
 ثقافة املقاومة 

 وحركات املقاومة الفلسطينية

لفلسطين البريطاني  االستعمار  بدايات  منذ  الفلسطينية  املقاومة  حركات  العاملية   ظهرت  الحرب  أعقاب  في 

تبلور  األولى مع  وحدتها  املقاومة  وتيرة  وتزايدت  الفلسطيني ،  األرض  في  الصهيونية  السلطات    ةاملطامع  وتواطؤ 

من  في فلسطين  العرب عامة مدى ما يشكله الوجود الصهيوني  . ولقد أدرك  البريطانية مع الحركة الصهيونية

وتجعل    متعيق حركتهسياسية واقتصادية  من مشاكل    لعربلذلك الوجود  وما يسببه    ،العربية  األمةأخطار على  

أن الحركة الصهيونية  منذ البداية  من الواضح  إذ كان    حررية والتنموية.الت  متحقيق أهدافه   ممن الصعب عليه

لعرب فلسطين    التاريخيةالحقوق  عليها، وبالتالي مصادرة  إقامة دولة عبرية  ، و تسعى لتفريغ فلسطين من أهلها

إلى الجئين بال وطن وبال هوية وبال كيان سياس ي خاص بهم.   ت حركات املقاومة  جاءفي مقابل ذلك،  وتحويلهم 

الدفاع عن   بهدف  البريطاني  فلسطينأرض  الفلسطينية  االستعمار  من  الصهيوني،  وتحريرها  العدوان    ، وصد 

 .يفلسطينال  شعبال  والحيلولة دون قيام دولة يهودية على أنقاض

عام  في    الجيوش العربية واملنظمات الصهيونية اإلرهابية  وبعد صراع مسلح لم يدم طويال بين ممثلين عن

  ، وهو االستيطاني  استطاعت الحركة الصهيونية تحقيق الجزء األول واألهم من مشروعها االستعماري   1948

على   إسرائيل  أرض  78إقامة دولة  من  في  .  فلسطين%  تسبب  الذي  من    800,000  نحوتهجير  األمر  فلسطيني 

إلى الجئين يعيشون بال عمل في مخيمات  قراهم ومدنهم وت  منظمة األمم املتحدة. نتيجة  بائسة ترعاها  حويلهم 

ب والتزامه  املقاومة  على  الفلسطيني  الشعب  إصرار  زاد  علىالذلك  الصهيوني  لقضاء  دولة  ،  الكيان  وإقامة 

 . فلسطينية على أنقاضه

التطلعات الشعبية  و   مناسبا في حينه ومنسجما مع التطورات الدولية  1948  كان الرد العربي على هزيمة

الثالث  السائدة العالم  دول  والتخلفو   ،في  االستعمار  تعاني  كانت  والنهضة  ،التي  بالحرية  قامت  وتطالب  إذ   .

القيادات   عربيةالعسكرية  بعض  دول  عدة  خاصة  في  والعراق،،  وسوريا  عسكرية    مصر    أطاحتبانقالبات 

الرغم من  على  وأسست على أنقاضها أنظمة حكم ثورية بديلة. إال أنه    حينئذ،  قائمةت  الحكم التي كان  بأنظمة

  إال أن واقتصادية تقدمية،  اجتماعية    وتبني أهداف  براقة،  قوميةشعارات  قيام أنظمة الحكم الجديدة برفع  



األنظمة  إ تلك  لنجازات  مخيبة  و ل جاءت  عام  مال  وفي  إسرا  1967التوقعات.  البالد ئيل  قامت  على  باالعتداء 

إضافة   فلسطين،  من  تبقى  قد  كان  ما  واحتالل  و   إلىالعربية  السورية  الجوالن  وهضبة  املصرية  أجزاء  سيناء 

  صغيرة من األردن.

العربي   الرد  هزيمة  كان  يغاية،  للسيئا    1967على  جعله  العصر  فشلما  حقائق  استيعاب  وإدراك  ،  في 

ترتب عليه من  القبول بما    عدماالحتالل و   برفض  الدول العربيةالرغم من قيام  ى  علإذ  متطلبات التعايش معه.  

الداخليإ،  نتائج ترتيب األوضاع  اتخاذ اإلجراءات الضرورية إلعادة  في  أنها فشلت  اتجاه تحرير اإلنسان ال  في  ة 

والكبت الظلم  من  العدة  العربي  وإعداد  وثقافيا،  واقتصاديا    اجتماعيا  وإعالميا  من  وعسكريا  األرض  لتحرير 

ادعت   لقد  الصهيوني.  تحريرالحكم    أنظمةاالحتالل  متطلبات  أن  عموما  الوحدة    الوطن  العربية  تحتم 

 د كل الجهود للمعركة القادمة مع العدو.شوح  ،الح، وكبت املعارضة السياسية، وتأجيل عمليات اإلص الوطنية

رفع الشعارات الرنانة واتخاذ اإلجراءات القاسية وظهور حركات املقاومة، إال أن األوضاع العربية   لكن مع

حالها   على  واالنحطاطاستمرت  التدهور  االحتالل  فيما،  من  الفجوة    استمر  اتساع  وزاد  العربية،  لألراض ي 

تفصلهم عن إسرائيل.  لقد نس ي الحكام العرب املعنيون أو تناسوا أن  العلمية والتكنولوجية والعسكرية التي  

يتم  ت أن  يمكن  الوطن ال  وأن من  حرير  املواطن،  تحرير  ليس  دون  أو  باستطاعه  إنسان  يشعر  ة  أن  واجبه  من 

أنه ليس بإمكان    الحكام العرب  . كما أخفقاباالنتماء لوطن يعيش فيه ذليال ومضطهد إنسان في وعي حقيقة 

طالبته بوضع نفسه في خدمة قيادات  التضحية من أجل أرض ال يشعر فيها باألمن واالطمئنان، وأنه ال يمكن م 

 تتصف بالجهل، وتقوم في الوقت ذاته باضطهاده واالعتداء على حقوقه واالستخفاف بعقله وكرامته. 

أن و خاصة ، سوى االستكانة  خيار آخر  وحيث أنه لم يكن لدى الشعوب العربية املسلوبة اإلرادة والحرية

كانت والجهل  تعاني    أغلبيتها  الفقر  األن  ، واالحباطمن  عالعربية  ظمة  فإن  أرادتلى  حصلت  الشعوب،   ما    من 

وهذا    االقتصادي.و   الثقافي  املزيد من الظلم االجتماعي والكبت السياس ي والتخلفعلى  شعوب  حصلت ال  فيما

إلى القبول باألمر الواقع إلى اتجاه الغالبية الشعبية  في انتظار منقذ  ة من اليأس  والدخول في حال  ،أدى بدوره 

منقذا    .السماء  منأتي  ي ترسل  لم  السماء  معزياوال  لكن  نفسها    حتى  مساعدة  عن  كامال  عجزا  أظهرت  ألمة 

  لم   قمعيةحكم  ونظم    وفي ضوء ما كان سائدا حينئذ من فلسفات اجتماعية  .وتحديات زمنها  ومواجهة أعدائها



جعل  أهم أدوات التغيير في التاريخ العربي،  اإلسالم  . لكن كون  تغير حقيقي بطرق سلميةوث  حد مكان  يكن باإل 

الدينية  القيادات    قيام   دون   الشعار  هذاقد تم رفع  . ولقوة جذب بالنسبة للجماهير  "اإلسالم هو الحل"  شعار

يستوعب حقائق العصر ويتجاوب مع تطلعات  اقتصادي  اجتماعي أو  سياس ي أو  عمل  طرح برنامج  ب  التي رفعته

  استخدام العنفهت إلى  اتجتحت لواء "اإلسالم هو الحل" ظهرت قلة متطرفة  . و امللحة  الجماهير واحتياجاتها

 الرأي.   خالفهمكل من  وتكفير   ،الجماهيرأسلوبا للتغيير، وأداة ملقاومة إسرائيل، وسالحا لكبت    املسلح

واالتجاه إلى    ،فرض عليهم السكوت  هو الحل"   اإلسالم شعار "شديد أمام  حرج  ب  العرب  حكام إن شعور  

. لكن التطرف اإليديولوجي كان دوما، وعبر  همومحاولة استيعاب املتطرفين من  والدينية، التقليديةوى مداراة الق

كانت نتيجته    في حدوث تصادم بين الطرفين  األمرهذا    تسبب. ولقد  غير معني بالحلول الوسطالعصور،    كافة

هذا جعل الحكام يفقدون السيطرة على األمور  . و معظم الحاالتفي    انتصار التطرف على الوسطية واالعتدال

لم  في سجالت تاريخ منسية    عويصةويقعون في فخ املزايدة مع قيادات تقليدية ودينية تبحث عن حلول ملشاكل  

 مت لواقع الحياة بصلة. ت  محتوياتها  عدت

وجدوا أن من واجبهم    ،عدادها للتحريراستالعربية وعدم    األنظمةعدم جدية    فلسطين  ألبناءوحين ثبت  

واستعادة حقوقهم املغتصبة. وهكذا جاء ميالد حركات    حمل السالح دفاعا عن وطنهم، ومن أجل تحرير أرضهم

املختلفة   الفلسطينية  بالتحرير  السالح  وقيامها  عربية  ضد  حمل  جهات  وجه  في  وأحيانا  الصهيوني،  العدو 

املقاومةحاولت   في  املشروع  حقها  ممارسة  من  أن  .  منعها  في  شك  هناك  العدو  املقاومة  ليس  ضد  املسلحة 

من املجتمع فئات  عدة  زيادة مخاوف  الصهيوني أدت إلى زيادة الضغوط على املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية و 

الاإلسرائيلي رد  أن  إال  كان  ،  اإلسرائيلي  االستيطانفعل  عمليات  املتسريع  منظمات  واتهام  بالتطرف،  ،  قاومة 

وهكذا، بعد أكثر  أو في الخارج.  وتدمير مصداقية السلطة الوطنية التي لم تكن حريصة على سمعتها في الداخل  

وال    70من   اقتصادي،  تقدم  وال  تحرير،  وال  وحدة،  ال  العربية،  الحياة  في  ش يء  كل  تراجع  النضال،  من  سنة 

 لى دول فاشلة تشكل عبئا على نفسها ومواطنيها واملستقبل.دول عربية إ7استقرار سياس ي، إضافة إلى تحويل  
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