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إىداء
إليي ال يطيب الميل إال بشكرك وال يطيب النيار إال بطاعتك  ..وال تطيب المحظات إال
بذكرك  ...و ال تطيب اآلخرة إال بعفوك  ...وال تطيب الجنة إال برؤيتك
إلى من بمّغ الرسالة وأدى األمانة  ...ونصح األمة  ...إلى نبي الرحمة و نور
العالمين " ...سيدنا محمد صمى اهلل عميو و سمم "
إلى من أعطوني وعمموني مناىج ودروب الحياة ...إلى من أحمل اسميم بكل
الدي العزيزين" تيسير بصل أبو أدىم" و" نعيمة بصل إم أدىم "
افتخار "...و ّ
إلى من ال زمتني فترة الدراسة و شاركتني األمل واأللم لحظة بمحظة  ...نصفي الثاني
" الزوجة المخمصة منصورة "
إلى إخوتي األعزاء  ..و إخواني في مسجد الفالح
إلى دعوتي الغراء  ...ومشايخي األجالء

أىدي ىذا الجيد المتواضع
راجياً من اهلل عز وجل أن يعممنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما عممنا وأن يزدنا عمماً

الباحث
أحمد تيسير بصل

ج

شكر وتقدير
الحمد هلل كاجد الكجكد ,الذم افتتح كتابو بالحمد كاختتمو بالحمد ,كالصالة كالسالـ عمى إماـ
الحامػػديف صاحب المقاـ المحمكد محمد بف عبداهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,كمف تبعو مف الحامديف
ليكـ الديف ,كبعد :
انطالقان مف قكؿ اهلل عز كجؿ  :كمف يشكر فإنما يشكر لنفسو ( ,")1كقكلو  :بؿ اهلل فاعبد ككف مف
الشاكريف( ... " )2كامتثاالن لقكؿ النبي صمى اهلل عميو ك سمـ " :ال يشكر اهلل ,مف ال يشكر الناس (.")3
أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كاالمتناف إلى األستاذ الدكتكر " خالد يكنس الخالدم " الذم أضاء لي
سبيؿ المعرفة ,كعطائو المتدفؽ كالنير ,كحسف تكجيياتو ,كآرائو القيمة ,كممحكظاتو العممية ,كالتي ليا
األثر الكبير في إعداد ىذه الرسالة العممية .
كما أتقدـ بالشكر الخالص لألستاذيف الفاضميف ,األستاذ الدكتكر الفاضؿ :جياد شعباف البطش
كالدكتكر الفاضؿ :أديب سالـ األغا  ..المذاف تكرما مشككريف عمى كضع الممسات المضيئة التي كاف
لو األثر البالغ في ىذا العمؿ المتكاضع ,كلما بذاله مف جيد في قراءة الرسالة ,كتقكيميا كتسديدىا,
كما قدماه مف ممحكظات عممية مفيدة تزيد مف قيمتيا العممية.
كما أتقدـ بأسمى آيات الشكر كاالمتناف إلى "أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا" في فمسطيف ػ ػ ػ
قطاع غزة ,رئيسان كادارة كىيئة تدريس ..كالشكر مكصكؿ إلى جامعة األقصى ,رئيسان كادارة كىيئة
تدريس لما بذلكه مف جيد لتذليؿ الصعكبات لطمبة الدراسات العميا.
كأتقدـ بالشكر إلى كؿ مف أسيـ في جيد أك مشكرة أك رأم أك نصيحة عممية ,عممت عمى إثراء
الرسالة كاغنائيا .
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حديث أخرجو أبك داكد بإسناد صحيح – حديث رقـ .4811

د

ممخص الدراسة :
تناكلت الدراسة أنمكذجان لمقيادة في التاريخ اإلسالمي ممثالن في قيادة معاكية بف أبي سفياف ,حكؿ آلية
قيادتو لمدكلة اإلسالمية ,كذلؾ مف خالؿ البحث في الحكمة التي اتبعيا لتكحيد الصؼ اإلسالمي

تحت كممة كاحدة ,في كقت اختالؼ كمعارؾ ,كفرقة شتت األمة إلى نصفيف فاستطاع بحكمتو قيادة
ً
فرؽ ,كاألحزاب باستيعاب كتفيـ ,كأظير دبمكماسيتو في
الدكلة اإلسالمية إلى الكحدة ,كتىعا ىمؿ مع ال ى
إدارة األزمات التي مرت بيا دكلتو حتى كصؿ إلى استقرار أمني كسياسي داخؿ الدكلة ,كاتبع برنامجان
مصدر لمحكـ كالتشريع السياسي,
يسير عميو لنيضة الدكلة يقكـ عمى أسس منيا  :اعتماد الشكرل
ان

كترؾ حرية التعبير بالرأم ,كلـ يغفؿ عف االىتماـ بالرعية كالفقراء منيـ ,كالحمـ بيـ ,كمرك انر بإبداعاتو

اإلدارية حكؿ إنشاء الدكاكيف لضبط كمتابعة سير الدكلة تحت أنظاره ,كاىتماـ بالجيش اإلسالمي
كدفعيـ معنكيان كماديان إلي العمؿ الجيادم ,كحفظ األمف اإلسالمي ,حيث جعؿ ليـ مخصصات
كركاتب ,كقاـ بفصؿ القضاء عف أم جية أخرل حتى ال يتحكـ بيا أحد.

كما تناكلت الدراسة الصؼ الفمسطيني بمككناتو السياسة ,ككصفت الحالة الفمسطينية مف التركيب
الذم يتككف منو الصؼ الفمسطيني ,كتشمؿ حركة فتح ,كالجبيتيف الشعبية كالديمكقراطية كحركة
حماس كحركة الجياد اإلسالمي ,كمدم تأثير ىذه الحركات عمى القرار الفمسطيني ,كمدل الخالؼ
بيف حركي فتح كحماس ,كتناكلىت المؤثرات العربية كاألجنبية عمى تشكيؿ المسار الفمسطيني الذم

يكافؽ مصالحيـ ,كأخي انر تناكلت الدراسة كيفية معالجة الحالة الفمسطينية باالستفادة مف قيادة معاكية
بف أبي س فياف لمخالؼ الذم حدث بينو كبيف عمى بف أبي طالب ككيؼ نيض باألمة ككحدىا عمى

كممة سياسية كاحدة .
كاعتمدت الدراسة عدة مناىج منيا المنيج الوصفي كذلؾ بجمع المعمكمات لممفاىيـ الالزمة في قيادة
معاكية بف أبي سفياف لمدكلة مف أجؿ دراستيا كتحميميا ,ككيفية االستفادة عمى صعيد الحالة
الفمسطينية ,وكذلك تم استخدام المنيج التاريخي المقارن كمف خاللو يتـ تكظيؼ التاريخ ,إما مف
أجؿ معرفة عممية ألحداث الماضي أك لمصمحة البحث العممي لكاقع الظكاىر المعاصرة ,كأيضان تـ
استخداـ نظرية اتخاذ القرار لقيامو عمى االختيار بيف عدد مف الممكنات ال عمى أساس تجريدم
كلكف عمى أساس عممي مرتبط بالظركؼ القائمة.
كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :كجكد قكتيف كبرييف ىما حركة حماس كفتح في

الحالة الفمسطينية متباعدتيف فكريان ,ككؿ طرؼ يعتبر نفسو عمى صكاب ,كىك األحؽ في القيادة
ق

الفمسطينية .كىناؾ تدخالت خارجية عربية كأجنبية أثرت عمى القرار الفمسطيني ,كسارت السياسة
الفمسطينية في مسار تـ رسمو مف قبؿ ىذه المؤثرات ,كتبيف أف الكاليات المتحدة األمريكية ليا تأثير

كبير عمى السياسة العربية لتصبح متكافقة معو باتجاه السياسة الفمسطينية ,ككذاؾ كاف لو تأثير مباشر
ضد أم قرار ينصؼ الشعب الفمسطيني ,فيي الدكلة الكحيدة التي استخدمت الفيتك ضد أم قرار

فمسطيني في مجمس األمف.
كأكصت الدراسة بتكصيات عدة أىميا  :أف الحكار الكطني الداخمي ,ركيزة أساسية لتكحيد الصؼ

الكطني كالخركج مف األزمة التي يعانييا شعبنا بسبب الحصار كاإلغالؽ الذم يفرضو االحتالؿ

كالمجتمع الدكلي عمى القرار السياسي الفمسطيني .اقتداء بمعاكية بف أبي سفياف بالتكجو إلى الحكار

مع مف عمي بف أبي طالب في التحكيـ لمخركج مف الحرب ,كاستعمؿ معاكية الحكار مع مف خالفو في

حكمو لمدكلة اإلسالمية.

ك

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

ز

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 :
تكلى معاكية بف أبي سفياف أمر األمة االسالمية ,كقد انقسمت عمى نفسيا إلى أقساـ ثالثة(:)1
القسـ األكؿ :بنك أمية ,كأتباعيـ في الجزيرة العربية كالشاـ الذيف كانكا ينادكف بأخذ الثأر مف قتمة
خميفة المسمميف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو .
القسـ الثاني  :أتباع عمي بف أبي طالب ,كىـ الذيف كانكا يركف أنو أحؽ بخالفة األمة اإلسالمية مف
معاكية بف أبي سفياف ,كغيره ,كأف أكالده أحؽ بكالية أمر المسمميف مف غيرىـ ,كمعظـ ىؤالء كانكا

في العراؽ كمصر .

القسـ الثالث  :الخكارج كىـ أعداء الفريقيف السابقيف ,ككانكا يركف الفريقيف السابقيف ككؿ مف خالؼ
فرقتيـ مارقيف عف الديف ,كيستحمكف دمائيـ ,كلقد اتصفكا بالتفاني في سبيؿ ما يعتقدكف ,كالشدة عمى
مف يقاتمكف ,كقد خططكا لقتؿ قادة المسمميف المعارضيف لفكرىـ كأبرزىـ عمي بف أبي طالب كمعاكية
بف أبي سفياف ,كعمرك بف العاص ,لكنيـ لـ ينجحكا إال في قتؿ عمى بف أبي طالب(.)2

كلقد احتاجت األمة في زمف ىذا االختالؼ إلى سياسة حكيمة تنقذىا مف الفيرقة ,كتكحد أمرىا ,كتحفظ
دينيا مف الخطر ,ك لقد قاـ معاكية بف أبي سفياف بيذا الدكر عمى الكجو األكمؿ ,حيث نجح بسعة
كحسف سياستو ,كركعة إدارتو في تكحيدىا دكف إراقة أم دماء(.)3
صدره ,ي
كأما عمى الصعيد الفمسطيني فالحالة أشبو بحالة المسمميف زمف معاكية ,فالفمسطينيكف يعانكف مف
انقساـ خطير بيف سمطتو كفصائمو ,كبيف الضفة الغربية كقطاع غزة أضعفت قيدرتو عمى تحرير
أرضو ,في ىذه األكقات ,يعاني الصؼ الفمسطيني مف تنازع في القرار السياسي ,كمف فرقة بيف
المنطقتيف ,كمف تدخالت إقميمية ,كدكلية تعمؿ عمى تفريقو لتحقيؽ مصالح خارجية .كالبد مف دراسة
عممية جادة تعالج أزمة االنقساـ السياسي الفمسطيني ,كتكحيد سمطتو ,كفصائمو عمى ىدؼ مشترؾ
ىك تحرير كؿ فمسطيف.
كيرل الباحث أف في قيادة الخميفة معاكية بف أبي سفياف ,كادارتو تجربة رائعة مفيدة في مجاؿ تكحيد
األمة التي تعرضت الختالفات كصراعات كحركب ,حيث نجح دكف إراقة أم قطرة دـ في ضـ كؿ
1

مساء
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2
ابف كثير :عماد الديف إسماعيؿ بف عمر ,البداية و النياية  ,دار ىجر لمطباعة 1418,ىػ  ,ط , 1ج , 8ص. 7
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مف العراؽ كمصر كخراساف إلى خالفتو ,كالقضاء عمى نفكذ كسمطة الخكارج ,كتكحيد األمة في عاـ
أطمؽ عميو عاـ الجماعة ,ثـ استأنؼ المسممكف فيتكحاتيـ ,كًانتصاراتيـ ,كاقامة بناء دكلة إسالمية
عظيمة متحضرة(.)1
أوالً  :مشكمة الدراسة
يمر الشعب الفمسطيني بأزمة سياسة ,فيناؾ انقساـ في القرار السياسي الفمسطيني بيف الضفة الغربية
كقطاع غزة ,بيف أكبر حركتيف في الساحة الفمسطينية كىما حركة فتح كحركة حماس ,كىناؾ عجز
مف قبؿ القيادة الفمسطينية مف تحقيؽ الكحدة كالتماسؾ لمشعب الفمسطيني كلقيادتو السياسية ,كعجز
في إيجاد حؿ كطني مناسب يينيي ىذا االنقساـ ,كيزيؿ االحتالؿ اإلسرائيمي مف فمسطيف ,كفي تجربة

قيادة معاكية بف أبي سفياف لمدكلة اإلسالمية العبرة ,ففي عيده كانت الدكلة اإلسالمية يمنقسمة

كالسياسيكف مختمفيف كعاجزيف عف إيجاد تكافؽ يكحدىـ كيحؿ أزمتيـ ,ككانت بالد المسمميف معرضة
لخطر األعداء ,حيث كاف الركـ يتربصكف بالمسمميف كيخططكف إلعادة احتالؿ الشاـ كمصر ,كىذه

التجربة التي تمكف معاكية مف حؿ أزمتيا ,كأعاد كحدة األمة ,كقضى عمى الحركب كحقف الدماء,
كبما يمكف تكظيفيا لمعالجة الحالة الفمسطينية ,كتتمثل مشكمة الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس
اآلتي  :كيف استطاع معاوية توحيد األمة بعد فرقة؟ وكيف يمكن اإلفادة من التجربة لمعالجة حالة
االنقسام الفمسطيني؟
األسئمة الفرعية
 .1ما ىي اآللية التي طبقيا معاكية لتكحيد صؼ الدكلة اإلسالمية الداخمي؟
 .2ما ىي حالة االنقساـ في مككنات الصؼ الفمسطيني الداخمي؟
 .3كيؼ يمكف االستفادة مف اآللية التي طبقيا معاكية بف أبي سفياف في تكحيد الصؼ
الفمسطيني ؟

1
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ثانياً  :أىداف الدراسة
 .1الكشؼ عف األسباب التي أدت إلى الفرقة في الصؼ الفمسطيني البتعاد عنيا.
 .2بياف أثر الفرقة في الصؼ الفمسطيني كمدل تأثيرىا عمى السياسة الفمسطينية.
 .3التعرؼ عمى الدكر الذم قاـ بو معاكية بف أبي سفياف في إدارة الدكلة كآلية تطبيقيا في
تكحيد الصؼ الفمسطيني.
ثالثاً  :أىمية الدراسة
األىمية النظرية:
 .1إثراء المكتبة العربية بدراسة عممية حكؿ قيادة كادارة معاكية بف أبي سفياف ألمر المسمميف .
 .2استخالص قيادة معاكية ألمر المسمميف كالتمثؿ بيا لتكحيد الصؼ الفمسطيني لمكصكؿ إلى
التحرر كاالستقرار .
األىمية التطبيقية:
 .1تكحيد الصؼ يعزز القكل لرفع الحصار عف قطاع غزة .
 .2تقكية المكقؼ الفمسطيني في المحافؿ اإلقميمية كالدكلية.
 .3يعمؿ تكحيد الصؼ الفمسطيني لتقكية الجنسية الفمسطينية في دكؿ العالـ .
 .4تكحيد الصؼ الفمسطيني يكحد الحركات الفمسطينية لكضع ىدؼ تحرير فمسطيف .
 .5إف تكحيد الصؼ الفمسطيني يعمؿ عمى تككيف قيادة مكحدة ,ككممة سياسية كاحدة لمشعب
الفمسطيني .
 .6مف خالؿ تكحيد الصؼ الفمسطيني يعمؿ عمى ربط الضفة الغربية مع قطاع غزة في كحدة
اتخاذ القرار السياسي لمكقكؼ في كجو االحتالؿ اإلسرائيمي .

4

رابعاً  :متغيرات الدراسة
سعت الدراسة إلى تحديد المتغيرات التالية :
 .1المتغير المستقؿ  :قيادة معاكية بف أبي سفياف لمدكلة في ظؿ االختالفات الداخمية لمدكلة
اإلسالمية .
 .2المتغير التابع  :مدل تطبيؽ النمكذج القيادم لمعاكية بف أبي سفياف مف أجؿ تكحيد الصؼ
الفمسطيني .
خامساً  :حدود الدراسة
 .1الحد المكضكعي :قيادة معاكية بف أبي سفياف كامكانية تطبيقيا عمى الحالة الفمسطينية .
 .2الحد الزماني 2316:ـ.
 .3الحد المكاني  :فمسطيف كمناطؽ الشتات.

سادساً  :مناىج الدراسة
 .1المنيج الوصفي التحميمي كذلؾ بجمع المعمكمات كالمفاىيـ الالزمة في قيادة معاكية بف أبي
سفياف لدكلة مف أجؿ دراستيا كتحميميا ,ككيفية االستفادة منيا عمى صعيد الحالة
الفمسطينية.
 .2المنيج التاريخي المقارن ألنو يتخذ التاريخ منطمقان الستقصاء الماضي ,كألف البحث
التاريخي ىك البحث الذم يكظؼ التاريخ ,إما مف أجؿ معرفة عممية ألحداث الماضي أك
لمصمحة البحث العممي لكاقع الظكاىر المعاصرة .
 .3نظرية اتخاذ القرار لقيامو عمى االختيار بيف عدد مف الممكنات ال عمى أساس تجريدم
كلكف عمى أساس عممي مرتبط بالظركؼ القائمة.

5

سابعاً  :مصطمحات الدراسة
القيادة :
" فف تنسيؽ األشخاص كالجماعات ,كرفع ركحيـ المعنكية لمكصكؿ إلى أىداؼ معنية"(.)1
اإلدارة :
" ىي نشاط مشركع مقصكد يصدر عف فرد أك جماعة في فترة زمنية معينية  ,لتحقيؽ ىدؼ محدد
مكافؽ لمشرع "(.)2
الفرقة :
" تعني كؿ طائفة مف الناس دعيت إلى معتقد معيف" (.)3
الخوارج :
" كؿ مف خرج عمى اإلماـ الحؽ الذم اتفقت عميو الجماعة يسمى  :خارجيان سكاء كاف الخركج زمف
الصحابة عمى األئمة الراشديف ,أك كاف بعدىـ التابعيف بإحساف ,كاألئمة في كؿ زماف "(.)4
الصف الفمسطيني :
" ىك اتحاد الشعبي كدعمو لمفصائؿ الفمسطينية تحت برنامج مكحد لمكاجية أعدائو "(.)5
الوحدة الوطنية :
" الكحدة الكطنية تشكؿ المقكمات األساسية ألم بناء ناجح لمدكلة ,كىذا يتطمب تكامؿ أبعادىا الثقافية
كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ,كالتكامؿ ىنا ال يعني التطابؽ بيف أعضاء الجامعة الكطنية,
بقدر ما يتطمب كجكد نكع مف االتفاؽ حكؿ الثقافة الكطنية المشتركة "(.)1

1

عشماكم  ,سعد الديف  :اإلدارة األسس وتطبيقيا في األنشطة االقتصادية األمنية  ,جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية  ,الرياض

2331,ـ.
2

األشعرم ,أحمد بف داكد  :مقدمة في اإلدارة اإلسالمية ,جامعة الممؾ بف عبد العزيز ,جدة ,السعكدية ,ط2333, 1ـ .

3

ابف الجكزم  ,عبد الرحمف بف عمي  :تبميس إبميس  ,دار القمـ  ,بيركت  ,لبناف  ,ج , 1ط , 1ص. 8
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الشيرستاني  ,محمد بف عبد الكريـ :الممل و النحل  ,تحقيؽ أحمد فيمي أحمد ,ج , 1ط , 1ص.35

6

السمطة:
" عالقة بيف طرفيف متراضيف ,يعترؼ األكؿ منيما بحقكؽ الطرؼ الثاني كليس ممزمان ,إال أنو صادر
عف حؽ لو ,كيعترؼ الثاني بأف تنفيذه لألمر مبني عمى كجكب الطاعة لو كحؽ الطرؼ األكؿ في
إصدار األمر إليو "(.)2
الفصائل الفمسطينية :
" ىي مجمكعة مف األحزاب السياسية التي يكجد ليا جناح عسكرم ,متشكمة مف الشعب الفمسطيني
مف الداخؿ كالخارج ,كلقد تـ تشكيميا لمقاكمة االحتالؿ اإلسرائيمي لممطالبة بحقكؽ الشعب الفمسطيني
"(.)3
القرار السياسي الفمسطيني :
" مجمكعة مف التفاعالت المؤسسية كالسمككية المرتبطة بعممية صنع القار السياسي ,كالتي تعكس في
داخميا مختمؼ عناصر الكاقع االجتماعي كمظاىره كمحدداتو ,ال يجب أف يككف القرار السياسي
منفصالن عف كعائو االجتماعي"(.)4

1

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

2

نصار ,ناصيؼ  :منطق السمطة مدخل الى الفمسفة األمر  ,بيركت  ,دار أمكاج 1995 ,ـ  ,ط , 1ص.7

4

د .أحمد ناصكرم جامعة دمشؽ ,مجمة دمشق لمعموم السياسية  ,المجمد  , 21العدد االكؿ 2335 ,ـ.

(ص -ص.[)26 – 27
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ثامناً  :الدراسات السابقة
أوالً  :دراسات المحمية
 ( -1دراسة  ,خالد يونس الخالدي 2202م ) بعنوان  :فضائل الصحابي الجميل معاوية بن
()1

أبي سفيان

:

تناكلت الدراسة فضائؿ الصحابي الجميؿ معاكية بف أبي سفياف ,ككاف مف باب سدان لمنقص في
الدراسات التي تظير فضائمو ,كانصافان لو مف تشكه تاريخو مف قبؿ ركاة تعمدكا في تشكييو خدمة
آلؿ البيت حسبما يزعمكف ,إذ أغرقكا مصادرنا بركايات كاذبة تسيء إلى معاكية ,كاإلفادة مف
سيرة معاكية كتجاربو السياسية كالعسكرية كاإلدارية ,الغنية بالدركس ك العبر كالتي تظير مف
خالؿ ذكر فضائمو .
كخرجت الدراسة بالنتائج منيا  :أف معاكية أف معاكية كاف مقربان مف النبي "صمى" حيث شارؾ
في غزكة حنيف كالطائؼ ,كاستأمنو عمى كتابة الكحي ,كبشره بالممؾ ,كدعاه إلى اإلحساف
كالعدؿ ,كدعا لو ,كأف معاكية قاد أكؿ جيش لألمة اإلسالمية في البحر ,كأنو جيز كأرسؿ أكؿ
جيش غ از بو مدينة قيصر القسطنطينية ,كلمعاكية الفضؿ في تكحيد األمة في عاـ الجماعة,
حيث استطاع بحممو كحكمتو ككرمو كاحسانو أف يكسب كؿ المعارضيف لو كيحقؽ كحدة األمة .
( -2دراسة  ,عبد العزيز درويش 2202م) بعنوان  :آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى
و الفصائل الفمسطينية وأثرىا في التنمية السياسية  " :فتح " و " حماس " نموذجاً(:)2
تناكلت الدراسة إلى مدل تحقيؽ المقاء المباشر بيف العناصر الفكرية البارزة كالمؤثرة كالكاعدة مف أبناء
الفصائؿ الفمسطينية المختمفة ,السيما فتح كحماس ,كالتأكيد عمى تمثيؿ التيارات كاالتجاىات السياسية
كالفكرية عمى الساحة الفمسطينية ,لالستفادة مف تنكعيا ,كلممساىمة في تعزيز الكحدة الكطنية ,كدراسة
التجارب الكحدكية المعاصرة في العالـ مف منظكر كيفية االستفادة منيا ,كبياف أىمية الكحدة الكطنية
في تشكيؿ خريطة القكل ك الفصائؿ الفمسطينية ,كمعرفة مدل مساىمة القكل كالفصائؿ الفمسطينية
كتأثيرىا عمى التنمية السياسة .
1
2

أ.د  .خالد يكنس الخالدم  ,بحث محكـ مقدـ إلى مؤتمر فضائؿ الصحابة كآلي البيت  ,جمعية اىؿ السنة ,فمسطيف  ,غزة 2313,ـ.
عبد العزيز أسعد دركيش  ,دراسة ماجستير  :جامعة النجاح الكطنية – نابمس 2313ـ.
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تعامؿ القكل كالفصائؿ الفمسطينية مع آليات تعزيز الكحدة
كتكصمت الدراسة لنتيجة ىامة حكؿ كيفية ي
الكطنية بعيدان عف إحداث تكازف سياسي كاجتماعي فيما بينيا ,فالذم كاف يطغى عمى الخالفات
السياسية ىك مظاىر التجاذب كالتضاد في حؿ القضايا المختمؼ عمييا ,مما انعكس بشكؿ مباشر
عمى تحقيؽ التنمية السياسية في فمسطيف .
كأكصت الدراسة بتشكيؿ آلية الحكار الكطني كاالنتخابات ,ككحدة اليكية ,كنادت بتعزيز ثقافة
االختالؼ ,كبناء الثقة ألنيا منطمقات ىامة نحك تعزيز الكحدة الكطنية بيف القكل كالفصائؿ
الفمسطينية في ظؿ تنكع خمفياتيا األيديكلكجية ,كيبقى الباب مفتكحان أماـ تمؾ القكل كالفصائؿ إليجاد
آلياتً أخرل تعزز الكحدة الكطنية .
( -3دراسة  ,حنان ظاىر عرفات 2225م) بعنوان  :أثر اتفاق أوسمو عمى الوحدة الوطنية
انعكاسو عمى التنمية السياسية(: )0
الفمسطينية و
ُ
تناكلت الدراسة إلى مدل التعرؼ عمى أثر اتفاؽ أكسمك عمى الكحدة الكطنية الفمسطينية  ,ككضعت
أماـ القارئ االتفاؽ كما تبعو مف اتفاقيات أخرل بيدؼ معرفة مدل تناسبيا مع الميثاؽ الكطني
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
تتفؽ مع المكاثيؽ أك تتناقض معيا ,كعممت عمى تبياف مدل التباعد الحاصؿ بيف االلتزامات كالفكر
الفمسطيني عمكما.
كخمصت إلى نتيجة مفادىا أف مف الصعب جدان أف يتحدث الدارس عف كحدة كطنية فمسطينية في
حالة االستقرار أم في حاؿ غياب مكاجية كاضحة ضد االحتالؿ اإلسرائيمي .شيدت أكقات االستقرار
نكعا مف الترىؿ الفمسطيني ,كأحيانا منافسات فصائمية بثت الكثير مف الفرقة كالتمزؽ في الساحة
الشعبية الفمسطينية .كمف النتائج التي كصمت إلييا أف قيادات الفصائؿ الفمسطينية قد اعتادت نمط
مف العالقات الثنائية ,كمستكل معيف في التعامؿ مع الجميكر .كأف أغمب ىذا القيادات مر عمييا
زمف طكيؿ كىي في القيادة ,كليس مف المتكقع أف تقدـ جديدا لمشعب الفمسطيني  .كأكصت بضركرة

1

حناف ظاىر محمكد عرفات  ,دراسة ماجستير  :جامعة النجاح الكطنية – نابمس 2335ـ .
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التجديد القيادم يضخ و
دـ جديد في أكصاؿ الفصائؿ الفمسطينية مما قد يبعدىا عف التعصب الذم
بات يشبو التعصب القبمي.
ثانياً  :دراسات العربية
( -0دراسة  ,محمد محفوظ2200م ) بعنوان :الحوار الوطني وآفاق الوحدة الوطنية(:)0
تناكلت الدراسة عف مدل بياف الحكار الكطني في الكشؼ كحؿ الصراعات كالنزاعات الدائمة في
الكاقع السياسي  ,لمكصكؿ إلى كحدة كطنية تجمع جميع األطراؼ .
كخرجت الدراسة أف الصراعات كالنزاعات الدائمة الداخمية ال تنشأ بسبب كجكد االختالؼ كالتنكع,
كانما تنشأ مف العجز عف إقامة نسؽ مشترؾ يجمع الناس ضمف اطار يقبؿ األطراؼ في داخؿ
الساحة السياسية .
كأكصت الدراسة بأف الحكار ال يدعك المغاير أك المختمؼ إلى مغادرة مكقعو الثقافي أك السياسي إنما
يدعك الكتشاؼ المساحة المشتركة بيف األطراؼ كبمكرتيا ,كاالنطالؽ منيا مجددان كمعان في النظر في
األمكر كمعالجتيا.
( -2دراسة  ,عماد أبو رحمة 2227م ) بعنوان  :االنقسام الفمسطيني وأثره عمى النظام
السياسي – دراسة تحميمية(:)2
تناكلت الدراسة مظاىر أزمة النظاـ السياسي الفمسطيني مف منظكر بنيكم كظيفي ,كأبرزىا أزمة
اليكية كأزمة بناء الدكلة كأزمة الشرعية .كرجحت الدراسة سيناريك "دكلة غزة" ,أم عقد اتفاؽ ىدنة
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
قياـ دكلة فمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة.

1
2

د .محمد محفكظ  ,دراسة منشكرة في مجمة الكاحة الخميج العربي  .عدد الثاني ك العشريف 2311,ـ.
عماد أبك رحمة ,دراسة دكتكراه  :جامعة قناة السكيس بالقاىرة 2337 ,ـ .
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كعميو ,تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج ,مف أبرزىا :أف االنقساـ الفمسطيني لـ يبدأ بأحداث منتصؼ
حزيراف  ,2337بؿ إف تمؾ األحداث عززت اتجاىات كانت قائمة ,كجسدت االنقساـ مؤسساتيان
كمناطقيان بحككمتيف في الضفة كغزة.

كأكدت التكصيات عمى أف المدخؿ الصائب لتجاكز أزمة النظاـ السياسي الفمسطيني يتمثؿ في أكلكية
إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية ,بما يضمف مشاركة القكل كافةن ,كاستعادة دكرىا
ككياف سياسي ممثؿ لمشعب الفمسطيني كمعبر عف ىكيتو الجماعية .كىذا يستدعي إعادة النظر في

عالقة المنظمة بالسمطة الفمسطينية ,بحيث تنحصر مياـ السمطة في مجاؿ تقديـ الخدمات
لمفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة.
( -2دراسة  ,سباىتش عمر2222م ) بعنوان :التحوالت السياسية في عيد معاوية بن أبي
سفيان(:)0
تناكلت الدراسة إلى مدل بياف التحكالت السياسية في عيد معاكية بف أبي سفياف ,ك دراسة طبيعة
العالقات بيف القيادتيف السياسية كالعممية .كقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة بيف زكاؿ
الخالفة الراشدة ,ثـ قياـ الدكلة األمكية عمى أنقاضيا ,كبيف تشكيؿ نشكء كتكسع الفجكة بيف
القيادتيف السياسية ,كالعممية في العصكر الالحقة.
كبينت الدراسة كجكد افتراءات كثيرة عمى الدكلة األمكية ,كبالتحديد الخميفة معاكية ,فسمكت
طريقيا إلى مصادرنا التاريخية عف طريؽ أيدم األحزاب كالفئات الدينية كالسياسية الناشئة.
كأظيرت الدراسة أف اتفاؽ حدث بيف القيادة السياسية القائمة عمى إدارة الدكلة اإلسالمية ,كالقيادة
العممية التي كانت تضـ كبار الصحابة "رضى اهلل عنيـ" ,كىذا االتفاؽ حقف الدماء ,ككاف ذلؾ
الفضؿ يرجع إلى معاكية بف أبي سفياف كحنكة في قيادتو لمسياسة .
ثالثاً  :الدراسات األجنبية
Weare all Leaders Leadership Is Not A Position It's A Mindest ( Fredk
)Arnander2014).(1

1

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

1421ىػ 2333 /ـ .
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(.0دراسة فريدريك أرنارندر 2204م) بعنوان  :القيادة ليست منصبان  ,بؿ أسمكب ,كمنا قادة .
تناكلت الدراسة إلى مدل مساعدة المخضرميف في مجاؿ القيادة كالمدراء ,كركاد األعماؿ مف كؿ
مستكيات عمى تحديث طريقة فيميـ لمقيادة ,كذلؾ يدفعيـ باالستمرار في مكاكبة البيئة المتغيرة,
ككذلؾ إكساب الذيف مازالكا يبدأكف مسيرتيـ في عالـ األعماؿ ميزة األسبقية.
كاظيرت الدراسة أف ىناؾ أزمة فيما يخص قيادة كادارة االقتصاد الكمي ,كلكف المبتدئيف يحمقكف عاليان
في القطاع التقني ,كفي الكقت نفسو فإف عالـ األعماؿ اليكـ يتسـ بالسرعة لدرجة أنو يتطمب فك انر
جديدان في اإلدارة كالقيادة كريادة األعماؿ
كبينت الدراسة أف التحكيالت الرئيسية البد مف األخذ بيا ,ألنيا تشكؿ أساسان مف أساسات اإلدارة
الحديثة ,فاالنتقاؿ مف المركزية إلى الالمركزية تزيد مف سرعة اإلنتاج ,كتعزز ركح المبادرة في اتخاذ
الق اررات الصائبة ,كالى الريادة في األعماؿ كالمشركعات ,كتكضح الكيفية التي تيبنى بيا المؤسسات
مف خالؿ البناء البشرم .
1.Herbert C. Kelman (2004): The role of an international facilitating
)service for conflict resolution, International negotiation . Vol 9 ,no 3.(2
)Herbert.2دراسة جيم كيممان 2224م ) بعنوان :دكر خدمة تسييؿ الدكلية لتسكية النزاعات
كالتفاكض الدكلي :

تناكلت الدراسة إلى مدل بياف األساليب المنيجية لمحؿ التفاعمي لتسكية النزعات ,كالتفاكض لتقريب

كجيات النظر ,كذلؾ يعني أف األطراؼ المتنازعة لدييا مشكمة مشتركة ىي أساسا مشكمة في
عالقتيما التي يتعيف حميا مف خالؿ معالجة األسباب كالصراع الكامف.

كاستنتجت الدراسة أف سبب التنازع كالفرقة بيف األط ارؼ المتنازعة عدـ كجكد اتصاؿ مباشر في حؿ

المشاكؿ ,كىذه الدراسة تستند إلى الخبرات المكتسبة مف أجؿ كضع إطار كمي لعممية التفاكض,
كتصؼ فيو اليدؼ النيائي لممفاكضات فتحكؿ العالقات بيف األطراؼ.

1
2

فريدريؾ أرنارندر ( :كتاب كمنا قادة ) مترجـ لمعربية  ,مكتبة جرير ,اإلمارات  ,ط 2314 ,1ـ
جيـ كيمماف ( :دور خدمة تسييل الدولية لتسوية النزاعات والتفاوض الدولي )  ,ط ,1المجمد  , 9العدد 2334, 3ـ.
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كأكصت الدراسة بأنو البد مف تكصؿ إلى اتفاؽ يمبي االحتياجات األساسية كمخاكؼ كال الطرفيف

عمى أساس المعاممة بالمثؿ ,ثـ يناقش الكتاب أربعة عناصر في التفاكض كىي  :تحديد المشكمة ك

تحميميا كتككيف األفكار المشتركة لمحؿ ,كأخي انر يحدد كسائؿ إلدماج منظكر تفاعمي لحؿ المشكمة

األكبر في عممية التفاكض.

التعميق عمى الدراسات السابقة
لقد تحدثت الدراسات السابقة عف النزاعات كالصراعات الدائرة بيف أطراؼ الصؼ السياسي الكاحد,
كأساليب القادة كطبيعتيـ .
أما ما لـ تتحدث عنو الدراسات السابقة ىك اآلليات المتبعة لتكحيد الصؼ الداخمي لمدكلة في ظؿ
االنقسامات بالتمثؿ بقيادة الخمفاء األمكيف ,كما تتميز بو ىذه الدراسة أنيا ستقدـ آلية تكحيد قيادة
الصؼ الفمسطيني تمثالن بقيادة معاكية بف أبي سفياف ألمر المسمميف في خالفتو ,كذلؾ بالمقارنة
كالمقاربة بيف كاقع الدكلة السياسية الفمسطينية كالدكلة اإلسالمية بقيادة معاكية بف أبي سفياف.
الفجوة البحثية

نتائج الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

أوال  :الدراسات المحمية :
( دراسة  ,خالد يونس بينت الدراسة أف لمعاكية سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ

الخالدي 2202م )تناكلت الفضؿ في تكحيد األمة في آليات

لتكحيد

الصؼ

الدراسة فضائؿ الصحابي عاـ الجماعة ,حيث استطاع الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف
الجميؿ معاكية بف أبي بحممو كحكمتو ككرمو كاحسانو يككف ىناؾ تنمية أك تطكير
سفياف  ,ككاف مف باب أف يكسب كؿ المعارضيف لو في المشيد الفمسطيني .

سدان لمنقص في الدراسات كيحقؽ كحدة األمة كلكف لـ
التي تظير فضائمو  ,تظير الطرؽ التي مف خالليا
كاإلفادة مف سيرة معاكية ك تـ تكحيد االمة ,لإلفادة منيا
تجاربو

كالعسكرية

السياسية في تجارب سياسية قائمة

كاإلدارية ,كمتفرقة

الغنية بالدركس كالعبر
كالتي تظير مف خالؿ

ذكر فضائمو.
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(دراسة  ,عبد العزيز درويش تحدثت

الدراسة

عف

آلية سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ

2202م)تشكيؿ آلية الحكار الحكار الكطني بيف األطراؼ آليات

لتكحيد

الصؼ

الكطني ,كاالنتخابات ,ككحدة المختمفة ك لـ تتحدث عف آلية الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف
اليكية ,كتعزيز بناء الثقة يتـ

تكحيد

بيا

الصفكؼ يككف ىناؾ تنمية أك تطكير

,منطمقاتً ىامة نحك تعزيز الداخمية في الحالة السياسية في المشيد الفمسطيني .
الكحدة الكطنية بيف القكل الفمسطينية.
كالفصائؿ الفمسطينية في ظؿ
تنكع خمفياتيا األيديكلكجية,

كابقاء الباب مفتكحان أماـ تمؾ

القكل ك الفصائؿ إليجاد

آلياتً أخرل تعزز مف الكحدة
الكطنية.
(دراسة  ,حنان ظاىر عرفات قيادات الفصائؿ الفمسطينية سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ

2225م)

ترل الباحثة أف في تفرقيا قد اعتادت نمط مف آليات

التجديد القيادم يضخ دما العالقات
جديدا في أكصاؿ الفصائؿ معيف

الثنائية,

في

لتكحيد

الصؼ

كمستكل الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف

التعامؿ

مع يككف ىناؾ تنمية أك تطكير

الفمسطينية مما قد يبعدىا عف الجميكر ,كليس مف المتكقع في المشيد الفمسطيني .

شيء جديدان لمشعب
التعصب الذم بات يشبو أف تقدـ
ن
الفمسطيني .
التعصب القبمي .
ثانيا  :الدراسات العربية :
,

محمد لـ تكضح الدراسة االساليب سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ

(دراسة

الصراعات

كالنزاعات الطرؽ التي مف خالليا يتـ الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف

محفوظ2200م )بينت الدراسة التي يجب استخداميا أك آليات

أف

لتكحيد

الصؼ

الدائمة الداخمية ال تنشأ بسبب حؿ النزاع ك الصراع بيف يككف ىناؾ تنمية أك تطكير
كجكد االختالؼ ك التنكع  ,األطراؼ في داخؿ الساحة في المشيد الفمسطيني .

كانما تنشأ مف العجز عـ إقامة السياسية .
نسؽ مشترؾ بجمع الناس

ضمف إطار يقبؿ األطراؼ في
داخؿ الساحة السياسية .
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(دراسة  ,عماد أبو رحمة

رسمت الدراسة سيناريك يكضح سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ

2227م )

الشأف الفمسطيني ,كلـ تكضح آليات

لتكحيد

الصؼ

وتناولت الدراسة مظاهر أزمة اآلليات التي يجب اتباعيا الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف
النظام السٌاسً الفلسطٌنً من إلنياء االنقساـ كتكحيد الصؼ يككف ىناؾ تنمية أك تطكير
منظور

وظٌفً ,الداخمي الفمسطيني .

بنٌوي

في المشيد الفمسطيني .

وأبرزها أزمة الهوٌة وأزمة
بناء الدولة وأزمة الشرعٌة.
(دراسة

عمر2222م

,

سباىتش أظيرت

)

الدراسة

بكجكد سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ

تناكلت اختالؼ عمى مف يتكلى الحكـ آليات

لتكحيد

الصؼ

الدراسة العالقة بيف القيادة كتقبؿ الطرؼ الذم يعتقد بأنو الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف
السياسة قيادة الدكلة كالقيادة أحؽ بالحكـ مف األكؿ في يككف ىناؾ تنمية أك تطكير
العممية عمماء الديف مف داخؿ الدكلة ,ككيؼ كاف في المشيد الفمسطيني .

الصحابة ك أظيرت طبيعة االتفاؽ بيف القيادة العممية
العالقة في إدارة دكلة االسالـ حؽ الدماء في الدكلة
في العيد معاكية بف أبي اإلسالمية .
سفياف .

ثالثا  :الدراسات األجنبية :
Herbert

جيم

األساليب

المنيجية

كالتفاكض

لتقريب

(2224م
التفاعمي

النظر.

(دراسة

كيممان ك ضحت الدراسة أف االتصاؿ سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ

)بينت
لتسكية

الدراسة المباشر بيف األطراؼ ىك آليات
لمحؿ الحؿ

المناسب

النزعات ,اإلشكاليات بيف

لتكحيد

الصؼ

لحؿ الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف

المتنازعة ,يككف ىناؾ تنمية أك تطكير

كجيات كلكف ىذا جزء مف الحؿ ك في المشيد الفمسطيني .
مقدمة لو كليس طريقة لحؿ

التنازع ك الصراع القائـ .
فريدريك

2204م)ركزت

أرنارندر لـ تكرز الدراسة عف دكر سيتـ في ىذه الدراسة تقديـ

عمى

بناء القيادم في تكحيد المؤسسات آليات

لتكحيد

الصؼ

القادة لقيادة المؤسسات ك إف حدث بيا اختالؼ ضر الفمسطيني ألنو بال تكحيد لف
المراكز مف خالؿ الدكافع بكياف المؤسسة ك أثر عمى يككف ىناؾ تنمية أك تطكير

الداخمية .

في المشيد الفمسطيني .

أىدافيا .
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الفصل الثاني
قيادة معاوية بن أبي سفيان لمدولة اإلسالمية
المبحث األول  :تعريف بالصحابي الجميل " معاوية بن أبي سفيان "
المبحث الثاني :الحكمة التي اتبعيا معاوية في قيادتو وعالقتو بالفرق واألحزاب
المطمب األول  :دبموماسية معاوية بن أبي سفيان في إدارة األزمات
المطمب الثاني :عالقة معاوية بن أبي سفيان باألحزاب والفرق
المبحث الثالث  :نيضة الدولة اإلسالمية في عيد معاوية بن أبي سفيان
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المقدمة :
خمفية اإلسالـ معاكية بف أبي سفياف ,أمير المؤمنيف كخاؿ المؤمنيف ,ككاتب كحي رب العالميف,
ييضرب بو المثؿ في الحمـ كالعدؿ كالمكر كالدىاء كالسياسة كالتدبير كداىية العرب ,كقاؿ فيو عمر
بف الخطاب "رضي اهلل عنو" كسرل العرب .

ناؿ معاكية بف أبي سفياف بمالزمتو لرسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ" ,شرؼ ركاية األحاديث عنو,
فقد ركل مائة كثالثة كستيف حديثان( ,)1ككاف عمره في ذلؾ الحيف حكالي ثماني عشرة سنة ,بعدما تـ
فتح مكة ,كألنو صير النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" ككاتب كحيو ,فقد أتيحت لو فرصة مكنتو مف
االستفادة ,كالتٌعمـ مف النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" بعض األنماط القيادية النبكية التي بيا قاد النبي
"صمى اهلل عميو كسمـ" األمة اإلسالمية(.)2
ظيرت حنكة معاكية بف أبي سفياف في القيادة عندما كاله أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب فتح
قيسارية سنة (15ى ػػ) ,فأخرج معاكية إبداعو في قيادتو لجيش الفتح ,كجاء في كتاب تكليتو " :أما بعد
فقد كليتؾ قيسارية ,فسر إلييا ,كاستنصر اهلل عمييـ ,كأكثر مف قكؿ ال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي
العظيـ ,اهلل ربنا كثقتنا كمكالنا فنعـ المكلى كنعـ النصير( ,)3فأدرؾ معاكية أف ىذا التكميؼ كاف
اختبار لو مف القيادات العميا ممثمة في عمر بف الخطاب ,قد استطاع بحكمتو تجاكز ىذا االختبار,
ان
إذ سار إلى قيسارية بجنكده الذيف أعدىـ لو أخكه يزيد بف أبي سفياف أحد كالة الشاـ لعمر "رضي اهلل
عنو" ,ككانت تمؾ المدينة محصنة ,كبأس أىميا شديد ,فقاـ معاكية باستخراج إبداعو في فتح قيسارية,
كيخنؽ عمييا الحصار,
فقاـ عمى دراسة المدينة المراد فتحيا مف كؿ الجكانب ,فرأل أف يحاصرىا,
ٌ

كيمنع الدخكؿ أك الخركج منيا ,فيعمؿ ذلؾ عمى إضعاؼ قكتيا ,كيسيؿ عمى الجيش تجاكز أسكارىا
المحصنة ,ىكذا ظيرت إبداعات معاكية بف أبي سفياف في المعركة األكلى التي يخكضيا ,كأكؿ
منصب قيادم يتكاله ,كما برزت قيادة معاكية في كضع الخطة المناسبة لفتح المدينة ,حيث قاـ
بضربيا مف جيات عدة ,كأطاؿ عمييا الحصار ,كقاتؿ أىميا مرات ع ٌدة ,دكف يأس ,كصمـ عمى
فتحيا ,كاجتيد في القتاؿ حتى فتحيا اهلل عمى يديو ,ككاف فتحو كبي انر ,فقد قتؿ مف أىميا ما يقرب مف

1
2

الغيث  ,خالد محمد  :مرويات خالفة معاوية  ,دار األندلس الخضراء  ,السعكدية  ,ط2333 ,1ـ  ,ص 23

العقيمي  ,عمر  :خالفة معاوية  ,ط ,1الرياض ,جامعة الممؾ سعكد1434 , ,ىػ ػ 1984ـ  ,ص .14

3

الطبرم :تاريخ األمم والمموك  ,دار الفكر ,بيركت ,ط1437 ,1ىػ ػ 1987ـ,ج , 4ص.431

17

مائة ألؼ( ,)1كبعث بالفتح كالغنائـ إلى أمير المؤمنيف عمر "رضي اهلل عنو" ,فتألؽ نجـ معاكية
لقيادتو ليذا الفتح ,كأثبت جدارتو كحسف قيادتو ,فأكسبو ذلؾ ثقة الجميع ,كأسند لو أخكه يزيد أمير
بالء حسنان(.)2
دمشؽ ميمة فتح سكاحؿ الشاـ ,كقد أبمى في ذلؾ ن
المبحث األول
تعريف بالصحابي الجميل " معاوية بن أبي سفيان "

"رضي اهلل عنو"

أوالً  :اسمو ونسبو وكنيتو ومولده وفاتو
قصي بف
ىك معاكية بف أبي سفياف بف صخر بف حرب بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف
ٌ
األمكم المكي( ,)3كمف مكاصفاتو
كالب أمير المؤمنيف ممؾ اإلسالـ ,ككنيتو أبك عبد الرحمف ,القرشي
ي

الجسدية كاف رجالن طكيالن ,أبيض ,جميالن ,مييبان ,كقد الحظ كالداه أبك سفياف كأمو ىند بنت عتبة
الصفات القيادية فيو منذ الصغر ,فيذا أبك سفياف ينظر إليو كىك يحبك في فناء بيتو فيقكؿ لكالدتو
ىند  :إف ابني ىذا لعظيـ الرأس ,كانو لخميؽ أف يسكد قكمو ,فقالت ىند  :قكمو فقط ,ثكمتو إف لـ يسد
العرب قاطبة(!!)4
كعف أباف بف عثماف قاؿ  :كاف معاكية يمشي مع أمو ىند ,فعثر ,فقالت :قـ ال رفعؾ اهلل ,كأعرابي
ينظر ,فقاؿ :لـ تقكليف لو ىذا؟ فك اهلل إني ألظنو سيسكد قكمو :قالت :ال رفعو اهلل إف لـ يسد إال
قكمو (.)5فأمو رأتو قائدان عظيمان تنتظره مكانة عظيمة في الدكلة اإلسالمية ,كذلؾ عندما شاىدت فيو
عالمات النبكغ كالقيادة ,كتتطمع مف خاللو إلى ممؾ عريض كاسع يككف ىك فيو اآلمر ك الناىي.
كتكفى معاكية بف أبي سفياف في شير رجب سنة 63ق(.)6

1

ابف حجر العسقالني  :تيذيب التيذيب  ,ط , 1نشر دار صادر بيركت سنة 1322ىػ ( ,ص ص . ) 64 – 63

3

الذىبي  ,شمس الديف محمد  :سير أعالم النبالء  ,ط ,3مؤسسة الرسالة  ,بيركت 1432 ,ىػ  ,ص. 123

2

4
5

الصالبي  :عمي محمد  ,معاوية بن أبي سفيان شخصيتو و عصره ,دار التكزيع ك النشر 2313 ,ـ ,ط , 2ص.33

ابف كثير  :البداية و النياية  ,دار الحديث  ,القاىرة ,ط1997 ,1ـ  ,ج ,8ص.398

الذىبي  :سير أعالم النبالء  ,ص.121

6

الصالبي  :عمي محمد  ,صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالمي  ,دار ابف الجكزم  ,القاىرة 2337 ,ـ ,ج,1ط,1ص.336
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ثانياً  :إسالم معاوية بن أبي سفيان
دخؿ اإلسالـ إلى قمب معاكية "رضي اهلل عنو" يكـ الفتح في سنة ( 7ق – 628ـ ) ,كأسمـ معو كالده
أبك سفياف كأخكه يزيد "رضي اهلل عنيـ"( ,)1كتحدث معاكية عف إسالمو فقاؿ :أسممت يكـ القضية"
أيفي عمرة القضاء سنة  7ىػ" ,كلكف كتمت إسالمي مف أبي ,ثـ عمـ بذلؾ ,فقاؿ لي :ىذا أخكؾ يزيد
ىك خير منؾ ,عمى ديف قكمو فقمت لو :لـ آؿ نفسي جيدان ,كلقد دخؿ رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو
كسمـ" مكة في عمرة القضاء كاني لمصدؽ بو ,ثـ لما دخؿ عاـ الفتح أظيرت إسالمي ,فجئت النبي
"صمى اهلل عميو كسمـ" فرحب بي ككتبت بيف يديو( ,)2كشيد معاكية "رضي اهلل عنو" مع رسكؿ اهلل
"صمى اهلل عميو كسمـ "غزكة حنيف كأعطاه مائة مف األبؿ كأربعيف أكقية ,لتأليؼ قمبو(.)3
ثالثاً  :منزلة معاوية بن أبي سفيان
لقد حظي القائد معاكية بف أبي سفياف بالمكانة عند الخمفاء الراشديف ,كبدأ نجـ معاكية "رضي اهلل
عنو" في الظيكر في ميداف العمؿ السياسي كاإلدارم ,كيستدؿ عمى ذلؾ بالكثير مف المكاقؼ
كالشيادات ,كالتي أثبت فييا حكمتو في فف القيادة.
و
كفضؿ عظيـ في اإلسالـ ,فقد دعا لو النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" فقاؿ  " :الميـ
كناؿ منزلة كبيرة,
عمـ معاكية الكتاب كالحساب كقو العذاب"( ,)4كلما عزؿ عمر بف الخطاب عمير بف سعد عف حمص
فكلى معاكية عمييا ,تحدث الناس عف األفضمية بيف معاكية كعمير ,كأسباب العزؿ ,فقاؿ عمير  :ال
تذكركا معاكية إال بخير ,فإني سمعت النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" يقكؿ  :الميـ اجعمو ىاديا ميديا
()5
زكجيا
كاىد بو" ,كيعد معاكية خاؿ المؤمنيف ,ألنو أخك أـ المؤمنيف حبيبة بنت أبي سفياف التي ٌ

النجاشي لمنبي "صمى اهلل عميو كسمـ" كىي في أراضي الحبشة ,بعدما تكفى عنيا زكجيا عبداهلل بف
جحش(.)6

1

ابف كثير :البداية و النياية  ,ج ,8ص.117

3

ابف كثير :البداية و النياية  ,ج , 8ص.118

5

سنن الترمذي  ,ج , 5ص. 687

2

4

6

ابف كثير :البداية و النياية  ,ج ,11ص. 396
مسند األمام أحمد بن حنبل  ,ج , 4ص. 127

ابف حباف  :صحيح ابن حبان  ,ج , 13ص. 386
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عمى بف أبي طالب قاؿ
ككاف عمر بف الخطاب ينظر إلي معاكية فيقكؿ  :ىذا كسرل العرب ,كعف ٌ
 :ال تكرىكا إمرة معاكية فإنكـ لك فقدتمكه لرأيتـ الرؤكس تندر عف ككاىميا ,كقاؿ المقبرم  :تعجبكف
مف دىاء ىرقؿ ك كسرل ك تدعكف معاكية ؟ ككاف ييضرب بحممو المثؿ ,كقاؿ ابف عكف في معاكية :

كاف الرجؿ يقكؿ لمعاكية :كاهلل لتستقيمف بنا يا معاكية أك لنقكمنؾ فيقكؿ  :بماذا ؟ فيقكؿ بالخشب

فيقكؿ  :إذف نستقيـ ,كقاؿ قبيصة بف جابر  :صحبت معاكية فما رأيت رجال أثقؿ حممان ,كال أبطان
جيالن ,كال أبعد أناة منو

()1

.

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

اهلل عنو" يكافؽ ما يريده اهلل كرسكلو ,كاف كانت الفرقة التي كاف قائدىا معاكية ىي الفرقة الباغية فيي
أجر(. )3
مجتيدة بما تقكـ بو ,كالمجتيد مف أىؿ العمـ ,كاف أخطأ كافميـ ه

كرد عف النبي "صمى اهلل عميو كسمـ " أنو قاؿ لمعاكية عندما طمب مف عبداهلل بف عباس دعكة
معاكية لو فذىب بف عباس لمعاكية فكجده يأكؿ فأخبر النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" فقاؿ" :ال أشبع
اهلل بطنو( ,")4كقيؿ في ال أشبع اهلل بطنو :أنيا كممة جرت عمى عادة العرب نحك قاتمو اهلل ما أكرمو,
كيؿ أمو كأبيو ما أجكده ,مما ال يراد معناه(.)5كمف باب قكؿ النبي "صمى اهلل عميو كسمـ " لمعاذ
"رضي اهلل عنو" " :ثكمتؾ أمؾ يا معاذ" كىك ال يقصد حقيقتيا  ,كقد تبع مسمـ رحمو اهلل ىذا الحديث
بالحديث الذم ركاه البخارم  :أف الرسكؿ "صمى اهلل عميو كسمـ " قاؿ  :الميـ إنما أنا بشر فأيما عبد
سببتو أك جمدتو أك دعكت عميو ,كليس لذلؾ أىالن فاجعؿ ذلؾ كفارة ك قربة بيا عندؾ يكـ القيامة
"(.)6كقاؿ عبداهلل بف عباس رضي اهلل عنيما بحؽ معاكية  " :ما رأيت رجالن كاف أخمؽ بالممؾ مف

1
2
3
4
5
6

السيكطي ,عبدالرحمف  :تاريخ الخمفاء ,ط1952 , 1ـ ,ج , 1ص. 172

صحيح البخارم  :كتاب الفتن  ,باب رقـ. 23

الصالبي  ,صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالمي ,ج,1ص. 333
صحيح مسمـ  ,حديث رقـ 2634
حامد  ,عبد العزيز أحمد :الناىية عن طعن أمير المؤمنين معاوية ,غراس لمنشر ,الككيت ط1422 , 1ىػ  ,ص . 69
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معاكية ,إف كاف ليرد الناس منو عمي ارجاء كاد رحب(," )1كقاؿ عمر بف الخطاب يرفع مف مكانة
معاكية " إياكـ ك الفرقة بعدم فإف فعمتـ فاعممكا أف معاكية في بالشاـ(. )2
كىنا يمكف القكؿ أف الذم ال شؾ فيو أف معاكية بف أبي سفياف مف الصحابة األجالء رضي اهلل
عنيـ ,كقد استعاف بو رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ " كجعمو كاتبان لمكحي ,كلـ يكف النبي "صمى
اهلل عميو كسمـ " يستعيف بمنافؽ في أعماؿ تخص المسمميف ,كقد عمؿ معاكية تحت إمرة أبي بكر
في معركة اليمامة ضد المرديف ,كنصبو عمر بف الخطاب عمى جيش لفتح القيسارية ,كلقد أبمى بالء

حسنان في قيادتو .وظير ىذا البالء الحسن في جوانب عدة منيا:
 .1استئما ف النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" معاكية عمى كتابة الكحي ,فقد ثبتت كتابتو لرسكؿ اهلل "صمى
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
أحسف العرب ك أجممو أـ حبيبة بنت أبي سفياف أزكجكيا ,قاؿ :نعـ ,قاؿ :كمعاكية تجعمو كاتبان بيف
يديؾ ,قاؿ نعـ ,قاؿ  :كتؤمرني حتى أقاتؿ الكفار كما كنت اقاتؿ المسمميف ,قاؿ  :نعـ "(.)3
ككاف اختيار معاكية عمى كتابة الكحي لفضؿ عظيـ ,كشرؼ رفيع نالو معاكية ,كمؤشر كاضح عمى
ثقة النبي "صمى اهلل عميو كسمـ " بمعاكية "رضي اهلل عنو" .
 .2شيد معاكية مع النبي "صمى اهلل عميو كسمـ " غزكة حنيف كأعطاه مائة مف األبؿ كأربعيف أكقية (,)4
كشيد معركة اليمامة ضد المرتديف في خالفة أبي بكر الصديؽ "رضي اهلل عنو" ,كزعـ بعضيـ أنو
ىك الذم قتؿ مسيممة الكذاب ,حكاه ابف عساكر ,كقد يككف شارؾ في قتمو ,كانما الذم طعنو
كحشي( ,)5فقد جاء في تيذيب الكماؿ أف معاكية بف أبي سفياف قاؿ " أنا قتمت مسيممة "(.)6
 .3أكؿ مف أرسؿ جيشان إسالميان لفتح القسطنطينية ,كلقد أمر عمى قيادة الجيش ابنو يزيد بف معاكية,
كتحت إمرتو عدد مف كبار الصحابة "رضكاف اهلل عمييـ " أمثاؿ عبداهلل بف عمر كعبداهلل بف عباس
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كعبداهلل بف الزبير كأبك أيكب األنصارم الذم استشيد كدفف عمى أسكارىا( .)1كقاـ معاكية بف أبي
سفياف ,برككب البحر لفتح قبرص ,ككاف برفقتو جيش كثيؼ مف المسمميف مف بينيـ كبار الصحابة
أمثاؿ عبادة بف الصامت كزكجتو أيـ حراـ ,كىذاف الجيشاف ىما المذاف قاؿ فييما النبي "صمى اهلل
عميو كسمـ" في الحديث الصحيح الذم ركتو أـ حراـ فقالت " :سمعت النبي "صمى اهلل عميو كسمـ"
يقكؿ " :أكؿ جيش مف أمتي يغزكف البحر قد أكجبكا ,قالت أـ حراـ  :قمت  :يا رسكؿ اهلل أنا فييـ ؟
قاؿ " أنت فييـ  ,ثـ قاؿ النبي "صمى اهلل عميو كسمـ"  :أكؿ جيش مف أمتي يغزكف مدينة قيصر
مغفكر ليـ ,فقمت  :أنا فييـ يا رسكؿ اهلل ؟ قاؿ  :ال " كقد شاركت أـ حراـ مع معاكية في غزك
لقبرص ,ككقعت عف دابتيا فماتت ك دفنت فييا(.)2
كفي ىذا الحديث ما يدؿ عمى أف مف يشارؾ في غزك البحر مغفكر لو بالتالي فيذا الحديث شيادة
بأف معاكية كجبت لو المغفرة .
 .4سف معاكية نظاـ الصكائؼ كالشكاتي في عيد عمر بف الخطاب "رضي اهلل عنو" ,كلقد ألحؽ بالركـ
ىزائـ متالحقة ساحقة ,كعمى أثرىا خرجكا مف الشاـ كمصر غير أف الركـ لـ يسممكا بيذه اليزائـ,
فأقدـ الركـ عمى شف ىجمات عمى الشاـ بيدؼ استرجاعيا مف خالؿ الدركب الجبمية التي تفصميـ
عف باقي أجزاء إمبراطكرية الركـ ,مما جعؿ عمر بف الخطاب يقكؿ في جكلتو بالشاـ سنة 16ىػ
كقاؿ  :كاهلل لكددت أف الدرب جمرة بيننا كبينيـ لنا ما دكنو ,كلمركـ ما كراءه ,كفي رحمتو ىذه إلى

الشاـ سمى عمر الصكائؼ كالشكاتي ,كسد فركج الشاـ كمسالكيا ,كعمؿ عمى تقكيتيا لتحمي
الشاـ( ,)3ككانت استجابة معاكية ألم ىجكـ متكقع مف الركـ كانت فكؽ التحدم ,فأبدع طريقة
إلبعاد الخطر عف المسمميف ك بالدىـ ,فقاـ بنقؿ المعركة إلى بالد الركـ ,كابتعد بالحرب عف بالد
المسمميف ,ككاف يرل أنو البد مف تطكير كسائؿ الدفاع ,كاعتبار العكاصـ كالثغكر مجرد قكاعد
متقدمة كاجبيا تمقي الصدمة كاإلنذار ,مع استخداـ ىذه القكاعد مركز انطالؽ لميجمات المضادة,
كقد قاد معاكية بنفسو بعض ىذه الصكائؼ منيا صائفة سنة 22ىػ حيث دخؿ بيا بالد الركـ في
عشرة آالؼ ,كصائفة 23ىػ ,حيث أكغؿ حتى بمغ عمكرية ,كمعو مف أصحاب رسكؿ اهلل "صمى اهلل
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عميو كسمـ" ,عبادة بف الصامت ,كأبك أيكب األنصارم ,كأبك ذر الغفارم ,كشداد بف أكس( . )1كىنا
يمكف القكؿ أف معاكية أبدع في مقاتمة الركـ لمدفاع عف األراضي اإلسالمية ,كلقد اخترع نظاـ قتاؿ
جديد لـ تشيده المعارؾ السابقة ,كىي نظاـ الصكائؼ كالشكاتي فمـ يستطع الركـ مجاراتو في المعارؾ
التي دارت بينيـ.
 .5تككيف أسطكؿ إسالمي في البحر ,كيعكد الفضؿ إلى اهلل ثـ إلى معاكية في ىذه المرحمة المبكرة إلى
فتح باب الجياد في البحر الذم أصبح ضركريان لحماية الشاـ كمصر كمكاجية النشاط المتزايد
لألسطكؿ البيزنطي ,كغاراتو المتكررة عمى سكاحؿ اإلقميميف ,كامداداتو لمثائريف بيما ,كلقد أذف
عثماف "رضي اهلل عنو" ببناء األسطكؿ البحرم بشرط أف ييخبر المسممكف كال ييجبرىـ عمى الرككب(.)2

كقد استطاعت عمميات الصكائؼ كالشكاتي أف تضع حدان لمتيديدات البرية ,لكف المدف الساحمية,
بداية مف أنطاكية كنياية باإلسكندرية ,بقيت تحت رحمة البحرية البيزنطية ,كأدرؾ معاكية أيضان أنو
مف المحاؿ تطكير عمميات الفتكح في أفريقيا ما لـ يتـ انتزاع السيطرة البحرية مف البيزنطييف ,كلـ
يبدأ معاكية في غزك البحر فعميان إال في عيد عثماف "رضي اهلل عنو" فقاـ بتشكيؿ أسطكؿ بحرم
كقاـ بغزك قبرص(.)3
المبحث الثاني
الحكمة التي اتبعيا معاوية في قيادتو وعالقتو بالفرق واألحزاب
كحسف التعامؿ لممكاقؼ القيادية ,التي تحتاج إلى
شيد كبار الصحابة لمعاكية بامتالكو الحكمة ,ي
الذكاء ,كقدرتو عمى القيادة الفاعمة في مياديف إدارة الدكلة ,فعف بف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ " :

ما رأيت رجالن أخمؽ بممؾ مف معاكية ( ," )4كذكر األعمش عف مجاىد أنو قاؿ  " :لك رأيتـ معاكية
لقمتـ ىذا الميدم

()5

" .كذكر عبد الممؾ بف مركاف يكمان معاكية فقاؿ " :ما رأيت مثمو في حممو ك

()6
مر بقبر معاكية فكقؼ عميو فترحـ ,فقيؿ لو :
احتمالو ك كرمو " .كيركل أف عبد الممؾ بف مركاف ٌ
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قبر مف ىذا ؟! فقاؿ  " :قبر رجؿ كاف كاهلل فيما عممتو ينطؽ عف عمـ ,كيسكت عف حمـ ,إذا أعطى
أغنى ,كاذا حارب أفنى ,ثـ عجؿ لو الدىر ما أخره لغيره ممف بعده ,ىذا قبر أبي عبدالرحمف
معاكية( ,)1إف حكمتو التي اتبعيا في قيادتو لمدكلة اإلسالمية ,كالعدؿ الذم تحقؽ في عيده ,كأرضى
رعاياه ,كشيد لو كبار الصحابة لمعاكية في حكمتو ,كحممو ,كصبره ,الضركرم لمحاكـ الناجح .
المطمب األول
دبموماسية معاوية بن أبي سفيان في إدارة األزمات
أوالً  :فتح قيسارية
تقع القيسارية في فمسطيف عمى شاطئ البحر المتكسط جنكب حيفا ,كبينيا كبيف طبرية ثالثة أياـ(,)2
ككانت حصنان متينان لمركـ ,لجأكا إليو بعد ىزائميـ المتتالية ,كتجمعت فييا حشكد الركـ بأعداد كبيرة,
كبينت الركايات التاريخية أنيـ عزمكا عمى اإلستماتة في المحافظة عمييا ,تكلي معاكية عمى قيادة
جيش فتح قيسارية ,ككاف في عيد الخميفة عمر "رضي اهلل عنو" فقد كاله فتحيا سنة 15ق ,كجاء في
كتاب تكليتو لو :أما بعد فقد كليتؾ قيسارية فسر إلييا كاستنصر اهلل عمييـ ,كأكثر مف قكؿ ال حكؿ كال
قكة إال باهلل العمي العظيـ ,اهلل ربنا كثقتنا كمكالنا فنعـ المكلى كنعـ النصير(.)3
كبير مف عمر لمعاكية في ميداف الكاقع ,كقد استطاع تجاكز ىذا
كانت ىذه الميمة الجسيمة
اختبار ان
ان
االختبار بكؿ نجاح ,فقد سار إلى قيسارية بجنكده الذيف أعدىـ لو أخكه يزيد بف أبي سفياف ػ أحد كالة
الشاـ لعمر "رضي اهلل عنو" ككانت تمؾ المدينة محصنة كبأس أىميا شديد ,فحاصرىا معاكية طكيالن
كزاحؼ أىميا مرات عديدة ,فمـ ييأس معاكية ,فصمـ عمى فتحيا(,)4كفي ليمة مف الميالي يأتي رجؿ
مف الييكد اسمو يكسؼ إلى معاكية بف أبي سفياف كيقكؿ لو :أىمني عمى نفسي ,كأىمي كمالي ,كأنا
ُّ
في ىؤمنو معاكية رضي اهلل عنو ,فى ىدلو عمى سرداب ,تحت األرض فيو
أدلؾ كيؼ تدخؿ ىذه المدينة ,ي

المياه تصؿ إلى رأس الرجؿ ,كأخبره أف ىذا المجرل مف الماء يصؿ إلى داخؿ الحصف ,فدخؿ
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معاكية كجيشو ,كتفاجأ الركـ بكجكدىـ ,فحاكلكا اليركب مف السراديب فكجدكا المسمميف بانتظارىـ
فحدثت معركة طاحنة تمكف بيا جيش اإلسالـ مف فتحيا(.)1
كىذا ييبيف صرامة معاكية في قيادتو لمجيش اإلسالمي ,كاسرياره عمى تحقيؽ األمر المكمؼ بو مف أمير
المؤمنيف عمر بفتح القيسارية ,فصمـ عمى ىذا األمر ,فقاتؿ كحاصرىا حتى تمكف مف فتحيا.

ثانياً  :صناعة الييبة لمدولة اإلسالمية
اعتاد المسممكف عمى البساطة في مظاىر الممؾ ,زىدان بالدنيا ,كتعمقان باألخرة ,ل ٌكف معاكية ببعد نظره
كسعة أفقو كجد أف االستمرار في الزىد في مظاىر الحكـ ينقص ىيبة الدكلة ,كبطمع األعداء فييا,
فخرج عمى شيء لـ يألفو المسممكف ,كأظير لمدكلة ىيبة تمثمت في اتخاذ الحراسات ضمف مككب
خاص يتحرؾ فيو الكالي ,فعؿ ذلؾ بالرغـ مف تكقعو أف يجد اعتراضان مف المسمميف ,ككاف ليذا
األمر أثره في صنع ىيبة لمدكلة ,أسيمت في يأس الركـ مف التفكير بالعكدة إلى الشاـ كمصر ,كقد
اعترض الخميفة عمر عمى ما أحدثو معاكية ,لكنو عندما استمع إلى حجة معاكية اقتنع باجتياده ,كلـ
عبد
يأمره بإلغاء ما أقدـ عميو ,كذلؾ عندما قىًدـ عمر بف الخطاب عمى الشاـ راكبان عمى ًحمار كمعو ي
ً
عمر حتى أيخبر فرجع إليو فمما
الرحمف بف عكؼ عمى حمار فتمقاىما معاكيةي في مككب ,فجاكز ى

قىيرب منو نزؿ فأعرض عنو عمر فجعؿ يمشي إلى جنبو راجالن مرافقيف .فأقبؿ عميو عمر فقاؿ :يا

احب المككب آنفان قاؿ :نعـ يا أمير المؤمنيف .قاؿ :كلـ ذلؾ قاؿ :ألنا في بالد ال
معاكية أنت ص ي
أقمت عميو,
ييمتنع فييا مف جكاسيس العدك فال يب ٌد ليـ مما ييرىبيـ مف ىيبة السمطاف فإف أمرتىني بذلؾ
ي
أم أريب كلئف كاف باط نال فإنيا يخدعة,
كاف نييتني عنو انتييت .قاؿ :لئف كاف الذم ى
قمت حقا فإنو ر ي
عبد الرحمف بف عكؼ :لحسف ما صدر مف ىذا الفتى عما أكردتىو
كال أمرؾ بو كال أنياؾ عنو .فقاؿ ي

فيو(.)2

كنرل أف معاكية عندما تسمـ قيادة كالية مف كاليات الدكلة اإلسالمية أراد أف يكصؿ رسالة لمركـ أف
المسمميف ليسكا ضعفاء ,كعنيـ قكة ال تستطيع الركـ ىزيمتيـ ,فعمؿ عمى بياف قكة المسمميف مف
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
1
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الفمسطينييف لدل أعدائيـ ,فإسرار جزء مف القيادة الفمسطينية عمى التفاكض مف االحتالؿ اإلسرائيمي,
كال حؿ مع العدك اإلسرائيمي إال بالتفاكض أضعؼ اليبية الفمسطينية لدل أعدائنا.
ثالثاً  :دبموماسية الميادنة دون تنازالت
عمي بف أبي طالب,
الحظ معاكية ٌ
أف الركـ أرادكا استغالؿ الخالفات الداخمية بينو كبيف الخميفة ٌ
باالعتداء عؿ حدكد المسمميف ,كاسترجاع ما تـ فتحو مف أرض الشاـ ,كعقد اتفاقية ىدنة مع
امبراطكر الركـ ,تمنع اعتداءه عمى حدكد الدكلة اإلسالمية ,مقابؿ أف يدفع لو ماالن.
كلقد اشتممت ركايات كؿ مف ابف قتيبة( ,)1الطبرم( ,)2كالدينكرم( ,)3الذيف أشاركا إلى أف قيصر الركـ
زحؼ بجنده لمقاتمة المسمميف ,أثناء النزاع بيف عمي بف أبي طالب كمعاكية بف أبي سفياف ,فأشار
الحمؿ,
عمرك بف العاص إلى معاكية بضركرة ميادنة قيصر الركـ في تمؾ الفترة بإعطائو الماؿ ك ي

كاطالؽ سراح األسرل الركـ؛ إليقاؼ زحؼ الركـ عمى الحدكد اإلسالمية ,فاستجاب معاكية لنصيحة
عمرك بف العاص ,كبادر معاكية بطمب اليدنة مف اإلمبراطكر الركمي ,كلقد تمت اليدنة بيف الطرفيف
بعدـ اعتداء الركـ عمى المسمميف ,بمقابؿ ماؿ يعطيو معاكية لمركـ.
كالمالحظ أف معاكية حقؽ مراده ,كصد األعداء عف مياجمة أرض السمميف دكف أف يتنازؿ عف أم
شبر مف األراضي اإلسالمية .كمف مقكمات نجاح اليدنة تطبيؽ ما يشرط عميو الطرفيف حتى تاريخ
االنتياء ,حفاظ كؿ طرؼ عمى حدكده المتفؽ عمييا ضمف االتفاقية.
رابعاً  :دبموماسية الخطاب عند معاوية في خالفو مع عمي بن أبي طالب
كلى عمر بف الخطاب معاكية "رضي اهلل عنيـ" عمى الشاـ ,بعدما شيد منو القدرة عمى قيادة الشاـ,
كنجاحو في الكثير مف الميمات التي تكمؼ بيا ,كالحنكة التي يمتمكيا ,كجاءت بعدىا خالفة عثماف
بف عفاف ,فأبقاه عمى كالية الشاـ ,كقتؿ في ذلؾ الكقت أمير المؤمنيف عثماف "رضي اهلل عنو" مف قبؿ
الخكارج ,كتـ مبايعة عمي بف أبي طالب عمى الخالفة ,فرفض معاكية مبايعة عمي ,كطالب بصفتو
كلي دـ عثماف القصاص مف قتمة عثماف بف عفاف ,فأراد عمي "رضي اهلل عنو" عزؿ معاكية ,ككاف
ىناؾ ضغكطات خفية تضغط عمى أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب لعزؿ معاكية ,كالعالقة بيف
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عمي كمعاكية قبؿ خالفة عمي ,ال يكجد ما يشكبيا ,بؿ كانت جيدة ,ككما أف الفئة التي ضغطت عمى
عمي في عزؿ معاكية ,أشارت فيما بعد إلى ضركرة عزؿ قيس بف سعد مف كالية مصر ,كفعمكا كترتب
عمى ذلؾ ضياع مصر ,كقد اختار أمير المؤمنيف عمي بدالن مف معاكية عبد اهلل بف عمر فأبى عميو
عبد اهلل قبكؿ كالية الشاـ كاعتذر في ذلؾ ,كذكر لو القرابة كالمصاىرة التي بينيما( .)1كبعد اعتذار ابف
عمر مف قبكؿ كالية الشاـ ,أرسؿ أمير المؤمنيف عمي سييؿ بف حنيؼ بدالن منو ,إال أنو ما كاد يصؿ
مشارؼ الشاـ حتى أخذتو خيؿ معاكية كقالكا لو :إف كاف بعثؾ عثماف فحي ىال بؾ كاف كاف بعثؾ
غيره فارجع ,ككانت بالد الشاـ تغمي غضبان عمى مقتؿ أمير المؤمنيف عثماف "رضي اهلل عنو"(.)2
لـ تكف نشأة الخالؼ قدحان في خالفة أمير المؤمنيف عمي "رضي اهلل عنو" ,كانما اختالفيـ في قضية
االقتصاص مف قتمة عثماف "رضي اهلل عنو" ,كلـ يكف خالفيـ في القصاص نفسو ,كانما في الكقت
الذم يتـ أخذ القصاص فيو ,إذ كاف أمير المؤمنيف عمي "رضي اهلل عنو" مكافقان مف حيث المبدأ عمى
كجكب االقتصاص مف قتمة عثماف ,كانما كاف رأيو أف يؤجؿ االقتصاص مف ىؤالء إلى حيف استقرار
األكضاع كىدكء األمكر كاجتماع الكممة كىذا األفضؿ(.)3
عمي بف أبي طالب "رضي اهلل عنيما" ,كأنو أحؽ بالخالفة منو ,كلـ يكف
كلـ ينكر معاكية أفضمية ٌ
معاكية يبحث عف الخالفة ,كلكف رأل تقديـ أخذ الثأر مف قتمة عثماف "رضي اهلل عنو" عمى البيعة
لعمي ,كرأل في نفسو الحؽ بمطالبة بأخذ القصاص مف القتمة ألف معاكية كلي دـ عثماف "رضي اهلل
ٌ
()4
يقتص
لعمي ,ك أركا أف
ٌ
عنيما " كلقد اجتيد في ذلؾ  ,فامتنع معاكية كأتباعو مف أىؿ الشاـ عف البيعة ٌ

عمي "رضي اهلل عنو" مف قتمة عثماف "رضي اهلل عنو" ثـ يدخمكف تحت بيعة عمي "رضي اهلل عنو"(.)5

كىنا نرل قيادة معاكية لممكقؼ حيث حدد مطمبو ,كجعمو مقبكالن يمجمعان عميو الكثير مف الصحابة

خاصة أىؿ الشاـ ,كىك القصاص مف القتمة .كىذه حنكتو في تككيف اجماع مف الصحابة لمكقفو
كتقكيتو حكؿ القصاص .
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كعف أبي مسمـ الخكالني أنو قاؿ لمعاكية :أنت تنازع عميان أـ أنت مثمو؟ فقاؿ :ال كاهلل إني ألعمـ أنو
أفضؿ مني كأحؽ باألمر مني ,كلكف ألستـ تعممكف أف عثماف قتؿ مظمكمان ,كأنا ابف عمو ,كالطالب
بدمو ,فأتيكه ,فقكلكا لو ,فميدفع إلي قتمة عثماف كأسمـ لو ,فأتكا عميان فكممكه ,فمـ يدفعيـ إليو(,)1فقاـ عمي
بف أبي طالب بتجييز جيش كبير لغزك الشاـ ,كاستنفر الناس كجيزىـ لمقتاؿ( ,)2ككاف مكاف تجمع

جند أمير المؤمنيف بمنطقة قرب الككفة مف جية الشاـ تسمى النخمة (,)3كسمؾ عمي "رضي اهلل عنو"
طريؽ الجزيرة الرئيسي عمى ضفة الفرات الشرقية حتى بمغ قرب "قرقيسياء" كتقع عمى نير الخابكر
عند مصبو في الفرات ,فأتتو األخبار بأف معاكية قد جيز جيشان كلقد نزؿ في صفيف ,فتقدـ عمي
"رضي اهلل عنو" إلى الرقة في سكريا ,كعبر منيا الفرات غربان كنزؿ عمى صفيف كحدث الحرب بيف
الطرفيف لمدة ثالثة أياـ(.)4
كما إف دخؿ شير المحرـ ,حتى قدـ الفريقاف عمى اليدنة ,طمعان في صمح لمحفاظ عمى دماء
المسمميف ,كلقد قاـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب "رضي اهلل عنو" ,بإرساؿ بشير بف عمرك
األنصارم ,كسعيد بف قيس اليمداني كشبت بف ربعي التميمي إلى معاكية رضي اهلل عنو يدعكه كما
دعاه مف قبؿ إلى الدخكؿ في الجماعة كالمبايعة فرد معاكية بتسميـ قتمة عثماف أك القصاص منيـ
أكالن ,ثـ يدخؿ في البيعة( ,)5كقد حاكؿ اثناف مف الصحابة كىما أبك الدرداء ,كأبك أمامة رضي اهلل
عنيما الصمح بيف الفريقيف ,فمـ تنجح ميمتيما ,فتركا الفريقيف كلـ يشيدا معيما أمرىما(. )6
لقد كصؿ حاؿ الجيشيف بعد ليمة اليرير بعدـ احتماليـ المزيد مف القتاؿ ,كجاءت خطبة األشعث بف
قيس زعيـ كندة أصحابو ليمة اليرير فقاؿ :قد رأيتـ يا معشر المسمميف ما قد كاف في يكمكـ ىذا
الماضي ,كما قد فني فيو مف العرب ,فك اهلل لقد بمغت مف السف ما شاء اهلل أف أبمغ ,فما رأيت مثؿ
ىذا قط ,أال فميبمغ الشاىد الغائب ,إف نحف تكافقنا غدان إنو لفناء العرب ,كضيعة الحرماف ,أما كاهلل ما
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أقكؿ ىذه المقالة جزعان مف الحرب ,كلكف رجؿ مسف ,كأخاؼ عمى النساء كالذرارم غدان إذا نحف فنينا
الميـ إنؾ تعمـ أني قد نظرت لقكمي كألىؿ ديني فمـ آ يؿ( .)1كجاء الخبر إلى معاكية فقاؿ :أصاب كرب
الكعبة ,لنحف إلتقينا غدان لتميم ٌف الركـ عمى ذ اررينا كنسائنا كلتميميف أىؿ فارس عمى أىؿ العراؽ
كذ اررييـ كانما يبصر ىذا ذكك األحالـ كالنيى ثـ قاؿ ألصحابو :اربطكا المصاحؼ عمى أطراؼ

القنا(.)2
كىػػذا بيػػاف ييظيػػر بػػو أف الخػػالؼ بػػيف عمػػي كمعاكيػػة البػػد أف تػػأتي لحظػػة كينتيػػي ,كلػػف يبقػػى لحظػػة
كاحدة إف تعرضت الدكلة اإلسالمية ألم تيديد يمس بأمنيا ,كأمف أىميا في الشاـ .

كفي ذلؾ الكقت استشيد عمار بف ياسر فتأثر عمرك بف العاص ,لحديث النبي "صمى اهلل عميو كسمـ"
لعمار قاؿ :تقتمؾ الفئة الباغية(,)3ككاف عمرك بف العاص مع فئة معاكية فعمـ أف معاكية ىي الفئة
الباغية فعمؿ عمى السعي إلنياء الحرب( ,)4ككاف ذلؾ دافعان لذىاب الفريقيف إلى تحكيـ كتاب اهلل دكف
تسميـ قتمة عثماف إلى معاكية ,كدكف دخكؿ معاكية في طاعة عمي كالبيعة لو ,كرأل أمير المؤمنيف
عمي "رضي اهلل عنو" قبكؿ كقؼ القتاؿ في صفيف كالرضى بالتحكيـ مف قبؿ معاكية اعتبره فتحان
كرجع(.)5
تػػـ االتفػػاؽ بػػيف الفػريقيف عمػػى التحكػػيـ بعػػد انتيػػاء معركػػة صػػفيف ,كأف يرسػػؿ كػػؿ فريػػؽ رجػالن يتحػػدث
عنو ,كأف يتفؽ الحكماف عمى ما فيو مصمحة المسمميف ,فأرسؿ معاكية عمرك بف العاص كأرسػؿ عمػي
أبا مكسى األشػعرم "رضػي اهلل عنيمػا"  ,ككتابػة كثيقػة بػيف الطػرفيف ,ككػاف مقػر اجتمػاع الحكمػيف فػي
دكمػػة الجنػػدؿ فػػي شػػير رمضػػاف سػػنة 37ق ,كقػػد رأل فئػػة مػػف جػػيش عمػػي رضػػي اهلل عنػػو أف ذىاب ػو
لتحكػػيـ خط ػأ يكجػػب الكفػػر فعميػػو أف يتػػكب إلػػى اهلل تعػػالى كخرج ػكا عميػػو فسػػمكا الخ ػكارج ,فأرسػػؿ عمػػي
رضي اهلل عنو إلييـ عبداهلل بف عباس "رضي اهلل عنيما" فناظرىـ كجادليـ ثػـ نػاظرىـ عمػي رضػي اهلل
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عنػػو بنفسػػو فرجػػع طائفػػة مػػنيـ كأبػػت طائفػػة أخػػرل إال القتػػاؿ ,فحػػدثت عػػدة حػػركب بيػػنيـ كبػػيف عمػػي
"رضي اهلل عنو" أضعفت مف جيش أمير المؤمنيف عمي ,كأنيكتو(.)1
خامساً  :دبموماسية معاوية في كسب والة عمي بن أبي طالب
كىنػػا ظيػػرت حنكػػة معاكيػػة كبراعتػػو فػػي القيػػادة ,كالتصػػرؼ المبػػدع لممكاقػػؼ لصػػالح قكتػػو ,فعمػػؿ عمػػى
استغالؿ ما أصاب جيش عمى بف أبي طالب مف ضعؼ ,كانياؾ ,كخالؼ في الرأم ,كخركج الخػكارج
كانشغالو بمقػاتمتيـ ,فكػاف معاكيػة بػف أبػي سػفياف يعمػؿ بشػتى الكسػائؿ السػرية كالعالنيػة عمػى إضػعاؼ
قكة جيش أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كزيادة قكة جيشو(.)2
حكمة معاوية في التعامل مع قيس بن سعد :
قاـ معاكية رضي اهلل عنو بمحاكلة استمالة المؤيديف لعمػي بػف أبػي طالػب لصػفو ,فػذىب إلػى قػيس بػف
سػػعد ,لكن ػو رفػػض االنضػػماـ ,فعمػػؿ عمػػى أف يثيػػر الشػػؾ بػػو عنػػد عمػػي كمستشػػاريو ,ليػػتـ عزلػػو كتػػـ
ذلؾ( ,)3ككاف عزؿ قيس عف كالية مصر مكسبان كبي انر لمعاكية فأرسؿ جيشان إلى مصر بقيادة عمرك بف
العاص "رضي اهلل عنو" باستغالؿ فرصة انشغاؿ أمير المؤمنيف عمي بالحرب مع الخكارج ,ككاف أمير
كاليػػة مصػػر محمػػد بػػف أبػػي بكػػر كلػػـ يكػػف يمتمػػؾ مػػف الػػدىاء ,كالحنكػػة ,كقػػيس بػػف سػػعد األميػػر السػػابؽ
لمصػػر ,لػػـ يػػتفيـ مػػع المطػػالبيف بػػدـ عثمػػاف فحػػاربيـ فيزمػػكه ,بمسػػاعدة معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف فػػي
الحػػرب ,كالسػػيطرة عمػػى مصػػر( ,)4كاسػػتفاد معاكيػػة مػػف مصػػر لطبيعتيػػا الجغرافيػػة فيػػي متصػػمة بػػأرض
الشاـ عف طريؽ سيناء كتمثؿ خط امداد لمشاـ ,كقد أضافت مصر قػكة كبيػرة لمعاكيػة "رضػي اهلل عنػو"
قكة بشرية كقكة اقتصادية كبيرة(.)5
كبعد التنازؿ الذم حدث مف الحسف بف عمي إلى معاكية بف أبي سفياف تكلى معاكية إمارة الدكلة
اإلسالمية ,ككاف قيس بف سعد أكبر خصكمو عمى اإلطالؽ ,كيركم ابف الجكزم كيؼ تمكف معاكية
مف إقناع قيس بف سعد الذم كاف ضمف صفكؼ جيش عمي "رضي اهلل عنو" ,كىـ أربعكف ألفان,

1

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

المؤمنيف معاكية ص . 38

2

ابف سعد  :الطبقات  ,ج , 3ص. 83

4

 -ابف سعد  :الطبقات  ,ج , 3ص. 83

3

5

عدناف  ,أحمد الجنابي  :مصر في العصر األموي  ,جامعة بغداد  ,كالة مصر ( ,ص ص . )46 ,45

 -الميثي  ,خميفة بف الخياط  ,تاريخ خميفة  ,ص . 198
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فتعاقدكا عمى قتاؿ معاكية حتى يشترط ألتباع عمي "رضي اهلل عنو" عمى أمكاليـ كدمائيـ ,كما أصابكا
في الفتنة ,فأرسؿ معاكية إلى قيس يذكره باهلل تعالى كيقكؿ  :عمى طاعة مف تقاتؿ ,كقد بايعني الذم
أعطيتو طاعتؾ؟ فأبى أف يميف لو ,فأرسؿ إليو معاكية بسجؿ قد ختـ عميو في أسفمو ,كقاؿ  :اكتب في
ىذا السجؿ ما شئت فيك لؾ ,فقاؿ عمرك  :ال تعطو ,كقاتمو قاؿ  :عمى رسمؾ ,كانا ال نخمص إلى
قتاؿ ىؤالء حتى يقتمكا أعدادىـ مف أىؿ الشاـ ,فما خير العيش بعد ذلؾ؟ كاني ال أقاتمو حتى ال أجد
ضركرة مف قتالو ,فمما بعث إليو معاكية ذلؾ السجؿ ,اشترط لنفسو ,كألتباع عمي ما أصابكا مف الدماء
كاألمكاؿ ,كأعطاه معاكية ما سأؿ( .)1فمما اجتمعت الكممة عمى معاكية جاء قيس ليبايعو كما بايعو
أصحابو ,عف ابف عيينة قاؿ  :قدـ قيس بف سعد عمى معاكية كبايعو(.)2
كيمكف القكؿ أف معاكية أراد أف يجمع الدكلة اإلسالمية تحت كممتو ككنو القائد األعمى لمدكلة ,فكاف
البد مف التقرب لقيس ككنو أحد القيادة القكية التي بضمو لو يزيد مف قكة الدكلة ,فعمؿ عمى إعطائو
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.
حكمة معاوية في التعامل مع زياد بن أبيو :
كاف زياد بف أبيػو يتبػع ألميػر المػؤمنيف عمػي "رضػي اهلل عنػو" ,ككاليػان عمػى خ ارسػاف ,حػاكؿ معاكيػة أف
يكسػػب زيػػاد كيضػػمو إلػػى صػػفو فػػي ذلػػؾ الكقػػت إال أنػػو لػػـ يسػػتطع فػػي ذلػػؾ( ,)3كبعػػد استشػػياد أميػػر
المؤمنيف عمي "رضي اهلل عنو" كجد معاكية الفرصة في إعادة المحاكلػة فػي ضػـ زيػاد إلػى صػفو ألنػو
يعمـ أف في ضمو مكسبان ك قكة لمعاكية ,كالمعركؼ عف زياد الػذكاء ,كالحنكػة فػي القيػادة ,كقػد اسػتخدـ
معاكية لغة التيديد كالترغيػب معػو ,كلمػا رأل زيػاد تنػازؿ الحسػف لمعاكيػة كاجمػاع األمػة عميػو دخػؿ فػي
الجماعة كالحرص عمى كحدة الصؼ كالحذر مف الفتف( ,)4كبعدىا حاكؿ معاكية االتصػاؿ بزيػاد كسػمح
لممغيرة بف شعبة أف يتدخؿ لحؿ ىذا المشكؿ كاستطاع المغيرة بف شعبة أف ينجح في إقنػاع زيػاد ببيعػة
معاكية كالدخكؿ في طاعتو ككػاف ىػذا النجػاح مػف المغيػرة مػف أعظػـ مػا قدمػو لمعاكيػة مػف خػدمات(,)5

1

ابف الجكزم :المنتظم في تاريخ المموك واألمم  ,ج , 5ص.18

2

الطبرم  :تاريخ الرسل والمموك  ,ج  , 5ص.73

3
4

 -عبد البر  ,عمر  :االستيعاب في معرفة الصحابة  ,دار الكتب العربية  ,بيركت ,ج , 2ص. 526

البالذرم  :أنساب األشراف  ,ج( ,4ص ص . )271 -273

5

الركاضية  ,صالح محمد  :زياد بن أبيو ودوره في الحياة العامة  ,ط , 1جامعة الممؾ سعكد1994 ,ـ ( ,ص ص .)81 – 75
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كقد أنجز لمعاكية ميمة إقناع زياد ,كابعاده مف االعتصاـ بفارس ,كابتعد معاكية عف استخداـ القكة مع
زياد ,كأعطى لمزمف فرصتو ,كاستعاف بداىية مف دىاة العرب في اقناع زياد كىذا مف حكمتو(.)1
كفي سنة (44ىػ) ألحقو معاكية بػف أبػي سػفياف نسػب زيػاد بػف سػمية بأبيػو أبػي سػفياف( ,)2كقػاؿ معاكيػة
فػػي جمػػع نسػػب زيػػاد إلػػى نسػػبو  :أنػػت زيػػاد بػػف أبػػي سػػفياف( .)3ككلػػى معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف زيػػاد عمػػى
البص ػرة بعػػد عػػزؿ عبػػداهلل بػػف عمػػرك بػػف الثقفػػي سػػنو 45ىػ ػ  ,كبعػػدىا قػػاـ بضػ ٌػـ الككفػػة إلػػى كاليػػة زيػػاد
كاس ػػتطاع أف يف ػػرض النظ ػػاـ األمن ػػي ف ػػي ك ػػؿ م ػػف البصػ ػرة كالككف ػػة( .)4كك ػػاف زي ػػاد أكؿ م ػػف ش ػػد أم ػػر
ػاس بطاعتػو ,كخافػو النػاس فػي سػمطانو ,حتػى أمػف النػاس بعضػيـ
السمطاف ,كناصػر معاكيػة ,كألػزـ الن ي
الػػبعض ,حتػػى كػػاف الشػػيء يسػػقط مػػف أحػػد النػػاس فػػال يأخػػذه أحػػد حتػػى يػػأتي صػػاحبو فيأخػػذه ,كتبيػػت

المرأة فال تغمؽ عمييا بابيا ,كحاكر الناس ,كىابو الناس ىيبة لػـ ييػابكا أحػدان قبمػو ,كأدر العطػاء ,كبنػى
مدينة الرزؽ(.)5
تعامؿ معاكية في حكمة رائعة ليقرب زيادان ,كيكتسب ثقتو فدافع عنو عندما يذكر بسكء ,ككتب معاكية
إلى زياد ليعممو كيفية التعامؿ مع الرعية كفي ذلؾ يقكؿ لو :إنو ال يصمح أف أسكس كتسكس الناس
بسياسة كاحدة إنا إف نشتد جميعان نيمؾ الناس كنحرجيـ ,كاف نمف جميعان نبطرىـ ,كلكف تميف كأشتد
كتشتد كأليف( .)6كىنا نرل معاكية الدافع عف زياد بما أذاه مف كالـ عبداهلل ابف عامر ,عندما تحدث
عف زياد بشيء أذاه فقاؿ ابف عامر :لقد ىممت أف آتي بقسامة مف قريش يحمفكف أف أبا سفياف لـ ير
سمية؛ فال رجع زياد إلى معاكية عف الذم حدث مف ابف عامر فرفض زياد إخباره فاصر عميو معاكية
حتى أخبره بما حدث فقاؿ معاكية لحاجبو  :إذا جاء ابف عامر فاضرب كجو دابتو عف أقصى
األبكاب ,ففعؿ ذلؾ عندما حضر ابف عامر ,فآتى ابف عامر إلى يزيد ,فشكا إليو ما حدث لو ,فقاؿ لو
يزيد  :ىؿ ذكرت زيادان ؟ قاؿ :نعـ ,فأخذه يزيد كأدخمو كقاؿ لو اجمس كلـ يكممو معاكية كلـ يمقي لو
باالن فطاؿ الجمكس ,فخرج معاكية كفي يده قضيب يضرب بيا األبكاب غضبان ,كقعد فقاؿ :يا ابف
عامر ,أنت القائؿ في زياد ما قمت! أما كاهلل لقد عممت العرب أني كنت أعزىا في الجاىمية ,كاف
1

الغيث  ,خالد محمد  :مرويات خالفة معاوية  ,ص . 173تاريخ الطبرم ,ج ,6ص. 94

3

الصالبي  ,عمي  :الدولة األموية عوامل االزدىار وتداعيات االنييار ,دار المعرفة 2338 ,ـ  ,ج , 1ص.337

2

الطبرم  :تاريخ الرسل والمموك  ,ج  , 5ص. 131

4
5

البييقي  ,إبراىيـ محمد  :المحاسن والمساوئ ط , 1تحقيؽ محمد أبك الفضؿ  ,دار المعارؼ 1991 ,ـ  ,ص ص .) 144 – 143

الطبرم  :تاريخ الرسل والمموك  ,ج  , 6ص. 222

6

البالذرم  :أنساب األشراف  ,ج ,4ص. 84
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اإلسالـ لـ يزدني إال ع انز ,كأني لـ أتكثر بزياد مف قمة ,كلـ أتعزز بو مف ذلة ,كلكف عرفت حقا لو
فكضعتو ,فقاؿ  :يا أمير المؤمنيف  ,نرجع إلى ما يحب زياد ,قاؿ :إذا نرجع إلى ما تحب ؛ فخرج ابف
عامر إلى زياد فرضاه(.)1
كقػػد اسػػتطاع معاكيػػة بمػػا يتصػػؼ ب ػػو مػػف دىػػاء كحنكػػة ,كبمػػا يمتمك ػػو مػػف كسػػائؿ إغ ػراء بالمػػاؿ ت ػػارة
ػي "رضػػي اهلل عنػػو" ممػػا أدل إلػػى
كبالمناصػػب تػػارة أخػػرل أف يتغمغػػؿ فػػي الصػػؼ الػػداخمي بفريػػؽ عمػ ٌ
إضعاؼ ىذا الفريؽ ,كاستمالة الكثير مف األعياف كالكالة لصفو .
ػي "رضػػي اهلل عنػو" فػػي إحػدل خطبػػو :أال إف بسػ انر قػد أطمػػع عمػى مػػا يمتمػػؾ
إذ يقػكؿ أميػػر المػؤمنيف عمػ ٌ
معاكية ,كال أرل ىؤالء القكـ إال سيظيركف عميكـ باجتماعيـ عمى باطميـ كتفرقكـ عف حقكـ كبطاعتيـ
أميػػرىـ كمعصػػيتكـ أميػػركـ ,كبػػأدائيـ األمانػػة كبخيػػانتكـ ,اسػػتعممت فالن ػان فغػػؿ كغػػدر كحمػػؿ المػػاؿ إلػػى
معاكيػػة ,كاسػػتعممت فالن ػان فخػػاف كغػػدر كحمػػؿ المػػاؿ إلػػى معاكيػػة ,حتػػى لػػك ائتمنػػت أحػػدىـ عمػػى قػػدح

خشيت عمى ًعالى قىتً ًو ,الميـ إني أبغضتيـ ,كأبغضكني فأرحيـ مني كأرحني منيـ(.)2

لـ يستطع أمير المػؤمنيف عمػي رضػي اهلل عنػو أف يحقػؽ مػا يريػد؛ إذ لػـ يسػتطع أف يغػزك الشػاـ بسػبب
ألـ الجيش ,فاستشار أمير المؤمنيف عمي "رضي اهلل عنو" مف حكلو ,كفي سنة
التفكؾ ,كالضعؼ الذم ٌ
أربعيف لميجرة كجد نفسو إما أف يكافؽ لمعاكية بف أبي سفياف "رضي اهلل عنو" أف تككف الشاـ لمعاكية,
لعمي بف أبي طالب ,كال يتدخؿ أحد عمى األخر ال في عممو بالجيش كال غارة كال غزك(.)3
كالعراؽ ٌ
كيبػدك أف ىػػذه اليدنػػة لػػـ تسػػتمر ,ففػػي نفػػس العػاـ استشػػيد عمػػي رضػػي اهلل عنػػو( ,)4عمػػى يػػد الخػػارجي
عبد الرحمف بف ممجـ المرادم( ,)5كلمػا جػاء خبػر قتػؿ عمػي إلػى معاكيػة رضػي اهلل عنيمػا جعػؿ يبكػي,
فقالػػت لػػو ام أرتػػو  :أتبكيػػو كقػػد قاتمتػػو؟ فقػػاؿ  :كيحػػؾ إنػػؾ ال تػػدريف مػػا فقػػد النػػاس م ػف الفضػػؿ كالفقػػو

1

الطبرم  :تاريخ الرسل والمموك  ,ج  , 6ص. 214

2

البخارم  ,محمد إسماعيؿ  :التاريخ الصغير لمبخاري  ,تحقيؽ محمكد إبراىيـ زايد  ,ط , 1دار المعرفة  ,بيركت 1436 ,ىػ  ,ج, 1

ص 125بسند منقطع كلو شكاىد

3
4
5

الطبرم  :تاريخ الرسل والمموك  ,ج  , 6ص. 56
البخارم  ,محمد إسماعيؿ  :التاريخ الصغير لمبخاري  ,تحقيؽ محمكد إبراىيـ زايد  ,ج , 1ص. 41

ابف سعد  :الطبقات  ,تحقيؽ د .إحساف عباس  ,ج( , 3ص ص . )38 – 35
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كالعمـ( )1ككاف معاكية يكتب فيما ينزؿ بو يسأؿ لو عمػي بػف أبػي طالػب رضػي اهلل عنػو عػف ذلػؾ ,فممػا
بمغو قتمو قاؿ  :ذىب الفقو كالعمـ بمكت ابف أبي طالب(.)2
سادساً :دبموماسية معاوية في تشجيع الحسن بن عم ّي عمى التنازل عن الخالفة
عمى "رضي اهلل عنو" قاـ الحسف كصمى عميو صالة الجنازة ,كدفف في
ٌ
لما استشيد أمير المؤمنيف ٌ
الككفة ,فقاـ قيس بف سعد ,ككاف أكؿ مف بايع الحسف عمى الخالفة فقاؿ لمحسف  :ابسط يدؾ أبايعؾ

المحميف ,فقاؿ لو الحسف "رضي اهلل عنو"  :عمى كتاب اهلل كسنة
عمى كتاب اهلل كسنة نبيو كقتاؿ ي
نبيو ,فإف ذلؾ يأتي مف كراء كؿ شرط  :فبايعو كسكت ,كبايعو الناس مف بعده( ,)3كعف ابف سعد:
عندما حضر أىؿ العراؽ لمحسف لممبايعة ,بايعيـ بيعتيف ,بيعة عمى اإلمارة ,كبيعة أف يرضكا بما
رضي بو(.)4
فاستقبؿ الحسف بف عمي معاكية بجيش عظيـ ,فقاؿ عمرك بف العاص :إني أرل ال تيكلي حتى تقتؿ
أقرانيا ,فقاؿ معاكية  :إف قتؿ ىؤالء مف لي بأمكر الناس مف لي بنسائيـ مف لي بضيعتيـ؟ فبعث إلي
الحسف برجميف مف قريش مف بني عبد شمس ػ عبد الرحمف بف سمرة ,كعبد اهلل بف عامر بف كريز,
فقاؿ ليـ معاكية  :اذىب إلى ىذا الرجؿ فأعرضا الصمح( ,)5فتقيـ معاكية لممكقؼ العسكرم بأنو ال
يستطيع أحد أف ينتصر كيحقؽ حسمان عسكريان إال بعد خسائر فادحة في الطرفيف ,كال يحتمؿ حتى لك
كاف ىك المنتصر أف ,يتحمؿ مسؤكلية األرامؿ ,كاأليتاـ ,كقتؿ خير المسمميف ,كما يترتب عمى ذلؾ
مف مفاسد كبرل لألمة اإلسالمية ,كلذلؾ أرسؿ معاكية صحابييف جيميف مف قريش ,مف أصحاب
النفكذ في المجتمع اإلسالمي ,كليـ احتراـ عند الحسف ,فإرساؿ معاكية الصحبيف حرصو الشديد عمى
الصمح كحقف دماء المسمميف ,كعممو العسكرم لما ستؤكؿ إليو الحرب مف ضرر في بنياف األمة
اإلسالمية(.)6فكاف اختيار معاكية لمصمح جاء بعد دراسة كتقدير لممكقؼ ,كمعرفتو إلى مدل النجاحات
كالخسائر التي تيسببيا ىذه المعركة في صفو.

1

ابف كثير :البداية و النياية  ,ج ,8ص.133

3

 -الطبرم  :تاريخ األمم والمموك  ,ج  , 6ص. 77
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عبد البر  ,عمر  :االستيعاب في معرفة الصحابة  ,دار الكتب العربية  ,بيركت ,ج , 3ص. 1138

ابف سعد  :الطبقات  ,تحقيؽ د .محمد السممي  ,ج( ,1ص ص . ) 317 – 316
البخارم  ,كتاب الصمح رقـ . 2734

بطاينة  ,محمد  :دراسة في تاريخ الخمفاء األمويين  ,ط , 1دار الفرقاف  ,األردف 1999,ـ  ,ص. 61
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ككاف الحسف يمتمؾ مف القكة ألف يخكض حربان مع معاكية ,فقاـ بكسب الجيش فزاد في عطائيـ(,)1
ككاف بإمكانو أف يخكض حربان ضد معاكية ,فامتمؾ شخصية قكية مف الناحية العسكرية كاألخالقية
كالسياسية كالدينية ,كساعده امتالؾ عكامؿ أخرل ,ككجكد بعض القيادة العسكريف كالمفكريف مف
الصحابة بجانبو مثؿ :قيس بف سعد بف عبادة ,كحاتـ بف عدم الطائي ,إال أف الحسف بف عمي ,كبعد
استالمو الخالفة اإلسالمية نظر فكجد أف األمة اإلسالمية مختمفة كمتناحرة بيف بعضيا ,فرأل أف
التنازؿ لمعاكية بف أبي سفياف عف الخالفة ىك األمر األصكب في تمؾ الفترة ,فماؿ الحسف "رضي اهلل
عنو" إلى السمـ كالصمح لحقف الدماء ,كتكحيد األمة ,فقاد مشركع اإلصالح الذم تـ فيو تكحيد األمة
اإلسالمية عمى كممة كاحدة ,كتـ الصمح ,كتنازؿ الحسف عف الخالفة لمعاكية "رضي اهلل عنيما"
( .)2كعف الحسف أنو قاؿ :قد رأيت أف أعمد عمى المدينة فأنزليا كأخمي بيف معاكية كبيف ىذا الحديث
فقد طالت الفتنة ,كسقطت فييا الدماء ,كقطعت األرحاـ ,كقطعت السبؿ ,كعطمت الفركج(.)3
أخرج البخارم مف طريؽ أبي بكرة رضي اهلل عنو قاؿ :رأيت النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" عمى المنبػر
كالحسف بف عمي عمى جنبو كىك يقبػؿ عمػى النػاس مػرة كعميػو أخػرل كيقػكؿ :إف ابنػي ىػذا سػيد ,كلعػؿ
اهلل أف يص ػػمح ب ػػو ب ػػيف فئت ػػيف عظيمت ػػيف م ػػف المس ػػمميف( .)4كبتن ػػازؿ الحس ػػف ب ػػف عم ػػي رض ػػي اهلل عن ػػو
اكتممت عكامؿ تكلي معاكية الخالفة ,كتييػأت لػو جميػع أسػبابيا ,فبكيػع أميػ انر لممػؤمنيف عػاـ (41ى ػ ػ ػ )
كسػػمي ىػػذا العػػاـ بعػػاـ الجماعػػة( ,)5ككػػاف يعمػػـ الحسػػف أف معاكيػػة قػػادر عمػػى تحمػػؿ مسػػؤكلية األمػػة
اإلسالمية ,كتسميمو أكثر مف أربعيف ألفان بايعكه عمى المػكت ,فمػك لػـ يكػف معاكيػة أىػالن ليػا لمػا سػمميا
الحسف سبط رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ" لو الخالفة(.)6
وىنا نصل إلي النتائج اليامة التي تم تحقيقيا في الصمح (:)7
 .1تكحد األمة تحت راية ك كممة ك قيادة كاحدة .
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الخربكطمي  ,عمي حسف  :تاريخ العراق  ,ط ,1دار المعارؼ  ,مصر 1959ـ  ,ج ,1ص. 67

2
3
4

الطبراني  ,أبي قاسـ  :معجم الطبراني الكبير ,ط1985, 2ـ ,ج ,3ص. 26
الزىرم  ,محمد سعد  :الطبقات الكبرى  ,بيركت  ,دار صادر  ,ج 1ك ص. 331

البخارم رقـ . 7139

5
6
7

الذىبي  ,شمس الديف  :سير أعالم النبالء ,ط , 2مؤسسة الرسالة  ,بيركت 1432 ,ىػ  ,ج , 3ص.137

حامد  ,عبد العزيز احمد  :الناىية عن طعن أمير المؤمنين معاوية  ,ط, 1غراس لمنشر  ,الككيت 1422 ,ىػ  ,ص .57

الصالبي  :معاوية بن أبي سفيان ,ص.155
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 .2عكدة الفتكحات إلى ما كانت عميو .
 .3تفرغ الدكلة لمخكارج .
 .4انتقاؿ العاصمة اإلسالمية إلى بالد الشاـ.
ككاف لسياسة معاكية الحكيمة الفضؿ في ضـ مصر كخراساف ,كتكحيد األمة تحت خالفتػو ,بعػد فػتف
كاقتتػػاؿ كفرقػػة اسػػتمرت مػػف سػػنة (43 – 35ق حتػػى 655ق – 663ـ ) كقػػد سػػمي عػػاـ (41ق -
 661ـ ) الذم تكحدت فيو األمة عاـ الجماعة ( ,)1كقد حقؽ معاكية الكحدة دكف قتاؿ.
كيمكف القكؿ أف االتفاؽ تضمف الصمح بيف الجانبيف كأف الناس كميـ آمنكف ال يؤخػذ مػنيـ أحػد مػنيـ
بيفػػكة ,فكػػاف ليػػذا االتفػػاؽ األىميػػة التػػي بػػو ترسػػخت مفيػػكـ عػػدـ االلتفػػاؼ إلػػى الماضػػي كركػػزت عمػػى
فتح صفحة جديدة كالنظر إلى الحاضر كالمستقبؿ ,كقد ت ٌػـ التكافػؽ المبنػي عمػى االلتػزاـ كالشػرعية كت ٌػـ
الصمح عمى أساس العفك المطمؽ مف كؿ ما كاف بيف الفريقيف.
سابعاً  :إحسان معاوية إلى كبار الصحابة
تعامؿ معاكية مع الصحابة األجالء ,كأميات المؤمنيف بقمة األخالؽ ,كالتكاضع فكاف يتفقد حاليـ,
كيقضي ديكنيـ ,كما سألكه إال كأعطاىـ :
تعامؿ معاكية مع أـ المؤمنيف عائشة باإلحساف ,حيث قضى دينيا ,كذكر سعيد بف عبد العزيز فقاؿ
 :قضى معاكية عف عائشة أـ المؤمنيف ثمانية عشر ألؼ دينار ,كما كاف عمييا مف الديف الذم كانت
تعطيو لمناس .كقاؿ ىشاـ بف عركة عف أبيو قاؿ  :بعث معاكية إلى أـ المؤمنيف عائشة بمائة ألؼ
ففرقتيا مف يكميا ,فمـ يبؽ منيا درىـ ,فقالت ليا خادمتيا  :فيالٌ أبقيت لنا درىمان نشترم بو لحمان
تفطريف عميو؟ فقالت  :لك ذكرتني لفعمت .كقاؿ عطاء  :بعث معاكية إلى عائشة كىي بمكة بطكؽ
قيمتو مائة ألؼ فقبمتو(.)2كقاؿ الزىرم  :حدثني القاسـ بف محمد أف معاكية حيف قدـ المدينة يريد الحج
دخؿ عمى عائشة فكمميا خالييف لـ يشيد كالميما أحد إال ذككاف أبك عمرك مكلى عائشة ,تشيدت
عائشة ثـ ذكرت ما بعث اهلل بو نبيو "صمى اهلل عميو كسمـ" مف اليدل كديف الحؽ ,كالذم سف الخمفاء
بعده ,كنصحت معاكية عمى العدؿ كاتباع أثرىـ ,فقالت في ذلؾ فمـ تترؾ لو عذ انر ,فمما قضت مقالتيا
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ابف حجر  :اإلصابة في تمييز الصحابة  ,ج , 6ص. 152
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قاؿ معاكية  :أنت كاهلل العالمة العاممة بأمر رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ" الناصحة المشفقة البميغة
المكعظة ,حضضت عمى الخير ,كأمرت بو ,كلـ تأمرينا إال بالذم ىك لنا مصمحة ,كأنت أىؿ تطاعي
.فمما قاـ معاكية اتكأ عمى ذككاف ,كقاؿ  :كاهلل ما سمعت خطيبان ليس رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ"
أبمغ مف عائشة(.)1
كاف الحسف بف عمي يأتي إلي معاكية في خالفتو يزكره ,فقدـ عميو ذات مرة فقاؿ لو معاكية :ألجزينؾ
بجائزة ما أجزت بيا أحدان قبمؾ كال أجزم بيا أحدان بعدؾ ,فأعطاه أربع مائة ألؼ فقبميا( ,)2ككاف
معاكية رضي اهلل عنو إذا لقي الحسف بف عمي رضي اهلل عنيما قاؿ :مرحبان بابف رسكؿ اهلل كأىالن,
()3

كيأمر لو بثالثمائة ألؼ

.

كجاء في ركاية أف الحسف بف عمي كاف يذىب كؿ عاـ إلى معاكية ك يعطيو مائة ألؼ درىـ ,فمـ
يذىب في عاـ كلـ يبعث إليو معاكية ,فاراد أف يكتب لمعاكية بإرساؿ لو ماالن ,فناـ قبؿ أف يكتب فرأل
النبي صمى اهلل عميو كسمـ في منامو كأنو يقكؿ :يا حسف أتكتب لمخمكؽ تسألو حاجتؾ كتدع أف تسأؿ
ربؾ؟ قاؿ :فما أصنع يا رسكؿ اهلل كقد كثر ديني؟ قاؿ :قؿ الميـ إني أسألؾ مف كؿ أمر ضعفت عنو
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
الحسف :فانتبيت كقد حفظت الدعاء ,فكنت أدعك بو ,كاذ بمعاكية يسأؿ عف الحسف ,كيرسؿ بمائتيف
ألؼ درىـ( .)4كعف الحسف أنو قاؿ :رأيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ في المناـ فقاؿ :يا حسف كيؼ
أنت؟ فقمت :بخير يا رسكؿ اهلل كحدثتو حديثي فقاؿ :يا يبني ىكذا مف رجا الخالؽ كلـ يرج المخمكؽ(.)5
كركل الزىرم ...:لما قتؿ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو كجاء الحسف بف عمي رضي اهلل عنيما
إلى معاكية فقاؿ لو معاكية :لك لـ يكف لؾ فضؿ عمى يزيد إال أف أمؾ امرأة مف قريش كأمو امرأة مف
()6

كمب لكاف لؾ عميو فضؿ ,فكيؼ كأمؾ فاطمة بنت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
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.

كعف جعفر بف محمد عف أبيو أف الحسف كالحسيف رضي اهلل عنيما كانا يقبالف جكائز معاكية رضي
()1
مرة لمحسف بف عمي بمائة ألؼ فذىب بيا
اهلل عنو  ,ككاف يرسؿ لمحسف كالحسيف ,فقد أمر معاكية ٌ

إليو فقاؿ لمف حكلو :مف أخذ شيئان فيك لو ,كأمر لمحسيف بف عمي بمائة ألؼ فذىب بيا إليو كعنده

عشرة فقسميا عمييـ عشرة آالؼ ,عشرة آالؼ(.)2
كيقربو كيحترمو
كىذا عبداهلل ابف عباس كاف معاكية يحترمو كيقدره ككاف يأتي معاكية ,فيكرمو ٌ

كيعظٌمو ,ككاف يمقي عميو المسائؿ المعضمة فيجيب عنيا سريعان ,فكاف معاكية يقكؿ :ما رأيت أحدان

فعزاه فيو
أحضر جكابان منو .كلما جاء الكتاب بمكت الحسف بف عمي اتفؽ ككف ابف عباس عند معاكية ٌ
ردان حسنان(.)3
كرد عميو ابف عباس ٌ
بأحسف تعزيةٌ ,
كلعبداهلل بف الزبير ,شأف آخر ,فمـ يكف معاكية يخشى مف أحد خشيتو مف ابف الزبير ,لقد كاف يعطيو
كيمنعو ,ككاف يدنيو كيرىبو .فقد ركل األصمعي قاؿ  :كفد الحسف كعبداهلل بف الزبير عمى معاكية
فقاؿ  :مرحبان كأىالن بابف رسكؿ اهلل كأمر لو بثالثمائة ألؼ ,كقاؿ البف الزبير مرحبان كأىالن بابف عمة
رسكؿ اهلل ك أمر لو بمائة ألؼ  .كبعث معاكية إلى عبداهلل بف الزبير بمائة ألؼ فقاؿ لمرسكؿ  :لـ
جئت بالنيار؟ ىال جئت بيا بالميؿ؟ ثـ حبسيا عنده كلـ يعط منيا حد شيئان فقاؿ معاكية  :إنو لخب
ضب ,كأنؾ بو قد رفع ذنبو ,كقع حبمو(. )4
كىذا األحنؼ بف قيس عندما انتيت الفتنة كدخؿ الناس في الجماعة .كاف معاكية يدرؾ قدر األحنؼ
بف قيس ,كيعرؼ مف كراءه مف قكمو .فكاف يكرمو أيما إكراـ ,كيستشيره في المعضالت .كال يترؾ
مسامرتو إف كجد سبيالن إلى ذلؾ .كقدـ األحنؼ بف قيس كمحمد بف األشعث بباب معاكية فأذف
لألحنؼ ,ثـ أذف البف األشعث ,فأسرع في مشيتو حتى تقدـ األحنؼ كدخؿ قبمو .فمما رآه معاكية غمو
ذلؾ كأحنفو ,فالتفت إليو كقاؿ  :كاهلل إني ما أذنت لو قبمؾ ,كأنا أريد أف تدخؿ قبمو ,كانا كما نمي
أمكركـ نمي آدابكـ (.)5
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كقد كانت سياسة معاكية في اإلحساف إلى كبار الصحابة تيدؼ إلى صرؼ قمكبيـ عف الخالفة,
كازالة أطماعيـ فييا.
ثامناً :تواضع وحمم معاوية بن أبي سفيان
اتصؼ معاكية بصفات كريمة منيا التكاضع ,فقد كاف في خطبو العامة يعترؼ بأف في الناس مف ىك
خير منو كأفضؿ ,ككاف ذلؾ بعد أف تكلى أمر المسمميف ,كاجتمع عميو الناس ,فأصبح األمير الذم ال
ينازع ,خطب مرة فقاؿ  :أييا الناس ما أنا بخيركـ ,كاف منكـ لمف ىك خير مني ,عبد اهلل بف عمر,
كعبد اهلل بف عمرك ,كغيرىما مف األفاضؿ ,كلكف عسى أف أككف أنفعكـ كالية ,كأنكاكـ في عدككـ,
كأدرككـ حمبا(. )1
كنرل ىنا أف معاكية لـ تكف تغره مظاىر الطاعة في الكاليات اإلسالمية كميا ,فيك يعرؼ القمكب
التي تحمؿ الحقد عميو ,فتعامؿ معيا بحكمة ليخمع ىذا الحقد ,كىذا يبيف قدرتو عمى جذب الرعية
كحسف التعامؿ معيـ ,كاال انتفضت األمة عميو ,كلقد مثؿ لنا معاكية "رضي اهلل عنو" سياستو الفذة
ي
كالحكيمة مع خصكمو ,كجميكر األمة مف خالؿ لقائو مع عائشة بنت عثماف بف عفاف" رضي اهلل

عنيما" (.)2
قدـ معاكية المدينة في أكؿ حجة حجيا بعد اجتماع الناس عميو .فمقيو الحسف كالحسيف كرجاؿ مف
قريش ,فتكجو إل ى دار عثماف بف عفاف .فمما دنا إلى باب الدار صاحت عائشة بنت عثماف كندبت
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
ليـ حممان تحتو غضب ,كأظيركا لنا طاعة تحتيا حقد ,فبعناىـ ىذا بيذا ,كباعكنا ىذا بيذا ,فإف
أعطيناىـ غير ما اشتركا منا شحكا عمينا بحقنا كغمطناىـ حقيـ ,ثـ ال ندرم أتككف لنا الدائرة أـ
إلى أف تككني أمة مف إماء المسمميف ,كنعـ
عمينا؟ كأف تككني ابنة عثماف أمير المؤمنيف أحب ٌ
الخمؼ أنا لؾ بعد أبيؾ (.)3
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الغضباف  :معاوية بن أبي سفيان صحابي كبير وممك المجاىد  ,ص. 354

3

ابف كثير  :البداية و النياية  ,ج ,8ص.135

39

كلقد تعامؿ معاكية بف أبي سفياف مع ثابت بف قيس بف الخطيـ ,عنػدما خاطبػو بكتػاب شػديد الميجػة,
ك العنؼ ,حيث كاف ييعرؼ عف ثابت أنو شديد النفس ,ككاف لو بالء مع عمي بف أبي طالػب فكػاف رد
معاكية إليو أنو أعطاه ما طمػب فػي الكتػاب ,كذلػؾ فػي يػكـ كػاف ثابػت بػف قػيس ذاىبػان إلػى منزلػو فكجػد

األنصار مجتمعة في مسجد بني ظفر يريدكف أف يكتبكا إلى معاكية في حقكقيـ أكؿ ما استخمؼ ,فقاؿ
 :مػػا ىػػذا فقػػالكا  :نريػػد أف نكتػػب إلػػى معاكيػػة .فقػػاؿ مػػا تصػػنعكف أف يكتػػب اليػػو جماعػػة؟ ! يكتػػب إليػػو
رجؿ منا فإف كانت كائنة برجؿ منكـ فيك خير مف أف تقع بكـ جميعان كتقع أسماؤكـ عنده فقالكا  :فمف
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
ذنب إال ينصرتنا لمنبي "صمى اهلل عميو كسمـ" ,فمما قدـ كتابو إلى معاكية دفعو إلى يزيد فقرأه ثـ قاؿ لو
 :ما رأيؾ ,فقاؿ  :تبعث فتصمبو عمى بابو ,فدعا مستشػاريو مػف أىػؿ الشػاـ فاستشػارىـ ,فقػالكا  :تبعػث
إليو حتى تقدـ بو ىينػا كتقفػو لشػيعتؾ كألشػراؼ النػاس حتػى يػركه ,ثػـ تصػمبو .فقػاؿ  :ىػؿ عنػدكـ غيػر
ىذا؟ قالكا  :ال ,فكتب إليو  :قد فيمت كتابؾ ,كما ذكرت النبي "صمى اهلل عميو كسمـ" كقػد عممػت أنيػا
كانت ضجرة لشغمي كما كنت فيػو مػف الفتنػة التػي شػيرت فييػا نفسػؾ فػأنظرني ثالثػان ,فقػدـ كتابػو عمػى
ثابت فقرأه عمى قكمو ,كصبحيـ العطاء في اليكـ الرابع( .)1فيذا الخبر فيو مكقؼ كبير ألمير المؤمنيف
معاكيػػة رضػػي اهلل عنػػو فػػي الحكمػػة كالسياسػػة ,فيػػك بعػػد أف استشػػار ابنػػو يزيػػد بعػػض كجيػػاء الشػػاـ لػػـ
يعجبو رأييـ كلـ يؤيدىـ عمى أخذ الناس بالشدة كالعنؼ ,بؿ سارع إلى اإلحساف إلييـ ,كارساؿ العطاء
لي ػـ ,كلػػـ يؤاخػػذ ثابػػت بػػف قػػيس رضػػي اهلل عنػػو عمػػى شػػدة الميجػػة فػػي الكتػػاب المرسػػؿ إليػػو( ,)2كبيػػذا
التصرؼ الحكيـ كالسياسة الرشيدة لػـ يخسػر شػيئان بػؿ كسػب رضػى األنصػار عنػو كرضػى غيػرىـ ممػف
يطمع عمى خبره معيـ ,كلك أنو أخذ بمشكرة الذيف أشاركا بقتمو لثار عميػو األنصػار ,كلناصػرىـ طكائػؼ
مف المسمميف لشيرتيـ كمكانتيـ في اإلسالـ.
كفي فف اإلقناع كمحاكلة تخفيؼ غضب المخالفيف كتحكيؿ قناعاتيـ إلي قناعات إيجابية ,فقد استطاع
أمير المؤمنيف معاكية "رضي اهلل عنو" أف يقنع المسكر بف مخرمة رضي اهلل عنو بتقبؿ سياستو التي
يسير عمييا ,كعاد مادحان داعيان لو بعدما كاف منتقدان مياجما لو ,كذلؾ عندما بيف معاكية لمسكر أنو
1
2

الخربكطمي  ,عمي حسف  :تاريخ العراق  ,ط ,1دار المعارؼ  ,مصر 1959ـ  ,ج ,1ص. 176

الحميدم  ,عبد العزيز بف عبداهلل  :التاريخ اإلسالمي  ,ط , 1دار الدعكة اإلسكندرية  ,دار األندلس الخضراء  ,جدة 1998 ,ـ ,ج, 17
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يخاؼ أف يقع بالذنب ,كأنو يختار ما ىك عمى ديف اإلسالـ إذا كاف بيف أمريف ,كفي ىذا الخبر لفتة
تربكية مف معاكية حيث أباف مف العدؿ في الحكـ عمى المسمـ أف ينظر كيميز بيف الخطأ كالذنب
كالحسنات كاألعماؿ الصالحة ,ثـ يكازف بيف الجكانب قبؿ أف يحكـ عمى المسمـ (.)1
ككانت لمعاكية معرفة بالرجاؿ ,كما أنو كاف حريصان عمى الكفاءات ,ككاف قاد انر عمى سد الطريؽ أماـ
المتسمقيف كالمنافقيف الذيف أرادكا أف يككف ليـ صكلة في سمطانو حتى الشخصيات الكبيرة كاف ال
يغفر ليا اليفكة ,كالزلة إذا كانت تمس المبدأ كالعقيدة(.)2
فقاؿ معاكية  :ال أضع سكطي حيث يكفيني لساني ,كال أضع سيفي حيث يكفيني سكطي ,فإذا لـ أجد
مف السيؼ بدان ركبتو ,إم استعممتو( .)3كفي ركاية أخرل  :إني ال أضع سيفي حيث يكفيني سكطي,
كال أضع سكطي حيث يكفيني لساني ,كلك أف بيني كبيف الناس شعرة ,ما انقطعت أبدان  .قيؿ  :ككيؼ
ذلؾ ؟ قاؿ  :كنت إذا مدكىا أرخيتيا ,كاذا أرخكىا مددتيا ()4كقاؿ عبداهلل بف الزبير في معاكية " :هلل
در ابف ىند ,إف كنا لنفرقو كما الميث عمى براثنو بأج أر منو ,فيتفارؽ لنا ,كاف كنا لنخدعو ,كما ابف
ليمة مف أىؿ األرض بأدىى منو ,فيتخادع لنا ,كاهلل لكددت أنا متعنا بو ما داـ في ىذا الجبؿ
حجر"(.)5
كنرل أف معاكية كانت لو صفات كثيرة ,كقد أىمتو لمنجاح في المنصب الكبير الذم تكاله فكاف جيد
السياسة حسف التدبير ألمكر الدنيا .عاقالن حكيما ,فصيحان بميغان ,يحمـ في مكضع الحمـ كيشتد في
مكضع الشدة إال أف الحمـ عميو اغمب قادر عمى إقامة عالقات دبمكماسية مع المدف األخرل
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الحميدم :التاريخ اإلسالمي  ,ج , 17ص. 537
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.

المطمب الثاني
عالقة معاوية بن أبي سفيان باألحزاب والفرق
أوالً :عالقة معاوية ببني أُمية وأتباعيم في الجزيرة العربية والشام
ينتسب األمكيكف إلى أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ( ,)1كىـ الذيف كانكا ينادكف بأخذ الثأر مف قتمة
ػي عثمػاف اثنتػي عشػرة سػنة أميػ انر
خميفة المسمميف عثمػاف بػف عفػاف "رضػي اهلل عنػو" ,قػاؿ الزىػرم" :كل ٌ
ػت س ػػنيف مني ػػا ل ػػـ ي ػػنقـ الن ػػاس عمي ػػو ش ػػيئان ,كاٌن ػػو ألح ػ ُّ
ػب إل ػػى قػ ػريش م ػػف عم ػػر ب ػػف
لمم ػػؤمنيفٌ ,أكؿ س ػ ٌ

ثـ حػدثت الفتنػة بعػد ذلػؾ,
الخطابٌ ,
أما عثماف ,فقد الف ليـ ,ىكىك ى
ألف عمر كاف شديدان عمييـٌ ,
صمىيـٌ ,
سمى المؤرخكف المسممكف األحػداث فػي النصػؼ الثػاني مػف كاليػة عثمػاف (الفتنػة) ,التػي أدت إلػى
كقد ٌ

استشياد عثماف بف عفاف "( ,)2ككاف المسممكف في خالفػة أبػي بكػر ,كعمػر بػف الخطػاب ,متفقػيف ,كال
تنػػازع بيػػنيـ ,ثػػـ حػػدثت فػػي أكاخػػر خالفػػة عثمػػاف أمػػكر ,أكجبػػت نكعػان مػػف التفػػرؽ ,كقػػاـ قػػكـ مػػف أىػػؿ
الفتنػػة ,كالظمػػـ فقتمػكا عثمػػاف ,فتفػػرؽ المسػػممكف بعػػد استشػػياده(.)3ثػػـ اجتمعػكا بعػػد أف تنػػازؿ الحسػػف بػػف
عمػػي "رضػػي اهلل عنيمػػا" لمعاكيػػة عػف الخالفػػة ,كتمػػت لػػو البيعػػة فػػي ( 25ربيػػع األكؿ 41ق) ,كسػػمي
ذلؾ العاـ عاـ الجماعة الجتماع المسمميف عمى إماـ ,كخطب معاكية مرة فػي أىػؿ الحجػاز بعػد تكليػو
الخالفة فاعتذر عف عدـ سمككو طريقة الخمفاء الراشديف قبمػو( ,)4كقػادة معاكيػة بػف أبػي سػفياف "رضػي
اهلل عنػػو" الدكل ػػة اإلس ػػالمية األمكي ػػة  ,حي ػػث ع ػػاد المسػػممكف إل ػػى كح ػػدتيـ بع ػػد خ ػػالؼ اس ػػتمر خم ػػس
سنكات(. )5
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الصالبي  :الدولة األموية  ,ج , 1ص.23
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ثانياً :عالقة معاوية ببني ىاشم
ينتسب األمكيكف إلى أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ ,كفي عبد مناؼ يمتقي بنك أمية مع بني
ىاشـ ,ككاف بنك عبد مناؼ يتمتعكف بمركز الزعامة في مكة ,ال يناىضيـ فيو أحد مف بطكف قريش,
كجميع قريش تعرؼ ذلؾ كتسمـ ليـ الرياسة عمييا(.)1
كاف لمعاكية بف أبي سفياف حكمتو في التعامؿ مع بني ىاشـ ,كأف يحفظ النسب الذم يتصؿ بو مع
بني ىاشـ "الطالبيف" في عبد مناؼ .فقد خطب مرة في أىؿ الحجاز بعد تكليو الخالفة فاعتذر عف
عدـ سمككو طريقة الخمفاء الراشديف قبمو ,فقاؿ :كأيف مثؿ ىؤالء؟ كمف يقدر عمى أعماليـ؟ ىييات أف
يدرؾ فضميـ أحد مف بعدىـ؟ رحمة اهلل كرضكاف اهلل عمييـ ,غير أني سمكت بيا طريقان لي فيو منفعة,
كلكـ فيو مثؿ ذلؾ ,كلكـ فيو مؤاكمة حسنة ,كمشاربة جميمة ,ما استقامت السيرة كحسنت الطاعة :فإف
لـ تجدكني خيركـ فأنا خير لكـ ,كاهلل ال أحمؿ السيؼ عمى مف ال سيؼ معو ,كميما تقدـ مما قد
عممتمكه فقد جعمتو دبر أذني ,كاف لـ تجدكني أقكـ بحقكـ كمو فارضكا مني بعضو .كاياكـ كالفتنة فال
تيمكا بيا فإنيا تفسد المعيشة كتكدر النعمة ,كتكرث االستئصاؿ ,استغفر اهلل لي كلكـ( ,)2كلعؿ أشراؼ
بني ىاشـ كانكا أكثر قيادات األمة يمتمككف الماؿ ,كىـ في عرؼ الناس القيادات الشعبية التي تمثؿ
جماىير األمة ,كتمجأ األمة إلييـ أكثر مما تمجأ إلى الكالة كاألمراء ,كىذه القيادات لـ تشارؾ في الحكـ
كلـ تكف ليا رغبة في ذلؾ(.)3
فكاف معاكية "رضي اهلل عنو" ,ييتـ بغزك القمكب كاإلحساف إلييا ,مع الكعي كالحذر الشديديف أف ال
ينقض عميو مف حسف نيتو الزائدة ,لقد كاف يبذؿ الماؿ بال حساب لكبار الشخصيات القيادية مف بنك
ىاشـ في المجتمع كيعتبر أف عمييا مسؤكليات ضخمة تجاه أبناء األمة ,فال بد أف تككف تمتؾ الماؿ
لتمبي الحاجة ,كتح ٌؿ المعضمة(.)4
كنرل أف بمثؿ ىذه السيرة التي صار معاكية خميفة المسمميف فيتـ بغزك القمكب كاإلحساف إلى الرعية,
فتبعو أبناء المياجريف كاألنصار ,ككؿ مف يعتقد أنو أكلى بالخالفة.
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ثالثاً  :معاوية والخوارج
لقد ظيرت الخكارج بعد االتفاؽ بيف معاكية كعمي "رضي اهلل عنيما" عمى التحكيـ لكتاب اهلل كسنتو,
في معركة صفيف ,ككانكا قبميا مف أشد أنصار عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو كحضركا مكقعة
عمي "رضي اهلل عنو" إقناعيـ
الجمؿ كصفيف ,كلكنيـ أنشقكا عنو بعدىا ,كرفضكا التحكيـ ,كحاكؿ ٌ
كردىـ إلى الجماعة كلكنيـ تشبثكا بمكقفيـ ,كبالغكا في شقاقيـ كتطرفيـ ,حتى عاثكا الفساد في
األرض ,مما جعؿ عميان يقاتميـ كيقضي عمى معظميـ في معركة النيركاف(,)1ألنيـ قالكا :ال حكـ إال
هلل ,ككاف يطمؽ عمييـ أيضان الحركرية ,نسبة إلى قرية حركراء التي انحازكا إلييا بظاىر الككفة ألكؿ
عمي "رضي اهلل عنو" التحكيـ بينو كبيف معاكية
خركجيـ عمى عمي ,ككاف سبب خركجيـ ىك قبكؿ ٌ
رضي اهلل عنيما( . )2فقد اعترفكا بخالفة عمي مف بدايتيا إلى أف قبؿ التحكيـ ,كبعد قبكلو التحكيـ لـ
يعترفكا بخالفتو بؿ كفركه( ,)3ككذلؾ لـ يعترفكا بخالفة معاكية كبني أمية ككفركىـ( ,)4كما كفركا عائشة
كطمحة كالزبير كعمرك بف العاص كأبا مكسى األشعرم .كعمى الجممة كفركا كؿ مف لـ ير رأييـ
كيذىب مذىبيـ مف المسمميف ,كاعتبركا دارىـ دار كفر ,كأباحكا أمكاليـ كدماءىـ( .)5كاعتبركا كؿ مف
خالفيـ مارقيف مف الديف ,كيستحمكف دمائيـ ,كلقد تميزكا بالتفاني في سبيؿ ما يعتقدكف ,كالشدة عمى
مف يقاتمكف ,كقد عزمكا عمى قتميـ أجمعيف ,لكنيـ لـ ينجحكا إال في قتؿ عمى بف أبي طالب "رضى
اهلل عنو"( ,)6فأخذكا يحمدكف اهلل عمى قتمو(.)7
الخارجية كمكقفيا مف خالفتو ,كمف
كاف معاكية رضي اهلل عنو عمى كعي تاـ بحقيقة المعارضة
ٌ

كقرر منذ تكليو الخالفة أف يتصدل ليـ
شخصو بال ٌذات ,كلذلؾ لـ يعمؿ عمى ضـ الخكارج إلى صفٌو ٌ
بالقكة ,كأف يقضي عمى كجكدىـ ,حتي ال يحدث اختالفات في الدكلة اإلسالمية ( .)8ككاف يرل أف في
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سمكؾ الخكارج يستيدؼ إزعاج نظاـ حكـ بني أمية كاضعافو ,دكف أف يككف ليـ أمؿ في القضاء
عميو(.)1
كفي ذكر خبرىـ ,قاؿ عكانة  :قدـ معاكية قبؿ أف يبرح الحسف مف الككفة حتى نزؿ النخيمة ,فقالت
الحركرية التي كانت اعتزلت بشيرزكر مع فركة بف نكفؿ األشجعى  :قد جاء اآلف ما ال شؾ فيو,
فسيركا إلى معاكية فجاىدكه .فأقبمكا كعمييـ فركة بف نكفؿ حتى دخمكا الككفة ,فأرسؿ إلييـ معاكية خيالن
مف خيؿ الشاـ ,فكشفكا أىؿ الشاـ ,فقاؿ معاكية ألىؿ الككفة  :ال أماف لكـ كاهلل عندم حتى تكفكا
بكائقكـ ؛ فخرج أىؿ الككفة إلى الخكارج فقاتمكىـ  ,فقالت ليـ الخكارج  :كيمكـ ! أليس معاكية عدكنا
كعدككـ ! دعكنا حت نقاتمو ,كاف أصبناه كنا قد كفيناكـ عدككـ ,كاف أصابنا كنـ قد كفيتمكنا ,قالكا ال
كاهلل حتى نقاتمكـ ؛فقالكا  :رحـ اهلل إخكاننا مف أىؿ النيركاف ,ىـ كانكا أعمـ بكـ يا أىؿ الككفة( .)2كاف
ممحة في إنياء
لمككفييف الفضؿ بأف العديد منيـ أبدل حماسان في محاربة الخكارج ,لكجكد رغبة ٌ

الحركب كاالنقسامات كالعكدة إلى الكحدة ,فيذه قد ساىمت بدكرىا في دفع الككفييف إلى مساعدة
معاكية في القضاء عمى ىؤالء الخارجيف ,رغـ يقينيـ أنيـ سيفقدكف مع الحكـ الجديد امتيازاتيـ كسيفقد
مصرىـ المكانة التي كاف يتمتع بيا في خالفة عمي "رضي اهلل عنو" ككاف مقؼ المغيرة بف شعبة في
محاربة الخارجيف عمى السمطة بالشرطة كالجيش ,كلـ يقتصر استعماؿ القكة عمى الثائريف بؿ شمؿ

السممي
حتى الذيف بمغو أنيـ ينككف الخركج مثؿ معيف بف عبد الرحمف المحاربي كحياف بف ظبياف ٌ
كغيرىما ,كيبف ىنا أف كالة معاكية كانكا متمسكيف في قرار القضاء عمى أم تحرؾ لمخكارج في داخؿ

الدكلة ,فقاـ المغيرة بمراقبة تحركاتيـ ,كالتجسس عمييـ كأنزؿ عقكباتو بيـ تبعان لما يصمو عنيـ مف
أخبار ,كدؿ عمى ذلؾ محاربتو لمذيف يحاكلكف الخركج داخؿ مصر .كقاـ باستعماؿ أنصار عمي
رضي اهلل عنو ضد الخكارج ليستفيد مف العداكة التي كانت بينيـ كلقد استفادت الدكلة ,فحاصر المغيرة
بأعمالو الفكر الخارجي في الككفة ,كأسكت المعارضيف المكجكديف فييا دكف أف يكمؼ الدكلة خسارة
تيذكر(.)3
كمع تكلي زياد البصرة تصاعدت عمميات القمع ضد الخكارج ,إذ أقحـ زياد بأعمالو العنؼ في سياسػة
ضد كؿ الذيف يرفضكف الخضػكع
الدكلة كجعمو إحدل ركائزىا ,كاعتبر أف مصمحتيا تقتضي استعمالو ٌ
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معركؼ  ,نايؼ  :الخوارج في العصر األموي ,ط , 4دار الطميعة  ,بيركت  ,ص.133
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لسػػمطتيا( .)1فكػػاف يقتػػؿ الخػػارجيف ك يمثػػؿ بيػػـ فيصػػمبيـ ف ػي الش ػكارع ك عمػػى أب ػكاب بيػػكتيـ ليرعػػب
البػػاقيف ك يمػػنعيـ مػػف محاربػػة الدكلػػة  ,كيمػػزميـ اليػػدكء ,كلػػـ تكػػف العقكبػػات المسػػمطة عمػػى الخ ػكارج
مقتصرة عمى القتؿ كالتمثيؿ كالتسيير كاإلقامة الجبريػة ,بػؿ شػممت كػذلؾ العطػاء ,كقػد تجػاكز زيػاد فػي
ىذا المجاؿ مف سبقو مف الح ٌكاـ ,إذ قاـ بشطب أسماء الخكارج مف سجالت الديكاف(.)2
تحركػات الخػكارج ,كفرضػػت ىيبػة الدكلػػة عمػػى الجميػع ,كلػػئف نجػػح
ٌأدت سياسػة زيػػاد القكيػة إلػػى إخمػػاد ٌ
الرعػػب فػػي نفػػكس بقيػػة سػػكاف العػراؽ كتحػػكيميـ مػػف مقاتمػػة
تحركػػات المعارضػػيف كزرع ٌ
زيػػاد فػػي إخمػػاد ٌ
الدكلة(.)3
يتمتعكف بقدر كبير مف الحرية إلى رعية خاضعة كميان ألجيزة ٌ

كيمكػػف القػػكؿ أنػػو كػػاف البػػد مػػف اتبػػاع منيجيػػة شػػدة عمػػى مػػف يثيػػر الفػػتف فػػي داخػػؿ الدكلػػة ,فتعامػػؿ
معاكية ككاليو زياد بف أبيو مع مف يعمؿ عمى اشعاؿ الفتف في الدكلػة اإلسػالمية مػف الخػكارج بصػرامة
كقكة ,كتصدل ليـ بشػدة حتػى قضػى عمػييـ ,كىػذه مػف سػمات القائػد الػذم يحػافظ عمػى مقػدرات دكلتػو
مػػف الكقػػكع أك االنج ػراؼ إلػػى اقتتػػاؿ داخمػػي يمػػزؽ الصػػؼ الػػداخمي لمدكلػػة ,فػػالقكة التػػي اسػػتخدميا فػػي
مكاجية الخكارج ساعدتو عمى نشر االستقرار في الدكلة ,كارساؿ رسالة قكية الميجة إلى كؿ مف تسكؿ
لو نفسو العبث في أمف الدكلة اإلسالمية.
المبحث الثالث
نيضة الدولة اإلسالمية في عيد معاوية بن أبي سفيان
كضع معاكية "رضي اهلل عنو" الجذكر األكلى لمدكلة اإلسالمية ,كاألسس ,كالمٌبنات القكية ليذه الدكلة,
فكاف إداريان ناجحان ,حيث قاـ بتككيف نظاـ إدارم جديد لـ تعرفو الدكلة اإلسالمية مف قبؿ ,فقاـ بإنشاء
مؤسسات إدارية تساعده في التحكـ بالدكلة ,كتجعمو ييتابع كؿ أطراؼ الدكلة اإلسالمية بشكؿ منتظـ,
كال شؾ أف قكة تماسؾ النظاـ اإلدارم أمر ضركرم لمدكلة ,فمف خاللو يتـ كضع الركائز اإلدارية

لنظاـ الحكـ ,كيستطيع االطالع عمى كؿ ما تمتمكو الدكلة ,كما تحتاجو لبنائيا كتقكيتيا ,كيساعد في
تماسكيا ,كتقكية كتكحيد الصؼ الداخمي لالرتقاء كالنيكض بالدكلة ,كتكفير ما تحتاجو الرعية,

1
2
3

المرجع السابؽ نفسو  ,ص.71
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كتجميعيا عمى كممة كقيادة كاحدة ,كقد دفعيا عمى إطالؽ الفتكحات ,كالكقكؼ ضد أعدائيا,
كالتيديدات الداخمية كالخارجية .
فمف أىم الجوانب التي ساعدت معاوية بن أبي سفيان عمى النجاح في إدارة الدول اإلسالمية
وقيادتيا إلى بر األمان:
أوالً  :الشورى
قيادة معاكية لمدكلة اإلسالمية لـ تكف قيادة فردية أم تعتمد عمى الخميفة ,بؿ كانت قيادة تأخذ شكؿ
نظاـ الالمركزية في الحكـ كاإلدارة في األغمب ,فكاف ىناؾ مشاركة لمرجاؿ مف أىؿ الرأم كالخبرة في
حمؿ المسئكلية ,كالقادريف عمى تحمؿ أعباء الدكلة في السمـ كالحرب ,يعطي لكؿ ك و
اؿ الحرية في
تطبيؽ سياساتو في مركزه ككاليتو بما ال يتخالؼ مع السياسة العامة لمدكلة ,كعمؿ كجكد اإلسالـ في
حياة الفرد كالمجتمع كالدكلة كسمكؾ ,كنظاـ حكـ عمى إعماؿ مبدأ الشكرل ,كما عمؿ عمى التقميؿ مف
مظير القيادة الفردية كمساكئيا ,كتعزز مظير الشكرل لبياف االتجاه العاـ الثابت في قيادة كادارة
الدكلة ,ككضع سياساتيا ,كتصريؼ األمكر كرعاية الدكلة لما فيو المصمحة(.)1
كعندما تكلى معاكية بف أبي سفياف الخالفة ,كاف يعمـ ما ىي الفائدة مف الشكرل لذلؾ كاف ال يصدر
األكامر إال بعد المشكرة ,ككاف يشاكر ذكم الرأم مف الكالة ككجكه الناس كأشراؼ القكـ كأىؿ العمـ,
كمف أىـ مستشارم معاكية "رضي اهلل عنو" عمرك بف العاص ,كالمغيرة بف شعبة ,ككاف يأخذ برأييما
في األمكر التي كانت تأتيو( ,)2كاىتـ معاكية بأحكاؿ رعيتو كشئكنيـ ,ككاف يعتمد في حكمو عمى
مستشاريف أكفاء ككتٌاب قادريف ,منحيـ ثقتو ,كقكاىـ بسمطانو ,كالحكـ لـ يكف متمرك انز في شخص
الخميفة ,فدكلتو كاسعة كال يستطيع أف يطمع عمى كؿ أمر ,فيك يرسؿ كالتو إلى أقطار الدكلة ,كيطمؽ
ليـ اليد في إدارة شئكنيا ,كىك ال يكلي إال مف يثؽ بو ,كال يعطي السمطاف إال لمف ال يخشاه ككثؽ
بو(.)3
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بطاينة  :دراسة في تاريخ الخمفاء األمويين  ,ص.132
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ثانياً  :حرية التعبير واالىتمام بالرعية
حرية الرعية بالتعبير :
لنجاح أم نظاـ حكـ البد مف كسب الرعية ,كذلؾ بتكفير احتياجاتيـ ,كالسماح ليـ بالتعبير عف
آرائيـ ,كىك أىـ الحقكؽ التي يجب تكفيرىا ليـ ,كمعاكية لو تجارب مع المعارضيف لو فكاف يفرؽ
بيف المعارضة السممية كالمعارضة المسمحة فيك يطمؽ حرية الكالـ كالتعبير عف الرأم ما كاف ذلؾ
في عدـ تجاكز النظاـ العاـ ك االعتداء عمى حقكؽ األخريف ,أما إذا انقمب األمر إلى حمؿ السالح
كاستخداـ القكة ,فإنو ال يجد مف انر مف مكاجية ىذه الثكرات كما فعؿ مع الخكارج  .فقد ركم عف
معاكية أنو قاؿ :إني ال أحكؿ بيف الناس كألسنتيـ ما لـ يحكلكا بيننا كبيف يممكنا( .)1كقاؿ عاممو عمى

العراؽ زياد بف أبيو في خطبتو ألىؿ البصرة :إني لك عممت أف أحدكـ قد قتمو السؿ مف بغضي لـ
أكشؼ لو قناعان كلـ أىتؾ لو ست انر ,حتى يبدم لي صفحتو ,فإذا فعؿ لـ أناظره ,كيقكؿ عف أحد
معارضيو :لك عممت أف مخ ساقو قد ساؿ مف بغضي ما ىجتو حتى يخرج عمي(.)2
كىذه المكاقؼ تدؿ عمى الحرية التي أطمقيا معاكية لمرعية ,كأىميا حرية التعبير ,كحؽ المعارضة
السممية ,كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر لمعاكية ,ككيؼ كاف يستقبؿ تمؾ االنتقادات ,كيقكـ
المخطئيف .
بإصالح مف حالو أك مف الكالة ي
االىتمام بحوائج الناس واطعام الحجاج والصائمين و الحمم عمييم :
اىتـ معاكية بف أبي سفياف بأمر المسمميف ,ك االىتماـ بتمبية حاجاتيـ ,فكاف "رضي اهلل عنو "يخاؼ
أف يقع في اإلثـ عندما يمنع حاجبو الناس بالدخكؿ عميو حرصان عمى أمنو ,فمما سمع حديث النبي
"صمى اهلل عميو كسمـ"  :مف كاله اهلل شيئان مف أمر المسمميف فاحتجب دكف حاجتيـ كخمتيـ كفقرىـ
احتجب اهلل دكف حاجتو كخمتو كفقره "فقاـ معاكية بكضع رجؿ يبمغو عف حكائج الناس ,كي ال يغيب
عنو شيء منيا فيقكـ بتكفيرىا حسب استطاعتو( ,)3ككاف عاممو عمى المدينة إذا أراد أف يرسؿ البريد
إلى معاكية أمر مناديو فنادل :مف لو حاجة ,فميكتب إلى أمير المؤمنيف(.)4

1
2
3
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كأقاـ معاكية "رضي اهلل عنو" دار المراجؿ بمكة ,كىي خاصة لتقديـ الطعاـ لمفقراء مف الناس ,ك ييعد

أيضان فييا طعاـ الحجاج كالصائميف مف الفقراء في شير رمضاف المبارؾ ,ككظؼ رجالن لخدمة
المسمميف عمى مدار الساعة ,كجعميا كقفان في سبيؿ اهلل (.)1
اعتبر معاكية مف
ككاف معاكية معطاء فاستخداـ الماؿ في تأكيد كالء األعكاف كتأليؼ القمكب ,فقد ي

أكرـ ك أجكد العرب ألنو استماؿ القمكب بالبذؿ كالعطاء بالماؿ ,ككاف إذا بمغو عف رجؿ ما يكرىو
أسكتو بالماؿ(.)2
كمف حمـ معاكية عمى الرعية إتباع سياسة التكسط بيف الشدة كالميف حسب المكقؼ كالحاؿ ,كظيرت
ىذه السياسة بشكؿ كاضح بعد تكطيد دعائـ الدكلة اإلسالمية ,فكتب معاكية إلى زياد بف أبيو في ذلؾ
كقاؿ لو :إنو ال يصمح أف أسكس كتسكس الناس بسياسة كاحدة إنا إف نشتد جميعان نيمؾ الناس
كنحرجيـ ,كاف نمف جميعان نبطرىـ ,كلكف تميف كأشتد كتشتد كأليف( ,)3كلقد نسب إلى معاكية "رضي اهلل
عنو " أنو قاؿ  :ال أضع سكطي حيث يكفيني لساني ,كال أضع سيفي حيث يكفيني سكطي ,فإذا لـ
أجد مف السيؼ بدان ركبتو ,إم استعممتو( ,)4كقكلو المشيكر :لك كاف بيني كبيف الناس شعرة ما
انقطعت ,إف جذبكىا أرسمتيا ,كاف خمكىا جبذتيا( .)5كفي ىذا بياف لمدل الحكمة التي كاف معاكية
يتعامؿ بيا مع الرعية كما حرص معاكية عمى تكطيد األمف ,كاالستقرار كرد المظالـ إلى أىميا ,كبذؿ
الماؿ في المصمحة العامة لمدكلة اإلسالمية.
ثالثاً  :اختيار عاصمة الدولة اإلسالمية
رأل معاكية أف الدكلة اإلسالمية تكسعت كامتدت شرقان كغربان فمـ يجد أفضؿ مف دمشؽ عاصمة ليا,
ألنيا تقع بيف جزأم العالـ اإلسالمي؛ الجزء الشرقي الذم يشمؿ العراؽ كفارس ,كالجزء الغربي الذم
يشمؿ مصر كالمغرب ,فضالن عف أف القبائؿ التي ارتبطت بو أيدتو كدعمتو في الكثير مف المكاقؼ,
ككانت يده في تنفيذ حكمو ,أم أنيا كانت القكة العسكرية كالسياسية التي استند عمييا الحكـ في الدكلة
اإلسالمية ,كما قدـ لو سكاف البمد ما يمكف أف يقدمكه مف خبرة كعمؿ إدارم لالرتقاء بالدكلة (.)6
0
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ككاف معاكية ذكيان في اعتماده عمى القبائؿ اليمنية بدمشؽ كالشاـ( ,)1فقد كجد في دمشؽ تقاليد عريقة
الحكـ كاالدارة ,كما كجد جيا انز إداريان متمرسان ,ساعده عمى تأسيس ميمتو في فترة التأسيس ,كىذه
في ي
الفترة ال تحتاج إلى المعاممة الطيبة مع الرعية ,بؿ تحتاج إلى الخبرة ,كالميارات المذيف كفرىما لو
العامميف مف أبناء الشاـ ,كالتي اكتسبكىا في ظؿ اإلدارة البيزنطية في المجاليف اإلدارم كالمالي,
فحظية الشاـ مف الحضارة كالرقي أكثر كأكفر ممف حظية المناطؽ األخرل ,فالقبائؿ العربية التي
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
قبؿ الفتح كبعده ,فالذيف سكنكا العراؽ قبؿ الفتح كانكا في خصكمة كصراع دائميف مع الحكـ
الفارسي(.)2
كاستطاع معاكية أف يستفيد مف عمـ اإلدارة المتكاجد في دمشؽ كالشاـ ,كيطبقو عمى نظاـ حكمو,
فجمع بيف حؽ الرعية في تمبية حقكقيـ مف األمف كالطعاـ كالحماية ,كحؽ الدكلة المطمكب منو
تطكيرىا ,كالنيكض بيا بتككيف أنظمة كسياسات جديدة في ظؿ قيادتو لمدكلة.
رابعاً  :مباشرة معاوية لألمور بنفسو وحرصو عمى توطين االستقرار في خالفتو
كمف األسػس التػي قامػت عمييػا قيػادة معاكيػة لمدكلػة اإلسػالمية متابعػة األمػكر ميػدانيان  ,حيػث حػرص
"رضػػي اهلل عنػػو" عمػػى معرفػػة كػػؿ مػػا يحػػدث فػػي الدكلػػة اإلسػػالمية مػػف أحػػداث كمجريػػات كبػػرت أـ
ً
يكتؼ
صغرت ,رغـ أنو كضع رجاالن ثقاة ينقمكف لو األخبار ,كخاصة أخبار الدكلة الداخمية إال أنو لـ
بذلؾ بؿ جعؿ كؿ كقتو كجيده لمدكلة كرعاية مصالح المسمميف(.)3
فكاف معاكية "رضي اهلل عنو" قػد أدار حياتػو لمػا يتناسػب مػع خدمػة الرعيػة كلػـ يغفػؿ حػؽ أىمػو منػو,
فكاف يظير في اليكـ كالميمة خمس مرات ,فإذا صمى الصبح جمس لمقاص حتى يفرغ مف قصصػو ثػـ
يدخؿ فيؤتي بمصحفو ,فيقػ أر جػزأه ثػـ يػدخؿ إلػى منزلػو فيػأمر كينيػي ثػـ يصػمي أربػع ركعػات ,كيخػرج
إلػػى مجمسػػو ,فينػػادم بخاصػػتو ,فيحػػدثيـ كيحدثكنػػو ,كيػػدخؿ عميػػو كزراءه ,فيكممكنػػو فيمػػا يريػػدكف م ػف
يكميـ ,ثـ يؤتى بالغداء األصغر ,كىك فضؿ عشاء الميؿ ,ثـ يتحدث طكيالن ,ثـ يدخؿ منزلػو لمػا أراد
1
2
3

سميماف  :رجال اإلدارة في الدولة اإلسالمية  ,ص  42؛ البالذرم :أنساب األشراف  ,ج , 4ص.21
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عبد المطيؼ  ,عبد الشافي محمد  :العالم اإلسالمي في العصر األموي ط , 3دار االتحاد التعاكني لمطباعة  ,مصر 1996 ,ـ  ,ص.117

53

ثػػـ يخػػرج فيقػػكؿ يػػا غػػالـ أخػػرج الكرسػػي ,كيس ػػند ظي ػره إلػػى المقصػػكرة ,كيقػػكـ الح ػراس ,فيقػػدـ إلي ػػو
ػي فيقػكؿ :ابعثػكا
الضعيؼ كاألعرابي كالصػبي كالمػرأة فيقػكؿ :ظممػت ,فيقػكؿ :أع ٌػزكه كيقػكؿ :عػدم عم ٌ
معو ,كيقكؿ صنع بي فيقػكؿ :انظػركا لػو ,حتػى إذا لػـ يبػؽ أحػد دخػؿ فجمػس عمػى السػرير ,ثػـ يقػكؿ:
ائذنكا لمناس عمى قدر منازليـ كال يشغمني أحد عف رد السالـ ,فيقاؿ لو  :كيؼ أصبح أمير المؤمنيف
أطاؿ اهلل عمػره؟ فيقػكؿ :بنعمػة مػف اهلل  ,فػإذا اسػتككا جمكسػان قػاؿ :يػا ىػؤالء إنمػا يسػميتـ أشػرافان ,ألنكػـ
شػرفتـ مػف دكنكػـ بيػذا المجمػػس ,ارفعػكا حاجػة مػف ال يصػؿ إلينػػا فيقػكـ الرجػؿ فيقػكؿ :استشػيد فػػالف,
فيقػػكؿ :افرض ػكا لكلػػده ,كيقػػكؿ :غػػاب فػػالف عػػف أىمػػو فيقػػكؿ :تعاىػػدكىـ كأعطػػكىـ ,كاقض ػكا ح ػكائجيـ
كاخػػدمكىـ .كيػػؤتى بالغػػداء كيحضػػر الكاتػػب ,فيقػػكـ عنػػد أرسػػو كيقػػدـ الرجػػؿ فيقػػاؿ لػػو :اجمػػس عمػػى
المائدة فيجمس فيمد يده ,فيأكؿ لقمتيف أك ثالثػان ,كالكاتػب يقػ أر كتابػو ,فيػأمر فيػو بػأمره ,فيقػاؿ :يػا عبػد
اهلل أعقب ,فيقكـ كيتقدـ آخػر حتػى يػأتي عمػى أصػحاب الحػكائج كميػـ ,كربمػا قػدـ عميػو مػف أصػحاب
الح ػكائج أربع ػيف أك نحػػكىـ عمػػى قػػدر الغػػداء ,ثػػـ يرفػػع الغػػداء ,كينصػػرؼ النػػاس ,كيػػدخؿ منزلػػو ,فػػال
يطمع فيو طامع حتى ينادل بالظير ,فيخرج فيصمي( ,)1ثـ يجمػس فيػأذف لخاصػة الخاصػة ,فػإف كػاف
الكقػػت شػػتاء أتػػاىـ بػ ػزاد الحػػاج ,مػػف األخبص ػػة اليابسػػة كالخشػػكبالج" ن ػػكع مػػف الحمػػكل"  ,كاألقػػراص
الميف مف دقيؽ السػميد ,كالكعػؾ المسػمف كالفكاكػو اليابسػة كاف كػاف الصػيؼ أتػاىـ
المعجكنة ,بالسكر ك ٌ
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,
خػػرج فجمػػس عمػػى س ػريره ,كيػػؤذف لمنػػاس عمػػى منػػازليـ ,فيػػؤتى بالعشػػاء فيفػػرغ منيػػا مقػػدار مػػا ينػػادل
بالمغرب فيصمييا ,ثـ يصمي أربع ركعات ,يق أر في كؿ ركعة خمسيف آية ,يجير تارة كيخافت أخرل,
كيس ػػمر ثم ػػث المي ػػؿ ف ػػي أخب ػػار الع ػػرب كأيامي ػػا ,كالعج ػػـ كممككي ػػا كسياس ػػاتيا كس ػػير األم ػػـ كحركبي ػػا,
كمكائدىا كسياساتيا لرعيتيا ,كغير ذلؾ مف أخبػار األمػـ السػالفة ,ثػـ تأتيػو الطػرؼ الغريبػة مػف عنػد
نسائو :مف الحمكاء كغيرىا مف المآكؿ المطيفة ,ثـ يدخؿ فينػاـ ثمػث الميػؿ ,ثػـ يقػكـ :فيحضػر الػدفاتر,
فييا سير الممكؾ كأخبارىا ,كالحػركب كالمكائػد فيقػ أر ذلػؾ عميػو غممػاف لػو مرتبػكف ,كقػد ك ٌكمػكا بحفظيػا
كق ارءتيا ,فيمر بسمعو كؿ ليمة جمؿ مف األخبار كالسير كاآلثار ,فيخػرج ثػـ يصػمي الصػبح ,ثػـ يعػكد

1
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فيفعؿ ما كصفنا كؿ يكـ كليمة كقد تبعو في ذلؾ ,عبد الممػؾ بػف مػركاف كغيػره ,فمػـ يػدرككا حممػو ,كال
إتقانو السياسة كال التأني لألمكر كال مدارات الناس عمى منازليـ ,كرفقو بيـ عمى طبقاتيـ(.)1
لقد أدار معاكية حياتو كقسميا بيف العمؿ في خدمة الدكلة اإلسػالمية ,كخدمػة الرعيػة ,كمتابعتػو سػير
العمؿ بنفسػو ,كبػيف أمػكر حياتػو االجتماعيػة فمػـ يغفػؿ عػف أىػؿ بيتػو فكػاف يعطػييـ حقيػـ ,كأيضػان لػـ
يغفؿ عف حؽ العبادة هلل منو ,فيكذا قاد الدكلة كتابع شأنيا دكف أف تغيب عنو شائبة.
خامساً  :إبداعات معاوية اإلدارية
بعدما تقمد معاكية الخالفة أظير اإلبداعات اإلدارية في ممارستو لمخالفة ,فقد أنشأ دكاكيف مركزية
تتبع لو مباشرة :
 .1إنشاء ديوان الرسائل :كىي الييئة المسئكلة عمى كتابة رسائؿ الخميفة كأكامره كعيكده ككصاياه ك
مكاثيقو إلى كالتو في األقاليـ اإلسالمية ,كالى البمداف الخارجية التي ليا عالقة بالدكلة اإلسالمية,
كىي كسيمة االتصاؿ بيف الجند ك القادة ك القضاء ك زعماء القبائؿ المؤيدة لمعاكية ,كتحت إشرافو
المباشر(.)2

 .2إنشــاء دي ـوان الخــاتم :قػػاـ معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف بإنشػػاء دي ػكاف الخ ػاتـ لتحقيػػؽ الس ػرية كاألمػػاف
لمراسالت الدكلة  ,فال تطمع عمييا عػيف جاسػكس ,كال تصػؿ إلييػا يػد خػائف( .)3ككػاف مػف أغػراض
ىػػذا الػػديكاف تالشػػي التالعػػب ك التزكيػػر فػػي الكتػػب التػػي يصػػدرىا الخميفػػة ,كييػػتـ فػػي المكاتبػػات
الصادرة كالكاردة لمقيادة ,كالحفاظ عمى سريتيا ,كأرشفتيا ,كيتعمؽ بالم ارسػالت بالصػرؼ كالحسػابات
بػػيف مقػػر القيػػادة كاألقػػاليـ اإلسػػالمية األخػػرل( ,)4كىػػذا يبػيف مػػدم التكسػػع الػذم كصػػمت إليػػو الدكلػػة
اإلسالمية في عيد معاكية ك حاجػة معاكيػة إلػي نظػاـ لتكاصػؿ آمػف كسػرم لمتابعػة أعمالػو كرجػاؿ
دكلتو(.)5
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 .3إنشاء ديوان البريد :ذكر المؤرخكف أف معاكية بف أبي سفياف أكؿ مف أدخؿ نظاـ البريد في
الدكلة اإلسالمية كقاـ بتنظيمو ,كتشير بعض المصادر أنو اقتبس ذلؾ مف الركـ( ,)1فبعد التكسع
كالتشعب في الدكلة اإلسالمية قاـ معاكية بتحسيف طرؽ المكاصالت التي يسير عمييا صاحب
()2
كي ىع ُّد معاكية مؤسس نظاـ البريد في
البريد ,لسرعة كصكؿ األخبار إلى مقر الخالفة بالشاـ  ,ي

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

فنظاـ البريد الذم استخدمو معاكية اقتباسان مف البيزنطييف كاف يقتضي أف تقسـ الطرؽ إلى
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
سمميا لمف بعده ,كتظؿ الرسالة تنطمؽ مف مسافة إلى مسافة حتى تصؿ إلى الجيات المرسمة
إلييا في أقصر مدة ,كأما مقدار المسافة الكاحدة ,فكاف أربعة فراسخ ,كالفرسخ ثالثة أمياؿ ,كبذلؾ
يككف طكؿ المسافة أثنى عشر ميالن ,أم عشريف كيمك مت انر تقريبان ,كىذه المسافة تسمى بريدان,
كبيذه الطريقة تصؿ الرسالة بأكبر سرعة ,دكف إجياد لصاحب البريد ,حيث أف المسافة يمكف
قطعيا بسيكلة ,كتناكب أصحاب البريد إذا كاف سيقطع المسافة كحده ,كىكذا يكفر ىذا النظاـ
الراحة ألصحاب البريد ,كاختصار الكقت( ,)3يقكؿ أبك ىالؿ العسكرم :أكؿ مف كضع البريد في
تكصيميا يكفر الزمف الذم يستريح صاحب البريد في اإلسالـ معاكية بف أبي سفياف ,كأحكـ أمره
عبد الممؾ ( , )4كلـ تكف خدمات البريد كالمراسالت تتعمؽ بالدكلة ,بؿ كانت رسائؿ تأتي مف خارج
البالد أك يتـ إرساؿ الرسائؿ إلى بمداف أخرل( ,)5ففي ذلؾ الكقت كانت الدكلة ال تستغني عف
البريد في حاالت السمـ أك حاالت الحرب ,فكاف مكظؼ البريد مف أىـ أعكاف الخميفة ,كاستخدمكا
في أياـ معاكية في نقؿ األخبار بيف الشاـ كالحجاز(.)6
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 .4نظام الكتبة :أقاـ معاكية دكاكيف تتعمؽ بأشغاؿ معينة ,كخصص كاتبان لكؿ ديكاف في الدكلة لتنظيـ
إدارتيا ,فكاف ىناؾ كاتب لديكاف الرسائؿ ,كآخر لديكاف الخراج ,كثالث لديكاف الجنػد ,ك اربػع لػديكاف
الشرطة كخامس لديكاف القضاء ,كيقكـ المكظفكف فيو بنسخ أكامر الخميفة ,كايػداعيا ديػكاف الخػاتـ,
بعد أف تحزـ كتختـ بالشمع ,ثـ تختـ بخاتـ صاحب الديكاف( ,)1كظؿ ديكاف الخاتـ مف أكبر دكاكيف
الدكلػػة ,منػػذ أف أنشػػأه معاكيػػة ,كحتػػى أكاسػػط العيػػد العباسػػي( ,)2ككػػاف دي ػكاف الخػراج يقػػكـ بأعمػػاؿ
"ك ازرة المالية" كديكاف الجند يقكـ بأعماؿ "ك ازرة الدفاع" كديكاف الشرطة يقكـ بأعماؿ "ك ازرة الداخميػة"
كديػ ػكاف الع ػػدؿ يق ػػكـ بأعم ػػاؿ "ك ازرة الع ػػدؿ" ,كم ػػا ك ػػاف ديػ ػكاف الرس ػػائؿ يق ػػكـ بأعم ػػاؿ "الس ػػكرتارية",
كديػ ػ ػكاف الخ ػ ػػاتـ يق ػ ػػكـ بأعم ػ ػػاؿ " الس ػ ػػجالت كاألرش ػ ػػيؼ" كك ػ ػػاف لك ػ ػػؿ ديػ ػ ػكاف مكظف ػ ػػكه م ػ ػػف الكتب ػ ػػة
المتخصصيف ,كؿ ذلؾ يجعؿ الخميفة عمى إطالع بالمجريات كاألحداث التي تحدث في الدكلة(.)3
سادساً  :تخمي معاوية عن ممارسة القضاء بنفسو وفصمو بين ُمختمف السمطات

فػػي بدايػػة الخالفػػة اإلسػػالمية كػػاف الخمفػػاء ال ارشػػدكف يتكلػػكف القض ػاء بأنفسػػيـ ,كيحكمػػكف فػػي القضػػايا
كالخالفات كالمنازعات التي تحدث بيف المسمميف ,فكاف الخميفة قائد األمػة اإلسػالمية كقاضػييا ,ككػاف
الكالة في الدكلة اإلسالمية يتمتعكف بالصالحيات نفسيا ألنيـ يمثمكف الخميفة في كالياتيـ ,كعندما كاف
معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف كالػػي الشػػاـ كػػاف يمػػارس القضػػاء كالحكػػـ بنفسػػو( ,)4كلمػػا تػػكلى معاكيػػة الخالفػػة
تخمػػى عػػف ممارسػػة القضػػاء ,كقػػاـ بتعػػيف القضػػاة فػػي الدكلػػة اإلسػػالمية ,كبػػدأ بدمشػػؽ كفػػكض إلػػييـ
السػػمطة القضػػائية ,كأعطػػاىـ السػػمطات المخكلػػة ليػػـ كجيػػة قضػػائية كخػػكليـ الصػػالحيات الكاممػػة فػػي
الدعاكل ,كانتشر ىذا النظاـ في جميع الكاليات اإلسالمية ,كابتعد الكالة عػف أعمػاؿ القضػاء ,فقػد كػاف
معاكية رضي اهلل عنو أكؿ خميفة تخمى عف القضاء تمامان ,ككمؼ بو غيره ,فكػاف لػو قضػاة فػي قاعػدة
ممكو ,فضالن عف قضاتو في الدكلة اإلسالمية .ككػاف دكر الخميفػة فػي تعيػيف القضػاة يػأتي مباشػرة مػف
العاص ػػمة دمش ػػؽ ,كيق ػػكـ باإلشػ ػراؼ عم ػػى أعم ػػاؿ القض ػػاة كأحك ػػاميـ ,كمتابعػ ػة ش ػػؤكنيـ الخاص ػػة م ػػف
ركات ػػب ,كحس ػػف الس ػػيرة ,كمراقب ػػة األحك ػػاـ القض ػػائية الت ػػي تص ػػدر ع ػػنيـ ,لمتأك ػػد م ػػف مطابقتي ػػا لمح ػػؽ
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كالعػ ػػدؿ ,كالشػ ػػرع كالػ ػػديف ,كااللت ػ ػزاـ بالسػ ػػمكؾ القضػ ػػائي القػ ػػكيـ .كممارسػ ػػة قضػ ػػاء المظػ ػػالـ ,كقضػ ػػاء
الحسبة(.)1
سابعاً  :قيادة معاوية ألجيزة األمن في الدولة اإلسالمية
أجيزة األمن في عيد معاوية :
الحاجب :
كػػاف معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف أكؿ مػػف اتخػػذ نظػػاـ الحجابػػة فػػي اإلسػػالـ؛ لكػػي يتجنػػب محػػاكالت
االعتػػداء عميػػو( ,)2فمعاكيػػة كبنػػك أميػػة كػػانكا يعيشػػكف فػػي الشػػاـ قػػريبيف مػػف أعػػدائيـ الػػركـ ,كظيػػر
ليػػـ أعػػداء أخػريف مػػف الخػكارج المغػػاليف فػػي التكفيػػر ككػػانكا متفػرقيف فػػي داخػػؿ الدكلػػة اإلسػػالمية,
فأرل معاكية أنو البد مػف العمػؿ عمػى االسػتقرار فػي داخػؿ الدكلػة اإلسػالمية ,كحمايػة خمفائيػا مػف
القتؿ فتـ اتخاذ نمط مف أنماط الحراسة كاالحتراز ,ككاف الحاجب يقكـ بمعرفة الداخميف عمى أمير
المؤمنيف ,كما ىدفو مف الدخكؿ كىؿ ييسمح لو بالدخكؿ أـ ال(.)3
الحرس :
كاف معاكية بف أبي سفياف أكؿ مف اتخػذ الحػرس فػي الدكلػة اإلسػالمية ,خكفػان مػف الخػكارج الػذيف
كانكا يريدكف قتمو ,فقد أمر بالمقصكرات

()4

في الجكامع ككػاف ال يػدخميا إال ثقاتػو كح ارسػو ,كيبػدك

أف معاكية لـ يكتؼ باتخاذ الحرس ,بؿ اتخذ المقاصػير زيػادة فػي التشػدد كذلػؾ لحمايػة نفسػو مػف
أم اعتداء قد يقع عميو(.)5
الشرطة:
ىي جياز أمف داخمي لمدكلة ,يقػكـ بالمحافظػة عمػى األمػف كالنظػاـ ,كالقػبض عمػى الخػارجيف عػف
النظاـ مف المصكص كالجناة كالمفسػديف ,كتػكفير األمػف لمخميفػة ,كىػي غيػر مسػؤكلة عػف صػد أم
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أسكاؽ ك اجتماعات كغيرىا كال يدخؿ ىذا المكاف سكل االشخاص الثقة مف أتباع الخميفة.
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ىجكـ خارجي عف الدكلة بؿ مسؤكلية عف ديكاف الجنػد()1كىػي لممجتمػع ,ألنيػا تعمػؿ عمػى تحقيػؽ
األمف كاالستقرار ,فيي الجية الكحيدة المسؤكلة عػف حمايػة أركاح النػاس ,كحفػظ حقػكقيـ كأمػكاليـ
مػػف اعتػػداء بعضػػيـ عمػػى بعػض ,كقػػاـ معاكيػػة بتطكيرىػػا فػػي الشػػاـ ,كقػػد عػيف أربعػػة رؤسػػاء عمػى
الشرطة في فترة خالفتو كىـ :قيس بف حمزة اليمذاني ,زمؿ بف عمرك العذرم ,الضحاؾ بف قػيس
الفيرم ,كيزيد بف الحػر العنسػي( ,)2كلقػد تػـ إنشػاء الشػرطة فػي جميػع الكاليػات اإلسػالمية األخػرل
كىػػـ يتبعػػكف الػكالة فيػػـ الػػذيف يختػػاركنيـ كيعينػػكنيـ ككػػاف كجكدىػػا ميػػـ لمدكلػػة كالمجتمػػع ,فالحػػاكـ
لمكاليػػة يعتمػػد عمييػػا فػػي قمػػع المتمػػرديف ,كفػػي القضػػاء عمػػى الثػػكرات ,كاالضػػطرابات ,ككانػػت فػػي
بعض األحياف تساعد ديكاف الجند في حالة عنايتيـ كاشتراكيـ في الغزكات(.)3
جياز المخابرات:
احتاج معاكية أف يككف عمى معرفة مستمرة بما يحدث في الخفاء داخػؿ دكلتػو كخارجيػا ,فقػاـ بإنشػاء
جياز المخابرات كىك جياز يتككف مف أجيزة أمنية داخمية كخارجية كىي شديدة القكة ,ككانػت قػدرتيا
عم ػػى جم ػػع المعمكم ػػات فائق ػػة الس ػػرعة ك الدق ػػة ,فك ػػاف معاكي ػػة "رض ػػي اهلل عن ػػو" يش ػػرؼ عم ػػى جي ػػاز
المخابرات بنفسو ككاف لو جياز سرم خاص مربكط بػو لمراقبػة الػكالة كالرعيػة ,فمػـ يكػف فػي جػزء مػف
أجزاء الدكلة ,كال ناحية مف النكاحي الداخمية مف عامؿ أك أمير جيش إال كعميػو عػيف ال يفارقػو ,بػؿ
كصمت عيكنو حتى في البالط البيزنطي واليك ما يدل:
مخرمــة فقػػد صػػارح معاكيػػة المسػػكر كقػػاؿ لػػو :يػػا مسػػكر مػػا فعػػؿ
أ .قصــة معاويــة مــع المســور بــن ّ
طعنػػؾ عمػػى األئمػػة( ,)4ففيػػو معرفػػة معاكيػػة لمػػا يقػػكؿ كبػػار الشخصػػيات فػػي المجتمػػع اإلسػػالمي

فيو.
ب .قصة األسير المسمم عند البيزنطيين ,الذم لطـ كجيو بيف يدم ممؾ الركـ كقاؿ" :كاسالماه أيف
أنت يا معاكية" ,فكصؿ ذلؾ الخبر إلى معاكية فعمؿ عمى فؾ أسره( ,)5داللة عمى قكة جياز
المخاب ارت التابع لمدكلة اإلسالمية كسرعتو بنقؿ األخبار حتى مف خارج الدكلة .
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ت .وضع بعض أتباع عمي "رضي اهلل عنو" بالكوفة تحت المراقبة :فعندما دخؿ زياد بف أبيو في
طاعة معاكية بسيكلة كامتنع في بداية أمره عمى طاعتو كتحصف ببالد فارس كاستطاع معاكية
إقناع زياد في الدخكؿ في طاعتو ,طمب زياد بف أبيو مف معاكية أف يسمح لو الذىاب إلى
الككفة ,فأذف لو ,فكاف المغيرة يكرمو كيعظمو ,فكتب معاكية إلى المغيرة أف يجعؿ لزياد حرسان
يرافقكنو خالؿ كجكده في الككفة لكجكد معمكمات مف جياز المخابرات أف ىناؾ أشخاص
يريدكف إشعاؿ الفتنة فقاؿ في كتابو  :خذ زيادان كسميماف بف صرد ,كحجر بف عدم ,ك ىش ىبت بف
ربعي ,كابف الككاء ,كعمر بف الحمؽ بالصالة في الجماعة ,فكانكا يحضركف معو في

الصالة( ,)1فقد كاف ىذا إجراء احتياطيان مف معاكية حتى يككف ىؤالء القكـ تحت ناظرم كالي
الككفة باستمرار ,كذلؾ حسمان لمفتنة ألف صمح الحسف كمعاكية يكجد لو معارضكف ,كال يستبعد
التفافيـ حكؿ بعض رجاالت عمي ػ رضي اهلل عنو(.)2
الجيش ( ديوان الجند ) :
كاف لمجيش مياـ يقكـ بيا داخؿ الكاليات اإلسالمية ,كزاد االىتماـ الخمفاء ككالتيـ بو ,كذلؾ
بسبب اتساع الدكلة اإلسالمية بالفتكحات ,كمر بعدة مراحؿ تطكيرية خالؿ فترة الخمفاء الراشديف,
فعندما تكلى معاكية "رضي اهلل عنو" الخالفة حدث بعض الفتكر عند الجند في بداية قيادتو
العسكرية إثر الفتف كالصراعات الداخمية التي مرت ,فتمكف بحسف قيادتو كدىائو فقاـ بمدىـ
بالعطاءات حتى سيطرة عميو كرد زماـ أمكر إلى سمطتو ,كعمؿ عمى إلزاـ الجيش مرة أخرل
بالجندية ,كتأليؼ قمكبيـ اتجاه الخالفة(,)3كقد بمغ عدد كبير مف الجند النظاميف في الجيش مف
الذيف يستفيدكف مف العطاء في خالفتو( ,)4ككاف بالككفة مف أبناء العجـ عشريف ألؼ رجؿ ففرض
ليـ معاكية عطاء ,ككانكا يسمكف الحمراء( ,)5ككاف بالبصرة ألفا رجؿ مف سبي بخارل كميـ
يمتازكف برمي النشاب فقاـ الخميفة معاكية بإلحاقيـ بالخدمة العسكرية كفرض ليـ العطاء ,فبذلؾ
استفاد معاكية بتقكية جيشو بالعجـ الماىريف في القتاؿ ,كضميـ إلى صفو ,كقد كلى كتابة الجند
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في إدارة الخالفة إلى عمرك بف سعيد بف العاص ,كالتي تتحمؿ مياـ اإلدارة العسكرية المحمية في
الدكلة اإلسالمية(.)1
كقاـ بإنشاء ما يس ٌم ىي بالعريؼ؛ كىك رجؿ يككف عريؼ عمى قبيمة منتدب منيا ,كعنده عمـ بأحكاؿ
الجند المكجكديف في عيدتو ,كذلؾ العتماد اإلدارة عمييـ في الشئكف العسكرية كالمالية كبخاصة
في تكزيع العطاء عمى الجند ,فقد كاف الخميفة معاكية يدفع إلى العرفاء العطاء كيقكمكف بتكزيعيا
عمى مستحقييا( ,)2ىذا مع ما يقكمكف بو مف التعرؼ عمى أحكاؿ الجند كأخبارىـ كرفع التقارير
عنيـ لإلدارة العميا( ,)3كما استخدمت الزيادة في العطاء لمقادة كالجند المتجاكبيف كالمنفذيف لألكامر
تشجيعان ,كحثان ليـ عمى المضي قدمان في مياميـ كمناصبيـ العسكرية المسئكليف عنيا ,كما فعؿ
معاكية مع أشراؼ أىؿ الشاـ(.)4
كيمكػػف القػػكؿ أف معاكيػػة أنشػػأ ىػػيكالن إداريػان متكامػػؿ ,حيػػث تكجػػو إلػػى إنشػػاء أجيػزة أمنيػػة تحػػافظ عمػػى
األمػػف الػػداخمي ببنػػاء الشػػرطة الداخميػػة ,كتحػػافظ عمػػى أمنػػو الخػػارجي مػػف األعػػداء بإنشػػاء المخػػابرات
الخاص ػػة ف ػػي جم ػػع المعمكم ػػات بتحرك ػػات أعدائ ػػو ,فك ػػاف يخط ػػط لتقكي ػػة الدكل ػػة اإلس ػػالمية م ػػف جمي ػػع
النكاحي السياسية منيػا تكحيػد الكممػة السياسػية ,كمػف الناحيػة اإلداريػة بإنشػاء مكاتػب الػدكاكيف لمتابعػة
سػير الدكلػة كمػا يجػب ,كمػػف الناحيػة العسػكرية بإنشػاء جػيش قػػكم البنيػة متػرابط العقيػدة ,كمػف الناحيػػة
األمنية بإنشاء أمف استخباراتي قكم مف أجيزة عدة منيا الشرطة كالمخػابرات .كىػذا كمػو يظيػر العقميػة
القكية التػي كػاف يتصػؼ بيػا معاكيػة .ككػاف البػد مػف الصػؼ الفمسػطيني أف يعمػؿ عمػى بنػاء منظكمػة
فمسػػطينية متكاممػػة مػػف أجي ػزة كأركػػاف يعتمػػد عمييػػا الق ػرار الفمسػػطيني عػػف طري ػؽ بنػػاء منظكمػػة أمنيػػة
كعسكرية تساعد في مكاجية الكياف اإلسرائيمي.
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مقدمة:
انبيا ,كتنكعت
لـ يعرؼ العالـ المعاصر قضيةن طاؿ ي
أمد حميا كالقضية الفمسطينية ,فقد تشعبت جك ي
التدخالت فييا ,كامتألت خزائف المحافؿ الدكلية بق ار ارت كمذكرات كتكصيات حكليا.
مضاعفاتييا ك
ي
كقد أثر تأثي انر كبي انر عمى القرار السياسي الفمسطيني ,الذم يمثؿ بحد ذاتو مجمكعة مف التفاعالت

المؤسسية كالسمككية المرتبطة بعممية صنع القرار السياسي الفمسطيني ,كالتي تعكس في داخميا
مختمؼ عناصر الكاقع االجتماعي كمظاىره كمحدداتو ,كيجب أال يككف القرار السياسي منفصالن عف

كعائو االجتماعي(.)1

فالصؼ الفمسطيني الداخمي يتككف مف مككنات أساسية ,منيا الفصائؿ الفمسطينية الكطنية
كاإلسالمية ,إضافة إلى بقية أفراد الشعب غير المنتميف لمفصائؿ كالمنظمات ,فمف تمؾ المككنات
يتككف القرار الفمسطيني ,أم البناء األساسي لمقرار الفمسطيني ,كيالحظ أف الحركات الكطنية قامت
باالستفراد بالقرار الفمسطيني ككنيا الكحيدة الظاىرة في الساحة الفمسطينية السياسية ,حيث كانت
تنادم بمبادئيا الكطنية ,كتريد تطبيؽ النظاـ السياسي الفمسطيني عميو ,تاركة المككنات األخرل مف
التككيف الفمسطيني ,فأىدل ذلؾ إلى ظيكر الحركات الكطنية اإلسالمية.
كقد قاـ االحتالؿ بالسيطرة الكاممة عمى القرار الفمسطيني ,كالتحكـ بالق اررات الفمسطينية بطريقة غير
مباشرة ,حيث مارس االحتالؿ الضغط عمى بعض السياسييف لتمبية مطالبو باالبتزاز أك المساكمة
مقابؿ مصالح شخصية أك تنظيمية ,فأرادت الحركات الكطنية اإلسالمية أف تحظى بتأييد الشارع
قرر السياسي ليمثؿ الكؿ الفمسطيني ,كتحاكؿ تحرير
الفمسطيني عمى األرض ,كلتشارؾ في تشكيؿ ال ا
القرار مف سيطرة االحتالؿ كمعاكنيو عميو.
مف ىنا نشأت حركة حماس كحركة الجياد اإلسالمي في الساحة الفمسطينية ,كقد كاف لحركة حماس
الدافعية لمدخكؿ في تشكيؿ القرار السياسي الفمسطيني ,عبر انتخابات قانكنية ,كتمكنت مف الفكز في
االنتخابات التشريعية ,لتككف أحد صانعي القرار الفمسطيني ,ككاف ليا التأثير في القرار السياسي
الفمسطيني ,كقد أغاظ ذلؾ االحتالؿ ,كرفض المسيطركف عمى القرار السياسي كخاصة في حركة فتح
السماح لإلسالمييف لممشاركة في تككيف الق اررات الفمسطينية.
ى

1

د .أحمد ناصكرم جامعة دمشؽ ,مجمة دمشق لمعموم السياسية  ,مقاؿ  ,المجمد  , 21العدد االكؿ 2335 ,ـ.

63

فحدث بعض التدخالت كالضغكط الخارجية أىدت إلى التأثير عمى عممية صناعة القرار الكطني
الفمسطيني ,كالتأثير عمى آليات انتخاب أك تعييف القيادة السياسية ,المسؤكلة عف إصدار الق اررات
السياسية ,كذلؾ لخصكصية القضية الفمسطينية بأبعادىا القكمية كاإلسالمية ,كبسبب مكقعيا
الجغرافي ,كالعكز المالي لممؤيديف ليـ في الصؼ الفمسطيني الداخمي ,كزاد ىذا التدخؿ كالتأثير
الخارجي في ظؿ سمطة حكـ ذاتي دكف سيادة كاممة ,ليشمؿ حتى الدكؿ األجنبية المانحة ,كدكلة
االحتالؿ اإلسرائيمي في التدخؿ بالشؤكف الداخمية لمقضية الفمسطينية ,كصناعة بعض القيادة السياسية
التي تعمؿ عمى تنفيذ سياساتيا في الداخؿ الفمسطيني.
كسيتـ تناكؿ أربعة مباحث في ىذا الفصؿ ستصؼ لنا الصؼ الفمسطيني الداخمي بمككناتو,
كالمؤثرات الداخمية كالخارجية عميو مف خالؿ  :الحركات الكطنية ,كالحركات الكطنية اإلسالمية,
كنشأة السمطة الكطنية ,كالمؤثرات الداخمية كالخارجية عمى القرار الفمسطيني .
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المبحث األول :
الحركات الوطنية
قدـ
ظيرت الحركات الكطنية الفمسطينية بعدما كقعت فمسطيف تحت االنتداب البريطاني الذم ٌ
األراضي الفمسطينية ىدية لالحتالؿ الصييكني ,كفؽ كعد ( بمفكر) الذم يعطي االحتالؿ الصييكني
األرضي الفمسطينية ,كقدتـ تنفيذ كعد( بمفكر) في نكبة فمسطيف عاـ
الحؽ في إقامة دكلة عمى ا
1948ـ ,كفي تمؾ الفترة عمؽ الفمسطينيكف آماليـ بتحرير فمسطيف عمى يد األنظمة العربية ,كخاصة
مصر بزعامة (جماؿ عبد الناصر) ,ككاف الشعار البراؽ ليذه المرحمة ىك الكحدة العربية طريؽ
لتحرير فمسطيف .كقد تـ تغييب دكر القيادة الكطنية الفمسطينية بزعامة الحاج أميف الحسيني ,في
ضمت الضفة الغربية لألردف ,ككضع قطاع غزة تحت السيادة المصرية ,فشعر
الكقت الذم ي
الفمسطينيكف بعدـ جدية األنظمة العربية في عممية تحرير أراضييـ ,فدفعيـ ذلؾ إلى إنشاء منظمات
فدائية كطنية كاف أبرزىا حركة فتح ,كما أف األنظمة اضطرت لفتح المجاؿ لمفمسطينييف لمتعبير عف
ىكيتيـ ضمف أطر يمكف ضبطيا كمتابعتيا ,فكاف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية سنة1964ـ
بدعـ مصرم .كتـ اعتماد منظمة التحرير لتتحدث باسـ الشعب الفمسطيني مف قبؿ األنظمة العربية
كالدكلية ,كفي تمؾ الفترة لـ يكف ىناؾ كياف يتحدث باسـ الفمسطينييف في المحافؿ الدكلية ,كقامت
المنظمة بقيادة الثكرة دفاعان عف الحقكؽ الكطنية التي تبنتيا ,ككانت ىناؾ حركات كطنية أخرل نادت
بالثكرة الكطنية ,كحممت مبادئ عممانية كاشتراكية( ,)1ككاف أىميا عمى النحك التالي :
المطمب األول  :حركة التحرير الوطني الفمسطيني " فتح "
أوالً  :نشأة حركة فتح
تشير الدالئؿ إلى أف حركة فتح نشأت في بداية ميدىا في أحضاف جماعة اإلخكاف المسمميف,
كخصكصان أفرادىا مف أبناء قطاع غزة .كيذكر (عبداهلل أبكعزة) أحد قيادات اإلخكاف المسمميف ,أف
(خميؿ الكزير أبا جياد) طمب مف زعيـ اإلخكاف في قطاع غزة (ىاني بسيسك) إنشاء تنظيـ ال يحمؿ
لكنان إسالميان في المظير ,كانما يركز عمى تحرير فمسطيف مف خالؿ كفاح مسمح ,كقد نكه (خميؿ
الكزير) في مذكراتو أف ىذا التنظيـ سيفتح بابان بيف الجميكر كاإلخكاف المسمميف ,ألف اإلخكاف

1

صالح  ,محسف محمد  :فمسطين سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ,ط , 1ككااللمبكر ماليزيا 2332 ,ـ  ,ص. 178
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ألف الجماعة تعتمد عمى
محاربكف مف (جماؿ عبد الناصر) ,فكاف رد الجماعة بالرفض ليذا الطمب ,ى
التربية اإلسالمية أكالن سعيان لمحفاظ عمى الجماعة في أجكاء مالحقة (جماؿ عبد الناصر) ليا .غير
أف الطرفيف اتخذا خط االنفصاؿ كالتمايز عف بعضيما منذ1963ـ .كاتخذت حركة فتح لنفسيا خطان
كطنيان عممانيان ميزىا عف جميع األطراؼ كاأليديكلكجيات المكجكدة عمى الساحة الفمسطينية(.)1
فمف الناحية التاريخية يظير لنا أف فكرة حركة فتح نشأت مع (خميؿ الكزير) ,ككسط رابطة طمبة
فمسطيف الدارسيف في مصر سنة 1956ـ ,فبعدما أنيكا دراساتيـ عممكا عمى إنشاء نكاة لحركة فتح,
ككاف أكؿ تشكيؿ مجمكعة ليـ في الككيت في أكتكبر 1957ـ ,ككاف أكائؿ مؤسسييا (خميؿ الكزير
كياسر عرفات كيكسؼ عميرة كسميماف حمد كعادؿ عبد الكريـ) ,كقامكا بإصدار مجمة تيعرؼ باسـ
"فمسطيننا" في لبناف عاـ 1959ـ ,فكانت كسيمة لنشر أفكار الحركة ,كلمتكاصؿ بيف البمداف ,كيشير
(صالح خمؼ أبك إياد) إلى أف اسـ الحركة "فتح" ,كالبرنامج السياسي ليا تمت المكافقة عميو في
عاـ1958ـ .كانضـ أكثر مف"  "35مجمكعة أك منظمة فمسطينية في الككيت ,تكحدت معظميا في
حركة فتح عاـ 1961ـ(.)2
كأعمنت أف اليكـ األكؿ في يكـ 1965/1/1ميك يكـ تأسيسيا ,الذم نفذ فييا فدائيكىا أكؿ عممية
عسكرية ضد االحتالؿ الصييكني ,كىك اليكـ الذم ُّ
يعد تاريخان النطالؽ الثكرة الفمسطينية المسمحة
المعاصرة(.)3
ثانياً  :الرؤية الفكرية والسياسية لحركة فتح
مبادئيا كأىدافيا
قامت حركة فتح في مؤتمرىا الثاني عاـ 1968ـ بكضع كثيقة خاصة بيا ,تجمؿ
ى
كأساليبيا التي سيتـ التعامؿ كفقيا في داخؿ الحركة ,كقد تـ إجراء بعض التعديالت في المؤتمر

1
2

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

مؤسسة صيـ لمدعاية كالنشر  ,الككيت  ,بال تاريخ ( ,ص ص .alma3raka.nei. )68 – 59

3

البرغكثي  ,اياد  :العممانية السياسية والمسألة الدينية في فمسطين  ,دراسة عممية مف مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ االنساف  ,فمسطيف ,

بمكبؿ لمدعاية ك االعالف2312ـ  ,ص. 31خمؼ  ,صالح  :كتاب فمسطيني بال ىوية  ,ص. 81
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الثالث عاـ1971ـ  ,كالمؤتمر الرابع عاـ1983ـ  ,غير أف ىدفيا الرئيس تركز عمى تحرير
فمسطيف(.)1
كىنا نجد أف حركة فتح رفضت أف يككف ليا أيديكلكجية أك عقيدة سياسية محددة ,كفتحت المجاؿ
أماـ مختمؼ األفراد مف كؿ األطياؼ الفكرية كالسياسية (إسالمية  ,قكمية  ,كطنية  ,يسارية )...
لالنضماـ إلييا كليؤالء أف يحتفظكا بفكرىـ ,كلكف عمييـ ترؾ انتماءاتيـ التنظيمية كالحزبية السابقة.
أم أف فتح أرادت أف تككف إطا انر جبيكيان يستكعب تناقضات المجتمع الفمسطيني ,كيكجيو نحك
الحرب مع العدك الصييكني(.)2
ثالثاً  :موقف حركة فتح من منظمة التحرير الفمسطينية واتفاق أوسمو
عمى الرغـ مف تشكيؿ كياف فمسطيني كمؼ بمتابعة الشؤكف الفمسطينية بأيد فمسطينية ,كالذم تمثٌؿ
بإنشاء منظمة التحرير الفمسطينية عاـ 1964ـ ,برئاسة (أحمد الشقيرم) ,كبدعـ مباشر مف (جماؿ
عبد الناصر) ,حتى ال تذىب زماـ القضية الفمسطينية مف سيطرتو( ,)3كلقد حدثت مفاكضات في
الحركات الفدائية المقاكمة ,كأبرزىا حركة فتح ,لبياف طبيعة منظمة التحرير ,حيث كانت فتح تنظر
إلييا بعيف الشؾ كالريبة لطبيعة القائميف عمى المنظمة كالراعيف ليا ,كلطبيعة تركيبتيا كحقيقة
أىدافيا .كلكنيا كانت ال ترل مانعان مف االستفادة منيا لتظير ككاجية جديدة ألنشطتيا .كقد كافقت
فتح عمى دخكؿ منظمة التحرير بقصد تثكيرىا ,كتمكنت في المجمس الكطني الرابع في يكليك عاـ
1968ـ مف فرض شركطيا بتغيير الميثاؽ القكمي الفمسطيني ,كالذم يعد دستكر منظمة التحرير إلى

1

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

سنكات مف التخطيط كالتنفيذ أسيـ فييا نخبة مف رجاؿ الفكر كالعمـ ,كتحقؽ بذلؾ ما كاف ينبغي أف يككف مف كجكد مرجع شامؿ يقدـ فمسطيف
تاريخا كأرضا كشعبا كقضية كجيادا كعمؿ رائد ,ألنو أكؿ م كسكعة تختص بقطر عربي ,فتقدـ كؿ ما ييـ القارئ معرفتو عف فمسطيف ,ماضيا
يسيؿ
مبكبة كفؽ ترتيب ىجائي دقيؽ ٌ
كحاضرا ,في منيج تأليؼ حديث كأسمكب متميز ,يعتمد عرض المعارض كالحقائؽ مركزة ,مكثفةٌ ,
لمقارئ المراجعة فيو ,كالكصكؿ إلى بغيتو كالحصكؿ عمى مراده بأقرب سبيؿ كأي سره ,أسيـ في مادتو أكثر مف مائتيف كثالثيف باحثا مف خيرة
مفكرم الكطف العربي في مختمؼ أقطارهwww.palestinapedia.net .

2

.انظر :نزيو  ,أبك نضاؿ  :تاريخية االزمة في فتح من التأسيس إلى االنتفاضة ,بدكف ناشر 1984 ,ـ ( ,ص ص . ) 23 – 17صالح

 :فمسطين  ,ص224
3

صالح  ,محسف محمد  :الحقائق األربعون في القضية الفمسطينية  ,المركز الفمسطيني لإلعالـ  ,تقديـ د .محمد عمارة  ,تشريف الثاني /

نكفمبر 2333ـ  ,ص. 6
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الميثاؽ الكطني الفمسطيني ,حيث اتخذت طابعان أكثر كطنية كثكرية ,كفي فبراير عاـ 1969ـ
سيطرت حركة فتح عمى قيادة منظمة التحرير ,كأصبح (ياسر عرفات) رئيسان ليا(.)1
كقد تعرضت حركة فتح لمعديد مف األزمات كاالختالفات الداخمية دامت نحك أربعيف عامان ,كلكف لـ
يؤثر ذلؾ عمى سيطرتيا عمى منظمة التحرير الفمسطينية ,حيث بقيت حركة فتح مف أكثر الحركات
ظيك انر عمى الساحة النضالية ,ككف منظمة التحرير قائمة بدعميا ماليان ,كتكاصؿ الدعـ مف السمطة
الكطنية المنبثقة مف أكسمك عاـ 1993ـ ,كلـ يينازعيا عمى الجماىير سكل حركة حماس التي ظيرت

في عاـ 1987ـ ,كحدث تنافس بينيما عمى الجامعات كالنقابات كالبمديات ,كفي انتخابات المجمس
التشريعي لمحكـ الذاتي في عاـ 1996ـ ,قامت حماس بمقاطعتيا ,ففازت حركة فتح كسيطرت عمى
المجمس التشريعي ,كقامت بتطبيؽ الحكـ الذاتي كفؽ مبادئيا كسياساتيا التي تحمميا .كقد مثمت
المفاكضات السرية التي أدت إلى تكقيع اتفاؽ أكسمك عاـ 1993ـ أزمة جديدة لفتح ,كتـ االتفاؽ عمى
أكسمك مف قبؿ بعض المتنفذيف مف قيادات فتح كمنظمة التحرير ,كلقيت االتفاقات كتشكيؿ سمطة
الحكـ الذاتي الفمسطيني معارضة شديدة مف العديد مف قيادات فتح .أدل ذلؾ لتعرض حركة فتح
ألزمة التعامؿ مع إف ارزات أكسمك كانعكاساتيا ,فضال عف ظيكر الكثير مف المعارضة كالرفض داخؿ
صفكفيا ,فقد انحسرت شعبيتيا الجماىيرية خصكصان في خارج فمسطيف ,كبالذات في مخيمات
الالجئيف الفمسطينييف(.)2
المطمب الثاني :الجبية الشعبية لتحرير فمسطين
أوالً  :نشأة الجبية الشعبية
تعد الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف امتدادان لمفرع الفمسطيني لحركة القكميف العرب التي نشأت في
مطمع الخمسينيات في بيركت ,ككاف مف أبرز مؤسسييا (جكرج حبش) مسيحي مف األرثكذكس,
كالذم أصبح األميف العاـ لمجبية منذ إنشائيا عاـ 1967ـ حتى إبريؿ 2333ـ ,ثـ قدـ استقالتو
كتكلى (أبك عمى مصطفي) ىذا المنصب( .)3ككاف فرع فمسطيف في حركة القكمييف العرب قد يشكؿ
كمارس
في مايك عاـ1964ـ باسـ الجبية القكمية لتحرير فمسطيف كجناحيا العسكرم شباب الثأر,
ى
1
2
3

صالح  ,خمؼ  :كتاب فمسطيني بال ىوية  ,ص. 83
نزيو أبك نضاؿ  :تاريخية األزمة في فتح من التأسيس إلى االنتفاضة  ,قدمس التكزيع  ,دمشؽ 2311,ـ  (,ص ص . ) 63 – 39
الموسوعة الفمسطينية  ,تشكيؿ التنظيمي لمجبية الشعبية  ,ج , 2ص. 15
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جناحيا العسكرم العمؿ الفدائي ,كقدـ أكؿ الشيداء عاـ1964ـ( ,)1كتـ اتخاذ قرار داخؿ الجبية
بالعمؿ داخؿ إطار منظمة التحرير الفمسطينية كبرعايتيا ,لكي يتـ إحداث انعطاؼ جذرم في بنيتيا,
كأصبح ىناؾ فرع فمسطيني كقيادة فمسطينية ميمتيا العمؿ الفمسطيني ,كالتييئة لمكفاح المسمح في
الساحة الفمسطينية ,كاعداد كتدريبيـ(.)2
كتـ التكافؽ عمى ق ارريف رئيسيف في مؤتمر حركة القكمييف العرب عاـ 1966ـ كاف أكليما إلحاؽ
العناصر الفمسطينية في حركة القكمييف العرب بمجمكعة تسمى إقميـ فمسطيف ,كالمكافقة عمى الكفاح
صدكر البياف
المس مح ,كالقرار الثاني تبني االشتراكية العممية طريقة عمؿ لحركة القكمييف العرب .كتـ ي

السياسي األكؿ لمجبية الشعبية في11ديسمبر 1967ـ ,كالذم اتخذ طابعان يساريان ,فبدأت الجبية
الشعبية تنافس حركة فتح ,كلكف سرعاف ما عصؼ بيا انشقاقاف كبيراف أضعفا قدرتيا عمى العمؿ

الثكرم كاستقطاب الشارع الفمسطيني .ككاف االنشقاؽ األكؿ ىك انسحاب عناصر جبية التحرير
الفمسطينية بزعامة (أحمد جبريؿ) الذم شكؿ الجبية الشعبية القيادة العامة الحقان ,كاالنشقاؽ الثاني
الذم قاده (نايؼ حكاتمة)الذم شكؿ الجبية الديمكقراطية الشعبية لتحرير فمسطيف(.)3
ثانياً  :الرؤية الفكرية والسياسية لمجبية الشعبية
ابتدأت الجبية الشعبية قكمية التكجو عمى اعتبار أنيا امتداد لحركة القكمييف العرب ,الذم تبنى
االشتراكية العممية طريقة عمؿ لمحركة ,لكنيا سرعاف ما ذىبت باتجاه النيج اليسارم الماركسي,
كعبرت عف نفسيا أنيا جزء مف حركة التحرر الكطني ,كاعتبرت إسرائيؿ جسمان غريبان زرعتو
االمبريالية العالمية في المنطقة لمكقكؼ أماـ حركة التحرر العربية ,ككتنظيـ ماركسي آمنت الجبية
الشعبية بأف تناقضيا ليس فقط مع االحتالؿ ,كلكف أيضان مع ما أسمتو بالقكل الرجعية العربية التي
تيعد جزءان مف المعسكر الغربي االمبريالي .كما آمنت بأف الكطف العربي ىك بعد طبيعي لمثكرة
الفمسطينية ,بعكس فتح التي رفعت شعار عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمبمداف العربية(.)4

1
2

تيـ  ,فكزم  :القوى السياسية الفمسطينية في المدخل إلى القضية الفمسطينية  ,ص ,358ك المكسكعة الفمسطينية  ,ج, 2ص. 18

باركت  ,محمد جماؿ  :حركة القوميين العرب  ,ط , 1دمشؽ  ,المركز العربي لمدراسات االستراتيجية 1997 ,ـ  ,ممخص آيار  2337ـ ,

ص. 36

3

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

الفمسطينية  ,ج, 2ص. 18

4

البرغكثي  ,اياد  :العممانية السياسية والمسألة الدينية في فمسطين  ,دراسة عممية مف مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ االنساف  ,فمسطيف ,

بمكبؿ لمدعاية ك االعالف2312ـ  ,ص. 67
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فقامت الجبية الشعبية بإنشاء نظاـ داخمي ليا ييبنى عمى مبادئ أساسية كىي  :المركزية

الديمكقراطية ,كالقيادة الجماعية ,ككحدة الحزب ,كالنقد الذاتي ,كجماىيرية الحزب كالثكرة ,كأف كؿ
عضك سياسي في الجبية ىك مقاتؿ ككؿ مقاتؿ عضك سياسي(.)1
ثالثاً  :موقف الجبية الشعبية من منظمة التحرير الفمسطينية واتفاق أوسمو
نظرت الجبية الشعبية نظرة سمبية لمنظمة التحرير الفمسطينية؛ ألنيا ال تممؾ عناصر البناء الثكرم
السميـ مف كجية نظرىا ,كعندما ترؾ(أحمد الشقيرم) العمؿ في قيادة منظمة التحرير ,غيرت الجبية
مف نظرتيا كشاركت في المنظمة بعشرة أعضاء في المجمس الكطني ,كسعت لمنافسة حركة فتح
عمى قيادة المنظمة ,ثـ عمقت عضكيتيا في المجنة التنفيذية عاـ 1973ـ؛ ألنيا لـ تكف راضية عمى
البرنامج المرحمي ,كعادت لممشاركة في قيادة المنظمة سنة 1979ـ ,ثـ ما لبثت أف قاطعت الدكرة
 17لممجمس الكطني منادية بضركرة تحقيؽ كفاؽ كطني قبؿ عقده ,كفيعاـ1993ـ قامت بتعميؽ
مشاركتيا في المجنة التنفيذية إثر اتفاؽ أكسمك ,الذم حدث بيف منظمة التحرير كالكياف الصييكني,
كنتج عنو إنشاء حكـ ذاتي لمدكلة الفمسطينية(.)2
كتسارعت التفاعالت كالمكاقؼ السياسية المتبادلة عمى الساحة الفمسطينية ,فالجبيتاف الشعبية
كالديمقراطية دعتا إلى إضراب شامؿ في الكطف كالشتات يكـ االتفاؽ( .)3كقدمت الجبية الشعبية
انسحابيا مف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ,كأصدرت القيادة فييا بياف ييبيف أف (ياسر عرفات)

أقدـ عمى تعيد يمزمو بكقؼ العمؿ المسمح ,كمكاجية كؿ مف يكاصؿ التصدم لالحتالؿ ,بما في ذلؾ

كقؼ االنتفاضة الشعبية كالتخمي عف قضية الالجئيف(.)4
كلكنيا تقاربت كجية نظرىا مع قيادة السمطة بعد أف قامت بالمشاركة في جمسات المجمس الكطني
الفمسطيني الذم انعقد في غزة سنة 1996ـ ,كالذم كاف ييدؼ لتغيير الميثاؽ الكطني الفمسطيني
بطمب مف الكياف الصييكني ,كبدأ ىذا التقارب منذ النصؼ الثاني لعاـ 1996ـ ,حيث انسحبت مف
تحالؼ الفصائؿ العشر المعارضة التفاؽ أكسمك ,كأصبحت الجبية الشعبية تمثؿ دكر الشريؾ
1
2
3
4

الموسوعة الفمسطينية  ,ج( , 2ص ص . ) 17 – 15
انظر :الحكارني  ,فيصؿ  :النقاط العشر  ,مكقؼ الجبية الشعبية منو  ( ,ص ص . ) 223 – 183
حكاتمة  ,نايؼ :أوسمو و السالم اآلخر المتوازن ,األىالي لمطباعة كالنشر  ,بيركت 1998 ,ـ  ,ص.97

الشريؼ  ,ماىر  :دراسة في الفكر السياسي الفمسطيني  ,مركز األبحاث كالدراسات االشتراكية في العالـ العربي  ,نيقكسيا 1995 ,ـ ,

ص.434
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المنافس لفتح في المنظمة ,كعندما عجزت عف المنافسة تحكلت إلى دكر الشريؾ غير المتكافؽ,
كلكف قيادة فتح تمكنت مف جرىا إلى أف تككف أكثر طكاعية ,كمؤيدة لحركة فتح في الكثير مف
الق اررات داخؿ المنظمة كما كأنيا جزء مف تككيف حركة فتح ,كعممت عمى مراعاة شركط االتفاقيات
السرية بيف الحركتيف(.)1
لكف الجبية الشعبية التي رفضت اتفاقية أكسمك بيف منظمة التحرير كاسرائيؿ ,تحفظت عمى إنشاء
السمطة الفمسطينية التي تشكمت في العاـ 1994ـ عمى إًثر تمؾ االتفاقية ,كلـ تشارؾ في انتخابات
المجمس التشريعي األكؿ التي جرت في العاـ 1995ـ ,كالتي انبثؽ عنيا البرلماف الفمسطيني األكؿ
الذم أقر القانكف األساسي لمسمطة ,كالذم ىك بمثابة الدستكر الفمسطيني(.)2
المطمب الثالث  :الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطين
أوالً  :نشأة الجبية الديموقراطية
مثؿ ىذا التنظيـ االنشقاؽ لمعناصر األكثر اليسارية في المعسكر اليسارم الفمسطيني ,كالذم كانت
تمثمو الجبية الشعبية ,كقد اعتبر مؤسسك الجبية الديمكقراطية أف الجبية الشعبية مف المعسكر
اليميني ,كقاـ مؤسس الجبية الديمكقراطية (نايؼ حكاتمة)()3بكضع برنامج لمجبية الشعبية يحمؿ
كجية يسارية كاضحة ,ككاف ذلؾ في أثناء مؤتمر الجبية الشعبية الذم يعقد في عاـ 1968ـ ,كتبنى
النيج اليسارم الصحيح الكاضح كما يعتقد ,كانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية جديدة لمشعبية سيطر عمييا

(نايؼ حكاتمة) كأتباعو ,كذلؾ في أثناء مككث(جكرج حبش) في السجف في سكريا ,لكف أتباع (جكرج
حبش)قامكا باستخداـ القكة إلجبار أتباع حكاتمو عمى التخمي عف النتيجة ,كقبكؿ قيادة جديدة غالبتيا
مف أتباع جكرج حبش اليميني .كزاد الخالؼ بيف الطرفيف لعدة أشير مما أدل إلى انشقاؽ العناصر
األكثر يسارية بقيادة (نايؼ حكاتمة) ,كبرفقتو (عبد الكريـ حمد كقيس السامرائي) ,كأعمنت الجبية
الديمقراطية الشعبية لتحرير فمسطيف عف نفسيا ,ككاف ذلؾ في 22فبراير مف عاـ1969ـ ,فحاكلت
1

صالح  :فمسطين سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية  ,ص.232

2

البرغكثي  ,اياد  :العممانية السياسية والمسألة الدينية في فمسطين  ,دراسة عممية مف مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ االنساف  ,فمسطيف ,

بمكبؿ لمدعاية ك االعالف 2312 ,ـ  ,ص. 69

3نايف حواتمةمف عائمة نصرانية إنجيمية ,أردني الجنسية مف مكاليد السمط 1935ـ سٌاسً فلسطٌنً ٌشغل منصب األمٌن
العام للجبهة الدٌمقراطٌة لتحرٌر فلسطٌن التً أسسها سنة  1969.وواحد من ابرز قادة الرعٌل األول فً الثورة
الفلسطٌنٌة المعاصرة ,وفً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة من المناهضٌن التفاقٌة أوسلو (كيكيبيديا ) /ar.wikipedia.org,
2316/13/8,ـ  ,الساعة  11:18صباحان
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الجبية الشعبية تصفيتيا ,لكف حركة فتح قامت بحمايتيا ,كقد فرضت عمييا حذؼ كممة الشعبية مف
اسميا ,ككاف ذلؾ سنة 1975ـ(.)1
ثانياً  :الرؤية الفكرية والسياسية لمجبية الديموقراطية
نيجت الجبية الديمكقراطية نيج الجبية الشعبية ,غير أنيا كانت أكثر تطرفان في تبني الماركسية
المينينية ,كال يشكؿ الديف قضية حيكية عندما يتعمؽ بالجانب التنظيمي في الجبية الديمكقراطية,
فالخمفية الدينية ليست عامالن في تقرير عالقة الشخص بالجبية التي ضمت في بعض المكاقع القيادية
أمثاؿ أمينيا العاـ (نايؼ حكاتمة) فيك مف أسرة مسيحية ,كيبف النظاـ الداخمي لمجبية أنيا حركة
يسارية تسترشد باالشتراكية العممية كمنيج لتحرير الكاقع االجتماعي ,كدليؿ لمعمؿ لدييا في
التنظيـ(.)2
لذلؾ فإف أعضاء الجبية يعتبركف أنفسيـ دعاة الدكلة الديمقراطية ,كيركف أف العممانية ىي التي تفيد
المجتمع الفمسطيني بكؿ شرائحو كطبقاتو ,كفصؿ الديف عف السياسة ال يعني فصمو عف المجتمع,
كانما يخدـ في إطار عالقات مجتمعية ,بمعنى اإليماف بحرية المعتقد ,كعادة ما تميؿ الجبية إلى
عدـ التطرؽ لمديف كلممسائؿ الدينية ,ككف الديف ليس جزءان مف فكرىا اليسارم(.)3
كقد تعرضت الجبية الديمكقراطية لالنشقاؽ عندما خرج عنيا ياسر عبد ربو ,كىك أحد القيادييف
البارزيف ,كاتبعو مؤيدكه في الديمكقراطية بالخارج في أذار 1993ـ ,كالمؤتمر األكؿ لحركة فدا في
سبتمبر 1991ـ ,كحظي بدعـ كتأييد (ياسر عرفات) رئيس منظمة التحرير كحركة فتح ,كأصبح
تنظيمو يحمؿ اسـ فدا ,ككاف ذلؾ بعد اتفاؽ أكسمك ,كأصبح مقربان مف السمطة الفمسطينية كحركة فتح
عمى كجو الخصكص(.)4
ثالثاً  :موقف الجبية الديموقراطية من منظمة التحرير الفمسطينية واتفاق أوسمو
دخمت الجبية الديمكقراطية في منظمة التحرير ,كبسبب حجميا المحدكد كاف ترتيبيا الثالث مف بيف
الفصائؿ المشاركيف ,جاءت بعد حركة فتح كالشعبية ,كلـ تستطع أف تفرض سيطرتيا عمى المنظمة,
1
2
3

الموسوعة الفمسطينية  ,انظر الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف  ,ج , 2ص.12

الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطين النظام الداخمي  ,المؤتمر السادس في تمكز 2333ـ  ,ص. 2

البرغكثي  :العممانية السياسية والمسألة الدينية في فمسطين  ,ص.92

4

صالح :فمسطين سمسمة منيجية في القضية الفمسطينية  ,ص.235
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كلكنيا أسيمت في تحريؾ المبادرة السياسية الفمسطينية ,إذ دعت إلى برنامج مرحمي لتحرير فمسطيف
عاـ 1973ـ ,كتبنتو المنظمة أساسان ليا لمسير عميو ,فيما عرؼ ببرنامج النقاط العشر في المجمس
الكطني لدكرة الػ ػ.)1(12
كقد شاركت الجبية في أكؿ مجمس كطني لممنظمة عقد بعد تأسيسيا في 1969ـ ,كظمت عمى
عضكيتيا في المنظمة ,كعممت عمى المحافظة عمى عالقاتيا مع حركة فتح ,لكنيا رفضت المشاركة
في المجمس الكطني السابع عشر الذم يعقد في عماف عاـ 1984ـ ,بسبب كجكد تفاعالت في
الساحة الفمسطينية ,كبتداعيات بالخركج الفدائي الفمسطيني مف لبناف ,كانشقاؽ (أبك مكسى) كطرد

(ياسر عرفات) مف سكريا ,كمحاكلة التخمص مف أىنصاره في شماؿ لبناف ,ثـ ذىاب (عرفات) إلى
مصر التي قاطعيا العرب بسبب مكافقتيا عمى اتفاؽ (كامب ديفيد) كمراعاتو لتطبيقو .كفي المجمس
ال ػ 19قبمت الجبية الديمكقراطية إعالف الدكلة الفمسطينية ,كأيدت تطبيؽ قرار ( ,)242كاعترضت
عمى مؤتمر (مدريد) ,كقامت بتعميؽ عضكيتيا في المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسبب اتفاؽ
(أكسمك) عاـ 1993ـ .كقامت بالمشاركة في تحالؼ الفصائؿ العشر ,لكنيا خالفت الكثير مف
سياسات التحالؼ الذم يضـ حركة حماس ,كلـ تيتابع مشاركتيا ,فقامت باالنفصاؿ عف التحالؼ في
عاـ 1996ـ ,لعدـ التكافؽ رغبة قيادتيا اليسارية ,كانحصارىا عف الساحة الجماىيرية(.)2

1
2

الموسوعة الفمسطينية  ,ج( , 2ص ص . ) 13 – 12

الموسوعة الفمسطينية  ,ج ( , 1ص ص  . ) 543 – 539صالح  :فمسطين سمسمة منيجية في القضية الفمسطينية  ,ص.235
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المبحث الثاني :
الحركات الوطنية اإلسالمية
بدأ الكفاح الفمسطيني يأخذ طابعان مختمفان منذ عاـ1965ـ عما كاف عميو في الفترات السابقة .كقد
كانت منظمة التحرير الفمسطينية المتمثمة بحركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح ,كبعض التنظيمات
األخرل تمؾ الفترة متزعمة العمؿ الفمسطيني ,كبقيت المنظمة رائدة العمؿ الفمسطيني الكطني ,في كؿ
المجاالت العسكرية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية ,بال منافس ,كحتى بدايات االنتفاضة األكلى
عاـ1987ـ.كلكف مع بداية العاـ 1988ـ بدأت قكل سياسية جديدة ,حممت الفكر اإلسالمي بالظيكر
عمى الساحة الفمسطينية ,فحممت ىذه الحركات تنظيمات مقاكمة ليا أذرع سياسية كعسكرية ,تسير
بمنيج يتكافؽ مع الشريعة اإلسالمية(.)1
كنرل أف تمؾ الحركات كانت تنظر إلى القضية الفمسطينية ,أنيا أرض كقؼ إسالمي ,كعمى أجياؿ
المسمميف الدفاع عنيا إلى يكـ الديف ,كال يحؽ ألحد التفريط فييا أك بأم جزء منيا ,كأف الحؿ ىك
مكاجية االحتالؿ الصييكني بالمقاكمة المسمحة ,كالذم اعتبرتو الجياد في سبيؿ اهلل ,كىك أفضؿ
األرضي الفمسطينية .كمف أبرز تمؾ الحركات حركة المقاكمة اإلسالمية حماس,
الطرؽ الستعادة ا
كحركة الجياد اإلسالمي.
المطمب األول  :حركة المقاومة اإلسالمية حماس
أوالً  :نشأة حركة حماس
عندما جاءت االنتفاضة األكلى كاف (اإلخكاف المسممكف( ))2قد أثبتكا كجكدىـ في معظـ المؤسسات
حد يكفي
المكجكدة في األراضي الفمسطينية ,كأقامكا مؤسسات خاصة بيـ ,تجذركا في كجكدىـ إلى ٌ
إلحداث تغيير نكعي في سمككيات المجتمع الفمسطيني ,انعكس ذلؾ في تعامالت الفمسطينييف مع
االحتالؿ الصييكني في أثناء مكاجيات االنتفاضة األكلى ,كنظ انر لحدكث االنتفاضة ,كبسبب
1

زعرب  ,حازـ محمد :رسالة ماجستير بعنوان مؤتمر مدريد لمسالم في الشرق األوسط وأبعاده اإلقميمية والدولية  ,جامعة األزىر  ,غزة ,

2311ـ  ,ص. 47

2

اإلخوان المسممون  :تنظيـ نشأ في مصر عاـ 1928ـ عمى أثر اجتماع في االسماعمية عمى يد مؤسسيا اإلماـ حسف أحمد البنا كبرفقتو

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

السياسية ( ,ص ص ) 43 – 13
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متطمبات البيئة الخاصة في الكاقع الفمسطيني ٌأدل ذلؾ لظيكر حركة المقاكمة اإلسالمية حماس,
كالتي اعتمدت عمى منيج إسالمي في فكرىا كمبادئيا ,كتسير كفؽ الشريعة اإلسالمية(.)1كقد كلدت

في ذركة األزمة داخؿ الحركة الكطنية الفمسطينية ,كمع اندالع الثكرة الشعبية في االنتفاضة األكلى
في قطاع غزة كالضفة الغربية ظيرت حماس بتصكرىا كنظرتيا االستراتيجية كالسياسية المختمفة التي
يكمف فييا الكعد في التغيير ,كاألمؿ في الكصكؿ إلى اليدؼ الكطني المنتظر في تحرير أرض
فمسطيف ,كقد أعطت الحركة تفسي انر جديدان إسالميان لممنياج كالعمؿ الكطني الفمسطيني لمكاجية
االحتالؿ الصييكني(.)2
كقد تأسست حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في 1977/12/14ـ بعد انطالؽ ش اررة االنتفاضة
األكلى مباشرة(.)3ككاف ىناؾ دكر لعدة شخصيات ,شاركت في تأسيسيا ,كمف بينيـ (الشيخ أحمد
ياسيف( ,))4كالذم كاف لو الدكر األساسي في إنشائيا .فاشتممت الحركة عمى ثالثة أجنحة رئيسية لكؿ
جناح دكر مخصص ,فكاف عمى الجناح السياسي ميمة إصدار البيانات كالنشرات ,كعمى الجناح
العسكرم ميمة مقاكمة االحتالؿ الصييكني ,كعمى جناح األمف محاربة الفساد ,ككاف أكؿ منشأ
الحركة في قطاع غزة ثـ كصمت إلى الضفة الغربية(.)5
كشيدت الفترة األكلى مف عاـ 1967ـ حتى 1976ـ بناء القاعدة االجتماعية كالمؤسساتية لجماعة
اإلخكاف المسمميف في قطاع غزة بقيادة (الشيخ أحمد ياسيف) الذم لو أثر عمى الدعكة مف حيث
الدعكة إلى اإليماف باهلل ,كالتي شممت التربية كالكعظ الديني بيدؼ تأليؼ القمكب ,كىذا العمؿ أظير
االستنتاجات التي تدؿ عمى عمؿ (الشيخ ياسيف)كامتداد لجماعة اإلخكاف المسمميف في مصر ,فعمؿ
(الشيخ ياسيف) انطالقان مف بيتو في مخيـ الشاطئ لالجئيف عمى إنشاء كتككيف خاليا لمدعكة المككنة
1

البرغكثي  ,إياد  :األسممة والسياسة في األراضي الفمسطينية المحتمة  ,ط ,1مركز الزىراء لمدراسات ك االبحاث  ,القدس 1993 ,ـ

2

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

ص. 88

الفمسطيني لإلعالـ 1999,ـ  ,ص. 22

3

نداؼ  ,عماد  :زمن أحمد ياسين " الشيخ عندما يقاوم دراسة حياة الشيخ أحمد ياسين و حركة حماس " ط , 1دار الرشيد  ,دمشؽ ,

2334ـ  ,ص. 31

4

أحمد إسماعيل ياسين  :كلد عاـ 1938ـ في قرية الجكرة قضاء المجدؿ ,لجأ مع أسرتو إلى قطاع غزة بعد حرب 1948ـ .تعرض لحادث

اثناء ممارسة الرياضة في شبابو نتج عنو شمؿ في جميع أطرافو ,عمؿ مدرس نا لمغة العربية كالتربية اإلسالمية ,ثـ خطيب نا كمدرسان في مساجد

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

5

أبك عمرك  ,زياد  :حماس خمفية تاريخية وسياسية  ,مجمة الدراسات الفمسطينية  ,العدد 1993 , 13ـ ( ,ص ص .) 87 – 86
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مف أشخاص سرييف ,كحرص عمى تكزيعيـ في جميع أنحاء القطاع؛ لنشر فكر الحركة؛ لتككيف
حاضنة شعبية إسالمية(.)1
كقد تمكنت حماس منذ البداية مف االستناد عمى أسس أيديكلكجية ,باإلضافة إلى شعبية صمبة,
مكنتيا مف الكقكؼ في كجو الضربات القاسية التي تمقتيا مف الكياف الصييكني ,كقد أعانيا عمى ذلؾ
تجذر التنظيـ اإلخكاني الفمسطيني منذ ً
القدـ ,إذ أنو أقدـ تنظيـ حركي فمسطيني ,الذم ال يزاؿ يحتفظ
بفاعميتو عمى الساحة ,إضافة إلى تراثيـ العالمي الفكرم كالدعكم كالتربكم الضخـ ,الذم أنتجتو
مدرسة (الشيخ حسف البنا) كمفكركىا في بمداف العالـ مف الثالثينيات كحتى اآلف ,مما ساعد حركة
حماس عمى تحديد الرؤية كاألكلكيات كالمكاقؼ منذ مراحؿ مبكرة مف نشأتيا(.)2
ثانياً  :الرؤية الفكرية والسياسية لحركة المقاومة اإلسالمية حماس
حركة حماس حركة تحرر كطني فمسطينية ذات مرجعية إسالمية ,كقد عرفت نفسيا في ميثاقيا بأنيا
" حركة المقاكمة اإلسالمية ,اإلسالـ منيجيا ,كمنو تستمد أفكارىا كمفاىيميا كتصكراتيا( .)3فتككنت
ىكية حركة حماس األيديكلكجية كطرحيا السياسي كالفكرم عمى أنيا حركة جيادية شعبية إسالمية
تستند في كسائميا كسياساتيا كمكاقفيا إلى تعاليـ اإلسالـ كتراثو الفقيي ,كتؤمف بتكسيع دائرة الصراع
ضد المشركع الصييكني إلى اإلطار العربي كاإلسالمي ,كأف تحرير األراضي الفمسطينية ال يككف إال
بتكحيد جيكد المسمميف نحك التحرير ,كاإلسالـ ىك الكحيد القادر عمى تفجير طاقات األمة مف أجؿ
التحرير ,كتعتقد حماس أف القضية الفمسطينية قضية إسالمية ,كأنيا أمانة في عنؽ كؿ مسمـ,
كمسؤكلية تحريرىا فرض عمى كؿ مسمـ ,كأف الصراع مع العدك الصييكني ,ىك صراع حضارم
مصيرم ذك أبعاد عقدية ,كمصالح االستعمار الغربي االستراتيجية كاالقتصادية كخمفياتو الثقافية
كالدينية قد التقت مع المطامع الييكدية الصييكنية في إنشاء دكلة لمييكد في فمسطيف(.)4

1

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

الفمسطيني لإلعالـ 1999,ـ  ,ص. 24

2

صالح  :سمسة منيجية في القضية الفمسطينية  ,ص.238

3
4

كثائؽ حماس  ,الميثاق  ,المادة .1

انظر حكؿ الطرح الفكرم كالسياسي لمحركة في  :ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية حماس  ,صدر في 19أغسطس 1988ـ  ,سمسمة

بيانات الحركة حماس  ,العدد  , 1إعداد المكتب اإلعالمي لحماس  ,بال تاريخ  ( ,ص ص . ) 168 – 137
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كحممت حماس فك انر لـ يختمؼ عف جماعة حركة اإلخكاف المسمميف ,كتبنت الشعار نفسو الذم تبنتو
جماعة اإلخكاف منذ تأسيسيا ,فيي حركة شعارىا " اهلل غايتيا ,كالرسكؿ قدكتيا ,كالقرآف دستكرىا,
كالجياد سبيميا ,كالمكت في سبيؿ اهلل أسمى أمانييا"( .)1كىي حركة فمسطينية تعطي كالءىا هلل,
كتتخذ مف اإلسالـ منيج حياة ,كتعمؿ عمى رفع راية اهلل في كؿ شبر مف أرض فمسطيف ,كتيدؼ إلى
منازلة الباطؿ كقيره كدحره(.)2
كأعمنت حركة المقاكمة في بيانيا الصادر في شير 1988/1ـ أىداؼ الحركة اآلنية كالتي تمثمت في
:إطالؽ سراح المعتقميف ,كرفض االستيطاف كسياسة اإلبعاد كاالعتقاؿ اإلدارم كممارسة اليمجية ضد
السكاف الفمسطينييف كالمعتقميف مف قبؿ االحتالؿ ,كمنع سياسة الحجز عمى المسافريف أك منعيـ مف
السفر ,كرفض نشر الرذيمة كالفساد كاإلسقاط في شباؾ المخابرات الصييكنية(.)3
كفي 18آب 1988ـ أعمنت حركة المقاكمة اإلسالمية حماس عف الميثاؽ الخاص بالحركة ,ككاف
في مقدمتو أف أرض فمسطيف أرض كقؼ إسالمي ,كال يمكف أف تفرط بيا في أم شكؿ مف األشكاؿ,
كترل أف المبادرات كما يسمى بالحمكؿ السممية ,كالمؤتمرات الدكلية لحؿ القضية الفمسطينية تتعارض
مع عقيدة الحركة اإلسالمية ,كال حؿ ليذه القضية إال بالجياد( .)4كالى جانب األىداؼ اإلسالمية
الشاممة لنصكص الميثاؽ ,ىدفت إلى إنشاء سمطة إسالمية لمحاربة الظمـ كالضالؿ ,فقد نصت
أىداؼ الحركة السياسية االستراتيجية عمى أفكار كطنية فمسطينية كاضحة تتمركز في الصراع حكؿ
تحرير األرض الفمسطينية كاممة(.)5
كمف منطمؽ آخر أكدت حركة حماس أف العمؿ السياسي جزء مف الديف ,فالمكاقؼ السياسية عند
(إبراىيـ المقادمة) تشبو لحد كبير فتكل شرعية بشكؿ مف األشكاؿ .كدعا(المقادمة) عمماء المسمميف
إلى االشتغاؿ بالسياسة قائال ليـ  :أنتـ أكلى بالعمؿ في السياسة ,فأنتـ تفيمكف ديف اهلل ,كتفيمكف

1

كثائؽ حماس ,الميثاق  ,المادة الثامنة .

3

البرغكثي  ,إياد  :الحركة اإلسالمية الفمسطينية والنظام العالمي الجديد  ,نشر الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية  ,القدس ,

2

البرغكثي  :األسممة والسياسة في األراضي الفمسطينية المحتمة ( ,ص ص . ) 93 – 92

1992ـ  ,ص. 12

4
5

كثائؽ حماس  ,الميثاق  ,المادة السابعة .

شاؤكؿ مشعؿ  ,أبراىا سيمع  :عصر حماس من العنف إلى التكيف  ,ص. 51
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مصالح األمة .كدعكة (المقادمة) ىذه تنبع مف تجربة خاصة فمسطينية عربية ,حيث تفرد الميبراليكف
كاليساريكف لعقكد طكيمة كلـ ينجحكا في إرجاع الحقكؽ(.)1
ثالثاً  :موقف حركة المقاومة اإلسالمية حماس من منظمة التحرير الفمسطينية واتفاق أوسمو
حددت حركة حماس عالقتيا مع منظمة التحرير الفمسطينية ,فكرد في ميثاقيا "مع تقديرنا لمنظمة
التحرير الفمسطينية كما يمكف أف تتطكر إليو كعدـ التقميؿ مف دكرىا في الصراع العربي الصييكني ال
يمكننا أف نستبدؿ إسالمية فمسطيف الحالية كالمستقبمية لتبني الفكرة العممانية ,فإسالمية فمسطيف جزء
مف ديننا كمف فرط في دينو خسر ,كيكـ تتبنى منظمة التحرير الفمسطينية اإلسالـ منيج حياة ,فنحف
جنكدىا ككقكد نارىا التي تحرؽ األعداء "(.)2
أبدت حركة حماس مكقفيا اتجاه منظمة التحرير بالرفض لممبادئ التي تسير عمييا ,كعالقة حماس
بمنظمة التحرير الفمسطينية مرت بتفاعالت مختمفة مف التنافس كالتعارض ,فبعد سيطرة حركة فتح
عمى المنظمة لعقديف مف الزمف ,ظيرت حماس ببرنامجيا اإلسالمي الذم يختمؼ عف برنامج
المنظمة .كمنذ لحظة ظيكر حماس حاكلت منظمة التحرير الفمسطينية كفصائميا احتكاء ىذه الحركة.
كفي فترة الحقة اعترؼ بعض قيادات المنظمة بحضكر حركة حماس كقكتيا عمى الساحة الفمسطينية
كمف ثـ الدكلية(.)3
كعندما بدأت الدعكة لمؤتمر (مدريد) الذم ييعد بداية عممية السالـ الحالية في الشرؽ األكسط,
صعدت حركة حماس معارضتيا ليذا المؤتمر ,كنددت بمكافقة الدكؿ العربية عمى حضكره كالمشاركة

فيو ,كما نددت

بمكافقة منظمة التحرير عميو ,كتعد معارضة حماس سياسية ممتزمة بمبدأ

المفاكضات مع العدك(الييكد) تخضع لمسياسة الشرعية كليس حرامان في تمؾ الفترة ,حيث شاركت
ألكؿ مرة في ديسمبر عاـ1991ـ في إصدار بياف باسـ الفصائؿ العشرة  ,يعارض قرار المنظمة
بإرساؿ كفد فمسطيني إلى (مدريد)(.)4

1
2
3

رزقة  ,يكسؼ  :الرؤية السياسية لحماس ,دراسة عممية محكمة  ,مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات  ,بيركت 2314 ,ـ  ,ص. 5
كثائؽ حماس  ,الميثاق  ,المادة السابعة كالعشريف .

الزبيدم  ,باسـ  ,حماس والحكم دخول النظام أم التمرد عميو  ,ط , 1المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية  ,سمسمة السياسة

كالحكـ  ,راـ اهلل  ,فمسطيف2313 ,ـ  ,ص. 22

4

القيمرم  ,رنا عيس عمي  :دراسة بعنكاف سياسات حركة حماس اتجاه السمطة الفمسطينية 0993م – 2227م  ,جامعة الخميؿ ,

فمسطيف 214 ,ـ  ,ص. 41
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كفي أكاخر أغسطس عاـ1993ـ ,كبعد إحدل عشرة جكلة مف جكالت التفاكض ,فاجأت منظمة
التحرير كالكياف الصييكني العالـ بإعالنيما التكصؿ إلى االعتراؼ المتبادؿ بينيما ,كما أعمنت
منظمة التحرير نبذىا لمعنؼ ,كبتاريخ 1993/3/13ـ كقع الطرفاف اتفاؽ (أكسمك) في حديقة البيت
األبيض مف قبؿ كزير الخارجية (شمعكف بيرس) آنذاؾ كعضك المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
(محمكد عباس) ,كذلؾ بحضكر رئيس المنظمة (ياسر عرفات(.)1
تعاكنت حماس مع الفصائؿ الكطنية األخرل ,كخصكصان المعارضة التفاؽ (أكسمك) ,حيث كانت
العمكد الفقرم لتحالؼ الفصائؿ الفمسطينية العشرة الذم تشكؿ في أكاخر سنة 1993ـ لمكاجية اتفاؽ
(أكسمك) لكف مف دكف نتيجة( .)2كحرـ أكسمك حماس مف فرص النمك كالتكسع ,كالقت مصاعب جمة
بسبب ممارسات السمطة الفمسطينية ضدىا مف اعتقاالت كنفي كاقامات جبرية مف عاـ 1994ـ كحتى
انتفاضة األقصى عاـ 2333ـ ,لكف حماس ظمت محافظة عمى شعبيتيا كحضكرىا السياسي ,كعمى
عممياتيا النكعية القاسية ضد العدك الصييكني(.)3
المطمب الثاني :حركة الجياد اإلسالمي
أوالً  :نشأة الجياد اإلسالمي
حركة الجياد اإلسالمي حركة مقاكمة فمسطينية مستقمة تمتزـ باإلسالـ عقيدة كشريعة كنظاـ حياة,
أخذت الطابع العسكرم الجيادم منذ بداية تأسيسيا( ,)4حيث نشأت حركة الجياد اإلسالمي عمى يد
مجمكعة مف الشباب الفمسطيني الدارس في مصر عاـ 1983ـ برئاسة (الدكتكر فتحي الشقاقي)(,)5
كالذم دعا إلى االقتداء بالنمكذج المصرم لجماعة اإلخكاف المسمميف ,ككنو أحد أعضاء اإلخكاف
المسمميف في قطاع غزة تحت زعامة قائدىا (أحمد ياسيف) عاـ 1968ـ ,كاستمر في عضكيتو حتى

1
2
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د .فتحي الشقاقي  :كلد في غزة عاـ 1951ـ مف عائمة تنتمي أصالن إلى قرية زرنكقة قضاء الرممة  ,درس الطب في جامعة الزقازيؽ
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أكاخر السبعينيات( .)1انتقد الشقاقي ما دعاه سككنيو مناىج التككيف لدل حركة اإلخكاف ,كالتخبط في
طرائؽ العمؿ ,كاإلىماؿ كعدـ التخطيط كطغياف مبدأ السالمة كالمبالغة فييا( .)2غير أنو يرل أف
اإلخكاف ىي الحركة األـ لمتيار اإلسالمي في المنطقة ,كأف البناء كاف رائدان ككبي انر ,كقاؿ
(الشقاقي)إنو كحركتو يكنكف كؿ االحتراـ كالتقدير لجماعة اإلخكاف عمى دكرىا التربكم كحفاظيا عمى
اإلسالـ في المنطقة(.)3
كجاء انتصار الثكرة اإلسالمية في إيراف عاـ 1979ـ ,ليدفع الشقاقي إلى إنشاء الحركة ,حيث
حممت ىذه الثكرة انبعاث اإلحياء الديني في العالـ العربي كاإلسالمي ,ليحفز انتشار نمط اإلسالـ
الكفاحي في أرجاء العالـ العربي كاإلسالمي ,كفمسطيف مف ضمنيا ,ليدفع بقكة أكبر نحك تبمكر فكرة
إنشاء الحركة( .)4كأنشأت الحركة سرايا القدس كجناح عسكرم لممارسة الكفاح المسمح كطريؽ كحيد
لتحرير فمسطيف ,كىي تقكـ بالعمؿ عمى تعبئة الجماىير الفمسطينية ,كاعدادىان إعدادان جياديان بكؿ
الكسائؿ التربكية كالتثقيفية كالتنظيمية الممكنة؛ لتأىيميا لمقياـ بالعمؿ الجيادم(.)5ككاف فكر حركة
الجياد اإلسالمي يتمحكر حكؿ أنيا جاءت لتعبر عف اإلسالـ كمنطؽ ,كالجياد ككسيمة ,كفمسطيف
كيدؼ لمتحرير ,كأنيا عندما قامت كانت قكة تجديد داخؿ الفكر اإلسالمي ,كداخؿ الحركة اإلسالمية
عمى مستكل الفكرة ,كالمنيج كالتنظيـ ,كعمى مستكل األداء داخؿ فمسطيف(.)6
كبشكؿ عاـ فإف الحركة ركزت عمى المعاني الجيادية ,كتحرير األكطاف ,كتنظيـ العناصر لمقياـ
بالعمميات العسكرية ,كلقد تأثرت الحركة بتجربة الجياد اإلسالمي في مصر ,كالتجربة اإليرانية
كالتجربة القسامية .فحافظت عمى عالقات متينة بإيراف منذ إنشائيا كحتى اآلف(.)7
تككنت حركة الجياد اإلسالمي مف تجمع لثالث مجمكعات متقاربة في الفكر كالسياسة كالعمؿ
الجيادم كالنظاـ الذم تبنتو تمؾ المجمكعات الثالث فكاف عمى النحك التالي:
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المجمكعة األكلى أنشأىا (فتحي الشقاقي)كعمؿ عمى ترسيخ فمسفتو الفكرية اإلسالمية الجيادية,
كتكجياتو السياسية .كالمجمكعة الثانية ىي سرايا الجياد اإلسالمي ,كىي مجمكعة يعكد أصؿ تككينيا
إلى عناصر مف حركة فتح ,تمركزت أساسان في قمعة الشقيؼ في لبناف ,كتميزت بخبرتيا كتككينيا
العسكرم ,كتحكلت مف حمؿ فكر يسارم اشتراكي بعد عدة مناقشات داخمية بينيـ إلى تبني المنيج
اإلسالمي ,كبرز (منير شفيؽ) في تكجيييا فكاف المفكر الفمسطيني ليا ,كقاـ بقيادتيا مف الناحية
العسكرية (محمد بحيص( ))1ك(محمد باسـ التميمي( .)3())2تـ التنسيؽ بيف (فتحي الشقاقي كمنير
شفيؽ) ,عاـ 1983ـ في أثناء مؤتمر إسالمي في لندف عمى أال يتـ إصدار أم بياف أك جمع
التبرعات إال عف طريؽ الحركة ,كقاد (شفيؽ) العمؿ العسكرم باسـ السرايا(.)4
المجمكعة الثالثة فقد شكميا (إبراىيـ سربؿ) الذم أعطى ىك كمف معو البيعة (لمشيخ أسعد بيكض
التميمي) ,كعرفت بالجياد اإلسالمي ,كقد فضمت ىذه المجمكعة فيما بعد مف انسحابيا مف تشكيؿ
حركة الجياد اإلسالمي ,كحدث خالؼ داخمي أدم النقساميا إلى مجمكعتيف كاحدة تتبع (لمشيخ
أسعد) حممت اسـ الجياد اإلسالمي بيت المقدس ,كاألخرل تتبع (إلبراىيـ سربؿ) باسـ الجياد
اإلسالمي كتائب األقصى(.)5
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ثانياً  :الرؤية الفكرية والسياسية لحركة الجياد اإلسالمي
حركة الجياد اإلسالمي ىي حركة إسالمية جماىيرية مجاىدة مستقمة ,اإلسالـ منطمقيا ,كالعمؿ
الجماىيرم الثكرم كالجياد المسمح أسمكبيا ,كتحرير كامؿ فمسطيف مف االحتالؿ الصييكني ىدفيا؛
ىكذا عرفت نفسيا الحركة ,كبينت أسمكبيا كأىدافيا(.)1
بدأت حركة الجياد اإلسالمي بعد التأسيس عمميا في فمسطيف كخارجيا لمتبشير برؤيتيا كأفكارىا .تـ
نسج عالقات كثيقة مع قكل إسالمية مثؿ حزب اهلل في لبناف ,كمع رمكز قكمية كاسالمية .دعت
الحركة إلى المصالحة بيف القكمييف كاإلسالمييف مف أجؿ إعطاء القكمية محتكاىا اإلسالمي الذم
انتزع منيا حسب اعتقاد الحركة مع بداية المد العمماني الماركسي .كرفعت الحركة شعار الدـ الذم
ىزـ السيؼ في محاكلة لرفع معنكيات األمة(.)2كالجديد في الفكر اإلسالمي كاف ىاجس الحركة ,عبر
عف ىذا المكقؼ مؤسس الحركة (الشقاقي) في كتابو الخميني ,الحؿ اإلسالمي كالبديؿ عندما تساءؿ
حكؿ كيفية صياغة فكر جديد يستطيع االنطالؽ باألمة مف جديد .كاف (الشقاقي) يبحث عف الفكر
اإلسالمي الثكرم الذم يربط الحركة اإلسالمية بالجماىير المسممة لتشكؿ الثكرة عمى غرار ما حدث
في إيراف .كأدرؾ (الشقاقي) أنو البد مف تجديد النظرية الثكرية التي تريد الحركة أف تنطمؽ منيا كذلؾ
مف خالؿ تجديد منطمقات الحركة كأىدافيا كغاياتيا ,كتحديد الكسائؿ بدقة(.)3
كقامت الحركة بصياغة مبادئ عامة ,لتككف قاعدة أساسية انطمقت منيا إلى بناء ركنيف أساسييف.
كبناء
تمثؿ الركف األكؿ في االنطالؽ إلى تبني الحركة لإلسالـ كعقيدة كشريعة كنظاـ حياة ,كمنيا
ن
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
المسمميف التكحد لمتخمص مف االحتالؿ الصييكني ,كجاء في ىذه المبادئ ما يمي(:)4
 .1تمتزـ حركة الجياد باإلسالـ عقيدة كشريعة كنظامان ,ككأداة لتحميؿ كفيـ طبيعة الصراع الذم
تخكضو األمة اإلسالمية ضد أعدائيا.
 .2فمسطيف أرض إسالمية عربية يحرـ شرعان التفريط بيا .
1
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 .3يمثؿ الكياف الصييكني رأس الحربة لممشركع االستعمارم الغربي المعاصر في معركتو
الحضارية الشاممة ضد األمة اإلسالمية ,كاستمرار كجكد ىذا الكياف يعني استمرار الييمنة
عمى األمة اإلسالمية .
 .4فمسطيف القضية المركزية لألمة اإلسالمية لكجكد البراىيف كاألدلة مف القرآف كالسنة ,ككحدة
األمة اإلسالمية يعني انطالقيا نحك النيضة .
 .5كحدة القكل اإلسالمية كالكطنية عمى الساحة ,كالمقاء في ساحة المعركة ,شرط أساسي
الستمرار كصالبة مشركع األمة الجيادم ضد الكياف الصييكني.
 .6كؿ مشاريع التسكية أك التنازالت باطمة كمرفكضة .
ثالثاً  :موقف حركة الجياد اإلسالمي من منظمة التحرير الفمسطينية واتفاق أوسمو
جاءت الحركة كمغيرة إسالمية تختمؼ عف النمط اإلسالمي السائد ,لتطرح اإلسالـ المقاكـ كطرؼ في
المعادلة داخؿ الصراع .لعدـ قناعة الحركة بأىمية المشركع الكطني .كقدرتو عمى القياـ بالتحرير
لفمسطيف ,كعميو الكثير مف المآخذ ,إال أنيا أبقت عمى التكاصؿ بيف األطراؼ المختمفة( .)1لكجكد
دافع لدل الحركة في عممية التحرير لألراضي الفمسطينية ,كذلؾ بتجميع الجمكع في بكتقة كاحدة.
كلـ تؤيد حركة الجياد الفصائؿ المككنة لمنظمة التحرير سياسيان أك أيديكلكجيان .فالحركة ترل أف
التعامؿ مع اإلسالـ يعد مف أىـ أسمحة المقاكمة الفمسطينية السترداد الحقكؽ المسمكبة ,كالنيضة
باألمة اإلسالمية ,فيك الدافع كالمحرؾ لمشعب في جياده ضد الكياف الصييكني ,كرغـ اعتقادىا أف
المنظمة كلدت عمى يد النظاـ العربي الرسمي بقرار القمة العربية رقـ ()1964/1كبسعي(جماؿ عبد
الناصر) ,إال أف الحركة اعتبرت أف مبرر قياـ منظمة التحرير كصعكدىا كاف الكفاح المسمح,
كالدعكة إلى حرب التحرير الشعبية ,كالتأكيد عمى الشرعية الثكرية ,كقياـ المنظمة بتمثيؿ الثكرة,
كالتأكيد عمى رفض مشاريع التسكية لمقضية الفمسطينية .كاعتبرت الحركة أف مبررات كجكد منظمة
التحرير عززت المكاطنة ,كالشعكر بالذات كاالنتماء عند المكاطف الفمسطيني ,كأبرزت اليكية
الفمسطينية.
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كلكف ىذا الكضع لـ يدـ طكيالن في مسيرة المنظمة مف كجية نظر الحركة ,إذ أف المنظمة قد خرجت
عف مجمكعة المحددات كاألركاف التي دفعت الحركة لمنظر إلييا بيذه اإليجابية ,إذ اعتبرت أف
المشركع الكطني كاف يتراجع بشكؿ دائـ عف المحددات كالثكابت المعركفة التي كضعيا .فبدأ مسمسؿ
التنازالت بقبكؿ المجمس الكطني الفمسطيني عاـ 1971ـ بفكرة الدكلة الفمسطينية الديمكقراطية التي
تعني أف المنظمة تقبؿ التعايش مع الييكد في ظؿ دكلة ديمكقراطية .ككانت المنظمة قد طرحت
الدكلة الثنائية القكمية ,كالدكلة العممانية عاـ 1968ـ(.)1
كجدت حركة الجياد اإلسالمي أف المنظمة لـ يكف إنشاؤىا مف أجؿ تحرير األراضي الفمسطينية ,بؿ
كانت المنظمة ىي عبارة عف تيدئة لمشعب الفمسطيني ,ككانت الطريؽ لدكؿ االستعمار في سمب
الحقكؽ بطرؽ يتـ التكافؽ فييا مف الممثؿ الكحيد عف القضية الفمسطينية ,كيككف ذلؾ بعدة تنازالت
تقدميا المنظمة لمكياف الصييكني ,فنظرت الحركة إلى أف المنظمة تعمؿ لصالح الكياف الصييكني,
كليس إلعادة الحقكؽ الفمسطينية.
فرفضت الحركة مشاركة المنظمة في مؤتمر (مدريد) لمسالـ ,كاعتبرت أف المشركع الكطني الذم
قادتو المنظمة قد كصؿ إلى نيايتو ,كلـ يعد صالحان لتحقيؽ كحدة الشعب الفمسطيني ,كال إتماـ
مشركع التحرير( .)2كرفضت أيضان الدخكؿ في أم ترتيب نتج عف اتفاؽ(أكسمك) ,كبالتالي عدـ
المشاركة في السمطة الكطنية الفمسطينية كمؤسساتيا ,سكاء التشريعية أك القضائية أك التنفيذية عمى
اعتبارات غير شرعية ,كال تراعي مصالح الشعب الفمسطيني .لكنيا قبمت بحكـ الكاقع ,بإجراء حكارات
ميدانية مف أجؿ تجنب الصداـ مع السمطة ,كفؾ االشتباكات عمى األرض ,دكف إعطاء ىذه
الترتيبات أم صفة سياسية ,كرفضت القياـ بتشكيؿ حزب سياسي عمى اعتبار أف الحزب يحتاج إلى
سيادة كطنية ,كىذه السيادة غير متكفرة اآلف لدييا(.)3

1
2

عمر :الفكر السياسي لحركة الجياد اإلسالمي  ( ,ص ص . ) 111 – 139

بياف حركة الجياد اإلسالمي حكؿ مؤتمر مدريد  ,تاريخ 1991/11/2ـ .

3

عمر :الفكر السياسي لحركة الجياد اإلسالمي  ,ص.124
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المبحث الثالث :
السمطة الوطنية الفمسطينية
دخمت القضية الفمسطينية مع بداية التسعينيات مف القرف العشريف في منعطؼ حاسـ ,حيث أحيطت
بمجمكعة مف المتغيرات الدكلية كاإلقميمية كالمحمية ,تركت آثا انر ميمة عمى تطكر مسار القضية
الفمسطينية .فقد تكترت عالقة منظمة التحرير الفمسطينية مع البمداف العربية ,بسبب اتياـ ىذه الدكؿ
لممنظمة بأنيا أيدت العراؽ خالؿ حرب الخميج الثانية ,كعمؿ تأييد المنظمة لمعراؽ إلى فقداف الدعـ
()1

كالمصداقية مف الدكؿ التي كانت تدعـ المنظمة اقتصاديان

.

كعندما شاركت منظمة التحرير بمؤتمر (مدريد) لمسالـ الذم دعا إليو الرئيس األمريكي (جكش بكش
األب) في عاـ 1991ـ ,استعادت المنظمة لجزءان مف مصداقيتيا عمى المستكل الدكلي كالعربي,
حيث تـ االتفاؽ في المؤتمر عمى مبدأ التفاكض متعدد األطراؼ بيف الدكؿ المشاركة في المؤتمر,
أدل ذلؾ لفتح قناة اتصاؿ سرية في (أكسمك) عاصمة النركيج ,كفي عيد رئيس الحككمة اإلسرائيمية
(إسحاؽ رابيف) ,تكصؿ الجانباف اإلسرائيمي كالفمسطيني إلى اتفاؽ إعالف المبادئ الذم يعرؼ باتفاؽ
(أكسمك) في 13أيمكؿ/سبتمبر 1993ـ( ,)2كالذم حصؿ الفمسطينيكف بمكجبو عمى حكـ ذاتي
فمسطيني ,كىك تشكيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية.
أوالً  :إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية
تشكمت السمطة الكطنية الفمسطينية في شير تمكز يكليك 1994ـ عمى إثر اتفاؽ (أكسمك) الذم عقد
في سبتمبر عاـ1993ـ بيف منظمة التحرير كاالحتالؿ الصييكني بقرار مف المجمس المركزم
الفمسطيني فيدكرتو المنعقدة في 13أكتكبر 1993ـ في تكنس .كيعد اتفاؽ (أكسمك) انعطافان تاريخيان
في مسيرة القضية الفمسطينية ,فيك أكؿ اتفاؽ تكقعو المنظمة ككنيا الممثؿ عف الشعب الفمسطيني مع
الكياف الصييكني ,كيتـ بمكجبو تنفيذ تسكية سياسية تحمؿ في طياتيا االعتراؼ بالكياف الصييكني
عمى ما يعادؿ  %78مف مساحة األراضي فمسطينية .كتكلت السمطة في حكميا عمى أجزاء مف
الضفة الغربية كقطاع غزة .كقد أخذت ىذه السمطة بعدنا تمثيميان لمفمسطينييف في الضفة كغزة ,كانتخاب
1

الحمد  ,جكاد مطر  :عممية ال سالم في الشرق األوسط وتطبيقاتيا عمى المسارين األردني و الفمسطيني  ,مركز الدراسات الشرؽ األكسط

 ,عماف  , 1996 ,ص. 15

2

نكفؿ  ,ممدكح  :االنقالب أسرار مفاوضات المسار الفمسطيني اإلسرائيمي  ,دار الشركؽ  ,عماف  , 1996 ,ص. 29مجمة جامعة األزىر

 ,غزة  ,سمسمة العموم السياسية , 2311 ,مجمد  , 13العدد , 1283ص31
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مجمس تشريعي مف88عضكان شعبيان في يناير 1996ـ ,كتـ اجراء انتخابات رئيس السمطة فكاف الفكز
لصالح (ياسر عرفات) ,ككاف ذلؾ مباشرة بعد انتخابات التشريعي .إال أنيا المرة األكلى التي يمارس
فييا جزء كبير مف الفمسطينييف حقكقان انتخابية سياسية .كمع ذلؾ فإف تمثيؿ الفمسطينييف ظؿ
محصك انر بأبناء الضفة كالقطاع ,دكف أف يشمؿ فمسطينيي األرض المحتمة عاـ 1948ـ ,كال
الخارج(.)1
ثانياً  :صالحيات السمطة الوطنية الفمسطينية ومؤسساتيا ومناطقيا
صالحيات السمطة الوطنية الفمسطينية :
بمكجب اتفاؽ (أكسمك) تكجب عمى الجانب الفمسطيني تشكيؿ مجمس إدارة الحكـ الذاتي في الضفة
كغزة ,فتـ إنشاء السمطة الكطنية مف خالؿ اتفاؽ (أكسمك) الذم كضع صالحيات كمسؤكليات السمطة
لتأسيس النظاـ كفؽ االتفاؽ ,كعمى السمطة العمؿ بيا ,كفؽ التفاؽ غزة أريحا المكقع في القاىرة في
 1994/5/4بيف الجانبيف الفمسطيني ممثالن في منظمة التحرير كاسرائيؿ ,المكمؿ التفاؽ (أكسمك),
فتـ تحديد صالحيات السمطة الكطنية الفمسطينية كمسؤكلياتيا ,التي حددتيا المادة الخامسة مف
االتفاؽ ,كتشمؿ صالحيات السمطة الكطنية الفمسطينية عمى جميع الشؤكف التي تدخؿ في نطاؽ
اختصاصيا اإلقميمي كالكظيفي كالشخصي كما يمي(:(2
 .1يشمؿ نطاؽ االختصاص اإلقميمي كقطاع غزة كمنطقة أريحا باستثناء المستكطنات كمنطقة
المنشآت العسكرية .كيدخؿ في نطاؽ االختصاص اإلقميمي األرض كباطنيا كالمياه اإلقميمية

طبقان لنصكص االتفاؽ.

 .2يشمؿ االختصاص الكظيفي جميع السمطات كالمسؤكليات المنصكص عمييا في ىذا االتفاؽ
كال تتضمف ىذه الكالية العالقات الخارجية كاألمف الداخمي كاألمف العاـ لممستكطنات كمنطقة

المنشآت العسكرية كاإلسرائيمييف كاألمف الخارجي.

 .3تمتد الكالية عمى األشخاص إلى جميع األفراد الكائنيف في نطاؽ االختصاص اإلقميمي
المشار إليو أعاله باستثناء اإلسرائيمييف ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في ىذا االتفاؽ.

1

صالح  :سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية  ,ص. 217

2

وثائق فمسطينية  ,مجمة الدراسات الفمسطينية  ,المجمد  , 11العدد ( , 42ربيع  , )2333ص( . 223الموسوعة الفمسطينية ,

) http://www.palestinapedia.neانظر السمطة الفمسطينية ,المنشكر في أغسطس 2314/3ـ 2316/11/24 ,ـ  ,الساعة 8:15
صباحان .
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 .4تخكؿ السمطة الفمسطينية في حدكد صالحياتيا سمطات كمسؤكليات قانكنية كتشريعية
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

المناطؽ المتفؽ عمييا ,ككانت عمى النحك التالي:

 .1مجمس كزراء السمطة الكطنية:تككيف مجمس السمطة الكطنية الفمسطينية ,كىك بمنزلة مجمس

الكزراء الفمسطيني  ,عند قيامو مف  18كزي انر .كبعد إجراء انتخابات المجمس التشريعي حدث
تعديؿ في الحقائب الك ازرية ,كما حدث تعديؿ آخر في عاـ 1998ـ ,كارتفع بذلؾ عدد

الك ازرات الفمسطينية إلى  24ك ازرة ,كيعد(ياسر عرفات)رئيس السمطة الفمسطينية ,كيعاكف

عرفات  27كزي انر مف أشيرىـ كزير اإلعالـ (ياسر عبد ربو) ككزير الحكـ المحمي (صائب
عريقات) ككزير التخطيط كالتعاكف الدكلي (نبيؿ شعث) ,إضافة إلى خمسة كزراء مف دكف

حقائب ك ازرية(.)0

 .2األجيزة األمنية  :أنشأت السمطة الكطنية الفمسطينية ,حسب ما جاء في المادة الثامنة مف
اتفاؽ الحكـ الذاتي ,أجيزة أمنية لضماف النظاـ العاـ كاألمف الداخمي لمفمسطينييف .كجاء

فييا :تنشئ السمطة الكطنية الفمسطينية شرطة فمسطينية قكية .كتستمر إسرائيؿ في مسؤكلية
الدفاع ضد التيديدات الخارجية بما في ذلؾ المسؤكلية عف حماية الحدكد المصرية ,كخط
اليدنة األردني ,كمكاجية التيديدات الخارجية مف البحر كالجك ,كالمسؤكلية عف أمف
اإلسرائيمييف كالمستكطنات ,كتككف ليا الصالحية الكاممة التخاذ الخطكات الالزمة بيذه

المسؤكلية .كبناء عمى ذلؾ قامت السمطة الكطنية بإنشاء جياز األمف الداخمي (دائرة األمف
العاـ) ,كجياز الشرطة المدنية ,الذم يتفرع عف جياز األمف الكطني ,كجياز االدعاء

العسكرم ,كجياز األمف الكقائي ,كالمخابرات العامة ,كاالستخبارات العسكرية ,كاألمف
الرئاسي (القكة  ,)17كجياز الدفاع المدني

()2

.

 .3المجمس التشريعي الفمسطيني  :يعد المجمس التشريعي الفمسطيني بمثابة الييئة التشريعية أك
البرلماف بالنسبة لمدكؿ المعترؼ بيا .كقد انتخب فمسطينيك الضفة الغربية كقطاع غزة كالقدس

1

منشكرات المجمس التشريعي  ,أنظر القانون األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية 2333,ـ( .الجزيرة نت  ,انظر السمطة الفمسطينية

2

القيمرم  ,رنا عيسى عمي  :سياسات حركة حماس اتجاه السمطة الوطنية الفمسطينية  ,رسالة ماجستير  ,جامعة الخميؿ 2314 ,ـ

 ,) http://www.aljazeera.net,إعداد محمد عبد العاطي 2316/11/24 ,ـ  ,الساعة  8:15صباحان .

ص . 26انظر (كيكيبيديا ,السمطة الكطنية 2316/11/24 )https://ar.wikipedia.org,ـ  ,الساعة  8:15صباحان  .منشكرات
المجمس التشريعي  ,أنظر القانون األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية 2333,ـ.
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الشرقية أعضاء المجمس التشريعي كرئيس السمطة التنفيذية انتخابان مباش انر.يتألؼ المجمس

التشريعي مف  88عضكان إضافة إلى رئيس السمطة التنفيذية ,ستة مف ىذه المقاعد مخصصة
لممسيحييف كمقعد كاحد لمطائفة السامرية .كيتككف المجمس مف ىيئة رئاسة المجمس التي

تتككف بدكرىا مف رئيس المجمس كنائبيف لو كأميف سر ,كجرل العرؼ أف يتـ انتخابيـ مف

بيف أعضاء المجمس في أكؿ دكرة برلمانية لمدة عاـ كامؿ .إضافة إلى عدة لجاف تنظـ

نشاطات األعضاء(.)1

 .4القضاء الفمسطيني:أصدر رئيس السمطة الفمسطينية (ياسر عرفات) أكؿ قرار لو بتاريخ 23
مايك /أيار  1994قضى باستمرار سرياف التشريعات كالقكانيف التي كانت سارية المفعكؿ قبؿ

 1967/6/5في الضفة الغربية كقطاع غزة .كمنذ صيؼ  1994تكلى مجمس السمطة

الفمسطينية (السمطة التنفيذية منذ  ,1994/7/5المجمس التشريعي منذ  )1996/3/7سمطة

إصدار التشريعات المنظمة لمختمؼ جكانب الحياة العامة ألفراد المجتمع ,ككانت كؿ ىذه

اإلصدارات تصب في ساحات المحاكـ كالقضاء الفمسطيني ليباشر البت في المختمؼ

كالمتنازع عميو في تطبيقيا.كىدفت تمؾ التشريعات إلى تنظيـ الحياة ,كبمكرة كحدة القانكف بيف

محافظات الضفة الغربية كغزة .ككاف مف نتائجيا أيضان إلغاء الكثير مف األكامر العسكرية

التي أصدرىا االحتالؿ الصييكني في الضفة الغربية كغزة.كقد تأسس مجمس لمقضاء األعمى
بمكجب القرار الصادر عف رئيس السمطة الفمسطينية في يكنيك /حزيراف  2333الذم ضـ

مجمكعة مف كبار القضاة في محافظات الضفة الغربية كغزة( .)2أما المحاكـ ,فإف صكرىا
تتمثؿ في:

 .1محاكـ نظامية
 .2محاكـ دينية

 .3محاكـ خاصة

 .4محكمة عدؿ عميا تنظر في المنازعات اإلدارية.

1

( .الجزيرة نت  ,انظر السمطة الفمسطينية  ,) /http://www.aljazeera.net,قسـ البحكث كالدراسات  ,إعداد محمد عبد العاطي ,

2316/11/24ـ  ,الساعة  8:15صباحان .

2

(الجزيرة نت  ,انظر السمطة الفمسطينية  ,) /http://www.aljazeera.net,قسـ البحكث كالدراسات  ,إعداد محمد عبد العاطي ,

2316/11/25ـ  ,الساعة  8:15مساءان .
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مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية :
كقد قسمت اتفاقية الحكـ الذاتي الكالية الجغرافية لمسمطة الكطنية الفمسطينية إلى أربعة أجزاء(:(1
 .1منطقة " أ " تككف تحت إشراؼ السمطة الكطنية الفمسطينية كاألمف الفمسطيني ,كتتضمف
المدف الفمسطينية .

 .2منطقة " ب " تشمؿ القرل الفمسطينية المحيطة بالمدف الرئيسة ,كتككف تحت إشراؼ مشترؾ
لقكات الشرطة الفمسطينية كجيش االحتالؿ الصييكني.

 .3منطقة " ج " تتضمف المناطؽ غير المأىكلة في الضفة الغربية كقطاع غزة ,كيعيد األمف
فييا لإلسرائيمييف ,كالسمطة المدنية لمفمسطينييف ,كتسير فييا دكريات أمف مشتركة.

 .4منطقة" د " تشمؿ المستكطنات الصييكنية كقكاعد الجيش الصييكني ,كتككف تحت السيطرة
الصييكنية.

المبحث الرابع
القرار الفمسطيني
أوالً  :مفيوم القرار السياسي
اليزاؿ مفيكـ القرار السياسي يعاني مف عدـ كجكد تعريؼ محدد لو ,يتفؽ عميو الباحثكف في عمـ
السياسة بصكرة عامة ,كرغـ اتفاؽ غالبية المتخصصيف أف عممية صنع القرار السياسي ىي طريقة
تتـ فييا االختيار مف بيف االقتراحات كالبدائؿ المكجكدة( .)2كعميو يمكف أف نبيف مفيكمو ,أنو محصمة
التفاعالت الرسمية كغير الرسمية التي تتـ بيف الفاعميف السياسييف في اإلطار السياسي كالثقافة
السياسية السائدة ,كمف خالؿ األبنية كالمؤسسات القائمة

()3

.فالقرار السياسي يصدر في نياية األمر

مف القيادة السياسية التي تـ اختيارىا مف قبؿ الرعية ,كىك محصمة التفاعؿ بيف مجمكعة مف
المتغيرات في حدكد المعطيات المجتمعية كالدستكرية ,كىي مزيج مف القكة كالنفكذ ,كمف الرشد
كالعقالنية ,التي تتفاعؿ جميعان لصياغة القرار كحؿ مقترح تكافقي يشمؿ الجميع ,كتعبر عممية صنع

1

دائرة شؤف المفاكضات وثائق فمسطينية  ,مجمة الدراسات الفمسطينية  ,المجمد  , 11العدد ( , 42ربيع ( . )2333الجزيرة نت

 )/http://www.aljazeera.net,انظر السمطة الفمسطينية  ,إعداد محمد عبد العاطي 2316/11/26,ـ  ,الساعة  8:33صباحان .

,منشكرات المجمس التشريعي  ,انظرالقانون األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية 2333,ـ.
2
3

حبيب  ,مجدم عبد الكريـ  :سيكولوجية صنع القرار  .ط , 1القاىرة  ,مكتبة النيضة المصرية1997 ,ـ  ,ص. 23

عميكه  ,السيد  :صنع القرار السياسي في منظمات اإلدارة العامة  ,القاىرة ,مطابع الييئة المصرية لمكتاب 1987 ,ـ  ,ص. 382
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القرار السياسي عف تكزيع القكة كالمكارد السمطكية ,كتتضمف تمثيؿ المصالح ,كما تيدؼ إلى تحقيؽ
أفضؿ النتائج الممكنة مف المكارد المتاحة (.)1
ثانياً  :القرار الفمسطيني
القرار السياسي الفمسطيني ىك الذم يمثؿ مجمكعة مف التفاعالت المؤسسية كالسمككية المرتبطة
بعممية صنع القرار السياسي الفمسطيني ,كالتي تعكس في داخميا مختمؼ عناصر الكاقع االجتماعي
كمظاىره كمحدداتو ,كالبد أف يككف مرتبطان بالكعاء االجتماعي الداخمي ,أم أف يجمع كؿ أشكاؿ
الداخؿ الفمسطيني؛ ليتـ مف خاللو صناعة القرار السياسي الكطني ,كال يجكز فصمو عف كعائو
االجتماعي(.)2
كيختمؼ الحقؿ السياسي الفمسطيني عف معظـ الحقكؿ السياسية األخرل ,فإنو يشمؿ عمى تجمعات

فمسطينية ذات بنى اقتصادية كاجتماعية ,كمجتمعات مدنية متباينة .ليس في فمسطيف التاريخية

فحسب ,بؿ أيضان في الشتات الذم أكجدتو نكبة عاـ 1948ـ ,ككاف ىذا الحقؿ السياسي قد تشكؿ
أيضان خارج أرض الكطف ,ليس مف جانب دكلة ,كانما مف طرؼ حركة تحرر كطني نشأت في

الشتات الفمسطيني .كمنذ تمؾ البداية فصاعدان ,كاف الحقؿ السياسي الفمسطيني ,المفتقر إلى دكلة ذات
سيادة ,عرضة لمؤثرات داخمية كخارجية قكية(.)3

ثالثاً  :المؤثرات الداخمية عمى القرار الفمسطيني
تختمؼ سمات الحالة السياسية الفمسطينية عف معظـ الحاالت السياسية األخرل ,حيث يشمؿ عمى
تجمعات فمسطينية ذات بنيات فكرية مختمفة ,كمجتمعات مدنية متباينة ,كذلؾ أثر في كجو الحالة
السياسية كخصكصان القرار السياسي الفمسطيني ,فأخذ يتمكف في مصكغاتو كفؽ القائميف عميو ,ال
عمى المصمحة ,يحكميما فصيالف متنافساف بشدة ,ككنكا تأثيرات عمى القرار الفمسطيني كىـ الحركات
الكطنية كالحركات الكطنية اإلسالمية لذلؾ تنقسـ المؤثرات الداخمية إلى قسميف رئيسيف ىما:
مؤثرات الحركات الوطنية عمى القرار الفمسطيني
ككاف ىذا الحقؿ السياسي كمنذ تمؾ البداية يتصاعد ,كلكف القرار السياسي الفمسطيني مفتقر إلى دكلة

ذات سيادة ,كعرضة لتأثيرات كضغكط خارجية قكية .فقد أينشئت مؤسستو القيادية كىي منظمة
1
2
3
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التحرير الفمسطينية ,بمبادرة مف الدكؿ العربية في سنة1964ـ ,ككانت في البداية تحت سيطرتيا ,كلـ
تصبح ىذه المنظمة حركة جماىيرية شعبية إالٌ بعد حرب1967ـ ,حيف سيطرت عمييا ,كبصكرة

ديمقراطية ,لتغدك بعد ذلؾ بأعكاـ" الممثؿ الشرعي الكحيد لمشعب الفمسطيني "كخالؿ ما يقارب

العشريف عامان التالية ,مارست منظمة التحرير كمنظماتيا المككنة أنشطتيا السياسية كالعسكرية
كسكاىا ,انطالقان مف قكاعدىا في البالد المحيطة بإسرائيؿ ,كالحقان في تكنس .كفي حيف جعميا ىذا

الكضع عرضة لضغكط كمكائد مختمؼ القكل اإلقميمية الساعية لتحديد صكرة الشرؽ األكسط

السياسية كاالقتصادية ,فإف تنازع ىذه الضغكط فيما بينيا ساعد منظمة التحرير في الحفاظ عمى
درجة محسكسة مف الييمنة عمى حقؿ سياسي فمسطيني مستقؿ نسبيان طكاؿ سبعينيات القرف العشريف
كثمانينياتو(.)1

كيمكف القكؿ أف ما ذكرنا سابقان بأف حركة التحرير الكطني فتح تفردت في الساحة الفمسطينية,
كسيطرت عمى الحركات الكطنية ,ككاف ليا حضكر قكم في منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الكحيد

عف الشعب الفمسطيني ,ككؿ ذلؾ أعطى الكطنييف السيطرة عمى القرار الفمسطيني بشكؿ مطمؽ ,كلـ

يتـ استثناء الخارج مف أىؿ الشتات ,حتى في بعض األحياف يتـ محاربة أم جية أخرل ال تسير

تحت إطارىـ ككطنييف.

مؤثرات الحركات الوطنية اإلسالمية عمى القرار الفمسطيني
بدأت ىيمنة منظمة التحرير الفمسطينية متمثمة بحركة فتح عمى القرار السياسي الفمسطيني في أكاخر
الثمانينيات ,كمع ظيكر ما ييسمى باإلسالـ السياسي في األ ارضي الفمسطينية سنة 1967ـ ,متمثؿ
بصكرة أساسية في حركة المقاكمة اإلسالمية حماس ,كالتي تأسست في بداية االنتفاضة األكلى سنة
1987ـ ,كبعدىا حركة الجياد اإلسالمي .كالحركتاف تأسستا مف الشعب الفمسطيني ,كقد تفرعتا مف
جماعة اإلخكاف المسمميف فرع فمسطيف ,كبرزتا في االنتفاضة األكلى كقكة يحسب حسابيا ,ظير
الخكؼ الذم انتاب الكطنييف مف دخكؿ اإلسالمييف الساحة السياسية الفمسطينية ,كلـ يتخذ التيديد
الذم طرحو ما يعرؼ باإلسالـ السياسي حجمو الظاىر كالكاضح إال بعد تكقيع اتفاؽ)أكسمك) في سنة
1993ـ ,ذلؾ االتفاؽ الذم حدد المراحؿ التي ييفترض أف تفضي في نياية العقد إلى سالـ مكقٌع مع

إسرائيؿ(.)2

1
2
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كما أف ىناؾ بعدان آخر لممأزؽ يتمثؿ في التطكر الذم ط أر عمى بنية النظاـ الفمسطيني السياسي بعد
فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة  25يناير 2336ـ .فقد نشأت عالقة ممتبسة في
إطار النظاـ السياسي بيف مؤسسات ثالث ىي :منظمة التحرير ,كالسمطة الفمسطينية ,كحركة حماس
التي أصبحت بحكـ نجاحيا في االنتخابات مشاركة في تسيير السمطة دكف أف تككف جزءان مف
منظمة التحرير .كبيذا الشكؿ أصبح النظاـ السياسي الفمسطيني بثالثة رؤكس :رئيس المجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير ,كرئيس السمطة الفمسطينية كاالثناف يجتمعاف في شخص كاحد ,كرئيس الكزراء الذم
يقكد الحككمة بأغمبية برلمانية ,كذات برنامج سياسي يتعارض مع برنامج رئيس السمطة كمنظمة
التحرير(.)1
ىنا نجد أف الحركات اإلسالمية تمكنت مف الكصكؿ إلى التمثيؿ في القرار الفمسطيني عف طريؽ
المجمس التشريعي ,كمف ثـ قامت بتشكيؿ حككمة تكافؽ أفكارىا ,فظير التأثير اإلسالمي في القرار
الفمسطيني ,كلقد تعرضت الحككمة لمحاكالت إسقاطيا مف الحركات الكطنية نفسيا أك مف الدكؿ
الغربية كالعربية الداعمة لممعارضيف ,كما زالت تمتمؾ ما يقارب نصؼ التأييد الفمسطيني عمى
الساحة حتى كقتنا الحاضر .
رابعاً  :المؤث ارت الخارجية عمى القرار الفمسطيني
منذ إصدار القرار باتفاؽ (أكسمك) الذم يصرح بناء حكـ ذاتي ,نتج عنو إقامة السمطة الفمسطينية,
فكانت مجريات عمميا الداخمية يتـ إخضاعيا إلى تدقيؽ مف قبؿ القكل االستعمارية كلـ يتكقؼ عمى
القكة االستعمارية فحسب ,بؿ تدخؿ طرؼ ثالث تمثؿ في القكل الدكلية كاإلقميمية كالبالد المانحة
أيضان مف بعض الدكؿ العربية ,كذلؾ نظ انر إلى افتقار السمطة الفمسطينية إلى أدنى قدر مف السيادة
عمى أراضييا ,كمكاردىا ,كاقتصادىا ,كدفاع عف ق اررتيا أك كلـ تمتمؾ القدرة عمى اتخاذ القرار .
تدخؿ لمدكؿ المانحة في شؤكف السمطة الكطنية الفمسطينية االقتصادية
كمنذ عاـ 1994ـ ظير ال ٌ
كذلؾ في المشاركة المباشرة في كضع الميزانيات ,كالخطط المالية كاالقتصادية ,كتحديد األىداؼ
كاالستراتيجيات ,ككاف المانحكف يكفركف المساعدات التقنية مف خالؿ خبراء دكلييف في مشاريع البد

أف تعكس سياساتيـ كأفكارىـ ,كما أقامكا عالقات ثنائية مباشرة مع الك ازرات ,كؿ عمى حدة ,كانت
التعامؿ مع المجتمع الفمسطيني بالطاعات أك مفرقة عمى حدة كليس ككؿ ,فتحكلت
نتيجتيا
ى

1

المرجع السابؽ نفسو  ,إشكاليات ما بعد فشل مسار أوسمو (,ص ص.)31-16

89

المؤسسات في السمطة الفمسطينية كالمنظمات غير الحككمية الفمسطينية مسؤكلة أماـ المانحيف كلس
أماـ الشعب الفمسطيني)1(,كتنقسـ المؤثرات الخارجية إلى قسميف رئيسيف ىما:
مؤثرات العربية
القرار الفمسطيني لقي دعمان مف المنظكمة العربية في بداية األمر ,كلكف سرعاف ما تغير إلى أف
أصبح مؤيدان بشكؿ أك بآخر إلى الق اررات األمريكية التي تسعى إلنشاء دكلة لمييكد بجكار دكلة
فمسطينية منزكعة السيادة ,إذا أسقطنا مسار تطكرات القضية الفمسطينية خالؿ الفترة بعد الحرب
العالمية الثانية عمى مسار التطكرات في محيطيا العربي سنجد تقاطعات يغمب عمييا الصعكد
كاليبكط لممكاقؼ .فالمكقؼ العربي الرسمي المعمف كاف دائمان داعمان لمقضية الفمسطينية ,كقد خاضت
كضحت بالكثير مف أجؿ
دكؿ عربية مكاجيات عسكرية كدبمكماسية مع إسرائيؿ كالدكؿ الداعمة ليا,
ٌ
استعادة الشعب الفمسطيني لحقكقو .ككما أف المكقؼ الفمسطيني قد تغير مف اإلصرار عمى التحرير

الكامؿ ,كخكض كفاح مسمح لتحقيؽ ذلؾ لـ يجد دائمان الدعـ الكافي لو مف محيطو العربي فأدل إلى
قبكؿ القرار) (242كتكقيع اتفاقيات أكسمك ,كالتفاكض عمى كضع نيائي مف مكقع الضعؼ ,كذلؾ تغير
المكقؼ العربي مف خكض المعارؾ الحربية كرفض االعتراؼ كالمفاكضات كالسالـ مع العدك
الصييكني ,إلى التفاكض معيا كاالعتراؼ بيا ,كابراـ معاىدات السالـ بينيـ ,كبعد ذلؾ طرح مبادرات
سالـ تدرجت مف االستعداد لالعتراؼ ,كحؽ الكياف الصييكني في العيش بسالـ ,إلى االستعداد لعقد
معاىدات سالـ معيا(,)2كأف الحرب قد انتيت بيف الفمسطينييف كالكياف الصييكني ,كاقامة عالقات
طبيعية معيا مقابؿ انسحاب إسرائيؿ مف جميع األراضي العربية التي احتمتيا ,كالقبكؿ بحؿ متفؽ
عميو لقضية الالجئيف عمى أساس القرار (194).كلعؿ رفض إسرائيؿ التعامؿ مع مبادرة السالـ
العربية ,التي أيدتيا منظمة المؤتمر اإلسالمي كاالتحاد األكركبي كالرباعية الدكلية ,مؤشر كاضح
عمى الغياب الصارخ لتكازف القكل حاليان في معادلة الصراع العربي اإلسرائيمي(.)3
لعؿ أىـ المتغيرات السياسية مف عاـ (2312ـ) حتى عاـ (2314ـ) في الكاقع العربي ىي الثكرات

العربية التي أيطمؽ عمييا ثكرات الربيع العربي؛ فكانت اآلماؿ المعمٌقة عمييا كبيرة بأف تحرؾ المياه
1
2

ىالؿ  ,جميؿ :االستقطاب في الحقل السياسي الفمسطيني  ,المرجع السابؽ  ,ص.7
انظر  :مبادرة األمير فيد في مؤتمر القمة الثاني عشر  ,قمة فاس 1982ـ  .كمبادرة السالـ العربية  ,مؤتمر القمة العربية الرابع عشر ,

2332ـ .
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الراكدة في محيط الرككد العربي ليمحؽ العرب بركب الحضارة بعد أف تجاكزىـ ,كقطار الديمقراطية

ىمش القضية الفمسطينية ,كانتزعيا مف صدارة المشيد العربي
الذم فاتيـ ,كالشؾ أف الربيع العربي قد ٌ
يعد ىناؾ عمؽ عربي داعـ
لتتراجع إلى الصفكؼ الخمفية في سمـ أكلكيات المكاطف العربي .كما لـ ه
لمقضية الفمسطينية بعدما تراجعت القضية الفمسطينية في الكجداف الشعبي العربي كعمى المستكل

دنس سمعة الثكرة الفمسطينية كأصاب طيارة البندقية
الرسمي ,كذلؾ نتيجة االنقساـ الفمسطيني الذم ٌ
في مقتؿ .كما أف الربيع العربي ضرب محكر المقاكمة بعد اندالع األحداث في سكريا ,كاالرتباؾ
الذم حدث لدل حركة حماس في عالقتيا بيذا المحكر نتيجة الرتباطيا بمحكر آخر بعيدا عف

تبيف ىشاشتو بعدما سقط حكـ اإلخكاف في مصر  ,كتراجع الدكر القطرم في
المقاكمة سرعاف ما ٌ
تحكؿ الجيش المصرم إلى القياـ بأعماؿ شرطية
المنطقة ,كانكفاء تركيا (أردكغاف) عمى نفسيا .كبعد ٌ
في الداخؿ المصرم ,كاستنزاؼ الجيش السكرم في حرب استنزاؼ طكيمة ,كقبؿ ذلؾ تدمير الجيش
العراقي في حرب ال ناقة فييا لألمة كال جمؿ ,كعميو فمـ يعد ىناؾ أم جيش عربي يمكف أف ييدد

الكياف الصييكني خاصة في دكؿ الطكؽ ,كنشأ كضع جديد كىك أف المقاكمة في فمسطيف كلبناف
أصبحت كحيدة أماـ ترسانة الجيش الصييكني .كمف آثار الكاقع العربي البائس عمى القضية

الفمسطينية أنو ال تكجد قكة عربية تؤثر ,كلك بالحد األدنى عمى الدكؿ الغربية المساندة إلسرائيؿ,

بعدما أنيار النظاـ السياسي العربي ,كبعدما أصبح البتركؿ سالحان بيد الغرب كليس سالحا ضدىـ.
كآخر ىذه اآلثار ىك عدـ كجكد غطاء سياسي لطرفي االنقساـ بعدما اختفى نظاـ (مبارؾ) الغطاء

السياسي لسمطة راـ اهلل  ,كنظاـ (مرسي) الغطاء السياسي لسمطة غزة  ,فأصبحت كؿ مف السمطتيف

أماـ العدك الصييكني سكاء بالمفاكضات أك المقاكمة(.)1
مؤثرات األجنبية

إف التدخؿ األجنبي في القضية الفمسطينية أثر كبشكؿ مباشر في اتخاذ القرار السياسي الفمسطيني,
فإف التدخالت تظير مف خالؿ إضاءات عمى مكاقؼ جيات كدكؿ كاف كاليزاؿ ليا تأثير بارز في
الشأف الفمسطيني كمسار الصراع العربي اإلسرائيمي ,فكانت عمى رأسيـ بعض الدكؿ الظاىرة ,كمف
بينيـ بريطانيا ,كالكاليات المتحدة ,كركسيا االتحادية ,كاالتحاد األكركبي مف خالؿ بياناتو ,كاألمـ
المتحدة مف خالؿ ق اررات مجمس األمف كالجمعية العمكمية ,فكانت ىذه الدكؿ كالجيات ليا تأثير في
تحديد فعالية القرار السياسي الفمسطيني؛ بؿ أدل إلى تجاىؿ الكجكد الفمسطيني في المحافؿ الدكلية.

1

(ككالة فمسطيف اإلخبارية 2316/11/27, ) https://paltoday.ps/ar/post/192331,ـ  ,الساعة  5:18مساءان .

91

كأثرت السياسة الخارجية األمريكية عمى بريطانيا اتجاه الفمسطينييف ,فمكقفيا ال يتغير عمف سبقو مف
دكؿ االستعمار؛ ألنو يقكـ عمى أساس الحفاظ عمى مستكيات ثابتة مف تكازف القكل كتكازف المصالح,
كتعتمد صناعة القرار األمريكي عمى متغيرات داخمية تسيـ فييا كؿ مككنات النظاـ السياسي
األمريكي ,بما فييا المكبي الصييكني .كلذلؾ فإف ق اررات اإلدارة األمريكية ىي محصمة تكازف القكل
السياسية األمريكية ,كمصالح ىذه القكل .كىناؾ متغيرات خارجية تعتمد عمى المصالح اإلستراتيجية
األمريكية ,كتدخؿ في صناعة أم ق ارر عالمي يمس ىذه المصالح ,كالكاليات المتحدة تنظر إلى
الكياف الصييكني عمى أنو مصمحة ليا ,كحميؼ استراتيجي ال يمكنيا التخمي عنو ,كال يكجد بديؿ لو
في منطقتنا .كلذلؾ فإف التأثير عمى القرار الفمسطيني ,ال يككف بإظيار حسف النكايا مف األمريكييف
كالزعـ بأنيـ ال يمثمكف مشكمة لمشعب الفمسطيني ,كلكف تتخذ سياساتيا اتجاه الفمسطينييف بناء عمى
مكاقؼ التابعيف ليـ ,كبرامجيـ السياسية كممارساتيـ في التحكـ بسمطة الدكلة كعمى األرض ,كاف ىذه
التأثيرات تأتي مع المكاقؼ كالسياسيات كالمصالح األمريكية كمستقبؿ الكياف الصييكني .كالكاليات
ا لمتحدة تضع كؿ قكة سياسية في منطقتنا تؤمف بحقيا في مقاكمة العدك الصييكني عمى قائمتيا
لإلرىاب ,كتحاربيا ,كتتآمر عمييا ,كتمنعيا مف الكصكؿ لمسمطة ,أك تحاكؿ إفشاليا كاسقاطيا إف
كصمت ,كما تتعامؿ اليكـ الكاليات المتحدة مع حركة حماس كالحككمة التي شكمتيا ,حيث اعتبرتيا
خطر عمى الكياف الصييكني(.)1
أنيا عدك ,كتريد أف تنزعو مف الكجكد؛ ألنو يشكؿ
ان
كىف نرل أف المكقؼ األمريكي لـ ً
يغيب كثي انر مف دعـ النظاـ اإلسرائيمي ضد السياسة الفمسطينية,
فيك األخطر عمى القرار الفمسطيني ,ف يرصدت لو محاكالت كثيرة في التأثير عمى طبيعة القرار

الفمسطيني ,كتدخالتو في كضع المحددات لمتخذم القرار السياسي الفمسطيني ,حتى كصؿ الحاؿ في
السياسة األمريكية إلى كضع مف يقكـ بصياغة القرار الفمسطيني تحت رعايتو .كفي حالة جعؿ
التدخؿ بشكؿ دبمكماسي تقكـ الكاليات المتحدة بإنفاذ سياستيا عف طريؽ األمـ المتحدة أك بدعـ مف
االتحاد األكركبي .

1

( الرأم نت , ) http://alray.ps/ar/post ,مقاالت أمريكا مشكمتنا 2316/11/23,ـ  ,الساعة  13:18صباحان
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المقدمة :
لقد مر العيد الراشدم في خالفات أدت إلى إحداث انقساـ في الدكلة اإلسالمية ,كىك ما حدث بيف
أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كمعاكية بف أبي سفياف كالي الشاـ ,حيث حدث انفصاؿ في الكحدة
السياسية بيف الخميفة ككالية الشاـ ,كتمسؾ ك هؿ برأيو حكؿ قضية القصاص مف قىتىمًة عثماف بف عفاف
حتي كصؿ األمر إلى االقتتاؿ الداخمي بيف الطرفيف في معركة (صفيف) ,رغـ تدخؿ الكثير مف
الكسطاء مف الصحابة الكراـ ,كلكف لـ يحدث تغيير لمكاقع؛ بؿ حدثت معركة قتؿ فييا خيرة
الصحابة ,كفي لحظة تـ التكافؽ بيف الطرفيف عمى تحكيـ كتاب اهلل كسنتو ,أدل ذلؾ لخركج مجمكعة
مف صؼ الخالفة كىـ (الخكارج) ال ييميـ إال ىكسيـ الفكرم حتى لك أدل ذلؾ إلى دمار دكلة
اإلسالـ ,فكفركا الخميفة ,كحاربكه ,حتى قضى عمييـ.
ىذه الحركب أدت إلى إضعاؼ الجيش اإلسالمي كبعد استشياد الخميفة (عمي بف أبي طالب) مف
قبؿ الخكارج تكلى (الحسف ابف عمي) إمارة الدكلة اإلسالمية حيث كجد نفسو يتأمر عمى دكلة متفرقة
بيف العراؽ كالشاـ ,بسبب خالفات ليست جكىرية كال تمس العقيدة ,ككجد أف بيده حالا يكحد األمة
اإلسالمية كيقرب كجيات النظر فييا ,كىك أف يتنازؿ (لمعاكية بف أبي سفياف) عف الخالفة ألنو
أفضؿ الحمكؿ لتقريب الكجيات المختمفة ,كحدث ذلؾ ,كتنازؿ عف اإلمارة كتكحد المسممكف ,كسمى
عاـ تكحدىـ عاـ الجماعة؛ لتكحيد األمة اإلسالمية تحت راية كاحدة ككممة كاحدة.
كىنا في الصؼ الفمسطيني أقرب ما يككف لنمكذج االختالؼ الذم حدث بيف (عمي كمعاكية) "رضي
اهلل عنيما" ,انفصاؿ الكحدة لمسياسية لمصؼ الفمسطيني بيف الضفة الغربية ,التي تمثؿ القرار
السياسي لحركة فتح العممانية ,كقطاع غزة التي تمثؿ القرار السياسي لحركة حماس اإلسالمية ,فمقد
تككف أرياف مختمفيف لمقرار الفمسطيني ,كاختالؼ كجيات النظر تكمف في االعتراؼ بكياف إسرائيمي
عمى أرض فمسطيف ,كامكانية العيش بسالـ مع الكياف اإلسرائيمي ,كاقامة دكلتيف إسرائيمية كفمسطينية,
يعدىا مف المحرمات شرعان كعرفان ,أدل ذلؾ لدخكؿ اإلسالمييف في نظاـ الحكـ ألنيـ أيقنكا
كاآلخر ٌ
أف أم تغير في الكاقع البد مف تغير السياسة الحاكمة أكالن ,كبفكز ساحؽ لإلسالمييف كقؼ العممانيكف
مكقؼ الرافض كالمحارب ليذا الفكز ,مستعينيف بالضغكطات الداخمية منيـ كمف أمثاليـ ,كالخارجية
مف الدكؿ العربية كاألجنبية ,لكقؼ اإلسالمييف مف السيطرة عمى النظاـ السياسي الفمسطيني ,أدل
ذلؾ إلى مكجة مف االقتتاؿ الداخمي ,ثـ قياـ حركة حماس بحسـ الكجكد العسكرم لمسمطة ,كانشاء
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سمطة كحككمة في قطاع غزة تتبع إلطارىا ,كفتحت كمدت أيدييا لتشارؾ الطرؼ اآلخر في ذلؾ؛
لكنو رفض كأبقى سيطرتو عمى الضفة الغربية ,فحدث بعض التدخالت إلنياء االنقساـ بيف الضفة
كغزة ,كلـ تنجح أم محاكلة لممصالحة ,كيتيـ كؿ طرؼ اآلخر بعرقمة المصالحة حتى يكمنا .كفي
ىذا الفصؿ سنتناكؿ كيفية االستفادة مف قيادة معاكية بف أبي سفياف لمدكلة اإلسالمية في تكحيد
الصؼ الفمسطيني .
المبحث األول :
أوجو التشابو بين الحالة السياسية الفمسطينية والحالة السياسية في الدولة اإلسالمية في عيد
معاوية بن أبي سفيان
المطمب األول :العيد الراشدي " الخالف بين العراق والشام "
أوالً  :انفصال الوحدة السياسية في العيد الراشدي بين العراق والشام
عندما تكلى (عمي بف أبي طالب)الخالفة رفض (معاكية) كالي الشاـ بيعتػو إال بعػد القصػاص مػف قتمػة
عثمػػاف بػػف عفػػاف ,عنػػد ذلػػؾ رفػػض الخميفػػة عمػػي ككػػاف فػػي نفسػػو شػػيء آخػػر عمػػى (معاكيػػة) الػػذم لػػـ
يبايعو ,فأصدر ق ار انر بعزلو ,كعمى إثر ذلؾ كقعت معركة صفيف كانتيت بالتكافؽ عمى التحكيـ.
فمـ يستطع أمير المؤمنيف (عمي) رضي اهلل عنو أف يحقؽ ما يريد؛ إذ لـ يستطع أف يغزك الشاـ بسبب
التفكػػؾ كالضػػعؼ الػػذم ألػ ٌػـ بػالجيش ,فاستشػػار أميػػر المػػؤمنيف (عمػػي) "رضػػي اهلل عنػػو" مػػف حكلػػو سػػنة
أربعػػيف لميجػرة ,فأشػػاركا عميػػو كجػػد نفسػػو إمػػا أف يكافػػؽ (لمعاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف) "رضػػي اهلل عنػػو" أف
لعمي بف أبي طالب) ,كال يتػدخؿ أحػد عمػى األخػر ال فػي عممػو بػالجيش
تككف الشاـ لمعاكية ,كالعراؽ ( ٌ
كال غارة كال غزك(. )1
فانفصمت الكحدة السياسية لمدكلة اإلسالمية لكالية الشاـ عف باقي كاليات الدكلة اإلسالمية التي تتبع
لمخميفة (عمي) ,كأدل ذلؾ إلى ظيكر جماعة متشددة في الديف يكفركف الخميفة ,كيحاربكنو ,كقامت
المعارؾ بيف الخميفة كبينيـ في (النيركاف) ,فكانت الكممة السياسية مشتتة بيف الشاـ كالخالفة كاتياـ
الخكارج لمخميفة بالكفر كحرمة اتباعو.

1

 -الطبرم  :تاريخ الرسل والمموك  ,ج  , 6ص. 56
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ثانياً  :اختالف وجيات النظر حول أزمة القصاص من قتمة عثمان في العيد الراشدي بين العراق
والشام
لـ تكف نشأة الخالؼ الذم حدث بيف(معاكية بف أبي سفياف) ك(عمي بف أبي طالب) عمى منصب
الخالفة ,كانما اختالفيـ في قضية القصاص مف قتمة أمير المؤمنيف (عثماف) "رضي اهلل عنو" ,كلـ
يكف خالفيـ في القصاص نفسو ,كانما في الكقت الذم يتـ أخذ القصاص فيو ,إذ كاف (عمي)"رضي
اهلل عنو" مكافقان مف حيث المبدأ عمى كجكب القصاص مف قتمة (عثماف) ,كانما كاف رأيو أف يؤجؿ
القصاص مف ىؤالء إلى حيف استقرار األكضاع كىدكء األمكر كاجتماع الكممة كىذا األفضؿ(.)1
كلكف رأل (معاكية بف أبي سفياف)تقديـ أخذ الثأر مف قتمة (عثماف)"رضي اهلل عنو" عمى البيعة
لعمي) ,كرأل في نفسو الحؽ بمطالبة أخذ القصاص مف القتمة؛ ألف (معاكية) كلى دـ (عثماف)
( ٌ
"رضي اهلل عنيما " كلقد اجتيد في ذلؾ(.)2
كىنا نرل أف(معاكية)حدد مطمبو ,فكاف المطمب الذم كاف ينادم بو مقبكالن مجمعان عميو الكثير مف
الصحابة ,خاصة أىؿ الشاـ ,كىك القصاص مف القتمة ,كمف ثـ البيعة لمخميفة (عمي) ,كلكف (عميان)
يريد تأخير القصاص إلى أف يترسخ حكمو ,حتى يتمكف مف إدارة الخالفة ,كمف ثـ يأخذ القصاص.
ثالثاً  :االقتتال الداخمي بين الطرفين وترسيخ االنقسام بين العراق والشام
بعػػث (عمػػي) "رضػػي اهلل عنػػو" كتب ػان كثي ػرة إلػػى (معاكيػػة) فمػػـ يػػرد عميػػو جكابيػػا ,كتكػػرر ذلػػؾ م ػ ار انر إلػػى
الشػػير الثالػػث مػػف مقتػػؿ (عثمػػاف) رضػػي اهلل عنػػو فػػي صػػفر ,ثػػـ بعػػث (معاكيػػة) الصػػحيفة مػػع رجػػؿ,
فدخؿ بو عمى (عمي) رضي اهلل عنو ,فقاؿ لو عمي :ما كراءؾ؟ قاؿ :جئتؾ مف عند قكـ ال يريدكف إال
القتؿ بالقتؿ ,كميـ أصحاب ثأر ,تركت سػتيف ألػؼ شػيخ يبكػكف تحػت قمػيص عثمػاف ,كىػك عمػى منبػر
دمشػػؽ ,فقػػاؿ عمػػي :الميػػـ إنػػي أب ػ أر إليػػؾ مػػف دـ عثمػػاف .كبعػػد كصػػكؿ رد (معاكيػػة) ألميػػر المػػؤمنيف
(عمي) رضي اهلل عنيما عزـ الخميفػة عمػى قتػاؿ أىػؿ الشػاـ ,ككتػب إلػى قػيس بػف سػعد بمصػر يسػتنفر
النػػاس لقتػػاليـ ,كالػػى (أبػػي مكسػػى األشػػعرم) بالككفػػة ,كبعػػث إلػػى (عثمػػاف بػػف حنيػػؼ) بالبص ػرة بػػذلؾ,
التجيٌػ يػز كخػػرج مػػف المدينػػة ,كاسػػتخمؼ عمييػػا (قػػثـ بػػف
كخطػػب النػػاس فحػػثيـ عمػػى ذلػػؾ ,كعػػزـ عمػػى ى

العبػػاس) ,كىػػك عػػازـ أف يقاتػػؿ بمػػف أطاعػػو مػػف عصػػاه كخػػرج عػػف أمػره ,كلػػـ يبايعػػو مػػع النػػاس فتكاعػػد
1
2

دخاف  ,عبد العزيز صغير :أحداث وأحاديث فتنة اليرج  ,ط , 1دار الصحابة  ,الشارقة2333 ,ـ  ,ص. 158

عبد الكريـ  ,محمد  :الممل والنحل لمشيرستاني  ,مكتبة األنجمك المصرية  ,القاىرة 1956 ,ـ  ,ج , 4ص. 163
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الفريقاف في مكاف يدعى (صفيف) كحدثت معركة عسكرية انتيت بالتكافؽ عمػى التحكػيـ ,ككػاف قػد قيتػؿ
فييا خيرة الصحابة(.)1
لقػػد سػاءت العالقػػة بػػيف الطػرفيف ,ككصػػمكا إلػػى المكاجيػػة العسػػكرية كاالقتػػاؿ ,األمػػر الػػذم رسػػخ الفجػػكة
بينيـ كزاد مف حدة االنقساـ بيف الطرفيف.
رابعاً  :فشل الحل السممي " التحكيم " ومزيد من التفتت في جسم الدولة اإلسالمية
تػػـ االتفػػاؽ بػػيف الفػريقيف عمػى التحكػػيـ بعػػد انتيػػاء معركػػة (صػػفيف) ,أف يرسػػؿ كػػؿ فريػػؽ رجػالن يتحػػدث
عنػ ػػو ,كأف يتفػ ػػؽ الحكمػ ػػاف عمػ ػػى مػ ػػا فيػ ػػو مص ػ ػػمحة المسػ ػػمميف ككتابػ ػػة كثيقػ ػػة بػ ػػيف الط ػ ػرفيف ,فأرس ػ ػػؿ
(معاكي ػػة)(عم ػػرك ب ػػف الع ػػاص) كأرس ػػؿ (عم ػػي)(أبػ ػا مكس ػػى األش ػػعرم) "رض ػػي اهلل عنيم ػػا" ,كك ػػاف مق ػػر
اجتماع الحكميف في دكمة الجندؿ في شير رمضاف سنة 37ق ,كلكف االتفاؽ لػـ يػتـ ,لػرفض فئػة مػف
جػػيش (عمػػي) التحكػػيـ كالخػػركج عنػػو ,كقنػػاعتيـ أف ذىػػاب(عمػػي) لمتحكػػيـ خط ػأ يكجػػب الكفػػر فعميػػو أف
يتػػكب إلػػى اهلل تعػػالى ,كخرج ػكا عميػػو فسػػمكا الخ ػكارج ,فأرسػػؿ عمػػي "رضػػي اهلل عنػػو" إلػػييـ (عبػػداهلل بػػف
عباس) فناظرىـ كجادليـ ثـ ناظرىـ (عمي) بنفسو ,فرجعت طائفة منيـ ,كأبت طائفة أخرل إال القتػاؿ,
فح ػػدثت ع ػػدة ح ػػركب بي ػػنيـ كب ػػيف (عم ػػي) "رض ػػي اهلل عن ػػو" أض ػػعفت ج ػػيش أمي ػػر الم ػػؤمنيف (عم ػػي),
كأنيكتو(.)2
كىذا الخركج في الجيش أفشؿ الحؿ السممي الذم تـ االتفاؽ عميػو ,فانقسػـ الجػيش إلػى فئتػيف ,فئػة مػع
الخميفة (عمي) ,كالفئة األخرل خرجكا في منطقة النيركاف كىـ الخكارج ,كىذا األمر زاد فػي تفتػت جسػـ
الدكلة اإلسالمية ,كانياؾ جيش الخميفة.

1

الصالبي  :معاوية بن أبي سفيان  ( ,ص ص . )99 – 98
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المطمب الثاني :
الصف الفمسطيني " الضفة الغربية وقطاع غزة "
أوالً  :انفصال في الوحدة السياسية لمصف الفمسطيني بين الضفة وغزة
انفصمت الكحدة السياسية لمصؼ الفمسطيني بيف الضفة الغربية ,كالتي تمثؿ القرار السياسي حركة
فتح ,كقطاع غزة الذم ييمثؿ القرار السياسي لحركة حماس ,فمقد تككف أرياف مختمفيف لمقرار
الفمسطيني.

كقد تحققت المفاجأة لمجميع بفكز حركة حماس باالنتخابات التشريعية عاـ 2336ـ ,كحاكلت إنشاء
حككمة كحدة كطنية ,كلكنيا لـ تنجح ,فاضطرت لتشكيؿ حككمة بنفسيا في قطاع غزة ,كلـ تستطع
أف تفرض سيادتيا في الضفة الغربية لسيطرة حركة فتح عمييا ,كفي أجكاء مف الصدمة كاالرتباؾ
كاإلحباط التي عاشتيا قيادة فتح كالسمطة في غزة ,قامت بعدد مف اإلجراءات استيدفت محاصرة
حماس كاضعاؼ حككمتيا كافشاليا؛ بالرغـ مف إعالف حركة فتح احتراـ نتائج االنتخابات كقبكليا(.)1
لكف حركة فتح لـ تقبؿ أف يككف لإلسالمييف سيطرة عمى الساحة السياسية الفمسطينية ,ككاف مكقؼ
بعض الدكؿ العربية كاألجنبية المكقؼ ذاتو ,فكاجيت حككمة حماس صعكبات بالغة في إدارة الكضع
تحت االحتالؿ ,كفي التعامؿ مع األنظمة العربية كالدكلية الفاعمة .فقد بدأ حصار سياسي كاقتصادم
إسرائيمي كدكلي خانؽ عمى قطاع غزة ,حيث تكقفت المساعدات التي تأتي لمسطمة كالتي تشكؿ
نصؼ ميزانيتيا ,كتفردت مؤسسات السمطة في الضفة الغربية القرار السياسي الفمسطيني بعزؿ عف
قطاع غزة .
ثانياً  :اختالف وجيات نظر الطرفين حول المقاومة
كاف العديد مف الحركات العممانية كالدكؿ العربية كاألجنبية ترل أف المقاكمة الفمسطينية ما ىي إال
تعدم عمى الحقكؽ اإلسرائيمية ,حيث تـ فرض ما يسمى شركط الرباعية الدكلية ,التي تشكمت مف
الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي كركسيا كاألمـ المتحدة عمى حظر التعامؿ حماس
كحككمتيا ,كاشترطت عمى حماس كحككمتيا االعتراؼ بدكلة إسرائيمية كنبذ المقاكمة أك ما يسمكنو
1

صالح  ,محسف محمد  :القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرة  ,مركز الزيتكنة لمدراسات ك االستشارات  ,بيركت,

2312ـ  ,ص.139
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اإلرىاب ,ككقؼ الكفاح المسمح ,كمكافقتيا عمى كؿ االتفاقيات المكقعة عمييا منظمة التحرير
الفمسطينية حتى يتـ رفع الحظر عنيا .فكانت شركط تعجيزية تيدؼ إلى إفقاد حركة حماس ىكيتيا,
خرجيا مف المنيج كاإلطار التنظيمي الممتزمة بو(.)1
كا ا
كيعكد اختالؼ كجيات نظر الحركتيف إلى أف أحدىـ عمماني يكجد عنده طرح سياسي باالعتراؼ
بالكياف اإلس ارئيمي عمى أرض فمسطيف ,كامكانية العيش بسالـ معو ,كاقامة دكلتيف إسرائيمية
كفمسطينية ,كىك ما نادت بو حركة فتح ,كالطرؼ اآلخر متمثؿ بحركة حماس يعتبر ما تينادم بو
حركة فتح مف التجاكزات المحرمات شرعان كعرفان ككطنيان ,كىذا كما يشبيو بخطيف متكازييف مف
المستحيؿ أف يمتقيا.
ثالثاً  :االقتتال الداخمي بين الطرفين وترسيخ االنقسام
كجدت حككمة حماس نفسيا أماـ فقداف لمميزانيات الخاصة بالحككمة ,كتعاني سابقة مف ديكف بمغت
أكثر مف مميار دكالر .كقياـ حركة فتح بتأجيج المظاىرات كاالعتصامات كاإلضرابات المطالبة
بالركاتب ,بالتزامف مع رفض تعاكف األجيزة األمنية مع كزير الداخمية سعيد صياـ بالشكؿ المناسب,
حيث لـ تعطو السمطة في إدارة األجيزة األمنية ,كفي الكقت نفسو ازداد الفمتاف األمني كخاصة في
قطاع غزة ,ككاف مفتعالن ممنيجان مف قبؿ أيدم خفية تسعى لزعزعة االستقرار في القطاع ,فأصدر
(سعيد صياـ) ق ار انر بتشكيؿ قكة تنفيذية مف الشعب في قطاع غزة كشارؾ في تككينيا بعض القكل
المقاكمة المختمفة(.)2
كدخمت السمطة في نزاع جديد في الصالحيات بينيا كبيف حككمة حماس ,فقاـ رئيس السمطة محمكد
عباس بتشكيؿ قكة أمنية خاصة بو( ,)3ككاف ذلؾ بعد تشكيؿ القكة التنفيذية ,فقامت أمريكا بدعـ سمطة
محمكد عباس بمبمغ  86مميكف دكالر لتجييزىا عسكريان ,كعمى خمفية الصراعات كالحمالت في
القطاع ,تحكلت إلى حكادث إلطالؽ النار بشكؿ متدرج ,حيث قامت مجمكعة مف عناصر السمطة
بقتؿ (محمد التتر) أحد قيادات حماس العسكرية ,كقتؿ (حسيف أبك عجكة) أحد أعضاء القيادة
السياسية كالدعكية لحماس في عاـ 2336ـ ,فتصاعدت االشتباكات المسمحة بيف القكة التنفيذية

1
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جريدة األياـ  ,راـ اهلل  ,نشر في 2336/4/21ـ.
جريدة الحياة  ,نشر 2336/4/27ـ .
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التابعة لحككمة حماس كبيف السمطة التي كانت قائمة في غزة كانتيت بقياـ القكة التنفيذية بالسيطرة
الكاممة عمى قطاع غزة(.)1
جاء الحسـ العسكرم في غزة ليعمؽ ازمة حماس مع ىذه االطراؼ كمع مختمؼ القكل كالفصائؿ
كمنظمة التحرير .ثـ صداميا مع الصحافييف كرجاؿ االعالـ كالمؤسسات األىمية .لقد استنزفت حماس
في معارؾ جانبية ما كاف ينبغي ليا اف تنجر فييا اك تقع في شباكيا كما كاف ينبغي اف تستيمؾ
طاقتيا المخصصة لممشركع الكطني التحررم .ما كاف ينبغي ليا اف تسقط في شرؾ فتح الجبيات مرة
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
غير حسابات العسكر كالقكة كالمسيرات الجماىيرية .حسابات تقكـ عمى تقاطع المصالح كفيـ
المناكرات كالتكتيؾ الذكي الحذر .كالمشكمة أف ضعؼ المركنة السياسية لدل حماس افقدىا الكثير مما
كاف يجب أف تكسبو بسيكلة كأضاعت فرصة ذىبية لتعزيز مفيكـ اإلسالـ السياسي .كما أف التغيرات
السياسية التي طرأت عمى حماس كانت استجابة اضط اررية كتحت ضغط الكاقع كليس عف تخطيط
كرؤية مما افقدىا عامؿ اليجكـ كالمبادرة .كاف بإمكاف حماس أف تكسب فتح كالقكل الفمسطينية كحتى
الرئاسة الى جانب برنامجيا لك أحسنت تسكيقو في إطار كاسع كمرف غير تنظيمي ضيؽ ال يمزميا
بالتنازؿ عف ثكابتيا  .ككاف بإمكاف حماس أنتسيطر عمى قيادة الدفة الفمسطينية بميارة القبطاف كحكمة
الرباف كتعرؼ كيؼ تقتنص الفرص الذىبية التي كقعت بيف يدييا .لكنيا استعجمت كثي ار كفكرت أنو
يمكف أف تطبؽ برنامجيا اإلصالحي مف خالؿ المراسيـ أك الصالحيات الحككمية فقط !! كلكف
األمكر كانت أبعد مف ذلؾ بكثير كلك كاف لحماس رؤية عميقة لسارت تدرجت في الحكـ كبخطى
كئيدة مثمما فعؿ أردكغاف في تركيا ,حيث كصؿ الى الحككمة ك البرلماف ك الرئاسة دكف صداـ ك دكف
عنؼ ك دكف إراقة دماء(.)2
رابعاً  :فشل المصالحة بين حركتي" فتح وحماس "
ممؼ المصالحة بيف" فتح "ك"حماس "كالقكل األخرل مف الممفات الميمة التي تـ تناكليا في آلية

الحكار الكطني الفمسطيني ,إليجاد صيغ تكافقية تسمح بإعالف إنياء االنقساـ الكطني الفمسطيني,
كفتح صفحة جديدة في العالقات الفمسطينية الداخمية  .فقد احتمت قضية المصالحة الكطنية كال تزاؿ,

1
2

(ككالة األنباء الفمسطينية كفا . )arabic.wafa.ps/arabic ,
(رسالة د .غازم حمد لقيادة حماس بتاريخ 2337 – 11 - 22ـ ,عمى مكقع شبكة حكار بكابة األقصى)alaqsagate.org/vb ,

133

مكقعا مركزنيا في النقاش ضمف آلية الحكار الكطني في القاىرة ,كفي محافؿ أخرل ,كذلؾ بعد أف
ن
انقسـ الكضع الفمسطيني إلى سمطتيف بعد نجاح" حماس " بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي منذ مطمع
عاـ2336ـ .كقد ال يعكد فشؿ الحكار بيف" فتح "ك"حماس" في القاىرة إلى مجرد اختالؼ حكؿ قضايا

شكمية ,كانما يعكد إلى خالؼ يبمغ مرتبة جذرية ,حيث يمس الرؤية إلى القضية الفمسطينية في
جممتيا ,حيث إف حركتي" فتح "ك"حماس "تمتمكاف مشركعيف متباينيف في مقاربة اإلشكاؿ الفمسطيني,
ككيفية التعاطي معو ,مف ىنا يبحث ممؼ المصالحة الكطنية عف صيغة لتقريب كجيات النظر عمى

نحك يضمف إعادة كحدة الجسـ الفمسطيني(.)1

كتـ تشكيؿ حككمة كحدة كطنية
كفي عاـ 2337ـ كبرعاية سعكدية كقٌع اتفاؽ مكة بيف الحركتيفٌ ,
عمى إثره ,فمـ تدـ سكل بضعة أشير .كعمى إثر يشف العدكاف الصييكني عمى غزة عاـ 2338ـ
تـ التكقيع عمييا سنة 2311ـ كعرفت بكثيقة الكفاؽ الكطني
فقدمت كرقة مصرية لممصالحة ٌ
نص عمى أف
لممصالحة تحت رعاية مصر كالجامعة العربية .ثـ كاف اتفاؽ الدكحة 2312ـ الذم ٌ
يتكلى أبك مازف رئاسة الكزراء كأف ييش ٌكؿ حككمة كفاءات كطنية .كؿ ىذه االتفاقات لـ ىتر النكر(.)2

كفي 23أبريؿ/نيساف 2314ـ أعمنت حركتا فتح كحماس إنياء االنقساـ الذم بدأ أكاسط العاـ
2337ـ.كأكدتا الشركع في جممة خطكات لتفعيؿ االتفاؽ المستند إلى اتفاقات سابقة إلنجاح المصالحة

الفمسطينية.كاتفقت الحركتاف في مخيـ الشاطئ بغزة عمى بدء تشكيؿ حككمة التكافؽ الكطني خالؿ
خمسة أسابيع ,لكف استئناؼ عمؿ لجنة المصالحة المجتمعية كلجانيا الفرعية ,كتنفيذ ما اتفؽ عميو

بشأف ممؼ الحريات العامة كتفعيؿ المجمس التشريعي كاجراء االنتخابات بعد ستة أشير مف تشكيؿ

الحككمة ,لكف لـ يتـ تنفيذ أم مف ىذه االتفاقات ,كما زالت ممفات رئيسية تراكح مكانيا كتتكاصؿ
االتيامات كاالعتقاالت السياسية ,فيما ألقى االنقساـ بظاللو عمى ممفات أحرز التقدـ فييا ,خاصة

حككمة التكافؽ الكطني التي لـ تعكس مسماىا عمى األرض كلـ تنفذ الدكر المنكط بيا(.(3

كىنا يمكف القكؿ أدل كؿ ذلؾ إلى فشؿ المصالحة بيف الطرفيف ,كزيادة االنقساـ السياسي كتبادؿ
االتيامات بيف الضفة الغربية كقطاع غزة حكؿ مسؤكلية كؿ طرؼ عف عدـ نجاح ممؼ المصالحة,

إلى يكمنا .كما كاف مف اختالؼ بيف العراؽ كالشاـ كالتي أدت إلى تقسيـ دكلة الخالفة إلى قسميف
كالحركب كاالتيامات التي دارت بينيـ حتى قيتؿ ,كخسر الطرفيف خيرة أتباعو ك فشؿ الحؿ السممي
1

دركيش  ,عبد العزيز  :آليات تعزيز الوحد الوطنية بين القوى والفصائل الفمسطينية وأثرىا في التنمية السياسية فتح وحماس نموذج ,

رسالة ماجستير  ,جامعة النجاح الكطنية  ,فمسطيف 2313 ,ـ  ,ص.97
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(الرسالة 3100/0/33, ) /http://alresalah.ps,م  ,الساعة 8022ص .
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بينيـ كزاد األزمة تفتتان في خركج الخكارج عمى أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ,كما أف تقمد
الحسف بف عمي الخالفة فعمؿ عمى حؿ األزمة القائمة في الدكلة اإلسالمية فتنازؿ لمعاكية عمى
الخالفة فستثمر معاكية ىذا التنازؿ فمـ يغفؿ عف حؽ الحسف كال عف حؽ الصحابة الكراـ الذيف ىـ
خي انر منو باعترافو بذلؾ .كىنا في الصؼ الفمسطيني كاف البد مف كجكد مبادرات تصالحية مف حركتي
حماس كفتح ككنيـ المسيطرتاف عمى القرار الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة مف خالؿ
لمتقارب في الق اررات السياسية لصالح القضية الفمسطينية ,كاعادة الكحدة إلى الساحة الفمسطينية .
المبحث الثاني :
آليات تطبيق قيادة معاوية لتوحيد الصف الفمسطيني
أوالً  :ميادنة مع العدو بدون تنازالت اقتداء بميادنة معاومة مع الروم
كانت الرؤية السياسية ترتكز عمى الطرفيف المسيطريف ,الطرؼ المسيطر في قطاع غزة المتمثؿ في
حركة حماس يتجنب تعريض الكطف العتداءات خالؿ فترة االختالؼ بيف غزة كالضفة ,فمـ يسجؿ لو
أنو تنازؿ عف أم حقكؽ لمعدك ,بؿ إنو قاـ بعدة ميادنات مع العدك الصييكني بكساطة خارجية منيا
عربية كأجنبية في عدة حركب قامت عمى القطاع ,كذلؾ في حرب عاـ (2338ـ) كحرب عاـ
(2312ـ) كحرب عاـ (2314ـ ) لتعطيو مزيدان مف الكقت لإلعداد ,بينيما األمر عمى خالؼ ذلؾ
تمامان في الطرؼ المسيطر عمى الضفة الغربية ,متمثمة بالسمطة التابعة لحركة فتح ,لقد قامت بالعديد
مف التنازالت ,ككاف أكليا التنسيؽ األمني مع االحتالؿ ,كتمكينو مف اغتصاب األارضي الفمسطينية,
كىدـ منازؿ المكاطنيف؛ ليقكـ ببناء مستكطنات إسرائيمية ,فيك يعتبر أف لمييكد الحؽ بامتالؾ األرض,
كاقامة دكلة ليـ كىذا ما كقعت عميو منظمة التحرير في اتفاقيات بدأت بمدريد في1991ـ ,كمرت
بأكسمك في1993ـ ,كاتفاؽ القاىرة إلنشاء الحكـ الذاتي في1994ـ كغير االتفاقات السرية غير
المعمنة بينيـ .كبعد أف استعرضنا سمكؾ الطرفيف ,فإننا نرل أنو البد أف تككف االتفاقيات المكقعة مع
العدك غير مفرطة ,اقتداء بميادنة(معاكية) مع قيصر الركـ لحفظ أرض المسمميف دكف تنازالت
جكىرية.
عندما رأل الركـ الخالؼ الذم حدث بيف (عمي كمعاكية) ىك الفرصة إلعادة احتالؿ أرض الشاـ إلى
حكميـ السابؽ ليستفيدكا مف ثركاتيا ,عزـ قيصر الركـ عمى الزحؼ بجنده لمقاتمة المسمميف ,فالحظ
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عمي بف
معاكية أف تكجيات الركـ العسكرية تيدؼ إلى استغالؿ الخالفات الداخمية بينو كبيف الخميفة ( ٌ
أبي طالب) ,باالعتداء عمى حدكد المسمميف إلعادة احتالؿ ما تـ فتحو مف أرض الشاـ ,فأشار
الحمؿ,
(عمرك بف العاص) إلى (معاكية) بضركرة ميادنة قيصر الركـ في تمؾ الفترة بإعطائو الماؿ ك ي
كاطالؽ سراح األسرل الركـ؛ إليقاؼ زحؼ الركـ عمى الحدكد اإلسالمية ,فاستجاب معاكية لنصيحة

عمرك بف العاص ,كبادر معاكية بطمب اليدنة مف اإلمبراطكر الركمي ,فعمؿ عمى إسكات الركـ؛
ألنو في كقت ال يستطيع أف يقاتميـ ,كلقد تمت ىدنة بيف الطرفيف ,تمنع قيصر الركـ مف االعتداء
عمى حدكد الدكلة اإلسالمية ,مقابؿ أف ييدفع لو الماؿ كالحمي(.)1
كالمالحظ أف معاكية حقؽ مراده ,كصد األعداء عف مياجمة أرض المسمميف دكف أف يتنازؿ عف أم
شبر مف األراضي اإلسالمية.
ثانياً  :األولوية لممصمحة العامة لفمسطين اقتداء بمعاوية المتمسك بالمصمحة العامة لمدولة
ييعد تحقيؽ التفاعؿ كاالندماج بيف النظاـ السياسي كالقيادة السياسية كأعضاء الجماعة الكطنية ىي

إحدل الخطكات الميمة لمكحدة الكطنية .كىذا ال يتـ إال إذا سبؽ التفاعؿ كاالندماج إقناع أعضاء
الجماعة الكطنية بشرعية النظاـ السياسي كبشرعية القيادة الحاكمة ,كليـ الحؽ في اتخاذ الق اررات
المكافقة لممصمحة العامة كأكلكية ليا ,كعمييا احتراـ ما عمييا مف كاجبات تجاه أعضاء الجماعة(.)2
كعندما تحكمت منظمة التحرير عمى الكممة السياسية قدمت تنازالت لمجانب الصييكني أضرت
القضية الفمسطينية ,بؿ قدمتيا بدكف أم مقابؿ ,كمف أىميا اتفاؽ (أكسمك) ,كاتفاؽ القاىرة لمحكـ
الذاتي ,فمـ تشيد ىذه االتفاقات إجماع الكؿ الفمسطيني ,كلقد تـ تكجيو عدة انتقادات ليا مف الفصائؿ
اع المصمحة العامة لمدكلة الفمسطينية.
الفمسطينية ,لكف المنظمة تفردت بالقرار ,فمـ تر ً
كىنا جعؿ (معاكية) المصمحة العامة مف أىـ أكلكياتو ,عندما مرت مرحمة في المعركة كصؿ القتاؿ
بيف جيشي(معاكية كعمي) إلى حد لـ يستطع أم مف الصحابة المكجكديف في كال الطرفيف القتاؿ,
فكقؼ (األشعث) كخطب خطبة قاؿ فييا  :قد رأيتـ يا معشر المسمميف ما قد كاف في يكمكـ ىذا
1

ابف قتيبة  :اإلمامة و السياسة  ,ج , 2مصر  , 1934 ,ص 163؛الطبرم  :تاريخ األمم والمموك  ,ج , 13بيركت  ,ج , 6ص186

؛الدينكرم  :األخبار الطوال  ,بغداد 1959 ,ـ  ,ص. 157
2

دركيش  ,عبد العزيز  :آليات تعزيز الوحد الوطنية بين القوى والفصائل الفمسطينية وأثرىا في التنمية السياسية فتح وحماس نموذج ,

رسالة ماجستير  ,جامعة النجاح الكطنية  ,فمسطيف 2313 ,ـ  ,ص.43
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الماضي ,كما قد فني فيو مف العرب ,فك اهلل لقد بمغت مف السف ما شاء اهلل أف أبمغ ,فما رأيت مثؿ
ىذا قط ,أال فميبمغ الشاىد الغائب ,إف نحف تكافقنا غدان إنو لفناء العرب ,كضيعة الحرماف ,أما كاهلل ما
أقكؿ ىذه المقالة جزعان مف الحرب ,كلكف رجؿ مسف ,كأخاؼ عمى النساء كالذرارم غدان إذا نحف فنينا,
الميـ إنؾ تعمـ أني قد نظرت لقكمي ,كألىؿ ديني فمـ آ يؿ

()1

فعمـ بذلؾ (معاكية) فقاؿ :أصاب كرب الكعبة ,لنحف التقينا غدان لتميم ٌف الركـ عمى ذ اررينا كنسائنا,
كلتميميف أىؿ فارس عمى أىؿ العراؽ كذ اررييـ ,كانما يبصر ىذا ذكك األحالـ كالنيى ,ثـ قاؿ

ألصحابو :اربطكا المصاحؼ عمى أطراؼ القنا(.)2
كىذا بياف ييظير بو (معاكية) تأييده لما قالو (األشعث)؛ ألنو يبحث عف المصمحة العامة لمدكلة

اإلسالمية ,كلـ يعجبو التقاتؿ بيف المسمميف ,فأمر برفع المصاحؼ؛ طمبان لمتحكيـ داخؿ المعركة,
كسعى مف أجؿ المصالحة ,ككاف يكقف أنو البد أف تأتي لحظة كينتيي الخالؼ القائـ.

فالقيادة السياسية الفمسطينية البد أف ييحكمكا ق ارراتيـ لممصمحة العامة لمفمسطينييف ,كىي المصمحة
التي مف شئنيا ايجاد التطكير كاالرتقاء بالحالة الفمسطينية لمكصكؿ إلى االستقرار كالحداثة ,ىؿ تفيد

أـ تضر بيا ,كتجعؿ مف أكلكياتيا المصالح العامة كتتقدـ عمى المصالح األخرل ,مع ضركرة تمسؾ
طرفي النزاع بمبدأ الكحدة ميما تأزـ االختالؼ بينيـ اقتداء (بمعاكية) الذم تمسؾ بمبدأ المصالحة
كالكحدة .كليس بمبدأ مصمحة تنظيمية كمصالح شخصية.
ثالثاً :التفاىمات السياسية لتحقيق الوحدة الفمسطينية بين الطرفين ,اقتداء بدبموماسية معاوية
الذي جمع الدولة بدون قتال
الصؼ الفمسطيني يجمع الكثير مف األفكار المختمفة ,فمنيا اإلسالمي كالعمماني كالماركسي
كالشيكعي ,كىذه األفكار تحمميا التنظيمات الفمسطينية .فالتفاىمات السياسية بيف األطراؼ ,تعمؿ عمى
تكحيد الجيكد الشعبية كالكطنية نحك اليدؼ األسمى كىي الكحدة الفمسطينية ,فعندما يككف ىناؾ
تفاىمات بيف األطراؼ كبيف التنظيـ المسيطر عمى الساحة الميدانية لكال الطرفيف ,يتعامؿ مع ىذه
األفكار األخرل التي تخالفو في سبيؿ كحدة اليدؼ ,كيعمؿ عمى جعميا مؤيدة أك محايدة ,كيخرجيا

1
2

المنقرم  ,نصر بف مزاحـ  :وقعو صفين  ,تحقيؽ عبدالسالـ ىاركف  ,ط ,2القاىرة1382 ,ىػ  ,ص . 479

المنقرم  :واقعة صفين  ,ص . 481
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مف دائرة العداء أك المعارضة لو ,كيستطيع بذلؾ أف يكسبيا في بعض التفاىمات السياسية ,كليس أف
يجبرىا إلى االنضماـ لصفو بالقتاؿ .مع ضركرة استمرار الطرؼ الحاصؿ عمى السمطة في استكماؿ
أسباب كحدة الصؼ الفمسطيني.
كضركرة كجكد كعي سياسي عند األفراد في كال الطرفيف ,حيث يدرؾ المكاطنكف حقكقيـ المتاحة ليـ
كالكاجبات الممقاة عمى عاتقيـ تجاه الدكلة ,كبالتالي يرل أف التربية السياسية تيدؼ إلى تككيف الكعي
بالمكاطنة كما تفرضو عمى المكاطف مف سمكؾ اجتماعي ييدؼ إلى الصالح العاـ ,فيذا يأتي ضمف
إطار التربية السياسية لمقادة السياسييف ,كالذم ينتج عنو تأصيؿ مفيكمي" األخكة الكطنية "ك"محبة
الكطف"(.)1
كفي قيادة الخميفة (معاكية بف أبي سفياف) ,كادارتو تجربة رائعة مفيدة في مجاؿ تكحيد األمة التى
تعرضت الختالفات كصراعات كحركب ,فمقد تعامؿ معاكية مع (قيس بف سعد) الذم كاف خصمو
في معركة (صفيف)بحكمة فبعد تكلي (معاكية) الخالفة أرسؿ كتاب انلقيس حتى يسجؿ كيطمب ما
يريد كينفذىا لو ككاله عمى مصر فاستطاع أف يكسب ألد أعدائو في بعض التفاىمات ,كنجح أيضان
في تعاممو مع (زياد بف أبيو) كالي البصرة عندما تعامؿ معو كضمو إلى صفو بعد أف رد نسبو ,ككاله
البصرة كالككفة معان( ,)2كدكف إراقة الدماء في ضـ كؿ مف العراؽ كمصر كخراساف إلى خالفتو,
كالقضاء عمى نفكذ كسمطة الخكارج ,فتعامؿ معاكية معو ,كاستطاع أف يكسبيـ لصفو باستيعابيـ,
كليس بالمحاربة كالقتاؿ ,كبذلؾ استطاع أف يكحد األمة اإلسالمية ,ثـ استأنؼ المسممكف فيتكحاتيـ,

كًانتصاراتيـ ,كاقامة بناء الدكلة اإلسالمية المتحضرة(.)3

1
2
3

دركيش  :آليات تعزيز الوحد الوطنية بين القوى والفصائل الفمسطينية  ,ص.41
تاريخ الطبري  ,ج , 6ص. 153

السنكسي  ,عبدالرحمف بـ معمر :اعتبار المأالت ومراعاة نتائج التصرفات ,ط , 1دار بف الجكزم  ,السعكدية  ,2334 ,ص.167
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المبحث الثالث :
العقبات المتوقعة وآليات التغمب عمييا
أوالً  :التدخالت اإلسرائيمية إلفشال توحيد الصف الفمسطيني
كاف لمكياف الصييكني الدكر األساسي في محاربة أم كحدة فمسطينية ,فيك يعمؿ عمى أساس فرؽ
تسد ,كبذلؾ يستطيع أف يتحكـ بجميع مجريات الشأف الفمسطيني الداخمي متمثمة في فرض األمف
بطريقتو لحماية الداخؿ الصييكني ,كالسعي لمسيطرة عمى الق اررات الخاصة بالك ازرة الخارجية
الفمسطينية ,ككذلؾ عمى السفراء كالقناصؿ الفمسطينييف في الدكؿ العربية كاألجنبية.
كيجدر التأكيد أف الكياف الصييكني يسعى إلى تكريس الفصؿ النيائي بيف الضفة الغربية كقطاع غزة؛
ألنو المستفيد مف االنقساـ السياسي بيف المنطقتيف في المقاـ األكؿ كاألخير ,كككنو المسيطر عمى
القرار السياسي الفمسطيني في الضفة الغربية ,كالذم يحمؿ في طياتو الشرعية السياسية الفمسطينية
لمعالـ متمثؿ في منظمة التحرير كالسمطة الكطنية التي تقكدىا حركة فتح ,كقاـ الكياف الصييكني
بالعمؿ كفؽ الفرضية الصييكني الخبيثة" :الفمسطينيكف عاجزكف عف حكـ أنفسيـ بأنفسيـ".
كالمصدر الرئيس لالنقساـ ىك احتالؿ السمطة إلى ٍّ
حد كبير مكاف منظمة التحرير في إدارة القرار
الفمسطيني ,كانخراط معظـ العمؿ الكطني الفمسطيني في مسار (أكسمك) ,باعتبارىا كصفة االنقساـ
التي اخترعيا الخبير االستراتيجي الصييكني (ىاركابي) إلضعاؼ المكقؼ الفمسطيني ,بمعنى أف
شؽ الجبية الكطنية الفمسطينية إلى
الحالة الفمسطينية مستجيبة لالستراتيجية الصييكنية القائمة عمى ٌ
قسميف :مقاكمة كتسكية ,كاالستغراؽ في مفاعيؿ كتناقضات االنقساـ العمكدم لمكضع الفمسطيني,
كاستنزاؼ معظـ الطاقات الكطنية داخؿ محتكل ىذا الصراع الداخمي(.)1
كبعد اتفاؽ القاىرة في 2314/9/25مبيف كفد حركة حماس برئاسة (مكسى أبك مرزكؽ( ))2ككفد حركة
فتح برئاسة (عزاـ األحمد( ))1كالذم تـ االعالف عمى تنفيذ ما جرل االتفاؽ عميو سابقان ,كخاصة فيما
1

مساء
( مركز زيتكنة لمدراسات اإلستراتيجية 2316/12/3 , ) http://www.alzaytouna.net/2014/10/19 ,ـ  ,الساعة  1:56ن

2

د.موسى محمد محمد أبو مرزوق ,قائد فمسطيني ,نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" كلد عاـ 1951ـ ,في

مخيـ رفح جنكب قطاع غزة ,شغؿ منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حتى عاـ 1995ـ ,ىجرت عائمتو قس انر مف قرية يبنا قضاء

الرممة بعد النكبة الفمسطينية عاـ  1948إلى مدينة غزة كسكنت عائمتو في مخيـ رفح لالجئيف( .14أكتكبر  2338حياة مكسى أبكمرزكؽ-
فيديك عمى يكتيكب).
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يتعمؽ بعمؿ حككمة التكافؽ الكطني ,كالمعابر مع إسرائيؿ ,كاعادة إعمار غزة ,كالممؼ السياسي.غير
أف الحركتيف لـ تتفقا بعد عمى ممؼ األمف ,الذم يتعمؽ بطبيعة األجيزة األمنية التابعة لحككمة حماس
السابقة بقطاع غزة ,كدمجيا في أجيزة السمطة الكطنية ,كستبحثاف ىذا الممؼ خالؿ الجمسات
القادمة(.)2
فكاف نجاح أكؿ خطكة في المصالحة الفمسطينية ,كنتاب القمؽ في الكياف الصييكني؛ ألف مف شأف
المصالحة إرباؾ حسابات األمف كاالستيطاف ,فعممت إسرائيؿ إعالميان ,عمى إرساؿ رسالة لمعالـ بأف
الفمسطينييف ,ىـ الذيف يعرقمكف المفاكضات ,كيعيقكف عممية السالـ ,كأف فشؿ المقاءات االستكشافية
بيف (صائب عريقات) المفاكض الفمسطيني ك(اسحؽ مكلخك) مبعكث الكياف الصييكني في األردف,
بعد تصريح كزير الخارجية األردنية أف المفاكضات االستكشافية لـ تحقيؽ أم تقدـ في عممية
السالـ( ,)3لـ يكف بسبب التعنت كالشيية التكسعية اإلسرائيمية ,بؿ بسبب النكايا التصالحية التي كاف
يضمرىا (محمكد عباس) ,مقتربان مف حماس كمبتعدان عف إسرائيؿ أك عممية السالـ ,باعتبار أف
المساريف متضاداف تمامان كما كرد عمى لساف (نتنياىك)()4شخصيان(.)5
كضمف ىذا المكقؼ الصييكني المستغرب كالرافض لممصالحة الفمسطينية قررت حككمة (نتنياىك)
عدـ تحكيؿ أمكاؿ الضرائب كاألمكاؿ الفمسطينية التي تجبييا مف التجار الفمسطينييف الذيف يستكردكف
بضائعيـ عبر المكانئ الصييكنية ,إلى السمطة الفمسطينية عقابان ليا عمى تكقيعيا اتفاؽ المصالحة مع
حماس بذريعة كاىية كىي أف ىذه األمكاؿ ستصؿ إلى حماس التي تزعـ إسرائيؿ أنيا حركة إرىابية,
عممان أف ىذه األمكاؿ ىي أمكاؿ فمسطينية ,كالسمطة الفمسطينية تدفع ركاتب مكظفييا الذيف يتجاكزكف
« »153ألؼ مكظؼ مف تمؾ األمكاؿ ,كال يحؽ إلسرائيؿ احتجازىا أك التصرؼ فييا(.)6كعمؿ الكياف
0

عزام األحمد قٌادي فً حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة منذ عام  1989ورئٌس كتلتها البرلمانٌه ,شغل عدة مناصب وزارٌة,
من موالٌد قرٌة رمانةقضاء جنٌن ,عام. 0440شارك باجتماعات المصالحة الفلسطٌنٌة .وشارك بالوفد الممثل لفلسطٌن المفاوض على
شروط التهدئة مع إسرائٌل فً مصر بالحرب على غزة ). https://ar.wikipedia.or)3104

2

(شبكة فمسطيف لمحكار 2317/2/1 ) https://www.paldf.net ,ـ  ,الساعة  11:18صباحان

4

نتنياىك  :بنياميف نتانياىك/21أكتكبر1949/ـ )رئيس كزراء إسرائيؿ مف  31مارس , 2009ككاف قد تكلى قبؿ ذلؾ رئاسة الكزراء في الفترة

3

(البراؽ 2317/2/1 ) /http://www.boraqpress.ps ,ـ  ,الساعة  11:18صباحان

مف  1996إلى. 1999ىك رئيس حزب الميككد اإلسرائيمي ككاف سفير إسرائيؿ في األمـ المتحدة بسنكات اؿ .83بعد أف انيى تعميمو المدرسي
في أكتكبر  19677عاد إلى إسرائيؿ لينضـ في صفكؼ الجيش كخدـ في القكات الخاصة لمجيش اإلسرائيمي (كيكيبيديا
.)ar.wikipedia.org/

5
6

(المركز الفمسطيني لإلعالـ 2316/12/1 ) https://www.palinfo.com/news/2012/2/10 ,ـ  ,الساعة  11:18صباحان

( مجمكعة  194فمسطيف 2316/12/2, ) http://group194.net/article ,ـ الساعة 5:33مساءان
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الصييكني عمى عدة سياسات كتدخالت في الشأف الفمسطيني؛ إلفشاؿ مخطط المصالحة الفمسطينية
مف ىذه السياسات إيقافو أكثر مف مرة تسديد المستحقات الجمركية ,كما سحبت أىكثر مف مرة بطاقات
الشخصيات الميمة ,كما منعت م ار انر تصاريح االنتقاؿ مف الضفة إلى غزة كبالعكس .كجاء مكقؼ
الكياف الصييكني مخالفان لكؿ تمؾ المكاقؼ الدكلية المرحبة باالتفاؽ في بداية األىمر .كتفاجأ كؿ مف
رئيس الحككمة الصييكني(بنياميف نتنياىك) كالزعماء اإلسرائيميكف باالتفاؽ ,كأعمف رفضو الصريح
كالقاطع ليذا االتفاؽ ,كطرح عمى الرئيس (محمكد عباس) خيا انر يعمـ مسبقان أف الرئيس سيرفضو ,كىك
أف يختار بيف حماس كاسرائيؿ  .كاف مكقؼ الكياف الصييكني مف اتفاؽ المصالحة كما قاؿ
الرئيس(محمكد عباس) محير كمستغرب حيث قاؿ  (:بحؽ مكقؼ محير كمستغرب فيي قبؿ تكقيعو
كانت تقكؿ  :ال سالـ مع الفمسطينييف ما دامكا متفرقيف كما دامكا ال يتكممكف بمساف كاحد ,كلما تحقؽ
االتفاؽ كانتيى االنقساـ كاالختالؼ كعادت المحمة إلى جانبي الكطف كرفضت حككمة الكياف
الصييكني بكؿ قكة التعامؿ مع ىذا الكضع الفمسطيني الجديد متمسكة بأسباب كاىية ثـ تعارضكف؛
ألننا نريد المصالحة مع حماس حيرتكنا)(.)1
كعندما رأل رئيس الحككمة اإلسرائيمي (بنياميف نتنياىك)(محمكد عباس) ذاىبان باتجاه الصمح مع
حماس قاـ بتشديد حممتو ضد السمطة الفمسطينية .فقد ىاجـ االتفاؽ كعده إنياء لممفاكضات ,كىدد
الرئيس عباس بأف عميو أف يختار إما السالـ مع إسرائيؿ ,كاما الحركة اإلسالمية المعادية إلسرائيؿ.
بؿ ذىب إلى فرض عقكبات عمى السمطة الفمسطينية ,كمف بينيا كقؼ المفاكضات ,كفرض عقكبات
اقتصادية عمى السمطة الفمسطينية ,لكف دكف أف يؤدم ذلؾ إلى انييارىا ,كما أطمؽ حممة دكلية ضد
(محمكد عباس) بصفتو ليس شريكان لمسالـ .كاتيـ (نتنياىك) الفمسطينييف باليركب مف اتفاؽ السالـ
المنتظر إلى مصالحة مع حماس ,كقاؿ (نتنياىك)  ":إف مف يختار اإلرىاب الحمساكم ال يريد
السالـ"(.)2
كىنا نرل أنو يمكف التغمب عمى ىذا التدخؿ مف خالؿ تقارب الرئيس (محمكد عباس)مع حركة

حماس ,كعكدتو إلى غزة كحؿ لممأزؽ اإلسرائيمي الراىف ,كبالتالي يستطيع أف يبتعد عف التيديد
اإلسرائيمي لتمرير المصالحة كيضع الكياف اإلسرائيمي في األمر الكاقع .مثمما ما حدث بيف الحسف بف

1

مساء
( مجمكعة  194فمسطيف 2316/12/2, ) http://group194.net/article ,ـ الساعة  5:33ن
2
( األنباء الككيتية 2316/12/2 , ) http://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news ,ـ الساعة 8:33مساءان

138

عمي كمعاكية بف أبي سفياف ساعد التقارب بينيـ إلى الكصكؿ إلى حؿ ينيي األزمة التي كانت قائمة

كذىب ضحيتيا الكثير مف األركاح ,كتمت الكحدة .

ثانياً  :التدخالت األمريكية إلفشال توحيد الصف الفمسطيني
ارتبط الفيتك األمريكي ضد قضيتنا الفمسطينية ,كضد أم قرار ينصؼ الشعب الفمسطيني .فأمريكا

الدكلة الكحيدة التي استخدمت الفيتك ضد أم قرار ينصؼ الشعب الفمسطيني في مجمس األمف ,كاف

لـ تستخدمو فإنيا تمتنع عف التصكيت ,كمنذ حصار الرئيس(ياسر عرفات) ,صرح (بكش) الرئيس
السابؽ لمكاليات المتحدة بضركرة العمؿ لخمؽ قيادة بديمة لمشعب الفمسطيني ,كىك يقصد أف يكجد
قيادة يكتب عمييا صنع في أمريكا ,كذىبت كزيرة خارجية أمريكا (رايس) بكضع خطط لتنفيذ رغبة

(بكش) كشمؿ ذلؾ فمسطيف بشبابيا ,كجرت محاكالت ,كفتحت مؤسسات ليذا الغرض .كرغـ
االحتجاجات كرغـ االعتراضات ,لكنيا بقيت صامتة ,دكف أف تأخذ الحجـ المطمكب ضد أخطر قرار

لمتدخؿ في الشأف الفمسطيني .لتدرؾ أمريكا أف سياستيا معادية لمعرب بشكؿ عاـ كلمشعب الفمسطيني
بشكؿ خاص ,كىذا العداء دفعيا لمتدخؿ حتى في النسيج االجتماعي كالتيديد بالماؿ ,لتسيطر عمى

السياسة الفمسطينية ,كلتعمؿ عمى حماية المصالح الصييكنية ,كالمصالحة تشكؿ الخطر األكبر عمى

الكياف الصييكني(.)1

فأعمنت الكاليات المتحدة األمريكية بعد تفاىمات الشاطئ التي حدثت بيف حركتي فتح كحماس ,كالتي

سبقت تفاىمات القاىرة ,أنيا ال تعترؼ بحككمة الكفاؽ الكطني رسميان كالتي جاءت مقدمة التفاؽ
مصالحة نيائي بيف الطرفيف ,عمى أنو ال كجكد لدكلة فمسطينية حتى اآلف كما قاؿ (كيرم)( ,)2لكنيا

ستتعامؿ معيا ,كستراقب أداءىا عف كثب ,كسبب ىذا المكقؼ أف كاشنطف تريد منح السمطة دفعة

جديدة لمحياة عقب تعثر مسار التفاكض ,حرصان عمى إبقاء مسار (أكسمك) حيان كلمنعو مف االنييار.

1

( مكقع المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي ك الديمقراطية  , ) http://www.miftah.org/Arabic,بقمـ محرـ البرغكثي ,

2316/12/4ـ  ,الساعة  13:12صباحان .
2

جون كٌري  0من موالٌد  11دٌسمبر ) 1943هو دبلوماسً أمرٌكً وسٌاسً ٌنتمً للحزب الدٌمقراطًٌ .عتبر وزٌر خارجٌة
الـ 68للوالٌات المتحدة الحالً .خدم سابقا فً مجلس الشٌوخ ,حٌث ترأس لجنة مجلس الشٌوخ األمرٌكً للعالقات الخارجٌة .وكان كٌري
المرشح الدٌمقراطً لمنصب رئٌس الوالٌات المتحدة فً االنتخابات الرئاسٌة لعام , 2004حٌث خسر بصعوبة أمام المرشح
الجمهوري جورج دبلٌو بوش بفارق بسٌط.عٌنه اوباما وزٌرا للخارجٌة األمرٌكٌة منذ  1فبراٌر  2013 .ثم أقر مجلس الشٌوخ األمرٌكً
ترشٌحه وزٌراً للخارجٌة فً ٌ 29ناٌر  2013لٌخلف هٌالري كلٌنتون ,أستلم المنصب رسمٌا ً فً  1فبراٌر( 2013.ويكيبيديا
.)ar.wikipedia.org/
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كقد تزداد ىذه الرغبة بعد ارتفاع شعبية خيار المقاكمة لدل الجميكر الفمسطيني بعد المكاجية األخيرة

في غزة في حرب عاـ 2314ـ .كالمصالحة الحالية محاكلة لتجريد حماس مف شرعيتيا السياسية عبر
كسائؿ ناعمة ,كمف خالؿ صندكؽ االقتراع .كعممت عمى إيجاد غطاء سياسي فمسطيني شامؿ لمسار
التفاكض مف خالؿ حككمة الكفاؽ الكطني في حاؿ استئنافو مف جديد ,كييدؼ في أساسو لمصمحة

الكياف الصييكني ,كافشاؿ التكافؽ الفمسطيني بيف الحركتيف(.)1

قاؿ عضك المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس(مكسى أبك مرزكؽ) ,إف الكاليات
المتحدة األمريكية حاكلت إفشاؿ المصالحة الفمسطينية منذ المحظة األكلى لتكقيع اتفاقيا في قطاع
غزة ,في محاكلة إلبقاء الشعب الفمسطيني في دائرة االنقساـ ليتـ السيطرة عميو(.)2
كيمكف التغمب عمى ىذا التدخؿ مف خالؿ تحقيؽ الشراكة في إدارة القرار الكطني الفمسطيني بتأسيس

النظاـ السياسي الفمسطيني عمى مبادئ المؤسسية كالتعددية كالتداكؿ ,كبناء استراتيجية كطنية مكحدة

منبثقة مف برنامج سياسي مكحد ,عمى قاعدة القكاسـ المشتركة ,كمنع التدخؿ األمريكي في تحديد

السياسة الفمسطينية ,كالعمؿ عمى إًيجاد مصدر آخر التمكيؿ السمطة غير المصدر المتحكمة بو
اإلدارة األمريكية حتى ال تجبر السياسة الفمسطينية عمى تنفيذ أعماليا.
المبحث الرابع :
النيضة المتوقعة في الحالة السياسية الفمسطينية بعد تطبيق تجربة قيادة معاوية ابن أبي سفيان
الناجحة
أوالً  :النيضة في القرار السياسي الفمسطيني
إف تطبيؽ ما قاـ بو معاكية بف أبي سفياف بتكحيد الصؼ اإلسالمي في بكتقة كاحد ,كتحكيؿ القرار
السياسي في الدكلة اإلسالمية إلى قرار جامع ,يجمع بيف األطراؼ اإلسالمية في مسار مكحد ييدؼ

إلى االستقرار السياسي اإلسالمي ,كفي تطبيقو عمى الصؼ الفمسطيني تتككف الكحدة السياسية

الفمسطينية بيف الطرفيف في الضفة كغزة ,كيتـ جمع األيطر الفمسطينية في بكتقة كاحد ,فذلؾ يقكم

القرار السياسي الفمسطيني ,كيككف محصنان مف أم تدخؿ سياسي خارجي ييدؼ لمصالح ىذه الدكؿ
المتدخمة ,فبيذا يصبح القرار الفمسطيني في أيدم الفمسطينييف أنفسيـ ,كىـ يقرركف مصيرىـ.

1

مساء
( مركز زيتكنة لمدراسات اإلستراتيجية 2316/12/3 , ) http://www.alzaytouna.net/2014/10/19 ,ـ  ,الساعة  1:56ن
2
(ككالة فمسطيف لإلعالـ -بيت لحـ 2316/12/4 , )www.palone.net,ـ  ,الساعة  13:12صباحان .
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كبنجاح برنامج المصالحة تتكحد مؤسسات السمطة الفمسطينية في الضفة كغزة ,كاجراء االنتخابات في

الداخؿ كالخارج الفمسطيني أك التكافؽ بشأف الخارج عمى قاعدة المحاصصة كالتحرر مف عقدة منظمة
التحرير ,كدخكؿ القكل الفمسطينية كافة في الخريطة السياسية الحالية أك ما يقاربيا(.)1
ثانياً  :مواجية العدو الصييوني

كاف لمعاكية المكقؼ الحاسـ مف األعداء بعد التكحد اإلسالمي ,فكاصؿ فتكحاتو في الشماؿ اإلفريقي,
كفي الجناح الشرقي لمدكلة األمكية في خراساف كسجستاف كما كراء النير ,كاف ذلؾ بعد االتحاد
كاالجتماع اإلسالمي عمى كممة سياسية كاحدة ,كاألخذ باألسباب ,كالدفاع عف بيضة األمة اإلسالمية,
كالتدرج في تنفيذ الحكـ ,كالعمؿ عمى التخطيط االستراتيجي لمفتكحات ,كبياف سياستو تجاه الركـ,
كادارتو لمشكرل في حركة الفتكحات ,كمركزية القيادة كاإلمداد في إدارتو ,كنظاـ األلكية لألرضي
اإلسالمية المحتمة ,كاىتمامو بجمع المعمكمات المخابراتية المفيدة لمدكلة ,كالحفاظ عمى الحدكد البرية
لمدكلة ,كقاـ باالىتماـ باألسطكؿ البحرم ,كبالجيش اإلسالمي( .)2كؿ ذلؾ أدل لقياـ دكلة إسالمية
قكم يخافيا جميع القكل العالمية .
فالتكحد في الكممة السياسية الفمسطينية ييمكف الفمسطينييف مف كضع أىدافيـ ,كحتى يتـ تحقيقيا البد

مف السعي الجماعي ليا ,كأكلكيتيا كضع ثكابت عامة يسير عمييا السياسيكف لحؿ القضية الفمسطينية
ال يتجاكزىا أحد ,كمف ثـ تجييز القكل الفمسطينية لمكاجية االحتالؿ في سبيؿ تحرير األرضي
الفمسطينية ,كعكدة الالجئيف الفمسطينييف إلى أراضييـ ,كيككف ىذا تكاتؼ لمجيكد الفمسطينية في
محاربة االحتالؿ الصييكني.
ثالثاً  :النيضة التطورية في جميع المجاالت الفمسطينية
المكقؼ في أثناء الخالؼ بيف العراؽ كالشاـ ,جعؿ جميع المسمميف بيف مكقفيف أحدىـ مع العراؽ
كاآلخر مع الشاـ ,فعطمت جميع سبؿ التطكر الداخمي لمدكلة اإلسالمية حتى كصكؿ الحاؿ بأف يطمع
الركـ في استعادة الشاـ إلى حكمو ,كبتكحيد الدكلة اإلسالمية تـ إنياء الخالفات كحدث االستقرار

فتكجو المسممكف إلى إحداث نقمة نكعية في المجاؿ اإلدارم كالعسكرم كبناء األساطيؿ البحرية كبناء

منظكمة أمنية قكية لتحمي الداخؿ اإلسالمي مف اإلخالؿ باألمف الداخمي ,كقاـ ببناء مدينة القيركاف

1

( مركز زيتكنة لمدراسات اإلستراتيجية 2316/12/4 , ) http://www.alzaytouna.net/2014/10/19 ,ـ  ,الساعة 13:56صباحان.

2الصالبي  :معاوية بن أبي سفيان  ,ص. 5
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بتكنس اليكـ ,كقد أصبحت (القيركاف) مركز اإلشعاع الحضارم اإلسالمي بالمغرب كعاصمتيا

العممية.

ففي تكحيد الصؼ الفمسطيني يتيح المجاؿ أماـ جميع المجاالت السياسية كالعممية كاالقتصادية
بالعمؿ لخدمة الدكلة الفمسطينية ,فمف ناحية السياسية فتكحيد القرار السياسي يعالج االنقساـ في القرار

الفمسطيني فيجعمو متكحدان في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية الفمسطينية التي يجب أف يتـ كضعيا في
تكافؽ فمسطيني ,كتعالج الحركة العممية كخاصة إشكالية الجامعات الفمسطينية في االعتراؼ بيف

الطرفيف ,كعمى رأسيـ إشكالية(جامعة األقصى) التي تعاني مف تابعيتيا الفعمية بيف الطرفيف ,كعندما
يككف ىنالؾ قرار سياسي مكحد نستطيع معالجة اإلشكالية االقتصادية مف البحث عف دكؿ مانحة
تدعـ االقتصاد الفمسطيني حتى يستطيع االعتماد عمى كارداتو ,كمعالجة قضية إدخاؿ المكاد التجارية

الالزمة مف المعابر الفمسطينية المصرية كفؽ اتفاؽ كضغكطات عربية عمى الجانب المصرم.
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الفصل الخامس :النتائج والتوصيات
سعت الدراسة لمكقكؼ عمى نمكذج قيادم مف التاريخ اإلسالمي متمثؿ بقيادة معاكية بف أبي سفياف لمدكلة
اإلسالمية ,كذلؾ مف خالؿ البحث في نظاـ القيادة الذم سار عميو ,كالحكمة التي اتبعيا في تكحيد الصؼ

اإلسالمي تحت كممة كاحدة ,حتى يتـ االستفادة منو في الحالة الفمسطينية المنقسمة إلى شطريف بيف الضفة

الغربية كقطاع غزة ,كانياء االنقساـ كالتكحد تحت كممة سياسية كاحدة .كذلؾ لما في قيادة معاكية مف مكاقؼ
مشابية لمكضع الفمسطيني القائـ ,كتناكلت الدراسة مجمكعة مف النقاط الميمة ذات العالقة المباشرة بالمكضكع
كالتي مف خالليا تـ االستعانة بالعديد مف الدراسات كالرسائؿ العممية منيا العربية كاألجنبية ,كما خمصت

الدراسة لمعديد مف النتائج كالتكصيات كىي:
أوالً  :النتائج
 .0تكجو (معاكية بف أبي سفياف) بالذىاب إلى الحكار مع(عمي بف أبي طالب) في التحكيـ لمخركج مف
الحرب ,كاستعمؿ معاكية الحكار مع مف خالفو في الحكـ حتى يحافظ عمى كحدة األمة اإلسالمية.ككجكد

قكتيف كبيرتيف حركة حماس كحركة فتح في الحالة الفمسطينية متباعديف فكريان في منيجيما كمعتقدىما,
ككؿ طرؼ يعد نفسو عمى صكاب كىك األحؽ في قيادة الدكلة الفمسطينية.

 .2اعتمد (معاكية بف أبي سفياف)عمى الشكرل في إصدار األحكاـ كنشر الفتكحات كبذلؾ أشرؾ جميع
مككنات الدكلة اإلسالمية كركز جيكده في أف يصمح األمة كأف يكحدىا عمى كممة كاحدة .كتبيف أف
ىنالؾ تنظيمات أخرل في الساحة الفمسطينية ليا أفكار منيا إسالمي كمنيا ماركسي شيكعي أمثاؿ

حركة الجياد اإلسالمي كالجبية الشعبية كالجبية الديمكقراطية .كأف كال الجبيتيف تؤيداف حركة فتح

بسبب دعـ المنظمة المادم ليما ,بينما الجياد تؤيد حركة حماس في عدة مكاقؼ كتخالفيا في مكاقؼ

أخرل ,كال يكجد ارتباط بينيما سكل أنيـ ينتمكف لمتيارات اإلسالمية .

 .3لـ يكقع(معاكية بف أبي سفياف) أم اتفاؽ مع األعداء يضر بالمصمحة العامة لمدكلة ,كلـ يتنازؿ عف
أم شبر مف األراضي اإلسالمية .كىناؾ تدخالت خارجية عربية كأجنبية أثرت عمى القرار الفمسطيني,

كسارت السياسة الفمسطينية عمى مسار تـ رسمو مف قبؿ ىذه المؤثرات ,كتبيف أف الطرؼ األمريكي أثر
عمى السياسة العربية لتصبح متكافقة معو باتجاه السياسية الفمسطينية ,ككذاؾ كاف لو تأثير مباشر ضد

أم قرار ينصؼ الشعب الفمسطيني .فيي الدكلة الكحيدة التي استخدمت الفيتك ضد أم قرار لصالح

الفمسطينييف في مجمس األمف ,كقياميا بفرض عدة مبادرات لقضية الالجئيف كقضية التسكية كقضية
الدكلة الييكدية بجكار الدكلة الفمسطينية ,كالدعـ المادم بالسالح كاألمكاؿ لمكياف الصييكني .

 .4اعتمد (معاكية)مركزية القيادة كاإلمداد في قيادتو ,كفي األلكية الدفاع عف األرضي اإلسالمية

المحتمة ,كاىتمامو بجمع المعمكمات المخابراتية المفيدة ألمف الدكلة ,كالحفاظ عمى الحدكد البرية لمدكلة
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اإلسالمية ,كتقكية الجيش اإلسالمي .كىنالؾ سيطرة مف قبؿ حركة فتح عمى منظمة التحرير كالسمطة
الكطنية في الضفة الغربية ككنيا ىي أكؿ مف بدأ بتشكيميما كتفردىا بق اررتيما ,بينما حركة حماس

سيطرت عمى السمطة في قطاع غزة بالقكة بعدما رفضت حركة فتح تسميـ السمطة ليا عندما فازت
باالنتخابات التشريعية كشكمت الحككمة ,ككؿ حركة مف الحركتيف يقرر لمسياسة الفمسطينية ما يراه

مناسبان في نظره كعمى إطار المنطقة المسيطر عمييا.

 .5الممثؿ لمكاجية الفمسطينية في المحافؿ الدكلية منظمة التحرير الفمسطينية ,كحركة فتح مسيطرة عمييا
بالكامؿ كتتفرد بيا .

 .6تـ التكافؽ بيف الطرفيف لتشكيؿ تكافؽ كطني ,كتكقيع أكؿ االتفاقات في القاىرة لتشكيؿ حككمة تجمع
الطرفيف كالسير بالمصالحة ,فقامت حماس بتسميـ الحككمة لحككمة التكافؽ ,كلكف تـ تكقيؼ المصالحة

مف قبؿ حركة فتح لتيديد الكياف الصييكني لحركة فتح أف تختار بيف إسرائيؿ كحركة حماس.
ثانياً :التوصيات

 .0الحكار الكطني الداخمي ,ركيزة أساسية لتكحيد الصؼ الكطني كالخركج مف األزمة التي يعانييا شعبنا

بسبب الحصار كاإلغالؽ الذم يفرضو االحتالؿ كالمجتمع الدكلي عمى القرار السياسي الفمسطيني.

اقتداء (بمعاكية بف أبي سفياف) بالتكجو إلى الحكار مع مف (عمي بف أبي طالب) في التحكيـ لمخركج
مف الحرب ,كاستعمؿ (معاكية) الحكار مع مف خالفو في الحكـ.

 .2ضركرة العمؿ عمى إنياء االنقساـ الفمسطيني ,فيتطمب األمر جيكدان جادة مف األطراؼ العربية

كاإلسالمية إلنجاح المصالحة كانياء حالة االنقساـ الفمسطينية .اقتداء بمعاكية عندما رٌكز جيكده في أف
يصمح األمة كتكحيدىا عمى كممة كاحدة ,كمكافقتو عمى استالـ الخالفة بطمب مف(الحسف بف عمي) بعد

التنازؿ لو بذلؾ.

 .3ضركرة العمؿ مف قبؿ المككنات كالجيات الفمسطينية بكؿ ألكانيا السياسية أف تضغط إلنجاح
المصالحة في برنامج كطني مكحد يكافؽ القكاسـ المشتركة ,كاشراؾ كؿ القكل الفمسطينية في عممية
المصالحة كفي صناعة القرار الفمسطيني ,كمكاجية مف يعمؿ عمى إفشاليا .اقتداء بمعاكية عندما

استخدـ الشكرل في اصدار األحكاـ كنشر الفتكحات كبذلؾ أشرؾ جميع مككنات الدكلة اإلسالمية.

 .4اعتبار المصالحة مدخالن لتكحيد الصؼ الفمسطيني كارجاع المسار الفمسطيني ,كيتـ تعديؿ
اتفاؽ(أكسمك),كتكحيد الجيد الكطني لتكجييو نحك االحتالؿ الصييكني .اقتداء بمعاكية الذم لـ يكقع
اتفاؽ مع األعداء يضر بالمصمحة العامة لمدكلة ,كلـ يتنازؿ عف أم شبر مف األراضي اإلسالمية كأم
اتفاؽ يعارض ذلؾ يعتبر الغيان.

 .5ضركرة التكافؽ عمى استراتيجية فمسطينية مشتركة كبرنامج سياسي مكحد إلدارة الصراع مع العدك
الصييكني ,ألنو ال يفيـ إال لغة الحراب .اقتداء بمعاكية الذم اعتمد مركزية القيادة كاإلمداد في إدارتو,
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كفي األكلكية الدفاع عف األرضي اإلسالمية المحتمة ,كاىتمامو بجمع المعمكمات المخابراتية المفيدة

لمدكلة ,كالحفاظ عمى الحدكد البرية لمدكلة ,كتقكية الجيش اإلسالمي .

 .6البد مف اىتماـ الفصائؿ الفمسطينية بالنسيج االجتماعي كالسياسي ألفرادىا ,كتكعيتيـ أف الخالؼ

البد أف ينتيي ,لما ذلؾ مف أىمية في خمؽ ركح التعاكف كالتسامح في ما بينيـ ,كيسيؿ إنياء االنقساـ

الفمسطينية .اقتداء بمعاكية الذم جعؿ مصمحة الدكلة اإلسالمية فكؽ أم مصمحة ,ككاف متيقنان أف
الخالؼ بينو كبيف عمي بف أبي طالب البد أف تأتي لحظة كينتيي ,كلف يبقى لحظة كاحدة إف تعرضت

الدكلة اإلسالمية ألم تيديد يمس بأمنيا ,كأمف أىميا في الشاـ.

 .7البد مف كجكد مصدر تمكيؿ مالي بما يدعـ المشركعات كالبرامج الكطنية الكحدكية.
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