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 إىداء
ت إال ال بطاعتك .. وال تطيب المحظاار إإليي ال يطيب الميل إال بشكرك وال يطيب الني

 وال تطيب الجنة إال برؤيتك .و ال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. .بذكرك ..

دى األمانة ... ونصح األمة ... إلى نبي الرحمة و نور أإلى من بّمغ الرسالة و 
 العالمين ... "سيدنا محمد صمى اهلل عميو و سمم "

يم بكل لحياة ...إلى من أحمل اسمدروب اإلى من أعطوني وعمموني مناىج و 
 ن" تيسير بصل أبو أدىم" و" نعيمة بصل إم أدىم "يافتخار..." والدّي العزيز 

األلم لحظة بمحظة ... نصفي الثاني فترة الدراسة و شاركتني األمل و  إلى من ال زمتني
 "" الزوجة المخمصة منصورة 

 إلى إخوتي األعزاء .. و إخواني في مسجد الفالح 

 دعوتي الغراء ... ومشايخي األجالء إلى

 

 أىدي ىذا الجيد المتواضع 

 أن ينفعنا بما عممنا وأن يزدنا عمماً  عز وجل أن يعممنا ما ينفعنا و راجيًا من اهلل

 

 الباحث

 أحمد تيسير بصل



 
 د 

 شكر وتقدير
إماـ ة كالسالـ عمى , كالصالتح كتابو بالحمد كاختتمو بالحمد, الذم افتالحمد هلل كاجد الكجكد

كمف تبعو مف الحامديف , محمد بف عبداهلل صمى اهلل عميو كسمـصاحب المقاـ المحمكد  الحامػػديف
 , كبعد :ليـك الديف

", كقكلو : بؿ اهلل فاعبد ككف مف (1)انطالقان مف قكؿ اهلل عز كجؿ : كمف يشكر فإنما يشكر لنفسو 
 ". (3)ك سمـ: " ال يشكر اهلل, مف ال يشكر الناس " ... كامتثاالن لقكؿ النبي صمى اهلل عميو  (2)الشاكريف

لذم أضاء لي ستاذ الدكتكر " خالد يكنس الخالدم " اإلى األ الص الشكر كالتقدير كاالمتنافخأتقدـ ب
التي ليا رائو القيمة, كممحكظاتو العممية, ك , كآ, كحسف تكجيياتوالنيرك المتدفؽ ئوعطاالمعرفة, ك  سبيؿ

 . العممية ىذه الرسالة عدادإ األثر الكبير في

لدكتكر الفاضؿ: جياد شعباف البطش كما أتقدـ بالشكر الخالص لألستاذيف الفاضميف, األستاذ ا
التي كاف  ـ األغا .. المذاف تكرما مشككريف عمى كضع الممسات المضيئةالدكتكر الفاضؿ: أديب سالك 

كتقكيميا كتسديدىا,  ,ي قراءة الرسالةمف جيد ف بذالهلو األثر البالغ في ىذا العمؿ المتكاضع, كلما 
 كظات عممية مفيدة تزيد مف قيمتيا العممية.كما قدماه مف ممح

كما أتقدـ بأسمى آيات الشكر كاالمتناف إلى "أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا" في فمسطيف ػػػػػػ 
دارة كىيئة تدريس.. كالشكر مكصكؿ إلى جامعة  دارة كىيئة قطاع غزة, رئيسان كا  األقصى, رئيسان كا 

 تدريس لما بذلكه مف جيد لتذليؿ الصعكبات لطمبة الدراسات العميا.

ممية, عممت عمى إثراء أتقدـ بالشكر إلى كؿ مف أسيـ في جيد أك مشكرة أك رأم أك نصيحة عك 
غنائيا .الرسالة ك   ا 
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 :ممخص الدراسة 
, حكؿ آلية ممثالن في قيادة معاكية بف أبي سفياف ميالتاريخ اإلسال لمقيادة في ان نمكذجأالدراسة  تناكلت

تكحيد الصؼ اإلسالمي البحث في الحكمة التي اتبعيا ل قيادتو لمدكلة اإلسالمية, كذلؾ مف خالؿ
ستطاع بحكمتو قيادة اكفرقة شتت األمة إلى نصفيف ف ,اختالؼ كمعارؾ في كقتتحت كممة كاحدة, 

كتفيـ, كأظير دبمكماسيتو في  باألحزاب باستيعاؽ, ك فرى ؿ مع الً مى عامية إلى الكحدة, كتى الدكلة اإلسال
 ان إدارة األزمات التي مرت بيا دكلتو حتى كصؿ إلى استقرار أمني كسياسي داخؿ الدكلة, كاتبع برنامج

, حكـ كالتشريع السياسيان لماعتماد الشكرل مصدر يقكـ عمى أسس منيا : يسير عميو لنيضة الدكلة 
 وبداعاتكمركران بإ بيـ,كالحمـ  ,االىتماـ بالرعية كالفقراء منيـعف  رأم, كلـ يغفؿالب بيرالتعكترؾ حرية 

لجيش اإلسالمي با اـاىتمك , ط كمتابعة سير الدكلة تحت أنظارهلضب إنشاء الدكاكيف حكؿاإلدارية 
مخصصات ليـ  حيث جعؿ ,حفظ األمف اإلسالميك  ,إلي العمؿ الجيادم معنكيان كماديان  دفعيـك 

 حتى ال يتحكـ بيا أحد.  أخرل القضاء عف أم جية كقاـ بفصؿ, كركاتب

مف التركيب  ة, ككصفت الحالة الفمسطينيصؼ الفمسطيني بمككناتو السياسةكما تناكلت الدراسة ال
حركة راطية ك كالجبيتيف الشعبية كالديمكق ,كتشمؿ حركة فتح ,تككف منو الصؼ الفمسطينيالذم ي

طيني, كمدل الخالؼ ى القرار الفمسعم حركاتكمدم تأثير ىذه ال ,سالميالجياد اإلحركة حماس ك 
الذم  األجنبية عمى تشكيؿ المسار الفمسطينيك ت المؤثرات العربية فتح كحماس, كتناكلى  بيف حركي
معالجة الحالة الفمسطينية باالستفادة مف قيادة معاكية  يةلحيـ, كأخيران تناكلت الدراسة كيفايكافؽ مص
فياف لمخالؼ الذم حدث بينو كبيف عمى بف أبي طالب ككيؼ نيض باألمة ككحدىا عمى بف أبي س

 كممة سياسية كاحدة .

في قيادة  ـ الالزمةيىامفمكذلؾ بجمع المعمكمات ل المنيج الوصفيعدة مناىج منيا كاعتمدت الدراسة 
ى صعيد الحالة فادة عم, ككيفية االستجؿ دراستيا كتحميمياأمف مدكلة لمعاكية بف أبي سفياف 

ؼ التاريخ, إما مف يكظكمف خاللو يتـ ت المنيج التاريخي المقارنوكذلك تم استخدام الفمسطينية, 
, كأيضان تـ قع الظكاىر المعاصرةمعرفة عممية ألحداث الماضي أك لمصمحة البحث العممي لكا أجؿ

ت ال عمى أساس تجريدم لقيامو عمى  االختيار بيف عدد مف الممكنا القرار اتخاذنظرية استخداـ 
 .كلكف عمى أساس عممي مرتبط بالظركؼ القائمة

فتح في يف ىما حركة حماس ك يكجكد قكتيف كبر أىميا : لدراسة إلى مجمكعة مف النتائجكخمصت ا
 قيادةالألحؽ في كىك ا ,نفسو عمى صكاب , ككؿ طرؼ يعتبريف فكريان تالفمسطينية متباعد ةالحال



 
 ك 

ة القرار الفمسطيني, كسارت السياس خارجية عربية كأجنبية أثرت عمى ىناؾ تدخالتك  .الفمسطينية
مريكية ليا تأثير لكاليات المتحدة األاتبيف أف ك مسار تـ رسمو مف قبؿ ىذه المؤثرات,  فيالفمسطينية 

ة الفمسطينية, ككذاؾ كاف لو تأثير مباشر معو باتجاه السياس ةتكافقتصبح معمى السياسة العربية لكبير 
فيي الدكلة الكحيدة التي استخدمت الفيتك ضد أم قرار  ,م قرار ينصؼ الشعب الفمسطينيضد أ

 .في مجمس األمففمسطيني 

الحكار الكطني الداخمي, ركيزة أساسية لتكحيد الصؼ أف أىميا :  بتكصيات عدةكأكصت الدراسة 
يفرضو االحتالؿ  الكطني كالخركج مف األزمة التي يعانييا شعبنا بسبب الحصار كاإلغالؽ الذم

جو إلى الحكار تداء بمعاكية بف أبي سفياف بالتك ى القرار السياسي الفمسطيني. اقكالمجتمع الدكلي عم
اكية الحكار مع مف خالفو في مع مف عمي بف أبي طالب في التحكيـ لمخركج مف الحرب, كاستعمؿ مع

 .حكمو لمدكلة اإلسالمية
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ABSTRACT 

The study dealt with the leadership of Muawiyah model of the Islamic history, it is about 
the leadership of the Islamic state mechanism, so by searching the wisdom that followed 
to the unification of the Islamic unity under one word at a time there where different 
battles and a  band had scattered the nation into two halves.  So with his wisdom he 
leaded the Islamic state to the unity, he dealt with the different parties in an absorption 
and understand way. He showed his diplomacy in crisis management that were 
experienced by the state until he reached a security and political stability within the 
state, moreover, he followed a program that renaissance of the state. First, he adopted 
the Shura as source of governance and political legislation. Second, he gave the 
freedom of speech. Also, he continued caring and supporting poor citizens. He 
emphasis on creating Dawwawen to control and follow up the state under its jurisdiction, 
he was interested in the Islamic army and empower them morally and materially to be 
ready for jihad and preserving the Islamic security. He provided them salaries   and 
allowances. Moreover, he separated the judiciary from any other party so as not 
controlled by one. 

The study also addressed the Palestinian social components, it described the Palestinian 
case which consists of national parties and movements including Fatah and popular 
fronts and democracy, Islamic movements, including Hamas, Islamic Jihad. It presented 
the impact of these movments on the Palestinian decision. Also, it presented the extent 
of the ongoing dispute between the biggest two movements Fatah and Hamas. It dealt 
the foreign and Arab influences on the formation of the Palestinian track, which falls into 
their interest. Finally, the study dealt with how you can address the Palestinian situation 
to benefit from the leadership of Muawiyah to the dispute that happened between him 
and Ali bin Abi Talib, and how he got up the nation and only a political one word. 

The study adopted several approaches, including descriptive and analytical approach by 
collecting information necessary for the concepts of the leadership of Muawiyah State for 
the purpose of studying and analysis, and how to utilize this experience on the level of 
the Palestinian case. The study used the comparative historical approach in which it 



 
 ح 

employed  the history, either for scientific knowledge of the past events or for the benefit 
of scientific research to the reality of contemporary phenomena. Also, the study adapted  
the decision theory for choosing among a number of possibilities not on an abstract 
basis but on a practical basis which is linked to the existing conditions. 

The study concluded to a set of results was the most important: the existence of two big 
forces Hamas and Fatah in the Palestinian case apart ideologically in their approach and 
their faith, each side believe he is in the right path and it deserve the leadership of the 
Palestinian state. Adding the Arab and foreign external interference and its influence on 
the decision of the Palestinian. The Palestinian politics has been driven by these effects. 
Moreover, the US influence showed  a great  impact on Arab politics to become 
compliant with it toward the Palestinian politics. This showed a direct impact on any 
decision that may bring justice to the Palestinian people. US is the only country to have 
used its veto against any resolution related the Palestinians in the Security Council. 

The study recommended a number of recommendations, the most important: that the 
internal national dialogue, a key pillar for the unification of the national ranks and get out 
of the crisis suffered by the people due to the siege and closure imposed by the Israeli 
occupation and the international. Following the example of Maaoah ibn Abi Sufyan to 
dialogue with the Ali Bin Abi Talib, utilizing mediation as an approach to go out of war, 
and using a rolling dialogue with those who disagreed with his ruling of the Islamic state. 
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 المقدمة :

 :(1)ةأقساـ ثالث قد انقسمت عمى نفسيا إلى, ك االسالمية أمر األمةبف أبي سفياف عاكية تكلى م

ر مف قتمة دكف بأخذ الثأالذيف كانكا يناالشاـ كأتباعيـ  في الجزيرة العربية ك  ,أمية بنك القسـ األكؿ:
  بف عفاف رضي اهلل عنو .خميفة المسمميف عثماف 

مف بخالفة األمة اإلسالمية  حؽأـ الذيف كانكا يركف أنو ىك  ,بي طالبأعمي بف أتباع القسـ الثاني : 
 معظـ ىؤالء كانكاك  ,أحؽ بكالية أمر المسمميف مف غيرىـ أكالدهكأف  ,غيرهك  ,بف أبي سفياف معاكية
  .مصر لعراؽ ك في ا

 ككؿ مف خالؼكانكا يركف الفريقيف السابقيف ك  ,السابقيف ىـ أعداء الفريقيفك الخكارج  القسـ الثالث :
دة عمى كالش ,بالتفاني في سبيؿ ما يعتقدكف اتصفكالقد ائيـ, ك يستحمكف دمالديف, ك  عفيـ مارقيف فرقت

 كمعاكية بف أبي طالب عمي ىـ كأبرزىـمعارضيف لفكر ؿ قادة المسمميف القتمف يقاتمكف, كقد خططكا ل
 .(2)جحكا إال في قتؿ عمى بف أبي طالب, لكنيـ لـ ين, كعمرك بف العاصبف أبي سفياف

, كتحفظ أمرىا د  رقة, كتكحلى سياسة حكيمة تنقذىا مف الفي كلقد احتاجت األمة في زمف ىذا االختالؼ إ
يث نجح بسعة , حالدكر عمى الكجو األكمؿ ياف بيذادينيا مف الخطر, ك لقد قاـ معاكية بف أبي سف

 .(3)رتو في تكحيدىا دكف إراقة أم دماء, كركعة إداصدره, كحيسف سياستو

ف م يعانكف الفمسطينيكفف كأما عمى الصعيد الفمسطيني فالحالة أشبو بحالة المسمميف زمف معاكية,
فت قيدرتو عمى تحرير ضعكبيف الضفة الغربية كقطاع غزة أ انقساـ خطير بيف سمطتو كفصائمو,

بيف مف فرقة ك  ,يعاني الصؼ الفمسطيني مف تنازع في القرار السياسي ,في ىذه األكقات, أرضو
كالبد مف دراسة . و لتحقيؽ مصالح خارجيةتعمؿ عمى تفريق إقميمية, كدكليةتدخالت  مفك المنطقتيف, 
فصائمو عمى ىدؼ مشترؾ , ك مة االنقساـ السياسي الفمسطيني, كتكحيد سمطتوتعالج أز  عممية جادة

 . فمسطيف ىك تحرير كؿ

دارتو تجربة رائعة مفيدة في مجاؿ تكحيد ادة الخميفة معاكية بف أبي سفياف, ك في قييرل الباحث أف ك  ا 
دكف إراقة أم قطرة دـ في ضـ كؿ تعرضت الختالفات كصراعات كحركب, حيث نجح  التياألمة 
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 . 7, ص 8, ج 1ىػ , ط1418, دار ىجر لمطباعة , البداية و النيايةابف كثير: عماد الديف إسماعيؿ بف عمر, 2
 . 138المرجع السابؽ : ص3
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في عاـ  تكحيد األمة, ك قضاء عمى نفكذ كسمطة الخكارجاللعراؽ كمصر كخراساف إلى خالفتو, ك مف ا
قامة بناء دكلة إسالمية لمسممكف فيتكحاتيـ, كًانتصاراتيـ, ك , ثـ استأنؼ اأطمؽ عميو عاـ الجماعة ا 

 .(1)مة متحضرةيعظ

 دراسةمشكمة الأواًل : 
ف الضفة الغربية في القرار السياسي الفمسطيني بي , فيناؾ انقساـالشعب الفمسطيني بأزمة سياسةمر ي

, كىناؾ عجز حركة فتح كحركة حماس ابيف أكبر حركتيف في الساحة الفمسطينية كىم كقطاع غزة,
كعجز  ,ؽ الكحدة كالتماسؾ لمشعب الفمسطيني كلقيادتو السياسيةيحقمف ت مف قبؿ القيادة الفمسطينية

كفي تجربة يمي مف فمسطيف, في إيجاد حؿ كطني مناسب يينيي ىذا االنقساـ, كيزيؿ االحتالؿ اإلسرائ
مينقسمة  كانت الدكلة اإلسالمية في عيدهقيادة معاكية بف أبي سفياف لمدكلة اإلسالمية العبرة, ف

الد المسمميف معرضة كانت بإيجاد تكافؽ يكحدىـ كيحؿ أزمتيـ, ك ف عف عاجزيمفيف ك كالسياسيكف مخت
, كىذه الشاـ كمصر إلعادة احتالؿ ف كيخططكف, حيث كاف الركـ يتربصكف بالمسمميلخطر األعداء

 ,, كقضى عمى الحركب كحقف الدماءاألمة ةدأعاد كحة التي تمكف معاكية مف حؿ أزمتيا, ك التجرب
 جابة عن السؤال الرئيستتمثل مشكمة الدراسة اإل, كالجة الحالة الفمسطينيةمعتكظيفيا ل يمكفكبما 

فادة من التجربة لمعالجة حالة وكيف يمكن اإل توحيد األمة بعد فرقة؟اوية معاآلتي : كيف استطاع 
 ؟ الفمسطيني االنقسام

 سئمة الفرعيةاأل
 ؟الداخمي اإلسالمية الدكلة صؼلتكحيد  لية التي طبقيا معاكيةاآل ما ىي .1
 مككنات الصؼ الفمسطيني الداخمي؟ حالة االنقساـ في ما ىي .2
في تكحيد الصؼ  فيافبي سأبف كيؼ يمكف االستفادة مف اآللية التي طبقيا معاكية  .3

 ؟ الفمسطيني

                                                           
 . 7, ص 8, جالبداية و النيايةابف كثير: 1
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 أىداف الدراسةثانيًا : 
 .البتعاد عنيا لى الفرقة في الصؼ الفمسطينيت إأد الكشؼ عف األسباب التي .1
 .ةالفمسطيني عمى السياسة كمدل تأثيرىا في الصؼ الفمسطيني أثر الفرقةبياف  .2
لية تطبيقيا في آلدكلة ك دارة اإبي سفياف في أالذم قاـ بو معاكية بف  التعرؼ عمى الدكر .3

 .تكحيد الصؼ الفمسطيني

 أىمية الدراسةثالثًا : 
 :نظريةالاألىمية 

دارة معاكية بف أبي سفياف ألمر المسمميف .  .1  إثراء المكتبة العربية بدراسة عممية حكؿ قيادة كا 
ؼ الفمسطيني لمكصكؿ إلى التمثؿ بيا لتكحيد الصص قيادة معاكية ألمر المسمميف ك استخال .2

 االستقرار .تحرر ك ال

 :تطبيقيةالاألىمية 

 قطاع غزة . فكل لرفع الحصار عتكحيد الصؼ يعزز الق .1
 .كالدكليةقميمية فمسطيني في المحافؿ اإلتقكية المكقؼ ال .2
 ـ .الة الجنسية الفمسطينية في دكؿ العيعمؿ تكحيد الصؼ الفمسطيني لتقكي .3
 ىدؼ تحرير فمسطيف .  تكحيد الصؼ الفمسطيني يكحد الحركات الفمسطينية لكضع .4
شعب مكممة سياسية كاحدة ل, ك إف تكحيد الصؼ الفمسطيني يعمؿ عمى تككيف قيادة مكحدة .5

  . الفمسطيني
في كحدة  ع غزةالصؼ الفمسطيني يعمؿ عمى ربط الضفة الغربية مع قطا مف خالؿ تكحيد .6

 سرائيمي .لمكقكؼ في كجو االحتالؿ اإل اتخاذ القرار السياسي
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 يرات الدراسةمتغرابعًا : 
 سعت الدراسة إلى تحديد المتغيرات التالية :

الداخمية لمدكلة  قيادة معاكية بف أبي سفياف لمدكلة في ظؿ االختالفات متغير المستقؿ :ال .1
 سالمية .اإل

كحيد الصؼ تمدل تطبيؽ النمكذج القيادم لمعاكية بف أبي سفياف مف أجؿ  متغير التابع :ال .2
 .الفمسطيني 

 الدراسة ودحدخامسًا : 
مكانية تطبيقيا عمى سفياف  أبيمعاكية بف  قيادة: الحد المكضكعي .1  . ةالفمسطيني لحالةاكا 
 .ـ2316:الحد الزماني  .2
 .كمناطؽ الشتاتفمسطيف  :الحد المكاني  .3

 

 الدراسةمناىج سادسًا : 
بي في قيادة معاكية بف أ ـ الالزمةيىامفكالكذلؾ بجمع المعمكمات  المنيج الوصفي التحميمي .1

عمى صعيد الحالة منيا كيفية االستفادة , ك جؿ دراستيا كتحميمياأمف سفياف لدكلة 
 .الفمسطينية

البحث كألف  ,ماضيستقصاء الال منطمقان التاريخ  تخذي ألنو المنيج التاريخي المقارن .2
معرفة عممية ألحداث الماضي أك  , إما مف أجؿريخي ىك البحث الذم يكظؼ التاريخالتا

 .ث العممي لكاقع الظكاىر المعاصرة لمصمحة البح
االختيار بيف عدد مف الممكنات ال عمى أساس تجريدم  لقيامو عمى القرار تخاذانظرية  .3

 .كلكف عمى أساس عممي مرتبط بالظركؼ القائمة
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 الدراسة مصطمحات: سابعًا 
 القيادة :

 .(1)داؼ معنية"لمعنكية لمكصكؿ إلى أى, كرفع ركحيـ ا" فف تنسيؽ األشخاص كالجماعات

 اإلدارة :

" ىي نشاط مشركع مقصكد يصدر عف فرد أك جماعة في فترة زمنية معينية , لتحقيؽ ىدؼ محدد 
 .(2)مكافؽ لمشرع "

 رقة :الف  

 .(3)" تعني كؿ طائفة مف الناس دعيت إلى معتقد معيف" 

 الخوارج :

ارجيان سكاء كاف الخركج زمف " كؿ مف خرج عمى اإلماـ الحؽ الذم اتفقت عميو الجماعة يسمى : خ
 .(4), كاألئمة في كؿ زماف ", أك كاف بعدىـ التابعيف بإحسافالصحابة عمى األئمة الراشديف

 الصف الفمسطيني :

 .(5)دعمو لمفصائؿ الفمسطينية تحت برنامج مكحد لمكاجية أعدائو "" ىك اتحاد الشعبي ك 

 الوحدة الوطنية  :

عادىا الثقافية كىذا يتطمب تكامؿ أب ,األساسية ألم بناء ناجح لمدكلة ت" الكحدة الكطنية تشكؿ المقكما
, طابؽ بيف أعضاء الجامعة الكطنيةالتكامؿ ىنا ال يعني التسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية, ك الك 

 .(1)بقدر ما يتطمب كجكد نكع مف االتفاؽ حكؿ الثقافة الكطنية المشتركة "

                                                           
, جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية , الرياض  في األنشطة االقتصادية األمنيةاإلدارة األسس وتطبيقيا عشماكم , سعد الديف : 1
 ـ.2331,
 ـ .2333, 1,جامعة الممؾ بف عبد العزيز ,جدة ,السعكدية ,ط مقدمة في اإلدارة اإلسالميةاألشعرم ,أحمد بف داكد : 2
 . 8, ص 1, ط 1, لبناف , ج, دار القمـ , بيركت  تبميس إبميسابف الجكزم , عبد الرحمف بف عمي : 3
 .35, ص 1, ط 1, تحقيؽ أحمد فيمي أحمد ,جالممل و النحل الشيرستاني , محمد بف عبد الكريـ :4
 مساءن 13:33ـ , 2339/ مايك /12, مقاؿ د. محمكد الزىار ,  https://www.palinfo.comمركز الفمسطيني لإلعالـ , 5
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 السمطة:

أنو صادر  إال ,يس ممزمان , يعترؼ األكؿ منيما بحقكؽ الطرؼ الثاني كلاضيفعالقة بيف طرفيف متر " 
حؽ الطرؼ األكؿ في الطاعة لو ك  , كيعترؼ الثاني بأف تنفيذه لألمر مبني عمى كجكبعف حؽ لو

 .(2)" صدار األمر إليوإ

 الفصائل الفمسطينية :

مف الشعب الفمسطيني  تشكمة, مسياسية التي يكجد ليا جناح عسكرم" ىي مجمكعة مف األحزاب ال
, كلقد تـ تشكيميا لمقاكمة االحتالؿ اإلسرائيمي لممطالبة بحقكؽ الشعب الفمسطيني جالخار مف الداخؿ ك 

"(3). 

 : القرار السياسي الفمسطيني

" مجمكعة مف التفاعالت المؤسسية كالسمككية المرتبطة بعممية صنع القار السياسي, كالتي تعكس في 
محدداتو, ال يجب أف يككف القرار السياسي ناصر الكاقع االجتماعي كمظاىره ك مختمؼ ع داخميا

 .(4)منفصالن عف كعائو االجتماعي"

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
ـ , 1993, بيركت ,  1,مركز دراسات الكحدة العربية , ط الوحدة الوطنية و مشكمة األقميات في أفريقيابغدادم , عبد السالـ ابراىيـ :1

 . ](26 – 27ص -)ص
 .7, ص 1ـ , ط1995, بيركت , دار أمكاج ,  منطق السمطة مدخل الى الفمسفة األمرنصار ,ناصيؼ : 2
 مساُء 0011م 3102/ سبتمبر/8عائشة رشدان ,  (, مقال/http://revsoc.meمجمة أكراؽ اشتراكية ,3
 ـ.2335, العدد االكؿ ,  21, المجمد  مجمة دمشق لمعموم السياسيةد. أحمد ناصكرم جامعة دمشؽ, 4

http://revsoc.me/),%20مقال
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 ثامنًا : الدراسات السابقة
 دراسات المحمية أواًل : 

م ( بعنوان : فضائل الصحابي الجميل معاوية بن 2202) دراسة , خالد يونس الخالدي  -1
 : (1)أبي سفيان

قص في , ككاف مف باب سدان لمنأبي سفيافلدراسة فضائؿ الصحابي الجميؿ معاكية بف تناكلت ا
نصافان لو مف تشكه تاريخو مف قبؿ ركاة تعمدكا في تشك ك  ,الدراسات التي تظير فضائمو ييو خدمة ا 
, كاإلفادة مف ا بركايات كاذبة تسيء إلى معاكيةإذ أغرقكا مصادرن ,آلؿ البيت حسبما يزعمكف

التي تظير مف إلدارية, الغنية بالدركس ك العبر ك اة كتجاربو السياسية كالعسكرية ك كيسيرة معا
 خالؿ ذكر فضائمو .

ي "صمى" حيث شارؾ أف معاكية أف معاكية كاف مقربان مف النب منيا : النتائجكخرجت الدراسة ب
حساف اه إلى اإل, كدعطائؼ, كاستأمنو عمى كتابة الكحي, كبشره بالممؾالفي غزكة حنيف ك 

أرسؿ أكؿ , كأنو جيز ك ألمة اإلسالمية في البحرجيش لأكؿ  قاد معاكيةأف ك  ,كدعا لو كالعدؿ,
ؿ في تكحيد األمة في عاـ الجماعة, كلمعاكية الفض ,ينيةمدينة قيصر القسطنطبو جيش غزا 

 يحقؽ كحدة األمة .حسانو أف يكسب كؿ المعارضيف لو ك ا  حيث استطاع بحممو كحكمتو ككرمو ك 

آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى  : م(  بعنوان2202اسة , عبد العزيز درويش )در  -2
 :(2)و الفصائل الفمسطينية وأثرىا في التنمية السياسية : " فتح " و " حماس " نموذجاً 

 الكاعدة مف أبناءر بيف العناصر الفكرية البارزة كالمؤثرة ك تحقيؽ المقاء المباش مدل إلىتناكلت الدراسة 
التيارات كاالتجاىات السياسية  التأكيد عمى تمثيؿنية المختمفة, السيما فتح كحماس, ك الفصائؿ الفمسطي

, كدراسة ممساىمة في تعزيز الكحدة الكطنية, كللفمسطينية, لالستفادة مف تنكعياالفكرية عمى الساحة اك 
, كبياف أىمية الكحدة الكطنية ـ مف منظكر كيفية االستفادة منياالتجارب الكحدكية المعاصرة في العال

, كمعرفة مدل مساىمة القكل كالفصائؿ الفمسطينية ريطة القكل ك الفصائؿ الفمسطينيةفي تشكيؿ خ
 كتأثيرىا عمى التنمية السياسة .

                                                           
 ـ.2313بة كآلي البيت , جمعية اىؿ السنة ,فمسطيف , غزة ,أ.د . خالد يكنس الخالدم , بحث محكـ مقدـ إلى مؤتمر فضائؿ الصحا1
 ـ.2313نابمس  –عبد العزيز أسعد دركيش , دراسة ماجستير : جامعة النجاح الكطنية 2
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القكل كالفصائؿ الفمسطينية مع آليات تعزيز الكحدة  تعاميؿكيفية  حكؿكتكصمت الدراسة لنتيجة ىامة 
, فالذم كاف يطغى عمى الخالفات اجتماعي فيما بينياكازف سياسي ك إحداث ت الكطنية بعيدان عف

كالتضاد في حؿ القضايا المختمؼ عمييا, مما انعكس بشكؿ مباشر  السياسية ىك مظاىر التجاذب
 عمى تحقيؽ التنمية السياسية في فمسطيف .

دت بتعزيز ثقافة كنا ,كاالنتخابات, ككحدة اليكيةدراسة بتشكيؿ آلية الحكار الكطني كأكصت ال
ىامة نحك تعزيز الكحدة الكطنية بيف القكل كالفصائؿ  منطمقاتبناء الثقة ألنيا االختالؼ, ك 

صائؿ إليجاد الفالباب مفتكحان أماـ تمؾ القكل ك  كيبقى ,تنكع خمفياتيا األيديكلكجيةالفمسطينية في ظؿ 
 الكحدة الكطنية .آلياتً أخرل تعزز 

أثر اتفاق أوسمو عمى الوحدة الوطنية  : م(  بعنوان2225رفات )دراسة , حنان ظاىر ع -3
 :( 0)و انعكاسُو عمى التنمية السياسيةالفمسطينية 

التعرؼ عمى أثر اتفاؽ أكسمك عمى الكحدة الكطنية الفمسطينية , ككضعت مدل إلى تناكلت الدراسة 
مع الميثاؽ الكطني اسبيا أماـ القارئ االتفاؽ كما تبعو مف اتفاقيات أخرل بيدؼ معرفة مدل تن

الفمسطيني ك مقررات المجمس الكطني الفمسطيني المختمفة , ككما سمطت الضكء عمى مدل التكافؽ 
ك االختالؼ ليذا االتفاؽ مع المكاثيؽ الفمسطينية المختمفة كي يتسنى الحكـ عمى السياسات التي 

لحاصؿ بيف االلتزامات كالفكر اعد ا, كعممت عمى تبياف مدل التبتتفؽ مع المكاثيؽ أك تتناقض معيا
 . الفمسطيني عمكما

ية في مف الصعب جدان أف يتحدث الدارس عف كحدة كطنية فمسطين إلى نتيجة مفادىا أفخمصت ك 
ستقرار . شيدت أكقات االية كاضحة ضد االحتالؿ اإلسرائيميغياب مكاج حاؿ أم في حالة االستقرار

زؽ في الساحة نافسات فصائمية بثت الكثير مف الفرقة كالتم, كأحيانا منكعا مف الترىؿ الفمسطيني
اعتادت نمط أف قيادات الفصائؿ الفمسطينية قد  كمف النتائج التي كصمت إلييا. الشعبية الفمسطينية

كأف أغمب ىذا القيادات مر عمييا . ستكل معيف في التعامؿ مع الجميكرممف العالقات الثنائية, ك 
 كأكصت بضركرةليس مف المتكقع أف تقدـ جديدا لمشعب الفمسطيني . , ك زمف طكيؿ كىي في القيادة

                                                           
 ـ .2335نابمس  –حناف ظاىر محمكد عرفات , دراسة ماجستير : جامعة النجاح الكطنية 1
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عصب الذم في أكصاؿ الفصائؿ الفمسطينية مما قد يبعدىا عف الت دـو جديد التجديد القيادم يضخ
 .بات يشبو التعصب القبمي

 العربية دراسات ثانيًا : 

 :(0)وحدة الوطنيةالحوار الوطني وآفاق ال: (  بعنوان م2200محمد محفوظ)دراسة ,  -0

بياف الحكار الكطني في الكشؼ كحؿ الصراعات كالنزاعات الدائمة في مدل عف تناكلت الدراسة 
 الكاقع السياسي , لمكصكؿ إلى كحدة كطنية تجمع جميع األطراؼ .

, نشأ بسبب كجكد االختالؼ كالتنكعالنزاعات الدائمة الداخمية ال تكخرجت الدراسة أف الصراعات ك 
نما ت جمع الناس ضمف اطار يقبؿ األطراؼ في داخؿ ف إقامة نسؽ مشترؾ ينشأ مف العجز عكا 

 الساحة السياسية .

إنما   يدعك المغاير أك المختمؼ إلى مغادرة مكقعو الثقافي أك السياسيأف الحكار البكصت الدراسة أك 
في النظر في  كمعان  جددان االنطالؽ منيا مشتركة بيف األطراؼ كبمكرتيا, ك ك الكتشاؼ المساحة الميدع

 .كمعالجتيا األمكر

االنقسام الفمسطيني وأثره عمى النظام  : م (  بعنوان2227دراسة , عماد أبو رحمة  ) -2
 :(2)دراسة تحميمية –السياسي 

تناكلت الدراسة مظاىر أزمة النظاـ السياسي الفمسطيني مف منظكر بنيكم كظيفي, كأبرزىا أزمة 
كرجحت الدراسة سيناريك "دكلة غزة", أم عقد اتفاؽ ىدنة  أزمة الشرعية.اليكية كأزمة بناء الدكلة ك 

طكيمة األمد, يحقؽ لحركة "حماس" فؾ الحصار كالعزلة الدكلية, كيحقؽ إلسرائيؿ حماية أمنيا كمنع 
أم ىجكـ عبر قطاع غزة, كقدرت بأف ذلؾ سيؤدم إلى تعميؽ االنقساـ الداخمي كقطع الطريؽ عمى 

 نية في الضفة الغربية كقطاع غزة.قياـ دكلة فمسطي

                                                           
 ـ.2311لخميج العربي . عدد الثاني ك العشريف ,د. محمد محفكظ , دراسة  منشكرة في مجمة الكاحة ا1
 ـ . 2337عماد أبك رحمة ,دراسة دكتكراه : جامعة قناة السكيس بالقاىرة , 2
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حداث منتصؼ أف االنقساـ الفمسطيني لـ يبدأ بأكعميو, تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج, مف أبرزىا: 
, كجسدت االنقساـ مؤسساتيان عززت اتجاىات كانت قائمة , بؿ إف تمؾ األحداث2337حزيراف 

 كمناطقيان بحككمتيف في الضفة كغزة.

أف المدخؿ الصائب لتجاكز أزمة النظاـ السياسي الفمسطيني يتمثؿ في أكلكية كأكدت التكصيات عمى 
, كاستعادة دكرىا القكل كافةن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية, بما يضمف مشاركة 

ككياف سياسي ممثؿ لمشعب الفمسطيني كمعبر عف ىكيتو الجماعية. كىذا يستدعي إعادة النظر في 
بالسمطة الفمسطينية, بحيث تنحصر مياـ السمطة في مجاؿ تقديـ الخدمات  عالقة المنظمة

 لمفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة.

التحوالت السياسية في عيد معاوية بن أبي : (  بعنوان م2222سباىتش عمر)دراسة ,  -2
 :(0)سفيان

, ك دراسة طبيعة ي سفيافاسية في عيد معاكية بف أببياف التحكالت السي مدل إلىتناكلت الدراسة 
ىناؾ عالقة بيف زكاؿ الدراسة إلى أف  تكصمتكقد  .بيف القيادتيف السياسية كالعمميةالعالقات 
بيف  جكةف, كبيف تشكيؿ نشكء كتكسع القياـ الدكلة األمكية عمى أنقاضيا, ثـ راشدةالخالفة ال

 ., كالعممية في العصكر الالحقةالقيادتيف السياسية

فسمكت تراءات كثيرة عمى الدكلة األمكية, كبالتحديد الخميفة معاكية, كجكد افة كبينت الدراس
 .لفئات الدينية كالسياسية الناشئةأيدم األحزاب كا ف طريؽطريقيا إلى مصادرنا التاريخية ع

, كالقيادة اإلسالمية عمى إدارة الدكلة ةالقائم بيف القيادة السياسيةحدث  اتفاؽأظيرت الدراسة أف ك 
 ككاف ذلؾ ,الدماء فالتي كانت تضـ كبار الصحابة "رضى اهلل عنيـ", كىذا االتفاؽ حقممية الع

 في قيادتو لمسياسة .حنكة ك معاكية بف أبي سفياف الفضؿ يرجع إلى 

 دراسات األجنبية ثالثًا : ال

Weare all Leaders Leadership Is Not A Position It's A Mindest ( Fredk 
Arnander2014).(1) 

                                                           
, ربيع 23( بحث محكـ منشكر في مجمة اسالمية المعرفة ,عدد)التحوالت السياسية في عيد معاوية بن أبي سفيان سباىتش عمر : 1

 ـ .2333ىػ / 1421
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 القيادة ليست منصبان , بؿ أسمكب, كمنا قادة . م( بعنوان :2204)دراسة فريدريك أرنارندر .0

ركاد األعماؿ مف كؿ المدراء, ك ضرميف في مجاؿ القيادة ك مساعدة المخ مدل إلىتناكلت الدراسة 
لمتغيرة, في مكاكبة البيئة ا باالستمرار, كذلؾ يدفعيـ ت عمى تحديث طريقة فيميـ لمقيادةمستكيا

 .ـ في عالـ األعماؿ ميزة األسبقيةككذلؾ إكساب الذيف مازالكا يبدأكف مسيرتي

دارة االقتصاد الكميكاظيرت الدراس , كلكف المبتدئيف يحمقكف عاليان ة أف ىناؾ أزمة فيما يخص قيادة كا 
تطمب فكران يعالـ األعماؿ اليكـ يتسـ بالسرعة لدرجة أنو , كفي الكقت نفسو فإف اع التقنيفي القط

 ريادة األعماؿجديدان في اإلدارة كالقيادة ك 

تشكؿ أساسان مف أساسات اإلدارة ألنيا  ,ة البد مف األخذ بيايرئيسالتحكيالت كبينت الدراسة أف ال
تعزز ركح المبادرة في اتخاذ ك  تزيد مف سرعة اإلنتاج,ة إلى الالمركزية المركزي , فاالنتقاؿ مفالحديثة

لى الريادة في األعماؿ كالمشركعات, كتكضح  ,القرارات الصائبة بنى بيا المؤسسات الكيفية التي تي كا 
 . مبناء البشر المف خالؿ 

1.Herbert C. Kelman (2004): The role of an international facilitating 
service for conflict resolution, International negotiation . Vol 9 ,no 3.(2) 

2.)Herbert دكر خدمة تسييؿ الدكلية لتسكية النزاعات : بعنوان ( م2224جيم كيممان دراسة
 : الدكلي كالتفاكض

, كالتفاكض لتقريب ية لمحؿ التفاعمي لتسكية النزعاتبياف األساليب المنيجإلى مدل تناكلت الدراسة 
شكمة في كذلؾ يعني أف األطراؼ المتنازعة لدييا مشكمة مشتركة ىي أساسا م ,ت النظركجيا

 .الصراع الكامفف حميا مف خالؿ معالجة األسباب ك عالقتيما التي يتعي
كجكد اتصاؿ مباشر في حؿ  المتنازعة عدـ ؼالفرقة بيف األطراكاستنتجت الدراسة أف سبب التنازع ك 

أجؿ كضع إطار كمي لعممية التفاكض, ىذه الدراسة تستند إلى الخبرات المكتسبة مف المشاكؿ, ك 
 .كضات فتحكؿ العالقات بيف األطراؼليدؼ النيائي لممفاتصؼ فيو اك 
 

                                                                                                                                                                              
 ـ  2314, 1( مترجـ لمعربية , مكتبة جرير ,اإلمارات , ط كتاب كمنا قادة: ) نارندرفريدريؾ أر 1
 ـ.2334, 3, العدد  9المجمد  ,1, ط ( الدولي دور خدمة تسييل الدولية لتسوية النزاعات والتفاوض: ) جيـ كيمماف2
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لطرفيف مخاكؼ كال اتفاؽ يمبي االحتياجات األساسية ك البد مف تكصؿ إلى ابأنو الدراسة  كأكصت 
كىي : تحديد المشكمة ك , ثـ يناقش الكتاب أربعة عناصر في التفاكض عمى أساس المعاممة بالمثؿ

المشكمة , كأخيران يحدد كسائؿ إلدماج منظكر تفاعمي لحؿ ة لمحؿتحميميا كتككيف األفكار المشترك
 .األكبر في عممية التفاكض

 التعميق عمى الدراسات السابقة 

, ة بيف أطراؼ الصؼ السياسي الكاحدالصراعات الدائر الدراسات السابقة عف النزاعات ك  لقد تحدثت
 كأساليب القادة كطبيعتيـ .

ليات المتبعة لتكحيد الصؼ الداخمي لمدكلة في ظؿ السابقة ىك اآل أما ما لـ تتحدث عنو الدراسات
ا ستقدـ آلية تكحيد قيادة أنيبو ىذه الدراسة  ميزما تت, ك األمكيف الخمفاء بقيادة لتمثؿاالنقسامات با

, كذلؾ بالمقارنة معاكية بف أبي سفياف ألمر المسمميف في خالفتو ؼ الفمسطيني تمثالن بقيادةالص
 .بيف كاقع الدكلة السياسية الفمسطينية كالدكلة اإلسالمية بقيادة معاكية بف أبي سفيافكالمقاربة 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية نتائج الدراسات السابقة
 الدراسات المحمية :أوال : 

) دراسة , خالد يونس 
تناكلت م (2202الخالدي 

الدراسة فضائؿ الصحابي 
الجميؿ معاكية بف أبي 

ككاف مف باب  سفياف ,
سدان لمنقص في الدراسات 
التي تظير فضائمو , 
كاإلفادة مف سيرة معاكية ك 

السياسية تجاربو 
كالعسكرية كاإلدارية, 
الغنية بالدركس كالعبر 

التي تظير مف خالؿ ك 
 .ذكر فضائمو

 

بينت الدراسة أف لمعاكية 
ؿ في تكحيد األمة في الفض

يث استطاع , حعاـ الجماعة
حسانو ا  ككرمو ك  بحممو كحكمتو

أف يكسب كؿ المعارضيف لو 
يحقؽ كحدة األمة كلكف لـ ك 

ؽ التي مف خالليا تظير الطر 
, لإلفادة منيا تـ تكحيد االمة

في تجارب سياسية قائمة 
 كمتفرقة  

 

تقديـ تـ في ىذه الدراسة سي
الصؼ  لتكحيد آليات

ألنو بال تكحيد لف الفمسطيني 
يككف ىناؾ تنمية أك تطكير 

 يد الفمسطيني .في المش
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)دراسة , عبد العزيز درويش 
تشكيؿ آلية الحكار م(2202
, ككحدة ت, كاالنتخاباالكطني

اليكية, كتعزيز بناء الثقة 
,منطمقاتً ىامة نحك تعزيز 
الكحدة الكطنية بيف القكل 

ي ظؿ كالفصائؿ الفمسطينية ف
تنكع خمفياتيا األيديكلكجية, 

بقاء الباب مفتكحان أماـ تمؾ ك  ا 
كل ك الفصائؿ إليجاد الق
اتً أخرل تعزز مف الكحدة آلي

 .الكطنية

تحدثت الدراسة عف آلية 
الحكار الكطني بيف األطراؼ 
المختمفة ك لـ تتحدث عف آلية 
يتـ بيا تكحيد الصفكؼ 
الداخمية في الحالة السياسية 

 .نيةالفمسطي

سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ 
آليات لتكحيد الصؼ 

تكحيد لف الفمسطيني ألنو بال 
يككف ىناؾ تنمية أك تطكير 

 في المشيد الفمسطيني .

)دراسة , حنان ظاىر عرفات 
ترل الباحثة أف م(  2225

التجديد القيادم يضخ دما 
جديدا في أكصاؿ الفصائؿ 
الفمسطينية مما قد يبعدىا عف 
التعصب الذم بات يشبو 

 التعصب القبمي .

قيادات الفصائؿ الفمسطينية 
ط مف اعتادت نمفي تفرقيا قد 

ل مستك العالقات الثنائية, ك 
معيف في التعامؿ مع 

ليس مف المتكقع الجميكر, ك 
أف تقدـ شيءن جديدان لمشعب 

 الفمسطيني .

سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ 
آليات لتكحيد الصؼ 
الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف 
يككف ىناؾ تنمية أك تطكير 

 في المشيد الفمسطيني .

 :ات العربية الدراسثانيا : 
محمد )دراسة , 

بينت الدراسة ( م2200محفوظ
النزاعات أف الصراعات ك 

الدائمة الداخمية ال تنشأ بسبب 
كجكد االختالؼ ك التنكع , 
نما تنشأ مف العجز عـ إقامة  كا 
نسؽ مشترؾ بجمع الناس 
ضمف إطار يقبؿ األطراؼ في 

 داخؿ الساحة السياسية .

لـ تكضح الدراسة االساليب 
ي يجب استخداميا أك الت

الطرؽ التي مف خالليا يتـ 
حؿ النزاع ك الصراع بيف 
األطراؼ في داخؿ الساحة 

 السياسية .
 

سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ 
آليات لتكحيد الصؼ 
الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف 
يككف ىناؾ تنمية أك تطكير 

 في المشيد الفمسطيني .
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)دراسة , عماد أبو رحمة  
 م (  2227

وتناولت الدراسة مظاهر أزمة 

النظام السٌاسً الفلسطٌنً من 

منظور بنٌوي وظٌفً, 

وأبرزها أزمة الهوٌة وأزمة 

 بناء الدولة وأزمة الشرعٌة.

ة سيناريك يكضح  رسمت الدراس
, كلـ تكضح الشأف الفمسطيني

ي يجب اتباعيا اآلليات الت
تكحيد الصؼ إلنياء االنقساـ ك 

 الداخمي الفمسطيني .

ـ في ىذه الدراسة تقديـ سيت
آليات لتكحيد الصؼ 
الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف 
يككف ىناؾ تنمية أك تطكير 

 في المشيد الفمسطيني .

سباىتش )دراسة , 
تناكلت (   م2222عمر

الدراسة  العالقة بيف القيادة 
السياسة قيادة الدكلة كالقيادة 
العممية عمماء الديف مف 
الصحابة ك أظيرت طبيعة 

ة دكلة االسالـ ر داقة في إالعال
في العيد معاكية بف أبي 

 . سفياف

جكد أظيرت الدراسة بك 
اختالؼ عمى مف يتكلى الحكـ 

 تقبؿ الطرؼ الذم يعتقد بأنوك 
أحؽ بالحكـ  مف األكؿ في 
داخؿ الدكلة, ككيؼ كاف 
االتفاؽ بيف القيادة العممية 
حؽ الدماء في الدكلة 

 اإلسالمية .

راسة تقديـ سيتـ في ىذه الد
آليات لتكحيد الصؼ 
الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف 
يككف ىناؾ تنمية أك تطكير 

 في المشيد الفمسطيني .

 ثالثا : الدراسات األجنبية :
Herbert  جيم كيممان

بينت الدراسة ( م2224)
ية لمحؿ األساليب المنيج

, التفاعمي لتسكية النزعات
كالتفاكض لتقريب كجيات 

 .النظر

الدراسة أف االتصاؿ  ك ضحت
المباشر بيف األطراؼ ىك 

ب لحؿ الحؿ المناس
, اإلشكاليات بيف  المتنازعة

كلكف ىذا جزء مف الحؿ ك 
مقدمة لو كليس طريقة لحؿ 

 التنازع ك الصراع القائـ .

سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ 
آليات لتكحيد الصؼ 
الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف 
 يككف ىناؾ تنمية أك تطكير

 في المشيد الفمسطيني .

)دراسة فريدريك أرنارندر 
ركزت عمى بناء م(2204

القادة لقيادة المؤسسات ك 
المراكز مف خالؿ الدكافع 

 الداخمية .

لـ تكرز الدراسة عف دكر 
القيادم في تكحيد المؤسسات 
إف حدث بيا اختالؼ ضر 
بكياف المؤسسة ك أثر عمى 

 أىدافيا .

ـ سيتـ في ىذه الدراسة تقدي
آليات لتكحيد الصؼ 
الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف 
يككف ىناؾ تنمية أك تطكير 

 في المشيد الفمسطيني .
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 الفصل الثاني

 قيادة معاوية بن أبي سفيان لمدولة اإلسالمية
 المبحث األول : تعريف بالصحابي الجميل " معاوية بن أبي سفيان "

 األحزابوعالقتو بالفرق و قيادتو  المبحث الثاني :الحكمة التي اتبعيا معاوية في

 دبموماسية معاوية بن أبي سفيان في إدارة األزمات المطمب األول :

 الفرق معاوية بن أبي سفيان باألحزاب و  المطمب الثاني :عالقة

 مية في عيد معاوية بن أبي سفيان المبحث الثالث : نيضة الدولة اإلسال
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 المقدمة :
 المؤمنيف, ككاتب كحي رب العالميف,خاؿ ك  أمير المؤمنيف, ية بف أبي سفيافاإلسالـ معاك خمفية 

قاؿ فيو عمر , ك كداىية العرب ييضرب بو المثؿ في الحمـ كالعدؿ كالمكر كالدىاء كالسياسة كالتدبير
 .كسرل العرب بف الخطاب "رضي اهلل عنو" 

, نواألحاديث عركاية , شرؼ كسمـ" رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميولمالزمتو بناؿ معاكية بف أبي سفياف 
 ما تـبعد ني عشرة سنة,عمره في ذلؾ الحيف حكالي ثما كافك , (1)قد ركل مائة كثالثة كستيف حديثان ف

يحت لو فرصة مكنتو مف كألنو صير النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" ككاتب كحيو, فقد أت ,فتح مكة
اد النبي نماط القيادية النبكية التي بيا ق" بعض األكالٌتعمـ مف النبي "صمى اهلل عميو كسمـ االستفادة,

 .(2)اإلسالمية "صمى اهلل عميو كسمـ" األمة

عندما كاله أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب فتح  في القيادة ظيرت حنكة معاكية بف أبي سفياف
أما بعد " تو: , كجاء في كتاب تكليجيش الفتحدتو ل, فأخرج معاكية إبداعو في قياىػػػ(15)قيسارية سنة 

كاستنصر اهلل عمييـ, كأكثر مف قكؿ ال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي  ,فسر إلييا ,فقد كليتؾ قيسارية
كاف معاكية أف ىذا التكميؼ  فأدرؾ, (3)العظيـ, اهلل ربنا كثقتنا كمكالنا فنعـ المكلى كنعـ النصير

, ىذا االختبار تجاكز بحكمتو قد استطاع, مف القيادات العميا ممثمة في عمر بف الخطابلو  ان اختبار 
رضي اهلل "أحد كالة الشاـ لعمر  دىـ لو أخكه يزيد بف أبي سفيافسار إلى قيسارية بجنكده الذيف أع إذ

قيسارية, باستخراج إبداعو في فتح  فقاـ معاكيةكبأس أىميا شديد,  ,ككانت تمؾ المدينة محصنة ",عنو
الحصار,  اأف يحاصرىا, كيخٌنؽ عميي فرأليا مف كؿ الجكانب, فقاـ عمى دراسة المدينة المراد فتح

أسكارىا  يسيؿ عمى الجيش تجاكز, ك فيعمؿ ذلؾ عمى إضعاؼ قكتيا ,يمنع الدخكؿ أك الخركج منياك 
أكؿ ى التي يخكضيا, ك ىكذا ظيرت إبداعات معاكية بف أبي سفياف في المعركة األكل ,المحصنة

ع الخطة المناسبة لفتح المدينة, حيث قاـ دة معاكية في كضبرزت قيا, كما منصب قيادم يتكاله
صمـ عمى ك , دكف يأسة, دٌ ىميا مرات عأ قاتؿك  ,كأطاؿ عمييا الحصار, بضربيا مف جيات عدة

فقد قتؿ مف أىميا ما يقرب مف  ,اهلل عمى يديو, ككاف فتحو كبيران  يافتحيا, كاجتيد في القتاؿ حتى فتح

                                                           
 23ـ , ص 2333, 1ة , ط, دار األندلس الخضراء , السعكدي مرويات خالفة معاويةالغيث , خالد محمد :  1
 . 14, ص  ـ1984ىػ ػ 1434, الرياض, جامعة الممؾ سعكد, , 1ط,  خالفة معاوية: عمر ,  العقيمي2
 .431, ص 4,جـ1987ىػ ػ 1437 ,1ط, دار الفكر, بيركت,  تاريخ األمم والمموك: الطبرم3
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نجـ معاكية  فتألؽ, "رضي اهلل عنو"أمير المؤمنيف عمر  إلى الغنائـكبعث بالفتح ك  ,(1)مائة ألؼ
أسند لو أخكه يزيد أمير ك , جدارتو كحسف قيادتو, فأكسبو ذلؾ ثقة الجميع, كأثبت قيادتو ليذا الفتحل

 .(2)ميمة فتح سكاحؿ الشاـ, كقد أبمى في ذلؾ بالءن حسنان  دمشؽ

 المبحث األول

 "رضي اهلل عنو"ية بن أبي سفيان "تعريف بالصحابي الجميل " معاو 

 وفاتوأواًل : اسمو ونسبو وكنيتو ومولده 
ىك معاكية بف أبي سفياف بف صخر بف حرب بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصٌي بف 

مف مكاصفاتو ك , (3)أبك عبد الرحمف, القرشي األمكمي المكي ككنيتو كالب أمير المؤمنيف ممؾ اإلسالـ,
ىند بنت عتبة  سفياف كأمو أبك هكالدا الحظ يالن, أبيض, جميالن, مييبان, كقدجالن طك ر  الجسدية كاف

فيقكؿ لكالدتو  في فناء بيتو , فيذا أبك سفياف ينظر إليو كىك يحبكمنذ الصغر فيوالصفات القيادية 
نو لخميؽ أف يسكد قكمو, فقالت ىند : قكمو فقط, ثكمتو إىند  ف لـ يسد : إف ابني ىذا لعظيـ الرأس, كا 

 !!(4)العرب قاطبة

عؾ اهلل, كأعرابي كعف أباف بف عثماف قاؿ : كاف معاكية يمشي مع أمو ىند, فعثر, فقالت: قـ ال رف
؟ فك اهلل إني ألظنو سيسكد قكمو: قالت: ال رفعو اهلل إف لـ يسد إال ىذا تقكليف لو ينظر, فقاؿ: لـ

شاىدت فيو عندما ظيمة في الدكلة اإلسالمية, كذلؾ نتظره مكانة عان تقائدان عظيم وفأمو رأت.(5)قكمو 
عالمات النبكغ كالقيادة, كتتطمع مف خاللو إلى ممؾ عريض كاسع يككف ىك فيو اآلمر ك الناىي. 

 .(6)ق63سفياف في شير رجب سنة  يمعاكية بف أب ىتكفك 

                                                           
 ( . 64 – 63, )ص ص  ىػ1322نشر دار صادر بيركت سنة  , 1ط ,ب تيذيب التيذي: العسقالني  ابف حجر1
 .33, ص 2ـ ,ط2313,دار التكزيع ك النشر , معاوية بن أبي سفيان شخصيتو و عصره الصالبي : عمي محمد , 2
 . 123ىػ  , ص1432, مؤسسة الرسالة , بيركت , 3, طسير أعالم النبالء الذىبي , شمس الديف محمد : 3
 .398, ص8ـ , ج1997, 1القاىرة ,ط , دار الحديث , البداية و النيايةابف كثير :  4
 .121, ص سير أعالم النبالءالذىبي : 5
 .336,ص1,ط1ـ ,ج2337, دار ابف الجكزم , القاىرة ,  صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالميالصالبي : عمي محمد , 6
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 ًا : إسالم معاوية بن أبي سفيانثاني
 كالده وأسمـ معك  ,ـ (628 –ق  7سنة ) يـك الفتح فيو" "رضي اهلل عنإلسالـ إلى قمب معاكية ادخؿ 

 "قاؿ: أسممت يكـ القضيةف تحدث معاكية عف إسالمو, ك (1)"رضي اهلل عنيـ"يزيد  كهكأخ أبك سفياف
ـ بذلؾ, فقاؿ لي: ىذا أخكؾ يزيد كلكف كتمت إسالمي مف أبي, ثـ عم ",ىػ 7عمرة القضاء سنة  فيأي

صمى اهلل عميو ", كلقد دخؿ رسكؿ اهلل ان ت لو: لـ آؿ نفسي جيدعمى ديف قكمو فقم ,ىك خير منؾ
ني لمصدؽ بو, ثـ لما د "كسمـ  النبي خؿ عاـ الفتح أظيرت إسالمي, فجئتمكة في عمرة القضاء كا 

مع رسكؿ اهلل  "رضي اهلل عنو", كشيد معاكية (2)فرحب بي ككتبت بيف يديو "صمى اهلل عميو كسمـ"
 .(3)لتأليؼ قمبو ,كأعطاه مائة مف األبؿ كأربعيف أكقية حنيف ة"غزك  صمى اهلل عميو كسمـ"

 معاوية بن أبي سفيان: منزلة ثالثا ً 
ف بالمكانة عند الخمفاء الراشديف, كبدأ نجـ معاكية "رضي اهلل معاكية بف أبي سفياالقائد لقد حظي 

مف المكاقؼ  الكثيربعنو" في الظيكر في ميداف العمؿ السياسي كاإلدارم, كيستدؿ عمى ذلؾ 
 كالشيادات, كالتي أثبت فييا حكمتو في فف القيادة.

فقاؿ : " الميـ  بي "صمى اهلل عميو كسمـ"الن لو قد دعافي اإلسالـ, فمنزلة كبيرة, كفضؿو عظيـ  كناؿ
, كلما عزؿ عمر بف الخطاب عمير بف سعد عف حمص (4)عمـ معاكية الكتاب كالحساب كقو العذاب"

الناس عف األفضمية بيف معاكية كعمير, كأسباب العزؿ, فقاؿ عمير : ال  تحدث كلى معاكية عمييا,ف
تذكركا معاكية إال بخير, فإني سمعت النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" يقكؿ : الميـ اجعمو ىاديا ميديا 

جيا ألنو أخك أـ المؤمنيف حبيبة بنت أبي سفياف التي زكٌ  ,يعد معاكية خاؿ المؤمنيف,ك (5)كاىد بو"
زكجيا عبداهلل بف  عنيا نجاشي لمنبي "صمى اهلل عميو كسمـ" كىي في أراضي الحبشة, بعدما تكفىال

 .(6)جحش

                                                           
 .117, ص8, ج البداية و النيايةابف كثير: 1
 .  396, ص11, ج البداية و النيايةابف كثير: 2
 .118, ص 8, ج البداية و النيايةابف كثير: 3
 . 127, ص 4, ج مسند األمام أحمد بن حنبل4
 . 687, ص 5, ج سنن الترمذي5
 . 386, ص 13, ج صحيح ابن حبانابف حباف : 6
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بف أبي طالب قاؿ  , كعف عمىٌ ا كسرل العربفيقكؿ : ىذ بف الخطاب ينظر إلي معاكية  كاف عمرك  
ؿ المقبرم : تعجبكف , كقاه لرأيتـ الرؤكس تندر عف ككاىميا: ال تكرىكا إمرة معاكية فإنكـ لك فقدتمك 

معاكية :  , كقاؿ ابف عكف فيضرب بحممو المثؿككاف يي  اء ىرقؿ ك كسرل ك تدعكف معاكية ؟مف دى
فيقكؿ بالخشب كاف الرجؿ يقكؿ لمعاكية :كاهلل لتستقيمف بنا يا معاكية أك لنقكمنؾ فيقكؿ : بماذا ؟ 

ال أبطان أيت رجال أثقؿ حممان, ك معاكية فما ر , كقاؿ قبيصة بف جابر : صحبت فيقكؿ : إذف نستقيـ
 . (1)كال أبعد أناة منو  ,جيالن 

ضي اهلل عنيما": كثبت في الصحيح أف النبي "صمى اهلل عميو كسمـ " قاؿ عف الحسف بف عمي "ر 
بٌيف أف ما فعمو الحسف "رضي يك . (2)فئتيف مف المسمميف "  بيف لعؿ اهلل أف يصمح بو"ابني ىذا سيد, ك 

ف ما يريده اهلل كرسكلونو" يكافؽ اهلل ع معاكية ىي الفرقة الباغية فيي  قائدىا كاف التي فرقةالكانت , كا 
ف أمجتيدة بما تقكـ بو, كالمجتيد مف أىؿ العمـ,   . (3)ميـ أجره فكا خطأكا 

عندما طمب مف عبداهلل بف عباس دعكة كرد عف النبي "صمى اهلل عميو كسمـ " أنو قاؿ لمعاكية 
"ال أشبع  :"صمى اهلل عميو كسمـ" فقاؿباس لمعاكية فكجده يأكؿ فأخبر النبي معاكية لو فذىب بف ع

كقيؿ في ال أشبع اهلل بطنو: أنيا كممة جرت عمى عادة العرب نحك قاتمو اهلل ما أكرمو,  ",(4)اهلل بطنو
ذ باب قكؿ النبي "صمى اهلل عميو كسمـ " لمعاكمف .(5)كيؿ أمو كأبيو ما أجكده, مما ال يراد معناه

"رضي اهلل عنو" : "ثكمتؾ أمؾ يا معاذ" كىك ال يقصد حقيقتيا , كقد تبع مسمـ رحمو اهلل ىذا الحديث 
يما عبد قاؿ : الميـ إنما أنا بشر فأ بالحديث الذم ركاه البخارم : أف الرسكؿ "صمى اهلل عميو كسمـ "

ة بيا عندؾ يكـ القيامة ة ك قربكليس لذلؾ أىالن فاجعؿ ذلؾ كفار  ,و أك جمدتو أك دعكت عميوسببت
كقاؿ عبداهلل بف عباس رضي اهلل عنيما بحؽ معاكية : " ما رأيت رجالن كاف أخمؽ بالممؾ مف .(6)"
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,كقاؿ عمر بف الخطاب يرفع مف مكانة "( 1)معاكية, إف كاف ليرد الناس منو عمي ارجاء كاد رحب
 .( 2)ي بالشاـمتـ فاعممكا أف معاكية فمعاكية " إياكـ ك الفرقة بعدم فإف فع

الذم ال شؾ فيو أف معاكية بف أبي سفياف مف الصحابة األجالء رضي اهلل ىنا يمكف القكؿ أف ك 
النبي "صمى  , كقد استعاف بو رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ " كجعمو كاتبان لمكحي, كلـ يكفـعني

 بي بكركية  تحت إمرة أ, كقد عمؿ معااهلل عميو كسمـ "  يستعيف بمنافؽ في أعماؿ تخص المسمميف
 ى جيش لفتح القيسارية, كلقد أبمى بالءعم عمر بف الخطاب, كنصبو ركة اليمامة ضد المرديففي مع

 :منياجوانب عدة  وظير ىذا البالء الحسن في ادتو.حسنان في قي

مى ف النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" معاكية عمى كتابة الكحي, فقد ثبتت كتابتو لرسكؿ اهلل "صاستئما .1
اهلل عميو كسمـ" في الحديث عف ابف عباس قاؿ : " كاف المسممكف ال ينظركف إلى أبي سفياف كال 
يقاعدكنو, فقاؿ لمنبي "صمى اهلل عميو كسمـ" : يا نبي اهلل ثالث أعطنييف, قاؿ: نعـ, قاؿ: عندم 

عمو كاتبان بيف أحسف العرب ك أجممو أـ حبيبة بنت أبي سفياف أزكجكيا, قاؿ: نعـ, قاؿ: كمعاكية تج
 . (3)كنت اقاتؿ المسمميف, قاؿ : نعـ "يديؾ, قاؿ نعـ, قاؿ : كتؤمرني حتى أقاتؿ الكفار كما 

, كمؤشر كاضح عمى نالو معاكية , كشرؼ رفيعاختيار معاكية عمى كتابة الكحي لفضؿ عظيـكاف ك 
 . "رضي اهلل عنو" ثقة النبي "صمى اهلل عميو كسمـ " بمعاكية

, (4)كأعطاه مائة مف األبؿ كأربعيف أكقية  "صمى اهلل عميو كسمـ " غزكة حنيف النبي معشيد معاكية  .2
ـ أنو , كزعـ بعضيضد المرتديف في خالفة أبي بكر الصديؽ "رضي اهلل عنو"كشيد معركة اليمامة 

نما الذم طعنو  ,, كقد يككف شارؾ في قتموف عساكر, حكاه ابىك الذم قتؿ مسيممة الكذاب كا 
 .(6)ي سفياف قاؿ " أنا قتمت مسيممة "تيذيب الكماؿ أف معاكية بف أبفقد جاء في , (5)كحشي

, لجيش ابنو يزيد بف معاكيةعمى قيادة ار , كلقد أم  القسطنطينية فتحان لإسالمي ان جيشمف أرسؿ أكؿ  .3
 عمييـ " أمثاؿ عبداهلل بف عمر كعبداهلل بف عباس كتحت إمرتو عدد مف كبار الصحابة "رضكاف اهلل

                                                           
 . 374, ص 3, ج ل في التاريخالكامابف األثير :  1
 . 154, ص 6, ج اإلصابة في تميز الصحابةابف حجر العسقالني : 2
 . 1945, ص 4, ج صحيح مسممالحجاج , مسمـ : 3
 .118, ص 8, ج البداية و النيايةابف كثير :4
 . 114,  ص7, ج البداية و النيايةابف كثير :5
 . 117, ص 8, ج  البداية و النيايةابف كثير :6



 
22 

بف أبي كقاـ معاكية  .(1)رم الذم استشيد كدفف عمى أسكارىاأبك أيكب األنصاكعبداهلل بف الزبير ك 
المسمميف مف بينيـ كبار الصحابة  كاف برفقتو جيش كثيؼ مفسفياف, برككب البحر لفتح قبرص, ك 

"صمى اهلل كىذاف الجيشاف ىما المذاف قاؿ فييما النبي  ,ـ حراـزكجتو أي عبادة بف الصامت ك  أمثاؿ
عميو كسمـ" في الحديث الصحيح الذم ركتو أـ حراـ فقالت : "سمعت النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" 

قالت أـ حراـ : قمت : يا رسكؿ اهلل أنا فييـ ؟ , ش مف أمتي يغزكف البحر قد أكجبكايقكؿ : "أكؿ جي
ي يغزكف مدينة قيصر أمتقاؿ " أنت فييـ , ثـ قاؿ النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" : أكؿ جيش مف 

أـ حراـ مع معاكية في غزك  , فقمت : أنا فييـ يا رسكؿ اهلل ؟ قاؿ : ال " كقد شاركتمغفكر ليـ
 . (2)قعت عف دابتيا فماتت ك دفنت فييا, كك لقبرص

الحديث ما يدؿ عمى أف مف يشارؾ في غزك البحر مغفكر لو بالتالي فيذا الحديث شيادة  ىذاكفي 
 و المغفرة .بأف معاكية كجبت ل

لحؽ بالرـك أكلقد  ,بف الخطاب "رضي اهلل عنو" ظاـ الصكائؼ كالشكاتي في عيد عمرن معاكية سف .4
 لـ يسممكا بيذه اليزائـ, الركـ غير أف , كعمى أثرىا خرجكا مف الشاـ كمصرىزائـ متالحقة ساحقة

تفصميـ مية التي قدـ الركـ عمى شف ىجمات عمى الشاـ بيدؼ استرجاعيا مف خالؿ الدركب الجبأف
 ىػ16عف باقي أجزاء إمبراطكرية الركـ, مما جعؿ عمر بف الخطاب يقكؿ في جكلتو بالشاـ سنة 

: كاهلل لكددت أف الدرب جمرة بيننا كبينيـ لنا ما دكنو, كلمرـك ما كراءه, كفي رحمتو ىذه إلى كقاؿ

مى تقكيتيا لتحمي كعمؿ ع ,الشاـ سمى عمر الصكائؼ كالشكاتي, كسد فركج الشاـ كمسالكيا
فأبدع طريقة  كانت فكؽ التحدم,ألم ىجكـ متكقع مف الركـ  استجابة معاكية ككانت  ,(3)الشاـ

 , كابتعد بالحرب عف بالدالركـنقؿ المعركة إلى بالد ب اـفق إلبعاد الخطر عف المسمميف ك بالدىـ,
اصـ كالثغكر مجرد قكاعد كاعتبار العك  الدفاع, ائؿكس مف تطكير البد وككاف يرل أنالمسمميف, 

متقدمة كاجبيا تمقي الصدمة كاإلنذار, مع استخداـ ىذه القكاعد مركز انطالؽ لميجمات المضادة, 
ىػ حيث دخؿ بيا بالد الركـ في 22كقد قاد معاكية بنفسو بعض ىذه الصكائؼ منيا صائفة سنة 

صمى اهلل "رسكؿ اهلل  ىػ, حيث أكغؿ حتى بمغ عمكرية, كمعو مف أصحاب23عشرة آالؼ, كصائفة 

                                                           
 . 63ـ ,  ص 2333,الدكحة ,  تاريخنا المفتري عميوالقرضاكم, يكسؼ :  1
 . 145, ص 7,ج البداية و النيايةابف كثير :2
 .  62, ص 4, ج  تاريخ الرسل والمموكالطبرم : 3



 
23 

كىنا  .( 1), عبادة بف الصامت, كأبك أيكب األنصارم, كأبك ذر الغفارم, كشداد بف أكس"عميو كسمـ
كـ لمدفاع عف األراضي اإلسالمية, كلقد اخترع نظاـ قتاؿ يمكف القكؿ أف معاكية أبدع في مقاتمة الر 

تي فمـ يستطع الركـ مجاراتو في المعارؾ جديد لـ تشيده المعارؾ السابقة, كىي نظاـ الصكائؼ كالشكا
 التي دارت بينيـ.

كيعكد الفضؿ إلى اهلل ثـ إلى معاكية في ىذه المرحمة المبكرة إلى  ,تككيف أسطكؿ إسالمي في البحر .5
تح باب الجياد في البحر الذم أصبح ضركريان لحماية الشاـ كمصر كمكاجية النشاط المتزايد ف

مداداتو لمثائريف بيمالألسطكؿ البيزنطي, كغاراتو  , كلقد أذف المتكررة عمى سكاحؿ اإلقميميف, كا 
. (2)كال ييجبرىـ عمى الرككب كؿ البحرم بشرط أف ييخبر المسممكفعثماف "رضي اهلل عنو" ببناء األسط

كالشكاتي أف تضع حدان لمتيديدات البرية, لكف المدف الساحمية,  ؼالصكائ كقد استطاعت عمميات
, بقيت تحت رحمة البحرية البيزنطية, كأدرؾ معاكية أيضان أنو باإلسكندريةكنياية  يةأنطاكبداية مف 

مف المحاؿ تطكير عمميات الفتكح في أفريقيا ما لـ يتـ انتزاع السيطرة البحرية مف البيزنطييف, كلـ 
رم تشكيؿ أسطكؿ بحفقاـ ب"رضي اهلل عنو"  يبدأ معاكية في غزك البحر فعميان إال في عيد عثماف

 .(3)كقاـ بغزك قبرص

 المبحث الثاني

 حزاباألعالقتو بالفرق و قيادتو و  ي اتبعيا معاوية فيالحكمة الت
القيادية, التي تحتاج إلى  كحيسف التعامؿ لممكاقؼ ,الحكمة بامتالكوشيد كبار الصحابة لمعاكية 
رضي اهلل عنيما قاؿ : " عف بف عباس فاعمة في مياديف إدارة الدكلة, فالذكاء, كقدرتو عمى القيادة ال

كذكر األعمش عف مجاىد أنو قاؿ : " لك رأيتـ معاكية  ",( 4)مف معاكية  بممؾ ما رأيت رجالن أخمؽ
كذكر عبد الممؾ بف مركاف يكمان معاكية فقاؿ: " ما رأيت مثمو في حممو ك  ." (5)لقمتـ ىذا الميدم
بقبر معاكية فكقؼ عميو فترحـ, فقيؿ لو :  مؾ بف مركاف مرٌ ". كيركل أف عبد الم( 6)احتمالو ك كرمو
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, إذا أعطى عممتو ينطؽ عف عمـ, كيسكت عف حمـ قبر مف ىذا ؟! فقاؿ : " قبر رجؿ كاف كاهلل فيما
ذا حارب أفنى, ثـ عجؿ لو الدىر ما أخره لغيره ممف بعده, ىذا قبر أبي عبدالرحمف  أغنى, كا 

أرضى ك في عيده, تحقؽ مدكلة اإلسالمية, كالعدؿ الذم , إف حكمتو التي اتبعيا في  قيادتو ل(1)معاكية
 الضركرم لمحاكـ الناجح . في حكمتو, كحممو, كصبره,  لمعاكية كشيد لو كبار الصحابةرعاياه, 

 المطمب األول

 دبموماسية معاوية بن أبي سفيان في إدارة األزمات

 قيساريةفتح أواًل : 
, (2), كبينيا كبيف طبرية ثالثة أياـمتكسط جنكب حيفاشاطئ البحر ال عمى في فمسطيف تقع القيسارية

بأعداد كبيرة, ككانت حصنان متينان لمركـ, لجأكا إليو بعد ىزائميـ المتتالية, كتجمعت فييا حشكد الرـك 
التاريخية أنيـ عزمكا عمى اإلستماتة في المحافظة عمييا, تكلي معاكية عمى قيادة  كبينت الركايات

كجاء في  ق,15سنة يا فقد كاله فتح "رضي اهلل عنو"في عيد الخميفة عمر كاف جيش فتح قيسارية, ك 
كتاب تكليتو لو: أما بعد فقد كليتؾ قيسارية فسر إلييا كاستنصر اهلل عمييـ, كأكثر مف قكؿ ال حكؿ كال 

 .(3)قكة إال باهلل العمي العظيـ, اهلل ربنا كثقتنا كمكالنا فنعـ المكلى كنعـ النصير

قد استطاع تجاكز ىذا ك ف عمر لمعاكية في ميداف الكاقع, م ان كبير  ان الميمة الجسيمة اختبار كانت ىذه 
االختبار بكؿ نجاح, فقد سار إلى قيسارية بجنكده الذيف أعدىـ لو أخكه يزيد بف أبي سفياف ػ أحد كالة 

اكية طكيالن ككانت تمؾ المدينة محصنة كبأس أىميا شديد, فحاصرىا مع "رضي اهلل عنو"الشاـ لعمر 
مف الميالي يأتي رجؿ  في ليمةك ,(4)ميا مرات عديدة, فمـ ييأس معاكية, فصمـ عمى فتحياكزاحؼ أى
نفسي, كأىمي كمالي, كأنا  يقكؿ لو: أىم ن ي عمىك بي سفياف إلى معاكية بف أ اسمو يكسؼ مف الييكد

و عمى سرداب, تحت األرض فيو , فىدىل  ة, فييؤىمنو معاكية رضي اهلل عنوأدلُّؾ كيؼ تدخؿ ىذه المدين
داخؿ الحصف, فدخؿ  لمجرل مف الماء يصؿ إلىالرجؿ, كأخبره أف ىذا ا رأسإلى  تصؿ المياه
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بانتظارىـ  كا المسمميفالركـ بكجكدىـ, فحاكلكا اليركب مف السراديب فكجد تفاجأمعاكية كجيشو, ك 
 .(1)تمكف بيا جيش اإلسالـ مف فتحيا ةفحدثت معركة طاحن

سراريه عمى تحقيؽ األمر المكمؼ بو مف أمير كىذا  ييبيف صرامة معاكية في قيادتو لمجيش اإلسالمي, كا 
 المؤمنيف عمر بفتح القيسارية, فصمـ عمى ىذا األمر, فقاتؿ كحاصرىا حتى تمكف مف فتحيا.

 ثانيًا : صناعة الييبة لمدولة اإلسالمية
بالدنيا, كتعمقان باألخرة, لٌكف معاكية ببعد نظره  اعتاد المسممكف عمى البساطة في مظاىر الممؾ, زىدان 

عداء فييا, ينقص ىيبة الدكلة, كبطمع األ الزىد في مظاىر الحكـ كسعة أفقو كجد أف االستمرار في
في اتخاذ الحراسات ضمف مككب  مثمتفخرج عمى شيء لـ يألفو المسممكف, كأظير لمدكلة ىيبة ت

ا مف المسمميف, ككاف ليذغـ مف تكقعو أف يجد اعتراضان خاص يتحرؾ فيو الكالي, فعؿ ذلؾ بالر 
, أسيمت في  يأس الركـ مف التفكير بالعكدة إلى الشاـ كمصر, كقد األمر أثره في صنع ىيبة لمدكلة

ما استمع إلى حجة معاكية اقتنع باجتياده, كلـ داعترض الخميفة عمر عمى ما أحدثو معاكية, لكنو عن
ًحمار كمعو عبدي  راكبان عمىالشاـ  عمى عمر بف الخطابقىًدـ و, كذلؾ عندما بإلغاء ما أقدـ عمي يأمره

فجاكز عمرى حتى أيخبر فرجع إليو فمما  ,الرحمف بف عكؼ عمى ًحمار فتمقاىما معاكيةي في مككب
فأقبؿ عميو عمر فقاؿ: يا  .مرافقيف قىريب منو نزؿ فأعرض عنو عمر فجعؿ يمشي إلى جنبو راجالن 

احبي المككب آنفان قاؿ: نعـ يا أمير المؤمنيف. قاؿ: كلـ ذلؾ قاؿ: ألنا في بالد ال معاكية أنت ص
 ,ييمتنع فييا مف جكاسيس العدك  فال بيٌد ليـ مما ييرىبيـ مف ىيبة السمطاف فإف أمرتىني بذلؾ أقمتي عميو

ف نييتني عنو انتييت. قاؿ: لئف كاف الذم قمتى حقا فإنو رأمي أريب كلئف كاف باط دعةكا   ,الن فإنيا خي
ر مف ىذا الفتى عما أكردتىو كال أمرؾ بو كال أنياؾ عنو. فقاؿ عبدي الرحمف بف عكؼ: لحسف ما صد

 .(2)فيو

كنرل أف معاكية عندما تسمـ قيادة كالية مف كاليات الدكلة اإلسالمية أراد أف يكصؿ رسالة لمركـ أف 
زيمتيـ, فعمؿ عمى بياف قكة المسمميف مف المسمميف ليسكا ضعفاء, كعنيـ قكة ال تستطيع الركـ ى

المككب الخاص بالكالي فجعمو ذك ىيبة كطابع أمني مشدد الحراسة, فستطاع أف يكصؿ رسالة قكية 
الميجة لمركـ بمدل قكة المسمميف, ففي الجانب الفمسطيني ىناؾ ضعؼ كاضح في اظيار قكة 
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طينية عمى التفاكض مف االحتالؿ اإلسرائيمي, فإسرار جزء مف القيادة الفمس الفمسطينييف لدل أعدائيـ,
 كال حؿ مع العدك اإلسرائيمي إال بالتفاكض أضعؼ اليبية الفمسطينية لدل أعدائنا.

 دبموماسية الميادنة دون تنازالتثالثًا : 
طالب,  يالحظ معاكية أٌف الركـ أرادكا استغالؿ الخالفات الداخمية بينو كبيف الخميفة عمٌي بف أب

اء عؿ حدكد المسمميف, كاسترجاع ما تـ فتحو مف أرض الشاـ, كعقد اتفاقية ىدنة مع باالعتد
 امبراطكر الركـ, تمنع اعتداءه عمى حدكد الدكلة اإلسالمية, مقابؿ أف يدفع لو ماالن.

, الذيف  أشاركا إلى أف قيصر الرـك (3), كالدينكرم(2), الطبرم(1)كلقد اشتممت ركايات كؿ مف ابف قتيبة
أشار فبجنده لمقاتمة المسمميف, أثناء النزاع بيف عمي بف أبي طالب كمعاكية بف أبي سفياف, زحؼ 

مؿ, الحي ـ في تمؾ الفترة بإعطائو الماؿ ك قيصر الرك  يادنةعمرك بف العاص إلى معاكية بضركرة م
طالؽ سراح األسرل حة فاستجاب معاكية لنصي إليقاؼ زحؼ الركـ عمى الحدكد اإلسالمية, ؛الرـك كا 

ف الطرفيف كلقد تمت اليدنة بي ,عمرك بف العاص, كبادر معاكية بطمب اليدنة مف اإلمبراطكر الركمي
 .بمقابؿ ماؿ يعطيو معاكية لمركـ, بعدـ اعتداء الركـ عمى المسمميف

كالمالحظ أف معاكية حقؽ مراده, كصد األعداء عف مياجمة أرض السمميف دكف أف يتنازؿ عف أم 
كمف مقكمات نجاح اليدنة تطبيؽ ما يشرط عميو الطرفيف حتى تاريخ إلسالمية. شبر مف األراضي ا

 االنتياء, حفاظ كؿ طرؼ عمى حدكده المتفؽ عمييا ضمف االتفاقية.  

 مع عمي بن أبي طالبرابعًا : دبموماسية الخطاب عند معاوية في خالفو 
و القدرة عمى قيادة الشاـ, يد منكلى عمر بف الخطاب معاكية "رضي اهلل عنيـ" عمى الشاـ, بعدما ش

عثماف  التي يمتمكيا, كجاءت بعدىا خالفة , كالحنكةكنجاحو في الكثير مف الميمات التي تكمؼ بيا
"رضي اهلل عنو" مف قبؿ  عثمافأمير المؤمنيف  كقتؿ في ذلؾ الكقت الشاـ, كاليةفأبقاه عمى  ,بف عفاف

صفتو بكطالب  ,الفة, فرفض معاكية مبايعة عميالخكارج, كتـ مبايعة عمي بف أبي طالب عمى الخ
كاف ك  معاكية, عزؿ "رضي اهلل عنو"عمي أراد القصاص مف قتمة عثماف بف عفاف, ف كلي دـ عثماف

العالقة بيف بف أبي طالب لعزؿ معاكية, ك  عميغط عمى أمير المؤمنيف ضىناؾ ضغكطات خفية ت
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التي ضغطت عمى الفئة كما أف ك ؿ كانت جيدة, عمي كمعاكية قبؿ خالفة عمي, ال يكجد ما يشكبيا, ب
أشارت فيما بعد إلى ضركرة عزؿ قيس بف سعد مف كالية مصر, كفعمكا كترتب عمي في عزؿ معاكية, 
عميو  ىمف معاكية عبد اهلل بف عمر فأب كقد اختار أمير المؤمنيف عمي بدالن  ,عمى ذلؾ ضياع مصر

كبعد اعتذار ابف  .(1)القرابة كالمصاىرة التي بينيماكذكر لو عبد اهلل قبكؿ كالية الشاـ كاعتذر في ذلؾ, 
عمر مف قبكؿ كالية الشاـ, أرسؿ أمير المؤمنيف عمي سييؿ بف حنيؼ بدالن منو, إال أنو ما كاد يصؿ 
ف كاف بعثؾ  مشارؼ الشاـ حتى أخذتو خيؿ معاكية كقالكا لو: إف كاف بعثؾ عثماف فحي ىال بؾ كا 

 .(2)"رضي اهلل عنو" عثمافأمير المؤمنيف  د الشاـ تغمي غضبان عمى مقتؿغيره فارجع, ككانت بال

نما اختالفيـ في قضية  ",رضي اهلل عنو"قدحان في خالفة أمير المؤمنيف عمي الخالؼ  نشأةكف تلـ  كا 
نما في القصاص نفسو, كلـ يكف خالفيـ في "رضي اهلل عنو" االقتصاص مف قتمة عثماف الكقت , كا 

مكافقان مف حيث المبدأ عمى  "رضي اهلل عنو", إذ كاف أمير المؤمنيف عمي القصاص فيوالذم يتـ أخذ 
نما كاف رأيو أف  االقتصاص مف ىؤالء إلى حيف استقرار  يؤجؿكجكب االقتصاص مف قتمة عثماف, كا 

 . (3)كىذا األفضؿاألكضاع كىدكء األمكر كاجتماع الكممة 

كلـ يكف , أنو أحؽ بالخالفة منو, ك "رضي اهلل عنيما" بف أبي طالب عميٌ  أفضميةكلـ ينكر معاكية 
 عمى البيعة "رضي اهلل عنو"مف قتمة عثماف  الثأررأل تقديـ أخذ  كلكفالخالفة,  معاكية يبحث عف

"رضي اهلل  دـ عثماف كلي ألف معاكية بأخذ القصاص مف القتمة ةلباطمحؽ بالنفسو في , كرأل لعميٌ 
كرأكا أف يقتٌص  لعمٌي, عف البيعة كأتباعو مف أىؿ الشاـامتنع معاكية ف ,(4)" كلقد اجتيد في ذلؾ عنيما
 .(5)تحت بيعة عمي "رضي اهلل عنو" ثـ يدخمكف "رضي اهلل عنو"مف قتمة عثماف  "رضي اهلل عنو"عمي 

 مف الصحابة جمعان عميو الكثيرحدد مطمبو, كجعمو مقبكالن مي حيث  كىنا نرل قيادة معاكية لممكقؼ
تككيف اجماع مف الصحابة لمكقفو  كىذه حنكتو في القصاص مف القتمة. ىكالشاـ, ك  خاصة أىؿ

 حكؿ القصاص .كتقكيتو 
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عف أبي مسمـ الخكالني أنو قاؿ لمعاكية: أنت تنازع عميان أـ أنت مثمو؟ فقاؿ: ال كاهلل إني ألعمـ أنو ك 
, كأنا ابف عمو, كالطالب أفضؿ مني كأحؽ باألمر مني, كلكف ألستـ تعممكف أف عثماف قتؿ مظمكمان 

عمي فقاـ ,(1)بدمو, فأتيكه, فقكلكا لو, فميدفع إلي قتمة عثماف كأسمـ لو, فأتكا عميان فكممكه, فمـ يدفعيـ إليو
, ككاف مكاف تجمع (2)جيزىـ لمقتاؿبير لغزك الشاـ, كاستنفر الناس ك بتجييز جيش كبف أبي طالب 

 "رضي اهلل عنو",كسمؾ عمي (3)تسمى النخمة  ية الشاـقرب الككفة مف ج منطقةجند أمير المؤمنيف ب
" كتقع عمى نير الخابكر قرقيسياء"حتى بمغ قرب  ةالفرات الشرقي ضفةطريؽ الجزيرة الرئيسي عمى 

صفيف, فتقدـ عمي كلقد نزؿ في  ان جيز جيش, فأتتو األخبار بأف معاكية قد عند مصبو في الفرات
كحدث الحرب بيف  , كعبر منيا الفرات غربان كنزؿ عمى صفيففي سكريا إلى الرقة "رضي اهلل عنو"

 .(4)أياـ ةالطرفيف لمدة ثالث

, حتى ك  دماء عمى  ظاحفلم, طمعان في صمح اليدنة عمىالفريقاف قدـ ما إف دخؿ شير المحـر
بشير بف عمرك  , بإرساؿ"عنورضي اهلل "أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كلقد قاـ  المسمميف,
, كسعيد بف قيس اليمداني كشبت بف ربعي التميمي إلى معاكية رضي اهلل عنو يدعكه كما األنصارم

منيـ بتسميـ قتمة عثماف أك القصاص  دعاه مف قبؿ إلى الدخكؿ في الجماعة كالمبايعة فرد معاكية
هلل , كقد حاكؿ اثناف مف الصحابة كىما أبك الدرداء, كأبك أمامة رضي ا(5)أكالن, ثـ يدخؿ في البيعة

 . (6)عنيما الصمح بيف الفريقيف, فمـ تنجح ميمتيما, فتركا الفريقيف كلـ يشيدا معيما أمرىما

قتاؿ, كجاءت خطبة األشعث بف مف المزيد ال بعدـ احتماليـ كصؿ حاؿ الجيشيف بعد ليمة اليرير لقد
ي يكمكـ ىذا قيس زعيـ كندة أصحابو ليمة اليرير فقاؿ: قد رأيتـ يا معشر المسمميف ما قد كاف ف

اهلل لقد بمغت مف السف ما شاء اهلل أف أبمغ, فما رأيت مثؿ  الماضي, كما قد فني فيو مف العرب, فك
ىذا قط, أال فميبمغ الشاىد الغائب, إف نحف تكافقنا غدان إنو لفناء العرب, كضيعة الحرماف, أما كاهلل ما 
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عمى النساء كالذرارم غدان إذا نحف فنينا كأخاؼ  أقكؿ ىذه المقالة جزعان مف الحرب, كلكف رجؿ مسف,
عاكية فقاؿ: أصاب كرب إلى مخبر ال. كجاء (1)الميـ إنؾ تعمـ أني قد نظرت لقكمي كألىؿ ديني فمـ آؿي 

الركـ عمى ذرارينا كنسائنا كلتميميف أىؿ فارس عمى أىؿ العراؽ  فٌ نحف إلتقينا غدان لتميمالكعبة, ل
نما يبصر ىذا ذكك األ حالـ كالنيى ثـ قاؿ ألصحابو: اربطكا المصاحؼ عمى أطراؼ كذرارييـ كا 

 .(2)القنا

كلػػف يبقػػى لحظػػة   ,كىػػذا بيػػاف ييظيػػر بػػو أف الخػػالؼ بػػيف عمػػي كمعاكيػػة البػػد أف تػػأتي لحظػػة كينتيػػي
 .كأمف أىميا في الشاـ  ,كاحدة إف تعرضت الدكلة اإلسالمية ألم تيديد يمس بأمنيا

 ", لحديث النبي "صمى اهلل عميو كسمـعمرك بف العاصسر فتأثر كفي ذلؾ الكقت استشيد عمار بف يا
مع فئة معاكية فعمـ أف معاكية ىي الفئة عمرك بف العاص ,ككاف (3)تقتمؾ الفئة الباغية قاؿ: عمارل

إلى تحكيـ كتاب اهلل دكف  لذىاب الفريقيفدافعان  ذلؾكاف , ك (4)الباغية فعمؿ عمى السعي إلنياء الحرب
أمير المؤمنيف كرأل  ؿ معاكية في طاعة عمي كالبيعة لو,دكف دخك ك  ,ماف إلى معاكيةتسميـ قتمة عث

بره فتحان تمف قبؿ معاكية اعالتحكيـ ب قبكؿ كقؼ القتاؿ في صفيف كالرضى "رضي اهلل عنو"عمي 
 .(5)كرجع

حػػدث يرسػػؿ كػػؿ فريػػؽ رجػػالن يتأف ك , صػػفيفمعركػػة  انتيػػاءتػػـ االتفػػاؽ بػػيف الفػػريقيف عمػػى التحكػػيـ بعػػد  
عمػي  ا فيو مصمحة المسمميف, فأرسؿ معاكية عمرك بف العاص كأرسػؿمأف يتفؽ الحكماف عمى ك  ,عنو

, ككػاف مقػر اجتمػاع الحكمػيف فػي " , ككتابػة كثيقػة بػيف الطػرفيفرضػي اهلل عنيمػا"أبا مكسى األشػعرم 
و رضػػي اهلل عنػػو أف ذىابػػفئػػة مػػف جػػيش عمػػي  , كقػػد رألق37كمػػة الجنػػدؿ فػػي شػػير رمضػػاف سػػنة د

مػػي يكجػػب الكفػػر فعميػػو أف يتػػكب إلػػى اهلل تعػػالى كخرجػػكا عميػػو فسػػمكا الخػػكارج, فأرسػػؿ ع ألتحكػػيـ خطػػ
فناظرىـ كجادليـ ثػـ نػاظرىـ عمػي رضػي اهلل  "رضي اهلل عنيمابف عباس " رضي اهلل عنو إلييـ عبداهلل
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 كبػػيف عمػػيبيػػنيـ  فحػػدثت عػػدة حػػركب, إال القتػػاؿ عنػػو بنفسػػو فرجػػع طائفػػة مػػنيـ كأبػػت طائفػػة أخػػرل
 .(1)"رضي اهلل عنو" أضعفت مف جيش أمير المؤمنيف عمي, كأنيكتو

 ية في كسب والة عمي بن أبي طالبخامسًا : دبموماسية معاو 
عمػػى قػػؼ لصػػالح قكتػػو, فعمػػؿ الممك  المبػػدع التصػػرؼفػػي القيػػادة, ك  تػػوكبراع معاكيػػة حنكػػةكىنػػا ظيػػرت 

نيؼمف ضعبف أبي طالب  ما أصاب جيش عمى الؿغاست ج الخػكارج ك الرأم, كخر  خالؼ فياؾ, ك , كا 
عالنيػة عمػى إضػعاؼ الك  يةسػر الئؿ يعمػؿ بشػتى الكسػا بػف أبػي سػفيافاف معاكيػة كػفمتيـ, تكانشغالو بمقػا

 .(2)كزيادة قكة جيشوبف أبي طالب أمير المؤمنيف عمي جيش  قكة

 ة في التعامل مع قيس بن سعد :معاوي حكمة
الػب لصػفو, فػذىب إلػى قػيس بػف لعمػي بػف أبػي ط يفالمؤيد مالةاستي اهلل عنو بمحاكلة قاـ معاكية رض

نضػػػماـ, فعمػػػؿ عمػػػى أف يثيػػػر الشػػػؾ بػػػو عنػػػد عمػػػي كمستشػػػاريو, ليػػػتـ عزلػػػو كتػػػـ االرفػػػض  ولكنػػػسػػػعد, 
عف كالية مصر مكسبان كبيران لمعاكية فأرسؿ جيشان إلى مصر بقيادة عمرك بف  قيس , ككاف عزؿ(3)ذلؾ

فرصة انشغاؿ أمير المؤمنيف عمي بالحرب مع الخكارج, ككاف أمير العاص "رضي اهلل عنو" باستغالؿ 
كاليػػة مصػػر محمػػد بػػف أبػػي بكػػر كلػػـ يكػػف يمتمػػؾ مػػف الػػدىاء, كالحنكػػة, كقػػيس بػػف سػػعد األميػػر السػػابؽ 

معاكيػػػة بػػػف أبػػػي سػػػفياف فػػػي  ةلمصػػػر, لػػػـ يػػػتفيـ مػػػع المطػػػالبيف بػػػدـ عثمػػػاف فحػػػاربيـ فيزمػػػكه, بمسػػػاعد
, كاسػػتفاد معاكيػػة مػػف مصػػر لطبيعتيػػا الجغرافيػػة فيػػي متصػػمة بػػأرض (4)الحػػرب, كالسػػيطرة عمػػى مصػػر

 "رضػي اهلل عنػو"مشاـ, كقد أضافت مصر قػكة كبيػرة لمعاكيػة لالشاـ عف طريؽ سيناء كتمثؿ خط امداد 
 .(5)قكة بشرية كقكة اقتصادية كبيرة

مارة الدكلة إتكلى معاكية  الذم حدث مف الحسف بف عمي إلى معاكية بف أبي سفياف كبعد التنازؿ
كية اعمى اإلطالؽ, كيركم ابف الجكزم كيؼ تمكف مع وأكبر خصكم سعد كاف قيس بفك , اإلسالمية

, , كىـ أربعكف ألفان ضي اهلل عنو"ضمف صفكؼ جيش عمي "ر  كافمف إقناع قيس بف سعد الذم 

                                                           
, تنزيو لخاؿ أمير  378ىػ , ص 1413, دار العاصمة , الرياض ,  1, ط مرويات أبي محنف في تاريخ الطبرياليحي , يحيى إبراىيـ : 1

 . 38المؤمنيف معاكية ص 
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, كما أصابكا عمى قتاؿ معاكية حتى يشترط ألتباع عمي "رضي اهلل عنو" عمى أمكاليـ كدمائيـ فتعاقدكا
م يقكؿ : عمى طاعة مف تقاتؿ, كقد بايعني الذعالى ك في الفتنة, فأرسؿ معاكية إلى قيس يذكره باهلل ت

قاؿ : اكتب في عاكية بسجؿ قد ختـ عميو في أسفمو, ك , فأرسؿ إليو مأعطيتو طاعتؾ؟ فأبى أف يميف لو
نا ال نخمص إلى ك  ,عمى رسمؾ, كقاتمو قاؿ : , فقاؿ عمرك : ال تعطوفيك لؾ ىذا السجؿ ما شئت ا 

ني ال  أقاتمو حتى ال أجد قتاؿ ىؤالء حتى يقتمكا أعدادىـ مف أىؿ الشاـ, فما خير العيش بعد ذلؾ؟ كا 
ي ما أصابكا مف الدماء ألتباع عمك  ,ذلؾ السجؿ, اشترط لنفسو , فمما بعث إليو معاكيةضركرة مف قتالو

 ليبايعو كما بايعو معت الكممة عمى معاكية جاء قيس. فمما اجت(1)األمكاؿ, كأعطاه معاكية ما سأؿك 
 .(2)كبايعو قدـ قيس بف سعد عمى معاكيةعف ابف عيينة قاؿ : أصحابو, 

كيمكف القكؿ أف معاكية أراد أف يجمع الدكلة اإلسالمية تحت كممتو ككنو القائد األعمى لمدكلة, فكاف 
ضمو لو يزيد مف قكة الدكلة, فعمؿ عمى إعطائو البد مف التقرب لقيس ككنو أحد القيادة القكية التي ب

ما يريده, ككاله عمى مصر كبذلؾ ضمو إلى جانبو, كىذا يبيف اإلبداع الذم قاـ بو معاكية في تككيف 
 قيادة قكية حتى يستطيع قيادة الدكلة اإلسالمية إلى التقدـ كالرقي.

 : زياد بن أبيو اوية في التعامل معحكمة مع
حػاكؿ معاكيػة أف , كاليػان عمػى خراسػاف", ك رضػي اهلل عنػو"ألميػر المػؤمنيف عمػي يتبػع أبيػو كاف زياد بف 

أميػػػر  استشػػيادكبعػػد  ,(3)فػػي ذلػػػؾ علػػػـ يسػػتط إال أنػػوذلػػػؾ الكقػػت يكسػػب زيػػاد كيضػػمو إلػػػى صػػفو فػػي 
في إعادة المحاكلػة فػي ضػـ زيػاد إلػى صػفو ألنػو  فرصة الكجد معاكية  "رضي اهلل عنو"المؤمنيف عمي 

اسػتخدـ قػد , ك القيػادةلمعاكية, كالمعركؼ عف زياد الػذكاء, كالحنكػة فػي ك قكة  ان ي ضمو مكسبيعمـ أف ف
جمػاع األمػة عميػو دخػؿ فػي  زيػاد , كلمػا رألومعاكية لغة التيديد كالترغيػب معػ تنػازؿ الحسػف لمعاكيػة كا 

د كسػمح حاكؿ معاكية االتصػاؿ بزيػاىا كبعد, (4)حذر مف الفتفالحرص عمى كحدة الصؼ ك الالجماعة ك 
لممغيرة بف شعبة أف يتدخؿ لحؿ ىذا المشكؿ كاستطاع المغيرة بف شعبة أف ينجح في إقنػاع زيػاد ببيعػة 

, (5)معاكية كالدخكؿ في طاعتو ككػاف ىػذا النجػاح مػف المغيػرة مػف أعظػـ مػا قدمػو لمعاكيػة مػف خػدمات

                                                           
 .18, ص 5, ج المنتظم في تاريخ المموك واألمم: الجكزم ابف1
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 (. 81 – 75ـ , )ص ص 1994, جامعة الممؾ سعكد,  1, ط زياد بن أبيو ودوره في الحياة العامة: الركاضية , صالح محمد 5
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مع  عف استخداـ القكةعاكية مبفارس, كابتعد  , كابعاده مف االعتصاـزياد ميمة إقناعلمعاكية  أنجزكقد 
 . (1), كأعطى لمزمف فرصتو, كاستعاف بداىية مف دىاة العرب في اقناع زياد كىذا مف حكمتوزياد

, كقػاؿ معاكيػة (2)معاكية بػف أبػي سػفياف نسػب زيػاد بػف سػمية بأبيػو أبػي سػفياف ىػ( ألحقو44كفي سنة )
عمػػى ككلػػى معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف زيػػاد . (3): أنػػت زيػػاد بػػف أبػػي سػػفياففػػي جمػػع نسػػب زيػػاد إلػػى نسػػبو 

ـٌ الككفػػة إلػػى كاليػػة زيػػاد ىػػػ , كبعػػدىا قػػاـ ب45البصػػرة بعػػد عػػزؿ عبػػداهلل بػػف عمػػرك بػػف الثقفػػي سػػنو  ضػػ
ككػػػاف زيػػػػاد أكؿ مػػػف شػػػػد أمػػػػر  .(4)كاسػػػتطاع أف يفػػػػرض النظػػػاـ األمنػػػػي فػػػي كػػػػؿ مػػػػف البصػػػرة كالككفػػػػة

النػاس فػي سػمطانو, حتػى أمػف النػاس بعضػيـ طاعتػو, كخافػو صػر معاكيػة, كألػـز النػاسي بالسمطاف, كنا
الػػبعض, حتػػى كػػاف الشػػيء يسػػقط مػػف أحػػد النػػاس فػػال  يأخػػذه أحػػد حتػػى يػػأتي صػػاحبو فيأخػػذه, كتبيػػت 

, كىابو الناس ىيبة لػـ ييػابكا أحػدان قبمػو, كأدر العطػاء, كبنػى  تغمؽ عمييا بابيا, كحاكر الناسالمرأة فال
 .(5)مدينة الرزؽ

كتب معاكية ك  , كيكتسب ثقتو فدافع عنو عندما ذيكر بسكء,ان رائعة ليقرب زيادتعامؿ معاكية في حكمة 
: إنو ال يصمح أف أسكس كتسكس الناس لو ؿك قيفي ذلؾ ك  ليعممو كيفية التعامؿ مع الرعيةإلى زياد 

ف نمف جميعان نبطرىـ, كلكف تميف كأشتد  بسياسة كاحدة إنا إف نشتد جميعان نيمؾ الناس كنحرجيـ, كا 
. كىنا نرل معاكية الدافع عف زياد بما أذاه مف كالـ عبداهلل ابف عامر, عندما تحدث (6)كأليف كتشتد

عف زياد بشيء أذاه فقاؿ ابف عامر: لقد ىممت أف آتي بقسامة مف قريش يحمفكف أف أبا سفياف لـ ير 
يو معاكية سمية؛ فال رجع زياد إلى معاكية عف الذم حدث مف ابف عامر فرفض زياد إخباره فاصر عم

فاضرب كجو دابتو عف أقصى حتى أخبره بما حدث فقاؿ معاكية لحاجبو : إذا جاء ابف عامر 
, فقاؿ لو بف عامر, فآتى ابف عامر إلى يزيد, فشكا إليو ما حدث لو, ففعؿ ذلؾ عندما حضر ااألبكاب

ة كلـ يمقي لو معاكيأدخمو كقاؿ لو اجمس كلـ يكممو زيد : ىؿ ذكرت زيادان ؟ قاؿ: نعـ, فأخذه يزيد ك ي
اب غضبان, كقعد فقاؿ: يا ابف , فخرج معاكية كفي يده قضيب يضرب بيا األبك باالن فطاؿ الجمكس

ف عامر , أنت القائؿ في زياد ما قمت! أما كاهلل لقد عممت العرب أني كنت أعزىا في الجاىمية, كا 
                                                           

 . 94, ص6. تاريخ الطبرم ,ج 173, ص مرويات خالفة معاويةالغيث , خالد محمد : 1
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زز بو مف ذلة, كلكف عرفت حقا لو اإلسالـ لـ يزدني إال عزان, كأني لـ أتكثر بزياد مف قمة, كلـ أتع
؛ فخرج ابف  فكضعتو, فقاؿ : يا أمير المؤمنيف , نرجع إلى ما يحب زياد, قاؿ: إذا نرجع إلى ما تحب

 .(1)عامر إلى زياد فرضاه

بمػػػا يتصػػػؼ بػػػو مػػػف دىػػػاء كحنكػػػة, كبمػػػا يمتمكػػػو مػػػف كسػػػائؿ إغػػػراء بالمػػػاؿ تػػػارة كقػػػد اسػػػتطاع معاكيػػػة 
ممػػػا أدل إلػػػى اخمي بفريػػػؽ عمػػػٌي "رضػػػي اهلل عنػػػو" غمغػػػؿ فػػػي الصػػػؼ الػػػدأف يتخػػػرل تػػػارة أكبالمناصػػػب 

 إضعاؼ ىذا الفريؽ, كاستمالة الكثير مف األعياف كالكالة لصفو .

 عمػى مػػا يمتمػػؾطمػػع أفػػي إحػدل خطبػػو: أال إف بسػػران قػد  أميػػر المػؤمنيف عمػػٌي "رضػػي اهلل عنػو" يقػكؿإذ 
اجتماعيـ عمى باطميـ كتفرقكـ عف حقكـ كبطاعتيـ معاكية, كال أرل ىؤالء القكـ إال سيظيركف عميكـ ب

أميػػرىـ كمعصػػيتكـ أميػػركـ, كبػػأدائيـ األمانػػة كبخيػػانتكـ, اسػػتعممت فالنػػان فغػػؿ  كغػػدر كحمػػؿ المػػاؿ إلػػى 
عمػػى قػػدح معاكيػػة, كاسػػتعممت فالنػػان فخػػاف كغػػدر كحمػػؿ المػػاؿ إلػػى معاكيػػة, حتػػى لػػك ائتمنػػت أحػػدىـ 

 .(2)أبغضتيـ, كأبغضكني فأرحيـ مني كأرحني منيـخشيت عمى ًعالى قىًتًو, الميـ إني 

 ب؛ إذ لػـ يسػتطع أف يغػزك الشػاـ بسػبيريػد لـ يستطع أمير المػؤمنيف عمػي رضػي اهلل عنػو أف يحقػؽ مػا
في سنة ك  " مف حكلو,رضي اهلل عنو"أمير المؤمنيف عمي  الجيش, فاستشار الضعؼ الذم ألـٌ ك  ,التفكؾ

أف تككف الشاـ لمعاكية,  "رضي اهلل عنو"فؽ لمعاكية بف أبي سفياف أف يكا ماكجد نفسو إأربعيف لميجرة 
 .(3)يش كال غارة كال غزكتدخؿ أحد عمى األخر ال في عممو بالج, كال يكالعراؽ لعمٌي بف أبي طالب

, عمػػى يػػد الخػػارجي (4)عمػػي رضػػي اهلل عنػػوففػػي نفػػس العػاـ  استشػػيد يدنػػة لػػـ تسػػتمر, كيبػدك أف ىػػذه ال
كلمػا جػاء خبػر قتػؿ عمػي إلػى معاكيػة رضػي اهلل عنيمػا جعػؿ يبكػي,  ,(5)جـ المرادمعبد الرحمف بف مم

الفضػػؿ كالفقػػػو ف مػػػفقالػػت لػػو امرأتػػػو : أتبكيػػو كقػػػد قاتمتػػو؟ فقػػػاؿ : كيحػػؾ إنػػؾ ال تػػػدريف مػػا فقػػػد النػػاس 
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ككاف معاكية يكتب فيما ينزؿ بو يسأؿ لو عمػي بػف أبػي طالػب رضػي اهلل عنػو عػف ذلػؾ, فممػا  (1)كالعمـ
 .(2)و قتمو قاؿ : ذىب الفقو كالعمـ بمكت ابف أبي طالببمغ

 الخالفةعن  التنازلّي عمى بن عمدبموماسية معاوية في تشجيع الحسن : سادساً 

استشيد أمير المؤمنيف عمٌى "رضي اهلل عنو" قاـ الحسف كصمى عميو صالة الجنازة, كدفف في لٌما 
بسط يدؾ أبايعؾ ا:  حسفمقاؿ لف سف عمى الخالفةالككفة, فقاـ قيس بف سعد, ككاف أكؿ مف بايع الح

: عمى كتاب اهلل كسنة  "رضي اهلل عنو"عمى كتاب اهلل كسنة نبيو كقتاؿ الميحم يف, فقاؿ لو الحسف 
: كعف ابف سعد ,(3)مف بعده , كبايعو الناستي مف كراء كؿ شرط : فبايعو كسكتفإف ذلؾ يأ ,نبيو

بما  امارة, كبيعة أف يرضك عة, بايعيـ بيعتيف, بيعة عمى اإللمحسف لممباي أىؿ العراؽعندما حضر 
 .(4)رضي بو

حتى تقتؿ  فاستقبؿ الحسف بف عمي معاكية بجيش عظيـ, فقاؿ عمرك بف العاص: إني أرل ال تيكلي
إف قتؿ ىؤالء مف لي بأمكر الناس مف لي بنسائيـ مف لي بضيعتيـ؟ فبعث إلي  :فقاؿ معاكية  ,أقرانيا

 ,مرة, كعبد اهلل بف عامر بف كريزمف قريش مف بني عبد شمس ػ عبد الرحمف بف س الحسف برجميف
, فتقيـ معاكية لممكقؼ العسكرم بأنو ال (5)الصمحذىب إلى ىذا الرجؿ فأعرضا ا: ليـ معاكية  فقاؿ

حتى لك  حتمؿيستطيع أحد أف ينتصر كيحقؽ حسمان عسكريان إال بعد خسائر فادحة في الطرفيف, كال ي
ىك المنتصر أف, يتحمؿ مسؤكلية األرامؿ, كاأليتاـ, كقتؿ خير المسمميف, كما يترتب عمى ذلؾ كاف 

مف أصحاب  ,مف قريش يفيف جيميباة, كلذلؾ أرسؿ معاكية صحمف مفاسد كبرل لألمة اإلسالمي
, فإرساؿ معاكية الصحبيف حرصو الشديد عمى كليـ احتراـ عند الحسف ,النفكذ في المجتمع اإلسالمي

كعممو العسكرم لما ستؤكؿ إليو الحرب مف ضرر في بنياف األمة , دماء المسمميف فلصمح كحقا
فكاف اختيار معاكية لمصمح جاء بعد دراسة كتقدير لممكقؼ, كمعرفتو إلى مدل النجاحات .(6)اإلسالمية

 كالخسائر التي تيسببيا ىذه المعركة في صفو.

                                                           
 . 133, ص8, ج  البداية و النيايةابف كثير :1
 .   1138, ص 3, دار الكتب العربية , بيركت ,ج االستيعاب في معرفة الصحابةعبد البر , عمر :  2
 .  77, ص 6, ج   والمموك تاريخ األممالطبرم :  -3
 ( .   317 – 316, )ص ص 1,  تحقيؽ د. محمد السممي , ج لطبقاتابف سعد : ا4
 . 2734البخارم , كتاب الصمح رقـ 5
 . 61ـ , ص1999, دار الفرقاف , األردف , 1, ط دراسة في تاريخ الخمفاء األمويينبطاينة , محمد :  6



 
35 

, (1)كسب الجيش فزاد في عطائيـب فقاـ ,مع معاكية ف يخكض حربان ألالحسف يمتمؾ مف القكة  ككاف
األخالقية مف الناحية العسكرية ك  متمؾ شخصية قكيةفا معاكية,ضد يخكض حربان  أف وككاف بإمكان
المفكريف مف القيادة العسكريف ك بعض  , ككجكدامتالؾ عكامؿ أخرلساعده كالدينية, ك  كالسياسية

كبعد إال أف الحسف بف عمي, ادة, كحاتـ بف عدم الطائي, د بف عبقيس بف سعالصحابة بجانبو مثؿ: 
 أف رأل, فمتناحرة بيف بعضياكجد أف األمة اإلسالمية مختمفة ك ف نظر الخالفة اإلسالمية واستالم

الحسف "رضي اهلل  ماؿف, ألصكب في تمؾ الفترةالتنازؿ لمعاكية بف أبي سفياف عف الخالفة ىك األمر ا
األمة  ديكحت تـ فيو اإلصالح الذم مشركع قادفحقف الدماء, كتكحيد األمة, إلى السمـ كالصمح ل عنو"

 , كتنازؿ الحسف عف الخالفة لمعاكية "رضي اهلل عنيما"الصمح كتـ ,اإلسالمية عمى كممة كاحدة

 خمي بيف معاكية كبيف ىذا الحديثكعف الحسف أنو قاؿ :قد رأيت أف أعمد عمى المدينة فأنزليا كأ.(2)
 .(3)عطمت الفركجالفتنة, كسقطت فييا الدماء, كقطعت األرحاـ, كقطعت السبؿ, ك فقد طالت 

 لمنبػرعمى ا "صمى اهلل عميو كسمـ"البخارم مف طريؽ أبي بكرة رضي اهلل عنو قاؿ: رأيت النبي  أخرج
كالحسف بف عمي عمى جنبو كىك يقبػؿ عمػى النػاس مػرة كعميػو أخػرل كيقػكؿ: إف ابنػي ىػذا سػيد, كلعػؿ 

كبتنػػػازؿ الحسػػػف بػػػف عمػػػي رضػػػي اهلل عنػػػو  .(4)يصػػػمح بػػػو بػػػيف فئتػػػيف عظيمتػػػيف مػػػف المسػػػمميف اهلل أف
 ىػػػػػػ (41)اكتممت عكامؿ تكلي معاكية الخالفة, كتييػأت لػو جميػع أسػبابيا, فبكيػع أميػران لممػؤمنيف عػاـ 

مػػة عمػػى تحمػػؿ مسػػؤكلية األ ككػػاف يعمػػـ الحسػػف أف معاكيػػة قػػادر, (5)كسػػمي ىػػذا العػػاـ بعػػاـ الجماعػػة
 أىػالن ليػا لمػا سػمميا معاكيػة أكثر مف أربعيف ألفان بايعكه عمى المػكت, فمػك لػـ يكػفاإلسالمية, كتسميمو 

 .(6)الحسف سبط رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ" لو الخالفة

 :(7)في الصمح  اوىنا نصل إلي النتائج اليامة التي تم تحقيقي

 قيادة كاحدة . راية ك كممة ك تكحد األمة تحت .1

                                                           
 . 67ص, 1ـ , ج1959, دار المعارؼ , مصر 1, ط تاريخ العراقمي , عمي حسف : الخربكط1
 . 26, ص3ـ ,ج1985, 2,ط معجم الطبراني الكبيرالطبراني , أبي قاسـ : 2
 . 331ك ص 1, بيركت , دار صادر , ج الطبقات الكبرىالزىرم , محمد سعد : 3
 . 7139رم رقـ االبخ4

 .137, ص 3ىػ , ج1432, مؤسسة الرسالة , بيركت ,  2,طالنبالء  سير أعالمالذىبي , شمس الديف : 5
 .57ىػ , ص 1422,غراس لمنشر , الككيت ,  1, ط الناىية عن طعن أمير المؤمنين معاويةحامد , عبد العزيز احمد : 6
 .155, صمعاوية بن أبي سفيانالصالبي : 7
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 عكدة الفتكحات إلى ما كانت عميو . .2
 تفرغ الدكلة لمخكارج . .3
 .لعاصمة اإلسالمية إلى بالد الشاـانتقاؿ ا .4

تكحيد األمة تحت خالفتػو, بعػد فػتف كاف لسياسة معاكية الحكيمة الفضؿ في ضـ مصر كخراساف, ك ك 
 -ق 41كقػػد سػػمي عػػاـ ) ـ (663 –ق 655ق  حتػػى  43 – 35كاقتتػػاؿ كفرقػػة اسػػتمرت مػػف سػػنة )

 ., كقد حقؽ معاكية الكحدة دكف قتاؿ(1)ـ ( الذم تكحدت فيو األمة عاـ الجماعة  661

أف الناس كميـ آمنكف ال يؤخػذ مػنيـ أحػد مػنيـ ك تفاؽ تضمف الصمح بيف الجانبيف كيمكف القكؿ أف اال
 عمػػى تركػػز االلتفػػاؼ إلػػى الماضػػي ك  التػػي بػػو ترسػػخت مفيػػكـ عػػدـ األىميػػة فكػػاف ليػػذا االتفػػاؽ ,بيفػػكة

ـٌ التكافػؽ المبنػي عمػى االلتػزاـ كالشػرعية  كالنظر إلىفتح صفحة جديدة  ـٌ ك الحاضر كالمستقبؿ, كقد تػ تػ
 .بيف الفريقيف الصمح عمى أساس العفك المطمؽ مف كؿ ما كاف

 إلى كبار الصحابة إحسان معاوية: سابعًا 
كاضع فكاف يتفقد حاليـ, تعامؿ معاكية مع الصحابة األجالء, كأميات المؤمنيف بقمة األخالؽ, كالت

 كيقضي ديكنيـ, كما سألكه إال كأعطاىـ :

قاؿ فسعيد بف عبد العزيز , حيث قضى دينيا, كذكر اإلحسافؿ معاكية مع أـ المؤمنيف عائشة بتعام 
: قضى معاكية عف عائشة أـ المؤمنيف ثمانية عشر ألؼ دينار, كما كاف عمييا مف الديف الذم كانت 

ىشاـ بف عركة عف أبيو قاؿ : بعث معاكية إلى أـ المؤمنيف عائشة بمائة ألؼ  تعطيو لمناس. كقاؿ
ففرقتيا مف يكميا, فمـ يبؽ منيا درىـ, فقالت ليا خادمتيا : فياٌل أبقيت لنا درىمان نشترم بو لحمان 

لفعمت. كقاؿ عطاء : بعث معاكية إلى عائشة كىي بمكة بطكؽ  ذكرتنيتفطريف عميو؟ فقالت : لك 
.كقاؿ الزىرم : حدثني القاسـ بف محمد أف معاكية حيف قدـ المدينة يريد الحج (2)مائة ألؼ فقبمتو قيمتو

تشيدت  ,دخؿ عمى عائشة فكمميا خالييف لـ يشيد كالميما أحد إال ذككاف أبك عمرك مكلى عائشة
سف الخمفاء  عائشة ثـ ذكرت ما بعث اهلل بو نبيو "صمى اهلل عميو كسمـ" مف اليدل كديف الحؽ, كالذم

و عذران, فمما قضت مقالتيا ع أثرىـ, فقالت في ذلؾ فمـ تترؾ لمعاكية عمى العدؿ كاتبا نصحتبعده, ك 

                                                           
 . 152, ص 6, ج  اإلصابة في تمييز الصحابةابف حجر : 1
 . 328, ص معاوية بن أبي سفيان صحابي كبير وممك المجاىدغضباف : ال2
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قاؿ معاكية : أنت كاهلل العالمة العاممة بأمر رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ" الناصحة المشفقة البميغة 
لذم ىك لنا مصمحة, كأنت أىؿ تطاعي المكعظة, حضضت عمى الخير, كأمرت بو, كلـ تأمرينا إال با

.فمما قاـ معاكية اتكأ عمى ذككاف, كقاؿ : كاهلل ما سمعت خطيبان ليس رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ" 
 .(1)أبمغ مف عائشة

ؾ ن  يز كاف الحسف بف عمي يأتي إلي معاكية في خالفتو يزكره, فقدـ عميو ذات مرة فقاؿ لو معاكية: ألج
ككاف  ,(2)بيا أحدان بعدؾ, فأعطاه أربع مائة ألؼ فقبميا زمبيا أحدان قبمؾ كال أجما أجزت  بجائزة

معاكية رضي اهلل عنو إذا لقي الحسف بف عمي رضي اهلل عنيما قاؿ: مرحبان بابف رسكؿ اهلل كأىالن, 
 . (3)كيأمر لو بثالثمائة ألؼ

فمـ ألؼ درىـ,  مائةعطيو كجاء في ركاية أف الحسف بف عمي كاف يذىب كؿ عاـ إلى معاكية ك ي
قبؿ أف يكتب فرأل  كلـ يبعث إليو معاكية, فاراد أف يكتب لمعاكية بإرساؿ لو ماالن, فناـ عاـفي يذىب 

النبي صمى اهلل عميو كسمـ في منامو كأنو يقكؿ: يا حسف أتكتب لمخمكؽ تسألو حاجتؾ كتدع أف تسأؿ 
اؿ: قؿ الميـ إني أسألؾ مف كؿ أمر ضعفت عنو ربؾ؟ قاؿ: فما أصنع يا رسكؿ اهلل كقد كثر ديني؟ ق

قكتي كحيمتي كلـ تنتو إليو رغبتي, كلـ يخطر ببالي كلـ يبمغو أممي, كلـ يجر عمى لساني مف اليقيف 
الذم أعطيتو أحدان مف المخمكقيف األكليف كالمياجريف كاآلخريف إال أخصصتني يا أرحـ الراحميف. قاؿ 

ذ بمعاكية يسأؿ عف الحسف, كيرسؿ ء, فكنت أدعك بوالحسف: فانتبيت كقد حفظت الدعا بمائتيف , كا 
رأيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ في المناـ فقاؿ: يا حسف كيؼ كعف الحسف أنو قاؿ: . (4)ألؼ درىـ

. (5)أنت؟ فقمت: بخير يا رسكؿ اهلل كحدثتو حديثي فقاؿ: يا بيني ىكذا مف رجا الخالؽ كلـ يرج المخمكؽ
. لما قتؿ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو كجاء الحسف بف عمي رضي اهلل عنيما كركل الزىرم:..

مف  امرأةمف قريش كأمو  امرأةإلى معاكية فقاؿ لو معاكية: لك لـ يكف لؾ فضؿ عمى يزيد إال أف أمؾ 
 . (6)كمب لكاف لؾ عميو فضؿ, فكيؼ كأمؾ فاطمة بنت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

                                                           
 .  134, ص 8, ج البداية و النيايةابف كثير: 1
 . 269, ص 3, جسير أعالم النبالء الذىبي :  2
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د عف أبيو أف الحسف كالحسيف رضي اهلل عنيما كانا يقبالف جكائز معاكية رضي عف جعفر بف محمك  
, ككاف يرسؿ لمحسف كالحسيف, فقد أمر معاكية مٌرة لمحسف بف عمي بمائة ألؼ فذىب بيا (1)اهلل عنو

إليو فقاؿ لمف حكلو: مف أخذ شيئان فيك لو, كأمر لمحسيف بف عمي بمائة ألؼ فذىب بيا إليو كعنده 
 .(2)فقسميا عمييـ عشرة آالؼ, عشرة آالؼعشرة 

كىذا عبداهلل ابف عباس كاف معاكية يحترمو كيقدره ككاف يأتي معاكية, فيكرمو كيقٌربو كيحترمو 
كيعٌظمو, ككاف يمقي عميو المسائؿ المعضمة فيجيب عنيا سريعان, فكاف معاكية يقكؿ: ما رأيت أحدان 

لحسف بف عمي اتفؽ ككف ابف عباس عند معاكية فعٌزاه فيو أحضر جكابان منو. كلما جاء الكتاب بمكت ا
 .(3)بأحسف تعزية, كرٌد عميو ابف عباس رٌدان حسنان 

يعطيو خشيتو مف ابف الزبير, لقد كاف  دعبداهلل بف الزبير, شأف آخر, فمـ يكف معاكية يخشى مف أحكل
زبير عمى معاكية بف ال هللعبدااؿ : كفد الحسف ك فقد ركل األصمعي ق .كيمنعو, ككاف يدنيو كيرىبو
رسكؿ اهلل كأمر لو بثالثمائة ألؼ, كقاؿ البف الزبير مرحبان كأىالن بابف عمة  فقاؿ : مرحبان كأىالن بابف

رسكؿ اهلل ك أمر لو بمائة ألؼ . كبعث معاكية إلى عبداهلل بف الزبير بمائة ألؼ فقاؿ لمرسكؿ : لـ 
ا عنده كلـ يعط منيا حد شيئان فقاؿ معاكية : إنو لخب جئت بالنيار؟ ىال جئت بيا بالميؿ؟ ثـ حبسي

 . (4)ضب, كأنؾ بو قد رفع ذنبو, كقع حبمو

عندما انتيت الفتنة كدخؿ الناس في الجماعة. كاف معاكية يدرؾ قدر األحنؼ األحنؼ بف قيس  اكىذ
ال يترؾ بف قيس, كيعرؼ مف كراءه مف قكمو. فكاف يكرمو أيما إكراـ, كيستشيره في المعضالت. ك 

مسامرتو إف كجد سبيالن إلى ذلؾ. كقدـ األحنؼ بف قيس كمحمد بف األشعث بباب معاكية فأذف 
مشيتو حتى تقدـ األحنؼ كدخؿ قبمو. فمما رآه معاكية غمو لألحنؼ, ثـ أذف البف األشعث, فأسرع في 

نا كما نمي  إليو كقاؿ : كاهلل إني ما أذنت لو قبمؾ, كأنا أريد أف تدخؿذلؾ كأحنفو, فالتفت  قبمو, كا 
 . (5) أمكركـ نمي آدابكـ
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قد كانت سياسة معاكية في اإلحساف إلى كبار الصحابة تيدؼ إلى صرؼ قمكبيـ عف الخالفة, ك 
زالة أطماعيـ فييا.   كا 

 يانفمعاوية بن أبي سم حمتواضع و  :ثامناً 
ف في الناس مف ىك فقد كاف في خطبو العامة يعترؼ بأ ,التكاضع منيااتصؼ معاكية بصفات كريمة 

خير منو كأفضؿ, ككاف ذلؾ بعد أف تكلى أمر المسمميف, كاجتمع عميو الناس, فأصبح األمير الذم ال 
ف منكـ لمف ىك خير مني, عبد اهلل بف عمر,  ينازع, خطب مرة فقاؿ : أييا الناس ما أنا بخيركـ, كا 

عكـ كالية, كأنكاكـ في عدككـ, كعبد اهلل بف عمرك, كغيرىما مف األفاضؿ, كلكف عسى أف أككف أنف
 . (1)كأدرككـ حمبا

مظاىر الطاعة في الكاليات اإلسالمية كميا, فيك يعرؼ القمكب  لـ تكف تغرهأف معاكية ىنا نرل ك 
قدرتو عمى جذب الرعية  يبيفىذا ك التي تحمؿ الحقد عميو, فتعامؿ معيا بحكمة ليخمع ىذا الحقد, 

ال انتفضت اكحي   ألمة عميو, كلقد مثؿ لنا معاكية "رضي اهلل عنو" سياستو الفذةسف التعامؿ معيـ, كا 
 كجميكر األمة مف خالؿ لقائو مع عائشة بنت عثماف بف عفاف" رضي اهلل ,مع خصكموكالحكيمة 
 . (2)عنيما" 

الحسيف كرجاؿ مف جتماع الناس عميو. فمقيو الحسف ك ا دأكؿ حجة حجيا بع في دينةمالمعاكية قدـ 
ى دار عثماف بف عفاف. فمما دنا إلى باب الدار صاحت عائشة بنت عثماف كندبت قريش, فتكجو إل

أباىا. فقاؿ معاكية لمف معو: انصرفكا إلى منازلكـ فإف لي حاجة في ىذه الدار, فانصرفكا كدخؿ 
مسكف عائشة بنت عثماف, كأمرىا بالكؼ كقاؿ ليا: يا ابنة أخي إف الناس أعطكنا سمطاننا فأظيرنا 

كأظيركا لنا طاعة تحتيا حقد, فبعناىـ ىذا بيذا, كباعكنا ىذا بيذا, فإف  ,تحتو غضب ليـ حممان 
أعطيناىـ غير ما اشتركا منا شحكا عمينا بحقنا كغمطناىـ حقيـ, ثـ ال ندرم أتككف لنا الدائرة أـ 

ـ أف تككني أمة مف إماء المسمميف, كنع عمينا؟ كأف تككني ابنة عثماف أمير المؤمنيف أحب إلىٌ 
 . (3)الخمؼ أنا لؾ بعد أبيؾ 
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عنػدما خاطبػو بكتػاب شػديد الميجػة,  ثابت بف قيس بف الخطيـ,  بف أبي سفياف مع تعامؿ معاكية كلقد
فكػاف رد  شديد النفس, ككاف لو بالء مع عمي بف أبي طالػب أنو ك العنؼ, حيث كاف ييعرؼ عف ثابت

إلػى منزلػو فكجػد  ذاىبػان  ثابػت بػف قػيسـ كػاف يػك  كذلػؾ فػي ,معاكية إليو أنو أعطاه ما طمػب فػي الكتػاب
فقاؿ  أكؿ ما استخمؼ, إلى معاكية في حقكقيـ ااألنصار مجتمعة في مسجد بني ظفر يريدكف أف يكتبك 

فقػػالكا : نريػػد أف نكتػػب إلػػى معاكيػػة. فقػػاؿ مػػا تصػػنعكف أف يكتػػب اليػػو جماعػػة؟ ! يكتػػب إليػػو  : مػػا ىػػذا
خير مف أف تقع بكـ جميعان كتقع أسماؤكـ عنده فقالكا : فمف رجؿ منا فإف كانت كائنة برجؿ منكـ فيك 

ذلؾ الذم يبػذؿ نفسػو لنػا؟ قػاؿ : أنػا. قػالكا : فشػأنؾ, فكتػب إليػو كبػدأ بنفسػو فػذكر أشػياء منيػا : نصػرة 
النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ كغيػػر ذلػػؾ. كقػػاؿ : حبسػػت حقكقنػػا كاعتػػديت عمينػػا كظممتنػػا, كمالنػػا إليػػؾ 

إلى يزيد فقرأه ثـ قاؿ لو , فمما قدـ كتابو إلى معاكية دفعو "صمى اهلل عميو كسمـ"منبي صرتنا لذنب إال ني 
أىػؿ الشػاـ فاستشػارىـ, فقػالكا : تبعػث مستشػاريو مػف , فقاؿ : تبعث فتصمبو عمى بابو, فدعا ؾرأي: ما 

دكـ غيػر إليو حتى تقدـ بو ىينػا كتقفػو لشػيعتؾ كألشػراؼ النػاس حتػى يػركه, ثػـ تصػمبو. فقػاؿ : ىػؿ عنػ
كقػد عممػت أنيػا  "صمى اهلل عميو كسمـ"ىذا؟ قالكا : ال, فكتب إليو : قد فيمت كتابؾ, كما ذكرت النبي 

كانت ضجرة لشغمي كما كنت فيػو مػف الفتنػة التػي شػيرت فييػا نفسػؾ فػأنظرني ثالثػان, فقػدـ كتابػو عمػى 
بر فيو مكقؼ كبير ألمير المؤمنيف . فيذا الخ(1)ثابت فقرأه عمى قكمو, كصب حيـ العطاء في اليكـ الرابع

لشػػاـ لػػـ معاكيػػة رضػػي اهلل عنػػو فػػي الحكمػػة كالسياسػػة, فيػػك بعػػد أف استشػػار ابنػػو يزيػػد بعػػض كجيػػاء ا
رساؿ اإلحساف إلييـ, ك  عمى أخذ الناس بالشدة كالعنؼ, بؿ سارع إلى ؤيدىـ يعجبو رأييـ كلـ ي عطاء الا 

, كبيػػذا (2)إليػػوالمرسػػؿ  كتػػابالشػػدة الميجػػة فػػي  ـ, كلػػـ يؤاخػػذ ثابػػت بػػف قػػيس رضػػي اهلل عنػػو عمػػىليػػ
التصرؼ الحكيـ كالسياسة الرشيدة لػـ يخسػر شػيئان بػؿ كسػب رضػى األنصػار عنػو كرضػى غيػرىـ ممػف 

عميػو األنصػار, كلناصػرىـ طكائػؼ  لثار الذيف أشاركا بقتمويطمع عمى خبره معيـ, كلك أنو أخذ بمشكرة 
 ـ.مف المسمميف لشيرتيـ كمكانتيـ في اإلسال

, فقد استطاع إلي قناعات إيجابية غضب المخالفيف كتحكيؿ قناعاتيـ يؼفتخكفي فف اإلقناع كمحاكلة 
أف يقنع المسكر بف مخرمة رضي اهلل عنو بتقبؿ سياستو التي  "رضي اهلل عنو"أمير المؤمنيف معاكية 

سكر أنو ما بيف معاكية لمكذلؾ عند يسير عمييا, كعاد مادحان داعيان لو بعدما كاف منتقدان مياجما لو,
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كفي ىذا الخبر لفتة  , كأنو يختار ما ىك عمى ديف اإلسالـ  إذا كاف بيف أمريف,يخاؼ أف يقع بالذنب
يز بيف الخطأ كالذنب كيم تربكية مف معاكية حيث أباف مف العدؿ في الحكـ عمى المسمـ أف ينظر

 .(1)يحكـ عمى المسمـ  جكانب قبؿ أف, ثـ يكازف بيف الاألعماؿ الصالحةكالحسنات ك 

أماـ  , كما أنو كاف حريصان عمى الكفاءات, ككاف قادران عمى سد الطريؽمعرفة بالرجاؿ ككانت لمعاكية
لكبيرة كاف ال المتسمقيف كالمنافقيف الذيف أرادكا أف يككف ليـ صكلة في سمطانو حتى الشخصيات ا

 .(2)لة إذا كانت تمس المبدأ كالعقيدةالز يغفر ليا اليفكة, ك 

: ال أضع سكطي حيث يكفيني لساني, كال أضع سيفي حيث يكفيني سكطي, فإذا لـ أجد معاكية  فقاؿ
. كفي ركاية أخرل : إني ال أضع سيفي حيث يكفيني سكطي, (3)مف السيؼ بدان ركبتو, إم استعممتو

قيؿ : ككيؼ بيف الناس شعرة, ما انقطعت أبدان . حيث يكفيني لساني, كلك أف بيني ك كال أضع سكطي 
ذا أرخكىا مددتيا قاؿ : كنت إذا مدكىا أرخيتيا, ك  ذلؾ ؟ ير في معاكية : "هلل كقاؿ عبداهلل بف الزب(4)ا 

ف كنا لنخدعو, إف كنا لنفرقو در ابف ىند ابف , كما كما الميث عمى براثنو بأجرأ منو, فيتفارؽ لنا, كا 
تعنا بو ما داـ في ىذا الجبؿ أنا م , كاهلل لكددتليمة مف أىؿ األرض بأدىى منو, فيتخادع لنا

 .(5)حجر"

 جيد فكاف تكاله الذم الكبير المنصب في لمنجاح أىمتو كقد كثيرة, صفاتلو  كانتكنرل أف معاكية 
 في كيشتد الحمـ مكضع في يحمـ ,بميغان  فصيحان  حكيما, عاقالن  .الدنيا ألمكر التدبير حسف السياسة
 .  األخرل المدف مع دبمكماسية عالقات إقامة عمى قادر اغمب عميو الحمـ أف إال الشدة مكضع
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 المطمب الثاني

 الفرقمعاوية بن أبي سفيان باألحزاب و  عالقة

 مية وأتباعيم في الجزيرة العربية والشامأُ  عالقة معاوية ببنيأواًل :
أر مف قتمة كىـ الذيف كانكا ينادكف بأخذ الث, (1)أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ ينتسب األمكيكف إلى

عثمػاف اثنتػي عشػرة سػنة أميػران  كلػيٌ "قػاؿ الزىػرم:  ,خميفة المسمميف عثمػاف بػف عفػاف "رضػي اهلل عنػو"
ٌنػػػو ألحػػػبُّ إلػػػى قػػػريش مػػػف عمػػػر بػػػف  لممػػػؤمنيف, أٌكؿ سػػػٌت سػػػنيف منيػػػا لػػػـ يػػػنقـ النػػػاس عميػػػو شػػػيئان, كا 

مى  ـٌ حػدثت الفتنػة بعػد ذلػؾ, الخطاب, ألٌف عمر كاف شديدان عمييـ, أٌما عثماف, فقد الف ليـ, كىكىصى يـ, ث
كقد سٌمى المؤر خكف المسممكف األحػداث فػي الن صػؼ الثػاني مػف كاليػة عثمػاف )الفتنػة(, التػي أد ت إلػى 

ال ك , مت فقػيف, بػف الخطػاب رالمسممكف في خالفػة أبػي بكػر, كعمػ, ككاف (2)بف عفاف "استشياد عثماف 
أمػػكر, أكجبػػت نكعػػان مػػف التفػػرؽ, كقػػاـ قػػكـ مػػف أىػػؿ  تنػػازع بيػػنيـ, ثػػـ حػػدثت فػػي أكاخػػر خالفػػة عثمػػاف

ثػػـ اجتمعػػكا بعػػد أف تنػػازؿ الحسػػف بػػف .(3)استشػػيادهف, فتفػػرؽ المسػػممكف بعػػد الفتنػػة, كالظمػػـ فقتمػػكا عثمػػا
سػػمي ك , ق(41ربيػػع األكؿ  25فػػي ) تمػػت لػػو البيعػػةف الخالفػػة, ك "رضػػي اهلل عنيمػػا" لمعاكيػػة عػػ عمػػي

خطب معاكية مرة فػي أىػؿ الحجػاز بعػد تكليػو ك  ,ميف عمى إماـمسمالجماعة الجتماع العاـ عاـ ذلؾ ال
كقػادة معاكيػة بػف أبػي سػفياف "رضػي , (4)الخالفة فاعتذر عف عدـ سمككو طريقة الخمفاء الراشديف قبمػو

كحػػػدتيـ بعػػػد خػػػالؼ اسػػػتمر خمػػػس اهلل عنػػػو" الدكلػػػة اإلسػػػالمية األمكيػػػة , حيػػػث عػػػاد المسػػػممكف إلػػػى 
 .( 5)سنكات
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 ىاشم معاوية ببني عالقةثانيًا: 
ينتسب األمكيكف إلى أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ, كفي عبد مناؼ يمتقي بنك أمية مع بني 

 , يناىضيـ فيو أحد مف بطكف قريشىاشـ, ككاف بنك عبد مناؼ يتمتعكف بمركز الزعامة في مكة, ال
 .(1)كجميع قريش تعرؼ ذلؾ كتسمـ ليـ الرياسة عمييا

مع يتصؿ بو  فياف حكمتو في التعامؿ مع بني ىاشـ, كأف يحفظ النسب الذمبي سكاف لمعاكية بف أ
فقد خطب مرة في أىؿ الحجاز بعد تكليو الخالفة فاعتذر عف  ىاشـ "الطالبيف" في عبد مناؼ. يبن

عدـ سمككو طريقة الخمفاء الراشديف قبمو, فقاؿ: كأيف مثؿ ىؤالء؟ كمف يقدر عمى أعماليـ؟ ىييات أف 
أحد مف بعدىـ؟ رحمة اهلل كرضكاف اهلل عمييـ, غير أني سمكت بيا طريقان لي فيو منفعة, يدرؾ فضميـ 

كلكـ فيو مثؿ ذلؾ, كلكـ فيو مؤاكمة حسنة, كمشاربة جميمة, ما استقامت السيرة كحسنت الطاعة: فإف 
قد لـ تجدكني خيركـ فأنا خير لكـ, كاهلل ال أحمؿ السيؼ عمى مف ال سيؼ معو, كميما تقدـ مما 

ف لـ تجدكني ياكـ كالفتنة فال أقكـ بحقكـ كمو فارضكا مني بعضو عممتمكه فقد جعمتو دبر أذني, كا  . كا 
, كلعؿ أشراؼ (2)تيمكا بيا فإنيا تفسد المعيشة كتكدر النعمة, كتكرث االستئصاؿ, استغفر اهلل لي كلكـ

القيادات الشعبية التي تمثؿ بني ىاشـ كانكا أكثر قيادات األمة يمتمككف الماؿ, كىـ في عرؼ الناس 
جماىير األمة, كتمجأ األمة إلييـ أكثر مما تمجأ إلى الكالة كاألمراء, كىذه القيادات لـ تشارؾ في الحكـ 

 .(3)كلـ تكف ليا رغبة في ذلؾ

فكاف معاكية "رضي اهلل عنو", ييتـ بغزك القمكب كاإلحساف إلييا, مع الكعي كالحذر الشديديف أف ال 
مف حسف نيتو الزائدة, لقد كاف يبذؿ الماؿ بال حساب لكبار الشخصيات القيادية مف بنك ينقض عميو 

ىاشـ في المجتمع كيعتبر أف عمييا مسؤكليات ضخمة تجاه أبناء األمة, فال بد أف تككف تمتؾ الماؿ 
 . (4)لتمبي الحاجة, كتحٌؿ المعضمة

, ى الرعيةبغزك القمكب كاإلحساف إل فيتـ فخميفة المسمميمعاكية صار التي بمثؿ ىذه السيرة نرل أف ك 
 .بالخالفةمف يعتقد أنو أكلى  تبعو أبناء المياجريف كاألنصار, ككؿف
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 الخوارجمعاوية و  ثالثًا :
 ,لقد ظيرت الخكارج بعد االتفاؽ بيف معاكية كعمي "رضي اهلل عنيما" عمى التحكيـ لكتاب اهلل كسنتو

 مكقعةأبي طالب رضي اهلل عنو كحضركا أنصار عمي بف ككانكا قبميا مف أشد  في معركة صفيف,
إقناعيـ "رضي اهلل عنو"  بعدىا, كرفضكا التحكيـ, كحاكؿ عميٌ  نوالجمؿ كصفيف, كلكنيـ أنشقكا ع

في الفساد , حتى عاثكا طرفيـكتكردىـ إلى الجماعة كلكنيـ تشبثكا بمكقفيـ, كبالغكا في شقاقيـ 
ألنيـ قالكا: ال حكـ إال ,(1)عمى معظميـ في معركة النيركاف يض, مما جعؿ عميان يقاتميـ كيقاألرض

كاف يطمؽ عمييـ أيضان الحركرية, نسبة إلى قرية حركراء التي انحازكا إلييا بظاىر الككفة ألكؿ ك  ,هلل
كجيـ ىك قبكؿ عمٌي "رضي اهلل عنو" التحكيـ بينو كبيف معاكية كاف سبب خر ك  ,خركجيـ عمى عمي
فقد اعترفكا بخالفة عمي مف بدايتيا إلى أف قبؿ التحكيـ, كبعد قبكلو التحكيـ لـ  . (2)رضي اهلل عنيما

, كما كفركا عائشة (4)ككفركىـ , ككذلؾ لـ يعترفكا بخالفة معاكية كبني أمية(3)يعترفكا بخالفتو بؿ كفركه
أييـ كطمحة كالزبير كعمرك بف العاص كأبا مكسى األشعرم. كعمى الجممة كفركا كؿ مف لـ ير ر 

اعتبركا كؿ مف ك  .(5)ار كفر, كأباحكا أمكاليـ كدماءىـكيذىب مذىبيـ مف المسمميف, كاعتبركا دارىـ د
يستحمكف دمائيـ, كلقد تميزكا بالتفاني في سبيؿ ما يعتقدكف, كالشدة عمى خالفيـ مارقيف مف الديف, ك 

ؿ عمى بف أبي طالب "رضى كا إال في قتجح, لكنيـ لـ ينعمى قتميـ أجمعيفا عزمك يقاتمكف, كقد مف 
 .(7)يحمدكف اهلل عمى قتمو كافأخذ, (6)"اهلل عنو

كمف  خالفتو,مكقفيا مف تاـ بحقيقة المعارضة الخارجٌية ك كاف معاكية رضي اهلل عنو عمى كعي 
تكليو الخالفة أف يتصدل ليـ  الخكارج إلى صٌفو كقٌرر منذ ضـشخصو بالٌذات, كلذلؾ لـ يعمؿ عمى 

في أف  ككاف يرل .(8)في الدكلة اإلسالمية  اتاختالف , حتي ال يحدثكجكدىـ ىقضي عم, كأف يبالقكة
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ضعافو, دكف أف يككف ليـ أمؿ في القضاء  سمكؾ الخكارج يستيدؼ إزعاج نظاـ حكـ بني أمية كا 
 .(1)عميو

ت , فقالالحسف مف الككفة حتى نزؿ النخيمة, قاؿ عكانة : قدـ معاكية قبؿ أف يبرح كفي ذكر خبرىـ
شجعى : قد جاء اآلف ما ال شؾ فيو, التي كانت اعتزلت بشيرزكر مع فركة بف نكفؿ األ الحركرية

, فأرسؿ إلييـ معاكية خيالن ـ فركة بف نكفؿ حتى دخمكا الككفةعمييفسيركا إلى معاكية فجاىدكه. فأقبمكا ك 
كاهلل عندم حتى تكفكا , فقاؿ معاكية ألىؿ الككفة : ال أماف لكـ مف خيؿ الشاـ, فكشفكا أىؿ الشاـ

عدكنا  بكائقكـ ؛ فخرج أىؿ الككفة إلى الخكارج فقاتمكىـ , فقالت ليـ الخكارج : كيمكـ ! أليس معاكية
ف أصابنا كنـ قد كفيتمكنا, ك كعدككـ ! دعكنا حت نقاتمو ف أصبناه كنا قد كفيناكـ عدككـ, كا  , قالكا ال ا 

. كاف (2), ىـ كانكا أعمـ بكـ يا أىؿ الككفةكافمف أىؿ النير  كاهلل حتى نقاتمكـ ؛فقالكا : رحـ اهلل إخكاننا
حماسان في محاربة الخكارج, لكجكد رغبة ممٌحة في إنياء  أبدل العديد منيـ بأفلمككفييف الفضؿ 

فيذه قد ساىمت بدكرىا في دفع الككفييف إلى مساعدة  ,كاالنقسامات كالعكدة إلى الكحدة الحركب
سيفقد كف مع الحكـ الجديد امتيازاتيـ ك الء الخارجيف, رغـ يقينيـ أن يـ سيفقدمعاكية في القضاء عمى ىؤ 

مقؼ المغيرة بف شعبة في كاف "رضي اهلل عنو" ك  مصرىـ المكانة التي كاف يتمتع بيا في خالفة عمي
محاربة الخارجيف عمى السمطة بالشرطة كالجيش, كلـ يقتصر استعماؿ القكة عمى الثائريف بؿ شمؿ 

ذيف بمغو أنيـ ينككف الخركج مثؿ معيف بف عبد الرحمف المحاربي كحياف بف ظبياف الٌسممي حتى ال
ا أف كالة معاكية كانكا متمسكيف في قرار القضاء عمى أم تحرؾ لمخكارج في داخؿ نكغيرىما, كيبف ى

و عنيـ مف نزؿ عقكباتو بيـ تبعان لما يصمأتجسس عمييـ ك القاـ المغيرة بمراقبة تحركاتيـ, ك الدكلة, ف
كدؿ عمى ذلؾ محاربتو لمذيف يحاكلكف الخركج داخؿ مصر. كقاـ باستعماؿ أنصار عمي  ,أخبار

رضي اهلل عنو ضد الخكارج ليستفيد مف العداكة التي كانت بينيـ كلقد استفادت الدكلة, فحاصر المغيرة 
يكمؼ الدكلة خسارة  بأعمالو الفكر الخارجي في الككفة, كأسكت المعارضيف المكجكديف فييا دكف أف

 .(3)تيذكر

أقحـ زياد بأعمالو العنؼ في سياسػة إذ كمع تكلي زياد البصرة تصاعدت عمميات القمع ضد الخكارج, 
الدكلة كجعمو إحدل ركائزىا, كاعتبر أف مصمحتيا تقتضي استعمالو ضٌد كؿ الذيف يرفضكف الخضػكع 
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ي الشػػػكارع ك عمػػػى أبػػػكاب بيػػػكتيـ ليرعػػػب . فكػػػاف يقتػػػؿ الخػػػارجيف ك يمثػػػؿ بيػػػـ فيصػػػمبيـ فػػػ(1)لسػػػمطتيا
البػػػاقيف ك يمػػػنعيـ مػػػف محاربػػػة الدكلػػػة , كيمػػػزميـ اليػػػدكء, كلػػػـ تكػػػف العقكبػػػات المسػػػمطة عمػػػى الخػػػكارج 
مقتصرة عمى القتؿ كالتمثيؿ كالتسيير كاإلقامة الجبريػة, بػؿ شػممت كػذلؾ العطػاء, كقػد تجػاكز زيػاد فػي 

 .(2)طب أسماء الخكارج مف سجالت الديكافىذا المجاؿ مف سبقو مف الحٌكاـ, إذ قاـ بش

أٌدت سياسػة زيػػاد القكيػة إلػػى إخمػػاد تحٌركػات الخػػكارج, كفرضػػت ىيبػة الدكلػػة عمػػى الجميػع, كلػػئف نجػػح 
زيػػاد فػػي إخمػػاد تحٌركػػات المعارضػػيف كزرع الٌرعػػب فػػي نفػػكس بقيػػة سػػكاف العػػراؽ كتحػػكيميـ مػػف مقاتمػػة 

 .(3)ة كميان ألجيزة الٌدكلةيتمتعكف بقدر كبير مف الحرية إلى رعية خاضع

الدكلػػة, فتعامػػؿ  داخػػؿ شػػدة عمػػى مػػف يثيػػر الفػػتف فػػيكػػاف البػػد مػػف اتبػػاع منيجيػػة أنػػو كيمكػػف القػػكؿ 
سػالمية مػف الخػكارج بصػرامة معاكية ككاليو زياد بف أبيو مع مف يعمؿ عمى اشعاؿ الفتف في الدكلػة اإل

دكلتػو  مقػدراتقائػد الػذم يحػافظ عمػى كقكة, كتصدل ليـ بشػدة حتػى قضػى عمػييـ, كىػذه مػف سػمات ال
إلػػى اقتتػػاؿ داخمػػي يمػػزؽ الصػػؼ الػػداخمي لمدكلػػة, فػػالقكة التػػي اسػػتخدميا فػػي  االنجػػراؼمػػف الكقػػكع أك 

رساؿ رسالة قكية الميجة إلى كؿ مف تسكؿ مكاجية الخكارج  ساعدتو عمى نشر االستقرار في الدكلة, كا 
 لو نفسو العبث في أمف الدكلة اإلسالمية.

 حث الثالثالمب

 مية في عيد معاوية بن أبي سفياننيضة الدولة اإلسال
 ,ليذه الدكلة قكيةبنات الكالمٌ  ,األسسك  ,الجذكر األكلى لمدكلة اإلسالمية معاكية "رضي اهلل عنو" كضع

إنشاء قاـ بتككيف نظاـ إدارم جديد لـ تعرفو الدكلة اإلسالمية مف قبؿ, فقاـ ب حيث ,ان ناجح ان فكاف إداري
, بشكؿ منتظـ تساعده في التحكـ بالدكلة, كتجعمو ييتابع كؿ أطراؼ الدكلة اإلسالمية سات إداريةمؤس

ـ كضع الركائز اإلدارية يت ف قكة تماسؾ النظاـ اإلدارم أمر ضركرم لمدكلة, فمف خاللوكال شؾ أ
 في يساعديا, ك كما تحتاجو لبنائيا كتقكيت ,االطالع عمى كؿ ما تمتمكو الدكلة, كيستطيع لنظاـ الحكـ

 كتكفير ما تحتاجو الرعية, ,بالدكلة كالنيكض لالرتقاءتكحيد الصؼ الداخمي تقكية ك , ك ياتماسك
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دفعيا عمى إطالؽ الفتكحات, كالكقكؼ ضد أعدائيا, قد , ك كاحدةكتجميعيا عمى كممة كقيادة 
 .التيديدات الداخمية كالخارجية ك 

ول اإلسالمية عمى النجاح في إدارة الد سفيان معاوية بن أبي التي ساعدت  أىم الجوانبفمف 
 :وقيادتيا إلى بر األمان

 الشورىأواًل  : 
 شكؿ كانت قيادة تأخذبؿ ردية أم تعتمد عمى الخميفة, قيادة معاكية لمدكلة اإلسالمية لـ تكف قيادة ف

أم كالخبرة في مرجاؿ مف أىؿ الر ل مشاركةىناؾ  ففكاة في الحكـ كاإلدارة في األغمب, نظاـ الالمركزي
الحرية في  لكؿ كاؿو  يعطي ,أعباء الدكلة في السمـ كالحرب القادريف عمى تحمؿك  ,حمؿ المسئكلية

كجكد اإلسالـ في كعمؿ , ه ككاليتو بما ال يتخالؼ مع السياسة العامة لمدكلةطبيؽ سياساتو في مركز ت
عمى التقميؿ مف  عمؿشكرل, كما عمى إعماؿ مبدأ ال كنظاـ حكـ ,سمكؾكلمجتمع كالدكلة حياة الفرد كا

دارةقيادة ك  تجاه العاـ الثابت فياال لبيافية كمساكئيا, كتعزز مظير الشكرل مظير القيادة الفرد  ا 
 .(1)مصمحةالالدكلة لما فيو كتصريؼ األمكر كرعاية  الدكلة, ككضع سياساتيا,

ال يصدر كاف لذلؾ  مف الشكرلدما تكلى معاكية بف أبي سفياف الخالفة, كاف يعمـ ما ىي الفائدة نعك 
, القكـ كأىؿ العمـكاف يشاكر ذكم الرأم مف الكالة ككجكه الناس كأشراؼ ك  مشكرة,ال إال بعداألكامر 

 ايأخذ برأييم عمرك بف العاص, كالمغيرة بف شعبة, ككاف "رضي اهلل عنو"مستشارم معاكية أىـ  مفك 
عمى  في حكموكاف يعتمد ك  ,اؿ رعيتو كشئكنيـأحك ب معاكية ىتـا, ك (2)في األمكر التي كانت تأتيو

لـ يكف متمركزان في شخص  بسمطانو, كالحكـ قكاىـثقتو, ك  منحيـف, ب قادريمستشاريف أكفاء ككتٌا
كيطمؽ  الدكلة, قطارأ إلىيرسؿ كالتو يك فكؿ أمر, عمى كاسعة كال يستطيع أف يطمع دكلتو , فالخميفة

ككثؽ  لي إال مف يثؽ بو, كال يعطي السمطاف إال لمف ال يخشاه, كىك ال يك إدارة شئكنيا يليـ اليد ف
 .(3)بو
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 بالرعية االىتمامو  حرية التعبير: ثانيًا 

 حرية الرعية بالتعبير :
عف  كالسماح ليـ بالتعبيرالرعية, كذلؾ بتكفير احتياجاتيـ,  كسبلنجاح أم نظاـ حكـ البد مف 

يفرؽ  ة لو تجارب مع المعارضيف لو فكاف, كمعاكيآرائيـ, كىك أىـ الحقكؽ التي يجب تكفيرىا ليـ
كاف ذلؾ  المسمحة فيك يطمؽ حرية الكالـ كالتعبير عف الرأم ماالمعارضة بيف المعارضة السممية ك 

, أما إذا انقمب األمر إلى حمؿ السالح في عدـ تجاكز النظاـ العاـ ك االعتداء عمى حقكؽ األخريف
فقد ركم عف  ذه الثكرات كما فعؿ مع الخكارج .مف مكاجية ى فإنو ال يجد مفران  كاستخداـ القكة,

. كقاؿ عاممو عمى (1)مكنامعاكية أنو قاؿ: إني ال أحكؿ بيف الناس كألسنتيـ ما لـ يحكلكا بيننا كبيف مي 
العراؽ زياد بف أبيو في خطبتو ألىؿ البصرة: إني لك عممت أف أحدكـ قد قتمو السؿ  مف بغضي لـ 

كلـ أىتؾ لو ستران, حتى يبدم لي صفحتو, فإذا فعؿ لـ أناظره, كيقكؿ عف أحد  أكشؼ لو قناعان 
 .(2)معارضيو: لك عممت أف مخ ساقو قد ساؿ مف بغضي ما ىجتو حتى يخرج عمي

حرية التعبير, كحؽ المعارضة  الحرية التي أطمقيا معاكية لمرعية, كأىميا تدؿ عمى المكاقؼ كىذه
, كيقـك ككيؼ كاف يستقبؿ تمؾ االنتقادات ,لنيي عف المنكر لمعاكيةالسممية, كاألمر بالمعركؼ كا

 . بإصالح مف حالو أك مف الكالة الميخطئيف

 :و الحمم عمييم  طعام الحجاج والصائمينوا   االىتمام بحوائج الناس
يخاؼ " رضي اهلل عنو"كاف , فحاجاتيـاالىتماـ بتمبية  اىتـ معاكية بف أبي سفياف بأمر المسمميف, ك

, فمما سمع حديث النبي اإلثـ عندما يمنع حاجبو الناس بالدخكؿ عميو حرصان عمى أمنوأف يقع في 
: مف كاله اهلل شيئان مف أمر المسمميف فاحتجب دكف حاجتيـ كخمتيـ كفقرىـ " صمى اهلل عميو كسمـ"

كي ال يغيب , بكضع رجؿ يبمغو عف حكائج الناس معاكية  "فقاـ احتجب اهلل دكف حاجتو كخمتو كفقره
 بريدأف يرسؿ ال مدينة إذا أرادال , ككاف عاممو عمى(3)فيقكـ بتكفيرىا حسب استطاعتو عنو شيء منيا

 . (4)يكتب إلى أمير المؤمنيففمإلى معاكية أمر مناديو فنادل: مف لو حاجة, 
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ييعد ك , ناسال لمفقراء مف خاصة لتقديـ الطعاـ كىي دار المراجؿ بمكة, "رضي اهلل عنو"معاكية  أقاـك 
لخدمة  كظؼ رجالن , ك الصائميف مف الفقراء في شير رمضاف المبارؾفييا طعاـ الحجاج ك  أيضان 

 .(1)المسمميف عمى مدار الساعة, كجعميا كقفان في سبيؿ اهلل 

تبر معاكية مف فقد اعي أكيد كالء األعكاف كتأليؼ القمكب, استخداـ الماؿ في تكاف معاكية معطاء فك 
و ككاف إذا بمغو عف رجؿ ما يكرى بالماؿ, لعرب ألنو استماؿ القمكب بالبذؿ كالعطاءاأكـر ك أجكد 
 .(2)أسكتو بالماؿ

, كظيرت الحاؿك  المكقؼ حسب التكسط بيف الشدة كالميف سياسة مف حمـ معاكية عمى الرعية إتباعك 
د بف أبيو في ذلؾ كتب معاكية إلى زياف ىذه السياسة بشكؿ كاضح بعد تكطيد دعائـ الدكلة اإلسالمية,

: إنو ال يصمح أف أسكس كتسكس الناس بسياسة كاحدة إنا إف نشتد جميعان نيمؾ الناس لو كقاؿ
ف نمف جميعان نبطرىـ, كلكف تميف كأشتد كتشتد كأليف رضي اهلل "نسب إلى معاكية  , كلقد(3)كنحرجيـ, كا 

ث يكفيني سكطي, فإذا لـ : ال أضع سكطي حيث يكفيني لساني, كال أضع سيفي حيأنو قاؿ  " عنو
, كقكلو المشيكر: لك كاف بيني كبيف الناس شعرة ما (4)أجد مف السيؼ بدان ركبتو, إم استعممتو

ف خمكىا جبذتيا جذبكىاانقطعت, إف  مدل الحكمة التي كاف معاكية لىذا بياف كفي  .(5)أرسمتيا, كا 
, كبذؿ إلى أىميا رد المظالـك  ستقرارتكطيد األمف, كاال عمى كما حرص معاكيةيتعامؿ بيا مع الرعية 

 .لمدكلة اإلسالميةالماؿ في المصمحة العامة 

 اختيار عاصمة الدولة اإلسالمية :ثالثًا 
, لياف دمشؽ عاصمة رأل معاكية أف الدكلة اإلسالمية تكسعت كامتدت شرقان كغربان  فمـ يجد أفضؿ م

لذم يشمؿ العراؽ كفارس, كالجزء الغربي الذم العالـ اإلسالمي؛ الجزء الشرقي ا أمألنيا تقع بيف جز 
, قؼامك ال و في الكثير مفيشمؿ مصر كالمغرب, فضالن عف أف القبائؿ التي ارتبطت بو أيدتو كدعمت

 ككانت يده في تنفيذ حكمو, أم أنيا كانت القكة العسكرية كالسياسية التي استند عمييا الحكـ في الدكلة
 .(6)لالرتقاء بالدكلة  مد ما يمكف أف يقدمكه مف خبرة كعمؿ إدارم, كما قدـ لو سكاف البسالميةاإل
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, فقد كجد في دمشؽ تقاليد عريقة (1)ككاف معاكية ذكيان في اعتماده عمى القبائؿ اليمنية بدمشؽ كالشاـ 
 ىذهك  ,ساعده عمى تأسيس ميمتو في فترة التأسيس, كـ كاالدارة, كما كجد جيازان إداريان متمرسان في الحي 

المذيف كفرىما لو  كالميارات ,الخبرة تحتاج إلى , بؿمع الرعية الطيبة معاممةال إلى ال تحتاج فترةال
اإلدارم كالمالي,  لمجاليفدارة البيزنطية في افي ظؿ اإلالعامميف مف أبناء الشاـ, كالتي اكتسبكىا 

بائؿ العربية التي , فالقالمناطؽ األخرل يةف حظمأكفر مالرقي أكثر ك ك  الشاـ مف الحضارة فحظية
ىاجرت إلييا كاستقرت فييا قبؿ الفتح كانت قد اعتادت فكرة الحكـ المركزم كفكرة الدكلة عمكمان, عمى 
عكس عرب العراؽ مثالن الذيف لـ يتقبمكا ىذه الفكرة بسيكلة, كينطبؽ ىذا عمى مف سكف العراؽ منيـ 

في خصكمة كصراع دائميف مع الحكـ قبؿ الفتح كبعده, فالذيف سكنكا العراؽ قبؿ الفتح كانكا 
 .(2)الفارسي

, شؽ كالشاـ, كيطبقو عمى نظاـ حكمويستفيد مف عمـ اإلدارة المتكاجد في دم ستطاع معاكية أفكا 
كلة المطمكب منو حؽ الدك الحماية, حقكقيـ مف األمف كالطعاـ ك  ة في تمبيةحؽ الرعي بيففجمع 
 .ت جديدة في ظؿ قيادتو لمدكلةياسابتككيف أنظمة كسالنيكض بيا ك  ,تطكيرىا

 في خالفتو ستقرارمور بنفسو وحرصو عمى توطين االمباشرة معاوية لأل رابعًا :
 حػرصحيػث , األسػس التػي قامػت عمييػا قيػادة معاكيػة لمدكلػة اإلسػالمية متابعػة األمػكر ميػدانيان كمف 

مجريػػات كبػػػرت أـ عمػػػى معرفػػة كػػؿ مػػػا يحػػدث فػػي الدكلػػػة اإلسػػالمية مػػف أحػػػداث ك  "رضػػي اهلل عنػػو"
 يكتؼً إال أنو لـ  خاصة أخبار الدكلة الداخميةلو األخبار, ك  ينقمكف كضع رجاالن ثقاةرغـ أنو  صغرت,
 .(3)كؿ كقتو كجيده لمدكلة كرعاية مصالح المسمميفجعؿ  بذلؾ بؿ

 ,ىمػو منػواسػب مػع خدمػة الرعيػة كلػـ يغفػؿ حػؽ أ" قػد أدار حياتػو لمػا يتنرضي اهلل عنو"معاكية  كافف
حتى يفرغ مف قصصػو ثػـ  اص  إذا صمى الصبح جمس لمقفي اليـك كالميمة خمس مرات, ف يظيرفكاف 

يدخؿ فيؤتي بمصحفو, فيقػرأ جػزأه ثػـ يػدخؿ إلػى منزلػو فيػأمر كينيػي ثػـ يصػمي أربػع ركعػات, كيخػرج 
ف إلػػى مجمسػػو, فينػػادم بخاصػػتو, فيحػػدثيـ كيحدثكنػػو, كيػػدخؿ عميػػو كزراءه, فيكممكنػػو فيمػػا يريػػدكف مػػ

يكميـ, ثـ يؤتى بالغداء األصغر, كىك فضؿ عشاء الميؿ, ثـ يتحدث طكيالن, ثـ يدخؿ منزلػو لمػا أراد 
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ـ الحػػػراس, فيقػػػدـ إليػػػو ثػػػـ يخػػػرج فيقػػػكؿ يػػػا غػػػالـ أخػػػرج الكرسػػػي, كيسػػػند ظيػػػره إلػػػى المقصػػػكرة, كيقػػػك 
كؿ: ابعثػكا عرابي كالصػبي كالمػرأة فيقػكؿ: ظممػت, فيقػكؿ: أعػٌزكه كيقػكؿ: عػدم عمػٌي فيقػالضعيؼ كاأل

لػـ يبػؽ أحػد دخػؿ فجمػس عمػى السػرير, ثػـ يقػكؿ:  إذا معو, كيقكؿ صنع بي فيقػكؿ: انظػركا لػو, حتػى
: كيؼ أصبح أمير المؤمنيف لو  ائذنكا لمناس عمى قدر منازليـ كال يشغمني أحد عف رد السالـ, فيقاؿ

الء إنمػا سيػميتـ أشػرافان, ألنكػـ فػإذا اسػتككا جمكسػان قػاؿ: يػا ىػؤ ,  اهلل عمػره؟ فيقػكؿ: بنعمػة مػف اهللأطاؿ 
شػرفتـ مػف دكنكػـ بيػذا المجمػػس, ارفعػكا حاجػة مػف ال يصػؿ إلينػػا فيقػـك الرجػؿ فيقػكؿ: استشػيد فػػالف, 
فيقػػكؿ: افرضػػكا لكلػػده, كيقػػكؿ: غػػاب فػػالف عػػف أىمػػو فيقػػكؿ: تعاىػػدكىـ كأعطػػكىـ, كاقضػػكا حػػكائجيـ 

كيقػػػدـ الرجػػؿ فيقػػػاؿ لػػػو: اجمػػػس عمػػػى  كاخػػدمكىـ. كيػػػؤتى بالغػػػداء كيحضػػػر الكاتػػب, فيقػػػـك عنػػػد رأسػػػو
المائدة فيجمس فيمد يده, فيأكؿ لقمتيف أك ثالثػان, كالكاتػب يقػرأ كتابػو, فيػأمر فيػو بػأمره, فيقػاؿ: يػا عبػد 

قػدـ عميػو مػف أصػحاب  اهلل أعقب, فيقـك كيتقدـ آخػر حتػى يػأتي عمػى أصػحاب الحػكائج كميػـ, كربمػا
ثػػـ يرفػػع الغػػداء, كينصػػرؼ النػػاس, كيػػدخؿ منزلػػو, فػػال ف أك نحػػكىـ عمػػى قػػدر الغػػداء, يالحػػكائج أربعػػ

ثـ يجمػس فيػأذف لخاصػة الخاصػة, فػإف كػاف , (1)يطمع فيو طامع حتى ينادل بالظير, فيخرج فيصمي  
, كاألقػػػراص " نػػػكع مػػػف الحمػػػكل" الكقػػػت شػػػتاء أتػػػاىـ بػػػزاد الحػػػاج, مػػػف األخبصػػػة اليابسػػػة كالخشػػػكبالج

ف كػاف الصػيؼ أتػاىـ المعجكنة, بالسكر كالمٌيف مف دقيؽ السػم يد, كالكعػؾ المسػمف كالفكاكػو اليابسػة كا 
بالفكاكو الرطبة كيدخؿ عميو كزراءه فيؤامركنو فيما احتاجكا إليو بقية يكميـ, كيجمس إلػى العصػر, ثػـ 
يخػػرج فيصػػمي العصػػر ثػػـ يػػدخؿ منزلػػو, فػػال يطمػػع فيػػو طػػامع حتػػى إذا كػػاف فػػي آخػػر كقػػت العصػػر, 

 لالعشػػاء فيفػػرغ منيػػا مقػػدار مػػا ينػػادمنػػاس عمػػى منػػازليـ, فيػػؤتى بخػػرج فجمػػس عمػػى سػػريره, كيػػؤذف ل
بالمغرب فيصمييا, ثـ يصمي أربع ركعات, يقرأ في كؿ ركعة خمسيف آية, يجير تارة كيخافت أخرل, 
كيسػػػمر ثمػػػث الميػػػؿ فػػػي أخبػػػار العػػػرب كأياميػػػا, كالعجػػػـ كممككيػػػا كسياسػػػاتيا كسػػػير األمػػػـ كحركبيػػػا, 

ا, كغير ذلؾ مف أخبػار األمػـ السػالفة, ثػـ تأتيػو الطػرؼ الغريبػة مػف عنػد كمكائدىا كسياساتيا  لرعيتي
نسائو: مف الحمكاء كغيرىا مف المآكؿ المطيفة, ثـ يدخؿ فينػاـ ثمػث الميػؿ, ثػـ يقػكـ: فيحضػر الػدفاتر, 
فييا سير الممكؾ كأخبارىا, كالحػركب كالمكائػد فيقػرأ ذلػؾ عميػو غممػاف لػو مرتبػكف, كقػد كٌكمػكا بحفظيػا 

 ءتيا, فيمر بسمعو كؿ ليمة جمؿ مف األخبار كالسير كاآلثار, فيخػرج ثػـ يصػمي الصػبح, ثػـ يعػكدكقرا
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فيفعؿ ما كصفنا كؿ يكـ كليمة كقد تبعو في ذلؾ, عبد الممػؾ بػف مػركاف كغيػره, فمػـ يػدرككا حممػو, كال 
 . (1)قاتيـإتقانو السياسة كال التأني لألمكر كال مدارات الناس عمى منازليـ, كرفقو بيـ عمى طب

سػير  تػوكمتابع ,لرعيػة, كخدمػة اسػالميةلقد أدار معاكية حياتو كقسميا بيف العمؿ في خدمة الدكلة اإل
كأيضػان لػـ فكػاف يعطػييـ حقيػـ, فمػـ يغفػؿ عػف أىػؿ بيتػو  العمؿ بنفسػو, كبػيف أمػكر حياتػو االجتماعيػة

 تغيب عنو شائبة.يغفؿ عف حؽ العبادة هلل منو, فيكذا قاد الدكلة كتابع شأنيا دكف أف 

 إبداعات معاوية اإلداريةخامسًا : 

مركزية  دكاكيفمعاكية الخالفة أظير اإلبداعات اإلدارية في ممارستو لمخالفة, فقد أنشأ  د  بعدما تقم
 :بع لو مباشرة تت

ده ككصاياه ك كىي الييئة المسئكلة عمى كتابة رسائؿ الخميفة كأكامره كعيك  :إنشاء ديوان الرسائل .1
لى البمداف الخارجية التي ليا عالقة بالدكلة اإلسالمية,  في األقاليـ اإلسالمية, كالتوقو إلى مكاثي كا 

, كتحت إشرافو ك زعماء القبائؿ المؤيدة لمعاكيةكىي كسيمة االتصاؿ بيف الجند ك القادة ك القضاء 
 .(2)المباشر

ــوان الخــاتم .2 اتـ لتحقيػػؽ السػػرية كاألمػػاف قػػاـ معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف بإنشػػاء ديػػكاف الخػػ  :إنشــاء دي
. ككػاف مػف أغػراض (3)ال تصػؿ إلييػا يػد خػائفك  ,لة , فال تطمع عمييا عػيف جاسػكسلمراسالت الدك 

تبػػػات المكىػػذا الػػديكاف تالشػػي التالعػػػب ك التزكيػػر فػػي الكتػػػب التػػي يصػػدرىا الخميفػػػة, كييػػتـ فػػي ا
الحسػابات رؼ ك ؽ بالمراسػالت بالصػ, كالحفاظ عمى سريتيا, كأرشفتيا, كيتعمكالكاردة لمقيادة ةالصادر 

كصػػمت إليػػو الدكلػػة  ذمكسػػع الػػف مػػدم التي  , كىػػذا يبػػ(4)قػػاليـ اإلسػػالمية األخػػرلاألبػػيف مقػػر القيػػادة ك 
رجػاؿ سػرم لمتابعػة أعمالػو ك اإلسالمية في عيد معاكية ك حاجػة معاكيػة إلػي نظػاـ لتكاصػؿ آمػف ك 

 .(5)دكلتو
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بف أبي سفياف أكؿ مف أدخؿ نظاـ البريد في  يةف أف معاك ك ذكر المؤرخ :ديوان البريدإنشاء  .3
التكسع  فبعد, (1)مف الركـذلؾ كتشير بعض المصادر أنو اقتبس  كقاـ بتنظيمو, الدكلة اإلسالمية

سير عمييا صاحب يبتحسيف طرؽ المكاصالت التي  معاكيةكالتشعب في الدكلة اإلسالمية قاـ 
معاكية مؤسس نظاـ البريد في  عىدُّ كيي , (2)الشاـسرعة كصكؿ األخبار إلى مقر الخالفة بلالبريد, 

, حتى عف طريؽ رسكؿ كاحد يحمميا كينطمؽ بيا اإلسالـ, حيث كانت الرسائؿ ترسؿ قبؿ ذلؾ
 ,ـالمرسمة إلييؿ تستغرؽ مدة طكيمة حتى تصؿ إلى يكصميا إلى الجية المقصكدة, فكانت الرسائ

كاف يقتضي أف تقسـ الطرؽ إلى  البيزنطييفمعاكية اقتباسان مف نظاـ البريد الذم استخدمو ف
مسافات, يكضع في نياية كؿ مسافة دكاب )خيؿ( مييأة لحمؿ رسائؿ الخميفة إلى الجيات 
المختمفة, تسمـ الكتب كالرسائؿ إلى صاحب البريد, كينطمؽ بيا مسرعان حتى إذا بمغ نياية المسافة 

مسافة حتى تصؿ إلى الجيات المرسمة سمميا لمف بعده, كتظؿ الرسالة تنطمؽ مف مسافة إلى 
إلييا في أقصر مدة, كأما مقدار المسافة الكاحدة, فكاف أربعة فراسخ, كالفرسخ ثالثة أمياؿ, كبذلؾ 
يككف طكؿ المسافة أثنى عشر ميالن, أم عشريف كيمك متران تقريبان, كىذه المسافة تسمى بريدان, 

جياد لصاحب البريد, حيث أف المسافة يمكف كبيذه الطريقة تصؿ الرسالة بأكبر سرعة, دكف إ
قطعيا بسيكلة, كتناكب أصحاب البريد إذا كاف سيقطع المسافة كحده, كىكذا يكفر ىذا النظاـ 

 , يقكؿ أبك ىالؿ العسكرم: أكؿ مف كضع البريد في(3)الراحة ألصحاب البريد, كاختصار الكقت
كأحكـ أمره سالـ معاكية بف أبي سفياف, صاحب البريد في اإل تكصيميا يكفر الزمف الذم يستريح

, بؿ كانت رسائؿ تأتي مف خارج كالمراسالت تتعمؽ بالدكلة لـ تكف خدمات البريد, ك ( 4)عبد الممؾ 
تستغني عف الدكلة ال ففي ذلؾ الكقت كانت , (5)البالد أك يتـ إرساؿ الرسائؿ إلى بمداف أخرل

 كاستخدمكا ,مكظؼ البريد مف أىـ أعكاف الخميفةكاف فحاالت الحرب,  كأ البريد في حاالت السمـ
 .(6)في نقؿ األخبار بيف الشاـ كالحجازفي أياـ معاكية 
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الدكلة لتنظيـ كاتبان لكؿ ديكاف في  خصصية دكاكيف تتعمؽ بأشغاؿ معينة, ك أقاـ معاك  :نظام الكتبة .4
كاف كاف الجنػد, كرابػع لػديديكاف الرسائؿ, كآخر لديكاف الخراج, كثالث لديلكاف ىناؾ كاتب إدارتيا, ف

يػداعيا ديػكاف الخػاتـ, الشرطة كخامس لديكاف القضاء , كيقكـ المكظفكف فيو بنسخ أكامر الخميفة, كا 
, كظؿ ديكاف الخاتـ مف أكبر دكاكيف (1)بعد أف تحـز كتختـ بالشمع, ثـ تختـ بخاتـ صاحب الديكاف

بأعمػػاؿ  يقػػكـ راجديػػكاف الخػػكػػاف , ك (2)أنشػػأه معاكيػػة, كحتػػى أكاسػػط العيػػد العباسػػي أف الدكلػػة, منػػذ
" كديكاف الشرطة يقـك بأعماؿ "كزارة الداخميػة" كزارة الدفاع" ديكاف الجند يقكـ بأعماؿك  "كزارة المالية"

, "السػػػكرتارية"كمػػػا كػػػاف ديػػػكاف الرسػػػائؿ يقػػػـك بأعمػػػاؿ , "كزارة العػػػدؿ" كديػػػكاف العػػػدؿ يقػػػـك بأعمػػػاؿ
كاف مكظفػػػػػكه مػػػػػف الكتبػػػػػة ككػػػػػاف لكػػػػػؿ ديػػػػػ "ت كاألرشػػػػػيؼالسػػػػػجال" كديػػػػػكاف الخػػػػػاتـ يقػػػػػـك بأعمػػػػػاؿ 

 .(3)ات كاألحداث التي تحدث في الدكلةلمجرييجعؿ الخميفة عمى إطالع با, كؿ ذلؾ المتخصصيف

 لسمطاتوفصمو بين ُمختمف ا بنفسو معاوية عن ممارسة القضاء تخميسادسًا : 
اء بأنفسػػيـ, كيحكمػػكف فػػي القضػػايا يتكلػػكف القضػػ سػػالمية كػػاف الخمفػػاء الراشػػدكففػػي بدايػػة الخالفػػة اإل

, ككػاف كقاضػييافكاف الخميفة قائد األمػة اإلسػالمية يف المسمميف, كالخالفات كالمنازعات التي تحدث ب
ألنيـ يمثمكف الخميفة في كالياتيـ, كعندما كاف  يانفسالصالحيات بالكالة في الدكلة اإلسالمية يتمتعكف 
, كلمػػا تػػكلى معاكيػػة الخالفػػة (4)يمػػارس القضػػاء كالحكػػـ بنفسػػوـ كػػاف معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف كالػػي الشػػا

بدمشػػػؽ كفػػػك ض إلػػػييـ كبػػػدأ  ,كقػػػاـ بتعػػػيف القضػػػاة فػػػي الدكلػػػة اإلسػػػالميةتخمػػػى عػػػف ممارسػػػة القضػػػاء, 
خػػكليـ الصػػالحيات الكاممػػة فػػي أعطػػاىـ السػػمطات المخكلػػة ليػػـ كجيػػة قضػػائية ك السػػمطة القضػػائية, ك 

فقػد كػاف , كابتعد الكالة عػف أعمػاؿ القضػاء, جميع الكاليات اإلسالميةانتشر ىذا النظاـ في الدعاكل, ك 
 غيره, فكػاف لػو قضػاة فػي قاعػدةكمؼ بو تمامان, ك  تخمى عف القضاء معاكية رضي اهلل عنو أكؿ خميفة

مباشػرة مػف يػأتي يف القضػاة تعيػكػاف دكر الخميفػة فػي ك . لدكلة اإلسالميةممكو, فضالن عف قضاتو في ا
مػػػف  ة شػػػؤكنيـ الخاصػػػةاإلشػػػراؼ عمػػػى أعمػػػاؿ القضػػػاة كأحكػػػاميـ, كمتابعػػػيقػػػـك بك  العاصػػػمة دمشػػػؽ,

, كحسػػػف السػػػيرة, كمراقبػػػة األحكػػػاـ القضػػػائية التػػػي تصػػػدر عػػػنيـ, لمتأكػػػد مػػػف مطابقتيػػػا لمحػػػؽ ركاتػػػب
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ممارسػػػػػة قضػػػػػاء المظػػػػػالـ, كقضػػػػػاء ك  كالعػػػػػدؿ, كالشػػػػػرع كالػػػػػديف, كااللتػػػػػزاـ بالسػػػػػمكؾ القضػػػػػائي القػػػػػكيـ.
 . (1)الحسبة

 قيادة معاوية ألجيزة األمن في الدولة اإلسالمية:  سابعاً 

 أجيزة األمن في عيد معاوية :

 :الحاجب 

كػػػاف معاكيػػػة بػػػف أبػػػي سػػػفياف أكؿ مػػػف اتخػػػذ نظػػػاـ الحجابػػػة فػػػي اإلسػػػالـ؛ لكػػػي يتجنػػػب محػػػاكالت 
ظيػػر ف مػػف أعػػدائيـ الػػركـ, ك يبييعيشػػكف فػػي الشػػاـ قػػر  كػػانكا معاكيػػة كبنػػك أميػػةف, (2)االعتػػداء عميػػو

, اإلسػػالمية الدكلػػة داخػػؿ متفػػرقيف فػػي المغػػاليف فػػي التكفيػػر ككػػانكا مػػف الخػػكارج أعػػداء أخػػريف ليػػـ
لدكلػة اإلسػالمية, كحمايػة خمفائيػا مػف فػي داخػؿ ارار االسػتقالعمػؿ عمػى ل معاكية أنو البد مػف أر ف

ى أمير بمعرفة الداخميف عميقـك االحتراز, ككاف الحاجب تـ اتخاذ نمط مف أنماط الحراسة ك القتؿ ف
 .(3)المؤمنيف, كما ىدفو مف الدخكؿ كىؿ ييسمح لو بالدخكؿ أـ ال

 الحرس :

كاف معاكية بف أبي سفياف أكؿ مف اتخػذ الحػرس فػي الدكلػة اإلسػالمية, خكفػان مػف الخػكارج الػذيف 
يبػدك ك  كحراسػو, وتػالجكامع ككػاف ال يػدخميا إال ثقا في (4)كانكا يريدكف قتمو, فقد أمر بالمقصكرات

عاكية لـ يكتؼ باتخاذ الحرس, بؿ اتخذ المقاصػير زيػادة فػي التشػدد كذلػؾ لحمايػة نفسػو مػف أف م
 .(5)أم اعتداء قد يقع عميو

 الشرطة:

الخػارجيف عػف األمػف كالنظػاـ, كالقػبض عمػى ىي جياز أمف داخمي لمدكلة, يقػكـ بالمحافظػة عمػى 
كىػي غيػر مسػؤكلة عػف صػد أم , كتػكفير األمػف لمخميفػةالمصكص كالجناة كالمفسػديف, النظاـ مف 
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كىػي لممجتمػع, ألنيػا تعمػؿ عمػى تحقيػؽ (1)ديكاف الجنػد عف بؿ مسؤكلية ىجكـ خارجي عف الدكلة
ليـ األمف كاالستقرار, فيي الجية الكحيدة المسؤكلة عػف حمايػة أركاح النػاس, كحفػظ حقػكقيـ كأمػكا

 ىرؤسػػاء عمػػ أربعػػةيف عػػ كقػػد ,تطكيرىػػا فػػي الشػػاـبقػػاـ معاكيػػة ك ض, مػػف اعتػػداء بعضػػيـ عمػػى بعػػ
كىـ: قيس بف حمزة اليمذاني, زمؿ بف عمرك العذرم, الضحاؾ بف قػيس  الشرطة في فترة خالفتو

الكاليػات اإلسػالمية األخػرل فػي جميػع  الشػرطةلقػد تػـ إنشػاء ك  ,(2)العنسػيكيزيد بف الحػر  ,الفيرم
فالحػػاكـ لػػة كالمجتمػػع, دك كىػػـ يتبعػػكف الػػكالة فيػػـ الػػذيف يختػػاركنيـ كيعينػػكنيـ ككػػاف كجكدىػػا ميػػـ لم

فػػي  كانػػتك ضػػاء عمػػى الثػػكرات, كاالضػػطرابات, عتمػػد عمييػػا فػػي قمػػع المتمػػرديف, كفػػي القي لمكاليػػة
 .(3)ة عنايتيـ كاشتراكيـ في الغزكاتالجند في حال تساعد ديكاف بعض األحياف

 جياز المخابرات:

, فقػاـ بإنشػاء خارجيػادكلتػو ك يحدث في الخفاء داخػؿ ما يككف عمى معرفة مستمرة ب احتاج معاكية أف
, ككانػت قػدرتيا شديدة القكة كىي خارجيةداخمية ك  أجيزة أمنية جياز يتككف مف جياز المخابرات كىك

يشػػػرؼ عمػػػى جيػػػاز  "رضػػػي اهلل عنػػػو"كػػػاف معاكيػػػة ف, السػػػرعة ك الدقػػػة عمػػػى جمػػػع المعمكمػػػات فائقػػػة
جػزء مػف ة كالرعيػة, فمػـ يكػف فػي مربكط بػو لمراقبػة الػكال خاص المخابرات بنفسو ككاف لو جياز سرم

عامؿ أك أمير جيش إال كعميػو عػيف ال يفارقػو, بػؿ  الداخمية مف  كال ناحية مف النكاحي أجزاء الدكلة,
ليك ما يدل: كصمت عيكنو حتى في البالط البيزنطي   وا 

فقػػد صػػارح معاكيػػة المسػػكر كقػػاؿ لػػو: يػػا مسػػكر مػػا فعػػؿ قصــة معاويــة مــع المســور بــن مخّرمــة  . أ
معرفػػة معاكيػػة لمػػا يقػػكؿ كبػػار الشخصػػيات فػػي المجتمػػع اإلسػػالمي  , ففيػػو(4)مػػى األئمػػةطعنػػؾ ع

 فيو.
سالماه أيف ": اؿبيف يدم ممؾ الرـك كق و, الذم لطـ كجيقصة األسير المسمم عند البيزنطيين . ب كا 

 قكة جياز عمى داللة, (5)فعمؿ عمى فؾ أسره , فكصؿ ذلؾ الخبر إلى معاكية"أنت يا معاكية
 .سالمية كسرعتو بنقؿ األخبار حتى مف خارج الدكلة ت التابع لمدكلة اإلالمخابرا
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في  بف أبيو زياد فعندما دخؿ بالكوفة تحت المراقبة: "رضي اهلل عنو"وضع بعض أتباع عمي  . ت
ف ببالد فارس كاستطاع معاكية طاعة معاكية بسيكلة كامتنع في بداية أمره عمى طاعتو كتحص

 الذىاب إلى معاكية أف يسمح لو بف أبيو مف زياد طمباعتو, ط في دخكؿالإقناع زياد في 
 ان أف يجعؿ لزياد حرس , فكاف المغيرة يكرمو كيعظمو, فكتب معاكية إلى المغيرةالككفة, فأذف لو
المخابرات أف ىناؾ أشخاص مف جياز كجكده في الككفة لكجكد معمكمات  يرافقكنو خالؿ

ذ زيادان كسميماف بف صرد, كحجر بف عدم, كشىبىت بف : خفقاؿ في كتابو  دكف إشعاؿ الفتنةيير 
ربعي, كابف الككاء, كعمر بف الحمؽ بالصالة في الجماعة, فكانكا يحضركف معو في 

, فقد كاف ىذا إجراء احتياطيان مف معاكية حتى يككف ىؤالء القـك تحت ناظرم كالي (1)الصالة
كمعاكية يكجد لو معارضكف, كال يستبعد ف صمح الحسف حسمان لمفتنة ألالككفة باستمرار, كذلؾ 

 .(2)هلل عنوالتفافيـ حكؿ بعض رجاالت عمي ػ رضي ا

 الجيش ) ديوان الجند ( :

 ذلؾ, ك بو الخمفاء ككالتيـكزاد االىتماـ , اإلسالمية داخؿ الكاليات مجيش مياـ يقكـ بيالكاف 
, الخمفاء الراشديف فترةخالؿ  بعدة مراحؿ تطكيرية كمر ,بالفتكحات بسبب اتساع الدكلة اإلسالمية

 قيادتوالجند في بداية  دتكر عنالخالفة حدث بعض الف "رضي اهلل عنو"فعندما تكلى معاكية 
مدىـ قاـ بف و كدىائوقيادت, فتمكف بحسف مرتالصراعات الداخمية التي العسكرية إثر الفتف ك 

مرة أخرل  الجيش اـلز إعمؿ عمى ك  ,إلى سمطتو كرد زماـ أمكر سيطرة عميوى بالعطاءات حت
في الجيش مف  يفالجند النظام كبير مف ,كقد بمغ عدد(3)اتجاه الخالفة يـقمكبكتأليؼ  ,بالجندية
فرض فعشريف ألؼ رجؿ  ككاف بالككفة مف أبناء العجـ, (4)تويستفيدكف مف العطاء في خالفالذيف 
كميـ  لؿ مف سبي بخار بالبصرة ألفا رجكاف , ك (5)ككانكا يسمكف الحمراءمعاكية عطاء, ليـ 
فبذلؾ  قيـ بالخدمة العسكرية كفرض ليـ العطاء,الحالخميفة معاكية بإ اـلنشاب فقزكف برمي اايمت

الجند كتابة  ىكقد كل استفاد معاكية بتقكية جيشو بالعجـ الماىريف في القتاؿ, كضميـ إلى صفو,
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ـ اإلدارة العسكرية المحمية في كالتي تتحمؿ ميا, في إدارة الخالفة إلى عمرك بف سعيد بف العاص
 .(1)الدكلة اإلسالمية

عمـ بأحكاؿ عنده مة منتدب منيا, ك بيبالعريؼ؛ كىك رجؿ يككف عريؼ عمى قسيٌميى قاـ بإنشاء ما ك  
, كذلؾ العتماد اإلدارة عمييـ في الشئكف العسكرية كالمالية كبخاصة الجند المكجكديف في عيدتو

 بتكزيعياكيقكمكف قد كاف الخميفة معاكية يدفع إلى العرفاء العطاء في تكزيع العطاء عمى الجند, ف
, ىذا مع ما يقكمكف بو مف التعرؼ عمى أحكاؿ الجند كأخبارىـ كرفع التقارير (2)عمى مستحقييا

, كما استخدمت الزيادة في العطاء لمقادة كالجند المتجاكبيف كالمنفذيف لألكامر (3)عنيـ لإلدارة العميا
ليـ عمى المضي قدمان في مياميـ كمناصبيـ العسكرية المسئكليف عنيا, كما فعؿ  ان حثك  ,تشجيعان 

 .(4)معاكية مع أشراؼ أىؿ الشاـ

أجيػػزة أمنيػػة تحػػافظ عمػػى  إنشػػاءتكجػػو إلػػى حيػػث , أف معاكيػػة أنشػػأ ىػػيكالن إداريػػان متكامػػؿ يمكػػف القػػكؿك 
جي مػػف األعػػداء بإنشػػاء المخػػابرات الشػػرطة الداخميػػة, كتحػػافظ عمػػى أمنػػو الخػػار  ببنػػاءاألمػػف الػػداخمي 

الخاصػػػة فػػػي جمػػػع المعمكمػػػات بتحركػػػات أعدائػػػو, فكػػػاف يخطػػػط لتقكيػػػة الدكلػػػة اإلسػػػالمية مػػػف جميػػػع 
كمػف الناحيػة اإلداريػة بإنشػاء مكاتػب الػدكاكيف لمتابعػة  تكحيػد الكممػة السياسػية,النكاحي السياسية منيػا 
كمػف الناحيػػة  ,جػيش قػػكم البنيػة متػرابط العقيػدة كمػػف الناحيػة العسػكرية بإنشػاء ,سػير الدكلػة كمػا يجػب
العقميػة  يظيػرم مف أجيزة عدة منيا الشرطة كالمخػابرات. كىػذا كمػو ك ق استخباراتياألمنية بإنشاء أمف 

منظكمػة  اءبنػ يعمػؿ عمػى. ككػاف البػد مػف الصػؼ الفمسػطيني أف يتصػؼ بيػا معاكيػة كػاف القكية التػي
ؽ بنػػاء منظكمػػة أمنيػػة عتمػػد عمييػػا القػػرار الفمسػػطيني عػػف طريػػيسػػطينية متكاممػػة مػػف أجيػػزة كأركػػاف فم
 .الكياف اإلسرائيميعسكرية تساعد في مكاجية ك 
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 مقدمة:
كعت تنتشعبت جكانبييا, ك فقد , كالقضية الفمسطينية قضيةن طاؿ أمدي حم يا لـ المعاصرلـ يعرؼ العا
 حكليا. مذكرات كتكصياتك  تكامتألت خزائف المحافؿ الدكلية بقرارا ,كالتدخالتي فييا مضاعفاتييا

مجمكعة مف التفاعالت  حد ذاتوب الذم يمثؿالفمسطيني,  القرار السياسيعمى  كقد أثر تأثيران كبيران 
 , كالتي تعكس في داخمياالفمسطيني السياسي ارر لسمككية المرتبطة بعممية صنع القالمؤسسية كا

يككف القرار السياسي منفصالن عف  ال  أ محدداتو, كيجبمختمؼ عناصر الكاقع االجتماعي كمظاىره ك 
 .(1)كعائو االجتماعي

الكطنية  الفصائؿ الفمسطينيةمنيا  ساسية,أ مككناتمف  الصؼ الفمسطيني الداخمي يتككفف
 تمؾ المككنات, فمف غير المنتميف لمفصائؿ كالمنظمات الشعبأفراد  إضافة إلى بقية اإلسالمية,ك 

الكطنية قامت  الحركاتأف  الحظ, كيالفمسطيني مقرارل بناء األساسييتككف القرار الفمسطيني, أم ال
كانت , حيث السياسية الفمسطينيةفي الساحة  الظاىرةكنيا الكحيدة باالستفراد بالقرار الفمسطيني ك

, تاركة المككنات األخرل مف عميو النظاـ السياسي الفمسطيني كتريد تطبيؽ ,كطنيةاليا تنادم بمبادئ
 .اإلسالمية الحركات الكطنية , فأىدل ذلؾ إلى ظيكرالتككيف الفمسطيني

بطريقة غير  ةالفمسطيني بالقراراتالقرار الفمسطيني, كالتحكـ  بالسيطرة الكاممة عمى كقد قاـ االحتالؿ 
مباشرة, حيث مارس االحتالؿ الضغط عمى بعض السياسييف لتمبية مطالبو باالبتزاز أك المساكمة 

تحظى بتأييد الشارع اإلسالمية أف  الحركات الكطنية, فأرادت أك تنظيمية ةمقابؿ مصالح شخصي
 تحرير , كتحاكؿيمثؿ الكؿ الفمسطينيل سياسيالر اقر التشكيؿ  في رؾلتشاك  ,األرضالفمسطيني عمى 

 عميو.  ؿ كمعاكنيوالقرار مف سيطرة االحتال

كاف لحركة حماس , كقد في الساحة الفمسطينيةكحركة الجياد اإلسالمي  حماسحركة  مف ىنا نشأت
الفكز في  كتمكنت مفنية, انتخابات قانك  عبر ,السياسي الفمسطينيالدافعية لمدخكؿ في تشكيؿ القرار 

 سيالقرار السيا فيكاف ليا التأثير , ك لقرار الفمسطيني, لتككف أحد صانعي ااالنتخابات التشريعية
حركة فتح  فيكخاصة  عمى القرار السياسي كقد أغاظ ذلؾ االحتالؿ, كرفض المسيطركف, الفمسطيني

 ية.الفمسطين قراراتفي تككيف ال لممشاركة فيإلسالميل  السماحى 
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التأثير عمى عممية صناعة القرار الكطني  أىد ت إلىكالضغكط الخارجية فحدث بعض التدخالت  
إصدار القرارات  عف ةمسؤكلال, تخاب أك تعييف القيادة السياسيةكالتأثير عمى آليات انالفمسطيني, 

مكقعيا كبسبب  ,بأبعادىا القكمية كاإلسالميةالفمسطينية  خصكصية القضيةلكذلؾ  السياسية,
, كزاد ىذا التدخؿ كالتأثير لممؤيديف ليـ في الصؼ الفمسطيني الداخمي كالعكز المالي ,الجغرافي

دكلة ك  ,الدكؿ األجنبية المانحة ليشمؿ حتى كاممة, الخارجي في ظؿ سمطة حكـ ذاتي دكف سيادة
 ض القيادة السياسيةبع صناعةكف الداخمية لمقضية الفمسطينية, ك الشؤ ب في التدخؿ االحتالؿ اإلسرائيمي

 . عمى تنفيذ سياساتيا في الداخؿ الفمسطينيالتي تعمؿ 

ستصؼ لنا الصؼ الفمسطيني الداخمي بمككناتو,  في ىذا الفصؿ مباحث ةأربعتناكؿ كسيتـ 
اإلسالمية,  : الحركات الكطنية, كالحركات الكطنية كالمؤثرات الداخمية كالخارجية عميو مف خالؿ

 الخارجية عمى القرار الفمسطيني .ية, كالمؤثرات الداخمية ك لكطنكنشأة السمطة ا
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 األول : المبحث

 الوطنية حركاتال
طيف تحت االنتداب البريطاني الذم قٌدـ كقعت فمس الكطنية الفمسطينية بعدما يرت الحركاتظ

الؿ الصييكني الحتالذم يعطي ا (بمفكر) حتالؿ الصييكني, كفؽ كعد الفمسطينية ىدية لال األراضي
 فمسطيف عاـ في نكبة (بمفكر) كعدتنفيذ  تـقدضي الفمسطينية, ك ااألر إقامة دكلة عمى في  الحؽ  

األنظمة العربية, كخاصة يد عمى آماليـ بتحرير فمسطيف  الفمسطينيكفتمؾ الفترة عمؽ  كفي ـ,1948
 طريؽ العربية ةدلكحاالشعار البراؽ ليذه المرحمة ىك , ككاف (جماؿ عبد الناصر)مصر بزعامة 

فمسطينية بزعامة الحاج أميف الحسيني, في ب دكر القيادة الكطنية الي. كقد تـ تغيفمسطيف لتحرير
 اع غزة تحت السيادة المصرية, فشعرمت الضفة الغربية لألردف, ككضع قطالكقت الذم ضي 
إلى إنشاء منظمات لؾ ذدفعيـ ف أراضييـ, تحريرجدية األنظمة العربية في عممية  الفمسطينيكف بعدـ

فدائية كطنية كاف أبرزىا حركة فتح, كما أف األنظمة اضطرت لفتح المجاؿ لمفمسطينييف لمتعبير عف 
ـ 1964فكاف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية سنة ,ف أطر يمكف ضبطيا كمتابعتيامىكيتيـ ض

مف قبؿ األنظمة العربية  كتـ اعتماد منظمة التحرير لتتحدث باسـ الشعب الفمسطيني بدعـ مصرم.
قامت ك في المحافؿ الدكلية,  الفمسطينييف في تمؾ الفترة لـ يكف ىناؾ كياف يتحدث باسـ, ك كالدكلية

نادت  لكطنية أخر  حركات التي تبنتيا, ككانت ىناؾ الثكرة دفاعان عف الحقكؽ الكطنية بقيادةالمنظمة 
 النحك التالي : عمى ككاف أىميا, (1)كاشتراكية عممانيةمبادئ كحممت  بالثكرة الكطنية,

 تحرير الوطني الفمسطيني " فتح "حركة ال:  المطمب األول

 حركة فتح أواًل : نشأة
جماعة اإلخكاف المسمميف, في أحضاف  ميدىا بدايةتشير الدالئؿ إلى أف حركة فتح نشأت في 

أف اإلخكاف المسمميف,  تأحد قيادا (عبداهلل أبكعزة). كيذكر أفرادىا مف أبناء قطاع غزة كخصكصان 
إنشاء تنظيـ ال يحمؿ  (ىاني بسيسك)خكاف في قطاع غزة زعيـ اإلطمب مف  (جياد زير أباخميؿ الك )

نما يركز عمى تحرير فمسطيف مف خالؿ كفاح مسمح, إ لكنان  خميؿ )نكه كقد سالميان في المظير, كا 
اإلخكاف ف أل ,اإلخكاف المسمميفك بيف الجميكر  ان التنظيـ سيفتح بابفي مذكراتو أف ىذا  (الكزير

                                                           
 . 178ـ , ص2332, ككااللمبكر ماليزيا ,  1, طسمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية فمسطينصالح , محسف محمد : 1
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الجماعة تعتمد عمى  ليذا الطمب, ألفى , فكاف رد الجماعة بالرفض (جماؿ عبد الناصر)ف مف محاربك 
. غير ليا (جماؿ عبد الناصر)سعيان لمحفاظ عمى الجماعة في أجكاء مالحقة  أكالن  التربية اإلسالمية

ـ. كاتخذت حركة فتح لنفسيا خطان 1963ما منذأف الطرفيف اتخذا خط االنفصاؿ كالتمايز عف بعضي
 . (1)الساحة الفمسطينية ىدة عمك جاأليديكلكجيات المك األطراؼ ك  ف جميعممانيان ميزىا عكطنيان ع

, ككسط رابطة طمبة (خميؿ الكزير)أف فكرة حركة فتح نشأت مع  لنا يظير التاريخيةفمف الناحية 
لحركة فتح,  أنيكا دراساتيـ عممكا عمى إنشاء نكاةا بعدمـ, ف1956طيف الدارسيف في مصر سنة سفم

خميؿ الكزير )ـ, ككاف أكائؿ مؤسسييا 1957في الككيت في أكتكبر  كعة ليـمتشكيؿ مج ككاف أكؿ
عرؼ باسـ كقامكا بإصدار مجمة تي  ,(عادؿ عبد الكريـة كسميماف حمد ك ياسر عرفات كيكسؼ عمير ك 

كيشير  ,لمتكاصؿ بيف البمدافكسيمة لنشر أفكار الحركة, ك , فكانت ـ1959"فمسطيننا" في لبناف عاـ 
تمت المكافقة عميو في  "فتح", كالبرنامج السياسي ليا إلى أف اسـ الحركة (صالح خمؼ أبك إياد)

معظميا في  تد, تكحفي الككيت " مجمكعة أك منظمة فمسطينية35أكثر مف"  كانضــ. 1958عاـ
 .(2)ـ1961حركة فتح عاـ 

الذم نفذ فييا فدائيكىا أكؿ عممية  يك يكـ تأسيسيا,م1/1/1965في يـك ليكـ األكؿ أف ا كأعمنت
تاريخان النطالؽ الثكرة الفمسطينية المسمحة  ؿ الصييكني, كىك اليكـ الذم يعدُّ عسكرية ضد االحتال

 .(3)المعاصرة

 السياسية لحركة فتحالرؤية الفكرية و ثانيًا : 
يا كأىدافيا ـ بكضع كثيقة خاصة بيا, تجمؿ مبادئى 1968عاـ  قامت حركة فتح في مؤتمرىا الثاني

كأساليبيا التي سيتـ التعامؿ كفقيا في داخؿ الحركة, كقد تـ إجراء بعض التعديالت في المؤتمر 

                                                           
 ( . 96 – 71ـ ,)ص ص 1986, دار القمـ , الككيت ,  لمسممين في بمدان العربمع االخوان اأبك عزة , عبداهلل : 1
, لمشييد أبك إياد ,لقاءات مع الكاتب الفرنسي أريؾ لكرك , نقميا إلى العربية , نصير مركة ,  كتاب فمسطيني بال ىوية : خمؼ , صالح 2

 .alma3raka.nei. (68 – 59مؤسسة صيـ لمدعاية كالنشر , الككيت , بال تاريخ , )ص ص 
, دراسة عممية مف مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ االنساف , فمسطيف ,  العممانية السياسية والمسألة الدينية في فمسطينالبرغكثي , اياد : 3

 . 81, ص كتاب فمسطيني بال ىوية : .خمؼ , صالح 31ـ , ص2312بمكبؿ لمدعاية ك االعالف
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تركز عمى تحرير  ـ , غير أف ىدفيا الرئيس1983عاـ ـ , كالمؤتمر الرابع1971الثالث عاـ
 .(1)فمسطيف

لمجاؿ فضت أف يككف ليا أيديكلكجية أك عقيدة سياسية محددة, كفتحت اىنا نجد أف حركة فتح ر ك 
األطياؼ الفكرية كالسياسية )إسالمية , قكمية , كطنية , يسارية ...(  أماـ مختمؼ األفراد مف كؿ

الحزبية السابقة. مييـ ترؾ انتماءاتيـ التنظيمية ك , كلكف علالنضماـ إلييا كليؤالء أف يحتفظكا بفكرىـ
تح أرادت أف تككف إطاران جبيكيان يستكعب تناقضات المجتمع الفمسطيني, كيكجيو نحك أم أف ف

 .(2)الحرب مع العدك الصييكني

 واتفاق أوسمو الفمسطينية موقف حركة فتح من منظمة التحريرثالثًا : 
ؿ كياف فمسطيني كمؼ بمتابعة الشؤكف الفمسطينية بأيد فمسطينية, كالذم تمثٌ عمى الرغـ مف تشكيؿ 

ماؿ ج), كبدعـ مباشر مف (أحمد الشقيرم)ـ, برئاسة 1964بإنشاء منظمة التحرير الفمسطينية عاـ 
لقد حدثت مفاكضات في , ك (3)سيطرتو الفمسطينية مف زماـ القضية حتى ال تذىب, (عبد الناصر
تنظر  كانت فتحتح, لبياف طبيعة منظمة التحرير, حيث حركة ف الفدائية المقاكمة, كأبرزىاالحركات 

يا كحقيقة تإلييا بعيف الشؾ كالريبة لطبيعة القائميف عمى المنظمة كالراعيف ليا, كلطبيعة تركيب
كقد كافقت  أىدافيا. كلكنيا كانت ال ترل مانعان مف االستفادة منيا لتظير ككاجية جديدة ألنشطتيا.

ابع في يكليك عاـ فتح عمى دخكؿ منظمة التحرير بقصد تثكيرىا, كتمكنت في المجمس الكطني الر 
كطيا بتغيير الميثاؽ القكمي الفمسطيني, كالذم يعد دستكر منظمة التحرير إلى ر ـ مف فرض ش1968

                                                           
, حيث كاف صدكرىا ثمرة 1984صدرت الطبعة األكلى مف المكسكعة الفمسطينية في عاـ .  236, ص 2, ج الموسوعة الفمسطينية1

سنكات مف التخطيط كالتنفيذ أسيـ فييا نخبة مف رجاؿ الفكر كالعمـ, كتحقؽ بذلؾ ما كاف ينبغي أف يككف مف كجكد مرجع شامؿ يقدـ فمسطيف 
كسكعة تختص بقطر عربي, فتقدـ كؿ ما ييـ القارئ معرفتو عف فمسطيف, ماضيا عمؿ رائد, ألنو أكؿ مك  تاريخا كأرضا كشعبا كقضية كجيادا

كحاضرا, في منيج تأليؼ حديث كأسمكب متميز, يعتمد عرض المعارض كالحقائؽ مركزة, مكثفة, مبٌكبة كفؽ ترتيب ىجائي دقيؽ يٌسيؿ 
سره, أسيـ في مادتو أكثر مف مائتيف كثالثيف باحثا مف خيرة لمقارئ المراجعة فيو, كالكصكؿ إلى بغيتو كالحصكؿ عمى مراده بأقرب سبيؿ كأي

 www.palestinapedia.net. مفكرم الكطف العربي في مختمؼ أقطاره
( .صالح  23 – 17ـ , )ص ص 1984,بدكف ناشر ,  تاريخية االزمة في فتح من التأسيس إلى االنتفاضة.انظر: نزيو , أبك نضاؿ : 2
 224, ص فمسطين: 
, المركز الفمسطيني لإلعالـ , تقديـ د. محمد عمارة , تشريف الثاني /  الحقائق األربعون في القضية الفمسطينيةسف محمد : صالح , مح3

 .  6ـ , ص2333نكفمبر 
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ـ 1969كفي فبراير عاـ  ,الميثاؽ الكطني الفمسطيني, حيث اتخذت طابعان أكثر كطنية كثكرية
 . (1)رئيسان ليا (ياسر عرفات)كأصبح  ,قيادة منظمة التحرير ىسيطرت حركة فتح عم

 ان, كلكف لـأربعيف عام داخمية دامت نحكالمعديد مف األزمات كاالختالفات كقد تعرضت حركة فتح ل 
بقيت حركة فتح مف أكثر الحركات حيث التحرير الفمسطينية,  يؤثر ذلؾ عمى سيطرتيا عمى منظمة

السمطة لدعـ مف ا, كتكاصؿ بدعميا ماليان قائمة  ككف منظمة التحرير ,الساحة النضالية ىعم ظيكران 
الجماىير سكل حركة حماس التي ظيرت  نازعيا عمى, كلـ يي ـ1993عاـ  الكطنية المنبثقة مف أكسمك

عمى الجامعات كالنقابات كالبمديات, كفي انتخابات المجمس  ابينيمـ, كحدث تنافس 1987في عاـ 
عمى  كسيطرتفتح ففازت حركة  ,قامت حماس بمقاطعتياـ, 1996يعي لمحكـ الذاتي في عاـ التشر 

كقد مثمت  ا.التي تحممي سياساتياطبيؽ الحكـ الذاتي كفؽ مبادئيا ك تقامت بك  ,المجمس التشريعي
تفاؽ عمى ـ أزمة جديدة لفتح, كتـ اال1993لتي أدت إلى تكقيع اتفاؽ أكسمك عاـ كضات السرية ااالمف

االتفاقات كتشكيؿ سمطة , كلقيت قيادات فتح كمنظمة التحريربعض المتنفذيف مف أكسمك مف قبؿ 
الحكـ الذاتي الفمسطيني معارضة شديدة مف العديد مف قيادات فتح. أدل ذلؾ لتعرض حركة فتح 

 ؿداخ ظيكر الكثير مف المعارضة كالرفض ألزمة التعامؿ مع إفرازات أكسمك كانعكاساتيا, فضال عف
في مخيمات  بالذاتفي خارج فمسطيف, ك  صفكفيا, فقد انحسرت شعبيتيا الجماىيرية خصكصان 

 .(2)الالجئيف الفمسطينييف

 : الجبية الشعبية لتحرير فمسطينالمطمب الثاني

 الجبية الشعبية أواًل : نشأة
تعد الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف امتدادان لمفرع الفمسطيني لحركة القكميف العرب التي نشأت في 

, مف األرثكذكس مسيحي (ج حبشجكر ), ككاف مف أبرز مؤسسييا مطمع الخمسينيات في بيركت
قدـ استقالتو  ثـ ,ـ2333حتى إبريؿ  ـ1967كالذم أصبح األميف العاـ لمجبية منذ إنشائيا عاـ 

كؿ . ككاف فرع فمسطيف في حركة القكمييف العرب قد شي (3)ىذا المنصب (أبك عمى مصطفي)كتكلى 
العسكرم شباب الثأر, كمارسى يا الجبية القكمية لتحرير فمسطيف كجناح باسـ ـ1964في مايك عاـ

                                                           
 .  83, ص كتاب فمسطيني بال ىوية :صالح , خمؼ 1
 ( . 63 – 39ـ ,) ص ص 2311يع , دمشؽ ,, قدمس التكز  تاريخية األزمة في فتح من التأسيس إلى االنتفاضةنزيو أبك نضاؿ : 2
 . 15, ص 2, تشكيؿ التنظيمي لمجبية الشعبية , ج الموسوعة الفمسطينية3
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قرار داخؿ الجبية , كتـ اتخاذ (1)ـ1964عاـ شيداءالالعمؿ الفدائي, كقدـ أكؿ  العسكرم جناحيا
كي يتـ إحداث انعطاؼ جذرم في بنيتيا, لداخؿ إطار منظمة التحرير الفمسطينية كبرعايتيا,  بالعمؿ

الفمسطيني, كالتييئة لمكفاح المسمح في كأصبح ىناؾ فرع فمسطيني كقيادة فمسطينية ميمتيا العمؿ 
عداد كتدريبالفم الساحة  .(2)يـسطينية, كا 

إلحاؽ ا ـ كاف أكليم1966في مؤتمر حركة القكمييف العرب عاـ  قراريف رئيسيفكتـ التكافؽ عمى 
المكافقة عمى الكفاح ك  ,عة تسمى إقميـ فمسطيفلعرب بمجمك االعناصر الفمسطينية في حركة القكمييف 

ر البياف ك دصي تـ ك  مح, كالقرار الثاني تبني االشتراكية العممية طريقة عمؿ لحركة القكمييف العرب.المس
الجبية ت أبدفطابعان يساريان,  اتخذالذم ـ, ك 1967ديسمبر 11لمجبية الشعبية في األكؿ السياسي
ى العمؿ عم حركة فتح, كلكف سرعاف ما عصؼ بيا انشقاقاف كبيراف أضعفا قدرتياتنافس الشعبية 
ر . ككاف االنشقاؽ األكؿ ىك انسحاب عناصر جبية التحريكاستقطاب الشارع الفمسطيني الثكرم

, كاالنشقاؽ الثاني الحقان  قيادة العامةالذم شكؿ الجبية الشعبية ال (أحمد جبريؿ)الفمسطينية بزعامة 
 .(3)طيفيمكقراطية الشعبية لتحرير فمسالذم شكؿ الجبية الد(نايؼ حكاتمة)الذم قاده 

 جبية الشعبيةالسياسية لمالرؤية الفكرية و ثانيًا : 
 , الذم تبنىمييف العربابتدأت الجبية الشعبية قكمية التكجو عمى اعتبار أنيا امتداد لحركة القك 

, النيج اليسارم الماركسي , لكنيا سرعاف ما ذىبت باتجاهاالشتراكية العممية طريقة عمؿ لمحركة
إسرائيؿ جسمان غريبان زرعتو  كاعتبرت, زء مف حركة التحرر الكطنيجأنيا نفسيا  ت عفر كعب

يـ ماركسي آمنت الجبية , ككتنظلمكقكؼ أماـ حركة التحرر العربيةاالمبريالية العالمية في المنطقة 
ف تناقضيا ليس فقط مع االحتالؿ, كلكف أيضان مع ما أسمتو بالقكل الرجعية العربية التي الشعبية بأ

مف المعسكر الغربي االمبريالي. كما آمنت بأف الكطف العربي ىك بعد طبيعي لمثكرة جزءان  تيعد
 .(4)كف الداخمية لمبمداف العربيةالشؤ الفمسطينية, بعكس فتح التي رفعت شعار عدـ التدخؿ في 

                                                           
 . 18,ص 2, ك المكسكعة الفمسطينية , ج358, ص القوى السياسية الفمسطينية في المدخل إلى القضية الفمسطينيةتيـ , فكزم : 1
ـ ,  2337ـ , ممخص آيار 1997, دمشؽ , المركز العربي لمدراسات االستراتيجية ,  1, ط حركة القوميين العربباركت , محمد جماؿ : 2

 . 36ص
الموسوعة . 358, القسـ األكؿ : القكل العممانية في المدخؿ إلى القضية الفمسطينية , ص  القوى السياسية الفمسطينيةانظر: فكزم تيـ : 3

 .  18,ص 2, ج الفمسطينية
, دراسة عممية مف مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ االنساف , فمسطيف ,  لعممانية السياسية والمسألة الدينية في فمسطيناالبرغكثي , اياد : 4

 . 67ـ , ص2312بمكبؿ لمدعاية ك االعالف
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مبادئ أساسية كىي : المركزية  ىعم نظاـ داخمي ليا ييبنى فقامت الجبية الشعبية بإنشاء
كالقيادة الجماعية, ككحدة الحزب, كالنقد الذاتي, كجماىيرية الحزب كالثكرة, كأف كؿ  الديمكقراطية,

 .(1)سياسي عضك الجبية ىك مقاتؿ ككؿ مقاتؿعضك سياسي في 

 واتفاق أوسمو موقف الجبية الشعبية من منظمة التحرير الفمسطينيةثالثًا : 
يا ال تممؾ عناصر البناء الثكرم ألن ؛نيةالفمسطيمنظمة التحرير ل نظرت الجبية الشعبية نظرة سمبية

قيادة منظمة التحرير, غيرت الجبية  العمؿ في (الشقيرم أحمد)ترؾ, كعندما كجية نظرىا مف السميـ
مف نظرتيا كشاركت في المنظمة بعشرة أعضاء في المجمس الكطني, كسعت لمنافسة حركة فتح 

ألنيا لـ تكف راضية عمى  ؛ـ1973نفيذية عاـ عمى قيادة المنظمة, ثـ عمقت عضكيتيا في المجنة الت
ـ, ثـ ما لبثت أف قاطعت الدكرة 1979كعادت لممشاركة في قيادة المنظمة سنة البرنامج المرحمي, 

قامت بتعميؽ  ـ1993كفيعاـ اؽ كطني قبؿ عقده,بضركرة تحقيؽ كف مناديةلممجمس الكطني  17
, صييكنيالذم حدث بيف منظمة التحرير كالكياف ال, مكأكسإثر اتفاؽ  مشاركتيا في المجنة التنفيذية

 .(2)إنشاء حكـ ذاتي لمدكلة الفمسطينية كنتج عنو

تسارعت التفاعالت كالمكاقؼ السياسية المتبادلة عمى الساحة الفمسطينية, فالجبيتاف الشعبية ك 
الشعبية  . كقدمت الجبية(3)إلى إضراب شامؿ في الكطف كالشتات يكـ االتفاؽ اكالديمقراطية دعت

 (ياسر عرفات)ف أف يبانسحابيا مف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, كأصدرت القيادة فييا بياف يي 
أقدـ عمى تعيد يمزمو بكقؼ العمؿ المسمح, كمكاجية كؿ مف يكاصؿ التصدم لالحتالؿ, بما في ذلؾ 

 .(4)كقؼ االنتفاضة الشعبية كالتخمي عف قضية الالجئيف

قامت بالمشاركة في جمسات المجمس الكطني أف  ية نظرىا مع قيادة السمطة بعدكج كلكنيا تقاربت 
ي ر الميثاؽ الكطني الفمسطينيلتغي , كالذم كاف ييدؼـ1996الفمسطيني الذم انعقد في غزة سنة 

انسحبت مف حيث  ,ـ1996منذ النصؼ الثاني لعاـ  تقارببطمب مف الكياف الصييكني, كبدأ ىذا ال
دكر الشريؾ تمثؿ الجبية الشعبية  كأصبحت لعشر المعارضة التفاؽ أكسمك,الفصائؿ ا تحالؼ

                                                           
 ( . 17 – 15, )ص ص  2, ج الموسوعة الفمسطينية1
 ( . 223 – 183) ص ص , مكقؼ الجبية الشعبية منو ,  النقاط العشرانظر :الحكارني , فيصؿ : 2
 . 97ـ , ص1998,األىالي لمطباعة كالنشر , بيركت ,   أوسمو و السالم اآلخر المتوازنحكاتمة  , نايؼ: 3
ـ , 1995, مركز األبحاث كالدراسات االشتراكية في العالـ العربي , نيقكسيا ,  دراسة في الفكر السياسي الفمسطينيالشريؼ , ماىر : 4

 .434ص
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متكافؽ, الغير المنافسة تحكلت إلى دكر الشريؾ المنافس لفتح في المنظمة, كعندما عجزت عف 
, كمؤيدة لحركة فتح في الكثير مف كلكف قيادة فتح تمكنت مف جرىا إلى أف تككف أكثر طكاعية

شركط االتفاقيات  مراعاة كما كأنيا جزء مف تككيف حركة فتح, كعممت عمىالقرارات داخؿ المنظمة 
 .(1)السرية بيف الحركتيف

سرائيؿ, تحفظت عمى إنشاء  لكف الجبية الشعبية التي رفضت اتفاقية أكسمك بيف منظمة التحرير كا 
ي انتخابات التفاقية, كلـ تشارؾ فاثر تمؾ ـ عمى إً 1994التي تشكمت في العاـ  السمطة الفمسطينية

ـ, كالتي انبثؽ عنيا البرلماف الفمسطيني األكؿ 1995المجمس التشريعي األكؿ التي جرت في العاـ 
 .(2)الذم ىك بمثابة الدستكر الفمسطينيك ف األساسي لمسمطة, الذم أقر القانك 

 بية الديموقراطية لتحرير فمسطينالمطمب الثالث : الج

 الجبية الديموقراطية أواًل : نشأة
كالذم كانت  ,لمعسكر اليسارم الفمسطينياليسارية في ا األكثر نظيـ االنشقاؽ لمعناصرىذا الت ؿمث
مف المعسكر الجبية الشعبية  أفالجبية الديمكقراطية  اعتبر مؤسسككقد ثمو الجبية الشعبية, مت

يحمؿ  كضع برنامج لمجبية الشعبيةب(3)(مةنايؼ حكات)الديمكقراطية الجبية مؤسس  اليميني, كقاـ
 كتبنىـ, 1968عاـ  فيقد عي الذم  الجبية الشعبية أثناء مؤتمرفي  , ككاف ذلؾكجية يسارية كاضحة

سيطر عمييا  لمشعبية كانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية جديدةالنيج اليسارم الصحيح الكاضح كما يعتقد, 
جكرج )لكف أتباع  في السجف في سكريا, (جكرج حبش)ذلؾ في أثناء مككثك كأتباعو,  )نايؼ حكاتمة(

إلجبار أتباع حكاتمو عمى التخمي عف النتيجة, كقبكؿ قيادة جديدة غالبتيا القكة  قامكا باستخداـ(حبش
نشقاؽ العناصر بيف الطرفيف لعدة أشير مما أدل إلى اكزاد الخالؼ  مف أتباع جكرج حبش اليميني.

كأعمنت الجبية  ,(مد كقيس السامرائيعبد الكريـ ح), كبرفقتو (نايؼ حكاتمة)األكثر يسارية بقيادة 
, فحاكلت ـ1969فبراير مف عاـ22كاف ذلؾ في الديمقراطية الشعبية لتحرير فمسطيف عف نفسيا, ك 

                                                           
 .232, ص سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينيةطين فمسصالح : 1
, دراسة عممية مف مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ االنساف , فمسطيف ,  العممانية السياسية والمسألة الدينية في فمسطينالبرغكثي , اياد : 2

 . 69ـ , ص2312بمكبؿ لمدعاية ك االعالف , 
سٌاسً فلسطٌنً ٌشغل منصب األمٌن ـ 1935الجنسية مف مكاليد السمط  ة, أردنيإنجيمي نصرانيةائمة مف عنايف حواتمة3

وواحد من ابرز قادة الرعٌل األول فً الثورة  1969 .التً أسسها سنة للجبهة الدٌمقراطٌة لتحرٌر فلسطٌن عامال

(   ar.wikipedia.org/)كيكيبيديا , التفاقٌة أوسلو من المناهضٌن ةٌنٌالفلسطٌنٌة المعاصرة, وفً منظمة التحرٌر الفلسط
 صباحان  11:18ـ , الساعة 8/13/2316,

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/
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الجبية الشعبية تصفيتيا, لكف حركة فتح قامت بحمايتيا, كقد فرضت عمييا حذؼ كممة الشعبية مف 
 .(1)ـ1975ككاف ذلؾ سنة  ,اسميا

 رية والسياسية لمجبية الديموقراطيةثانيًا : الرؤية الفك
الجبية الشعبية, غير أنيا كانت أكثر تطرفان في تبني الماركسية  ة نيجنيجت الجبية الديمكقراطي

كال يشكؿ الديف قضية حيكية عندما يتعمؽ بالجانب التنظيمي في الجبية الديمكقراطية, المينينية, 
ادية الشخص بالجبية التي ضمت في بعض المكاقع القي فالخمفية الدينية ليست عامالن في تقرير عالقة

, كيبف النظاـ الداخمي لمجبية أنيا حركة مسيحيةفيك مف أسرة  (نايؼ حكاتمة)ـ يا العاأمثاؿ أمين
يسارية تسترشد باالشتراكية العممية كمنيج لتحرير الكاقع االجتماعي, كدليؿ لمعمؿ لدييا في 

 . (2)التنظيـ

, كيركف أف العممانية ىي التي تفيد الديمقراطية بركف أنفسيـ دعاة الدكلةية يعتلذلؾ فإف أعضاء الجب
 ,المجتمع الفمسطيني بكؿ شرائحو كطبقاتو, كفصؿ الديف عف السياسة ال يعني فصمو عف المجتمع

نما يخدـ في إطار عالقات مجتمعية, بمعن المعتقد, كعادة ما تميؿ الجبية إلى  اإليماف بحرية ىكا 
 .(3)طرؽ لمديف كلممسائؿ الدينية, ككف الديف ليس جزءان مف فكرىا اليسارمعدـ الت

كىك أحد القيادييف  ,تعرضت الجبية الديمكقراطية لالنشقاؽ عندما خرج عنيا ياسر عبد ربوكقد 
ـ, كالمؤتمر األكؿ لحركة فدا في 1993أذار في  في الديمكقراطية بالخارجمؤيدكه  تبعواالبارزيف, ك 
, كأصبح رئيس منظمة التحرير كحركة فتح (ياسر عرفات)حظي بدعـ كتأييد , ك ـ1991سبتمبر 

حركة فتح السمطة الفمسطينية ك  تنظيمو يحمؿ اسـ فدا, ككاف ذلؾ بعد اتفاؽ أكسمك, كأصبح مقربان مف
 .(4)عمى كجو الخصكص

 واتفاق أوسمو من منظمة التحرير الفمسطينية الديموقراطية ثالثًا : موقف الجبية
مف بيف ثالث الالتحرير, كبسبب حجميا المحدكد كاف ترتيبيا  منظمةالديمكقراطية في  خمت الجبيةد

ع أف تفرض سيطرتيا عمى المنظمة, تطبعد حركة فتح كالشعبية, كلـ تس الفصائؿ المشاركيف, جاءت

                                                           
 . 12, ص 2, انظر الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف , ج الموسوعة الفمسطينية1
 . 2ـ ,  ص2333, المؤتمر السادس في تمكز  فمسطين النظام الداخميالجبية الديموقراطية لتحرير 2
 .92, ص  العممانية السياسية والمسألة الدينية في فمسطينالبرغكثي : 3
 .235, ص منيجية في القضية الفمسطينية: فمسطين سمسمة لحصا4
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فمسطيف  يمت في تحريؾ المبادرة السياسية الفمسطينية, إذ دعت إلى برنامج مرحمي لتحريرأس ياكلكن
ـ, كتبنتو المنظمة أساسان ليا لمسير عميو, فيما عرؼ ببرنامج النقاط العشر في المجمس 1973عاـ 

 . (1)12ػػػالكطني لدكرة ال

ـ, كظمت عمى 1969شاركت الجبية في أكؿ مجمس كطني لممنظمة عقد بعد تأسيسيا في كقد 
ركة فتح, لكنيا رفضت المشاركة عممت عمى المحافظة عمى عالقاتيا مع حك عضكيتيا في المنظمة, 

ـ, بسبب كجكد تفاعالت في 1984في المجمس الكطني السابع عشر الذم عيقد في عماف عاـ 
كطرد  (سىأبك مك )الساحة الفمسطينية, كبتداعيات بالخركج الفدائي الفمسطيني مف لبناف, كانشقاؽ 

إلى  (عرفات)اف, ثـ ذىاب نصاره في شماؿ لبنمف سكريا, كمحاكلة التخمص مف أى  (ياسر عرفات)
. كفي المجمس كمراعاتو لتطبيقو (كامب ديفيد)اتفاؽ  مكافقتيا عمىمصر التي قاطعيا العرب بسبب 

كاعترضت  (,242دت تطبيؽ قرار )يطينية, كأالفمس الديمكقراطية إعالف الدكلة الجبية قبمت 19الػػ
لمنظمة التحرير بسبب اتفاؽ  عضكيتيا في المجنة التنفيذية عميؽتقامت ب, ك (مدريد)عمى مؤتمر 

مشاركة في تحالؼ الفصائؿ العشر, لكنيا خالفت الكثير مف الـ. كقامت ب1993عاـ  (أكسمك)
حركة حماس, كلـ تيتابع مشاركتيا, فقامت باالنفصاؿ عف التحالؼ في التحالؼ الذم يضـ سياسات 

 .(2)عف الساحة الجماىيرية , كانحصارىااليسارية ياتكافؽ رغبة قيادتـ, لعدـ ال1996اـ ع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( . 13 – 12, )ص ص  2, ج الموسوعة الفمسطينية1
 .235, ص منيجية في القضية الفمسطينيةفمسطين سمسمة ( . صالح :  543 – 539, ) ص ص  1, ج الموسوعة الفمسطينية2
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 المبحث الثاني :

 اإلسالمية الحركات الوطنية
ـ عما كاف عميو في الفترات السابقة. كقد 1965بدأ الكفاح الفمسطيني يأخذ طابعان مختمفان منذ عاـ

ي فتح, كبعض التنظيمات طني الفمسطينطينية المتمثمة بحركة التحرير الك كانت منظمة التحرير الفمس
 العمؿ الفمسطيني الكطني, في كؿ كبقيت المنظمة رائدةمتزعمة العمؿ الفمسطيني, األخرل تمؾ الفترة 

الثقافية, بال منافس, كحتى بدايات االنتفاضة األكلى كالسياسية كاالجتماعية ك  ت العسكريةالمجاال
ظيكر جديدة, حممت الفكر اإلسالمي بالـ بدأت قكل سياسية 1988مع بداية العاـ ـ.كلكف 1987عاـ

سياسية كعسكرية, تسير  رعأذتنظيمات مقاكمة ليا  ت ىذه الحركاتفحمم الفمسطينية,عمى الساحة 
 .(1)الشريعة اإلسالميةيتكافؽ مع منيج ب

أرض كقؼ إسالمي, كعمى أجياؿ  ياأن ,القضية الفمسطينية إلىكانت تنظر  الحركات تمؾكنرل أف 
حؿ ىك أف الك  ,أم جزء منيابالتفريط فييا أك اع عنيا إلى يكـ الديف, كال يحؽ ألحد فالمسمميف الد

ىك أفضؿ ك  ,بالمقاكمة المسمحة, كالذم اعتبرتو الجياد في سبيؿ اهلل مكاجية االحتالؿ الصييكني
 ,حركة المقاكمة اإلسالمية حماس كمف أبرز تمؾ الحركات. الفمسطينية يضاؽ الستعادة األر ر طال

 .كة الجياد اإلسالميكحر 

 حماس اإلسالمية المطمب األول : حركة المقاومة

 حركة حماس أواًل : نشأة
ي معظـ المؤسسات قد أثبتكا كجكدىـ ف ((2)اإلخكاف المسممكف)فاضة األكلى كاف عندما جاءت االنت

يكفي  المكجكدة في األراضي الفمسطينية, كأقامكا مؤسسات خاصة بيـ, تجذركا في كجكدىـ إلى حدٌ 
مع الفمسطينييف  تفي تعامال ذلؾ إلحداث تغيير نكعي في سمككيات المجتمع الفمسطيني, انعكس

 ى, كنظران لحدكث االنتفاضة, كبسببفي أثناء مكاجيات االنتفاضة األكل الحتالؿ الصييكنيا

                                                           
, جامعة األزىر , غزة ,  األوسط وأبعاده اإلقميمية والدولية قمسالم في الشرمدريد ل ررسالة ماجستير بعنوان مؤتمزعرب , حاـز محمد:  1

 . 47ـ , ص2311
ـ عمى أثر اجتماع في االسماعمية عمى يد مؤسسيا اإلماـ حسف أحمد البنا كبرفقتو 1928:  تنظيـ نشأ في مصر عاـ  اإلخوان المسممون2

ـ, كتـ قتمو مف بعض المغرضيف, 1949العاـ لمحركة منذ التأسيس كحتى عاـ ستة أشخاص ممف جذبيـ خطابو كأصبح حسف البنا المرشد 
حماس الفكر والممارسة كانتشر التنظيـ حتى كصؿ إلى فمسطيني عف طريؽ الطالب الفمسطينييف الذيف درسكا في مصر . الحركب , خالد , 

 ( 43 – 13, )ص ص  السياسية
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, اسحركة المقاكمة اإلسالمية حم الخاصة في الكاقع الفمسطيني أٌدل ذلؾ لظيكرة متطمبات البيئ
كقد كلدت .(1)الشريعة اإلسالمية كتسير كفؽ ,في فكرىا كمبادئيا إسالمي منيج ىعم كالتي اعتمدت

االنتفاضة األكلى  في ؿ الحركة الكطنية الفمسطينية, كمع اندالع الثكرة الشعبيةخفي ذركة األزمة دا
اسية المختمفة التي الضفة الغربية ظيرت حماس بتصكرىا كنظرتيا االستراتيجية كالسيفي قطاع غزة ك 

اليدؼ الكطني المنتظر في تحرير أرض  إلىصكؿ ك كاألمؿ في ال ,يكمف فييا الكعد في التغيير
طيني لمكاجية فمسطيف, كقد أعطت الحركة تفسيران جديدان إسالميان لممنياج كالعمؿ الكطني الفمس

 .(2)االحتالؿ الصييكني

االنتفاضة  بعد انطالؽ شرارة ـ14/12/1977ماس في حركة المقاكمة اإلسالمية ح تتأسسكقد  
الشيخ أحمد )في تأسيسيا, كمف بينيـ  شاركت.ككاف ىناؾ دكر لعدة شخصيات, (3)األكلى مباشرة

لكؿ رئيسية  ةأجنح ةثالثالحركة عمى  اشتممتف .الذم كاف لو الدكر األساسي في إنشائيا, ك ((4)ياسيف
جناح عمى الإصدار البيانات كالنشرات, ك  ةالسياسي ميمناح الجعمى جناح دكر مخصص, فكاف 

شأ أكؿ منككاف  ,محاربة الفساداألمف جناح عمى , ك مقاكمة االحتالؿ الصييكني العسكرم ميمة
 .(5)في قطاع غزة ثـ كصمت إلى الضفة الغربيةالحركة 

 ةعدة االجتماعية كالمؤسساتية لجماعبناء القا ـ1976 ـ حتى1967ت الفترة األكلى مف عاـ كشيد
الذم لو أثر عمى الدعكة مف حيث  (الشيخ أحمد ياسيف)اإلخكاف المسمميف في قطاع غزة بقيادة 

 يدؼ تأليؼ القمكب, كىذا العمؿ أظيرالدعكة إلى اإليماف باهلل, كالتي شممت التربية كالكعظ الديني ب
ي مصر, فعمؿ اإلخكاف المسمميف ف (كامتداد لجماعةالشيخ ياسيف)عمؿ  التي تدؿ عمىاالستنتاجات 

مككنة الخاليا لمدعكة  ككيفانطالقان مف بيتو في مخيـ الشاطئ لالجئيف عمى إنشاء كت( الشيخ ياسيف)
                                                           

ـ  1993, مركز الزىراء لمدراسات ك االبحاث , القدس , 1, ط اضي الفمسطينية المحتمةاألسممة والسياسة في األر البرغكثي , إياد : 1
 . 88ص

, إصدار جريدة يديعكت احركنكت , مترجـ عف طريؽ المركز  عصر حماس من العنف إلى التكيفشاؤكؿ مشعؿ , أبراىا سيمع :  2
 . 22ـ , ص1999الفمسطيني لإلعالـ ,

, دار الرشيد , دمشؽ ,  1ط "دراسة حياة الشيخ أحمد ياسين و حركة حماس " الشيخ عندما يقاوم  زمن أحمد ياسيننداؼ , عماد : 3
 . 31ـ , ص2334

ـ. تعرض لحادث 1948ـ في قرية الجكرة قضاء المجدؿ, لجأ مع أسرتو إلى قطاع غزة بعد حرب 1938: كلد عاـ  أحمد إسماعيل ياسين4
شمؿ في جميع أطرافو, عمؿ مدرسان لمغة العربية كالتربية اإلسالمية, ثـ خطيبان كمدرسان في مساجد اثناء ممارسة الرياضة في شبابو نتج عنو 

ـ عندما اغتالو الكياف الصييكني . منصكر, أحمد : 22/3/2334غزة, كما عمؿ رئيسان لممجمع اإلسالمي في غزة , استشيد في تاريخ 
 ( . 27 – 25 , )ص ص الشيخ أحمد ياسين شاىد عمى العصر االنتفاضة

 (. 87 – 86ـ , )ص ص 1993,  13, مجمة الدراسات الفمسطينية , العدد  حماس خمفية تاريخية وسياسيةأبك عمرك , زياد : 5
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ككيف تل ؛لنشر فكر الحركة ؛في جميع أنحاء القطاع كحرص عمى تكزيعيـ ,سرييف أشخاصمف 
 .(1)حاضنة شعبية إسالمية

شعبية صمبة, ديكلكجية, باإلضافة إلى تمكنت حماس منذ البداية مف االستناد عمى أسس أيكقد 
, كقد أعانيا عمى ذلؾ مكنتيا مف الكقكؼ في كجو الضربات القاسية التي تمقتيا مف الكياف الصييكني

اؿ يحتفظ يز ذم ال , إذ أنو أقدـ تنظيـ حركي فمسطيني, المنذ الًقدـ لتنظيـ اإلخكاني الفمسطينيتجذر ا
يـ العالمي الفكرم كالدعكم كالتربكم الضخـ, الذم أنتجتو إضافة إلى تراثبفاعميتو عمى الساحة, 

ف, مما ساعد حركة كحتى اآلكمفكركىا في بمداف العالـ مف الثالثينيات  (الشيخ حسف البنا)مدرسة 
 .(2)كلكيات كالمكاقؼ منذ مراحؿ مبكرة مف نشأتيااألتحديد الرؤية ك  حماس عمى

 لمقاومة اإلسالمية حماسحركة اة لية والسياسيثانيًا : الرؤية الفكر 
نيا ية, كقد عرفت نفسيا في ميثاقيا بأحركة حماس حركة تحرر كطني فمسطينية ذات مرجعية إسالم

تككنت . ف(3)اإلسالـ منيجيا, كمنو تستمد أفكارىا كمفاىيميا كتصكراتيا " حركة المقاكمة اإلسالمية,
أنيا حركة جيادية شعبية إسالمية  ىكية حركة حماس األيديكلكجية كطرحيا السياسي كالفكرم عمى

تستند في كسائميا كسياساتيا كمكاقفيا إلى تعاليـ اإلسالـ كتراثو الفقيي, كتؤمف بتكسيع دائرة الصراع 
ال يككف إال سالمي, كأف تحرير األراضي الفمسطينية اإلإلى اإلطار العربي ك ضد المشركع الصييكني 

سالـ ىك الكحيد القادر عمى تفجير طاقات األمة مف أجؿ بتكحيد جيكد المسمميف نحك التحرير, كاإل
أف القضية الفمسطينية قضية إسالمية, كأنيا أمانة في عنؽ كؿ مسمـ, حماس التحرير, كتعتقد 

ىك صراع حضارم كأف الصراع مع العدك الصييكني,  كمسؤكلية تحريرىا فرض عمى كؿ مسمـ,
بي االستراتيجية كاالقتصادية كخمفياتو الثقافية مصيرم ذك أبعاد عقدية, كمصالح االستعمار الغر 

 .(4)فمسطيفكالدينية قد التقت مع المطامع الييكدية الصييكنية في إنشاء دكلة لمييكد في 

                                                           
, إصدار جريدة يديعكت احركنكت , مترجـ عف طريؽ المركز  عصر حماس من العنف إلى التكيفشاؤكؿ مشعؿ , أبراىا سيمع : 1

 . 24, ص ـ1999الفمسطيني لإلعالـ ,
 .238, ص منيجية في القضية الفمسطينيةسمسة صالح :  2
 .1, المادة الميثاق كثائؽ حماس , 3
سمسمة ـ , 1988أغسطس  19, صدر في ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية حماسانظر حكؿ الطرح الفكرم كالسياسي لمحركة في : 4

 ( . 168 – 137لحماس , بال تاريخ , ) ص ص , إعداد المكتب اإلعالمي  1, العدد  بيانات الحركة حماس
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 حركة اإلخكاف المسمميف, كتبنت الشعار نفسو الذم تبنتو جماعةممت حماس فكران لـ يختمؼ عف كح
ف دستكرىا,  غايتيا, كالرسكؿ قدكتيا, كالقرآىا " اهلل, فيي حركة شعار منذ تأسيسيااإلخكاف  جماعة

. كىي حركة فمسطينية تعطي كالءىا هلل, (1)كالجياد سبيميا, كالمكت في سبيؿ اهلل أسمى أمانييا"
كتتخذ مف اإلسالـ منيج حياة, كتعمؿ عمى رفع راية اهلل في كؿ شبر مف أرض فمسطيف, كتيدؼ إلى 

   .(2)منازلة الباطؿ كقيره كدحره

اآلنية كالتي تمثمت في  أىداؼ الحركةـ 1/1988كأعمنت حركة المقاكمة في بيانيا الصادر في شير 
:إطالؽ سراح المعتقميف, كرفض االستيطاف كسياسة اإلبعاد كاالعتقاؿ اإلدارم كممارسة اليمجية ضد 

يف أك منعيـ مف السكاف الفمسطينييف كالمعتقميف مف قبؿ االحتالؿ, كمنع سياسة الحجز عمى المسافر 
 .(3)ر, كرفض نشر الرذيمة كالفساد كاإلسقاط في شباؾ المخابرات الصييكنيةالسف

كاف ك  ,الخاص بالحركة ـ أعمنت حركة المقاكمة اإلسالمية حماس عف الميثاؽ1988آب 18كفي 
بيا في أم شكؿ مف األشكاؿ, أف أرض فمسطيف أرض كقؼ إسالمي, كال يمكف أف تفرط في مقدمتو 

كما يسمى بالحمكؿ السممية, كالمؤتمرات الدكلية لحؿ القضية الفمسطينية تتعارض  أف المبادرات ترلك 
لى جانب األىداؼ اإلسالمية  .(4)مع عقيدة الحركة اإلسالمية, كال حؿ ليذه القضية إال بالجياد كا 

نصت محاربة الظمـ كالضالؿ, فقد مطة إسالمية لالشاممة لنصكص الميثاؽ, ىدفت إلى إنشاء س
أىداؼ الحركة السياسية االستراتيجية عمى أفكار كطنية فمسطينية كاضحة تتمركز في الصراع حكؿ 

 .(5)تحرير األرض الفمسطينية كاممة

عند  ةجزء مف الديف, فالمكاقؼ السياسي سياسيالالعمؿ  حركة حماس أف تكدخر أمف منطمؽ آك 
عمماء المسمميف  (المقادمة)دعاك ف األشكاؿ. فتكل شرعية بشكؿ م لحد كبير شبو( تاىيـ المقادمةإبر )

إلى االشتغاؿ بالسياسة قائال ليـ : أنتـ أكلى بالعمؿ في السياسة, فأنتـ تفيمكف ديف اهلل, كتفيمكف 

                                                           
 , المادة الثامنة . الميثاقكثائؽ حماس, 1
 (  . 93 – 92, )ص ص  األسممة والسياسة في األراضي الفمسطينية المحتمةالبرغكثي : 2
كاديمية لمشؤكف الدكلية , القدس , , نشر الجمعية الفمسطينية األ الحركة اإلسالمية الفمسطينية والنظام العالمي الجديدالبرغكثي , إياد : 3

 . 12ـ , ص1992
 , المادة السابعة . الميثاقكثائؽ حماس , 4
 . 51, ص عصر حماس من العنف إلى التكيفشاؤكؿ مشعؿ , أبراىا سيمع : 5
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ىذه تنبع مف تجربة خاصة فمسطينية عربية, حيث تفرد الميبراليكف  (المقادمة)مصالح األمة. كدعكة 
 . (1)في إرجاع الحقكؽ كاكاليساريكف لعقكد طكيمة كلـ ينجح

 واتفاق أوسمو من منظمة التحرير الفمسطينية حركة المقاومة اإلسالمية حماسثالثًا : موقف 
حددت حركة حماس عالقتيا مع منظمة التحرير الفمسطينية, فكرد في ميثاقيا "مع تقديرنا لمنظمة 

ال  ىا في الصراع العربي الصييكنيكر التحرير الفمسطينية كما يمكف أف تتطكر إليو كعدـ التقميؿ مف د
يمكننا أف نستبدؿ إسالمية فمسطيف الحالية كالمستقبمية لتبني الفكرة العممانية, فإسالمية فمسطيف جزء 

ة, فنحف منظمة التحرير الفمسطينية اإلسالـ منيج حيا ىكيـك تتبن دينو خسر,مف ديننا كمف فرط في 
 .(2)عداء "نارىا التي تحرؽ األ جنكدىا ككقكد

عالقة حماس ك أبدت حركة حماس مكقفيا اتجاه منظمة التحرير بالرفض لممبادئ التي تسير عمييا, 
فبعد سيطرة حركة فتح  ,بتفاعالت مختمفة مف التنافس كالتعارض مر تبمنظمة التحرير الفمسطينية 

مج ظيرت حماس ببرنامجيا اإلسالمي الذم يختمؼ عف برنا ,عمى المنظمة لعقديف مف الزمف
حاكلت منظمة التحرير الفمسطينية كفصائميا احتكاء ىذه الحركة. لمنظمة. كمنذ لحظة ظيكر حماس ا

عمى الساحة الفمسطينية كقكتيا  كفي فترة الحقة اعترؼ بعض قيادات المنظمة بحضكر حركة حماس
 .(3)كمف ثـ الدكلية

ـ الحالية في الشرؽ األكسط, بداية عممية السال الذم ييعد (مدريد)ت الدعكة لمؤتمر بدأ كعندما
صعدت حركة حماس معارضتيا ليذا المؤتمر, كنددت بمكافقة الدكؿ العربية عمى حضكره كالمشاركة 

رضة حماس سياسية ممتزمة بمبدأ او, كتعد معيمعفيو, كما نددت  بمكافقة منظمة التحرير 
, حيث شاركت تمؾ الفترة( تخضع لمسياسة الشرعية كليس حرامان في الييكدات مع العدك)فاكضالم

مة ـ في إصدار بياف باسـ الفصائؿ العشرة , يعارض قرار المنظ1991ألكؿ مرة في ديسمبر عاـ
 .(4)(مدريد)بإرساؿ كفد فمسطيني إلى 

                                                           
 . 5ـ , ص2314 , مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات , بيركت , دراسة عممية محكمةالرؤية السياسية لحماس ,رزقة , يكسؼ : 1
 , المادة السابعة كالعشريف .الميثاق كثائؽ حماس , 2
, المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية  , سمسمة السياسة  1, ط حماس والحكم دخول النظام أم التمرد عميوالزبيدم , باسـ , 3

 . 22ـ , ص2313كالحكـ , راـ اهلل , فمسطيف, 
جامعة الخميؿ ,  م ,2227 –م 0993سياسات حركة حماس اتجاه السمطة  الفمسطينية راسة بعنكاف القيمرم , رنا عيس عمي : د 4

 . 41ـ , ص214فمسطيف , 
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ـ, كبعد إحدل عشرة جكلة مف جكالت التفاكض, فاجأت منظمة 1993أكاخر أغسطس عاـكفي  
صؿ إلى االعتراؼ المتبادؿ بينيما, كما أعمنت ما التك نيالعالـ بإعال صييكنيالكياف الالتحرير ك 

في حديقة البيت  (أكسمك)ـ كقع الطرفاف اتفاؽ 13/3/1993منظمة التحرير نبذىا لمعنؼ, كبتاريخ 
نة التنفيذية لمنظمة التحرير كعضك المج ( آنذاؾشمعكف بيرس)ير الخارجية األبيض مف قبؿ كز 

 .(1)ياسر عرفات)مة , كذلؾ بحضكر رئيس المنظ(محمكد عباس)

, حيث كانت (أكسمك)تعاكنت حماس مع الفصائؿ الكطنية األخرل, كخصكصان المعارضة التفاؽ 
اتفاؽ  ـ لمكاجية1993الذم تشكؿ في أكاخر سنة  ةكد الفقرم لتحالؼ الفصائؿ الفمسطينية العشر مالع
كالقت مصاعب جمة  كحـر أكسمك حماس مف فرص النمك كالتكسع, .(2)لكف مف دكف نتيجة (أكسمك)

قامات جبرية مف عاـ  ـ كحتى 1994بسبب ممارسات السمطة الفمسطينية ضدىا مف اعتقاالت كنفي كا 
ـ, لكف حماس ظمت محافظة عمى شعبيتيا كحضكرىا السياسي, كعمى 2333انتفاضة األقصى عاـ 

 .(3)قاسية ضد العدك الصييكنيعممياتيا النكعية ال

 اإلسالمي: حركة الجياد المطمب الثاني

 أواًل : نشأة الجياد اإلسالمي
حركة الجياد اإلسالمي حركة مقاكمة فمسطينية مستقمة تمتـز باإلسالـ عقيدة كشريعة كنظاـ حياة, 

نشأت حركة الجياد اإلسالمي عمى يد , حيث (4)أخذت الطابع العسكرم الجيادم منذ بداية تأسيسيا
 ,(5)(الشقاقي الدكتكر فتحي)ـ برئاسة 1983اـ صر عمجمكعة مف الشباب الفمسطيني الدارس في م

اإلخكاف المسمميف, ككنو أحد أعضاء اإلخكاف  المصرم لجماعةكالذم دعا إلى االقتداء بالنمكذج 
ـ, كاستمر في عضكيتو حتى 1968عاـ  (أحمد ياسيف)المسمميف في قطاع غزة تحت زعامة قائدىا 

                                                           
 ( . 42 - 41,) ص ص اس اتجاه السمطة  الفمسطينية سياسات حركة حمالقيمرم , رنا عيس عمي : 1
 .241, ص منيجية في القضية الفمسطينيةسمسمة صالح : 2
 ( . 188 – 187, ) ص ص  الطريق إلى القدس: صالح , محسف 3
, رسالة ماجستير , جامعة  الفكر السياسي لحركة الجياد اإلسالمي وانعكاسو عمى التنمية السياسيةعمر , ناظـ عبد المطمب محمكد :  4

 . 39ـ , ص2338النجاح الكطنية , 
لى قرية زرنكقة قضاء الرممة , درس الطب في جامعة الزقازيؽ ـ مف عائمة تنتمي أصالن إ1951: كلد في غزة عاـ  فتحي الشقاقيد. 5

ـ.كتـ اغتياؿ د. فتحي الشقاقي في 1995نكفمبر 6, لندف ,  مجمة الوسطـ . مقابمة لفتحي الشقاقي مع 1981 –ـ 1974بمصر مف عاـ 
الفكر السياسي لحركة الجياد ر: ـ .رسالة ماجستير ؿ ناظـ عبد المطمب محمكد عم1995قبرص عمى ايدم المكساد اإلسرائيمي عاـ 
 .  58, ص اإلسالمي وانعكاسو عمى التنمية السياسية
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 , كالتخبط فيسككنيو مناىج التككيف لدل حركة اإلخكافه قي ما دعاانتقد الشقا .(1)أكاخر السبعينيات
. غير أنو يرل أف (2)المبالغة فييااف مبدأ السالمة ك التخطيط كطغي كعدـطرائؽ العمؿ, كاإلىماؿ 

ىي الحركة األـ لمتيار اإلسالمي في المنطقة, كأف البناء كاف رائدان ككبيران, كقاؿ  اإلخكاف
ظيا عمى ااإلخكاف عمى دكرىا التربكم كحف الحتراـ كالتقدير لجماعةيكنكف كؿ اإنو كحركتو (الشقاقي)

 .(3)اإلسالـ في المنطقة

إنشاء الحركة, حيث  ـ, ليدفع الشقاقي إلى1979ية في إيراف عاـ كجاء انتصار الثكرة اإلسالم
سالـ حممت ىذه الثكرة انبعاث اإلحياء الديني في العالـ العربي كاإلسالمي, ليحفز انتشار نمط اإل

الكفاحي في أرجاء العالـ العربي كاإلسالمي, كفمسطيف مف ضمنيا, ليدفع بقكة أكبر نحك تبمكر فكرة 
سرايا القدس كجناح عسكرم لممارسة الكفاح المسمح كطريؽ كحيد الحركة أنشأت ك . (4)إنشاء الحركة

عدادىان  ,لتحرير فمسطيف, كىي تقـك بالعمؿ عمى تعبئة الجماىير الفمسطينية بكؿ  جياديان  ان إعداد كا 
فكر حركة ككاف .(5)لتأىيميا لمقياـ بالعمؿ الجيادم ؛التثقيفية كالتنظيمية الممكنةالكسائؿ التربكية ك 

نيا جاءت لتعبر عف اإلسالـ كمنطؽ, كالجياد ككسيمة, كفمسطيف يتمحكر حكؿ أ لجياد اإلسالميا
, كداخؿ الحركة اإلسالمية المير اإلسكأنيا عندما قامت كانت قكة تجديد داخؿ الفك ,كيدؼ لمتحرير

 .(6)كعمى مستكل األداء داخؿ فمسطيف ,كالمنيج كالتنظيـ ,عمى مستكل الفكرة

كتنظيـ العناصر لمقياـ  ,فاكطعاني الجيادية, كتحرير األكبشكؿ عاـ فإف الحركة ركزت عمى الم
, كالتجربة اإليرانية صرد اإلسالمي في مابتجربة الجيالحركة  تأثرتلقد بالعمميات العسكرية, ك 

 .(7)فذ إنشائيا كحتى اآلحافظت عمى عالقات متينة بإيراف منفالتجربة القسامية. ك 

ة كالعمؿ كالسياس تككنت حركة الجياد اإلسالمي مف تجمع لثالث مجمكعات متقاربة في الفكر
 :عمى النحك التاليتبنتو تمؾ المجمكعات الثالث فكاف  النظاـ الذمالجيادم ك 

                                                           
 .245, ص منيجية في القضية الفمسطينيةسمسة صالح : 1
 ـ .1995يناير  27,  جريدة الحياةمحمد سعيد المكعد , المصادر الفكرية لحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف , 2
 ـ .1995ير ينا 33مجمة الكسط , لندف , 3
 . 42, ص الفكر السياسي لحركة الجياد اإلسالمي وانعكاسو عمى التنمية السياسيةعمر , ناظـ عبد المطمب محمكد : 4
 . 39المرجع السابؽ نفسو , ص5
 ـ .1995يناير  33مجمة الكسط , لندف , 6
 .246, ص منيجية في القضية الفمسطينية: سمسمة  صالح7
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الجيادية,  عمى ترسيخ فمسفتو الفكرية اإلسالمية كعمؿ(فتحي الشقاقي)ىا مكعة األكلى أنشأالمج
كىي مجمكعة يعكد أصؿ تككينيا  ,المجمكعة الثانية ىي سرايا الجياد اإلسالميك  كتكجياتو السياسية.

نيا كتميزت بخبرتيا كتككي ,إلى عناصر مف حركة فتح, تمركزت أساسان في قمعة الشقيؼ في لبناف
كتحكلت مف حمؿ فكر يسارم اشتراكي بعد عدة مناقشات داخمية بينيـ إلى تبني المنيج  ,العسكرم

قيادتيا مف الناحية ليا, كقاـ ب المفكر الفمسطينيفكاف في تكجيييا  (ير شفيؽنم)اإلسالمي, كبرز 
قاقي كمنير فتحي الش)تـ التنسيؽ بيف  .(3)((2)محمد باسـ التميمي)ك ((1)محمد بحيص)عسكرية ال

ال يتـ إصدار أم بياف أك جمع عمى أفي لندف ـ في أثناء مؤتمر إسالمي 1983, عاـ (شفيؽ
 .(4)العمؿ العسكرم باسـ السرايا (شفيؽ)التبرعات إال عف طريؽ الحركة, كقاد 

لمشيخ أسعد بيكض )الذم أعطى ىك كمف معو البيعة  (إبراىيـ سربؿ)المجمكعة الثالثة فقد شكميا 
, كعرفت بالجياد اإلسالمي, كقد فضمت ىذه المجمكعة فيما بعد مف انسحابيا مف تشكيؿ (يالتميم

لمشيخ )حركة الجياد اإلسالمي, كحدث خالؼ داخمي أدم النقساميا إلى مجمكعتيف كاحدة تتبع 
باسـ الجياد  (إلبراىيـ سربؿ)حممت اسـ الجياد اإلسالمي بيت المقدس, كاألخرل تتبع  (أسعد

 . (5)كتائب األقصىاإلسالمي 

                                                           
حسف قاسـ" مف قرية يطا قضاء الخميؿ, انتسب الى قكات الثكرة الفمسطينية في بدايات االنطالقة ككاف احد ىك محمد محمد بحيص "أبك 1

 مفوضية اإلعالمػعمؿ مع الشييد ابك جياد في القطاع الغربي).ابرز ضباط حركة فتح كقاتؿ في صفكؼ كتيبة الجرمؽ
 .(pwww.fatehmedia.والثقافة

. انخرط في العمؿ الكطني مبكران كىك في المرحمة الثانكية. اعتقؿ 14/2/1952مف مكاليد مدينة خميؿ الرحمف بتاريخ محمد باسـ التميمي " 2
كجد نفسو في ساحة غادر إلى األردف, كمنيا إلى الجزائر لمتحصيؿ العممي, كىناؾ .قبؿ أف ينيي مرحمتو الثانكية 1969 -1968عاـ 

 (aSee more at: http://alh.جميع الحقكؽ محفكظة لصحيفة الحياة الجديدة )نضالية تقدـ لمثكرة الفمسطينية بسخاء
 .245, ص منيجية في القضية الفمسطينيةسمسمة صالح : 3
, رسالة ماجستير , جامعة  ية السياسيةالفكر السياسي لحركة الجياد اإلسالمي وانعكاسو عمى التنمعمر , ناظـ عبد المطمب محمكد : 4

 . 53ـ , ص2338النجاح الكطنية , 
)دنيا الكطف, .23ص م 0992, دار النسر , عمان ,  حركة الجياد اإلسالمي كاالنتفاضةسربل , إبراىيم : 5

opulpit.alwatanvoice.c) 12:18ـ , الساعة 8/11/6231,محمدابراهٌمبقلم0 اإلسالمًتوضٌح هام فً تأسٌس ونشأة حركة الجهاد 
 .صباحان 

http://www.fatehmedia.ps/www.fatehmedia.ps
http://www.fatehmedia.ps/www.fatehmedia.ps
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 حركة الجياد اإلسالميلسياسية الو  يةر فكالرؤية الثانيًا : 
حركة إسالمية جماىيرية مجاىدة مستقمة, اإلسالـ منطمقيا, كالعمؿ  حركة الجياد اإلسالمي ىي

يف مف االحتالؿ الصييكني ىدفيا؛ طالجماىيرم الثكرم كالجياد المسمح أسمكبيا, كتحرير كامؿ فمس
 .(1)نفسيا الحركة, كبينت أسمكبيا كأىدافيا ىكذا عرفت

بدأت حركة الجياد اإلسالمي بعد التأسيس عمميا في فمسطيف كخارجيا لمتبشير برؤيتيا كأفكارىا. تـ 
سالمية. دعت  نسج عالقات كثيقة مع قكل إسالمية مثؿ حزب اهلل في لبناف, كمع رمكز قكمية كا 

ىا اإلسالمي الذم امييف مف أجؿ إعطاء القكمية محتك الحركة إلى المصالحة بيف القكمييف كاإلسال
. كرفعت الحركة شعار الدـ الذم مع بداية المد العمماني الماركسيانتزع منيا حسب اعتقاد الحركة 

كالجديد في الفكر اإلسالمي كاف ىاجس الحركة, عبر .(2)ىـز السيؼ في محاكلة لرفع معنكيات األمة
في كتابو الخميني, الحؿ اإلسالمي كالبديؿ عندما تساءؿ  (لشقاقيا)عف ىذا المكقؼ مؤسس الحركة 

يبحث عف الفكر  (الشقاقي)حكؿ كيفية صياغة فكر جديد يستطيع االنطالؽ باألمة مف جديد. كاف 
اإلسالمي الثكرم الذم يربط الحركة اإلسالمية بالجماىير المسممة لتشكؿ الثكرة عمى غرار ما حدث 

أنو البد مف تجديد النظرية الثكرية التي تريد الحركة أف تنطمؽ منيا كذلؾ  (اقيالشق)أدرؾ ك في إيراف. 
 .(3)مف خالؿ تجديد منطمقات الحركة كأىدافيا كغاياتيا, كتحديد الكسائؿ بدقة

ييف. بناء ركنيف أساس ككف قاعدة أساسية انطمقت منيا إلىكقامت الحركة بصياغة مبادئ عامة, لت
تبني الحركة لإلسالـ كعقيدة كشريعة كنظاـ حياة, كمنيا كبناءن  نطالؽ إلىتمثؿ الركف األكؿ في اال

عمييا انطمقت الحركة إلى الركف الثاني كىك تحرير فمسطيف, باعتبار فمسطيف أرض إسالمية ال يجكز 
حسب الشرع اإلسالمي التنازؿ عنيا أك التفريط بأم جزء منيا كال بأم شكؿ مف األشكاؿ, كأنو عمى 

 :(4)في ىذه المبادئ ما يمي , كجاءالصييكنيتخمص مف االحتالؿ مف التكحد لالمسممي

ككأداة لتحميؿ كفيـ طبيعة الصراع الذم  ,ان تمتـز حركة الجياد باإلسالـ عقيدة كشريعة كنظام .1
 .تخكضو األمة اإلسالمية ضد أعدائيا

 فمسطيف أرض إسالمية عربية يحـر شرعان التفريط بيا . .2
                                                           

 . 65, صمي الفكر السياسي لحركة الجياد اإلسالعمر : 1
 . 53المرجع السابؽ نفسو , ص2
 . 62, ص مي الفكر السياسي لحركة الجياد اإلسالعمر  : 3
 ( . 66 – 65المرجع السابؽ نفسو , ) ص ص 4
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رأس الحربة لممشركع االستعمارم الغربي المعاصر في معركتو  كنيالصيييمثؿ الكياف  .3
ياف يعني استمرار الييمنة الحضارية الشاممة ضد األمة اإلسالمية, كاستمرار كجكد ىذا الك

 مة اإلسالمية .عمى األ
كحدة سنة, ك ف كاللكجكد البراىيف كاألدلة مف القرآ فمسطيف القضية المركزية لألمة اإلسالمية .4

 اإلسالمية يعني انطالقيا نحك النيضة .األمة 
كحدة القكل اإلسالمية كالكطنية عمى الساحة, كالمقاء في ساحة المعركة, شرط أساسي  .5

 .الصييكنيالستمرار كصالبة مشركع األمة الجيادم ضد الكياف 
 مشاريع التسكية أك التنازالت باطمة كمرفكضة . كؿ .6

 الفمسطينية واتفاق أوسمو نظمة التحريرمن م ثالثًا : موقف حركة الجياد اإلسالمي
طرؼ في لتطرح اإلسالـ المقاـك ك ,سالمي السائدإسالمية تختمؼ عف النمط اإل لحركة كمغيرةجاءت ا

 قدرتو عمى القياـ بالتحريرك ة الحركة بأىمية المشركع الكطني. عدـ قناعالمعادلة داخؿ الصراع. ل
لكجكد . (1)طراؼ المختمفةا أبقت عمى التكاصؿ بيف األال أني, إلفمسطيف, كعميو الكثير مف المآخذ

 .ةدافع لدل الحركة في عممية التحرير لألراضي الفمسطينية, كذلؾ بتجميع الجمكع  في بكتقة كاحد

. فالحركة ترل أف أيديكلكجيان  كألـ تؤيد حركة الجياد الفصائؿ المككنة لمنظمة التحرير سياسيان ك 
أىـ أسمحة المقاكمة الفمسطينية السترداد الحقكؽ المسمكبة, كالنيضة مف  امؿ مع اإلسالـ يعدالتع

رغـ اعتقادىا أف , ك الصييكنيالمحرؾ لمشعب في جياده ضد الكياف ك سالمية, فيك الدافع باألمة اإل
جماؿ عبد )كبسعي(1/1964)لنظاـ العربي الرسمي بقرار القمة العربية رقـ االمنظمة كلدت عمى يد 

رير كصعكدىا كاف الكفاح المسمح, الحركة اعتبرت أف مبرر قياـ منظمة التح , إال أف(الناصر
, الثكرةالدعكة إلى حرب التحرير الشعبية, كالتأكيد عمى الشرعية الثكرية, كقياـ المنظمة بتمثيؿ ك 

 منظمةررات كجكد اعتبرت الحركة أف مبك كالتأكيد عمى رفض مشاريع التسكية لمقضية الفمسطينية. 
كأبرزت اليكية  ,مسطينيكالشعكر بالذات كاالنتماء عند المكاطف الف ,عززت المكاطنة التحرير

 .الفمسطينية

                                                           
 . 65ـ , ص2333, مركز القدس لإلعالـ كاالتصاؿ ,  سةاإلسالم السياسي في فمسطين ما وراء السياالبرغكثي , اياد : 1
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كجية نظر الحركة, إذ أف المنظمة قد خرجت  الكضع لـ يدـ طكيالن في مسيرة المنظمة مف اكلكف ىذ
برت أف إذ اعت ,اإليجابيةاألركاف التي دفعت الحركة لمنظر إلييا بيذه كعة المحددات ك عف مجم

بدأ مسمسؿ فالمشركع الكطني كاف يتراجع بشكؿ دائـ عف المحددات كالثكابت المعركفة التي كضعيا. 
ـ بفكرة الدكلة الفمسطينية الديمكقراطية التي 1971التنازالت بقبكؿ المجمس الكطني الفمسطيني عاـ 

المنظمة قد طرحت كانت ك تعني أف المنظمة تقبؿ التعايش مع الييكد في ظؿ دكلة ديمكقراطية. 
 . (1)ـ1968الدكلة الثنائية القكمية, كالدكلة العممانية عاـ 

بؿ  ,الفمسطينية األراضيمف أجؿ تحرير  سالمي أف المنظمة لـ يكف إنشاؤىاكجدت حركة الجياد اإل
 سمبفي لدكؿ االستعمار   الطريؽ, ككانت لمشعب الفمسطيني انت المنظمة ىي عبارة عف تيدئةك

ذلؾ بعدة تنازالت يككف ك  ؽ يتـ التكافؽ فييا مف الممثؿ الكحيد عف القضية الفمسطينية,بطر  الحقكؽ
الصييكني, أف المنظمة تعمؿ لصالح الكياف  إلى , فنظرت الحركةالصييكنيلمكياف  تقدميا المنظمة

 .كليس إلعادة الحقكؽ الفمسطينية

عتبرت أف المشركع الكطني الذم لمسالـ, كا (مدريد)المنظمة في مؤتمر  ةمشاركرفضت  الحركة ف
قادتو المنظمة قد كصؿ إلى نيايتو, كلـ يعد صالحان لتحقيؽ كحدة الشعب الفمسطيني, كال إتماـ 

بالتالي عدـ ك , (أكسمك)اتفاؽ نتج عفلدخكؿ في أم ترتيب ا أيضان رفضت ك  .(2)مشركع التحرير
شريعية أك القضائية أك التنفيذية عمى المشاركة في السمطة الكطنية الفمسطينية كمؤسساتيا, سكاء الت

إجراء حكارات , كال تراعي مصالح الشعب الفمسطيني. لكنيا قبمت بحكـ الكاقع, بشرعيةاعتبارات غير 
كفؾ االشتباكات عمى األرض, دكف إعطاء ىذه  ,الصداـ مع السمطة ميدانية مف أجؿ تجنب

اسي عمى اعتبار أف الحزب يحتاج إلى الترتيبات أم صفة سياسية, كرفضت القياـ بتشكيؿ حزب سي
 .(3)ف لدييانية, كىذه السيادة غير متكفرة اآلسيادة كط

                                                           
 ( . 111 – 139, ) ص ص  مي الفكر السياسي لحركة الجياد اإلسالعمر :1
 ـ .2/11/1991حكؿ مؤتمر مدريد , تاريخ  حركة الجياد اإلسالميبياف 2
 .124, صلسياسي لحركة الجياد اإلسالمي الفكر اعمر :3
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 المبحث الثالث :

 السمطة الوطنية الفمسطينية
, حيث أحيطت نيات مف القرف العشريف في منعطؼ حاسـدخمت القضية الفمسطينية مع بداية التسعي

مسار القضية مية, تركت آثاران ميمة عمى تطكر محكعة مف المتغيرات الدكلية كاإلقميمية كالمبمج
الفمسطينية. فقد تكترت عالقة منظمة التحرير الفمسطينية مع البمداف العربية, بسبب  اتياـ ىذه الدكؿ 

فقداف الدعـ لمعراؽ إلى لممنظمة بأنيا أيدت العراؽ خالؿ حرب الخميج الثانية, كعمؿ تأييد المنظمة 
 . (1)ي كانت تدعـ المنظمة اقتصاديان كالمصداقية مف الدكؿ الت

جكش بكش )لمسالـ الذم دعا إليو الرئيس األمريكي  (مدريد)منظمة التحرير بمؤتمر  كعندما شاركت 
العربي, الدكلي ك  ى المستكلمف مصداقيتيا عم ان لجزء , استعادت المنظمةـ1991في عاـ  (األب

األطراؼ بيف الدكؿ المشاركة في المؤتمر,  حيث تـ االتفاؽ في المؤتمر عمى مبدأ التفاكض متعدد
اإلسرائيمية حككمة ال رئيس في عيدك , عاصمة النركيج (أكسمك)أدل ذلؾ لفتح قناة اتصاؿ سرية في 

الذم عيرؼ باتفاؽ إلى اتفاؽ إعالف المبادئ  اإلسرائيمي كالفمسطيني , تكصؿ الجانباف(ابيفر إسحاؽ )
ى حكـ ذاتي عمكالذم حصؿ الفمسطينيكف بمكجبو , (2)ـ1993أيمكؿ/سبتمبر  13في (أكسمك)

 .تشكيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية, كىك فمسطيني

 نشاء السمطة الوطنية الفمسطينية أواًل : إ
 الذم عقد (أكسمك)اتفاؽ  عمى إثرـ 1994في شير تمكز يكليك ت السمطة الكطنية الفمسطينية تشكم

بقرار مف المجمس المركزم  الصييكني ؿحتالاالبيف منظمة التحرير ك ـ 1993عاـفي سبتمبر 
انعطافان تاريخيان  (أكسمك)اتفاؽ  يعدك . كنسـ في ت1993أكتكبر 13المنعقدة في  الفمسطيني فيدكرتو

مع  نيا الممثؿ عف الشعب الفمسطينيتكقعو المنظمة كك في مسيرة القضية الفمسطينية, فيك أكؿ اتفاؽ 
تسكية سياسية تحمؿ في طياتيا االعتراؼ بالكياف الصييكني  كيتـ بمكجبو تنفيذ, الصييكنيالكياف 
أجزاء مف  حكميا عمى السمطة في تكلتك  .يةراضي فمسطيناألمف مساحة % 78ما يعادؿ عمى 

انتخاب غزة, ك تمثيميان لمفمسطينييف في الضفة ك كقد أخذت ىذه السمطة بعدان  الضفة الغربية كقطاع غزة.
                                                           

, مركز الدراسات الشرؽ األكسط  سالم في الشرق األوسط وتطبيقاتيا عمى المسارين األردني و الفمسطينيعممية الالحمد , جكاد مطر : 1
 . 15, ص 1996, عماف , 

.مجمة جامعة األزىر  29, ص 1996, دار الشركؽ , عماف ,  االنقالب أسرار مفاوضات المسار الفمسطيني اإلسرائيمينكفؿ , ممدكح : 2
 31, ص 1283, العدد 13, مجمد  2311, السياسيةسمسمة العموم , غزة , 
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كتـ اجراء انتخابات رئيس السمطة فكاف الفكز  ,ـ1996في يناير  شعبيان عضكان 88مجمس تشريعي مف
. إال أنيا المرة األكلى التي يمارس , ككاف ذلؾ مباشرة بعد انتخابات التشريعي(ياسر عرفات)لصالح 

ظؿ  فإف تمثيؿ الفمسطينييففييا جزء كبير مف الفمسطينييف حقكقان انتخابية سياسية. كمع ذلؾ 
ـ, كال 1948المحتمة عاـ  دكف أف يشمؿ فمسطينيي األرضالقطاع, فة ك محصكران بأبناء الض

 .(1)الخارج

 مؤسساتيا ومناطقياو  السمطة الوطنية الفمسطينية صالحياتثانيًا : 

 : صالحيات السمطة الوطنية الفمسطينية
 الضفة مجمس إدارة الحكـ الذاتي في تكجب عمى الجانب الفمسطيني تشكيؿ (أكسمك)بمكجب اتفاؽ 

 ( الذم كضع صالحيات كمسؤكليات السمطةأكسمك)اتفاؽ , فتـ إنشاء السمطة الكطنية مف خالؿ كغزة
المكقع في القاىرة في  غزة أريحاتفاؽ ال كفؽ, كعمى السمطة العمؿ بيا, تأسيس النظاـ كفؽ االتفاؽل
سرائيؿ الجانبيف الفمسطيني ممثالن بيف  4/5/1994 , (أكسمك)اؽ المكمؿ التف ,في منظمة التحرير كا 

مف صالحيات السمطة الكطنية الفمسطينية كمسؤكلياتيا, التي حددتيا المادة الخامسة فتـ تحديد 
جميع الشؤكف التي تدخؿ في نطاؽ  عمى تشمؿ صالحيات السمطة الكطنية الفمسطينيةك  االتفاؽ,

 2):)يمكالشخصي كما ياختصاصيا اإلقميمي كالكظيفي 

 باستثناء المستكطنات كمنطقةكقطاع غزة كمنطقة أريحا  يشمؿ نطاؽ االختصاص اإلقميمي .1
المنشآت العسكرية. كيدخؿ في نطاؽ االختصاص اإلقميمي األرض كباطنيا كالمياه اإلقميمية 

 .طبقان لنصكص االتفاؽ
يشمؿ االختصاص الكظيفي جميع السمطات كالمسؤكليات المنصكص عمييا في ىذا االتفاؽ   .2

القات الخارجية كاألمف الداخمي كاألمف العاـ لممستكطنات كمنطقة كال تتضمف ىذه الكالية الع
 .المنشآت العسكرية كاإلسرائيمييف كاألمف الخارجي

ؽ االختصاص اإلقميمي اإلى جميع األفراد الكائنيف في نطتمتد الكالية عمى األشخاص  .3
 .التفاؽالمشار إليو أعاله باستثناء اإلسرائيمييف ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في ىذا ا

                                                           
 . 217, ص سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينيةصالح  : 1
,  الموسوعة الفمسطينية).  223( , ص2333, )ربيع  42, العدد  11مجمة الدراسات الفمسطينية , المجمد  وثائق فمسطينية ,2

http://www.palestinapedia.ne  8:15ـ , الساعة 24/11/2316ـ , 3/2314(انظر السمطة الفمسطينية ,المنشكر في أغسطس  
 صباحان .

http://www.palestinapedia.ne/
http://www.palestinapedia.ne/
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سمطات كمسؤكليات قانكنية كتشريعية  اصالحياتيتخكؿ السمطة الفمسطينية في حدكد  .4
 .كتنفيذية كقضائية حسبما نص ىذا االتفاؽ

 :مؤسسات السمطة الفمسطينية
لقد نص االتفاؽ عمى منح السمطة حرية تككيف مؤسسات السمطة حتي يتـ تنفيذ الحكـ الذاتي في 

 انت عمى النحك التالي:كك ,المناطؽ المتفؽ عمييا

ف مجمس السمطة الكطنية الفمسطينية, كىك بمنزلة مجمس يتكك :الكطنية السمطة كزراء مجمس .1
كزيران. كبعد إجراء انتخابات المجمس التشريعي حدث  18الكزراء الفمسطيني , عند قيامو مف 

عدد  , كارتفع بذلؾـ1998تعديؿ في الحقائب الكزارية, كما حدث تعديؿ آخر في عاـ 
كيعاكف رئيس السمطة الفمسطينية, (عرفاتياسر كيعد)كزارة,  24الكزارات الفمسطينية إلى 

صائب )ككزير الحكـ المحمي  (ياسر عبد ربو)مف أشيرىـ كزير اإلعالـ  كزيران  27عرفات 
, إضافة إلى خمسة كزراء مف دكف (نبيؿ شعث)ككزير التخطيط كالتعاكف الدكلي  (عريقات

 .(0)حقائب كزارية
أنشأت السمطة الكطنية الفمسطينية, حسب ما جاء في المادة الثامنة مف  :  األجيزة األمنية .2

مف الداخمي لمفمسطينييف. كجاء اتفاؽ الحكـ الذاتي, أجيزة أمنية لضماف النظاـ العاـ كاأل
مسؤكلية نية شرطة فمسطينية قكية. كتستمر إسرائيؿ في السمطة الكطنية الفمسطي تنشئ :يياف
كخط  ,لدفاع ضد التيديدات الخارجية بما في ذلؾ المسؤكلية عف حماية الحدكد المصريةا

كالمسؤكلية عف أمف  ,كمكاجية التيديدات الخارجية مف البحر كالجك, اليدنة األردني
بيذه كتككف ليا الصالحية الكاممة التخاذ الخطكات الالزمة  ,اإلسرائيمييف كالمستكطنات

جياز األمف الداخمي )دائرة األمف ية بإنشاء ذلؾ قامت السمطة الكطن كبناء عمى .المسؤكلية
العاـ(, كجياز الشرطة المدنية, الذم يتفرع عف جياز األمف الكطني, كجياز االدعاء 
العسكرم, كجياز األمف الكقائي, كالمخابرات العامة, كاالستخبارات العسكرية, كاألمف 

 . (2)دني(, كجياز الدفاع الم17الرئاسي )القكة 
المجمس التشريعي الفمسطيني بمثابة الييئة التشريعية أك  ديع :الفمسطيني المجمس التشريعي  .3

كقد انتخب فمسطينيك الضفة الغربية كقطاع غزة كالقدس  .البرلماف بالنسبة لمدكؿ المعترؼ بيا
                                                           

, انظر السمطة الفمسطينية  الجزيرة نت). ـ2333, القانون األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية, أنظر منشكرات المجمس التشريعي1
,http://www.aljazeera.net ,)  ,  صباحان .  8:15ـ , الساعة 24/11/2316إعداد محمد عبد العاطي 
ـ  2314, رسالة ماجستير , جامعة الخميؿ ,  سياسات حركة حماس اتجاه السمطة الوطنية الفمسطينيةالقيمرم , رنا عيسى عمي : 2

منشكرات صباحان .    8:15ـ , الساعة 24/11/2316( https://ar.wikipedia.orgطة الكطنية ,. انظر )كيكيبيديا ,السم 26ص
 .ـ2333, القانون األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية, أنظر المجمس التشريعي

http://www.aljazeera.net/
https://ar.wikipedia.org/
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المجمس يتألؼ .مباشران  الشرقية أعضاء المجمس التشريعي كرئيس السمطة التنفيذية انتخابان 
إضافة إلى رئيس السمطة التنفيذية, ستة مف ىذه المقاعد مخصصة  عضكان  88التشريعي مف 

كيتككف المجمس مف ىيئة رئاسة المجمس التي  .لممسيحييف كمقعد كاحد لمطائفة السامرية
تتككف بدكرىا مف رئيس المجمس كنائبيف لو كأميف سر, كجرل العرؼ أف يتـ انتخابيـ مف 

ظـ عاـ كامؿ. إضافة إلى عدة لجاف تنمجمس في أكؿ دكرة برلمانية لمدة بيف أعضاء ال
 .(1)نشاطات األعضاء

 23أكؿ قرار لو بتاريخ  (ياسر عرفات)أصدر رئيس السمطة الفمسطينية :القضاء الفمسطيني  .4
قضى باستمرار سرياف التشريعات كالقكانيف التي كانت سارية المفعكؿ قبؿ  1994مايك/ أيار 

تكلى مجمس السمطة  1994في الضفة الغربية كقطاع غزة. كمنذ صيؼ  5/6/1967
( سمطة 7/3/1996, المجمس التشريعي منذ 5/7/1994الفمسطينية )السمطة التنفيذية منذ 

ككانت كؿ ىذه  ,إصدار التشريعات المنظمة لمختمؼ جكانب الحياة العامة ألفراد المجتمع
الفمسطيني ليباشر البت في المختمؼ  اإلصدارات تصب في ساحات المحاكـ كالقضاء

كبمكرة كحدة القانكف بيف  ,كىدفت تمؾ التشريعات إلى تنظيـ الحياة.كالمتنازع عميو في تطبيقيا
إلغاء الكثير مف األكامر العسكرية  محافظات الضفة الغربية كغزة. ككاف مف نتائجيا أيضان 

تأسس مجمس لمقضاء األعمى  كقد.في الضفة الغربية كغزة الصييكنيالتي أصدرىا االحتالؿ 
الذم ضـ  2333بمكجب القرار الصادر عف رئيس السمطة الفمسطينية في يكنيك/ حزيراف 

المحاكـ, فإف صكرىا  أما  .(2)مجمكعة مف كبار القضاة في محافظات الضفة الغربية كغزة
 :تتمثؿ في

 محاكـ نظامية .1
 محاكـ دينية .2
 محاكـ خاصة .3
 .منازعات اإلداريةمحكمة عدؿ عميا تنظر في ال .4

 

                                                           
, قسـ البحكث كالدراسات , إعداد محمد عبد العاطي  , ( /http://www.aljazeera.net, انظر السمطة الفمسطينية , الجزيرة نت). 1

 صباحان .  8:15ـ , الساعة 24/11/2316
كالدراسات , إعداد محمد عبد العاطي  ,  , قسـ البحكث( /http://www.aljazeera.net, انظر السمطة الفمسطينية , الجزيرة نت)2
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 مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية :
 1):)كقد قسمت اتفاقية الحكـ الذاتي الكالية الجغرافية لمسمطة الكطنية الفمسطينية إلى أربعة أجزاء

تككف تحت إشراؼ السمطة الكطنية الفمسطينية كاألمف الفمسطيني, كتتضمف  " أمنطقة "  .1
 .المدف الفمسطينية 

تشمؿ القرل الفمسطينية المحيطة بالمدف الرئيسة, كتككف تحت إشراؼ مشترؾ  " بمنطقة "  .2
 .الصييكنيلقكات الشرطة الفمسطينية كجيش االحتالؿ 

تتضمف المناطؽ غير المأىكلة في الضفة الغربية كقطاع غزة, كيعيد األمف "  جمنطقة "  .3
 .ريات أمف مشتركةفييا لإلسرائيمييف, كالسمطة المدنية لمفمسطينييف, كتسير فييا دك 

 , كتككف تحت السيطرةالصييكنيكقكاعد الجيش  ةالصييكنيتشمؿ المستكطنات "  دمنطقة"  .4
 .ةالصييكني

 المبحث الرابع

 القرار الفمسطيني

 مفيوم القرار السياسيأواًل : 
في عمـ  لو, يتفؽ عميو الباحثكفمحدد تعريؼ  السياسي يعاني مف عدـ كجكد ارر يزاؿ مفيكـ القال
السياسي ىي طريقة  صنع القرار أف عممية ياسة بصكرة عامة, كرغـ اتفاؽ غالبية المتخصصيفالس

. كعميو يمكف أف نبيف مفيكمو, أنو محصمة (2)دةك جكالبدائؿ المك  االقتراحاتتتـ فييا االختيار مف بيف 
ي كالثقافة تتـ بيف الفاعميف السياسييف في اإلطار السياس التيرسمية الالتفاعالت الرسمية كغير 

ألمر ية اافالقرار السياسي يصدر في ني. (3)السياسية السائدة, كمف خالؿ األبنية كالمؤسسات القائمة
محصمة التفاعؿ بيف مجمكعة مف  كىك ,تـ اختيارىا مف قبؿ الرعيةمف القيادة السياسية التي  

النفكذ, كمف الرشد ك كالدستكرية, كىي مزيج مف القكة المتغيرات في حدكد المعطيات المجتمعية 
تتفاعؿ جميعان لصياغة القرار كحؿ مقترح تكافقي يشمؿ الجميع, كتعبر عممية صنع  التي, كالعقالنية

                                                           
 الجزيرة نت( . )2333, )ربيع  42, العدد  11مجمة الدراسات الفمسطينية , المجمد  وثائق فمسطينية ,دائرة شؤف المفاكضات 1
,http://www.aljazeera.net/,  صباحان .   8:33ـ , الساعة 26/11/2316( انظر السمطة الفمسطينية , إعداد محمد عبد العاطي
 .ـ2333, القانون األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية, انظر منشكرات المجمس التشريعي,
 . 23ـ , ص1997, القاىرة , مكتبة النيضة المصرية,  1. ط سيكولوجية صنع القرارحبيب , مجدم عبد الكريـ : 2
 . 382ـ , ص1987, القاىرة, مطابع الييئة المصرية  لمكتاب ,  صنع القرار السياسي في منظمات اإلدارة العامةعميكه , السيد : 3
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القرار السياسي عف تكزيع القكة كالمكارد السمطكية, كتتضمف تمثيؿ المصالح, كما تيدؼ إلى تحقيؽ 
 .(1)أفضؿ النتائج الممكنة مف المكارد المتاحة 

 قرار الفمسطينيثانيًا : ال
ىك الذم يمثؿ مجمكعة مف التفاعالت المؤسسية كالسمككية المرتبطة  القرار السياسي الفمسطيني

بعممية صنع القرار السياسي الفمسطيني, كالتي تعكس في داخميا مختمؼ عناصر الكاقع االجتماعي 
أشكاؿ  كؿم أف يجمع أ ,بالكعاء االجتماعي الداخمي ان البد أف يككف مرتبطك كمظاىره كمحدداتو, 

فصمو عف كعائو  كزكال يج ,ليتـ مف خاللو صناعة القرار السياسي الكطني ؛الداخؿ الفمسطيني
 .(2)االجتماعي

ظـ الحقكؿ السياسية األخرل, فإنو يشمؿ عمى تجمعات عف معالسياسي الفمسطيني  ؿكيختمؼ الحق
 التاريخية ليس في فمسطيف .اينةكمجتمعات مدنية متب ,اقتصادية كاجتماعية فمسطينية ذات بنى

 تشكؿ السياسي قد الحقؿ ىذا ككافـ, 1948ة عاـ نكب أكجدتو الشتات الذم في أيضان  بؿ فحسب,
نما جانب دكلة, مف ليس الكطف, أرض خارج أيضان   نشأت في كطني تحرر حركة طرؼ مف كا 

 دكلة ذات إلى المفتقر سطيني,الفم السياسي الحقؿ فصاعدان, كاف البداية تمؾ منذ. ك الفمسطيني الشتات
 .(3)خارجية قكيةداخمية ك  مؤثراتل عرضة سيادة,

 الداخمية عمى القرار الفمسطيني : المؤثرات ثالثاً 
ختمؼ سمات الحالة السياسية الفمسطينية عف معظـ الحاالت السياسية األخرل, حيث يشمؿ عمى ت 

الحالة  نية متباينة, كذلؾ أثر في كجوتجمعات فمسطينية ذات بنيات فكرية مختمفة, كمجتمعات مد
ال  ,مكف في مصكغاتو كفؽ القائميف عميوفأخذ يت ,السياسي الفمسطيني القرارخصكصان السياسية ك 

الحركات كىـ  يحكميما فصيالف متنافساف بشدة, ككنكا تأثيرات عمى القرار الفمسطيني ,لمصمحةعمى ا
 ىما:قسميف رئيسيف سـ المؤثرات الداخمية إلى لذلؾ تنق اإلسالميةالحركات الكطنية الكطنية ك 

 عمى القرار الفمسطيني الوطنية مؤثرات الحركات

دكلة  إلى مفتقر الفمسطيني السياسي القرار كلكف, اعدصيت البداية تمؾ السياسي كمنذ الحقؿ ىذا ككاف
 منظمةكىي  القيادية مؤسستو أينشئت فقد. خارجية قكية كضغكط لتأثيرات عرضةك  سيادة, ذات

                                                           
 .275ـ, ص2335, العدد االكؿ ,  21, المجمد  مجمة دمشق لمعموم السياسيةد. أحمد ناصكرم جامعة دمشؽ, 1
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كلـ  سيطرتيا, تحت البداية في ككانت ,ـ1964سنة في العربية الدكؿ مف بمبادرة التحرير الفمسطينية,
كبصكرة  عمييا, سيطرت حيف ,ـ1967بعد حرب إالٌ  شعبية جماىيرية حركة المنظمة ىذه تصبح

يقارب  ام كخالؿ "الفمسطيني لمشعب الشرعي الكحيد الممثؿ" بأعكاـ ذلؾ بعد لتغدك ديمقراطية,
نة التحرير كمنظماتيا منظمة مارست التالية, عامان  العشريف كالعسكرية  السياسية أنشطتيا المكك 
ىذا  جعميا حيف كفي .تكنس في كالحقان  المحيطة بإسرائيؿ, البالد في ىاقكاعد مف انطالقان  كسكاىا,
األكسط  لشرؽا صكرة لتحديد الساعية القكل اإلقميمية مختمؼ كمكائد لضغكط عرضة الكضع

 عمى الحفاظ في التحرير منظمة ساعد فيما بينيا الضغكط ىذه تنازع فإف كاالقتصادية, السياسية
العشريف  القرف سبعينيات طكاؿ نسبيان  فمسطيني مستقؿ سياسي حقؿ عمى الييمنة مف محسكسة درجة

 .(1)كثمانينياتو
دت في الساحة الفمسطينية, تفر  فتحأف حركة التحرير الكطني لقكؿ أف ما ذكرنا سابقان بايمكف ك 

الكحيد  الممثؿ ةالفمسطيني رككاف ليا حضكر قكم في منظمة التحري ,الكطنية الحركات عمىكسيطرت 
كلـ ؽ, رة عمى القرار الفمسطيني بشكؿ مطميف السيطيذلؾ أعطى الكطن , ككؿعف الشعب الفمسطيني

اف يتـ محاربة أم جية أخرل ال تسير األحيحتى في بعض مف أىؿ الشتات,  ارجيتـ استثناء الخ
 .فيتحت إطارىـ ككطني

 

 عمى القرار الفمسطيني اإلسالمية مؤثرات الحركات الوطنية

 كاخرأ في الفمسطيني السياسي قرارال عمى متمثمة بحركة فتح الفمسطينية التحرير منظمة ىيمنة تبدأ
 تمثؿم ـ,1967 سنةفمسطينية ال ضياألرا في السياسي إلسالـر ما ييسمى باظيك  معك  ,الثمانينيات

 سنة األكلى االنتفاضة بداية في تأسست التي, ك حماسحركة المقاكمة اإلسالمية  في أساسية بصكرة
 مف تفرعتا دكق ,الشعب الفمسطيني مف حركتاف تأسستاكال .اإلسالمي الجياد حركة ىابعدك  ,ـ1987
ظير  ,حسابيا يحسب كقكة األكلى فاضةاالنت في كبرزتا ,فرع فمسطيف المسمميف اإلخكاف جماعة

 التيديد لـ يتخذك  ,لساحة السياسية الفمسطينيةا يفدخكؿ اإلسالمي مف فيالكطني انتاب الخكؼ الذم
 سنة في (كسمكأ(اتفاؽ تكقيع بعد إال كالكاضح الظاىر حجمو السياسي اإلسالـب ما يعرؼ طرحو الذم

 مع مكٌقع سالـ إلى العقد نياية في تفضي أف فترضيي  التي المراحؿ حدد الذم االتفاؽ ذلؾ ـ,1993
 .(2)إسرائيؿ
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كما أف ىناؾ بعدان آخر لممأزؽ يتمثؿ في التطكر الذم طرأ عمى بنية النظاـ الفمسطيني السياسي بعد 
ـ. فقد نشأت عالقة ممتبسة في 2336يناير  25حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة  حركة فكز

بيف مؤسسات ثالث ىي: منظمة التحرير, كالسمطة الفمسطينية, كحركة حماس  إطار النظاـ السياسي
مف  في تسيير السمطة دكف أف تككف جزءان التي أصبحت بحكـ نجاحيا في االنتخابات مشاركة 

منظمة التحرير. كبيذا الشكؿ أصبح النظاـ السياسي الفمسطيني بثالثة رؤكس: رئيس المجنة التنفيذية 
, كرئيس الكزراء الذم االثناف يجتمعاف في شخص كاحدك  كرئيس السمطة الفمسطينيةلتحرير, لمنظمة ا

رنامج رئيس السمطة كمنظمة حككمة بأغمبية برلمانية, كذات برنامج سياسي يتعارض مع باليقكد 
 .(1)رالتحري

 القرار الفمسطيني عف طريؽتمثيؿ في الاإلسالمية تمكنت مف الكصكؿ إلى  حركاتىنا نجد أف ال
فظير التأثير اإلسالمي في القرار  ,تكافؽ أفكارىا كمف ثـ قامت بتشكيؿ حككمة ,التشريعي لمجمسا

الكطنية نفسيا أك مف الدكؿ  مف الحركات سقاطياإ محاكالتلالحككمة تعرضت الفمسطيني, كلقد 
ى عم تمتمؾ ما يقارب نصؼ التأييد الفمسطيني معارضيف, كما زالتالغربية كالعربية الداعمة لم

 .  حتى كقتنا الحاضر الساحة

 الخارجية عمى القرار الفمسطيني ت: المؤثرا رابعاً 
 الفمسطينية, السمطة قامةإ نتج عنو )أكسمك( الذم يصرح بناء حكـ ذاتي,صدار القرار باتفاؽ إ منذ
 مف قبؿ القكل االستعمارية كلـ يتكقؼ عمى يا إلى تدقيؽعاخضيتـ إ الداخمية عمميا مجريات كانتف

 المانحة كالبالد كاإلقميمية الدكلية القكل  ثالث تمثؿ في طرؼ تدخؿ بؿ فحسب, االستعمارية القكة
 السيادة مف قدر أدنى إلىالسمطة الفمسطينية  افتقار إلى نظران  كذلؾ ,مف بعض الدكؿ العربية أيضان 
 اتخاذ القرار . ىف قرارتيا أك كلـ تمتمؾ القدرة عمع كدفاع كاقتصادىا, كمكاردىا, أراضييا, عمى

 االقتصادية الفمسطينية الكطنية شؤكف السمطة في المانحة دكؿلم تدٌخؿـ ظير ال1994عاـ  كمنذ
 األىداؼ كتحديد ,الخطط المالية كاالقتصاديةك  الميزانيات, كضع في مباشرةالمشاركة ال كذلؾ في

 البد مشاريع في دكلييف راءخالؿ خب مفالمساعدات التقنية  كفر كفكاف المانحكف يك  كاالستراتيجيات,
 كانت حدة, عمى كؿ الكزارات, مع ثنائية مباشرة عالقات أقامكاكما  ,أفكارىـك سياساتيـ تعكس  أف

 فتحكلت ,ككؿ كليس طاعات أك مفرقة عمى حدةبال الفمسطيني المجتمع مع نتيجتيا التعامؿى 
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 كلس المانحيف مسؤكلة أماـ نيةالفمسطي الحككمية غير الفمسطينية كالمنظمات السمطة في مؤسساتال
 ف ىما:لى قسميف رئيسيكتنقسـ المؤثرات الخارجية إ(1),الفمسطيني الشعب أماـ

 عربيةالمؤثرات 

األمر, كلكف سرعاف ما تغير إلى أف  ان مف المنظكمة العربية في بدايةدعم القرار الفمسطيني لقي 
نشاء دكلة لمييكد بجكار دكلة إل ي تسعىالقرارات األمريكية التبشكؿ أك بآخر إلى  ان صبح مؤيدأ

 الحرب بعد الفترة خالؿ الفمسطينية القضية تطكرات مسار أسقطنا إذافمسطينية منزكعة السيادة, 
 الصعكد عمييا يغمب تقاطعات سنجد العربي محيطيا في التطكرات مسار عمى الثانية العالمية
 خاضت كقد الفمسطينية, لمقضية داعمان  دائمان  فكا المعمف الرسمي العربي المكقؼف .لممكاقؼ كاليبكط

 أجؿ مف بالكثير كضٌحت ليا, الداعمة كالدكؿ إسرائيؿ مع كدبمكماسية عسكرية مكاجيات عربية دكؿ
 التحرير عمى اإلصرار مف تغير قد الفمسطيني المكقؼ أف كماك  و.لحقكق الفمسطيني الشعب استعادة
 إلىفأدل  العربي محيطو مف لو الكافي الدعـ دائمان  يجد لـ ذلؾ لتحقيؽ مسمح كفاح كخكض الكامؿ,
 تغير كذلؾ الضعؼ, مكقع مف نيائي كضع عمى كالتفاكض ك,أكسم اتفاقيات كتكقيع (242)القرار قبكؿ

العدك  مع ـالسكال كالمفاكضات االعتراؼ فضكر  الحربية المعارؾ خكض مف العربي المكقؼ
براـ بيا, كاالعتراؼ معيا التفاكض إلى ,الصييكني  مبادرات طرح ذلؾ كبعد ,بينيـ السالـ معاىدات كا 

 لعقد االستعداد إلى بسالـ, العيش في الصييكنيالكياف  ؽ, كحلالعتراؼ االستعداد مف تدرجت سالـ
قامة ,الصييكنيف كالكياف يأف الحرب قد انتيت بيف الفمسطينيك ,(2)معيا سالـ معاىدات  عالقات كا 
 متفؽ بحؿ كالقبكؿ يا,تحتما التي العربية األراضي جميع مف إسرائيؿ بانسحا مقابؿ معيا طبيعية
 السالـ مبادرة مع التعامؿ إسرائيؿ رفض كلعؿ(194) .القرار أساس عمى لقضية الالجئيف عميو

 مؤشر كاضح ,الدكلية كالرباعية األكركبي كاالتحاد اإلسالمي المؤتمر منظمة أيدتيا العربية, التي
 .(3)اإلسرائيمي العربي الصراع معادلة في حاليان  القكل لتكازف خالصار  الغياب عمى

العربي ىي الثكرات في الكاقع ـ( 2314ـ( حتى عاـ )2312مف عاـ )لعؿ أىـ المتغيرات السياسية 
فكانت اآلماؿ المعٌمقة عمييا كبيرة بأف تحرؾ المياه  ؛طمؽ عمييا ثكرات الربيع العربيأي العربية التي 

                                                           
 .7, المرجع السابؽ , ص االستقطاب في الحقل السياسي الفمسطينيىالؿ , جميؿ: 1
ـ . كمبادرة السالـ العربية , مؤتمر القمة العربية الرابع عشر , 1982انظر : مبادرة األمير فيد في مؤتمر القمة الثاني عشر , قمة فاس 2

 ـ .2332
, كرقة بحثية مف المؤتمر األكؿ القضية ألمد في المواقف الدولية إزاء القضية الفمسطينيةقراءة أولية في التغيرات طويمة اقسيس , نبيؿ :  3

 .126ـ , ص2312, المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات كالدراسات اإلستراتيجية , فمسطيف ,  1الفمسطينية, ط
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, كقطار الديمقراطية عرب بركب الحضارة بعد أف تجاكزىـيط الرككد العربي ليمحؽ الالراكدة في مح
, كانتزعيا مف صدارة المشيد العربي لعربي قد ىٌمش القضية الفمسطينيةأف الربيع ا كالشؾ ,الذم فاتيـ

عـ . كما لـ يعهد ىناؾ عمؽ عربي داة في سمـ أكلكيات المكاطف العربيلتتراجع إلى الصفكؼ الخمفي
شعبي العربي كعمى المستكل لمقضية الفمسطينية بعدما تراجعت القضية الفمسطينية في الكجداف ال

ية كأصاب طيارة البندقية االنقساـ الفمسطيني الذم دٌنس سمعة الثكرة الفمسطين الرسمي, كذلؾ نتيجة
, كاالرتباؾ اكمة بعد اندالع األحداث في سكري. كما أف الربيع العربي ضرب محكر المقافي مقتؿ

الذم حدث لدل حركة حماس في عالقتيا بيذا المحكر نتيجة الرتباطيا بمحكر آخر بعيدا عف 
كتراجع الدكر القطرم في  المقاكمة سرعاف ما تبٌيف ىشاشتو بعدما سقط حكـ اإلخكاف في مصر ,

ة ـ بأعماؿ شرطي. كبعد تٌحكؿ الجيش المصرم إلى القياعمى نفسيا (ردكغاف)أكانكفاء تركيا , المنطقة
, كقبؿ ذلؾ تدمير الجيش جيش السكرم في حرب استنزاؼ طكيمة, كاستنزاؼ الفي الداخؿ المصرم

أم جيش عربي يمكف أف ييدد   مـ يعد ىناؾف , كعميوالعراقي في حرب ال ناقة فييا لألمة كال جمؿ
سطيف كلبناف , كنشأ كضع جديد كىك أف المقاكمة في فمكؽالكياف الصييكني خاصة في دكؿ الط

. كمف آثار الكاقع العربي البائس عمى القضية الصييكنيدة أماـ ترسانة الجيش أصبحت كحي
, الدكؿ الغربية المساندة إلسرائيؿكلك بالحد األدنى عمى  ثر,تؤ الفمسطينية أنو ال تكجد قكة عربية 

. ب كليس سالحا ضدىـبيد الغر  سالحان , كبعدما أصبح البتركؿ دما أنيار النظاـ السياسي العربيبع
الغطاء  (مبارؾ)كآخر ىذه اآلثار ىك عدـ كجكد غطاء سياسي لطرفي االنقساـ بعدما اختفى نظاـ 

 زة , فأصبحت كؿ مف السمطتيفالغطاء السياسي لسمطة غ (مرسي)السياسي لسمطة راـ اهلل , كنظاـ 
 .(1)كني سكاء بالمفاكضات أك المقاكمةأماـ العدك الصيي

 بيةجناألمؤثرات 
القرار السياسي الفمسطيني,  اتخاذإف التدخؿ األجنبي في القضية الفمسطينية أثر كبشكؿ مباشر في 

 في بارز تأثيرليا  اليزاؿك  كاف كدكؿ جيات مكاقؼ عمى إضاءات خالؿ مففإف التدخالت تظير 
كمف رة, بعض الدكؿ الظاى رأسيـفكانت عمى  اإلسرائيمي, العربي الصراع كمسار الفمسطيني الشأف
 كاألمـ بياناتو, خالؿ مف األكركبي كاالتحاد االتحادية, ركسياك  المتحدة, كالكاليات بريطانيا, بينيـ

تأثير في  ا, فكانت ىذه الدكؿ كالجيات ليالعمكمية كالجمعية األمف مجمس قرارات ؿخال مف المتحدة
 .في المحافؿ الدكليةالفمسطيني بؿ أدل إلى تجاىؿ الكجكد  ؛تحديد فعالية القرار السياسي الفمسطيني

                                                           
 مساءان . 5:18ـ , الساعة 27/11/2316( , https://paltoday.ps/ar/post/192331)ككالة فمسطيف اإلخبارية ,1

https://paltoday.ps/ar/post/192331
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سبقو مف  فعم ال يتغير , فمكقفيافياتجاه الفمسطينيعمى بريطانيا  السياسة الخارجية األمريكية كأثرت
 ,ألنو يقكـ عمى أساس الحفاظ عمى مستكيات ثابتة مف تكازف القكل كتكازف المصالح ؛دكؿ االستعمار

يـ فييا كؿ مككنات النظاـ السياسي اخمية تساألمريكي عمى متغيرات د كتعتمد صناعة القرار
كلذلؾ فإف قرارات اإلدارة األمريكية ىي محصمة تكازف القكل  األمريكي, بما فييا المكبي الصييكني. 

السياسية األمريكية, كمصالح ىذه القكل. كىناؾ متغيرات خارجية تعتمد عمى المصالح اإلستراتيجية 
يمس ىذه المصالح, كالكاليات المتحدة تنظر إلى  عالمير كتدخؿ في صناعة أم قرا ,األمريكية

الكياف الصييكني عمى أنو مصمحة ليا, كحميؼ استراتيجي ال يمكنيا التخمي عنو, كال يكجد بديؿ لو 
األمريكييف مف ال يككف بإظيار حسف النكايا  الفمسطيني,كلذلؾ فإف التأثير عمى القرار  في منطقتنا.

بناء عمى ف يسياساتيا اتجاه الفمسطيني تتخذلكف ف مشكمة لمشعب الفمسطيني, ك  يمثمك كالزعـ بأنيـ ال
فكعمى األرض, ك  الدكلة سمطةالتحكـ ب كبرامجيـ السياسية كممارساتيـ في التابعيف ليـ,مكاقؼ  ىذه  ا 

كالكاليات   المصالح األمريكية كمستقبؿ الكياف الصييكني.ك المكاقؼ كالسياسيات  تأتي مع اتتأثير ال
لمتحدة تضع كؿ قكة سياسية في منطقتنا تؤمف بحقيا في مقاكمة العدك الصييكني عمى قائمتيا ا

سقاطيا إف  لإلرىاب, كتحاربيا, كتتآمر عمييا, كتمنعيا مف الكصكؿ لمسمطة, أك تحاكؿ إفشاليا كا 
 تيااعتبر , حيث كصمت, كما تتعامؿ اليكـ الكاليات المتحدة مع حركة حماس كالحككمة التي شكمتيا

 .(1)الصييكني عمى الكياف ان ألنو يشكؿ خطر  ؛كتريد أف تنزعو مف الكجكد ,أنيا عدك

السياسة الفمسطينية,  مف دعـ النظاـ اإلسرائيمي ضد لـ يًغيب كثيران المكقؼ األمريكي كىف نرل أف 
طبيعة القرار  عمىالتأثير كثيرة في لو محاكالت  صدتري عمى القرار الفمسطيني, ففيك األخطر 
, حتى كصؿ الحاؿ في السياسي الفمسطيني القرار محددات لمتخذمالكضع تدخالتو في الفمسطيني, ك 

كفي حالة جعؿ يتو .اتحت رع مف يقكـ بصياغة القرار الفمسطينيالسياسة األمريكية إلى كضع 
مف  التدخؿ بشكؿ دبمكماسي تقكـ الكاليات المتحدة بإنفاذ سياستيا عف طريؽ األمـ المتحدة أك بدعـ

 بي .ك االتحاد األكر 

 

 

 

                                                           
 صباحان  13:18ـ , الساعة 23/11/2316( , مقاالت أمريكا مشكمتنا , http://alray.ps/ar/post) الرأم نت, 1

http://alray.ps/ar/post
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 رابعال الفصل

توحيد الصف االستفادة من قيادة معاوية لمدولة اإلسالمية في 
 الفمسطيني

 مقدمة:

ة والحالة السياسية في الدولة أوجو التشابو بين الحالة السياسية الفمسطينيول : األ  المبحث
 مية في عيد معاوية بن أبي سفيان سالاإل

 والشام "  الخالف بين العراق"  يالراشد المطمب األول: العيد

 غزة "قطاع و الغربية المطمب الثاني : الصف الفمسطيني " الضفة 

 معاوية لتوحيد الصف الفمسطينيقيادة  ليات تطبيقآالثاني :  المبحث

 ت المتوقعة وآليات التغمب عمييا العقباالثالث :  المبحث

قيادة تجربة بعد تطبيق السياسية الفمسطينية  الحالةالرابع : النيضة المتوقعة في  المبحث
 الناجحة بي سفيانأبن معاوية 
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 المقدمة :
كىك ما حدث بيف  ,العيد الراشدم في خالفات أدت إلى إحداث انقساـ في الدكلة اإلسالميةلقد مر 

الكحدة  عاكية بف أبي سفياف كالي الشاـ, حيث حدث انفصاؿ فيأمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كم
ة عثماف بف عفاف مً تى قى برأيو حكؿ قضية القصاص مف  ؿه كالية الشاـ, كتمسؾ كك السياسية بيف الخميفة 

, رغـ تدخؿ الكثير مف (صفيف)مر إلى االقتتاؿ الداخمي بيف الطرفيف في معركة حتي كصؿ األ
ييا خيرة حدثت معركة قتؿ فبؿ  ؛ير لمكاقعيكلكف لـ يحدث تغ ,الكسطاء مف الصحابة الكراـ

الصحابة, كفي لحظة تـ التكافؽ بيف الطرفيف عمى تحكيـ كتاب اهلل كسنتو, أدل ذلؾ لخركج مجمكعة 
إلى دمار دكلة  ذلؾ سيـ الفكرم حتى لك أدلىك إال  يميـال ي (الخكارج)مف صؼ الخالفة كىـ 

 حتى قضى عمييـ. ,كحاربكه ,, فكفركا الخميفةاإلسالـ

مف  بف أبي طالب( عمي)شياد الخميفة كبعد است يلجيش اإلسالمإلى إضعاؼ اأدت الحركب  ىذه
كجد نفسو يتأمر عمى دكلة متفرقة إمارة الدكلة اإلسالمية حيث  ابف عمي( الحسف)لى تك  قبؿ الخكارج

د األمة يكح حالا  بيدهف ككجد أ ,كال تمس العقيدةخالفات ليست جكىرية  , بسبببيف العراؽ كالشاـ
 ألنو عف الخالفة (سفياف أبي لمعاكية بف)أف يتنازؿ  كىك, فييا ات النظركجي اإلسالمية كيقرب
كسمى  كتكحد المسممكف, عف اإلمارة , كتنازؿكحدث ذلؾ ,الكجيات المختمفة يبأفضؿ الحمكؿ لتقر 

 .لتكحيد األمة اإلسالمية تحت راية كاحدة ككممة كاحدة ؛عاـ الجماعةعاـ تكحدىـ 

 "رضي (عمي كمعاكية)ب ما يككف لنمكذج االختالؼ الذم حدث بيف كىنا في الصؼ الفمسطيني أقر  
التي تمثؿ القرار  ,فة الغربيةصؼ الفمسطيني بيف الضماهلل عنيما", انفصاؿ الكحدة لمسياسية ل

, فمقد اإلسالمية حركة حماسالتي تمثؿ القرار السياسي لالعممانية, كقطاع غزة  فتح لحركةالسياسي 
كياف إسرائيمي بعتراؼ الاتكمف في كجيات النظر  مقرار الفمسطيني, كاختالؼفيف لف مختمايتككف رأ

قامة  مكانية العيش بسالـ مع الكياف اإلسرائيمي, كا  دكلتيف إسرائيمية كفمسطينية, عمى أرض فمسطيف, كا 
 كاأيقن ـف في نظاـ الحكـ ألنيياإلسالمي لدخكؿىا مف المحرمات شرعان كعرفان, أدل ذلؾ كاآلخر يعدٌ 

ف العممانيك  ؼقف ك ية أكالن, كبفكز ساحؽ لإلسالمية الحاكمر في الكاقع البد مف تغير السياسف أم تغيأ
الخارجية مف أمثاليـ, ك منيـ ك يف بالضغكطات الداخمية ينمستع ,فكزمكقؼ الرافض كالمحارب ليذا ال

أدل الفمسطيني, مف السيطرة عمى النظاـ السياسي ف يلكقؼ اإلسالمي العربية كاألجنبية, الدكؿ مف
نشاء , ثـ مف االقتتاؿ الداخميمكجة إلى ذلؾ  قياـ حركة حماس بحسـ الكجكد العسكرم لمسمطة, كا 
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 ؛خر في ذلؾلتشارؾ الطرؼ اآل كمدت أيديياكفتحت  ,سمطة كحككمة  في قطاع غزة تتبع إلطارىا
قساـ بيف الضفة نياء االنالت إلخالتد لكنو رفض كأبقى سيطرتو عمى الضفة الغربية, فحدث بعض

كفي . حتى يكمنا عرقمة المصالحةخر بكؿ طرؼ اآل حاكلة لممصالحة, كيتيـلـ تنجح أم م, ك كغزة
كيفية االستفادة مف قيادة معاكية بف أبي سفياف لمدكلة اإلسالمية في تكحيد اكؿ تننس ىذا الفصؿ

 الصؼ الفمسطيني .

 ول :األ  المبحث

مية في عيد سالة والحالة السياسية في الدولة اإلفمسطينيأوجو التشابو بين الحالة السياسية ال
 بي سفيانمعاوية بن أ

 والشام " العراقالخالف بين "  يالمطمب األول: العيد الراشد

 في العيد الراشدي بين العراق والشام الوحدة السياسيةأواًل : انفصال 
بيعتػو إال بعػد القصػاص مػف قتمػة  كالي الشاـ (معاكية)الخالفة رفض (بي طالبمي بف أع)عندما تكلى 

الػػذم لػػـ  (معاكيػػة)خػػر عمػػى فػػي نفسػػو شػػيء آ خميفػػة عمػػي ككػػافرفػػض العنػػد ذلػػؾ , عثمػػاف بػػف عفػػاف
 .تحكيـف كانتيت بالتكافؽ عمى المعركة صفي يبايعو, فأصدر قراران بعزلو, كعمى إثر ذلؾ كقعت

يستطع أف يغزك الشاـ بسبب إذ لـ رضي اهلل عنو أف يحقؽ ما يريد؛  (عمي)مـ يستطع أمير المؤمنيف ف
"رضػػي اهلل عنػػو" مػػف حكلػػو سػػنة  (عمػػي)الجيش, فاستشػػار أميػػر المػػؤمنيف بػػ كالضػػعؼ الػػذم ألػػـٌ  التفكػػؾ

أف  "رضػػي اهلل عنػػو" (لمعاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف)أف يكافػػؽ  مػػاكجػػد نفسػػو إفأشػػاركا عميػػو  ,أربعػػيف لميجػػرة
, كال يتػدخؿ أحػد عمػى األخػر ال فػي عممػو بػالجيش (لعمٌي بف أبي طالب)تككف الشاـ لمعاكية, كالعراؽ 

 .( 1)كال غارة كال غزك

الكحدة السياسية لمدكلة اإلسالمية لكالية الشاـ عف باقي كاليات الدكلة اإلسالمية التي تتبع  تمفانفص 
إلى ظيكر جماعة متشددة في الديف يكفركف الخميفة, كيحاربكنو, كقامت  ذلؾ (, كأدلعمي)خميفة مل

, فكانت الكممة السياسية مشتتة بيف الشاـ كالخالفة كاتياـ (النيركاف)رؾ بيف الخميفة كبينيـ في المعا
 الخكارج لمخميفة بالكفر كحرمة اتباعو.

                                                           
 . 56, ص 6, ج   تاريخ الرسل والمموكالطبرم :  -1
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في العيد الراشدي بين العراق  وجيات النظر حول أزمة القصاص من قتمة عثمان ثانيًا : اختالف
 والشام

منصب عمى  (بف أبي طالبعمي )ك (كية بف أبي سفيافمعا)نشأة الخالؼ الذم حدث بيفكف تلـ 
نما اختالفيـ في قضية الق ,الخالفة , كلـ "رضي اهلل عنو" (عثماف)أمير المؤمنيف صاص مف قتمة كا 

نما في القصاص نفسويكف خالفيـ في  رضي "(عمي), إذ كاف الكقت الذم يتـ أخذ القصاص فيو, كا 
نما كاف رأيو أف (عثماف)صاص مف قتمة جكب القافقان مف حيث المبدأ عمى ك مك  "اهلل عنو  يؤجؿ, كا 

 . (1)كىذا األفضؿصاص مف ىؤالء إلى حيف استقرار األكضاع كىدكء األمكر كاجتماع الكممة الق

 عمى البيعة "رضي اهلل عنو"(عثماف)مف قتمة  الثأرتقديـ أخذ (معاكية بف أبي سفياف)رأل كلكف  
 (عثماف)كلى دـ  (معاكية)ألف  ؛أخذ القصاص مف القتمة ةلباطمحؽ بالنفسو في , كرأل (لعميٌ )

 . (2)"رضي اهلل عنيما " كلقد اجتيد في ذلؾ

مف  مقبكالن مجمعان عميو الكثيرفكاف المطمب الذم كاف ينادم بو حدد مطمبو, (معاكية)أفكىنا نرل 
 ان(عمي), كلكف (ميع)كمف ثـ البيعة لمخميفة  ,القصاص مف القتمة ىكالصحابة, خاصة أىؿ الشاـ, ك 

 أخذ القصاص.يكمف ثـ  ,إدارة الخالفة حتى يتمكف مف إلى أف يترسخ حكمو,يريد تأخير القصاص 

 بين العراق والشامثالثًا : االقتتال الداخمي بين الطرفين وترسيخ االنقسام 

مػػراران إلػػى كتكػػرر ذلػػؾ  ,فمػػـ يػػرد عميػػو جكابيػػا (معاكيػػة)كتبػػان كثيػػرة إلػػى  "رضػػي اهلل عنػػو" (عمػػي)بعػػث 
الصػػحيفة مػػع رجػػؿ,  (معاكيػػة)رضػػي اهلل عنػػو فػػي صػػفر, ثػػـ بعػػث  (عثمػػاف)الشػػير الثالػػث مػػف مقتػػؿ 

فقاؿ لو عمي: ما كراءؾ؟ قاؿ: جئتؾ مف عند قـك ال يريدكف إال  ,رضي اهلل عنو (عمي  )فدخؿ بو عمى 
ىػك عمػى منبػر القتؿ بالقتؿ, كميـ أصحاب ثأر, تركت سػتيف ألػؼ شػيخ يبكػكف تحػت قمػيص عثمػاف, ك 

ألميػػر المػػػؤمنيف  (معاكيػػػة)بعػػػد كصػػكؿ رد ك دمشػػؽ, فقػػاؿ عمػػػي: الميػػـ إنػػػي أبػػرأ إليػػػؾ مػػف دـ عثمػػاف. 
رضي اهلل عنيما عـز الخميفػة عمػى قتػاؿ أىػؿ الشػاـ, ككتػب إلػى قػيس بػف سػعد بمصػر يسػتنفر  (عمي)

لػػى  بالبصػػرة بػػذلؾ,  (عثمػػاف بػػف حنيػػؼ)بالككفػػة, كبعػػث إلػػى  (أبػػي مكسػػى األشػػعرم)النػػاس لقتػػاليـ, كا 
يٌػػػزي كخػػػرج مػػػف المدينػػػة, كاسػػػتخمؼ عمييػػػا  قػػػثـ بػػػف )كخطػػػب النػػػاس فحػػػثيـ عمػػػى ذلػػػؾ, كعػػػـز عمػػػى التجى

كلػػـ يبايعػػو مػػع النػػاس فتكاعػػد  ,أمػػره, كىػػك عػػاـز أف يقاتػػؿ بمػػف أطاعػػو مػػف عصػػاه كخػػرج عػػف (العبػػاس
                                                           

 . 158ـ , ص2333, دار الصحابة , الشارقة,  1, ط أحداث وأحاديث فتنة اليرجدخاف , عبد العزيز صغير : 1
 . 163, ص 4ـ , ج1956, مكتبة األنجمك المصرية , القاىرة ,  الممل والنحل لمشيرستانيعبد الكريـ , محمد : 2
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تػؿ يـ, ككػاف قػد قي تحكػعمػى المعركة عسكرية انتيت بالتكافؽ  تكحدث (صفيف)ف في مكاف يدعى االفريق
 .(1)خيرة الصحابة فييا

رسػػخ الفجػػكة  , األمػػر الػػذمإلػػى المكاجيػػة العسػػكرية كاالقتػػاؿ اءت العالقػػة بػػيف الطػػرفيف, ككصػػمكالقػػد سػػ
 بينيـ كزاد مف حدة االنقساـ بيف الطرفيف.

 الدولة اإلسالمية لتفتت في جسمرابعًا : فشل الحل السممي " التحكيم " ومزيد من ا
يرسػػؿ كػػؿ فريػػؽ رجػػالن يتحػػدث  , أف(صػػفيف)ى التحكػػيـ بعػػد انتيػػاء معركػػة ؽ بػػيف الفػػريقيف عمػػتػػـ االتفػػا

, فأرسػػػػػؿ ككتابػػػػػة كثيقػػػػػة بػػػػػيف الطػػػػػرفيف أف يتفػػػػػؽ الحكمػػػػػاف عمػػػػػى مػػػػػا فيػػػػػو مصػػػػػمحة المسػػػػػمميفك  ,عنػػػػػو
, ككػػػاف مقػػػر "رضػػػي اهلل عنيمػػػا" (ا مكسػػػى األشػػػعرمأبػػػ()عمػػػي)كأرسػػػؿ  (عمػػػرك بػػػف العػػػاص()معاكيػػػة)

لػـ يػتـ, لػرفض فئػة مػف االتفاؽ كلكف  ق,37في دكمة الجندؿ في شير رمضاف سنة اجتماع الحكميف 
يكجػػب الكفػػر فعميػػو أف  أتحكػػيـ خطػػمل (عمػػي)أف ذىػػابقنػػاعتيـ التحكػػيـ كالخػػركج عنػػو, ك  (عمػػي)جػػيش 

بػػف  عبػػداهلل)إلػػييـ  "رضػػي اهلل عنػػو"كخرجػػكا عميػػو فسػػمكا الخػػكارج, فأرسػػؿ عمػػي  ,يتػػكب إلػػى اهلل تعػػالى
كأبت طائفة أخرل إال القتػاؿ,  ,طائفة منيـ تفرجع ,بنفسو (عمي)رىـ كجادليـ ثـ ناظرىـ فناظ (عباس

, (عمػػػي)"رضػػػي اهلل عنػػػو" أضػػػعفت جػػػيش أميػػػر المػػػؤمنيف  (عمػػػي)فحػػػدثت عػػػدة حػػػركب بيػػػنيـ كبػػػيف 
 .(2)كأنيكتو

مػع ئػة ف ,إلػى فئتػيفالجػيش  , فانقسػـكىذا الخركج في الجيش أفشؿ الحؿ السممي الذم تـ االتفاؽ عميػو
 كارج, كىذا األمر زاد فػي تفتػت جسػـكا في منطقة النيركاف كىـ الخخرج لاألخر الفئة , ك (عمي)الخميفة 

 الدكلة اإلسالمية, كانياؾ جيش الخميفة.
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 المطمب الثاني :

 غزة "قطاع و  الغربية الصف الفمسطيني " الضفة

 فة وغزةصف الفمسطيني بين الضمة لأواًل : انفصال في الوحدة السياسي

 حركةالسياسي  القرار التي تمثؿك  ,فة الغربيةلمصؼ الفمسطيني بيف الضالكحدة السياسية  انفصمت
ف مختمفيف لمقرار ايف رأحركة حماس, فمقد تكك لاسي يالس القرار مثؿيي ع غزة الذم , كقطافتح

 الفمسطيني.

, كحاكلت إنشاء ـ2336ـ عا كقد تحققت المفاجأة لمجميع بفكز حركة حماس باالنتخابات التشريعية
طع تشكيؿ حككمة بنفسيا في قطاع غزة, كلـ تسفاضطرت لتيا لـ تنجح, كلكن ,يةحككمة كحدة كطن

 كاالرتباؾة حركة فتح عمييا, كفي أجكاء مف الصدمة ر أف تفرض سيادتيا في الضفة الغربية لسيط
راءات استيدفت محاصرة , قامت بعدد مف اإلجفي غزة كاإلحباط التي عاشتيا قيادة فتح كالسمطة

ضعاؼ حككمتيا  فشاليا؛ بحماس كا   .(1)احتراـ نتائج االنتخابات كقبكلياالرغـ مف إعالف حركة فتح كا 

ف سيطرة عمى الساحة السياسية الفمسطينية, ككاف مكقؼ يلكف حركة فتح لـ تقبؿ أف يككف لإلسالمي
اس صعكبات بالغة في إدارة الكضع الدكؿ العربية كاألجنبية المكقؼ ذاتو, فكاجيت حككمة حمبعض 

العربية كالدكلية الفاعمة. فقد بدأ حصار سياسي كاقتصادم  ت االحتالؿ, كفي التعامؿ مع األنظمةتح
المساعدات التي تأتي لمسطمة كالتي تشكؿ  تكقفت حيثإسرائيمي كدكلي خانؽ عمى قطاع غزة, 

 بعزؿ عف القرار السياسي الفمسطيني السمطة في الضفة الغربية مؤسسات تنصؼ ميزانيتيا, كتفرد
 .قطاع غزة 

 حول المقاومة الطرفين نظروجيات ثانيًا : اختالف 

إال  أف المقاكمة الفمسطينية ما ىيترل جنبية انية كالدكؿ العربية كاألعممالحركات المف  العديد كاف
مف  تتشكمالتي  ,تـ فرض ما يسمى شركط الرباعية الدكلية, حيث تعدم عمى الحقكؽ اإلسرائيمية

التعامؿ حماس  حظر متحدة عمىكاالتحاد األكركبي كركسيا كاألمـ ال الكاليات المتحدة األمريكية
ما يسمكنو  كألمقاكمة ا كنبذ بدكلة إسرائيمية االعتراؼحماس كحككمتيا عمى  , كاشترطتكحككمتيا

                                                           
, مركز الزيتكنة لمدراسات ك االستشارات , بيركت,  القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرةصالح , محسف محمد : 1
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عمييا منظمة التحرير  المكقعةاالتفاقيات  لكفاح المسمح, كمكافقتيا عمى كؿرىاب, ككقؼ ااإل
ىكيتيا,  د حركة حماسافقية تيدؼ إلى إشركط تعجيز  حتى يتـ رفع الحظر عنيا. فكانت الفمسطينية

 .(1)طار التنظيمي الممتزمة بواإلالمنيج ك مف  ياجاخر كا  
عتراؼ االبيكجد عنده طرح سياسي أحدىـ عمماني كيعكد اختالؼ كجيات نظر الحركتيف إلى أف  
مكانية العيش بسالـ  ئيمياإلسراكياف الب قامة دكلتيف إمعوعمى أرض فمسطيف, كا  سرائيمية , كا 

عتبر ما تينادم بو متمثؿ بحركة حماس يخر كالطرؼ اآلما نادت بو حركة فتح, كىك  كفمسطينية,
خطيف متكازييف مف ب ويكما يشبكىذا مف التجاكزات المحرمات شرعان كعرفان ككطنيان,  حركة فتح

 .تقياالمستحيؿ أف يم

 ثالثًا : االقتتال الداخمي بين الطرفين وترسيخ االنقسام
 تبمغمف ديكف  سابقة, كتعاني الخاصة بالحككمة مميزانياتفقداف لكجدت حككمة حماس نفسيا أماـ 

كاإلضرابات المطالبة  كاالعتصاماتج المظاىرات يجحركة فتح بتأ كقياـدكالر.  أكثر مف مميار
تعاكف األجيزة األمنية مع كزير الداخمية سعيد صياـ بالشكؿ المناسب,  ضرفبالتزامف مع  بالركاتب,

تاف األمني كخاصة في الفم ازداد, كفي الكقت نفسو منيةألاألجيزة ا إدارةو السمطة في لـ تعطحيث 
 لقطاع, فأصدر االستقرار في ا زعزعةلخفية تسعى  ميدأمف قبؿ  فتعالن ممنيجان كاف مك  ,قطاع غزة

قكل ال شارؾ في تككينيا بعضالشعب في قطاع غزة ك بتشكيؿ قكة تنفيذية مف قراران  (سعيد صياـ)
 .(2)المختمفة المقاكمة

ة محمكد قاـ رئيس السمطبينيا كبيف حككمة حماس, ف دخمت السمطة في نزاع جديد في الصالحياتك 
 سمطةت أمريكا بدعـ التنفيذية, فقام ككاف ذلؾ بعد تشكيؿ القكة ,(3)عباس بتشكيؿ قكة أمنية خاصة بو

, كعمى خمفية الصراعات كالحمالت في مميكف دكالر لتجييزىا عسكريان  86محمكد عباس بمبمغ 
السمطة  عناصر قامت مجمكعة مف, حيث القطاع, تحكلت إلى حكادث إلطالؽ النار بشكؿ متدرج

القيادة  أعضاءأحد  (حسيف أبك عجكة)أحد قيادات حماس العسكرية, كقتؿ  (محمد التتر)بقتؿ 
بيف القكة التنفيذية  المسمحة االشتباكاتعدت افتص ,ـ2336لحماس في عاـ  كالدعكية السياسية

                                                           
 .141, ص القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرةصالح : 1
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التابعة لحككمة حماس كبيف السمطة التي كانت قائمة في غزة كانتيت بقياـ القكة التنفيذية بالسيطرة 
 .(1)الكاممة عمى قطاع غزة

الفصائؿ ىذه االطراؼ كمع مختمؼ القكل ك جاء الحسـ العسكرم في غزة ليعمؽ ازمة حماس مع 
. لقد استنزفت حماس ىميةثـ صداميا مع الصحافييف كرجاؿ االعالـ كالمؤسسات األ. كمنظمة التحرير

في معارؾ جانبية ما كاف ينبغي ليا اف تنجر فييا اك تقع في شباكيا كما كاف ينبغي اف تستيمؾ 
اف ينبغي ليا اف تسقط في شرؾ فتح الجبيات مرة ما ك. المخصصة لممشركع الكطني التحررمطاقتيا 

كاحدة. ربما اعتقدت حماس انيا يمكف اف تغير مكازيف المعادلة المحمية كالدكلية مف خالؿ قكتيا في 
 الشارع كسيطرتيا عمى السمطة كالبرلماف لكنيا لـ تدرؾ اف السياسة ليا حسابات خاصة كدقيقة جدان 

 كفيـتقكـ عمى تقاطع المصالح حسابات . يرات الجماىيريةكر كالقكة كالمسغير حسابات العس
حماس افقدىا الكثير مما ف ضعؼ المركنة السياسية لدل أالمشكمة ك . المناكرات كالتكتيؾ الذكي الحذر

ف التغيرات أسالـ السياسي .كما ذىبية لتعزيز مفيـك اإل ةضاعت فرصأف تكسبو بسيكلة ك أكاف يجب 
 ليس عف تخطيطجابة اضطرارية كتحت ضغط الكاقع ك ماس كانت استالسياسية التي طرأت عمى ح

ى القكل الفمسطينية كحتف تكسب فتح ك أحماس  بإمكافكاف  كرؤية مما افقدىا عامؿ اليجكـ كالمبادرة.
ال يمزميا  مرف غير تنظيمي ضيؽك طار كاسع إحسنت تسكيقو في أالرئاسة الى جانب برنامجيا لك 

قيادة الدفة الفمسطينية بميارة القبطاف كحكمة  تسيطر عمىنأحماس  بإمكافاف ك. ك بالتنازؿ عف ثكابتيا 
نو أا استعجمت كثيرا كفكرت لكني الذىبية التي كقعت بيف يدييا. الرباف كتعرؼ كيؼ تقتنص الفرص

كلكف  ك الصالحيات الحككمية فقط !!أصالحي مف خالؿ المراسيـ ف تطبؽ برنامجيا اإلأيمكف 
بخطى لحماس رؤية عميقة لسارت تدرجت في الحكـ ك د مف ذلؾ بكثير كلك كاف بعأمكر كانت األ

رئاسة دكف صداـ ك دكف في تركيا ,حيث كصؿ الى الحككمة ك البرلماف ك ال أردكغافكئيدة مثمما فعؿ 
 . (2)راقة دماءإعنؼ ك دكف 

 " وحماس فتح" بين حركتيرابعًا : فشل المصالحة 
 آلية في تناكليا تـ التي مةيمال الممفات مف األخرل كالقكل "سحما"ك "فتح" بيف المصالحة ممؼ

 الفمسطيني, الكطني االنقساـ إنياء بإعالف تسمح تكافقية صيغ إليجاد الفمسطيني, الكطني الحكار
 تزاؿ, كال الكطنية المصالحة قضية احتمت فقد  .الداخمية الفمسطينية العالقات في جديدة صفحة كفتح
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 أف بعد كذلؾ أخرل, محافؿ كفي القاىرة, في الكطني الحكار آلية ضمف النقاش يف مركزينا مكقعنا
 مطمع منذ التشريعي المجمس مقاعد بأغمبية " حماس" نجاح بعد سمطتيف إلى الفمسطيني الكضع انقسـ
 قضايا حكؿ اختالؼ مجرد إلى القاىرة في "حماس"ك "فتح" بيف الحكار فشؿ يعكد ال قدك  .ـ2336عاـ

نما شكمية,  في الفمسطينية القضية إلى الرؤية يمس حيث جذرية, مرتبة يبمغ خالؼ إلى يعكد كا 
  الفمسطيني, اإلشكاؿ مقاربة في متباينيف مشركعيف تمتمكاف "حماس"ك "فتح" حركتي إف حيث جممتيا,
 عمى النظر كجيات لتقريب صيغة عف الكطنية المصالحة ممؼ يبحث ىنا مف معو, التعاطي ككيفية

 .(1)الفمسطيني ـالجس كحدة إعادة يضمف حكن
ـٌ تشكيؿ حككمة كحدة كطنية  بيف الحركتيف, كبرعاية سعكدية كٌقع اتفاؽ مكة ـ2337 عاـ كفي كت

ـ 2338 عاـ العدكاف الصييكني عمى غزةشيف مـ تدـ سكل بضعة أشير. كعمى إثر فعمى إثره, 
ـٌ التكقيع عمييا سنة ف كعرفت بكثيقة الكفاؽ الكطني  ـ2311قدمت كرقة مصرية لممصالحة ت

الذم نٌص عمى أف  ـ2312لممصالحة تحت رعاية مصر كالجامعة العربية. ثـ كاف اتفاؽ الدكحة 
 .(2)يتكلى أبك مازف رئاسة الكزراء كأف ييشٌكؿ حككمة كفاءات كطنية. كؿ ىذه االتفاقات لـ ترى النكر

االنقساـ الذم بدأ أكاسط العاـ  إنياءا فتح كحماس حركتأعمنت  ـ2314أبريؿ/نيساف  23فيك 
المصالحة  كأكدتا الشركع في جممة خطكات لتفعيؿ االتفاؽ المستند إلى اتفاقات سابقة إلنجاح.ـ2337

ـ الشاطئ بغزة عمى بدء تشكيؿ حككمة التكافؽ الكطني خالؿ كاتفقت الحركتاف في مخي.الفمسطينية
خمسة أسابيع, لكف استئناؼ عمؿ لجنة المصالحة المجتمعية كلجانيا الفرعية, كتنفيذ ما اتفؽ عميو 
جراء االنتخابات بعد ستة أشير مف تشكيؿ  بشأف ممؼ الحريات العامة كتفعيؿ المجمس التشريعي كا 

تراكح مكانيا كتتكاصؿ  ما زالت ممفات رئيسيةك , أم مف ىذه االتفاقات تنفيذ لـ يتـ لكفالحككمة, 
فييا, خاصة االتيامات كاالعتقاالت السياسية, فيما ألقى االنقساـ بظاللو عمى ممفات أحرز التقدـ 

 3).)لـ تعكس مسماىا عمى األرض كلـ تنفذ الدكر المنكط بيا التي حككمة التكافؽ الكطني
المصالحة بيف الطرفيف, كزيادة االنقساـ السياسي كتبادؿ  كؿ ذلؾ إلى فشؿ أدلكىنا يمكف القكؿ 

 ,عدـ نجاح ممؼ المصالحة عف كؿ طرؼ كليةسؤ م االتيامات بيف الضفة الغربية كقطاع غزة حكؿ
ما كاف مف اختالؼ بيف العراؽ كالشاـ كالتي أدت إلى تقسيـ دكلة الخالفة إلى قسميف ك  .إلى يكمنا

امات التي دارت بينيـ حتى قيتؿ, كخسر الطرفيف خيرة أتباعو ك فشؿ الحؿ السممي كالحركب كاالتي

                                                           
,  التنمية السياسية فتح وحماس نموذج آليات تعزيز الوحد الوطنية بين القوى والفصائل الفمسطينية وأثرىا فيعبد العزيز :  دركيش ,1

 .97ـ , ص2313رسالة ماجستير , جامعة النجاح الكطنية , فمسطيف , 
 ص .8022م , الساعة 33/0/0310( , /http://alresalah.ps)الرسالة ,2
 ص .8022م , الساعة 33/0/3100(,  /http://www.aljazeera.net)الجزيرة نت , 3
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كما أف تقمد بينيـ كزاد األزمة تفتتان في خركج الخكارج عمى أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب, 
الحسف بف عمي الخالفة فعمؿ عمى حؿ األزمة القائمة في الدكلة اإلسالمية فتنازؿ لمعاكية عمى 

فستثمر معاكية ىذا التنازؿ فمـ يغفؿ عف حؽ الحسف كال عف حؽ الصحابة الكراـ الذيف ىـ  الخالفة
خيران منو باعترافو بذلؾ. كىنا في الصؼ الفمسطيني كاف البد مف كجكد مبادرات تصالحية مف حركتي 

 ؿمف خال طيني في الضفة الغربية كقطاع غزةحماس كفتح ككنيـ المسيطرتاف عمى القرار الفمس
عادة الكحدة إلى الساحة الفمسطينية .ل  متقارب في القرارات السياسية لصالح القضية الفمسطينية, كا 

 الثاني : المبحث

 معاوية لتوحيد الصف الفمسطينيقيادة  ليات تطبيقآ

 دنة معاومة مع الرومايمبدون تنازالت اقتداء بمع العدو دنة ايمأواًل : 
, الطرؼ المسيطر في قطاع غزة المتمثؿ في رفيف المسيطريفالسياسية ترتكز عمى الط الرؤية كانت

فمـ يسجؿ لو  ,الضفةبيف غزة ك خالؿ فترة االختالؼ  تعريض الكطف العتداءات يتجنب حركة حماس
منيا بكساطة خارجية  الصييكنيالعدك  معقاـ بعدة ميادنات و تنازؿ عف أم حقكؽ لمعدك, بؿ إنو أن

ـ( كحرب عاـ 2338ت عمى القطاع, كذلؾ في حرب عاـ )عربية كأجنبية في عدة حركب قام
عمى خالؼ ذلؾ األمر  بينيما تعطيو مزيدان مف الكقت لإلعداد,لـ ( 2314ـ( كحرب عاـ )2312)

, متمثمة بالسمطة التابعة لحركة فتح, لقد قامت بالعديد غربيةالضفة العمى  في الطرؼ المسيطرتمامان 
 ,ضي الفمسطينيةار كتمكينو مف اغتصاب األ ,مع االحتالؿ األمني ؽالتنسيككاف أكليا  ,مف التنازالت

 ,يعتبر أف لمييكد الحؽ بامتالؾ األرضيك فليقـك ببناء مستكطنات إسرائيمية,  ؛كىدـ منازؿ المكاطنيف
قامة دكلة ليـ كىذا ما كقعت عميو منظمة التحرير في اتفاقيات بدأت بمدريد في ـ, كمرت 1991كا 

غير ـ كغير االتفاقات السرية 1994فيكاتفاؽ القاىرة إلنشاء الحكـ الذاتي ـ, 1993بأكسمك في
المكقعة مع  تفاقيات االأف تككف  بعد أف استعرضنا سمكؾ الطرفيف, فإننا نرل أنو البدك  معمنة بينيـ.ال

الركـ لحفظ أرض المسمميف دكف تنازالت مع قيصر  (معاكية)اقتداء بميادنة ,غير مفرطةالعدك 
 جكىرية.

أرض الشاـ إلى  إلعادة احتالؿفرصة ال ىك (عمي كمعاكية)عندما رأل الرـك الخالؼ الذم حدث بيف 
, فالحظ الزحؼ بجنده لمقاتمة المسمميفعمى عـز قيصر الركـ  ,حكميـ السابؽ ليستفيدكا مف ثركاتيا
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عمٌي بف )الخميفة استغالؿ الخالفات الداخمية بينو كبيف  ىتيدؼ إلتكجيات الرـك العسكرية  معاكية أف
فأشار ما تـ فتحو مف أرض الشاـ,  , باالعتداء عمى حدكد المسمميف إلعادة احتالؿ(أبي طالب

مؿ, ـ في تمؾ الفترة بإعطائو الماؿ ك بضركرة ميادنة قيصر الرك  (معاكية)إلى  (عمرك بف العاص) الحي
؛ إليقاؼ زحؼ الركـ عمى الحدكد اإلسالمية, طالؽ سراح األسرل الرـك فاستجاب معاكية لنصيحة  كا 
 ؛سكات الرـكفعمؿ عمى إعمرك بف العاص, كبادر معاكية بطمب اليدنة مف اإلمبراطكر الركمي, 

االعتداء قيصر الركـ مف تمنع الطرفيف,  ىدنة بيفكلقد تمت ألنو في كقت ال يستطيع أف يقاتميـ, 
 .(1)كالحمي الماؿدفع لو عمى حدكد الدكلة اإلسالمية, مقابؿ أف يي 

سمميف دكف أف يتنازؿ عف أم مكالمالحظ أف معاكية حقؽ مراده, كصد األعداء عف مياجمة أرض ال
 شبر مف األراضي اإلسالمية. 

 لمدولة بالمصمحة العامة متمسكلااقتداء بمعاوية  مصمحة العامة لفمسطينولوية لماأل ثانيًا : 
ىي  الكطنية الجماعة أعضاءك  السياسية ةلقيادكا السياسي النظاـ بيف كاالندماج التفاعؿ تحقيؽ دعيي 
 أعضاء إقناع كاالندماج التفاعؿ سبؽ إذا إال يتـ ال كىذا .كطنيةال كحدةلم مةيمال الخطكات حدلإ

 القرارات اتخاذ في الحؽ ـليك  ,كبشرعية القيادة الحاكمة السياسي النظاـ بشرعية الكطنية الجماعة
 .(2)تجاه أعضاء الجماعة ما عمييا مف كاجبات احتراـعمييا ك  ,المكافقة لممصمحة العامة كأكلكية ليا

ت أضر   الصييكنية السياسية قدمت تنازالت لمجانب عندما تحكمت منظمة التحرير عمى الكممك 
, كاتفاؽ القاىرة لمحكـ أىميا اتفاؽ )أكسمك(القضية الفمسطينية, بؿ قدمتيا بدكف أم مقابؿ, كمف 

مف الفصائؿ  ليا , كلقد تـ تكجيو عدة انتقاداتات إجماع الكؿ الفمسطينياالتفاق ىذهشيد الذاتي, فمـ ت
 .دكلة الفمسطينيةمل المصمحة العامة فمـ تراعً  ,المنظمة تفردت بالقرار , لكفالفمسطينية

كصؿ القتاؿ في المعركة مرحمة  مرتعندما لمصمحة العامة مف أىـ أكلكياتو, ا (معاكية)كىنا جعؿ 
الطرفيف القتاؿ, كال في لمكجكديف ع أم مف الصحابة اإلى حد لـ يستط (ميكع معاكية)جيشي بيف

: قد رأيتـ يا معشر المسمميف ما قد كاف في يكمكـ ىذا فييا  قاؿخطبة خطب ك  (األشعث)فكقؼ 

                                                           
 186, ص 6, بيركت , ج 13, ج تاريخ األمم والمموك؛الطبرم :  163, ص 1934, مصر ,  2, ج اإلمامة و السياسةابف قتيبة : 1

 . 157ـ , ص1959, بغداد ,  األخبار الطوال: ؛الدينكرم 
,  التنمية السياسية فتح وحماس نموذج آليات تعزيز الوحد الوطنية بين القوى والفصائل الفمسطينية وأثرىا فيدركيش , عبد العزيز :  2

 .43ـ , ص2313رسالة ماجستير , جامعة النجاح الكطنية , فمسطيف , 
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اهلل لقد بمغت مف السف ما شاء اهلل أف أبمغ, فما رأيت مثؿ  الماضي, كما قد فني فيو مف العرب, فك
ميبمغ الشاىد الغائب, إف نحف تكافقنا غدان إنو لفناء العرب, كضيعة الحرماف, أما كاهلل ما ىذا قط, أال ف

 ,أقكؿ ىذه المقالة جزعان مف الحرب, كلكف رجؿ مسف, كأخاؼ عمى النساء كالذرارم غدان إذا نحف فنينا
 (1)كألىؿ ديني فمـ آؿي  ,الميـ إنؾ تعمـ أني قد نظرت لقكمي

 ,الركـ عمى ذرارينا كنسائنا فٌ لتقينا غدان لتميمانحف اؿ: أصاب كرب الكعبة, لفق (معاكية)فعمـ بذلؾ 
نما يبصر ىذا ذكك األحالـ كالنيى ,كلتميميف أىؿ فارس عمى أىؿ العراؽ كذرارييـ ثـ قاؿ  ,كا 

 .(2)ألصحابو: اربطكا المصاحؼ عمى أطراؼ القنا

المصمحة العامة لمدكلة  ألنو يبحث عف (؛األشعث)تأييده لما قالو  (معاكية)كىذا بياف ييظير بو 
داخؿ المعركة,  متحكيـطمبان ل ؛مر برفع المصاحؼ, فأاإلسالمية, كلـ يعجبو التقاتؿ بيف المسمميف

 كسعى مف أجؿ المصالحة, ككاف يكقف أنو البد أف تأتي لحظة كينتيي الخالؼ القائـ.

كىي المصمحة , يفيمفمسطينـ لممصمحة العامة لمكا قراراتيحك  يي  أف البد ةفالقيادة السياسية الفمسطيني
ىؿ تفيد التي مف شئنيا ايجاد التطكير كاالرتقاء بالحالة الفمسطينية لمكصكؿ إلى االستقرار كالحداثة, 

ضركرة تمسؾ العامة كتتقدـ عمى المصالح األخرل, مع  المصالح مف أكلكياتيا أـ تضر بيا, كتجعؿ
لذم تمسؾ بمبدأ المصالحة ا (معاكيةب)أـز االختالؼ بينيـ اقتداء حدة ميما تالك  طرفي النزاع بمبدأ

 كليس بمبدأ مصمحة تنظيمية كمصالح شخصية. .كالكحدة

ة دبموماسية معاويباقتداء  ,بين الطرفين الفمسطينية : التفاىمات السياسية لتحقيق الوحدةثالثاً 
 دون قتالمع الدولة بالذي ج

ا اإلسالمي كالعمماني كالماركسي يفمن المختمفة, ألفكارمف ا الصؼ الفمسطيني يجمع الكثير
التفاىمات السياسية بيف األطراؼ, تعمؿ عمى ف ت الفمسطينية.التنظيما فكار تحمميااألكىذه  ,كالشيكعي

, فعندما يككف ىناؾ الكحدة الفمسطينية كىي ك اليدؼ األسمىنحتكحيد الجيكد الشعبية كالكطنية 
ىذه  معيتعامؿ , لكال الطرفيف انيةف التنظيـ المسيطر عمى الساحة الميدتفاىمات بيف األطراؼ كبي

, كيخرجيا أك محايدةمؤيدة كيعمؿ عمى جعميا  كحدة اليدؼ, في سبيؿ التي تخالفو األخرلكار األف

                                                           
 . 479ىػ , ص 1382, القاىرة, 2, تحقيؽ عبدالسالـ ىاركف , ط و صفينوقعالمنقرم , نصر بف مزاحـ : 1
 . 481, ص  واقعة صفينالمنقرم : 2
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أف  كليس ,أف يكسبيا في بعض التفاىمات السياسية بذلؾ يستطيعك رضة لو, امف دائرة العداء أك المع
ضركرة استمرار الطرؼ الحاصؿ عمى السمطة في استكماؿ . مع قتاؿبال صفواالنضماـ ل إلى يجبرىا

 .أسباب كحدة الصؼ الفمسطيني

 ليـ المتاحة حقكقيـ المكاطنكف يدرؾ حيث ,ي كال الطرفيفف األفراد عند سياسي كعي كجكد ضركرةك 
 الكعي تككيف إلى تيدؼ السياسية التربية أف يرل كبالتالي الدكلة, تجاه عاتقيـ عمى اةالممق كالكاجبات
 ضمف يأتي فيذا العاـ, الصالح إلى ييدؼ اجتماعي سمكؾ مف المكاطف عمى تفرضو كما بالمكاطنة

 محبة"ك "الكطنية األخكة" مفيكمي تأصيؿ عنو ينتج الذمك  لمقادة السياسييف, السياسية التربية إطار
 .(1)"الكطف

دارتو تجربة رائعة مفيدة في مجاؿ تكحيد األمة التى (معاكية بف أبي سفياف)كفي قيادة الخميفة  , كا 
 خصموالذم كاف  (قيس بف سعد)مع  معاكية مقد تعامؿف تعرضت الختالفات كصراعات كحركب,

ما كيطمب حتى يسجؿ لقيس ان  أرسؿ كتابالخالفة  (معاكية)فبعد تكلي  بحكمة(صفيف)في معركة 
, كنجح أيضان في بعض التفاىمات يكسب ألد أعدائو فاستطاع أفعمى مصر  كالهك لو  يريد كينفذىا

ككاله  ,نسبو بعد أف ردضمو إلى صفو عندما تعامؿ معو ك  كالي البصرة (زياد بف أبيو)اممو مع في تع
, في ضـ كؿ مف العراؽ كمصر كخراساف إلى خالفتو اءدمالدكف إراقة , ك (2)كالككفة معان البصرة 

, كاستطاع أف يكسبيـ لصفو باستيعابيـ ,وتعامؿ معاكية معفكالقضاء عمى نفكذ كسمطة الخكارج, 
, ثـ استأنؼ المسممكف فيتكحاتيـ, اإلسالمية د األمةستطاع أف يكحا, كبذلؾ كليس بالمحاربة كالقتاؿ

قامة بناء   .(3)متحضرةالسالمية اإلدكلة الكًانتصاراتيـ, كا 

                                                           
 .41, صآليات تعزيز الوحد الوطنية بين القوى والفصائل الفمسطينية دركيش  : 1
 .  153, ص 6, ج  تاريخ الطبري2
 .167, ص2334, دار بف الجكزم , السعكدية ,  1, طالتصرفات اعتبار المأالت ومراعاة نتائجالسنكسي , عبدالرحمف بـ معمر :3
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 الثالث : المبحث

 ت المتوقعة وآليات التغمب عميياالعقبا

 الفمسطيني الصف ديتوح فشالإلة دخالت اإلسرائيمياًل : التأو 
عمى أساس فرؽ  فيك يعمؿ فمسطينية,الدكر األساسي في محاربة أم كحدة  الصييكنيكاف لمكياف 

تسد, كبذلؾ يستطيع أف يتحكـ بجميع مجريات الشأف الفمسطيني الداخمي متمثمة في فرض األمف 
مسيطرة عمى القرارات الخاصة بالكزارة الخارجية السعي لك , الصييكنيبطريقتو لحماية الداخؿ 

 .ف في الدكؿ العربية كاألجنبيةيالفمسطينية, ككذلؾ عمى السفراء كالقناصؿ الفمسطيني

 غزة؛ كقطاع الغربية الضفة بيف النيائي الفصؿ تكريس إلى يسعى الصييكنيالكياف  أف التأكيد يجدرك 
عمى  المسيطر كككنو, كاألخير األكؿ المقاـ في بيف المنطقتيف مف االنقساـ السياسي المستفيد ألنو

كالذم يحمؿ في طياتو الشرعية السياسية الفمسطينية  ,القرار السياسي الفمسطيني في الضفة الغربية
 الصييكنيكقاـ الكياف  ,حركة فتحالتحرير كالسمطة الكطنية التي تقكدىا  متمثؿ في منظمة لمعالـ

 ".بأنفسيـ أنفسيـ حكـ عف عاجزكف الفمسطينيكف: "الخبيثة الصييكني يةالفرضبالعمؿ كفؽ 

لالنقساـ ىك احتالؿ السمطة إلى حدٍّ كبير مكاف منظمة التحرير في إدارة القرار  كالمصدر الرئيس
, باعتبارىا كصفة االنقساـ (أكسمك)الفمسطيني, كانخراط معظـ العمؿ الكطني الفمسطيني في مسار 

إلضعاؼ المكقؼ الفمسطيني, بمعنى أف  (ىاركابي)بير االستراتيجي الصييكني التي اخترعيا الخ
الحالة الفمسطينية مستجيبة لالستراتيجية الصييكنية القائمة عمى شٌؽ الجبية الكطنية الفمسطينية إلى 
قسميف: مقاكمة كتسكية, كاالستغراؽ في مفاعيؿ كتناقضات االنقساـ العمكدم لمكضع الفمسطيني, 

 .(1)اؼ معظـ الطاقات الكطنية داخؿ محتكل ىذا الصراع الداخميكاستنز 

حركة كفد ك  ((2)برئاسة )مكسى أبك مرزكؽ حركة حماس كفد بيفم25/9/2314القاىرة في  اتفاؽكبعد 
عمى تنفيذ ما جرل االتفاؽ عميو سابقان, كخاصة فيما كالذم تـ االعالف  ((1)عزاـ األحمد)برئاسة فتح 

                                                           
 مساءن 1:56ـ , الساعة 3/12/2316( ,  http://www.alzaytouna.net/2014/10/19) مركز زيتكنة لمدراسات اإلستراتيجية , 1

ـ, في 1951عاـ كلد  "حركة المقاكمة اإلسالمية "حماسيني, نائب رئيس المكتب السياسي ل, قائد فمسطموسى محمد محمد أبو مرزوق.د2
ىجرت عائمتو قسران مف قرية يبنا قضاء  ,ـ1995, شغؿ منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حتى عاـ غزة مخيـ رفح جنكب قطاع

- حياة مكسى أبكمرزكؽ 2338أكتكبر  14.)لالجئيف مخيـ رفح كسكنت عائمتو في غزة  إلى مدينة 1948 الفمسطينية عاـ النكبة الرممة بعد

 .(يكتيكب عمى فيديك 

http://www.alzaytouna.net/2014/10/19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
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عادة إعمار غزة, كالممؼ السياسييتعمؽ بعمؿ حككمة  غير .التكافؽ الكطني, كالمعابر مع إسرائيؿ, كا 
أف الحركتيف لـ تتفقا بعد عمى ممؼ األمف, الذم يتعمؽ بطبيعة األجيزة األمنية التابعة لحككمة حماس 

سات السابقة بقطاع غزة, كدمجيا في أجيزة السمطة الكطنية, كستبحثاف ىذا الممؼ خالؿ الجم
 .(2)مةالقاد

ألف مف شأف  ؛الصييكنيالكياف  نتاب القمؽ فيك  ,المصالحة الفمسطينية نجاح أكؿ خطكة فيكاف ف
إرساؿ رسالة لمعالـ بأف عمى , فعممت إسرائيؿ إعالميان , ة إرباؾ حسابات األمف كاالستيطافالمصالح

لمقاءات االستكشافية اأف فشؿ ك كيعيقكف عممية السالـ,  ,الفمسطينييف, ىـ الذيف يعرقمكف المفاكضات
, في األردف الكياف الصييكنيمبعكث  (اسحؽ مكلخك)ك ( المفاكض الفمسطينيصائب عريقات)بيف 

في عممية  تحقيؽ أم تقدـ بعد تصريح كزير الخارجية األردنية أف المفاكضات االستكشافية لـ
التي كاف  لنكايا التصالحيةا , لـ يكف بسبب التعنت كالشيية التكسعية اإلسرائيمية, بؿ بسبب(3)السالـ

سالـ, باعتبار أف إسرائيؿ أك عممية ال , مقتربان مف حماس كمبتعدان عف(محمكد عباس)يضمرىا 
 .(5)شخصيان (4)(نتنياىك)ف تمامان كما كرد عمى لساف االمساريف متضاد

 (نتنياىك) حككمة قررت الفمسطينية لممصالحة كالرافض المستغرب الصييكني المكقؼ ىذا كضمف
 يستكردكف الذيف الفمسطينييف التجار مف تجبييا التي ةيالفمسطين كاألمكاؿ الضرائب أمكاؿ تحكيؿ عدـ

 مع المصالحة اتفاؽ تكقيعيا عمى ليا عقابان  الفمسطينية السمطة إلى ,ةالصييكني المكانئ عبر بضائعيـ
 ,إرىابية حركة أنيا ؿإسرائي تزعـ التي حماس إلى ستصؿ األمكاؿ ىذه أف كىي كاىية بذريعة حماس
 يتجاكزكف الذيف مكظفييا ركاتب تدفع الفمسطينية كالسمطة ,فمسطينية أمكاؿ ىي األمكاؿ ىذه أف عممان 
كعمؿ الكياف .(6)فييا التصرؼ أك احتجازىا ؿإلسرائي يحؽ كال ,األمكاؿ تمؾ مف مكظؼ ألؼ «153»
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شاؿ مخطط المصالحة الفمسطينية فإل ؛عمى عدة سياسات كتدخالت في الشأف الفمسطيني الصييكني
كثر مف مرة بطاقات أى سحبت كما  ,كثر مف مرة تسديد المستحقات الجمركيةأ ىذه السياسات إيقافو مف

 مكقؼ جاءك  .لى غزة كبالعكسإراران تصاريح االنتقاؿ مف الضفة مة, كما منعت ميمالشخصيات ال
 مف كؿ أكتفاج .األىمر بداية في باالتفاؽ حبةالمر  الدكلية المكاقؼ تمؾ لكؿ مخالفان  الصييكني كيافال

 الصريح رفضو كأعمف ,باالتفاؽ اإلسرائيميكف كالزعماء (نتنياىك بنياميف)الصييكني حككمةال رئيس
 كىك ,سيرفضو الرئيس أف مسبقان  يعمـ خياران  (عباس محمكد) الرئيس عمى كطرح ,االتفاؽ ليذا كالقاطع

سرائيؿ حماس بيف يختار أف ف . كا   قاؿ كما المصالحة اتفاؽ مف الصييكني الكياف مكقؼ كا 
 تكقيعو قبؿ فيي كمستغرب محير مكقؼ بحؽ ): قاؿ حيث كمستغرب محير (عباس محمكد)الرئيس
 تحقؽ كلما ,كاحد بمساف يتكممكف ال دامكا كما متفرقيف دامكا ما الفمسطينييف مع سالـ ال : تقكؿ كانت

 الكياف حككمة رفضتك  الكطف جانبي إلى المحمة كعادت كاالختالؼ االنقساـ كانتيى االتفاؽ
 ؛رضكفاتع ثـ كاىية بأسباب متمسكة الجديد الفمسطيني الكضع ىذا مع التعامؿ قكة بكؿ الصييكني

 .(1)(حيرتكنا حماس مع المصالحة نريد ألننا

الصمح مع باتجاه  ان ذاىب (محمكد عباس()بنياميف نتنياىك) كعندما رأل رئيس الحككمة اإلسرائيمي
كىدد  ,حماس  قاـ بتشديد حممتو ضد السمطة الفمسطينية. فقد ىاجـ االتفاؽ كعده إنياء لممفاكضات

ما الحركة اإلسالمية  ,إما السالـ مع إسرائيؿ عميو أف يختار الرئيس عباس بأف المعادية إلسرائيؿ. كا 
كفرض عقكبات  ,كضاتفرض عقكبات عمى السمطة الفمسطينية, كمف بينيا كقؼ المفا بؿ ذىب إلى

ؽ حممة دكلية ضد طمكما أدكف أف يؤدم ذلؾ إلى انييارىا, اقتصادية عمى السمطة الفمسطينية, لكف 
الفمسطينييف باليركب مف اتفاؽ السالـ  (نتنياىك)لمسالـ. كاتيـ  بصفتو ليس شريكان  )محمكد عباس(

إلرىاب الحمساكم ال يريد مف يختار اإف ( :" نتنياىك)المنتظر إلى مصالحة مع حماس, كقاؿ 
 .(2)"السالـ

حركة مع (محمكد عباس)الرئيس تقارب التغمب عمى ىذا التدخؿ مف خالؿ  مكفأنو ي نرلىنا ك 
يستطيع أف يبتعد عف التيديد عكدتو إلى غزة كحؿ لممأزؽ اإلسرائيمي الراىف, كبالتالي , ك حماس

مثمما ما حدث بيف الحسف بف  األمر الكاقع. كيضع الكياف اإلسرائيمي في تمرير المصالحةل اإلسرائيمي
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عمي كمعاكية بف أبي سفياف ساعد التقارب بينيـ إلى الكصكؿ إلى حؿ ينيي األزمة التي كانت قائمة 
 كذىب ضحيتيا الكثير مف األركاح, كتمت الكحدة .

 فشال توحيد الصف الفمسطينياألمريكية إلثانيًا : التدخالت 

 أمريكاف .رار ينصؼ الشعب الفمسطيني, كضد أم قالفمسطينية قضيتنا ضد األمريكي كرتبط الفيتا
ف ا  لشعب الفمسطيني في مجمس األمف, ك الدكلة الكحيدة التي استخدمت الفيتك ضد أم قرار ينصؼ ا

الرئيس  (بكش), صرح (ياسر عرفاتلرئيس), كمنذ حصار اتمتنع عف التصكيتفإنيا لـ تستخدمو 
ركرة العمؿ لخمؽ قيادة بديمة لمشعب الفمسطيني, كىك يقصد أف يكجد السابؽ لمكاليات المتحدة بض

بكضع خطط لتنفيذ رغبة  (رايس)قيادة يكتب عمييا صنع في أمريكا, كذىبت كزيرة خارجية أمريكا 
كفتحت مؤسسات ليذا الغرض. كرغـ  ,كشمؿ ذلؾ فمسطيف بشبابيا, كجرت محاكالت (بكش)

خطر قرار أف تأخذ الحجـ المطمكب ضد أ, دكف صامتةبقيت  االحتجاجات كرغـ االعتراضات, لكنيا
ؿ عاـ كلمشعب الفمسطيني معادية لمعرب بشكف سياستيا أمريكا ألتدرؾ  .لمتدخؿ في الشأف الفمسطيني

لتسيطر عمى , كىذا العداء دفعيا لمتدخؿ حتى في النسيج االجتماعي كالتيديد بالماؿ, بشكؿ خاص
كبر عمى , كالمصالحة تشكؿ الخطر األالصييكنيةعمى حماية المصالح كلتعمؿ  ,السياسة الفمسطينية

 .(1)الصييكنيالكياف 

التي ك , حماسالتي حدثت بيف حركتي فتح ك  بعد تفاىمات الشاطئ األمريكية الكاليات المتحدةأعمنت ف
اؽ كالتي جاءت مقدمة التف سبقت تفاىمات القاىرة, أنيا ال تعترؼ بحككمة الكفاؽ الكطني رسميان 

, لكنيا (2)(كيرم)أنو ال كجكد لدكلة فمسطينية حتى اآلف كما قاؿ عمى , مصالحة نيائي بيف الطرفيف
دفعة منح السمطة تريد كاشنطف  أف كسبب ىذا المكقؼ ,ستتعامؿ معيا, كستراقب أداءىا عف كثب

 ف االنييار. حيان كلمنعو م (أكسمك)لمحياة عقب تعثر مسار التفاكض, حرصان عمى إبقاء مسار  جديدة

                                                           
( , بقمـ محـر البرغكثي ,  http://www.miftah.org/Arabic) مكقع المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي ك الديمقراطية ,1
 صباحان . 13:12ـ , الساعة 4/12/2316

2
وسٌاسً ٌنتمً للحزب الدٌمقراطً. ٌعتبر وزٌر خارجٌة  أمرٌكً هو دبلوماسً (1943 دٌسمبر 11 جون كٌري 0 من موالٌد

وكان كٌري  .لجنة مجلس الشٌوخ األمرٌكً للعالقات الخارجٌة , حٌث ترأسمجلس الشٌوخ الحالً. خدم سابقا فً للوالٌات المتحدة 68الـ
, حٌث خسر بصعوبة أمام المرشح 2004 المرشح الدٌمقراطً لمنصب رئٌس الوالٌات المتحدة فً االنتخابات الرئاسٌة لعام

 ثم أقر مجلس الشٌوخ األمرٌكً . 2013 فبراٌر 1 وزٌرا للخارجٌة األمرٌكٌة منذ اوباما عٌنه.بفارق بسٌط جورج دبلٌو بوش مهوريالج
)ويكيبيديا  .2013 فبراٌر 1 , أستلم المنصب رسمٌاً فًهٌالري كلٌنتون لٌخلف 2013 ٌناٌر 29 ترشٌحه وزٌراً للخارجٌة فً

/ar.wikipedia.org.) 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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كقد تزداد ىذه الرغبة بعد ارتفاع شعبية خيار المقاكمة لدل الجميكر الفمسطيني بعد المكاجية األخيرة 
المصالحة الحالية محاكلة لتجريد حماس مف شرعيتيا السياسية عبر ك  .ـ2314عاـ في حرب  في غزة

سي فمسطيني شامؿ لمسار غطاء سيايجاد كعممت عمى إ .كسائؿ ناعمة, كمف خالؿ صندكؽ االقتراع
كييدؼ في أساسو لمصمحة  ,التفاكض مف خالؿ حككمة الكفاؽ الكطني في حاؿ استئنافو مف جديد

فشاؿ التكافؽ الفمسطيني بيف الحركتيفالصييكنيالكياف   .(1), كا 

, إف الكاليات (مكسى أبك مرزكؽ)ياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماسقاؿ عضك المكتب الس
كلى لتكقيع اتفاقيا في قطاع مريكية حاكلت إفشاؿ المصالحة الفمسطينية منذ المحظة األالمتحدة األ

 .(2)ليتـ السيطرة عميو , في محاكلة إلبقاء الشعب الفمسطيني في دائرة االنقساـغزة

تأسيس ب تحقيؽ الشراكة في إدارة القرار الكطني الفمسطيني التغمب عمى ىذا التدخؿ مف خالؿكيمكف 
بناء استراتيجية كطنية مكحدة , ك السياسي الفمسطيني عمى مبادئ المؤسسية كالتعددية كالتداكؿالنظاـ 

د يحدفي تاألمريكي , كمنع التدخؿ منبثقة مف برنامج سياسي مكحد, عمى قاعدة القكاسـ المشتركة
و المتحكمة بؿ السمطة غير المصدر يلتمك اخر ًإيجاد مصدر آالعمؿ عمى ك  ,السياسة الفمسطينية

 .ال تجبر السياسة الفمسطينية عمى تنفيذ أعماليا اإلدارة األمريكية حتى

 الرابع : المبحث

 بي سفيانأبن اقيادة معاوية  تجربة بعد تطبيقالحالة السياسية الفمسطينية النيضة المتوقعة في 
 الناجحة

 ضة في القرار السياسي الفمسطينيأواًل : الني
بي سفياف بتكحيد الصؼ اإلسالمي في بكتقة كاحد, كتحكيؿ القرار ؽ ما قاـ بو معاكية بف أيتطبإف 

يجمع بيف األطراؼ اإلسالمية في مسار مكحد ييدؼ  ,السياسي في الدكلة اإلسالمية إلى قرار جامع
إلى االستقرار السياسي اإلسالمي, كفي تطبيقو عمى الصؼ الفمسطيني تتككف الكحدة السياسية 

الضفة كغزة, كيتـ جمع األيطر الفمسطينية في بكتقة كاحد, فذلؾ يقكم  الفمسطينية بيف الطرفيف في
مف أم تدخؿ سياسي خارجي ييدؼ لمصالح ىذه الدكؿ  ان القرار السياسي الفمسطيني, كيككف محصن

 .ىـ يقرركف مصيرىـك  ,المتدخمة, فبيذا يصبح القرار الفمسطيني في أيدم الفمسطينييف أنفسيـ

                                                           
 مساءن 1:56ـ , الساعة 3/12/2316( ,  http://www.alzaytouna.net/2014/10/19) مركز زيتكنة لمدراسات اإلستراتيجية , 1
 صباحان . 13:12ـ , الساعة 4/12/2316 ( ,www.palone.net,يت لحـ ب -لإلعالـطيف ككالة فمس)2

http://www.alzaytouna.net/2014/10/19
http://www.palone.net/
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جراء االنتخابات في ك  ,في الضفة كغزة الفمسطينية د مؤسسات السمطةتكحت نجاح برنامج المصالحةكب ا 
عقدة منظمة كالتحرر مف  أك التكافؽ بشأف الخارج عمى قاعدة المحاصصة الفمسطيني كالخارج ؿالداخ

 .(1)الخريطة السياسية الحالية أك ما يقاربيا في كافةكدخكؿ القكل الفمسطينية  ,التحرير

 الصييوني العدو مواجيةثانيًا : 
, فتكحاتو في الشماؿ اإلفريقيكاصؿ كاف لمعاكية المكقؼ الحاسـ مف األعداء بعد التكحد اإلسالمي, ف

االتحاد  بعدكاف ذلؾ , كراء النير في الجناح الشرقي لمدكلة األمكية في خراساف كسجستاف كماك 
 ,عف بيضة األمة اإلسالمية عافد, كاألخذ باألسباب, كالاإلسالمي عمى كممة سياسية كاحدة كاالجتماع

سياستو تجاه الركـ, بياف , ك تخطيط االستراتيجي لمفتكحاتالعمؿ عمى الك  ,في تنفيذ الحكـ التدرجك 
دارتو لمشكرل في حركة الفتكحات, كمركزية القيادة كاإلمداد في إدارتو, كنظاـ األلكية  لألرضي كا 

الحدكد البرية الحفاظ عمى , ك المفيدة لمدكلة خابراتيةبجمع المعمكمات المكاىتمامو  اإلسالمية المحتمة,
لقياـ دكلة إسالمية  كؿ ذلؾ أدل. (2)كبالجيش اإلسالمي, البحرم باألسطكؿ ىتماـقاـ بااللمدكلة, ك 

 قكم يخافيا جميع القكل العالمية .

تحقيقيا البد , كحتى يتـ يـكضع أىداف مف فمكف الفمسطينييد في الكممة السياسية الفمسطينية يي فالتكح
كضع ثكابت عامة يسير عمييا السياسيكف لحؿ القضية الفمسطينية السعي الجماعي ليا, كأكلكيتيا مف 

تحرير األرضي ال يتجاكزىا أحد, كمف ثـ تجييز القكل الفمسطينية لمكاجية االحتالؿ في سبيؿ 
في  الفمسطينية جيكدملتكاتؼ  ىذايككف ك ف إلى أراضييـ, يالالجئيف الفمسطيني عكدةك , الفمسطينية

 .الصييكنيمحاربة االحتالؿ 

 الفمسطينية ثالثًا : النيضة التطورية في جميع المجاالت
العراؽ يف أحدىـ مع المكقؼ في أثناء الخالؼ بيف العراؽ كالشاـ, جعؿ جميع المسمميف بيف مكقف

صكؿ الحاؿ بأف يطمع حتى ك  ةلمدكلة اإلسالمي التطكر الداخمي سبؿع يفعطمت جم ,آلخر مع الشاـاك 
نياء الخالفات كحدث االستقرار و, كبتكحيد الدكلة اإلسالمية تـ إالركـ في استعادة الشاـ إلى حكم

البحرية كبناء  اإلدارم كالعسكرم كبناء األساطيؿ فتكجو المسممكف إلى إحداث نقمة نكعية في المجاؿ
كقاـ ببناء مدينة القيركاف  مف الداخمي,األبمنظكمة أمنية قكية لتحمي الداخؿ اإلسالمي مف اإلخالؿ 

                                                           
 .صباحان 13:56, الساعة  ـ4/12/2316( ,  http://www.alzaytouna.net/2014/10/19) مركز زيتكنة لمدراسات اإلستراتيجية , 1

 . 5, صمعاوية بن أبي سفيان  الصالبي :2

http://www.alzaytouna.net/2014/10/19
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مركز اإلشعاع الحضارم اإلسالمي بالمغرب كعاصمتيا  (القيركاف)كقد أصبحت  ,كـبتكنس الي
 .العممية

ففي تكحيد الصؼ الفمسطيني يتيح المجاؿ أماـ جميع المجاالت السياسية كالعممية كاالقتصادية 
السياسية فتكحيد القرار السياسي يعالج االنقساـ في القرار  بالعمؿ لخدمة الدكلة الفمسطينية, فمف ناحية

التي يجب أف يتـ كضعيا في  ةالفمسطينيفي تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية  ان كحدمتالفمسطيني فيجعمو 
في االعتراؼ بيف  الج الحركة العممية كخاصة إشكالية الجامعات الفمسطينيةعتكافؽ فمسطيني, كت

التي تعاني مف تابعيتيا الفعمية بيف الطرفيف, كعندما  (قصىجامعة األ)شكاليةإكعمى رأسيـ  الطرفيف,
حة ناية االقتصادية مف البحث عف دكؿ ميككف ىنالؾ قرار سياسي مكحد نستطيع معالجة اإلشكال

تدعـ االقتصاد الفمسطيني حتى يستطيع االعتماد عمى كارداتو, كمعالجة قضية إدخاؿ المكاد التجارية 
 كضغكطات عربية عمى الجانب المصرم.مف المعابر الفمسطينية المصرية كفؽ اتفاؽ زمة الال
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 :النتائج والتوصيات الفصل الخامس
لمدكلة  قيادة معاكية بف أبي سفيافقيادم مف التاريخ اإلسالمي متمثؿ ب سعت الدراسة لمكقكؼ عمى نمكذج

تكحيد الصؼ الحكمة التي اتبعيا في ذم سار عميو, ك نظاـ القيادة ال كذلؾ مف خالؿ البحث فياإلسالمية, 
بيف الضفة  إلى شطريف ةالمنقسم االستفادة منو في الحالة الفمسطينية يتـحتى اإلسالمي تحت كممة كاحدة, 

لما في قيادة معاكية مف مكاقؼ . كذلؾ كاحدة سياسية نياء االنقساـ كالتكحد تحت كممةا  ك  قطاع غزة,ك الغربية 
مة ذات العالقة المباشرة بالمكضكع ميكعة مف النقاط المكتناكلت الدراسة مج القائـ,الفمسطيني  مكضعة لمشابي

مصت جنبية, كما خلرسائؿ العممية منيا العربية كاألكا تكالتي مف خالليا تـ االستعانة بالعديد مف الدراسا
 التكصيات كىي:الدراسة لمعديد مف النتائج ك 

 أواًل : النتائج
في التحكيـ لمخركج مف  (عمي بف أبي طالب( بالذىاب إلى الحكار مع)ة بف أبي سفيافمعاكي)تكجو  .0

كجكد ك .حتى يحافظ عمى كحدة األمة اإلسالميةالحرب, كاستعمؿ معاكية الحكار مع مف خالفو في الحكـ 
ما, يف حركة حماس كحركة فتح في الحالة الفمسطينية متباعديف فكريان في منيجيما كمعتقدىتقكتيف كبير 

 ككؿ طرؼ يعد نفسو عمى صكاب كىك األحؽ في قيادة الدكلة الفمسطينية.
صدار األحكاـ كنشر الفتكحات كبذلؾ أشرؾ جميع عمى الشكرل في إ(بف أبي سفياف معاكية)اعتمد  .2

تبيف أف ك  .دىا عمى كممة كاحدةجيكده في أف يصمح األمة كأف يكح كركزمككنات الدكلة اإلسالمية 
خرل في الساحة الفمسطينية ليا أفكار منيا إسالمي كمنيا ماركسي شيكعي أمثاؿ ىنالؾ تنظيمات أ

حركة فتح  فحركة الجياد اإلسالمي كالجبية الشعبية كالجبية الديمكقراطية. كأف كال الجبيتيف تؤيدا
كتخالفيا في مكاقؼ  ؼقحركة حماس في عدة مكا دبسبب دعـ المنظمة المادم ليما, بينما الجياد تؤي

 ل, كال يكجد ارتباط بينيما سكل أنيـ ينتمكف لمتيارات اإلسالمية .أخر 
عف  كلـ يتنازؿ ,العامة لمدكلة ةاتفاؽ مع األعداء يضر بالمصمح أم (معاكية بف أبي سفياف)لـ يكقع .3

القرار الفمسطيني,  ىناؾ تدخالت خارجية عربية كأجنبية أثرت عمىك  .أم شبر مف األراضي اإلسالمية
أثر تبيف أف الطرؼ األمريكي ة الفمسطينية عمى مسار تـ رسمو مف قبؿ ىذه المؤثرات, ك كسارت السياس

ضد عمى السياسة العربية لتصبح متكافقة معو باتجاه السياسية الفمسطينية, ككذاؾ كاف لو تأثير مباشر 
لح لصا أم قرار ينصؼ الشعب الفمسطيني. فيي الدكلة الكحيدة التي استخدمت الفيتك ضد أم قرار

, كقياميا بفرض عدة مبادرات لقضية الالجئيف كقضية التسكية كقضية في مجمس األمف فلفمسطينييا
 . الصييكنيالدكلة الييكدية بجكار الدكلة الفمسطينية, كالدعـ المادم بالسالح كاألمكاؿ لمكياف 

ي اإلسالمية ألرضالدفاع عف ااأللكية كفي , قيادتومركزية القيادة كاإلمداد في (معاكية)اعتمد  .4
 الحدكد البرية لمدكلةالحفاظ عمى , ك مكمات المخابراتية المفيدة ألمف الدكلةبجمع المعكاىتمامو  المحتمة,
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ىنالؾ سيطرة مف قبؿ حركة فتح عمى منظمة التحرير كالسمطة ك . كتقكية الجيش اإلسالمي, اإلسالمية
ا حركة حماس بقرارتيما, بينمتفردىا ا ك مالكطنية في الضفة الغربية ككنيا ىي أكؿ مف بدأ بتشكيمي

عندما فازت تسميـ السمطة ليا حركة فتح  في قطاع غزة بالقكة بعدما رفضت سيطرت عمى السمطة
التشريعية كشكمت الحككمة, ككؿ حركة مف الحركتيف يقرر لمسياسة الفمسطينية ما يراه  تباالنتخابا

 مناسبان في نظره كعمى إطار المنطقة المسيطر عمييا.
كحركة فتح مسيطرة عمييا  ,مكاجية الفمسطينية في المحافؿ الدكلية منظمة التحرير الفمسطينيةمثؿ لالم .5

 بالكامؿ كتتفرد بيا .
ة تجمع تكقيع أكؿ االتفاقات في القاىرة لتشكيؿ حككمتكافؽ كطني, ك تـ التكافؽ بيف الطرفيف لتشكيؿ  .6

تـ تكقيؼ المصالحة  كلكفالتكافؽ, حككمة ل كمةمت حماس بتسميـ الحك, فقاالطرفيف كالسير بالمصالحة
 حركة فتح أف تختار بيف إسرائيؿ كحركة حماس.ل الصييكنيتح لتيديد الكياف مف قبؿ حركة ف

 : التوصياتثانياً 
الحكار الكطني الداخمي, ركيزة أساسية لتكحيد الصؼ الكطني كالخركج مف األزمة التي يعانييا شعبنا  .0

. ى القرار السياسي الفمسطينيلذم يفرضو االحتالؿ كالمجتمع الدكلي عمبسبب الحصار كاإلغالؽ ا
في التحكيـ لمخركج  (عمي بف أبي طالب)مع مف  لحكارجو إلى ا( بالتك بمعاكية بف أبي سفياف)اء اقتد

 .الحكار مع مف خالفو في الحكـ (معاكية)مف الحرب, كاستعمؿ 
جادة مف األطراؼ العربية  ان األمر جيكد تطمبعمى إنياء االنقساـ الفمسطيني, في ضركرة العمؿ .2

نياء حالة االنقساـ الفمسطينيةكاإلسالمية إلنجاح المصالحة  جيكده في أف  اقتداء بمعاكية عندما رٌكز .كا 
بعد  بف عمي( الحسففقتو عمى استالـ الخالفة بطمب مف)يصمح األمة كتكحيدىا عمى كممة كاحدة, كمكا

 .التنازؿ لو بذلؾ
 جاحتضغط إلنألكانيا السياسية أف  ؿلمككنات كالجيات الفمسطينية بكا مؿ مف قبؿضركرة الع .3

شراؾ ك, ك مشتركةالقكاسـ الفؽ اك يبرنامج كطني مكحد  فيالمصالحة  القكل الفمسطينية في عممية  ؿا 
عندما إفشاليا. اقتداء بمعاكية مف يعمؿ عمى مكاجية , ك المصالحة كفي صناعة القرار الفمسطيني

 .الشكرل في اصدار األحكاـ كنشر الفتكحات كبذلؾ أشرؾ جميع مككنات الدكلة اإلسالمية استخدـ
, كيتـ تعديؿ المسار الفمسطيني رجاعلتكحيد الصؼ الفمسطيني كا  عتبار المصالحة مدخالن ا .4

لـ يكقع . اقتداء بمعاكية الذم الصييكني تكحيد الجيد الكطني لتكجييو نحك االحتالؿك ,(أكسمك)اتفاؽ
يتنازؿ عف أم شبر مف األراضي اإلسالمية كأم  كلـ ,العامة لمدكلة ةاء يضر بالمصمحاؽ مع األعداتف

 .ان اتفاؽ يعارض ذلؾ يعتبر الغي
 العدكمع  إلدارة الصراعضركرة التكافؽ عمى استراتيجية فمسطينية مشتركة كبرنامج سياسي مكحد  .5

مركزية القيادة كاإلمداد في إدارتو, اعتمد الذم ية ألنو ال يفيـ إال لغة الحراب. اقتداء بمعاك  ,الصييكني
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بجمع المعمكمات المخابراتية المفيدة كاىتمامو  ألرضي اإلسالمية المحتمة,الدفاع عف الكية ك األكفي 
 . كتقكية الجيش اإلسالميالحدكد البرية لمدكلة, الحفاظ عمى , ك لمدكلة

, كتكعيتيـ أف الخالؼ ألفرادىا كالسياسي اعياالجتم بالنسيج الفمسطينية الفصائؿ اىتماـالبد مف  .6
 إنياء االنقساـ يؿكيس ,ـبيني ما في كالتسامح التعاكف ركح خمؽ في أىمية مف ذلؾ لما ,ينتييالبد أف 

أف  ان ككاف متيقن جعؿ مصمحة الدكلة اإلسالمية فكؽ أم مصمحة, ذم. اقتداء بمعاكية الالفمسطينية
ب البد أف تأتي لحظة كينتيي, كلف يبقى لحظة  كاحدة إف تعرضت الخالؼ بينو كبيف عمي بف أبي طال

 .الدكلة اإلسالمية ألم تيديد يمس بأمنيا, كأمف أىميا في الشاـ
 البد مف كجكد مصدر تمكيؿ مالي بما يدعـ المشركعات كالبرامج الكطنية الكحدكية.  .7
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