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أ

اإلهداء

أهدي هرا اجلهد ادلتىاضع
إىل زوح واندي انطبهسة زمحه اهلل وأسكنه فسٍخ جنبته.
كرنك أهدي هرا انعمم إىل زوح انشهٍد اخلبند ٌبسس عسفبث.
وإىل مجٍع شهداء انثىزة انفهسطٍنٍت.
زمحهم اهلل وأسكنهم فسٍخ جنبته.
كمب أهدي هرا انعمم إىل أسساوب انبىاسم ..وإىل كم إخىاوً وأصدقبئً األعزاء.
إىل كم انرٌه كبوىا معً عهى دزة اننجبح وسسث معهم خطىة خبطىة.
كمب أهدي هرا انعمم إىل األستبذ اندكتىز /جهبد انبطش انري أدثين عهى إكمبل مشىازي انعهمً.
كمب أهدي هرا انعمم إىل أمً انغبنٍت ،وإىل أسستً وعبئهيت وأدبيت.
إىل الزٌه وأمحد فؤاد قسة انعني ومهجت انفؤاد ..انرٌه عهمىوً أن اجلىاة قد ال ٌأتً إال بسؤال
آخس ..وأن احلقٍقت يف اننهبٌت ٌصنعهب كثسة األسئهت.
إىل هؤالء مجٍعبً أهدي أطسوديت.

ب

شكر وتقدير
ِاْش ْح ِِِل َ ِ
ِل﴾ِ
اح ُل ْلِ ُع ْقدَ ة ًِِم ْنِلِ َس ِاِنِ* َي ْف َق ُهواِ َق ْو ِ ِ
﴿ َق َال
ِّس ِِِل َِأ ْم ِريِ*ِ َو ْ
َ
ِصدْ ريِ*ِ َو َي ِّ ْ
ِتعاىلِ:ر ِّب ْ َ
الحمد ﵀ كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو ,كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ البشرية كىادم اإلنسانية

كعمى آلو كصحبة كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف كبعد,,,,

الشكر ﵀ عز كجؿ الذم أنار لي الدرب ,كفتح لي أبكاب العمـ كأمدني بالصبر كاإلرادة.
الميـ ىذا مكقفي ,دعكتؾ كرجكتؾ أف تميمني فيو حسف البياف ,كفصاحة المساف ,كي أصؿ بكمماتي
إلى كؿ ذم حؽ لدم ,الميـ كفقني لشكره ,كالكفاء كلك بجزء مف حقو عمي.
فإنما يشكر ً
يشكر َّ
لنفسو﴾ ,كقاؿ رسك يؿ ا﵀ "صمى ا﵀ عميو
﴿ك ىمف
ٍ
ي
يقكؿ ا﵀ سبحانو كتعالى :ى
ً
ً
صدؽ رسك يؿ ا﵀" .صمى ا﵀ عميو كسمـ
يشكر ا﵀) "
الناس ال
كسمـ"( :مف ال
ى
يشكر ى
فأتقدـ بالشكر كالعرفاف كالتقدير ألستاذم كمعممي األستاذ الدكتكر /إبراهيم خميل أبراش ,أستاذنا

كمعممنا كمشرفنا ,كالذم قاـ بالمتابعة كتزكيدم بالتكجييات كالنصائح البلزمة لمخركج بدراسة عممية ممنيجة
أكاديمية ,كلـ يبخؿ بجيد كال بنصح خبلؿ إعداد ىذه الدراسة ,باإلضافة إلى كرمو كصبره كتحممو.

كما أتقدـ بعميؽ الشكر كالتقدير لؤلستاذيف الكريميف ,األستاذ الدكتكر /خالد محمد صافي ,كاألستاذ

الدكتكر /رياض عمي العيمة ,عضكم لجنة المناقشة عمى تكرميما الفاضؿ بقبكؿ مناقشة دراستي ,داعينا

ا﵀ عز كجؿ أف يجزؿ ليـ المثكبة كالعطاء

كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير لييئة التدريس في قسـ العمكـ السياسية بكمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية,
ً
جامعة األزىر /بغزة ,الذيف أمدكني بالعمـ كالمعرفة ,جزاىـ ا﵀ عف طمبة العمـ خير الجزاء.
في
كما أتقدـ بعميؽ الشكر كالتقدير إلى الزميبلت كالزمبلء كافة في قسـ العمكـ السياسية في جامعة

األزىر-غزة ,كأخص بالذكر األصدقاء األستاذ منصكر أبك كريـ ,كاألستاذ رائد نجـ ,كاألستاذ حساـ أبك
النصر ,عمى إمدادىـ بالمصادر الضركرية كالنصح البلزـ إلكماؿ ىذا العمؿ المتكاضع ,كأتمنى ليـ دكاـ

التقدـ كالنجاح.

كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لمسادة قادة العمؿ الكطني الفمسطيني الذيف أجريت معيـ مقاببلت حكؿ

عنكاف دراستي.

ج

قدمت فيو ,كال
كفي الختاـ أرجك مف ا﵀ -العزيز الحكيـ -أف أككف قد يكفقت في ىذا البحث كما
ي
أزعـ أني قد أحطت بو مف جميع جكانبو ,كلكف أرجك أني قاربتو ,كحسبي أني قد منحتو كقتي كجيدم في

البحث كالتنقيب كاالستنباط.

كأنو ال يكتب إنساف كتابنا في يكمو إال قاؿ في غده لك يغٌير ىذا لكاف أحسف ,كلك ًزيد كذا لكاف
ييستحسف ,كلك قي ٌدـ ىذا لكاف أفضؿ ,كلك تيرؾ ىذا لكاف أجمؿ ,كىذا مف أعظـ العبر ,كىك دليؿ عمى
استيبلء النقص عمى جميع البشر ,كأف الكماؿ ﵀ كحده ,كحسبو أف ينجك مف المكـ ,فإف أصبت فيك مف
عند ا﵀ ,كاف أخطأت فيك مف نفسي كالشيطاف ,كمف أصاب فمو أجراف ,كمف أخطأ فمو أجر ,كآخر
دعكانا أف الحمد ﵀ رب العالميف.

كا﵀ كلى التكفيؽ...

الباحث
أمجد فؤاد عابد

د

ممخص الدراسة
كصمت القضية الفمسطينية إلى حالة مف االنسداد نتيجة االنقساـ السياسي بيف حركة) :فتح( المعبر

األبرز عف تيار الفكر الكطني الفمسطيني ,كحركة) :حماس( المعبر األبرز عف تيار الفكر اإلسبلمي
الفمسطيني ,نتيجة اختبلؼ الرؤل كالبرامج السياسية بيف التياريف ,كتطكر ىذا االختبلؼ الفكرم إلى حالة
مف الصداـ المسمح بينيما ,مما تسبب في تراجع مكانة كأىمية القضية الفمسطينية عمى كافة المستكيات

المحمية كالعربية كالدكلية ,كألحؽ ضر انر كبي انر بفرص حؿ القضية الفمسطينية ,كما زالت اإلشكالية قائمة,

كتزداد تعمقان كتجذ نار إلى اآلف.

كتنبع مشكمة الدراسة في اتساع المسافة بيف األيديكلكجيات الفكرية التي تقكـ عمييا حركات التحرر
الكطني الفمسطيني ,كحركات اإلسبلـ السياسي الفمسطيني في رؤيتيا لمكصكؿ إلى الطريؽ األمثؿ لحؿ
القضية الفمسطينية  ,فكؿ منيا لو حججو كمبرراتو الفكرية التي ترل مف خبلليا ,بأنيا األصكب كاألقدر

عمى الكصكؿ إلى األىداؼ كتحقيؽ كافة التطمعات التي يصبك إلييا الشعب الفمسطيني .كاستطاعت ىذه

الدارسة اإلجابة عف تساؤؿ رئيس حكؿ تأثير إشكالية الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي الفمسطيني
عمى القضية الفمسطينية.

كقد تمت اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة باستخداـ المنيج التاريخي لمبحث في الجذكر الفكرية التي

انبثؽ منيا الفكريف الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني المعاصريف ,كذلؾ لفيـ الحاضر كاستخبلص النتائج

كالتعميمات ,ككذلؾ باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ كتحميؿ المعمكمات لمتعرؼ إلى مككنات
الفكر الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني ,كرؤية كؿ منيما حكؿ سبؿ حؿ القضية الفمسطينية ,ككذلؾ
باستخداـ المنيج المقارف لمكقكؼ عمى الفركؽ بيف المرتكزات الفكرية لدل الكطني كاإلسبلمي في الفكر

السياسي الفمسطيني.

كركزت الدراسة عمى اإلشكالية الفكرية ما بيف التيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية المعاصرة,

في فيـ كتعريؼ مفيكـ اليكية كالدكلة كالمقاكمة كالتسكية في الفكر السياسي الفمسطيني ,ما بيف

االستراتيجي كالتكتيكي ,عمى مدل تاريخ الصراع الفمسطيني مع االحتبلؿ الصييكني ,مف خبلؿ
استعراض أىـ المبادئ كاألىداؼ كالمنطمقات الفكرية لمتيارات الكطنية كاإلسبلمية ,ككيؼ تمايزت فيما

بينيا ,عمى مدل تاريخ نضاليا ,كبينت الدراسة انعكاس كأثر اإلشكالية عمى المشركع الكطني الفمسطيني

ال إلى حدكث االنقساـ السياسي ,ما بيف الضفة الغربية كقطاع غزة,
برمتو ,مرك نار باالقتتاؿ الداخمي كصك ن
كآثار ذلؾ عمى القضية الفمسطينية في بعدىا العربي كاإلقميمي كالدكلي.

كقد خمصت الدراسة إلى أف إشكالية الفكر الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني ,بما شممتو مف اختبلفات
جكىرية حكؿ مفيكـ اليكية كالدكلة ,كمفيكـ المقاكمة كالتسكية في الفكر السياسي الفمسطيني ,قد تركت
ه

تداعيات خطيرة عمى كحدة الشعب الفمسطيني كنضالو مف أجؿ التحرر في مكاجية االحتبلؿ:
(اإلسرائيمي) كمشاريعو التكسعية ,كما أدت إلى تراجع االىتماـ بالقضية الفمسطينية ,عمى المستكل العربي

كاإلقميمي كالدكلي .كتكصمت الدراسة إلى أنو ال يكجد ما يبرر ما كصؿ إليو التياراف مف شرذمة كفرقة

حيث انصي ار في محاربة المشركع الصييكني في فمسطيف قبؿ النكبة ,كلـ تكف بينيـ أم خبلفات أك

صراعات جكىرية ,عكس ما ىك حاصؿ في الساحة السياسية الفمسطينية في الكقت الراىف.
كأكصت الدراسة بأنو يتكجب عمى كافة التيارات السياسية الفمسطينية أف تعي جيدنا أف ما يدكر في

المنطقة العربية ليس في صالح القضية الفمسطينية ,كأف تسعى بشكؿ جدم لتغميب المصمحة الكطنية
عمى أم مصمحة حزبية ,كأف تقكـ باتخاذ ق اررات فعمية ككطنية كتاريخية ,ىدفيا إنياء االنقساـ قبؿ فكات

األكاف ,كخطكة أكلى في طريؽ إعادة مركزية القضية الفمسطينية عمى الساحة العربية كاإلقميمية كالدكلية,
فالمنطقة بأسرىا تغيرت .كما أكصت الدراسة بكجكب مساعدة تيارات اإلسبلـ السياسي الفمسطيني ,عمى

تكطيف برامجيا كسياساتيا ,كجعميا تنصب عمى القضايا التي تخدـ الحقكؽ الكطنية الفمسطينية ,عبر
دمجيا في مؤسسات منظمة التحرير ,كالنظاـ السياسي الفمسطيني.

و

Abstract
The Palestinian issue has reached a deadlock because of the political
division caused by the different political visions and programs between Fatah the most prominent representative of the Palestinian national thought currentand Hamas - the most prominent representative of the Palestinian Islamic
thought current-. This intellectual disagreement evolved into a state of armed
conflict between the two currents, causing a decline in the prestige and
importance of the Palestinian issue at the local, Arab and international levels,
and significant damage to the chances of resolving the Palestinian issue. The
problem still exists and getting deeper to now.
The problem of the study stems from widening the distance between the
intellectual ideologies that underpin the Palestinian national liberation
movements and the movements of Palestinian political Islam in their visions to
reach the optimal way to solve the Palestinian issue. Each of which has its
arguments and intellectual justifications that each believes as the most desirable
and most capable to reach the goals and achieve all the aspirations of the
Palestinian people. This study is trying to answer the key question about the
influence of the problem of the National and Islamic in the Palestinian political
thought on the Palestinian issue.
The study questions have been answered using the historical method to look
at the intellectual roots from which the National and Islamic Palestinian
contemporary thoughts emerged, to understand the present and to draw
conclusions and generalizations. As well as the descriptive and analytical
approach was used to describe and analyze the information to identify the
components of the Palestinian National and Islamic thought and their vision to
resolve the Palestinian issue. The comparative approach also was used to
determine the differences between the intellectual pillars of the national and the
Islamic in the Palestinian political thought.
The study focused on the intellectual problem between contemporary
national and Islamic Palestinian currents, in the understanding and definition of
the concept of identity, state, resistance and the settlement in the Palestinian
political thought, on the strategic and tactical levels over the history of the
Palestinian struggle with the Zionist occupation. For this end, the study viewed
the most important intellectual principles, goals and perspectives of national and
Islamic currents, and how they differently viewed the concept of identity, state,
style of the resistance and mechanisms of the settlement with the Zionist
occupation, over their history of struggle. The study showed the impact of the
problem on the entire Palestinian national project,from the internal fight to the
ز

political division between the West Bank and Gaza Strip, and the implications
on the Palestinian cause in the Arab, regional and international dimensions.
The study concluded that the problem of the Palestinian National and
Islamic thought, as was included in the fundamental differences about the
concept of identity, state, resistance and settlement in the Palestinian political
thought, has left serious repercussions on the unity of the Palestinian people and
their struggle for liberation in the face of the Israeli occupation and its expansion
project. It also led to declining interest in the Palestinian cause, on the Arab,
regional and international levels. The study also concluded that there is no
justification for fragmentation and division between the two currents, because
they melted in the fight against the Zionist project in Palestine before the Nakba,
and there were no fundamental differences or conflicts between them, contrary
to what is happening in the Palestinian political arena now.
The study recommended that, all Palestinian political currents should be
aware that what is going on in the region is not in favor of the Palestinian cause,
and seriously seek to put the Palestinian national interest on any partisan
interest. They should take real, national and historic decisions, aimed at ending
the division before it is too late in a changing region as a first step in the way of
re-centralization of the Palestinian cause on the Arab, regional and international
arena. The study also recommended providing assistance to the Palestinian
Islamic currents to nationalize their policies and programs in service of the
Palestinian national rights by integrating them into the institutions of the PLO
and the Palestinian political system.
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اإلطار العام لمدراسة
أو ًق -المقدمة:
احتمت إشكالية الفكر الكطني كاإلسبلمي حي ناز كاسعان في الفكر السياسي الفمسطيني ,فبالنظر إلى

بدايات النضاؿ الفمسطيني نجد أنو لـ يكف ىناؾ تمايز بيف الفكر الكطني كالفكر اإلسبلمي في تاريخ

النضاؿ الفمسطيني ضد االستعمار البريطاني ,فقد كانت الكحدة سمة مبلزمة ليما ,كأف اإلسبلـ كاف

يشكؿ األرضية األيديكلكجية كالتعبكية لحركة التحرير الفمسطيني منذ نشأتيا ,فقد كاف المجمس اإلسبلمي

األعمى المؤسسة الدينية الرئيسية في القدس مق نار لكؿ الكطنييف ,ككاف مف أىـ رمكز العمؿ الكطني في
تمؾ الحقبة ىـ عمماء ديف ,أمثاؿ المفتي محمد أميف الحسيني كالشيخ عز الديف القساـ.

كبعد احتبلؿ فمسطيف عاـ (1948ـ) مف قبؿ الصياينة الييكد تأثرت حركات المقاكمة الفمسطينية

باألفكار كاأليديكلكجيات الكطنية كالقكمية كاالشتراكية كاإلسبلمية التي تعاممت مع الصراع عمى أنو معركة
كطنية ضد المحتؿ أك قكمية ضد االستعمار ,أك ضد( :إسرائيؿ) كجزء مف االستعمار العالمي ,أك صراع
عقائدم مع االحتبلؿ الصييكني .كبشكؿ عاـ اقتصر النشاط اإلسبلمي في الساحة الفمسطينية منذ عاـ

(1948ـ) عمى الجكانب االجتماعية كالدينية ,فمـ يكف ىذا الغياب عف أخذ دكر لمكفاح ضد المحتؿ
منطمقان مف مجرد عدـ الرغبة في المشاركة ,كانما كاف منطمؽ مف عدـ القناعة بو كبجدكاه ,فكانت ترل

حركة اإلخكاف المسمميف  -الحركة األكثر تأثي انر في تمؾ الفترة  -أف إقامة النظاـ اإلسبلمي ىك مقدمة

لتحرير فمسطيف لذلؾ ذىبت في تنظيرىا لمجياد خارج فمسطيف .كلـ يكف حزب التحرير الفمسطيني أفضؿ

ال حيث أرجئ حؿ القضية الفمسطينية إلى قياـ دكلة الخبلفة ,كىذا ما قد خمؽ تبايننا بيف الفكريف
حا ن

اإلسبلمي كالكطني في طبيعة فيميما كتعامميما مع القضية الفمسطينية ,ليشكبل بذلؾ تناقضنا في العمؿ
الفمسطيني ,مما أدل إلى إلغاء التكافؽ بينيما  ,الذم كاف يشكؿ السمة الرئيسة لمنضاؿ الفمسطيني طكاؿ

الفترة الماضية.

فقد شيد العاـ (1964ـ) إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ,كالتي كانت الخيمة التي انضكت

تحتيا كؿ تيارات العمؿ الكطني فيما بعد ,لتعبر بذلؾ عف الكيانية الفمسطينية ,كتشكؿ الحاضنة الفكرية
لكؿ تيارات العمؿ الكطني التي كانت تعج بالساحة الفمسطينية ,كالتي تبنت الكفاح المسمح كخيار

استراتيجي لتحرير فمسطيف ,في غياب تاـ لمتيار اإلسبلمي عف فكر المقاكمة لبلحتبلؿ الصييكني.

كجاءت فكرة إنشاء حركة الجياد اإلسبلمي في فمسطيني في أكاخر السبعينيات كبدايات

الثمانينيات ,لتضع الحركة في أكلكياتيا تحرير فمسطيف ,كتككف بذلؾ أكؿ تنظيـ إسبلمي جيادم يتبنى
بشكؿ صريح مقاكمة االحتبلؿ الصييكني .كليستعيد التيار اإلسبلمي عمى إثرىا تكاجده في الساحة
الفمسطينية.
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كمع اندالع انتفاضة الحجارة نياية العاـ (1987ـ) ,اضطرت حركة اإلخكاف المسمميف لمتخمي عف
فكرىا الدعكم لصالح الفكر الجيادم المقاكـ ,كالذم تمثؿ في إنشاء حركة المقاكمة اإلسبلمية( :حماس),
لتصبح بعد ذلؾ المعبر األبرز لتيار اإلسبلـ السياسي في الساحة الفمسطينية كالمنافس العنيد لمنظمة

التحرير الفمسطينية ,كالتي تقكدىا حركة( :فتح) المعبر األبرز لمتيار الكطني في الساحة الفمسطينية,
لتحتدـ الساحة الفمسطينية إثر ذلؾ بالصراعات الفكرية كاالختبلؼ في الرؤل كالبرامج بيف التيارات الكطنية
كاإلسبلمية حكؿ جؿ القضايا المتعمقة بالمفاىيـ التعريفية كالمصطمحات األساسية كاليكية كالدكلة ,بؿ إف

األمر تعدل ذلؾ ليصؿ إلى تضارب البرامج السياسية بيف تمؾ التيارات في طرحيا ألكلكياتيا

االستراتيجية ,كالتكتيكية حكؿ أسمكب المقاكمة ,كآليات التسكية مع االحتبلؿ الصييكني.

كجاءت بعد ذلؾ اتفاقية أكسمك التي كقعت عمييا المنظمة في  13أيمكؿ /سبتمبر عاـ (1993ـ)
لتزيد األمكر صعكب نة كتعقيدنا في الساحة الفمسطينية ,كمع تتابع األحداث بالكتيرة السريعة ,كفكز حركة:
(حماس) باالنتخابات التشريعية الثانية عاـ (2006ـ) ,ازدادت القضية الفمسطينية تأزمان ,ليتجسد بعد ذلؾ

االختبلؼ الفكرم بيف الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني ,إلى انقساـ سياسي جغ ارفي بيف قطاع غزة التي

سيطرت عميو حركة( :حماس) كالضفة الغربية التي تحكميا حركة( :فتح) ,مما استكجب دراسة إشكالية
الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني ,كأثره عمى القضية الفمسطينية بكافة جكانبيا كأبعادىا.
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ثانياً -مشكمة الدراسة:
يعاني الفكر السياسي الفمسطيني المعاصر مف ازدكاجية االنتماء بدأ مع ظيكر حركات التحرر

الكطني كحركات اإلسبلـ السياسي ,كالتي أخذت تتدافع فيما بينيا كتتنابذ ,كتنبع مشكمة الدراسة في اتساع
المسافة بيف األيديكلكجيات الفكرية التي تقكـ عمييا الفصائؿ كالحركات السياسية الكطنية كاإلسبلمية

الفمسطينية في رؤيتيا لمكصكؿ إلى الطريؽ األمثؿ لحؿ القضية الفمسطينية  ,فكؿ منيا ليا حججيا

كمبرراتيا الفكرية التي ترل مف خبلليا بأنيا األصكب كاألقدر عمى الكصكؿ إلى األىداؼ ,كتحقيؽ كافة
التطمعات التي يصبك إلييا الشعب الفمسطيني .كتسعى ىذه الدارسة اإلجابة عف تساؤؿ رئيس :ما هو
تيثير إشكالية الوطني واإلسالمي في الفكر السياسي الفمسطيني عمى القضية الفمسطينية؟
كيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس تساؤالت فرعية:
 -1ما ىي جذكر كمحددات الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني كأىـ الفصائؿ كالحركات
الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية المعاصرة ؟

 -2ما ىي الفركؽ الفكرية كاأليديكلكجية بيف الفكر السياسي الكطني كالفكر السياسي اإلسبلمي حكؿ
مفيكـ اليكية كالدكلة في الفكر السياسي الفمسطيني؟

 -3كيؼ بمكرت الفصائؿ كالحركات السياسية الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية أفكارىا صكب التكتيكي
كاالستراتيجي في فيميا لمتسكية كالمقاكمة لمكصكؿ إلى تحقيؽ أىدافيا؟

 -4ما ىي تداعيات اإلشكالية عمى القضية الفمسطينية عمى المستكم الكطني كالعربي كالدكلي؟

ثالثاً -أهمية الدراسة:

لكؿ دراسة عممية أىميتيا التي تحث الباحث عمى إجرائيا ,كسبر أغكارىا في محاكلة منو لئلجابة

عمى عدد مف التساؤالت التي تعتبر محك انر لدراستو ,كتكمف أىمية الدراسة النظرية في المكضكع الذم

تناقشو ,كىك إشكالية الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي الفمسطيني ,كأثرىا عمى القضية

الفمسطينية ,وليذه الدراسة أىمية ككنيا:

 -1تتناكؿ نشأة كظركؼ التككيف لمحركات الكطنية كاإلسبلمية في الفكر السياسي الفمسطيني.
 -2تكضح جذكر التيارات الفكرية المختمفة في الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني.

 -3تقدـ لمقارئ تطكر الفكر السياسي الفمسطيني لمحركات الكطنية كاإلسبلمية عبر مراحمو المختمفة.

 -4تقدـ مقارنة كاضحة بيف مرتكزات الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي

الفمسطيني.
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 -5تحدد الدراسة مكقؼ الحركات الكطنية كاإلسبلمية مف قضايا الصراع الكبرل مع االحتبلؿ
اإلسرائيمي.

 -6تشكؿ إسيامان كاضاف نة جديدة لممكتبات العربية التي تفتقر إلى مثؿ ىذه األبحاث ,فيي تغطي فترة
تاريخية حديثة لـ تفرد بالدراسة بشكؿ عميؽ مف قبؿ.
 -7دراسة عممية كأكاديمية بحيث يتـ االستفادة منيا ,خاص نة أف مكضكع الدراسة مرتبط بمستقبؿ

القضية الفمسطينية ,كذلؾ لتناكليا فترة زمنية معاصرة كميمة لمفكر السياسي الفمسطيني ,كىي ما بيف
عامي (1987ـ  2014 -ـ).

رابعاً -أهداف الدراسة:

تحاكؿ ىذه الدراسة تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ:
 -1التعرض لمدكر السياسي لمفصائؿ كالحركات الكطنية كاإلسبلمية في السياؽ المعقد التي تتحرؾ فيو,
كالمؤثرات الخارجية كأثر ذلؾ عمى تكجياتيا.

 -2الكشؼ عف مدل كاقعية األىداؼ كانسجاميا مع المعطيات اإلقميمية كالدكلية لدل الفكريف الكطني
كاإلسبلمي.

 -3رصد كتحميؿ إرىاصات التحكؿ كالتطكر كاالنتقاؿ الذم مرت بيا أفكار الفصائؿ كالحركات الكطنية
كاإلسبلمية في مساراتيا الفكرية السياسية.

 -4تحميؿ الفكر السياسي الذم تقكـ عميو الفصائؿ كالحركات الكطنية كاإلسبلمية في رؤيتيا لحؿ
القضية الفمسطينية.

 -5معرفة ما أنتجتو إشكالية الفكر الكطني كاإلسبلمي مف آثار سمبية عمى القضية الفمسطينية.
 -6معرفة أىـ المرتكزات التي يقكـ عمييا الفكر الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي الفمسطيني.

 -7معرفة نقاط االلتقاء كالتباعد بيف الفكر السياسي الكطني كالفكر السياسي اإلسبلمي عمى صعيد
القضية الفمسطينية.

 -8معرفة أم الفكريف أنجع في الكصكؿ إلى الحقكؽ الفمسطينية كأييما أكثر كاقعية في التعاطي مع
المتغيرات الداخمية كالخارجية المتعمقة بالقضية الفمسطينية.

خامساً -منهجية الدراسة:

بناء عمى طبيعة الدراسة فإف الباحث اعتمد في دراستو عمى استخداـ "المنهج التاريخي" عبر تكظيؼ
ن
الكثائؽ كضبط تسمسؿ األحداث ,كمعرفة المكاقؼ حسب التطكر الزمني كفي التدقيؽ بمصادر المعمكمات,
كما اعتمدت الدراسة عمى "المنهج الوصفي التحميمي" في تحميؿ المعمكمات كالكقائع بشكؿ تكاممي بيف

المنيجيف ,نظ نار ألىمية البعد التاريخي لمدراسة كالبعد السياسي المعاصر ليا ,كتـ االستعانة ب ػ"المنهج
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المقارن" لمكقكؼ عمى الفركؽ بيف المرتكزات الفكرية لدل الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي
الفمسطيني ,كما تـ استخداـ " أداة المقابمة " إلجراء المقاءات كالمقاببلت مع النخب السياسية المعاصرة
لتكضيح بعض المفاىيـ اإلشكالية التي تتبناىا الفصائؿ كالحركات الكطنية كاإلسبلمية السياسية

الفمسطينية.

سادساً -مصطمحات الدراسة:
 اإلشكالية :مصطمح اإلشكالية مف الكممات المكلكدة في المغة العربية ,كىي ترجمة مكافقة لكممة
) (Problematicفإف جذرىا العربي يحمؿ جانبنا أساسينا مف معناىا االصطبلحي ,يقاؿ أشكؿ عميو األمر

بمعنى اختمط كالتبس ,كىذا مظير مف مظاىر المعنى االصطبلحي لمكممة) :كلكنو مظير فقط ( كأف

اإلشكالية في االصطبلح المعاصر منظكمة مف العبلقات التي تنسجيا داخؿ فكر معيف ) :فكر فرد أك فكر
جماعة) تتخمميا مشاكؿ عديدة مترابطة ,ال تتكفر إمكانية حميا منفردة كال تقبؿ الحؿ مف الناحية النظرية إال

في إطار حؿ عاـ يشمميا جميعنا .بمعنى آخر إف اإلشكالية ىي النظرية التي لـ تتكفر إمكانية صياغتيا فيي

تكتر ,كنزكع نحك النظرية باتجاه االستقرار الفكرم (عكدة ,2011 ,ص .)43

 الفكر السياسي :يقصد بو البنياف الفكرم المجرد المرتبط بتصكير كتفسير الكجكد السياسي ,كبذلؾ تككف
األفكار السياسية عبارة عف تصكر عقبلني لمظاىرة السياسية ,كتمثؿ صكرة الظاىرة السياسية كما يتخيميا

اء أكاف فرديان أـ جماعيان ,كتختمؼ عف ككنيا
اإلنساف في مختمؼ األزمنة كاألمكنة ,كأنيا تقكـ عمى التأمؿ سك ن
لدرسة كتصكر ماضي
كاقع قائـ (باكر ,2008 ,ص ,)76كما يعتبر الفكر السياسي بمثابة إطار نظرم شامؿ ا

كحاضر كمستقبؿ الظاىرة السياسية ,يتناكؿ مختمؼ قضايا الفكر السياسي ,كتندرج الفمسفة السياسية تحت
إطار مكضكعات الفكر السياسي (عمي ,1998 ,ص.)185

 الفكر السياسي الفمسطيني :قدـ المفكر العربي عبد اإللو بمقزيز تعريفنا خاصنا لمفكر السياسي

الفمسطيني فقد عرفو بأنو " :ذلؾ اإلنتاج الذم ارتبط بالعمؿ السياسي كبالحركة الكطنية الفمسطينية
الحديثة ,كأتى يجيب عف جممة المعضبلت التي طرحتيا تجربة النضاؿ الكطني الفمسطيني ,خبلؿ العقكد

الماضية ,كىك أيضنا ,اإلنتاج الفكرم األكاديمي أك الجامعي الذم تقدمو نخبة مميزة مف الباحثيف
الفمسطينييف في الداخؿ الفمسطيني ,كفي الجكار العربي ,كفي المياجر عمى امتداد العالـ ,كالذم تدكر

مكضكعاتو حكؿ قضايا عديدة ليست جميعيا عمى صمة بقضية فمسطيف كالصراع العربي – الصييكني,

فيك الفكر الذم يؤسس لرؤية استراتيجية لمعمؿ الكطني كيرسـ لو االستراتيجيات ,كيزكد الممارسات

النضالية بأجكبة عف اإلشكاليات التي تطرحيا تجربتيا الميدانية" (بمقزيز ,2006 ,ص .)60:59كالفكر
السياسي الفمسطيني المقصكد ىنا " :ىك الفكر الذم ابتدعتو كأنتجتو مؤسسات كتنظيمات سياسية في

األساس ,أك مفكركف كقفكا عمى رأس ىذه المؤسسات أك ميدكا الطريؽ أماـ نشكئيا كصاركا مرشديف,
عمى مستكل الفكر ليا" (الشريؼ ,1995 ,ص.)12
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 البراغماتية :مذىب فمسفي – سياسي ,يعتبر نجاح العمؿ ىك المعيار الكحيد لمحقيقة ,فالسياسي
يدعي دائمنا أنو يتصرؼ ,كيعمؿ مف خبلؿ النظر إلى النتائج العممية المثمرة التي
البرغماتي( :الذرائعي) ٌ
قد يؤدم إلييا ق ارره ,كىك ال يتخذ ق ارره بكحي مف فكرة أك أيديكلكجية سياسية محددة ,بؿ مف خبلؿ أخذه
بعيف االعتبار لمنتيجة العممية المنشكدة (الكيالي ,ج ,1979 ,2ص.)767

 حركات اإلسالم السياسي :حركات اإلسبلـ السياسي ىي الحركات التي تؤمف بشمكلية اإلسبلـ,
كضركرة تطبيقو في مناحي الحياة مجتمعة ,مف خبلؿ المؤسسات القائمة ,بحيث ينعكس إيمانيا عمى
نشاطاتيا عمى األرض (الشكبكي ,2007 ,ص .)26

 القطرية :ىي نزعة االنتماء الشعكرم كالبلشعكرم عمى حد سكاء ,إلى قطر بعينو مف األقطار العربية,
بما يتعارض مع النزعة القكمية التي تفترض االنتماء إلى الكطف العربي بجممة أقطاره .كالقطرية بمعنى
مف المعاني ,إفراز لمتجزئة السياسية في الكطف العربي كتكريس ليا في آف كاحد معان ,كتتفاكت في الدرجة

بيف االنتماء البلشعكرم أك العفكم إلى الكياف القطرم باعتباره أم نار كاقعنا ,كبيف االنتماء الشعكرم أك
القصدم الذم يعبر عف نفسو بأيديكلكجيا معمنة تدخؿ في عداء سافر أك مبطف مع النزعة القكمية العربية

(الكيالي ,1979 ,ص.)224

 الوطنية " :ىي مصطمح مرتبط بالنضاؿ ضد االستعمار ,لكف معناه في السياؽ الفمسطيني بحاجة إلى
تدقيؽ ,كخصكصنا مف حيث التمييز بينيا كبيف القكمية العربية مف ناحية ,كالمقارنة بينيا ,كبيف الكطنيات
القطرية العربية مف جية أخرل " (صايغ ,1997 ,ص ,)7فالحالة الفمسطينية تختمؼ عف محيطيا العربي

حيث ترتبط اإلشكالية في الكضع الفمسطيني بكجكد االحتبلؿ الصييكني الذم يسعى جاىدنا كمنذ قدكمو

إلى فمسطيف ,لطمس اليكية الفمسطينية كانكار كجكدىا عمى ىذه األرض ,إال أف الركاية الفمسطينية لدل
الفمسطينييف تؤكد عمى الكجكد الفمسطيني ,كعمى أف اليكية الفمسطينية جذكرىا ممتدان في عمؽ التاريخ.

كتبقى الكطنية ظاىرة مجزأة كمشركطة بظكاىر أخرل ,فيي تستمد خصائص تككينيا مف خصائص

تا ريخية كثقافية محددة ,غير أف الخصائص ليست سمات أساسية أزلية ,كال يمكف فيـ أىميتيا فيمنا
صحيحان إال مف خبلؿ تضافر معيف لعكامؿ اجتماعية كسياسية كمؤسسية .كعميو فإف التعريؼ السابؽ

يصعب انطباقو عمى الحالة الفمسطينية ,بسبب عدـ قياـ دكلة فمسطينية أك كياف فمسطيني سياسي مستقؿ

أك ذك سيادة ,إضاف نة إلى فقداف بعض األسس كالخصائص االجتماعية كالثقافية المشتركة بسبب تشتت,
كتكزع الفمسطينييف عمى عدد مف التجمعات داخؿ فمسطيف المحتمة كخارجيا (صايغ ,1997 ,ص.)8-7

 حق العودة :ىك حؽ أساسي مف حقكؽ الشعب الفمسطيني ,كفي الميثاؽ العالمي لحقكؽ اإلنساف ,كىك
شرط لقبكؿ عضكية( :إسرائيؿ) في ىيئة األمـ المتحدة عاـ (1949ـ) ,كمف مبادئ القرار ()194

(المسيرم ,2003 ,ص.)240
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 البرنامج السياسي المرحمي :ىك البرنامج السياسي الذم تبنتو منظمة التحرير الفمسطينية في الدكرة
الثانية عشرة لممجمس الكطني الفمسطيني عاـ (1974ـ) ,كيتضمف عشر نقاط ,أىميا ضركرة تأسيس
سمطة كطنية فمسطينية عمى أية أرض فمسطينية يندحر عنيا االحتبلؿ الصييكني (حمداف,2010 ,

ص.)486

 اقنتفاضة الفمسطينية عام (1987م) :شكؿ مف أشكاؿ المقاكمة الشعبية التي ابتكرىا الفمسطينيكف
ضد الكجكد( :اإلسرائيمي) في  8كانكف أكؿ /ديسمبر عاـ (1987ـ) ,كتقكـ عمى المظاىرات كالمقاطعة

لمبضائع( :اإلسرائيمية) كالعصياف المدني كالمكاجية اليكمية مع الجيش( :اإلسرائيمي) داخؿ مناطؽ الضفة
الغربية كقطاع غزة (محمكدم ,2010 ,ص .)29كقد حاكؿ بعض الكتاب إسقاطيا كاحبلؿ كممة ثكرة محميا,

إال أنيا بقيت الكصؼ المناسب لما حدث في القدس كالضفة الغربية كقطاع غزة عاـ (1987ـ) (المسيرم,

 ,2003ص.)258

 التسوية السياسية :ىي التكفيؽ بيف مكاقؼ كأطراؼ الصراع كميان أك جزئيان طبقان لميزاف القكل لحظة
التكفيؽ ىذه ,فالتسكية السياسية بيف طرفيف أك دكلتيف ,تعني ببساطة أف النزاع قد يسكل ,كذلؾ عندما

بل تـ التكصؿ إليو ,كتتكقؼ ىذه األطراؼ عف تقديـ كجيات
تقبؿ األطراؼ المتنازعة سممنا أك قص نار ح ن

النظر المتعارضة (عبد الكافي ,2005 ,ص.)102

 اتفاقية أوسمو :ىي أكؿ اتفاقية رسمية مباشرة بيف( :إسرائيؿ) ممثمةن بكزير خارجيتيا آنذاؾ شمعكف

بيرز ,كم نظمة التحرير الفمسطينية ,ممثمة بأميف سر المجنة التنفيذية " محمكد عباس " ,التي تـ تكقيعيا
في  13أيمكؿ /سبتمبر عاـ (1993ـ) ,كتنص االتفاقية عمى إقامة سمطة حككمة ذاتية انتقالية فمسطينية:

(أصبحت تعرؼ فيما بعد بالسمطة الفمسطينية) ,كمجمس تشريعي منتخب لمشعب الفمسطيني ,في القدس

كالضفة الغربية كقطاع غزة ,لفترة انتقالية ال تتجاكز الخمس سنكات (المبحكح ,2010 ,ص.)14

سابعاً -حدود الدراسة:
تمت الدراسة في سياؽ ثبلثة حدكد ىي:
احتد
 الحد الزماني :تناكلت الدراسة الفترة الزمنية ما بيف عامي ( 1987إلى 2014ـ) تمؾ الفترة التي ٌ
فييا الخبلفات بيف الفكر السياسي الكطني كالفكر السياسي اإلسبلمي عمى إثر ظيكر حركة( :حماس)
فكر منافسان لفكر الحركات
حاممةن الفكر السياسي اإلسبلمي عمى الخارطة السياسية الفمسطينية لتبمكر نا

الكطنية عمى الساحة الفمسطينية ,لكن هذا ال يمنع من العودة إلى الجذور التاريخية عنذ الحذيث عف جذكر

الفكر الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني.

 الحد المكاني :تناكؿ الباحث دراسة إشكالية الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي الفمسطيني في
فمسطيف التاريخية كمحيطيا الجغرافي ,كذلؾ ألف الدراسة تناكلت انعكاس تأثير الفكريف عمى الداخؿ

كالخارج الفمسطيني.
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 الحد الموضوعي :تناكؿ الباحث دراسة إشكالية الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي الفمسطيني,
كأثره عمى القضية الفمسطينية كذلؾ منذ عاـ (1987ـ) كالذم انطمقت فيو انتفاضة الحجارة ,كبداية ظيكر

التيار اإلسبلمي في داخؿ إطار الفكر السياسي الفمسطيني ,كتنتيي حدكد الدراسة في عاـ (2014ـ)
كالتي مازالت تشيد فيو الساحة الفمسطينية شدة في التنافس كالصراع لمسيطرة عمى القرار الفمسطيني بيف

برنامج الفكر السياسي الكطني كالفكر السياسي اإلسبلمي.

ثامناً -الدراسات السابقة:
تعتمد ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة ,كالتي تبحث في الفكر الكطني كاإلسبلمي

السياسي الفمسطيني ,لبلستفادة منيا في الدراسة كالتالي:

 -1دراسة منصور أحمد أبو كريم ،الموسومة بث " تطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي الوطني
الفمسطيني( :حركة فتح نموذجاً) ،قسم العموم السياسية ،جامعة األزهر2016 ،م ،أطروحة ماجستير
غير منشورة.

تناكلت ىذه الدراسة أشكاؿ كأساليب المقاكمة الفمسطينية ضد االحتبلؿ البريطاني كالمشركع
الصييكني في فمسطيف منذ العاـ (1917ـ) كحتى نكبة عاـ (1948ـ) ,كناقشت مفيكـ المقاكمة لدل

منظمة التحرير كفصائميا ,كركزت عمى مفيكـ المقاكمة لدل حركة( :فتح) ,كأكضحت الدراسة عكامؿ

االتفاؽ كاالختبلؼ حكؿ مفيكـ المقاكمة داخؿ إطار الفكر السياسي الكطني ,كبينت كيؼ تطكر مفيكـ

المقاكمة كأصبح أكثر شمكلي نة مف السابؽ ,حيث أصبح يضـ النضاؿ السياسي كالدبمكماسي كالمقاكمة
الشعبية كالمقاطعة االقتصادية كالثقافية ,باإلضافة لمكفاح المسمح .كتكقفت الدراسة عند أبرز المحطات

األثر عمى
التي شيدت تحكالت في الفكر السياسي الفمسطيني ,كبينت أىـ المتغيرات الدكلية التي كاف ليا ي
منظمة التحرير كحركة( :فتح) في القبكؿ بعممية التسكية السياسية كفؽ ق اررات الشرعية الدكلية ,التي كانت

اتفاقية أكسمك أحد نتائجيا .كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا ,أف مفيكـ المقاكمة في
الفكر السياسي الكطني الفمسطيني تطكر كأصبح أكثر شمكلي نة ,بعد ما كاف يركز عمى الكفاح المسمح
ككسيمة رئيس ة ,فأصبح يشمؿ النضاؿ السياسي كالدبمكماسي كالمقاكمة الشعبية كالمقاطعة االقتصادية

كالثقافية كاأل كاديمية ,كمفيكـ جامع لممقاكمة الفمسطينية مع عدـ التفريط بالمقاكمة المسمحة كحؽ مف
حقكؽ الشعب الفمسطيني الكاقع تحت االحتبلؿ( :اإلسرائيمي).

 -2دراسة عماد مخيمر ،الموسومة بث " ممارسة السمطة والفعل الثوري دراسة مقارنة (حركة فتح
وحركة حماس) ،قسم العموم السياسية ،جامعة األزهر2013 ،م ،أطروحة ماجستير غير منشورة.

تناكلت ىذه الدراسة طبيعة العبلقة بيف ممارسة السمطة كالفعؿ الثكرم ,كذلؾ مف خبلؿ عقد مقارنة

بيف تجربتي حركتي( :فتح كحماس) في الفعؿ الثكرم كممارسة السمطة ,كمدل انعكاس تأثير ممارسة
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السمطة ,كالفعؿ الثكرم عمى النظاـ السياسي كالمشركع الكطني الفمسطيني كالقضية الفمسطينية برمتيا,
كذلؾ في الفترة مف عاـ (1965ـ) إلى عاـ (2012ـ) ,كسعت الدراسة إلى تتبع جذكر القضية الفمسطينية
مف زاكية تطكر السمطة كالفعؿ الثكرم في تحقيؽ األىداؼ الكطنية ,كالتكضيح بأف القضية الفمسطينية ىي

أعقد مف مجرد سمطة تمارس تحت كصايا االحتبلؿ ,أك فعؿ ثكرم ييدؼ لمتحرر الكطني بدكف منيجية

تكجيو .كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف أىميا أف ممارسة السمطة أدت إلى حدكث تراجع في الفعؿ
الثكرم ,إضافة إلى أف القضية الفمسطينية ما زالت بحاجة إلى فعؿ ثكرم أكثر منو إلى ممارسة سمطة

مقيدة بقيكد االتفاقيات مع االحتبلؿ ,إضاف نة إلى نتائج أيخرل تتعمؽ بنفس السياؽ.
 -3دراسة نعمان عبد الهادي فيصل ،الموسومة بث " اقنقسام الفمسطيني في عهد اقنتداب البريطاني
وفي ظل السمطة الوطنية الفمسطينية (دراسة مقارنة) ،قسم العموم السياسية ،جامعة األزهر2012 ،م،

أطروحة ماجستير غير منشورة.
تناكلت ىذه الدراسة تحميؿ جذكر كأسباب االنقساـ الفمسطيني مف خبلؿ المقارنة بيف االنقساـ داخؿ

الحركة الكطنية الكليدة آنذاؾ في عيد االنتداب البريطاني ,كالذم أخذ طابعنا عائمينا؛ بيف عائمتي الحسيني
كالنشاشيبي ,عمى أرضية المكقؼ مف االنتداب أك بسبب تنافس عمى مكاقع السمطة كالنفكذ .كبيف االنقساـ

الذم حدث في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية ,بيف حركتي( :فتح كحماس) ,كالذم أخذ طابعان سياسينا

نتيجة الخبلؼ بيف رؤيتيف متناقضتيف إحداىما تمثؿ مشركعان كطنيان بقيادة حركة( :فتح) ,كأخرل تمثؿ
مشركعنا إسبلمينا بقيادة حركة( :حماس) ,ككذلؾ بسب المكقؼ مف االحتبلؿ اإلسرائيمي كأسمكب التعامؿ

معو.

كتقكـ ىذه الدراسة عمى تكصيؼ كتحميؿ تداعيات االنقساـ الداخمية كالخارجية ,التي تركت آثا نار سمبية

كانعكاسات خطيرة عمى المشركع الكطني برمتو ,كتقدـ الدراسة مقارنة حكؿ أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف

االنقساميف.

كقد خم صت الدراسة إلى تقديـ مجمكعة أفكار كتكصيات عممية لبناء نظاـ سياسي فمسطيني محصف مف

االنقساـ بمشاركة كؿ القكل كالتنظيمات كمؤسسات المجتمع المدني ,مف خبلؿ استعادة قراءة التاريخ

خاصة الفترة الزمنية السابقة ,كدعكة األطراؼ الفمسطينية كافة إلى ردـ ىكة الخبلؼ ,كأف تككف المصالحة
حقيقية تشمؿ التصالح في الرؤل كاألىداؼ كاالستراتيجيات كالمكاقؼ ,كاالتفاؽ عمى برنامج سياسي مكحد.
 -4دراسة خالد خميل الشيخ عبد اهلل ،الموسومة بثث "مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفمسطيني
المعاصر(2012-1988م)" ،قسم العموم السياسية ،جامعة األزهر2012 ،م ،أطروحة ماجستير غير
منشورة.

تناكلت ىذه الدراسة مراحؿ تطكر الشخصية الكطنية الفمسطينية ,كالعكامؿ الذاتية كالمكضكعية التي
ابتداء مف الدكلة الكاممة,
أثرت فييا ,فقد ناقشت مراحؿ تطكر الفكر السياسي الفمسطيني لمفيكـ الدكلة
ن
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كرفض قرار التقسيـ رقـ ( )181عاـ (1947ـ) ,مرك نار بالدكلة الديمقراطية متعددة القكميات كالديانات ,ثـ

البرنامج السياسي المرحمي لمنظمة التحرير الفمسطينية عاـ (1974ـ) ,كاقامة الدكلة الفمسطينية عمى أم

جزء يتـ تحريره مف أرض فمسطيف ,ثـ جاء التحكؿ السياسي اآلخر بإعبلف االستقبلؿ عاـ (1988ـ),

كاعبلف دكلة المنفى ,كأخي انر مشركع التسكية السياسية كرؤية حؿ الدكلتيف .كخمصت الدراسة إلى مجمكعة
مف النتائج أىميا ,أف ىناؾ عبلقةن بيف التعددية الفصائمية كالبرامج السياسية الفمسطينية ,كبيف تعدد مفيكـ

يبؽ عمى كتيرة كاحدة طكاؿ سنيف النضاؿ الفمسطيني ,بؿ
الدكلة في الفكر السياسي الفمسطيني الذم لـ ى
شيد تطكرات مختمفة عبر مسيرة النضاؿ الفمسطيني ,كانت ىذه التطكرات انعكاس طبيعي لمجمكعة مف
العكامؿ الذاتية كالمكضكعية ,التي عصفت بالقضية الفمسطينية.

 -5دراسة عواد جميل عودة ،الموسومة بثث " إشكالية العالقة بين حركة "فتح" وحركة "حماس" وأثرها

عمى عممية التحول الديمقراطي في فمسطين (2010-2004م) " ،قسم التخطيط والتنمية ،جامعة

النجاح2011 ،م ،أطروحة ماجستير غير منشورة.
تناكلت الدراسة شرح كسرد لعممية التحكؿ الديمقراطي في فمسطيف كمكقعيا في النظاـ السياسي بدءنا

انتياء بالسمطة الكطنية الفمسطينية ,كذلؾ مف خبلؿ استعراض مراحؿ التطكر
بمنظمة التحرير الفمسطينية ك ن
التي مرت بيا التجربة الديمقراطية في فمسطيف ,كقد ناقشت الدراسة إشكالية العبلقة بيف حركتي( :فتح
كحماس) مف خبلؿ استعراض المبادئ كاألىداؼ كالمنطمقات الفكرية لكبل الحركتيف ,كنظرتيما إلدارة

الصراع مع االحتبلؿ( :اإلسرائيمي) مرك نار بنشأة كتاريخ كؿ منيما ,كطبيعة العبلقة التي جمعت الحركتيف
ال لمرحمة النزاع كاالقتتاؿ
عمى مدل تاريخ نضاليما ,كمحطات التعاكف كالتنسيؽ ,كالتنافس كالصراع ,كصك ن

كاالنقساـ الحاصؿ؛ ثـ تناكلت أثر االنقساـ عمى المؤسسات الدستكرية كالمؤسسات الفاعمة في النظاـ

السياسي .كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا أف المشكمة بيف حركتي( :فتح كحماس)
ليست بالجديدة كتعكد جذكرىا إلى تأسيس كنشأة الحركتيف ,كأف كجكد االختبلؼ بيف البرامج كاألسمكب

كاألىداؼ كاف محكر ىذه الخبلفات ,كأف تطكر الخبلفات بيف الحركتيف كاف لجممة مف األسباب الداخمية

كعمى رأسيا االحتبلؿ كممارساتو ,كأطراؼ دكلية كعربية ساىمت في ازدياد التكتر بيف الحركتيف لدرجة
عالية  ,كأكصت الدراسة بضركرة االتفاؽ عمى برنامج كطني شامؿ ,يتبنى الخيار الديمقراطي ,كيؤمف
بالتعددية كالمشاركة السياسية كالتداكؿ السممي لمسمطة ,كالذم بدكره يقكد إلى تحقيؽ االستقرار األمني

كالسياسي ,كتطكر المجتمع الفمسطيني.

 -6دراسة وائل عبد الحميد المبحوح ،الموسومة بثث " المعارضة في الفكر السياسي لحركة (حماس)

(2006-1994م) " ،قسم الشرق األوسط ،جامعة األزهر2010 ،م ،أطروحة غير منشورة.

تناكلت الدراسة التعرؼ إلى مفيكـ المعارضة في الفكر السياسي بشكؿ عاـ ,كفي الفكر السياسي
لحركة المقاكمة اإلسبلمية( :حماس) بشكؿ خاص ,كمحاكلة تصنيؼ حركة( :حماس) استنادنا إلى ىذا
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المفيكـ ,كتحميؿ تطكر مكقؼ حركة المقاكمة اإلسبلمية( :حماس) مف منظمة التحرير الفمسطينية ,كعرض
رؤيتيا لتطكير المنظمة ,إضاف نة إلى تحميؿ مكقؼ حركة المقاكمة اإلسبلمية( :حماس) مف اتفاقية أكسمك

كاالتفاقيات التي تمتيا ,كلماذا عارضت حركة( :حماس) ىذه االتفاقيات؟ ككيؼ عارضتيا؟ ,ككيؼ أدارت
حركة( :حماس) العبلقة مع السمطة في ضكء فيميا لممعارضة؟ ,ككيؼ عارضت حركة( :حماس)

االنتخابات الفمسطينية األكلى عاـ (1996ـ) كلـ قاطعتيا؟ ككيؼ شاركت في االنتخابات التشريعية الثانية

(2006ـ) ،ثـ ناقشت عرض كتحميؿ المتغيرات السياسية الداخمية التي أثرت عمى مكقؼ الحركة .كقد
خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا ,أنو ال يمكف قياس تجربة حركة( :حماس) عمى أم

مف التجارب اإلسبلمية األخرل عمى اعتبار أف تمؾ التجارب كانت ضمف إطار دكلة مستقمة معمكمة

العديد مف المتغيرات السياسية الداخمية ,كالخارجية
الحدكد كمحددة النظاـ ,كال تخضع الحتبلؿ ,كأف ىناؾ
ى
التي صاغت مف جديد رؤية الحركة تجاه العديد مف القضايا السياسية ,كعمى رأسيا مسألة المشاركة في
العممية السياسية كدخكؿ االنتخابات التشريعية ,كلعؿ أىـ ىذه المتغيرات ىي انتفاضة األقصى عاـ

(2000ـ) ,كأحداث  11أيمكؿ /سبتمبر عاـ (2001ـ) ,كمشركع الشرؽ األكسط الكبير الذم طرحتو
اإلدارة األمريكية عاـ (2004ـ) ,كاعادة انتشار القكات( :اإلسرائيمية) خارج قطاع غزة عاـ (2005ـ).

7- Study of Rajnaara Akhtar. The Palestinian Nakba 1948 – 2008, 60 Years
of Catastrophe, Puplished by Friends of Al-Aqsa, Leicester, United
Kingdom, 2008.
دراسة راجنارا أختار .الموسومة بث " النكبة الفمسطينية  60( 2008 – 1948عاماً من النكبة) "

أصدقاء األقصى ،ليستر ،بريطانيا2008 ،م.

تناكلت الدراسة شرح عف قرار تقسيـ فمسطيف رقـ ( )181لعاـ (1947ـ) ,كالمذابح التي تعرض ليا
الشعب الفمسطيني عاـ (1948ـ) ,كحؽ عكدة البلجئيف ,كميبلد الحركات السياسية الفمسطينية ,كعمى

رأسيا حركة( :فتح) كمنظمة التحرير الفمسطينية ,كأثر حرب عاـ (1967ـ) ,كق اررات ىيئة األمـ المتحدة
بشأف القضية الفمسطينية ,كاجتياح( :إسرائيؿ) لمبناف ,كخركج قكات منظمة التحرير مف لبناف التي أدت

إلى تشتت الثكرة الفمسطينية خارج فمسطيف ,ثـ ركزت الدراسة عمى االنتفاضة الفمسطينية التي أدت إلى

ظيكر حركة المقاكمة اإلسبلمية( :حماس) ,كانتيت بتكقيع منظمة التحرير الفمسطينية التفاقية أكسمك,
كخمصت الدراسة إلى أف الدكلة الفمسطينية ستككف دكلة غير قابمة لمحياة بسبب المكانع كالحكاجز:

(اإلسرائيمية) كالجدار العازؿ ,كأف الحؿ يكمف في حؿ الدكلة الكاحدة كعيش المكاطنيف( :الفمسطينييف

كاإلسرائيمييف) جنبان إلى جنب في سبلـ ,في دكلة ديمقراطية مع تطبيؽ المساكاة في الحقكؽ ,فعمى الرغـ

مف أف( :إسرائيؿ) تفتخر ب أنيا الدكلة الديمقراطية الكحيدة في منطقة الشرؽ األكسط ,إال أننا نجد خبلؿ
السنكات الستكف الماضية قد أساءت بحؽ الشعب الفمسطيني ,كانتيكت حقكؽ اإلنساف كمبادئ القانكف

الدكلي العاـ ,كحجتيا في ذلؾ بأف الشعب الفمسطيني ال يريد السبلـ ,كيسعى إلى تدمير( :إسرائيؿ),
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كأ كدت الدراسة عمى ضركرة قياـ المجتمع الدكلي بالضغط عمى الجانبيف عمى قدـ المساكاة ,كبحيادية
مطمقة مف أجؿ حؿ الصراع( :الفمسطيني– اإلسرائيمي) ,كتحقيؽ السبلـ في نياية المطاؼ لجميع دكؿ

المنطقة.

 -8دراسة زهير إبراهيم المصري .الموسومة بث " اتجاهات الفكر السياسي الفمسطيني بين الكفاح
المسمح والتسوية " ،مكتبة اليازجي ،غزة2008 ،م.

تناكؿ الكاتب في ىذه الدراسة كؿ الظركؼ المكضكعية المؤثرة في تطكر الفكر السياسي الفمسطيني,

كتحكلو مف الكفاح المسمح إلى النضاؿ السياسي ,كمراحؿ ىذا التحكؿ الذم ط أر عمى مسار النضاؿ

الفمسطيني  ,كما رصدت الدراسة التطكر الذم حدث في الفكر السياسي الفمسطيني مف خبلؿ ق اررات
المجمس الكطني في دكراتو المتعاقبة ,كمناقشة ىذا التطكر ,كتبدأ الدراسة مف عاـ (1978ـ) ,حيث شيد

الفكر السياسي الفمسطيني استمرار الكفاح المسمح ,ثـ مزاكجة ىذا الكفاح مع النضاؿ السياسي ,كتنتيي

الدراسة عند عاـ (1991ـ) ,عندما حدث منعطؼ تاريخي خطير في الفكر السياسي الفمسطيني في
مشاركة قيادة منظمة التحرير الفمسطينية في مؤتمر مدريد لمسبلـ ,ككضحت الدراسة الجذكر التاريخية

التجاىات الفكر السياسي الفمسطيني حتى عاـ (1977ـ) ,كتطكر المكقؼ كالخبلفات السياسية الفمسطينية
بعد تكقيع اتفاقية كامب ديفيد (1978ـ) ,كاتجاىات الفكر السياسي الفمسطيني في أعقاب االجتياح

(اإلسرائيمي) لمبناف عاـ (1982ـ) ,كبركز تيار اإلسبلـ السياسي في الضفة الغربية كقطاع غزة ,كأثر

انتفاضة عاـ (1987ـ) عمى الفكر السياسي الفمسطيني ,كالمكقؼ الفمسطيني تجاه مؤتمر مدريد لمسبلـ,
كخمصت الدراسة إلى أف رفض( :إسرائيؿ) االعتراؼ بالحؽ الفمسطيني عمى قاعدة الشرعية الدكلية,

كالتكصؿ إلى حؿ عادؿ كشامؿ لمقضية الفمسطينية يعيد كؿ األرض المحتمة عاـ (1967ـ) إلى أصحابيا

سيكلد رفضنا فمسطينيان كعربيان.
 -9دراسة هيثم عبد الرحمن ثابت ،الموسومة بث" التحوقت اقستراتيجية في الفكر السياسي الفمسطيني

(2000-1993م)" ،قسم العموم السياسية ،جامعة القدس 2008 ،م ،أطروحة ماجستير غير منشورة.

تناكلت الدراسة التحكالت االستراتيجية في الفكر السياسي الفمسطيني منذ التكقيع عمى اتفاقية أكسمك عاـ

(1993ـ) ,كحتى انتفاضة األقصى عاـ (2000ـ) ,لما ليذه الفترة مف أثر في التطكر السريع عمى الفكر
السياسي الفمسطيني ,كبركز قكل سياسية فمسطينية لكؿ منيا فكرىا الخاص ,كاستراتيجيتيا كمفاىيميا عف

النضاؿ كالتحرر ,كبناء الكطف مما أفرز الكثير مف التناقضات في الفكر السياسي الفمسطيني لدل الكثير مف
قيادات تمؾ القكل ,كاستطاع الباحث أف يتعرؼ إلى بعض عناصر كأسباب التحكؿ في الفكر السياسي

الفمسطيني .كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج ,أىميا أف المتغيرات الدكلية كاإلقميمية لعبت
دك نار ميمنا في تحكؿ قيادة منظمة التحرير الفمسطينية نحك الحؿ السممي ,كأف كجكد سمطة كطنية

فمسطينية ,كنظاـ سياسي فمسطيني مستقؿ أدل إلى خمؽ نكع مف االستقرار كالسيادة الفمسطينية ,كبأف
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حركة( :حماس) لم تستمر في رفضيا لمشروع السمطة الوطنية الفمسطينية حينما شاركت في انتخابات
عام (6002م) ،وأوصت الدراسة بإصالح منظمة التحرير الفمسطينية ،والذي يجب أن يكون وفق برنامج
وطني متفق عميو بين جميع الفصائل الفمسطينية ،واعتماد خيار السالم كحل تكتيكي في ىذه المرحمة،

واسناد الوفد الفمسطيني المفاوض بالخبرات في كافة المجاالت.
-01

دراسة إبراهيم أبراش ،الموس ومة بـ " الدولة الفمسطينية في المواثيق الفمسطينية (الميثاق

الوطني ومقررات المجالس الوطنية الفمسطينية) " ،مجمة رؤية ،العدد ( ،)5كانون ثاني  /يناير

1110م.

يرى الكاتب أن الميثاق الوطني الفمسطيني لم يتوسع فيما يخص مستقبل فمسطين بعد التحرير ،وىو
وأن يعتبر فمسطين أرض الشعب العربي الفمسطيني ولم يعترف لمييود المقيمين عمييا ،باستثناء أولئك

الذين كانوا يقيمون فييا إقامة عادية متواصمة قبل عام (3491م) بأي حقوق؛ فإن ذلك يعود إلى
خصوصيات المرحمة وىي مرحمة المد القومي والدعوة لموحدة العربية .كما أن حساسية بعض الحكومات

العربية في موضوع الدولة الفمسطينية ،بل رفضيا القاطع ليذا األمر ،باإلضافة إلى أن بحث موضوع
فمسطين ما بعد التحرير بالتفصيل يدخل في إطار المرحمة النيائية لمثورة الفمسطينية ،وىي مرحمة معركة

التحرير الحاسمة .وان تبني شعار فمسطين الديمقراطية شكل بداية مسمسل التنازالت ،بداية سياسة وضع
الثوابت محل إعادة النظر ،وبداية الصراع الوجداني ما بين الواقعية والطيرية الثورية ،وقد سار أصحاب

ىذا الحل في طريقيم وسط أجواء غير متحمسة كثي ًار ليذا الطرح ،بل تعرض بعضيم لالعتقال بتيمة

الخيانة ،وبسبب الرفض القاطع الذي قوبل بو شعار( :ىدف فمسطين الديمقراطية) ،تم التحول أو التنازل،
وذلك بطرح ما سمي سياسة المرحمية وفكر السمطة الوطنية مباشرة بعد حرب تشرين أول /أكتوبر عام

(3491م)  ،وقد شرعت ىذه الفكرة اليدف المرحمي الطريق أمام وضع مسألة الدولة الفمسطينية موضع

اء أكانت من حيث مرتكزات شرعيتيا أم من حيث حجميا أو حجم مكوناتيا ،واليوم ومع
التساؤل ،سو ً
ِّ
المنظرة لمقولة( :إسرائيل
نتائج كامب ديفيد الثاني وفي ظل مأزق التسوية وتفكك صالبة الصييونية

الكبرى) ،وتراجع الفكر القومي العربي وما يعرف بالكفاح المسمح الفمسطيني ،يتساءل الكاتب عن مصير
فمسطين والدول ة الفمسطينية ،وىل فمسطين التي يتحدثون عنيا اليوم ،ىي فمسطين المرسومة في عقل

ووجدان كل حر فمسطيني وقومي واسالمي.
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تاسعا -تعقيب الباحث عمى الدراسات السابقة:
لم يتناول الباحث الدارسات السابقة بغرض النقد واظيار النقص ،ولكن لالستفادة في التحميل والتعمق

في الموضوع ،وبعد استعراض تمك الدارسات المتعمقة بموضوع الدارسة ،فإن الباحث يضع بعض

المالحظات حول ىذه الدارسات كالتالي:

 تبين لمباحث :أن ىناك مجموعةً من الدراسات التي تقترب من كونيا دراسات تاريخية منيا إلى

الدراسات التحميمية التي تيدف إلى العرض واالستنباط لألفكار السياسية ،لدى الحركات الوطنية
واإلسالمية الفمسطينية ،إضاف ًة إلى الجانب الشخصي الذي طبع بعض الدراسات.

 بعض الدراسات السابقة تشكل مرجعًا أساسيًا ،وميمًا لمباحث ليستند عمييا في بيان أىداف الحركات
الفمسطينية ووسائميا ،وتحديد عالقاتيا وفيم المنطمقات الفكرية والسياسية التي تقوم عمييا.

 لم تتناول الدراسات السابقة وضع تصورات حول إمكانية االلتقاء بين الفكر الوطني والفكر اإلسالمي
عمى صعيد القضية الفمسطينية.

 لم يتم تغطية الفترة الزمنية المراد بحثيا من قبل الدراسات السابقة ،فأحداث القضية الفمسطينية قائمة

ومتسارعة وما تزال إشكالية الفكر الوطني واإلسالمي ،وتأثيرىا عمى القضية الفمسطينية في تزايد

وتصاعد.

 أ غمب الدراسات السابقة تناولت في دراستيا إما الفكر الوطني أو الفكر اإلسالمي ،ولم تأخذ في
دراستيا إشكالية الفكرين الوطني واإلسالمي كدراسة مقارنة ،وتأثيرىا عمى القضية الفمسطينية بكافة

جوانبيا.

 بالرغم من أىمية الدراسات السابقة ،وبالرغم من تناوليا الموضوع الفكري لدى الفصائل والحركات
السياسية الوطنية واإلسالمية الفمسطينية بشكل مباشر بالعرض والتحميل ،فإن الباحث يرى أن أيًا

منيا لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الحديث عن إشكالية الوطني واإلسالمي في الفكر السياسي
الفمسطيني كدراسة مقارنة بين اختالف األىداف لدى الفكرين ،وتأثيره عمى القضية الفمسطينية بكافة

قضاياىا ،مما يضفي أىمية عمى الدراسة كونيا الدراسة األولى التي ناقشت ىذا المفيوم ،الذي كشف

إشكالية المرتكزات الفكرية السياسية لمتيارات الوطنية واإلسالمية ومدى تأثيرىا عمى القضية
الفمسطينية والمقارنة بينيما.
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انفصم األول

جذور وحمددات انفكز انسياسي انىطني
واإلساليي انفهسطيني

وأهى انتيارات انفهسطينية املعاصزة
المبحث األول -جذور ومحددات فكر التيار السياسي الوطني واإلسالمي الفمسطيني.
المبحث الثاني -أهم التيارات السياسية الوطنية واإلسالمية الفمسطينية المعاصرة.
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الفصل األول
جذور ومحددات الفكر السياسي الوطني واإلسالمي الفمسطيني
وأهم التيارات الفمسطينية المعاصرة
تمهيد:
يعتبر الكعي كالمعرفة التاريخية عامبلن ميمان في فيـ المنطمقات األكلى لمفكر السياسي الفمسطيني,

كاألمر ليس أمر تغطية فترة زمنية قصيرة أك طكيمة عبرىا ىذا الفكر ,بؿ لمكقكؼ عمى المنطمقات األكلى

لمنشأة كالتككيف ,التي انطمقت عمى إثرىا التيارات الكطنية كاإلسبلمية المعاصرة في الساحة الفمسطينية,
كالكقكؼ عمى أدؽ المراحؿ التي تمكننا مف سبر األغكار ,كاإلحاطة بتمؾ األفكار التي شكمت مخاضنا
ميبلدينا لمتيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية.

فبل يخفى عمى أحد بأف القضية الفمسطينية مف أىـ كأعقد القضايا الدكلية كالتي ما تزاؿ تبحث عف

حؿ ,كىي أىـ مسببات الصراع العربي  -الصييكني ليس ذلؾ فقط ,بؿ كالصراع العقائدم اإلسبلمي -
الييكدم ,لذلؾ كاف عمى الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني أف يحمؿ منذ نشكء القضية
و
خاصة في مكاجية
الفمسطينية ,فك نار سياسينا فمسطينينا بمبلمح خاصة ,تميزه عف محيطو الفكرم العربي ,كب
الخطر الصييكني الذم ييدؼ إ لى إزالة الكجكد العربي الفمسطيني عف األرض الفمسطينية ,عمى قاعدة

اإلحبلؿ الييكدم عمى حساب الشعب الفمسطيني ,بزعـ الحؽ التاريخي في أرض فمسطيف.

قسمت الدراسة في ىذا الفصؿ إلى جزأيف رئيسييف يتمحكراف حكؿ جذكر كمحددات الفكر السياسي
الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني ,حيث يتناكؿ الفصؿ في المبحث األكؿ عرض جذكر كمحددات الفكر
السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني ,كما يستعرض الفصؿ في المبحث الثاني أبرز الحركات السياسية

الكطنية ,كاإلسبلمية الفمسطينية المعاصرة مف حيث ظركؼ النشأة كالتككيف.

16

المبحث األول
جذور ومحددات فكر التيار السياسي الوطني
واإلسالمي الفمسطيني
مر الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني بمراحؿ عديدة ,فقد عممت التجربة الفمسطينية

عمى تطكر الفكر السياسي الفمسطيني ,األمر الذم انعكس عمى كاقع الحياة السياسية ,كمجمؿ تطكرات

القضية الفمسطينية .فعممت األحداث المتبلحقة التي عصفت بالقضية عبر مراحميا المتراكمة عمى صقؿ

شخصية فمسطينية ذات طابع مستقؿ في تككيف الفكر السياسي ,كتطكره لدل المجتمع الفمسطيني ,فقاده
مجمكعة مف النخب السياسية كالثقافية كالرمكز الدينية كالقيادات العسكرية ,عمى مدار مراحؿ تطكره.

المطمب األول -جذور ومحددات فكر التيار السياسي الوطني الفمسطيني:
إف اختبلؼ دارسكا الفكر السياسي الفمسطيني حكؿ بدايات نشأتو ال تنفي كجكد جذكر عميقة لمفكر

بل بالفكر السياسي العربي المتصؿ بالقضية الفمسطينية إال أنو استطاع
الكطني الفمسطيني ,كاف كاف متص ن

أف يتمايز عف فضائو العربي كأف يؤثر كيتأثر بو ,دكف أف يفقد مبلمحو الفمسطينية عبر مراحؿ تطكره

التي أثمرت عف كيانية فمسطينية ليا مبلمحيا كسماتيا الخاصة.
أو ًق -اإلرهاصات األ ولى لتكوين الفكر الوطني:

مف المعركؼ أف الكطف العربي كاف تحت الحكـ العثماني ما بيف عاميف (1918 -1516ـ),

كخبلؿ تمؾ الفترة ,لـ يكف قد تبمكر لدل الكطف العربي فكر الكطنية القطرية ,كاستمر ذلؾ حتى القرف

التاسع عشر ,إلى أف ظيرت مجمكعة مف الكتاب كالشعراء ليخطكا بأقبلميـ كتابات تنادم بحب الكطف,
كتحث العرب عمى االستقبلؿ كاالنفصاؿ عف العثمانييف.

ار لذلؾ لجأ المفكركف المسيحيكف إلى مفيكـ العممنة أم الفصؿ بيف الديف كالدكلة ,إليجاد
كاستمر نا

األرض المشتركة التي يمكف أف يمتقي عمييا المسمـ كالمسيحي عمى السكاء ,ليجدكا في ذلؾ مخرجان أماـ

التمييز بيف العربي كالمسمـ ,أم بيف القكمية كالديف ,ففي القكمية يمتقي الجميع كاف اختمفكا في الديف ,فإذا
كاف العربي ينسب إلى " :ممة " منعزلة في السمطنة العثمانية ,فيك بحكـ الديف غريب في بمده كمجتمعو,

فذىبكا إلى استبداؿ الديف بالحضارة ,فإف كاف المسيحي مف حيث الديف أجنبينا ,فيك مف حيث الحضارة

ابنيا ,كلك كانت معظـ مقكماتيا إسبلمية (صباح ,1990 ,ص ,)520كفي نياية القرف التاسع عشر ,كاف
المشركع الصييكني قد تبمكر فكريان كسياسيان تجاه فمسطيف " المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ (1897ـ) ",

كأخذ يدفع باليجرة الييكدية لتأسيس قكاعده االرتكازية عمى حساب الشعب الفمسطيني كاألراضي

الفمسطينية  .فقد جاء تبمكر الفكر السياسي الفمسطيني مف صميـ الصراع الصييكني االستيطاني
كاالستعمار البريطاني عمى السكاء (قاعكد ,2014 ,ص.)6
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كقد ارتبطت ظاىرة تبمكر الشخصية الكطنية الفمسطينية ,في العصر الحديث ,باالستيطاف الصييكني,
كذلؾ رغـ غياب كحدة سياسية كادارية كجغرافية تميز المناطؽ التي ستتشكؿ منيا فمسطيف ,في أعقاب

الحرب العالمية األكلى ,عف غيرىا مف مناطؽ ببلد الشاـ ,كأدل اإلحساس بالخطر الصييكني المتنامي
إلى تبمكر فكر سياسي فمسطيني ,تمايز إلى حد ما ,عف الفكر السياسي الذم انتشر في الكاليات السكرية
األخرل الخاضعة لمسيطرة العثمانية (الشريؼ ,1995 ,ص .)19كفي إطار ىذا الفكر نجد تحرؾ الفكر

بل بالفكر العربي العاـ .كقد تنبو الفمسطينيكف عامة أنيـ
المسيحي الفمسطيني ,ألنو كاف جزءنا متص ن
أصبحكا يكاجيكف قضية مصيرية ,قضية كجكد أك ال كجكد .ىؿ تبقى فمسطيف ليـ أـ تعطى لغيرىـ؟

فانطمؽ الفكر الفمسطيني في طريؽ اإلصبلحات كالتجديد ,في سبيؿ البقاء كالمحافظة عمى الكياف الكطني

الفمسطيني (صباح ,1990 ,ص.)520

كتجدر اإلشارة إلى أف الفكر السياسي الفمسطيني في تمؾ المرحمة الزمنية كاف مرتبطنا بالتصدم

لخطر الحركة الصييكنية مف جانب ككاف جزءان مف الحركة القكمية العربية مف جانب آخر ,تمؾ الحركة
التي جاءت ردنا عمى حركة " تركيا الفتاة " التي أنكرت تمامان القكمية العربية لصالح الدكلة العثمانية التي
كانت مسيطرة عمى معظـ الكطف العربي في تمؾ الفترة ,حيث حاكؿ الفكر السياسي الفمسطيني إبراز بعد

كطني خاص لمحركة العربية في فمسطيف ,كالتي ركزت عمى االعتماد عمى نفسيا في مكاجية الخطر
الذم كاف ييدد فمسطيف ,حيث لـ تسمح األكضاع التي سادت قبؿ اندالع الحرب العالمية األكلى بطرح
فكرة بناء كياف فمسطيني سياسي خاص عمى األرض الفمسطينية.

ثانياً -مرحمة تبمور الفكر السياسي الوطني الفمسطيني:
لـ يكف الفكر السياسي الكطني الفمسطيني نابعان مف تطكر الثقافة السياسية لدل المجتمع الفمسطيني

بقدر ما كاف مرتبطنا بالتصدم لممشركع الصييكني ,الذم انطمؽ مف " :فكرة أرض ببل شعب لشعب ببل
أرض" لذلؾ جاءت الحركة الكطنية الفمسطينية في مجمميا ردة فعؿ عف الخطر الداىـ مف الحركة

الصييكنية.

فبحمكؿ نياية العاـ (1909ـ) ,أصبحت معارضة اليجرة الييكدية الصييكنية مكضكع األحاديث الدائمة
لمفمسطينييف ,كلقد عبرت عف ذلؾ الصحيفتاف الفمسطينيتاف الكحيدتاف في ذلؾ الكقت "األصمعي"

ك"الكرمؿ" ,كلعب رئيس تحرير الصحيفة األخيرة الصادرة في حيفا دك انر بار انز في كشؼ ,كتعرية الخطر
الصييكني عمى فمسطيف كالفمسطينييف ,ككاف صاحب ىذه الجريدة نجيب الخكرم نصار ,قد عمؿ في

بل لجمعية االستعمار الييكدم ,كلذلؾ كانت ظركفو تمكنو مف االطبلع عمى الكثير مف
مطمع حياتو ككي ن

مخططاتيـ كأسرارىـ في فمسطيف (الكيالي, 1990 ,ص.)49
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فبعد أف تمت الصفقة بيف الحركة الصييكنية 1كاالستعمار البريطاني بإعبلف تصريح بمفكر عاـ
بد لمكفاؽ االنكمك – صييكني مف أف يحقؽ مضمكنو عممينا عمى أرض فمسطيف ,منذ
(1917ـ) ,كاف ال ى
بداية الحكـ العسكرم البريطاني المباشر فييا عاـ (1918ـ) ,إلرساء الكطف القكمي الييكدم الذم لـ يكف
يعني لدل الصييكنييف سكل الدكلة الييكدية .كالى أف تتـ المصادقة دكليان عمى اقتساـ الحمفاء لؤلقطار
العربية التي كانت تابعة لمدكلة العثمانية ,فثمة فرصة زمنية يحقؽ الكفاؽ إبانيا أكبر كسب ممكف عمى
طريؽ تيكيد فمسطيف (طربيف,1990 ,ص ,)993كعمى ذلؾ جرل التعاقد ,كصدر كعد بمفكر ,كالذم كاف

ينص في القسـ األكؿ عمى ما يمي " تنظر حككمة صاحب الجبللة بعيف العطؼ إلى إقامة كطف قكمي

لمييكد في فمسطيف ,كستبذؿ أفضؿ مساعييا لتسييؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ " .كلقد صاغ الصييكني ماكس
نكرد اليدؼ البريطاني مف ىذا الكعد بكضكح تاـ ,حيث قاؿ لبمفكر نفسو " نحف نعرؼ ما تتكقعكنو منا,

أف نككف حرس قناة السكيس ,عمينا أف نككف حراس طريقكـ إلى اليند عبر الشرؽ األدنى ,نحف عمى
استعداد لتنفيذ ىذه الخدمة العسكرية ,كلكف مف الضركرم تمكيننا مف أف نصبح أقكياء حتى نستطيع القياـ

بيذه الميمة " (أبك غربية ,1989 ,ص.)23

كبينما كاف لقاء السياسات البريطانية كاألىداؼ الصييكنية تتضح تدريجينا ,أخذ العرب الفمسطينييف

يتطمعكف إلى إعادة تكازف القكل مف خبلؿ تكثيؽ تحالفيـ مع الحركة العربية في دمشؽ ,كفي النصؼ

الثاني مف شير أيار /مايك عاـ (1918ـ) ,تبنى الفمسطينيكف " العمـ العربي " ك" النشيد القكمي العربي "
كىما عمـ الثكرة العربية كنشيدىا (طربيف.)999 ,1990 ,

كىنا يمكف القكؿ :إ ف اليكية الفمسطينية لـ تبرز بشكؿ مستقؿ عف اليكية العربية األـ في بدايات

العمؿ الفمسطيني في معركتو الكطنية ضد االنتداب البريطاني كاليجرة الييكدية إلى فمسطيف ,إال أف الكاقع
الفمسطيني كاف مختمفان في مجرياتو في تمؾ الحقبة عف كاقع محيطو العربي.
كخبلؿ فترة االنتداب كاف تعميـ التاريخ مصد نار دائمنا لمشقاؽ بيف الرجاالت الكطنييف كسمطة االنتداب,

كمكضع جدؿ كبير في الدكائر الفمسطينية العربية ألف التاريخ أصبح مرتبطان بشكؿ أكثؽ باليكية الكطنية

(قاسميو ,1990 ,ص ,)754مما يدؿ عمى أف حككمة االنتداب كانت تعمؿ عمى سياسة تجييؿ الشعب
الفمسطيني في محاكلو لكي الذاكرة الفمسطينية المتشبثة بانتمائيا ألرضيا.
كفي عيد الجنراؿ البريطاني مكني ) (MONEYالذم خمؼ الككلكنيؿ ركنالد ستكرز (RONAID

) ,STORRSفي منصب حاكـ القدس في  5نيساف/إبريؿ (1918ـ) كحتى آب/أغسطس عاـ
( - )1الحركة الصييكنية :اسـ لحركة كأيديكلكجيا تقدـ نفسيا عمى أنيا تعبر عف رغبات كطمكحات الشعب الييكدم في العصر الحديث ,كفي
مقدمتيا " العكدة إلى أرض إسرائيؿ " ,عمى حد تعبير ىذه الحركة ,كالحركة في أسسيا العممية مف الحركات االستعمارية التي انتشرت في القرف
التاسع عشر كمطمع القرف العشريف (منصكر ,2009 ,ص.)292
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(1919ـ) ,بدأت تتضح حدكد فمسطيف منذ  22تشريف األكؿ/أكتكبر عاـ (1918ـ) ,فامتدت مف الحدكد
ال ,كنير األردف شرقنا(طربيف ,1990 ,ص ,)993فكاف الفكر السياسي
المصرية جنكبنا حتى خط الناقكرة شما ن
الفمسطيني مدركان لطبيعة الخطر الصييكني منذ البداية ,متنبيان ألبعاده كحقيقة أىدافو شاع انر بكجكد ركابط
بيف الصييكنية كالدكؿ االستعمارية الكبرل في أكركبا ,بؿ كاف مقد انر لمنتائج التي ستنتج عف ىذا الصراع
عمى الصعيد العربي كالعالمي ,ككانت قد تككنت ىذه المعرفة مف خبلؿ اطبلع ال يكتٌاب كالمثقفيف العرب
كالفمسطينييف عمى الكتابات كالنشاطات الصييكنية.
التزمت الحككمة البريطانية بدعـ المطامع الصييكنية في أرض فمسطيف ,كعممت في غضكف الحرب

العالمية األكلى عمى عدـ تسرب أم معمكمات إلى العرب عف كعد بمفكر كسياسة الكطف القكمي الييكدم,
ألنيا تعرؼ مدل عدائيـ لمصييكنية ,كشدة حرصيـ عمى عركبة فمسطيف كمستقبميا(طربيف,1990 ,

ص ,)993لكف العرب انتبيكا إلى ما تخفيو بريطانيا عنيـ ,كأخذت المعارضة تشتد في الكطف العربي,

كازدادت المقاكمة الكطنية ,كبينما كانت المؤتمرات العربية تعقد كالبرقيات االحتجاجية ترسؿ كالفمسطينيكف
يستنجدكف بالقادة العرب في كؿ مكاف مف أجؿ إلغاء كعد بمفكر كاعبلف االستقبلؿ التاـ كايقاؼ اليجرة

الييكدية ,كاف رجاؿ األدب كالفكر كاإلعبلـ في فمسطيف ,كفي أنحاء الكطف العربي يكتبكف لتكعية الشعب

العربي كاإلنذار مف الخطر الذم ييدد كجكده ,كأخذت الصحؼ العرب ية تتناكؿ سرد األىداؼ الصييكنية (

صايغ ,1990 ,ص.)8

فكاف التخكؼ مف الخطر الصييكني قد أضفى عمى الحركة العربية في فمسطيف طابعان خاصان ,كساىـ

في ظيكر اإلرىاصات األكلى لمكطنية الفمسطينية ,إال أف ىذه الكطنية بقيت مندرجة ,حتى مطمع

عشرينات القرف ,في الحركة القكمية العربية الجامعة التي جسدت طمكح العرب ,خصكصنا في المشرؽ

العربي ,إلى التحرر كالتكحد في إطار دكلة كاحدة ( الشريؼ ,1995 ,ص ,)25كيبدك أنو كاف مف العسير

عمى الحركة السياسية 1في فمسطيف أف تتحكؿ فجأة مف إطار العمؿ القكمي الشامؿ إلى العمؿ الكطني

المنظـ ,فالظركؼ الخاصة لفمسطيف لـ تتح ليا فرز حركة كطنية ذات مبلمح خاصة .كمف ىنا فقد

اتجيت األنظار نحك إيجاد تكتؿ مسيحي -مسمـ لمكاجية الطابع المنظـ الييكدم في إطار حركتيـ

الصييكنية ,فكانت الجمعيات اإلسبلمية – المسيحية أ كؿ تنظيـ ذم صبغة كطنية إقميمية عرفتيا فمسطيف
( -)1السياسة :في المغة العربية " ,أصؿ السياسة ,كما يقكؿ لساف العرب مف السكس ,بمعنى الرياسة .كاذا رأسكه قيؿ سكسكه كأساسكه كساس
األمر سياسة قاـ بو .كالسكس ىك أيضان الطبع كالخمؽ كالسجية ,كالسياسة ىي القياـ باألمر بما يصمحو ,كالمقصكد باألمر ىنا ىك أمر الناس ,فكممة
أمر شائعة االستعماؿ بمعنى حكـ كدكلة " .كقد رأل الدكتكر حسف صعب ,أف " كممة سياسة في العربية ال تعبر عف المعنى األصمي اليكناني لكممة
"  " Politiqueالفرنسية أك "  " Politicsاإلنجميزية ,كأف كممتي " السياسة المدنية " تعبراف عف معناىا األصمي ,فمذلؾ راجت كممتا " السياسة
المدنية كالعمـ المدني كالعمـ السياسي " عند فبلسفتنا الكسطكييف ,الذيف تأثركا بالفبلسفة اليكناف ,كلك أردنا اليكـ ترجمة أمينة لعبارة " Political

 ," Scienceلكاف األصح ترجمتيا بعبارة " العمـ المدني أك عمـ المدينة " (سميماف ,1989 ,ص.)9
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(أبراش ,1987 ,ص ,)40كتحقيقنا لمتخكؼ العربي الفمسطيني فقد عقدت المجنة الصييكنية مؤتم نار في يافا
في كانكف األكؿ  /ديسمبر عاـ (1918ـ) ,بترخيص مف اإلدارة العسكرية ,تقرر فيو أف يككف " العمـ

الصييكني " ىك الشعار القكمي لمييكد ,كأف تحؿ تسمية " :أرض إسرائيؿ " محؿ تسمية " :فمسطيف "

(طربيف ,1990 ,ص ,)999فاتخذت المكاجية العربية لمصييكنية أشكاالن عدة ,منيا التنظيـ السياسي المتمثؿ
بإنشاء الجمعيات اإلسبلمية – المسيحية كعقد المؤتمرات العامة ,كمنيا االحتجاج لدل مؤتمر الصمح في

زرات الخارجية في الدكؿ الكبرل عمى كعد بمفكر كاليجرة الييكدية إلى الببلد (محافظة,
باريس ,كلدل ك ا

 ,1990ص.)537

كىنا يمكف اإلشارة إلى أف التيار الكطني في بداية تككيف الحركة الكطنية الفمسطينية أخذ ينشط منذ
بدء االحتبلؿ البريطاني ,لمكصكؿ لمسمطة أك الحكـ الذاتي عمى أقؿ تقدير ,في ظؿ االنتداب ,كلقد برز
ىذا االتجاه في المؤتمرات اإلسبلمية – المسيحية ما بيف عامي (1929-1919ـ) ,ككاف يميؿ الستمالة

االحتبلؿ البريطاني ,عكس التيار القكمي الذم كاف يرفض التعامؿ تمامان مع السمطات البريطانية ,ككانت

مطالب ىذا االتجاه الكطني تتمخص في كقؼ اليجرة ,كاخضاعيا لحاجات الببلد ,كاقامة دكلة فمسطينية,

ترتبط مع بريطانيا بمعاىدة.

ثالثاً -ظهور الحركة الوطنية الفمسطينية (المؤتمرات الفمسطينية):
عقدت الجمعيات اإلسبلمية  -المسيحية مؤتمرىا " :العربي الفمسطيني األكؿ " في القدس ما بيف 27

كانكف ثاني /يناير 10 -شباط  /فبراير عاـ (1919ـ) ,كرد عمى التحدم الصييكني السافر الذم اتضح
في مؤتمر يافا الصييكني ,كقد دعا المؤتمر لمنظر في عرض المطالب الفمسطينية بشأف حؽ تقرير

المصير في مؤتمر السبلـ في باريس ,كاإلعراب عف مخاكؼ العرب الفمسطينييف مف الصييكنية ,كمف

احتماؿ السيطرة الييكدية (طربيف ,1990 ,ص ,)1000كقد ضـ المؤتمر ( )27مندكبنا مف كافة الجمعيات

اإلسبلمية  -المسيحية في الببلد ,كتشير االستخبارات البريطانية ,في تقاريرىا السرية ,إلى أف ( )11مف

ىؤالء المندكبيف كانكا مكاليف لبريطانيا ,كاثنيف مكاليف لفرنسا ,كاثنيف ال ارتباطات سياسية معينو ,أما االثنا

عشر عضكنا الباقكف فقد كانكا مف أنصار الكحدة العربية (ياسيف ,1981 ,ص)39؛ فنجد في ىذ التقرير دليؿ
قاطع لمضعؼ الذم أصاب ىذه الجمعيات كالميف الذم اعترل مكاقفيا كتفسير كاضح ,لبلرتباطات الفكرية

القكمية عمى حساب الفكرية القطرية الفمسطينية.

فقد تمسكت الق اررات الختامية لممؤتمر ,بالتكجيات السياسية كاالىتمامات الفكرية لمحركة الكطنية

الفمسطينية ,حيث نصت عمى (أبراش  ,1987ص:)42

 -1اعتبار فمسطيف جزء مف سكريا العربية ترتبط معيا بركابط ,قكمية كدينية كلغكية كطبيعية كاقتصادية
كجغرافية.
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 -2رفض تصريح الدبمكماسي الفرنسي جكرج بيكك في  29كانكف األكؿ /ديسمبر عاـ (1918ـ) ,بشأف
حقكؽ فرنسا في سكريا ,كاإلعبلف أف مطامحنا تنحصر في الكحدة العربية كاالستقبلؿ التاـ.

 -3اإلعراب عف الرغبة في عدـ انفصاؿ سكريا الجنكبية (فمسطيف) عف حككمة سكريا العربية المستقمة
كأف تككف متحررة مف جميع أنكاع النفكذ كالحماية.

 -4كؿ كعد صدر أك معاىدة عقدت فيما يتعمؽ بببلدنا كمستقبميا الغييف كباطميف ,كنحف نرفضيما كفقان
لمبدأ الرئيس كيمسكف الذم أقرتو معظـ الدكؿ الكبرل.

 -5تطمب حككمة ىذه الببلد العكف مف صديقتيا بريطانيا العظمى إذا دعت الحاجة إلى تحسيف أك
تطكير في الببلد ,شريطة أف ال ينتقص ذلؾ مف استقبلليا أك يؤثر في الكحدة العربية بأم شكؿ مف

األشكاؿ ,كما أنيا ستبقى عمى عبلقات طيبة مع الدكؿ الحميفة (طربيف ,1990 ,ص.)1000

في نياية المؤتمر ,قرر المجتمعكف إرساؿ كفد إلى سكريا لبلجتماع بأىؿ الرأم فييا ,كاببلغيـ

عكاطؼ أىؿ سكريا الجنكبية في بقائيـ كاياىـ كتمة عربية مستقمة ,إال أف البريطانييف منعكا الكفد مف

السفر إلى دمشؽ (أبراش ,1987 ,ص.)42

تتكجب اإلشارة ىنا إلى أف نتائج المؤتمر تنصب في صالح القكمية 1العربية عمى حساب إبراز
الشخصية الفمسطينية المستقمة ,فإف الخكؼ مف الخطر الصييكني كاف الدافع كراء ذلؾ ,كىك المعزز
لبلنضماـ تحت راية سكريا الكبرل ,كالتي نصب نفسو فيصؿ بف الحسيف ممكنا عمييا في حينو .كمف

جانب آخر فإف إف ارزات المؤتمر تمخص مدل جيؿ المؤتمريف بحقيقة االحتبلؿ البريطاني ,كالمؤامرة

الكبرل التي أحيكت خيكطيا كرسمت مبلمحيا ,حتى كاف بدت بريطانيا بثكب المحايد فإف كؿ الشكاىد
تجعميا شريكةن بؿ راعية لممؤامرة عمى الفمسطينييف ,فيي مف جانب تعطي تصريح لمييكد إلقامة مؤتمرىـ

األكؿ في يافا ,كمف جانب آخر تمنع الكفد الفمسطيني مف السفر إلى دمشؽ إلببلغيـ نتائج مؤتمرىـ الذم
عقد في القدس.

إال أف الفمسطينييف قد عبركا عف سخطيـ ,كغضبيـ تجاه التكاطؤ البريطاني ,كعندما كجدكا أف

بل أماـ تعاظـ الخطر ,ككثافة الجيكد الصييكنية لمتعجيؿ بإقامة كطف
االحتجاجات كالمذكرات ال تجدم فتي ن
قكمي ليـ في فمسطيف ,لجأكا إلى التظاىرات كأعماؿ العنؼ لمتعبير عف رفضيـ لكؿ المحاكالت اليادفة

إلى إقرار أمر كاقع في الببلد يتناقض مع مصالح العرب كأمانييـ (أبراش ,1987 ,ص ,)44كقد تزايد
( -)1القكمية :ىي عبارة عف رابطة تقكـ عمى أساسيا عبلقة بيف جماعة مف الناس ينتمكف إلى عرؽ أك قكـ بعينيـ ,كتجمعيـ " إرادة العيش معان,
كىي عممية تاريخية تنجزىا جماعة بشرية تعيش عمى رقعة جغرافية معينة ,تتكمـ لغة كاحدة كيربطيا تراث ثقافي – حضارم مشترؾ " كىي " عممية
تاريخية يمكف أف تنشأ كتنمك كتنضج كتزدىر ,كما يمكف أف تضعؼ كتذكل كتتحمؿ ,بؿ تندثر تمامان ,فالمقكمات القكمية( :المغة ,السمات الحضارية
– الثقافية ,االقتصادية ,جياز الدكلة المركزم) ليست إال متغيرات تخضع عبر التاريخ إلى عكامؿ قكة كضعؼ ال تتكقؼ (تركماني,2002 ,
ص.)61
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السخط الشعبي خاصة بعد منع السمطات البريطانية عقد المؤتمر الثاني لمجمعيات اإلسبلمية –
المسيحية ,في شباط /فبراير عاـ (1920ـ) (ياسيف ,1981,ص ,)53فمـ يطؿ الحاؿ حتى جاء المؤتمر
العربي الفمسطيني الثالث المعقكد في مدينة حيفا في كانكف األكؿ /ديسمبر عاـ (1920ـ) ,لتتـ فيو
الدعكة إلى تشكيؿ حككمة كطنية في فمسطيف دكف اإلشارة إلى الكحدة مع سكريا (مخيمر ,2013 ,ص.)26

كىنا يمكف القكؿ :إ ف المؤتمر العربي الثالث قد شكؿ بداية حقيقية لمحركة الكطنية الفمسطينية عمى صعيد
الخصكصية القطرية لمفكر السياسي الكطني الفمسطيني.

فبتشتيت الحركة القكمية العربية ,باحتبلؿ فمسطيف كاعبلف األحكاـ العسكرية فييا ,بدأ الفمسطينيكف

يمتمسكف طريقيـ الخاص ضمف إمكاناتيـ الكطنية ,نحك استبلـ زماـ المبادرة في الدفاع عف قضيتيـ,

كخكض غمار المعركة عمى أرض فمسطيف ضمف المعطيات كالمستجدات عمى أرض الكاقع .كقد شكمت

ىذه المعطيات نقيضان صارخان لطمكحات الفمسطينييف كتحديان إلمكاناتيـ المحدكدة ,كلظركفيـ الخاصة

(أبراش , 1987,ص .)40فقضت الظركؼ آنذاؾ أف يختار التيار الغالب في الحركة الكطنية الفمسطينية
النضاؿ القطرم ,كاتضح ذلؾ في مقررات المؤتمر العربي الفمسطيني الرابع الذم عقد في القدس عاـ

(1921ـ) ,كفي مباحثات الكفد السكرم الفمسطيني الذم عقد في جنيؼ مف العاـ نفسو ,إذ رفض مندكبك

فمسطيف القبكؿ بالبرنامج السياسي المكحد لحزب االتحاد السكرم خكفان مف أف يثير شككؾ الحككمة

البريطانية ظنان مف المندكبيف أف قضية فمسطيف ستحرز نجاحان قبؿ القضية السكرية ,كما أصركا عمى
تسمية المؤتمر بالمؤتمر السكرم الفمسطيني بعد أف كاف يحمؿ اسـ المؤتمر السكرم (محافظة,1990 ,

ص.)558

كبعد أ ف صادؽ البرلماف البريطاني عمى صؾ االنتداب عمى فمسطيف في  8تمكز /يكليك عاـ

(1922ـ) ,عقد المؤتمر العربي الفمسطيني الخامس في نابمس في  20آب /أغسطس عاـ (1922ـ)
(محافظة ,1990 ,ص ,)533كالذم تمخض عف كضع أكؿ ميثاؽ كطني في تاريخ الشعب الفمسطيني كاقسـ

أعضاءه عمى التمسؾ بو (المصرم ,2008 ,ص ,)15كأف يكاصمكا " السعي في سبيؿ استقبلؿ الببلد,

كتحقيؽ الكحدة العربية بالذرائع المشركعة كالقانكنية( "...محافظة ,1990 ,ص ,)533كبمصادقة البرلماف

البريطاني عمى صؾ االنتداب تككف بذلؾ بريطانيا قد نقضت العيكد التي قطعتيا لمشريؼ حسيف ,كلعدد

مف قادة الدكؿ العربية ما بيف عامي (1918 -1915ـ) ,كالتي تضمنت االعتراؼ باستقبلؿ الدكؿ

العربية.

ثـ عقد المؤتمر الفمسطيني السادس في  16حزيراف /يكنيك عاـ (1923ـ) ,كتضمنت مقرراتو رفض
المعاىدة (األنكمك -عربية) المقترحة عمى الممؾ حسيف ممؾ الحجاز مف الحككمة البريطانية " :ألنيا

مخالفة لمعيكد المقطكعة عمى العرب كحقكؽ الشعب الفمسطيني " كمقاطعة مشركع ركتنبرغ ,كانعقد
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المؤتمر الفمسطيني السابع في حزيراف /يكنيك (1928ـ) ,في ظركؼ اتسمت بالفكضى ,كقد انعكس ذلؾ
عمى ق اررات المؤتمر التي خمت مف أم نقض لمحركة الصييكنية (المصرم ,2008 ,ص  .)16:15لكف

العرب أحسكا بكطأة اليجرة الييكدية عمى مختمؼ مناحي حياتيـ ,كبقيت سياسة المجنة التنفيذية العربية

التي تكلت الحركة الكطنية طكاؿ العشرينيات تقكـ عمى تحييد حككمة االنتداب ,كاعتبار الحركة
الصييكنية العدك األكؿ الكاجب مقارعتو ,فمـ يكف بإمكاف العرب أف يكقفكا سيؿ اليجرة المتدفؽ عمى
ببلدىـ ألف أمر اليجرة في أيدم حككمة االنتداب ,كلذلؾ اقتصر نضاليـ في ىذا المجاؿ عمى مذك ارت

االحتجاج كاألضراب كالميرجانات (محافظة ,1990 ,ص.)537

لتستمر بذلؾ مكاصمة اليجرة الييكدية إلى فمسطيف كتكثيفيا ,كالتزايد المضطرد في أعداد المياجريف
الييكد القادميف إلى فمسطيف ,كمكاصمة بناء المستكطنات الييكدية التي أخذت تشيد تمددنا ممحكظنا عمى

األرض الفمسطينية ,كتعزيز القدرات العسكرية لممنظمات اإلرىابية الصييكنية كالياغانا كايتسؿ كليحي,
كتطكر فعالياتيا اليجكمية (قريع ,1998 ,ص ,)7كاالستفزاز الصييكني كالتدريب العسكرم السافر,
كمياجمة الفاشييف الييكد لمقرل العربية كؿ ذلؾ أدل إلى إثارة غضب الرأم العاـ العربي ,كلما لـ يكف
ىناؾ أمؿ بأف تستجيب الحككمة البريطانية لمطالب العرب بشأف اليجرة كبيع األراضي أصبح مف

الكاضح أف البديؿ الكحيد الذم بقي أماـ العرب لمحيمكلة دكف إقامة كطف قكمي لمييكد في فمسطيف ىك

المجكء لمثكرة المسمحة (الكيالي ,1990 ,ص .)252كمنذ ذلؾ العيد بدأ التفكير جدينا بالكفاح المسمح لمكاجية

السمطات االنتدابية البريطانية ,كالعصابات الصييكنية المسمحة التي كاصمت تيريب األسمحة مف الخارج
تحت بصر الحككمة كسمعيا.

رابعاً -المقاومة الفمسطينية لممشروع الصهيوني:
في أعقاب ثكرة البراؽ ,شعر القكميكف العرب القدامى أف الكقت قد حاف إلعطاء األكلكية لمبعد القكمي

في النضاؿ الكطني الفمسطيني ,كأقدمكا في تمكز /يكليك عاـ (1931ـ) عمى تغيير اسـ الجمعية

اإلسبلمية  -المسيحية في نابمس إلى الجمعية الكطنية العربية ,كقامت ىذه الجمعية بالدعكل إلى مؤتمر
عاـ عقد في نابمس في نياية الشير نفسو عرؼ( :بمؤتمر التسمح) ,كقد أعرب المؤتمر عف رفضو

ألساليب المجنة التنفيذية العربية في الكفاح السياسي (محافظة ,1990 ,ص .)551كشيدت الساحة

ال في النضاؿ الفمسطيني ,كاالنتقاؿ مف العمؿ السياسي كمظاىر االحتجاجات,
الفمسطينية تحك ن

كالمظاىرات ,إ لى العمؿ الكفاحي المسمح كتنفيذ عمميات نكعية فدائية ضد البريطانييف كالييكد الصياينة
في فمسطيف ,كتمثؿ ذلؾ بظيكر عصابة الكؼ األخضر ما بيف عامي (1931 -1929ـ)( ,أبك النصر,

 ,2015ص ,)12كتنظيـ الشيخ عز الديف القساـ في مدينة حيفا ,حيث رأل القساـ أف المؤامرة البريطانية –
الصييكنية في فمسطيف تستيدؼ اقتبلع العرب مف قراىـ كأراضييـ لتسميميا لمييكد ,فأدرؾ بكعيو السياسي
24

كايمانو الديني العميؽ ضركرة حمؿ راية الجياد ,فغادر حيفا إلى غابات يعبد في  12تشريف ثاني/نكفمبر
عاـ (1935ـ) كاتخذىا مق نار لو ,لكف حادثنا عرضينا أدل إلى تصادـ مجمكعة مف أتباعو بقكة شرطة

بريطانية في  14تشريف ثاني/نكفمبر عاـ (1935ـ) ,ككقع حادثان مماثبلن بعد ذلؾ بثبلثة أياـ ,فاستنفرت

القكات البريطانية ,كحاصرت المنطقة في  19تشريف ثاني/نكفمبر عاـ (1935ـ) ,كقضت عمى قكات
القساـ القميمة العدد كالعدة (محافظة ,1990 ,ص .)539فبرغـ أف محاكلة القساـ المسمحة انتيت باستشياده

كمف معو ,إال أنيا شكمت منعطفنا كبي نار نحك أسمكب المقاكمة الفمسطيني ,لتنقمو مف االحتجاجات السممية
عبر تقديـ المذكرات كالعرائض ,كتنظيـ المظاىرات كالميرجانات إلى المقاكمة المسمحة.

ففي الخامس عشر مف نيساف /إبريؿ عاـ (1936ـ) ,أصيب ثبلثة مف الييكد تبعو مقتؿ عربي

بالقرب مف " بتاح تكفا " 1لتندلع بذلؾ ثكرة عاـ ( ,)1936إال أف األسباب الحقيقية لمثكرة أعمؽ بكثير مف

ككنيا ردة فعؿ لحادث عابر كيذا ,الذم اعتبر الفتيؿ الذم أشعؿ الثكرة ,كفجر الغضب المكبكت عند

الجماىير الفمسطينية (أبراش ,1987 ,ص .)64صحيح أف استشياد القساـ شكؿ منعطفان حادان في الفكر

السياسي الفمسطيني نحك المقاكمة المسمحة إال أف ثكرة عاـ (1936ـ) ,كانت نقطة العبكر كاالنطبلقة

الفكرية الكبيرة نحك تغيير المسار لمفكر السياسي الكطني الميادف ليتجو نحك فك انر سياسيان كطنيان كفاحينا
مسمحنا.

خامساً -تشكيل المجنة العربية العميا (1936م):
تداعى رؤساء األحزاب الفمسطينية في  25نيساف /أبريؿ (1936ـ) ,إلى اجتماع عقد في القدس

اتخذكا فيو ق ارريف رئيسييف " :األكؿ " تشكيؿ المجنة العربية العميا برئاسة المفتي " محمد أميف الحسيني "

عمى شكؿ جبية كطنية تمثمت فييا جميع األحزاب ,ك" الثاني" استمرار اإلضراب .كقد حددت المجنة

العربية العميا في بيانيا المطالب الشعبية فيما يمي (أبك غربية ,1989 ,ص:)34
 .1منع اليجرة الييكدية منعان باتان.

 .2منع انتقاؿ األراضي العربية إلى الييكد.

 .3إنشاء حككمة كطنية مسؤكلة أماـ مجمس نيابي.
فقد بات ال يخفى عمى أحد مكقؼ السمطات االستعمارية الكاضح االنحياز لصالح الصياينة لترجيح

الغمبة التي تتمتع بيا األكثرية العربية ,فبينما كانت تمارس عمى العرب قمعنا ال رأفة فيو ,فإنيا كانت

تعامؿ اإلرىابييف الييكد ,برغـ قياميـ بجرائـ فظيعة ضد اإلنجميز ,بتسامح يتجاكز اإلدراؾ ,ككانت
( -)1بتاح تكفا :مدينة تقع في الغرب األكسط مف إسرائيؿ ,شرؽ تؿ أبيب -يافا .تأسست عاـ ( )1878كبمدة زراعية عمى أرض اشتراىا ييكد مف
سكاف قرية ممبس العربية ,كلكف طبيعتيا تغيرت ,خاصة منذ تأسيس الكياف اإلسرائيمي ,حيث تكسعت كأصبحت مدينة صناعية كجزء مف كتمة
المدف " غكش داف " حكؿ تؿ أبيب .عدد سكانيا  176000نسمة ,كىي مف أكبر المغتصبات اإلسرائيمية مف حيث تعداد السكاف.
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سمطات األمف تغمض عينييا عف الدفؽ الكثيؼ مف األسمحة الذم تتمقاه الياغانا كالمنظمات األخرل مف
الخارج ,في حيف أنيا لـ تكف تتردد في سجف أم عربي يحكز سبلحنا نارينا (خمؼ , 1991 ,ص ,)32كلذلؾ,

كقبؿ صدكر قرار التقسيـ بدأ عرب فمسطيف يستعدكف ضمف إمكانياتيـ المتكاضعة لمكاجية الخطر

العسكرم الصييكني ,آخذيف بعيف االعتبار أف جيكش البمداف العربية ستقؼ إلى جانبيـ ,كليذا نشطت

الييئة العربية العميا ,لبلتصاؿ بالعرب شعكبان ,كحككمات لتنبييـ إلى الخطر الصييكني ,كاستثارة ىمميـ

(أبك غربية ,1989 ,ص .)49كفي الحقيقة أف بريطانيا حتى ىذه المرحمة كانت قد قطعت شكطان كبي نار كأكفت

بالتزاماتيا لمييكد لما جاء في كعد بمفكر ,كمع تسارع األحداث بالكتيرة كمقاكمة اليجرات الصييكنية إلى

فمسطيف ,أدل ذلؾ إلى طمب بريطانيا مف األمـ المتحدة بالتدخؿ إليجاد حؿ لمصراع الدائر ,فكاف الحؿ
ىك قياـ دكلتيف كفؽ قرار التقسيـ رقـ ( )181كالذم أصدرتو األمـ المتحدة في  29تشريف الثاني /نكفمبر

عاـ (1947ـ).
حكؿ ىذا يقكؿ دافيد بف غكريكف " :1إف بريطانيا قد أكفت بالتزاماتيا حياؿ إقامة الكطف القكمي

الييكدم حتى األف ,كما عمينا إال أف نكمؿ كاجبنا بأنفسنا كسكؼ ال ينعدـ " (الشرع ,1996 ,ص.)193
فقامت الدكؿ العربية كالشعب الفمسطيني كالييئة العربية العميا برفض القرار كعدـ التعاطي معو بأم شكؿ
مف األشكاؿ ,نتيج نة لمشعكر بالظمـ كاإلجحاؼ الشديديف ,ففي ليمة كاحدة كضعت ىيئة األمـ بكؿ جد
أساس نظاـ معنكم جديد يعتبر أف الييكد الذيف لـ تعش أغمبيتيـ العظمى في فمسطيف أكثر مف ثبلثيف

عامان ,يتمتعكف بحقكؽ مساكية لحقكؽ العرب الذيف عاشكا بفمسطيف مف قديـ الزماف (الصمادم,2008 ,

ص .)24فأعمنت الييئة العربية العميا اإلضراب لمدة ثبلثة أياـ بعد صدكر قرار التقسيـ رقـ (,)181

كصاحب ذلؾ قياـ التظاىرات كاالشتباكات مع الييكد في معظـ أنحاء فمسطيف فكاف مكقفيا بمثابة ثكرة

عمى ذلؾ القرار ,كبدأت تستعد لمدخكؿ في مكاجيو عسكرية حتمية مع الييكد (الشيخ عبد ا﵀,2013 ,

ص.)24

فأعاد العرب تشكيؿ " :المجاف القكمية " كقامكا بتككيف فصائؿ المقاتميف مف عرب فمسطيف عرفت

باسـ" :الجياد المقدس" كترأسيا "عبد القادر الحسيني" ,ثـ دخؿ جيش اإلنقاذ المككف مف متطكعيف جاؤكا
مف البمداف العربية إلى فمسطيف بقيادة فكزم القاكقجي (ياسيف ,1981 ,ص ,)214لتحفؿ األحداث اليكمية

التي سبقت كقكع النكبة التاريخية عاـ (1948ـ) ,كاقامة الدكلة اإلسرائيمية عمى األرض الفمسطينية ,بسجؿ
ىائؿ مف أعماؿ اإلرىاب الصييكني األعمى ( قريع ,1998 ,ص ,)9إلى أف دخمت جيكش الدكؿ العربية

فمسطيف في  15أيار /مايك عاـ (1948ـ) ,كىك تاريخ انسحاب القكات البريطانية مف كؿ فمسطيف.
و
خاصة الجيشاف المصرم كاألردني – بانتزاع األسمحة مف المقاتميف
كسارعت الجيكش العربية – كب
تبكأ رئاسة الكزراء اإلسرائيمية لمدة  30عامان منذ تأسيس إسرائيؿ ,فقد قاد
( -)1يعد دافيد بف غكريكف مف المؤسسيف لحزب العمؿ اإلسرائيمي ,كالذم ٌ
بف غكريكف إسرائيؿ في حرب عاـ 1948ـ التي يطمؽ عمييا اإلسرائيميكف حرب االستقبلؿ ,كيطمؽ عمييا الفمسطينيكف حرب النكبة.
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الفمسطينييف ,كاعتقمت القكات األردنية بعض ىؤالء المقاتميف ,لتفسح المجاؿ لمخططات كأطماع الممؾ
عبد ا﵀ ,تمؾ التي كانت تباركيا الحركة الصييكنية ,ككانت النكبة (ياسيف ,1981 ,ص.)214

تظير المراجعة التاريخية ىنا إلى أف المرحمة األكلى لمتبمكر الحقيقي لمفكر السياسي الكطني

الفمسطيني بدأ مع نياية القرف التاسع عشر ,كاستمر حتى نكبة عاـ (1948ـ) ,كلذلؾ يمكف نعت ىذه
المرحمة بمرحمة تبمكر الفكر السياسي الكطني الفمسطيني ,كرسـ مبلمح صكرة الكياف الفمسطيني.
سادساً -مالمح الفكر السياسي الوطني بعد النكبة:

بعد اإلعبلف عف قياـ دكلة( :إسرائيؿ) في مساء يكـ  14أيار /مايك عاـ (1948ـ) كانتياء االنتداب
البريطاني بانسحاب المندكب السامي كادارتيا مف فمسطيف بشكؿ رسمي في  15أيار /مايك عاـ
(1948ـ) ,كتدىكر األكضاع في فمسطيف كسقكط القرل كالمدف الفمسطينية ,كارتكاب الييكد أفظع

المجازر بحؽ الفمسطينييف ,فمـ تكف اإلمكانيات كاالستعدادات متكافئة بيف عرب فمسطيف كالييكد ,كلـ يجد
الفمسطينيكف مف فضائيـ العربي سكل الخطب الرنانة كالكعكد الخبلبة ,التي أكىمتيـ بأف الجيكش العربية

قادمة بمدافعيا كدباباتيا لنجدتيـ.

مع أف دكر الدكؿ الكبرل في دعـ( :إسرائيؿ) لـ يكف خافيان عمى أحد – ال عمى المستكل الشعبي كال

عمى مستكل المفكريف – فقد كاف االعتقاد المرجح أنو ما زاؿ بكسع الجيكش العربية كالقكل الشعبية

الكرة عمى فمسطيف ,عمى أساس أف الدكؿ الكبرل ال يمكف أف تدخؿ عسكريان إلى جانب:
العربية أف تعيد ٌ
(إسرائيؿ) ,لذلؾ كاف طبيعينا أف تككف بيف السمات األساسية ألدبيات تمؾ الفترة  -الفمسطينية كالعربية -
الدائرة حكؿ مكضكع تحرير فمسطيف ,المدل القصير ,كالنفس السريع المتكتر ,كاالندفاع نحك الصراع في
مجالو العسكرم ,فبل ترل في نكبة عاـ (1948ـ) إال ىزيمة عسكرية لنقص في السبلح أك نقص في

األكامر (سحاب ,إلياس ,1990 ,ص.)617

لـ يطؿ األمر حتى جاء قرار مجمس األمف الدكلي رقـ ( )62الصادر في  16تشريف ثاني  /نكفمبر

عاـ (1948ـ) ,ليجرم بناء عميو تكقيع اليدنة بيف مصر كاألردف كسكريا كلبناف مع إسرائيؿ ,حيث نصت

أف الحدكد ىي حدكد عسكرية ال تمنح ألم طرؼ حقكقان سياسية ,كحظرت استخداـ القكة لتغييرىا ,كنصت
عمى سرياف مفعكليا إلى أف يتـ االتفاؽ عمى تسكية سياسية (حسيف ,1993 ,ص ,)36فبرغـ ىذه النتيجة
المؤلمة إال أف المأساة الفمسطينية لـ تقؼ عند ىذا الحد فقد رسخ قرار مجمس األمف االحتبلؿ الصييكني

لؤلراضي الفمسطيني ,كمف جانب آخر رسخ تشريد الشعب الفمسطيني ,إلثبات المقكلة الصييكنية " بأف
فمسطيف أرض ببل شعب ".
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 حكومة عموم فمسطين (1948م):
ارتأت المجنة السياسية التابعة لجامعة الدكؿ العربية ضركرة كجكد كياف فمسطيني يتكلى تمثيؿ عرب

فمسطيف أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ,كبعد جيكد قررت المجنة السياسية لمجامعة في أيمكؿ /سبتمبر

عاـ (1948ـ) ,إثر مباحثات مع الييئة العربية األخذ بفكرة إنشاء حككمة فمسطينية تككف مسؤكلة أماـ

مجمس تمثيمي فمسطيني (المصرم ,2008 ,ص ,)36إال أف الييئة العربية العميا قد كجدت ىذا اإلجراء ميددان

لكيانيا ,ككجكدىا كمحاكلة مف الجامعة العربية إلبعادىا عف قيادة الحركة الكطنية في فمسطيف.

ف قد تباينت ردكد الفعؿ الفمسطينية تجاه نبأ إنشاء حككمة عمكـ فمسطيف كالتي تـ تأليفيا في  1تشريف

اء أكانت األكساط الشعبية أـ
أكؿ /أكتكبر عاـ (1948ـ) ,حيث جاء ىذا التبايف عمى كافة المستكيات سك ن
قيادات الصؼ األكؿ ,كحتى عمى صعيد أعضاء حككمة فمسطيف ,كأعضاء المؤتمر الكطني أنفسيـ ,ففي
قطاع غزة ساد جك مف الترحاب ,كعقد المجمس الكطني اجتماعنا لتشكيؿ الحككمة الفمسطينية في أجكاء

احتفالية (المصرم ,2008 ,ص ,)36إال أف حككمة عمكـ فمسطيف التي اتخذت مف مدينة غزة مق انر ليا,
عمى أساس أف ليا السيادة عمى جميع فمسطيف بعد تحريرىا ,لـ تتمكف مف القياـ بأعماليا نظ انر لمصعكبات

العديدة التي كاجيتيا حيث انسحب منيا بعض الكزراء ,بسبب األكضاع العربية كالدكلية .ليصدر بعد ذلؾ

مجمس الجامعة العربية في أيمكؿ /سبتمبر عاـ (1952ـ) ,ق ار نار يعيف فيو أحمد حممي عبد الباقي رئيس

بل لفمسطيف في الجامعة العربية (حسيف ,1993 ,ص .)37كمع ذلؾ فإف ىذه
حككمة عمكـ فمسطيف ,ممث ن

الحككمة لـ تستطع أف تصمد في غزة أك أف تحرر ما ايحتؿ مف فمسطيف ,كانتقمت إلى القاىرة حيث
تضاءلت كانتيت.

 منظمة التحرير الفمسطينية (1964م):
تبمكرت فكرة الكياف الفمسطيني بعد فشؿ تجربة حككمة عمكـ فمسطيف ,كانتيائيا بكفاة رئيسيا أحمد

حممي عبد الباقي عاـ (1963ـ) ,الذم ظؿ حتى كفاتو ممثبلن لفمسطيف بالجامعة العربية (الصمادم,

 ,2008ص ,)34ففي أكاخر الخمسينيات كأكائؿ الستينيات مف القرف العشريف أخذت الساحة الفمسطينية
تمكج بالحركات كالمنظمات الفدائية كالسياسية التي تسعى لتحرير فمسطيف ,ككاف نجاح الثكرة الجزائرية

عاـ (1962ـ) ,عامبلن محف ناز كنمكذجنا دفع الكثير مف الفمسطينييف لبلعتقاد أنو بإمكاف أف يتكلى أبناء
القطر الكاحد عممية المقاكمة كالتحرير في الكقت الذم يتمقكف الدعـ كاإلسناد مف أشقائيـ العرب (صالح,

 ,2003ص ,)365كقد دفعت إلى إسراع تفاعؿ تمؾ الطركحات جممة عكامؿ ,كأحداث شيدتيا الساحة

الفمسطينية كالعربية ,مف أبرزىا (الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص:)32

 البحث عف كيفية إعادة ترتيب صكرة العمؿ السياسي الفمسطيني ,بعد أف خسرت الحركة الكطنيةالفمسطينية إثر النكبة إطارىا ككحدتيا كبرامجيا.
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 الحاجة إلى التصدم لممحاكالت( :اإلسرائيمية) المستمرة الرامية إلى طمس الشعب الفمسطيني كاذابتو,كعدـ اعترافيا بأية مؤسسة فمسطينية ميما كاف ىدفيا أك اتجاىيا.

 انييار دكلة الكحدة بيف مصر كسكريا ,كتفاقـ الخبلفات داخؿ القكل القكمية التي عمؽ الفمسطينيكفآماالن جسامان عمييا طريقنا لمتحرير كالعكدة.

كىنا يمكف القكؿ :إف الفكر السياسي الكطني الفمسطيني بدأ يبمكر مفاىيـ سياسية ترتكز عمى إمكانية

اعتماد الفمسطينييف عمى ذاتيـ ,مكلدنا تصاعدنا لممد الكطني في األكساط الفمسطينية مف أجؿ إقامة حركة

كطنية فمسطينية مستقمة بذاتيا ,كابراز الكياف الفمسطيني المستقؿ.

بناء
فقد بدأت الدعكة لتنظيـ الشعب الفمسطيني منذ عاـ (1959ـ) في أكساط جامعة الدكؿ العربية ,ن
عمى طمب مصر( :الجميكرية العربية المتحدة) .كاستمر الحكار كالجدؿ كالمناكرات بيف مندكبي الدكؿ

العربية بعيدنا عف الشعب الفمسطيني حتى أيمكؿ /سبتمبر عاـ (1963ـ) ,حيف قرر مجمس الجامعة

اختيار مندكب لفمسطيف يحؿ محؿ أحمد حممي " المتكفى " ,فاختاركا أحمد الشقيرم  ,فمـ يكافؽ األردف.
إال أف ىذه المعارضة لـ تحؿ دكف صدكر قرار جدم حكؿ الكياف الفمسطيني (الشعيبي ,1980 ,ص,)142

فقد خاب مسعى السياسة األردنية التي عممت عمى إجياض قياـ منظمة التحرير ,كأتى ذلؾ بفعؿ ثبات
مكقؼ بقية الدكؿ العربية مف تمؾ الخطكة.
فقد أصرت العراؽ عمى إعادة فتح ممؼ مسألة الكياف الفمسطيني ,كاقترحت العراؽ كأيدتيا سكريا –

حيث يعمؿ حزب البعث الذم كصؿ حديثنا إلى السمطة عمى تعزيز قكتو – إقامة دكلة فمسطينية في
الضفة الغربية كقطاع غزة (سميث ,1991 ,ص  ,)221كحكؿ ىذا يقكؿ الشييد عضك المجنة المركزية

لحركة( :فتح) صبلح خمؼ (أبك إياد) " :كانت قضية التمثيؿ قضية ميمة كاذا استعرضنا كؿ المؤامرات
نجدىا تدكر ليس حكؿ الحقكؽ الفمسطينية ,إنما تدكر حكؿ التمثيؿ الفمسطيني ,ألنيـ ال يريدكف تمثيبلن

فمسطينيان ,ال يريدكف أف ييقاؿ أف ىذه القضية ليا قيادة كليا قادة كليا رمز ,يريدكف أف تبقى ىذه القضية
قضية حقكؽ يبككف عمييا ,كلكف دكف أف يككف ىناؾ ممثؿ ليذه الحقكؽ" (خمؼ ,1992 ,ص.)165:164

ككانت مصر( :الجميكرية العربية المتحدة في حينو) عند تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية مف أكثر

الدكؿ تأييدان لقياـ المنظمة ,ككصؼ "أحمد الشقيرم" ذلؾ بقكلو " :لكال الجميكرية العربية المتحدة ,كلكال

الرئيس " جماؿ عبد الناصر " بالذات لما قامت منظمة التحرير "  .حيث قدمت مصر كؿ التسييبلت
البلزمة لقياـ المنظمة (ياسيف ,2006 ,ص.)167

فإثر دعكة الرئيس عبد الناصر في  23كانكف األكؿ /ديسمبر عاـ (1963ـ) إلى عقد مؤتمر القمة

العربي األكؿ ثار خبلؼ دستكرم بركتكككلي حكؿ حضكر الشقيرم المؤتمر انتيى بحضكره ممثبلن

لفمسطيف ,كأقر المؤتمركف تكميؼ الشقيرم بإقامة القكاعد السميمة لتنظيـ الشعب الفمسطيني (قاسميو,
29

ار بإنشاء كياف فمسطيني يعبر عف إرادة شعب فمسطيف ,كاقامة
 ,1990ص ,)804كأصدر المؤتمركف قر نا

ىيئو تطالب بحقكقو ,لتمكينو مف تحرير أرضو كتقرير مصيره (صالح,2003 ,ص ,)365كعمى أثر ذلؾ تـ

تكميؼ الشقيرم باالتصاؿ بأبناء فمسطيف ليذه الغاية كاببلغ مؤتمر القمة النتيجة ,كبعد مشاكرات كجيكد

حثيثة ,تمكف الشقيرم مف عقد المؤتمر الفمسطيني األكؿ في القدس الشريؼ بيف  28أيار /مايك2 -
حزيراف /يكنيك عاـ (1964ـ) ,حيث تـ اإلعبلف فيو عف قياـ منظمة التحرير الفمسطينية كاقرار الميثاؽ

القكمي (الصمادم ,2008 ,ص ,)35كقد ركز الميثاؽ القكمي الفمسطيني عمى عركبة فمسطيف ,كحؽ أبناء
فمسطيف في أرضيـ ,كرفض المشركع الصييكني ,كرفض االعتراؼ بالدكلة الييكدية الصييكنية ,كرفض
قرار تقسيـ فمسطيف .كأكد تصميـ الشعب الفمسطيني عمى المضي قدمان عمى طرؽ الجياد المقدس حتى

يتحقؽ لو النصر النيائي ,كاعتبر أف تحرير فمسطيف ,كتحقيؽ الكحدة العربية ىدفاف متكامبلف يؤدم
أحدىما إلى تحقيؽ اآلخر ,كيجب أف يسي ار جنبان إلى جنب.

كما بيف عامي (1969 – 1968ـ) تعرضت المنظمة إلى تغيير كبير في بنيتيا كىياكميا كبرنامجيا.

كفي الدكرة الرابعة لممجمس الكطني تغير الميثاؽ ليصبح ميثاقان كطنيان ,كحمت الككتو الفصائمية كأساس في

تركيبة المجمس الكطني ,كشيدت ىذه الفترة ما سمي بنياية المد القكمي ,باإلضافة إلى رغبة الفصائؿ

الفمسطينية المسمحة ,المنضكية حديثنا في إطار المنظمة ,في التخمص مف كزر التبعية لمنظاـ العربي

الرسمي أك كسميا بأنيا صنيعتو (محيسف ,2014 ,ص.)118

فتحركت المنظمات الفمسطينية الفدائية تجاه الدعكة لتطكير أكضاع منظمة التحرير الفمسطينية ,كفي

سياؽ ىذه التحركات عرضت جيات مصرية عمى حركة( :فتح) استعدادىا لتبني مسألة مجيئيا لقيادة

المنظمة فأجابت بأنيا ال تريد أف تأتي نتيجة دعـ خارجي ,مصرة عمى أف يتـ التبديؿ مف داخؿ المنظمة.
كفي نياية المطاؼ تشكمت لجنة تحضيرية لتسمية أعضاء المجمس الجديد عمى ضكء االتفاؽ الذم تـ

بيف حركة( :فتح) كالمنظمات األخرل ,كظيرت الحاجة جمية إذنا لتعديؿ الميثاؽ القكمي ,كالنظاـ األساسي
بل جكىرينا بعد أربع سنكات فقط مف كضعيا (حكراني ,1980 ,ص  .)135:134فقد نص الميثاؽ الجديد
تعدي ن
صراحة عمى الكفاح المسمح مف أجؿ تحقيؽ حؽ الشعب العربي الفمسطيني في السيادة عمى كطنو ,كىك

نص غاب ,عف الميثاؽ السابؽ ,كبتحديد ىذا المطمب عمى نحك كاضح خطت منظمة التحرير خطكة

أيخرل نحك صياغة مطمب السمطة الكطنية كالدكلة المستقمة (حكراني ,1980 ,ص .)142

فقد لخص المؤتمر الكطني الفمسطيني الثالث عشر في عاـ (1977ـ) برنامجو ليجعمو في ثبلث
نقاط :حؽ العكدة ,كحؽ تقرير المصير ,كحؽ إنشاء دكلة مستقمة ,كقد اعترفت بيذه الحقكؽ في القرار رقـ

( )3236الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ,كفي عاـ (1975ـ) شكمت األمـ المتحدة " لجنة
لممارسة الحقكؽ المقررة لمشعب الفمسطيني " ,كقد أكد ىذا القرار عاـ (1980ـ) في الجمعية العامة,
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المجتمعة في دكرة خاصة ,بمكافقة مائة كاثنتي عشرة دكلة ضد سبع دكؿ( :منيـ الكاليات المتحدة),
سبع كعشريف دكلة عف التصكيت (جاركدم ,1980 ,ص .)597لذلؾ يتكجب عمى منظمة التحرير
كامتنع ه
الفمسطينية التمسؾ كااللتزاـ ببرنامج اإلجماع الكطني ,كبدكف ذلؾ ال يمكف أف تحافظ المنظمة عمى
كحدتيا ,فالحفاظ كالتمسؾ ببرنامج اإلجماع الكطني ىك شرط أساسي لصيانة الكحدة الكطنية ,كحماية
القضية الفمسطينية مف االنتياؾ.
في ضكء مما تقدـ يمكف القكؿ :إف الفكر السياسي الكطني الفمسطيني مر بست مراحؿ منذ تبمكره

حتى إنشاء الكيانية الفمسطينية المستقمة المتمثمة في منظمة التحرير الفمسطينية ,كممثؿ شرعي ككحيد عف

الشعب الفمسطيني كىي:

تمثمت المرحمة األكلى في اإلرىاصات الفكرية التي سادت في نياية الحقبة العثمانية ,مف خبلؿ

ال يكتٌاب كالشعراء كالمثقفيف الذيف نادكا بحب الكطف ,كباالنفصاؿ عف الخبلفة العثمانية .كبرز في المرحمة
الثانية الفكر الساسي الفمسطيني ككانت المحفز األكبر لتبمكره بقدكـ االنتداب البريطاني الذم أعطى كعد
بمفكر لمحركة الصييكنية كعمؿ عمى تكثيؼ اليجرات الييكدية إلى فمسطيف .كاتسمت المرحمة الثالثة

بإنشاء الجمعيات اإلسبلمية – المسيحية ,كعقد المؤتمرات التي أسيمت في تمييز الفكر السياسي
الفمسطيني عف فضائو العربي .كظيرت المقاكمة المسمحة في المرحمة الرابعة ,حيث كانت ثكرة عاـ

(1936ـ) ,ىي المعبر األبرز كالفاتحة الكبرل لتبني فكر المقاكمة المسمحة كخيار استراتيجي الستعادة

حقكؽ الشعب الفمسطيني المسمكبة .كتعتبر المرحمة الخامسة مف أقسى المراحؿ التي مر فييا الفكر
السياسي الفمسطيني ,كالتي تمثمت بالنكبة الفمسطينية كما تركتو مف تأثير عمى الفكر السياسي الفمسطيني

مف اإلحساس بالخذالف العربي كالشعكر بأف ال مناص مف اعتماد الفمسطينييف عمى أنفسيـ في مكاجية
المؤامرة الدكلية ,المتمثمة في االحتبلؿ الصييكني.

كتميزت المرحمة السادسة بتبمكر الكيانية الفمسطينية ,مف خبلؿ قياـ منظمة التحرير

الفمسطينية،

كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني .لكي تككف معبر عف طمكح كآماؿ الشعب الفمسطيني كالخركج
مف الكصاية العربية.

المطمب الثاني -جذور ومحددات فكر التيار السياسي اإلسالمي الفمسطيني:
في البدء عندما نتحدث عف اإلسبلـ السياسي في فمسطيف في جكانبو التاريخية يتكجب عمينا معرفة

مكانة فمسطيف عند سائر المسمميف .فبل تخفى مكانة فمسطيف في الكتاب كالسنة عمى كؿ مف لو إلماـ

يب  -أف فمسطيف جزهء مف ببلد
بالعمكـ الدينية كالدراسات اإلسبلمية فيعرؼ حتمنا – مف غير شؾ كال ر ى
اإلسبلـ كفييا المسجد األقصى المبارؾ الذم شرفو ا﵀ تعالى بالتقديس ,كجمع فيو األنبياء ليمة اإلسراء
كالمعراج (سبلمة ,2007 ,ص .)21فمـ يأت الفكر السياسي اإلسبلمي الفمسطيني مف فراغ ,كانما جاء في
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سياؽ التطكر التاريخي لؤلفكار اإلسبلمية في المنطقة العربية ,عمى اعتبار أف فمسطيف جزهء مف األمة
العربية كاإلسبلمية ,كأف الديف مككف أساسي مف مككنات الثقافة السياسية لمشعكب العربية.
أو ًق -العمق التاريخي لمفكر السياسي اإلسالمي:
عمى الرغـ مف أف مصطمح اإلسبلـ السياسي يعتبر مصطمح حديث النشأة .إال أف مفيكـ اإلسبلـ

السياسي مف حيث الفكر كمف حيث الممارسة ليس مفيكمان جديدان بؿ إف لو جذك نار قديمة ,قد بدت كاضحة
ال إلى الجذكر
في نشأة أحزاب السمطة األشعرية كأحزاب المعارضة كالمعتزلة كالخكارج كالشيعة كصك ن

الحديثة ال متمثمة في حركات اإلصبلح الديني التي بدأت بجماؿ الديف األفغاني ,كالتي كانت نكاة حركات
التحرر العربية ضد االستعمار الحديث لمعالـ اإلسبلمي (حنفي ,2002 ,ص)10؛ فقد انطكت عممية تككف

الفكر السياسي ,كاالجتماعي ,كالثقافي ,الحديث في المنطقة العربية ,كضمنيا فمسطيف ,عمى العناصر
يبمغ اإلسبلـ السياسي نسقو الفكرم ,كالسياسي ,كالتنظيمي,
األكلى لتشكيؿ اإلسبلـ السياسي ,فقبؿ أف ى
بتأسيس" :جماعة اإلخكاف المسمميف" في مصر عاـ (1928ـ) ,كاف ىذا التيار يتبمكر بالتدريج كأحد

التيارات الرئيسة التي انبثقت مف فكر مشركع " النيضة " (خميؿ ,1992 ,ص ,)19كلذلؾ فإف نشأت الفكر
السياسي اإلسبلمي الفمسطيني ارتباط بمشركع النيضة اإلسبلمي الذم سعى إليو جماؿ الديف األفغاني

كمحمد عبده كمحمد رشيد رضا في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر.
فجاء " حسف البنا " لكي يكمؿ المسيرة بإنشائو لجماعة اإلخكاف المسمميف .حيث كاف " البنا " تمميذنا

لمحمد رشيد رضا في دار العمكـ ,قد تشبع بالركح السمفية ,كأراد تحقيؽ حمـ األفغاني بتأسيس حزب
إسبلمي ثكرم قادر عمى حمؿ األيديكلكجية اإلسبلمية الثكرية ,كتحقيؽ المشركع اإلسبلمي التحررم.

كخبلؿ أقؿ مف ربع قرف أصبحت جماعة اإلخكاف المسمميف أقكل التنظيمات اإلسبلمية كأكثرىا انتشا نار

(حنفي ,2002 ,ص .)63كىذا ما يفسر ارتباط كثير مف الحركات اإلسبلمية ذات النزعة " :الثكرية الجيادية
" في جذكرىا كانبعاثيا إلى اإلخكاف المسمميف.

ثانياً -ظهور المؤسسات والجمعيات اإلسالمية في فمسطين:
يمكف القكؿ :إ ف التنظيمات اإلسبلمية الخالصة في فمسطيف اقتصرت في بداية العشرينيات مف القرف

العشريف عمى الجمعيات الخيرية كالنكادم الثقافية كالرياضية ,ككانت ممثمةن بصكرة أك بأيخرل في

الجمعيات اإلسبلمية – المسيحية التي انتشرت في المدف الرئيسة ,كلـ يتردد أعضاء ىذه الجمعيات
كاألندية في ممارسة العمؿ السياسي خارج إطارىا (محافظة ,1990 ,ص.)553
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 الجمعيات اإلسالمية – المسيحية:
كانت قد تشكمت " الجمعيات اإلسبلمية – المسحية " ,منذ منتصؼ عاـ (1918ـ) ,بعد زمف قصير

مف احتبلؿ البريطانييف القسـ الجنكبي مف سكريا الكبرل ,كقبؿ جبلء العثمانييف عف سائر أنحائيا .ككانت

مظي انر مبك انر لمكعي السياسي المنظـ في مكاجية النشاط المنظـ لمجمعيات كالمجاف الصييكنية ,كقد اتخذت

ىذه الجمعيات رم انز ليا إشارة اليبلؿ كبداخمو الصميب (المرعشمي ,ج  -ش ,1984 ,ص .)64فبرغـ أف ىذه

الجمعيات قد حممت منذ انطبلقيا فك نار سياسينا دينينا ,إال أف ىذا الفكر كاف ينطمؽ مف منطمقات كطنية
خالصة ,فبل يمكف اعتباره فك نار سياسينا إسبلمية بالمفيكـ الفكرم الذم أتت بو جماعة اإلخكاف المسمميف,
فكما أسمفنا مف قبؿ فإف ىذه الجمعيات اقتصرت في عمميا عمى االحتجاجات الرسمية ,كلـ تتخذ أم نيج

ثكرم في مناىضة االحتبلؿ الصييكني لفمسطيف.
 المجمس اإلسالمي األعمى:

في عاـ (1922ـ) جاء تأسيس " :المجمس اإلسبلمي األعمى" إلدارة المحاكـ الشرعية كالشئكف

اإلسبلمية ,كقد قاـ المندكب السامي البريطاني ,بتعييف المفتي " محمد أميف الحسيني" رئيسان لو .كقد ساىـ
المجمس في الحد مف بيع األراضي لمييكد ,ككاف المجمس يقكـ بعقد مؤتم انر سنكيان مف عمماء الديف لتنظيـ

كيصدر فتاكم بتكفير مف يبيع أرضو ليـ أك يقكـ بعممية السمسرة
كسائؿ مقاكمة بيع األراضي لمييكد ,ي
لبيعيا .كقد ذكرت تقارير ح ككمة االنتداب السنكية إلى المجنة الدائمة في عصبة األمـ في جنيؼ أف سبب
قمة انتقاؿ األراضي إلى الييكد ىك المجمس اإلسبلمي األعمى (المرعشمي ,ؿ  -م ,1984 ,ص ,)88ككانت

قد نشأة حكؿ المجمس جبيتيف ,جبية مؤيدة تدعى المجمسييف عمى رأسيا المفتي " محمد أميف الحسيني ",

كجبيو معارضة لممجمسييف كتزعميا " راغب النشاشيبي ".

فاتجو النشاط اإلسبلمي لممجمس اتجاىان سياسيان لمنزاع القائـ بيف الحسينية كالنشاشيبية عمى إدارة

المجمس اإلسبلمي األعمى ,كلما كاف الحسينية ىـ المسيطركف آنذاؾ عمى شئكف المجمس فقد عقد

معارضكىـ مؤتم نار إسبلمينا بدار األيتاـ اإلسبلمية بالقدس في  27شباط /فبراير عاـ (1926ـ) ,حضره

نحك أربعة آالؼ شخص .كترأسو الشيخ " عبد ا﵀ الجزار " مفتي عكا .كاتخذ المؤتمر عدة ق اررات .كاف
أىميا دعكة الييئة االنتخابية التي انتخبت المجمس في دكرتو األكلى لمنظر في تمديد عضكية المجمس أك
انتخاب ىيئة مؤقتو تدير شئكنو إلى أف تتـ االنتخابات (محافظة ,1990 ,ص ,)554كلكف محكمة العدؿ

اإلنجميزية فاجأت الجميع كحكمت ببطبلف االنتخابات .فأقامت سمطة االنتداب مجمسان مؤقتان ,ككعدت
بتعديؿ قانكف المجمس ,ككمفت لجنة برئاسة رئيس المجمس اإلسبلمي ,إال أف حككمة االنتداب احتفظت
بمشركع المجنة كلـ تعمؿ بو.
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كظؿ األمر كذلؾ حتى عاـ (1936ـ) ,حيف قاد المفتي " محمد أميف الحسيني " الحركة الكطنية
جيا نار ,فكاف مف نتائج ذلؾ إقالتو مف رئاسة المجمس اإلسبلمي األعمى عاـ (1937ـ) ,كبيذا اضمحؿ

المجمس اإلسبلمي األعمى تدريجينا (المرعشمي ,ؿ  -م ,1984 ,ص.)89:88

كىنا يمكف القكؿ :إف المجمس اإلسبلمي األعمى قد حمؿ منذ نشكئو فك نار سياسينا إسبلمينا ذا بعد

كطني ,فبرغـ التحديات التي كاجييا المجمس منذ نشكئو إال أنو استطاع أف يزاكج بيف المفيكـ الكطني
كاإلسبلمي في فيمو لمنضاؿ الفمسطيني منذ نشكء القضية الفمسطينية.

 جمعية الشبان المسممين:
كانت فمسطيف قد عرفت أكؿ التنظيمات اإلسبلمية ذات البعد العربي اإلسبلمي بتشكيؿ " :جمعية
الشباف المسمميف " أكاخر العشرينيات ,كقد انعقد أكؿ مؤتمر لمجمعيات اإلسبلمية في مدينة يافا الساحمية

في نيساف/أبريؿ عاـ (1928ـ) ,نكقشت فيو الئحة " :الشباف المسمميف " في فمسطيف ,كتـ إقرارىا عمى
نحك يماثؿ البلئحة المقرة في مصر " :لمشباف المسمميف " ,التي جعمت أىدافيا ذات طبيعة ثقافية دينية

(سارة ,بدكف ,ص.)48

كقد أصدرت في مؤتمرىا األكؿ البياف األكؿ كمف بيف ما جاء فيو ,السعي إلزالة الشقاؽ كالنزاعات

الحزبية الضارة بيف المسمميف كجمع كممتيـ .ككانت الجمعية ىي بمثابة فرع يتبع لجمعية الشباف المسمميف

التي أنشأىا " عبد الحميد سعيد كمحب الديف الخطيب " عاـ (1927ـ) في مصر (محافظة,1990 ,

ص ,)554فرغـ أف الجمعية ال ينص قانكنيا األساسي عمى اشتغاليا بالشؤكف السياسية إال أنيا مارست

العمؿ السياسي في الساحة السياسية الفمسطينية ,ككانت بمثابة الحاضنة لمعديد مف القيادات الفمسطينية
الذيف كجدكا غاياتيـ في حركات أخرل قد قامكا بتشكيميا أك االلتحاؽ بيا فيما بعد.
ثـ قامت الجمعيات بعقد مؤتمرىا السنكم الثاني في يافا يكمي  3/2أيار /مايك عاـ (1929ـ) ,كقد

حضره مندكبكف مف أربعة عشر جمعية مف مختمؼ فمسطيف ,كاتخذ المؤتمر عدة ق اررات ذات أبعاد

سياسية ,فقد طمب مف المجمس اإلسبلمي األعمى العمؿ عمى تسميـ الخط الحديدم الحجازم إلى ىيئة
إسبلمية .كعقد المؤتمر السنكم الثالث لمجمعيات في حيفا في  25نيساف /أبريؿ عاـ (1930ـ) ,كتقرر
فيو تأليؼ ىيئة مركزية لجمعيات الشباف المسمميف الفمسطينية مركزه نابمس ,كربط ىذه الجمعيات بالمركز

العاـ في القاىرة (محافظة ,1990 ,ص .)554كمع ذلؾ فقد ضعؼ تأثير ىذه الجمعيات في فترة الثبلثينيات,

كيرجع السبب إلى تزايد النفكذ السياسي لمجمعية كتعاظـ نشاطيا مما أدل الى إثارة غضب السمطات

البريطانية التي أخذت بمبلحقة أعضاء الجمعية ,كاعتقاليـ كاغبلؽ بعض أفرعيا ,ككذلؾ بتيديد المكظفيف
الحككمييف الذيف كانكا يمثمكا أكثر مف نصؼ األعضاء بحجة العمؿ بنشاط سياسي ,باإلضافة إلى أف
نشاط الجمعية قد أحدث ردة فعؿ سمبية لدل األكساط المسيحية كالقكمية في فمسطيف.
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 المؤتمر اإلسالمي في القدس:
يعد المؤتمر اإلسبلمي مف أكبر المؤتمرات التي شيدتيا فمسطيف في تمؾ الحقبة فقد عقد في القدس

في كانكف األكؿ /ديسمبر عاـ (1931ـ) .ككانت قد تشكمت لجنة برئاسة المفتي " محمد أميف الحسيني

" ,كقد كجيت المجنة الدعكات إلى الزعماء السياسييف المسمميف ,ككبار رجاؿ الديف اإلسبلمي في مختمؼ
أنحاء العالـ ,كقد حضر المؤتمر مندكبكف عف أكثر مف اثنيف كعشريف قط نار ,ككاف المأمكؿ أف يكجو
المؤتمر أنظار الرأم العاـ اإلسبلمي إلى المشكمة الفمسطينية التي نشأت بعد ثكرة البراؽ عاـ (1929ـ)

(الكيالي ,1990 ,ص ,)231كلكف ق اررات المؤتمر كانت دكف المستكل المطمكب ,فقد جاءت عمى النحك

التالي (مسعكد ,2001 ,ص:)235

-1
-2

دعكة العالـ اإلسبلمي إلى مقاطعة البضائع الييكدية.

ضركرة كقؼ اليجرة الييكدية.

 -3إنشاء جامعة إسبلمية بالقدس.

 -4إنشاء شركة زراعية إلنقاذ أراضي فمسطيف كالحيمكلة دكف استيبلء الييكد عمييا.

بالرغـ مف ضعؼ ىذه الق اررات أماـ التغكؿ الصييكني المدعكـ مف االحتبلؿ البريطاني لبلستيبلء

عمى ما تبقى مف أرض فمسطيف ,إال أف الدكؿ اإلسبلمية عجزت عف تنفيذ ق ارراتيا.
ثالثاً -انبثاق العمل الجهادي اإلسالمي:
يعتبر التطكر األىـ عمى صعيد الفكر السياسي اإلسبلمي الفمسطيني ,في ظيكر أكؿ تنظيـ" :

جيادم " ,كىك التنظيـ المعركؼ باسـ " :عصبة القساـ " ,كالذم شكمو الشيخ عز الديف القساـ السكرم
المكلد كاألزىرم التعميـ كالجيادم المنيج ,كقد اختط القساـ في تنظيمو نيج الكفاح الشعبي المسمح
لمكاجية االنتداب البريطاني كحمفائو الصياينة ,ككاف بذلؾ النكاة التي بني عمييا ىذا النيج الحقنا,
ز كميم نا (سارة ,بدكف,
كخصكصا ثكرة فمسطيف الكبرل (1939-1936ـ) التي لعب فييا القساميكف دك نار بار نا

ص ,)49فقد لجأ الشيخ عز الديف القساـ ,مف سكريا إلى فمسطيف عاـ (1921ـ) ,مخمفنا كرائو ثكرة منتكسة

كحكمان ضده باإلعداـ الشتراكو في قيادة " ثكرة عشائر صييكف ." 1كقد جعؿ مف حيفا مق انر لو ,كبدأ القساـ

في رصد الكقائع ,كدراسة أكضاع الجماىير العربية في فمسطيف ,مستفيدنا مف العمـ الذم حصؿ عميو في

األزىر ,عمى أيدم العمماء المصرييف كعمى رأسيـ الشيخ " محمد عبده " الذم يقكـ منيجو الفكرم عمى
تمجيد العقؿ كرفض السمطة الدينية ,كما أنو استكعب خبرات كدركس " ثكرة عشائر صييكف " ,كالتي

القساـ ببيع بيتو كترؾ قريتو الساحمية كاالنتقاؿ إلى قرية الحفنة الجبمية ,كالتي كانت تتميز بالمكقع الحصيف ,ليمتحؽ بثكرة
( -)1قاـ الشيخ عز الديف ٌ
ببلء
القساـ
عشائر صييكف أك ثكرة جبؿ صييكف ,التي خاضيا الثكار ضد االحتبلؿ الفرنسي بيف عامي (1920 - 1919ـ) ,كالتي أبمى فييا ٌ
ن

حسنان األمر الذم ٌأدل االحتبلؿ الفرنسي لمحاكلة شرائو ,كلكنو رفض فحكـ عميو باإلعداـ غيابيان (فيمي)2014 ,
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بينت لو أنو ال يمكف إحراز النصر بدكف كحدة إدارة الثكرة كاقامة تنظيـ ثكرم محكـ ,كتعبئة كتنظيـ
الجماىير ,كالتخطيط العممي كالكضكح الفكرم كنضكج الظركؼ (ياسيف ,1981 ,ص.)149
كحينما كجد القساـ بأف الظركؼ قد تييأت لمجياد أخذ يدعك إلى مقاكمة االحتبلؿ البريطاني كأعكانو,

كاستجاب عدد مف الشباب لدعكتو ,لتبدأ المنطقة تشيد عمميات مسمحة منذ أكائؿ العاـ (1935ـ) ,فشيد

بل مف االغتياالت لمضباط البريطانييف كنسؼ لمقطارات,
المثمث العربي "جنيف .نابمس .طكلكرـ" سي ن

كىجمات عمى معسكرات الجيش البريطاني ,كقتؿ أم عربي يثبت لدل الكطنييف اتصالو بالبريطانييف

اتصاالن مريبان (مسعكد ,2001 ,ص .)240كفي التاسع عشر مف تشريف الثاني خاض القساـ ,كمعو

المجاىدكف معركةن شرسة مع القكات البريطانية في غابات يعبد بمنطقة جنيف ,كاستشيد فييا القساـ كاثنيف
مف رفاقو كتـ أسر خمسة مجاىديف كاختفى الباقكف في الجباؿ (الكيالي ,1990 ,ص.)252

كىنا يمكف القكؿ :أف ثكرة القساـ كانت نقطة التحكؿ كاالنطبلقة األكلى لمعمؿ الجيادم اإلسبلمي

المنظـ ,فبرغـ أف ىناؾ مف يرل في جياد القساـ بعدنا كطنينا خالصنا ,إال أف ىذا البعد الكطني كاف يحمؿ

في طياتو عمقنا فكرينا إسبلمية ينبثؽ مف خبلؿ رؤية عقائدية ,كبعدنا سياسينا مستشع نار خطكرة ما يجرم

لؤلراضي كلمشعب الفمسطيني مف ظمـ كاضطياد ,كتخمي عربي كاسبلمي عف قضية فمسطيف.
رابعاً -اإلخوان المسممين وقضية فمسطين:

كاف الشيخ حسف البنا قد تنبو باك نار إلى أىمية القضية الفمسطينية ,كدكرىا في إبراز البعديف اإلسبلمي

كالعربي لمجماعة ,كتمكينيا مف مد نفكذىا خارج مصر ,حيث ذكر ,في إحدل المناسبات " ,إف فمسطيف,
تحتؿ مف نفكسنا مكضعنا ركحينا قدسينا فكؽ المعنى الكطني المجرد ,إذ تيب عمينا منيا نسمات بيت

القدس المباركة ,كبركات النبييف كالصديقيف كميد السيد المسيح عميو السبلـ ,كفي كؿ ذلؾ ما ينعش

النفكس كيغذم األركاح" (الشريؼ ,1995 ,ص .)61كبذلؾ بدأت جماعة اإلخكاف المسمميف تبدم اىتماميا
بالقضية الفمسطينية ,كمنطمؽ لتكسيع دعكتيا مف مصر إلى فمسطيف كالدكؿ العربية األيخرل.

فكاف أكؿ حضكر رسمي لجماعة اإلخكاف المسمميف في فمسطيف قد تمثؿ في زيارة عبد الرحمف البنا,
شقيؽ الشيخ حسف البنا ,كمحمد أسعد الحكيـ لفمسطيف في آب /أغسطس عاـ (1935ـ) ,ككاف بصحبتيـ

الزعيـ التكنسي عبد العزيز الثعالبي بغرض بث الدعكة في أنحاء سكريا كفمسطيف .كقد قاببل في ىذه

الزيارة المفتي محمد أميف الحسيني (محمكد ,2004 ,ص ,)52كبدأ اىتماـ حركة اإلخكاف بقضية فمسطيف

يبرز بشكؿ كاضح أماـ عامة الناس مع انفجار الثكرة الكبرل في فمسطيف ما بيف عامي (– 1936

1939ـ) .فمقد نشط اإلخكاف المسممكف في الدعاية اإلعبلمية لقضية فمسطيف في مصر نشاطان كبي نار
فشكمكا لجنة لمساعدة فمسطيف ,كدعكا إلى مشركع" :قرش فمسطيف" لدعـ أىؿ فمسطيف كثكرتيـ ,كطبعكا
المنشكرات التي تياجـ البريطانييف كسياستيـ في فمسطيف ,كركزكا في مجمتيـ " النذير" عمى خدمة قضية
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فمسطيف كابرازىا إعبلمينا (صالح ,2003 ,ص .)336كبذلؾ أصبح لجماعة اإلخكاف المسمميف كفكرىـ أثر

ظاىر في الفكر السياسي اإلسبلمي المعاصر في فمسطيف .كما أنو بدأ يبلحظ لمجماعة في داخؿ

فمسطيف كجكد غير كاضح المعالـ منذ أكساط الثبلثينيات (سحاب ,فكتكر ,1990 ,ص.)680

كىنا يمكف القكؿ :إف كجكد المفتي " محمد أميف الحسيني " ,كامساكو بزماـ القيادتيف السياسية كالدينة
في فمسطيف شكؿ عائقنا في البداية أماـ بركز دكر ظاىر كمممكس لجماعة اإلخكاف المسمميف في ساحة

الفعؿ اإلسبلمي السياسي الفمسطيني.

خامساً -اإلخوان المسممين في ساحة الفعل الفمسطيني:
ال يخفى عمى أحد أف جماعة اإلخكاف المسمميف بدأت تعمؿ عمى تنشيط أذرع ليا في فمسطيف قبؿ

ال برعاية المفتي " محمد أميف الحسني ".
سنكات مف كقكع النكبة ,كلكف نشاطيا بقي محصك نار كمشمك ن

فقد اختمفت المصادر في تحديد زماف كمكاف أكؿ فرع لئلخكاف المسمميف في فمسطيف .فبينما اعتبرت

" بياف نكييض الحكت " أف " :جمعية المكارـ " التي أيسست عاـ (1943ـ) ,في القدس ,كانت أكؿ شكؿ
تنظيمي لئلخكاف المسمميف في فمسطيف ,فإف " يكسؼ عميرة " ,كىك أحد قيادات اإلخكاف المسمميف في

فمسطيف ,أكد أف أكؿ فرع لئلخكاف أينشئ في فمسطيف كاف فرع غزة ,الذم أيسس في نياية الحرب العالمية

الثانية ,ككاف يرأسو الحاج ظافر الشكا ,الذم رأسو أيضنا " جمعية التكحيد " إحدل كاجيات النشاط

الجماىيرم كالتنظيمي لئلخكاف (خميؿ ,1992 ,ص .)26كقد ذىب بعض الباحثيف لمقكؿ :بأف عدد فركع
اإلخكاف في فمسطيف قد بمغت خمسة كعشريف فرعنا قبؿ النكبة .لكف الخطكة األىـ ليذه الجمعيات التي
بدأت تنشط في منتصؼ الثبلثينيات تحت أسماء جمعيات دينية ,جاءت في جعؿ ىذه الجمعيات تتبع

لمركزية كاحدة.
فمـ تنظـ ىذه الجمعيات في تنظيـ مكحد إال في عاـ (1946ـ) ,حيث عقد مؤتم نار لمجمعيات التي

أخذت اسـ جماعة اإلخكاف المسمميف ,في القدس في  19آذار  /مارس عاـ (1946ـ) برئاسة الشيخ عبد

البارم بركات ,كانبثؽ عف المؤتمر الق اررات اآلتية (محافظة ,1990 ,ص:)555

 تكجو جيكد الجماعة في فمسطيف كتنظيميا كتكحيد الدعكة عمى نسؽ كاحد.
 تكحيد الدستكر األساسي.

 تككيف مركز عاـ مركزه القدس ,كيككف ىك الييئة اإلدارية العميا لئلخكاف المسمميف في فمسطيف
كالمشرؼ عمى سير الدعكة فييا كالمكجو ليا عمميان.

كبذلؾ تككف الجماعة قد دخمت حمبة السياسة في فمسطيف .فقامت بعقد اجتماعنا آخر في حيفا في

 18تشريف األكؿ  /أكتكبر عاـ (1946ـ) ,حضره مندكبكف عف لبناف كاألردف .كتقرر فيو المطالبة
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بعرض قضية فمسطيف عمى مجمس األمف الدكلي ,كتأييد المشاريع التي ترمي إلى إنقاذ األراضي ,كعدـ
االعتراؼ بالييكد الطارئيف عمى الببلد (محافظة ,1990 ,ص .)555كقبيؿ صدكر قرار التقسيـ ,كبعد عاـ
مف انعقاد المؤتمر السابؽ عقد اإلخكاف المسمميف مؤتم انر آخر في حيفا في  27تشريف األكؿ /أكتكبر عاـ

(1947ـ) ,كمف بيف مما جاء فيو مف ق اررات ,إعبلف اإلخكاف المسممكف تصميميـ عمى الدفاع عف
فمسطيف بجميع الكسائؿ ,كاستعدادىـ لمتعاكف مع جميع الييئات الكطنية في ىذا السبيؿ ,كاف ىيئة

بل مف تكاليؼ النضاؿ ,كسيتـ االتصاؿ بالييئة العربية العميا لمبحث في
اإلخكاف ستحمؿ نصيبيا كام ن
بعض الشؤكف الكطنية العامة (صالح ,2003 ,ص.)339:338

كىنا يمكف القكؿ :برغـ جدية ىذه الق اررات التي كانت تنـ عف إيماف صادؽ ,ككعي لمجريات األمكر
كعزيمة جاده نحك تحرير فمسطيف ,إال أف إمكانيات اإلخكاف ظمت محدكدة جدنا مقارن نة بما لدل الييكد مف
إمكانيات ,غير أف ىذا لـ يمنع كلـ ً
يثف اإلخكاف عف بذؿ جيكد دعكية كجيادية كبيرة في الدفاع عف
فمسطيف.

سادساً -تداعيات قرار التقسيم عمى الفكر السياسي اإلسالمي:
بعد مصادقة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى قرار التقسيـ في  29تشريف ثاني  /نكفمبر

(1947ـ) ,كالذم يقضي بإقامة دكلة ييكدية ,كأيخرل عربية عمى أرض فمسطيف .أعرب اإلخكاف
المسممكف ,الذيف كانكا ينظركف إلى فمسطيف باعتبارىا كقفنا إسبلمينا ,عف معارضتيـ الحازمة لفكرة تقسيـ
فمسطيف ,كدعكا ,بعد صدكر القرار الدكلي بالتقسيـ إلى الجياد المقدس مف أجؿ تخميص فمسطيف مف

أيدم الييكد ,عمى أف يعيش ىؤالء الييكد كفمكليـ تحت حكـ عربي عادؿ يقكـ أىؿ فمسطيف بتحديد شكمو
في استفتاء تجريو الجامعة العربية (الشريؼ ,1995 ,ص ,)62:61كقاـ عمماء األزىر بتكجيو ندائيـ إلى

أبناء العركبة كاإلسبلـ بكجكب الجياد إلنقاذ فمسطيف كحماية المسجد األقصى (مسعكد ,2001 ,ص.)655

عند اندالع الحرب شاركت مجمكعات مف اإلخكاف المسمميف في القتاؿ إلى جانب الجيكش العربية,

انطبلقنا مف القناعة بأف قضية فمسطيف لف تحؿ إال عمى أرض فمسطيف كبأسمكب كاحد ىك أيسمكب القكة,
خصكص نا كأف العالـ ال يفيـ لغة المنطؽ كالبرىاف بقدر ما ينصت إلى لغة القكة كالمدافع (الشريؼ,1995 ,

ص .)62إال أف حداثة تنظيـ اإلخكاف ,كعدـ نمكه بشكؿ مناسب لكي تجعؿ منو قكه قتالية فاعمة في

الميداف أماـ االحتبلؿ الصييكني المدرب كالمدعكـ بأحدث اإلمكانيات العسكرية ,جعمت مشاركتيـ

محصكرة ضمف قدراتيـ المحدكدة كامكانياتيـ المتكاضعة ,التي جاءت دعمان كاسنادان لمقكات العربية
النظامية التي أتت مف مختمؼ األقطار العربية ,إال أف ذلؾ كمو لـ يحؿ دكف كقكع النكبة كقد كانت

النكبة.
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سابعاً -اإلسالم السياسي وظروف ما بعد نكبة عام (1948م):
في ظركؼ ما بعد النكبة ,انفتحت آفاؽ جديدة أماـ نشاط تيار اإلسبلـ السياسي ,حيث نجحت

جماعة اإلخكاف المسمميف في تثبيت حضكرىا السياسي الفاعؿ في الضفتيف الغربية كالشرقية لنير األردف

خر عف تيار اإلسبلـ السياسي تمثؿ في حزب
كفي قطاع غزة ,كما ظير في مطمع الخمسينات ,تعبي نار آ نا

التحرير اإلسبلمي ,الذم نشط أساسنا في القدس كالضفة الغربية لنير األردف " كالذم سنتناكلو بشكؿ أكسع
في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ " (الشريؼ ,1995 ,ص ,)60إال أف ىذه اآلفاؽ التي انتيجتيا جماعة

اإلخكاف المسمميف اتخذت شكبلن دعكيان كنظريان في نشاطاتيا ,كحضكرىا السياسي في ساحة الفعؿ
الفمسطيني.

فمقد حصر اإلخكاف المسممكف مكقفيـ النظرم تجاه فمسطيف منذ العاـ (1948ـ) بجممة مف المحددات

تضمنت :فمسطيف أرض إسبلمية ال يحؽ ألحد التفريط بأم جزء منيا ,كفكرة التفاكض مف أجؿ إقامة

الدكلة في الضفة كقطاع غزة خيانة لمقضية ,كاالعتراؼ بإسرائيؿ ىك إقرار باغتصاب أرض إسبلمية,
كاالعتقاد بأف معركة تحرير فمسطيف تبدأ بعد االنتياء مف االنبعاث اإلسبلمي كالعكدة إلى اإلسبلـ (عكده,

 ,2009ص.)107

كىنا يمكف القكؿ :إ ف مكقؼ اإلخكاف المسمميف مف القضية الفمسطينية يتحدد ضمف مفاىيـ دينية

عقائدية ,كيبتعد في فيمة لمقضية عف المحددات الكطنية التي ترل في القضية الفمسطينية أرضنا كشعبنا

بل عند ىذا المكقؼ المقتصر عمى الدعكة إلى اإلسبلـ ,حتى تشكمت في
غايتيا األىـ .فمـ يدـ األمر طكي ن

أكاخر السبعينات مف القرف الماضي ,حركات إسبلمية جديدة انتيجت خيار الجياد كالمقاكمة كخيار
استراتيجي لتحرير فمسطيف ,كالتي سنتناكليا بشكؿ تفصيمي خبلؿ ىذا الفصؿ.
إجماالن لما سبؽ يمكف القكؿ :إف الفكر اإلسبلمي الفمسطيني مر بست مراحؿ منذ تبمكره حتى تطكره

ما بعد النكبة مف اإلسبلـ الدعكم إلى التيارات الجيادية المقاكمة .تمثمت المرحمة األكلى ,في العمؽ
اإلسبلمي التاريخي بظيكر حركة النيضة اإلسبلمية التي جاءت مع جماؿ الديف األفغاني كمحمد رشيد

رضا كمحمد عبدك ,الذيف أكدكا عمى مكانة أرض فمسطيف ككجكب الدفاع عنيا كالحفاظ عمييا ,باعتبارىا

أرض مقدسة عند سائر المسمميف باحتضانيا لممسجد األقصى الذم بارؾ ا﵀ حكلو .كبرزت في المرحمة

بارز في نضاليا ضد االحتبلؿ
نا
دكر سياسينا
الثانية ,المؤسسات الدينية كالجمعيات اإلسبلمية التي لعبت نا
البريطاني ,كالغزك الصييكني لؤلراضي الفمسطيني .كتميزت المرحمة الثالثة ,في انبثاؽ العمؿ الجيادم

اإلسبلمي الذم قاده الشيخ الشييد " عز الديف القساـ " ,كالذم حمؿ بعدان دينيان خالصنا في مقاكمة

االحتبلؿ البريطاني كالصييكني ألرض فمسطيف .بينما ظيرت خبلؿ المرحمة الرابعة جماعة اإلخكاف

المسمميف كمعبر أبرز عف اإلسبلـ السياسي في الساحة الفمسطينية ,كالتي قامت بإنشاء أفرع ليا في كؿ
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أنحاء فمسطيف ,كأخذت لنفسيا محددات دينيو في مكاقفيا السياسية الدعكية كالجيادية تجاه القضة
بل دعكينا خالصنا في
الفمسطينية .كتمثمت المرحمة الخامسة في اتخاذ اإلسبلـ السياسي ما بعد النكبة شك ن

رؤيتو لحؿ القضية الفمسطينية ,كربط اإلسبلـ السياسي تحرير فمسطيف بالعكدة إلى اإلسبلـ كاقامة الدكلة

اإلسبلمية.

كتمثمت المرحمة السادسة في انبعاث الفكر الجيادم اإلسبلمي مف جديد ,كنشكء التيا ارت الجيادية

كالمقاكمة عمى الساحة الفمسطينية لتعمف عف انتياء مرحمة اإلعداد الدعكم ,كتنتيج خيار الجياد كالمقاكمة
كخيار استراتيجي لدحر االحتبلؿ الصييكني عف فمسطيف.

كىكذا نخمص أف الفكر السياسي الكطني جاء كردة فعؿ عف المشركع الصييكني في فمسطيف ,حيث
ظيرت أكلى إرىاصات الفكر الكطني مع عقد الكثير مف المؤتمرات الكطنية كتشكيؿ األحزاب السياسية,

اء أكانت عبر الكسائؿ السياسية أـ
التي عممت عمى التصدم لخطر اليجرات الصييكنية لفمسطيف سك ن
المقاكمة المسمحة ,بينما يعتبر الفكر السياسي اإلسبلمي ىك استمرار لحركة النيضة اإلسبلمية التي بدأت
قبؿ المشركع الصييكني في فمسطيف ,كالذم استمد جذكره مف التراث اإلسبلمي لؤلمة العربية كاإلسبلمية,

باعتبار فمسطيف جزء مف األمة العربية كاإلسبلمية .كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يكف ىناؾ خبلؼ بيف الفكر

السياسي الكطني كاإلسبلمي في البداية ,كذلؾ نظ انر لتكحد الجيد الكطني كاإلسبلمي في مكاجية المشركع

الصييكني ,باإلضافة إلى أف المفتي " محمد أميف الحسيف " كاف يجمع ما بيف الزعامة الكطنية

كاإلسبلمية معنا ,األمر الذم يعني عدـ كجكد معكقات لمجمع بيف الكطني كاإلسبلمي إذا حسنت النكايا.
كىنا يصبح لزامنا عمى الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني الذم ال يجد الدعـ الكافي مف فضائو

العربي كاإلسبلمي أف يككف منطمقان مف أرضيات صمبة كمفاىيـ شاممة كاضحة كمكحدة تمكنو مف بمكغ

أىدافو ,ليستطيع مكاجية المشركع الصييكني العنصرم المدعكـ مف القكل الدكلية الكبرل ,بكافة أشكاؿ

الدعـ ,كالتي تسعى القتبلع الشعب الفمسطيني مف جذكره.
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المبحث الثاني
أهم التيارات السياسية الوطنية واإلسالمية الفمسطينية
تباينت تحميبلت أطراؼ الحركة الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية ,تبايف المشارب الفكرية ألصحابيا,
كذلؾ بسبب تنكع مدارسيـ السياسية .كفي ىذا المبحث نتناكؿ أىـ التيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية

المعاصرة.

المطمب األول -أهم التيارات السياسية الوطنية الفمسطينية:
لقد عصفت الساحة الفمسطينية عمى مدل القضية الفمسطينية بالعديد مف التيارات التي حممت فك انر

كطنيان مستقبلن في رؤيتيا لحؿ القضية الفمسطينية ,ففي ىذا اإلطار نبعت الحاجة إلى التعرؼ إلى أبرز

التيارات السياسية الكطنية الفمسطينية المعاصرة.

أوقً -حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح1965م):
ال عمى الشعب الفمسطيني كمستقبمو ,حيث أدت ىذه
لقد كاف تأثير نكبة عاـ (1948ـ) حادنا كمزلز ن

اء أكانت عمى الصعيد
النكبة كتداعياتيا إلى تفسخ في مضمكف الكياف الفمسطيني عمى عدة أصعدة ,سك ن
السياسي كمضمكف الكياف الفمسطيني ,أـ عمى الصعيد الجغرافي كالتكاصؿ الطبيعي لفمسطيف االنتدابية,

أك عمى المستكل القكمي كمدل االمتداد كالتكاصؿ الفمسطيني مع المحيط العربي كاإلقميمي ,ككذلؾ عمى

المستكل القيادم حيث تركت ىذه األحداث الساحة الفمسطينية ببل قيادة فعمية (أحمد ,2007 ,ص.)11

 نشية حركة (فتح):

خبلؿ الفترة التي أعقبت النكبة ,كبخاصة في أكاخر سنكات الخمسينات ,تبمكرت في أذىاف البعض

مف المؤسسيف األكائؿ لحركة( :فتح) فكرة إبراز الكيانية الفمسطينية ,كضمنكىا في فكرة الحركة

كاستراتيجيتيا عندما أعمف عف تأسيسيا ,أخذت تركج لمخصكصية الفمسطينية ,كالعمؿ في شكؿ منفصؿ
عف األحزاب العربية ,كركزت عمى المخيمات الفمسطينية في ظؿ ظركؼ صعبة كقاسية (كيالي,2014 ,

ص .)200كيرجع "سميـ الزعنكف" العضك المؤسس في حركة( :فتح) أساس فكرة إنشاء الحركة إلى تجربة

جبية المقاكمة الشعبية ,ذلؾ التحالؼ القصير األجؿ بيف اإلخكاف المسمميف كالبعثييف ,أثناء االحتبلؿ

اإلسرائيمي لقطاع غزة عاـ ( ,)1956كيشير إلى أف تمؾ التجربة القصيرة كانت مسئكلة عف كضع جنيف
الحركة حيث اجتمع نحك اثنا عشر شخصان مف أعضاء جبية المقاكمة الشعبية في غزة ,ككضعكا خطة
تنظيـ جبية في فمسطيف كانت ( :فتح ) ىي صكرتو النيائية (ياسيف ,2005 ,ص ,)16كمف الناحية

التاريخية فيظير أف فكرة حركة( :فتح) نشأت مع خميؿ الكزير (أبك جياد) ,كسط رابطة طمبة فمسطيف
الدارسيف في مصر عاـ (1956ـ) ,كعندما تخرج ىؤالء عممكا في أماكف عمميـ الجديدة ,كعبر اتصاالتيـ
41

عمى إنشاء أنكية لمحركة ,كيبدك أف أكؿ نشاط ىذه األنكية كاف في الككيت حيث ترجع بداية نشأتو إلى
تشريف أكؿ /أكتكبر عاـ (1957ـ) ,كتحديدنا في منطقة الصميبيخات ,ككاف مف أكائؿ مؤسسي ىذه النكاة

(خميؿ الكزير "أبك جياد" ,كياسر عرفات ,كيكسؼ عميرة ,كسميماف حمد ,كعادؿ عبد الكريـ) ,كغيرىـ

(صالح ,2003 ,ص  ,)383فقد انتمى المؤسسكف في حركة( :فتح) إلى الفكر الديني كالقميؿ منيـ إلى الفكر
القكمي كالتقكا جميعان عمى برنامج الحركة لتحرير فمسطيف مف الصييكنية بالكفاح المسمح(حسيف,1993 ,

ص.)80

تجدر اإلشارة ىنا أف نشأة حركة ( :فتح ) قد جاءت عمى أيدم بعض الشباب الذم كاف يرل أف

الشعب الفمسطيني أصبح مشردان ,كأف الكياف الفمسطيني لـ يعد لو كجكد ,ففكرة إنشاء حركة ( :فتح )

جاءت تعبي نار عف حالة مف اليقظة الذاتية إلنشاء تجمع لمفمسطينييف ,يحمؿ ىمكـ الفمسطينييف عمى كاىمو,
كيعمؿ عمى استرجاع حقكقو المسمكبة بيده ,بعد أف فشمت رىاناتو عمى الدكؿ العربية كجيكشيا.

كحكؿ ذلؾ يقكؿ الدكتكر يكنس عمرك عضك المجمس الثكرم لحركة( :فتح) " إف حركة( :فتح) أدركت

تسع بشكؿ جدم لعكدة
منذ نشأتيا أف الدكؿ العربية ال تمتمؾ كلـ تضع أم خطط لتحرير فمسطيف ,كلـ ى
الشعب الفمسطيني إلى أرضو ,عمى الرغـ مف قياـ بعض الدكؿ العربية بإطبلؽ بعض الشعرات الداعية
لتحرير فمسطيف مف االحتبلؿ الصييكني لكف الجديات لـ تكف كاردة عمى اإلطبلؽ ,كمف ىذا المنطمؽ

أيقنت حركة( :فتح) بأف عمى الشعب الفمسطيني أف يبادر مف ذاتو في خكض غمار الكفاح المسمح
السترداد حقكقو المسمكبة ,كالعمؿ عمى دحر االحتبلؿ عف أرض فمسطيف ,كىكذا كاف التخطيط كالعمؿ

النضالي منذ انطبلؽ الحركة (عمرك ,2017 ,اتصاؿ شخصي).

كبذلؾ كاف تأسيس حركة التحرير الكطني الفمسطيني ( :فتح ) في شير تشريف أكؿ /أكتكبر
(1957ـ) ,إثر العدكاف الثبلثي عمى مصر عاـ (1956ـ) ,كاحتبلؿ( :إسرائيؿ) لقطاع غزة ,إذ أيقف
الفمسطينيكف أىمية االعتماد عمى أنفسيـ في مقاكمة( :إسرائيؿ) ,كظمت الحركة تعمؿ س انر حتى عاـ

(1965ـ) ,حيف أذيع أف ياسر عرفات ىك الناطؽ اإلعبلمي لمحركة (ياسيف ,2005 ,ص ,)14فقد تشكمت
النكاة األكلى لحركة( :فتح) في قطاع غزة في مطمع الستينات مف عدد مف الكطنييف الفمسطينييف ذكم

االتجاىات كاالنتماءات الدينية ,كسرعاف ما انضمت إلييا عناصر فمسطينية ,ذات اتجاه قكمي كديني
تعمؿ في دكؿ الخميج (حسيف ,1993 ,ص.)79

كبشكؿ عاـ رفضت حركة ( :فتح ) أف يككف ليا أيديكلكجية أك عقيدة سياسية محددة ,كفتحت المجاؿ
أماـ مختمؼ األفراد مف كافة األطياؼ الفكرية كالسياسية( :إسبلمية  -قكمية  -كطنية  -يساريو )..

لبلنضماـ إلييا ,كليؤالء أف يحتفظكا بفكرىـ ,كلكف عمييـ ترؾ انتماءاتيـ التنظيمية كالحزبية السابقة ,أم

أف حركة( :فتح) أرادت أف تككف إطا نار جبيكيان يستكعب تناقضات المجتمع الفمسطيني ,كيكجيو نحك
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الحرب مع العدك الصييكني (صالح ,2003 ,ص .)385لتعمف بذلؾ عف فصيميا المسمح " :قكات العاصفة
" ,ليمارس العمؿ المسمح ضد إسرائيؿ في أكائؿ العاـ (1965ـ) ,كىك ما اعتبرتو بداية الثكرة الفمسطينية
عمى طريؽ " :حرب التحرير الشعبية " لتحرير فمسطيف ,كيقصد بيا مناطؽ الثمانية كاألربعيف كما أسمتيا

في حينو (كيالي ,2014 ,ص.)200

يتضح لنا مما سبق ،أن المنطلقات كاألىداؼ الجديدة التي طرحتيا حركة( :فتح) اصطدمت بالمفاىيـ

كالممارسات الكطنية كالقكمية التي سادت بعد النكبة ,كالتي ألغت الخصكصية الفمسطينية ,كبذلؾ يعكد

كيحسب لحركة( :فتح) الفضؿ في انبعاث الحركة الكطنية الفمسطينية بعد نكبة عاـ (1948ـ) ,كالتي
كانت قد أطاحت بالكياف الكطني الفمسطيني ,متحديةن بذلؾ المخطط الصييكني العالمي الذم كاف يعمؿ

عمى إقامة الكياف اإلسرائيمي عمى أنقاض الكياف الفمسطيني التاريخي.
ثانياً -الجبهة الشعبية لتحرير فمسطين (1967م):

كانت نكسة حزيراف قد خمقت شركط ترسخ تيار الكطنية القطرية الفمسطينية ,كأف ىذه النكسة ذاتيا

ىي التي دفعت أحد أبرز المعبريف عف تيار القكمية العربية ,كىي حركة القكمييف العرب ,إلى الشركع في
مراجعة نقدية شاممو لمنطمقاتيا الفكرية كمكاقفيا السياسية (الشريؼ ,1995 ,ص ,)149كلذلؾ تعد الجبية

الشعبية لتحرير فمسطيف تراثنا كفاحينا تمثؿ في اإلرىاصات التي كانت قائمة قبؿ عاـ (1967ـ) ,كبالتحديد

منذ العاـ (1964ـ) ,حيث ارتبطت انطبلقة الجبية الشعبية بحركة القكمييف العرب ,كتنظيميا الفمسطيني,
كتجربتيا النضالية منذ نكبة عاـ (1948ـ) ,كبالدركس التي اكتسبتيا مف تمؾ التجربة التي قادت  -منذ

مطمع الستينات -إلى اإلعداد لبدء الكفاح المسمح ,كممارسة النشاط العسكرم (أحمد ,2010 ,ص.)5

فظيكر الجبية الشعبية ككاجية قتالية ,نبعت مف حركة القكمييف العرب ,فيي امتداد عضكم لفصائؿ

كتائب الفداء العربي ,كتعبير عف شعار الثأر الذم ظؿ يصطؼ عمى امتداد كاحد مع شعار الكحدة

كالتحرير (أحمد ,2010 ,ص ,)60فيي بشكؿ أك بآخر تعد امتدادان لمفرع الفمسطيني لحركة القكمييف العرب
التي نشأت في مطمع الخمسينيات في بيركت ككاف مف أبرز مؤسسييا " جكرج حبش " ,الذم أصبح أميننا

عامنا لمجبية منذ إنشائيا عاـ (1967ـ) كحتى عاـ (2000ـ) (صالح ,2003 ,ص .)396كقد استمرت
الجبية الشعبية عمى ىذا الحاؿ حتى ىزيمة عاـ (1967ـ) كالتي أدت إلى خمؽ كاقع جديد ساعد القكل

الثكرية الفمسطينية عمى االنطبلؽ صكب إحياء الكيانية الفمسطينية.
 نشية الجبهة الشعبية:

كردت اإلشارة األكلى عف ظيكر تنظيـ الجبية الشعبية في  7كانكف أكؿ /ديسمبر (1967ـ) ,كعرفت
نفسيا عمى أنيا تنظيـ مكحد لقكل فدائية كانت تعمؿ قبؿ  5حزيراف /يكنيك (1967ـ) ,كأنيا تمقت أكامر
لمقياـ بعمميات فدائية في  27تشريف ثاني /نكفمبر (1967ـ) ,كىكذا أصبحت األجكاء مييأة لصدكر
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البياف التأسيسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف (البشتاكم ,2011 ,ص ,)270ففي  11كانكف أكؿ /ديسمبر
(1967ـ) ,أصدرت الجبية الشعبية بيانيا السياسي األكؿ الذم تحدثت فيو عف نشأتيا كفمسطينيتيا,
كنظريتيا القكمية العربية الشاممة كايمانيا بكحدة القكل التقدمية كضركرة تكحيد الكفاح الفمسطيني المسمح,

كقد ايعتبر تاريخ إذاعة ىذا البياف ىك تاريخ انطبلقة الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف (أبك مايمو,2014 ,

ص.)57

فمـ تكف االنطبلقة ىي البداية ,كالرصيد لـ يبدأ مف الصفر ,كاف كانت كالدة الجبية الشعبية أخذت

طريقان ائتبلفيان في تشكيميا.

فقد ذكرت في بيانيا التأسيسي بأنيا " جاءت نتاج لقاء بيف التنظيمات الفمسطينية التالية :منظمة
أبطاؿ العكدة ,كجبية التحرير الفمسطينية برئاسة أحمد جبريؿ ,الجبية القكمية لتحرير فمسطيف (منظمة
شباب الثأر) ,كعدة مجمكعات فمسطينية أيخرل عمى أرض الكطف ,كقد اتفقت ىذه التنظيمات فيما بينيا

عمى أف تكحد إمكانياتيا تحت لكاء الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" (الفقعاكم ,2011 ,ص ,)38فقد أتى
ذلؾ بعد اعتراؼ حركة القكمييف العرب في أعقاب حرب حزيراف /يكنيك (1967ـ) ,بأف أيديكلكجيتيا

كبرنامجيا السياسي قد ىزما ,ليؤدم ذلؾ إلى انقبلب القكمييف العرب عمى أيديكلكجيتيـ بعد أف أصبحت
ببل فائدة بؿ باتت تعتبر ىي المسؤكلة عف اليزيمة التي لحقت بالقضية الفمسطينية.
كاف قد جمع التنظيمات الثبلثة إيمانينا بالمنيج الثكرم ,كبالعمؿ المسمح كمنيج رئيس لتحرير

فمسطيف ,كقد أخذت الجبية خبلؿ السنكات األكلى مف تأسيسيا شكؿ( :التحالؼ) أك (االئتبلؼ الجبيكم)

أكثر منيا تنظيمان كاحدان منصي نار ,األمر الذم حاؿ دكف شكؿ الحزب الماركسي مف الناحية التنظيمية,

كخبل البياف التأسيسي لمجبية مف تحديد كاضح ليكيتيا الفكرية أك التنظيمية باستثناء التأكيد عمى العنؼ

الثكرم كالكفاح المسمح (فرحات ,2005 ,ص  .)129فما كاف مفيكمنا ضمنينا في كاقع األمر ىك أف تطرح

الجبية فك نار تحررينا عامنا يحمؿ مبلمح تقدمية تتبمكر أكثر فأكثر مع تبمكر التجربة ,ىذا مف ناحية فكر
الجبية السياسي ,أما مف ناحية التنظيـ فإنو لـ يكف مرسكمان باتجاه أف تككف الجبية في تمؾ المرحمة مف
تككينيا تنظيمان حزبيان كاحدان يقكـ عمى نفس الخطكط االستراتيجية التنظيمية الثكرية ,بؿ كاف الفيـ يقكـ
عمى أف الجبية ستبقى إلى فترة مف الكقت تتككف مف مجمكعة مف التنظيمات يحتفظ كؿ تنظيـ بكجكده

الخاص ,تمييدنا لتحقيؽ مناخ يميد لتكحيد ىذه التنظيمات في المدل البعيد عمى ضكء الممارسة كالتجربة
(مصطفى ,2000 ,ص.)230

لكف سرعاف ما عانت الجبية مف عدد مف االنشقاقات ,بسبب طبيعة تككينيا ,فكاف كزف ( :حركة
القكمييف العرب ) ىك الحاسـ ضمف الجبية ,فقد احتفظ كؿ تنظيـ مف تنظيمات الجبية بشخصيتو

الخاصة في إطار الجبية لفترة قصيرة مف الكقت ,كقد أثبتت أف الكحدة التي أيعمنت في كانكف األكؿ/
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ديسمبر(1967ـ) ,كانت كحدة اسمية ,إذ أصر كؿ تنظيـ بشدة عمى االحتفاظ بعضكيتو األصمية,
كمنطمقاتو السياسية ,كقكاتو الفدائية ,بصكرة منفصمة (أحمد ,2010 ,ص.)110
كىنا يمكف القكؿ :إف الصراع الحاد الذم نتج داخؿ الجبية ىك نتيجة التشكيبلت غير المنسجمة

فكرينا ,كأيديكلكجينا ,كسياسينا ,كتنظيمينا ,كىذا بدكره أدل إلى االنشقاقات كالتناقضات الداخمية ,كالتي عممت
عمى خمؽ صراعات حادة حكؿ طبيعة الجبية كتطكرىا ,مما أدل إلى إلحاؽ الضرر بالعمؿ الكطني

الفمسطيني.

ثالثاً -الجبهة الديمقراطية لتحرير فمسطين (1969م):
ارتبطت انطبلقة الجبية الديمقراطية بالتقرير السياسي األساسي الصدار عف مؤتمر آب /أغسطس

(1968ـ) لمجبية الشعبية ,حيث يعتبر ىذا التقرير الذم قدمو نايؼ حكاتمة األساس الذم بنت عميو
الجبية الديمقراطية استقبلليا األيديكلكجي كالسياسي كالتنظيمي فيما بعد.

 نشية الجبهة الديمقراطية:
تأسست الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف في  22شباط /فبراير (1969ـ) ,كفصيؿ يسارم مستقؿ
فكريان كسياسيان كتنظيميان مف فصائؿ حركة المقاكمة الفمسطينية .كأتت نشأتيا في سياؽ االنتكاسات الكبرل
التي مني بيا المشركع القكمي العربي بعد حرب حزيراف /يكنيك (1967ـ) ,كاتضاح قصكره عف تأميف

متطمبات المكاجية الناجعة لمحمؼ اإلمبريالي 1الصييكني ,كعدـ قدرتو عمى أف يشكؿ بديبلن قاد انر عمى

التصدم ليذا التحالؼ ,كشؽ طريؽ فعمي نحك استعادة الحقكؽ الكطنية لشعب فمسطيف كنحك كحدة

الشعكب العربية (عبد الكريـ ,2001 ,ص ,)3فقد قدمت الجبية الديمقراطية نفسيا عند التأسيس كجبية
يسارية متحدة كدعت في كقت مبكر إلقامة تحالؼ ديمقراطي ثكرم بيف العماؿ كسائر الكادحيف كالمثقفيف

الثكرييف ,كما ضمنت بعد أسابيع قميمة اعترافنا بيا كفصيؿ مف فصائؿ الثكرة كالحركة الكطنية ,كأخذت
مكقعيا داخؿ مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية (غالي ,2005 ,ص ,)172ككانت قد اتخذت الجبية

لنفسيا في السنكات األكلى لتأسيسيا اسـ " الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف " ,ثـ أطمقت عمى

نفسيا " الجبية الديمقراطية الشعبية لتحرير فمسطيف " ,ككاف ذلؾ تعبي نار منيا عمى استمرار النيج الكفاحي
لمناضمييا الذيف أسيمكا في تأسيس" :الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" ,كاستمر ذلؾ إلى أف أقرت المجنة
المركزية الثانية البرنامج السياسي الجديد عاـ (1975ـ) ,لتطمؽ عمى نفسيا " الجبية الديمقراطية لتحرير

فمسطيف " كأتى ذلؾ تعبي انر عف التحكالت األيديكلكجية ,التي تجمع بيف الفكر اليسارم الديمقراطي,
كخصكصية القضية كالحقكؽ الكطنية الفمسطينية.

( -)1اإلمبريالية :ىي سياسة ىدفيا االستيبلء أك السيطرة عمى شعكب أراضي غريبة ,كىي تسعى إلى الحصكؿ عمى مكاسب مف تمؾ الدكؿ
كالشعكب العاجزة عف الدفاع عف أنفسيا ضد تفكؽ الدكلة اإلمبريالية العسكرم كاالقتصادم (غريفيش ,2008 ,ص.)69
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المطمب الثاني -أهم التيارات السياسية اإلسالمية الفمسطينية:
بعد نكبة عاـ (1948ـ) ,شيدت الساحة الفمسطينية تراجع لمحركات الجيادية في فمسطيف,

كاقتصارىا عمى التكاجد الدعكم إلقامة دكلة الخبلفة ,مما أدل إلى تمدد كتصاعد التيارات القكمية العربية,

إال أف حرب حزيراف /يكنيك عاـ (1967ـ) ,أتت لتمحؽ اليزيمة لمتيا ارت القكمية ,ليبدأ عمى إثرىا خمؽ
أرضية مبلئمة لتنامي دكر التيارات اإلسبلمية ,كالتي جاءت بفكر مغاير عف الفكر التي تبنتو الحركات
الفمسطينية ذات النزعة القكمية التي نشطت في تمؾ المرحمة؛ كمف ىنا نبعت الحاجة إلى التعرؼ إلى أىـ

الحركات اإلسبلمية المعاصرة في فمسطيف.
أو ًق -حزب التحرير اإلسالمي ( 1952م):

يعتبر حزب التحرير ىك ثاني أقدـ حزب إسبلمي تأسس بعد اإلخكاف المسمميف(سبلمة,2014 ,

ص ,)13كيرجع تأسيس حزب التحرير اإلسبلمي إلى الشيخ " تقي الديف النبياني " ,فالنبياني فمسطيني

المكلد كيعكد نسبة إلى قبيمة بني نبياف مف عرب البادية مف قرية أجزاـ قضاء صفد( :حيفا) ,كقد أسيـ
في كضع مجمكعة كبيرة مف كتب الفكر السياسي اإلسبلمي ,تمثؿ أىـ تراث فمسطيف في ىذا القطاع

الفكرم ,كمنيا كتاب " إنقاذ فمسطيف "

عاـ (1950ـ) ,ككتاب " نظاـ الحكـ في اإلسبلـ " عاـ

(1951ـ).
 نشية حزب التحرير:

كانت بداية تشكيؿ حزب التحرير في مدينة القدس ،فالنبياني كاف عضكنا في محكمة االستئناؼ

الشرعية في القدس عند كقكع النكبة ,ككاف لو اتصاالتو مع العديد مف الرجاؿ مف مختمؼ المدف آنذاؾ,

ككانت المقاءات تجرم إما في القدس أك الخميؿ بطرؽ عشكائية كغير منظمة ,فكاف ىدفيا تبادؿ اآلراء

كاألفكار حكؿ القضايا المؤثرة في نيضة األمة ,كظؿ الكضع عمى ىذا الحاؿ حتى أكاخر العاـ

(1952ـ) ,إلى أف تقدـ خمسة مف األعضاء المؤسسيف بطمب الحصكؿ عمى رخصة إنشاء حزب سياسي
(عكدة ,2009 ,ص.)7:6

فأسس النبياني حزب التحرير عاـ (1952ـ) ,بترخيص مف ك ازرة الداخمية األردنية .كجاء في دراسة
عف التيارات اإلسبلمية في الدكؿ العربية؛ أف أعضاء الحزب ىـ إجماالن فمسطينيكف مف السنة ,كأف درجة

تطرفو عالية .ككصفت الدراسة حجـ حزب التحرير بأنو صغير ,لكنيا أضافة أف الحجـ إذا ما قكرف بعدد

سكاف األردف فإنو كبير ,كقد حظر نشاط الحزب في األردف منذ أيار /مايك عاـ (1983ـ) ,كعمى رغـ

الحظر أشارت الدراسة إلى أف عبلقة حككمة األردف بالمنظمات اإلسبلمية السياسية حتى عاـ (1985ـ)

عمى األقؿ ,كانت عبلقة تعايش تكفيقي كمركنة مبتكرة ,فسمحت لمحزب بالعمؿ بحرية نسبية (سحاب,

فكتكر ,1990 ,ص.)681
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كيرجع حزب التحرير قيامو إلى سببيف :األكؿ -انييار دكلة الخبلفة كتمزيقيا إلى دكؿ ككيانات,
خضعت لحكـ دكؿ االستعمار في البداية ثـ لحكـ عمبلئيـ مف أبناء المسمميف فيما بعد ,كالسبب الثاني -
يعكد لتآمر دكؿ االستعمار كعمبلئيـ مف حكاـ الببلد العربية ,عمى فمسطيف كقياـ دكلة ييكد( :إسرائيؿ)

(منيج حزب التحرير ,2009 ,ص .)26كيرل النبياني بأف الحككمات العربية ىي المسئكلة عف ضياع

فمسطيف ,كذلؾ ألف الجيكش العربية لـ تصنع بدخكليا فمسطيف شيئان سكل إيقاؼ الييكد ,في أكؿ األمر

عند الحدكد الذم كصمكىا ,مما يدؿ عمى أنيا لـ تدخؿ الببلد لتقضي عمى الدكلة الييكدية أك تمغي

التقسيـ ,كذلؾ ألنيا كانت مرتبط نة بالعبلقات الدكلية بكجو عاـ كبالعبلقات مع بريطانيا بكجو خاص,
عبلكة عمى األطماع اإلقميمية كاألحقاد الشخصية (الشريؼ ,1995 ,ص.)62

كىنا يمكف القكؿ :إف حزب التحرير يرل أف الحككمات القائمة ىي حككمات عميمة مف صنع

االستعمار تيدؼ إلى تعزيز تمزيؽ الدكلة اإلسبلمية ,فيي ال تحكـ بما أنزؿ ا﵀ ,ككجكدىا يعني القضاء

عمى دكلة الخبلفة ,التي بدكنيا ال يمكف أف تتبع تعاليـ اإلسبلـ ,مما ال يدع مجاؿ لمشؾ بأف الحزب يرل

أف الحككمات القائمة ىي حككمات كافرة ال تقيـ شرع ا﵀ في ببلدىا ,كيجب الخبلص منيا إلقامة الخبلفة
عمى منيج النبكة فبكجكدىا فقط تتطبؽ أحكاـ ا﵀ في األرض .كىذا ما يجعمو حزب إسبلمي سياسي

بامتياز.
ثانياً -حركة الجهاد اإلسالمي في فمسطين (1987م):

أحاطت بنشأة حركة الجياد اإلسبلمي في فمسطيف ظركؼ عاصفة إقميمية كدكلية كمحمية ,بحيث

يمكف اعتبار نشأة الحركة رد فعؿ عمى تطكرات محددة بدأت بيزيمة حزيراف  /يكنيك عاـ (1967ـ) ,ثـ
التحكالت التي جرت داخؿ الحركة الكطنية الفمسطينية ممثم نة بمنظمة التحرير الفمسطينية ,مرك انر ببدء

انتياء بنجاح الثكرة في
مسيرة التسكية مع زيارة الرئيس السادات إلى القدس في نكفمبر عاـ (1977ـ) ,ك ن
إيراف باإلطاحة بعرش الشاه ,كاقامة نظاـ إسبلمي ألكؿ مرة بعد تفكيؾ الخبلفة اإلسبلمية في تركيا عاـ

(1924ـ) (عكاشة ,2005 ,ص .)99فجاء انتصار الثكرة اإلسبلمية في إيراف عاـ (1979ـ) ,كانبعاث
حركات اإلحياء الديني في العالـ العربي كاإلسبلمي ,ليحفز انتشار نمط اإلسبلـ الكفاحي في أرجاء العالـ

العربي كاإلسبلمي ,كفمسطيف مف ضمنيا ,ليدفع بقكة أكبر نحك تبمكر فكرة إنشاء الحركة (عمر,2008 ,

ص.)42

كيذكر الدكتكر " فتحي الشقاقي " كالذم كاف قد انضـ لجماعة اإلخكاف المسمميف في قطاع غزة ,قبؿ

ذىابو لدراسة الطب في مصر ,أف فكرة إنشاء حركة الجياد اإلسبلمي تبمكرت خبلؿ فترة دراستو الجامعية

في مصر ,فقد كاف ىناؾ خبلفات بينو كبيف جماعة اإلخكاف في المنيج ,كطرائؽ التغيير كقضية فمسطيف
كالمكقؼ مف األنظمة القائمة .كأضاؼ أنو مع مجيء عاـ ( )1978كاف التمايز كاضحنا بينو كعدد مف
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زمبلئو كبيف جماعة اإلخكاف ,حيث شعر أف فكرة " التأثير كالتكافؽ لـ تعد قائمة " لمبقاء في صفكفيـ,
فبدأ بتشكيؿ نكاة حركة الجياد اإلسبلمي (صالح ,2003 ,ص.)421:420

كعف بدايات التأسيس يقكؿ ا لقيادم في حركة الجياد اإلسبلمي خالد البطش " :لقد كانت ىناؾ

نقاشات مستمرة في القاىرة كفي الزقازيؽ تحديدنا بيف " الدكتكر فتحي الشقاقي كالدكتكر رمضاف شمح ",
كعد ود مف قيادة الحركة ,تمخضت ىذه النقاشات عف أفكار ,ثـ انتقمت ىذه األفكار في العاـ (1980ـ)
إلى قطاع غزة ,لتبدأ بتشكيؿ طبلئع حركة الجياد اإلسبلمي مف خبلؿ ىؤالء الشباب الفمسطينييف ,ثـ
بعدىا تشكمت حركة الجياد اإلسبلمي في فمسطيف (البطش ,2017 ,مقابمة).

كيبدك أف الثكرة اإليرانية كاف ليا أثرىا الكاضح في التحكؿ الفكرم لمشقاقي ,كما ىك الحاؿ لمكثيريف
مف أبناء تمؾ الحقبة ,كيتضح ذلؾ في كتابو " الخميني :الحؿ اإلسبلمي كالبديؿ " ,الذم صدر بعد نجاح

الثكرة بأياـ.

كحكؿ كتاب " الخميني :الحؿ اإلسبلمي كالبديؿ " يقكؿ القيادم خالد البطش " :إف ىذا الكتاب عبارة

عف تقدير مكقؼ قد طمبتو قيادة اإلخكاف كقتيا مف الدكتكر " فتحي الشقاقي " كالذم كاف عضكان فييا

عندما كاف يدرس الطب في القاىرة ,حيث كاف الدكتكر فتحي مفك نار ,كصاحب رؤية ككاف يجيد المغة

اإلنجميزية مما م ٌكنو مف ترجمة الصحؼ األمريكية ككؿ ما يكتب عف الثكرة اإليرانية حينيا ,كنظ نار ليذه

القدرة ,كىذه اإلمكانيات تـ تكميفو إلعداد تقدير مكقؼ حكؿ الثكرة اإليرانية ,فعندما قاـ بكتابة تقدير
المكقؼ في صفحات كثيرة كميمة ,ارتأت قيادة اإلخكاف حينيا أنو يجب أف يتـ طباعتو ,فأيصدر في
كتاب أيطمؽ عميو اسـ " الخميني :الحؿ اإلسبلمي كالبديؿ" ,كبعد ذلؾ قامت دار نشر مصرية بطباعتو في

كتيب ,ككزع عمى أنصار اإلخكاف كالمصريكف حيث كانكا متميفيف لما يدكر في إيراف ,كطبع ىذا الكتيب

كقتيا مرتيف ,كبالتالي فإف كتابة تقدير المكقؼ ىذا كاف اجتياد كطمب مف الدكتكر فتحي كلـ يكف تبني

فكرة " (البطش ,2017 ,مقابمة).

عمى الرغـ مف ذلؾ ,فإنو ال يخفى عمى أحد العبلقة الكثيقة كالتاريخية التي تربط حركة الجياد

اإلسبلمي بإيراف ,كما تقدمو إيراف لمحركة مف دعـ مادم كمعنكم ,كليس أدؿ عمى ذلؾ مف عبلقة أمينيا
العاـ "رمضاف شمح" المتينة كزياراتو الدائمة إليراف ,كتصريحات قيادات الحركة في كؿ المناسبات باإلشادة

كالثناء عمى الدكر اإليراني في دعـ القضية الفمسطينية ,بتقديـ كافة المساعدات كاإلمدادات البلزمة

لمحركة.

 نشية حركة الجهاد اإلسالمي:
لقد شيد العاـ (1979ـ) كالعاـ (1980ـ) اإلرىاصات األكلى التي أدت إلى تككيف كتبمكر حركة

الجياد اإلسبلمي؛ إال أف الحركة أعمنت عف انطبلقتيا في  6تشريف أكؿ /أكتكبر عاـ (1987ـ) ,المقترنة
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بمعركة الشجاعية البطكلية التي استشيد فييا عددنا مف أبناء حركة الجياد اإلسبلمي (البطش,2017 ,
مقابمة).

كمنذ نشأتيا نظرت الحركة إلى القضية الفمسطينية باعتبارىا قضيتيا المركزية ,كحممت اإلخكاف

المسمميف مسؤكلية ما أصاب شباب الحركة اإلسبلمية مف تقاعس في النضاؿ مف أجؿ تحرير فمسطيف,
رافضةن فكرة اإلخكاف الداعية إلى حؿ مشاكؿ المجتمع مف خبلؿ عمؿ إصبلحي تدريجي ,كطركحاتيا

المؤكدة عمى ضركرة االنتشار البطيء لؤلفكار كالممارسة اإلسبلمية التقميدية في جميع نكاحي الحياة

اليكمية ,كاعتقادىـ بأف قياـ دكلة إسبلمية في المنطقة سينيي تمامنا كسيحسـ الصراع الطكيؿ ,كيعيد
فمسطيف إلى أىميا خبلؿ ساعات (الشريؼ ,1995 ,ص.)362

كىنا يمكف القكؿ :إف حركة الجياد اإلسبلمي ال ترل بأف تحرير فمسطيف يشترط بأف تككف الحركة

اإلسبلمية ىي طميعتو ,كأف يعكد الجميع تحت راية اإلسبلـ فقط ,كلكنيا ترل أيضنا أف العكدة إلى
اإلسبلـ ,كتحقيؽ الخبلفة ال يمكف أف يتحقؽ إال مف خبلؿ العكدة إلى الجياد.

فترل حركة الجياد اإلسبلمي أف سعييا اآلف يتمحكر حكؿ تحرير فمسطيف فيك ىدفيا ,كأكلكيتيا

كاذا ما أصبح ت ىناؾ أرضية صالحة كناجزة إلقامة الخبلفة اإلسبلمية ,ربما تعكد إلييا ,كلكف اآلف
اليدؼ ىك التحرير (البطش ,2017 ,مقابمة).

فالحركة تباينت مع فكر اإلخكاف المسمميف في اختيار الجياد طريقنا لئليماف ,كالتقت كفكر حزب

التحرير عند فكرة إقامة الخبلفة اإلسبلمية ,كبشكؿ أدؽ ,فقد اعتبر الجياد اإلسبلمي حركتو جزءنا مف خط

ممتد في التاريخ اإلسبلمي كفي التراث اإلسبلمي .كتمايز عف الحركتيف في اعتبار القضية الفمسطينية

أىـ قضية إسبلمية في ىذه المرحمة التاريخية ,كربط بيف فاعمية تحرير فمسطيف كالعكدة إلى اإلسبلـ .كقد
شكؿ ذلؾ أرضية انتقادىا لمفكر اإلسبلمي التقميدم (عكدة ,2009 ,ص.)106
ثالثاً -حركة المقاومة اإلسالمية (حماس 1987م):

مع نياية العاـ (1987ـ) ,اندلعت انتفاضة شعبية كبرل ,انطمقت ش اررتيا في الثامف مف كانكف

األكؿ /ديسمبر مف مخيـ جباليا ,ثـ انتشرت كالنار في اليشيـ في كافة المدف كالمخيمات كالقرل
الفمسطينية(سبلمة ,2014 ,ص ,)10ككاف ذلؾ مف خبلؿ الحراؾ الشعبي الفمسطيني ضد السياسة:
(اإلسرائيمية) االحتبللية ,فقد تحدل الشباب الفمسطيني القكة العسكرية بالحجارة ,كتصرؼ جمكع الشعب
الفمسطيني في األراضي المحتمة كأمة كاحدة ,حيث كانت ىذه ىي المحظة السياسية الحاسمة كالمنتظرة

لمشعب الفمسطيني ( ,)McDowall, 1994, p99كأماـ ىذا الحدث الكبير  -المفاجئ لئلخكاف  -كجد
اإلخكاف المسمميف أنفسيـ أماـ سؤاؿ خطير سيحدد مصير الجماعة كمستقبميا ,ىؿ نشارؾ في االنتفاضة

أـ ننتظر؟؟ (سبلمة ,2014 ,ص.)10
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إضاف نة إلى ذلؾ فإف ممارسة بعض نشطاء اإلخكاف ,كخصكصنا الشباب منيـ ضغكطنا عمى قيادة

اإلخكاف لمسماح ليـ بالمشاركة في األحداث  -ألف اتساع نطاؽ التفاعؿ الجماىيرم المتزايد يكمنا بعد يكـ

أخذ يحرج ىذه القيادات أماـ الجماىير -كاد يعرض الحركة لردة فعؿ غاضبة مف عناصرىا الذيف سئمكا
مف عدـ المشاركة في المكاجيات كالصدامات ضد االحتبلؿ (المصرم ,2008 ,ص.)284

كيمكف ىنا الجزـ بأف أكثر العكامؿ التي أحرجت قيادة اإلخكاف ,ىك سطكع نجـ حركة الجياد

اإلسبلمي في فمسطيف ,كازدياد شعبيتيا كاحتراميا نتيجة عممياتيا الجيادية ضد االحتبلؿ ,فباعتناقيا الفكر
الجيادم اإلسبلمي ,أخذت بسحب البساط مف تحت اإلخكاف فيي التي خرجت مف تحت عبائتيا كىي

المنافس اإلسبلمي ليا عمى الساحة الفمسطينية ,كؿ ىذا فرض عمى قيادة اإلخكاف المسمميف القبكؿ
بالمشاركة ,كااللتحاؽ بركب االنتفاضة كالقياـ بخطكات جيادية حتى ال ينعزلكا عف شعبيـ المنتفض
كيفقدكا سيطرتيـ عمى عناصرىـ.

 نشية حركة (حماس):
تعتبر حركة المقاكمة اإلسبلمية( :حماس) ,جناحنا مف أجنحة حركة اإلخكاف المسمميف ,التي أسسيا "

حسف البنا " في مصر عاـ (1928ـ) ,حيث تعكد جذكرىا إلى الجماعة اإلسبلمية التي تككنت عاـ

(1946ـ) في قطاع غزة كالضفة الغربية ,ىدفيا األساسي ىك تحرير فمسطيف مف االحتبلؿ( :اإلسرائيمي),
كاالعتراؼ بحقكؽ الشعب الفمسطيني المشركعة ,كأىميا حؽ الشعب الفمسطيني في الكجكد كفي تقرير

مصيره كاقامة دكلتو الفمسطينية (.)Akhtar, 2008, p22

فقد أيعمف يكـ الرابع عشر مف كانكف األكؿ /ديسمبر عاـ (1987ـ) عف كالدة حركة( :حماس),

كصدر الميثاؽ التأسيسي في  18آب /أغسطس (1988ـ) ,كحددت فيو المبادئ األساسية لمحركة (سارة,

بدكف ,ص .)108كجاء تأسيس حركة( :حماس) ليشير إلى انتقاؿ نكعي مفاجئ في استراتيجية اإلخكاف

المسمميف مف مرحمة اإلعداد إلى العمؿ المباشر ,كقد تألفت القيادة األكلى لحركة( :حماس) مف سبعة

أعضاء ي أرسيـ الشيخ أحمد ياسيف ,فقد سمكت حركة( :حماس) منذ البداية مكقفنا سياسينا قكامو عدـ

االنخراط في القيادة الكطنية ال مكحدة لبلنتفاضة كاالستقبلؿ عنيا (مخيمر ,2013 ,ص .)38فربما رأت

حركة( :حماس) أنو مف المبكر االنخراط في القيادة المكحدة فما زالت االنتفاضة في بداياتيا ,كال يمكف

الجزـ باستم ارريتيا ,كال تريد أف تسجؿ عمييا التحاقيا السريع بالركب المسمح قبؿ أف تق أر الكاقع جيدان ,كمف

جانب آخر فإف حركة( :حماس) ترل في نفسيا أنيا كليدة اإلخكاف المسمميف التنظيـ األكبر عمى الساحة

بل عف منظمة التحرير.
العربية فأصابيا كبرياء الكبير فأرادت أف تتميز كأف تجعؿ مف نفسيا بدي ن

كقد عرفت الحركة نفسيا بعيد انطبلقتيا بأنيا " جناح مف أجنحة اإلخكاف المسمميف في فمسطيف "
بدءان بنضاؿ الشييد " عز الديف القساـ " ,كاخكانو المجاىديف مف اإلخكاف المسمميف عاـ (1936ـ)- ,
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ال
كما تدعي حركة( :حماس)  -إلى جياد الفمسطينييف كاإلخكاف المسمميف كجيكدىـ عاـ (1948ـ) ,كصك ن

إلى العمميات الجيادية لئلخكاف المسمميف عاـ (1968ـ) كما بعده (مخيمر , 2013,ص.)39

كىنا يمكف القكؿ :إف حركة( :حماس) أرادت بربط جذكرىا الجيادية إلى الشيخ " عز الديف القساـ "

لكسب االلتفاؼ الجماىيرم حكليا ,كلمتخمص مف شعكرىا بالتقصير لعدـ مشاركتيا في عمميات مقاكمة

االحتبلؿ مف البداية ,فنسبت جياد القساـ إلييا حتى تستطيع منافسة القكل الثكرية عمى الساحة

الفمسطينية ,التي سبقتيا في اختيار النيج الكفاحي المسمح بأكثر مف عقديف مف الزمف.

فقد أطمقت حركة( :حماس) عمى جناحيا العسكرم اسـ كتائب الشييد " عز الديف القساـ " ,الذم قاـ

بالعديد مف العمميات العسكرية داخؿ الكياف الصييكني ,كالتي تعتبرىا الحركة كسيمة أساسية لمنضاؿ ضد
الكياف الصييكني (.)Saleh, 2005, p275
بالتالي قد بدا كاضحنا أف حركة( :حماس) دخمت في سباؽ مع القيادة الكطنية المكحدة لبلنتفاضة مف

أجؿ السيطرة عمى الشارع الفمسطيني كاالدعاء بتحريؾ االنتفاضة كقيادتيا .ففي آب /أغسطس عاـ

(1988ـ) ,نشرت حركة( :حماس) بياننا يطالب المكاطنيف في الضفة كالقطاع بتنفيذ إضراب عاـ في
مكعد مغاير لممكعد الذم حددتو القيادة الكطنية المكحدة لبلنتفاضة ,كىك ما دعا األخيرة إلى كصؼ بياف

حركة( :حماس) بأنو يرمي إلى خدمة العدك عبر شؽ الصؼ الفمسطيني .مما عكس سمبنا عمى مقاكمة

الشعب الفمسطيني ,كظير التنافس بيف الجانبيف جمينا .كقد دعت القيادة الكطنية المكحدة حركة( :حماس)

إلى االنضماـ ليا ,كىي الدعكة التي رفضت مف قبؿ حركة( :حماس) (جاد ,2005 ,ص.)79:78

كىكذا نخمص بأف التيار الكطني الفمسطيني المعاصر ,كاف لو السبؽ في االلتحاؽ بركب العمؿ
المقاكمة ,كتبني خيار الكفاح المسمح ضد االحتبلؿ الصييكني ,عمى أنو ىك الخيار كاألداة الفاعمة لتحرير
فمسطيف ,فقد قاـ التيار الكطني الفمسطيني كمنذ النشأة بالعديد مف العمميات الفدائية ,التي ساىمت بشكؿ

أساسي في طرح القضية الفمسطينية كقضية حؽ ال يمكف أف يضيع ,جاعمو مف الشعب الفمسطيني ثكار
بعد أف سرقيـ التيو في ظممات المجكء ,فقد جعؿ التيار الكطني الفمسطيني مف القضية الفمسطينية قضية

عالمية محكرية تنطمؽ منيا ش اررات الحرب كآيات السبلـ ,في حيف أف التيار اإلسبلمي الفمسطيني
المعاصر ,تكالت نشأتو كردكد أفعاؿ عمى ما يجرم في الساحة الفمسطينية ,كربما يعكد ذلؾ إلى عدـ

إيماف التيار اإلسبلمي في تمؾ الحقبة بجدكل العمؿ الجيادم المقاكـ ,فبذؿ جيده في عممية اإلعداد

كالسعي لمكصكؿ إلى إقامة دكلة الخبلفة ,مف خبلؿ الدعكة كتربية النشأ المسمـ الذم سيعيد لؤلمة

اإلسبلمية مجدىا السابؽ ,إلى أف ىذا األمر لـ يحكؿ دكف ذىاب التيار اإلسبلمي في ما بعد ,لبلنخراط
في العمؿ الجيادم المقاكـ لبلحتبلؿ الصييكني عمى الساحة الفمسطينية ,مف خبلؿ تشكيؿ أجساـ

عسكرية جيادية ,لتمتحؽ بذلؾ إلى ركب التيار الكطني في مقاكمة االحتبلؿ.
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خالصة ومقارنة:
تناكلت الدراسة في ىذا الفصؿ جذكر كمحددات الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي ,كأبرز الحركات

الكطنية كاإلسبلمية المنضكية تحت لكاء منظمة التحرير الفمسطينية ,كغير المنضكية تحت لكاء المنظمة,
كفي ضكء ما تقدـ يمكف التأكيد عمى التالي:

جاءت اإلرىاصات األكلى لمفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني في إطار التصدم لخطر

الحركة الصييكنية عمى الرغـ مف االختبلفات في عكامؿ النشأة كالتككيف بيف الفكريف ,حيث جاء الفكر

السياسي الكطني في إطار الحركة الكطنية الفمسطينية ,كالتي تشكمت منذ بداية االنتداب البريطاني عمى
فمسطيف كتكثيؼ اليج ارت الصييكنية في فمسطيف ,بينما استمد الفكر السياسي اإلسبلمي جذكره مف حركة

النيضة اإلسبلمية التي ظيرت خبلؿ المرحمة األخيرة مف عمر الدكلة العثمانية ,كالتي سعت فييا ىذه

الحركة لتجديد الفكر اإلسبلمي كجعمو أ كثر حداثو ,حيث كاف مف ركاد ىذه المرحمة جماؿ الديف األفغاني

كمحمد عبدك كمحمد رشيد رضا ,كعمى الرغـ مف اختبلؼ عكامؿ النشأة كالتككيف بيف الفكر الكطني

كاإلسبلمي إال أف السمة الظاىرة خبلؿ مرحمة االنتداب ىي تكحد الفكر الكطني كاإلسبلمي أماـ التصدم

لخطر الحركة الصييكنية كمقاكمة إجراءات السمطات البريطانية.

تميز الفكر السياسي الكطني بمحددات سياسية في إطار الجغرافيا السياسية لفمسطيف ,فقد سعى الفكر

السياسي الكطني الفمسطيني إلى تحرير فمسطيف كانياء المشركع الصييكني ,كاقامة دكلة فمسطينية
مستقمة ,مع الحفاظ عمى العمؽ العربي كاإلسبلمي ,باعتبار أف فمسطيف جزء مف األمة العربية

كاإلسبلمية ,بينما سعى الفكر السياسي اإلسبلمي إلقامة الخبلفة اإلسبلمية ,كربط ما بيف تحرير فمسطيف
كعكدة الخبلفة اإلسبلمية ,كاعتبر أف الحديث عف إقامة دكلة فمسطينية في إطار الجغرافيا السياسية
ينسجـ مع المؤامرة الدكلية التي تمثمت في اتفاقية (سيكس بيكك  ,)1916لذلؾ رفض الفكر السياسي

اإلسبلمي نيج القطرية الكطنية ,كاعتبر أف الدكؿ العربية تخضع جميعيا لدكلة الخبلفة اإلسبلمية.

كما تبايف كؿ إطار مف أطر الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي في داخمو ,بعدد مف التكجيات

الفكرية كالمختمفة ,حيث ظير في إطار الفكر السياسي الكطني عدد مف الرؤل السياسية كالفكرية المختمفة
فيما يتعمؽ بالصراع العربي مع االحتبلؿ الصييكني ,حيث يكجد في إطار الفكر السياسي الكطني

الفمسطيني عدة تيارات مختمفة ,فتؤكد حركة فتح عمى الشخصية الكطنية الفمسطينية ,كترل كجكب االبتعاد

عف التناقضات الفكرية كالصراع الطبقي ,بينما تؤكد الجبية الشعبية كالديمقراطية عمى الصراع الطبقي,

عمى اعتبار أف الثكرة الفمسطينية ىي جزء مف مكاجية اإلمبريالية العالمية كالحركة الصييكنية.

كفي المقابؿ يكجد تبايف أيضنا داخؿ إطار الفكر السياسي اإلسبلمي الفمسطينية ,فيما يتعمؽ بالجياد

كالحمكؿ السياسية ,حيث يؤكد حزب التحرير اإلسبلمي أف حؿ القضية الفمسطينية مرتبط بإقامة الخبلفة
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اإلسبلمية ,التي تعتبر الطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيف ,بينما تصر حركة الجياد اإلسبلمي عمى مبدأ
المقاكمة كالجياد كشرط أساسي لتحرير فمسطيف كاقامة الخبلفة اإلسبلمية ,كالعكس مف ذلؾ ترل حركة:

(حماس) بكجكب قياـ المجتمع المسمـ أكالن قبؿ الخكض في الجياد كالتحرير ,إال أف تفجر انتفاضة
الحجارة عاـ (1987ـ) ,أجبر الحركة عمى الدخكؿ في نيج المقاكمة لمحفاظ عمى كجكدىا الجماىيرم في
الساحة الفمسطينية.
كفي ضكء مما تقدـ يمكف لنا مبلمسة أبزر اإلشكاليات كاألزمات التي تعاني منيا الساحة الفمسطينية,

فيما يتعمؽ بفيـ الصراع كالعممية السياسية ,كىذا ما تتعرض لو الدراسة في الفصكؿ القادمة.
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انفصم انثاني

يفهىو اهلىية واندونة

يف انفكز انسياسي انىطني واإلساليي انفهسطيني
المبحث األول -مفهوم الهوية بين الوطني واإلسالمي في الفكر السياسي الفمسطيني.
المبحث الثاني -مفهوم الدولة بين الوطني واإلسالمي في الفكر السياسي الفمسطيني.

الفصل الثاني
مفهوم الهوية والدولة في الفكر السياسي الوطني واإلسالمي الفمسطيني

تمهيد:
يعتبر الحديث عف مفيكـ اليكية كالدكلة مف أكثر األحاديث حضك نار في عصرنا الراىف  ,كذلؾ في

ظؿ تصاعد الخبلؼ حكؿ الرؤل الفكرية كالنظرة السياسية كالمرجعية المذىبية التي تقكـ عمى تعريؼ
مفيكـ اليكية كالدكلة ,فيذا المفيكـ اإلشكالي الذم تدكر حكلو كؿ األسئمة كتضيؽ في رحابو األجكبة,

بات سببان لتصاعد الصراع الفكرم كالنزاع السياسي ,بؿ يتحكؿ في كثير مف األحياف إلى صداـ عنيؼ
يصؿ في ذركتو إلى االنغبلؽ المميت كالتعصب القاتؿ ,كلذلؾ فإف عدـ الكصكؿ إلى رؤية جامعة لمفيكـ

اليكية كالدكلة ,أنتج سجاالن جدليان كنقدنا مفتكحنا عمى مختمؼ اآلفاؽ كاإلشكاليات.

بالتالي فإف مفيكـ اليكية كالدكلة في الحالة الفمسطينية محؿ سجاؿ بيف التيارات الكطنية كاإلسبلمية

مف حيث آليات تككنيما كنمط كأشكاؿ التعبير عنيما ,بؿ كقد تباينت التيارات الكطنية كاإلسبلمية نفسيا
في ما بينيا حكؿ تعريؼ اليكية كالدكلة الفمسطينية ,كذلؾ ألف مفيكـ اليكية كالدكلة الفمسطينية ىك نتاج
لعممية تاريخية مرتبطة باألحداث كالتطكرات التي عصفت بالمنطقة العربية منذ فجر التاريخ ,كالتي أدت

إ لى تبمكر كاقع فمسطيني مستقؿ بذاتو ,كالذم جعؿ لو مبلمح مستقمو خاصو بو ,تميزه عف محيطو
كفضائو العربي كاإلسبلمي.

قسمت الدراسة في ىذا الفصؿ الى جزأيف رئيسييف يتمحكراف حكؿ مفيكـ اليكية كالدكلة في الفكر

السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني ,حيث يتناكؿ الفصؿ في المبحث األكؿ مفيكـ اليكية في الفكر

السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني ,كما يستعرض الفصؿ في المبحث الثاني مفيكـ الدكلة في الفكر
السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني.
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المبحث األول
مفهوم الهوية بين الوطني واإلسالمي في الفكر
السياسي الفمسطيني
يعد مفيكـ اليكية مف أكثر المفاىيـ تعقيدان كمف أكثر القضايا حساسي نة ,كذلؾ الرتباطيا بنشأة كتككيف

المجتمعات كاستمرارىا ,كلعؿ ىذا ما يضع قضية اليكية في عمؽ كثير مف النزاعات السممية أك حتى

المسمحة ,كىذا ما انعكس بدكره عمى الساحة الفمسطينية مف صراع بيف الفكريف الكطني كاإلسبلمي حيث

يرل اإلسبلميكف أف اإلقرار بالخصائص الكطنية لميكية يتعارض كيمغي الخصائص اإلسبلمية ,بينما يرل
الكطنيكف أف ذلؾ االعتقاد ال يقكـ عمى أسس حقيقية ,كانما ىك مستمد مف مخاكؼ أف تككف اليكية

الكطنية بديبلن أبديان لميكية اإلسبلمية.

المطمب األول -مفهوم الهوية:
قد شكؿ مفيكـ اليكية منذ سنيف ,كحتى اليكـ إشكالية مؤرقة غير قابمة لمتجاكز في مختمؼ الفضاءات

الثقافية كالحضارية ,كلذلؾ يبقى مفيكـ اليكية مفيكـ غامض كمعقد كمتشعب المداخؿ ,تتفاعؿ داخمو
حقكؿ معرفية عدة.
أو ًق -اإلطار المفاهيمي النظري لمفهوم الهوية:
يعرؼ المفكر المصرم عبد الوهاب المسيري مفيكـ اليكية بأنو " اسـ منقكؿ مف المصدر
الصناعي (ىكية) المأخكذ مف كممة (ىك) ,كتعني :مجمكعة الصفات الجكىرية كالثابتة في األشياء
كاألحياء" .كما يرل أنيا " بنية مركبة ,نتاج تفاعؿ بيف مجمكعة مف البشر كم َّ
ركب مف الظركؼ التاريخية
ي
كالبيئية الثابتة عمى مدل زمني معقكؿ" .كيرل أف كممة (ىكية) تستخدـ دائمان في عبارات مثؿ (ىكية

اثنية) (المسيرم ,1999 ,ص.)165:166

كما يرل المفكر المصرم حسن حنفي أف " اليكية مف الضمير (ىك) ,يتحكؿ إلى اسـ ,كمعناه أف

يككف الشخص (ىك .ىك) اسـ إشارة يحيؿ إلى اآلخر كليس إلى (األنا) ,فاليكية تثبت اآلخر قبؿ أف تثبت
األنا ,كيماثؿ لفظ اليكية لفظ (الماىية) عند الفبلسفة ,أم جكىر الشيء نفسو .حيث يرل الفبلسفة أف

قانكف اليكية ,أف يككف الشيء مطابقان لنفسو كليس لغيره" (حنفي ,2012 ,ص .)11كيشتؽ المعنى المغكم
لمصطمح اليكية مف الضمير (ىك) .أما مصطمح اليكية المركب مف تكرار (ىك) فقد تـ كضعو كاسـ

معرؼ بػ " أؿ " كمعناه " االتحاد بالذات " .كيشير مفيكـ اليكية إلى ما يككف بو الشيء (ىك ىك) ,أم مف
حيث تشخيصو كتحققو في ذاتو كتمييزه عف غيره؛ فمفيكـ اليكية يشكؿ كعاء الضمير الجمعي ألم تكتؿ
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تكيؼ كعي الجماعة
بشرم ,كمحتكل ىذا الضمير في ذات اآلف ,بما يشمؿ مف قيـ كعادات كمقكمات ٌ
كارادتيا في الكجكد كالحياة داخؿ نطاؽ الحفاظ عمى كيانيا (القمقيمي ,2012 ,ص.)9
بالتالي فإف مفيكـ اليكية ألم مجتمع أك تجمع بشرم يعني القدر الثابت كالجكىرم لؤلفراد الذيف

يشترككا في السمات كالصفات العامة التي تميز مجتمعيـ عف غيرىـ مف المجتمعات ,كلذلؾ نجد:

(اليكية) تعبر في مفيكميا عف حقيقة الشيء المطمؽ المتجانس في صفاتو الجكىرية ,التي تميزه عف

غيره ,كما تعبر عف مطابقة الشيء لنفسو أك لمثيمو .فاليكية معيار لمتمايز كداللة عمى التعدد كتعريؼ

الذات.

كيعرؼ عباس الجراري مفيكـ اليكية بأنو " ىك المفيكـ النابع بمكضكعية كذاتية مما يككف بو الشيء
(ىك ىك) ,يعني الماىية كاآلنية كالتشخيص كالكياف كاالنتماء ,كتحقيؽ ىذا االنتماء في الكعي كالبلكعي
إلثبات إرادة الكجكد كالحياة ,سكاء بالنسبة لمفرد أك الجماعة (الجرارم ,بدكف ,ص  .)66كما يذىب أباهر

السقا في تعريفو لمفيكـ اليكية عمى أنيا " رمز كتجسيد اجتماعي مبني ,كمتعمؽ بالتخيؿ أكثر منو طابعنا

كتصكر مف خبللو مجمكعة ما كحدتيا بالتمايز عف اآلخريف ,كتشكؿ
تجسيد كابرهاز,
لكاقع مكضكعي؛ إنو
ِّ
ه
فئة متماثمة محققة ذاتيا ,كتصنيفيا كتمايزىا ,حيث يتـ ذلؾ بكجكدىا ذاتو" .كما يرل " أف الشعكر باليكية
أكليان في الكعي الفردم ,بؿ ىك حصيمة آليو اجتماعية متداخمة متكاصمة ,كىي عممية بناء
ليس معطى ٌ
اجتماعي بامتياز ,فكؿ ىكية تبنى كتحدد بالنسبة إلى ىكيات أيخرل" (السقا ,2013 ,ص.)40
كىنا يمكف القكؿ :أف إظيار كانعكاس التجانس االجتماعي لمجمكعة ما ,ليس ىك فقط مف يؤكد

ىكيتيا ,بؿ قياميا أيضا بتبني حدكدان اجتماعية بينيا كبيف المجمكعات األيخرل في محاكلة إلظيار

خصكصية كطابعان مستقبلن عف غيرىا مف اليكيات األيخرل .فبل يقصد في رسـ المجتمعات لمبلمحيا

كحدكدىا االنعزالية ,كانما التمييز عف اآلخر ,كتحقيؽ الشعكر باالنتماء كالكالء لمجتمعيا.

كقد ذىب المفكر الفرنسي أليكس ميكشيممي ( (ALEX MUCCHIELLIفي تعريفو لميكية
بأنيا عبارة عف " منظكمة متكاممة مف المعطيات المادية كالمعنكية كاالجتماعية ,التي تنطكم عمى نسؽ
مف عمميات التكامؿ المعرفي .كلكف ال يمكف ليذه المنظكمة أف تككف في حيز الكجكد ما لـ يكف ىناؾ

شيء ما يعطييا كحدتيا كمعناىا ,كيتمثؿ ذلؾ في الركح الداخمية التي تنطكم عمى خاصة اإلحساس

باليكية كالشعكر بيا " .كما يرل ميكشيممي ) " (MUCCHIELLIأف اليكية ليس شيئنا جامدان ,بؿ ىي

حقيقة تتطكر ,كفقنا لمنطقيا الخاص الذم يتجسد في عمميات التقمص كالتمثؿ كاالصطفاء ,كىي في
سياؽ تطكرىا تتحدد عمى نحك تدريجي ,كتعيد تنظيـ نفسيا ,كتتغير مف غير تكقؼ كذلؾ إلى حد تككف

فيو قادره عمى تحديد خصكصية الكائف اإلنساني" (ميكشيممي ,1993 ,ص.)29
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كيشير إبراهيم أبراش ،إلى أف أغمب التعريفات تتفؽ عمى أف اليكية ىي مجمكعة الخصائص التي
يمكف لمفرد عف طريقيا أف يعرؼ نفسو في عبلقتو بالجماعة االجتماعية التي ينتمي إلييا ,كالتي تميزه

عف األفراد المنتميف لمجماعات األيخرل ,كيؤكد عمى االرتباط القكم ما بيف ىكية الفرد كىكية الجماعة

(أبراش ,2004 ,ص.)136

كبذلؾ يككف قد تبيف لنا مما سبؽ ,أف الكثير مف الباحثيف في مفيكـ اليكية اعتبركا أف اليكية تدكر

في دكائر ثبلث ,كاف اختمفت ىذه الدكائر حسب كجية نظر راسمييا ,فقد اعتبركا أف الدائرة األكلى ,ىي

دائرة الفرد داخؿ المجمكعة الكاحدة ,بحيث يتمايز الفرد عف ذكيو مف نفس المجمكعة بيكية خاصة بو,

أما الدائرة الثانية ,فيي دائرة المجمكعة المتمايزة ضمف األمة ,عمى اعتبار أف الدائرة الثالثة ,ىي دائرة
األمة المتمايزة بيف األمـ األيخرل .كىذا ال يعني بالضركرة كجكد صراعات تنافسية بيف اليكيات المتعددة

حكؿ أىميتيا كتمايزىا عف بعضيا البعض ,بؿ مف الممكف أف يككف ىناؾ اشتراؾ في كثير مف السمات

كالخصائص المتعددة بينيا.

فيرل إمارتيا صن ) " (AMARTYA SENأف ىناؾ قضيتاف متمايزتاف أمامنا في ىذا الشأف.
األكلى ,ىي االعتراؼ بأ ف اليكيات ذات بنية تعددية متينة ,كأف أىمية ىكية كاحدة ال تتطمب بالضركرة
بد لمشخص أف يقرر ,عمى نحك صريح أك ضمني ,اختياراتو فيما
محك أىمية األيخريات ,كالثانية أنو ال ى
يتعمؽ باألىمية النسبية النضمامو ,في سياؽ معيف ,إلى الكالءات المتباينة كاألكلكيات التي يمكف أف
تتنافس مف أجؿ أف تككف ليا األسبقية " .كما يرل صف " أنو يمكف أف يككف االشتراؾ في اليكية مع

آخريف ,بكسائؿ مختمفة متنكعة ,مسألة شديدة األىمية مف أجؿ العيش في مجتمع ما ,كلكف ليس مف

السيؿ دائمنا أف يتـ التكفيؽ بيف اليكيات بأسمكب يم و
رض لجميع األطراؼ " ( صف ,2008 ,ص.)34

بالتالي فإف معالجة مسألة اليكية ,ككثير مف المسائؿ غيرىا ,تتكقؼ عمى الطريقة التي نتعامؿ بيا

معيا ,فإف نحف نظرنا إلى اليكية مف حيث الثبات ,كمف حيث( :اليك – ىك) ,فإننا سنجد أنفسنا نتحرؾ

عمى نقطة ميتو ,كلذلؾ كاف مف الضركرم التعامؿ مع مسألة اليكية مف زاكية التاريخية ,الزاكية التي
تفرض النظر إلى األشياء ,ال مف خبلؿ الثبات كالجمكد ,بؿ مف خبلؿ التطكر ,مف خبلؿ تمكجات

التاريخ .في ىذه الحالة تصبح مسألة اليكية مكضكعان لمفكر ,,يمارس العقؿ فعاليتو عمييا ,كليس حالة
كجدانية تجعؿ عقؿ صاحبيا  -كجسمو كذلؾ  -ييتز عمى نقطو ميتو ,ال يتقدـ خطكة حتى يتراجع خطكة

أيخرل (الجابرم ,2011 ,ص.)14:13

كعميو يمكف القكؿ :إف محاكلتنا لفيـ مفيكـ اليكية كبخاصة في إطارىا التاريخي أك السياسي
البراغماتي ,فإنو ال يمكف فيميا أك تعريفيا تعريفنا نمكذجينا مقكلبنا ,فما ينطبؽ عمى مجتمع ليس بالضركرة
تطبيقو عمى مجتمع آخر ,فكؿ مجتمع لو ىكيتو كخصكصيتو كسماتو التي يتمايز مف خبلليا عف
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المجتمعات األيخرل ,بؿ كاألنكى مف ذلؾ أف لكؿ جماعة داخؿ المجتمع ىكيتيا الفكرية ,كانتماءاتيا
السياسية التي تقكدىا في كثير مف األحياف إلى الت ازحـ كالتصادـ داخؿ المجتمع في محاكلة إلعبلء اليكية

الفكرية لجماعة عمى أيخرل ظنان منيا بأنيا ىي األنجع كاألفضؿ لجميع أفراد المجتمع .كىذا ما سكؼ نقكـ
بإسقاط الضكء عميو في فيمنا لميكية مف منظكرىا الفكرم السياسي.
ثانياً -الهوية في الفهم السياسي:

تختمؼ اليكية في تركيزىا كفيميا السياسي عف غيرىا مف المفاىيـ األخرل ,كذلؾ ألف تحديد اليكية

السياسية يعني القدرة عمى التعامؿ مع الكاقع المحيط ,كبالتالي القدرة عمى تحديد البرنامج كالمشركع
السياسي ,كىنا تحديدان تكمف أىمية اليكية السياسية.

فبعيدان عف تكسيع مفيكـ اليكية إلى حد يفقدىا كثي انر أك قميبلن مف سماتيا المميزة ليا عف غيرىا ,كبعيدان

كذلؾ عف تضييقو ليتقمص في خصكصيات محدكدة ,قد تتحكـ في إبرازىا كتكجيييا دكافع عنصرية

سياسية في الغالب ,فإف اليكية ىي التي تحث المشدكديف بيا ,كالييا عمى بناء الكطف كتنميتو ,كالعمؿ

عمى تقدم و كالذكد عنو كحفظ كرامتو ,كفتح آفاؽ مستقبمو ,كتجاكز اإلكراىات التي تعتريو ,كالتصدم

لؤلخطار التي تيدده (الجرارم ,بدكف ,ص.)67:66

كما أف اليكية ىي كعي المجتمع لذاتو ,ككعي الكحدة كالتماثؿ ,ككعي االختبلؼ كالتمايز .كما تفصح

عنو األيديكلكجيات السياسية بما تنتجو مف أفكار كتصكرات ,كبما تحدده مف أىداؼ سياسية كاجتماعية
كاقتصادية كثقافية ,ككما تعبر عنو الثقافة المكتكبة كالمركية مف رمكز كقيـ كمثؿ كمعاف كسمات عامة

كخاصة ,كتبرزه كتكشؼ عنو أنماط اإلنتاج االجتماعي كالمنجزات الحضارية كالتقنية .كما يجسده الخياؿ

الجمعي لمشعب كلؤلمة .انطبلقان مف التاريخ كالمغة كالكفاح الكطني كالمطامح المشتركة (طالب,1999 ,
ص.)38:37

كلذلؾ فإف اليكية تمثؿ لمشعكب كاألمـ ضركرة سياسية ,كتسعى الشعكب كاألمـ لتشكيؿ اليكية

الجماعية الخاصة بيا في المجتمعات المعاصرة كعنصر أساسي في بناء كحدة األمـ كاستقرارىا كتطكرىا,

ف تسعى كؿ أمة لتشكيؿ ىكية جماعية مشتركة تعكس ثقافة المجتمع ,كتعبر عف تاريخو االجتماعي
كالسياسي كعف آمالو كطمكحاتو كأىدافو المستقبمية ,كتميز شخصيتيا كأمة ذات سيادة عف باقي األمـ

األخرل ,كتعمؿ عمى اندماج أفرادىا ضمف تمؾ اليكية لممحافظة عمى تماسؾ األمة كاستقرارىا (أبك ندل,

 ,2014ص ,)82:81كبالتالي فإ ف كؿ أشكاؿ القكمية تتناكؿ مسألة اليكية ,كميما كانت األسباب السياسية
التي ترتبط بيا القكمية ,فيي تقدـ تمؾ األسباب عمى أساس اإلحساس باليكية الجمعية التي ينظر إلييا

باعتبارىا الكطنية .كبالنسبة لمساسة القكمييف ,ال تعد االعتبارات( :المكضكعية) كاإلقميـ كالديف كالمغة أكثر

أىمية مف تمؾ( :الذاتية) كاإلرادة كالذاكرة كالكالء الكطني .مف أجؿ ذلؾ ال تقدـ القكمية أسبابنا سياسية
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فحسب ,لكنيا تخبر أفراد الشعب مف ىـ .إنيا تمنح الشعب تاريخنا ,كتؤلؼ الركابط االجتماعية كالركح

الجماعية ,كتخمؽ إحساسنا بالمصير أقكل مف الكجكد الفردم .كقد تككف قكة العناصر العاطفية لمقكمية
تحديدان كالضعؼ النسبي لعناصرىا المذىبية ىما ما يفسر النجاح غي ر المعتاد لمقكمية كعقيدة سياسية

(ىيكد  ,2012 ,ص .)191صحيح أف القكمية كعقيدة سياسية قد تحيييا ضعؼ العناصر المذىبية ,كقكة
االرتباطات العاطفية التي تجد في انتمائيا القكمي ارتقاء بالذات كحفاظ عمى اليكية بؿ أيضان ضماف

لمكجكد .إال أف األمر في الكطف العربي كاف يأخذ في البدايات طابعنا مغاير.

فبالنسبة لمكطف العربي ,الذم ال يشكؿ فيو العرؽ العربي األصيؿ األغمبية العددية ,فإف التاريخ الحي

في كعي األغمبية الغالبة مف أبنائو يبتدئ مع بداية اإلسبلـ ,مع امتداد باىت إلى ما قبؿ اإلسبلـ مشرقنا

كمغربنا .كلكف بما أف ما قبؿ اإلسبلـ ىنا أك ىناؾ ,إنما يكتسب معناه في الكعي الجمعي مف خبلؿ صمتو

نعتبر أف تمكف اإلسبلـ كديف كحضارة في كؿ قطر ,كاف يشكؿ بداية
باإلسبلـ ,فإنو مف الممكف أف
ى
جديدة لكعي أبنائو بانتمائيـ لمكطف العربي ,ىذا الكطف الذم يشكؿ المجاؿ الجغرافي التاريخي لمكعي
بكجكد اآلخر الذم بو تتحد األنا كيكية منفصمة إف لـ تكف مغايرة تغاير تضاد مع ذلؾ اآلخر .ذلؾ ىك

مضمكف اصطبلح( :العجـ) في مقابؿ( :العرب) أك( :المسمـ) في مقابؿ( :الكافر) (الجابرم,2011 ,

ص.)15:14

فبل يخفى عمى أحد أف اإلسبلـ أعطى لمعرب عقيدة سياسية كككف لدييـ شعك انر باليكية كاالنتماء

بل ليـ كجية مشتركة في الحياة
كالكالء كقد جعؿ ليـ قيمان كمثبلن جديدة ,نابذان الفرقة كالعصبية القبمية ,جاع ن

كأساسنا لتشريع شامؿ .كجاء بفكرة األمة التي تجمع كؿ المسمميف تحت لكائيا كالتي تستند إلى العقيدة,
التي تقكـ عمى المساكاة بيف األفراد كالتفاضؿ بينيـ بالعمؿ كالمجكء إلى الشكرل في األمكر العامة التي

تخص األمة اإلسبلمية.
إال أف أىمية اإلسبلـ ,بالنسبة لممنطقة العربية ,كحضكره المتزايد في الحياة االجتماعية كالثقافية,

كحتى الس ياسي ,يجب أال تحجب عنا الفركقات العميقة بيف جكىر الديف كبيف تصكرات المسمميف عنو,
أم أف نتجنب الخمط بيف المقدس كالمتعالي كالثابت( :جكىر الديف) ,كبيف المتحكؿ كالنسبي كالمتطكر:

(الفكر الديني) ,األمر الذم يبقي عمى المنزلة المقدسة لمديف ,كيفتح المجاؿ في الكقت ذاتو إلى تجديد

فيـ اإلسبلـ .بما يخدـ معتنقيو كالبشرية جمعاء (اليرماسي ,2001 ,ص.)98:97

كمف ىنا ظيرت فكرة العركبة كالقكمية العربية( :في ببلد الشاـ خاصة) ال كطرؼ ينازع اإلسبلـ أك

ينافسو بؿ كتعبير سياسي عف الرغبة في التحرر مف ىيمنة القكمية التركية الطكرانية التي كانت تطمح
إلى االستئثار بالسمطة .كقد جاء انتصار الدكؿ األكركبية في الحرب العالمية األكلى ما بيف عامي

(1918-1914ـ ) عمى اإلمبراطكرية العثمانية ,كالتي كاف مف أىـ أسبابيا الصراع عمى المستعمرات,
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ابتداء مف الثبلثينيات مف القرف العشريف ىك االستعمار األكركبي .كمف ىنا
ليصبح " اآلخر" لمعرب
ن
أخذت اليكية العربية تتحد عبر ىذا "اآلخر" الجديد ,كأصبحت فكرة القكمية العربية منذ منتصؼ
األربعينيات تعني مقاكمة االستعمار كرفض المشركع الصييكني (الجابرم ,2011 ,ص.)22:21

كىنا يمكف القكؿ :إف التطكرات السياسية المتبلحقة التي مر بيا الكطف العربي كاإلسبلمي منذ أكاخر
األربعينيات مف القرف الماضي ,كالذم شيد اعتراؼ العالـ بقياـ دكلة( :إسرائيؿ) عمى األرض العربية

اإلسبلمية  ,في محاكلة إلى شطب اليكية العربية اإلسبلمية الضاربة بجذكرىا التاريخية في عمؽ األرض
الفمسطينية منذ فجر التاري خ إلى أيامنا ىذه ,كؿ ىذا بات يؤكد عمى حقيقة أف األمة العربية بدكف إسبلـ

يمغي كجكد العركبة فالرابطة اإلسبلمية ال تكفي كحدىا في
نفي لمعركبة نفسيا ,كأف اإلسبلـ ال يجب أف
ى
تحديد ىكية أم قكـ مف األقكاـ المسممة .كعمى كؿ حاؿ فإف العالميف العربي كاإلسبلمي يشكؿ كؿ منيما

عالمنا مف الدكؿ كالقكميات التي تتمايز في فيميا لمفيكـ لميكية ,كىذا ما انعكس بدكره عمى القضية

الفمسطينية ,كلذلؾ سكؼ نتناكؿ في ىذا المبحث الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني في رؤيتو
كفيمو لميكية الفمسطينية.

المطمب الثاني -مفهوم الهوية في الفكر السياسي الوطني الفمسطيني:
يثير التباس مفيكـ اليكية الكطنية ,كعدـ كضكح حدكد في بقاع كثيرة مف ببلد العالـ مشاكؿ عدة,

نظ انر لككنو مف أكثر المفاىيـ إثارةن لمخبلفات بيف المتحاكريف كالكتاب كالفرقاء السياسييف .كيستعر الخبلؼ
حكلو أكثر فأكثر في أزمنة األزمة التي تضع كثي انر مف السمات التي سادت لفترة ما مكضع شؾ .كلعؿ

الحاؿ في فمسطيف يمثؿ تجسيدنا مممكسان ليذه الحقيقة .فعمى الرغـ مف االتفاؽ عمى أىمية الجكىرية في
إرساء الكحدة الكطنية عمى أسس راسخة ,إال أننا ناد نار ما نبلحظ كجكد اتفاؽ حكؿ ماىية ىذه اليكية,
كأبعادىا الثقافية كالفكرية كالسياسية (القمقيمي ,2012 ,ص.)13

فقد ظؿ الفمسطينيكف حتى الثمث األكؿ مف القرف العشريف يعتبركا أنفسيـ جزءنا مف النسيج المجتمعي

كالسياسي إلقميـ ببلد الشاـ ,بحكـ الثقافة كالتاريخ كالركابط المجتمعية ,أما عمى الصعيد العاـ فكانكا

يعتبركف أنفسيـ جزءنا مف الرابطة اإلسبلمية األكسع .كمع صعكد النكازع القكمية باتكا يعتبركف أنفسيـ
جزءان مف األمة العربية .كفي جميع الحاالت لـ تكف اليكية ,أك الكيانية الفمسطينية ,تشغبلف باؿ معظـ

الفمسطينييف كنخبيـ السياسية كالثقافية ,عمى األقؿ في الحقبة ما قبؿ االنتداب البريطاني .كمع ذلؾ فإف

الكطنية بمعناىا الرمزم /اليكياتي ,أك معناىا السياسي/الكياني ,لـ تكف في تمؾ المرحمة التاريخية الصعبة
عمى تمؾ الدرجة المبلئمة مف النضج (كيالي ,2012 ,ص ,)7كلذلؾ نجد أف اليكية الفمسطينية لـ تكف قادرة
في بداية األمر عمى الصمكد في مكاجية المشركع االستيطاني الصييكني الذم بدأت مخططاتو تحاؾ

قبؿ النكبة الفمسطينية بعقكد مف الزمف ,بؿ أف ىذا ما يفسر لنا ضعؼ الكيانية الفمسطينية عمى فرض
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شخصيتيا في المعادلة العربية قبؿ النكبة كبعدىا بدليؿ ,ضـ الضفة الغربية إلى الكياف األردني بينما
قامت مصر بإدارة قطاع غزة ,كذلؾ لعدـ قدرة الفمسطينييف آنذاؾ عمى إدارة ما تبقى مف األراضي التي لـ

تغتصبيا( :إسرائيؿ).

فقد أصبح التيار القطرم الفمسطيني ,الحامؿ لميكية الفمسطينية بعد قياـ( :إسرائيؿ) كاستقرار نظاميا
كانضماـ الضفة الغربية لؤلردف ,في أضعؼ أحكالو ,كتراجعت برامجو السياسية لتستقر في الضمير

أحبلمان مؤجمة أك مسككتان عنيا .فغابت الحركة الكطنية الفمسطينية تقريبان ,كفقدت سماتيا الخاصة
كبرنامجيا الكطني الفمسطيني "القطرم"

فمـ تكف ىناؾ مجابيو فمسطينية ميمة في الضفة الغربية

إلجراءات الضـ األردنية ,ال عمى الصعيد العممي كال حتى النظرم .بؿ إف العديد مف المكاطنيف

الفمسطينييف المشيكد بكطنيتيـ قد استجابكا لؤلمر الكاقع كانغمسكا فيو ,كاجتيدكا بتطكيره كدفعو إلى األماـ

(القمقيمي ,2012 ,ص.)24

كمع أف اليكية الكطنية الفمسطينية بقيت ضعيفة نسبيان في ىذه الفترة ,فقد تطكرت في قطاع غزة أكثر

منيا في الضفة الغربية .كيعكد ذلؾ إلى عامميف رئيسييف األكؿ -أف الحكـ المصرم لـ يضـ قطاع غزة

إلى مصر ,بؿ اعتبره أرضنا فمسطينية ,كلذلؾ لـ يضع نفسو في مجابيو مع اليكية الفمسطينية ,كالثاني-
تمثؿ في ظيكر األحزاب كالتنظيمات السياسية في القطاع طكاؿ فترة الحكـ المصرم ,كالتي عممت عمى

إعطاء القضية الفمسطينية األكلكية في أيديكلكجيتيا ,كالعمؿ عمى تعبئة الجميكر الفمسطيني كتعزيز كعيو
السياسي (ميعارم ,2008 ,ص ,)43كىذا ما يفسر الدكر الكبير الذم قاـ بو فمسطينيك القطاع مف إعادة

حياء لمكياف الفمسطيني بؿ ,كاعادة بناء لمحقؿ السياسي الفمسطيني الذم ضعؼ كتبلشى بعد سقكط
بمكرة كا ن
فمسطيف بفعؿ النكبة تحت أيدم الصياينة ,كىذا ما يفسر أيضنا بركز القادة األكائؿ لمثكرة الفمسطينية ما

بعد النكبة مف أبناء القطاع .كمع ذلؾ بقى مفيكـ اليكية الكطنية بشكميا العاـ في الكعي الفمسطيني معتب انر

أف فمسطيف كميا أرضان مسمكبة ,كيجب استرجاعيا بكؿ الكسائؿ كشتى الطرؽ ميما كمؼ األمر.

كيؤكد إبراهيم أبراش :أف كقكع النكبة كقياـ الدكلة اإلسرائيمية عمى األرض الفمسطينية ,لـ ً
يثف
الفمسطينييف عف احتفاظيـ بيكيتيـ ,بؿ أدل ذلؾ إلى كجكد تجمعات فمسطينية متعددة يقكـ كؿ منيا
حسب ظركفو الخاصة بما يستطيع لمحفاظ عمى قيـ كعادات كىكية المجتمع الفمسطيني (أبراش,2015 ,

ص.)12

بالتالي فإف اليكية الكطنية الفمسطينية تتمثؿ في االنتماء إلى الشعب الفمسطيني كمو ,ال إلى أجزاء

منو فجميع الشعب الفمسطيني ييجمع عمى ركاية كذاكرة تشكمتا بسبب االنتماء إلى الشعب الفمسطيني ,كالى
فمسطيف ,كما زالتا تشكبلف النكاة الصمبة لبلنتماء الكطني .كيكفي تفحص فصكؿ الركاية الفمسطينية بدءنا

بما قبؿ بداية النكبة ,مرك نار بيذ ه البداية كبتجارب المجكء كالمقاكمة كاالحتبلؿ كاالنتفاضة ,كي تتشكؿ
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تجربة إنسانية جماعية عميقة تأخذ بسبب عمقيا كأثرىا الجماعي ,مكانة مركزية في تشكيؿ اليكية الكطنية
الفمسطينية (ركحانا ,2012 ,ص.)11

كنستطيع أف نستنتج مف ذلؾ كمو أف اليكية الفمسطينية كالكيانية السياسية برزت ,كتبمكرت في الفكر

السياسي الفمسطيني في ظركؼ أقؿ ما يمكف كصفيا بالصعبة كالمعقدة ,فإنيا لـ تنشأ نشأة طبيعية ,عف
طريؽ التطكر االجتماعي كالثقافي كالسياسي كما ىك معركؼ عف تطكر المجتمعات ,بؿ إف المجتمع

الفمسطيني المنيؾ بفعؿ الظركؼ المريرة ,لـ ينضج كينمك كسط ظركؼ سميمة ,كانما كاف لمعكامؿ

الخارجية أثرىا البارز فيو ,كالتي جعمت منو جماعات متشظية تخضع لمحددات ككصايا متباينة ,فاليكية

الفمسطينية نضجت بظيكر منظمة التحرير الفمسطينية ,كبميبلد الحركات السياسية الكطنية كالسيما حركة:
(فتح) التي جاءت ردنا كحدنا لكؿ المطامع كالتدخبلت الخارجية ,كحممت عمى عاتقيا لكاء الكطنية كالكيانية
الفمسطينية منذ ميبلد نجميا كبزكغ فجرىا.

فقد شيدت الفترة ما بعد النكبة الفمسطينية عاـ (1948ـ) كحتى النكسة عاـ (1967ـ) كاحتبلؿ

األرض الفمسطينية مشركعاف كانا بمثابة الحاضنة كالتمثيؿ السياسي لميكية الفمسطينية ,تحت كيانية

سياسية فمسطينية تعبر عف طمكحات الشعب الفمسطيني ,فتمثمت األكلى في حككمة عمكـ فمسطيف,

كالثانية في إقامة منظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني.
أوقً -حكومة عموم فمسطين والترجمة الرمزية لمهوية:

كما ىك معمكـ أف حككمة عمكـ فمسطيف لـ تستمر كثي انر كممثؿ لمشعب الفمسطيني ,إال أنيا كانت
كيانان كطنيان معب انر إلى و
حد ما عف اليكية الفمسطينية ,كبخاصة في ظؿ المحاكالت الدؤكبة التي قاـ بيا
األردف لدمج اليكية الفمسطينية تحت الكيانية األردنية ,ليس ذلؾ فقط ,بؿ كدمج الضفة الفمسطينية تحت

سيادتيا عمى اعتبار أنيا جزهء مف أراضي المممكة األردنية.

فبعد قرار جامعة الدكؿ العربية تشكيؿ إدارة مدنية مؤقتة مف الشعب الفمسطيني لمتابعة شؤكف

الفمسطينييف .أذاع أحمد حممي عبد الباقي رئيس كزراء حككمة عمكـ فمسطيف فكر االستقرار عمى

الحككمة بياننا جاء فيو "قررنا بعد االتكاؿ عمى ا﵀ تعالى كاستنادنا إلى حقنا الطبيعي ,كالى تأييد الحككمات
كمؤازرة الببلد العربية كالى ق اررات الجامعة العربية تأليؼ حككمة لفمسطيف بكامؿ حدكدىا المعركفة قبؿ

 15أيار/مايك (1948ـ) ,لتضطمع بالمياـ التي يطمبيا المكقؼ ,كاستكماؿ أسباب العمؿ باعتبارىا حككمة
ديمقراطية مسئكلة أماـ مجمس كطني تمثيمي إلى أف ي تيسر القياـ بانتخابات جمعية تأسيسية تضع دستكر

لمببلد ,كتقرر نظاـ الحكـ فييا عمى أف تككف القدس عاصم نة الببلد كأف تستقر الحككمة مؤقتنا في مدينة

غزة " (الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص ,)27كصحيح أف حككمة عمكـ فمسطيف قد أتت لترسـ مبلمح اليكية
الفمسطينية عمى األرض الفمسطينية إال أف السياسة العربية في حينو قد عممت عمى إضعاؼ الحككمة
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كممثؿ سياسي لمشعب الفمسطيني ,فمـ تجد الحككمة أم دعـ لممقكمات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية
لمشعب الفمسطيني مف الجامعة العربية مما تسبب ذلؾ في طمس اليكية الفمسطينية عمى المسرح السياسي
في تمؾ المرحمة.

فبالتكازم مع المكقؼ الرسمي اليزيؿ لجامعة الدكؿ العربية تجاه تعزيز اليكية الفمسطينية السياسية
كاف البلجئكف الفمسطينيكف يكاجيكف سياسات حككمية متباينة ما بيف سياسة التيميش كسياسة الدمج ,ففي
حيف بقي البلجئكف في مصر كسكريا كلبناف مستبعديف عف الحياة السياسية ,كيخضعكف لسياسة الدكلة

المضيفة ,ذىب األردف إلى محاكلة دمج الفمسطينييف في النظاـ السياسي ,كمنح الجنسية األردنية

لمفمسطينييف المقيميف في الضفة الفمسطينية ,بما فييـ البلجئكف الفمسطينيكف ,كشطب كممة الجئ عاـ
كح ظر مف استخداـ كممة فمسطيف في أم مف الكثائؽ أك المراسبلت (عكدة,
(1953ـ) مف جكاز السفر ى

 ,2009ص ,)58ليس ذلؾ فقط بؿ قاـ األردف بمعارضة تأليؼ حككمة عمكـ فمسطيف في الجامعة العربية,
بخطكات عممية ,كبمشاركة بعض الفئات الفمسطينية التي قامت بعقد ثبلث مؤتمرات كاف أكليا في عماف

ثـ عقدت في أريحا كراـ ا﵀ ,كانت ق ارراتيا تخمص إلى تعزيز معارضة التمثيؿ الفمسطيني المستقؿ,

كاإلعبلف عف كحدة األراضي الفمسطينية األردنية ,كالدعكة إلى إلحاؽ الضفة الفمسطينية بالحكـ األردني
مما أدل إلى حالة مف التشتت في اليكية الفمسطينية .كبقيت عمى ذلؾ إلى أف تـ نفي أحمد حممي

ككزرائو إلى مصر ,كفرض اإلقامة الجبرية عمييـ لتغيب الحككمة عف اجتماعات مجمس الجامعة العربية,
كيبقى تمثيميا في حدكد الرمزية ,لذلؾ بقيت الحككمة تعبي انر نظرينا لـ ً
تعط ليا الفرصة لبلرتقاء لممستكل
العممي في الحفاظ عمى استقبللية اليكية الفمسطينية.

كبرغـ ذلؾ ,فقد كاف مف شأف حككمة عمكـ فمسطيف ,عمى كىنيا كقمة فاعميتيا ,تحقيؽ بعض
اإليجابيات ذات الدالالت في اليكية كالكيانية ,فعمى سبيؿ المثاؿ ,كانت الحككمة عنكاننا لمحفاظ عمى
الجنسية الفمسطينية ,باعتبارىا معبرة عف استم اررية الصفة التمثيمية لمشعب الفمسطيني ,خاصة أنيا تمتعت

باالعتراؼ مف جانب دكؿ عربية عديدة ,كبعض الدكؿ اإلسبلمية كباكستاف كأفغانستاف ,كما أف الحككمة

قامت بدكر ميـ في مجاؿ إصدار جكازات سفر فمسطينية لمفمسطينييف الذيف لـ يتمكنكا مف الحصكؿ عمى
كثائؽ سفر تمكنيـ مف السفر إلى الدكؿ العربية لمعمؿ أك الدراسة .إلى أف حمت محميا منظمة التحرير

الفمسطينية (القمقيمي ,2012 ,ص.)24

ثانياً -منظمة التحرير الفمسطينية ونضج الهوية:

برغـ ظيكر عدد مف التنظيمات الفمسطينية عمى امتداد الساحة العربية ,كالتي تؤكد في مجمكعيا

اليكية الفمسطينية ,كضركرة إبرازىا كتنظيميا ,كقد كاف لبعضيا طابعان فمسطينيان ,كلبعضيا اآلخر طابعان

قكميان عربيان ,كاسبلمينا ,حيث كانت ىناؾ تطمعات لتمؾ الحركات كاألحزاب إلى إعادة صياغة اليكية
64

الكطنية الفمسطينية النضالية ,كالتي تتيح مف خبلليا لمشعب الفمسطيني االطبلع بدكره السياسي كالعسكرم
في تحرير كطنو ,كلكف تمؾ الحركات فشمت في تجميع نفسيا تحت لكاء مؤسسة أك منظمة فمسطينية في

الفترة الممتدة ما بيف عامي (1964-1956ـ) ,كذلؾ نظ نار لمكصاية العربية التي كانت مفركضة عمى

القضية الفمسطينية كعمى الشعب الفمسطيني آنذاؾ (الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص.)52

فكاف التعبير األقكل عف اليكية الكطنية الفمسطينية منذ النكبة ىك قياـ منظمة التحرير الفمسطينية عاـ

(1964ـ) .كبرغـ أنو أ قكل تعبير عف اليكية ,إال أف الييئة العربية العميا بقيادة المفتي "محمد أميف

الحسيني" قاكمتيا بشكؿ مطمؽ ,كشككت بتعبيرىا عف اليكية الفمسطينية ,أما بقية القكل السياسية
الفمسطينية التي كانت قائمة في ذلؾ الكقت ,كاف أجمعت عمى ضركرة بعث اليكية كالكياف الفمسطيني ,إال
أف الرؤية في ما بينيا حكؿ العديد مف المسائؿ تعارضت كذلؾ يدؿ عمى كجكد درجة غير مكتممة مف
الكعي لميكية كالكياف ,فقد ارتبط مفيكـ تمؾ القكل لمكياف بأنو مكاز ؿ " المؤسسة " ,ككيفية أدائيا

لكاجباتيا الكفاحية (القمقيمي ,2012 ,ص ,)26فعمى الرغـ مف التخكؼ الذم اعترل كثير مف أبناء الشعب

الفمسطيني ,مف إ نشاء منظمة التحرير الفمسطينية ,خشية أف يتـ استخداميا مف قبؿ األنظمة العربية
كتسخيرىا عمى حساب القضية الفمسطينية ,إال أنو كبرغـ ذلؾ فقد كجد الفمسطينيكف في ىذا القرار مبلذان,

كرغ بة جامحة في أف يككف ليـ مؤسسة سياسية فمسطينية مستقمة تحافظ عمى اليكية الفمسطينية بؿ
كتحمييا مف الذكباف ,كتحفظيا مف التيو في أركقة األنظمة العربية ,كتمكنيـ مف القياـ بدكرىـ في تحرير

أرضيـ كاقامة الدكلة الفمسطينية.

كبغض النظر عما قيؿ عند إنشاء المنظمة عف نكايا بعض األنظمة العربية في ضبط الحراؾ الشعبي

كالثكرم الفمسطيني ,كاستيعابو في أطر رسمية ,كضبط ايقاع عممو كفؽ معايير كامكانات النظاـ الرسمي
العربي غير القادر كغير الراغب في الدخكؿ في مشاريع حقيقية لمتحرير ,كالساعي إلى القاء العبء

كالمسؤكلية عمى الفمسطينيي ف كحدىـ كتحكيميا مف قضية عربية إلى قضية فمسطينية ,بغض النظر عف
ذلؾ فإف معظـ الشعب الفمسطيني رحب بتشكيؿ المنظمة بعد أف رأل أنو عمى الفمسطينييف تحمؿ

مسؤكلياتيـ كتنظيـ أنفسيـ أينا تكف نكايا اآلخريف ,كبعد أف رأل األنظمة العربية غارقة في ىمكميا القطرية

المحمية (صالح ,2013 ,ص ,)55فبرغـ الصعكبات الكثيرة التي كاجيت تشكيؿ منظمة التحرير ,إال أنيا
نجحت في أف تثبت مؤسستيا كاستطاعت أف تنتزع صفة الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني

لتككف بذلؾ الكياف الرسمي كالمعبر الشرعي عف اليكية الفمسطينية كالضماف الحقيقي الستقبللية اليكية
الفمسطينية مف التبعية العربية ,كتنتزع قرارىا مف بعض الدكؿ العربية كتبسط سيادتيا ككجكدىا بمبلمح
ىكيتيا الفمسطينية عمى الساحة السياسية العربية كالدكلية ,كقد أكدت عمى ذلؾ في ميثاقيا القكمي ,كالذم

تـ تعديمو بعد أف أتت مرحمة تكلي الفصائؿ الفمسطينية لقيادة المنظمة بزعامة حركة( :فتح) ليصبح ميثاقنا

كطنيان بالصبغة الفمسطينية الخالصة.
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ثالثاً -الهوية في فكر الحركات السياسية الوطنية الفمسطينية:

لقد تمايزت الحركات الكطنية الفمسطينية المنضكية تحت مظمة منظمة التحرير الفمسطينية في فيميا

كتفسيرىا لطبيعة اليكية الفمسطينية ,كلذلؾ سكؼ نتناكؿ ىنا أىـ الفصائؿ الكطنية الفمسطينية ,ككيؼ

خمص كؿ منيا في فيمة كتعريفو لميكية الفمسطينية.
 -المساهمة (الفتحاوية) في فهم الهوية:

ال يخفى عمى أحد أف ما قبؿ ظيكر حركة( :فتح) كمنظمة التحرير كاف يتـ التعامؿ مع الفمسطينييف

كبلجئيف ,ككاف النشطاء السياسيكف منيـ منخرطيف إما ضمف المشركع القكمي العربي المتمثؿ في حزب
البعث كحركة القكمييف العرب كالحركة الناصرية ,أك ضمف المشركع اإلسبلمي التي كانت تتزعمو جماعة

اإل خكاف المسمميف كحزب التحرير اإلسبلمي ,أك ضمف مشركع أممي كاألحزاب الشيكعية العربية كالحزب
الشيكعي اإلسرائيمي ,فمـ يكف ىناؾ في حينو مشركعنا كطنينا فمسطينينا يعبر عف اليكية كاالنتماء الكطني

الفمسطيني (أبراش ,)2016 ,كبالمحصمة فقد انتظر الفمسطينيكف ما يقارب عقديف مف الزمف ,بعد نكبة عاـ

(1948ـ) ,كي يمتقطكا أنفاسيـ كيخرجكا مف ىكؿ المفاجأة جراء ما أحاؽ بيـ ,كمف حاؿ المعاناة

كالضياع كالتشظي ,التي ألمت بيـ ككي يبحثكا في خضـ التقمبات كاالختبلالت كالتباينات السياسية

العربية عف طريقيـ الخاص كالمستقؿ .فقد خرجت حركة( :فتح) مف رحـ المعاناة فمنذ انطبلقتيا عاـ

(1965ـ) ,بدت كأكثر حركة تشبو شعبيا ,بيف الحركات القكمية كاليسارية كاإلسبلمية ,الناشطة آنذاؾ,
األمر الذم جعميا نقطة استقطاب كاجماع بيف الفمسطينييف في أماكف كجكدىـ كافة ,معتبرةن نفسيا حركة
كطنية لمشعب بجميع طبقاتو ,كفئاتو كتكجياتو السياسية كتياراتو العقائدية (كيالي ,2012 ,ص.)9:8
فقد عبرت حركة( :فتح) عف فيميا لميكية الكطنية الفمسطينية منذ إنشائيا عمى فكرة تحرير فمسطيف,
كنادت باستقبللية القرار الفمسطيني مؤكدةن عمى اليكية الكطنية الفمسطينية بكامؿ أطيافيا الفكرية في
استبعاد األيديكلكجيات مف ىكية الحركة ,ليتكحد الجميع في خندؽ كاحد ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي ,معتبرةن
أف الحفاظ عمى الشخصية كاليكية الفمسطينية ىك األساس الذم يجب أف ينطمؽ منو جميع أبناء الكطف

الفمسطيني في معركة التحرر.

فحركة (فتح) أعطت األكلكية لمعركة التحرير عمى أية تناقضات فكرية أك سياسية أك اجتماعية,

البد مف استقطاب كؿ القكل الثائرة كتكحيدىا في المعركة ,فبل أيديكلكجيات إسبلمية أك
حيث رأت أنو ى
يسارية أك قكمية ,كانما اليكية التي تجمع الجميع ىي البندقية " ىكيتي بندقيتي " .كأف تحرير فمسطيف ىي

الطريؽ إلى تكحيد الكطف العربي ,كليس الكحدة العربية ىي الطريؽ لتحرير فمسطيف .كما تيدؼ إلى
ضركرة تحرير اإل رادة الفمسطينية ,كالمحافظة عمى استقبلليتيا في القرار كفي القتاؿ ,أم تحقيؽ القرار
الكطني الفمسطيني المستقؿ (صالح ,2003 ,ص ,)384كبعد حرب عاـ (1973ـ) أضاؼ المجمس الثكرم
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لحركة( :فتح) مبدأ يقكؿ " :إف لمشعب الفمسطيني كحده الحؽ في ممارسة السيادة 1الكطنية عمى أم جزء
مف أرض فمسطيف يتـ تحريره "  .كبإضافة ىذا المبدأ تككف فتح قد عممت عمى ترسيخ اليكية ,كفرض

استقبللية الشخصية الكطنية الفمسطينية.

فقد استطاعت حركة( :فتح) ,إطبلؽ الكفاح المسمح ,كما استطاعت أف تضطمع بدكر رئيس في بمكرة
ىكية الفمسطينييف الكطنية ,بمعناىا اليكياتي المؤسساتي ,كىي التي ناضمت مف أجؿ مشركع الكطنية

الفمسطينية ,كىي التي سعت الستقبلؿ القرار الفمسطيني ,كىي أيضنا التي نافحت مف أجؿ أكلكية البعد

الكطني في الصراع ضد( :إسرائيؿ) عمى البعد القكمي كرد عمى محاكالت( :إسرائيؿ) لطمس اليكية
الفمسطينية كتغييب الفمسطينييف كازاحتيـ مف المكاف كالزماف ,أك مف الجغرافيا كالديمكغرافيا كالتاريخ

(كيالي ,2012 ,ص.)8

كىنا يمكف القكؿ :إف اليكية الكطنية الفمسطينية إنما تديف ببركزىا كتبمكرىا بمعناىا اليكياتي

كالمؤسساتي كالكياني إلى حركة( :فتح) التي عممت عمى تكريس األفكار لصياغة ,كبمكرة اليكية الكطنية

الفمسطينية ,كالتي كاف ليا السبؽ في إطبلؽ الثكرة الفمسطينية المعاصرة التي حافظت عمى اليكية
الفمسطينية ,كحكلت الفمسطيني مف الجئ إلى ثائر.

 اندماج وتداخل مفهوم الهوية بين فتح والمنظمة:بل في بداية تأسيس المنظمة ,إف لـ يكف مغيبنا في إطار
كاف المشركع الكطني الفمسطيني متداخ ن

المشركع القكمي العربي ,حيث كاف لؤلنظمة العربية حؽ اإلشراؼ عمى كؿ مجاالت المنظمة العسكرية
كالسياسية كالمالية ,حتى أف ميثاؽ المنظمة حمؿ اسـ الميثاؽ القكمي الفمسطيني ,كلـ يتـ تغيير الميثاؽ

إلى الميثاؽ الكطني الفمسطيني إال بعد حرب عاـ (1967ـ) ,كبداية تراجع المد القكمي كصعكد الكفاح
الكطني الفمسطيني ,حيث سيطر الكطنيكف الفمسطينيكف عمى غالبية مقاعد المجمس الكطني الفمسطيني

كتـ انتخاب ياسر عرفات رئيسنا لممنظمة عاـ (1969ـ) .كمنذ ذلؾ التاريخ باتت منظمة التحرير عنكاننا

لممشركع الكطني كحركة( :فتح) العمكد الفقرم ليا لدرجة كاف يصعب التمييز بيف برنامج المنظمة

كبرنامج حركة( :فتح) (أبراش.)2016 ,

فبرز بذلؾ التكجو الكطني ,كساد النضاؿ الكطني ,األمر الذم ترافؽ مع التأكيد عمى خمؽ اليكية

الكطنية الفمسطينية القطرية كبديؿ ,كاستطاع ىذا التكجو أف يحكـ السيطرة عمى منظمة التحرير الفمسطينية

( -)1السيادة :ىي السمطة المطمقة غير المحدكدة التي تمارسيا الدكلة عمى رعاياىا ,كعمى جميع المنظمات التي يككنيا الرعايا داخؿ الدكلة
(غالي ,1998 ,ص.)185
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الم َّ
شكمة بقرار عربي رسمي ,لتعبر عف نيج كطني فمسطيني متعدد االتجاىات ظؿ لفترة طكيمة مقكدنا
ي
بنيج حركة( :فتح) صاحبة النفكذ األقكل في منظمة التحرير الفمسطينية (القمقيمي ,2012 ,ص.)43
فكانت حركة( :فتح) سباقة في ممارسة استراتيجية الكفاح المسمح كفي الدعكة الستقبلؿ العمؿ

الفمسطيني .كيبرر ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير كقائد حركة( :فتح) أسباب التكجو الفمسطيني
لمبحث عف ىكية مستقمة لمفمسطينييف بالقكؿ " :إننا لـ نكف نجد عمى مستكل البعد الكطني الفمسطيني

عمبلن قكميان مممكسان ينسجـ مع ىذا النيكض ,لقد كانت اليقظة القكمية كبيرة ,كلـ يكف العمؿ مف أجؿ
فمسطيف يحتؿ المرتبة األكلى مف األكلكيات القكمية ,كخصكصان عندما قاؿ عبد الناصر ( :الذم يقكؿ لكـ

أ نو عنده خطو لتحرير فمسطيف يضحؾ عميكـ ) ,كىكذا فتحركنا في بداية عممنا حركة ( :فتح ) كاف
لعممنا أنو ال يكجد عمؿ عربي مف أجؿ فمسطيف :أم أف المناخ المكضكعي الذم كلٌد الفكرة ىك غياب
عمؿ قكمي حقيقي لفمسطيف " (أبراش ,2015 ,ص .)25كلذلؾ فقد سعت الحركة عمى تأكيد اليكية الكطنية

التي كانت قد بدأت تأخذ شكميا مجددان مع إعادة تأكيد لمكجكد الفمسطيني كارادتو الذاتية ,كبرىانان عمى
التصميـ عمى متابعة نيج مستقؿ ,كما حرصت عمى الكصكؿ إلى التجسيد المؤسساتي ليذه اليكية

الكطنية الفمسطينية مف خبلؿ تكلي زماـ منظمة التحرير الفمسطينية (صايغ ,1997 ,ص.)14

كفي ىذا السياؽ يقكؿ إبراىيـ أبراش " :في ظؿ غياب المشاريع البديمة مف قكمية كاسبلمية كأممية فإف

المشركع الكطني كمشركع تحرر كطني يتكافؽ عميو الكؿ الفمسطيني يمثؿ حالة كطنية أفضؿ مف غيرىا
بل أفضؿ ,كال القكل اليسارية
مف الحاالت السياسية القائمة ,فبل جماعات اإلسبلـ السياسي قدمت بدي ن

كالقكمية شكمت حالة كطنية مقنعة كفاعمة ,كال أنتج المجتمع حالة جديدة أفضؿ ,كما أنو ال يمكف المراىنة

عمى الشرعية الدكلية ,كالحمكؿ األممية في ظؿ غياب المشركع الكطني (أبراش.)2016 ,

كىنا يمكف القكؿ :إف حركة (فتح) ,كمنذ إنشائيا أرادت لنفسيا أف تككف حاضن نة سياسية كاطا نار

جبيكينا يستكعب بداخمو كافة التناقضات السياسية لممجتمع الفمسطيني ,كتبنت مفيكـ اليكية الكطنية
القطرية كمفيكـ استراتيجي في تحرير األرض ,كرأت أف مف أىـ مساعييا أف تكحد اليكية الكطنية

الفمسطينية المبعثرة في شتى دكؿ العالـ كأف تقكـ بإدارتيا بشكؿ مكحد ,كاعتبرت أف الحفاظ عمى ىكية
البلجئيف الفمسطينييف كمككف أساسي مف اليكية الكطنية الفمسطينية ,يأتي في أكلى أكلكياتيا ,كنظرت

إلييا عمى إنيا أىـ ركف مف أركاف اليكية الفمسطينية .كبذلؾ فإف حركة( :فتح) قد أكضحت فيميا لميكية
الفمسطينية عمى أنيا ىكية كطنية مستقمة خالصة مف أية تبعية أك كصايا عربية أك إقميمية أك دكلية,

كعممت عمى تعزيز الكعي كالتمسؾ باليكية الفمسطينية المستقمة ,كأنيا ىي الضماف الكحيد الستعادة حقكؽ

الشعب الفمسطيني المسمكبة ,كبدكنيا تصبح القضية فارغة مف مضمكنيا كيتحقؽ الزعـ الصييكني بأف
فمسطيف أرض ببل شعب ,كما أنيا نظرت إلى اليكية الكطنية الفمسطينية القطرية عمى أنيا أكثر قدرة في
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جمب التعاطؼ الدكلي مف أف تككف ىكية عربية ,كذلؾ لصغر حجـ مساحة فمسطيف مقارن نة باألرض
العربية ,كبالتالي ال يمكف حؿ القضية الفمسطينية عمى حساب األرض العربية الكاسعة ,كىذا ما يجعؿ مف

ىجرة األعداد الكبيرة لمييكد عمى فمسطيف مؤججة لمصراع ,نظ نار لصغر حجـ مساحة األرض الفمسطينية.
-

مساهمة الفصائل القومية واليسارية في فهم الهوية الفمسطينية:
تعتبر منظمة التحرير الفمسطينية كما أشرنا سابقنا معبرة عف الفكر الكطني الفمسطيني كبالرغـ مف ذلؾ

فإنيا تضـ في كنفيا ثبلثة تيارات رئيسة متمثمةن في التيار الكطني ,كالذم عبرت عنو حركة( :فتح)

بكضكح كمعبر أبرز في المنظمة لميكية الكطنية كالتي قمنا بتناكليا بشكؿ يمفصؿ ,أما التيار الثاني ىك

التيار القكمي ,كيعتبر التيار الثالث في المنظمة ىك التيار اليسارم الذم يمثؿ كجية النظر الماركسية –
المينينية ,كىنا سكؼ نقكـ بتناكؿ التيار القكمي كاليسارم بشكؿ يمفصؿ كمعبريف عف اليكية الكطنية داخؿ
منظمة التحرير الفمسطينية.
أو ًق -الهوية في فكر التيار القومي الفمسطيني:
ينطمؽ ىذا التيار مف اإلقرار بأف( :إسرائيؿ) شكؿ مف أشكاؿ االستعمار االستيطاني ,كتمثؿ خط نار

عمى فمسطيف ,كعمى األمة العربية كميا ,كيميز ىذا التيار بيف الييكدية كالصييكنية ,فاألكلى اعتبرىا
عقيدة دينية ,كالثانية حركة سياسية كاتجاه أيديكلكجي (أحمد ,2010 ,ص ,)222كاعتبر ىذا التيار أف

القضية الفمسطينية قضية قكمية تيـ الشعب العربي بأجمعو ,كتحتـ عمييا أف تككف مسؤكلية التحرير

مسؤكلية جماعية ,لذا كاف تركيز الحركة القكمية عمى قضية الكحدة العربية كالعمؿ العربي المشترؾ,
باعتباره الحؿ كالطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيف (أبراش ,1987 ,ص ,)121كقد تبنى ىذا التيار الفكرم عدة

فصائؿ فمسطينية كاف منيا منظمة الصاعقة ,كجبية التحرير العربية ,كالجبية العربية الفمسطينية ,كجبية

التحرير الفمسطينية ,كالتي ذىبت جميعيا في فيميا لميكية الفمسطينية عمى أنيا ىكيةه مرتبطةه ارتباط كثيؽ
بالقكمية العربية عمى اعتبار أف اليكية الفمسطينية ىي جزء أصيؿ مف الكطف العربي ,كال يمكف تقرير
مصير الشعب الفمسطيني بمعزؿ عف األمة العربية.

كحكؿ ذلؾ يقكؿ عضك المكتب السياسي لجبية التحرير الفمسطينية عدناف غريب " :ال يكجد فركقات
فكرية جكىرية بيف التيارات القكمية في المنظمة بؿ إف الفركؽ تكمف فقط في المنشأ ,فجبية التحرير

العربية ,كجبية التحرير الفمسطينية ,كالجبية العربية الفمسطينية ,كجبية النضاؿ الفمسطيني ,ىي عبارة عف
حمؼ كاحد ىدفيا تحرير فمسطيف كجزء مف األرض العربية ,كبالتالي فنحف كفمسطينييف كطنييف جزء ال

يتج أز مف األمة العربية ,كالقضية الفمسطينية ىي القضية المركزية لؤلمة العربية ,كعميو فإننا نتشاكر مع
أمتنا مف خبلؿ منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني ,فيكيتنا فمسطينية
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عربية ,كق اررنا الفمسطيني ال يجب أف يككف بعيدنا عنيا ,ألننا ضمف اإلطار الجغرافي كالشعبي

كالجماىيرم العربي (غريب ,2017 ,مقابمة).

بالتالي فإف ىذا الفكر القكمي جاء مخالفنا لما ذىبت إليو حركة( :فتح) في فيميا لميكية الفمسطينية

عمى أ نيا ىكية قطرية مستقمة كلمشعب الفمسطيني الحؽ في تقرير مصيره دكف كصايا مف الدكؿ العربية,
كالتي ارتأت بأ ف تحرير فمسطيف ىك الطريؽ الكحيد لتحقيؽ الكحدة العربية عمى خبلؼ ما ذىبت بو
فصائؿ المنظمة ذات النزعة القكمية ,التي ترل في استقبللية القرار الفمسطيني ,بأنو قرار مخادع ييدؼ

إلى تحييد األمة العربية عف قضيتيـ المركزية.

ثانياً -الهوية في فكر التيار اليساري الفمسطيني:
إذا حاكلنا أف نعرؼ اليسار كحركة سياسية فإننا ال نستطيع أف نجد إجماع عمى تعريؼ ىذه الكممة,

اء أكاف مؤيدنا أك معارضنا ألفكار اليسار ,كما أف العديد مف المفكريف
فكؿ يعرفيا مف كجية نظره سك ن
كالباحثيف يركف أف مفيكـ يسار اليكـ يختمؼ عف مفيكـ يسار الماضي.
فقد أشار الكاتب كالباحث كريـ مركة لذلؾ في كتابو " نحك نيضو جديدة لميسار " ,حيث ذكر أف
مفيكـ اليسار ال يمكف تعريفو بدقة تامة ,كال يكجد إجماع عمى تعريفو ,لكنو في ذات الكقت يشير إلى أنو

لك أردنا تعريؼ اليسار في أكجو في ستينيات القرف الماضي ,لتبيف لنا أف الجكاب البدييي كالتمقائي ليذا
المفيكـ ىك "ذلؾ التيار العاـ ,السياسي كالفكرم ,الذم يكلي قضية العدالة االجتماعية مكقعان مركزيان في

لمرسمالية كطرائؽ حكميا ,كيعادم االستعمار اإلمبريالية كالرجعية,
نضالو ,كالذم يقؼ المكقؼ المعاكس أ

كينخرط انخراطنا عضكينا في العمؿ في سبيؿ السمـ العالمي ,كيتضامف بقكة مع نضاؿ الشعكب األيخرل
مف أجؿ تحررىا الكطني كالطبقي (مركة ,2010 ,ص ,)158إال أننا نجد اليكـ أف مفيكـ اليسار قد اختمؼ
عداء لميسار أصبحكا اليكـ حمفاء ,فنجد اليكـ ماركسييف يتحالفكف
عف العقكد السابقة ,فما كانكا باألمس أ ن
الرسمالية األمريكية في مكاجية خطر
مع جماعات اإلسبلـ السياسي ,كشيكعييف قد التقكا مع اإلمبريالية ك أ

اإلسبلـ السياسي ,كلذلؾ أصبح مف الصعب اليكـ تحديد مفيكـ كاضح لميسار ,كىذا ما ينطبؽ عمى الفكر
اليسارم الفمسطيني الذم يحمؿ في مدخبلتو تصكره الخاص في مجمؿ بنيتو الفكرية كالسياسية

كاالجتماعية.
كيجسد التيار اليسارم في الساحة الفمسطينية عمى الخصكص الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف,

كالجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف .فمع اعتراؼ ىذا التيار بككف المرحمة مرحمة تحرر كطني ,إال أنو

يثير قضايا الصراع المجتمعي ,كيرفض الفصؿ بيف قضايا النضاؿ الفمسطيني كقضايا النضاؿ التحررم
العربي (أبراش ,1987 ,ص,)183
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كقد عبر القيادم في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف غازم الصكراني عف فيـ الجبية لميكية بالقكؿ:
"إف الجبية الشعبية ىي حزب كطني فمسطيني كفي الكقت نفسو تحمؿ رؤل كمكاقؼ طبقية نقيضة
لئلقطاعية القديمة كنقيضة لمبرجكازية التي نشأت فيما بعد فيي تحمؿ آراء كمكاقؼ كمصالح العماؿ

كالفبلحيف كالطبقات الفقيرة كالجماىير الشعبية كتعبر عنيا ,كتنظر لمصراع مع االحتبلؿ الصييكني عمى أنو

صراع طبقي بيف الطبقة البرجكازية كالطبقة الكادحة ,كمف ىنا سيككف األكلى بنا تحقيؽ ىكيتنا القكمية أكالن,
حتى تتأكد في الكاقع الفعمي ,كمف ثـ يمكننا االنتقاؿ لميكية األممية ,فبل يمكننا في الجبية الشعبية أف نطمب
مف الفمسطيني الذم يناضؿ مف أجؿ تحقيؽ ىكيتو الكطنية عمى أرضو التخمي ببساط عف ىذه اليكية

لمدخكؿ في ىكية أعـ عربية أك ىكية أممية ,كفي الكقت نفسو ال يمكننا أف نطمب مف العربي عمكمان اإلسراع
بالدخكؿ في ىكية أممية قبؿ أف يحقؽ ذاتو ككجكده في ىذا العالـ ,فعميو أف يستنفذ أكالن مرحمة اليكية؛

فالجبية ترل أف الكطني الجيد ىك الذم يصبح قكميان جيدان كالقكمي الجيد ىك الذم يمكنو أف يصبح أمميان
ال كطني نا جيدنا ,ألنو إذا لـ تكف مخمص نا لفمسطيف
جيدنا ,فالطريؽ إلى األممية شرطيا األساسي أف تككف أك ن
كيؼ يمكف لؾ أف تخمص لما بعد فمسطيف (اإلطار األكسع)" (الصكراني ,2017 ,مقابمة).

بالتالي فإف ىذا التيار يؤكد عمى أف الصراع مع الصييكنية ىك صراع قكمي ذك مضاميف طبقية ال

يمكف تجاىميا أك إغفاليا ,فيي معركة قكمية كطبقية في الكقت ذاتو ,كيعني ىذا التيار أف ىناؾ طبق نة

إقطاعية رأسمالية رجعية ارتبطت مصالحيا باالستعمار ( الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ,1970 ,ص.)8

كيعتبر التصكر الماركسي أف اليكية نكعنا مف الكعي المزيؼ ,ألنيا تمثؿ لديو مجرد عممية إدخاؿ أك

استنباط لمقيـ السائدة التي تستمد مف األفكار كاأليديكلكجيات المييمنة في المجتمع ,كىذه اليكية حسب
"أالف تكريف" (ALAIN TOURAINE) 1ىي ىكية مغشكشة ,ألنيا تعبر عف خضكع أفراد المجتمع

كتبعيتيـ لمقكل االجتماعية المييمنة ,مف ىنا يدعك ىذا التصكر إلى التخمص مف ذلؾ الكعي الزائؼ

ليتسنى لمفرد أف يفرض كجكده كفاعؿ تاريخي .كيرل تكريف أف اليكية تتغير حسب طبيعة المجتمعات ,إف
كانت مجتمعات تقميدية ما قبؿ الصناعية أك مجتمعات حداثية صناعية .كفي المجتمعات التقميدية تتحدد

اليكية باالنتماء إلى الجماعات كاألدكار المستمدة مف الثقافة كالتاريخ االجتماعي التي يفرضيا المجتمع

عمى أعضائو في حيف تتحدد في المجتمعات الحداثية الصناعية بالمستقبؿ أكثر مما تتحدد بالماضي ,أم
بالتغيرات أكثر منيا بثقافة المجتمع كماضيو (أبك ندل ,2014 ,ص.)82

فعند مراجعة أدبيات فصائؿ اليسار الماركسية الفمسطينية في فيميا لميكية تجد أف ىذه الفصائؿ

كانت تمكم عنؽ الكاقع ليتماشى مع تركيبات النظرية المنسكخة مف أدبيات األحزاب كالحركات الشيكعية

العالمية كاسقاطيا عمى الكاقع الفمسطيني ,فبدالن مف استنباط المقكالت كالمفاىيـ عف الكاقع الذم ينتجيا,
تماشيان مع النظرية الماركسية التي قالت بأكلكية الكاقع كفيـ حقيقتو مف أجؿ تغييره ,عمى اعتبار أف الكاقع

( -)1يعتبر أالف تكريف مف أىـ عمماء االجتماع ,كىك فرنسي األصؿ ,مف مكاليد عاـ  ,1925عمؿ باحثان في المجمس الكطني لمبحكث الفرنسية

حتى عاـ (1958ـ) ,اشتير بتطكيره مفيكـ مجتمع ما بعد الصناعي ,ا ىتـ بدراسة الحركات االجتماعية ,ككتب الكثير في ىذا المجاؿ.
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ىك األصؿ ,إال أف ىذه الفصائؿ كانت تفعؿ العكس ,فكانت تعمؿ جاىده عمى مطابقة الكاقع مع
الكصفات النظرية األممية الجاىزة كالمستكردة.
كبناء عمى ىذا فقد حكمت ىذه الفصائؿ اليسارية عمى حركة المقاكمة التي تقكدىا حركة( :فتح)
ن
كمنظمة التحرير بالعجز كالقصكر عف مكاجية التحديات الصييكنية ,كاإلمبريالية ,كالرجعية في المنطقة,

كذلؾ لييمنة البيركقراطية 1عمى قيادة المنظمة ,فترل بأف الفبلحيف الفقراء كالفبلحيف الذيف يشردكا مف
أرضيـ ىـ أصحاب المصمحة األصمية في الثكرة الكطنية ,فيي تعتمد عمى نظرية االشتراكية العممية,
كتطرح نفسيا كممثؿ لمطبقة العمالية ,إال أنيا ال ترفض كجكد صيغة مف التحالؼ كالتنسيؽ مع بقية قكل

طبقات الشعب (أحمد ,2010 ,ص.)224

اع في فيميا لميكية خصكصية الكضع الفمسطيني ,فقد
كيبدك أف فصائؿ اليسار الفمسطيني لـ تر ً

اعتبرت أف المرحمة الحالية ىي مرحمة ثكرة اجتماعية ,فكانت حركة( :فتح) في رفضيا اعتبار المرحمة
الحالية مرحمة ثكرة اجتماعية ,ىي األقرب إلى الصكاب ,كذلؾ ألف الشعب الفمسطيني في مجمكعو

متضرر مف االحتبلؿ ,كيفتقر في أرض الشتات إلى المقكمات األساسية لقياـ أم ثكرة اجتماعية ,كتعبر

حركة( :فتح) عف ذلؾ بقكليا " :إف أم مضمكف اجتماعي يحتاج إلى ثبلثة أمكر أساسية ىي :كحده
اجتماعية ,ككحده جغرافية ,ككحدة سياسية ,كفمسطيف بحالتيا الحاضرة تفتقد ىذه العكامؿ المككنة
لممضمكف االجتماعي الثكرم " (حركة التحرير الفمسطيني فتح ,1966 ,ص.)71

كحكؿ ىذا يقكؿ إبراىيـ أبراش " :عندما تغيب الدكلة ,كيصبح الكطف كيكية كثقافة ميددنا كجكدي نا بسبب

االحتبلؿ ,كيصبح المشركع الكطني ضركرة كجكدية ,كينتفي مبرر كجكد أيديكلكجيات عابرة لمكطنيات أك ما
قبؿ الكطنية ,إال كتكظيؼ كسائمي كغائي لخدمة المشركع الكطني ,بمعنى أنو في حالة كجكد أحزاب كحركات

في إطار حركة التحرر

()2

فعمى ىذه القكل تكطيف أ يديكلكجياتيا كاستراتيجياتيا ضمف ثكابت كطنية ال يجكز

االختبلؼ عمييا ,فتكظيؼ امتداداتيا القكمية أك األ ممية أك الدينية لصالح المشركع الكطني كليس العكس ,كاال
سيصبح االشتغاؿ عمى ىذه األيديكلكجيات عمى حساب العمؿ الكطني ,كمتطمبات تحقيؽ الكطف كيكية كدكلة"

(أبراش.)2009 ,

كىنا يمكف القكؿ :إف التيارات القكمية كاليسارية الفمسطينية ذىبت في فيميا لميكية الفمسطينية عمى
أنيا ىكية قكمية كأممية ,كليست ىكية ذات طابع قطرم مستقؿ خاصة بالشعب الفمسطيني ,فيرل
القكميكف أف الصراع عربي – إسرائيمي ,بكؿ مككناتو كمفاىيمو ,في حيف تجد فصائؿ اليسار في الصراع
( -)1البيركقراطية :ىي مفيكـ يستخدـ في عمـ االجتماع كالعمكـ السياسية يشير إلى تطبيؽ القكانيف بالقكة في المجتمعات المنظمة .كيعكد أصؿ
الكممة إلى كممة بيرك كتعني المكتب ككممة قراطية كتعني السمطة كالكممة في مجمكعيا تعني قكة المكتب أك سمطة المكتب.
( -)2حركات التحرر :ظاىرة سياسية كعسكرية شيدىا العالـ بعد الحرب العالمية الثانية ,متمثمة في كفاح كنضاؿ الشعكب المستعمرة ضد الكجكد
أرضييا (محمكدم  , 2010 ,ص.)20
االستعمارم عمى ا
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الفمسطيني اإلسرائيمي أنو صراع طبقي بيف الرأسمالية كالطبقات الكادحة ,غير مكترث لمكاقع الفمسطيني
المحتؿ مف قبؿ عدك استيطاني تكسعي إجبلئي ,يعمؿ جاىدنا عمى طمس اليكية الفمسطينية المستقمة بكؿ
طبقاتيا البركليتارية

( )1

كالرأسمالية ,كلذلؾ فإف الصراع مع ىذا العدك االستيطاني ىك صراع كجكد ,كليس

صراع اجتماعي طبقي ,لذلؾ فإف الفركقات االجتماعية تختفي في مثؿ ىذا الصراع ,كيتكجب عمى كؿ
الطبقات االجتماعية التي تضررت جميعيا بفعؿ االحتبلؿ الصييكني أف تتحد في جبية ثكرية عريضة
الجتثاث كؿ الكجكد الصييكني عف أرض فمسطيف ,فبل مجاؿ لمصراع الطبقي في شعب مشتت كمتبعثر

تنظيمينا كجغرافينا كفكرينا ,كفاقد لممقكمات الطبقية .كبالتالي ال مجاؿ أيضنا لممراىنة عمى البعد العربي,
كترؾ المصير الفمسطيني تحت رىاف الدكؿ العربية اآلكمة بالتشرذـ الفكرم كالجغرافي .إال أنو بعد دخكؿ

التيارات القكمية كاليسارية لممنظمة بدأت تقترب مف اليكية الكطنية ككطنت أيديكلكجيتيا.

المطمب الثالث -مفهوم الهوية في الفكر السياسي اإلسالمي الفمسطيني:
اإلسبلـ ىك ديف الغالبية العظمى مف العرب .كقد ساىـ في مراحمو األكلى في تككيف األمة العربية,

كاف كاف في طبيعتو تجاك ناز لمقكميات .ىذا ما دلؿ عميو عدد كبير مف المفكريف العرب مثؿ عبد الرحمف

الككاكبي ,كرشيد رضا ,كشكيب أرسبلف ,كادمكف رباط ,كقسطنطيف زريؽ ,كعبد العزيز الدكرم ,كغيرىـ.
فيناؾ مف يشددكف عمى التبلزـ بيف اإلسبلـ كالعركبة ,كىناؾ أيضنا مف يشددكف في العصر الحديث عمى

التعارض بيف التكحد عمى أساس ديني كالتكحد عمى أساس قكمي .كيككف التعارض صحيحان خاصة حيف

نميز بيف اإلسبلـ كديف كمعتقدات كنصكص كاإلسبلـ كمؤسسات كسمكؾ يكمي ,كحركات إسبلمية سياسية
ترتكز عمى تفسيراتيا كتأكيبلتيا الخاصة انطبلق نا مف مكقعيا في البنية االجتماعية القائمة (بركات,2011 ,

ص.)63:62

لذلؾ يعتبر مشركع اإلسبلـ السياسي ىك مشركع أممي يتخطى حدكد الجغرافيا كالقارات ,كما أنو

يتجاكز في فيمو لميكية كؿ اليكيات الكطنية أك القكمية ,كيتصادـ مع كؿ األفكار كالطركحات التي
تختمؼ معو ,فيك يقكـ عمى مبدأ الكالء كالبراء 2كمعادات كؿ المشاريع التي تخالفو ,كما أف تيار اإلسبلـ

السياسي ينظر لمصراع العربي الصييكني عمى أنو صراع عمى أسس دينية محضة.

كلذلؾ فإف تيار اإلسبلـ السياسي عمكمنا ال يؤمف بالقكمية العربية ,كيصفيا بالمقيتة كالنتنة ,كال يؤمف

بالنزعة الكطنية ,كبعضيا يعتبرىا غريزة حيكانية ,كبالتالي فيي ال تعترؼ باليكيات الكطنية ,كال بالحدكد

السياسية بيف الدكؿ ,بؿ إف بعض المراقبيف يصفيا بأنيا تمثؿ مشاريع تفكيكية لمدكؿ الكطنية المعاصرة,
( -)1البركليتارية :ىي الطبقة العمالية المنتجة التي ال تمتمؾ نصيبان مف الثركة ,كال تتمتع بأم ضمانات في الحياة ,كتعاني مف الفقر نتيجة
االستغبلؿ الرأسمالي ليا (عبد الكافي ,2005 ,ص.)77
( -)2الكالء كالبراء :معتقد عند بعض المسمميف ,كالبعض يعتبره مف أركاف العقيدة اإلسبلمية ,كشرط مف شركط اإليماف لدل بعض عمماء المسمميف
كابف تيمية.
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بل مف الكفر كالتعدم عمى الديف ,كتعتبر الديمقراطية
كأكثر ىذه الحركات تحارب العممانية بكصفيا ليا شك ن
بضاعة غربية ,كتقمص العالـ إلى ثنائيات قاطعة :بيف ما ىك حؽ كباطؿ ,كبيف ما ىك مؤمف ككافر ,كال
تنظر لممسيحييف كلمطكائؼ األخرل كمكاطنيف ,بؿ كذمييف يتكجب عمييـ دفع الجزية (سبلمة,2012 ,

ص.)67

كلكف المشركع اإلسبلمي ليس مشركعنا كاحدنا يحظى بإجماع الكؿ ,كقكل اإلسبلـ السياسي ليست

عمى شاكمة كاحدة ,كىي تختمؼ عف بعضيا ,كتتبايف في الرؤل كاألسمكب كدرجة االعتداؿ أك التطرؼ,

ر أساسيان في تحديد التمايزات بينيما ,إلى جانب معايير أيخرل (عبد العاطي,
كيمعب الجانب الفكرم دك ان

 ,2008ص ,)68كعميو فإف تيارات اإلسبلـ السياسي الفمسطيني المتمثمة في حزب التحرير اإلسبلمي

كحركة الجياد اإلسبلمي في فمسطيف ,كحركة المقاكمة اإلسبلمية( :حماس) ,قد تمايزت فيما بينيا في
فيميا كتفسيرىا لميكية الفمسطينية ككيفية التعاطي معيا كىذا ما سكؼ نقكـ بتناكلو في ىذا المطمب.

أوقً -مساهمة حزب التحرير اإلسالمي في فهم الهوية:
يعتبر حزب التحرير أف الببلد اإلسبلمية بمد كاحد ,كأف الحزب حزب كاحد في كؿ األقطار ,بقيادة
كاحدة كنظاـ كاحد كال يخرج عف ذلؾ أحد ,كما يرل الحزب أف قضيتو ىي إعادة الثقة بأفكار اإلسبلـ,
كذلؾ عف طريؽ العمؿ الثقافي كالعمؿ السياسي (حيدر ,1997 ,ص.)13:12

فنظرة الحزب لمقضية الفمسطينية تنحصر في أنيا جزهء مف اليـ اإلسبلمي العاـ ,كىذا طبيعي .ألف
الحزب يستند عمى قياـ الدكلة اإلسبلمية كأساس لحؿ جميع قضايا األمة اإلسبلمية ,كبالتالي فإف الحزب
ينظر إلى القضية الفمسطينية عمى أنيا قضيةي أرض إسبلمية مقدسة تـ احتبلليا مف أعداء اإلسبلـ,

كلذلؾ يجب تحريرىا مف االحتبلؿ ,كلكف بكاسطة الدكلة اإلسبلمية أم بعد قياـ الخبلفة .فالحزب بذلؾ ال

يؤمف بخصكصية اليكية الفمسطينية ,كيرل أنيا جزء مف اليكية اإلسبلمية العامة ,فيك ال يعترؼ باليكية
الكطنية كالقكمية كالحدكد السياسية ,كيرل كجكب الكالء كاالنتماء لدكلة الخبلفة كبدكنيا ال يكجد معنى

لمفيكـ اليكية.

فالحزب يعتبر أف الدعكة إلى القكمية كالكطنية كاإلقميمية كالطائفية المذىبية يحرميا اإلسبلـ .كما

يعتبر أنو يحرـ عمى المسمميف أف ينشئكا أحزابان تدعك إلى الرأسمالية أك إلى االشتراكية أك إلى الشيكعية أك

إلى العممانية ,أك إلى أم ديف غير ديف اإلسبلـ ,أك أف ينتسبكا إلى أم حزب مف ىذه األحزاب .كأف مف
ينتمي إلى غير ديف اإلسبلـ فيك كافر (منيج حزب التحرير ,1989 ,ص.)37

فالعالـ مف كجية نظر الحزب ينقسـ إلى قسميف ىما دار اإلسبلـ ,كدار الكفر .كيرتبط كجكد دار
اإلسبلـ بمجيء خميفة إسبلمي يحكـ الببلد بالشريعة اإلسبلمية ,كيؤمف الحزب أف إصبلح الفرد ال يأتي
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إال مف خبلؿ إصبلح المجتمع ,كاقامة الدكلة اإلسبلمية التي تطبؽ الشريعة اإلسبلمية (البرغكثي,1992 ,
ص .)26

كيمكف ىنا القكؿ :إف حزب التحرير ينظر إلى مفيكـ اليكية بمعنى الكالء كاالنتماء لمدكلة اإلسبلمية

تحت سمطة الخميفة ,كا ف اصطبلح المفيكـ القطرم لميكية الفمسطينية يعد مساىمة في القضاء عمى دكلة
الخبلفة كبالتالي مخالفة لشرع ا﵀ في األرض ,كلذلؾ يتكجب عمى المسمميف أف يدينكا في كالئيـ كينتمكا
في ىكيتيـ إلى دكلة اإلسبلـ ال إلى ىكيات قطرية مبعثرة كمتفرقة ,ألف قياـ الخبلفة اإلسبلمية كتطبيؽ

الشريعة اإلسبلمية ,ىك الضماف كىك السبيؿ الكحيد لحؿ جميع قضايا المسمميف ,إال أف ىذا النمط الفكرم

لحزب التحرير قد انعكس سمبان عمى حضكره ,كتأثيره عمى الساحة السياسية الفمسطينية.
ثانياً -مساهمة حركة الجهاد اإلسالمي في فمسطين في فهم الهوية:

تأثر المؤسسكف لحركة الجياد اإلسبلمي ,في كقت مبكر في قطاع غزة ,مف قبؿ حركة اإلخكاف

المسمميف في مصر ,كالثكرة اإلسبلمية في إيراف عاـ (1979ـ) ,كالمجاىديف في أفغانستاف ضد االتحاد

السكفيتي السابؽ ( .)Budeiri ,1995 , p.91فعممكا عمى تشكيؿ تيار إسبلمي في محاكلة لمخركج مف حالة
الغياب اإلسبلمي الجيادم عف الساحة الفمسطينية منذ نكبة عاـ (1948ـ) ,جامعةن بذلؾ بيف ما ىك
كطني كما ىك إسبلمي ,عمى اعتبار أف فمسطيف ىي القضية المركزية كاألىـ لؤلمة اإلسبلمية ,كأف األمة

اإلسبلمية ىي مطالبة جميعنا بالذكد عف فمسطيف لما ليا مف قدسية عند سائر المسمميف ,فكجكب الدفاع
عنيا ىك فرض عمى كؿ مسمـ ,لذلؾ نجد الحركة تجمع ما بيف اليكية في بعدىا الكطني بتركيزىا عمى

القضية الفمسطينية ,كاليكية في بعدىا اإلسبلمي في الدعكة لسائر المسمميف عمى كجكب تحرير فمسطيف.

البد لممشركع اإلسبلمي أف يحدد ىكيتو كقضيتو المركزية بشكؿ
كمف ىذا المنطمؽ رأت الحركة أنو ى
دقيؽ ككاضح مف أجؿ تحديد األكلكية في العمؿ ,كاعتبرت أف مكاجية كجكد االحتبلؿ كما يشكمو عمى

بد أف تدركيا األمة ,كأف ما يجرم في
أرض الكاقع مف تيديد لميكية كالثقافة كالتاريخ ىك األكلكية التي ال ى
فمسطيف يشكؿ م صدر ألـ عميؽ لكؿ المسمميف في العالـ ,كمصدر جيشاف عاطفي ليـ ,كتحرير القدس

حمم نا مشترك نا ليـ رغـ اختبلؼ مكاقعيـ الجغرافية كالفكرية كاختبلؼ لغاتيـ كأعراقيـ (عمر,2008 ,

ص ,)162فالتركيز عمى خصكصية القضية الفمسطينية بالنسبة لمحركة ليس مجرد تركيز عمى بعد ثقافي,

كا نما خصكصية صراع حضارم شامؿ بما لو مف أبعاد عقدية كاستراتيجية كثقافية كسياسية كعسكرية
كاقتصادية ,كيمس كينكنة األمة ككجكدىا كىكيتيا كمستقبميا (عمر ,2008 ,ص.)168

كحكؿ ذلؾ يؤكد القيادم خالد البطش بالقكؿ " :إف حركة الجياد اإلسبلمي جاءت استجاب نة لمكاقع كردنا

عمى التساؤؿ الفمسطيني القائؿ :أيف الحركة اإلسبلمية مف الصراع عمى أرض فمسطيف؟ ,خاص نة بعد أف

غابت الحركة اإلسبلمية أك البندقية اإلسبلمية عف فمسطيف منذ حرب عاـ (1948ـ) ,فقد أتت انطبلقة
75

الحركة عمى أرضية أنيا حركة كطنية ذات بعد إسبلمي أم أنيا حركة كطنية بيكية إسبلمية كبمرجعية
إسبلمية ,حممت المقاكمة كالجياد باسميا كعنكانيا الرئيس ,كبالتالي فإف الحركة أعادة مجددنا الحركة
اإلسبلمية الجيادية عمى الساحة الفمسطينية ,حيث شغمت الساحة الفمسطينية في تمؾ الحقبة البندقية الكطنية

ببل بعد إسبلمي كالتكاجد اإلسبلمي ببل بندقية ,فجاءت الحركة لكي تضع حدان ليذا االفتراؽ ,كلتضع عنكانان

لمقاء بيف اإلسبلمي كالكطني  ,فبل يكجد في قيادة الحركة أم شخص غير فمسطيني ,كىذا يعني أف الحركة

فمسطينية بامتياز ,لكنيا تحمؿ في مضمكنيا كحدة األمة ,كتحمؿ مفيكـ كىـ األمة كميا كتتجاكز في فيميا

الطائفية كالمذىبية ,كبالتالي فإف الحركة دائمان تقكؿ :إف فمسطيف ىي القضية المركزية لؤلمة اإلسبلمية,
كبالتالي فإف األمة اإلسبلمي ىي الحاضنة كالبعد الحقيقي لمصراع مع االحتبلؿ الصييكني (البطش,2017 ,

مقابمة).

كعميو فقد شكمت اإلجابة عف اإلشكالية التي سادت في سبعينيات القرف العشريف بيف الكطنييف ببل
إسبلـ كاإلسبلمييف ببل كطف ىكية حركة الجياد اإلسبلمي ,فقد تبنت الحركة اإلسبلـ كعقيدة كشريعة
كنظاـ حياة ,كرفضت رؤية التيار اإلسبلمي التقميدم لفمسطيف عمى أنيا مسألة فرعية مثميا مثؿ كؿ

مشاكؿ الكطف اإلسبلمي في أفغانستاف أك كشمير أك غيرىا ,كاعتبرت أف قضية فمسطيف قضية جكىرية
لممسمميف ال تتقارف بأم قضية أخرل ,كرفضت الحركة ربط تحرير فمسطيف ,كتأجيميا إلى ما بعد قياـ

الدكلة اإلسبلمية ,ألف خطر القضية الفمسطينية يتجاكز أىؿ فمسطيف إلى كؿ عربي كمسمـ ككؿ
مستضعؼ في األرض ,كما اعتبرت الحركة ربط القضية الفمسطينية بقياـ الدكلة اإلسبلمية مف األخطاء

الكبيرة بحؽ القضية ,كحؽ األمة اإلسبلمية (الشيخ عبدا﵀ ,2013 ,ص ,)177كبالتالي فإف حركة الجياد

اإلسبلمي قد اختمفت عف ما ذىب إليو حزب التحرير اإلسبلمي في إرجاء تحرير فمسطيف إلى قياـ دكلة
الخبلفة ككجكد الخميفة ,كأف تحرير فمسطيف منكط بجيش الخبلفة فيك القادر فقط عمى تحرير فمسطيف.

" كمع مطمع الثمانينات كاف أبناء حركة الجياد اإلسبلمي في فمسطيف يحددكف ىكيتيـ كمكقفيـ

كدكرىـ ,كفي زمف الغياب كانكا يحممكف بعكدة اإلسبلـ إلى دكره التاريخي فكؽ أقدس الساحات ,في بيت

المقدس كأكناؼ بيت المقدس ,ككاف خيارىـ أف يككنكا رأس حربة ضد المشركع االستعمارم الصميبي –

الصييكني ,فكانكا ينتشركف فكؽ أرض اإلسراء كالمعراج يحممكف منيجان كاضحنا محددان لفيـ اإلسبلـ
كالعالـ كالكاقع ,كيعيدكف صياغة األشياء ضمف نظرية إسبلمية ثكرية كاضحة المعالـ " (مسيرة الجياد
االسبلمي ,1989 ,ص.)13:12

كحكؿ ذلؾ يقكؿ الشيخ عبد العزيز عكدة :في حكار مع صحيفة الخميج اإلماراتية " إف تيار الجياد

اإلسبلمي يتحرؾ تحت مظمة مف ثبلثة عناكيف ىي( :اإلسبلـ كفمسطيف كالجياد) ,فاإلسبلـ :عقيدتنا

كديننا كمرتكز كمنطمؽ كمضمكف حضارم كفكرم ,كفمسطيف :ككجية كىدؼ كغاية باعتبارىا القضية

المركزية كالقضية المحكرية لؤلمة اإلسبلمية بأكمميا .يعني الخطر الذم في فمسطيف ليس خط انر عمى
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الفمسطينييف كحدىـ كال عمى العرب فحسب بؿ ىك خطر عمى المسمميف في كؿ مكاف ,كالعنكاف الثالث
ىك الجياد :ككسيمة كأسمكب " (مسيرة الجياد اإلسبلمي ,1989 ,ص.)130

كيمكف ىنا القكؿ :إف حركة الجياد اإلسبلمي ارتأت أ ف تحمؿ خصكصية اليكية الفمسطينية في

جيادىا ,كدعكتيا لصد الخطر الصييكني الغربي ال بمفيكميا الجغرافي الكطني كانما بمفيكميا المقدس,
فالمقدس مف منظكر الحركة ىك حدكد ا﵀ كليس حدكد الكطف ,كلذلؾ فإف مفيكـ اليكية في فيـ الحركة

ىي ىكية إسبلمية تضـ سائر المسمميف في سائر ببلد اإلسبلـ ,فترل الحركة أف ىناؾ عبلقةن جدليةن بيف

عكدة الخبلفة اإلسبلمية كقياـ دكلة اإلسبلـ ,كبيف الجياد في فمسطيف كاستردادىا إلى ببلد المسمميف,

كلذلؾ فإف حركة الجياد اإلسبلمي لـ تعمؿ ضمف الحركة الكطنية بؿ تعمؿ باسـ اإلسبلـ ,كاف كانت
تمزج بيف ما ىك ديني كما ىك كطني في طرحيا السميا كحركة جياد إسبلمي في فمسطيف ,فبرغـ تبنييا

اليكية اإلسبلمية إال أف الحركة يحسب ليا أنيا كانت سباقة في طرحيا الجيادم كأكؿ فصيؿ سياسي

إسبلمي فمسطيني معاصر.

ثالثاً -مساهمة حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في فهم الهوية:
تعتبر حركة( :حماس) نفسيا امتداد لفكر اإلخكاف المسمميف ,كبخاصة فيما يتعمؽ برؤية اإلخكاف

المسمميف لمقضية الفمسطينية ,كبالتالي فإف فيـ اليكية لدل حركة( :حماس) يتطمب الرجكع إلى معرفة
تكجو اإلخكاف المسمميف فك نار ,كممارس نة تجاه اليكية الفمسطينية.

فمف المعركؼ أف جماعة اإلخكاف المسمميف ككؿ الجماعات المنبثقة عنيا ,حركة عقائدية تسعى لنشر

كتعزيز الديف اإلسبلمي كأيديكلكجيا في المجتمعات اإلسبلمية تمييدنا لتحقيؽ ىدفيا األعمى ,الكصكؿ

لمسمطة كاقامة دكلة الخبلفة اإلسبلمية (أبراش ,)2016 ,كىذا حؽ طبيعي ليا.

فقد حصر اإلخكاف المسمميف مكقفيـ النظرم اتجاه القضية الفمسطينية منذ العاـ (1948ـ) بجممة مف

المحددات تضمنت :فمسطيف أرض إسبلمية ال يحؽ ألحد التفريط بأم جزء منيا ,فاالعت ارؼ :بػ(إسرائيؿ)

ىك قرار باغتصاب أرض إسبلمية ,كاالعتقاد بأف معركة تحرير فمسطيف تبدأ بعد االنتياء مف االنبعاث

اإلسبلمي كالعكدة إلى اإلسبلـ ,فالمكقؼ مف القضية الفمسطينية عند اإلخكاف يتحدد ضمف مفاىيـ دينية,
كيبتعد عف المحددات الكطنية المرتبطة بفمسطيف أرضان كشعبان (أبك عمرك ,1989 ,ص.)49

فإف المشركع اإلسبلمي في الرؤية كالفكرة لدل اإلخكاف المسمميف ,كانت تنصب في الرؤية األممية,

أم أنيا رؤية عابرة لمقارات ,غير محصكرة داخؿ جغرافيا محددة ,فاألرض كميا ﵀ بسطيا لمعالميف
كالمسمميف أمناء عمى ىذا المشركع ,فكانت ىذه ىي بداية الفكرة في عيد اإلماـ حسف البنا الذم قاؿ" :

إننا نعتبر حدكد الكطنية بالعقيدة ,كىـ يعتبركنيا بالتخكـ األرضية كالحدكد الجغرافيا " ,كأكد عمى ذلؾ سيد
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قطب بقكلو " :جنسية المسمـ عقيدتو " ,كبالتالي فإف ىذا الفكر ظؿ في نطاقو العاـ إلى أف دخمت الحركة
اإلسبلمية في صراعات مع الدكلة القكمية التي فرضت معطيات الجغرافيا ,كقيدت حركة أم شخص حتى
تصكراتو كأفكاره ,فأخذت الجغرافيا في فرض نفسيا في محاكلة لتكطيف الديف (يكسؼ ,2017 ,مقابمة).

كعميو فإف محاكالت اإلخكاف الختزاؿ اليكية الفمسطينية في بعدىا الديني في الصراع العربي
الصييكني ىك تساكؽ مع الطرح الصييكني الذم يسعى لتصكير الصراع العربي الصييكني عمى أنو
صراع ديني كطائفي كغيره مف الصراعات الطائفية االثنية في المنطقة ,كالتي عادة ما تنتيي بتقاسـ

األرض ,كتثبيت حدكد سياسية بيف الطكائؼ المتنازعة (سبلمة ,2012 ,ص ,)74كلذلؾ فإف ىذا الطرح
سيشكؿ خط انر كبي انر عمى اليكية الفمسطينية ,ألنيا ستخضع إلى متاىة الجدؿ الديني كالتاريخي حكؿ مف

ىك األقدـ عمى ىذه األرض كمف ىك صاحب الحؽ الديني كالتاريخي ,مما سيضيؼ مزيدنا مف الغمكض

كاأل كاذيب عمى حيثيات الركاية الصييكنية ,كبالتالي سيتـ زعزعة ثقة العالـ بالقضية الفمسطينية ,كستبدك:

(إسرائيؿ) بثكب الضحية ,فيي بذلؾ ستصبح دكلة األقمية الييكدية التي يتربص بيا العالـ اإلسبلمي الذم
يحيط بيا مف كؿ جانب.

كليذا ليس لفمسطيف برنامج خاص عند التيار اإلسبلمي إال إزالة االحتبلؿ عنيا كالجياد في سبيؿ
ذلؾ ,أما اليكية كالكياف الفمسطيني ,فبل نجد ليما حضك انر بار انز في أدبيات ىذا التيار ,بما في ذلؾ التيار

القطرم اإلسبلمي الفمسطيني ,ككؿ ما نجده عندىـ ىك خطكرة الكياف اإلسرائيمي ,كالسيادة الييكدية عمى

كؿ فمسطيف أك عمى أجزاء منيا ,فحركة اإلخكاف المسمميف حاربت عمى الدكاـ مفيكـ الكطنية ,إال أنيا

عبر حركة( :حماس) اندمجت في االنتفاضة الفمسطينية األكلى في النضاؿ الكطني كتبنت برامج كطنية,

كاف لـ تمغ حركة( :حماس) بعد رؤيتيا كأىدافيا النابعة مف الرؤية اإلسبلمية ,بؿ نستطيع القكؿ أنيا
أنشئت استجابة لبلنتفاضة ذاتيا (القمقيمي ,2012 ,ص.)22
كحكؿ ذلؾ فإف القيادم في حركة( :حماس) أحمد يكسؼ يقكؿ " :لقد تجاكزنا بعد فترة الستينيات
و
خاصة بعدما أصاب اإلسبلميكف مف
كالسبعينيات مف القرف الماضي مع الصحكة اإلسبلمية الرؤية األممية كب

ضربات مف جية النظاـ السياسي ,حيث جعمت ىناؾ حالة مف التقدـ لمرؤية اإلسبلمية ,مف منظكرىا األممي

إلى المنظكر اإلقميمي  ,ثـ منظكر الدكلة كالكطف ,فيذه األمكر أخذت سنكات طكيمة حتى تـ تركيض ىذا
و
خاصة
الفكر الذم كاف يحمؿ أبعادنا أممية ,فككادر الحركة اإلسبلمية الذيف كانكا منتشريف في دكؿ العالـ كب
كثير مف الفكر الذم كاف يطرح
أكركبا كأمريكا بدأكا يتعقمنكا أكثر ,كيعشك الكاقع أكثر مف الخياؿ ,ككجدكا أف نا
عمى ألسنة كأقبلـ العمماء بأنو ليس مف الكاقعية بشيء؛ كبالتالي انعكس ىذا عمى حركة( :حماس) التي كانت

تتطمع عمى أف الحركة اإلسبلمية ىي الحاضنة لمقضية الفمسطينية ,كأف قضية فمسطيف ىي القضية المركزية

لؤلمة ,إال أف حركة( :حماس) بدأت تعيش أيض نا بشيء مف الكاقعية ,عمى اعتبار أف فمسطيف ليست ىي
اليـ الكحيد الذم تعاني منو األمة فيناؾ ىمكـ كثيرة مف قضايا كتحديات تكاجو األمة ,عمى الرغـ مف مكانة

المسجد األقصى عند سائر المسمميف (يكسؼ ,2017 ,مقابمة).
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كعميو فقد شكؿ ميثاؽ حركة( :حماس) القاعدة الرئيسة لمشركع الحركة السياسي ذم المرجعية الدينية
عمى أرضية المقاكمة ,كحدد الميثاؽ إنشاء دكلة إسبلمية عمى جميع أرض فمسطيف ,كاعتبر أف أرض
فمسطيف ىي كقؼ إسبلمي ,كأشار إلى أف الجياد ىك الطريؽ الشرعي كالكحيد لتحرير فمسطيف بأكمميا,

كىك فريضة عمى كؿ مسمـ كمسممة ,كسعت الحركة بذلؾ إلى تكطيد شرعيتيا مف خبلؿ األىمية الدينية

لمكفاح المسمح ببعده اإلسبلمي كالتاريخي ,كمف خبلؿ اعتبار نفسيا حمقة في سمسمة الجياد ضد

الصييكنية ك(إسرائيؿ) ,لمدفاع عف فمسطيف رابطة الجياد بالكالء الديني (عدكاف ,2007 ,ص.)31:30

كيتضح ذلؾ مف خبلؿ ما كرد في ميثاقيا عبر قكليا " :إف التنازؿ عف جزء مف أرض فمسطيف بمثابة

التنازؿ عف جزء مف اإلسبلـ ,لذلؾ فإ ف الكفاح المسمح ىك كاجب ديني كىك الطريؽ الكحيد لتحرير
فمسطيف بكامميا " ,كىذا ما أدل إلى كقكع حركة( :حماس) بيف عالميف عمبل عمى تحديد ىكيتيا السياسية

فيي كطنية المنشأ إخكانية الكالء كاالنتماء.
كبالتالي فإف منطؽ حركة( :حماس) في فيميا لميكية الكطنية ,ىك منطؽ يستند إلى أساس ديني,

كتتعاطى مفيكـ الكطنية عمى أنو مككف مف مككنات األيديكلكجية السياسية ,ففي ميثاقيا كتحديدان في

المكاد ( ,)122726حرصت الحركة عمى الحصكؿ عمى الشرعية السياسية ,مف خبلؿ تأكيدىا عمى فكرة
الكطف كتأييد فكرة الدكلة الكطنية ,كىي تنظر إلى فمسطيف عمى أنيا مشكمة إسبلمية عامة قبؿ كؿ شيء,
كىي بذلؾ تدمج بيف الكطنية كاإلسبلـ ,فالكطنية مف كجية نظر حركة( :حماس) جزء مف العقيدة (عزاـ,

 ,2007ص .)118فقد أكدت المادة ( )12بكضكح عمى أف الكطنية " جزء ال يتج أر مف العقيدة الدينية " ,فقد

تبنت الحركة شعارات إسبلمية حكؿ القضية الكطنية مثؿ :ككف فمسطيف أرض كقؼ إسبلمي ,كىذا

المنطؽ اإليماني أدخؿ الحيكية لفكرة التحرر الفمسطيني.

كحكؿ ذلؾ يكضح أحمد يكسؼ بالقكؿ " :إف حركة( :حماس) ىي حركة تحرر كطني برؤية إسبلمية,
بمعنى أنيا تحمؿ عنكان نا إسبلمي نا كراية إسبلمية ,لكنيا حركة تحرر كطني كأف قضيتيا كشغميا الشاغؿ ىك

قضية فمسطيف كتحريرىا مف االحتبلؿ الصييكني؛ كقد عبرت الحركة عف رؤيتيا الكاقعية في أكاخر

الثمانينيات كبداية التسعينيات مف القرف الماضي ,مع ظيكر انتفاضة العاـ (1987ـ) ,ككتابة ميثاقيا في

ذلؾ الكقت ,كاف كاف الميثاؽ قد حمؿ رؤية أممية أكثر منو رؤية كاقعية إقميمية ,لكف الحركة بدأت تجسد
الفكر الكاقعي عمى أنيا حركة تحرر كطني برؤية إسبلمية بعد فكزىا في االنتخابات التشريعية عاـ (2006ـ)

كتشك يميا الحككمة ,كبالتالي بدأت في التعامؿ مع اإلقميـ كاالحتبلؿ الصييكني ,كلكنيا رغـ ذلؾ لف تقطع
الطريؽ أماـ الدعـ اإلسبلمي في مساىمة الحركات كالتجمعات كالجاليات اإلسبلمية في نصرة كدعـ القضية

الفمسطينية ,فحركة( :حماس) تسمح بمشاركة العالـ اإلسبلمي ليا في القرار ,كىذا يتضح في مشاركة العمؽ

العربي كاإلسبلمي في مجالس الحركة الشكرية كأنشطتيا كفعالياتيا ,فتجد في شكرل حركة( :حماس) الكبرل

بعض األعضاء مف دكؿ عربية كاسبلمية ,باعتبار أف ىذه القضية ما زالت قضية األمة ,كىذا ال يعني أف

مفيكـ اإلسبلـ بمفيكمو العالمي ما زاؿ سائدان عند الحركة بؿ إنو تغير باتجاه الكاقعية فالمجتمعات الدكلية
اليكـ تطكرت عمى ما كانت عميو في السابؽ ,فبل يحؽ لنا اليكـ التدخؿ في شؤكف الدكؿ األخرل عمى اعتبار
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أنيا دك هؿ غير إسبلمية ,في ظؿ كجكد االحتبلؿ الصييكني كفي ظؿ كجكد الرؤية القطرية كاليكية الكطنية,
كبالتالي فإف قضايانا كمشاكمنا أصبحت محصكرة في الجغرافيا القطرية التي منيا ننطمؽ ,كنتحرؾ كنبدأ

مشركعنا في التحرير كالعكدة ,فاليـ الكطني أصبح اليكـ يتقدـ عمى اليـ اإلسبلمي عكس ما كاف في السابؽ

فالقضية الكطنية أكالن " (يكسؼ ,2017 ,مقابمة).

كيتكافؽ ىذا القكؿ مع ما لخصو "خالد مشعؿ" رئيس المكتب السياسي لحركة( :حماس) في تأكيد

اليكية الكطنية لمحركة كالمرجعية اإلسبلمية ليا في الجمع بيف البعديف الكطني كاإلسبلمي ,مف خبلؿ

قكلو" :نحف حركة كطنية بصبغة إسبلمية" ,إال أنو مف الناحية العممية ما زالت ىذه اإلشكالية مكجكدة ,بؿ

إف الحركة بذلؾ قد خمطت كتشابكت في كال آتيا الفكرية ما بيف انتماءاتيا الكطنية كأبعادىا كأكلكياتيا
اإلسبلمية ,فتظير بيف الحيف كاآلخر في عدـ االستقرار كاالضطراب في تحالفاتيا الخارجية المرتبطة
بانتمائيا لجماعة اإلخكاف المسمميف عمى حساب ارتباطيا بالحركة الكطنية.
ففي الرابع عشر مف كانكف األكؿ /ديسمبر (2008ـ) ,كقبيؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة ,أحيت

حركة( :حماس) الذكرل الحادية كالعشركف النطبلقتيا ,كفي ىذا الحفؿ جرل الطمب مف أقدـ أعضاء

اإلخكاف المسمميف في قطاع غزة الشيخ عبد الفتاح دخاف إلقاء كممة الحركة ,كأماـ الحشكد الذم تصدرىـ
رمكز الصؼ األكؿ مف قادة حركة( :حماس) ,نيض دخاف كأعمف بصكت جيكرم يردد كردد كراءه

بل " :أيعاىد ا﵀ أف أخمص لدعكة اإلخكاف المسمميف,
الحاضركف قسـ الكالء لجماعة اإلخكاف المسمميف ,قائ ن
كالقياـ بشرائط عضكيتيا كالثقة التامة بقيادتيا كالسمع كالطاعة " (سبلمة ,2012 ,ص .)75فبذلؾ تككف

حركة( :حماس) قد كشفت عف ىكيتيا الحقيقية ,كعف قيادتيا الفعمية المتمثمة بالمرشد العاـ لئلخكاف

المسمميف الذم تديف لو بالسمع كالطاعة ,كقد أكضحت بما ال يدع مجاؿ لمشؾ عف أف قضيتيا كمشركعيا
ىك العمؿ عمى إنجاز كاتماـ مشركع جماعة اإلخكاف المسمميف كتحقيؽ أىدافيا.

كحكؿ مشركع كأىداؼ اإلخكاف يقكؿ إبراىيـ أبراش " :إف جماعة اإلخكاف المسمميف مف أجؿ تحقيؽ

أىدافيا تناست القضية المركزية لؤلمة اإلسبلمية ,فمـ تكف معنية بالدخكؿ بصراعات تعتبرىا جانبية مع

القكل اإلمبريالية ,كلـ تعمف الجياد لتحرير فمسطيف ,كجعمت ىدؼ تغيير األكضاع الداخمية كتعزيز
مكانتيا أسبؽ كأكثر أىمية مف الجياد المسمح ضد (إسرائيؿ) ,كأصبح الصراع عمى السمطة في كؿ بمد

تتكاجد فيو الجماعة ىك مشركعيا كىدفيا كقضيتيا األساسية ,فدعميا لحركة( :حماس) ليس بيدؼ
التحرير بؿ لتعزيز مكقع اإلخكاف المسمميف في النظاـ السياسي الفمسطيني ,كتكظيؼ المقاكمة لخدمة

أىدافيا ,ككسب تأييد الشعكب اإلسبلمية لمشركعيا السياسي " (أبراش.)2016 ,

كيمكف ىنا القكؿ :إف حركة( :حماس) تنظر لميكية الفمسطينية عمى أنيا جزهء ال يتج أز مف اليكية
اإلسبلمية العابرة لمحدكد كالممتدة إلى كؿ الدكؿ اإلسبلمية ,معتبرةن نفسيا رأس حربة لحركات التحرر
العربية كاإلسبلمية ,فحركة( :حماس) برغـ تبنييا كطنية الصراع مع االحتبلؿ الصييكني إال أنيا تتبنى
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في معتقداتيا إسبلمية الكالء ,فبينما تصدر باب العداء كالشقاؽ لمفصائؿ الفمسطينية كبخاصة المنضكية
تحت مظمة منظمة التحرير فإنيا تديف لجماعة اإلخكاف المسمميف المتشكمة عمى امتداد العالـ اإلسبلمي

بقسـ الكالء كاالنتماء ليا ,حتى كلك كاف ذلؾ عمى حساب القضية الفمسطينية ,لذلؾ فإف حركة( :حماس)

تديف في ىكيتيا إلى مشركع الدكلة اإلسبلمية ,كصراعيا الكطني الفمسطيني ضد االحتبلؿ الصييكني ال

يتعدل المحافظة عمى بقائيا ككجكدىا كحركة إخكانية في الساحة الفمسطينية ,كالتي تيدؼ إلى السيطرة
عمى مكازيف الحكـ ,لصالح المشركع اإلخكاني العالمي الذم ييدؼ إلى الكصكؿ لمسمطة كاقامة الدكلة

اإلسبلمية فيي بذلؾ ال تتعدل نقطة ارتكاز إخكاني في الساحة الفمسطينية لمكصكؿ إلى إقامة دكلة
الخبلفة عمى كافة األراضي اإلسبلمية.

كىكذا نخمص بأف الفكر الكطني نظر إلى اليكية الفمسطينية نظرة متمايزة ,فقد نظرت حركة( :فتح)

إلييا عمى أنيا ىكية كطنية متمثمة في كافة أ بناء الشعب الفمسطيني ,كتخضع لحدكد الدكلة الفمسطيني,
كثيؽ بعمقيا القكمي العربي,
في حيف أف التيار القكمي نظر لميكية الفمسطينية عمى أنيا مرتبطة ارتباط
ه
اع (العربي – اإلسرائيمي) ,ىك
إال أف التيار اليسارم يرل في فيمو لميكية بأنيا ىكية أممية ,كأف الصر ى
صراع طبقي بيف الرأسمالية كطبقة الكادحيف ,كعميو فإف الفكر السياسي اإلسبلمي الفمسطيني كاف مختمفان

تمامنا في فيمو لميكية ,عف الفكر السياسي الكطني ,فالتيار اإلسبلمي ال يؤمف باليكية القطرية ,كاف

اليكية في مفيكـ التيار اإلسبلمي الفمسطيني ,ال تخضع لمحدكد الجغرافية ,بؿ إنيا عابرة لمحدكد ,فيي
ىكية إسبلمية تحمؿ في طياتيا كؿ الشعكب اإلسبلمية ,كلذلؾ فيي ىكية دينية بامتياز .كعمى الرغـ مف

ذلؾ فإف حركة( :حماس) ذىبت فيما بعد كخاصة بعد نجاحيا في انتخابات عاـ (2006ـ) ,إلى تعريؼ

نفسيا بأنيا حركة تحرر كطني برؤية إسبلمية ,في سعييا لعقمنة أىدافيا كتبنييا الفكر اإلسبلمي الكاقعي.
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المبحث الثاني
مفهوم الدولة بين الوطني واإلسالمي في الفكر
السياسي الفمسطيني
تعددت مكاقؼ كآراء التيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية في فيميا كتناكليا لمفيكـ الدكلة

الفمسطينية ,فبالرغـ مف التشابكات كالتداخبلت التي حظيت بيا التيا ارت الكطنية كاإلسبلمية عمى الساحة

رؤيتو
الفمسطينية ,في طرحيا لمفيكـ الدكلة ,إال أنو كاف لكؿ تيار مف التيارات الكطنية كاإلسبلمية
ي
الخاصة لمفيكـ الدكلة ,مف منطمؽ فكره كبرنامجو السياسي.

المطمب األول -مفهوم الدولة:
أدت المخاضات السياسية كالتحكالت االجتماعية الكبيرة كتطكر مستكل الكعي اإلنساني ,إلى

صعكبة تحديد مفيكـ شامؿ لمدكلة ,كأف يككف ىذا المفيكـ صالح لجميع المراحؿ التاريخية التي عايشيا

اإلنساف ,فقد طرأت تغييرات كبيرة عبر الزمف عمى مفيكـ الدكلة ,فكانت األنظمة السياسية عمى الدكاـ
تعمؿ عمى تحجيـ مفيكـ الدكلة لخدمة مصالحيا كتكجياتيا الفكرية ,كمما ال شؾ فيو أف الدكلة أصبحت

ضركرةن ,فيي المسؤكلة عف حماية حقكؽ أفرادىا ,كىي التي تعبر عف المراحؿ التاريخية كالحضارية
لمجتمعاتيا.
 اإلطار المفاهيم النظري لمفهوم الدولة:سنكضح في ىذا اإلطار الرؤل التي يقدميا الفبلسفة كالمفكركف كالباحثكف حكؿ مفيكـ الدكلة ,كىنا
سنجد أف العديد مف المفكريف قد طرحكا منذ قركف في كتاباتيـ عف ماىية الدكلة ,فبل يستقيـ الحديث عف

مفيكـ الدكلة إال إذا كضعنا اليدؼ داخؿ النطاؽ المحدد لمدكلة.

فبالرجكع الى جممة مف المعاجـ ,كمعجـ ركبير ,كمعجـ الركس ,كمعجـ (ال الند) ,يمكف تقديـ

كبير نسبيان مف حيث
التعريؼ التالي لمدكلة " :الدكلة ىي كؿ تجمع بشرم تتكفر فيو الشركط التالية :أنو ه
عدد أفراده ,كأنو مستقر في مجاؿ جغرافي معيف ,كيكجد حككمة تعمؿ عمى تدبير شؤكف أفراده العامة
كالمشتركة ,كاف ىذه الحككمة تعمؿ كفؽ قكانيف ,باالعتماد عمى جممة مف األجيزة كالمؤسسات ,كتككف
جميعيا منبثقة مف دستكر " (مكحسيف ,)2016 ,إال أف ىذا التعريؼ بقدر ما ىك كاضح كمفيكـ بقدر ما ىك

غامض كاشكالي ,ألنو لـ يضع اليدؼ داخؿ النطاؽ المحدد لمدكلة ,فمـ يتـ تكضيح الغاية التي كجدت
مف أجميا الدكلة ,كلـ يتـ تكضيح طبيعة األجيزة كالمؤسسات القائمة عمى إدارة الدكلة ,ككيؼ تقكـ بدكرىا

داخؿ الدكلة ,كما ىي الضكابط كالمعايير كالقكانيف الممزمة لجميع أفراد المجتمع كأف ارد كجماعات

كمؤسسات داخؿ إطار الدكلة .كلذلؾ فقد شكمت الدكلة مكضكعنا خصبنا لمتفكير الفمسفي ,فقد ذىب العديد
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مف الفبلسفة كالمفكريف في كتاباتيـ كطركحاتيـ ,لمفيكـ الدكلة إلى تعريفات عديده ليا تعكس الخمفيات
الثقافية لمباحثيف عف مفيكـ الدكلة.
فيعرؼ " لينيف " الدكلة " :بأنيا ىيئة لسيادة كىيمنة طبقة عمى أيخرل بقكة القانكف كتعبير عف

حالة الصراع بيف الطبقات االجتماعية " ,كيعتقد " ركسك " أ ف ظيكر مفيكـ الدكلة يعكد إلى " :أنيا شر
أ كجدتو ظركؼ خاصة في مقدمتيا حالة عدـ المساكاة في الحقكؽ بيف أفراد المجتمع" ,إال أف " دكركايـ "
يعرؼ الدكلة " :بأنيا النظاـ المسؤكؿ أساسنا عف حماية الحقكؽ الفردية كيمتد نطاقيا ليشمؿ الحقكؽ

اء أكاف ىذا
الشخصية كاألخبلقية كتقسيـ العمؿ" (الربيعي .)2016 ,كصحيح أف الدكلة أتت نتاج صراع سك ن
الصراع طبقيان أـ بيف األفراد نتيجة حالة عدـ المساكة ,إال أنو ال يمكف تصكر العالـ اليكـ بدكف دكؿ
يعيش بداخميا األفراد كتعمؿ عمى حماية حقكقيـ ,فالدكلة المدنية ىي تطكر طبيعي لحياة األفراد

كالجماعات ,ليس ذلؾ فقط ,بؿ إنيا الحامية كالحاضنة لتاريخ الشعكب كالحضارات.
فيرل ىيغؿ " أف الدكلة ىي الفكرة األخبلقية المكضكعية إذ تتحقؽ ,كىي الركح األخبلقية

بصفتيا إرادة جكىرية تتجمى كاضحة لذاتيا ,تيعرؼ ذاتيا كتفكر بذاتيا كتنجز ما تعرفو ألنيا تعرفو "
(العركم ,2011 ,ص .)34إال أ ف ىذا التعريؼ لمفيكـ الدكلة عند ىيغؿ ذىب باتجاه شمكلي معقد ,يتضح
مف خبللو أف ىيغؿ قد قدـ رؤيتو لمدكلة بأنيا الدكلة الفضمى مبتعدان عف الكاقع القائـ المكجكد ,ذاىبان

باتجاه التصكر الخيالي لمفيكـ لمدكلة.

فالدكلة بمفيكميا البسيط عبارة عف ىيئة قانكنية تتككف مف ثبلثة عناصر أساسية ىي :األرض

كالناس كالحككمة ذات السيادة إلى جانب تمتع كؿ دكلة بالسيطرة الكاممة عمى ق ارراتيا كتطبيقيا داخؿ
حدكدىا ,ككما تتمتع ببعض السمطات التي تسمح ليا بممارسة بعض األعماؿ الدكلية (العيمة,1998 ,

ص .)25كتعتبر الدكلة الكياف السياسي كاإل طار التنظيمي الكاسع لكحدة المجتمع ,كالناظـ لحياتو

الجماعية كمكضع السيادة فيو ,بحيث تعمك إرادة الدكلة شرعنا فكؽ إرادة األفراد كالجماعات األيخرل في
المجتمع ,كذلؾ خبلؿ امتبلؾ سمطة إصدار القكانيف ,كتطبيقيا بيدؼ ضبط حركة المجتمع كتأميف السمـ
كالنظاـ كتحقيؽ التقدـ في الداخؿ ,كاأل مف مف العدكاف في الخارج ,فيي تعبر عف الجسـ السياسي
لممجتمع كعف مؤسسات الحكـ (الكيالي ,ج ,1979 ,2ص.)702

كىنا يمكف القكؿ :إف االختبلفات كالتباينات في فيـ الفبلسفة كالمفكريف كالباحثيف في طرحيـ

لمفيكـ الدكلة جاءت نتيجة طبيعية الختبلؼ المكاف كالزماف كالظركؼ الحياتية كالبيئية كالرؤية المنيجية
يرىا مف زاكية
اء أكانت فمسفية أـ تاريخية أك سياسية أك قانكنية أك اجتماعية أك غير ذلؾ ,فكؿ منيـ ا
سك ن
منيجيو معينة تعكس المشارب الفكرية ألصحابيا .كلذلؾ سكؼ نركز في ىذا المبحث عمى مفيكـ الدكلة
في الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني ,كسكؼ نتناكؿ الرؤية الخاصة لكؿ تيار حكؿ فكره

كتصكره لمفيكـ الدكلة.
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المطمب الثاني -مفهوم الدولة في الفكر السياسي الوطني الفمسطيني:
بل كحممنا يراكد كؿ الفمسطينييف منذ انتياء الخبلفة
ظمت مسألة قياـ الدكلة الفمسطينية أم ن

العثمانية عف األراضي العربية عاـ (1917ـ) ,بعد انتياء الحرب العالمية األكلى ,كقدكـ االنتداب
البريطاني لؤلراضي الفمسطينية ,مرك انر بقرار التقسيـ ( )181الذم يقضي بتقسيـ األراضي الفمسطينية إلى

دكلتيف أحدىما عربية كاألخرل ييكدية ,كالتي كافقت عمييا( :إسرائيؿ) كرفضيا العرب ,كعميو تـ قياـ

دكلة( :إسرائيؿ) كدكلو ليا كامؿ الحقكؽ كالسيادة ,كبقيت الدكلة العربية( :الفمسطينية) التي قضت بيا

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ (1947ـ) عبارة عف أراضي عربية خاضعة لبلحتبلؿ فاقدة لمحدكد

كالسيادة كاإلرادة كالمفيكـ الحقيقي لقياـ الدكلة.

كاستمرت عمى ىذا النحك إلى أف كانت النكبة الفمسطينية عاـ (1948ـ) ,كالتي أدت إلى تشرد
الشعب الفمسطيني كقيادتو بيف األقطار العربية ,مما جعمو يسمـ أمر قضيتو إلى الدكؿ العربية ,عمى

أساس أف تمؾ الدكؿ كانت تعمف بأف القضية الفمسطينية ىي قضية العرب األكلى ,كأف قضية فمسطيف
ليست قضية خاصة بعرب فمسطيف كحدىـ (ياغي ,2005 ,ص ,)325كتعتبر الفترة التي تمت االنتداب

البريطاني عمى فمسطيف الذم انتيى في  15أيار /مايك عاـ (1948ـ) ,ىي فترة تقسيـ فمسطيف إلى ثبلثة

أجزاء ,فقد تـ إعبلف تأسيس دكلة( :إسرائيؿ) عمى  %78مف فمسطيف ,بينما سيطرت القكات األردنية
عمى مناطؽ الضفة الغربية مف نير األردف حتى شرؽ القدس ,لتضميا في  24نيساف /أبريؿ عاـ

(1950ـ) ,لتصبح المممكة األردنية الياشمية ,أما غزة فكقعت تحت اإلدارة المصرية ,مع الفارؽ أنيا

اعتبرت دائمان جسمان منفصبلن عف مصر (خميؿ ,2005 ,ص.)31

بالتالي فإف ىذا التصكر لمكاقع الفمسطيني قد انعكس عمى الفكر السياسي الكطني الفمسطيني حيث

تميز بحالة انفصاـ بيف الكاقع المرير الذم أدل إلى تمزيؽ األراضي الفمسطينية ,كبيف الحمـ كالتصكرات

السياسية التي كانت تتطمع إلى قياـ دكلة لمفمسطينييف عمى كامؿ األراضي الفمسطينية.

فقد اتصؼ رد القكل الفمسطينية في تمؾ المرحمة عمى عممية الضـ بالضعؼ كالمحدكدية ,حيث

اقتصرت المعارضة عمى الييئة العربية العميا ,كعصبة التحرر الكطني ,كاستجابة فمسطيني الضفة الغربية
كالبلجئيف في الضفتيف الغربية ,كالشرقية لعممية الضـ كقد جاءت ىذه االستجابة رغب نة في التخمص مف

الكارثة التي حمت بالشعب الفمسطيني بفعؿ النكبة (سخنيني ,1974 ,ص.)73

كىذا يظير بكضكح درجة االختبلؼ كالتكجو في الفكر السياسي الكطني الفمسطيني الذم ظير عمى

الرم العاـ الفمسطيني ,كبالتالي لـ تقتصر نتائج قرار التقسيـ كنكبة عاـ
أثر عممية الضـ ,كاالنقساـ في أ
(1948ـ) عمى ضياع األ ارضي ,كاليكية الفمسطينية ,كتشتيت أعداد كبيرة مف الشعب الفمسطيني إلى

خارج األ راضي الفمسطينية ,بؿ تبعو تصادـ في الفكر السياسي الفمسطيني ,كتراجع في تيار القطرية
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الكطنية الفمسطينية ,كعكدة نشاط التيار القكمي الذم ظير بقكة في إطار الفكر السياسي الفمسطيني عمى
غيره مف التيارات (الشريؼ ,1995 ,ص ,)28كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد ظؿ الشعب الفمسطيني متشبثنا بحقو
في العكدة إلى كطنو.

فقد تركز تطمع الفمسطينييف أساسنا في تمؾ الفترة عمى أمؿ العكدة إلى ديارىـ ,كلـ يكف ذلؾ األمؿ

مقترننا بالضركرة بالكعي الفمسطيني العاـ ,بمعنى العكدة إلى الكطف السيد المستقؿ ,بؿ في أرقى حاالتو
كاف أمؿ العكدة ىذا يقترف بفمسطيف ,دكف أ ية اشتراطات كيانية نظرية محددة ,مثؿ فمسطيف دكلة عربية

مستقمة ,أ ك دكلة مستقمة ,أك ثنائية القكمية ,أك عممانية ديمقراطية ,أك أم مف التحديات السياسية كالقانكنية

(الشعيبي ,1979 ,ص.)48

يتخؿ عف أىدافو في حقو في العكدة إلى
كمع ذلؾ يمكف القكؿ :إف الحراؾ الفمسطيني لـ يتكقؼ كلـ
ى
أرض الكطف ,كالعمؿ عمى تحريره مف االحتبلؿ الصييكني ,كىذا ما يمكف اعتباره النكاة األساسية لبمكرة

مفيكـ الكيانية الفمسطينية في إطار القكمية العربية المكحدة .إلى أف جاءت المكافقة عمى تشكيؿ حككمة

عمكـ فمسطيف لتسند إلييا متابعة أكضاع كشؤكف الشعب الفمسطيني.
 -1الدولة في الفكر السياسي لحكومة عموم فمسطين:

فكر اإلعبلف عف تشكيؿ حككمة عمكـ فمسطيف برئاسة أحمد حممي عبد الباقي عاـ (1948ـ) ,أرسؿ

عبد الباقي إلى األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية كالحككمات العربية بالمذكرة التالية " :أتشرؼ بإحاطة

معاليكـ عممان أنو بالنظر لما ألىؿ فمسطيف مف حؽ طبيعي في تقرير مصيرىـ ,كاستنادان لمقررات المجنة

السياسية كمباحثاتيا ,تقرر إعبلف فمسطيف بأجمعيا ,كحدكدىا المعركفة مف قبؿ انتياء االنتداب البريطاني
عمييا ,دكلة مستقمة كاقامة حككمة فييا تعرؼ بحككمة عمكـ فمسطيف عمى أسس ديمقراطية ,كانني ألنتيز
ىذه المناسبة لئلعراب لمعاليكـ عف رغبة حككمتي األكيدة في تكطيد عبلقات الصداقة كالتعاكف بيف بمدينا

" (دركزة ,1983 ,ص.)221

ككاف قد أذاع عبد الباقي فكر االستقرار عمى الحككمة بياف جاء فيو " قررنا بعد االتكاؿ عمى ا﵀
تعالى كاستنادان إلى حقنا الطبيعي ,إلى تأييد الحككمات ,كمؤازرة الببلد العربية كالى ق اررات الجامعة العربية
تأليؼ حككمة فمسطيف بكامؿ حدكدىا المعركفة ,لتضطمع بالمياـ التي يطمبيا المكقؼ ,كاستكماؿ أسباب

العمؿ باعتبارىا حككمة ديمقراطية مسئكلة أماـ مجمس كطني تمثيمي إلى أف يتيسر القياـ بانتخابات
جمعية تأسيسية تضع دستكر الببلد ,كتقرر نظاـ الحكـ فييا عمى أف تككف القدس عاصمة الببلد ,كأف

تستقر الحككمة مؤقت نا في مدينة غزة ( األزعر ,1998 ,ص.)50
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كمف المبلحظ ىنا أف حككمة عمكـ فمسطيف عمدت فكر استقرارىا ,كاعبلف بيانيا إلى اإلشارة إلى
شرعيتيا العربية كارادتيا في تحقيؽ مصير الشعب الفمسطيني كامؿ السيادة عمى كطنو ,كتحقيؽ حممو في

إقامة الدكلة الفمسطينية التي تكخاىا عمى حدكد( :سايكس بيكك) إسكةن بباقي الدكؿ العربية.

إال أنو كبالرغـ مف كؿ ذلؾ فمـ يكتب لحككمة عمكـ فمسطيف النجاح ,إذ تـ كأدىا في ميدىا بعدما
تقاعس العرب عف االعتراؼ بيا كبدعميا سياسينا (أبك نحؿ ,2012 ,ص ,)10كبالتالي ظؿ حمـ الفمسطينييف
في إقامة دكلتيـ الفمسطينية قائمان إلى أف تـ إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية برئاسة أحمد الشقيرم كمعبر

عف الكيانية الفمسطينية كالكجكد الفمسطيني عمى الخارطة العربية ,كممثؿ لمشعب الفمسطيني في كافة

المحافؿ الدكلية.

 -2الدولة في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفمسطينية:
كاف تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية في مراحميا األكلى إعبلننا بتككيف بنية دكلة شبيية بكؿ الدكؿ

الحديثة كالمجتمعات األخرل القائمة ,فيي تقاد بسمطات رئيسة ثبلث ,أكليا المجمس الكطني ,كالذم يمثؿ
السمطة التشريعية في الدكؿ ,كثانييا المجنة التنفيذية ,كالتي تتمثؿ بالسمطة التنفيذية في الدكؿ ,أما السمطة

القضائية ,فقد تككنت مؤسساتيا في سياؽ تشكيؿ بنية منظمة التحرير الفمسطينية فيما بعد (مسمـ,1987 ,

ص ,)18كقد تمتعت منظمة التحرير الفمسطينية منذ نشأتيا بتأييد الشعب الفمسطيني داخؿ كخارج

األراضي الفمسطينية ,كاستطاعت عمى مر الزمف ,كبفضؿ الجيد الدؤكب أف يعترؼ العالـ بيا كممثؿ

اء في داخؿ الكطف أـ
شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني ,فقد استطاعت أف تمثؿ الشعب الفمسطيني سك ن
خارجو ,كأف تعمؿ عمى إنشاء المكاتب كالممثميات كارساؿ الكفكد لممشاركة في النشاطات العربية
كالعالمية ,كعقد اتفاقيات دكلية ,كممارسة العبلقات الدبمكماسية كالعمؿ القنصمي مما جعميا قادرة عمى

التكيؼ مع القانكف الدكلي (أبكعياش ,2009 ,ص.)119

كيتضح لنا أف منظمة التحرير الفمسطينية كانت تعمؿ ,كمنذ بداية إنشائيا إلى جانب الحمكؿ العسكرية

عمى إيجاد حمكؿ سياسية عادلة ,كيتبيف ذلؾ مف خبلؿ إنشاء عبلقات سياسية كدبمكماسية مع المجتمع

الدكلي لمعمؿ عمى إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي عف كافة األراضي الفمسطينية ,كبالتالي فإف مفيكـ الدكلة
لممنظمة في مراحؿ إنشائيا األكلى ,كاف يقكـ عمى رؤية الدكلة الكاممة التي كانت قائمة في عيد االنتداب
البريطاني عمى فمسطيف ,كىذا ما نص عميو الميثاؽ القكمي كالكطني لمنظمة التحرير.
ا -مفهوم الدولة في الميثاق القومي لممنظمة:
ناقش المؤتمر الكطني األكؿ في مدينة القدس في  28أيار /مايك عاـ (1964ـ) ,مشركع الميثاؽ
القكمي الفمسطيني الذم كضعو أحمد الشقيرم بنفسو ,كأقركه بصيغتو النيائية بعد إدخاؿ بعض التعديبلت
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الطفيفة عميو ,كقد حدد الميثاؽ القكمي المبادئ األساسية التي تقكـ عمييا منظمة التحرير الفمسطينية,
كاألىداؼ العامة لمشعب الفمسطيني (المصرم ,2008 ,ص ,)64حيث ضـ الميثاؽ القكمي تسع نة كعشريف
مادة مكزعة عمى مقدمة كخمس أبكاب؛ اتضح أف الميثاؽ يرفض قرار التقسيـ لعاـ (1947ـ) ,كما يرفض

النتائج التي أسفرت عنيا حرب فمسطيف في عاـ (1948ـ) ,كيدعك إلى الحؽ في الدفاع عف النفس
كاسترداد الكطف السميب بكاممو طبقنا لما أقرتو األعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية كفي مقدمتيا ميثاؽ األمـ

المتحدة ,كبأف منظمة التحرير الفمسطينية ستعمؿ عمى تحرير فمسطيف في إطار الطمكح نحك الكحدة
العربية ,دكف أف يحدد شكؿ النظاـ المستقبمي كبخاصو عبلقتو في األردف التي ضمت الضفة الغربية,
كقطاع غزة التي أدار شؤكنيا الحكـ المصرم (تكما ,1986 ,ص ,)129كقد تناكلت مكاد الميثاؽ القكمي
الفمسطيني رؤية المنظمة في فيميا لمدكلة الفمسطينية.

ففي المادة األكلى تحدث الميثاؽ عف عركبة فمسطيف بأف " فمسطيف كطف عربي تجمعو ركابط القكمية

العربية بسائر األقطار العربية التي تؤلؼ معيا الكطف العربي الكبير"؛ كيتضح لنا مف خبلؿ رؤية المادة
األكلى لمميثاؽ بأنيا عززت الشخصية الفمسطينية المستقمة مركزه في الكقت نفسو عمى عركبة فمسطيف
كجزء مف الكطف العربي الكبير التي تجتمع تحت مظمتو كؿ األقطار العربية.

كجاءت المادة الثانية مف الميثاؽ لتنص بكضكح عمى مفيكـ الدكلة في الفكر السياسي لمنظمة

التحرير فنصت عمى أف " فمسطيف بحدكدىا التي كانت قائمة في عيد االنتداب البريطاني كحده إقميمية ال

مؤكدة
تتج أز "؛ كبالتالي فإف حدكد كمبلمح الدكلة الفمسطينية باتت كاضح نة كجميو لدل منظمة التحرير
ن
عمى التمسؾ بحدكد فمسطيف االنتدابية رافضة قرار التقسيـ كرافضة الييمنة األردنية عمى الضفة الغربية,

مؤكدةن بذلؾ عمى مفيكميا لمدكلة كاممة السيادة عمى كافة األراضي الفمسطينية التي ايحتمت عاـ
(1948ـ).
كبقيت المنظمة تعمؿ بالميثاؽ القكمي إلى أف جاءت استقالة الشقيرم مف رئاسة المجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير ,لتسدؿ الستار بذلؾ عمى فترة ميمة مف تاريخ المنظمة ,لتبدأ مرحمة جديدة ,بتسميـ يحيى
حمكدة رئاسة المجنة التنفيذية بالككالة ,كدخكؿ المنظمات الفدائية إلى المنظمة ,كقيادتيا لمعمؿ

الفمسطيني ,إال أف انخراط ىذه المنظمات في إطار المنظمة رافقتو تكجيات ايخرل ,عبرت عف نفسيا

بأشكاؿ مف التنسيؽ كاالندماج ,كسمسمة مف االنشقاقات ,كالتحالفات (ياسيف ,2006 ,ص ,)263كبذلؾ
ظيرت الحاجة جمية لمعمؿ عمى تعديؿ مكاد الميثاؽ القكمي ليتناسب مع الكقع الجديد لممنظمة بعد أف

انضمت إلييا المنظمات الفدائية التي سعت إلى تعديؿ الميثاؽ ,كالنظاـ األساسي تعديبلن جكىريان بعد أربع
سنكات فقط مف إنشاء المنظمة.
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ب -مفهوم الدولة في الميثاق الوطني لممنظمة:
بعد أ ف عممت الفصائؿ الفدائية المنضمة لممنظمة عمى تعديؿ الميثاؽ القكمي؛ فقد ناؿ التعديؿ ,أكؿ

ما ناؿ ,اسـ الميثاؽ فصار الميثاؽ الكطني الفمسطيني بدالن مف الميثاؽ القكمي الفمسطيني؛ كجاء ىذا

التعديؿ بذريعة الدقة في المعنى كالمضمكف؛ فالميثاؽ خاص بالشعب الفمسطيني كمنطمقاتو كأىدافو ,ال

باألمة العربية كميا لكي يسمى الميثاؽ القكمي (فاخكرم ,2012 ,ص ,)20فقد ضـ الميثاؽ الكطني ثبلث

كثبلثيف مادة كزاد بذلؾ بمقدار أ ربع مكاد عف عدد الميثاؽ القكمي السابؽ ,كقد خبل الميثاؽ الكطني مف

المقدمة التي اشتمؿ عمييا الميثاؽ القكمي السابؽ ,كما أنو تـ حذؼ بعض المكاد ,كادخاؿ مكاد جديدة
عمى الميثاؽ الجديد.

كشكؿ الميثاؽ الكطني بذلؾ القاعدة األساسية لممنطمقات الفكرية لمكفاح المسمح مف أجؿ تحرير كامؿ

األرض الفمسطينية ,كاالنتقاؿ مف مرحمة المد القكمي العربي إلى مرحمة الكطنية المستقمة ,حيث إف مكاد

الميثاؽ الكطني الفمسطيني ناقشت مكضكع تحرير األرض الفمسطينية عف طريؽ الكفاح المسمح ,كالعبلقة
ما بيف الكحدة العربية كتحرير فمسطيف ,كفي حؽ الشعب الفمسطيني لتقرير مصيره ,كاقامة دكلة فمسطينية

كاممة السيادة عمى أرضو (الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص.)70

فقد تحدثت المادة األكلى مف الميثاؽ الكطني عمى أف " فمسطيف كطف الشعب العربي الفمسطيني كىي

جزء ال يتج أز مف الكطف العربي الكبير ,كالشعب الفمسطيني جزء مف األمة العربية ".

فخبلفنا لمميثاؽ القديـ ,الذم عرؼ فمسطيف بأنيا " كطف عربي " شدد الميثاؽ الكطني عمى أف

فمسطيف " كطف الشعب العربي الفمسطيني " ,كأف الشعب الفمسطيني ىك صاحب الحؽ األكؿ كاألصيؿ
في تحرير كاسترداد كطنو ,كىك يرفض كؿ أنكاع التدخؿ كالكصاية كالتبعية ,كتجاكبان مع ىذا التكجو الجديد

تـ حذؼ المادة الرابعة كالعشركف مف الميثاؽ القكمي كالتي كانت بمثابة شرط مف قبؿ الممؾ حسيف ممؾ

األردف ,إلى منظمة التحرير الفمسطينية " ال تمارس أية سيادة إقميمية عمى الضفة الغربية في المممكة
األردنية الياشمية كال قطاع غزة كال منطقة الحمة " (الشريؼ.)148 ,1995 ,

كقد تطابؽ نص المادة الثانية لمميثاؽ الكطني مع نص مثيمتيا في الميثاؽ القكمي السابؽ ,كالتي

نصت عمى أف " فمسطيف بحدكدىا التي كانت قائمة في عيد االنتداب البريطاني كحده إقميمية ال تتج أز ",

إال أ ف مدلكالت ىذا النص اختمفت بتبدؿ سياقيا بيف المادتيف التي سبقتيا كالتي تبعتيا ,فقد نصت المادة

الثالثة بأف" :الشعب العربي الفمسطيني ىك صاحب الحؽ الشرعي في كطنو ,كيقرر مصيره بعد أف يتـ
تحرير كطنو كفؽ مشيئتو كبمحض إرادتو كاختياره ".
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كىكذا يتبيف لنا بأف الميثاؽ الكطني قد تمايز عف الميثاؽ القكمي بأنو نظر إلى القضية الفمسطينية
بأنيا قضية الشعب الفمسطيني راسمنا بذلؾ مبلمح القطرية الكطنية الفمسطينية التي ليا الحؽ في الدفاع
عف استقبللية القرار الفمسطيني بمعزؿ عف الكصاية العربية ,فالشعب الفمسطيني لو الحؽ في السيادة,

كفي تقرير مصيره كتحرير كامؿ التراب الفمسطيني.

 -3الدولة في فكر الحركات الوطنية الفمسطينية:
شكمت فكرة إ قامة الدكلة الفمسطينية محكر القضية الفمسطينية عبر المراحؿ التي مرت بيا القضية,

فقد عبرت الشعارات كاأل ىداؼ كالمنطمقات الفكرية التي ارتكزت عمييا الفصائؿ الكطنية الفمسطينية

طرحاتيا لمكاثيقيا
المنضكية تحت مظمة المنظمة عف فيميا السياسي لمفيكـ الدكلة الفمسطينية عبر ي
الفكرية ,كسكؼ نتناكؿ ىنا أىـ التيارات الكطنية الفمسطينية في رؤيتيا لمفيكـ الدكلة الفمسطينية.
أوقً -الدولة في فكر حركة (فتح):

عممت حركة( :فتح) منذ تأسيسيا عمى بعث الكيانية الفمسطينية ,ككاكبت كافة التطكرات التي ط أرت

بشأف الكياف الفمسطيني المزمع إنشاؤه ,كقد اتخذ الخطاب السياسي لحركة فتح عدة صكر كمراحؿ ,بمكرت
رؤيتيا لمدكلة الفمسطينية ,عممت في تحديدىا عكامؿ كثيرة أحاطت بالقضية الفمسطينية ,فكانت فكرة

تحرير كامؿ التراب الفمسطيني ,ثـ الدكلة الفمسطينية الديمقراطية عمى كامؿ التراب الفمسطيني ,ثـ الدكلة

ال إلى
المرحمية عمى أم جزء مف فمسطيف يتـ تحريره ,كفقنا لمقررات البرنامج السياسي المرحمي ,كصك ن
السطمة الكطنية الفمسطينية بعد تكقيع منظمة التحرير الفمسطينية عمى اتفاقية أكسمك (الشيخ عبد ا﵀,2013 ,

ص.)139

تطكر في
نا
فبلبد ليا أف تككف ,كلكف ىناؾ
كحكؿ ذلؾ يقكؿ يكنس عمرك " :إف الدكلة الفمسطينية قادمة
ى
المطالب ,كالزماف بيننا كبيف الكياف الصييكني ,فبل يسقط حؽ كراه يمطالب ,قد تككف اليكـ الدكلة في

حدكد العاـ (1967ـ) بقميؿ أك بكثير قد تككف ىنا أك ىناؾ ,لكف عمينا أف نناضؿ حتى نصؿ إلى أرضنا
كاممةن في الحدكد التي يعترؼ بيا التاريخ قبؿ الجغرافيا ,كالتاريخ كالجغرافيا قبؿ السياسة ,فحركة فتح

تمتمؾ فك نار برغماتينا تستطيع مف خبللو أف تتكيؼ مع كؿ المراحؿ ,فبعد تراجع المد القكمي ,كانييار
المعسكر الشرقي كظيكر القطب الكاحد أدركت الحركة أنيا إذا أرادت أف تحافظ عمى مسيرة النضاؿ

بد ليا أف تتماىا مع ىذه األكضاع كالمتغيرات الدكلية الجديدة ,كبالتالي سعت الحركة
الفمسطيني فبل ى
لمتحكؿ إلى النضاؿ السياسي باعتبار أف النضاؿ السياسي ال يقؿ أىمية عف الكفاح المسمح " (عمرك,
 ,2017اتصاؿ شخصي).
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 (فتح) والدولة عمى كامل التراب الفمسطيني:كقد جاء في المادة الثانية عشرة مف النظاـ األساسي لحركة (فتح) أف  " :تحرير فمسطيف تحري نار

كامبلن ,كتصفية الكياف الصييكني اقتصاديان كسياسيان كعسكريان كثقافيان".

كما جاء في ىيكؿ البناء الثكرم لحركة( :فتح) " أف اليدؼ الرئيس لثكرتنا ىك العمؿ عمى تحرير

أرض فمسطيف المحتمة تحري انر كامبلن ,كتصفية الغزك الصييكني االستعمارم لكطننا السميب حتى تعكد
فمسطيف بكامميا جزءنا عربينا ح نار مف الكطف العربي الكبير".

كتجدر اإلشارة ىنا أف حركة( :فتح) ىدفت في بداياتيا إلى العمؿ عمى استرجاع الكطف الفمسطيني,
كاعادة فمسطيف إلى كضعيا الراسخ في عقكؿ الفمسطينييف مف خبلؿ تحرير كامؿ التراب الفمسطيني الذم

أيحتؿ عاـ (1948ـ).

 (فتح) والدولة الفمسطينية الديمقراطية:دعت حركة( :فتح) مف خبلؿ مجمة فمسطيننا الناطقة باسميا التي بدأت بالظيكر في بيركت في
بل لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ
تشريف أكؿ /أكتكبر عاـ (1959ـ) ,إلى بعث الكياف الفمسطيني ,كطرحت الثكرة سبي ن
(الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص ,)39كقد أشارت الحركة بشكؿ صريح في كتاب مفتكح مكجو إلى األميف العاـ
لجامعة الدكؿ العربية ,نشر في عدد أيار /مايك عاـ (1960ـ) ,مف مجمة فمسطيننا ,إلى ضركرة قياـ

كياف فمسط يني ثكرم يعيد السيادة الفمسطينية إلى القسـ العربي المتبقي مف فمسطيف ,أم الضفة الغربية

كقطاع غزة (الشريؼ ,1995 ,ص.)90

كأدرجت حركة( :فتح) مكضكع إقامة الدكلة الفمسطينية الديمقراطية في النظاـ األساسي لعاـ

(1968ـ) لمحركة ,فقد نصت المادة الثالثة عشر مف النظاـ األساسي عمى " :إقامة دكلة فمسطينية
ديمقراطية مستقمة ذات سيادة عمى كامؿ التراب الفمسطيني ,كتحفظ لممكاطنيف حقكقيـ الشرعية عمى

أساس العدؿ كالمساكاة دكف تمييز بسبب العنصر أك الديف أك العقيدة ,كتككف القدس عاصمة ليا".

فقد طرحة حركة( :فتح) في مشركعيا السياسي المتعمؽ بالدكلة الديمقراطية إلى أنيا ال تنكم أف ترمي

بالييكد إلى البحر ,كىي ال تستيدؼ الشعب الييكدم كشعب ييكدم ,عاش الفمسطينيكف بانسجاـ معو
عدة قركف في الماضي ,كأف عممياتيا العسكرية مكجيو فق ط ضد النظاـ العسكرم الصييكني ,كأنو يكـ

يرفرؼ عمـ فمسطيف فكؽ أ رضيـ المحررة ,الديمقراطية المحبة لمسمـ ,ستبدأ حقبة جديدة يعيش فييا

الفمسطينيكف كالييكد مرة ثانية بانسجاـ كجنبان إلى جنب ,كقد برز شعار الدكلة الديمقراطية برك انز كاضحنا

في البياف الذم كجيتو حركة( :فتح) إلى ىيئة األمـ المتحدة في تشريف أكؿ /أكتكبر عاـ (1968ـ) ,حيث
بينت فيو ىدؼ حركة المقاكمة الفمسطينية ,كالذم يتمثؿ في تحرير فمسطيف بأكمميا مف االحتبلؿ
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اإلسرائيمي ,كا نشاء دكلة مستقمة ديمقراطية ذات سيادة يتمتع في ظميا جميع المكاطنيف الشرعييف بغض
النظر عف الديف كالمغة ,بحقكؽ متساكية (الشريؼ ,1995 ,ص.)183

فقد أشارت كافت التصريحات الصادرة عف أدبيات حركة( :فتح) بخصكص الدكلة الفمسطينية

الديمقراطية ,عمى أف المككف األساسي لمفيكـ فمسطيف الديمقراطية ,ىك تأكيد الطابع اإلنساني لمثكرة
الفمسطينية ,إبطاؿ دعاكم الحركة الصييكنية التي تسعى لكضع كؿ الييكد في سمة كاحدة؛ كلتبعد حركة:

(فتح) أم التباس أك تشكيو ليدؼ دكلة فمسطيف الديمقراطية ,حتى ال تذىب الظنكف أف الدكلة الفمسطينية
نقيض لعركبة فمسطيف ,فإنيا حذرت مف الكقكع في خطأيف قد يمصقاف بمفيكـ الدكلة الفمسطينية

الديمقراطية ,األكؿ أف دكلة فمسطيف الديمق ارطية البلطائفية ليست ىي الدكلة المتعددة األدياف أك المزدكجة
القكمية " ,فالمجتمع الفمسطيني الجديد لف ينشأ حكؿ ثبلث ديانات لمدكلة أك حكؿ قكميتيف ," :فيك كاف

كاف يرفض التعصب الديني أك العرقي ,كينفتح عمى جميع األدياف ,فإنو ال ينكم تكزيع المناصب

السياسية ,كغيرىا مف الكظائؼ كفقان لنسب دينية معينة ,كالثاني ىك االعتقاد بأف دكلة فمسطيف الديمقراطية
الجديدة ستككف بديبلن عف التحرير ,ألف فمسطيف ىذه ىي اليدؼ النيائي لمتحرير ,فيي ستأتي تتكيجنا

لمكفاح المسمح كتصفية (إسرائيؿ) (أبراش ,2001 ,ص.)18:13

إال أف الدعكة إلى الدكلة الديمقراطية قد خفتت في أكائؿ سبعينيات القرف العشريف ,رغـ ثبكتيا في

مكاثيؽ الحركة ,حيث لـ تعد حركة( :فتح) تأمؿ تصفية( :إسرائيؿ) لصالح إقامة الدكلة الديمقراطية,

كاكتفى "ياسر عرفات" بالتبشير بيا في المناسبات المختمفة ,كقكلو في احتفاؿ التضامف العالمي مع

الشعب الفمسطيني " :أف الدكلة الديمقراطية الفمسطينية آتية " ,كقكلو أماـ الدكرة الحادية كالعشريف لمؤتمر

اليكنسكك في الفترة  23أيمكؿ/سبتمبر إلى  18تشريف أكؿ /أكتكبر عاـ (1980ـ) " شعبنا سينتصر
بمسمميو كبمسيحيو كبييكده ,ليرفرؼ عمـ دكلتنا الديمقراطية عمى ركابي جباؿ الزيتكف في القدس " ,إال أف

حركة( :فتح) عمى ما يبدك تراجعت عمميان عف ىذا الخط عندما أعمف ياسر عرفات لجريدة لكمكند الفرنسية
في  27آذار/مارس عاـ (1980ـ) " ,أف فكرة الدكلة الديمقراطية قد رفضت كايستبعدت ,كحؿ محميا قرار

بإنشاء دكلة فمسطينية عمى أم جزء مف األرض الفمسطينية ينسحب منو اإلسرائيميكف (عدكاف,2008 ,
ص.)21:20

كىنا يمكف القكؿ :إف حركة( :فتح) قد كاجيت صعكبات حادة في فرض مفيكميا لمدكلة الديمقراطية
و
خاصة الكاليات المتحدة األمريكية التي رفضتو كتكجست منو ,مما أدل إلى رفض
عمى المجتمع الدكلي كب

جيات دكلية عديدة ليذا الطرح ,كبالتالي فقد ذىبت حركة( :فتح) إلى تبنييا خيار البرنامج السياسي
المرحمي في سعييا لتحقيؽ حمـ الدكلة الفمسطينية ,كقد عبرت عف ذلؾ في الدكرة الثانية عشر لممجمس

الكطني الفمسطيني عاـ (1974ـ) ,الذم يفضي إلى قياـ دكلة فمسطينية عمى أم جزء يتـ تحريره مف
أرض فمسطيف.
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 (فتح) والدولة المرحمية:تييأت حركة( :فتح) كمنظمة التحرير الفمسطينية بعد ترتيبات حرب عاـ (1973ـ) ,لجني بعض

ال عمى المستكييف العربي كالدكلي ,تبنت حركة( :فتح) فكرة
المكاسب السياسية ,كلكي يككف الخطاب مقبك ن
طرح ىذا المشركع في
الحؿ السياسي المرحمي إلقامة دكلة فمسطينية (عدكاف ,)22:21 ,2008 ,ككاف قد ي
البداية مف قبؿ الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ,كتـ تبنيو مف قبؿ حركة( :فتح) ,كبمشاركة كافة

فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية مجتمعة عاـ (1974ـ) ,ككاف "ياسر عرفات" قد أعمف منذ تشريف أكؿ

 /أكتكبر عاـ (1972ـ)  ,أف العمؿ الفدائي ,عمى أىميتو المؤكدة ,ليس سكل عنصر مف عناصر الكفاح
الذم تخكضو المقاكمة؛ كتمكف مف تمرير قرار في الدكرة الحادية عشر لممجمس الكطني ,يشير إلى أف

الكفاح المسمح ليس ىك الطريؽ الكحيد بؿ األداة الرئيسة لمتحرير (الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص.)147

فقد ربط "خالد الحسف" عضك المجنة المركزية لحركة( :فتح) لجكء الحركة إلى تبني االستراتيجية غير

المباشرة بسبب رئيس مثمو غياب التحالفات كاالستراتيجيات الدكلية لدل الدكؿ الكبرل كىك " :خمؿ فرض
تبني االستراتيجية غير المباشرة التي تعني برمجة النضاؿ بتحديد أىدافو المرحمية ,كبالتالي فإننا نقكؿ
بإقامة دكلة فمسطيف عمى أم جزء يتحرر مف التراب الفمسطيني كيدؼ مرحمي ,كال يتـ القكؿ إنو حؿ
مرحمي كليس تسكية مرحمية ,ألف التسكية تعني إقفاؿ الممؼ ,كالحؿ يعني إنياء الخبلؼ " (الحسف,1986 ,

ص.)83

فيرل القيادم في حركة( :فتح) يحيى رباح بأف حركة( :فتح) كالحركة الكطنية عمكمنا ,جعمت نضاليا

إلى ما ىك مشركع مرحمي ,كالى ما ىك مشركع نيائي ,فالمشركع المرحمي يتمثؿ اليكـ في إقامة الدكلة
الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ ,أم القدس الشرقية في حدكد الرابع مف حزيراف /يكنيك عاـ

(1967ـ) ,دكلة فمسطينية مستقمة متكاصمة جغرافيان كقابمة لمحياة في الضفة الغربية كقطاع غزة,

كعاصمتيا القدس ,فقد حصمت السمطة الكطنية الفمسطينية عمى ىذا القرار مف الجمعية العامة لييئة األمـ

المتحدة في  29تشريف /نكفمبر عاـ (2012ـ) ,كليذا فإف الدكلة الفمسطينية ىي القاعدة األكلى كالرئيسة

التي تجعؿ الشعب الفمسطيني منفتحان عمى تحقيؽ بقية حقكقو األيخرل ,ألف لدينا حقكؽ كشعب فمسطيني,
كلكف ىذه الحقكؽ تقكل كتصبح ممكنة إذا كاف لدينا دكلة معترؼ بيا مف قبؿ المجتمع الدكلي تدافع عف

ىذه الحقكؽ (الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص.)148

كيتضح لنا مما سبؽ أف حركة( :فتح) ىدفت في بداياتيا إلى تحرير كامؿ التراب الفمسطيني المحتؿ

عاـ (1948ـ) ,كاقامة الدكلة الفمسطينية عميو ,إال أف احتبلؿ الجزء المتبقي مف أرض فمسطيني بعد

حرب عاـ (1967ـ) ,دفع الحركة إلى تبني فكرة الدكلة الفمسطينية الديمقراطية عمى كامؿ التراب

الفمسطيني ,كبالتالي فإف ىذا الطرح لـ يم ً
ؽ أية قبكؿ دكلي ,كبعد حرب أكتكبر عاـ (1973ـ) ,اتجو فكر
92

حركة( :فتح) إلى تبني البرنامج السي اسي المرحمي الذم يقكـ عمى فكرة إقامة سمطة مقاتمة عمى أم جزء
مف أرض فمسطيف يتـ تحريره كرؤية تكتيكية ,كبالتالي فإف الرؤية االستراتيجية لمدكلة في فكر الحركة

تتمثؿ في إ قامة الدكلة الفمسطينية الديمقراطية عمى كامؿ التراب الفمسطيني المحتؿ عاـ (1948ـ) ,كدكلة
تمثؿ كافة أطياؼ كمشارب كمعتقدات كافة أبناء الشعب الفمسطيني.

كاستمرت الحركة في سعييا إلى إقامة الدكلة الفمسطينية الديمقراطية إلى أف جاءت عممية التسكية

ال -عف الكفاح المسمح كحرب
السياسية استجابة لظركؼ ذاتية كمكضكعية ,كاف مف نتيجتيا التحكؿ أك ن
التحرير الشعبية كأسمكب لمتحرير الكامؿ ,إلى المفاكضات المباشرة مع( :إسرائيؿ) كأسمكب لمتسكية

السياسية .كالتحكؿ ثانينا -عف ىدؼ إقامة الدكلة الديمقراطية عمى كامؿ التراب الفمسطيني ,إلى سمطة
كطنية عمى جزء مف فمسطيف ,كالتحكؿ ثالثنا -مف رفض االعتراؼ :بػ(إسرائيؿ) كدكلة محتمة لفمسطيف,
إلى االعتراؼ الفمسطيني الرسمي بكجكدىا كبكيانيا .كالتحكؿ رابعنا -مف رفض االعتراؼ بقرارم مجمس

األمف الدكلي رقـ ( )242ك( ,)338إلى االعتراؼ الصريح بيما ,كالى ما ىنالؾ مف تحكالت ,كانت في

مجمميا تحكالت في المنطمقات السياسية ,كالعقائدية ,لمميثاؽ الكطني الفمسطيني لمنظمة التحرير التي

طالتو ىذه التغيرات أيض نا (الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص.)123

ثانياً -مفهوم الدولة في الفكر السياسي لمتيار القومي واليساري داخل منظمة التحرير:
انضكت تحت مظمة المنظمة إلى جانب حركة( :فتح) العديد مف التنظيمات السياسية الفمسطينية,

كالتي استسقت أفكارىا كمعتقداتيا مف الفكر القكمي العربي كالفكر اليسارم األممي ,كالتي انتيجت في

رؤيتيا العمؿ عمى تحرير أرض فمسطيف ,إال أ ف ىذه التنظيمات تفاكتت كتباينت في رؤيتيا لمفيكـ
الدكلة ,فقد لعب كؿ منيا دك انر متفاكتان كمتباينان في الرؤل االستراتيجية كالتكتيكية ,لفيميا كطرحيا لمفيكـ

الدكلة الفمسطينية.
-1

مفهوم الدول في فكر التيار القومي:
يستميـ التيار القكمي العربي في فمسطيف منطمقاتو الفكرية كممارساتو مف التراث النضالي الغني لمفكر

القكمي ,بتاريخو كاجتياداتو المتنكعة في الكطف العربي ,في اإلطار اإلنساني لمفيكـ العركبة كتاريخ
كثقافة كلغة مشتركة كحدت كؿ القكميات كاألعراؽ التي تعايشت عبر آالؼ السنيف في كطنيـ العربي

الكبير ,دكف تمييز عمى أساس العرؽ أك الديف أك القكمية أك الجنس أك المكف أك غيرىا ,كيحرص التيار

ال قكمي بصفة خاصة عمى المغة العربية كحاضنة مكحدة لمعركبة (التيار القكمي العربي.)2016 ,

فقد نصت المادة الثالثة عشر مف الميثاؽ القكمي لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى " :أف مصير األمة
العربية ,بؿ الكجكد العربي بذاتو رىف بمصير القضية الفمسطينية ,كمف ىذا الترابط ينطمؽ سعي األمة

العربية كجيدىا لتحرير فمسطيف ,كيقكـ شعب فمسطيف بدكره الطميعي لتحقيؽ ىذا اليدؼ القكمي المقدس",
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كقد اعتبرت المادة الرابعة عشر لمميثاؽ القكمي ,بأف تحرير فمسطيف ,مف ناحية عربية ,ىك كاجب قكمي
تقع مسؤكلياتو كاممة عمى األمة العربية بأسرىا حككمات كشعكبنا كفي طميعتيا الشعب العربي الفمسطيني,
كأف عمى األمة العربية أف تعبئ جميع طاقاتيا في سبيؿ تحرير فمسطيف.

بالتالي فإف جبية التحرير العربية ,العتبارىا أحد المعبريف عف تيار القكمية العربية في إطار منظمة
التحرير الفمسطينية ,قد أعمنت صراحة معارضتيا لمشركع إقامة الدكلة الفمسطينية الديمقراطية بكصفيا ابننا

شرعيان لمعقمية القطرية الفمسطينية كتكريسان لكاقع التجزئة الذم يجعؿ مف فمسطيف دكلة خامسة عشر أك
سادسة عشر مف دكؿ الجامعة العربية ,ففي نظر الجبية كاف القاسـ المشترؾ بيف جميع التيارات التي

تنادم بالدكلة الفمسطينية الديمقراطية ىك المنطؽ القطرم ,كاىماؿ العامؿ القكمي كالجماىير العربية كالثكرة

العربية في حرب تحرير فمسطيف كاغفاؿ دكر الكحدة في حماية فمسطيف بعد التحرير ,كفي مكاجية
النظرية القطرية السائدة في إطار حركة المقاكمة الفمسطينية ,طرحت جبية التحرير العربية نظريتيا
القكمية الكحدكية التي ترل في معركة تحرير فمسطيف معركة ضد االستعمار كالرجعية كالتخمؼ كالتجزئة,

مقدرةن بأف قياـ دكلة فمسطينية صغيرة تكرس التجزئة كالسيادات السياسية المزيفة ,كلف تشكؿ حبلن لمشكمة
السكاف الييكد في فمسطيف ,معتبرةن بأف ىذه المشكمة لف يحميا سكل قياـ دكلة عربية كحدكية تقدمية في

ظؿ مجتمع اشتراكي ,يستكعب مف بقى مف ىؤالء السكاف بعد تحرير فمسطيف ,كتعامميـ كسائر األقميات

القكمية الدينية المكجكدة في الكطف العربي (الشريؼ ,1995 ,ص.)187

لذلؾ فإف التيار القكمي الفمسطيني ينظر لفمسطيف عمى أنيا جزء مف الكطف العربي الكبير كالشعب

الفمسطيني جزء مف األمة العربية ,كالكحدة العربية ىدؼ يعمؿ الشعب الفمسطيني مف أجؿ تحقيقو,

كبالتالي فإف مفيكـ الدكلة الفمسطينية لدل التيار القكمي الفمسطيني يتعدل حدكد القطرية ليصؿ إلى حدكد
الكطف العربي الكبير فإف القطرية الضيقة في نظر التيار القكمي ,ىي تساكقان مع سياسة االستعمار

الساعية إلى تقسيـ كتجزيئ الكطف العربي ,كلذلؾ فإف العمؿ عمى استقبللية القرار الفمسطيني بعيدان عف
فضائو العربي يعتبر خطأن كبي نار يؤدم إلى عزؿ الشعب الفمسطيني عف المد العربي ,كتركو كحيدنا في

ساحة المعركة مع االحتبلؿ الصييكني المدعكـ مف القكل الدكلية ,فالشعب الفمسطيني في رؤية التيار

البد مف حشد الجيكد العربية لتحرير فمسطيف كجزء مف
القكمي غير قادر بمفرده عف تحرير أرضو لذلؾ ى
الكطف العربي كالقكمية العربية ,كىذا ما يتناقض مع الفكر الكطني القطرم الذم تبنتو حركة( :فتح)
الساعية إلقامة الدكلة الفمسطينية عمى كامؿ التراب الفمسطيني.

 -2مفهوم الدولة في فكر التيار اليساري:
كما رأينا فإف مفيكـ الدكلة الفمسطينية لمتيارات الكطنية الفمسطينية قد جاء متطك انر كمنسجمان مع

الظركؼ كالمعطيات التي مرت بيا القضية الفمسطينية ,إال أف مفيكـ الدكلة في فكر التيار اليسارم
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الفمسطيني المتمثؿ في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف كالجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ,جاء يحمؿ
مفيكـ أ كثر جرأة كمكضكعية في تبني المرحمية لقياـ الدكلة الفمسطينية الديمقراطية االشتراكية عمى أم

جزء يتـ تحريره مف أرض فمسطيف.

ا -الدولة في فكر الجبهة الشعبية لتحرير فمسطين:
جاء مفيكـ الدكلة في الفكر السياسي االشتراكي لمجبية الشعبية في رؤيتيف متبلزمتيف ,الرؤية

االستراتيجية ,أك اليدؼ االستراتيجي القائـ عمى الدكلة الكاممة السيادة عمى كامؿ األرض الفمسطينية,

كالرؤية التكتيكية التي جاءت نتيجة الظركؼ الدكلية كالسياسية المنحازة إلى إسرائيؿ ,بحيث تككف ىذه

الرؤية ىي خطكة في اتجاه تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي (الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص .)155

 -1الرؤية اقستراتيجية:
عبرت الجبية الشعبية عف رؤيتيا االستراتيجية إلقامة الدكلة الفمسطينية في برنامجيا السياسي الذم

أقره مؤتمرىا الثاني الذم عقد في األردف عاـ ( ,)1969ككضع األسس العممية في تفسير طبيعة الصراع

العربي – اإل سرائيمي ,عمى اعتبار قضية تحرير فمسطيف ميمة كطنية قكمية عربية ,كأكد البرنامج
السياسي عمى اليدؼ االستراتيجي لمكفاح الذم تخكضو الجبية الشعبية جنبان إلى جنب مع سائر قكل

الثكرة الفمسطينية ,ىك تحرير فمسطيف مف االحتبلؿ الصييكني ,كاقامة دكلة ديمقراطية عمى كامؿ التراب
الكطني الفمسطيني كعاصمتيا القدس ,تكفؿ الحقكؽ المشركعة لجميع مكاطنييا عمى أساس المساكاة,

كتكافؤ الفرص دكف تمييز بسبب الديف أك الجنس.

فقد أكد إبراهيم أبراش بأف الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ,ترل بأف الدكلة الفمسطينية الديمقراطية
بعد التحرير تعني حرية العيش لممكاطنيف فييا بغض النظر عف الديف كالعرؽ ,ألف كؿ ييكدم يعيش في

فمسطيف مع كصكؿ المعركة إلى نيايتيا لو حقكقو المتساكية كالكاممة مع بقية سكاف فمسطيف مف األدياف

األيخرل ,إال أف الجبية الشعبية في الكقت نفسو تؤكد عمى ضركرة أف يأخذ شعار فمسطيف كجزء مف

الكطف العربي ككحدتو كحياتو االشتراكية مداه ,كحذرت مف إظيار فمسطيف الديمقراطية ,ككأنيا انتزاع
لفمسطيف مف الكطف العربي ,أك بناء كياف خاص منفصؿ مزدكج القكمية دكف ىكية عربية كذلؾ باسـ

الديمقراطية ,كأف ىدفيا تحرير فمسطيف مف الصييكنية ,كما أكدت الجبية عمى المضمكف األيديكلكجي
لفمسطيف الغد التي ستحكميا المبادئ الماركسية المينينية التي ال خيار عنيا في مرحمة التحرير كالنضاؿ

كفي مرحمة ما بعد التحرير ,كىي " :أف فمسطيف المحررة ستككف جزءان مف مجتمع عربي ثكرم جديد,

كبأف المجتمع العربي الجديد الديمقراطي االشتراكي سيككف قاد انر باالستناد إلى مبادئ الماركسية المينينية
عمى تكفير الحؿ لكؿ مشكبلت الفقر كالتخمؼ كاالضطياد كاالستغبلؿ التي يعاني منيا ىذا الكطف ,كأف
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الييكد في فمسطيف بعد التحرير سيمارسكف شأنيـ شأف غيرىـ كافة حقكقيـ الديمقراطية ,كمكاطنيف في
مجتمع ديمقراطي اشتراكي " (أبراش ,2001 ,ص.)21:20

فقد اعتبرت الجبية أف إقامة الدكلة الديمقراطية الشعبية في فمسطيف ىك الشعار األكثر عمقان ,كاألكثر

دقة لمتعبير عف المضمكف الحقيقي ليدؼ النضاؿ الكطني الفمسطيني ,كذلؾ ألف شعار الدكلة الديمقراطية
الشعبية يعكس التالي (أحمد ,2010 ,ص:)231:230

 -1المضمكف االقتصادم االجتماعي لممياـ كاألىداؼ التي ستتصدل ,إلنجازىا حركة التحرر
الكطني الفمسطيني في مرحمة الثكرة الكطنية الفمسطينية.

 -2أىمية كضركرة قيادة الطبقة العاممة الفمسطينية لمتحالؼ الطبقي الديمقراطي المعني بالمشاركة
الفاعمة في إدارة الدكلة كالمجتمع بما يخدـ التكجو نحك حؿ كانجاز كامؿ مياـ كأىداؼ المرحمة

الكطنية الديمقراطية بأفؽ اشتراكي.

 -3أىمية كضركرة قياـ تحالؼ استراتيجي كثيؽ بيف الدكلة الفمسطينية المنشكدة ,كبيف قكل الثكرة
العمالية كفي مقدمتيا بمداف المنظكمة االشتراكية بقيادة االتحاد السكفيتي.

كيمكف ىنا القكؿ :إنو كرغـ تمسؾ الجبية الشعبية بالرؤية االستراتيجية في فيميا إلقامة الدكلة

الفمسطينية ,إال أنيا تبنت الحؿ المرحمي في إقامة الدكلة الفمسطينية ,كحؽ العكدة ,كحؽ تقرير المصير
مف دكف قيد أك شرط ,ففي العاـ ( )1979ربطت الجبية الشعبية اليدؼ المرحمي باليدؼ االستراتيجي

عمى الضكء االتفاؽ إلى كثيقة طرابمس ,كالذم تضمنو عمى إثرىا برنامج الجبية الشعبية .فقد رأت الجبية
في العكدة الربط بيف الحؿ التكتيكي كالحؿ االستراتيجي.

 -2الرؤية المرحمية:
قد ظيرت الرؤية المرحمية إلقامة الدكلة الفمسطينية في الفكر السياسي لمجبية الشعبية في المؤتمر

ال مف الدكلة الكطنية
الكطني الرابع باستبداؿ اليدؼ االستراتيجي بإقامة الدكلة الديمقراطية الشعبية بد ن
الديمقراطية ,كذلؾ عمى قاعدة الدكر الطبقي لمشعار السابؽ ,باعتباره شكبلن مف أشكاؿ ديكتاتكرية

البركليتارية (الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ,1987 ,ص.)200

فقد اعترفت الجبية بجدكل تبني اليدؼ المرحمي ,كىذا ما أكده األميف العاـ األسبؽ لمجبية الشعبية

جكرج حبش في كممتو أماـ المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو السادسة عشر في الجزائر في الفترة

 22-14شباط /فبراير (1983ـ) ,حيث جاء فييا " :نحف نقكؿ نعـ لبرنامجنا الكطني المرحمي ,الذم أقر
في الدكرة الرابعة عشر لممجمس الكطني الفمسطيني نقكؿ نعـ كذلؾ لميثاقنا الفمسطيني الذم آمؿ مف

مجمسنا ىذا أف يعمف تشبثو بو ,كببرنامجنا المرحمي " (أبراش ,2001 ,ص .)35كعمى الرغـ مف ذلؾ إال أف
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الجبية الشعبية كافقت عمى الرؤية المرحمية بشرطيف ,األكؿ -ىك حؽ عكدة البلجئيف الفمسطينييف إلى
مدنيـ كقراىـ التي ىجركا منيا عاـ (1948ـ) ,كعدـ االعتراؼ :بػ(إسرائيؿ) ,كالتمسؾ باليدؼ

االستراتيجي في إ قامة الدكلة الديمقراطية عمى كامؿ التراب الفمسطيني كعاصمتيا القدس ,أما اليدؼ
النيائي -فيك يتمثؿ في إقامة الدكلة االشتراكية في فمسطيف ,كىي جزء مف الكطف العربي الكبير ,أما
بالنسبة لمييكد المقيميف في( :إسرائيؿ) ,فيذا كضع سيتـ مناقشتو بعد التحرير ,فالجبية ال تؤيد دكلة ثنائية
القكمية ,أما بخصكص الكحدة العربية :فالجبية تدعك ليا ,كلكنيا تركز عمى الكطنية الفمسطينية في إطار

رؤية الجبية الكحدكية في مكاجية المحاكالت( :اإلسرائيمية) كالغربية لطمس الكطنية الفمسطينية كالحقكؽ
الفمسطينية ,كلكف األساس لدل الجبية الشعبية ىي الكحدة العربية ,كلكف لخصكصية الكضع الفمسطيني
فقد أكدت الجبية عمى الكطنية الفمسطينية في إطار الكحدة العربية (الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص.)158:157
كيقكؿ القيادم في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف غازم الصكراني " :نحف مع الدكلة الفمسطينية كاممة

السيادة عمى حدكد عاـ (1967ـ ) كحؿ مرحمي ال يمغي حؽ شعبنا التاريخي في كؿ فمسطيف ,كسنظؿ نعمؿ
مف أجؿ استرداد كؿ فمسطيف في إطار نضالنا كاسيامنا في النضاؿ العربي التقدمي الثكرم الطبقي

االشتراكي اليسارم ,لكي يتـ إيجاد أنظمة كطنية تقدمية ثكرية عربية ,تستطيع أف غير مكازيف القكل كتيزـ
االحتبلؿ الصييكني ,عمى أف تككف الجبية الشعبية في الطميعة ,كعندىا سيككف ىدفنا الرئيس ىك إقامة دكلة

فمسطيف الديمقراطية لكؿ سكانيا عرب نا كييكدنا ,فالحؿ المرحمي ىك التكتيؾ بمعنى أنو حؿ مؤقت ال يمغي
اليدؼ االستراتيجي في تحرير كامؿ األرض الفمسطينية عمى حدكد العاـ (( )1948الصكراني,2017 ,

مقابمة).

كمما سبؽ يتضح لنا أنو قد حصؿ تطك نار ممحكظنا في الفكر السياسي لمجبية الشعبية أدل إلى تبني

مفيكـ الدكلة المرحمي كحؿ تكتيكي مؤجمة بذلؾ اليدؼ االستراتيجي إلى حيف تغير مكازيف القكل  ,حيث
اتجيت إلى تبني إقامة الدكلة الفمسطينية عمى أم جزء يتـ تحريره مف تراب فمسطيف دكف قيد أك شرط
كيدؼ تكتيكي يسبؽ تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي في تحرير كامؿ التراب الفمسطيني ,كبالتالي فإنيا قد
تطابقت في رؤيتيا المرحمية لمفيكـ الدكلة مع برنامج منظمة التحرير الفمسطينية.
ب -الدولة في فكر الجبهة الديمقراطية لتحرير فمسطين:
اقترحت الجبية الديمقراطية منذ نشأتيا مشركع إقامة دكلة فمسطينية ديمقراطية شعبية ,يتمتع فييا

العرب كالييكد بالمساكاة الكاممة في الحقكؽ كالكاجبات ,كحؽ الطرفيف في تطكير ثقافتيما الكطنية ,ضمف
النيج التقدمي الديمقراطي ,النيج الذم ينزع عف الييكد الطابع العنصرم الرجعي المتمثؿ في الثقافة

الصييكنية ,كطرحت النظاـ االشت اركي باعتباره الضماف لتصفية كامؿ أشكاؿ القير الطبقي كالقكمي بيف
العرب كالييكد ,كدعت جميع الييكد التقدمييف في العالـ ,كجميع اإلسرائيمييف التقدمييف لممشاركة في حركة

التحرر الكطني الفمسطينية (دلكؿ ,2014 ,ص.)89
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فقد لعبت الجبية دك نار ميمنا مف أجؿ تثبيت ىذا الشعار في مقررات المجالس الكطنية المستقمة ,فقبيؿ

انعقاد الدكرة السادسة لممجمس الكطني الفمسطيني في القاىرة في الفترة  6-1أيمكؿ /سبتمبر عاـ

(1969ـ) ,قدمت الجبية مشركع قرار لممجمس تحت عنكاف " :حؿ ديمقراطي لمقضية الفمسطينية ",
كاعتبر المشركع أف ىذه الدكلة تمثؿ حبلن ديمقراطيان لمتناحر القائـ بيف الشعبيف العربي كالييكدم ,كما

تطرؽ المشركع إلى إ عطاء الحؽ لمييكد كالعرب بتطكير ثقافتيـ القكمية ,كالجبية الديمقراطية بذلؾ اختمؼ
طرحيا عف طرح حركة( :فتح) الذم يجعؿ التعاكف بيف الييكد كالعرب عمى أساس المكاطنة دكف اإلقرار
بأم حقكؽ قكمية لمييكد ,كفي كانكف ثاني /يناير عاـ (1970ـ) ,أعادت الجبية الديمقراطية تحديد

مفيكميا لمحؿ الديمقراطي مؤكدةن أف الحؿ الديمقراطي " يرفض كؿ الحمكؿ الشكفكنية سكاء تعمؽ األمر
بالتكسع اإلسرائيمي أك بذبح الييكد كرمييـ في البحر " (أبراش ,2003 ,ص.)29:28
كأكد النظاـ الداخمي لمجبية الديمقراطية المصادؽ عميو في المؤتمر الكطني العاـ الخامس لمجبية في

آب/أغسطس عاـ (2007ـ)  ,في المادة السادسة مف أىداؼ الجبية " :بأف تحقيؽ أىداؼ الشعب
الفمسطيني المتمثمة في حؽ العكدة كتقرير المصير كالدكلة الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة يفتح الطريؽ

لمنضاؿ مف أجؿ حؿ ديمقراطي جذرم لممسألة الكطنية الفمسطينية يمبي كامؿ الحقكؽ القكمية لمشعب
الفمسطيني في كطنو في ظؿ فمسطيف ديمقراطية مكحدة ,متحررة مف الصييكنية كالنفكذ اإلمبريالي,

يتعايش فييا الشعباف عمى أساس مف المساكاة القكمية ,بعيدنا عف أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز كاالضطياد

القكمي كالعنصرم كالديني (النظاـ الداخمي لمجبية الديمقراطية ,2007 ,ص.)6:5

كيتضح لنا مما سبؽ أف الجبية الديمقراطية ترل بأف حؿ القضية الفمسطينية يتكقؼ عمى التخمص مف

الصييكنية باعتبارىا حركة عنصرية تيدؼ إلى زرع الفتف كالتناحر بيف جميع أطياؼ الشعب الفمسطيني
مف عرب كييكد لخدمة أجندتيا االستعمارية الخاصة ,كلمتخمص مف ىذا الصراع يتكجب إقامة الدكلة

الديمقراطية الشعبية التي تقكـ عمى السبلـ بيف الييكد كالعرب ,كبذلؾ يتحكؿ الصراع إلى استقرار كسبلـ

بيف الشعبيف.

كخبلفان لما سبؽ فقد تعاطت الجبية الديمقراطية مع المتغيرات الدكلية مما أدل إلى تبنييا فكرة إقامة

دكلتيف عمى أرض فمسطيف فقد دعت الجبية مف خبلؿ أمينيا العاـ نايؼ حكاتمة عبر قكلو " :إف تعالكا

لنحكؿ السيكؼ إلى مناجؿ" ,أم قياـ دكلتيف عمى أرض فمسطيف ,دكلة فمسطينية مستقمة عاصمتيا

القدس ,بجكار الدكلة العبرية مقابؿ الحدكد اآلمنة المعترؼ بيا ,كنادت كافة التنظيمات اإلسرائيمية

كالييكدية المعادية لمصييكنية كاإلمبريالية إلى االلتفاؼ حكؿ ىذا الحؿ ,كذلؾ يعني اإلقرار بكجكد قكمية
ييكدية ,كاعطاء الحؽ لمييكد لممطالبة بأف يككف ليـ كطف مستقؿ ,كيتجاكز ككف أف الييكدية ىي ديف,
كليس قكمية كما تدعي الحركة الصييكنية (دلكؿ ,2014 ,ص.)90
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فقد رفضت الجبية قرار التقسيـ ( )181الصادر عاـ (1947ـ)؛ ألنو أعطى الييكد  %56مف
فمسطيف كاعتبرتو غير عادؿ ,كاقترحت البرنامج الجديد السياسي لمثكرة كالشعب ,كمنظمة التحرير

الفمسطينية القائـ عمى حدكد فمسطيف حتى  4حزيراف /يكنيك عاـ (1967ـ) ,كعاصمتيا القدس ,باعتباره
محصمة مكازيف القكل ,كيمثؿ الشرعية الدكلية ,كيؤدم إلى تسكية الصراع كليس إنيائو (دلكؿ,2014 ,

ص ,)91مع االعتراؼ بالسيادة الكاممة لدكلة فمسطيف عمى أرضيا كمياىيا ,كأجكائيا ضمف حدكد الرابع
مف حزيراف /يكنيك عاـ ( 1967أبك جاسر ,2013 ,ص.)120

كيبلحظ أف الجبية الديمقراطية بررت دعكتيا إلى قياـ الدكلة الفمسطينية عمى حدكد العاـ (1967ـ)

باعتباره حبلن يتناسب مع مكازيف القكل العالمية الحالية ,كنادت بو كحؿ مرحمي يميد لتحرير كامؿ التراب

الفمسطيني ,كاقامة الدكلة الديمقراطية الفمسطيني بحدكدىا التاريخية القائمة عمى المساكاة بيف جميع أطياؼ
الشعب الفمسطيني.

كيمكف ىنا القكؿ :إف التيار الكطني الفمسطيني كاف ييدؼ في بداية انطبلقو إلى تحرير كامؿ التراب

الفمسطيني ,إال أ ف مكازيف القكل العالمية التي تتحكـ في بمكرة السياسة الدكلية ,دفعت التيار الكطني

الفمسطيني إلى تبني فكر الدكلة المرحمية ,كالتي أصبحت بعد ذلؾ مشركع اإلجماع الكطني ,بؿ كقد

شكمت القاسـ المشترؾ لجميع التيارات الكطنية المنضكية تحت مظمة منظمة التحرير الفمسطينية ,ففي
الدكرة الرابعة عشر لممجمس الكطني الفمسطيني عاـ (1979ـ) ,تـ اإلقرار عمى إقامة الدكلة الفمسطينية
عمى أم جزء يتـ تحريره مف أرض فمسطيف كيدؼ مرحمي ,إلى أف يتـ الكصكؿ إلى تحقيؽ اليدؼ

االستراتيجي المتمثؿ في إقامة الدكلة الفمسطينية التاريخية.

المطمب الثالث -مفهوم الدولة في الفكر السياسي اإلسالمي الفمسطيني:
عبرت تيارات اإل سبلـ السياسي الفمسطيني ذات الكجية السياسية المغايرة لسياسة منظمة التحرير,

كالتي تمثمت في حزب التحرير اإلسبلمي ,كحركة الجياد اإلسبلمي لتحرير فمسطيف ,كحركة المقاكمة

اإلسبلمية( :حماس) ,عف فيميا الخاص في تفسيرىا لمفيكـ الدكلة كالذم شكؿ تصادمنا مفاىيمينا مع طرح

التيار الكطني لمفيكـ الدكلة الكطنية ,فتيارات اإلسبلـ السياسي تتبنى المفيكـ الديني في تناكليا لمفيكـ

الدكلة ,كمع أنيا أرجعت فيميا لمدكلة إلى الرؤية الدينية المسندة عمى األسس اإلسبلمية ,إال أنيا كرغـ

ذلؾ قد تمايزت فيما بينيا في فيميا كطرحيا كتناكليا لمفيكـ الدكلة ,كىذا ما سكؼ نقكـ بتناكلو في ىذا

المطمب.
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أو ًق -الدولة في الفكر السياسي لحزب التحرير اإلسالمي:
يتميز حزب التحرير عف غيره مف التيارات اإلسبلمية بإعطائو أكلكية فكرية كسياسية في طرحو

لقضية الخبلفة اإلسبلمية ,فالحزب يصب جؿ اىتمامو ,كييدؼ إلى العمؿ عمى إقامة الخبلفة اإلسبلمية,
كالتي سيقكـ فييا الخميفة عمى العمؿ بكتاب ا﵀ كسنة رسكلو.

كيقسـ الحزب مراحؿ دعكتو إلى ثبلث مراحؿ :المرحمة األكلى -ىي تييئة المؤمنيف بالفكرة مف ذكم

االستعداد لمتضحية لنصرة اإلسبلـ ,كالمرحمة الثانية -تييئة األمة لتقبؿ ما يريد ىؤالء المؤمنكف تطبيقو,
كالمرحمة الثالثة -مرحمة إقامة الدكلة اإلسبلمية (حيدر ,1997 ,ص ,)12فالحزب يؤمف بأف إصبلح الفرد ال

يأتي إال مف خبلؿ إصبلح المجتمع ,كاقامة الدكلة اإلسبلمية التي تطبؽ الشريعة اإلسبلمية؛ كمف
كمنطمؽ أف الدكلة ىي صاحبة اإل رادة في التغيير ,فإف ميمة الحزب تنحصر في تغيير الحكـ ,كتبتعد

عف اإلصبلح األخبلقي كالديني لؤلفراد كالمجتمع ,فمـ ييتـ بإنشاء المؤسسات ,بؿ اقتصرت الميمة عمى

تغيير الحكـ كيدؼ أسمى لدل الحزب ,كعميو فيك حزب سياسي يعمؿ بيف األمة كمعيا؛ مف أجؿ إعادة

اإلسبلـ إلى الحياة كالدكلة كالمجتمع ,مف خبلؿ حمؿ دعكة اإلسبلـ لمتغيير عف طريؽ تغيير األفكار

لتصبح رأيان عامان (عكدة ,2009 ,ص.)104

فغاية الحزب ىي استئناؼ الحياة اإلسبلمية كحمؿ الدعكة اإلسبلمية ,أم تحقيؽ حؿ قضية المسمميف

المصيرية ,كاستئناؼ الحياة اإلسبلمية يعني إعادة المسمميف إلى العيش عيشنا إسبلمينا في دار إسبلـ,
كفي مجتمع إسبلمي تسيطر عميو األفكار كالمشاعر اإلسبلمية كتطبؽ فيو أنظمة اإلسبلـ كأحكامو,

بحيث تككف جميع شؤكف الحياة فيو مسيرة كفؽ األحكاـ الشرعية ,كتككف كجية النظر فيو الحبلؿ كالحراـ,
في ظؿ دكلة إسبلمية التي ىي دكلة الخبلفة ,كالتي ينصب المسممكف فييا خميفة يبايعكنو عمى السمع

كالطاعة ,عمى أف يحكـ فييا بكتاب ا﵀ كسنة رسكلو ,كعمى أف يحمؿ اإلسبلـ رسالة إلى العالـ بالدعكة

كالجياد (منيج حزب التحرير ,1989 ,ص.)32:31

كىنا يمكف القكؿ :إف حزب التحرير اإلسبلمي عبر عف فيمو لمدكلة ,عمى أنيا الدكلة اإلسبلمية

التكسعية أم أنيا دكلة الخبلفة ,كالتي يحكميا الخميفة اإلسبلمي ,مطبقنا في حكمو شرع ا﵀ ,كيسعى

الحزب إلى استنياض دكلة اإلسبلـ فيك يعمؿ عمى إعادتيا إلى سابؽ عيدىا بحيث تنتزع زماـ المبادرة

مف الدكؿ كالشعكب األيخرل ,كتعكد إلى سابؽ عيدىا متربعة في الصدارة كقكة أكلى عمى عرش العالـ,

عمى أ ف تقكـ بنشر حكميا كفؽ منيج كأحكاـ اإلسبلـ ,كبالتالي فإف الحزب ال يعترؼ بالحدكد القطرية

لمدكؿ العربية كاإلسبلمية ,فالحدكد في كجية نظر الحزب ىي حدكد دكلة اإلسبلـ أم كؿ األقطار التي
يشمميا الديف اإلسبلمي كيعتنؽ أىميا الديانة اإلسبلمية ,كبالتالي فيي حدكد دينية إسبلمية تشمؿ كؿ

البقاع التي ينتمي أفاردىا إلى الديف اإلسبلمي ,كليس حدكد الكطف بمفيكمو الكطني الحالي.
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ثانياً -الدولة في الفكر السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي:
ترل حركة الجياد اإلسبلمي بأف أرض فمسطيف ىي كقؼ إسبلمي ال يمكف التفريط بأم جزء منيا,

ككجكب العمؿ عمى تحريرىا ,مرتكزةن بذلؾ عمى العمؿ الجيادم العسكرم ,فالحركة ال تعطي في مرتكزاتيا
الفكرية أم اىتماـ لممباحثات السياسية المتعمقة بالق اررات الشرعية الدكلية ,كقد عبرت عف ذلؾ برفضيا
التكقيع عمى كثيقة الكفاؽ الكطني لعاـ (2006ـ) ,كذلؾ ألف الكثيقة تتضمف المكافقة عمى دكلة فمسطينية

عمى حدكد العاـ (1967ـ).

فقد اعتبر األميف العاـ لحركة الجياد اإلسبلمي " فتحي الشقاقي " في محاضراتو ,أف القضية

الفمسطينية ىي أىـ قضايا الكطف اإلسبلمي في ىذه المرحمة مف تاريخو ,كأف الجياد في سبيميا ىك
المدخؿ لتحقيؽ أىداؼ الحركة اإلسبلمية األخرل ,مشددان عمى أف الحركة اإلسبلمية الجيادية بتأكيدىا

عمى خصكصية القضية الفمسطينية كمركزيتيا ليست محككمة بمزاج إقميمي ,أك مجرد مصمحة اجتماعية,
أك كطنية ,إنما ىي محككمة بأسباب قرآنية كتاريخية ككاقعية شاممة ,أكسع كأبعد مف أم حدكد جغرافية,

كىي أسباب تفرض عمى ىذه الحركة أف تجعؿ مف فمسطيف محك نار لنشاطيا السياسي اليكمي ,باعتبارىا
ذركة التماس بيف منيج اإلسبلـ كمنيج الغرب (إبراىيـ ,1989 ,ص.)13:12

إال أف القيادم في حركة الجياد اإلسبلمي عبد ا﵀ الشامي يقكؿ بأنو " :في ظؿ كجكد الدكؿ القطرية

المستقمة الحالية كدكؿ العالـ ,ترل الحركة بأنو ممكف إقامة دكلة مستقمة ككاممة السيادة في فمسطيف عمى

كامؿ األرض الفمسطينية ,كباقي دكؿ العالـ ,كلكف ىذا ال يشكؿ نياية المطاؼ ,فحركة الجياد اإلسبلمي

تنظر بالرؤية الشاممة لما يعرؼ تاريخيان باسـ دكلة الخبلفة ,كىي تكحيد المنطقة بكامميا في ظؿ دكلة

إ سبلمية كاحدة ,كما أف حركة الجياد اإلسبلمي ال يمكف بالمطمؽ أف تقبؿ بكجكد كلك مستكطنة صغيرة
عمى أرض فمسطيف باسـ دكلة( :إسرائيؿ) ؛ أما بالنسبة لممسألة الييكدية فالذيف كانكا متكاجديف سابقنا ,كلـ

يمارسكا اإل جراـ كالقتؿ بحؽ الشعب الفمسطيني ليـ أف يعيشكا بأمف كأماف ىـ كالنصارل عمى أرض
فمسطيف عمى اعتبار أ نيـ أىؿ الذمة ,لكف مف مارس القتؿ كالدمار كاإلجراـ لمشعب الفمسطيني عميو أف

يدفع ثمف جرائمو " (الشيخ عبد ا﵀ ,2013 ,ص .)179كبالتالي يمكف لنا أف نتبيف مف ذلؾ أف حركة الجياد
اإلسبلمي ترفض الفكرة المرحمية في تحرير األراضي الفمسطينية ,كىذا ما يفسر رفض الحركة في دخكؿ

إ طار منظمة التحرير الفمسطينية ,فبرنامج الحركة كطركحاتيا الفكرية تتعارض مع برنامج المنظمة التي
ذىبت في طركحاتيا إلى تبني فكرة إقامة الدكلة الفمسطينية العممانية الديمقراطية ,كالتي انتيجت طريؽ

المفاكضات مع االحتبلؿ اإلسرائيمي ,كىذا ما يعتبر تناقضان فكريان عقائديان مع ما تطرحو حركة الجياد

اإلسبلمي في رؤيتيا لمقضية الفمسطينية.
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ففي بياف كزعتو حركة الجياد اإلسبلمي في  20آذار /مارس عاـ (1989ـ) ,أكضحت فيو أنيا " تب أر
إ لى ا﵀ مف كؿ مساكمة عمى حقنا في كؿ كطننا ,أك االستعداد في التفريط في أم شبر مف أرضنا
المقدسة...إننا نب أر إ لى ا﵀ مف كؿ دعكة تطالب بما يسمى باالنتخابات ,أك ما يسمى بالمؤتمر الدكلي ,أك
أية صيغة تجر عمى أصحاب الحؽ لعنة التنازؿ عف حقيـ " (المصرم ,2008 ,ص.)315

كقد أكضح القيادم " خالد البطش " عف فكر الحركة في فيميا لمدكلة الفمسطينية بالقكؿ " :إف األرض

التي احتمتيا( :إسرائيؿ) عاـ (1948ـ) كعاـ (1967ـ) مساحتيا ( )27ألؼ كيمك متر مربع ,ىذه األرض
ىي أرض عربية إسبلمية ,كأعني بأنيا أرض عربية أم أنيا أرض العرب كالمسيحييف الفمسطينييف ,فيذه

األرض التي كلد عمييا "عيسى عميو السبلـ" كمسرل النبي "محمد عميو السبلـ" كأرض األنبياء كالرسؿ,
كبالتالي ىذه األرض المحتمة اآلف اسميا فمسطيف ,كنحف نقكؿ بكضكح ىذه األرض لمعرب الفمسطينييف,
ككجكب تحريرىا يقع عمى الفمسطينييف بالدرجة األكلى كعمى األمة اإلسبلمية بالدرجة الثانية .فالحركة

ليست في حاؿ صداـ مع الدكلة القطرية أك الدكلة الكطنية ,كال سيما أف شعكب تمؾ الدكؿ قبمكا بذلؾ,

كشكؿ مف أشكاؿ الحكـ ,فنحف نقبؿ بما يقبؿ بو العرب في ىذا المكضكع ,كلكف نحف نتمنى أف تتكحد

األمة العربية ,أك تصبح الكاليات المتحدة العربية كاإلسبلمية ,ىذا أفضؿ لنا ,فنحف نفضؿ الكحدة عمى
التمزؽ (البطش ,2017 ,مقابمة).

كبالتالي فإف حركة الجياد اإلسبلمي أبقت عمى الطرح األيديكلكجي بعيدان عمى المستكل العممي ,حيث

قامت بتبني طرح أيديكلكجي طكيؿ المدل ,كأىداؼ استراتيجية قصيرة المدل ليا عبلقة بالقضية الكطنية؛

فاليدؼ العاـ عف الحركة جاء مرتك ناز عمى األيديكلكجيات ,حيث كاف اليدؼ بعيد المدل ىك مكاجية أزمة

التحدم الحضارم الغربي الحديث انطبلقان مف العقيدة اإلسبلمية ,بينما اليدؼ المتكسط تمثؿ في إقامة

الخبلفة اإلسبلمية (البرغكثي ,2000 ,ص.)93

كىنا يمكف القكؿ :إف حركة الجياد اإلسبلمي التقت كفكر حزب التحرير في طرحيا إلقامة الخبلفة

اإلسبلمية ,لكنيا تباينت عنو في تبنييا الفكر الجيادم لمكصكؿ إلى إقامة الخبلفة اإلسبلمية ,كقد سعت
الحركة إلى تبني أىداؼ أكثر كاقعية كقبكالن لدل الجماىير الفمسطينية في تبنييا الفكر الجيادم المقاكـ في

ال غير مجدية ,بؿ إنيا تشكؿ درب
الدفاع عف أرض فمسطيف ,كنظرت إلى الحمكؿ المرحمية بكصفيا حمك ن
مف دركب التنازؿ كالتفريط في األرض اإلسبلمية ,كلجأت في رؤيتيا المرحمية إلى إبقاء باب الصراع
مفتكحنا مع االحتبلؿ الصييكني إلى أف تتغير مكازيف القكة التي تنصب في صالح االحتبلؿ ,كتعمؿ عمى
دعمة بشتى السبؿ كالكسائؿ في غياب لمدكر العربي كاإلسبلمي عف نصرة كدعـ القضية الفمسطينية.
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ثالثاً -الدولة في الفكر السياسي لحركة (حماس):
تستسقي حركة( :حماس) مبادءىا كأىدافيا كميثاقيا الفكرم مف المنظكر اإلسبلمي ,فترل في الصراع

الفمسطيني -الصييكني ,صراع بيف قكتيف قكة الحؽ الفمسطينية في مكاجية قكة الباطؿ الصييكنية ,كتعبر
الحركة بكضكح عف فيميا كرؤيتيا لمدكلة الفمسطينية في المادة الحادية عشر مف ميثاقيا بأف " :أرض

فمسطيف أرض كقؼ إ سبلمي عمى أجياؿ المسمميف إلى يكـ القيامة ,ال يصح التفريط بيا أك بجزء منيا أك
التنازؿ عنيا أك عف جزء منيا ,كال تممؾ ذلؾ دكلة عربية أك كؿ الدكؿ العربية ,كال يممؾ ذلؾ ممؾ أك

اء أكانت فمسطينية أـ عربية,
رئيس ,أك كؿ الممكؾ كالرؤساء ,كال تممؾ ذلؾ منظمة أك كؿ المنظمات سك ن
ألف فمسطيف أرض كقؼ إسبلمي عمى األجياؿ اإلسبلمية إلى يكـ القيامة ".
فمقد جاء تأسيس حركة( :حماس) نياية العاـ (1987ـ) ليؤرخ لبداية مرحمة جديدة لمحالة السياسية

الفمسطينية ,مرحمة سعت الحركة الكليدة مف خبلليا إلى التأكيد عبر المقاكمة عمى إسبلمية فمسطيف,
كالتصدم لطركحات التسكية القائمة عمى التنازؿ عف الحقكؽ الكطنية كالدينية لمفمسطينييف ,كلؤلمتيف

العربية كاإلسبلمية ,كعدـ االعتراؼ :بػ(إسرائيؿ) كرفض الدكلة بحدكد عاـ (1967ـ) (الزبيدم,2010 ,

ص.)16

كيبدك كاضحان أف حركة( :حماس) في البداية اختمفت أيديكلكجيان مع الذم تطرحو المنظمة ,فبينما

تنتيج حركة( :حماس) األيديكلكجيا العقائدية فإنيا ترل بأف المنظمة تنتيج األيديكلكجيا العممانية في

طركحاتيا الفكرية ,كىذا ما يتناقض مع فكر الحركة الداعي لتحرير فمسطيف بكامميا ,عمى اعتبار أف

أرض فمسطيف تخص جميع المسمميف في كؿ أماكف تكاجدىـ.

كخبلفنا لما كرد في ميثاؽ حركة( :حماس) فمقد تكشفت حكارات لمقيادم في حركة( :حماس) عماد

الفالكجي مع أحد األكاديمييف اإلسرائيمييف في السجف عف استعداد مبكر لمكصكؿ إلى تسكية سياسية مع:

(إسرائيؿ) مع استخداـ مصطمحات معينة كاليدنة بدالن مف معاىدة سبلـ؛ كفي ىذا اإلطار يقكؿ " :إذا
كافقتـ عمى االعتراؼ بحؽ شعبنا الفمسطيني عمى ىذه األرض بالعيش ,كاقامة الدكلة الفمسطينية
كاالنسحاب حتى حدكد العاـ (1967ـ) ,كاالنسحاب مف القدس كتفكيؾ المستكطنات كتحرير كاطبلؽ
سراح كؿ األسرل ,يمكف أف تقبؿ حركة( :حماس) بيذا الحؿ المؤقت كتطرح ىدنة مع( :إسرائيؿ) ,نحف

نسمييا ىدنة كغيرنا مثؿ منظمة التحرير تسمييا معاىدة سبلـ ,النتيجة بالنسبة :لػ(إسرائيؿ) كاحدة ...أنت
قمت أف اليدؼ لدكلة( :إسرائيؿ) ىك األمف ,كأنيا تريد أف تككف آمنة كأف تطمئف عمى مستقبميا ...إذان ال

تبحثكا كثي انر في األسماء كالمسميات ,نحف نسمييا ىدنو كغيرنا يسمييا عممية سبلـ ,كأنتـ سمكىا االسـ

الذم تريدكف ,كلكف في النياية في المجمؿ نحف نعطيكـ األمف إذا كافقتـ عمى ىذه الشركط (الفالكجي,

 ,2002ص.)230:229
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إال أف ىذا الطرح قد أحدث تكت نار لدل أنصار الحركة كالمؤمنيف بخطيا العاـ ,فعممكا عمى تقديـ

قراءتيـ ليذا المكقؼ ,كصبت القراءة في اتجاه التأكيد عمى أف " :مرجعية الحركة الشرعية لطرح اليدنة

مقابؿ شركط محددة مقتصرة عمى زمف محدد ,كاذا كاف ىدؼ تحرير األرض كازالة( :إسرائيؿ) ال تتكفر

فيو شركط تحقيقو اآلف ,فإف تمؾ المدة يجب أف تككف فرصة لتحسيف األداء العسكرم استعدادان الستئناؼ

المقاكمة ,ألف اليدؼ الكمي لـ ينجز بعد " (جمعة ,2002 ,ص ,)32فقد أكد الشيخ أحمد ياسيف عمى ذلؾ

في تصريح لو عمى استعداد حركة( :حماس) الدخكؿ في ىدنة طكيمة األمد مع( :إسرائيؿ) حيف صرح
بأف حركتو قد تقبؿ بقياـ دكلة فمسطينية عمى كامؿ أراضي الضفة الغربية كقطاع غزة كفؽ حدكد العاـ

(1967ـ) ,مقابؿ ىدنة مع( :إسرائيؿ) دكف االعتراؼ بالدكلة الييكدية عمى بقية أرض فمسطيف التاريخية,
األمر الذم أكده أيضان الدكتكر "عبد العزيز الرنتيسي" أحد قادة حركة( :حماس) حيف قاؿ :بأف " (حماس)
تقبؿ قياـ دكلة في الضفة الغربية بما في ذلؾ القدس كقطاع غزة ,كأف الحركة تقترح مقابؿ ذلؾ ىدنة

تستمر عشر سنكات مقابؿ انسحاب( :إسرائيؿ) ,كاقامة الدكلة الفمسطينية ,كىك المكقؼ الذم الزالت

حركة( :حماس) تعبر عنو (ثابت ,2008 ,ص ,)145كلقد تطابؽ ىذا الطرح مع خطاب "خالد مشعؿ" رئيس
المكتب السياسي لحركة( :حماس) في اجتماع تكقيع المصالحة في القاىرة في منتصؼ العاـ (2011ـ),
حكؿ تبنية الفكر المرحمي في استعادة الحؽ الفمسطيني.

فكاف لممتغيرات السياسية اإلقميمية كالدكلية أثرىا الكاضح عمى تراجع المكانة األيديكلكجية لميثاؽ

الحركة ,كطريقة تعامميا مع المعطيات الكاقعية ,فقد كافقت حركة( :حماس) في القاىرة عمى االعتراؼ بأف
منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني ,كأبدت المشاركة في لجنة

إعادة بناء المنظمة ,كلـ يعد لدل حركة( :حماس) فيتك عمى قياـ دكلة فمسطينية في حدكد العاـ

(1967ـ) ,ساعية بذلؾ إلى الدخكؿ في العممية السياسية ,كالى تأكيد حضكرىا في صياغة المشركع
الكطني الفمسطيني ,عمى قاعدة إنياء االحتبلؿ ,كاقامة الدكلة الفمسطينية بعاصمتيا القدس الشريؼ (

فيصؿ ,2012 ,ص.)154

كيمكف لنا المبلحظة بأف حركة( :حماس) رغـ تبنييا في ميثاقيا األيديكلكجيا العقائدية التي يحرـ

عمييا التخمي ,كالتفريط في أم جزء مف أرض فمسطيف بكصفيا أرض كقؼ إسبلمية ممؾ لكؿ المسمميف

في كؿ أماكف تكاجدىـ ,إال أنيا ذىبت باتجاه خيار إقامة الدكلة الفمسطينية عمى حدكد عاـ (1967ـ)

كعاصمتيا القدس الشريؼ ,كىذا ال يعني تنازؿ الحركة عف األرض الفمسطينية بحدكدىا التاريخية ,كانما

اعتبرتو حبلن مؤقتنا حتى يتسنى ليا عندما تحيف الظركؼ المناسبة تحرير كامؿ التراب الفمسطيني ,فيي
بذلؾ أصبحت تتبنى فك نار برغماتينا متخميو عف التزاميا الحرفي بما كرد في ميثاقيا الحركي ,كىذا يحسب

ليا ,فقد برزت قدرة الحركة عمى المراكغة السياسية في طرح رؤيتيا الجديدة عمى جميكر الحركة

كالمجتمع الدكلي ,إال أف ىذا الطرح ال يدع مجاالن لمشؾ بأف الحركة ذىبت في رؤيتيا إلى اختيار الفكر
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المرحمي التي تبنتو منظمة التحرير الفمسطينية استجاب نة لممعطيات كالضغكط الدكلية في طرحيا إلقامة

الدكلة الفمسطينية عمى أم شبر يتـ تحريره مف أرض فمسطيف دكف التنازؿ عف الثكابت الفمسطينية ,كفي

مقدمتيا حؽ العكدة لبلجئيف الفمسطينييف إلى أراضييـ التي ىجركا منيا عاـ (1948ـ).

كحكؿ ذلؾ يقكؿ الدكتكر أحمد يكسؼ " :إف حركة( :حماس) تقبؿ اآلف بحؿ الدكلتيف ,لكف لف تتخمى

عف باقي حقكؽ الشعب الفمسطيني ,فقد طرحت الحركة أيضان حؿ( :دكلة ثنائية القكمية) ,فداخؿ الحركة فيما
يتعمؽ بقضية الدكلة أكثر مف كجية نظر ,فيناؾ مف يقكؿ بأف فمسطيف ىي مف البحر إلى النير ,كىناؾ مف

يرضى بحدكد العاـ (1967ـ) ,عمى أف ييترؾ تحرير الباقي لؤلجياؿ القادمة؛ ككجية نظرم بأنو ال يكجد

مشكمة في القبكؿ :بػ(دكلة ثنائية القكمية)  ,يعيش فييا المسمـ كالمسيحي كالييكدم ,فأرض فمسطيف ىي أرض
األنبياء كميد الديانات اإلبراىيمية الثبلث التي ليا الحؽ في ىذه األرض ,فاالختبلؼ السياسي ال يعني إنياء

كجكد اآلخريف ,كبالتالي فإف الحركة تختمؼ مع المشركع الصييكني الذم يحاكؿ أف ينيي اليكية كالكجكد
الفمسطيني عف ىذه األرض ,فخبلؿ الشيكر القميمة القادمة سكؼ تقدـ حركة( :حماس) كثيقة سياسية تكضح

فييا بأنيا ليست ضد الييكد كديانة كانما ضد المشركع الصييكني ك(إسرائيؿ) التي اغتصبت أرض فمسطيف,
كبذلؾ فإف ميثاؽ الحركة السابؽ أصبح كثيقة تاريخية تجاكزىا الزمف كالحركة ال تعتبره اليكـ جزءنا مف

أدبياتيا ,فقد تجاكزت الحركة في انتخابات عاـ (2006ـ ) كؿ ما جاء في الميثاؽ ,فقد تكممت الحركة عف

الدكلة كالحككمة ,كىذه األمكر لـ تكف في أدبيات الميثاؽ ,فالحركة اآلف كمف خبلؿ ما سكؼ تطرحو في
كثيقتيا السياسية سكؼ تقدـ فك نار سياسي نا متطك نار ,كأكثر كاقعية مع المتغيرات التي أحاطت بكؿ جكانب
القضية الفمسطينية ,فالحركة بشكؿ عاـ قفزت عف مفيكـ دكلة الخبلفة فيذا المفيكـ كاف تطكر تاريخي في

مرحمة تاريخية معينة ,كاآلف قد تغير ىذا المفيكـ ,كدخمت مفاىيـ أيخرل جديدة ,فربما يككف اآلف ىناؾ
فرصة التحادات فدرالية بيف الدكؿ العربية كاإلسبلمية ,كىذا المفيكـ ال يحمؿ معنى مفيكـ الخبلفة بالشكؿ

الذم كاف مكجكدنا في القركف السابقة " (يكسؼ ,2017 ,مقابمة).

كىكذا نخمص بأف التيار الكطني الفمسطيني نظر إلى الدكلة الفمسطينية عمى أنيا دكلة تتمتع بحدكد
كجغرافيا قطرية ,فقد سعى في بادئ األمر إلى إقامة الدكلة الفمسطينية عمى كامؿ التراب الفمسطيني الذم

ايحتؿ عاـ (1948ـ) ,إال أ ف التيار الكطني تعاطى بعد ذلؾ مع المتغيرات الدكلية فذىب باتجاه الكاقعية
في فيمو لمدكلة الفمسطينية كتبنى الحمكؿ المرحمية لمكصكؿ إلى إقامة الدكلة الفمسطينية ,في حيف أف

التيارات اإلسبلمية السياسية الفمسطينية عبرت عف فيميا لمدكلة الفمسطينية باعتبارىا جزء مف الدكلة
اإلسبلمية الكبرل ,فقد أجمعت التيارات اإلسبلمية الثبلثة عمى أف قضية فمسطيف ىي قضية دينية بحتو,
كالتقت في سعييا لمعمؿ عمى استعادة دكلة الخبلفة ,لكنيـ اختمفكا في اختيار الكسائؿ التي تمكنيـ مف

تحرير فمسطيف ,كآلية الكصكؿ إلى إحياء الخبلفة اإلسبلمية.

فقد انتيج حزب التحرير طريؽ الدعكة لمكصكؿ إلى أىدافو في إحياء الخبلفة اإلسبلمية التي ستعيد
األرض الفمسطينية كجزء مف أرض الخبلفة ,مؤمنان بأف مكاجية( :إسرائيؿ) ال تتـ إال بعد إقامة دكلة
الخبلفة كتنصيب الخميفة ,كبالمقابؿ فإف حركة الجياد اإلسبلمي ارتأت أف تسمؾ طريؽ الجياد المسمح
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كيدؼ أساسي إلحياء دكلة اإلسبلـ رافضة الحمكؿ السياسية كالمرحمية في استعادة األراضي الفمسطينية,
في حيف أف حركة حماس -ذراع اإلخكاف المسمميف في فمسطيف -تبنت الفكر الدعكم في إنشاء الفرد

المسمـ كخطكة أساسية أكلى عمى طريؽ إحياء الخبلفة اإلسبلمية ,إال أنيا قامت بعد ذلؾ في اختيار

المقاكمة المسمحة ,كرغـ عدـ إيمانيا بالحمكؿ السممية إال أنيا اضطرت فيما بعد إلى التسميـ بالحمكؿ
المرحمية نحك إقامة الدكلة الفمسطينية.
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خالصة ومقارنة:
تناكلت الدراسة في ىذا الفصؿ مفيكـ اليكية كالدكلة في الفكر الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني ,ككيؼ

عبرت التيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية المعاصرة ,عف فيميا لميكية كالدكلة ,عمى مدل صراعيا
مع االحتبلؿ ,كفي ضكء ما تقدـ يمكف التأكيد عمى ما يمي:

جاء مفيكـ اليكية الفمسطينية في الفكر السياسي الكطني متناقضان مع الفكر السياسي اإلسبلمي

الفمسطيني مف حيث الرؤل كاألىداؼ ,فقد عبر التيار الكطني الفمسطيني عف فيمو لميكية عمى أنيا ىكية
فمسطينية تحمؿ في طرحيا الصفة القطرية كالخصكصية الفمسطينية في السيادة كالحؽ في تقرير المصير,

مع التأكيد عمى ارتباطيا الكثيؽ بعمقيا القكمي العربي فيي ترتبط معو بالمغة كالديف كالتاريخ المشترؾ؛

أمت مفيكميا لدل الفكر السياسي اإلسبلمي الفمسطيني ,فقد عبر عف فيمو لميكية بأنيا ال تخضع لمحدكد

الجغرافيا بؿ إنيا عابرةه لمحدكد كالجغرافيا فيي ىكية إسبلمية دينية بامتياز ,فالتيار اإلسبلمي ال يؤمف
باليكية القطرية كيرل فييا تجاكبان مع المؤامرة التي تستيدؼ القضاء عمى كؿ المحاكالت التي تسعى
إلحياء دكلة اإلسبلمية ,كاقامة الخبلفة اإلسبلمية.

كقد تمايز التيار الكطني الفمسطيني في فيمو لميكية ,فبرغـ أف التيار الكطني نظر لميكية عمى أنيا
تحمؿ الخصكصية القطرية إال أنو تمايز في طريقة التعبير عنيا ,فحركة( :فتح) ,كىي المعبر األبرز

لمكطنية الفمسطينية نظرت لميكية الفمسطينية عمى أنيا ىكية كطنية متمثمة في كافة أبناء الشعب
الفمسطيني كتخضع لحدكد الدكلة الفمسطيني ,أما التيار القكمي داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية فقد نظر

لميكية الفمسطينية عمى أنيا مرتبطة ارتباط كثيؽ بعمقيا القكمي العربي ,في حيف أف التيار اليسارم
الفمسطيني داخؿ المنظمة يرل في فيمو لميكية بأنيا ىكية أممية كأف الصراع العربي  -اإلسرائيمي ىك
صراع طبقي بيف الرأسمالية كطبقة الكادحيف ,أما التيار اإلسبلمي الفمسطيني فقد أجمع عمى انتماء اليكية

الفمسطينية إلى عمقيا اإلسبلمي فيي جزء مف ىكية الدكلة اإلسبلمية مرتبطة معيا في السيادة كفي تقرير

المصير.

كجاء مفيكـ الدكلة في الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني مختمفان في الفكر كالرؤل ,فقد

ذىب التيار الكطني الفمسطيني في فيمو لمدكلة عمى أنيا دكلة فمسطينية كاممة عمى جميع التراب
الفمسطيني ,كمع تعاظـ المؤامرة عمى الشعب الفمسطيني ككقكع ىزيمة حزيراف /يكنيك عاـ (1967ـ) ,أدل

كؿ ذلؾ إلى تحكؿ الفكر السياسي الكطني إلى تبني فكر المرحمية إلقامة الدكلة الفمسطينية ,مبديان الفكر

الكطني بذلؾ مركنةن كتكيفان مع الكاقع السياسي المرتبط بتكازف القكل العالمي ,كقد ذىب التيار اإلسبلمي
في فيمو لمدكلة عمى أنيا جزهء مف الدكلة اإلسبلمية الكبرل ,فقد أجمعت التيارات اإلسبلمية الفمسطينية
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الثبلثة عمى أف قضية فمسطيف ىي قضية دينية بحتو ,كالتقت في سعييا لمعمؿ عمى استعادة دكلة
الخبلفة.
كقد تمايزت التيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية في ما بينيا حكؿ فيميا لمفيكـ الدكلة ,فقد

اختمفت التيارات الكطنية في تعبيرىا عف ماىية الدكلة الفمسطينية ,حيث رأت حركة( :فتح) في الدكلة
الفمسطينية بأنيا دكلة ديمقراطية ,كرأل التيار القكمي الفمسطيني في الدكلة الفمسطينية عمى أنيا دكلة

قكمية عربية مشتركة في السيادة كالمصير ,كما تمايز التيار اليسارم الفمسطيني فيما بينو في فيمو لمدكلة
فقد رأت الجبية الشعبية بأنيا دكلة اشتراكية ديمقراطية ,أما الجبية الديمقراطية فقد عبرت عف فيميا

لمدكلة الفمسطينية عمى أنيا دكلة ديمقراطية مكحدة يتمتع بيا كبل الشعبيف بالحقكؽ كالمساكاة القكمية
الكاممة ,كقد جاء فيـ التيار اإلسبلمي الفمسطيني متماي ناز أيضنا في فيمو لمدكلة ,فقد جاءت رؤية حركة:

(حماس) لمدكلة عمى إنيا دكلة إسبلمية في بعدىا كعمقيا الفكرم ,كبعد قبكليا لمحؿ المرحمي كمرحمة
أكلى عمى طريؽ التحرير عمى غرار فصائؿ منظمة التحرير ,ذىبت في فيميا لمدكلة الفمسطينية عمى أنيا

دكلة إسبلمية حضارية ديمقراطية تكاكب ركح العصر ,فيي دكلة ديمقراطية كلمديف مكانتو في التشريعات
كالنظـ كالمكائح كالقكانيف ,فتنظر إلى الطكائؼ الخرل بأنيـ مكاطنكف يتمتعكف بالحقكؽ كالكاجبات كما

يتمتع المسممكف ,أما حزب التحرير اإلسبلمي كحركة الجياد اإلسبلمي في فمسطيف ,فإف رؤيتيما لمدكلة

تقكـ عمى أساس كجكب إقامة دكلة الخبلفة اإلسبلمية ,كال يؤمنا التياراف بالدكلة الفمسطينية بمفيكميا

القطرم كال بآلية التحرير المرحمي ,إال أنيما اختمفا في آلية التحرير ,فقد انتيج حزب التحرير طريؽ
الدعكة لمكصكؿ إلى أىدافو في إحياء الخبلفة اإلسبلمية التي ستعيد األرض الفمسطينية كجزء مف أرض
الخبلفة ,مؤمنان بأف مكاجية( :إسرائيؿ) ال تتـ إال بعد إقامة دكلة الخبلفة كتنصيب الخميفة ,مخالفان بذلؾ

حركة الجياد اإلسبلمي التي ارتأت أف تسمؾ طريؽ الجياد المسمح كيدؼ أساسي إلحياء دكلة الخبلفة

اإلسبلمية رافض نة الحمكؿ السياسية ,كالمرحمية في استعادة األراضي الفمسطينية.

كمما تقدـ يتضح لنا بأف ىناؾ اختبلفات كاضح نة في المفاىيـ بيف التيارات الكطنية كاإلسبلمية في

فيميا كرؤاىا لمفيكـ اليكية كالدكلة ,كبالتالي بات مف الممكف لنا مبلمسة األزمات كاإلشكاليات التي
تعصؼ بالساحة الفمسطينية ,كا سقاط الضكء عمى األصكؿ الفكرية التي بمكرت االتجاىات المختمفة
لمتيارات الفمسطينية الساعية لحؿ القضية ,كىذا ما سكؼ يمكننا مف الخكض في أعماؽ اإلشكالية الكطنية

كاإلسبلمية عمى صعيد الخارطة السياسية الفمسطينية خبلؿ الفصكؿ القادمة لمدراسة.

108

انفصم انثانث

املقاوية وانتسىية يف انفكز انىطني
واإلساليي انفهسطيني

المبحث األول-الرؤية الفكرية لممقاومة والتسوية لدى التيارات الوطنية الفمسطينية
المعاصرة.

المبحث الثاني-الرؤية الفكرية لممقاومة والتسوية لدى التيارات اإلسالمية الفمسطينية

المعاصرة.
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الفصل الثالث
المقاومة والتسوية في الفكر الوطني واإلسالمي الفمسطيني
تمهيد:
تعتبر فمسطيف ىي أرض المحبة كالتعايش كالتعدد كالسبلـ ,فيي ميبط الديانات السماكية ,كأرض

األنبياء كالمرسميف ,كىي ميد الحضارات كأغناىا ,كىذا ما جعميا مطمع لبلعتداءات كالغزكات كالحركب
التي حكلتيا عمى مر العصكر إلى ساحة مكاجية مستمرة بيف الغزاة العابريف كأصحابيا الشرعييف

المقاكميف الغزك ,الراسخيف في أرضيـ رغـ ىكؿ المطامع كظمـ المؤامرة.

فمنذ اتضاح مطامع الصييكنية السياسية ,في أرض فمسطيف ,التي ما لبثت جاىدة أف تتبنى الركاية

الدينية المسككنة بالخرافات كاألباطيؿ ,في سعييا لتبرير مطامعيا في احتبلؿ أرض فمسطيف ,لتقكـ

بسعييا المسعكر لتحقيؽ مطامعيا ,جاعم نة بذلؾ الشعب الفمسطيني في فكىة المحرقة ,معانينا كحيدنا مف

كيبلت الدمار كاالقتبلع كالتيجير كال تشرد في ببلد الشتات ,إال أف الشعب الفمسطيني رغـ كؿ ما أحاطت

بو مف كيبلت كقؼ شامخان في مكاجيتيا ,راسخنا في إيمانو بحقو رسكخ جذكر الزيتكف في أرض فمسطيف.

كبالتالي فإ ف التعامؿ مع االحتبلؿ الصييكني الذم ال يخفى عمى أحد بأنو رأس الحربة لممطامع

الصييكنية العالمية التي تستيدؼ أرض فمسطيف كخطكة أكلى لمسيطرة عمى سائر األرض العربية ,كؿ
ذلؾ أدل إلى تبمكر أفكا نار تحمؿ في طياتيا حمكالن لدل قادة التيارات الفمسطينية ,التي كجدت لتجابو ىذا

االحتبلؿ ,كلتدافع عف حؽ شعبيا في الحياة ,كأف تسعى جاىدة إلخراجو مف ىكؿ المأساة.

إال أف تمؾ التيارات التي ما لبثت أف انقسمت في فكرىا بيف ما ىك كطني كما ىك إسبلمي ,جعمت

مف نفسيا معاناة جديدة تضاؼ إلى رصيد الشعب الفمسطيني ,الذم اصطدـ بصخرة الخبلؼ الفكرم بيف
التيارات الكطنية كالتيارات اإلسبلمية في فيميا األبجدم لممقاكمة كالتسكية ,بؿ كاألنكى مف ذلؾ أنيا

اختمفت عمى انتقاء المصطمحات حكؿ فيميا لمصطمح المقاكمة كالتسكية ,كىذا مما أدل بالقضية
الفمسطينية إلى االنغماس في مستنقع األزمات الفكرية في ظؿ غياب برنامج سياسي مكحد جامع لمكؿ

الفمسطيني الذم بات متناث نار متشرذمان ,عميؽ االختبلؼ في تبنيو األيديكلكجي لفكر المقاكمة كالتسكية ,بيف
مف يتبني الفكر الكطني ,كمف يتبنى الفكر اإلسبلمي في الرؤية كالطرح لحؿ القضية الفمسطينية.

قسمت الدراسة في ىذا الفصؿ إلى جزأيف رئيسييف يتمحكراف حكؿ الرؤية الفكرية لممقاكمة كالتسكية

لدل التيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية ,حيث يتناكؿ الفصؿ في المبحث األكؿ عرض خيار
المقاكمة كالتسكية في الرؤية الفكرية لمتيارات الكطنية الفمسطينية المعاصرة ,كما استعرض الفصؿ في

المبحث الثاني خيار المقاكمة كالتسكية في الرؤية الفكرية لمتيارات اإلسبلمية الفمسطينية المعصرة.
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المبحث األول
الرؤية الفكرية لممقاومة والتسوية لدى التيارات الوطنية الفمسطينية المعاصرة
مرت القضية الفمسطينية عمى مدل سنيف الصراع مع االحتبلؿ الصييكني بانعطافات خطيرة في
مسارىا ,متجيو بتحكليا المتزايد مف االعتماد عمى كسائؿ كأساليب االحتجاج الجماىيرم ,كالقياـ
بالمظاىرات كالمسيرات الحاشدة ,إلى اعتماد أساليب كفاحية أيخرل تتسـ بميميا بشكؿ كبير إلى طابع

المقاكمة المسمحة.

فقد شكؿ مفيكـ المقاكمة المسمحة النكاة األكلى كالمنطمؽ األساسي التي انطمقت منو التيارات السياسية
الكطنية الفمسطينية المعاصرة ,فنيج المقاكمة كالمكاجية كاف حاض نار دائمنا في مسيرة النضاؿ الكطني

الفمسطيني ,كخيار استراتيجي إلنياء االحتبلؿ ,رغـ اختبلؼ األدكات التكتيكية في اختيار األساليب
الكفاحية الناجعة ضد االحتبلؿ الصييكني ,كمع مركر الكقت شكمت منظمة التحرير الفمسطينية الخيمة

التي انضكل تحتيا كؿ التيارات الكطنية كالقكمية كاليسارية الفمسطينية المعاصرة التي عبرت بكضكح عف

نيجيا في اختيار الكفاح المسمح ساعية مف خبلؿ ذلؾ إلى إنياء ,كازالة الكجكد الصييكني عف كامؿ

التراب الفمسطيني ,كمع ذلؾ فإف التيارات المنضكية تحت مظمة المنظمة اتجيت نحك الحمكؿ السممية ,فقد
عبر الميثاؽ الصادر في المؤتمر األكؿ لممنظمات الفدائية الذم انعقد بالقاىرة في  20-17يناير /كانكف

الثاني عاـ (1968ـ)  ,عمى أف مف أىداؼ حركة المقاكمة إقامة دكلة فمسطينية ديمقراطية مستقمة ذات
سيادة عمى كؿ أرض فمسطيف االنتدابية تحفظ لممكاطنيف األصمييف حقكقيـ الشرعية دكف تمييز في الديف
أك العقيدة كتككف القدس عاصمة ليا ,كمنذ ذلؾ الكقت تكرر الحديث عف إمكانية القبكؿ بالتسكية السممية

عمى قاعدة إقامة الدكلة الديمقراطية كيدؼ نيائي لمنضاؿ الفمسطيني.

المطمب األول -المقاومة والتسوية في فكر منظمة التحرير الفمسطينية:
منذ قياـ منظمة التحرير عاـ (1964ـ) فرضت نفسيا محمينا كعربينا كدكلينا كتجسيد لمكيانية كاليكية

الكطنية الفمسطينية كأصبحت المنظمة بمثابة البيت لكؿ الفمسطينييف ,كالنظاـ الذم يستكعب كؿ الفصائؿ
كاألح ازب كالجمعيات بغض النظر عف أيديكلكجيتيا كسياستيا ما دامت تمتزـ باالستراتيجية الكطنية ,كىي

استراتيجية المقاكمة ,كىذا ما نصت عميو المادة ( )8مف الميثاؽ الكطني حيث جاء فييا " :المرحمة التي
يعيش فييا الشعب الفمسطيني ىي مرحمة الكفاح الكطني لتحرير فمسطيف ,كلذلؾ فإف التناقضات بيف

القكل الكطنية ىي مف نكع التناقضات الثانكية التي يجب أف تتكقؼ لصالح التناقض األساسي فيما بيف

الصييكنية كاالستعمار مف جية كبيف الشعب العربي الفمسطيني مف جية ثانية ,كعمى ىذا األساس فإف
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اء أكاف منيا في أرض الكطف أـ في المياجر تشكؿ ,منظمات كأفراد ,جبية
الجماىير الفمسطينية سك ن
كطنية كاحدة تعمؿ السترداد فمسطيف كتحريرىا بالكفاح المسمح " (أبراش ,2013 ,ص.)263:262
نمتمس مف ىذه المادة ,التعبير الكاضح عف تكجو المنظمة نحك الكفاح المسمح كيدؼ
كيمكف لنا أف
ى
استراتيجي في معركة التحرر الفمسطيني ,كما أف المنظمة ترل في الجماىير الفمسطينية الكقكد األساسي
التي يمكف االعتماد عمييا مف أجؿ تحرير األرض الفمسطينية مف االحتبلؿ الصييكني ,فالشعب

الفمسطين ي في نظر المنظمة ىك عمكد االرتكاز كىك المطالب بكؿ فئاتو كأطيافو بالذكد عف فمسطيف,
كبذؿ كؿ الطاقات كنبذ كؿ الخبلفات مف أجؿ الدفاع عف حقو في تحرير أرضو كتقرير مصيره.

كترسيخنا ليذا النيج فقد أكدت المادة ( )9مف الميثاؽ الكطني عمى أف " :الكفاح المسمح ىك الطريؽ

الكحيد لتحرير فمسطيف ,كىك بذلؾ استراتيجية كليس تكتيكان ,كيؤكد الشعب العربي الفمسطيني تصميمة

المطمؽ ,كعزمو الثابت عمى متابعة الكفاح المسمح ,كالسير قدمان نحك الثكرة الشعبية المسمحة ,لتحرير
كطنو كالعكدة إليو ,كعف حقو في الحياة الطبيعية فيو كممارسة حؽ تقرير مصيره فيو كالسيادة عميو" ,كما

أكدت المادة ( )10مف الميثاؽ نفسو عمى أف " :العمؿ الفدائي يشكؿ نكاة حرب التحرير الشعبية
الفمسطينية ,كىذا يقتضي تصعيده كشمكلو كحمايتو ,كتعبئة كافة الطاقات الجماىيرية كالعممية الفمسطينية

كتنظيميا كا شراكيا في الثكرة الفمسطينية المسمحة ,كتحقيؽ التبلحـ النضالي الكطني بيف مختمؼ فئات
الشعب الفمسطيني ,كبينيا كبيف الجماىير العربية ضمانان الستمرار الثكرة كتصاعدىا كانتصارىا ".

كا ف كاف اليدؼ المقدس لممنظمة يقضي بتحرير كامؿ األرض الفمسطينية ,فإف الكحدة الكطنية,

كالتعبئة القكمية ,كالتحرير ,حسبما كرد بالمادة ( )11مف كمكاد الميثاؽ الكطني الفمسطيني ,ىي الشعارات
التي مف المفركض أف تجتمع حكليا كتحت مظمتيا القكل السياسية كفصائؿ المقاكمة المسمحة ,كالجماىير

العربية العريضة كطميعتيا الجماىير الفمسطينية ,إلنجاز ىدؼ التحرير كدحر االحتبلؿ( :اإلسرائيمي),

عبر الكفاح المسمح كحرب التحرير الشعبية ككسيمة لمكصكؿ إلى الغايات كاألىداؼ المرجكة ,فاالحتبلؿ

كاالستيطاف( :اإلسرائيمي) لفمسطيف قاما عمى العنؼ ,كبالتالي ال مناص كفؽ برنامج منظمة التحرير
السياسي إلزالتو كالتخمص منو ككياف مغتصب إال بالعنؼ المسمح كذلؾ ,فالصراع الدائر ىنا ىك صراع

كجكد أك ال كجكد (الصمادم ,2008 ,ص.)56

كلذلؾ لـ يكف مستساغان حتى مجرد التفكير في إمكانية التفاكض مع االحتبلؿ( :اإلسرائيمي) ,عمى

اعتبار أنيا تتناقض مع جكىر الصراع الذم تقكـ عميو القضية الفمسطينية ,كبالتالي فإف أم طرح
تفاكضي سيقكد إلى مشاريع التسكية ,كعميو سيتـ االعتراؼ بأحقية الكجكد( :اإلسرائيمي) عمى األرض
الفمسطينية ,كىذا ما يتناقض مع مفيكـ القضية الفمسطينية عمى اعتبار أنيا قضية شعب طرد مف أرضو
كسمبت منو كؿ ممتمكاتو كمقدراتو ,تحت مرأل كمسمع العالـ ,كمكرست عميو كؿ كسائؿ القمع كاإلرىاب
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كالقكة الغاشمة ,كىذا ما عبرت عنو المنظمة في ميثاقيا الكطني في المادة ( ,)21كالتي تنص عمى أف:
"الشعب العربي الفمسطيني معب نار عف ذاتو بالثكرة الفمسطينية المسمحة يرفض كؿ الحمكؿ البديمة عف تحرير

فمسطيف تحري انر كامبلن ,كيرفض كؿ المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفمسطينية أك تدكيميا ".

كيمكف ىنا القكؿ :إف ىذه البنكد ال تي شكمتيا مكاد الميثاؽ الكطني لمنظمة التحرير الفمسطينية كانت
بمثابة القاعدة التي انطمقت منيا المنظمة في رؤيتيا لمصراع العربي – اإلسرائيمي ,كطرحيا لمفيكـ

المقاكمة ضد االحتبلؿ( :اإلسرائيمي)  ,فكانت معبرة بكضكح ال ريب فيو عف تكجو القيادة الفمسطينية إلى

الكفاح المسمح كخيار استراتيجي ييدؼ إلى تحرير كامؿ التراب الفمسطيني ,نائيةن بنفسيا عف أم خيار

آخر يمكف أف يقكدىا إلى الميادنة أك التسكية مع االحتبلؿ( :اإلسرائيمي) الرامي إلى اجتثاث الشعب

الفمسطيني عف الخارطة السياسية كعف األرض العربية الفمسطينية.
كخبلفان لما قد سبؽ فقد صادؽ المجمس الكطني الفمسطيني في اجتماعو الذم عقد في غزة بتاريخ 14

شباط /فبراير عاـ (1998ـ) ,عمى إلغاء مكاد الميثاؽ الكطني الفمسطيني التي نصت عمى القضاء عمى
دكلة( :إسرائيؿ) ,كتعديؿ بعضيا اآلخر ,التزامنا باتفاؽ كام ببلنتيشف.1

كحكؿ ذلؾ يقكؿ إبراىيـ أبراش " :إف التغيرات في الجغرافيا كاأليديكلكجيا كالسياسة يجعؿ منظمة

التحرير األكلى بمفرداتيا الثبلثة :منظمة .كتحرير .كفمسطيف ,ال تنطبؽ عمى كاقع حاؿ المنظمة الراىف أك
منظمة التحرير المأمكلة ,حيث لـ تعد المنظمة تمارس أك قادرة عمى ممارسة دكرىا بتنظيـ الشعب كتعبئتو
ال داخؿ فمسطيف كال خارجيا ,كلـ تعد المنظمة تمارس أك قادرة عمى ممارسة دكرىا كحركة تحرر كطني
تمارس الكفاح المسمح لتحرير فمسطيف ,كما أف فمسطيف التي تـ التكافؽ حكليا بيف الفصائؿ ليست

فمسطيف التي يتحدث عنيا الميثاؽ – مف البحر إلى النير -بؿ فمسطيف حسب الشرعية الدكلية كربما

حسب ما ستتمخض عنو المفاكضات (أبراش ,2013 ,ص.)260

كنبلحظ أف مفيكـ المقاكمة في فكر منظمة التحرير الفمسطينية انتيج نيجان مغاي انر لما بدأت عميو

انطبلقة المنظمة ,مف نيج مسمح كخيار استراتيجي في مقارعة االحتبلؿ اليادؼ إلى دحر الكجكد:

(اإلسرائيمي) عف كامؿ التراب الفمسطيني ,إلى نيج تكتيكي يتـ استخدامو حسب مقتضيات األمر ,كما
تفرضو الظركؼ التفاكضية الرامية إلى التكصؿ إلى حمكؿ سياسية تتناسب مع المتغيرات كالمستجدات

المتعمقة بالشرعية كاإلرادة الدكلية.

( -)1اتفاقية كام ببلنتيشف أك كام ريفر :بيف منظمة التحرير :ك(إسرائيؿ) كبصفة شاىد الكاليات المتحدة األمريكية ,نص االتفاؽ عمى إعادة انتشار
(إسرائيؿ) في مناطؽ السمطة الفمسطينية ,كتشكيؿ لجنتيف األكلى فمسطينية (إسرائيمية) لمتنسيؽ األمني ,كاألخرل ثبلثية فييا الكاليات المتحدة إضافة
لمطرفيف السابقيف لمنع التحريض المحتمؿ عمى اإلرىاب ,كما نص عمى أف تستأنؼ مفاكضات الكضع النيائي كالتكصؿ إلى اتفاؽ قبؿ الرابع مف
حزيراف /يكنيك عاـ .1999
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 نهج التسوية في فكر المنظمة:
إف منظمة التحرير الفمسطينية ,كىي التعبير األخير عف إرادة الشعب الفمسطيني ,حاكلت دكمنا أف

تأخذ قضية شعبيا في يدىا ,بادئة مف أنيا الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني  -كىك ما اعترؼ

ليا بو في مؤتمر القمة العربي في الرباط عاـ (1974ـ) – ككاصمة إلى أنيا المتحدث الرسمي الكحيد
باسـ قضيتو ,منتييةن إلى أنيا المتفاكض الكحيد في عمميات البحث عف حؿ ليذه القضية (ىيكؿ,1994 ,

ص ,)7كلذلؾ فإف قياـ منظمة التحرير الفمسطينية عاـ (1964ـ) ,جاء استجاب نة لتطمع الشعب الفمسطيني
إلى أخذ دكره الخاص بو لتحقيؽ شعار المرحمة :التحرير كالعكدة ,إال أف ذلؾ لـ ً
يعف أف النظاـ الرسمي
العربي قد سمـ لمشعب الفمسطيني بدكره الخاص في حقو في التعبير عف ذاتو الكطنية (الشعيبي,1975 ,

ص.)209

فإف الدكؿ العربية كانت ,في معظميا ,تضغط منذ زمف طكيؿ عمى منظمة التحرير كي تدخؿ في

اتفاؽ مف نكع ما مع( :إسرائيؿ) يريح بعض العرب كيريح أصدقائيـ الكبار في الغرب ,كيطفئ شرر النار
الفمسطينية قبؿ أف يتطاير مرة أيخرل في دكرة متجددة قد تككف إسبلمية في األجكاء المتغيرة لممنطقة.

ككاف اإلقناع بالحجة ,ككاف بالضغط ,ككاف باإلذالؿ أيض نا (ىيكؿ ,1994 ,ص.)9

بالتالي أدل الضغط العربي إلى دخكؿ منظمة التحرير إلى حمبة السياسة الدكلية في ظركؼ صعبة

كمعقدة ,إذ إنيا كانت في أكج قكتيا فمسطينيان كعربيان عمى المستكل الشعبي ,كلكنيا كانت متصادمة إلى

حد بعيد مع التكجو السياسي الرسمي العربي ,الذم كاف يميؿ لمقبكؿ بالتسكية السياسية المتمثمة بقرار

مجمس األمف ( )242كبمبادرة كزير الخارجية األمريكي كليـ ركجرز لمعاـ (1969ـ) ,كالتي تقضي بأف

تكافؽ األطراؼ المعنية عمى كقؼ إطبلؽ النار (حمداف ,2010 ,ص ,)466كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد رفضة
المنظمة المبادرة كسعت جاىدة إلى مقاكمتيا كرأت فييا أنيا تيدؼ إلى التنازؿ عف الحقكؽ ,كأنيا ال تعبر

عف آماؿ كطمكح الشعب الفمسطيني.

كبعد مسيرة شاقة كطكيمة عمى خارطة الصراع مع االحتبلؿ( :اإلسرائيمي) ,كجدت المنظمة نفسيا

أماـ أزمة مالية عصيبة في كقت أصبح فيو التمكيؿ أىـ كسائميا لمتأثير في الداخؿ كالخارج .كقد راحت
مكارد المنظمة تتناقص بسرعة مخيفة أدت بيا إلى حافة اإلفبلس .فالمنظمة تحتاج شيريان إلى ما بيف

خمسيف مميكف دكالر كستيف مميكف دكالر لمصرؼ عمى أكجو نشاطاتيا داخؿ األرض المحتمة كخارجيا.

ككاف أف شعرت المنظمة بأنيا الطرؼ الذم يتحمؿ كحده المسؤكلية ,كعميو أف يقدـ حسابيا ,كاال كقعت

عميو مف دكف غيره تبعات الضياع المادية كالمعنكية عمى السكاء .ككانت النتيجة النيائية ليذه الضغكط,

أف عممية التفاكض جرت في أجكاء تكجس كليفة كفي ظؿ مكازيف قكة لـ تكف يقينان في مصمحة الطرؼ

الفمسطيني ,مما كاف محتمان أف يقكد في خاتمة المطاؼ إلى اتفاؽ أبسط ما يمكف أف يقاؿ عنو إنو مغامرة

(ىيكؿ ,1994 ,ص.)7
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كعميو فقد تجمت عممية المراجعة البرنامجية في تبني المنظمة لبرنامج النقاط العشرة عاـ (1974ـ),
كبرنامج مرحمي أ ك انتقالي يمكف تحقيقو عبر عممية تفاكضية ,إال أف ىذا التكجو في برنامج المنظمة أدل

إلى انقساـ في صفكفيا ,حيث رفضتو الجبية الشعبية( :إحدل الفصائؿ الرئيسة في المنظمة) ,كشكمت
في سبيؿ معارضتو كمعيا فصائؿ أيخرل "جبية الرفض" .إال أف ذلؾ لـ يمنع قيادة المنظمة مف المضي

قدمان في تعزيز خياراتيا الدبمكماسية كالسياسية التفاكضية كأسمكب جديد يتناسب مع البرنامج الجديد,

خاص نة إثر حرب تشريف أكؿ /أكتكبر عاـ (1973ـ) ,التي خمقت مناخنا مكاتينا لمتسكيات السياسية ,ككاف
عمى المنظمة تكييؼ برنامجيا كأساليبيا بما يتيح ليا أف تككف طرفنا في أم تسكية سياسية ,كىك ما أسيـ
إلى حد كبير في اعتراؼ الدكؿ العربية بيا كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني ,ثـ اعتراؼ األمـ

المتحدة بيا كحركة تحرر كطني ,كمنحيا كضعية مراقب في جمعيتيا العمكمية؛ أم أف االعتراؼ العربي
كالدكلي الرسمي بالمنظمة جاء بعد أف اتجيت نحك عقمنة أىدافيا (أيكب ,2006 ,ص.)195

كقد نشطت في ىذه الفترة مساعي الجيات المختمفة لفتح مسار التسكية بيف منظمة التحرير

الفمسطينية مف جية ,ك(إسرائيؿ) مف جية أخرل ,لينتج عف ذلؾ تكريس الدكر السياسي لمنظمة التحرير

الفمسطينية ,باعتبارىا طرفان أساسيان في أزمة الشرؽ األكسط (.)Avner, 1987, p89

كىنا يمكف القكؿ :إ ف تكجو المنظمة نحك تبني فكرة قياـ الدكلة المستقمة عمى قاعدة البرنامج المرحمي

أك ما عرؼ ببرنامج النقاط العشرة ,في دكرة المجمس الكطني الثانية عشر المنعقدة في يكنيك /حزيراف عاـ

(1974ـ) في القاىرة ,كانت بداية التكجو نحك مرحمة النضاؿ السياسي تكازينا مع نيج الكفاح المسمح.

كبقياـ المنظمة بالعمؿ كفؽ البرنامج المرحمي التي تبنتو بدؿ العمؿ كفؽ المشركع ,دبت الخبلفات بيف
اء أكاف المقصكدة بذلؾ ,البرنامج المرحمي عاـ (1974ـ) الذم نص عمى إقامة سمطة
فصائميا ,سك ن
كطنية ,أك البرنامج السياسي عاـ (1979ـ) ,الذم نص عمى إقامة دكلة مستقمة .فقد ظؿ البرنامجاف

يثيراف الجدؿ كاألخذ كالرد في الساحة الفمسطينية كلمدة طكيمة ,رغـ أف البرنامج المرحمي شكؿ إطا نار

سياسيان جرل التكافؽ حكلو جبيكيان بالمجمس الكطني ,كداخؿ ىيئات المنظمة .كمنذ ذلؾ الحيف ,أدل

البرنامج إلى تبني فكرة المرحمية في العمؿ الكطني الفمسطيني (الصمادم ,2008 ,ص ,)173فطرح فكرة
البرنامج المرحمي لـ يكف منذ البداية فكرة انبثقت مف حركة( :فتح) كانما ىي مبادرة قد كضعتيا الجبية

الديمقراطية لتحرير فمسطيف كرؤية قابمة لمعمؿ مف أجؿ المضي قدمنا عمى طريؽ تحرير فمسطيف ,بما

يتناسب مع المتغيرات اإل قميمية كالدكلية التي أحاطت بالقضية الفمسطينية ,كبالتالي فقد اعتبرت حركة:

ألـ بالقضية الفمسطينية كيمكف تبنيو كالعمؿ مف
(فتح) أف ىذا الطرح يتماشى مع الكاقع السياسي الذم ٌ
خبللو ,لتحقيؽ كامؿ حقكؽ الشعب الفمسطيني.
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كعميو فقد تحدث الزعيـ الراحؿ " ياسر عرفات " أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ (1988ـ) في
بل " :إنني كرئيس لمنظمة التحرير الفمسطينية ,ككقائد لمثكرة
دكرتيا الثالثة كاألربعيف في جنيؼ قائ ن

الفمسطينية ,أؤكد :إننا ال نريد أف نرل نقطة دـ ييكدية أك عربية تراؽ ,كال نريد استمرار القتاؿ دقيقة

كاحدة .لقد تكجيت ,لنختصر كؿ ىذه العذابات كاآلالـ ,كلنسارع إلى كضع أسس السبلـ العادؿ ,المبني
اء بسكاء  ...كأف تقفكا مع نضاؿ
عمى ضماف حقكؽ شعبنا ,كتطمعاتو ,كأمانيو ,كحقكؽ جميع الشعكب سك ن
شعبنا مف أجؿ ممارسة حقو في تقرير مصيره كأف تمكنكا شعبنا مف العكدة مف منفاه اإلجبارم ...كأف

تساعدكنا عمى إنياء ىذا الظمـ ...فإف الحرب تندلع مف فمسطيف؛ كالسمـ يبدأ مف فمسطيف " (مبادرة السبلـ

الفمسطينية ,1988 ,ص.)14

كيمكف ىنا القكؿ :إف القيادة الفمسطينية كانت تسعى جاىدةن إلى تحقيؽ رؤيتيا في إقامة الدكلة
الفمسطينية الديمقراطية ,فكانت ترل أف الشعب الفمسطيني بكؿ مككناتو مف مسمميف ,كمسيحييف ,كييكد,
قادريف عمى التكيؼ كالعيش في مجتمع كاحد يضمف ليـ العيش سكاسية ,كيتمتعكف بكامؿ الحقكؽ

كالكاجبات .راجيو بذلؾ أف يتبني المجتمع الدكلي تمؾ الرؤية ,كأف يعمؿ عمى فرضيا كتطبيقيا ,إيماننا

منيا بأف ىذا الحؿ منصؼ كيحفظ حقكؽ الجميع .كبذلؾ بدأت مرحمة جديدة مف مراحؿ النضاؿ
الفمسطيني عمى أرض الكطف كخارجو ,كما كاف يمكف لممنظمة االنطبلؽ إلى ىذه المرحمة لكال التضحيات

الجساـ التي قدميا الشعب الفمسطيني عمى مدل الصراع مع االحتبلؿ الصييكني ألرض فمسطيف.

ككنتيجة لتؾ الطركحات كالرؤل التي تكصمت إلييا القيادة الفمسطينية في سعييا إلنياء الصراع عبر

التكصؿ إلى حمكؿ سياسية ,اختارت الكاليات المتحدة األمريكية فترة شير آذار  /مارس عاـ (1991ـ),

كتكقيت إلطبلؽ مبادرة سياسية جديدة (نكفؿ ,1996 ,ص ,)39حيث رأت اإلدارة األمريكية بأف ىذا التكقيت

ىك األمثؿ عمى الصعيد اإلقميمي كالدكلي كما عصفت بو مف تغيرات سياسية ,مف انييار االتحاد

السكفيتي إ لى تفكؾ حمؼ كارسك ,كانييار لمتضامف العربي بعد انتياء حرب الخميج كىزيمة العراؽ ,فمف
تتكفر ظركؼ أفضؿ ليا مف أجؿ البدء بعممية تسكية سياسية تحت قيادتيا كاشرافيا المباشر ,لذا بادر

الرئيس األمريكي جكرج بكش األب يكـ  6آذار /مارس عاـ (1991ـ) ,إلى اإلعبلف عف مبادرتو لصنع
السبلـ في المنطقة العربية ,كإلنياء النزاع العربي – اإلسرائيمي .كقد استند إعبلف بكش عمى األسس

التالية (حمداف ,2010 ,ص:)501
 -1األرض مقابؿ السبلـ.

 -2تطبيؽ قرارم ( )242ك ( )338مف خبلؿ المفاكضات.
 -3تحقيؽ الحقكؽ السياسية لمشعب الفمسطيني.
 -4ضماف األمف كالسبلـ (اإلسرائيمي).
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كعميو فقد كافقت منظمة التحرير الفمسطينية رسمينا عمى المبادرة لمخركج مف المأزؽ السياسي ,كذلؾ

في بياف رسمي صدر يكـ  8آذار /مارس عاـ (1991ـ) عف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية,
حيث رأت القيادة الفمسطينية في ىذه المبادرة نافذة أمؿ صغيرة ,يمكنيا المساعدة عمى التخفيؼ مف حدة

التكتر كالعداء األمريكي لقيادة المنظمة كالفمسطينييف في العالـ عامة .كقد لعبت التطكرات كالظركؼ
اإلقميمية كالمحمية كالدكلية دك انر ميمان في ىذه المكافقة ,فكانا النييار االتحاد السكفيتي األثر البالغ عمى
فقداف الدعـ كاإل سناد الذم كاف يتمقاه الفمسطينيكف مف حميؼ قكم ,كحرب الخميج التي انتيت بتيجير

مئات األلكؼ مف الفمسطينييف مف الككيت ,كتكقؼ كؿ أشكاؿ الدعـ االقتصادم الذم كانت تتمقاه الجالية

الفمسطينية ىناؾ ,كالحصار السياسي الذم ضرب حكؿ عنؽ منظمة التحرير الفمسطينية ,كتكتر عبلقاتيا
مع العديد مف الدكؿ العربية (نكفؿ ,1996 ,ص.)53

اء أكانت تحت قيادة المنظمة أك تحت قيادة غيرىا ,كصؿ
بالتالي فإف الشعب الفمسطيني جميعو ,سك ن
إلى آخر درجات احتمالو ,كلقد كانت انتفاضة عاـ (1987ـ) ,ىي قصاره الجيد ,كال يعقؿ أف يتصكر
أحد أنيا مستمرة إلى األبد .كفي الكقت نفسو ,فإف كؿ شيء راح يتآكؿ :األرض تتآكؿ ,كالمياه تتسرب,

كامكانات العمؿ كالسكف كالتعميـ كالصحة تنعدـ ,كاألمف ضائع  ,بؿ كاآلدمية ميدرة .ككاف ىناؾ حنيف

كشكؽ إلى حؿ يكفؿ الحد األدنى مف الحياة ليذا الشعب الذم طاؿ عذابو كزادت تضحياتو (ىيكؿ,1994 ,

ص.)9:8

لذلؾ فإف كقت العزلة كاف عصيبان عمى القيادة الفمسطينية ,فمف ناحية ىي بحاجة لمدعـ العربي

بجميع أشكالو ,كمف ناحية ثانية ىناؾ تحضير أمريكي جدم لمتسكية في المنطقة ,كنكايا كاشنطف المعمنة
تتحدث عف رفض دعكة منظمة التحرير لممشاركة في المؤتمر الدكلي لمسبلـ الذم كانت تيعد العدة لعقده
عاـ (1991ـ) في مدريد (عكني ,2002 ,ص .)122كبينما أعمنت األطراؼ العربية عف نيتيا المشاركة في
مؤتمر السبلـ بدكف استثناء ,ساد جدؿ قكم بيف فصائؿ المنظمة حكؿ مبدأ المشاركة الفمسطينية في ظؿ

بل ,كفي ىذه
الظركؼ السائدة ,كاستمر ىذا الجدؿ بيف قيادات فصائؿ المنظمة في تكنس كالجزائر طكي ن

األثناء كاف كزير الخارجية األمريكي األسبؽ جيمس بيكر ييجرم محادثات ,كلقاءات بالقنصمية األمريكية
بالقدس مع كفد مف الشخصيات الفمسطينية مف األراضي المحتمة بقيادة فيصؿ الحسيني ,كبذلؾ فإف
الضغط األمريكي عمى المنظمة كاف كبي انر كىائبلن (حمد ,2000 ,ص ,)62فقد اشترطت الكاليات المتحدة

عمى المنظمة أف تككف مشاركتيا ضمف كفد مشترؾ مع األردف كتحت المظمة األردنية ,كأف يمثؿ الكفد
الفمسطيني في المؤتمر شخصيات مف الضفة الغربية كقطاع غزة ,عمى أف ال يضـ الكفد الفمسطيني

شخصيات مف القدس.
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كيبدك أف اعتراؼ المنظمة بقرار األمـ المتحدة ,كخصكصنا بالق ارريف ( )242ك ( )338لـ يدخؿ

المنظمة كطرؼ مساك لبقية األطراؼ في لعبة التسكية ,بؿ لـ تعبر الكاليات المتحدة األمريكية ال مكقفنا كال
ممارسة عما يدؿ عمى مكافأة الفمسطينييف عمى ما قدمكا مف تنازؿ (أبراش ,2001 ,ص.)43

كفي منتصؼ تشريف األكؿ /أكتكبر عاـ (1991ـ) ,كجيت الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد
السكفيتي دعكة مشتركة إلى مؤتمر مدريد لمسبلـ الذم التئـ في الثبلثيف مف الشير نفسو ,دكف مشاركة

مباشرة مف قبؿ منظمة التحرير الفمسطينية التي اختارت األعضاء الفمسطينييف ضمف الكفد األردني

الفمسطيني المشترؾ (بسيسك ,2003 ,ص ,)65ليقدـ الرئيس األمريكي جكرج بكش مبادرتو السممية لتسكية

النزاع العربي  -اإلسرائيمي ,كقد أتت ىذه المبادرة بعد انتياء حرب الخميج الثانية( :عاصفة الصحراء),
كىي المبادرة التي عقد عمى أساسيا مؤتمر مدريد لمسبلـ.

كبذلؾ كجدت المنظمة نفسيا أماـ خيارات صعبة ,فإما التكيؼ مع شركط مدريد ,أك مكاجية خطر

العزلة كشرعيتيا ,كىك ثمف المشاركة الفمسطينية بالمؤتمر الذم قبمتو القيادة الفمسطينية ,كعمى رأسيا

ال ,كرغـ أنو في جكىره شرط( :إسرائيمي) ( الصمادم,
الرئيس الراحؿ "ياسر عرفات" بعد أخذ كرد مطك ن

 ,2008ص ,)207كميما يكف مف أمر ,فإف ىدؼ المنظمة كاف عمى الدكاـ ىك تحرير فمسطيف كاقامة
الدكلة المستقمة كاممة السيادة.

فػ(إسرائيؿ) ىي التي رغبت منذ البداية في استبعاد المنظمة مف لعبة التسكية إلى أف عادت كتفاكضت

معيا س انر في أكسمك ثـ عمنان بعد االعتراؼ المتبادؿ بيف الجانبيف في أكثر مف مكاف ,كبذلؾ تجاكزت

القيادة الفمسطينية الرسمية رفض( :إسرائيؿ) التفاكض معيا ,كمحاكلة( :إسرائيؿ) عمى قصر المقاءات مع

كفدىا في كاشنطف عمى مفاكضيف فمسطينييف مف الضفة الغربية كقطاع غزة فقط ,كتأممت المنظمة أف

تسفر المفاكضات المباشرة مع( :إسرائيؿ) عف تحكؿ المشركع الكطني الفمسطيني إلى كاقع عمى األرض
الفمسطينية مف خبلؿ الحصكؿ عمى دكلة فمسطينية تجسد الحمـ التاريخي الفمسطيني (الصمادم,2008 ,

.)208

كبذلؾ يككف قد فتح الباب أماـ سمسمة متعاقبة مف المفاكضات السياسية كال سيما مفاكضات كاشنطف,
كالمفاكضات السرية المكازية التي جرت في ضكاحي أكسمك عاصمة النركيج لتسفر عف الكصكؿ إلى

اتفاؽ منظمة التحرير الفمسطينية كحككمة( :إسرائيؿ) عمى كثيقة إعبلف المبادئ حكؿ ترتيبات الحككمة
الذاتية االنتقالية التي جرل تكقيعيا مف قبؿ الطرفيف في الثالث عشر مف أيمكؿ /سبتمبر عاـ (1993ـ),

كىي الكثيقة التي شكمت إطا انر عامان ,كمنطمقنا ,لبدء مسيرة المفاكضات المباشرة ,الصعبة كالمريرة ,التي

يحكميا تطمع المنظمة ,نياب نة عف الشعب الفمسطيني ,إلى الكصكؿ إلى حؿ سياسي عادؿ كشامؿ كراسخ

كقابؿ لمحياة (بسيسك ,2003 ,ص)9
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كحكؿ ذلؾ يقكؿ المؤرخ محمد حسنيف ىيكؿ " :أعمـ يقيننا أف المنظمة قدمت في كثير مف المناسبات

تنازالت كبيرة ,ككاف اعتقادىا أنيا ال تقدـ ىذه التنازالت إلى( :إسرائيؿ) ,كانما إلى أطراؼ عربية ,لعؿ

ىذه األطراؼ ترضى كتقتنع ,كمف ثـ تمارس نفكذىا كتضغط .فمـ يكف مف حؽ كثيريف في العالـ العربي

أف يفاجئيـ ذىاب المنظمة إلى الحد الذم ذىبت إليو في اتفاؽ أكسمك؛ فقد جرل دفعيا بقكة طرد ىائمة –
كاف بعض كقكدىا لئلنصاؼ مف أخطاء المنظمة – ككاف مف أثر قكة الطرد أف كصمت المنظمة إلى

مجاؿ قكة الجذب( :اإلسرائيمي) ,كقد تصكرت كتمنى البعض ليا ,أف تككف قادرة عمى الكقكؼ كلك في

بل ليا " (ىيكؿ,1994 ,
الفراغ عمى مسافة ال تتجاكزىا ,لكف مثؿ ذلؾ كاف إنكا نار لقكانيف الطبيعة ,أك تجاى ن

ص ,)10كىذا الرأم يبدك منصفان كمعب انر كاضحان عف ما آلت إليو ظركؼ المنظمة في سياقيا كانجذابيا إلى

اتفاقية أكسمك.

 الذهاب نحو اتفاقية أوسموأتت اتفاقية أكسمك بخطكط عريضة كمتناسب نة مع العنكاف الذم أعطى ليا " :اتفاؽ المبادئ  :غزة

ال " ,كلـ يقدـ أم شرح تفصيمي ألم مف ىذه الخطكط .كبالرغـ مف ذلؾ ,رأل عدد مف
أريحا أك ن
الفمسطينييف أف عددان مف ىذه الخطكط يتناقض تمامان مع أىداؼ الشعب الفمسطيني كما حدد الميثاؽ

الكطني الفمسطيني ,كمع القيـ كالمبادئ الدينية كالقكمية ,بينما رأل البعض اآلخر أف ما تـ إنجازه عبارة

عف خطكة أكلى سيتبعيا خطكات تؤدم إلى استعادة الحقكؽ الفمسطينية (عرفات ,2005 ,ص ,)51:50لتبدأ

بذلؾ مسيرة المفاكضات المباشرة ,الصعبة كالمريرة ,كالتي يحكميا تطمع منظمة التحرير الفمسطينية ,نياب نة

عف الشعب الفمسطيني ,إلى الكصكؿ إلى حؿ سياسي عادؿ كشامؿ كراسخ كقابؿ لمحياة ,لممشكمة

الفمسطينية التي نجمت ,أصبلن ,عف احتبلؿ فمسطيف مف قبؿ الحركة الصييكنية كاقامة دكلة( :إسرائيؿ)
عمى أرض مف أرضيا ,كتشريد شعبيا ,أك إخضاعو لبلحتبلؿ العنصرم االستيطاني اإلحبللي لما يزيد

عمى نصؼ قرف مف الزماف (بسيسك ,2003 ,ص .)10إال أنو ككما كاف متكقعان ,فقد أثار اتفاؽ " إعبلف

المبادئ " الفمسطيني – اإلسرائيمي ,بنصكصو الممتبسة ,ردكد أفعاؿ مختمفة كمتناقضة عمى الساحتيف
الفمسطينية كالعربية ,ككاف تركيز القابميف بو في األساس ,في حيف ركز الرافضكف لو عمى ما أغفمتو

كأرجأتو ىذه المكاد (الشريؼ ,1995 ,ص ,)422:421بؿ إف األمر تعدل ذلؾ ,ليصؿ إلى خبلؼ داخؿ
المنظمة نفسيا ,كاألكثر مف ذلؾ ,فقد اختمفت اآلراء حكؿ آلية كشركط االتفاؽ داخؿ الفصيؿ الكاحد مف

فصائؿ المنظمة.

فقد اعتبر ىاني الحسف عضك المجنة المركزية لحركة( :فتح) ,أف قيادة منظمة التحرير الفمسطينية

أخطأت في فيـ طبيعة تكازف القكل القائـ كاعتبرتو سمبينا لمغاية ,كبنت تحميبلتيا استنادان إلى ذلؾ الخطأ,
كانطبلقان مف قناعتو بككف العامؿ الفمسطيني ىك " :العامؿ الحاسـ " في إطبلؽ التسكية السياسية ,قدر
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ىاني الحسف أف المفاكض الفمسطيني كاف في مقدكره أف يككف " رغـ ضعفو " أقكل مف غيره مف العرب
مف أجؿ تحسيف شركط التفاكض ,ككتب " لك أنا طرحنا رؤيانا كمصالحنا ,كأظيرنا تشددنا أكبر ,كتمسكنا

أكبر بمطالبنا ,لفيمت الكاليات المتحدة أنو بدكف التجاكب مع تمؾ المطالب لف تنطمؽ العممية السياسية

في الشرؽ األكسط ,كلكضعة تصك نار فيو شيء كطني لمفمسطينييف (الشريؼ ,1995 ,ص  ,)412كصحيح أنو
كاف مف الممكف كبمقدكر قيادة المنظمة التشدد كالتمسؾ بالمطالب ,لكال التخمي العربي الذم أكىف مف

قدرات المنظمة المادية كالمعنكية التي تعززىا عمى الصمكد ,كبالتالي عمى قدرت التشدد في المكاقؼ

كالمفاصؿ ,كما أف المنظمة كانت تستقرئ ظيكر قيادة عمى الساحة الفمسطينية متمثمة في اإلسبلمييف
كبخاص وة حركة( :حماس) التي قدمت نفسيا كمنذ نشأتيا كقيادة بديمة عف المنظمة ,كبذلؾ ارتأت المنظمة
في تعنتيا استم ار انر لعزلتيا ,كبالتالي تيميشيا كرفض التعامؿ معيا كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني,
كبخاص وة في ظؿ بعد قيادة المنظمة عف فمسطيف كحدكدىا ,كتعاظـ قدرات حركة( :حماس) اإلسبلمية
كخصكصنا في قطاع غزة.

إال أف بعض فصائؿ المنظمة لـ تكترث لتمؾ األسباب التي دفعت قيادة المنظمة لمذىاب نحك

التسكية ,ففي يكـ التكقيع عمى االتفاؽ في كاشنطف ,أصدرت القيادة المكحدة لمجبيتيف الشعبية
كالديمقراطية ,بعد أف أعمنتا عف انسحاب ممثمي الجبيتيف مف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ,بياننا أشار

إلى أف "ياسر عرفات" أقدـ عمى التكقيع عمى تعيد بكقؼ العمؿ المسمح كالعنؼ كمكاجية كؿ مف يكاصؿ
التصدم لبلحتبلؿ ,بما في ذلؾ كقؼ االنتفاضة الشعبية ,كالتخمي عممينا عف مصير أكثر مف ثبلثة
مبلييف الجئ كمشرد فمسطيني خارج األرض الفمسطينية المحتمة ,كما تعيد في الرسالة الرسمية التي

كقعيا ككجييا إلى رئيس حككمة( :إسرائيؿ) ..بتغيير الميثاؽ الكطني الفمسطيني كفؽ االشتراطات:
(اإلسرائيمية) ,معتب نار البياف أف المكقعيف عمى االتفاؽ قد خرقكا كؿ الجكامع المشتركة كجكىر العمؿ
االئتبلفي الكطني ,كأفرغكا منظمة التحرير الفمسطينية مف مضمكنيا قبؿ أف يحصمكا عمى اعتراؼ:

(إسرائيمي) بمنظمة أخرل ,ىزيمة كىشة كخارجة عف ق اررات اإلجماع الكطني ,كتعتمد عمى تقسيـ الشعب
بيف داخؿ كخارج كبيف سكاف غزة كأريحا مف جية كسكاف بقية الضفة الغربية ,بما في ذلؾ القدس العربية

مف جية أيخرل ( الشريؼ ,1995 ,ص.)423

كىنا يمكف القكؿ :منذ تحكؿ المنظمة نحك خيار التسكية عاش الفكر السياسي الكطني الفمسطيني

حالة مف التخبط ,حيث ارتأت بعض القكل أف في ذلؾ تنازؿ كاضح عف ما كرد في بنكد الميثاؽ الكطني
الفمسطيني الذم صادقت عميو كافت القكل الثكرية المنضكية تحت مظمة منظمة التحرير الفمسطينية,

كالتي ارتأت جميعيا أف الكفاح المسمح كيدؼ استراتيجي ىك الطريؽ الكحيد نحك تحرير كامؿ التراب
الفمسطيني ,كبالتالي فإف التسكية السياسية المتمثمة في " :إعبلف المبادئ " التي انتيجتيا المنظمة ىي

انقضاض صارخ عمى الميثاؽ الكطني لممنظمة ,مما ييدد الكحدة الكطنية ,كيمس بالثكابت الفمسطينية,
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عمى اعتبار أنيا خطكة أكلى عمى درب التنازؿ عف حقكؽ الشعب الفمسطيني في التحرير كالعكدة كالسيادة
كحؽ تقرير المصير.

المطمب الثاني -المقاومة والتسوية في فكر حركة (فتح) كمعبر أبرز عن الوطنية الفمسطينية:
أحدثت نكسة عاـ (1967ـ) فراغان سياسيان ,ىيأ كالدة مرحمة جديدة مف مراحؿ الفكر السياسي

الفمسطيني ,تمثمت بتغيرات جذرية عمى صعيد بنية الكياف السياسي الفمسطيني الذم مثمتو منظمة التحرير

الفمسطينية ,كالخركج مف منطمؽ القيكد الرسمية العربية ,المتمثمة بمفيكـ الكصاية العربية لمدخكؿ في
مفيكـ العمؿ الكفاحي الثكرم ,المبني عمى فكرة النضاؿ القطرم الفمسطيني الذم قد طرح مسبقنا مف قبؿ

حركة( :فتح) (عكده ,2009 ,ص.)63

فقد طرحت حركة( :فتح) شعار الكفاح المسمح ىك الطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيف ,كأنو المسار
الكحيد مع حرب التحرير الشعبية طكيمة األمد بيدؼ استنزاؼ إمكانيات كقدرات العدك العسكرية كالمعنكية

كالسياسية ,بخبلؼ الحرب التقميدية النظامية كالتي لـ تفمح مع( :إسرائيؿ) بعد اليزيمة النكراء في عاـ

(1967ـ ) كذلؾ ترل أف الثكرة كالكفاح المسمح يشكؿ عامؿ تحريض كتستفز الشعكب كاألنظمة العربية
مما يشكؿ عامؿ تكحيد ,كجمع كتراجع لمتناقضات كالخبلفات العربية ,كبالتالي التكحد كجمع األمة تحت

شعار التحرير (أبك زايده ,2006 ,ص ,)19:18إال أف ىذه الرؤية التي طرحتيا حركة( :فتح) أتت متناقضة
مع رؤية الحركات القكمية التي كانت تعج بالساحة الفمسطينية كالعربية في تمؾ المرحمة ,كالتي طرحت

شعار " :الكحدة العربية ىي الطريؽ إلى تحرير فمسطيف".

كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد استمرت قناعة مؤسسي حركة( :فتح) بضركرة انبثاؽ حركة ثكرية شعبية
تتبنى الكفاح المسمح أسمكبنا كحيدان لدحر االحتبلؿ ,فقد كرد في " :بياف حركتنا " أف تحرير فمسطيف كسيمة
الثكرة المسمحة في األرض المحتمة مف فمسطيف ,آخذة بعيف االعتبار أف االحتبلؿ ال يعتمد عمى جيش

نظامي فقط كانما يعتبر " كؿ قادر عمى حمؿ السبلح حتى سف الخمسيف ,جنديان في الميداف " (عدكاف,

 ,2010ص.)185

كنبلحظ بأف حركة( :فتح) تسعى جاىدةن منذ انبثاؽ فكرتيا األكلى إلى القياـ بنشاط مسمح ضد
االحتبلؿ( :اإلسرائيمي) ,كبالتالي فإف العقيدة التي تقكـ عمييا الحركة تنصب جميا في الكفاح المسمح ضد

االحتبلؿ نائي نة بنفسيا عف أم عقيدة أخرل ممكف أف تعيقيا في ضـ كؿ ما تستطيع مف أبناء الشعب
الفمسطيني خبلؿ عممية التحرر.

كلذلؾ فقد رفضت حركة( :فتح) إثارة قضايا الصراع االجتماعي كاأليديكلكجي مف أجؿ تكحيد

الفمسطينييف حكؿ ىدؼ كاحد ىك التحرير ,عمى أساس أف مف يريد أف يحرر أرضو ال ينبغي أف ينجرؼ
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إ لى خبلفات ثانكية ,كرأت الحركة أف التفاكت االجتماعي بيف فئات الشعب الفمسطيني ال يصؿ إلى درجة
التفجر ,ألف االحتبلؿ الصييكني لفمسطيف خفؼ مف حدة الصراع االجتماعي لصالح الصراع الرئيسي
ضد االحتبلؿ ,كما انطمقت الحركة في رؤيتيا لػ(إسرائيؿ) مف كجكد عبلقة كثيقة بينيا كبيف اإلمبريالية

العالمية ,كأف( :إسرائيؿ) لـ تكف لتكجد كتستمر لكال الدعـ اإلمبريالي ليا ,كأف المصالح اإلمبريالية في
المنطقة تعتمد عمى الدكر الذم تقكـ بو (عبد المجيد ,1994 ,ص ,)85:84كلذلؾ فإف الحركة لـ تحدد

استراتيجيتيا العسكرية في كقت كاحد ,فيي تعتبر نفسيا حركة كليست حزبنا ,كالحركة في تطكر مستمر,

فكانت ترل أف الشعب الفمسطيني طميعة األمة العربية في معركة التحرير ,كأف المعركة يجب أف ال

يخكضيا الشعب الفمسطيني منفردان ,كانما ىك الذم يبدأىا كعمى الجماىير العربية أف تسانده كتشاركو ,كأف

حركة فتح كالثكرة الفمسطينية ىي رأس حربة الشعب الفمسطيني ,كىي التي تبدأ الثكرة بعد استكماؿ اإلعداد

المادم كالبشرم ليا (عدكاف ,2010 ,ص.)185
كىذا ما يفسر تبني الرؤية الت كتيكية التي انتيجتيا الحركة في كؿ خطكة جديدة تقكـ بيا في رؤيتيا

لطبيعة المعركة مع االحتبلؿ ,كمف ثـ تعمؿ الحركة عمى تقنيف الفكرة ,كضميا إلى منيجيا بعد نجاعيا

ليتثنى ليا رسـ كتحديد رؤيتيا االستراتيجية.

فمـ يكف ىناؾ أم عقيدة أك فكرة كاضحة لحركة( :فتح) تميزىا عف اآلخريف ,كذلؾ مف منطمؽ أف

الحركة تسعى لضـ كؿ ما تستطيع مف أبناء الشعب الفمسطيني خبلؿ عممية التحرير بغض النظر عف

الفكرة (العقيدة) ,ألف ذلؾ مف التفاصيؿ غير الميمة ,كتعمؿ عمى تفتيت كتشتيت الجيكد الكفاحية مما

اء أكانت عمى
يمثؿ عائقنا أماـ عممية التحرير كىي األىـ .كلذلؾ فقد اتسمت نظرتيا إلى األمكر سك ن
الصعيد السياسي الداخمي أـ الخارجي عمى الساحة الدكلية بالمركنة كالتغيير في المكاقؼ عمى طكؿ
مسيرة الحركة (أبك زايده ,2006 ,ص.)18

كعمى الرغـ مف تبني الحركة نيج الكفاح المسمح كرؤية استراتيجية نحك تحرير كامؿ التراب

الفمسطيني ,إال أف ذلؾ لـ ً
يثف الحركة نحك التحكؿ الفكرم تجاه الحؿ السممي ,فقد اتجيت حركة( :فتح)
نحك اإلدارة األمريكية في محاكلة لفتح حكار معيا ,كىك ما كاف بعد أف امتثمت إلى الشركط األمريكية

الصييكنية القاضية باعتراؼ المنظمة بقرار ( )242ك( ,)338كنبذ الكفاح المسمح ,كأعقب ذلؾ إعبلف

االستقبلؿ في الدكرة ( )19في الجزائر عاـ (1988ـ) ,بينما ازدادت الضغكط الدكلية عمى قيادة حركة:

(فتح) مع ضعؼ عربي عاـ ,كانييار االتحاد السكفيتي كخركج العراؽ مف المعادلة بعد حرب الخميج (أبك
زايده ,2006 ,ص.)22

فقد شيد العاـ (1988ـ) مصادقة المجمس الكطني عمى مبادرة السبلـ الفمسطينية ,كأكد التكجو إلى

حؿ قكامة كجكد دكلتيف عمى أرض فمسطيف ,كأيدت حركة( :فتح) خيار الدكلتيف بعد أف رفعت لفترة طكيمة
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فكرة دكلة فمسطينية ترفض الكجكد( :اإلسرائيمي) ,كأدت العديد مف العكامؿ إلى التحرؾ بعيدنا عف اإليماف

الذم دعـ فكرة دحر( :إسرائيؿ) كالقائـ عمى االستناد إلى الكفاح المسمح ,كأدركت الحركة ضركرة قبكؿ
حؿ سياسي قائـ عمى أساس إقامة سمطة فمسطينية عمى جزء مف فمسطيف التاريخية (ياسيف,2005 ,

لخص البياف الذم قرأه " ياسر عرفات " في المؤتمر الصحفي الذم عقد في يكـ  14كانكف
ص ,)42فقد ٌ
أكؿ /ديسمبر عاـ (1988ـ) ,حجـ الضغط الدكلي كالتخمي العربي عمى القيادة الفمسطينية ,كمما جاء
فيو " :إف رغبتنا في السبلـ استراتيجية كليس تكتيكنا ,إننا مصممكف عمى تحقيؽ السبلـ ميما كانت

النتائج ,إف تقرير المصير بالنسبة لمفمسطينييف يعني البقاء ,كاف البقاء الفمسطيني ال ييدد البقاء:
(اإلسرائيمي) ,إف إقامة الدكلة تعني الخبلص لمشعب الفمسطيني كالسبلـ لمفمسطينييف ك(اإلسرائيمييف)
"(أبراش ,2001 ,ص ,)31كتمثٌمت أكلى ثمار ىذه الدعكة في البرنامج الكطني المرحمي لمنظمة التحرير,

حيث تجسدت نقطة التحكؿ الجذرية في الساحة الفمسطينية ,في الفكر كما في الممارسة ,كافتتحت المرحمة

التي ما تزاؿ قائمة إلى اآلف ,كانتقمت إلى العمف المطالبة بإقامة سمطة الشعب الفمسطيني عمى أم جزء

يتحرر مف فمسطيف دكف رىف إقامتيا بتحرير فمسطيف بكامميا (ياسيف ,2005 ,ص .)43ككاف ليا ذلؾ ,فقد

أتى ميبلد السمطة الكطنية الفمسطينية في العاـ (1994ـ) " ,بمكجب اتفاقية أكسمك " عاـ (1993ـ),
ليمثؿ ىذا الميبلد لحظة الذركة في مأزؽ العمؿ السياسي الفمسطيني.

كحكؿ ذلؾ يقكؿ الدكتكر عبد اإللو بمقزيز " :ربما انتبو ياسر عرفات متأخ نار بعد ست سنكات عجاؼ

مف تجربة السمطة كالتفاكض إلى عقـ الرىاف عمى تسكية سياسية مع( :إسرائيؿ) ,كالى أف السمطة لـ تعد

نكاة الدكلة كما ظف .كمع أنو أدل دك نار اعتراضيان ممي ناز عمى إمبلءات اإلدارة األمريكية ك(إسرائيؿ) في
مفاكضات الكضع الدائـ في كامب ديفيد ( )2تمكز /يكليك عاـ (2000ـ) ,فرفض التفريط بأم حؽ

فمسطيني في العكدة كالقدس ,مثمما رفض بعدىا أم صداـ مع المقاكمة أك حتى إدانتيا؛ كمع أف العبلقة

استقامت نسبينا بيف السمطة كالمقاكمة منذ صيؼ العاـ (2000ـ) كالى حيف رحيؿ ياسر عرفات ؛ كمع أف

حركة( :فتح) عادت إلى تقاليدىا الثكرية فدخمت إلى ساحة المقاكمة مف خبلؿ كتائب شيداء األقصى إال
أف شيئان كثي انر لـ يتغير في مشيد األزمة الحادة التي ألمت بالمشركع الكطني الفمسطيني ,فقد ظ ٌؿ في نفؽ
بل
خيار التسكية كاالعتراؼ بحدكد الكطف الصغير في الضفة كالقطاع ,كفي نفؽ سمطة لـ تزد إال تآك ن
كخاصة منذ االجتياح (اإلسرائيمي) لمضفة ,كتدمير مؤسسات السمطة بدءنا مف ربيع العاـ (2002ـ)"

(بمقزيز ,2006 ,ص.)56

التحكؿ في اختيار أشكاؿ المقاكمة بالقكؿ " :إف حركة( :فتح) أدركت أف
كعميو فقد عبر يكنس عمرك عف
ٌ
الكفاح المسمح أصبح في الكقت الراىف ييكاجو برادات فعؿ عنيفة غير متكازنة مف قبؿ االحتبلؿ الصييكني,
فالرصاصة تقابؿ بالطيراف كالمدفع ,كالمشكمة األكبر أف العالـ أصبح ينادم أف مف حؽ( :إسرائيؿ) أف تدافع عف

نفسيا دفاعان شرعيان ,كمف ىنا كاف البد أف يستخدـ الفمسطينيكف الذكاء في النضاؿ ,فالمقاكمة ىي مف أىـ
المرتكزات كالمبادئ التي انطمقت مف أجميا الحركة ,كبالتالي فإف المقاكمة في فكر الحركة ليا أساليب كأشكاؿ
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مختمفة ,فحينما انطمقت الحركة استخدمت الكفاح المسمح ,ثـ تحكلت لمكفاح السياسي ,ثـ ذىبت باتجاه
االنتفاضة الشعبية ,ثـ تحكلت إلى المقاكمة الشعبية ,كاليكـ الحركة تنادم بالمقاكمة الشعبية السممية ,كعميو فإف
الحركة خاضت كؿ أشكاؿ المقاكمة ضد االحتبلؿ ,فيي تختار أسمكب كشكؿ المقاكمة حسب الظركؼ
كالمعطيات التي تفرضيا المرحمة ,فالمقاكمة ىي الخيار االستراتيجي لمحركة ,أما التكتيكي فيك يكمف في اختيار

شكؿ المقاكمة ,كنرل اليكـ تأثير المقاكمة الدبمكماسية كازعاجيا لبلحتبلؿ الصييكني ,مف خبلؿ إطبلؽ
مصطمح( :اإلرىابي الدبمكماسي) عمى الرئيس " محمكد عباس " ,كىك مصطمح لـ يشيده تاريخ السياسة في
العالـ منذ أقد العصكر إلى يكمنا ىذا " (عمرك ,2017 ,اتصاؿ شخصي).

كىكذا يتضح أف نشأة حركة( :فتح) جاءت في إطار التأكيد عمى استقبللية القرار الكطني الفمسطيني,

خاصة في ظؿ محاكالت بعض األنظمة العربية فرض الكصاية عمى الشعب الفمسطيني ,حيث أكدت
الحركة في منطمقاتيا كمحدداتيا عمى الشخصية الكطنية الفمسطينية ,كعمى تحرير فمسطيف مف المشركع

الصييكني ,كاقامة دكلة مستقمة عمى كامؿ التراب الكطني الفمسطيني ,عبر الكفاح المسمح الذم أكدت

عميو الحركة مف أجؿ تغيير الكاقع الصعب الذم يعيشو الشعب الفمسطيني .إال أف التحكالت كالمتغيرات

الدكلية كاإلقميمية التي عصفت بحركة( :فتح) أدت إلى تراجع في األىداؼ كالمرتكزات التي انطمقت مف

أجميا الحركة ,فقد دفع التخمي العربي عف القيادة الفمسطينية التي كانت تمثميا حركة( :فتح) إلى تسميـ
الحركة باألمر الكاقع كاإلذعاف إلى إمبلءات اإلرادة الدكلية بإقامة سمطة فمسطينية ,لينحصر الحمـ

الفمسطيني بعد ذلؾ إلى إقامة دكلة فمسطينية عمى األراضي التي ايحتمت عاـ (1967ـ) استنادنا إلى قرار
التقسيـ( )181الذم أقرتو األمـ المتحدة عاـ (1947ـ) ,كالذم لـ يقبؿ بو العرب كال الفمسطينيكف في
حينو ,ليشكؿ بذلؾ تراجع حقيقي في سقؼ الحقكؽ كالمطالب الكطنية الفمسطينية.

المطمب الثالث -المقاومة والتسوية في فكر التيارات القومية واليسارية داخل المنظمة:
كاف ميثاؽ الفصائؿ الفمسطينية المنخرطة في منظمة التحرير الفمسطينية ,منذ نشأتيا األكلى ينص

عمى تحرير كامؿ التراب الفمسطيني ,كترل في الكفاح المسمٌح األسمكب الكحيد الذم بمقدكره أف يحقؽ

الحمـ لمشعب الفمسطيني مف أجؿ نيؿ استقبللو كانتزاع حقو في تقرير مصيره ,كلكف بعد عقكد مف الكفاح

المسمح ضد االحتبلؿ الصييكني ,انتيى األ مر بالمطالبة بإقامة سمطة كطنية فمسطينية عمى أجزاء مف
الضفة الغربية كقطاع غزة ,مستخدمة بذلؾ اسمكب المفاكضات كالحكار لمكصكؿ إلى غاياتيا ,لتبدأ بذلؾ
جكالت الحكار بيف الجانبيف ,كيتمخض عف جكالتيا مراحؿ ,كؿ مرحمة تييئ إلى مرحمة أيخرل ,راسمة

بذلؾ فرقان شاسعان لصكرة الحركات بيف البدايات كما ىي عميو اليكـ.
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أو ًق -المقاومة والتسوية في فكر التيار القومي الفمسطيني:
يعتبر التيار القكمي الفمسطيني نفسو جزءان مف الثكرة العربية فكريان كمسمكيان ,حيث يرل أنو بمثابة

الحشد الطميعي المتقدـ في معركة التحرر ضد الصييكنية ,التي تيدؼ إلى احتبلؿ األرض العربية,

ففمسطيف جزء ال يتج أز مف األرض العربية ,كبالتالي كجكب الدفاع عنيا ىك حؽ كفرض عمى كؿ عربي.

كشبت كذلؾ ,كاغتنى مع الزمف
فقد نشأت القضية الفمسطينية منذ ميبلدىا ,قضية قكمية عربيةٌ ,
مضمكنيا القكمي التحررم سكاء داخؿ الحركة الكطنية الفمسطينية ,كتياراتيا السياسية القكمية عمى و
نحك

خاص ,أك في إطار حركة التحرر الكطني العربية التي أفردت لمقضية مكقعنا مركزينا في خياراتيا
السياسية ,كما في أكلكياتيا البرنامجية (بمقزيز.)602 ,2000 ,

كلذلؾ قد نظرت حركة القكمييف العرب إلى( :إسرائيؿ) عمى أنيا العائؽ الرئيس أماـ إمكانية تحقيؽ

الكحدة العربية ,كاعتبرت صراع العرب مع( :إسرائيؿ) كامتداد لصراع تاريخي ,كانطمقت مف أف ىذا

تميزت الحركة بأنيا أكثر حركات التحرر العربية
الصراع ال يمكف أف ينتيي إال بنياية أحد طرفيو ,فقد ٌ
تقديسان لفكرة القكمية العربية كنزكعيا إلى إحاطة األمة العربية بيالة مف التمجيد كالتبجيؿ باعتبارىا مصدر

تميزت بإعطاء أكلكية قصكل
كؿ إلياـ ,كبالتالي كاف تعبيرىا عف الرفض :لػ(إسرائيؿ) أكثر حدة ,كما ٌ
لمخطر (اإلسرائيمي) حيث رفضت اعتباره مجرد أداة لبلستعمار في المنطقة ,مؤكدة أف ظاىرة االستعمار

ىي إلى زكاؿ قريب ,بينما( :إسرائيؿ) ىي الخطر األساسي كالعدك األكبر لؤلمة العربية (عبد المجيد,

 ,1994ص .)82

بالتالي فقد أدركت الحركات القكمية الفمسطينية مبك نار مف خبلؿ فيميا القكمي ,كتنظيميا القكمي

كأرضيتيا الفكرية التي ىي عقيدة حزب البعث العربي االشتراكي ,أف طبيعة الصراع مع العدك الصييكني,
طبيعة مصيرية كحضارية ,كأنيا لف تككف صراعان عمى الحدكد أك عمى مساحة مف األرض ,أك لفترة زمنية
مارقة ,كأكدت عمى حتمية المكاجية معو ,كأف النضاؿ الشعبي المسمح ىك السبيؿ الناجح لئلعداد ليذه

المكاجية المصيرية ,كأف ىذا اإلعداد كىذه المكاجية البد أف تتسع لمساحة الكطف العربي ,كتغطي مبلييف

العرب (إسماعيؿ ,2000 ,ص.)584

كفي ىذا اإلطار نزعت الحركة إلى إعطاء الصراع العربي  -اإلسرائيمي بعدان أكسع ال يقتصر عمى:

(إسرائيؿ) ,كانما يشمؿ أيضنا الييكدية العالمية ,فطالما أف الحركة أدركت أف( :إسرائيؿ) باعتبارىا الخطر

الرئيس الذم ييدد األمة العربية كيحكؿ دكف كحدتيا ,كرأت المعركة معيا معركة كجكد ,فالقضاء عمى ىذا
الخطر لدييا ال يتـ إال بالثأر مف الييكد أينما كجدكا حيث ال مجاؿ لمتعايش معيـ ,كال إمكانية لمتمييز بيف

الصييكنية كالييكدية ,كمعنى ذلؾ أف الحركة كحدت بيف " :الييكدية كالصييكنية كاسرائيؿ " ,كرأت أف

مشرؼ داخؿ فمسطيف كخارجيا,
الييكدية ليست دينان كبقية األدياف ,كانما رابطة متعصبة ذات تاريخ غير ٌ
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بل منظمنا لغزك فمسطيف كما
ألنيا الرديؼ لمصييكنية التي ال تتجاكز ككنيا الييكدية ,كقد أضحت عم ن

يجاكرىا (عبد المجيد ,1994 ,ص.)82

كعميو فعندما يككف الصراع مصيريان كحضاريان ,فإف ذلؾ يعني أنو صراع مستمر كطكيؿ ,كال بد أف

يتناكؿ مختمؼ جكانب التطكر القكمي خبلؿ مرحمة المكاجية ,كبالتالي فإف عركبة الثكرة الفمسطينية ىي
أساس قكتيا كتفاؤليا كأساس نجاحيا ,فاألمة العربية ىي مصدر القكة األساسية لمثكرة الفمسطينية ,كمف
ىذا المنطمؽ رفض التيار القكمي الفمسطيني كفي مقدمتو جبية التحرير العربية ,التسكيات السممية التي

ركج ليا مبك نار ,كمازالت ىي مقكد السير باتجاه حؿ القضية الفمسطينية ,كرفضت ىذه التسكيات ,ألنيا

بالضركرة تخدـ الكياف الصييكني (إسماعيؿ ,2000 ,ص.)585

كأكدت جبية التحرير العربية عمى أنيا تخكض العمؿ الفدائي تحت راية العقيدة العربية الثكرية,

كبتنظيـ قكمي يضـ مقاتميف عربان مف جميع أطراؼ الكطف العربي ,كأكدت عمى الترابط بيف تحرير

فمسطيف كالكحدة العربية ,كقالت إف القكل المعادية لمثكرة العربية تحاكؿ حصر الثكرة الفمسطينية في
نطاقيا القطرم ,كقطع شرياف الحياة الذم يصميا بمنابع القكة العربية .كانطبلقنا مف ىذا التصكر نفذت

الجبية العديد مف العمميات العسكرية الناجحة ,حيث بمغ عدد العمميات التي نفذتيا قكات الجبية في الفترة

الكاقعة بيف عاـ (1969ـ) كحتى عاـ (1970ـ) حكالي ( )225عمميةن ,كاشتركت مع منظمات فمسطينية
أيخرل في تنفيذ عمميات عسكرية فدائية داخؿ األرض المحتمة (أبك كريـ ,2016 ,ص.)83

إال أف ىزيمة حزيراف /يكنيك عاـ (1967ـ) ,أدت إلى مكافقة الحككمات العربية المجاكرة لفمسطيف

كالتي سميت بدكؿ الطكؽ ,كىي مصر كاألردف كلبناف ,عمى قرار مجمس األمف الدكلي رقـ( ,)242كبعد
حرب تشريف األكؿ /أكتكبر عاـ (1973ـ) ,كافؽ النظاـ السكرم عمى القرار ( )338الذم يتضمف

المكافقة عمى القرار ( ,)242كبيذه المكافقة حصؿ التغيير الجكىرم األكؿ في المكقؼ العربي الرسمي ,إذ
أصبح اليدؼ المعمف ليذه الدكؿ ىك إعادة ما كانت عميو األكضاع قبؿ  5حزيراف /يكنيك عاـ (1967ـ),
أم ما يسمى في حينو إزالة أثار العدكاف "النكسة" عاـ (1967ـ) ,كفي تشريف الثاني /نكفمبر عاـ

(1988ـ) ,أيعمنت الدكلة الفمسطينية في المجمس الكطني الفمسطيني ,كالتي تشمؿ أراضي الضفة الغربية
كمدينة القدس كقطاع غزة ,كاعترفت منظمة التحرير الفمسطينية بقرار مجمس األمف ( ,)242فأصبح
المكقؼ الرسمي كالقانكني لممنظمة نفس المكقؼ الرسمي كالقانكني لدكؿ الطكؽ العربية أك دكؿ الجكار

(إسماعيؿ ,2000 ,ص.)589

كتماشيان مع الظركؼ التي أحاطت بالقضية الفمسطينية يقكؿ عضك المكتب السياسي لجبية التحرير

الفمسطينية عدناف غريب " :نحف نناضؿ كنقاتؿ مف أجؿ تحرير فمسطيف ,بكؿ األشكاؿ التي يمكف  -مف

خبلليا -أف تكصمنا إلى انتزاع حقكقنا ,كىذا فيمنا االستراتيجي لممقاكمة ,أما التكتيكي فيك يرتبط
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بالمراحؿ التي يتـ فييا اختيار أشكاؿ كنيج المقاكمة ,كىذه تتطمب كضع استراتيجية فمسطينية تمكننا مف
استغبلؿ كؿ اإلمكانيات بشكؿ مكحد ,كبالتالي تنفيذ خطة استراتيجية مكحدة ,تمكننا مف اتخاذ ق اررنا سكاء

بالحرب أـ السمـ مع االحتبلؿ الصييكني (غريب ,2017 ,مقابمة).

كىنا يمكف القكؿ :إ ف حالة التردم كالتراجع في األنظمة العربية أدل بالتيار القكمي الفمسطيني إلى
التراجع في سقؼ الطمكح مف تحرير األرض الفمسطينية التي ياحتمت عاـ (1948ـ) ,إلى استعادة األرض

التي ايحتمت عاـ (1967ـ ) ,فالتيار القكمي الفمسطيني الذم كاف يرل في القضية الفمسطينية ىي صراع
صييكني  -عربي بكؿ ما تحممو الكممة مف معاني ,بات يشعر بالتخمي مف الدكؿ العربية التي سارت في
طريؽ التسكية السممية مبررة مكقفيا بالكاقعية كالمركنة في فيـ المستجدات السياسية عمى الساحة العربية

كالدكلية .ذاىبنا بذلؾ إلى الرؤية ذاتيا التي ذىبت بيا المنظمة ,ممتقينا مع حركة( :فتح) ,كبالتالي مع

تراجع الدعـ العربي لمقضية الفمسطينية تراجع التيار القكمي الفمسطيني لينحصر كجكده داخؿ إطار

منظمة التحرير الفمسطينية ,كيندمج معيا في برنامجيا السياسي كرؤيتيا لحؿ القضية الفمسطينية ,كعميو
فقد تراجع الفكر القكمي لدل التيارات القكمية الفمسطينية التي رأت بأف القضية الفمسطينية ىي جزء ال

يتج أز مف اليـ العربي التي تشترؾ معو في القرار كالمصير لصالح الفكرة الكطنية التي ترل في الشعب
الفمسطيني الحؽ في السيادة كاستقبللية القرار ,كىك رأس الطميعة في الذكد كالدفاع عف فمسطيف.
ثانياً -المقاومة والتسوية في فكر التيار اليساري الفمسطيني:
يعيش الشعب العربي الفمسطيني منذ أف بدأ يكاجو الغزك الصييكني في بدايات ىذا القرف ,كبشكؿ

خاص منذ أف كعى كعد بمفكر كادراؾ خطكرتو في مرحمة متكاصمة لمتحرر الكطني يكاجو فييا االستعمار
اإلجبلئي االستيطاني الصييكني المدعكـ مف أطراؼ متعددة استعمارية كامبريالية تغيرت مكاقعيا كأىميتيا

في دعـ المشركع الصييكني في البداية كدكلة( :إسرائيؿ) بعد تأسيسيا ,فكاف االستعمار البريطاني تارة
كالدعـ االقتصادم كالمالي األلماني الغربي تارة أيخرل ,كتحالؼ بريطانيا كفرنسا العسكرم مع( :إسرائيؿ)

في تارة ثالثة ,بينما ظمت الكاليات المتحدة تحتؿ مكقع الحميؼ األكؿ لمصييكنية منذ بداية األربعينيات

حتى اآلف ,لتصؿ عبلقاتيا مع دكلة( :إسرائيؿ) إلى مستكل التحالؼ االستراتيجي الذم يشكؿ األساس في
إعطاء( :إسرائيؿ) كؿ مقكمات القكة التي تمكنيا مف المحافظة عمى تفكقيا الكاسح عمى العرب مجتمعيف

(مجدالكم ,2000 ,ص .)540:539فدعـ الدكؿ االستعمارية لبلحتبلؿ الصييكني لؤلرض الفمسطينية إنما
يأتي في نطاؽ خدمة مصالحيا كبسط سيطرتيا العسكرية كالفكرية عمى األمة العربية كزرع نكاة تككف

بمثابة قاعدة مركزية ليا تحقؽ  -مف خبلليا  -مآربيا اإلمبريالية االستعمارية.

كبالتالي فقد اعتنؽ التيار اليسارم الفمسطيني المتمثؿ في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف كالجبية

الديمقراطية لتحرير فمسطيف الفكر الماركسي باعتباره منيجان ككنيان شامبلن ,كيرل فيو أنو انقبلبان عميقان في
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الفكر التقدمي لئلنسانية ,فالفكر الماركسي ليس مرتبطنا بيذا البمد أك ذاؾ ,أك في حقبة زمنية معينة ,كما
أف التيار اليسارم الفمسطيني يرل أف التحكالت الكبرل التي شممت جميع مككنات ىذا العالـ  -انعكست

بشكؿ مباشر كحاد  -عمى مصير القضية الفمسطينية ,لذلؾ يرل التيار اليسارم أف الصراع مع

الصييكنية مرتبط بالصراع مع اإلمبريالية العالمية ,كعميو فإف فكر الصراع مع االحتبلؿ الصييكني يأخذ

الطابع األممي في النيج كالممارسة كآليات الدفاع كالمقاكمة ضد المشركع اإلمبريالي االستعمارم لممنطقة

العربية عمى اعتبار أنو صراع طبقي بيف الرأسمالية كاالشتراكية.

فقد رفض التيار اليسارم الفمسطيني الفصؿ بيف النضاؿ الكطني كالنضاؿ االجتماعي كليس فقط عمى

الصعيد الفمسطيني ,كلكف أيضان – كىك األىـ – عمى الصعيد العربي ,فقد طرح ضركرة أف تكاكب الثكرة
االجتماعية الثكرة الكطنية التحررية ,كأف تقكد الطبقات الثكرية كخاصة العماؿ كالفبلحيف الثكرة في مرحمة

التحرر الكطني ,كانطمؽ ىذا المكقؼ مف إدراؾ معيف لمكجكد( :اإلسرائيمي) يعتبره تعبي نار عف تحالؼ

مصمحي استراتيجي بيف الرأسمالية كالييكدية كالقكل االستعمارية مف جانب بعض الطبقات كالقكل المحمية
في المنطقة مف جانب آخر ,كبالتالي فالتصدم ليذا الخطر المتشعب األطراؼ ال يمكف أف يتـ بدكف

البحث عف التناقضات الحقيقية داخؿ الصؼ العربي ,كالتصدم لمقكل العربية التي تقؼ عائقان أماـ الثكرة,
كالتي تتناقض مصالحيا مع مصالح الجماىير كتطمعاتيا نحك التحرر (عبد المجيد ,1994 ,ص.)85

كبناء عمى ىذا ,فقد حكـ التيار اليسارم الفمسطيني عمى حركة المقاكمة كالتي تقكدىا حركة( :فتح)
ن
كمنظمة التحرير الفمسطينية بالعجز كالقصكر عف مكاجية التحديات الصييكنية ,كاإلمبريالية ,كالرجعية في

المنطقة ,كذلؾ لييمنة البيركقراطية عمى قيادة المنظمة ( أحمد ,2010 ,ص.)224

كما أف طبيعة الصراع باعتباره صراعنا مع( :إسرائيؿ) كاإلمبريالية في الكقت نفسو ,كانت تفترض مف

منظكر ىذا التيار ضركرة مكاجية المصالح اإلمبريالية في الكطف العربي كالتي ترتبط بيا الطبقات

الرجعية ,كىذا النكع مف الصراع طبقي بالضركرة ,ألف اإلمبريالية تسعى لمسيطرة عمى المنطقة مف خبلؿ
تحالفيا مع ىذه الطبقات مستثمرة عجز أنظمة رأسمالية الدكلة عف شف نضاؿ حازـ كمتماسؾ ضد
اإلمبريالية ,كمف ىنا ال بد لمصراع أف يضع الطبقات التي مف مصمحتيا النضاؿ الكطني في مكاجية

الطبقات التي مف مصمحتيا التحالؼ مع اإلمبريالية (عبد المجيد ,1994 ,ص.)85

كعمى الرغـ مف نظرة التيار اليسارم الماركسي الفمسطيني المتمثؿ في الجبية الشعبية كالجبية

الديمقراطية لطبقية الصراع مع االحتبلؿ الصييكني إال أنو كاف لكؿ منيما منيجو الخاص في التعبير
عف أسمكب المقاكمة كآليات التسكية مع االحتبلؿ الصييكني عؿ نحك مختمؼ.

128

-1

المقاومة والتسوية في فكر الجبهة الشعبية لتحرير فمسطين:
تعتبر الجبية الشعبية التنظيـ األكؿ الذم تبنى الماركسية  -المينينية كالذم مارس الكفاح المسمح في

الثكرة الفمسطينية المعاصرة ,األمر الذم أعطاىا مكانة مميزة في الساحة الفمسطينية كفي الساحتيف العربية

كالدكلية إلى حد ما (أحمد ,2010 ,ص.)395

فقد أدل تحكؿ الجبية الشعبية إلى حزب ماركسي – لينيني ,كانطبلقيا مف األيديكلكجيا الماركسية إلى

محاكلة الجبية تطبيؽ المفاىيـ الماركسية كالمينينية عمى الصراع العربي – اإلسرائيمي بشكؿ عاـ ,كالقضية
الفمسطينية بشكؿ خاص ,بخاص وة تطبيؽ مفاىيـ الصراع الطبقي ,كالصراع العالمي ضد "اإلمبريالية

العالمية" ,كما لعبت تمؾ األيديكلكجيا دك انر ميمان في إدارة الجبية لعبلقاتيا مع الدكؿ العربية كالقكل
االجتماعية كالطبقية داخؿ المجتمعات العربية ,كتصنيؼ األصدقاء كاألعداء كفقان لبلنتماء الطبقي,

كتكسيع مفيكـ أعداء الشعب الفمسطيني كالثكرة الفمسطينية لتشمؿ ثبلثي " :الصييكنية كاإلمبريالية

كالرجعية العربية " (فرحات ,2005 ,ص.)131

كلذلؾ فقد اعتبرت الجبية أف تحرير فمسطيف ىك عممية طكيمة ,ستشؽ طريقيا مع نمك الثكرة,

كبالتالي فإف عممية تحرير فمسطيف لف تتـ في ظؿ الصكرة العربية القاتمة ,بؿ إف عممية تحرير فمسطيف
ستأتي تتكيجنا لعممية تكحيد كتغيير جذرم تشمؿ المنطقة العربية المحيطة :بػ(إسرائيؿ) بشكؿ خاص,
المكحد ,كفمسطيف
كبالتالي ستككف فمسطيف المحررة مف الصييكنية كاإلمبريالية جزءنا مف المجتمع العربي
ٌ
المحررة لف تككف إال ماركسية – لينينية ,في ظؿ حزب ماركسي لينيني تقكده الجبية الشعبية (أحمد,

 ,2010ص.)227

كبمعنى آخر ,تتبنى الجبية مفيكمنا كاسعنا لمصراع ,حيث ترل أف التناقض األساسي في المنطقة ىك

تناقض بيف " :إسرائيؿ كالصييكنية كاإلمبريالية " كالقكل الرجعية المحمية مف ناحية ,كالدكؿ العربية
التقدمية كالجماىير العربية مف ناحية أخرل .كمف ثـ ترفض الجبية طرح الصرع باعتباره صراعنا

فمسطينيان -إسرائيميان ,حيث ترل أف الثكرة أك حركة التحرر الفمسطينية ىي ش اررة الثكرة العربية ضد

اإلمبريالية ,كأف ىذا الترابط العضكم بيف الثكرة الفمسطينية كالثكرة العربية ال يستند إلى شعارات قكمية

بقدر ما يستند إلى الكاقع المكضكعي لمصراع ذاتو .كمف ثـ  ,فإف المرحمة التالية كالمنطقية لتطكر
الصراع ىي التحاـ الثكرة الفمسطينية بالثكرة العربية ,ثـ كحدة حركة التحرير الكطني العربي ,ثـ كحدة إدارة

الثكرة مف خبلؿ جيش التحرير العربي الذم ستقكده الثكرة العربية كانتياء بكحدة المنطقة (فرحات,2005 ,

ص.)132:131

كفي ىذا المناخ ,كانت الجبية الشعبية مف أبرز الفصائؿ التي تفاعمت مع ىذا الحراؾ الثكرم العالمي
القكمي العربي؛ حيث شكمت نمكذجان خاصان في إطار الفكر السياسي الفمسطيني لحركات المقاكمة
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الفمسطينية ,مف خبلؿ تبنييا لمفكر الماركسي ,كارتباط رؤيتيا كمنطمقاتيا السياسية بأدكات كمنيج ىذا
الفكر .كاعتبرت الجبية الكفاح المسمح األداة الرئيسة لمتحرير؛ حيث سيطرت عمييا عقيدة القكة كالقتاؿ,
في مكاجية الخطر الصييكني ,كىذا ما يتضح مف منطمقاتيا النضالية التي أعمنتيا في بيانيا السياسي

األكؿ (الفقعاكم ,2011 ,ص.)62

كلذلؾ فإف الجبية الشعبية ترل أف البداية تتمثؿ في ضركرة اعتماد الشعب الفمسطيني عمى نفسو في

معركة التحرير ,كابراز الدكر الكفاحي الفمسطيني كفؽ استراتيجية عمؿ مكحد تبمكر كتحدد ىذا الدكر ,بما
تقتضيو مرحمة التحرر الكطني التي يمر بيا الشعب الفمسطيني ,كالتي تتطمب تحالفنا كطنينا " تضع فيو

كؿ فئات شعبنا طاقاتيا ,كتصب في درب الثكرة مجيكداتيا " ,كعميو كجيت بيانيا األكؿ دعكة مفتكحة
إلى جميع القكل كالفئات الفمسطينية لبلتحاد في عمؿ ثكرم قكمي ,لبمكغ كحدة كطنية متينة بيف جميع

تبنت الجبية معنى محددنا لمكحدة الكطنية
فصائؿ الكفاح المسمح الفمسطيني (الفقعاكم ,2011 ,ص .)38كقد ٌ
كلمتعبئة الثكرية لمقكل الكطنية الفمسطينية ضد اإلمبريالية ,لتشمؿ القكل التقدمية فقط كالحيمكلة دكف نفاذ

القيادات التقميدية كالبرجكازية الكبيرة كالرجعية داخؿ صفكؼ الثكرة خكفان مف ضرب الثكرة ,كتشمؿ القكل
التقدمية العماؿ كالفبلحيف كالبرجكازية الصغيرة ,عمى أف يتـ حشد كتعبئة العماؿ كالفبلحيف في تنظيـ

الرسمالية كالرجعية العربية عدكنا مباش نار
مسمح باالشتراكية العممية (فرحات ,2005 ,ص .)132فيي ترل أف أ

كطبيعينا لحركة التحرر العربي ,الرتباطيا الكثيؽ كالمباشر باالستعمار.

فالجبية تعتبر أف الطبقة العاممة كحدىا ىي القادرة عمى قيادة الجماىير نحك االنتصار ,كتشكيؿ قيادة

الطبقة العاممة الفمسطينية كالعربية لمتحرير أىـ مرتكزات الجبية الشعبية ,لكف ذلؾ ال يعني  -في نظرىا-
الخمط بيف مرحمة التحرر كمرحمة البناء االشتراكي ,كال يعني إىماؿ التحالؼ الطبقي العريض الذم يضـ
-إلى -جانب العماؿ كالفبلحيف البرجكازية الصغيرة ,كقطاعات مف البرجكازية الكطنية (أحمد,2010 ,

ص.)216

كترل الجبية أنو " ال يمكف أف تككف ىناؾ ثكرة دكف نظرية ثكرية " ,لذلؾ فيي تركز عمى الفكر

السياسي كالرؤية الكاضحة لمعدك كلقكل الثكرة كعمى أساسيا يتـ كضع استراتيجية المعركة (صالح,2003 ,

ص ,)397كالنظرية الثكرية التي تستند عمييا الجبية بشكؿ عممي كثكرم ىك تبنييا لمنظرية الماركسية

كحد فكرىا كرؤيتيا لممعركة ,كم ٌكنيا مف
المينينية كخط استراتيجي أساسي لبناء الحزب الثكرم ,كالذم ٌ
تعبئة الجماىير (أحمد ,2010 ,ص.)209

كىنا يمكف القكؿ :إف الجبية الشعبية باعتناقيا الفكر الماركسي نظرت إلى الصراع الفمسطيني-
الصييكني عمى اعتبار أنو صراع طبقي بيف الرأسمالية كاالشتراكية ,كبالتالي فإف الصراع ال يقتصر -
في جكىره  -عمى الشعب الفمسطيني بؿ إنو يشمؿ التراث الفكرم لؤلمة العربية كاإلنسانية جمعاء ,كأف
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محاربتو ال تقتصر فقط عمى األرض الفمسطينية كانما كجكب محاربة الصياينة أينما كجدكا ,كعميو فإف
الجبية الشعبية بفكرىا كفيميا األممي لطبيعة الصراع مع االحتبلؿ الصييكني قد سعت جاىدة إلى نقؿ

الصراع مف الداخؿ إلى خارج األراضي الفمسطينية.

فقد اشتيرت الجبية الشعبية بالعمميات الخارجية ,كخاصة خطؼ الطائرات ,بدعكل نقؿ المعركة مع:
(إسرائيؿ) إلى المسرح الدكلي ,ذلؾ أف شعار الجبية ىك " ضرب العدك أينما كاف " ,فقد رأت الجبية أف
عمميات االختطاؼ ستمكف الثكرة مف إيصاؿ حركة المقاكمة الفمسطينية إلى الرأم العاـ العالمي بالرغـ

مف الحصار( :اإلسرائيمي) ,الذم يحاكؿ دائمنا تصكير المقاكمة عمى أنيا حركة فردية ,بدكف نتائج في

أغمب األحياف (أحمد ,2010 ,ص.)432

كفيما يتعمؽ بأدكات الصراع  ,تؤكد الجبية أف تحرير فمسطيف لف يتـ إال باستخداـ العنؼ الثكرم

كممارسة كافة أشكاؿ النضاؿ كفي المقدمة منيا الكفاح المسمح باعتباره أرقى أشكاؿ النضاؿ ,غير أف

الجبية تستدرؾ الفجكة العسكرية كالتكنكلكجية بيف( :إسرائيؿ) كالشعب الفمسطيني – كىك ما يجعؿ الحرب

التقميدية السريعة في صالح( :إسرائيؿ) – بالتأكيد عمى أسمكب " حرب العصابات " باعتباره األداة العممية
لممقاكمة ,عمى أف يتـ التركيز في المرحمة األكلى عمى استنزاؼ العدك ثـ تعبئة المبلييف مف أبناء الشعب

الفمسطيني كالعربي في حرب طكيمة مستمرة (فرحات ,2005 ,ص.)134

لقد أكدت الجبية عمى أف فمسطيف المحررة ستككف جزءنا مف الكطف العربي االشتراكي المكحد ,كأف

الثكرة الفمسطينية ستتحكؿ إلى ثكرة عربية حتى تصؿ إلى أىدافيا .لذلؾ ترل الجبية الشعبية كجكب

التحالؼ مع حركة الجماىير العربية كقكاىا التقدمية لتحرير فمسطيف (.)Quandt, 1974, p.100

فقد استطاعت الجبية الشعبية بقيادة " جكرج حبش " أف تحقؽ شعبية ممحكظة خبلؿ عقدم الستينيات

كالسبعينيات بفضؿ الدعـ الذم كفرتو ليا حركة القكمييف العرب بامتداداتيا القطرية في العالـ العربي

كانتشار فكر التيار اليسارم خبلؿ تمؾ المرحمة ,كىك األمر الذم كفر لمجبية دعمان ماليان جيدنا مف عدد مف

الدكؿ العربية ,باإلضافة إلى نجاح الجبية في تطكير عبلقتيا بالتنظيمات اليسارية في الدكؿ األكركبية,

خاصة في ألمانيا كفرنسا كبمجيكا ,باإلضافة إلى الحزب الشيكعي السكفيتي ,كالتي كفرت ليا دعمنا مالينا

كلكجستيان لمقياـ ببعض العمميات الخارجية ,مثؿ عممية اغتياؿ أحد عشر العبان مف الفريؽ( :اإلسرائيمي)
في دكرة األلعاب األكلمبية بميكنخ في عاـ (1972ـ) ,كالتي تمت بدعـ كبير مف إحدل المنظمات

قدمو جياز المخابرات السكفييتي لمجبية بناء عمى
اليسارية األلمانية ,باإلضافة إلى الدعـ العسكرم الذم ٌ
طمب مف ال حزب الشيكعي السكفييتي ,كما نجحت الجبية في دعـ نفكذىا لدل دكؿ العالـ الثالث عبر
مساندتيا لحركات التحرير في العالـ الثالث مف خبلؿ تأسيسيا لمركز تدريب داخؿ األردف ,استضافت فيو

العديد مف ككادر تمؾ الحركات (فرحات ,2005 ,ص.)136
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فعند تأسيس الجبية الشعبية كانت التطمعات بضـ ىذه الجبية كافة التنظيمات المقاتمة آنذاؾ ,كايجاد
جبية كطنية ,كلكف ىذا التشكيؿ تعثر نتيجة خبلفات سياسية كأيديكلكجية في كجيات النظر ,كفي ضكء
تخمت الجبية الشعبية عف سعييا إليجاد الجبية الكطنية ,إال أنيا رأت في منظمة التحرير الفمسطينية
ذلؾ ٌ
بخطكطيا العريضة بديبلن عف ذلؾ (أحمد ,210 ,ص  ,)546عمى أف تككف منظمة التحرير ىي إطار ىذا
التحالؼ عبر اضطبلعيا بتحقيؽ الميمات التالية (الشريؼ ,1995 ,ص :)152

 -1التمثيؿ الرسمي لشعب فمسطيف عمى الصعيد الرسمي ,العربي كالدكلي.

كينا كعسكريان.
 -2إسناد كدعـ الكفاح المسمح بكؿ منظماتو ,ماليان كدع ٌ
 -3أف تككف منظمة التحرير اإلطار الكاسع الذم يمكف أف تمتقي فيو كافة فصائؿ العمؿ الكطني
الفمسطيني كأف تككف ىي أرض ىذه المقاءات.

فقد مثمت الجبية الشعبية التيار الكطني في حركة التحرر الكطني الفمسطيني ,كشكمت باستمرار قكة

لمتصدم كالمجابية الرئيس ة لكؿ المشاريع السياسية التي كانت تستيدؼ ضرب القضية الفمسطينية (أحمد,

 ,2010ص  ,)550كقد ارتكزت الجبية الشعبية  -خبلؿ مسيرتيا الطكيمة  -إلى رؤية كاضحة لطبيعة

العدك الصييكني باعتباره عدكان كطنيان كطبقينا لمشعب الفمسطيني كاألمة العربية ,كرفعت شعار دكلة
بل لمكياف الصييكني الفاشي (مصطفى ,2000 ,ص.)234
فمسطيف العممانية الديمقراطية ىي الحؿ بدي ن

فقد حددت الجبية الشعبية -في مؤتمرىا الثاني -منطمقاتيا األساسية عمى النحك التالي (أبك مايمة,

 ,2014ص:)93:92

 -1تحرير فمسطيف ,كا قامة الدكلة الديمقراطية االشتراكية عمى كامؿ التراب الكطني الفمسطيني,
كعاصمتيا القدس الشريؼ.

 -2تعبئة الجماىير كتسيسيا كتسميحيا.

 -3ضرب المؤسسة العسكرية الصييكنية.

 -4التصدم لممخططات اإلمبريالية ,كالتحالؼ مع حركة الثكرة العربية كالعالمية.

يتبيف لنا في إطار ىذا الفيـ أف الجبية الشعبية كمنذ تأسيسيا ربطت صيركرة النضاؿ الكطني

بمستقبؿ النضاؿ القكمي التقدمي لمحركة الثكرية عمى المستكل العربي كاألممي ,فيي ترل أف التحالؼ
الصييكني االستعمارم يتطمب تحالؼ قكل الثكرة الفمسطينية مع قكل الثكرة العربية لصد ىجمتو أكالن,

كإلزالة كيانو ثانينا ,حيث إف ىناؾ ترابطنا عضكينا بيف النضاؿ السياسي كالنضاؿ العسكرم في التصدم

لممخطط اإلمبريالي االستعمارم.

كبالتالي كانت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف مف أكثر الفصائؿ الرافضة لممشاركة في مسيرة التسكية

عرفت الحؿ السممي بأنو اصطبلح يتضمف المساكمة كأنصاؼ الحمكؿ ,معربة عف
السياسية ,عندما ٌ
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إيمانيا بأف الحؿ السممي بكؿ أشكالو كمشاريعو ما ىك سكل مؤامرة استعمارية ,تيدؼ إلى تطكيؽ الكفاح
المسمح ,كاجياضو قبؿ أف ينمك كيتصاعد (أحمد ,2010 ,ص ,)348كاستمرت الجبة الشعبية برفض أم
تسكية تصدر عف الييئة الدكلية تتضمف قرار ( ,)242عمى اعتبار أنو درب مف دركب التنازؿ عف
الثكابت كتخمي عف الحؽ الشرعي كالتاريخي لصالح االحتبلؿ الصييكني.

فعمى الرغـ مف العبلقة التاريخية بيف الجبية الشعبية كمنظمة التحرير الفمسطينية ,إال أف بدء

المفاكضات السياسية في العاـ (1991ـ) ش ٌك مت نقطة تحكؿ ميمة في العبلقات بيف الجبية كالمنظمة,
عمى خمفية معارضة الجبية لتمؾ العممية استنادان إلى عدـ مبلءمة الظركؼ السياسية التي بدأت فيو تمؾ

العممية ,باإلضافة إلى رفض شركط تمؾ المفاكضات ,كقد تحكلت الجبية  -منذ ذلؾ التاريخ  -إلى إحدل
فصائؿ المعارضة السياسية الرئيس ة داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية ,بشكؿ عاـ كلتنظيـ( :فتح) بشكؿ
خاص ,كفي ىذا السياؽ رفضت الجبية الشعبية اتفاقية أكسمك التي تـ تكقيعيا في العاـ (1993ـ) ,سكاء

فيما يتعمؽ بمضمكف تمؾ االتفاقية كشركطيا أك فيما يتعمؽ بتداعياتيا كآثارىا السياسية كاالقتصادية

كاالجتماعية عمى الكياف الفمسطيني (فرحات ,2005 ,ص.)137

كيمكف ىنا القكؿ :إ ف الجبية الشعبية كمنذ انطبلقتيا رفضت كؿ الحمكؿ السممية بشكمييا الجزئي
كالكمي ,بؿ إنيا رفضت مبدأ التفاكض مع االحتبلؿ الصييكني حكؿ أم آلية مف آليات الحؿ السممي
كاعتبرت أف مجرد االلتقاء معو ىك اعتراؼ بكيانو ككجكده عمى األرض الفمسطينية ,كاعتبرت أف أم حؿ
سممي لف يككف في صالح الشعب الفمسطيني ,كأرجأت ذلؾ إلى االختبلؿ في مكازيف القكل العالمية التي

تنصب لصالح االحتبلؿ الصييكني كاإلمبريالية العالمية ,كبالتالي ستأخذ التسكية الطابع االستسبلمي,

كالتي ستتضمف االعتراؼ :بػ(إسرائيؿ) كحماية مصالح اإلمبريالية العالمية في المنطقة ,كعميو فقد أدانت
الجبية كؿ األطراؼ الساعية لتمرير مخططات التسكية ,كدعت لمتصدم ليا ,إال أف الجبية لـ تكف بتمؾ

القكة التي تستطيع أف تتصدل لعمميات التسكية السممية ,التي ذىبت باتجاىيا منظمة التحرير الفمسطينية
بقيادة حركة( :فتح) ,فبرغـ أف الجبية الشعبية قد أصرت عمى لعب دكر المعطؿ ألم حمكؿ سممية مع

االحتبلؿ ,إال أنيا لـ تقدـ أم حمكؿ أخرل تشكؿ رؤية استراتيجية ,تتمايز مف خبلليا عف الرؤية

االستراتيجية لحركة( :فتح) التي تقكد المنظمة؛ تسطيع  -مف خبلليا  -الجبية أف تكاكب المتغيرات في

مكازيف القكل الدكلية ,التي انعكست سمبان عمى القضية الفمسطينية برمتيا ,كالتي أفردت لبلحتبلؿ

الصييكني تقدمان نكعيان عمى كافت المستكيات ,كحققت لو كؿ أشكاؿ الدعـ المادم كالمعنكم عمى حساب

الشعب الفمسطيني.
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 -2المقاومة والتسوية في فكر الجبهة الديمقراطية لتحرير فمسطين:
لقد تمكنت الجبية الديمقراطية منذ كالدتيا أف تقدـ يسا نار قاد نار عمى تمثيؿ الخصائص الكطنية لمقضية

الفمسطينية كمشكبلت الصراع مع االستعمار االستيطاني اإلجبلئي الصييكني ,يسا انر مستكعبان لخصائص
حركة التحرر الكطني العربي في مرحمتيا الكطنية الديمقراطية ,كنضاليا ضد القكل اإلمبريالية الصييكنية

كالرجعية كالتخمؼ ,كىذا ما جعؿ ىذا اليسار مؤىبلن ألف يضطمع بدكره الكطني ,بدكف قيكد داخمية أك
خارجية عميو ,تؤثر عمى حركتو الطميعية كمبادرتو السياسية ,كتعزيز دكره عمى صعيد القضية الكطنية,

كتعميؽ النيج الديمقراطي في الثكرة عمكم نا (عبد الكريـ ,2001 ,ص.)5:4

فترل الجبية الديمقراطية في الحركة الكطنية الفمسطينية ,أنيا حركة كطنية تحررية تتحدد ميمتيا
التاريخية في إنجاز حؿ ديمقراطي جذرم لممسألة الكطنية الفمسطينية بكؿ أبعادىا ,كازالة كافة أشكاؿ
االضطياد القكمي التي يتعرض ليا شعب فمسطيف ,باستعادة حقكقو القكمية كاممة في كطنو ( عبد الكريـ,

 ,2001ص ,)22كصحيح أنيا ترل في الحؿ الديمقراطي مخرجان سياسينا لحؿ القضية الفمسطينية ,إال أنيا
لـ تسقط خيار الكفاح المسمح ,فمنذ اليكـ األكؿ النطبلقتيا ,حرصت الجبية الديمقراطية عمى أف تككف

مف بيف الركائز الرئيسة في أ كؿ ائتبلؼ كطني فمسطيني يعتمد خيار الكفاح المسمح لنيؿ حقكقو

ال طكيؿ األمد عمى
المشركعة ,فقد جاء في بيانيا التأسيسي أنيا ستقاتؿ مع جميع فصائؿ المقاكمة قتا ن
طريؽ حرب التحرير الشعبية ,كبرز ذلؾ جمينا في العمميات العسكرية النكعية ,التي خاضتيا ما بيف عامي

(1979-1974ـ) ,تحت راية البرنامج المرحمي.

لقد ربطت الجبية الديمقراطية بيف مكضكع المرحمية النضالية كمشركع الدكلة الفمسطينية ,مف منطمؽ
المقاربة المكضكعية بيف مكقفيف يفسراف الكطنية الفمسطينية؛ مكقؼ اليسار الحقيقي ,كمكقؼ التطرؼ
المفظي البرجكازم ,ففي حيف ترفض الجبية االعتراؼ بالكجكد الصييكني عمى أم جزء مف فمسطيف ,ككف

المشاريع تفتقر لمقكة الفعمية التي ترغـ( :إسرائيؿ) عمى التسميـ بقرار التقسيـ عاـ (1947ـ) ,فقد قدرت

خطكرة المكقؼ اآلخر الكاقعي ذم الحظ بالنجاح ,كىك طرح مشركع المممكة العربية المتحدة ,كفي ظؿ

رفض التكجو ألم مف المكقفيف رفعت الجبية الديمقراطية شعار المرحمية النضالية المستند إلى فكرة" :

تحكلت مف حمقة كسيطة رئيسة تطرحيا الجبية عاـ
الحمقة الكسيطة الرئيسة " في النضاؿ الكطني ,التي ٌ
(1971ـ ) إلقامة حكـ كطني ديمقراطي في األردف يضـ الضفتيف ,إلى حمقة كسيطة تستند إلى إنياء
االحتبلؿ لؤلراضي المحتمة عاـ (1967ـ) ,كضماف حؽ تقرير المصير كالسيادة لمشعب الفمسطيني

(الشريؼ ,1995 ,ص.)230

كبالتالي فقد رأت الجبية الديمقراطية أف الميمة المرحمية لمحركة الكطنية الفمسطينية تتمثؿ في تحرير
األراضي الفمسطينية المحتمة بعدكاف حزيراف /يكنيك ( ,)1967كتأميف الجبلء( :اإلسرائيمي) التاـ عنيا,

كضماف حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره بحرية دكف تدخؿ خارجي ,كتجسيد سيادة دكلتو الكطنية
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المحررة  ,كاقرار حؽ البلجئيف مف أبناء الشعب الفمسطيني في العكدة
المستقمة ,دكلة فمسطيف عمى أرضو
ٌ
إلى ديارىـ (عبد الكريـ ,2001 ,ص.)23
فقد رفعت الجبية شعار " الديمقراطية الشعبية " الذم اعترؼ مبك انر بأنو إلى جانب المسألة

الفمسطينية ,فثمة مسألة ييكدية البد مف عبلجيا ,ليس عبر الحمكؿ الصييكنية االستعمارية القائمة عمى
االعتراؼ :بػ(إسرائيؿ) كليس عبر الحمكؿ الفمسطينية كالعربية المطركحة قبؿ عدكاف عاـ (1967ـ) كبعده,
كالقائمة عمى ذبح الييكد كرمييـ في البحر ,كلكف عبر النضاؿ مف أجؿ حؿ ديمقراطي شعبي لممسألتيف:

(الفمسطينية كاإلسرائيمية) ,يقكـ عمى إزالة الكياف الصييكني بكافة مؤسسات الدكلة ,ككافة المؤسسات
السياسية كالنقابية الصييكنية ,كانشاء دكلة فمسطينية ديمقراطية ,يعيش فييا العرب كالييكد دكف تمييز

كتبنت الجبية ما عرؼ باسـ( :المقاربة المرحمية) لممسألة الكطنية ,في سبيؿ
(غالي ,2005 ,صٌ .)177
المترحؿ) كمنطمؽ سياسي فكرم لحؿ
إنجاز ىذا الحؿ ,كقد انتيجت الجبية في رؤيتيا عمى( :استراتيجية
ٌ
القضية الفمسطينية.

فقد استندت الجبية الديمقراطية عمى فكرة القاعدة اآلمنة ,لربط اليدؼ المرحمي باليدؼ االستراتيجي,

ألف السمطة الكطنية المستقمة ,ىي خطكة عمى طريؽ إقامة الدكلة الديمقراطية عمى كامؿ التراب
الفمسطيني (عكده ,2009 ,ص.)102

فبعد حرب عاـ (1973ـ) أكدت الجبية الديمقراطية أىمية النضاؿ مف أجؿ االعتراؼ العممي

بالمنظمة ممثبلن شرعيان ككحيدنا لمشعب الفمسطيني ,كتحقيؽ تقرير المصير ,كاقامة السمطة الكطنية عمى أم

جزء مف أرض فمسطيف ,يجمك عنو االحتبلؿ ,كلكف دكف تقديـ تنازالت مبدئية مف قبؿ المنظمة (الشريؼ,

 ,1995ص .)243عمى قاعدة رفض أم تسكية سياسية تقكـ عمى مبدأ الصمح كاالعتراؼ :بػ(إسرائيؿ),
فالدكؿ العربية  -في رؤية الجبية الديمقراطية  -ليست بحاجة إلى الصمح كاالعتراؼ بأحقية الكجكد:

(اإلسرائيمي) مقابؿ تسكية سياسية تضمف االنسحاب( :اإلسرائيمي) مف األراضي التي ايحتمت عاـ
(1967ـ).

كيمكف ىنا القكؿ :إ ف التيارات الكطنية الفمسطينية المنضكية تحت مظمة منظمة التحرير الفمسطينية,
قد تباينت في فيميا لخيارات التسكية كالمقاكمة ,فقد نظر التيار الكطني لخيار المقاكمة كالتسكية عمى أنيا

خاضعة الستقبللية القرار الفمسطيني ,كأف الشعب الفمسطيني صاحب الرؤية كالكممة العمية في اختياره
كسعية إلقرار مصيره ,في حيف أف التيار القكمي رأل في األمة العربية العمؽ االستراتيجي لمقضية

الفمسطينية ,ناظ نار لمصراع مع االحتبلؿ الصييكني ,عمى أنو صراع عربي – صييكني بامتياز ,فبل يمكف

مف كجية نظر التيار القكمي أف يككف ىناؾ صراع أك حمكؿ بمنأل عف الدكؿ العربية كخاصة دكؿ

الطكؽ العربي ,فيي تشترؾ معو في القرار كالمصير ,إال أف التيار اليسارم الفمسطيني قد نظر إلى
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الصراع مع االحتبلؿ الصييكني عمى أنو صراع ضد اإلمبريالية العالمية بيف الفكر الرأسمالي االستعمارم
كالفكر االشتراكي ,لذلؾ فقد نظر اليساريكف إلى الصراع عمى أنو صراع طبقي بيف الكادحيف
كاإلقطاعييف ,كبالتالي فإف التيار اليسارم ذىب تجاه الرؤية األممية ,في نظرتو لطبيعة الصراع مع

االحتبلؿ الصييكني.

كىكذا نخمص م ما سبؽ ,بأف تعدد الحركات الكطنية ,كتعدد النظرة الفكرية حكؿ أسمكب المقاكمة

كآليات التسكية ,ما ىك إال انعكاس لممشارب الفكرية لممثقفيف كالقادة الفمسطينييف ,كأف ىذا التنكع الفكرم
بما لو كما عميو مف إيجابيات كسمبيات ,قد صقؿ الشخصية الكطنية الفمسطينية ,كجعميا تمتمؾ الكثير مف

الخب ارت كالقدرات السياسية ,كالتي يجب أف تجند جميعيا بكافة إمكانياتيا كأشكاليا لصالح القضية
الفمسطينية ,مف خبلؿ إ عادة صياغتيا ,كالنظر مف جديد نظرة شمكلية لممستقبؿ كلمكاقع الذم نعيشو ,لكي
يستطيع الشعب الفمسطيني أف يظفر باسترداد حقكقو كتحقيؽ آمالو كتطمعاتو.
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المبحث الثاني
الرؤية الفكرية لممقاومة والتسوية لدى التيارات اإلسالمية الفمسطينية المعاصرة
تعبر الحركات اإلسبلمية السياسية التي نمت في الساحة الفمسطينية كالمتمثمة في حزب التحرير,
كحركة الجياد اإلسبلمي لتحرير فمسطيف ,كحركة المقاكمة اإلسبلمية( :حماس) ,ذات كجية سياسية

تبنت منذ نشكئيا فكرة إقامة الدكلة اإلسبلمية ,إال
كرؤية مغايرة لسياسة منظمة التحرير الفمسطينية ,فقد ٌ
أنيا تباينت في تعاطييا مع القضية الفمسطينية ,فكؿ تيار مف التيارات الثبلثة كاف لو رؤيتو كمنيجو
الخاص في فيمو كطرحو آللية المقاكمة كالتسكية مع االحتبلؿ الصييكني ,ففي الكقت الذم تبنى فيو
حزب التحرير شعار العالـ اإلسبلمي ىك المقدمة لتحرير فمسطيف ,ارتأت حركة الجياد اإلسبلمي أف

طريؽ الكصكؿ لمدكلة اإلسبلمية يككف مف خبلؿ تحرير فمسطيف ,في حيف أف حركة( :حماس) ارتأت -

في بداية انطبلقتيا -أف إقامة المجتمع اإلسبلمي كانشاء الجيؿ المسمـ ,ىك الطريؽ نحك تحرير فمسطيف,
إال أنيا التحقت بركب العمؿ الجيادم فيما بعد.

المطمب األول -المقاومة والتسوية في فكر حزب التحرير:
يرتكز حزب التحرير في ادبياتو عمى حمؿ الدعكة ,كىذا يعني أف تعمؿ الدكلة اإلسبلمية عمى نقؿ

الدعكة إلى غير الببلد اإلسبلمية ,كىذه الخطكة ال تبدأ إال بعد سيطرة حزب التحرير عمى الدكلة اإلسبلمية
سيطرة كاممة ,فيرل تقي الديف النبياني أف الحزب ىك الضماف الحقيقي إلقامة الدكلة اإلسبلمية كلبقائيا,

كلتطبيؽ اإلسبلـ ,كاحساف تطبيقو ,كاستمرار ىذا التطبيؽ ,كحمؿ الدعكة اإلسبلمية لمعالـ ,ألنو بعد أف
يقيـ الدكلة ,يككف رقيبنا عمييا ,محاسبنا ليا (عكدة ,2009 ,ص .)14لذلؾ نجد الحزب ال يؤمف بالكسطية,
متشددان في مكاقفو ,حتى كاف كانت ال تبلمس الكاقع الراىف الذم يسكد العالـ.

كيدعك تقي الديف النبياني في كتبو عامة كفي كتابو الدكلة اإلسبلمية عمى الخصكص إلى إصبلح

إسبلمي انقبلبي شامؿ (سحاب ,1990 ,ص .)618فيك يدعك صراحة إلى تقكيض الحكـ كاالنقبلب عمى
الحكاـ ,ألنيـ عمبلء ككفره يطبقكف أحكامان كضعية.

بل منيا النقطة المركزية التي تعمك بأىميتيا عمى أم
كما يرتكز الحزب عمى مكضكع الخبلفة ,جاع ن

قضية أيخرل ,بؿ ىي أىـ قضية عمى اإلطبلؽ معتب انر أف كؿ مشاكؿ الشعكب اإلسبلمية ستحؿ بمجرد

إقامة الدكلة اإلسبلمية (سبلمة ,2014 ,ص.)15

فالقضية الفمسطينية لدل الحزب ال تتعدل ككنيا جزءنا مف اليـ اإلسبلمي العاـ الذم يستند عمى قياـ

الدكلة اإلسبلمية كأساس ,كما دكف ذلؾ مف القضايا ستحؿ ضمف الخبلفة اإلسبلمية (البرغكثي,1990 ,
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ص ,)37فالمكقؼ النظرم مف القضية الفمسطينية ينطمؽ مف قاعدة أنيا أرض مقدسة يجب تحريرىا مف
االحتبلؿ كلكف بكاسطة الدكلة اإلسبلمية ,فالحزب ال يؤمف بالمقاكمة ,كلـ يشارؾ باالنتفاضة ,ألف التغيير

مف كجية نظر الحزب ىك أمر رٌباني ال يحتاج إلى قبكؿ الحمكؿ الكسطية ,كرفض فكرة العممية السممية,
كاقامة الدكلة الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة (عكده ,2009 ,ص.)105
كىنا يمكف القكؿ :إف القضية األىـ لمحزب ىي تنصيب خميفو لممسمميف ,كأف مكضكع تحرير

يفسر لنا غياب نشاط الحزب
فمسطيف متعمؽ بإقامة الخبلفة ,فبدكنيا ال يمكف أف تحرر فمسطيف ,كىذا ما ٌ
عف المشاركة في تنفيذ أنشطة عسكرية ضد االحتبلؿ( :اإلسرائيمي) ,مع أف الحزب انطمؽ مف فمسطيف

في المرحمة التي تمت النكبة مباشرة .إال أنو ال يجد في القضية الفمسطينية قضية مركزية ,فاألكلكيات
كاالىتمامات كالتكجيات لمحزب تنصب في إحياء الخبلفة اإلسبلمية ,كبعد أف تتـ يصبح أمر تحرير
فمسطيف منكطنا بجيش الخبلفة .كمع أف الحزب في السنكات األخيرة أخذ ينشط بشكؿ ممحكظ في

األراضي الفمسطينية ,إال أف دكره ما زاؿ ىامشي التكاجد ,كيقتصر عمى إحياء ذكرل ىدـ الخبلفة كعمى

إصدارات تبيف مكقفيا الشرعي حكؿ ما يجرم عمى الساحة بيف الكقت كاآلخر.

المطمب الثاني -المقاومة والتسوية في فكر حركة الجهاد اإلسالمي:
ارتكزت حركة الجياد اإلسبلمي عمى رؤية خاصة مبنية عمى فكرة الجمع بيف الديف كالكطف في

الساحة الفمسطينية .فكانت أكؿ تنظيـ خارج إطار منظمة التحرير يطرح مقاكمة االحتبلؿ كيدؼ أساسي,
كيرتكز إلى ككف القضية الفمسطينية قضيتو المركزية في تحقيؽ اليدؼ العاـ لمحركة المتمثٌؿ بعكدة

الخبلفة اإلسبلمية (عكدة ,2009 ,ص.)150

فقد رأت الحركة في الجياد الطريؽ الصحيح الذم يتكجب عمى األمة اتباعو لتحرير فمسطيف ,كقالت

بكضكح إف االحتبلؿ الصييكني ىك العدك المركزم ليذه األمة ,كرفضت الحركة أم استبداؿ لمعداكات,
كبالتالي يتكجب عمى األمة العربية كاإلسبلمية أف تأتي لتحرر فمسطيني مف ىذا العدك ,فيجب عمينا أف ال
نغير العدك أك نبحث عف عدك كىمي أك نعطي اليكامش األكلكيات ,فاألكلكية ىي الصراع مع االحتبلؿ

الصييكني ,كأم قضية أيخرل ليا بعد إشكالي أك مناكفي أك حتى اختبلؼ ,فالحكار ىك فقط الحؿ ليذه
القضايا ,كبالتالي يتكجب عمى األمة اإلسبلمية أف تككف حاضرة في كؿ تفاصيؿ الصراع مع ىذا

االحتبلؿ الصييكني عمى اعتبار أنو العدك المركزم لؤلمة ,دكف أف تأخذ األمة خصكصية فمسطيف مف

أيدم أصحابيا (البطش ,2017 ,مقابمة).

فالحركة تتبنى اإلسبلـ كمنطمؽ كالعمؿ الجماىيرم كالجيادم المسمح أسمكبنا .كتحرير فمسطيف ىدفان.

كتدعك إلى تجاكز كؿ ما ىك ىامشي كجزئي ككىمي إلى ما ىك جكىرم ككمي كحقيقي ,كترل أف لمشعب
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عدكنا كاحدنا ىك العدك الصييكني ,كأف الصراع فقط مع ىذا العدك ,كاف ما يتبقى بعد ذلؾ ىي خبلفات
سياسية كفكرية مع القكل الفمسطينية تحؿ مف خبلؿ الحكار المستمر (اليندم ,2000 ,ص.)187:186

فالمقاكمة كطريؽ لمتحرير ىي استراتيجية الحركة ,كلكف في األداء كالطريقة كشكؿ المقاكمة ,ىنا

يمكننا أف نستخدـ التكتيؾ ,كما يكمف التكتيؾ في تكقيت الصراع كالذم يحدده اإلجماع الكطني كمصمحة
الشعب الفمسطيني ,أما فيما يتعمؽ بالمبادئ كالثكابت المتعمقة بيكية الصراع فبل يكجد فرصة لمتكتيؾ

(البطش ,2017 ,مقابمة) .فبل شؾ أنو بانتياج الحركة الفكر الجيادم المسمح كقياميا بعمميات مسمحة,

كبير عمى جماعة اإلخكاف المسمميف في
نا
كخاصة مع اندالع انتفاضة عاـ (1987ـ) ,قد كلدت ضغطان

فمسطيف ,كساىمت في انتقاليـ مف نيج اإلعداد الدعكم إلى نيج الجياد المسمح.

فكانت حركة الجياد اإلسبلمي أكؿ حركة إسبلمية كاجيت االحتبلؿ( :اإلسرائيمي) ,كقد كجيت

انتقادىا إلى جماعة اإلخكاف المسمميف؛ الختيارىا طريؽ اإليماف بغير جياد ,كما انتقدت منظمة التحرير

الختيارىا الجياد بدكف إيماف (.)Abu Amr, p.103 ,1994

كتجدر اإلشارة ىنا إلى ما عبر عنو " رمضاف شمح " األميف العاـ لحركة الجياد الذم خمؼ " فتحي
الشقاقي " بعد اغتيالو عاـ (1995ـ) ,عف قدسية أيديكلكجيا الحركة بقكلو " :ال أريد أف أسرد قائمة مف

المحددات كالمرتكزات كأكتفي بمحدد كمكجو أساسي ليذ الصراع( :الصراع العربي -اإلسرائيمي) ,أال كىك
فمسطيف .فمسطيف بالنسبة لنا كإسبلمييف ىي آية مف الكتاب ,مف فرط فييا فرط بالكتاب .فمسطيف بما

تعنيو مف أبعاد عقدية كسياسية كاستراتيجية كتاريخية ىي األيديكلكجيا ,كىي المحؾ الذم يجب أف نمتقي
كنفترؽ معو " (عكاشة ,2005 ,ص .)102كبيذا القكؿ تككف حركة الجياد حددت مسارىا بأف ال عكدة عف

تحرير كامؿ التراب الفمسطيني ,فيي ترل أف تحرير كامؿ فمسطيف ىي فرض عيف عمى كؿ مسمـ,

كبذلؾ تككف قد حسمت أمرىا عسكرينا كسياسينا ,فبل مجاؿ لمحمكؿ الكسطية أك لممبادرات السياسية إال عمى
قاعدة فمسطيف بأكمميا لممسمميف.

عب ر عف نظرة الحركة لمتسكية السياسية بقكلو " :إف أم تسكية
كعميو فإف القيادم " خالد البطش " قد ٌ
سياسية أك ىدنة طكيمة األمد ىي فقط لبلستيبلؾ السياسي ,فالعدك الصييكني ال يؤمف كال يحترـ ذلؾ ,فيذه

الخيارات لؤلسؼ ىي مضيعة لمكقت ,كتعطي( :إسرائيؿ) فرصة لمتفكير كاستخداـ المزيد مف الضغط عمى
الفمسطينييف ,لكي يخرجكا بحمكؿ سقفيا أقؿ مف التسكية السياسية كاليدنة المقدمة ,فالعدك ال يحترميا كال يؤمف
بيا .فالحركة تنظر إلى الشرعية الدكلية بأنيا أعجز مف أف تفرض ق ارراتيا عمى( :إسرائيؿ) ,فيي ال تنصر

ضعيفان أك مظمكمان ,فالشرعية الدكلية ىي شرعية األمة المنتصرة في الحرب العالمية الثانية الداعمة :لػ(إسرائيؿ),

كبالتالي ىي ليست لنا كانما ليـ ,لكي يستفيدكا منيا ,فيي أداة بيد القكم كليست طكؽ نجاة لمضعيؼ ,كعميو
فإف الحركة ال تعمؽ أم آماؿ عمييا كال تعتمدىا في عمميا عمى أرض الكاقع ,كتراىا إلى جانب( :إسرائيؿ)
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دائمان ,فبالنسبة لنا( :إسرائيؿ) زائد الشرعية الدكلية يساكم كاحدان ,في ق ارراتيا تجاه القضية الفمسطينية (البطش,
 ,2017مقابمة).

كعمكمان ,فإف تصريحات قادة حركة الجياد اإلسبلمي كمرتكزاتيا تؤكد فيما منسجمان مع االتجاه العاـ

لفمسفة الظاىرة الجيادية كاستراتيجيتيا .فقد أكضح " عبد العزيز عكدة " ,الذم يعتبر الزعيـ الركحي لحركة
الجياد اإلسبلمي في لقاء مع صحفي بريطاني بقكلو " :إف ا﵀ يقكؿ ,إذا ىكجـ المسممكف أك ايحتمت

أراضييـ يتكجب عمييـ المقاكمة بجميع الكسائؿ الممكنة كالمتاحة ,كالجياد فرضو ا﵀ لمدفاع عف حقكؽ
المسمميف في كطنيـ ,كالقرآف يذكر ىذا كيكضحو " (سارة ,بدكف ,ص.)60

كىنا يمكف القكؿ :ككما ىك كاضح فإف حركة الجياد اإلسبلمي تعتنؽ فك نار متشددنا في منطمقاتيا ال

مجاؿ فيو لبلجتياد السياسي ,فجيادىا معقكد إلى أف يتـ تحرير فمسطيف ,كعمى ىذا يككف لقاؤىا مع

الفصائؿ كدكف ذلؾ يعتبر تفريطان بما أمر ا﵀.

المطمب الثالث -المقاومة والتسوية في فكر حركة (حماس):
تنطمؽ حركة( :حماس) في فكرىا السياسي كفيما لنيج المقاكمة كالتسكية مف عدة مرتكزات ,أكليا-

المرتكزات الدينية باعتبار أف فمسطيف أرض كقؼ إسبلمي ,كالمعركة مع االحتبلؿ( :اإلسرائيمي) ىي
معركة عقيدة ككجكد كحياة ,كثانييا -المرتكزات التاريخية حيث ترل حركة( :حماس) أف أرض فمسطيف

تاريخينا ىي ممؾ لمعرب كلممسمميف طيمة أكثر مف ألفي عاـ ,كلـ يكف لمييكد فييا أم شيء ,كثالثيا-
المرتكزات القانكنية حيث ترل حركة( :حماس) أف الدكلة الصييكنية ال تستند في قياميا عمى الحؽ

كالعدؿ ,فيي دكلة مف المياجريف الذيف جاءكا مف جميع أنحاء العالـ ,كىـ غزاة محتمكف غاصبكف ,كما
ررات الييئة الدكلية ال تغير ىذه الحقيقة (مخيمر ,2013 ,ص.)49:48
أف ق ا

كقد ىدفت الحركة إلى " :منازلة الباطؿ كقيرة كدحره ,ليسكد الحؽ ,كتعكد األكطاف ,كينطمؽ مف فكؽ

مساجدىا األذاف معمنا قياـ دكلة اإلسبلـ ,ليعكد الناس كاألشياء كؿ إلى مكانو الصحيح ,كا﵀ المستعاف "

(صالح ,2003 ,ص ,)291فبرغـ أف اليدؼ العاـ لمحركة قد جاء فضفاضنا إال أنو جاء معب نار عف تكجو

حركة( :حماس) باتجاه إقامة الدكلة اإلسبلمية كالعكدة إلى عيد الخبلفة ,كتحرير كامؿ األرض الفمسطينية
كىذا ما ارتكزت عميو في ميثاقيا.
فقد أكضحت حركة( :حماس) في المادة الثالثة عشرة مف ميثاقيا ,عف الحمكؿ السممية بقكليا" :

تتعارض المبادرات ,كما يسمى بالحمكؿ السممية ,كالمؤتمرات الدكلية ,لحؿ القضية الفمسطينية مع عقيدة

الحركة ,فالتفريط في أم جزء مف فمسطيف تفريط في جزء مف الديف ,فكطنية الحركة جزء مف دينيا ,عمى

ذلؾ تربى أفرادىا ,كلرفع راية ا﵀ فكؽ كطنيـ يجاىدكف " ,كتضيؼ في المادة نفسيا " :ال حؿ لمقضية
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الفمسطينية إال بالجياد ,أما المبادرات كالطركحات كالمؤتمرات الدكلية ,فمضيعة لمكقت ,كعبث .كالشعب
الفمسطيني أكرـ مف أف يعبث بمستقبمو ,كحقو كمصيره".
كما أكضحت في المادة الرابعة عشرة مف ميثاقيا حكؿ أبعاد القضية بأف " :قضية تحرير فمسطيف

تتعمؽ بدكائر ثبلث ,الدائرة الفمسطينية ,كالدائرة العربية ,كالدائرة اإلسبلمية ,ككؿ دائرة مف ىذه الدكائر
الثبلث ليا دكرىا في الصراع مع الصييكنية ,كعمييا كاجبات كانو لمف الخطأ الفادح ,كالجيؿ الفاضح,

إىماؿ أم دائرة مف ىذه الدكائر ,ففمسطيف أرض إسبلمية ,بيا أكلى القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف,
كمسرل رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ " .

كأكدت في المادة الخامسة عشرة مف ميثاقيا عمى الجياد بقكليا " :يكـ يغتصب األعداء بعض أرض
المسمميف ,فالجياد فرض عيف عمى كؿ مسمـ .كفي مكاجية اغتصاب الييكد لفمسطيف البد مف رفع راية

الجياد ,كبذلؾ يتطمب نشر الكعي اإلسبلمي في أكساط الجماىير محميان كعربيان كاسبلميان ,كال بد مف بث
ركح الجياد في األمة كمنازلة األعداء كااللتحاؽ بصفكؼ المجاىديف ".

كبذلؾ يتبيف لنا أف حركة( :حماس) تنظر إلى الصراع مع االحتبلؿ الصييكني عمى أنو صراع كجكد
كليس صراع حدكد ,كترل في( :إسرائيؿ) أنيا أرس حربة االستعمار الغربي الذم ييدؼ إلى تقطيع

أكصاؿ األمة العربية كاإلسبلمية ,فبل بد لؤلمة العربية كاإلسبلمية أف تتحد تحت راية اإلسبلـ ,لكي
تستطيع مكاجو ىذا العدك كاالنتصار عمية ,فيي تنظر إلى الصراع عمى أنو صراع عقدم بكؿ ما تحممو

الكممة مف معاني.

فحكؿ الرؤية االستراتيجية كالتكتيكية لممقاكمة في فكر حركة( :حماس) يقكؿ الدكتكر أحمد يكسؼ " :إنو
يتكجب عمى المقاكمة أف تبقى ساىرة في مشاغمة االحتبلؿ ,حتى ال تضيع القضية الفمسطينية ,عمى أف يتـ

إيصاؿ أفعاؿ المقاكمة لؤلمة العربية كاإلسبلمية ,بأف فمسطيف مازالت محتمة ,حتى ال تغفؿ األمة عف القضية
الفمسطينية كتتركيا ,كبالتالي فإف إبقاء جذكة الجياد مشتعمة يعد الرؤية االستراتيجية في فكر الحركة لمفيكـ

ا لمقاكمة ,أما الرؤية التكتيكية ,فتكمف في اختيارات الحركة متى تبدأ في مشاغمة االحتبلؿ ,بحيث ال يترتب عمى
ىذا تدمير قكل المقاكمة ,كأف تككف المقاكمة بقدر ,حتى ال تعطي اال حتبلؿ ذريعة القضاء عمى ما تبقى مف

فمسطينييف كتصفية القضية ,كعميو فإف أشكاؿ المقاكمة في فكر حركة( :حماس) قد تطكر مف اإليماف بالبندقية
كالمكاجو المسمحة فقط في دحر االحتبلؿ ,إلى القناعة بجدكة النيج البلعنفي كالتظاىرات ,كالمقاطعة,

كاالنتفاضة ,كالمسيرات ,كالمكاجية بالسكاكيف ,كعمميات الدىس ,فكؿ ىذا أصبحت تقره المقاكمة طالما يتحقؽ

الغرض في إشغاؿ العدك ,كابقاء القضية حية كرسالتيا مكجكدة كقائمة ,بأف فمسطيف ما زالت محتمة " (يكسؼ,
 ,2017مقابمة).

كخبلفنا لما سبؽ ,فقد أرت حركة( :حماس) أف باستطاعتيا تقديـ رؤيا سياسية ,فتقدـ القيادم محمكد

الزىار عاـ (1988ـ) بمشركع عرؼ باسمو الحقنا ,إلى شمعكف بيرس كزير الخارجية( :اإلسرائيمي) في
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حينو ,تحت عنكانيف لمحؿ ىما الحؿ المعجؿ ,كالحؿ المؤجؿ؛ كطرح زعيـ حركة( :حماس) الشيخ أحمد
ياسيف عاـ (1993ـ) فكرة اليدنة ,كأكد عمييا رئيس المكتب السياسي لحركة( :حماس) مكسى أبك مرزكؽ
عاـ (1994ـ) ,ككاف قد صرح محمد نزاؿ المتحدث الرسمي لحركة( :حماس) عاـ (1993ـ) ,مؤكدنا

لجريدة الرأم األردنية عف استعداد الحركة لقبكؿ الحؿ السممي ,مقابؿ انسحاب( :إسرائيؿ) مف األراضي
المحتمة عاـ (1967ـ) ,مف دكف االعتراؼ :بػ(إسرائيؿ) (عكده ,2009,ص .)110:109كبذلؾ تككف حركة:

(حماس) قد أقدمت عمى طرح سيناريك تكتيكي في مكاجية الصراع مع( :إسرائيؿ) ,كمع ذلؾ يبقى ىذا

الطرح منافينا لممكاثيؽ كالتصكرات العقدية التي انطمقت مف خبلليا حركة( :حماس) في فيميا لمصراع مع
االحتبلؿ .كربما أرت حركة( :حماس) قدكـ اتفاؽ سممي (اتفاقية أكسمك) كخاصة أف ىذه الفترة تكثفت فييا

المقاءات كالمباحثات بيف منظمة التحرير كالكساطة الدكلية ,لرؤية حؿ سممي إلنياء الصراع ,فأرادت أف
تككف جزءان مف االتفاقية الدكلية ,بطرحيا رؤية لمتسكية السممية ,كاطبلقيا بعض التصريحات مف أجؿ

إسقاط الضكء عمييا ,في جانب تنافسي مع منظمة التحرير الفمسطينية كالتي تترأسيا حركة( :فتح).

كىذا ما ذىب إليو البعض فقد اعتبركا أف حركة( :حماس) قد طرحت مكقفيا الكاقعي لمحؿ التكتيكي؛

ألنو يتناقض كالتصكر اإلسبلمي لحسـ الصراع مع االحتبلؿ الصييكني (أبك عمرك , 1989,ص.)100

بالتالي فإف مكقؼ حركة( :حماس) المتردد مف الحؿ المرحمي ,بقي في سياؽ ربط إقامة الدكلة

الفمسطينية بشرط عدـ التنازؿ عف باقي األجزاء مف فمسطيف .كىك ما اعتبر رابطان أساسيان لمكقؼ الحركة

المتمثؿ بالحؿ المرحمي الثابت " :اليدنة " (عكده ,2009 ,ص.)111

عبر الدكتكر " أحمد يكسؼ " عف مفيكـ اليدنة لدل حركة( :حماس) بقكلو " :إف اليدنة تعني تعميؽ
فقد ٌ
األكضاع عمى ما ىي عميو ,لفترة زمنية معينة ,حسب ما يتـ االتفاؽ عميو بيف األطراؼ ,عمى أمؿ أف تعطي

متغيرات الزمف تغي انر في معطيات االتفاؽ ,فغالبان ما تحدث اليدف بكجكد طرؼ ثالث ,ككجكد جيات دكلية تشيد
كتشرؼ عمييا ,فحركة( :حماس) ليس لدييا ما يمنع لمجمكس مع( :اإلسرائيمييف) إف استدعى األمر ,فيي مف
كجية نظر الحركة ليست محرمة ,فالمفاكضات مكجكدة منذ زمف الرسكؿ ,فيذه ليست اإلشكالية بؿ إف

اإلشكالية تكمف في نتائج المفاكضات كليست في مع مف تجمس ,فقد طرحت حركة( :حماس) في عدة محطات
ىذه الرؤية مع( :اإلسرائيمييف) مقابؿ أف يكفكا األذل عف الشعب الفمسطيني ,كاذا ما حدث ذلؾ ,فإف أم تجاكز
أك مخالفة لمشركط المتفؽ عمييا تنيي اليدنة ,كعميو يصبح ىناؾ عقكبات عمى الطرؼ المخالؼ يحددىا

المجتمع الدكلي (يكسؼ ,2017 ,مقابمة).

فقد قدمت حركة( :حماس) مفيكميا الخاص لمحؿ المرحمي ,كىك مفيكـ اليدنة ,حيف قدـ المكتب

السياسي لمحركة النقاط اآلتية (الحركب ,1997 ,ص:)87:86

 -1حركة( :حماس) ال ترفض الحؿ المرحمي بؿ تختمؼ مع استحقاقات تمؾ المرحمة.

 -2االستحقاؽ الرئيس الذم ترفضو ىك االعتراؼ بالكياف( :اإلسرائيمي) ككجكده عمى األرض.
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 -3ربط الحؿ المرحمي بكسيمة الجياد كالمقاكمة المسمحة.
 -4قبكؿ المرحمية مف خبلؿ المدخؿ الشرعي الديني ,كىك اليدنة التي تختمؼ كاتفاقيات السبلـ.

 -5ربط الخيار االستراتيجي كالمصيرم بخيار الشعب عف طريؽ االستفتاء الحر ,سكاء مف ناحية
التسكيات السياسية ,أـ مف ناحية اختيار القيادة المنتخبة ,كتمتزـ حركة( :حماس) إذا ساد ىذا

الكضع بالخيار الشعبي.

كبذلؾ يتبيف لنا أف حركة( :حماس) أرادت أف تعطي لنفسيا نكعنا مف التمايز باستخداميا مصطمح

اليدنة ,فترل في مفيكـ اليدنة ىك تجميد الكضع الحقكقي لمدة مف الزمف ,بانتظار تغير ميزاف القكل

العالمي ,كمف ثـ يتـ بعدىا العمؿ عمى تعديؿ الكضع الحقكقي لمشعب الفمسطيني ,كلذلؾ فاف حركة:

(حماس) تجد في معاىدة السبلـ اعترافان بشرعية الكجكد الصييكني عمى األرض الفمسطينية ,كبالتالي

التفريط بالحقكؽ كالتسميـ بذلؾ.

كىكذا نخمص بأف التيار اإلسبلمي الفمسطيني ,قد تبايف في فيمو كطرحو لرؤية المقاكمة كالتسكية,

فمنيـ مف أرجأ حؿ القضية لقياـ دكلة الخبلفة ,كحزب التحرير ,كمنيـ مف ارتأل الجياد ىك فرض مقدس
ال تراجع عنو كال ميادنة فيو كال تسكية مع االحتبلؿ ,كحركة الجياد اإلسبلمي ,كمنيـ مف ارتأل إمكانية

طرح حمكؿ تكتيكية ,دكف االعتراؼ( :بإسرائيؿ) ,إلى حيف تغير مكازيف القكل الدكلية ,كحركة( :حماس),

كلكف جميعيا أجمع عمى العمؽ اإلسبلمي لمقضية الفمسطينية ,كأف الصراع ىك صراع كجكد كليس حدكد,

كبالتالي فإف التيار اإلسبلمي الفمسطيني يرل بأنو ال بد لؤلمة العربية كاإلسبلمية أف تجتمع تحت راية

اإلسبلـ ,لكي تحرر فمسطيف ,عمى أف تككف الحركة اإلسبلمية في فمسطيف ىي طميعة الجياد أماـ
االحتبلؿ الصييكني المدعكـ عالميان ,بكافة أشكاؿ الدعـ.
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خالصة ومقارنة:
عبرت
تناكلت الدراسة في ىذا الفصؿ مفيكـ المقاكمة كالتسكية في الفكر السياسي الفمسطيني ,ككيؼ ٌ

التيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية المعاصرة ,عمى مدل صراعيا مع االحتبلؿ الصييكني ,عف
فيميا كرؤيتيا الستخداـ ألسمكب المقاكمة كآليات التسكية ,ما بيف الرؤية االستراتيجية كالممارسة التكتيكية

إلدارة الصراع ,كفي ضكء ما تقدـ يمكف التأكيد عمى ما يمي:
عب رت التيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية عف فيميا لخيار المقاكمة كالتسكية مع االحتبلؿ
ٌ
الصييكني ,برؤل كأىداؼ مختمفة في الفيـ كالممارسة ,فقد اتجو التيار الكطني الفمسطيني في فيمو لخيار

المقاكمة كالتسكية لمرؤية القطرية ,معب نار بذلؾ عف طرحو آلليات كأساليب الصراع مع االحتبلؿ

الصييكني ,كبالتالي فقد ارتكز التيار الكطني الفمسطيني عمى أف الشعب الفمسطيني لو الحؽ في السيادة
كتقرير المصير دكف الكصاية عميو مف أم طرؼ آخر ,فممشعب الفمسطيني الحؽ في اختيار أساليب

المقاكمة كأليات التسكية م ع االحتبلؿ الصييكني ,كذلؾ دكف التخمي عف العمؽ العربي لمشعب
الفمسطيني ,فالشعب الفمسطيني ىك رأس الطميعة في مكاجية قكل االحتبلؿ الصييكني الذم يستيدؼ في

مخططاتو السيطرة عمى األمة العربية بأكمميا ,كبالتالي يصبح لزامنا عمى األمة العربية أف تكفر لو كؿ
سبؿ الدعـ المادم كاإلسناد السياسي في مكاجية قكل االحتبلؿ الصييكني المدعكـ بكافة أشكاؿ الدعـ

مف قكل االستعمار العالمي؛ فقد اتسـ التيار الكطني في فيمو لطبيعة الصراع بالكاقعية في طرح الحمكؿ,

كالنظر بصكرة أكثر عمقان كشمكالن ألبعاد الكاقع االحتبللي االستعمارم لؤلرض الفمسطينية ,كطبيعتو
المقترنة بتغير مكازيف القكل العالمية ,كبالتالي فإف التيار الكطني الفمسطيني قد ذىب باتجاه المرحمية,

كتبني الحمكؿ السممية ,التي أقرت بيا الشرعية الدكلية ,في إقامة دكلة لمييكد عمى حدكد ما قبؿ حرب
حزيراف /يكنيك عاـ (1967ـ) ,إلى جانب دكلة لمعرب الفمسطينييف عمى ما تبقى مف أرض فمسطيف,
يعيش الشعباف فييما جنبان إلى جنب بسبلـ ,كعميو فإف التيار اإلسبلمي الفمسطيني قد اختمؼ عما ذىب

إ ليو التيار الكطني الفمسطيني ,فقد رأل التيار اإلسبلمي أف القضية الفمسطينية ما ىي إال جزء مف

القضية اإلسبلمية الجامعة ,كلذلؾ فإف التيار اإلسبلمي ال يعترؼ بالمفيكـ القطرم في رؤيتو لخيار

المقاكمة كالتسكية ,ففمسطيف ىي جزء مف أرض المسمميف ,كبالتالي كجكب الدفاع عنيا ىك عيف فرض
عمى كؿ مسمـ ,كما يرفض التيار اإلسبلمي أم حمكؿ سممية تؤدم لبلعتراؼ بالكجكد الصييكني عمى

أرض فمسطيف ,كي عتبر أف أم تفريط بأم شبر مف أرض فمسطيف ىك تفريط بآية مف آيات القرآف,
كبالتالي فبل مكاف لمحمكؿ السممية كاالعتراؼ بالشرعية الدكلية ,التي تنادم كتقر بأحقية الكجكد الصييكني

عمى أم جزء مف أرض فمسطيف.
كقد تمايز التيار الكطني الفمسطيني في فيمو ألسمكب المقاكمة كأليات التسكية مع االحتبلؿ

الصييكني ,فعمى الرغـ مف تبني مفيكـ القطرية لمتيارات الكطنية المنضكية تحت مظمة منظمة التحرير
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الفمسطينية ,كالمنقسمة بيف مف يحمؿ فك نار كطنينا كفك نار قكمينا كفك نار يسارينا ,في صراعيا مع االحتبلؿ

الصييكني ,إال أنو كاف لكؿ منيا فكرىا كبرنامجيا كأسمكبيا العسكرم كالسياسي الخاص في رؤيتيا لحؿ
المعبر األبرز لمتيار الكطني الفمسطيني ,في رؤيتيا
القضية الفمسطينية ,فقد ذىبت حركة( :فتح) كىي
ٌ
لطبيعة الصراع عمى أف الشعب الفمسطيني ىك صاحب الحؽ في تقرير مصيره ,كتحقيؽ سيادتو عمى

أرض فمسطيف كيفما أراد ككيفما أشاء ,دكف كصاية أك تدخؿ مف أحد ,كأف تحرير فمسطيف ىك الطريؽ
لكحدة األمة العربية ,كبالتالي فإف عمى األمة العربية تكفير كافة أشكاؿ الدعـ البلزـ لمشعب الفمسطيني

في معركة التصدم لبلحتبلؿ الصييكني ,الذم ييدؼ إلى السيطرة عمى األمة العربية ,كعميو فإف التيار
القكمي الفمسطيني كانت رؤيتو لمقضية الفمسطينية رؤية مغايرة ,فقد ذىب باتجاه أف الكحدة العربية ىي

الطريؽ إلى تحرير فمسطيف ,كأف فمسطيف ىي جزء ال يتج أز مف األمة العربية ,كبالتالي فإف األمة العربية
كالشعب الفمسطيني ىـ شركاء في المصير كشركاء في القرار ,فبل قرار لمشعب الفمسطيني بمعزؿ عف
أمتو العربية كال قرار لؤلمة العربية بمعزؿ عف الشعب الفمسطيني ,كبالتالي فإف ق اررات المقاكمة كالتسكية

مرتبطة بالرؤية العربية كالفمسطينية عمى حد سكاء؛ كقد تمايز التيار اليسارم الفمسطيني في رؤيتو الكطنية

لطبيعة الصراع مع االحتبلؿ الصييكني بتبنيو الفكر الماركسي – المينيني ,كاعتناؽ نظرية الصراع
الطبقي ,عمى اعتبار أف الصراع مع االحتبلؿ الصييكني ىك نتاج الصراع بيف الرأسمالية كاالشتراكية,

فيرل ىذا التيار أف الصراع ىك صراع طبقي بامتياز ,بيف الطبقة العمالية الكادحة كبيف البرجكازية

اإلقطاعية ,كعميو فإ ف التيار اليسارم الفمسطيني نظر إلى طبيعة االحتبلؿ الصييكني بأنو ىك طميعة

االستعمار اإلمبريالي العالمي لؤلمة العربية ,كالذم ييدؼ لمسيطرة عمى مقدرات كخيرات األمة العربية,

كبالتالي فإنو تبنى الرؤية األممية في فيمو لطبيعة الصراع؛ إال أف التيارات الكطنية كبرغـ تعدد مشاربيا

الفكرية بيف مف يعتنؽ الفكر الكطني ,كمف يعتنؽ الفكر القكمي ,كمف يعتنؽ الفكر األممي في فيميـ

لطبيعة الصراع مع االحتبلؿ ,قد ذىبت جميعيا إلى تبني الرؤية السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية -
بعد ىزيمة الجيكش العربية عاـ (1967ـ) ,كانحسار المد القكمي العربي  -ذاىبة بذلؾ نحك تبني البرنامج
المرحمي لحؿ القضية الفمسطينية؛ عمى اعتبار أنيا رؤية اإلجماع الكطني الفمسطيني.

كقد تمايز التيار اإلسبلمي الفمسطيني في فيمو ألسمكب المقاكمة كالتسكية ,كفي فيمو لطبيعة الصراع
مع االحتبلؿ الصييكني ,فقد رأل حزب التحرير أف طريؽ الدعكة ىك الطريؽ األقدر كاألصكب لمكصكؿ

إلى أىدافو في إحياء الخبلفة اإلسبلمية ,التي ستعيد األرض الفمسطينية كجزء مف أرض الخبلفة ,مؤمننا

بأف مكاجية( :إسرائيؿ) ال تتـ إال بعد إقامة دكلة الخبلفة كتنصيب الخميفة ,فالحزب ال يؤمف بجدكل

المقاكمة ,كال يعترؼ بأم تسكية سياسية مع االحتبلؿ الصييكني ,بؿ إنو ال يعترؼ أصبلن باألمـ المتحدة

كما يترتب عمييا مف معاىدات كق اررات ,ففمسطيف  -في عقيدة الحزب  -ىي أرض كقؼ إسبلمية ,كىي

إحدل القضايا اإلسبل مية المنكط تحريرىا بكجكد جيش الخبلفة ,كذلؾ بعد إحياء الخبلفة اإلسبلمية
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كتنصيب الخميفة ,كعمى العكس مما ذىب إليو حزب التحرير ,فقد رأت حركة الجياد اإلسبلمي أف تسمؾ
طريؽ الجياد المسمح ,كيدؼ أساسي إلحياء دكلة اإلسبلـ ,رافضة الحمكؿ السياسية كالمرحمية في استعادة
األراضي الفمسطينية ,معتبرة أنو مف أجؿ إحياء الخبلفة كالعكدة إلى دكلة اإلسبلـ ,البد مف إحياء عقيدة

الجياد كالدفاع عف ببلد اإلسبلـ ,كبالتالي فإف حركة( :حماس) كانت أكثر الحركات اإلسبلمية نضكجنا

كتكيفان في تعاطييا مع المتغيرات الداخمية كالخارجية ,فقد ذىبت الحركة  -كالتي ىي ذراع اإلخكاف
المسمميف في فمسطيف  -في البداية إلى تبنييا الفكر الدعكم في إنشاء الفرد المسمـ كخطكة أساسية أكلى
عمى طريؽ إحياء الخبلفة اإلسبلمية ,إال أنيا قامت فيما بعد باختيار برنامج المقاكمة المسمحة ,كعمى

الرغـ مف عدـ إيمانيا بالحمكؿ السممية إال أنيا ذىبت فيما بعد إلى التسميـ بالحمكؿ المرحمية في إقامة

الدكلة الفمسطينية .كذلؾ عمى غرار ما ذىبت إليو فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية ,مع اختبلؼ الطرح

في استعماؿ المصطمحات ما بيف ىدنة كتسكية سياسية ,كما بيف االعتراؼ بالكجكد( :اإلسرائيمي) عمى

األرض الفمسطينية كما بيف ارتياف الكجكد كارتباطو بتغير مكازيف القكل الدكلية.

يتبي ف لنا مدل عمؽ االختبلؼ الفكرم ما بيف التيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية في
كمما تقدـ ٌ
طرحيا لبرنامجيا كفيميا كرؤيتيا لخيار المقاكمة كالتسكية ,كبالتالي أصبح ممكنان لنا مبلمسة جكىر
اإلشكالية الفكرية ما بيف الكطني كاإلسبلمي ,كالتي انعكست عمى آليات الممارسة العممية في طرحيا

كتبنييا ألكلكيات الرؤل كممكنات األىداؼ ,كبالتالي انعكاسيا عمى حجـ الدعـ كالتأييد لمقضية

الفمسطينية ,في بعدىا المحمي كاإلقميمي كالدكلي ,كىذا ما سكؼ نتناكلو خبلؿ الفصؿ القادـ.
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انفصم انزابع

تداعيات إشكانية انفكز انىطني واإلساليي
وتأثريها عهى انقضية انفهسطينية

المبحث األول -تداعيات إشكالية الفكر الوطني واإلسالمي عمى الوض الداخمي
الفمسطيني.

المبحث الثاني -تيثير اقنقسام الفمسطيني عمى القضية الفمسطينية في الساحة العربية

والدولية.

الفصل الراب
تداعيات إشكالية الفكر الوطني واإلسالمي وتيثيرها عمى القضية الفمسطينية

تمهيد:
تعاني القضية الفمسطينية مف إشكالية الكطني كاإلسبلمي ,التي ظيرت منذ ظيكر تيار اإلسبلـ

السياسي المنافس في الحالة الفمسطينية ,كازدادت حدة اإلشكالية مع انطبلؽ انتفاضة الحجارة عاـ

(1987ـ) ,كخركج حركة( :حماس) مف رحـ اإلخكاف المسمميف ,لتشكؿ المعبر األبرز لتيار اإلسبلـ
السياسي كالمنافس القكم لمتيار الكطني عمى الساحة الفمسطينية؛ األمر الذم ترتب عمية حدكث إشكاليات

فكرية ,تحكلت فيما بعد إلى أزمات أكثر عمقنا كأكثر صعكبة مف األزمات التي كاف يعاني منيا النظاـ
السياسي الفمسطيني ,التي بدأت منذ تبني المرحمية في النضاؿ الكطني الفمسطيني عاـ (1974ـ),

كتعمقت بعد التكقيع عمى اتفاقية أكسمك كانشاء السمطة الفمسطينية ككياف منقكص عاـ (1993ـ)؛ كقد
تعمقت ىذه اإلشكالية مع دخكؿ حركة( :حماس)  ,معترؾ العمؿ السياسي الفمسطيني ,عقب فكزىا في

االنتخابات التشريعية عاـ (2006ـ) ,نتيجة لتعارض األجندات الفكرية في كثير مف القضايا الرئيسة,
األمر الذم أدخؿ النظاـ السياسي الفمسطيني في أزمو حادة ,أدت إلى الصراع عمى القرار ,ليؤدم ذلؾ
إلى االقتتاؿ المسمح كحدكث االنقساـ السياسي كالجغرافي.

كبالتالي فإف اإلشكالية الفكرية بيف الكطني كاإلسبلمي انعكست عمى الكضع الداخمي الفمسطيني,

كتركت تداعيات كبيرة كخطيرة ,عمى قدرة الشعب الفمسطيني في مكاجية التحديات المصيرية ,حيت برز
ذلؾ مف خبلؿ انقساـ المؤسسات كاألجيزة اإلدارية كالقانكنية كالتشريعية في األراضي الفمسطينية ,فرغـ

العديد مف جمسات المصالحة التي حدثت بيف حركتي( :فتح كحماس) لمخركج مف أزمة النظاـ الفمسطيني,

مستمر كتعزز في الحالة الفمسطينية.
إال أف االنقساـ ما زاؿ
ان

كاستعرضت الدراسة في ىذا الفصؿ تداعيات إشكالية الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي
الفمسطيني كتأثيره عمى القضية الفمسطينية ,عمى المستكييف الداخمي كالخارجي ,كأكضحت مدل تأثير ىذه
اإلشكالية عمى القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ ,كالكضع في األراضي الفمسطينية بشكؿ خاص.
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المبحث األول
تداعيات إشكالية الفكر الوطني واإلسالمي عمى
الوض الداخمي الفمسطيني
يعاني النظاـ السياسي الفمسطيني ,بؿ تعاني الحالة الفمسطينية برمتيا مف إشكالية الكطني كاإلسبلمي
في كثير مف القضايا ,بخاص وة القضايا التي تتعمؽ بتكجيات القيادة الفمسطينية ,كطريقة الحكـ ,كمف يحكـ
كمف يتكلى المسؤكلية ,في ظؿ تنافس شديد بيف حركتي( :فتح كحماس) عمى تكلي زماـ األمكر ,كقيادة

الشعب الفمسطيني ,كقد ازداد األمر سكءنا بعد حدكث االنقساـ الفمسطيني ,األمر الذم ترؾ تداعيات كبيرة
كخطيرة عمى القضية الفمسطينية ,كالشعب الفمسطيني برمتو.

المطمب األول -أزمة النظام السياسي الفمسطيني:
يمر النظاـ السياسي الفمسطيني بعدة أزمات متراكمة كمعمقة ,بسبب سياسة القفز عمى األزمات كعدـ
ٌ
حميا ,مما ساىـ في اشتداد األزمة ,خاصة عقب دخكؿ حركة( :حماس) عمى النظاـ السياسي الفمسطيني
عبر االنتخابات التشريعية ,بتكجيات سياسية كفكرية مختمفة ,بؿ ببرنامج نضالي يعتمد عمى المقاكمة

تبنت مشركعان كطنيان يرتكز عمى
المسمحة بشكؿ كبير ,خبلفان لبرنامج منظمة التحرير الفمسطينية ,التي ٌ
إقامة دكلة فمسطينية في حدكد عاـ (1967ـ ) ,حسب الق اررات الدكلية كمبادئ عممية السبلـ ,كخاصة
القرار ( ,)242مما أكجد أزمة عميقة أدت لبلنقساـ الفمسطيني في نياية األمر.
أوقً -تعريف النظام السياسي:

التعريؼ التقميدم لمنظاـ السياسي ىك نظاـ الحكـ بمعنى المؤسسات الحككمية الثبلث :تنفيذية

كتشريعية كقضائية ,كالتي تقكـ بميمة الدفاع عف الكطف ضد التيديدات الخارجية كضماف الترابط

الداخمي ,كىذا التعريؼ لمنظاـ يربط النظاـ السياسي بالدكلة ,إال أف التطكر الذم عرفو عمـ السياسة مع
تطكر كتعقد الحياة السياسية كتجاكزىا لحدكد الدكلة ,كعميو أصبح النظاـ السياسي يعرؼ كمفيكـ تحميمي
أكثر مما ىك نظاـ مؤسساتي مضبكط كما تكحي كممة نظاـ ,كضمف ىذه الرؤية عرفت مكسكعة العمكـ

السياسية ,النظاـ السياسي ىك " :مجمكع التفاعبلت كاألدكار المتداخمة كالمتشابكة التي تتعمؽ بالتخصيص
ررات سياسية ممزمة لمجميع " (أبراش.)2008 ,
السمطكم لمقيـ ,أم بتكزيع األشياء ذات القيمة بمكجب ق ا

كيمثؿ النظاـ كحدة التحميؿ الرئيسة في اقتراب التحميؿ النظمي .كيعرؼ النظاـ بصفة عامة بأنو

مجمكعة مف العناصر المتفاعمة كالمترابطة كظيفيان مع بعضيا البعض بشكؿ منتظـ ,بما يعنيو ذلؾ مف

أف التغير في أحد العناصر المككنة لمنظاـ يؤثر عمى بقية العناصر األخرل .كتجدر اإلشارة إلى أف
مفيكـ النظاـ يتكلد عنو مفيكـ آخر ىك مفيكـ النظاـ الفرعي  ,Sub-Systemإذ إ ف النظاـ قد يعتبر
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نظامنا في حد ذاتو ,كما أنو قد يعتبر  -ىك ذاتو  -نظامنا فرعينا في إطار نظاـ أعمى مستكل منو .كعمى

ذلؾ يعرؼ النظاـ السياسي بأنو مجمكعة مف التفاعبلت السياسية التي تحدث داخؿ أم مجتمع ,كالتي يتـ

بمقتضاىا صنع السياسات العامة .كيتككف النظاـ السياسي مف أربعة عناصر أساسية ىي :المدخبلت,

التحكيؿ ,المخرجات ,التغذية العكسية (عكض ,1992 ,ص.)20

عرفو ركبرت داؿ
كىناؾ مجمكعة مف التعريفات التي تناكلت تعريؼ النظاـ السياسي ,فقد ٌ
) (ROBERT DAHLبأنو نمط مستمر لمعبلقات اإلنسانية يتضمف التحكـ كالنفكذ ,كالقكة ,أك السمطة
بدرجو عالية ,كأنو مجمكعة مف األنماط المتداخمة كالمتشابكة كالمتعمقة لعمميات صنع الق اررات ,كالتي

تترجـ أىداؼ كخبلفات كمنازعات المجتمع الناتجة مف خبلؿ الجسـ العقدم ,الذم أضفى صفة الشرعية
عمى القكة السياسية ,فحكليا إلى سمطات مقبكلة مف الجماعة السياسية تمثمت في المؤسسات السياسية

(ركبرت ,1993 ,ص .)10كىذا التعريؼ حاكؿ تحديد أبعاد النظاـ السياسي مف خبلؿ المفيكـ كآلية العمؿ,
فأشار إلى أنو عبارة عف عناصر متفاعمة ,كىذه العناصر تمثؿ المؤسسات التي ليا نشاطات محددة
ميمتيا ترتبط بعمميات صنع القرار ,ذلؾ مف خبلؿ ترجمة التشريعات كالقكانيف إلى سياسات عامة عمى

أرض الكاقع ,كتتـ عممية التشريع كالتنفيذ انعكاسان أليديكلكجية النظاـ السياسي كشرعيو عممو.

كيعرؼ النظاـ السياسي أيضا بأنو( :األطر القانكنية لمنشاط السياسي) ,كتمؾ األطر لمجمكعة

المؤسسات التي تحتكم النشاطات التي ليا عبلقة بالسمطة ,سمطة تنظيـ المجتمع ,كالمؤسسات ىنا عبارة

كعرفو الفقيو الدستكرم " ثركت
عف بنيو كأعماؿ كنشاطات تقع داخؿ البنية (األسكد ,1990 ,صٌ .)269
بدكم " بأنو :مجمكعة مف القكاعد كاألجيزة المتناسقة المترابطة فيما بينيا ,تبيف نظاـ الحكـ ,ككسائؿ
ممارسة السمطة كأىدافيا كطبيعتيا ,كمركز الفرد منيا كضماناتو قبميا ,كما تحدد عناصر القكل المختمفة

التي تسيطر عمى الجماعة ,ككيفية تفاعميا مع بعضيا البعض ,كالدكر الذم تقكـ بو كؿ منيا (الشككرم,

.)2013

كىنا يمكف القكؿ :إ ف النظاـ السياسي يشير إلى نشاطات كعمؿ المؤسسات التي تمثؿ مككناتو ,كتمثؿ

نشاطات تمؾ المؤسسات آليات عمؿ النظاـ السياسي ,كمف خبلليا تتحدد أسس صنع السياسة ككيفية
التكصؿ إلى القرار بصيغتو النيائية ,مف خبلؿ التكافؽ بيف المؤسسات ,ككمما كاف ىناؾ تكازف كتفاعؿ
بيف مؤسسات النظاـ السياسي كمما كاف القرار السياسي أكثر قدرة عمى النجاح ,كأكثر قابميو لمتطبيؽ,

بل مف عمكـ المجتمع ,كآلية عمؿ النظاـ السياسي مف خبلؿ مؤسساتو المختمفة ىي التي تشكؿ
كأكثر تقب ن
السياسة العامة لمدكلة ,كالمقصكد بالنظاـ السياسي الفمسطيني في ىذه الدراسة ,ىك نظاـ الحكـ ,كالذم

يشمؿ المؤسسات السياسية كالدستكرية ,بيدؼ قياس أثر إشكالية الكطني كاإلسبلمي عمى عمؿ مؤسسات
النظاـ السياسي الفمسطيني ,كتداعياتيا عمى المستكل الكطني كالعربي كالدكلي.
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ثانياً -أزمة النظام السياسي الفمسطيني قبل دخول حركة (حماس):
عانى النظاـ السياسي الفمسطيني منذ تشكمو مع قياـ منظمة التحرير الفمسطينية مف مجمكعة

إشكاليات بسبب الظركؼ كالعكامؿ التي نشأ فييا ,كبسبب التدخبلت العربية كمحاكلة السيطرة عمى القرار
السياسي الفمسطيني مف قبؿ بعض األنظمة العربية ,نظ نار لتكاجد قكات الثكرة الفمسطينية في تمؾ الدكؿ مف

جانب ,كمشكمة التمكيؿ كتأثير الماؿ السياسي مف جانب آخر.

كالبحث في أكضاع النظاـ السياسي الفمسطيني الراىنة كاشكالياتو الفكرية كالسياسية كالتنظيمية كآفاقو

المستقبمية ,يستكجب تعريفو كتحديد مككناتو ,فيؿ ىك منظمة التحرير أك السمطة الفمسطينية ,أك

المعارضة ,كىؿ ىك نظاـ جبيكم أك نظاـ ديمقراطي ,أك ىك نظاـ الحزب الكاحد (نكفؿ ,1999 ,ص.)27

كيمكف القكؿ :إ ف تككيف النظاـ السياسي كاف مع قياـ منظمة التحرير الفمسطينية في عاـ (1964ـ),

كاعادة تشكيميا في العاـ (1969ـ) ,كائتبلؼ بيف فصائؿ المقاكمة الفمسطينية استيدؼ تحقيؽ حؽ تقرير

المصير كاقامة دكلة مستقمة لمشعب الفمسطيني ,كجاء تشكيؿ منظمة التحرير بعد اختفاء الحقؿ السياسي
الكطني بعد النكبة ,كانخراط الفمسطينييف في حركات فكؽ كطنية( :قكمية ,ناصرية ,اشتراكية ,إسبلمية),

كتسارع التحكالت السياسية في البمداف العربية ,كقياـ الدكلة القطرية ,كنمك التيارات الفكرية المتعددة في
تمؾ الفترة (ىبلؿ ,1998 ,ص.)51

فقد تركت نكبة العاـ (1948ـ) الشعب الفمسطيني بدكف قيادة سياسية ,بعد ما تحطٌمت كؿ البنى

كالمؤسسات السياسية كاالجتماعية ,التي كانت مكجكدة قبؿ تشريد الشعب الفمسطيني عف أرضو ,لذلؾ
عندما تـ إنشاء الجامعة العربية قبؿ النكبة بسنكات قميمة ,جاء التمثيؿ الفمسطيني فييا فرديان مف قبؿ

أشخاص كليس عبر كيانات سياسية نتيجة ليذا التشتت (عبد الرحمف ,1985 ,ص .)313لذلؾ يعتبر كالدة
منظمة التحرير الفمسطينية ,انعطافة ميمو في مسيرة القضية الفمسطينية ,كفي الحياة السياسية لمشعب

الفمسطيني ,كتمثؿ منظمة التحرير إحدل حركات التحرر المعاصرة ,التي ارتقت بالمقاكمة المسمحة لمقكل
االستعمارية ,بما حقؽ مف ىذه المنظمة رم انز لئلصرار كالصمكد ,خاصة أنيا نشأت خارج أراضييا
المحتمة ,مما شكؿ منيا شكبلن فريدان متمي انز بيف حركات التحرر الكطني في الكطف العربي خاصة كالعالـ
عامة (أبك كريـ , 2016,ص.)10

إال أف التحكالت السياسية التي حدثت بعد انييار االتحاد السكفيتي كحرب الخميج الثانية ,أجبرت

منظمة التحرير الفمسطينية في الدخكؿ في نيج التسكية السياسية ,بما يتكافؽ مع الرؤية الدكلية الجديدة,

التي فرضت نفسيا عمى الكاقع السياسي الدكلي كالعربي ,مما أجبر منظمة التحرير عمى السير في ركب
ال
التسكية ,كالدخكؿ في مفاكضات مباشرة مع( :إسرائيؿ) ,األمر الذم أنتج اتفاقية أكسمك ,كالذم شكؿ تحك ن
كبي انر في الساحة الفمسطينية.
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فقد أكجدت اتفاقية أكسمك التي كقعتيا منظمة التحرير مع( :إسرائيؿ) عاـ (1993ـ) ,انشقاقنا كبي نار بيف

الفمسطينييف ,كخمخؿ في مرتكزات النظاـ السياسي الذم أسست لو منظمة التحرير طكاؿ ثبلثة عقكد,
فأزمة النظاـ السياسي ما زالت ىي التي تشؿ الحياة السياسية الفمسطينية .بالنظر لمحدكدية اإلمكانيات

الفمسطينية ,العسكرية كاالقتصادية فقد استمرت التدخبلت الخارجية في لعب الدكر الرئيس في تكجيو
النظاـ السياسي الفمسطيني (أبراش .)2008 ,كجاء قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية في سياؽ التحكالت عمى
الصعيد الفمسطيني ,فقد كاكبيا مجمكعة مف المتغيرات عمى المستكل الدكلي ,ساىمت في نقؿ الصراع

العربي -اإلسرائيمي ,مف دائرة االىتماـ الدكلي إلى دائرة البحث عف حمكؿ لمتسكية السياسية ,كالتي

اعتبرت مطمبان أساسيان لدعـ األسرة الدكلية لضماف دعـ السمطة الناشئة (أبك مطر, 2012,ص.)85

كيمكف ىنا القكؿ :إف أزمة النظاـ السياسي الفمسطيني ,قد بدأت منذ أف تحكؿ النظاـ السياسي مف

نظاـ لحركة تحرر كطني ,إلى نظاـ سياسي لسمطة تحت االحتبلؿ مع تكقيع اتفاقية أكسمك ,فقد أدت ىذه

التحكالت ,في بنية ككظيفة النظاـ السياسي ,مف نظاـ يغمب عميو الطابع الثكرم ,إلى نظاـ يسطر عميو

حزب كاحد في إطار سمطة فمسطينية عمى طريؽ الدكلة.

فمع انتياء المرحمة االنتقالية مف عممية السبلـ عمى مسارىا الفمسطيني  -اإلسرائيمي دكف اتفاؽ,
كانتياء الفترة المحددة لمفاكضات الحؿ النيائي قبؿ أف تبدأ ,دخؿ النظاـ السياسي الفمسطيني ,بمككناتو
التنظيمية كالسياسية كالفكرية ,مرحمة نكعية جديدة ,مف مسيرتو النضالية ,شديدة الخطكرة كالتعقيد .حممت

عزز أزمة النظاـ السياسي ,بسبب انسداد أفؽ التسكية السممية
في طياتيا استحقاقات كثيرة كمتنكعة ,مما ٌ
مع( :إسرائيؿ) (نكفؿ  .)1999,كيصنؼ النظاـ السياسي الفمسطيني ,استنادنا إلى مفيكـ مبدأ الفصؿ بيف

السمطات كالعبلقة بينيا المعمكؿ بو حسب القانكف الفمسطيني ,بأنو ليس نظامان برلمانيان خالصان كليس

نظامان رئاسينا خالصان ,كانما ىك نظاـ سياسي مختمط( :نصؼ رئاسي نصؼ برلماني) يجمع بيف
خصائص النظاميف البرلماني كالرئاسي .فقد أقر المجمس التشريعي الفمسطيني القانكف األساسي ,كىك

بمثابة الدستكر المؤقت لممرحمة االنتقالية ,في قراءتو الثالثة (قانكف رقـ  )96/1في الثاني مف تشريف أكؿ/

أكتكبر عاـ (1997ـ) (الحمد ,1997 ,ص.)492:484

كتمت إجازة تعديؿ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ في  29أيار /مايك عاـ (2003ـ) ,كقد مكرس

عمى الرئيس " ياسر عرفات " مف أجؿ تمرير ىذا التعديؿ ,مجمكعة مف الضغكط الخارجية كالداخمية

الكثيرة ,إلخراج ىذا التعديؿ إلى حيز الكجكد الفعمي .ككفقنا لمتعديؿ الذم حدث عمى القانكف األساسي ,فقد

نصت المادة ( )63منو عمى " :أف الحككمة (مجمس الكزراء) كىي األداة التنفيذية كاإلدارية العميا تضطمع
ٌ
بمسؤكلية كضع البرنامج الذم تقره السمطة التشريعية مكضع التنفيذ .كفيما عدا ذلؾ تبقى لرئيس السمطة
الفمسطينية مف اختصاصات تنفيذية بكاقع القانكف األساسي ,كتككف الصبلحيات التنفيذية كاإلدارية مف

اختصاص مجمس الكزراء " (أفراىيـ ,2006 ,ص .)215-211كىك ما اتضح مف خبلؿ التصريحات الرسمية
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األمريكية كاإلسرائيمية ,حيث أعمف " شاركف " في لقاء مشترؾ مع الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف
في 7أيار /مايك عاـ (2002ـ) ,أف مستقبؿ التسكية مرتبط بقياـ السمطة إصبلحات بنيكية عمى

مؤسساتيا ,كضركرة تكحيد األجيزة األمنية كتقميص صبلحيات الرئيس "عرفات" بشكؿ كبير (أبك مطر

, 2012,ص.)151

فقد أحدث ىذا التعديؿ مجمكعة مف التحكالت الميمة في بنية النظاـ السياسي حديث النشأة ,كذلؾ

باتجاه األخذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات ,حيث تـ استحداث منصب رئيس الكزراء المسؤكؿ أماـ رئيس

السمطة الكطنية كالمجمس التشريعي ,كتـ نقؿ معظـ السمطات التنفيذية ليد رئيس الكزراء كالحككمة
المسؤكلة أماـ المجمس كالرئيس ,كبذلؾ تـ تجاكز إحدل اإلشكاليات الدستكرية الناتجة عف تكلي ىذه

السمطات مف قبؿ رئيس السمطة المنتخب مباشرة مف قبؿ الشعب ,كغير الخاضع لمساءلة أماـ المجمس

ال تشريعي ,إال أف النظاـ السياسي الفمسطيني لـ يستطع معالجة إشكاليات متعددة في مكضكع العبلقة بيف
السمطات ,كالتي تمثٌمت في عدـ كضكح صبلحية كؿ طرؼ في شأف مف شؤكف الحكـ ,كعبلقة ىذا
الطرؼ مع األطراؼ األخرل بيذا الشأف ,كفي أحياف أخرل تتداخؿ الصبلحيات كاالختصاصات فيما

بينيا ,بسبب عدـ تحديد الصبلحيات بشكؿ كاضح خبلؿ التعديؿ الذم جرل عمى القانكف األساسي عاـ

تحكؿ النظاـ السياسي الفمسطيني ,مف نظاـ الرجؿ الكاحد لنظاـ
(2003ـ) (أبك دية  ,2006,ص .)2لذلؾ ٌ
برأسيف ,عقب تعديؿ القانكف األساسي ,كاستحداث منصب رئيس الكزراء كظيكر بعض الخبلفات في
اآلراء كالتكجيات السياسية ,األمر الذم أدخؿ الحالة الفمسطينية في مأزؽ جديد ,باإلضافة لمأزؽ عممية

السبلـ المتكقفة أصبلن عقب اغتياؿ رئيس الكزراء( :اإلسرائيمي) " إسحاؽ رابيف " عمى يد اليميف:

(اإلسرائيمي).

كخبلؿ ىذه المرحمة شيدت تحكالت عمى البنية االقتصادية كاالجتماعية كالطبقية ,التي تركت بصمتيا

المحركة لمنظاـ ,كتأثرت في الكقت نفسو بمنيج كأساليب عمؿ النظاـ
عمى طبيعة القكل السياسية
ٌ
السياسي الفمسطيني ,مما ش ٌكؿ معكقات بنيكية أماـ تحقيؽ عممية التنمية السياسية الشاممة (ىبلؿ, 1998 ,
ص .)175فقد أدل الضغط الدكلي كالتدخؿ( :اإلسرائيمي) في الشأف الداخمي الفمسطيني ,إلى إعادة صياغة
النظاـ السياسي الفمسطيني ,كتحكيمو مف نظاـ رئاسي إلى نظاـ مختمط -شبو رئاسي -كتحديد صبلحية

كؿ مف الرئيس كالحككمة كفؽ رؤل خارجية  -كتعميؽ إشكالية النظاـ السياسي الفمسطيني ,فبرزت
ازدكاجية الحكـ كتنازع الصبلحيات ,بيف رئيس السمطة الفمسطينية ,كرئاسة الحككمة ,األمر الذم ساعد

عمى تعميؽ أزمة النظاـ السياسي الفمسطيني ,كاتسمت ىذه المرحمة بكثرة الحككمات نتيجة التشكىات التي

أحدثتيا التدخبلت الدكلية في بنية النظاـ السياسي الفمسطيني ,فخبلؿ ثبلث سنكات فقط تكلت مقاليد

الحكـ أربع حككمات مختمفة ,بداية مف حككمة أكؿ رئيس كزراء في السمطة الفمسطينية السيد " محمكد

عباس " عاـ (2003ـ) ,كحتى حككمة أخر رئيس كزراء مف حركة( :فتح) السيد " أحمد قريع " عاـ
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(2006ـ) ,ليدخؿ بعدىا النظاـ السياسي الفمسطيني مرحمة أيخرل جديدة كمختمفة عقب إجراء االنتخابات
التشريعية التي فازت بيا حركة( :حماس) .كخبلؿ ىذه المرحمة اتسعت ظاىرة الفمتاف األمني ,كتراجعت
قدرة السمطة عمى بسط القانكف ,كتحممت حركة( :فتح) أخطاء ىذه المرحمة ,مما جعميا تدفع ثمف ىذه

األخطاء مف رصيدىا الجماىيرم في االنتخابات التشريعية عاـ (2006ـ) (أبك كريـ ,2016 ,ص.)23

كعميو يمكف القكؿ :إف النظاـ السياسي الفمسطيني عاني مف مجمكعة أزمات قبؿ أف تدخمو حركة

(:حماس) ,فقد تعمقت معظـ ىذه األزمات بسبب التدخؿ في الق ارر السياسي الفمسطيني مف جانب ,كقياـ
السمطة الفمسطينية ككياف منقكص مف السيادة مف جانب آخر ,مما أدل إلى حدكث بعض اإلشكاليات
التي تتعمؽ بتأثير الكاليات المتحدة األمريكية ك(إسرائيؿ) في تغير شكؿ النظاـ السياسي ,كصياغة
مضمكنة كتحكيمو مف نظاـ رئاسي إلى نظاـ مختمط -شبو رئاسي -كتحديد صبلحية كؿ مف رئيس

السمطة كرئيس الكزراء كفؽ رؤل خارجية – كنتيجة لذلؾ تعمقت إشكالية النظاـ السياسي الفمسطيني,
فبرزت ازدكاجية الحكـ كتنازع الصبلحيات ,بيف رئيس السمطة الفمسطينية ,كرئاسة الحككمة.

ثانياً -أزمة النظام السياسي بعد دخول حركة (حماس):
يعيش النظاـ السياسي الفمسطيني أزمة معقدة كمركبة ,منيا ما يتعمؽ بفشؿ عممية السبلـ مع:
(إسرائيؿ)  ,بعد كصكؿ المفاكضات لطريؽ مسدكد ,كمنيا ما يتعمؽ باالنقساـ الفمسطيني ,الذم يتكسع
كيتعمؽ عامان بعد عاـ ,مما يعني أننا أماـ كضع قد يستمر لسنكات قادمة.

ففي العاـ (2005ـ) اجتمع مجمس الشكرل العاـ لحركة( :حماس) بالداخؿ كالخارج كالسجكف ,كطرح

عميو التصكيت عمى قرار المشاركة في االنتخابات التشريعية التي أجريت عاـ (2006ـ) ,كعكس السمكؾ
التصكيتي لقادة حركة( :حماس) عدـ كجكد إجماع عمى المشاركة ,فكاف الفارؽ ضئيبلن لمصمحة قرار
المشاركة السياسية باالنتخابات التشريعية ,كلكف ما يميز الحركة اإلسبلمية ىك انضباطيا كالتزاميا بقرار

األغمبية ,فالتزـ الجميع بالقرار ,ككضعكا ىدؼ الفكز أماـ أعينيـ فحققكه (الدجني.)2014 ,

فمع نجاح حركة( :حماس) ككصكليا لمحكـ خاصة بعد تكلييا مقاليد األمكر عقب فكزىا باالنتخابات

التشريعية عاـ (2006ـ) ,فإف النظاـ السياسي الفمسطيني الذم يعاني مف مجمكعة أزمات متعددة كمركبة

تتعمؽ بطبيعة تككنيو ,كمراحؿ تطكره ,قد دخؿ أزمة جديدة أكثر عمقان كأكثر صعكبة ,حينما دخمت حركة:

(حماس) لمعترؾ العمؿ السياسي الفمسطيني ,األمر الذم أدل إلى بركز أزمة جديدة ,تتعمؽ بالتكجيات
السياسية كالفكرية ,لمنظاـ السياسي ,فظيرت عمى السطح أزمة (الآت) حركة( :حماس) التي رفضت

االعتراؼ باالتفاقيات المكقعة مع( :إسرائيؿ) كخاصة اتفاقية أكسمك ,كرفضت شركط المجنة الرباعية,
كتبنت بعض الشعارات اإلسبلمية العمنية التي استخدمتيا حككمة( :إسرائيؿ) لفرض حصار مالي
ٌ
كسياسي ,كالتيرب مف استحقاقات عممية السبلـ.
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كتعتبر المحطة األبرز في تاريخ حركة( :حماس) بعد انطبلقتيا ,ىك تاريخ فكزىا في االنتخابات
التشريعية الفمسطينية عاـ (2006ـ) ,لتخكض بذلؾ الحركة تجربة الحكـ بعد سنكات مف العمؿ الجيادم

المقاكـ (المركز الفمسطيني لئلعبلـ .)2016 ,فقد دخؿ النظاـ السياسي الفمسطيني مرحمة جديدة كمختمفة
بشكؿ كمي عقب فكز حركة( :حماس) باالنتخابات التشريعية كتشكيميا الحككمة العاشرة مف بعض قيادات

الصؼ األكؿ مف الحركة .لذلؾ شيد النظاـ السياسي الفمسطيني تطك انر دراماتيكيان عقب دخكؿ حركة:

(حماس) ذات الخمفية اإلسبلمية معترؾ الحياة السياسية الفمسطينية مف الباب الكاسع بعد فكزىا الكبير

باالنتخابات التشريعية عاـ (2006ـ).

كجاء انخراط حركة( :حماس) كفصائؿ فمسطينية أيخرل في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية عبر
المشاركة في االنتخابات التشريعية ,كمدخؿ إلى شرعنة تكاجدىا في النظاـ السياسي الفمسطيني ,فيذه

االنتخابات م ٌكنت حركة( :حماس) مف الحصكؿ عمى أغمبية مقاعد المجمس التشريعي ,عمى نحك كفر ليا
إمكانية تشكيؿ حككمتيا كمنحيا الثقة مف دكف الحاجة إلى التنظيمات كالكتؿ البرلمانية األيخرل ,الممثمة
في المجمس التشريعي كتكلي شؤكف سمطة ىيمنت عمى رئاستيا كمؤسستيا طكاؿ األعكاـ السابقة حركة:

(فتح) ,التي نظرت إلى فكز حركة( :حماس) بكصفو ليس تعبي انر عف تأييد برنامجيا السياسي مف قبؿ

الشارع الفمسطيني ,كانما ردة فعؿ شعبية عف تدىكر الكضع الداخمي ,كاإلشكاليات كاألزمات التي عانت
منيا السمطة الفمسطينية ,كالسمبيات التي صاحبت أداءىا ,كتراجع عممية التسكية (أبك مطر,2012 ,

ص.)284

ال كتغي نار في خارطة القكل
كقد ٌبينت نتائج االنتخابات التشريعية الثانية عاـ (2006ـ) ,أف ىناؾ تبد ن
كاألحزاب السياسية ,إذ تنامت قكة حركة( :حماس) كتراجعت قكة التيارات األيخرل ,كأصبح لدينا ثنائية

حزبية بعد أف كانت حركة( :فتح) تنفرد بالسيطرة عمى السمطة .كبرىنت نتائج االنتخابات التشريعية الثانية

أف ىناؾ تغي انر كبي انر في عبلقات القكة بيف مككنات النظاـ السياسي الفمسطيني كالقكل الفاعمة داخمو,

كخاصة في حجـ كشعبية كقكة األحزاب السياسية الفمسطينية الرئيسة (يكسؼ ,2009 ,ص .)72حيث أتت
مشاركة التنظيمات السياسية الفمسطينية في االنتخابات التشريعية عاـ (2006ـ) ضمف المساعي

الفمسطينية إلخراج النظاـ السياسي الفمسطيني مف مأزقو ,ككآلية إلدماج القكل السياسية الفمسطينية
كمنحيا شرعية التكاجد ضمف مؤسسات النظاـ السياسي ,بعد أف فشمت كؿ جيكد الحكار الداخمي
الفمسطيني في تحقيؽ ذلؾ ,كىذه المساعي لـ تكف بمنأل عف الضغكط الخارجية كالتزامات السمطة

الكطنية الفمسطينية ,كفؽ خطة خارطة الطريؽ (أبك مطر ,2012 ,ص.)284

كىنا يمكف القكؿ :إف ىذه التحكالت الميمة التي تمخضت عنيا نتائج االنتخابات التشريعية الثانية,
ميدت لمرحمة جديدة مف عمر النظاـ السياسي الفمسطيني ,تتسـ بالصراع عمى السمطة كالتنافس الحاد

بيف حركتي( :فتح كحماس) ,األمر الذم قاد لصراع داخمي بيدؼ السيطرة عمى مؤسسات النظاـ السياسي
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في أعقاب االنتخابات التشريعية الثانية ,بعد أف حصمت حركة( :حماس) عمى أغمبية مقاعد المجمس
التشريعي كتم ٌكنت مف تشكيؿ الحككمة برئاسة القيادم في الحركة " إسماعيؿ ىنية " ,لتنتقؿ حركة( :فتح)
كالتي كانت تشكؿ حزب السمطة إلى المعارضة ألكؿ مرة.

ال استراتيجينا في
لذلؾ تعتبر نتائج االنتخابات التشريعية كتكلي حركة( :حماس) مقاليد الحكـ تحك ن

الساحة السياسية الفمسطينية ,فقد أبرزت ىذه النتائج إشكاالت نقؿ المسؤكليات كالصبلحيات لمقيادة

الجديدة ,بدءان بتشكيؿ الحككمة كسيطرتيا عمى مؤسسات السمطة المدنية كاألمنية ,كمف ثـ التعامؿ

حصار ماليان كسياسيان عمى الحككمة بعد أف
السياسي في العبلقات الخارجية لمسمطة ,كفرض( :إسرائيؿ)
ان

أكقفت تحكيؿ عائدات الضرائب (الحمد , 2012,ص .)9كرغـ أف قكل داخمية كخارجية شجعت حركة:

(حماس) عمى االندماج في السمطة بيدؼ استيعابيا كدفعيا لمتخمي عف المقاكمة ,إال أف فكزىا

ال
باالنتخابات كرفضيا االعتراؼ باالتفاقيات ,كشرط الستبلميا السمطة كاالستمرار فييا أكجد مأزقنا كاشكا ن
جديدان لمقكل المشاركة في معادلة التسكية السياسية (أبك دياؾ ,2012 ,ص.)15

فقد أدل صعكد حركة( :حماس) كتراجع حركة( :فتح) بيذا الشكؿ إلى حدكث صدمة عند الكثيريف,

بمف فييـ أنصار حركة( :فتح) الذيف تعكدكا دائمان أف يككنكا في القيادة كالحكـ ,فحركة( :فتح) بعد
انطبلقتيا في العاـ (1965ـ ) شكمت العمكد الفقرم لمحركة الكطنية الفمسطينية ,كتحكمت بأدكات المعركة
مع( :إسرائيؿ) ,تارة بالعمؿ الفدائي المسمح ,كتارة السياسي الدبمكماسي ,كتارة أيخرم باألسمكبيف معان

(يكسؼ , 2012,ص.)35

كمف جية أيخرل شكمت نتائج االنتخابات التشريعية عاـ (2006ـ) صدمة لكؿ األطراؼ الفمسطينية
كاإلقميمية كالدكلية؛ ككنيا أفرزت نتائج غير متكقعة لممكاقؼ اإلقميمية كالدكلية ,فقد رفضت العديد مف

القكل الفاعمة نتائج االنتخابات ,كفرضت األمـ المتحدة ,كاالتحاد األكركبي ,كركسيا ,كالكاليات المتحدة

شركطنا عمى حركة( :حماس) ,يعرفت بشركط الرباعية الدكلية ,كىي " :نبذ العنؼ ,كاالعتراؼ:
بػ(إسرائيؿ) ,كااللتزاـ باالتفاقيات المكقعة " ,كنتيجة لرفض حركة( :حماس) تمؾ الشركط ,تـ فرض حصار
سياسي كاقتصادم ,كعزلة دكلية كاقميمية ,فمـ تفتح ليا أبكاب العكاصـ باستثناء بعض الدكؿ العربية

كاإلسبلمية ,كعمى كجو الخصكص سكريا كايراف كتركيا كقطر (الدجني .)2014 ,كنتيجة ليذه التدخبلت
كالتناقضات بيف البرامج الحزبية كالمكاقؼ السياسية سارت األمكر نحك الصداـ كاالقتتاؿ الداخمي ,بيف

حركتي( :فتح كحماس) ,األمر الذم أدل إلى سيطرة حركة( :حماس) عمى قطاع غزة بالقكة العسكرية في
نياية األمر ,كحدكث انقساـ سياسي كمؤسساتي بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ,الذم مازالت الساحة

الفمسطينية تشيد تداعياتو حتي الكقت الراىف.
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لذلؾ عكست أزمة االنقساـ السياسي الفمسطيني حالة الضعؼ البنيكم في طبيعة النظاـ السياسي
تعدد مرجعياتو كتداخميا ,أك عدـ كضكح نطاؽ اختصاصات كمسؤكليات
الفمسطيني بمجممو ,مف حيث ٌ
المككنة لمنظاـ السياسي في بعض األحياف ,فقد برىنت أزمة االنقساـ عمى عجز
بعض األطر السياسية
ٌ

النظاـ السياسي الفمسطيني عمى التطكر بما يتبلءـ مع متطمبات الكاقع كفؽ معطيات الكاقع المحمي

العربي كالدكلي ,فالعبلقة بيف السمطة التشريعية كالحككمة مف جية ,كبيف رئيس السمطة كالحككمة مف

جية أيخرل ,ينتابيا الكثير مف الغمكض ,باإلضافة إلى طبيعة العبلقة بيف السمطة الفمسطينية كمنظمة

التحرير الفمسطينية كالتي ينتابيا الكثير مف الغمكض كالتعقيد أيضنا ,كالتي ألقت بظبلليا عمى أزمة النظاـ

السياسي الفمسطيني (سكيداف ,2008 ,ص.)74-73

كعميو يمكف القكؿ :إف اختبلؼ التكجيات السياسية بيف حركتي( :فتح كحماس) أتى بسبب اختبلؼ

البرامج السياسية كالرؤل الفكرية ,خاصة بعد دخكؿ حركة( :حماس) معترؾ العمؿ السياسي كتشكيميا

حككمة فمسطينية عقب فكزىا باالنتخابات التشريعية عاـ (2006ـ) ,الذم أدل إلى أف النظاـ السياسي

الفمسطيني ,دخؿ في أزمة جديدة أحدثت عميو مجمكعة مف التحكالت السياسية ,األمر الذم ش ٌكؿ صدمة

لكؿ األطراؼ الفمسطينية كاإلقميمية كالدكلية؛ ككف أف االنتخابات أفرزت نتائج غير متكقعة لممكاقؼ

اإلقميمية كالدكلية ,كنتيجة لمتدخبلت الدكلية كاإلقميمية كتعارض األجندات السياسية بيف حركتي( :فتح
كحماس) سارت األمكر نحك الصداـ كاالنقساـ الفمسطيني ,الذم مازاؿ يمقى بظبللو الثقيمة عمى الحالة

الفمسطينية حتى الكقت الراىف.

المطمب الثاني -اقنقسام السياسي وأزمة المصالحة الفمسطينية:
أدت إشكالية الكطني كاإلسبلمي كتعمقيا في الفكر السياسي الفمسطيني ,عمى مستكل التنظير

كالممارسة ,إلى حدكث انقساـ سياسي كجغرافي ,عقب كصكؿ األكضاع بيف أبناء الشعب الكاحد لمرحمة

االقتتاؿ الداخمي ,بسبب تعارض التكجيات كاألفكار كالصراع عمى السمطة بيف حركتي( :فتح كحماس),

كعقب تكلي حركة( :حماس) مقاليد الحكـ بعد فكزىا في االنتخابات التشريعية.
أو ًق -جذور اقنقسام وأسبابه:

غالبنا ما يربط المحممكف االنقساـ في الساحة الفمسطينية باالنقبلب العسكرم الذم أقدمت عميو حركة:

(حماس) منتصؼ حزيراف /يكنيك عاـ (2007ـ) ,كالذم أدل إلى سيطرتيا عمى قطاع غزة كما ترتب
عميو مف قطع التكاصؿ بيف الضفة كغزة كتشكيؿ حككمتيف متعاديتيف .إال أف االعتقاد تجاكز ذلؾ ليصؿ

إلى أف االنقساـ لو جذكر أعمؽ مف ذلؾ ,كيمكف قراءتو مف منظكر أبعد مما جرل في حزيراف /يكنيك عاـ
(2007ـ) ,كأبعد مف ككنو خبلفان أك صراعان سياسيان بيف حركتي( :فتح كحماس) ,كما ال يمكف اختزالو
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فقط كحالة صراع عمى السمطة بيف حركتي( :فتح كحماس) ,فما جرل في غزة ىك تتكيج لصيركرة مف
الخبلفات العميقة كالمتراكمة الستعصاء استراتيجية كاجيت النظاـ السياسي الفمسطيني كالمشركع الكطني,

منذ تأسيسو كمشركع لحركة تحرر كطني ,ثـ تعمؽ كازداد إشكاالن مع كجكد السمطة الفمسطينية ,بالتالي

فإف االنقساـ أثر استراتيجيان كبالسمب عمى ركيزتي ىذا المشركع الكطني – المقاكمة كالتسكية السياسية

(أبراش.)2009 ,

باإلضافة لذلؾ فيناؾ أسباب تتعمؽ باالختبلفات في األطركحات الفكرية كالسياسية بيف الحركات

اإلسبلمية الفمسطينية كالحركات الكطنية ,نظ نار لبلختبلؼ في المرجعية الفكرية كاأليديكلكجية لمطرفيف؛

فالحركات الكطنية لـ تستند إلى الديف بصكرة حصرية أك أساسية في تحميميا لمقضية الفمسطينية ,كبالتالي

في تحديد مكاقفيا السياسية كنضاليا الكطني؛ كما فعمت الحركات اإلسبلمية التي اعتمدت عمى اإلسبلـ
مرجعية لمثؿ ىذا التحميؿ كلمثؿ ىذه المكاقؼ السياسية ,كما أف الحركات الكطنية لـ تعتمد التثقيؼ

كالتربية الدينية ألعضائيا كما فعمت الحركات اإلسبلمية ,التي تركز عمى التربية اإلسبلمية ألعضائيا

(حمكدة ,2014 ,ص .)16:15كيضاؼ لذلؾ االستقطاب الحاد بيف حركتي( :فتح كحماس) ,كالذم ظير
بكجكد قكتيف متكازيتيف كما بينت نتائج االنتخابات التشريعية الفمسطينية ,كما نتج عنيا مف سيطرة حركة:

(حماس) عمى قطاع غزة كسيطرة حركة( :فتح) عمى الضفة الغربية ,مع كجكد برامج سياسية مختمفة

كارت باطات عربية إقميمية كدكلية تتناقض مصالحيا مع برنامج التكافؽ الكطني كالمصالحة الفمسطينية
(كثيقة الكحدة الكطنية ,2015 ,ص.)3

فرغـ أجكاء التفاؤؿ الكبيرة التي رافقت التكقيع عمى اتفاؽ مكة بيف حركتي( :فتح كحماس) ,الذم تـ

برعاية العاىؿ السعكدم الممؾ عبد ا﵀ في  8شباط /فبراير عاـ (2007ـ)  ,مف أجؿ إيقاؼ أعماؿ
االقتتاؿ الداخمي كتشكيؿ حككمة كحدة كطنية ,إال أف التكتر بقي مكجكدان في األسابيع التي أعقبت
التكقيع ,إلى أف سيطرت حركة( :حماس) بقكة السبلح عمى قطاع غزة في صيؼ العاـ (2007ـ),
كحدكث االنقساـ الحاصؿ في الساحة الفمسطينية (الطناني ,2011 ,ص.)86

كاالنقساـ  ,مصطمح جديد أضيؼ لقامكس المصطمحات السياسية لمقضية الفمسطينية ,كىك قامكس

مكتظ بكؿ ما يعكس كاقع الخبلفات كالصراعات كاألزمات الفمسطينية ,كحالة عدـ االستقرار التي حكمت

القضية منذ النكبة كحتى اآلف ,كتمثمت ىذه المصطمحات في " :نكبة عاـ (1948ـ) ,انتكاسة (1967ـ),

أحداث أيمكؿ باألردف ,الخركج مف بيركت ,مجازر صب ار كشاتيبل ,االنشقاؽ في حركة( :فتح) ,اتفاقية

ال إلى االنفبلت
أكسمك  -كما أحدثتو مف انقسامات ,بيف برنامج مقاكمة كبرنامج مفاكضات  -كصك ن
األمني ,كفكضى السبلح ,الميميشيات المسمحة ,عسكرة المجتمع ,سمطة العشائر كالعائبلت ,االغتياالت

كاختطاؼ الصحفييف األجانب ,االقتتاؿ الداخمي ,انقبلب حركة( :حماس) ,فصؿ غزة عف الضفة,
الحككمة االنقبلبية في غزة ,حككمة( :دايتكف) في الضفة " (أبراش.)2009 ,
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يتبيف لنا أف كؿ تمؾ المصطمحات أصبحت تعبر عف كاقع األزمة كاإلشكالية التي تعاني منيا الساحة
السياسية الفمسطينية ,في الكقت الراىف ,بسبب إشكالية التيار الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي
الفمسطيني ,كاختبلؼ البرامج كالتكجيات السياسية كالفكرية ,لمحركات الفمسطينية.

فرغـ أف االنقساـ الفمسطيني لـ يكف كليد مرحمة السمطة أك مرحمة دخكؿ حركة( :حماس) حقؿ النظاـ

السياسي الفمسطيني ,فقد شيد النظاـ السياسي الفمسطيني مجمكعة مف األزمات المتتالية ,إال أف دخكؿ

حركة( :حماس) حقؿ النظاـ السياسي ببرنامج سياسي مختمؼ تمامنا عف المشركع الذم قامت عميو
ال لبلقتتاؿ الداخمي
السمطة الفمسطينية ,ساعد في حدكث تعارض سياسي بيف مشركعيف مختمفيف ,كصك ن
كحدكث االنقساـ الفمسطيني (أبك كريـ ,2016 ,ص.)28

كىنا يمكف القكؿ :إف دخكؿ الحركات اإلسبلمية عمى ساحة العمؿ السياسي الفمسطيني ,بتكجياتيا

الفكرية كالسياسية المختمفة عف تكجيات فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية ,ساعد عمى تعميؽ األزمة,
فاالنقساـ لو جذكره كأسبابو السياسية كالفكرية كاالجتماعية ,نتيجة االختبلفات في الفكر كالممارسة ,حيث

تستمد حركة( :حماس) أفكارىا كبرامجيا السياسية مف الديف اإلسبلمي كمرجعية ,عمى العكس مف

الحركات الكطنية التي لـ تقحـ الديف في النضاؿ ضد االحتبلؿ ,فعمى الرغـ مف تديف أعضاء ىذه

الحركات الكطنية ,كخاصة حركة( :فتح) ,إال أنيا ال تستند في برامجيا كأفكارىا السياسية لمديف
اإلسبلمي.
ثانياً -رؤية الفصائل الفمسطينية إل نهاء اقنقسام:
تعيش الحركة الكطنية الفمسطينية ىاجس انفراط عقد الكحدة الكطنية ,كانقسامنا سياسينا بيف فصائميا,

فقد ش ٌك ؿ االنقساـ المعضمة الرئيسة كاألساسية أماـ القضية الفمسطينية كالشعب الفمسطيني ,كالتي أثرت
كحدت مف الكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الشعب الفمسطيني ,كفي
عمى مسار النضاؿ الكطني الفمسطينيٌ ,
مقدمتيا حقو في العكدة كتقرير المصير ,كاقامة دكلتو الكطنية المستقمة عمى ترابو الكطني ,فقد شكمت ىذه

المعضمة تحدينا خطي نار كتيديدنا مباش نار لممشركع الكطني الفمسطيني كمشركع تحررم ,باإلضافة إلى تبايف
رؤم كمكاقؼ الفصائؿ الفمسطينية حكؿ المصالحة الفمسطينية ,التي مازالت تراكح مكانيا حتي الكقت

الراىف ,بسبب التجاذبات الحزبية مف جانب كبسبب التدخبلت الخارجية كاالرتياف ألجندات خارجية مف

جانب آخر ,فكؿ ذلؾ يشكؿ تحديان كعقبة أماـ تكحيد الصؼ الكطني الفمسطيني ,عبر إنياء االنقساـ

كتحقيؽ الكحدة الكطنية.

كيمكف لمدراسة الكقكؼ حكؿ رؤية الفصائؿ الفمسطينية لمخركج مف االنقساـ ,مف خبلؿ طرح أبرز

مكاقؼ الفصائؿ كالتعميؽ عمييا.
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 -0رؤية حركة (فتح) إلنهاء االنقسام:
تنظر حركة( :فتح) لالنقسام الفمسطيني عمى أنه صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفمسطيني ،يجب

العمل عمى إنهائها ،واعتبرت الحركة ما حدث من سيطرة حركة( :حماس) عمى قطاع غزة يمثل انقالبًا

عسكرياً يجب التراجع عنه فو اًر ،عبر تسميم حركة( :حماس) المقرات والمؤسسات المدنية والعسكرية

لمسمطة الفمسطينية.

فال حركة تنظر إلى أن التناقض الرئيس هو ما بين الشعب الفمسطيني واالحتالل( :اإلسرائيمي) ،فقد

آمنت حركة( :فتح) منذ البداية بأن مهمة تحرير األرض وتحقيق األهداف الوطنية تقع عمى عاتق األمة

العربية واإلسالمية ،وفي مقدمتها الشعب الفمسطيني ،ومهما تباينت األيديولوجيات والمعتقدات فنن

االحتالل( :اإلسرائيمي) الذي اغتصب أرضنا وشرد شعبنا هو الجهة األساسية المستهدفة في كفاحنا
الوطني .فالرئيس الراحل " ياسر عرفات " كان له الفضل األول في وضع األسس والقواعد لممشروع

الوطني الفمسطيني ،حيث تمكن هذا المشروع من استعادة الهوية الوطنية وتجسيد الكيانية الفمسطينية،
من خالل خوض الصراع ضد االحتالل( :اإلسرائيمي)  ،كما نجح في الحصول عمى االعتراف العربي
والدولي بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثل شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني ،وقد نجحت منظمة التحرير

الفمسطينية في قيادة مسيرة الكفاح الوطني حتى اآلن ،عمى الرغم من كل الهزات التي تعرضت لها خالل
الفترة السابقة ،وأمام هذا المأزق الذي يعشه المشروع الوطني الفمسطيني ،فنن حركة( :فتح) تنظر

إلمكانية تحقيق المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية من خالل النقاط التالية (شناعة ،3102 ،ص:)01

 البد من العودة إلى وثيقة األسرى الموقعة من كافة الفصائل والتنظيمات الفمسطينية التي تتضمن
الخطوط العريضة لكافة القضايا الجوهرية.
 البد من اإلسراع في صياغة استراتيجية جديدة تشمل كافة القضايا الجوهرية كالمقاومة الشعبية
وشروط المفاوضات.

 إن الرد عمى االحتالل( :اإلسرائيمي) واعتدائه ومخططه ال يكون بنطالة عمر االنقسام الفمسطيني،

وال باتخاذ ق اررات عشوائية ،وانما بدراسة الخيارات المطروحة العتماد األنسب من قبل قيادة موحدة
تحمل رؤية موحدة وبرنامجاً واحداً عمى أرضية البحث عن مصالح الشعب الفمسطيني.

 عمى كافة الفصائل في الداخل والخارج االنخراط في أوسع مشاركة شعبية لمقاومة االحتالل
واالستيطان والجدار ،وأن الوفاء لفمسطين ال يكون إال بنتمام المصالحة الفمسطينية ،وهذا عنوان

المقاومة الوطنية.
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 -2رؤية حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) إلنهاء االنقسام:
تنظر حركة( :حماس) لالنقسام الفمسطيني ،عمى أنه أمر فرض عميها ،بسبب محاوالت إخراجها من

الحكم ،بعد فوزها في االنتخابات التشريعية ،وبالتالي تنظر الحركة لالنقسام الفمسطيني عمى أنه قد جاء

بسبب التدخالت الدولية و(اإلسرائيمية) في الشأن الداخمي الفمسطيني ،وخاصة شروط الرباعية الدولية.

وترى الحركة أن األزمة بدأت منذ محاوالت تعريف المشروع الوطني قبل عام (0711م) ،عندما

ٌعرف المشروع الوطني( :بالتحرير والعودة) ومن ثم جاءت اتفاقية أوسمو عام (0772م) ،لكي توقع
المشروع الوطني في مأزق حقيقي ،بعد االعتراف :بـ(إسرائيل) ،واعتبار ما تم احتالله عام (0711م)

أرضًا( :إسرائيمية) ،وأن سقف ما يطالب به الفمسطينيون هو ما تم احتالله عام (0761م) ،مع استعداد

لتبادل في األراضي ،لذلك بدأت األزمة الحقيقية منذ عام (0772م) ،حيث بدا واضحاً وجود تباين بين

سياستين لجهة التعاطي مع القضية الفمسطينية واالحتالل( :اإلسرائيمي) ،فظهر تيار يري أنه البد من

حل سياسي يؤدي في نهاية الطريق إلى دولة فمسطينية في سياق موقف دولي وفق الق اررات الدولية،
ويرى التيار الثاني أن الحل يكمن بالمقاومة بكافة أشكالها حتى انتهاء االحتالل .إن ما سبق يمثل

توصيفًا لمحالة التي وصل إليها الفمسطينيون ،وبالتالي تنظر حركة( :حماس) إلمكانية تحقيق الوحدة

الوطنية وانهاء االنقسام الفمسطيني من خالل النقاط التالية (حمدان ،3102 ،ص:)21:33
 االتفاق عمى تعريف وتحديد المشروع الوطني الفمسطيني.
 ترتيب البيت وتوحيد القيادة.

 إطالق مشروع مقاومة شامل في مواجهة االحتالل( :اإلسرائيمي).
 تقويم تجربة المفاوضات بهدف إعادة توجيه المسار وعدم تكرار األخطاء السابقة.
 استعادة الدور العربي واإلسالمي عمى المستوي الرسمي والشعبي كدور داعم ومساند لمشعب
الفمسطيني.

 استعادة الدعم الدولي لمقضية الفمسطينية.

وعمى الرغم مما قدمته حركة( :حماس) في رؤيتها إلنهاء االنقسام ،إال أن الحركة ترى أن الرئيس

"محمود عباس"  ،هو الذي يمتمك مفاتيح إنهاء االنقسام إذا ما أراد ،وبالتالي فنن حجم التعطيل الذي قام

به الرئيس لممجمس الوطني والمجمس التشريعي ،وعدم فعالية دور الحكومة ،وتهميش وتغييب دور

المنظمة ،كل ذلك يدل عمى عدم رغبة الرئيس في إنهاء االنقسام ،وعميه فنن هذا يوفر لمرئيس حرية

التفرد بالحركة والقرار ،وبالتالي ال يوجد عميه قيد ،فهو يعتقد بأن التحركات والمفاوضات التي يقوم بها

سوف تمكنه من جمب الدعم الدولي وتحقيق قيام الدولة الفمسطينية عمى حدود عام (0761م) ،ولذلك

يجد الرئيس في حركة( :حماس) عبئاً عميه ،باعتبار أن الحركة موجودة عمى قوائم اإلرهاب ،والعودة

لالتفاق مع حركة( :حماس) أو تشكيل حكومة معها يشكل عبئاً عميه وتقييدًا لحركته كرجل يؤمن

بالمفاوضات ،وبدور المجتمع الدولي ،وبالرغم من ذلك فنن الحركة ترى بأن االنقسام يتحمل مسؤوليته
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الطرفاف حركتا( :فتح كحماس) كاف كانت المسألة بنسب متفاكتة ,فكما يتحمؿ الرئيس العبء األكبر ,فإف
ىذا ال يعني براءة اآلخريف أيض نا مف تحمؿ جزء مف ىذه المسؤكلية (يكسؼ ,2017 ,مقابمة).

كعميو يمكف القكؿ :إف الرؤل المختمفة التي تطرحيا القكل السياسية الفمسطينية لمخركج مف االنقساـ,

كخصكصان حركتي( :فتح كحماس) ,تؤكد كجكد حالة مف التبايف في تكصيؼ األزمة كأسبابيا ,كال تخمك
في جزء كبير منيا مف ككنيا استم ار نار لمتجاذبات كاالتيامات المتبادلة بالمسؤكلية ,إال أف تمؾ الرؤل

أظيرت في الكقت نفسو كجكد نكع مف التكافؽ في بعض الحمكؿ كالمخارج المقترحة .فمف جية ,أرجعت
حركة( :فتح) مكامف الخطر التي تيدد المشركع الكطني الفمسطيني إلى خمسة عكامؿ ,يقع اثناف منيا
عمى عاتؽ االحتبلؿ( :اإلسرائيمي) ,مف خبلؿ تدمير -حككماتو المتعاقبة -عممية السبلـ ,كربطت

شددت حركة( :حماس) في رؤيتيا ,عمى
العكامؿ الثبلثة األخرل باالنقساـ الفمسطيني ,كمف جية أيخرلٌ ,
تغير تعريؼ المشركع الكطني الفمسطيني بعد عاـ (1974ـ) ,مع ظيكر فكرة إقامة الدكلة عمى أم جزء
ٌ
محرر مف األرض ,كبديؿ عف مشركع " :التحرير كالعكدة " ,كأشارت كذلؾ إلى دكر اتفاقية أكسمك عاـ

(1993ـ) في إدخاؿ المشركع الكطني في " مأزؽ حقيقي " .كلخصت أسباب أزمة المشركع الكطني
المكحدة ,كتركيز منظمة التحرير الفمسطينية ثـ السمطة الحقنا
الفمسطيني في غياب المرجعية الكطنية
ٌ
عمى األداء التكتيكي الخاضع لظركؼ الكاقع كامبلءاتو بدالن مف األداء االستراتيجي ,كاخضاع الكاقع

الكطني لمسيادة( :اإلسرائيمية) عبر نكافذ التأثير عمى القرار القيادم ,كعمى إمكانات البقاء ,كعمى األمف,
كاالختبلؼ في تعريؼ المشركع الكطني الفمسطيني.

فيذا التبايف في المكاقؼ مف أسباب االنقساـ ,كالطركحات لمخركج منو ىي مف تقؼ حجر عثرة أماـ

تحقيؽ المصالحة الكطنية التي مازالت تراكح مكانيا منذ حدكث االنقساـ كحتى الكقت الراىف.

 -3رؤية الجبهة الشعبية إلنهاء اقنقسام:

تنظر الجبية الشعبية كباقي فصائؿ اليسار الفمسطينية ,لبلنقساـ الفمسطيني ,عمى أنو محصمة

طبيعية لصراع األجندات الحزبية بيف حركتي( :فتح كحماس)  ,خاصة في ظؿ الثنائية الحزبية التي
فرضتيا نتائج االنتخابات التشريعية ,كبالتالي تطالب قكل اليسار الفمسطيني تكفير شركط كمقكمات

لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية ,مف بينيا التخمي عف المفاكضات الثنائية التي لـ تحقؽ شيئان حتى اآلف,

عبر إطبلؽ حكار كطني شامؿ لبلتفاؽ عمى برنامج عمؿ كطني كاستراتيجية كطنية.

فالساحة الفمسطينية تعيش أزمة عميقة كشاممة تمس مختمؼ جكانب العمؿ الكطني فكرينا كسياسينا

كتنظيميان ككفاحيان ,أم أف األزمة ليا أبعاد مختمفة ,أزمة سياسية ,كأزمة عمى الصعيد العسكرم

كالمقاكمة ,كأزمة رؤية كفقداف ألم استراتيجية عمؿ كاضحة ,عمى كافة األصعدة .فبعد حرب تشريف

األكؿ /أكتكبر عاـ (1973ـ) حصؿ انعطاؼ آخر في الكضع العربي ترؾ تأثيره الكبير عمي الكضع
الفمسطيني مف خبلؿ االنتقاؿ العممي لفكرة التسكية كالمفاكضات كالحؿ السياسي ,كىنا بدأت األزمة
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العميقة في الساحة الفمسطينية ,كانقسمت الساحة الفمسطينية انقسامنا عميقنا بيف قبكؿ التسكية كرفض
التسكية ,كتأسست جبية الرفض الفمسطينية ,إلي أف تـ االتفاؽ عمي اليدؼ المرحمي بعد مخاض

كصراع سياسي كفكرم عمى أساس ربط المرحمي باالستراتيجي كاعتبار الدكلة عمى األراضي المحتمة عاـ

(1967ـ) خطكة عمى طريؽ تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي بتحرير كامؿ فمسطيف ,كتـ رفع شعار حؽ

العكدة كتقرير المصير كاقامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ ,كشعار كىدؼ مترابط
كمتكامؿ يشكؿ برنامجنا لمنظمة التحرير الفمسطينية .كترل الجبية الشعبية كمعظـ قكل اليسار الفمسطيني
أف تحقيؽ المصالحة يتطمب تكفير العكامؿ كاألسس التالية (الطاىر ,2013 ,ص:)41:37

 تبني استراتيجية كطنية شاممة جديدة تككف بديمة لنيج العمؿ يكـ بيكـ.
 الدعكة لمؤتمر كطني شامؿ مف كؿ الفصائؿ كالتنظيمات الفمسطينية.
 العمؿ عمى إنياء االنقساـ كفؽ رؤية سياسية كاضحة.

 إعادة االعتبار إلى منظمة التحرير كبرنامجيا كميثاقيا.

 إعادة البعد العربي كاإلسبلمي كالدكلي لمقضية الفمسطينية.

 اعتماد المقاكمة كخيار استراتيجي ال يمكف التخمي عنو لمكصكؿ لحؿ سياسي مع االحتبلؿ.
 إعادة االعتبار لشعار تحرير فمسطيف كشعار كطني ,عمى أف تصبح القضية الفمسطينية قضية األمة,
ألف المشركع الصييكني ال يمثؿ خطر عمى الشعب الفمسطيني فحسب بؿ عمى األمة كميا.

كعمى الرغـ مف ما قامة بطرحة الجبية الشعبية حكؿ إنياء االنقساـ إال أف القيادم في الجبية غازم

الصكراني يقكؿ " :أنو لـ يعد ىناؾ ق ار انر فمسطينيان داخميان قاد انر عمى أف يكلد مف عقؿ حركتي( :فتح

اء أكانت في الضفة الغربية أـ قطاع غزة ,بؿ إف الكضع الخارجي أصبح المقرر الرئيس لكؿ
كحماس) سك ن
سياسات الحركتيف عمى مختمؼ األصعدة كاألمكنة ,فيذا ىك كاقع الحاؿ الذم يحكؿ دكف االلتزاـ
باالتفاقيات بيف الفريقيف ,فالقرار السياسي الفمسطيني لـ يعد فمسطيني نا خالص نا (الصكراني ,2017 ,مقابمة).

يتبيف لنا أنو عمى الرغـ مف كضكح رؤية الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف في تكضيح أماكف الخمؿ

كاألزمات التي تعاقبت عمى المشركع الكطني الفمسطيني ,إال أنيا في طرح الحمكؿ تبدك أكثر مثالية في
التعامؿ مع الكاقع ,مف خبلؿ طرح شعارات مثالية ,ال يختمؼ عمييا أحد ,باإلضافة إلى أف الجبية كعادة

اليسار الفمسطيني ,تحاكؿ أف تمسؾ العصا مف الكسط ,مف خبلؿ تحميؿ مسؤكلية األزمة لجميع

األطراؼ ,دكف تحديد أخطاء األطراؼ الفمسطينية التي ساىمت بشكؿ كاضح في تعميؽ أزمة المشركع
الكطني الفمسطيني .فقد أشارت الجبية في رؤيتيا إلى دكر ىزيمة عاـ (1967ـ) ,ثـ حرب أكتكبر/

تشريف األكؿ عاـ (1973ـ) ,في تراجع القضية الفمسطينية ,بكصفيا قضية مرتبطة بشكؿ كثيؽ بالكضع
العربي تتقدـ بتقدمو كتتراجع بتراجعو؛ حيث انخفضت سقؼ الشعارات مف تحرير فمسطيف ,إلى تحرير
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األراضي التي ايحتمت عاـ (1967ـ) ,ثـ بعد ذلؾ تـ فصؿ قضية فمسطيف كعزليا عف عمقيا العربي,
كالبدء باالنتقاؿ لفكر التسكية كالمفاكضات كالحؿ السياسي.

 -4رؤية حركة الجهاد اإلسالمي إلنهاء اقنقسام:
ترل حركة الجياد اإلسبلمي أف االنقساـ السياسي مصدره صراع المشاريع ,ففي ظؿ كجكد رؤيتيف
كمشركعيف ال يستطيعاف أف يتعايشاف أك يجداف بينيما قكاسـ مشتركة ,أصبح الكضع ال يحتمؿ الشراكة
بؿ كاألنكى مف ذلؾ أف الفريقيف لـ يستطيعا التعايش ضمف منظكمة الحد األدنى ,كبالتالي حصؿ الصداـ

المسمح ,فالحركة تحمؿ الرئيس " محمكد عباس " استم اررية االنقساـ ,كذلؾ ألنو المخكؿ بصفتو رئيس
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية بأف يدعك الجتماع اإلطار القيادم المؤقت ,كعميو فإف الحركة

ال ترل بأف ىناؾ أم جيد يبذؿ في ىذا االتجاه ,كبالتالي ال يمكف لمحركة أف تتيـ حركة( :حماس) بأنيا

ىي التي ال تريد إنياء االنقساـ ,ألف الذم بيده قرار الدعكة ال يقكـ بيا ,كلذلؾ يتكجب عقد اجتماع طارئ

لمقيادة الفمسطينية ,لمبحث في مكاجية التحديات القادمة كالمخاطر المحدقة ,كمف خبلؿ ىذا االجتماع
يمكف أف يككف ىناؾ قرار فاعؿ بإنياء االنقساـ ,كتشكيؿ حككمة كحدة كطنية لمف يرغب أف يككف شريكان

بد أف يككف ىناؾ اتفاؽ
فييا ,بعدىا يتـ العمؿ عمى انتخابات لممجمس التشريعي كالكطني كالرئاسة ,فبل ى
قبؿ خكض االنتخابات ,فاالنتخابات ىي عبارة عف آلية ال يمكف إنياء االنقساـ بيا (البطش,2017 ,
مقابمة).

كعميو فقد تقدمت حركة الجياد اإلسبلمي بمبادرة إلنياء االنقساـ الفمسطيني ,في ذكرل انطبلقة

الحركة ,التي تصادؼ ذكرل اغتياؿ الدكتكر " فتحي الشقاقي " مؤسس الحركة ,كتضمنت المبادرة عشر
نقاط رئيسة طيرحت لمتكافؽ عمييا ,كقاؿ األميف العاـ رمضاف شمح  " :مف أجؿ كقؼ االنييار ,كالمساىمة
في الخركج مف المأزؽ الفمسطيني الراىف ,كمكقع اإلحساس بالمسؤكلية ,فإف حركة الجياد اإلسبلمي تطرح

النقاط التالية كحؿ لمخركج مف أزمة االنقساـ الفمسطيني الراىف " (حجاج:)2016 ,

 إعبلف الرئيس " محمكد عباس " إلغاء اتفاقية أكسمك ,حيث كعدت منظمة التحرير بدكلة عمى
حدكد عاـ (1967ـ) منذ ثبلثة كعشريف عامان ,كحتى اآلف لـ ً
تؼ بكعدىا.

 إعبلف منظمة التحرير سحب االعتراؼ بدكلة( :إسرائيؿ) ,فإف ىذا االعتراؼ كاف سببنا في جميع
المصائب كالككارث التي حمٌت بالشعب الفمسطيني.

 إعادة بناء منظمة التحرير لتشمؿ جميع القكل.

 إعبلف المرحمة الحالية التي يعيشيا الشعب الفمسطيني مرحمة تحرر كطني مف االحتبلؿ ,كأف
قمة األكلكيات يجب أف تككف لمقاكمة االحتبلؿ بكؿ الكسائؿ بما يشمؿ الكفاح المسمح.

 إنياء االنقساـ لتحقيؽ الكحدة الكطنية ,إضافةن لصياغة برنامج كطني جديد كمكحد.
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نظر ألننا نخكض
 صياغة برنامج كطني لتعزيز صمكد كثبات الشعب الفمسطيني عمى أرضو؛ نا
صراع الكجكد مع عدك يعمؿ عمى حشد أكبر عدد مف الفمسطينييف في أصغر مساحة ممكنة,

في انتظار الظرؼ المناسبة لتيجيرىـ ,كاقامة «الدكلة الييكدية» الخالصة التي يحممكف بيا.

 التكقؼ عف تقسيـ فمسطيف أرضنا كشعبان متمثبلن بالضفة الغربية كقطاع غزة ,كالتأكيد عمى أف
الشعب الفمسطيني في كؿ فمسطيف ىك شعب كاحد بقضية كاحدة.

 التكاصؿ مع كؿ األطراؼ العربية كاإلسبلمية لتحمؿ المسؤكلية التاريخية تجاه ما يتعرض لو
الشعب الفمسطيني كالقدس كالمسجد األقصى ,كأف يكقفكا سعييـ نحك العدك الذم يغتصب

فمسطيف ,كأف يسحبكا المبادرة العربية مف التداكؿ ,كالعمؿ مع مصر عمى إنياء حصار غزة,

كالسماح بإعادة اإلعمار.

 أف تبلحؽ منظمة التحرير دكلة الكياف كقادتيا أماـ المحكمة الجنائية الدكلية ,كتعزيز حركة
المقاطعة الدكلية في كافة المجاالت.

 إطبلؽ حكار كطني شامؿ بيف كؿ فئات الشعب الفمسطيني لمكصكؿ لمسار جديد يعيد االعتبار
لمقضية الفمسطينية.

كتدعك جكىر المبادرة إلى إنياء مسار التسكية السممية ,كالى العكدة إلى مربع المقاكمة المسمحة,
كالى برنامج كطني كدعـ عربي كاسبلمي مبني عمى ىذا األساس .كلكف إذا كاف األمر كذلؾ ,فما ىك

الجديد في األمر؟! إذ أنو منذ المحظة األكلى لدخكؿ حركة( :فتح ) كقيادة المنظمة كالسمطة في نفؽ
التسكية كاتفاقيات أكسمك ..كانت ىناؾ معارضة فمسطينية كاسعة ليذا المسار ,كتشكؿ تحالؼ الفصائؿ

العشرة ,كالتي كانت حركة الجياد اإلسبلمي أحد أعضائو ,كالذم دعا إلى األفكار نفسيا التي دعت إلييا

المبادرة ,قبؿ نحك ثبلثة كعشريف عامان ,دكف أف يجد ذلؾ صداه ,طيمة السنكات الماضية ,لدل قيادة

حركة( :فتح) التي تمثؿ قيادة السمطة كقيادة المنظمة ,كالتي تابعت مسار التسكية (صالح.)2016 ,

كىنا يمكف القكؿ :عمى الرغـ مف أىمية ىذا المبادرة التي جاءت في ظؿ ظركؼ غاية في التعقيد

بردات فعؿ متباينة ,فقد رحبت بيا حركة( :حماس) ,خاص نة كأف
كالصعكبة ,إال أف ىذه المبادرة حظيت ا
المبادرة تتكافؽ مع طركحات الحركة كمشركعيا السياسي ,بينما قابمتيا حركة( :فتح) بالبركد كالبلمباالة,

نظ انر ألف المبادرة تدعك لنسؼ اتفاقية أكسمك ,فمف الكاضح أف حركة الجياد اإلسبلمي سعت إلى تقديـ
مبادرتيا في إطار كط ني ,كبما يتكافؽ مع قناعاتيا السياسية كالفكرية ,كبما يبحث عف المشترؾ لدل

القكل الفمسطينية األيخرل؛ مع الحرص عمى تجنب الصيغ األيديكلكجية اإلسبلمية التي تعبر عف انتماء

الحركة.
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 -5رؤية جبهة التحرير الفمسطينية إلنهاء اقنقسام:
تنظر جبية التحرير العربية لبلنقساـ السياسي الفمسطينية عمى أنو عبارة عف تعارض بيف مشركعيف,

كبالتالي فمك لـ يحدث في عاـ (2007ـ) لحدث بعد ذلؾ ,لذلؾ فإنو ال يمكف ليذيف المشركعيف الكطني

كاإلسبلمي أف يتقاببل ,إال إذا كاف ىناؾ جمسات مستمرة ,كفكر كاحد كاستراتيجية كاحدة يجتمع عمييا الكؿ
الفمسطيني ,كتصب جؿ اىتماميا في مصمحة القضية الفمسطينية ,كعمى الرغـ مف كؿ الحكارات الداعية
إلنياء االنقساـ ,كاف ىناؾ دائمنا تساؤؿ ,ما ىي أسباب االنقساـ كىؿ زالت ىذه األسباب؟ كالجكاب كاف
دائمنا صف نار ,فالمشركعاف يتعارضاف ككؿ منيما يسعى إلى السمطة ,فمنذ أف حدث االنقساـ كنا نقكؿ :إف

الخبلؼ ليس بيف حركتي( :فتح كحماس) ,بؿ إف الخبلؼ أعمؽ مف ذلؾ ,فالخبلؼ بيف مشركع منظمة

التحرير كمشركع المحكر اإلسبلمي ,لذلؾ ال يمكف إنياء االنقساـ إال مف خبلؿ القياـ باإلجراءات التالية

(غريب ,2017 ,مقابمة):

 إزالة أسباب االنقساـ السياسي كالمقصكد ىنا تكقؼ الفريقيف عف صراعيما عمى السمطة.
 االتفاؽ عمى استراتيجية جامعة كمكحدة يمتقي كيمتؼ حكليا الكؿ الفمسطيني.

 عند االتفاؽ عمى استراتيجية مكحدة يمكننا بعدىا الذىاب إلى عقد االنتخابات لممجمس الكطني
كالتشريعي كالرئاسة.

كىنا يمكف القكؿ :إف مبادرة جبية التحرير الفمسطينية إلنياء االنقساـ السياسي بيف حركتي( :فتح
كحماس) ,لف تجد صداىا كلف تراكح مكانيا ,فبل يمكف أف يستجيب الفريقاف لمطمب التكقؼ عف الصراع

عمى إمساؾ زماـ أمكر السمطة ,كقد بدا كاضحان ذلؾ كجميان في تصريح قيادة حركة( :حماس) عندما تـ

االتفاؽ عمى تسميـ الحكـ لحككمة الكفاؽ الكطني ,بأف الحركة تركت الحككمة كلـ تترؾ الحكـ ,كما أف
ىناؾ اختبلفان عميقان في البرامج السياسية بيف الفريقيف ,كبالتالي يتكجب عمى تمؾ الرؤل في كجيات النظر

أف تتغير ,لكي تستطيع إيجاد األرضية المشتركة كالكقكؼ عمييا ,كبذلؾ يمكف إحداث خطكات إيجابية
نحك إنياء االنقساـ السياسي الفمسطيني.

ثالثاً -آليات تعزيز الوحدة الوطنية الفمسطينية:

بيف حركتي( :فتح كحماس) تاريخ طكيؿ مف التنافس كالصراع كانعداـ الثقة ,كرغـ أنيما يمثبلف

عمكدم الحركة الكطنية الفمسطينية المعاصرة ,كيحصداف عادة أكثر مف  %80مف أصكات الناخبيف
الفمسطينييف ,فإنيما لـ ينجحا حتى اآلف في إدارة خبلفاتيما ضمف بنية مؤسسية كاحدة ,كال مف االتفاؽ
عمى أكلكيات المشركع الكطني الفمسطيني ,كال مف تنفيذ االتفاقات التي يكقعانيا .كأدت حاالت الشد

المتبادؿ بيف الطرفيف في أحاييف عديدة إلى نتائج سمبية عمى العمؿ الفمسطيني ,كالى تعطيؿ كؿ طرؼ
لمسار اآلخر بحجة المصمحة الكطنية الفمسطينية ,كبالتالي ال بد مف التعرض لمكضكع العبلقة بيف

حركتي( :فتح كحماس) عمى قاعدة إنفاذ اتفاؽ المصالحة المكقع عميو منذ مايك/أيار عاـ (2011ـ),
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حيث تعكد محاكالت االتفاؽ بيف حركتي( :فتح كحماس) إلى أكاخر ثمانينيات القرف الماضي ,كالى
بدايات صعكد حركة( :حماس) كحركة مقاكمة كطرؼ رئيس في المعادلة الفمسطينية ,فكانت ىناؾ عدة
لقاءات بينيما في اليمف كتكنس كالخرطكـ كالقاىرة في الفترة ما بيف عامي (1995-1990ـ) .كتكررت

لقاءات القاىرة ما بيف عامي (2005-2002ـ) كالتي تيكجت باتفاؽ القاىرة في  17آذار /مارس عاـ
(2005ـ) ,الذم ىيأ لتكقؼ انتفاضة األقصى كلبلنتخابات التشريعية الفمسطينية ,كإلطبلؽ مشركع إعادة
بناء منظمة التحرير ,ثـ تكررت االتفاقات في كثيقة الحكار الكطني (كثيقة األسرل) عاـ (2006ـ),

ال إلى اتفاؽ القاىرة عاـ (2011ـ) (صالح.)2016 ,
كاتفاؽ مكة عاـ (2007ـ) ,كصك ن

فإنياء االنقساـ السياسي كالجغرافي بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ,كالذم أصبح يشكؿ خط انر حقيقنا

عمى القضية الفمسطينية كالشعب الفمسطيني ,أصبح يتطمب معالجة حقيقية ألسباب االنقساـ الثقافية
كالفكرية ,قبؿ الحديث عف األسباب كالعكامؿ السياسية ,خاصة أف االنقساـ الفمسطيني بدأ فكريان عبر تبني

فكر سياسي يقمؿ مف اآل خر ,كيتيمو بالخيانة كالكفر ,مما أكجد االنقساـ السياسي كمظير مف مظاىر

الخبلؼ الفكرم ,كبالتالي االتفاؽ عمى آليات محددة إلنياء االنقساـ كاستعادة الكحدة الكطنية ,أصبح

مطمبان شعبيان كجماىيريان مف كافة أبناء الشعب الفمسطيني ,فالكحدة الكطنية الفمسطينية ال تنبت في الفراغ,
كال تبنى عمى الفراغ ,كال تتطكر باألمنيات ,بؿ ىناؾ عكامؿ إيجابية عديدة تسيـ في تعزيز الكحدة الكطنية

الفمسطينية ,منيا:

 -1اقتفاق عمى المشروع الوطني:
يمثؿ االتفاؽ عمى المشركع الكطني ,أىـ ركيزة مف ركائز تحقيؽ األىداؼ المرحمية كاالستراتيجية

لمشعب الفمسطيني ,خاصة أف مف أقكل دعائـ الكحدة الكطنية ,ىك ارتباط أفراد الشعب بمشركع كطني
كاحد ,كبأيديكلكجيات متقاربة؛ بحيث تحقؽ تمؾ البرامج كاأليديكلكجيات تطمعات الشعب ,كتؤدم لسياسات
مشتركة أك تيتـ بقضايا مشتركة ,تيـ الكطف كتساعد عمى تنميتو االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية,

كتسيـ في حشد طاقات مختمؼ فئات الشعب الفمسطيني ,باتجاه الدفاع عف قضيتو الكطنية ,كيزيد ترابط

الجماعات كاألفراد كقكتيما في المجتمع ,مما يسيـ في تحقيؽ الكحدة الكطنية (ناجي.)2009 ,

كفي المقابؿ ,فإف مف أسباب غياب الكحدة الكطنية ,كأساس أزمة السياسة الفمسطينية ,كاألزمة

الكجكدية لمشعب الفمسطيني ,تكمف في تخمي الحركة الكطنية الفمسطينية عف مشركعيا الكطني كأىدافيا

األكلية ,كاختزاؿ القضية الفمسطينية ,بمجرد أرض محتمة في الضفة كالقطاع ,كتحكليا مف حركة تحرر

كطني ,إلى مجرد سمطة في الضفة كالقطاع ,قبؿ دحر االحتبلؿ (ركحانا ,2013 ,ص.)9

كبالتالي فإف المشركع الكطني الفمسطيني يعاني حالة مف االنسداد كفقداف االتجاه ,كىي ليست أزمة

جديدة ,بؿ ىي تحصيؿ حاصؿ لحاؿ التشتت المجتمعي ,كلغياب ىدؼ كطني جامع لمفمسطينييف ,كاخفاؽ
الحركة الكطنية الفمسطينية في ميماتيا ,كىك أيضان نتاج التأزـ في عممية مكاجية المشركع الصييكني ,بما
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ىك عميو كمشركع استعمارم استيطاني كاحبللي كعنصرم ,كبحكـ تمتٌع المشركع الصييكني بعناصر
الغمبة في مكازيف القكل ,كالمعطيات العربية كالدكلية (كيالي ,2012 ,ص.)21

كما أف أزمة المشركع الكطني الفمسطيني لـ تتمثؿ فقط في عجزه عف تحقيؽ أىدافو ,بؿ في عدـ

اعتراؼ القكل الفاعمة كالمقررة كالمعنية بمسؤكليتيا عف الفشؿ أيضنا ,كمشكمة تمؾ القكل أنيا مازالت غير
مدركة تمامان لمتراجع الخطير الذم كصمت إليو ,بناىا كمكانتيا كقدراتيا ,أك إنيا تتجاىؿ ذلؾ عف عمد,

كما أف تمؾ األزمة لـ تدفع القكل السياسية الفمسطينية الفاعمة إلى مراجعة نقدية لممرحمة السابقة,

كاستخبلص استراتيجيات نضالية فاعمة في المرحمة الراىنة ,كانما تبدك ىذه القكل فاقدة القدرة عمى المبادرة

كتجيد االختباء كراء شعارات عامة مكررة ,ال فائدة ليا في تكجيو حركة الشعب الفمسطيني في تجمعاتو

الرئيسة ,عمى الرغـ مما تبديو ىذه مف استعداد لمحراؾ ,كال تفيد أيضان في استنياض التأييد كالدعـ العربي
كالعالمي (ىبلؿ ,2011 ,ص. )32

فالمدخؿ إلى إعادة صكغ برنامج كطني فمسطيني ,ىك االتفاؽ عمى اعتبار القضية الفمسطينية قضية

عربية إسبلمية ,كالتأكد عمى أف مقاكمة االحتبلؿ الصييكني في فمسطيف حؽ مشركع ,كالتعيد بالحفاظ

عمى حقكؽ الشعب الفمسطيني كمصالحو في حاضره كمستقبمو ,كالتي في طميعتيا حؽ الشعب العربي
الفمسطيني في الحفاظ عمى كحدتو كتماسكو فكؽ كؿ األرض الفمسطينية كفي الشتات ,كحؽ شعبنا في

العكدة كتقرير المصير ,كاقامة دكلتو المستقمة (كيالي ,1996 ,ص.)123

بالتالي فإف المشركع الكطني ,لو محددات ضركرية ,كىي ال تقتصر عمى تحديد اليدؼ الكطني

المركزم ,كاألىداؼ الكطنية بشكؿ عاـ فحسب ,بؿ ىك بحاجة أيضنا إلى كضع استراتيجية عمؿ كطنية

تككف كفيمة بتحقيؽ ىذه األىداؼ ,كبحاجة إلى قيادة سياسية عمى قدر مف الكعي كالخبرة كالصفات

القيادية التي تجعميا قادرة عمى القيادة ,فالقيادة التي ال تقكد ,أك غير القادرة عمى القيادة ,تحكـ عمى

المشركع الكطني بالسقكط التاريخي ,إضافة إلى مؤسسات سياسية شرعية ,كيفرض ىذا المشركع تفعيؿ

قيادة فمسطينية شاممة تتطمب إعادة بناء كتنظيـ منظمة التحرير الفمسطينية ,باعتبارىا حركة تحرر كطني

تقكد صراعنا ضد المشركع الصييكني االستيطاني الككلكنيالي ,كتيدؼ إلى االنتصار عميو ,كتصفيتو,
كليس الكصكؿ إلى حؿ كسط معو (المصرم ,2007 ,ص.)54

كيمكف ىنا القكؿ :إف االتفاؽ عمى مشركع كطني تحررم مشترؾ باعتباره مشركعان فمسطينيان شامبلن,

يعني أف يككف لجميع التجمعات الفمسطينية في الشتات كفي الضفة الغربية كقطاع غزة ,كالقدس,
كلمفمسطينييف في األرض المحتمة عاـ (1948ـ) ,المدخؿ الرئيس لتحقيؽ قضية الكحدة الكطنية في
المرحمة الراىنة ,كليس ىناؾ إمكانية ألم كحدة كطنية ,إال إذا كاف ىناؾ اتفاؽ عمى برنامج مكحد ,يجمع

بيف جميع فئات الشعب الفمسطيني باتجاه ىدؼ كاحد ,كيحفظ الثكابت الفمسطينية ,كيشكؿ مرجعية فصائؿ
العمؿ الكطني ,كتصبح فيو الكحدة الكطنية ىدفان نضاليان ,ككحدة ليست عمى قاعدة التكفيؽ بيف مشركعيف
متناقضيف ,كانما عمى قاعدة إعادة بناء كحدة الشعب عمى أساس االستمرار في النضاؿ لتحقيؽ األىداؼ
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الكطنية لمشعب الفمسطيني ,المتمثمة في إقامة دكلة فمسطيف المستقمة عمى جزء مف أرض فمسطيف,
كعاصمتيا القسـ الشرقي مف مدينة القدس ,كعكدة البلجئيف الفمسطينييف ,كاعتبار إنجازىا المدخؿ نحك

تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي لمشعب العربي الفمسطيني ,المتمثؿ في تحرير كامؿ األرض الفمسطينية ,كاقامة

الدكلة المستقمة عمى كؿ تراب فمسطيف ,كانياء الكجكد الييكدم في فمسطيف.
 -2تعميم ثقافة الحوار:

يعتبر الحكار بيف مككنات األمـ كالشعكب مف أىـ العكامؿ الرئيسة في تقدـ الشعكب ,فغياب الحكار

يؤدم إلى الفرقة كالتناحر كاالقتتاؿ الداخمي ,فالحكار بيف أفراد الشعب كفئاتو ظاىرة إيجابية ,كمف
المفركض أف يسكد بينيـ في محاكالتيـ لحؿ المشاكؿ أك لمكصكؿ إلى الرأم األمثؿ بخصكص القضايا

المطركحة ,كمف األكلى أف يتبنى الفمسطينيكف ىذه الظاىرة بسبب قضاياىـ المعقدة ,كالتي تتطمب تظافر

جيكد كؿ الفصائؿ كالجماعات كاألشخاص ,فمقد غاب الحكار عف الساحة الفمسطينية فترات طكيمة مف

ال كاسع نا ,كالذم كضع الشعب الفمسطيني كقضيتو في مآزؽ متكاصمة ( بشارة,
الزمف ,كأخذ التفرد مجا ن

.)2002

كالراصد لمسيرة الحكار الكطني؛ يبلحظ أف الساحة الفمسطينية شيدت عدة محاكالت لمحكار الفمسطيني

كالمصالحة ,فأماـ كؿ انعطافو حادة عبرىا النضاؿ الكطني الفمسطيني ,كأماـ كؿ أزمة كبيرة داخمية أك
خارجية كاجيتيا الحركة الكطنية الفمسطينية ,اعتادت القكل كالتنظيمات كالشخصيات الكطنية الفمسطينية

أف تمتقي ,كتدخؿ في حكارات كطنية شاممة أك مصغرة (نكفؿ.)1997 ,

كلكي يككف الحكار حقيقينا كجادنا ,كيمثؿ انطبلقة استراتيجية لمعمؿ الكطني الفمسطيني ,كقاعدة راسخة

مف قكاعد الكحدة الكطنية ,يجب أف يتناكؿ أساليب النضاؿ في إطار البرنامج السياسي ,أم يجب أف يتـ

بناء عمى البرنامج السياسي المكحد المقبكؿ مف كافة التيارات ,كال
التعامؿ مع تحديد أساليب النضاؿ ن
يمكف لنتائج ىذا الحكار أف تككف ممزمة أخبلقيان كمعنكيان إال إذا انطمقت مف الكقكؼ عمى الجانب نفسو

مف المتراس ضد االحتبلؿ ,كاالنطبلؽ مف المسممات السياسية ذاتيا لتحديد أساليب النضاؿ (بشارة,

 ,)2002ككذلؾ يجب أف يتناكؿ مسائؿ رئيسة في الكضع الفمسطيني الراىف ,أكليا -تنظيـ العبلقة بيف
منظمة التحرير كالسمطة الكطنية ,كالفصؿ بيف منصب رئيس المنظمة كرئيس السمطة ,كتنظيـ العبلقة بيف

مكقعي السمطة الفمسطينية الرئيسييف :الرئاسة كالحككمة ,كاعادة تعريؼ صبلحياتيا في ضكء المصالح

العميا لمشعب الفمسطيني ,كثانيتيا -تصكيب اتجاىات العبلقة بيف الفصيميف الرئيسييف في الحركة الكطنية

الفمسطينية حركتي( :فتح كحماس) ,كثالثتيا -إعادة بناء العبلقة بيف السمطة كالمقاكمة في مناطؽ الضفة
كالقطاع ( بمقزيز.)2006 ,

كعميو يمكف القكؿ :إنو ال شؾ بأف الحكار الكطني بيف مختمؼ قكل الشعب الفمسطيني الحية

كالمعادية لبلحتبلؿ كالحريصة عمى إنجاز مياـ التحرر الكطني ,كفي مقدمتيا مكاصمة مكاجية االحتبلؿ,
كالخبلص منو بأقصر فترة زمنية ممكنة ,كبأقؿ قدر ممكف مف الخسائر ,ىك أحد المداخؿ كاألشكاؿ
169

األساسية لحشد الطاقات كتعبئتيا كتشغيميا في ىذا االتجاه الرئيس ,لذلؾ ,يقتضي قياـ حكار كطني شامؿ
بيف قيادة منظ مة التحرير ,كبيف الفصائؿ كالشخصيات الكطنية المعارضة ,لمعالجة االنقساـ ,كأف يؤدم
إلى كحدة المكقؼ الفمسطيني ,التي ال بد منيا في ىذه الظركؼ الخطيرة ,كعمى الرغـ مف أف لكؿ فريؽ

رأيو ,فإف كبل الفريقيف ,القيادة كالمعارضة ,متفقاف حتى اآلف ,عمى مبدأ الحكار الديمق ارطي ,كعمى إجراء
حكار كطني شامؿ يفضي إلى تحريـ المس بالكحدة الكطنية ,كتجريـ استعماؿ أية كسيمة تعمؿ عمى النيؿ
منيا ,كمف أجؿ إغنائو كضماف استم ارره كنجاحو في تحقيؽ الكحدة الكطنية الفمسطينية ,يجب أف يستند

الحكار إلى األسس كالضكابط التالية :االلتزاـ بالقرار الكطني المستقؿ ,كااللتزاـ بالمشركع الكطني

الفمسطيني ,كااللتزاـ بالمؤسسات الفمسطينية الشرعية بعد إعادة بنائيا.

 -3اإلصالح السياسي:

اكتسب مكضكع اإلصبلح السياسي أىمية خاصة بيف أكساط الشعب الفمسطيني ,بمختمؼ فئاتو

كفصائمو كأطيافو السياسية ,كأثير مكضكع اإلصبلح منذ سنكات طكيمة مف خبلؿ دعكات فمسطينية,

طالبت بضركرة إصبلح النظاـ السياسي الفمسطيني ,الذم نشأ في مرحمة ما بعد اتفاؽ أكسمك ,كاستدراؾ

األخطاء ,كمكاطف القصكر فيو (يكسؼ ,2003 ,ص ,)113فقد ش ٌكمت إخفاقات النظاـ السياس دافعان إلى

المطالبة فمسطينيان بإصبلح السمطة الكطنية ,كاصبلح منظمة التحرير ,كاعادة بناء مؤسساتيا ,كفؽ رؤل

تباينت في اليدؼ مف ىذا اإلصبلح كآلياتو ,كتزامنت مع الدعكات كالضغكطات الخارجية عمى السمطة

الكطنية ,كالربط بيف ىذا اإلصبلح كتحريؾ مسار التسكية ,كأصبح تنفيذه التزامنا فمسطينينا تجاه األسرة

الدكلية كالمجنة ال رباعية بمكجب "خارطة الطريؽ" ,التي جاءت لتعبر عف رؤية أمريكية  -إسرائيمية,
استيدفت إحداث التغيير في القيادة الفمسطينية (أبك مطر ,2012 ,ص.)30

فاإلصبلح  -حسب مبرراتو كدكافعو  -ال يمكف تحقيقو دكف كجكد برنامج إصبلحي تتفؽ عميو كافة

الفصائؿ الفمسطينية ,مع استعدادىا لممساىمة في تحقيقو ,كلكف بالنظر إلى الكاقع الفمسطيني الراىف ,نجد

أ نو مف الصعب التكصؿ إلى مثؿ ىذا البرنامج في ظؿ تبايف كجيات النظر حكؿ إصبلح منظمة

التحرير ,حيث ال زالت الفصائؿ الفمسطينية كمنيا حركة( :فتح) تتمسؾ بالشرعية الدكلية ,كباالتفاقيات
المكقعة كالتزامات منظمة التحرير ,كتطرح تفعيؿ مؤسسات المنظمة كمرادؼ لمفيكـ إعادة البناء ,كليس

التفعيؿ كمعطى إلعادة البناء ,كبذلؾ يككف اإلصبلح مف خبلؿ تطكير مؤسساتيا ,كتفعيؿ دكرىا كترسيخ

مكانتيا كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني (برىـ ,2007 ,ص.)113

كفي مقابؿ ذلؾ ,ترل حركة( :حماس) أف إعادة بناء مؤسسات المنظمة يجب أف تستند إلى الكاقع

الجديد في بنية النظاـ السياسي الفمسطيني عمى ضكء تنامي دكر حركات اإلسبلـ السياسي ,كتراجع دكر

قكل كفصائؿ منظمة التحرير ,كما عكستو نتائج االنتخابات التشريعية الثانية عاـ (2006ـ) ,كبذلؾ تتمثؿ
عممية اإلصبلح في استيعاب القكل اإلسبلمية في النظاـ السياسي ,كفتح المجاؿ أماميـ لممشاركة في
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عممية اتخاذ القرار الكطني ,كادارة العمؿ الكطني ,كما يمميو ذلؾ مف ضركرة إحداث تغييرات عمى برنامج
المنظمة (حمداف ,2013 ,ص.)189

أما القكل اليسارية المنضكية تحت إطار المنظمة ,فإنيا ترل أف التفعيؿ ال بد أف ينطمؽ مف إجراء

مراجعة سياسية كتنظيمية شاممة ,ترتكز عمييا إعادة بناء مؤسسات المنظمة عمى أسس ديمقراطية
انتخابية ,حيث إف غالبية القكل الديمقراطية كاليسارية ترل أف التعديبلت التي كقعت عمى الميثاؽ الكطني
الفمسطيني غير دستكرية ,كال تحظى باإلجماع الكطني ,كىي  -ما زالت  -ترفض اتفاقية أكسمك كتعتبرىا

خركجنا عف البرنامج الكطني لممنظمة ,رغـ إقرارىا بالكاقع الذم خمقتو تمؾ االتفاقية عمى األرض ,كترل
أف تجاكز ىذا الكاقع يكمف في الدخكؿ في مفاكضات شاممة عمى أساس ق اررات الشرعية الدكلية الخاصة

بالقضية الفمسطينية (برىـ ,2007 ,ص.)115

كبعد العرض السابؽ يمكف القكؿ :إف انخراط جميع الفصائؿ الفمسطينية في مشركع اإلصبلح

السياسي ,كتكسيع قاعدة المشاركة الشعبية ,يعزز الكحدة الكطنية ,كيعمؽ مشاعر االنتماء لدييـ ,كحجر

األساس في ىذا المشركع اإلصبلحي ,ىك إعادة بناء كاحياء مؤسسات منظمة التحرير ,لتقكـ بدكرىا
الحقيقي كالتاريخي كحركة تحرر كطني ,كبتمثيؿ الشعب الفمسطيني في كؿ أماكف تكاجده ,كبتأكيد كحدة

الشعب الفمسطيني ككحدة أراضيو ,كاعتمادىا قكالن كعمبلن كمرجعية لمشعب الفمسطيني ,ككمرجعية عميا
مسؤكلة عف السمطة الفمسطينية ,كتكسيع إطارىا االئتبلفي ليضـ إلييا حركتي( :حماس كالجياد

اإلسبلمي) إلى مجمكع القكل التي تشكؿ اآلف ائتبلؼ المنظمة ,كالكصكؿ إلى المشاركة الحقيقية كالتامة

في صياغة القرار الكطني ,كادارة دف ة العمؿ السياسي ببعده التكتيكي كاالستراتيجي ,فقد احتمت الكحدة
الكطنية الفمسطينية مساحة كاسعة في فكر كأدبيات التنظيمات الفمسطينية عمى اختبلؼ مشاربيا الفكرية
كتكجياتيا السياسية ,كأكدت حرصيا عمى متابعة الجيكد لتحقيقيا عمى الكجو األكمؿ ,لتككف أداة فعالة

في تصعيد النضاؿ الفمسطيني كتطكيره ,إال أف مسيرة الكحدة الكطنية الفمسطينية ما بيف عامي (-1987

2014ـ ) ,قد تعرضت إلى عثرات كصعكبات ,كفشمت القكل الكطنية الفمسطينية عمى مدل المسافة

الزمنية المذككرة في تحقيقيا ,كفي خمؽ إطار كطني جامع ,كايجاد رؤية استراتيجية مكحدة ,كالتكافؽ عمى
أكلكيات العمؿ الكطني في المرحمة الراىنة ,كاستمرار حالة التنازع بيف برنامجي المقاكمة كالتسكية ,إلى

جانب تشتت مراكز صناعة القرار الفمسطيني.

كىكذا نخمص بأف أزمة الكحدة الكطنية الفمسطينية ليست حدثنا عارضنا ,بؿ ىي نتيجة مباشرة آلليات

تاريخية تكثٌفت بعد تكقيع اتفاقية أكسمك ,كما تبلىا مف تكابع ,كبعد قياـ السمطة الكطنية عاـ (1994ـ),

كارتبطت كذلؾ بخيارات منظمة التحرير الفمسطينية لمسياسات المكجية لمقضايا كالشؤكف الفمسطينية,
األمر الذم كضع األساس النفراط العقد الكطني كالكحدة الكطنية الفمسطينية .كبالتالي فإف إشكالية

الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي الفمسطيني ,انعكست عمى القضية الفمسطينية بشكؿ سمبي,
كأنتجت مجمكعة مف األزمات الداخمية ,منيا أزمة النظاـ السياسي الفمسطيني ,التي دخمت منحى جديدان
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بعد دخكؿ حركة( :حماس) عمى معترؾ العمؿ السياسي الفمسطيني ,بعد فكزىا في االنتخابات التشريعية,
دكف أف تككف مستعدة ليذا العمؿ السياسي ,مما أكجد أزمة سياسية داخمية بعد رفض الحركة التعاطي

بشكؿ إيجابي مع أسس عممية السبلـ التي جرت عمى أساسيا االنتخابات ,األمر الذم أحدث أزمة ما

بيف الرئاسية الفمسطينية التي كانت ممتزمة بعممية السبلـ ,كبيف حككمة حركة( :حماس) التي رفضت
التعاطي مع االتفاقيات المكقعة ,كبذلؾ أدت ىذه االزدكاجية في التكجيات السياسية ,لحدكث اقتتاؿ

داخمي ,الذم أنتج االنقساـ الفمسطيني ,مما أثر عمى الجبية الداخمية الفمسطينية كالنسيج االجتماعي,

كأحدث االنقساـ الجغرافي كالمؤسساتي في الساحة الفمسطينية ,كمازالت تداعياتو مستمرة حتى الكقت

الراىف.
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المبحث الثاني
تيثير اقنقسام الفمسطيني عمى القضية الفمسطينية
في الساحة العربية والدولية
عمى الرغـ مف حجـ المؤامرة الدكلية التي تعرض ليا الشعب الفمسطيني ,منذ نياية الحرب العالمية

األكلى ,كالتي أدت إلى إنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف عمى حساب حقكؽ الشعب الفمسطيني,
كالتي تكجت بالتشتت كالنكبة عاـ (1948ـ ) ,إال أف الشعب الفمسطيني حافظ عمى ىكيتو كحقكقو
المشركعة كاستطاع أف يحكؿ القضية الفمسطينية مف قضية لجكء إنسانية إلى قضية سياسية عربية كدكلية
تحظى باىتماـ العالـ كمو ,إال أف االنقساـ الفمسطيني الحاصؿ بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ,أثر عمى

القضية الفمسطينية عمى المستكييف العربي كالدكلي.

فقد تركت إشكالية الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي الفمسطيني ,تداعيات خطيرة عمى القضية

الفمسطينية ,في بعدييا العربي كالدكلي ,خاصة بعد ما تحكلت اإلشكالية ألزمة حقيقية ,عقب سيطرة

حركة( :حماس) عمى قطاع غزة بالقكة ,كحدكث االنقساـ في الساحة الفمسطينية ,مما أدل إلى تداعيات
سمبية عمى مدل الدعـ كالتأييد الذم تحظى بو القضية الفمسطينية عمى المستكييف العربي كالدكلي.
كستستعرض الدراسة في ىذا المبحث تأثير اإلشكالية عمى المستكل العربي كالدكلي ,لبياف مدل

االنعكاسات السمبية لؤلزمة عمى القضية كالشعب الفمسطيني.

المطمب األول -تيثير اقنقسام الفمسطيني عمى القضية الفمسطينية في بعديها العربي
واإلسالمي:
تعتبر القضية الفمسطينية جكىر الصراع العربي  -الصييكني ,فيي القضية األـ ,كصاحبة التكاجد

الدائـ عمى اجتماعات الجامعة العربية ,كالقضية المركزية لدل الشعكب العربية كاإلسبلمية ,بما تتمتع بو
مف مكانة فريدة ,رغـ ذلؾ فإف أزمة االنقساـ قد أثرت عمى القضية الفمسطينية في بعدييا العربي

كاإلسبلمي ,فتراجع حجـ الدعـ كالتأييد لمشعب الفمسطيني ,نتيجة مظاىر االقتتاؿ الداخمي ,كالتجاذبات

السياسية كالتراشقات اإلعبلمية عبر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة.

فقد ارتبطت القضية الفمسطينية تاريخيان بمحيطيا العربي كاإلسبلمي ,كبالتالي فإف الفمسطينييف أكثر

الشعكب حساسية لما يجرم مف حكليـ مف تحكالت سياسية كثقافية (أبراش ,)2013 ,ففي كؿ النظـ

اإلقميمية ىناؾ قضية مركزية أك قضية تركيبية ,تشكؿ إحدل القكل الدافعة كراء نشأة كتطكر النظاـ,
كالتي تصكغ أك تكجو خطابو السياسي ,كتعتبر حجر الزاكية فيو ,كقد شغمت القضية الفمسطينية عمى
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امتداد الصراع العربي – الصييكني ىذا الدكر في النظاـ اإلقميمي العربي ,فيندر أف نجد كثيقة كاحدة مف
كؿ الكثائؽ الكبرل ,الصادرة عف الجامعة العربية أك النظاـ العربي دكف أف تدخؿ القضية الفمسطينية ,أك

ابتداء مف معاىدة الدفاع العربي المشترؾ
الصراع العربي – الصييكني في صياغتيا شكبلن كمضمكنان,
ن
عاـ (1950ـ) ,مرك انر باتفاقية إنشاء السكؽ العربية المشتركة عاـ (1964ـ) ,كحتى ميثاؽ التضامف
االقتصادم القكمي عاـ (1980ـ) (سعيد ,1992 ,ص.)194

كتعتبر القضية الفمسطينية مف بيف القضايا العربية األيخرل كافة ,ىي التي ينظر إلييا دكمان بكصفيا

القضية العربية المركزية ,ليس في نطاؽ السياسات الكطنية لمدكؿ العربية فرادل فحسب ,كانما أيضان عمى

مستكل العمؿ العربي الجماعي أك التنظيمي .كلذلؾ فإنو منذ قياـ الجامعة عاـ (1945ـ) كحتى يكمنا
ىذا ,ما تزاؿ القضية الفمسطينية تمثؿ الشغؿ الشاغؿ ليذه المنظمة العربية القكمية عمى اختبلؼ أجيزتيا

كمؤسساتيا .كليس أدؿ عمى ذلؾ مف حقيقة أف بركتكككؿ اإلسكندرية المكقع عاـ (1944ـ) كالذم يعد

نص فيو صراحةن عمى
إحدل الكثائؽ التأسيسية لجامعة الدكؿ العربية ,قد تضمف ق ار انر خاصان بفمسطيف ٌ
أف" :فمسطيف ركف ميـ مف أركاف الببلد العربية ,كأف حقكؽ العرب فييا ال يمكف المساس بيا ,مف غير

اإلضرار بالسمـ كاالستقرار في العالـ العربي" .ككما ىك معمكـ فإف االىتماـ العربي بالقضية الفمسطينية

يرجع إلى بدايات االستيطاف الصييكني عمى أرض فمسطيف ,خاصة في أعقاب صدكر " كعد بمفكر "

عاـ (1917ـ) (الرشيدم ,2005 ,ص.)25

فقد ظمت القضية الفمسطينية لعقكد طكيمة القضية األكلى كالمحكرية لمشعكب كالحككمات العربية,

كلعبت عمى مدار ىذه العقكد دك نار بار ناز في التأثير عمى مجريات األحداث في الدكؿ العربية ,فقد ش ٌكمت

ىزيمة عاـ (1948ـ) بداية لتحكالت جذرية في العالـ العربي .كعمى الرغـ مف التجاذبات التي شابت

عبلقة الفمسطينييف باألنظمة العربية ,إال أ ف مكجة التضامف الشعبية العربية مع القضية الفمسطينية كانت

عمى أشدىا ,إلى أف بدأت في التراجع شيئان فشيئان مع ظيكر مشاريع التسكية السممية في المنطقة ,كانخراط

الفمسطينييف في عممية السبلـ الحقنا ,عمى قاعد ة أف القضية في طريقيا إلى الحؿ .إال أف التحكؿ الذم

بل في اندالع انتفاضة األقصى كانييار العممية السممية ,أعادت القضية
شيدتو عممية السبلـ متمث ن
الفمسطينية إلى المربع األكؿ ,كما أعادتيا إلى مكانتيا األكلى عربينا (البشتاكم ,2015 ,ص ,)58إال أف
االنقساـ الفمسطيني كالتداعيات السمبية لمظاىر االقتتاؿ الداخمي ,كالمناكفات السياسية كالحزبية ,قد أثرت
عمى مكانة القضية الفمسطينية لدل الشعكب العربية كاإلسبلمية ,فتراجع حجـ الدعـ المعنكم كالمادم

لمقضية الفمسطينية ,بعد حدكث االنقساـ الفمسطيني.
فقد أضر االنقساـ بالقضية الفمسطينية ,كما لـ يفعؿ حدث آخر .كعمى مدار السنكات التي مضت,
عمؽ مف آثاره السمبية عمى أصعدة عديدة.
حيث فشمت جميع مبادرات الصمح في جسر االنقساـ ,مما ٌ
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كرغـ نجاح اتفاؽ الشاطئ الذم عقد في  23نيساف /إبريؿ عاـ  2014في العبكر باتجاه أكؿ خطكات
المصالحة ,كذلؾ بتشكيؿ حككمة كفاؽ كطني ,إال أف تمؾ الخطكة لـ تنو االنقساـ ,كيبدك أنيا لـ تنجح

كذلؾ في بمكرة مستقبؿ المصالحة ,خصكصان كأف االتفاؽ لـ يستطع حسـ العديد مف ممفات المصالحة

الحساسة ,كما لـ تنجح تجارب المصالحة السابقة في حسميا .كرغـ تزايد التكجيات الجازمة بأف الخبلؼ

بيف حركتي( :فتح كحماس) ىك اختبلؼ فكرم في األساس ,كأنو أحد األسباب الرئيسة في حدكث
االنقساـ ,كعدـ نجاح المصالحة بيف الحركتيف بعد ذلؾ (الحسيني ,2015 ,ص.)12

كعميو فقد أصبحت ىناؾ أزمة فمسطينية حادة تكاجو كؿ الفصائؿ كالجيات ,فاالنقساـ الفمسطيني

يعتبر أكبر مؤامرة عمى الشعب الفمسطيني منذ النكبة عاـ (1948ـ) ,فيذه القضية أصبحت تؤثر عمى
القضية الفمسطينية في بعدييا العربي كاإلسبلمي ,مف كافة الجيات (حجازم ,2012 ,ص.)153
كىنا يمكف القكؿ :إف االنقساـ الفمسطيني أدل إلى تشتت الجيكد كتبعثر اإلمكانيات ,فمنذ االنقساـ,

فقد النضاؿ الكطني الفمسطيني كثي نار مف الدعـ كالمساندة العربية كاإلسبلمية ,عمى خمفية الخيارات

السياسية كاالستراتيجية المتباينة ,كرغـ ذلؾ فإف القكل المستفيدة مف االنقساـ تحاكؿ الحفاظ عميو كاستم ارره

كتعزيزه ,كيأتي ذلؾ في ظؿ غياب تاـ لممؤسسة التشريعية ,كعدـ قدرتيا عمى القياـ بدكرىا الطبيعي في

الرقابة عمى الحككمة كالكزرات ,مما يعني أف إنياء االنقساـ كاستعادة الكحدة الكطنية بات ممحنا بؿ أصبح
يشكؿ كاجبان كطنيان عمى القكل الكطنية كاإلسبلمية المخمصة ككجكب العمؿ عمى تنفيذه.

تمر بمنعطؼ خطير سكاء عمى مستكل
كحكؿ ذلؾ يقكؿ الدكتكر إبراىيـ أبراش " :إف القضية الفمسطينية ٌ
األكضاع الداخمية أـ عمى مستكل شبكة العبلقات كالتحالفات الخارجية ,فكؿ مراقب لؤلحداث يممس التراجع
الكبير عمى مستكل الكتابة كالتنظير كاألنشطة الثقافية كاإلعبلمية حكؿ القضية الفمسطينية ,باعتبارىا قضية

قكمية عربية كاسبلمية ,تختزؿ الصراع كالمكاجية مع الصييكنية العالمية كالمصالح اإلمبريالية في المنطقة
صح
العربية ,كما ارتبط بيذا الصراع مف أيديكلكجيات كأفكار كتنظيمات كشبكة عبلقات كتحالفات ,حتى
ٌ
القكؿ :إف القضية الفمسطينية كانت تمثؿ ال عمكد الفقرم لحركة التحرر العربي كالمشركع الحضارم العربي طكاؿ
قرف تقريبان  .ىذا التراجع لمسناه مف خبلؿ اختفاء كثير مف األقبلـ التي عيدناىا تكتب عف الشأف الفمسطيني مف

منطمؽ قكمي كثكرم كتحررم ,كتكارييا عف األنظار أك تحكليا إلى ساحاتيا الكطنية لتناضؿ فييا بقمميا
كشعاراتيا ,كما أف الندكات التي كانت شبو يكمية أصبحت نادرة الحدكث ,كحتى عمى مستكل نشرات األخبار

الحيز المخصص لمقضية الفمسطينية محدكدان جدان ,أك يتـ تناكليا بحيادية صارمة ككأنيا
ككسائؿ اإلعبلـ أصبح ٌ
قضية ال تختمؼ عف أية مشكمة دكلية ,كأحيانان ال ييشار إلييا مجرد إشارة ,كاألمر نفسو لمسناه في خطابات

السياسييف ,كزعماء األحزاب السياسية ,الذيف كانت القضية شغميـ الشاغؿ " (أبراش.)2015 ,

ففي ظؿ ما تشيده الساحة الداخمية الفمسطينية مف حالة تشرذـ سياسي كحالة مف الضبابية كعدـ
االستقرار الداخمي ,كالتي أدت إلى انعداـ كفقداف الثقة بيف المككنات السياسية كاالجتماعية ,كالتي بدكرىا

أدت إلى تفاقـ األزمات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كزادت مف معاناة الشعب الفمسطيني .كعمى
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الرغـ مف المساعي كالجيكد التي بذلتيا جميكرية مصر العربية لنزع فتيؿ األزمة بيف حركتي( :فتح
كحماس) ,برعايتيا لمعديد مف الحكارات كالتفاىمات كاتفاقيات كقؼ إطبلؽ النار ,إلى جانب دكر المممكة

العربية السعكدية التي رعت اتفاؽ مكة ,كتـ تشكيؿ حككمة الكحدة الكطنية ,إال أف الصراعات كانت أقكل

مف جميع االتفاقات ,فحدث االنقساـ الفمسطيني كدخمت الساحة الفمسطينية في منعطؼ خطير ,كالذم
انعكس بشكؿ كبير كسمبي عمى القضية الفمسطينية برمتيا؛ كما يزاؿ استمرار االنقساـ حتى الكقت الراىف,

عمى الرغـ مف اتفاؽ حركتي( :فتح كحماس) عمى إنياء االنقساـ كفؽ ما جاء في الكرقة المصرية

لممصالحة ,كالمعركفة باتفاؽ القاىرة عاـ (2011ـ) ,كتفاىمات الدكحة عاـ (2012ـ) ,المكممة التفاؽ

القاىرة كالتي تكجت في نيساف /إبريؿ عاـ (2014ـ) باتفاؽ الشاطئ ,كالذم عمى إثره تـ تشكيؿ حككمة
الكفاؽ الكطني الفمسطيني فقط ,مف مجمؿ ما تـ االتفاؽ عميو في القاىرة ,عمى الرغـ مف استمرار جكالت

الحكار الفمسطيني بيف الحيف كاآلخر (القدكة.)2016 ,

كعمى الرغـ مف التأثير السمبي لبلنقساـ الفمسطيني عمى مدل الدعـ كالتأييد العربي كاإلسبلمي عمى

المستكل الشعبي كالرسمي ,إال أف مشاىد التضامف الشعبي العربي مع القضية الفمسطينية كالمقدسات لـ

تنقطع بشكؿ كامؿ ,فقد تفاعمت الجماىير العربية مع قضية المسجد األقصى ,رفضان لبلنتياكات:

(اإلسرائيمية) لو ,فتمثمت تداعياتيا في الساحة العربية مف خبلؿ المسيرات الكقفات المتكاضعة في المغرب
كمكريتانيا كالسكداف كاألردف كلبناف كتكنس ,بينما غابت تمامنا في دكؿ عربية أخرل .كيرجع محممكف ىذا

التراجع الشع بي العربي إلى تحكؿ بكصمة اىتماـ الشارع العربي مف قضايا األمة المركزية إلى القضايا

الداخمية كالمعيشية ,خاصةن بعد الربيع العربي .لكف عمى الرغـ مف ذلؾ ,بقي المسجد األقصى في بؤرة
اىتماـ الشعكب العربية كاإلسبلمية (الجزيرة نت ,)2015 ,كقد برز ذلؾ خبلؿ التظاىرات التي انطمقت في
بداية الحراؾ الشعبي العربي التي حممت شعارات سياسية كاقتصادية تتعمؽ باألكضاع الداخمية في الدكؿ

العربية ,كشعارات كطنية قكمية تتعمؽ بالقضية الفمسطينية.

فقد حافظت دكؿ العالـ اإلسبلمي بشكؿ عاـ عمى الكتيرة نفسيا في ما يتعمؽ بدعـ القضية

الفمسطينية ,حيث استمرت المكاقؼ كالتصريحات المتعاطفة مع الشعب الفمسطيني ,كالرافضة لبلنتياكات:

(اإلسرائيمية) بحقو ,إال أف التفاعؿ مع القضية عمى الصعيد السياسي كاالقتصادم بقي دكف المستكل
المطمكب بسبب االنقساـ الفمسطيني ,حيث فشمت تمؾ الدكؿ مجددان في امتبلؾ أدكات التأثير في ما يتعمؽ
بكقؼ العدكاف المتكرر عمى قطاع غزة ,أك كسر الحصار( :اإلسرائيمي) المفركض عميو ,أك حتى في
إنياء االنقساـ الداخمي الفمسطيني ,فمـ يسجؿ أم إنجاز يذكر لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي لمشعب

الفمسطيني خبلؿ السنكات األخيرة ,كخصكصنا في ما يتعمؽ برفع الحصار عف القطاع كفتح معبر رفح,
عمى الرغـ مف مكاظبتيا عمى التعبير عف قمقيا تجاه األكضاع اإلنسانية في قطاع غزة ,كادانتيا لمختمؼ

االنتياكات( :اإلسرائيمية) ,كألف المنظمة تمثٌؿ القاسـ المشترؾ لنحك ( )56بمدان إسبلميان بتناقضاتيا
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السياسية كاالقتصادية كاأليديكلكجية ,فإف قدرتيا عمى التحرؾ كجسد كاحد فاعؿ كانت ضئيمة إلى ِّ
حد بعيد

(صالح.)2009 ,

كىناؾ مف يرل أف تراجع الدعـ العربي عمى المستكييف الشعبي كالرسمي يعكد باإلضافة لمتأثير

السمبي لبلنقساـ ,إلى انشغاؿ المكاطف العربي باألحداث الجارية في المنطقة العربية ,كحكؿ ىذا المكضكع
يرل كزير الخارجية التكنسي السابؽ كالقيادم في حزب النيضة الدكتكر " رفيؽ عبد السبلـ " أف " :الشارع

العربي يراقب عف كثب ما يجرم في الساحة الفمسطينية ,لكنو منشغؿ كمثقؿ بأزماتو كمشاغمو الكثيرة ".

كأضاؼ " :إ ف المشيد العربي بو الكثير مف األزمات كالمشاكؿ المفتكحة في مصر كليبيا كاليمف كسكريا
كغيرىا ,لكف كرغـ ذلؾ تبقى القضية الفمسطينية ىي البكصمة لمشارع العربي " .كطالب " عبد السبلـ "

بعدـ المبالغة في الحنؽ عمى الشارع العربي ,كقاؿ " :إف ما يجرم في فمسطيف قد ينعكس عمى الشارع

العربي قريبنا ,مشي نار إلى أنو في ظؿ العالـ االفتراضي لـ يعد ىناؾ شيء محمي ,كالقضية الفمسطينية تيـ
الشارع العربي مف المشرؽ لممغرب ,كلكنو مثقؿ بأعباء كبيرة ككضع اقتصادم متردم " .كأرجع ضعؼ

التفاعؿ في الشارع العربي مع ما يحدث في األقصى كفمسطيف بشكؿ عاـ إلى " :أف مساحات الحرية

ضاقت كثي انر في البمداف العربية خاصة بعد الحراؾ الشعبي في الربيع العربي كما بعده .كأضاؼ أف
الفمسطينييف مسؤكلكف عف جزء مف ىذا التراجع ,ألف االنقساـ الفمسطيني انعكس عمى الساحة الفمسطينية

كعمى الخارج العربي ,كأصبح ىناؾ شعكر عاـ بأف القضية تحكلت إلى شأف محمي فمسطيني " (عبد

السبلـ.)2015 ,

كخبلؿ الفترة الماضية شيدت المنطقة العربية حالة مف عدـ االستقرار السياسي كاألمف القكمي ,فبل

يمكف تحقيؽ األمف كاالستقرار في منطقة الشرؽ األكسط دكف التكصؿ لحؿ عادؿ كشامؿ لمقضية
الفمسطينية ,نظ نار لما تشكمو فمسطيف مف مركز لمصراع العربي – الصييكني ,منذ أف تـ احتبلليا إلى

اآل ف .عمى الرغـ مف حالة الزخـ السياسي كالتحرؾ الدبمكماسي كالمؤتمرات التي تعقد كاالتفاقات التي
يعقدت كالمبادرات التي تطرح مف قبؿ المستكل العربي كاإلقميمي كالدكلي ,في مسعى لمتكصؿ إلنياء
الصراع العربي – الصييكني ,كايجاد حؿ عادؿ كشامؿ لمقضية الفمسطينية (القدكة.)2016 ,
كلـ يقتصر األمر عمى اىتماـ المحيط العربي بقضية الشعب العربي الفمسطيني ,فقد شيدت الفترة

التي أعقبت االنقساـ الفمسطيني اىتماـ تركي بالقضية الفمسطينية ,خاص نة بعد فشؿ دخكؿ تركيا لبلتحاد
األكركبي ,حيث رفع رئيس الكزراء التركي السابؽ كالرئيس الحالي رجب طيب أردكغاف بعض الشعارات
التي تتعمؽ بالقضية الفمسطينية ,كخاصة ما يتعمؽ باألكضاع الجارية في قطاع غزة بسبب العبلقة التي

تربط حزب العدالة كالتنمية بحركة( :حماس).
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فقد حافظت تركيا عمى مكقفيا في مساندة الشعب الفمسطيني عمى المستكييف الرسمي كالشعبي ,كقد
تزايد ىذا الدعـ بقكة إثر العدكاف( :اإلسرائيمي) عمى غزة في عاـ (2008ـ) ,كفي عاـ (2014ـ) ,كالذم

تسبب في تكتر كبير في العبلقة مع( :إسرائيؿ) ,كأدل إلى ردكد فعؿ تركية غاضبة جدان عمى الممارسات:

(اإلسرائيمية) ,كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ ,يمكف القكؿ :إف العبلقات التركية( :اإلسرائيمية) سكؼ تبقى جيدة

نسبيان ,بسبب المصالح األمنية كاالقتصادية كالسياسية التي ما زالت تجمع بيف الطرفيف .فقد ظمٌت تركيا

تمثٌؿ أكبر شريؾ تجارم مسمـ مع( :إسرائيؿ) ,حيث بمغت صادراتيا إلى( :إسرائيؿ) خبلؿ عاـ (2008ـ)

حكالي  1. 83مميار دكالر ,فيما بمغت كارداتيا مف( :إسرائيؿ) حكالي  1. 62مميار دكالر .عمى الرغـ مف
أف الطرؼ التركي يتجو تحت قيادة حزب العدالة كالتنمية نحك مزيد مف االستقبللية ,كالى االستغناء

التدريجي عف عبلقاتو :بػ(إسرائيؿ) ,مع االتجاه نحك تطكير عبلقاتو شرقان مع العالـ العربي كاإلسبلمي

(صالح.)2009 ,

فعمى الرغـ مف ضخامة القكل الخارجية كالداخمية التي ال تريد لممصمحة الفمسطينية أف تتحقؽ كتريد

استمرار االنقساـ الفمسطيني ,إال أف إنياء االنقساـ كاستعادة الكحدة الكطنية ,قضية في غاية األىمية,

فذلؾ يعطي القضية الفمسطينية زخمان أكبر عمى المستكييف العربي كاإلسبلمي ,فقد حاكلت( :إسرائيؿ)

استخداـ االنقساـ إلثبات عدـ قدرة الطرؼ الفمسطيني عمى تنفيذ أم اتفاؽ في حالة الكصكؿ لتسكية
سياسية ,حيث سعت( :إسرائيؿ) لبلستفراد بكؿ طرؼ عمى حدة ,كبذلت كؿ الجيكد مف أجؿ استمرار
االنقساـ الذم يخدـ مصالحيا المرحمية كاالستراتيجية (البرغكثي ,2014 ,ص.)100

كعميو يمكف القكؿ :إ ف االنقساـ الفمسطيني ترؾ تداعيات كبير عمى مستكل الدعـ لمقضية الفمسطينية

اء أكاف في الجكانب السياسية أـ االقتصادية ,فقد قؿ الدعـ المقدـ مف الحككمات
كالشعب الفمسطيني ,سك ن
كالشعكب العربية كاإلسبلمية ,بسبب مظاىر االقتتاؿ الداخمي الفمسطيني ,كالسجاالت اإلعبلمية عبر

القنكاف العربية مما خمؽ حالة مف البلمباالة لدم المكاطف العربي ,ترافؽ ذلؾ مع التحديات الداخمية التي

اء
تعيشيا الدكؿ العربية ,في ظؿ ما تشيده المنطقة مف تحكالت عميقة ,فكؿ تمؾ األسباب كالعكامؿ سك ن
أكاف يتعمؽ منيا بالكضع الداخمي الفمسطيني أك العربي ,ترؾ تداعيات سمبية عمى مكانة القضية
الفمسطينية عمى المستكييف العربي كاإلسبلمي.

المطمب الثاني -تيثير اقنقسام الفمسطيني عمى القضية الفمسطينية في بعدها الدولي:
جاءت نشأة القضية الفمسطينية كقضية دكلية مف خبلؿ كضع فمسطيف تحت االنتداب البريطاني بقرار

مف عصبة األمـ عاـ (1923ـ) ,بؿ إف فمسطيف بحدكدىا الحالية تشكمت في إطار اتفاقية( :سايكس–
بيكك) كتفاىمات الحرب العالمية األكلى ,باإلضافة إلى أف( :إسرائيؿ) قامت نتيجة قرار دكلي ,كىك قرار

التقسيـ رقـ ( )181الصادر بتاريخ  29تشريف الثاني /نكفمبر عاـ (1947ـ) ,كىذا القرار نفسو الذم
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طالب بقياـ دكلة عربية ككضع القدس تحت الكصاية الدكلية ,كبعد نكبة عاـ (1948ـ) مباشرة صدر قرار
عكدة البلجئيف القرار رقـ ( )194بتاريخ  11كانكف أكؿ /ديسمبر عاـ (1948ـ) .كبعد ذلؾ صدرت

عشرات الق اررات الدكلية التي تعبر عف االىتماـ الدكلي بالصراع الفمسطيني – الصييكني ,كآخرىا

االعتراؼ بفمسطيف دكلة مراقب في األمـ المتحدة عاـ (2014ـ) ,كرفع عمـ فمسطيف عمى مقرات األمـ
المتحدة (أبراش ,2015 ,ص.)2

فتعتبر القضية الفمسطينية القضية المركزية ,كأحد أىـ القضايا في منطقة الشرؽ األكسط ,الرتباطيا

بالكثير مف المتغيرات كالتطكرات اإلقميمية كالدكلية ,إذ إف أم حؿ لمقضية سيككف مرتبط ارتباطنا كثيقنا

بنتائج ما يدكر في المنطقة ,إضاف نة إلى تأثرىا – القضية  -بما ىك جارم في المحيط العربي كاإلقميمي

اء أكاف بشكؿ إيجابي أـ سمبي ,فمنذ أف قامت( :إسرائيؿ) باحتبلؿ فمسطيف عاـ (1948ـ),
كالدكلي سك ن
في ظؿ تأييد دكلي كصمت إقميمي كعربي ,تعرضت القضية الفمسطينية طكاؿ تمؾ األعكاـ حتى يكمنا ىذا
إلى العديد مف المنعطفات التاريخية كالمتغيرات كالتطكرات الدراماتيكية التي كاف أثرىا دائمنا سمبينا عمى

القضية كشعبيا ,بدءنا بالحرب الباردة بيف االتحاد السكفيتي كالكاليات المتحدة األمريكية ,كالعدكاف الثبلثي
عمى مصر ,كحرب أكتكبر ,كالحرب العراقية – اإليرانية ,كحرب الخميج األكلى كالثانية ( القدكة.)2016 ,

كنظ نار العتبار القضية الفمسطينية ,قضية دكلية نتجت بسبب الظركؼ الدكلية التي أعقبت الحرب

العالمية األكلى كالثانية ,فقرار التقسيـ رقـ ( ,)181ىك قرار دكلي صادر عف الجمعية العامة لؤلمـ

المتحدة ,كعممية السبلـ تسند إلى ق اررات دكلية صادره عف مجمس األمف الدكلي كالمنظكمة الدكلية,
فالكضع في األراضي الفمسطينية يؤثر كيتأثر باألكضاع اإلقميمية كالدكلية ,نتيجة أىمية القضية

الفمسطينية ,كجكىر لمصراع العربي  -الصييكني .لذلؾ شكؿ االنقساـ الفمسطيني مبر انر لمقكل الدكلية بعدـ

االىتماـ البلزـ بالقضية الفمسطين ية ,فتراجع االىتماـ الدكلي حكؿ إيجاد حؿ لمقضية الفمسطينية ,كأساس

لحؿ الصراع العربي  -الصييكني ,فاألزمة الداخمية التي تعاني منيا الساحة السياسية الفمسطينية,
ساىمت في تراجع الدعـ الدكلي عمى المستكييف الشعبي كالرسمي ,كمف جية أيخرل أحدث االنقساـ

الداخمي انقساـ خارجي بيف أبناء الجالية الفمسطينية في كؿ دكؿ العالـ ,كانقسـ الشعب الفمسطيني في

الخارج كما انقسـ في الداخؿ ,مما أكجد حالة مف الفرقة بيف أبناء الجاليات العربية كالفمسطينية في

الساحات الخارجية ,بيف المؤيديف لمتيار الكطني كالمؤيديف لمتيار اإلسبلمي ,فانعكس ذلؾ عمى جيكد

الدعـ ,كعمى آليات تفعيؿ نصرة القضية الفمسطينية عمى الساحة الدكلية ,سكاء عمى المستكل الرسمي أك
الشعبي.
ككاف أكؿ تكجو رسمي لممجتمع الدكلي سعينا لتدكيؿ القضية كقضية سياسية لشعب يناضؿ مف أجؿ

االستقبلؿ مف خبلؿ الخطاب الشيير الذم ألقاه الرئيس " ياسر عرفات " في مقر الجمعية العامة لؤلمـ

المتحدة يكـ  13تشريف ثاني /نكفمبر عاـ (1974ـ) ,ففي ىذا الخطاب برز تكجو نحك تدكيؿ القضية
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بدكف التخمي عف المقاكمة المسمحة كعف حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ,كىذا ما جسدتو كممة
الرئيس عندما قاؿ" :جئتكـ بغصف الزيتكف بيد كالبندقية بيد فبل تسقطكا الغصف األخضر مف يدم "  .كقد
برر "عرفات" تكجو الفمسطينييف لؤلمـ المتحدة بأنو نتيجة التغيرات التي طرأت عمى األمـ المتحدة ,كليس
نتيجة تكجو فمسطيني جديد ,حيث قاؿ " :إنيا لمناسبة ىامة أف يعكد بحث قضية فمسطيف إلى ىيئة األمـ

المتحدة ,كأننا نعتبر ىذه الخطكة انتصار لممنظمة الدكلية كما ىك انتصار لقضية شعبنا " .كاف ذلؾ يشكؿ
مؤش نار جديدنا عمى أف ىيئة األمـ اليكـ ليست ىيئة األمـ أمس ,ذلؾ ألف عالـ اليكـ ليس ىك عالـ األمس,

بعد ىذا الخطاب كما ترتب عميو مف االعتراؼ بمنظمة التحرير عضك مراقب في األمـ المتحدة ,تكالت

الق اررات الصادرة عف األمـ المتحدة ,كخصكصنا عف الجمعية العامة التي غالبيتيا مف دكؿ عدـ االنحياز

كالمعسكر االشتراكي المؤيدة لمشعب الفمسطيني ,األمر الذم شجع قيادة المنظمة لبلنفتاح عمى دكؿ العالـ

كعمى االستعداد لمتعامؿ مع الشرعية الدكلية كالقبكؿ بمبادئيا كاستحقاقاتيا ,دكف التنازؿ عمننا عف الثكابت

كالحقكؽ الفمسطينية التاريخية (أبراش ,2015 ,ص ,)227ك بالرغـ مف ما تكصمت إليو القيادة الفمسطينية مف

دعـ كاسناد عمى الساحة الدكلية خبلؿ عقكد مف الصراع مع االحتبلؿ الصييكني ,إال أف األزمة الداخمية
قد انعكست بشكؿ سمبي عمى مكانة القضية الفمسطينية ,فكاف االنقساـ السياسي مف أىـ العكامؿ التي
دفعت باتجاه كقكع القضية الفمسطينية في حالة " رككد نسبي " عمى المستكل الدكلي ,كبخ و
اصة في أكركبا

كالكاليات المتحدة األمريكية .كاضافةن إلى ذلؾ فقد انشغمت أمريكا بالحرب عمى اإلرىاب ,كما انشغمت

باألزمة المالية الكبرل كتداعياتيا عمى االقتصاد األمريكي كالعالمي .كاستنفذت الكثير مف جيكدىا لحمحمة
أكضاعيا في المستنقعيف العراقي كاألفغاني (صالح.)2009 ,

كمف جية أيخرل ,انعكست أزمة االنقساـ الفمسطيني عمى الساحة الدكلية ,فقؿ عدد المتضامنيف
األجانب المتعاطفيف مع الشعب الفمسطيني ,عف مرحمة ما قبؿ االنقساـ ,بسبب مظاىر الفمتاف األمني

كاالقتتاؿ الداخمي ,كتراجعت نسبة التأييد الشعبي كالجماىيرم مع الشعب الفمسطيني ,فمـ نعد نرل

مظاىرات مؤيدة لمحقكؽ الفمسطينية في أكركبا ,خاصة بعد انقساـ الجاليات الفمسطينية كالعربية ,كدخكليا

في صراعات سياسية كحزبية ,كما حدث في الداخمي الفمسطيني.

مح إجراء مراجعة لمكانة فمسطيف الدكلية قبؿ أف تصؿ األمكر إلى نقطة البلعكدة,
الم ٌ
لذلؾ أصبح مف ي
ال سيما في ظؿ التطكرات بالغة السكء التي حصمت خبلؿ الفترة القميمة الماضية ,كثمرة خبيثة لما تشيده

ال مف معاقبتيا,
المنطقة العربية مف حركب كشرذمة كانقساـ .كتتمثؿ ىذه التطكرات بمكافأة( :إسرائيؿ) بد ن

بفكزىا برئاسة المجنة القانكنية في األمـ المتحدة بعد تصكيت ( )109دكؿ لصالحيا ,منيا أربع دكؿ
عربية ,كصدكر تقرير عف " المجنة الرباعية " منحاز :لػ(إسرائيؿ) ,كىابط بالمكقؼ الدكلي إلى مستكل لـ

يسبؽ لو مثيؿ ,ما ينذر بالثبكر كعظائـ األمكر ,ما لـ يكف ىناؾ تحرؾ فمسطيني بمستكل ىذا التحدم,
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تبناه مجمس األمف ,األمر الذم يجعؿ فمسطيف معرضة لخسارة الشرعية الدكلية (المصرم,
خصكصنا إذا ٌ
.)2016

كحكؿ ذلؾ يقكؿ إبراىيـ أبراش " :إف المشيد السياسي الفمسطيني الراىف ,أصبح ممتبسنا ,فقكل الشر

متعددة داخميان كخارجينا ,كتعمؿ جاىدة عمى تحطيـ المجتمع الفمسطيني مف داخمو كتشكيو قيمو كثقافتو

كرمكزه الكطنية ,كتقابميا إرادة صمكد كقكة إيماف عند الشعب بعدالة قضيتو كرفضو لبلستسبلـ .كاف كانت
قكل الشر نجحت نسبيان في رسـ معالـ مشيد سمبي ,إال أنو مف المؤكد أف نجاحيا مؤقت ,ألف الشعب

الفمسطيني عكدنا دكمنا عمى النيكض كالتمرد كالثكرة عمى كؿ مف ييينو ,كيحتقره أك يعتقد أنو يستطيع

مساكمتو عمى حريتو ككرامتو بالماؿ أك يرىبو بالسبلح .ألف العالـ يتغير كأكلكيات الشعكب كالدكؿ تتغير,

حيث ال يمكف أف يككف أحدان فمسطينيان أكثر مف الفمسطينييف أنفسيـ ,فإف الحاجة ممحة لتصكيب كاعادة
نسج العبلقات الفمسطينية مع العالـ الخارجي عمى أسس صحيحة كجديدة ,كنقطة المنطمؽ تبدأ مف

الفمسطينييف أنفسيـ ,كفي ىذا السياؽ نقترح عناكيف يجب االشتغاؿ كالتكافؽ عمييا فكريان كثقافيان قبؿ أف
تنتقؿ لمجاؿ العمؿ السياسي الرسمي" (أبراش:)2015 ,

 -1التأكيد بأف( :إسرائيؿ) العدك الرئيس كالدائـ لؤلمة العربية ,كىي ليست بعيدة عما يجرم مف حركب
كصراعات في الدكؿ العربية.

 -2إف فمسطيف مدخؿ مصر أك أية دكلة عربية تسعى لريادة األمة العربية ,كال يمكف تكحيد العرب أك
استنياض المشركع القكمي العربي بدكف حؿ القضية الفمسطينية ,أك الكقكؼ لجانب الفمسطينييف في

صراعيـ مع االحتبلؿ.

 -3المساعدة في إنجاز ممؼ المصالحة الفمسطينية ,عمى أساس التحكالت كالمستجدات العربية
كاإلسبلمية كالدكلية ,التي أشرنا إلييا أعبله .كفي ىذا السياؽ يككف الدكر العربي أساسيان ,مف حيث تكقيؼ
كؿ أشكاؿ استقطاب األطراؼ الفمسطينية المتصارعة ألم مشاريع أك أجندة عربية كاقميمية.

كىنا يمكف القكؿ :إف إشكالية الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي الفمسطينية ,تركت تداعيات

سمبية كبيرة عمى القضية الفمسطينية ,في بعدىا الدكلي ,فقد أثرت بشكؿ سمبي عمى المستكل الدكلي نتيجة
مظاىر االقتتاؿ كالتجاذبات السياسية عبر كسائؿ اإلعبلـ ,فتراجع مستكل الدعـ كالتأييد الرسمي كالشعبي
في الساحة الدكلية ,كانتيت المظاىرات المؤيدة لمحقكؽ الفمسطينية ,خاص نة في شكارع أكركبا التي كانت

تنطمؽ في كؿ العكاصـ األكركبية ,كالتي تأثرت سمبيان بعد االنقساـ كمظاىر االقتتاؿ الداخمي الفمسطيني,

األمر الذم يتطمب سرعة إ نياء االنقساـ كاستعادة الكحدة الكطنية ,بيدؼ تكحيد صؼ الشعب الفمسطيني
في مكاجية التحديات ,كاستعادة القضية الفمسطينية لمكانتيا في بعدىا العربي كاإلسبلمي كالدكلي.
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كىكذا نخمص بأف القضية الفمسطينية بؿ إف الشعب الفمسطيني أصبح يعاني برمتو في الداخؿ
كالخارج مف إشكالية الفكر السياسي الكطني كاإلسبلمي ,كبرامجيما المختمفة إلى حد التناقض في كثير
مف القضايا الجكىرية ,التي تتعمؽ بالرؤية الفكرية لمقضية الفمسطينية ,ككيفية قيادة كاستخداـ أدكات

الصراع مع االحتبلؿ الصييكني ,كالتي عمى أثرىا حدث االنقساـ السياسي ,لتصؿ بعد ذلؾ إلى حالة مف
االنسداد في أفؽ المصالحة الكطنية ,كبالتالي فإف ىذه اإلشكالية انعكست بشكؿ سمبي ككاسع عمي
مقدرات كقدرات الشعب الفمسطيني في مكاجية االحتبلؿ الصييكني ,كعميو يجب االستفادة مف الفرص

المتاحة ,في الكقت الرىف ,خاص نة بعد محاكالت متعددة مف أطراؼ محمية كعربية لممساعدة في إنياء

االنقساـ ,كبالتالي يجب التكافؽ كااللتفاؼ حكؿ برنامج كرؤية كطنية جامعة يمتقي حكليا الكؿ الفمسطيني,

تصب جؿ اىتماماتيا في خدمة كنصرة القضية الفمسطينية ,عمى أف تككف متحررة مف األجندات اإلقميمية
كالدكلية ,كالمصالح الحزبية الضيقة ,التي تحكؿ دكف الكصكؿ لمصالحة حقيقية في الحالة الفمسطينية,

بسبب سياسة االستقكاء كفرض الشركط الحزبية ,خاص نة أف معظـ جمسات المصالحة تجرل بيف حركتي:

(فتح كحماس) ,بعيدنا عف التكافؽ الكطني ,األمر الذم أدل لتفريغ مساعي المصالحة مف مضمكنيا

الحقيقي.
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الخالصة:
بعدما استعرضت الدراسة في ىذا الفصؿ تداعيات إشكالية الفكر الكطني كاإلسبلمي الفمسطيني عمى

القضية الفمسطينية ,عمى المستكل الداخمي كالخارجي ,يمكف التأكيد عمى التالي:

بسبب تعارض الرؤية الفكرية كاختبلؼ البرامج السياسية بيف التياريف الكطني كاإلسبلمي السياسي

الفمسطيني ,كالذم تجسد بعد ذلؾ في حدكث االنقساـ الفمسطيني عمى الكاقع الجغرافي بيف الضفة الغربية
كقطاع غزة ,أصبحت القضية الفمسطينية تعيش في أسكأ حاالتيا ,كبالتالي فإف اإلشكالية تركت تداعيات

كبيرة كخطيرة ,كأثرت عمى القضية الفمسطينية في بعدىا العربي الذم يمثؿ الحاضنة األكلى ليا ,كفي

بعدىا اإلسبلمي الذم يمثؿ الزخـ الشعبي كالبعد العقائدم المرتبط بالقضية الفمسطينية بما ليا مف قدسية

عند س ائر المسمميف ,فبسبب مظاىر االقتتاؿ كالصراعات السياسية كالفكرية كاإلعبلمية ,التي أثرت عمى
نظرة الشعكب العربية كاإلسبلمية لمشعب الفمسطيني ,كشعب مقاكـ كمناضؿ ,تأثرت القضية الفمسطينية

سمبنا ,عمى مستكل الدعـ السياسي ,كاالقتصادم ,ككافة أشكاؿ الدعـ المقدـ مف قبؿ شعكب كحككمات

العالـ العربي كاإلسبلمي.

كما أف األمر لـ يقتصر عمى التأثير السمبي كتراجع الدعـ لدل الدكؿ العربية كاإلسبلمي ,بؿ تعدل
ذلؾ ليصؿ إلى تراجع الدعـ الدكلي عمى المستكل الرسمي كالشعبي المقدـ لمشعب الفمسطيني ,بسبب

االنقساـ الفمسطيني ,مما يتطمب سرعة إنياء االنقساـ كاستعادة الكحدة الكطنية.

فإف ما تشيده القضية الفمسطينية مف انقساـ داخمي ,كالتحكالت الجذرية في المنطقة ,يمكف أف ينبو

عمى أف القضية باتت مرىكنة بكافة المتغيرات كالتطكرات السياسية في المنطقة ,كأف أم حؿ لمقضية,
سيككف متأث انر بشكؿ كبير بنتائج األزمات الدائرة في المنطقة ,التي سيتمخض عنيا ق اررات القكل العربية

كاإلقميمية كالدكلية ,كخاصة أننا نجد أف تمؾ القكل بكؿ تناقضاتيا تحاكؿ عمى الدكاـ تذكيب القضية

الفمسطينية بشكؿ كمي ,مف خبلؿ محاكلة اإلمساؾ بالقرار الفمسطيني كبسط الييمنة عميو بما يتماشى مع

مصالحيا.

بالتالي فإف المصالحة الكطنية الفمسطينية أصبحت مرىكن نة بالتنافس العربي كاإلقميمي كالدكلي ,كىذا

بدكره عائد باألساس إلى األجندات كالتجاذبات كالتدخبلت السياسية التي تؤثر عمى القرار الكطني

الفمسطيني سكاء الرسمي أك الفصائمي ,حيث إف التدخبلت الخارجية ,كتأثيرىا عمى طرفي االنقساـ تمعب
دك نار رئيسنا في إطالة أمده ,فبات قرار المصالحة ليس فمسطينينا كانما يرتبط ارتباط كثيؽ بالخارج ,كنتيجة

لمتشابؾ السياسي العربي كاإل قميمي كالدكلي المتصاعد في التأزـ ,نجد أف الكقت الحقيقي لـ يحف إلتماـ
المصالحة ,فعمى الرغـ مف تناقض التصريحات التي تصدر مف طرفي االنقساـ باستعدادىما لتطبيؽ بنكد

المصالحة كتحقيؽ الكحدة الكطنية الفمسطينية ,كتعدد جكالت الحكار في كؿ مف مصر كقطر عمى
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التكالي ,كال تي في كؿ مرة يتكجو طرفي االنقساـ لمحكار مؤكديف عمى أىمية إنجاز المصالحة ,التي
انعكست سمبينا عمى مستقبؿ القضية الفمسطينية ,إال أنيا دائمنا تتمخض عنيا نتائج غير ممزمة كال يتـ
تطبيقيا .لعدـ جدية األطراؼ.

فبل يخفى عمى أحد أف( :إسرائيؿ) تعتبر ىي المستفيد مف االنقساـ الفمسطيني ,كفصؿ غزة عف باقي
اء أكانت
الكطف ,ألف ىذا األمر يخدـ السياسة( :اإلسرائيمية) ,فيي المستفيد األكبر مف كؿ ما يجرم سك ن
داخمينا أـ خارجينا ,كليس أدؿ عمى ذلؾ مف تكلييا مؤخ نار المجنة القانكنية في األمـ المتحدة ,ما يعني بأف:

(إسرائيؿ) ال تعد في نظر العالـ إرىابية ,عمى الرغـ مف كؿ الجرائـ كالخركقات التي اقترفتيا بحؽ القانكف
الدكلي كاإلنسانية ,بما تفعمو مف انتياكات يكمية بحؽ الشعب الفمسطيني كعدـ اإلذعاف لق اررات الشرعية

الدكلية ,التي نصت صراحة في العديد مف الق اررات عمى حقكؽ الشعب الفمسطيني ,كاألنكى مف ذلؾ

حينما نجد أف دكؿ عربية قد صكتت لصالح( :إسرائيؿ) لتكلي ىذه المجنة ,كعميو فمف المتكقع أنو سيككف:

لػ(إسرائيؿ) مف الناحية السياسية كاألمنية الدكر األكبر في رسـ سياسة كمبلمح كخريطة منطقة الشرؽ
األكسط بأسرىا ,كسيتـ تعزز مكاقؼ كعبلقات العديد مف الدكؿ العربية معيا ,في المستقبؿ القريب.

كاذا ما حدث ذلؾ ,فطبيعيان سيتـ تعزيز االنقساـ كيبقى الشعب الفمسطيني كقضيتو العادلة الخاسر

األكبر ,كبالتالي فإف عمى كافة األطراؼ السياسية الفمسطينية أف تعي جيدان أف ما يدكر في المحيط ليس

في صالح القضية الفمسطينية ,كأف تسعى بشكؿ جدم لتغميب المصمحة الكطنية الفمسطينية عمى أم
مصمحة حزبية ,كأف تقكـ باتخاذ ق اررات فعمية ككطنية كتاريخية ,ىدفيا إنياء االنقساـ قبؿ فكات األكاف

كخطكة أكلى في طريؽ إعادة مركزية القضية الفمسطينية عمى الساحة العربية كاإلقميمية كالدكلية ,فالمنطقة

بأسرىا تغيرت ,باإلضافة إلى عدـ التعكيؿ عمى أم مبادرات يتـ طرحيا مف قبؿ أم طرؼ مف أجؿ دفع
عممية السبلـ ,ألف كافة تمؾ المبادرات في ظؿ االنقساـ ستككف في مجمميا تراعي المتطمبات:

(اإلسرائيمية) في المقاـ األكؿ.
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الخاتمة
اعتنؽ كؿ تيار مف التيارات السياسية الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية أيديكلكجية خاصة بو ,فقد أدت

عكامؿ كثيرة عصفت بالتيارات الفمسطينية عمى مدل نشكئيا ,إلى تبني رؤل كبرامج مختمفة عكست
مشاربيا الفكرية في طرحيا ألسمكب كآليات الصراع مع االحتبلؿ الصييكني ,كبمكرت مف خبلليا فمسفتيا

كتصكراتيا لممكقؼ مف القضية الفمسطينية ,عبر طرحيا لمحمكؿ المرحمية( :التكتيكية) كاألىداؼ:

(االستراتيجية) ساعي نة لمربط بينيا ,كنتيجة لتعارض الرؤل الفكرية ,كاختبلؼ البرامج السياسية بيف التيارات
الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية ,تجسد االنقساـ الفمسطيني  -ليس عمى الصعيد الفكرم فقط ,كانما عمى

الكاقع الجغرافي  -بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ,فأصبحت القضية الفمسطينية تعيش في أسكأ حاالتيا,
في ظؿ عدـ كجكد برنامج كطني جامع يتكافؽ عميو الكؿ الفمسطيني ,كبالتالي فإف اإلشكالية الفكرية

تركت تداعيات كبيرة كخطيرة ,كأثرت عمى القضية في بعدىا الكطني كاإلقميمي كالدكلي ,كخمصت الدراسة

إلى عدة نتائج كتكصيات.

أو ًق -النتائج:
-

في بداية نشكء الحركة الكطنية الفمسطينية قبؿ نكبة عاـ (1948ـ) ,انصير الفكريف الكطني

كاإلسبلمي الفمسطيني في محاربة المشركع الصييكني في فمسطيف ,كلـ تكف بينيـ أم خبلفات أك
صراعات جكىرية ,عكس ما ىك حاصؿ في الساحة السياسية الفمسطينية في الكقت الراىف.

-

يكجد اختبلفات جكىرية حكؿ مفيكـ اليكية كالدكلة بيف الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي

الفمسطيني المعاصر ,نتيجة انعكاس مشاربيا الفكرية التي تمايزت في فيميا كرؤيتيا لمفيكـ اليكية

كالدكلة ,مما ترؾ تداعيات خطيرة عمى كحدة الشعب الفمسطيني ,كنضالو مف أجؿ التحرر.
-

تبمكرت اليكية الفمسطينية كالكيانية السياسية في الفكر السياسي الفمسطيني في ظركؼ صعبة

كمعقدة ,فاليكية الفمسطينية نضجت بظيكر منظمة التحرير الفمسطينية التي حممت عمى عاتقيا لكاء
الكطنية كالكيانية الفمسطينية منذ ميبلد نجميا كبزكغ فجرىا.
-

أثرت االختبلفات الفكرية في الرؤل كالبرامج السياسية حكؿ المقاكمة كالتسكية بيف الكطني

كاإلسبلمي في الفكر السياسي الفمسطيني المعاصر سمبان عمى مسيرة النضاؿ الفمسطيني ,كألحقت ضر نار

ييدد مستقبؿ القضية الفمسطينية كالمشركع الكطني الفمسطيني في إقامة دكلة فمسطينية مستقمة.
-

أدت إشكالية الكطني كاإلسبلمي في الفكر السياسي الفمسطيني لمكصكؿ إلى االنقساـ السياسي

كالجغرافي بينيما ,األمر الذم قاد إلى حالة مف االنسداد في أفؽ المصالحة الكطنية ,مما انعكس بشكؿ

سمبي ككاسع عمي قدرة الشعب الفمسطيني في مكاجية التحديات الداخمية كالخارجية ,كأىميا مكاجية
االحتبلؿ اإلسرائيمي.
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-

أصبحت المصالحة الكطنية الفمسطينية مرىكنة بالتطكرات اإلقميمية كالدكلية ,أكثر مف األكضاع

الداخمية الفمسطينية ,كىذا بدكره عائد باألساس إلى األجندات كالتجاذبات كالتدخبلت الخارجية ,التي تؤثر
عمى قرار الفصائؿ الفمسطينية بشكؿ سمبي.
-

تعتبر إسرائيؿ المستفيد األكؿ مف استمرار االنقساـ الفمسطيني ,الذم يخدـ مصالحيا االستراتيجية

في تفتيت الشعب الفمسطيني كبقائو منقسـ ,مما يسيؿ عمييا االستفراد بالسمطة الفمسطينية في الضفة

الغربية كحركة حماس في قطاع غزة ,األمر الذم منحيا الفرصة عمى عدـ الكفاء تجاه التزاماتيا نحك
عممية السبلـ.

ثانياً -التوصيات:

 -ضركرة العمؿ عمى إنياء االنقساـ الفمسطيني كاستعادة الكحدة ،وإعبلء راية الكطنية الفمسطينية ضمف

برنامج كحدة كطنية شامؿ ,يقكـ عمى أساس الشراكة في القرار السياسي ,زمف الحرب كالسمـ ,كتجريـ
االقتتاؿ الداخمي كاستخداـ السبلح في حؿ الخبلفات الداخمية ,بما يضمف عدـ تكرار تجربة االنقساـ

الفمسطيني.

 -العمؿ عمى تطكير كتفعيؿ مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت

عمى القضية الفمسطينية ,كدعكة جميع التيارات الكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية لمتأكيد عمى أف منظمة

التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني.

 -كضع ميثاؽ كطني جديد تتحد فيو البرامج السياسية لكافة القكل الفمسطينية ,بما يضمف االتفاؽ عمى

استراتيجية كطنية شاممة تعمؿ عمى تحقيؽ االىداؼ الكطنية الفمسطينية في الحرية كاالستقبلؿ.

 -يتكجب عمى كؿ الحركات كالكطنية كاإلسبلمية الفمسطينية ,بمختمؼ برامجيا ,أف تسعى لمتكامؿ فيما

بينيا بما يتعمؽ بالعمؿ السياسي كالعسكرم ,كعدـ االنجرار نحك التجاذبات كالتحالفات اإلقميمية ,كضركرة

االحتكاـ إلى المصمحة الكطنية ,لضماف تحقيؽ األىداؼ الكطنية الفمسطينية.

 -العمؿ عمى مساعدة تيارات اإلسبلـ السياسي الفمسطيني ,عمى تكطيف أفكارىا كبرامجيا كسياساتيا,

بما يخدـ الحقكؽ الكطنية الفمسطينية ,عبر دمجيا في مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية كالنظاـ

السياسي الفمسطيني.

 -دمقرطة النظاـ السياسي الفمسطيني كالحياة السياسية الفمسطينية ,عبر اعتماد صندكؽ االنتخابات ,بما

يضمف تعزيز المشاركة السياسية كالكحدة الكطنية كتفعيؿ مؤسسات النظاـ السياسي الفمسطيني ,كيضمف
مشاركة كافة فئات المجتمع.

 -إصبلح مؤسسات النظاـ السياسي الفمسطيني التنفيذية كالتشريعية كالقضائية عبر تفعيؿ مبدأ الفصؿ

بيف السمطات ,كمراقبة بعضيـ البعض.
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