفي.

 
 يعتمد اقتصاد فمسطين في تمك الحقبة الزمنية عمى:

لزراعة كاف معظـ أىميا يعممكف في ا ،حيث إف فمسطيف بالد زراعية،كلى في الدرجة األالزراعة: 
 ،كسمسـككانت أىـ المحاصيؿ الزراعية ىي الحبكب؛ قمح كشعير كذرة  ،بيدؼ االكتفاء الذاتي

أما الخضركات ففي السيؿ الساحمي  ،كؿ غزة كبئر السبععامر كسي يتتركز زراعتيا في مرج بن
فكانت مزدىرة في السيكؿ الداخمية كمناطؽ الجباؿ  ،أما األشجار المثمرة ،ادم األردفكك 
-كالرماف كالبطيخ ب كالمشمش كالتفاح كالخكخ كالمكزليضاب حيث كركـ التيف كالزيتكف كالعنكا
 .ينال؛ برتقاؿ كليمكف كبكمؿ كمندكالحمضيات4

كانت الصناعات في فمسطيف بدائية كتعتمد عمى األعماؿ اليدكية ككانت العالقات  الصناعة:
ميدت مرحمة قبؿ الحرب العالمية كلقد  ،أسرية أك شخصية بيف العامؿ كرب العمؿ عالقات

فقد استكردت بعض اآلالت مف أكركبا لتبدأ حركة صناعات استيالكية  ،األكلى بعض التطكر

                                                           

 217-213ص-تطكر المجتمع في فمسطيف-محمد عرابي نخمو—نقالن عف-احمد يكسؼ الريماكم 1
 19ص-ـ1933-القدس-القضاء بيف البدك-ارؼ العارؼع 2
 63-ص-المصدر نفسو 3
 42ص-المسار التاريخي لمنضاؿ الكطني الفمسطيني  خالؿ القرف العشريف-احمد يكسؼ الريماكم 4
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أما المصابف  ،خفيفة كاأللبسة كاألغذية كالصابكف ككانت في البالد مائتاف مف معاصر الزيتكف
ككانت  ،ان لعصر السمسـأيضان أربعكف مصنعككاف ىناؾ  ،فكاف في نابمس كحدىا ثالثكف منيا

 1.الصناعات مرتبطة بالزراعة كميان  ىذه
الصناعات كمف أىـ  ،البريطاني كاف الطابع الحرفي يسيطر عمى الصناعات قبؿ عيد االنتداب

كمصنكعات  ،كاألقمشة المنسكجة في المجدؿ ،الصدؼ في بيت لحـ ،الفمسطينية غير الصابكف
 ،الزجاج كدباغة الجمكد في الخميؿ كصناعة ،الزيتكف كصناعة السجائر في القدسخشب 

 2كالتطريز كشغؿ اإلبرة في بيت لحـ كالناصرة كراـ اهلل كبيت جاال. ،كصناعة الفخار في غزة
لكنيا نشطت خالؿ فترة االنتداب  ،التجارة في فمسطيف محمية داخمية كانت معظـ :التجارة

في حيف  ،ـ1924مميكف جنيو عاـ متيا حكالي البريطاني حيث كانت ىناؾ صادرات بمغت قي
حيث كاف الميزاف التجارم في فمسطيف يعاني  ،( مميكف جنيو1،062،000الكاردات ) بمغت قيمة
 3.يجة زيادة الكاردات عمى الصادراتعجزان نت

 
 : البنية الثقافيةثالثاً 

 :4عمى ثالث فئات رئيسية ىي  العالمية األكلىتكزعت المدارس في فمسطيف عشية الحرب 
 .)المدارس الحككمية )العثمانية 
 .مدارس اإلرساليات األجنبية 
 المدارس الكطنية الخاصة. 

ة في المدارس ككانت لغة التدريس ىي المغة التركي ،ية كثيران عمى التعميـلـ تنفؽ الدكلة العثمان
ـ ككاف يتعم ،باإلضافة ليذه المدارس كانت ىناؾ )كتاتيب( مجمكع كيتاب ،الحككمية العثمانية
ـ في ىذه المدارس بالمغة ككاف التعمي ،ممكف الذيف يدفعكف أقساطا متدنيةفييا التالميذ المس

 5.العربية
زاد ىذا اإلصالح المفتعؿ  ،انية إصالح المدارس في آخر عيدىاعندما حاكلت السمطات العثم

برز ككاف مف أ ،بالسياسة الطكرانية ألنو كاف مرتبطان  ،مبمة كالضعؼ في المدارس الحككميةفي الب
 ،ةكتفضيميا في كؿ الحاالت عمى المغة العربي ،يع عمى دراسة آداب المغة التركيةالتشج ،مقكماتو

 6.ب إلى مدارس اإلرساليات األجنبيةفكاف ىذا بحد ذاتو سببا كافيا لتحكؿ العديد مف الطال
                                                           

 13-12ص-3ط-بيركت-دار الطميعة-ـ1948-1917-المقاكمة العربية في فمسطيف-ناجي عمكش 1
 101ص-كالصناعي في فمسطيفالتطكر الزراعي -عناف العامرم 2
 373ص -ـ1946بيركت -قضية فمسطيف-نجيب صدقو 3
 417ص -المصدر السابؽ-بياف نكييض 4
 573ص-1ـ-2ؽ-المكسكعة الفمسطينية-ركجر أكيف -نقال عف-المصدر السابؽ-بياف نكييض 5
 100ص -التيذيب-نقال عف خميؿ عبد اهلل طكطح-المصدر السابؽ-بياف نكييض 6
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كقد ،متدنية  كأساليب التدريس ،كفضال عف سياسة التتريؾ فقد كاف المنياج التعميمي ضعيفا
)كالجانب األكبر  كصؼ أحد األساتذة المربيف المعاصريف األكضاع التربكية بثالث الءات كىي

كال مدرس لو مف العمـ أك  -كال منزؿ يصمح لمسكف-منيا ال عدة مدرسية ليا تستحؽ الذكر
 1التيذيب أدنى نصيب(.

 انتشرت مدارس اإلرساليات األجنبية عمى النحك التالي:
كعدد مف المدارس الداخمية لإلناث  ،رسة صييكف كمدرسة مطراف في القدسإلنجميز_مدمدارس ل

 .كالناصرةفي القدس كبيت لحـ كيافا 
كمدارس تخص الرـك االكرثكذكس في معظـ المدف كالقرل التي  ،كمدارس لأللماف كأخرل لمركس

حيث كاف مف  ،لفرنسيةتيف عمى يد البعثات الالكما كانت مدارس ا ،ىـ في البالديسكنيا أبناؤ 
لمعظـ أبناء الطكائؼ أنيا كفرت فرص التعميـ  ،نتشار مدارس اإلرساليات األجنبيةابرز النتائج ال

ثـ  ،لى المدارس الحككمية كالكتاتيبأما أبناء الطكائؼ اإلسالمية فقد تكجو معظميـ إ ،حيةيالمس
طبعا أدل إلى ارتفاع نسبة التعميـ  كىذا ،لكنيا كانت قميمة العدد  ،المدارس الكطنية حيف أينشئت

 .2بيف الطالب المسيحييف أضعاؼ ما ىي عميو بيف المسمميف.
 ،يركت كالقاىرةكخصكصان في اسطنبكؿ كب،اتجو الشباب المقتدر ماليا إلى الدراسة في الخارج 

 كقد كاف لكجكد الشباب الفمسطيني كالعربي  في ىذه العكاصـ مف ،لى باريسكما تكجو بعضيـ إ
سرية أجؿ الدراسة األثر الكبير في مساىمتيـ في ميالد الحركة السياسية التي انطمقت جمعياتيا ال

ففي  ،لكطني عمى شباب فمسطيف في الخارجكلـ يقتصر الكعي العربي ا ،كالعمنية مف ىذه المدف
افتتح جماؿ باشا السفاح  ،كثيرة أبكابيا مف أجؿ الحرب القدس نفسيا عندما أغمقت مدارس

 كىك ييدؼ مف إنشائيا الى أف ،الطالب في فمسطيف كسكريا كلبناف)الكمية الصالحية( أماـ 
إذ تحكؿ طالب الكمية  ،و كاف لمسفاح عكس ما أراد تمامان غير أن ،تصبح معقال لمطكرانية

-الصالحية إلى طميعة عربية كاعية بفضؿ أساتذتيـ الذيف كاف منيـ _محمد إسعاؼ النشا شيبي
 ةحيث استمرت الصالحية ثالث-كرستـ حيدر-كعبد الرحمف سالـ-أبك السعكد كالشيخ حسف

 3انتقمت بعدىا إلى دمشؽ. ،أعكاـ

                                                           

 ابؽالمصدر الس 1
 573ص —المكسكعة الفمسطينية-نقال عف ركجر أكيف-419ص -المصدر السابؽ-بياف نكييض 2

-جريدة فمسطيف القدس-رجؿ مف فمسطيف خميؿ السكاكيني-عجاج نكييض -نقال عف-420ص-المصدر السابؽ-بياف نكييض 3
9\7\1955 
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 بحق أىل فمسطين.المجازر اإلسرائيمية المطمب الثالث : 
نما ،ـ1948يجة لقرار التقسيـ أك لحرب إف مأساة اغتصاب فمسطيف لـ تكف نت كانت كليدة  كا 

بؿ كتجاكز الحد  ،طاني في الصييكنية كسيمة تحقيقيااالستعمار البري كجد ،خطة استعمارية قديمة
كأماـ ىذا الكضع عرفت األىمية اإلستراتيجية التي ،إلى حمؼ تآمرم أكسع يشمؿ البالد العربية 

تمثميا فمسطيف كالدكر الكبير الذم يمكف أف تمعبو بحكـ مكقعيا في مستقبؿ االستعمار البريطاني 
أخطر مصالح االستعمار البريطاني في ذلؾ ،ـ لحماية سيناء كقناة السكيس ففمسطيف مكقع ىا،

 1الكقت.
اياىا كبالرغـ مف عمميات التستر كالتمكيو التي لجأت إلييا الحككمة البريطانية إلخفاء حقيقة نك 

 ،ؿ البريطانيفقد أعمف شعب فمسطيف منذ البداية رفضو لالحتال ،كمخططاتيا بالنسبة لفمسطيف
 ،كسائؿ متعددةكقد عبر عف ذلؾ ب ،ليجرة الييكدية كطالب باالستقالؿكا ،كعد بمفكركرفضو ل

كالقياـ بالمظاىرات كاإلضرابات  ،كعقد المؤتمرات الكطنية ،منيا تشكيؿ المنظمات الشعبية
 2كالنشاط السياسي.

 تحكلت فمسطيف العربية تحكالن  ،ـ1948كأكاخر فصؿ الخريؼ مف عاـ  بيف أكائؿ فصؿ الربيع
ككانكا أكثرية في خمسة  ،جذريان ففي بداية العاـ كاف العرب يشكمكف أكثر مف ثمثي سكاف البمد 

% مف أراضي 90كاف العرب يممككف  ،كعالكةن عمى ذلؾ 3عشر مف أقضية البمد الستة عشر
 .4فمسطيف ذات الممكية الخاصة
القكات العسكرية لمسكاف كانت  ،اؿ الشديد بدءا بمطمع فصؿ الربيعكخالؿ بضعة شيكر مف القت
 ،التي كانت ضعفي عددىا ،ىزمت شر ىزيمة القكات العربيةقد  ،الييكد المنظميف تنظيمان جيدان 

ألحقت القكات الييكدية ىزيمة ساحقة بعدة جيكش  ،ؿ الشيكر التي أعقبت ىذه اليزيمةكخال
دة االضطراب كعمى مدل تمؾ المدة شدي ،ـ1948\أيار\15قد دخمت فمسطيف في عربية كانت 

ؼ نسمة( مف ىيًجرى أكثر مف نصؼ العرب الفمسطينييف الذيف يناىز عددىـ )مميكنان كأربعمائة أل
المناطؽ المستكلى عمييا فقد تقمصكا إلى  بقكا فيأما الفمسطينيكف الذيف لـ  ،منازليـ أك فركا منيا

                                                           

 11ص-ـ1939-1920-شعب فمسطيف أماـ التآمر البريطاني كالكيد الصييكني-حسني أدىـ جرار 1
 23ص-المصدر السابؽ 2
أفضؿ دراسة مكثكقة عف السكاف في فمسطيف -نقال عف-ـ :األسباب الرئيسية لمفشؿ1948الفمسطينيكف سنة -رشيد الخالدم 3

كىك -ـ1990نيكيكرؾ -سكاف فمسطيف:إحصاء السكاف في العيد العثماني المنتيي كفي عيد االنتداب–أعدىا)كستيف مكارثي( بعنكاف 
-كأف عدد السكاف الييكد كاف-ـ1946في سنة  -1,339,773-يشير في دراستو إلى أف عدد السكاف العرب في فمسطيف كاف 

 37ص-602,586
قراءات في الصييكنية كالمشكمة الفمسطينية -مف المالذ عمى الفتح-نقال عف كليد الخالدم-33ص-المصدر السابؽ-رشيد الخالدم 4

أرقاـ مف األمـ المتحدة  عمى اساس االنتداب إحصائيات -673-خارطة عمى صفحة-680ص-1971-بيركت-ـ1948حتى عاـ 
%( مف أمالؾ األراضي الخاصة في فمسطيف كاف العرب مالكيف مشتركيف أك 10,6االنتداب البريطاني تبيف أف الييكد كانكا يممككف)

 أفرادا كانكا يممككف كؿ البقية مف األرض
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دف المناطؽ الفمسطينية التي األر  حكـ عند انتياء القتاؿ ،ائيؿ الجديدةأقمية صغيرة ضمف دكلة إسر 
كالتي تكحدت الحقا مع الضفة الشرقية في إطار  جيشو غربي نير األردفكانت خاضعة لسيطرة 

 ،رة القطاع الذم احتفظ بو حكؿ غزةبينما تكلى الجيش المصرم إدا ،المممكة األردنية الياشمية
 ،أنحفر في الذاكرة الفمسطينيةلذم كفي خضـ ىذه )النكبة( كىك االسـ ا ،بمحاذاة الحدكد المصرية

مسمكبيف حجمان  ،اؼ أنظمة حكـ متنكعة كغريبة عنيـكجد الفمسطينيكف أنفسيـ يعيشكف تحت إشر 
 1كفاقديف السيطرة عمى معظـ جكانب حياتيـ. ،كبيران مف ممتمكاتيـ

ب إف معظـ الركايات التقميدية المقررة لما حدث في حر  كيؼ كلماذا حدث ىذا التحكؿ الياـ؟؟
أم تأسيس دكلة  ،ـ1948\أيار\15داث التي كقعت بعد تميؿ إلى التركيز عمى األح ـ1948
 ،أعقاب انييار الفمسطينييف المدكمكتدخؿ الجيكش العربية دكف جدكل في فمسطيف في  ،إسرائيؿ

كىي األسباب األساسية  ،غير أف الحقيقة ىي أف الضربات القاسمة التي حدثت قبؿ ذلؾ التاريخ
 ،تكمف في الماضي أكثر منيا في الحاضر ،كاإلخفاؽ السياسي الفمسطيني األكبر ،النييارليذا ا

كالفئكية  ،فمسطينية كضعؼ بنية ىذه المؤسساتكليا عالقة بالقيكد التي كبمت المؤسسات ال
يف سيطركا عمى المجتمع الفمسطيني كشؤكنو التي كانت سائدة في طبقة الكجياء  الذ كالحزبية
 2كالعيكب الخطيرة في القيادة . ،السياسية

كمف األحداث التي ركاىا شيكد عياف بالنسبة لتدخؿ الجيكش العربية دىكف الكاتب احمد العممي 
ـ 1948\7\12في كتابو )المجازر اإلسرائيمية( عدة شيادات ألشخاص ناجيف مف مجزرة ألمد في 

 :ؿ الجيكش العربية بشيريف تقريبان أم بعد دخك 
)إف ظيكر المدرعات األردنية في  6\21حبيب كاصفان ما حدث يـك االثنيف  رحالكاتب يفيقكؿ 

بدأ  ،كمف كاف منيـ ال يزاؿ يحمؿ سالحوكأعطاىـ األمؿ  ،دشكارع المدينة أثار حماس سكاف البم
كقد ردكا  ،شكارع المدينة كأبنيتيا المركزيةبإطالؽ النار عمى جنكد الطابكر الثالث الذيف كانكا في 

نار بالمثؿ حيث عمت فكضى عارمة بالمدينة كقد تـ القضاء عمييا بعد أف صدرت أكامر عمى ال
شييدا بيف  250كقع نتيجة ذلؾ ،لقكات االحتالؿ بإطالؽ النار عمى كؿ مف كاف في الشكارع 

بأنيـ جاءكا  حيث كاف مقتنعا ،ات األردنيةإذ أف الجميكر تحمس لدخكؿ المدرع ،أىالي المدينة
إف قكات –)ألصالحي(  شيادة أخرل لشاىد عياف اسمو عبد اهلل إسماعيؿ العكشك  ،إلنقاذه(

الجيش األردنية بقيادة الجنراؿ )الشي باشا( منعت نجدات عربية  قكية مف سكاف جبؿ الخميؿ 
حيث  ،في قتاليا ضد القكات اإلسرائيميةكمف منطقة جبؿ نابمس مف االنضماـ إلى قكات المدينة 

كبيران كيعدكف بالمئات اك باآلالؼ حضركا بمئات السيارات إلى قريتي بدٌرس  كاف عدد المتطكعيف
                                                           

 1948الفمسطينيكف سنة -رشيد الخالدم 34ص-ـ األسباب الرئيسية لمفشؿ1
-الفئكية العرببة  كالتفتت االجتماعي-العمؿ السياسي في فمسطبف-نقال عف عيسى خمؼ-35ص-المصدر السابؽ-رشيد الخالدم 2

 ـ(1991نيكيكرؾ,-)الباني-1939-1948
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فيك احد  ،عمى ما حدث حيث كاف عبد اهلل العكش شاىدان  ،7\12كبير نباال يكـ االثنيف 
كقد سمع بأذنيو كرأل بعينيو تصرؼ القكات األردنية كمنعيا ليـ مف التكجو إلى  ،المتطكعيف

. كيقكؿ جندم آخر في مسيرة الالجئيف الطكيمة 1ـ( 1995معو بتاريخ المدينة)سجمت المقابمة 
كاألحياء  ،نساء كاألكالد مبعثرة في الطرقاتكانت جثث ال-فيما حدث في اليكـ الثاني مف المذبحة

كيقكؿ الشيخ نمر الخطيب اف  ،غير ضياع األطفاؿ ،يتمنكف قطرة ماء منيـ جكعى كعطشى
( شخصا كجاء في مكسكعة بالدنا فمسطيف أف الذيف القكا 335) عدد الشيداء في ذلؾ اليكـ بمغ

لنازحيف فبقي مستمران كيقكؿ أما سيؿ ا ،( شخصان 350حتفيـ في الطريؽ أثناء نزكحيـ شرقان ىك )
ثـ عممنا أف المدرعات األردنية التي اقتحمت المدينة رجعت إلى قكاعدىا بعد أف  ،طكاؿ الميؿ
المركزم الكاقع في المد  لكحدة األردنية كرفاقو إلى مبنى الشرطة)إدريس بؾ( قائد ا أخذت معيا

تمكف جنكد االحتالؿ كلـ ي ،لمبنى الذم كاف مقران ليا ببسالةدافعت ىذه الكحدة عف ىذا ا ،كالرممة
كما أكقعكا عددا كبيرا مف اإلصابات ببف جنكد االحتالؿ الذيف كانكا يفكقكنيا  ،االقتراب منو

ا في الكتابة أك بارعا في ذه المجزرة ال يمكف أف يصفو أحد ميما كاف بارعما حدث في ى،عددان 
كحسب مكسكعة  داخؿ المسجد شييدا 176( كعدد شيداء المسجد شمجزرة مسجد دىمالكصؼ)

 2( شييدا.426بالدنا فمسطيف عدد الشيداء في اليـك الثاني )
كصفان تقشعر لو  ،جزرة المدة داني يصؼ ما حدث في مىناؾ شيادة لضباط استخبارات في قياد

 األبداف
بعيكف أيكب( كىناؾ ) يب بعنكافالخط نمركتب العديد مف الكتاب عف المجزرة مثؿ الشيخ 

كالكاتب اسبير منير في  ،)بالدنا فمسطيف( لمصطفى الدباغ تفاصيؿ عف المجزرة في مكسكعة
 كتابو )المد(.

 
 :؟؟؟ سطينيينالمجازر اإلسرائمية التي ارتكبيا الييود بحق الفم

لك عاد الييكد  ،ف العربيعجب المرء لماذا ارتكب الييكد المجازر)المذابح( ضد الفمسطينيي
ليدرسكا تاريخيـ لعرفكا أنيـ لـ يستقبميـ أم سكاف أك أم شعب في العالـ كما استقبميـ العرب 

كعندما طردىـ  ،ةذ الكحيد ليـ ىك البمداف العربيكاف المال ،المسممكف عندما طردكا مف اسبانياك 
كمكاطنيف ليـ الركس قبؿ قرنيف استقبميـ المسممكف بترحاب كأفسحكا ليـ بالدىـ ليعيشكا فييا 

عاش الييكد بيف العرب كالمسمميف عبر األلفي سنة الماضية دكف أف  ،جميع حقكؽ المكاطنة
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ممنكحة ليـ كانت الحرية  ،يتعرض ليـ أحد كدكف أف يضايقيـ أحد في معيشتيـ أك في عباداتيـ
 1لممارسة دينيـ دكف ضغط أك إكراه.

إف الذيف الحقكا الييكد في كؿ مكاف كضايقكىـ كضغطكا عمييـ كسجنكىـ كحاصركىـ كقتمكىـ 
ا ليتأكدكا أنيـ القكا األمريف خالؿ إقامتيـ في أكركب ،عمى الييكد مراجعة تاريخيـ ،فىـ األكركبيك 

اد الييكد الثأر لتاريخيـ فأماميـ أكركبا كميا التي لـ فإذا أر  ،كركسيا عبر تاريخ إقامتيـ ىناؾ
كلـ يجدكا أم مكاف يرحب بيـ  ،تنظر إلييـ يكمان بأنيـ يستحقكف المعاممة العادية مف بني البشر

فالييكد أتكا إلى فمسطيف ىربان مف جحيـ أكركبا كركسيا كغيرىا مف المناطؽ ،غير البالد العربية 
 2الغرببة.

فاخترعت النمسا فكرة الصييكنية كأرسمت ىرتزؿ  ،اف ال تريد الييكد في أراضييابمدجميع ىذه ال
ثارة  ليبشر بيا حيث كاف ىدؼ اإلمبراطكرية النمساكية في ذلؾ الكقت التخمص مف الييكد لدييا كا 

فمـ يكف الكجكد التركي أك اإلسالمي مقبكال في أم يكـ مف ،المشاكؿ كالقالقؿ لمحككمة التركية 
كراحت تبشر بيا فازداد عدد ،حيث تمقفت الحككمات األكركبية فكرة الصييكنية  ،في أكركبااألياـ 

الييكد المؤمنيف بفكرة القكمية الييكدية فجميع دكؿ أكركبا كانت حال لما كاف يعرؼ في ذلؾ 
ككاف ىك  ،الييكد بأف ليـ كطنان في فمسطيف فأكجدكا شعكرا جارفا بيف ،الكقت بالمسألة الييكدية

كلكف  ،يففال بأس اذف مف كجكد الييكد في فمسط ،الحؿ األمثؿ لدكؿ أكركبا لمتخمص مف الييكد
كبمعنى آخر أف يقكـ الييكد بمحاربة العرب ثأرا   ،األىـ مف ذلؾ حدكث اقتتاؿ كنزاع في فمسطيف

 3أم أف الييكد سيحاربكف نيابة عف أكركبا. ،ليزيمة الصميبييف
ككسع  ،نب الييكدم كعزز كجكده في فمسطيفكلى تقكل الجافي غضكف الحرب العالمية األ

تدفؽ المياجركف الذيف أفزعيـ انتشار  ،جتماعية كالسياسية كالعسكريةمؤسساتو االقتصادية كاال
كتنكعت مصادر  ،لالستثمار كتدفقت األمكاؿ الباحثة عف أجكاء آمنة ،الرعب النازم في أكركبا

دـ في فمسطيف اتسـ بالحذر الييكد المقيميف منذ الق ككاف ىناؾ بعض التعامؿ مع ،السالح
ألىالي عالقات قديمة كفي المعظـ تككف المبادرة مف الطرؼ الييكدم الذيف تربطيـ با ،الشديد

مف كبار السف الذيف يتقنكف العربية كيتكممكف كالمان كديان كيشتمكف صراحةن الذيف  ،كطيدة األمد
 .4كييكدىا األقدميف يتسببكف في الفرقة بيف عرب فمسطيف
لقد ككجيكا باعتداءات إسرائيمية متكررة كمدبرة كمقصكدة  ،بالنسبة لمعرب لـ يكف ىناؾ خيار

كقد حاكؿ الممؾ عبد اهلل إفياـ الييكد )أعضاء الككالة الييكدية( في  ،كمدعكمة مف أكركبا كميا
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ىناؾ مصمحة أكركبية أكاخر العشرينات عندما زاركه في عماف بأف المخطط كمو أكركبي كأف 
إال أف الييكد كانكا يقعكف تحت ضغط جماعاتيـ العامميف لدل حككمات أكركبا  ،فيما يفعمكنو

أم ،كراح التنبيو ىباء، لـ يكترثكا لو كاستمركا في نشر العداء كالكراىية ضد العرب الفمسطينييف
كمنذ انحسار  ،ع عف أنفسيـماميـ خيار غير الدفاأنيـ كجدكا أماميـ ييكدا يقاتمكنيـ فمـ يكف أ

محاسبة أكركبا النير التركي عف العرب جميعان كحتى اآلف لـ يستطع العرب تكحيد كممتيـ مف 
ككانت  ،يكدمأكركبا ىي التي خططت ليدر الدـ العربي كالفمسطيني كمعو الدـ الي ،بما فعمتو

 ي لـ تسمح لمعرب بتكحيد أنفسيـإال أف الييمنة االستعمارية عمى العالـ العرب ،بريطانيا ىي األداة
فاكتفى العرب بدفع العدكاف الصييكني حيف يقع بقدر  ،في قكة لمكاجية العداء األكركبي

 1استطاعتيـ الممزقة.
كانت بريطانيا قد أعطت المشركع الصييكني انطالقتو الكبرل في ظركؼ الحرب العالمية 

كرغـ كجكد  ،طيمة مدة احتالليا لفمسطيفنمكىا ثـ رعت ىذه االنطالقة كميدت األرض ل ،األكلى
المتطرفة المتأثرة أساسان باألفكار الفاشية كانت ترفع شعار العمؿ ضد  بعض الفرؽ الصييكنية

رغاميا عمى الجالء بريطانيا كتدعك غير ،كتقكـ ببعض النشاطات في ىذا االتجاه  ،لمقاكمتيا كا 
ة صحيحة معنى الحماية البريطانية أف القكل الرئيسية في الحركة الصييكنية قدرت بصكر 

مثؿ  ،لتكطيد الكياف الييكدم في فمسطيففاستفادت مف ىذه الحماية ،لمشركعيا االستيطاني 
اتساع أقنية  ،حدكد فرص التمكيؿ الكافد مف مصادره األكركبية كاألمريكية التي كانت بغير

مف جامعاتيا  ،دكؿ الغربيف حصمكا عمى خبرات مف كىجرة الكفاءات مف الييكد الذ ،األمكاؿ
 2كمصانعيا كمؤسساتيا المتعددة.
 ككذلؾ كضعيا في البالد ،نية كتعرض مركز بريطانيا العالميعند انتياء الحرب العالمية الثا

اتخذت القيادة الصييكنية المبادرة إلقامة دكلتيا المكعكدة  ،لمحرج قررت  االنسحاب مف فمسطيف
ككانت إقامة ىذه الدكلة بالمفيكـ الصييكني  ،الكجكد البريطانيقبؿ أف تغيب الفرص التي يكفرىا 

كىذا يعني حمميـ  ،إلغاء كجكد أىؿ البالد في بمدىـ كبالتطابؽ مع المطامع الصييكنية تعني
اتخذكا القرار كترتب عمى المسمحيف  ،كبالتي ىي أحسف أك بالتي ىي أسكأ ،عمى الرحيؿ

أك يبيدكا مف يتشبث  ،د كي يحممكا أىميا عمى الرحيؿبالالصييكنييف أف ينشركا الرعب في ال
 3بالبقاء.

استفادت الصييكنية مف العطؼ العالمي اليائؿ الذم حظي بو الييكد إباف الحرب العالمية الثانية 
 ،بسبب الجرائـ النازية التي استيدفت المجتمعات الييكدية في البالد التي سيطر النازيكف عمييا

                                                           

 8-9ص–المصدر نفسو -أحمد العممي 1
 217ص-الكطف في الذاكرة-دركب المنفى-فيصؿ حكراني 2
 218ص–المصدر السابؽ -فيصؿ حكراني 3



72 
 

كفي ضجيج ىذه  ،ذم يتجو إليو الباحثكف عف األمافكاف الكحيد الككانت فمسطيف ىي الم
دكؿ الغرب  فتأييد ،عب فمسطيف كحقكقو تجاىالن كامالن فتـ تجاىؿ كجكد ش ،غييب المنطؽ ،الحممة

بؿ سعيا  ،ا لحاجاتيـ الحقيقية أك المزعكمةاالستعمارم لمييكد ليس حبان بالييكد كال استجابة مني
بالمنطقة التي يمكج باطف أرضيا كظاىره بالثركات الجاىزة كفرص  منيا لحماية مصالحيا

كقدمت ىذه الدكؿ دعميا لممشركع الصييكني آممة في أف تصبح الدكلة الييكدية قاعدة  ،اإلثراء
كلـ تأبو الدكؿ الغربية بأف دكلة كيذه ال يمكف إال أف تقكـ عمى جثث الييكد  ،لمصالح الغرب
ا كاف عمى أىؿ فمسطيف العرب كجيرانيـ مف الييكد الذيف عاشكا بينيـ كىكذ ،ينييفكالعرب الفمسط

بأماف قبؿ المشركع الصييكني أف يدفعكا استقرارىـ كمصادر رزقيـ كأركاحيـ ذاتيا كقكدان  
 1لمطامع استعمارية تكاطأ عمى تحقيقيا مف ال يقيمكف كزنان حقيقيان لمصائر الشعكب. 

ىانة كسجف كذؿ، إف كبرت معاناة الشعب الفمسطيني كت عددت أشكاليا مجازر كتشرد كتعدم كا 
كىـ ال يعرفكف أنيـ أداة في يد أكركبا ليس إال  ،لفمسطينيكف عمى أيدم الييكد كثيرالذم عاناه ا

، فيـ يعتقدكف أنيـ يحققكف آماؿ اآلباء كاألجداد بينما ىـ يحققكف األىداؼ أك يعرفكف ال فرؽ
كعمى ،الضغينة التي يكنيا األكركبيكف لمعرب كالييكد عمى حد سكاء االستعمارية ألكركبا كالحقد ك 

 الباغي تدكر الدكائر. 
 
 بحق الشعب الفمسطيني :المجازر اإلسرائيمية لمحة عن بعض   

ـ 1947لكثرة أعداد المجازر التي قاـ بيا الجيش الصييكني بحؽ الشعب الفمسطيني منذ أكاخر 
 :ـ1948ء بعضيا الذم الـز عاـ أسماكالى كقتنا ىذا سأتطرؽ لذكر 

أبك -يافا التي مني أىميا بالعديد مف المجازر -مجازر صفد المدينة نفسيا كما جاكرىا مف القرل
–كسعسع -كالطيرة )طيرة حيفا( –مجزرة بمد الشيخ ،سممة –العباسية -تؿ الريش -المنشية-كبير

 –كقكلكنيا -كالحكلة–كطبريا -فكناصر الدي-كدير ياسيف–صرفند –الرممة –كحيفا -ككفر حسينية
–الزيتكف -كبيت الخكرم-بيت داراس–كالقىبك  -الطنطكرة–كعيمبكف –كمذبحة الدكايمة –كالكرمؿ 

 .2كغيرىـ –كصفصاؼ –كصالحة –القبك –عيف غزاؿ –المد  -كجسر الزرقا–كأبك شكشة 
 ،تخدميف المدافعمحة كالمتفجرات مساستخدمت القكات اإلسرائيمية الصييكنية كافة أنكاع األس

كتعدد الكتائب  كالفرؽ  ،ةككانت القكات البريطانية تتدخؿ لمنع النجدات العربية مف القرل المجاكر 
البالماخ( ك)الياغاناه( ك)شتيرف( ك)كتيبة مكشيو دياف( يقتمكف لعصابات اإلسرائيمية مثؿ كتيبة )كا

 ،حكامؿ كما في دير ياسيفف بطكف الكيبقرك ،كيذبحكف كييدمكف البيكت عمى رؤكس ساكنييا 
مى مف فييا كما في كحشر السكاف في المساجد كنسفيا ع ،بكامميا كما في عيمبكف كيحرقكف أسرا
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عمييـ النار كيقكـ الجيش  فككانكا يطمبكف مف الرجاؿ حفر قبكرىـ ثـ يطمقك  ،مجزرة الزيتكف
فر عمييـ كما في الطنطكرة  ككانكا يعممكف  .النساءعان رافؽ كؿ ذلؾ سرقة حمي كطب،بطمر الحي

 1عمى إبادة أسر كاممة تحمؿ نفس اسـ العائمة كما في مذبحة جسر الزرقا.
 
 :النكبة  أحوال الشعب الفمسطيني بعدالمطلب الرابع:  
 

حكالي عشريف شيران بدءان مف قرار األمـ المتحدة الذم أكصى بتقسيـ استمرت حرب فمسطيف 
ـ 1949دنة جرل تكقيعيا بيف إسرائيؿ كسكرية عاـ ـ حتى آخر اتفاقية ى1947فمسطيف في 

ربية كنشأت دكلة حيث ديمرت فمسطيف الع،تمؾ الشيكر حكلت المشيد السياسي لمشرؽ األكسط،
كحافظ العراؽ عمى  ،ة ساحقةكقد عانت مصر كسكرية كلبناف مف ىزيم ،إسرائيؿ الجديدة

كفي  ،ىزيمة بيذا الحجـ ،بمو لميزيمةبعد تق ،ثقة بسياسييوكفقد الرأم العاـ العربي ال ،خطكطو
 ،كممؾ األردف ،ا كزراء مصر كلبنافاغتيؿ رئيس ،الث سنكات مف انتياء نكبة فمسطيفغضكف ث

كما مف حدثو طبع السياسة  ،يا كممؾ مصر في انقالبيف عسكرييفكأطيح برئيس جميكرية سكر 
 2.عمؽف العشريف بطابعو بمثؿ ىذا الالعربية في النصؼ الثاني مف القر 

ضفاء الشرعية  عمى أصكؿ الدكلة كنظاميا يمعب التاريخ دكران رئيسيان في تشكيؿ الدكؿ كا 
لمباشرة عمى عممية كتابة كحككمات المنطقة تتمتع بكثير مف السمطات المباشرة كغير ا ،السياسي
عيات كجم ،كحتى في الجامعات تديرىا الدكلةككتب التاريخ في المدارس بجميع المراحؿ  ،التاريخ

غير المصرح افي إلزالة الركايات التاريخية التاريخ الكطنية كالمطابع الحككمية تؤدم دكر المص
ككؿ ترقية في مؤسسات تدكيف كتدريس التاريخ مرتبطة  ،شر الحقائؽ التي تسمح بيا الدكلةبيا كن
 ،كتابة نقدية لمتاريخ فإف المؤرخيف لـ يجدكا حافزان لمعمؿ عمى  ،اطان كثيقان بالتزاـ الخط الرسميارتب

ففي إسرائيؿ  ،ميكف الكتابة بنمط قكمي غير نقدمكبدالن مف ذلؾ بدأ المؤرخكف العرب كاإلسرائي
عكس المؤرخكف النزعة القكمية في كتاباتيـ بتصكيرىـ الحرب عمى فمسطيف بأنيا كفاح مرير مف 

ينية ات الحرب الفمسطالعالـ العربي اتسمت ركاي كفي ،كنصر يكاد يككف معجزة ،أجؿ البقاء
كنظريات  ،ـ الى اآلخريفكعبارات إرضاء الذات كتكجيو المك  ،بإنشاء العبارات االعتذارية

 3.المؤامرة
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)نشداف  فالكتابات التاريخية ذات النزعة القكمية عند جميع الكيتاب كالمؤرخيف دائما تنحك منحى
اف عبء إضفاء الشرعية عمى  ،1الشرعية( أكثر مما تنحك منحى محاسبة الماضي محاسبة نزيية

قد تسبب في  ،عات السياسة كما في فصكؿ المدارسفي قا ،األعماؿ القكمية في حرب فمسطيف
اف االختراع  ،الخمط في كتابة التاريخ كالنزعة الكطنية فيما يمكف تسميتو بالتاريخ الرسمي

ف ذلؾ يعكد إلى أسباب لك أك  ،تركة بيف إسرائيؿ كالدكؿ العربيةالسياسي لمتاريخ ىك صفة مش
فركايات التاريخ العربية ترمي إلى تعزيز مصالح الدكلة بكاسطة تعبئة المكاطنيف الذيف  ،مختمفة

زالت أكىاميـ نتيجة ليزيمة جيكش بمدانيـ كفقداف فمسطيف العربية كفي حيف أف ركايات التاريخ 
كلكف مع تخفيؼ  ،جميبيت الحؽ كالمصير الصييكني الالرسمية اإلسرائيمية تسعى إلى تث

ىذه المكاقؼ حممت جيالن جديدا مف المؤرخيف الناقديف  ،سؤكلية عف العكاقب السمبية لمحربالم
 2.ـ بأنيا نسج مف األساطير1948عاـ إلى النظر إلى الركايات التاريخية عف 

 ىإف جماعة مف المؤرخيف اإلسرائيمييف قادت أكاخر الثمانينات مف القرف العشريف حممة عم
استمرارية  حككمة حزب مف الميككد  إلى إيجادكذلؾ عندما سعت  ،أساطير إسرائيؿ التأسيسية

فرئيس  ،اآلباء مؤسسي إسرائيؿ في فمسطيف تاريخية بيف أعماليا المثيرة لمجدؿ في لبناف كأعماؿ
 استند في دفاعو عف أعماؿ حككمتو إلى سياسات دافيد بف ،لكزراء في ذلؾ الحيف مناحيـ بيغفا

كقد ادعى بيغف أف الفارؽ الكحيد بينيما  ،ـ1948في عاـ  ،يس كزراء إلسرائيؿأكؿ رئ ،غكريكف
كاستشيد  ،في حيف أنو ينفذ سياستو عمى المكشكؼ ،لى الخداع كالتكريةىك أف بف غكريكف لجأ إ

كجيكده التي ،حية شماؿ نير الميطاني بخطة بف غكريكف لتقسيـ لبناف عف طريؽ إقامة دكلة مسي
بمدات فمسطينية ضمف حدكد تدمير قرل ك  لؾككذ ،ف ىكادة لمنع قياـ دكلة فمسطينيةبذليا دك 
ف إحيث  ،إف كالـ بيغف حرَّؾ عف غير قصد إعادة تقييـ أصكؿ إسرائيؿ ،كطرد سكانيا إسرائيؿ
كلكف  ،ـ تسامت دائما عف الجدؿ1948االستقالؿ التي يطمقكنيا في إسرائيؿ عمى حرب حرب 
كطرد السكاف  ،التي استيدفت تدمير القرل كالمدفدأكا يمقكف نظرة عمى ىذه الحمالت ب فالباحثي

األمر الذم  ،)الكثائؽ( األرشفة كقد ساعدتيـ في ذلؾ سياسة ليبرالية لحفظ،عمى مستكل كاسع 
ـ كذيكليا حيث برىنت 1948رب أتاح اإلطالع عمى كمية ضخمة مف الكثائؽ الخاصة بح

                                                           

-1948سمحاف فالباف)كالدة اسرائيؿ األساطير كالحقائؽ(ك أبراىاـ سيال)الكتابة العربية لتاريخ حرب –نقال عف -المصدر السابؽ 1
 54-كص 124ص -أكائؿ سنكات الدكلة-نظرات جديده عمى تاريخ إسرائيؿ-كفي كتاب لكرنس سيمبرشتايف-(السعي لمشرعية

 20-19ص -المصدر السابؽ 2
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أنيا كاشفة لحد كبير ىذه األساطير كمنيا حكؿ تأسيس دكلة إسرائيؿ في  ةالمحفكظات اإلسرائيمي
 1ذلؾ العاـ كقد كضعيا سمحا فالباف في سبع اساطير ىي:

 .تحدة  بينما كانكا يخططكف لمسالـف الصييكنييف قبمكا  قرار التقسيـ الصادر عف األمـ المإ -
 .رفضكا قرار التقسيـ كشنكا الحرب ف العربإ -
 .ييف ىربكا طكعان كفي نيتيـ العكدة منتصريفف الفمسطينإ -
 .ت صفكفيا لطرد الييكد مف فمسطيفف الدكؿ العربية كحدإ -
كأف إسرائيؿ المفتقرة إلى كسائؿ الدفاع  عف  ،ف الغزك العربي جعؿ الحرب ال مفر منياإ -

 العربي. نفسيا كانت تكاجو الدمار عمى يد غكلياث
عدة أساتذة إسرائيمييف  قدمكا ،عيا أم مسؤكؿ عربي إسرائيؿ سعت لمسالـ  فمـ يتجاكب مف إ -

كآخر )آفي شاليـ( قمب  ،سرائيؿ عف ىركب العرب مف منازليـدالئؿ مكثقة تبيف مسؤكلية إ
 ،رائيؿأسطكرة غكلياث العربي كقدـ كثائؽ بشأف عركض سالـ قدميا الممؾ عبد اهلل إلس

ييو( أف بريطانيا كانت تسعى إلى كبيف آخر )إيالف با ،كحتى الزعيـ السكرم حسني الزعيـ
فالعكاقب االجتماعية الختالؼ األساطير مف قبؿ دكلة إسرائيؿ  ،منع قياـ دكلة فمسطينية
 2داخؿ إسرائيؿ. كجدؿ،كانت بدكرىا مكضع نقد 

مع أف النقد في أم بمد عربي بذاتو  ،ـ1948اث في أحد ،اف ىناؾ نقد في الركايات العربيةلقد ك
ىناؾ مف سعى إلى تفسير ىزيمة العرب ف إحيث  ،عماؿ الدكؿ العربية األخرلضد أ كاف مكجيان 

كساطع -عمى أنيا ناجمة عف عيكب المجتمع العربي بصكرة عامة مثؿ: قسطنطيف ازريؽ
كحظيت أعماليـ ،ككانكا مف بيف أكثر المفكريف تأثيران  -كمكسى العممي كجكرج حنا-ألحصرم

))مع ذلؾ فإف ىذه الكتب لـ تتمكف مف  كؿ كليد الخالدم محاجابتداكؿ كبير في العالـ العربي كيق
  3ـ كبالرغـ مف تداكليا بشكؿ كاسع((1948أف تمحك كتدفف أساطيرنا عما حدث في حرب 

 : إف أبرز األساطير العربية كيتـ تداكليا إلى كقتنا ىذا:كيقكؿ الخالدم
مطكقة مف كؿ االتجاىات مف تصكير القكات الصييكنية بأنيا مجرد عصابات إرىابية كانت  -

 قبؿ الجيكش العربية في المرحمة األكلى مف الحرب.

                                                           

-1947-نشكء مشكمة الالجئيف الفمسطينييف\5ص-االساطير كالحقائؽ-كالدة إسرائيؿ-نقال عف سمحا فالباف–مصدر السابؽ ال- 1
بريطانيا \(1988الممؾ عبد اهلل كالحركة الصييكنية كتقسيـ فمسطيف)أكسفكرد -تكاطؤ عبر نير األردف\1988ـ)كامبردج 1949

 (1988 )لندف 1951-1848-كالصراع العربي اإلسرائيمي

( 1980-كصنع الدكلة الييكدية)برنستكف ,نيكيكرؾ-كاالشتراكية–)األساطير المؤسسة إلسرائيؿ:القكمية -نقال عف -المصدر السابؽ 2
كآفي \48-1ص-1994)كما بعد إسرائيؿ كالفمسطينيكف( أكسفكرد-كمكريس\كبني مكريس)كتابة التاريخ الجديدة:إسرائيؿ كماضييا(\

 304-287ص-1995-27( المجمة الدكلية لدراسات الشرؽ األكسط العدد1948شاليـ)النقاش حكؿ 
 12ص-العربية-أكلى الحركب الصييكنية-1948خمسكف عامان عمى حرب -كليد الخالدم 3
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 إف طميعة القكات المصرية كصمت إلى ضكاحي تؿ أبيب الجنكبية. -
مية يبيض المتكسط غربي قمقكصمت القكات العراقية الزاحفة قريبان جدان مف ساحؿ البحر اال -

 .الشرقية لمدينة تؿ أبيببينما كصؿ الجيش األردني إلى الضكاحي -ـر كطكلك
إف كؿ ما كاف مطمكبان ىك بضعة أياـ أخرل لتكجيو الضربة القاسمة لمعدك تحسـ المكقؼ  -

 بصكرة نيائية.
األمر الذم فرض اليدنة األكلى عمى  ،عندما تصاعد الضغط الدكلي إلى تيديدات كأخطار -

 1مة.العرب  كىكذا فإف الكياف الصييكني انتزع الفكز مف فكي ىزيمة محت

                                                           

 14-13ص -1998بيركت -العربية-أكلى الحركب الصييكنية -1948خمسكف عامان عمى حرب -كليد الخالدم 1
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 الجدل الديني والسياسي والقضية الفلسطينية :المبحث الثاني : 

 

 المطلب األول: ظهىر الجدل الديني والسياسي .

 
كعندما كانت كحدة  ،ى عدة ثكابت  تكحدىا كتؤلؼ بينيالقد جمع اإلسالـ األمة اإلسالمية عم

انت جامعتيا اإلسالمية جسدان ك ،األمة ىي اإلطار الجامع لشعكبيا كقكمياتيا كأجناسيا كأقطارىا 
ككانت صيحة )كاا إسالماه(  ،عى لو سائر الجسد بالسير كالحيمىكاحدان إذا اشتكى منو عضك تدا

لى كقع في قمكب المتقيف مف حيث كاف لقكؿ اهلل تعا 1،اإلستجابو في سائر ديار المسمميفتجد 
ٚإٔ ٖرا صساطٞ َستكًُٝا فاتبعٛٙ  }: ؿالمتبعيف لقكؿ اهلل عزَّ كجَّ  أصحاب الصراط المستقيـ ،عباده

  (153)األنعاـ آية  صدؽ اهلل العظيـ {ٚال تتبعٛا ايسبٌ فتفسم بهِ عٔ سبًٝ٘ ذيو ٚصانِ ب٘ يعًهِ تتكٕٛ
؟! ىؿ ىك الصراط ىذه األياـ: ما ىك الصراط المستقيـ المتبىع ففي ىذه األياـ  يستكقفنا سؤاؿ

؟ كىؿ ىذا الصراط المستقيـ عاجز أف يضع تصكران لكيفية ! ـمستقيـ المستميـ مف القرآف الكريال
ية تحديدان بيا تمايز بيف فيذه اآل ،التعامؿ مع األطراؼ المختمفة كيجمعيـ عمى اتباع الحؽ

كلكف بشرط أف يحسف  ،ة أم خيار ينطمؽ مف منطمؽ إسالميسيبؿ الحؽ كتكحي بقدسي ،السبؿ
صدؽ اهلل العظيـ  {ٚاملؤَٕٓٛ ًٛا فسريى اهلل عًُهِ ٚزسٛي٘ٚقٌ اعُ} امتثاالن لقكؿ اهلل تعالى  العمؿ

( 26المطففيف ) صدؽ اهلل العظيـ {ٚيف ذيو فًٝتٓافس املتٓافسٕٛ}( أك قكؿ اهلل تعالى 105)التكبة 
 2كالتنافس ىنا في مرضاة اهلل ألصحاب الصراط المستقيـ.

أك  ،ف حياة العرب المسمميفمة جديدة ملمرح ،كبكؿ أطيافيا ،تؤسس الحركات الدينيةكاليكـ  
أال كىك الصراع  ،باألحرل لمراحؿ جديدة مف تاريخ الصراع الداخمي كالخارجي حكؿ المستقبؿ 

سعى إلعادة احياء كقكل ت كقكل عممانية ،المعتدلة أك السممية أك األصكليةبيف القكل الدينية 
كف فييا الفصؿ لدكلة مدنية يك كأخرل تسعى ،ال انفصاؿ بيف الدكلة كالديف حيث ،الدكلة الدينية

 3كالظاىرة التي تزيد ىذا الجدؿ كالصراع )ىي قضية فمسطيف( ،بيف الدكلة كالديف
زاب تقاسمت فيو األح ،الكقت الذم كانت فيو قضية فمسطيف ىي قضية الشعكب العربيةففي 

 ،ت الفمسطينيةكانت الحركا ،العربكالناصرية كالبعث كالقكمييف  ،القكمية العربية كاالشتراكية
ا المكاقؼ حكؿ القضية مف الذيف تقاسمك  ،كغيرىا ،كالجبية الديمقراطية ،الجبية الشعبية ،فتح

، 1948االخكاف المسمميف الذيف كاف ليـ دكرا مشيكدا في حرب عاـ  فأفي حيف  ،الفمسطينية

                                                           

 2ؿ–يشكض انضٚخَٕت نهذساعبث ٔاالعخؾبساث  -سؤٚت اعاليٛت –فٙ انمضٛت انفهغطُٛٛت  زمبئك ٔثٕابج –يسغٍ يسًذ فبنر  1

 651-655ؿ-يشكض انضٚخَٕت نهذساعبث -لشاءاث َمذٚت فٙ حدشبت زًبط انغٛبعٛت -حمٛٛى انبشَبيح انغٛبعٙ نسًبط–خبعى عهطبٌ  2

 6ص-2007-اف مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ اإلنس–العرب كالعممانية  –أحمد برقاكم  3
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أخرل منيـ  كشاركت أعداد منيـ في تأسيس أنكية الفصائؿ الفمسطينية المسمحة، كتكاجدت أعداد
 1.أكلكية سياسية بالنسبة ليالـ تجعؿ القضية الفمسطينية  ، في قكاعد الفدائييف في األردف

ة كأدت إلى تطكرات ميم ،ربية كالدكلية في عقد الثمانيناتىناؾ تغيرات شيدتيا الساحتاف الع 
كازدياد قكتيا  ،ا صعكد الحركات اإلسالمية شعبيان كاف مف نتائجي ،فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية

كتأثيرىا عمى مجريات الصراع مع إسرائيؿ كاف مف نتائجو ضمكر كانحسار قكة حركات كطنية 
 .2كيسارية أخرل عمى الساحة الفمسطينية

ككانت فكرة الثكرة كالتحرير بما تحممو مف  ،شغمت حركة فتح بنيج كفكر التحريرلعقكدو طكيمة ان
 ففكر كأدبيات ال تتطابؽ مع ،أك السعي لممارسة سمطةرة الدكلة طيارة أكثر حضكران مف فك

كلذلؾ ىيمنت في  ،كأف الدكلة كطبيعة سمطتيا قضية مؤجمة إستراتيجية كفكر السمطة)الدكلة(
كمع ذلؾ نجد أف  ،في الكقت الذم قمت أدبيات السمطة ،األكلى أدبيات  التحرير كالثكرة السنكات

األراضي دعت لقياـ كياف فمسطيني في  ،سميان قبؿ أف تعمف عف انطالقتيا ر حركة فتح ك 
حيث كرد في صحيفة )فمسطيننا( التي كانت تعبر عف فكر الحركة )إف  ،محتمةالغير الفمسطينية 

كقد طاؿ عمينا الزمف كنحف  ،طالبنا نحف عرب فمسطيف الميشرديفالكياف مطمب أساسي مف م
 ،فمسطيف إف ىناؾ أقسامان عربية مف ،لناكالتشرد كالكياف حؽ شرعي  ،فنعيش حياة اليذًؿ كاليكا

  3كعمى ىذه األقساـ ينبغي أف نشيد صرح حكـ كطني فمسطيني ثكرم قيادم(.
التصكرات كالمشاريع  لمدكلة الفمسطينية كىذا التعدد في  4كخالؿ السنكات التي مضت تعددت

بيف  ،نقسامان داخميان حيث أحدثت ا،معياكأربكت المتعامميف  ،لتصكرات أربؾ السياسة الفمسطينيةا
كالمعارضة مف  ،رات كالطركحات حكؿ الدكلة مف جيةالتي تقؼ كراء كؿ تمؾ التصك  ،كة فتححر 

ف يبحثكف يف الفمسطينيكىذا بالطبع لـ يخدـ كثيران القضية الفمسطينية ألنو أظير ككأ ،جية أخرل
فال زاؿ الشعب  ،يان ينية المعركفة كالمحددة تاريخكليس تحرير الدكلة الفمسط ،عف أم دكلة

 5الفمسطيني يعبر مختمؼ المحطات نحك البحث عف الدكلة.

                                                           

 7أحمد برقاكم _ المصدر السابؽ _ص 1
 1ص-بيركت–مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات  –مكقؼ حماس مف الحركات اإلسالمية الفمسطينية  –سميح حمكده  2

َؾشة -265عذد-2666-ؽؤٌٔ فهغطُٛٛت – 5ؿ–زشكت فخر ٔانغهطت , حسذٚبث االَخمبل يٍ انثٕسة إنٗ انذٔنت  –إبشاْٛى أبشاػ  3

 2ؿ-و6556حؾشٍٚ انثبَٙ -66فهغطُُٛب عذد 

ٔفٙ  -2فهغطٍٛ يب بعذ انخسشٚش عخكٌٕ خضءاً يٍ دٔنت انٕزذة انعشبٛت ,-6-6552انخقٕساث ْٙ :فٙ انًٛثبق انمٕيٙ انفهغطُٛٙ  4

حى  ,و6516ُز ٔي-2-عخكٌٕ ْٙ ٔطٍ انؾعب انعشبٙ انفهغطُٛٙ و6521أٌ فهغطٍٛ بسذٔدْب عبو -و6551انًٛثبق انٕطُٙ انفهغطُٛٙ

حى حبُٙ -و6512ٔفٙ عبو  -2-حبُٙ ْذف فهغطٍٛ انذًٚمشاطٛت انعهًبَٛت انخٙ ٚعٛؼ فٛٓب انٕٛٓد ٔانًغٛسٌٕٛ ٔانًغهًٌٕ عهٗ لذو انًغبٔاة

-و6511ٔفٙ إعالٌ االعخمالل ببندضائش عبو  -6-انبشَبيح انًشزهٙ انز٘ ٚمٕل بغهطت ٔطُٛت فهغطُٛٛت عهٗ أ٘ خضء يٍ أسك فهغطٍٛ

انذٔنت فٙ خبسطت انطشٚك زٛث حى انسذٚث عٍ   -5-ُٙ ْذف لٛبو لٛبو انذٔنت انفهغطُٛٛت انًغخمهت زغب لشاساث انؾشعٛت انذٔنٛتحى حب

 22انذٔنت يٍ خالل لشاس دٔنٙ بعذ فؾم انًفبٔضبث.) إبشاْٛى أبشاػ ,ؽؤٌٔ فهغطُٛٛت( انٕٓايؼ ؿ -1-دٔنت يؤلخت 

 -265عذد-و2666-ؽؤٌٔ فهغطُٛٛت– 5ؿ-ٚبث االَخمبل يٍ انثٕسة إنٗ انذٔنتزشكت فخر ٔانغهطت ,حسذ –إبشاْٛى أبشاػ  5
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كاستينًزفت طاقتيا كدماؤىا في صراعيا مع  ،لفمسطينية بشدة مف أشقائيا العربلقد عانت الثكرة ا
بعد حرب ك  ،كالتحدث باسميا كالقفز فكقيا ،عربية التي حاكلت تركيضيا كضبطيااألنظمة ال

التي  ،سان انتصارات معنكية لمصر كسكرياكالتي حققت أسا ،الصييكنيضد الكياف  ـ1973
كمو التقميدم بالقضية لفؾ ارتباطيا القكمي بمفي خذت تعمؿ عمى استغالؿ )انتصارىا(أ

حدث مع مصر كما  ،اشرة نحك الحؿ السممي مع اسرائيؿسكاء مف خالؿ التكجو مب ،الفمسطينية
فقادىا القدرة عمى  ،ية الثكرة الفمسطينيةش دكر كفعالمف خالؿ تيمي ،أك بطريقة غير مباشرة كا 

لمدخكؿ  ،كمحاكلة إلحاقيا باإلستراتيجية الرسمية العربية  ،د بالتعامؿ مع الصراع مع إسرائيؿالتفر 
ا مع الثكرة الفمسطينية في كاصطدامي ،كما حدث مع سكريا ،صاية العربيةبتسكية تحت الك 

 تحرير الفمسطينية ممثالن شرعيان كحيدان لمشعب الفمسطيني  أخذتكبعد أف عيدىت منظمة ال 1،لبناف
كذالؾ ما سمي بسياسة المراحؿ أك المرحمية التي أعمف عنيا  ،حركة فتح بالقبكؿ بأنصاؼ الحمكؿ

 2ـ.1974في البرنامج المرحمي عاـ 
 –حيث خرجت مصر مف الصراع العربي  ،تضاءؿ الشعكر العربي تجاه فمسطيفأخذ ي 

 التي ،اإليرانية-تمتيا الحرب العراقية ثـ ،ـ1978يع اتفاقية كامب ديفيد عاـ ني كذلؾ بتكقالصييك 
الخميجي بسبب انخفاض أسعار كتراجع الدعـ المالي  ،أنيكت الطرفيف خالؿ ثماني سنكات

كما نتج عنو مف تمزؽ عربي إسالمي  ،ـ1990ف االجتياح العراقي لمككيت فضالن ع ،النفط
 ،ل إلى إضعاؼ المقاكمة الفمسطينيةلؾ أدكؿ ذ ،إلى انييار االتحاد السكفيتية كاسع باإلضاف

كبالتالي حصر نشاطيا في دائرة الممكف  ،الفمسطينية نحك التسكية السممية كتكجو منظمة التحرير
بكجكب إعالف  -رحمو اهلل-كمف الممكف السياسي مذكرة مف أبك جياد )خميؿ الكزير( 3،السياسي

ت كالتي استغرق ،ـ1957مسطيني لجماعة اإلخكاف عاـ عرضيا عمى التنظيـ الف الكفاح المسمح
 ـ1987كفي عاـ  ،ى كانت إجابتيـ بالرفض الالمنطقيحت ،مف التنظيـ ثالث سنكات متكاصمة

 4إلى المقاكمة. ،حققت تمؾ المذكرة تغييران جذريان بعد مرحمة مف السككف 
سالمي لقرف العشريف أخذ يبرز نشاط التيار االكمف جية أخرل كمنذ أكاسط السبعينات في ا

كظيرت بكادر منظمات إسالمية جيادية مثؿ أسرة الجياد اإلسالمي  ،الشعبي في الداخؿ كالخارج
ف يكتنظيـ المجاىد ،ـ1980كحركة الجياد اإلسالمي عاـ  ،ـ 1948في فمسطيف المحتمة عاـ 

 ،ي أكائؿ  ثمانينات القرف العشريفف -هللرحمو ا –ف الذم أنشأه الشيخ أحمد ياسيف يالفمسطيني

                                                           

 5-1ؿ –انًقذس انغببك  –إبشاْٛى ابشاػ   1

 )زٛث كبَج اندبٓت انذًٚمشاطٛت أٔل يٍ طشذ عهُبً فكشة انًشزهٛت انخٙ ٔافمج عهٛٓب فخر(-5إبشاْٛى إبشاػ _ انًقذس انغببك_ؿ 2

–مؤسسة فمسطيف لمثقافة  –مركز الزيتكنة –رؤية اسالمية  -القضبة الفمسطينية حقائؼ كثكابت في–محسف محمد صالح  3
 24-23ص -ـ2013\ط
 7ص-ـ2008 -1ط-فمسطيف –حماس سيكؼ كمنابر  –بكر أبك بكر  4
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بادرة لمشعب التي أعطت زماـ الم ،كانت االنتفاضة األكلى في فمسطيفـ 1987كفي عاـ 
                          1كبرز التيار اإلسالمي ليشكؿ عنصران أساسيان في المقاكمة. ،الفمسطيني في الداخؿ

 
ال  ،كرىا ككذلؾ قراءة خطابيا كسمككيانشأتيا كتط إف حركة  المقاكمة اإلسالمية حماس كمنذ

اعؿ سياسي : نشأتيا في بيئة فمسطينية كفه خارج إطاريف محدديف كىما األكؿيمكف تفسير 
: تتمثؿ في أف مكاقؼ قيادات كرمكز الحركة لـ تكف دائمان متشابية كاجتماعي نشط كالثاني

 2.اف ىناؾ تباينات كاختالفات كاضحةكمتطابقة بؿ ك
تيار اإلسالـ امتدادان ل ،صؿ بككنو في بداية األمر كنيايتوالسياسي لمحركة يت ؿ إف الخطابب

كلحركة اإلخكاف المسمميف عالمية الطابع كالتنظيـ كاالنتشار كباستخداـ  ،السياسي في المنطقة
كخاصة في ظؿ التحكالت التي يشيدىا اإلقميـ كصعكد حركات  ،تداؿ كالتطرؼمقكلتي االع

التي  ،صراع عمى جبية التمثيؿ الفمسطينيكفي ظؿ احتداـ ال ،ـ السياسي إلى سدة الحكـ اإلسال
فإف تجربتيا في الحكـ  ،السياسييف في الحالة الفمسطينية باتت حركة حماس مف أبرز الالعبيف

 3كفزاعة لمتخكيؼ لمبعض اآلخر. ،ـ لمبعض في السياؽ العربيتمثؿ عنصر  إليا
كبيرة مف رفض الكاقع إلى  كسمككيا السياسي  تحكالت رأ عمى خطابياذ نشأة حركة حماس طكمن

كمف عدـ االعتراؼ بمنظمة  ،كمف المعارضة إلى السمطة ،تثناءكمف المقاكمة إلى االس ،إدارتو
تحت مظمتيا كىنا تطرح  كمف رفض اتفاقية أكسمك إلى العمؿ ،ادتياالتحرير إلى محاكلة الفكز بقي

كىؿ كجكدىا كحركة سياسية  ،عالقة حركة حماس مع القكل األخرل؟ كيؼ ستككف عدة أسئمة
لو عمى اعتبار أف كجكدىا خارج السمطة   ،طة أسيؿ مف خارج السمطة أك العكسداخؿ السم

مبدئية كالتنظير السياسي  بحيث ال تتعارض مع المكاقؼ ال ،فضائؿ أيديكلكجية أك عقائدية
ة فالمكاقؼ أف تككف إال سياسي خؿ السمطة ال يمكفائؿ الكجكد  داعمى اعتبار أف فض ،لمحركة

أك  ،عمى نفسيا إذ ال تعتمد الحركة ىنا ،ألف ىناؾ متغيرات  خارجية ،السياسية تخضع لمظركؼ
كال تستطيع حركة المقاكمة أف تحافظ عمى ما ىك مطمؽ كثابت لككنيا 4 ،عمى ما يحيط بيا

يصبح المتحكؿ كالمتغير ىك سمطة ففي ال ،ف ككنيا حركة معارضة خارج السمطةتخمت ع
لكضع الراىف ال يمكف الحفاظ ألف النقاء العقائدم  في ظؿ األنظمة السياسية  في ا ،األساس
 .عميو

                                                           

 25-24ص -المصدر السابؽ -محسف محمد صالح 1
 3ص–مدراس كاالستشارات مركز الزيتكنة ل–مكقؼ حماس مف الحركات اإلسالمية الفمسطينية  –سميح حمكدة  2
 .5ؿ -انًقذس انغببك –حٛغٛش يسٛغٍ  3

انذٍٚ ٔانذٔنت  ٔانًدخًع انذٔنٙ  –يعٓذ إبشاْٛى أبٕ نغذ  نهغٛبعبث انذٔنٛت  -زًبط يغٛشة انٕفٕل إنٗ انغهطت – –عهٙ اندشببٔ٘   4

 26ؿ  –
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إال أف  ،مكقع المعارضة إلى مكقع السمطة مف ،الصعيد المحمي انتقمت حركة حماس عمى
مميا السمطة كتشكيميا تس فحركة حماس بعد ،كحماس بدتا ككأنيما في مكاقعيما حركتي فتح

ة فتح التي سممت كحرك ،ككأنيا ال تزاؿ في صفكؼ المعارضةاستمرت تتصرؼ   ،لمحككمة
سقاط كبدل أف ىميا العمؿ عمى إ ،استمرت تعمؿ ككأنيا ال تزاؿ في السمطة  ،بالنتائج شكميان 

 1.الحككمة بعد تشكيميا مباشرة
 

 : مالمطمب الثاني: حكم التعددية الحزبية في اإلسال
ـ الكاسع لمكضكع التعددية السياسية بالمفيك  –رحميـ اهلل –لـ يتعرض فقياء المسمميف القدامى 

غير كانت صكرة  ،فقياؤنا القدامى عاشيابية التي حيث أف الصكرة الحز  ،كبالشكؿ المطركح حاليان 
ختالؼ افقد جاءت في إطار  ،كلـ تمثؿ أحزابان سياسية بناءة ،مكتممة بالمعنى الحديث ليا

ينظركف إلييا انطالقان جعمت العمماء  نحرافات كثيرةإ ليا تككان ،كصراع كصؿ الى درجة الفتنة
صكرة كحالة  كفي ،عمى بساط الفقو قديمان  كف مطركحاي مـفأما الشكؿ الحالي   ،مف كاقعيـ
د حيث كانت تج ،مكنيا عما كاف عميو األمر قديمان تطكرت الحزبية بشكميا كمض قدك  ،مستحدثة

كمف  ،""ف النبي محمد سندىا في الحرية السياسية التي كاف يحظى بيا المؤمنكف في زم
 2في جكاز إبداء الرأم المخالؼ كلك كاف يتعمؽ بالحاكـ. ،بعده

عسكره قرب بعد أف نزؿ بم""كيسأؿ النبي  ،ففي غزكة بدر يتقدـ الصحابي الحباب بف المنذر
لمنزؿ أمنزؿ أنزلكو اهلل ليس لنا أف نتقدمو كال نتأخر عنو؟ أـ : أرأيت ىذا اماء بدر: يا رسكؿ اهلل

 : إنو الرأم كالحرب كالمكيدة كىذا يمثؿ رأيان ""أجابو الرسكؿ ىك الرأم كالحرب كالمكيدة ؟! ف

حالن سياسيان لتفكيؾ ""عندما كضع النبي  ،كفي غزكة األحزاب ،سياسيان مخالفان لمقائد األعمى
 ،خركج غطفاف كأىؿ نجد مف حمؼ قريشثمث ثمار المدينة مقابؿ  ففاكض عمى ،األحزاب 

كليس مف  ،""لنبي كلما عمما أنو شيء مف عند ا ،تشار سعد ابف معاذ كسعد بف عبادةكاس
لؾ إال رأم كما ذ ،لسيؼ حتى يحكـ اهلل بيننا كبينيـقالكا كاهلل ال نعطييـ إال ا ،أمر اهلل تعالى

 ".3"رسكؿ اهلل  ،م قائدكأ ،سي مخالؼ لرأم قائدىـسيا
                                                           

 1ؿ –و 2661-اإلَغبٌ ساو هللا ,فهغطٍٛ يشكض ساو هللا نذساعبث زمٕق –انذٍٚ ٔانذٔنت فٙ فهغطٍٛ  –إٚبد انبشغٕثٙ  1

-التعددية الحزبية في ظؿ الدكلة اإلسالمية , كأنظمة الحكـ المعاصرة –المبحث الثاني  –المركز الفمسطيني لإلعالـ   2
www.palestine-inf.com\arabic\books\2006. 

 180 -4ج-اـكابف ىش -168-3ج-نقال عف : ابف ىشاـ السيرة النبكية –المصدر السابؽ   3
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أساسان كسندان  التي تمثؿ ،شكرلكيعيشكف قاعدة ال ،سممكف يبدكف آراءىـ في حرية تامةكمضى الم
ألف نعيش حالة التعبير عف الرأم  ،في كقتنا الحاضر نحف بأمس الحاجةك  ،لمتعدية السياسية
 .كاالستبداد كالظمـ جكء إلى العنؼكالم ،كتعطيؿ النقد ،ياسة تعطيؿ العدؿبحرية في ظؿ س

 ،ـ كتككيف األحزاب كالجماعاتالمسمميف حكؿ شرعية قيا ففيكالمثقثار الخالؼ بيف الفقياء 
فمف المنكريف مثؿ حسف البنا رحمو  ،ف أنكر التعدد الحزبي في اإلسالـفمنيـ مف أجاز كمنيـ م

كال يكافؽ  ،كال يرضاهكال يقر نظاـ الحزبية  ،اإلسالـ ىك ديف الكحدة في كؿ شيء)إف  اهلل قاؿ
كأف العامؿ في  ،كعة أكثر منيا حقيقيةعميو( كقكؿ ايضان )كاعتقد أف ىذه األحزاب الحالية مصن

كيجب أف  ،التي ككنت ىذه األحزاب قد انتيت كأف الحكادث ،كجكدىا شخصي أكثر منو كطني 
 1ينتيي ىذا النظاـ بانتيائيا( .

أم فقيي كليس ر  ،رأم شخصي  خاص بحالة مصرف البنا كىذا يدؿ عمى أف رأم اإلماـ حس
ف جازت  في بعض الظركؼ  في  ،لتعددية الحزبية السياسية: أف اعاـ يستند عميو  حيث قاؿ كا 

 كىي ال تجكز في مصر ابدان. ،بعض البمداف فيي ال تجكز في كميا 
الشيخ عمر  ،سالـ مثؿقد عبر قادة آخركف مف قادة اإلخكاف عف جكاز التعددية الحزبية في اإل

) إذا لـ يكف مف قياـ الحزب  قاؿ  -رحمو اهلل -المرشد العاـ الثالث لإلخكاف المسمميف التممساني
بؿ نسمؾ كؿ طريؽ مشركع ييمكننا مف نشر دعكتنا في  ،بيد فمف العجز الفكرم أف نقؼ حائريف

-امد أبك النصركىكذا كاف مكقؼ المرشد العاـ الرابع لإلخكاف المسمميف محمد ح2كؿ األكساط(.
حيث كاف ال بد مف إيجاد قناة قانكنية  ،كقد أكد عمى رأم الشيخ عمر التممساني-رحمو اهلل

أما حزب التحرير  ،إلخكاف المسمميف تككيف حزب سياسيلممارسة العمؿ السياسي  كلذلؾ قرر ا
كأنو فرض  ،مكقؼ الحزب مف التعددية السياسية  -رحمو اهلل -فيبيف الشيخ تقي الديف النبياني

ٚيتهٔ َٓهِ أَة ٜدعٕٛ إىل اخلري ٜٚأَسٕٚ باملعسٚف {قكؿ اهلل تعالى  ىإل كفاية عمى األمة استنادان 

أما ككف األمر في  {فيقكؿ ،104 اآلية، سكرة آؿ عمراف }ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهس ٚأٚيئو ِٖ املفًحٕٛ
لى عمؿ ىذه إعنت ة اآلي فذلؾ آت مف ككف ،ماعة ىك أمر بإقامة أحزاب سياسيةاآلية بإيجاد ج

كىكذا نرل أف األحزاب 3كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر. ،كىك الدعكة إلى اإلسالـ ،الجماعة
كدخمكا البرلمانات النيابية كما في  ،فككنكا األحزاب ،تعددية الحزبيةكالحركات اإلسالمية تؤمف بال

 .السكداف كاليمف كالجزائر كفمسطيفكالمغرب ك  األردف كمصر

                                                           

 651-ٔؿ 651ؿ -يدًٕعت انشاعبئم–َمالً عٍ : زغٍ انبُب  -انًقذس انغببك   1

ركشٚبث ال –َمالً عٍ :انخهًغبَٙ -انخعذدٚت انسضبٛت انغٛبعٛت فٙ ظم انذٔنت اإلعاليٛت, -انًشكض انفهغطُٛٙ نإلعالو   -انًقذس انغببك  2

 615ؿ -يزكشاث

 261-ؿ–َظبو انسكى فٙ اإلعالو  –ذٍٚ انُبٓبَٙ َمال عٍ : حمٙ ان –انًقذس انغببك   3
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اختمؼ الفقياء كالمفكركف المعاصركف في تحديد المكقؼ  :سالميةاإلوقف من األحزاب غير الم
 في قكليف: كذلؾب الغير إسالمية الشرعي تجاه األحزا

كبالتالي تشمؿ األحزاب الشيكعية كالعممانية  ،لتعددية السياسية مباحة باإلطالؽ: االقول األول
ية اإلسالمية استكعبت في داخميا الييكدم كالنصارل كغيرىا كمف األدلة عمى قكليـ: إف المذىب

د كمف دخؿ في مع أىؿ المدينة مف المسمميف كالييك ""كفي الصحيفة التي عقدىا الرسكؿ 
كسابقة ليا داللتيا الحضارية التي تشيد بمركنة اإلطار السياسي في  ،عبرة كمنياج ،عيدىـ

 1الدكلة اإلسالمية.
كبالتالي ال تشمؿ إال األحزاب  ،اسية ال تقبؿ إال في إطار إسالمي: التعددية السيالقول الثاني

 :القرآف كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿكاستدلكا عمى قكليـ ب،اإلسالمية الممتزمة بسيادة الشريعة 
 }ثِ جعًٓاى عًى شسٜعة َٔ األَس فاتبعٗا ٚال تتبع أٖٛاء ايرٜٔ ال ٜعًُٕٛ{ تعالىقاؿ  القرآن الكريم:: أوالً 

كفي ىذا  -رحمو اهلل –: يقكؿ ابف كثير ( ككجو الداللة18آلية)ا-سكرة الجاثية–اهلل العظيـ صدؽ 
 2.أك تقصد منيجيـ ،مة أف تسمؾ مسمؾ الذيف ال يعممكفتحذير ليذه األ

نبي عف عبادة بف الصامت رضي اهلل عنو قاؿ: دعانا ال السنة النبوية الشريفة: :ثانياً 

""كعسرنا  ،السمع كالطاعة في منشطنا كمكرىناعمينا ) بايعنا عمى  فقاؿ: فيما أخذ ،فبايعناه
ىاف( إال أف تركا كيفرا بكاحان عندكـ مف اهلل فيو بر  ،كأف ال تينازع األمر أىمو ،ميناكيسرنا كأثرةو ع

 ،رالذم ارتكب الكف ،الحاكـ المسمـ: كجكب استخداـ القكة لعزؿ ككجو الداللة في ىذا الحديث
بؿ  ،كتحكـ بالكفر ،تغيب شريعة اهلل هلل فكيؼ نقبؿ باألحزاب غير اإلسالمية التيكارتد عف ديف ا

 3كتحض الناس عمى الكفر.
كأف الحاكـ إذا ارتد أك حكـ  ،ء عمى أف اإلسالـ شرط في اإلمامةأجمع الفقيا: : اإلجماعثالثاً  

جمع كؿ مف يحفظ أ -رحمو اهلل–قاؿ ابف المنذر  ،كاستكجب الخمع ،استحؽ العزؿ ،ـبغير اإلسال
أف كاقع األحزاب   ككجو الداللة ،أف الكافر ال كالية لو عمى المسمـ بحاؿ ،عنو مف أىؿ العمـ

ألنيا  ،ىك كاقع ًردىه ،كضعية  كسيمة لمكصكؿ  إلى الحكـ التي تتخذ المناىج ال ،غير اإلسالمية
جكز أف تمكف لتككف ليا كالية فال ي ،لىكتجعؿ الحاكمية لغير اهلل تعا ،الالن حكتحـر  ،تحؿ حرامان 

 4عمى المسمميف.
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كالحككمة  ،ىا عمى أف الكظيفة األكلى لمحاكـإف الدكلة اإلسالمية قد نص دستكر  : المعقول:رابعاً 
كالممحدة ال تقـك  ،كالمشركة ،زاب السياسية الكافرةكاألح ،ي حراسة الديف كسياسة الدنيا بوى

ككؿ إناء ينضح  ،ففاقد الشيء ال يعطيو ،كافرة بو ياألن ،ت مؤىمة لذلؾبحراسة الديف بؿ ليس
 1بالذم فيو.

قان في بنية يضرب مفيكـ نظاـ حكـ الحزب الكاحد في البمداف العربية جذكره الفكرية كالمادية عمي
قاليد فالمجتمع العربي ما زاؿ محككمان بمفيكـ كت ،كبنية ثقافتو المكركثة ،المجتمع العربي ذاتو

كلي  ،فة المعصكـ عف الخطأالخمي ،كشيخ العشيرة في العصر الجاىمي ،األبكمكأعراؼ المجتمع 
بنية النظاـ السياسي لقد ترؾ المكركث الثقافي العربي مفاىيمو كتقاليده بشكؿ كاضح عمى  ،األمر

كعمى فمسطيف ككنيا مف ىذه البنية  ،سمي كالغير رسمي منو عمى حد سكاءالر  ،العربي عامة
ه الدكؿ عف الديمقراطية في كرغـ االدعاءات التي تسكقيا جميع أطراؼ ىذ ،ةالسياسية كالثقافي

ف تطكر إلى ،كمان بمفيكـ )القبمية العشائرية(إال أف ىذا الحكـ ما زاؿ محك ،الحكـ مفيـك  كا 
إف ىذه اإلدعاءات سرعاف ما تبددت  عف االصطداـ الحقيقي مع أكؿ  ،)القبمية الحزبية( األكسع

كاالنتخابات حيث يتجمى مفيكـ )القبيمة الحزبية( بأعمى  ،ف تجارب الديمقراطية تجربة حقيقية  م
مدة جذكرىا مف القبمية صكرة كبمفيكميا األكسع كاألعـ أال كىي )القبمية السياسية( المست

حيث أف ىذه الصكرة ليا انعكاساتيا عمى البنية االجتماعية كالسياسية في  ،كالحزبية ،العشائرية
كمف الممكف مالحظة تداخؿ القبمية العشائرية كالحزبية  ،بالتالي في النظاـ السياسيك  ،معالمجت

 ،ي أم جك يتطمب المناخ الديمقراطيأك ف ،أك بمدية ،ية في أم انتخابات برلمانية كانتكالسياس
حيث إف ىذا النظاـ مف الحكـ يقؼ عمى نقيض النظاـ الديمقراطي كمفاىيمو كأسسو كقكاعده   

ابات  سكاء االنتخ ،كاألمثمة متعددة في فمسطيف ،2ـ مف كافة محاكالت التجميؿ كالتزييف عمى الرغ
أما االنتخابات  ،تيا حركة فتح بدكف منافسة حقيقيةالتي خاض ـ(1996التي أجريت في عاـ )

نتخابات بعدد محدكد التشريعية فاقتصرت عمى مشاركة محدكدة مف حزب الشعب الذم خاض اال
تمؾ الشعبية التي تيدد مرشحي ككاف ىناؾ بعض المستقميف الذيف لـ يكف ليـ  ،مف المرشحيف

التي خاضت االنتخابات بقائمة مرشحيف مف اختيار القيادة بشكؿ مباشر ممثمة بياسر  ،فتح
بؿ عناصر فتح كأطرىا بقرار تجاكز بعض القكائـ التي تـ اختيارىا مف ق -رحمو اهلل-عرفات

ائـ فتح عمى مرشحيف ينتمكف ألحزاب غير فتح مثؿ ًفدا مما دفع بعض كقد احتكت قك  ،التنظيمية

                                                           

 36ص  -محمد أبك فارس التعددية السياسية –نقال عف : -المصدر السابؽ   1
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محيف اعتمادا عمى دعـ مناطقيـ مس ،تح مف خكض االنتخابات بشكؿ مستقؿككادر كشخصيات ف
 1مف النجاح عمى حساب مرشحي قكائـ فتح الرسمية. بتاريخ كسيرة نضالية مكنتيـ

انخفاض سنجد أف كثيران مف األمكر أدت إلى  1996الذم أجريت فيو انتخابات  لكاقعا أناإف قر 
اقات الكطنية كانخفاض في تحصيؿ استحقاقات الشعب كاالستحق ،شعبية فتح في تمؾ المرحمة

) قيادة السمطة منفردة بقرارىا( إضافة إلى حالة التشرذـ كالتفسخ التي  لؾ بتحمميا كزرالمرجكة كذ
ات فتح الداخمية كصمت إلى حد التخكيف كاالتياـ فخالف ،تعيشيا فتح حاليان عمى كافة األصعدة 

كما أف   ،بالعمالة لبعض أقطابيا كتياراتيا مما يؤدم إلى فصؿ أك استقالة لبعض األعضاء
النشاط الفعاؿ لمتسمقي فتح كالمنتفعيف لعب دكرا ىامان في جعؿ أبناء فتح )أكسمك( قادة التنظيـ  

كليـ رؤيتيـ الخاصة في المرحمة القادمة مف  ،كأصحاب نفكذ قكم لف تستطيع فتح تجاكزىـ
كطنيان  ناىيؾ عف حالة مف المد السمطة ككؿ باعتبارىا مشركعان استثماريان كليست مشركعان 

في الكقت الذم غابت عنو القكل  ،لمقبمية الحزبية( القكية التي لعب غياب القانكف عمى تقكيتيا)
حيث  ،تشغمو ا الفراغ لمقبمية الحزبيةكترؾ ىذ 2كلى.كالقيادة المكحدة في االنتفاضة األ ،الكطنية

كبما أف العضكية فييا بال شركط  ،لعب ىذا التكجو دكرا ىامان في االنتخابات البمدية كاف كال زاؿ
منيا كسيمة كاتخذت  ،االنتماء لحركة فتحأك متطمبات فإف كثيراى مف العشائر اتخذت قراران جماعيا ب

فما كاف مف فتح إال أف  ،مكصكؿ عف طريقيا لممجالس القركية كالبمدية ل ،لتغميؼ طابعيا القبمي
حتى أف  ،يـ قكائميا بغض النظر عف الكفاءةكضمنت ،رادتيـ كقبمت مف طرحتيـ قبائميـترضخ إل

كاستطاعت القبمية العشائرية  ،ئمية بحتوالكضع كصؿ إلى خكض االنتخابات ضمف قكائـ عا
كما كاف ىذا  ،ظيمات كاألحزاب الكطنية السياسيةياسي الحقيقي لمتنأف تغيب الدكر الس ،كالعائمية

كىذا مؤشر سمبي سينعكس  ،ية أماـ التمثيؿ القبمي)العائمي(ليحدث لكال ضعؼ األحزاب السياس
 3.كرة مصغرة عف التشريعيسمبان عمى مؤسسات الحكـ المحمي باعتبارىا ص
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  سي والديني .: موقف حركة فتح من الجدل السيا المطمب الثالث
  

كأطمقت الكفاح المسمح  ،ركة الكطنية الفمسطينية المعاصرةحركة فتح التي أسست الح
تبدك في مكاجية  ،سطيني طكاؿ العقكد الخمس الماضيةكقادت مسيرة النضاؿ الفم ،ـ1965عاـ

كبيرة في البنية كالسياسة كالقيادة في الكقت الحاضر فمحركة فتح قيمة تاريخية كنضالية 
كيسجؿ ليذه الحركة أنيا أكثر حركة خسرت مف مؤسسييا  ،لممنضكيف في إطارىا ركحه كفاحيةك 

كأبك يكسؼ  ،كأبك عمي إياد ،مثؿ عبد الفتاح عيسى حمكد ،تياؿكقياداتيا بكاسطة عمميات اغ
 ،كصالح خمؼ ،كخميؿ الكزير أبك جياد  ،كسعد صايؿ ،كماجد أبك شرار ،ككماؿ عدكاف ،النجار

ياض شعبيا تكخت استن ،فتح نفسيا باعتبارىا حركة كطنية كقد أسست حركة ،الحميد كىايؿ عبد
عرؼ عف مؤسسي حركة  1،يادة كفاحية مف أجؿ تحرير فمسطيفكق ،كتنظيمو في كياف سياسي

  ،ف مف حركة اإلخكاف المسمميفبأنيـ كانكا قريبي-رحمو اهلل –ياسر عرفات -كعمى رأسيـ  ،فتح
كة ممف ليـ عالقات قكمية الحر  فيلمؤسسيف كمف رجاؿ الصؼ األكؿ كما كاف العديد مف ا

 2. كيسارية
 كاقع التنكع ،كمنطمقاتيا السياسية العامة ،كة فتح في بناىا الكاسعة كالمرنةلقد عكست حر 

أك  ،اعتناؽ أيديكلكجية فكرية محددة حيث نأت بنفسيا عف ،كالتعددية في المجتمع الفمسطيني
كالسياسية في المجتمع  كبدت ككأنيا تجمع لجميع التيارات كاأللكاف الفكرية ،نظرية سياسية معينة

كلعؿ ىذا الكضع ىك الذم جعؿ  ،ة التميز لمحركة عف باقي الفصائؿكىذه عالم ،الفمسطيني
في بيئة سياسية كانت  ،ة أماكف تكاجدىـالحركة أكثر قدرة عمى استقطاب الفمسطينييف في كاف

 3سياسية التي كانت ناشطة آنذاؾ في المنطقة.حكران عمى الحركات ال
كاف االعتقاد السائد لدل )فتح( كما ىك لدل غيرىا مف األطراؼ الكطنية الفمسطينية أف  

مناخ المالئـ كلظنيا أف المطمكب ىك فقط خمؽ ال ،العربية قادرة عمى تحرير فمسطيف اإلمكانيات
 ،بدرجات متأخرة  مف اىتماـ الحركةى كبالنسبة لمحسابات الدكلية كانت تحظ ،الستخداميا

 4فضالن عف الجيؿ بشؤكنيا. ،الت متأثرة بمشاعر االستيانة بياككانت النظرة إلى إسرائيؿ ال ز 
األرض  ىناؾ العديد مف المسائؿ لـ تكف تثير اىتماـ حركة فتح مثؿ مكضكع السيادة عمى

كلك لـ يثر الممؾ  ،فمسطينية مع األردفد المجابية الكما أثارتو فيما بعد كخصكصان بع ،الفمسطينية
ذلؾ أف المستقبؿ الفمسطيني بعد التحرير  ،مع الشقيرم لما انتبو إلييا أحد حسيف ىذه المسألة
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فضالن عف أف العالقة الجدلية بيف التحرير  ،ؿ قيادة فتح كثيران في ذلؾ الكقتكالعكدة لـ يكف يشغ
غائبان عف مؤسسي فتح مثمما كاف بالنسبة لألطراؼ كما كاف  ،كالكحدة العربية لـ تكف في الباؿ

كلـ تستكقؼ ىؤالء المؤسسيف  ،ف الييكد مف سكاف إسرائيؿ كغيرىـاألخرل مكضكع التمييز بي
ندكبك فتح بؿ كافؽ م ،القكمي( 1)الميثاؽ الفقرة الخاصة بتعريؼ الييكدم الفمسطيني  في مشركع

 كيمكف ،ضئيالن في مناقشات لجنة الميثاؽ جماؿحيث كاف دكر فتح باإل ،عمييا كما فعؿ الجميع
تندرج مف نكعيف أف نجمؿ مكقؼ فتح مف المنظمة الذم كانت تحدده عكامؿ كاعتبارات متشابكة 

: أكليما الشككؾ الكاسعة في الدكر المناط بالمنظمة كبرئيسيا في ذلؾ الكقت التأثيرمتعارضي 
ر ليا ما التخكؼ مف منافسة المنظمة ليا بما تيسكثانيي ،د الشقيرم( مف قبؿ الدكؿ العربية)أحم

كقد اخضع إنشاء  ،يئ ليا اعتراؼ الدكؿ العربية بياالذم يي ،مف إمكانيات كعالقات كاسعة
المنظمة كدكرىا كنفكذىا إلى مناقشات مستفيضة في قيادة )فتح( كاستقر الرأم إلى إيجاد 

البديؿ الثكرم لممنظمة  اتيا بكصفيابحيث تطرح ذ ،زات ليا في عدد مف الدكؿ العربيةمرتك
كعمى أف تقكـ بعمميات مسمحة داخؿ إسرائيؿ ثـ تكاجو قيادة الشقيرم كغيرىا مف  ،الرسمية

 2األطراؼ مسمحة بشعبيتيا الفمسطينية.
محاكالت عديدة تحركت في إطار جامعة الدكؿ العربية لفرض الكصاية عمى العمؿ الفمسطيني 

أخذت تشتد كتتالحؽ مع بدء تبمكر التكجو نحك إطاللة  ،ات كاألصعدةاـ عمى مختمؼ المستكيالع
ليذه المحاكالت  حمييسكلـ النضالي  كالتكجو كالتكجوالمبادرات ذات المنطمؽ الفمسطيني 

أسست نفسيا  حيث ،لعربية كالدكلية الصعبة كالمعقدةكبالرغـ مف الظركؼ السياسية كا3،بالنجاح
لحركة حيث ضمت ا ،ككف بمثابة حركة الشعب الفمسطينيف تكسعت أل ،عمى أنيا حركة كطنية

مف ك  ،كمف العماؿ كالالجئيف كالحرفييفمف الفقراء كالكادحيف  ،جميع فئات الشعب الفمسطيني
إذ شكمت  ،التقميدية البرجكازية في فمسطيف كمف العائالت ،اليسارييف كمف الطبقات الكسطى

لى حركة كطنية تقكدىـ كتكحدىـ كتعبر عنيـ في حينيا استجابة حية لحاجة الفمسطينييف إ
 ،كاليسارم ،ا حركة شعبية كطنية فييا اليمينيباعتبارى ،ة المشركع االستعمارم االستيطانيمكاجي
مما أسيـ  ،ؽ المقاكمة المسمحة ضد إسرائيؿعالكةن عمى إطال ،يكاإلسالم ،كالشيكعي ،كالقكمي
لجيكش حيث اعتبرت المقاكمة المسمحة بديالن عف ا ،ذ الشعكر الكطني عند الفمسطينييففي إيقا

                                                           

الميثاؽ القكمي الفمسطيني :يتضمف ىذا الميثاؽ األىداؼ العامة لمشعب  -228ص-المالحؽ-المصدر السابؽ-فيصؿ حكراني 1
تقـك عمييا الحركة القكمية لتحرير فمسطيف حيث جاء النص في الممحؽ األكؿ بخصكص الييكد الفمسطيني كالمبادلء األساسية التي 

)المكاطنكف الييكد الذيف ىـ مف أصؿ فمسطيني يعتبركف  فمسطينييف إذا كانكا راغبكف بأف يمتزمكا العيش بكالء كسالـ في -7-في المادة
-ـ( في المادة1947ف ىـ المكاطنكف العرب الذيف كانكا في فمسطيف حتى عاـ فمسطيف بالمقارنة مع تعريؼ  الفمسطينييف ) الفمسطينيك 

 مف الميثاؽ القكمي الفمسطيني)مكرر النص في الممحقيف( -6
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إضافة إلى احتضاف الحركة االنتفاضة األكلى )أكؿ الرصاص كأكؿ  ،العربية العاجزة كالمنيزمة
 1الحجارة(.

ي بيئة كساىمت في تعزيز شعبيتيا ف ،شكمت ىكية فتح كميزتيا عف غيرىا ىذه العكامؿ كغيرىا
كؿ  كلكنيا لـ تصمد عمى ،ات القكمية كاإلسالمية كاليساريةحكالطرك  كانت تعيج باأليديكلكجيات

إذ مع الزمف أدخمت عمييا تغيرات نكعية عديدة بفعؿ التحكالت  ،مكاقفيا التي كانت رافعة ليا
كال سيما بعد اتفاؽ  ،لعربية كالفمسطينية كاإلسرائيميةكاإلقميمية كا ،كالضغكطات الدكلية كالتغيرات
بعد إقامة كياف السمطة كىذا  ،ل إلى شطب أفكار كمنطمقات كأىداؼاألمر الذم أد ،أكسمك

قيادة المنظمة كالسمطة كفتح في آف كاحد( كىذ يعني أف فتح تتعمد التكرية كالحديث الكطنية )
 ،كالتنسيؽ األمني ،بالتفاكض ،كىي التي انيتو ،فيي التي أطمقت الكفاح المسمح ،بمغة مزدكجة

 2.رية ففتح اليكـ ليست ىي فتح األمسككثيران مف التغيرات الجذ
أك لشكؿ محافظتيا  ،ث الطبقة القيادية المسيطرة فييامف حي ،تكاد تككف حركة فتح ىي ذاتيا

حصمت عمى كشعاراتيا العامة كبالرغـ مف كؿ المتغيرات التي  ،عمميا عمى إطاراتيا كتقاليد
كمف حركة عممت في  ،سمطةكليا مف حركة تحرر كطني إلى كتح ،صعيد خياراتيا السياسية

ف الحركة لـ إحيث  ،كطريقة إدارتيا لشؤكف شعبيا ،ى حركة بات مركز ثقميا في الداخؿالخارج إل
جتمع الفمسطيني أك لـ تيضـ التطكرات كالتغيرات السياسية كالمجتمعية الحاصمة في السياسة كالم

حيث الكثير مف  ،بابياأك تجديد ش ،أنيا لـ تعمؿ عمى تطكير أكضاعيا عدا ،تتكيؼ معيا
كىذا  ،قادمة بأفكارىا كصيغيا التنظيميةرمكزىا شاخت كترىمت كاستنزفت كاستيمكت كأصبحت مت

 3.كالعالقات الداخمية كأشكاؿ العمؿيشمؿ حقؿ األفكار كالسياسات 
ككحدتيـ  ،لـ تعد حركة فتح ذاتيا الحركة ذاتيا التي أليمت الركح الكفاحية عند الفمسطينييف

د قادرة عمى حيث لـ تع ،ؽ ذلؾ أصبحت رىينة خيارات أحاديةكفك  ،ت ىكيتيـ الكطنيةكصاغ
بؿ إف مكانتيا القيادية كالتمثيمية في المجتمع الفمسطيني آلت إلى االنحسار  ،تجديد شبابيا كرؤاىا

كز حماس التي أفضت إلى ف ،ـ2006االنتخابات التشريعية عاـ  كىك ما ظير كاضحان في
 4.انقساـ النظاـ السياسي الفمسطينيكبالتالي  ،سدة القيادةكصعكدىا إلى 

كاستندت سياستيا عمى بعض  ،أف منظمة التحرير لـ تعمؿ لغدىا كيرل عبد الستار قاسـ 
مسطيني بدكف سند قكم حيث تركت نفسيا كالشعب الف ،كالمناكرات كالتحالفات المتمكجة التكتيكات

مطة التي انبثقت عنيا عف كلف تحيد الس ،دت المؤسساتكأفس ،بذرت األمكاؿ حيث ،لترتكز عميو
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ممة لما يجب أف تككف اك رؤيا متكا ،ر لدل السمطة )فتح( منيجية عمميةحيث لـ تتكف 1 ،القاعدة
ما أدل إلى تقييد  ،كانعداـ المحاسبة كرسـ السياسات ،حيث انعداـ خطط العمؿ ،عميو األمكر

كالفساد  ،رىاب الشخصي بيدؼ تكميـ األفكاهكممارسة اإل ،ية السياسية في التعبير كالتنظيـالحر 
التالعب المالي الذم ىك أخطر مف الفساد  ،كد الكاسطة كالمحسكبية في كؿ شيءكج ،اإلدارم
س يعممكف كجكد العمالء كالجكاسي ،الفساد األخالقي ،يث التحايؿ عمى الناس كاستغالليـالمالي ح

عزكؼ عامة درجة عالية مف األىمية كسببان في  كمكضكع عمى ،في السمطة )عميؿ مزدكج(
كىك الكـ اليائؿ مف الطبقة المتنفذة في فتح تعتاش عمى األمكاؿ  ،الشعب عف تأييد الحركة

كنسبة كبيرة  ،ذلؾ فيـ يتميزكف بالثراء الفاحش كمع ،ع أف جزءان منيـ ال يقكـ بأم عمؿم ،العامة
 2الشعب الفمسطيني.الذم يشعر بأف كؿ ىذا مف أمكاؿ  ،مف الشعب

: أف إسرائيؿ تقؼ بالمرصاد لكؿ محاكلة فمسطينية لمخركج عمى بنكد اتفاؽ كيرل إبراىيـ أبراش
حيث لجأت لعدة كسائؿ منيا  الذم فرضتو طكاؿ سنكات االحتالؿ اكسمك أك تغيير األمر الكاقع

فساد قيا تغالؿ إسرائيؿ ما إضافة إلى اس ،دات مف حركة فتح بالماؿ كالمناصبإفساد السمطة كا 
ة كخصكصان حركة المقاكمة االسالمي ،اسية المعارضة لحركة فتح كلمسمطةتقكـ بو القكل السي

فأصبح ،ض رمكز الحركة حيث الثراء كالغنى لبع ،إضافة إلى ضعؼ الرقابة المالية ،حماس
يـ كالفكرة كقد ففتح السمطة أثرت سمبيان عمى التنظ ،فتح السمطة كفتح الفكرة الكطنية ،ىناؾ فتحيف

دعـ كتقكية بعض العناصر كالقيادات مف فتح داخؿ السمطة الذيف عممكا  عمىعممت إسرائيؿ 
الكظيفة  لمكثيريف تعني كأصبحت فتح بالنسبة ،اؼ التنظيـ كالفكرة لصالح السمطةعمى إضع
دة قيادات جدي كجرت محاكالت الستغالؿ كتكظيؼ التاريخ النضالي لمحركة بشرعنة ،كالمصمحة

  3منسمخة عف فتح كقيميا كمنطمقاتيا األكلى. ،كنخب سياسية جديدة
 
 

 :اليوية الفكرية لحركة فتح
إال أف الحركة كباستبعادىا التصنيؼ عمى اساس الخمفية  ،الجذكر اإلخكانية ألىـ قادة فتح رغـ
يني( )استقاللية القرار الفمسط كضركرة الحرص عمى ،كتركيزىا عمى تحرير فمسطيف ،ريةالفك
رحمو  –ياسر عرفات  -كخاصة مف قبؿ الرئيس الراحؿ  ،االستخداـ الكبير لمخطاب الديني كرغـ
حيث  ،كصبغت منظمة التحرير بيذه الصبغة ،الحركة عرفت بأنيا حركة عممانية إال أف –اهلل 
في حيف  ،ـ2009آخرىا مؤتمرىا السادس عاـ  ككاف ،دت حركة فتح العديد مف المؤتمراتعق
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خمسة مؤتمرات أقرت فييا كثائؽ ىامة أظيرت مف  ،ـ1980منذ تأسيسيا كحتى عاـ عقدت 
كممة خالليا تكجييا الكطني كالسياسي كالفكرم بكثير مف الكضكح بحيث لـ تذكر الحركة 

كما تـ ذكر  ،نتماء العربي لمثكرة الفمسطينيةبؿ كاف الحديث عف اال ،اإلسالـ أـ المسمميف قطعيان 
فمسطيف : أف معركة تحرير ؽ فتح في المؤتمرات الخمس األكلىأشارت إلييا كثائمسألتيف ىامتيف 

نساني كف مكأف قياـ دكلة فمسطينية عربية ديمقراطية يعيش فييا المسم ،كاجب عربي كديني كا 
 1أمر حتمي. أنقاضوكالمسيحيكف كالييكد بحقكؽ ككاجبات متساكية عمى 

في ظؿ السمطة ؿ انتخابات تشريعية فمسطينية كانت أك  ،ـ1993اتفاؽ أكسمك عاـ مع تكقيع 
فبات الكضع مييئان  ،خب في صياغة القكانيف الفمسطينيةكشرع المجمس المنت ،الكطنية الفمسطينية

ألكؿ مرة يتطرؽ قانكف رسمي فمسطيني لقضية  ،الشركط الدينية في تمؾ القكانيف إلقرار بعض
 2ـ.2002\5\24أقر بتاريخكذلؾ في القانكف الرسمي األساسي الذم  ،الديف 

التغيير  ـ(2009حصؿ تغيير عمى اليكية الفكرية حيث شرعىف المؤتمر السادس لحركة فتح )
تحكؿ الحركة  منذ التحديدبك  ،1980اىرة المسمحة في الخارج عاـ الجارم فييا منذ انتياء الظ

فتح ىي السمطة  حيث بات ثمة تطابؽ بيف بنية فتح كفكرىا السياسي إذ ،ـ1994إلى سمطة عاـ 
  3.سمطة ىي فتح )انتياء االزدكاجية(كال
 

 :حركة فتح والمسألة الدينية
إف حركة فتح ىي مف اقرب الحركات السياسية الفمسطينية العممانية قربان مف الفكر الديني 

سكاءن كاف  ذلؾ في الخطاب أك في المكاقؼ  كاستخدامان لرمكزه  ،كربما انحيازان لو ،تصالحان معوك 
كال يمكف التحديد إذا  ،ليا عالقة في الديف بشكؿ أك بآخرلتي تتخذىا الحركة مف القضايا التي ا

ككنو كسيمة ناجعة أـ ىك استخدامان لمديف  ،مف الديف ىك قناعة أيديكلكجية بوكاف اقتراب فتح 
ك ىك كسيمة ناجحة مف أجؿ ا ،الحتالؿ مف جيةكحشدىـ مف أجؿ مقاكمة ا ،الستقطاب الناس

حيث يفيد الباحث في شؤكف حركة فتح صالح  ،الحركة لمناس أنفسيـ مف جية أخرلييؿ حكـ تس
دينية اعتمد عمى فاقتراب الحركة مف استخداـ الرمكز ال ،أف المسألتيف كاردتاف ىنا 4عبد الجكاد

ف األكائؿ مف ك حيث كاف المؤسس ،لقادة حركة فتح مف بينيا الخمفية الفكرية ،كثير مف العكامؿ
حيث كاف الخطاب ال يختمؼ كثيران عف خطاب  ،سالـ السياسي أك مف المقربيف منوباع اإلأت
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 ،أعضاء في حركة اإلخكاف المسمميف حيث كاف الكثير مف مؤسسي الحركة 1الحركات الدينية
 -سميـ الزعنكف  –يب كأبك األد -كأبك يكسؼ النجار  ،صالح خمؼ-أبك إياد :فعمى سبيؿ المثاؿ

كخالد الحسف كاف عضكان في حزب  ،جح أف ياسر عرفات كاف قريبا منيـكير  ،ككماؿ عدكاف
ؿ كاف بعيدان عف األحزاب فقط باستثناء فاركؽ القدكمي مف الفكج األك  ،التحرير اإلسالمي

 2.الدينية
نا التي ترأس تحريرىا خميؿ ك أصدرت حركة )فتح( صحيفة فمسطين ،ـ1967بعد حرب حزيراف 

ف حيث سيطرة انت لغة الصحيفة آنذاؾ شبيية بمغة )اإلخكاف المسمميف( مكك –أبك جياد -الكزير
 ،شرار مثؿ ماجد أبك ،مف اليسار فاليسارييف أك القريبي كلكف بعد دخكؿ ،الخطاب الديني عمييا

لجدد عمى الخطاب ركز ىؤالء القادة ا ،إلى صفكؼ الحركة ،كمنير شفيؽ ،كناجي عمكش
حيث إف  ،طاب إلى خطاب تقدمي كطني عمماني  لمحركةحيث تغير الخ ،اإلعالمي لمحركة
دليؿ عمى مدل تأثير ىذه الخمفية فيما يتعمؽ  ،يير الخمفية األيديكلكجية لمقادةتغير الخطاب بتغ

مع الديف  فيك دليؿ كاضح عمى مركنة الحركة في التعامؿ  ،باستخداـ الديف  أك عدـ استخدامو
حرير كطني بالديف يكفي كحده لتفسير عالقة فتح كحركة ت كلكف ىذا ال ،كااليدكلكجيا بشكؿ عاـ

حيث عرفت  ،حيث يمعب ذلؾ الخطاب دكران كبيران في التأثير عمى الناس ،كالخطاب الديني
ة الفمسطينية اجماالن نيا صبغت منظمة التحرير كالثكر إحيث  ،حركة بأنيا حركة عممانية بالمجمؿال

العممانية لحؿ عندما طرحت مشركع الدكلة الديمقراطية كىي التي قادت المنظمة  ،بيذه الصفة
مبت الكطني  ،القضية الفمسطينية بغض  ،عمى الديني في كؿ مراحؿ كجكدىا –كىي التي غى

ى( كعف المحتكل )الناس( أثناء تمؾ المراحؿ )األكل النظر عف المنسكب الديني الذم كصؿ إليو
مع القضية  كفي تعامميا ،راتيا السياسيةذم ميز فتح في شعاالكطني ال ،الكطني لسياستيا

جتمع كطبيعة أك بطريقة تعامميا مع الم ،سكاء فيما يتعمؽ بالتشريعات ،الفمسطينية بعد أكسمك
حركة  ،حيث تعتبر فتح نفسيا حركة )التيار الكطني الديمقراطي العاـ بحؽالثقافة المجتمعية 

 ،الذيف يؤمنكف بكطنيتيـ كبالمشركع الكطنيفمسطينييف كحركة كؿ ال ،الغالبية العظمى مف الشعب
 3كيؤمنكف أيضا بالديمقراطية بعيدان عف التشدد كالتعصب كاالستبداد(.

ا أف فتح كبم ،كليست قضية كطنية محصكرة ،ضية فمسطيف ىي قضية إسالمية عامةبالنسبة لق
رأم حركة )حسب  كبما أنيا تطرح تسكية سياسية فيي غير مييأة ،كمنظمة التحرير عممانية

لذلؾ ال فائدة ممارسة الكفاح  ،لذا كجب تغيرىا ،اإلخكاف المسمميف( أك مؤىمة لتحرير فمسطيف
 ،إلسالميفالكفاح المسمح قبؿ التحكؿ ا ،د استكماؿ عممية التحكؿ اإلسالميالمسمح  إال بع
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 يجكز يضان ألنو الفال فائدة منيما أ ،كالشرعية الدكلية ،أما التفاكض ،يصبح ممارسة عدمية
ألف االبتعاد عف اإلسالـ )حسب قكؿ اإلخكاف( ىك الذم أدل إلى حالة التشرذـ  ،التفريط أصالن 

صالح المجتمع ضركرة أساسية ،التي كصمتيا األمة عداد بالتشديد عمى التنشئة  ،كا  كالتربية كا 
 1كمف ثـ إقامة الدكلة اإلسالمية . ،جيؿ إسالمي

يا مف المتدينيف كغير المتدينيف مف كافة األدياف حيث في كاف المنتمكف لحركة فتح عبر تاريخ 
كمسيحيكف  ) أمثاؿ أكرم ديفيس عضك المجمس الثكرم لحركة فتح(ييكد ،الثكرم مجمسيا
كال زالت  ،حريص عمى التمثيؿ الديني لمجميع –رحمو اهلل –حيث كاف ياسر عرفات  ،كمسممكف

الذم انعكس عمى بنية منظمة التحرير التي  ،ةىذا النظاـ في بنيتيا التنظيمي حركة فتح تراعي
كىذا انعكس بالطبع عمى كؿ حككمة  ،التنفيذية مسيحيكف مف رجاؿ الديفكجد حتى في لجنتيا 

رغـ أف نسبة المسحييف ىذه األياـ ال تتجاكز  ،يتكاجد بيا دائمان كزراء مسيحيكففمسطينية التي 
ى مديات حيث انعكس ذلؾ كاضحان عم%( كما انعكس ذلؾ عمى المجمس التشريعي كالب1)

 ،فكماركسيك  ،متدينكف ،في السجكف مف حركة فتححيث كاف  ،أعضائيا في السجكف اإلسرائيمية
األزمة  كعمى ما يبدك أف التيار الماركسي قد انتيى بالمطمؽ  بسبب ،كفئة ال تعنييا األيديكلكجية

حركتي )حماس( ك)الجياد تجاه أما التنظيـ الديني فقد خرج مف فتح  با ،العامة لميسار
أك غير األيديكلكجي )لقد انتيى أم تيار ديني داخؿ  ،كبقي ما ييسمى التيار المعتدؿ ،اإلسالمي(

  .2حركة فتح رغـ أف معظـ المؤسسيف األكائؿ مف حركة اإلخكاف المسمميف(
صة  يقكؿ البعض أف ىناؾ لكؿ عضك مف الحركة رؤيتو الخاصة كأف ىناؾ شيئان مف الخصخ

في التعبير عف كجية  الخاص بحيث يسمؾ كؿ فتحاكم طريقو ،3السياسية  لمسياسة المتبعة
مع  ،ةيلة الدينأف عمى أنيا تعكيـ المسىذه الخصخصة التي ترجمت فيما يتعمؽ بالدي ،نظره

اكيييف عمى رحاب الحركة ف اإلجماع بيف الفتحإحيث  ،لكؿ عضكإعطاء حرية التديف أك عدمو 
 ،كليست حزبان دينيا ،عية ألفرادىا يالزمو صفة الكطنيةكتنكع الخمفية الفكرية كاالجتما ،كاتساعيا

 ،يف يحتؿ مكانان ىامان لدل الحركةال أف الدإكرغـ ذلؾ  ،ف ليس شرطان لتبكء مكاقع القيادةكالتدي
 ،ينيةكبااليدكلكجيا الد ،يف ذاتوكذلؾ محاكلة إلظيار عالقتيا بالديف ككأنيا ليست عالقة بالد

نما إلعطاء األعضاء حرية االختيار كتعتبر أف ممارسة  ،بيف أف يككف متدينان أك غير ذلؾ كا 
فكجدت مف  ،احتراـ المجتمع كليس ايديكلكجيا الطقكس الدينية عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ

كىك شكؿ مف  ،سمبية الضركرم طمأنة كؿ مف يرل ذىاب )فتح( نحك التديف عمى أنو ظاىرة 
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كة )) تراعي فصؿ الديف عف فيؤكد الناطؽ باسـ الحركة )أحمد عساؼ( أف الحر  ،رؼأشكاؿ التط
 1كالحركة تراعي االنسجاـ بيف الديني كالكطني((. ،الدكلة

كالظرؼ  ،يمييتغير الخطاب الفتحاكم منذ نشأة الحركة حسب الظرؼ السياسي الدكلي كاإلقم
 ،كتراجع الدكر القكمي العربي ،تيد السكفيفكاف كاضحا بعد انييار االتحا ،السياسي كاالجتماعي

كما ازداد أكثر بركزان ككضكحان عند  ،حيث برز دكر الديف كاضحان  ،كعقد اتفاقيات مع إسرائيؿ
 ،الصراع عمى السمطة مع حركة حماس كازدياد ،حركات اإلسالـ السياسي في فمسطيفظيكر 

بالعادة  الفاتحة(( كىذه المفاىيـ ،لشييدا ،الكطف ،الفتحاكم  لو رمكز دينية ))اهللحيث الخطاب 
لرمز الديني  في الخطاب كال يخفي بعض قادة فتح إدراكيـ ألىمية ا ،مثقمة بالرمزية الدينية

أف ياسر ؿ نبيؿ عمرك في إحدل تصريحاتو))كخاصة في خطاب ياسر عرفات كما قا ،الفتحاكم
 2عرفات يحكـ الفمسطينييف بآية أك حديث((.

 
 :( لمدين في خطابيا السياسياستخدام )فتح

 
ست ضد أف كىي لي ،ي فصؿ الديف عف الدكلة كتقكؿ فيورغـ أف فتح تريد دكلة ديمقراطية كتراع

ىتماـ بالديف في إال أف ىناؾ العديد مف األسباب دفعتيا إلى اال ،يقاؿ عنيا حركة عممانية
 : خطابيا السياسي

ع مككنات الحركات االسالمية األخرل استخدمت حركة فتح الديف في تنافسيا السياسي م .1
حيث تـ استخداـ الديف لمحد مف نفكذ  ،كات اليسارية ىي المنافس الحقيقيحيث كانت الحر 

 3اليسار في األكاسط الشعبية .
حيث كافة المراسالت  ،ندة إلى القيـ العربية االسالميةاستخدمت الحركة أدبيات جديدة مست .2

خاص تبدأ كعندما تككف ىناؾ مراسالت ألحد األش ،مةالخطابات الداخمية تبدأ بالبسمك 
يختمؼ حسب المكاف الذم  إضافة إلى أف الخطاب يزيد أك ،بكممات األخ كحفظو اهلل

أك في  ،يرزيت يختمؼ عنو في جامعة الخميؿفمثالن خطاب فتح في جامعة ب ،يصدر عنو
 4.ف درجة المحافظة المرتبطة بالديفحسب نسبة المكاف م ،غزة 
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كخاصة ىالسعكدية  ،طيد عالقاتيا بدكؿ الخميج العربيخدمت الديف كحركة محافظة لتك است .3
حيث ألكؿ مرة  ،ـ1978ـ بالثكرة في إيراف في عاـ إضافة إلى تأثرىا العا ،في تمؾ الفترة
 1في الكسط العربي عامة. ،)الخميني( رجؿ الديف الذم انتصر مثمت صكرة

حيث أصبح  ،دخكؿ حركة حماس المعترؾ السياسي كخاصة بعد ،في الدعايات االنتخابية .4
ح قد تخمت عف ككانت حركة فت ،كما تعنيو البندقية ،السالميكف يعتمدكف الكفاح المسمحا

المفاكضات السممية( يعبر عف ذلؾ مشيد في انتخابات مجمس الطمبة ىذه الكسيمة بفعؿ )
في األكلى كاف ممثمك  ،ات مدريد بسنة كالسنة التي تمتيافي جامعة النجاح قبؿ مفاكض

)فتح( حركة الشبيبة يحممكف عمى المنصة مجسمان لمكالشينككؼ في حيف حمؿ ممثمك الكتمة 
اإلسالمية )المصحؼ( كفي السنة الثانية حمؿ ممثمك كتمة الشبيبة )المصحؼ( كحمؿ ممثمك 

 2.كىكذا انقمب المشيد ،لكالشينككؼالكتمة اإلسالمية ا
فسة حماس في حيث لـ يعد بمقدكرىا منا ،ي العممية السمميةبعد انخراطيا فذىبت فتح  .5

في االتجاه الديني فازداد الكـ في سمككيا كخطابيا السياسي بحيث  ،مكضكع الكفاح المسمح
 3.ا في ىذا المكضكع قد ديف المجتمعألف الذىاب بعيد ،بعض أعضائيا تحفظيـ أبدل

لؾ لتنكع الفئات ىنا تككف ساخنة كذحيث ساحة الصراع  ،خطاب المساجد ،الخطب المنبرية .6
حيث في ىذا المكضكع يككف  ،ثؿ اتجاىات سياسية كفكرية مختمفةكتم ،المختمفة بداخمو

قؼ الدنيكية التي يتخذىا اك فتككف مكاضيع الصراع تمؾ الم ،يـالصراع بيف المؤمنيف أنفس
طرؼ ليس مف الضركرم استخداـ النص المطمؽ في النصكص في مكاجية ال ،الخطيب
كمف ىذا المنطمؽ يعتبر المسجد  ،يا األساسي عرض رصيدىا مف النصكصكغرض ،اآلخر

ؾ مف المصميف مف يذىب فينا ،بيف الديف المؤيد كالديف المعارضمحؿ الصراع األساسي 
فيتأثر بالرفض أك  ،لسماع الدرس أك الخطبة دكف قصد فيجد نفسو مجبران  ،لمصالة فقط

 4اإليجاب بشكؿ أك بآخر.
ف كتأثيره المذىؿ حيث أ ،بركنؽ خاص ،ة ىنا عمى أف لممسجد صراعو الخاصبغي االشار ين .7

حاؿ الصراع  لدييـ جاىزية الستقباؿ الفكرة  سمفان في ،ركاد المساجد ىـ مف المتدينيف
كيزداد كثيران كبكضكح عند كجكد جدؿ سياسي أك مشكمة سياسية  ،خاصة الديني السياسي
  5سطيني )بيف فتح كحماس(.كخاصة بعد االنقساـ الفم
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 لمسار التاريخي لإلسالم السياسي فياإلسالم السياسي  واالمطمب الرابع:  

  :فمسطين
 

 بحيث ،سالمية الفاعمة في الحقؿ السياسيىك كؿ الجماعات كالمؤسسات اإل :اإلسالـ السياسي
 ،االجتماعية كالسياسية أك لبيئتيا ،أك لدينيا كلكطنيا كذاتيا ،تتبنى رؤية كمشركع سياسي لذاتيا

كالتبايف كاضح مف حيث  ،كالحضارية ،يديكلكجية كالسياسيةفي الخمفيات األ ،فيناؾ تبايف
 ،كمعاييرىا مف الديف اإلسالمي ،االخطاب الديني كالسياسي الذم ينطمؽ عمى مستكل مرجعيتي

ممشركع الحضارم ساسية لىك أحد األبعاد األ ،ؿ السياسي ذك المرجعية اإلسالميةف العمإحيث 
 1إذا تبنت رؤية تعكس شمكلية الديف اإلسالمي. .اإلسالمي
تديف الغالبية الساحقة مف الشعب الفمسطيني باإلسالـ كلـ يعرؼ التاريخ الفمسطيني  :قبل النكبة

ف إلى جانب إخكانيـ مف ك حيث عاش المسمم ،ىبي أك حزبي أك طائفي قبؿ النكبةأم صراع مذ
حيث كاف الفيـ لإلسالـ كديف سماكم  ،كسالـ دكف أم استقطاب طائفي بأمفاألخرل  ةالطائف

حيث أخذكا مف الديف اإلسالمي سماحتو كسماتو  ،عف األيديكلكجية كالمفيكـ الحزبيبمعزؿ 
انة متقدمة في ككاف لممشايخ كرجاؿ الديف مك ،كعشقكا ابعاده اإليمانية ،نفتحةالحضارية الم

 2.السيمىـ االجتماعي
حيث لـ يظير أم  ،لسياسي بالمعنى الحزبي في فمسطيفتأخر ظيكر اإلسالـ ا : بةبعد النك

المعركة  كلـ  يطرح أحد تساؤالن عف دكر الديف  في ،ض ما بيف ما ىك ديني كما ىك كطنيتعار 
كلكف لخصكصية القضية  ،ما بيف الديني كالكطني في فمسطيفحيث لـ يكف تعارض  ،الكطنية

الذم تكاجد  ،كـ  كجكد جماعة اإلخكاف المسمميفقائـ في فمسطيف كبحكبحكـ طبيعة الصراع ال
حيث  ،كع منتشرة في األراضي الفمسطينيةعمى شكؿ كفكد دعكية تطكرت إلى جمعيات كفر 

ككاف أعضاؤه في الضفة  ،أحدىا يتبع لألردف ،قسمة إلى قسميف مف ناحية التبعيةكانت من
كظؿ محافظان عمى ىذه  ،قيادة التنظيـ في مصرككاف يتبع  كاآلخر في قطاع غزة ،الغربية

 3.يس حركة المقاكمة اإلسالمية حماسالتبعية حتى تأس
بعد النكبة لمعمؿ ، إضافة إلى ذلؾ تأثر الشباب الفمسطيني الذم ذىب لمعمؿ في دكؿ الخميج 

يث ح ،يو الديف اإلسالمي بمكانة كقانكف كثقافة كقيـكالذم يتمتع ف ،في مجتمع خميجي محافظ
ت عمى مف خالؿ المساعدات التي تدفق ،خميج عمى امتداد اإلسالـ السياسيأثرت بمداف ال
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ف المصادر تؤكد ف العديد مإحيث  ،ـ1973كخاصة بعد حرب  ،المناطؽ المحتمة مف فمسطيف
حيث دعمت االتجاىات االسالمية في تمؾ البمداف العديد  ،كالدعكم ،كالفكرم ،ىذا الدعـ المادم

ناء المساجد كالجمعيات سكاء كانت دينية بحتو مثؿ ب ،ات اإلسالمية في فمسطيفمف النشاط
 1أك مساعدات مادية لدعـ نشاطات سياسية معينة.  ،االسالمية

محمية كعربية  ،فمسطيف لىإ لى كصكؿ اإلسالـ السياسيأدت ظركؼ مكضكعية عديدة إ
مسطيف أك في الديف في ف سكاء في الحركات اإلسالمية ،إضافة إلى ظركؼ ذاتية ،كدكلية

 .2 حيث تسارع المد الديني اإلسالمي ،اإلسالمي نفسو
سرائيؿإف التغيرات التي أكجدتيا التس  ككانت اتفاقيات كامب ديفيد  ،كية السياسية بيف العرب كا 

سرائيؿ أكلى المراحؿ كمنظمة التحرير بالتكجو ،تمتيا مرحمة تكجو ياسر عرفات  ،بيف مصر  كا 
بعد أف كاف التركيز اساسان عمى العمؿ الفدائي  ،لسياسي كدمجو بالعمؿ العسكرممؿ انحك الع

تبعو حصكؿ تفاىـ بيف ركسيا كالكاليات المتحدة  ،تباره األساس في األىداؼ الكطنيةكاع
التي أدت إلى تبني  ،كدخكليا في مرحمة كفاؽ ،ة عمى حؿ قضاياىـ بالطرؽ السمميةاألمريكي

سة الضغط عمى العرب كعمى منظمة التحرير مف أجؿ القبكؿ بحؿ اإلتحاد السكفييتي سيا
 3(  كأحداث أخرل.338( ك)242سياسي يرتكز عمى قرارات األمـ المتحدة باألخص قرارم )

كازدياد التكطيف كالمد لحركة اإلخكاف  ،الثكرة اإليرانية بقيادة الخمينيكاكب كؿ ىذه التغيرات قياـ 
ككذلؾ حزب التحرير  ،يةحفظ عمى سمكؾ كفكر القيادة اإليرانالذم يت ،المسمميف في فمسطيف

حيث ساىمت الثكرة اإليرانية مف خالؿ شعاراتيا  ،باستثناء حركة الجياد اإلسالمي  ،اإلسالمي
 4اإلسالمية في إثبات امكانية كصكؿ الجماىير المؤمنة إلى السمطة في فمسطيف.

 د اإلسالـ السياسي في فمسطيف:عك كإللقاء الضكء عمى المؤثريف األساسييف في ص
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 :جماعة اإلخوان المسممين المؤثر األول:
  

عمى اثر اجتماع في  ،ـ1928\3\المسمميف في مصر في آذارتأسست جماعة اإلخكاف 
ذلؾ الحيف الذم أصبح منذ  -رحمو اهلل–االسماعيمية ضـ باإلضافة إلى الشيخ حسف أحمد البنا 

ات حيث استطاعت ىذه الحركة كخالؿ سنك  ،عامان لمجماعةمرشدا  ،ـ1949\2كحتى مقتمو في 
التي يعتبرىا البعض سنكات البناء الحقيقي لحركة  ،ـ1939-ـ1933قميمة خاصة ما بيف 

فقد عزا البعض أف نشأة كظيكر تنظيـ  ،أكثر الحركات السياسية جماىيرية أف تصبح ،1اإلخكاف
ر االجتماعية الغريبة التي بدأت تتفشى في اإلخكاف المسمميف في تمؾ الفترة عمى بعض الظكاى

فكانت بذلؾ ردا عمى مظاىر الغربنة الزاحفة حيث األمة المصرية تتأرجح  2،المجتمع المصرم
المجيز بكؿ األسمحة الفتاكة مف الماؿ كالجاه كالمظير  ميا العزيز كىذا الغزك الغربيبيف إسال

 3.بالغرب تأثرمالالمد القكمي عمى  لؾ ردان لمتعة كالقكة ككسائؿ الدعاية ككذكا
 ،ـ1928اإلخكاف المسمميف في العاـ آخر بيف المفكريف الذيف ال يفسركف نشكء حركة  كاتجاىان 

العالـ الرأسمالي في  بأنو ردة فعؿ معاكس لمظاىر الغربنة بؿ نتيجة لألزمة العامة التي كاجيت
 4كحيث كانت الحركة االشتراكية تتعرض لألنكاء. ،تمؾ الفترة

: أف تاريخ الجماعة اإلسالمية يكشؼ عف حصر الجماعة كمصدر آخر مف داخؿ الحركة يقكؿ
كالتي استمرت ما يقارب العشر  ،متيا األكلىألىدافيا األساسية في الديني كاألخالقي طكاؿ مرح

كطنية كال لتحديد ـ( لـ تتعرض ال لمقضية ال1935 ،34 ،33حتى أف مؤتمراتيا األكلى ) ،تسنكا
كال لمكقؼ مف المشكالت االجتماعية كاالقتصادية التي كانت تيـ قطاعات  ،االستعمار مكقؼ

كلقد اعترؼ اإلخكاف أنفسيـ باقتصار نشاطيـ عمى األىداؼ الدينية  ،كاسعة مف الجماىير
 5.بؿ نياية الحرب العالمية الثانيةكاألخالقية في الفترة الممتدة مف بداية نشأتيـ إلى ما ق

: أف الفحص التاريخي لحركة حسف البنا أظير أنو لـ يقـ بيا )تأسيس في القكؿ كيذىب آخركف
أك رفض النظاـ القائـ إنما قاـ بيا  الؿأك االستق ،الجماعة( لعكامؿ سياسية تتعمؽ بالدستكر

لـ يكف مف  ،ـ1939أنو حتى عاـ  ،كأشار ريتشارد ميتشؿ 6ألسباب سمفية تعارض التغريب
                                                           

 100حسف البنا مذكرات الدعكة كالداعية ص–نقال عف  -16ص -األسممة كالسياسة  –إياد البرغكثي  1
اإلخكاف المسممكف كالجماعات اإلسالمية في الحياة -زكريا سميماف بيكمي –نقالن عف  -16ص  –المصدر السابؽ  –إياد البرغكثي  2

 52ص -1979-اىرةمكتبة كىبة الق -ـ1948-1928-السياسية المصرية
 41ص-مذكرات الدعكة كالداعية-حسف البنا–نقالن عف  -المصدر السابؽ 3
 –قضايا فكريو –االسالـ السياسي مف التطرؼ إلى مزيد مف التطرؼ –رفعت السيد  –نقال عف  –المصدر الصادر  –إياد البرغكثي  4

 20ـ , ص 1989القاىرة  –الكتاب الثامف 
-السيد يكسؼ –نقالن عف  -2011-الييئة المصرية العامة لمكتاب –اف المسممكف قراءة في الممفات السرية اإلخك  –عبد الرحيـ عمي  5

 70ص –ـ 1994-2ج-1ط –مركز المحركسة لمنشر –ىؿ ىي صحكة إسالمية –اإلخكاف المسممكف 
 124ص-2ج -تطكر الحركة الكطنية–عبد العظيـ رمضاف  –نقال عف  -276ص –المصدر السابؽ   6
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كفي عاـ  1.أك حزب آخر ،ماعة اإلخكاف عضكان في حزب الكفدجعضك  التناقض أف يككف
خرج البنا عف مكضكع  ،كمع تنامي قكة اإلخكاف التنظيمية كاتساع نفكذىا الجماىيرم  ،ـ1938

الكالـ كأعمف التحكؿ مف دعكة الكالـ كحده إلى دعكة  ،أنتو المعيكدة لألحزاب كالحككماتطم
سكاء كانكا في  ،ماعة ستككف خصمان لجميع الزعماءجكأف ال ،المصحكب بالنضاؿ كاألعماؿ

إف لـ يعممكا عمى نصرة اإلسالـ كاستعادة حكمو  ،))خصكمة ال ىكادة معيا ـ أك خارجوالحك
ال ،كمصحؼ كسيؼ  ،اإلسالـ ديف كدكلة  –كمجده(( كطرح البنا ىنا السياسة اإلخكانية الشييرة 

 2ينفؾُّ منيا الكاحد عف اآلخر.
 

 :م1979)اإليرانية( بقيادة الخميني وانتصارىا عام  ني: الثورةالمؤثر الثا
 

 ،كيطمؽ عميو اسـ آية اهلل الخميني ،3: كيطمؽ عميو اسـ ركح اهلل بف مصطفى الخمينيالخميني
ا صنعتو القركف مف كىك مف الشيعة المعاصريف الذم ىـ أخطر مف سابقييـ ألنيـ كرثكا كؿ م

 ،كسائؿ االتصاؿ كالطباعة الحديثة ككفرت ليـ ،ر معتمدةكاعتبركىا مصاد ،الدس كالتزكير
كالجيؿ بيـ ىك مف عكامؿ  ،ضعؼ السنة سببان في زيادة نشاطيـككاف  ،عنيـكانتشار الكتب 

  4التأثر كالتأثير بيـ حيث أطمؽ عمى دكلة إيراف )دكلة اآليات( في عيد الخميني.
 ة لمكقكؼ عند دكلة اآليات لسببيف:ىناؾ حاج

حيط التشيع اإلثنى الخميني كنص دستكرىا فكرة جديدة في م ،أنيا طرحت بمساف زعيميا األكؿ:
حيث نقؿ كظائؼ الميدم  ،بيف شيكخ الشيعة بيف مؤيد كمعارضأثارت جدالن  ،عشرم

لخميني حيث استكلى ا ،خركجو إلى الفقيو الشيعي بالكامؿعد طكؿ غيبتو كتأخر بكصالحياتو 
 .بعد قياـ دكلتو ،عمى كظائؼ ميدييـ بالكامؿ

كشيكخيا ىـ المراجع  ،التي تمثؿ اإلسالـ في ىذا العصر: بأنو قيؿ بأف ىذه الدكلة ىي كالثاني
 ئوكقيؿ بعد قياـ دكلة الخميني بأنو قد عاد المذىب الشيعي عمى نقائو األصيؿ ككال ،يفملممسم

د صاحبو احتراـ ال يفق ،ىتعال آلؿ بيتو حبان صادقان لكجو اهلل كحبان  ،""عالى كلمرسكؿ هلل ت

كزعمت بعض الصحؼ أف ردكد  ،""بة رسكؿ اهلل كخصكصان صحا ،غيره مف المسمميف
كرشحت مجمة  ،5مبعثيا أنيا حركة إسالمية مائة في المائة ،الفعؿ التي أحدثتيا ثكرة الخميني
                                                           

 49ص  -ـ1985-2ط-مكتبة مدبكلي-1ج–اإلخكاف المسممكف –ريتشارد ميتشؿ  –نقال عف  -276ص –االمصدر السابؽ  1

 -277-276ص  –المصدر السابؽ  2
 4ص–مركز الزيتكنة  –مكقؼ حماس مف الحركات االسالمية الفمسطينية  –سميح حمكدة  3

 328ـ ص2003-أصكؿ الفرؽ اإلسالمية  –مصطفى بف محمد بف مصطفى 4
 330ص–مجمة اإلعتصاـ ,العدد الخامس , السنة الثانية كاألربعكف –المصدر السابؽ  –محمد بف مصطفى  5
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ا النيج كمضت عمى ىذ ،1المعرفة التكنسية الخميني لنيؿ جائزة  الممؾ فيصؿ لجائزة السالـ
السنة كتابات عف  كقد كتب كتاب أىؿ ،كجميعيا ألىؿ السنة ،كثيرة صحؼ كمجالت عربية

كأصدرت بعض  ،المثاؿ الصادؽ لمحككمة اإلسالميةيشيدكف بيا كيعدكنيا  ،الخميني كثكرتو
ـ الدكلي لحركة حتى جاء في بياف التنظي ،ة بيانات تشيد بيا بثكرة الخمينيالحركات اإلسالمي

فكانت فتنة  ،الحكـ اإلسالمي الكحيد في العالـكصؼ حكـ الخميني بأنو  ،اف المسمميفاإلخك 
ف أفاؽ البعض كتبينت لو الحقيقةك  ،مدليمة ال تزاؿ بعض آثارىا باقية إال أف الكثيريف ال  ،ا 

ىذا الجك حيث استغؿ الشيعة  ،شيعة الخميني إنما ىي ضجة مفتعمةيزالكف يعدكف ما يثار عف 
 ،الشباب المسمـكساىمت ىذه الحممة الدعائية عمى إخفاء الحقيقة أماـ  ،هلمذىبيـ كنشر بالدعاية 

ة ألف ما يعرؼ عف الخالؼ بيف السينة كالشيعة ىك فقط مف يستحؽ الكالي ،السياسي كالديني
 .عمي أـ أبك بكر رضي اهلل عنيما

سرار( ك)تحرير )كشؼ األ مف خالؿ الرجكع عمى ما كتبو الخميني في كتاب :فكر مؤسسيا 
الكسيمة( ك)الحككمة اإلسالمية( ك)مصباح اإلمامة كالكالية( ك)كرسائؿ التعادؿ كالترجيح كالتقية( 

 يف أف لو مجمكعة اتجاىات أىميا:ك)دركس في الجياد كالرفض ( ك)سر الصالة ( كغيرىا تب
 
 

 :الوثني: لاالتجاه األو
كمدافعان عف ممة المشركيف حيث يقكؿ  في كتاب كشؼ األسرار ظير الخميني داعيان لمشرؾ 

اهلل بكاسطة  لىإيتقربكف  تحت عنكاف )ليس مف الشرؾ طمب الحاجة مف المكتى( كالشيعة
مع االعتقاد  ،لشرؾ ىنا طمب الحاجة مف غير اهللفا ،ألنيـ يعتبركنيـ غائبيف كسيعكدكف ،أئمتيـ

ف أركاح األنبياء المقدسة كاألئمة كقكؿ آخر لمخميني )نحف نستمد م ،بأف ىذا الغير ىك إلو كرب
كاألصناـ كاألضرحة حيث اعتقاده أف األحجار  ،اهلل قدرة( كىذا داللة عمى الشرؾالذيف أعطاىـ 
ضر كيقكؿ بأنيـ يستمدكف كاعتقاده أف األئمة األمكات ليـ القدرة عمى النفع كال ،ال يككف شركان 

أك أم شرؾ  ،فرؽ بيف شركو كشرؾ قريش كىنا ال ،كىذا مف الشرؾ األكبر بال ريب ،منيـ ذلؾ
اض في ركاـ الفمسفة ثـ خ ،الكاممة لألركاح عمى ىذا العالـ كدعكاه باإلحاطة ،األمـ مشركيمف 

صدؽ  (ٚنإ اهلل بهٌ شٍٞء حمٝطاقاؿ تعالى ) ،كاإلحاطة ىي هلل كحده ال شريؾ لو ،إلثبات مدعاه
ة كغمك الرافضة الذم ينتمي إلحاد الفالسف فيك جمع بيف (126آيو  ،)سكرة النساءاهلل العظيـ 

 2.إلييـ

                                                           

 1399ذم الحجة -9العدد  -السنة الخامسة–عف مجمة المعرفة التكنسية  –المصدر السابؽ  1

 333المصدر السابؽ _ ص 2
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إف فكر الخميني اسير لمشرؾ كالمشركيف اعتقاده تأثير الكواكب واأليام عمى حركة اإلنسان: 
 ،أف يتكقؼ الشيعي فييا عف كؿ عمؿيجب  ،أف ىناؾ ايامان منحكسة مف كؿ شيرفيك يزعـ 

حيث طبؽ الخميني ذلؾ  ،يان عمى عمؿ اإلنسافتأثيران سمب ،ف النتقاؿ القمر إلى بعض األبراجكأ
كيقكؿ أف لو في كؿ شير سبعة أياـ  ،عمى كؿ حياة الشيعة كما جاء في كتاب تحرير الكسيمة 

ابئة اإلثنى عشرية ككذلؾ ىذا معتقد الخميني حيث ىذه الصفة مف صفات الص ،منحكسة
 1فيـ يعتقدكف أف الككاكب ىي المدبرة لمعالـ السفمي. ،الرافضة

كىك يقكؿ قاصدان أىؿ السينة: تكجد نصكص كثيرة تصؼ كؿ نظاـ  حقيقة الشرك عند الخميني:
الة ىذا الشرؾ كنحف مسؤكلكف عف إز  ،كالحاكـ كالسمطة فيو طاغكت ،شرؾغير إسالمي بأنو 
بجراءة في كلذلؾ فإف الشرؾ قد ضرب  ،فديف ىؤالء الكالية ال التكحيد ،عف مجتمعنا المسمـ

 2.أقطارىـ
 

 .وف )أو القول بالغمو واالتحاد(: الغمو بالتصاالتجاه الثاني
فة كتتمثؿ صكرة التصكؼ عنده في أكضح مظاىرىا في كتابو )مصباح اليداية عمى الخال

  يما يمي تبياف لبعض اتجاىاتو:فك سر الصالة(  كالكالية( ثـ في كتابو اآلخر)
القائـ مقامو في  ،ؿ اهلل عميو كسمـيفة رسكؿ اهلل صقكلو في عمي خم :قولو بالحمول الخاص

كحقيقة  ،أصؿ شجرة طكبى ،الجبركت كالالىكتالمتحد بحقيقتو في حضرة  ،الممؾ كالممككت
ياء كالمرسميف عمي كمؤيد األنب ،معمـ الركحانييف ،الرفيؽ األعمى في مقاـ أك أدنى ،سدرة المنتيى
اهلل  مع األنبياء باطنان كمع رسكؿ كنت ،ككما ينسب لعمي رضي اهلل عنو قكؿ 3،أمير المؤمنيف

"" كلكف الخميني أضاؼ عمى تمؾ الكممة  المكغمة في الغمك كزكرا عمى أمير  4،ظاىران
كيختار اآلية  ،بؿ عمى كؿ نفس ،ده ليس قائمان عمى األنبياء فحسبالمؤمنيف عمي فيك عن

 (ًى نٌ ْفس مبا نسبتأفُٔ ٖٛ قائِ ع) ليصؼ بيا المخمكؽ قاؿ تعالى باهلل جؿ كعال المختصة
نو قاؿ عنو إحيث  ،ذا تأليو صريح لعمي رضي اهلل عنوكى ،(33صدؽ اهلل العظيـ )سكرة الرعد

 5قائـ عمى كؿ نفس.

                                                           

 334ص–المصدر السابؽ   1
 334ص  –المصدر السابؽ  2
 1ص –مصباح اليداية  –الخميني  –عف  –المصدر السابؽ  –فى بف محمد بف مصطفى مصط 3
 175\1ج–الشيرستاني _ الممؿ كالنحؿ  -عف  –المصدر السابؽ  4
 134عف مصباح اليداية ص  –المصدر السابؽ  –مصطفى بف محمد بف مصطفى  5
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يٓا َع اهلل حاالت ٖٛ ٖٛ ٚحنٔ حنٔ ) مثؿ قكلو في اهلل سبحانو كتعالىقولو بالحمول واإلتحاد الكمي: 

 1(ٖٚٛ حنٔ ٚحنٔ ٖٛ
 

 .لنبوةدعوى ا :االتجاه الثالث
ثـ اإلقرار بالعبكدية بعد  ،السفر األكؿ عمى مقاـ الفناء ينتيي ،كصؼ لمسالؾ لمنبكة اسفارا ن اربع

)العكدة عمى الحياة بعد المكت( ثـ بالربكبية _كينتيي السفر الثاني عنده عمى أف تصير  الظيكر
ا يحصؿ الفناء كىن )سبحانو كتعالى( في ذات الحؽ الوكتفنى ذاتو كصفاتو كأفع ،تامة  كال يتو

 ،يحصؿ لو الصحك التاـ ،رابع فإنوأما في السفر ال ،2كتتـ دائرة الكالية ،عف الفنائية ايضان 
 ،كليست لو نبكة التشريع ،كيحصؿ لو حظ مف النبكة ،سافر في عكالـ الجبركت  كالممككتكي

 3.كف نبيان بنبكة التشريعالرابع يككفي السفر  ،كيأخذ في السفر الرابع ،ينتيي السفر الثالث كحينئذو 
كىي  ،كىي تتضمف أف النبكة مكتسبة عف طريؽ )رياضات( كمجاىدات أىؿ التصكؼ  ،الكاممة

: كنكفر مف ادعى النبكة كلذا قاؿ القاضي عياض ،ية قديمةدعكل ترتد إلى أصكؿ فمسفة صكف
كقد  4ة الصكفية.أك جكاز اكتسابيا  كالبمكغ بصفاء القمب إلى مرتبتيا كالفالسفة كغيال ،نفسول

 5ذكر الخميني في كتابو الحككمة اإلسالمية )أف الفقيو الرافضي ىك بمنزلة مكسى كعيسى(
كلذلؾ ييدعى في إيراف اإلماـ الخميني أم  ،كلمعمـ أف اإلمامة عندىـ أعمى مف مقاـ النبكة 
مكسكل مكسى ال دمأح كقد أكد ىذا الكالـ 6،الكصؼ الذم ىك فكؽ كصؼ النبكة عند الشيعة

فناؿ بيذا ،أحد زعماء الشيعة بقكلو )إف الخميني أعظـ مف النبي مكسى كىاركف( عمييما السالـ 
أعظـ مؤسسة مالية  ،كرئيسان لمؤسسة المستضعفيف ،القكؿ رضى الخميني فعينو نائبان عف طيراف

   7في إيراف.
 
 
 
 
 

                                                           

 114ص  –مصباح اليداية –عف الخميني  –المصدر السابؽ  –مصطفى بف محمد  1
 149-148ص–لمخميني –مصباح اليداية  –المصدر السابؽ عف  2
 149ص –عف الخميني مصباح اليداية –المصدر السابؽ   3
 1071-1070ص\2ط–عف الشفاء لمقاض عياض  –المصدر السابؽ  –مصطفى بف محمد بف مصطفى  4
 90ص –الحككمة اإلسالمية –عف كتاب الخميني  -339المصدر السابؽ ص 5
 إلماـ عند السنة يختمؼ عنو عند الشيعة في المفيـك , لذلؾ ال يمفت استعماؿ الشيعة لو أنظار أىؿ السنة .ا 6

 147ص –الثكرة البائسة  –عف مذكرات مكسى المكسكم  -339ص –المصدر السابؽ  7
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 .االتجاه الرابع؛ الغمو في الرفض
مو األئمة عمى بدليؿ تفضي ،ع الشيعة الرافضة ىك أكثر تطرفان نة مأم أنو اتجاه الخميني بالمقار 

بد القادر مثؿ ع ،كافض كما قرر ذلؾ عمماء المسمميفكىذا ىك مذىب الر  ،أنبياء اهلل كرسمو
 .1كشيخ اإلسالـ ابف تيمية ،البغدادم كالقاضي عياض

 
 : قولو بعموم والية الفقيو االتجاه الخامس
بأشخاص   عمى المسمميف منكطة مةاالعضة كمنيـ الخميني أف الكالية الراف دعنحيث االعتقاد 

كلكف الشيعة الركافض  ،كرسمو ءهأنبياىـ اهلل كما يختار فقد اختار  ،معينيف بأسمائيـ كعددىـ
كلذا فإف االثنى  ،ق 260غائب الذم غاب منذ عاـ يعتقدكف أف الكالية حسب اعتقادىـ لم

 ،كاسمو حجة اهلل  المنتظر ،ي الخالفة حتى يخرج مف مخبئوبو فمنص أحد عشرية تحـر أف يمي
كليذا احتج بعضيـ عمى الخميني بداية فيـ  ،اني عشر مف األئمة اإلثنى عشريوكىك الث

ثني عشر قرنان كىـ كلكف غيبة الحجة طالت فمذ إ ،كاذب بما قالو وأنكيعممكف  ،ذبكفجميعيـ كا
إلمامنا الميدم أكثر مف ألؼ  عمى الغيبة الكبرل فيقكؿ الخميني ))لقد مرَّ  ،ينتظركف عكدتو

كقد تمر ألكؼ السنيف قبؿ أف تقضي المصمحة قدكـ اإلماـ المنتظر في طكؿ ىذه المدة  ،عاـ
؟ أال يمـز مف ذلؾ اليرج لناس خالليا ما يشاءكفيعمؿ ا ،المديدة ىؿ تبقى أحكاـ اإلسالـ معطمة

كجاىد في نشرىا كبيانيا كتنفيذىا  ،""ـ محمد اإلسالكالمرج كالقكانيف التي صدع بيا نبي 
؟ ىؿ حدد اهلل عمر الشريعة بمائتي عاـ ىؿ كاف ذلؾ لمدة معمكمة ،يف سنةطيمة ثالثة كعشر 

 .2الكالـ إلى ىذا الرأم أسكأ في رأيي مف أف اإلسالـ منسكخ(( ،مثالن 
ينكر ضركرة أحكاـ  فيك ،دـ ضركرة تشكيؿ الدكلة اإلسالميةيقكؿ الخميني كؿ مف يتظاىر بع

كىك ينكر بالتالي شمكؿ كخمكد الديف اإلسالمي الحنيؼ  ،كتجميدىا ،تعطيميا لىإـ كيدعك اإلسال
حيث ضركرة خركج الفقيو  ،ات التي ذكرىا)القكؿ لمخميني(.. فيذا الخميني يرل ليذه المبرر 

ك يخرج بيذا عف كى ،ـ في بالد الشاـ نيابة عف الميدمالشيعي كأتباعو لالستيالء عمى الحك
كيخالؼ كصايا أئمتيـ الكثيرة في ضركرة انتظار الغائب كعدـ التعجيؿ في  ،مقررات دينيـ

 3الخركج.
قكية  فكرة أك حافزان لدل الفمسطينييف حيث أعطت دفعة تشكمثكرة الخميني قد  ككفتفمجرد أف  

ـ كالمسمميف( )ككاضح لنا أيف الخميني الشيعي مف اإلسال ،لمعمؿ اإلسالمي في فمسطيف

                                                           

 177ص-1ج-كمنياج السنة البف تيمية -290ص-2ج–لمقاضي عياض –كالشفاء  -289ص-لمبغدادم–أصكؿ الديف  1
 26ص–الحككمة اإلسالمية  -عف الخميني  -342-341ص –المصدر السابؽ  –مصطفى بف محمد بف مصطفى  2
 27-26الحككمة اإلسالمية ص –عف الخميني  -324ص  -المصدر السابؽ 3



103 
 

ير ثكرة إيراف كساىمت بالحضكر الجماىيرم الكبير لمكتؿ اإلسالمية  في الفكز كالصعكد بتأث
لالعتقاد أف االسالـ السياسي بمعناه السمبي قد اجتاح فمسطيف بعكامميا  كاؼو الخمينية فيذا 

  1الخارجية التي ذيكرَّت.
ان إسالميان عظيمان في المنطقة العربية بأسرىا )الخمينية( في إيراف انبعاث كلدت الثكرة اإلسالمية

سالمي تنادم حيث أخذت قكل التيار اإل ،ة أقطار العالـ العربي كاإلسالميامتدت إلى كاف
إلى كنادل ،ة الفمسطينية كقد أكلى الخميني شخصيان اىتمامان كبيران لمقضي ،بالعكدة إلى اإلسالـ

جت القكل اإلسالمية بيذا فاندم ،يذا الغرضعى إلنشاء جيش إسالمي لحيث د ،القدس رتحري
كفقدكا األمؿ  ،كقد أخذت ىذه الحركات تستقطب الفمسطينييف مف الذيف ترككا اليسار ،السياؽ

كمف الذيف أصبحت لدييـ شككؾ في جدكل الحؿ السياسي الذم تبنتو حركة  ،السكفيتيباالتحاد 
 2فتح.

 
 :حركة اإلخوان المسممين والقضية الفمسطينية

 
أحد  ،كفي األزىر بالتحديد ،نييف الذيف ذىبكا لمدراسة في مصركاف العديد مف الطمبة الفمسطي

 ،بعد أف عادكا إلى فمسطيفك  ،تيا فكر اإلخكاف المسمميف في مصرالكسائؿ التي انتقؿ بكاسط
اصبحكا مؤسسيف كقادة لفركع اإلخكاف المسمميف في مناطقيـ مثمما حصؿ مع الشيخ )مشيكر 

حيث كاف لجماعة اإلخكاف المسمميف  3 ،كالشيخ )تكفيؽ جرار( في جنيف ، س( في نابمالضامف
كمف فمسطيف تـ تجنيد بعض  ،المسمميف العرب مف جميع البمداف دكر بارز في تجنيد الطمبة

الطمبة الذيف درسكا في الجامعات المصرية في بداية الخمسينيات فمقد كاف تسعة مف أعضاء 
رابطة الطمبة الفمسطينييف في القاىرة مف اإلخكاف المسمميف ككاف مف بيف ىؤالء الييئة اإلدارية ل

كىؤالء كما بات معركفان  -كعبد الفتاح الحمكد –صالح خمؼ –سميـ الزعنكف –ياسر عرفات  –
فيذه  4كما تقكؿ بعض المصادر. ،خرجكا مف صفكؼ اإلخكاف ليؤسسكا حركة فتح فيما بعد 

ؿ كالعما ،خكاف في صفكؼ الجيش المصرم الذم دخؿ إلى فمسطيف العكامؿ كالمتطكعيف اإل
باإلضافة إلى صحؼ  ،في األزىر فيالفمسطيني كالطالب ،العرب في معسكرات الجيش المصرم
فبعد فترة  ،ء كصكؿ تنظيـ اإلخكاف إلى فمسطيفكانت كرا ،اإلخكاف التي كانت تصؿ بانتظاـ 

                                                           

امعة بير زيت في العاـ األسممة كالسياسة في األراضي الفمسطينية : )لقد حصمت الكتمة اإلسالمية في مجمس طمبة ج–إياد البرغكثي  1
 %( مف األصكات43%( مف أصكات الناخبيف , كحصمت في العاـ الذم يميو عاـ الثكرة اإليرانية عمى )3ـ عمى )1978-
 4ص -مكقؼ حماس مف الحركات اإلسالمية المسطينية –سميح حمكده  2
 21-20ص-1ط –ز راـ اهلل لدراسات حقكؽ االنساف مرك –األسممة  كالسياسة في األراضي الفمسطينية المحتمة  –إياد البرغكثي  3
 67ص-أصكؿ الحركات السباسية في قطاع غزة-زياد ابك عمرك–نقال عف  -21ص –المصدر السابؽ  –إياد البرغكثي  4
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بعد أف  ـ 1946خكاف في مدينة القدس سنة اإل استمرت حكالي عشر سنكات افتتح فرع إعداد
ىذا العاـ الذم افتتحت بو  1،ـ1945ك بشكؿ جنيني في نابمس سنة كاف قد فتح فرعان  آخر كل

أف أكؿ  لىإمع أف مصادر أخرل تشير  ،مثؿ نابمس كالقدس ،اإلخكاف في فمسطيفمعظـ فركع 
 2.سنكات الثالثينات شعبتيف لإلخكاف المسمميف قد تأسستا في يافا كالقدس في

كليست قضية  ،األكلى قضية إسالمية بالدرجة ،ف المسممكف أف القضية الفمسطينيةيعتبر اإلخكا
كلكف ىذا  ،حد التنازؿ عنيا أك التفريط بياكال يجكز أل ،مسمميفبؿ قضية كؿ ال ،شعب أك قكـ

أرجح المكقؼ حيث ت ،ممي ينسجـ معو مف ناحية االىتماـالطرح لـ يكف مصحكبان بمكقؼ ع
يث االىتماـ كالمشاركة عاـ ح ،كالتجاىؿ شبو التاـ ،مي لإلخكاف بيف المشاركة الكبيرةالعم

شبو التاـ كاالىتماـ بأمكر كىمـك سياسية أخرل فرضتيا عمييـ طبيعة  لتجاىؿك  ،ـ1948
 ،األىـ ىي القضية -كلكنيا لـ تكف دائمان  -حيث بقيت القضية الفمسطينية بالنسبة ليـ  ،المرحمة

 3.مي التي تعتبرىا قضيتيا المركزيةكما ىك الحاؿ لحركة الجياد اإلسال
المكضكع  ،ينية بتيارىا المتمثؿ بحركة فتحشكمت العالقة بيف اإلخكاف كمنظمة التحرير الفمسط 

فمنذ بدأ ظيكر الحركات اإلسالمية  ،األكثر جدالن عمى الخارطة السياسية الفمسطينية الداخمية 
لـ  ،اس كمنافس عمى الساحة الفمسطينيةفي أكاخر السبعينات كحتى ظيكر حركة حم  سياسيان 

)فتح( عمى نغمة كاحده بؿ تراكحت بيف التنسيؽ  تكف العالقة بيف اإلخكاف كمنظمة التحرير
الراصد ليذه ك  ،راع كالخالؼ العنيؼ احيانان أخرلكالص ،كامؿ بؿ كالتحالؼ في بعض األحيافال

كالمصمحة ىك السبب يستنتج أف التنافس الخفي حينان كالكاضح أحيانان أخرل  ،رفيفالعالقة بيف الط
ف مف أسباب االنتشار السريع لإلسالـ السياسي في فمسطيف ىك الدعـ إحيث  ،لتمؾ العالقات

كذلؾ في محاكلة الستقطاب أكبر عدد مف القكل لمكاجية  ،الذم لقيو اإلسالميكف مف حركة فتح 
حيث حرصت فتح عمى  ،كثير مف اإلشكاالت في فترة معينةذم سبب لحركة فتح التيار اليسار ال

احتياط ليا كقت الضركرة  : يتعمؽ بفتح نفسيا كذلؾ كقكة ة اإلسالمييف  كذلؾ لسببيف األكؿميادن
حيث كانت الميادنة تككف في  ،عمى الكحدة الداخمية لمفمسطينييف: رغبة فتح في الحفاظ كثانييا

  4بيف الطرفيف. أقسى الظركؼ
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 :األحزاب اإلسالمية الجديدة التي ظيرت بعد السمطة الوطنية مباشرة

 
ة الجديدة كاف لتشكؿ السمطة الفمسطينية فرصة لظيكر العديد مف األحزاب كالحركات الفمسطيني

ت كفي الغالب اتخذ ،بعان قكميان أك محميان فمسطينيان اتخذ قميؿ منيا طا ،عمى الساحة الفمسطينية
تفسير نشأة الكـ الكبير  حيث اختمفت اآلراء حكؿ ،سالمية الجديدة طابعان إسالميان األحزاب اإل

ففي حيف يتحدث المؤيدكف  ،بيف أنصار تمؾ األحزاب كمعارضييا ،الجديدةمف األحزاب  نسبيان 
 كتغيير مياـ قكل الشعب الفمسطيني مف مياـ ،لؾ بأف ىناؾ ىامش مف الحرية متاححكؿ ذ
مف ضغائف الذم يتطمب قكل جديدة بدـ جديد متخمصة  ،ؿ الكطني إلى مرحمة البناءالنضا

يذه األحزاب فيتحدثكف بمغة الذعة حكؿ ظركؼ نشأة أما المعارضكف ل ،الماضي كأفكاره النمطية
نما ىي ،اأحزاب كيقكلكف ىي ليست ،ىذه األحزاب أك  ،كليست أكثر مف شراء ذمـ ،لمسمطة إفراز كا 
كما أنيا متيمة  ،كأف ىذه األحزاب فشمت كال التفاؼ حكليا ،فصائؿ المعارضةمؤامرة عمى 

 1بتمكيؿ مف الدكائر األمنية الفمسطينية.
 2: كمف ىذه األحزاب

 ـ.1995\12\12تأسس في  ،حزب الخالص الكطني اإلسالمي -
 ـ.1995\12\31تأسس بتاريخ  ،حزب اإلتحاد الكطني اإلسالمي -
 ـ.1995\10\12تأسس بتاريخ  ،يحزب المسار الكطني اإلسالم -
 ـ. 1995\12\17تأسس بتاريخ  ،حركة النضاؿ الكطني اإلسالمي -
 ـ.1995\12\17تأسست بتاريخ  ،الجبية اإلسالمية الفمسطينية -
 :عتبرا نفسييما مؤسسيف أصالن كىماىذا باإلضافة إلى تنظيميف ا -
ف كم ،ب األقصىات الجياد االسالمي كتائكحرك ،حركة الجياد االسالمي الفمسطيني -

 كتبتعد عف التنظيميف ،أنيا كانت تقترب مف السمطة ،المالحظ أف أدبيات ىذه األحزاب
كحركة المقاكمة اإلسالمية  ،حركة الجياد اإلسالمي ،المكجكديف أصالن في فمسطيف كىما

جميع ىذه األحزاب ظيرت في غزة دكف أف  أف مف لنظراكىناؾ ما يمفت  3)حماس(
ة الفمسطينية جاءت إلى أف السمط ذلؾفربما يعكد  ،في الضفة الغربية ككف ليا امتدادي

كالمالحظة  ،خارطة السياسية في غزة قبؿ الضفةكأنيا كانت معنية بتغير ال ،إلى غزة أكالن 
                                                           

–لقاءات مع بعض رمكز  حماس كالجياد االسالمي  -47ص  -اء السياسةما كر  –اإلسالـ السياسي في فمسطيف  –إياد البرغكثي  1
 ـ1999\2\25 -غزة
 75 -47 –المصدر السابؽ  –إياد البرغكثي  2
 48ص –المصدر السابؽ  -إياد البرغكثي  3
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في الشير األخير  ف خمسة منيا أسسإحيث  ،خرل ىي تكاريخ نشأة ىذه األسباباأل
ة كأف كزارة الداخمي ،مف قبؿ متأسيسليا جاىزة طباعان أنكىذا يعطي ان ،ـ1995مف العاـ 

أك أنيا أنشئت لتكجو السمطة الفمسطينية لتأسيس  ،منحتيا الرخص في فترات متقاربة
 1.ساحة الفمسطينيةأحزاب إسالمية جديدة عمى ال

كال ندرم مىف كراء ظيكر ىذه الحركات الجديدة عمى الساحة الفمسطينية أىي السمطة 
أـ ىي  ،استخدمت كممة )اإلسالمي( في نياية اسـ كؿ حزب كحركةالفمسطينية التي 

الحركات اإلسالمية المكجكدة أصالي عمى الساحة الفمسطينية  فمثالن )حركة المسار الكطني 
كأنيا شاركت كتشارؾ  ،اإلسالمي(  تقكؿ أنيا ليست حركة طارئة عمى الحركات اإلسالمية

كأنيا في المعتقالت اإلسرائيمية كفي  ،ة الكطففي كؿ الحكارات التي جرت كتجرم عمى ساح
 ،كتقكؿ أنيا ترفض أف تككف ضحية المرحمة ))فقررنا بعد استخارة اهلل تعالى مرج الزىكر..

كأيضا مف نحبيـ كلكف نختمؼ معيـ  مف قادة كأعضاء الحركة  ،كمشكرة أىؿ الرأم كالحكمة
ة السمطة الكطنية آمميف أف نككف أف نتقدـ ببرنامج عمؿ لمرئيس عرفات كقاد ،اإلسالمية

 .2جسر الكفاؽ بيف اإلسالمييف كالكطنييف كصماـ أماـ الكحدة الكطنية((
 كتقكؿ حركة المسار الكطني اإلسالمي عف عالقتيا بحركتي الجياد كالمقاكمة اإلسالمية:

يجابيات))   ،جعيةكحسف البنا ىك المر  ،البنا حسب ما تعممناه مف حسف ،إف لكؿ ناس سمبيات كا 
إنو مرجعية جميع الحركات اإلسالمية المعارضة  ،الكاقع يجب أف يككف ىك المرجعية في

كطني كثمرة لشالؿ الدـ فالسمطة إنجاز  ،أما عندما نتحدث عف السمطة ،ليـلإلخكاف كالمؤيدة 
 3فيي األمؿ لتحقيؽ الحمـ الفمسطيني كتجسيده((. ،الفمسطيني

كأنيا دكؿ استعمارية ال يمكف شطبيا  ،ات السالـ مع إسرائيؿة عف اتفاقيكما كتدافع ىذه الحرك
المعايير  تغيركاقعة كأف المقاكمة )عبث( لف  إال بتغيير المعايير الدكلية ككنيا غدت حقيقة

كىي ال تمثؿ الحد األدنى مف  ،ائيؿ ىي إعالف مبادئ بمثابة ىدنةالدكلية كأف االتفاقية مع إسر 
ف كنا نت ،طينيالحؽ الفمس آمميف أف تقكدنا إلى حقنا في تقرير المصير  ،جرعيا كعمى مضضكا 

 )القكؿ لحركة المسار الكطني اإلسالمي( .. 4كإلقامة دكلتنا الفمسطينية المستقمة
 

 :مراحل ظيور الحركات اإلسالمية في فمسطين
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كالتي فرضت  ،طيفمف المنطمقات اليامة كالمنعطفات في مسيرة الحركات اإلسالمية في فمس
بمعنى أف  ،كلـ تكف مخططة داخميان  ،يطة بياجاءت نتيجة الظركؼ المح ،لتحكالت عميياا

مات ءمى القياـ بمكاالحركات اإلسالمية في فمسطيف كجدت نفسيا في منعطفات أجبرتيا ع
كذلؾ ألف التحكؿ الذم جرل في الحركات  ،كىذا ليس بدافع رغبتيا الذاتية ،مفركضة عمييا

بمعنى أننا نرل تحكالن كلكف ال يؤدم  ،تغير في الحركة اإلسالمية نفسيا نواإلسالمية لـ ينتج ع
حركات ففمسطيف بالنسبة لم ،إلى تغيير داخمي بالعمؽ الذم يمكف أف يقاؿ عنو أنو تغيير بالعمؽ 

 ،كفييا ثالث الحرميف الشريفيف ،""رل النبي محمد ىي مس ،اإلسالمية ىي ميد الديانات
 ،كمع  ذلؾ فإف الخسارات كبيره ،كز التنازؿ عنيا كال التفريط بياال يج كىي ارض كقؼ إسالمي

مس األخير محتؿ لك كالخ ،يمت عمييا دكلة إسرائيؿفقد تمت خسارة أربعة أخماس فمسطيف كأق
فيؿ ثمة عالقة لحركة اإلخكاف  ،أك الكقائع ،ىناؾ تعارض بيف المبادئ كالكاقع لذلؾ ،تأممنا الكاقع

 1ركات اإلسالمية تاريخيان  بفمسطيف.المسمميف  بالح
سبعينات  السياسي في المنطقة كبداية تشكمو كقكة سياسية كشعبية في يمع صعكد التيار اإلسالم
في فمسطيف  ،لسياسي الكطني كالقكمي كالماركسيبدأ الخطاب ا ،كثمانينات القرف الماضي
كلعؿ ىزيمة عاـ  ،تجنب المكاجيةأك  ،متراكحان بيف االستخداـ ،الدينييتزحزح باتجاه الخطاب 

حيث كشفت تمؾ الحرب ىزيمة التيار  ،لعكامؿ اليامة في ىذا المضماركانت مف أىـ ا ،ـ1967
العدك المدكد لحركة اإلخكاف المسمميف التي كانت  ،الذم كاف يتزعمو جماؿ عبد الناصرالقكمي 
 2.ا فمسطيفكمني ،العنكاف الرئيس لإلسالـ السياسي في المشرؽ العربيتشكؿ 

امتداد لحركة كىي ، حركة المقاكمة االسالمية  كالحركات اإلسالمية المتمثمة في بقيت األحزاب
كحزب التحرير اإلسالمي ىي الحركات الدينية  ،كحركة الجياد اإلسالمي ،اإلخكاف المسمميف

تشكمت المعركفة عمى الساحة الفمسطينية كتراكحت في نشاطيا كنفكذىا بيف مد كجذر إلى أف 
السمطة الفمسطينية في األراضي الفمسطينية عمى اثر تكقيع اتفاؽ أكسمك بيف منظمة التحرير 

 }سيتـ التركيز عمى حركتي فتح كحماس مكضكع الجدؿ{ 3الفمسطينية كالحككمة اإلسرائيمية.
 

 :حركة الجياد اإلسالمي أواًل:
 

                                                           

 46ص -حماس مسيرة الكصكؿ عمى السمطة –الديف الدكلة كالمجتمع الدكلي  –عمي الجرباكم  1
 12ص -الديف كالدكلة في فمسطيف –إياد البرغكثي  2
 47ص  -ما كراء السياسة –اإلسالـ السياسي في فمسطيف –إياد البرغكثي  3
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كأكائؿ الثمانينات عمى ايدم  نشأت حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف في نياية السبعينات
كاف مف ابرزىـ  ،ت المصريةمجمكعة مف الطمبة الفمسطينييف الذم كانكا يدرسكف في الجامعا

حيث لعب دكران مركزيان في  ،يعتبر مؤسس الحركة كأمينيا العاـالذم  –رحمو اهلل –فتحي الشقاقي 
ـ عمى يد المكساد 1995لطة عاـ كعمى إثر اغتيالو في ما ،قيادة التنظيمية كالفكرية لمحركةال

خمفو األميف العاـ الحالي لمحركة رمضاف شمح الذم أعاد بناء التنظيـ بيدكء كحافظ  ،اإلسرائيمي
  1عمى ما ىك مكجكد.

مثؿ  ،حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف اجتمعت عدة عكامؿ دفعت بمجمميا نحك تأسيس
مصر في أكاسط كانتشار فكر الجياد في  ،صرماـ بيا إسالميكف ضد الحكـ المالعمميات التي ق

)ثكرة الخميني( كترافؽ  كتزامف مع تمؾ الفترة قياـ الثكرة اإليرانية في إيراف ،الطمبة الفمسطينييف
المسمميف تجاه ذلؾ مع امتعاض العديد مف الشباب اإلسالمي مف المكقؼ السمبي لحركة اإلخكاف 

مج العمؿ اإلسالمي بالعمؿ دل ةبمحاكلة جدي يفكركفاب الء الشبمما جعؿ ىؤ  ،القضية الفمسطينية
 2الكطني معان.

ية تتشابو حركة الجياد اإلسالمي في أىدافيا اإلستراتيجية بعيدة المدل مع باقي الحركات اإلسالم
إال أف الرؤيا في  ،ؿ ذلؾ في إقامة الدكلة اإلسالميةحيث يتمث ،التقميدية في فمسطيف كالمنطقة

فتحقيؽ ىذه الغاية لدل الجياد اإلسالمي يجب  ،عف حركة حماس كحزب التحريرتختمؼ الكيفية 
ليس كما يرل  ،ف باعتبارىا قمب العالـ اإلسالميأف يمر مف خالؿ العمؿ عمى تحرير فمسطي

أك كما يرل  ،إلسالمي ىك السبيؿ لتحرير فمسطيفحزب التحرير بأف قياـ العالـ ا
 3.إلسالمي ىك السبيؿ لتحرير فمسطيفاإلخكاف)حماس( بأف أسممة المجتمع ا

 
 
 

 :حماس –ثانيًا: حركة المقاومة اإلسالمية 
  

أنشئت الحركة في قطاع غزة عمى يد مجمكعة مف قادة التجمع  ،حركة حماس الفمسطينية
الذم أطمؽ سراحو مف السجكف اإلسرائيمية   –رحمو اهلل  -سيـ الشيخ أحمد ياسيفأر اإلسالمي ت

 –القيادة العامة –كالجبية الشعبية  ؿعممية تبادؿ األسرل بيف إسرائي ـ في1985\5\20في 
                                                           

  43ص -المصدر السابؽ –اد البرغكثي إي 1
 43ص  –المصدر السابؽ  2
الجمعية الفمسطينية –الحركة االسالمية كالنظاـ العالمي الجديد  -اياد البرغكثي –عف  -43ص–المصدر السابؽ  –اياد البرغكثي  3

 24ص-1992-القدس-االكاديمية لمشؤكف الدكلية
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ينية حيث حكـ ـ في خضـ االنتفاضة الفمسط1989اعتقؿ الشيخ أحمد ياسيف مرة أخرل عاـ 
عمى اثر محاكلة اغتياؿ خالد مشعؿ  ـ1998حيث أطمؽ سراحو عاـ  ،عميو بالسجف المؤبد

حيث تـ تبادؿ الشيخ أحمد ياسيف باثنيف مف  ،عمافكتب السياسي  لحركة حماس في رئيس الم
 1.في حينو عمالء المكساد قبض عمييما

القائؿ أف حماس جناح مف  2ظيرت الحركة كجناح مف أجنحة اإلخكاف المسمميف بحسب الميثاؽ
( حيث تـ تغيير أكلكيات الحركة اإلسالمية  أجنحة حركة اإلخكاف المسمميف )كىك الجناح المقاـك

 ،لفمسطينيةي سقط الفارؽ األساسي بيف الحركة اإلسالمية كالقكل الكطنية عمى الساحة اكبالتال
بالنجاح باالنتخابات بؿ بدأت بإعالف 3.ذم فتح عمييا باب التأييد الشعبيكىك مقاكمة االحتالؿ ال

 ،كعد بإصالح منظمة التحرير4كأخذت مقابميا  ،الذم قدمت بو حماس التيدئة  ،القاىرة 
 لىإسمك ىذا المؤشر كاف كاضحان يشير ابات التي أصبحت ميتمة بيا كىي مف إفرازات أك كاالنتخ
 مكفيإلى أم درجة  كلكف السؤاؿ الذم يطرح ىك؟ ،لستعداد حركة حماس لمتحكؿ مرة أخر مدل ا

 يؿ لدل الحركة كاف جاىزان بقكؿ:كلكف التعم ؟مةءالمكاأف يككف التحكؿ؟ كىؿ باستطاعة الحركة 
نما تجرم ضمف مرجعية اتفاؽ  ،ال تجرم كفؽ مرجعية اتفاؽ أكسمك جعية لالنتخاباتإف المر  - كا 

كأف -كىذا القكؿ في البدايات  ،س التشريعي يختمؼ عف دخكؿ السمطةكدخكؿ المجم -القاىرة 
عمى  كيتكجب ،ييا بسبب الفمتاف األمني كالفسادالناس أم الشعب يطالب الحركة كيضغط عم

 5.ح الكضعالحركة التدخؿ إلصال
مبية كأخرل ( س3( منيا )6) : األسباب الحقيقية لمتحكؿ ىيكلكف حسب قكؿ عمي الجرباكم 

  إيجابية فالسمبية ىي:
 ،اب: االستيداؼ الدكلي الذم حصؿ بعد أحداث سبتمبر ككضع الحركة عمى قائمة اإلرىاألكؿ

حركة حماس بنية مؤسساتية كل ،أثر االنتخابات عمى منابع الدعـ :كالثاني –كمالحقتيا دكليان 
 6.يؿ لمقيادات الميدانية كالسياسيةكالثالث فيك استيداؼ إسرائ –أم يجب أف تعيش  ،ضخمة

 : أما األمكر اإليجابية فيي
سكية كبسبب فشؿ كىذا يجب أف ييستغؿ بسبب فشؿ الت ،: النمك في القاعدة الشعبية لمحركةاألكؿ
: لثكالثا ،حيث الترىؿ الداخمي في حركة فتح مف ،كالثاني: السمطة ككضعيا الحالي ،السمطة

                                                           

 41ص -ما كراء السياسة -طيفاإلسالـ السياسي في فمس –إياد البرغكثي  1
 2المادة رقـ  -ميثاؽ حركة حماس  2
 49ص -المصدر السابؽ -عمي الجرباكم 3
 52-51ص –المصدر السابؽ  –عمي الجرباكم  4
 52-51المصدر السابؽ –عمي الجرباكم  5
 52ص–المصدر السابؽ   6
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كىناؾ إمكانية لمحكـ  ،عمى أساس أف ىناؾ أرض محررة ،االنسحاب االسرائيمي مف قطاع غزة
 1فييا كعمييا.

كيرل محمكد حيدر: أف كجكد قكل إقميمية كدكلية تفرض كاقعية النظر عمى المنطؽ اإلجمالي 
ج يحكـ أنو ال يمكف الكالـ عف أم تكجو أك رسـ أم برنام، الذم يحكـ مكازيف القكل في المنطقة

) أحداث اليجـك بالطائرات عمى سبتمبر /11كخاصة بعد أحداث  ،اتجاىات الكاقع الفمسطيني
كىي الكاليات  ،كد قكة عسكرية عظمى تحكـ المنطقةككج ،(2001البرجيف في نيكيكرؾ عاـ 

فضالن عف الحالة االستثنائية التي تعيشيا  ،ؿالتي تتدخؿ بأدؽ التفاصي ،يكيةالمتحدة األمر 
انتقالي  كبالتالي فإف حركة حماس بمغت حقؿ السمطة في ظرؼ ،القضية الفمسطينية مع االحتالؿ

مع حيث تعاممت الحركة اإلسالمية )حماس(  ،ف المعادلة صعبةإحيث  ،شديد الحساسية كالتعقيد
 ،اؽ أكسمك بشيء مف الرؤية المركبةمع اتف اتعاممي لىإأدل  ،اتفاؽ أكسمك بشيء مف االرتباؾ

كمف جية أخرل ظمت متمسكة  ،المركبة حيث تعاممت مع أسسو السياسية بإيجابية الكاقعية
 2بالجانب األيديكلكجي الرافض ليذا االتفاؽ.

جديدة  تكقعكا سياسة فمسطينية ،الناس تكجيت بتفاؤؿ لتنتخب حماس فإ يقكؿ عبد الستار قاسـ:
ربوآممي ،الصعيد الداخمي كخاصة عمى لـ ينتخب الناس بصكرة  ،ف أف يتـ ما أعطبو الفساد كخى

نما انتخبكا بصكرة  ،عمى تحرير فمسطيف كة حماس بناءن عامة كفي ىذه الظركؼ الصعبة حر  كا 
التي اصابتيا  ،حيح األكضاع الداخمية الفمسطينيةبناءن عمى ما ابدكا مف رغبة في تص ،اساسية

كاف يتطمع الناس نحك تحسيف أكضاعيـ االجتماعية  ،كألحقت فييا الدمار الكبيرلفساد سياسات ا
حيث لـ يتكقع الناس مف حماس أف تعطي  ،كمالحقة الفمتاف األمني ،لرقي بالمستكل األخالقيكا

 3قبؿ مسألة التحرير. ،لة إعادة البناءإاألكلكية إلى مس
 
 

 :حماس–الجدل حول نشأة حركة المقاومة اإلسالمية 
 

الفمسطيني  نتيجة تفاعؿ عدة عكامؿ عايشيا الشعب -حماس –نشأت حركة المقاكمة اإلسالمية 
ه العكامؿ كتتفرع ىذ ،بشكؿ خاص ،ـ1967كىزيمة عاـ  ،بشكؿ عاـ ،ـ1948منذ النكبة عاـ 

                                                           

 53-52المصدر السابؽ ص_  1
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 219ص-المصدر السابؽ–قراءات نقديو في تجربة حماس  -العالقات الحمساكية الداخمية بعد االنتخابات –عبد الستار قاسـ  3
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حتى  األكؿ: التطكرات السياسية  لمقضية الفمسطينية كما آلت إليو :عف عامميف أساسييف ىما
 1: تطكر الصحكة اإلسالمية في فمسطيف كما كصمت إليو.ـ كالثاني1987عاـ 

لحركة حيث عقد أكؿ مؤتمر  ،ـ1946ف نشأة الحركة تعكد لتاريخ : أإياد البرغكثي كما يقكؿ
إلى أف أعمنت كمنذ ذلؾ التاريخ كحركة اإلخكاف تعمؿ في فمسطيف  ،اإلخكاف المسمميف في القدس
كاف المسممكف أسماء أخرل استخدـ اإلخ ،أسيس حماسحيث قبؿ ت ،عف تأسيس حركة حماس

منيا حركة الكفاح  ،السياسية تجاه القضية الفمسطينيةعف كجكدىـ كعف مكاقفيـ  لمتعبير
 2كغيرىا. ،كحركة المرابطكف عمى أرض اإلسراء ،اإلسالمي

ف في : نشأة حركة حماس تعكد لتاريخ نشأة حركة اإلخكاف المسمميكالكاتب بكر ابك بكر يقكؿ
بعد حيث عاشت جماعة اإلخكاف  ،تاريخ افتتاح أكؿ فرع ليـ في القدس ،3ـ 1945فمسطيف عاـ 

مرحمة )السككف( التي أبعدتيـ عف مجريات الفعؿ كالتأثير  ،ـ1948مشاركتيـ في أحداث حرب 
أم أنيـ  ،ـ1987كحتى -1957النتظار منذ عاـ باألحداث كالرككف الجترار الماضي كالترقب كا

كالتي مكنت  ،ال في دائرة الظؿإ ،نجـ المقاكمة الفمسطينية المسمحةككنكا طكاؿ فترة صعكد لـ ي
لتي امتدت لثالثيف السككف( ا) تنظيـ اإلخكاف المسمميف الفمسطيني بعد أف تعممت الكثير مف فترة

ف جناح م لتعمف عف ظيكرىا ،صة حدث بدا عظيمان كىك االنتفاضةأف تنتيز فر  ،عمى األقؿ ان عام
 4.أجنحة اإلخكاف المسمميف

ان كبرز مف خالليا التيار اإلسالمي بقكة ليشكؿ عنصر  ،ـ1987اـ كانت االنتفاضة األكلى في ع
التي  -حماس –خاصة مف خالؿ حركة المقاكمة اإلسالمية  ،ىامان في المقاكمة الفمسطينية

 لمسممكف كجكدىـ فيكسبؽ ذلؾ أف ثبت اإلخكاف ا 5 ،أعمنت عف انطالقتيا مع بدء االنتفاضة
ليـ في الضفة الغربية كقطاع  كا مؤسسات خاصةأكأنش ،معظـ مؤسسات األراضي الفمسطينية

ككاف ال بد ليذا التغيير أف يؤثر  ،ما يكفي إلحداث تغيير نكعي كحاد كبمغ ثقميـ الكمي ،زةغ
ركة المقاكمة بإنشاء ح فكاف أف قامكا ،فتجسد في كاقع عممي ،د االحتالؿعمى سمككيـ العممي ض

حيث كانت االنتفاضة ىي الفرصة المكاتية لإلخكاف المسمميف إلحداث ىذا المنعطؼ  اإلسالمية
كاكتسابيا  ،امي حركة الجياد اإلسالمي السريعكما أف تن ،6التنظيمي كالنضالي بإنشاء الحركة

تمادىـ الفكر إضافة إلى اع ،نظيمات نتيجة لعممياتيـ البطكليةالحتراـ الكثيريف مف أفراد كت
                                                           

 13ص -2007-مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ االنساف –الديف كالدكلة في فمسطيف  –إياد البرغكثي  1
 13ص–الديف كالدكلة  في فمسطيف  –إياد البرغكثي  2
-مؤسسة الرسالة-اإلسالـ فكرة كحركة كانقالب–نقال عف فتحي يكف -12ص -2008-1ط–حماس سيكؼ كمنابر  –بكر ابك بكر  3

 73ص-بيركت 
 7المادة –نقال عف ميثاؽ حركةحماس  -12ص -المصدر السابؽ–بكر ابك بكر  4
 25ص -رؤية إسالمية –حقائؽ كثكابت في القضية الفمسطينية  –صالح محسف محمد  5
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مف ىنا كاف عمى  ،ى الصعيد المعنكم بالدرجة األكلىعم اإلخكاف جعميـ منافسيف لحركة ،الديني
اإلخكاف أف يقكمكا بخطكات جيادية منافسة لمحد مف تسميط الضكء عمى حركة الجياد اإلسالمي 

المستقبمي مع ه تعامميـ لقد جاءت االنتفاضة لتحسـ أم تردد في صفكؼ اإلخكاف تجا ،1المنافسة
م كالتنظيمي كاإلعالمي كال يمكنيـ االنتظار بعد أف تبيف ليـ الزخـ الجماىير  ،االحتالؿ
فكاف  ،ان أك إيجابان حيث كانت االنتفاضة في بدايتيا كاألمكر قابمة لمتطكر إما سمب ،لالنتفاضة

كاف خكمخرج في حاؿ فشؿ االنتفاضة حركة يمكف أف تعتبر خارج إطار اإل ،إنشاء حماس
 2فكانت حركة المقاكمة اإلسالمية ىي المخرج العممي لإلخكاف. ،المسمميف إذا كاف لذلؾ ضركرة

كما أف جاءت االنتفاضة في أعقاب التكقيع عمى اتفاؽ إعالف المبادئ )أكسمك( بيف منظمة 
ة في بناء مؤسساتيا كمؤسسات كشركع السمط ،ـ1993طينية كحككمة إسرائيؿ عاـ التحرير الفمس

سمطة الفمسطينية كقكة سياسية معارضة لم -حماس–كتنامي حركة المقاكمة اإلسالمية  ،كلةد
الديني  لمحاربة حماس في  لجأت قيادة السمطة باستخداـ مفردات الخطاب ،بقيادة حركة فتح

كبخاصة الرئيس الراحؿ أبك  ،الجذكر الدينية لمعديد مف قيادات حركة فتحف إحيث  3،ممعبيا
 ،يغادر التديف قد ساعدىـ في ذلؾ كلـ ،المسمميف لذم غادر حركة اإلخكافأ -هللرحمو ا-عمار
 مستشار الرئيس لمشؤكف الدينية(.) كىك استيحدث منصب جديد 4حيث
 

 :ثالثًا: حزب التحرير اإلسالمي
إلى القاضي الشرعي األزىرم الفمسطيني  ،ـ1953زب التحرير الفمسطيني لعاـ يرجع تأسيس ح
 ،كمنير شقير ،كنمر المصرم ،راؾ مع داكد حمدافباالشت -رحمو اهلل  -نبيانيتقي الديف ال

حيث استمر الشيخ تقي الديف في قيادة الحزب  ،5كغانـ عبده ،كعبد القديـ زلكـ ،ادؿ النابمسيكع
كفي  ،شيخ عبد القديـ زلكـ قيادة الحزبس الأكمف ثـ تر  ،ـ1977في بيركت عاـ  حتى كفاتو

 ،كلكجية أىميا المكقؼ مف النقاباتنشقاؽ داخؿ الحزب ألسباب ايديـ جرل ا1988العاـ 
إال أف أصؿ االنشقاؽ  ،عض المشاكؿ التي تمر بيا المنطقةكاالختالؼ حكؿ التحميؿ النظرم لب

 6.ساحة الفمسطينية تأثرت بو كثيران جرل بصكرة أساسية في األردف إال أف ال

                                                           

األحزاب السياسية في الضفة الغربية في ظؿ النظاـ –آمنكف ككىيف -نقال عف  -89ص  -المصدر السابؽ –إياد البرغكثي  1
 215ص –خالد حسف  –تعريب -1967-1949-دنياألر 
 228 -المصدر السابؽ –آمنكف ككىيف –نقالن عف  -90ص –المصدر السابؽ  –إياد البرغكثي  2
 13ص –الديف كالدكلة في فمسطيف  –إياد البرغكثي  3
 arraee.com-03-20-2006العممانية في الثقافة السياسية الفمسطينية -جميؿ ىالؿ –نقال عف  –المصدر السابؽ  4
 9ص–مكقؼ حماس مف الحركات االسالمية الفمسطينية  –سميح حمكده   5
 45ص –اإلسالـ السياسي في فمسطيف  –إياد البرغكثي  6
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ىا كتحرير  ،مية مف االنحدار الذم كصمت إليوأخذ الحزب اسمو مف ضركرة إنياض األمة اإلسال
كيرل أف ىذا التحرير يككف برفعيا فكريان عف طريؽ تغيير  ،كحكامو توكأنظممف أفكار الكفر 

يجاد أفكار ،تغييرات أساسية شاممة ،انحطاطيا لىإدت ااىيـ التي األفكار كالمف اإلسالـ  كا 
حيث رأل  ،ياة كفؽ أفكار اإلسالـ كأحكامولححتى تكيؼ سمككيا في ا ،كمفاىيمو الصحيحة لدييا

بغية إنياض األمة اإلسالمية مف االنحدار  ،قياـ حزب سياسي إسالمي فرض شرعي الحزب أف
 1الشديد الذم كصمت إليو كبغية العمؿ عمى إعادة دكلة الخالفة اإلسالمية.

القتو أياـ الحكـ منذ انط ،ستطع الحصكؿ عمى الشرعية الرسميةإف حزب التحرير اإلسالمي لـ ي
بؿ بسبب  ،ذلؾ بسبب محاربة األنظمة لو فقط لـ يكف ،كال في ايامنا ىذه ،ضفة الغربيةاألردني لم

 ،عية قبكؿ بالذم ال يجب القبكؿ بوباعتبار أف الكاق ،يدة عف الكاقعيةسياسة الحزب التي تبدك بع

 حيث يجب أف ال ،""ة النبي محمد كذلؾ اقتداءن بسن ،فالحزب ال يممؾ مؤسسات خاصة بو
لذلؾ فإف ميمة الحزب األساسية  ،دكلة إسالمية كخميفة مسمـتبنى مؤسسات قبؿ أف تككف ىناؾ 
 2ىي الدعكة إلعادة الخالفة اإلسالمية.

األستاذ أحمد القصص يمخص رؤية الحزب بالكضع الذم تعيشو األمة اإلسالمية كالذم بسببو ال 
الحكـ الحالية باعتبارىا غير شرعية: بعد بسـ اهلل الرحمف  يشارؾ الحزب في االنتخابات كأنظمة

ٍّ حتى ٜغريٚا َا بأْفسِٗ{يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى  ،الرحيـ  صدؽ اهلل العظيـ  }إٕ اهلل ال ُٜغرُي َا بكٛ
 ،تغيير الذم يبدأ بتغيير المفاىيـحيث يجب أف يعيى المسممكف أف ذاؾ ال (11)سكرة الرعد: آيو 

كذلؾ بزرع  ،ر أف يحكليا عف ىكيتيا اإلسالميةف قر يراد أف يتغمب عمى المسممرب حيف افالغ
حيث اصيب المسممكف بالشمؿ أماـ السياسة  ،ة التي تتعمؽ بالحياةأفكاره بدؿ المفاىيـ اإلسالمي

كال  ،ال يعرفكف معنى اإلسالـ السياسي المسممكف اليكـ ،كثقافتيـ ،كأماـ حضارتيـ ،ربيةالغ
كال معنى  ،سالـكال يعرفكف معنى نظاـ الحكـ في اإل ،الحكـ بما أنزؿ اهلل تعالىمعنى  يعرفكف

حيث تمكف الغرب مف  ،عنى السياسة التربكية في اإلسالـكال م ،كال الثقافة ،السياسة الخارجية
 3طمس كؿ ىذه المفاىيـ التي دؿ عمييا القرآف كالسنة.

 
 
 

                                                           

 12-6كما جاء في كتاب نشرة الحزب: حزب التحرير)د,ـ:د,ف,د,ت( ص -10-9ص–المصدر السابؽ  –سميح حمكدة  1
 6ص-1985\5\9حزب التحرير: منشكرات حزب التحرير  -46ص –فمسطيف  االسالـ السياسي في–اياد البرغكثي  2
مؤتمر حزب التحرير االقتصادم الذم عقده في الخرطـك )حكؿ األزمة اإلقتصادية العالمية كحؿ اإلسالـ الجذرم ليا( حزب  3

 304-303ص  -احمد القصاص أحد أعضاء الحزب المتكاجديف في المؤتمر –ـ 2009ىػ_1430-التحرير
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س(حما) كرية لحركة المقاومة االسالميةالرؤية السياسية والف :المطمب الخامس
  

إف مف الضركرم لفيـ رؤية حركة حماس الفكرية كالسياسية أف يككف ىناؾ عناكيف حكؿ الديف 
كذلؾ عمى اساس أف ىذه  ،مقراطية كالتعددية كحقكؽ اإلنسافكالدكلة كالكطنية كالعممانية كالدي

ضع في مجاؿ كعمى أساس أف اإلسالـ ك  ،ف األساسي ألم رؤيا فكرية سياسيةالعناكيف ىي المكك 
ىي مرجعية ممزمة حاكمة عمى التفاصيؿ التي يصطنعيا المسممكف إلدارة  ،السياسة أحكامان عامة

 1.ية كالمكانية كالحضارية المتغيرةبحسب مقتضيات ظركفيـ الزمان ،ؤكنيـ كخدمة مصالحيـش
كالتي ىي امتداد لتنظيـ  ،فاضةبانطالؽ حركة )حماس( التي أعمنت انطالقتيا مع بدء االنت 

التي حددت صمتيا بحركة اإلخكاف المسمميف فقالت عف نفسيا أنيا  2،فيف الفمسطينييالمجاىد
 3جناح مف أجنحة اإلخكاف المسمميف في فمسطيف.

يا قد تعني أف ألن ،كة حماس ال تتمتع بالدقة الكافيةكلكف كممة جناح التي كردت في ميثاؽ حر 
كلكف الشيخ أحمد ياسيف  ،كتنظيـ لحركة حماس ،تنظيـ لإلخكاف المسمميف ،فاميتنظفمسطيف بيا 

نحف في مقابمة لو  في )شاىد عمى العصر( كاف أكثر دقة حيث قاؿ: نحف إخكاف مسمميف ك 
 4.امتداد لإلخكاف في كؿ العالـ

شؤكف الناس عمى العمؿ عمى كمف العمؿ بيف  ،إف انتقاؿ حركة حماس  مف المقاكمة لمسياسة  
 ،تفي ىذا الحقؿ أكقعيا في سمسمة مف اإلرباكات كالتناقضا ةكىي ليست ذات خبر  ،الناس

كقد تجمى ذلؾ في الخمط بيف البرنامج االنتخابي كميثاؽ  ،كصمت إلى حد اإلحراج السياسي
كاالنشغاؿ باالنتفاضة كالمقاكمة  ،لفكرية الخاصة كالتجربة السياسيةإف نقص الخبرة ا5 ،الحركة

حيث لـ يتعرض ميثاؽ حركة  ،مكمات عف الرؤية السياسية لمحركةاعياتيا أدل إلى نقص المعكتد
 ،بت عميو الرؤيا العامة األخالقيةكغم ،ة حماس السياسيةحماس بشكؿ مباشر أك مفصؿ لرؤي

 ،كريا خاصان في فيميا لمديمقراطيةحيث ال تمثؿ حماس تياران ف ،دكف الرؤية السياسية المحددة

                                                           

 3-2مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ص–الرؤيا السياسية لحماس  –يكسؼ رزقو  1
 25ص –المصدر السابؽ –محسف محمد صالح  2
 3ص  -بيركت –مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات –الرؤية السياسية لحماس  –يكسؼ رزقة  3
شاىد عمى عصر االنتفاضة , سمسمة كتاب –أحمد ياسيف  –أحمد منصكر  –نقالن عف  -3ص–المصدر السابؽ  –يكسؼ رزقة  4

,كدار ابف حـز  –بيركت -2-شاىد عمى العصر –الجزيرة   253ص-2003-الدار العربية لمعمـك
 64ص –مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات  -حماس كفتح كمنظمة التحرير, شقاء األخكة–صقر أبك فخر  5
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زء مف فيـ التيار اإلسالمي بؿ إف فيميا ىك ج ،كالديف كالدكلة ،كالعممانية ،ةكالكطني ،يةكالتعدد
 1.العاـ

إنما  2حركة حماس لـ تبمكر منيجان فكريان أك نظريان سياسيان محددان ككاضحان منذ بداية نشكئيا. 
نطالقتيا ة بعد اأخذ فكرىا كخطابيا السياسي حكؿ فمسطيف يتبمكراف كيتشكالف بصكرة أساسي

 امتدادكرم منيجي فيي باعتبارىا كال يعني ىذا أنيا خالية مف أم طرح ف ،ـ1987أكاخر عاـ 
ألدبيات جماعة  لإلخكاف المسمميف استندت في بمكرتيا لقكاعدىا النظرية العامة كلفكرىا السياسي

سممكف  كاستمدت خطابيا الفكرم كالسياسي الذم كاف يطرحو اإلخكاف الم ،اإلخكاف المسمميف
كتبمكر  ،فكر حماس السياسي كنضج مع الزمف كقد تبمكر ،الفمسطينيكف في أنشطتيـ الجامعية

 3،كما يحدث مع باقي الحركات األخرل ،ا مع الحركات الكطنية كاإلسالميةفكرىا نتيجة عالقاتي
يجابان بما طر إكالجياد اإلسالمي حيث  ،مثؿ حركة فتح حتو ف فكر حركة حماس قد تأثر سمبان كا 

نيا حركة سياسية مف البدييي أف تشتبؾ مع إحيث  ،ت السابقة ليا مف تحديات أمامياالحركا
كرىا كتتأثر فيي متحركة كذات فكر يتفاعؿ مع حركة الحياة كتط ،غيرات التي تحيط بياالمت

 4كما تؤثر بيا.  ،بالبيئة المحيطة بيا
: حركة فتح اكتسبت سمعة كبيرة في عزةخكاف المسمميف عبد اهلل ابك حسب ما قاؿ القائد في اإل

القيادم األكؿ لمشعب  أنيا أصبحت في المركزكحقان  ،ياؿ الجماىير العربية كاإلسالميةخ
ذا كانت أخفقت في الكصك  ،قاؿ: فتح أخطأت كىي تبادر كتعمؿك  5،الفمسطيني  ،ؿ إلى اليدؼكا 

كذلؾ مف حيث لتقدير كالثناء فقد حققت عددا مف االنجازات تحسب ليا  با ،تحرير كامؿ فمسطيف
تمكنيا مف تعبئة الشعب كذلؾ  ،ط الظركؼ المعقدةكالقدرة عمى التحرؾ كس ،القدرة عمى التنظيـ

نشاء العديد مف المؤس ،الفمسطيني ذاتو كفرضت قدران مف سات التي أعادت لمشعب الفمسطيني كا 
 6إحساس اآلخريف بيذه الذاتية الفمسطينية.

                                                           

 4ص –بيركت -مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات   -اسالرؤيا السياسية لحم –يكسؼ رزقة  1
كاف  -2-ص–بيركت  -ركز الزيتكنة لمدراسات كاإلستشارات –مكقؼ حماس مف الحركات اإلسالمية الفمسطينية  –سميح حمكدة  2

كلما أتعمـ )في كتاب, محمد الشيخ أحمد ياسيف يقكؿ : أنا كرست حياتي لمعمؿ كليس لمكتابة , كحياتي كميا كانت تطبيقان لما أقرأ 
احمد  -ككتاب عامر شماخ -2004-دار االباء لمنشر كالتكزيع -القدس –الشيخ أحمد ياسيف عظمة العطاء كركعة الشيادة  -اليافاكم

 96ص -2004-دار التكزيع كالنشر اإلسالمية–القاىرة –ياسيف شييد أيقظ أمة 

 2ص –المصدر السابؽ  –سميح حمكدة  3
راـ اهلل , المركز  -حماس كالحكـ: دخكؿ النظاـ أـ التمرد عميو–باسـ الزبيدم  –نقال عف  -2ص –المصدر السابؽ  -ةسميح حمكد 4

 9ص-2010الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسيحية,
دار -مع الحركة اإلسالمية في الدكؿ العربية -عف عبد اهلل أبك عزة -16ص-حماس سيكؼ كمنابر–بكر ابك بكر  5

 162ص-1992,الككيت.1القمـ,ط
 163ص -المصدر السابؽ –عبد اهلل ابك عزة –عف  – 16ص–المصدر السابؽ –بكر أبك بكر  6



116 
 

لـ يختمؼ فكر حركة حماس كأىدافيا عف فكر كأىداؼ حركة اإلخكاف ىناؾ إجماع عمى أنو 
كاف في  بداية تأسيس الحركة مف بعض قادة اإلخكاف حيث رفضكا  تحفظكلكف ىناؾ  ،يفالمسمم

كنفس التحفظ كجد عند بعض قادة اإلخكاف في  ،كانت حركة حماس تابعة ليـ أـ ال التأكيد إذا ما
كيذكر إياد البرغكثي في كتابة " األسممة كالسياسة ،ي قطاع غزة الضفة الغربية أكثر مما كاف ف

 احد قادة اإلخكاف في الضفة الغربية كصؼ أف حركة في األراضي الفمسطينية المحتمة" اف
  1.كليس كؿ حماس إخكاف ،حتالؿ كأنو ليس كؿ اإلخكاف حماسحركة محمية لمقاكمة اال ،حماس

 
 
 
 

شكاالت الخطاب اإلسالمي الفكر السياسي وأثره في التعبئة  :الداخمية وا 
 

التفاعؿ مع  في الفكر السياسي لحركة حماس مف حيث قدرتو عمى ىناؾ تغير كاضح
كمسيرة منظمة استفادتو مف تجارب اآلخريف كخاصة حركة فتح  كما ،الضغكطات كالمتغيرات

ف( إلخكاف المسمميكبما يشكؿ افتراقان في جكانب منو كخاصة مف ثكابت )ا ،التحرير الفمسطينية
الفكر لدل حركة كمف أىـ األسباب التي أدت إلى تغير  ،كحتى ثكابت ميثاؽ حركة )حماس(

كما يقكؿ عبد العزيز عكدة زعيـ حركة اإلخكاف في غزة )ىك انتفاضة عدد  ،اإلخكاف المسمميف
حركة  مف ككادر التنظيـ الشابة عمى جك السككف كالبكاء كالسمبية كالترقب الذم تميزت بو

كحتى ظيكر حركة  ،ـ1948منذ ما بعد العاـ  ،مة كالتنظيـ الفمسطيني فييا خاصةاإلخكاف عا
الجياد اإلسالمي أكالن كالتي عابت عمى جماعة اإلخكاف المسمميف _التنظيـ الفمسطيني في عدـ 

 2ممارستو الكفاح المسمح(.
ـ 1987عاـ  ة )حماس(ة كفاح مسمح تحت اسـ حركتـ ظيكر حركة اإلخكاف المسمميف كحرك

كلتمخيص المناخ الذم اتسـ بالسككف قبؿ ذلؾ يقكؿ عبد اهلل ابك عزة مسئكؿ التنظيـ الفمسطيني 
سككف كسمبية كترقب ارتباطا بحركة اإلخكاف اف  الذم شخص المكقؼ: )السابؽ في جماعة اإلخك 

كف كاف منسجمان مع ( كيضيؼ )كال ريب أف ىذا السكالعامة عمى مستكل العالـ العربي المسمميف
قناعة اإلخكاف الفمسطينييف بأف حركة اإلخكاف المسمميف العامة تمتمؾ مفتاح تحرير فمسطيف !! 

عجز الحركة عف إحراز أم تقدـ عف كضعيا -خالؿ ربع قرف مف االنتظار–أما كقد تكشؼ ليـ 
                                                           

  مقابمو مع احد االخكاف في الضفة -92ص -األسممو كالسياسة في األراضي الفمسطينية المحتمة  –إياد البرغكثي  1

دار -الحركة االسالمية في الضفة الغربية كقطاع غزة-عف زياد ابك عمر -19ص –المصدر السابؽ  –بكر ابك بكر   2
 102ص -1989 -االسكار,عكا
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كال الشعكب  ،كال فمسطيف تحررت ،كأنو ال الدكلة اإلسالمية قامت ،ـ1951ـ االذم كصمتو ع
اىداؼ  لىإأف يبحثكا عف طريؽ جديد يكصميـ  صارت أكثر تأييدان لإلخكاف فقد كاف عمييـ

لى فمسطيف عمى السكا ،اإلسالـ كلكنيـ فضمكا النـك في ظالؿ الكىـ كغالطكا أنفسيـ فأقنعكىا  ،ءكا 
ميـ ف استالأما النتائج المرة فيبررك  ،مف أية مسئكلية فييمعفكاف يجعميـ بأف انتسابيـ لإلخ

 1كأف هلل مف كرائيا حكمة ككفى اهلل المؤمنيف القتاؿ(. ،الخامؿ ليا بأنيا إرادة اهلل
فكركف بالتغيير في التي جعمتيـ ي،في سمكؾ الفمسطينييف مف حركة اإلخكاف  حرغـ التغيير الكاض

كرفض  ،يس الفكرةكلكنيـ لـ يستغنكا عف نمط تقديس التنظيـ مف منطمؽ تقد ،أنماط التفكير
القراءات االنقطاعية كالتفسير المتجزئ في كؿ ما طرح ككيتب  لىإ كلجكئيـ ،الخكض في نقدىـ

  :بعة مف الميثاؽاقكلو المادة السفي الميثاؽ الخاص بحركة حماس كمف األمثمة عمى ذلؾ ما ت
تتصؿ  ،جياد في مكاجية الغزك الصييكني))إف حركة المقاكمة اإلسالمية حمقة مف حمقات ال

خكانو المجاىديف مف اإلخكاف المسمميف عاـ ك  ـ 1936ترتبط بانطالقة الشييد عز الديف القساـ كا 
ـ 1948كتمضي لترتبط بحمقة أخرل مف جياد الفمسطينييف كاإلخكاف المسمميف كجيكدىـ عاـ 

 .2ـ كما بعده((1968كالعمميات الجيادية لإلخكاف المسمميف عاـ 
 :بداللة قكؿ ،اكعضكي اكتنظيمي افكري اامتدادتمثؿ  ()فعمية فيـ يقصدكف أف ىناؾ عالقة
خكانو المجاىديف مف اإلخكاف الم)تتصؿ كترتبط بانطالقة ا سمميف( ليذا لشييد عز الديف القساـ كا 

 ،ـ1922\2\5إلى مدينة حيفا في  ،صؿ الشيخ الجميؿ عز الديف القساـ: ك كحسب قراءات التاريخ
ـ في مدينة جبمة مف المدف السكرية كخاض نضاالن 1871 كقد كلد الشيخ عز الديف القساـ عاـ

ندما حكـ عميو باإلعداـ في كع3  ،رنسي في ثكرة صالح العمي كالشكاؼقكميان ضد المستعمر الف
حيث أصبح إمامان لمسجد االستقالؿ ىناؾ  ،ارعة اإلنجميز كالصياينة في حيفاانتقؿ لمق ،سكريا

د في المحمكدية في مصر عاـ ما الشيخ حسف البنا المكلك أ ،مسئكالن لجمعية الشيباف المسمميفك 
 16 احسف البن كاف عمري  أم عندما كصؿ الشيخ عز الديف القساـ إلى مدينة حيفا ،ـ1906

 كفتكلـ  ،عامان  22مسمميف في مصر كعف عمره كأعمف قياـ جماعة اإلخكاف ال ،عشر عامان 
الشيخ عز الديف  كىك تاريخ استشياد ـ1935لإلخكاف المسمميف إم عالقة بفمسطيف قبؿ عاـ 

ج أميف الحسيني في كقد زار كفد اإلخكاف المسمميف فمسطيف حيث قابمكا الحا ،القساـ كمجمكعتو
 ،ـ كفي مصر1939ة اإلخكاف إال عاـ في الكقت الذم لـ يبدأ النشاط السياسي لجماع ،القدس
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ياد عز الديف القساـ بأربع استشأم بعد  1،ـ1945كلكنيـ لـ يدخمكا مرحمة التنفيذ إال عاـ 
ف بالعمؿ السياسي أك العسكرم كاف الشيخ عز الديف ك أم قبؿ أف يفكر اإلخكاف المسمم ،سنكات

كىـ كثر باسمو تحت اسـ  كقد ارتبط العديد مف رفاؽ القساـ ،القساـ قد القى كجو ربو شييدان 
 2ـ.1945)عصبة القساـ الجيادية( أثناء حياتو كبعدىا حتى عاـ 

ضافة   لى ذلؾ النصكص الكاردة في البرنامج االنتخابي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس  إكا 
نما يتحدث ،مج االنتخابي ال يتحدث عف شعاراتحيث أف البرنا عف نقاط محددة سيتـ العمؿ  كا 

 :ستعمالو في التعبئة الفكرية  مثؿحيث االستدعاء الديني جاء ا ،عمييا
ثميف أمناء كأكفاء يرفعكف شعار الصدؽ هلل كالكالء لو كلمشعب كالقضية منيجان يعتمد عمى ممإف 
أماـ صندكؽ االقتراع تذكر مسئكليتؾ بيف يدم اهلل تعالى _ أنت مؤتمف عمى شيادتؾ في  –

عندما يتكمـ ىذا الممثؿ كيفصؿ في قضايا الديف  –اختيار ممثمؾ في المجمس التشريعي 
–"" فأحسف اختيارؾ لترضي ربؾ الكريـ كرسكلو العظيـ –إنو يعبر عنؾ فكالكطف كالمستقبؿ 

 3اإلسالـ ىك الحؿ ىك طريقنا لمتغيير كاإلصالح . –إف خير مف استأجرت القكم األميف 
 
 :حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(إشكاليات الخطاب اإلسالمي لدى  
 

مف خالؿ  ،ديني المباشرسممكف عمى الخطاب الركز اإلخكاف الم ،في العقد األكؿ مف اإلحتالؿ
كمف خالؿ بعض المؤسسات التعميمية كالخيرية التي كانت  ،ائمة المساجد كالكعاظ اساسان 

كالشعب  ،حركة اإلخكاف ابي مرت يتالف الخطاب يمثؿ حالة االستضعاؼ كا ،مكجكدة آنذاؾ
( العدك كالفرؽ بينو كبيف خطاب الحركة الكطنية أنو كاف يركز عمى العدك )الداخمي ،أجمعو

 4الفكرم كليس عمى االحتالؿ.
حيث أراد ىذا  ،بيراقترب خطاب اإلخكاف في البدايات مف خطاب الديف الشعبي إلى حد ك

لتي تقترب ثـ التكعية ا ،)اإلسالمية( عف طريؽ ثالثة كسائؿ: المكعظةالخطاب إيصاؿ رسالتو 
ف ايما لك فشمت الطريقتمة فثـ النذير الذم يحذر مف العكاقب الكخي ،مف المكعظة لكنيا أشمؿ
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ص كتكظيفيا مف أجؿ النصك  لدينية كحشد ،ذا األسمكب بدا ككأنو خطاب أكامركبي ،فاالسابقت
 1بغض النظر عف مكضكع الخطاب. ،نا بالميجة الحادة التي يقاؿ بيامقتر  ،إيصاؿ الرسالة

 سكتأسي ،طاععات الفمسطينية في الضفة كالقاستمر ىذا الخطاب مييمنان حتى إنشاء الجام
إلسالمية حيث ضمت ىذه الكتؿ أنصار الحركة ا ،سالمية فييا في أكاخر السبعيناتالكتؿ اإل
ككاف عمييا  ،كنشطت في تقديـ الخدمات االجتماعية كالتعميمية كالمساعدات المادية ،مف الطمبة

 ،األحيافكالجنازير في بعض  ،مطاتكالب ،الحركة الكطنية مف الطمبة بالعنؼأف تكاجو أنصار 
)الكتمة اإلسالمية( حيث استند خطاب  كبالكممة كالخطاب كالفكرة في كؿ األحياف تحت اسـ
كلكنو  ،ككذلؾ إلى التراث ،الت سيد قطبالكتمة بسمفيتو المستنده إلى النص كخاصة مف مقا

 2استنادان انتقائيان نفعيان بحيث يخدـ القضية اآلنية التي ينادكف بيا.
بؿ  كتعمؿ عمى محاسبة المسئكليف عنيا اؿ تقكؿ عنيا السمطة إرىابيةألعمكطبعان ىذه ا

رىابية بحسب قكؿ عبد مف اإلجراءات التي ىي بحد ذاتيا إ ان كمحاسبتيـ فاتخذت السمطة عدد
 بأنيا ال تختمؼ شكالن أك جكىران عف أعماؿ اإلحتالؿ كمنيا: ،الستار قاسـ

 رئاسياألمف ال ،األمف الكقائي ،الشرطة إقامة العديد مف األجيزة األمنية: مثؿ جياز  .1
جيزة باستقطاب حيث تميزت ىذه األ ،ستخبارات البحريةاال ،(المخابرات العامة17)القكة 

دد األجيزة التي كقد تفكقت السمطة عمى الدكؿ العربية في ع ،عامميف في صفكفيا
ككيات رع الفمسطيني يطكر سمحيث أخذ الشا ،كترصد تحركاتيـ ،تالحؽ المكاطنيف

 3.عد قياـ السمطة كأجيزتيا األمنيةكبالتحديد ب ،جديدة
المدنية في البت في  حيث حمت ىذه المحاكـ محؿ المحاكـ ،ء المحاكـ العسكريةإنشا .2

بدالن مف أف تككف محاكـ  كأعطى الحؽ لمحاكـ العاـ لممصادقة عمى القرار ،مسائؿ األمف
عمؿ رىيب في حؽ الشعب  كىك ،ير العدؿالمعايير العالمية كمعايكىذا ينافي  ،استئناؼ

 إضافة إلى االعتقاالت العشكائية ،شرات السنكات مف االحتالؿالذم عانى ع ،الفمسطيني
كاالحتجاز لفترات طكيمو  ،كيع ساكنييار كاقتحاـ البيكت كت ،كاالعتقاؿ بدكف إذف قانكني

ماس كالجياد المنتميف لحكخاصة  ة بدكف السماح ألىالييـ بزيارتيـفي أمكنة سري
 4حيث االعتقاؿ يككف بناءن عمى االنتماء السياسي كالمكاقؼ السياسية. ،اإلسالمي
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ف اإلنساف المكبؿ كالمقيد لف يستطيع التفاعؿ كيبقى في إ ،كبحسب كصؼ عبد الستار قاسـ
نما مجرد شيء سمبي ال لىإكيتحكؿ  ،عرقؿ أم محاكلة إبداعيةحالة خكؼ دائـ ي  يقـك بالفعؿ كا 

 ،عمى عكاطفو كالتحكـ بانفعاالتو كيككف مجرد أداة تتقاذفو األىكاء كتسيؿ السيطرة ،ر الفعؿينتظ
حيث يتعثر التقدـ  ،ذاتو كيستسمـ إلى مف ىك أقكل منوكيفقد  ،كيفقد قدرتو عمى التفكير

 فحياة ،قكمات أخالقية أك سمكان أخالقيان كيتطمب م ،البناء الذم ىك عمؿ أخالقي ،كيستحيؿ البناء
عكس حياة االستبداد كالقير كالكبت  ،اآلخريفالحرية ىي التي تجعؿ الشخص متفيمان لحرية 

ذاتو ال يقكل عمى كمف فقد احترامو ل ،التي تفقد االنساف احترامو لذاتوكىيمنة األجيزة األمنية 
ر تآمكتزدىر حينيا عقمية ال ،االحباط كالتشاؤـ كالشعكر باليأسكتسكد ركح  ،احتراـ اآلخريف

ؿ أف نصدؽ شخصان يتحدث : ىؿ يسيالستار قاسـ دعب ؿكيتساء ،كالتبرير كالتحايؿ كاإلسقاط
 1؟؟؟.يعمؿ عمى تييئة األرضية المناسبةكىك ال  ،عف البناء

تـ اعتقاليـ مف بعد إجراء عدة مقابالت مع الذيف  كؿ ذلؾ كبحسب قكؿ إياد البرغكثي كحكؿ
 :كىماتركيز عمييما بقكة في ىذا المجاؿ : ىناؾ مسألتاف تـ القبل أجيزة السمطة

 –ف المعتقميف كصفكا بعض المحققيف بقكليـ إكاألخالقي حيث  : البعد الدينيلة األولىأالمس
ف بعض المحققيف لـ يحترمكا كقاؿ بعضيـ بأ ،ضد الحركة اإلسالمية مف الخارج فك بئأنيـ مع

كيقكؿ البعض  ،يية أثناء التحقيؽ معيـ حيث شيتـ الديف كالذات اإلل ،الديف. كال الذات اإلليية
ىانة أميات المعتقميف. ،تتـ إىانة الشيداء أماـ أىالييـ اآلخر أنو كانت  2كا 

يف الذيف تمت إجراء فقد اعتقد الكثير مف المعتقم ،: كتتمثؿ بدكر إسرائيؿلة الثانيةأالمس
 كليس ىناؾ ،اعتقاليـ لحساب إسرائيؿ فيما يخصبأف السمطة الفمسطينية تعمؿ  ،مقابالت معيـ

حيث قاؿ البعض أف السمطة كاالحتالؿ شيء كاحد كأنيـ  ،مشركع لمسمطة يتقاطع مع إسرائيؿ
كلكف ىناؾ  ،كتنفذ ما تراه إسرائيؿ ،جديدة أم السمطة أعكاف ألسيادىـ الييكد كلكف بأسماء

بانتقاد كتحدثكا  ،ميةلذيف تحدثكا بإيجابية عف السمطة كعف العممية السمالقميمكف مف المعتقميف ا
ؼ في أم أف ىناؾ اختال ،س التشريعي الذم تـ كصفو بالشكميكالمجم ،السمطة لمؤسسات

ف البعض قاؿ بضركرة المشاركة كالعمؿ في مؤسسات إحيث  ،كجيات النظر مف معتقؿ آلخر
 كىناؾ مف قالكا ،ا المكت أىكف مف العمؿ مع السمطةكآخركف قالك  ،أناس خيريفالسمطة لزرع 

كآخركف قالكا أف عدكىـ كعدك السمطة ىـ الييكد كام عمؿ نضالي يجب  ،ىـ ىك السمطةأف عدك 
أكثر  ،ء لدييـ تفيـ كبير لمكاقؼ السمطةكىؤال ،جيان نحك العدك المشترؾ )الييكد(أف يككف متك 

  3.مما كانكا قبؿ اعتقاليـ
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بكتقتيا كؿ  كتنصير في ،نة التي تمتزج فييا كؿ التناقضاتلعؿ الحالة الفمسطينية الراى
لتشابؾ  ،عمى مستكل المنطقة كالعالـ  ،تشكؿ نمكذجان فريدان كمتمايزان  ،األجندات كالتجاذبات

مما يجعؿ كـ جدلية المقاكمة  ،. كاصطداـ المفاىيـ في أبعادىا األمنية كاألخالقيةالقيـ
ضغط أنظمة كمحددات االنقساـ تحت  كاقعل اتعميقك كاإلصالح إطاران كاسعان الستمرار األزمة 

صالح األكضاع األمنية الؼ سميؾ مف كتحيطيا بغ ،كعقبات تعترض سبؿ ترتيب كا 
  1.االستعصاء كاالنغالؽ

 
 :والسمطة تفاوضيةحركة حماس والعممية ال

في أف فمسطيف بكامميا أرض  ،حركة حماس في المسألة الفمسطينيةيتمخص المكقؼ المعمف ل 
كعمى ىذا األساس  ،األبيض المتكسطلى البحر إ األردفا مف نير ىكقؼ إسالمي يجب أف يتـ تحرير 

فإف 2،ؿ لمقضية الفمسطينية إال بالجيادحيث ال ح ،كؿ السممية تتعارض مع عقيدة حماسفإف الحم
الحركة مكقفيا عمى  فمـ تبفً  ،بة لمحركة اإلسالمية مسألة دينيةلة الفمسطينية بالنسأمسككف ال

ة اإلسالـ كأثبتيا القرآف حددتيا عقيد ،معطيات ثابتةإنما انطمقت مف ،معطيات متغيره أك متجددة 

 ".3"كرسميا رسكؿ اهلل  ،الكريـ
ـ عمى أنيا حركة سياسية بديمة لمسمطة الفمسطينية 2006لـ تقدـ حركة حماس نفسيا حتى عاـ 

عية فقد راحت أما بعد االنتخابات التشري ،كجية بديمة كتكتيكات بديمة أيضان لكنيا تقدمت بأيديكل
مكجكدة دائمان  مع أف ىذه الفكرة كانت ،حركة سياسية بديمة لمسمطة بالفعؿتسعى إلى أف تصبح 

ؿ عف رغبة حماس ئفقد أشار إلييا مكسى أبك مرزكؽ عندما سي  ،عنيا بكضكح التعبير قؿلكف 
ف كأم حركة سياسية مثؿ حماس يجب أ ،)نحف حركة سياسية السمطة فيقكؿ: في الكصكؿ إلى

 4يككف لدييا طمكح السعي إلى السمطة(.
رار تبعان لمكضع السياسي كمف الكاضح أف مكقؼ حماس مف السمطة كاف يتأرجح باستم

رأم مكسى ـ مخالفان ل2002كاف مكقفو في عاـ  -رحمو اهلل -فالشيخ أحمد ياسيف ،المضطرب
لذلؾ  ،ؿ اإلحتالؿحرة في ظ ال نؤمف أف ىناؾ سمطة ) حيث يقكؿ ،ـ2003أبك مرزكؽ في عاـ 
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السمطة الفمسطينية ) كأما محمد نزاؿ فيقكؿ1ال نفكر كال نريد كال نطمب سمطة في ىذا الكاقع(
 2اصبحت مشركعان أمنيان لحماية إسرائيؿ(.

ـ 2006مثؿ قبكؿ حركة حماس بالتنافس في االنتخابات التشريعية الثانية التي عقدت في عاـ 
كتحكالن سياسيان ىامان عمى صعيد مكاقفيا  ،اـ السياسي الفمسطينيان في النظمنعطفان فكريان كسياسي

الذم طالما عارضتو كرفضت المشاركة في  ،دية مف النظاـ السياسي الفمسطينيالتاريخية كالتقمي
حيث يتكجب عمى  ،ف حركة حماس تكاجو مأزقان كبيران كمع كجكد العممية السممية فإ ،3مككناتو

كذلؾ  ،االنتخابات مف خالؿ استحقاقاتيا دخمت ىية السممية التي الحركة المشاركة في العممي
كىي ضد  ،اىيرىا مف خاللياكىي التي عبأت أنصارىا كجم ،بالخركج عف مكاقفيا األيديكلكجية

ىا أكبر عقبة أماـ تمرير ك لؾ حيث تمثؿ حماس كما يقكؿ منتسببؿ كتأسست مف أجؿ ذ ،أم حؿ
كعدـ اشتراكيا في العممية 4،فمسطيني كأرضو كمقدساتوالشعب ال أم حؿ فيو تنازؿ عف حقكؽ

 5السممية سيتركيا بعيدا عف تحقيؽ أم شيء كسكؼ تتجاكزىا جميع األطراؼ.
مى المحؾ حركة ( ىك الذم كضع ع)كغير المتكقع إف الفكز الساحؽ الذم حققتو حركة حماس

 ، قؼ المبدئيةاثبات عمى المك كيفية ال ،كالمقاكمةكيفية الجمع بيف السمطة  ،حماس أماـ األسئمة
يرات ككيؼ ستتعامؿ مع االتفاقات كالمس ،كالسمطة عمنية كرسمية كجاءت باتفاؽ دكلي كبير

جدلية كضعت نفسيا  ،قة مع منظمة التحرير الفمسطينيةالعال يةككيف ،السممية كاالعتراؼ بإسرائيؿ
 تناقضف ىناؾ إحيث 6 ،كميا اسئمة شكمت معضالت أماـ الحركة اإلسالمية )حماس( ،يافي

بيف استراتيجية حماس المكتكبة في بياناتيا كالمعتمدة عمى المكقؼ اإلسالمي التاريخي  كاضح
كالتي يتـ اإلعالف عنيا  ،حؿ ينتقص مف إسالمية فمسطيف أمك ألم تسكية  مف رفض أم محاكلة

كلنعد  ،اإلعالـريحات بعض رمكزىا لكسائؿ مف خالؿ شعاراتيا المنتشرة عمى الجدراف كبيف تص
حيف كانت حماس تياجـ كؿ المشاريع السممية المتعمقة بالقضية  ،قميالن إلى ما قبؿ الفكز

بمشركع السالـ الفمسطيني مركران بخطة السالـ المصرية  بدءان  ،في أعقاب االنتفاضة ،الفمسطينية
خابات محمية في ( كخطة بيكر كانتياءن بمشركع شامير الذم يتضمف إجراء انت7)اتفاؽ القاىرة 

جراء مفاكضات بيف الممثميف الفمسطينييف المنتخبيف كاإلسرائيمييف إال أف  ،8الضفة كالقطاع كا 
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تصريحات بعض رمكز حماس تركت الباب مفتكحا أماـ إمكانية عكدة حماس لممشاركة في 
صرح  فقد ،اميربعض المشاريع المطركحة خاصة في االنتخابات المنكم إجراؤىا طبقان لمشركع ش

كما  ،يدة لمعرفة الممثؿ الحقيقي لمشعب( بأف االنتخابات ىي الطريقة الكح)الشيخ أحمد ياسيف
محمكد  الزىار القيادم في حماس أف الحركة مستعدة لالشتراؾ في االنتخابات كلكف بشركط  كدأ

 1معينو.
 حيث ،ال تشكؿ كجية نظر حماس الحقيقية ،حركة حماس أف مثؿ ىذه التصريحات صرحت

كؽ شعبنا  أكدت الحركة في ذلؾ الحيف الرافض لكؿ مشاريع السالـ المطركحة النتقاصيا حق
تدعي قبكؿ  كتحذر مف دعايات االعالـ الصييكنية المسمكمة التي كتجدد رفضيا لخطة بيكر
في  –كتؤكد الحركة أف مكاقفيا السياسية ال تؤخذ  ،كأنيا ستشارؾ بيا ،حركة حماس بالمفاكضات

 ،د داخؿ فمسطيف المحتمة بشكؿ عمنيكال يمثميا اآلف أح ،إال مف بيانيا الرسمي-حمة ه المر ىذ
كأف حماس تعتبر كؿ مف يشارؾ في المفاكضات المبنية عمى خطة بيكر خارج عمى إرادة 

 2الشعب كسيتكلى الشعب حسابو.
ف أث طمنسحاب اإلسرائيمي مف غزة حيسارت األمكر عمى غير ما قاؿ إسماعيؿ ىنية عشية اال

 ،كال فكؽ القانكف ،كال ىي في مكاجيتيا ،ف حركة حماس ليست سمطة داخؿ سمطةالجميع كقاؿ)أ
السمطة السابقة عمى  معع سمطة تتناز  لىإفقد تحكلت حركة حماس  3(كال تنازع أحدان في ذلؾ

القتاؿ مة تمارس ك قررت االنتقاؿ مف حركة مقا قد كىذا بدييي ما دامت حماس ،الصالحيات
 ،كالقتاؿ حينما يتطمب األمر ذلؾ إلى حركة سياسية تمارس التيدئة أكالن  ،ان كالتيدئة حينان آخرحين

كفي  ،تسربؿ باالرتباؾ كالتناقض المحير ،لتحكؿ نقيصة عمى اإلطالؽ المتدرجكليس في ىذا ا
سمطة  لىإ اية كصمت األمكركفي الني ،تعبكمىذا المناخ غابت السياسة كحضر الخطاب ال

كىذه النتيجة  ،فالممكف إذف سمطة بإقميميف ،يان كبما أف سمطة برأسيف غير ممكنة عمم ،فبرأسي
كتتحمؿ المسؤكلية عف ىذا  ،سياسي كاستبدالو بالخطاب التعبكمتعبر عف غياب التفكير ال
 4المصير حركتي فتح كحماس.

 
 : وماذا بعد ،الجدل القائم بين فتح وحماس وواقع المرحمة

 :ية لحركة حماس وتداعياتياالمشاركة السياس
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}إف قائمة التغيير كاإلصالح تعتقد أف مشاركتيا  السياسية لحركة حماس تقكؿ ةالرؤيإف  
تأتي في  ،قع الذم تعيشو القضية الفمسطينيةكفي ظؿ الكا ،تخابات التشريعية في ىذا التكقيتباالن
قامة دكلتو  ،إلى أرضو ككطنوالشعب الفمسطيني  كعكدة ،ر البرنامج الشامؿ لتحرير فمسطيفإطا كا 

لتككف ىذه المشاركة إسنادان كدعماى لبرنامج المقاكمة كاالنتفاضة  ،كعاصمتيا القدس ،المستقمة
 .1الذم ارتضاه الشعب الفمسطيني خياران استراتيجيان إلنياء االحتالؿ{

فيؿ ىناؾ  ،ىناؾ برنامج شامؿ لتحرير فمسطيف في مقدمة البرنامج السياسي لمحركة يبدك أف
أـ أنو اعتقاد  ،كأقره الشعب الفمسطيني  ،برنامج متضح المعالـ كالمراحؿ  ،ج شامؿ لمتحريربرنام

 ،كاالعتقاد يفضي إلى أىداؼ مطاطة كما ذكر في المقدمو )إف قائمة التغير كاإلصالح تعتقد( 
في ظؿ رفض دكلي  ،ف حركة حماس مف تحقيؽ ما كعدت بوفما ىي األدكات التي ستمك

ألنو ال يمكف أف تككف ىذه  ،ياف الجانب الشعاراتي في األىداؼفيناؾ طغ ،لمسمحة()لممقاكمة ا
 2.في ظؿ مجتمع دكلي داعـ إلسرائيؿ األىداؼ ممكنة كأف تترجـ عمى كاقع

الثكابت في برنامج حركة المقامة اإلسالمية )تميز  يتساءؿ جاسـ سمطاف الكاتب القطرم: حكؿك 
 ،في إطار التحرير الشامؿ لفمسطيف كحكؿ البند الثاني)فمسطيف التاريخية(باالستدعاء الديني( 
كالبند السادس  ،قاكمة المسمحة(الم ،)إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي بكافة الكسائؿ كحكؿ البند الرابع

: مف غير المعقكؿ أف تتعامؿ إسرائيؿ مع مؿ حقكؽ الشعب الفمسطيني( كيجيبالتمسؾ بكا)
كمف غير المعقكؿ أف تتعامؿ إسرائيؿ مع  ،فمسطيف التاريخية جممة كاحدةد حككمة تطالب بحدك 

أما بالنسبة لمتمسؾ بكامؿ الحقكؽ  ،كاستخداـ السالح دكف تحديد ىدفو حككمة برنامجيا المقاكمة
كؿ ىذا يجعؿ القارئ يخرج بانطباع عف ىذا  ،كالمقدسات ،كالقدس ،األرض ،نيلمشعب الفمسطي

رنامج حركة كىذا يظير إف في ب ،في عممية سياسية أك لمخركج منيا خكؿالبرنامج ىؿ ىك لمد
جد لدل كعدـ تحديد حزمة التبادالت الدكلية مع العالـ يدؿ أنو ال يك  ،حماس أزمة في الثكابت

برنامج تفاكضي عمى اساس قبكليا بدخكؿ االنتخابات التي  ،حركة حماس برنامج تفاكضي
تقديـ أف يعيَّ أف العمؿ السياسي يعني  عميودث عف الثكابت يجب مف يتح ،كأفرزتيا اتفاقية أكسم

مثاالن حكؿ مكازيف القكل ""حيث ضرب لنا النبي محمد  ،تنازالت بحسب مكازيف القكل
.كال تعتقد الباحثة أف ىذه المقارنة بيف أكسمك  3كالتفاكض كتقديـ التنازالت في صمح الحديبية  

، حيث أف مف نتائج صمح الحديبية كاف فتح مكة انتشار كصمح الحديبية ىي مقارنة صائبة
 االسالـ في الجزيرة العربية.
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كاف الفكز مفاجئان لمجميع بما فييا قيادة الحركة التي سعت مف كراء  ،بعد أف فازت حركة حماس
تحمي مف خالليا برنامج  ،سياسية قكية في المجمس التشريعي دخكؿ االنتخابات تشكيؿ معارضة

ىا السياسي في الساحة لتعزز مكانتيا كدكر  ،الذم أنيى )االحتالؿ لقطاع غزه( المقاكمة
كلكف ضغط االنتصار المفاجئ رتب عمى حماس أف تدخؿ المشاركة السياسية مف  ،الفمسطينية

 1أكسع أبكابيا.
ـر االحتالؿ االس  أعضاء مف السفربمنعيا  ،رائيمي السمطة الجديدة مف نفكذىاكمنذ اليكـ األكؿ حى

عدد كبير مف نكاب ككزراء كمف ثـ البدء باعتقاؿ أعضاء  ،كبالعكس مف غزة إلى الضفة
كتحديا آخر كاف مف السمطة الفمسطينية يتمثؿ بتكسيع الرئاسة الفمسطينية لصالحياتيا  ،الحككمة

تاله حصار سياسي كاقتصادم قادتو الكاليات  ،عالـ كالخارجية كالسفارات كاألمفلتشمؿ اإل
سرائيؿ شاركتالمتحدة    2أطراؼ فمسطينية كعربية. وفي كا 

كىذا بمساف الحركة أنو مف أسكأ خياراتيا   ،في  تشكيؿ حككمة مف أعضاء الحركةىناؾ مشكمة 
نما تشكيؿ حماس  ،حيث أف الفكز ليس ىك المشكمة ،يار الذم أكقع الحركة في المصيدةالخ كا 

ة لعدة عكامؿ منيا: عدـ تقدير حجـ المعارض كيعكد ،الحككمة ىك المشكمة )الخطأ االستراتيجي( 
ضغط مف كالعامؿ اآلخر كجكد  ،كتتحممو قيادة الحركة في الخارج ،كالمناكفة الداخمية ،الخارجية

مطالبة جماىيرية  ،تمثؿ في مراعاة نتائج االنتخاباتكعامؿ آخر ي  ،قكاعد الحركة بتسمـ الحكـ
 3في المجمس التشريعي ليس حكمان! .ككأف الكجكد  ،لمحركة بكجكب تسمميـ لمحكـ 

 يعتبر الباحث االسالمي إبراىيـ راشد أف مسألة رجكع حركة حماس لتنيؿ مف مرجعية اإلخكاف
لى ذلؾ الظرؼ إكيضاؼ  ،التجربة الضئيمة لمحركة في الحكـك  ،المسمميف يعكد إلى الفقر الذىني

راؼ الدكلية كاإلقميمية و مف األطتكاجي مذالذم عاشتو الحككمة نتيجة الضغط النفسي السىء ال
ا عف الخركج االمتداد الدكلي كالتاريخي ليا في بحثي لىإكؿ ذلؾ يجعؿ الحركة تستند  ،كالمحمية

أك الذم أكجدت نفسيا فيو جعؿ  ،كضعت حركة حماس نفسيا فيوؽ الذم ىذا المأز  4،مف األزمة
 حزب التحرير االسالمي  يعمناف عدـك  ،حركة الجياد اإلسالمي ،ي فمسطيفالقكتيف اإلسالميتيف ف

 5.كمف ثـ تشكيميا لمحككمة ،رضاىما عف دخكؿ حماس االنتخابات
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كىك صراع  ،بعد الصراع الداخمي مع حركة فتح بدأت صكرة حماس تيتز في الشارع الفمسطيني
كقد  ،ي شد الحصار عمى الشعب الفمسطينيف ذلؾليو الحركة مف أطراؼ أسيمت قبؿ جرت إ

كمع استمرار المكاجيات التي قتؿ  ،ا يقكؿ ماجد أبك دياؾ( إلى حد ما)كم األطراؼ نجحت ىذه
 1لى أبرياء.إإضافة  ،فييا المئات مف الطرفيف كجرح
: إننا في حركة حماس عندما تب السياسي لحركة حماس سامي خاطركيقكؿ عضك المك  

نما مف خالؿ العمؿ عمى ك  ،ؾ عمى اساس التسميـ باتفاؽ أكسمكشاركنا في الحككمة لـ نشار  ا 
بحيث نعمؿ عمى إصالحو كعمى نقؿ الكاقع السياسي  لكي  ،أثير عمى ىذا الكاقع الذم كجدناهالت

كلكننا كجدنا مف الناحية العممية أف  ،كفي مقدمتيا المقاكمة ،كؽ الشعبيصبح مدافعان عف حق
ردنا أف نتقيد بحذافير أكسمك فإذا أ ،لمقاكمة تكاجو صعكبات كثيرة جدان المحافظة عمى الحككمة كا

يقكؿ أنيا في فترة  ،التيدئةكحكؿ مكضكع  2،فإنو بالتأكيد ال يمكف الجمع بيف الحككمة كالمقاكمة
(مف الفترات دخمت الحركة بما ييسمى  كلكف ال يمكف أف نجـز  ،بالتيدئة )أم كقؼ العمؿ المقاـك

ف كاف مف ،قتضيات الحكـ أف يككف ىناؾ تيدئةبأف مف م الصحيح أيضان مف أجؿ الحفاظ  كا 
 ،يقكمكف المسار السياسي لحماس الذيفكيرد عمى  3،ىناؾ تيدئة ككفتبد أف ال  عمى الحككمة

كدخكليا  ،يميا الحككمةكتشك ،يؽ يقكؿ أف مشاركة حماس السياسية: فر األول فافريقبأنيـ 
 ،كعرب ،فمسطينييففيك فريؽ يضـ  ،لدكلية فشمت كستفشؿ ما لـ تستجب لمشركط ا ،البرلماف

 : فريؽ ناصح كغيكر عمى حماس كتجربتياوالفريق الثاني ،رائيؿ كأمريكياباإلضافة إلى إس
ثـ إنو جعؿ حركة  ،سة قد أثرت عمى برنامجيا المقاكـالسيا يقكؿ إف مشاركة حماس ،السياسية 

إذف عمى  ،كىي حرمة االقتتاؿ الفمسطيني ،أحد المحرمات التي كانت تتجنبيا حماس تدخؿ في
 4حماس أف تترؾ الحككمة كتعكد عمى مربع المقاكمة.

: إف ترؾ الحككمة في سامي خاطر لمغيكريف الذيف ينصحكف حماس بترؾ الحككمة بحسب قكؿك 
كلكف أىميا أف الفريؽ السمطكم األكسمكم سيككف  ،سيعني الكثير مف األمكر ،ىذه الظركؼ

ي ظؿ اختالؿ ف ،المفاكضات مع العدك الصييكنيعمى مسركران كطميؽ اليد في أف يكاصؿ رىانو 
إذف الخركج  ،كفي ظؿ أنو مستعد لمتسميـ كاالستجابة لمشركط الصييكنية  ،كبير في ميزاف القكل

كلألسؼ أقكؿ )كالقكؿ لسامي خاطر( أف ىذا  ،مطة سيسيؿ األمكر عمى ىذا الفريؽمف الس
عباس( حيث أصبح خياره كفريؽ الفريؽ مغطى مف قبؿ رئيس السمطة الفمسطينية )محمكد 
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السمطة األكس لكم ىك المراىنة عمى الطرؼ الصييكني كاإلدارة األمريكية في إنصاؼ الشعب 
الفمسطيني كبالتالي فإف الخركج مف الحككمة يعني إطالؽ يد ىذا التيار إلى االتجاه )األكس 

لعسكرم الذم استيدؼ لكم( كيعني أيضا عكدة التيار الذم ىيـز مؤخران مف غزة في الحسـ ا
خصكصان األمف الكقائي كالمخابرات التي كانت عبارة عف مقار لممارسة  ،بعض األجيزة األمنية

 سحابناأف فيجب أف نضع في الحسباف  ،ىذا المخطط الرىيب الذم كاف يمارسو ىذا التيار
  1ستككف سمبياتو أكثر مف إيجابياتو. ،حماس مف المشيد السياسي

ر إلى أف ىناؾ  نقص كقصكر في أداء الحككمة التي أدارتيا حماس كذلؾ كأشار سامي خاط
كذلؾ ألف ،كفي إدارة المسالة الكطنية  ،عض األكجو خصكصان البعد اإلعالميالقصكر في ب

 كمثؿ ىذه النقمة ،لى السمطة كالحكـإحركة حماس انتقمت مرة كاحدة مف المعارضة كالمقاكمة 
كحكؿ كيفية الخركج مف  ،حمؿ في ثناياىا بعض أكجو القصكرتالسريعة كالمفاجئة ال بد أف 

 2ال بد مف العكدة إلى الحكار الكطني الشامؿ(.) المأزؽ قاؿ:
 
 
من منظمة التحرير و القوى اإلسالمية من موقف حركة حماس المطمب السادس :  

 : الفمسطينية وفصائميا
ىي كجكد منظمة التحرير ينيةالفمسط التحريركانت المحطة األكلى في تنظيـ صفكؼ الشعب 

ككانت المحطة الثانية بعد دخكؿ كؿ مف الجبية الشعبية كالديمقراطية  ،ـ1964عاـ  الفمسطينية
كالمحطة الثالثة التي لـ يصميا  ،ة التحرير بعد أقؿ مف ثالث سنكاتكغيرىا مف فصائؿ منظم

جياد اإلسالمي إلى كة الكحر  ،كمة اإلسالمية حماساخكؿ حركة المقالشعب الفمسطيني بعد ىي د
 3ليككف تمثيؿ منظمة التحرير شامالن لمشعب الفمسطيني بجميع فئاتو. ،منظمة التحرير

 ،سالميكحركة الجياد اإل ،حركة المقاكمة اإلسالمية حماس ، إف الحركات اإلسالمية المختمفة
ألسباب عقائدية ينية ال تمتمؾ مكقفان مكحدان مف منظمة التحرير الفمسط ،كحزب التحرير الفمسطيني

 ،ذات اتجاىات مختمفة ،دة فصائؿ مختمفةكككف منظمة التحرير تتككف مف ع ،في الدرجة األكلى
 ،المقاييس عند الحكـ عمى المنظمة جعؿ مف الصعب عمى الحركات اإلسالمية أف تستخدـ نفس

 ،حركة فتح ي لممنظمة مفأك اعتبار المككف األساس ،أف اعتبار منظمة التحرير ىي فتح إال
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 ،حادة حيث أجكاء المنافسة ال ،عالقة مع حركة فتحجعمت العالقة تتخذ الشكؿ  الذم تحدده ال
 1كالنكايا السميمة. ،ثير مف األحياف تحت شعار األخكة كتختبئ في ك ،تصؿ إلى العدائية كالعراؾ

يع اتفاؽ جملـ يؤًد إلى  ،التحرير منظمةـ 1968ينية عاـ إف دخكؿ جميع التنظيمات الفمسط
المستقؿ بؿ حافظ كؿ فصيؿ  فمسطيني عمى كيانو كبرنامجو  ،الفصائؿ عمى برنامج كطني كاحد

كلـ تستطع تمؾ الفصائؿ  ،ع سيطرة فتح عمى برنامجيا الكطنيم ،عف برنامج منظمة التحرير
يرىا عبأكثر مف ت سياسية المعبرة عف مكقؼ حركة فتحمكاقفيا  ال أفحيث  ،تغيير سياسة المنظمة

كالخالفات التي كانت في الستينات مف القرف الماضي بيف فتح  ،عف باقي التنظيمات األخرل
حيث الخالؼ  ،قائمة حاليان بيف حماس كحركة فتحىي نفسيا الخالفات ال ،كقادة منظمة التحرير

في تحقيؽ بؿ إلى فشؿ منظمة التحرير  ،السياسية قؼاالمك  ى االختالفات فيالمكجكد ليس عم
 2.كدىا لمشعب الفمسطينيكع

لى فترة الشقيرم فمنذ إنشاء حيث  تحكلت المنظمة بكامؿ جماىيرىا كشعبيتيا  ،منظمة التحرير كا 
بعد االنقالب عمى الشقيرم إلى  ،رفعيا لشعار المقاكمة الفمسطينيةالتي اكتسبتيا مف خالؿ 

مف أشد المنتقديف  كخاصة حركة فتح  التي كانت ،ؿ منظمة التحرير الفمسطينية عامةفصائ
المنظمة في مف خالؿ الحرب اإلعالمية التي شنتيا عمى  ،ة قبؿ سيطرتيا عمييالسياسة المنظم

( كىذا االنتقاد ثكرية كتأخذ مف الشعب كال تعطيو أنيا جكفاء كليستذلؾ الكقت تحت شعار )
س الذم تطرحو حركة حما ،ـ2015 -1967د سنكات طكاؿ مف عاـ نفسو أك مشابو لو بع

  3لقيادة المنظمة كمكاقفيا السياسية.
ىي التي شكمت اكؿ نقطة تحكؿ في مكقؼ اإلخكاف المسمميف  ،ـ1987إف االنتفاضة عاـ 

المكقؼ اإلسالمي األساسي منيا  ،خكاف المسمميف مف منظمة التحريرشكؿ مكقؼ اإل 4حيث
منافسة المنظمة في عقر  كلككنيـ اختاركا ،رئيسي في األرض المحتمة مف ناحيةلككنيـ التيار ال

كاليالؿ  ،تيا مثؿ المجمس الكطني الفمسطينيكفي نفس مؤسسا ،دارىا أم في نفس مشركعيا
عمى الساحة  اإلسالمياف اآلخرافأما التنظيماف  ،كاتحادات الطمبة كالعماؿ ،األحمر الفمسطيني

نيما مشركعو فيممؾ كؿ م ،كحزب التحرير اإلسالمي ،إلسالميحركة الجياد ا ،الفمسطينية
ذ صكرا أقؿ حدة كبالتالي فإف المنافسة بينيما تتخ ،الذم ال يتقاطع مع مشركع المنظمةالخاص 

 5دكران في جعؿ صراعيما مع المنظمة ىامشيان. فيف التنظيميىذكما كيمعب حجـ 
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بية تجاكز اإلخكاف المسممكف شعاراتيـ القديمة التي أطمقكىا عادةن )ضركرة االنتظار حتى تتـ التر 
بكامميا دكف  التي أعمنت أنيا حركة تسعى مف أجؿ فمسطيف ،( كشكمكا حركة حماساإلسالمية

 1ألف التفريط بام جزء مف فمسطيف ىك تفريط في جزء مف الديف. ،تفريط بأم جزء منيا
نفس التكجو لممسار الكطني  يصب في ،عاـ في منظمة التحرير الفمسطينيةالتكجو السياسي ال

اإلسرائيمي  المعادية لالحتالؿ مية  تنادم بالمفاىيـ اإلسالميةف الحركات اإلسالحيث أ ،العاـ
لو تكجيات سياسية قابمة  ككفتأف التيار اإلسالمي ال يمكف أف  حيث ،عمى اختالؼ مسمياتيا
كقد مثؿ التيار اإلسالمي عنصر قكة  ،العاـ لمنظمة التحرير الفمسطينيةلمحياة بعيدان عف التكجو 

مثبتان ذلؾ في الممارسة اليكمية لالنتفاضة   ،لفمسطينية كرافدان لخطيا السياسيالتحرير المنظمة 
 . 2حيث أنو جزء مف كؿ ىك منظمة التحرير الفمسطينية

بعض الغمكض حيث كانت  كتنفوإالبدايات مكقؼ حماس مف منظمة التحرير الفمسطينية في   
ف الصعب عمييا دخكؿ منظمة التحرير قبؿ م أف ،ـ2006ؿ فكزىا في االنتخابات عاـ تصرح قب

كلكي تحافظ  ،حماس كمشركعيا الكطني الفمسطيني تجرم المنظمة إصالحات تعبر عف رؤيةأف 
 ،كمنذ نشأة حركة حماس  3كتنيي احتكار فتح ليا. ،زنيا لدل الفمسطينييف في المنظمةعمى ك 

ما كانا يعمالف في أجكاء ف كالىعممان أ ،ثقةاتسمت العالقة بيف فتح كحماس بالتنافس كعدـ ال
برنامج –كمما اسيـ في زيادة الخالفات بينيما كجكد برنامجيف مختمفيف لكال الحركتيف  ،انتفاضة

كتفرد فتح  ،كالعمؿ المسمح ضد إسرائيؿ "العنؼ نبذ"رافقو إعالف فتح  ،تسكية لممنظمة كحركة فتح
كرفض اتفاؽ  ،كعدـ جدكل المفاكضاتخط المقاكمة بالسمطة كبرنامج لحركة حماس يستند عمى 

 4أكسمك كتبعاتو.
 

 : موقف حركة حماس من الحركات اإلسالمية
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إف الحركة ال تجد حرجان في  ،تطرح حركة حماس مف الناحية النظرية كفي خطابيا اإلعالمي
كقد أفرد ميثاؽ الحركة بندان خاصان تحت  ،كجكد جماعات إسالمية أخرل عمى الساحة الفمسطينية

 1حماس مف الحركات اإلسالمية بصكرة عامة: كقؼمنكاف )الحركات اإلسالمية( يبيف ع
ختمفت معيا فيي إف ا ،المية األخرل نظرة احتراـ كتقديرحيث تنظر الحركة إلى الحركات اإلس

رت إف تكاف ،كتنظر إلى تمؾ الحركات ،اتفقت معيا في جكانب كتصكرات ،اك تصكر في جانب
فاتيا في حدكد الدائرة ما دامت تصر  ،بأنيا تندرج في باب االجتياد ،خالص هللالنكايا السميمة كاإل

 2كلكؿ مجتيدو نصيب. ،اإلسالمية
كاحدة كلكف  حركةكأنصار التيارات اإلسالمية بصكرة عامة يحبكف رؤية الحركات اإلسالمية 

كىي أعقد مما يظف  ،يدان كتركيبان مما يأمؿ الكثيركفالعالقة بيف جميع ىذه التيارات أكثر تعق
مة كاحدة كضعيـ جميعان في س لىإخصكـ ىذه الحركات الذيف يميمكف  كخصكصان  ،فك العديد

الطركحات األيديكلكجية  لمجرد اعتمادىا مرجعية فكرية كاحدة مف حيث ،كالحكـ عمييا بحكـ كاحد
لطرح إلسالمية تختمؼ في افالحركات ا ،فضيا جميعياكبالتالي يسارعكف إلى ر  ،كالفكرية
قميمية كدكلية متعددة كمتباينةفي ظؿ مناخيات كخمفيات محمية  ،السياسي كتتبع لقيادات كقكل  ،كا 

  3.اسية تستند لخمفيات فكرية مختمفةكنخب اجتماعية كسي
يتكجب عمينا فيـ  ،حركات اإلسالمية الفمسطينية عامةكلتحميؿ مكقؼ حركة حماس مف ال
بالجزء المتعمؽ  ،سمميف التي شكمت كأسست حركة حماسمالمنظكمة الفكرية لحركة اإلخكاف ال

فيناؾ عنصراف  ،ككذلؾ عمى تطكر حركة حماس ذاتيا ،مؿ اإلسالمي كبالقضية الفمسطينيةبالع
في ىذه المنظكمة لعبا دكرا ىامان في تحديد مكاقؼ حماس مف اإلسالمييف عمى الساحة 

 كىما:4الفمسطينية 
كبيف  ،مسمميف مف التعددية السياسية في المجتمع عمكمان : يتعمؽ بمكقؼ اإلخكاف الاألكؿ 

فإف 5–: حسب تكفيؽ الكاعي فنظريان  ،ككاقعيان  نظريان  ،خصكصالمسمميف كحركاتيـ عمى كجو ال
بمعنى تعدد األفكار كالمناىج  ،دية الحزبية في الدكلة اإلسالميةحركة اإلخكاف تجيز التعد
ا كال يرل فيناصرىا مف يؤمف بي ،بالحجج كاألسانيدمؤيدة  ،ؿ فريؽكالسياسات التي يطرحيا ك
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 (230.ص2010ـ , رسالة ماجستير غير منشكرة,الجامعة اإلسالمية,غزة,1994-1987لفمسطينية االنتفاضة ا

 23ميثاؽ حماس : المادة  2
 -6ص–المصدر السابؽ  –سميح حمكده  3
 _6ص -المصدر السابؽ –سميح حمكده  4
–الككيت  -عند اإلخكاف المسمميفالفكر السياسي المعاصر  –عف تكفيؽ الكاعي -نفس الصفحة  -المصدر السابؽ –سميح حمكدة  5

 106ص-د,ث-مكتبة المنار
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لمذاىب في مجاؿ اشبو بتعدد ا ،كتعدد األحزاب في مجاؿ السياسة ،اإلصالح إال مف خالليا
كال ترحب بظيكر حركات  ،ة العمؿ اإلسالمي قيادة كجميكران : فالجماعة تفضؿ كحدككاقعيان  ،الفقو

ألنيا تعتقد أنيا ىي الحركة كيرجع ذلؾ  ،ميادىا أف ىذا يضعؼ العمؿ اإلسالالعتق ،أخرل 
كالدليؿ عمى ذلؾ ما حصؿ مف ممارسات ميدانية  ،رائدة الحركة اإلسالمية المعاصرةكأنيا  ،األـ

 1خاطئة خالؿ فترة الثمانينات بيف اإلخكاف كحركة الجياد اإلسالمي في قطاع غزة.
ف ليـ دكر أساسي في تحرير أنو سيكك : االعتقاد القكم بيف جماعة اإلخكاف المسمميف بالثاني 

ىك األكثر انتشاران كفكرىـ  ،كثر قبكالن كحضكران بيف المسمميفحيث أف حركتيـ ىي األ ،فمسطيف
ك العقيدة كاإلسالـ ى ،ـ بالشكؿ الصحيح الشامؿ المعتدؿكذلؾ لتبنييـ اإلسال ،كفاعمية كقكة

كىـ  2دمة األمة في مشركع التحرير.لذا مف الطبيعي سيككنكف في مق ،الكحيدة لتحرير فمسطيف
كعمى الصمكد  ،مف ايدم المتياكنيف كالمتخاذليف الجية الكحيدة القادرة عمى انتزاع القضية

 3كالجياد كالصدؽ في البذؿ كالصبر عمى العمؿ الدائب البصير.
مي التطكر الفكرم كالسياسي كالعسكرم الممحكظ لدل الشارع الفمسطيني كالشارع العربي كاإلسال

لدل حركة حماس الفمسطينية كذلؾ بقكتيا العسكرية كقدرتيا عمى مقارعة الجيش اإلسرائيمي 
ازدياد نفكذىا  كامتداد تحالفاتيا كنشاطاتيا  لىإإلسرائيمي أدل كتكجيو الضربات المؤلمة لمشارع ا

األخرل  لى االنفتاح عمى القكلإدفعيا  ،قكل شعكرىا بنجاح خططيا كمنيجياثقة بالنفس ك  زادىا
مثؿ حركة الجياد اإلسالمي حيث المسار  ،كالسعي لتشكيؿ تحالفات إسالمية كطنية معيا

  4الكاضح بيف الحركتيف يميؿ إلى التعايش كالتعاكف كالتنسيؽ أكثر منو نحك االندماج .
كيختمؼ المكقؼ مع حزب التحرير الفمسطيني الذم يختمؼ كبشكؿ تاـ عف أم حركة تتبنى الفكر 

ختمفت كا ،إطار منظمة التحرير الفمسطينية أك القكمي أم جميع الفصائؿ المنطكية تحت الكطني
حيث اعتبرىا كسائر الحركات اإلسالمية اإلصالحية عامة عمى  ،عف جماعة اإلخكاف المسمميف

 -غير الطريؽ السميـ لمنيضة بالمسمميف كبالنسبة لحزب التحرير فإف ىذه الحركات تعاني مف
الفكرة  فحممكا ،رة اإلسالـ كأحكامو كضكحان تامان قة اإلسالـ لدييـ في تنفيذ فكعدـ كضكح طري

كبشكؿ يكتنفو الغمكض حيث صاركا يركف أف عكدة اإلسالـ تككف  ،اإلسالمية بكسائؿ مرتجمو
صال قامة الجمعيات أك بالتربية الخمقية كا  صدار المؤلفات كا  ح الفرد غافميف عف ببناء المساجد كا 

                                                           

 8-7ص –المصدر السابؽ  –سميح حمكدة  1
   8ص-المصدر السابؽ–سميح حمكدة  2
الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية كقطاع غزة ,اإلخكاف المسممكف كالجياد  –عف زياد أبك عمر  -8ص–المصدر السابؽ  3

 51ص -1989,دار األسكار-عكا –اإلسالمي 
 8ص –المصدر السابؽ  4
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حيث أف إصالح المجتمع يككف  ،فكار الكفر كأحكامو كأنظمتو عميوكسيطرة ا ،عفساد المجتم
صالحو سيؤدم إلى إصالح أفراده. ،ح الفرد كأفكاره كمشاعره كأنظمتوبإصال  1كا 

حيث  ،ة تعادم حزب التحرير أك ال تقبموحزب التحرير ينظر بأخكة لحركة حماس  كلكف الحرك
تسير في ك  ، ي تقكدىا حركة حماس ىي غير شرعيةالت أشار قادة في الحزب إال أف الحككمة

ي  لذا ال ألنيا تأسست بناءان عمى اتفاقات أكسمك لمحكـ الذاتي الفمسطين ،ظؿ سمطة غير شرعية
أما  ،حركة حماس لككنيا حركة فمسطينية كيرل الحزب أنو يختمؼ عف ،تطبؽ شيئان مف اإلسالـ

  2.حزب التحرير فيك حزب عالمي
 

 : وحزب التحرير اإلسالمي حركة حماس
 

بسبب أف حزب التحرير اإلسالمي قد طرح نفسو بديالن عف حركة اإلخكاف المسمميف فقد تبمكر 
حيث طبع حزب  ،حزب كبيف جماعة اإلخكاف المسمميفخالؼ نظرم كسياسي كعممي بيف ال

مع حركة كبطابع الصراع الفكرم  ،الصراع السياسي مع الحكـ األردنيالتحرير نفسو بطابع 
الخالؼ السياسي ىذا  ،اإلخكاف المسمميف التي احتفظت بعالقة متكازنة مع النظاـ األردني 

كعدـ الثقة  ،االبتعاد عف حركة حماس كأنشطتيا حزب التحرير في فمسطيف نحك كالفكرم دفع
كمتيا ككمة التي شكلـ يعترؼ الحزب بالح ،ع تكجيو االنتقادات المستمرة ليام ،بسياستيا كمكاقفيا
 3.حركة حماس بغزة

ة عمى في مجمة الكعي التابعة لحزب التحرير كتبت في االفتتاحية معمق ،ـ2007كفي عاـ 
االتفاقات تقر : إنو ألمر كاضح جمي لذم عينيف أف كؿ ىذه القرارات ك قرارات كاتفاقات مكة قائمة

التي كانت  -بقايا  إف ظمت ليا -كىي مقدمة إلزالة بقايا كرقة التكت  ،كتعترؼ بدكلة ييكد
كتستطرد 4،تغطي المناكرات المفظية ليحؿ محميا االعتراؼ المباشر دكف اية قصاصة مف كرؽ

 :ية مكة جراءةن عمى ديف اهلل أنيااالفتتاحية شارحة الكارثة عمى اعتبار أف اتفاق
 كالجريمة فيو أشد مف غيره. ،ي الشير الحراـ كفي البمد الحراـكقعت ف .1

                                                           

 16-12ص–عف كتاب نشرة الحزب حزب التحرير : )د,ـ:د.ف,د,ت( -9-8ص–المصدر السابؽ  1

 85ص -27عدد  –تسامح  –تنامي حزب التحرير كتاثيره عمى الساحة الفمسطينية  –خالد كليد حيدرية  2
لعضك حزب التحرير اإلسالمي ماىر الجعبرم عمى قناة  تصريح -ـ2012\6\26في  -11ص –المصدر السابؽ  –سميح حمكدة  3

 )ميكس معان( أف حزبو ال يعترؼ بشرعية السمطة الفمسطينية تحت االحتالؿ سكاءن بالضفة الغربية أك في قطاع عزة .
 3ص-ىػ,كممة الكعي1428\,صفر2007\,آذار241الكعي : العدد-11ص –المصدر السابؽ  4
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)فتح( كأىؿ  صنعكا ليا عممية إخراج مف خالؿ تصعيد اقتتاؿ أىؿ السمطةأف مكقعكىا قد  .2
ا باالتفاؽ الحككمة )حماس( كسفؾ الدماء البريئة إلدخاؿ الرعب في قمكب اىؿ فمسطيف ليقبمك 

 .الكارثة حقنان لمدماء
أف اإلقرار كاالعتراؼ بإسرائيؿ قد جاء في كقت يتصاعد فيو إجراميا في حفريات المسجد  .3

 1ى المبارؾ.األقص
لـ يتكقؼ حزب التحرير في مقارعة كنقد حركة حماس بمناسبة كبدكف مناسبة كممكف مراجعة 

 2االعالمي لحزب التحرير في فمسطيف. مكقعال
ـ بيذه أما مكقؼ حركة حماس مف الجماعات الصكفية فال يكجد عند الحركة أم اىتما

كفي المقابؿ  ،فكريان أك سياسيان لمحركة تحديان كألنيـ ال يشكمكف  ،الجماعات ككنيا غير مسيسة
يد منيـ بالعمؿ السياسي كذلؾ النخراط العد ،الجماعات السمفية اختمؼ مكقؼ حركة حماس مف

كىي منافس ضعيؼ  ،كبرامجيا كسياساتيا مع حركة حماسكتعارضت افكارىا  ،كالعسكرم
فكرية المالئمة ح كالرؤية الككف الجماعات السمفية تفتقر إلى البرنامج السياسي الكاض ،لمحركة

 3عدا عف ضعؼ كقمة امتدادىا الجماىيرم بالنسبة لحماس. ،لمكاقع الفمسطيني
نما  لـ يقتصر الخالؼ بيف حركة حماس كالجماعات السمفية عمى الناحية الفكرية كالعقائدية كا 

راقمثؿ المسائؿ  ،ؾ كخاصة المرتبطة بتنظيـ القاعدةتعدل ذل حيث  ،ة الدماءالمتعمقة بالتكفير كا 
كتجسد الرفض في صداـ مسمح كما حدث بيف حركة  ،رفض حماس المكقؼ السمفي التكفيرمت

 أنصار جند اهلل الذم أعمف أميرىـ عبد المطيؼ مكسى عف قياـ إمارة إسالمية في مسجد ابف
جيزة األمنية التابعة لحركة أدت االشتباكات بيف األ ،ـ2009\8\14تيمية بمدينة رفح في 

صابة ) اشخص( 28إلى مقتؿ)  كأنصار جند اهلل ،سحما ككاف بيف القتمى عبد  ،(150كا 
كمف طرؼ حركة  ،نات مؤسس التنظيـ كقائده العسكرمكخالد ب ،المطيؼ مكسى زعيـ التنظيـ 

 ،( مكاطنيف6كما قتؿ ) ،جيزة األمنية كحركة حماس في رفح( قتمى مف األ6حماس كاف ىناؾ )
ث فيًجرى كامتد االشتباؾ إلى منزؿ أبك مكسى حي 4،أعضاء التنظيـ كاعتقمت حركة حماس باقي

حصؿ الصداـ الثاني بيف حركة حماس  2011كفي عاـ  ،المنزؿ عمى رؤكس مف فيو
كالمجمكعة السمفية التي أطمقت عمى نفسيا اسـ جماعة التكحيد كالجياد حيث قامت جماعة 

مف أجؿ   VITTORIO ARRIGONIكني التكحيد باختطاؼ المتضامف اإليطالي فيتكريك أريغ
                                                           

 4-3ص–المصدر السابؽ –ي الكع -12ص  –المصدر السابؽ  1
     .http:\\www.pal-tahrir.infoمكقع المكتب االعالمي لحزب التحرير_ 2

 15-14ص -المصدر السابؽ –سميح حمكدة  3
 2010-مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات –بيركت  -ـ2009التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة  –محسف محمد صالح  4

 56-55ص
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ـ  تـ 16/4/2011إال أنو في اليـك التالي  ،ماس إلطالؽ سراح معتقميياالضغط عمى حككمة ح
كتـ كصؼ الجماعة  ،أحد الشقؽ الميجكرة في قطاع غزة العثكر عمى جثة أريغكني مقتكالن في

كفي  ،القانكف حرفة فكريان كالخارجة عفالمنفذة كالمخططة مف قبؿ حركة حماس بالمن
 1ـ تـ القبض عمى اثنيف مف المتكرطيف كاعتقاؿ ثالث.19/4/2011
  

                                                           

 http://www.aljazeera.net\pages\11006454-deffنقال عف الجزيرة نت , -16ص –المصدر السابؽ  – سميح حمكدة 1
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 : موقف حركة حماس من حركة الجياد اإلسالمي
 

: مرحمة الصراع كالتنافس بيف الحركتيف : األكلى1مرت العالقة بيف الحركتيف بثالث مراحؿ ىي 
ختالؼ في الفكر العاـ المتعمؽ حيث بدأ قبؿ نشأة حركة حماس مع اإلخكاف المسمميف حكؿ اال

كخصكصان مع االستيداؼ  ،ة التقارب كالتعاكف بيف الحركتيف: مرحمكالثانية ،ة الفمسطينيةبالقضي
: مرحمة التقارب أماـ حركة )فتح( كالثالثة ،ركتيف كحربيا الدمكية ضد قادتيماالصييكني لمح

بالرغـ مف  ،ابات التشريعيةحركة حماس باالنتخجاءت بعد سمسمة األحداث التي تمت فكز 
 .حركتيف حكؿ المشاركة باالنتخاباتاختالؼ ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 20_16سميح حمكده _ المصدر السابؽ _ ص 1
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 المبحث الثالث: منظمة التحرير الفمسطينية والمشاركة السياسية  
 
 نشأة منظمة التحرير الفمسطينيةالمطمب األول:  

 المطمب الثاني: الصراعات السياسية داخل منظمة التحرير
 ثالث: التعددية الحزبية السياسية في فمسطينالمطمب ال

 المطمب الرابع: الجدل بين مفيوم ثقافة اإلشراك والمشاركة في نظام الحزب الواحد
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 : نشأة منظمة التحرير الفمسطينيةالمطمب األول :  
  

بيدؼ تمثيؿ الشعب  ربيةبقرار مف القمة الع ،ـ1964مة التحرير الفمسطينية عاـ قامت منظ
بنى ميثاقيا ت ،كتشكيؿ رأس حربة فمسطينية لمجيكد العربية الرامية إلى تحرير فمسطيف الفمسطيني

البعد القكمي لمقضية الفمسطينية كاعتبر فمسطيف بمدا عربيان تقع مسؤكلية  الذم صدر بنفس العاـ
كقد  ،ربي كالتشتت الفمسطينيالتمزؽ العفي ظؿ حالة  1،ه عمى العرب كما عمى الفمسطينييفتحرير 

كمع أف  ،امعة العربية لحضكر ذلؾ المؤتمردعي احمد الشقيرم مندكب فمسطيف في الج
ردف المكضكع األساسي في المؤتمر كاف النظر في التصدم  لممشركع اإلسرائيمي لتحكيؿ نير األ

قرار عاـ كمبيـ ثـ أيخذ  ،مكضكع الكضع الفمسطيني لممناقشة كطرح ،كتنقية األجكاء العربية
حيث تـ تجنب ذكر كممة الكياف الفمسطيني في البياف ،يطالب بضركرة تنظيـ الشعب الفمسطيني

بإجراء اتصاالتو مع التجمعات الفمسطينية كالدكؿ  كتـ تكميؼ احمد الشقيرم 2الختامي لممؤتمر.
اىمة في المسكجعمو قادرا عمى  ،ضؿ طريقة لتنظيـ الشعب الفمسطينيالعربية كالكصكؿ إلى أف

كعمى أف يقدـ تقريران بذلؾ إلى مؤتمر القمة العربي الثاني الذم اتيفؽ  ،تحرير كطنو كتقرير مصيره
بالشعب  الحظ الشقيرم كجكد اختالؼ عربي حكؿ اعترافيـ 1964.3عمى عقده في نياية العاـ 

طينية حيث دعا لمنظمة التحرير الفمس متكامال امشركعفاغتنـ الفرصة كقدـ  ،الفمسطيني ككياف
كدعا لحضكره ممثميف  ،ـ28/5/1964يني في القدس بتاريخ إلى عقد المجمس الكطني الفمسط

كدعا الممؾ حسيف ابف الممؾ عبد اهلل الفتتاح  ،ت كالتجمعات الفمسطينية المختمفةعف التنظيما
يثاؽ الكطني كقد تـ إقرار الم ،ة تحفظات األردف عمى ىذا المشركعالمؤتمر في محاكلة منو إلزال

دمو الشقيرم مف دكف الفمسطيني كالنظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية باالقتراح الذم ق
كأثناء انعقاد المؤتمر شرح الشقيرم معنى الكياف الفمسطيني كحدد ىيكمو بالميثاؽ  ،تعديالت تذكر

 .4الكطني
مفيا دكف إغفاؿ لمقكل العربية عممت منظمة التحرير الفمسطينية عمى حشد الطاقات الفمسطينية خ

لكف المنظمة لـ تكف عمى قدر مسئكلية اليدؼ  ،عمى إنشاء جيش التحرير الفمسطينيكعممت 
كدخمت في الصراعات العربية  الداخمية مما أفقدىا  جزءا مف الكىج اإلعالمي كاألمؿ الجماىيرم 

                                                           

 .61ؿ-انطشٚك عهٗ انٓضًٚت –عبذ انغخبس لبعى  1
ٔصاسة االسؽبس -2ج-ثبئك فهغطٍَٛمالً عٍ: انٓٛئت انعبيت نالعخعاليبث يهف ٔ -256ؿ -انًقذس انغببك -ازًذ ٕٚعف انشًٚبٔ٘  2

 .6212-ؿ–و 6516انمٕيٙ , انمبْشة, 

ؿ  -و6516-داس انعٕدة-بٛشٔث-يٍ انمًت عهٗ انٓضًٚت -َمال عٍ: أزًذ انؾمٛش٘ -256 -انًقذس انغببك -ازًذ ٕٚعف انشًٚبٔ٘  3

66. 

ٔعٍ إعًبعٛم  -251ؿ  –ضٛت انفهغطُٛٛت انًذخم انٗ انم-لٛبو دٔنت إعشائٛم -َمال عٍ: َظبو بشكبث -256ؿ -انًقذس انغببك  4
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ـ حتى أخذت 1967راف كما أف ىيـز العرب في حرب حزي ،الذم حظيت بو مع بداية إنشائيا
منظمة التحرير القكمية تتياكل لصالح القكل الفمسطينية التي أخذت تنشط عمى الساحة 

)جماؿ  أف منظمة التحرير كانت تعكس كجية نظر الساعي إلقامتيا كالسبب في ذلؾ ،الفمسطينية
فتح بالبعد  كر مؤسسك حركةبينما كاف يف ،أراد منيا أف تتبنى البعد القكميعبد الناصر( الذم 

 ،ي تمحؽ الضرر بالقضية الفمسطينيةبالصراعات الداخمية الت غارؽحيث الكطف العربي  ،الكطني
كليذا كانت رؤيتيـ  ،ة العربية يسعى نحك تحرير فمسطيفكلـ يككنكا عمى يقيف بأف ايان مف األنظم

 1.إسرائيؿؿ حمبة الصراع المسمح ضد كأف يدخ شعب فمسطيف أف يحمؿ ىمو عمى كتفوأف عمى 
 

 : التعددية السياسية في منظمة التحرير الفمسطينية
 

يجمع إف مف األىمية بمكاف إعادة تجربة منظمة التحرير الفمسطينية كإطار جبيكم استطاع أف 
التي مثمت التاريخ الحديث لمنظمة التحرير  ،خالؿ مسيرتو السابقة ،كافة أنكاع الطيؼ الفمسطيني

نرل مقدار ما اتسع ىذا الكياف مف اآلراء  ،اكية التعددية السياسيةراءة مف ز الفمسطينية كبق
كخصكصان أف تمؾ التجربة تركت  ،المتضاربة كالمتعارضة في الكثير مف محطات العمؿ السياسي

فالسمطة  ،محطة )أكسمك( ،لالحؽ بعد المحطة السياسية األىـبصماتيا عمى السمكؾ الفمسطيني ا
التحرير الفمسطينية كامتدادان لتجربتيا مدل الثالثيف عامان مف عمر  الفمسطينية ىي كليدة منظمة

ني فمسطي شكؿ فييا كياف سياسيـ( فربما تككف الكحيدة التي ي1994-1964) المنظمة مف
صبح مع الزمف كيعتاد نمطان مف العالقات السياسية التي ت ،يبمكر تجربتو السياسية الخاصة

 الكطني الفمسطيني كالذم سيحتكـ لو أم كياف فمسطيني الحؽ تشكؿ التراث ،كتجربة بحكـ الكاقع
فكذلؾ الشعكب تصبح أسرل  فكما أف اإلنساف أسير تجربتو ،)السمطة الكطنية( لذلؾ التراث

حيث تداخمت فييا الكثير مف العكامؿ المكضكعية  ،ذلؾ ألنيا تجربة فريدة مف نكعيا ،تجربتيا
كالتي في العادة تشكؿ ميداف صياغة التجربة كحركة  ،يابفعؿ التشتت كغياب الجغراف ،كالذاتية
كبيذا انعدمت منذ البداية شركط بناء مؤسسة سياسية  ،ة تتطكر في إطار الثبات الجغرافيسياسي

  2.ـ عمييا كما ىك حاؿ تجارب الشعكبيمكف الحك
 ،ربيةشرعية رسمية ع ،رعية مزدكجةاستندت إلى ش ،نظمة التحرير كمنذ نشأتيا األكلىإف م

كىذه االزدكاجية كانت أىـ عناصر  ،تندة إلى جماىير الشعب الفمسطينيكأخرل فمسطينية مس
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بدأت مف محاكلة احمد الشقيرم أكؿ رئيس لمنظمة  ،1مؤسسات المنظمة  ؼ داخؿالصراع كالخال
االتصاؿ بالقائميف عمى محاكالت تشكيؿ حركة فتح )بقيادة ياسر عرفات(  إلقناعيـ  ،التحرير

كفي المقابؿ حاكؿ الطرؼ اآلخر )حركة  ،إال أنو فشؿ ،ماـ إلى المنظمة الغير معمنة بعدنضباال
فتح(  إقناعو بالعدكؿ عف السير في ركب أم مف األنظمة العربية كااللتحاؽ بيـ كالعمؿ معيـ 

كىك  ،ياإال أنو رفض في الكقت الذم كانت منظمة التحرير تعكس كجية نظر الساعي إلى إقامت
 2.يس جماؿ عبد الناصرالرئ

مبكران منذ البدايات األكلى بالتحديد مع  ض بالظيكر تبعان ليذه االزدكاجيةبدأت عناصر التناق
يد الثقة حيث تـ تجد ،كلكنيا لـ تكف تناقضات كبيره ،ي انعقاد المؤتمر الكطني الفمسطيني الثان

ثالث مف  حيث تـ استقالة ،مؤتمرلخالفات بدأت بعد انفضاض الإال أف ا ،برئيس المجنة التنفيذية
أسند الشقيرم تبريرات  ،ةكبعض مدراء المنظمة في الدكؿ العربي ،أعضاء المجنة التنفيذية

كتفسيرات شخصية ليذه االستقاالت في حيف أف المستقيميف طعنكا بممارسة الشقيرم غير 
كشيدت ىذه  ،ء اآلخريفكعدـ تفيـ آرا ،في يدهالديمقراطية داخؿ إطار المنظمة كتركيزه لمسمطة 

المرحمة صراعان سياسيان بدأت تبرز مف خاللو تعدديو سياسية كصمت إلى حد استقاالت بيف 
 ،ا يمثمكف االتجاه اآلخر في حينياكآخريف مف حركة القكمييف العرب الذيف كانك  ،صفكؼ الشقيرم

مس الثكرة قبؿ حرب أطمؽ عميو مج بما اد تشكيمييعيك الشقيرم يحؿ المجنة التنفيذية  مما جعؿ
رير فمسطيف كبعد ىزيمة حزيراف  بحكالي ستة أشير ظيرت الجبية الشعبية لتح 3،ـ 1967

التحكؿ إلى تنظيـ فمسطيني مقاتؿ   ىاؤ زعماالقكمييف العرب( كآثر  كةر لح في أصكليا التي تعكد)
اؿ عبد ـ الزعيـ جم1967ىيـز في حرب  ،التي اعتبرت ىزيمة لمقكميف العرببعد اليزيمة 

الكحدة الناصر الذم كاف يدعكا إلى الكحدة العربية كحزب البعث االشتراكي الذم حمؿ لكاء 
جدلياتيـ الجزء األكبر مف كفقدت  ،أسس القكمييف العرب بعد اليزيمة فاىتزت ،كدافع عنيا

جكرج كلكف الجبية الشعبية بقيادة  ،جان مف التحكؿ إلى تنظيـ فمسطينيكلكنيا لـ تجد حر  ،بريقيا
كأكضحت أنيا تنظيـ فمسطيني منفتح  ،ؾ الحيف عف فكرة القكمية العربيةحبش لـ تتخؿ في ذل

كأخذت الجبية الشعبية تنافس حركة فتح عمى استقطاب  ،العرب كيدعكا إلى الكحدة العربيةعمى 
يف افس بفكاف التن ،شف العمميات العسكرية ضد إسرائيؿكتنظيـ المتطكعيف كتدريبيـ ك  ،الجماىير

نما كاف في مجاؿ مقاكمة ا ال كالميان كال تجريحان  الحركتيف تنافسان كطنيان   ،الحتالؿ الصييكنيكا 
 ،الحركة األكثر قكة كقدرة مف ناحية القدرة التنظيمية السرية ،كقد بقيت اليد الطكلى لحركة فتح

ب الطاكلة عمى كأدل ىذا النشاط المكحد بيف الحركتيف إلى قم ،كمف ناحية اإلمكانيات المادية

                                                           
 25-ؿ –انًقذس انغببك  –أكشو عطب هللا   1

 65ؿ –انطشٚك إنٗ انٓضًٚت  –عبذ انغخبس لبعى   2

 49ص –المصدر السابؽ –أكـر عطا اهلل   3



140 
 

 ،ـ1967مد الشقيرم في أكاخر عاـ أدت بدكرىا إلى استقالة أح ،قيادة منظمة التحرير الفمسطينية
كجرل ترتيب عمى مستكل المجنة التنفيذية  ،يى حمكدة( رئيسان لمجنة بالككالةكحؿ مكانو )يح

ة فتح لماىية الصراع ككتبعان لنظرة حر  ،ة المنظمة كتعديؿ الميثاؽ القكمي الفمسطينيإلعادة ىيكم
القكمي ليصبح )الميثاؽ الكطني  عيدؿ الميثاؽ كالتي تحمؿ في طياتيا البعد الكطني ،ضد إسرائيؿ

 1الفمسطيني( كبعدىا تـ انتخاب )ياسر عرفات( رئيسان لممجمس الكطني.
 
 : الصراعات السياسية داخل منظمة التحريرالمطمب الثاني :  
 

ع الفمسطيني كبدأ البحث في رحمة التيو المكزعة جغرافيان عمى دكؿ ديمر المجتم ،ـ1948بعد عاـ 
حيث شيدت النكبة  ،الذم يسمح بالصيركرة الطبيعية لوالجكار كلـ يعد لديو التماسؾ كالثبات 

ثـ دخمت  ،كىزيمة شعاراتيا ،رذـ كاالنيزاـ كالتش الفمسطينية القديمة نظران لمتشتتنياية األحزاب 
 ،ـ1964عف عقد مف الزمف  حتى عاـ  فمسطيف في حالة مف الفراغ لما يزيد الحياة الحزبية في

بية الشعبية كالجبية كاف أكليا حركة فتح كالج ،ميالد األحزاب الحديثة في فمسطيفكاف 
مف كجكد  بالرغـ ،يسة في منظمة التحرير الفمسطينيةكالتي اعتبرت القكل الرئ ،الديمقراطية

حيف  ،بقائيما في فترة الفراغ المذككرةالحزب الشيكعي الفمسطيني ك ك  ،جماعة اإلخكاف المسمميف
امرة الغربية كتحرير البالد مف المؤ  ،يستطيعكف مقاكمة الغزك الصييكني كاف الجميع يظف أنيـ
 2.الصييكنية المشتركة

التي كانت عمى كجو الخصكص  ،كانت معركة الكرامة ،ـ1967بعد ىزيمة حرب حزيراف 
كمة الفمسطينية التي استبسمت كمعيا قكات مف الجيش األردني في خكض معركة انتصاران لممقا

ككانت معركة الكرامة التي بعثت  ،التي كانت ميزلة في تاريخ الحركباختمفت عف حرب حزيراف 
في نفكس كؿ العرب الحماس كمشاعر العزة كالكرامة التي أشعرتيـ بأنيـ أىؿ لممعارؾ كقادركف 

حيث كانت المعركة انتصاران لممقاكمة الفمسطينية  ،كسان في القتاؿ كالكىر كالفىردر  عمى تمقيف العدك
 ،أماميا األبكاب لمتطكر كالتطكير كزيادة شدة الحشد  كاالستعداد عمى كجو الخصكص  مما فتح

كتدفقت التبرعات  ،كبخاصة حركة فتح ،مة الفمسطينيةحيث تدفقت أعداد المتطكعيف عمى المقاك 
 3كصدكرىا لمدعـ كالتعريؼ بأىداؼ المقاكمة كبطكالتيا. احت كسائؿ اإلعالـ أبكابيالعربية كفت

حظيت بيا عمى كعمى الرغـ مف السمعة الطيبة التي اكتسبتيا المقاكمة كالشعبية الجارفة التي 
منيا اختراؽ  ،ت عف التطكرات التي تمت االنتصارإال أف مشاكؿ عدة نجم مستكل الكطف العربي

                                                           

 21-19-ص –المصدر السابؽ  –عبد الستار قاسـ   1
 66-65-ص -مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ اإلنساف–ـ 2009-27تسامح العدد –أزمة العمؿ الحزبي في فمسطيف –أكـر عطا هلل   2
 23-22ص –المصدر السابؽ  –عبد الستار قاسـ   3



141 
 

حيث لـ تكف صفكؼ المقاكمة  ،طير مف قبؿ أجيزة مخابرات مختمفةكمة بشكؿ خصفكؼ المقا
لكف ىذا االختراؽ زاد كاتسع كتمدد كتجدر  ،راؽ مف قبؿ أجيزة مخابرات مختمفةبمنأل عف االخت

ذيف كفدكا مف بعد معركة الكرامة كالسبب أف المقاكمة قد عممت عمى فتح أبكابيا لممتطكعيف ال
كال تيكمؼ الشخص  ،خكؿ في صفكؼ المقاكمة عممية سيمةحيث أصبح الد ،اعجميع الدكؿ كالبق

تفحص األفراد  ىإلقاكمة كلـ تعمد الم ،باالستعداد  لالنضماـ إلى الثكارسكل اإلعالف عف نكاياه 
كبيذا  ،فترة اختيارية لمتأكد مف نكاياىـكلـ تمجأ إلى التدقيؽ بماضييـ  كلـ تخضعيـ ل ،المتطكعيف

يمكف ألم عابر ؼ المقاكمة كباألخص صفكؼ حركة فتح إلى ما يشبو الزفة التي تحكلت صفك 
كالعربية ة مف قبؿ المخابرات اإلسرائيمية كىذا أدل إلى اختراؽ المقاكم ،سبيؿ المشاركة بيا

ميف الفمسطينييف ثـ أصبحكا بعد حيث بعثكا مندكبييـ ليصبحكا رفاؽ سالح  مع المقات ،كاألمريكية 
 1.ادة في مختمؼ الفصائؿ الفمسطينيةف كقلؾ إدارييذ

آخر كىك تجاكز شعب كقيادات شرقي األردف إضافة إلى شعكر رجاؿ المقاكمة  سببكىناؾ 
 ،أنيا اآلمر الناىي في شرؽ األردفبالعظمة كالكبرياء الزائد بعد النصر فأخذت تتصرؼ عمى 

حيث  ،لمعنكم كالمادم لممقاكمةنساني كاكلـ تفرؽ بيف النظاـ كالشعب الذيف يشكمكف العمؽ اإل
كىي  ،كىي ما زالت مكجكدة حتى اآلف ،ةكىي عقدة سمككية عربي ،دة التفاخرية العربيةكانت العق

ى عالقة جدلية بيف مصدر القكة سكاء كاف ماالن أك سالحان أك سمطة أك جاىان مما يؤدم إل
 ،يا في مكاجية قدرات اآلخريفقدراتباستعراض الذات كتأكيد  ،التصرؼ بفكقية أبكية أك تسمطية

ء كىذه العقدة سببت لمعرب الكثير مف المشاكؿ الداخمية كالنزاعات كبثت أجكاء الكراىية كالعدا
قدة كبالطبع رجاؿ المقاكمة الفمسطينية ىـ مف رجاؿ ىذه الع ،بيف جميع شرائح المجتمع العربي

 : كراىية الناس باألخصأوالً  :حيث أدت ىذه الممارسات إلى ،قبؿ معركة الكرامة ،العربية
كمف ضمنيـ القادة كالكطنييف ككجياء العشائر بحيث ىمشت المقاكمة ىؤالء الزعماء  األردنييف

في مرتبة أعمى في مكاجية ككضعت الفمسطيني  ،صت أدكارىـ ككجيت إلييـ اإلىاناتكقم
 ،األردني كالفمسطيني لدل الشعبيف ارتفاع الكعي القطرم كالشعكر باالنفصاؿ :وثانياً  ،األردني
ا في االنفعاؿ األردني االنفصاؿ تضرب جذكران عميقة كتأخذ حيزى أخذت مشاعرحيث 

ف بعض أفراد المقاكمة التدىكر األخالقي عمى مستكل التعامؿ اليكمي م :وثالثاً  ،الفمسطيني
طينية حيث كانت تتـ ىذه التجاكزات كالسمككيات تحت سمع كبصر القيادات الفمس ،الفمسطينية

ىذا غير االستعماؿ االرتجالي  ،فراد المقاكمة لمختمؼ فئات الشعبحيث أساء العديد مف أ
  2ـ(. 1969كالالمنطقي لمسالح الذم كاف بيف أيدييـ )كغادرت المنظمة األردف عاـ 
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الصراعات  بدأت ،في إطار المنظمة ـ1968ية بعد عاـ منذ أف دخمت الفصائؿ الفمسطين
ير تكجو يدعك لتكسيع إذ ظ ،لخالؼ األكؿ عمى عدد المقاعدكظير ا ،اتياالسياسية داخؿ ىيئ

ذا كاف األكؿ قد اتخذ شكؿ التم ،ك إلى اإلبقاء عمى العدد  كما ىككآخر يدع ،عدد المقاعد ثيؿ كا 
عمى فرض رؤيتو  ؾاذيان يتعمؽ بقدرة ىذا الفصيؿ أك سياس كزيادة عدد الحصص فإف مضمكنو

كانعقد المجمس الكطني بدكرتو الخامسة بحضكر الجميع  ،ةت المنظممف خالؿ نفكذه في مؤسسا
كبذلؾ تعثرت تجربة  ،كجيش التحرير الفمسطيني ،فمسطيفباستثناء الجبية الشعبية لتحرير 

ساسي في كتمخضت االجتماعات عف تبدؿ أ ،مف تككينيا طفقسية بعد عاـ كاحد التعددية السيا
اب لجنة انتخابية جديدة  ضمت ممثميف مف )فتح( كمنظمة كتـ انتخ ،تركيبة المنظمة كقيادتيا
الدكرة السادسة تـ تكسيع  كفي 1،ف كبعض القيادات القديمة لممنظمة)الصاعقة( كالمستقمي

ة الشعبية ظمت إال أف الجبي ،كحضر المنظمات الفمسطينية بما فييا جيش التحرير ،المجمس
كتصكر كاضح  ،نامج سميـفيا كدعت إلى بر ككانت الجبية قد عرضت مكق ،عمى مكقفيا السابؽ

 ،مطالب أخرل لىإباإلضافة  ،جميع الفصائؿ بالمجنة التنفيذية كطالبت بضركرة تمثيؿ ،لمعالقات
كمف   ،حيث رفضت فتح معظـ مطالب الجبية ،دأ الخالؼ بيف رئيس فتح  كالجبيةكمف ىنا ب
 الفصيؿ كرأت أف أىمية ذلؾفتح رفضت  كقد ،بيا أف يككف لكؿ تنظيـ صكت كاحدضمف مطال

ككصفتو  ،تمؾ األجكاء انعقد المجمس الكطنيفي  ،ثؿ العمكد الفقرم ىك تنظيـ )فتح(الذم يم
اليمف( حيث كصفت الجبية الشعبية حركة ) )القكل التقدمية( كقكل الجبية الشعبية أنو صراع بيف

ل الفات بيف مختمؼ القك الخ قيتب ،إرىاب بكليسي عمى القكل اليمينيةفتح باالستفزاز لفرض 
كخاصة  ،ج المرحميككؿ ىذه االنقسامات تمحكرت حكؿ البرنام ،الفمسطينية تتراكح بيف مد كجزر

 ،كابت في المنطقة العربية  بأسرىاحيث المتغيرات كسرت العديد مف الث ،ـ1973بعد حرب 
كفي  ،ـ1974 حتى أكاخر عاـ ،حكؿ  المكقؼ مف التسكية السياسيةكأبرز نقاط الخالؼ كانت 

حيث ظيرت كألكؿ مرة فكرة  ،دكرة المجمس الكطني الثالثة عشر ازداد الخالؼ في ،ـ1977عاـ 
التي تناضؿ ضد الصييكنية كعقيدة  ،يكدية داخؿ الكطف  المحتؿ كخارجواالتصاؿ مع القكل الي

 2كممارسة.
بية لتحرير مف الجبية الشعيتككف  ،معارض )الرافض( في منظمة التحريركاف التحالؼ ال

كباإلضافة  ،ـ1973منذ عاـ  ،كجبية التحرير العربية ،العامة  القيادة–كالجبية الشعبية  ،فمسطيف
 ،كجبية رافضة لكؿ مشاريع التسكيةجبية النضاؿ الشعبي نفسيا  إلى ىذه القكل الرافضة أعمنت

في إعادة لمممة  د الخارجي التأثير السحرمحيث كاف لمبع ،كلكف سرعاف ما انتيت ىذه القطيعة

                                                           

 50ص –لسابؽ المصدر ا -التعددية السياسية في منظمة التحرير الفمسطينية -أكـر عطا اهلل  1
 51-50ص -المصدر السابؽ -التعددية السياسية –أكـر عطا اهلل   2
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كتسامت  ( حيث تكحدت المنظمة1)اتفاقية كامب ديفيد ،ـ1978لمنظمة الفمسطينية بعد عاـ ا
 ،ـ1982عاـ  ف جديد )بعد حرب لبناف(سرعاف ما ظيرت الخالفات مفكؽ خالفاتيا الداخمية ك 

ل كمرة أخر  ،نية خارجية كداخميةكبقي الكضع بيف انشقاقات كتحالفات عمى الساحة الفمسطي
تكحدت كؿ صفكؼ  ،ـ(12/1993ـ إلى 8/12/1987استمرت )التي  كحدتيـ معجزة االنتفاضة

ألف تمؾ االنتفاضة إذا لـ يتـ  استثمارىا سياسيان فإف تضحيات  ،نظمة التحرير بتياراتيا المتعددةم
 2الشعب ستذىب سيدل.

واالتجاه  ،ركة فتح: كتمثمو حاالتجاه الوطني ،حريرىناؾ عدة اتجاىات سياسية في منظمة الت
االتجاه  ،ع حرب التحرير الشعبية )الصاعقة(كطالئ ،كتمثمو: حبية التحرير العربية القومي

كتمثمو حركة  :أما االتجاه اإلسالمي: تمثمو الجبية الشعبية كالفصائؿ المنبثقة عنيا الماركسي
قكاعد عسكرية في  اإلخكاف المسمميف فقد كاف دكرىـ المشاركة الميدانية الرمزية بكجكد ستة

ستمرت حتى أحداث أيمكؿ عاـ كقد ا كاف يطمؽ عمييا )قكاعد المشايخ( األردف تدعميا حركة فتح
كفي دكرة المجمس الكطني الفمسطيني  ،كالدعكة  سبيميا لتحقيؽ أىدافيا كرأت في التربية ،ـ1970

كمف ثـ تمثيمو في  ،الميتـ تمثيؿ االتجاه اإلس ،ـ(1978) الجزائر عاـالثامنة عشر المنعقدة في 
اإلخكاف تكقفت عف  أف حركةإال  ـ(1987منعقد في الجزائر بتاريخ )ال المجمس المركزم

 3.ـ(1991) منذ أف شاركت المنظمة في مؤتمر مدريد لمسالـ عاـ السمطةالمشاركة  بمؤسسات 
تركيز دعائـ كمحاكلة تثبيت ك  ،ت كالمؤتمرات ىك نزع فتيؿ التكترإف اليدؼ مف ىذه االتفاقيا

في  حيث أف القكاعد كاألسس التي قامت عمييا تحمؿ ،ض أمر كاقع عمى الشعب الفمسطينيفر 
شاعة عدـ االستقرار ،طياتيا بذكر الصراع كالتفجير حؿ عادؿ كشامؿ لمقضية لعدـ كجكد  ،كا 

قامة دكلة فمسطيف حرة عربية ،العكدة كتقرير المصيرالقائمة عمى حؽ  ،الفمسطينية  .كا 

                                                           

ـ بيف الرئيس المصرم محمد أنكر السادات ,كرئيس كزراء 1978\11\17اتفاقية كامب ديفيد : ىي اتفاقية ثـ التكقيع عمييا في   1
مب ديفيد( في كالية ميرالند القريبة مف عاصمة الكاليات يـك  مف المفاكضات , في المنتجع الرئاسي)كا 12إسرائيؿ مناحيـ بيغف بعد 

المتحدة كاشنطف, حيث كانت المفاكضات كالتكقيع تحت إشراؼ الرئيس )جيمي كارتر( كنتج عف ىذه االتفاقية حدكث تغيرات عمى 
ـ , نتيجة 1989-1979سياسة العديد مف الدكؿ العربية تجاه مصر, كتـ تعميؽ عصكية مصر في جامعة الدكؿ العرببة منة عاـ 

التكقيع عمى ىذه االتفاقية, كمف ناحية أخرل حصؿ الزعيماف مناصفة عمى جائزة نكبؿ لمسالـ , بعد التكقيع مباشرة .)المصدر بكيد يا 
( لحؿ المكسكعة الحرة( كفيما يتعمؽ بالشؽ الفمسطيني في المعاىدة,فقد حددت الحكـ الذاتي االنتقالي )خمس سنكات في الضفة كالقطاع

المشكمة الفمسطينية ,كتنسحب القكات اإلسرائيمية بعد إجراء سمطة الحكـ الذاتي,كتتفاكض األردف مع إسرائيؿ بمشاركة فمسطينيو , كيحدد 
 التفاكض مسؤكليات سمطة الحكـ الذاتي) المصدر احمد الريماكم(

 66-66-انًقذس انغببك  -انخعذدٚت انغٛبعٛت فٙ يُظًت انخسشٚش انفهغطُٛٛت  –أكشو عطب هللا   2

 266-265-ؿ –انًقذس انغببك  -ازًذ ٕٚعف انشًٚبٔ٘  3
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  التعددية الحزبية السياسية في فمسطين ونظام حكم الحزب الواحدالمطمب الثالث:   
 

رىا القرآف الكريـ في قكلو كىك سينة اجتماعية قر  ،الؼ في الرأم أمر حتمي بيف البشرإف االخت
آية  ،سكرة ىكد) صدؽ اهلل العظيـ }ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين{ :تعالى

118). 
فمف أىـ أسباب استمرار الحياة اإلنسانية كبقائيا في كجكد التبايف كاالختالؼ في معظـ مفاصؿ 

ك كلما كاف ىناؾ حاجة كال دافع نح ،ختالؼ كالتبايف الستحالت الحياةكلكال ىذا اال ،الحياة
نكره  ا نحب كماكنجد ىذا التبايف كاالختالؼ انعكس عمى م ،التجديد كاستمرار النكع كالجنس

عمى أنيا كتغمغؿ االختالؼ إلى حد تقييـ المبادئ كاألخالؽ كالمقدسات  ،كالميكؿ كالرغبات
أثره  ككاف لالختالؼ في كجيات النظر ،قانكف )االختالؼ في كجيات النظر(مسائؿ خاضعة ل

الكاضح عمى رغبة اإلنساف في كضع معايير تضمف لو الحياة الكريمة في المجتمع الذم يعيش 
كيحمي مف خالليا نفسو مف بطش السمطات أك طبقات المجتمع المسيطرة عمى صنع  ،فيو 

 1القرار.
 

كلدت الثقافة السياسية الفمسطينية سياسة تكحيد كتحكلت عمى : الثقافة السياسية الفمسطينية
كغيره في  فمف الطبيعي أف يجكؿ ىذا السؤاؿ ،فكيؼ باتت سياسة تفرؽ ال تكحيد ،سياسة تفرؽ 

كالتي تعبر تعبيران  ،ر الذم تعيشو السياسة الفمسطينيةبعد الكاقع المري ،مكاطف الفمسطينيفكر ال
كالتعصب الحزبي  ،حيث إف العصبية ،التي تمر بيا الثقافة الفمسطينيةصارخان عف األزمة 

كاحدة كجسما  ككنيا سمطة ،كر فئكم بكحدتيا المتميزة بعزتياكالتنظيمي في الجماعة ىي شع
كىذا الضيؽ ييكلد  في  ،ا مفيكـ ضيؽ كشعكر ضيؽ باالنتماءكلديي ،صمحة كاحدةكاحدا كم

مكقؼ  مأالحزبية الضيقة ترل كيجعؿ  ،ما ليا كما عمييا التزاما كاجباأفرادىا التزاما فئكيا  بكؿ 
فيذه  العصبية نعرة فئكية  ،ىك أفضؿ مف أم صكاب لدل اآلخريف كأم فعؿ خاطئ ليا ،خاطئ

إذ  ،لنقد كالنزكع إلى السمطة الجامحةكىي تعمد إلى تعطيؿ العدؿ كا ،مجماعةالء لتشد الفرد لمك 

                                                           

-مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ اإلنساف-6السنة  -21)تسامح( العدد –معكقات حرية الرأم كالتعبير في فمسطيف  -سامي العجرمي  1
 63ص
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بؿ إلى العنؼ كاالستبداد  أف ككنو غير قائـ عمى أساس عقالني يفرض استفادة إلى السمطة
 1.المطمؽ

كىك منغمؽ عمى ذاتو بقيمو كمؤسساتو كمستندي  ،بية ىي نظاـ حزبي قائـ عمى القيـإذف فالعص
 كعميو فإف التعصب الحزبي كالتنظيمي ظاىرة ترافؽ األحزاب ،فاضؿ في القيـ اإلنسانيةتإلى ال

كىي في  ،ة أك دينية أك ذات تكجيات عسكريةأحزابان سياسي ،المتطرفة سكاء كانت ىذه األحزاب
كلمتدليؿ عمى  ،ى حساب الكطفذات الكقت تشد العضد لمكالء لمحزب أك التنظيـ أك الحركة عم

 ،ألمانيا ،ىتمر–لمتطرفة ذات العصبية الحزبية مثؿ: الحزب النازم حزاب اليمينية  ااأل ،ذلؾ
كمف  -مكدليت  -المفداؿ -األحزاب الدينية االسرائيمية  ،مكسميني -الحزب النازم اإليطالي

 2بكنشيت كغيرىا مف األحزاب المتطرفة.-حزب الرئيس التشيمي األسبؽ –األحزاب العسكرية 

                                                           

مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ  –السنة الخامسة  -16العدد -)تسامح(-العصبية الحزبية كالتعصب التنظيمي –جميؿ سرحاف   1
 115ص -اإلنساف

 116-115-المصدر السابؽ -جميؿ سرحاف  2
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 :1اب التي تساعد عمى التطرف والتعصب الحزبيما ىي األسب 

الزماني كالمكاني بعيف  أم الفكر الغير قابؿ لمتطكر كالذم ال يأخذ الكاقع ببعديو :الفكر المغمق
أك التنظيـ  ،أك الحركة ،المحرؾ الكحيد لتكجيات ىذا الحزبكتككف اإلرادية فيو ىي  ،االعتبار

كر أحادم أف الف امك ،كيساران  ايمينالسياسي كالتنظيمي  كىذا االنغالؽ الفكرم يقكد إلى التطرؼ
ف اعترؼ يككف اعترافو لفظان ليس إال. ،الجانب ال يعترؼ باآلخر  كا 

كان كسمك  ان جمنيإف القكل كاألحزاب  كالتنظيمات التي ال تعتمد الديمقراطية : غياب الديمقراطية
كتحؿ  ،ا الحزب إلى االنغالؽ كالتعصبإنما تدفع المنتسبيف ليذ ،كممارسة في حياتيا التنظيمية

كما أف عدـ االطالع عمى اآلخر كعدـ تنكع  ،ستبدادية محؿ القيـ الديمقراطيةالقيـ كالمفاىيـ اال
المصادر الفكرية كاالقتصار عمى رؤية أحادية الجانب إنما يكفر التربة الخصبة لمتعصب الحزبي 

 كالعصبية التنظيمية.
 بذلؾك  ،لضيقة عمى المصمحة الكطنية تغمب المصمحة الحزبية ا أم: تغمب الخاص عمى العام
كبالتالي ىنا تغيب األكلكيات كتحؿ  ،ك التنظيـ ىك اليدؼ كليس الكسيمةيككف الحزب أك الحركة أ

األمر الذم يمحؽ أفدح الضرر بالقضية  ،العصبية الضيقة محؿ المصمحة الكطنية العميا
أنا ابف فتح ما ليذا المفيـك ) تجسيدكنستحضره  نعيشو الذمكفي كاقعنا الفمسطيني  ،كالكطف

 ىتفت لغيرىا( ك)حماس ثكرتي(.
بما أف اإلعالـ يمعب دكرا ىامان في حياة الشعكب كاألحزاب كالقكل : اإلعالم العصبوي أو الفئوي

ىدافيا تسعى إلى امتالؾ كسائؿ اإلعالـ خدمة أل ،كيةبالعصيمات كاألحزاب كالحركات فإف التنظ
كيعمؿ  ،لة يبتعد عف الحقيقة كؿ االبتعادلذا نرل اإلعالـ في ىذه الحا ،كجياتيا الفئكية الضيقةكت

 ،كفتنان كأحقادان فتراه يبث سمكمان  ،بح بكقان لخدمة التنظيـ أك الحزبكيص ،كفؽ نظاـ قيـ التفاضؿ 
نظيـ أك ليذا التبحيث يصبح مصدران مف مصادر اإللياـ  ،كيحمؿ األكاذيب ،كيزيؼ الحقائؽ

 ،أبكابيا تككف عمى منابر المساجد كعمى ،كىناؾ أنكاع مف الصحافة الفئكية ،الحركة أك الحزب
ككذلؾ القنكات  ،حمية الخاصة بيذا التنظيـ أك ذاؾغير اإلذاعات الم ،تنشر اإلعالـ المنحاز

 احد.كالتي تعمد إلى تضميؿ المكاطف كنشر ركح الفرقة بيف أبناء الشعب الك  ،التمفزيكنية
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  الجدل بين مفيوم ثقافة اإلشراك والمشاركة في نظام الحزب الواحد المطمب الرابع:

 
كىك يعني  ،كبالتالي في المصمحة ،لمشاركة معنى التبادلية في الفعؿتحمؿ معنى كممة ا

 ،ديثأك االشتراؾ في الح ،كاالشتراؾ في اإلضراب ،ـ في شيءاالنضماـ إلى عمؿ أك اإلسيا
كعف الحديث عف المشاركة السياسية  ال نجد أف المعاني  ،المقاسمة كالمحاصصةكتعني أيضان 

إشراؾ حزب سياسي كبير لحزب  فإف نظامو يقكـ عمى ،إال في مفيكـ الحزب الكاحد ،تمؼقد تخ
كلكف دكف إعطائو دكران حقيقيا  ،حزاب السياسية الصغيرة في الحكـأك لعدد مف األ ،صغير

ر فيذا الحزب الكبير يعمؿ جاىدان عمى احتكاء مف ىك اصغ ،ف البالد بالمشاركة في إدارة شؤك 
يعكس معنى  اكحقيقي ليا بأف تمعب دكران بارزان  حالسمادكف  ،منو  مف األحزاب أك تحت عباءتو

كمف جية أخرل يظير نظاـ  ،دكر ىذه األحزاب ىامشيان مف جية فيظؿ ،اإلشراؾ كالمشاركة
 1.سياسيزب الكاحد كأنو نظاـ تعدد الح

يث حصمت عمى ح ،النتخابات التشريعية الفمسطينيةـ فازت حركة حماس في ا2006في عاـ 
شكيؿ لؾ تفكيض حركة حماس مف قبؿ الرئيس محمكد عباس  بتكتبع ذ ،أغمب مقاعد البرلماف

ية كما ىك متعارؼ عميو إذ أف الحركة التي حصمت عمى أغمب ،الحككمة الفمسطينية العاشرة
)كسمي العرس الديمقراطي الفمسطيني( كانقمب العرس إلى  ،التي تشكؿ الحككمةالمقاعد ىي 
حيث أساءت تمؾ الصكر لمعرس  ،اف أمني أدل إلى فكضى عمت البالدكفمت ،حرب كالمية
اعتقد  كشكىت المحظة التاريخية التي جسدىا المكاطف  الفمسطيني بانتخابو الحر لما ،الديمقراطي

مف فاز)حماس( التي فاجئيا  حيث سبؽ السالح لحسـ الصراع بيف ،مةأنو مناسب لممصمحة العا
فالخطابات السياسية  ،حرب كالمية قاسية ،ئيا عدـ فكزىافتح( التي فاجكبيف مف لـ تفز ) ،فكزىا

بدأت  ،رالعنيؼ ضد اآلخ تميزت عمى مدل عدة شيكر بالتحريض ،لقادة كزعماء الحركتيف 
كبدأت  ،ـ كراء فرض حصار الشعب الفمسطينيحركة فتح بأنيقيادات حركة حماس باتياـ زعماء 

تقكد سفينة  بدعكل أف الحككمة الحالية ال تستطيع أف ،فتح بكيؿ االتيامات  لحركة حماس حركة
حيث عكس  ،في التعامؿ مع السمطة كمؤسساتيا كليس لدييا أدنى خبرة ،الكطف إلى االستقالؿ

اس ماىية الثقافة السياسية التي يسمح بيا كؿ حزب ىذا السجاؿ الكالمي بيف حركتي فتح كحم
كالذم يكاد يشمؿ الكيؿ الفمسطيني  سؤاالن  ،ذلؾ الخطاب التحريضي مف الطرفيف كيثير ،أعضاءه

عريضان ىؿ ىك خطاب قائـ عمى ثقافة مشاركة كتكحيد أـ خطاب قائـ عمى ثقافة إشراؾ 

                                                           

 14-ص -المصدر السابؽ –التعددية السياسية كنظاـ الحزب الكاحد  –سميح محسف  1
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ج الصراع ة الفمسطينية الجديدة عمى تأجي!؟ حيث ساعد ىذا الشكؿ مف الثقافة السياسي1كتفريؽ
كانت سببان في تكليد  ،حاكلة مف كال الطرفيف لنفي اآلخركىي م ،عمى السمطة بيف الحزبيف
األخ قتؿ أخاه  ،سقكط العديد مف القتمى  كالجرحى حيث أدل إلى،الصراع ال تأجيجو فقط 

فيؿ ىذا صراع  ،المؤمف حراـمـ أف دـ المؤمف عمى أف يع كدكف فجفرمش لو يالمؤمف دكف أف 
 ديني؟!

 ،النص ىك النص ،ألدياف عمى األرضالديف ىك الديف منذ كجدت ا ،مف حيث جكىر الظاىرة
 ، أف المتغير ىك مدل الفيـ لمديفإال ،كنفس العابد كنفس المعبكد ،اليـكالتعاليـ ىي نفس التع

الظاىرة التي تتأثر بظركؼ الناس تمؾ  ،كمدل تديف الناس ،ية استخدامو في األمكر الحياتيةككيف
 ،أثرىا بطبيعة النص الديني الثابتأكثر بكثير مف ت ،كاالقتصادية كالسياسية كالنفسية االجتماعية

ليست محصكرة  ،اإلسالمية( في السنكات األخيرة الصحكةالديف ) لىإحيث أف ظاىرة العكدة 
تتسع في مكاف كتضيؽ في  ،عالميةإنيا ظاىرة تبدك  ،ف معيفبمكاف معيف أك شعب معيف أك بدي

كيمخص العالـ العراقي فالح عبد الجبار آراء كفرضيات مختمؼ االتجاىات في أسباب  ،2آخر 
 حكة اإلسالمية في ثالث نقاط كىي:الص
أك نتاج تمرد شرقي عمى  ،الغربأف ىذه الصحكة ثمرة صدمة حضارية في الشرؽ إزاء  .1

 الشرؽ.التحديث الغربي الذم تعرضت لو بمداف 
أك ردة فعؿ عمى فشؿ المشركع القكمي العربي الكحدكم  أف الصحكة اإلسالمية ىي فشؿ .2

)ىذه يتبناىا عادة منظركا التيارات  التحديثي أم الفشؿ في تحقيؽ بناء األمة ككياف ركحي
 القكمية البرجكازية العربية(.

ي إال ثمرة شرعية أف الصحكة أك االنبعاث )يتبناىا عادة المنظركف اإلسالميكف( ما ى .3
عادتو إلى رشده لتدخؿ سماكم بغية ترتيب  3.عالمنا األرضي كا 

كالمناقشات كالحكارات الفكرية  عمى المستكل الفكرم كالمعرفي لـ تتكقؼ الدراسات كاألبحاث 
حيث شكمت  ،كبيف الديني كالسياسي ،كالمدنيكالسياسية التي تناقش مسألة العالقة بيف الديني 

كما شكمت ىاجسان لدل  ،كالمثقفيف معرفيان لدل العديد مف المفكريفىاجسان  فكريان ك ىذه المسالة 
لككنيا تقدـ إجابة أك إجابات كفؽ أدبياتيا كأيديكلكجياتيا   ،حاب المشاريع اإلسالمية السياسيةأص

كنحسب أف الكصكؿ إلى تكافؽ فكرم  ،زم كالحيكم في آف كاحدالحركية عف ىذا السؤاؿ المرك

                                                           

العدد السادس عشر  -تسامح -ىؿ ىي ثقافة تكحبد أـ تفريؽ-السياسية الفمسطينيةالخطاب السياسي كالثقافة  -سائد راضي اليكاريف  1
 120-119 -ص -المصدر السابؽ–ـ 2007-
 52-51-ص -األسممة كالسياسة  في األراضي الفمسطينية المحتمة –إياد البرغكثي   2

لحركات السياسية اإلسالمية المعاصرة ,  نماذج حكؿ ا–نقالن عف : فالح عبد الجبار  -52-ص –المصدر السابؽ  –إياد البرغكثي   3
يراف , كباكستاف _الفكر الديمقراطي   73-ص-8عدد –نيقكسيا –مف بمداف عربية كا 
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كالسياسية في  مف العقد الفكرية كاأليديكلكجية الكثير حكؿ ىذه المسالة يساىـ في تفكيؾ عميؽ
لدل أغمب التكجيات األيديكلكجية كالتكجيات  لذا ثمة شعكر عميؽ ،الكاقع اإلسالمي المعاصر

 ،صر عمى أنيا كصمت إلى طريؽ مسدكدالسياسية القائمة كالفاعمة في المشيد اإلسالمي المعا
مشركعات اإلسالـ   ياي كمتنكع كمكضكعي يمنع أف تككف ىذه المشركعات بما فيذات سدادانكثمة 

صكب أىدافيا الحضارية كقدرتو عمى  ،السياسي بكصفيا الرافع الحقيؽ لكاقع األمة المعاصر
معالجة اإلشكاليات المعرفية كالسياسية المزمنة التي تعاني منيا بمداف العالـ اإلسالمي برمتيا 

 1 .محظة تطكرىا التاريخي كاالجتماعيتكيات متفاكتة كبأشكاؿ مناسبة لعمى مس
ييا  فبعضيـ ىناؾ تبايف كاختالؼ تجاه مقكلة اإلسالـ السياسي  فيك مف المقكالت المختمؼ عم

 ،يا مقكلة ال تعكس شمكلية اإلسالـبحؽ الجماعات كالتيارات اإلسالمية  ألن يعتبرىا مقكلة قدحية
ض كالبع ،حضاريان يتجاكز البعد السياسي اإلسالمية اليكـ تمتمؾ مشركعان  كأف أىـ الجماعات

نيا  اآلخر يعتبر ىذه المقكلة تكصيؼ دقيؽ لحاؿ الجماعات السياسية ذات المرجعية اإلسالمية كا 
فإف  لخمفيات األيديكلكجية كالسياسيةفبعيدان عف التبايف كا ،مبيمقكلة محايدة كليست ذات محمؿ س

سالمية كؿ الجماعات كالفعاليات كالمؤسسات اإل ،لة اإلسالـ السياسي يقصد بومقك  استخداـ
ا كبيئتيا االجتماعية لذاتيا كلكطني اسياسيكتتبنى رؤية كمشركعان  الفاعمة في الحقؿ السياسي

عبدكف كيعممكف الذيف يدينكف بالديف اإلسالمي كيت ناؾ فرؽ بيف اإلسالمييفحيث أف ى ،كالسياسية
 ،كبيف الذيف يتبنكف رؤيتو مشركعان سياسيان  انطالقان مف فيميـ  لقيـ اإلسالـ ،تعاليموكفؽ ىداه ك 

كمقكلة  ،كلكف كؿ اإلسالمييف مسممكف ،فميس كؿ المسمميف إسالمييف ،كتشريعاتو المتعددة
نما ىي فقط تنطبؽ عمى الناشطيف كالحركييف  اإلسالـ السياسي ال تنطبؽ عمى عمكـ المسمميف كا 

 .2مميفمف المس
كىك  ،طبيعة التجربة كالثقافة الغربية التي جاءت عمينا مف ،كىنا يجب أف نفرؽ بيف األصكلية

درة عمى دكف الق كلية الضاربة بجذكرىا في التاريخكالتكقؼ عند األص يعني كيساكم الجمكد
كف   أف تكإال ،لجديد  كعدـ القدرة عمى استيعابوكما يساكم رفض ا ،مكاكبة العصر كمكتسباتو
كليس  ،صكؿ لالستيداء كاالسترشاد بياكمشركعيا العكدة إلى األ غير منحبسة في الماضي

فميس كؿ الجماعات  ،االنكفاء حكليا كرفض استيعاب حركة العصر كمكاسب الحضارة الحديثة 
ات كذ ،رس العنؼ ببعديو المعنكم كالمادماألصكلية ىي جماعات جامدة كمتعصبة كمنغمقة كتما

تمؾ الجماعات  ،ليةإذف نستثني مف استخداماتنا لمفيكـ األصك  ،ة في الديف كالسياسةرؤية كسطي
التي ال تمتمؾ أم قيـ  ،لتكفيرم  المكجو في معظـ األحيافكذات المنيج العنفي كا ،الراديكالية

                                                           

-تسامح-كاتب سعكدم عضك السبكة العربية -اإلسالـ السياسي كضركرات التحكؿ مف األصكلية عمى المدنية –محمد محفكظ   1
 21-ص-2014 –العدد السابع كاألربعكف 

 23 -22ص  –المصدر السابؽ  –محمد محفكظ   2
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فيجب عمينا كمسمميف رفض نزعات  ،دييا أم نظاـ فكرم أك عطاء معرفيكليس ل ،مدنية
العنؼ العرم في العمؿ السياسي  كممارسة السياسة بكصفيا حقالن مدنيان كممارسة  ،التكحش

ف التنافس كالصراع في ى ،الديف كالمذىب  كالقكمية كالعرؽ متاحان لمجميع بصرؼ النظر عف ذا كا 
كالنرجسيات األيديكلكجية  ،بعيدان عف مقكالت الحؽ اإلليي تنافس كصراع سممي مدني الحقؿ
تككف جماعات اإلسالـ السياسي جماعات سياسية بمرجعيات إسالمية  بمعنى آخر أف ،العديدة

إال أنيا ال تدعي امتالؾ الحقيقة الدينية أك قادرة عمى سمب البعد الديني كاإلسالمي مف أم 
كأف الجماعات  ،أم أف زمف األصكلية في نيايتو ،مكنكف مف مكنكنات شعبيا كمجتمعيا

يا نحبسو في اإلطار األصكلي  سيخبك تأثيرىا كيتراجع مكقعاإلسالمية التي تستغؿ الديف كتبقى م
 تمؾ الحقبة فيأما المجمكعات التي تتجاكز معرفيا كسياسيا  ،في المشيد السياسي كاالجتماعي

نحك  ،كالتكيؼ مع الزمف السياسي الجديد ،كسيتعاظـ مكقعيا السياسي ،فإنيا ستكاصؿ تأثيرىا
ائـ عمى اإليماف مشركعيا العاـ الق ،كسياسة جديدةسية عمى أسس فكرية بناء جماعات سيا

كسيادتو كبالتعددية كلكازميا كمقتضياتيا كبالتداكؿ السممي لمسمطة بكصفو جكىر  العميؽ بالقانكف
 1.عنى آخر ىذا ىك اإلسالـ السياسيالعممية الديمقراطية بم

ني خميط مف اإلسالـ األمثمة كثيرة كلدل الشعب الفمسطي: وفي فمسطين كيف كانت  الصحوة...
لؾ لقد تـ ذ ،السياسي األصكلي كالبناء الذم يعمؿ عمى التكيؼ مع الزمف السياسي الجديد

كتيميش الذات كحرماف الشعب الفمسطيني مف الحراؾ السياسي  1996الفصؿ السياسي عاـ 
ككف  ،كإفراز ليا 1996التشريعي في عاـ بمبرر رفض )اتفاقية أكسمك( التي جاء المجمس 

كعشر سنكات عمى إقامة أكؿ  ة عشر عامان عمى تكقيع االتفاقيةكبعد ثالث ،االتفاقية كانت سقفان لو
عالف نية التيار اإلسالمي بالمشاركة بغية الكصكؿ إلى السمطة التشريعية   مجمس تشريعي كا 

شاركة سابقان الم فالزىد بعدـ ،قافيان محاربة االنتخابات سابقان يشابو ث ،كبالتالي إلى السمطة التنفيذية
حيث أف التميؼ عمى المشاركة بعدىا ينبع مف غريزة حب التممؾ كشيكة  ،لـ يكف زىدان أصيال

إف لـ  ،حيث أف السقؼ ما زاؿ سقؼ أكسمك ،مشاركة سياسية فاعمة السيادة الذاتية أكثر منيا
لفصؿ ار االتي تكجت بجد اإلجراءات اإلسرائيمية عمى األرضيكف ىذا السقؼ أدنى بعد 

إف  ،كترسيخ كجكد المستكطنات ،كمصادرة المياه ،صادرة األراضيكم ،كتيكيد القدس ،العنصرم
ما ىك إال جدلية تجعؿ  ،قرار المشاركة ألسباب أيديكلكجيةثـ  ،كجيةألسباب أيديكل ،عدـ المشاركة

كحاتو الحكـ نفسو مجاالن لالفتراس كتحقيؽ الذات أكثر مف تحقيؽ آماؿ الشعب الفمسطيني كطم
حسب البرنامج االنتخابي كالكعكد التي كانت بيا كؿ  ،م رفع سقؼ تكقعاتو بالحكـ الرشيدالذ

ال عف  ،اإلسالـ السياسي عف الجكار بعد ففي فمسطيف لـ يستقؿ ،الحمكؿ كليس حالن كاحدان 
                                                           

 25-24-23-22-ص –المصدر السابؽ  –محمد  محفكظ   1
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في الكقت الذم كانت حركة حماس  ،تاريخية كسياسية اأسباب كلذلؾ كاف ،األردف كال عف مصر
كلنقؿ مع  ،كصية فمسطيف مع اإلخكاف المسمميفبخص لحركة اإلخكاف المسمميف الدكلية تداداام

فإف عالقات اإلسالـ  ،كنظـ عربية ناصبت فمسطيف العداء اإلسالـ السياسي في الدكؿ العربية
بؿ شيدت تنافسان  درجة مف التآزر كالتآخي كالكحدة الفمسطيني الداخمية لـ تكف عمى السياسي
مرتبط بثقافة كىذا  ،مشتتان كحاؿ كؿ الحاؿ الفمسطيني إلسالـ السياسي الفمسطينيجعؿ ا

 1.سياسية أك حزبان سياسيا أـ حركةأكانكا إسالمان سياسيان أك يساران سياسيان  المسيسيف في فمسطيف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 -تسامح –خيارات اإلسالـ السياسي الفمسطيني كنظاـ الحكـ مف التصادـ مع اتفاقية أكسمك عمى التآلؼ معيا  –تحسيف يقيف   1
 89-88-87 -ص -2005 –العدد الحادم عشر -المصدر السابؽ
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 :ةــالخاتم

 
سيان بمضمكف الثقافة كمحركان أسايبقى الديف ىك أىـ مككنات الكعي الجمعي لمشعب الفمسطيني 

العامة لممجتمع، باعتباره البكصمة التي تحدد تكجياتو، حيث استطاع أف يستنبط كطنيتو 
لتحقيؽ أىدافو المستقبمية باعتباره  محرؾ أساسيمف خالؿ ايمانو العميؽ بأف الديف  كانتماءه

 يكحد التكجيات المشتركة البناء الشعب الفمسطيني. 
الؿ ىذا الكعي بالديف ال يمكف أف يقبؿ أف يتـ تكظيؼ النكازع إال اف ىذا الشعب كمف خ

الركحية المنبثقة مف الديف لتحقيؽ أىداؼ كأغراض حزبية حقيقية تجعؿ مف الديف الذم ىك 
أسمى مف ذلؾ كسيمة كمطية في تمرير مصالح سياسية تتنافى مع األىداؼ العامة لممجتمع 

ي تحرير كطنو كبناء شخصيتو كاستعادة ىكيتو كرؤيتو الجماعية لمستقبمو كالتي تتمخص ف
 الكطنية.

فالشعب الفمسطيني عمى اختالؼ مشاربو السياسية يرل باف الديف أسمى مف أف يكظؼ 
الغراض دنيكية أك أف يشكؿ غطاءن الستقطاب الشعب الفمسطيني كحرؽ بكصمتو باتجاه 

مع االستعمار الصييكني، صراعات طائفية كمذىبية تنيؿ قكاه كتبعده عف الصراع األساسي 
فاالجتيادات ذات الطابع الديني كالتحالفات التي ظيرت في المنطقة مؤخران تضعؼ كتحرؼ 
الشعب الفمسطيني عف قضيتو الكطنية التي ىي في جكىرىا أساس الصراع في المنطقة 

 كتفرعاتو في البمداف المجاكرة. 
ف اتخذت مف عجز األحز  اب القكمية في تحقيؽ أىدافيا في التحرير كعميو فاف االحزاب الدينية كا 

، إال أف خطابيا السياسي ال يرقى لمستكل أىداؼ كمصالح الشعب الفمسطيني. حجةكالتبعية 
كعمى الرغـ مف أف ديف االسالـ شامؿ، ينظـ كؿ شؤكف الحياة كجكانبيا بما في ذلؾ شؤكف 

بأصحابيا كبالمجتمع في دىاليز  الحكـ كالدكلة كالسياسة، إال أف في تسييسو خطكرة، قد تنزلؽ
السياسة، التي ىي كسيمة متحركة قابمة لمتغيير، بينما الديف معتقد ثابت يبقى يشكؿ الكعي 
األعمؽ كالغذاء الركحي كالحافز األساسي لتحقيؽ أىداؼ االنساف في حياة أفضؿ قائمة عمى 

 عمى الصعيد السياسي كاالقتصادم كاإلجتماعي .،العدؿ كالمساكاة 
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 :االستنتاجات والتوصيات 
الخطاب الديني الفمسطيني بحاجة إلى إصالح ليككف أكثر جدية كعمقان بحيث ابتعد عف  .1

الكسطية التي تقكـ عمى ثكابت الديف اإلسالمي الراسخة التي تميز بيا النبي 

""العدؿ كالمنطؽ كالتكازف كالحكمة كالخمفاء الراشدكف مف بعده حيث انسجمت مع. 
كمنيا غياب ثقافة  ،مت في الحالة الفمسطينية الراىنةت العكامؿ التي ساعدت كساىتعدد .2

الحكار الفمسطيني الفمسطيني الداخمي حكار األخكة في البيت الفمسطيني الكاحد كقبكؿ 
اآلخر كالعمؿ عمى المصمحة الكطنية الفمسطينية مع المحافظة عمى عالقات مع المحيط 

كمصمحة معدة كمجيزة لمشعب الفمسطيني مف خالؿ تبعية  العربي بدكف انتياج فكر أك
حيث التمسؾ بالقيـ الدينية السياسية  ،كحركات كتنظيمات فمسطينية لمخارجفصائؿ 

كالكطنية كالجمع بينيا بتداخؿ ضمف مفيكـ الدكلة المسممة التي تقبؿ األقميات األخرل 
عددية الفكرية كالتعددية الحزبية كتتعامؿ معيا ضمف مقتضيات ديننا الحنيؼ الذم يؤمف بالت
ز بالمركنة كصالح لكؿ زماف تحت مظمة كاحدة كىي مظمة الديف اإلسالمي الذم يتمي

 .كمكاف
 

قانكف لـ تستبدؿ السمطة منظكمة القكانيف التي كانت في الضفة الغربية كقطاع غزة مثؿ  .3
ب اإلسالـ خطا معكتعايشت السمطة كبتناغـ  ،األحكاؿ الشخصية كقانكف العقكبات

استخداـ الخطاب  التي آثرت ،في التنظيـ المحافظةت السياسي مف قبؿ بعض الجيا
اإلسالمي المسيس لمتنافس مع القكل كاالتجاىات كالحركات اإلسالمية التي ظيرت عمى 

 الساحة الفمسطينية بعد اإلنتفاضة األكلى.
ضعيا عمى الرؼ ة كك أدل انخراط حركة فتح كالمنظمة بالسمطة إلى إضعاؼ المنظم .4

حيث ىيمش دكر المنظمة الحقيقي كنيقمت صالحياتيا لمسمطة مما  ،لمصمحة السمطة
كىيمشت  ،الشعب الفمسطيني كخاصة في الشتاتأضعفيا كخمؿ العالقة بينيا كبيف أجزاء 

دكف الخضكع لممراقبة كالمساءلة أدل إلى  ،المنظمة لمصمحة الحقائب الكزاريةدكائر 
 .متتالية راتاخسعيا المنظمة إلى محصكؿ حركة فتح ك 

إف الشعب الفمسطيني يمر بكقت عصيب كمرحمة استثنائية غير مسبكقة مف اليجمة  .5
كالتي تعمؿ عمى  ،عة في كؿ ذرة تراب مف أرض فمسطيفالصييكنية االستعمارية الطام
أم المتاف ال يشؾ  ،شقاء كعمى رأسيـ حركتي فتح كحماستغذية الخالؼ بيف األخكة األ

لذا  ،ف الحركتيف باستثناء بعض المأجكريف مف الطرفيف اتيكاطف فمسطيني بكطنية قادة ىم
يجب الكقكؼ في كجو ىذه الفئة الضالة كالعمؿ عمى كشفيا ككشؼ مصالحيا في إدامة 
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لدماء بيف أبناء الشعب انقساـ الشعب الفمسطيني الذم سبقو اقتتاؿ أدل إلى إراقة ا
 كنزعة إقصاء اآلخر. ،مف التفكؾ كاالنقساـ م تعب كعانىالذ ،الفمسطيني

مف المخمصيف في ىذا الكطف كىـ كيثر  كباؤ دة تقتضي تفكيران خالقان كعمالن إف األزمة الراىن .6
لمخركج بأبناء الشعب الكاحد مف الصعكبات كالعقبات التي تكاجو الكؿ الفمسطيني إلزالة 

لى إعداد العيدة إالذم يؤدم حتمان  ي الكقت الحالياالحتالؿ كالتكاتؼ كالنضاؿ السممي ف
 .نية بيف كافة شرائح المجتمع عامةفيما بعد كال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ الكحدة الفمسطي

كال بد لنا أف نصبح كما  ،مشتركة تعمؿ عمى تقييـ االعكجاج ضركرة كجكد منيج كخطة .7
تقيـ كتيتدم بالعمؿ أمة تس ،أم أمة عادلة في كؿ أمكرىا ،طان اراد خالقنا أف نككف أمة كس

كيتـ ذلؾ باالعتماد عمى النفس كرفض التدخالت  ،الصالح كاإليماف كالخير كالفضيمة
عف المؤثرات  كالحفاظ عمى القرار الكطني المستقؿ بعيدان  ،الخارجية في الشأف الفمسطيني

 .كاألىكاء الخارجية
ظمة التحرير ضركرة السعي إلى المصالحة الكطنية كالعمؿ عمى تفعيؿ مؤسسات من  .8

الفمسطينية الحاضنة الجماىيرية كالشعبية لكافة ابناء الشعب الفمسطيني بضخ ركح الشباب 
مف الغيكريف الكطنييف مف كافة حركات كفصائؿ كأحزاب الشعب الفمسطيني عف طريؽ 
االنتخابات الحرة النزيية كذلؾ بعيدان عف التدخالت الخارجية سكاء عربية أك دكلية كاالبتعاد 

المستكل  ف الكالءات لمف ىك غير فمسطيني بغض النظر عف مدل قكة تأثيره عمىع
مع الحرص عمى لمممة الجراح في الجسد الفمسطيني الكاحد كنبذ كؿ األجندات  ،العالمي

ألرض الفمسطينية أكثر الخارجية التي ىي بكؿ معايير صدقيا ال تككف أحرص عمى الدـ كا
 مية ففمسطيف مسممة كشعبيا مكحدة فمسطيف العربية اإلسالأبناء األـ الكاحد ،مف أصحابيا

 .اكالت األسممة الخارجية المنتفعةبعيدان عف كؿ مح
ضركرة تكحيد الخطاب اإلعالمي الفمسطيني كالتزاـ الفضائيات كالصحؼ ككافة كسائؿ  .9

اإلعالـ الفمسطينية بخطاب إعالمي مكضكعي كميني في عرض المعمكمات كالمكاقؼ 
مع مراعاة االبتعاد عف التحريض  ،لفمسطيني بشكؿ منصؼ كعادؿ كصادؽالمجميكر 

نو ال يخدـ مصمحة كالتشيير باآلخر عبر كسائؿ اإلعالـ كاالبتعاد عف االعالـ الحزبي أل
مع الحرص عمى تكفير الكفاءات المينية كالكطنية لمعمؿ ضمف  ،حتى الحزب نفسو

دكر  مفمسطيني كذلؾ لما لإلعالـ محطات إعالـ كطني عاـ لكافة شرائح الشعب الف
 كمسئكلية  ىامة في الكحدة القريبة القادمة إف شاء اهلل رب العالميف.
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