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تقديم

تقديم
في إطار جهوده احلثيثة لتأصيل العلمانية السياسية ،مفهوم ًا وقيم ًة وثقاف ًة

وسلوكاً ،في فلسطني ،يخطو مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان
خطوة جديدة ،جريئة وهامة في هذا املضمار ،وهو يقدّ م هذه الدراسة:
(العلمانية السياسية واملسألة الدينية في فلسطني) لألستاذ الدكتور إياد

البرغوثي ،في كتاب جديد من إصدارات املركز.

في البدء ،عندما نتحدث عن اإلسالم السياسي في فلسطني ،في جوانبه

التأريخية واملعرفية والنقدية ،يذهب املرء بتفكيره فور ًا باجتاه كاتب هذا الكتاب،
والذي أصبح خبير ًا بامتياز في هذا املجال ،ومرجعية هامة للدارسني ،حيث
كتب عدة دراسات عميقة وقيّمة في هذا املضمار حتى اآلن.

في دراساته السابقة تناول أ.د .إياد البرغوثي موضوع اإلسالم السياسي
في فلسطني من داخل حركات اإلسالم السياسي الرئيسة والفاعلة على

الساحة احمللية ،وهي :حركة املقاومة اإلسالمية (حماس)؛ وحركة

اجلهاد اإلسالمي؛ وحزب التحرير ـ فلسطني ،متتبع ًا أصولها التنظيمية
واأليديولوجية كحركات انبثقت عن حركة (اإلخوان املسلمني)؛

ونشوئها وتطورها في فلسطني ،ودورها في العمل على التأصيل لثقافة

اإلسالم السياسي ،ومحاوالتها احلثيثة ألسلمة املجتمع وفق رؤيتها
الدينية ،ثم تبايناتها في بعض املواقف ،ورؤيتها لدورها في (تغيير
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وإصالح) املجتمع واحلكم ،ومقاومة االحتالل.
في دراسته اجلديدة هذه( ،العلمانية السياسية واملسألة الدينية في
فلسطني) ،ينطلق أ.د .إياد البرغوثي من زاوية مختلفة متاماً ،وهي
دراسة املسألة الدينية لدى األحزاب العلمانية في فلسطني ،وفي مقدمتها

حركة (فتح)؛ كبرى التنظيمات والفصائل الفلسطينية ،واملنافس الرئيس
حلركة (حماس) كبرى حركات اإلسالم السياسي .فحركة (فتح)؛ ذات

املنابع الفكرية واأليديولوجية املتعددة واملتباينة أحياناً ،والتي تصف

نفسها دائم ًا بأنها حركة كل الفلسطينيني ،كانت تتبنى العلمانية في إدارة
منظمة التحرير الفلسطينية ،وكذلك في رؤيتها حلل القضية الفلسطينية
من خالل تبنيها في سبعينيات القرن املاضي حلل الدولة الدميقراطية على

كامل التراب الوطني الفلسطيني .إال أنها ،وبعد صعود حركة (حماس)
في االنتفاضة األولى ،وكذلك بعد إقامة السلطة الفلسطينية ،بدأت

تتجه نحو الدين ،وجسّ دت ذلك عندما كانت مسيطرة على املجلس
سن القانون األساسي ،وضمّ نه في مادته الرابعة
التشريعي األول ،الذي َّ

نص “أن اإلسالم هو الدين الرسمي في فلسطني ولسائر الديانات

السماوية احترامها وقدسيتها”؛ وأن “مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر

رئيسي للتشريع”.

يتناول الكتاب مسألة استخدام الدين لدى األحزاب والفصائل

الفلسطينية املنضوية حتت لواء منظمة التحرير الفلسطينية ،والتي لها
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قواعدها اجلماهيرية وبعض قيادتها في األراضي الفلسطينية احملتلة.

وتفحص الدراسة استخدام الدين ،باإلضافة إلى حركة (فتح)؛ لدى

ثمانية احزاب وفصائل فلسطينية ،بعضها كان حزب ًا شيوعي ًا كحزب
الشعب الفلسطيني ،وبعضها كان قومي ًا أو بعثياً ،وتبنى الفكر املاركسي
اللينيني ،وبعضها اآلخر ميكن وصفه بالقومي اإلسالمي.

عند تناوله لكل حزب أو فصيل ،يسلط الكاتب الضوء على ظروف

النشأة واملنابع الفكرية واأليديولوجية لهذا احلزب ،أو ذاك الفصيل،
ويتتبع التحوالت الفكرية واأليديولوجية فيه ،ويفحص موقفه من الدين

في أدبياته ،واستخدامه للدين في خطابه السياسي .وفي هذا الصدد

يركز الكاتب على األحزاب والفصائل التي كانت تتبنى الفكر املاركسي
محق في ذلك .ويرى أن تلك
ٌ
اللينيني كأيديولوجية لها ،وبالطبع هو
األحزاب والفصائل كان تأثيرها أكبر في املجتمع عندما كانت تتبنى

األيديولوجية التي (تؤمن) بها من تأثيرها اليوم ،وذلك بعد انسحابها
ب وُ دِّ) اجلمهور ،ومحاولة دفع
(خطْ ِ
من تلك األيديولوجية لصالح َ

(تهمة عنها) ،أي تهمة (اإلحلاد) التي كانت توصم بها.

وفي هذا املضمار يقرأ الكاتب في عقل نقدي أسباب تلك التحوالت.
إال إنه ال يغفل إعطاء األحزاب والفصائل األخرى حقها هنا ،ويبدو

أن تركيزه هنا على اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،واجلبهة الدميقراطية
لتحرير فلسطني ،وحزب الشعب الفلسطيني ،وحزب فدا ،نابع من
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كون اجلبهتني وفدا أبناء شرعيني حلركة القوميني العرب التي تبنت
الفكر املاركسي اللينيني كأيديولوجية لها في العديد من حركات التحرر
واألحزاب في البلدان العربية ،ومن كون حزب الشعب ،كما يصف

نفسه بأنه وريث احلركة الشيوعية في فلسطني.

سعى الكاتب في كتابه للبحث عن إجابات ألسئلة حول موقف مكونات

منظمة التحرير الفلسطينية من مستقبل نظام احلكم في فلسطني .وفيما
يتعلق مبوضوع التشريع ونص املادة الرابعة من القانون األساسي تباينت
املواقف بني مؤيد لها ومعارض ،وهناك من سعى لتبرئة نفسه من هذه

املادة وحمّ لها حلركة (فتح) التي صاغ أعضاؤها في املجلس التشريعي

األول القانون األساسي الفلسطيني.

من األسئلة األخرى التي سعت الدراسة للبحث عن إجابات لها :رؤية
تلك األحزاب والفصائل حلقوق املرأة ونسبة متثيلها في مراكزها القيادية،
التثقيف احلزبي ،نظام التعليم ومدى تدخلها في نقده ،ومنهاج التعليم

ومدى مراجعتها له وإبداء مالحظاتها عليه .وهنا يشير الكاتب إلى

أن احلزب الوحيد الذي قدم قراءة نقدية للمنهاج وفق رؤيته هو حزب
ف في هذه الدراسة.
التحرير ،وهو غير مستهدَ ٍ

يعكس الكتاب اجلهدَ الذي بذله أ.د .إياد البرغوثي حتى قدّ مه لنا بهذا

الشكل والقيمة ،حيث التقى بالعديد من قادة األحزاب والفصائل
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املستهدَ فة في الدراسة سعي ًا للحصول على إجابات على أسئلته من

مصادرها األولية .وهذا األسلوب الذي يتبعه الكاتب في دراساته
يحتاج بالعادة إلى جهد ووقت طويلني ،وصبر أطول.

توصل الكاتب في دراسته إلى نتائج قد تكون صادمة وقاسية في آن،
وأهمها هنا انعدام التمايز الذي كان بني برامج فصائل منظمة التحرير

الفلسطينية ومواقفها ورؤاها ،بل إن تلك البرامج ال تتخطى برنامج
حركة (فتح) إال بالنزر اليسير ،وبعضها يتماهى متام ًا مع برنامج

(فتح) ،ومع مواقفها السياسية ،سواء فيما يتعلق برؤيتها حلل القضية

الفلسطينية ،أو موقفها من حالة االنقسام الداخلي وصراعها على

السلطة مع حركة (حماس).

هناك مالحظة جوهرية ظهرت بني ثنايا الدراسة ،كونها تعكس احلالة
الداخلية العامة للعديد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،إال وهي
تباين وجهات النظر بني قادة احلزب الواحد حول بعض القضايا .إن

هذه احلالة ،في اعتقادنا ،ناجمة عن تخلي العديد من األحزاب عن
األيديولوجية ،وبالتالي فقدان بوصلة اإلرشاد ،والدخول في حالة

من (التيه) ،أكثر من كونها ناجمة عن توسيع هوامش الدميقراطية داخل
تلك األحزاب.

وفي النهاية ،وكما شكّ لت دراسات أ.د .إياد البرغوثي السابقة حول
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اإلسالمي السياسي في فلسطني قاعدة انطالق لدراسة اإلسالم السياسي
في بالدنا ،فإن هذه الدراسة ستشكل نقطة انطالق أخرى لدراسة تأثير
الدين في فكر ومواقف وسلوك األحزاب الفلسطينية ذات التوجهات

العلمانية.
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مقدمة :
ابتدأت مظاهر الصحوة اإلسالمية في فلسطني بالظهور في أواخر السبعينيات

وأوائل الثمانينيات من القرن املاضي.

متثل ذلك على املستوى السياسي بإعادة تفعيل حركة اإلخوان املسلمني
وتشكيل ما سمي بالكتل اإلسالمية في اجلامعات الفلسطينية الناشئة،

وكذلك بتأسيس حركات سياسية إسالمية جديدة مثل حركة اجلهاد
اإلسالمي التي تشكّ لت في بداية الثمانينات ،وحركة حماس املنبثقة عن

اإلخوان املسلمني في أواخر .1987

كما تمَ َثل ذلك على املستوى االجتماعي والثقافي بكثير من املظاهر
ذات العالقة بتدين املزيد من الناس ،مثل أعداد النساء اللواتي يلبسن

احلجاب ،والرجال امللتحني ،وزيادة ممارسة الطقوس الدينية ،وظهور

املؤسسات ذات الطابع الديني كاملدارس ،ورياض األطفال ،أو املعاهد
التربوية الدينية ،والنوادي الرياضية والثقافية ذات الطابع اإلسالمي.

في تلك البدايات ،كانت مظاهر التدين الشعبي هي األبرز رغم ظهور تلك
احلركات السياسية .فتنظيمي ًا كانت احلركات السياسية الفلسطينية التي
توصف بالعلمانية هي األكثر بروزاً ،واألكثر حضوراً .وكانت الصحوة

اإلسالمية تكاد حتصر مظاهرها في التدين الشعبي الذي يتحول في بعضه
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إلى الشكل السياسي اإليديولوجي للتدين ،ولكن بصعوبة كبيرة.
استمر ذلك حتى بداية التسعينيات عندما انهار االحتاد السوفييتي وبقية
الدول االشتراكية ،حيث متثل ذلك بانحسار كبير في الفكر االشتراكي.

نظري ًا يُفترَ ض أن يكون تراجع االشتراكية لصالح البرجوازية وفكرها
الليبرالي .لكن واقع األمر أظهر أن ذلك كان صحيح ًا «نسبياً» في

الغرب ،لكنه لم يكن كذلك في فلسطني واملنطقة العربية ،بل كان في

صالح الفكر اإلسالمي احملافظ وحامله السياسي واالجتماعي املتمثل

باإلسالم السياسي.

كان ذلك ألن الذي تبنى الليبرالية فكر ًا وسلوك ًا (باستثناء حرية السوق)
في املنطقة العربية هو اليسار وحامله االجتماعي ،وليست البرجوازية

الضعيفة والفاقدة ملشروعها الفكري والوطني املفترض .وعندما تراجع

اليسار في املنطقة ،لم يتراجع معه الفكر االشتراكي اليساري فقط ،بل

أيض ًا الفكر والسلوك الليبرالي الذي تبناه ومارسه ،والذي تقدم هو
اجلانب الذي حارب اليسار واالشتراكية وما تضمناه وحماله من فكر
وممارسة ليبراليني ،وتبنى ليبرالية السوق  -واملتمثل أساس ًا اجتماعي ًا

وسياسي ًا وإيديولوجي ًا  -باإلسالم السياسي وفكره احملافظ.

كان من املفترض أن تكون البرجوازية الفلسطينية حاملة للفكر الليبرالي،
لكن ما ميّز البرجوازية الفلسطينية أنها لم متتلك مشروع ًا نهضوي ًا وطنياً،
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وإنها تأثرت كثير ًا بالبرجوازية اخلليجية ،وبخاصة السعودية منها .بل
إن كثير ًا من روادها من يحمل إحدى اجلنسيات اخلليجية ،وبخاصة
السعودية ،فنشأت محافظة فكري ًا قادرة على التعايش مع مثل ذلك

الفكر احملافظ ،حيث بإمكانها إيجاد مجالها املنفتح اخلاص بها،
واملفصول عن املجتمع احمليط ،فاتفقت مع اإلسالميني في التوجه

السياسي واالقتصادي ،وتركت لهم املجتمع «يؤدجلونه» بالطريقة

التي يرونها مناسبة ،وهم بدورهم يتركوا لها املجال ملمارسة ليبراليتها

السلوكية أساس ًا في عاملها اخلاص الذي تخلقه في محيطها ،أو خارج
البالد ،ويحفظوا لها السوق على الطريقة التي تريد.

لكن الفكر السلفي اآلتي من اخلليج ،ومن السعودية بالذات ،والذي
هو أكثر محافظة وأصولية من فكر اإلخوان املسلمني املتواجدين تاريخي ًا

في فلسطني واملنطقة ،انتشر بشكل كبير .وأخذت تنظيماته بالظهور
وخرجت أحزابه إلى العلن .وأخذنا نرى في ميدان التحرير في القاهرة

جتمعات إسالمية مختلفة يبرز فيها ،إلى جانب اإلخوان ،السلفيون،

وتأتي االنتخابات املصرية األخيرة لتظهر أن حزب النور السلفي هو
الثاني بعد اإلخوان.

وإذا ما أضفنا إلى ذلك مئات آالف الفلسطينيني املتواجدين في الكويت

والسعودية وبلدان اخلليج األخرى ،والكثيرين منهم الذين عادوا خاصة

من الكويت بعد احتاللها من قبل صدام حسني ،أولئك الذين عاشوا
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مع السلفية في عقر دارها ،وتعايشوا معها ،وتأثروا بها .إضافة إلى
عشرات الفضائيات الدينية اخلليجية التي تبث مئات الساعات من الفكر

السلفي اخلليجي يومياً ،ندرك مدى عمق وضخامة تأثير هذا الفكر الذي

اجتاح فلسطني واملنطقة ،بخاصة بعد ثمانينيات القرن املاضي ،وأدى

إلى «خلجنتها» بشكل كبير.

كل ذلك أدى إلى تراجع كبير في الثقافة املجتمعية نحو القراءات األكثر

محافظة لإلسالم ،ولطريقة التعاطي معه .ناهيك عن غياب شبه تام

للفكر الليبرالي والتقدمي ،إضافة إلى الضعف الكبير الذي أصاب
املؤسسات التي يفترض أنها متثل هذا الفكر.

أجرى مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان استطالعني للرأي

تعلقا بالفكر الديني ومدى تغلغله في الفكر والثقافة في فلسطني .كان

االستطالع األول في آب (أغسطس)  2010بعنوان «الفضاء الديني

في الثقافة الفلسطينية» ،والثاني كان في آب (أغسطس)  2011بعنوان
«استحقاق أيلول والدولة الفلسطينية» .من هذين االستطالعني ميكن

االستدالل على مدى اتساع تأثير الدين في احلياة الفكرية والسياسية
الفلسطينية.

ال أظهر االستطالع أن  %78من املستطلَعني يؤدون الصالة بشكل
فمث ً
دائم ،وحوالي  %17يؤدونها بشكل متقطع ،و %6فقط ال يؤدون
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الصالة .وتبني أن  %77من املستطلَعني في الضفة الغربية وقطاع غزة
يقرؤون القرآن بشكل أو بآخر ،و %7ال يقرؤونه .كما تبني أن الذين

يصومون رمضان بانتظام هم  %91من املستطلَعني ،والذين ال يصومونه

نهائي ًا هو أكثر بقليل من .%1

اعتبر  %85من املستطلَعني أنفسهم متدينني كلي ًا أو جزئياً ،واعتبر حوالي
 %15أنفسهم غير متدينني ،رمبا بعضهم ميارس الطقوس الدينية لكنه لم

يعتبر نفسه وصل إلى درجة أن يكون متديناً.

تبني من االستطالع أن حوالي  %51يرون ضرورة زيادة حصص الدين

في املدارس ،في حني رأى حوالي  %3فقط أنها أكثر مما ينبغي .كما
كانت وجهة نظر حوالي  %52أن تدريس الدين يجب أن يكون هدفه
زيادة درجة التدين لدى الطلبة ،في حني اعتقد  %43بأن الهدف يجب
أن يكون زيادة معرفة الطلبة مبحتوى الديانات .كما اعتقد  %93بأن مادة
الدين يجب أن تبقى مادة أساسية في املدارس ،ورأى حوالي  %5فقط

عدم تلك الضرورة.

وبالنسبة للموقف من لباس املرأة فقد أيد «فرض» اللباس اإلسالمي

(احلجاب) على املرأة  %67وعارض ذلك حوالي  ،%32وأيد حوالي
 %24فرض النقاب على املرأة في حني عارض ذلك حوالي .%74

عند النظر إلى عالقة التدين ببعض القضايا السياسية ،وبخاصة مسألة
15
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الدولة وعالقتها بالدين ،فقد رفض  %70من املستطلَعني مسألة فصل
الدين عن الدولة.

وفيما يتعلق بدور الشريعة اإلسالمية في التشريع رأى  %4فقط ضرورة
استبعاد الشريعة اإلسالمية من مصادر التشريع ،في حني أراد  %30أن
تكون هي املصدر الوحيد له.

وفيما يتعلق باألحزاب السياسية عارض  %24وجود أحزاب دينية

في النظام السياسي الفلسطيني ،في حني عارض  %49وجود أحزاب
علمانية في ذلك النظام.

وفي ذروة وضوح تأثير الفكر الديني على التوجه السياسي

واإليديولوجي للفلسطينيني ،أجاب  %26من املستطلَعني بأن الدولة
النموذج التي ينبغي على الدولة الفلسطينية املستقبلية أن حتذو حذوها
هي اململكة العربية السعودية ،تالها تركيا  %19ثم جاءت أمريكا %12

والسويد  %11وإيران .%4

إن تقاسم السعودية وتركيا للنسبة األكبر من الفلسطينيني دليل على أن
الثقل اإليديولوجي يتجسد في الشارع الفلسطيني بني اإلسالم «املعتدل»
واإلسالم األقل اعتداالً ،أو األكثر أصولية .وإذا ما اعتبرنا أن اإلخوان

املسلمني ،إضافة إلى املؤسسة الدينية الرسمية ،هم اإلسالميون األكثر
اعتدا ًال في الشارع الفلسطيني والعربي ،في حني تعتبر املجموعات السلفية
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اآلخذة بالظهور واالزدياد هي اجلانب األكثر تطرفاً ،فإننا نعتقد أن الصراع

ال بني هذين الطرفني،
األساسي إيديولوجيا وسياسي ًا أرجح أن يكون مستقب ً
ال للغاية.
وسيكون تأثير األطراف الفكرية والسياسية األخرى ضئي ً

لكن اجلانب اإلسالمي «املعتدل» في فلسطني والبلدان العربية وهو

أساس ًا اإلخوان املسلمون كما أسلفنا ،لم يصل في اعتداله إلى حد
ال
قبول الدولة العلمانية كما فعل اإلسالم التركي مثالً .فهو أقل اعتدا ً
ال بحزب العدالة.
من ناحية إيديولوجية وسياسية من اإلسالم التركي ممث ً

فعندما حاول رئيس الوزراء التركي الترويج للدولة العلمانية ،وقال بأن

العلمانية ال تعني الالدينية أثناء زيارته ملصر في أيلول (سبتمبر) ،2011
تصدى له اإلخوان املسلمون بشراسة .وأوضح اإلخوان أنهم لن يذهبوا

في اعتدالهم إلى حد املوافقة على دولة علمانية مثلما فعل األتراك.

وصرح الناطق باسمهم في مصر (محمد غزالن) بأن جتارب الدول

األخرى (تركيا) ال تُسْ َتنْسَ خ .كما ذهب الدكتور عصام العريان ،نائب
رئيس حزب احلرية والعدالة ،وهو الذراع السياسي جلماعة اإلخوان

املسلمني في مصر ،إلى التحذير من محاولة تركيا «فرض هيمنتها على
املنطقة» .وقال بأن «البالد العربية ال حتتاج إلى مشاريع خارجية» .ورد

العريان على دعوة اوردوغان للمصريني بأن ال يقلقوا من العلمانية فقال
«ال اوردوغان وال غيره له حق التدخل في شئون دولة أخرى وفرض

منط بعينه عليها ...ونحن كذلك أيضاً ...نحن نرى أن الدميقراطية،
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كنظام وقيم ،ليست في حاجة إلى العلمانية».
بعكس د .العريان يرى كثيرون أن العلمانية متطلب أساسي

للدميقراطية .يكتب د .برقاوي على سبيل املثال أن القول «بأن قوى
سياسية ما ،هي دميقراطية دون العلمانية قول متناقض داخلياً ،ذلك

أن الدميقراطية نظام كلي شامل يؤكد حرية الفرد في خياراته السياسية
والفكرية واالجتماعية ،وهذا ال يستقيم في دولة غير علمانية ،أو دولة

دينية ،أو دولة فيها املواطنة منط حياة».1

ال بكثير
يوضح ذلك أن اإلسالم العربي املعتدل «اإلخوان» هو أقل اعتدا ً

من نظيره التركي ،وبخاصة عندما يتعلق األمر بشكل وطبيعة الدولة

املطلوبة .ويعني أيض ًا أن الفوارق اإليديولوجية ،وإمكانية انعكاس

ذلك على السياسة وشكل الدولة بني اإلسالم العربي «املعتدل» اإلخوان

«واألقل اعتداالً» السلفيني هي فوارق ليست كبيرة ،وأن الصراع
بينهما في اجلانب السياسي وحول مَنْ سيحكم ،أكثر منه في اجلانب
اإليديولوجي .بل رمبا مييل اإلخوان إلى تقدمي «تنازالت» إيديولوجية

لصالح السلفيني من أجل «مكتسبات» سياسية ،وأن الصراع «القادم»
بني الطرفني سيتركز حول براغماتية اإلخوان السياسية ودوغما بعض

احلركات السلفية ،وعلى أيها سيكون في السلطة.

ال
من الدالئل الواضحة على التنافس بني اإلسالم املعتدل واألقل اعتدا ً
18
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« هنا يجوز أيض ًا بني اإلسالم املتطرف واألكثر تطرفاً» هو تدخل األزهر

في مصر (وحالة مصر تنطبق على معظم البلدان العربية مبا فيها فلسطني)
لتوضيح رأيه حول مستقبل مصر في املرحلة االنتقالية التي أعقبت

سقوط مبارك ،وخروجه  -أي األزهر  -بوثيقة سميت «وثيقة األزهر
حول مستقبل مصر» .واألزهر هو املؤسسة الدينية الرسمية املصرية،

وتأثير اإلخوان بها كبير جد ًا بالعادة.

فعلى أثر احلجم الواضح للسلفيني في الشارع املصري ،تدخل األزهر
لصالح اإلسالم «املعتدل» والوسطي كما يسمى ،فدعا شيخ األزهر
الدكتور أحمد الطيب مجموعة من املثقفني وأصدروا وثيقة لصالح

اإلسالم «املعتدل» و»الوسطي» ميكن أن ُتفْهَ م بأنها وثيقة ضد السلفيني

لصالح اإلخوان والدولة أكثر منها وثيقة ضد العلمانية في مصر.

لقد حتدثت الوثيقة عن ضرورة حتديد املبادئ احلاكمة لفهم عالقة اإلسالم
بالدولة ،وذلك في إطار «استراتيجيه « «توافقية» « ...مبا يحقق عملية

التحول الدميقراطي ويضمن العدالة االجتماعية ...مع احلفاظ على

القيم الروحية واإلنسانية والتراث الثقافي وذلك حماية للمبادئ اإلسالمية
التي استقرت في وعي وضمير العلماء واملفكرين من التعرض لإلغفال
والتشويه ،أو الغلو وسوء التفسير ،وصون ًا لها من استغالل مختلف

التيارات املنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية أو إيديولوجية تتنافى
مع ثوابت أمتنا ومشتركاتها ،وحتيد عن نهج االعتدال والوسطية».
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ودعت الوثيقة إلى نقاط محددة أهمها:
١ .١دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الدميقراطية احلديثة ،التي
تعتمد على دستور ترتضيه األمة ،يفصل بني سلطات الدولة

ومؤسساتها القانونية احلاكمة ...بحيث تكون سلطة التشريع
فيها لنواب الشعب ،مبا يتوافق مع املفهوم اإلسالمي الصحيح،

حيث لم يعرف اإلسالم ال في تشريعاته وال حضارته وال تاريخه

ما يعرف في الثقافات األخرى بالدولة الكهنوتية ...شريطة أن
تكون املبادئ الكلية للشريعة اإلسالمية هي املصدر األساسي

للتشريع.

٢ .٢اعتماد النظام الدميقراطي ،القائم على االنتخاب احلر واملباشر
الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى اإلسالمية.

٣ .٣االلتزام مبنظومة احلريات األساسية في الفكر والرأي مع
االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واملرأة والطفل ،والتأكيد على

مبدأ التعددية واحترام األديان السماوية ،واعتبار املواطنة مناط

املسؤولية في املجتمع.

٤ .٤االحترام التام آلداب االختالف وأخالقيات احلوار وضرورة
اجتناب التكفير والتخوين واستغالل الدين واستخدامه لبعث
الفرقة والتنابذ والعداء بني املواطنني.

٥ .٥تأكيد االلتزام باملواثيق والقرارات الدولية ،والتمسك باملنجزات
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احلضارية في العالقات اإلنسانية املتوافقة مع التقاليد السمحة

للثقافة اإلسالمية والعربية.

إن حديث األزهر هذا وتركيزه حول الوسطية والتسامح وعدم الغلو

موجه إلسالميني ال يؤمنون بهذه األشياء ويقرؤون
والتشويه يعني أنه ّ
الدين اإلسالمي قراءة مخالفة لتلك القيم التي يريدها األزهر ،وهم
بعض التنظيمات السلفية واألصولية التي ابتدأت بإيجاد حركاتها

منذ زمن .لكن العلمانيني واليسار ،وهم “اخلصوم” اإليديولوجيون

التقليديون لألزهر ،لم يكونوا عنوانا لهذه الوثيقة التي أصدرها بعد
زوال مبارك ،وفي خضم املرحلة االنتقالية في مصر.

لقد مثّلت املؤسسة الدينية الرسمية في العالم العربي ،وفي مقدمتها

األزهر ،موقف السلطة احملافظة سياسي ًا وإيديولوجيا .وال تذهب

ال إال بقدر ما يلبي ذلك حاجات
هذه املؤسسة إلى املواقف األكثر اعتدا ً
السلطة السياسية.

تعبر استطالعات الرأي املذكورة آنفاً ،كما تعبر دراسة الواقع الفكري
في فلسطني ،عن تراجع العلمانية كتيار وكقوى إلى حد كبير رغم وجود

العلمانيني كأفراد .يتمثل ذلك في التخلي الفعلي لألحزاب واحلركات
السياسية العلمانية التقليدية عن دورها ،حيث لم تعد تلك احلركات قائدة

للجماهير نحو قيم حداثية معينة ،بل أصبحت ترفع شعارات شعبوية
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هدفها كسب رضى الناس من أجل احلصول على صوتها في االنتخابات.
كف األحزاب السياسية عن أداء دورها كقائدة للجماهير جعلها
إن ّ

متارس السياسة مبعناها االنتهازي الشعبوي ،وتكرس ذلك بعد ظهور
مسألة االنتخابات في فلسطني ،وبدء التنافس على األصوات ،فأخذت

األحزاب مبحاولة كسب اجلماهير بالتصرف على شاكلتهم .أصبح

الوضع أن اجلماهير هي القائدة واألحزاب السياسية هي التابعة لتلك

اجلماهير ،وهذا رمبا يفسر أن قوى التغيير التي لعبت الدور األكبر خالل
ما يسمى بالربيع العربي كانت من خارج تلك األحزاب.

لقد تكرس ذلك النهج الشعبوي لألحزاب “العلمانية” الفلسطينية في ضوء

تأسيس حركة حماس وتنامي قوتها ،بحيث ذهبت تلك األحزاب نحو استخدام

الشعارات والرموز الدينية ،ظن ًا منها أنها بذلك تسحب البساط من حتت أقدام
احلركة ،لكن الذي حصل هو ج ّر تلك احلركات إلى مربع الفكر الديني.

إن الذي ميز فترة النهوض الوطني الفلسطيني في فترات السبعينيات

وبداية الثمانينيات من القرن املاضي هو سيطرة الفكر النهضوي
العلماني .وحتى احلركات اإلسالمية التي نشأت في تلك الفترة ،ومن

بينها حركة اجلهاد اإلسالمي ومن ثم حماس ،كان اهتمامها األبرز هو

العمل الوطني التحرري ،وذلك بعكس احلركات السلفية الوهابية التي
ظهرت وتظهر في فترات التراجع الوطني ،والتي يغلب عليها العمل
الديني الدعوي ،واملعادي غالب ًا للعمل الوطني ،واملهتم باالختالف
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والصراع بني املذاهب املختلفة أكثر من أي شيء آخر.
وبالعودة إلى استطالعات الرأي ،فإن الفكر الديني والتدين الذي
سيطر على غالبية الفلسطينيني فكري ًا واجتماعياً ،لم ينعكس متام ًا على

التأييد السياسي للحركات اإلسالمية .فالذين وصفوا أنفسهم كأنصار

للحركات اإلسالمية في فلسطني كانوا بحدود الـ  .%20يبدو أن ذلك

يشير إلى البراغماتية التي يعتمدها أغلب الناس للتوفيق بني متطلبات
معيشتهم اليومية ،والتي تتطلب قدر ًا كبير ًا من حترير النفس من قيود
االيدولوجيا ،وبني قناعتهم الفكرية.

كما أن االستطالعات تشير إلى التخبط الفكري للفلسطينيني ،ليس فقط
في الفصل بني احلياة اليومية واملواقف السياسية ،ولكن أيض ًا في الفصل

الواضح بني املواقف النظرية والتطبيق العملي .فعلى سبيل املثال ،أيد

 %86ضرورة أن ال متيز الدولة بني مواطنيها على أساس ديني ،وفي نفس
الوقت مانع  %75أن يصبح رئيس الدولة الفلسطينية العتيدة فلسطيني ًا

غير مسلم ،ومانع  %63أن تكون امرأة رئيسة للدولة.

وفي حني أجاب  %83أنهم مع قيام دولة دميقراطية تعددية تُصان فيها حريات

املواطنني بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية ،أيد  %73وجود نص
قانوني في دولة فلسطني املستقبلية يجرم الشخص الذي يفطر في رمضان،

بينما رفض ذلك حوالي  .%21يبدو أن “التعارض” بني اإلميان الديني ومفهوم
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املواطنة واحلرية الشخصية ما زال هو الغالب على عقلية الكثير من الفلسطينيني.
في هذا السياق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني سياسي ًا واقتصادي ًا

واجتماعياً ،وخصوص ًا فكرياً ،تأتي أهمية هذه الدراسة التي تهدف
إلى فحص مواقف احلركات السياسية الفلسطينية املنتمية إلى منظمة
التحرير ،والتي تصف نفسها وأحيان ًا يتم وصفها بالعلمانية ،من

القضايا التي لها عالقة بالدين والفكر الديني وتؤثر بشكل أو بآخر في
طبيعة النظام السياسي في فلسطني أساساً ،وبالنظم األخرى االجتماعية

واالقتصادية والفكرية ومبنظومة القيم إجماالً.

لتحرير الفلسطينية هي :فتح ،اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،اجلبهة
الدميقراطية لتحرير فلسطني ،االحتاد الدميقراطي الفلسطيني (فدا)،

جبهة التحرير العربية ،جبهة التحرير الفلسطينية ،اجلبهة العربية

الفلسطينية ،جبهة النضال الشعبي ،وحزب الشعب الفلسطيني.

هناك بعض احلركات والتنظيمات األخرى املتواجدة في اخلارج،
وبخاصة في دمشق ،وكانت قدمي ًا جزء ًا من منظمة التحرير ،إال أن

هذه الدراسة سوف تقتصر على احلركات التسع املنضوية حتت إطار
منظمة التحرير ،واملتواجدة قياداتها أو معظم قياداتها وكوادرها داخل
األراضي الفلسطينية احملتلة.

كما أن هذه الدراسة لن تتناول احلركات السياسية الفلسطينية اإلسالمية،
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مقدمة

ليس فقط ألنها ليست جزء ًا من منظمة التحرير التي اقتصرت الدراسة

على احلركات املنتمية إليها ،بل أيض ًا ألن تلك احلركات هي حركات
دينية اجلوهر ،يشكل الدين مرجعيتها األساسية كما تعلن هي ،وبالتالي

فإن دراسة مدى االستناد إلى املرجعية الدينية في فكرها ومواقفها ال

تشكل اكتشاف ًا أو اجناز ًا كما هي عليه دراسة تلك األفكار واملواقف
للحركات التي تعلن أنها علمانية ،ولكن الواقع يظهر مواقف لها ليست

دائم ًا كذلك.
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حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح):
يبدو أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح قد أنشئت في أواخر
اخلمسينيات من القرن املاضي على أيدي طالب فلسطينيني كانوا

يدرسون في اجلامعات املصرية في حينه .لكن احلركة تعتبر أن اليوم

األول في العام  ،1965وهو اليوم الذي نفذ فيها فدائيوها أول عملية

عسكرية ضد إسرائيل هو يوم تأسيسها ،وهو اليوم الذي يعتبر تاريخ ًا
النطالق الثورة الفلسطينية املسلحة املعاصرة.

عرف الكثير من مؤسسي حركة فتح ،وعلى رأسهم ياسر عرفات ،بأنهم
كانوا قريبني من حركة اإلخوان املسلمني .كما كان بعض املؤسسني ومن
رجاالت الصف األول من احلركة ممن كانت لهم عالقات مع تنظيمات

قومية ويسارية ،حيث اشتهر فاروق القدومي  -على سبيل املثال  -بقربه
من حزب البعث قبل انضمامه إلى احللقة األولى من مؤسسي فتح.

لكن احلركة التي عرفت بشكل واسع بعد احتالل إسرائيل لبقية
فلسطني وبعض األراضي العربية األخرى على إثر حرب حزيران
(يونيو)  ،1967قررت أن تكون حركة براغماتية غير متأثرة باجلذور

الفكرية ملؤسسيها ،مكتفية بأن تكون حركة وطنية فلسطينية ،تتسع لكل
فلسطيني يؤمن ببرنامجها للتعامل مع القضية الفلسطينية الذي ابتدأ
باعتبار الكفاح املسلح طريق ًا وحيد ًا لتحرير فلسطني ،وانتهى إلى اعتماد
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خيار املفاوضات كخيار وحيد للتوصل إلى حل سلمي مع إسرائيل.
دخلت فتح في منظمة التحرير الفلسطينية التي أسست عام  1964في

العام  ،1969وترأس رئيسها ياسر عرفات املنظمة منذ ذلك التاريخ

وحتى وفاته في العام  ،2004وبقيت فتح احلركة األولى داخل املنظمة،

وصبغتها بطابعها منذ أن دخلتها وحتى اآلن.

رغم اجلذور اإلخوانية ألهم قادة فتح ،إال أن احلركة باستبعادها
التصنيف على أساس اخللفية الفكرية ،وتركيزها على حترير فلسطني،
وأسلوب حتريرها بالكفاح املسلح في البداية ،وضرورة احلرص على

“استقاللية القرار الوطني” ،ورغم االستخدام الكبير للخطاب الديني،

وبخاصة من قبل ياسر عرفات ،إال أن احلركة عرفت بأنها حركة علمانية
وصبغت منظمة التحرير بهذه الصبغة.

عقدت حركة فتح مؤمترها السادس في بيت حلم في األراضي الفلسطينية

في العام  2009والذي كان له سمة مختلفة من حيث التوجه نحو القضية
الوطنية ،في حني عقدت منذ تأسيسها وحتى العام  1980خمسة

مؤمترات أقرت فيها وثائق هامة أظهرت فيها توجهها الوطني والسياسي
والفكري بكثير من الوضوح.

في الوثائق الصادرة عن هذه املؤمترات لم تذكر احلركة كلمة إسالم
أو مسلمني قطعياً ،بل مت احلديث مرار ًا عن االنتماء العربي للثورة
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الفلسطينية ،وعن أنها هي طليعة األمة العربية في معركة التحرير
املصيرية .كما مت احلديث عن أن “حترير فلسطني هو الطريق إلى توحيد
الوطن العربي ،فهي جزء من هذا الوطن ،وشعبها جزء من األمة
العربية ،وكفاحه جزء من كفاحها” .كما أشارت هذه الوثائق إلى البعد

أألممي العاملي للثورة الفلسطينية فأكدت أن “نضال الشعب الفلسطيني

هو جزء من النضال املشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية واالستعمار
واالمبريالية العاملية”.

وحول الهوية الفكرية للثورة الفلسطينية أشارت وثائق فتح في املؤمترات

اخلمسة األولى إلى مسألتني هامتني ،األولى أن “معركة حترير فلسطني

واجب عربي وديني وإنساني” ،حيث كان ذلك املرة الوحيدة التي ذكر
فيها موضوع الدين ،ولكن في سياق محاولة حشد كافة القوى من
أجل حترير فلسطني ،والثانية عندما ذكر أن “قيام دولة فلسطينية عربية

دميقراطية يعيش فيها املسلمون واملسيحيون واليهود بحقوق وواجبات
متساوية على أنقاضه أمر حتمي” .كانت الوثائق تدل على الطابع
العلماني الواضح لفتح وملنظمة التحرير وللثورة الفلسطينية لكن ذلك

لم يدم طويالً.
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فتح واملسألة الدينية:
من الواضح أن حركة فتح هي أكثر احلركات السياسية الفلسطينية
“العلمانية” قرب ًا من الفكر الديني وتصاحل ًا معه ،ورمبا انحياز ًا له
واستخدام ًا لرموزه ،سواء أكان ذلك في اخلطاب ،أو في املواقف التي

تتخذها احلركة من القضايا التي لها عالقة بالدين ،بشكل أو بآخر.

ليس من السهل اإلجابة على سؤال فيما إذا كان اقتراب فتح من الدين
هو قناعة إيديولوجية به ،مبعنى إن كان هو نابع ًا من إميان بالدين من

قبل احلركة وقادتها املتنفذين ،أم كان استخدام ًا براغماتي ًا للدين ،كونه

وسيلة ناجعة الستقطاب الناس وحشدهم من أجل مقاومة االحتالل
من جهة ،وهو وسيلة ناجعة أيض ًا من أجل تسهيل حكم احلركة للناس

أنفسهم من جهة أخرى.

يفيد الباحث في شؤون حركة فتح صالح عبد اجلواد  2أن املسألتني
واردتان هنا ،فاقتراب احلركة من استخدام الرموز الدينية اعتمد على

كثير من العوامل ،كان من بينها اخللفية الفكرية لقادة احلركة في تلك
الفترة .ففي خمسينيات القرن املاضي حيث املؤسسني األوائل من أتباع

اإلسالم السياسي أو من املقربني منه ،كان اخلطاب ال يختلف كثير ًا عن
ذلك الذي تستخدمه احلركات الدينية.

لقد كان كثير من مؤسسي احلركة أعضاء في حركة اإلخوان املسلمني.
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كان على سبيل املثال أبو إياد صالح خلف ،وأبو يوسف النجار ،وأبو

األديب سليم الزعنون ،وكمال عدوان .ويقال أن ياسر عرفات نفسه

كان قريب ًا منهم أيضاً .كما كان خالد احلسن عضو ًا في حزب التحرير
اإلسالمي .فقط كان فاروق القدومي من بني الفوج األول من قادة فتح

بعثي ًا وبعيد ًا عن األحزاب الدينية.

في هذه الفترة أصدرت فتح صحيفة “فلسطيننا” التي ترأس حتريرها
خليل الوزير “أبو جهاد” ،وكانت لغة هذه الصحيفة تشبه إلى حد
بعيد لغة اإلخوان املسلمني من حيث سيطرة اخلطاب الديني عليها .أما
بعد دخول الكثير من اليساريني ،أو القريبني من اليسار مثل ماجد أبو
شرار وناجي علوش ومنير شفيق ،إلى صفوف فتح وذلك بعد حرب

حزيران (يونيو)  ،1967وتركز هؤالء القادة اجلدد في اجلهاز اإلعالمي
للحركة ،نالحظ أن اخلطاب قد تغير باجتاه كونه خطاب ًا وطني ًا تقدمي ًا

قريب ًا من العلمانية ،وهذا ما ظهر في صحيفة “فتح” التي كان يصدرها

ماجد أبو شرار.

إن تغير اخلطاب بتغير اخللفية اإليديولوجية للقادة ،دليل على مدى تأثير

هذه اخللفية فيما يتعلق باستخدام الدين أو عدم استخدامه ،ودليل على
مرونة احلركة في التعامل مع الدين وااليدولوجيا بشكل عام .لكن هذا

ال يكفي وحده لتفسير عالقة فتح كحركة حترر وطني بالدين واخلطاب

الديني ،حيث يلعب ذلك اخلطاب دور ًا كبير ًا في التأثير على الناس.
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أساس ًا عرفت فتح بأنها حركة علمانية باملجمل .وهي التي صبغت

ال بهذه الصفة .وهي التي
منظمة التحرير والثورة الفلسطينية أجما ً
قادت منظمة التحرير الفلسطينية عندما طرحت األخيرة مشروع الدولة
الدميقراطية العلمانية حلل القضية الفلسطينية .وهي التي غلّبت الوطني

بغض النظر عن محتواه -على الديني في كل مراحل وجودها بغضالنظر عن املنسوب الذي وصل إليه الديني أثناء تلك املراحل ،وعن

احملتوى الوطني لسياستها.

إال أن هذا الوطني الذي ميّز فتح في شعاراتها السياسية ،وفي تعاملها
مع القضية الوطنية ،لم يكن كذلك في تعاملها بعد إنشاء السلطة

الفلسطينية بعد أوسلو ،سواء ما تعلق فيها بالتشريعات التي أشرفت
على إصدارها ،أو بطريقة تعاملها احملافظة مع املجتمع وطبيعة الثقافة

املجتمعية التي تعاملت بها.

تعتبر فتح نفسها “حركة التيار الوطني الدميقراطي العام بحق .حركة
الغالبية الكبيرة من الشعب ،وحركة كل الفلسطينيني الذين يؤمنون

بوطنيتهم ،وباملشروع الوطني ،ويؤمنون أيض ًا بالدميقراطية بعيد ًا عن

التشدد والتعصب واالستبداد” .3

ويجمع الفتحاويون في مختلف مواقعهم على أن احلركة هي “حركة
حترر وطني بغض النظر عن الدين أو اجلنس” “ ،4وهي حركة لكل
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الناس وكل األطياف”  ،5وهي “حركة مجتمع وهذا سر دميومتها” ،6

وهي كذلك “تنظيم مريح كونه غير أيديولوجي”  - 7لذلك لم يكن هناك

شرط أيديولوجي لعضوية احلركة كما يعتبرها أتباعها -وهي كذلك
لدى كثيرين -حركة وطنية شاملة لذلك ضمت في صفوفها أشخاص ًا

من مختلف املرجعيات الفكرية.

كان املنتمون لفتح عبر تاريخها من املتدينني وغير املتدينني من كافة

األديان ،وفي مجلسها الثوري يهود ومسيحيون ومسلمون حيث كان
عرفات حريص ًا على التمثيل الديني للجميع ،وما زالت فتح تراعي
هذه التشكيلة سواء بشكل “مقصود أو غير مقصود”  .8وتؤكد احلركة
باستمرار على شعار “وحدة وطنية  ...إسالم ومسيحية” أحيان ًا “بعقل
وأحيان ًا بغير عقل” كما قال أحد كوادرها  ،9لكن ذلك سيتم بدون

وجود نص قانوني في نظام احلركة لتمثيل الطوائف ،ألنه “إن وجد نص

يتحدث عن احملاصصة الدينية فقد يؤدي إلى تعزيز الطائفية ،ولكن
يجب عدم حرمان أبناء الديانات األخرى من التمثيل” .10

هذا النظام الذي مارسته فتح في تنظيمها الداخلي ،عكسته أيض ًا على بنية
منظمة التحرير التي وجد حتى في جلنتها التنفيذية مسيحيون كانوا في أغلب

األحيان رجال دين .وانعكس كذلك على احلكومة الفلسطينية التي وجد
بها دائم ًا وزراء مسيحيون ،رغم أن نسبة املسيحيني هذه األيام في فلسطني ال

تتجاوز  .%1كما انعكس ذلك أيض ًا على املجلس التشريعي والبلديات.
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ضمت فتح عبر تاريخها متدينني وغير متدينني وكان ذلك واضح ًا

لدى أعضائها في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،حيث انقسم هؤالء
إلى ثالثة أقسام :ماركسيون ومتدينون والقسم الثالث الذي ال تعنيه
االيدولوجيا .بعد عام  2000انتهى التيار املاركسي باملطلق وذلك على

ما يبدو بسبب األزمة العامة لليسار.

أما التنظيم الديني فقد خرج من فتح باجتاه حركتي حماس واجلهاد
اإلسالمي وسموا في حينه باملنفلشني ،وبقي ما يسمى بالتيار املعتدل أو
غير األيديولوجي .لقد انتهى أي “تيار ديني داخل فتح رغم أن معظم
املؤسسني األوائل من اإلخوان املسلمني”.

وفتح من حيث التنظيم حركة ال مركزية بحيث يترك لألقاليم والقادة

امليدانيني ،بل ولألفراد ،حرية احلركة ليس فقط في مجال األنشطة،

ولكن في ماهية الشعارات واخلطاب املستخدم.

يقول البعض أن “لكل عضو جلنة مركزية في فتح رؤيته اخلاصة” ،وأن
هناك في احلركة شيئ ًا من “اخلصخصة” للسياسة املتبعة  11بحيث يسلك

كل فتحاوي طريقه اخلاصة في التعبير عن وجهة نظره.

هذه اخلصخصة السياسية ترجمت فيما يتعلق بالدين على أنها تعومي
املسألة الدينية وإعطاء كل عضو في احلركة حرية اختيار تدينه أو عدمه.
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لكن هذا اإلجماع بني الفتحاويني على رحابة احلركة واتساعها وتنوع
اخللفية الفكرية واالجتماعية ألفرادها يالزمه إجماع على صفتها
الوطنية ،أو على األقل على أن الوطنية هي الغالبة عندها ،وأنها “ليست

حزب ًا دينياً ،والتدين ليس شرط ًا لتبوء مواقع القيادة.12 ”...

رغم ما تقدم حول جوهر حركة فتح الوطني ،إال أن الدين يحتل مكان ًا

هام ًا لدى احلركة ،على الرغم من محاولة إظهار عالقتها بالدين وكأنها
ليست عالقة بالدين في ذاته ،وبااليدولوجيا الدينية ،وإمنا محاولة

إلعطاء األعضاء حرية االختيار بني أن يكون متدين ًا أو غير ذلك.

كذلك وصفت ممارسة الطقوس الدينية من قبل بعض األعضاء على
أنه شكل من أشكال االحترام للمجتمع وليس أيديولوجيا .لكن

مهما كان تفسير أو تبرير ازدياد املساحة الدينية لدى فتح ،فإن ذلك
االهتمام يزداد وضوح ًا في السنوات األخيرة .ففي البرنامج السياسي

املقدم للمؤمتر السادس حلركة فتح أفرد بند حتت عنوان “رؤيتنا لألديان

السماوية” حيث مت احلديث عن أن فلسطني هي األرض املقدسة لألديان

السماوية ،واإلسالم هو دين األغلبية من أبناء الشعب الفلسطيني ،وهو
الدين الرسمي للسلطة والدولة .13

لذلك وجدت احلركة من الضروري طمأنة كل من يرى في ذهاب فتح
نحو التدين على أنه ظاهرة سلبية ،أو هو شكل من أشكال التطرف.
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فيؤكد الناطق باسمها بأن احلركة “تراعي فصل الدين عن الدولة،
واحلركة متارس االنسجام بني الوطني والديني” .14

لقد كانت املساحة الدينية واضحة في اخلطاب الفتحاوي منذ نشأة

احلركة ،لكن هذه املساحة تغيرت حسب الظرف السياسي الدولي
واإلقليمي أساساً ،وكذلك الظرف السياسي واالجتماعي احمللي .ففي
فترة املد االشتراكي والقومي في ستينيات وسبعينيات القرن املاضي كان

توجه فتح العلماني وغير املستخدم ،أو املستخدم بشكل بسيط للرموز

الدينية واضحاً ،أما بعد انهيار االحتاد السوفيتي وتراجع الدور القومي
العربي وعقد االتفاقيات مع إسرائيل برز دور الدين واضحاً ،كما برز

بشكل أكثر وضوح ًا بعد تأسيس حركات اإلسالم السياسي الفلسطيني
وازدياد الصراع على السلطة مع حركة حماس.

يوجد البعد الديني في اخلطاب املركزي الفتحاوي في مسألتني ،األولى

في القسم الذي يقوله الشخص لدى قبوله عضو ًا في احلركة حيث يقول
“اقسم بشرفي ومعتقداتي أن أصون فلسطني وأعمل على حتريرها

وأحافظ على سرية احلركة  ...والله على ما أقول شهيد” ،وكذلك

في تكرار احلديث حول العمق العربي والثقافة العربية اإلسالمية حلركة
فتح .هاتان اجلملتان تردان نص ًا في أدبيات فتح ،وما دون ذلك فالنص
الديني هو مسألة شخصية واجتهاد للعضو أو للمجموعة وغير موجود

في النظام األساسي حلركة فتح .15
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ال ينكر الفتحاويون وجود الدين ورموزه وأهمية ذلك في احلياة اليومية
حلركة فتح وأنشطتها ،فالفتحاويون يرون أن هناك بعض املفاهيم
(املفاتيح) في اخلطاب الفتحاوي مثل الله ،الوطن ،الشهيد ،الفاحتة،

وهذه املفاهيم بالعادة مثقلة بالرمزية الدينية ،وال يخفي بعض قادة فتح
إدراكهم ألهمية الرمز الديني في اخلطاب الفتحاوي ،وبخاصة في

خطاب ياسر عرفات ،ففي إحدى تعليقاته حول ذلك صرح نبيل عمرو
أن ياسر عرفات “يحكم الفلسطينيني بآية وحديث” .16

لكن كيف يفسر الفتحاويون هذا االهتمام امللحوظ بالدين لدى
حركتهم ،رغم أن احلركة تريد دولة “دميقراطية” و”تراعي فصل الدين
عن الدولة” ،وتفضل  -أو على األقل  -هي ليست ضد أن تسمى

باحلركة العلمانية.

أسباب عديدة دفعت بهذا االجتاه ،منها ما هو موجود في فهم فتح

للشعب الفلسطيني وهويته ،وهي احلركة التي جاءت أساس ًا للحفاظ

على هذه الهوية ،بل والستعادتها كما تعلن باستمرار .ومنها ما هو
موجود في فلسطني األرض وفي طبيعة القضية الفلسطينية ،وطبيعة

العدو الذي تأسست فتح لتحرير البالد من احتالله ،وكذلك في طبيعة
املنافسني السياسيني ،وفي السياسة الدولية إجماالً.

لفلسطني ،كما يقول الناطق بلسان فتح بعد ديني هام ،فهي مهبط
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الديانات ،والشعب الفلسطيني هو شعب متدين ،والدين هو مكون من
مكونات الشخصية الفلسطينية ،وال بد من احلفاظ على الهوية الوطنية
الفلسطينية بكل مكوناتها ،وهوية فتح الوطنية تفرض عليها أن حتافظ

على الدين .17

يضاف إلى ذلك طبيعة العدو أيديولوجي ًا حيث تبدو احلركة الصهيونية
في كثير من جوانبها حركة متدينة ،وبالتالي نشأ لدى احلركة الوطنية

الفلسطينية نوع من محاكاة العدو في جتربته في احتالل فلسطني .إن

كثير ًا من الفلسطينيني يفهمون الصراع العربي  -اإلسرائيلي والفلسطيني

 اإلسرائيلي على أنه صراع ديني ،وهذا يدفع باجتاه تعزيز التوجه نحوالدين في احلركات السياسية وفي املجتمع ككل.

كما تستخدم حركة فتح الدين في تنافسها السياسي مع مكونات احلركة
الوطنية الفلسطينية األخرى ,فمن نهاية الستينيات حتى أواسط الثمانينيات،
حيث املنافس الرئيسي لفتح هي احلركات اليسارية ،استخدمت احلركة

الدين للحد من نفوذ اليسار في األوساط الشعبية الفلسطينية .18

كما استخدمت الدين  -كحركة محافظة  -لتوطيد عالقاتها مع بلدان

اخلليج العربي ،وبخاصة السعودية في تلك الفترة .إضافة إلى تأثرها

العام بالثورة في إيران في العام  ،1978حيث ألول مرة متثل صورة

اخلميني “رجل الدين الذي انتصر”.19
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لكن املنافسة “احلميدة” مع اليسار في السبعينيات والثمانينيات انتقلت

إلى صراع حاد مع حركات اإلسالم السياسي ،وبخاصة حركة حماس

بعد إنشائها في أواخر الثمانينيات من القرن املاضي .وازداد ذلك حدة
بعد دخولها في النظام السياسي الفلسطيني على أثر فوزها في انتخابات
املجلس التشريعي في العام  ،2006ومن ثم االنقسام الذي جرى

وسيطرة حماس على قطاع غزة وفتح على الضفة الغربية في .2007

من طبيعة فتح كحركة “هيمنت” منفردة على الفضاء الوطني الفلسطيني

منذ دخولها في منظمة التحرير عام  ،1969وحتى مشاركة حماس
لها في تلك الهيمنة في  ،2006إنها تسعى دائم ًا الحتالل املساحة

املتاحة أينما وجدت ،وبخاصة “املساحة” الوطنية إن جاز التعبير.
لم تكن فتح منزعجة كثير ًا من اإلسالميني قبل دخولهم ساحة العمل

الوطني الفلسطيني رغم أن ثقلهم في الشارع كان كبيراً .ولكن طاملا

اعتبر اإلسالميون همهم األساسي هو نشر الدعوة اإلسالمية ،وتركوا
العمل الوطني “للطائشني” أو “للكفار” كانت فتح تعتبر أنهم ليسوا في
موقع املنافس ،وأن املنافس احلقيقي هو اليسار الذي “يزاحم” في النظام

السياسي وفي املؤسسات األهلية واملجتمع املدني  ...وغيره.

كانت فتح تدعو اإلسالميني باستمرار إلى االنخراط في العمل الوطني

الفلسطيني ،ولكنها اكتشفت عمق “املشكلة” منذ اللحظة التي قرروا

فيها ذلك ،وبخاصة في الفترة التي استخدموا فيها الكفاح املسلح ضد
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اإلسرائيليني ،وهي الوسيلة التي اعتمدتها فتح وروجت لها باستمرار،

وأصبحت هي املسألة الوحيدة التي متنح أي تنظيم أو حركة فلسطينية
الشرعية الوطنية.

ومن سوء الطالع لفتح ،أن اإلسالميني أصبحوا يعتمدون الكفاح املسلح
ضد االحتالل ،في الفترة التي تخلت فيها هي عن هذه الوسيلة لصالح
املفاوضات والعملية السياسية السلمية .ما زال في الذاكرة حتى اآلن

املنظر الكاريكاتوري املعبر النتخابات الطلبة في جامعة النجاح قبل
مفاوضات مدريد بسنة وفي السنة التي تلتها ،في األولى كان ممثلو

الشبيبة الفتحاوية يحملون على املنصة مجسم ًا للكالشينكوف في حني

حمل ممثلو الكتلة اإلسالمية املصحف ،وفي السنة الثانية حمل ممثلو
الشبيبة املصحف وحمل ممثلو اإلسالميني الكالشينكوف ...وهكذا

انقلب املشهد.

بعد انخراط فتح في العملية السلمية لم يعد مبقدورها منافسة حماس في

موضوع مقاومة االحتالل بخاصة في الشق املسلح منه .لذلك وجدناها

تذهب باجتاه الفضاء الديني لتنافس حماس فيه ،فازداد الكم الديني في
خطابها وسلوكها لدرجة أبدى بعض أعضائها حتفظهم ،ألن الذهاب
بعيد ًا في محاربة حماس في املربع الديني قد دين املجتمع أكثر.20

وكان من نتيجة هذه احملاربة أيض ًا أن مت تنمية بعض الفئات الدينية
44

حركة التحرير الوطني الفلسطيني(فتح)

األخرى مثل السلفيني “نكاية” في حماس ،فكانت النتيجة املزيد من
مظاهر التدين للمجتمع.21

فيما يتعلق بجنوح فتح الحتالل املساحة السياسية أو االجتماعية...
وغيرها ،فإن الدين هو أحد املساحات التي عملت فتح على احتاللها،

أو على كسر احتكار احلركات اإلسالمية ،وبخاصة حركة حماس لها.
لقد كانت إجابة ياسر عرفات عندما اشتكى له فتحاويون من أن حماس

“متأل” اجلوامع “ ...عبوها أنتم بدل حماس” .22كان اإلشكال أن
هناك فضا ًء يجب أن ميأل بغض النظر عن محتواه الفكري أو السياسي.

هكذا مألت فتح ،أو حاولت ،مأل كافة الفضاءات مثل املجتمع املدني
إضافة إلى السياسي.

رمبا لهذا السبب أيض ًا  -احتالل املساحة  -قرر مؤسسو فتح أن تكون
حركة وطنية عامة غير أيديولوجية لتضم اجلميع ،و”يتعارك” فيها

اجلميع ،املتدين وغير املتدين ،احملافظ والليبرالي ،اليميني واليساري،
لكن حتت جناحها ووفق اإليقاع الذي ترتأيه هي في صراعها مع االحتالل

في بعض األحيان ،ومع اآلخر الفلسطيني في أغلب األحيان.

عندما سكت السالح ،وبخاصة بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام
 ،1994كان ال بد من إيجاد مصادر أخرى للشرعية فكانت االنتخابات،

وكان أيض ًا اللجوء املتزايد إلى الدين في القول وفي املمارسة .ذلك لم
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يؤ ِد إلى زيادة دور الدين في السلطة وفي املجتمع فقط ،بل أثر ذلك
باجتاه دفع حماس التي حاولت التأكيد على اجلانب الوطني ملنافسة فتح
واحلركات الوطنية األخرى في الفترة السابقة ،للرجوع ثانية إلى املساحة
الدينية بصورة أكبر ،ومنت هذه املنافسة اجلانب األكثر أصولية وسلفية

ورجعية في حماس.

فتح والنظام السياسي الفلسطيني:
منذ أن دخلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” إلى منظمة
التحرير الفلسطينية في العام  ،1969وأصبح زعيمها ياسر عرفات

رئيس ًا للمنظمة ،بات من الصعوبة مبكان الفصل بني فتح واملنظمة.

وتكاملت سياسة املنظمة مع سياسة فتح ،وأصبحت فتح ليس فقط

تنظيم ًا فدائي ًا فلسطيني ًا يهدف إلى حترير فلسطني من االحتالل ،بل
سلطة فلسطينية ،كان يجب عليها أن تتحمل إضافة إلى مهمة النضال
من أجل التحرير ،مهمة تسيير حياة الفلسطينيني حيثما وجدوا في داخل

فلسطني وخارجها ،وذلك من خالل االهتمام مبلفات التعليم والصحة

والتشغيل  ...إلى أدق تفاصيل احلياة.

وبعد خروج منظمة التحرير وياسر عرفات من بيروت عام ،1982
وتراجع العمل الفلسطيني املسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي ،أخذت
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فتح بزيادة اهتمامها بساحة األراضي احملتلة ،وعملت على “احتالل”

مواقع املجتمع املدني من نقابات واحتادات وجمعيات ،تلك التي
“سيطر” عليها تاريخي ًا اليسار الفلسطيني ،وذلك من أجل اإلبقاء على

“هيمنتها” على منظمة التحرير ،واحلفاظ على نفسها سلطة للفلسطينيني
وممثلة لهم ،ليس فقط بجانبها املعنوي ،بل من خالل التحكم باملفاصل

املختلفة حلياة الفلسطينيني في الداخل ،الذي أصبح الساحة األهم،
وبخاصة بعد االنتفاضة الفلسطينية األولى ،وكذلك في اخلارج،

وبخاصة في املخيمات الفلسطينية في لبنان والبلدان األخرى.

ال
رفعت فتح مبكر ًا شعار القرار الفلسطيني املستقل ،واعتبرت نفسها ممث ً

لذلك القرار ،وربطت بني التحرير والتمثيل .ومن أجل ذلك تنازعت،
وفي ظروف مختلفة ،مع كل مَنْ اعتبرت أنه قد يهدد هذا التمثيل املرتبط

ال ثم السلطة
ببقائها على هرم الكيانية الفلسطينية (منظمة التحرير أو ً

الفلسطينية).

من أجل ذلك تنازعت فتح (وبقية املنظمات الفلسطينية) مع النظام
األردني ،حيث تتوج ذلك عسكري ًا مبا سمي معارك أيلول  1970وخروج
فصائل املنظمة من األردن .وتتوج سياسي ًا باعتراف مؤمتر القمة العربي

ال شرعي ًا وحيد ًا للشعب الفلسطيني .ومن
في الرباط مبنظمة التحرير ممث ً
أجل ذلك تصارعت فتح وبقية الفصائل الفلسطينية ،مبا فيها التي كانت

تعمل داخل األراضي احملتلة مع االحتالل اإلسرائيلي ،الذي سعى
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جاهد ًا إليجاد قيادات فلسطينية بديلة في األراضي احملتلة مثل روابط
القرى وغيرها .ومن أجل ذلك أيض ًا تصارعت فتح مع حكومات عربية

مثل سوريا .ومن أجل ذلك تنافست فتح مع القوى والفصائل الفلسطينية
األخرى من أجل الهيمنة على الساحات الفلسطينية املختلفة ،وخاصة

ساحة األراضي الفلسطينية احملتلة .ومن أجل ذلك أخير ًا تصارعت
فتح بقوة مع حماس بعد انتخابات املجلس التشريعي عام  2006وفوز
حماس في تلك االنتخابات.

من األهمية مبكان دراسة العالقة بني التمثيل والتحرير في التاريخ

املعاصر للحركة الوطنية الفلسطينية .ففتح اعتبرت وجودها على هرم
التمثيل الفلسطيني ضمانة  -رمبا الضمانة الوحيدة  -لإلبقاء على القضية
الفلسطينية وانتصارها في املستقبل .لذلك انتقل االهتمام بالتحرير
(السيطرة على األرض) سريع ًا إلى االهتمام بالتمثيل (السيطرة على

الناس) ،وجرى لفترة أطول احلديث عن املفهومني (التحرير والتمثيل)

وكأنهما أمر واحد ،ثم مالت الكفة لصالح التمثيل وتراجع احلديث عن
التحرير.

من أجل ذلك كنا نرى أن معارك التمثيل كانت أشد قساوة مبا ال يقاس من
معارك التحرير .ومن أجل ذلك أيض ًا شاهدنا أفول ذهنية حركة التحرر

الوطني لصالح طغيان ذهنية عالقات السلطة .ومن هنا وجدنا كيف
متت قراءة ما جرى في أوسلو اجناز ًا تاريخي ًا حيث اعترف الفلسطينيون
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بإسرائيل (مت االعتراف بها دولة على معظم أراضي فلسطني) ،واعترفت

إسرائيل بأن منظمة التحرير هي ممثل الفلسطينيني .ففي عقلية من شارك
في أوسلو كان اعتراف إسرائيل باملنظمة يساوي اعتراف الفلسطينيني

بإسرائيل.

بقيت فتح في طليعة احلركات السياسية الفلسطينية منذ أن دخلت منظمة

التحرير وتزعمتها إلى أن فازت حماس باالنتخابات وشكّ لت احلكومة
الفلسطينية .طوال تلك الفترة استخدمت فتح وسائل عديدة للحفاظ

على تفوقها على اآلخرين ،الشرعية الثورية في مرحلة ما قبل السلطة،

وشرعية صناديق االقتراع بعدها.

وفي احلالتني ،حالة الشرعية الثورية والشرعية الشعبية ،قبل السلطة

وبعدها ،كان اللجوء إلى الدين واخلطاب الديني أحد وسائل فتح
الهامة لإلبقاء على سيطرتها .في فترة طويلة من مرحلة ما قبل السلطة،

وعندما كان اليسار هو منافس فتح الرئيس ،استخدمت احلركة الدين
للهجوم عليه على اعتبار أنه ليس متديناً ،وعندما أصبح اإلسالميون،

وبالتحديد حماس املنافس استخدمت الدين للدفاع عن نفسها على أنها
متدينة أيضاً.

تؤكد فتح باستمرار أنها تريد دولة فلسطينية مستقلة دميقراطية تعددية،
يتم فيها تداول السلطة بانتخابات حرّ ة ونزيهة .23وفي التجربة الطويلة
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التي قضتها فتح قائدة للنظام السياسي الفلسطيني حافظت على ذلك
نسبياً ،فنجحت في احلفاظ على التعددية ،بغض النظر عن مقدار

شكالنيتها ،إال أنها فشلت في مسألة تداول السلطة على أثر فوز حماس
في االنتخابات ،حيث تعثرت التجربة الدميقراطية للفلسطينيني بشكل

كبير.

كانت منظمة التحرير بقيادة فتح هي التي صبغت احلركة الوطنية

الفلسطينية بالعلمانية ،فهي التي رفعت شعار الدولة الفلسطينية العلمانية
في سبعينيات القرن املاضي .وهي التي أصدرت وثيقة االستقالل ذات
التوجه العلماني الواضح في العام  .1988ولكنها في نفس الوقت هي
التي أصدرت القانون األساسي الذي حمل منحى ديني ًا بشكل أو بآخر.

فاملجلس التشريعي األول الذي صدر عنه ذلك القانون ،تشكل في

غالبيته من أعضاء فتح إضافة إلى بعض املستقلني .لكن املشكلة أن
اخللفية الفكرية ألعضاء فتح في املوقع نفسه ،هي التي تقرر اجلوهر

الفكري للحدث في حال لم يكن هناك موقف مركزي للحركة من

املوضوع .وفي فتح قلما يكون هناك موضوع يتطلب موقف ًا مركزي ًا
ملزم ًا جلميع األعضاء.

وللتأكيد على دور األفراد في حسم قضايا هامة على مستوى الدستور

الفلسطيني عند أعضاء حركة فتح ،أفاد عاطف أبو سيف أن فتح تريد
للدولة الفلسطينية أن تكون “دميقراطية وحتترم جميع مواطنيها واألخذ
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بعني االعتبار تراث املجتمع الفلسطيني ومركباته والدين اإلسالمي أحد
مركباته دون شك  ...وأضاف  ...فتح ستصوت للدين كمصدر

أساسي للتشريع ولكن النقاش يجب أن يكون في تفاصيل العبارة ...
واعتقد أن املسألة ستحسم بخيارات مرشحي فتح للتشريعي وتوجهاتهم
الدينية .24إن هذا احلديث يؤكد ويعزز ما جاء على لسان بعض كوادر

فتح وأنصارها ،من أن فتح “ال متتلك أي برنامج اجتماعي وال يوجد

لديها أي تصور للمجتمع الذي نريد”.25

كانت فتح هي التي صاغت القانون األساسي بأكمله ،مبا فيه املادة

املتعلقة بالدين .لكنها ال تعتبر أن ذلك تعبير عن رغبتها في نظام سياسي
متدين .إذ تعتقد احلركة أنه يحسب لها ما يتصف به النظام السياسي

ال تراعي عدم
الفلسطيني بأنه علماني ...وأن التشريعات والنظام إجما ً

وجود تعصب ،لكنها تعتبر أن على النظام السياسي أن يراعي الدين،

ومن الطبيعي أن تنظر فتح إلى ورود املادة املتعلقة بالدين في القانون
األساسي ،ألنه ال ميكن جتاوز كمية وقيمة التشريعات اإلسالمية في بنى

وهياكل القوانني الفلسطينية منذ االنتداب وحتى اآلن.26

هناك إقرار أن القانون األساسي هو خطوة إلى اخللف إذا ما قورن بوثيقة

االستقالل ،أو بشعار الدولة الدميقراطية العلمانية في السبعينيات.

لكن ذلك كان كما ترى فتح ألسباب موضوعية ،فوثيقة االستقالل لم
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يقصد بها أن تنظم حياة الناس ولكنها كتبت أثناء املنفى ،وتتحدث عن

القيم والتطلعات التي يصبو إليها الشعب الفلسطيني ولم تتحدث عن
اآلليات ،والقانون األساسي يجب أن يتوفر فيه إمكانية الترجمة إلى
لوائح ونظم ،وبالتالي كان يجب أن يراعي القيم والثقافة اإلسالمية

السائدة.

أما شعار الدولة العلمانية فتم طرحه لتجاوز أزمة وجود اليهود ،وقيل
علمانية لكي حتتكم للمواطنة ،ومراعاة لألقلية اليهودية مع عودة

الالجئني الفلسطينيني .ولكن الدولة في غزة والضفة هي للسكان ذوي
األغلبية املسلمة ،وبالتالي لم يطرح شعار الدولة العلمانية كونها غير

واردة في النقاش ،وشعار العلمانية كان شعار ًا حلل أزمة ،أما شعار
الدولة املستقلة فهو شعار وطني حترري.27

يشير الواقع إلى أن كل ما تريده فتح هو دولة فلسطينية تكون هي فيها

حزب السلطة ،وال يبدو أن الطبيعة األيديولوجية للدولة مسألة تعني

الكثير للحركة .فهي في املمارسة تريدها دولة عربية النموذج وليس

االنتماء فقط ،وتريد دستور ًا وقوانني على نفس الطراز العربي ،وكل
احلديث عن االستثناء الفلسطيني ال أساس له في الواقع.
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فتح وحركات اإلسالم السياسي:
بدا التنافس ،والذي بلغ في كثير من األوقات حد الصراع ،بني فتح
واإلسالم السياسي ،حاد ًا منذ اللحظة التي دخل فيها اإلسالميون ساحة

العمل الوطني في منتصف الثمانينيات .ذلك ال يعني أن العالقة قبل

ذلك التاريخ بني الطرفني كانت جيدة ،ولكنها كانت في إطار “املقبول”

نظر ًا ألن كال الطرفني كان يقبل باملوقع الذي يحتله اآلخر ،ففتح كانت
تقبل احتالل اإلسالميني للمساحة الدينية ،واإلسالميون يقبلون
باحتالل فتح املساحة الوطنية ،وكان الذهاب من مساحة إلى أخرى ال

يعتبر أكثر من اختراق يعالج غالب ًا باحلوار ،وأحيان ًا بالعنف كما جرى في

اجلامعات الفلسطينية بداية الثمانينيات.

لكن دخول اإلسالميني للمساحة الوطنية نقل حالة التنافس بينهم وبني
فتح إلى حالة الصراع ،ألن ذلك ميس احلالة التي ال تقبل فيها فتح

بالتخلي عنها بأي شكل من األشكال ،وهي مسألة متثيلها للشعب
الفلسطيني ولقضيته الوطنية .لم يكن الصراع بني الطرفني فكري ًا في يوم

من األيام ،بل صراع مساحات ومتثيل.

لذلك لم يكن في يوم من األيام صراع ًا ملحوظ ًا بني حركة اجلهاد

اإلسالمي وفتح كون حجم حركة اجلهاد ال يسمح مبثل ذلك الصراع،
بل تركز ذلك بني حماس وفتح.
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لقد أفاد أحد الناطقني بلسان حركة فتح أن تصدي احلركة حلماس إمنا

هو “تصدي حملاوالت خطف املجتمع ،وهو كذلك تصدي الحتكار

احلقيقة أو الدين” ،28وهو على لسان كادر لفتح “رد على محاوالت

خطف القضية الفلسطينية” .29إن ذلك يدل على أن حماس كانت بالنسبة
لفتح في وضع تستطيع فيه “خطف املجتمع” و”خطف القضية” ،ذلك

الوضع الذي لم تصله حركات اليسار في يوم من األيام ،فبقيت عالقاتها
مع فتح مقبولة حتى في أقصى حاالت التباعد الفكري بينهما.

إن حماس بالنسبة لفتح ،بسبب فكرها الذي تتبناه األغلبية الساحقة من
املجتمع الفلسطيني ،وبسبب حجمها القريب وأحيان ًا املوازي حلركة

فتح ،وامتداداتها اإلقليمية والدولية على مستوى األنظمة والشعوب،

هي منافس “خبيث” يستطيع التمدد والسيطرة ،لكن اليسار بسبب فكره
النخبوي ،وحجمه الصغير ،وانعزاله الدولي واإلقليمي في املرحلة
احلالية ،هو بالنسبة لفتح منافس “حميد” ،ال ضرر منه ،وإن وجد

فهو ضرر موضعي باإلمكان السيطرة عليه بسهولة .إن اليسار لم يصل

في يوم من األيام إلى الدرجة التي يخطف فيها املجتمع أو السلطة لكي
يصبح منافس ًا حقيقي ًا لفتح ،ويبدو أنه لن يصلها في الزمن امللحوظ.

بعد االنتفاضة الفلسطينية األولى عام  ،1987دخل الصراع بني فتح
وحماس مرحلة الصراع على التمثيل ،وتصاعد ذلك إلى اللحظة التي

فازت بها حماس في انتخابات  2006وتشكيلها للحكومة الفلسطينية.
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في السابق تصدت فتح لكل من حاول الوصول إلى هذه اللحظة محلي ًا

وإقليمياً ،وخاضت من أجل ذلك حروب ًا شرسة .وبالتالي ال ميكن لنا
أن نقبل أن فتح ستسلم ذلك بسهولة حلماس.

كانت أدوات فتح في صراعها مع حماس السياسة والدين .وميدان

الصراع داخل فلسطني وخارجها .في السياسة كانت االنتخابات،
وكان العنف الذي أوصل إلى االنقسام  -ال نتحدث هنا عن الطرف

املسؤول عن ذلك  ،-وكان االستقواء باخلارج حسب كل وحتالفاته.

في الدين كان الصراع على الفكر وعلى املؤسسة .في الفكر ذهب

اخلطاب الفتحاوي  -كما سيتضح  -إلى الدين أكثر ،وذهب سلوك
كثير من الفتحاويني ،مبا فيهم الرموز ،إلى االتكاء على بعض املظاهر
الدينية .ازدادت وتيرة االستعانة مبشايخ املساجد وآباء الكنائس في

املناسبات .وابتدأ احلديث عن البعد اإلسالمي للقضية الفلسطينية.

ودخلت منظمة املؤمتر اإلسالمي إلى مسودة املشروع السياسي لفتح،

وابتدأت بعض منظمات احلركة جتري مسابقات حلفظ القرآن للطلبة
والطالبات في املدارس ،وترسل الفائزين ألداء العمرة ،إضافة إلى

اجلوائز النقدية مثلما جرى في إقليم سلفيت .واحلركة التي صبغت
احلركة الوطنية الفلسطينية عموم ًا بالعلمانية وجدت من يكتب شعار ًا

على جامعة األزهر في غزة ينفي من األساس أنها علمانية.
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على صعيد املؤسسة الدينية قامت حركة فتح “بتطهير” كافة املؤسسات
التي كان اإلسالميون قد “احتكروها” طيلة فترة االحتالل والفترة

األردنية التي سبقته ،مثل وزارة األوقاف وجلان الزكاة وجمعيات حتفيظ

القرآن الكرمي واملساجد ....وغيرها .إن قادة فتح ال ينكرون أهمية
عملهم في هذه املؤسسات ،خاصة أثناء ما أسموه “املجابهة الكبرى”
مع حماس ،حيث صرح أحد الكوادر بأن فتح “كحزب يحكم يرى
أهمية لوجوب التدخل في عمل املؤسسة الدينية ،وبخاصة في ظل
الصراع احملموم مع قوى اإلسالم السياسي ،ولكن فتح لم تكن تولي

أهمية لهذه املؤسسات قبل الصراع مع حماس في العام  ،2006ولكنها

اهتمت بعد ذلك ،وبدأت تستذكر أهميتها ،وبخاصة جلان الزكاة وإدارة
املساجد”.30

ترتب على ذلك ذهاب فتح واحلركات السياسية األخرى واملجتمع نحو

املزيد من التدين أو القبول به .لقد خلص عاطف أبو سيف ما جرى
في هذا السياق بأن فتح “لم حتترف اللعب في امللعب الديني ،ملعب
حماس واإلسالم السياسي عامة ،واحلالة الفتحاوية حاولت أن توائم
بني ارثها املدني وصراعها امليداني مع حماس ،وهذا ما جذبها باجتاه

املسألة الدينية أكثر”.31

بسبب ذلك اشتكى بعض الفتحاويني من أخذ الصراع مع حماس إلى
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هذا االجتاه الذي كان من نتيجته أن “ديّنا نحن املجتمع وليست حماس”
وكذلك “منيّنا السلفيني معاندة في حماس بحيث ميكن أن يكون بروز

التيار السلفي اجلهادي هو اخلطر احلقيقي القادم”  ..وفي النهاية أصبحنا
“نتوافق مع حماس”.32

خطاب فتح:
هذا املنحى الديني الذي ذهبت نحوه فتح ،وبخاصة في صراعها مع

حماس ،بدا جلي ًا في خطابها .فاألدبيات اجلديدة للحركة تشير إلى

استنادها إلى القيم العربية اإلسالمية ،وكافة املراسالت واخلطابات
الداخلية في احلركة تبدأ بالبسملة ،وعندما توجه املراسالت ألحد

األشخاص فإنها تبدأ بكلمات األخ  ...حفظه الله .لقد أفاد أحد
كوادر فتح أن  %90من البيانات الداخلية ألذرع فتح تبدأ بآية ،وأكد

أنه «نادر ًا ما يوجد شيء لدى احلركة غير مبتدئ بآية أو مختوم بآية «.33

لكن الكم الديني في اخلطاب الفتحاوي يزيد أو ينقص حسب املكان

الذي يصدر عنه ،ومدى كون ذلك املكان أكثر أو أقل محافظة .فخطاب
فتح في جامعة بير زيت على سبيل املثال ال يحتوي على الكم الديني

الذي يحتويه خطابها في جامعة النجاح في نابلس أو في اخلليل أو غزة.
لقد خال بيان كتلة فتح في انتخابات نقابة العاملني في جامعة بير زيت
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من أي كالم ديني بينما هو مليء بذلك الكالم في اجلامعات األخرى.

يزداد استخدام اخلطاب الديني لدى الكتل الطالبية الفتحاوية مقارنة
بانتخابات العاملني في اجلامعات .فدعاية طلبة فتح االنتخابية تستخدم

اآليات القرآنية للرد على حماس حتى في جامعة بير زيت ذات الطابع
الليبرالي ،ويتم فيها احلديث عن وحدة الكنائس واملساجد.

من الصعب معرفة فيما إذا كان الكم الديني في اخلطاب الفتحاوي ،يعبر
عن استخدام وتوظيف للدين في صراع فتح مع احلركة اإلسالمية ،أم

أنه يدل على مزيد من التدين في صفوف احلركة .يرجح مساعد عميد

شؤون الطلبة في جامعة بير زيت أن الذي يجري في احلمالت االنتخابية
هو توظيف للدين ،34يوافقه في ذلك القيادي في فتح عاطف أبو سيف

الذي يقول أن «استخدام الدين في اخلطاب هو خطاب توظيفي في ظل
الصراع مع التيار اإلسالمي ،ولكن هذا ال يعني غياب حالة التدين في

قواعد احلركة بسبب حالة املد العام لإلسالم السياسي».35

فتح والثقافة:
شهدت فتح كما كافة احلركات السياسية «العلمانية» األخرى تراجع ًا في
كم الثقافة وفي مضمونها .تاريخي ًا كان اهتمام فتح بالثقافة أقل بكثير
من احلركات اليسارية ،بل نستطيع القول أن الثقافة عند فتح اختصرت

بالشعارات« ،إنها ثقافة شعاراتية أكثر منها ثقافة برامج» .36كان الشعار
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على طريقة «يا جبل ما يهزك ريح» الذي أطلقه الرئيس الراحل عرفات

يهدف أساس ًا إلى التعبئة اجلماهيرية« ،دون أبعاد فكرية أو برامجية ألن
فتح كانت تدرك أنها ستطبق الشعارات بطريقتها وحسب فهمها».37

الذي يفرق فتح عن تلك احلركات ،إن تراجع الثقافة عند تلك احلركات

كان أساس ًا بسبب تراجع االيدولوجيا ،بينما لدى فتح كحركة غير
أيديولوجية كانت هناك أسباب عديدة للتراجع لكن ميكن اختصارها في

وصول فتح إلى السلطة بعد اتفاقيات أوسلو.

يفيد عاطف أبو سيف أن التثقيف الفكري واحلركي منصوص عليه في
النظام الداخلي لفتح ،وهو جزء من عمل احلركة في إعداد الكوادر مبعنى

أنه ممنهج .ولكن الصراع الذي تعيشه فتح جعلت منه غير ممنهج ،وإمنا
سياق حلظي حيث انشغلت احلركة في املجابهة الكبرى (مع حماس) في
السنوات األخيرة ،وهو ما أثر على التثقيف في احلركة».38

لم يكن الدين جزء ًا من العملية التثقيفية عند فتح ،بل هدفت تلك

العملية إلى نقل التجربة الوطنية وليست الدينية.

وال يتم الذهاب في معظم األحيان إلى احملتوى الفكري للثقافة أو إلى توجيه
للثقافة بشكل أو بآخر .لكن األمثلة التي تعطى والتدريب الذي يتم كثير ًا ما

يتعلق باالشتراكية الدولية التي فتح عضو بها .وفي طقوس العملية التثقيفية
ميكن أن تقرأ الفاحتة على أرواح الشهداء أو آية للحث على القتال.39
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لقد تراجع االهتمام مبوضوع الثقافة لدى فتح ألسباب عديدة .فبعد

إنشاء السلطة الفلسطينية أحالت فتح إليها عدة ملفات ومن بينها ملف
الثقافة حيث «تخلت فتح عن دورها التنموي والثقافي لسالم فياض» أو
ملؤسسات املجتمع املدني.40

وبسبب إنشاء السلطة ودخول كثير من كوادر فتح وأعضائها فيها ،تراجع
البعد الوطني والقيمي لصالح البعد الوظيفي املصلحي لألشخاص،

حيث انتصرت األنا وتراجعت القيم والثقافة «ووجدنا الدكتور ينافس
على متثيل العشيرة في البلدية ،واألكادميي يصوت على أساس أنه أمي

أثناء االنتخابات».41

فتح واملرأة:
اهتمت حركة فتح ،وهي احلركة احملافظة اجتماعياً ،مبوضوع املرأة من
زاويتني ،داخلية حيث تشكل املرأة مخزون ًا انتخابي ًا كبيراً ،وخارجية وذلك

العتبارات االستجابة ملا يطرح دولي ًا حول املوضوع ،ومواكبة للمنظمات
اإلقليمية والدولية التي حتاول فتح إقامة عالقة معها أو التشبّه بها.

لكن خطاب فتح حول املرأة هو غالب ًا خطاب تقليدي ،فيتم احلديث في

أدبياتها عن أنها نصف املجتمع وهي األم واألخت والزوجة واالبنة.

وفي الدورات التدريبية التي تعقدها املنظمات الفتحاوية في مختلف
املناطق لكادر جلنة املرأة ،يجري احلديث عن فتح وأنظمتها وال يتم
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التطرق إلى وضع املرأة باملفهوم النسوي.42
لكن هناك في فتح من يرى أن احلركة ذهبت في موضوع املرأة «أكثر

مما يجب حيث تساوقت مع اليسار بإفراط ودخلت في حالة صراع مع
املجتمع ومع املرأة نفسها» ،43والمت عضو املجلس التشريعي عن فتح

جناة أبو بكر احلركة النسوية الفتحاوية على موقفها من «قانون الزواج

الثاني الذي اعتمدته السلطة الفلسطينية على أنه قانون «بهدل املرأة»،
ودعت إلى قانون أحوال شخصية مختلف عن املوجود حالي ًا والذي هو
قانون «لقيط» من دول اجلوار ليكون قانون ًا نابع ًا من نسيجنا الوطني».44

كما انتقدت النائبة أبو بكر وزارة شؤون املرأة التي تفتقد إلى وجود
خطة لتمكني املرأة ،فهذه اخلطة لو وجدت ألحدثت ثورة في النظام

السياسي ،بينما هي ما زالت معطلة .45وانتقدت احلركة النسوية

الفتحاوية التي تفكر بعقلية صراعية مع الرجال ،والتي لم «تلد نساء

خلرق احلالة الذكورية حتى اآلن».46

فتح والتعليم:
كان هناك بعض االهتمام مبوضوع التعليم عند فتح ،حيث جرى بعض
التدخل في موضوع املناهج ولكن من الناحية الوطنية واالشتراطات
اإلسرائيلية واألمريكية ،ولكن لم يصل حلد االهتمام باحملتوى الفكري
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الفلسفي باملوضوع .وكان هناك اهتمام بوزارة التعليم وبخاصة في ظل
الصراع مع حماس ولكن على احتالل املراكز الوظيفية مهما كبرت أو

صغرت ،وليس على املضمون الفكري للتعليم ،أو األسلوب الذي

يجب أن يستخدم فيه.

وحتى في املشاورات التي جرت بني مختلف احلركات السياسية

الفلسطينية قبيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ،التي ضمت حماس

إضافة إلى فتح وبعض فصائل منظمة التحرير ،لم تطالب أي من هذه
احلركات بوزارة التربية والتعليم ،وأصبح ناصر الشاعر احملسوب على

حماس وزير ًا للتربية والتعليم .يبدو أن احلركات الوطنية مبا فيها فتح
ال ترى أن وزارة التعليم هي من الوزارات األساسية التي ينبغي املطالبة

بها ،وال ترى أن التعليم نفسه جدير بذلك االهتمام الذي تستحقه ما

تسمى بالوزارات السيادية.

تناولت مسودة البرنامج السياسي الذي قدم للمؤمتر األخير لفتح موضوع
التعليم ،وحتدثت عن القلق من انخفاض املستوى التعليمي ،ودعت إلى

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،وإلى التدخل إلعطاء الصبغة

الوطنية لنظام التعليم وتضمينه الثقافة الوطنية الفلسطينية .لكن مسودة البرنامج

لم تتحدث عن النوعية الفكرية للتعليم من حيث هو تعليم دميقراطي أو علماني
أو ديني ...الخ .يبدو أن هذه املفاهيم ال تشغل فتح كثيراً ،وهي في النهاية
عندما تكون مسؤولة عن التعليم فستتعامل معه بالطريقة التي تراها مناسبة.
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وخالل الفترة الطويلة التي عملت فيها جلنة املناهج الفلسطينية على إنتاج

تلك املناهج لم يراجعها أحد ،مبن فيهم فتح  -وباستثناء حزب التحرير-
في مضمون املناهج أو أسلوبها ،47لكن فتح اهتمت أثناء تشكيل اللجنة

مبن سيكون فيها ،ومن سيترأسها ،وهي عندما تضمن األشخاص
العاملني على املوضوع ،لن يهم كثير ًا كيف سيكون عليه املوضوع نفسه.

وإذا كانت فتح كحركة لم تهتم بالنوعية الفكرية للتعليم ،فإن مكاتبها
احلركية ،وهي املنظمات العاملة في املوقع نفسه ،لم تهتم بذلك أيضاً.

فعند السؤال عن اهتمامات مكتب املعلمني احلركي لفتح كان احلديث

عن االستيطان واألغذية الفاسدة والبيئة وإعادة إحياء نقابة املعلمني في

ظل حكومة حماس ،لكن التعليم والعملية التعليمية لم يناقشا البتة .48

أما رئيس املكتب احلركي لفتح في وزارة التعليم العالي ،فقد أفاد باهتمام

املكتب باملنهاج الفلسطيني اجلديد من ناحية املنطلقات األساسية التربوية
والوطنية التي يجب أن يتصف بها ،وكذلك االهتمام باملنهاج من ناحية

فنية ،مبعنى إن كان منهاج ًا مكثفاً؟ أما الهدف الرئيسي للمكتب احلركي
فهو الدفاع عن حقوق املوظفني في املؤسسة حسب القوانني واألنظمة.
كذلك أفاد بأن املكتب ال يتدخل قطعي ًا في طبيعة التعليم وجوهره .49

ال يهتم األكادمييون الفتحاويون في اجلامعات الفلسطينية بالبعد الفكري

والفلسفي للمناهج وللعملية التعليمية ككل إال باستثناءات بسيطة.
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وعند النظر إلى مناهج اجلامعات احملسوبة على فتح (القدس املفتوحة مثالً)

جند الكم الديني الطاغي على تلك املناهج ،وجند تأثير ذلك على النقاشات
«الفكرية» التي حتدث في تلك اجلامعات والتي سرعان ما تتحول إلى نقاشات

أيديولوجية نتيجة غياب املفاهيم التي يفترض أن تتوفر لتحليل الواقع.
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اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
تأسست اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني في نهاية عام  1967كامتداد
حلركة القوميني العرب ،حيث اتخذت ثالثة تنظيمات قومية التوجه هي

منظمة أبطال العودة ،ومنظمة شباب الثأر ،وجبهة التحرير الفلسطينية
التي كان من بني مؤسسيها أحمد جبريل في العام  1964قرار ًا بذلك.

بعد ما يقارب السنة من التأسيس خرج أحمد جبريل من صفوف اجلبهة

الشعبية ليؤسس اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني -القيادة العامة .مؤسس
اجلبهة الشعبية وأمينها العام األول هو الدكتور جورج حبش.

فكري ًا ابتدأت اجلبهة الشعبية قومية التوجه على اعتبار أنها امتداد حلركة
القوميني العرب ،لكنها سرعان ما اختطت النهج اليساري املاركسي
لتعتبر نفسها جز ًء من حركة التحرر الوطني في العالم ،ولتعتبر إسرائيل

جسم ًا غريب ًا زرعته االمبريالية العاملية في املنطقة للوقوف أمام حركة

التحرر العربية.

كتنظيم ماركسي آمنت اجلبهة الشعبية بان تناقضها ليس فقط مع
االحتالل ،ولكن أيض ًا مع ما أسمته بالقوى الرجعية العربية التي تعتبر

جزء ًا من املعسكر الغربي االمبريالي .كما آمنت اجلبهة بأن الوطن
العربي هو بعد طبيعي للثورة الفلسطينية ،بعكس فتح التي رفعت شعار

عدم التدخل في الشئون الداخلية للبلدان العربية.
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لم تعتبر اجلبهة الشعبية الصراع مع إسرائيل صراع ًا دينياً ،بل صراع ًا

سياسي ًا وطني ًا يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية دميقراطية شعبية يتساوى
فيها العرب واليهود بنفس احلقوق والواجبات ،وهو الشعار الذي رفعته

منظمة التحرير الفلسطينية في سبعينيات القرن املاضي حول الدولة
الدميقراطية العلمانية التي يعيش فيها املسلمون واملسيحيون واليهود على
قدم املساواة.

اجلبهة الشعبية والنظام السياسي:
ال أساسي ًا من فصائل منظمة
تعتبر اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني فصي ً

التحرير الفلسطينية ،وهي الفصيل الثاني بعد فتح في هذه املنظمة .وهي
على الرغم من حتفظها املتكرر على سياسة فتح ورئيسها ياسر عرفات

ومن ثم محمود عباس ،وجتميدها لعضويتها في املنظمة مرار ًا احتجاج ًا
على تلك السياسة ،إال أنها أبقت على عالقتها باملنظمة طوال الوقت،

ودافعت عن الشعار التاريخي الذي تبناه معظم الفلسطينيني في فترة
من الفترات ،وما زال حتى اآلن شعار ًا معتمد ًا لدى كثير من الفصائل

الفلسطينية واجلامعة العربية واألمم املتحدة من أن منظمة التحرير هي

املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

لكن اجلبهة الشعبية التي رفضت اتفاقية أوسلو بني منظمة التحرير
وإسرائيل ،حتفظت على إنشاء السلطة الفلسطينية التي تشكلت في

العام  1994على أثر تلك االتفاقية ،ولم تشارك في انتخابات املجلس
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التشريعي األول التي جرت في العام  ،1995والتي انبثق عنها البرملان

الفلسطيني األول الذي أقر القانون األساسي للسلطة ،الذي هو مبثابة
الدستور.

ال اليسار الفلسطيني وال اإلسالميون الفلسطينيون شاركوا في وضع

«الدستور» الفلسطيني حيث قاطعت اجلبهة الشعبية االنتخابات كما
قلنا ،وكذلك قاطعت حركتا حماس واجلهاد اإلسالمي .إن البرملان
الذي أقر القانون األساسي هو برملان األغلبية الساحقة الفتحاوية وبعض

املستقلني.

اشتملت املادة الرابعة من القانون األساسي الفلسطيني على فقرتني

لهما عالقة مباشرة بالدين ،األولى نصت على أن «اإلسالم هي الدين
الرسمي في فلسطني ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها»،

والثانية نصت على أن «مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي
للتشريع» .هاتان الفقرتان وضعتا وأقرتا في برملان مثل األغلبية العظمى

من أعضائه احلركة «العلمانية» األكبر في األراضي الفلسطينية ،حركة
فتح.

بالنسبة للجبهة الشعبية فإنها تتحدث في نظامها الداخلي عن دولة
فلسطني الدميقراطية ،50التي يتمتع بها الناس بحرية «االنتماء الفكري

والديني والسياسي لألفراد واجلماعات» ،51وعن اعتبار ممثلي الشعب
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املنتخبني «مصدر التشريع الوحيد.52
لم يتحدث النظام الداخلي للجبهة عن الدولة العلمانية بصريح العبارة،

لكن كثير ًا من كوادرها ونشيطيها حتدثوا عن العلمانية صراحة ،وأنهم

في اجلبهة «دعاة مجتمع مدني على قاعدة دميقراطية علمانية حديثة مبعنى
أن كل القوانني التي تنظم املجتمع يجب أن تكون قوانني مدنية» ،هذا
املجتمع يجب أن يكون مجتمع ًا دميقراطي ًا تعددياً ،واملواطنة هي الرابط

الرئيسي بغض النظر عن الدين أو اجلنس أو اللون.53

وحول مصادر التشريع عبر كثيرون عن معارضتهم العتبار اإلسالم

مصدر ًا للتشريع «ففلسطني هي مشروع دولة علمانية»..لذلك فانه
يجب االستناد في مصادر التشريع في القانون األساسي على مبادئ

حقوق اإلنسان التي أقرتها الشرعية الدولية» .54

وفي معرض تفسير معارضة البعض في اجلبهة العتبار اإلسالم مصدر ًا

للتشريع في القانون األساسي الفلسطيني مت طرح سؤال عن الغاية من

ورود هذا النص ،فهل هو «حلماية األغلبية املسلمة في املجتمع؟»،55
وذلك كون هذا النص «يضرب فكرة اإلجماع السياسي على قاعدة مدنية
من حيث املبدأ ،وهو يتعارض بشكل واضح مع وثيقة االستقالل .56وهو

ال للتطبيق عملياً ،كما
كذلك «ليس اختالف ًا مع الدين ولكن ألنه ليس قاب ً
أن مواد القانون األساسي يتم استنباطها من مجمل القوانني واألعراف
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الدولية التي كانت األديان قد تناولتها في نصوصها وتعاليمه ًا .57
اعتبر بعض كوادر اجلبهة أن القانون األساسي شكّ ل تراجع ًا عن وثيقة

االستقالل التي صدرت عن املجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد
في اجلزائر في العام  ،1988والتي جاءت أقرب إلى العلمانية وإن لم

تذكرها بشكل صريح .من املفترض أن يكون القانون األساسي الذي
صدر في العام  1996مستند ًا إلى وثيقة االستقالل ،بل ومتجاوز ًا لها،

وخطوة متقدمة عنها ،وهي التي أكدت على احترام األقليات وعدم

التمييز على أساس الدين أو اللون أو اجلنس أو العرق .إال انه عاد
ليتحدث عن متييز بني فئات املجتمع على أسس دينية .58

كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد طرحت شعار الدولة الدميقراطية

العلمانية التي يعيش فيها «املسلمون واملسيحيون واليهود» ،على قدم
املساواة كحل للقضية الفلسطينية .لكن هذا الشعار مت استبداله فيما بعد
بشعار الدولة الفلسطينية املستقلة عندما بدأ احلديث عن حل الدولتني.

يثير طرح الدولة العلمانية وجتاهله فيما بعد تساؤالت مشروعة ،فماذا
كانت تقصد منظمة التحرير الفلسطينية بالدولة العلمانية؟ .هل هو طرح

سياسي محض لتطمني اليهود ،أم هو موقف وتوجه فكري واجتماعي
وتشريعي للمنظمة؟ .وهل سيكون الفلسطينيون بحاجة للعلمانية فقط

في حال عشنا كفلسطينيني مع اليهود في دولة واحدة أما إذا عشنا لوحدنا
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فال داعي للعلمانية؟ .ملاذا العلمانية على كل فلسطني ،أما على جزء
منها كالضفة والقطاع فال حاجة لها؟ .وهل الذي تغير بتغير الشعارات
الوضع السياسي فقط أم هو كذلك التوجه الفكري للقائمني على القرار
الفلسطيني؟.

بالطبع هذه األسئلة ال توجه للجبهة الشعبية فقط بل لكل فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح .لكن اجلبهة الشعبية التي

شكلت وما زالت التنظيم الثاني في منظمة التحرير ،وهي التنظيم اليساري
األكبر يفترض أن يكون لديها ما تقوله أكثر من غيرها في هذا املجال.

تفاوت رد املقربني من اجلبهة على هذا املوضوع من شخص إلى آخر،
بني املتفهم لتغيير الشعارات الذي جرى ،وبني الناقد لذلك ،وذلك تبع ًا

لعوامل عديدة أهمها فهم العالقة بني الوطني والدميقراطي في املرحلة التي
يعيشها الشعب الفلسطيني .أجاب أحد كوادر اجلبهة أن «شعار الدولة

املستقلة املطروح حالي ًا يتضمن العلمانية»  ،59وأجاب آخر «إن ذلك الطرح

ال للمشكلة
كان ضمن رؤية تعتقد فصائل املنظمة أنه ميكن أن يشكل ح ً

الفلسطينية واليهودية أمام العالم ،وبخاصة بعد صدور قراري مجلس
األمن ( ،)338 ،242وشعار الدولة العلمانية جاء حلل هذه املشكلة

وليس لتوافق فلسطيني داخلي على منط سياسي وفكري معني» .60

كما أفاد آخر بأن «الطرح العلماني كان استخدامي ًا وغير أصيل وهو
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جزء من الرد الفلسطيني على الطرح الصهيوني» ،61وأضاف أن الطرح

العلماني بات أكثر إحلاح ًا بعد نشوء السلطة ،وإنه يجب عدم الفصل بني

ما هو ضد االحتالل وما هو دميقراطي» .62

هناك في اجلبهة من يؤيد الطرح بشجاعة ملوضوع ضرورة علمنة النظام

السياسي الفلسطيني ،وينتقد مسألة حتفظ التنظيمات الفلسطينية في
طرح قضايا مثل العلمانية في ظل صراعها مع قوى اإلسالم السياسي،
فهذه التنظيمات «بحاجة إلى موقف واضح وخط واضح في ظل هذه
املواجهة ،والعلمانية تتقاطع مع كافة التيارات اليسارية واالشتراكية

والقومية ...وغيرها»  ،63ويطرح السؤال «ملاذا صيغت منظمة التحرير
على أسس علمانية وكان الشعب الفلسطيني متدين ًا وال زال ولكنه لم

يرفض هذه الصياغة ،ووثيقة االستقالل مضمونها علماني والشعب
قبلها...فما الذي تغير؟» .64

لكن الوقوف النظري ضد أسلمة النظام السياسي الفلسطيني لم يصاحبه
وقوف عملي ومطالبات محددة للحد من ذهابه في هذا االجتاه .ولم
تخرج كافة اآلراء التي استمعنا لها في هذا املجال عن نطاق «الدعاة»

لنظام غير ذلك املوجود ،وبخاصة أن التقارب السياسي لبعض اليسار
وفي مقدمته اجلبهة الشعبية مع حركات اإلسالم السياسي وحماس

بالتحديد ،كان أحيان ًا يترجم إلى شكل من أشكال السكوت أو التغاضي

مع بعض مظاهر الذهاب إلى األسلمة التي متارسها حماس وبخاصة في
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قطاع غزة ،من حيث حماس هي احلركة احلاكمة هناك.
هناك من يرى في فرض بعض مظاهر األسلمة في غزة من قبل حماس
بعد تفردها بالسلطة هناك «خطر ًا كبير ًا على املجتمع وعلى حريته» ،65

وهناك من أعضاء اجلبهة في غزة من وقف علن ًا ضد هذه املظاهر وعانى

جراء ذلك ،لكن هذه املواقف لم تتعد كونها مواقف فردية ولم تصبح
موقف ًا للجبهة يتم تبنيه عملي ًا ومركزياً.

اجلبهة الشعبية وحركات اإلسالم السياسي
رغم التناقض األيديولوجي بني اجلبهة الشعبية ومعها فصائل اليسار

الفلسطيني األخرى وحركات اإلسالم السياسي الفلسطيني ،إال أن
اجلبهة ال تخفي حتالفها «مع اإلسالم اجلهادي في مواجهة االحتالل».66

فاجلبهة رفضت التفاوض مع اإلسرائيليني مثلما رفض ذلك اإلسالميون

أيضاً ،ورفضت اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات بني منظمة التحرير
كما فعلوا ،ورفضت مبدأ وقف املقاومة املسلحة لالحتالل اإلسرائيلي
وإدانة تلك املقاومة كما فعلوا ،وحتفظت على إنشاء السلطة الفلسطينية

وقاطعت انتخاباتها التشريعية األولى كما فعلوا.

ومع اعتبار اجلبهة لبعض حركات اإلسالم السياسي «وطنية وتعادي

االحتالل» ، 67ومع إعالنها أنها تقف حالي ًا مع اإلسالم السياسي على
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أرضية املعارضة واملواجهة مع مشاريع التسوية األمريكية  ،68إال أنها
أعلنت أن عالقتها مع قوى اإلسالم السياسي «عالقة متحركة وجدلية

تبع ًا لتناقضات الواقع السياسية واالجتماعية» .69

لقد أعلنت اجلبهة موقف ًا صريح ًا من املشروع اإلسالمي ككل «حيث

يحكمه طابع طبقي وسياسي وأيديولوجي نقيض ملفاهيم احلداثة

والدميقراطية والتقدم ويفرز السلطة املستبدة األكثر شمولية من كل
السلطات التي شهدناها طوال التاريخ املعاصر»  ،70وهذا املشروع «قوامه

العودة إلى األصول والسلفية دون جتديد أو استنارة ...وقراءة مغلقة

ال تاريخية للنص الديني  ...واعتماد منهجية رفض اآلخر املتمثل في

كافة أطراف حركة التحرر العربي اليسارية والقومية والوطنية وتكفيرهم

بذريعة منطلقاتهم الفكرية العلمانية الدميقراطية مبختلف ألوانها» ،71

وأضافت أن «تهدمي مفاهيم احلداثة والعلمانية والدولة املدنية والوحدة

العربية واالشتراكية هو الغاية األساسية األولى لإلسالم السياسي» .72

في نفس الوقت ،أعلنت اجلبهة أنها متيز بني اإلسالم السياسي بوصفه

ظاهرة سياسية دينية ،وبني اإلسالم كعقائد وعبادات وتراث ثقافي،73

واعتبرت الدين اإلسالمي جزء من مكونات الهوية الفلسطينية .74
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اجلبهة الشعبية والدين:
تنطلق اجلبهة الشعبية في موقفها من الدين من مسألتني ،األولى أنها
تنظيم مقاوم لالحتالل حيث تصف املرحلة التي يعيشها الشعب
الفلسطيني بأنها مرحلة حترر وطني ،ثم أضافت في مؤمترها األخير كلمة
ودميقراطي ،والثانية أن اجلبهة تعتبر نفسها حزب ًا يساري ًا ماركسي ًا تسترشد
باملنهج املادي واجلدلي التاريخي في ممارسته دوره ،وتعاطيه مع مجمل

القضايا الداخلية وكافة اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية،

والنظرة إلى الدين والقضايا املتعلقة به ليست معزولة عن ذلك.75

اعتماد ًا على ذلك فإن العامل احلاسم في حتديد موقف اجلبهة من الدين،

هو مقدار قيامه بوظيفة في مجابهة االحتالل وخدمة مشروع الشعب
الفلسطيني في العودة والتحرر .وهي ،وإنْ كان بعض كوادرها يقرون

بأنه كان لدى اجلبهة نظرة غير دميقراطية للدين ،فإنها ترى في الوقت

نفسه أن «الدين عامل معيق في التطور االجتماعي ويجب التعامل معه
مبا يحترم تعزيز احملتوى الدميقراطي والتقدمي للثورة الفلسطينية» .76

لكن النظرة إلى الدين في اجلبهة أو لدى بعض أفرادها ،ال تنطلق
دائما من زاوية واحدة .فهناك من يدعو إلى «التمييز بني الدين عموم ًا

واحلركات السياسية الدينية»  ،77وهناك من ذهب إلى تفكيك أكثر ملسألة

الدين فتحدث عن أن اجلبهة «متيز بني الدين الشعبي والسلوك الديني
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االجتماعي الذي تتفهمه ،وترى اجلانب اإلنساني والروحي وحرية
املعتقد ،ولكن في الوقت نفسه ترى أن ال مهادنة مع اإلسالم السياسي

الذي ميثل نقيض ًا اجتماعي ًا للجبهة» .78

في اجلبهة من رأى أن الوقت احلالي ليس مناسب ًا للحديث عن املوقف

من الدين والقضايا املتفرعة عنه ،فاملرحلة هي مرحلة حشد جميع

القوى ملقاومة االحتالل  ،79لكن فيها أيض ًا من اعتبر أن ذلك املوقف
هو جتاهل للوضع املركب واملعقد الذي يعيشه الفلسطينيون وأنه «يجب

أن ال نهرب من موضوع الدين بحجة أننا حركة حترر وطني» .80

تنظيمي ًا فإن اجلبهة ال تنظم نفسها على أساس الكوتا أو احلصص وال متيز
بني أحد وآخر داخل هيئات ومراكز احلزب بغض النظر عن كونه مسلم ًا

أو مسيحي ًا أو غير ذلك  ،81لكنه ال يوجد ،ولطبيعة اجلبهة ،متدينون في
هيئاتها القيادية ،إمنا ال يخلو األمر من وجود أعضاء متدينني إمنا تدينهم

عفوي وليس سياسي ًا.82

قد يفسر عدم وجود متدينني في قيادة اجلبهة ووجودهم في املراتب

الدنيا ،باإلضافة إلى الطبيعة األيديولوجية لها ،تاريخ اجلبهة التي
أسسها جورج حبش العلماني املنحدر من أسرة مسيحية ،إضافة إلى

أن «الثقافة املدنية واملوقف من االحتالل واملوقف االجتماعي للفرد هو

الذي يحدد مكانه ودوره في اجلبهة بغض النظر عن انتمائه الديني».83
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لكن موجة التدين العامة التي جتتاح املجتمع الفلسطيني واملجتمعات
ال طالت وتطال أعداد ًا متزايدة من أنصار اجلبهة ،وبخاصة
العربية إجما ً

النساء منهم ،فلدى النظر إلى مؤمتر احتاد جلان املرأة العاملة التابعة
للجبهة نرى أن نسبة غير احملجبات قليلة جد ًا .84

على الصعيد النظري الرسمي في اجلبهة يبرز بوضوح احلديث عن

االحترام والتقدير االيجابي لألديان .ويتم احلديث أحيان ًا عن أن

املاركسية نفسها ليست ضد الدين .لكن اجلبهة تعلن أن املرفوض لديها
هو «استخدام الدين أداة لقمع حرية الفكر واإلبداع والبحث العلمي

وحرية الرأي اآلخر ،وكذلك رفض اختزال اإلميان الديني إلى تعصب
حاقد للعقائد األخرى» .85

يتلخص اإلشكال هنا في الفرق ،وأحيان ًا التناقض بني النظرية والتطبيق
لدى اجلبهة الشعبية  -وبقية تنظيمات اليسار كما سيتضح  -فيما يتعلق
باملسألة الدينية .واملعنى بالفرق بني النظرية والتطبيق هو الفرق بني

التثقيف الداخلي حول املوضوع واملمارسة العملية حيال جتلياته في
الواقع ،وكذلك التناقض بني اخلطاب الذي تعتمده اجلبهة في املواقف

املختلفة في املوضوع نفسه.

ينادي أحد كوادر اجلبهة بضرورة «تقدمي خطاب واضح ضد أسلمة

املجتمع عبر تبني خطاب دميقراطي علماني نواجه به اخلطاب الديني
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لقوى اإلسالم السياسي وتشديد الهجوم عليها باجتاه استحقاقات الدولة
املدنية الدميقراطية وتعويد املواطن من اآلن على هذا اخلطاب ومضمونه

الدميقراطي» .86

ويعيب على استخدام منظمة التحرير وبعض فصائلها للخطاب الديني
ويقول أن ذلك هو «استخدام وظيفي على قدر عال من االنتهازية حيث

الغاية هي احلصول على أصوات الناخبني ،وهذا يضرب رسالتها
األساسية للمجتمع ،منظمة التحرير مضمونها علماني وهدفها دولة

مدنية ،واستخدام الدين هنا يأتي في إطار وظيفي يتناقض مع الهدف
املنشود»  .87ويقول آخر بأنه في اجلبهة «ال يتم استخدام شعارات دينية

في االنتخابات الطالبية أو النقابية ...وفي حال وجود مثل هذه
الشعارات فإنها تكون نابعة من شخوص وليست معتمدة من اجلبهة»

 ،88مثلما فعل أحد ممثلي طلبة اجلبهة في مناظرة انتخابية في جامعة
بير زيت عندما استخدم بعض اآليات القرآنية ،ولكنه فعل ذلك بصفة

شخصية .89

أما على الصعيد العملي فإن اجلبهة إما أن تنأى بنفسها عن القيام بأي عمل
قد يفسر أنه ضد الدين ،وقد تصل األمور أحيان ًا إلى درجة غض النظر

عن أية إجراءات تتخذها مؤسسات ذات طابع ديني مثل وزارة األوقاف
أو دائرة قاضي القضاة على سبيل املثال ،وعن قوانني وإجراءات تتخذها

السلطة الفلسطينية أو بعض املؤسسات تتعلق مبسائل التدين واحلريات
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الشخصية ،بل وتتم املوافقة أحيان ًا على بعض اإلجراءات ذات الطابع

الديني التي قد تتخذ في املؤسسات العامة وشبه العامة مثل املوافقة -
مثلها مثل اآلخرين  -على إقامة مساجد في بعض كليات جامعة بير

زيت على سبيل املثال ،أو بعض إجراءات األسلمة التي أخذتها حكومة
حماس في غزة ،حيث كانت املواقف التي اتخذها بعض كوادر اجلبهة

ضد هذه اإلجراءات فردية وليست ممثلة للجبهة ككل.

في وصفه خلطاب الكتل الطالبية اليسارية أثناء االنتخابات في جامعة
بير زيت يقول مساعد عميد شؤون الطلبة في اجلامعة أن اليسار تراجع

عن طرح الفكر اخلاص به بشكل كبير ،وهو ال يستخدم الدين في خطابه
بشكل جماهيري ،إمنا يستخدمه أحيان ًا وبشكل مباشر ،وهو يتجاوب

مع اإلسالميني في احلدود التي يرسمونها للمساحة «املقدسة» التي يجب

عدم املس بها ويتوافق مع استخدام الدين من قبل اآلخرين الستغالل
اجلمهور العام ،وجعل خطابه في هذا السياق يتمثل في دفاعه عن نفسه
بأنه ليس ملحد ًا .90

اجلبهة الشعبية والتثقيف
تراجعت عملية التثقيف الداخلي لألعضاء لدى حركات اليسار

الفلسطيني مبجملها مبا فيها اجلبهة الشعبية بتراجع االيدولوجيا املاركسية
على أثر انهيار االحتاد السوفييتي .ارتبط ذلك على ما يبدو بتراجع
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االيدولوجيا وباعتماد االنتخابات في احلياة السياسية الفلسطينية،
والتي سادت بني الناس بغض النظر عن ثقافتهم ،حيث ذهبت احلركات
النخبوية نحو الشعبوية .إال أنه ال يزال لدى اجلبهة جلنة تثقيف مركزية

على مستوى التنظيم كله ،وتعتمد برنامجا تثقيفي ًا يتناول قضايا متعددة
تتعلق بالفلسفة والتاريخ وقضايا الدمقرطة واحلريات واملرأة والشباب

والعلمانية وغيرها .91

وتصدر اجلبهة مجلتها املركزية «الهدف» التي تتوقف أحيان ًا عن الصدور،
ثم ال تلبث أن تعود من جديد ،وهناك املوقع االلكتروني وراديو يبث من

غزة وجريدة تصدر في غزة كذلك باسم «احلياة اجلديدة».

لم تذكر كلمة علمانية في وثائق اجلبهة األساسية ،رغم ما يعرف عنها
من أنها تنظيم ماركسي علماني .لكن ذلك املفهوم ،إضافة إلى األمور
املتعلقة بالدين وكثير من املواضيع التي متس منط احلياة االجتماعية

والفكرية للناس ،يتم تناولها من خالل املنظمات اجلماهيرية التابعة
للجبهة مثل األطر الطالبية ومنظمات النساء واحتاد الشباب وجلنة األسير

الفلسطيني ،أو من خالل وسائل اإلعالم والتثقيف التابعة لها.

أفردت جريدة «احلياة اجلديدة» التي تصدر عن اجلبهة في غزة دراسة
مطولة ملوضوع العلمانية التي «تعني على الصعيد املعرفي حترير العقل

من املسبقات واملطلقات أو حترير الفكر من األوهام واخلرافات وحترير
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اإلنسان من كل أشكال االستغالل» ،وهي من ناحية اجتماعية «تسهم في

حتقيق انعتاق وحترير الفقراء والكادحني من كل أشكال املعاناة واالضطهاد،
وهي بذلك في جوهرها ليست ضد الدين ،لكنها ضد الوثنية الدينية،

وضد سلطة رجال الدين ،أو تدخلهم في حياة اإلنسان .92

كما احتل موضوع املرأة مكان ًا هام ًا في أدبيات اجلبهة وأدواتها وبرامجها
التثقيفية ،وكانت مسألة مساواتها ومكانتها مطلب ًا دائم ًا تدعو له اجلبهة التي

تقدم رؤية متكاملة للدولة مضمونها علماني فيما يتعلق باملرأة والقوانني» .93
يعتبر دور اجلبهة هام ًا في القضايا املتعلقة باملرأة من خالل مؤسسات
املجتمع املدني التابعة لها .وحتاول اجلبهة إظهار موقفها املتميز فيما

يتعلق باملرأة عن املواقف الليبرالية التي تعتمدها بعض املؤسسات
النسوية ،أو املهتمة بقضايا النساء كنوع اجتماعي .ففي املادة السابعة من
نظامها الداخلي تدعو اجلبهة إلى «تعزيز املكتسبات واحلقوق االجتماعية

والسياسية واالقتصادية للنساء على طريق حتقيق املساواة والتحرر

االجتماعي الناجز لهن» ،كما يطلب النظام من عضو اجلبهة «أن يتخذ

موقف ًا علمي ًا تقدمي ًا من مسألة املرأة ،وأن يلتزم مبمارسة هذا املوقف».

وتعتبر اجلبهة أن موقفها من املرأة يأتي من خالل تعزيز احملتوى

الدميقراطي للمجتمع الفلسطيني وبحكم حجم االضطهاد الذي تعاني

منه املرأة؛ لذلك «كانت اجلبهة دائم ًا في مثل هذه األمور على طرفي
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نقيض مع اإلسالميني» .94
لكن ما يؤخذ على اجلبهة الشعبية سواء من املهتمني من خارجها ،أو من
بعض من هم بداخلها ،هو عدم الذهاب باملوقف النظري للجبهة من
كل األمور التي تتناولها العملية التثقيفية فيها ،سواء فيما يتعلق باملرأة أو
الدين والعلمانية أو التعليم ،إلى التطبيق ،أو العمل الفعلي من أجل أن

تكون قابلة للتطبيق لدرجة جعلت هناك من يقول «نحن شغيلة سياسة

ولسنا شغيلة برنامج اجتماعي» .95

ضمن هذا الطرح ،لم تهتم اجلبهة الشعبية  -وال غيرها من احلركات
العلمانية  -بالتربية والتعليم في فلسطني رغم التأكيد على أنه «يجب
حترير العلم من األثقال الدينية والغيبيات» .96

فلم يحدث أن طالبت اجلبهة بأي تغيير أو تعديل أو إضافة أو احتجاج

أو تشجيع على املناهج التعليمية الفلسطينية التي أنتجتها جلنة املناهج
املشكلة من قبل السلطة الفلسطينية بعد تأسيسها« .فقط حزب التحرير

هو الذي كان يوصل لنا موقفه من املناهج ومطالباته املتعلقة بها» .أما

فيما يتعلق باجلبهة الشعبية فقد احتجت مرة على مسألة تتعلق بقصة
لغسان كنفاني.97

لقد قام حزب التحرير بإصدار كتاب يتعلق برأيه في املناهج الفلسطينية،
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وكان رأيه فيها يتلخص في أنها مناقضة للدين وعلمانية ،وقام أعضاء

احلزب باحتجاجات وأعلنوا رفضهم إلرسال أبنائهم إلى املدارس ما لم
تتغير بعض األمور في املناهج .املهم أنه «لم يقم أحد من اليسار أو من

فتح باالحتجاج على أية مسألة تتعلق بالدين في املناهج» .98
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اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني
انبثقت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني عن اجلبهة الشعبية لتحرير

فلسطني في فبراير  1969على أساس تبني اجلناح اليساري في اجلبهة

الشعبية وفي حركة القوميني العرب إجماال للماركسية اللينينية .كان

ذلك بزعامة نايف حوامتة وياسر عبد ربه وآخرين .نايف حوامتة ما يزال
األمني العام للجبهة حتى اآلن.

اشتهرت اجلبهة الدميقراطية بدعوتها لتبني البرنامج الوطني املرحلي حلل

القضية الوطنية الفلسطينية الذي تبنته منظمة التحرير بكافة فصائلها بعد
حرب  1973حتت شعار «العودة وتقرير املصير وإقامة السلطة الوطنية

الفلسطينية» ،والذي مت تطويره فيما بعد إلى برنامج «العودة وتقرير
املصير وبناء الدولة الوطنية الفلسطينية املستقلة ،بقيادة منظمة التحرير

الفلسطينية ،املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي تبناه
املجلس الوطني الفلسطيني كبرنامج مرحلي وطني عام ،ثم تبناه مؤمتر

القمة العربي الذي انعقد في الرباط عام .1974

اجلبهة الدميقراطية والنظام السياسي
اجلبهة الدميقراطية فصيل أساسي من فصائل منظمة التحرير منذ البدايات،

وتشارك في عضوية اللجنة التنفيذية واملجلس املركزي واملجلس الوطني
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وتتمثل بعضو واحد في املجلس التشريعي الفلسطيني .تعتبر اجلبهة

حليف ًا عنيد ًا حلركة فتح ،ظهر ذلك جلي ًا عندما وقفت إلى جانبها بقوة

ضد حماس أثناء االنقسام األخير في النظام السياسي الفلسطيني.

لم توافق اجلبهة الدميقراطية على اتفاق أوسلو بني منظمة التحرير

وإسرائيل ،ولم تشارك في االنتخابات التشريعية األولى التي جرت
في العام  ،1995لكن كثيرين من كوادرها عادوا إلى فلسطني إثر هذا
االتفاق ،وشاركت اجلبهة في االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت

في  2006في كتلة واحدة باسم «البديل» باالشتراك مع حزب الشعب

وحزب فدا ،وشاركت في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها حماس
بالتعاون مع اآلخرين.

إن عدم املشاركة في االنتخابات األولى ،وعدم وجود أعضاء من اجلبهة

في البرملان الفلسطيني األول ،جعل اجلبهة غير مشاركة في صياغة القانون
األساسي الفلسطيني الذي نص على أن اإلسالم هو الدين الرسمي في

فلسطني ،وعلى أن مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع.

لكن أ ّي ًا من األحزاب اليسارية والعلمانية مبا فيها اجلبهة الدميقراطية لم
يقم بأي عمل يوحي مبعارضته لهذه النصوص في القانون.

لكن لكوادر اجلبهة آراء واضحة في تلك البنود الواردة في القانون

األساسي الفلسطيني .فاعتبر أحد الكوادر الشبابية في اجلبهة أن هناك
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خطأ كبير ًا ارتكبه املشرّ ع الفلسطيني عندما أقر مثل هذه املادة املتعلقة

بالدين والشريعة في القانون األساسي .فذلك مثّل تراجع ًا عن وثيقة
االستقالل وهو فعل «عنصري جتب إزالته» .99

واعتبر قيادي آخر في اجلبهة أن امليثاق الوطني الذي اعتمدته منظمة

التحرير الفلسطينية كان علمانياً ،وكذلك كانت وثيقة االستقالل،

ثم حصل التراجع في القانون األساسي .وأضاف ،إن حركة التحرر
الوطني «تقتضي فصل الدين عن الدولة ألنه بدون ذلك سيترك مزيد ًا

من الترهل في صياغة النظام األساسي» .100

لقد كان هناك شعور واضح لدى قيادة اجلبهة الدميقراطية بأن القانون

األساسي يشكل تراجع ًا عن وثيقة االستقالل فيما يتعلق باملسألة

الدينية .ففي لقاء بني وفد من اجلبهة مع املطران لبيب يونان الذي طالب
بالعمل على إعادة صياغة الدستور الفلسطيني مبا يضمن احلقوق املدنية

للشعب ،أكد أبو ليلى نائب األمني العام للجبهة على التمسك بوثيقة
االستقالل .101

وفي تفسيره للمادة املتعلقة بالدين في النظام األساسي والتي يعتبرها

غير ضرورية ،اعتقد أبو غوش أن ذلك مت بسبب التقليد الذي قام به
املشرع الفلسطيني للدستور املصري ،حيث وضع السادات تعديالت
دينية العتباراته اخلاصة قمنا نحن باألخذ بتلك التعديالت .وهي كذلك
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مسؤولية مجموع القوى العلمانية الفلسطينية التي لم تتصدى لهذا

املوضوع الهام ،وعدم إدراكها النعكاساته على مجمل عملية التحرر،

والغياب عن التعبئة الشعبية إزاء ما يجري من نقاش للقانون.102

ومثل بقية رفاقهم في اليسار ،الم أعضاء في اجلبهة الدميقراطية
سياسة فتح وتقاعس اليسار على ما جرى في القانون األساسي بهذا
اخلصوص ،وعلى املنحى الديني الذي تذهب إليه السلطة واملجتمع في

الوقت احلالي .ففتح «على دين معارضتها» كما تقول الناشطة النسوية

رميا نزال ،103مبعنى أن فتح ذهبت جتاه األسلمة ألن املعارضة األساسية

لها اآلن هي املعارضة اإلسالمية ،بينما كانت في املاضي تنحى منحى
يساري ًا عندما كانت املعارضة اليسارية هي األبرز.

ويعتبر هشام أبو غوش أن التحرر من االحتالل يحتاج إلى جتنيد كل

الطاقات ،وبالتالي ال بد من تعاون ما مع اإلسالميني .لكن التراجع
الفكري لدى اليسار فيما يتعلق باملسألة الدينية بدأ مع مساهمة احلركات

اإلسالمية في النضال الوطني وابتعاد القوميني واليساريني عن
التحديث ،104الذي بدأ مع بداية االنتفاضة األولى في أواخر .1987

كما أن املسألة الدينية باتت أكثر وضوح ًا لدى فتح خاصة مع إنشاء

السلطة الفلسطينية التي كانت بأمس احلاجة إلى شيء يشكل لها مصدر ًا

للشرعية ،وكان الدين أحد تلك املصادر.
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ال أن لديهم مشكلة فيما يتعلق بالتعامل مع املسألة
يعترف اليساريون إجما ً

الدينية ،فهناك تراجع في األحزاب الفلسطينية باجتاه األسلمة ،كما أن

هناك «انسجام ًا في األحزاب الفلسطينية مع حالة املد الديني أو تأقلم ًا
معها»  .105وسبب ذلك فيما يتعلق باليسار يكمن في مشكلة ذهابه إلى

املساومات والتنازالت الفكرية ،وابتعاده عن الوضوح األيديولوجي
الذي خدمه تاريخي ًا باجتاه الغموض ،وتنازله االستراتيجي لصالح
التكتيكي واملرحلي ،فاألحزاب اليسارية «حتاور حماس بينها وبني
نفسها وتتخذ موقف ًا متخي ً
ال وتتصرف في ضوء ذلك» .106

اجلبهة الدميقراطية والدين:
ال يشكل الدين قضية حيوية عندما يتعلق باجلانب التنظيمي في اجلبهة
ال في تقرير عالقة الشخص باجلبهة
الدميقراطية ،فاخللفية الدينية ليست عام ً
التي ضمّ ت طوال تاريخها وفي املواقع القيادية أيض ًا من هم من أسر مسلمة

أو مسيحية .واألمني العام للجبهة ومؤسسها من أسرة مسيحية ،وال توجد

كوتا للمسيحيني أو غيرهم في اجلبهة ،ومسألة وجودهم – املسيحيني  -في
املواقع القيادية للجبهة حتصيل حاصل 107من حيث املبدأ ،وكما يبني النظام

الداخلي للجبهة فإنها حركة يسارية «تسترشد باالشتراكية العلمية كمنهج
لتحرير الواقع االجتماعي ودليل للعمل من أجل تغييره» .108

لذلك فان أعضاء اجلبهة يعتبرون أنفسهم دعاة الدولة الدميقراطية
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املدنية ،ويرون أن العلمانية هي التي تفيد املجتمع الفلسطيني بكل

شرائحه وطبقاته ،وفصل الدين عن السياسة ال يعني فصله عن املجتمع
وإمنا يخدم في إطار عالقات مجتمعية ،مبعنى اإلميان بحرية املعتقد .109

يعتقد هشام أبو غوش أنه يجب التمييز بني الدين وبني احلركات الدينية،

وهو يدعو لعدم تديني السياسة ولعدم تسييس الدين ،ويعتقد أن اخللط
بينهما يسيء لكليهما.

ويعتبر صالح أبو ناصر أن الدين معتقد سماوي خاص بني اإلنسان وربه،
وينبغي احترامه ،وهو ظاهرة موضوعية تنتمي إلى الوعي االجتماعي

للشعوب ،وقال «خصومنا في األرض وليسوا في السماء».110

لذلك فإن اجلبهة عادة ما متيل إلى عدم التطرق للدين وللمسائل الدينية،

كون الدين ليس جزء ًا من فكرها اليساري ،وهي تتحاشى املواجهة مع
املجتمع الذي ال يقبل الفكر غير الديني ،111وأكدت ذلك ماجدة املصري

التي قالت أنه ال يوجد جدل حول موضوع الدين وإذا حصل من البعض
نعتبره تطرف ًا.112

لكن املشكلة ال تكمن في الدين بل في استخداماته لدى صالح أبو ناصر،
وهو وإن كان في بعض األحيان ،وبخاصة في مرحلة التحرر الوطني

يستخدم كمحفز ،فإنه في أحيان أخرى يجري استخدامه في الصراع
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االجتماعي ،واستخدام الشعار الديني كأداة هو مسألة مرفوضة.113

لكن واقع األمر يشير إلى أن الدين ال يستخدم كأداة من قبل األحزاب

الدينية فقط بل أحيان ًا من قبل أحزاب تسمي نفسها علمانية ،وهذا يتم

نتيجة انسجام هذه األحزاب مع احلالة العامة التي تتصف بالتدين،114

وأحيان ًا يجري ذلك من باب محاولة هذه األحزاب رد تهمة «الكفر»

عنها وإظهار نفسها كأحزاب غير معادية للدين أو غير «كافرة».115

اجلبهة الدميقراطية والثقافة
ككل األحزاب واحلركات اليسارية اهتمت اجلبهة الدميقراطية باملوضوع
الثقافي تاريخياً ،وما زال قادة اجلبهة يهتمون بإصدار الدراسات املتعلقة

بالفكر السياسي الفلسطيني املعاصر ،وبينها ما يتعلق بالعلمانية .لكن هذا
االهتمام بالثقافة ضعف إلى حد بعيد في السنوات األخيرة مثلما حدث

مع باقي احلركات .جند في اجلبهة من يقر بذلك ،ويقول أنه هناك برامج
ثقافية في اجلبهة ولكنها تطبق في خارج فلسطني أما في داخلها «فعلى
التساهيل» .116وجند أيض ًا من يقول أنه في اجلبهة هناك «تثقيف ممنهج وله

عالقة بعلمانية الدولة والدمقرطة» .117يبدو أنه في اجلبهة الدميقراطية،
كما في بقية احلركات واألحزاب األخرى ،ال تخضع العملية التثقيفية

كثير ًا للمركز ،ويترك هامش كبير للمنظمات احمللية للتصرف.

ال يدخل الدين ضمن البرامج الثقافية للجبهة الدميقراطية ،رغم الشعور
93

العلمانية السياسية والمسألة الدينية في فلسطين

بخطورة املوجة الفكرية احملافظة واملرتبطة بالدين حيث «تزداد مسؤولية
املؤمنني باحلداثة للتصدي لالجتاهات السلفية» ،118وحيث يشعر البعض

بضرورة اإلفصاح عن الهوية الفكرية ،وبأن احلذر في األمور املتعلقة
مبوضوع الدين تكون في بعض األحيان غير مبرّ رة.119

يرى مهتمون في األمر أن الذهاب إلى الدين لدى فئات متزايدة من
املجتمع الفلسطيني ما هو إال نتيجة لتراجع األحزاب السياسية .فعندما

تتراجع هذه األحزاب «يصبح حزب املجتمع هو الدين» .120لذلك
فعلى هذه األحزاب ،واحلديث هنا عن اليسار إجماالً ،أن ال تغير من

أيديولوجيتها معتقدة أن ذلك سوف يكسبها مزيد ًا من القبول لدى الناس

ألن ذلك يأتي مبردود عكسي ،ويفقدها احترام الناس.121

تعتبر مسألة املرأة األكثر وضوح ًا في توجه األحزاب بالنسبة للقضايا
ذات العالقة بالفكري الديني واحملافظ .وتعتبر اجلبهة الدميقراطية
نفسها تنظيم ًا تقدمي ًا عصري ًا ال مييز بني الرجل واملرأة ،وأعضاؤها من
قمة الهرم التنظيمي وحتى القاعدة يتشكلون من اجلنسني ،بل حتى أن

اجلبهة تراعي وجود امرأة «محجبة وغير محجبة في املواقع القيادية».122
وأن هناك نسبة عالية من احملجبات داخل صفوف اجلبهة ولكن التعاطي
مع هذه الظاهرة تتم على أساس أن ذلك هو «زي شعبي تراثي أكثر منه

هوية فكرية».123
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إن النضاالت النسوية األساسية في اجلبهة ،وفي بقية اليسار ،تقوم بها

املنظمات النسوية التابعة لتلك األحزاب .ومن الواضح أنه في كثير من
األحيان ،تشكو قيادات املنظمات النسوية من عدم دعم األحزاب األم

لها في القضايا املتعلقة باملرأة ،وبخاصة عندما يتعلق األمر مبسألة تتقاطع

مع الفكر الديني .جرى هذا بوضوح عندما حاولت النساء العمل على
تطوير التشريعات باجتاه املساواة بني املرأة والرجل .وذلك بتطوير
قانون األحوال الشخصية .لقد اعتبرت رميا نزال أن تقاعس اليسار في

موضوع البرملان الصوري يرتقي إلى كونه «جرمية ضد النساء ....وأن

اليسار واليمني ذعروا من البرملان الصوري واعتبروه قضية أمنية وليست
اجتماعية».124

تتكلم أحزاب اليسار الفلسطيني كثير ًا عن موضوع املرأة ،بل وتتخذ

إجراءات لزيادة مشاركة تلك املرأة في تلك األحزاب وقيادتها بل وفي

النظام السياسي الفلسطيني ككل .لكن احلديث عن العلمانية كمتطلب

للمساواة ليس فقط بني اجلنسني ،بل أيض ًا كمتطلب للمساواة بني كافة

العناصر املشكلة للمجتمع هو أقل بكثير .ليس ذلك نابع ًا من عدم إدراك
اليسار أن ال مساواة بني كافة األطراف مبا فيها الرجل واملرأة إال في دولة

علمانية ،بل ألنه يدرك أن احلديث عن املساواة بني اجلنسني دون التطرق
إلى علمانية الدولة هو أقل تكلفة من حيث ردود القوى احملافظة على

ذلك الطرح.

أما فيما يتعلق بالتعليم في فلسطني وموقف اجلبهة الدميقراطية منه،
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ورغم قناعة كثيرين في اجلبهة بأنه «ال بد من علمنة التعليم ومراعاة

عدم التداخل بني الدين والعلم حتى ال يفقد العلم أسسه في البحث
والتساؤل» ،125إال أنه هناك إقرار ًا واضح ًا بأنه ال يوجد لدى اجلبهة
اهتمام بالتعليم ،126وذلك ألن «اليسار في حالة انسجام مع املد الديني

وال توجد محاوالت لصد هذا التيار وما يجري أحيان ًا في هذا النطاق ما

هو إال حاالت فردية تناضل من أجل علمنة املناهج» .127

لم نلمس من عدم اهتمام اليسار بقضايا التعليم والقضايا املجتمعية

األخرى عدم تقدير للتعليم ،أو أنها مسألة مؤجلة ملا بعد التحرير مثال،
بل أن اليسار غالب ًا ما يعتبر هذه األمور قضايا ليست ذات صلة به فهو

بطريقة أو بأخرى يعتبر أن عمله األساس هو في القضايا السياسية
الكبرى ،وأحيان ًا القضايا النظرية الكبرى.
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حزب الشعب الفلسطيني
هو احلزب الذي ورث احلزب الشيوعي الفلسطيني الذي كانت بداياته
في وائل القرن املاضي ثم حتول أعضاؤه في الضفة الغربية بعد احتالل

اجلزء األكبر من فلسطني عام  1948إلى احلزب الشيوعي األردني.

وفي قطاع غزة حتول إلى احلزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة،

في حني أصبح من تبقى من الشيوعيني داخل إسرائيل أعضاء في احلزب
الشيوعي اإلسرائيلي.

بعد انهيار االحتاد السوفييتي حتول القسم األكبر من أعضاء احلزب إلى

تسمية جديدة هي حزب الشعب الفلسطيني الذي كان أمينه العام األول
بشير البرغوثي ،وأمينه العام احلالي هو بسام الصاحلي وعضو اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية عن احلزب حنا عميره.

رغم تخلي احلزب عن املاركسية  -اللينينية وعن املركزية الدميقراطية في التنظيم

إال أنه أعلن متسكه باملنهج اجلدلي وما زال يعتبر نفسه حزب ًا يساري ًا اشتراكياً.

بخالف األحزاب واحلركات السياسية الفلسطينية األخرى كان التنظيم

األساسي للحزب داخل األراضي الفلسطينية احملتلة .وافق احلزب على
اتفاقية أوسلو وشارك في أول حكومة شكلها ياسر عرفات بعد رجوعه

إلى الوطن وتأسيسه للسلطة الفلسطينية.
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حزب الشعب والنظام السياسي في فلسطني:
أوضح حزب الشعب أنه يناضل من أجل دولة علمانية عصرية تقوم

على الفصل الواضح بني الدين والدولة ،128وقال أحد أعضاء املكتب

السياسي للحزب بأنه  -أي احلزب « -يطمح في أن يكون هناك دولة
دميقراطية علمانية وليس حاكمية أو إمارة دينية» ،129وأكد عضو في

اللجنة املركزية أن املوقف من طبيعة النظام السياسي واضح حيث يؤكد
على «الدميقراطية ،ضمان حرية الرأي والتعبير ،تداول سلمي للسلطة،
حرية االعتقاد ،فصل الدين عن الدولة».130

هناك في حزب الشعب من رأى أن التراجع عن شعار الدولة الفلسطينية

العلمانية جرى تاريخي ًا بسبب التآمر االمبريالي على القضية الفلسطينية،

فقبل حدوث النكبة في العام  1948دعت بعض القوى الفلسطينية
وفي مقدمتها عصبة التحرر الوطني (الشيوعيني) بضرورة حل تلك

القضية على أساس دولة دميقراطية علمانية لكل مواطنيها ،لكن هذه
االطروحات فشلت بسبب تآمر القوى الثالث االنتداب البريطاني

واحلركة الصهيونية والرجعية العربية ،وفرض األمر الواقع على الشعب

الفلسطيني ،ثم طرح موضوع الدولة الفلسطينية املستقلة على حدود
 1967الذي أصبح مقبو ً
ال لدى املجتمع الدولي.131

وهناك من رأى موضوع الدولة الدميقراطية العلمانية من زاوية أخرى،
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«فعندما جاء طرح املنظمة للدولة العلمانية كان لها عالقة بإبراز ملف

القضية الفلسطينية في احملافل الدولية وبالتالي كان احملرك لصانع القرار
الفلسطيني هو إحراج إسرائيل فرفعنا هذا الشعار ليصبح اليهود مواطنني
في إطار الدولة».132

لقد تراجع شعار الدولة الدميقراطية العلمانية بعد انخراط منظمة التحرير

في مشاريع التسوية التي حتتاج إلى موافقة من القوى املتنفذة في العالم.
فكان التراجع عنه في شعار الدولة املستقلة ،وكذلك في القانون

األساسي الذي أوضح طبيعة الدولة الفلسطينية وبخاصة فيما يتعلق
بالتشريع ،وكذلك مت التراجع عنه في وثيقة «الوفاق الوطني» التي «لم
تتطرق لهوية الدولة حيث ترك هذا املوضوع لعدم االشتباك ولكن عندما
يحني استحقاق هذه الدولة سيكون هناك مساحة لالشتباك حول طبيعة

الدولة بني قوى اإلسالم السياسي وفصائل املنظمة .133

ينظر حزب الشعب إلى وثيقة االستقالل بايجابية كبيرة ،لكن لكوادر

احلزب آراء مختلفة فيما يتعلق بعالقتها بالقانون األساسي .فالبعض ال
يعتبر ما جاء في تلك الوثيقة من تأكيد على احلقوق واحلريات العامة دون

متييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اجلنس بني الرجل واملرأة،

وضرورة حماية حقوق اإلنسان واحلرية الشخصية ،وتأكيدها على
التعددية السياسية التي تصان فيها املعتقدات الدينية والسياسية والكرامة

اإلنسانية ،يحمل أي تناقض مع ما جاء في القانون من حديث عن
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اإلسالم كدين رسمي للدولة وعن مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر

رئيسي للتشريع.

لقد عبر قادة في احلزب عن تأييدهم للقانون األساسي ،فصرح أحدهم

بأن هذا القانون «يستمد قوته من إرادة الشعب الفلسطيني ،ألن
الشعب هو مصدر السلطات ،وهذا ال بد من أن يعكس طبيعة املجتمع

الفلسطيني ،وألن املجتمع الفلسطيني هو جزء من األمة العربية ذات

احلضارة والتاريخ ،فال ميكن جتاهل هذا االنتماء ،ولهذا ميكن اعتبار
اإلسالم كأحد مصادر التشريع مع التأكيد بضرورة أن احلضارة اإلسالمية

حتتوي العديد من االيجابيات وتنحو نحو التقدم».134

وقال آخر «احترمنا القانون األساسي ولكن طالبنا بتطويره ليتالءم مع

حقوق اإلنسان مبا فيه إعادة النظر في قانون األحوال الشخصية» ،135

لكن آخر اعتبر أن القانون األساسي تراجع عن وثيقة االستقالل وبرّ ر
ذلك بأن القانون األساسي «بصفته ناظم ًا حلياة الناس لم يكن يستطيع
أن يتجاوز طبيعة املجتمع وأصر على أن يصبح اإلسالم أحد مصادر

التشريع».136
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حزب الشعب واإلسالم السياسي
رغم الفوارق الفكرية الكبيرة ،والتاريخ املثقل بالصدام الفكري الذي

وصل في مرات عديدة لدرجة العنف اجلسدي ،إال أن أمني عام حزب
الشعب وصف العالقة مع حركة حماس بأنها جيدة سواء في غزة أو
اخلارج .وأفاد بأن لقاءات عديدة جرت بني التنظيمني على أعلى

املستويات حتى عندما كانت فتح حساسة من مثل تلك اللقاءات.137

سبب هذا التواصل مع حماس لدى حزب الشعب هو «احلرص» على أن

تكون احلركة جزء ًا من النظام السياسي الفلسطيني ،على أساس احترام
قواعد ذلك النظام من دميقراطية وتعددية ،حيث الصراع مع حماس
سيكون أجدى كثير ًا في إطار النظام السياسي ،ومن خالل االحتكام

إلى مرجعية القانون األساسي .ومن أجل ذلك رفض احلزب مسألة

إخراج حماس عن الشرعية ،عندما مت بحث ذلك املوضوع في املجلس
املركزي ملنظمة التحرير.

يقول احلزب أنه حاول التعاون مع حكومة حماس بشكل كبير ،بعد
أن مت تشكيلها إثر فوز حماس باالنتخابات مباشرة .وأنه قام ببذل

جهد كبير لفك احلصار عن احلكومة التي اعتبرها حكومة الشعب
الفلسطيني ،وسهل لها االلتقاء بالكثير من اجلهات التي له عالقة بها.
لكن احلزب وقف ضد االنقسام الذي حدث إثر ما أسماه «االنقالب»
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الذي جرى ،ألنه يرفض االستيالء على السلطة بالقوة املسلحة ،حيث
«انقلبت حماس على حكومتها» وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية التي

ترأستها حماس.

ومع حتميل احلزب حلماس املسؤولية النهائية لالنقسام ،إال أنه رفض كل
ما تبع ذلك من انتهاكات حلقوق اإلنسان والسلوكيات املخالفة للقانون،

كاالعتقاالت وفصل املوظفني وسحب جوازات السفر ودعا باستمرار
إلى املصاحلة التي يجب أن تكون مرجعيتها القانون األساسي.

يعتقد احلزب أن االستقطاب الذي جرى وأدى إلى االنقسام قد فقد

مبرراته .ودعا إلى اإلسراع في االتفاق على دستور لدولة فلسطني
على أساس وثيقة االستقالل ،ألن ذلك «يعيد تأكيد التعاقد الداخلي
واخلارجي للدولة» ،وتوقع أن ال ميثل الدستور وجهة نظر أي من

األطراف بصورة كاملة فهو محصلة توافقات بني كل األطراف.

واعتبر أن املادة التي تنص أن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة «ليست
مشكلة» ،وأنه ما دام النص الدستوري ال يتحدث عن الشريعة اإلسالمية

كمصدر وحيد للتشريع فذلك مقبول .املهم أن يضمن الدستور حرية
االعتقاد واملساواة في املواطنة وااللتزام باملواثيق العصرية .138
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حزب الشعب والدين:
رغم أن حزب الشعب يعتبر نفسه «وريثاً» للحزب الشيوعي ،ورغم

تخليه عن االيدولوجيا املاركسية  -اللينينية إال أنه ما زال يعتبر نفسه حزب ًا
يساري ًا علمانياً ،وهو يعلن أنه حزب يحترم حرية االعتقاد باعتباره «شأن ًا

فردي ًا خاصاً» ...وأنه يناضل «دون متييز بني الرجل واملرأة ،ودون متييز
على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي».139

يؤكد أحد أعضاء املكتب السياسي للحزب أنه  -أي احلزب « -ال يعادي

الدين كمعتقد ولكنه يعادي توظيفه من قبل اإلسالم السياسي»،140
وعضوية احلزب ليست مشروطة بصفات لها عالقة بالدين بل أن
عضويته تؤكد أن ال متييز في اجلنس أو اللون أو املعتقد الديني .141وفي

حقيقة األمر فإن احلزب أكثر وضوح ًا من غيره في موقفه ضد استخدام
الدين ألغراض سياسية أو انتخابية .142

عند احلديث عن مهمات احلزب على الصعيد الداخلي يتم التأكيد

على ضرورة احترام احلريات الدينية واملعتقد الديني ،واحملافظة على
املقدسات جلميع األديان والدفاع عنها ،وفصل الدين عن الدولة ،وسن
القوانني التي تضمن للفرد حرية االعتقاد.143

ويُفرد احلزب أهمية خاصة في مهماته ملدينة القدس ،فدعا إلى «تشكيل
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جلنة للدفاع عن عروبة القدس ،وعن األماكن املقدسة املسيحية

واإلسالمية وحمايتها من االعتداءات الصهيونية والعنصرية ووقف

احلفريات اجلارية في أسفل احلرم القدسي الشريف» ...كما دعا إلى
«احملافظة على املقدسات الدينية واملعالم الثقافية احلضارية في املدينة
وحمايتها وترميمها».144

في نفس الوقت فإن احلزب ال يبدي ارتياحه النتشار الفكر الديني
كايدولوجيا في املجتمع الفلسطيني والنعكاسات ذلك على ممارسات

السلطة الفلسطينية في هذا السياق ،ويربط ذلك بعالقة عكسية مع
حركة التحرر الوطني الفلسطيني «فصعود التيار الديني نتيجة مباشرة
لفشل التيار الوطني مع أن املرحلة في جوهرها وطني وال ينبغي حتويل

الصراع مع إسرائيل إلى ديني».145

لقد اعتبر عضو املكتب السياسي للحزب حيدر عوض الله أن فتح لعبت

دور ًا ملحوظ ًا في الذهاب باملجتمع نحو الفكر الديني ،وأنها من أجل
البقاء في السلطة تقوم بأية «رشوات» اجتماعية أو دينية ألنه ال يوجد

لديها أيديولوجيا ،..ففتح لم «تفتحن» املجتمع ألنه ليس لديها رؤيا
خاصة بها لتطور املجتمع ،وهي بذهابها للدين وبخاصة في فترة الصراع
مع حماس ساهمت إلى درجة كبيرة في «ضرب التراكم العلماني» الذي

عملته الفصائل األخرى وذلك بسبب كونها القوة األساسية في سن

القوانني.146
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لقد كان الصراع الذي حدث بني حركتي فتح وحماس ،وذهابهما

باملجتمع إلى حالة من السباق في نشر «فضاء» ديني احتل مساحة أكبر
من أي وقت مضى ،لدرجة جعل البعض يرى ايجابية فيما نتج عن
ال لرمبا رأينا
االنقسام من شل لعمل املجلس التشريعي ألنه لو بقي فاع ً

املزيد من القوانني التي تذهب بالسلطة واملجتمع إلى املزيد من التدين.147
ولم يقتصر ممثلو حزب الشعب في حديثهم عن العوامل التي أدت إلى

زيادة املساحة الدينية في احليز االجتماعي  -السياسي على لوم حركة

فتح وحدها ،بل وصل ذلك إلى اليسار الفلسطيني نفسه ،رغم أنه -

أي اليسار  -يدرك مدى توظيف الدين من قبل اإلسالم السياسي كأداة
في مواجهة القوى الوطنية واليسارية.148

فاليسار الفلسطيني ،على حد تعبير عوض الله فقد قوته األدبية في
املجتمع الفلسطيني وفي أماكن تقليدية له مثل اجلامعات ،نتيجة وضعه
«لبرزخ» بني التكتيكي واالستراتيجي في تعامله مع املسألة الدينية،

ال جرى في غزة ،ويتعلق مبوضوع املرأة والبرملان
ويعطي على ذلك مثا ً

الصوري من أجل الضغط باجتاه إنصاف املرأة في القوانني ،وكان أول
املترددين اليسار بحجة عدم الصراع مع حماس .وحتت شعار أن املرحلة
هي حترر وطني عقدت صفقات أدت لهيمنة احلركة األوفر حظ ًا وهي

احلركة اإلسالمية .ومثال آخر على ذلك هو أنه في انتخابات 2006

للمجلس التشريعي لم يجرؤ أي حزب سياسي على وصف نفسه
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بالعلماني ،وتساءل عوض الله كيف حلزب الشعب أن يتطور إذا لم

يدخل في صدام مع هذه املفاهيم .وخلص إلى نتيجة أنه إذا لم ندخل
معركة فكرية وسياسية باملعنى الرفيع ،وليس العنف ،لن نحقق شيئ ًا.149

إن وصف املرحلة التي مير بها الشعب الفلسطيني بأنها مرحلة حترر وطني
ال ينبغي أن تقود إلى حتالف بني القوى الوطنية والدينية ملواجهة متطلبات

املرحلة .فالقوى الدينية تلعب دور ًا في جعل الصراع مع إسرائيل ديني ًا
مع أنه وطني بامتياز ،ولذلك «حتى حماس أدركت مدى أهمية دخولها

للهم الوطني» وهي  -أي حماس  -بقدر ما ترفع شعارات دينية تكون

عبئ ًا على النضال الوطني وليس رافعة له».150
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حزب الشعب والثقافة واملجتمع:
اهتم اليسار الفلسطيني ،وبالتحديد الشيوعيون الفلسطينيون ،بالثقافة
بشكل استثنائي ،وجرت العادة أن يكون االهتمام بالثقافة مركزياً،

إال أنه ومع استفحال أزمة اليسار العاملي واحمللي وحتول احلزب من
الشيوعي إلى الشعب ،ومن االيدولوجيا املاركسية إلى انفتاح فكري

أكبر ،أصبحت الثقافة ال حتظى بنفس االهتمام السابق ،ولوحظ تفاوت

االهتمام بها من منظمة حزبية إلى أخرى.

يصف أحد كوادر احلزب الوضع الثقافي بقوله أن اجلبهة الفكرية كانت

شيئ ًا أساسي ًا خاصة لليسار ،وكانت متطلب ًا أساسي ًا للتعبئة والكفاح،

لكن الثقافة اآلن ليست شيئ ًا ممنهج ًا عند كل التنظيمات الفلسطينية مبا
فيها حزب الشعب ،واملوجود فيها ما هو إال بعض النشاطات النادرة،

والفكر بات محصور ًا في نطاق النخبة والذي يهتم بالثقافة هو اجليل
القدمي.151

يتبع احلزب مركز فؤاد نصار الذي ينتج بعض الدراسات والنشرات
التي تشكل املادة الثقافية األساسية التي يتعامل بها املهتمون في حزب

الشعب ،باإلضافة إلى التثقيف الذي تقوم به بعض املنظمات الطالبية
للحزب في مواضيع تتعلق بالنظام الداخلي للحزب ،واملاركسية،
وكذلك التدريب على احلوار.
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أما بالنسبة للقضايا املتعلقة بالدين فإن احلزب ،ورغم وجود «شيء من

العلمانية» في بعض برامجه الثقافية ،فإنه ،وكما يفيد أحد طلبة كتلة
احتاد الطلبة ال يتطرق إلى الدين ،وبخاصة لدى املنظمات الطالبية حيث
أن طلبته من أديان مختلفة  .152وتعتبر الكتلة الطالبية التابعة للحزب

«احتاد الطلبة» هي أقل الكتل استخدام ًا للدين والرموز الدينية في خطابها
االنتخابي.153

ويوضح كادر آخر في احلزب أن التثقيف داخل التنظيمات اليسارية ،وال

أظنه يستثني حزب الشعب ،مغيب حالي ًا قياس ًا مبا كان عليه في السابق،
والقضايا التي يتم التركيز عليها هي البيانات واألنظمة الداخلية ،وتفتقد

إلى قضايا العلمانية وال يتم التطرق إليها ،إضافة لكون أدوات هذه البرامج
فاقدة للثقافة الوطنية التنويرية .أما بالنسبة الستخدام األطر الطالبية

للشعارات الدينية فإن ذلك أصبح واضح ًا ألنه جزء من أسلمة املجتمع،
وأصبح جزء ًا من احلالة العامة الذاهبة باجتاه األسلمة وتوظيف الدين

لصالح األحزاب بشكل واضح في كافة االنتخابات النقابية الطالبية.154

بصورة عامة يدعو احلزب في أدبياته إلى الدفاع عن الثقافة الوطنية

الفلسطينية ،وإلى تكريس حرية الرأي والتعبير ،155ويلوم بعض قادة
احلزب حركة فتح على تكريس اخلطاب الديني إلى جانب حماس
حيث «التربية الثقافية لغالبية فتح من نفس الثقافة التي حلركة حماس

وجمهورها».156
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وفي مجال التعليم اهتم احلزب في أدبياته باملوضوع وذلك كون التعليم
أحد أهم روافد التنشئة االجتماعية والتنمية االجتماعية ،فدعا احلزب

إلى وضع منهاج تعليمي فلسطيني متطور ،ينقل التعليم من املنهج

التلقيني إلى املنهج البحثي العقلي ،وإلى تعميق وتوسيع املضمون
الوطني الدميقراطي في مناهج التعليم ،وفي توسيع آفاق املعرفة اإلنسانية

فيها وإلى تشريع قوانني تكفل احلريات األكادميية .157لكن احلزب لم
يتطرق إلى حجم الفكر الديني داخل املناهج ،وال إلى سيطرة املتدينني

تاريخي ًا على العملية التعليمية في فلسطني.

ولم يحدث ،وكما قلنا بالنسبة لآلخرين ،أن احتج احلزب على أي

شيء في املناهج أو طالب عملي ًا ورسمي ًا بأي شيء يتعلق بها .واألنكى
من ذلك أن أي حزب من األحزاب اليسارية أو الوطنية لم يطالب بوزارة

التربية والتعليم أيام ما ُسمي بحكومة الوحدة الوطنية وشاركت بها

حماس إلى جانب كثير من قوى منظمة التحرير ،فالصراع كان على
الوزارات «السيادية» ووزارة التربية والتعليم ال حتمل هذا التصنيف

بالنسبة لتلك األحزاب.

أما بالنسبة لقضية املرأة ،فلقد أعلن احلزب في برنامجه السياسي أنه
يناضل «دون متييز بني الرجل واملرأة ...ووصف وضع املرأة بأنه ال

يزال يفتقد إلى األساس االجتماعي العادل واملتساوي ،كما دعا إلى

تطوير قوانني األحوال الشخصية ،والعمل على ضمان مساواة املرأة مع
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الرجل ،وأقر متثيل املرأة في هيئاته احلزبية بنسبة ال تقل عن .158%25
وفي الواقع العملي للحزب ومنظماته ،فإن كتلة احلزب الطالبية في
جامعة بير زيت على سبيل املثال ترأستها إحدى طالبات الكتلة في بعض

املراحل ،لكن تلك الكتلة التي تشارك بنشاط في احلياة السياسية لطلبة

اجلامعة لم يحدث مرة أن ناقشت نوعية التعليم الذي يعطى .159هذا

ينطبق على طالب الكتل الوطنية واليسارية التي تعتبر عملها األساس
هو السياسة بعيد ًا عن القضايا املجتمعية املطروحة.
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االحتاد الدميقراطي الفلسطيني (فدا)
فدا حزب سياسي تأسس أثر انشقاقه عن اجلبهة الدميقراطية لتحرير
فلسطني ،وتزعمه ياسر عبد ربه الذي كان في حينه أمين ًا عام ًا مساعد ًا

للجبهة.

كان ذلك إثر اخلالف السياسي والفكري والتنظيمي الذي وقع في دورة
اللجنة املركزية للجبهة التي انعقدت في اجلزائر ما بني  15شباط (فبراير)
 3 -آذار (مارس)  1990حول املتطلبات واملهام السياسية والتنظيمية

التي أملتها االنتفاضة الفلسطينية األولى .سمي احلزب في البداية
«اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني -التجديد والدميقراطية ،ثم تغير

إلى االحتاد الدميقراطي الفلسطيني في مؤمتره التأسيسي الذي عقد في
عمان في العام .1991

شغل ياسر عبد ربه األمانة العامة حلزب فدا في البداية ،وبعد خالف

ال للحزب في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
حول كونه أمين ًا عام ًا وممث ً
أصبح صالح رأفت أمين ًا عاماً ،وفي املؤمتر الثالث (األخير) للحزب مت
انتخاب زهيرة كمال أمينة عامة ،وشغل صالح رأفت موقع نائب األمني

العام وممثل احلزب في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير.

فدا هو أحد األحزاب الفلسطينية املنضوية في إطار منظمة التحرير
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الفلسطينية ،وله أعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة وفي املجلس

املركزي واملجلس الوطني الفلسطيني ويشارك بحكومة سالم فياض
بوزير واحد .وهو حزب على عالقة وثيقة بحركة فتح وبالسلطة

الفلسطينية.

يعتبر فدا نفسه حزب ًا سياسي ًا يحمل مشروع ًا وطني ًا دميقراطياً...
يناضل من أجل دولة فلسطينية تضمن التعددية السياسية واحلزبية

وحرية التنظيم والتعبير واالجتماع .ويعلن أنه تنظيم سياسي دميقراطي

جماهيري يتوجه إلى كل الفلسطينيني بصرف النظر عن اجتاهاتهم
الفكرية ومعتقداتهم .160

ويعلن فدا أنه يستند إلى املنهج العلمي اجلدلي في حتليله للواقع،

ويسترشد بالفكر االشتراكي وبالتراث الفكري املستنير وتراث الفكر

اإلنساني التقدمي ...ويبقى منفتح ًا على التيارات الفكرية احلاملة لقيم
الدميقراطية والتحرر واملساواة والعدالة االجتماعية .161

ومع ذلك فإن فدا «ال يطرح نفسه كحزب فلسفي أو أيديولوجي بل كحزب

«برنامج وقيم فكري» ،162ولذلك فهو يدعو القوى الفلسطينية إلى حتديد

منطلقات فكرية تعطي الثقل الرئيسي للمشروع الوطني الدميقراطي الذي
ال عن الثقل األيديولوجي لليسار التقليدي».163
يحمله فدا بدي ً

رغم تنصله من االيدولوجيا في محاولة إليضاح اختالفه عن ماضيه
116

االتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)

فكرياً ،يبني فدا أنه حزب «تقدمي وعلماني ،يهدف لبناء مجتمع مدني

دميقراطي وعلماني يفصل بني الدين والدولة ويصون حقوق وحرية
الفرد في ممارسة الشعائر الدينية واحترامها ،ويتجاوز الوالءات الطائفية
واملذهبية والعشائرية واجلهوية ،ويضمن ممارسة الدولة احلياد االيجابي

إزاء األديان والطوائف واملذاهب وذلك وفق الشعار الذي أبرزه التاريخ
العربي احلديث «الدين لله والوطن للجميع».164

فدا والنظام السياسي :
ال يخفي فدا رغبته الكبيرة في إيجاد نظام سياسي دميقراطي علماني

في فلسطني .وهو يدعو صراحة إلى «سيادة العلمنة في تنظيم احلياة
السياسية باعتبارها مكون ًا رئيسي ًا من مكونات الدميقراطية في عاملنا
املعاصر .فال دميقراطية حقيقية إن لم يتمخض عنها متييز في شؤون
الدين عن شؤون الدولة ،وإن لم يج ِر تقييد لتدخل الدولة في شؤون

املجتمع املدني» .165بل ويصل احلزب إلى أمله في إيجاد حوار بني القوى

الدميقراطية والتقدمية من أجل توحيدها في إطار حزب «دميقراطي
تقدمي علماني».166

ومن أجل ذلك توجه فدا إلى احلكومة الفلسطينية يدعوها إلى «بناء

مجتمع مدني علماني يتسم بالتعددية ومؤهل لتحقيق االستقالل...

وإلى الفصل بني الدين والسلطة السياسية ،وصون حقوق وحرية الفرد
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في ممارسة الشعائر الدينية واحترامها» ،167لكن يبدو أن التزام فدا املطلق

مبنظمة التحرير وقراراتها وما يصدر عنها يذهب به في املرات النادرة
التي ميكن أن يختلف فيها مع املنظمة ،والتوجه العلماني قد يكون أحد
هذه املرات ،إلى محاولة تفسير سياسات املنظمة بالشكل الذي يتفق مع

توجهاته ،أو تفسير توجهاته بالشكل الذي يتفق مع سياسة املنظمة.

فاحلزب يعتبر أن منظمة التحرير حددت في وثيقة االستقالل الصادرة
عن املجلس الوطني في  1988/11/15طبيعة النظام السياسي

الفلسطيني كنظام دميقراطي برملاني ذي توجهات علمانية ،168لكنه في
نفس الوقت وعلى لسان أحد قيادييه محمود روقه ،ال يرى غضاضة في

أخذ «اجلزء املتنور والنصوص املناسبة من الدين».169

ويعتبر القيادي في فدا محمود روقه أن التغيير الذي جرى على شعار

منظمة التحرير الذي رفع في السبعينيات من القرن املاضي وهو شعار

الدولة الفلسطينية العلمانية ،ليصبح الدولة الفلسطينية املستقلة ،ليس
ذا بال حيث «ال تناقض بني الشعارين» حيث أن الدولة الفلسطينية «هي

هدف النضال الوطني الفلسطيني الذي تشارك فيه القوى العلمانية

الدميقراطية».170

ومن باب احلرص على عدم التعارض مع خطوات منظمة التحرير،

وأيض ًا السلطة الفلسطينية ،يعتقد فدا أنه ال يوجد أي تناقض بني ما
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قيل عن التوجه العلماني لوثيقة االستقالل ،وبني اعتماد اإلسالم
كدين رسمي في فلسطني ،وكذلك كمصدر رئيسي للتشريع كما جاء
في القانون األساسي الفلسطيني ،فذلك «ال يشكل تراجع ًا عن وثيقة

االستقالل»  ...وفدا ليس له موقف سلبي من ذلك االعتماد.171

فدا والدين
يؤكد فدا احترامه للدميقراطية وحلرية الرأي والتعبير واالعتقاد ،ولذلك

يعلن أنه «ليس ضد الدين ،بل يحترم املوروث الثقافي بكل مقوماته،
وهو مع الدين املنفتح الذي يحترم حقوق اإلنسان .172كما أن العلمانية

التي ينادي بها احلزب هي ليست تلك العلمانية امللحدة ،فالعلمانية
لديه ،وانطالق ًا من وضع املجتمع الفلسطيني املتعدد األديان والطوائف

«تعني احترام الدين وحرية ممارسة الشعائر الدينية» ،ومن هذا املنطلق
فهو يدعو إلى «حترير الدين من االستغالل ،سواء من احلركات السياسية

احلاكمة للتغطية على ممارساتها القمعية وعلى سياساتها التي ال تخدم
سوى فئات طبقية أو طبقات اجتماعية محدودة» .173

إن تأييد حزب فدا للعلمانية إذا ال يتأتى انطالق ًا من موقف ضد الدين
بذاته ،بل من باب احلرص على عدم استغالل الدين من ناحية ،وكذلك

ألنه يعتبر أن الدميقراطية ال ميكن أن تكون كاملة إال بتالزمها مع العلمانية
حيث أن مزج الدين بالسياسة «قد يؤدي إلى تفتت املجتمع ،وال يساهم
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في بناء مؤسسات املجتمع على أسس دميقراطية».174
ينعكس املوقف من الدين ومن العلمانية على بنية احلزب .ففي فدا

أعضاء وقادة من أسر مسيحية وإسالمية .وهو يفتح أبوابه لكل مواطن

«بصرف النظر عن اجلنس أو اللون أو الدين أو املعتقد الفلسفي»،175

حيث أزال احلزب كل االشتراطات األيديولوجية لدخوله وتوقف عن
اعتبار نفسه حزب ًا أيديولوجياً ،بل هو حزب برامج وقيم وفكر.176

ال يوجد في املناصب القيادية للحزب كوتا معينة ملسيحيني أو ألي
شخص العتبارات دينية ،إذ أن فدا كحزب علماني دميقراطي ينتخب

قادته بحرية ،وال يرى داعي ًا لالنحياز لفئات معينة لتمثيلها في القيادة
خارج إطار العملية الدميقراطية .177لذلك فان وجود مسيحيني في
قيادة احلزب لم يأت بسبب «وجود فرمان بل هي حتصيل حاصل».178

فدا واإلسالم السياسي:
يقر فدا بتنامي دور احلركات الدينية «املتطرفة» كحركات «ذات قواعد
شعبية» ليس فقط في فلسطني بل في كثير من البلدان العربية األخرى.

ويقر أيض ًا أن هذه احلركات «تطرح نفسها كمعارضة للنظم القائمة».179

لكن توجهاته نحو هذه احلركات وسياساته اختلفت من حني آلخر رغم
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ثوابته الفكرية ضدها.
ففي فترات املواجهة مع االحتالل أثناء االنتفاضة الفلسطينية الثانية والتي
جرت في أواخر تسعينيات القرن املاضي ،دعا فدا احلركة اإلسالمية
«للمساهمة في العمل املشترك وتعزيز الوحدة الوطنية» .180كما حذر
احلزب من مخاطر املواجهة بني السلطة الفلسطينية واإلسالم السياسي

ألن ذلك «يقوض أحيان ًا أسس املجتمع املدني».181

لكن املوقف العام لفدا من حركات اإلسالم السياسي وبخاصة حماس
يبقى موقف ًا سلبي ًا وذلك ألسباب فكرية وأخرى سياسية .فحماس كما
تقول فدا هي جناح من أجنحة اإلخوان املسلمني ،تعلن أن مرجعيتها

اإلسالم ،ويصف إسماعيل هنية حكومته باحلكومة الربانية واإللهية،
ويصرح نزار ريان القائد في حماس والذي قضى أثناء احلرب اإلسرائيلية

األخيرة على غزة في  0082بأنه “سيتم اقتالع الزندقة والعلمانية من
قطاع غزة” .182

إن مسألة املرجعية الدينية حلركة حماس ال تقل أهمية لدى فدا عن
املواقف السياسية التي تتخذها احلركة .فهي  -أي حماس  -ال تسعى

فقط للسيطرة على السلطة ولكنها تسعى لتغيير جوهر السلطة أيضاً،

وفي هذا املجال يؤكد فدا أن حركة حماس «مصرّ ة على بناء سلطة دينية
في قطاع غزة تستند إلى فكر سلفي متشدّ د ،وتريد فرض األسلمة بدعوى
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تطبيق الشريعة اإلسالمية على كل مناحي احلياة االجتماعية والثقافية
واإلعالمية في قطاع غزة .وتتبع سياسة متييز بحق املرأة وتتدخل بلباسها
وسلوكها وتعمل على مطاردتها ومحاصرتها وفرض القيود عليها

بدء ًا من محاوالتها املتواصلة لفرض احلجاب واجللباب على طالبات
املدارس واجلامعات واحملاميات في احملاكم إلى مطاردتهن في الشوارع

واملطاعم ومنع اختالطهن بالرجال وتدخني النرجيلة أو الركوب في
السيارة إلى جانب الرجال»  ...كما عملت حماس على إقرار قوانني

باسم املجلس التشريعي املعطل تكرس التمييز ضد املرأة ،وكذلك حرية
عمل املؤسسات األهلية في قطاع غزة وتفتح الطريق لبناء سلطة شمولية

استبدادية برداء ديني شبيه بسلطة طالبان في أفغانستان».183

من ناحية سياسية يعتبر فدا أن جذور األزمة مع حركة حماس تقود إلى

اخلالفات البرنامجية العميقة بني منظمة التحرير وفصائلها وبني جماعة
اإلخوان املسلمني في املنطقة وامتدادها في فلسطني ،حركة حماس .184

وفدا بالطبع هو جزء من منظمة التحرير ويؤيد سياساتها بقوة ويعتبرها
«مهما وقع من خالفات وتباينات بني مكوناتها ،ومهما اعتراها من خلل

داخلي كبير كانت وستبقى املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
في جميع أماكن تواجده واملرجعية السياسية العليا للشعب والسلطة

الوطنية الفلسطينية واحلريصة على حتقيق املشروع الوطني» .185

إن هذا املوقف الذي يتخذه فدا من منظمة التحرير يفسر املواقف التي
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اتخذها حيال الصراع بني حماس وفتح ،والذي توج بانقسام عمودي
في النظام السياسي الفلسطيني وكذلك في اجلغرافيا السياسية حيث
سيطرت فتح على الضفة الغربية وحماس على غزة.

ففدا وقف إلى جانب فتح والرئيس محمود عباس بشكل مطلق ،وأعلن
تأييده لكل القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية لـ م ت ف واملراسيم
التي أصدرها الرئيس اخلاصة بإقالة رئيس احلكومة في حينه القيادي
في حماس إسماعيل هنية ،وإعالن حالة الطوارئ ،وتشكيل حكومة
جديدة برئاسة سالم فياض ،واعتبرها قرارات شرعية «تستهدف صون

املصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني واحملافظة على وحدة السلطة
الوطنية الفلسطينية بجناحيها في قطاع غزة والضفة الغربية».186

ويعتبر فدا أن «االنقالب» الذي قامت به حماس ضد السلطة في 2007

ال يهدف فقط إلى االستيالء على السلطة بل إلى تغيير جوهرها بعد
ذلك ،ولذلك عملت حماس على «هدم كل مؤسسات السلطة األمنية

واملدنية وإعادة بنائها من جديد باالعتماد على كوادر حماس لتتالءم مع
رؤيتها لبناء السلطة الدينية في فلسطني» .187

كما يعتبر احلزب أن حماس هي التي تتحمل مسؤولية االستمرار في

االنقسام وعدم جناح كل محاوالت املصاحلة التي جرت .وهو يعزي
موقف حماس في «رفض املصاحلة» إلى اعتبارات «ارتباطات» حماس
123

العلمانية السياسية والمسألة الدينية في فلسطين

اخلارجية ،حيث يعيد ذلك «الرتباط حماس مبكتب اإلرشاد العاملي

لإلخوان املسلمني الذي يرفض حتى اآلن منح مصر شرف رعاية احلوار
وحتقيق املصاحلة الفلسطينية  -الفلسطينية ،ويرفض التخلي عن بناء
السلطة الدينية في قطاع غزة وفق رؤية وبرنامج اإلخوان املسلمني،
وإلصرار جماعة اإلخوان املسلمني في مصر على استخدام ورقة غزة

وحصارها في التحريض على القيادة املصرية واحلزب احلاكم في مصر في
إطار الصراع اجلاري بني جماعة اإلخوان املسلمني والقيادة املصرية» .188

ويضيف فدا إلى العوامل التي حتول دون توقيع حماس على املصاحلة

ارتباط احلركة بإيران واتخاذها ورقة للمساومة مع كل من الواليات
املتحدة وإسرائيل.189

هذا الكالم لفدا كما يظهر هو قبل ثورة  25يناير في مصر واإلطاحة

بالرئيس مبارك ،وكما يبدو ،فإن حرص احلزب على أن يكون في
صف منظمة التحرير والسلطة في الضفة والرئيس عباس ،جعله يصب
انتقاداته كاملة على حماس واإلخوان املسلمني في مصر لدرجة بدا فيها

متعاطفا مع الرئيس مبارك واحلزب الوطني احلاكم في حينه.

لكل ما سبق من مواقف لفدا جتاه حماس ودورها وطبيعتها ،فان فدا
يدعو إلى الوقوف أمام احلركة وأمام اإلسالم السياسي عامة ،ويلوم

فتح التي أدى فسادها ،واليسار الذي أدى تقاعسه في املواجهة إلى جناح
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حماس في االنتخابات البرملانية األخيرة.
والوقوف أمام حماس واإلسالم السياسي يعني بالنسبة لفدا «خوض

صراع فكري نزيه وصريح مع تلك احلركات الدينية املتطرفة التي تسعى
إلى مصادرة الدميقراطية وفرض رؤية أحادية للمنطلقات االجتماعية

واألخالقية والقيمية والتي ترفض اإلقرار بوجود الرأي اآلخر» .190

إضافة إلى ذلك يرى فدا ضرورة عدم التردد في توجيه النقد العلني

للفكر السياسي لألصولية الدينية املعاصرة ،باعتباره فكر ًا دنيوي ًا
باألساس ،ويدعو إلى محاربة التطرف والتعصب الديني الذي «يحاول

طمس حقيقة كون املجتمع الفلسطيني مجتمع ًا متعدد األديان والطوائف
ويشكل النموذج احلضاري في الصراع مع منوذج دولة إسرائيل القائم
على الصهيونية»  .191ويخلص فدا في هذا املجال ،مجال التصدي

حلركات اإلسالم السياسي أن أجنع طريقة للنجاح في ذلك تبقى في

«إبراز جاذبية املشروع الوطني الدميقراطي».192

فدا والثقافة:
يتحدث فدا في أدبياته كثير ًا حول الثقافة ودورها وضرورة االهتمام

بها ،وحول طبيعة الثقافة التي يجب على «القوى العلمانية الدميقراطية»
جتسيدها في املجتمع الفلسطيني .لقد حتدث البرنامج العام لفدا عن
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تشجيع احلزب «نشر الفكر الدميقراطي والتقدمي في البالد واحملافظة
على الثقافة الوطنية وتاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني والتصدي للفكر

الصهيوني» .193

كما حتدثت اللجنة املركزية للحزب في إطار تناولها ملوضوع إستراتيجية
قطاع الثقافة لألعوام  2013_2011حول ضرورة انتهاج «ثقافة وطنية

عربية إنسانية دميقراطية مبدعة ومتجددة حتترم وتصون التعددية الفكرية
والسياسية والدينية واجلمالية ومنفتحة على الثقافات األخرى» .194

ويفرد فدا مساحة خاصة للحديث عن تثقيف الشباب من خالل احتاد

الشباب الدميقراطي بهدف «بناء حركة شبابية  ...جتعل منها عنصر ًا

رئيسي ًا في الكفاح الوطني للخالص النهائي من االستيطان واالحتالل
 ...ورافد ًا قوي ًا للنهوض والتغيير الدميقراطي واالجتماعي ،سياسي ًا

وثقافي ًا وفني ًا ورياضياً ،ولنشر ثقافة العمل التطوعي وروح احملبة واإلخاء
والتسامح وقبول الرأي اآلخر في صفوف املجتمع الفلسطيني ...من

أجل تعميق الدميقراطية  ...ومحاربة األفكار السلفية والرجعية املتفشية
عندهم».195

لكن فدا يعترف أنه عند االنتقال من املستوى النظري الذي يتحدث عن

أهمية الثقافة وضرورة االهتمام بها ،إلى املستوى الفعلي يحدث خلل
كبير ليس لديه فقط ولكن لدى القوى «الدميقراطية» األخرى .وهو
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يلوم قوى اليسار التي أهملت  ...مسألة التثقيف الداخلي لكوادرها

وأعضائها  ...وتدنت لديها قضية االهتمام في تنمية وتدريب القيادات

الشابة والنسوية.196

هناك إهمال كبير في موضوع التثقيف تصاعد مع مغادرة أحزاب اليسار

ومن ضمنها فدا ملواقعها األيديولوجية السابقة .لقد بدا أن التثقيف

مسألة متالزمة مع االيديولوجيا ،وحال مغادرتها لم يعد هناك دا ٍع
جدي للتثقيف احلزبي الذي اتخذ طابع ًا شكلي ًا إلى حد بعيد ،وأهمل

اجلانب املتعلق بالدين والعلمانية فيه أكثر من اجلوانب األخرى ،وسمح
 ...أو مت التغاضي عن استخدام بعض رموز اخلطاب الديني في بعض

املناسبات االنتخابية ،وذلك كشكل من أشكال مظاهر التراجع أمام

الفكر الديني.197

فدا والتعليم:
يعتبر فدا بحق احلزب الذي اهتم أكثر من غيره بالتعليم على األقل من
خالل إثارة هذا املوضوع في ادبياته .وتناول هذا االهتمام كافة األمور
املتعلقة بالتعليم والتربية ،سواء من خالل احلديث عن احلق في التعليم

وفلسفته ونوعيته واالساليب التي يجب أن تتبع فيه ،وكذلك جعله

مسألة وطنية عامة ينبغي احلوار حولها بني كافة القوى الفلسطينية.

دعا حزب فدا إلى تطوير وعلمنة التعليم في فلسطني وإلى فلسطنة
وعلمنة وتطوير املناهج التعليمية أيضاً ،وطالب بوضع سياسة تعليمية
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تنطلق من احلاجات الشمولية للمجتمع مبا في ذلك تشجيع البحث

العلمي  ،198واعتبر أن جانب ًا هام ًا من «الصراع ضد التعصب والعداء

للدميقراطية وحرية الفكر ميكن أن يتم عبر اشاعة ونشر املعرفة العلمية
عبر تعميم برامج تعليمية تعتمد أسس العلم والعقل» .199

كما أكد تقرير اللجنة املركزية املقدم إلى املؤمتر العام للحزب ضرورة

القيام بعملية إصالح واسعة «للنظام التعليمي في جميع مراحله وعلمنته
وذلك بفصل التعليم عن الدين» .200وضرورة ايالء اهتمام رئيسي

لتحسني نوعية التعليم وجودته املرتبطة برؤية علمية تنويرية ،والربط بني

التعليم والدميقراطية.

اهتم فدا بالثقافة بصورة عامة ورأى ضرورة أن تكون ثقافة وطنية إنسانية

ال ومضموناً ،وتبتعد عن اجلمود
تتميز باملرونة واالبداع والتعددية شك ً
واالنغالق ،وتشكل أساس ًا لفلسفة التعليم من املدرسة للجامعة.201

لكن احلزب يرى أن واقع التعليم الفلسطيني ما زال يعاني من مشاكل
كثيرة حتى بعد ايجاد املنهاج الفلسطيني اجلديد« ،فعند التدقيق في

الكتب املدرسية للتعليم األساسي يتضح بأنه مت صياغتها بروح شديدة
احملافظة ومعادية للتنوير».202

ما زال أسلوب التعليم الفلسطيني غير مقبول لدى فدا إذ يعتمد التلقني
ويتم االبتعاد عن التفكير التحليلي الناقد .ويرفض احلزب موضوع
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الفصل بني اجلنسني الذي ما يزال قائم ًا في املدارس األساسية والثانوية
حيث لم يعد مبرر ًا في القرن الواحد والعشرين« ،وال تزال السياسات

التعليمية العامة على املستوى التطبيقي وبخاصة في مسائل التعليم
الالمنهجي كالفنون واملوسيقى واملهن والرياضة وكذلك بعض األنشطة

احلرة مثل الرحالت واملشاركة في أنشطة خارج الدوام املدرسي تتضمن
التمييز بني الطالبات والطالب» .203

لكن كل ما قاله فدا حول التعليم في وثائقه وأدبياته لم يترجم على
املستوى العملي إلى القيام بإجراءات معينة تضغط على املسؤولني
في املجال لتطبيق أي مما ينادي به احلزب .وكما سبق وقلنا فإن جلنة

املناهج الفلسطينية لم تتلق من فدا ،وال من أي من األحزاب الفلسطينية

«العلمانية» األخرى أية مالحظات أو مطالبات حول املنهج .كذلك لم

يناقش مجلس الوزراء جوهر التعليم وفلسفته ،ولم يطلب منه ذلك،
رغم وجود وزير لفدا ووزراء آخرين لألحزاب «العلمانية» األخرى.
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فدا واملرأة:
يظهر موقف فدا من املرأة في كل أدبياته تقريباً ،وهو موقف يؤكد
فيه احلزب «إلتزامه الثابت في الدفاع عن مصالح املرأة ومساواتها في

احلقوق»  ،204من حيث هو حزب «يؤمن بحق املرأة في املشاركة السياسية

واالجتماعية وتبوئها مراكز قيادية في السلطة» .205

وانطالق ًا من ذلك يعلن احلزب أنه يعمل من أجل «بناء مجتمع فلسطيني
تسوده العدالة االجتماعية واملساواة بني جميع مواطنيه مبا يشمل املساواة
بني املرأة والرجل .ويدعو في مجال الدفاع عن املرأة وحقوقها إلى «سن

التشريعات والقوانني التي تضمن مساواتها في احلقوق مع الرجل ...

وتنهي التمييز ضدها في العائلة والعمل ومؤسسات املجتمع  ...مبا
في ذلك وضع قانون عصري وتقدمي لألحوال املدنية وحماية حقوق

األسرة واألمومة»  ،206كما شملت الدعوة سن قانون عصري لألحوال
الشخصية يلغي كل أشكال التمييز ضد املرأة ...ويقوم على أساس

املساواة الكاملة بني املرأة والرجل.

يعتبر فدا قانون األحوال الشخصية احلالي قانون ًا يكرّ س التمييز ضد املرأة

«ويرسخ الثقافة التقليدية القائمة على مفاهيم دينية سلفية معادية للمرأة»

 ...ويعتبر ذلك القانون وغيره من قوانني تهتم بحياة الناس قوانني
مناقضة ملا جاء في وثيقة االستقالل .207لذلك دعا احلزب إلى التصدي
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لهذه القوانني وللمنطلقات الفكرية السلفية والرجعية في املجتمع التي

«تسعى لتكريس التمييز ضد املرأة».

ويتجاوز انتقاد فدا للقوانني الفلسطينية املتعلقة باألحوال الشخصية إلى
انتقاده لألحزاب الفلسطينية التي يعتبرها بالغالب «ذكورية» ،ويعتبر أن

متثيل املرأة في هيئاتها القيادية هو «رمزي» أو يكاد يكون معدوماً.

لقد اتخذ فدا خطوة متقدمة عن غيره من األحزاب في مسألة متثيل املرأة
في هيئاته وذلك بإقرار موضوع املناصفة بني الرجال والنساء في تلك
الهيئات.

وفي مؤمتره األخير قام بانتخاب امرأة أمينة عامة له ،لكن هناك في

احلزب من ينتقد هذه اخلطوة ويعتبرها قفزة في الهواء ،وال تراعي واقع
احلال في احلزب .208
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الفلسطيني

133

تقديم

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
تأسست جبهة النضال مباشرة بعد هزمية حزيران  1967واحتالل إسرائيل

للضفة الغربية وقطاع غزة .مؤسسوها األوائل هم قوميون عرب وبعثيون

وبعض الشيوعيني ،ومن األسماء الهامة من بني املؤسسني بهجت أبو
غربية ،صبحي غوشة ،سمير غوشة ،والرائد خالد الذي قتله الطيران

اإلسرائيلي في غاراته على منطقة السلط األردنية في العام .1968

األمني العام احلالي للجبهة هو الدكتور أحمد مجدالني الذي مت انتخابه

إثر وفاة األمني العام السابق د .سمير غوشة ،الذي بقي أمينا عاما منذ
 1971وحتى وفاته في العام  .2009الدكتور مجدالني هو أيض ًا ممثل
اجلبهة في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،وهو وزير العمل في احلكومة

الفلسطينية احلالية التي يرأسها الدكتور سالم فياض.

جتدر اإلشارة إلى أنه على أثر توقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق

أوسلو مع إسرائيل جرى انشقاق في اجلبهة ،حيث ترأس خالد عبد
املجيد القسم الذي رفض أوسلو ويقيم في سوريا ،في حني دخلت
القيادة التي وافقت على أوسلو إلى األراضي الفلسطينية ،وهي املمثلة

رسمي ًا في منظمة التحرير.
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جبهة النضال والنظام السياسي:
تتحدث أدبيات اجلبهة مبجملها عن السعي إلقامة الدولة الفلسطينية

املستقلة ،ويجري احلديث أيض ًا عن الدولة املدنية احلديثة ،وعن
ضرورة إقرار قوانني دميقراطية وعصرية تصون التعددية السياسية وحتترم

التعددية الفكرية واحلزبية  ...209وترسي قواعد املجتمع املدني على
أسس الدميقراطية واملساواة والعدالة وصون احلريات العامة وحقوق

اإلنسان وحرية التنظيم النقابي .210

كما يرى محمود الزق ،عضو املكتب السياسي للجبهة أنه يجب رفع
شعار أن تكون فلسطني دولة لكل مواطنيها إذا كان املنشود هو مجتمع
دميقراطي مع أنه يعتقد أن الفلسطينيني كشعب حتت االحتالل يفترض أن

يُغلِّبوا الوطني على االجتماعي .211

ويوضح عوني أبو غوش ،وهو اآلخر عضو في املكتب السياسي ،أن
اجلبهة تولي أهمية كبيرة ملوضوع النظام السياسي الذي يجب أن يرتكز

على ثالثة أمور؛ فصل السلطات ،التعددية والدميقراطية والتداول
السلمي للسلطة ،والتنمية الشاملة االقتصادية واملجتمعية والثقافية .212

تعتبر جبهة النضال أن توجهها العلماني موجود منذ نشأتها وذلك بحكم

طبيعة القوى املؤسسة لها  .213وفي كثير من األحيان يتم احلديث من قبل
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كوادر اجلبهة على أنها تنظيم يساري مع أن أمينها العام يقول أنه «ليس

مياال للبس عباءة اليسار»  ،214لكن موقف اجلبهة من القانون األساسي
الفلسطيني يشي ببراغماتية واضحة.

فذلك القانون الذي يتحدث عن الدين الرسمي في الدولة (اإلسالم)،
وبأن مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع يتحدث عنه أحد
كوادر اجلبهة قائال« :ال أستطيع اجلزم بأن ذلك يشكل تراجع ًا عن وثيقة

االستقالل التي تفوح كلماتها وموادها بليبرالية عالية ومجتمع دميقراطي

بعيد ًا عن أية نزعات أولية أو ايديولوجية دينية محددة بعينها» ...
ويضيف»...ال أعتقد أن ذلك يعني تراجع ًا مبعنى الكلمة ،بل هو
تواؤم جديد لطبيعة التغيرات في السياسة الكونية التي انعكست على

مجمل األحزاب العربية والدولية» .215

إن طموح اجلبهة بالنسبة للقانون األساسي هو أن يتم تغيير املادة التي

تقول بأن مبادئ الشريعة اإلسالمية هي مصدر (رئيسي) للتشريع لتصبح

«أحد مصادر التشريع» حيث أن ذلك فيه تعبير أدق عن واقع فلسطني
املتعدد الديانات ،وهو أسلم حلفظ التوازنات الطائفية واالجتماعية

والسياسية ومنع ًا ألي بذور للفتنة .216

إن اجلبهة ،كما يبدو ،ال ترى تناقض ًا بني ذكر «مخفف» للدين في
القانون األساسي وبني االنطالق من فهم سياسي يقول بأن «التغيرات
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الكونية في العالم لم تعد تسمح ألي مجتمع أن يبني تشريعاته الوضعية

على أساس مصدر ديني  ...فإذا كان الهدف من املصدر الديني
األساس األخالقي فإن التشريعات الوضعية تقوم بهذا الغرض  ...فال

داعي للمصدر الديني إال لالتكاء على أيديولوجية دينية لقيادة املجتمع
املتعدد االنتماءات واالجتاهات» .217

لكن في اجلبهة من يرى أن النظام السياسي الفلسطيني ككل شهد تراجع ًا
باجتاه التخلي عن العلمانية ،مبا في ذلك الشعارات التي رفعتها منظمة
التحرير ،والتي كان في مقدمتها شعار الدولة «الدميقراطية العلمانية»

في بدايات سبعينيات القرن املاضي  ،218واعتبر أن طرح ذلك الشعار في
تلك الفترة لم يكن للتعبير عن الهوية األيديولوجية للمنظمة ،ولم يكن

كذلك موجه ًا إلى العرب والفلسطينيني بل ألمريكا وإسرائيل اللتني
كانتا تطرحان أن العرب يسعون لرمي اليهود في البحر .219

جبهة النضال والدين
تعتبر جبهة النضال نفسها تنظيم ًا علماني ًا رغم ندرة ورود هذا املفهوم في

أدبياتها .وهي تولي فصل السلطات في السلطة أهمية كبيرة مبا في ذلك
موضوع فصل الدين عن الدولة .وتعتبر نفسها من أكثر احلركات التي تناولت
ذلك املوضوع بنوع من الراحة والشفافية بينما قوى أخرى تناولته بنوع من

اخلجل ،وهو أسلوب يدخل تلك القوى بشكل من أشكال األزمة .220
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ال تستخدم اجلبهة في خطابها الرموز الدينية ،لكنها تقر بالتزايد النسبي
للمتدينني في صفوفها ،والستخدامهم بعض الرموز الدينية في

خطاباتهم الرسمية ،ومع تركيز اجلبهة على التعددية الفكرية وحديثها

عن حقوق اإلنسان ومعاداة العنصرية ،221فهي تقول بازدياد استخدام

الشعارات الدينية وظيفي ًا من قبل كثير من احلركات السياسية وذلك

بحكم التشكيل املجتمعي ،وترى في ذلك شيئ ًا طبيعي ًا «إذ يفترض

أن يستخدم شعبنا الدين في صراعنا مع احملتل ،وذلك ليس عيب ًا في
إطار منظومة وطنية متفق عليها ،حيث هناك موروث كبير لالقتراب

من الدين ،ولكن اخلطورة تكمن في استخدام الدين وتوظيفه من قبل

اإلسالم السياسي في املعركة الداخلية» .222

على مستوى عضوية اجلبهة فإنها ال تعير لالنتماء الديني أي اهتمام من
أجل دخول اجلبهة .وبها من األعضاء من هم مسلمون ومسيحيون من

حيث الديانة .وال يوجد كوتا معينة ألية فئة على أساس ديني.

جبهة النضال واإلسالم السياسي:
ترى جبهة النضال أن الزخم الذي أخذه اإلسالم السياسي منذ ثمانينيات

القرن املاضي جاءت ألسباب موضوعية .وحركة حماس بالذات هي

مكون رئيسي من النسيج املجتمعي والسياسي الفلسطيني .لكن تناقض

اجلبهة مع حركات اإلسالم السياسي ،وفي مقدمتها حماس ،مسألة
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واضحة في أدبيات اجلبهة ،وهو نابع ليس فقط من االختالف في

املنطلقات الفكرية بني الطرفني ،بل ألسباب سياسية عديدة أخرى.

فاإلسالم السياسي العربي والفلسطيني لم يستطع طرح برنامج سياسي
يحل املشاكل الداخلية واخلارجية للعرب والفلسطينيني ،وهو في
ظل النظام العربي بدأ بالتقاطع مع املصالح والنفوذ الغربي ،وبخاصة
أمريكا .223وإن النماذج التاريخية التي حكم فيها اإلسالم السياسي تشير

إلى أنه سيصطدم بجملة من العقبات في السنوات القادمة .224

حملت اجلبهة حركة حماس املسؤولية عن االنقسام الذي جرى في

النظام السياسي الفلسطيني في العام  2007وأدى إلى انفصال الضفة
الغربية وغزة ،على أثر الصراع الذي جرى بني حركتي حماس وفتح

على السلطة ،ووصفت ذلك بأنه انقالب حماس على الشرعية.225

في ذلك االنقسام ميّزت جبهة النضال بني أمرين ،األول أن حركة
حماس حصلت على الغالبية في التشريعي وبالتالي كان يجب اعطاءها

الفرصة للتشريع وسن القوانني ،والثاني اقدامها على «االنقالب» في
غزة وسيطرتها على زمام األمور باعتبار أن اجلبهة تؤمن بالتداول السلمي
للسلطة وضد حسم األمور بالعنف والعمل العسكري .226

رغم أن اجلبهة ترى أن جز ًء من شعبية حماس اكتسبتها من رفض منظمة
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التحرير لها ،وبخاصة بعد جناحها في االنتخابات التشريعية األخيرة،
وكذلك حصار إسرائيل والغرب وعدد من الدول العربية لها ،إال أنها

ترى في الوقت نفسه أن حماس خاضعة ألجندة إقليمية مما انعكس سلب ًا
على القضية الفلسطينية ،ولذلك فإن املصاحلة ليست بتلك السهولة،
واجلبهة ليس لديها أي وهم بامكانية التوصل إلى حل لالنقسام بصورة

سريعة بسبب تلك االرتباطات حلماس واملتغيرات في املنطقة العربية

.227

أخيرا ،وفيما يتعلق مبوقف جبهة النضال من اإلسالم السياسي في
فلسطني وتقدمه السياسي والفكري ،فإن اجلبهة تعزي ذلك لكثير من

األسباب ،أهمها تخلي حركات اليسار وأطراف احلركة الوطنية عموم ًا

بشكل أو بآخر عن دورها في مواجهة هذا التيار ،فكري ًا وسياسياً.
فاألمني العام للجبهة يعتقد أن «تعامل احلركة الوطنية مع الطابع التقدمي

للدولة فيه الكثير من اجلنب» ...ويضيف أن ذلك اجلنب ميتد إلى مسألة
توجيه النقد إلى سلوك التيار الديني .ويصف ذلك بأنه تعبير عن «سلوك

انتهازي» من قبل أطراف احلركة الوطنية» .228

جبهة النضال والثقافة
ما زالت جبهة النضال تهتم بالقضايا الثقافية بشكل أو بآخر .وتتم عملية

التثقيف من خالل عمل اجلبهة مباشرة ،أو من خالل األطر اجلماهيرية
التابعة للجبهة مثل كتلة نضال العمال ،وكتلة نضال الطلبة ،وتتناول
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البرامج التثقيفية أدبيات اجلبهة ،واملوضوع الوطني العام ،واملجتمع
املدني.

تهتم اجلبهة في إطار التثقيف بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني من
خالل ورش العمل والندوات املشتركة ،وبخاصة تلك التي تهتم بالشباب
ودورهم ،وذلك من أجل تنمية قدراتهم لتمكينهم من املستقبل.229

كذلك يجري االهتمام بتدريب الطلبة والشباب على احلوار وتعددية
الفكر .وبالنسبة للعمال يجري «العمل لغرس ورعاية ثقافة عمالية

وطنية ودميقراطية ووعي عمالي ُينمّ ي فيهم احلرية والعدالة االجتماعية

والروح اجلماعية وينبذ األنانية والفردية» .230

لكن ما زال هذا الذي يجري في املجال الثقافي في جبهة النضال ،كما
ورد على لسان نشطاء اجلبهة ،لم يصل إلى حد رضى أمينها العام،

حيث يوجه نقده للجبهة وحلركات اليسار بصورة عامة من أنها تركز

على البرامج السياسية «ولم تنتقل إلى طرح رؤية ثقافية للمجتمع» .231

إضافة إلى الشباب والعمال حتاول جبهة النضال االهتمام مبوضوع املرأة،
ألن االهتمام بها يقل كثير ًا عما هو عند احلركات اليسارية والوطنية

األخرى .ويبدو أن عضوية املرأة في اجلبهة ،وفي أطرها القيادية ،هي
أقل كثيرا من تلك احلركات.
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لكن اهتمام جبهة النضال بالتعليم كان أوضح بكثير من اهتمامها

مبوضوع املرأة .فالتعليم كما يقول أبو غوش «له أولوية لدى اجلبهة» .232

كما تقدمت اجلبهة مبذكرات إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية تناولت

املناهج التعليمية وأساليب التعليم ودعت «للعصرنة وملواكبة التطورات»

في هذا املجال .233

كما دعت كتلة نضال الطلبة إلى «النهوض بالعملية التعليمية وفق مناهج
وطنية»  .234ودعت إلى «محاربة املوروث السلبي من تقاليد تكبح قدرة

املجتمع الفلسطيني على النهوض والتطور وصو ً
ال للمجتمع املدني» .235

ودعا األمني العام للجبهة بوضوح إلى «إعادة النظر في منهاج التعليم

الفلسطيني ألنه مغرق من األصولية» .236
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جبهة التحرير العربية
تأسست جبهة التحرير العربية في أواخر عام  1968من قبل أنصار حزب
البعث العراقي من الفلسطينيني ،حيث تبنت الفكر القومي والكفاح

املسلح لتحرير فلسطني .ويعتبر البعض انشاء اجلبهة رد ًا على تأسيس
منظمة الصاعقة من قبل الفرع السوري حلزب البعث الذي حدث قبل

ذلك ببضعة أشهر .أول أمني عام للجبهة هو عبد الوهاب الكيالي الذي
خلفه املهندس الزراعي عبد الرحيم أحمد الذي توفي ،فخلفه األمني

العام احلالي ركاد سالم ،الذي اعتقلته إسرائيل عام  2002وأطلق
سراحه عام  2007ضمن دفعة من األسرى أفرجت عنهم إسرائيل

بطلب من السلطة الفلسطينية .عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عن
اجلبهة هو محمود إسماعيل.

تعتبر جبهة التحرير العربية نفسها جز ًء من حزب البعث العربي

االشتراكي ،وتنظيمها ال يقتصر على فلسطني بل ينتشر من احمليط إلى
اخلليج ،ورؤيتها تتجاوز فلسطني لتشمل مجتمع ًا عربي ًا دميقراطي ًا ،237

وعندما يتحدث األمني العام للجبهة حول الرئيس فإنه غالب ًا ما يقصد

الرئيس العراقي صدام حسني.
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جبهة التحرير العربية والنظام السياسي
جبهة التحرير العربية جزء من منظمة التحرير الفلسطينية ،وهي مشاركة
في عضوية اللجنة التنفيذية واملجلس املركزي للمنظمة ،وكذلك في

املجلس الوطني الفلسطيني .وهي مؤيدة للسلطة الفلسطينية وللرئيس

أبو مازن ،ووقفت إلى جانب فتح في صراعها مع حركة حماس،

وبخاصة بعد االنقسام الذي جرى بني احلركتني وتأسيس حكومتي غزة
ورام الله .لكن ذلك املوقف لصالح فتح فيما يتعلق باالنقسام ال يعني

قطيعة تامة مع منظمات اإلسالم السياسي حيث يوجد استعداد لدى
اجلبهة للعمل مع هذه املنظمات ،النه ال ميكن «نفي ناس موجودين على

الساحة الفلسطينية» .238

وبالنسبة ملوقف اجلبهة التي تصف نظرتها للنضال في فلسطني بأنها نظرة
«علمانية»

239

من القانون األساسي الفلسطيني واملواد املتعلقة بالدين

فيه ،فكانت اجلبهة عكس كثير من املنظمات ذات اجلذور القومية
اليسارية املنضوية في صفوف املنظمة ،مؤيدة لتلك املواد التي تتحدث

عن اإلسالم كدين رسمي ومباديء الشريعة اإلسالمية كمصدر رئيسي
للتشريع .صرح أمينها العام ركاد سالم أنه ليس هناك إشكال في وجود

الشريعة في القانون األساسي  ،240وصرح إبراهيم الزعانني ،وهو عضو
املكتب السياسي للجبهة ،قائالً« :يجب أن يكون الدين اإلسالمي

مصدر ًا أساسي ًا في التشريع الفلسطيني باملفهوم املعاصر» .241
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وفيما يتعلق بالتخلي عن شعار منظمة التحرير الذي رفع في املاضي حول

ال
الدولة العلمانية ،أفاد أمني عام اجلبهة أن هذا الشعار كان سياسي ًا أص ً
ومفرغ ًا من أي مضمون فكري ،ولذلك مت التخلي عنه عندما اختلفت

الظروف السياسية ،ولم يكن ذلك نتيجة لتبدل فكري في املنظمة .242

جبهة التحرير العربية والدين والقومية والثقافة:
كما حصل مع حزب البعث في العراق فيما يتعلق بالتوجه نحو التقارب

مع الدين حلد املزج بني العروبة واإلسالم حدث مع جبهة التحرير

العربية ،رغم اعتبار اجلبهة نفسها تنظيم ًا علمانياً ،ورغم إعالن أمينها
العام أنه ضد استخدام الدين في السياسة ،وضد استخدام السلطة
للدين ،وأن الدين لله والسياسة عمل يومي .243

تعتبر اجلبهة الدين روح العروبة حيث «العروبة بال دين شكل بال روح»،
والدين سمة أساسية من سمات العروبة ،و»كقوميني ا نستطيع فصل

الدين عن العروبة» ،والعرب حملوا رسالة الدين اإلسالمي .244

فاإلسالمي من وجهة نظر اجلبهة ال يتناقض مع الوطني ولذلك مت «املزج
بني احلزب واإلسالم» .245

واستشهد أين عام اجلبهة بقول ميشيل عفلق في محاضرة له بعنوان «في

ذكرى الرسول العربي» أقاها في جامعة دمشق عام « 1943لقد كان
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محمد لكل العرب فليكن كل العرب محمدا» .ويبدو أن اجلبهة تخلط
بني الدين والتاريخ ،بل وتطابق بينهما في كثير من األحيان .ففي تفسير

أمني عام اجلبهة للعالقة باإلسالم قال»:لسنا بدون تاريخ وال بدون
حضارة» .استطرد ليظهر موقف ًا سلبي ًا للجبهة من املاركسية ومعتبر ًا
أها نقيض للدين قائالً»:لسنا أمة بدون تاريخ حتى نتبنى املاركسية

أو غيرها» ...و»عمر بن اخلطاب أهم مئتي مرة من ماركس ولينني
مجتمعني»»..أنا كعربي لست مقطوع ًا من شجرة» .246

لكن مسؤولي اجلبهة يحاولون تبيان أن فهمهم للدين اإلسالمي فهم
«عصري أو ينسجم مع روح العصر» حيث «ال ميكن تطبيق الشريعة

بحذافيرها»  ،247وحيث ليس بالضرورة أن يتم تطبيق كل شيء في

اإلسالم بشكل حرفي وإمنا «ضرورة استحضار روح اإلسالم» .248

وعند إطاء مثل على استحضار روح اإلسالم أفاد األمني العام أنه ميكن

استبدال العقاب وليس الغاءه هو ليس مع رجم الزاني مثالً ،وبهذه
الروح أيض ًا حتدث عضو املكتب السياسي للجبهة ابراهيم الزعانني عن أه

ليس مع رجم الزاني ولكن مع إعدامه بالرصاص ،حيث «يجب معاجلة

كافة القضايا مبفاهيم حضارية» .249

وفي املمارسة فيما يتعلق باألمور التي لها عالقة بالدين تنظيمي ًا ينخرط
في صفوف اجلبهة مسلمون ومسيحيون حيث «نعتبر األخوة املسيحيني
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جز ًء أساسي ًا من النسيج العربي والفلسطيني»  .250وهناك مسيحيون

قياديون في اجلبهة .وسلوكي ًا هناك تقدير لرجال الدين حيث «كنا نلجأ
للشيخ عند وقوع أي إشكال في توزيع مكرمة الرئيس صدام»  .251أما

املوقف من ممارسة رموز السلطة الفلسطينية للمظاهر الدينية على وسائل

اإلعالم فكان جواب أمني عام اجلبهة« :كل احلكام هيك» .252

ال تعتبر جبهة التحرير العربية تنظيم ًا محافظ ًا فيما يتعلق بالقضايا
إجما ً

التي تتعلق باألحوال الشخصية ،فعلى الرغم من مشاركة املرأة في
التنظيم وحتى في مواقع متقدمة فيه ،إال أن اجلبهة «ال تتصدى لقانون
اإلرث»  253على سبيل املثال ،وترفض تعدد الزوجات ولكن من موقع

ديني بحيث «لن تعدلوا» بني الزوجات.
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اجلبهة العربية الفلسطينية
انبثقت اجلبهة العربية الفلسطينية من جبهة التحرير العربية التي كانت قد
تأسست من قبل حزب البعث املوالي للعراق في العام  .1968فعلى
أثر خالفات تنظيمية تفاقمت بعد وفاة األمني العام عبد الرحيم أحمد
في  ،1991وخالفات سياسية وصلت أوجها بعد إتفاق أوسلو بني
إسرائيل ومنظمة التحرير ،خرجت أعداد من أعضاء اجلبهة وكوادرها

لتشكل ما يعرف اآلن باجلبهة العربية الفلسطينية.

لقد قررت قيادة جبهة التحرير العربية املتواجدة آنذاك في بغداد وبدون
الرجوع إلى أعضاء القيادة املتواجدين في الساحات األخرى (تونس،

لبنان ،األردن ،األرض احملتلة ،الساحات اخلارجية)  ،254االنسحاب
من منظمة التحرير الفلسطينية إحتجاج ًا على أوسلو ،وأعلنت ذلك

في الكلمة التي ألقاها ممثل اجلبهة أثناء انعقاد املجلس املركزي ملنظمة
التحرير في تونس يوم  12تشالين األول (اكتوبر)  ،1993فوقف السيد
جميل شحادة األمني العام احلالي للجبهة العربية الفلسطينية ،وأعلن

«االستمرار بالعمل في إطار (م ت ف) مع شعبنا وفصائله الوطنية مع

االحتفاظ بحقنا في املوقف من أوسلو أسوة ببقية الفصائل التي لم توافق
عليها» .255

منذ ذلك الوقت ابتدأت هذه املجموعة العمل باسم جبهة التحرير العربية
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 القيادة املؤقتة ،وعاد معظم رموزها إلى فلسطني -بينما رفضت قيادةجبهة التحرير العربية في بغداد العودة وتراجعت عن ذلك فيما بعد،-

لكن ضغوطا سياسية ومالية من قبل قيادة منظمة التحرير على التنظيم
اجلديد ،وبعد لقاءات عديدة بني القيادة اجلديدة وقيادة منظمة التحرير،
ومؤمترات عقدها قادة احلركة اجلديدة في الضفة الغربية وغزة واخلارج،

تقرر في املؤمتر العام الذي عقد في غزة في العام  1997تبني اسم اجلبهة
العربية الفلسطينية وأخذت متارس دورها في مؤسسات (م ت ف) من

جديد.

اجلبهة العربية الفلسطينية والنظام السياسي:
تصف اجلبهة نفسها بأنها «تنظيم وطني فلسطيني يلتزم الفكر القومي
العربي الدميقراطي  ...وتسترشد اجلبهة بكل ما هو إيجابي في التراث

الفكري العاملي وقوى التحرر الوطني وجتاربها الكفاحية من أجل حتقيق

احلرية واالستقالل والدميقراطية»  .256وتعتبر اجلبهة الشعب الفلسطيني

جز ًء من األمة العربية ،257منسجمة بذلك مع جذورها البعثية.

واجلبهة هي إحدى مكونات منظمة التحرير ،وتشارك في اجتماعات
اللجنة التنفيذية واملجلس املركزي واملجلس الوطني للمنظمة .وهي

جزء من السلطة الفلسطينية وتؤمن مببدأ الفصل بني السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية .258
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لم تكن اجلبهة العربية الفلسطينية جز ًء من املجلس التشريعي الفلسطيني

الذي أقر القانون األساسي للسلطة الفلسطينية وقنن عالقة السلطة
باإلسالم .ولكن ذلك ال يعني أن اجلبهة ال تكترث بتلك النصوص

الواردة في القانون واملتعلقة بذلك األمر ،مع أنه يبدو أن االكتراث بقي
في نطاق االجتهادات الشخصية التي تعارضت أحياناً ،ولم تتخذ اجلبهة

موقف ًا مركزي ًا وموحد ًا من ذلك.

فاألمني العام للجبهة جميل شحادة الذي يعتبر أنها تنظيم علماني يقول:
«اعترضنا على أن اإلسالم املصدر األساسي أو الوحيد للتشريع ..وهذا

ينسجم مع الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني حيث تتعدد األديان،

وحيث األساس هو العروبة ،واإلسالم أحد روافدها»  .259أما عضو

املكتب السياسي للجبهة في غزة صالح أبو ركبة فيعتبر أن اإلسالم
مكون رئيسي من مكونات «ثقافتنا لذلك فإننا في اجلبهة نرى بضرورة أن

يكون اإلسالم هو املصدر األساسي للتشريع ،ولكن ليس الوحيد» .260

اجلبهةالعربية الفلسطينية والدين:
يقر النظام األساسي للجبهة العربية الفلسطينية بأنها حتترم احلرية الدينية

«ألعضائها وللمجتمع الفلسطيني وتؤكد على دولة علمانية لكل
مواطنيها»  .261ويؤكد النظام أن من أهم أهداف اجلبهة «إقامة املجتمع

املدني الذي يضمن لشعبنا الفلسطيني مطلق احلرية في االعتقاد والرأي» .262
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فكري ًا تفسر اجلبهة الفكر القومي العربي الذي تتبناه على أساس الترابط

بني العروبة واإلسالم  .263لذلك تعتبر أن ال خالف فكري ًا مع
حماس ،264أما تنظيم ًا فتضم اجلبهة في صفوفها مسلمني ومسيحيني.

وفي نظامها للعضوية يستطيع االنضمام لها كل عربي وفلسطيني يبلغ

الثامنة عشرة من عمره دون متييز في اجلنس أو اللون أو الدين.

وال يرى قادة اجلبهة أي غضاضة أو تناقض ًا بني «علمانية» اجلبهة وظهور
الرموز الدينية في خطابها وأدبياتها ،بل وفي آليات عضويتها التي

تتطلب قسما للعضوية يبدأ «أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي»
 ...وينتهي بالقول «والله على ما أقول شهيد» .265

بالنسبة ملوقف اجلبهة العربية الفلسطينية من اإلسالم السياسي ورغم
وجود من حذر من ترك املجتمع يتوجه نحو ذلك النوع من الدين ،266إال

أن اجلبهة تؤكد أن اخلالف ليس فكرياً ،وبخاصة مع حركة حماس ،وهذا
يبدو طبيعي ًا في ظل املواقف التي إتخذها البعث العراقي في السنوات

األخيرة وتقرب فيها من الدين اإلسالمي إلى حد بعيد .لكن العالقة

مع حماس شهدت صعود ًا وهبوط ًا وذلك على ما يبدو طبق ًا للعالقة
بني منظمة التحرير الفلسطينية وحماس .فاجلبهة أعلنت بوضوح تام

وقوفها إلى جانب السلطة ،بل وطابقت بني «شرعية الرئيس أبو مازن»
و»الشرعية الفلسطينية مبجملها» وأكدت رفضها القاطع للمساس بتلك
الشرعية .267
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لقد كانت العالقة بني اجلبهة وحركة حماس «جيدة ومميزة خاصة أثناء
إنتفاضة األقصى» .268إال أن تلك العالقة شهدت تراجع ًا كبير ًا وال تزال
بعد االنقسام الفلسطيني الذي جرى بني فتح وحماس.

من الواضح أن التقارب الفكري بني اجلبهة العربية الفلسطينية وحركة

حماس لم يستطع أن يردم الهوة السياسية بينهما .فاجلبهة حملت

ال مسؤولية االنقسام ودعت احلركة إلى «عدم التمترس على
حماس إجما ً
برنامجها والتخلي عن الوقائع التي جتسدت منذ انقالبها العسكري حتى
اآلن»  ،269ودعت إلى «إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اإلنقالب
العسكري الذي قامت به حركة حماس مبا يضمن وحدة الوطن» ،270

كما دعت األطراف كافة «وخاصة حركة حماس» إلى إعتماد احلوار
كما دعت إلى «تطوير» منظمة التحرير و»تفعيل» مؤسساتها «وإصدار
القوانني والتشريعات التي تضمن مشاركة اجلميع باعتبارها متثل كل

شعبنا في الداخل واخلارج» .271

اجلبهة العربية الفلسطينية والثقافة:
تؤكد اجلبهة العربية الفلسطينية أنها حركة محافظة بامتياز في كل ما يتعلق

باألمور الفكرية والثقافية ،فعلى الصعيد التربوي تعلن اجلبهة تبنيها
لبرامج «تهدف للقضاء على مظاهر االنحراف واجلرمية ،والتمسك
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بالعادات والتقاليد العربية األصيلة» .272وفيما يتعلق بقضايا املرأة ،فرغم

أن اجلبهة «تناضل» من أجل «تأكيد حق املرأة في املساواة مع الرجل» إال
أنها تؤكد في نفس الوقت أنها تريد قانون ًا لألحوال الشخصية مبا يتالءم

وروح العصر مع ضرورة احلفاظ على العادات والتقاليد» ،وتريد ضمان
حقوق املرأة في الطالق «وفق ًا للقانون».

إن األمور التي تتعلق باألحوال الشخصية هي التي تقف عندها اجلبهة

موقف املتناقض بني ضرورة احلفاظ على حقوق املرأة ،وبني اإللتزام
بالقوانني التي سلبت املرأة حقوقها في الكثير من املواقع .لكن في

األمور األخرى كالتعليم واحلقوق السياسية واالقتصادية وحقوق
الضمان االجتماعي والصحي للمرأة ،وكذلك مسألة استخدام العنف

ضد املرأة واستقاللية احلركة النسائية ودور املرأة فإن اجلبهة تقف بوضوح
إلى جانب مساواة املرأة بالرجل.

أما فيما يتعلق مبوقف اجلبهة من التعليم فدعت إلى «اعتماد منهاج وطني

تقدمي ملراحل التعليم املختلفة» ،273وذهبت إلى أمور أكثر تفصيلية

فدعت لتخفيض الرسوم وفتح مدارس جديدة وتخصصات جديدة ،كما
تطرقت إلى «احلرمة األكادميية وحرمة اجلامعات وحتييدها عن أي خالف

سياسي»  ،274لكن اجلبهة لم تتطرق إلى العالقة بني التعليم والدين.

كما فسر األمني العام للجبهة مسألة عدم متابعة اجلبهة للشعارات التي
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ترفعها واملطالب التي «تسعى» لتحقيقها بأن ذلك ناجم أحيان ًا عن «سوء

تقدير» أو «سوء فهم» أو «عدم امكانيات» ،كما أكد أن اجلبهة تعتقد أن

مجرد طرح البرنامج يكفي ومن املفترض أن تقوم اجلهات الرسمية –
السلطة  -بالتطبيق .275
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جبهة التحرير الفلسطينية
كانت بدايات تأسيس جبهة التحرير الفلسطينية في العام  1959على
يد شخصيات فلسطينية منها شفيق احلوت ،مصباح البديري ،عثمان

حداد ،وأحمد جبريل ،لكنها عاودت وإنضوت في إطار اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني .ثم ذهبت بعض شخصياتها مع اجلبهة الشعبية  -القيادة
العامة بقيادة أحمد جبريل بعد انشقاقها عن اجلبهة الشعبية.

ثم عادت هذه الشخصيات إلى اخلروج عن القيادة العامة لتعيد إنشاء
جبهة التحرير الفلسطينية بقيادة طلعت يعقوب الذي أصبح أمين ًا عام ًا

وأبو العباس نائب ًا له وذلك في العام .1976

في العام  1984إنشقت جبهة التحرير الفلسطينية إلى ثالثة أقسام،
األول :بقيادة عبد الفتاح غامن الذي ذهب في البداية مع فتح االنتفاضة
التي إنشقت عن فتح بقيادة أبو موسى ،ثم عاد إلى األرض احملتلة

وأسس حزب امليثاق في الداخل.

الثاني :بقيادة طلعت يعقوب وكان مركزه في دمشق ولبنان إلى أن توفي
في العام  1988أثناء انعقاد املجلس الوطني باجلزائر ،ثم مت إختيار (أبو
نضال األشقر) أمين ًا عاماً ،وعلي إسحق عضو ًا في اللجنة التنفيذية

ملنظمة التحرير.
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الثالث :بقيادة (أبو العباس) الذي غادر لبنان ثم إلى تونس ثم إلى بغداد

حيث توفي في السجون األمريكية هناك ،واختير بعده عمر شبلي أمين ًا

عام ًا لكنه توفي بعد فترة قصيرة ،ثم مت اختيار واصل أبو يوسف الذي
ما زال األمني العام احلالي.

جبهة التحريرالفلسطينية والنظام السياسي:
تعتبر جبهة التحرير الفلسطينية نفسها تنظيم ًا وطني ًا دميقراطي ًا ثوري ًا «حتى
حترير األرض واإلنسان»« ،276يسترشد بفكر الطبقة العاملة».277

وهي تتعمد أن ال تعقد مؤمترها العام حتى ال جتبر على إتخاذ مواقف
وحتديد سياسات ليست مضطرة إلتخاذها في هذه الظروف التي متر بها

القضية الوطنية الفلسطينية.278

واجلبهة جزء من منظمة التحرير ،ومن السلطة الفلسطينية .ورغم وقوفها
إلى جانب فتح والسلطة والرئيس واحلكومة في رام الله إال أن رموزها

ساهموا بنشاط وإيجابية في محاوالت إنهاء االنقسام بني فتح وحماس.
ال تسمي اجلبهة نفسها تنظيم ًا علماني ًا صراحة .وال يتداول مفهوم

العلمانية في أدبياتها ،لكن بعض قادتها يرون بوضوح وجوب «فصل

الدين عن الدولة» .279
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وحول تخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن شعارها املتعلق بالدولة

الفلسطينية العلمانية الذي تبنته في السبعينيات ،وكذلك موضوع ما جاء

حول الدين في القانون األساسي حول الدين الرسمي للدولة ،واملصادر
الدينية للتشريع ،ذكرت اجلبهة بشجاعة وصراحة أن أحد ًا منها لم يفكر

بهذه املواضيع ،وإنها مرت دون اهتمام ،حيث لم يكن لها أعضاء في
املجلس التشريعي في ذلك الوقت .280

كانت هذه صراحة حتسب للجبهة وألمينها العام الذي لم يرَ داعي ًا
الختالق مواقف حيال مسائل لم تفكر فيها اجلبهة ،ولم يكن مبقدورها

أن تفكر فيها نتيجة تواضع القدرات ،واملشاكل التي مرت بها اجلبهة،
وطغيان األمور التنظيمية والسياسية ذات الصلة باجلبهة على األمور

األيديولوجية للسلطة وللشعب ككل.

جبهة التحرير الفلسطينية والدين:
تضم اجلبهة أعضاء مسلمني ومسيحيني ،متدينني وغير متدينني ،وليس
لديها ما يفرق بني الفلسطينيني على أسس دينية .ومع أن اجلبهة تفترض

نفسها تنظيم ًا يساري ًا إال أنه يوجد من ميارس الطقوس الدينية في هيئاتها
القيادية ويعتبر أن «اإلسالم دين الفطرة» .281

تقر اجلبهة بجماهيرية القوى اإلسالمية السياسية ،282لكنها تعتقد بأن
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املجتمع الفلسطيني لديه تقاليد ضد فرض أسلمة املجتمع ،حيث دعت
اجلبهة إلى ضمان احلرية الشخصية واجلماعية ووقفت ضد محاوالت

فرض بعض مظاهر األسلمة التي جرت في غزة في ظل حكومة

حماس ،والتي مت فيها فرض احلجاب على بعض الفئات ،وتقييد
احلريات الشخصية بشكل عام .283

جبهة التحرير الفلسطينية والثقافة:
يوجد لدى اجلبهة برنامج للتثقيف الداخلي يتناول قضايا سياسية وطنية
مثل تاريخ القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية املعاصرة ومنظمة

التحرير الفلسطينية ،إضافة إلى قضايا فكرية تتناول أساس ًا الفكر
االشتراكي .284

وتؤمن اجلبهة باملساواة التامة بني الرجل واملرأة .وتشارك املرأة في كثير
من املواقع القيادية فيها ،بل أن فرع اجلبهة في أريحا على سبيل املثال
تشكل فيه النساء حوالي  .285 %70كما بذلت اجلبهة جهد ًا كبير ًا
لضمان مشاركة املرأة في املجلس التشريعي وفي البلديات واحلكم

احمللي .286

كما اهتمت اجلبهة مبناقشة موضوع التعليم ولكن في جانبه الوطني
واملتعلق مبدى تدخل االحتالل اإلسرائيلي في التعليم ،حيث رفضت
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اجلبهة محاوالت حكومة االحتالل للتدخل في مواضيع التاريخ
والقضية الفلسطينية ،ومحاوالت إسرائيل فرض روايتها حول تلك

املواضيع على الفلسطينيني.

كما اهتم بعض كوادر اجلبهة باجلانب الفني للتعليم كالنقص في املدارس
وكثافة املناهج ،لكن لم يكن هناك أي اهتمام بالبعد الفكري للتعليم حيث
لم تعتبر اجلبهة أن هذا ضمن املساحة التي ينبغي أن توليها االهتمام ،فهذه

األمور «أحلناها للسلطة ،ونحن نعمل في السياسة» .287
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خامتة:
من الطبيعي أن يغلب اجلانب السياسي والنضال الوطني على منظمة
التحرير الفلسطينية بفصائلها املختلفة .ورمبا هي بهذه الصفة ليس
مطلوب ًا منها أن تهتم كثير ًا باجلوانب والتوجهات الفكرية واأليديولوجية

للفلسطينيني .لكنها لم تكن قائدة للنضال الفلسطيني فقط ،بل كانت
أيض ًا ما أُصطلح على وصفه الكيان االفتراضي للفلسطينيني ،الذي

كان عليه أن يهتم إضافة إلى الكفاح الوطني بالتعليم والصحة واإلعالم
والثقافة ...وكافة مناحي احلياة االجتماعية واالقتصادية للشعب

الفلسطيني .لذلك أصبح «مشروعاً» بل وضروري ًا البحث في مواقف
املنظمة من املسائل الفكرية املطروحة ،ومن التوجهات الدينية التي

فرضت نفسها في العقود األخيرة ،ليس فقط على املجتمع ومؤسساته،
بل وعلى األحزاب السياسية ،مبا فيها تلك التي تعلن دائم ًا أن توجهاتها

«دنيوية» أو علمانية.

ومع توجه فصائل منظمة التحرير ،وفي مقدمتها فتح ،نحو احللول
السياسية ،وتخليها عن العمل املسلح ضد االحتالل ،والذي تزامن
مع نهاية «عصر األيديولوجيا» ،الذي تأثرت به بعض الفصائل اليسارية
الفلسطينية ،وتتوج بإنشاء السلطة الفلسطينية على أرض فلسطينية،
تلك السلطة التي تعمل على إدارة احلياة اليومية للفلسطينيني ،إضافة

إلى مهماتها السياسية ،أصبح لزام ًا أن تُسأل هذه السلطة واألحزاب
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املكونة لها ليس فقط عن برامجها السياسية والوطنية ،بل أيض ًا عن

برنامجها الدميقراطي الذي تقع الثقافة والفكر الديني في صلبه.

فمن اللحظة التي حتول فيها املشروع الوطني الفلسطيني من حترير
األرض إلى إنشاء الدولة ،بدأ احلديث عن البرامج التي ستتبعها هذه

الدولة .وبدأ الدفع من قبل قوى املجتمع املدني باجتاه الدميقراطية.
وأصبح احلديث الذي متسك فيه البعض عن مرحلة التحرير الوطني،

التي تفترض التغاضي عن السياسات الداخلية للسلطة واملتعلقة بحياة

ال للواقع .لكن الذهاب الى مسألة
الناس ،دربا من االصولية وجتاه ً
العلمانية والدين بشكل مباشر أصبح واقعي ًا وضروري ًا بعد فوز حماس

في املجلس التشريعي .وتصاعد ذلك بعد االنقسام الذي جرى في
النظام السياسي الفلسطيني بني حركتي فتح وحماس ،وانقسام الضفة

وغزة.

صحيح أن الظاهرة الدينية ليست ظاهرة فلسطينية فقط بل إقليمية ،ورمبا

كونية ،كما بات واضح ًا مما حدث في «الربيع العربي».

إال أن هذه الظاهرة تزداد حضور ًا في فلسطني وأصبحت األيديولوجيا
الدينية تهيمن على كافة مناحي احلياة الفلسطينية ،وكان تشكل السلطة

الفلسطينية مؤشراً،ليس فقط على تغيير في النظام السياسي الفلسطيني
وفي التوجهات الوطنية والسياسية للفلسطينني ،بل ول تغير ًا جذري ًا
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في القيم ،فانتشرت ثقافة الفساد من ناحية ،ومظاهر التدين من ناحية

أخرى.

فعلى مستوى القيم والثقافة ،انحصر اهتمام السلطة بأمور السلطة

والنفوذ والصراع السياسي الداخلي ،وتراجع الوطني واألخالقي في

القطاع احلكومي لصالح متطلبات الوظيفة والرقي بها وزيادة مكتسباتها.
وانقطعت صلة السلطة باملجتمع على املستوى الروحي والوطني ليمثل

ال لالستثمار في الصراع السياسي ،أو موضوع ًا للجباية
لديها إما مجا ً
املالية ،وهي بالنسبة له صاحب عمل في أحسن األحوال.

من ناحية فكرية وروحية وتربوية ،سلمت السلطة املجتمع للمؤسسات
الدينية ،مبا فيها اإلسالم السياسي .بدا أن هناك عقد ًا بني السلطة
والدين ،تأخذ السلطة السلطة ويأخذ الدين املجتمع .إنعكس ذلك على
شكل تراجع في املجال الفكري احلداثي ،وانقطاع الصلة بني السياسة
والفكر ،وتخلٍ لألحزاب السياسية «الوطنية» عن استراتيجياتها فيما
يتعلق بالثقافة مبا فيها العالقة باملسألة الدينية ،بل وغياب شبه تام لوعي

األحزاب باملجتمع.

وعند االنتقال من السلطة ومواقفها من املسألة الدينية إلى األحزاب

املُشَ كِّ لة لهذه السلطة ،وعالقة تلك األحزاب بالسلطة وباجلماهير،
وبخاصة فيما يتعلق بتلك املسألة ،جند ما لدى هذه األحزاب واحلركات
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السياسية الفلسطينية املُشَ كِّ لة ملنظة التحرير ،من اهتمام كبير جد ًا بالعمل
السياسي اليومي ،والوعي الكبير بالسلطة دون اجلماهير ،وجند تشابه ًا
كبيراً ،وبخاصة في السياسات املتبعة املتعلقة باملسألة الدينية.

إن ما مييز األحزاب واحلركات السياسية الفلسطينية في الوقت احلالي هو

التشابه الكبير جد ًا حلد التطابق بينها ،فالذي ميّزها سابق ًا هو استخدام،

أو عدم استخدام الكفاح املسلح في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي،

وكذلك األيديولوجيا التي تبنتها تلك األحزاب .لكن الذي جرى أنه
مع توقف الكفاح املسلح وتراجع األيديولوجيا وجد اجلميع نفسه في
تشابه كبير مع غيره ،وأصبحت عملية اختيار احلزب الذي سينتمي إليه

املرء ،أو سيصوت له مسألة في غاية الصعوبة.

إن الذي جرى لهذه األحزاب ،وبخاصة بعد توقيع إتفاقية أوسلو
مع إسرائيل ،هو أفول لذهنية حركة التحرر الوطني ،وطغيان لذهنية

عالقات السلطة .ومع خروج هذه األحزاب إلى العلنية ،ومشاركتها
في االنتخابات ،كفت عن كونها نخبوية وقائدة للشعب وذهبت باجتاه
الشعبوية ،يهمها أساس ًا إرضاء املزاج العام وجمع األصوات ،وحتى

هذا كان موسمي ًا ودون إحساس ملحوظ باجلماهير وهمومها.

من يتابع نشاط احلركات السياسية الفلسطينية «الوطنية» و «العلمانية»

يرى أنها غارقة في تفاصيل العمل السياسي اليومي ،وكيفية احلصول
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على نفوذ ومكتسبات أكثر ،أو احلفاظ على النفوذ واملكتسبات
املوجودة .من الصعب جد ًا لدى هذه احلركات إيجاد برامج واضحة
في قضايا تتعلق بالنواحي املختلفة حلياة الناس ،وإن وجدت مثل هذه
البرامج فهي في الكتب ،وليس ملا في الكتب عالقة باألنشطة التي

متارس .للحق أن هناك بني هذه االحزاب من يكتب جيداً ،لكن التطبيق
مسألة أخرى متاماً.

في كل األحزاب واحلركات السياسية الفلسطينية غير الدينية ال يوجد ما

يشير إلى شرط ديني للعضوية فيها ،وفي جميعها تقريب ًا يوجد أعضاء
وأنصار من ديانات مختلفة .لكن نادر ًا ما يوجد عند هذه األحزاب
إهتمام بالقضايا املتعلقة بالدين والفكر الديني سواء تلك املوجودة في

القانون األساسي ،أو في التعليم ،أو في اجلو العام .فليس هناك أية
إستراتيجيات لهذه األحزاب فيما يتعلق باملسألة الدينية .وبدا أن مظاهر

األسلمة في كثير من مناحي احلياة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة

مسائل ال تعنيها ،وإن حدث مثل ذلك فهي مواقف فردية وشخصية
مواقف لألحزاب نفسها.
َ
لبعض األعضاء ،وليست

لقد زاد املنسوب الديني في اخلطاب السياسي «العلماني» الفلسطيني
ابتدا ًء من الثمانينيات .وفي فترة االنقسام السياسي بني فتح وحماس

إزداد ذلك أكثر ألن «التدين» أصبح أحد وسائل الصراع بني األطراف.
كان ذلك إما دفاع ًا عن النفس ضد التكفير الذي يجري أحياناً ،أو
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حلظي وُ ِّد اجلماهير التي يحتاج إليها كمخزون انتخابي ضروري لتلك

األحزاب.

إن ما جرى في فلسطني بعد فوز حماس باالنتخابات عام ،2006
واالنقسام الذي حصل فيما بعد وفصل الضفة عن غزة عام ،2007

ومجيء اإلسالميني بقوة من املعارضة إلى السلطة في كل من تونس
ومصر ...ورمبا في بلدان أخرى ،لم يثر لدى األحزاب الفلسطينية
العلمانية إال رد الفعل السياسي الذي لم يصل إلى البنية الفكرية

السائدة ،وإذا وصل إلى تلك البنية فليس ليخالفها باالجتاه ،بل ليدفع

نحو املزيد منها العتقاد تلك األحزاب أن «خربشة» األوراق هي األسلم
في هذه املرحلة.

تعلق ما سبق باملشترك بني األحزاب واحلركات العلمانية الفلسطينية
من توجهات حيال املسألة الدينية .وإذا ما حاولنا الفصل ما بني فتح

واحلركات اليسارية األخرى حيال تلك املسألة جند فروق ًا كبيرة ال بد من
إدراكها.

صحيح أن باإلمكان اعتبار فتح حركة علمانية ،لكنها لم تكن حركة ال

دينية في يوم من األيام ،سواء من حيث احتوائها ملتدينني وغير متدينني

حتى في الصفوف األولى في قيادتها ،أو بحكم اخلطاب الذي لم

يخل من رموز دينية في يوم من األيام .وهي بحكم طبيعتها االحتوائية
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لآلخرين سعت مبكر ًا إلى استيعاب املتدينني اجلهاديني في صفوفها من

خالل معسكرات «الشيوخ» خالل وجودها في األردن في السبعينيات،
أو من خالل ما سمي بتنظيم سرايا اجلهاد الذي تبنته .وهي كذلك

وبحكم حرصها على متثيل اجلميع دأبت ممثلة بياسر عرفات إلى اإلبقاء
على ممثلي رجال الدين املسيحيني واملسلمني والسامريني في املؤسسات
القيادية والتمثيلية للشعب الفلسطيني ابتداء باللجنة التنفيذية ملنظمة

التحرير ومرور ًا باملجلس الوطني واملجلس التشريعي.

ال كذلك.
تسمي حركة فتح نفسها حركة الشعب الفلسطيني ،وهي فع ً

لذلك حرصت طوال وجودها أن تكون جماهيرية وشعبوية إلى أبعد

احلدود .ولذلك أيض ًا حرصت أن تكون حركة محافظة متاماً .هي

تريد أن حتكم الشعب الفلسطيني واملجتمع الفلسطيني كما هو دون أن

تفكر في إمكانية التأثير بهما بأي اجتاه .إن ذلك يأتي حتت شعار أخذ
طبيعة املجتمع بعني االعتبار ،ذلك املجتمع الذي يشكل الدين أحد أهم
مكوناته.

لقد وجدت فتح ومن خالل براغماتية منقطعة النظير ،أن عليها أن
تتصرف كحركة محافظة في الداخل ألن ذلك يخدم هدفها في السيطرة

الداخلية .ووجدت أن عليها أن تتصرف كحركة ليبرالية على املستوى

اخلارجي لتكون عضو ًا في االشتراكية الدولية على سبيل املثال ،ومقبولة
في املجتمع الدولي .فواقع األمر أن فتح تتعامل مع اآلخر بالشكل الذي
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يناسبه ،وبالشكل الذي يخرجها فائزة بنفوذ أكبر.
إن ضرورة أن تكون فتح حركة محافظة على املستوى الداخلي هو سبب
موقفها من املسألة الدينية الذي يتمثل بقضايا عديدة أهمها ايجاد دستور
«محافظ» يشبه الدساتير العربية ،ووضع مناهج تعليمية يغلب عليها

الطابع الديني احملافظ ،وفي إعالم وسلوك يتقرب إلى الدين ،ويشتد

ذلك عندما يصبح التنافس مع اإلسالميني أكثر وضوحاً.

لذلك لم يلعب الفكر دور ًا في خيارات احلركة السياسية وحتالفاتها.
فبدت ألصدقائها حركة براغماتية ذكية تتحالف مع االحتاد السوفياتي

واململكة العربية السعودية في آن واحد ،وبدت خلصومها حركة انتهازية
تعاني من الضياع الفكري ،أو الفراغ الفكري ،وكذلك من الضياع

االجتماعي بحيث تسعى لتمثيل كل الطبقات االجتماعية في آن واحد.

لقد بدا خطاب فتح مرن ًا ألبعد احلدود أحياناً ،وأحيان ًا أخرى متناقض ًا
ألبعد احلدود .وفي كثير من األحيان كان للحركة خطابات عديدة،

حسب املوقع الذي تقال فيه ،وحسب توجه الشخص الذي يقولها.

إن فتح تبدو وكأنها ال تستوعب أن يكون أحد خارجها ،وأن تكون

مساحة في املجتمع أو في الفكر ليست حتت عباءتها .لذلك تخاطب
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اجلميع ،وتتبنى كل شيء ،وترفع الشعارات حتى لو بدت متناقضة.
فهي تؤمن في النهاية أن الذي سيأخذ طريقه إلى التطبيق هو ما تريده

هي ،بغض النظر عما تقوله النصوص.

إن املتتبع ألنشطة منظمات فتح ومكاتبها احلركية وهيئاتها القيادية
يالحظ التركيز شبه الكلي على كيفية الوصول إلى السلطة ،السلطة
العليا «للدولة» أو سلطة املؤسسة ،سواء كان ذلك من خالل التحضير

لالنتخابات أو أية وسائل أخرى ،لكن نادر ًا ما يجد كالم ًا يتعلق مباذا
ستعمل احلركة بعد الوصول إلى السلطة .إن فتح ترى أن مجرد وجودها

في السلطة يكفي ،وهو ضمانة لعمل ما ترى هي ضرورة عمله.

من أجل ذلك جند أن ما يغلب تعامل احلركة مع اجلماهير هو نفس التعامل

الذي اتخذته وتتخذه األنظمة الشمولية العربية من هيمنة واستخدام عند

احلاجة التي تنحصر عادة في التنافس مع اآلخر ،ومن جتاهل عندما ال
يلزم ذلك.

وكثير ًا ما يرد مفهوم الوطن عند فتح لالستخدام متام ًا كما يرد مفهوم

الدين لدى اإلسالميني .ولطاملا استخدم الفتحاويون «الوطن» ضد
اإلسالميني و»الدين» ضد اليساريني ،واستخدموا سيطرتهم على
السلطة ووسائل اإلعالم إليصال موقفهم السياسي على أنه هو املوقف

الوطني أيا كان ذلك املوقف.
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وألن فتح تستخدم الدين في صراعها مع حماس ،وفي محاوالتها

«للهيمنة» فإنها تعاملت دائم ًا مع «املفاجأة» السياسية حلركة حماس
سواء بعد فوز األخيرة في االنتخابات التشريعية ،أو بعد سيطرتها
العسكرية على قطاع غزة ،ولم تتعامل يوم ًا مع «املفاجأة» الدينية

وصعود األيديولوجيا الدينية لإلسالم السياسي وهيمنة األيديولوجيا

الدينية على املجتمع .لقد تغاضت فتح وبقية الفصائل عن هذا األمر،
وكأنه ال يعنيها.

أما أحزاب اليسار فكانت أزمتها أعمق بكثير مما جرى لفتح .فلقد ثبت أن
اليسار الفلسطيني إجما ًال كان حضوره دولي ًا وأيديولوجي ًا أكثر منه محلي ًا

وعملياً .وكان الفكر املاركسي والتنويري الذي تبناه اليسار وعمل عقود ًا

لنشره في أوساط النخب امتداد ًا للخارج أكثر منه رد ًا على واقع فكري محلي
محافظ ،ولذلك عندما اختفى االمتداد اخلارجي وتالشت األيديولوجيا

حلد كبير ،وجدت هذه احلركات نفسها ال تختلف كثير ًا عن فتح.

لقد تراجعت األيديولوجيا لصالح السياسة لدى اليسار ،وتراجع الفكر
لصالح املصالح اليومية ،والنخبوية لصالح الشعبوية ،والطليعية لصالح
ال على فتح وعلى السلطة .باختصار
الدور الهامشي الذي يبدو متطف ً

وجد اليسار نفسه بال هوية متيز بها عقود ًا من الزمن.

إن أهم إشكال لدى اليسار الفلسطيني يكمن في عالقته بالناس
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وباملجتمع .حيث بقيت العالقة بالناس سطحية وفوقية وملتبسة إلى

أبعد احلدود ،فبعكس مؤسسات اإلسالميني التي بدت كمؤسسات
مجتمع ،ومؤسسات فتح التي بدت كمؤسسات دولة ،كانت مؤسسات
اليسار نخبوية وفكرية ضعفت مبرور الزمن.

لم يعد هناك سبب النضمام شخص ما إلى اليسار الفلسطيني.

فاالنضمام لإلسالم السياسي به فوائد آنية وحميمية في العالقات
االجتماعية وفوائد روحية ملن يؤمن بذلك .واالنضمام لفتح به مصلحة

املنتمي للسلطة بكل ما يعني ذلك من فتح ألبواب موصدة ،وتسهيل
ألمور قد تكون صعبة املنال لدى اآلخرين .لكن االنضمام لليسار ال
يوفر مصالح الدنيا ويضيع مصالح «اآلخرة» ،ووصل إلى حالة لن

يضيف فيها متايز ًا فكري ًا وال أخالقي ًا دأب اليسار على التميز به تاريخياً،
وعزوف الناس عن االنضمام لليسار مت إرجاعه إلى «تخلفهم» دون ان
تتم دراسة األمر بطريقة جدية ونقدية.

حتى وظائف احلزب ومهماته تغيرت .فيفترض في احلزب اليساري
أن يقوم بتوعية اجلماهير مبصاحلها ومن ثم الضغط من أجل حتقيق

هذه املصالح ،لكن الذي يجري اآلن أن برامج التوعية والتثقيف لدى

هذه األحزاب تراجعت إلى حد كبير ،ومسألة الضغط على الدولة أو
املؤسسات املختلفة لتحقيق هذه املصالح قد تالشت كلياً .لقد أحالت
تلك األحزاب مهماتها للسلطة كي تتعامل معها بطريقتها ،وبذلك
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أعلنت تخليها عن املجتمع ،وأبقت على بعض شعاراتها السياسية
لذلك لم يهتم اليسار بالعمل على إيجاد مناخ علماني عصري منفتح،

وبخاصة بعد إنشاء السلطة الفلسطينية ،وبتجاوز االهتمامات السياسية
لقضية التخلص من االحتالل إلى قضايا الناس وهمومهم.

فلم يتحدث بجدية عن دولة علمانية سبق أن مت طرحها في السبعينيات،
ولم يهتم بطبيعة القانون األساسي ليكون أكثر عصرية ودميقراطية

وعلمانية ،ولم يهتم بطبيعة التعليم واملناهج لتكون أكثر حداثة وعلمية.
إن احزاب ًا ال تهتم بالتعليم وطبيعته في فلسطني التي يشكل التعليم الصناعة

األولى فيها يعني أنها أحزاب ال عالقة لها ال بحاضر املجتمع وال مبستقبله.
وفي سياق ذلك تغير موقف أحزاب اليسار من املسألة الدينية ،فتاريخي ًا

حمل اليسار الفكر املادي ممزوج ًا بليبرالية سلوكية .وهو وإن لم يعا ِد

الدين رسمي ًا إال أنه ركّ ز على هموم الدنيا تارك ًا شؤون «اآلخرة» لغيره
من األحزاب ،فخال خطابه من أي رموز دينية ،وهاجم استخدام
الدين لتحقيق مكاسب سياسية ،فكان علماني ًا حتى وإن لم يعلن ذلك

صراحة ،على إعتبار أن العلمانية مفهوم ليبرالي أكثر منه ماركسي.

أما اآلن فإن اليسار ،ومع أنه ما زال ال يستخدم الدين في خطابه بشكل

جماهيري ،إال أنه أحياناً ،وبخاصة في احلمالت االنتخابية يستخدم
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بعض الرموز الدينية وإن كان ليس بهدف ترويج الفكر الديني وإمنا
للدفاع عن نفسه ضد تهم «اإلحلاد والكفر» التي كثير ًا ما وصف بها.

وعلى صعيد عضوية احلزب ،وبذريعة احلرية الفكرية ،بتنا جند متدين ًا
داخل هذه األحزاب ،ذلك الذي لم يكن يوجد من قبل .وابتدأ االميان

بكون اإلسالم مكون ًا أساسي ًا من مكونات الهوية الفلسطينية يترجم على

شكل دفاع عن املواد املتعلقة بالدين في القانون األساسي وغيره من
التشريعات التي تأخذ منحى دينياً.

وأخذ اليسار التغاضي أكثر فأكثر عن استخدام الدين سواء من قبل قوى

اإلسالم السياسي أو من قبل السلطة الفلسطينية التي كان الدين أحد
أهم ميادين تنافسها ،ومن ثم صراعها مع حركة حماس ،وبخاصة بعد

االنقسام السياسي الفلسطيني عام .2007

ال يجب أن نتهم اليسار بتديني املجتمع والنظام السياسي في فلسطني،

لكن الذي جرى أن اليسار «انسحب» وترك في الساحة قوتني وحيدتني،
فتح التي متاهت مع السلطة وأصبحت عالقاتها بالناس ليست أكثر من

عالقة سلطة بالناس ،ووجدت السلطة مصلحتها في استخدام الدين

ضد معارضيها األساسيني وهم اإلسالميون ،واإلسالميني الذين
حافظوا على عالقتهم باملجتمع ،وذهبوا به بحكم كونهم إسالميني نحو

املزيد من األسلمة.
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الهوامش:
.1

1أحمد برقاوي ،العرب والعلمانية ،مركز رام الله لدراسات حقوق االنسان ،رام
الله.2009 ،

.2

2صالح عبد اجلواد ،مقابلة.2011/10/31 ،

.3

 3فتح ،نص مسودة مشروع البرنامج السياسي املقدم للمؤمتر السادس.

.4

4أحمد عساف“ ،ندوة االحزاب السياسية واملسألة الدينية” ،مركز رام الله لدراسات
حقوق االنسان ،رام الله.2011/04/20 ،

.5

5جمال الديك ،مقابلة.2011/03/16 ،

.6

6جناة أبو بكر ،مقابلة.2011/05/11 ،

.7

7عماد موسى ،مقابلة.2011/05/21 ،

.8

 8أحمد عساف ،مصدر سابق.

.9

9جمال الديك ،مصدر سابق.

1010عاطف ابو سيف ،ندوة “فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واملسألة الدينية” ،مركز
رام الله لدراسات حقوق االنسان ،غزة.2011/06/04 ،
 1111عماد موسى ،مصدر سابق.
1212عاطف أبو سيف ،مصدر سابق.
1313جمال الديك ،مصدر سابق.
1414أحمد عساف ،مصدر سابق.
1515جمال الديك ،مصدر سابق.
1616نفس املصدر.
1717أحمد عساف ،مصدر سلبق.
1818عمر عساف ،ندوة “االحزاب السياسية واملسألة الدينية” ،مصدر سابق.

187

العلمانية السياسية والمسألة الدينية في فلسطين

1919جمال الديك ،مصدر سابق.
2020عاطف أبو سيف ،مصدر سابق.
2121جناة أبو بكر ،مصدر سابق.

 2222جمال الديك ،مصدر سابق.
2323أحمد عساف ،مصدر سابق.
2424عاطف ابو سيف ،مصدر سابق.
2525جناة أبو بكر ،عماد موسى (،مصادر سابقة).
2626عاطف ابو سيف ،مصدر سابق.
2727نفس املصدر.
2828أحمد عساف ،مصدر سابق.
2929جمال حماد ،مصدر سابق.
3030عاطف أبو سيف ،مصدر سابق.
3131عاطف ابو سيف ،نفس املصدر.
3232جناة ابو بكر ،مصدر سابق.
3333جمال حماد ،مصدر سابق.
3434فضل اخلالدي ،مقابلة.2011/10/27 ،
3535عاطف أبو سيف ،مصدر سابق.
3636عماد موسى ،مصدر سابق.
3737نفس املصدر.
3838عاطف أبو سيف ،مصدر سابق.
3939جمال حماد ،مصدر سابق.
4040عماد موسى ،مصدر سابق.
4141خالد اطميزه ،مقابلة.2011/05/09 ،
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4242األيام,2011/05/07 ،
4343جناة أبو بكر ،مصدر سابق.
4444نفس املصدر.
4545نفس املصدر
4646نفس املصدر.
4747صالح ياسني ،مقابلة2011/05/04 ،
4848رامي صخر ،مقابلة.2011/04/30 ،
4949غازي أبو شرخ ،مقابلة.2011/05/26 ،
5050اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،النظام الداخلي ،ص.3
5151نفس املصدر ،ص.4
5252نفس املصدر.
5353عماد أبو رحمه ،ندوة “فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واملسألة الدينية” ،مصدر
سابق.
5454ناهض خلف ،مقابلة.2011/06/02 ،
5555عماد أبو رحمه ،مصدر سابق.
5656نفس املصدر.
5757ناهض خلف ،مصدر سابق.
5858نفس املصدر.
5959ناهض خلف ،مصدر سابق.
6060عماد أبو رحمه ،مصدر سابق.
6161علي جرادات ،ندوة “االحزاب السياسية واملسألة الدينية” ،مصدر سابق.
6262نفس املصدر.
6363عماد أبو رحمه ،مصدر سابق.
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6464نفس املصدر.
6565عمر شحادة ،مقابلة.2011/05/07 ،
6666نفس املصدر.
“6767اليسار الفلسطيني واملوقف من حركات اإلسالم السياسي” ،احلياة اجلديدة ،عدد
 ،53ص .15
6868نفس املصدر.
6969نفس املصدر.
7070نفس املصدر ،ص .11
7171نفس املصدر.
7272نفس املصدر ،ص .10
7373نفس املصدر.
7474علي جرادات ،مصدر سابق.
7575عمر شحادة ،مصدر سابق.
7676نفس املصدر.
7777علي جرادات ،مصدر سابق.
7878عمر شحادة ،مصدر سابق.
7979ايهاب يونس ،ندوة “االحزاب السياسية واملسألة الدينية” ،مصدر سابق.
8080علي جرادات ،مصدر سابق.
8181ناهض خلف ،مصدر سابق.
8282عماد أبو رحمة ،مصدر سابق.
8383عمر شحادة ،مصدر سابق.
8484أبي عودة ،مقابلة.2011/06/02 ،
“8585اليسار الفلسطيني واملوقف من حركات اإلسالم السياسي” ،مصدر سابق ،ص
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.13
8686عماد أبو رحمة ،مصدر سابق.
8787نفس املصدر.
8888ناهض خلف ،مصدر سابق.
8989أبي عودة ،مصدر سابق.
9090فضل اخلالدي ،مصدر سابق.
9191عماد أبو رحمه ،مصدر سابق.
“9292اليسار الفلسطيني واملوقف من حركات اإلسالم السياسي” ،مصدر سابق.
9393عماد أبو رحمة ،مصدر سابق.
9494عمر شحادة ،مصدر سابق.
9595علي جرادات ،مصدر سابق.
9696عمر شحادة ،مصدر سابق.
9797صالح ياسني ،مصدر سابق.
9898نفس املصدر.
9999سامي العجرمي ،مقابلة.2011/06/08 ،
10100هشام أبو غوش ،ندوة “االحزاب السياسية واملسألة الدينية” ،رام الله ،مصدر
سابق.
10101احلياة اجلديدة.2011/05/30 ،
10102هشام أبو غوش ،مصدر سابق.
10103رميا نزال“ ،ندوة االحزاب السياسية واملسألة الدينية” ،مصدر سابق.
10104هشام أبو غوش ،مصدر سابق.
10105سامي العجرمي ،مصدر سابق.
10106رميا نزال ،مصدر سابق.
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10107ماجده املصري ،مقابلة.2011/05/16 ،
10108اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ،النظام الداخلي ،ص .2
10109صالح أبو ناصر ،ندوة “فصائل م.ت.ف ،”....مصدر سابق.
11110نفس املصدر.
11111سامي العجرمي ،مصدر سابق.
11112ماجده املصري ،مصدر سابق.
11113صالح أبو ناصر ،مصدر سابق.
11114سامي العجرمي ،مصدر سابق.
11115ماجده املصري ،مصدر سابق.
11116نفس املصدر.
11117سامي العجرمي ،مصدر سابق.
11118هشام أبو غوش ،مصدر سابق.
11119ماجده املصري ،مصدر سابق.
12120رميا نزال ،مصدر سابق.
12121نفس املصدر.
12122ماجده املصري ،مصدر سابق.
12123نفس املصدر.
12124رميا نزال ،مصدر سابق.
12125صالح أبو ناصر ،مصدر سابق.
12126ماجده املصري ،مصدر سابق.
12127صالح أبو ناصر ،مصدر سابق.
12128حزب الشعب الفلسطينني ،اليسار طريقنا نحو التحرر والدميقراطية والعدالة
االجتماعية ،البرنامج السياسي والنظام الداخلي ،ص.4
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12129طلعت الصفدي ،ندوة “فصائل م.ت.ف ،”....مصدر سابق.
13130فهمي شاهني ،مقابلة.2011/06/07 ،
13131طلعت الصفدي ،مصدر سابق.
13132غسان أبو حطب ،مقابلة.2011/06/11 ،
13133نفس املصدر.
13134طلعت الصفدي ،مصدر سابق.
13135فهمي شاهني ،مصدر سابق.
13136غسان أبو حطب ،مصدر سابق.
13137بسام الصاحلي ،مقابلة.2012/01/08 ،
13138نفس املصدر.
13139حزب الشعب ،اليسار طريقنا ،....مصدر سابق ،ص.4
14140طلعت الصفدي ،مصدر سابق.
14141حزب الشعب ،اليسار طريقنا ،....مصدر سابق ،ص.63
14142فضل اخلالدي ،مصدر سابق.
14143حزب الشعب ،اليسار طريقنا ،....مصدر سابق ،ص.22
 14144نفس املصدر ،ص.16-15
14145حيدر عوض الله ،ندوة “االحزاب السياسية واملسألة الدينية” ،مصدر سابق.
14146نفس املصدر.
14147نفس املصدر.
14148طلعت الصفدي ،مصدر سابق.
14149حيدر عوض الله ،مصدر سابق.
15150نفس املصدر.
15151فهمي شاهني ،مصدر سابق.
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15152أحمد بكر ،مقابلة.2011/06/02 ،
15153فضل اخلالدي ،مصدر سابق.
15154غسان أبو حطب ،مصدر سابق.
15155حزب الشعب ،اليسار طريقنا ،....مصدر سابق ،ص .36
15156حيدر عوض الله ،مصدر سابق.
15157حزب الشعب ،اليسار طريقنا ،....مصدر سابق ،ص .33
15158نفس املصدر ،ص .37-36
15159احمد بكر ،مصدر سابق.
16160فدا ،البيان التأسيسي ،كانون األول  ،1992مؤسسة املستقبل لالعالم والثقافة،
نيسان  ،2009ص.10
16161فدا ،البرنامج العام ،كانون الثاني  ،2000ص .7-6
16162فدا ،مؤسسة املستقبل لالعالم ،مصدر سابق ،ص.81
16163نفس املصدر ،ص.45
16164فدا ،البرنامج العام ،مصدر سابق ،ص.7
16165فدا ،مؤسسة املستقبل ،مصدر سابق ،ص.50
16166فدا ،البرنامج العام ،مصدر سابق ،ص.54
 16167فدا ،التقرير العام  ،2011ص.118
 16168نفس املصدر ،ص.13
16169محمود روقه ،ندوة “فصائل م.ت.ف ،”....مصدر سابق.
17170نفس املصدر.
17171نفس املصدر.
17172نفس املصدر.
17173فدا ،مؤسسة املستقبل ،مصدر سابق ،ص.51

194

الهوامش

17174محمود روقه ،مصدر سابق.
17175فدا ،مؤسسة املستقبل ،مصدر سابق ،ص.86
17176نفس املصدر ،ص.81
17177محمود روقه ،مصدر سابق.
17178محمود بحيص ،مقابلة.2011/05/02 ،
17179فدا ،مؤسسة املستقبل ،مصدر سابق ،ص.24
18180فدا ،البرنامج العام ،مصدر سابق ،ص.53
18181فدا ،مؤسسة املستقبل ،مصدر سابق ،ص.25
18182فدا ،التقرير العام ،مصدر سابق ،ص.14
18183نفس املصدر ،ص.19
18184نفس املصدر ،ص.13
18185نفس املصدر.
18186نفس املصدر ،ص.16
18187نفس املصدر ،ص .15
18188نفس املصدر ،ص .18
18189نفس املصدر.
19190فدا ،مؤسسة املستقبل ،مصدر سابق ،ص.51
19191نفس املصدر ،ص.52
19192نفس املصدر ،ص.51
19193فدا ،البرنامج العام ،مصدر سابق ،ص.33
19194فدا ،تقرير اللجنة املركزية ،مصدر سابق ،ص.51
19195نفس املصدر ،ص .74
19196نفس املصدر ،ص.91
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19197محمود بحيص ،مصدر سابق.
19198املستقبل ،مصدر سابق ،ص.59
19199نفس املصدر ،ص .52
20200فدا ،تقرير ل.م ،مصدر سابق ،ص .56
20201نفس املصدر ،ص.124
20202نفس املصدر ،ص.57
20203نفس املصدر ،ص .66
20204فدا ،البرنامج العام ،مصدر سابق ،ص.30
20205محمود روقه ،مصدر سابق.
20206فدا ،البرنامج العام ،مصدر سابق ،ص.30
20207نفس املصدر ،ص.73
20208محمود بحيص ،مصدر سابق.
20209جبهة النضال الشعبي ،البيان اخلتامي للجنة املركزية.2010/11/27-25 ،
21210كتلة نضال املعلمني...البرنامج النقابي والالئحة الداخلية ،ايلول .2004
21211محمود الزق ،ندوة “فصائل م.ت.ف ،”....مصدر سابق.
21212عوني أبو غوش ،مقابلة.2011/12/28 ،
21213أحمد مجدالني ،مقابلة.2011/03/23 ،
21214نفس املصدر.
21215سليم النفار ،مقابلة.2011/06/15 ،
21216عوني أبو غوش ،مصدر سابق.
21217سليم النفار ،مصدر سابق.
21218عوني أبو غوش ،مصدر سابق.
21219نفس املصدر.
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22220نفس املصدر.
22221جبهة النضال الشعبي ،النظام الداخلي  ،2005ص.4
22222سليم النفار ،مصدر سابق.
22223عوني أبو غوش ،مصدر سابق.
22224نفس املصدر.
22225جبهة النضال الشعبي ،بيان اللجنة املركزية ،مصدر سابق.
22226عوني أبو غوش ،مصدر سابق.
22227نفس املصدر.
22228أحمد مجدالني ،مصدر سابق.
22229عوني أبو غوش ،مصدر سابق.
23230كتلة نضال العمال ،البرنامج الداخلي ،حزيران .1999
23231أحمد مجدالني ،مصدر سابق.
23232عوني أبو غوش ،مصدر سابق.
23233نفس املصدر.
23234كتلة نضال الطلبة ،مصدر سابق ،ص.5
23235نفس املصدر.
23236أحمد مجدالني ،مصدر سابق.
23237ابراهيم الزعانني ،ندوة “فصائل م.ت.ف  ،”....مصدر سابق.
23238ركاد سالم ،مقابلة.2011/05/24 ،
23239نفس املصدر.
24240نفس املصدر.
24241ابراهيم الزعانني ،مصدر سابق.
24242ركاد سالم ،مصدر سابق.
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24243نفس املصدر.
24244نفس املصدر.
24245ابراهيم الزعانني ،مصدر سابق.
24246ركاد سالم ،مصدر سابق.
24247نفس املصدر.
24248ابراهيم الزعانني ،مصدر سابق.
24249نفس املصدر.
25250ركاد سالم ،مصدر سابق.
25251نفس املصدر.
25252نفس املصدر.

25253نفس املصدر.
25254جميل شحادة ،مقابلة.2011/12/06 ،
25255نفس املصدر.
25256جبهة التحرير العربية الفلسطينية ،النظام األساسي ،ص.8-7
25257صالح أبو ركبة ،ندوة “االحزاب السياسية  ،”....مصدر سابق.
25258جبهة التحرير العربية الفلسطينية ،النظام األساسي ،ص.11
25259جميل شحادة ،مصدر سابق.
26260صالح أبو ركبة ،مصدر سابق.
26261جبهة التحرير العربية الفلسطينية ،النظام األساسي ،ص.21
26262نفس املصدر ،ص .59
26263نفس املصدر ،ص.8
26264جميل شحادة ،مصدر سابق.
26265جبهة التحرير العربية الفلسطينية ،النظام األساسي ،ص.8
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26266صالح أبو ركبة ،مصدر سابق.
26267جبهة التحرير العربية الفلسطينية ،النظام األساسي ،ص.79
26268جميل شحادة ،مصدر سابق.
26269جبهة التحرير العربية الفلسطينية ،البرنامج السياسي ،ص .56
27270نفس املصدر ،ص .43
27271نفس املصدر ،ص .43-42
27272نفس املصدر ،ص .68
27273نفس املصدر ،ص .67
27274نفس املصدر ص .68
27275جميل شحادة ،مصدر سابق.
27276غازي أبو الهيجا ،مقابلة.2011/12/26 ،
27277واصل ابو يوسف ،مقابلة.2011/05/21 ،
27278غازي أبو الهيجا ،مصدر سابق.
27279نفس املصدر.
28280واصل ابو يوسف ،مصدر سابق.
28281غازي أبو الهيجا ،مصدر سابق.
28282نفس املصدر.
28283واصل ابو يوسف ،مصدر سابق.
28284نفس املصدر.
28285غازي ابو الهيجا ،مصدر سابق.
28286واصل ابو يوسف ،مصدر سابق.
28287غازي أبو الهيجا ،مصدر سابق.

199

