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أقر أنا مقدم ىذه الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ،وأنيا نتيجة أبحاثي
الخاصة ابستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد ،وأن ىذه الدراسة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل
أية درجة عميا ألي جامعة أو معيد آخر.
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شكر وعرفان
أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى الدكتكر معتصـ الناصر المشرؼ عمى ىذه الرسالة لما قدمو
لي مف نصح كارشاد كتكجيو كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أساتذتي في عمادة الدراسات
العميا ،كبرنامج الدراسات اإلقميمية في جامعة القدس.
كأخص بالذكر رئيس الجامعة الدكتكر سرم نسيبة كالدكتكر عماد أبك كشؾ .كأت كجو
بالشكر إلى مكظفي مكتبة نابمس

العامة كخاصة األخت فاتف عمى مساعدتي أثناء

بحثي..
كأقدـ شكرم الجزمؿ لزمبلئي كألصدقائي الذيف لـ يألكا جيداىن

في مساعدتي كخاصة

ابف أخي إبراىيـ كالزميمة منار عكاد كابنتي الغالية بيساف لما قدماه لي مف عكف في

أنجاز ىذا العمؿ.
كما أشكر اإلخكة أعضاء حزب التحرير المذيف كفركا العديد مف أدبيات الحزب إلنجاز
ىذه الرسالة.
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حزب التحرير اإلسالمي وموقفو من الصراع العربي اإلسرائيمي
سعود أحمد عبد الكريم مصطفى

الممخص:
تناكلت الرسالة حزب التحرير اإلسبلمي كمكقفو مف الصراع العربي اإلسرائيمي ،في الفترة الزمنية
الممتدة مف ىزيمة حزيراف  1967كلغاية انتفاضة األقصى عاـ 2000ـ مع عدـ إغفاؿ الباحث
ألىمية االرتداد ما قبؿ عاـ 1967ـ ،كذلؾ لمعرفة مكاقؼ الحزب تجاه مراحؿ تطكرات القضية
الفمسطينية منذ كعد بمفكر 1917ـ حتى ىذه الفترة.
كما تـ التعرض ألىداؼ الرسالة التي تتعمؽ بالعرض كالتحميؿ ألىـ المكاقؼ كالمنطمقات كالمبادئ
الفكرية كالسياسية كتأثيرىا عمى مكقؼ الحزب مف القضية الفمسطينية لعمؿ بحث تكثيقي نابع
باألساس مف ضركرة معرفية كالحاجة لقراءة عممية ليذه المبادئ كاألفكار كالتي لـ يتـ التطرؽ إلييا
بشكؿ تفصيمي مف قبؿ الباحثيف.
أيعتمد المنيج التاريخي كالكصفي التحميمي ،ألف الظكاىر التاريخية أثرت في مجمؿ أفكار الحزب
كسياستو ،ككاف ىناؾ مبررات معرفية كعممية دفعت الباحث لتناكؿ ىذا المكضكع كلتككف ىذه
الرسالة حاف انز لمكتىاب كالباحثيف لتناكؿ مكضكعاتيا رغـ الصعكبات التي كاجييا الباحث في
الحصكؿ عمى أدبيات الحزب التي استند إلييا باإلضافة إلى عدد مف المراجع كالكتب كالنشرات
ذات الصمة.
تناكلت ىذه الدراسة العديد مف األفكار األيديكلكجية كالسياسية كالفقيية ذات الصمة بالمكضكع
األساسي المتعمؽ بمكقؼ الحزب مف القضية الفمسطينية ،الذم ال يسيـ في حميا بؿ يرفض أف
يناضؿ مف أجميا كفقان لمبادئو المتعمقة بيا ،اذ ال يعدىا مف ميماتو ،التي أساسيا العمؿ إلنشاء
دكلة الخبلفة اإلسبلمية التي ستعنى بتحرير فمسطيف لذا جرل التركيز عمى الخبلفة.

ي

كناقشت الدراسة بعض المبادئ الفكرية كالسياسية التي أثارت الخبلفات كالجدؿ في الكسط
اإلسبلمي كالكطني مثؿ طمب النصرة كالتبني كالجياد كالكطنية كالقكمية كبعض القضايا الفقيية...
الخ ،مف القضايا األساسية.
كما تـ استعراض العديد مف الدراسات السابقة ذات الصمة باإلضافة لممقدمة كاإلطار النظرم
كخمص الباحث الى نتائج عديدة أبرزىا:
أف حزب التحرير تبنى أفكا انر أثارت جدالن كخبلفان لدل الباحثيف .كأف العديد مف أطركحاتو النظرية
كالسياسية غير كاقعية كأف ىذه الشعارات ليا طابع غيبي يطغى عمى جكىر المكضكع الذم نحف
بصدده كىك تحرير فمسطيف.
أف الحزب كقع في تناقضات عديدة تجاه تطبيؽ أفكاره فيك ضد العمؿ المسمح لكنو يعمؿ عبر
االنقبلب لمكصكؿ إلى الحكـ كاقامة دكلة إسبلمية.
إف الخبلفة ليست ىي النظاـ الكحيد المراىف عميو لتحرير فمسطيف كمكاجية العدك كتكحيد األمة
اإلسبلمية ،كأف ما حصؿ في الماضي ال يمكف تطبيقو اآلف .كأف التشريع لـ يحدد شكؿ الحكـ أك
النظاـ في الدكلة اإلسبلمية بعد كفاة الرسكؿ.
كيكصي الباحث بالعمؿ عمى فصؿ الديف عف االستغبلؿ السياسي لو كتكظيفو كالقياـ بإصبلحات
مجتمعاتنا عبر برامج شاممة كاضحة كمحددة .ككما يكصي الباحث أف يقكـ الحزب بإعادة النظر
في برامجو كأفكاره كسياساتو.
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The Islamic Liberation Party and its
Position toward the Arab-Israeli Conflict
Prepared by
Sa’oud Ahmed Abdel Kareem Mustafa
Abstract
This study is aimed on the Islamic Liberation Party’s position toward the Arab-Israeli
conflict. The researcher focused on the period extending from the 1967 war until AlAqsa Intifada in 2000 in order to understand the party’s positions of the Palestinian
cause since Belfour Declaration in 1917 and through the different stages of the
Palestinian struggle..
The researcher dependeds on the historical, analytical and descriptive method in his
study and focused on the importance of knowing the past to recognize both present and
future because historical phenomena have affected the party’s ideas as a whole. There
are several scientific and knowledge justifications and reasons that encouraged the
researcher to address this issue.
This study addressed a number of ideological, political and jurisprudential ideas that are
related to the study’s main topic which focuses on the Party’s position toward the
Palestinian cause; this party refuses to fight for the Palestinian cause according to its
principles. It focuses mainly on the idea of establishing the Islamic Caliphship which
will work on freeing Palestine; that is why this Party focuses on the idea of caliphship
since it sees it as a way of freeing Palestine from occupation.
The study pointed out that: The Liberation Party has adopted ideas and principles that
raised disputes and debate among researchers. Many of the Party’s theoretical and
political proposals are not realistic and that its slogans and ideas are considered
metaphysical meaning that they dominate the main issue we are addressing which is
freeing Palestine. The party has many contradictions regarding the application of its

ل

ideas since it declares that it is against armed action but at the same time, it tries to gain
access to power through revolution to establish the Islamic state.
Caliphship is not the only regime on which we account to liberate Palestine, face the
Israeli threat and unify the Islamic nation; what happened in the past can not be applied
today.
Islamic legislation did not determine the form of governance and system in the Islamic
state after the passing away of Prophet Mohammad, peace be upon him.
The researcher recommends the separation of religion from any political utilization, and
instead reform our societies through clear and extensive programs. The researcher also
says the Party should re-consider its ideas and policies.
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المقدمة:
حظيت الحركات اإلسبلمية (اإلسبلـ السياسي) بالعديد مف الدراسات كاألبحاث ،كبخاصة بعد عاـ
1967ـ حرب أكتكبر  1973ـ كازدادت أىميتيا بعد  11أيمكؿ  ،2001فأصبحت تحظى باىتماـ
الكثير مف الباحثيف كالكتىاب ،كتركز االىتماـ عمى حركة اإلخكاف المسمميف كالحركات األخرل التي
رفعت شعارات عنيفة ،كبقي حزب التحرير بعيدان عف متناكؿ الكتاب كالباحثيف.
كيعكد االىتماـ بحركة األخكاف المسمميف كبخاصة في فمسطيف كمنطقتنا العربية إلى مكاجيتيا
العسكرية إلسرائيؿ بعد سبات طكيؿ...ثـ إلى دخكليا االنتخابات التشريعية الفمسطينية عاـ
2006ـ ،كحصكليا عمى أغمبية المقاعد في المجمس التشريعي عممان أف حزب التحرير صاحب فكر
كسياسة يمتمؾ مخزكنان فكريان كسياسيان غير انو بقي في منأل عف أقبلـ الباحثيف رغـ أنو انتشر
ليس في الكطف العربي كاإلسبلمي بؿ في معظـ دكؿ العالـ كلو فكر كسياسة شاممة تقكـ عمى
بناء الدكلة اإلسبلمية كنشرىا في كؿ العالـ كفقان لمعقيدة اإلسبلمية كطبقان لمسيرة الرسكؿ عندما بدأ
الدعكة كشكؿ الدكلة اإلسبلمية في المدينة المنكرة كبدأ ينشرىا في الخارج.
بدأ نشاط حزب التحرير كالذم بدأ نشاطو في فمسطيف منذ عاـ

1952ـ حيف أسسو الشيخ تقي

الديف النبياني كعدد مف القيادات التي اختمفت مع اإلخكاف المسمميف ،حيث كاجو الحزب مبلحظات
عديدة مف قبؿ األنظمة العربية كالتي لـ تسمح لو بالعمؿ بشكؿ عمني ،كبخاصة في األردف.
(كالحزب ليس لو ىكية كطنية أك قكمية ،كيعتبر ىذه الركابط ركابط فاسدة ،فيك حزب سياسي يمتزـ
اإلسبلـ كىدفو "إقامة دكلة الخبلفة اإلسبلمية" عبر طريقة يتبعيا الحزب فك انر كسياسة" كبصرؼ
النظر كافقو جميكر الشعب أـ خالفو ،أك قبمة الناس أـ رفضكه ،لذا فيك ال يتممؽ الشعب كال يداىنو
كال يداجي أىؿ الحؿ كالعقد كال يجامميـ كال يعبأ بعادات الناس كتقاليدىـ كال يحسب لقبكؿ الناس
حسابان)

()1

()1

.

النبياني ،نظام الحكم في اإلسالم ،ط 6معتمدة ،ص.2002 ،59
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كقد حدد الحزب ىدفان نيائيان لنفسو كىك تحكيؿ العالـ كمو إلى اإلسبلـ ،كىذا سيتحقؽ مف خبلؿ
العمؿ عمى ثبلث أصعدة متتالية كىي :الفرد الكاعي ،كالنخبة المختارة ،كالدكلة المثالية ،أم الدكلة
اإلسبلمية ،كتنصيب الخميفة عبر مرحمة التثقيؼ كمرحمة التفاعؿ كمرحمة استبلـ الحكـ ،كتطبيؽ
اإلسبلـ بشكؿ شامؿ كنشره

لمعالـ(.)2

كأيدلكجية الحزب ىي أيديكلكجية انقبلبية راديكالية تيدؼ إلى استبلـ الحكـ أك أف يتبنى الحاكـ
أراء الحزب ،عممان أف الحزب ال يتبع سياسة العنؼ ،لكنو ال يتغاضى عف كصؼ الحكاـ بالخركج
عف تعاليـ اإلسبلـ كالحزب لـ ييتـ بنشر الدعكة كنشر الكتب كبناء جمعيات خيرية كما ىي حركة
اإلخكاف المسمميف كىذا ما أفقده كسائمو باستمرار.
كيرل الحزب انو يجب العمؿ عمى قياـ الدكلة اإلسبلمية حتى يككف باإلمكاف تطبيؽ الشريعة
اإلسبلمية كنشرىا في العالـ كمو لذا يعتبركف حمؿ الدعكة فرضان عمى كؿ المسمميف(.)3
كيقسـ الحزب العالـ إلى قسميف ىما دار الكفر كدار اإلسبلـ ،كيرل أف الدكؿ العربية كاإلسبلمية ال
تعتبر دار اإلسبلـ بؿ دار الكفر كالمجتمع الذم يعيش فيو المسممكف مجتمع غير إسبلمي يجرم
التعامؿ معيـ كأىؿ الذمة ،كال يممككف حقان مف حقكؽ الرعية ،فدار اإلسبلـ ىي المحككمة مف قبؿ
الخميفة كتطبؽ أحكاـ اإلسبلـ عمى الجميع المسمـ كغير المسمـ ،كالكافر مكمؼ بالعقيدة اإلسبلمية
كباألحكاـ الشرعية ،أم أف الحاكـ يجب أف يطبؽ عمييـ جميع أحكاـ اإلسبلـ قاؿ تعالى" :يا أييا
الناس اعبدكا ربكـ" كقاؿ تعالى" :فاحكـ بينيـ بما أنزؿ اهلل كال تتبع أىكاءىـ" ،كحكـ المرتد

()2
()3
()4

عبد الغني عماد ،الحركات اإلسالمية في لبنان ،ط ،1ص ،242دار الطميعة ،بيركت.2006 ،
البرغكثي إياد ،األسممة والسياسة في األراضي الفمسطينية ،ط ،2ص  ،43مركز الزىراء ،القدس.2003 ،
زلكـ ،ص ،92الدكسية.
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القتؿ(.)4

كما أف حزب التحرير مف األحزاب المعارضة ؿ(ـ .ت.ؼ) كالمنظمات الفدائية األخرل كيتيميا
بالخيانة كيرفض أف تككف القضية الفمسطينية قضية كطنية أك قكمية كال يعنيو ضياع فمسطيف أك
عكدتيا فيدفو كاضح كىك تكحيد العالـ اإلسبلمي في دكلة كاحدة دكلة اإلسبلـ(.)1
كالحزب تكتؿ سياسي يقكـ عمى الفكرة اإلسبلمية فيك ليس تكتبلن كينكتيان كال تكتبلن عمميان كال تعميميان
كليس تكتبلن لؤلعماؿ الخيرية فالفكرة اإلسبلمية التي يتبناىا تتجسد في أفراده لدعكة األمة لتبنييا
كزرعيا في كاقع الحياة كالمجتمع فيدفو حمؿ الدعكة ليعيش المسممكف حياة إسبلمية في دار
()2

اإلسبلـ في ظؿ دكلة الخبلفة ،لذ يجب أف يبايعكه عمى السمع كالطاعة

.

كيحؽ لمخميفة تبني ما يراه مناسبان كيجب تنفيذ ما يتبناه مف أحكاـ شرعية كتصبح ىذه األحكاـ
()3

كاجب التبني مف المسمميف ،فالتبني مباح لمخميفة

.

كبما أف الخميفة ىك النائب عف الحاكـ الحقيقي (كىك اهلل جؿ جبللو) كىك المسؤكؿ عف كؿ شيء
في الدكلة اإلسبلمية كما كاف الرسكؿ (ص) عندما أنشأ أكؿ دكلة إسبلمية قبؿ أكثر مف  14قرنان،
أم أف الحكـ في الدكلة اإلسبلمية حكـ فردم .كالحزب ضد الديمقراطية ،ألف ىذا المفيكـ غير
منبثؽ عف العقيدة اإلسبلمية" ،فالحكـ كالرئاسة كالقيادة باإلسبلـ فردية كىذا ىك حكـ الشرع كال

يجكز أف تككف جماعية كىذا ىك الكاقع التاريخي كالكاقعي كالعقمي"

()4

.

كما أف الحزب يعتبر الجياد مفركضان عمى المسمميف حتى تقكـ الساعة ،فيجب أف ينيض
المسممكف لمجياد تحت راية الحاكـ المسمـ ميما كاف فاج انر أك صالحان ،كسكاء يحكـ بحكـ اإلسبلـ
أـ بحكـ الكفار ،أـ عميبلن لدكلة كافرة ،ففي كؿ الحاالت يجب عمى المسمميف أف يقاتمكا الكفار

تحت راية الحاكـ فاسقان أك جائ انر أك فاج انر.)5(...

()1

الدكسية سؤاؿ كجكاب صفحة 196

()3

الدستكر ،ص.11،1963

()5

الدكسية ،إزالة األتربة ،ص ،110طبعة معتمدة.1964 ،

()2

العبيدم جدكع ،الحزب ،ص( 114أنظر حزب التحرير ص.)1985 ،5

()4

الدكسية ،ص94
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–

كيعتبر الحزب استخداـ السبلح كف انر كطريقة ،ألف عمؿ الحزب ىك حمؿ الدعكة كنشرىا مف خبلؿ
الطريؽ السياسي كما فعؿ الرسكؿ حيف حمؿ الدعكة ثماني سنكات كطمب النصرة حتى السنة الثالثة
عشرة لمبعثة كلـ يفكر في حمؿ السبلح .لذا سار الحزب في حمؿ الدعكة منذ

 1961-1952أم

تسع سنكات كطمب النصرة حتى سنة  1963مترسما طريؽ النبي في الدعكة .فيدؼ الحزب أذان
حمؿ الدعكة كالجياد كأخذ الحكـ طريقة كما فعؿ الرسكؿ (ص) ،كأما الجياد فيك كالقياـ بفرض
الصبلة يقكـ بو أفراده تحت راية أم أمير فيك ليس منظمة قتالية ،كأما أخذ الحكـ فيك مستعد أف
يضطمع بأعبائو حيف يتيسر لو مف يسممو إياه ممف يطمب منيـ النصرة .ىذه ىي طريؽ الحزب
كىذا ىك عممو فيك مكجكد إلقامة حكـ اهلل في األرض كالقضية ىي قضية اإلسبلـ عف طريؽ حمؿ
الدعكة اإلسبلمية عبر الطريؽ السياسي ،كالعمؿ السياسي كحده سيأخذ الحكـ ليككف طريقو كال
()1

يعمؿ غير ذلؾ مطمقان

.

اإلطار النظري:
قكم في
تأثير ه
ما نبلحظو في ىذه الفترة ،ىك اتساع تأثير الحركات اإلسبلمية كفكرىا ،إذ أصبح ليا ه
قطاع شعبي كاسع في المنطقة العربية كاإلسبلمية ،كىذا ما دفع العديد مف الكتاب كالباحثيف نحك

التركيز عمى ىذا الجانب كبخاصة الفكر اإلسبلمي الذم يعد قريبان مف الفكر العمماني ،فقد كثر
الحديث عف الطيطاكم كاإلماـ محمد عبده ،كالشيخ محمد رشيد رضا ،كالككاكبي ،كىناؾ ندرة في
تناكؿ الحركات كاألفكار اإلسبلمية التي استندت في مصادرىا عمى اإلسبلـ كما كاف زمف النبي
كمحاكلة تطبيؽ ما كاف في تمؾ الفترة عمى الكاقع المعاش حاليان.
كفي ىذه الممحة التاريخية المختصرة سنكضح أف الثكرات كالحركات الجماىيرية قد شكمت أحداثان
تاريخية معاصرة ميمة في الكطف العربي كاإلسبلمي ،فمنذ الربع األخير مف القرف الثامف عشر

()1

النبياني ،الدكسية ،أسئمة كأجكبة ،سنة  ،1969ص196
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طرح مشركع إسبلمي جديد عبر الدعكة الكىابية في الجزيرة العربية التي استطاعت السيطرة عمى
شبو الجزيرة ،كطبقت أفكارىا عمى الكاقع عاـ 1817-1740ـ

()1

.

ككذلؾ الحركة السنكسية التي طبقت اإلسبلـ في مناطؽ كاسعة مف جنكب ليبيا ،ككانت ىي القائدة
الفعمية لممقاكمة المسمحة ضد االستعمار ،ككذلؾ الحركة الميدية التي قادت الثكرة كطبقت حكـ
اإلسبلـ في السكداف ،كحركة عبد القادر الجزائرم ،كالتي أقامت حكـ اإلسبلـ كسيطرت عمى عدة
مناطؽ ،كثكرة الخطابي في المغرب كالتي حررت مناطؽ كاسعة في المغرب كطبقت حكـ الشرع
كىناؾ العديد مف االنتفاضات كالثكرات التي قامت تحت قيادات إسبلمية في فمسطيف كالعراؽ
كأرتيريا يكعماف كاليمف إضافة لعدد مف الثكرات في اليند كجاكرتا كالقكقاز كتركستاف كايراف التي
()2

انتصرت لثكرتيا عاـ1979ـ

.

كما نبلحظو مف ىذه الثكرات أنيا كانت حركات تحرر كطني كتصديان لبلحتبلؿ عبر المقاكمة ،كفي
نفس الكقت محاكلة اإلصبلح كنيضة لؤلمة في الكقت نفسو عبر أفكار كسياسات عمماء قادكا ىذه
الثكرات في تمؾ المرحمة.
كشيء آخر يضاؼ في ىذا السياؽ أف ىذه الثكرات كانت تنتصر داخميان كتثبت نفسيا ثـ تنشب
النزاعات الداخمية فيما بينيا نتيجة لمعكامؿ الخارجية األخرل (األجنبية) األمر الذم يؤدم إلى
ىزيمة ىذه الثكرات رغـ صدقيا كشجاعتيا كعمميا كمحاكالتيا تطبيؽ اإلسبلـ القائـ عمى العدؿ
كالبساطة ،كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو لماذا كانت تفشؿ كؿ ىذه الحركات بثكراتيا كأفكارىا؟ ...ىؿ
السبب ىك التدخؿ الخارجي ،أـ السبب داخمي يتعمؽ بصراعاتيا الداخمية كعدـ كحدتيا كالغكص في
تفاصيؿ خبلفاتيا الداخمية بدالن مف البحث في جكانب المقاء كالكحدة؟ كلماذا كانت التجزئة سمة
مشتركة لكؿ ىذه الحركات؟

()1
()2

شفيؽ ،منير ،1991 ،ص.13
بيكمي ،1987 ،ص 35
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أليست عقمية ىذه القيادات الباحثة عف مصالحيا الخاصة كالذاتية ،ىي السبب الرئيسي في كؿ ىذه
اليزائـ ،فجميع ىذه الحركات كالثكرات كانت تدعك لمعكدة لؤلصؿ (القرآف كالسنة) كفتح باب
االجتياد ،ما أتاح فرصة لتعدد ىذه الحركات ،ككانت كؿ حركة مف ىذه الحركات تحاكؿ جاىدة
إتباع أساليب جديدة تختمؼ عف األخرل لمحاكلة إقناع نفسيا بكجكدىا مثؿ القسكة كالشدة أك
انحرافيا عف مسارىا الحقيقي كالتكجو لقتاؿ خصكميا مف المسمميف .أليس التخمؼ الذم ساد ىك
مف العكامؿ األساسية الداخمية التي أدت إلى ما أدت إليو كالى يكمنا ىذا؟ فكؿ شيء يقاس
بالنتائج ،فالنتائج كاضحة كاالنقسامات في الدكلة اإلسبلمية قديمة كمتعددة كما حدث لمخبلفة
العباسية في بغداد ،كالفاطمية في مصر ،كاألمكية في األندلس ،األمر الذم حكؿ الخبلفة الراشدة
()1

إلى ممؾ عضكض منذ بداية الحكـ األمكم

.

كمف الجدير بالذكر أف العديد مف العمماء أرجعكا سبب اليزائـ كاالنحطاط إلى فصؿ الديف عف
السياسة كعدـ إتباع مبادئ اإلسبلـ كتعاليمو كشرعو في الحياة كالحكـ كما ينبغي ،أم بمقدار
()2

انحراؼ األمة عف تعاليـ الديف يككف االنحدار كالفساد كالفكضى

.

كتفرؽ كممة العمماء كعدـ
كىناؾ مف ع از ىذا االنحطاط إلى انقساـ المسمميف لدكؿ متنازعة،
ٌ

تحمميـ مسؤكلية تكحيد األمة ،إذ أف ىذا ىك المصدر األىـ في ضعؼ أمة المسمميف أماـ أعدائيا

كتسرب الفساد كالفكضى(.)3
كيتحدث عبد الرحمف الككاكبي عف انقساـ المسمميف كانحطاطيـ كنراه يشدد عمى عامؿ االستبداد
السياسي كحكـ الفرد كغياب الشكرل باعتباره السبب الرئيسي في االنحراؼ عف تعاليـ اإلسبلـ ،إذ
أدل إلى التخمؼ كالضعؼ ،فالجميع يجمع عمى ضركرة العكدة لئلسبلـ األصيؿ (القرآف كالسنة)
كفتح باب االجتياد ،كعدـ التقيد بالفتاكل كعمى ضركرة العمؿ الجاد كالمنظـ كالمخطط كاالحتفاظ
بالركح الجيادية كتشجيع البحث في العمكـ التجريبية كالرياضية كالتأكيد عمى الشكرل في الحكـ عبر
()1

المكدكدم ،1978 ،ص123-99

()3

األفغاني ،جماؿ الديف ،1968 ،ص362

()2

التؿ ،حسف ،1970 ،ص40
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دستكر خاضع لؤلمة كمراقبتيا كحقيا في تغيير الكالة كمحاربة البدع كالخزعببلت كاالستفادة مف كؿ
العمكـ التي تستفيد منيا األمة كبخاصة إنجازات كتقنيات الغرب ،عممان أف العمماء استثنكا مف العمكـ
ما يسمى بالعمكـ اإلنسانية ،ألنيا تعبر عف نظره لئلنساف كالحياة فيي ليست عممان بالمعنى الدقيؽ
لمكممة

()1

.

ككفقان لمسيرة الفكر السياسي اإلسبلمي التي مرت في ثبلث مراحؿ أكليا منذ منتصؼ القرف السابع
الميبلدم إلى نياية القرف العاشر كشيدت ىذه المرحمة انتصارات إسبلمية كاسعة ،ككانت مصرة
عمى عدـ فصؿ الديف عف السياسية داخميان كخارجيان كجاءت بعدىا مرحمة انتقالية امتدت لمقرف
التاسع عشر كجرل فييا فصؿ الديف عف السياسة أم في األمكر الخارجية فقط.
كجاءت المرحمة األخرل كىي الحديثة كالمعاصرة حيف ظيرت مدارس كاجتيادات كثيرة كآراء
انتشرت كاتخذت مكقفان كسطيان معتدالن بيف أصكلية إسبلمية متشددة ،كليبرالي

ة إسبلمية تستعد

لمتعامؿ مع اآلخر كتعترؼ بو ،كال تمانع مف فصؿ الديف عف الدكلة لكنيا ال تقبؿ بتطبيؽ ىذا

المكقؼ عمى الصعيد الداخمي(.)2
إف معظـ الباحثيف في تاريخ الفكر السياسي اإلسبلمي متفقكف عمى أف األفكار اإلسبلمية المتصمة
بالدكلة كالعبلقات الخارجية ما ىي إال انعكاس لطريقة بمكرة الدكلة اإلسبلمية األكلى إلى حيز

الكجكد كالنجاح الذم تحقؽ في بناء دكلة إسبلمية في غضكف فترة قصيرة مف قبؿ المسمميف.
فقد كانت األمة في البدء مجمكعة قبائؿ بقيادة الرسكؿ (ص) حتى كفاتو عاـ

622ـ ،لكف

المسمميف كبعد حكالي القرف نجحكا في القضاء عمى اإلمبراطكرية الفارسية كاستكلكا عمى مناطؽ
اإلمبراطكرية البيزنطية حيف سيطركا عمى منطقة تمتد مف اسبانيا غربان إلى شبو القارة اليندية شرقان،
مما أدل إلى تصادـ الدكلة اإلسبلمية مع اإلمبراطكريات المحيطة بيا عمى قاعدة الجياد المبرر
دينيان ،ألف الناس يؤمنكف بأف الدكلة اإلسبلمية مكجية إلييا كىذا يتطمب طاعة اهلل كالرسكؿ كأكلي
()1
()2

التميمي ،أسعد بيكض ،ب.ت ،العقيدة اإلسبلمية ،ص.86
بيمكؿ ،رجاء ،مف الجياد إلى التعايش ،ص.13
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األمر مف بعد الرسكؿ مقابؿ جزاء مف اهلل لممؤمنيف في الدنيا كاآلخرة" ،أم أف اليكية السياسية
تتحدد في األساس الديني كليس في أساس االنتماء القبمي ،إذ أف العبلقة بيف القبيمة كاإلسبلـ
()1

شائكة كمعقدة ،كلـ ينتصر اإلسبلـ عمى القبيمة ،كىذا سبب رئيسي في تخمفنا اآلف"

()1

المصدر السابؽ ،ص 86
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الفصل األول
 1.1مقدمة:
منذ نشكء حزب التحرير حتى اآلف ظيرت العديد مف الجماعات الدينية ،كالتي عرفت بأنيا
جماعات إسبلـ سياسي ،رغـ أنيا تختمؼ مع بعضيا في األسمكب الكاجب إتباعو لتحقيؽ أىدافيا
كبرامجيا ،كالذم يصب في إقامة مجتمع إسبلمي بصكرتو السمفية التقميدية ،حيث تككف الشريعة
اإلسبلمية ىي أساس الحياة العامة كصاحبة السيادة العميا في المجتمع كالدكلة ،فشعار "اإلسبلـ ىك
الحؿ" ىك شعار مشترؾ بينيما رغـ تبايناتيا في األسمكب ،كىذا مثبت في بيانات ىذه الحركة
كأدبياتيا ككتبيا ،كرغـ أنو شعار يتسـ بالعمكمية لكنو ييدؼ إلقامة مجتمع إسبلمي كدكلة إسبلمية.
كلمكصكؿ إلقامة الدكلة اإلسبلمية تتبع ىذه الجماعات الدينية أسمكبيف:
األسموب األول :عبر الدعكة الحسنة كتعزيز الثقافة الدينية لممجتمع عبر الفرد كاألسرة فالجماعة ثـ
المجتمع فالدكلة كذلؾ عبر المؤسسات العامة كالمساجد كمختمؼ كسائؿ اإلعبلـ ،كالجمعيات
الخيرية كمدارس تحفيظ القرآف" ،كىذه الجماعات ال تخطط لمكاجية السمطة بمفيكـ ثكرم انقبلبي،
بؿ تتعامؿ معيا بالحكار كالتعاكف".
األسموب الثاني  :عبر المجكء لمعنؼ كالتحريض عميو لمكاجية السمطة ،ألنيا في اعتقادىـ ليست
إسبلمية كال تطبؽ شرع اهلل كمف ىنا يحصؿ تكفير لمسمطة كالمجتمع ،كيمجاؤف الى الجياد لقياـ
الدكلة اإلسبلمية.
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كعبر ىذيف األسمكبيف تتحدد أىمية ىذه الحركات كتأثيرىا في مجمؿ األكضاع السياسية

كاالقتصادية كاالجتماعية(.)1
كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف تقبؿ األنظمة كالمجتمعات العربية لؤلسمكب األكؿ ىك األفضؿ مقياسان
لممكقؼ مف الحركات كجماعات العنؼ كالتشدد السياسي كىذا ما ساعد عمى عمؿ جماعات
األسمكب األكؿ بالعمؿ العمني عبر جمعياتيا كأنشطتيا الثقافية المتعددة ،كتصبح ىناؾ عبلقات
حميمة بينيا كبيف أجيزة األنظمة العربية كاإلخكاف المسمميف مثبلن في مراحؿ سابقة ،كأما ما يخص
الحركات المتشددة سياسيان ،فإف األنظمة تسعى لعزليا كمكاجيتيا كعدـ السماح ليا بالعمؿ العمني
كعمى قاعدة أف أفكارىا ىدامة كتسعى إلى السمطة بأسمكب انقبلبي.
كمف ىنا كثر الحديث مف الجماعات العمنية ذات الطابع السممي كاتسعت أدبياتيا كمجاالتيا مقابؿ
ندرة الكتابة عف الجماعات الممنكعة حزب التحرير كالذم يصعب الحصكؿ عمى كتاباتو كأدبياتو،
كلذا اخترت الكتابة حكؿ حزب التحرير كمكاقفو مف الصراع العربي اإلسرائيمي كتأثير مبادئو الفكرية
كالسياسية مف الصراع ،كتجاه القضية الفمسطينية.

 2.1مشكمة الدراسة:
تتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ مكقؼ حزب التحرير مف الصراع العربي اإلسرائيمي كبخاصة بما
يتعمؽ بالقضية الفمسطينية.
فالحزب يعدىا قضية إسبلمية كممكان لجميع المسمميف ،كأف تحريرىا لف يحدث إال بإقامة دكلة
الخبلقة الراشدة اإلسبلمية ،عبر طريؽ كنيج يتبعو الحزب فك انر كسياسة يؤدم إلى تحكيؿ مناطؽ
العالـ كميا إلى نظاـ إسبلمي.

()1

البغدادم ،1999 ،ص117
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كيؤكد الحزب أنو غير معني بفمسطيف سكاء احتمت أـ تحررت،ألف عممو ىك الدعكة اإلسبلمية إلى
أف تعكد الخبلفة عمى رأس الدكلة اإلسبلمية ،كمف ىنا ال يرل الحزب أف ىناؾ جدكل مف الكفاح
المسمح أك الجياد المادم لتحرير فمسطيف أك غيرىا قبؿ قياـ الخبلفة الراشدة.
مر عمى تشرد
كىذا المكقؼ مثير لمجدؿ ،ألف ىذه الرؤية غير عممية كال مكضكعية كال كاقعية ،إذ ٌ

ىذا الشعب ما يقارب القرف كال بد مف استخداـ كؿ الكسائؿ المتاحة بما فييا الكفاح المسمح لتحرير

فمسطيف كاعادة أىميا ،كقد أسيـ الباحث بنفسو في العمؿ الكطني منذ

1967ـ كبكؿ أشكاؿ

النضاؿ ،كعمى رأسيا الكفاح المسمح ،ككجد فيو إحدل الكسائؿ الفاعمة لتحقيؽ اليدؼ السياسي.كقد
أثبت التجارب أف الشعكب تحررت عبر كفاحيا بكؿ الكسائؿ المتاحة كاألمثمة عمى ذلؾ متعددة كما
حدث في فرنسا أباف الغزك ألماني كفيتناـ أباف الغزك األمريكي خير شاىد كدليؿ عمى ذلؾ.

 1.3أسئمة الدراسة:
كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتجيب عمى السؤاؿ الرئيسي األتي:
إلى متى سينتظر الشعب الفمسطيني المشرد عودة الخميفة عمى رأس الدولة اإلسالمية ؟ وىذا
السؤال سيقودنا إلى عدة أسئمة فرعية وىي:
كلنتمكف مف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يتكجب اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
.1

ىؿ الخبلفة ىي الشكؿ كالشرط الكحيد لتحرير فمسطيف كاعادة الشعب الفمسطيني إلى كطنو؟

.2

ك ىؿ ىناؾ نص تشريعي يحدد شكؿ الحكـ ك النظاـ السياسي في اإلسبلـ؟

.3

لماذا يعمؽ حزب التحرير كؿ شيء عمى الخبلفة كيجعؿ إعادتيا غايتو كىدؼ دعكتو عبر
طمب النصرة ك االنقبلب؟

.4

ماذا أنجز حزب التحرير عمى صعيد تحرير فمسطيف كاعادة الخبلفة منذ نشأتو لآلف ،كىؿ
المبادئ المتصمة بيذه المكاضيع مسائؿ كاقعية؟
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.5

ماذا قدمت الشعارات المرفكعة باسـ اإلسبلـ لمشعكب العربية كاإلسبلمية ..ىؿ قدمت برامج
كاضحة كمحددة لممستقبؿ ؟

.6

أليس مف حؽ ىذا الشعب النضاؿ بكؿ الكسائؿ المتاحة بما فييا الكفاح المسمح السترداد
أرضو كفقان لما أقرتو المكاثيؽ الدكلية ؟

 4.1أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في النقاط اآلتية:
 - 1في الجانب النظرم :ستتعرض الدراسة لبعض مكاقؼ حزب التحرير الفكرية كالسياسية
كالعديد مف القضايا ذات االىتماـ المشترؾ لدل شعبنا الفمسطيني كالعربي كحتى العالمي
كبخاصة ما يتصؿ بمكاقفو مف الصراع العربي اإلسرائيمي.
 - 2تقديـ بعض المسائؿ العممية الجديدة كالتي تسيـ في تطكير المعرفة اإلنسانية ،إذ أف ىناؾ
قمة مف الباحثيف ممف تناكلكا في أبحاثيـ بعض األجزاء المتصمة بحزب التحرير.
 - 3في الجانب العممي :نعتقد أف ىذه الدراسة ستعطي مساحة اكبر لفيـ رؤية الحزب فك ار
كسياسة كطريقة لدل الباحثيف ،كفيمان أكثر مكضكعية لمعرفة نيج الحزب اتجاه الصراع
العربي اإلسرائيمي لمحاكلة حؿ المشكمة الجدية في نظر الباحث كىي مثار الجدؿ،التي تتعمؽ
بعدـ تحرير فمسطيف إال عبر الخميفة..ىذا إذا تمت قناعة اآلخريف بجدكل الدراسة ،أعني
أبناء حزب التحرير قيادة كأعضاء كالذيف ىـ جزء مف الحركة الكطنية كاإلسبلمية في الساحة
الفمسطينية كلو بصماتو الفكرية كالسياسية في العالميف العربي كاإلسبلمي.

 5.1أىداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف األمكر اآلتية:
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.1

تبياف التأثيرات المباشرة كغير المباشرة لمبادئ حزب التحرير كبخاصة فيما يتصؿ بالصراع
العربي اإلسرائيمي كرأييـ في القضية الفمسطينية.

.2

عرض كتحميؿ لبعض المبادئ الفكرية كالسياسية لحزب التحرير لمناقشتيا كتحميميا لمعرفة
تأثيرىا في الصراع العربي اإلسرائيمي.

.3

بمكرة دراسة عممية كعممية في بحث تكثيقي ألفكار حزب التحرير كسياستو نابعة باألساس
مف ضركرة معرفية كمف الحاجة إلى قراءة عممية ليذه المبادئ.

.4

إعطاء مساحة كاسعة لممناقشة في ىذه المسائؿ كبخاصة في مسألة القضية الفمسطينية التي
يجب عمى شعبنا االنتظار لمدكلة اإلسبلمية كظيكر الخميفة كفقان لرأم الحزب.

.5

الطمب مف أعضاء الحزب الذيف ىـ جزء مف النضاؿ الفمسطيني إعادة النظر في العديد مف
المكاقؼ التي ال تتبلءـ مع ىذا الزماف ،كما كاف قبؿ

 12قرف ال يصمح تطبيقو ىذا اليكـ

كما يركف.
.6

البحث عف طرؽ لجمع ىذه األحزاب لممناقشة كالحكار لمكصكؿ لقكاسـ مشتركة اتجاه قضايا
الشعكب العربية كاإلسبلمية بدال مف التعصب كالتزمت.

 6.1مسممات الدراسة:
 حزب التحرير حزب أساسي كفاعؿ كلو تأثير في المنطقة العربية كاإلسبلمية. حزب التحرير السباؽ في كضع دستكر كتبني أحكاـ شرعية في المعامبلت كأسمكب الحكـكالقضاء كالنكاحي االجتماعية كطرح أحكاـ شرعية كبصكرة متجددة.
 لمحزب آراء فكرية كسياسية في المكاثيؽ كالمعاىدات كقضايا ذات مثار لمجدؿ كالخبلؼ .كلـتكف مكجكدة لدل حركات اإلسبلـ السياسي كاألحزاب اإلسبلمية األخرل.
 الحزب رفض العمؿ مع اإلخكاف المسمميف ،ألنو كجد نيجيـ يختمؼ عف طريقة الحزب،ألف لو طريقة خاصة لمكصكؿ إلى الحكـ لبناء الدكلة اإلسبلمية كاعادة الخبلفة.
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 حزب التحرير جزء ال يتج أز مف حركات اإلسبلـ السياسي رغـ االختبلؼ في الفكر كالنيجكالطريقة ،فيك ال يؤمف بالعنؼ كال بالجياد قبؿ بناء الدكلة اإلسبلمية كما كانت في عيد
الرسكؿ (ص).

 7.1معوقات الدراسة:
لقد تعرض الباحث لمعكقات عديدة يمكف إجماليا عمى النحك األتي- :
.1

عدـ تكفر أدبيات حزب التحرير اإلسبلمي بشكؿ سيؿ لندرتيا في المكتبات العامة.

.2

عدـ كجكد أبحاث كدراسات عديدة حكؿ حزب التحرير تتناكؿ مبادءه الفكرية كالسياسية ،اذ
أف ىناؾ العديد ممف تعرضكا لمكاضيع جزئية تتصؿ بمبادئ الحزب.

.3

كاجو الباحث صعكبة في الحصكؿ عمى األدبيات الخاصة بالحزب (مثؿ الدكسيات أسئمة
كأجكبة ،كازالة األتربة عف الجذكر ،كبعض األدبيات األخرل) ألنيا تخص النخبة القيادية
في الحزب كليست متداكلة .

.4

لقاء كاحدان).
كاجو الباحث صعكبات في إنجاز مقاببلت مع بعض قيادات الحزب (كقد حقؽ ن

 8.1مبررات الدراسة:
.1

باإلضافة لممبرر المعرفي كالعممي المكضكعي لمدراسة،فيناؾ مبررات تدفع الباحث نحك ىذه
الدراسة،كىي الحاجة لتبياف فكر الحزب كسياستو كالقاء الضكء التحميؿ عمى ىذا المكضكع
الذم يعد مكضكع البحث األساسي كحاجة ماسة لممعرفة كالتقييـ مف أجؿ تنكير صناع
القرار في الحزب أك المعارضة بيذه المعمكمات كالتحميبلت ،ألف لمحزب طريقة خاصة
لمكصكؿ إلى الحكـ ،كقد تبنى أحكامان شرعية ،كلو دستكر أسمكب لمحكـ كالقضاء ،كليذه
األفكار تأثير كبير عمى رؤية الحزب اتجاه القضية الفمسطينية كالصراع العربي اإلسرائيمي.
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.2

عدـ تعرض كثي مف الكتاب كالباحثيف لدراسات حكؿ حزب التحرير بشكؿ تفصيمي ،كما
جرل التعرض لو يختص بجكانب معينة كجزئية.

.3

حرص الباحث عمى أف تككف ىذه الدراسة حاف انز لمكتاب كالباحثيف كي يتناكلكا ىذا المكضكع
الذم يعده الباحث ميمان لؤلسباب آنفة الذكر لمتغطية الشاممة بخاصة في ظؿ المد اإلسبلمي
كتراجع الحركة الكطنية الفمسطينية كالعربية كفي ظؿ الخبلفات كالصراعات بيف أطراؼ
الحركات اإلسبلمية التي تعتمد الشريعة كالعقيدة اإلسبلمية ...عمى الرغـ مف أف الممارسات
عمى األرض تشير الى كجكد فجكة كبيرة بيف النظرية كالتطبيؽ.

 9.1حدود الدراسة:
 الحدكد المكانية :الحدكد المكانية ليذه الدراسة ستككف فمسطيف كاألردف بحكـ أف الحزب نشأكانطمؽ مف ىذا المكاف (القدس) باإلضافة لدكؿ الطكؽ.
 -الحدكد الزمانية :الحدكد الزمانية لمدراسة ستبدأ منذ عاـ

1967ـ كلغاية انتفاضة األقصى

عاـ  2000ـ لما ليذه الفترة مف أىمية في تاريخ قضيتنا الفمسطينية كمكضكع الدارسة كىذا ال
يمنع مف طرح العديد مف المسائؿ التي تتصؿ بالحزب منذ النشأة عاـ 1952ـ كلغاية اآلف،
لما ليذا االرتداد مف أىمية ليذه الرسالة.

 10.1منيجية البحث:
سيستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج التاريخي كالمنيج الكصفي التحميمي ،فدراسة الماضي
ميمة لمعرفة الحاضر كالمستقبؿ ،فاألحداث الكثيرة كالظكاىر المتعددة التاريخية أثرت في مجمؿ
األفكار السياسية كاأليديكلكجية لجميع األحزاب كالحركات اإلسبلمية كغيرىا ،كبخاصة منذ نشكء
أكؿ دكلة إسبلمية في عيد النبي (ص) ،كالمراحؿ التي مرت بعد مرحمة الدكلة اإلسبلمية األكلى
مرك انر بالخبلفة كالفتف التي حصمت ،ككؿ ىذا أثر كال يزاؿ يؤثر كلو انعكاساتو الفكرية كالسياسية
مجسدة في سمككيات كىذه الحركات اإلسبلمية ،كنيجيا سيستخدـ الباحث منيج تحميؿ المضمكف
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بيدؼ اكتشاؼ ما يمكف أف يساعدنا عمى فيـ حاضرنا لنستطيع التنبؤ بما سيحصؿ في المستقبؿ،
كعبر ىذه المناىج نستطيع تحميؿ ما نستطيع مف األفكار كاالتجاىات كالممارسات لدل حزب
التحرير الذم ىك مكضكع الدراسة.

 11.1األدوات المستخدمة:
اعتمد الباحث بالدرجة األساسية عمى أدبيات حزب التحرير اإلسبلمي كنشراتو كبياناتو (كىي غير
متكفرة بسيكلة) خاصة تمؾ األشياء األساسية منيا كالدكسيات كالعديد مف أدبيات الحزب.
سعتمد الباحث عمى المراجع كالكثائؽ كالدراسات السابقة التي ىي ضئيمة قياسان لمكضكع بحثنا.
كما استخداـ الباحث أسمكب المقابمة التي ىي كاحدة مف طرؽ جمع المعمكمات لدل بعض قيادات
الحزب ،فالمصادر األكلية كالثانكية ىي األساس التي سيستند إلييا الباحث في بحثو.

 12.1الدراسات السابقة:
 1.12.1تنويو:
ىناؾ عدد قميؿ مف األبحاث كالدراسات التي تناكلت مكضكع حزب التحرير اإلسبلمي كمعظـ مف
كتبكا عف أفكار الحزب كسياساتو تناكلكا أجزاء عامة كمختصرة عف ىذا الحزب ،كفي ىذه الدراسات
سنحاكؿ تكضيح ما كتب عف ىذا المكضكع بشيء مف االختصار ،مع محاكلة أف ال يككف عمى
حساب جكىر المكضكع كسنتعرض لؤلشياء كالمكضكعات التي قامت ىذه الدراسات بالكتابة فييا
كبحثيا ،كالقضايا التي لـ يتـ بحثيا في ىذه الدراسات ،لمكتابة حكليا إليصاؿ القارئ إلى صكرة
كاضحة عف ىذه الدراسة،أما الدراسات السابقة فسيتعرض الباحث لممكضكعات اآلتية:
 تحديد الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة الحالية. تحديد الجديد في الدراسة الحالية الذم لـ يجر التطرؽ لو في السابؽ. تحديد اليدؼ مف الدراسة السابقة كمكاف إجرائيا.17

 تحديد أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحثكف. )1دراسة جواد النتشة ،قراءة في فكر حزب التحرير اإلسالمي ،الطبعة األولى:2007 ،
كاف ىدؼ ىذه الدراسة تعريؼ الجانب الفقيي كالعممي الشرعي عند حزب التحرير اإلسبلمي كرؤية
الحزب السياسية كفيمو لمدكلة اإلسبلمية ،كطريؽ الكصكؿ إلييا كرؤيتو لدار الكفر كدار اإلسبلـ،
كمسألة التبني عبر أراء فقييو ،كرؤيتو لمعمـ كالعمماء كالجمعيات.
اإللزاـ بالتبني :يؤكد الباحث أف التبني عند الحزب يحافظ عمى الكحدة الفكرية كالكيانية لمحزب كلك
سمح الحزب بتعدد اآلراء لقضى عمى كحدتو الفكرية كالكيانية ،كألصبح أجنحة كأحزابان ،كلتعددت
طريقتو ،كلحصمت صراعات داخمية.
أكدت الدراسة أف ىناؾ أخطاء في العقيدة لدل الحزب كبخاصة في فيـ نكع األدلة المكصمة
لبلعتقاد كىذا ناتج عف قمة عمـ ،غير أنو ينبغي أف يعمـ أف الحراـ ىك االعتقاد كليس مجرد
التصديؽ ،فالتصديؽ ال شيء فيو كىك مباح ،كلكف الجزـ ىك الحراـ ،كفي الكتاب استعراض لمعديد
مف الفتاكل التي خالفت النصكص الشرعية ،كإباحة النظر إلى العكرات سكل السكأتيف ،كرؤية
عكرات األرحاـ المغمظة كاباحة تقبيؿ األجنبية بغير قصد الزنا ،كاباحة رؤية أفبلـ خبلعة ...الخ.
كحكؿ الجمعيات الخيرية عند الحزب فيي شيء محرـ،ككذلؾ النقابات،ألف ىذه مف خصكصيات
الدكلة اإلسبلمية ،كاالستعمار كراء ىذه الجمعيات ،كبينت الدراسة أف ىناؾ ضعفان لدل الحزب في
عمـ الحديث.
وخمص مؤلف الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 مطالبة شباب الحزب بإصبلح الخمؿ مف داخؿ الحزب في أبكاب العقيدة كالفقو. بعد االستعراض تبيف أف الحزب بعيد عف أصكؿ العمـ الشرعي يبعدان يمنعو مف التأىؿ لمحكـفي قضايا األمة كالحكـ في الجكانب العقائدية كالفقيية كالسياسية لؤلمة.
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 )2دراسة إياد البرغوثي ،األسممة والسياسة في األراضي الفمسطينية المحتمة ،مركز رام اهلل
لدراسات حقوق اإلنسان ،الطبعة الثانية:2003 ،
تعد ىذه الدراسة التحميمية مبكرةن في فمسطيف حيف كانت السباقة في التكثيؽ كالتحميؿ كالنقد العممي
لمتطكرات التي شيدىا المجتمع الفمسطيني عمى طريؽ أسممة المجتمع عبر األحزاب كالحركات،
كفيما يخص البحث ،فقد تطرؽ الباحث في ىذا الكتاب لممكضكعات اآلتية عف حزب التحرير
اإلسبلمي عنكاف بحثنا :حزب التحرير اإلسبلمي ،التأسيس ،حزب التحرير كالنظاـ األردني ،حزب
التحرير ك ـ.ت.ؼ ،حزب التحرير كالقضية الفمسطينية.
في مرحمة التأسيس يؤكد المؤلؼ أف الحزب فمسطيني النشأة ثـ امتد لمدكؿ العربية كاإلسبلمية
كعمؿ بصكرة شبو عمنية ككاف نشاطو في المناطؽ الفقيرة بفمسطيف ،كلـ يختمؼ في تركيبتو كثي انر
عف جماعة اإلخكاف المسمميف ،ككاف متشددان في مبادئو كعنده مركزية شبو مطمقة ،كاعتمد الحزب
عمى العمـ كالمنطؽ في تفسيره لمديف.
أما عبلقة الحزب باألردف فيي ترتكز عمى عدـ الثقة نتيجة اليديكلكجية الحزب االنقبلبية التي ال
تؤمف بالعمؿ في المؤسسات كالنقابات كالجمعيات ،كال تؤيد المظاىرات ،كمف أسباب عدـ الثقة بيف
الحزب كنظاـ الحكـ في األردف أف الحزب اىتـ بتنظيـ الضباط في الجيش ذاؾ الذم يعد خطان
أحمر لدل النظاـ.
كتطرقت الدراسة لمبادئ حزب التحرير كعمى رأسيا اإلسبلـ العقيدة الكحيدة التي يتبعيا أما المبادئ
غير اإلسبلمية (الرأسمالية كالشيكعية كاالشتراكية) فيي فاسدة ألنيا مف صنع اإلنػساف ،كتطرؽ
الباحث إلى أف العالـ مقسـ إلى دار اإلسبلـ كدار الكفر.
كأشار المؤلؼ إلى أف ىدؼ الحزب تكمف في محاكلة إنياض األمة اإلسبلمية مف االنحدار
كتحريرىا مف أفكار الكفر كأنظمتو كالعمؿ عمى إعادة الخبلفة اإلسبلمية لتطبيؽ الشريعة كنقؿ
الدعكة اإلسبلمية إلى غير المسمميف في العالـ.
19

كتكضح الدراسة أف الحزب أدخؿ نفسو في عدة مشاكؿ عندما قاـ بالبحث بالتفاصيؿ الدقيقة
لميمات الدكلة اإلسبلمية مف ناحية جيازه اإلدارم كسياستو الخارجية حتى أنو لـ ينسى كيفية
إعطاء إشارات المركر لمسياح الذيف سيزكركف في المستقبؿ ،باإلضافة لمتكتيؾ الذم اتبعو في نشر
مبادئو كالمستميـ مف الطريؽ الذم سمكو الرسكؿ محمد (ص) في نشر الدعكة كالتفريؽ بيف المرحمة
المكية كالمرحمة المدنية في حياة الرسكؿ (ص) دكف اعتبار لمفجكة الكبيرة في الزماف كالمكاف بيف
فترة الرسكؿ (ص) كاآلف.
كفيما يتصؿ بمكقفو مف القضية الفمسطينية ،فالحزب يرل أف فمسطيف ببلد إسبلمية محتمة يجب
تحريرىا ،ك تحريرىا مرىكف بقياـ الدكلة اإلسبلمية ،كيبقى الخبلؼ في كيفية الكصكؿ ليذه الدكلة
الف الحزب يتبنى أسمكب االنقبلب.
أما عف رأم الحزب في "ـ.ت.ؼ" فيك يعدىا مف صناعة الغرب ،كالمنظمة لف تصؿ إلى التحرير
ألنيا غير مبنية عمى عقيدة ،فالجياد لتحرير فمسطيف ىك مسؤكلية الخبلفة اإلسبلمية التي يسعى
الحزب لقياميا ،كال فائدة مف أم عمؿ قبؿ ذلؾ لذا فيك ضد النضاؿ حتى لك كاف سمميان.
 )3دراسة محمد اشتية ،الفكر السياسي لمحركات اإلسالمية ،الطبعة األولى ،1999 ،تجربة مصر
واألردن وفمسطين ،إصدار المركز الفمسطيني لمدراسات اإلقميمية:2000 ،
 اشتمؿ ىذا الكتاب عمى كؿ الحركات اإلسبلمية في مصر كاألردف كفمسطيف مف حيث النشأةكالتأسيس كمكاقفيا الفكرية كالسياسية تجاه العديد مف القضايا كىنا نتناكؿ الجزء الخاص في
مجاؿ بح تطرؽ المؤلؼ لتأسيس الحزب مف قبؿ الشيخ تقي الديف النبياني في القدس عاـ
1953ـ الذم تكفي في بيركت عاـ 1977ـ كاستمـ القيادة بعده الشيخ زلكـ.
 إف الحزب لـ يكف جماىيريان إذا قكرف باألحزاب كالحركات األخرل المتكاجدة في تمؾ الفترةبسبب محاربة النظاـ لو كبسبب سياستو التي تبدك غير كاقعية.
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مف ىنا يطالب الحزب كيعمؿ عمى ضركرة إحياء الخبلفة اإلسبلمية ،إذ إف ميمة الخميفة بناء ىذه
المؤسسات كنشر الدعكة كالحكـ حسب الشريعة ،فميمة الحزب أالف محصكرة فقط في ثنا عف
حزب التحرير في فمسطيف كالذم كتبو د .إياد البرغكثي ،ص.130
 العمؿ عمى عكدة الخبلفة التي قيضي عمييا مف قبؿ االستعمار األكركبي أثر سقكط دكلةالخبلفة العثمانية كما يرل الحزب.
 يعتبر الحزب أف الديمقراطية نظاـ كفر فمذلؾ يرفضيا كيرفض كجكد أية أحزاب سياسية غيرالقائمة عمى اإلسبلـ ،كيرل اشتراؾ المسمميف في أحزاب غير إسبلمية حرامان ألنيا أحزاب كفر
كتدعك إلى الكفر.
 لـ يشارؾ الحزب في أم نشاط يخص القضية الفمسطينية ،ألنو يرل أف ىذه الميمة ىي ميمةالخميفة في الدكلة اإلسبلمية ،لذا قاـ بتجميد نشاطو بعد احتبلؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية كيرل
أف نضاؿ الفمسطينييف يضر كال ينفع.
نتيجة لكؿ ىذه المكاقؼ الفكرية كالسياسية فقد خسر الحزب العديد مف مؤيديو مما يؤثر في كضع
الحزب بكصفو تنظيما.
 )4دراسة محمد عوض اليزايمة ،الفكر السياسي العربي اإلسالمي ،دراسة في الجانب
األيديولوجي ،الطبعة األولى:2007 ،
بينت الدراسة أف حزب التحرير حزب سياسي إسبلمي تقكـ دعكتو عمى كجكب إعادة الخبلفة
اإلسبلمية ،معتمدان الفكرة أداة رئيسية في التغيير ،كصدرت عف الحزب اجتيادات شرعية عديدة
كانت محؿ انتقاد العديد مف العمماء المسمميف.
كييدؼ الحزب كما ترل ىذه الدراسة إلى العمؿ عمى إعادة دكلة الخبلفة اإلسبلمية إلى الكجكد
حتى يعكد الحكـ بما أنزؿ اهلل ،كىناؾ العديد مف آراء الحزب التي ىي محط جدؿ كنقاش حاد.
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كيتميز الحزب بتركيزه عمى النكاحي الثقافية كاالعتماد عمييا في إيجاد الشخصيات اإلسبلمية أكالن
كاألمة اإلسبلمية آخ انر.
كترل الدراسة أف الحزب يغفؿ األمكر الركحية ،الف لدل اإلنساف غرائز إذا أيشبعت بنظاـ مف عند
اهلل أصبحت مسيرة بالركح كعدا ذلؾ فسيؤدم إشباعيا إلى شقاء اإلنساف.
أما مآخذ الباحث عمى الحزب فيي :مآخذ أيدلكجية مثؿ القضايا الدعكية،أم أف الحزب يركز عمى
النكاحي الفكرية كالسياسية كييمؿ النكاحي التربكية كالركحية كاعطاء العقؿ أىمية في بناء الشخصية
كالجكانب العقائدية ،كاعتماده عمى طمب النصرة لمكصكؿ إلى الحكـ كتخميو عف األمر بالمعركؼ
كالنيي عف المنكر.
كىناؾ مآخذ لدل الباحث فقييو تتصؿ بالفتاكل التي يصدرىا كيعطي أحكامان فقيية غريبة عف الفقو
كالحس اإلسبلمي كيمزـ أعضاءه بتبني ىذه األحكاـ.

 )5دراسة عدنان عبد الرحيم الصوص ،حزب التحرير اإلسالمي والتضميل السياسي ،الطبعة
األولى:2007 ،
ىدفت ىذه الدراسة لبياف حقائؽ غير معركفة لدل القارئ عف حزب التحرير اإلسبلمي ،إذ عرض
المؤلؼ ضياغة عامة ألفكار الحزب كبخاصة السياسية منيا بطريقة متقنة كقائمة عمى التحريؼ
كالتزكير كالتقرير مستخدمان أسمكب الشد الفكرم كالعاطفي كزرع األلغاـ بينيا.
كيستشيد المؤلؼ باألستاذ غازم التكبة زاعمان انو تكصؿ إلى أف حزب التحرير أصابو انحراؼ
فكرم أبعده عف  3/2اإلسبلـ إف لـ يكف كؿ اإلسبلـ ،كفي السياؽ نفسو شكؾ الكاتب في كجكد
صكريان مفبركان.
ىذه الحركة التصحيحية حيف لـ يستبعد أف يككف ىذا االنشقاؽ ي
22

كيشكؾ الكاتب في أف الحزب يمتقي مع المبادئ الييكدية كالشيكعية ،كيتيمو بالتعامؿ مع االنجميز
كيخمص المؤلؼ إلى أف حزب التحرير يشكؿ خط انر عمى األمة سياسيان ،ألنو يخدـ الماركسية
كيدافع عنيا كيعتبر أف سفؾ دـ الماركسي حراـ.

 2.12.1ممخص الدراسات السابقة:
جميع الدراسات السابقة التي تناكلناىا جاءت لتعالج أجزاء عديدة مف القضايا التي تتصؿ بمبادئ
حزب التحرير اإلسبلمي فك انر كسياسة كممارسة كبخاصة الجكانب الفقيية كالشرعية كرؤية الحزب
السياسية كفيمو لمدكلة اإلسبلمية ،كطريقة الكصكؿ إلييا كما تعرضت الدراسات لنشأة الحزب
كمكاقفو تجاه القضية الفمسطينية كعدـ إيمانو بالمؤسسات كالنقابات ،تعرضت ألفكار الحزب
كسياستو التي تيدؼ إلعادة الخبلفة .كتكصمت الدارسات السابقة إلى النتائج اآلتية:
 كجكد أخطاء في رؤية الحزب كفيمو لمعقيدة كلمفتاكل العديدة التي خالفت النصكص الشرعية. إف أيديكلكجية الحزب أيديكلكجية انقبلبية كىذه األيديكلكجية حكمت العبلقة مع األردف تمؾالتي أحالت دكف عممو الشرعي في الساحة األردنية.
 عدـ إيماف الحزب بالمؤسسات كالنقابات كالجمعيات كأكدت الدراسات اىتماـ الحزب بتنظيـالضباط كالجنكد.
 كفيما يخص القضية الفمسطينية كتحريرىا تؤكد الدراسات اف الحزب يرىف تحرير فمسطيف بقياـالدكلة اإلسبلمية مف خبلؿ أسمكب االنقبلب لمكصكؿ ليدفو.
 كاف عدة إجتيادات قد أصدرىا الحزب كانت محؿ انتقاد العديد مف العمماء المسمميف. كاف الحزب ييدؼ إلعادة الخبلفة اإلسبلمية إلى الكجكد حتى يعكد الحكـ بما أنزؿ اهلل. إف أفكار الحزب كسياستو قائمة عمى التحريؼ كالتزكير ،فقد استشيد الباحث باألستاذ غازمالتكبة حيف تكصؿ إلى أف حزب التحرير أصابو االنحراؼ الفكرم أبعده عف  3/2اإلسبلـ.
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 13.1أدبيات الدراسة:
تناكلت الدراسات السابقة العديد مف النقاط الفكرية كالسياسية التي تتصؿ بحزب التحرير اإلسبلمي.
لكف دراستنا ىذه تكمف أىميتيا في أنيا تعرضت لمعديد مف مكاقؼ حزب التحرير الفكرية كالسياسية
كالفقيية كبخاصة القضية الفمسطينية كمكقؼ الحزب تجاه العديد مف القضايا التي تيـ الشعكب
العربية كاإلسبلمية ،كما أنيا تعرضت لنشأة الحزب كمسيرتو كأىـ المنطمقات الفكرية كالسياسية
لتحميميا كالقاء الضكء عمى جكىر ىذه المنطمقات كخاصة القضايا التي تثير الجدؿ كالخبلؼ لدل
الباحثيف.
كيختمؼ الباحث مع عدد مف النقاط التي أثيرت في ىذه الدراسات ،كيتفؽ مع عدد أخر منيا في
الكقت نفسو ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر يحتفظ الباحث حكؿ بعض ما جاء في الدراسات السابقة
لعدـ كجكد أدلة كاضحة كمحددة ،كبخاصة فيما يتصؿ ببعض المكاقؼ مثؿ اتياـ الحزب بالتعامؿ
مع اإلنكميز كالتقاء مع المبادئ الييكدية ،ك أف الماركسية تشكؿ خط انر عمى األمة ،كال يتفؽ الباحث
عمى عرض ما كتب،
مع أم طرح يشجع عمى القتؿ ألم كاف ،لكف مكضكعية البحث فرضت ٌ

كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه الدراسات كضعت لممناقشة كإلطبلع اآلخريف .كسيعرض الباحث العديد
مف المكاقؼ السياسية كالفكرية لمحزب في فصكؿ الدراسة كعمى رأسيا مكقؼ الحزب مف الصراع

العربي اإلسرائيمي.
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الفصل الثاني
النشأة والتأسيس
 1.2تمييد:
تعرؼ مكضكعيف أساسييف ،األكؿ نكبة
سيجرم في ىذا الفصؿ ٌ

 1948كالقضية الفمسطينية

كسنكات التشرد كالعمؿ النضالي الفمسطيني كمعركة الكرامة لما ليذه األحداث األثر الكطني
كالسياسي في نشأتيا األحزاب الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية كحتى األحزاب في مختمؼ الكطف

العربي .كالثاني النشأة كالتأسيس كأسباب قياـ حزب التحرير ،كمؤسسو الشيخ النبياني كانطبلقة
الحزب كأساليب حزب التحرير ككسائمو كعبلقتو باإلخكاف المسمميف إضافة إلى مالية الحزب ككفاة
الشيخ المؤسس كمعرفة مف خمفو.
كقبؿ استعراض بنكد ىذا الفصؿ نريد تكضيح أف العمؿ اإلسبلمي المعاصر بما فيو حزب التحرير
كرغـ التعارض كالتناقض بيف األحزاب كالحركات في أىدافيا كغاياتيا كطرؽ الكصكؿ لميدؼ ،غير
أف ىناؾ جامعان كاحدان ليا كىك كممة "اإلسبلـ" ،أم أنيا جمعييا تعمؿ تحت مظمة اإلسبلـ أكالن كمف
اجؿ استبلـ السمطة ثانيان.
كستكضح الدراسة شخصية الشيخ المؤسس النبياني كأسرتو كجذكره كدراستو األزىرية كعممو مدرسان
بمكر شخصيتو القكية كمزاجو الحاد كبراعتو في الجدؿ ،كما أف حياتو في ظؿ المد
كقاضيان الذم ٌ
القكمي جعمو يعمؿ مع القكمييف ك العبثييف ،كما أف طمبة لنيؿ المكافقة مف النظاـ األردني عمى

تشكيؿ الحزب يعني أنو مع الديمقراطية ،كىذه مكاصفات األحزاب التي يجرم المكافقة عمييا.
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كتكضح الدراسة في جانب آخر تنقؿ النبياني في عدد مف الدكؿ العربية ثـ فشمو في الكصكؿ
لمبرلماف األردني كابعاده بؿ طرده مف كؿ الدكؿ التي تردد عمييا ...كانعكس ىذا كمو في أفكاره
كبخاصة بعد فشمو في طمب النصرة مف سكريا كالعراؽ كاألردف كليبيا ،ككجد أف ىناؾ عقمان في ىذا
الجانب إال أنو بقي مص انر عمييا،كيعدىا حكمان شرعيان ،كال ي از ؿ الحزب متمسكان بمكاقفو السياسية
كالفكرية في مكضكع إقامة الدكلة اإلسبلمية كتنصيب الخميفة ،كىذا ما سيتعرض لو الباحث في
الفصكؿ األخرل البلحقة.

 2.2نكبة  1948وآثارىا ودالالتيا:
إف نكبة 1948ـ بحد ذاتيا كارثة حمت بالشعب الفمسطيني ،فيي ليست حدثان تاريخيان يتداكلو التاريخ
مستمر
كيجرم الحديث عنو في الصحؼ كالمجبلت كالكتب كىي ليست حدثان بدأ كانتيى بؿ ىك
ه

إلى كقتنا الحاضر.

إف النكبة ىي الكارثة كاأللـ كالجكع كالدمكع كالبرد القارص كالخكؼ كالرعب كىي اإلنساف
الفمسطيني المشرد كالمحاصر ،كىي الكرامة اإلنسانية ،فالنكبة ليست عنكاف حدث عادم نقرأه في
الكتب بؿ ىي حدثت كال تزاؿ تحدث في كؿ لحظة لمشعب الفمسطيني كمستقبمو كأمالو.
كليس غريبان عمى إسرائيؿ أف تتخذ ق ار انر بمبلحقة أم إنساف يحاكؿ إحياء النكبة (الكارثة) كىذا دليؿ
عمى أف النكبة كأثارىا مستمرة كستبقى كذلؾ إلى أف تعكد األرض إلى أصحابيا.
بعد النكبة أقامت إسرائيؿ دكلة عمى جزء مف فمسطيف نسبتو

 %77.40مف مساحة فمسطيف

كدعمت كيانيا بقكة السبلح ،عممان أف مشركع التقسيـ قد خصص ليا نحك  %55مف تمؾ المساحة،
كقد نزح أكثر مف مميكف فمسطيني عف ديارىـ ،كلجأكا إلى ما تبقى مف فمسطيف :الضفة الغربية
المنضمة إلى األردف (  )1950كقطاع غزة الذم كضع تحت اإلدارة المصرية ،كما لجأ كثير منيـ
إلى الببلد العربية المجاكرة ،لبناف كسكريا ك األردف كمعظميـ يقيـ في المخيمات يعتاش عمى
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المساعدات اليسيرة التي تقدميا ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في
الشرؽ األدنى

()1

.

كىنا يتبادر سؤاؿ :ىؿ كانت الحرب ضركرية؟ الجكاب :كانت الحرب أم انر ال بد منو لؤلسباب
اآلتية:
- 1كاف ال بد مف إعبلف الرفض العربي لقرار التقسيـ أماـ العالـ أجمع كلمتاريخ ،ألنو ال يكجد
شعب يتخمى عف كطنو طكعان لمستعمر نازم ،ككاف لمعرب مف مقاكمة ىذا القرار الجائر ،كال
سيما أف قضية فمسطيف كمصير األراضي الفمسطينية المقدسة يتكجب فييا القتاؿ ....كيحمك
في سبيميا االستشياد.
- 2مطالبة الجماىير الشعبية في العالـ العربي كاإلسبلمي بالتدخؿ لنجدة أىؿ فمسطيف كانقاذ البمد
العربي المقدس ،كىي لف تقبؿ عذ انر لحككماتيا لك كقفت مكتكفة األيدم أماـ المؤامرة الصييكنية
الدكلية لبلستيبلء عمى جزء و
غاؿ مف الكطف العربي.
اف تدخؿ الجيكش العربية أنقذ القدس كالضفة الغربية كغزة مف االحتبلؿ ،فقد كاف الييكد
ٌ- 3
يطمعكف في السيطرة عمى كؿ فمسطيف كلك كجدكا فراغان عسكريان الحتمكىا( .يفئاؿ الكف) كتب
فيما بػعد كقاؿ :لكال دخكؿ الجيكش (العربية النظامية) لما تكقؼ تكسع قكات الياغاناه التي
كانت تستطيع الكصكؿ إلى الحدكد الطبيعية إلسرائيؿ ،ألف معظـ قكات العدك المحمية في أثناء
ىذه المرحمة كانت مشمكلة (أم القكات الفمسطينية كقكات جيش اإلنقاذ)(.)2
أما مف جية الييكد فقد أرادكا الحرب كأعدكا ليا لؤلسباب اآلتية:
 .1ألنيـ كانكا يدرككف أف العرب لف يتخمكا عف ببلدىـ طكعان.

()1
()2

تكما ،أميؿ ،جذور القضية الفمسطينية ،ط ،3ص  ،42القدس1976 ،
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 .2الف القتاؿ المسمح أتاح ليـ فرصة االستيبلء عمى األرض فارغة مف سكانيا بسبب المجازر
كالرعب الذم أصاب الشعب الفمسطيني.
 .3إتقاف الييكد فنكف الحرب كأساليبيا باشتراكيـ في الحركب مع الغرب كليذا فيـ قادركف عمى
الحرب ليتجاكزكا المساحة التي خصصيا ليـ قرار التقسيـ لبلستيبلء عمى المزيد مف األراضي
الفمسطينية.
 .4الحرب كقرار التقسيـ ىي الفرصة التي كانت إسرائيؿ ككؿ القكل الصييكنية تنتظرىا لتأسيس
الدكلة العبرية التي ال يمكف تأسيسيا إال بالقكة(.)1

كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف عكدة فمسطيف ال يمكف تحقيقيا إال عبر الكسائؿ النضالية كعمى
رأسيا الكفاح المسمح كىي كسائؿ مضمكنة كمكفكلة لمشعكب المحتمة التي تريد االستقبلؿ كىذا ما
يرفضو حزب التحرير اإلسالمي كيرل الحؿ مف خبلؿ الدكلة اإلسبلمية كتنصيب األمير أك الخميفة
عمى رأسيا.

 3.2القضية وسنوات التشرد :19 67_1948
أسفرت حرب  1948عف تشريد عشرات اآلالؼ مف الشعب الفمسطيني عف كطنيـ كخضعت
األراضي الفمسطينية لبلحتبلؿ كاإللحاؽ كالضـ ،كتعرض الكياف السياسي كاالقتصادم لمفمسطينييف
لمتدمير .كانتقؿ مسرح النشاط الفمسطيني الرئيسي لخارج األرض الفمسطينية ،كبقي حكالي

156

ألؼ فمسطيني تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كيبدك أف إسرائيؿ لـ تكف مرتاحة مف ىذا التكاجد
لمفمسطينييف ،ألنيا كانت تيدؼ إلى السيطرة عمى األرض بدكف سكانيا ككانت تسير عمى أسس
كنظريات كبرامج ،فالمرحمة األولى ىي االستيبلء عمى األرض ،كطرد اكبر عدد مف السكاف،كىذه
الخطكة كانت ستتمكىا خطكات لمتخمص مف ىذا التكاجد ك مف ثـ كسعت الرقعة الجغرافية المحتمة
لتشمؿ كؿ فمسطيف مف النير إلى البحر كأجزاء مف مصر كلبناف كمرحمة ثانية ،كيزاؿ العمؿ جاريان
()1

تكما ،أميؿ ،مصدر سابؽ ،ص.313_ 312
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ازف مػع الضغط عمى
حاليان في ىذه المرحمة لتكسيع رقعة االستيطاف في القدس كمناطؽ الضفة بالتك ن
فمسطينيي الداخؿ بيدؼ سد األفؽ أماميـ كتشريدىـ لخارج الدكلة العبرية ،كما اإلجراءات التي
تمارسيا إسرائيؿ كالطمب مف السمطة الفمسطينية كالعالـ االعتراؼ بالدكلة الييكدية ما ىك إال فكرة
زعماء صييكف التي تقكـ عمى إيجاد دكلة عبرية نقية ال يكجد بيا أفاع ككحكش كما عبر عف ذلؾ
أحد قادتيا ،فالسياسة اإلسرائيمية تجاه العرب الفمسطينييف تقكـ عمى طمس اليكية الكطنية
الفمسطينية كفتح النار عمييا ،بكؿ الكسائؿ كاالتجاىات ،أما ما يخص التجمعات السكانية العربية
التي بقيت بعد النكبة فتركزت في الجميؿ شماؿ فمسطيف حيث األكثرية العربية (نحك

 )%60كفي

المثمث في كسط إسرائيؿ حيث يعيش نحك  %30منيـ ك الباقي  %10يسكف منطقة النقب كبئر
السبع

()1

منذ إعبلف تأسيس الكياف الييكدم (في  15أيار  )1948كاسرائيؿ ما تزاؿ تفتح أبكاب

اليجرة أماـ ييكد العالـ كشجتعيـ عمى القدكـ إلى فمسطيف.
ككؿ ىذا مف اجؿ ضماف سيطرة العنصر الييكدم _ عددان كنكعان _ كبالتالي إلغاء الطابع العربي
الفمسطيني ،في تمكز عاـ  1950أقر البرلماف اإلسرائيمي " قانكف العكدة " كالذم يحؽ بمكجبو لكؿ
ييكدم أينما كاف مكطنو األصمي كميما تكف جنسيتو أف يياجر إلى إسرائيؿ ،كتبل ىذا القانكف
قانكف "الجنسية" الذم أقره البرلماف اإلسرائيمي عاـ 1952ـ الذم يمنح بمكجبو أكلئؾ المياجريف فك انر
الجنسية اإلسرائيمية ....ككؿ ىذا لتغميب الطابع الييكدم عمى فمسطيف كمصادرة اليكية
الفمسطينية(.)2
كرغـ كؿ ىذه اليجرات الييكدية لفمسطيف إال أف العرب في إسرائيؿ قد حافظكا عمى نسبتيـ العامة
في إسرائيؿ حيث بمغ عددىـ عاـ 1974ـ نحك نصؼ مميكف شخص يشكمكف نحك
مجمكع سكاف إسرائيؿ.

()1
()2

تكما ،أميؿ ،األعمال الكاممة ،مجمد ،5ص ،250معيد أميؿ تكما لؤلبحاث ،حيفا1997 ،

المصدر السابؽ ،ص315
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%15.2مف

كفرضت إسرائيؿ الجنسية اإلسرائيمية عمى السكاف العرب ،كمف رفض منيـ فقد حقكقو
كأمبلكو...عممان أف ىذه الجنسية لـ تجعؿ العرب يتمتعكف بحقكقيـ كاممة ،بؿ بقكا مكاطنيف مف
الدرجة الثالثة منذ قياـ دكلة إسرائيؿ كلغاية اآلف.
كتمارس إسرائيؿ كؿ أنكاع الضغط كاإلرىاب كالتدخؿ في شؤكنيـ الداخمية اليكمية بدءان بحرية التنقؿ
كالعمؿ كاإلقامة كالسكف إلى المناىج التعميمية في المدارس العربية كحرية الرأم كالتنظيـ كالعمؿ
السياسي ...في محاكلة عقيمة لمحك اليكية الفمسطينية كالشخصية الفمسطينية ،كلـ تخجؿ إسرائيؿ
مف أسمكب التصفيات الجسدية كما فعمت عشية اليجكـ عمى سيناء عاـ

1956ـ عندما ارتكبت

مجزرة في قرية كفر قاسـ حيث ذىب ضحيتيا  49عربي مف القرية كالسبب كما أدعت أنيـ خالفكا
تعميمات منع التجكؿ الذم فرضتو إسرائيؿ في حينيا عمى القرية ككانت ىذه المذبحة عنكانان كرم انز
لمسياسة اإلسرائيمية كما حصؿ في دير ياسيف عاـ 1948ـ ....كىذا كمو بيدؼ إجبار العرب عمى
ترؾ بيكتيـ كاليجرة خارج فمسطيف ،إن أول أىداف إسرائيؿ تمثؿ بمصادرة اليكية الفمسطينية وأما
اليدف الثاني ىك مصادرة األراضي الفمسطينية لتفريغيا مف أىميا كجمب المياجريف الييكد
كتجميعيـ في فمسطيف ...فيذاف اليدفاف شكبل األساس في الػفكر الصييكني ،كلتحقيؽ اليدؼ
الثاني استخدمت إسرائيؿ العديد مف الكسائؿ التي تندرج تحت بند الترغيب كالترىيب لشراء األراضي

مف الفمسطينييف كابعادىـ لمخارج(.)1
وىناك ىدف ثالث عمدت منو السمطات اإلسرائيمية لمصادرة الحقكؽ السياسية لمفمسطينييف حيف
قامت بفرض األحكاـ العسكرية كمصادرة األمبلؾ كاىماؿ الشؤكف المعيشية عامة أم جعؿ ظركؼ
الحياة صعبة كقاسية ليضطر اإلنساف لميجرة كيغادر أرضو أك يخضع كيستسمـ لسياسة األمر
الكاقع ...كىذه اإلجراءات التي طبقت عاـ 1948ـ ال تزاؿ سارية المفعكؿ ليذا الكقت ،كقد أدت
إلى العديد مف االحتجاجات كاالنتفاضات الفمسطينية أبرزىا انتفاضة

 1أيار  1958في الناصرة

حيف أصبح الصراع مكشكفان بيف عرب فمسطيف كالشرطة اإلسرائيمية ،كتمتيا انتفاضات في أـ
الفحـ،حيف تشكمت الجبية الشعبية العربية التي شممت معظـ األطياؼ السياسية ،ككاف ىدفيا نبذ
()1
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الخبلفات العقائدية كالتصدم لسياسة الحككمة اإلسرائيمية تجاه العرب ،كالدفاع عف حقكقيـ ،ككمو
اكب لمرحمة المد القكمي العربي التي تجمت بالكحدة المصرية السكرية بزعامة الرئيس الراحؿ
ذلؾ مك ان

جماؿ عبد الناصر ،ككاف ذلؾ ىزيمة لؤلحبلؼ الرجعية(.)1

كمف الجدير بالذكر أف سكاف الضفة الغربية كانكا يمثمكف  %36مف سكاف األردف ،كقد نزح مف
األراضي الفمسطينية حكالي  %32مف مجمكع السكاف ،كفي عاـ  1949ـ بمغ عدد النازحيف 190

ألؼ إلى لبناف ك سكريا كالعراؽ(.)2
 4.2العمل المسمح:
نتيجة لكؿ ما تعرض لو الشعب الفمسطيني مف قتؿ كتشريد كتحكيؿ قضيتو إلى قضية الجئيف....
اندفع العديد مف الشباب الفمسطيني لمعمؿ الفدائي العسكرم تعبي انر عف رفضيـ األمر الكاقع
كالسياسة المتخاذلة ،كتأكيد حقيـ في العكدة إلى أراضييـ ،كبخاصة أف الدكؿ العربية التزمت
باتفاقيات اليدنة مع إسرائيؿ ،كرفضت القياـ بأم عمؿ عسكرم تحت مبررات مختمفة ،فسكريا تقكؿ
ال تكازف استراتيجي بيننا كبيف العدك اإلسرائيمي ،كباقي الدكؿ العربية قدراتيا محدكدة كمعركفة،
كالحؽ أنو ال يكجد لدل العرب قرار سياسي لتحرير فمسطيف.
لقد حدثت حرب 1956ـ ككاف مف أسبابيا العمؿ الفدائي الذم لقي يدعمان مف الراحؿ جماؿ عبد
الناصر كالضباط المصرييف ما دفع إسرائيؿ لشف عدكانيا عاـ

1956ـ لمقضاء عمى ظاىرة

الفدائييف.
لقد كاف اليدؼ الرئيسي مف عدكاف 1956ـ ضرب المد القكمي الذم مثمو جماؿ عبد الناصر الذم
 12حزيراف 1956ـ كاتجو بالتسمح لممعسكر

فرض الجبلء البريطاني عف مصر نيائيان في

االشتراكي بدؿ الغرب ،كدعا لعقد مؤتمر عدـ االنحياز في باندكنغ سنة

()1
()2

فمسطيف :تاريخ وقضية ،ص ،5الناشر المكتبة الجامعية نابمس
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1955ـ كزعامتو لمدكؿ

العػربية .كدعمو لمثكرة الجزائرية كتاميـ قناة السكيس حيث ىذا أزعج إسرائيؿ كألتقت مصالح كؿ مف

فرنسا كبريطانيا كاسرائيؿ في عدكانيا لضرب مصر(.)1
 5.2إنطالقة الثورة الفمسطينية المسمحة:
في نياية الخمسينات كأكائؿ الستينات شيدت الساحة الفمسطينية تحكالت ميمة كانت في مجمكعيا
تمييدان لتغير نكعي أساسي في مسيرة الكفاح الفمسطيني كتجمى ذلؾ بقياـ ـ.ت.ؼ

1964ـ مف

جية كانطبلؽ المقاكمة الفمسطينية المسمحة  1965مف جية أخرل.
لقد تأثر الشعب الفمسطيني بعدة أحداث كعمى رأسيا العدكاف الثبلثي عمى مصر كما نتج عنو مف
انسحاب بريطاني كفرنسي إسرائيمي،كتأثر بالمقاكمة البطكلية التي تمت في قطاع غزة ،كصعكد
تيار القكمية العربية بزعامة جماؿ عبد الناصر كسياسة التصدم لؤلحبلؼ االستعمارية ،كبمجزرة
كفر قاسـ التي أذكت مشاعر األلـ في الكسط العربي ،مما أدل إلى قياـ ـ.ت.ؼ

1964ـ

بزعامة أحمد الشقيرم ،كجرل عقد المؤتمر الفمسطيني في القدس 1964في  28أيار بحضكر 350
مندكبان فمسطينيان ،كبدعـ مف جماؿ عبد الناصر ،أعمف الشقيرم عف كالدة ـ.ت.ؼ(.)2
ومن أىدافيا:
كاف مف أىداؼ منظمة التحرير الفمسطينية اإليماف بحتمية تحرير فمسطيف ،كاصرار الشعب
الفمسطيني عمى إنشاء كيانو ،ـ.ت.ؼ التي أصبحت ممثبلن لفمسطيف في جامعة الدكؿ العربية
كاألمـ المتحدة كىي الناطقة باسميـ ،كبعد ذلؾ عقدت الدكرة الثانية لممجمس الكطني الفمسطيني في
القاىرة بحضكر جماؿ عبد الناصر عاـ 1965ـ.

()1

بدكاف ،عمي ،صفحات من تاريخ الكفاح الفمسطيني  :التككينات السياسية كالفدائية المعاصرة ،ط  ،1ص  ،160صفحات

()2
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 1كانكف الثاني 1965ـ ،ككاف ىذا

كقد أعمنت فتح بداية المقاكمة المسمحة ضد االحتبلؿ مطمع

اليكـ إعبلنان النطبلقة الثكرة الفمسطينية المعاصرة ،كقد نشأ ما يقارب أربعيف تنظيمان كفقان لما ذكره
الكاتب كالمناضؿ الشييد غساف كنفاني ،لكف الظركؼ الفمسطينية كالعربية التي رافقت إنشاء
لكف الدعـ المصرم لممنظمة أسيـ في
ـ.ت.ؼ جعمت تحقيؽ أىداؼ ىذه األحزاب ليست سيمةٌ ،
تمكينيا مف تخطي الصعاب التي كاجيتيا في بداية التأسيس ،إذ برزت أراء متشعبة في مسألة
ـ.ت.ؼ مف أطراؼ عربية متعددة رغـ إجماع الكؿ عمييا.
كاستطاعت ـ.ت.ؼ فتح أبكابيا الستقباؿ المتطكعيف لمتدريب عمى حمؿ السبلح ،كاالنخراط في
جيش التحرير الفمسطيني الذم أيعمف إنشاءه عاـ 1965ـ ،كانطمؽ بث صكت فمسطيف مف القاىرة
في  1آذار 1965ـ.
كقد انطمقت الش اررة األكلى لمثكرة الفمسطينية المسمحة بعد االعتداء الذم شنتو إسرائيؿ عمى السمكع
عاـ  1966ـ بحجة أنيا تساعد الفدائييف في عممياتيـ حيف كاف العديد مف المنظمات المسمحة
()1

الفمسطينية قيد اإلنشاء ،كبدأت حرب حزيراف تمكح في األفؽ

.

 6.2حرب حزيران (يونيو):1967
ىناؾ مجمكعة أسباب أدت إلى قياـ إسرائيؿ بحربيا عاـ

1967ـ ،كمف ذلؾ قامت بيجكـ عمى

السمكع عاـ 1966ـ بحجة دعميا لمتنظيمات الفمسطينية ،كنفيذت حركة فتح كشباب الثأر(الجبية
الشعبية) عمميات عسكرية ثأ ار لمسمكع.
كمف العكامؿ المساعدة عمى قياـ حرب  1967أيضا ازدياد البطالة في إسرائيؿ ،كانخفاض حركة
اليجرة الييكدية ففي عاـ 1966ـ لـ يأتي سكل  15ألؼ مياجر ،كؿ ىذا دعا إسرائيؿ لمقياـ
استباقي قبؿ أف يتكامؿ استعداد العرب لمكاجية ال بد منيا.
ة
بحرب

()1

عارؼ العارؼ ،نكبة فمسطين ،ج ،6ص  ،82دار اليدل ،القدس.1995 ،
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كراحت إسرائيؿ تترقب الفرص كتصطنع األسباب لتدفع العرب إلى اتخاذ خطكات تصكرىا لمعالـ
أنيا بكادر كمقدمات لبلعتداء عمييا ،فقامت بعدة ىجمات كغارات انتقامية عمى جنيف كقمقيمية
كعمى مشركع استغبلؿ مياه األردف كاالعتداء كما ذكرنا عمى السمكع .كعمى الجانب السكرم
تحرشت إسرائيؿ بالجيش السكرم مما فتح الجيش السكرم النار عمييـ كجرت معركة جكية فكؽ
الحدكد السكرية اإلسرائيمية(.)1

كقاـ جماؿ عبد الناصر باتخاذ خطكتيف خطيرتيف عمى ضكء مراقبتو لمكضع كادراؾ السكفييت بأف
معركة ما قادمة:
 .1ففي  16آذار1967ـ طمب المكاء محمد فكزم رئيس األركاف المصرية مف قائد قكات الطكارئ
الدكلية سحب قكات األمـ المتحدة مف شرـ الشيخ.
 .2كفي  23أيار أعمف جماؿ عبد الناصر إغبلؽ خميج العقبة في كجو المبلحة اإلسرائيمية كجرل
سحب قكات الطكارئ الدكلية دكف استشارة مجمس األمف ،كفي الكقت نفسو أصدرت أمريكيا
(جكنسكف) بيانان نددت فيو بإغبلؽ خميج العقبة كمضائؽ تيراف كاعتبرتيا ممرات دكلية ،كما
لعبت أجيزة اإلعبلـ اإلسرائيمية عمى إشاعة أف العرب يريدكف خنؽ إسرائيؿ مستفيديف مف ما
يقكلو اإلعبلـ العربي (رمي الييكد في البحر ....أياـ أحمد سعيد).
كفي صباح االثنيف  5حزيراف  1967شف الطيراف اإلسرائيمي ىجكمان صاعقان عمى المطارات
المصرية كدمر معظـ الطائرات المصرية في

 3ساعات ،كاستطاعت إسرائيؿ أف تيزـ الجيكش

العربية عمى ثبلث جبيات كتحتؿ سيناء كالجكالف كقطاع غزة ككصمت إلى قناة السكيس كاحتمت
الضفة الغربية ككصمت إلى نير األردف..
كنتج عف حرب حزيراف  1967أف إسرائيؿ احتمت  3أمثاؿ ما احتمتو عاـ 1948ـ ،كىاجر 250
ألؼ فمسطيني مف الضفة الغربية كالقطاع إلى خارج فمسطيف كنزح

 150.000الجئ سكرم مف

( )1لكرانس ىنرم كمجمكعة مؤرخيف ،دراسات في تاريخ المشرؽ العربي الحديث ،،ج
1970

 ،2ص  ،227دار التقدـ ،مكسكك،
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القنيطرة كالجكالف إلى دمشؽ ،كاألىـ أف إسرائيؿ سجمت انتصارىا الثالث خبلؿ عشريف عامان عمى
الجيكش العربية (.)1
كمف الكاضح أن جماؿ عبد الناصر لـ يكف يريد حربا كال تكجد لديو مخططات لمياجمة إسرائيؿ،
كالدليؿ عمى ذلؾ أف ثبلث فرؽ مصرية كانت في اليمف لـ يجرم سحبيا ،كقد أبمغ جماؿ عبد
الناصر لممبعكث جكنسكف أنو ال يريد مياجمة إسرائيؿ.كالجدير بالذكر أف السكفييت ىـ مف أبمغ
جماؿ عبد الناصر عف حشكد إسرائيمية عمى الجبية السكرية كطمبكا منو أف ال يياجـ إسرائيؿ.
فمماذا أقدمت إسرائيؿ عمى ذلؾ؟عممان أف إسرائيؿ أعمنت بعد الحرب عمى لساف رابيف رئيس األركاف
أف جماؿ عبد الناصر كاف يناكر فقط كلـ يكف يريد مياجمة إسرائيؿ.
كفي  22تشريف الثاني 1967ـ صدر قرار مجمس األمف رقـ (  )242بسحب القكات المسمحة
اإلسرائيمية مف األراضي التي احتمتيا في النزاع األخير ..كاالعتراؼ المتبادؿ بيف المتحاربيف
باالستقبلؿ السياسي كالحؽ في العيش لكؿ كاحد ضمف حدكد أمنة كمعترؼ بيا.
كبعد ذلؾ عقد مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطكـ كاتفؽ عمى إزالة أثار العدكاف اإلسرائيمي
كدعا المشارككف إلى التضامف العربي ككحدة الصؼ كاعتبار اعادة األراضي مسؤكلية الجميع

2.

كالحؽ إف العرب لـ يككنكا جاىزيف لمحرب مع إسرائيؿ،عمما أف إسرائيؿ كانت تبحث عف مبررات
لتنفيذ مشركعيا التكسعي كالخركج مف أزمتيا التي عاشتيا حيف تضاءلت اليجرة الييكدية إلى
األراضي المحتمة ك كانت تدرؾ أف نظاـ جماؿ عبد الناصر بعد العدكاف الثبلثي بدأ يعد العدة
لمحرب مع إسرائيؿ ،لذا استغمت إسرائيؿ بعض العمميات الفمسطينية العسكرية المتكاضعة آنذاؾ
لصالحيا لتحقيؽ ىدفيا في الحد مف طمكحات جماؿ عبد الناصر كعزلو عربيا كدكليان ،مف خبلؿ
المكقؼ األمريكي الداعـ ليا ،كالذم يعطيا الضكء األخضر في أم تصرؼ تقكـ بو.

()1
()2

تكما أميؿ ،جذور القضية الفمسطينية ،ط ،3ص  ،223القدس)1967 ،
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( )

إف إببلغ السكفييت لعبد الناصر مباشرة أف إسرائيؿ تعد العدة ليجكـ...عمى سكريا جعمو يدرؾ أف
ىجكمان عمى سكريا سيشمؿ مصر ،ألنيا ىي اليدؼ كليست سكريا(.)1
كىنا نبلحظ أف مصر تسرعت في اتخاذىا ىذه اإلجراءات كلـ تراع بناء قكاتيا المسمحة حتى في
أثناء الضربة األكلى ،فقد كانت مصر نائمة كفي سبات عميؽ...كنتج عف ذلؾ كمو أف عاد العمؿ
العربي ليس لممربع األكؿ ..بؿ إلى ما قبمو بكثير.
كالحؽ أف القادة العرب ىـ مف يتحممكف تبعات ما جرل في ضياع فمسطيف كميا كتشرد المزيد مف
أىميا.
إف إسرائيؿ قكة عسكرية كبيرة ليا طائراتيا كقكاتيا ...لكف ال يعني ىذا أف ىناؾ معجزة مستحيمة
ليزيمة إسرائيؿ بأعداد أقؿ مف ثبلثة جيكش لثبلث دكؿ مدعكمة مف كؿ األنظمة العربية كمدعكمة
مف األحزاب كالقكل الكطنية كاإلسبلمية كافة،كلك فكر العرب بتكتيؾ عسكرم جدم كمدركس كبقكة
كاحدة كعبر دكلة كاحدة ..كبقيادة صادقة مخمصة ..ل أركا أف الجندم العربي يمتمؾ اإلرادة التي
تعكضو عف التفكؽ التكنكلكجي كالعممي الذم يمتمكو الجندم اإلسرائيمي ،كىذا ال يعني االستيانة
بما يمتمكو العدك مف قدرات متنكعة،كالدكؿ العربية قادرة عمى امتبلؾ العمـ كالتكنكلكجيا كالقدرة
العسكرية مف خبلؿ فتح كميات عسكرية تشمؿ كافة التخصصات التي تنمي قدرات الجندم العربي
كمياراتو كنضرب مثاالن عمى ذلؾ ،فالمقاكمة الفمسطينية في لبناف عاـ 1982ـ صمدت ثبلثة شيكر
كلـ تستطع إسرائيؿ القضاء عمييا ..لكنيا حققت جزءان مف أىدافيا بإخراجيا مف لبناف
عسكريان..غير أف المقاكمة لـ تنتو ،بؿ اف الحرب اإلسرائيمية قد كحدت مميكنان كنصؼ مميكف
فمسطيني الضفة كالقطاع كالمثمث كالنقب كالجميؿ كسائر مدف فمسطيف كقراىا.
لقد تركز نشاط المقاكمة في األراضي الفمسطينية عمى رفض االحتبلؿ بكؿ أشكالو كاإلصرار عمى
عركبة األراضي المحتمة كرفض اإلجراءات القانكنية كالثقافية كالسياسية المتخذة مف االحتبلؿ كضـ
القدس كتغيير مناىج التعميـ كاالستيطاف كعمى دعـ العمؿ الفدائي كمساندتو.
()1
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 7.2العمل الفدائي المسمح:
لقد اتسع نشاط العمؿ الفدائي المسمح في الداخؿ بقكة بعد الحرب عبر منظمات عسكرية فدائية
جماىيرية استقطبت قطاعات شعبية ككطنية فمسطينية كاسعة ،كأدل انخراط ىذه المنظمات
العسكرية كالجماىيرية في إطار ـ.ت.ؼ إلى بقاء ىذه المؤسسة الكيانية قائمة لتنطمؽ في مرحمة
الحقة قائده لمنضاؿ الفمسطيني كممثمة شرعية كحيدة لمشعب الفمسطيني ،كيمكف القكؿ،إف ـ.ت.ؼ
كانت مرشحة بعد حرب 1967ـ ألف تمقى المصير ذاتو الذم آلت إليو حككمة عمكـ فمسطيف بعد
حرب 1948ـ لكال انطبلؽ الكفاح المسمح.
إف النضاؿ العربي الشامؿ ضد إسرائيؿ كالصييكنية كقكل االستعمار الجديد اتسع لدكر فمسطيني
خاص كبرنامج فمسطيني متميز ،كما أف النضاؿ القكمي ال يمغي بالضركرة أشكاؿ متعددة مف
النضاؿ الكطني ،فاألخير رافد مف ركافد األكؿ ،لذا كصفت الثكرة الفمسطينية نفسيا بأنيا جزء مف
الثكرة العربية كفصيؿ كطني مف فصائؿ حركة التحرر الكطني العربية كقد تمثؿ ىذا المكقؼ بشعار
"أف الثكرة ىي فمسطينية الكجو عربية القمب".
كمف خبلؿ ىذا التصكر أيضان شيدت الساحة الفمسطينية إعادة تشكيؿ مناضميف فمسطينييف مف
الذيف اختاركا بعد حرب  1948المؤسسات الحزبية القكمية طريقان إلى تحرير فمسطيف كالعكدة إلييا
()1

كذلؾ ضمف أطر فمسطينية خاصة

.

فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف حركة القكمييف العرب كانكا قد شكمكا في السابؽ شباب الثار ثـ انضـ
إلييـ مجمكعة مف أعضاء المنظمات الفمسطينية األخرل فشكمكا الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف،
ككذلؾ شكؿ آخركف حزب البعث كظيرت منظمة طبلئع حرب التحرير الشعبية قكات الصاعقة،
كفي العراؽ تشكمت جبية التحرير العربية (كال يريد الباحث التعميؽ عمى العديد مف المنظمات

()1
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التابعة لبعض األنظمة العربية ..أسبابيا ..كأىدافيا) ،كيكتفي بالقكؿ ،إنيا كميا أصبحت جزءان مف
ـ.ت.ؼ لكنيا أخي انر أصبحت ألغامان مكقكتة في صفكؼ ـ.ت.ؼ

()1

.

 8.2نشاط المقاومة:
معركة الكرامة :1968
أعمنت المقاكمة رفضيا لقرار كقؼ إطبلؽ النار الذم جرل التكصؿ إليو في نياية حرب 1967ـ
في الكقت الذم لـ تستطع أية دكلة عربية رفض ىذا القرار ،حيث أبقت البعد العسكرم قائمان في
الذىف العربي ،كبدأت حرب االستنزاؼ ضد إسرائيؿ ك شيدت تصعيدان خطي انر خبلؿ الفترة
( )1970-1969عمى الجبيتيف المصرية كالسكرية ،ككاف مف نتائج ىذه المعركة أنيا أبرزت كجكد
الشعب الفمسطيني المقاكـ الذم يشكؿ النقيض التاريخي لمكياف الصييكني ككانت نتيجة ذلؾ أف
تزعزت صكرة إسرائيؿ في أذىاف الكثيريف ممف يتعاطفكف معيا في العالـ ،كأحدثت شرخان عميقان في
إحساس إسرائيؿ باألماف كالتفكؽ المطمؽ بعد حرب  1967كأدركت إسرائيؿ أف حرب حزيراف لف
تككف األخيرة ،كفي معركة الكرامة دخؿ أربعة ألكيو ككحدات مدفعية كأربعة أسراب مف الطائرات
النفاثة كالييمككبتر ك 15.000جندم إسرائيمي ،كامتد القتاؿ يكما كامبلن عمى امتداد 50كـ ،كساعدت
مدفعية الجيش األردني في عرقمة تقدـ القكات اإلسرائيمية مما أدل إلى انسحاب القكات
اإلسرائيمية(.)2
كأدركت إسرائيؿ بعد الكرامة أف الغارات االنتقامية عمى المقاكمة لف يفيدىا بشيء ،كأف
الفمسطينيف صممكا عمى أخذ زماـ المبادرة بأيدييـ ،ككانت الكرامة نقطة تحكؿ كبرل لمعمؿ الفدائي
الفمسطيني الذم ازداد عممو كتدفؽ االؼ المتطكعيف فمسطينييف كعربان.
كفي ظؿ ىذه التطكرات انعقد المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو الخامسة في

/4-1شباط

 ،1967كانتخب ياسر عرفات رئيسان لمجنة التنفيذية بعضكية عدد مف ممثمي المنظمات الفمسطينية.
()1
()2

فمسطين تاريخ وقضية ،المكتبة الجامعية نابمس ،ص220
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كفي /1ايمكؿ 1969جرل عقد المجمس دكرتو السادسة ،كأكدت الدكرة أف الطريؽ الكحيد السترداد
فمسطيف ىك الكفاح المسمح لمتحرير الشامؿ لمتراب الفمسطيني كمو،كأف الشعب الفمسطيني ماض
حتى النصر كاقامة الدكلة الفمسطينية الديمقراطية البعيدة عف كؿ أشكاؿ التمييز الديني
كالعنصرم

()1

.

 9.2النشأة والتأسيس (الجذور ،حياة الشيخ المؤسس):
 1.9.2الجذور:
تحتؿ عائمة النبياني مكانة عممية كدينية مرمكقة ككانت ىذه العشيرة تعيش في قرية إجزـ التابعة
ؿقضاء حيفا ىذه القرية التي أقيمت عمييا مستعمرة بعد ىدميا عاـ  1949تدعى " كيرؿ ميراؿ" .
كعشيرة النبياني مف قبيمة الحناجرة،

كبنك نبياف إحدل بطكف بني سما ؾ مف سبلئؿ لخـ

كالمتكاجديف في فمسطيف،كلخـ ىك مالؾ بف عدم اخك ج

ذاـ .كلخـ ذك ك شعكب كقبائؿ كثيرة،

ككانت منتشرة في الشاـ كالعراؽ كفمسطيف .كفي أكاخر القرف الثاني لمميبلد نزلت فرقة مف بني لخـ
جنكبي فمسطيف كمف أعظـ مفاخرىا أف تميمان الدارم الصحابي المشيكر منيا(.)2
كفي ىذه العائمة برز عالـ جميؿ لو تأثير كبير في حياة مؤسس ىذا الحزب " حزب التحرير
اإلسبلمي" كىذا العالـ ىك الشيخ الشاعر األديب "يكسؼ بف إسماعيؿ النبياني" ،كلد الشيخ يكسؼ
في قرية إجزـ عاـ 1849ـ كتكفي في شير رمضاف سنة  1932ـ كدفف في قريتو(.)3
كفي كتابق " ىادم المريد إلى طريؽ األسانيد " قاؿ :إف الفقير يكسؼ إسماعيؿ يكسؼ حسف محمد
ناصر الديف النبياني ،كلدت في قرية إجزـ كحفظت القراف على يد كالدم كأرسمني إلى مصر كأنا
في سف السابعة عشر ة لطمب العمـ في الجامع األزىر عاـ كأقمت بو سبع سنكات كعدت إلى
الكطف  .كأقاـ في عكا كتكلى نيابة القضاء في قصبة جنيف
()1
()2
()3

لمدة سنة ،ك تكجو إلى دار الخبلفة
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القسطنطينية كبقي سنتيف ك نصؼ ثـ أصبح قاضيان في إحدل بمداف المكصؿ " ككم سنجؽ"
كغادرىا كتكجو إلى بغداد ثـ الشاـ ثـ إلى دار الخبلفة لمدة سنتيف  .كأٌلؼ كتاب الشرؼ المؤبد ألؿ
محمد (ص) كتخرج رئيسان لمحكمة الجزاء في البلذقية كأقاـ فييا خمس سنكات ثـ تكلى رئاسة
محكمة الجزاء في القدس الشريؼ كمف ثـ تسمـ رئاسة محكمة الحقكؽ في بيركت بقي فييا كجاءه
كلد اسمو محمد شمس الديف كشقيقتيف فاطمة كعائشة ،كفي ىذه الفترة ألؼ العديد مف الكتب.
عمؿ في رئاسة محكمة الحقكؽ ،لمدة  22سنة كبعدىا جرل فصمو مف الكظيفة ،فغادر إلى المدينة
الرسكؿ (ص)(.)1
ػ
المنكرة كمكث فييا سبع سنكات بجكار قبر
كعند إعبلف الحرب العالمية كثكرة الشريؼ حسيف بف عمي عمى األتراؾ عاد إلى قريتو إجزـ مسقط
رأسو .لقد ترؾ الشيخ يكسؼ النبياني ثركة عممية كبرل  ،إذ كاف مف األكائؿ في عصره مف حيث
كتاب في دار الكتب المصرية(.)2
كثرة مؤلفاتو ؼ
لو  67ان
حصؿ الشيخ يكسؼ عمى أكثر مف خمسيف إجازة عممية كقاؿ شكيب أرسالف عف الشيخ يكسؼ انو
مف أشير شعراء عصره فمو قصيد ة بمغت أكثر مف  1000بيت ،كمعظـ شعره في مدح الرسكؿ
لمي ال تقؿ عف ثبلثيف ( مجمدات  ،كقصائد ،كدكاكيف).
كالدفاع عف اإلسبلـ كلو أثار ؽ ة
كلقد تصدل النبياني لعدة تيارات كانت تريد إعادة تفسير القرآف كتأكيؿ النصكص ككاف يرل في
ية.
الخميفة العثماني اؿحارس لمديف كالعقيدة كرمز ان لكحدة لممسمميف،ككاف مؤمفان بالمعتقدات الصكؼ
فكاف ضد دعاة اإلصبلح كالتجديد كاستنباط األحكاـ الشرعية مف الكتاب كالسنة دكف الحاجة إلى
تقميد أحد مف األئمة األربعة ( ،)1ك قد حارب محمد عبده ك األفغاني ك رشيد رضا الدعائيـ
اإلصبلح.

()1
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كبعد دخكؿ البريطانييف فمسطيف في نياية

الحرب العالمية األكلى التزـ الشيخ النبياني الصمت

كرفض طمب االنجميز أف يككف مفتي فمسطيف  ،كبقي في مسقط رأسو إجزـ إلى أف تكفي عاـ
1932ـ كدفف فييا(.)2
 2.9.2حياة الشيخ المؤسس :لحزب التحرير اإلسبلمي ( :)1977-1914
الشيخ تقي الديف بف إبراىيـ بف مصطفى بف إسماعيؿ بف يكسؼ النبياني نسبة لقبيمة بني نبياف
مف عرب البادية في فمسطيف التي استكطنت قرية إجزـ ،نشأ كعاش في بيئة عممية كفكرية كدينية
كسط عائمة عريقة برعاية الشيخ إبراىيـ النبياني ،ك كاف ليذه النشأة أثرىا البالغ في تككيف
شخصيتو اإلسبلمية.
كلد الشيخ النبياني في قرية إجزـ عاـ 1914ـ كتمقى دراستو االبتدائية فييا ،كحفظ القراف كدرس
مبادئ عمكـ الفقو كالمغة العربية عمى يد كالده الشيخ إبراىيـ النبياني ،كالذم كاف يعمؿ مدرسان
لمعمكـ الشرعية في ك ازرة المعارؼ الفمسطينية ،كما أف كالدتو كانت مممة باألمكر الشرعية التي
اكتسبتيا عف كالدىا كجده ألمو الشيخ يكسؼ بف إسماعيؿ بف يكسؼ بف حسف بف محمد ناصر
الديف النبياني الشافعي " أبك المحاسف "،أديب شاعر صكفي

( ،)3ككاف مبلزمان لكالده كلجده في

المناسبات كافة كبخاصة المجالس كالمناظرات الفقيية ،التي كاف يعقدىا جده الشيخ يكسؼ
النبياني(.)4
لقد كاف ليذه النشأة كما يرل الباحث األثر البالغ في تككيف شخصيتو كتكجييو الكجية الدينية فقد
حفظ القراف كمو كىك في سف مبكرة لـ تتجاكز الثالثة عشرة عامان كتأثر بكعي جد الشيخ يكسؼ ك
ألـ بالقضايا السياسية الميمة التي كاف لجده معرفة بيا عبر صمتو برجاؿ الحكـ في
أفاد مف عممو ك ٌ

الدكلة العثمانية .كما أف عممو ك دراستو كعممو (كالذم سنتطرؽ لو في ىذا الفصؿ) كاف لو التأثير

()2

جدكع ،عكني،حزب التحرير1992 ،

()4

جدكع عكني ،ص 1992 ،60

()3
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الكبير في صقؿ شخصيتو ك تمسكو بمبادئو ك أفكاره كعدـ الحياد عنيا ،عممان أنيا أثارت جدالن
كاسعان في صفكؼ القكل اإلسبلمية ك الكطنية في فمسطيف كخارجيا.

 10.2عممو ودراستو-عممو ومشاركاتو:
 1.10.2عممو ودراستو:
في عاـ  1928ـ تابع تقي الديف النبياني دراستو الثانكية ،فالتحؽ بالثانكية األزىرية ،كناؿ الشيادة "
الغرباء" (الشيادة العالمية) ثـ التحؽ باألزىر ك تخرج فينيا سنة 1932ـ كفي العاـ نفسو تخرج في
األزىر الشريؼ كفقان لمنظاـ القديـ ،كقد جمع الشيخ النبياني بيف األزىرية القديـ كبيف دار العمكـ ك
كاف متمي انز في اجتياده ،كأظير تفكقا في المناقشات كالمناظرات الفكرية التي كانت تعج بيا
معاىد العمـ في القاىرة(.)1
كناؿ الشيادات التالية:الثانكية األزىرية _ الغرباء مف األزىر -كدبمكـ في المغة العربية في القاىرة
 إجازة في القضاء مف المعيد العالي لمقضاء الشرعي التابع لؤلزىر كتخرج منو حامبلن الشيادةالعالمية في الشريعة سنة 1932ـ.

 2.11.2عممو:
عاد إلى فمسطيف كعمؿ في سمؾ التعميـ كعمؿ مدرسان في حيفا لغاية

1938ـ ،ثـ انتقؿ لمزاكلة

القضاء الشرعي في بيساف كالخميؿ كالرممة كالمد كما عمؿ باش كاتب في محكمة حيفا المركزية
و
قاض في محكمة الرممة حتى عاـ
كمساعد
كاستقرت عائمتو ىنالؾ

()1

1948ـ (عاـ النكبة) كغادر فمسطيف إلى بيركت

كعٌي ىف قاضيان في محكمة االستئناؼ
بعدىا عاد إلى الضفة الغربية ي

الشرعية في بيت المقدس حتى عاـ 1950ـ ،كاستقاؿ إثر ترشيح نفسو في المجمس النيابي األردني

()1
()1
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عف منطقة القدس سنة 1951ـ كلـ يقدر لو الفكز في ىذه االنتخابات إذ عمؿ محاض انر لطمبة
كدرس الثقافة اإلسبلمية(.)2
الثانكية بالكمية العممية اإلسبلمية في عماف حتى عاـ 1952ـ ي
نشير ىنا إلى أف الشيخ النبياني كبعد النكبة بدأ يفكر فيما يجب فعمو ،لذا قاـ بدراسة األحزاب
المكجكدة كق أر كتب عديدة عنيا كبخاصة كتاب العدالة االجتماعية لسيد قطب كأعتقد أنو تأثر في
كتابات سيد قطب كتأثر سيد قطب تأثر ببعض كتاباتو كال سيما كأف النبياني أصدر كتاب رسالة
العرب كطريؽ اإليماف كالنظاـ االجتماعي قبؿ إصداره الشخصية اإلسبلمية(.)3
كما أنو التقى كحاكر العديد مف الشخصيات اإلسبلمية كالكطنية في فمسطيف كاألردف كالقاىرة
كسكريا كلبناف كركز في لقاءاتو عمى اإلخكاف المسمميف بككنيـ جمعية إسبلمية ،كألقى العديد مف
المحاضرات لككادرىـ ككانت األمكر تسير باتجاه العمؿ مع اإلخكاف ...كلكف تبيف أف لقاءاتو كانت
تيدؼ إلى دراستيـ جيدان كتغيير نيجيـ كىذا كمو كاف قبؿ عاـ

1951ـ أم قبؿ أف يحسـ ق ارراه

بتشكيؿ حزب التحرير اإلسبلمي عاـ 1952ـ.
 3.10.2مشاركاتو:
كاف ىناؾ ىدؼ لحزب التحرير ،كىك دخكؿ البرلماف األردني كتر ٌش ىح العديد مف قيادة الحزب كعمى
رأسيـ الشيخ النبياني ،لبلنتخابات عاـ 1951ـ ،كحصؿ عمى  2596صكتان كما تـ ترشح بعض
القيادات لمحزب عاـ 1954ـ كىـ (داكد حمداف ،عبد القديـ زلكـ ،أسعد بيكض التميمي ،عبد
الغفار كالمرشح عف الخميؿ) كلـ يفز.
كفي عاـ 1956ـ ترشح عدد اخر مف ككادر الحزب ،مثؿ :فارس إدريس ،عبد القديـ زلكـ ،اسعد
بيكض ،يكسؼ اصغير ،محمد مكسى عبد اليادم ،أحمد الداعكر ،عبد العزيز الخياط ،كغانـ عبده
مرشح عف منطقة مأدبا.

()2
()3
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كقد شارؾ الشيخ النبياني في اجتماع لحركة القكمييف العرب في حيفا عاـ

1947ـ ،كيقاؿ أنو

أنضـ إلى حركة (القكمييف العرب) ،كفي عاـ 1951ـ يمنع مف المشاركة في المؤتمر الثقافي الذم
عقد في اإلسكندرية ،حيف منع مف السفر.

كباإلضافة إلى نشاطاتو الخطابية في الجكامع كفي التجمعات الجماىيرية كاف لو نشاطاتو الحزبية
كالثقافية ،كقاـ بمجمكعة مف المقاءات برؤساء الدكؿ كالكزراء كالنكاب كاألعياف في العديد مف الدكؿ
العربية كاإلسبلمية(.)1

 11.2انطالقة حزب التحرير:
مرحمة التأسيس:
تشكؿ حزب التحرير كانطمؽ عبر الشيخ تقي الديف النبياني المكلكد في اجزـ _ فمسطيف بعد أف
أقنع مجمكعة مف العمماء كالشخصيات اإلسبلمية بكجكب كجكد تكتؿ إسبلمي يعمؿ عمى إعادة
الخبلفة ،بعد إلغائيا عمى يد مصطفى كماؿ (أتاتكرؾ  )1924تمؾ الخبلفة التي كقتنا الحاضر لـ
ينجح المسممكف في إعادتيا رغـ كجكد تنظيمات إسبلمية كثيرة عممت كال تزاؿ تعمؿ عمى
إعادتيا ،كقد أثار مجىء دكلة إسرائيؿ عاـ  1948إحساس الشيخ تقي الديف كمشاعره كدفعو إلى
العمؿ عف طريؽ الفكر القكمي إلنياض األمة كقد كتب ىذا في رسالتيف ،األكلى رسالة العرب،
كالثانية إنقاذ فمسطيف كصدرتا عاـ  .1950أم أف نزعتو في البداية كانت قكمية مرتبطة برسالة
اإلسبلـ(.)2
كعند انتقالو إلى القضاء التقى عددان مف العمماء في مصر ،كبدأ يعرض فكرة إنشاء حزب سياسي
عمى أساس اإلسبلـ إلنياض المسمميف كاعادة الماضي المجيد ليـ ،حيف عاد إلى فمسطيف بدأ
بعرض أفكاره عمى الشخصيات مف العمماء كقادة الفكر في فمسطيف كاختمؼ مع قادة األحزاب
السياسية المكجكدة عمى الساحة الكطنية كالقكمية كالجمعيات اإلسبلمية ككانت كجية نظره أف
()1
()2
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و
خطب ألقاىا في
كعبر عف ذلؾ في
عمميـ لف يجدم نفعان كأنيـ يسيركف في طريؽ مسدكد ٌ
المناسبات الدينية في المسجد األقصى كمسجد إبراىيـ الخميؿ كفي العديد مف مساجد فمسطيف كركز
في خطاباتو عمى األنظمة العربية كاتيميا باالرتباط مع االستعمار الغربي الذم ىدفو العمؿ ضد
اإلسبلـ ،ك بدأ يحث المسمميف لمتحزب عمى أساس اإلسبلـ(.)1
نشط الشيخ سياسيان إلنشاء حزب سياسي مبدؤه اإلسبلـ ،كرشح نفسو إلى مجمس النكاب األردني كلـ
يحالفو الحظ...كاستمر بالعمؿ إلقناع مجمكعة مف الشخصيات المعركفة بإنشاء حزب سياسي عمى
أساس اإلسبلـ كدفعو ذلؾ إلى طرح إنشاء حزب التحرير بعد لقاءاتو مع اإلخكاف المسمميف
كاختبلفو معيـ(.)2
بدأت انطبلقة تشكيؿ الحزب في القدس حيف كاف الشيخ تقي الديف يعمؿ في محكمة االستئناؼ
الشرعية فييا ،حيث استطاع إقناع مجمكعة مف الشيكخ كاألفراد المذيف التقكا مع النبياني في أفكاره
كمنيـ:
 الشيخ أحمد الداعكر /مف قمقيمية عبد القديـ زلكـ /مف الخميؿ نمر المصرم /مف المد عادؿ النابمسي كغانـ عبده كمنيرشقير -أسعد بيكض التميمي

()3

 داككد حمداف  /مف الرممةكفي تشريف الثاني عاـ

 1952ـ بدأت ىذه المجمكعة تأخذ الصفة الحزبية كذلؾ عندما تقدـ

(خمسة مف األعضاء المؤسسيف لمحزب) بطمب رسمي لك ازرة الداخمية األردنية بيدؼ الحصكؿ
عمى رخصة كمكافقة إلنشاء حزب سياسي كىـ:
()1
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()3
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 .1تقي الديف :رئيسان لمحزب.
 .2داككد حمداف :نائب لمرئيس كسكرتير الحزب.
 .3غانـ عبده :أمينان لمصندكؽ.
 .4عادؿ النابمسي :عضكان.
 .5منير شقير عضكان.
كعمؿ الحزب اإلجراءات القانكنية البلزمة كالمطمكبة كفقان لقانكف الجمعيات العثماني ،كاختار مركزه
في القدس ،كأرفؽ في الطمب نظاـ الحزب األساسي كبياف لمحككمة األردنية ،كنشر ذلؾ في جريدة
الصريح عدد

 176بتاريخ  ،1953/3/14كمنذ ذلؾ التاريخ أصبح حزب التحرير حزبان

قانكنيان كأصبح لمحزب الصبلحية في ممارسة نشاطو الحزبي التي ينص عمييا نظامو األساسي كفؽ
قانكف الجمعيات العثماني المعمكؿ بو(.)1
لكف الحككمة األردنية كبتاريخ  ،1953/3/22أصدرت بيانان اعتبرت فيو حزب التحرير غير قانكني
كمنعتيـ مف القياـ بأم نشاط حزبي كنزعت الفتات حزب التحرير التي عمقيا عمى مكتبو
بالقدس(.)2
كجرل اعتقاؿ أربعة مف مؤسيسو ،ثـ أصدرت ك ازرة الداخمية بتاريخ 1953/3/23ـ بيانان اعتبرت فيو
حزب التحرير غير قانكني كمنعت القائميف عميو مف أم عمؿ.
كفي عاـ  ،1953غادر النبياني فمسطيف إلى دمشؽ فقامت سكريا بإبعاده إلى الحدكد المبنانية،
فمنع مف الدخكؿ لكال تدخؿ مفتي لبناف الشيخ حسف العبليا الذم تكسط لو لدل الحكمة المبنانية
ؽ عميو كاختفى عف األنظار في شماؿ
ضٌي ى
كادخمو لبناف كعمؿ أكثر مف خمس سنكات في لبناف ثـ ي
لبناف ،كأخذ يمارس العمؿ السرم ىناؾ .لغاية  ،1958ثـ بدأ بالتنقؿ بيف البمداف العربية طارحان
()1
()2
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أفكاره كبخاصة طمب النصرة ،كفي عاـ  ،1956خرج مف الحزب داككد حمداف نائب تقي الديف
كنمر المصرم كدخؿ مكانيما عبد القديـ زلكـ كأحمد الداعكر ،حيث أصبحت قيادة الحػزب منيـ
برئاسة النبياني(.)1
كبعد عاـ  1990تعرض الحزب النشقاقات ،اذ خرجت حركة المياجريف بزعامة عمر البكرم،
كمقره في لندف ،ككذلؾ الحركة التصحيحية في األردف ،فتنازلكا عف  31مسألة مف مختمؼ المسائؿ
التي كاف الحزب يتبناىا.
كمف الجدير بالذكر أف النبياني بقي في بيركت إلى أف كافتو المنية بتاريخ  1977/12/11كاستمـ
إمارة الحزب مف بعده

الشيخ عبد القديم يوسف زلوم

مكاليد  - 1952الخميؿ كحتى كفاتو

 2003/4/29ـ في بيركت كاستمـ اإلمارة مف بعده الشيخ عطا خميل أبو الرشتو كىك مف مكاليد
رعنا  -الخميؿ  ،1943كال يزاؿ أمي انر لمحزب حتى كقتنا ىذا كقد تدرج في عدة مسؤكليات ،بدأىا
عضكان لمحزب ثـ مشرفان ثـ نقيب محمية ثـ عضك كالية ثـ معتمدان ثـ ناطقان رسميان  -ثـ عضك
مكتب األمير ثـ أمي ار لمحزب ك لو عدة مؤلفات.

 12.2مؤلفات الشيخ النبياني:
لقد قاـ النبياني بكتابة العشرات مف الكتب الفكرية كالسياسية ك االقتصادية كالكتب التي تختص
ككتب العشرات مف البيانات
بدستكر الدكلة اإلسبلمية الذم يشكؿ الغاية كاليدؼ لو كلمحزب
ى
كالخطابات التي كجيت إلى ممكؾ العرب كالمسمميف كرؤسائيـ ،كما كتب العديد مف الدكسيات،
التي تحمؿ أجكبة عف أسئمة أعضاء الحزب ،كىي دكسيات محصكرة بأعضاء الحزب ،كمف ىذه
المؤلفات ما يأتي:
رسالة العرب ،إنقاذ فمسطيف ،طريؽ اإليماف  ،النظاـ االجتماعي ،نظاـ اإلسبلـ  ،التكتؿ الحزبي،
مفاىيـ حزب التحرير ،النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ ،نظاـ الحكـ في اإلسبلـ  ،الدستكر مقدمة
()1
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الدستكر ،الدكلة اإلسبلمية  ،الشخصية اإلسبلمية في ثبلث أجزاء  ،مفاىيـ سياسية في حزب
التحرير ،نظرات سياسية ،نداء حا ر لممسمميف  ،الخبلفة ،التفكير ،سرعة البديية ،نقط ة االنطبلؽ
دخكؿ المجتمع ،تسميح مصر  ،االتفاقيات الثنائية المصرية السكرية كاليمنية ،حؿ قضية فمسطيف
عمى الطريقة األميركية كاالنجميزية.
كما اصدر عددا مف الكتب بأسماء الحزب كأعضائو منيا :السماسة االقتصاد ية ،نقض االشتراكية
الماركسية ،كيؼ ىدمت الخبلفة ،أحكاـ البينات ،نظاـ العقكبات ،أحكاـ الصبلة ،الفكر اإلسبلمي.
 -كتب وأدبيات الحزب:

غبلفيا بالمكف األبيض ،كالكتابة بالمكف األحمر ،كىذا ما جرل إق ارره مف

الحزب ،كفي بداية تأسيسو.
 -راية الحزب:

سكداء مكتكب عمييا ال إلو إلى اهلل محمد رسكؿ اهلل كىي راية الرسكؿ (ص)

كتسمى (راية العقاب).
 داللة االسم :حزب التحرير معناه أنو يريد تحرير الببلد كالعباد مف قيادة الكفار كاقتبلعالجذكر الثقافية كالسياسية كالعسكرية كاالقتصادية لو مف تربة اإلسبلـ ،اذ الدنيا كميا لآلف ىي
دار كفر ،كىدفو كغايتو أف يحكؿ ىذه المناطؽ إلى دار إسبلـ حتى إعبلف الدكلة اإلسبلمية
كعمى رأسيا الخبلفة.
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 13.2وفاتو -وخمفو:
 1.13.2وفاتو:
تكفي الشيخ النبياني في

 20حزيراف 1977ـ لكف جريدة الدستكر ذكرت أف كفاتو كانت يكـ

الخميس 1977/12/29ـ ،كيؤكد الحزب كفقان لبياف أصدره ناعيان كفاتو بتاريخ 1977/12/11ـ ،أم
انو أصبح عندنا ثبلثة تكاريخ لكفاة الشيخ النبياني.
كبعد كفاتو جرل تنصيب عبد القديـ زلكـ ،الذم تكفي في

2003/4/29ـ ،كجرل انتخاب عطا

الرشتو أمي انر لحزب التحرير كفقان لقرار رئيس ديكاف المظالـ(.)1

 2.13.2خمفو:
عبد القديم بن يوسف بن عبد القديم بن يونس بن إبراىيم الشيخ زلكـ كلد عاـ  1924في مدينة
الخيؿ ،تعمـ في المدرسة االبراىيمة في الخميؿ كدرس في األزىر الشريؼ عاـ  1939حصؿ عمى
شيادة األىمية في األزىر عاـ 1942ـ كعمى الشيادة العالمية لكمية الشريعة عاـ  1947كالعالمية
عاـ  1949كعاد مف مصر كجمع الشباب لمجياد في فمسطيف ،كعمؿ في التدريس في الخميؿ،
كفي عاـ  1956أصبح عضكان قياديان في الحزب،كقد رشح نفسو لمبرلماف عاـ

 1956كلـ ينجح،

أعتقؿ في األردف ،كحصمت في عيده فتنو النكث حيف حاكلت مجمكعة قتمو لكنو أصيب كتماثؿ
لمشفاء ،ك تنحى عف إمارة الحزب في  2003/3/17كبعدىا تكفي بتاريخ  ،2003/4/29كلو عدة
مؤلفات.
كفي  2003/4/13أعمف رئيس ديكاف المظالـ في حزب التحرير عف انتخاب عالـ األصكؿ
الميندس ( عطا بن خميل بن عبد القادر الخطيب أبو الرشتو ) أمي انر لحزب التحرير.

()1
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كلد عاـ  1943في رعنا قضاء الخميؿ ،كدرس الثانكية بالخميؿ ،ثـ انتقؿ كالتحؽ بجامعة القاىرة
كمية اليندسة عاـ 1961ـ ،كناؿ شيادة البكالكريك س في اليندسة كلو عدة مؤلفات .كىناؾ مقكلة
في حزب التحرير تقكؿ:
ىـ ثبلثة أتـ اهلل عمى أيدييـ ثبلثة:
األول :أسس ككتؿ كالمعني النبياني
الثاني :فعؿ كأعمف ك المعني زلكـ
الثالث :استنصر كسينتصر بإذف اهلل كالمعني الرشتى(.)1

 14.2تعريف حزب التحرير:
حزب سياسي مبدؤه اإلسبلـ ،فالسياسة عممو ،كاإلسبلـ مبدؤه،كىك يعمؿ بيف األمة كمعيا لتتخذ
اإلسبلـ قضية ليا كليقكدىا إلعادة الخبلفة كالحكـ بما أنزاؿ اهلل إلى الكجكد(.)2
كالحزب تكتؿ سياسي يقكـ عمى الفكرة اإلسبلمية ،كىك ليس تكتبلن كينكتيان كال تكتبلن عمميان كال
تعميميان كال تكتبلن لؤلعماؿ الخيرية ،كالفكرة اإلسبلمية التي يقكـ عمييا كتتجسد في أفراد يدعك األمة
إلييا لتعمؿ بيا كتحمميا معو لتترسخ في كاقع الحياة كالدكلة كالمجتمع ،فيي الركح لجسـ الحزب
كسر حياتو ،كالتسمية ال تحمؿ أىمية كبيرة باستثناء ىدؼ التميز الذم تظير إرادة الحزب في
تحقيؽ النصر كتحرير الناس مف عبكدية الكفار الذم يتحكمكف في العالـ(.)3

()1
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 15.2أسباب قيام حزب التحرير:
إف قياـ حزب التحرير كاف استجابة لقكلو تعالى" :كلتكف منكـ أمة يدعكف إلى الخير كيأمركف
بالمعركؼ كينيكف عف المنكر كأكلئؾ ىـ المفمحكف" .بيدؼ إنياض األمة اإلسبلمية مف االنحدار
الشديد الذم كصمت إليو كتحريرىا مف أفكار الكفر كأنظمتو كأحكامو ،كمف سيطرة الدكؿ الكافرة
كالقضاء عمى نفكذىا(.)1
كاليدؼ الرئيسي لمحزب ىك العمؿ إلعادة دكلة الخبلفة اإلسبلمية لمكجكد ،كدكنيا ال يعكد الحكـ
بما أنزؿ اهلل فاهلل سبحانو كتعالى قد أمر المسمميف في اآلية السابقة أف تككف منيـ جماعة متكتمة
كيعد ىذا فرضان عمى المسمميف كما
تقكـ بالدعكة إلى اإلسبلـ كتأمر بالمعركؼ كتنيى عف المنكرٌ ،
ىك ثابت في اآليات كاألحاديث الدالة عمى ذلؾ ،كفي الكقت نفسو فاآلية طمبت مف المسمميف أف
يقيمكا منيـ جماعة متكتمة (حزبان سياسيان) تعمؿ لمدعكة اإلسبلمية كتأمر بالمعركؼ كتنيى عف
المنكر كىذا عمؿ سياسي أم أف اآلية تدؿ عمى كجكب قياـ أحزاب سياسية إسبلمية ،ألنيا تقكـ
عمى العقيدة اإلسبلمية لتيسير عمى طريقة الرسكؿ (ص).
كليذا ال يجكز أف يككف ىذا التكتؿ عمى غير أساس اإلسبلـ فكرةن كطريقةن ،ألف اإلسبلـ ىك كحده
المبدأ الصالح في ىذا الكجكد ،فيك مبدأ شامؿ ينظـ شؤكف الحياة جميعيا ،أم تطبيؽ اإلسبلـ
تطبيقان شامبلن في جميع شؤكف الحياة كأف يككف الدستكر ككؿ القكانيف مأخكذة مف كتاب اهلل كسنة
رسكلو ،قاؿ تعالى" :فاحكـ بينيـ بما أنزؿ اهلل كال تتبع أىكاءىـ عما جاءؾ مف الحؽ" فعدـ الحكـ
باإلسبلـ كفر "كمف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل فأكلئؾ ىـ الكافركف" ،كىذا يعني أف كؿ المبادئ األخرل
التي ىي مف كضع البشر فاسدة كتتناقض مع اإلسبلـ كأحكامو فالعمؿ بيا حراـ ،فيي أحزاب
كفر(.)2

()1
()2
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كيعتبر الحزب سبب االنحدار في األمة اإلسبلمية ىك الضعؼ الشديد الذم ط أر عمى أذىاف
المسمميف في فيـ اإلسبلـ كأدائو منذ القرف الثاني اليجرم لغاية أالف ،كيعكد ذلؾ لعدـ فيـ اإلسبلـ
كاىماليـ لمغة العربية ،ككضع أفكار كأحكاـ ليست مف اإلسبلـ لتشكييو كمحاكلة بعضيـ التكفيؽ
بيف الفمسفات اليندية كالفارسية كاليكنانية مع اإلسبلـ ،إضافة لمغزك السياسي كالثقافي الغربي لببلد
المسمميف الذم حرؼ المسمميف عف اإلسبلـ.
كيعزك الحزب سبب قيامو لفشؿ المحاكالت المتعددة لمحركات اإلسبلمية كغير اإلسبلمية التي قامت
إلنياض المسمميف كفشمت بسبب عدـ فيميـ لمفكرة اإلسبلمية كبخاصة قادة ىذه الحركات إذا كانكا
يدعكف لئلسبلـ بشكؿ عاـ دكف تحديد لؤلفكار كلؤلحكاـ الكاجب إتباعيا إلنياض المسمميف كعدـ
تطبيقيا ألف ىذه األحكاـ غير كاضحة في أذىانيـ ،كاعتمدكا عمى الكاقع مصد انر لتفكيرىـ دكف
تغيير ىذا الكاقع كفقان لئلسبلـ كأحكامو ،ك نادكا بالحريات كالديمقراطية ،كأنظمة رأسمالية كاشتراكية
ككطنية كقكمية.كاعتبركا أف عكدة اإلسبلـ تتـ ببناء المساجد كاصدار المؤلفات كاقامة الجمعيات
الخيرية كالتعاكنية كبالتربية الخمقية كاصبلح األفراد متناسيف سيطرة أفكار الكفر كأحكامو كأنظمتو
عميو ،بينما إصبلح المجتمع يككف بإصبلح أفكاره كمشاعره كأنظمتو ،كاصبلحو يؤدم إلصبلح
األفراد ،كما فعؿ الرسكؿ (ص) لتغيير المجتمع الجاىمي إلى مجتمع إسبلمي ،فغير العقائد الجاىمية
إلى العقيدة اإلسبلمية كغير المفاىيـ كالعادات الجاىمية بأفكار اإلسبلـ كأحكامو كحيف تييأ لو ما
أراد في المدينة المنكرة ىاجر بعد بيعة العقبة الثانية فأكجد المجتمع اإلسبلمي فييا كبنى لو نظامان
قكيان مترابطان كحمؿ السبلح كلـ يفرؽ بيف دار اإلسبلـ كدار الكفر(.)1
ال يتفؽ الباحث مع ما طرح بأف عدـ الفيـ الصحيح لئلسبلـ ىك سبب االنحدار لؤلمة اإلسبلمية
إذ إف ىناؾ العديد مف القضايا كعمى رأسيا عدـ كجكد الديمقراطية كالحرية كالكعي كعدـ فصؿ
الديف عف الدكلة ،عممان أف الحزب ضد الديمقراطية ك القكمية كالكطنية كيعتبر أف ال حرية في
اإلسبلـ ،كسيناقش الباحث ىذه المكاضيع في الفصؿ الثالث.

()1
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 16.2العضوية والييكمية التنظيمية:
يرل الحزب أف كؿ دكلة في العالـ اإلسبلمي كالعربي كاألكركبي ىي كالية  ،كالنكاة األكلى لمحزب
تعتبر الحمقة كالتي تضـ خمسة أشخاص ،كيقكـ الشخص بقسـ الكفاء لمحزب ،كبعد القسـ يعتبر
دارساً في الحزب ثـ المشرف ،كيتحمؿ مسؤكلية اإلشراؼ عمى حمقة أك أكثر ثـ عضو محمية أك
مساعد النقيب ثـ مسؤول المحمية (النقيب) ثـ عضو والية كيطمؽ عميو (المسؤكؿ) ثـ المعتمد
كىك المسؤكؿ الرئيسي كاألكؿ في الكالية.
كالدارس يخضع المتحاف،كاذا نجح يصبح مشرفان كيممؾ حؽ تككيف حمقة كاإلشراؼ عمييا ،كذكرت
أجيزة األمف االكزبكية أف عدد األسئمة ىي خمسكف سؤاالن (( .)1إسبلـ كريمكؼ  ،المركز المعمكماتي
لحقكؽ اإلنساف في آسيا الكسطى ،مكسكك ،ميمكلاير.)1999 ،
اء كانكا عربان أـ غير عرب كمف كؿ
أما العضكية ،فالحزب يضـ الرجاؿ كالنساء مف المسمميف سك ن

حزب لجميع المسمميف كالمدعكيف كميـ لحمؿ اإلسبلـ بصرؼ النظر عف
األلكاف ألنو يعد نفسو
ان
قكمياتيـ كمذاىبيـ ،كعممية ربط األشخاص تككف بمكافقة الشخص عمى اعتناؽ العقيدة اإلسبلمية
كتبني أفكار الحزب كأرائو .أما حمقات النساء فيي مفصكلة عف حمقات الرجاؿ ،حيث م

حصؿ

اإلشراؼ عمى حمقات النساء مف األزكاج أك المحارـ أك النساء(.)2

 1.16.2جياز الدولة فيقوم عمى األركان التالية:
الخميفة ،معاكف التفكيض ،معاكف التنفيذ ،أمير الجياد ،الكالة ،القضاة ،الجياز اإلدارم لمصالح
الدكلة ،مجمس األمة ،الجيش.
كعيف
كىذا برأييـ ما عمؿ بو الرسكؿ حيف كاف رئيسان لمدكلة كأمر المسمميف بأف يقيمكا ليـ خميفة
ٌ
أبا بكر كعمر معاكنيف لو (أم كزراء لو كىـ معاكنيف) كالرسكؿ عيف الكالة كأمراء الحرب كالجياد
()1
()2
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كعيف قضاة كمديرم دكائر ،أما لمجمس األمة ،فمـ يكف لمرسكؿ مجمس معيف كلكنو كاف يعتمد عمى
مشكره المسمميف حينما يريد ،كما حصؿ يكـ أحد ،كالمستشاريف كانكا نقباء القكـ مثؿ أبك بكر
كعمر ...كالرسكؿ أقاـ جيشان كىك قائد الجيش الفعمي كما أنو كاف يعيف قكادان في بعض الغزكات(.)1
 2.16.2نظام الحكم:
فيك نظاـ كحده كليس نظامان اتحاديان .كمف ينازع الخميفة عمى خبلفتو يقتؿ فالحكـ مركزم كاإلدارة ال
مركزية ،كال يجكز أف يتكلى الحكـ إال أف يككف مسممان ،كلممسمميف الحؽ في إقامة أحزاب سياسية
إسبلمية لمحاسبة الحكاـ أك لمكصكؿ إلى الحكـ عبر األمة بشرط أف يككف أساسيا العقيدة
اإلسبلمية ،كيمنع أم حزب أك تكتؿ يقكـ عمى غير اإلسبلـ ،كنظاـ الحكـ يقكـ عمى أربعة ركائز:
 - 1السيادة لمشرع ال لمشعب (أم هلل عز كجؿ).
 - 2السمطاف لؤلمة (تنصيب خميفة).
 - 3إقامة خميفة كاحد فرض عمى المسمميف.
 - 4لرئيس الدكلة حؽ التبني لؤلحكاـ الشرعية فيك يسف الدستكر كالقكانيف(.)2
كىناؾ أراء متعددة في نظاـ الحكـ المركزم ،كميمات رئيس الدكلة ،كخاصة في مسألة التبني تمؾ
و
فصؿ الحؽ ،سنتعرض بشكؿ تفصيمي لمسألة الخبلفة.
التي سنقؼ عمييا بالتحميؿ في

 17.2ىدف الحزب:
في ظؿ األكضاع المأساكية التي شيدتيا الشعكب

العربية ك اإلسبلمية كأىميا احتبلؿ الييكد

ؿفمسطيف ،بدأت الحكارات كالحمكؿ لدل قادة الحركات اإلسبلمية ت

قترح أف الحؿ ىك العكدة

لئلسبلـ ...كمف ىنا بدأ حزب التحرير يفكر كيؼ يعكد لئلسبلـ عكدان حميدان كبدأ السؤاؿ  :مف أيف
()1
()2

حزب التحرير ،1985 ،ص75

النياني ،نظاـ الحكـ في اإلسبلـ ،ط 2002 ،6انظر النبياني الدكلة اإلسبلمية ،ط 7ص 2002 252

57

نبدأ؟
ىؿ مف تحرير فمسطيف أـ مف تحرير األندلس أـ مف القضاء عمى الفقر كالجيؿ ببناء المدارس؟ أـ
بتطبيؽ اإلسبلـ عبر الحكاـ كمكاالتيـ ...ك في أثناء ىذه الحكارات كاالختبلفات ناقش الشيخ تقي
الديف النبياني مع عدد مف الشيكخ قضية المسمميف المركزية كتحديد الحؿ الجذرم كت كصمكا إلى
الحؿ الشرعي المتجسد بإقامة دكلة الخبلفة اإلسبلمية ،تطمب ىذا كجكد حزب يحدد أحكاـ الفكرة
كالطريقة البلزمة لعممو فكاف حزب التحرير(.)1
ىذا الحزب الذم أخذ عمى عاتقو ميمة التحرير الحقيقي الشامؿ بدءان مف تحرير األمة مف األفكار
كاآلراء كالمشاعر كاألنظمة الدخيمة كصكالن إلى تحرير العالـ مف خبلؿ دكلة إسبلمية ىي دكلة
الخبلفة الراشدة التي تقكـ بيذه الميمة.

 18.2طريقة الحزب لموصول إلى اليدف؟
في عاـ  1961أىتدل الحزب إلى الطريقة العممية الكاقعية الستبلـ الحكـ ع ف طريؽ طمب النصرة
كذلؾ أف الرسكؿ في مكة عندما زاد اضطياد المشركيف لو كالصحابو سعى ؿطمب النصرة مف أىؿ
القكة كالنجدة ،كليذا فالحزب ليس مخي انر في طريقو إقامة الدكلة ،بؿ ىك مجبر عمى أف يسمؾ ىذا
الطريؽ ،ألنيا حكـ شرعي ،كىي طريقة كليست أسمكبان ،لذا كزع الحزب نشرهن في ذلؾ العاـ طالبان

النصرة مف العديد مف المسؤكليف في الدكؿ العربية كاإلسبلمية كلكنو فشؿ ككما أف الرسكؿ أخفؽ

في طمب النصرة ثماني مرات فمف الطبيعي أف يفشؿ الحزب عشرات المرات أيضان ،لقد طمب
الحزب النصرة في العراق وسوريا إلقامة الدكلة اإلسبلمية ،ككاف يطمبيا مف الحاكـ الفعمي أك ممف
يستطيع السيطرة عمى الحكـ كضباط الجيش أك مف كبار المسؤكليف  ،كلغاية عاـ  1965لـ ينجح
الحزب في ذلؾ(.)1
كعندما اكتشؼ الحزب فشؿق في طمب النصرة مف الحاكـ الفعمي طمبيا ممف يمكنيـ القياـ بعممية
()1
()1
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قيصرية سريعة كسار عمى ذلؾ في عدة كاليات كال يزاؿ يسير حتى اآلف إلى أف يأتي نصر اهلل.
كالحزب يدرؾ جيدان بأف طمبو النصرة ليست غايتو  ،بميي طريقة لمكصكؿ إلى إقامة الدكلة فعبلن،
كاألعضاء ليسكا معنييف بيذا باستثناء بعض

األعضاء المكجكديف في كؿ كالية ال يزيدكف عف

خمسة أعضاء فقط  ،كذلؾ كاف حاؿ الرسكؿ الذم لـ يكف مشغكالن بطمب النصرة بؿ بالدعكة هلل،
كترؾ أمر طمب النصرة لبعض المسمميف كـ صعب بف عمير كأسعد بف زراه.
كىكذا يتضح أف الحزب يريد أربعة أشياء ،إنياض األمة واقامة الدولة وبناء المجتمع وحمل
الرسالة،أم أنو يريد إقامة الحكـ كفؽ العقيدة اإلسبلمية ،كىذا ىك اليدؼ الحقيقي لمحزب(.)2
كمف الكاضح أف ىذا مكضكع " طمب النصرة" مثير لمجدؿ ،اذ ال يمكف ألية جية أف تستكلي عمى
نظاـ حكـ كتقدمو عمى طبؽ مف فضة لمحزب ،كحتى لك اعتمد الحزب عمى أىؿ القكة مف الضباط
لقيادة انقبلب عسكرم ،فمف المستبعد تسمـ الحزب النظاـ بعد نجاحو في االنقبلب ،كىذا يقكدنا إلى
أف الحزب يناقض أىدافو ،فيك حزب سياسي اليؤمف باستخداـ القكة كالعنؼ حتى مف أجؿ تحرير
فمسطيف ،كفي الكقت نفسو مستعد لبلستيبلء عمى الحكـ عف طريؽ انقبلب عسكرم!!

 19.2مكان عمل حزب التحرير:
في البداية بدأ الحزب العمؿ في فمسطيف في الفترة مابيف التأسيس كىزيمة حزيراف عاـ 1967ـ في
مناطؽ الضفة الغربية كبخاصة في قمقيمية كالخميؿ كقد خفؼ نشاطو بعد اليزيمة في األراضي
الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ كزاد نشاطو في الساحة األردنية،كلـ يكف لمحزب نشاط في قطاع
غزة ،إال أف الطبلب التابعيف لمحزب خارج فمسطيف نقمكاالفكرة إلى قطاع غزة في التسعينات حيف
اتضحت معالـ الحزب في األراضي الفمسطينية .كما نشط الحزب في عدة أقطار عربية ثـ انتقؿ
إلى العالـ اإلسبلمي كالى بعض دكؿ الغرب حيث يكجد مسممكف .كألف اإلسالم مبدأ عالمي فالعالـ
كمو مكاف صالح لمدعكة اإلسبلمية لكف دعكة الحزب بدأت في الببلد اإلسبلمية بحكـ أف أىميا

()2
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دينيـ اإلسبلـ ،ككذلؾ الدكؿ العربية ألنيا تتحدث بالمغة العربية ،كىي لغة القرآف ك جزء مف الببلد
اإلسبلمية ،كقد تكسع الحزب في األقطار اإلسبلمية غير عربية(.)1

 20.2وسائل وأساليب الحزب:
اف أحزاب اإلسبلـ السياسي ليا تقريبان نفس األساليب كالكسائؿ لتنشر أفكارىا مف أجؿ استقطاب
األنصار كتجميع األعضاء ،ليككنكا معيا كمناصريف ليا ،كلعؿ ىذه الكسائؿ مشتركة في أغمبيا
بيف القكل كاألحزاب السياسية الكطنية كالقكمية كاليسارية كاإلسبلمية ،كليذا البد مف حصر ىذه
الكسائؿ كاألساليب كىي عمى النحك األتي:
أ  -المساجد ودور العبادة:
كىذه األمكنة ليا قدسية عند العرب كالمسمميف كبخاصة منب ار المسجد األقصى كالمسجد اإلبراىيمي
المذاف كانا مف أىـ المنابر إليصاؿ أفكار الحزب اذ تتكاجد في ىذه المساجد جمكع كبيرة مف
المصميف كمف مختمؼ األعمار كالطبقات كال سيما الطبقات الكسطى كالمدنية أم الفقيرة ،حيث
تتجمع باستمرار في ىذه األماكف ،فخطبة الجمعة ىي األبرز لدل األحزاب األخرل كحزب التحرير
الذم لعب دك انر فاعبلن في ىذه المساجد كبخاصة في بداية نشأتو ،إذ عمؿ عمى تعبئة المصميف مف
خبلؿ طرح أفكار الحزب عمييـ .كنتيجة النشاط غير العادم لحزب التحرير في فمسطيف كاألردف
مف خبلؿ المساجد فقد أصدرت الحككمة األردنية قانكف الكعظ كاإلرشاد ،لمحد مف نشاط حزب
التحرير بالذات .كذلؾ حيف كثرت خطب النبياني في مساجد األردف كبخاصة مسجد الحسيف أياـ
الجمع كالمناسبات الدينية.
اف الحمقات التي تقدـ في دكر العبادة قبؿ الصبلة كبعدىا كفي مختمؼ األكقات جعمت بعض
المساجد مكاتب ليذه األحزاب،حتى بعض القكل اإلسبلمية استخدمتيا مخازف لمسبلح كالنشرات
كالمقاءات التنظيمية المختمفة.
()1

بدراف عمي ،صفحات من تاريخ الكفاح الفمسطيني ،نيكيكرؾ ،ص2008 ،95
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لقد استغمت بعض األحزاب الديف لخدمة أغراض سياسية ،كقد الحظنا في فمسطيف كيؼ حدثت
عممية استغبلؿ دكر العبادة كالجامعات ليذا الغرض ،مف تدريب كتخزيف لمسبلح بيدؼ الكصكؿ
لمسمطة ،كمف ىنا تأتي أىمية فصؿ الديف عف الدكلة كعف الحياة ،فالديف شيء مقدس ال يجب
استغبللو لنشاطات ليست صحيحة.
ب -المطبوعات والنشرات مثل:
 -1الصحافة  :استطاع حزب التحرير استخداـ الجرائد كالمجبلت .كسيمة ميمة إليصاؿ أفكاره
كسياساتو لمناس ،ككانت جريدة " الصريح " أكؿ جريدة استخدميا حزب التحرير رغـ الخطر الذم
فرض عمييا عاـ 1953ـ،

()1

كاصدر الحزب جريدة خاصة بو تدعى "الراية" ككاف الشيخ عبد القديـ

زلكـ كالشيخ المؤسس تقي الديف النبياني ىما رئيسا التحرير ،ككاف مركزىما عماف ،كصدر العدد
األكؿ في  1954/7/28كصدر ثبلثة عشرة عددان كبعدىا قامت الحككمة األردنية بمنعيا في
 .)2(1954/10/27فاضطر الحزب إلصدار جريدة في لبناف ،فاستأجر جريدة لبنانية يممكيا جكرج
عارؼ سعادة لمدة ستة أشير فقط كلـ تجدد المدة مرة ثانية ،ككاف الحزب يحث أعضاءه عمى
القراءة كبخاصة الجرائد كالمجبلت غير المعادية ألفكاره كسياساتو ،كصحيفة الحياة البيركتية
كغيرىا مف الصحؼ كالمجبلت.
 -2الكتب والمؤلفات :اصدر الحزب العديد مف الكتب ،التي نشر فييا أفكاره كسياساتو تجاه العديد
مف القضايا اإلسبلمية كالسياسية ،ككاف يطبعيا في بيركت كيكزعيا عمى األعضاء ،كبخاصة
مؤلفات الشيخ تقي الديف النبياني.
 -3النشرات  :ال يزاؿ الحزب مستم ار في طباعة أفكاره كمكاقفو مكاكبان األحداث ،ك تطبع ىذه
النشرات عمى شكؿ بياف مف صفحة كاحدة أك أكثر ،كىذه النشرات فكرية تتناكؿ العقيدة اإلسبلمية

()1
()2

الكيبلني ،مكسى زيد ،الحركات اإلسالمية في األردن ،ص10،1995
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كأحكاـ الشريعة .كنشرات سياسية تتضمف حدث أك أحداث سياسية لتنبيو األمة اإلسبلمية كالعربية
خطكرة ما يجرم ،مبينان دكر الكفار كالمستعمريف (حسب رايو) لفضح أىدافيـ.
 -4كىناؾ نمط مف النشرات الخاصة التي اعتمد عمييا الحزب كىي أجكبة ألسئمة يطرحيا
األعضاء ألف ىناؾ العديد مف القضايا التي كاف بعض أعضاء الحزب يريدكف فيميا كتكضيحيا
مف القيادة ،كانت ىذه األجكبة تصدر عف الشيخ تقي الديف .كأكؿ ىذه النشرات كانت في عاـ
 1953ـ حيف بيا ىاجـ مشركع " جكنسكف " كتحالؼ االنجميز مع الييكد ضد المسمميف(.)1
ج -المدارس :الطبلب تربة خصبة لمحزب لذا حرص الحزب عمى تكريس كؿ مدرسي الحزب
لمعمؿ مع الطبلب إليصاؿ أفكارىـ كاستقطابيـ .كقد لعب النبياني دك انر نشطان في ىذا المجاؿ في
أثناء عممو مدرسان في إحدل الكميات في عماف.
د -البرلمان :كلجأ الحزب لمبرلماف لمغاية نفسيا،فقد نجح مرشح الحزب الذم كاف صكت الحزب
عبر البرلماف إليصالو الى الجميكر.
ىـ .االجتماعات الحزبية  :في ىذه االجتماعات األسبكعية لؤلعضاء ،تشرح أفكار الحزب ،التي
كردت في كتبو ،كالسيما كتاب نظاـ اإلسبلـ ،كتشرح مفاىيـ حزب التحرير ثـ التكتؿ الحزبي،
كىناؾ جمسات شيرية يحضرىا األعضاء الحزبييف الذيف كانكا يعالجكف مكاضيع فكرية كسياسية،
لكنيـ ال يحثكف األعضاء أك الناس فييا عمى القتاؿ أك النضاؿ المسمح أك عمى استعماؿ العنؼ
كىذا ما رسمو الحزب منذ البداية كلآلف فيـ ممتزمكف بو.
و -االجتماعات العامة :كاف الحزب بيف الفينة كاألخرل يدعك لندكات جماىيرية كمؤتمرات تتضمف
أفكا انر كسياسات متعددة .في المناسبات الدينية كالكطنية.
ي -الزيارات :كاف الحزب يستيدؼ بزياراتو السياسييف كأصحاب الفكر كالميتميف باالقتصاد ،ككاف
يشكؿ كفكدا لزيارتيـ في مكاتبيـ أك بيكتيـ باإلضافة لرؤساء الدكؿ كالك ازرات كاألعياف كالنكاب
()1

عبيدات ،سالـ محمكد ،أثر الجماعات اإلسالمية الميداني خالل القرن العشرين ،ص 23،1989
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كالضباط كبخاصة الكبار منيـ ألنيـ جزء مف مخطط الحؽ لمحزب فيك يعتمد عمييـ لبلستيبلء
عمى النظاـ مف خبلؿ طمب النصرة أك الستقطاب مسؤكليف لعمؿ انقبلب عسكرم في دكليـ.
مف ىنا ،كاف الحزب يكلي اىتمامو لشيكخ العشائر كضباط الجيش كأصحاب الجاه في المجتمع
كالنكاب ،كىذا يندرج ضمف تكجو الحزب كطمكحاتو في االستيبلء عمى النظاـ سكاء بانقبلب دمكم
أك بانقبلب ابيض ليقكـ ىؤالء بتسميـ الحكـ لمحزب ...كىنا يتساءؿ الباحث ىؿ مف قائد أك زعيـ
قاـ بانقبلب ككصؿ الحكـ يكافؽ عمى تسميـ كرسي الحكـ لحزب التحرير؟أك لغيره مف األحزاب؟ك
الجكاب ال ،حتى لك كاف اليدؼ ىك قياـ دكلة الخبلفة .كلعؿ ىذا يفرض عمى الحزب مراجعة
أفكاره كسياساتو ألنيا ليست كاقعية ......ألف العربي أك المسمـ إذا جمس عمى كرسي الحكـ فبل
يمكف لو التخمي عنيا إال بالمكت ،كسيكرثيا لكاحد مف أبنائو إذا استطاع.
ىذه جممة مف األساليب كالكسائؿ التي يستخدميا الحزب ،كاعتقد أف بعض األحزاب اإلس ػػبلمية (
اإلسبلـ السياسي يقكمكف بيا مف حيف الخر.

 21.2مالية وتمويل الحزب:
يعتمد الحزب في نفقاتو عمى التبرعات مف األعضاء الميسكريف ،ألف الحزب يرفض مبدئيان أف يدفع
أعضاءه االشتراكات ،ككاف في السابؽ يعتمد عمى المفتي الحاج أميف الحسيني الذم ربطتو عبلقة
قكية بالشيخ النبياني ،ككاف يعتمد عمى المقربيف كاألصدقاء الميسكريف لمحزب ،كىناؾ إشاعات
مفادىا أف الحككمة المبنانية أبمغت الحككمة األردنية بأنيا صادرت شيكان بػ  150ألؼ دكالر مسحكبان
مف السفارة األمريكية ليكدع في حساب تقي الديف النبياني (.)1
كمف الجدير بالذكر أنو تـ نشر ذات الخبر في جريدة الدستكر األردنية ،فذكرت الجريدة أف المبمغ
و
بشكؿ خاص العدك األكؿ
مف السفارة البريطانية.كيريد الباحث أف ينكه أف الحزب يعد بريطانيا
اضافة لمكاليات المتحدة .لذا ال يعتقد الباحث صحة ما تـ نشره.كربما يندرج ىذا في سياؽ
()1
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اإلشاعات كالخبلفات التي كانت قائمة بيف الحزب كاألنظمة العربية كاإلخكاف المسمميف كما نسجؿ
أف الحزب لـ يرتيف ماليا ألم دكلة عربية أك أجنبية(.)2

 22.2حزب التحرير والعالقة مع األخوان المسممين واشكالياتيا:
معركؼ أف حركة اإلخكاف المسمميف نشأت قبؿ حزب التحرير ،كانتشرت في المنطقة العربية
كاإلسبلمية بعد كفاة عبد الناصر ،كأصبح ليا نفكذ مالي كسياسي في عدة أماكف ،كرغـ أف الحركة
عانت كال تزاؿ تعاني مف انقسامات سياسية كفكرية لكنيا انتيجت أسمكبان تتقرب فيو مف األنظمة
مف خبلؿ مكاقفيا كطركحاتيا السياسية ،ففي عاـ

 1938صرح المرشد حسف البنا في المؤتمر

الخامس أنيـ ال يفكركف في الثكرة كال يعتمدكف عمييا ،كال يؤمنكف بنفعيا كنتائجيا ،كالبنا نفسو أقر
المجكء إلى العنؼ حيف ال يجدم غيره ،كحيف تككف الحركة قد استكممت عدة اإليماف كالكحدة.
كمع ظيكر حزب التحرير في الخمسينات عاـ 1952ـ عمى يد الشيخ تقي الديف النبياني حيث
كانت في البداية عبلقة جمعتو مع قطب كالبنا نتيجة دراستيما في األزىر ،أدت إلى دراسة مؤلفات
بعضيما البعض .ربما كانت في البداية عبلقة دراسة كتدقيؽ لمعمؿ الحزبي لئلفادة مف تجارب
اإلخكاف ،كما أعتقد فقد كاف يمقي محاضرات في جماعات االخكاف باالتفاؽ مع حسف البنا .ككانت
ىذه بداية عبلقة أك ربما اختراؽ لجماعة اإلخكاف المسمميف كلبعض السمفييف كىذا ما أكده الدكتكر
عبد العزيز الخياط بأف اإلماـ حسف البنا فسح المجاؿ لمشيخ النبياني بإلقاء محاضرات في دكر
اإلخكاف المسمميف كالكتابة في مجمتيـ رغـ مقاكمة بعض قادة اإلخكاف ليذه الفكرة ( .)1كيؤكد الخياط
أف عبلقة االختراؽ أدت إلى نشكء تبايف في حركة اإلخكاف ،فيناؾ الجماعة األـ التي تمسكت
بفكر اإلماـ حسف البنا ،كىناؾ تيار تأثر بفكر الشيخ النبياني كبخاصة معاداة اليسار كاستعداء
الغرب(.)2

()2
()1
()2
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كقد جرت عدة محاكالت لئلصبلح بيف اإلخكاف كحزب التحرير ،كقد نفى الحاج صالح الساكت
حصكؿ أم لقاء بيف الشيخ النبياني كالشيخ حسف اليضيمي المرشد العاـ لئلخكاف المسمميف ،لكف
حصؿ لقاء بيف الشيخ النبياني كحسف البنا قبؿ تأسيس الحزب في أكاخر األربعينيات كجرل المقاء
في القاىرة .كجرت محاكلة التكفيؽ قبؿ إعبلف تأسيس حزب التحرير(.)3

لقد تأسس حزب التحرير عمى أرضية الخبلؼ مع اإلخكاف المسمميف في مكضكع دكر األخبلؽ
في إصبلح األمة ،كيرل اإلخكاف أف حزب التحرير مف أشد المنافسيف ليـ لدرجة اتخاذ قرار بفصؿ
أم عضك مف اإلخكاف يتصؿ بحزب التحرير.
لقد جرت محاكالت عديدة لردـ الخبلؼ بيف الحزبيف في فترة ( 1956 -1952ـ) كصمت بعضيا
إلى حد أف اقترح النبياني اتحاد الحزبيف في منظمة كاحدة تدعى اإلخكة اإلسبلمية ،لكف ىذه
المحاكالت باءت بالفػػشؿ ،كقد شعر اإلخكاف في األردف كفمسطيف كسكريا بخطكرة حزب التحرير
عمى مستقبميـ كأصبح مف أشد منافسييـ(.)4

استعاف اإلخكاف المسممكف في األردف ببعض مسؤكلييـ في القاىرة لمناقشة حزب التحرير
كمكاجيتو ،ككاف أكؿ ىؤالء سعيد رمضان صير مؤسس اإلخكاف حسف البنا الذم أخذ ينتقد أفكار
حزب التحرير عمنان ،كما طمب اإلخكاف في األردف مف سيد قطب أف يجتمع بالنبياني في القدس
كاجتمع بو كعرض عميو العمؿ ضمف اإلخكاف المسمميف .فقبؿ النبياني عمى شرط أف يككف
اإلخكاف في األردف منفصميف عف قيادة اإلخكاف في القاىرة ،فرفض اإلخكاف ذلؾ .عندئذ قاؿ سيد
قطب" :دعيـ فسينتيكف مف حيث بدأ اإلخكاف"(.)1

()3

العبيدم ،جدكع عكني ،حزب التحرير ،دار المكاء لمنشر ،ص ،27،عماف1992 ،

( )4فيصؿ دراج كجماؿ باركت ،األحزاب والحركات والجماعات اإلسالمية  ،ط  ،2المركز العربي لمدراسات اإلستراتيجية ،ج ،2
2000
( )1العبيدم عكني ،اإلشكاالت مع اإلخوان المسممين ،ص ،76دار المكاء النشر1992،
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كما نصح مؤسس الجماعة اإلسبلمية الباكستانية أبو األعمى المودودي اإلخكاف بإىماؿ التحريرييف
قائبل " ال تجادلكىـ دعكىـ لؤلياـ يمكتكا " كتدخؿ الشيخ محمد الحامد األب الركحي لتيار اإلسبلـ
الراديكالي السكرم كالذم كاف رأيو ايجابيان تجاه النبياني كغير مكقفو بعد قراءتو كتب الحزب كىاجـ
حزب التحرير مف عمى المنبر(.)2
كما فتحت مجمة حضارة اإلسبلمية الناطقة بمساف اإلخكاف في سكريا صفحاتيا لمكاتب اإلسبلمي
محمد سعيد رمضان البوطي فكتب فييا مقاؿ ىاجـ حزب التحرير ىجكمان شديدان محذ انر مف دسائس
في منتيى الخطكرة كاألىمية مرك انز انتقاداتو عمى كتاب" نداء حار إلى العالـ اإلسبلمي" .كما
كصمت األمكر أف قاـ البكطي باتياـ الشيخ النبياني شخصيان باالتصاؿ بالسفارة البريطانية في
لبناف كما ىاجمو سعيد حكل المنظر لمراديكالية اإلسبلمية السكرية ككذلؾ عبد اهلل عزاـ .كخرجت
ركاية أخرل تقكؿ أنو اتصؿ بالسفارة األمريكية كليست البريطانية(.)3
انضـ إلى حزب التحرير عمى الرغـ مف كجكد مكقؼ عدائي بيف اإلخكاف
ىناؾ عدد مف اإلخكاف
ى

المسمميف كحزب التحرير األمر الذم أدل إلى االعتداء عمى بعض الشباب الذيف انتمكا إلى حزب

التحرير مثؿ المرحكـ ىاشـ أبك عمارة ،عممان أف محاكلتيف استيدفتا كاحدان منيما االكلى في دار
اإلخكاف المسمميف كالثانية في جبؿ عماف حيف كاف اجتماع في بيت أحد التجار ككاف ذلؾ في
أكاخر عاـ 1951ـ .لكف الدكتكر مكسى زيد الكيبلني كفي كتابو الحركات اإلسبلمية في األردف
يؤكد أف الشيخ لنبياني ىك أحد رجاؿ الحاج أميف الحسيني ك أنو أنشؽ عف حركة اإلخكاف
المسمميف سنة  ،1952كالعبلقة كانت عقائدية بينيما.
لكف الباحث يرل أف الحزب لو رؤية تجاه التيارات ك األحزاب ك الحركات اإلسبلمية األخرل كال
يعدىا مكجكدة ،عمى الرغـ مف اتصالو بأفرادىا ،كىكال يكجو إنتقادات ليا لكنو ينتقد تكجياتيا
النظرية كالفكرية فقط.

()2
()3
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 23.2أبرز الخالفات:
عمى الرغـ مف العبلقات التي جمعت النبياني كحسف البنا كسيد قطب ،غير أف ىناؾ العديد مف
الخبلفات نجمميا عمى النحك األتي:
 - 1حزب التحرير لو مكاقؼ فكرية كسياسية تتناقض مع اإلخكاف مثؿ دكر األخبلؽ كالكعظ
كاإلرشاد كبناء المدارس في إصبلح األمة.
 - 2ال يؤمف حزب التحرير باألحزاب اإلسبلمية األخرل لكنو يتعامؿ معيا أفرادان ،عممان أنو يؤمف
بالتعددية السياسية لؤلحزاب اإلسبلمية.
 - 3ال يؤمف الحزب بالنقابات كالجمعيات.
 - 4ىناؾ خبلفات في رؤية الحزب لمعديد مف القضايا كالمشاكؿ التي تمر بيا المنطقة.
 - 5ال يؤمف الحزب بالمؤسسات اقتداء بالرسكؿ كسنتو ،أم يجب أف ال تبنى المؤسسات حتى أف
تككف ىناؾ دكلة إسبلمية ك الخميفة المسمـ.
 - 6يؤمف الحزب بالتغيير مف األعمى لؤلسفؿ.
 - 7الحزب يعتبر الببلد اإلسبلمية ك العربية بمدان كاحدان كالحزب حزبان كاحدان في كؿ األقطار بقيادة
كاحدة.
 - 8يعترض الحزب عمى اإلخكاف بسبب عدـ االىتماـ السياسي بفكرىـ كسيطرة المظاىر السمفية
عمى سمككيـ كيدعك إلى تدخؿ قكم في الحياة السياسية (الرسكؿ حمؿ الدعكة في مكة دكف
استعماؿ العنؼ).
 - 9الحزب ال يؤمف بالعنؼ كال بالكفاح المسمح ،أما اإلخكاف فكانت ليـ تجربة كفاحية.
- 10الحزب ليـ مكقؼ مف تحرير فمسطيف كمف الببلد ا العربية كاإلسبلمية برىنيا لبناء الدكلة
اإلسبلمية كعمى رأسيا الخميفة ،كدكف ذلؾ فيك جيد ضائع.
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- 11الحزب يعتبر الفكر ىك األساس في حؿ جميع المعضبلت ،فالحزب تكتؿ سياسي كليس
تكتبلن ركحيان كال عمميان كال تعميميان كال خيريان ،ك الفكرة اإلسبلمية ىي الركح لجسمو كىي نكاتو

كسر حياتو(.)1

- 12الحزب ال يؤمف بإصبلح الفرد كالمجتمع ،ألف إصبلح المجتمع يككف بإصبلح أفكاره
كمشاعره كأنظمتو،ك إصبلحو يؤدم إلصبلح أفراده ،فالمجتمع أفراد ك أفكار ،كيقكؿ النبياني
" كقامت إلى جانب الجمعيات الخيرية كالثقافية جمعيات أخبلقية لتعمؿ لنيضة األمة عمى
أساس األخبلؽ بالكعظ ك اإلرشاد كالمحاضرات ك النشرات عمى اعتبار أف الخمؽ ىك أساس
النيضة ك قد بذلت في ىذه الجمعيات جيكد ك أمكاؿ ،لكنيا لـ تكف ليا نتائج ميمة كنفست
عاطفة األمة بيذه األحاديث المحككمة المكررة المبتذلة!!"(.)2
- 13أكد الحزب في سياؽ الحديث أف المجتمع ال يتأثر باألخبلؽ ،ألنو يقكـ عمى أنظمة حياة
كتؤثر فيو المشاعر ك األفكار ،أم أف المجتمع ال يصمح باألخبلؽ ،بؿ يصمح باألفكار
كالمشاعر اإلسبلمية ،كيرل الباحث أف الحزب يعظـ العقؿ ك يقدسو ،لذا فإنو يربط اإليماف
باهلل عبر العقؿ ،كىذا يقكدنا إلى أف المادة ىي األساس كليست الركح ،كاألطراؼ األخرل
ترل عكس ذلؾ ،فيـ يؤمنكف أف األخبلؽ أصؿ تقكـ عميو أكامر اهلل في النفس البشرية .كىنا
نبلحظ أف ىذه النقاط تتعارض كمبادئ ك أفكار جماعة اإلخكاف المسمميف ،كالجامع المكجكد
بينيما أنيا أحزاب إسبلميو سياسيو ،فيما يطمحاف لمكصكؿ إلى السمطة عبر طرؽ مختمفة
كأىداؼ متباينة.

الفصل الثالث :أىم المنطمقات والمبادئ الفكرية والسياسية لمحزب
1.3

اتجاىات الفكر اإلسالمي المعاصر

2.3

فمسفة حزب التحرير

3.3

فكره الحزب

 4.3طمب النصرة
()1
()2

دراج ،فيصؿ كجماؿ باركتت ،2000 ،ص 45
النبياني ،تقي الديف ،مفاىيم سياسية لحزب التحرير ،ص87،2001
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 1.3اتجاىات الفكر اإلسالمي المعاصر:
إف كؿ الحركات اإلسبلمية كالثكرات التي قامت كاف يجمعيا قاسـ مشترؾ كىك االنتماء لمفكر
اإلسبلمي الذم يدافع عف اإلسبلـ عقيدة كشريعة كمنياجان كدكلة  ،كااللتزاـ بالنصكص اإلسبلمية
كتطبيقيا كاالحتكاـ ليا ،رغـ االختبلفات التي قد تصؿ إلى حد الصراع فيما بينو ا نتيجة ؿتفسيراتيـ
كاجتياداتيـ المتعددة كالمتناقضة ،فيناؾ مف ارتكز

عمى اإلسبلـ عقيدة كمنيجان كنظاـ كاعتمد

أساس لمعالجة جكانب الحياة المختمفة  ،كرفض كؿ محاكالت التكفيؽ بيف اإلسبلـ كحضارة الغرب
ان
كمثؿ ىذا االتجاه قاد ة الحركات كالثكرات بدء ان مف محمد بف عبد الكىاب كالسنكسي كالميدم
كالجزائرم كالخطابي كالقساـ كالبنا كالنبياني (مكضكع بحثنا) كالمكدكدم كالخميني كعدد كبير مف
المفكريف كالعمماء اإلسبلمييف الذيف بقيت بصماتيـ كأفكارىـ ماثمة في قطاعات كاسعة مف الشعكب
العربية كاإلسبلمية
تمثؿ االتجاه الذم حاكؿ التكفيؽ بيف الجكانب الفكرية اإلسبلمية كالحضارة الغربية كسياسية االنفتاح
مع الغرب لبلفادة منيا بجيكد األفغاني كمحمد عبده كالطيطاكم كالككاكبي كمحمد رشيد رضا،
كالتكنسي ...كعدد كبير مف ىؤالء المفكريف ،استخدمكا اقتباسات مف الحياة الغربية في مسألة تنظيـ
الحكـ ،كاعتبركا الديمقراطية ىي الشكرل التي أخذىا الغرب كطبقيا كىي مف أفكار اإلسبلـ(.)1
كىناؾ مف قسمكا ىذه االتجاىات كالمراحؿ في فكر الحركة اإلسبلمية إلى مدارس تاريخية
كاصبلحية كتربكية ،فاألستاذ غازم تكبة ،يعد محمد عبده ممثبلن لممدرسة اإلصبلحية ،كأما المدرسة
التربكية فمثميا حسف البنا كالشيخ تقي الديف النبياني  ،كالتاريخية مثميا طو حسيف كعباس محمكد
العقاد(.)1

 2.3فمسفة حزب التحرير:
عمى الرغـ مف أف الفمسفة في أصميا تعني حب الحكمة ،أك البحث عنيا،فاف فمسفة حزب التحرير
المراد بيا ىي الفكرة التي يحمميا الحزب ،أم أفق مبني عمى فكرة،ك ىنا ال صحة في استعماؿ
()1
()1

شفيؽ ،منير ،الفكر اإلسالمي المعاصر ،ص1991 ،28
شفيؽ ،منير ،ص1991 ،39
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فمسفة بمعنى حب الحكمة،أما الفمسفة بمعناىا العاـ الذم يطمؽ عمى البحث الفمسفي

ؾفمسفة

اليكناف ،فبل يكجد في اإلسبلـ فمسفة بيذا المعنى( .)2أم أف فمسفة الحزب تقكـ عمى إعادة الخبلفة
اإلسبلمية ،كالخبلفة ال تقكـ إال بإنشاء الدكلة اإلسبلمية.
كيرل الحزب انو ال يمكف أف يصبح قائدان لؤلمة إال إذا إنقادت لو كأطاعتو ،كال يبقى القائد قائدان إذا
لـ يكف لديو مف يقكدىـ ،كال يككف القائد قائدان إال إذا كانت القيادة لو كحده!..

فكرة القيادة
لذا ؼ

تكجب كجكد مقكديف ،كتنفي إمكاف قبكؿ قائديف في آف كاحد ،كبناء عمى ذلؾ ال يبقى الحزب قائدان
إال إذا كانت األمة مقكده لو ،كال يتمكف مف القيادة إال إذا كاف كحده القائد المطاع ،فعمى الحزب أف
يقكـ بما يجعؿ األمة تسير في طاعتو عف رضى كاطمئناف ،كأف يجعؿ أفكاره تسيطر عمى المجتمع
سيطرة تؤدم إلى حؿ أك شؿ القيادات األخرل ،فينفرد بقيادة األمة(.)3
إف الحزب يعتقد عمبل بميمتو أف يقكد األمة ،كأف تقكـ ىي بطاعتو  ،ككمنا يعمـ أف األمة ال يمكف
أف تيجمع كميا عمى شخص كاحد ،كيمكف لؤل غمبية أف تجمع عميو  ،أما في مسألة كحدة القيادة لو
كحده ،كىك المطاع الكحيد،كىذا لـ يتحقؽ في الماضي كفي عيد الخمفاء عمى سبيؿ المثاؿ لـ يكف
الخميفة ىك الكحيد المطاع مف كؿ فئات األمة ،فكيؼ

يمكف حصكؿ ذلؾ اليكـ في ظؿ الكعي

كالعكلمة كالتكنكلكجيا كالديمقراطية ؟ فيؿ يمكف أف يستطيع حزب إسبلمي أك غير إسبلمي أف
يسيطر عمى المجتمع كامبلن ؟ كي ينقاد ىذا المجتمع لمقائد؟ كتصبح القيادات األخرل مشمكلة؟
كيعتقد الباحث إف ىذا بعيد عف الكاقع إال في حالة كاحدة كىي

أف يستعمؿ القائد الحديد كالنار

لينقاد لو الناس  .كما نشيده ىذه األياـ مف ثكرات شعبية إجتاحت معظـ البمداف العربية كعمى
كعماف كالبحريف ىك دليؿ عمى اف حكـ الحديد كالنار ال يبقى
رأسيا تكنس كمصر كليبيا كاليمف ي
طكيبل (،كبغض النظر عف مف كراء كؿ ىذه اإلنتفاضات الشعبية)..؟!!

()2
()3

دكسية  ،2جكاب سؤاؿ ،ص1971/6/17 ،173ـ
مكاقؼ كتساؤالت ،دكسيو رقـ  ،1ص 19
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التي كجدت تربة خصبة (ؿثكرات الفيس بكؾ) ..كالتي كرائيا أمريكا ككؿ الغرب،اليجاد شرؼ أكسط
جديد يضمف أمف اسرائيؿ كنيب ثركات المنطقة،كخاصة البتركؿ كما يحدث في ليبيا ما ىك اال
دليؿ عمى مطامع الغرب في المنطقة .كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ عددان مف المكضكعات التي تتصؿ
بمبادئ الحزب الفكرية كالسياسية كالتنظيمية التي يعمؿ الحزب جادان عمى تجسيدىا بغية الكصكؿ
إلقامة الدكلة اإلسبلمية كعمى رأسيا الخميفة.

 3.3فكرة حزب التحرير:
فكرة حزب التحرير تتجسد في سمكؾ مجمكعة أفراده كىي مستكحاة مف العقيدة اإلسبلمية كأحكاميا
كما بني عمييا مف أفكار ،كألف حزب التحرير حزب سياسي فقد تبنى مف ىذه الفكرة ما يمزمو
ليجسد اإلسبلـ في الحكـ ك في سائر شؤكف الحياة ،كلمحزب أدبيات كثيرة تـ تكضيح ما تبناه في
ىذه األدبيات كبشكؿ تفصيمي في الفصؿ السابؽ ،كتكضيح أبرز ما يتبناه الحزب مف أفكار كأحكاـ
كآراء عمى النحك األتي:
 العقيدة اإلسالمية ىي أساس اإلسبلـ أكالن كأساس كجية نظر الحزب في الحياة ،كأساس الدكلةكالدستكر ككؿ القكانيف ،كىي اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كاإليماف بالقضاء
كالقدر ،كالعقيدة شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل(.)1
كينظر الحزب إلى ىذه العقيدة أنيا عقيدة سياسية كفكرية  ،ألف كؿ اآلراء المنبثقة عنيا تتصؿ
بشؤكف الناس كدنياىـ  ،كتقتضي عبادة اهلل كحده  ،كتنفي العبكدية لغيره مف المخمكقات فاهلل عز
كجؿ ىك الخالؽ كالحاكـ كالمشرع كالمحيي كالمميت ،كما يجب إتباع الرسكؿ كحده مف دكف الخمؽ
فبل يؤخذ ممف سكاه ألنو المبمغ لتشريع ربو  ،فبل يجكز أف يؤخذ تشريع عف سكاه مف البشر أك مف
أدياف أخرل .بؿ يجب األخذ عنو فقط (كما أتاكـ الرسكؿ فخذكه كما نياكـ عنو فانتيكا ) .كما يحرـ
تطبيؽ جزء منو ،بؿ يجب أف يطبؽ كامبلن كدفعة كاحدة دكف التدرج(.)2
()1
()2

حزب التحرير ،ص1985 ،42

حزب التحرير ،1985 ،ص 43
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وفكرة الحز ب التي يقكـ عمييا كيعمؿ إليجادىا في المجتمع

ىي تبني الفكرة اإلسبلمية بشكؿ

تفصيمي  ،كلذلؾ تبنى أفكار ان كأحكامان معينة مف أجؿ إيجادىا في المجتمع  ،فكانت ىذه األفكار
كاألحكاـ المعينة اإلسبلمية المفصمة كىي التي تجعمو حزبان سياسيان كبدكنيا ال يككف لو كجكد،
كلذلؾ كاف تبني ىذه األفكار مف اإلفراد ىك الذم يجعؿ الكاحد منيـ جزءان مف الحزب أم عضكان
فيو كدكنو ال يحصؿ عمى العضكية كال يككف جزءان مف الحزب ،فإذا خرج عف جزئية

مف أفكار

الحزب الحزب يصبح خارج الحزب ،أم غير عضك فيو كلك ظؿ معدكدان مف أعضائو ( .)3لذلؾ ال
يصح ألم عضك أف ال يتبني أم فكر لـ يتبنو الحزب كلك فك انر كاحدان..
كىنا يفرؽ الحزب بيف تبني الحزب ،كتبني الخميفة  ،الذم ىك أمر كقرار كعمى جميع المسمميف أف
ينفذكا ما تبناه الخميفة فطاعة اإلماـ

(الخميفة) فرض عمى المسمميف فالخميفة ال يطمب مف

المسمميف تبني ما تبناه بؿ ىك أمر كقرار يجب أف ينفذكه .أما تبني الحزب فيك تبني لكؿ أعضا ئو،
ألنو رأم الحزب كمو  ،فعندما يتبنى الحزب رأيان يصبح جميع أعضا ئو ممتزميف بو  ،كأما الق اررات
فيي ليست متبناه ،بؿ ىي أكامر لمتنفيذ دكف مناقشة(.)4
أما لجاف الكاليات فميا صبلحية التبني منذ  1958ـ ،كعندما يككف الحزب في الحكـ أم قيادتو ،
فتقكـ الكاليات بتبني مصالح األمة في الكالية  ،كترسؿ لمقيادة تؽري انر عما فعمت  ،كتشرؼ القيادة مف
بعيد عمى ىذا التبني.
كبشكؿ مكجز  ،فالدكلة اإلسبلمية ىي الخميفة  ،أم عندما تقكـ الدكلة اإلسبلمية بنظاميا الحقيقي
يككف الخميفة ىك المسؤكؿ عف تصريؼ أمكر الناس كفقان لمشرع

 ،كعندما يككف منصب الخ ليفة

شاغ انر ،يرشح الحزب رجبلن مف رجالو ليككف خميفة فإذا بكيع يككف الحزب قد تسمـ الحكـ حتى لك
لـ يكف لو في مجمس الشكرل أك مجمس األمة أم عضك  ،كاذا لـ تبايعو (األمة) ال يككف قد تسمـ
الحكـ كلك كاف كؿ أعضاء مجمس الشكرل أك مجمس األمة مف الحزب.

()3
()4

مكاقؼ كتساؤالت :دكسية الحزب ،1963 ،ص 31

الدكسية ،ص1967 ،186
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كعمى الخميفة أف يحكـ بما يتبنى الحزب

ألنو عضك في الحزب  ،لكنو كخميفة لممسمميف فبل

يتصرؼ بالحكـ برأم الحزب بؿ بما تقتضيو مصمحة المسمميف  ،أم أف الحزب ال يقرر تصرفات
األجير عند مستأجره  ،كالمكظؼ في الكظيفة فيك مقيد بما تبناه الحزب مف أفكار كلكف ال يقكـ
بكظيفتو حسب ق اررات الحزب بؿ حسب الكظيفة ،بمعنى آخر أف الخميفة يأخذ مف الحزب ما يراه
ضركريان كمفيدان لمحزب ،كيأخذ ما يراه صالحان لرعاية شؤكف األمة لتصريؼ أمكرىا لما يضمف حسف
الرعاية كادارة المصالح ،أم أف الخميفة نائب عف األمة كليس نائبان عف الحزب كق اررات الحزب
ليست ىي التي تسيره(.)1

 4.3طلب النصرة:
الرسكؿ لـ يطمب النصرة مف أصحابو كلـ يجمعيـ لعمؿ جماعة تقاتؿ كانما طمب النصرة مف غير
القكة ،بينما كاف في أصحابو أبطاؿ .قاـ الرسكؿ بإرساؿ مصعب بف عمير لممدينة
أصحاب مراكز ى
ليدعك إلى اإلسبلـ أىؿ المدينة كيطمب منيـ النصرة ،كجاء

 73رجبلن كامرأتاف لبيعة الرسكؿ

كاستعدادىـ لمنصرة ،ككاف ذلؾ قبؿ حضكرىـ ..فالرسكؿ طمب النصرة ـ ػف غير أصحابو.
كحزب التحرير يطمب النصرة مف غير الحزب ؿينصره كيسممو الحكـ  ،فالرسكؿ فعؿ ذلؾ ،كالحزب
ال يمكف إال أف يفعؿ غير ذلؾ  ،ألف ىذه طريقو كىي عنده حكـ شرعي ،فالحزب يطمب النصرة مف
غير أعضاء الحزب.
فالحزب كمنذ اليكـ األكؿ تبنى عدـ القياـ باألعماؿ المادية مطمقان ،كقد جاء في مفاىيـ حزب
التحرير ما نصو ال شأف لمكتمة اإلسبلمية التي تحمؿ الدعكة بالنكاحي العممية كال تشتغؿ بشيء
غير الدعكة ،كتعد القياـ بأم عمؿ مف األعماؿ األخرل مضيعة كقت دكف ىدؼ كترل فييا إعاقة
لمدعكة كال يجكز العمؿ بيا مطمقان ..كيقكؿ الحزب في المفاىيـ :ليذا ال يجكز لمكتمة كىي تحمؿ
الدعكة أف تقكـ بأم عمؿ مف األعماؿ األخرل كيجب أف تقتصر عمى الفكرة كالدعكة ،فالسبلح
عمؿ غير فكرم كىذا مخالؼ لما تبناه الحزب مف اليكـ األكؿ ،أم ال يقكـ بأم عمؿ مادم  ،فبل
()1
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اء أكانت إلزالة المنكر أك
يجكز أف يحمؿ السبلح  ،كميما كانت الغاية التي يحمؿ مف أجميا  ،سك ن
لتسمـ الحكـ أك لغير ذلؾ  ،فبل يصح لمحزب كأعضائو إال أف يقكـ بالعمؿ الفكرم كالسياسي كال
تبنى كمقيد بفعؿ الرسكؿ(.)1
يصح أف يقكـ بأم عمؿ مادم ال اليكـ كال في المستقبؿ ألنو مقيد بما ى
مف خبلؿ ىذه المنطمقات كالمبادئ الفكرية المتبناة يرل الباحث أف مكقؼ الحزب مف الصراع
العربي اإلسرائيمي كمف القضية الفمسطينية ال يعترؼ بطريؽ التحرير كال يسعى اليو ،كينسحب ذلؾ
عمى كؿ الدكؿ العربية كاإلسبلمية المحتمة أك المستيدفة مف االعداء .كىذا المكقؼ ثابت إلى إف
تقكـ دكلة الخبلفة اإلسبلمية.
فالحزب يطمب النصرة مف أىؿ القكة كالنفكذ الستعماؿ قكتيـ كنفكذىـ إلزالة الحكاجز المادية

،

كتسميـ الحكـ لمحزب ليقيـ سمطات اإلسبلـ ك ليكجد الخبلفة  ،كيحكؿ الببلد مف دار كفر إلى دار
اسبلـ ،فالحزب ال يطمب مف غيره أف يقكمكا باألعماؿ المادية كالمسمحة ألخذ الحكـ  ،كانما يطمب
اء باألعماؿ المسمحة أـ بغيرىا(.)2
منيـ أف ينصركه باستخداـ قكتيـ كنفكذىـ لنصرتو سك ن
كيتضح لمباحث مف ىذا المكقؼ أمراف  :األول أف ىناؾ
تبلعب باأللفاظ  ،والثاني أف ىناؾ تناقضان
ان
في المكقؼ ،كيتجمى ذلؾ في قكؿ مؤسس الحزب النبياني "أف الحزب ال يطمب استخداـ القكة مف
اء باألعماؿ المسمحة أـ
أحد كفي الكقت نفسو يطمب أف ينصركه باستعماليـ قكتيـ كنفكذىـ سك ن
بغيرىا".

كال يعقؿ أف نظامان ينيار دكف أعماؿ مادية مف خبلؿ انقبلب أحمر أ ك أبيض  ،كال يمكف ألية قكة
ما غير حزبية أف تأخذ الحكـ أك تسقط النظاـ ك تقدمو عمى طبؽ مف فضو لحزب التحرير أك
غيره ..كالتجربة دليؿ ،فالحزب حاكؿ في أكثر مف دكلة عربية ذلؾ كفشؿ ككانت النتيجة اعتقاالت
م في صفكؼ أبنائو كأصبح الحزب غير شرعي عند جميع األنظمة العربية ،ك قكؿ الحزب أفق
كنؼ

()1
()2
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الحزب طمب النصرة في األردف كسكريا ك العراؽ كليبيا ليأخذ الحكـ

أمر مثير لبلستغراب ،ألف

األمر بقي عمى حالو لغاية 1964ـ دكف أف يجد مف يمبي النصرة.
طبيعي أف ال يمبي أحد ذلؾ  ،ألنو شبو مستحيؿ كالباحث يسأؿ لماذا ال
ان
كربما كاف ذلؾ ىذا شيئان
يعتمد الحزب عمى قكاه الذاتية بدالن مف طمب النصرة مف رئيس كتمو أك جماعة أك عشيرة أك
أصحاب أمكاؿ كلماذا يقكؿ الحزب أف مكضكع (طمب النصرة) مف الحاكـ ال يحتاج ألكثر مف
شخص خبير في ذلؾ؟.
إف األسمكب األسمـ كالمنطقي ىك االعتماد عمى التنظيـ أم القكل الذاتية لمحزب لتحقيؽ االنقبلب
اإلسبلمي لمكصكؿ إلى ا لحكـ كاعبلف الدكلة اإلسبلمية كتنصيب الخميفة،

كدكف ذلؾ ال يرل

الباحث أم كاقعية في مسألة تنفيذ طمب النصرة.
كمف ىنا ،فاف مثؿ ىذه األفكار قد أثرت في مكقؼ الحزب تجاه المسائؿ الميمة كقضية فمسطيف ،
ألف الحزب ال يريد استخداـ العمؿ المادم (السبلح)

 ،كال ييمو حاليان تحريرىا إال بعد الدكلة

اإلسبلمية كالخبلفة الراشدة فيي المعنية بذلؾ.
كمف الجدير ذكره أف طمب النصرة يأتي في المرحمة الثالثة التي حدد الحزب طريؽ سيره

فاألولى

ىي المرحمة السرية  ،ك في ىذه المرحمة يركز الحزب عمى تثقيؼ مجمكعة مف الناس بالثقافة
اإلسبلمية حتى تصبح الفكرة جزءان منيـ.
والمرحمة الثانية ىي مرحمة الجير بالدعكة  ،كفييا يتفاعؿ الحزب مع الناس لمناقشتيـ ك تبديد
شكككيـ حتى يقتنعكا بآراء الحزب.
ىي طمب النصرة التي تحدثنا عنيا قبؿ قميؿ .اقتداء بالرسكؿ عندما طمبيا مف
أما المرحمة الثالثة ؼ
أىؿ يثرب كاستطاع عبر نصرتيـ لو أف يقيـ الدكلة اإلسبلمية ىناؾ(.)1
 5.3طريقة الوصول ألىدافو:
()1
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يقكؿ الحزب ،إف أم مجتمع يعيش بو الناس داخؿ جداريف سميكيف :جدار العقيدة كالفكر كجدار
األنظمة التي تعالج عبلقات الناس ك طريقتيـ في العيش ،فإذا أريد قمب ىذا المجتمع مف قبؿ أىمو
أنفسيـ،فبل بد أف يركز عمى الجدار الخارجي أم (مياجمة األفكار) األمر الذم يؤدم إلى صراع
فكرم يقكد الى إنقبلب فكرم ثـ سياسي(.)2
و يقسم الحزب مراحل التغيير لثالث مراحل:
المرحمة األولى :الصراع الفكرم ،كيككف بالثقافة التي يطرحيا الحزب.
المرحمة الثانية  :االنقبلب الفكرم ك يككف بالتفاعؿ مع المجتمع عف طريؽ العمؿ الثقافي
كالسياسي.
المرحمة الثالثة :تسمـ زماـ الحكـ  ،ك يككف عف طريؽ األمة تسممان كامبلن  .كيرل (النبياني) أنو ال
بد في المرحمة الثالثة مف طمب النصرة مف رئيس دكلة أك زعيـ قبيمة أك جماعة (.)3
 6.3مفيوم التبني(.....ممحق رقم :)1
التبني في المغة ىك اتخاذ االبف  ،ابنان دكف أف يككف مف صمبو ،كيطمؽ مجا انز عمى غير االبف ،
فيقاؿ :تبنى فبلف رأيان أك فكرة معينة كجعميا لو رأيان أم اتخذىا كسار كفقيا .كتبني المسمـ لمحكـ ىك
العمؿ بو كتعميمو لغيره ،كالدعكة لو حيف يدعك ألحكاـ اإلسبلـ كأفكاره(.)1
كتعد مسألة التبني مف البنكد الرئيسية في أفكار حزب التحرير التي أصبحت ألىميتيا قانكف ان عاـ ان
ييمزـ األعضاء كأنو قانكف أصكؿم مستكحى مف أصؿ فقيي كىك أحد أىـ الضكابط لمحزب لضبط
تصرفاتو سكاءان األفراد أ ـ القيادة ،فعندما يتبنى أمير -عمى سبيؿ المثاؿ -رأيان ما  ،كجب عمى
األعضاء الحزبييف اإللتزاـ الحديدم بيذا الرأم ك التنازؿ عف آرائيـ الخاصة ك االلتزاـ بما
األمير.
()2
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تبناه

إف ىذا النمط مف االلتزاـ الحديدم بالتبني

 ،أشبو بالتزاـ األحزاب اليساريو

كالفكرية  ،ك ىذا يدخؿ في إطار كحدة الحزب الفكرية ك السياسية

بكاقفيا السياسية
م

 ،كيمنع خركج مجمكعات مف

الحزب بآراء جديدة تسبب لو التفسخ ك االنشقاؽ .كيرل الباحث أف ىذا التقييد كااللتزاـ دارج في كؿ
األحزاب كحركات التحرر الكطني ،فمبدأ نفذ ثـ ناقش  ،ك المركزية الديمقراطية مكجكدة لدل الجميع
بنسب متفاكتة .كالحزب أكد في نشراتو أىمية التبني  ،كأنيا تحافظ عمى كحدة الحزب الفكرية ك
الكيانيو  ،ك تقكؿ النشرة " لك أباح الحزب تعدد اآلراء فيو ،لقض ل عمى كحدتو الفكرية كالكيانية "
كألصبح الحزب عدة أحزاب كاضحة  ،كلتعددت طريقتو  ،كألصبحت الصراعات الداخمية فيو ،ىي
التي تسيطر عميو ،فبدالن مف أف يعمؿ لتحقيؽ فكرتو ،يتحكؿ إلى التصارع بيف أجنحتو(.)2
يعطؿ القدرة اإلبداعية ألعضاء الحزب بسبب االلتزاـ بالمتبني
كمف الكاضح أف االلتزاـ بالمتبنى
ى
لمحفاظ عمى الكحدة الفكرية كالكيانية لمحزب  ،كاف إلزاـ الحزب ألعضائو في مسألة دكف قناعة
بعضيـ بيذه المسألو قد يشعرىـ أنيـ مرغمكف عمى حمؿ رأم الحزب قي انر ،كىذا يعطؿ حرية الرأم
التي مف خبلليا يتجدد الحزب لؤلفضؿ كىنا اذكر أف اإللزاـ في النياية ال يحافظ عمى كحدة أم
حزب ،فمعظـ األحزاب تعرضت النشقاقات رغـ الخطكط الحمر المكجكدة  ،كحزب التحرير تعرض
ليذا األمر كخرجت منو مجمكعة سمت نفسيا الحركة التصحيحية التي تراجعت عف العديد مف أراء
الحزب كبخاصة المتبنى منيا.
كمف الكاضح أف الشيء الذم يجب أف يككف ممزمان لجميع األعضاء ىك المكاقؼ الرسمية لمحزب
أك لمدكلة في عبلقتيا باألمة أك باألمـ األخرل  ،ألف ىذا يصب في مصمحة األمة  ،كيصبح قانكف
لمحزب أك الدكلة ،لكف حزب التحرير يعتبر كؿ أرائو كأفكاره كمبادئو كسياستو ككؿ ما تطرحو كتبو
كنشراتو ىي متبناه  ،أم يجب االلتزاـ بيا مف قبؿ األعضاء جميعيـ ككؿ مف يخرج عنيا ييعرض
نفسو لممسائمة  ،تمؾ التي ربما تؤدم إلى الفصؿ مف الحزب .لذلؾ كاف تبني كؿ فرد مف أفراد
الحزب أك التكتؿ (كما يسميو الحزب) لكؿ فكر ة مف األفكار التي تبناىا الحزب أم انر الزمان لزكـ
الركح لمحياة ك بدكنو ال يككف الفرد مف الحزب  ،ألف التكتؿ مجمكعة مف الناس جرل تكتميـ عمى
()2
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مبدأ أك فكرة ما  .فبل كجكد ليذا التكتؿ  ،دكف المبدأ أك دكف الفكرة ك بالتالي ال كجكد لجزئية الفرد
في الحزب دكف أف يتبنى الفكرة التي قاـ عمييا التكتؿ كىذا شرط أساسي كضركرة حيكية ألف يككف
جزءان مف ىذا التكتؿ(.)1
لذلؾ  ،كاف تبني األفكار التي تبناىا الحزب جميعا ىك الذم يجعؿ الفرد جزءان مف الحزب .كيرل
الباحث أف مسألة التبني ؿلثكابت كلؤلساسيات ،مسألة ال بد ـ نيا في كؿ األحزاب ،ك حزب التحرير
في مسألة التبني ىذه يقصد تبني الفكرة اإلسبلمية بشكميا التفصيمي ك مف ىنا تعرض الحزب
لمعديد مف القضايا الفكرية ك السياسية  ،ألنو كما يؤكد في نشراتو يريد معالجة مشاكؿ الحياة اليكمية
سكاء كاف في الحكـ أـ لـ يكف  ،فيك األقدر عمى فيـ الحياة كفيـ كاقع الحياة ،ألف تبني الحزب
لفكرة ما بنظره مف أعظـ الطرؽ إليجاد النيضة ك ىي الرادع ألم انتكاسو.
كالحزب يفرؽ بيف ما تبناه ىك كما يتبناه الخميفة ،فتبني الخميفة أمر كقرار كعمى جميع المسمميف أف
اء كانكا مع ىذا الرأم أـ
ينفذكا ما تبناه الخميفة سك ن

ضده ،ألف طاعة اإلماـ فرض كقرار يجب

تنفيذه ،أما تبني الحزب فيك تبني لكؿ عضك مف أعضائو(.)1
كىنا نعكد لعدـ اتخاذ الحزب نيج العمؿ المادم أم استخداـ السبلح فيك يعمؿ كفؽ مسيرة الرسكؿ

(ص) كالذم لـ يستخدـ األعماؿ المادية في مكة ألنو لـ يؤمر بيا كاألكامر كانت تأتي فقط بالدعكة
كتبميغ اإلسبلـ فمـ يكف مأمك انر بعد ال بالقتاؿ كال بالضرب ككاقع ذلؾ ىك أف الرسكؿ (ص) كانت
معو كتمة كلـ تكف لو دكلة .كيقكؿ الحزب  ،أفق مأخذ مف ذلؾ أف الكتمة ال تقكـ باألعماؿ المادية،
ككؿ اآليات المكية التي نزلت عمى الرسكؿ (ص) تشير أف كاقعو ليس دكلو بؿ كتمو  ،كىذا دليؿ أف
الكتمة ال يصح ليا القياـ باألعماؿ المادية  ،ليذا لف يستخدـ الحزب السبلح ال في فمسطيف كال في
غيرىا قبؿ إنشاء الدكلة اإلسبلمية كتنصيب الخميفة ،كىذا ينطبؽ عمى طمب الرسكؿ النصرة مف
أسيد بف حضير ،كسعد بف معاذ في المدينة ليسممكه الحكـ بعد أف أصبحت المدينة نقطة ارتكاز،

()1
()1
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ككذلؾ الحزب طمب النصرة في العراؽ كسكريا كاألردف كلكف ىذا الطمب قد فشؿ رغـ حدكث
تجاكب مف قبؿ العديد مف الضباط في األردف(.)2
أما مف ناحية أخرل نجد أف كؿ الجماعات اإلسبلمية

الفاعمة فإنيا تعمؿ كفقان لمبدأ التبني دكف

تسميتو ،أم بطرؽ غير مباشره تنفذ كتمزـ أعضائيا بما يركنو مف أراء أك أفعاؿ  ،ككؿ ىذه األحزاب
كالحركات تأتمر بالشيخ األكؿ أك األمير أك المسؤكؿ األكؿ عف ىذا الحزب أك ذاؾ.
كقد تعرض الباحث ليذا المكضكع سابقان ألنو أىـ المبادئ الفكرية لحزب التحرير التي يندرج تحتيا
كؿ أراء الحزب كميا ،كالباحث ليس ضدىا لكنو يرل أف ىناؾ العديد مف القضايا
مكضع جدؿ فكرم كسياسي  ،كليس كؿ ما حصؿ في الماضي البعيد نستطيع

التي ما تزاؿ
تحقيقو اليكـ في

كاقعنا ،فكؿ شيء تغير ما عدا قيدسية الديف الباقية .إف مسألة التبني كالزاـ الناس بالرأم

لكف مف

ألكاف التعصب التي تضفي فكرة الجمكد  ،كتمغي األخر  ،كتقتؿ الركح اإلبداعية  ،فمف يستطيع أف
يجبر الناس أك أم فرد أف يتبع ما يقكلو مف رأم أك قكؿ كيطمب السير فيو

؟ كأف مسألة إلزاـ

تكف تربة خصبة لمنزاع ك الفتنو  ،كىذا يناقض مسألة
اء مف التكتر  ،ك ىك
الناس اآلراء تضفي أجك ن
الحفاظ عمى كحدة الحزب بخاصة كالمجتمع بعامة.

 7.3الجىاد:
لقد فرض اهلل الجياد عمى المسمميف في جميع األحكاؿ إلى أف تقكـ الساعة ،كيرل الحزب أف عمى
المسمميف أف ينيضكا لمجياد تحت ظؿ الحاكـ المسمـ ميما كاف حالو ،سكاء أكاف ب انر أـ فاج انر يحكـ
بأحكاـ اإلسبلـ ،أـ يحكـ بأحكاـ الكفر ،مخمصان لبلمو ،أـ عميبلن لدكلو كافره...ففي جميع األحكاؿ
يجب أف يقاتؿ المسممكف الكفار تحت ظؿ الحاكـ.)1(.

()2
()1

الدكسيو_ص 1970/7/22 _233ـ

إزالة االتربو عف الجذكر ،ص ،109النشرة الداخمية المعتمدة
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كالحزب يرل أف ىناؾ دليبلن عمى ممارسة ذلؾ ،باالستناد آليات قرآنيو عديدة نكرد بعض منيا(الذيف
آمنكا يقاتمكف في سبيؿ اهلل)(( ،)2كقاتمكا المشركيف كافو كما يؽاتمكنكـ كافو)( ،)3كىنا يقكؿ الحزب أف
ىذه اآليات جاءت مطمؽة غير مقيد ة،كالمطمؽ يجرم عمى إطبلقو ،ما لـ يرد دليؿ التقييد كلـ يرد
دليؿ يقيدىـ تحت راية الحاكـ العادؿ،دكف الحاكـ الجائر ،أك الصالح دكف الحاكـ الفاسؽ ،أك
الحاكـ المخمص دكف الحاكـ العميؿ ،بؿ جاءت مطمقة كىذا يعني أف قتاؿ الكفار فرض تحت راية
أم حاكـ مسمـ ،كىناؾ أحاديث تدؿ عمى أف جكر الحاكـ ال يمنع القتاؿ معو،كىك يعني :قاتمكا مع
اإلماـ الجائر ،عف آنس قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل (ص) "كالجياد ماض منذ بعثني اهلل إلى أف يقاتؿ
أخر أمتي الدجاؿ ،ال يبطمو جكر جائر كال عدؿ عادؿ (ابك داككد) .كىذ ا تعني انو ال فرؽ في
كجكب الجياد مع الحاكـ العادؿ أك الجائر(.)4
بكب البخارم بابان في صحيحة
كىناؾ أحاديث تنص عمى كجكب القتاؿ مع الحاكـ الفاجر ،فقد ى
و
ماض مع البر كالفاجر" ،كعف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل (ص) "الجياد كاجب
بعنكاف "الجياد
بر كاف أك فاج انر كاف
بر كاف أك فاج انر ،كالصبلة كاجبة عميكـ خمؼ كؿ مسمـ ىان
عميكـ مع كؿ أمير ىان

عمؿ الكبائر" ،أم أف ىذا النص يؤكد كجكب الجياد تحت راية الفاجر كالفاسؽ كحتى تحت راية

العمبلء ما داـ القتاؿ ضد الكفار ،حتى لك كاف ىذا القتاؿ تنفيذان لخطة دكلو كافره...كالميـ أف ىذا
الجياد ال يضر المسمميف(.)1
كيرل البعض أف ىناؾ انفصاـ ان بيف النظرية كالتطبيؽ ،إذ إف الحزب يقرر استمرار كجكب الجياد
إلى يكـ القيامة لكف الحزب لـ يحرؾ ساكنان تجاه اليجمة الشرسة عمى مسألة الجياد في اإلسبلـ كال
يشترط الحزب كجكد خميفة ،فالشيخ تقي الديف يقكؿ في كتاب الشخصية" :فكجكد الخميفة ال دخؿ
لو في فرض الجياد ،بؿ الجياد فرض سكاء كاف ىناؾ خميفة لممسمميف أـ لـ يكف.

()2

القراف الكريـ ،سكرة النساء ،آية 76

()4

دكسية جكاب كسؤاؿ ،ص 180

()3

القراف الكريـ سكرة التكبة ،آية 36

()1دكسية جكاب كسؤاؿ.
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لكف الحزب يربط الجياد بالكفاح السياسي رغـ ما قيؿ عف كجكد الجياد العنيؼ في أدبيات الحزب
اسطر قميمة مف أدبيات الحزب اليائمة(.)2
لكنو لـ يأخذ إال
ان
كىنا يستشيد الحزب بقكؿ رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ "إف مف أعظـ الجياد عند اهلل كممة حؽ
عند سمطاف جائر " فيؤكدكف أف الدعكة اإلسبلمية تسير بيذه الطريقة  ،كىنا يشير في أف السيؼ
فقط يستخدـ بعد إقامة الدكلة اإلسبلمية إلزالة الكفر في ىذه المنطقة أك تمؾ.
أما في دار الكفر فالقكة المادية كالسيؼ ال يستخدـ

اف قطعان  ،أي أن السيف يستخدم في دار

اإلسالم وليس في دار الكفر .كىذا ما قاـ بو الرسكؿ " صمى اهلل عميو كسمـ " في مكة فمـ يستخدـ
القكة المادية " السيكؼ " إال بعد إقامة الدكلة اإلسبلمية في المدينة ألنيا اصبحت دار إسبلـ(.)1
أما فيما يتصؿ بمكقؼ الحزب مف تحرير فمسطيف ك النضاؿ ضد إسرائيؿ بكؿ الكسائؿ ،فالحزب
يرل أف الجياد فرض عيف عمى أىؿ فمسطيف ،ألنو نشأ فيىا بعد نكبة  1948ـ ،كىك مطالب بما
أنو فمسطيني المنشأ بطرد العدك مف كطنو بكؿ الكسائؿ المتاحة .كقد أفردنا مساحة كاسعة في
الفصؿ الرابع لتحميؿ المكضكع الفمسطيني كمكقؼ الحزب

مف ذلؾ  .أما في الجكانب الفقيية فبل

مريد الباحث الخكض في ذلؾ ألف ىناؾ مسائؿ متفؽ معيا كال معتقد أف الحزب قصد التركيج ليا
بسكء نية منو.

 8.3الحزب والقضايا الفقيية:
ىناؾ أقكاؿ لحزب التحرير في بعض القضايا الفقيية مثؿ:
ؽكلو بجكاز عضكية غير المسمـ ،كعضكية المرأة في مجمس الشكرل،

إباحة النظر إلى صكرة

العكرة ،إباحة تقبيؿ األجنبية بغير قصد الزنا ،إباحة مصافحة المرأة ،قكلو بجكاز القتاؿ تحت راية

()2

حسف الحسف (نائب ممثؿ حزب التحرير في بريطانيا) الخبلفة قضية حزب التحرير

المحكريةhttp://www.aljazeeratalk.net/forun/showthread.php?t=133213.

()1

النبياني ،طبعة معتمدة ،ص 2003 ،130
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شخص عميؿ في حالة االضطرار تنفيذان لخطة دكلة الكفر ما داـ القتاؿ قتاالن لمكفار

()2

قكلو بسقكط

الصبلة عف رجؿ الفضاء المسمـ ،قكلو بسقكط الصبلة ك الصكـ عف سكاف القطبيف ،قكلو بأف
الممرات المائية بما فييا قناة السكيس ممرات عامة ال يجكز منع أية قافمة لممسمميف مف المركر
فييا ك ال يجكز أخذ الجمارؾ منيـ ،قكلو بجكاز الرككب في كسائؿ المكاصبلت (البكاخر ك
الطائرات )..التي تممكيا شركات أجنبية مع تحريـ ىذا الرككب إف كانت مممككة لشركات أصحابيا
مسممكف ألف األخيرة ليست أىبلن لمتعاقد في نظره .تفسيره ممكية األرض بمعنى زراعتيا ك الذم
ييمميا كال يزرعيا لمدة ثبلث سنكات تؤخذ منو ك تعطى لغيره كال يجكز تأخير األرض لمزراعة
إطبلقان ،يرل إف كثرة الماؿ حراـ كلك أخرجت زكاتو(.)1

 9.3الديمقراطية:
يعتبر الحزب أف الديمقراطية نظاـ كفر،فيحرـ العمؿ بيا أك الدعكة إلييا تحريمان حازمان،ألف
الديمقراطية فكرة خيالية كغير قابمة لمتطبيؽ،ك ىي تتناقض مع اإلسبلـ الف السيادة في اإلسبلـ
لمشرع كليست لؤلمة .فاهلل ىك المشرع ،كالمسممكف مقيدكف في كؿ أعماؿ الحياة بأكامره كنكاىيو ،كال
يجكز ليـ التشريع في أم شيء" ،أف الحكـ إال هلل" ،فالسيادة لمشرع كاهلل ىك المشرع (.)2
فالحزب يعتبرىا نظاـ كفر ،ألنيا مف صنع البشر ،كالشعب يعاني مف ظمـ الحكاـ ،عمما أف ىؤالء
الحكاـ كانكا يزعمكف أنيـ ككبلء اهلل عمى األرض،

كحكميـ كاف بسمطاف اهلل ،أم أنيـ استمدكا

قكتيـ مف اهلل.كبعد ظيكر الفبلسفة كالمفكريف كضعكا نظاـ ان لحكـ الناس كىك النظاـ الديمقراطي
لتخميص الناس مف ظمـ الحكاـ ،كيعتبر الحزب أف ىذا النظاـ ىك مف األفكار التي كضعيا الغرب
إباف الغزك الثقافي لمببلد اإلسبلمية.فالغرب كفي أكاخر القرف الثامف عشر كفي مؤتمر برليف اتفقكا
عمى إجبار الدكلة العثمانية (الرجؿ المريض) عمى األخذ بالنظاـ الديمقراطي .كبعد إلغاء الخبلفة
()2

النبياني تقي الديف ،الشخصية اإلسبلمية ،ط ( 6معتمدة) ،ص  ،96ج  ،1دار األمة لمنشر ،بيركت2003 ،

()1

إشتيو محمد ،موسوعة المصطمحات والمفاىيم الفمسطينية ،د .ط ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلقميمية ،راـ اهلل2008 ،

()2

زلكـ ،عبد القديـ ،منشورات حزب التحرير ،الديمقراطية نظاـ كفر ،ص 28 ،5

(أنظر مكاقؼ كتساؤالت ،دكسية رقـ  ،1ص .)189
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اإلسبلمية غ از الغرب أفكار المسمميف بالنظاـ الديمقراطي ،فألفت كتب تصؼ اإلسبلـ أنو ديف
الديمقراطية ،لذا فيي مف اإلسبلـ.
إف الديمقراطية ىي حكـ الشعب لمشعب كمف الشعب ،أم يصبح جميع الناس ىـ الدكلة ،ككؿ كاحد
منيـ لو الحؽ في إيجاد الدكلة  ،كتنصيب الحاكـ ،كسف القكانيف حيث ،كالشعب ىك جميع أفراد
الناس في أم بمد بصرؼ النظر عف انتما ئىـ ،كعف دينيـ ،كمذىبيـ كلغتيـ ،فالسيادة لمدكلة كىي
مجمكع الشعب ،كمف ىنا يقكـ الشعب باختيار ىيئة تشريعية تضع القكانيف  ،كىيئة تنفيذية تختارىا
ىذه الجماعة لتنفيذ إرادتيا،أم قكانينيا .كالييئة التشريعية المنتخبة ىي التي تختار رئيس الدكلة
كأحيانا مجرم اختياره مباشرة مف الشعب ليصبح حاكما كككيبل عمى تنفيذ اإلرادة العامة،

أم أف

يككف في النظاـ الديمقراطي ثبلث سمطات كىي السمطة التشريعية كيمثميا مجمس النكاب ،كالسمطة
التنفيذية كتمثميا الحككمة (مجمس الكزراء) ،كالسمطة القضائية كيمثميا مجمس القضاء األعمى.
كالمفترض أف تككف ىذه السمطات الثبلث منفصمة عف بعضيا كال تتدخؿ

الكاحدة في شؤكف

األخرل .لكف حزب التحرير يعارضيا لؤلسباب اآلتية:
 - 1أف الدافع ليا مف حيث الدعاية ىك الغرب ،كىذا نكع مف الغزك الثقافي ،فالغرب يريد تغيير
شكؿ االستعمار ،لذا أقاـ ىذه الدكؿ عمى أساس ديمقراطي،فيجب مكافحة االستعمار بكؿ
أشكالو كتصفيتو نيائيان ،كالحكاـ ىـ الذيف حمكا مكانو.
 - 2الديمقراطية فكرة خيالية غير قابمة لمتطبيؽ ،كعندما أراد الحكاـ تطبيقيا بدأ الكذب كأصبح
أساسان في التأكيؿ ،فالنكاب ال يسنكف القكانيف ،كالحككمة ىي التي تسف القكانيف ،كالنكاب ال
يختاركف الحككمة ،بؿ الرئيس ىك الذم يختارىا ،فالحاكـ كفي أم دكلة ديمقراطية ليس
مجمس النكاب كانما ىك رئيس الدكلة كأيضان فإف الحكـ ال يككف إال لكاحد فكيؼ يتسنى
لمشعب أف يحكـ.
 - 3الديمقراطية مف صنع البشر ككضعت لمبشر ،مف البشر كبما أف البشر يخطئكف كيصيبكف،
كاهلل ىك كحده الذم ال يخطئ ،يجب األخذ بالنظاـ الذم مف عند اهلل ،كمف ىنا كاف أخذ
الديمقراطية كترؾ نظاـ اهلل خطأ يعرض الناس لميبلؾ .كىذا النظاـ ليس أحكامان شرعية
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مفركضة ألنو نظاـ الحكـ في اإلسبلـ ىك أحكاـ شرعية مف عند اهلل ،فاإلسبلـ براء مف
الديمقراطية كالمشرع ىك اهلل كليس البشر ،كاإلسبلـ جعؿ السيادة لمشرع ال لمشعب ،كالمشرع
ىك اهلل كليس الشعب ،ليذا فالنظاـ الديمقراطي مخالؼ لنظاـ الحكـ في اإلسبلـ ،فبل يجكز
أخذه كال تحؿ الدعكة إليو(.)1
كفي إحدل نشرات الحزب المعنكنة باسـ عبد القديـ زلكـ  1990 -بيركت ،أشار إلى أف الحزب
رفض اؿديمقراطية ألنيا تقكـ عمى عقيدة فصؿ الديف عف الحياة،بينما اإلسبلـ ىك الذم أكصى بو
اهلل إلى رسكلو ،كما أنو يؤكد أنو ضد القيادة الجماعية

 ،ألف الدكلة في اإلسبلـ قيادتيا فردية

كالكزراء يشارككف في الحكـ في حيف أنيـ في نظاـ اإلسبلـ معاكنكف لمخميفة فقط .كما أف استفتاء
الشعب في النظاـ الديمقراطي كاجب  ،بينما في اإلسبلـ -مف كجية نظر حزب التحرير  -ليس
كاجبان ،ألف الشكرل ىي مف األمكر المباحة كليست ممزمة ،كما أف الحريات في النظاـ الديمقراطي
مبعث لمفساد كالطغياف فالحرية ىي النزكؿ إلى درؾ الحيكاف .فحرية الرأم كحرية االعتقاد كالحريات
الشخصية كؿ ىذا الحزب ضده ،كيجب التقيد بالحكـ الشرعي(.)1
أما فيما يتصؿ باألحزاب  ،كحرية العمؿ السياسي كالجمعيات فيعتبر أف األحزاب يجب أف تككف
إسبلمية ،تقكـ عمى العقيدة اإلسبلمية كتتبنى األحكاـ الشرعية  ،أم ال يجكز أف تككف ىناؾ أية
أحزاب شيكعية أك قكمية أك كطنية أك اشتراكية أك رأسمالية  ،ألف أم حزب ال يقكـ عمى العقيدة
اإلسبلمية قائـ عمى أساس الكفر،كيجب أف تككف ىذه األحزاب عمنية كليست سرية .كأف ال تستخدـ
ىذه األحزاب (اإلسبلمية) السبلح،الف حمؿ السبلح في كجو الحاكـ غير جائز  ،إال إذا ظير الكفر
البكاح (.)2

()1

أفكار سياسية لحزب التحرير ،طبعة أكلى ،دار األمة لمنشر ،د.ـ،ص 1994 ،135

()2

النبياني ،تقي الديف ،نظام الحكم في اإلسالم ،ص  ،259كانظر كتب عبد القديـ زلكـ ،الديمقراطية نظاـ كفر

()1

النبياني ،تقي الديف ،مقدمة الدستور ،أك األسباب المكجبة لو.1963،
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كالبديؿ لدل الحزب ىك مجمس شكرل (في الدكلة اإلسبلمية) ،كىذا المجمس يضـ أعضاء منتخبيف
مف الذيف يحممكف "التابعية اإلسبلمية" ،كيج كز العضكية فيو لممسمميف كغير اؿمسمميف  ،كلمذككر
كاإلناث كيحدد صبلحيات مجمس الشكرل عمى النحك األتي:
- 1ال عبلقة لو في السياسة الخارجية كال المالية كال العسكرية قط.
- 2بإمكانو إظيار عدـ الرضا عف الكالة كالمعاكنيف ،كرأيو في السياسة الداخمية ممزـ لو.
- 3أما دراستو لما يحاؿ لو مف الخميفة فرأيو غير ممزـ ،كانتخاب الخميفة فقط مف المجمس كالشعب
يختار أحد المرشحيف.
والمبس كما يعتقد الباحث في مسألة الديمقراطية ،فاالنتخاب في صناديؽ االقتراع أليست ىي
الديمقراطية ؟ كالحزب نفسو ،مارس االنتخابات في األردف عدة مرات  ،كترشح عدد مف قياداتو
كعمى رأسيـ الشيخ تقي الديف  ،فيـ مارسكا الديمقراطية بصرؼ النظر عف بعض الشركط التي
كضعكىا عمى المرشح ؿ ال لتزاـ بيا بعد نجاحو ،لكنيـ

كانكا ضد أم مرشح عمماني ،أك مع

الديمقراطية،أك غير مسمـ ،بينما في مجمس الشكرل ال يرفضكف ذلؾ  ،كىذا مكقؼ إيجابي لكف أف
بنتخاب شخص غير إسبلمي فيذا محرـ عمييـ .فالديمقراطية داخؿ الحزب غير
يقكـ المسممكف ا
مكجكدة ،كالحاكـ عمى مر العصكر القديمة كفي عيد الخمفاء الراشديف لـ يمتزـ برأم األكثرية في
مجمس الشكرل  ،فيذه التجربة في الدكلة اإلسبلمية قد أجيضت منذ اختيار أكؿ خميفة ،كحتى
الخميفة عثماف الذم جرل قتمو،عممان أننا سنفرد ليذا المكضكع(الخبلفة) عنكانان رئيسيان في ىذه
الدراسة .كمف ىنا يعتقد الباحث أف اإلسبلـ لـ يطبؽ شكبلن كاحدان لنظاـ الحكـ لتحديد صكرة النظاـ
السياسي اإلسبلمي ،فيناؾ تنكع في األنظمة السياسية التي عرفيا التاريخ اإلسبلمي عبر
الحككمات اإلسبلمية المتكالية  .فكجد ت أشكاؿ مختمفة مف اإلمارات في ظؿ الخبلفة األمكية
كالعباسية مثؿ نظاـ األمراء البكييييف كنظاـ حكـ السبلطيف السمجكقييف كأنظمة حكـ الفاطمييف(.)1
كاعتقد أننا أماـ أفكار كمبادئ لحركات إسبلمية بحاجة إلى آرئنا جميعان ،ألننا نحف جزء منيا كىي
جزء منا ،كمف عالمنا العربي كاإلسبلمي  ،كال بد ؿلجميع مف أف يدلي بدلكه تجاه تكجيو ىذه المكاقؼ
()1

مصطفى ،قالة ،الدولة والحركات اإلسالمية المعارضة ،المحركسة لمنشر ،القاىرة ،ص 77،1996-74
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كفؽ مصمحة شعكبنا كخير أمتنا،كالتفرد بالرأم جمب لنا

ردكد فعؿ خارجية كداخمية كبيرة تجاه

معظـ حركاتنا السبلمية كانعكس ذلؾ عمى عالمنا العربي كالمسمـ .فما نتكقعو ىك أف تمجأ الحركات
اإلسبلمية كاألحزاب ؿتعديؿ تصكراتيا كأف تعيد النظر في الكاقع كاألكضاع المحيطة في ىذا العالـ
حتى ال نككف جميعان الضحية كعمى رأسنا اإلسبلـ نفسو.
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 10.3دار الكفر ودار اإلسالم:
أدخؿ الغرب بعض القيـ كالمفاىيـ الغربية إلى الببلد العربية التي خضعت لبلستعمار بعد الحرب
العالمية األكلى ،كحمت ىذه القيـ محؿ القيـ اإلسبلمية السائدة ،كجاء إنييار الخبلفة اإلسبلمية
العثمانية كما يسمكنيا عاـ

1924ـ محرضان لمشعكب اإلسبلمية التي كانت ت راىا خبلفة لكؿ

المسمميف  ،عممان أف الدكلة العثمانية قد سبقت الغرب في إحتبلليا لممنطقة العربية كنيبت خيراتو
لمدة أربعة قركف كنيؼ.
فاإلسالميكف اعتبركا سقكط الخبلفة نقطة تحكؿ أسيمت في نشأة الحركات اإلسالمية ،لذا أصبحت
السياسة ؿدييا فكؽ كؿ اعتبار  ،عمى الرغـ مف أف االستعمار خمؼ ك رائو أقطار عربية لـ تتخذ
اإلسبلـ شعا انر ليا بعد حصكليا عمى االستقبلؿ الذم أسيمت فيو سائر طكائؼ الشعب غير أف
ىذه القكل اإلسبلمية أصبحت مف أبرز القكل السياسية المعارضة لنظاـ التحرر في الدكؿ العربية
مما أدل إلى حالة مستمرة مف الصراع حتى اليكـ.
كمف الضركرم أف نتناكؿ أحد منطمقات حزب التحرير ك السيما أنو ىك الحزب الذم لـ يستخدـ
السبلح ،ك أفكاره المتعددة ما تزاؿ مثار تساؤؿ كجدؿ لدل العديد مف الكتاب كالباحثيف.

كينظر

الحزب إلى كؿ الدكؿ العربية كاإلسبلمية أنيا دار كفر كال مستثفم مف ذلؾ إال دكلة إسبلمية أك
دكلتيف.
كىك يعمؿ جاىدان لتحكيؿ ىذه الدكؿ إلى دار إسبلـ كفقان لفكر

قكطريؽتو عمى الرغـ مف أنو ال

يستخدـ القكة أك العمؿ المادم أم العنؼ(السبلح) لتحقيؽ ذلؾ.
كلكف المسمميف كبعد مضي أكثر مف

 13سنة مف الدعكة كاقامة الدكلة اإلسبلمية في المدينة

كنزكؿ آيات السيؼ عمى الرسكؿ"ص" كانكا يعيشكف في مكة كيخضعكف إلحكاـ الكفر  ،كلـ يطمب
منيـ الرسكؿ"ص" استخداـ السيؼ إلزالة الكفر  ،كايجاد اإلسبلـ بؿ بقكا في دار الكفر ،كخضعكا
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لذلؾ كلـ يستخدـ السيؼ إلزالة الكفر في دار الكفر ،كأما في دار اإلسبلـ فاف السيؼ كالقكة المادية
قما الطريقة إلزالة الكفر البكاح كاعادة حكـ اإلسبلـ (.)1
فالببلد اإلسبلمية ىي دار كفر بكاح كالحكاـ ال يريدكف قياـ حكـ إسبلمي،

فالحديث يقكؿ "أال أف

تركا" ،كىذا يعني أنيـ لـ يككنكا يركنو مف قبؿ كصاركا يركنو ،كيقكؿ "ما أقامكا فيكـ الصبلة" ،أم
أنيـ كانكا يقيمكف الصبلة،أم يقيمكف أحكاـ اإلسبلـ ،كصاركا ال يقيمكنيا.فمفظ الحديثيف يدؿ عمى
أف ظيكر الكفر البكاح كعدـ إقامة حكـ اإلسبلـ قد حصؿ ،أم أف لفظ الحديثيف فييـ داللة عمى
أف المقصكد بيما ىك دار اإلسبلـ ال دار الكفر ،ألف دار الكفر كميا كفار ،فمـ يظير الكفر البكاح
فييا ،كلـ يكف بيا حكـ إسبلمي .فالمقصكد ىك دار اإلسبلـ ال دار الكفر ،كما حصؿ في الدكلة
العثمانية مف مصطفى كماؿ عندما كانت دار إسبلـ كجاء ىك كأزاؿ أحكاـ اإلسبلـ كأكجد أحكاـ
الكفر ،كبذلؾ رأل الناس الكفر البكاح .ليذا كجب عمى الناس استخداـ السيؼ إلزالة الكفر البكاح،
كيفرضكف عمى الحكاـ إقامة حكـ اإلسبلـ.
فما ىك مكجكد

في الببلد اإلسبلمية مف كفر بكاح

أساسو عدـ الحكـ باإلسبلـ  ،ال يعالج مف

الداخؿ بالسيؼ كالقكة المادية ،بينما يعالج كما عالج الرسكؿ

(ص) ما كاف مكجكدان في مكة ك

المدينة بالحكمة كالمكعظة الحسنة ،أما مف الخارج فإنو يعالج بالسيؼ كالقكة المادية تمامان كما عالج
الرسكؿ (ص) مكة مف الخارج بعد أف أصبح اإلسبلـ حاكمان فحكليا إلى دار اإلسبلـ بالسيؼ كالقكة
المادية

()2

 .كالحزب ال يكتفي بإصبلح الحاكـ ،بؿ باستبلـ الحكـ كأف يتبنى الحاكـ أراء الحزب.

 11.3موقفو من القومية والوطنية:
يعتبر الحزب أف القكمية ىي الرابطة التي ساقيا المستعمر لمشعكب العربية كاإلسبلمية ،بديبلن عف
اإلخكة اإلسبلمية.ح يف أسيمت الدكؿ العربية بنشر الدعكة القكمية في ببلد البمقاف إلثارة شعكبيا

()1
()2

النبياني ،ص  ،180الدكسيو1967-12-15 ،
ميثاق األمة ،منشكرات حزب التحرير 14 ،تشريف الثاني 1989
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ضد الدكلة اإلسبلمية العثمانية ( ،)1كجاء تأسيس جمعيات تبشيرية متعددة بيدؼ التعميـ كالعبلج
المكجو الفعمي لمقكمية العربية كالقكمية
لتحقؽ أىدافان استعمارية،لذا أصبحت ىذه الجمعيات ىي
ى
التركية،كاستطاعت بعد ذلؾ كما يرل الحزب

فصؿ العرب عف الدكلة العثمانية المسممة،لمقضاء

عمى دكلة اإلسبلـ.كأطمقكا عمييا اسـ تركيا .كما أكجد االستعمار فكرة الجامعة العربية والجامعة
اإلسالمية ،كىذا كمو مف أجؿ عرقمة قياـ الدكلة اإلسبلمية كالخبلفة الراشدة(.)2
والقومية -برأم حزب التحرير  -ىي أخطر شيء ألنيا تثير العداكة كالحركب ،بيف الشعكب كما
يقكؿ النبياني ،لذا ال تصمح لتحالؼ الناس ألسباب قبمية ك عاطفية تنشأ عف غريزة البقاء ك لككنيا
رابطة غير إنسانية.فالدعكة لمقكمية ىي دعكة جاىمية كليست مف اإلسبلـ في شيء،كاالنتساب
لؤلحزاب القكمية أك الدعكة ليا ىك أثـ يحرمو اإلسبلـ
اإلسبلمية .أما الرابطة الوطنية

 ،ألنيا تيدؼ إلبعاد الناس عف الحياة

فيي مف منتجات الغزك الفكرم االستعمارم

ىدفيا تقسيـ

الناس،جغرافيان كفكريان كما يرل النبياني(.)3

 12.3ال حريات في اإلسالم:
امتدادان لرأم الحزب في غزكة الغرب الثقافية ك الذم بدأ بالديمقراطية،

التي فرضيا عمى الدكلة

العثمانية،عف طريؽ الشكرل،كغ از العالـ اإلسبلمي بالحريات التي انتشرت .كيقكؿ النبياني أنو ال بد
أف تنزع مف نفكس الناس فكرة الحريات العامة كما تنزع الديمقراطية ،ك إذا كانت الديمقراطية ال
تزاؿ غير كاضحة في أذىاف الناس بؿ فإف الحريات العامة أصبحت لدل الجميع لذلؾ ال بد مف
اقتبلعيا عبر تبياف زيفيا(.)4
كيقصد الحزب بالحريات :حرية االعتقاد ك حرية الرأم ك حرية الممؾ ك الحرية الشخصية ،لذا يؤكد
حر في عقيدتو فإذا ارتد عف
الحزب أف اإلسبلـ يعارض كؿ ىذه الحريات ،ك يعتبر المسمـ ليس ىا
()1
()2
()3
()4

النبياني ،تقي الديف ،التفكير ،ص 167

النبياني ،تقي اديف ،الدكلة اإلسبلمية ،دار األمة لمنشر ،ط،7ص ،146بيركت 2002 ،معتمدة
النبياني ،تقي الديف ،التكتل الحزبي ،ص 7
النبياني ،تقي الديف ،النظام اإلجتماعي في اإلسالم ،ط 4معتمدة ،ص ،10دار األمة ،بيركت2003 ،
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حر برأيو بؿ ما يراه اإلسبلـ يجب أف يراه ،كال رأم
عقيدتو ييستتاب ،فاف لـ يرجع ييقتؿ ،كىك ليس نا

حر في الممؾ ،فبل يجكز لو التممؾ إال كفقا ألسباب التممؾ الشرعية،
غير رأم اإلسبلـ.كىك ليس نا

حر أف يممؾ ما يشاء بما يشاء ،بؿ ىناؾ قيكد ألسباب التممؾ ،فبل يجكز أف يممؾ
أم أنو ليس نا

سكاىا مطمقان.

أما الحرية الشخصية ،فالحزب ينفي كجكدىا بالمطمؽ ،فاإلنساف مقيد بما يراه الشرع أم أنو ال يممؾ
الحرية الشخصية ،فمثبل مف ال يقكـ بالصبلة يعاقب  ،ألنو ال كجكد لمحرية الشخصية في اإلسبلـ.ك
اإلسبلـ جاء بأحكاـ ضد الحريات العامة،ك الغرب أدخؿ الحريات عبر
النظاـ الديمقراطي كالنظاـ الرأسمالي فيجب محاربتيا ألنيا مف النظاـ الديمقراطي ،كىناؾ فرؽ بيف
الحرية في اإلسبلـ ك الحرية في النظاـ الديمقراطي  ،فالحرية في اإلسبلـ ضد العبكدية أما الحريات
فإنيا مف تصدير الغرب لمعالـ اإلسبلمي كىي مف النظاـ الديمقراطي كىذا النظاـ نظاـ كفر لذا
فالحريات تعد كذلؾ(.)1
كالحزب يؤكد عبكدية البشر  ،أم ال حرية في اإلسبلـ  ،بؿ الجميع عبيد هلل تعالى  ،فاهلل أثنى عمى
رسكلو أعظـ ثناء بالعبكدية لو فقاؿ "سبحاف الذم أسرل بعبده" فأضاؼ العبكدية لو ككممة ال الو
إال اهلل تعني "ال معبكد إال اهلل" فالجميع عبد هلل كال حرية ألحد مطمقان ك فقط تكجد الحرية في
اإلسبلـ عند كجكد العبيد حيف يجرم تحريرىـ كاعتاقيـ.
إف الغرب كانكا عبر الكنائس يطبقكف ىذه البلءات أك الممنكعات ،فرؤساء الديف كانكا يفرضكف
عمى الناس كيحرمكف عمييـ أم شيء سكل ما يقكلو رجؿ الديف  ،فالممكية كابداء الرأم كالتصرفات
الشخصية كميا مقيده في تمؾ العصكر  ،كاستطاع الغرب أف يتحمؿ منيا  ،كحارب ىذا النيج كأعمف
الحريات كبعدىا بدأت الحضارة تنمك في أكركبا.

()2

كىنا نتساءؿ ألـ يخمؽ اهلل اإلنساف ح انر...؟ ك لماذا ىذه القيكد عمى الناس ؟ أليس الديف هلل ك
()1
()2

النبياني ،تقي الديف ،النظام اإلجتماعي في اإلسالم ،مصدر سابؽ ،ص12
عماد ،عبد الغني ،ص 2006 ،236
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المسألة تتعمؽ بالعبد ك ربو،فاهلل ىك الذم سيحاسب الناس عمى أفعاليـ كتأدية كاجباتيـ ك ليس
البشر ،ألف المسألة ىي عبلقة اإلنساف بربو

 ،فبل يعبد اإلنساف اهلل مف أجؿ البشر .ك ىذا

المكضكع يدخؿ في مسألة فصؿ الديف عف الدكلة،تمؾ التي يناضؿ الحزب ضدىا ،ك أعتقد أننا إذا
أردنا التطكر ك خمؽ كقائع جديدة لمصمحة الناس فبل بد مف فصؿ الديف عف الدكلة ،ك الغرب
نيضكا ألنيـ سبقكنا في ىذا المجاؿ

 ،فالديف هلل ك الكطف لمجميع،ىذا ما أعتقد أنو األصح ك

األفضؿ ،إذا أردنا التطكر كالحضارة.

 13.3غاية حزب التحرير:
إف غايت الحزب كىدفو األساسي ىك الكصكؿ لدولة الخالفة عبر استئناؼ الحياة اإلسبلمية ،
كحمؿ الدعكة اإلسبلمية إلى العالـ حتى يعكد المسمميف لمعيش عيشان إسبلميان في دار اإلسبلـ في
مجتمع إسبلمي  ،بحيث تسير جميع شؤكف الحياة كفؽ األحكاـ الشرعية عمى أساس كجية النظر
فيو ىي الحبلؿ كالحراـ.
كىذا ال يتـ إال بكجكد خميفة مبايع عمى السمع كالطاعة ليحكـ بكتاب اهلل كسنة رسكلو ،كىك الذم
يتحمؿ مسؤكلية حمؿ اإلسبلـ إلى كؿ أنحاء العالـ عبر الدعكة اإلسبلمية كالجياد،

لذا فيدؼ

الحزب إنياض األمة نيضة صحيحة عبر فكرة ،كالسعي إلى إعادتيا لسابؽ عزىا كمجدىا لتصبح
الدكلة اإلسبلمية ىي الدكلة األكلى في العالـ كما كانت في السابؽ ،عبر ىداية البشرية كقيادة
األمة عبر الجياد كالصراع مع الكفر كأنظمتو كأفكاره حتى يعـ اإلسبلـ الكرة األرضية(.)1
فإقامة الخبلفة فرض عمى كؿ مسمـ أينما كجد ،كالتقصير في القياـ بو
المعاصي ك اهلل يعذبو أشد العذاب(.)2

()1
()2

منشكرات حزب التحرير ،ص 1985/5/9 21
النبياني ،تقي الديف ،نظام الحكم في اإلسالم ،ص34
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يعد معصية مف أكبر

كذلؾ أف الحزب مرل أف المسمـ مف منذ أف قضي عمى دكلة الخبلفة في الحرب العالمية األكلى
يعيشكف دكف دكلة إسبلمية تحكـ باإلسبلـ  ،كليذا فغاية الحزب العمؿ إلعادة الخبلفة عمى رأس
الدكلة اإلسبلمية ،لذلؾ كانت غايتق العمؿ إلعادة الخبلفة إلعادة الحكـ بما أنزؿ اهلل إلى الكجكد
فرضان حتميان يكجبو اإلسبلـ ،كال خيار فيو كال ىكادة في شأنو،ليذا قاـ حزب التحرير كجعؿ تكتمو
قائمان عمى العقيدة اإلسبلمية كتبنى مف أفكار اإلسبلـ كأحكامو ما يمزمو في السير لتنفيذ غايتو.
فغاية الحزب إذف ،ىي استئناؼ الحياة اإلسبلمية كحمؿ الدعكة اإلسبلمية لمكصكؿ إلى الدكلة
المنشكدة واقامة الخالفة عبر االستيالء عمى السمطة

()1

فالذم يريده الحزب ىك إقامة سمطاف

اإلسبلـ عف طريؽ مف ينصر اإلسبلـ كينصر الحزب  ،كليس مجرد استبلـ حكـ ،كيمكف لمدكلة أف
تقكـ بعد سنتيف كربما عشرة سنكات  ،ألف الحزب عمى يقيف مف عممو أنو أنيى مراحؿ سيره كأتـ
عممو كلـ يبؽ أمامو إال تحقيؽ النصر أم المرحمة الثالثة كىي األخيرة الستبلـ الحكـ عبر طمب
النصرة مف أىؿ النصرة ،فقياـ الدكلة بيد اهلل ،كالشرع حدد طريقة إقامتيا  ،فبل مجاؿ لبلجتياد أك
التعجؿ(.)2
كىنا يؤكد الحزب أف إقامة الدكلة ىدؼ كغاية لو كال يتشرط لتحققيما كجكد ظرؼ دكلي مناسب بؿ
إف مجرد تكفر رأم عاـ كعدد كاؼ مف األشخاص كقكة مادية كافية لحماية الدكلة ،أما

نقطة

االرتكاز فبل يمانع الحزب أف تككف مدينة أك قرية يكجد فييا رأم عاـ ألف الدكلة تقاـ في أم مكاف
شرط أف يككف ىناؾ تجاكب مف الناس حكليا(.)3

 14.3عمل حزب التحرير:
إف عمؿ حزب التحرير ىك حمؿ الدعكة اإلسبلمية لتغيير كاقع المجتمع الفاسد كتحكيمو إلى مجتمع
إسبلمي ،كىذه تككف بزرع األفكار اإلسبلمية كحتى تصبح رأيان عامان عند الناس

()1

النبياني ،تقي الديف ،الشخصية اإلسبلمية،ط  5معتمدة ،دار األمة لمنشر ،بيركت2003 ،

()3

حزب التحرير ،ص1985/5/9 ،20

()2

الدكسيو ،ص4
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 ،يقبمكف عمييا

كيندفعكف لتطبيقو ا ،كيسعى الحزب ؿتغيير المشاعر في المجتمع لتصبح مشاعر إسبلمية ت رضى
بما يرضى اهلل كتغضب بما يغضب اهلل ،ككؿ ىذه األعماؿ ىي أعماؿ سياسية

مف أجؿ رعاية

شؤكف الناس كفقان لؤلحكاـ الشرعية ،ألف السياسة ىي رعاية شؤكف الناس بأحكاـ اإلسبلـ)(.)1
كفي ىذه األعماؿ السياسية يقكـ الحزب بنشر الثقافة اإلسبلمية بيف أبناء األمة لتتخمص مف العقائد
الفاسدة كالخاطئة التي تصب بأفكار الكفر .كفي ىذه األعماؿ السياسية يبرز الصراع الفكرم
كالكفاح السياسي(.)2
فالصراع الفكرم مكجو لتصحيح أفكار الناس بأنظمة حكميـ ا لمقضاء عمى األفكار الخاطئة ،كأما
الكفاح السياسي فيكجو لمصارعة الكفار المستعمريف لتحرير األمة منيـ كالقضاء عمى أفكارىـ
كثقافاتيـ كسياساتيـ كقكاتيـ العسكرية في سائر ببلد المسمميف.
كما يعمؿ الحزب في مقارعة الحكاـ ؿكشؼ خياناتيـ لؤلمة  ،كمخالفاتيـ ألحكاـ اإلسبلـ كتقصيرىـ
في كاجباتيـ تجاه األمة .فعمؿ الحزب سكاء كاف خارج الحكـ أـ في الحكـ

عمل سياسي وليس

عمالً تعميمياً ،ألنو ليس مدرسة كال يعمؿ بالكعظ كاإلرشاد.
فالحزب يحمؿ اإلسبلـ كيطبقو كتصبح عقيدتو ك أصؿ الدكلة كالدستكر كالقكانيف فييا ،ألف عقيدة
اإلسبلـ عقيدة عقمية كسياسية انبثؽ عنيا نظاـ يعالج مشاكؿ اإلنساف السياسية كاالقتصادية
كالثقافية كاالجتماعية كافة(.)3

()1
()2
()3

منشكرات حزب التحرير 1985/5/9 ،ـ ،ص 24_23
تقي الديف ،النبياني ،نظام الحكم في اإلسالم ،ط  ،6د.ف ،د.ـ2002 ،
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يق عممو:
 1.14.3طر ـ
يرجع حزب التحرير أسباب فشؿ الحركات التي قامت إلنياض األمة "أنيا لـ تكف تعرؼ طريقة
لتنفيذ فكرىا بؿ كانت الفكرة تسير بكسائؿ مرتجمة كممتكية لعدـ ربط الفكرة اإلسبلمية بالطريقة
اإلسبلمية ربطان محكمان غير قابؿ لبلنفصاؿ"

()1

بما أف اإلسبلـ عقيدة ينبثؽ عنيا نظاـ لجميع

شؤكف الدكلة كاألمة  ،كنظاـ معالجات لمشاكؿ اإلنساف  ،كبياف كيفية تنفيذ المعالجات كالمحافظة
عمى العقيدة كالمبدأ الذم يجمع الفكرة ك الطريقة معان(.)2
فكما سار الرسكؿ (ص) في بناء الدكلة األكلى يجب عمى مف اتبعو السير عمييا بكؿ جزئياتيا
كدكف أف يحسب حساب الختبلؼ العصكر أم حساب ألف الذم اختمؼ ىك الكسائؿ كاألشكاؿ فقط
كلـ يتغير الجكىر ،كالمعنى ميما تعاقبت العصكر كاختمفت الشعكب كاألقطار(.)3
كىنا يشير(النبياني في كتاب الدكلة اإلسبلمية) إلى طريقة عمؿ الرسكؿ في إقامة الدكلة اإلسبلمية
األكلى بدءان بالعمؿ السرم كىي نقطة االبتداء ثـ تجميع الصحابة في تكتؿ بعد أف كانكا كتمة في
حمقات ثـ اإلعبلف كالجير

بالدعكة اإلسبلمية بعد أف قكيت كتمة المسمميف حتى قياـ الدكلة

اإلسبلمية في المدينة المنكرة ( .)4كيرل الحزب أف عمؿ الرسكؿ (ص) مر في ثبلث مراحؿ  ،كىذا
يتطمب مف الحزب المركر بيا كىي:
 - 1تييئة أناس أكفاء مؤمنيف بالفكرة اإلسبلمية كمستعديف لمتضحية في سبيؿ اإلسبلـ كىذه
المرحمة ىي مرحمة فيـ األفكار كاقتناع أشخاص بيا كتكتميـ حكليا.
مف تطبيؽ لئلسبلـ ،أم نقؿ ىذه األفكار

 - 2تييئة األمة لتقبؿ ما يريده المؤمنكف األكائؿ
لممجتمع.

()1

مفاىيـ الحزب ،مف منشكرات حزب التح ػرير ،ص  ،5_4ط  6معتمدة2001،

()3

النبياني ،تقي الديف ،الدولة اإلسالمية ،ص236

()2

()4

المصدر السابؽ ،ص 7-6

المصدر السابؽ ،ص 246
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 - 3مرحمة إقامة الدكلة اإلسبلمية(.)1
فالحزب يرل أف ىذه المراحؿ الثبلثة ىي التي تكصؿ لمدكلة اإلسبلمية كىي (الفكرة العميقة
كالطريقة الكاضحة كاإلنساف التقي) فيي تعتبر الخمية األكلى التي

تتكلد فييا خبليا عديدة تككف

الحمقة األكلى لمحزب "قيادة الحزب" كمتى كجدت الحمقة األكلى فقد نبتت الكتمة الحزبية.
كىنا تبدأ مرحمة االبتداء كالممثمة في إيجاد األشخاص المثقفيف ثقافة حزبية ،ثـ ينتقؿ الحزب مف
مرحمة الثقافة إلى دكر التفاعؿ مع األمة حيث يبدأ الحزب بمرحمة االنطالق كيعمؿ إليجاد رأم عاـ
في األمة أك القطر الذم يعـ ؿ فيو.
كفي ىذه المرحمة يجب عدـ القياـ بأم عمؿ سكل نشر الفكر كالدعكة ،ألنيا مرحمة االنطبلؽ كىي
تشبو المرحمة المكية  ،كلذلؾ ال يقكـ بأم عمؿ عسكرم ،لكف االنتقاؿ إلى إقامة الدكلة في نقطة
االرتكاز ىي المرحمة التي يقكـ بيا الحزب "بمد يده ألخذ الحكـ في أم قطر مف األقطار التي
يعمؿ فييا عبر طمب النصرة"(.)2
كبعد استبلـ الدكلة ،يبدأ الحزب فك انر بتطبيؽ أحكاـ اإلسبلـ كتطبيؽ قكانينو فك انر ألنو ضد التدرج ،
كىناي تدعى األمة لمعمؿ اإلصبلحي االنقالبي ،كتطبيؽ اإلسبلـ تطبيقان
انقبلبيان شامبلن دكف مراعاة الكاقع كما كاف يفعؿ الفاتحيف المسمميف..

()3

كىنا ضركرة اإلشارة إلى أف

الحزب "تبنى طمب النصرة" اقتداء بما فعمو الرسكؿ حيف طمب النصرة مف أىؿ يثرب كاستطاع عبر
نصرىـ أف يقيـ الدكلة اإلسبلمية ىناؾ ،كقد طبؽ الحزب ىذه الطريقة في محاكلتو لمكصكؿ إلى
السمطة في ليبيا كبعض الدكؿ العربية األخرل.
كما أف الحزب حدد مدة  13سنة منذ تأسيسو لمكصكؿ إلى السمطة اقتداء بالرسكؿ في المرحمة

()1

منشكرات حزب التحرير  ،1985ص 1985/5/9 ،33

()3

الدكسية ،ص 249

()2

الدكسية جكاب عمى سؤاؿ ،ص 244
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المكية حيث قاـ الحزب منذ عاـ

 1965ـ بالعمؿ عمى استبلـ السمطة في أم قطر يستطيع

الحصكؿ عميو لتصبح نقطة االرتكاز كبعدىا يتـ رفع الحدكد السياسية الكىمية التي كضعيا
االستعمار حتى لك لـ تكافؽ دكؿ الجكار ،كتمغل تأشيرات المركر كمراكز الضرائب .كميمة الحزب
تصبح بعد ذلؾ الرقابة عمى الدكلة ’ ؿيستمر في عمؿ الدعكة ألف العمؿ في النكاحي األخرل ىك
كظيفة الدكلة كليس مف كظيفة الحزب(.)1
كال أحد ينكر أف الحزب قد ناضؿ طكاؿ ىذه الفترة الطكيمة كلـ ينجح بتحقيؽ إنشاء الدكلة
قتداء بمسيرة الرسكؿ قد أعمف منذ نشأتو أنو سيحقؽ إنشاء الدكلة بعد
اإلسبلمية عممان أنو كا ن

13

عاـ ،كقد مددىا عدة مرات كلكف دكف جدكل.

 15.3مراحل سير حزب التحرير:
إف طريقة سير الحزب في حممو الدعكة ىي قائمة عمى االقتداء بطريقة سير الرسكؿ في مراحؿ
الدعكة ألف ذلؾ كاجب اإلتباع (قاؿ تعالى[ :قؿ إف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكني يحببكـ اهلل كيغفر لكـ
ذنكبكـ] كقاؿ تعالى[ :لقد كاف لكـ في رسكؿ اهلل أسكة حسنة لمف كاف يرجك اهلل كاليكـ اآلخر كذكر
اهلل كثي ار] كقاؿ تعالى " :كما أتاكـ الرسكؿ فخذكه كما نياكـ عنو فانتيكا"(.)2
كالمتتبع لسير الرسكؿ (ص) في مكة حتى إقامة الدكلة في المدينة

يمحظ أنو مر بعدة مراحؿ،

كالحزب اتبع طريقة الرسكؿ في السير في مراحميا الثبلثة كىي:
- 1مرحمة التثقيؼ إليجاد أشخاص مؤمنيف بفكرة الحزب كطريقتو لتككيف الكتمة الحزبية.
- 2مرحمة التفاعؿ مع األمة لتحميميا اإلسبلـ ليصبح قضيتيا األساسية.
- 3مرحمة استبلـ الحكـ كتطبيؽ اإلسبلـ ،كبشكؿ شامؿ ،كحممو رسالة إلى العالـ.

()3

فالمرحمة األولى :ابتدأ فييا الحزب في القدس عاـ 1953ـ عمى يد المؤسس الشيخ المرحكـ تقي
()1
()2
()3

النبياني ،الدكلة اإلسبلمية.244 ،

المصدر السابؽ ،منشكرات الحزب ،ص 1985/5/9 ،33

العدكاف ،عبد الحميـ مناع ،أبك العماش ،التعددية السياسية في األردن ،ج ،1ص،265مركز الريادييف ،عماف2008 ،
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الديف النبياني ،حيف كاف الحزب يقكـ باالتصاؿ بأفراد األمة عارضان فكرتو كطريقتو بشكؿ فردم
كمف يكافؽ يضمو في حمقات الحزب الدراسية حتى يصيره بأفكار اإلسبلـ كأحكامو ليصبح
شخصية إسبلمية ثـ ينطمؽ لحمؿ الدعكة إلى الناس ...فإف كصؿ ىذا الشخص ليذا المستكل
ضمو الحزب إلى أعضائو كما فعؿ الرسكؿ أياـ الدعكة التي استمرت ثبلثة سنكات

 ،فدعا الناس

أفرادان ك كاف يمتقي بيـ س انر كيعمميـ س انر ،ثـ فشا ذكر اإلسبلـ بمكة ،كبدأ الناس يتحدثكف بو كدخمكا
فيو ،كالحزب عمؿ عمى بناء جسمو كتثقيؼ أفراده بالثقافة الحزبية المركزة حتى استطاع تشكيؿ
كتمة حزبية تبنت أفكار الحزب.
كانتقؿ الحزب لممرحمة الثانية بعد أف أحس الناس بو كعرفكا أفكاره فبدأ بمرحمة التفاعل مع األمة
إليجاد كعي عاـ ينعكس في كاقع الحياة ،ك مسير مع الحزب في العمؿ إلقامة دكلة الخبلفة
الستئناؼ الحياة اإلسبلمية كحمؿ الدعكة إلى العالـ ،كفي ىذه المرحمة انتقؿ الحزب إلى مخاطبة
الناس بشكؿ جماعي ،فكانت حمبلت التثقيؼ الجماعية في المساجد كالنكادم كأماكف التجمعات
العامة  ،كأصدر الكتب كالنشرات إليجاد الكعي عند األمة حيف بدأ الصراع الفكري كالسياسي مع
عقائد الكفر كأنظمتو كأفكاره لتخميص األمة مف آثارىا  ،ثـ بدأ بالكفاح السياسي ضد الدكؿ الكافرة
المستعمرة المسيطرة عمى ببلد المسمميف لكشؼ خططيـ كمؤامراتيـ لتخميص األمة مف سيطرتيـ
كخاض صراعان سياسيان اخر ضد الحكاـ كاألنظمة العربية في ببلد اإلسبلـ ،كعمؿ

عمى إزالتيـ

كازالة أحكاميـ إلقامة حكـ اإلسبلـ مكانو.
لقد قاـ الحزب بكؿ ىذه الخطكات مقتديان باؿرسكؿ الذم نزؿ عميو قكلو تعالى [ فأصدع بما تؤمر
كاعرض عف المشركيف] فقد قاـ الرسكؿ كدعا قريش إلى الصفا كأخبرىـ أنو نبي مرسؿ كطمب منيـ
أف يؤمنكا بو ،كىكذا فالحزب جاىر في دعكتو بدكف مجاممة كال تممؽ كبصرؼ النظر عف النتائج
كاألكضاع ،فتحدل كؿ مف خالؼ اإلسبلـ كأحكامو (.)1
كفي نياية ىذه المرحمة طمب الحزب النصرة مف أىؿ القكة في مصر وتونس والعراق وسوريا ولبيبا
()1

المصدر السابؽ :أنظر ،منشكرات الحزب ،ص1985 ،37
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كاألردف ،إلقامة الدكلة اإلسبلمية ،كفشؿ في ذلؾ ،كتعرض لممطاردة كاإلعتقاؿ ،كقتؿ منيـ
العشرات باإلضافة لمسجكف التي حكت المئات منيـ ،ككؿ ىذا اقتداء برسكؿ اهلل (ص) فيك يتحدل
حساب للعادات كالتقاليد
الدنيا بأكمميا كيعمف الحرب عمى األحمر كاألسكد مف الناس دكف أف يحسب
ان
كاألدياف كالحكاـ ،كلـ ينظر إلى شيء سكل رسالة اإلسبلـ كما فعؿ الرسكؿ بقريش حينما عاب
أليتيـ كتحداىـ في معتقداتيـ كسفييا كىك فرد أعزؿ دكف سبلح سكل إيمانو العميؽ برسالة
اإلسبلـ.
كعمى الرغـ مف أف الحزب التزـ بمسيرة الرسكؿ ،إال أف عممو اقتصر عمى األعماؿ السياسية كلـ
يستخدـ الكسائؿ المادية (السبلح) ضد الحكاـ كما فعؿ الرسكؿ في مكة لغاية اليجرة .كعدـ
و
ماض إلى
استخداـ السبلح لمدفاع عف النفس أك ضد الحكاـ ال عبلقة لو بمكضكع الجياد ،فالجياد
ػمكـ القيامة ،فإف قاـ األعداء بمياجمة المسمميف في أم بمد كجب عمى المسمميف ردىـ !...كىذا
ينطبؽ عمى شباب حزب التحرير في ذلؾ البمد ألنيـ جزء مف المسمميف .لكف الحزب لـ يس ىـ أك
يشارؾ ضد العدكاف اإلسرائيمي عمى فمسطيف كال يزاؿ يتمسؾ بمكقفو لغاية اآلف ،كيرل الباحث أف
ىذا يتطمب مف الحزب إعادة النظر في ىذا المكقؼ.
كنتيجة ؿلظركؼ الصعبة في لمنطقة ككجكد المخططات التأمرية كالتسمط الذم يمارسو الحكاـ ضد
شعكبيـ كضد حزب التحرير ،فقد قاـ الحزب بطمب النصرة مف القادريف عمييا بيدؼ حماية الحزب
الستكماؿ سيره في حمؿ الدعكة كلمكصكؿ إلى الحكـ

كإقامة الخالفة كتطبيؽ اإلسبلـ.

كفي

المرحمة الثالثة يناضؿ الحزب مف أجؿ قمب نظاـ الحكـ كتطبيؽ اإلسبلـ كحممو لمعالـ كىذا
حصؿ مف خبلؿ طمب النصرة منذ النشأة حتى يكمنا ىذا.

 16.3العدالة االجتماعية في فكر حزب التحرير:
إف ثقافة اإلنساف كقدراتو العقمية كبيئتو السياسية كاالجتماعية كما أحدثتو ىذه العكامؿ في فكر
اإلنساف ىي التي تمعب دك انر رئيسيان في تفسير الحالة أك الظاىرة أك أم شيء لدل اإلنساف ،كنحف
نتناكؿ مكضكع العدالة االجتماعية،ألنيا تندرج ضمف
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رؤل الشيخ النبياني في مفيكمو لمعدالة

االجتماعية (.)1
يقكؿ النبياني حكؿ أسباب انحطاط المسمميف كعدـ قدرتيـ عمى تحقيؽ نيضة ترتكز عمى اإلسبلـ
قد أصبح اإلسبلـ يفسر بما ال
(إف الخطأ يكمف في فيـ الشريعة اإلسبلمية كتطبيقيا عمى المجتمع،ؼ
تحتممو نصكص ،ليكافؽ المجتمع الحاضر ككاف الكاجب أف يغير المجتمع ليكافؽ اإلسبلـ ال أف
يحاكؿ تفسير اإلسبلـ ليكافؽ المجتمع )(.)2
كما يقكؿ ( :لئلسبلـ طريقة كاحدة في معالجة المشاكؿ  ،فيك يدعك المجتيد ألف يدرس المشكمة
الحادثة كيفيميا ثـ يدرس النصكص الشرعية المتعمقة بيذه المشكمة ثـ يستنبط حؿىا مف النصكص،
أم يستنبط الحكـ الشرعي ليذه المسألة مف األدلة الشرعية ،كال يسمؾ طريقة غيرىا مطمقان)(.)3
كمقكؿ إحساف عبد المنعـ في كتاب " مفيكـ العدالة االجتماعية" أنو كبناءان عمى طريقتو في معالجة
المشاكؿ المستحدثة عمى أساس اإلسبلـ ؼ ىك يتميز بمكقفو مف المصطمحات األجنبية المت صمة
بقضايا اإلنساف السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالفمسفية كالقانكنية كما إلى ذلؾ مف أمكر
تتصؿ بكجية النظر مف الحياة أك بمعالجة مشاكؿ اإلنساف  ،كالمفيكـ الذم نتناكلو .فالنبياني
كالحزب يرل أف أم مشكمة تكاجو اإلنساف تعالج عبر النصكص الشرعية ،أم يجب معالجة كؿ
نكاحي الحياة باألحكاـ الشرعية،فكؿ المشاكؿ كاألفكار التي تتعمؽ باإلنساف أك بالحياة يجب دراستيا
بدقة لمتعرؼ عمى كاقعيا ثـ نقبميا إذا لـ تتعارض في الداللة عمى األحكاـ الشرعية ،كيتـ رفضيا
إف كاف لممصطمح داللة تتعارض مع األحكاـ الشرعية أك مع كجية النظر اإلسبلمية ،كمرل الحزب
أف المصطمحات األجنبية السائدة استعمميا الغرب في غزكه الفكرم لمنيؿ مف اإلسبلـ كتشكييو عبر
غطاء إسبلمي كليذا يرفض الحزب استخداـ ىذه المصطمحات كبخاصة التي تتعارض في داللتيا
مع اإلسبلـ كمفاىيمو رفضان قاطعان ،مستندان في ذلؾ إلى قاعدة شرعية استنبطيا بنفسو.

()1

عبد المنعـ ،إحساف ،مفيوم العدالة االجتماعية في الفكر اإلسالمي المعاصر ،ط ،1مطبعة الرسالة ،القدس1987 ،

()3

النبياني ،تقي الديف ،نظام اإلسالم ،ص 69

()2

النبياني تقي الديف ،مفاىيم حزب التحرير ،ط ،5منشكرات حزب التحرير ،ص1953 ،26
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لذا كاف الكاجب عمى المسمميف رد كؿ المصطمحات األجنبية التي ليا دالالت خاصة تتناقض مع
مفاىيـ اإلسبلـ كتخالؼ األحكاـ الشرعية،ك مفيكـ العدالة االجتماعية كاحد مف ىذه المفاىيـ التي
يرل النبياني عدـ استخداميا أك التداكؿ بيا فكؿ اصطبلح يخالؼ اصطبلح المسمميف ال يجكز
استعمالو،كمصطمح العدالة االجتماعية،فيذا المصطمح يخالؼ اصطبلح المسمميف الف العدؿ عند
المسمميف ،ىك ضد الظمـ أما ضماف التعميـ كضماف حقكؽ المحتاج كالضعيؼ حؽ لجميع الناس
الذيف يحممكف التابعية سكاء أكانكا مكظفيف أـ مزارعيف أـ غير ذلؾ(.)1
أما كممة ضريبي ..أك دستكر أك قانكف فيجكز استخداميا ألنيا تعني تبني الدكلة ألحكاـ معينة،
كىذا المعنى مكجكد عند المسمميف(.)2

 17.3منيج الحزب في معالجة القضايا المعاصرة:
يرفض النبياني مقارنة أك مكازنة اإلسبلـ مع األنظمة األخرل ،فيك يرل أف اإلسبلـ ىك الحؽ
كالصكاب ككؿ األنظمة األخرل ىي باطؿ كضبلؿ  ،كببلد كفر  ،كيطالب باالبتعاد عف جميع
أنظمة الحكـ المكجكدة في العالـ كالتمسؾ فقط بالحكـ اإلسبلمي

لككنو نظامان متمي انز ،كال يجب

مقارنتو بأم نظاـ أخر في العالـ ،كال يجب تفسيره حسب الرغبات ألم مفكر أك إنساف ليطابؽ غيره
أك يشابوق ،لذا فيك يرفض معالجة نظاـ الحكـ في اإلسبلـ كفقان لمشاكؿ العصر  ،بؿ يطالب بعدـ
معالجة مشاكؿ العصر بنظاـ اإلسبلـ ألنو ىك النظاـ الصالح الكحيد(.)3

()1
()2

النبياني ،تقي الديف ،مقدمة الدستور ،ص،17
النبياني ،تقي الديف ،نظام اإلسالم ،ط ،2ص)76

( )3نظام الحكم في اإلسالم  ،ط  ،2ص  ،71 _ 9نداء حار إلى المسمميف مف حزب التحرير ،منشكرات حزب التحرير ،سنة
1962
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 18.3موقفو من الثقافات األجنبية:
يرل الحزب أف الجكانب الثقافية المتعمقة بالحياة ؾالمعارؼ الفمسفية كالسياسية كاالقتصادية ىي
معارؼ خاصة ال يحؽ نقؿ أم شيء منيا لمفكر اإلسبلمي

 ،كيحرمكف التركيج ليا في الببلد

البحت التي ال تتعمؽ بالحياة ،فإنيا معارؼ عالمية تؤخذ كينتفع بيا
ة
اإلسبلمية .أما المعارؼ العممية
مف أم جية كانت.
شخص بعينو أك أمة دكف أخرل ،أما الثقافة فقد
عالمي لكؿ الناس ،كال يخص
لذا فالحزب يعد العمـ
ان
ان
تككف خاصة بأمة ما،كاذا كاف طمب العمـ ميمان بصرؼ النظر عف مصدره،فإف الثقافة ميزة لؤلمة
كسمة مف سماتيا لذا تبدأ بثقافتيا حتى إذا درستيا ك كعتيا كتمركزت في األذىاف

جاز دراسة

الثقافات األخرل (.)1
كيفرؽ النبياني بيف الدراسة المؤثرة في األمة كالدراسة التي ال تؤثر فيىا ،فالدراسة التي تؤثر يجب
أف نتكجو بيا نحك المعارؼ العممية كي تنتفع األمة بتجارب غيرىا مف األمـ أما المعارؼ الثقافية
المتصمة بالحياة فبل يجكز لممسمميف أف يتأثركا في دراساتيـ الثقافية بأية ثقافة أخرل غير الثقافة
اإلسبلمية ،ألف ىذا مف شأنو أف يحافظ عمى ىكية األمة اإلسبلمية ،لذا يحرـ نقؿ أم ثقافة أجنبية
إلى ببلد المسمميف إال بقصد التعرؼ عمييا لبياف زيفيا كفسادىا  ،كإلبراز الفرؽ بينيا كبيف الثقافة
اإلسبلمية بيدؼ تقكية العقيدة اإلسبلمية في نفكس الناس.
كيؤكد النبياني أف الثقافة اإلسبلمية أفادت مف الثقافات األجنبية كانتفعت منيا دكف أف تتأثر بيا،
فاالنتفاع ىك دراسة الثقافة دراسة عميقة لمعرفة الفرؽ بيف أفكارىا ك أفكار الثقافة اإلسبلمية ،كمجب
أف ال نأخذ مف أفكار ىذه الثقافات األجنبية ما يتصؿ بالحياة كبالتشريع كبالعقيدة(.)2
لذا فالحزب ضد نقؿ لفظ العدالة االجتماعية كغيرىا مف المفاىيـ كالمصطمحات الغربية إلى الفكر
اإلسبلمي ،كال يجكز االنتفاع بيا في خدمة اإلسبلـ  ،ألف ىذه المفاىيـ تتناقض مع اإلسبلـ ،كيقكؿ
()1
()2

النبياني ،منشكرات حزب التحرير ،الشخصية اإلسالمية ،ج  ،1ط ،6ص ،209دار األمة لمنشر ،بيركت2003 ،
النبياني تقي الديف ،الشخصية اإلسالمية ،ج ،3ط  3معتمدة ،ص  ،121دار األمة لمنشر ،بيركت2005 ،
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النبياني أف العديد ممف درسكا الثقافة الغربية اعتنقكا أفكارىا كتخمكا عف الثقافة اإلسبلمية  ،كالبعض
مزج أفكار ىذه الثقافات بالثقافة اإلسبلمية رغـ أنيا ضد اإلسبلـ ،كبعضيـ حاكؿ أف يجعؿ اإلسبلـ
ديمقراطيان أك إشتراكيان عممان أف اإلسبلـ ضد الديمقراطية كضد الشيكعية(.)1
إف مكقؼ الحزب مف المصطمحات كالمفاىيـ الغربية ،و
معاد إلدراجيا في الفكر اإلسبلمي  ،كيرل أف
عبلج المشاكؿ المعاصرة

يككف باالعتماد عمى الطريقة الفقيية التي انتيجيا فقياء اإلسبلـ

األكائؿ  ،كعميو يحرـ استخداـ غيرىا في معالجة أم أمر مف األمكر المت صمة باإلنساف كسمككو
كنظاـ حياتو كتصكراتو .كعميو أال يتقبؿ أم شيء مف الثقافة األجنبية في الفكر اإلسبلمي

ألف

إدخاؿ ىذا الفكر لئلسبلـ يخدـ الكفار،ليذا يعتبر أف الدعكة لمعدالة االجتماعية في اإلسبلـ ك
الكتابة فييا كالتركيج ليا دعكة مشبكىة بصرؼ النظر عف ىدؼ صاحبيا ك غايتو ألنيا دعكة كفر
تيدؼ إلى تعزيز النظاـ الرأسمالي في ببلدنا.
كمرل النبياني أف إعطاء التقاعد لممكظفيف كاإلكراميات لمعماؿ ...كعبلج الفقراء

كغير ذلؾ مف

أمكر ليست عدالة اجتماعية ،كانما ىي ظمـ في المجتمع  ،كيعمؿ ذلؾ بقكلو" :لماذا يأخذ المكظؼ
المصنؼ تقاعدان مف الدكلة إذا كبر كال يأخذ ذلؾ العامؿ كماسح األحذية ك البستاني كسائؽ السيارة
كغيرىـ مف المحتاجيف مف أبناء الببلد ....كالعامؿ لماذا ال يأخذ إكرامية كالبائع الذم يبيع عمى
عربة ؟ كالعبلج كالتعميـ لماذا ال يككف لمفقراء كال يككف لجميع الناس؟ إف ىذا يدؿ عمى أف العدالة
االجتماعية ظمـ ،ألف كؿ ىذه األمكر تيدؼ لصرؼ الناس عف مساكئ األنظمة الرأسمالية إلطالة
عمرىا(.)2
لذا ما بأتي بو الغرب مف مصطمحات كأفكار مسممة لببلدنا تيدؼ

برأم الحزب الى إبقاء الببلد

اإلسبلمية تحت سيطرتو ،كالخبلص مف ذلؾ يتمثؿ في رجكع المسمميف لمنصكص الشرعية  ،الف
أم معالجة ال تستند إلى الكتاب كالسنة ىي معالجة فاسدة.
ة

()1
()2

النبياني تقي الديف ،الشخصية اإلسالمية  ،مصدر سابؽ ،ص 218
النبياني ،تقي الديف ،النظام اإلقتصادي ،ط ،6ص ،35 _34دار األمة لمنشر ،بيركت( 2004 ،معتمدة)
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كنستخمص مما سبؽ ،أف الحزب يحرـ استخداـ ىذ ق المفاىيـ ك األفكار في ببلدنا المسممة،كال يجيز
إدخاؿ ىذا المفظ أك ذاؾ الى الفكر اإلسبلمي  ،ألف العدالة االجتماعية جاءت إلينا مف الغرب
إلطالة عمر االستعمار في ببلد المسمميف

 ،كىي فكرة فاسدة  ،أم أف الحزب يقر أف ال عدالة
 ،ك السياسات

اجتماعية في اإلسبلـ  ،كىناؾ فرؽ شاسع بيف السياسة االقتصادية في اإلسبلـ

االقتصادية في كؿ مف الدكؿ الرأسمالية ك االشتراكية،ألف السياسة االقتصادية في اإلسبلـ ىي
ضماف إشباع الحاجات األساسية لجميع أفراد الرعية فردان فردان إشباعان كميان كاإلشباع لكؿ الحاجات
الكمالية لكؿ فرد بأكبر قدر مستطاع.
بلحظ اف الحزب يختمؼ مع المكدكدم كسيد قطب في ىذا المنيج الذم
كما هي ى
يؤيد اف التكفيؽ بيف اإلسبلـ ك غيره،

التزمو ،ؼالرجبلف

كيجيزاف إدخاؿ مفاىيـ كمصطمحات غربية

إلى الفكر

اإلسبلمي تحت غطاء دفع المفسدة.
اف اإلسبلـ ديف العدالة االجتماعية  ،فنحف نأخذ عف الغرب العمـ بكؿ أصنافو  ،كنستخدـ كؿ ما
ينتجو مف تكنكلكجيا كال يكجد لدينا شيء مف الكماليات  ،ك حتى المكاد الغذائية كميا مف الغرب ،
فمماذا مرفض الحزب أف يككف في اإلسبلـ عدالة اجتماعية ؟؟ عممان أف اإلسبلـ ساعد الفقير
كالمحتاج ك ...كىذا جزء مما يسمى بالعدالة االجتماعية  ،التي تعني أف يككف ىناؾ عدؿ ما بيف
فئات المجتمع كمو ،كالباحث يتمنى أف نصؿ لمستكل إشباع حاجات الفرد كاممة رغـ أف ىذا النيج
قريب مف االشتراكية ،لكف متى يمكف أف متحقؽ ذلؾ ؟
كيتسائؿ الباحث :لماذا تتيافت الحركات اإلسبلمية عمى تطبيؽ الشريعة

اإلسبلمية كتحمؿ

ىركب
الشعارات األخرل نحك اإلسبلـ ىك الحؿ  ،كالحاكمية هلل كالعديد مف الشعارات ؟ اال يعد ىذا
ان
مف اإللتزاـ بالقكانيف المدنية (السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ) ؟ ألنيـ ال يعرفكف األسباب
الرئيسية لسف ىذه القكانيف كال عف أية مصالح تعبر ىذه القكانيف؟
الحركات اإلسبلمية عامة تنظر إلى كؿ شيء مف صنع البشر أك لو عبلقة بأنظمة الغرب
ؼ

أنو

ضد اإلسبلـ كالشرائع اإلسبلمية كحدىا التي تعبر عف اإلرادة آليية ،كأعتقد أف الذيف ينادكف بيا ال
104

يطبقكنيا حرفيان  ،كىنا ننظر لمدكؿ التي تبنت الشريعة اإلسبلمية نظريان كأماـ اإلعبلـ
السكداف ،أفغانستاف ،كاألحزاب اإلسبلمية األخرل كاإلخكاف كغ

ؾإيراف،

ػيرىـ ،فيؤالء يضحكف بالكطف

كبكحدتو بيدؼ كما يقكلكف تطبيؽ الشريعة كما يقكلكف ،عممان أف القائميف عمى تطبيقيا ال يطبقكنيا
كانما يستخدمكنيا كمظمة لمكصكؿ ألىداؼ سياسية تتعمؽ بالسمطة كالحكـ.
صحيح أف االنفتاح عمى الغرب سبلح ذك حديف،لكننا نستطيع أخذ ما ينفعنا دكف أف يؤثر ذلؾ
سمبان في ىكيتنا كعاداتنا كتقاليدنا...أف تصرفنا بكعي ك بحكمة كذكاء كبمسؤكلية كطنية تحفظ
كرامتنا ،ال أف نككف أدكات رخيصة بأيدم الغرب.كما ىك حاصؿ أالف لدل العديد مف الحكاـ
كاالمراء العرب.
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الفصل الرابع
حزب التحرير والصراع العربي اإلسرائيمي
 1.4لمحة تاريخية:
إف الحركات اإلسبلمية بكؿ تياراتيا قد انتمت لمتيار السمفي بمفيكمو الكاسع رغـ االختبلؼ كالتعدد
في ىذه الحركات  ،كلمكقكؼ عمى جذكر الحرؾ ة السمفية ؼنقكؿ أنيا كانت في الماضي
كمشركع ان لئلصبلح العقائدم كاالجتماعي ،كقد كانت ردان عمى

ركاية

مف فيميا أنو ا انحراؼ في فيـ

ؼدأت باإلماـ أحمد بف حنبؿ مؤسس أحد المذاىب األربعة
العقيدة اإلسبلمية كفي تأكيؿ النصكص ،ب
السنييف ثـ تبمكرت مع الحنبمي ثـ مع ابف تيمية كابف ؽيـ الجكزية ،ثـ مرت قركف كاستعادت حيكيتيا
مع محمد بف عبد الكىاب لتقاكـ أشكاؿ الكثنية كاالنحراؼ التي تسربت فعبلن إلى عقيدة التكحيد
كالتعبد ثـ تحكلت ألرضية فكرية لمعظـ حركات اإلصبلح الفكرم كالسياسي التي شيدىا العالـ
اإلسبلمي عمى يد جماؿ الديف األفغاني كمحمد عبده كحسف البنا كاألخكاف المسمميف كما تفرع عنيا
مف تيارات كاتجاىات كحزب التحرير(.)1

فإذا عدنا لئلماـ أحمد بف حنبؿ في سنجد أف لو اليد الطكلى في صناعة األحداث في بغداد  ،إذ
كاف يشدد عمى العكدة إلى النص كالسير عمى خطى السمؼ الصالح قناعة منو لتطبيؽ نمكذج ما
حصؿ في المدينة مع النبي  ،عممان أف نمكذج المدينة ىك جزء مف التاريخ الحقيقي الذم شيد
()1

عماد ،عبد الغني 2006 ،ص32
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صراعات كحركب بعد كفاة النبي ،تمؾ الصراعات التي قتؿ فييا ثبلثة مف الخمفاء الراشديف  ،كدبت
الفتف كالحركب بيف الصحابة أنفسيـ  ،كحصمت الخبلفات في شرعية كؿ كاحد منيـ  ،مما أدل إلى
تجزئة كانقساـ المسمميف ،كحاكؿ ابف حنبؿ اؿتخفيؼ مف أحكامو عمى مف بقي بعد الفتنة األكلى ،

لرأب الصدع كتحقيؽ أكسع إجماع داخؿ األمة حكؿ الحقيقة الكاحدة لمديف(.)1
كتحكؿ ابف تيمية عبر ىذه األفكار مف فقيو إلى مجاىد كىك ما يعمؿ األصكليكف كالسمفيكف
المعاصركف عمى إحيائو ،كبعدىا تأسس التيار الكىابي السمفي (

 )1792-1703كالتحؽ بو آؿ

سعكد كحصمت حممة تطييرية أسيمت في كالدة المممكة العربية السعكدية رغـ أنيا أجيضت في
البداية عمى يد كاؿم مصر محمد عمي (  ،)1848 -1769ك طرد الكىابيكف مف الحجاز ،ثـ ما
لبثت أف نجحت قبيمة آؿ سعكد الممتزمة بيذه العقيدة بفرض ىيمنتيا عمى كؿ القبائؿ ككحدتيا
كأنشأت الدكلة السعكدية عاـ  1932حيث اعتبرت العقيدة الكىابية عقيدة رسمية تطب ؽ مف أكؿم
األمر.
كالجدير ذكره أف السمفية اتبعت بفكرىا كسمككيا عبر التاريخ النص كالعقيدة  ،قد أحالت كؿ شيء
كؿ شيء إلى أفضؿ العصكر كىك الماضي الذم تراه المنطمؽ كالمرجع ،ألف التاريخ ىك المرجع كال
يجب االنقطاع عنو كال نستطيع ذلؾ ألنو في عركقنا.
كال يمكف فيـ اإلسبلـ إال عبر الرجكع لمرحمة النبي كنزكؿ الكحي عميو ،ألف ىذه المرحمة ىي
المرحمة التأسيسية ،لكف المشكمة ليست في قراءة التاريخ كال العكدة لو لبلستفادة مما حدث

 ،لكف

المشكمة في أف السمفية تريد صياغة الحاضر كالمستقبؿ كفؽ الصكرة المثالية الماضية ،أم أف
أفضؿ الناس لبلقتداء بيـ بعد الرسكؿ ىـ الصحابة  ،كالمعركؼ أنيـ اختمفكا كتحاربكا  ،كرغـ ذلؾ
فخبلفات الصحابة ال يصح الحديث

عنيا برأم السمفييف بينما يجيزكف الحديث عف إيجابياتيـ

لتبييض التاريخ كتنزيو الرجاؿ ،كىذا طمس لمحقائؽ كالكقائع مما يكصمنا إلى منيج انتقائي لدعـ
المرحمة األكلى التأسيسية ،كيجب إطاعة التابع مف بعد الصحابة ثـ تابع م التابعيف إعبلنان بنياية
()1

عماد ،عبد الغني ،مصدر سابؽ ،ص36
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()1

مرحمة الصفاء الفكرم كتخميص اإلسبلـ مف الشكائب حيث بدأ ظيكر البدع ظيك انر فاشيان

.

فالمنيجية السمفية تعتمد أكالن عمى مرحمة النبي ثـ الصحابة ثـ التابع يف كثـ تابع م التابعمف ،ككمما
كاف العيد بالرسكؿ أقرب كاف الصكاب أغمب ،كمف ىنا نجد أف الماضي حاضر كبشكؿ قكم في
ذىنية الحركات اإلسبلمية المعاصرة ،كالمشكمة ىنا تكمف في أف يككف الطمكح لممستقبؿ أسير
الماضي كيصبح ىذا الطمكح مرىكف بالتقميد الخالي مف اإلبداع  ،كالتحجر بدالن مف التفتح  ،ك ىذا
اء
المنيج يحمؿ نزعو إقصائيق تحكلت إلى نزعو لتكفير األخر المخالؼ المعارض ليذا المنيج سك ن

كاف مسممان أ ـ غير مسمـ  ،مما يؤدم لتناقضات رئيسية لف تحؿ إال عبر صراعات

عنيفة ال أحد

يعرؼ نياياتيا ،عممان أف الحركات السمفية ليا الفضؿ في تفجير ا لعديد مف الثكرات  ،كالثكرة عمى
االستعمار الغربي عبر الكفاح المسمح  ،لكنيا عادت لمنضاؿ السياسي عبر مقاكمة عقائديو تتراكح
ما بيف عقيدة اإلسبلـ ك عقيدة الغرب  ،أم ما بيف معسكر اإلسبلـ ك معسكر الكفر (كما يسمكنو)
رغـ أف معسكر الكفر تتسع دائرتو ،إذ أصبح يشمؿ قكل عديدة داخمية ؾالعممانييف ك قكل إسبلمية
متنكرة ك يسارييف ك قكمييف.

 2.4الخمفية التاريخية لمقضية الفمسطينية:
بعد الحرب العالمية األكلى  1918-1914نشأت القضية الفمسطينية بفعؿ ثبلثة عكامؿ:
- 1نجاح االمبريالية البريطانية باالستيبلء عمى فمسطيف مف خبلؿ اتفاقيا مع االمبريالية الفرنسية
عمى اقتساـ األقاليـ "العثمانية" التي سقطت بأيدييا بعد الحرب العالمية األكلى ..ككاف ىذا
المخطط في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر لترسيخ احتبلليا لمصر لحراسة قناة
السكيس الممر المكصؿ لممتمكاتيا االسيكيو.
- 2مطامع الحركة الصييكنية العالمية التي تبمكرت في مؤتمر بازؿ بسكيس ار عاـ

 1897كنتج

عنو صدكر بياف يدعك لقياـ كطف ييكدم في فمسطيف ،ثـ أصدرت بريطانيا كعدىا المشئكـ
بمفكر في  2تشريف الثاني  1917الذم حقؽ أىداؼ الحركة الصييكنية.
()1

البكطي ،الفكر المعاصر ،ص1988 ،9
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- 3نمك الحركة القكمية العربية الفمسطينية كمكافحتيا االمبريالية كالصييكنية في سبيؿ تحقيؽ
أىداؼ القكمية كالغاء االنتداب ككعد بمفكر كانجاز االستقبلؿ الكطني كالكحدة العربية(.)1
 -امتدت فترة االنتداب البريطاني الفمسطيني لغاية

 1948األمر الذم فاقـ األزمة فاضطرت

بريطانيا إلحالة القضية الفمسطينية إلى األمـ المتحدة.
 خبلؿ ىذه الفترة كصؿ عدد سكاف الشعب الفمسطيني إلى مميكف كنصؼ تفريبان كازداد كعيوالسياسي مف خبلؿ كفاحو القكمي كمعاركو البطكلية التي مف أبرزىا ثكرتو الكطنية الكبرل عاـ
1936ـ.
 في الكقت نفسو ساعدت بريطانيا عمى تيجير مئات آالؼ الييكد مف أبناء الطكائؼ في العالـإلى فمسطيف حيث كصؿ عددىـ في فمسطيف حكالي  600ألؼ مكاطف ،كمعظـ المياجريف لـ
يأتكا إلى فمسطيف بدكافع إيديكلكجيو ،بؿ جاؤكا ألنيا كانت ليـ المنفذ الكحيد لمخبلص مف
اضطياد النازية ،كىكذا نشأ في فمسطيف كياف ييكدم غريب عف المنطقة.
 انتيجت بريطانيا سياسة (فرؽ تسد) ما أشعؿ الحرب بيف العرب كالييكد كذلؾ لترسيخ أقداميافي المنطقة.
 لـ تنجح قيادة الحركة القكمية العربية الفمسطينية ببنيتيا الطبقية في طرح برنامج ديمقراطيلحؿ القضية الفمسطينية ،كذلؾ بسبب الممارسات العدكانية الصييكنية إزاء الشعب الفمسطيني
كاألمة العربية ،كقد مارست القيادات في العالـ العربي ضغكطاتيا عمى القيادة القكمية
الفمسطينية التقميدية كأجيضت ثكرية الحركة الكطنية كمثاؿ ذلؾ حيف دعا ممكؾ العرب
كقادةىـ عاـ  1936لكقؼ اإلضراب تحت شعار " الصداقة البريطانية العربية ".
يخيا دكليان ،إذ انتيت الحرب بانتصار
 جاءت الحرب العالمية الثانية  1945-1939انعطافان تار نمحكر الحمفاء عمى الحمؼ النازم.كأدل ذلؾ لظيكر االتحاد السكفيتي ندان قكيا لمدكؿ المنتصرة
كبخاصة أمريكا،كقد أسيـ االتحاد السكفيتي بقكة في تسريع كتيرة العممية الثكرية في العالـ ك
()1

تكما ،أميؿ ،جذور القضية الفمسطينية ،ط ،3ص ،51القدس1976 ،
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التحرر القكمي كاالجتماعي ،ففي أكركبا الشرقية ،نشأت مجمكعة أنظمة اشتراكية مناىضة
لبلمبريالية كالرأسمالية ،كفي آسيا اشتدت ثكرات التحرر الكطني ثـ امتدت لمكطف العربي حيث
حصؿ العديد مف دكؿ المنطقة عمى االستقبلؿ.كفي فمسطيف تصاعدت كتيرة النضاؿ القكمي
العربي التحررم ،رغـ انحياز أمريكا التاـ لمحركة الصييكنية نتيجة تراجع بريطانيا بسبب
اليجكـ األمريكي عمييا في المنطقة مما بدأت تحاكؿ اتخاذ مكقؼ محايد تجاه النزاع
الفمسطيني الصييكني(.)1
 جاء قرار التقسيـ بعد إحالة القضية الفمسطينية إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،حيثأرسمت عدة لجاف ،كاتخذ قرار تقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف مستقمتيف عربية ك ييكدية ،عمى أف
يقكـ فييا نظاـ فدرالي يمنح الشعبيف كؿ في منطقتو حكما ذاتيا إداريا .كقد عارضت القرار
كؿ الزعامات العربية كالقيادة القكمية الفمسطينية القرار كرفضتو،أما الحركة الصييكنية فكافقت
عمى القرار كأخفت مطامعيا التكسعية.

()2

 ثـ جاءت حرب عاـ  1948حيث بدأت أعماؿ العنؼ بعد قرار التقسيـ كأسيمت بريطانيا فيتأجيج الصراع إلفشاؿ قرار التقسيـ لتبقي تكاجدىا العسكرم كاإلدارم في فمسطيف ليتكافؽ ذلؾ
مع مخطط بريطاني ييدؼ إلى السيطرة عمى شرؽ األردف كسكريا كلبناف لتبقى محافظة عمى
مكاقعيا في العالـ العربي المشرقي .بدعـ عربي رجعي ساىـ في إرساء مخططات االمبريالية
األمريكية كالبريطانية ،األمر الذم أسفر قي النياية عف الحرب الصكرية التي عرفت بحرب
 1948كنتج عنيا قياـ دكلة إسرائيؿ في  14أيار  1948عمى مساحة أكبر مف المساحة التي
حددىا قرار التقسيـ.كفي عاـ  1950أعمف الممؾ عبد اهلل في البرلماف بضـ القسـ العربي مف
فمسطيف لشرؽ األردف كأعمف عف قياـ المممكة األردنية الياشمية(.)3

()1
()2
()3

فمسطين تاريخ وقضية ،الناشر المكتبة الجامعية ،نابمس ،ص141
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كمف الجدير ذكره أف مؤسس حزب التحرير كاف في فمسطيف،ككانت فكرة إنشاء الحزب قيد الدراسة
لكنيا تبمكرت عاـ  1950ك أعمف عف انطبلقة الحزب عاـ  ،1952كلـ يشارؾ الحزب في العمؿ
النضالي إذ تبمكرت أفكار أيدلكجية كسياسية لدل حزب التحرير بعدـ استخداـ القكة ضد
إسرائيؿ،كرأل أف العمؿ يجب أف ينصب عمى قياـ الدكلة اإلسبلمية كاعادة الخبلفة الراشدة ،ليذا لـ
يشارؾ في العممية الكفاحية التي خاضتيا األحزاب كالقكل الكطنية كاإلسبلمية عمما اف الحزب
انطمؽ مف الرحـ الفمسطيني كعايش المعارؾ كالحركب اإلسرائيمية المتكررة عمى الشعب الفمسطيني
كعمى الشعكب العربية األخرل ،كليس ىذا فحسب بؿ كاف لو مكقؼ سمبي تجاه األعماؿ المسمحة
التي كانت تقكـ ضد بريطانيا كاسرائيؿ عمى األرض الفمسطينية.
كحيف حدث العدكاف الثبلثي عمى مصر عاـ 1956ـ ثارت الجماىير العربية تأييدا لمصر كلزعمييا
عبد الناصر كركف حزب التحرير إلى الظؿ كما فعؿ أثناء حرب حزيراف التي ىدفت إلى تكسعت
األراضي لمدكلة العبرية أكالن كالقضاء عمى نظاـ عبد الناصر.مما أدل إلى ىزيمة الدكؿ العربية
(مصر ،سكريا كاألردف) عسكريا(.)1
كرغـ ىذا التراجع العربي الناتج عف اليزيمة العسكرية

 967إال أف الحركة القكمية العربية

الفمسطينية نيضت مجددا كلعبت ـ.ت.ؼ دك ار رئيسيا لككنيا جبية كطنية فمسطينية ضمت كؿ
التنظيمات المسمحة التي ظيرت كرد عمى ىزيمة .)2(1967
كبعد ظيكر المقاكمة الفمسطينية التي لجأت الجماىير الفمسطينية ك العربية لبلنخراط بيا حيف رأت
فييا المنفذ لمحرية كالتحرير لؤلرض.ك أصبحت تشكؿ تيديدان عسكريان ك أمنيان لمكياف اإلسرائيؿم.
كخاضت أماميا معركة الكرامة ثـ اصطداـ الفمسطينيكف بالنظاـ األردني كاستشيد اآلالؼ مف
الفمسطينييف ،كترتب عمى ذلؾ خركج المقاكمة الفمسطينية إلى لبناف بعد عدة معارؾ في أيمكؿ
 1970ـ كمعركة األحراش  1971حيث انتيت الظاىرة العسكرية لممقاكمة الفمسطينية في األردف.
()1
()2

الحكراني ،عبد اهلل ،فمسطين في حياة جمال عبد الناصر ،ص ،2009 ،135
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 1973تكاتفت الدكؿ العربية في ىذه

كحيف اندلعت حرب أكتكبر (تشريف األكؿ) عاـ

المعركة.كيعتقد الباحث أف ىذه الحرب حرب تحريكيو ال تحريريو ،كقد أسيمت في تحريؾ القكل
الدكلية كالعالمية كأيقظتيا عمى أخطار جمكد أزمة الشرؽ األكسط.كما أف حرب أكتكبر قد زعزعت
منطمقات حكاـ إسرائيؿ كنشأت أكضاع جديدة في المنطقة ،فكاف أف كقعت اتفاقية كامب ديفيد
بتاريخ 17سمتبر  1978بيف الرئيس المصرم كأنكر السادات كمناحيـ بيغف كزراء إسرائيؿ التي
بمكجبيا انسحبت إسرائيؿ مف األراضي المصرية التي احتمتيا عاـ .)1(1967
كقد مثمت ىذه االتفاقيات خركج مصر عف اإلجماع العربي أماـ سياسة العدكاف اإلسرائيمي كأىممت
المطالبة بحؿ القضية الفمسطينية كتسكية أزمة الشرؽ األكسط ،كاالعتراؼ بحقكؽ الشعب
الفمسطيني.
كفي السنة نفسيا التي كقعت فييا اتفاقية (كامب ديفيد) شنت إسرائيؿ عدكانيا عمى لبناف في
آذار  1978لمقضاء عمى المقاكمة الفمسطينية ،كفشمت فعاكدت الكرة عاـ  ،1982كاحتمت بيركت
كصمدت المقاكمة ثبلثة أشير كلـ تستطيع إسرائيؿ إبادتيا ،كترتب عمى ذلؾ خركج ـ.ت.ؼ
كالقكات المسمحة خارج لبناف األمر الذم أدل إلى كقكع مذابح صب ار كشاتيبل عمى يد إسرائيؿ
كالقكات المبنانية المتعاكنة معيا ثـ اندلعت ا االنتفاضة الفمسطينية األكلى عاـ
أكائؿ التسعينات ،حيف جرل تكقيع تمت اتفاقية أكسمك التي بمكجبيا (

1987ـ ،كتكقفت
 )1994أتيح لمقيادة

الفمسطينية العكدة لمضفة الغربية تحت شعار سمطة فمسطينية تدرجت مف غزة كأريحا أكالن إلى أف
شممت الضفة ،كبعد مضي أكثر مف ست عشر سنة كحتى ىذه المحظة لـ يتحقؽ اإلتفاؽ عمى
إنسحاب إسرائيؿ مف المناطؽ التي إحتمتيا 1967ـ .كال زلنا نعيش في كنتكنات منفصمة ،اذ أف
السيادة األمنية ما تزاؿ بيد إسرائيؿ(.)2
كقد قمنا بسرد ىذه اإلحداث لنبيف أف حزب التحرير لـ يشارؾ فييا مشاركة فاعمة كباقي التنظيمات
الفمسطينية.
()1
()2

االشقر ،رياض ،1986،ص 82
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 3.4الجياد في اإلسالم:
(الجياد ىك بذؿ الكسع في القتاؿ في سبيؿ اهلل مباشرة،أك معاكنة بماؿ أك رأم أك تكثير سكاد أك
غير ذلؾ ،فالقتاؿ إلعبلء كممة اهلل ىك الجياد ،أما الجياد بالرأم فيككف جيادان إذا كاف رأيا
يتصؿ مباشرة بالقتاؿ في سبيؿ اهلل كاف كاف ال يتصؿ بذلؾ مباشرة فميس جيادا شرعا ،فالرأم
كالكتابة كالخطابة إف كانت تحرض عمى القتاؿ تعد جيادان ،كال يطمؽ عمى قتاؿ مف خرج عمى
خميفة المسمميف ،كال عمى الكفاح السياسي ،كال عمى كسب العيش كال عمى ما يسمكنو جياد النفس
أك مقارعة حكاـ المسمميف الظالميف الف الجياد فرض ( ،)1قاؿ تعالى (قاتمكا الذيف ال يؤمنكف باهلل
كال باليكـ األخر )...كقاؿ تعالى (كتب عميكـ القتاؿ).
و
ماض
(أم أف الجياد فرض بنص القراف كالحديث ،كىذا الحديث كما قاؿ الرسكؿ (ص) "الجياد
منذ بعثني اهلل إلى أف يقاتؿ أخر أمتي الدجاؿ ،ال يبطمو جكر جائر كال عدؿ عادؿ")

()2

لكف

الحزب ال يرل أف نبدأ نحف بالقتاؿ ،بؿ ال بد مف الدعكة أكالن إلى اإلسبلـ ،فبل يحؿ لممسمميف أف
يقاتمكا مف لـ تبمغو الدعكة اإلسبلمية ،بؿ ال بد مف دعكة الكفار إلى اإلسبلـ فإف أبكا ،فالجزية ،فإف
أبكا قاتمناىـ .أم أف لمجياد أحكاما ليست مترككة ألراء الناس ،بؿ مرىكنة باإلماـ أم الخميفة ،فقد
قاؿ الرسكؿ (ص) "الجياد كاجب عميكـ مع كؿ أمير ب ار كاف أك فاج ار.
أم أف القتاؿ شرط تحت راية األمير بصرؼ النظر عف سمكؾ ىذا األمير حتى لك كاف فاج ار الف
الميـ أف يككف مسمما كىناؾ العديد مف اآليات الكريمة التي يستند عمييا الحزب بكجكب القتاؿ
حتى يككف جيادا ،كقكلو تعالى (فقاتمكا أكلياء الشيطاف) (فقاتمكا أئمة الكفر) (كقاتمكا المشركيف).
كمف أسباب الجياد بنظر الحزب أف الذيف نقاتميـ يككنكف كفا انر رفضكا دعكة اإلسبلـ فقتاليـ كاجب
حتى يدخمكا دار اإلسبلـ أك يخضعكا ألحكاـ اإلسبلـ  ،فحتى يتحقؽ الجياد ال بد مف تكفر ما ذكر
كما أمرنا بو اهلل كالرسكؿ(صمى اهلل عميو كسمـ).

()1

()2
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أما الجياد في أرض محتمو كفمسطيف فاف الحزب يقكؿ ،انو ال يكجد لممسمميف أمير مسمـ يحكميـ
حتى يقكدىـ الى الجياد ،لذا يطالب الحزب بأف يقاتؿ الناس جميعيـ عدكىـ الذم احتؿ ببلدىـ
لدحره عف ببلدىـ ك إف لـ يستطيعكا ذلؾ فكاجب األقرب فاألقرب مف المسمميف ،أما إذا سيطر
العدك عمى ببلدىـ ك أحتميا فالفرض انتقؿ إلى مف يمييـ مف المسمميف(.)1
لكف الحزب يرل في استرجاع فمسطيف ضركرة بإعادة دكلة اإلسبلـ التي ىي الكحيدة التي تستطيع
تجييش الجيكش كتستنفر المسمميف لتحرير الببلد المحتمة ،كيرفض الحزب أف يككف التحرير عبر
مجمكعات تقكـ بأعماؿ عسكرية ضد القكات المحتمة ،ألف ىذه األعماؿ ال تحقؽ الغاية مف تحرير
الببلد ،كيرل الباحث صحة رأم الحزب تجاه حرب العصابات فيي ال تحرر لكنيا البداية كي يقكـ
الجيش بالتحرير ..ك يؤكد الحزب أف التحرير بحاجة لدكلة تقكـ بتجييز ىذا الجيش كتدريبو
كتسميحو ليستطيع ىذا الجيش دحر االحتبلؿ.
كيؤكد الحزب أف كؿ حركات التحرر التي تصدت لبلستعمار القديـ أك الحديث لـ تستطع تحرير
أم بمد مف البمداف بقدراتيا الذاتية بؿ إف بعضيا ثبت احتبلؿ الدكؿ الكافرة لببلد المسمميف ..فبل بد
مف تكجيو كؿ الطاقات لؤلمة إلقامة الكياف الذم يأخذ عمى عاتقو تحرير المحتؿ مف الببلد فيككف
قتاؿ أمة ألمة ك دكلة لدكلة ال مجمكعات ك أفراد لجيكش ج اررة ،كىنا يشير الحزب لممقاكمة
الفمسطينية أك أية مقاكمة في أم مكاف ،كيرل أف ىذه المجمكعات رغـ ضعفيا تسميحا كتدريبا فإف
استمرارىا مرىكف في معظـ الحاالت بقكل أجنبية أك مف الدكؿ القائمة التي تتبع دكالن كافره تتمقى
منيا الدعـ حتى تظؿ مستمرة كمؤثرة(.)2
كيبلحظ أف الحزب قد يككف مصيبان في بعض أفكاره لكنو يبقى ضد مبدأ القتاؿ كالعنؼ كالعمؿ
المسمح ميما كانت الظركؼ إال تحت قيادة الدكلة اإلسبلمية كعمى رأسيا األمير أك الخميفة كيرل
أف تحرير فمسطيف لف يحصؿ اآلف بيذه الطريقة ،مؤكدان أف الكاجب أالف يقتضي االلتفاؼ حكؿ

()1
()2
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اإلسبلـ كحمايتو،ك الدفاع عنو يكجب الدفاع عف الببلد التي ينتشر بيا اإلسبلـ ،كيعتبر أف كؿ
بمد فيو إسبلـ ىك بمد لكؿ مسمـ ،كأف كؿ بقعة مف الببلد اإلسبلمية ثغ انر مف ثغكر اإلسبلـ ،إ ذا
دخميا العدك فالجياد فرض عمى كؿ مسمـ كمسممة كىذا مرىكف بأف يميزكا بيف ما ىك جائز القياـ
بو كبيف ما يحقؽ القياـ بالغرض حقيقة ،كينتج الغاية المرجكة منو مف دحر العدك ك إبعاده عف ببلد
المسمميف المحتمة كما عمييـ أف يميزكا أيضا بيف ما يحقؽ ليـ القكة كالمنعة كيحقؽ اإلعداد البلزـ،
كبيف ما يككف ردة فعؿ مما يؤدم إلى فتؾ العدك بيـ كبأعراضيـ ،كيسيؿ تمرير مخططات العدك
دكف أف يعكا ذلؾ ،كعند اذف ال قيمة لئلخبلص دكف كعي ،كليذا يجب عمى المسمميف أف يسمككا
الطريؽ الكحيد الذم شرعو اإلسبلـ لمقاكمة الكفر أال كىك إقامة الخبلفة كالقياـ بفرض الجياد،
فبل كحدة لممسمميف إال تحت راية اإلسبلـ كال يجمع شمؿ المسمميف إال خميفة المسمميف كال يصكف
اإلسبلـ إال الجياد الذمي يعمي كممة اهلل ،ليذا ال بد مف العمؿ إلقامة الخبلفة بالقضاء عمى ىذه
الدكؿ القائمة في ببلد اإلسبلـ كاقامة خميفة يعيد سمطاف اإلسبلـ كيرفع رايتو كيقكد المسمميف إلى
ساحات الجياد(.)1
كىنا يرل الحزب أف إسرائيؿ بترسانة أسمحتيا في فمسطيف ال يمكف قتاليا بمنظمات أك بأفراد فمف
المستحيؿ إخراج إسرائيؿ مف فمسطيف إال بالكفاح ضد الحكاـ كفاحان سياسيان ،كأف يقترف ىذا الكفاح
السياسي بالصراع الفكرم ألفكار الكفر مف قكمية ككطنية كرأسمالية كلمف يحممكف ىذه األفكار...
كطريؽ ذلؾ عبر حمؿ الدعكة اإلسبلمية ،كالعمؿ عمى استئناؼ الحياة اإلسبلمية ..فالمرحمة األكلى
تبدأ بتغيير الحكاـ ،ثـ إعبلف الدكلة اإلسبلمية كتنصيب الخميفة ثـ االشتباؾ بحرب طاحنة مع
األعداء لمتحرير ..ىذا ىك اإلسبلـ ،كىذا ىك الكضكح في الرؤية كليس الفتاكل المفبركة مف عمماء
السبلطيف كالتي خدعت الحركات الداعية لمجياد.
لذا فأف الجياد كالقتاؿ كما يرل الباحث كفقان لما جاء في أدبيات الحزب يككف إلعبلء كممة اهلل،
كنشر اإلسبلـ ،ثـ قياـ الدكلة اإلسبلمية كتنصيب الخميفة كبعد ذلؾ يقكـ بميمة التحرير كبدكف ذلؾ
ال جدكل مف القتاؿ أك الجياد.
()1
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إف القضية الفمسطينية كما يرل الحزب ليست قضية أىؿ فمسطيف أك العرب لكحدىـ بؿ ىي في
كاقعيا قضية إسبلمية كأرض إسبلمية كقفيو ،فيي ممؾ لجميع المسمميف كأم تفريط في أم شبر
منيا ىك خيانة هلل كلمرسكؿ كلممؤمنيف.
كىنا يخاطب الحزب المسمميف جميعان بأف بإمكانيـ القضاء عمى عدكىـ كاعادة كؿ شبر محتؿ مف
أرض اإلسبلـ ،كيككنكا منارة لمدنيا كخير أمة أخرجت لمناس ،لكف المفتاح ليذا كمو ىك بإقامة
الخبلفة الراشدة ،فببلد المسمميف ىي أرض اإلسبلـ الذم بو تحيا األمـ(.)1
كبعد ،فاف النظر في أفكار كسياسة الحزب فيما يتصؿ بالقضية الفمسطينية أك أية أرض عربية
محتمة يجعؿ الباحث يتكقؼ عند أسئمة عديدة منيا :ىؿ يبقى الشعب الفمسطيني بالذات مكتكؼ
اليد حتى يأتي الخميفة عمى رأس الدكلة اإلسبلمية ؟ كىؿ ىناؾ أفؽ مكضكعي لعكدة الخبلفة كالى
متى؟
كالمعركؼ أف الحزب في بداية انطبلقتو حدد إعبلف الخبلفة بعد

 13عامان كفقان (لمسيرة الرسكؿ

عندما ىاجر) ،كبعدىا مددىا لعشريف سنة ثـ ثبلثيف كىا ىك قد مضى نصؼ قرف ،عمى تأسيسون
عمما أف الباحث يدرؾ أف عشر سنكات أك خمسيف سنة في عمر الشعكب ليست كثيرة كال
اضي محتمة طيرد شعبيا كعاش الشتات
طكيمة ..لكف عند النظر في الكاقع نجد أنو لـ يبقى أر و
كالمجكء في العالـ كمو غير الشعب الفمسطيني! فيؿ الطرؽ التي استخدمتيا حركات التحرر في
العالـ لـ تأت بنتائج؟؟ أليست النضاالت الصغيرة كبشتى الكسائؿ تتجمع في انتصارات تصبح في
مضامينيا كبمجمكعيا انتصارات نكعية أك إستراتيجية؟
إف أسمكب النضاؿ بكسائمو المشركعة ىك حؽ ألم شعب محتؿ كالشعب الفمسطيني كمف خبللو
يستطيع تحقيؽ االنتصار السياسي ىذا إذا كاف النضاؿ طرحان إستراتيجيان عممان أف أطكؿ مدة نضاؿ
في العالـ ىي نضاؿ ىذا الشعب ،كالصحيح أيضان أف األحزاب ك التنظيمات الفمسطينية بما فييا
األحزاب اإلسبلمية التي لحقت متأخرة بالمقاكمة الفمسطينية عاشت كال تزاؿ تعيش مأزقان حقيقيان لو
()1
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أسبابو المعركفة لدل الجميع ،بخاصة ألنيا تنظيمات سياسية لـ يكف ليا حضكر فاعؿ في الحقؿ
السياسي الكطني قبؿ عقد الثمانينات ،كىذا يتطمب مف كؿ األحزاب كالقكل الكطنية كاإلسبلمية التي
تحرص عمى ىذا الشعب كعمى إنجاز المشركع الكطني أف تمتقي في كحدة كاحدة كتحت أم أسـ
كتقكـ بتنظيـ عممياتيا النضالية المختمفة ضد إسرائيؿ ،سكاء عمميات عسكرية أـ شعبية تؤثر في
الرأم العاـ اإلسرائيمي كالدكلي كالعربي كفؽ أسس سميمة ىدفيا فمسطيف كشعب فمسطيف كتحرير
األرض ،كىذا حؽ مشركع منحتو الييئات الدكلية ،لكف كاقع الحاؿ مختمؼ ،فكؿ تنظيـ يعمؿ كحده
ككميـ يطالب بالكحدة الكطنية بشركط ال تبمي المصمحة الكطنية ،بؿ تمبي مصمحة الذات،
كمصمحة التنظيـ فقط ،كىذا لو أسبابو الكثيرة ك خمفياتو الفكرية كالتنظيمية كالسياسية ،عممان أف ىذه
التنظيمات تصفؽ لمكحدة كتيتؼ ليا اعبلميان .كيبقى الكطف اخي انر ىك الخاسر الكحيد مف ىذه
الخبلفات كتبقى اسرائيؿ .المستفيد األكؿ.
كفيما يتصؿ بمكضكع الجياد في اإلسبلـ ال بد مف الرجكع لآليات كاألحاديث ك أقكاؿ قادة
المسمميف(الخمفاء) الذيف تحدثكا عف الجياد فأكدكا أف الجياد ال يؤخذ عمى حيف غرة كال يقتؿ شيخان
مسنان كال امرأة كال طفبلن ،كشريعة اإلسبلـ في الجياد جاءت لتحمي ال لتبدد ،كال لتبغي كجاءت
لتكحد ال لتفرؽ كال إلرىاب الضعيؼ ،كشريعة الجياد في اإلسبلـ تيدؼ لنشر اإلسبلـ في كؿ بقاع
العالـ .كالجياد ىك محاربة األعداء كالجياد شرعان ىك بذؿ الجيد في قتاؿ الكفار ،ألف الكفر مف
أكبر الجرائـ الشنيعة التي يرتكبيا مخمكؽ في حؽ الخالؽ فاهلل سبحانو كتعالى قاؿ
القتاؿ كىك يكره لكـ كعسى أف تكرىكا شيئان كىك خير لكـ)....

()1

)كتب عميكـ

كقكلو (كاقتمكا المشركيف كافة)

()2

كقاؿ (كقاتمكا في سبيؿ اهلل الذيف يقاتمكنكـ كال تعتدكا)(.)3

كقاؿ الرسكؿ (ال ىجرة بعد الفتح كلكف جياد كنيو كاذا استنفرتـ فانفركا)

()1

كأما الصحابة فكميـ

اجمعكا عمى كجكب الجياد ألف الجياد سنة باقية إلى يكـ القيامة ال يبطميا عدؿ عادؿ كال جكر
ظالـ فكؿ الخمفاء الراشديف كالصحابة جاىدكا في سبيؿ اهلل ،كاليدؼ مف الجياد نشر اإلسبلـ

()1
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كحماية الدعكة اإلسبلمية كالدفاع عنيا كالدفاع عف النفس ،ككذلؾ إذا احتؿ العدك أرض المسمميف
عندىا يتعيف عمى الجميع الخركج لمجياد لمقاتمة العدك ،كالجياد لو أشكالو المختمفة بدءان بالتضحية
بالنفس كالماؿ كنياية بالقمب كبالمساف كىدؼ الجياد ،إعبلء كممة اهلل كحماية المظمكميف كرفع الظمـ
عنيـ ميما كاف لكنيـ أك جنسيـ أك لغتيـ ،كنحف نذكر ما قالو أبك بكر عندما أرسؿ أسامة لغزك
الركـ ،حيث أكصاه بعشرة أمكر كىي:ال تخكنكا كال تغمكا كال تغدركا كال تمثمكا كال تقتمكا طفبلن صغي انر
كال شيخان كال امرأة كال تقطعكا نخمة أك شجرة كال تذبحكا شاة كال بقرة إال لؤلكؿ(.)1
صحيح أف اإلسبلـ كمف دخؿ فيو في البداية ،قبؿ إنشاء الدكلة اإلسبلمية كاف ىك المعتدل عمييـ
كبدءان مف الرسكؿ ككؿ مف دخؿ اإلسبلـ في مكة .لكف بعد كفاة الرسكؿ أصبح الصراع صراع
سياسي عمى الحكـ كليذا نشب الخبلؼ أثناء كقبؿ كفاة الرسكؿ في السقيفة مما بدأت مرحمة جديدة
في تاريخ الدكلة اإلسبلمية كسادتيا الصراعات ككميا صراعات عمى السمطة كاقتساـ الغنائـ
(القضايا المادية) ليذا قيتؿ ثبلثة خمفاء كىـ في الجكامع كعثماف قتؿ كىك في بيتو مف قبؿ
المسمميف كقتؿ عشرات اآلالؼ مف قبؿ المسمميف ضد بعضيـ أثناء تناحرىـ عمى السمطة كىذا
سنأتي لو في مكضكع الخبلفة .لكف فقط يريد الباحث أف يشير إلى أنو عندما تـ مبايعة عثماف بف
عفاف أنشؽ معاكية عف الدكلة اإلسبلمية كأنقسـ اإلسبلـ إلى قسميف ثـ تـ إعبلف التمرد عمى
عثماف بف عفاف كتـ قتمو كىك في البيت كبعدىا حدثت معركة الجمؿ ( .)3كالتي قتؿ فييا أكثر مف
ثبلث عشرة ألؼ مسمـ مف الطرفيف باإلضافة لمعديد مف الحركب ك المعارؾ بيف المسمميف.

 4.4الجياد والديانات األخرى:
إف الرسكؿ كالصحابة أجمعكا عمى أف الجياد ىك القتاؿ في سبيؿ اهلل لنشر اإلسبلـ ،فالجياد ليس
حربان دفاعية فقط بؿ ىك قتاؿ الكفار إلعبلء كممة اهلل في األرض دفاعان أك ىجكمان ،فاليدؼ ىك
نشر اإلسبلـ،كاألمة اإلسبلمية حاممة دعكة لفكرة كمية عف الككف كاإلنساف كالحياة مقركنة بطريقة

()1

اليزايمة ،محمد عكض ،الفكر السياسي ،ص  ،131مكتبة الحامد ،عماف2007،

() )3

القاسـ ،أسعد ،أزمة الخبلفة كاإلمامة ،ط ،1ص  ،105الغدير ،بيركت)1977 ،
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معينة في العيش لذلؾ كانت أمة مقاتمة ،كىنا ىعرؼ الفقياء الجياد بأنو الدعكة إلى اإلسبلـ كالقتاؿ
قي سبيؿ اهلل

()1

.

كيرل الحزب أف قتاؿ الناس يبدأ بعد تبميغيـ الدعكة ،فإف لـ يستجيبكا يقاتمكا ،ألنو دفاع عف الدعكة
كعف ببلد المسمميف ،كاذا كاف القتاؿ ييدؼ لشيء أخر ال عبلقة لو بالدعكة اإلسبلمية فبل يسمى
جيادان .فالمسممكف في أثناء حمميـ الدعكة لـ يكرىكا الناس عمى اعتناؽ اإلسبلـ بالقكة ،كانما
يكرىكف الشعكب كاألمـ عمى تطبيقو كالخضكع ألحكامو فالرسكؿ (ص) قاؿ"أمرت أف أقاتؿ الناس
حتى يقكلكا ال إلو أال اهلل،فإذا قالكىا فقد عصمكا مني دماءىـ ك أمكاليـ" كالمقصكد بالناس أم
الشعكب كاألمـ ال األفراد ،كىناؾ نصكص في الكتاب كالسنة بعدـ إكراه األفراد ،كاهلل سبحانو ك
تعالى يقكؿ (ال إكراه في الديف) ،كالرسكؿ (ص) قاؿ "أنو مف كاف عمى ييكديتو أك نصرانيتو فإنو
ال يفتف عنيا" ،أم ال يكره عمى تركيا .فالجياد ال يعني إكراه األفراد عمى اعتناؽ اإلسبلـ بؿ يريد
إخضاع الشعكب كاألمـ لحكـ اإلسبلـ كبعدىا تكجو إلييـ الدعكة ،ألف يسممكا كمف أسمـ مف األفراد
كحرـ قتمو ،ألنو استجاب لمدعكة كلك كاف فردان ،كأم فرد لـ يكافؽ عمى اإلسبلـ
فقد عصـ دمو كمالو ن
يجبر عمى الخضكع ألحكاـ اإلسبلـ ك إذا رفض يقاتؿ حتى يخضع ألحكاـ اإلسبلـ(.)2

كيعتقد الباحث أف في ىذا المكضكع غمكضان ما أك عدـ تفسير منطقي لآليات كاألحاديث الكاردة
فيما يتصؿ بالجياد ،كرأم اإلسبلـ بالديانات األخرل يجبر الشعكب كاألمـ ألحكاـ اإلسبلـ كبعدىا
يطمبكف منيـ أك يدعكنيـ لئلسبلـ فمف لـ يكافؽ فسيتـ قتالو كالعكس صحيح تجاه الفرد الذم يكافؽ
فإنو يحفظ دمو كمالو.
يقكؿ الحزب أف الجياد ال يعني مطمقان إكراه األفراد كال الشعكب كاألمـ عمى اعتناؽ اإلسبلـ كانما
يعني دعكتيـ لئلسبلـ فإف رفضكا يطمب منيـ الخضكع ألحكاـ اإلسبلـ كىنا يفسر الحزب الخضكع
ألحكاـ اإلسبلـ أف يدفعكا الجزية كاذا رفضكا دفع الجزية (أم الخضكع ألحكاـ اإلسبلـ) يجب

()1
()2

الجياد في اإلسبلـ ،مف إصدارات حزب التحرير ،ط ،1ص .2008 ،14

المصدر السابؽ ،ص .24

120

قتاليـ ،كىنا يككف القتاؿ إلخضاعيـ لدفع الجزية أم يككف القتاؿ لتطبيؽ طريقة العيش كليس
العتناؽ الديف ،أم العالـ كمو دار اإلسبلـ كدار الكفر،فدار اإلسبلـ ىي الببلد التي تطبؽ أحكاـ
اإلسبلـ حتى لك كاف أىميا كفار كدار الكفر ىي مف ال تطبؽ أحكاـ اإلسبلـ حتى لك كاف سكانيا
مسمميف ،أم أف اليدؼ الحقيقي مف الجياد ىك فقط تحكيؿ دار الكفر إلى دار اإلسبلـ(.)1
إف العديد مف الكتاب في العالـ قالكا إف اإلسبلـ نشر بالسيؼ؟ أليست مسألة الديف مسألة عبلقة
بيف اإلنساف كاهلل سبحانو كتعالى؟ كىؿ ىناؾ إنساف مخكؿ في محاسبة الناس عمى دينيـ غير اهلل
خالؽ الجميع ؟ىذه أسئمة نسكقيا لغيرنا ليس لئلجابة عمييا فقط بؿ لمكتابة في مجمؿ ىذه
القضايا ..حتى ال يشؾ اإلنساف بنفسو بأنو دمكم أك إرىابي ..فديننا سمح.
إف الناس يركف أف عمى الحركات اإلسبلمية كميا أف ال تستظؿ بالديف ك أف تعمف عف نفسيا دكف
االختباء كراء عباءة الديف بأف كؿ ىذه األحزاب ىي أحزاب إسبلـ سياسي تريد السمطة ،كحزب
التحرير في كؿ أدبياتو يقكؿ ،إنو حزب سياسي يحمؿ الدعكة كيناضؿ مف أجؿ الخبلفة دكف
األعماؿ المادية..فيؿ األحزاب اإلسبلمية األخرل الباطنية تكشؼ عف أىدافيا ..كىي الكصكؿ إلى
السمطة؟

 5.4الموقف من العمل الفدائي الفمسطيني:
يقكؿ الحزب إف المنظمات الفمسطينية (الفدائية)ىي منظمات خائنة تعمؿ كفؽ مخطط إنجميزم
خبيث عمى كجو يحكؿ األذىاف عف فكرة إزالة الييكد مف المنطقة ،فبدؿ أف تشفؽ عمى ىذه األمة
يجرفؾ التيار(.)1

()1
()1
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كفيما يتصؿ بالعمؿ المسمح فالحزب ضد استخدامو ،ألف عممو عمؿ فكرم كسياسي فقط كىك لف
يستخدـ السبلح كلف يغير الطريقة ،ألف ميمتو حمؿ الدعكة في الطريؽ السياسي كسيظؿ كذلؾ إلى
ما شاء اهلل فالرسكؿ سار في حمؿ الدعكة كحدىا حتى السنة الثامنة لمبعثة أم ثماني سنكات،
كطمب النصرة حتى السنة الحادية عشرة لمبعثة أم ثبلث سنكات ،كسار في العمؿ لنقطة االرتكاز
حتى السنة الثالثة عشرة لمبعثة أم أكثر مف سنتيف ،كلـ يفكر في حمؿ السبلح،كالحزب سار في
حمؿ الدعكة كحدىا في الطريؽ السياسي مف سنة  1952حتى سنة 1961ـ أم تسع سنكات ،كسار
في الدعكة كطمب النصرة حتى سنة  1963أم ثبلث سنكات كسار في العمؿ لنقطة االرتكاز مف
سنة  1964حتى اآلف.
أم أف الحزب يسير في الطريؽ الذم سار فيو الرسكؿ كىك لف يحيد عنو ،ككما أف الرسكؿ حمؿ
الدعكة إلى العالـ ليس بالجياد كال باخذ الحكـ ،ألف الجياد كأخذ الحكـ طريقة لمكصكؿ لغايتو .كىك
ليس منظمة قتاؿ ،لكف أفراده يقكمكف بو تحت راية أم أمير .أما الحكـ فيك مستعد ألف يضطمع
بأعبائو حيف يتيسر لو مف يسممو إياه ممف يطمب منيـ النصرة

()2

.

أما تحرير فمسطيف ،فالحزب يؤكد أنو لـ ييكجد لفمسطيف كال لقضيتيا كانما كجد إلقامة حكـ اهلل في
األرض ،كالحزب أكد ذلؾ مف اليكـ األكؿ الذم قاـ بو :إف قضية المسمميف ىي قضية اإلسبلـ،
كاف مكضكع فمسطيف كقبرص ما ىي إال مسائؿ تيـ اإلسبلـ فسكاء احتمت الضفة الغربية أك
تحررت فالحزب ال يعنيو ذلؾ ،كليس ىدفو ىذا ،كال يعمؿ لو ،كانما يعمؿ شيئا كاحدا فقط ىك حمؿ
الدعكة اإلسبلمية في الطريؽ السياسي عبر العمؿ السياسي ليحاكؿ اخذ الحكـ ليككف طريقو كال
يعمؿ غير ذلؾ إطبلقان(.)1
كمف الكاضح أف مكقؼ الحزب كاضح كضكح الشمس كال ليبس فيو ،كىك يختمؼ عف القكل
اإلسبلمية األخرل في الشرؽ ،الف الحركة اإلسبلمية في المغرب العربي تختمؼ في إدارتيا لمصراع

()2
()1

الدكسيو  ،1سؤاؿ كجكاب ،ص .1966 ،44
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في كجية نظرىا السياسية ك الفكرية عف الحركة اإلسبلمية في المشرؽ،فالحزب ليس باطني كغيره
مف ىذه التنظيمات أم أنو كاضح ..ىك حزب سياسي فكرم يرفض رفضا جازما القياـ بأم عمؿ
مادم أك عسكرم ..قبؿ الكصكؿ لمدكلة اإلسبلمية ككجكد أمير أك خميفة عمى ىذه الدكلة ..كبعدىا
ال يخفي الحزب أنو سيستخدـ السيؼ في دار اإلسبلـ إلعادتيـ إلسبلميـ ،ألف الحزب يعتبر الدكؿ
العربية كاإلسبلمية ىي دكؿ كفر كبالتالي يجب إعادة جميع الدكؿ إلى دار اإلسبلـ تحت سمطاف
الخميفة..إلى أف تشمؿ الدكلة اإلسبلمية المنطقة العربية كاإلسبلمية ك العالـ أجمع.
كمف ىنا جاء مكقؼ الحزب مف العمؿ الفدائي أنو عمؿ عشكائي كمشبكه ،كال فائدة منو ألنو لف
يأتي إال بالمزيد مف الضحايا كاالعتقاؿ ما ينعكس ذلؾ في الجكانب االقتصادية ،أم أنو يرل أف ما
حصؿ في القركف الماضية صالح لمتطبيؽ اآلف ،كىذا باعتقادم بعيد عف الكاقع ،الف التطكر
كالتقدـ كالمعارؼ العممية كتطكر الديمقراطية كؿ ىذه القضايا صعبة ال يمكف إلباسيا ثكب
الماضي.

 6.4السياسة اإلسرائيمية في المناطق المحتمة:
تركزت السياسة اإلسرائيمية تجاه الشعب الفمسطيني عمى مبدأيف أساسييف:
أوال :تيكيد األرض كتغييب الشعب ،ألف نجاح مشركعيا في فمسطيف يتكقؼ عمى مدل نجاح
الحركة الصييكنية العالمية في حث الييكد عمى اليجرة إلى إسرائيؿ ،كمدل نجاحيا في االستيبلء
عمى األرض الفمسطينية إللغاء الطابع العربي مف الناحية المادية كالسياسية كالحضارية ،ففي عاـ
 1948استكلت عمى  %77مف األرض الفمسطينية كأحضرت أكثر مف مميكف مياجر ييكدم،
كقامت بعمميات طرد جماعية لمسكاف العرب خارج فمسطيف ك صادرت أراضي كممتمكات مف بقي
منيـ تحت احتبلليا ،كفي حرب حزيراف  1967استكلت عمى كؿ فمسطيف كعمى أجزاء عربية أخرل
لتضمف أمنيا ،كاتبعت السياسة نفسيا مف حيث الجكىر تجاه المناطؽ التي احتمتيا خبلؿ 1967ـ،
لذا انطمقت المقاكمة الفمسطينية المسمحة لتؤكد كجكد ىذا الشعب الفمسطيني كحقو في أرضو ك
كطنو كتقرير مصيره.
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كأعمنت الجماىير العربية رفضيا مشاريع التسكية االستسبلمية المختمفة ك تصميميا عمى العمؿ مف
أجؿ تحرير األراضي المحتمة كحازت عمى تأييد دكؿ العالـ الثالث كالدكؿ االشتراكية ،أما إسرائيؿ
فقد حظيت بالدعـ بكؿ أشكالو مف المعسكر الغربي كعمى رأسو الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث
تمثؿ إسرائيؿ مخف انر متقدمان لمصالحيا في المنطقة كلتنفيذ سياستيا اإلمبريالية(.)1
كىكذا فاف إسرائيؿ كرغـ كؿ اإلجراءات التعسفية التي قامت كال تزاؿ تقكـ بيا مف قمع كتيجير
كمصادرة كبناء مستكطنات كالسكر العنصرم كالعمؿ إلعبلف ييكدية الدكلة العبرية ...إال أنيا قد
فشمت في إنجاح المشركع الصييكني بشقيو :إلغاء الطابع العربي لؤلرض الفمسطينية مف جية
كتيكيدىا مف جية أخرل عممان أف كؿ االتفاقيات كالمقاءات بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي بعد
معاىدة أكسمك لـ تحقؽ شيئان جديد لمشعب الفمسطيني ،فالمفاكضات متعثرة نتيجة لمسياسة
اإلسرائيمية العنصرية اليمينية التي تريد إخضاع الشعب الفمسطيني كمحاصرتو في كانتكنات
منفصمة عف بعضيا كىي ال تريد أف تقدـ أكثر مف حكـ ذاتي محدكد لمفمسطينييف تحت رعاية
إسرائيمية أمنية كعسكرية كسياسية كاقتصادية.كما تزاؿ المفاكضات العقيمة قائمة لتحقيؽ االنسحاب
اإلسرائيمي إلى حدكد عاـ  1967ـ كعكدة البلجئيف الفمسطينييف إلى أراضييـ (أك تعكيضيـ)
كعكدة القدس الشرقية عاصمة لمدكلة الفمسطينية ،عممان أف إسرائيؿ سارعت بعد 1967ـ إلى ضـ
القدس كاتخاذىا عاصمة أبدية في  27حزيراف 1967ـ.
ثانيا :استخدمت إسرائيؿ األساليب نفسيا التي استخدمتيا عاـ  1948ـ مف االستيبلء عمى أراضي
الفمسطينييف المكجكديف كالغائبيف بحجة تكفير "أمف إسرائيؿ" ،ك قامت بحممة لشراء األراضي،مف
الفمسطينييف بأساليب متعددة كاإلغراء بالماؿ أك التيديد كذلؾ في المناطؽ الرئيسية كبخاصة في
القدس الشرقية ك الخميؿ كغكر األردف كمشارؼ رفح كمرتفعات الجكالف كىدمت قرل عديدة بأكمميا
كما حدث في قرل بالك ك عمكاس كبيت نكبا قرب القدس ،كأحياء سكنية عربية مثؿ حي المغاربة
في القدس إضافة لما ابتمعتو الطرؽ المتعددة كالكاسعة مف أراضي الضفة ك المناطؽ األخرل
لتسييؿ كصكليا إلييا ،فقامت بإحراؽ المسجد األقصى عاـ 1969ـ في  21آب ألف ىذا الصرح
()1
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إسبلمي مقدس لدل العرب كالمسمميف ،إضافة لزرع مئات المستكطنات (العسكرية) فكؽ أراضي
المكاطنيف،كلجأت في االنتفاضة الثانية إلى تثبيت حدكدىا ببنائيا السكر العنصرم الذم التيـ
مساحة كاسعة مف الضفة الغربية ،ككؿ ىذا لخمؽ كقائع جديدة عمى األرض كسد الطرؽ أماـ أية
محاكالت دكلية لفرض االنسحاب اإلسرائيمي(.)1
بالمقابؿ كاصؿ الشعب الفمسطيني مقاكمتو لبلحتبلؿ بكؿ الكسائؿ المتاحة لو كاإلضرابات
كاالعتصامات كالتظاىرات السممية كمذكرات االحتجاج كاالستنكار كرغـ التكصيات ك الق اررات التي
صدرت عف المنظمات الدكلية ك األجيزة التابعة لؤلمـ المتحدة التي شجبت السياسة العنصرية
اإلسرائيمية التي تتبعيا ضد السكاف المدنييف في المناطؽ المحتمة إال أف إسرائيؿ استمرت في
سياستيا األمنية ك السياسية ك االقتصادية ،فعممت عمى ربط االقتصاد الفمسطيني باالقتصاد
اإلسرائيمي كمقدمات لعممية الدمج ك مف ثـ الضـ نيائيا لمكياف الصييكني،كأصبحت فمسطيف سكقا
لممنتكجات اإلسرائيمية ك نجحت لؤلسؼ في جذب اليد العاممة الفمسطينية إلى القطاع اإلسرائيمي
عبر اإلغراء باألجكر المرتفعة لمعمؿ داخميا.
كىؤالء العماؿ الفمسطينيكف ال يبلمكف ،ألف كسائؿ عيشيـ قد أغمقت ،ك ىذا مسؤكلية عربية
كفمسطينية كدكلية ،كىناؾ تقصير كاضح مف الدكؿ العربية لعدـ دعميا إيجاد فرص عمؿ ألبناء
الشعب الفمسطيني كي تمكنيـ مف العيش الكريـ.
كقد ركزت إسرائيؿ عمى الجكانب التعميمية ك الثقافية كاالجتماعية إذ فرضت قكانيف الرقابة العسكرية
عمى المناىج التعميمية في المدارس كعمى الصحؼ ك المجبلت كالكتب المتداكلة في المناطؽ
المحتمة(.)1
كيأتي كؿ ىذا نتيجة لمدعـ األمريكي كالغربي إلسرائيؿ ،عمى كؿ المستكيات ،لذا كاىـ مف يفكر أف
أمريكا ستككف في يكـ مف األياـ مع الشعكب المحتمة .فيا ىي تحاكؿ أف تكجو االنقبلبات كالثكرات
()1
()1

الكثائؽ الفمسطينية العربية ،ص140،1977 ،140

المصدر السابؽ ،ص 165
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العربية نحك مصالحيا لضماف أمف إسرائيؿ .رغـ أحقية ىذه االنتفاضات ،لكنو حؽ لمشعكب العربية
كلكنو يراد منو باطؿ.

 7.4تحرير فمسطين في الفكر السياسي لحزب التحرير:
في ىذا الفصؿ تطرقنا بشكؿ مكسع لجذكر القضية الفمسطينية كدكر دكؿ الغرب في دعـ الحركة
الصييكنية إلقامة كطف لمييكد في فمسطيف بيدؼ إلقاء الضكء عمى مراحؿ تطكر القضية
الفمسطينية كمف ضمنيا مراحؿ نضاؿ الشعب الفمسطيني منذ  1917ك لغاية أالف ،ثـ لمتعرؼ عمى
مكقؼ حزب التحرير مف الصراع العربي اإلسرائيمي كرؤيتو في فمسطيف كفقان لمبادئو الفكرية ك
السياسية ،ك قد أشرنا إلييا في الفصؿ الثالث ،لكف بما أف القضية الفمسطينية ستبقى في مقدمة
قضايا األمة العربية ك اإلسبلمية في الصراع العربي اإلسرائيمي الغربي ،لما ليا مف أىمية كبرل
في العالـ لذا ال بد أف نعي كندرؾ ما جرل مف تطكرات في ىذه القضية في كؿ مراحميا المختمفة،
حتى نستطيع أف نفيـ مشكمتنا ك نعرؼ أعدائنا ،فحاضرنا ىك امتداد لماضينا ،كجذكر الماضي
مكجكدة لذا ال بد مف إلقاء الضكء عمى ىذه المراحؿ بجذكرىا القديمة كالجديدة بيدؼ الكصكؿ إلى
فيـ مشترؾ كبحدكده النسبية ،إف لـ يكف لنا ،فؤلجيالنا القادمة ك التي عمى عاتقيا سيككف تحقيؽ
الحمـ الفمسطيني في بناء دكلتو المستقمة كعاصمتيا القدس كتحريره مف نير االحتبلؿ الصييكني.
لقد كصؿ حزب التحرير إلى قناعة تامة أنو ال تكجد دكلة عربية أك إسبلمية تنكم تحرير فمسطيف،
كال أمؿ في قياـ أم نظاـ عربي أك إسبلمي في اتخاذ ىذا القرار ،لذا اقتنع الحزب أف ال لزكـ
لمسبلح ألنيـ ساركا في طريؽ السبلـ ،فالجميع رفع اليد عف فمسطيف ،كبخاصة في مؤتمر الرباط،
أما إسرائيؿ التي تممؾ السبلح كالقكة فإنيا تستطيع اتخاذ القرار المناسب أماـ ىذه األنظمة العربية
ك اإلسبلمية ،كىنا يأتي الحكـ الشرعي ك الفرض الذم فرضو اهلل عمى المسمميف جميعان كىك إيجاد
دكلة الخبلفة اإلسبلمية ؿ تممؾ إصدار قرار التحرير كتنفيذه.
فالجياد ىك الطريؽ الشرعي ك السياسي الذم فرضو اهلل السترجاع فمسطيف ،كحماية المسمميف،
كاعادتيـ مكرميف أعزاء،كىك الذم بو نستطيع إعادة الحؽ ألصحابو ،كاالقتصاص مف الظالميف
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كالمعتديف ،كيستشيد الحزب بقكلو تعالى (كاقتمكىـ حيث ثقفتمكىـ كأخرجكىـ مف حيث أخرجككـ)،
فيخمص الحزب إلى نتيجة أنو ال يمكف استرجاع فمسطيف إال بجيكش ج اررة يقكدىا خميفة المسمميف
كما فعؿ الرسكؿ في بني قينقاع كبني النضير ك بني قريظة ...فالحكـ ال بد مف تنفيذه قريبان...
كىنا يشير الحزب إلى منزلة القدس في نفكس المبلييف مف المسمميف كشأنيا عند اهلل ،فيي مباركة
تسمىـ مفاتيحيا
كخصت بإسراء الرسكؿ إلييا ليعرج منيا إلى السماء ي
في كتاب اهلل ،ى
كخصت بأف ى
عمر بف الخطاب بيده ،كأنيا بشارة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لتككف مقر الخبلفة الراشدة.

كىنا يناشد الحزب نصرتو إلعادة الخبلفة الراشدة لتقكدنا لمقضاء عمى إسرائيؿ ك إعادة فمسطيف إلى
ديار اإلسبلـ ،أما الكسائؿ المعمكؿ بيا في عصرنا ىذا كالمقاكمة كالكفاح كالمفاكضات فيي لتثبيت
الكياف الييكدم،ألف ىذه الكسائؿ ال تصب في تحريرىا بؿ تسيـ في تثبيت إسرائيؿ في أرض
فمسطيف ،ك بدكف الدكلة اإلسبلمية ك عمى رأسيا الخميفة ال يمكف استرجاع فمسطيف ،فبالرغـ مف
كؿ النضاالت كالتضحيات الفمسطينية ك العربية التي قامت السترجاع فمسطيف كانت كميا عبثان
كحتى الكسائؿ التفاكضية السممية يحرـ الحزب االستمرار بيا كأف يتـ رفض كؿ االتفاقات المعقكدة
مع الكياف اإلسرائيمي ألنيا كميا في مصمحة الييكد كىي مخالفة لؤلحكاـ الشرعية ،لككنو يشكؿ
خط انر كضر انر عمى القضية الفمسطينية كال يمكف حؿ القضية الفمسطينية إال عندما يتـ القضاء عمى
الكياف الييكدم قضاءان تامان كما قضي عمى الكيانات الصميبية كىذا مرىكف بقياـ الدكلة اإلسبلمية
كعمى رأسيا الخبلفة الراشدة.
فالحزب كما يقكؿ في بيانو  ،2008/10/21أنو لـ يغير طريقتو في العمؿ لمتغيير حتى إقامة
الخبلفة ألنيا طريقة الرسكؿ ،التي تنحصر في العمؿ الفكرم السياسي كتعتمد أسمكب الكفاح
السياسي ك الصراع الفكرم كتبتعد عف العنؼ بجميع أشكالو ،كلـ يقـ الحزب في تاريخو بأم عمؿ
عنيؼ رغـ معاناة شبابو مف قتؿ كتعذيب كسجف عمى أيدم الظالميف في كؿ بقاع األرض(.)1

()1

البرغكثي إياد ،األسممة كالسياسة في األراضي الفمسطينية المحتمة ،ط  ،2ص  ،148مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ اإلنساف،

راـ اهلل( )2003،أنظر دكسيو ،2ص) 178
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كمف الكاضح أف الحزب لف يحمؿ لكاء الكفاح أك الجياد المادم إال بعد مجيء الخميفة فيك الذم
يقكد كىك الذم يقرر ...أم يبقى المشرديف مف ىذا الشعب بانتظار ما يقرره الخميفة بعد ظيكره..
إف ظير!!

 8.4القضية الفمسطينية في الفكر اإلسالمي:
إف القضية الفمسطينية قضية مركزية ،ىي التيـ الشعب الفمسطيني فحسب بؿ الشعكب العربية
كاإلسبلمية عمى السكاء،كتيـ شعكب العالـ التي تؤمف بالحرية ،كقيـ اإلنساف العميا،لذا فقضية
فمسطيف ليا بعداف ،إنساني كسياسي ينعكس عمى السبلـ العالمي كاألمف القكمي.
كال شؾ في أف كؿ مف ىكتب في ىذا المكضكع مف عمماء ككتاب كمفكريف عربان كمسمميف كغيرىـ
و
أرض ليست
يرفض الكجكد اإلسرائيمي في فمسطيف كيرفض االعتراؼ بيذا الكياف الذم قاـ عمى
أرضو بؿ عمد إلى طرد شعبيا منيا ،فالقضية تعتبر قضية إسبلمية بامتياز ،كتحريرىا لف يحدث
إالٌ عف طريؽ اإلسبلـ كالجياد كفقان ألراء حزب التحرير اإلسبلمي ،كغيره مف األحزاب اإلسبلمية.
لكف حزب التحرير لـ يشارؾ بالنضاؿ الفمسطيني ،كلـ يؤيده ,ككذلؾ كانت العديد مف الحركات
اإلسبلمية ،ألنيـ أخذكا عمى المقاكمة أنيا لـ تناضؿ باسـ قضيتيا عمى أساس اإلسبلـ.
كمنذ كعد بمفك 1917ـ ،إلى نكبة عاـ  ،1948قامت ثكرات مسمحة كنضاالت جماىيرية عمت
فمسطيف ،ككانت شعاراتيا الجياد في سبيؿ اهلل كالكطف كانطمؽ الثكار في تمؾ الفترة ،كفي جباؿ
فمسطيف بقيادة عز الديف القساـ كبزعامة الحاج أميف الحسيني ،أحد القيادات الدينية،كأسيمت بعض
األحزاب اإلسبلمية مف خارج فمسطيف بالتصدم لممخطط البريطاني الصييكني(.)1
كنحف العرب كالمسمميف ننظر إلى النتائج التي انتيت إلييا ىذه التجربة مف النضاؿ الفمسطيني،
فنراىا تجربة مريرة أفرزت لنا نكبة كأقامت فكؽ أرضنا دكلة إسرائيؿ ،كمف الطبيعي أف ال ينغفؿ
الدكر العربي الرسمي الذم أسيـ في ضياع فمسطيف الرتباطو بالغرب كبخاصة بريطانيا ،لذا نسأؿ
()1

دركزة ،محمد عزة ،القضية الفمسطينية في مختمف مراحميا ،ص  ،120دار الجاحظ ،بيركت1986 ،
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أنفسنا لماذا نحمميـ مسؤكلية ما جرل قبؿ أكثر مف قرف؟ ألـ نشاىد اليكـ األنظمة العربية كميا
كمنيا الجامعة العربية تطالب بريطانيا كأمريكا كالغرب بضرب دكؿ عربية كما حصؿ في العراؽ
كما يحدث في ليبيا األف؟ ،كيتباىكف كخاصة أميف جامعة الدكؿ العربية بأنو اقنع الجميع بالمكافقة
عمى دعكة أمريكا كالغرب بضرب ليبيا ....فما داـ زعماء األمة العربية يعممكف كيتأمركف عمى
بعضيـ فيؿ نمكـ أنظمة عربية مرتبطة ارتباطان كثيقان باالستعمار الغربي قبؿ مئة عاـ ؟ أليست
قيادات ىذه األنظمة العربية مرتبطة بالغرب ،إف لـ يككنكا أدكات يستخدميـ االستعمار الغربي عند
الضركرة ؟؟!.
مف ىذا المنطمؽ ،بنى حزب التحرير قناعتو بأف الطريؽ لتحرير فمسطيف ال يحصؿ إالٌ عبر تحرير
الببلد العربية كاقامة دكلة إسبلمية في أم بمد عربي ثـ تنصيب خميفة يقكـ بنشر اإلسبلـ في كؿ
بقاع العالـ ،عممان أف ىناؾ خبلفات مع العديد مف العمماء كالباحثيف كقادة الفصائؿ الكطنية
كاإلسبلمية األخرل في مفاىيـ حزب التحرير ىذه.
كرغـ نجاحات الثكرة الفمسطينية المعاصرة بعد عاـ

 1967كبخاصة في معركة الكرامة غير أف

المكقؼ العربي الرسمي مف ىذه المقاكمة كاف معاكسان لطمكحات الثكرة الفمسطينية ،إذ بدأت
األنظمة العربية تعمؿ عمى إنياء ظاىرة الثكرة المسمحة التي بدأت تكشؼ لمجماىير العربية مدل
ارتباط ىذه األنظمة باالستعمار الغربي ،كأف جيكشيا لـ تعد اإلعداد العسكرم كالنفسي لمقاتمة
إسرائيؿ بؿ لحماية ىذه األنظمة العربية ،كليس لتحرير فمسطيف ،كبدأت العقبات كالنكسات تحؿ
بالثكرة الفمسطينية بسبب ىذه األنظمة التي كاف لكؿ دكلة مندكب في ىذه الثكرة ىيستخدمكنو ككرقة
ضغط عمييا أك لممساكمة عمى فمسطيف أك عمى العرب أنفسيـ أك عمى الغرب كاسرائيؿ .ككانت
ىذه األنظمة تحرص عمى رفع العباءة الفمسطينية لمظيكر أماـ شعكبيا أنيا تناضؿ عبر تنظيماتيا
ضد إسرائيؿ لتحرير فمسطيف .لكف النكسات التي حمت بالثكرة الفمسطينية نتيجة لسياستيا الداخمية،
كالخارجية مع األنظمة العربية ،عادت لتعزز مكاقؼ القائميف بضركرة تنظيؼ البيت العربي أك
السعي إلقامة الدكلة اإلسبلمية أكالن .كزاد ىذا المكقؼ قكة بعد إخراج ـ.ت.ؼ مف لبناف ،فالعديد مف
اإلسبلمييف أكدكا مجددان عمى مكاقفيـ القديمة الجديدة أف العمؿ لفمسطيف ال بد أف ينطمؽ مف
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منطمؽ اإلسبلـ ،ألنيا يساعد عمى تكحيد الفكر كالجيد كمف ثـ يستنفر كؿ المسمميف ..كىذا مرىكف
بإيجاد دكلة إسبلمية أك أرضان إسبلمية تككف قاعدة االنطبلؽ نحك فمسطيف ،كمف ىنا تككف
المشاركة مجدية ،كتمؾ رؤية حزب التحرير كالحركات اإلسبلمية األخرل ،مع الفارؽ في الشكؿ،
لكف المضمكف ىك قياـ الدكلة اإلسبلمية كعمى رأسيا الخبلفة ،كىذا مطمب كؿ الحركات اإلسبلمية.
كىناؾ خطة إلحداث تغيير تـ التعبير عنيا في كتاب الفكر اإلسبلمي المعاصر تضمنت األمكر
اآلتية:
 .1إيجاد مناخ جيادم عاـ في الشعب.
 .2إنجاز االستقبلؿ الحقيقي لمدكؿ العربية.
 .3أف تقكـ القيادة مف رحـ الكفاح المسمح ال مف المكاتب كالدىاليز.
 .4بناء المؤسسات عمى أساس كفاحي كنضالي (.)1
أما االتجاه اإلسبلمي الذم عبرت عنو مجمة الطميعة اإلسبلمية فقد حددت ثبلثة منطمقات:
 .1رؤية كاعية لبناء الذات اإلسبلمية المناضمة.
 .2الكحدة ،أم كحدة الحركة اإلسبلمية كاألمة اإلسبلمية كالكطف اإلسبلمي
 .3حشد كؿ طاقات األمة الفكرية كالسياسية كالبشرية مف أجؿ مكاجية الكياف الصييكني عمى
أرض فمسطيف(.)2
أما الشيخ أسعد بيكض التميمي ،فإنو يربط آيات اإلسراء التي تتحدث عف الييكد كآيات المائدة
التي تتحدث عف الييكد كالنصارل كمكاالتيـ باألحاديث الصحيحة التي كردت عف قتاؿ الييكد ،كقد

()1
()2

شفيؽ ،منير ،1991 ،ص 102

مجمة الطميعة العدد  ،24عاـ 1985

130

ركاىا البخارم كمسمـ ،ككجد أف النصر حتمي ،كأف زكاؿ دكلة الييكد حتمي ،أما الطريؽ لتحقيؽ
ىذه الحتمية القرآنية فبل يكجد أسمكب غير الجياد كيرل أف التربية كاإلعداد يجب أف يككنا تحت
راية الجياد ،كيرل أف تأجيؿ ىذا الجياد أك عدـ استخدامو يعني تفسخ شباب األمة ركحيان كانييار
ركح المقاكمة (.)3
كيرل الدكتكر خالد صبلح الديف أف الحركة اإلسبلمية ارتكبت خطأن فادحان في عدـ طرح استراتيجية
الممارسة الجيادية الثكرية ،كيكجو نقدان لمف نادل بتأجيؿ الجياد في فمسطيف ريثما تتحقؽ مقكمات
العكدة الذاتية الداخمية لئلسبلـ كالتربية كالتكجيو كاإلرشاد ،كيستنتج أف العكدة الذاتية لئلسبلـ بقدر
ما ىي شرط لفاعمية التحرير ،فإف الجياد التحريرم شرط أيضان لمعكدة الذاتية لئلسبلـ ،أم أف
العبلقة مزدكجة كمترابطة كليست مرحمية كما يفيميا االتجاه اإلسبلمي كيرل أف مقكلة تحرير
فمسطيف يمر بمجتمعات العالـ اإلسبلمي بأنيا صحيحة لكف األصح مػف ذلؾ أف كبل الجانبيف يمر
باألخر بالضركرة الحتمية الكاقعية ال بالخيار النظرم كحده(.)1
كنبلحظ ىنا أف ما تقكلو الحركات اإلسبلمية عبر قياداتيا جزء منو صحيح لكف بعضيـ يقكـ
بالتبرير دكف مراجعة نفسو كبرامجو بؿ يذىب لتبرير الضعؼ كالخطأ كالتقصير كالعجز كالقاء التيـ
عمى الظركؼ أك عمى اآلخريف.
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو أيف المشكمة؟ أال تكمف المشكمة في ىذه الحركات اإلسبلمية أفرادان
كجماعات أليس مف الضركرم أف نبدأ الخطكة األكلى عمى طريؽ العمؿ كالتصحيح ؟ أليست
المبررات التي نسكقيا تعبر عف عجز؟ ألـ يكف ىناؾ غياب ليذه الحركات اإلسبلمية في تأثيرىا
عمى المكاقؼ الرسمية كالشعبية ؟ فاالختبلؼ مع األخر ميـ كحؽ طبيعي ككذلؾ المعارضة فمماذا
ال تتكحد ىذه القكل اإلسبلمية إذا كانت نيتيا صادقة لتحرير فمسطيف؟ كىذا ينطبؽ أيضان عمى
الثكرة الفمسطينية ،فيناؾ عدد مف األمناء العاميف ال يزالكف عمى رأس تنظيماتيـ ،لؤلف كجزء منيـ

()3
()1

التميمي ،أسعد بيكض ،زوال إسرائيل حتمية قرآنية ،ص 23
صبلح الديف .خالد ،نحو إستراتيجية ثورية جيادية ،كراسة ،ص1983 ،34
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يقكؿ إنو يختمؼ مع األخر كلـ يفعؿ شيئان الميـ أنو مكجكد عمى رأس ىرـ تنظيمو ،ألنو يريد الحفاظ
عمى اسـ األميف العاـ ...كىذا ما ىك مكجكد في الحركات اإلسبلمية كميا كخاصة في المشرؽ
العربي ،فمماذا ال ينظر الجميع كيعترؼ أننا كمنا أماـ المقصمة األمريكية كالغربية ..فاإلسبلـ عمؿ
كليس حكـ كال سمطة(.)2

كحزب التحرير كمنذ انطبلقتو عاـ  1953لـ يشارؾ في العمؿ النضالي ،كلـ يتكجو لتكحيد القكل
اإلسبلمية أك الكطنية ،ألنو ال يؤمف بيا ،بؿ إف قضية فمسطيف كتحريرىا ال تعنيو ،فالدكلة
اإلسبلمية كعمى رأسيا الخبلفة ىي التي ستحؿ المشكمة ..كىا ىي الخبلفة المكعكدة لـ تأت ال
عبر التحرير كال عبر االنقبلب ,فماذا ينتظر الحزب؟ ...ىؿ يبقى الشعب الفمسطيني مشردان حتى
تتشكؿ الدكلة اإلسبلمية؟ ..إننا نطالب حزب التحرير أف يعيد النظر في برامجو كبعض أفكاركو
كأف يتعايش مع الكاقع الحالي محاكالن تغييره ،لكف ليس مف الضركرم كال يمكف أف نطبؽ الماضي
عمى الحاضر فيناؾ ىكة عميقة بينيما.

 9.4القضاء عمى دولة الخالفة:
يعد حزب التحرير يكـ 1924 /3 / 3ـ يكـ القضاء عمى دكلة الخبلفة ،مف خبلؿ مؤامرة حبكتيا
بريطانيا كمعيا العرب كاألتراؾ ،إذ أعمف مصطفى كماؿ إلغاء دكلة الخبلفة في استانبكؿ حيف
حاصر الخميفة كعزلو كاستكلى عمى الحكـ مكانو ،كىذا برأم الحزب الزلزاؿ الفظيع الذم حدث في
ببلد المسمميف كقضى عمى الخبلفة.
كبعد ذلؾ تجزأت الببلد العربية كاإلسبلمية حتى كصمت إلى خمسة ك خمسيف قطعة كىذا كمو كما
يرل الحزب بسبب غياب الخبلفة األمر الذم أسيـ في ضياع فمسطيف ك احتبلليا مف الييكد ،كىي
األرض المباركة مسرل الرسكؿ كمعراجو ،كرغـ أف الحزب ال يقكـ باألعماؿ المادية في ىذه
المرحمة ،كمرحمة دعكة ،بؿ بالنصرة ككممة الحؽ إال أنو مبلحؽ مف جميع الدكؿ كما يقكؿ.

()2

شفيؽ ،منير ،الفكر اإلسالمي المعاصر ،ط  ،3ص  ،135الناشر _ تكنس1995 ،
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كيرل الحزب أف األمة اإلسبلمية كانت خير أمة في ظؿ دكلة الخبلفة ،ثـ انقمب حاليا إلى أسكأ ما
يككف بعد زكاليا ..لذا دعا الحزب إلعادة الخبلفة كعدىا قضية مصيرية لو ،كنيجو كاضح كلـ
أنممو منذ نشأتو ،كنبلحظ أف خطابو غير متطرؼ كغير عنيؼ ،لكنو لف يككف حزبان
يحد عنو قيد ي

سمميان عمى المدل البعيد إذ أف ىدفو اإلطاحة بالحككمات اإلسبلمية ك العربية كالغربية ،ألنو يضع
نصب عينيو إقامة الخبلفة عمى سطح الكرة األرضية ،كىذا ىك الطمكح الذم يعمؿ مف أجمو
حزب التحرير.
كلمخميفة شركط يجب تكفرىا فيو كىي :أف يككف مسممان فبل يحؽ لمكافر أف يتكلى أمر المسمميف
مطمقان ،كأف يككف ذك انر فبل يصح أف يككف امرأة ،كأف يككف بالغان كعاقبلن كعادالن كح انر أم ال يككف
عبدان ،كأف يككف قاد انر عمى القياـ بأعباء الخبلفة .كتجرم البيعة مف أىؿ الحؿ ك العقد مف
المسمميف( ،)1كيجكز التنازع عمى الخبلفة كذلؾ جائز شرعان كما حدث في سقيفة بني ساعده حيف
كاف الرسكؿ مسجى عمى فراش المكت كلـ يدفف بعد ،ككما تنازع عمييا أىؿ الشكرل الستو كىـ
كبار الصحابة كعمى مرأل كمسمع مف جميع الصحابة.
فالخالفة ىي رئاسة المسمميف جميعان في الدنيا ،إلقامة أحكاـ الشرع اإلسبلمي كحمؿ الدعكة
اإلسبلمية إلى العالـ ،كىي نفسيا اإلمامة ،فاإلمامة كالخبلفة بمعنى كاحد ،كاقامة خميفة فرض عمى
المسمميف كافة في جميع أقطار العالـ ،كالقياـ بو فرض مف الفركض التي فرضيا اهلل عمى
المسمميف كافة ،كالتقصير بو معصية كبرل...كقد أمر الرسكؿ بتعييف خميفة ،ك المحافظة عمى
خبلفتو ك قتاؿ مف ينازعيـ (.)2
كىنا نبلحظ ،أف اإلجراءات التي تجرم بيا البيعة كالشكرل لمخميفة تشبو بالعممية الديمقراطية التي
يقؼ الحزب ضدىا ،عممان انو مارسيا مرات في األردف عبر ترشيح العديد مف أعضائو في البرلماف
األردني ،يؤكد الحزب أف الطريؽ الكحيدة التي حددىا اإلسبلـ لتنعقد بيا الخبلفة ىي البيعة بالرضا

()1
()2

النبياني ،تقي الديف ،نظام الحكم في اإلسالم ،ص68،
شفيؽ منير ،الفكر اإلسالمي المعاصر ،ط  ،3ص  ،135الناشر _ تكنس1995 ،
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كاالختيار مف المسمميف ،كىذا يككف بعد ترشيح شخص أك مجمكعة أشخاص لمنصب الخميفة ثـ
ييختار كاحد منيـ بأسمكب يركنو مناسبان ثـ ييبايع لو ..كىذه العممية بتفاصيميا ..مف صميـ
الديمقراطية.
انتياء بعمر كعثماف أم ال
كالمعركؼ أف ىناؾ عدة أشكاؿ حصمت الختيار الخميفة بدءان بأبي بكر
ن
يكجد شيء محدد ككاضح في عممية الترشيح كاالنتخاب في ذلؾ الزمف ،ألف الخبلفة بعد الخمفاء

الراشديف أصبحت كراثة كما فعؿ معاكية كمف بعده ،كقد احتالكا عمى النصكص الشرعية كخاصة

معاكية حيف كلى ابنو.

 10.4مدة الرئاسة لمخميفة:
ال يكجد مدة أك زمف محدد لحكـ الخميفة ،فما داـ محافظان عمى الشرع ينفذ أحكامو كقادر عمى
القياـ بشؤكف الدكلة فإنو يبقى خميفة ،ألف البيعة لو غير مقيدة بزمف محدد ،إال في حالة استكجب
عمى المسمميف عزلو ،حيف يخؿ بشركط البيعة أك لـ يحافظ عمى الشرع ،كلـ ينفذه كبعد عزؿ
الخميفة أك مكتو يجب عمى المسمميف اختيار خميفة خبلؿ ثبلثة أياـ فقط ،ألف كجكد الخميفة فرض
منذ لحظة إخبلء مكقعو كالمكت أك العزؿ ( ،)1كطبعان ىذا مأخكذ مف حادثة السقيفة عندما تكفي
الرسكؿ حيث أجمكا دفف الرسكؿ ألنيـ أنشغمكا بتنصيب الخميفة كاختمفكا فيو ،كىذا جائز شرعان حيث
يحؽ ألم شخص كفقان لمشركط المعركفة أف يرشح نفسو.
كالشرع يحرـ كجكد أكثر مف خميفة لممسمميف في دكلة اإلسبلـ ،فمف يحكـ الدكلة ىك كاؿ يعينو
الخميفة .كاذا ظير شخص أخر ليككف خميفة في ظؿ كجكد خميفة يجب قتمو ألنو يريد شؽ كحدة
المسمميف كىناؾ حديث يشير لذلؾ(.)2

 11.4صالحيات الخميفة:
()1
()2

دكسية 180
النبياني ،الشخصية اإلسالمية ،ط 5معتمدة ،2003 ،دار األمة لمنشر ،بيركت ،ص94
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الخميفة في اإلسبلـ ىك الدكلة ،كلو الصبلحيات كاممة ،فيك الذم يجعؿ األحكاـ الشرعية حيف
يتبناىا نافذة فتصبح ممزمة لمجميع ،كىك مسؤكؿ عف سياسة الدكلة الداخمية كالخارجية كقيادة
الجيش ،كلو الحؽ في إعبلف حالة الحرب ،كعقد الصمح كاليدنة كالمعاىدات ،كىك الذم يعيف
كيعزؿ ،كىك مف يتبنى األحكاـ الشرعية.
فالخبلفة ىي رئاسة عامة لجميع المسمميف في الدنيا كادارة شؤكنيـ ،بإقامة أحكاـ الديف كحمؿ
الدعكة اإلسبلمية لمعالـ دليؿ عمييا كىذا ما فعمو الرسكؿ حيف تحمؿ كؿ أعباء الدكلة اإلسبلمية(.)3
فبل يعقؿ أف تجمد نضاالت أم شعب احتمت أرضو كشرد أىمو ريثما يأتي الخميفة كيبني الدكلة
اإلسبلمية ،ألف الحزب يصكر مجيء الخميفة أنو حتمي كأف المكضكع مسألة كقت ..كىذا الكقت
طاؿ ،فقد مضى عمى نياية الدكلة العثمانية حكالي  90عامان بعدالقضاء عمى الخميفة (عبد الحميد)
الذم كانت لو مكاقؼ مشرفة تجاه القضية الفمسطينية أماـ الييكد ك بريطانيا..
أما الخبلفة المكعكدة ،فقد مضى أكثر مف نصؼ قرف عمى كعد حزب التحرير في مجيء الخميفة
فإلى متى ؟ ..كالسؤاؿ :ىؿ الحزب جاىز لتحمؿ مسؤكلية دكلة كالقياـ بميمتيا إذا أتيح لو ذلؾ؟
كىؿ يممؾ كادانر مؤىبلن لمؤل الفراغ ؟.
كالجانب األخر ىؿ ماجرل تطبيقو في الخبلفة في الماضي يقبمو الشعب ىذه األياـ؟ ك ىؿ مسألة
تحمؿ الخميفة أك اإلماـ كؿ مسؤكليات الدكلة مقبكلة لدل أية أمة عمى كجو األرض؟ كحتى لك
حصؿ ذلؾ فإف قيادة دكتاتكرية فردية تنشأ ،كبالتالي ال يمكف قبكليا،كاف حصؿ تغييب لمعمؿ
الجماعي فسنككف أماـ عدة انقبلبات دمكية لف تؤدم إلى بناء مؤسسات مدنية يسكدىا التطكر
كالتقدـ كاضفاء األمف كالطمأنينة لممكاطف.
يقكؿ المكدكدم :إف الحاكـ الحقيقي في اإلسبلـ ىك اهلل كحده ،كمف يقكـ بتنفيذه القانكف اإلليي في
األرض ىك النائب عف الحاكـ الحقيقي ،فيذا مكقؼ أكلي األمر في اإلسبلـ بعينو ..فاإلسبلـ

()3

المصدر السابؽ ،ص 100
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يستخدـ لفظ الخبلفة بدالن مف لفظ الحاكمية ،كاذا كانت الحاكمية هلل فكؿ مف قاـ بالحكـ في األرض
تحت الدستكر اإلسبلمي يككف (خميفة) أم أف كؿ المؤمنيف مف المسمميف ىـ خمفاء (كمكـ راع
ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو) كيقكؿ :إف الدكلة اإلسبلمية تقكـ عمى أساس حاكمية اهلل الكاحد األحد
كنظريتيا أف األرض كميا هلل ،فاألمر كالحكـ ك التشريع كميا أمكر مختصة باهلل كحده ككليس ألم
إنساف بشرم ،كالمؤمف بيذا القانكف يستطيع إدارة أمر الخبلفة (.)1
كما يؤكد أف الخبلفة الراشدة قادمة ،ألف اإلسبلـ سيحقؽ انتصارات ك فتكحات تستدعي عكدة
الخبلفة الراشدة إلى األمة اإلسبلمية حتى تصبح ىي الحاكمة اآلمرة الناىية بكتاب اهلل كسنة
رسكلو( ،)1كىي الصحيحة بفيـ السمؼ الصالح ،كيستشيد بحديث لمرسكؿ يقكؿ في نيايتو ..ثـ تككف

خبلفة عمى منياج النبكة ثـ سكت.)2(...
كىناؾ أحاديث كما يقكؿ أبك أسامة حكؿ ظيكر مصمح في أخر الزماف يحكـ بالكتاب كالسنة بفيـ
السمؼ الصالح كيمؤل األرض عدالن ،كمما كرد في األحاديث الصحيحة (يككف خميفة مف خمفائكـ
في أخر الزماف يحشك الماؿ كال يعده)" أخرجو مسمـ " ،كأف الخبلفة الراشدة عمى منياج النبكة
ستعكد قبؿ ظيكر الميدم كليس كما يعتقد بعض الناس كبعض الحركات اإلسبلمية :أف الخبلفة
يعيدىا الميدم كىـ ينتظركنو(.)3

 12.4الخميفة والتبني:
يرل الحزب أف الخميفة مقيد بما تبناه مف أحكاـ ،كما التزمو مف طريقة استنباط صحيحة مف األدلة
الشرعية ،كال يجكز لو إعطاء و
أمر يناقض األحكاـ التي تبناىا ،أم أف الخميفة مقيد في التبني
لؤلحكاـ الشرعية أم تقيده في التشريع كسف القكانيف بالشريعة اإلسبلمية فإذا تبنى خبلفيا تصبح
أحكاـ كفر ،كتجدر اإلشارة ىنا،إلى أف نص البيعة التي يبايع عمييا الخميفة تمزمو بالشريعة
()1
()1

المكدكدم ،أبك األعمى ،نظرية اإلسالم وىديو ،ص52

اليبللي ،أبي أسامة اليبللي ،الجماعات اإلسالمية ،منشكرات الدعكة السمفية ،رقـ  ،12ص  ،92شركة النكر لمنشر،

()2

المصدر السابؽ ،ص91

()3

اليبللي ،أبي أسامة ،الجماعات اإلسالمية ،رقـ  ،112حركة النكر فمسطيف  2004ص.93
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اإلسبلمية ،أم أنيا بيعة عمى الكتاب ك السنة ،فبل يجكز لو أف يخرج عنيا ،ألنو جاء لتنفيذ الشرع
فبل يجكز لو أف يأخذ مف غير الشرع.
إف تبني الحزب يختمؼ عف تبني الخميفة ،فيك أمر كىك قرار فعمي لجميع المسمميف أف ينفذكا ما
تبنى الخميفة سكاء كافؽ رأييـ أـ خالفو ،ألف طاعة اإلماـ فرض في الظاىر كالباطف فيك قرار ينفذ
كاف خالؼ ،فتبني الخميفة لمرأم خاص بالخميفة كال يطمب مف المسمميف أف يتبنكه بؿ ىك أمر لكؿ
المسمميف كقرار يجب عمييـ تنفيذه ،أما إذا تبني الحزب رأيا فيك تبني لكؿ عضك مف أعضاءه،

فأم شيء يتبناه الحزب فاألعضاء ممزمكف بو حتى لك خالفكه الرأم(.)1
كىنا تجدر اإلشارة إلى أف الخميفة ال يصبح خميفة إال إذا تمت لو البيعة ،إما بالمبايعة المباشرة مف
أىؿ الحؿ كالعقد أك مف شيخ اإلسبلـ ،عممان أنو كاف يساء أخذىا أحيانان ،كلكنيا تبقى بيعة ،ككؿ
خميفة كاف يعيف معاكنيف لو مف الكالة كقاضي القضاة كقكاد الجيش في دكائر الدكلة.
كفي نشرة أجكبة كأسئمة كرد بيا أف معاكية حكؿ الخبلفة إلى ممؾ عضكض ،كىذا ال يتنافى مع
ككف الخبلفة ظمت نظاـ حكـ حتى أخر خميفة عثماني ،فمعاكية بكيع بالخبلفة كما بكيع أبك بكر
كاستخمؼ يزيد كما استيخمؼ أبك بكر لعمر ،كالفساد جاء مف االستخبلؼ فأبك بكر عندما استخمؼ
عمر ال لقرابة بؿ ألنو أصمح المسمميف في نظره(.)2
ألم كاف باإلنابة عف الشعب فكيؼ لشخص كبيده كؿ ىذه
ال أحد يعتقد أف ىناؾ ثقة و
الصبلحيات ,فككنو إنساف بشرم ال يمكف إال أف يتعرض ألخطاء .كاألمثمة كثيرة في العالـ
اإلسبلمي كالعربي كفي ظؿ كجكد برلمانات منتخبو مف الشعب كيحدث ما يحدث فييا ضد الشعب،
فكيؼ لشخص كاحد كالخميفة أف يمبي ما يطمح إليو الشعب رغـ أف بيده كؿ الصبلحيات ؟ أال
يصبح ىذا الشخص ديكتاتكريان ؟ أليست العقمية الجماعية ىي األفضؿ مف عقمية الفرد الكاحد ؟
والحزب يؤكد كجكب أف يككف الخميفة كاحد في كؿ بقاع العالـ.
()1
()2

الدكسيو 1962/2/7 ،183
النبياني ،نظام الحكم في اإلسالم ،منشكرات الحزب ،ط  ،1953 ،1ص  ،34ط 6معتمدة2002 ،
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كىؿ المبايعة تتـ مف كؿ فرد في األمة ؟ فكؿ الخمفاء الراشديف كانت البيعة تحصؿ عبر تشاكر
عدد ضئيؿ مف أىؿ الحؿ كالعقد ،كبعدىا يعمنكف لمناس أف فبلنان أصبح خميفة ،كىؿ يجرؤ إنساف
عمى رفضو في ذلؾ الزمف؟؟
كيبلحظ أف مف الخطأ تعييف أم شخص حتى لك كاف خميفة غير مقيد بزمف كمحدكد الصبلحيات،
ألف الشعكب اإلسبلمية في السابؽ كالبلحؽ عانت كتعاني مف ظمـ مف كصمكا إلى الحكـ كامتدت
رئاستيـ لعشرات السنيف ،كقد كلد ىذا فسادان عمى كؿ المستكيات ،كقضي عمى الحريات ،كأسيـ في
نشأة طبقة أرستقراطية كبرجكازية تستغؿ مكارد الشعكب التي لف تجد رغيؼ الخبز لتأكمو ،كاألمثمة
كثيرة عندنا في العالـ العربي كاإلسبلمي،لذا ال يجب أف تككف المدة غير محددة كأف ال تزيد عف
خمس سنكات كلمرة كاحدة إذا أردنا مصمحة الشعكب.
مف الكاضح أف انتظار مجيء الخميفة ليشكؿ دكلة إسبلمية لتقكـ بتحرير فمسطيف مسألة بحاجة إلى
إعادة نظر قبؿ الحزب .فالتشرد كالظمـ كالحرماف الذم عاشو شعبنا ال يمكف تحممو ،كىذا يتطمب
عمبلن نضاليان عمى المستكيات مف قبؿ الشعب إلعادة الببلد ،كما حدث في تجارب الشعكب التي
تحررت مف اإلستعمار.
كقد طرحنا بعض المسائؿ التي تتصؿ بالقضية الفمسطينية ،كما عاناه الشعب الفمسطيني مف تشرد
كاضطياد مف إسرائيؿ كمطامع الحركة الصييكنية في ببلدنا لتبياف حقيقة ما كاجيو ىذا الشعب مف
اضطياد ،كألخذ العبرة مما حدث ،التخاذ كسائؿ كأساليب كفيمة باسترجاع أرضنا كعكدتنا إلى
فمسطيف بعاصمتيا القدس الشريؼ.
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الفصل الخامس
 1.5اإلجابة عمى أسئمة الدراسة:
لئلجابة عمى أسئمة الدراسة التي تتصؿ بمكقؼ حزب التحرير تجاه القضية الفمسطينية يرل الباحث
أف الحزب يربط تحريرىا بكجكد الخميفة ،ليذا فإننا سنستحضر التاريخ كسنسيب في التحميؿ ،لنمقي
الضكء عمى الخبلفة لنبيف أف تحرير فمسطيف ليس مرىكنان فقط بالخبلفة بؿ بالنضاؿ كبكؿ أشكالو
بصرؼ النظر عف مسميات النظاـ السياسي.

 2.5الخالفة والنظام السياسي:
فالمعركؼ أنو لـ يكف في اإلسبلـ شكؿ كاحد محدد لمنظاـ السياسي ،فالتاريخ اإلسبلمي عرؼ
الكثير مف أساليب الحكـ التي تنكعت أنظمتيا السياسية داخؿ اإلمبراطكرية اإلسبلمية.
فالخالفة لم تكن الشكل المعروف والوحيد لنظام الحكم في التاريخ اإلسالمي  ،إذ تعددت أشكاؿ
الحكـ بعد الخمفاء الراشديف (األمكييف ،العباسيكف ،الفاطمييف) فقد ظير نظاـ اإلمارات التابعة لدكلة
الخبلفة أك التي استقمت عف الدكلة العباسية ،كنظاـ الخبلفة األمكية في إسبانيا ،كنظاـ األمراء
البكييييف ،كنظاـ حكـ السبلطيف السمجكقييف ....وىذا التعداد يدل عمى عدم وجود نص قرآني
يحدد شكل الحكم والنظام السياسي.

حتى اآلية التي تقكؿ (أطيعكا اهلل ك الرسكؿ كأكلي األمر

منكـ )..ال تشير إلى طبيعة الحكـ ،بؿ تربط بيف الطاعة السياسية كالطاعة الدينية أم ليس لدل
الخميفة شرعية سمطة تساكم شرعية سمطة الرسكؿ.
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ففي عيد الخبلفة برزت مع بداية الحكـ األمكم عدة تصكرات لمحكـ تحدد طبيعة السمطة
كشرعيتيا :فقد قاؿ بعضيـ إف الخبلفة يجب أف تعكد إلى عمي بف أبي طالب ،بسبب قرابتو مف
الرسكؿ كقدمو في اإلسبلـ ،كرأم بعض المعارضيف كالخكارج ،أف يككف الخميفة مؤقتان كمعرضان
لمعزؿ إذا خرج عف الشريعة كال تشترط قرابتو مف الرسكؿ.
أما جميكر السنة فيـ يرفضكف إسقاط أك استبداؿ الخميفة بعد تعيينو ...فقد جرل التحايؿ عمى
كجية النظر ىذه كاستغمت بحيث جعؿ الخمفاء األمكييف كالعباسييف الخبلفة كراثية في أبنائيـ كىذا
ما أشرنا إليو سابقان،لذا لم يكن في عيد الخالفة شكالً واحداً لمنظام السياسي في اإلسالم

يحدد

طبيعة الحكم.
ىناؾ فرؽ بيف فكرة الحكـ بحد ذاتيا كنظاـ الحكـ عمى أرض الكاقع ،كادراؾ الفرؽ بيف نظاـ الحكـ
كنظاـ الخبلفة ،فأم جماعة عمى كجو األرض تسعى لعمؿ نظاـ معيف كعمى رأس ىذا النظاـ
رئيس ،ألنو دكف ذلؾ ال تستقر الحياة في ىذه المجمكعة أك تمؾ ،فعمؿ ىذا النظاـ كتنصيب رئيس
عميو يختمؼ عف طبيعة النظاـ كشكؿ الحككمة ككضع الرئيس.
فاألنظمة منيا المتطكر كمنيا البسيط كمنيا ما كاف معقدان كمنيا المركزم كغير المركزم كمنيا
الفدرالي أك الككنفدرالي ...كىكذا ،كىناؾ حككمات تنتخب انتخابان كاخر يجرم تعينو ...،لكف ىذه
المسميات تعطي معنى كاحدان كىي الحككمة كيككف الرئيس إما ممكان أك أمي انر ...لكف النظـ
كالحككمات كالرئاسة تختمؼ ...فاألشكاؿ تختمؼ كفقان لحاؿ الناس كالكقت كالظركؼ ك طبيعة
المجتمعات ،فكؿ أمة مف األمـ اإلسبلمية البد مف كجكد نظاـ كحككمة كرئاسة بغض النظر عف
مسمياتيا.
فالخبلفة اإلسبلمية في األساس ىي نظاـ مدني ،ألف التشريع لـ يأمر بيا ،كلـ يضع أسسان
لتنظيميا ،كما كرد مف كصايا االعتصاـ كالتضامف فكميا تتعمؽ بالديف كبكحدة الجماعة كتحث عمى
إيجاد قائد أك إماـ لكنيا ال تحدد شكؿ ىذه القيادة أك نكعيا.
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فقد بدأت الخبلفة اإلسبلمية مجرد رئاسة لمجماعة التي تشكمت بعد الرسكؿ كىذا ال يعني أنو ورث
حق النبي بؿ كرثو في الكقت فقط ،ثـ أصبحت الخبلفة نظامان دينيان كأصبح مف يخمؼ الرسكؿ ىو
خميفة اهلل وظل اهلل ..فأصبحت النظرة إليو أنو معصكـ عف الخطأ.
فاإلسبلـ ىك المبادئ كالتعاليـ التي دعا إلييا الرسكؿ كالمكجكدة في القراف الكريـ كالمكجكدة في
السنة الصحيحة .أما التاريخ اإلسالمي فيو التاريخ السياسي واالقتصادي
الحركات السرية كالثكرية كتاريخ المذاىب كالفكر ،ككؿ

كىك تاريخ كؿ

ىذا التاريخ ىك فعؿ البشر كأناس ليـ

أفكارىـ كدكافعيـ كأسبابيـ ..كىـ معرضكف لمصكاب كالخطأ.
فمف تاريخ اإلسبلـ أحداث الفتنو األكلى كمكقعة الجمؿ ،ككرببلء ...الخ ،،كالصراعات التي نشأت
ما بيف األمكييف كالياشمييف ،ك بيف العباسييف كالطالبييف ..،كالحركب التي نشبت بعدىا ...فيؿ
ىذا ىك شريعة اإلسبلـ ؟ أـ أنيا تاريخ لئلسبلـ ..كالصكاب أنيا ليست مف اإلسبلـ بؿ مف تاريخ
أخطاء المسمميف ..،ألف اإلسبلـ ىك كاحد ،لكف التفسيرات كالتطبيقات متعددة ،فالخالفة اإلسالمية
ليست إحدى أركان اإليمان أو حكماً من الشريعة  ..لكنيا جزء مف تاريخ اإلسبلـ ،فإف الخمط بيف
اإلسبلـ كالتاريخ اإلسبلمي ليس صحيحان ،فالخالفة اإلسالمية ليست ىي اإلسالم.
فحكـ الخمفاء الراشديف القائـ عمى الشكرل انتيى بكفاة الخميفة الرابع .كجاء العيد األمكم
(750_661ـ) حيث تحكلت الخبلفة إلى يممؾ كراثي كانتيت الشكرل ،ثـ جاء العيد العباسي

(1258_750ـ) بعد زكاؿ الدكلة األمكية كأصبحت كراثية كساد الظمـ كاالستبداد كاستمرت خبلفتيـ
أكثر مف خمسة قركف .ثـ تكارثيا سبلطيف بني عثماف سنة 1517ـ ،إلى أف انتيت ىذه الخبلفة
االسمية عمى يد كماؿ أتاتكرؾ في  3مارس سنة 1924ـ.

 3.5القرآن وشكل الحكم:
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بعد كفاة الرسكؿ بدأت الخبلفات كالصراعات السياسية في الظيكر فقد أثيرت مسألة الخبلفة
كالصراع فييا ،كىذا بسبب أف القراف لـ يحدد شكؿ الحكـ في اإلسبلـ .فعمى سبيؿ المثاؿ :فإف سعد
بف عبادة كىك مف األنصار طمح في الخبلفة قبؿ أف تأخذىا قريش ألبي بكر بعد خبلؼ طكيؿ
حدث في السقيفة بيف قريش كاألنصار في أثناء كفاة الرسكؿ!
كفي السقيفة دخؿ أبك بكر كعمر بف الخطاب كأبك عبيدة الجراح كىـ مف المياجريف ،ك تحدث أبك
بكر كأكد أف الضركرة السياسية تتطمب أف تككف الخبلفة في قريش مف أجؿ كحدة الػعرب ،أكثر مف
مما لك كضعت في غير قريش .كاألنصار اقترحكا تعاقب الخمفاء بيف المياجريف كاألنصار كرفضو
أبك بكر كقاؿ " :نحف األمراء كأنتـ الكزراء " حيث أيد ذلؾ عمر بف الخطاب .كأصبح أبك بكر أكؿ
خميفة لمرسكؿ.

 4.5نماذج الخالفة:
الرسكؿ كاف يجمع السمطتيف الدينية كالدنيكية ،وفي عيد الخميفة أبو بكر وضع نموذج جديد ،حيف
قاـ بتعييف مف يخمفو،كنعني بذلؾ عمر بف الخطاب ،كفي خبلفة عمر ظير نمكذج جديد في تعييف
الخميفة فقد حدد عمر عددان معينان مف المقربيف كعددىـ ( )6مف بينيـ عثماف عمى أف يختاركا أحد
ىؤالء كاختير عثماف .أي أن قريش استأثرت بالسمطة ،كبعد مقتؿ عثماف تكلى عمي بف أبي طالب
الخبلفة ككاف عيده مميء بالصراعات كانتيى عيده بمكقعة الجمؿ حيث بدأ الصراع مع معاكية بف
أبي سفياف كظيرت فرؽ الخكارج بعد قرار لجنة التحكيـ التي اتفؽ عمييا بيف عمي كمعاكية حيف
جرل تعييف معاكية بدالن مف عمي ،كقامت الخكارج بالتمرد كثبتكا أمي انر عمييـ ،كىذا ما يشير

أن

الصراع كان يدور عمى السمطة كىناؾ عكامؿ قبمية كاقتصادية.
فالخبلفة أكجدت خبلفات ثبلثة :الخبلفة العباسية في بغداد ،كالخبلفة الفاطمية في مصر ،كالخبلفة
األمكية في األندلس،حتى في أياـ الخبلفة الراشدة كجدت خبلفتاف لمعاكية كلعمي بف أبي طالب أي
لم يكن ىناك وحدة في لعالم اإلسالمي ,كحالنا اليكـ ،فنحف نعيش في عالمنا العربي كاإلسبلمي
فيناؾ اإليجابيات كالسمبيات كما كاف الحاؿ في الماضي ،لكف كاف باإلمكاف أف ينتشر اإلسبلـ
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حاليان كفي الماضي بصكرة أنقى كأرقى عبر ركح اإلسبلـ الذم نادل بالعدؿ كالحرية كالمساكاة
كالرحمة .ألف رسالة اإلسبلـ ليا مقكماتيا الربانية كليا تعاليميا الكاضحة كالبسيطة كالكفيمة بإسعاد
األمة كاخراجيا مف ظممات الجاىمية ،لكف ما يبلحظ أف أغمبية أحزاب اإلسبلـ السياسي ليـ رؤل
كأفكار بعيدة عف الكاقع كعاجزة عف تقديـ حمكؿ عممية متكافقة كمقبكلة مع ىذا العصر كتعقيداتو،
كتستطيع مكاكبة عمميات التغيير السريعة التي تحدث مف حكلنا ،فمعظـ ما يطرحكنو ينصب عمى
الشكؿ في المفاىيـ كاألحكاـ ،عمى حساب جكىر الشريعة كأىدافيا الحقيقية.
فبعد سقوط الخالفة العثمانية ك إلغائيا بتاريخ  3مارس  ،1924كحتى اليكـ لـ نسمع إال شعارات
أف اإلسبلـ ىك الحؿ ،كسعت ىذه األحزاب عبر أفكارىا كبرامجيا لمكصكؿ لغايتيا في إقامة الحكـ
اإلسبلمي لكنيا فشمت في ذلؾ ما أفقدىا جزءان كبي انر مف جميكرىا،كما ذلؾ اال ألنيا فقدت الرؤية
الشاممة كالمتكاممة في معالجة القضايا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كعاشت الصراعات
اإلقميمية كالدكلية حيث أصبح اليـ األكؿ ىك السمطة.

 5.5الحزب والجياد:
اآليات القرآنية كضعت حدكدان ،كأعطت اإلذف بالجياد ،قاؿ تعالى (:أذف لمذيف يقاتمكف بأنيـ ظممكا
كأف اهلل عمى نصرىـ لقدير ،الذيف أخرجكا مف ديارىـ بغير حؽ إال أف يقكلكا ربنا اهلل) (سكرة الحج
 ،) 39:22فاآلية حددت الجياد بأنو حرب محدكدة ك مشركطة كحددت السبب كأشارت لؤلعداء،
أم أف الجياد ليس عدكانان بؿ لرد عدكاف .فالجياد أسمكب كريـ كعمك بالركح حيث تعطي دكف أف
تأخذ ،كتربيو لممؤمف عمى أسمكب الدفاع عف النفس إذا بدأ العدكاف ك ينتيي بنيايتو.
كعندما فكر المسممكف بفتح ببلد الفرس كالشاـ كمصر عاـ (

 ،)644-634فقد تردد عمر بف

الخطاب عدة مرات عف القياـ بذلؾ إال بعد أف تأكد أف ىذا الفتح ىك الكسيمة الكحيدة لمدفاع عف
المجتمع اإلسبلمي ،فيذا المعنى الحقيقي لمجياد .أما الحركب التي حصمت في ظؿ الدكلة األمكية
(661ـ) التي ىي إمبراطكرية تضاىي اإلمبراطكرية الركمانية إذ كاف الحكاـ أباطرة كاف سمكا
خمفاء ،فقد كسعكا رقعة ممكيـ ،ك ضاعفكا ثركاتيـ ك بسطكا سمطانيـ،كقامكا بغزك العديد مف البمداف
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كقيركا العديد مف الناس كخاضكا الحركب كانتصركا عبر إشعاليـ حماس المسمميف تحت راية
الجياد أك الحرب المقدسة.
كسميت حركب األمكييف كالعباسييف كالعثمانييف بالجياد في سبيؿ اهلل ،كىذا بحاجة لتدقيؽ ،ألف
الديف كمبادئ اإلسبلـ ال تحث عمى فتح البمداف لفرض تطبيؽ مبادئ اإلسبلـ .فالمصريكف بقكا
حكالي أكثر مف ثبلث قركف بعد الفتح اإلسبلمي كىـ مسيحييف كلـ يتحكلكا لئلسبلـ إال في القرف
العاشر كالحادم عشر ،فاهلل سبحانو ك تعالى قاؿ

)ال إكراه في الديف قد تبيف الرشد مف الغي)

(سكرة البقرة .)2:256
كقد عرض الباحث في الفصكؿ السابقة رؤية حزب التحرير في الجياد كما يتصؿ بالقضية
كبيف رؤية الحزب بالكفاح المسمح لتحرير فمسطيف ك األراضي المحتمة التي قضى عمييا
الفمسطينية ن
قرف مف الزماف كالتي كفمتيا المكاثيؽ الدكلية حيف أقرت لكؿ الشعكب بحؽ تقرير المصير ،كقد
جرب الشعب الفمسطيني كالعربي كالمدعكـ إسبلميان كؿ طرؽ السمـ في المحافؿ الدكلية بدءان مف
عاـ  1948مرك انر بقرار  242مرك انر باتفاؽ أكسمك كما بعد ذلؾ،كالنتيجة كاحدة،فما تزاؿ إسرائيؿ
ترفض رد الحقكؽ ألصحابيا ،كال تأبو بق اررات األمـ المتحدة،كتراكغ في المفاكضات،كتزرع األرض
بالمستكطنات،أم أف األساليب السممية لف تحقؽ أحبلـ شعبنا كأمتنا،أفبل يحؽ لشعبنا بعد ذلؾ أف
يستخدـ كؿ الكسائؿ المشركعة كعمى رأسيا العنؼ كسيمةن إلرغاـ إسرائيؿ عمى االستجابة لمطالب
الشعب الفمسطيني بالعكدة ألرضو كبناء دكلتو المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ!!؟.
كلكف رؤية حزب التحرير ضد العمؿ المسمح فيك ضد ذلؾ كخاصة ما يتصؿ بالمنظمات
الفمسطينية ك ـ .ت .ؼ ،فيعتبر ىذا الظيكر مف أجؿ تضميؿ الناس عف كيفية مقاتمة إسرائيؿ
كازالتيا ،كالحزب ال يرل أفقان لمتحرير قبؿ مجيء الدكلة اإلسبلمية كعمى رأسيا الخبلفة.
إف الحزب كطكاؿ كجكده عمى الساحة قد عمؿ عمى نشر ىذه األفكار ليس في الكطف العربي
كاإلسبلمي بؿ في مناطؽ كثيرة غربية فييا جاليات إسبلمية ،لكف ىؿ ىذا ىك االنجاز لحزب
التحرير تجاه قضية فمسطيف؟ كالباحث ال ينكر الدكر الفكرم كالسياسي الذم لعبو الحزب في
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الساحة ،لكف المسألة النظرية شيء كالكاقع شيء أخر .رغـ المحاكالت االنقبلبية التي قاـ بيا في
األردف كسكريا كالعراؽ كليبيا كفؽ مبدأ طمب النصرة ،لكنو فشؿ في ذلؾ،

وىنا ُييالحظّظ أن مبادء

الحزب وأفكاره تجاه تحرير فمسطين أو أي منطقة عربية ليست واقعية ،وأن ىذه الشعارات ليا
طابع غيبي يطغى عمى جوىر الموضوع وىو تحرير فمسطين  .فاليدؼ ىك الحكـ عممان أف الحزب
كزع مذكرة في العاـ 1962ـ تضمنت خطة لتحرير فمسطيف تعمف بمكجبيا حالة الحرب بيف دكؿ
كيستنفر المسممكف في أنحاء العالـ مف أجؿ إرساؿ المتطكعيف لمدكؿ
العالـ اإلسبلمي مع إسرائيؿ ،ه
المتاخمة إلسرائيؿ كي يكتمؿ إعبلف الجياد تحت إمرة ىذا الحاكـ ليذه الدكلة لك كاف ىذا الحاكـ
ال يطبؽ اإلسبلـ ..كبيذه الطريقة نسترجع فمسطيف.
ككاضح أف ىناؾ العديد مف اإلنجازات لحزب التحرير،إذ ىناؾ العديد مف الكتب كآالؼ النشرات
الفكرية كالسياسية كاالقتصادية ،كميزة الحزب الرئيسية ىك تركيزه الكبير عمى الناحية الثقافية
كالفكرية كاالعتماد عمييا في إيجاد الشخصية اإلسبلمية أكالن كاألمة اإلسبلمية أخرا ،كقياـ الخبلفة
التي بني عمييا كؿ شيء ألنيا اليدؼ كالغاية.
كىذا جكاب عمى مكضكع الجياد كالكفاح المسمح كانجازات الحزب فيما يتعمؽ بتحرير فمسطيف
كمسألة مبادئو كأفكاره تجاه ذلؾ،إذ إن أىم إنجاز توصل لو الحزب ىو أن الحل لكل معضالت
الشعوب تكمن في الخالفة

كتعد ىذه مف النتائج األساسية التي تكصؿ إلييا الباحث في ىذه

الدراسة كفقان لمبادئ الحزب التي استند إلييا الباحث.
إف ىذه الشعارات كاألىداؼ تمتقي مع الشعارات التي تنادم بيا الحركات اإلسبلمية األخرل رغـ أف
اليدؼ كاحد فكؿ حركة أك حزب إسبلمي يعمؿ ك يطمح لمكصكؿ إلى الحكـ (الكرسي) ،فالجميع
يريد الكصكؿ إلى السمطة ..لكف الطريقة كاالستراتيجيات لكؿ حزب تختمؼ ،كىذا يقكدنا إلى أف
نسأؿ ىؿ مجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية اليكـ تستطيع أف تتقبؿ تطبيؽ ما كاف يطبؽ أياـ الخبلفة ؟
فعالمنا إسبلمي كالجميع يدرؾ اإلسبلـ كيعرؼ الديف أم أف مجتمعاتنا اإلسبلمية ليست بحاجة
لمدعكة لمديف اإلسبلمي مف الصفر.
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إف جميع حركات اإلسبلـ السياسي تقكؿ إف المجتمع اإلسبلمي سيبدأ عندما نطبؽ أف "ال حكـ إال
هلل "فيل يتصور العقل البشري أن نبدأ بإنشاء مجتمع جديد داخل مجتمعاتنا الموجودة أم
الضرورة تتطمب إصالح مجتمعاتنا ىذه عبر برامج واضحة

تشمؿ كؿ مشاكؿ كقضايا اإلنساف

بدءان برغيؼ الخبز ك القضايا التي يحتاجيا إنساف ىذا العصر كافة كليس إنساف ذاؾ الزماف ،فكؿ
شيء يتغير فأنا باألمس لست أنا اليوم.
إف جميع مجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية ال تكجد عندىا مشكمة في العقيدة اإلسبلمية ،لكف العديد مف
القيادات الحزبية كالحككمية يستغمكف تكظيؼ الديف ألغراضيـ السياسية ،كقد تطرقنا في ىذا البحث
كيؼ ً
كظؼ الديف في السياسة منذ الخبلفة إلى يكمنا ىذا،كمف خبلؿ ذلؾ حدث االستبداد كالظمـ
كالقتؿ تحت غطاء الديف ،كىنا يجب الفصؿ بيف الديف كاالستغبلؿ السياسي لمديف ،ألف عمينا أف
نبدأ بإصبلح مجتمعاتنا المكجكدة كتجديدىا فك انر لتغييرىا لمجتمعات مدنية تسكدىا الحرية
كالديمقراطية كالعدالة االجتماعية كأف نخرجيا مف فكر كعصبية الجاىمية.
إف أم سمطة تستمد قكتيا مف الشعب ،فالدول اإلسالمية ىي سمطات مدنية وليست دينية ،فالدين
شيء مقدس لكن تفسيره وتطبيقو من فعل البشر  ،كغير ممزـ لمجميع ،كىنا يأتي أىمية فصؿ
الديف عف الدكلة أك يستشار الشعب في دستكر الحكـ الذم يريد أف يعيش بو.
كىذا يتطمب مف األحزاب الكطنية كاإلسبلمية ك الشعكب العربية كاإلسبلمية أف تستخدـ األساليب
النضالية المشركعة كعمى رأسيا الكفاح المسمح لتحرير فمسطيف.

 6.5النتائج والتوصيات التي توصل إلييا الباحث:
وبعد ىذه الدراسة فقد خمص الباحث إلى النتائج اآلتية:
 إف الخبلفة ليست الشكؿ الكحيد الذم دكنو ال تحرر فمسطيف  ،فالشعكب التي نالت تحررىاكاستقبلليا لـ تكف الخبلفة عمى رأسيا ،كاف مسألة انتظار دكلة إسبلمية عمى رأسيا الخميفة
مسألة غير كاقعية.
148

 استبداد اإلنساف كمصادرة حريتو ىي البداية لبلنحطاط الحضارم في اإلسبلـ،لذا يجبتحرير اإلنساف المسمـ ،كالناس بشر كأحرار لذا فيـ معنيكف في المشاركة في كؿ مناحي
الحياة في المجتمع لمقضاء عمى التخمؼ ،كقد أثبتت التجارب أف الديمقراطية ىي التي تكفر
أدكات المشاركة السياسية كاالستقرار.
-

أثبتت التجارب أف الزمف ك التاريخ لف يعكد إلى الكراء ،ك أف ما نجح في الماضي قد ال
ينجح في الكقت الحاضر كال يمكف تطبيقو عمى حاضرنا .فكفقان لمبادئ الحزب كالطريقة التي
يمتزـ بيا مقمدان خطى الرسكؿ ال نجده ميتمان بالفترة الزمنية كالجغرافية ،ألنو يرل أف ال شيء
يختمؼ بيف الماضي كالحاضر كاالختبلؼ فقط في الكسيمة كالشكؿ أما الجكىر فمـ يتغير
ميما تعاقبت العصكر كاختمفت الشعكب.

-

إف الخبلفة اإلسبلمية لـ تكف الشرط الكحيد لمكاجية العدك كلتكحيد األمة اإلسبلمية حيث
بدأت الفرقة منذ تكفي الرسكؿ كال زلنا نعيش ىذه الفرقة ،ألف الخميفة ال يممؾ شرعية سمطة
الرسكؿ .عممان أف الخبلفة ىي القضية المحكرية لحزب التحرير اإلسبلمي.

-

إف التشريع لـ يحدد شكؿ الحكـ في اإلسبلـ ،باستثناء اآلية الكريمة التي استخمؼ اهلل بيا
النبي داككد.

 إف الحزب ييدؼ إلنياض األمة اإلسبلمية كتحريرىا مف أفكار الكفر كأحكامو كسيطرة الكفارعمييا عبر إعادة الخبلفة اإلسبلمية ،إذ يؤكد أف تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية لف يحدث إال مف
خبلؿ الخبلفة اإلسبلمية ،كمف ىنا ففكر الحزب فكر انقالبي يريد استالم الحكم

عممان أنو

ال يستخدـ العنؼ إال أنو لف يسكت عف خركج أم حاكـ عف تعاليـ اإلسبلـ.
 أعتقد أف الحزب كقع في العديد مف األخطاء التي أرل أف يعيد النظر فييا كعمى رأسيامسألة طمب النصرة كالتبني كأسمكب الكصكؿ لمحكـ كبعض المسائؿ الفقيية الكاردة في ىذا
البحث.
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 إف مكقؼ الحزب في عدـ المشاركة بالنضاؿ الفمسطيني كاعتبار فمسطيف كتحريرىا مسألة التيمو بالدرجة األكلى قد أفقدتو الكثير مف التأييد الجماىيرم ،كبخاصة أنو ضد المنظمات
التي تقاكـ إسرائيؿ.كىنا يقع في تناقدات منيا أنو ضد المقاكمة ك ـ.ت.ؼ كفي الكقت نفسو
يطالب العرب بتحرير فمسطيف.
 كما أف حزب التحرير حزب غير كاقعي كفقان لمعديد مف مبادئو الفكرية كالسياسية التيتعرضنا ليا في ىذه الدراسة فيذه المبادئ كالشعارات ليا طابع غيبي بعيدة عف الكاقع.
كىنا أقترح أف يعيد الحزب النظر في العديد مف ىذه األفكار كالسياسات.
 كما يكصي الباحث عمؿ المزيد مف الدراسات كاألبحاث حكؿ أفكار الحزب كالحركاتاإلسبلمية األخرل لما فييا مف قضايا تعيؽ تقدـ مجتمعاتنا كتحد مف حرية اإلنساف كتحد مف
تطكره كحضارتو عبر تحكيؿ الديف كسيمة لتحقيؽ أغراض تضربو كتشكىو ألف الديف شيء
مقدس ،كمف الضركرم عدـ تسييس الديف كعدـ تدييف السياسة.
 أما لفمسطيف فممحزب مكاقؼ مثيرة لمجدؿ ،إذ يعد أف تحرير فمسطيف ليس إال مف ميماتالدكلة اإلسبلمية كعمى رأسيا الخميفة ،كىك ال ييحمؿ نفسو مسؤكلية تجاه النضاؿ مف أجؿ
تحريرىا عممان أنو نشأ مف فمسطيف كانطمؽ منيا .فماذا عمؿ حزب التحرير تجاه القضية
الفمسطينية أك الخبلفة ؟
-

كيرل الباحث أف العديد مف القضايا الفكرية كالفقيية بحاجة إلعادة النظر مف قبؿ الحزب إذ
أنيا مثيرةه لمجدؿ كالخبلؼ كغير مقنعة لمعديد مف الناس.

-

إف الحزب قد تمسؾ بمبادئو منذ النشأة حتى اليكـ ،كلـ يحد عنيا ،كما انو لـ يعتمد عمى
أنظمة عربية أك غربية لتمكيؿ حزبو.

-

كيكصي الباحث إلى بذؿ الجيد مف أجؿ القياـ ببحكث دقيقة ككاقعية حكؿ الخبلفة الراشدة
مف خبلؿ قراءة التاريخ قراءة محايدة مكضكعية ،فالحزب يرل أنيا انتيت في 1924/3/3
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لكف ماذا عف عاـ  1258ـ ،عندما قاـ التتار بتدمير بغداد عاصمة الخبلفة العباسية كقتؿ
الخميفة؟ كىؿ الخمفاء بعد الخمفاء الراشديف خمفاء بالمعنى اإلسبلمي الصحيح أـ ال؟.
كأشير ىنا لئلخكة في حزب التحرير أف مبلحظاتي ما ىي إال مف باب النقد اإليجابي ،فإف كردت
عبارات أك كممات في غير محميا ..فألتمس العذر منكـ ك اهلل يكفقكـ.
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 7.5قائمة المصادر:
.1

حزب التحرير ،أفكار سياسية لحزب التحرير،ط،1دار االمة لمنشر،بيركت1994 ،

.2

الدكسيو  ،1مواقف وتساؤالت 1970،ـ.

.3

الدكسيو  ،2سؤال وجواب 1977،ـ.

.4

الدكسيو ،3جواب سؤال.1970،

.5

صبلح خالد ،نحك إستراتيجية ثكرية جيادية،كراسة ،ص) 1983 ،34

.6

منشكرات حزب التحرير ،مفاىيم سياسية لحزب التحرير  ،ط  (4طبعة معتمدة) ،د.ف ،د.ـ،
د.ت.

.7

منشكرات حزب التحرير ،مفاىيم حزب التحرير د.ف ،د.ـ ،د.ت.

.8

منشكرات حزب التحرير ،وقائع نداء حزب التحرير إلى األمة اإلسالمية ،د.ف،د.ـ.200 ،

.9

منشكرات حزب التحرير،الجياد في اإلسالم،ط  ،1د.ف،د.ـ.2008،

 .10منشكرات حزب التحرير،منيج حزب التحرير في التغيير ،د.ف،د.ـ.1989 ،
 .11مفشكرات حزب التحرير :نقطة االنطالق ،د.ف،القدس.1954 ،
 .12منشكرات حزب التحرير،قضايا سياسية:بالد المسممين المحتمة،دار األمة،بيركت،د.ت.
 .13منشكرات حزب التحرير،ميثاق األمة ،د.ف،د.ـ.1989 ،
 .14النبياني ،تقي الديف ،الدولة اإلسالمية ،ط  ،7د.ف ،،د.ـ.2002 ،
 .15النبياني ،تقي الديف ،الشخصية اإلسالمية ،ط  5معتمدة ،ج ،2د.ف ،د.ـ.2003 ،
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 .16النبىاني ،تقي الديف ،الشخصية اإلسالمية ،ط 6معتمدة ،ج ،1د.ف ،د.ـ.2003 ،
 .17اؿنبياني ،تقي الديف ،النظام االقتصادي في اإلسالم

 ،ط  ،6دار األمة لمنشر ،بيركت،

.2004
 .18النبياني ،تقي الديف ،التكتل الحزب ،ط 4معتمدة ،د.ف،د.ـ.2001 ،
 .19النبياني ،تقي الديف ،الشخصية اإلسالمية ،ط 5معتمدة،ج ،3د.ف ،د.ـ.2003 ،
 .20النبياني ،تقي الديف ،نظام الحكم في اإلسالم ،ط  6معتمدة ،د.ف ،د.ـ.2002 ،
 .21النبياني ،تقي الديف،النظام االجتماعي في اإلسالم ،ط  4معتمدة ،دار األمة لمنشر ،بيركت،
.2003
 .22نشرة خاصة لمحزب ،إزالة األتربة عن الجذور.1964،

 8.5قائمة المراجع:
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 - 1إسبلـ ،كريمكؼ ،ضد حزب التحرير ،المركز المعمكماتي لحقكؽ اإلنساف في آسيا الكسطى،
مكسكك ،ميمكلاير 1999،
 - 2اشتيو ،جكاد ،قراءة في حزب التحرير االسالمي ،ط 1د.ف،د.ـ2007،،
 - 3اشتيو ،محمد ،الفكر السياسي لمحركات اإلسالمية

 ،ط ،1المركز الفمسطيني لمدراسات

اإلقميمية ،راـ اهلل1999 ،
 - 4االشقر ،رياض ،المعاىدة المصرية اإلسرائيمية وابعادىا اإلستراتيجية والعسكرية  ،مؤسسة
الدراسات الفمسطينية ،بيركت \ 1986
 - 5االفغاني ،جماؿ الديف،

االعمال الكاممة لجمال الدين االفغاني

 ،المؤسسة العربية

المػصرية،القاىرة1968 ،
 - 6بخارم ،محمد ب اسماعيؿ ،صحيح بخاري ،ط ،2دار اسبلـ ،الرياض1999 ،
 - 7بدراف عمي ،صفحات مف تاريخ الكفاح الفمسطيني ،نيكيكرؾ ،ص 2008 ،95
 - 8بدكاف ،عمي ،صفحات من تاريخ الكفاح الفمسطيني :التكوينات السياسية والفدائية
المعاصرة ،ط  ،1صفحات لمدراسة كالنشر ،دمشؽ2008 ،
 - 9البرغكثي ،إياد ،األسممة والسياسة في األراضي الفمسطينية  ،ط ،3مركز راـ اهلل لدراسات
حقكؽ اإلنساف ،راـ اليي.2003،
- 10بيمكؿ ،رجاء،من الجياد الى التعايش السممي  ،د.ف ،د.ـ ،د.ت.
- 11بكنكماريكؼ ،القاموس السياسي ،ط1987 ،3
- 12بيكمي ،كريا سميماف ،التيارات السياسية واالجتماعية بين المجددين والمحافظين:دراسة
تاريخية في فكر الشيخ محمد عبده ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة1987 ،
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- 13التؿ،حسف،أسباب وتبريرات ،منشكرات جمعية العركه الكثقى ،عماف.1970 ،
- 14التميمي ،أسعد بيكض نادر،العقيدة اإلسالمية في مواجية العقائد الوصفية،د.ـ،د.ف ،د.ت
- 15التميمي ،اسعد بيكض ،زكاؿ اسرائيؿ حتمية قرآنية،،د.ـ،د.ف ،د.ت
- 16التكبة،غازم ،الفكر اإلسالمي المعاصر :دراسة وتقويم ،ط،3دار القمـ،بيركت1977،
- 17تكما ،أميؿ ،األعمال الكاممة ،مجمد ،5ص ،250معيد أميؿ تكما لؤلبحاث ،حيفا199 ،
- 18تكما ،اميؿ ،جذكر القضية الفمسطينية ،ط ،3د.ف،.القدس 1976 ،
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