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 ة:توطئ

 
حركة فتح ، وهً رسالة ماجستٌر فً  ،نمدم لكوادر حركة فتح رؤٌة صهٌونٌة فً الحركة

تارٌخ الشرق األوسط من جامعة حٌفا ونشرت فً مجلة المجتمع الشرلً اإلسرائٌلً، والرسالة 
تحت عنوان: بٌن " أرض البٌارات" إلى "أرض الولف اإلسالم،انتفاضة األلصى والعناصر 

عضو )الخالصة( من ، وترجمة "عٌدو زلموفٌتش"ركة فتح"،  للباحث االسرائٌلً اإلسالمٌة فً ح
 1لجنة التعبئة الفكرٌة بالحركة الباحث باالسرائٌلٌات االخ علٌان الهندي.

ورغم أن البحث ٌعالج من وجهة نظر الكاتب مرحلة االنتفاضة الكبرى الثانٌة انتفاضة األلصى 
 .ملأدعً التوبمنظورة اال ان طرٌمة النظر تست

 :االسرائٌلً البحث كما نراه بكلمات الكاتبخالصة  والٌكم ملخص  
 0222ود الفمري للموة السٌاسٌة واالجتماعٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة عام مكانت حركة  فتح هً الع-

وهً التً سمت االنتفاضة الحالٌة انتفاضة األلصى. ومنهنا جاء اسم الذراع العسكري المستحدث 
  تح وهً كتائب شهداء األلصىلحركة ف

اعتبر األسالم كأداة مفٌدة فً بناء  مجموعة من الرموز والصور التً ٌؤدي جمعها مع النضال  -
   الوطنً سٌنتج توحد بٌن الحاضر والمستمبل  وطرٌك إلى مستمبل طبٌعً

لواها  اعتمدت بعض الجهات على الهوٌة العشائرٌة فً حركة فتح من أجل توسٌع وتأسٌس مراكز-
داخل الحركة. ووجدت هذه العشائر أن اإلسالم هو الحل  متجاوزه بذلن النهج الوطنً  داخل حركة 

 .فتح نفسها
ٌشار الستخدام مصطلح األمة العربٌة اإلسالمٌة. وهو األمر الذي ٌشٌر إلى الطابع الفكري السائد -

 .تعزز فً االنتفاضة األولىفً حركة فتح التً ٌعود مصدرها إلى تحدي اإلسالم السٌاسً الذي 
تشٌر انتفاضة األلصى التً افرزت لٌادة شابة فً حركة فتح بفصل العودة إلى الكفاح المسلح ضد -

"إسرائٌل". لكن الحرب وتدمٌر المؤسسات أدى إلى صعود مراكز لوى تعتمد النهج الوطنً 
 بصورة ألل عن حركة فتح، وتبنت إلى جانب ذلن بعض الرموز الدٌنٌة

ً فتح ٌعد عنصر الوطنٌة لٌس هو العنصر الوحٌد فً تركٌبتها، فهنان أٌضاً اإلسالم.وفً الممابل ف-
هنان حماس التً تعتبر الهوٌة اإلسالمٌة فمط هً هوٌة فلسطٌن وأن الفكر الوطنً هو فكر فرعً 

 .فمط
والعاللة السٌاسٌة  فتح ال تمدم اإلسالم على أنه أسلوب الحٌاة، بل هو إٌمان ٌخدم المصلحة الوطنٌة.-

التً تعرض الدٌن تحولها إلى عنصر اجتماعً هدفه توحٌد صفوف المماتلٌن . لمد استخدم الدٌن 
 والوطنٌة فً حركة فتح  من أجل تعزٌز النضال من أجل التحرر من ظلم الغرباء.

 
 

 لجنة التعبئة الفكرية في خركة فتح
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)خالصت( سسبلت هبجستيش في تبسيخ الششق األوسط هن جبهعت حيفب ونششث في هجلت الوجتوع الششقي هي   
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إلسالم في الحػار داخل الحخكة الػششية يالحظ في الدشػات األخيخة إزدياد مخكدية ا
الفمدصيشية " فتح". والدؤال ىػ كيف يحتل الجيغ مكانًا محتخمًا في الحػار داخل حخكة تعتبخ 
نفديا حخكة وششية. وفي الحقيقة فإن اإلسالم والػششية سارا جشبًا إلى جشب  شػال تاريخ الرخاع 

ا اختفاء متدايج بيغ الخمػز الػششية والخمػز الػششي الفمدصيشي. لكغ السديخة التي بجت وكأني
 الجيشية في قصاعات مختمفة في حخكة فتح تتصمب إعاددة الشطخ فييا وتحميميا برػرة محجثة . 

مسغ  6.72تبيغ مشو أن  6000ووقف استصالع  أجخي في صفػف حخكة فتح في سبتسبخ      
ًا ميسًا في الحياة الدياسية شسميع اإلستصالع يعتقجون أن عمى اإلسالم  أن يمعب دور 

% عغ رأييع  بأىتساميع بفخض الذخيعة كقانػن لجولة الفمدصيشية 60الفمدصيشية. واعخب 
 السدتقبمية. 

يًا لحخكة فتح. جوالتعديد الجيشي في السجتسع الفمدصيشي  مشح انجالع السػاجية الحالية تعتبخ تح   
حخكة أنو مشدعج مغ حقيقة أن تأسذ الحخكة وفي ىحا اإلشار صخح عباس زكي مغ كبار قادة ال

الػششية يقابمو ارتفاع في شعبية اإلسالم في أوساط الذبيبة الحي تدتغمو حساس لرالحيا . 
وعمى ىحه الخمفية صخح في  سشػات التدعيشات أنو يجب بحل جيػد لجمج حساس في إشار  

 م.ت.ف.
ة واالجتساعية في الدمصة الفمدصيشية عام ػد الفقخي لمقػة الدياسيسوكانت حخكة  فتح ىي الع    

وىي التي سست االنتفاضة الحالية انتفاضة األقرى. ومشيشا جاء اسع الحراع العدكخي  6000
السدتحجث لحخكة فتح وىي كتائب شيجاء األقرى . وفي أحج البيانات األولى وصفت  الكتائب 

مغ أجل االستقالل والقيع الػششية  نفديا بأنيا جدع شعبي ومبادر  وقائج يحارب في نفذ الػقت
والجيشية )السكخسة بالجفاع عغ السدجج األقرى(. لكغ الحػار اإلسالمي في صفػف فتح لع يعبخ 
عشو في الشصاق التخبػي والتعميسي فقط، بل تع ذلظ بذكل عسمي مغ خالل القيام بالعسميات 

 االنتحارية)االستذيادية(.
مي بجت وأنيا شبيعية ومصمػبة فالسشافدة مع حساس أوصمت اختيار فتح  بالبشاء اإلسال     

الحخكة إلى استشتاج أن عمييا تبشي نيج مقابل مغ أجل تحقيق مصالبيا. واعتبخ األسالم كأداة 
مفيجة في بشاء  مجسػعة مغ الخمػز والرػر التي يؤدي جسعيا مع الشزال  الػششي سيشتج 

تقبل شبيعي . ويجب عجم إخخاج مدألة أن الكفاح تػحج بيغ الحاضخ والسدتقبل  وشخيق إلى مد
في ىحا ستكػن سببًا إضافيًا   "إسخائيل"والفمدصيشييغ وأفزمية  "إسخائيل"السدمح  والستػاصل بيغ 

التكشػلػجيا. وعمى اية حال، فإن التقانة=ألسمحة حخكة فتح، ألن اإليسان يعتبخ قػة ضج العمع و 
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أنو جدء مغ شابعيا الػششي وىي تعتبخ الجيغ رمدًا  حخكة فتح  اليػم تعخض اإلسالم عمى 
مقجسًا في عسميا الػششي واالجتساعي  وتعبخ عغ ذلظ بالخبط بيغ أسمػب الحياة التقميجي  وبيغ 
اليجف الدياسي األعمى وىػ التحخيخ وتحقيق االستقالل . وربسا لع يكغ صجفة أن اختارت فتح 

يقاتمػىع وهللا يقاتميع  -ئب شيجاء األقرى. وعشػنت بياناتواآلية القخأنية عشجما سست كتائبيا بكتا
وىي اآلية التي تكثخ حساس مغ استخجاميا في بياناتيا مشح  2بايجيكع ويحليع ويشرخكع عمييع.

 فتخة  االنتفاضة األولى. 
ذات الصابع العذائخي التي ستدتخجم كشسػذج  3كحلظ تػجج في حخكة فتح بعس الفرائل      

قائسة . وىحه الفرائل تعخض ضاىخة اجتساعية أخخى تعدزت مشح انجالع االنتفاضة ، في ىحه ال
 وقج عدزت وجػدىا العذائخي في اإلشار األوسع وىػ اليػية  الػششية كأجدام عذائخية.

 

واعتسجت ىحه الجيات عمى اليػية العذائخية في حخكة فتح مغ أجل تػسيع وتأسيذ  مخاكد      
ووججت ىحه العذائخ أن  اإلسالم ىػ الحل متجاوزه بحلظ الشيج الػششي   قػاىا داخل الحخكة.

داخل حخكة فتح نفديا. وباإلضافة إلى ذلظ ،فإن مديخة تأسيذ حخكة فتح وقيادتيا القجيسة )وىع  
 اآلن حدب الدمصة( رافقو صػرة حخكة فاسجة ومػضفيغ يبحثػن عغ الدمصة. 

سحدػبيغ عمى الحخكة ممػا ىحه القيادة وردوا عمى ذلظ  لكغ الجيات الجيشية والشذصاء ال      
بإقامة تشطيسات محمية ) بعزيا عمى الػرق( ىجفيا خمق صػرة نطيفة وشاىخة وتكخس نفديا  

 لمشزال الػششي، وىي استخجمت اإلسالم  كحمقة وصل بيغ حخكة فتح والجسيػر . 
االنتفاضة األولى وكانت رأس التي عسمت في   صقور فتحوىحا التغييخ يسكغ تمسدو في    

وقادت حخب شػارع مع نذصاء  "إسخائيل"ع غدة خالل نزاليا ضج االديع لحخكة فتح في قص
حخكة حساس. الرقػر الحي عخضػا أنفديع عمى أنيع الجية الػششية التي تشافذ التيار 

يحافطػا عمى  اإلسالمي  الستصخف،  يتسيدون اليػم بأنيع  ىع الحيغ أقدسػا باهلل العطيع  أن 
عمى أرض الػقف اإلسالمي العطيع في فمدصيغ  وأنيع األكثخ  إخالصًا لمػثيقة  العسخية كسا أن 

هللا سبحانو وتعالى اختارىع ليحه السيسة . ونحغ السؤمػريغ  فقط في ىحا العالع مغ أجل  
 الصاىخة.  التحخيخ . وتذيخ الجراسة الجقيقة لبيانات الرقػر أنيع  يدتخجمػن مرصمح األرض

 

                                                 
2
ُ بِأَْيِذيُكْن َويُْخِزِهْن َويَنُصْشُكْن َعلَْيِهْن َويَْشِف ُصذُوَس قَْىٍم قبتلى التىبت:  الوقصىد اآليت الكشيوت في سىسة  ْبُهُن َّللاه ُهْن يُعَزِّ

ْؤِهِنيَن )   7 (44هُّ

لجنت التعبئت الفكشيت7-6004-6000الوقصىد هنب الجوبعبث الوسلحت في الحشكت أثنبء االنتفبضت للعبم    
3
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كسا تذيخ البيانات إلى استخجاميع مرصمح األمة العخبية اإلسالمية. وىػ األمخ الحي يذيخ      
إلى الصابع الفكخي الدائج في حخكة فتح التي يعػد مرجرىا إلى تحجي اإلسالم الدياسي الحي 

يا وترخيحاتيا  تعدز في االنتفاضة األولى. كحلظ  تدتخجم حخكة فتح اآليات القخأنية في بيشات
 وفق الحجث الحي يخيجون الحجيث فيو وذلظ بيجف إيجاد حمقة وصل  بيغ الساضي والحاضخ. 

السعمػمات الستػفخة عغ الرقػر تذيخ إلى السكان السيع لإلسالم في راوية ىحا الفريل التابع     
السقاتميغ الحاىبيغ لحخكة فتح. وكانت"  شيادة ال إلو إال هللا " والتكبيخ " هللا اكبخ" ىي حث 

 . لمسعخكة ، وكانت ىحه الذعارات مخفقة وبذكل دائع  مع عمسيع
وىػ أيزًا رمد وششي، ومشو يتجيػن  –أما رمد ىحا الفريل فكان مكػن مغ مدجج عسخ       

 شبي دمحم إلى الدساء(. منحػ األعمى  بسا يذبو رحمة اإلسخاء والسعخاج) وىي الخحمة الميمية  ل
أما خارشة  فمدصيغ فيي مدبػغة باألخزخ. وعمى ىحا السجسػع مغ الخمػز مكتػب        

نز قخأني صيغتو" عشجما يأتي الخالص مغ هللا يأتي الشرخ. وتطيخ كمسة الشرخ قي مكانيغ 
مختمفيغ بسفاىيع مختمفة وىسا الخالص والشرخ، ومع اسع الدػرة التي تطيخ ارتبصت بالسعشى 

وبيغ الشز القخأني وبيغ خارشة فمدصيغ بصل رأس  4" وىي الشرخ.الكالسيكي لكمسة " فتح
الرقخ ) الحي يتسيد  ىحا الفريل والسجعػم مغ قبل مغ يجيغ فقبزان عمى الكالشيشكػف وفق 
عقيج الكفاح السدمح. والخميفة التي تعتسج عمييا العشاصخ السحكػرة ىي الكػفية السخقصة باأللػان 

 د الذعبي  لحخكة فتح . البيزاء والدػداء وىػ الخم
وىي جدع عدكخي  تابع لحخكة فتح والحي تتسخكد قػتو  كتائب الشهيد أحمد أبو الريشأما      

في خان يػنذ، فيع يسشحشػن اإلسالم، دورًا مخكديًا في وجية نطيخىع الدياسية. فالكتائب 
أمام  الجسيع أن بيشيا  السعخوفة بعالقاتيا االجتساعية  والعدكخية الػثيقة مع حخكة حساس تعمق

وبيغ كتائب عد الجيغ القدام عالقات قػية مؤسدة عمى السعتقجات الجيشية وعمى نذاشيع 
 (االنتخنتالذابكة )=السذتخك  في خشادق الحخب ضج عجو الػشغ  والجيغ. وفي مػقعيع عمى 

بخابط تاريخي  يرفػن أنفديع   بأنيع " أنرار اإلسالم" وىػ التعبيخ  الحي يخبصيع مع االسالم
عمى انيع اتباع الشبي دمحم في السجيشة وتفدح بسجال مؤقت وخيالي يعيجىع إلى اإلسالم 

 الكالسيكي مغ خالل القدسية. 
فيع يعمسػن مغ أجل تحخيخ الػشغ  وىجفيع  ،أفكارىا بالعمغ  وتشذخ كتائب  أبػ الخير     

اليع وفق  اآلتي: نحغ نؤمغ أن هللا األعمى ىػ هللا ورفع العمع اإلسالمي. ويزعػن ججول أعس

                                                 

77اآليت )إرا جبء نصش هللا والفتح( حشعبس صقىس الفتعلى  
4
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ىػ ربشا واإلسالم ديششا  والخسػل قجوتشا  وشخيقشا ىي الجياد مغ أجل إرضاء هللا. وىحا الشز 
االنتخنت التابع ليع ، وفيو أيزًا الشز األصمي لسيثاق حخكة فتح عشج الذابكة=مػجػد في مػقع 

ما الرفحة األولى مغ السػقع  ففييا جخي. أيالتأسيذ. وفي بياناتيع يتحجثػن بالتاريخ ال
اإلحداس  بالسذاعخ الجيشية مغ خالل وضع صػرة  السدجج األقرى في إشار أخزخ .       

ومثميع مثل  صقػر فتح  فيشاك خارشة فمدصيغ كاممة بالمػن األخزخ وىي تصل عمى      
ة اليجيغ وىػ تعديد لفكخة أرض فمدصيغ كػقف إسالمي . أيزًا ىشاك صػر  -مدجج عسخ

القابزتيغ عمى لكالشيشكػف التي تذيخ إلى تحقيق  الحمع اإلسالمي وأن تحخيخ األرض  اليتع 
 إال بالجياد، وىػ الريغة الفتحاوية الججيجة  لمكفاح السدمح ضج االحتالل. 

السعخوفة بتػجياتيا اإلسالمية، فيع يصالبػن باستسخار   بكتائب النصر المبينوفيسا يتعمق      
فاح بالكمسة والبشجقية وبزخورة حداب الحات والسحافطة  عمى القيع  االجتساعية الي ضعفت. الك

واستخجام األسساء الخمػز العائجة لمجحور اإلسالمية لحخكة فتح ىي نسػذج عسل خالل االنتفاضة 
األولى . وكانت ىحه الذعارات التي ىي نتيجة  لمرخاع الدياسي بيغ فتح وحساس، مسا أدى إلى 
فتح فتح وجو ديشي حيث استخجمت نفذ مرصمحات فتح مثل هللا ربشا واإلسالم ديششا والقخأن 

نابمذ  –وىكحا اعتقجنا دائسًا ) فتح  -كتابشا والكعبة قبمتشا ودمحم نبيشا وفتح تشطيسشا، وال هللا إال هللا
 وفتح في كل مكان حتى في القخأن(.

التي أسدت في اعقاب  تائب شهداء األقصىفصيل تابع لكوىي  كتائب المجاهدينأما     
استذياد  جياد عساريغ، وىػ مغ مؤسدي الكتائب  في القصاع فيي نسػذج ميع آخخ لحالة 
الخبط بيغ نذصاء حخكة فتح وبيغ اإلسالم. ويقػل أبػ الذيخ مغ مؤسدي  ىحا الفريل أن األسع 

إلسالمي في أوساط حخكة فتح، تع اختياره بعج اجتساع لسجمذ الذػرى الحيغ يحسمػن  الفكخ ا
وىي حخكة ذا شابع" اجتيادي متشػع".وال تػجج  لشا حخكة أخخى رغع عالقتشا الجيجة مع الفرائل 

 .الفمدصيشية
طالئع "  جتسثيل مخمز لعجم وجػد فػارق بيغ الخمػز الػششية والجيشية يسكغ إيجاده عش    

ج في وسصو خارشة  فمدصيغ بالمػن الحي تػج الذعار حيث. كتائب العودة–الجيش الشعبي 
األخزخ الحي يأتي بخمفية صػرة السدجج األقرى والبشجقيات السشجمجتان  سػيا أيزا ىشا مقجمة 
أرض فمدصيغ عمى أنيا أرض وقف إسالمي ، ومصخز عمى العمع اآلية القخأنية وقاتمػا الحيغ 



 7 

يخ بالده بخعاية مغ هللا وبتشفيح ويكخر ىحا التشطيع نفدو مغ أجل تحخ  5يقاتمػنكع في كل مكان".
 جسيع أوامخه.

وصػرة نذيط ىحا  الفريل، الحي يقف عمى مشرة إعالمية تعبخ عغ اختفاء التسايد بيغ       
الخمػز، فػراء ىحا الشاشط عمع فمدصيغ وعميو الذيادتيغ، وىػ الحي استخجمتو حساس في 

ا فتح تدتخجم ىحه الخصػة الخمدية وإلى االنتفاضة األولى كغصاء وششي ليا كحخكة إسالمية وىش
جانب الذيادة ىشا رمد كتائب شيجاء األقرى وعمع كتائب الجير الذعبي الحي يغصي 

 شاولة.أما الشاشط فقج فزل أن يترػر وىػ يقخأ القخأن وىػ في السعخكة. 
جانبو سالمية مثل السدجج األقرى  وإلى الإال أن ىشاك بخوز لمخمػز ا ،ورغع السشافدة،    

خارشة فمدصيغ السمػنة باألخزخ.  والجمج بيغ الخمػز الػششية واإلسالمية يخافقو آيات قخأنية  
 تذيخ إلى الجمج بيغ الجيغ وبيغ الػششية. 

 "إسخائيل"ومغ السيع اإلشارة  في ىحا السجال إلى  يػنذ كخيع أحج كبار معتقمي فتح في     
ن عجم الػضػح األيجيػلػجي في صفػف  الحخكة عسًا الحي أوضح أ 62الحي قزى في الدجغ 

قج أدى إلى  خخوج عذخات الشذصاء عغ الحخكة وتذكيل فرائل نثبت الكفاح السدمح السدسى 
 سدات  حخكة فتح. ؤ اليػم الجياد, وأن ذلظ تع فقط في الدجغ ضسغ م

الكفاح  األقرى التي افخزت قيادة شابة في حخكة فتح بفرل العػدة إلى اضةوتذيخ انتف    
. لكغ الحخب وتجميخ السؤسدات أدى إلى صعػد مخاكد قػى تعتسج الشيج "إسخائيل"السدمح ضج 

الػششي برػرة أقل عغ حخكة فتح، وتبشت إلى جانب ذلظ بعس الخمػز الجيشية. وىحه 
السجسػعات احتاجت إلى مبخرات لػجػدىا وإيجاد مكان ليا داخل حخكة فتح وفي الخأي العام، 

الل تغميف حخكة فتح بغصاء  وششي وإسالمي. وىحه التصػرات االجتساعية والجيشية وذلظ مغ خ
الئست الػاقع الدياسي السحمي نتيجة أن ىحه القيادات تقيع عالقات وثيقة مع الجساىيخ ومع 

 السشطسات اإلسالمية السعارضة التي ال تشتسي إلى م.ت.ف. 
ساعية تذبو تمظ التي جخت ألعزاء حخكة وعميو فإن نذصاء حخكة فتح مخوا بعسمية اجت    

 حساس، واصبحت لغة الحػار اإلسالمي ىي السديصخة في صفػفيع.
ومع ذلظ، عميشا أن ال نشدى أن الحجيث يجور عغ حخكتيغ تسمكان ججوال أعسال مختمفيغ،      

خ ففتح اإلسالم ىي جدء مغ لحخكة الػششية  الفمدصيشية ، لكغ عشرخ الػششية ليذ ىػ العشر

                                                 
5
 هي اآليت الكشيوت: )وقبتلىهن حيث ثقفتوىهن(7  
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الػحيج في تخكيبتيا، فيشاك أيزًا اإلسالم.وفي السقابل ىشاك حساس التي تعتبخ اليػية اإلسالمية 
 فقط ىي ىػية فمدصيغ وأن الفكخ الػششي ىػ فكخ فخعي فقط.

إن تبشي الفكخ اإلسالمي عمى الصخيقة الفتحاوية ىجفو استقصاب الجساىيخ والجيل القادم مغ أجل 
حخكة فتح.وىحا الكفاح الحي سسي في الساضي الشزال السدمح" الكفاح السدمح  مغ خالل 
 أصبح اليػم يدسى " الجياد".

وفتح ال تقجم اإلسالم عمى أنو أسمػب الحياة، بل ىػ إيسان يخجم السرمحة الػششية. والعالقة    
الدياسية التي تعخض الجيغ تحػليا إلى عشرخ اجتساعي ىجفو تػحيج صفػف السقاتميغ . لقج 

 جم الجيغ والػششية في حخكة فتح  مغ أجل تعديد الشزال مغ أجل التحخر مغ ضمع الغخباء.استخ
 وتدػيق األرث اإلسالمي في إشار اإلترال بالجساىيخ كسا يذاىج ذلظ في البيانات و     

 البػستخات والرػر ىجفيا بشاء وششية تتزسغ عشاسخ إسالمية وليذ تجاىل اإلسالم.السمرقات=
سالم الحي تتصمع إليو فرائل في فتح مغ أجل تذجيع " ثقافة االستيالك" لمسداعجة وىحا ىػ اإل

 في الشزال الػششي. 
 
 
 

 
 


