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كلمة االفتتاح
ممدوح العكر

�صباح الخير،
با�سم مركز م�سارات ،المركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�ستراتيجية،
�أرح��ب بكم في هذا الم�ؤتمر الذي يتم بجهد ورعاي��ة م�شتركة مع م�ؤ�س�سة هينري�ش بول
الألمانية.
م��ا نحن ب�صدده اليوم ،في ه��ذا الم�ؤتمر ،لي�س نقا�ش ًا �أيديولوجي�� ًا ،ولي�س نقا�ش ًا عن دور
نقا�ش
الدين في المجتمع ،وفي حفز ال�شعوب على مقاومة محت ّليها وم�ستعمريها؛ بل هو ٌ
ومت�سع في حركة
�سيا�س��ي بامتي��از.
ٌ
ٌ
ٌّ
نقا�ش يتركز حول �س���ؤال محدد :هل هناك مج��ال ٌ
التحرر الفل�سطيني لأنْ ت�صطف داخلها كل المكونات ال�سيا�سية الفاعلة في عملية تحرير
الوطن ،وكيف؟
ف���إذا كان الكثي��ر من حركات التحرر الوطن��ي في العالم قد َّ
ر�ص �صفوفه في
تمكن م��ن ِّ
جبه��ة عري�ضة ك�أدا ٍة ّ
تمكنت من خاللها �إنجاز رحلة التحرر الوطني وتحقيق اال�ستقالل،
ف���إن التح��دي الذي نواجهه ،نح��ن الفل�سطينيون ،تح��دي الم�ش��روع ال�صهيوني الذي
لاال عابراً �إلى حقيقة كونه َع ِم َ
يتج��اوز كونه ا�ستعماراً واحت� ً
��ل ويعمل يومي ًا على اقتالع
كيانيت��ه وهو ّيته؛ كل ذلك يجعل من تحقيق الوحدة الوطنية
ال�شع��ب الفل�سطيني ،وتدمير ّ
�أو ا�ستعادته��ا مهم ًة عاجل�� ًة و�شرط ًا �أو ًال للت�صدي لهذا الم�ش��روع ال�صهيوني ،الذي يبلغ
والتوح�ش ،وفي تقطيع
تغوله في اال�ستيطان ،وفي تهويد القد�س ،وفي العدوان
ّ
الآن ذروة ّ
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�أو�صال فل�سطين �أر�ض ًا و�شعب ًا.
وال �أخ��ال �أح��داً يجادل ف��ي �أنّ االنق�سام الذي �أخ��ذ يم ّزق الحركة الوطني��ة الفل�سطينية
ق��د قاده��ا �إلى التيه وال�ضي��اع وفقدان البو�صلة .لكن ما هو �أهم م��ن هذا هو ا�ستخال�ص
الدرو�س من تيه هذا االنق�سام.
و�أول ه��ذه الدرو�س هو الإدراك �أن مرحلة التحرر الوطن��ي تقت�ضي �ضرورة الدخول في
عملي��ة م�صالحة تاريخية ما بين جناحي حركة التح��رر الفل�سطيني ،الوطني والإ�سالمي،
فال بديل عن هذه الم�صالحة التاريخية في مرحلة التحرر.
وثان��ي هذه الدرو�س هو الإدراك �أن كل يوم يمر ونحن ما�ضون في تيه هذا االنق�سام �إنما
ي�صب مزيداً من الزيت في دوالب الم�شروع ال�صهيوني.
ُّ

مكونات حركة التحرر الوطني الفل�سطيني ال
والدر�س الثالث هو �إدراك حقيقة �أنّ �أي ًا من ّ
ولن يمتلك على المدى المرئي ،القدرة المنفردة على قيادة ال�شعب الفل�سطيني
يمتل��كْ ،
نحو �إنجاز الحقوق الوطنية في تقرير الم�صير والحرية واال�ستقالل والعودة.
ودر���س راب��ع في نف�س ال�سياق� ،أنّ أ� ّي ًا من مكونات حرك��ة التحرر الوطني لن يختفي من
طرف مهما عال �ش�أنه من �إلغاء الطرف �أو الأطراف الأُخرى.
الوجود ،ولن يتمكن �أي
ٍ
وخام�س�� ًا� ،أنّ الإطار الجبهوي �أو المظلة التي �شكلتها منظمة التحرير في مراحل �سابقة؛
م��ن الوا�ض��ح �أن هناك �إجماع ًا قائم ًا عل��ى �أن المنظمة ما زالت ت�ش��كل الخيار الأف�ضل،
لتك��ون من جديد الإطار الجبهوي الوا�سع القادر على الت�صدي للم�شروع ال�صهيوني في
مرحلت��ه المتقدمة� ،شريطة �أن يعاد بنا�ؤها على �أُ�س���س جديدة ت�ستجيب لمتطلبات الواقع
الفل�سطيني وتتجاوز �سلبيات المراحل ال�سابقة.

و�أكث��ر من ذل��ك �أقول �إن هذه الأ�س���س الجديدة تكاد �أن تكون وا�ضح��ة لكل ذي عينين،
ول��كل ذي م�س�ؤولي��ة وطنية ،و�أهمها �أ�س�س ال�شراكة الحقيقية ف��ي �صنع القرار وفي تحمل
م�س�ؤولية قيادة ال�شعب الفل�سطيني نحو تقرير الم�صير والحرية واال�ستقالل والعودة.
والحقيقية نحو ا�ستعادة الوحدة
و�أخيراً ،ولي�س �آخراً ،ف�إنه من الوا�ضح �أنّ الخطوة الجد ّية
ّ
إ�سالمي ،ونح��و �إعادة بناء
الوطني وال
جناح��ي حركة التحرر الفل�سطين��ي،
الوطني��ة بين
ّ
ّ
ّ
ّ
منظم��ة التحرير على الأ�س�س الجديدة؛ تكمن في تفعيل الإطار القيادي الم�ؤقت لمنظمة
التحري��ر ،و�أنّ �أي مزيد م��ن التردد �أو التلك�ؤ في ذلك �إنما يعك���س ح�سابات واعتبارات
�أخ��رى ،غير الح�سابات �أو االعتبارات الملح��ة للوحدة الوطنية ،وابتعاداً عن كل درو�س
تيه االنق�سام �آنفة الذكر.
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ومن هنا يكت�سب هذا الم�ؤتمر �أهمي ًة خا�صة ذات �شقين:
�أو ًال� .إذا ا�ستطاع �إ�ضافة �إ�ضاءة جديدة نحو تعزيز وبلورة كل ما ي�شكل قوا�سم م�شتركة تمثل
ركائز الم�صالح الوطنية الفل�سطينية العليا ،التي يجب �أن ي�صطف حولها كل فل�سطيني.
ثاني ًا� .إذا �شكل �إ�ضاءة �أخرى نحو بلورة �آلية بناء الجبهة الوطنية العري�ضة بخطوات عملية
نحو �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية.
ر�ص �صفوفن��ا الآن والخطر الداهم
و�أخي��راً� ،أقول �إذا لم نتمكن نح��ن الفل�سطينيون من ّ
يبتلع فل�سطين يومي ًا ،فمتى؟؟
قادر على ذلك!
و�إذا لم نقم نحن ّ
بر�ص �صفوفنا ب�أيدينا فمن غيرنا ٌ

احلركات الإ�سالمية و�أ�س�س ال�شراكة ال�سيا�سية

9

كلمة مؤسسة «هينريش بول» األلمانية
رينيه ويلدانجل

�صباح الخير للجميع � ..صباح الخير لأ�صدقائنا في غزة.
ي�سعدني جداً �أن �أرحب بكم ب�صفتي مدير م�ؤ�س�سة هينري�ش بول القريبة من حزب الخ�ضر
الألماني.
نحن نعمل في فل�سطين والأردن في مجال ال�سيا�سة الديمقراطية وحقوق الإن�سان وحقوق
الم��ر�أة والبيئة ،ولدينا تعاون مع م�ؤ�س�سات فل�سطينية� .أن��ا �سعيد اليوم بهذه الفر�صة التي
تتي��ح لنا التعاون مع مركز «م�سارات» في هذا الم�ؤتمر المهم حول مو�ضوع «الحركات
الإ�سالمية في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني».
�أود �أن �أتح��دث ب�إيج��از ح��ول نظرة �أوروبا والعال��م �إلى الجدل الدائ��ر ب�ش�أن الإ�سالم
مرت ب�سل�سل��ة دوائر وتحوالت مختلفة،
ال�سيا�س��ي وفهم��ه ،و�أعتقد �أن هذه النظرة قد ّ
غير تمام ًا
ف���إذا عدنا �إلى الوراء �إلى � 11أيلول�/سبتمبر  ،2001نجد �أن هذا الحدث قد ّ
نظ��رة �أوروبا والواليات المتحدة �إلى الإ�سالم ب�شكل ع��ام ،فنتيجة لهذا الحدث �ش ّنت
الوالي��ات المتحدة ما ي�سمى «الح��رب على الإرهاب» في �أفغان�ست��ان والعراق ،وهو
أ�سمي��ه نظرية الخوف مع تنامي فوبيا الإ�س�لام في �أوروبا والواليات
�أم��ر قام على ما �س� ّ
المتح��دة ،بالتزام��ن م��ع الم�شكالت ف��ي التمييز بين الح��ركات الإ�سالمي��ة المختلفة
والغياب الهائل للمعرفة ب�ش�أنها.

10

متنام ف��ي �أوروبا والوالي��ات المتحدة
�أعتق��د �أن��ه قبل الث��ورات العربية كان هن��اك فهم ٍ
ل�ض��رورة �إن�شاء حوار مع الحركات الإ�سالمية والإ�س�لام ال�سيا�سي ،بالرغم من �أن العديد
م��ن الحركات الإ�سالمية مثل «حما�س» كانت قد ُ�ص ّنف��ت من جانب �أوروبا والواليات
المتح��دة كمنظمة �إرهابية ،وبالتالي لم يجر �أي ح��وار معها ،ولكن كانت هناك بدايات
ح��وار م��ع جماعة الإخوان الم�سلمي��ن في م�صر .وفي ر�أيي ف�إن ذل��ك كان خطوة �أولى
مهمة من جانب �أوروبا والواليات المتحدة.
ف��ي العام � 2006أر�سلت �أوروب��ا ،كما تعرفون ،مراقبين عل��ى االنتخابات في فل�سطين،
ل�ضم��ان انتخابات حرة ونزيه��ة ،و�أنا �أقول �إنها كانت حرة ونزيه��ة ،ولكن بعد ذلك تم
رف���ض نتائج هذه االنتخابات ،مما �أ�سهم تلقائي ًا ف��ي ت�أزيم الو�ضع الفل�سطيني ،و�أدى �إلى
م�شكل��ة كبيرة في الم�صداقية بين الفل�سطينيين من جهة ،و�أوروبا والواليات المتحدة من
جهة �أخرى.
بع��د الثورات العربية ،وخا�صة بعد ف��وز محمد مر�سي في االنتخابات الرئا�سية في م�صر،
ب��د�أت �أوروبا والواليات المتحدة في بن��اء عالقات حميمة مع الإخوان الم�سلمين ،على
�أم��ل �أن ي�سهم ذلك في خلق حقبة جديدة للإ�سالم ال�سيا�سي .لقد ربط البع�ض في �أوروبا
متنام ب�أن التغيير الديمقراطي يعني
ذلك بتطور الأح��زاب الديمقراطية� ،إذ كان هناك فهم ٍ
�أي�ض�� ًا االختي��ار الديمقراطي ل�شع��وب المنطقة ،وكان يفتر�ض في ذل��ك الوقت �أن هناك
�أم� ً
لا في �أن تكون الأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمي��ة العب ًا مهم ًا وناجح ًا باعتبارها المنت�صرة
ف��ي الثورات العربي��ة .كما اعتبرت التحوالت في تركيا (التط��ور االقت�صادي الإيجابي،
والم�صالح��ة مع �أكراد تركيا) و�إيران (النقا�ش حول حرك��ة الخ�ضر الإ�صالحية الإيرانية)
في ذلك الوقت تحوالت هائلة ب�شكل �إيجابي.
بعد «االنقالب الع�سكري» ف��ي م�صر الذي �أطاح بمحمد مر�سي؛ توقّف برنامج الحوار
مع الإخ��وان الم�سلمين ،و�سارعت �أوروب��ا والواليات المتحدة �إل��ى االعتراف بالقيادة
الع�سكري��ة الجديدة .وبالطبع ،ف�إن دينامي��ات ما درجنا على ت�سميته «الربيع العربي» في
تغيرت �سريع ًا.
المنطقة قد ّ
�أخي��راً� ،أعتق��د �أن الح��رب الأهلية ال�سورية و�صع��ود «داع�ش» وغيره��ا من الجماعات
غيرت من نظرة �أوروبا والواليات المتحدة مرة �أخرى ،ونحن الآن نعود �إلى
المتطرفة قد ّ
الج��دل حول الجماعات الإ�سالمي��ة ،وهو جدل مهيمن تمام ًا ومترافق مع حالة الخوف
التي ع��ادت �إلى �أوروبا والواليات المتحدة .هذا الخ��وف وجد من ي�ستطيع ا�ستثماره،
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ولعلك��م تتذكرون الخطاب الخطير الذي �ألقاه نتنياهو ف��ي الأمم المتحدة عندما حاول
�أن يق��ارن بين «حما�س» و«داع�ش» ،و�أن ي�ستخدم هذه المقارنة كدعاية �سيا�سية ،وهو ما
يمكنك��م االطالع عليه في ال�صحافة الأوروبي��ة والأميركية ،التي للأ�سف ي�ساوي بع�ضها
بين الحركات الإ�سالمية المختلفة.
ف��ي �ألماني��ا يتبين �أن  % 52من ال�شعب الألماني ي��رون �أن الإ�سالم لي�س جزءاً من �ألمانيا
الآن ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن لدينا �أكثر م��ن  5ماليين م�سلم �ألماني� ،أي م��ا يعادل  % 5من
ال�شعب الألماني .و�أعتقد �أن الجدل حول «حما�س» في �ألمانيا و�أوروبا عموم ًا هو تعبير
ع��ن الجدل حول دمج الم�سلمين في �أوروبا ،التي يوج��د فيها حوالي  20مليون م�سلم.
وم��رة �أخرى �أقول� ،إن هذا الج��دل ي�ستخدم من جانب بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية اليمينية
المتطرف��ة في حمالتها االنتخابية التي تدور حول فوبي��ا الإ�سالم ،وهو مو�ضوع ذو ثقل
�سيا�سي في �أوروبا.
فيم��ا يتعل��ق بالو�ضع الفل�سطين��ي الذي نتحدث عنه الي��وم� ،أعتقد �أن ه��ذا المو�ضوع له
ت�أثي��رات عميق��ة على الق�ضي��ة الوطني��ة ،فرف�ض �أوروب��ا االعتراف بف��وز «حما�س» في
انتخاب��ات  2006هو موقف �سيا�سي لم يتغير حتى الآن� ،إذ �إن «مبادئ الرباعية» ال تزال
�ساري��ة المفعول ،وال ت��زال «حما�س» كغيرها م��ن منظمات فل�سطيني��ة �أخرى في قائمة
المنظات الإرهابية.
�أعتقد �أنه ال يوجد توافق تام بين �أوروبا والواليات المتحدة على �إعادة بناء النظام ال�سيا�سي
الفل�سطين��ي ،والحاج��ة �إلى دمج ،لي�س «حما���س» فقط ،بل جميع الق��وى ال�سيا�سية في
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
�أرى �أن الجديد في الواليات المتحدة و�أوروبا هو اعتبار حكومة الوفاق الفل�سطينية التي
نتج��ت عن الم�صالحة خطوة �إيجابي��ة ،ولكن حتى الآن لم تفع��ل الواليات المتحدة �أو
�أوروبا �شيئ ًا يذكر لدعم هذه الحكومة ،وهو الدعم الذي توجد حاجة ما�سة له ،خ�صو�ص ًا
بعد الحرب الأخيرة على غزة.
�أنا �شخ�ضي ًا �أرى �أنه في هذه اللحظة ال بديل من ا�ستكمال عملية الم�صالحة في فل�سطين،
كم��ا �أرى �أن هذه الم�س�أل��ة بالن�سبة لأوروبا تعني �أن الباب �سيك��ون مفتوح ًا للإجابة عن
ال�س���ؤال :كيف يتم التعامل مع الحركات الإ�سالمية ف��ي المنطقة مثل «حما�س»؟ كذلك
�أرى �أن الم�س�ألة الملحة هي و�ضع �إ�ستراتيجية فل�سطينية موحدة للم�ضي قدم ًا .وما نحتاج

12

�إلي��ه هو حوار داخلي حول اندم��اج الف�صائل الإ�سالمية في النظ��ام ال�سيا�سي الفل�سطيني
بتكتيك طويل الأمد ودائم ،ي�ستطيع كل الفل�سطينيين �أن ُيجمعوا على دعمه.
�أتمن��ى �أن يكون هذا الم�ؤتمر قادراً ،لي�س فقط على التحلي��ل التف�صيلي لكيفية �إتمام هذا
الأمر ،ولكن �أي�ض ًا �أن يكون ملهم ًا لتحقيق عملية الم�صالحة ال�سيا�سية ال�صعبة.
و�أن��ا �سعي��د لأننا ال نخو�ض هذا النقا�ش فقط هنا ف��ي رام اهلل ،ولكن بوجود �أ�صدقائنا من
غزة ،وكذلك بوجود العديد من ممثلي الف�صائل ال�سيا�سية الفل�سطينية.

الجل�سة الأولى
الحركات الإ�سالمية :الم�شروع الوطني
وال�ص��راع الفل�سطين��ي الإ�سرائيل��ي
رئي�س اجلل�سة هاين امل�صري
امل� � � �ت� � � �ح � � ��دث �سميح حمودة
ت� � � �ع� � � �ق� � � �ي � � ��ب حممد حجازي ،زهري دبعي
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الحركات اإلسالمية :المشروع الوطني
والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
�سميح حمودة

مقدمة
تناق���ش هذه الورقة موقع الحركات الإ�سالمية �ضمن حرك��ة التحرر الوطني الفل�سطيني،
وتتن��اول م�س�ألة الهوي��ة الوطنية وعالقتها بالدي��ن ،وتبحث في المرجعي��ة الأيديولوجية
له��ذه الح��ركات ،والعالقات التي �أقامتها م��ع المحاور والقوى الإقليمي��ة .كما تدر�س
الورق��ة مواقف هذه الحركات من الم�شروع الوطني الفل�سطيني ما قبل اتفاقيات �أو�سلو،
ومواقفها من اتفاق �أو�سلو؛ وكذلك مواقفها من �آفاق حل الق�ضية الفل�سطينية ،ومن �أ�شكال
الن�ضال �ضد االحتالل الإ�سرائيلي .وهي في النهاية ،ومن خالل هذا العر�ض ،تهدف �إلى
تحدي��د مناط��ق االتفاق واالن�سجام بين هذه الحركات من جه��ة ،وبين ما يطلق عليه في
الأدبيات ال�سيا�سية والإعالمية بالحركة الوطنية الفل�سطينية ،التي تتج�سد اليوم في ال�سلطة
الوطني��ة الفل�سطينية وقاعدتها الأ�سا�سية المتمثلة بحركة فتح ،وبحلفاء فتح من الحركات
الأخ��رى المن�ضوية تحت لواء منظم��ة التحرير الفل�سطينية ،من جهة ثاني��ة .ف�إ�ضافة �إلى
االختالفات في الأطروحات ال�سيا�سية بين الح��ركات الإ�سالمية الفل�سطينية والحركات
الوطني��ة ،هن��اك اختالف في المرجعي��ة الفكري��ة والأيديولوجية للطرفي��ن؛ فالحركات
الوطني��ة لم ت�ستند �إل��ى الدين ب�صورة ح�صرية �أو �أ�سا�سية في تحليله��ا للق�ضية الفل�سطينية،
وبالتالي في تحديد مواقفها ال�سيا�سي��ة ون�ضالها الوطني ،كما فعلت الحركات الإ�سالمية
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التي اعتمدت الإ�سالم مرجعية لمثل هذا التحليل ولمثل هذه المواقف ال�سيا�سية ،كما �أ ّنها
ل��م تعتمد التثقيف والتربية الدينية لأع�ضائها كما فعل��ت الحركات الإ�سالمية .وال�س�ؤال
المركزي للورقة ه��و« :هل يوجد من الناحية الفكرية والنظرية ما ي�سمح ب�صياغة برنامج
�سيا�سي ون�ضالي م�شترك بين الحركات الإ�سالمية وبين الحركة الوطنية الفل�سطينية� ،أم �أن
االختالف الفكري والنظري بينهما يحول دون االلتقاء على برنامج كهذا؟».
م��ا �ستطرح��ه الورق��ة ،ب�ش��كل �أ�سا�سي ،ه��و �أن جوهر الخ�لاف بين �أه��م حركتين من
الح��ركات الإ�سالمية ،حما�س والجه��اد ،والحركات الوطنية ،يع��ود ،بالدرجة الأولى،
�إل��ى الر�ؤى والبرام��ج ال�سيا�سية الت��ي ت�ستند �إلى ق��راءة التاريخ والواقع و�إل��ى دور الدين
ف��ي ال�صراع مع �إ�سرائيل ،ولكن ،وعل��ى الرغم من هذا الخالف ،ف�إ ّن��ه بالإمكان تطوير
برنام��ج وطني م�شت��رك ي�ستجيب لمتطلبات الواقع الفل�سطين��ي والعربي والدولي ،وهذا
ناجم بالأ�سا�س عن �أنّ مجال المواجهة مع االحتالل الإ�سرائيلي ،الذي ت�شترك فيه حركتا
ٌ
حما�س والجهاد الإ�سالمي والحركات الوطنية ،يجعل مثل هذا البرنامج الوطني الم�شترك
�ض��رور ًة للجمي��ع ،في حين ي�ستحيل اال�شتراك في مثل ه��ذا البرنامج مع حزب التحرير،
لطبيعة الأطروحات ال�سيا�سية والفكرية التي يطرحها الحزب ،ولعزوفه طوال تاريخه عن
المواجهة مع االحتالل الإ�سرائيلي.

تو�ضيح حول الم�صطلحات
ي�شم��ل م�صطلح «الحركات الإ�سالمية» في مباحث ه��ذه الورقة ك ً
ال من حركة حما�س،
وحرك��ة الجهاد الإ�سالمي ،وحزب التحري��ر .والورقة ال تبحث في مواقف الجماعات
ال�سلفية ،وال في مواقف الجماعات ال�صوفية ،فالأخيرة ال تقوم ب�أي ن�شاطات �سيا�سية ،وال
توجد لها برامج محددة في هذا المجال� .أما الجماعات ال�سلفية ،ف�صحيح �أنها موجودة
أطير
على ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية ،وتحاول �أن تلعب دوراً فيها ،ولكنها تفتقد لأي ت� ٍ
نظري �أو فك��ري ي�سمح لنا بدرا�سة مواقفها وتوجهاتها الفكرية ،كما �أنها هالمية الكيان
ال يمك��ن ح�صرها في بنية تنظيمية وا�ضحة ت�سم��ح ب�صياغة ا�ستنتاجات حولها ،وتتراوح
وراف�ض للتعاون معها ،وموقف �آخر
مواقفه��ا العملية بين موقف معادٍ للحركات الوطنية،
ٍ
يعترف ب�شرعية «ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية» ويتعاون معها.
يق�صد بن�سبة «الإ�سالمية» لهذه الحركات �أنها تعتبر الإ�سالم مرجعيتها الفكرية وال�سيا�سية،
فهي تعتبر نف�سها جزءاً من الأمة الإ�سالمية التاريخية وامتداداً لحركيتها وتعبيراتها التنظيمية
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عبر الزم��ان والمكان ،ولكنها ،باعتقادنا وقناعتنا ،وعل��ى الرغم من هذا االعتبار الذاتي
لها ،ال يمكن لها �أن تملك حق ًا ح�صري ًا في تمثيل الإ�سالم� ،أو حق ًا في نزعه عن الآخرين
ممن يت��م ت�صنيفهم في الأدبيات ال�سيا�سية والإعالمية تح��ت م�صطلح الحركات الوطنية
اجتهادات من
�أو العلماني��ة ،لأن ما تقدمه هذه الح��ركات الإ�سالمية ،ال يخرج عن كونه
ٍ
م�ؤ�س�سيه��ا ومفكريه��ا ،وال يمكن له��ا �أن تحمل �صفة الع�صم��ة �أو ال�صحة المطلقة ،وال
يمك��ن لها �أن تنف��ي �إمكانية وجود اجتهادات �أخرى تتعار���ض معها ،وهذه م�س�ألة مهمة
للغاي��ة في �أطروحة هذه الورقة ،وهي ت�ستند �إلى طبيعة الفقه الإ�سالمي المرنة التي ت�سمح
بالتعام��ل ،بطرق مختلفة ،مع الواقع الب�شري ،وال تقت�ضي �أطروحات مثالية تتحدث فقط
عن ما يجب �أن يكون ،تارك ًة الظروف المو�ضوعية خارج االعتبار .ومثل هذا التو�ضيح
تدع��ي ح ّق ًا ح�صري ًا
نميز بين ه��ذه الحركات الإ�سالمي��ة ،وبين تلك التي ّ
�ض��روري كي ِّ
ف��ي تمثيل الإ�سالم والحدي��ث با�سمه ،مثل منظمت��ي القاعدة وداع���ش ،حيث ال مجال
لالختالف مع ما تطرحانه ،وبالتالي ال مكان للحوار بين � ٍ ّأي منهما وبين الآخرين.
وعل��ى الرغم م��ن �أنّ الحركات الإ�سالمي��ة الفل�سطينية ت�ستمد �آراءها م��ن الإ�سالم ،ف�إنها
تختل��ف فيما بينها في الطرح ال�سيا�س��ي اختالف ًا عميق ًا ووا�سع�� ًا ،وال يمكن اختزال هذا
االخت�لاف �أو �إهماله ،كونه يعك�س ن�شوء ح��ركات اجتماعية�-سيا�سية متباينة وتطورها،
و�إن كان��ت ت�ستند �إلى الفكر والموروث الثقاف��ي الإ�سالمي ،في ظل مناخات وخلفيات
محلي��ة و�إقليمية ودولية متعددة ومختلفة ،وتحت قيادة قوى ونخب اجتماعية ت�ستند �إلى
خلفيات فكرية واقت�صادية ،وج��ذور وانتماءات اجتماعية ،متنوعة ومتناف�سة ،وال يمكن
للمرجعية الفكرية الواحدة �أن تلغي هذه التباينات ،فاختالف هذه الحركات وتباينها �أمر
طبيعي ،وين�سجم مع حقائق االجتماع الب�شري.
يق�ص��د بالحركات الوطنية في ه��ذه الورقة الحركات الفل�سطينية الت��ي ن�ش�أت وتبلورت
في مواجه��ة الحركة ال�صهيونية منذ بداية ن�شاطها اال�ستيطان��ي على الأر�ض الفل�سطينية،
وفي مواجهة الدولة الإ�سرائيلية التي قامت على  % 78من فل�سطين االنتدابية ،و�أي�ض ًا في
وج��ه االحتالل الع�سكري الذي فر�ضته �إ�سرائيل على الأرا�ضي التي احتلتها عقب حرب
حزي��ران  .1967وقد تنوعت المرجعيات الفكرية والأ�س�س النظرية للحركات الوطنية،
عر
وتباين��ت مواقفها من دور الإ�سالم في المواجهة مع ال�صهيونية و�إ�سرائيل ،فبع�ضها لم ُي ْ
ل��ه في الما�ضي با ًال في هذا المجال ،والبع�ض الآخر تفاوت في حجم الدور الذي يمكن
�أن يلعبه الإ�سالم ،ولكن من الم�ؤكد حالي ًا �أنّ �أغلب القوى والحركات الوطنية الفل�سطينية
ت�ؤم��ن بدورٍ �إيجابي للإ�سالم في ح�شد القوى ال�شعبية الفل�سطينية والعربية والإ�سالمية في
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مواجه��ة �إ�سرائيل وحلفائها في العالم ،وبخا�صة بعد الدور الذي قام به حزب اهلل اللبناني
ف��ي المواجهة مع �إ�سرائي��ل و�إلحاق الهزيمة به��ا ،وهذه م�س�ألة مهمة ف��ي �سياق معالجة
�إ�شكالي��ة ه��ذه الورقة� ،إذ لم تعد هن��اك �أطروحات وحركات وطني��ة تق�صي الإ�سالم عن
المعركة مع �إ�سرائيل ،ما يع ِّزز �إمكانية التالقي بين الإ�سالميين والوطنيين.

مالحظة تاريخية
ينبغ��ي مالحظة �أنّ الحركة الوطنية الفل�سطينية ح ّتى الن�ص��ف الثاني من الخم�سينيات من
القرن المن�صرم ،لم ت�شهد االنف�صام الموجود حالي ًا مع الحركات الإ�سالمية ،فهذه الحركة
كان��ت تقوده��ا زعامة دينية ،ممثلة بمفت��ي القد�س الحاج محمد �أمي��ن الح�سيني ،وكان
خطابه��ا ال�سيا�سي والإعالم��ي ذا هوية وطابع ديني ،ويطرح ف��ي الوقت نف�سه المطالب
الوطنية لل�شعب الفل�سطيني ،وعلى ر�أ�سها اال�ستقالل والحرية من قيد اال�ستعمار البريطاني،
وكان��ت هذه الحركة على عالقة وثيق��ة بجماعة الإخوان الم�سلمين في م�صر وفل�سطين.
قدم الإخوان الم�سلمون في م�ص��ر دعم ًا �سيا�سي ًا و�إعالمي ًا للثورة الفل�سطينية الكبرى
وقد ّ
(1939-1936م) ،كما �شاركوا ،ومعهم مجاهدون من الإخوان الم�سلمين في �سوريا،
وقدموا ت�ضحيات كبيرة.
في حرب 1948مّ ،
بد أ� االنف�صام بي��ن الهوية الوطنية والهوية الإ�سالمية ف��ي الأطروحات ال�سيا�سية التي �أخذ
ح��زب التحرير في طرحها من��ذ العام 1953م ،حيث ربط الحزب بي��ن تحرير فل�سطين
وبين م�س�ألة ا�ستعادة الخالفة الإ�سالمية ،واعتبر الثانية �شرط ًا �أ�سا�سي ًا وم�سبق ًا للأولى ،وقال
محددة م�ستنبطة من �سيرة الر�سول �ص ّلى اهلل عليه
�إنّ ا�ستعادة الخالفة ال يتم �إ ّال وفق طريقة ّ
و�س ّل��م ،و�أنّ اتباع هذه الطريق��ة واجب �شرعي ،ال يجوز الأخ��ذ ب�سواها .كما �أخذ في
ن�شر �آرا ٍء �سيا�سي ٍة معادي ٍة ل��كل الحركات القومية والوطنية ،واعتبرها حركات كفر موالية
للغ��رب اال�ستعماري ،ومناه�ضة للخالف��ة الإ�سالمية ،ور�أى الحزب ف��ي ت�أ�سي�س منظمة
التحري��ر الفل�سطينية �سن��ة  1964م�ؤامرة �أمريكية لت�صفية الق�ضية ،يق��وم النظام النا�صري
بم�ص��ر بتطبيقها� .أي�ض ًا ع�� ّزز ال�صراع بين النظام النا�صري وجماع��ة الإخوان الم�سلمين
ف��ي م�ص��ر ،الذي بد�أ العام  ،1954من ه��ذا االنف�صام� ،إذ �أخذت تتبل��ور في م�صر ،وفي
العالم العربي ،حركة قومية عروبية مناه�ضة ومعادية لجماعة الإخوان ،معتبر ًة �إيّاها حليف ًة
وعميلة لال�ستعمار ولقوى الرجعية العربية.
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�أدى ال�ص��راع بين الإخوان والنظ��ام النا�صري �إلى لجوء جماع��ة الإخوان الم�سلمين في
ال�س��ري ،و�إلى الكفاح من �أج��ل البقاء ،كما �أدى بها ف��ي ال�ضفة الغربية
غ��زة �إلى العمل
ّ
وف��ي الأردن �إل��ى تعزيز تحالفها مع النظام الها�شمي ،والتع��اون معه لمكافحة النا�صريين
هم�ش اهتم��ام الحركة بالق�ضية الفل�سطينية ،و�أ�شغلها بال�صراع
وال�شيوعيين والبعثيين ،ما ّ
مع الحركات القومية وال�شيوعية .في ِّ
ظل هذا الظرف التاريخي ت�أ�س�ست حركة فتح على
ي��د رجال كانت غالبيتهم م��ن الجماعة ،ولكنهم لم يعودوا يرون فيه��ا �ساح ًة للعمل من
�أج��ل فل�سطين ،فكان عملهم منف�ص ً
ال عن تنظيم الإخ��وان ،ال عن الإ�سالم ومبادئه ،كما
ت�أ�س�ست في الفترة نف�سها حركة القوميين العرب التي تماهت مع النا�صرية وتب ّنت الدفاع
ث��م انبثقت عنها بعد هزيمة حزي��ران  1967الجبهة ال�شعبية
ع��ن عبد النا�صر و�سيا�ساتهّ ،
لتحرير فل�سطين ،التي �أخذت بتبني الفكر المارك�سي.
لن ن�ستطرد هنا في �سرد العالقة بين الطرفين ،ولك ّننا نريد الت�أكيد على حقيقة �أن االنف�صام
بي��ن الوطني والإ�سالم��ي ن�ش�أ في ظل ظروف وخالف��ات �سيا�سية ،ولم يك��ن ناجم ًا عن
�صراع حول الإ�سالم نف�سه ،وبخا�صة فيما يتعلق بحركة فتح التي ّ
�شكلت العمود الفقري
لمنظمة التحرير الفل�سطينية منذ العام .1969

مالحظات منهجية و�أ�سا�سية
بداي��ةً ،ينبغي الإ�شارة �إلى م�شكل��ة منهجية تواجه الباحث في درا�س��ة مواقف الحركات
الإ�سالمي��ة الفل�سطينية من الق�ضايا الفكرية والتحليلي��ة ،فبا�ستثناء حركة الجهاد الإ�سالمي
تقدم حركة حما�س �أطروحات فكرية ومنهجية وا�ضحة ،واعتمدت
وحزب التحرير ،لم ّ
عامة تركت دون تو�ضيح نظري �أو بحث تف�صيلي ،ولم تبلور منهج ًا �أو فكراً
على مبادئ ّ
نظري�� ًا �سيا�سي ًا محدداً ووا�ضح�� ًا منذ بداية ن�شوئها 1،بل �أخذ فكره��ا وخطابها ال�سيا�سي
.1

كان ال�شي��خ �أحم��د يا�سين� ،أهم م�ؤ�س�س للحركة ،يقول «�أنا كر�ست حياتي للعم��ل ولي�س للكتابة .وحياتي كلها كانت
تطبيق�� ًا لما �أق��ر�أ ولما �أتعلم» .راجع :الياف��اوي ،محمد .ال�شيخ ال�شهي��د �أحمد يا�سين عظمة العط��اء وروعة ال�شهادة،
القد�س :دار الإباء للن�شر والتوزيع� ،2004 ،ص .ط؛ و�شماخ ،عامر� .أحمد يا�سين �شهيد �أيقظ �أمة ،القاهرة :دار التوزيع
والن�ش��ر الإ�سالمي��ة� ،2004 ،ص .96 .وقد الحظ جواد الحمد و�إياد البرغوثي محررا كتاب درا�سة في الفكر ال�سيا�سي
لحرك��ة المقاومة الإ�سالمية حما�س ( 1996 - 1987عم��ان :مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط� ،1996 ،ص)14-13 .
�أن��ه «لي�س لقياديي حما���س �إ�سهام مميز في الكتابة والتنظي��ر في فهم الحركة وفل�سفتها على �ش��كل درا�سات وكرا�سات
من�شورة .لذا ،ف�إن الحركة لم تتناول في �أدبياتها (على الأقل حتى تاريخ ن�شر الكتاب) «لبع�ض مفردات ال�صراع الفكرية،
مثل م�س�ألة ال�صهيونية واليهودية ،وم�س�ألة التفاو�ض مع �إ�سرائيل ،وت�صورات الحركة لحل �سيا�سي مرحلي �أو �شامل».
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ح��ول فل�سطين يتبلوران ويت�شكالن ب�صورة �أ�سا�سية بع��د انطالقتها �أواخر العام ،1987
وعب��ر ن�شاطها وعملها خالل �صراعها م��ع العدو الإ�سرائيلي خ�لال االنتفا�ضة ،وعقب
توقي��ع اتفاقات �أو�سلو وقي��ام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عل��ى �أرا�ضي قطاع غزة و�أجزاء
من ال�ضفة الغربي��ة ،وتبلور فكرها �أي�ض ًا نتيجة لعالقاتها مع الحركات الوطنية والإ�سالمية
الأخ��رى ،مث��ل حركة فتح وحركة الجه��اد الإ�سالمي .والم�ؤك��د لأي باحث في ن�شوء
حما�س وتطورها� ،أنَّ فكرها ال�سيا�سي قد ا�ستجاب في الغالب لما طرحته هذه الحركات
م��ن �أ�سئل��ة وتحدي��ات �أمامه��ا ،وهو �أمر يمك��ن لنا و�ضعه ف��ي �إطار ما ي�ؤك��ده الباحث
با�س��م الزبيدي م��ن �أن حركة حما�س هي بالأ�سا�س حركة �سيا�سي��ة ت�شتبك مع المتغيرات
الت��ي تحيط بها ،فه��ي متحركة وذات فكر متغي��ر ،وتت�أثر بالبيئة المحيط��ة بها كما ت�ؤثر
فيه��ا 3.فالباحث مطال��ب هنا بالتتبع الدقيق لم�سار الحرك��ة الفكري ،وتجنب االنزالق
الفجة والتو�صيفات الدعائية� ،سلب ًا �أم �إيجاب�� ًا ،الخالية من الدقة العلمية
نحو التعميم��ات ّ
والبحث المو�ضوعي.
2

� ّأما الم�شكلة المنهجية الثانية ،فتتمثل في �أنّ مواقف قيادات ورموز حركة حما�س لم تكن
دائم�� ًا متطابقة ومت�شابهة ،ب��ل كانت هناك تباينات واختالف��ات وا�ضحة .والباحث في
فك��ر الحركة �سيعثر بالت�أكيد على مواطن من التناق���ض في الخطاب ،ومن عدم الو�ضوح
ف��ي الر�ؤية والطرح ،و�سيجد تباينات في رواية الأحداث المتعلقة بالحركة من قبل قادتها
وم�ؤ�س�سيه��ا .لذا ،ف�إنّ المنهج ال�سليم في تحليل مواقف حما�س وقادتها ،يجب �أن ي�أخذ
بعين االعتبار ت�أثيرات عامل الظرف الزمن��ي والمكاني ،وت�أثيرات العامل الذاتي المتعلق
به���ؤالء القادة ،وهي عوامل فر�ضت �آراء مختلفة ح��ول وقائع هي بذاتها متغيرة ،وحول
�أحداث �سيا�سية مختلفة متالحقة ومركبة في م�ضامينها وخلفياتها.

	.2ال يعن��ي ه��ذا ب�أي ح��ال �أن حما�س كانت حين ت�أ�سي�سها تفتق��ر كلي ًة لخلفية نظرية ،و�أنها كان��ت خالية تمام ًا من �أي طرح
فكري منهجي ،فهي باعتبارها امتداداً لجماعة الإخوان الم�سلمين ،ا�ستندت ،في بلورتها لقواعدها النظرية العامة ولفكرها
ال�سيا�سي� ،إلى �أدبيات جماعة الإخوان الم�سلمين ،وا�ستمدت من الخطاب ال�سيا�سي والفكري الذي كان يطرحه الإخوان
تم تقعيده ف��ي الم�ؤتمر الت�أ�سي�سي
الم�سلم��ون الفل�سطينيون ف��ي �أن�شطتهم الجامعية والنقابية .كم��ا ا�ستفادت الحركة ّ
مما ّ
(ال�س��ري) الذي عقد في ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،1983أو عند ت�شكيل جهاز فل�سطين �سنة  .1985وال تتناق�ض هذه الر�ؤية
مع القول �إن فكر حما�س ال�سيا�سي قد تبلور ون�ضج مع مرور الزمن كما يحدث مع باقي الحركات الأخرى.
.3

الزبي��دي ،با�س��م .حما���س والحكم :دخ��ول النظام �أم التم��رد علي��ه ،رام اهلل :المركز الفل�سطيني للبح��وث ال�سيا�سة
والم�سحية� ،2010 ،ص.9 .
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ثوابت موقف الإ�سالميين من الق�ضية الفل�سطينية
تحظ��ى ق�ضية فل�سطين باهتم��ام كبير لدى الح��ركات الإ�سالمية ،وه��ي بالن�سبة لأغلب
ه��ذه التيارات الق�ضي��ة المركزية للعال��م الإ�سالمي .ويمكن �إجم��ال الثوابت والمبادئ
التي تطرحها الحركات الإ�سالمي��ة الثالث ،الإخوان/حما�س ،وحزب التحرير ،وحركة
الجهاد الإ�سالمي ،بالنقاط التالية:
1.1ت��رى الحركات الإ�سالمية �أنّ ال�صراع مع �إ�سرائيل والغرب في جوهره �صراع ي�ستند
�إل��ى االختالف الدين��ي والثقافي ،و�إلى ال�ص��راع التاريخي ،بي��ن الإ�سالم والغرب،
وحركات المقاومة العربية والإ�سالمية هي تعبير عن رف�ض الهيمنة الثقافية وال�سيا�سية
الغربي��ة ،وبداي��ة للنهو���ض العرب��ي والإ�سالمي .اندم��ج الإ�سالمي��ون في حركات
المقاومة لال�ستعمار ،ولم تنف�صل مواقفهم ال�سيا�سية عن موقفهم من ال�صراع الثقافي،
فهم متم�سكون بالتراث العربي-الإ�سالمي ،وبالهوية الإ�سالمية للعرب وفل�سطين.
2.2ت��رى الح��ركات الإ�سالمية �أنْ ال تن��ازل عن �أي �شبر �أو جزء م��ن فل�سطين من نهرها
�إلى بحرها ،ومن �شماله��ا �إلى جنوبها ،مهما كانت الأ�سباب والظروف وال�ضغوط،
فه��ي �أر�ض ال�شعب الفل�سطيني ووط ُنه وحقه الم�شروع ،وهي �أر�ض عربية �إ�سالمية،
انتما�ؤه��ا عربي �إ�سالمي ،وهي �أر�ض مباركة مقد�س��ة ،لها مكانتها الكبرى في قلب
ّ
كل عربي وم�سلم ،ولها مكانتها الكبرى كذلك لدى كل الأديان ال�سماوية.
ت�ص��ر الحركات الإ�سالمي��ة على �أ ّنه ال مج��ال لالعتراف بـ«�إ�سرائي��ل» وال ب�شرعية
3.3
ّ
وجودها على �أي جزء من فل�سطين مهما طال الزمن ،وال ب�شرعية احتاللها للأرا�ضي
واجب �شرع��ي على �أهل فل�سطين
الفل�سطيني��ة ،وبالتالي ف���إنّ تحريرها من ال�صهاينة
ٌ
وعل��ى كل العرب والم�سلمين ،فه��و واجب وطني وقومي و�إ�سالم��ي .ي�شير خالد
الح��روب ،المح��رر ال�سابق لمجلة حما�س فل�سطين الم�سلم��ة ،في هذا ال�صدد� ،إلى
�أنّ الإ�سالميي��ن بتوجهاتهم كافة في فل�سطين يتفقون «عل��ى �أنّ م�شروع التحرير هو
م�شروع � ّأمة ولي���س م�شروع تنظيمات ابت��دا ًء ،و�إذا كان الواجب ال�شرعي والعملي
ي�ستوج��ب ا�ستنها�ض عزائ��م الأمة ومقدراتها كلها تجاه ه��ذا الم�شروع ،فمن باب
(�أوجب الواجب) �أن يتم توحيد الجهد الجهادي الإ�سالمي في فل�سطين� ،إن لم يكن
4
بالوحدة التنظيمية ،فال �أقل من وحدة الممار�سة».
.4

الحروب ،خالد .الإ�سالميون في فل�سطين مواقف – قراءات – وق�ضايا �أخرى ،عمان :دار الب�شير.1994 ،
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4.4وت��رى �أنّ تحري��ر فل�سطين يكون عن طري��ق الجهاد والمقاوم��ة الم�سلحة ،وطريق
الجه��اد هي الطريق ال�صحيحة والحقيقية للتحري��ر ،وال�ستعادة الحقوق كافة ،ومعه
بالطب��ع �أ�شكال الن�ضال ال�سيا�سي والدبلوما�س��ي والإعالمي والجماهيري والقانوني
كافّ��ة؛ م��ع �ضرورة ح�شد ّ
كل طاق��ات الأمة في المعركة ،وا�ستجم��اع عوامل القوة
لديها.
5.5وت��رى حركتا حما�س والجهاد �أنّ الحرب مع اليهود لي�ست لكونهم يهوداً� ،إنما هي
�ضد اليهود ال�صهاينة المحتلين المعتدين.
6.6تتم�سك الح��ركات الإ�سالمية بح��ق العودة لالجئي��ن والنازحي��ن الفل�سطينيين �إلى
دياره��م التي �أُخرجوا منها� ،أو منعوا من العودة �إليها� ،سواء في المناطق المحتلة �سنة
� 1948أم �سن��ة 1967؛ �أي �إلى كل فل�سطين ،ورف�ض التنازل مطلق ًا عن هذا الحق.
وفي الوقت ذاته رف�ض ّ
كل م�شاريع التوطين والوطن البديل.
ب��د لنا هن��ا من التنويه �إلى �أنّ ت�أكيد الحركات الإ�سالمي��ة الفل�سطينية على هذه الثوابت
ال ّ
ف��ي خطابه��ا ال�سيا�سي لم ي� ِأت متوافق ًا دائم ًا مع �سلوكها عل��ى �أر�ض الواقع ،فقد فر�ضت
الوقائ��ع والأحداث والتغيرات الدولية والعربية عليها تبني مواقف مخالفة لهذه الثوابت،
وبالأخ���ص نتيجة لحاجتها للتحالف مع ق��وى �إقليمية ال تتبنى الثواب��ت الفل�سطينية ،بل
تتبن��ى �سيا�سات واقعية ت�سمح بها موازين القوى التي تحكم عالقاتها مع القوى العظمى،
فحما���س تقيم عالقة تحالف مع تركيا التي تربطها ب�إ�سرائيل و�أمريكا عالقات �إ�ستراتيجية
وتجارية قوي��ة ،والجهاد الإ�سالمي متحالفة مع �إيران و�سوري��ا اللتين ال ت�ستطيعان رف�ض
�إمكاني��ة ت�سوية �سيا�سية لل�صراع مع �إ�سرائيل بنا ًء على ميزان القوى الدولي الذي ال ي�سمح
ب�إزالة �إ�سرائيل من الوجود وتحرير كامل التراب الفل�سطيني.

مواقف الحركات الإ�سالمية الفل�سطينية
�أوالً .الإخوان الم�سلمون وحما�س
ّ
�ش��ك �أنّ االعتق��اد الرا�سخ لدى جماع��ة الإخوان الم�سلمين هو �أنه��م هم من �سيحرر
ال
فل�سطي��ن ،وهم الأق��در على ذلك من غيرهم من الحركات .وقد ا�ستند هذا االعتقاد �إلى
�إيم��ان الإخوان ب���أنّ الإ�سالم هو العقي��دة الوحيدة التي ت�ستطيع تحري��ر فل�سطين ،و�أ ّنهم
ه��م الحركة الوحيدة التي تتبنى الإ�سالم تبني ًا �صحيح�� ًا ،فهم الأكثر قبو ًال من الم�سلمين،
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وفكره��م هو الأكث��ر فاعلية وقوة ،لذا فهم الأق��در على قيادة الأم��ة الإ�سالمية للتحرير.
وي�ش��رح القي��ادي الإخواني ال�سابق عبد اهلل �أبو عزة ف��ي مذكراته كيف نظر الإخوان �إلى
الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة في فت��رة الخم�سينيات ،وينق��ل طرح الإخوان البدي��ل لأطروحات
الح��ركات الوطنية والقومية والي�سارية الفاعلة �آنذاك ،وهو يقوم على م�ضاعفة الجهد في
ن�ص��رة دعوتهم ورفع �ش�أن حركته��م ،لأن حركة الإخوان حين تنت�ص��ر هي التي �ستحرر
فل�سطي��ن ،وعندم��ا ي�أخذ الإخ��وان �أهبتهم للتحري��ر ،فلن يك��ون الفل�سطينيون وحدهم
الم�ضطلعي��ن بالمهمة ،بل �ست�شاركهم الأم��ة الإ�سالمية في كل �أقطارها ،وهذه الم�شاركة
ل��ن تكون على �سبيل المعاونة والم�ساعدة ،بل �ستكون على �سبيل ت�أدية الواجب المقد�س
عل��ى كل ف��رد م�سلم في �إنقاذ �أول��ى القبلتين ،وتطهير �أر�ض الإ�س��راء والمعراج من دن�س
ال�صهيونية الآثمة 5.وح�سب �أدبيات الجماعة ،ف�إنّ الإخوان هم «الجهة الوحيدة القادرة
على انتزاع الق�ضية من �أيدي المتهاونين والمتخاذلين ،وعلى ال�صمود والجهاد وال�صدق
في البذل وال�صبر على العمل الدائب الب�صير».6
وح�س��ب المر�شد الع��ام لجماعة الإخ��وان الم�سلمين في م�صر ،د .محم��د بديع ،ف�إنّ
هم الأمة كي تنه�ض من �سباته��ا منذ �سقوط الخالفة الإ�سالمية ،مروراً
جماعت��ه حملت ّ
تنق���ض على مق��درات �أمتنا
م��ر ال�سنين كي
َّ
بمخطط��ات الأع��داء التي لم تق��ف على ّ
الإ�سالمي��ة وتنهب ثرواتها ،وجرح فل�سطين لم ي��زل ينزف دم ًا وي�سقط �شهداء منذ �سنة
 1948وحتى الآن؛ وترى الجماعة �أنّ العدو ال�صهيوني هو ر�أ�س الحربة �أمام م�شروع
الإخ��وان الإ�سالمي لتحرير الأم��ة العربية والإ�سالمية ،فالمعرك��ة الأ�سا�سية هي مع هذا
العدو ،ودعم الإخ��وان للمقاومة «بكل �أ�شكالها في فل�سطين هو خط الدفاع الأ�سا�سي
ع��ن م�شروعن��ا و�أمننا القومي 7».ويو�ض��ح بديع موقف الإخ��وان المبدئي من الق�ضية
الفل�سطيني��ة« :نحن من جانبنا ن�ؤكد �أن جماعة الإخ��وان الم�سلمين ال تقبل ،ب�أي حال
من الأحوال ،التفريط في �أي �شبر من �أر�ض فل�سطين ،و�أن الكيان ال�صهيوني المغت�صب
لأر���ض فل�سطي��ن الحبيبة حتم ًا �إل��ى زوال ،ن�ؤكد لكم ثبات موقفن��ا �أننا لم ولن نعترف
.5

راجع :عبد اهلل �أبو عزة .مع الحركة الإ�سالمية في الدول العربية .الكويت :دار القلم� ،1986 ،ص.86

�	.6أب��و عم��رو ،زياد .الحركة الإ�سالمية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة :الإخوان الم�سلمون الجهاد الإ�سالمي ،عكا :دار
الأ�سوار� ،1989 ،ص.51
.7

خ�لال خطابه في الم�ؤتمر الذي عقده مرك��ز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات في بيروت في  28و 29ت�شرين الثاني
 2012تحت عنوان «الإ�سالميون في العالم العربي والق�ضية الفل�سطينية في �ضوء التغيرات والثورات العربية».
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بالكي��ان الإ�سرائيلي» .و�أك��د �أن «م�شروعنا لتحقيق النه�ضة لأمتن��ا العربية والإ�سالمية
�أمامه تحديات كبيرة ومهمة ،فهذا العدو هو الداعم لكل ا�ستبداد وقهر ،ويتحالف معه
كل كار ٍه للحرية والعدالة ،ومع ذلك فالأهم �أن نعد �أنف�سنا وكوادرنا لكي نقود �أمتنا في
هذه المعركة ،و�أن نحقق العدالة والحرية».
ن�ش���أت حركة حما�س عن الإخوان الم�سلمين ،وهي ع�ضو ف��ي التنظيم الدولي للإخوان
الذي ي�شرف على ن�شاطات الجماعة في �أنحاء العالم كافة ،وهي تعمل بموجب قرارات
ّ
وتركز حما�س �أملها في تحرير فل�سطين على نجاح الحركة الأم
وتوجهات هذا التنظيم.
�س��دة الحكم في واحدة �أو �أكثر من الدول العربي��ة المحيطة ب�إ�سرائيل،
ف��ي الو�صول �إلى ّ
وبالتال��ي تهيئ��ة الجغرافي��ا الالزمة لقت��ال �إ�سرائيل ،وتهيئ��ة الظ��روف الع�سكرية لذلك.
ولحي��ن تحقيق مثل ه��ذا الهدف ،تقوم حما���س بالجهاد �ضد �إ�سرائي��ل ،وبدعم �صمود
الفل�سطينيي��ن عل��ى �أر�ضهم ،ومنع �إ�سرائي��ل من تحقيق �أهدافها ف��ي التو�سع على �أر�ضهم
وطرده��م خارجها .فحما�س تبني ر�ؤيتها على ق��درات جماعة الإخوان التي ن�ش�أت من
�أجل النهو�ض بالأمة و�إعادتها لمجدها التاريخي المفقود.
بي��د �أنّ حما�س �أثناء انتظارها النت�ص��ار الإخوان ،تعمل بما ت�ستطيع في حقل الجهاد �ضد
�إ�سرائي��ل .وكما الإخ��وان الم�سلمون ،ف���إنّ حما�س ال ترى مفراً م��ن التعامل مع النظام
القط��ري العربي ،بم��ا يت�ضمنه ذلك م��ن مخا�صمته وال�ص��راع معه �أحيان�� ًا� ،أو محالفته
والتفاه��م معه �أحيان ًا �أخرى ،ولذا نرى العالقات الوا�سع��ة التي �أقامتها حما�س مع الدول
العربي��ة المختلفة ،والتي ت�ستند في غالبها �إل��ى عالقات جماعة الإخوان مع هذه الدول.
وطبيع��ي �أنّ العالقة مع النظام القطري العرب��ي تقت�ضي �أحيان ًا �إطالق ت�صريحات يبدو من
ظاهرها القبول بحل الدولتين على حدود  ،1967كما فعل خالد م�شعل مث ً
ال ،ولكن هذا
ي�أتي في �إطار المناورة ال�سيا�سية ،وال يعك�س تغييراً في المواقف المبدئية للحركة.
ينبثق �إذاً موقف حما�س ال�سيا�سي في المو�ضوع الفل�سطيني من و�ضع الإخوان الم�سلمين
في العالم العربي ،فهي تقبل ما يقبلونه وترف�ض ما يرف�ضونه ،وهي تر�سم �سيا�ستها بنا ًء على
م��ا ي�ستطيعون تحقيقه في العالم العربي والإ�سالم��ي .ومن هنا ي�أتي طرح الهدنة الم�ؤقتة
م��ع �إ�سرائيل ،باعتباره ت�أقلم ًا مع الواقع العرب��ي والإ�سالمي والإخواني ،العاجز حالي ًا عن
�إلح��اق الهزيمة ب�أمري��كا و�إ�سرائيل ،ولكن في الوقت نف�سه ال يمك��ن اعتبار هذا الطرح
خروج ًا عن الأهداف النهائية بالتحرير الكامل ،وب�إزالة دولة �إ�سرائيل من فل�سطين.
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وح�س��ب خالد م�شعل 8،رئي�س المكتب ال�سيا�سي لحما�س ،ف�إنّ الحركة ترى �أن فل�سطين
�أر���ض واحدة ،وجز ٌء ال يتجز�أ ،وال ينف�صل واحد على الآخر ،و�أن تحرير فل�سطين يكون
�أو ًال ،ثم يتبعه وجود الدولة الفل�سطينية ،فالدولة الحقيقية هي ثمرة التحرير؛ و�أن المقاومة
خيار �إ�ستراتيجي لحما���س ،و�أن غياب المقاومة عن ال�ضفة الغربية لي�س تغييراً في الأ�صل
والمبد�أ ،ولكنها ال�ضرورة الملجئة ل�شعبنا حيث ال�ضغط الأمني من كل االتجاهات .ويعد
م�شعل ب�أن المقاومة �ستعود �إلى ال�ضفة الغربية ،و�أن دخول حركته ال�سلطة الفل�سطينية كان
نتيج��ة لظروف ا�ستثنائي��ة� .أما عن دخول ال�سلطة ،فقد اعتبر ذل��ك �ضرورة لتغيير الدور
الوظيف��ي لل�سلطة ،لجعلها تجمع بين خدمة ال�شعب وبين دور المقاومة ،فحما�س تجمع
ال�سلطة والمقاومة ،م�شدداً على �أن الموافقة على دولة على حدود  1967ال يلفت حركته
عن هدف تحرير كامل فل�سطين.
ويعتبر الإخوان الم�سلمون وحركة حما�س �أنّ الموافقة التي �أعلنتها الحركة على قيام دولة
فل�سطيني��ة على حدود الع��ام  ،1967وعلى الرغم من قلق البع�ض ب���أن هذا مقدمة لل�سير
على نهج الت�سوي��ة ،هو �إحدى �ضرورات توحيد الموق��ف الفل�سطيني وكذلك الموقف
العربي على برنامج يجمع قوا�سم م�شتركة يلتقي عليها الجميع ،ب�صرف النظر عن تفاوت
البرنام��ج الخا���ص بكل ط��رف .وهذا ما �أملى عل��ى حركة حما�س �أن تذه��ب �إلى هذا
الموق��ف ال�سيا�سي« ،ما دام ذلك لي�س على ح�ساب بقية الأر�ض الفل�سطينية ،وال يت�ضمن
9
حق �أو جزء من �أر�ضنا ،وال يت�ضمن �أي اعتراف بـ«�إ�سرائيل»».
تفريط ًا ب�أي ّ
ولن��ا بهذا �أن نفهم «�سيا�سة» حما�س عقب و�ص��ول الإخوان الم�سلمين للحكم في م�صر
التغير في تحالفاتها
وتون���س ،و�سعيهم �إلى الو�صول �إليه في �سوري��ا ،وكيف �أدى هذا �إلى ّ
ومواقفها ال�سيا�سية .ولنا �أن نفهم �أي�ض ًا قواعد التحالفات الإقليمية التي قامت بها الحركة
خالل ن�شاطها على ال�ساحة العربية ،فهي تحظى بدعم دولتي قطر وتركيا نتيجة لتحالف
هاتين الدولتين مع جماعة الإخوان الم�سلمين ،وقد نجم عن هذا �أو ًال ابتعادها بعد الأزمة
ال�سورية عن محور المقاومة الذي ي�ضم لجانب �سوريا �إيران وحزب اهلل ،ونجم عنه ثاني ًا
وقوعها في دائ��رة الغ�ضب والقطيعة ال�سعودية والإماراتي��ة ،المتنافرتين مع قطر وتركيا،
وال�سعودي��ة كانت لعهد قريب على عالقة وثيقة بالإخوان الم�سلمين وبحما�س ،وهي من
المكرم��ة ،كما �أدى ثالث ًا �إلى خلق
رع��ى اتف��اق الم�صالحة بينها وبين حركة فتح في مكة
َّ
 .8خالل خطابه في الم�ؤتمر الذي عقده مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات في بيروت في  28و 29ت�شرين الثاني
 2012تحت عنوان «الإ�سالميون في العالم العربي والق�ضية الفل�سطينية في �ضوء التغيرات والثورات العربية».
.9

خطاب محمد بديع في م�ؤتمر الزيتونة.2012 ،
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تباين في المواق��ف ال�سيا�سية والع�سكرية بينها وبين حركة الجهاد الإ�سالمي ،التي زادت
قوة الدعم الإيراني وال�سوري لها بعد تغير العالقة مع حما�س.
لق��د ظهر تغير كبير ف��ي الخطاب ال�سيا�سي لحركة حما�س بع��د تجربتها في حكم قطاع
غزة ،وهذه التجربة دفعتها باعتقادنا نحو برنامج �سيا�سي يهتم بمعالجة الظروف الواقعية
�أكث��ر من اهتمامه بال�شع��ارات المتعلقة بالح��ل الأمثل للق�ضية الفل�سطيني��ة .ففي م�ؤتمر
الزيتون��ة �سابق الذكر� ،شدد خالد م�شعل على وح��دة ال�شعب الفل�سطيني ،ووحدة النظام
ال�سيا�س��ي ،من خالل منظمة التحرير ،و�أ�شار �إلى �أن االنق�سام بين فتح وحما�س ا�ستثنائي،
وطال��ب ببناء الم�ؤ�س�س��ات والمرجعيات على �أ�س�س ديمقراطية ،وه��ذا يعك�س ا�ستعداداً
لقبول برنامج �سيا�سي عملي م�شترك بين القوى الفل�سطينية المختلفة.
ثانياً .حزب التحرير
يرج��ع ت�أ�سي�س حزب التحرير للعام  ،1953وق��د � ّأ�س�سه في القد�س القا�ضي ال�شرعي تقي
الدين النبهاني باال�شتراك مع داود حمدان ،ونمر الم�صري ،ومنير �شقير ،وعادل النابل�سي،
وعبد القديم زلوم ،وغانم عبده .و�أخذ الحزب ا�سمه من �ضرورة �إنها�ض الأمة الإ�سالمية
من االنح��دار الذي و�صلت �إليه ،وتحريرها من �أفكار الكف��ر و�أنظمته و�أحكامه ،ور�أى
�أن ه��ذا التحرير يك��ون «برفعها فكري ًا عن طريق تغيير الأف��كار والمفاهيم التي �أدت �إلى
انحطاطه��ا ،تغييرات �أ�سا�سية �شاملة ،و�إيجاد �أف��كار الإ�سالم ومفاهيمه ال�صحيحة لديها،
حتى تكيف �سلوكها في الحياة وفق �أفكار الإ�سالم و�أحكامه» 10.ور�أى الحزب �أي�ض ًا �أن
قيام حزب �سيا�سي �إ�سالمي فر�ض �شرعي بغية �إنها�ض الأمة الإ�سالمية من االنحدار ال�شديد
ال��ذي و�صلت �إليه ،وبغية العمل على �إعادة دولة الخالفة الإ�سالمية �إلى الوجود 11.وهذا
الحزب هو تكت��ل الم�سلمين على �أ�سا�س الإ�سالم وحده فك��رة وطريقة« ،ويحرم عليهم
�أن يتكتل��وا على �أ�سا�س ر�أ�سمالي �أو �شيوع��ي �أو ا�شتراكي� ،أو قومي �أو وطني �أو طائفي �أو
ما�سون��ي ،لذلك ف�إنه يحرم عليهم �إقامة �أحزاب �شيوعية �أو ا�شتراكية �أو ر�أ�سمالية �أو قومية
�أو وطني��ة �أو طائفية �أو ما�سوني��ة ،ويحرم عليهم االنت�ساب �إليه��ا» 12.وبهذا ،فقد افترق
الحزب تمام ًا ،وب�شكل قطعي ،عن �أي حركة تتبنى الوطنية �أو القومية ،ومنها المنظمات
الفل�سطينية المختلفة التي تجمعت تحت �إطار منظمة التحرير الفل�سطينية.
 .10كما جاء في كتاب ن�شره الحزب بعنوان حزب التحرير ،د .د .ن ،د .ت .ن ،د .م .ن� ،.ص .12
 .11الم�صدر نف�سه� ،ص .6
 .12الم�صدر نف�سه� ،ص .11
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عل��ى �أن افتراق الحزب لم يكن فقط ع��ن الحركات ال�سيا�سية الوطنية والقومية الأخرى،
ب��ل افت��رق �أي�ض ًا عن جماعة الإخ��وان الم�سلمين ،واعتبرها و�سائر الح��ركات الإ�سالمية
الإ�صالحي��ة عام��ة على غير الطريق ال�سلي��م للنه�ضة بالم�سلمي��ن .فح�سب الحزب ،ف�إن
ه��ذه الحركات تعاني من «عدم و�ض��وح طريقة الإ�سالم لديهم ف��ي تنفيذ فكرة الإ�سالم
و�أحكام��ه و�ضوح ًا تام�� ًا ،فحملوا الفك��رة الإ�سالمية بو�سائل مرتجل��ة ،وب�شكل يكتنفه
الغمو���ض ،و�صاروا يرون �أن عودة الإ�س�لام تكون ببناء الم�ساج��د و�إ�صدار الم�ؤلفات،
�أو ب�إقام��ة الجمعيات الخيرية والتعاونية� ،أو بالتربية الخلقية و�إ�صالح الأفراد ،غافلين عن
ف�ساد المجتمع ،و�سيطرة �أفكار الكفر و�أحكامه و�أنظمته عليه ،ظا ّنين �أن �إ�صالح المجتمع
13
�إنما يكون ب�إ�صالح �أفكاره وم�شاعره و�أنظمته و�إ�صالحها �سي�ؤدي �إلى �إ�صالح �أفراده».
ل��ذا ،يمك��ن القول �إنّ حزب التحرير ق��د طرح نف�سه حين ت�أ�س�س �سن��ة  1953بدي ً
ال عن
حرك��ة الإخوان الم�سلمين م��ن �أجل �إعادة الخالفة الإ�سالمي��ة ،وتحرير البالد الإ�سالمية
م��ن الهيمنة اال�ستعمارية الغربي��ة ،ونتيجة لذلك فقد تبلور خ�لال ال�سنين خالف نظري
و�سيا�س��ي وعمل��ي بين الحزب وبين جماع��ة الإخوان الم�سلمين ،وطب��ع تاريخ الحزب
منذ ت�أ�سي�سه والحق�� ًا بطابع ال�صراع ال�سيا�سي مع الحكم الأردني ،وال�صراع الفكري مع
14
جماعة الإخوان الم�سلمين ،التي احتفظت بعالقات ح�سنة عموم ًا مع النظام.
�إنّ هذه الخلفية الفكرية وال�سيا�سية قد دفعت حزب التحرير في فل�سطين نحو االبتعاد عن
نوع من التفاهم �أو
ح��ركات المقاومة الوطنية والإ�سالمية ،فل��م ي�شهد تاريخ الحزب � َّأي ٍ
التوافق �أو التعاون بينه وبين �أي حرك ٍة �أخرى� ،إ�سالمي ًة كانت �أم وطنية �أم قومية ،و�أدبيات
الحزب مليئة بالتعبير عن االختالف بينه وبين حركة حما�س و�أن�شطتها ،ونحو عدم الثقة
ب�سيا�ساته��ا ومواقفها ،وتوجيه االنتقادات الم�ستمرة له��ا ،ولم يعترف الحزب بحكومة
حما���س بغزة 15،وكرر في بياناته وخطابه ال�سيا�سي مطالبته الحركة بااللتزام بالنهج الذي
يعتق��د هو �أنه الطريق الوحي��د ال�صحيح لتحرير فل�سطين ،وهو طل��ب الن�صرة من جيو�ش
ثم تحرير فل�سطين .وق��د �أدت هذه المواقف �إلى
الأم��ة الإ�سالمية و�إقامة الخالفة وم��ن ّ
 .13الم�صدر نف�سه� ،ص .16-15
 .14لتفا�صي��ل وا�سع��ة حول �صراع الحزب مع الحكم الها�شمي في الأردن ،راجع� :أمنون كوهين .الأحزاب ال�سيا�سية في
ال�ضفة الغربية في ظل النظام الأردني  ،1967-1949تعريب :خالد ح�سن ،القد�س :مطبعة القاد�سية.1988 ،
 .15بتاري��خ  26حزي��ران � ،2012ص��رح ع�ضو المكتب الإعالمي لح��زب التحرير الإ�سالمي ف��ي فل�سطين الدكتور ماهر
الجعب��ري خ�لال البرنام��ج التلفزيوني «�أكثر م��ن �س�ؤال» ،الذي يب��ت عبر قناة «ميك���س معاً»� ،أن حزب��ه ال يعترف
ب�شرعي��ة ال�سلط��ة الفل�سطينية تحت االحتالل� ،سواء في ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة .لم�شاهدة المقابلة ،راجع الموقع
الإلكترونيhttp://www.loblab.com/item.aspx?itemid=26162 :
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ح��دوث بع�ض حوادث ال�صدام بين �أن�صار حزب التحرير وبين حكومة حما�س في غزة،
حين �أراد ه�ؤالء الأن�صار �إقامة مهرجانات عامة ولم ت�سمح لهم الحكومة بذلك.
يمتاز طرح حزب التحرير برف���ض الوطنية والقومية والدولة القطرية ،وال يجد �أي ات�صال
بينه��ا وبين الإ�سالم ،ويدع��و �إلى ا�ستبدالها بالخالفة الإ�سالمية الت��ي ت�ضم كل الم�سلمين.
والحزب ال يعترف ب�أي هوية عدا الهوية الإ�سالمية .في طرحه ي�ؤكد على �ضرورة ا�ستعادة
الخالف��ة الإ�سالمية �أو ًال كخطوة �ضرورية و�أ�سا�سية من �أج��ل العمل على تحرير فل�سطين،
لأنّ تحرير فل�سطين هو جزء من تحرير الأ ّمة الإ�سالمية ك ّلها من الخ�ضوع لهيمنة الغرب،
يتم هذا التحرير الك ّلي �إ ّال ب�إعادة
ال��ذي يطلق عليه الحزب نعت «الكافر
ِ
الم�ستعمر» ،وال ّ
نظام الخالفة ،وفور تحقيق ذلك يقوم الخليفة بتجهيز جي�ش التحرير و�إعالن الحرب على
�إ�سرائي��ل .لذا ،ال يقبل الحزب �أي �شكل من �أ�ش��كال التفاو�ض مع �إ�سرائيل� ،أو االعتراف
بها وعقد ال�صلح الدائم معها� ،أو عقد هدنة بفترة زمنية محددة بد ًال من ال�صلح الدائم.
والحزب �ضمن هذه الر�ؤية غير م�ستعد للم�ساهمة في �أي ن�شاط �سيا�سي ي�صرف ال ّأمة عن
ه��دف �إقامة الخالفة ،ويعتب��ر �أنّ �أي م�سعى �آخر غير م�سعى تحقي��ق هذا الهدف م�ضيعة
للوقت ،ولن ي�ؤتي الثمار المطلوبة بالتحرير .وي�أتي مع هذا الطرح رف�ض الحزب للدولة
الم�ستعمر» ،كما ت�أتي المناداة
القطرية العربية ،التي هي ،ح�سب اعتقاده� ،صنيعة «الكافر
ِ
ب�إ�سقاطه��ا ،لأنّ وجودها بذاته هو حائل دون ا�ستعادة الخالفة ،فهي دولة تجزئة ولي�ست
دول��ة وح��دة ،وهي على الرغم م��ن ادعائها اال�ستق�لال ،ما زالت مرتبط��ة باال�ستعمار،
ال��ذي هدم الخالفة و�أقام �إ�سرائيل ،وما زالت تنفّذ �سيا�ساته و�أهدافه في العالم الإ�سالمي.
وبالتال��ي ،ف���إنّ النخب الحاكمة في الدول القطرية هي نخب خائن��ة لق�ضايا ال ّأمة ،وغير
م�ؤه ّلة للدفاع عنها وعن ثرواتها.
ّ
يو�ضح حما�سة الح��زب لتغيير النظام
ولع��ل في ه��ذا الإيجاز لموقف حزب التحري��ر ما ّ
ال�س��وري ،وم�شاركة �أعداد من �شباب��ه في مقاتلة النظام ،وتحالفه م��ع جبهة الن�صرة ،في
حي��ن أ� ّنه لم يطلق طلق ًة واح��دة �ضد �إ�سرائيل منذ ت�أ�سي�سه وح ّت��ى الآن .فاعتقاد الحزب
را�س��خ ب���أنّ تغيير الأنظم��ة القطرية �سيقود �إلى �إقام��ة الخالفة التي هي ال�ش��رط الأ�سا�سي
لتحرير فل�سطين.
يبق��ي ط��رح حزب التحري��ر الذي يتعلق بال�ش���أن الفل�سطين��ي طرح ًا نظري�� ًا� ،إذ لم يبلور
�أي خط��وات عملية ،ولم يح��دث �أي ت�أثيرات على مجمل الق�ضي��ة الفل�سطينية ،كما �أنّ
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الح��زب ،ب�أطروحات��ه الفكري��ة وال�سيا�سية ،ال يمك��ن �أن ين�سجم م��ع �أي برنامج وطني
و�إ�سالم��ي فل�سطيني ،لذا ال نرى �أنّ هن��اك �إمكانية لدمجه في عمل م�شترك مع الحركات
والق��وى الفل�سطيني��ة ،وال يمك��ن النظر �إلي��ه �إ ّال كجهة دعائية ترف���ض كل �شيء ،وتقول
الكثير ،ولكنها ال تفعل �أي �شيء.
ثالثاً .الجهاد الإ�سالمي
ّ
تركز حركة الجهاد الإ�سالمي ،التي ن�ش�أت تاريخي ًا كتجاوب فل�سطيني مع الثورة الإ�سالمية
في �إيران ،فكره��ا حول نهو�ض ال ّأمة ،وانت�صار «الثورة الإ�سالمية» في العالم الإ�سالمي،
وه��ي ثورة �ضد الغ��رب الإمبريالي و�صنيعت��ه �إ�سرائيل وحلفائه من الأنظم��ة العربية ،لذا
فالحركة في قطيعة مع الأنظمة العربية التي ت�سير في الفلك الأمريكي ،وهي الأنظمة ذاتها
الت��ي تدعم الت�سوية مع �إ�سرائيل .والحركة تعتبر نف�سها ج��زءاً من هذه الثورة الإ�سالمية،
وه��ي عملي ًا �أول من با�شر م��ن الحركات الإ�سالمية الفل�سطينية ف��ي مقاتلة �إ�سرائيل ،وقد
تقدمه دولة �إيران الإ�سالمية للجهاد �ضد �إ�سرائيل ،وهي ت�ؤمن
اعتم��دت على الدعم الذي ّ
مد الثورة الإ�سالمية في العالم العربي والإ�سالمي،
ب�أن هذا الجهاد �سيبلغ مبتغاة حين ينت�صر ّ
وت�صبح ال ّأمة قادرة على مواجهة الغرب وربيبته �إ�سرائيل مواجه ًة حا�سمة.
ترف�ض حركة الجهاد الإ�سالمي �أي �شكل من �أ�شكال االعتراف ب�إ�سرائيل ،و�أي �سعي
�إل��ى الت�صال��ح والتفاهم معها ،وال ترى ف��ي �أطروحة الدول��ة الفل�سطينية على حدود
ٍّ
وتخل عن فل�سطينيي
الع��ام � 1967س��وى تنازل عن فل�سطين المحتلة الع��ام ،1948
ال�شت��ات ،ورك�ض وراء الأوهام ،لأن طبيعة الفكر ال�صهيون��ي ،و�أ�ساطيره الدينية ،ال
ت�سم��ح لقيادته ال�سيا�سية تقديم �أي تن��ازالت للفل�سطينيين ،مهما كانت �ضئيلة .لذا،
فحرك��ة الجهاد لم ت�شارك في انتخابات ال�سلطة الوطنية ،وال في � ٍ ّأي من م�ؤ�س�ساتها،
وال ت��رى �أن منظم��ة التحرير ق��د فعلت �صواب ًا حين قبل��ت بمبد�أ الت�سوي��ة ال�سيا�سية
وتخ ّلت عن المواجهة مع �إ�سرائيل.
�أم��ا حول �شكل الدولة التي ترى حركة الجهاد الإ�سالم��ي قيامها في فل�سطين المحررة،
ف�صحي��ح �أنّ الحركة تعتبر من �أهدافها �إقامة دولة تحكم بال�شريعة الإ�سالمية في فل�سطين،
�إ ّال �أ ّنها ال تعتبر هذا الأمر م�س�ألة ذات �أهمية كبيرة ،وهي ال ترى طرحها للنقا�ش والبحث
قب��ل تحقيق هدف التحرير ،كم��ا �أنها ال تعتبر �إقام��ة الخالفة الإ�سالمي��ة �شرط ًا �ضروري ًا
�ضدها.
لمقاتلة �إ�سرائيل والجهاد ّ
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ت�ؤم��ن حركة الجهاد الإ�سالمي ب�أنّ الجهاد الم�س ّل��ح هو الطريقة الأ�سا�سية لت�صفية الكيان
ال�صهيون��ي و�إزالت��ه عن الأر���ض الفل�سطينية ،وت�صفيت��ه �ضرورية لأ ّنه م�ش��روع �إمبريالي
ي�سته��دف حا�ض��ر وم�ستقب��ل الأمة الإ�سالمي��ة والعربي��ة ،وال يمكن التعاي���ش معه ،وال
ال�سكوت عن وجوده ،لذا فحركة الجهاد ترف�ض �أية حلول �سلمية لل�صراع تحفظ للكيان
ال�صهيون��ي �أي �شكلٍ من �أ�شكال الوجود على �أر�ض �إ�سالمية ،وعلى خالف حما�س ،ف�إن
الحرك��ة ال ت�ؤمن باتفاقيات الهدنة م��ع �إ�سرائيل ،رغم �أنّ مقاتليه��ا التزموا بها في فترات
كثي��رة �سعي�� ًا وراء الحفاظ على وحدة ال�ص��ف الفل�سطيني ،وعدم توري��ط قطاع غزة في
مواجهة خا�سرة مع �إ�سرائيل.
التزم��ت حركة الجهاد الإ�سالم��ي بالمنهج الفكري لم�ؤ�س�سه��ا ال�شهيد فتحي ال�شقاقي،
واعتب��رت �أن ال�ص��راع م��ع الغرب اال�ستعم��اري وم��ع ال�صهيونية و�إ�سرائيل ه��و الق�ضية
المركزية �أمام العرب والم�سلمين والفل�سطينيين ،وهي ترف�ض بالتالي التخلي عن تحالفها
مع الق��وى المناه�ضة للعدو الأمريكي والإ�سرائيلي ،وعل��ى ر�أ�سها الجمهورية الإ�سالمية
ف��ي �إيران والنظام ال�سوري ،وقد بنت تحالف�� ًا �إقليمي ًا قوي ًا معهما ومع حزب اهلل اللبناني،
واعتم��دت على دعم ه�ؤالء الحلفاء في ن�شاطها الع�سك��ري في قطاع غزة �ضد �إ�سرائيل.
والحرك��ة ترف�ض �أي تحالف م��ع القوى العربية الموالية لهذا العدو ،وعلى الرغم من �أنها
–مث ً
ال -ت�ؤيد مطالب ال�شعب ال�سوري الحالية بالإ�صالح والتغيير ،ف�إنها ال ترى �أن يكون
هذا الإ�صالح بالعنف ،وال �أن ي�ؤدي �إلى خدمة �أمريكا و�إ�سرائيل.
وح�سب الأمين العام الحالي لحركة الجهاد الإ�سالمي في فل�سطين ،د .رم�ضان �ش ّلح ،في
م�ؤتم��ر الزيتونة المذكور �سابق ًا ،ف�إن ثوابت الق�ضية م��ن وجهة نظر الحركات الإ�سالمية
تتلخ���ص بـ«فل�سطين �آية من الكتاب [القر�آن الكري��م]» ،وفل�سطين �شعب واحد ،وق�ضية
واح��دة ،وهدف واحد ،وبرنام��ج واحد .و�أن الكيان المقام عل��ى �أر�ض فل�سطين كيان
باط��ل ،ف��ي كل قراراته ومعاهداته ،وال�ص��راع معه �صراع ح�ضاري �شام��ل ،و�أن القد�س
عن��وان الق�ضي��ة الفل�سطينية ،و�أن حق عودة الالجئين الفل�سطينيي��ن مقد�س ،م�ؤكداً رف�ض
تق�سي��م الأر�ض وتجزئة الق�ضية ،وفل�سطين تعني الكثير ،فهي ق�ضية مركزية للأمة ،وذلك
يعن��ي �أن الأمة لن تق��وم لها قائمة طالما بق��ي االحتالل الإ�سرائيل��ي لفل�سطين .وهدف
ال ّأمة هو تحري��ر فل�سطين ،كل فل�سطين ،من المقاومة والجهاد والإعداد ،فباب ال�صراع
مفتوح حتى يهيئ اهلل الن�صر للأمة ال�ستعادة فل�سطين .وترف�ض حركة الجهاد التعاطي مع
م�صطلح «الت�سوية» ،لأن ال�شعب الفل�سطيني باعتقادها اعتاد �سيا�سة المقاومة ،وهي تعتبر
�أنه لم يعد هناك رهان على الت�سوية ال�سلمية ،ولن تعود فل�سطين �إال عبر المقاومة.
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عل��ى الرغم من هذا الط��رح الجذري من قبل حركة الجهاد الإ�سالم��ي ف�إنها ،باعتقادنا،
وبن��ا ًء على قراءتنا لتاريخها ولعالقاتها بحركتي فت��ح وحما�س ،لن ترف�ض التعاون مع �أي
برنامج فل�سطيني يجمع القوى الفل�سطيني��ة حول مقاومة االحتالل والت�صدي ل�سيا�ساته،
عل��ى الرغم من وجود اختالفات في مجاالت �سيا�سي��ة �أخرى ،فهي تميل لقبول التعاون
الميدان��ي معهما ،بد ًال من التركيز فقط على الخ�لاف ال�سيا�سي ،والحركة غ�ضت النظر
ع��ن خالفها مع حركتي فتح وحما���س حين لعبت دور الو�سيط من �أج��ل �إتمام م�صالحة
فل�سطيني��ة حقيقية ،على الرغم من �أنّ هذه الم�صالحة لن تلغي اتفاق �أو�سلو الذي تعار�ضه
الحركة ب�شدة ،وترف�ض العمل تحت � ٍأي من منتجاته وم�ؤ�س�ساته.
ر�ؤية الحركات الإ�سالمي��ة الفل�سطينية لإمكانية الت�سوي��ة ال�سلمية-ال�سيا�سية لل�صراع ومواقفها من
اتفاق �أو�سلو
ثمة ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية يمكن من خاللها تو�ضيح الموقف المبدئي الم�شترك للحركات
الإ�سالمي��ة الفل�سطينية من �إمكاني��ة تحقيق ت�سوية �سلمية�-سيا�سي��ة دائمة لل�صراع العربي
ال�صهيوني ،وهذه باخت�صار:
�أو ًال� .إنّ الط��رح الوا�ض��ح في �أدبيات الحركات الإ�سالمي��ة الفل�سطينية هو �أنّها ال تعترف،
ولي�ست على ا�ستعداد لالعتراف ،ب�شرعية دائمة �أو ح ّتى م�ؤقتة لدولة �إ�سرائيل على �أي جزء
من الأر�ض الفل�سطينية ،وهي على الرغم من ا�ستعدادها للقبول بوجود يهودي في فل�سطين،
على اعتبار �أنّ مثل هذا الوجود كان قائم ًا في العهود الإ�سالمية التي عا�شتها فل�سطين ،وعلى
اعتبار �أن اليهودية ديانة ولي�ست قومية ،لي�ست على ا�ستعداد للقبول بكيان �سيا�سي يهودي-
�صهيوني له �سيادة على فل�سطين� ،أر�ض ًا و�شعب ًا وموارد ومقد�سات� .إنّ التعاي�ش مع ال�سيادة
ال�صهيوني��ة عل��ى فل�سطين� ،أو على �أي جزء منها ،م�س�ألة غي��ر واردة على الإطالق في فكر
ويعد مثل ه��ذا التعاي�ش في �أدبيات هذه الح��ركات كفراً وخروج ًا
الح��ركات الإ�سالميةّ ،
ع��ن العقيدة الإ�سالمية ون�صو�ص القر�آن الكريم التي �أعلن��ت �إ�سالمية هذه الأر�ض ،وخيان ًة
لتاري��خ وتراث الأ ّمة الإ�سالمية التي فتح �أجدادها هذه الأر�ض ورووها بدمائهم .والنتيجة
المنطقية لهذا الطرح هو �أنّ الحركات الإ�سالمية الفل�سطينية ال ت�ؤمن ب�إمكانية تحقيق ت�سوية
�سلمية�-سيا�سية لل�صراع مع �إ�سرائيل ،يمكن اعتبارها نهاي ًة لهذا ال�صراع.
ثاني�� ًا .تنبث��ق من ه��ذه القاعدة الم�ستن��دة �إلى اعتقاد دين��ي� ،إيمان الح��ركات الإ�سالمية
الفل�سطيني��ة ب�أنّ م�صي��ر �إ�سرائيل مح�سوم بقرار وتقدير ر ّباني ،فه��ي �إلى زوال مهما طال
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مما عا�ش الغزاة ال�سابقون .ف�لا يمكن بهذه الحالة الت�سليم
الزم��ن ،وه��ي لن تعي�ش �أكثر ّ
بموازي��ن الق��وى الب�شرية/الدولية ،التي هي ح ّت��ى الآن ل�صالح �إ�سرائي��ل ،لأنّ الأمور في
النهاي��ة بيد اهلل ع ّز ّ
وجل ،وال يمكن لأي قوة ب�شري��ة �أن تخرج عن �إرادته تعالى وقدرته.
ِّ
وي�ش��كل هذا االعتقاد الديني جوهر العقل الباطن للحركات الإ�سالمية والدافع الأ�سا�سي
وراء رف�ض الت�سليم ب�إ�سرائيل ك�أمر واقع ،ورف�ض ال�سعي �إلى التعاي�ش معها ،فحزب التحرير
وحرك��ة الجه��اد الإ�سالمي ،بنا ًء عل��ى االعتقاد والإيم��ان الديني ،ترف�ض��ان �أطروحات
المدر�سة الواقعي��ة ال�سيا�سية ،وعلى ر�أ�سها ال�سعي الفل�سطين��ي الر�سمي �إلى تحقيق ما هو
ّ
الحل المثالي
ممكن م��ن خالل المفاو�ضات وال�شرعي��ة الدولية بد ًال من الإ�صرار عل��ى
بعي��د الإمكان ،وتعتبران هذا ا�ست�سالم ًا للغرب و�إ�سرائيل ،وخروج ًا عن الحق الفل�سطيني
الرا�سخ؛ في حين �أخذ يظهر في الخطاب ال�سيا�سي لقادة حما�س بعد ثورات الربيع العربي
نوع من اال�ستعداد للتعاطي مع �أطروحات المدر�سة الواقعية كحل مرحلي ال ينطوي على
ٌ
التخلي عن الطرح النهائي القا�ضي بتحرير كامل فل�سطين.
ثالث�� ًا .ال تطرح الح��ركات الإ�سالمي��ة الفل�سطينية انتظار حدوث معج��زة �إلهية من �أجل
تحري��ر فل�سطي��ن ،بل هي ترى �أنّ ال�سبيل الوحيد لتحقيق ذل��ك هو الجهاد الذي تقوم به
ال ّأمة الإ�سالمية ،وفي طليعتها ال�شعب الفل�سطيني� ،ضد هذا الكيان الغا�صب ،وهو جها ٌد
حدي��ث للر�سول محمدٍ (�ص ّلى اهلل عليه و�س ّل��م)� ،إلى يوم القيامة� .أي
م�ستم��ر ،بنا ًء على
ٍ
ٌ
ّ
الح��ل الع�سكري-الجهادي ه��و جزء من التعاليم النبوية التي ال يمكن الخروج عنها،
�أن
�أو المم��اراة في حتمية حدوثها على �أر�ض الواقع .وهذا ّ
الحل الع�سكري-الجهادي هو
بالت�أكيد نقي�ض الت�سوية مع �إ�سرائيل واالعتراف بحقٍ لها في فل�سطين.
االختالف بين الحركات الإ�سالمية الفل�سطينية حول حل الق�ضية الفل�سطينية
على الرغم من االتفاق بين الحركات الإ�سالمية حول الق�ضايا الثالث ال�سابقة ،ف�إنها تختلف
ف��ي تفا�صيل عدة ،وه��ي تفا�صيل وا�ضحة لأي متابع لهذه الح��ركات ولمواقفها من الق�ضية
الفل�سطيني��ة ،وم��ن مجمل التغيرات ف��ي العالم العرب��ي :و�أهم هذه االختالف��ات يكمن في
ّ
الح��ل الإ�سالمي للق�ضية الفل�سطيني��ة ،وهل يمكن القبول
الت�ص��ور المط��روح لطرق تحقيق
ّ
عب��رت عنه حما�س بالهدنة) قبل التحرير الكامل لفل�سطين من
بح��ل مرحلي م�ؤقت (وهو ما َّ
االحتالل الإ�سرائيلي؟ وي�أتي في �سياق هذه الم�س�ألة الموقف من النظام القطري العربي ،الذي
تحك��م نخبه العال��م العربي وتقود �صراعه م��ع �إ�سرائيل والإمبريالية الغربي��ة ،فهل نقبل بهذا
النظام القطري ونتعاي�ش معه� ،أم نرف�ضه ون�سعى �إلى قلبه وتغييره؟
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خال�صات وا�ستنتاجات
لدينا نوعان من الخالف بين الحركات الإ�سالمية الفل�سطينية والحركات الوطنية والقومية
والي�ساري��ة ،فهناك خالف ت�شترك فيه جميع ف�صائ��ل الطرفين ،وهناك خالف بين ف�صائل
بعينه��ا من كل طرف ،دون �أن يكون م�شترك ًا بي��ن الجميع .ومن الم�سائل التي اختلفت
فيه��ا الحركات الإ�سالمية جميعها مع الحركات الوطنية �أنّ الإ�سالمية قرنت ق�ضية تحرير
فل�سطين بالتغيير الثقافي واالجتماعي في العالم العربي ،واعتبرت �أنّ الم�شكلة الفل�سطينية
ه��ي �إحدى ثمار الغزو الغرب��ي الحديث للبالد العربية والإ�سالمي��ة ،و�أنّ �سقوط الخالفة
الإ�سالمية كان عام ً
ال �أ�سا�سي ًا من عوامل قيام �إ�سرائيل على الأر�ض الفل�سطينية؛ وا�ستنتجت
هذه الحركات �أنّ �إعادة بناء الدولة الإ�سالمية ،والعودة �إلى تطبيق �أحكام الإ�سالم وتعاليمه
مقدم��ات �ضرورية لإع��داد الأمة للمعركة الفا�صل��ة مع �إ�سرائيل
الأخالقي��ة وال�سلوكيةِّ ،
وحلفائه��ا في �سبيل تحرير فل�سطي��ن ،في حين ال تطرح الحركات القومية والي�سارية هذا
أحرار في �سلوكهم وفي القيم التي يختارونها ،و�أنّ المقاومة
الإقران ،واعتبرت �أن النا�س � ٌ
عملية ع�سكرية و�سيا�سية ال عالقة مبا�شرة لها بالقناعات الدينية.
�أي�ض ًا� ،ساد لدى الح��ركات الإ�سالمية اعتقاد ب�أنّ الفكر القومي والوطني انت�شر في العالم
العرب��ي والإ�سالمي نتيج ّة لت�أثير ال�سيا�س��ة اال�ستعمارية الغربية ،وبالتالي نظرت الحركات
الإ�سالمي��ة لنظيرته��ا القومية والوطنية عل��ى �أ ّنها معيق ًة للتحرر من الغ��رب ال معين ًة عليه،
وذهب ح��زب التحرير ،على خالف الحركات الإ�سالمية الأخ��رى� ،إلى اعتبار الروابط
القومي��ة والوطني��ة رواب��ط كفر ومناق�ض��ة للرابطة الإ�سالمي��ة .ولقد �أدى ه��ذا الموقف
الفك��ري� ،إ�ضافة �إلى الر�أي ال�سابق حول التغيير� ،إلى مقاطعة الإخوان الم�سلمين لمنظمة
التحري��ر الفل�سطيني��ة لعهدٍ قري��ب وعزوفهم عن التع��اون معها �أو االعت��راف بها ممث ً
ال
تغير م�ؤخراً على �أ�سا�س تو�سي��ع المنظمة و�ضم حركة
لل�شع��ب الفل�سطيني ،وه��و موقف ّ
حما���س لها .بيد �أن هذه النظرة للحركات القومي��ة والوطنية ،قد �أدت �إلى اعتبار حزب
التحري��ر للمنظمات الفل�سطينية منظمات علمانية وغي��ر �إ�سالمية ،واعتبار االن�ضمام �إليها
حرام�� ًا �شرع ًا ،بل واعتبار ت�أ�سي�س المنظمة م�ؤامرة من قبل �أمريكا من �أجل ت�صفية الق�ضية
الفل�سطيني��ة .لذا ،ف���إنّ موقف حزب التحري��ر يختلف جذري ًا عن موق��ف حما�س ،وال
يمكن التوفيق بين الموقفين.
�إنّ االختالف��ات بين حما�س والجهاد من جهة ،وبي��ن الف�صائل الوطنية من جهة ثانية ،ال
ّ
ت�شكل ف��ي جوهرها �سبب ًا لإعاقة بلورة م�شروع �سيا�س��ي فل�سطيني م�شترك ،يعالج الواقع
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الفل�سطين��ي ومتطلبات ال�صمود ف��ي وجه مخططات االحت�لال الإ�سرائيلي ،الهادفة �إلى
ط��رد الفل�سطينيين من وطنهم� ،إذ يمكن لهذا البرنام��ج �أن يتناول م�سائل حيوية ال يمكن
ت�أجيله��ا وي�صوغ �سيا�سة فل�سطينية قادرة على تحقيقه��ا ،بغ�ض النظر عن الهدف النهائي
ال��ذي ت�صر عليه حركت��ا حما�س والجهاد والقا�ضي بتحرير كام��ل فل�سطين ،وهو هدف
ن�ش�أت فتح من �أجل تحقيقه ،بيد �أن قراءتها لمتغيرات الواقع العربي والدولي والفل�سطيني
دفعته��ا نحو قبول برنامج الت�سوي��ة؛ �أي �أنّ فتح ،و�سائر الف�صائل الفل�سطينية ،لن تقف في
وج��ه تحقيق هذا الهدف في حالة وجود ظروف مو�ضوعية ت�سمح به وت�شير �إلى �إمكانية
تحقيقه.
�أم��ا فيما يتعلق بحزب التحرير ،ف�إن اال�ستنتاج الأ�سا�سي لهذه الورقة هو �أنّ �إمكانية دمجه
في برنامج وطني�-إ�سالمي م�ستحيلة ،لأن الحزب ال ي�ؤمن بن�سبية االجتهاد ،ويعتبر قراءته
ال�صحة ،وال يجوز له ،ح�سب اجتهاده� ،أن يتخ ّلى
للتاري��خ وللواقع ال�سيا�سي قراءة مطلقة
ّ
عنه��ا �أو �أن يحاول االقت��راب من الحركات الأخرى ،الوطني��ة والإ�سالمية ،التي يعتبرها
حركات منحرفة �إ�سالمي ًا �أو كافرة فكري ًا وعقائدي ًا.
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تعقيب محمد حجازي
عندم��ا يكتب الدكتور �سميح حمودة ع��ن الق�ضية الفل�سطينية والم�ش��روع الوطني �أفهم
م��ن ذلك �أنه ير�صد م�ستوى تط��ور الحركة ال�سيا�سية الإ�سالمية ف��ي فل�سطين في عالقتها
م��ع النظام الوطن��ي الخا�ص ،وه��ذه العالقة بما تت�ضمن��ه من تجارب تاريخي��ة هي التي
تح��دد م�ستوى التطور ،وبالت�أكيد ف�إن حما�س ،وم��ن قبلها حركة الإخوان الم�سلمين في
فل�سطي��ن ،عندما انطلقت في بدايتها ،لم تكن عالقتها م��ع النظام الوطني كما هو حالها
الآن ،فهناك تطور في هذه العالقة �إلى جانب مو�ضوع ال�شراكة بين الجانبين.
كم��ا �أعتقد �أن حركة الجهاد الإ�سالمي ،التي ظلمها الكاتب ،لها مكانة مرموقة ومتقدمة
جداً في عالقتها مع النظام الوطني الفل�سطيني.
و�أعتقد �أن الكاتب لم ير�صد هذا التطور بكل محطاته التاريخية ،فهناك محطات تاريخية
مهمة جداً ،ومحطات �أخرى �شكلت نقطة تحول كبيرة في هذه الحركة ال�سيا�سية .فعلى
�سبي��ل المثال ،المحطات التي �أحدثت تطوراً كبيراً ف��ي التجارب الإ�سالمية في فل�سطين
ب��د�أت �أوالها في بداية ال�ستينيات ،و�أنا �أ�ستغرب م��ن �أنه ال يوجد حديت كبير عنها على
الرغم من كثرة الأبحاث والكتب التي تحدثت عنها ب�شكل مف�صل .ففي بداية ال�ستينات،
ح��دث خالف في حركة الإخ��وان الم�سلمين ،عبرت عنه مجموع��ة كان يقودها جهاد
الوزي��ر ،وقدم ورق��ة �سيا�سية تفاج�أت من م�ضمونها ،حي��ث كان يتحدث عن خ�صو�صية
الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،وعن الوطنية الفل�سطينية ،وعن دور الفل�سطينيين في الكفاح
الم�سلح �ضد الحركة ال�صهيونية ،وعن انتقال الإ�سالميين في فل�سطين �إلى مرحلة الكفاح
الم�سلح تحت ت�أثير الثورة الجزائرية ،وفيتنام ،وال�صين ،وهذا مو�ضوع غفل عنه الكاتب.
والمحط��ة الأكثر �أهمية ،في عالقة الإ�سالميين الفل�سطينيين بالن�ضال الوطني الفل�سطيني،
تكم��ن في ما كتبه ال�شهيد فتحي ال�شقاقي الذي ق��دم ر�ؤية وطنية جديدة لها عالقة بر�ؤية
الإ�سالميين الفل�سطينيين حي��ال ال�صراع مع الحركة ال�صهيونية ،وذلك تحت ت�أثير الثورة
الإيرانية .وترجمت ر�ؤية ال�شقاقي على �أر�ض الواقع بت�أ�سي�س حركة الجهاد الإ�سالمي في
فل�سطين بت�شجيع من الفرع الم�صري لحركة الجهاد ،وهذه كانت محطة هادفة� ،أ ّثرت،
ب�شكل كبير ،على الفل�سطينيين ،وعلى تاريخ الثورة الفل�سطينية المعا�صرة.
تمثل��ت المحط��ة الثانية في ت�أ�سي�س حرك��ة حما�س خالل االنتفا�ضة الأول��ى ،و�أعتقد �أن
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ه��ذه لحظة تحول كبرى في انتق��ال حركة الإخوان الم�سلمين م��ن عن�صر معادٍ للحركة
الوطنية الفل�سطينية في ال�ضفة وغزة� ،إلى حركة ت�ضع نف�سها في مواجهة مفتوحة مع العدو
الإ�سرائيل��ي ،و�شاركت في االنتفا�ضة بعد ت�أخرها �أكثر من ثمانين يوم ًا ،ولكنها بعد ذلك
�شاركت ب�شكل فعلي ،لكن هذه الم�شاركة لم ت�صل �إلى ت�أ�سي�س �شراكة حقيقية مع منظمة
التحري��ر الفل�سطيني��ة� ،إال �أن الوطنيين الفل�سطينيي��ن ينظرون �إلى �أن ه��ذه المحطة تمثل
تحو ًال كبيراً جداً في م�سار الإ�سالميين الفل�سطينيين.
لحظ��ة تحول كبرى جاءت بع��د �أو�سلو ،وتمثلت بدخول حما���س النتخابات المجل�س
الت�شريع��ي ،ما يعن��ي �أن حما�س تري��د �أن ت�صبح جزءاً م��ن النظام ال�سيا�س��ي الفل�سطيني.
وال�س���ؤال الذي يطرح نف�س��ه هنا :لماذا اخت��ارت حما�س ال�شراكة مع النظ��ام ال�سيا�سي
الفل�سطين��ي ولم تختر ال�شراكة مع منظمة التحرير الفل�سطينية؟ �أعتقد �أن لهذا عالقة بن�سبة
التطور ال�سيا�سي في حرك��ة حما�س ،فحما�س نظرت �إلى ال�سلطة على �أنها فر�صة حقيقية
ال�ستعادة �سيطرتها ،وبناء كيان منف�صل في قطاع غزة.
�أي�ض�� ًا لم ُي�شر الكاتب �إلى العامل الإ�سرائيلي في ه��ذه العالقة؛ �إذ نذكر �أيام رابين ،وفق ما
�أورده كاتب��ان �إ�سرائيليان تحدثا عن ذلك ب�شكل مف�صل ،حيث كان رابين ي�سعى �إلى خلق
بدي��ل عن منظمة التحرير الفل�سطيني��ة ،وبديل عن الحركة ال�سيا�سي��ة الوطنية الفل�سطينية،
فكان يدفع باتجاه خو�ض الإ�سالميين �صراع ًا داخلي ًا حتى يحدث �إرباك ًا حقيقي ًا في ال�ساحة
الفل�سطينية ،وكاد ينجح في ذلك .ولكن نقطة التحول الكبرى فيما �سعى �إليه رابين ،وفق
العدي��د من الكتاب الإ�سرائيليين الذين قالوا له –�آنذاك� -إنك �أخرجت القنبلة بطريقة ترتد
فيه��ا عليك؛ بمعنى �أن حركت��ي حما�س والجهاد الإ�سالمي انخرطتا في �صراع مفتوح مع
العدو الإ�سرائيلي ،وكان لذلك نتائج �أعتقد �أنها �إيجابية على النظام الوطني الفل�سطيني.
فحركة حما�س اختارت الدخول �إلى ال�سلطة اعتقاداً منها �أنها ت�ستطيع بناء قيادة في قطاع
غزة ،و�إ�سرائيل كانت ت�شجع ذلك ،لأنها تريد ف�صل غزة عن الم�شروع الوطني ،ما ي�ؤدي
�إلى ان�سحاب �إ�سرائيل من قطاع غزة.
فالتق��اء الر�ؤيتي��ن -الحم�ساوي��ة والإ�سرائيلي��ة� -ساعد حما�س على خل��ق كيان في غزة،
وكان��ت تظن �أن هذا بداية الم�شروع ،وعند نج��اح حركة الإخوان الم�سلمين في م�صر،
ن�ش���أت ف��ي غزة وزارة الم�شروع الإ�سالم��ي ،وكان يعتقد الكثير �أن غ��زة هي بوتقة هذا
الم�شروع ،ولكني �أعتقد �أنها تغيرت.
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�أم��ا كيف تعاملت حما�س مع منظمة التحري��ر ،ف�أعتقد �أن تعامل حما�س مع المنظمة جاء
�ضم��ن ثالث��ة خيارات :الأول هو التعام��ل معها من داخلها لل�سيط��رة عليها ،والثاني هو
العم��ل من خارجها وتحديها وخلق تمثيل �سيا�سي جدي��د ،والثالث الدمج بين الخيارين
الأول والثاني.
و�أعتقد �أن حما�س اختارت الخيار الثالث وهو العمل على تحدي منظمة التحرير ،لكنها
ل��م تث��ق بنف�سها لتكون بدي ً
ال عن المنظمة ،وكل محاوالته��ا في هذا ال�سياق جاءت على
قاعدة �أنها تريد �أن تثبت نف�سها على الأر�ض.
و�أ�شي��ر �إلى نقط��ة منهجية في تعامل �إ�سرائي��ل مع هذه الق�ضية� ،إذ يج��ب �أن نفرق بين ما
�سوف تقوم به ،وما تكتبه وما تفعله.
كذل��ك �أعتقد �أن هناك الكثير من المالحظات في الجان��ب ال�سيا�سي حول ال�سلفيين في
قط��اع غزة ،فال�سلفيون في قطاع غزة لهم ثقافة منت�شرة ،ولكن حما�س قادرة على �ضبط
�إيقاع ال�سلفيين الجهاديين في القطاع ،و�إيجاد تفاهمات معها ،ولكن �إذا خرج ال�سلفيون
لتحديها في بناء �سلطة في القطاع ،ف�إن ذلك �سيحدث خالف ًا بينهما.
في الحربي��ن الأخيرتي��ن  2012و ،2014كان لحركة الجه��اد الإ�سالمي موقف وطني
ووح��دوي كرف�ضها �إجراء محادثات وقف �إطالق النار مع الجانب الإ�سرائيلي دون ربط
التهدئ��ة بين غزة وال�ضف��ة ،والإ�صرار على ح�ضور منظمة التحري��ر والرئي�س «�أبو مازن»
�إل��ى المحادثات ،والإ�ص��رار على الدور الم�صري حت��ى تن�أى بالق�ضي��ة الفل�سطينية عن
التجاذبات الإقليمية في المنطقة العربية.
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تعقيب زهير دبعي
�أو ًال� .أ�شار الباحث �إلى �أن جوهر الخالف بين �أهم حركتين من الحركات الإ�سالمية -حما�س
والجه��اد -والحركات الوطني��ة ،يقود بالدرجة الأولى �إلى ال��ر�ؤى والبرامج ال�سيا�سية التي
ت�ستن��د �إلى قراءة التاريخ والواق��ع ،و�إلى دور الدين في ال�ص��راع .و�أعتقد �أن دور الدين في
�صراعنا مع الم�شروع ال�صهيوني هو �أن الدين موجود ،ولكنه م�ستهلك ومفعول به.
ثاني�� ًا� .أقتب�س مما ورد في ورقة الباحث« ،لن ن�ستط��رد هنا في �سرد العالقة بين الطرفين،
ولك ّنن��ا نريد الت�أكيد على حقيقة �أن االنف�صام بين الوطني والإ�سالمي ن�ش�أ في ظل ظروف
وخالفات �سيا�سية ،ولم يكن ناجم ًا عن �صراع حول الإ�سالم نف�سه»� .أعتقد �أن هذا جزء
م��ن الحقيق��ة� ،أما الجزء الآخر ،وهو الأه��م ،فالإخوان الم�سلمون ق��د حققوا مكا�سب
كبي��رة من االنف�ص��ال المتعمد ،لأنهم �أخرج��وا غيرهم من دائرة الإ�س�لام ،بينما ال �أحد
غيرهم يفكر ب�إخراجهم من �إطار الوطن.
ثالث�� ًا .يقول الباحث �أي�ض�� ًا« :ترى الحركات الإ�سالمية �أنّ ال�صراع م��ع �إ�سرائيل والغرب في
جوه��ره �صراع ي�ستند �إلى االختالف الديني والثقافي ،و�إل��ى ال�صراع التاريخي بين الإ�سالم
والغرب» .و�أعتقد �أن ال�صراع مع الم�شروع ال�صهيوني و�أمريكا �أو الإنجليز وقوى اال�ستعمار
ف��ي العالم ،هو لي�س �صراع ًا تاريخي ًا مع الغرب ،و�إنما ه��و �صراع مع اال�ستعمار والعن�صرية،
وادراك خطورة اال�ستعمار على الذاكرة واللغة والهوية والأخالق ،هو في غاية من الأهمية.
رابع�� ًا .في مو�ضع �آخر من الورق��ة يرد التالي« :وترى حركتا حما�س والجهاد �أنّ الحرب
م��ع اليهود لي�ست لكونهم يهوداً� ،إنم��ا هي �ضد اليهود ال�صهاين��ة المحتلين المعتدين».
وه��ذا كالم �صحيح ،لكن هل تم��ت ترجمة ذلك فعلي ًا؟ وم��ا كان �شعار حركة الإخوان
الم�سلمي��ن التي جاه��دت فعال العام 48؟ كان �شعارهم «�سنق��رع �أبواب الجنة بجماجم
اليه��ود» .وبعد �سن��وات طويلة� ،أ�صبح �شعارهم في الكثير م��ن المواقف والمهرجانات
«خيبر خيبر يا يهود  ..جي�ش محمد �سوف يعود».
خام�س�� ًا .يذكر الباحث «وبالأخ���ص نتيجة لحاجتها للتحالف مع ق��وى �إقليمية ال تتبنى
الثواب��ت الفل�سطينية ،ب��ل تتبنى �سيا�سات واقعي��ة ت�سمح بها موازين الق��وى التي تحكم
عالقاتها مع القوى العظمى» .ما هي القوى الإقليمية التي تحالفت معها جماعة الإخوان
الم�سلمي��ن؟ فهي كانت مع تركيا وقطر ،فهل يمكن ت�سمية �سيا�سة تركيا وقطر مع الق�ضية
الفل�سطينية �سيا�سة واقعية؟! �أنا �أعتر�ض عليها اعترا�ض ًا �شرعي ًا.
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�ساد�س�� ًا .ورد ف��ي ورقة الباحث م�صطلح البعد الفردي والإ�سالم��ي ،و�أنا معه مئة بالمئة.
لك��ن ،هل هذا البعد ين�سجم مع دور جماعة الإخوان الم�سلمين في تمزيق �سوريا وليبيا،
وما ت�شهدانه من حرب �أهلية وعنف وقتل جماعي يتناق�ض تمام ًا مع قيم الإ�سالم ومبادئه.
�سابع�� ًا .في مو�ضع �آخر يرد التالي« :ينبثق من هذه القاعدة الم�ستندة �إلى اعتقاد ديني� ،إيمان
الح��ركات الإ�سالمية الفل�سطينية ب�أنّ م�صير �إ�سرائي��ل مح�سوم بقرار وتقدير ر ّباني ،فهي �إلى
مما عا�ش الغزاة ال�سابقون»� .أعتقد �أن هذا خط أ�
زوال مهما طال الزمن ،وهي لن تعي�ش �أكثر ّ
تمام�� ًا ،لأن اهلل �أمر باتباع ال�سنن في الط��ب والهند�سة والحياة ،وال�سنن كذلك في المقاومة
والدفاع الم�شروع عن الحياة وعن الوطن ،ف�أين كانت �إرادة اهلل في �إبادة الهنود الحمر �إبادة
كبي��رة ف��ي الواليات المتحدة الأمريكية؟! �أعتقد �أن �إرادة اهلل ه��ي التي تدعونا �إلى �أن نعمل
عم ً
ال كريم ًا تبع ًا لل�سنن التي �أرادها اهلل �سبحانه وتعالى ،بالتالي نحن وجودنا في خطر كبير،
والم�شروع ال�صهيوني في حالة توح�ش وت�صعيد لجرائمه ،وبالتالي نحن في حالة خطر �إبادة
كبير ،وبخا�صة العنف والحروب الأهلية في اليمن ،والعراق ،و�سوريا ،وال�صومال ،وليبيا.
ثامن�� ًا .كما يرد« :ال تطرح الحركات الإ�سالمي��ة الفل�سطينية انتظار حدوث معجزة �إلهية
م��ن �أجل تحرير فل�سطين ،بل هي ت��رى �أنّ ال�سبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الجهاد الذي
تقوم به ال ّأمة الإ�سالمية»� .أنا مع �أن الأمة لها حق في �أن ترد على العنف بالعنف ،وال�سالح
بال�سالح ،والمدفع بالمدفع ،ولكن هذا لي�س الخيار الوحيد لدى الأمة ،فالنا�س لي�سوا بين
خياري��ن �إما المفاو�ضات العربية غير العقالنية و�إما العمل ع�سكريا ،فالأمة لديها خيارات
�أخرى كالعنف ،والبناء ،و�أي خيار �آخر ي�ؤدي �إلى كبح الم�شروع ال�صهيوني.
تا�سع ًا .في مو�ضع �آخر يذكر الباحث�« :أنّ الإ�سالمية قرنت ق�ضية تحرير فل�سطين بالتغيير
الثقافي واالجتماعي في العالم العربي ،واعتبرت �أنّ الم�شكلة الفل�سطينية هي �إحدى ثمار
الغزو الغربي الحديث للبالد العربية والإ�سالمية» .هذا �صحيح ،ولكن هل التغيير الثقافي
الذي قامت به الحركات الإ�سالمية كان تغييراً �إيجابي ًا �أم تغييراً �سلبي ًا؟
عا�ش��راً .ب�ش�أن �إمكانية حدوث وف��اق بين المنق�سمين� ،أعتقد �أنه ال يمكن �أن يكون هناك
وفاق �أيديولوجي ًا� ،أما م�صلحي ًا ،فقد يكون هناك نوع من الوفاق ،لكن هل هذه الم�صلحة
ه��ي م�صلح��ة الجماعة والح��زب والف�صي��ل� ،أم �أنها م�صلح��ة الأمة والوط��ن والأجيال
القادم��ة؟ �أعتق��د �أن االنق�سام �سوف يبقى ،ب�ش��كل �أو ب�آخر ،ما لم يق��م �ضحاياه بانتزاع
حقهم في الدفاع عن �أنف�سهم.

الجل�سة الثانية
الحركات الإ�سالمية والم�شاركة ال�سيا�سية والديمقراطية
حما�س نموذجاً
رئي�سة اجلل�سة ملى حوراين
امل � � � �ت � � � �ح � � ��دث عدنان �أبو عامر
ت� � � �ع� � � �ق� � � �ي � � ��ب عبد اهلل عبد اهلل ،تي�سري حمي�سن
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الحركات اإلسالمية والمشاركة السياسية
والديمقراطية  ...حماس نموذج ًا
عدنان �أبو عامر

تمهيد
ت�ش��كل الحركات الإ�سالمية ف��ي فل�سطين مف�ص ً
ال محوري ًا في البني��ة ال�سيا�سية والحزبية،
نظ��راً للجذور التاريخية لها ف��ي هذه المنطقة ،حيث تعود �إلى مرحل��ة ما قبل نكبة العام
1948؛ �س��واء بوجود ال�شُّ عب التنظيمية الأولى للإخوان الم�سلمين� ،أو ذهاب عدد من
ال�شيوخ لبع�ض الدول العربية والإ�سالمية لتلقي العلوم ال�شرعية ،وارتباطهم المبكر ببع�ض
هذه الجماعات.
ومع مرور الوقت ،تحولت الأرا�ضي الفل�سطينية �إلى ب�ؤرة جغرافية �أ�سا�سية في انطالق عدد
م��ن الجماعات الإ�سالمية ،ال�سيما في مرحلة ما بعد النك�سة العام  ،1967وبدء المقاومة
الم�سلح��ة لالحت�لال الإ�سرائيل��ي ،و�إعطائها بعداً ديني�� ًا �إ�سالمي ًا ،عمل عل��ى «�أدلجتها»
ب�ص��ورة وا�ضحة ،بحيث نجح��ت في تجيي�ش وتجيير قطاعات وا�سع��ة من الفل�سطينيين
الم�سلمين بـ«الفطرة» ،وان�ضمامهم المبكر لهذه الجماعات ب�صورة تنظيمية م�ؤطرة.
تناق���ش هذه الدرا�س��ة المواقف ال�سيا�سية لأه��م هذه الحركات الإ�سالمي��ة في فل�سطين،
الم�سي�سة منها والدينية ،من جملة التطورات ال�سيا�سية التي تعي�شها الأرا�ضي الفل�سطينية،
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وتترك��ز معظمها في الم�شاركة ال�سيا�سي��ة والتعددية ،واالنخراط ف��ي اللعبة الديمقراطية
عبر االنتخابات ،و�أوجه عملها المجتمعي والخدمي ،مقدم ًة قراءة ميدانية لواقعها القائم
حالي ًا ،ومحاول ًة ا�ست�شراف م�ستقبلها المتوقع في قادم الأيام.
وارت���أت الدرا�س��ة التركيز في جان��ب كبير منها على تجربة حرك��ة حما�س في الجوانب
ال�سالف��ة الذكر ،بما لها وما عليها ،في �ضوء �أنها الأكثر انخراط ًا في العملية ال�سيا�سية ،في
حين ف�ضلت باقي الح��ركات الإ�سالمية االبتعاد جانب ًا بدعاوى مختلفة ،وعلى الرغم من
�أن له��ا م�ساهم��ات متوا�ضعة في بع�ض المجاالت التي تبحثها ه��ذه الدرا�سة ،ف�إنه يمكن
الق��ول �إنها لم تتمكن من تقدي��م ر�ؤية متكاملة و�إ�ستراتيجية وا�ضح��ة لطبيعة موقعها من
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
كما ا�ستبدل��ت الدرا�سة الحديث عن مواق��ف الإ�سالميين الفل�سطينيي��ن من الم�ؤ�س�سات
النقابية واالتحادات ال�شعبية ،بتناول مواقفها من باقي القوى ال�سيا�سية الوطنية والإ�سالمية،
وذلك لما تحظى به الأخيرة من �أهمية �أكثر من �سابقتها.
وكم��ا �سيمر معنا خالل مباحث الدرا�سة ،ف�إن حما�س احتكمت في مواقفها تجاه النظام
ال�سيا�س��ي الفل�سطيني �إلى قاعدة الرب��ح والخ�سارة من الناحي��ة ال�سيا�سية ،ولي�س الحالل
والح��رام م��ن الجانب الفقه��ي الديني ،م��ا يف�سر الكثير م��ن �سلوكياته��ا البراغماتية في
عالقاتها ال�سيا�سية ،مع عدم �إغفال بع�ض مفردات الخطاب الديني الذي خيم على �سلوك
حما���س ال�سيا�سي ردح ًا من الزمن؛ �س��واء في تعاملها مع الآخر من منطلقات عقائدية� ،أو
اعتب��ار نف�سها الممثل الحقيقي للإ�سالم ،ومنح �سلوكه��ا وعالقاتها مع الآخر ،تحالف ًا �أو
قطيعة ،بعداً ديني ًا ال تخطئه العين.
ولذل��ك ،يمكن القول �إن حما�س مار�س��ت البراغماتية ال�سيا�سية ،لي�س بال�ضرورة نتيجة
ق��رار ذاتي خال�ص ،بل نتيجة ما تعر�ضت له من �ضرب��ات موجعة ،ورغبتها في تحا�شي
�ضرب��ات �أكث��ر وجعاً ،دون �أن تتخلى ع��ن �أيديولوجيتها الدينية حت��ى الآن ،مع الأخذ
بعي��ن االعتبار وجود تيار منفت��ح داخل حما�س –على توا�ضعه -ي�ضغط ب�ضرورة انتقال
حما�س ب�أريحية �سيا�سية في مواقفها ،دون �أن ت�ضطر لهذا االنتقال عقب حرب �أو �ضربة
توجه لها.
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المبحث الأول :الموقف من الم�شاركة ال�سيا�سية والتعددية في م�ؤ�س�سات منظمة التحرير
يب��دو من ال�صعوب��ة بمكان التعرف على طبيع��ة موقف الحركات الإ�سالمي��ة الفل�سطينية
عموم�� ًا ،وحما�س خ�صو�ص ًا ،م��ن الم�شاركة ال�سيا�سية في منظم��ة التحرير ،دون الإجابة
ع��ن جملة من الأ�سئل��ة التي تطرح نف�سه��ا ،ومنها� :أين وقف الإ�سالمي��ون الفل�سطينيون
قيا�س ًا بنظرائهم على ال�ساحة الفل�سطينية من المنظمة؟ وهل عار�ضوها بعينها� ،أم عار�ضوا
م�ؤ�س�ساتها و�أفكارها فقط؟ وكيف عار�ضوها؟ وهل مار�سوا �سلوكهم و�أداءهم من داخلها
�أم من خارجها؟
تدف��ع هذه الأ�سئلة ،بال�ضرورة� ،إلى درا�سة ال�سلوك واالعتبارات التي حكمت العالقة بين
حما�س ومنظمة التحرير ،لمعرفة الأ�ساليب والأدوات والو�سائل التي ا�ستخدمتها الحركة
في �ضبط هذه العالق��ات ،بو�صفها تختلف عن المنظمة وال�سلطة في الجوانب الفكرية،
1
والمواقف ال�سيا�سية.
ولذلك ،ف�إن حما�س ،ومنذ ن�ش�أتها العام  1987كحركة مقاومة ،تمار�س العمل ال�سيا�سي
بجان��ب العم��ل المقاوم �ض��د االحتالل ،وبو�صفه��ا حركة تحرر وطني ،ل��م تكن جزءاً
من المنظوم��ة الفل�سطينية ال�سائدة بحكم معار�ضتها الفكري��ة والعملية لمنظمة التحرير،
2
ورف�ضها الدخول تحت �إطارها.
هن��ا يمكن ا�ستح�ضار وجهة نظر تق��ول �إن حما�س لم تقترب حتى الآن� ،أو تتقدم بخطى
وئي��دة بطيئة ،من الم�ش��روع الوطن��ي الفل�سطيني ،بل تط��رح نف�سها م�شروع�� ًا �إ�سالمي ًا
م�ستق ً
ال ،كونها �أحد فروع جماعة الإخوان الم�سلمين ،وتريد �أن تُلحق الم�شروع الوطني
بم�شروعها الإ�سالمي ،على حد و�صف �أ�صحاب هذا الر�أي.
لك��ن ذلك يمنحنا م�ؤ�شرات عدة ت�ؤكد �أن لحركة حما�س لون ًا �أيديولوجي ًا و�سيا�سي ًا مغايراً
لمنظم��ة التحرير ،فه��ي لم ترف�ض الم�شاركة في �إطار «القي��ادة الوطنية الموحدة» خالل
�سنوات انتفا�ضة الحجارة ،بل قامت بفعاليات ميدانية منف�صلة عما دعت �إليه.
وف��ي فترة الحق��ة ،باتت حما�س ت�ش��كل مكون ًا رئي�س ًا ف��ي النظام ال�سيا�س��ي الفل�سطيني
�	.1إبراهي��م �أبرا���ش« .العالقة الملتب�سة بين المنظمة وال�سلطة وحركة حما���س» ،المجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،ع،12
خريف � ،2006ص.115
�	.2أحم��د يو�س��ف .حركة المقاومة الإ�سالمية :خلفي��ات الن�ش�أة و�آفاق الم�سير� ،شيكاغ��و :المركز العالمي للدرا�سات
والبحوث� ،1989 ،ص.8

48

ف��ي فترة ما قبل توقيع اتفاقية �أو�سلو عقب م�ؤتمر مدري��د في ت�شرين الأول العام ،1991
وعام� ً
لا م�ؤثراً ف��ي القرار ال�سيا�سي ،وبالتال��ي في مرحلة ما بعد قي��ام ال�سلطة الفل�سطينية
�أوا�سط العام  .1994وعلى الرغم من بقائها خارج �إطار المنظمة ،ورف�ضها االنخراط في
متعددة من التناف�س الميداني،
م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،ف�إن العالقة بين الجانبين �أخذت �أ�شكا ًال ّ
3
والأطروحات المتباعدة ،والر�ؤى المتباينة.
هن��ا يمكن العثور على تف�سير منطقي �سيا�سي لمثل هذا اال�ستقطاب الحاد بين الإ�سالميين
تفرد المنظمة،
الفل�سطينيين ب�صفة عامة ،وحما�س ب�صفة خا�صة ،لأنه بعد �سنين طويلة من ّ
وف�صيله��ا الأ�سا�سي «فتح» ف��ي ال�ساحة ال�سيا�سية ،دون مناف�س ُيذك��ر ،ظهر تيار الإ�سالم
تفردها بتمثيل ال�شارع.
ال�سيا�سي ولديه م�شروعه «الإ�سالمي الجهادي والبنائي» ّ
ليهدد ّ
وه��ذا يعيدنا �إلى �أوائل ثمانينيات القرن الع�شري��ن ،ليذكرنا كيف وقفت ف�صائل المنظمة
«المخون والخائف» على ت�آكل تمثيلهم ال�شعبي،
من ه�ؤالء الإ�سالميين في البداي��ة وقفة
ّ
وم��ا لبث �أن فر�ض ه�ؤالء الإ�سالميون مكانته��م المتقدمة التي حققوها في قيادة فعاليات
االنتفا�ض��ة والمقاومة ،عقب �إعالن انط�لاق حما�س ،حيث بد�أت تتعاطى المنظمة معها
عب��ر محاوالت احتوائها ،و�أحيان ًا �ضربه��ا� ،أو �شق �صفوفها ،مع العلم �أن �سلوك المنظمة
ه��ذا تج��اه حما�س ،تزامن م��ع قيام الحركة في وق��ت مبكر بتقديم خط��اب فوقي تجاه
المنظم��ة ،ي�شترط عليها محا�ص�صة ال تقل ع��ن � ،40%أو تقديم خطاب ديني �صدر عن
بع�ض رجاالت الحرك��ة وعلمائها ال�شرعيين ي�صف المنظمة بالعلمانية وغير الدينية ،و�إن
لم ي�صدر في وثائق ر�سمية �أو بيانات موثقة.
ف��ي فترة الحقة ،انتقلت عالقة حما�س ومنظمة التحرير من التناف�س ال�شديد� ،إلى ال�صراع
العني��ف ،حتى في غياب الخالف ح��ول الم�س�ألة الوطنية ،حيث عا���ش الطرفان �صراع ًا
�أيديولوجي ًا ،وتناف�س ًا اجتماعي ًا.
وال يقل��ل من هذه الحقيق��ة �أن �أطراف ًا في المنظمة مالت بهذا القدر �أو ذاك لتحييد نف�سها
يبق �أمام القيادة
ع��ن دائرة ال�ص��راع ،وربما لعبت دوراً في ت�أجيجه واال�ستفادة من��ه ،ولم َ
المتنف��ذة فيها �أخيراً �سوى االعتراف بتمثيل حما�س ال�شعب��ي ،وح�ضورها على ال�ساحة،
ً 4
وهذا ال يعني �أن الأ�صوات التي كانت تدعو �إلى ا�ستبعادها غابت تماما.
.3

خالد �أبو العمرين .حما�س :جذورها ،ن�ش�أتها ،فكرها ال�سيا�سي ،القاهرة :مركز الح�ضارة العربية� ،2000 ،ص.176

�	.4إياد البرغوثي .الأ�سلمة وال�سيا�سة في الأرا�ضي المحتلة ،القد�س :مركز الزهراء� ،1988 ،ص.89
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حما���س من جهته��ا� ،سعت منذ البداي��ة �إلى طم�أن��ة المنظمة ب�أنها ال ت�سع��ى �إلى �ضرب
تمثيلها �أو ال�صدام معها ،كما ورد في المادة الـ 27من ميثاقها 5،لكن ما ي�ؤخذ عليها عدم
و�ضوحه��ا في تحديد العالقة مع المنظمة ،فهي لم تعترف �صراحة ب�أنها الممثل ال�شرعي
والوحي��د لل�شع��ب الفل�سطيني كما تطرح المنظمة نف�سها ،وف��ي الوقت نف�سه قالت �إنها
ال تخ��رج عن �إطار عالقة االبن ب�أبي��ه والأخ ب�أخيه ،وهو ما جعل «كابو�س البديل» يراود
المنظمة وف�صيلها الرئي�س «فتح».
وم��ع ذلك ،ف���إن م�سي��رة العالقة بين الطرفي��ن بو�صفهم��ا التج�سي��د الم�ؤ�س�ساتي للنظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني� ،أعقد من اختزالها بالموقف الوارد في ميثاق حما�س ،فقد طر�أ على
�سل��وك الحركة ال�سيا�سي �أكث��ر من م�ؤ�شر ومتغير تجاوزها ف��ي الكثير من الأحيان خالل
6
ال�سنوات الأخيرة!
وبع��د ف�شل االت�ص��االت التي تمت ف��ي دول عربية لإدماج حما�س ف��ي المنظمة ،لكنها
بقيت تعمل من خارجها ،والتناف�س معها على جبهة التمثيل الفل�سطيني ،ولم ترغب قيادة
المنظم��ة حق ًا في دخ��ول �شريك ومناف�س ق��وي يتمثل بحما�س التي �أخ��ذت في التمدد
روي��داً رويداً على ح�ساب القواع��د ال�شعبية التي احتكرتها المنظمة ردح ًا من الزمن امتد
قرابة ثالثة عقود.
و�إذا كان من الطبيعي �أن تتناف�س التنظيمات ال�سيا�سية ،وتت�صارع فيما بينها ،بل وتتحالف
وت�أتل��ف حول ه��ذه الق�ضية �أو تلك ،فم��ا ي�ستحق التف�سير �أن الإ�سالميي��ن الفل�سطينيين؛
حما���س والجه��اد الإ�سالمي خ�صو�ص ًا ،حر�صوا دائم ًا على تميي��ز �أنف�سهم عن المنظمة،
ولي���س فقط عن ف�صائله��ا الم�شكلة لها ،وب��دا �أنهم يطرحون �أنف�سهم بدي� ً
لا لها ،ولي�س
7
تبدي ً
ال لميزان القوى داخلها باعتبارها كيانية رمزية ومنظومة �سيا�سية.
وي�شير اال�ستعرا�ض ال�سيا�سي �إلى �أبرز مراحل العالقة بين الجانبين ،على النحو التالي:
.5

تق��ول الم��ادة  27من ميثاق حما�س« :منظمة التحرير من �أقرب المقربين �إلى حما�س ،ففيها الأب �أو الأخ �أو القريب
�أو ال�صدي��ق ،وه��ل يجفو الم�سلم �أباه �أو �أخاه �أو قريبه �أو �صديق��ه؟ فوطننا واحد ،وم�صابنا واحد ،وعدونا م�شترك ...
فموق��ف حما�س م��ن المنظمة هو موقف االبن م��ن �أبيه ،والأخ من �أخي��ه ،يت�ألم لألمه �إن �أ�صابت��ه �شوكة ،وي�شد �أزره
بمواجهة الأعداء ،ويتمنى له الهداية والر�شاد».

.6

نعيم الأ�شهب .حما�س من الرف�ض �إلى ال�سلطة ،رام اهلل :دار التنوير للطباعة والن�شر� ،2007 ،ص.26

.7

تي�سي��ر محي�سن« .بعد عام على ت�شكيلها :حكومة حما�س بي��ن الفكر والممار�سة» ،الحوار المتمدن ،العدد ،1928
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2097897 :2007/5/27
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•حما���س �أدارت معار�ضته��ا للمنظم��ة وفق ًا لر�ؤيته��ا و�أ�سبابها الخا�ص��ة ،ويمكن �أن
ت�صنف هنا على �أنها ر�ؤية تكتيكية مرحلية انتقلت من الرف�ض الكامل للم�شاركة فيها
حتى تغير من �أفكارها ومناهجها ،وتتبنى المنهج الإ�سالمي ،ما �أوحى بوجود البديل
المناق�ض ل�سيا�ستها.
•ثم التفكير في دخولها وفق ًا ل�شروط معينة �أبرزها ا�شتراط ح�صولها على  40%من مقاعد
المجل�س الوطني ،و�سحب اعترافها بالقرار  ،242ما �أوحى بوجود ال�شريك الكامل لها.
•و�صو ًال �إلى النقا�ش التف�صيلي حول دخول المنظمة وفق ًا التفاق القاهرة  ،2005وما
�أعقب��ه من اتفاقيات الم�صالح��ة بين فتح وحما�س حتى كتابة ه��ذه ال�سطور ،2014
حيث تخلل دخول حما�س �إلى المنظمة حيز كبير من هذه الحوارات.
الالف��ت �إلى النظر �أن جميع التفاهم��ات ،ومحاوالت ر�أب ال�صدع ال�سابقة ال تنفي حالة
ال�صراع القائم بين الطرفين؛ حما�س والمنظمة� ،إذ ال يمكن �إغفال دور منطلقات حما�س
و�أفكاره��ا في الت�أثير عل��ى تفاهمات ومبادرات �إ�صالح المنظم��ة ،و�إعادة ترتيب البيت
الفل�سطيني من جديد.
كم��ا تتجل��ى موازين القوى و�ص��راع الإرادات عندما تطرح حما���س ر�ؤيتها لإعادة بناء
المنظم��ة على �أ�سا�س التغيرات الحادثة على ال�ساحة الفل�سطينية ،بمعنى �أن تكون ح�سب
مي��زان القوى الجدي��د الذي �أفرزته تداعي��ات انتفا�ضة الحج��ارة  ،1987وما تالها من
�صعود المد الجماهيري وال�شعبي للحركة في انتفا�ضة الأق�صى  ،2000و�صو ًال �إلى نتائج
انتخابات  ،2006و�إفرازات حروب غزة الثالث  ،2008و ،2012و.2014
كل ذلك �أثر وفق�� ًا لر�ؤية حما�س على �شعبية المنظمة وجماهيريتها وف�صائلها �سلبي ًا ،وباتت في
لحظ��ة ما مناف�س ًا قوي�� ًا لها ،وبالتالي ترى حما�س �ضرورة الأخذ بعي��ن االعتبار هذه التغيرات،
و�إ�سقاطه��ا على الجانب التمثيلي في منظمة التحرير ،مع العلم �أن حما�س انتزعت من اتفاقات
الم�صالحة الأخيرة في القاهرة والدوحة ،و�أخيراً في غزة في ني�سان � ،2014ضرورة عقد الإطار
القيادي لمنظمة التحرير ،وهو �إنجاز تاريخي يبنى عليه لدى الطرفين ،على النحو التالي:
•قناعة قيادة المنظمة بتجاوز خيار الإلغاء والتهمي�ش لحما�س ،وا�ضطرارها ال�ستيعابها
في �أطر المنظمة بعيداً عن الح�ص�ص الجاهزة ،والكوتات «المحدودة» التي عر�ضت
على حما�س طوال العقود الما�ضية.
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•مغادرة حما�س لبع�ض �شعاراتها الأيديولوجية الخا�صة بعلمانية المنظمة ،وا�ستعدادها
القتحامه��ا م��ن الداخل ،و�إمكانية تغيي��ر بع�ض مبادئها من الداخ��ل ،وعدم االكتفاء
بمهاجمتها من الخارج ،والتوقف عن جهود البحث عن ج�سم بديل لها.
وبع��د فوزها في االنتخابات الت�شريعية �أوائل الع��ام  ،2006وجدت حما�س �أمامها عدداً
م��ن الخيارات بالن�سبة لتمثيل منظم��ة التحرير ،بعد �أن و�ضع فوزها في انتخابات الداخل
عالم��ة ا�ستفهام كبيرة حول م�شروعي��ة تمثيل المنظمة لعم��وم الفل�سطينيين ،في الداخل
والخارج ،وجاءت الخيارات على النحو التالي:
1.1االعتراف بتمثيلها الأوحد لل�شعب الفل�سطيني ،وعلمت حما�س منذ اللحظة الأولى،
ُجيره قيادة المنظمة للت�سوي��ق لالتفاقيات التي وقعتها مع
�أن ه��ذا الخيار يمك��ن �أن ت ّ
أقرها المجل�س
�إ�سرائي��ل ،ولأي تن��ازالت يمكن �أن تُق��دم عليها ،والتعديالت الت��ي � ّ
الوطني العام  ،1998التي حذفت الكفاح الم�سلح من ميثاقها ،وتغطية للف�ساد الذي
8
ينخر ج�سمها وم�ؤ�س�ساتها.
�2.2إ�سقاط هذا االعتراف ،وال�سعي �إلى �إبراز نف�سها بدي ً
ال للمنظمة ،ويمكن الإ�شارة هنا
�إل��ى محاوالتها خلق �أج�سام بديلة لها ،ب�إيجاد مرجعية وطنية بديلة ،بين حين و�آخر،
كلما ارتفعت وتيرة التوتر بين الجانبين.
3.3العث��ور على م�سافة و�سطى بين الخيارين :االعت��راف و�إ�سقاطه ،باالتفاق على تمثيل
مر���ض لها في المنظم��ة .وبغ�ض النظر عما �إذا كان تهديد حما�س بمرجعية جديدة،
ٍ
جه��داً حقيقي�� ًا� ،أو �أريد به التلويح بخيارات بديلة في وج��ه ال�سلطة في رام اهلل ،ف�إنه
خيار كانت –وما زالت -تحفه عقبات ،من �أهمها:
ويفجر �صراعات ربما تتجاوز �إطارها الفكري.
•ي�ضعها وجه ًا لوجه مع المنظمة،
ّ
•تعتق��د حما���س �أن المنظمة لديها بع���ض الإنجازات التي يمك��ن تطويرها ،وتحظى
باعت��راف دولي ،فال تتحم��ل حما�س ن�سف ه��ذه المنجزات ،وي�صع��ب �أن تطرح
نف�سها بدي ً
ال لها في المحافل الدولية بعد االعتراف الدولي بها.
.8

برنامج حكومة حما�س :بين الواقع والم�أمول:2006 ،
http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/news/tayseerpaper1.html
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4.4االعت��راف بتمثيلها ،ولي���س الأوحد ،وال�سعي �إلى االتفاق عل��ى �إ�صالح م�ؤ�س�ساتها
ودخوله��ا ،وهو كما ب��ات وا�ضح�� ًا �أ�صبح الخي��ار المرجح لحما���س بال�سعي �إلى
ت�صحي��ح م�سار المنظمة ،وال�سعي �إلى دخولها بع��د االتفاق بين ف�صائلها على �إعادة
9
بنائها وتفعيلها ،وظهر هذا االتجاه في عدد من بياناتها خالل ال�سنوات الأخيرة.
5.5تط��ورات الربيع العرب��ي الذي بدا للوهل��ة الأولى في �صال��ح الإ�سالميين ،وما لبث
�أن انقل��ب عليهم عب��ر الثورات الم�ضادة ،بالإطاحة بالإخ��وان الم�سلمين في م�صر،
وافتراق حما�س عن �سوريا ،بدد �أي جهود منها لإيجاد ج�سم بديل للمنظمة.
�أما عن محاوالت االن�ضمام ،فقد حدثت محاوالت عدة لإدخال حما�س للم�ؤ�س�سات القائمة
ف��ي منظمة التحري��ر ،لكنها خ�شيت �أال تُعط��ى الن�سبة التي تمثّلها في ال�ش��ارع الفل�سطيني،
مجرد «ديكور» لمزاعم التعددية داخل المنظمة ،فال ت�ستطيع تغيير قرار واحد تتبناه
وتكون ّ
القي��ادة� ،أو الف�صيل المهيمن فيه��ا .ولما ُدعيت حما�س �إلى االن�ضمام �إليها خالل مطالبات
تلخ�صت �شروطها في:
عدة �شهدتها �أكثر من عا�صمة عربية في ال�سنوات الأخيرةّ ،
�1.1ض��رورة وقف م�سل�سل التنازالت ،وعدم الإق��رار بالوجود الإ�سرائيلي على �أي جزء
من فل�سطين.
2.2تحقي��ق م�صداقية التمثي��ل لمختلف الف�صائل ح�سب �أحجامه��ا الحقيقية ،وممار�سة
الديمقراطية الحقيقية� ،سواء في �إبداء الر�أي� ،أو ت�س ّلم الم�س�ؤوليات القيادية.
3.3ر�أت حما���س في منا�سبات عدي��دة �أن تمثيلها ال�شعبي الذي تحق��ق في االنتخابات
الت�شريعي��ة يقترب م��ن تمثيلها في منظم��ة التحرير وم�ؤ�س�ساته��ا الد�ستورية ،ال�سيما
10
المجل�سين الوطني والمركزي!
لك��ن ،لعل ال�س���ؤال الأكبر الذي يط��رح على قيادة حما���س في هذه المرحل��ة ،ويتبادر
�إل��ى الذهن كلما طرحت عالقته��ا بالمنظمة في حال دخولها �إليه��ا :كيف �ستتعاطى مع
االتفاقي��ات الدولية الت��ي وقعتها؟ وهل بالأ�صل �أن ع��دم اعترافها به��ا ،كاتفاق �أو�سلو،
ي�سمح لها بدخول منظمة ال تعترف بالتزاماتها؟
.9

ج��واد الحم��د و�آخرون .درا�سة في الفكر ال�سيا�سي لحركة حما�س ،عم��ان :مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط ،ط،2
� ،1998ص.264

� .10صحيفة الر�سالة ،غزة.2009/9/22 ،
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نب��د أ� من ال�س���ؤال الثاني ،فالمنظم��ة هي الكيان المعن��وي للفل�سطينيي��ن داخل فل�سطين
وخارجه��ا ،وكل فل�سطيني ع�ضو تلقائ��ي فيها ،كما ين�ص ميثاقه��ا «الفل�سطينيون جميع ًا
�أع�ض��اء طبيعي��ون في منظم��ة التحرير ي���ؤدون واجبهم ف��ي تحرير وطنهم ق��در طاقتهم
وكفاءاتهم ،وال�شعب الفل�سطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة».
من هنا ،اعتبرت بع�ض الأو�ساط �أن دخول حما�س للمنظمة ،يتط ّلب حكمة عالية ،بحيث
ّ
تتحك��م بقراراته��ا ،دون �أن تنف��رد بها ،حتى ال ت�ضط��ر التخاذ ق��رارات تُحرج نف�سها
�أم��ام العال��م �أو �أمام �شعبها ،بحيث تتخذ قرارات مبدئي��ة ومرنة في الوقت ذاته ،فال تُلغى
تحد حما�س
االتفاقي��ات التي نالت المنظم��ة الكثير من االعترافات على �أ�سا�سه��ا ،لكن ّ
وتتف��رغ لق�ضايا الف�ساد داخله��ا و�إ�صالحها ،ما ي�سم��ح بتطوير الم�سار
م��ن خطورتها،
ّ
الفل�سطين��ي ،وا�ستعادة الج�سم جناحه في الخ��ارج والمهمل منذ اتفاق �أو�سلو ،وجناحه
11
في الداخل الذي �س ّلمته المنظمة لف�ساد ال�سلطة.
وكم��ا م��ر معنا ،ف�إن �أكثر م��ن عقدين من الزم��ن ات�سمت العالقة بي��ن حما�س والمنظمة
بالمناف�سة والندي��ة ،ولم ت�شهد تطوراً �إيجابي ًا يدلل على التناغم والفهم والتقارب بينهما،
�إال ف��ي منت�صف �سنوات انتفا�ض��ة الأق�صى ،وتحديداً عند توقيع اتف��اق القاهرة في �آذار/
12
مار�س  ،2005الذي ن�ص على دخول حما�س المنظمة وفق �آليات متفق عليها.
�أخيراً ،تعلم حما�س جيداً �أن منظمة التحرير هي المرجعية القيادية لل�سلطة ،ودون دخولها
�سيك��ون من ال�صع��ب عليه��ا �إدارة الو�ضع الفل�سطين��ي ،والتحكم بتوجهات��ه ال�سيا�سية،
وتكري���س ذاتها باعتبارها قائداً لل�شعب ،لكن ذلك ال ينف��ي بقاء �أزمة �سيا�سية وبنيوية في
عالقاتهم��ا تفجرت ب�صورة تدريجية عقب ف��وز الأولى في االنتخابات الت�شريعية� ،آخذة
ب�إلق��اء ظاللها عل��ى العمل الفل�سطيني ،وتتجل��ى بين حين و�آخر بمحاول��ة فتح ا�ستغالل
�سيطرته��ا على م�ؤ�س�سات المنظمة لإجبار حما���س على تغيير كثير من مواقفها ،ورف�ضها
�شرعية المنظمة التي يعترف بها العالم ممث ً
ال �شرعي ًا ووحيداً لل�شعب الفل�سطيني.

 .11مجلة فل�سطين الم�سلمة ،العدد  ،11ت�شرين الثاني � ،2009ص.54
 .12عم��اد ج��اد .الف�صائل الفل�سطينية من الن�ش���أة �إلى حوارات الهدنة ،القاهرة :مركز الأه��رام للدرا�سات الإ�ستراتيجية،
� ،2005ص.88
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المبحث الثاني :الم�شاركة في م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،والم�صالحة و�إعادة بناء الوحدة الوطنية
ارت���أت الدرا�س��ة دمج مبحث��ي الم�شارك��ة ف��ي م�ؤ�س�سات ال�سلط��ة ،والوح��دة الوطنية
والم�صالحة في مبحث واحد ،نظراً لالرتباط الوثيق بينهما ،حيث �أثبتت وقائع ال�سنوات
الما�ضي��ة �أن العالقة بي��ن الإ�سالميين الفل�سطينيين عموم ًا ،وحما���س خ�صو�ص ًا من جهة،
وال�سلط��ة الفل�سطينية من جهة �أخرى ،لم تت�صف بـ«ال�سال�سة واالن�سجام» ،بل �إنها مالت
نحو التوتر والندية.
ولئن ارت�أت معظم القوى الإ�سالمية الفل�سطينية الن�أي بنف�سها عن الم�شاركة في م�ؤ�س�سات
ال�سلطة ،العتبارات مختلفة� ،سواء االنخراط في العملية االنتخابية في مرحلتيها،1996 :
� ،2006أو االندماج في م�ؤ�س�ساتها التنفيذية ،ف�إن حما�س قررت �أخيراً االندماج التدريجي
ف��ي م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،بعد �أن حالت مجموعة من العوائق الداخلية والخارجية من �سير
عالقة الجانبين بطريقة توافقية ،ومن �أهمها:

 - 1المعوقات الداخلية:
•تم�س��ك حما�س بخط��اب وبرنامج �سيا�سي ،يم ّثل بالن�سبة له��ا هويتها ،ال يتقاطع �إال
جزئي ًا مع برنامج ال�سلطة ،وما تمثله من توجهات �إزاء الحالة الداخلية ،وال�صراع مع
�إ�سرائيل ،وف�ضاء عالقاتها الإقليمية والدولية.
•لي�س م��ن المتوقع �أن تتنازل حما���س -في المدى المنظور -ع��ن «ثوابت» �سيا�سية
و�أيديولوجي��ة ،ا�ستطاع��ت عبره��ا �أن تح�صل عل��ى دعم وت�أييد قطاع��ات مهمة من
وتثبت
الجمه��ور الفل�سطين��ي ،وت�صل لما هي عليه الي��ومُ ،وتميز نف�سها ع��ن فتحّ ،
�أقدامه��ا بق��وة في الحياة ال�سيا�سي��ة ،على الأقل كما تراها هي ،عل��ى الأقل في �ضوء
التح�ضي��رات الجارية لإمكانية عقد انتخابات عامة ت�شريعية ورئا�سية متفق عليها في
م�صالحة غزة .2014
•�أي مرون��ة لحما�س ف��ي الق�ضايا الكبي��رة والمهم��ة الم�سماة بـ«الثواب��ت»� ،ستعني
للكثيري��ن داخلها وخارجها تناز ًال غي��ر مبرر ،وتراجع ًا لي�س ع��ن ميثاقها الت�أ�سي�سي
فح�س��ب ،بل عما وعدت به جمهورها في مراح��ل مختلفة ،ما يعني فقدان ثقته بها
13
قدمت نف�سها على تميزها عن الحركات ال�سيا�سية الأخرى.
وبما تمثله ،وما ّ
�	.13أ�سامة �أبو ر�شيد وبول �شام .حما�س :ت�شدد عقائدي ومرونة �سيا�سية ،وا�شنطن :المعهد الأمريكي لل�سالم.2009 ،
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•تعتبر �أو�ض��اع ال�سلطة المت�سمة بال�ضعف والت�آكل م��ن العوامل الداخلية المهمة غير
المحفِّ��زة لحما�س عل��ى تغيير مواقفها ور�ؤاه��ا ال�سيا�سية ،ف�أح��وال الأولى المتردية
تقدم التنازالت
وم��ا بلغته من �ضعف ،م�ؤ�شر ذو داللة على م�صي��ر �أي حركة �سيا�سية ّ
المتالحقة دون مقابل ،وهو م�صير ال تريده الثانية ،لأنها تنظر لنف�سها في �أوج �شبابها
وقدرتها على العطاء.

 - 2المعوقات الخارجية:
•ال�ص��راع مع �إ�سرائيل ،وعدم ا�ستعدادها للدخول فع ً
ال في عملية �سيا�سية �إيجابية جادة
م��ع الفل�سطينيين ،ال�سيما في ظ��ل حكومة �إ�سرائيلية هي الأ�ش��د يمينية في تاريخها،
يقودها «بنيامين نتنياهو» ،ويقف على يمينه وي�ساره عتاة الم�ستوطنين.
•حالة التف��كك والت�شرذم الإقليمية ،في مرحلة الثورات الم�ضادة في عوا�صم «الربيع
العربي» ،ما يجعل �إ�سرائيل والواليات المتحدة وبع�ض الدول العربية تُ�صر على ر�ؤية
حما�س كحركة راديكالية ت�ضعها في قائمة الكيانات المعادية ،وينبغي محاربتها بد ًال
من ا�ستيعابها ،وقبولها كالعب �سيا�سي م�شروع.
•ف��ي �إطار دع��م المجموعة الدولي��ة لل�سلطة الفل�سطيني��ة ،تجد حما���س نف�سها �أمام
�صعوب��ة كبيرة في االندماج فعلي ًا ف��ي النظام ال�سيا�سي ،في �ض��وء �أن ما ُيك�سبه جزءاً
مهم ًا من مقبوليته و�شرعيته يكمن ف��ي منا�صبته العداء لحما�س ،والر�ضوخ للرغبات
الإ�سرائيلية ،ولي�س عبر فاعلية �أدائه ،ور�شادة �سيا�ساته.
وبالتالي ،تميل مجموع هذه المعوقات الداخلية والخارجية بت�أثيرها لعدم ت�شجيع حما�س
على تقديم «التنازالت» المطلوبة ،لتتح��ول عن�صراً «�إيجابي ًا وب ّناء» في الحياة ال�سيا�سية،
14
وقوة �سيا�سية «�شرعية» في النظام ال�سيا�سي القائم.
طبع ًا ،ال يمكن �أخذ هذا الكالم على �إطالقه في �ضوء �أن المجموعة الدولية تدعم ال�سلطة
الفل�سطيني��ة العتب��ارات �سيا�سي��ة متعلقة بخطها ال�سيا�س��ي في م�ش��روع الت�سوية ،ولي�س
بال�ض��رورة لأنها تنا�صب حما�س العداء ،كما �أن كل مكونات المجموعة الدولية الداعمة
لل�سلطة لي�ست معادية لحما�س ،فكثير منها ت�ؤيد حما�س� ،إن لم تكن �صديقة لها ،كرو�سيا
 .14وائ��ل المبح��وح .المعار�ضة في الفكر ال�سيا�س��ي لحما�س ،درا�سة تحليلي��ة ،ر�سالة ماج�ستير ،غ��زة :جامعة الأزهر،
� ،2010ص.56
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لا ،وبع�ض دول االتحاد الأوروبي ،وتركيا ،وقطر ،ف�ض� ً
مث� ً
لا عن كون حما�س جزءاً من
جماع��ة الإخوان الم�سلمين التي ترتبط ب�ص��ورة �أو ب�أخرى بعالقات طيبة مع بع�ض دوائر
�صنع القرار الدولي.
لك��ن من ال�صعب فهم موقف حما�س م��ن ال�سلطة دون االنتباه لبني��ة الأخيرة الم�شوهة،
حدد موقفه��ا من ال�سلطة ذاتها ،وج��اء عدم اعترافها
فموق��ف حما�س م��ن اتفاق �أو�سلو ّ
ب�شرعي��ة �إ�سرائيل ،وتحفظها ال�شديد على المنظمة� ،سيا�سي ًا و�أيديولوجي ًا ،ليجعلها تتعامل
م��ع ال�سلطة بدرج��ة عالية من الح��ذر ،بعد انك�شافها للإم�لاءات الإ�سرائيلي��ة والغربية،
و�ضعف ا�ستجابتها لتطلعات الفل�سطينيي��ن ،وت�أثرها بمعطيات ال�صراع مع الإ�سرائيليين،
15
وعملية الت�سوية ،ومحدودية �سيادتها.
وهذا يعني �أن مجموع المعوق��ات الداخلية والخارجية الكثيرة والمعقّدة ،جعل حما�س
تتعاط��ى م��ع ال�سلطة الفل�سطينية القائمة بحذر �شديد ،حتى وه��ي تقودها عملي ًا في غزة،
وهذا الحذر قام على:
•قدر من الإيجابية ال تتجاوز حدودها تمكينها من الحفاظ على تما�سكها الداخلي.
•تحقيق مكا�سب �سيا�سية تخدم برنامجها ال�سيا�سي.
•منحها مزيداً من القبول ال�سيا�سي في ال�شارع الفل�سطيني لممار�سة الحكم.

16

الغري��ب �أن��ه بعد م��رور � 8أعوام عل��ى االنتخاب��ات الت�شريعية التي ف��ازت فيها حما�س،
وت�سلم��ت �إدارة ال�سلطة في غزة ،فال يبدو �أنها على ا�ستع��داد لإ�ضفاء ال�شرعية على نظام
�سيا�سي لي�س من �صنعها ،قبل �أن يعترف النظام ذاته بها ،وي�صبح قادراً على التعاي�ش معها،
ومع �شرعية ما تمثله م��ن توجهات واجتهادات «�إ�سالمية» تجاه الم�شروع الوطني ،التي
تت�ضمن �إقامة دولة في حدود العام  ،1967دون االعتراف ب�شرعية �إ�سرائيل.
�	.15أخ��ذت تت�س��ع هذه «الكوابح» �أمام حما�س ب�صورة �أكثر و�ضوح ًا مع ردات الفعل الأولية :محلي ًا و�إقليمي ًا ودولياً ،بعد
�إع�لان نتائج االنتخابات ،حيث انقلب��ت ال�صورة ،وباتت الحركة «الفائزة» في �صن��دوق االقتراع مطالبة باالنقالب
على برنامجها الذي انتخبت وفقه.
 .16الع��ودة �إل��ى �سنوات  ،2004-2003ت�شير بما ال يدع مج��ا ًال لل�شك ،كم بلغت ال�صراعات في قلب النظام ال�سيا�سي
الفل�سطين��ي �أوجه��ا بين الرئي�س الراحل يا�سر عرفات ،ورئي�س حكومته محم��ود عبا�س ،الرئي�س الحالي ،حول تنازع
ال�صالحي��ات ،ف��ي الوقت الذي تحول فيه عبا���س رئي�س ًا لل�سلطة ،ويريد ا�سترداد �صالحي��ات رئي�س الحكومة الحالي
ممث ً
ال ب�إ�سماعيل هنية.
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وبعد �أن بدا في ال�سنوات الأولى من عمر ال�سلطة الفل�سطينية �أنه من غير المتوقع تعاي�ش
حما���س معها دون �إ�صالح جذري ي�شمل المنظمة وال�سلطة والأحزاب ال�سيا�سية ،وهو
�أمر ال يبدو �سهل التحقق في المدى المنظور على الأقل ،لكن الوقائع التي تلت انتخابات
� ،2006أكدت �أن حما�س عملت على ترحيل بع�ض هذه التحفظات ،وبد�أت االندماج
فع� ً
لا ف��ي م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،دون �أن يت��م حلها ،لكنها انفجرت ف��ور �سيطرة الحركة
على غزة �أوا�سط  ،2007ودخول الجانبين مراحل طويلة من حوارات الم�صالحة حتى
�آخرها .2014
وعل��ى الرغم من افتق��ار حما�س لنم��وذج م�سبق للحك��م ،فال ينتق�ص م��ن �أ�صالتها
كحرك��ة �سيا�سي��ة واجتماعية تعبر عن �سي��رورة تاريخية ،ونتاج تح��والت اجتماعية
واقت�صادي��ة و�سيا�سي��ة ،وال يقل��ل من كونه��ا باتت العب�� ًا �أ�سا�سي ًا فيما يتعل��ق بال�ش�أن
الفل�سطين��ي ،بجانب �أهمية تطورها ون�ضوجه��ا ال�سيا�سي ،واكت�سابها خبرات عملية
17
بكل المجاالت ذات ال�صلة.
لك��ن التط��ور الذي طر�أ �أوا�س��ط العام  ،2007ب�سيط��رة حما�س على غ��زة ،وا�ستمر �إلى
مرحل��ة ما قبل الم�صالحة الأخيرة �أواخر ني�س��ان  ،2014جعلها تبني موقفها من ال�سلطة
الفل�سطينية ،انطالق ًا من فر�ضيات �أ�سا�سية:
1.1ال ي��زال ال�شعب الفل�سطيني يعي�ش مرحلة تحرر وطن��ي ،ما يتطلب م�شاركة الجميع
ف��ي جهوده لمواجهة م�ش��روع االحتالل الإ�سرائيلي ،و�أن م�ش��روع الت�سوية لم يعد
ل��ه مكان ،والخيار الماثل الآن ه��و كيفية �إدارة ال�صراع م��ع االحتالل ،ويكون من
واجب الحكومة القادمة ت�ضافر جهودها وطاقاتها لإدارة هذا ال�صراع.
2.2قناعته��ا ب�أن فوزها ف��ي االنتخابات ،وفر�صة ت�شكيل الحكوم��ة منفردة ،ال يعني �أن
التاريخ �سيبد أ� من فوزها ،وهي بالتالي لي�ست مطالبة ب�أن تلغي كل ما �سبق من جهود،
لأن الم�سيرة يجب �أن ت�ستمر قدم ًا �إلى الأمام ،بناء على ما بني من �إيجابيات ،وت�صويب ًا
لما ترى �أنه �سلبيات.
3.3ال�سلط��ة القائمة لي�ست ذات �سيادة حقيقية ،وبالتالي فحما���س ترى �أنها بحاجة �إلى
م�شاركة الجميع لمواجهة االحتالل الذي ما زال ينتزع ال�سيادة الحقيقية.
 .17عب��د الإل��ه بلقزيز� .أزمة الم�شروع الوطني الفل�سطيني :من فتح �إلى حما�س ،بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية،
� ،2006ص.76
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4.4تدرك حما�س �أنه ال وجود فعلي ًا لنظام �سيا�سي فل�سطيني حقيقي طوال العقود الأربعة
الما�ضية ،بقدر ما كان هناك حالة �سيا�سية يقودها تنظيم بعينه ،ممث ً
ال بفتح ،ويريد من
الآخري��ن ،بمن فيهم حما�س ،ملحق ًا له ول�سيا�سات��ه ،وبالتالي �أتت نتائج االنتخابات
لتعط��ي فر�صة للجمي��ع لبناء النظ��ام الجديد للم�شارك��ة في �صناعة الق��رار وتحمل
18
الم�س�ؤوليات.
لك��ن حما�س بعد � 7سنوات في �إدارة غزة ب�صورة منف��ردة ،اكت�شفت �أن النظام ال�سيا�سي
الفل�سطين��ي ،على الرغم مما بدا عليه من وهن ،يمتلك تقاليد عريقة ،وي�ضم قوى �سيا�سية
ومجتمعية متعددة ،ويقوم على �أ�س�س وقواعد و�آليات من ال�صعب تغييرها ،وغاية ما حدث
في الم�شهد الفل�سطيني هو تعر�ض نظامه ال�سيا�سي �إلى حالة من «عدم اال�ستقرار» ،بل �إن
القاعدة ال�سيا�سية القائلة �إن «تجربة يوم في ال�سلطة �أغني من �سنين في المعار�ضة» ،ت�صلح
لأن تعطي و�صف ًا للعالقات الجدلية وال�صراعات المت�شابكة التي دخلت فيها حما�س منذ
ت�شكيلها للحكومة ،فهناك �أ�شياء ال يمكن ر�ؤيتها �إال من موقع ال�سلطة.
فحما���س الت��ي ظلت  18عام�� ًا في �صفوف المعار�ض��ة لفتح ،وخارج منظم��ة التحرير،
وجدت نف�سها في خ�ضم �صراعات وت�شابكات داخلية و�إقليمية وخارجية ،تعاطت معها
بمنط��ق الخطاب ال�سيا�سي وفعل المقاومة ،وجاء اليوم الذي تتفاعل مع هذه الت�شابكات
19
من منطلق القاب�ض على جمرة القرار ال�سيا�سي.
وف��ي حين �أخذت حما�س عل��ى ال�سلطة عدم �شرعيتها لأنها نت��اج اتفاقيات مرفو�ضة مع
االحتالل ،وف�سادها ،بحكم ما ظهر من ممار�سات ،فقد قبلت عملي ًا بوظيفة ح�صرية لها،
20
مرتبطة ب�إدارة الخدمات والرعاية وت�أمين الأموال.
وتعاط��ى خطاب حما�س تجاه ال�سلطة في مرحل��ة االنق�سام وما بعدها عقب الم�صالحة،
مع �أكثر من جمهور:
•الفل�سطينيون المتطلعون للقمة العي�ش التي باتت �صعبة المنال.
 .18ه��ذه الفق��رة مقتب�سة م��ن محا�ضرة لأ�سامة حمدان ،م�س���ؤول العالقات الدولية لحركة حما���س في بيروت ،بتاريخ
.2007/7/25
 .19هاني الم�صري« .حما�س و�أزمة ال�صراع على ال�سلطة» ،موقع �أمين 25 ،ني�سان.2006 ،
 .20بي�سان عدوان« .حركة حما�س بين �إجراءات الت�أقلم واالنتقال المفاجئ لل�سلطة» ،مجلة الحوار المتمدن:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82524
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•م�ؤ�س�سة الرئا�سة وفتح التي ت�ضغط من �أجل مواقف �أكثر براغماتية واعتدا ًال.

21

•الأطراف الإقليمية التي ت�ضغط حين ًا لإعادة �إحياء المفاو�ضات المجمدة مع �إ�سرائيل،
وتغيي��ر خطاب حما�س ال�سيا�سي الراف�ض لم�ش��روع الت�سوية ،وتخ�شى حين ًا �آخر من
ان��دالع فو�ضي �شاملة في الأرا�ض��ي الفل�سطينية ،وبخا�صة في ال�ضفة بعد حرب غزة
الأخيرة  ،2014ما قد يقود �إلى حالة فو�ضي تُخ�شى عقباها.
•الموق��ف الإ�سرائيلي؛ فتل �أبيب على و�شك �أن تعلن عدم وجود �شريك فل�سطيني في
الت�سوية ،وبخا�صة بعد خطاب الرئي�س عبا�س في الأمم المتحدة في �أيلول .2014
وم��ع ذلك ،ف���إن �سلوكيات حما���س وتكتيكاتها منذ تخليها «اال�ضط��راري» عن حكم
غزة ،ومواءمتها للتغييرات الحا�صلة ،قر�أتها بع�ض الأو�ساط المحلية والإقليمية والدولية،
ب�أن لدى حما�س القدرة عل��ى �إتيان ال�سيا�سة العملية دون خ�سائر ج�سيمة ،وتمتلك قابلية
لمزيد من المرونة �إذا ح�صلت على «ا�ستحقاقات» كبيرة تعزز بها م�صداقيتها في ال�شارع،
وداخل النظام ال�سيا�سي ،وبالتالي يمكن �أن تتعامل مع ال�ضغوط الخارجية من هذا المنطق.
وربم��ا تم قراءة ت�صريحات مو�س��ى �أبو مرزوق نائب رئي�س المكت��ب ال�سيا�سي لحما�س
�أواخر �أيل��ول  2014عن �إمكانية �إج��راء مفاو�ضات مبا�شرة مع �إ�سرائي��ل ،تج�سيداً لهذه
المرون��ة ال�سيا�سية ،عل��ى الرغم من النفي الر�سمي من قبل مكت��ب حما�س ال�سيا�سي لهذا
التوجه ،لكنه يعبر عن حراك حقيقي ت�شهده حما�س في �أروقتها القيادية ،وتحديداً عقب
مفاو�ضات وقف �إطالق النار التي تخللت حرب غزة الأخيرة.
ل��ذا ،تن�صح بع�ض الأطراف ،وبخا�صة بعد الم�صالح��ة الأخيرة وحرب غزة في ،2014
�ضرورة احتواء حما�س تزامن ًا مع نهجها «التغيير التدريجي طويل الأمد» ،ودخولها النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،على الرغم من �أن حما�س حاولت في العديد من المراحل التاريخية
وال�سيا�سي��ة المف�صلي��ة ف��ي م�سيرتها ،المواءمة بي��ن العديد من التوجه��ات وال�سيا�سات،
منطلق��ة من مرجعيته��ا الإ�سالمية ،و�إقامة دولتها من النهر �إلى البح��ر ،عبر �أدوات �أ�سلمة
المجتمع في زمن االنتفا�ضة الأولى ،ثم المقاومة الم�سلحة في زمن الت�سوية حتى انتفا�ضة
22
الأق�صى ،والحق ًا المزاوجة بين ال�سيا�سة والمقاومة.
 .21نيفي��ن �سليم��ان« .م�ستقب��ل العالقة بين حكومة حما���س ورئا�سة �أبو م��ازن» ،ال�سيا�سة الدولية ،ع��دد  ،164ني�سان،
.2006
 .22ه��ذا التوج��ه تقوده �أط��راف �إقليمية ودولية ،بما فيه��ا �إ�سرائيلية ،تعتقد �أن حما�س بعد انتكا�س��ة الإ�سالميين في الربيع
العرب��ي ،وح��رب غزة التي ت�ضررت منها الحركة كثيراً ،يمكن لها �أن «تتعقل��ن» على الرغم من الخطاب المرتفع من
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لك��ن اعتبار و�صول حما�س �إلى قل��ب النظام ال�سيا�سي وقيادته ،تح��و ًال دراماتيكي ًا هائ ً
ال
ف��ي بنيته وخطابه وطبيعته ،ال يتعار�ض مع الق��ول �إن هذا التحول لم يحدث فج�أة ،بقدر
م��ا كان نتيجة طبيعية لمجموعة من العوامل والم�ؤثرات ،وبخا�صة بعد جهود الم�صالحة
اله�شة الدائرة حالي ًا.
وبالق��در نف�س��ه ،ف�إن ق��راءات م�ستقبلي��ة تعرف عليه��ا الباحث من �أو�س��اط في حما�س،
تعتق��د �أن مرحل��ة ما بع��د تخليها عن �سيطرتها على غ��زة ،تقدر �أن ال�سم��ة الأبرز للنظام
ال�سيا�سي �سيكون «انعدام اال�ستقرار» ،في ظل عدم امتداد نفوذ حكومة الوفاق لممار�سة
�صالحياته��ا في غزة ،مع �أن ال�سيناريو المطلوب لحال��ة العالقة بين حما�س وال�سلطة� ،أن
ت�ستقر على حالة من التعددية وال�شراكة وقبول الآخر ،باعتماد الحوار والتوافق.
لكن ،لي�س من المرجح �أن ي�ستقر النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني خالل ال�سنوات التالية على
الأق��ل ،ومن المرجح كذل��ك� ،أن يتحول عدم اال�ستقرار هذا �إل��ى �أزمة �شاملة للنظام من
حي��ث الهوية وال�شرعية ،والم�ؤك��د �أي�ض ًا� ،أن �إ�سرائيل معنية ،خ�لال ال�سنوات التالية بعد
حرب غزة ،والقطيعة مع ال�سلطة الفل�سطينية ،با�ستمرار حالة «عدم اال�ستقرار».
وكما كان �سابق ًا ،يتوقع �أن يتحدد النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني في مرحلة ما بعد الم�صالحة،
ال�سيما عالقة حما�س بال�سلطة في �ضوء عوامل ،داخلية وخارجية:
•العوام��ل الداخلي��ة :المتعلقة بم�ش��روع حما�س ف��ي �شقيه ال�سيا�س��ي واالجتماعي،
بجانب التحوالت الحا�صلة في المجتمع الفل�سطيني في ال�ضفة وغزة.
•العوام��ل الخارجي��ة :المرتبطة �أ�سا�س�� ًا بالفاعلين في المج��ال الإ�سرائيلي والإقليمي
23
والدولي ،وحجم الم�ساهمة الم�ؤثرة لهم في �إرباك ال�ساحة الفل�سطينية.
ف��ي كل الأح��وال� ،سيبقى النظام ال�سيا�س��ي الفل�سطيني ه�ش ًا وقاب ً
ال للتغيي��ر بت�أثير عوامل
داخلي��ة وخارجي��ة ،في ظل تح��والت مجتمعي��ة م�ضطربة ،م��ع انعدام ال�سي��ادة الفعلية
وا�ستمرار االنك�شاف ال�سيا�سي ،يمكن تلخي�صها في الخيارات التالية:
1.1عدم تحقيق هيمنة لحما�س �أو فتح على النظام ال�سيا�سي.
بع�ض قادتها.
 .23محمد خالد الأزعر« .معنى فوز حما�س في االنتخابات الفل�سطينية»� ،ش�ؤون عربية ،ربيع  ،2006عدد .125
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�2.2إمكانية انهيار النظام ال�سيا�سي بالكامل ،وفر�ض الو�صاية الخارجية.
�3.3إعادة �إنتاج النظام القديم ذاته ،الذي ات�سم باله�شا�شة والتعدد ال�شكلي ،واال�ستناد �إلى
حالة توافقية �أو تناحرية ف�صائلية ،ولي�ست مجتمعية ،مع �ضعف �شديد في القدرة على
تلبية المتطلب��ات الأ�سا�سية منه ،و�سيظل رهين ًا بالعام��ل الخارجي المقرر ،وتحديداً
24
الإ�سرائيلي.
4.4الإمكاني��ة القائمة فعلي ًا لتجدد خيار االنق�سام� ،إذا ما ف�شلت الم�صالحة الجارية حالي ًا
بخط��ى وئي��دة ،وعودة انف�ص��ال غزة عن ال�ضف��ة ،من خالل �إع��ادة حما�س لفر�ض
�سيطرته��ا على القطاع ،ب�سبب ما تقول �إنه �إدارة للظهر م��ن قبل ال�سلطة الفل�سطينية
والرئي���س عبا�س عن غزة واحتياجاته��ا ،ال�سيما المتعلقة ب�إعادة الإعمار بعد الحرب
الأخيرة.
هن��ا يمك��ن القول �إن فتح التي هيمن��ت على ال�سلطة ،وجدت ف��ي رف�ض دخول حما�س
لها منا�سبة لنج��اح ممار�سة �سيا�سة الإق�صاء ،لأنها اعتبرت هذه ال�سلطة امتداداً للم�شروع
تغير موقفها في العام .2006
الإ�سرائيلي ،حتى ّ

المبحث الثالث :الموقف من االنتخابات ،وال�صراع على ال�شرعية
تهي�أت حما���س ال�ستالم غزة بعد ان�سحاب قوات االحت�لال �أواخر العام  ،2005وكر�ست
�شع��ار �أن «المقاوم��ة نجح��ت في ب�ض��ع �سنوات فيما ف�شل��ت المفاو�ضات ف��ي تحقيقه»،
وخا�ضت انتخابات الحكم المحلي بكفاءة عالية ،فحققت فوزاً كبيراً ،وتهي�أت لالنتخابات
الت�شريعية ،حيث التقطت هذه الفر�صة التاريخية من خالل تح�س�س نب�ض ال�شارع وتوجهاته،
وفيما بدا �أنه تغير في مواقفها ،راهن البع�ض على �إمكانية تروي�ضها واحتوائها.
وبجان��ب االعتب��ارات الداخلية لحما�س في ترجيح ق��رار الم�شاركة في االنتخابات ،فال
يمكن تجاهل االعتبارات الخارجية ،من حيث ت�شجيع الأطراف الإقليمية والدولية على
الم�شارك��ة فيها ،وتوفي��ر ال�ضمانات الدولية لنزاهتها ،والإ�ش��راف عليها ،ما كان له ت�أثير
كبير في ت�شجيع حما�س على الم�شاركة.
 .24تح��دث ع��ن هذه الخيارات �صقر �أبو فخر ،الع��ام  ،2007في ورقته البحثية« :حما�س وفت��ح والمنظمة� :شقاء الأخوة»،
ل�صالح مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،بيروت ،2007 ،لكن التطورات العديدة التي �شهدتها ال�ساحة الفل�سطينية
في ال�سنوات الأخيرة ،فاقمت من هذه الخيارات ،وجعلتها �أكثر �إحباط ًا ،على الرغم مما يقال عن توفر ح�سن النوايا.
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هن��ا بالذات ال يمكن ،بحال م��ن الأحوال ،القفز عن حدثين مهمي��ن ال يمكن بدونهما
فه��م �سياق االنتخابات ،ولماذا انتقلت حما�س من رف���ض الم�شاركة فيها �سابق ًا في العام
 ،1996واالنتقال �إلى الدعوة لها والت�شجيع على االنخراط فيها في العام  ،2006وهذان
الحدثان هما:
1.1اجتي��اح �إ�سرائي��ل لل�ضفة الغربية العام  ،2002وما تخلله م��ن محا�صرة الرئي�س يا�سر
عرف��ات ،وت�صفيته الحق ًا في العام  ،2004وال�سعي الإ�سرائيلي والأمريكي �إلى تغيير
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
2.2االن�سح��اب الإ�سرائيلي �أحادي الجانب من قطاع غزة العام  2005قبيل االنتخابات
ب�أ�شهر قليلة ،حيث كان الن�سح��اب �إ�سرائيل من القطاع ،واتخاذ قرارها بف�صل غزة
ع��ن ال�ضف��ة ،دور كبير بفوز حما�س ف��ي االنتخابات ،لأن هناك �شك��وك ًا كبيرة ب�أن
ت�سم��ح بها �إ�سرائيل من الأ�سا�س ،وما كان له��ا �أن تقبل بم�شاركة حركة حما�س فيها
�إال بوجود �ضغط �أمريكي.
ول��م يعد �أمام حما�س ما تخ�شاه م��ن دخولها النظام ال�سيا�س��ي دون �أن يغير �إ�ستراتيجيتها
وطبيعته��ا ،فالظروف هي�أت له��ا �أن تحقق ما تريده من داخل النظام نف�سه ،دون الخوف
م��ن ت�أيي��د عملية �ستحدث انق�سام ًا عميق�� ًا فيها� ،أو ترغمها على �إع��ادة النظر في مبادئها
25
الأ�سا�سية.
و�أدرك��ت الحركة� ،أن ثمة ت�صادف ًا بين مجموعة م��ن الأحداث مكنتها من دخول النظام
ال�سيا�س��ي ،وال�سيطرة عليه من الداخل بتكلفة زهيدة ،قد ال يتحقق مرة �أخرى في المدى
المنظ��ور ،وبم�شاركتها في االنتخاب��ات الت�شريعية الثانية  ،2006حقق��ت فوزاً كا�سح ًا
على فتح التي حكم��ت على مدار  35عام ًا ،و�شكلت الحكومة منفردة ،وفق ًا لبرنامجها
ال�سيا�س��ي الخا���ص المتباي��ن م��ع برنامج فت��ح ،وال يعت��رف ب�أو�سلو �سقف�� ًا لالنتخابات
26
الت�شريعية.
ودف��ع ذل��ك ب�إ�سرائيل والوالي��ات المتح��دة وغالبية المجتم��ع الدولي لفر���ض ح�صار
اقت�ص��ادي و�سيا�س��ي على الحكومة الوليدة ،ومن تداعيات ذل��ك ،وجود �سلطة بر�أ�سين،
الرئا�سة والحكومة ،متباينتين في البرامج والمواقف ،ومتنازعتين على ال�صالحيات.
 .25تي�سير محي�سن« .بعد عام على ت�شكيلها :حكومة حما�س بين الفكر والممار�سة»:
http://www.ahewar.org/rate/bindex.asp?yid=875
 .26برنامج قائمة التغيير والإ�صالح -حما�س ،انتخابات المجل�س الت�شريعي .2006
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وهك��ذا دخ��ل النظام ال�سيا�س��ي الفل�سطيني �أزم��ة �سيا�سية خانقة ،ه��ددت جدي ًا بتجاوز
الخط��وط الحم��راء ،ووق��وع االقتت��ال الداخلي ،الذي وق��ع فعلي ًا ،ما جع��ل من مرحلة
االنتخاب��ات الت�شريعي��ة وما تبعها ،م��ن �أعقد المحط��ات في �سياق العالق��ة بين حما�س
والنظ��ام ال�سيا�سي ،وو�ضعتهما �أم��ام تحديات لم يكن �سه ً
ال الفكاك منها حتى كتابة هذه
ال�سطور في ت�شرين الأول .2014
الح�ص��اد الماث��ل �أمام ناظري حما�س بع��د مرور � 8سنوات على االنتخاب��ات الت�شريعية،
يرف��ع بع���ض الأ�صوات في حما�س -عل��ى قلتها -التي ترى �أن خي��ار الم�شاركة في تلك
االنتخابات لم يكن الأكثر دقة ،لأنه كان وا�ضح ًا منذ البداية �ضرورة �أن ت ُّلين من خطابها،
ُدخل نف�سها ل�صيغة �سيا�سية تحفّظت في الما�ضي على �أ�س�س تكوينها.
و�أن ت ِ
وات�ض��ح الحق ًا �أنها لم تكن كامل��ة الجاهزية لال�شتباك ال�سيا�سي الب ّن��اء� ،أما خيار مقاطعة
االنتخاب��ات بالمقاب��ل ،فكان �صعب�� ًا ،وبخا�صة بع��د �أن ر�أت �أنها بلغت �ش�أن�� ًا من القوة
والح�ض��ور ي�صعب معه التراجع للخل��ف ،والبقاء خارج النظام القائم ،لأن من �ش�أن ذلك
خد�ش م�صداقيتها بعيون جمهورها.
وق��د اطلع الباحث على نقا�شات عديدة ج��رت في �أروقة حما�س من خالل �أوراق بحثية
خياري الم�شارك��ة �أو المقاطعة لم يكونا الأمثل لحما�س ،لأنه
�سابق��ة� ،أظهرت �أن �أي ًا من
ْ
ترت��ب على كليهما تغيير مهم في فكرها و�سلوكها ،ف�إما التعاي�ش مع الآخرين وفق قواعد
لم ت�شارك ب�صياغتها ،و�إما الخروج من العلنية والعودة لل�سرية ،ما يعني الميل مجدداً نحو
الراديكالية ،والتراجع للوراء.
قاومة» ،و�أنتجت
الم ِ
�سمته بـ«الم�شاركة ُ
ولكي ال ت َُ�ض ّحي الحركة ب� ٍّأي منهما ،ابتدعت ما ّ
الحق ًا «حكومة المقاومة» ،و�صو ًال لما باتت تعلن �أنه «مزاوجة بين ال�سيا�سة والبندقية»،
عب��ر �شعاره��ا االنتخابي «يد تبن��ي ويد تقاوم»� ،أو م��ا عرف في عق��ود �سابقة من تاريخ
27
الق�ضية الفل�سطينية بـ«االقت�صاد المقاوم».
اعتمدت حما�س في رحلتها لتح�صيل ال�شرعية ال�سيا�سية على المزج بين  3عوامل �أ�سا�سية،
ثب��ت من خ�لال التجربة العملية �أنها ت�ش��كل في الو�ضع الفل�سطين��ي الثالوث ال�ضروري
لنج��اح �أي حركة �سيا�سية بتثبيت موقعها في ال�ساح��ة ،وجعل مبادئها تلعب دوراً رئي�سي ًا
 .27با�سم الزبيدي .حما�س والنظام ال�سيا�سي ،رام اهلل :مركز البحوث والدرا�سات الم�سحية� ،2008 ،ص.36
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ومحدداً لمعالم حياة المجتمع الفل�سطيني ب�صورة عامة:
ّ
1.1االنخراط في مقاومة االحتالل ،وه��و من �أ�سا�سيات العمل الفل�سطيني ،وا�ستطاعت
حما���س �أن تُبرز دورها بالم�شاركة القوية بالعمليات الفدائية ،وعبر �سجلها المقاوم،
ال��ذي ت�ضمن قوائم طويل��ة من ال�شهداء والجرحى والمعتقلي��ن والمبعدين ،حظيت
بتنامي االحترام والتقدير بين الفل�سطينيين.
2.2تطوي��ر بنية م�ؤ�س�سي��ة ذات �أجهزة فعالة داخ��ل الأرا�ضي الفل�سطيني��ة ،وبخا�صة في
تقدي��م الخدمات الأ�سا�سية والحيوية لل�سكان ،وا�ستطاع��ت حما�س �أن تطور �شبكة
م�ؤ�س�سية وا�سعة وفاعلة ون�شيطة ،يمتد مجالها من ريا�ض الأطفال وحتى الجامعات،
28
مروراً بالعيادات ال�صحية والنوادي ال�شبابية.
�3.3إب��راز براغماتية �سيا�سي��ة ومرونة في التعامل ،واحت��رام التعددية داخل مجتمع �سعى
دائم ًا �إلى المحافظة على التوازن الداخلي كعن�صر قوة �أ�سا�سي في مواجهة االحتالل،
كم��ا �أن غياب ال�سلط��ة المنظمة لأو�ض��اع المجتمع الداخلية �أدى �إل��ى �ضرورة �أن
تبرهن القوى الفل�سطينية قدرتها على التعامل مع الواقع اله�ش.
جراء تفاعل العوام��ل الثالثة ،وما نجم عنها من
ونتيج��ة التحول الذي ط��ر أ� على حما�س ّ
تكوي��ن �صورة �إيجابية عنها بين الفل�سطينيين ،ا�ستطاعت الحركة �أن تُحدث اختراق ًا كبيراً
وانقالب�� ًا �أ�سا�سي ًا داخل ال�ساحة الفل�سطينية ،وظهرت عالم��ات هذا النجاح بو�ضوح في
ت�صاع��د الت�أييد الجماهيري لمر�شحي الحركة ف��ي مختلف االنتخابات القطاعية الجارية
في الأرا�ضي الفل�سطينية.
وم��ا لبث �أن ح�صل نوع من اال�ضطراب في هذا النج��اح ب�سبب تغير معادلة «المعار�ضة
والحكم» ،وانتقال حما�س من ف�ضاءات المعار�ضة الخطابية �إلى �أزقة ال�سيا�سة الواقعية.
و�أدركت حما�س �أن برنامج المقاومة ،هو الذي وفر لها هذا الوزن والت�أييد ،و�أن ال�شعب
الفل�سطين��ي يق��ف خلفه ،ال�سيما بع��د �أن ا�ستنفد كل �سب��ل الت�سوية ،ف�أك��دت �أن قرارها
بالم�شارك��ة في االنتخابات لن يكون على ح�س��اب برنامجها ،وحر�صت جميع قياداتها
29
على ت�أكيد ا�صطفافها مع برنامج المقاومة بكل قوة.
 .28حايي��م مالكا .حما�س نجحت ب�شكل مذهل بمنع انهيار القط��اع ال�صحي بغزة ،وا�شنطن :مركز ال�سيا�سات ال�صحية
العالمية.2012 ،
 .29معتز الدب�س .التطورات الداخلية في حما�س  ،2009-2000غزة :جامعة الأزهر.2010 ،
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وعلم��ت حما�س مع دخول االنتخابات �أنه��ا ال تفا�ضل بين ح�سن و�أح�سن ،بل بين �سيئ
و�أ�سو�أ ،على النحو التالي:
•�أن ت��دع المجال لل�سلطة تظل متحكم��ة بواقع الق�ضية ،ومت�صرفة فيها مع ما ر�أته من
ممار�سة كارثية.
•�أو تقط��ع الطريق على ه��ذا الواقع المهزوم ،بمنعه من االنحدار رغم ًا عنه من �إحدى
30
م�ؤ�س�ساته.
وعلى الرغم من �أن حما�س اطم�أنت �أن قرارها بدخول االنتخابات لن يكون مظلة التفاق
�أو�سل��و� ،أو تحت مرجعيت��ه ،وال ت�ستند في موقفها �إليه ،ف�إن الواقع �أكد �أن مجمل العملية
31
االنتخابية و�إفرازاتها القانونية جزء ال يتجز�أ من اتفاق �أو�سلو ،الذي ترف�ضه حما�س.
وات�ض��ح من تبدل موقف الحركة من الم�شاركة في االنتخابات ،جملة قراءات ومتغيرات
ا�ستوعبته��ا ،تطلبت منها �إبداء قدر من المرونة واال�ستجابة ،دون قبول الواقع والر�ضا به،
بل محاولة تغييره ،و�إ�صالحه للأف�ضل.
يب��دو مهم ًا الإ�شارة �إلى �أن مرحلة ما بعد االنق�سام ال�سيا�سي في ال�ساحة الفل�سطينية عقب
�أح��داث  ،2007لم يعد فيها مجال للحديث عن الم�شاركة في النظام ال�سيا�سي كما كان
الأم��ر قبل االنق�سام� ،سواء في قطاع غ��زة �أو ال�ضفة الغربية� ،إال في نطاق منظمة التحرير،
حي��ث بات الحدي��ث عن كيفية دخولها والم�شاركة فيها م��دار حديث فتح وحما�س في
حوارات الم�صالحة التي كان �آخرها في ني�سان .2014
ه��ذه القراءات نجملها في �أن ق��رار حما�س بدخول االنتخاب��ات الت�شريعية �شكل تطوراً
جدي��داً في م�سار عملها ال�سيا�سي على ال�صعيد الفل�سطين��ي ،في �ضوء تعاظم م�س�ؤولياتها
والتزاماتها ،وفي �ضوء حركة الأحداث والتاريخ والمتغيرات المحلية والعربية والدولية،
دون �أن ي�ؤثر ذلك على ما تقول �إنها «ثوابتها» ،وبرنامج عملها المقاوم.
ف��ي النهاية ،ف���إن متطلبات المرحلة الت��ي عا�شه��ا الفل�سطينيون ،ومتطلب��ات المقاومة،
 .30خلف خلف وب�شار دراغمة« .تكتيكات حما�س للم�شاركة بالت�شريعي» ،موقع �إيالف ،تاريخ الن�شر:2005/3/12 :
http://www.elaph.com/Politics/2005/3/47309.htm?sectionarchive=Politics
�	.31أ�سامة المحمود« .قرار حما�س بدخول المجل�س الت�شريعي  ...خلفيات و�أ�سباب»:
http://alarabnews.com/alshaab/2005/18-03-2005/a15.htm
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واحتي��اج ال�شعب للتغيير �إثر ف�شل ال�سلط��ة في المجاالت ال�سيا�سي��ة والأمنية والإدارية،
32
�أدت �إلى موافقة حما�س على دخول االنتخابات.
ومع ذلك ،ف�إن الدعوة النتخابات ت�شريعية ورئا�سية جديدة قد تح�صل �أوائل العام ،2015
وفق�� ًا للم�صالحة الأخيرة ،تدفع �إلى تكهنات وتقديرات مختلفة عن االنتخابات ال�سابقة،
حيث �أنهى الفل�سطينيون في ال�ضفة وغزة في الأ�شهر الأخيرة تحديث ال�سجل االنتخابي،
ا�ستعداداً لقرار قد ي�صدر بالدعوة النتخابات ت�شريعية ورئا�سية.
ول��م يعد �سراً �أن حما�س التي و�صلت ال�سلطة م��ن خالل انتخابات العام  ،2006تخ�شى
عل��ى نف�سه��ا �أن تكون االنتخاب��ات القادم��ة مقدمة لإخراجه��ا من الم�شه��د ال�سيا�سي
بالطريق��ة ذاتها ،ما يجعلها ف��ي حالة ا�ستنفار داخلي على مختل��ف الأ�صعدة :ال�سيا�سية،
الجماهيرية ،الإعالمية ،للفوز من جديد بها ،دون تحديد الن�سبة المرغوبة لتحقيق جملة
م��ن الأهداف ،لي�س �أقلها �إف�شال المخطط الذي تتحدث عنه من جهة ،ومن جهة �أخرى
محاولة الإثبات �أن تجربتها في الحكم خالل ال�سنوات ال�سابقة كانت ناجحة على الرغم
من العراقيل والعقبات.
ولئن توفرت جملة من العوامل �ساهمت في نجاح حما�س في االنتخابات ال�سابقة ،ف�إنها
ه��ذه المرة تخ�شى �أن ت�ؤتى منها ف��ي االنتخابات الالحقة ،و�أهمه��ا تماهي دور التنظيم
ف��ي الحكومة ،وتحييد دوره ،وما رافقه من مخالفات م�سلكية �أو مادية ،وعجز حكومة
حما�س عن توفير الكثي��ر من متطلبات الجمهور في غزة بفعل ت�شديد الح�صار ،وهنا يتم
ا�ستح�ض��ار ف�شل فتح في حل �إ�شكاالتها التنظيمي��ة ،وما ظهر منها على ال�سطح ،لي�ضعف
من فر�صها االنتخابية.
لك��ن الأمر الأكثر خطورة على فر�ص حما�س في االنتخاب��ات القادمة ،كما تتحدث بها
بع���ض الأو�ساط ب�صوت خفي ،يتعلق بالخ�شية من �أن يت�سب��ب بلوغها لل�سلطة بتراجعها،
فالو�ص��ول لمرحلة الحكم يعتبر التجربة الأخيرة ف��ي حياة كل حركة ،وهنا تبرز مخاطر
ا�ستن�ساخ تجربة فتح.

 .32حوار مع د� .أحمد بحر ،رئي�س المجل�س الت�شريعي بالإنابة:
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=45604
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المبحث الرابع :الموقف من القوى ال�سيا�سية
 - 1حما�س وف�صائل منظمة التحرير -فتح  ..نموذجاً
حدد ميثاق حما�س موقفها من الف�صائل الوطنية والإ�سالمية على ال�ساحة الفل�سطينية ،بما
ج��اء في المادة  23منه �أنها «تنظر للحركات الأخرى نظرة احترام وتقدير ،و�إن اختلفت
معها ف��ي جانب �أو ت�صور ،فقد اتفقت معها في جوانب وت�صورات ،وال يفوتها �أن تبقى
رافع ًة راية الواحدة ،وت�سعى جاهدة �إلى تحقيقها».
لك��ن انتخابات المجل�س الت�شريعي العام � 2006أ�سفرت عن ح�سم التناف�س الحقيقي بين
حما�س وفت��ح ،بتغلب الأولى بن�سبة كبيرة من المقاع��د البرلمانية 74 ،مقابل  ،45معبراً
ع��ن اختالف موازين الق��وى الداخلية على ال�ساحة ،لكن ذلك ل��م ي�أخذ طريقه الطبيعي
والمتوق��ع في الأيام التالية ،حيث �سعت حما�س �إل��ى �إ�شراك فتح ،كما باقي الف�صائل ،في
الحكوم��ة العا�ش��رة ،ودارت حوارات كثيفة معه��ا ،لمدة � 5أ�سابيع ،قدم��ت فيها مرونة
33
�سيا�سية في برنامجها الحكومي ،لكن الحوارات لم تخل�ص �إلى نتيجة �إيجابية.
تعتق��د حما���س �أن الأزمة الحقيقية التي ع�صفت بالنظام ال�سيا�س��ي الفل�سطيني فور فوزها
ف��ي االنتخابات ،وت�شكيلها الحكومة ،يعود �إلى �أن فتح بنت ال�سلطة كم�ؤ�س�سة فتحاوية،
ولي�س كم�ؤ�س�س��ة وطنية ،فالأجهزة الأمنية والموظفون المدني��ون غالبيتهم ال�ساحقة من
الفتحاويي��ن ،بل �إن ال�سلطة �شكلت ما عرف بـ«لجن��ة ال�سالمة الأمنية» ،تركزت مهمتها
في حظر توظيف �أي فل�سطيني له ارتباطات تنظيمية �أو فكرية بحما�س!
�أكث��ر م��ن ذلك ،فقد بات��ت فتح «م�ستف��زة» فع ً
ال نتيج��ة لالنتخابات ،و�أعلن��ت «نظري ًا
و�إعالمي�� ًا» اعترافها بالنتائج ،لكنها «عملي ًا وميداني�� ًا» �أتقنت «و�ضع الع�صي في دواليب
حما�س» ،وجاء تكتيكها متمث ً
ال بـ:
•«ك�س��ب الوقت» ،لو�ضع حما���س في م�أزق د�ستوري وقانون��ي ،تف�شل بموجبه في
مهمتها.
 .33ع��واد ع��ودة� .إ�شكالية العالقة بين فت��ح وحما�س و�أثرها على التحول الديمقراطي ،نابل���س :جامعة النجاح الوطنية،
� ،2011ص.104
_http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_relationships_dilemma
_between_fateh_and_hamas_and_its_impact_upon_the_process_of_democratic
transformation_in_pale.pdf
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•ع��دم م�شاركتها ف��ي �أي حكومة ،وا�شت��راط �أن يت�ضمن برنامجها �ش��روط الرباعية،
وان�سجم خطابها مع برنامج الح�صار على الأرا�ضي الفل�سطينية.
•�إي�ص��ال ر�سائل للقوى وال�شخ�صيات التي حاورتها حما�س للم�شاركة في الحكومة،
ب���أن م�شاركته��ا حما�س يعني �أن الوالي��ات المتحدة �ستعاملها كم��ا تعامل الحركة،
34
و�ستدرجها على قائمة «الإرهاب».
•�سحب الرئا�سة ل�صالحيات وا�سعة من مهام الحكومة ،كالإعالم ،والمعابر ،والأمن.
•الو�ص��ول بالحالة الفل�سطينية لم�ؤ�شرات فو�صى عارمة ممثلة بظاهرة «الفلتان الأمني
المبرم��ج» ،والإ�ضرابات الم�سي�سة ،و�إغالق ال�شوارع ،وحاالت القتل المنت�شرة في
قطاع غزة وال�ضفة الغربية.
و�أخ��ذت كرة الثلج تتدحرج روي��داً رويداً حتى و�صلت �إلى حزي��ران  ،2007وما وقع
خالله من �أحداث دامية �أ�سفرت عن �سيطرة حما�س على غزة لمدة � 7سنوات ،حتى �أ�شهر
قليلة لمرحلة ما قبل توقيع اتفاق الم�صالحة في ني�سان  ،2014وهي �سنوات ات�سمت فيها
عالقة الجانبين ،فتح وحما�س ،بالعداء الم�ستحكم.
وهكذا �أ�صيبت فتح بانتكا�سة ثانية ،بعد االنتكا�سة الأولى المتمثلة بهزيمتها في االنتخابات
الت�شريعي��ة ،وجاءت �سيطرة حما�س ميداني�� ًا على غزة لتعتبر هزيمة �أمنية ع�سكرية ،ما ولد
لديها ردود فعل قا�سية تجاه عنا�صر حما�س وكوادرها في ال�ضفة.
لك��ن الح��روب الإ�سرائيلية الث�لاث على غزة ،ف��ي �أع��وام  ،2008و ،2012و،2014
بم��ا خلفته من دمار و�شهداء ،دفعت جهود الم�صالح��ة الداخلية بين الحركتين ،بو�ساطة
م�صرية ،بعد �أن �شهدت �سنوات االنق�سام العجاف انطالق ًا للحوارات الثنائية بينهما ،حتى
وقّ��ع الجانبان على ورقة الم�صالحة في ني�سان  ،2014على الرغم من م�شاهد الإبطاء في
تطبي��ق بنودها ،ال�سيما في ال�ضفة الغربية ،المرتبطة �أ�سا�س ًا با�ستمرار االعتقاالت ال�سيا�سية
لعنا�صر حما�س ،وتعطيل انعقاد المجل�س الت�شريعي ،وا�ستمرار �أزمة رواتب موظفي غزة.
م��ع العل��م �أن فتح ترى �أن عدم �سي��ر الم�صالحة مع حما�س بال�سرع��ة المرجوة ،يعود �إلى
عدم تمكين الأخيرة لحكومة الوفاق من ب�سط �سيطرتها على قطاع غزة ،على الرغم مما
بدر من خطوات �إيجابية خالل الزيارة الأولى التي قام بها رئي�س الحكومة �إلى غزة �أوائل
ت�شرين الأول .2014
 .34مح�سن �صالح .قراءة نقدية في تجربة حما�س ،بيروت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،ص.58
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 - 2حما�س والجهاد الإ�سالمي
نظم ميثاق حما�س عالقاتها مع الحركات الإ�سالمية العاملة على ال�ساحة الفل�سطينية ب�أنها
«تنظر لها نظرة احترام وتقدير ،وتعتبرها ر�صيداً لها».
وعلى الرغم من هذا التجريد النظري ،ف�إن البرود ال�سيا�سي ظل مالزم ًا للعالقة بين حما�س
والجهاد ،وي�صعب فهمه و�إدراكه دون اللجوء �إلى تف�سير الن�شوء التاريخي ،حيث انبثقت
الأنوي��ة الأولى للجهاد من تنظيم الإخوان الم�سلمين ف��ي غزة ،ب�سبب رف�ضها البقاء على
35
خط الجماعة الهادئ تجاه مقاومة االحتالل في حينه.
ومع ذلك ،يمكن القول �إن الحركتين متقاربتان لي�س في الأيديولوجيا الإ�سالمية فح�سب،
ب��ل في الأه��داف الإ�ستراتيجية �أي�ض�� ًا ،كتحرير كامل التراب الفل�سطين��ي ،و�إقامة الدولة
الفل�سطيني��ة ،والمواقف ال�سيا�سية الأ�سا�سية كرف�ض م�شاري��ع الت�سوية ال�سلمية ،وا�ستمرار
المقاومة.
ويب��دو �أن نتائج العالق��ة بين حما�س والجهاد في جانبها ال�سيا�سي مت�أثرة �-إلى حد كبير-
بم�ستواه��ا الميداني ،ولم يكن من المتوقع ح�ص��ول تغيير جذري في واقع العالقة بينهما
م��ا دامت البنى التحتية والقاعدية معزول��ة ومنف�صلة عن بع�ضها البع�ض� ،أو ما دام التن�سيق
الميداني محدوداً ومتباعداً ،مع العلم �أن العالقات ال�شخ�صية لقادة التنظيمين ت�صل مراحل
36
متقدمة من الود واالحترام ،دون قدرتهم على �إ�سقاط هذه المعاني على قواعدهما.
و�شكل انطالق «الربيع العربي»  2011فر�صة لبرود �إ�ضافي في عالقات حما�س والجهاد،
وبخا�ص��ة بعدم��ا ح�صل في �سوريا ،حي��ث نا�صرت الأولى الثورة هن��اك ،وخرجت من
دم�شق متجه��ة �إلى الدوحة ،فيما التزم��ت الثانية ال�صمت ،ونا�ص��رت الموقف الإيراني
الم�ؤيد للنظام ال�سوري ،وتنقلت قيادتها بين طهران وبيروت.
لك��ن �أكثر من م�س�ؤول في الحركتين عبر عن الوحدة الفكري��ة وال�سيا�سية والإ�ستراتيجية
بينهما� ،سواء على �صعيد «�إ�سالمية المعركة» مع االحتالل� ،أو رف�ض التنازل والت�سوية.
وا�شترك��ت الحركتان في طاب��ع مواجهتهما مع االحتالل على �صعي��د العمليات الفدائية
 .35خالد الحروب .حما�س :الفكر والممار�سة ال�سيا�سية ،بيروت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية� ،1996 ،ص.87
 .36عدنان �أبو عامر .حما�س والجهاد الإ�سالمي � ..أي عالقة؟ �أبو ظبي :مركز الم�سبار للدرا�سات� ،2009 ،ص.89
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الم�سلح��ة �ضد �إ�سرائي��ل ،بت�شكيل غرفة عملي��ات م�شتركة لجناحيهم��ا الع�سكري ،يتم
�إحيا�ؤها في �أي فترة ت�صعيد مع الجي�ش الإ�سرائيلي ،ودعم عنا�صرهما بع�ضهم بع�ض ًا حين
37
تعر�ضوا لمالحقة ال�سلطة الفل�سطينية في ال�ضفة الغربية في الأعوام الأخيرة.
ويمك��ن الإ�شارة هنا �إلى الدور الكبير الذي يبذل��ه القياديان في حما�س والجهاد محمود
الزهار ومحمد الهندي على التوالي ،لتقريب الم�سافات بينهما.
 - 3حما�س وال�سلفية الجهادية
ظه��رت عدد م��ن الحركات ال�سلفية في غزة بعد �سيطرة حما���س عليها في العام ،2007
ودعت �إلى �إقامة الإمارة الإ�سالمي��ة ،و�شهدت في ال�سنوات الأخيرة �صعوداً متزايداً لها،
ب�ص��ورة �أقلق��ت حما�س �آنذاك ،ومن �أب��رز ت�شكيالتها« :جي�ش الإ�س�لام كتائب التوحيد
والجهاد ،جي�ش الأمة �أهل ال�سنة والجماعة ،كتائب �سيوف الحق ،جند اهلل».
وتكم��ن البداي��ات الأولى لن�ش���أة هذه الت�شكي�لات في الخالف الفك��ري والفقهي بين
ال�سلفيي��ن وحما�س ،مقدمة «للقطيعة» بينهما ،عقب دخول الأخيرة العملية ال�سيا�سية في
ظل د�ستور «و�ضعي علماني» ،وعلى �أ�سا�س اتفاق �أو�سلو ،واالعتراف ال�ضمني ب�إ�سرائيل،
وت�صري��ح حما�س باحترامها ق��رارات الأمم المتحدة ،لأنه يعني اعتراف�� ًا و�إقراراً بقانونها
الو�ضع��ي ،وعدم �سعيها �إلى �أ�سلمة المجتمع ،وع��دم مطالبتها �أن تكون العملية ال�سيا�سية
38
وفق ال�شريعة.
تبد الجماعات ال�سلفي��ة قناعتها بما تعلنه حما�س حول اتب��اع �سيا�سة «التدرج» في
ول��م ِ
تطبيق ال�شريعة ،و�إقامة الحدود ال�شرعية.
وبعد �سيطرة حما�س على غزة �أوا�سط  ،2007رحبت التنظيمات والخاليا ال�سلفية بذلك،
م��ا دفع حما�س لمكاف�أتها بتعاطف حنون ،و�صل حدود الت�سامح مع التدريب والتجنيد،
عب��ر حلف غير مكتوب بينهما ،با�ستثناء بع�ض مراحل التوتر و�صلت حد مالحقة حما�س
39
لعدد من الن�شطاء ال�سلفيين ،واعتقال بع�ضهم.
 .37ه��ذه التحلي�لات وردت من خالل �سل�سلة م��ن اللقاءات �أجراها الباحث مع عدد من ق��ادة الحركتين ،حاول �أن ي�صل
معهم �إلى خال�صة حقيقية لطبيعة الخالفات بينهما ،وال تعك�س بال�ضرورة موقف الباحث ،وال ر�أي الحركتين ب�شكل
ر�سمي معلن.
 .38مروان �شحادة .م�ستقبل تنظيم القاعدة في فل�سطين ،الريا�ض :مركز ر�ؤية للدرا�سات الإ�ستراتيجية� ،2006 ،ص.34
« .39جلجلت» تنتظر تنفيذ عملية كبيرة لمبايعة بن الدن ،جريدة الأيام.2007/12/11 ،
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ويمكن الرجوع �إلى البدايات الأولى للخالف الفكري والفقهي بين حما�س وال�سلفيين،
وفق المراحل التالية:
•بع��د التوقيع عل��ى اتفاق مكة ف��ي  ،2007بين فت��ح وحما�س ،رفع��ت الجماعات
ال�سلفية لهجة انتقادها لحما�س ،وجاءت «التعزية» من الرجل الثاني في القاعدة �أيمن
الظواهري «في قادة حما�س ،للحاقهم بركب ال�سادات».
•ت�صري��ح «�أ�سام��ة بن الدن» �أواخ��ر كان��ون الأول/دي�سمبر � ،2007أن��ه «لن يحترم
المواثيق الدولية كما احترمها قادة حما�س» ،لأنهم «باعوا دينهم بدنياهم» ،وطالب
المخل�صين فيها ب�إعالن تخليهم عن القيادة ،وبراءتهم منها.
•مطالب��ة «�أبي عمر البغ��دادي» �أمير دولة الع��راق الإ�سالمي��ة للمخل�صين في كتائب
40
الق�سام بالخروج ،و�إعالن ت�شكيالت جديدة بعيداً عن قيادة حما�س.
•لكن قراءة بياني��ة لم�ستقبل العالقة ي�شير �إلى هدوء متفق عليه بين حما�س وال�سلفيين،
بموجبه يتم التخفيف من مالحقة حما�س لن�شطاء تلك الجماعات ،مقابل بقائها فيما
ت�سميه حما�س «الإجماع الوطني» الخا�ص بقرار الت�صعيد مع �إ�سرائيل.
 - 4حما�س وحزب التحرير
افت��رق «حزب التحرير الإ�سالم��ي» تمام ًا وب�شكل قطعي عن �أي حرك��ة فل�سطينية تتبنى
الوطنية �أو القومية ،وهناك مالحظات �أ�سا�سية حول موقفه من الق�ضية الفل�سطينية.
وعل��ى الرغم من �أنه حزب �إ�سالمي ،ف�إن موقفه من حما���س ت�أثر بالخالف الأيديولوجي
القائ��م بينهم��ا ،ففيما تدع��و حما�س �إلى �إن�شاء دول��ة �إ�سالمية في فل�سطي��ن ،ف�إن الحزب
يتم�سك بمبد�أ �إن�شاء دولة الخالفة على الأرا�ضي الإ�سالمية كافة ،ويدعو �إلى نبذ المبادئ
41
القومية.
كم��ا ي��رى �أن فل�سطين يجب �أن تك��ون ق�ضية الم�سلمين جميع ًا ،ال ق�ضي��ة �أهلها وحدهم،
وتختل��ف الحركتان حول العمل الم�سلح ،ففيما تن��ادي حما�س با�ستخدامه و�سيلة لتحقيق
 .40عبد الإله �شائع« .حما�س ته�شم ال�صورة»؛ درا�سة يتحدث فيها عن مراحل عالقة حما�س مع الجهاديين:2009 ،
https://archive.org/details/HAMAS11
 .41حوار مع القيادي في الحزب ماهر الجعبري ،الراية القطرية.2008/1/3 ،
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�أهدافها بالتحرير والمقاومة ،يدعي �أنه ما زال متم�سك ًا بو�سائل �سلمية لتحقيق دولة الخالفة.
وفيم��ا يتعلق باالنق�سام على ال�ساحة الفل�سطينية� ،أخذ الحزب على حما�س �أن توقع اتفاق
الم�صالح��ة مع فتح ،لأنه اتف��اق �سيا�سي مع ال�سلط��ة الفل�سطينية ،ويعتب��ر مقدمة و�شرط ًا
ت�ضيع الأر�ض المقد�سة.
�أ�سا�سي ًا لمتابعة �سير حما�س في الحلول اال�ست�سالمية التي ّ
واعتب��ر الحزب �أن االنق�س��ام الفل�سطيني بين حما�س وفتح ،م��رده للفكر ال�سيا�سي الذي
ي�سيط��ر عليهما ،مح��ذرة الأولى من االقتراب من الثانية ،عل��ى �أ�سا�س التعاي�ش مع الواقع
42
ال�سيا�سي الذي تريده الدول الكبرى ،ولي�س على �أ�سا�س الإ�سالم.

المبحث الخام�س :العمل الخيري في �سيا�سة حما�س
عمل الإ�سالميون الفل�سطينيون على الو�صول �إلى الم�ؤ�س�سات الدينية ،واالجتماعية ذات
الطابع الدين��ي� ،ضمن �إ�ستراتيجيتهم في و�صول الجماهير ،ومرت عالقتهم بم�ؤ�س�ساتهم
الدينية واالجتماعية والتعليمية بمراحل مختلفة.
لك��ن حما�س ،ب�صورة خا�ص��ة ،ا�ستفادت من الدع��م المادي المقدم م��ن م�صادر عربية
متنوع��ة ،ر�سمي��ة وغي��ر ر�سمية ،في بن��اء �شبكة م�ؤ�س�ساتي��ة خدمية مت�شعب��ة ومتنوعة في
مجاالت متعددة ،كال�صح��ة ،والتعليم ،وريا�ض الأطفال ،ووفرت هذه البنية بدائل عالية
التنظيم والفعالي��ة لمثيالتها الوطنية ،وتمايزت عن معظمها ف��ي نوعية الخدمة المقدمة،
والمت�سمة بقل��ة التكاليف المطلوبة من المواطن من جه��ة ،والممزوجة بدماثة في خلق
العاملين وح�سن معاملتهم له من جهة �أخرى.
وو�ضعت حما�س مو�ضوع �إعطاء الزكاة كو�سيلة مركزية للتغلغل واالنت�شار في المجتمع،
و�أن�ش�أت ريا�ض ًا للأطفال والمدار�س والمكتبات ،وبنك ًا للدم والعيادات ال�صحية ،ومراكز
التعليم المهنية للن�س��اء والنوادي الريا�ضية ،وجمع التبرعات لل�صدقات من �أجل م�ساعدة
المحتاجين ،وتو�سيع ن�شاطات الم�ؤ�س�سات الخيرية.
و�شكل��ت الن�شاطات االجتماعية والتربوية �أحد �أه��م �أ�سباب ال�شعبية الوا�سعة التي تحظى
بها حما�س في �أو�ساط الفل�سطينيين ،وجعلتها في مقدمة التنظيمات ت�أييداً جماهيري ًا ،لأن
قادته��ا و�أبناءها تبنوا م�ش��كالت النا�س وهمومهم ،وعملوا على حله��ا ،عبر الجمعيات
 .42بيان لحزب التحرير حول اتفاق الم�صالحة الفل�سطينية.2011/5/30 ،
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الخيرية ،والم�ؤ�س�سات االقت�صادية ،والعيادات والم�ست�شفيات ،والأندية الريا�ضية ،ودور
43
الأيتام والم�سنين.
ويمكن تقديم لمحات �سريعة عن ه��ذه الم�ؤ�س�سات و�أهميتها وفاعليتها كروافد تنظيمية
لحركة حما�س:
•الم�ساجد ودور العبادة :انطلقت حما�س من م�ساجد قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،بعد
�أن ر�سمت هيكليته��ا ،وبات الم�سجد يمثل مركزاً للدي��ن والدولة ،بجانب الدعوة
والإر�ش��اد والدرو�س الدينية والمحا�ضرات والندوات وحلقات تحفيظ القر�آن و�أداء
ً 44
ال�صلوات المفرو�ضة ،ولعب الم�سجد في نظر حما�س دوراً تنظيمي ًا مهما.
•الجامعات والمعاهد العليا :ربطت الكثير من الأدبيات الفكرية وال�سيا�سية بين �إن�شاء
الم�ؤ�س�س��ات التعليمية العليا ،واالزدي��اد الملحوظ للن�ش��اط الإ�سالمي في الأرا�ضي
الفل�سطيني��ة ،حي��ث ب��د�أ دور الإ�سالميي��ن في الظه��ور ب�شكل ب��ارز وملحوظ منذ
منت�ص��ف ال�سبعينيات ،بعد �إن�شاء الجامعات في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،و�شكلت
الم�ؤ�س�س��ات التعليمية ،م�ستودع ًا ب�شري ًا ،تغ��رف منه التنظيمات المختلفة العاملة في
المناطق المحتلة ،و�أ�صبحت موقع ًا �أ�سا�سي ًا من مواقع تواجد التيار الإ�سالمي.
•الكتل��ة الإ�سالمية :كانت الجامعات الت��ي انت�شرت في الأر�ض المحتلة منابر �سيا�سية
ونقابية لالتجاهات الوطنية ،لأنها الأماكن الوحيدة التي ي�ستطيع ال�شباب �أن يتجمعوا
فيها ب�صورة قانونية ،و�شكلت �ساحة خ�صبة لن�شر الأفكار وا�ستقطاب الأن�صار وتنظيم
45
الأع�ضاء ،وتعد الكتلة الإ�سالمية في الجامعات والمعاهد امتداداً لحما�س.
•الم�ؤ�س�س��ات االقت�صادية :اعتمدت حما�س في تمويله��ا الأ�سا�سي على الم�ساعدات
المالي��ة التي ت�أتيها من الخارج �إ�ضافة �إلى �أموال الزكاة والتبرعات التي كانت تجمع
م��ن الم�ساجد ،والتي تعتبر في معظم الأحيان ميزانيات تمويلية للم�ساجد نف�سها من
�أج��ل تغطية نفقاتها التعميرية �أو الخدمية ،ومن �أجل ذلك حاولت حما�س ،وفي ظل
ازدياد متطلباتها ،وزيادة �إنفاقها الع�سكري �أو الإعالمي ،وبلغ م�ستويات كبيرة جداً،
�أن تن�شئ عدداً من الم�ؤ�س�سات االقت�صادية ،وقامت بفتح عدد منها.
 .43حما�س وم�شوار  25عام ًا من العمل الخيري ،جريدة الر�سالة.2012/12/7 ،
 .44معين كوع .الم�ساجد مركز قوة حما�س ،جامعة وي�ستميني�ستر ،بريطانيا.2007 ،
 .45الكتلة الإ�سالمية  ..درا�سة وتقديرات الخطورة .جهاز ال�شاباك الإ�سرائيلي ،كانون الثاني/يناير .2014
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•الم�ؤ�س�سات الخيرية ،ومن �أهمها:
•المجم��ع الإ�سالمي :يمك��ن اعتباره الن��واة التنظيمية الأولى للحرك��ة الإ�سالمية في
فل�سطي��ن من خ�لال جماعة الإخوان الم�سلمي��ن بداية ال�سبعيني��ات ،و�أدى وجوده
العلني ،ودوره الفاعل في الن�شاطات الثقافية واالجتماعية �إلى زيادة نفوذ الجماعة.
•الجمعي��ة الإ�سالمي��ة� :سعت �إلى تحقي��ق �أهدافها من خالل :ت�شجي��ع الطالب على
تالوة القر�آن وحفظه ،وتوزي��ع الأ�شرطة الدينية و�أفالم الفيديو ،و�إدارة م�ستو�صفات
�صحية ،ومنح م�ساعدات مالية لمئات العائالت الفقيرة.
•دور القر�آن الكري��م :وتعتبر ذراع ًا مهم ًا من �أذرع الأ�سلمة في الأرا�ضي الفل�سطينية،
وه��ي مفتوحة لأي �شخ���ص بغ�ض النظر عن م�ستواه العلم��ي ،وي�شترط �أال يقل عمر
الطال��ب ع��ن  12عام�� ًا ،وت�صرف مكاف���آت مالي��ة ت�شجيعية للطالب ال��ذي يجتاز
االمتحان بنجاح.
•الم�ؤ�س�سات الخدمية :اهتم��ت حما�س كثيراً بها ،ففع ّلت الم�ؤ�س�سات القائمة فعلي ًا،
و�أقامت م�ؤ�س�سات �أخرى عديدة خالل االنتفا�ضة الأولى وفترة ال�سلطة الفل�سطينية،
وقام��ت هذه الم�ؤ�س�سات با�ستقبال الدع��م الذي كان يقدم من �شتى الجهات العربية
والدولية والإ�سالمية ،الر�سمية وال�شعبية ،وقدمت حما�س من خالل هذه الم�ؤ�س�سات
م�ساع��دات كبيرة لعنا�صرها و�أ�سرهم ومنا�صريه��ا وم�ؤيديها ،ما �أك�سب الحركة مداً
جماهيري�� ًا وا�سع ًا ،حي��ث �إن الظ��روف االقت�صادية ال�صعبة التي عان��ى منها ال�شعب
الفل�سطيني في �سن��وات االنتفا�ضة الأولى ،جعلت تقديم هذه الم�ساعدات جزءاً من
46
ن�شاطات الحركة التنظيمية والت�أطيرية.
•المراكز ال�صحي��ة :اهتمت حما�س اهتمام ًا بالغ ًا بالم�ؤ�س�س��ة ال�صحية ،وانطلقت في
ت�أ�سي���س المراكز الطبي��ة ،وهي تعلم �أنه��ا �ستوفر لها عدداً من الإنج��ازات المهمة،
ومنها� :إيجاد م�ص��در دخل مالي للأفراد العاملين في ه��ذه الم�ؤ�س�سات ،وللحركة،
عن طريق الدخ��ل الناتج عن هذه الم�ؤ�س�سات ،تقديم خدمات قليلة الثمن ورخي�صة
�أو مجاني��ة ف��ي بع���ض الأحي��ان لعائ�لات و�أ�سر ن�شيط��ي الحركة ،م��ن خالل هذه
الم�ؤ�س�س��ات� ،إيجاد م�ؤ�س�س��ات طبية خا�صة لها ت�ستفيد منها ف��ي عملها التنظيمي،
التكيف» ،يديعوت �أحرونوت� ،1999 ،ص.65
� .46شا�ؤول م�شعال و�أبراهام �سيلع« .ع�صر حما�س من العنف �إلى
ّ
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�إ�ضافة �إلى �إقامة م�ست�شفى وعدد من المن�ش�آت الطبية والعيادات ال�شعبية والجماهيرية
التي قدمت خدمات طبية للجمهور عالية الم�ستوى ،وفاقت هذه الخدمات والرعاية
والمعاملة ،الخدمات المقدمة حكومي ًا في كثير من الأحيان.
•الن��وادي الريا�ضية :انطلقت بواكير العمل الريا�ضي ،وكانت الن�شاطات الريا�ضية من
�أه��م الن�شاطات التي مار�سها قادة حما�س من �أجل �إيجاد التفاف �شبابي حولها ،ومن
خالل الم�ساجد تمت �إقامة منظومة ريا�ضية متكاملة ،حيث اعتبر كل م�سجد بمثابة
ن��ادٍ ريا�ضي م�ستق��ل ،له ن�شاطاته الريا�ضية الم�ستقلة في ك��رة القدم ،وتن�س الطاولة،
والكاراتي��ه ،و�ألح��ق في معظم الم�ساجد التي كانت به��ا �أماكن متوفرة غرفة خا�صة
للريا�ض��ة ،احتوت على طاول��ة للتن�س والمعدات والأجه��زة الريا�ضية الأخرى مثل
�أجهزة كمال الأج�سام �أي�ض ًا.
•الجمعي��ات الن�سوي��ة :اهتم��ت حما���س بالن�شاط��ات الن�سوي��ة ،فوجدناه��ا تلحق
بم�ؤ�س�ساتها منذ بداية ت�أ�سي�سها مركزاً للن�شاط الن�سائي وت�أهيل الفتيات ،ومن خاللها
ب��د�أت الم��ر�أة الفل�سطينية باالنخ��راط في العم��ل الإ�سالمي ،ونظراً لزي��ادة الإقبال
الن�س��وي على الن�شاطات الإ�سالمية ،فقد وجدنا قيادة حما�س ت�سارع ال�ستيعاب هذا
الن�ش��اط المتزايد للم��ر�أة ب�إقامة �أماكن للن�ساء في الم�ساجد ،ل��م تقت�صر هذه الأماكن
على ال�صالة فح�سب ،بل �أدت �أدواراً تعليمية واجتماعية �أي�ض ًا.
وهك��ذا قامت حما���س بن�شاط اجتماعي وا�س��ع ،انعك�ست �آثاره عل��ى �أو�ساط كبيرة من
الفل�سطينيي��ن ،وجعلت �ص��ورة الإ�سالميي��ن في �أذه��ان النا�س قريبة ومحبب��ة ،و�أعطت
المث��ل على القدوة الح�سنة وعدم المحاباة ،رف�ض ًا ل�شي��وع ثقافة اال�ستنفاع في الأو�ساط
47
الوطنية.
هن��ا ال يمن��ع القول �إن الجمعيات الخيري��ة التي �شكلت الحق ًا �إط��اراً �أهلي ًا غير حكومي
لحما���س ،اعتب��رت بواب��ة الحركة نح��و المجتم��ع الفل�سطين��ي� .صحيح �أنه��ا قدمت
الم�ساع��دات لجميع الفل�سطينيين دون ا�ستثناء وتميي��ز بناء على دوافع فكرية �أو تنظيمية،
لكنه��ا في النهاية �شكلت ناف��ذة محورية في �إطاللة حما�س عل��ى الفل�سطينيين ،وك�سب
ت�أييدهم من خاللها.
« .47العمل الخيري  ..الوجه الآخر لحما�س» ،موقع �إ�سالميون.2009/1/25 ،
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ويمكن تحديد الفوائد التي جنتها حما�س من �إقامة الم�ؤ�س�سات على الأ�صعدة التالية:
•فقد مكنها العمل الم�ؤ�س�سي من التطور ،وتراكم الخبرات.
•�ساعدها على االحتكاك بالجماهير ،والعمل من �أجلها ،ومن ثم ك�سبها ،وا�ستقطاب
�أجزاء مهمة منها.
•جعلها بمن�أى عن كثير من الم�شاكل التي تفتك بالتنظيمات المعزولة الجامدة ،ولعل
�أف�ضل ما يو�ضح الم�س�أل��ة نظرية ال�شيخ �أحمد يا�سين فيما �أطلق عليه« :الماء الجاري
والماء الراكد ،فنحن حركة �إما �أن نكون كالماء الراكد يجمدنا الخوف ،وال نتحرك
بحج��ة المحافظة على �أمن التنظيم ،وحينها نتعر���ض كالماء للعفن والأمرا�ض ،و�إما
�أن نتح��رك كالماء الجاري والمتجدد فنتطور وننت�ش��ر» ،ويرد على �أ�صوات تتذرع
بالمحافظة على �سالمة الدع��وة ،بينما كان ر�أيه �أن �سالمة الدعوة تكمن في حركتها
وظهورها.
•حافظ��ت الجمعيات والم�ؤ�س�سات على ال��دور الخيري والخدمي بالدرجة الأولى،
تارك��ة مجال التط��ور التنظيم��ي والجماهيري للإخ��وان الم�سلمي��ن ،ي�سير بمعزل
عنها ،ودون االرتباط الوا�ضح به��ا ،على الرغم من دعمها وم�ساندتها الطبيعية لهذا
التط��ور ،وبينم��ا كان المجمع ،ثم الجامعة ،نقطة االنط�لاق بالن�سبة للجيل الجديد
الن�شيط م��ن عنا�صر الحركة ،فقد كانت الم�ساجد �أ�سا�س�� ًا نقطة االنطالق والدعوة،
م�ستفي��دة من الفر�ص الت��ي وفرتها الأوقاف للجيل الجديد م��ن ن�شطاء الحركة ،في
الوعظ والخط��ب ،وا�ستخدام الم�ساجد كمقرات تجم��ع لل�شبيبة وطلبة المدار�س،
48
ممن كانت فر�ص التجمع والن�شاط محدودة �أمامهم.
•لم تمتلك الحركة جهازاً بيروقراطي ًا كبيراً �أو معقداً ،كالذي امتلكته منظمة التحرير،
وبالتال��ي ف�إن �أوجه �إنفاق �أموال الحركة في هذا المجال كانت محدودة ،كما ات�سم
�أداء الإخوان وقيادتهم ،بالتوا�ضع في �أ�ساليب �إنفاقهم ،وهم �أبعد ما يكون عن مظاهر
البذخ �أو الإ�سراف والف�ساد المالي.
�	.48إبراهيم �صالح .واقع �إدارة الإعالم في حما�س ،غزة� :أكاديمية الإدارة وال�سيا�سة� ،2014 ،ص.73
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�شكل��ت الأحداث التي �شهدتها ال�ضفة الغربية من عملي��ات �أمنية وع�سكرية �إ�سرائيلية في
�أوا�سط يونيو/حزيران  2014عقب اختط��اف ثالثة م�ستوطنين �إ�سرائيليين ،فر�صة لطرح
ت�س��ا�ؤل عن م�صير حكومة التوافق التي تم الإعالن عنه��ا للتو ،وجعل م�صيرها في مهب
الري��ح ،في ظل ما عا�شته ال�ساح��ة الفل�سطينية من ا�ستقطاب حاد عق��ب هذه العملية بين
مرح��ب وم�ستنكر ومعتقد بنظرية الم�ؤامرة ،ب��ل �إن الأمور و�صلت لدى بع�ض الأطراف
الفل�سطينية العتبار هذه العملية م�سماراً في نع�ش الم�صالحة اله�شة بين فتح وحما�س.
وربم��ا ال يختل��ف فل�سطينيان على وجود حال��ة من االن�سداد في م�س��ار الت�سوية للق�ضية
الفل�سطيني��ة ،والكلفة الباهظة لخي��ار المقاومة الم�سلحة ،وه�شا�ش��ة الم�صالحة الوطنية،
وتفاعل فل�سطيني ال يتنا�سب مع التغييرات في البيئة العربية في مرحلة ما بعد الثورات ،ما
يتطلب �ضرورة �أن يكون نقا�ش حول عالقة الم�سارين ،المفاو�ضات والمقاومة الم�سلحة،
ال�سيم��ا بعد حرب غزة الأخيرة ،به��دف الو�صول �إلى الحلول والآف��اق المحتملة لهذا
الم�سار.
و�أثبتت ال�سنوات الأخيرة التي �شهدت اندالع ثالث حروب في غزة بين العامين -2008
� ،2014أن اللج��وء للمقاومة الم�سلحة وباقي و�سائل المقاومة يجب �أن يخ�ضع لدرا�سة
دقيق��ة لمعطيات الواقع ،وم��دى الفوائد التي تحققها ،ولعل م��ا يجعل من الحديث عن
ارتب��اط الم�ش��روع الوطني بالمقاومة الم�سلحة �أمراً ملح ًا ملزم�� ًا في هذه الآونة بالذات،
م��ا عا�شته الق�ضية الفل�سطيني��ة طوال عقود ما�ضية من مراحل ازده��ار وانتعا�ش� ،أ�سفرت
ع��ن ا�ستقطاب �إقليمي ودولي عز نظي��ره في �سواها من حركات التح��رر العالمية ،بفعل
عوامل عديدة �أهمها انطالق قواها من مفاهيم �سيا�سية �أدركت الخيط الفا�صل بين الهدف
الإ�ستراتيجي وو�سائله التكتيكية.
ولم��ا غاب ه��ذا الإدراك ف��ي عقود مت�أخ��رة بتنا ن�شهد حال��ة «التناحر» بي��ن التكتيكي
والإ�ستراتيج��ي ،و�أحيان�� ًا كثي��رة تقدم الأول عل��ى الثاني ،وربما �أخطر م��ن ذلك �أن يتم
توظيف الثاني لخدمة الأول!
ت�أت��ي �ضرورة هذه المقدمة لأنه كان من الوا�ضح �أن حما�س فور انتهاء حرب غزة 2014
 .49ه��ذا المبحث ف��ي معظمه كان ح�صيلة لقاءات عقدها الباحث مع قيادات كبي��رة في حما�س في الداخل والخارج،
ف�ضلت عدم الإ�شارة لأ�سمائها.
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�ستلج�أ �إلى تمديد التهدئة مع �إ�سرائيل لأجل م�سمى ،ال�ستيعاب متطلبات المرحة الجديدة
وتبعاته��ا ،وتُف�ش��ل الهجمة على المقاوم��ة ،وفي الوقت ذاته �أ�صرت عل��ى بقاء جهازها
الع�سكري بقيادته و�سالحه؛ لأن االقتراب منه �سيفقدها �أهم عنا�صر قوتها.
هن��ا يمك��ن الرجوع �سنوات �إل��ى الوراء حين اجته��دت حما�س في الم��زج بين الفعلين
ال�سيا�سي والع�سكري:
•تمار�س المقاومة ،وك�أنها لي�ست في الحكومة.
•تمار�س ا�ستحقاقات الحكم ،بحيث ال ت�ؤثر على �أداء المقاومة.
وت��م تمرير ه��ذه المعادلة ب�صعوب��ة بالغة ،لأن وج��ود حما�س في الحك��م بين -2006
 ،2014جعلها جزءاً من المعادلة ال�سيا�سية �شاءت �أم �أبت.
وكان ال�س���ؤال المل��ح على ال��دوام منذ وجود حما�س ف��ي الحكومة� ،إلى حي��ن ا�ستقالة
حكومته��ا في �أوائ��ل يونيو/حزيران الما�ض��ي :كيف يمكن �أن تك��ون الحركة جزءاً من
منظوم��ة ملزمة �أن تك��ون فيها �ضم��ن �إ�ستراتيجية الت�سوي��ة ،بينما ن��داء الحق والواجب
ي�ست�صرخها �أن تبقي يدها على الزناد؛ ولعل هذا �أدى في بع�ض المراحل �إلى تمزق نف�سي
وجدل داخلي في جنب��ات الحركة ،ي�شدها ذات اليمين تارة ،وذات الي�سار تارة �أخرى،
وهكذا ،ان�شغلت الحركة بالجمع بين ما بدا «متناق�ضين»!
ل��م يكن المهم منذ البداي��ة �أن تدخل حما�س تجربة الحكم ،بل الأه��م هل �أنها م�ستعدة
لدخوله ،والتكيف مع تحدياته الكبي��رة مقارنة مع �إنجازاته المحدودة ،و�إذا تكيفت مع
التحدي��ات ،فهل �ستوازن بي��ن التحديات والثوابت ،و�أن تحافظ عل��ى بو�صلة الأهداف
50
والأولويات ،و�أن تعطي م�ساحة المقاومة حقها قبالة ا�ستمرار االحتالل؟
حما�س اعترفت ف��ي ال�سنوات الأخيرة ،وعلى ا�ستحياء ،ب���أن المخاوف تبدت �أنها �أكبر
م��ن الآم��ال ،وقد كانت ،حي��ث خا�ضت الحركة تجرب��ة �سيا�سية مخاطره��ا ال تقل عن
�إ�شكالياته��ا ،تداعياتها �أ�سرع م��ن التوقعات ،ولم يكن �أمامها �س��وى المراهنة فقط على
وعي المقاومة ،لأن فخ المغريات ال يقل خطراً عن واقع الت�ضييق والمهددات.
المثي��ر في كثير مما قيل حول عالق��ة حما�س بم�سار المقاوم��ة ،و�إمكانية تر�شيده خالل
فت��رة ما بعد ت�سلمها ال�سلطة بفع��ل �إنجاز اتفاق الم�صالحة� ،أن هناك م�سوغات ت�ساق من
�	.50إبراهيم �أبو الهيجاء« .حما�س والت�شريعي :جدلية ال�سيا�سة والمقاومة» ،الجزيرة نت.2005 ،
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قبل عدد من �سا�ستها والمقربين منها ،كالقول -مث ً
ال� -أن االن�سحاب من خيار الحكومة
ال يعن��ي عودة �سريعة للمقاوم��ة الم�سلحة ،على الرغم من �أنه��ا خا�ضت حربين �سابقتين
 ،2008و ،2012وهي على ر�أ�س الحكومة في غزة.
وف��ي الوقت ذات��ه لي�س مطلوب ًا م��ن حما�س �أن تودع نه��ج المقاومة ف��ور خروجها من
حلب��ة الحكم وال�سلطة ،فما دام هناك احت�لال تظل تلك المقاومة �شرعية ،لكن ال�س�ؤال:
حت��ى متى ي�ستمر الحديث عن نهج المقاوم��ة ب�شكل مبهم دون تحديد ماهيتها وتحديد
�أولوياته��ا ،وانته��اج الأكثر جدوى منه��ا ،وتقنينها باالتجاه ال��ذي ال يجلب المزيد من
ال�ضغط الخارجي ،ويبرر �صعود القوى المهادنة؟
وعلى الرغم من كل ذلك ،فلم توجد �إجابات وا�ضحة مجمع عليها داخل الحركة ،ف�ض ً
ال
ع��ن بع���ض الت�صريحات التي ل��م تعبر عن ر�ؤي��ة متكاملة في حينها ،بي��ن م�ؤيد للمقاومة
الم�سلح��ة ب�صورة مطلقة ،ومتحفظ على بع�ض و�سائلها وتوقيتاتها ،ومطالب بالبحث في
جدوى المقاومة ال�شعبية ال�سلمية وفاعليتها.
قد يبقى ه��ذا الموقف «االنتظاري» من حما�س دون �أن يقدم �إجابة وا�ضحة مرة �أخرى،
لك��ن يجب �أال يفهم من��ه �أن المطلوب الإقالع عن نهج المقاوم��ة ،بل توجيهها بدل �أن
تتح��ول �إلى «ا�ستعرا�ضية» تجلب ال�ضغط الخارج��ي ،هذا �إن كنا حري�صين على ا�ستمرار
�شرعية المقاومة ما ا�ستمر االحتالل.
بالت�أكيد ال �أح��د ي�شك بحر�ص حما�س على ا�ستمرار المقاومة ،لكن الت�صويب مطلوب،
والتر�شي��د ملح ،والتركيز �ض��روري ،على الرغم من وجود ثنائي��ة غريبة بحاجة �إلى حل
ف��ي ال�ساحة الفل�سطينية تق��ول :ان�سداد �أفق الت�سوية الذي تتبن��اه فتح يزيد وهج المقاومة
الم�سلح��ة التي مثلتها حما�س ،وكان در�س االن�سح��اب الإ�سرائيلي من غزة� ،أن المقاومة
ولي�س المفاو�ضات ،هي التي دفعت �إ�سرائيل �إلى التراجع.
لذل��ك ،هناك من ينظ��ر �إلى �سلوك حما�س المق��اوم بعد حرب غ��زة  2014بالتطلع �إلى
ت�أ�سي�س هدنة حقيقية مع �إ�سرائيل ،وب�صورة من�ضبطة ،تنظم عمليات الرد على �أي اختراق
�إ�سرائيل��ي للهدنة ،في�أت��ي الرد منا�سب ًا ومرتبط�� ًا بما قام به االحتالل م��ن عمل ع�سكري،
وي�شم��ل تحدي��د المواقف التي ال يك��ون الرد فيها مفي��داً ،وبهذا يتحق��ق قرار جماعي
م�شت��رك لح��ركات المقاومة ،ويمكن تحقيق��ه من خالل لجنة تن�سي��ق �أو غرفة عمليات
لحركات المقاومة.
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هن��ا �أ�ستح�ضر ال�س�ؤال ال��ذي طرحناه عديد المرات على قيادة حما�س في جل�سات بحثية
ولقاءات �صحافية ،خالل ال�سنوات ال�سابقة ،وهي في الحكم ،وفي الوقت ذاته �أدارت دفة
المقاومة :كيف يمكن �أن تنجح حكومة حما�س في �إدارة الأو�ضاع الحياتية للفل�سطينيين
بطريق��ة فاعلة ،ون�صف وزرائها وثلث نوابها في الحكوم��ة العا�شرة  ،2006والع�شرات
م��ن ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مجال�سها البلدية في ال�ضفة الغربي��ة يقبعون في ال�سجون الإ�سرائيلية؟
كيف يمكن �أن تحقق هذه الحكومة طموحات ناخبيها ورئي�س وزرائها مطارد ،ورئي�س
البرلمان التابع لها معتقل ،وال�شيء نف�سه يقال عن نائب رئي�س حكومتها ،ووزرائها الذين
يتنقلون ب�سرية مطلقة خ�شية مواجهة الم�صير نف�سه.
�آن��ذاك ،و�أتح��دث ع��ن مرحلة ما قب��ل الم�صالحة الأخي��رة  ،2014كان عل��ى حما�س،
حكوم��ة وحركة ،الإدراك منذ البداية ،حفاظ�� ًا على م�شروع المقاومة� ،أن الجلو�س على
مقعدي��ن �أم��ر متع��ذر ،و�سيف�ضي �إلى ك�سر ظه��ر الجال�س بينهما ،على الرغ��م من �أنه من
حق الحرك��ة ا�ستثمار فوزها ،و�أن تحظى بفر�صها ،واالختي��ار بين ال�سلطة بما عليها من
واجبات والتزامات� ،أو المعار�ضة -المقاومة بما لديها من هوام�ش حركة ومرونة.
وبع��د خروج حما�س من الحكوم��ة �أوا�سط  ،2014وبروز بع���ض الأ�صوات التي تقول
�إن الحركة تحررت من الأعباء الداخلي��ة والم�س�ؤوليات الإدارية ،وب�إمكانها الآن العودة
بقوة �إلى خيار المقاومة الم�سلحة ،ف�إنها بحاجة للبحث عن الميكانيزمات والآليات التي
يجب �أن تت�سلح بها الجتياز هذا التحدي ب�أقل الخ�سائر.
الو�ض��ع ال�سائد في غ��زة اليوم بعد الحرب الأخي��رة ،ي�ؤكد �أن حما���س ما�ضية في طريق
تر�سي��خ قوتها الع�سكرية ،على الرغ��م من كلفة حرب غزة الأخيرة ،وهي تنتهج في �سبيل
ذلك جملة من الو�سائل والأ�ساليب ،من بينها:
•ف��ي غ��زة :تخزين ال�س�لاح والعتاد والتدريب��ات الميداني��ة لعنا�صرها ،ب��ل و�إنتاجه
وت�صنيع��ه ،وتح�سينها لفعالية �صواريخها وق��درات قذائفها لتتمكن من �ضرب مدن
�أ�سا�سي��ة في �إ�سرائيل ،وال�سعي �إلى بناء �أنظم��ة م�ضادة للدبابات والطائرات ،قد ت�شل
قدرة الجي�ش الإ�سرائيلي على احتالل غزة ب�سهولة.
•في ال�ضفة :محاولة نقل حما���س تجربة المقاومة الم�سلحة مع �إ�سرائيل �إليها ،بدعوة
عدد من قياداته��ا الذين طالبوا بنقل نموذج غزة �إلى ال�ضفة ،لتق�صير عمر االحتالل،
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ومنع اعتداءاته على الفل�سطينيين ،والإ�سراع بتحرير فل�سطين.
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لك��ن هذه الرغب��ة الحم�ساوية �ست�صط��دم حتم ًا برف�ض �ص��ارم من ال�سلط��ة الفل�سطينية،
الت��ي ت�ستبعد تحقيق ال�سيناريو الذي تدعو �إليه حما���س بنقل العمل الم�سلح �ضد �إ�سرائيل
�إل��ى ال�ضف��ة ،لأنه كفيل ب�ض��رب الم�ش��روع الوطني برمت��ه ،والإطاح��ة بال�سلطة كلها،
والفل�سطيني��ون لي�س��وا بهذه ال�سذاج��ة التي تجعله��م انتحاريين بهذه الطريق��ة العدمية،
ال�سلط��ة في ال�ضفة ت�سمح بالمقاوم��ة ال�سلمية وال�شعبية �ضد االحت�لال في ال�ضفة ،وهي
ت�ؤت��ي �أكلها �أكثر بكثي��ر من بع�ض الأعم��ال الم�سلحة التي �ضررها �أكث��ر من نفعها ،وال
ي�ستفيد منها �سوى اليمين الإ�سرائيلي.
كما �أن الو�ضع الأمني في ال�ضفة �سي��ئ للغاية ،والمالحقة الأمنية الفل�سطينية والإ�سرائيلية
الم�شتركة لعنا�صر حما�س هناك ،ت�ضرب �أي مفا�صل تنظيمية جديدة قد تن� أش� فيها ،بما في
ذلك �أي نواة ع�سكرية �صغيرة.
م��ع كل ذلك ،تعتقد حما���س ب�إمكانية العمل الج��اد لإعادة بناء �أجهزته��ا الع�سكرية في
ال�ضف��ة ،الت��ي اعتراها ال�ضع��ف الناتج عن عملي��ات االعتقاالت واالغتي��االت للكوادر
الع�سكري��ة ،وتدمير البنية التحتية لها في ال�سنوات الأخي��رة ،لأن ال�ضفة �ستكون ال�ساحة
الحقيقية للمعركة مع �إ�سرائيل ،وتنت�شر فيها الأهداف الإ�سرائيلية :الع�سكرية واال�ستيطانية
عل��ى مدار ال�ساعة ،ما يمهد الطريق لتحقيق ان�سحابات متوقعة كما ح�صل في غزة ،على
الرغم من المخاوف من �إمكانية ال�صدام مع ال�سلطة الفل�سطينية.
داف��ع �آخ��ر يدفع حما�س �إلى الذهاب نح��و تفعيل المقاومة الم�سلحة ف��ي ال�ضفة ،الحالة
ال�صعب��ة التي تعانيه��ا غزة ،التي ت�شكل  1%م��ن م�ساحة فل�سطي��ن التاريخية ،وخا�ضت
ث�لاث حروب متالحقة في �أقل من � 6سن��وات ،وحان وقت �أن ت�أخذ ا�ستراحة محارب،
وترمم بناها التحتية.

 .51محمود الزهار يدعو �إلى نقل تجربة غزة القتالية �إلى ال�ضفة المحتلة.2014/8/29 ،
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خاتمة
هدفت الدرا�سة �إلى التعرف على محددات واتجاهات عالقة الإ�سالميين عموم ًا ،وحما�س
خ�صو�ص ًا ،بالنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،ومدى قدرتها على تطويعه ليتماهى معها ،مع ما
تعبر عنه من توجهات �إزاء الحالة الفل�سطينية ب�شكل عام ،وخل�صت �إلى �أن عالقة حما�س
بالنظام ال�سيا�سي مرت بـثالث مراحل� ،سعت في كل منها �إلى تحقيق �أهداف محددة:
المرحل��ة الأولى :معار�ضة النظام ،ومقاومته من الخارج ،التي بد�أت منذ ت�أ�سي�س الحركة
الع��ام  1987حتى الع��ام  ،2005و�سع��ت �إلى تعزيز مكانته��ا ال�سيا�سية عب��ر االنغما�س
المبا�شر بالكفاح الوطن��ي والمقاومة المبا�شرة لالحتالل ،وبخا�صة الم�سلحة ،ومعار�ضة
ال�سلطة الفل�سطينية ،ومقاطعة م�ؤ�س�ساتها ،ونقد �سيا�ساتها في الداخل ،ونهجها التفاو�ضي
ال�سلمي مع الإ�سرائيليين.
المرحلة الثانية :دخول النظام والبحث عن دور ،وامتدت منذ  2005حتى �صيف ،2007
�سعت الحركة خاللها �إلى الح�صول على �شرعية د�ستورية لبرنامجها ال�سيا�سي واالجتماعي
داخلي ًا ،ولإ�ستراتيجيتها في التعاطي مع االحتالل خارجي ًا ،واختارت الحركة لتحقيق تلك
ال�شرعيات �أداة الم�شاركة في الحياة ال�سيا�سية الر�سمية ،بما فيها تبو�أ ال�سلطة ،وتوظيف ما
يتاح من موارد و�سيا�سات عامة وت�شريعات وقوانين للت�أثير على النظام القائم.
المرحلة الثالثة :ال�سيطرة على النظام ،والممتدة من �صيف  2007حتى �صيف � ،2014أرادت
عبره��ا الحرك��ة �أن تنتزع حقه��ا في الحكم ،الذي ح�صلت��ه عبر االنتخاب��ات الت�شريعية العام
 ،2006وفازت بها ،لكن الآخرين تنكروا له ،ولم ي�سمحوا لها ب�أن تحكم من الناحية الفعلية.
وجاءت ال�سيطرة على غ��زة بعد �إدراك الحركة �أن الأبواب �أو�صدت في وجهها كالعب
�سيا�س��ي ،وب�أن النظ��ام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،بحالت��ه الراهنة ،غير قادر عل��ى ا�ستيعابها،
و�إ�شراكه��ا به بع��دل و�إن�صاف ،ولم تعد م�ستع��دة لتحمل مزيد من الإق�ص��اء والتهمي�ش،
ومثل��ت ه��ذه المرحلة ترجمة فعلية ،وتج�سي��داً مادي ًا لحجم الهوة بي��ن حما�س والنظام
ال�سيا�سي ،وللم�سافة ال�شا�سعة التي تف�صل بينهما.
�أخي��راً ،فقد �شكل��ت الم�صالحة الأخيرة المت�أخرة بين فت��ح وحما�س مقدمة لطي �صفحة
االنق�س��ام ال�سابقة �إلى �أجل ،على الرغم م��ن المخاوف من �إعادة �إنتاجها ،لأن ما يح�صل
حالي ًا بين غزة وال�ضفة �صيغة مجملة من �إدارة االنق�سام ولي�س �إنهائه ،ما �سي�ؤثر ،بال�ضرورة،
على مجمل مجاالت ال�شراكة ال�سيا�سية في الجوانب التي عالجتها الدرا�سة.
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تعقيب عبد اهلل عبد اهلل
الحدي��ث عن ن�ض��ال الحركات الإ�سالمية ف��ي ال�شارع الفل�سطيني يقودن��ا �إلى مفترقات
�أ�سا�سي��ة وتاريخية لهذا الن�ضال .لقد كانت الح��ركات الإ�سالمية الفل�سطينية غير منت�شرة
كم��ا هي الآن ،وكانت تقت�ص��ر في الخم�سينيات على حركة الإخ��وان الم�سلمين وبداية
ت�أ�سي���س حزب التحرير .وبعد نكبة الـ  ،48واجهت حرك��ة الإخوان الم�سلمين م�أزقين
في المو�ضوع الوطني الفل�سطيني؛ الم�أزق الأول كان في �أوا�سط الخم�سينيات عندما قام
�شب��اب من داخل حركة الإخوان الم�سلمين ،وبخا�صة ف��ي قطاع غزة ،بالدعوة �إلى الرد
على الهجم��ات الحدودية الإ�سرائيلية في ذلك الوقت ،لك��ن حركة الإخوان الم�سلمين
رف�ضت �أن ت�ؤيد مبد أ� الت�صعيد �ضد العدوان الإ�سرائيلي ،ومن هذا الم�أزق خرجت حركة
فتح.
�أما الم�أزق الثاني فكان في �أوا�سط الثمانينيات ،عندما كان هناك �أي�ض ًا مجموعة من قطاع
غزة وجدوا �أن هناك كفاح ًا م�سلح ًا تقوده منظمة التحرير ولها ن�ضال وا�سع في ال�ساحات
ال�سيا�سية والع�سكرية فقالوا� :أين نحن ك�إخوان م�سلمين من هذا؟ يجب �أن يكون لنا دور،
وق��اد ه��ذا التحرر ال�شهيد الدكتور فتح��ي ال�شقاقي لي�ؤ�س�س -فيما بع��د -حركة الجهاد
الإ�سالم��ي .ولكن بعد ان��دالع االنتفا�ضة الأولى في كان��ون الأول العام  ،1987بد�أت
حرك��ة الإخوان الم�سلمين في ال�ضفة وغزة تدر���س دورها وموقعها ،ولم يكن القرار من
داخل الإخوان الم�سلمين في فل�سطين ،و�إنما كان من مركزهم في القاهرة ،لأن الإخوان
الم�سلمين في قطاع غزة يعتبرون انتماءهم التنظيمي لحركة الإخوان الم�سلمين في م�صر
ولمر�شده��ا العام مبا�شرة ،لذلك �أ�صبح ال بد من �أن يكون للإخوان الم�سلمين دور ،ومن
هذا الدور برزت حركة حما�س.
�إذا الحظن��ا بداية عمل حما�س؛ �أي بعد �شهرين على ان��دالع االنتفا�ضة الأولى ،نجد �أن
ه��ذا العمل انطلق ال ليكون رديف ًا للن�ضال الوطني الذي بد�أته االنتفا�ضة في العام ،1987
و�إنم��ا ليك��ون نداً له ،والدليل على ذل��ك �أنه عندما كان ُيعلن ع��ن مظاهرات وفعاليات،
كان��ت حما�س تعل��ن برنامج ًا �آخر مخالف�� ًا في الزمان والم��كان .وينطلق هذا الت�صرف
م��ن فكر حركة حما�س الداعي �إلى �أن تكون ن��واة النقي�ض لمنظمة التحرير ،ولذلك كان
هم ن�شطاء الإخوان يتمحور
�صراعه��ا امتداداً للإخوان الم�سلمين في غزة وال�ضفة ،فكان ُّ
حول منازلة ن�شطاء منظمة التحرير الفل�سطينية في الميدان ومواجهتهم.
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�س���أروي ق�ص��ة كان يرويه��ا ال�شهيد المرحوم خال��د الح�سن .في الق�ص��ر الفرن�سي بفرن�سا،
كانوا مقتنعين بوجود عمي��ل بينهم يعمل ل�صالح الواليات المتحدة ،ولم ت�ستطيع كل �أجهزة
المخابرات الفرن�سية �أن ت�شتبه ب�أحد .وذات يوم ،حدثت �شبهة ب�أحد العاملين هناك ،وو�صل
الخبر لديغول ،فا�ستدعاه �إلى مكتبه ،وقال له :كم �سنة مرت و�أنت تعمل معهم؟ قال له :ع�شر
�سنوات .فقال ديغول :كيف تت�صل بهم ويت�صلون بك؟ فقال :ال �أت�صل بهم وال يت�صلون بي.
فق��ال له� :إذن كيف تعمل معه��م؟ فقال� :أنا لدي مهمة واح��دة� ،إذا كان هناك مو�ضوع بين
�أمري��كا وفرن�سا ،وت�شكلت لجنة ل��ه ،ف�أنا �أختار �أ�سو أ� النا�س و�أقله��م مقدرة ،و�إذا حدث �أي
تطور �أختار المتحدث الذي ي�سمم الأجواء .فهذه الق�صة يجب �أن ت�ضعوها في �أذهانكم.
يج��ب �أال ينح�ص��ر حديثنا في هذه الن��دوة على ماذا نخطئ وماذا ن�صي��ب ،بل يجب �أن
نتجاوز ذلك الم�ستوى من الحوار ،فكلنا خ�ضنا تجارب وكنا ننتقد االعتقاالت ،فحدث
تدمير بغزة ،وكنا ننتقد كلمة �صواريخ عبثية ،ف�أ�صبحت هناك �صواريخ خيانية� .أعتقد �أن
الخالف بين الحركتين ل��م يكن خالف ًا �سيا�سيا ،و�إنما خالف على الحاكمية ،ولهذا بقي
ال�صراع �ضد منظمة التحرير حتى �أوا�سط العام .2000
وعندما �أُخ�ضعت الح��ركات الإ�سالمية للبحث في مراكز الأبحاث الأمريكية ،وبخا�صة
مرك��ز رام ،ومعه��د وا�شنطن لدرا�سات ال�شرق الأدنى ،تو�صلت ه��ذه المراكز �إلى نتيجة
مفاده��ا �أن �أمريكا و�ضعها في الح�ضي�ض ج��راء حربها على �أفغان�ستان والعراق ،وقدرتها
ت�ستن��زف ،و�صورتها ت�شوه ،ما دفع تلك المراكز �إلى التفكي��ر بما هو �أ�سهل لأمريكا في
تعامله��ا مع تل��ك الحركات ،ف��كان الخيار الأن�س��ب �أمامها �أن تدفع الإ�س�لام المعتدل
لمواجهة الإ�سالم المتطرف ،وبذلك تكون الخ�سائر والكلفة �أقل.
ه��ذه المرحلة حددت م�ساراً جديداً لحرك��ة حما�س ،ففي �آذار � 2005أبدت حما�س في
اجتم��اع القاه��رة ا�ستعدادها لدخول منظم��ة التحرير ،وذلك بع��د �أن كانت �ضدها لأن
قوانينه��ا علمانية ،وبهذا انتقل �صراعه��ا �ضد منظمة التحرير من �صراع �ضد المنظمة �إلى
�صراع عليها.
ف��ي الع��ام  1988ح�ضر الدكتور �أمي��ن الأغا والدكت��ور عبد الرحم��ن الحوراني جل�سة
ح�ضرت االجتماع .والتقى كل
المجل�س الوطني ال��ذي �أعلن فيه اال�ستقالل ،وبال�صدفة
ُ
من الأغا والحوراني ب�أبي عمار .فقال �أبو عمار :حملنا ثقيل ،ونحن ال نعي�ش في جزيرة
منعزلة ،نريد �أن نحمل هذا العبء الوطني �سوي ًا.
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وعندم��ا دخلنا مرحلة ال�صراع على منظمة التحرير ولي���س �ضدها ،قل الخطاب الديني،
يبق المنظمة كفار وخونة ،و�إنما �أ�صبحوا غير وطنيين ،وهذا الكالم فتح الطريق �أمام
ولم َ
انتخابات  ،2006فكان هم حما�س كيف ت�سيطر على منظمة التحرير.
ه��ذه الدرو���س ال �أطن �أنها دليل عل��ى وقائع ،لأن التف�سيرات ق��د تختلف .لكن ،ما هو
المطل��وب منا الآن؟ لق��د دخلنا حرب غزة وال يوجد معنا �أح��د ،ال �إقليمي ًا وال داخليا.
والآن م��ا ه��و المطل��وب منا بعد؟ يجب �أن ي�ستف��اد من كل الدرو�س الت��ي مررنا بها في
منظمة التحرير �أو حما�س ،ويجب �أن يدرك الكل الفل�سطيني المعايير التالية:
1.1ال�ش�أن الوطني ي�سبق ال�ش�أن الف�صائلي.
2.2تجربة منظمة التحرير التي امتدت �إلى �أكثر من � 50سنة ،تعلمنا �أن �أي ارتباط مع �أي
جهة خارج الإطار الفل�سطين��ي ال يكون في م�صلحة الفل�سطينيين ،فالقرار يجب �أن
يكون من الداخل الفل�سطيني ،ويجب �أن يكون القرار جماعي ًا.
3.3ال يحم��ي الفل�سطيني �إال الفل�سطيني ،والق�ضية الوطني��ة لي�ست حكراً على حزب �أو
ف�صيل ،و�إنما لكل الفل�سطينيين .فالمطلوب االلتزام بهذه المعايير.
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تعقيب تي�سير محي�سن
نحن �إزاء ورقة ت�ستحق القراءة وت�ستحق النقا�ش� .إذ تتناول مو�ضوع ًا على جانب كبير من
الراهني��ة والأهمية اليوم .فف�شل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني في �إعادة تعريف ذاته ما زال
قائم�� ًا ،وقد ولج �أزمة خانقة تحت ت�أثير عاملي��ن �أ�سا�سيين :الأول ،ان�سداد �أفق الم�شروع
الوطني ف��ي مواجهة منظومة االحتالل .الثاني ،تبدل موازي��ن القوى ال�سيا�سية الداخلية
والمعبر عنه بال�صراع واالنق�سام.
�ش��كل �صعود حما�س وازدياد نفوذها �أح��د �أبرز التطورات التي ال يمكن �إغفالها في هذا
ال�صدد .وبالتالي ،تعتبر قراءة مواقف الحركة من ق�ضايا الديمقراطية والم�شاركة والتعددية
على قدر كبير من الأهمية ،وعلى وجه التحديد ،موقفها من التعبيرات الم�ؤ�س�ساتية للنظام.
ورق��ة د .عدن��ان هي مقاربة مثيرة له��ذه المواقف والإطاللة عليها .وه��ي �أقرب لل�سرد
الحكائ��ي ،ال��ذي ال يلتزم عادة ب�ضواب��ط المنهج وب�صرامة اللغ��ة وبمو�ضوعية التحليل.
�س��رد �صادر عن فاعل من�شغل في حقله ومندمج فيه ،لدرجة التدفق االرتجالي والت�سجيل
الأمي��ن لديناميات الحقل في تفاعلها وتناق�ضها .وف��ي ذلك قيمة الورقة .وهي �صريحة
و�شفافة ،حملت جوانب نقدية عديدة مع �إ�سقاطات وانحيازات �أيديولوجية جلية ،ودون
موارب��ة .كما �أنه��ا عك�ست مقدار الحي��رة الفكرية لي�س للفاعل فح�س��ب ،و�إنما داخل
مجمل الحقل الذي ين�شغل فيه .لي مالحظة على العنوان :الأف�ضل لو كان حما�س درا�سة
حالة ولي�س نموذج ًا!
ولع��ل �أف�ضل ما �أبد�أ به هذا التعقيب ،خاتمة الورق��ة الموجزة للغاية :مرت عالقة حما�س
بالنظام ال�سيا�سي وموقفها منه في ثالث مراحل؛ المعار�ضة من الخارج ،البحث عن دور
داخل النظام ،و�أخيراً ال�سيطرة عليه!
الفك��رة الأ�سا�سي��ة التي تطرحها الورق��ة �ضمن ًا و�صراح��ة :حما�س مهجو�س��ة بال�سيطرة
والحك��م ،لدرجة �أن تجعل من ذلك المحدد الرئي�س لعالقاته��ا ومواقفها .من الطبيعي
�أن ت�سع��ى �أي حرك��ة �سيا�سية �إل��ى ال�سلطة ،ولكن في �سياق حرك��ة تحرر وطني لم تنجز
�أهدافها بعد ،ينطوي هذا الأمر على مفارقة .الأ�صل �أن يكون المحدد الرئي�س للعالقات
والمواق��ف ه��و ال�صراع �ض��د االحتالل� .إجاب��ة الورقة عن هذه المفارق��ة ،في �أكثر من
م��كان ،يمك��ن تلخي�صها في فر�ضية �أن حما�س تدرك �صعوب��ة التخل�ص من االحتالل في
ه��ذه الآون��ة ،ولذلك من المنطقي �أن يك��ون لها �أولويات �أخرى! وه��ي في هذه الحالة
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تعزي��ز �سيطرتها على النظام ،بغ���ض النظر عن �إدخال تعديالت علي��ه �أو �إعادة تثويره بما
يخ��دم الن�ضال الوطني .وا�ستتباع ًا ،ال يمكن تف�سي��ر هذا الهاج�س �إال ارتباط ًا بالم�شروع
الإ�سالم��ي للحركة .وبدرجة �أقل ،ارتباط ًا بالمنافع والمكا�سب التي تحققت في الواقع،
�أو درءاً لمخاطر محتملة �أ�شد و�أ�سو�أ.
ف��ي �ضوء ذلك ،لي�س غريب ًا �أن ت�صف الورقة عالقة حما���س مع الجهاد الإ�سالمي بالبرود
ال�سيا�س��ي ،فالجهاد ال يناف�سها في م�ضمار ال�سيطرة على النظام �أو حكم المجتمع .بينما
تت�سم العالقة مع ال�سلفية الجهادية بالتوتر� ،إذ ت�شكل هيمنة �أيديولوجية جديدة �سرعان ما
يمكن �أن تف�ضي �إلى �سيطرة �سيا�سية .ولأن فتح تعتبر العقبة الأكبر ،فال�صراع معها و�صل
حد العداء الم�ستحكم.
وفي �ضوء ذلك �أي�ض ًا ،ال ي�صعب التكهن بموقف حما�س في ظل تعثر الم�صالحة واالن�سداد
ال�سيا�سي؛ وقد ورد في الورقة ما ي�ساعد على ذلك .حما�س لن ت�سمح لأحد �أن يخرجها
من الم�شهد حتى عبر االنتخابات ،حما�س قد ت�سلم بخروجها من ال�سلطة ،لكنها لن تقبل
ب�أقل من المنا�صفة في منافعها� ،أو بالت�شديد على �ضرورة تفعيل الإطار القيادي للمنظمة،
كما �أنها لن تخرج من الحكم بلغة �إ�سماعيل هنية ،و�إن خرجت من الحكومة� .إلى ذلك،
م��ن المتوق��ع �أال تتخلى حما�س عن �سيطرتها على قطاع غزة في حال لم تح�صل على كل
�أو بع���ض مما ذكرت ،و�أن ت�صعد معركتها على ال�سلطة وعلى المنظمة ،بما في ذلك فتح
جبه��ة ال�ضفة الغربية ،والبحث عن تحالفات جديدة في ال�ساحة (ودائم ًا بغ�ض النظر عما
�إذا كان ذل��ك يعزز قدرة الفل�سطينيين على مواجه��ة االحتالل �أم ي�ضعفها ،المهم موقعها
من ال�سيطرة والحكم).
�أخيراً ،لو افتر�ضنا جد ًال �أن التحرك ال�سيا�سي الفل�سطيني الذي يقوده الرئي�س عبا�س �أف�ضى
�إل��ى حل ال�سلطة� ،أو �إلى مغادرته الم�شهد ،فلي�س من المتوقع �أن تذهب حما�س �إلى خيار
المقاومة المفتوحة �ضد االحتالل ،فهي تطرح �إدارة ال�صراع ولي�س حله ،و�إنما قد تذهب
�ضمن تحالفاتها الجديدة ،بما في ذلك مع نفر من فتح� ،إلى �إعادة ت�شكيل منظومة حكم
و�سيطرة في �أرا�ضي ال�ضفة وغزة بغ�ض النظر عن م�ضمونها ال�سيا�سي ،وعالقتها با�ستمرار
ال�ص��راع مع االحت�لال .ويمكن �أن توظف ورق��ة المقاومة لهذا الغر���ض تحديداً .في
الحال��ة العك�سي��ة� ،أي الو�صول �إلى حل �سيا�سي ما ،فمواق��ف الحركة التي تبرزها الورقة
تقول �إنه��ا �أقرب لالندماج منها للمعار�ضة �ضمن م�س��ارات الحل المتوقع ،مهما كانت
درجه توافقه مع التطلعات الوطنية.
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والآن دعوني �أناق�ش الق�ضايا التالية في �ضوء ما جاء في ورقة الباحث:
الأولى :في طبيعة حركة حما�س
ورد في متن الورقة كثير من العبارات والتو�صيفات التي يمكن اال�ستدالل بها على طبيعة
حما���س م��ن وجهة نظر الباحث� ،أو حتى الحركة ذاتها .هل ه��ي حركة دينية �أم �سيا�سية
�أم الأم��ران مع�� ًا؟ بالطبع ،هذا يفيد في تف�سي��ر مواقفها وعالقاتها تج��اه النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني ومكوناته وغاياته.
يعت��رف الباحث �أن حما�س اتبع��ت �سيا�سة «التدرج» في تطبي��ق ال�شريعة و�إقامة الحدود
ال�شرعي��ة (الأ�سلمة) .وعليه ،لم��اذا ال نح�سب كل �سلوك الحركة وخطابها �إذن من باب
التقي��ة بغر�ض ال�سيطرة والتمكين ،و�أن خ�شية الحركات الأخرى منها مبررة و�صحيحة؟
وهنا �أي�ض ًا ي�سقط ا ّدعاء الورقة ب�أن حما�س جمعت بين البراغماتية والأيديولوجية الدينية،
�إال م��ن جانب توظيف �إحداهما في خدمة الأخرى! والأدق �أنها وظفت الأمرين مع ًا بما
يخدم �سعيها �إلى ال�سيطرة والحكم.
الثانية :الموقف من منظمة التحرير الفل�سطينية
م��ن الوا�ض��ح �أن موقف حما�س من المنظمة تمثل دوم ًا �إم��ا في محاولة طرح ذاتها بدي ً
ال
عنه��ا ،وبالتالي تجاوزها ،و�إما محاولة ال�سيطرة عليها تمام�� ًا .فحما�س ،طبق ًا للباحث،
ال تري��د �أن تذوب داخل المنظمة ،وتفقد تمايزها الأيديولوجي ،لأن الأولوية بالن�سبة لها
م�شروعها الإ�سالمي ولي�س الم�شروع الوطني .ولذلك ،هي لي�ست على ا�ستعداد لإ�ضفاء
ال�شرعي��ة على نظام �سيا�سي لي�س من �صنعها ،قبل �أن يعترف النظام ذاته بها ،وي�صبح قادراً
على التعاي�ش معها ،ومع �شرعية ما تمثله من توجهات واجتهادات «�إ�سالمية» .وبالتالي،
لي�س �صحيح ًا �أنها احتكمت في مواقفها من المنظمة �إلى قاعدة الربح والخ�سارة فح�سب
كم��ا يقول الباحث ،فلطالما وظفت قاعدة «الحالل والحرام» في هذا الم�ضمار .الواقع
�أن المعار�ضة من منطلقات دينية �أو �سيا�سية كان هدفها في نهاية المطاف تمكين الحركة
من ال�سيطرة على المنظمة ،وتبرير بقائها خارجها والعمل على �إ�ضعافها في غ�ضون ذلك.
وعلي��ه ،ال يمكن الركون لال ّدع��اء القائل �إن عدم �سبب دخوله��ا المنظمة هو ب�سبب من
علمانيتها �أو م�سل�سل التنازالت ال�سيا�سية التي �أقدمت عليها .فال�شواهد تقول �إن حما�س
اهتمت بن�سبة التمثيل وحجم الت�أثير �أكثر من اهتمامها بالجانب ال�سيا�سي �أو الأيديولوجي،
ّ
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وبع���ض قادتها -فت��رة حكم الإخوان في م�صر -اعتبر ذلك مدخ� ً
لا لإحداث التغيير من
داخلها (�أي بعد الفوز بها).
ويط��رح الباحث تف�سيراً لال�ستقط��اب داخل النظام :وهو خ�شية فت��ح على تفردها بقيادة
النظام في ظ��ل مناف�سة حما�س البديلة .لكنه يغفل حقيقة �أن حما�س رف�ضت االندماج في
نظام ال يكون على �شاكلتها �أو ال ي�ضمن لها تفرداً معكو�س ًا! المفارقة �أن االنق�سام ربما يدفع
في ه��ذه الآونة �إلى اقتراب بين الحركتين �إذا ما وجدت كل منهما �ضالتها؛ �أي المحافظة
على ح�صة معتبرة من النظام ولي�س تعبيراً عن حدوث تبدالت �سيا�سية و�أيديولوجية.
الثالثة :المقاومة و�إدارة ال�صراع (تجربة الجمع بين ال�سلطة والمقاومة)
يط��رح الباحث في �أج��زاء متفرقة من الورقة م��ا ي�شبه النقد لمقول��ة «الجمع بين الحكم
والمقاوم��ة» .وق��د ا�ستخدم عب��ارات ذات داللة :الجلو���س على مقعدين �أم��ر َّ
متعذر،
ان�شغل��ت الحركة بالجمع بين ما ب��دا «متناق�ضين» ،الموازنة بي��ن التحديات والثوابت،
التم��زق النف�س��ي والجدل الداخل��ي .والواقع� ،أن �أو�ضاع حما���س و�أو�ضاع غزة بعد 8
�سن��وات تدلل على بطالن هذه المقولة .الالفت �أن الباح��ث ،الناقد على ا�ستحياء ،ربما
كان��ت تعوزه الجر�أة ال�سيا�سية ،ليط��رح ر�أي ًا معتبراً ،من واقع التجربة ،في واحدة من �أهم
�إ�شكاليات الحقل ال�سيا�سي الفل�سطيني.
وبد ًال من االعتراف بف�شل التجربة ،على ح�ساب الحكم وعلى ح�ساب المقاومة ،تطرح
الورق��ة موقف�� ًا غريب ًا� ،أن حما�س ربما تفك��ر في خيار �إدارة ال�ص��راع! الأ�صل �أن برنامج
المقاوم��ة يهدف �إلى �إنهاء ال�ص��راع ب�إزالة االحتالل� .إ�سرائيل ت�سع��ى �إلى �إدارة ال�صراع
لأن لها م�صلحة في ذلك؟ �أما برنامج المنظمة فهو حل ال�صراع .المفارقة �أن �شارون هو
�صاحب فكرة �إما �إنهاء ال�صراع طبق ًا للر�ؤية الإ�سرائيلية ،و�إما االكتفاء في هذه الآونة ب�إدارة
ال�صراع كما جاء في برنامجه االنتخابي .واليوم يدعو يعلون �إلى ال�شيء ذاته في مواجهة
خطة التحرك ال�سيا�سي للقي��ادة الفل�سطينية .فلماذا تفكر حما�س اليوم ب�إ�ستراتيجية �إدارة
ال�صراع؟ هل ي�شكل هذا الأمر نقطة انطالق لمفاو�ضات متوقعة بين حما�س و�إ�سرائيل؟
و�أم��ام الجدل الدائر في الأروقة القيادية للحركة كم��ا يقول الباحث ،لم يو�ضح د .عامر
ر�أي��ه -على �سبيل المث��ال -من ترك حما�س لمو�ض��وع الحكم� .أو لم��اذا على الحركة
�أن تبق��ى في الحكم؟ فه��و تارة ينبه �إلى �أن مغادرة الحكم قد تعن��ي نهاية الحركة؟ وتارة
�أخ��رى يدفع ب��ر�أي يقول �ضمن ًا �إن وجود الحركة في الحكم ال يعد انت�صاراً للمقاومة� ،إذ

90

�أن ذلك ق��د يجعل منها؛ �أي المقاومة ،حالة ا�ستعرا�ضي��ة �أو ت�ستجلب ال�ضغط الخارجي
عل��ى الحركة وعلى حكمها .ولذلك ،يق��ول �إنه ال توجد �إجابات وا�ضحة مجمع عليها
داخ��ل الحركة حتى الآن ،و�إن موقف الحركة هو موقف انتظاري حائر ،وكذلك موقفه
هو كفاعل من�شغل في حقله.
الرابعة :الموقف من االنتخابات
يرب��ط الباحث ،على ل�س��ان �أو�ساط في حما�س ،بين التخلي ع��ن الحكومة �أو الخروج من
الم�شهد (عبر االنتخابات) ،وبين دخول النظام ال�سيا�سي حالة من عدم اال�ستقرار� ،ستف�ضي
�إلى �أزمة �شاملة في الهوية وال�شرعية .وهذا كالم جد خطير� ،إذ ينطوي على تهديد وا�ضح،
وت��زداد خطورت��ه �إذا م��ا �أ�ضفنا العب��ارة التالية للباحث :الم�ؤك��د �أي�ض�� ًا� ،أن �إ�سرائيل معنية
با�ستم��رار حالة «عدم اال�ستقرار» .و�إذا كان دخولها االنتخابات � 2006شكل تطوراً بلغة
الباحث ،فلماذا تتلك أ� الحركة اليوم في الذهاب �إلى االنتخابات؟ �أو ك�أنها ت�شترط �ضمانات
لفوزها؟ ممن؟ وكيف؟ ال �أحد يعرف .كنا نتوقع من الباحث �أن يجيب عن ت�سا�ؤل وا�ضح
وب�سي��ط :هل �ستذهب حما�س لالنتخابات القادمة اقتناع ًا منها بالنهج الديمقراطي وتداول
ال�سلطة؟ �أم �أنها تريد ا�شتراطها بمدى تعزيز �سيطرتها على النظام؟

الخال�صة
من منظور ال�سيطرة كمحدد رئي�س ،ل�سان حما�س يقول� :إذا لم �أح�صل على النظام كله� ،أو
على الأقل موقع مرموق فيه ،ف�سوف �أعمد �إلى �إثارة �شكوك حول �شرعيته وهويته� ،س�أخلق
حال��ة عدم ا�ستقرار .في غ�ضون ذلك ،حما���س ال تف�ضل خيار فتح ال�صراع من جديد مع
االحت�لال عبر بوابة المقاومة وفق خط��ة و�إ�ستراتيجية وا�ضحة ولي�ست مجرد ردود �أفعال
�أو تكتي��كات ا�ستعرا�ضية بلغ��ة الباحث ،و�إنما �إلى �إدارة ال�صراع! من الوا�ضح �أن حما�س،
�ش�أنه��ا في ذلك �ش�أن فتح ،ل��م تتمكنا بعد من الخروج من الحالة الت��ي �أ�سميها «ا�ستالب
الق��درة» التي و�سمت الفعل ال�سيا�سي الفل�سطيني بعي��د تنفيذ خطة �شارون .و�أن التكيف
مع الواقع والوقائع الناجمة عن هذه الخطة وما تالها ،هو ال�سمة الأبرز ل�سلوك الحركتين
حتى و�إن اختلف الخطاب �أو علت نبرته .الحركتان واقعتان في قب�ضة «منطق االنق�سام»
الذي يتمثل في التعزيز المتبادل ،بما يبرر حتى الآن ق�صورهما عن تبني �إ�ستراتيجية وا�ضحة
للرد عل��ى تداعيات تلك الخطة الملعونة ،والخروج م��ن �إ�سارها باالنقالب على «منطق
االنق�سام» واقت�صاده ال�سيا�سي وفقهه التبريري الذي يخلو من �أي منطق وطني!

الجل�سة الثالثة
مرتك��زات الم�صالح��ة التاريخي��ة بي��ن الق��وى
الوطني��ة والديمقراطية والإ�سالمي��ة الفل�سطينية
رئي�س اجلل�سة خليل �شاهني
امل� � � �ت� � � �ح � � ��دث �إياد الربغوثي
ت� � � �ع� � � �ق� � � �ي � � ��ب يحيى مو�سى العباد�سة ،جميل هالل
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مرتكزات المصالحة التاريخية بين القوى الوطنية
والديمقراطية واإلسالمية الفلسطينية
�إياد البرغوثي

تتطلب م�شاركة الإ�سالميين ال�سيا�سية ،وبخا�صة حما�س ،في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني،
ال �أن يك��ون الإ�سالمي��ون في و�ضع ي�سمح لهم بالم�شارك��ة فح�سب ،بل �أن يكون النظام
نف�سه� ،أي�ض ًا ،في و�ضع ي�سمح له با�ستيعاب الآخرين ،بمن فيهم الإ�سالميون.
ويج��در بنا �أن نعلم �أن الم�صالحة بين فتح وحما�س ،لي�س��ت م�س�ألة معتمدة على �إرادة
الطرفي��ن فح�سب ،بل �إن الم�صالحة ت�صبح ممكنة �أي�ض�� ًا عندما يكون الطرفان �أحراراً
ف��ي �أن يت�صالحا .ومن البديهي �أنه بع��د �أو�سلو ،لم تعد الأطراف الفل�سطينية حرة فيما
تعم��ل ،ومن �ضم��ن ذلك مو�ض��وع الم�صالحة ،وفي ه��ذا ال�سياق ي�أتي ق��ول بنيامين
نتنياه��و رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ب�أنه على الرئي�س الفل�سطيني محمود عبا�س �أن يختار
بين �إ�سرائيل وحما�س.
لك��ن جزءاً من الم�شكلة هو ذاتي �أي�ض ًا ،لذل��ك �س�أ�ستح�ضر �شيئ ًا من التاريخ للحديث عن
العالقة بين الطرفين ،لكي يكون وا�ضح ًا �أن الم�شكلة بينها هي �سيا�سية بامتياز ،و�أنه كلما
اقترب الإ�سالميون من العمل الوطني ،تزداد الم�شكلة حدة.
لم تكن م�س�ألة التعددي��ة ال�سيا�سية والفكرية في منظمة التحرير الفل�سطينية مطروحة لدى
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�إن�ش��اء النظام العربي في العام  ،1964حيث كان الرئي�س الم�صري جمال عبد النا�صر في
�أوج قوته ،وكان المد القومي في ذروة عنفوانه ،في مقابل �إ�سالم �سيا�سي ممثل بالإخوان
الم�سلمي��ن المنعزلين ،لي�س عن النظ��ام العربي فح�سب ،بل �أي�ض ًا ع��ن ال�شعوب العربية.
وكان هذا ال�سبب الذي جعل المنظمة قومية الهوى ،حيث �ضمت عنا�صر قومية ووطنية
فل�سطينية ،ولم ي�شارك� ،أو لم يكن بالإمكان �أن ي�شارك �أي من الإ�سالميين فيها.
وف��ي ذلك الوقت ،كانت ثقة الرئي�س عبد النا�صر بقيادة فت��ح التي �أُعلن عن ت�أ�سي�سها في
العام الذي تلى �إن�شاء المنظمة ،معدومة ،نتيجة اعتباره بع�ض �شخ�صيات تلك القيادة قريبة
م��ن الإخ��وان الم�سلمين .لكن ذلك تغي��ر جزئي ًا بعد هزيمة النظ��ام العربي النا�صري في
ح��رب حزي��ران  ،1967حيث دخلت ف�صائل العمل الفدائي �إل��ى منظمة التحرير بقيادة
يا�س��ر عرفات رئي�س «فتح» الع��ام  ،1969الذي ا�شترط �أن يكون العم��ل الم�سلح �شرط ًا
لدخ��ول المنظمة ،ما �أغلق الباب �أم��ام م�شاركة الإ�سالميي��ن الفل�سطينيين فيها ،الذين لم
يكون��وا –حينذاك -ي�ؤمنون بجدوى العمل الم�سل��ح ،فكانت تعددية م�شروطة ،مثلت،
ب�شكل وا�ضح ،توجهات الأنظمة العربية والمحاور الخارجية تجاه الق�ضية الفل�سطينية.
ب�ص��ورة عامة ،حافظت منظمة التحرير على تعددية الف�صائل فيها ،على الرغم من خروج
�سماه يا�سر عرفات
البع�ض منها �أو تجميد ع�ضويته فيها بين حين و�آخر .لكن النظام الذي ّ
«ديمقراطي��ة غابة البنادق» ات�سم بهيمنة فتح الف�صيل الأكب��ر ،وقائده يا�سر عرفات الذي
ات�سم بكاريزما خا�صة وعالقات عامة ،جعلته قائد الثورة الفل�سطينية بال منازع.
من��ذ ن�ش�أة المنظم��ة وحتى نهاية ال�سبعينيات ،كان طابعها الع��ام علماني ًا ،و�إن كان �أدخل
عل��ى خطاب المنظم��ة ورئي�سها الأبرز يا�س��ر عرفات م�سحات دينية م��ع مرور الوقت.
وف��ي هذه الفترة �أي�ض ًا ،غاب الإ�سالميون الحركي��ون عن المنظمة ،وعن العمل ال�سيا�سي
والع�سك��ري الفل�سطيني في داخل فل�سطين وخارجه��ا ،على الرغم مما قيل عن م�شاركة
بع�ض �أفراد الإخوان الم�سلمين في الأردن في العمل الفدائي ،من خالل حركة فتح ،فيما
�سمي حينها بمع�سكرات ال�شيوخ.
في بداية الثمانينات ،ظهر الإ�سالم الحركي المعا�صر في فل�سطين ،وذلك بت�أ�سي�س حركة
ّ
وت�ش��كل ما ي�سم��ى بالكتل الإ�سالمية ف��ي الجامعات
الجه��اد الإ�سالمي ف��ي فل�سطين،
الفل�سطينية كذراع طالبية لحركة الإخوان الم�سلمين� ،إ�ضافة �إلى ا�ستئناف حزب التحرير
الإ�سالمي ن�شاطه الذي جمده في الأرا�ضي الفل�سطينية �إثر احتالل .1967
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م��ع ظهور تلك الح��ركات ،وبخا�ص��ة الكت��ل الإ�سالمية ف��ي الجامعات ،ب��د أ� التناف�س
بينه��ا وبين الكتل الطالبي��ة التابعة لف�صائل المنظمة ،وبخا�ص��ة الي�سارية منها .وكثيراً ما
ا�ستخدم��ت فتح الكت��ل الإ�سالمية في تناف�سها التقليدي مع الي�س��ار الفل�سطيني في حينه،
وبخا�ص��ة �أن فتح هي –�إجم��ا ًال -حركة محافظة �أيديولوجي ًا عل��ى الرغم من ا�ستعدادها
الحت��واء الجميع� ،إ�ضافة �إلى الج��ذور التاريخية القريبة من الإخوان الم�سلمين لدى كثير
من قادة فتح الأوائل ،ومنهم يا�سر عرفات.
طرح��ت حركة الجهاد الإ�سالم��ي ر�ؤيتها للق�ضي��ة الفل�سطينية ،باعتباره��ا حركة وطنية
ديني��ة ،و�أن الق�ضية الفل�سطينية هي ق�ضيتها المركزية ،واالحت�لال الإ�سرائيلي هو عدوها
الأ�سا�س� .أما حزب التحرير ،فقد اقت�صر ن�شاطه على التنظير لر�ؤيته عن الخالفة الإ�سالمية
و�ضرورته��ا ،دون التطرق �إلى الق�ضية الفل�سطينية التي اعتبر التعامل معها من م�س�ؤوليات
الخليفة «المنتظر».
كان عدم اهتم��ام الجهاد الإ�سالمي بالم�ؤ�س�سات واالنتخاب��ات ،واقت�صار اهتمام حزب
التحرير على التنظي��ر للخليفة ،مطمئن ًا لف�صائل منظمة التحرير ،وبخا�صة فتح ،من حيث
ع��دم ت�شكيلهما مناف�س ًا جدي ًا لها .واقت�صرت المناف�س��ة الحقيقية على الكتل الإ�سالمية،
�أو الإخوان الم�سلمين ،كونها الأكثر وزن ًا والأبعد امتداداً ،وكونها و�ضعت ن�صب عينيها
المناف�سة الجدية على تمثيل النا�س ،وهو ما كانت فتح ح�سا�سة تجاهه ب�صورة كبيرة ،ومن
1
ال�صعب لها �أن ت�سمح لأحد ب�أن يناف�سها في هذا الم�ضمار.
لك��ن التناف�س مع الإخوان الم�سلمين ممثلين بالكت��ل الإ�سالمية مع منظمة التحرير ،بقي
«حمي��داً» منذ انطالقة تلك الكتل في الع��ام � 1980إلى انطالقة حركة حما�س في �أواخر
 .1987كان ذل��ك لأن الطرفي��ن تناف�سا في ملعبين مختلفين؛ ملعب الوطنية الذي تبنته
منظمة التحرير ،والدين الذي تبناه الإخوان.
ل��م تعتبر المنظمة الإخوان مناف�س ًا جدي ًا ما داموا لم يتبنوا الق�ضية الوطنية ،وهمهم اقت�صر
عل��ى تدي��ن المجتمع ،وما يهم المنظمة هو �أن تمثل ال�شع��ب الفل�سطيني بغ�ض النظر عن
درجة تدينه .والإخوان لم يعتبروا فتح والمنظمة مناف�س ًا جدي ًا ما داموا بعيدين عن اهتمام
الإخ��وان ب�أ�سلمة المجتم��ع ،فبدا وك�أن المنظم��ة قد تركت المجتم��ع للإخوان ،وترك
.1

ربما تحتاج م�س�ألة اهتمام منظمة التحرير بتمثيل الفل�سطينيين درا�سة خا�صة .ف�صراع المنظمة مع مناف�سيها على تمثيل
ال�شعب الفل�سطيني؛ �سواء �أكان من الدول العربية �أو من داخل المجتمع الفل�سطيني ،كان حاداً ،وربما يفوق �صراعها
مع االحتالل الذي ناف�سها على الأر�ض  ...وفي �أو�سلو اعتبرت االعتراف لها بالتمثيل �إنجازاً تاريخياً.
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الإخ��وان الوطن للمنظمة ،على الرغ��م من االتهامات المتبادلة عن ع��دم تدين الإخوان
وعدم وطنية المنظمة بال�شكل المنا�سب.
بانبث��اق حركة حما�س من الإخوان الم�سلمين مع بداية االنتفا�ضة الفل�سطينية �أواخر العام
 ،1987ودخ��ول الحركة �ساحة العمل الوطن��ي الفل�سطيني ،اتّخذ ال�صراع مع المنظمة
طابع ًا مختلفا وفي منتهى الجدية .فالحركتان ،فتح ك�أكبر ف�صيل في م.ت.ف ،وحما�س،
�أخذتا تتناف�سان على المو�ضوع نف�س��ه «الوطن» ،وتمثيل النا�س ،وت�ستخدمان الأ�سلوب
نف�س��ه؛ المقاومة الم�سلح��ة لالحتالل التي �شكل��ت تاريخي ًا �أبرز م�ص��ادر ال�شرعية على
ال�ساحة الفل�سطينية.
وحوله �إلى
لكن العامل الأهم الذي رفع حدة التناف�س بين فتح وحما�س لحدها الأق�صىّ ،
ما يقترب من ال�صراع ،كان اتفاق �أو�سلو الذي وقعته منظمة التحرير مع �إ�سرائيل في العام
1993؛ ذلك االتفاق الذي لم توافق عليه الحركات الإ�سالمية ،وفي مقدمتها حما�س،
وكثي��ر من المنظمات الوطنية .وق�س��م ال�شعب الفل�سطيني عمودي ًا ،وما زال االتفاق وما
ترتب عليه من نظام �سيا�سي يواجه الكثير من ال�صعوبات.
في �أو�سلو ،تخلت منظمة التحرير ،ر�سمي ًا وعملي ًا ،عن المقاومة الم�سلحة لالحتالل ،في
حين رف�ضت حما���س «و�آخرون» هذا التوجه الجديد .حينذاك ،اتّخذ التناف�س/ال�صراع
بين فتح وحما�س منحى �آخر تمام ًا ،حيث �أخذ �شكل �صراع بين �سلطة ومعار�ضة.
قب��ل ذلك كان ال�ص��راع بين الجانبين �صراع �أنداد عل��ى الم�ستوى الأخالقي� ،صراع
الفكرة مع الفكرة ،والحجة مع الحجة ،فهو �صراع «�أنداد» لك�سب ت�أييد الجمهور،
حتى و�إن خرج عن منطقه ال�سلمي الحواري في بع�ض الأحيان .لكن تحول فتح �إلى
ح��زب ال�سلطة� ،ساق الأمور �إلى �صراع بين حركة «�سلطة» ت�ستخدم �أدوات ال�سلطة،
ب��كل الإرث ال�سلب��ي الذي تحمل��ه ال�سلطة في منطقتنا ،وبين حرك��ة هي على الرغم
م��ن كل م��ا يمكن �أن يوجد من تحفظ��ات في تاريخها ل��دى الكثيرين ،باتت �ضحية
«لبط�ش» ال�سلطة.
في البداية ،تمحور التناف�س بين الحركتين؛ المنظمة «فتح» ،والإخوان ،وك�أنه �صراع بين
�أولويات الوطن والدي��ن ،وبعد ت�أ�سي�س حما�س ،وذهابها نحو المقاومة الم�سلحة ،توجه
ال�ص��راع ليكون �صراع ًا بين الوط��ن والوطن ،بين �شكلين ونهجي��ن و�أ�سلوبين وخطابين
للوط��ن ،وفي مرحلة الحقة ،حيث تخلت المنظمة عن المقاومة الم�سلحة ،عاد ال�صراع
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بين الحركتين ليكون ف��ي بع�ض تمحوراته الأ�سا�سية بين الدين والوطن ،وب�شكل مقلوب
2
هذه المرة ،الدين الذي تبنته فتح ،والوطن الذي تبنته حما�س.
كانت كل �أ�ش��كال التناف�س/ال�صراع ال�سابقة بالم�ستوى الأخالقي والفكري نف�سه ،حتى
و�إن خرج��ت باتجاه العنف في �أكثر من م��رة ،كما قلنا .لكن تحول فتح لحزب ال�سلطة
ر�سمي�� ًا ،نقل التناف�س/ال�صراع ليك��ون �أخالقي ًا بين م�ستويين؛ �سلط��ة تعتمد على منطقها
و�أدواته��ا في القمع تارة ،وفي الأغراء ت��ارة �أخرى ،ومعار�ضة انتقلت في ذهن النا�س �إلى
خانة ال�ضحية ،بغ�ض النظر �إن كان ذلك حقيقي ًا في واقع الأمر �أم غير ذلك.
لك��ن دراما النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني متمثلة بال�ص��راع بين فتح وحما�س ،لم تقف عند
ذلك الحد ،بل اتّخذت منحى كاريكاتيري ًا �آخر بعد �سيطرة حما�س على قطاع غزة 3.عند
ذل��ك �أ�صبحنا �أمام م�شهد يت�شكل فيه نظام �سيا�سي من حركتين كبيرتين ،كل منهما �سلطة
في جزء من الوطن ،ومعار�ضة في جزء �آخر في الوقت نف�سه.
لق��د �أ�صبحت فتح �سلط��ة في ال�ضفة الغربية «بكل التحفظات عل��ى مو�ضوع �سيادة تلك
ال�سلط��ة» ،ومعار�ض��ة في غزة ،في حي��ن �أ�صبحت حما�س �سلطة في غ��زة ومعار�ضة في
ال�ضفة الغربية .لقد نقل هذا الو�ضع ال�صراع بين الحركتين �إلى م�ستوى �آخر يتطلب �شك ً
ال
خا�ص ًا من �أ�شكال الم�صالحة.
انح�ص��ر ال�صراع بين المنظم��ة بف�صائلها وحما���س في المو�ضوع الوطن��ي الفل�سطيني،
وكيفية مواجهة االحتالل ،ليمتد فيما بعد حول بع�ض االمتيازات المادية.

مرتكزات الم�صالحة بين القوى الإ�سالمية والقوى الم�شكلة لمنظمة التحرير
عند الحديث عن �أي مرتكزات للم�صالحة بين القوى الإ�سالمية والقوى الم�شكلة لمنظمة
التحرير ،ال بد من االنطالق من بع�ض الأ�س�س التي يمكنها �ضبط المنهج الذي يبقينا على
�سك��ة المنطق الواقعي ،الذي يدرك المواق��ف المختلفة للعنا�صر المختلفة المكونة لكال
التيارين الإ�سالمي والوطني.
.2

في الدعاية االنتخابية لمجل�س طلبة جامعة النجاح ،كان ممثلو الكتلة الإ�سالمية يحملون الم�صاحف ،في حين يحمل
ممثلو فتح مج�سمات الكال�شنكوف ،بعد �أو�سلو حمل ممثلو فتح الم�صحف ،وممثلو حما�س الكال�شنكوف.

.3

هذه الورقة ال تناق�ش �أحقية �أو عدم �أحقية ال�سلطة �أو حما�س في الأحداث الذي �أدت �إلى االنق�سام.
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فعندم��ا نتحدث ع��ن الإ�سالميي��ن ،ف�إننا نق�ص��د �أ�سا�س�� ًا حركة حما���س ،لأن ك ً
ال من
الحركتين الإ�سالميتين الأخريين؛ الجهاد وحزب التحرير ،لهما مع الوطنيين خالفات
م��ن نوع �آخر ،وتلك الخالف��ات ال ت�شكل جوهر التناق�ض بي��ن الطرفين في الظروف
الفل�سطيني��ة الحالية ،على الرغم من �أن تل��ك الخالفات هي الأكثر منطقية بين التيارين
الإ�سالمي والوطني في الظروف الطبيعية غير المت�أثرة بالعوامل المتداخلة والمت�شابكة
في الق�ضية الفل�سطينية.
ه��ذا ينطب��ق �أي�ض ًا عل��ى العنا�صر الم�شكل��ة لمنظمة التحري��ر ،حيث نق�صد فت��ح �أ�سا�س ًا.
فخالف��ات الإ�سالميين مع الجبهة ال�شعبية �أو حزب ال�شع��ب -مث ً
ال -ت�أتي في �سياق �آخر
مدني�� ًا ووطني ًا ،ع��ن خالفاتهم مع فتح وقي��ادة المنظمة .ومن المهم �أي�ض�� ًا �أن ال نخدع
بالعن��وان الذي يحتوي على مفاهيم الإ�سالمي والوطني .وك�أننا نتحدث عن خالف بين
المفاهي��م نف�سه��ا «الدين والوطن» .نحن هنا نتحدث عن خ�لاف بين حركات �سيا�سية
لي�س��ت مرتبطة بال�ضرورة في الواق��ع العملي مع مثالية المفاهيم الت��ي تحمل م�سمياتها.
فالخالف بين حما�س وفتح ،لي�س هو بالت�أكيد الخالف بين الدين والوطن ،ولو كان الأمر
كذلك لحل الإ�شكال منذ زمن بعيد.
كم��ا ال بد الأخذ بعين االعتبار عن��د الحديث عن منظمة التحري��ر ،وبخا�صة فتح ،لي�س
التغيرات ال�سيا�سية التي طر�أت منذ بدء التناف�س بين فتح وحما�س ،وبخا�صة اتفاقية �أو�سلو
وتبعاته��ا فح�سب ،بل �أي�ض ًا التغي��رات االجتماعية الحادة التي ط��ر�أت على قيادات فتح
ومنظم��ة التحرير ،وو�صول الكثير من ك��وادر المنظمة �إلى م�ص��اف البرجوازية الكبيرة
ذات الطاب��ع الكومبرادوري والطفيل��ي الذي يعي�ش ع�ضوي ًا عل��ى العالقة مع االحتالل،
وهذا ينطبق على �آخرين �أي�ض ًا.
ي��درك معظ��م الفل�سطينيين �أن �أو�سلو ق�سم��ت الأرا�ضي الفل�سطينية ف��ي ال�ضفة والقطاع
�إل��ى (�أ) ،و(ب) ،و(ج) .لكن قالئل منهم يدرك��ون �أن الفل�سطينيين قد ق ُِّ�سموا �أي�ض ًا �إلى
فئ��ات م�شابهة يكر�سها االحتالل في هويات ووثائ��ق .هذه الأمور االجتماعية ال�سيا�سية
ت�صبح في غاية الأهمية عندما ننظر �إلى ت�ضرر الفئات الفل�سطينية المختلفة من االحتالل،
وم��ن ثم ا�ستعداد الفئ��ات المختلفة لتحمل ردود فعل �سلبية م��ن االحتالل على �أي تقدم
باتج��اه الم�صالح��ة �أو غيرها ،وذل��ك �إذا ما افتر�ضنا �أن الم�صالح��ة �سوف تكون في غير
�صالح االحتالل ،ونظري ًا ه��ي لي�ست بال�ضرورة كذلك في كل الحاالت .واعتماداً على
ذلك ،ف�إن القوى الفل�سطينية المختلفة ،تندرج في �أطر و�أحالف �إقليمية ودولية مختلفة.
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فالمنظمة ،ومهما تحدثت عن القرار الفل�سطيني الم�ستقل ،هي جزء من التحالف الدولي
ال��ذي تقوده الواليات المتحدة الأمريكية ،وبالتال��ي ال غرابة �إن كانت هي و�إ�سرائيل في
حل��ف �إقليمي واح��د .وحما�س كذلك تت�أرجح بين حلفي��ن �إقليميين ،ذلك التي تتزعمه
تركيا وي�ضم قطر� ،أو ذلك الذي تتزعمه �إيران .وهي بالتالي ال تجد نف�سها دائم ًا في موقع
م�ضاد ب�صورة جذرية للقوى الغربية ولإ�سرائيل.
فالمتابع ل�ش�ؤون حما�س ،يجد �أنها ،كحركة مقاومة ،تجد نف�سها قريبة من �إيران وحلفائها
حزب اهلل و�سوريا ،وكحركة هي تاريخي ًا و�أيديولوجيا جزء من الإخوان الم�سلمين ،تجد
نف�سه��ا م�ضطرة لأن تكون خارج هذا الحلف وقريبة م��ن تركيا وقطر� .إن هذا الت�أرجح
بين المحورين يجد ظالله عند �أي عملية تقارب مع المنظمة.
�إن المتاب��ع لل�ش���أن الفل�سطيني يدرك م��دى ت�أثير العنا�صر الخارجي��ة المختلفة في القرار
الفل�سطين��ي؛ بدءاً بالواليات المتح��دة و�إ�سرائيل والرباعية الدولي��ة والبلدان العربية على
اختالفه��ا م��ن المحيط �إل��ى الخليج .لقد ب��دا ذلك وا�ضح�� ًا عندما ف��ازت حما�س في
االنتخاب��ات الت�شريعية ،وقاطعها «المجتمع الدولي» ،حت��ى انتهت الأمور �إلى االنق�سام
الموج��ود� .إن الذي دفع باتج��اه االنق�سام ال يمكن �أن يقف متفرج ًا على الم�صالحة� ،إال
قدر �أنها �ستكون ل�صالحه في نهاية الأمر.
�إذا َّ
لقد كانت مفارقة حقيقية� ،أن تخرج واحدة من �أهم وثائق الم�صالحة بين الفل�سطينيين من
ال�سج��ون� .إن هذا ال يعك�س مدى حر�ص الأ�س��رى على الم�صالحة فقط ،وال يدلل على
الن�ضج ال�سيا�سي والوطني لقادة المعتقلين من كل االتجاهات فقط ،ولكنه ي�شير �إلى مدى
تحرر الأ�سرى من العوامل ال�ضاغطة والمقيدة التي يوجد فيها القادة في خارج ال�سجون.
�أكثر القادة الفل�سطينيين حرية هم �أولئك الموجودون في ال�سجون الإ�سرائيلية.
�إن عوام��ل ارتب��اط الفل�سطينيي��ن بالق��وى الخارجي��ة «�إ�سرائيل والوالي��ات المتحدة
و�أوروبا» كثيرة ،وهي تزداد بمرور الوقت ،ويزداد الأمر �سوءاً عندما نعرف �أن الدول
العربية �أي�ضاً ،وهي التي يمكن �أن تكون البديل عن القوى الأجنبية ،تزداد تبعيتها لتلك
ال��دول ،وال يمكن لمعظمها �أن تكون عون�� ًا للفل�سطينيين �إال بالمقدار الذي ت�سمح به
القوى الدولية.
تتبن طيلة فترة وجودها �أي �سيا�سة لالعتماد على الذات ،والحد
�إن ال�سلطة الفل�سطينية لم َّ
م��ن تبعيتها للخارج .فالبرجوازية الوطني��ة انتهت تمام ًا ،ونمت مكانها تلك البرجوازية
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الطفيلي��ة والكومبرادورية .وت�ضخ��م الجهاز البيروقراطي لل�سلط��ة ب�شكل كبير ،وعدد
العاطلي��ن عن العمل في ازدياد ّ
مطرد .وج��رى تخريب العمل الزراعي ل�صالح العمل في
�إ�سرائيل وانتظار الم�ساعدات .كل ذلك زاد من تبعية ال�سلطة للقوى الخارجية.

الم�صالحة � ...ضرورة
على الرغم من �ضخامة القوى الخارجية منها والداخلية ،العلنية منها والخفية التي ال تريد
للم�صالحة الفل�سطينية �أن تتحقق ،وتريد ا�ستمرار االنق�سام الفل�سطيني ،ف�إن �إنهاء االنق�سام
وع��ودة اللحمة �إل��ى النظام ال�سيا�س��ي الفل�سطيني م�س�ألة في غاي��ة الأهمية .فذلك يعطي
زخم�� ًا �أكبر للق�ضية الوطنية الفل�سطيني��ة ،وي�سحب الب�ساط من تحت �أقدام القوى التي ال
تري��د خيراً للق�ضية ،والتي تريد �أن تثبت �أن ال�شعب الفل�سطيني لي�س �شعب ًا� ،إنما هو مجرد
تجمعات �سكانية مختلفة في �أماكن مختلفة من العالم.
لق��د ا�ستخدمت �إ�سرائيل االنق�سام لإثبات عدم �صالحية الوفد الفل�سطيني للتفاو�ض با�سم
كل الفل�سطينيي��ن ،وحاولت اال�ستفراد بكل ط��رف فل�سطيني على حدة ،وتركز خطابها
به��ذا الخ�صو�ص على عدم وجود وحدة للتمثيل الفل�سطين��ي .لكنها ،في الوقت نف�سه،
بذلت كل الجهود من �أجل �أن يبقى االنق�سام ،ووقفت �ضد التقارب الذي جرى بين فتح
وحما���س ُبعيد ت�شكيل حكوم��ة الوفاق الوطني ،وطالبت الغرب بع��دم التعاون مع تلك
الحكومة.
يري��د الطرف��ان المتخا�صمان –على الرغم م��ن قناعتنا بوجود فئات ف��ي كليهما تخالف
ال ،لك��ن ك ً
ذلك -الم�صالحة فع ً
ال من منطلقاته ،وح�سب ال�شكل الذي يريد ،وللأ�سباب
التي يريدها .ولكن ال�س�ؤال المهم المطروح هنا ،لي�س فقط على الطرفين المتخا�صمين،
ب��ل على الأطراف الأخ��رى المكونة للنظام ال�سيا�سي الفل�سطين��ي من تنظيمات �سيا�سية،
وحت��ى ال�شخ�صي��ات الوطنية الم�ستقلة ،وتلك منها الن�شطة م��ن �أجل تحقيق الم�صالحة،
ه��و� :أي ن��وع من الم�صالحة هو المطل��وب؟ وهل �ستكون تل��ك الم�صالحة على قاعدة
تقوي��ة ال�شعب الفل�سطيني ورفع �سقفه الوطني �أم على قاعدة القبول الجماعي بالمطروح
من خالل المفاو�ضات واالمتثال لرغبات �إ�سرائيل والرباعية الدولية؟
بالن�سب��ة للرئي�س محم��ود عبا�س ،فه��و م�ؤمن تمام ًا بر�ؤي��اه التي تتمثل عل��ى الم�ستوى
الوطني بم�صالحة تاريخية مع الإ�سرائيليين تنتهي ب�إقامة دولة فل�سطينية في حدود 1967
(في ولي���س بال�ضرورة على) .هذه الر�ؤيا تتطلب �أن يكون خياره الوحيد المفاو�ضات،
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والحفاظ على (التحالف) العالقات الجيدة مع المجتمع الدولي ،وفي مقدمته الواليات
المتح��دة و�إ�سرائيل واالتح��اد الأوروبي والرباعية الدولية ،وعل��ى م�ستوى الإقليم تلك
ال��دول العربية المقربة من تلك البلدان ،والمتمثلة بالعربية ال�سعودية وبقية بلدان الخليج
وم�ص��ر والأردن بالدرجة الأولى .يحر�ص الرئي�س «�أبو م��ازن» على �أن يكون وا�ضح ًا
للم�ل�أ� ،أنه لن يذهب �إلى �إغ�ضاب هذا الحلف تحت �أي ظرف ،حتى لو كان ذلك على
ح�س��اب بع���ض عالقاته داخل البي��ت الفل�سطيني نف�سه� ،أو حتى داخ��ل منظمة التحرير
وحركة فتح نف�سها.
وحتى يكون بمقدور الرئي�س �أن يحقق ر�ؤياه التي يعتقد �أن �أ�سلوب تحقيقها وتكتيكاتها
وتحالفاته��ا ترتق��ي �إلى �أهمية الر�ؤيا نف�سها ،هذا �إن لم ت��زد عليها �أحيان ًا ،يجب �أن يعمل
ليبقي نف�س��ه رئي�س ًا قوي ًا ،لي�س على معار�ضيه ال�سيا�سيين مث��ل حما�س والجهاد الإ�سالمي
و�إلى حد م��ا الجبهة ال�شعبية فح�سب ،بل �أي�ض ًا على زمالئه في منظمة التحرير وال�سلطة،
وحتى في حركة فتح التي يتر�أ�سها.
�إن �أهم م�شكلة تواجه رئي�س ال�سلطة هو اعتقاده �أن العالقة الدولية النابعة من ر�ؤياه للق�ضية
الوطنية ،لها الأولوية على كل �شيء ،بما فيها على عالقاته مع �شعبه .هذا يعطي االنطباع
ف��ي كثير من الأحي��ان �أن الرئي�س يقف في مواجهة �شعبه م��ع المع�سكر الآخر� .إن مهمة
الرئي���س «�أبو مازن» في جعل م�صال��ح �شعبه تتقاطع مع م�صالح �أع��داء �شعبه التاريخيين،
مهم��ة تبدو م�ستحيلة ،وهي تتطلب منه �أن ال يكون ديمقراطي�� ًا �إال بالقدر الذي يرى فيه
�أن الديمقراطي��ة �ستق��ود الأمور �إلى الإبقاء عل��ى �أدوات تحقيق ر�ؤي��اه قائمة ،ودون �أي
انتقا�ص.
هذا الو�ضع �أي�ض ًا يلقي بظالله على طبيعة تحالفات الرئي�س الداخلية .فحلفا�ؤه الطبيعيون
في هذه الحالة هم الذين ي�شاركونه ر�ؤياه ال�سيا�سية ،المتمثلة �أ�سا�س ًا في الحر�ص على عدم
تعكير العالقة مع القوى الدولية الفاعلة ،وفي مقدمتها �إ�سرائيل و�أمريكا.
وه�ؤالء كثيراً ما يتمثلون في التنظيمات ال�صغيرة ،وبع�ض ال�شخ�صيات الم�ستقلة �أكثر حتى
مم��ن يوج��دون داخل حركة فتح نف�سه��ا ،بل �إن حركة فتح ،كحرك��ة كبيرة ذات تاريخ
ن�ضال��ي طويل ،لديها� ،أو ل��دى بع�ضها ،من مبررات ،ما يجعله��ا بعيدة عن التحالف مع
الرئي�س �أو مازن من حيث عدم ا�ستعدادها للتماثل مع ال�سيا�سات الغربية في المنطقة� ،أكثر
من كثيرين من ال�سيا�سيين خارج الحركة.
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هذا الو�ضع ينعك�س �أكثر من غيرة على عالقاته ومواقفه من الإ�سالميين؛ فخالفات الرئي�س
كرئي���س لل�سلط��ة ولفتح وك�شخ�ص -م��ع الإ�سالميين ،ال ت�أتي عل��ى قاعدة االختالفالطبيعي بين وطنيين «علمانيين» و�إ�سالميين؛ �أي على الهوية الأيديولوجية الفكرية للدولة
والمجتم��ع ،وال على الخيارات الفكري��ة والفل�سفية فيما يتعلق بالموق��ف من التعليم �أو
المر�أة� ،أو طرق التنمية والتطور االقت�صادي ،لكنها ت�أتي �أ�سا�س ًا على خلفية مدى ت�أثير هذه
المواق��ف على العالقة مع القوى الدولية المتنف��ذة المتحكمة ،لي�س فقط ب�أدوات الحياه
اليومية للفل�سطينيين ،بل ومدى �إمكانية تحقيق الرئي�س لر�ؤياه الوطنية.
الأمر الثاني الذي يلعب دوراً مهم ًا في تحديد عالقة الرئي�س �أبو مازن بالقوى الفل�سطينية
الأخ��رى ،ه��و مدى قوة ه��ذه الحركة �أو الجه��ة �أو ال�شخ�ص في مناف�س��ة �أو تهديد �-أو
�إمكانية مناف�سة �أو تهديد -الرئي�س في نفوذه ال�سيا�سي كرئي�س لل�سلطة �أو المنظمة.
وه��ذا التهديد �أو الإمكانية لتهديد ،ال ي�أتي فقط من قوة هذه الجهة ونفوذها في �أو�ساط
الفل�سطينيي��ن� ،أو في النظ��ام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،بل �أ�سا�س ًا م��ن العالقات التي تملكها
ه��ذه الجه��ة� ،أو التي من الممك��ن �أن تملكها لمناف�سة الرئي���س� ،أو �إمكانية مناف�سته في
عالقات��ه مع القوى الدولية والإقليمية .وهذا الأمر ينطبق على معار�ضيه التقليديين مثلما
هي عليه حما�س مث ً
ال� ،أو على المناف�سين من داخل الإطار كما هو عليه على �سبيل المثال
محمد دحالن.
ف��ي هذه الحالة ،ال ي�ش��كل اتفاق �أو�سل��و بالن�سبة للرئي�س �آلية قد تك��ون ناجحة لتحقيق
ر�ؤياه ال�سيا�سية ،بل �أي�ض ًا درع ًا يمكن االحتماء به �ضد �إمكانية و�صول معار�ضيه ،وبخا�صة
حركة حما�س� ،إلى ال�سلطة.
لذل��ك ،نرى �أن عالقة الرئي�س عبا�س �أو موقف من حرك��ة الجهاد الإ�سالمي مث ً
ال لي�ست
�سيئ��ة على الرغم م��ن �أنها حركة ذات �أيديولوجيا �إ�سالمي��ة ومواقف وطنية مخالفة تمام ًا
لتلك التي يتبناها ،وهذا مختلف عن الو�ضع فيما يتعلق بحركة حما�س ،التي هي �أي�ض ًا لها
كثي��ر من المواق��ف الم�شابهة لحركة الجهاد ،ولكنها تمتلك م��ن قدراً من القوة والنفوذ
يمكنه��ا من التعكير على عالق��ة الرئي�س بهذه القوى� ،أو لإمكانية الحلول مكانه في تبني
تلك العالقات.
في حالة حركة الجهاد الإ�سالمي ،يطمئن الرئي�س لي�س ب�سبب عدم وجود قوة كافية لدى
ه��ذه الحركة لتناف�سه فح�سب ،بل لأنها ال تتبني �سيا�سة مناف�سة ال�سلطة �أو منظمة التحرير

احلركات الإ�سالمية و�أ�س�س ال�شراكة ال�سيا�سية 103

ف��ي الم�ؤ�س�سات المختلفة التابعة لها ،بعك�س ما تفعل��ه حركة حما�س ،بل يطمئن لمدى
«�صدق» هذه الحركة في عدم تبنيها لتلك المناف�سة.
�أم��ا فيم��ا يتعلق بحركة حما�س ،فهو ال يطمئن لها لي�س لأنه��ا تملك من القوة والنفوذ ما
يمكنه��ا م��ن مناف�سته ،وهو ما ثبت في انتخابات الع��ام  2006فح�سب ،بل لأن لديها ما
يكف��ي من البراغماتية للتحول من حالة �إلى �أخرى ،ومن موقف �إلى �آخر ،و�أيديولوجيتها
جاه��زة للتطويع� ،أو للح�ضور �أو الغياب عند الحاج��ة ،وربما يكون �أخطرها بالن�سبة له،
ه��و �إمكانية �أن تتبنى مواق��ف تقربها من �إ�سرائي��ل والواليات المتح��دة والقوى الدولية
المتنفذة الأخرى.
�إن ه��ذه البراغماتي��ة لدى حما�س ،يمكنها -كما �أعتق��د �أن الرئي�س يعتقد� -أن تحرمه
من �أه��م �أ�سلحته �ضد الحركة ،وهو اتفاق �أو�سلو و�صلته ب�إ�سرائيل والواليات المتحدة
والق��وى الدولية الأخرى التي ينفرد بها ممث� ً
لا للفل�سطينيين حتى الآن� .إن الرئي�س ال
يطمئن �إلى ثبات حما�س في عدم تفاو�ضها �أو تقربها من �إ�سرائيل ،وال يطمئن �إلى ثبات
�إ�سرائي��ل في عدم تفاو�ضها مع حما�س وثباتها على اعتم��اده مفاو�ض ًا عن الفل�سطينيين
�أو ممث ً
ال لهم.
عن��د النظر �إلى المواقف المحتملة لإ�سرائيل و�أمري��كا تجاه الق�ضية الفل�سطينية والعنا�صر
المختلف��ة الفاعلة فيه��ا ،نجد �أن تحقيق ر�ؤي��ا الرئي�س �أبو مازن تتطل��ب �أن يبقى هو في
ال�سلط��ة ،و�أن ينجح ف��ي �إبقاء نف�س��ه معتمداً وحيداً ل��دى المجتمع الدول��ي ،وبخا�صة
الأط��راف الأكثر ت�أثي��راً فيه ،وهذا يقت�ضي منه الت�شبث بتكتيكات��ه التي -كما قلنا -تكاد
تت�س��اوى مع �إ�ستراتيجيت��ه �أو تتفوق عليها عند ال�ضرورة ،وهذا الأم��ر يقت�ضي بال�ضرورة
لي���س الإب��داء الم�ستمر «الح�سن النواي��ا» لتلك الأطراف فح�سب ،ب��ل اال�ستعداد الدائم
للتغل��ب على معار�ضيه ،المتمثلين في �أولئك الذين يرغب��ون في تقوي�ض عالقاته مع تلك
الأطراف �أو الذين �سيناف�سونه على التقرب منها �أكثر منه.
بالن�سب��ة لحما�س التي لم يكن لديها مانع لدخ��ول المنظمة منذ بداياتها ،بعك�س الجهاد،
�إنم��ا ب�شروطه��ا التي تمثلت في �أن تح�صل �إما على �أكثر م��ن � ،50%أو �أن تتبنى المنظمة
الإ�سالم ،فه��ي بعك�س الرئي�س �أبو مازن ،ما زالت تحمل ر�ؤيا المقاومة لالحتالل ،وهذا
ما ي�ضعها في المع�سكر الموازي لر�ؤيا الرئي�س ،و�إقامة الدولة ذات البعد الإ�سالمي ،وهذا
ما ال يهتم به الرئي�س كثيراً .وتقوم الحركة ب�إر�سال م�ؤ�شرات بين الفينة والأخرى� ،أحيان ًا
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بكثي��ر من الغمو�ض ،و�أحيان ًا �أخرى بكثير من الو�ضوح ،على �أنها م�ستعدة للقبول بدولة
�إ�سرائي��ل والتعار���ض معها �إن لزم الأمر ،وهذا ما يزعج الرئي�س �أكثر .وقبل كل هذا ،تريد
حما�س �أن تحمي وجودها ،لي�س من تهديد الإ�سرائيليين لها كحركة مقاومة فح�سب ،بل
�أي�ض�� ًا من �إمكاني��ة تهديد ال�سلطة لها ،وهو ما خبرته من �سن��وات بعد ت�أ�سي�س ال�سلطة من
االعتقاالت لقادتها وثوارها.
وتدرك حما�س �أن ا�شتراكها في النظام ال�سيا�سي مهم جداً للحفاظ على ذاتها ،ولإثبات
�أنه��ا حرك��ة ال تعي�ش عل��ى هام�ش النظام ،بل هي ج��زء �أ�صيل منه .لكنه��ا تدرك �أي�ض ًا
�أنه��ا ال ت�ستطيع �أن تك��ون وحدها ممثلة لذل��ك النظام ال�سيا�سي ،لي���س لأنها لن تفوز
«ديمقراطي��اً» برئا�سة ذل��ك النظام ،بل �إنها �ستك��ون هدف ًا �سهال للق��وى المتنفذة غير
الرا�ضي��ة عن و�ضعها الحال��ي .لقد كانت تجربة فوز الحرك��ة باالنتخابات وت�شكيلها
الحكوم��ة منفردة م��ن �أكثر التجارب ق�س��وة عليها .الحل لدى الحرك��ة �إذاً ،هو عدم
اال�ستئث��ار بالنظ��ام من ناحي��ه ،وعدم الخ��روج منه من ناحي��ة ثانية ،وه��ذا يتطلب �أن
تك��ون الحركة �شريك ًا «�أ�صي ً
ال» ،ومق��رراً ولي�س �ضعيف ًا كما و�ص��ل الآخرون ور�ضوا
بذل��ك؛ �شراكة ت�ستطيع من خاللها الحركة �أن تقرر �أو ت�شارك في تقرير الق�ضايا الوطنية
وال�سيا�سي��ة العامة ،وكذلك في الق�ضاي��ا االجتماعية �إن لزم .وت�ستطيع من خاللها �أي�ض ًا
�أن تقدم �أوراق ح�سن نواياها لمن يهمه الأمر في المجتمع الدولي ،وت�ستطيع كذلك �أن
تحم��ي نف�سها داخلياً ،وتطالب «بح�صته��ا» «ال�شرعية» في المكا�سب التي تحظى بها
الأحزاب الحاكمة في العالم الثالث عادة.
ي��رى الرئي�س �ضرورة �أن يق��ود النظام ال�سيا�سي وحيداً ،ولذل��ك طرح مو�ضوع حكومة
الوف��اق الوطني التي ال ت�ستف��ز القوى التي يحظر ا�ستفزازها .وتك��ون المهمة الأ�سا�سية
لهذه الحكومة هو �إجراء االنتخابات التي ينبغي �أن يفوز الرئي�س وحركته بها دون منازع،
وهذا يتيح له ال�شرعية التامة للبقاء وحيداً على ر�أ�س الهرم ال�سيا�سي دون �أن يكون ب�إمكان
حما�س �أو غيرها الت�شكيك في هذه ال�شرعية.
لك��ن حما�س ال تري��د ذلك ال�شكل م��ن االنتخابات؛ �س��واء نجحت فيه��ا �أو لم تنجح.
فنجاحه��ا يعني ا�ستئثاره��ا بال�سلطة ،وهذا يعني مقاطعة �إ�سرائي��ل والغرب لها ،وتحملها
م�س�ؤولي��ة حرم��ان الفل�سطينيين من الم�ساعدات والت�سهيالت الت��ي تقدمها تلك الدول.
وع��دم نجاحها يعني حرمانها م��ن الم�شاركة في النظام ال�سيا�س��ي ،وبالتالي جعلها هدف ًا
�سه ً
ال لمن يريد لها �أن تكون كذلك .لذلك ،ت�سعى الحركة �إلى �أن تكون عملية الم�صالحة
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م��ع الرئي�س وفت��ح باالتفاق على �أ�سا�س التقا�سم «للمهم��ات» و«الغنائم»� ،أو �إيجاد نظام
انتخابي ن�سبي يقود �إلى ذلك ال�شكل من التقا�سم.
انطالق�� ًا مما �سب��ق ،نجد �أن االنق�سام ال��ذي ح�صل بين القطبين ال�سيا�سيي��ن الفل�سطينيين
الأ�سا�سيي��ن ،لم ينتج عن عوام��ل ذاتية لديهما فح�سب ،بل �أي�ض�� ًا عن ظروف مو�ضوعية
�أحاطت بالق�ضية الفل�سطينية برمتها .و�ساعد في ا�ستمرار هذا االنق�سام الف�صل الجغرافي
بي��ن ال�ضفة وغزة ،الذي لم ي�سمح لأي قوة الق�ض��اء على الأخرى� ،أو الذهاب في حرب
�أهلية حتى النهاية.
ولأن الخ�لاف بين برنامجي الطرفين هو خالف جوه��ري وحقيقي ،ويكاد يقترب من
التناق���ض ،ف�إن الذهاب �إلى �إيجاد برنامج ثال��ث ال ي�ضع ن�صب عينيه ،منذ البداية ،الجمع
بي��ن البرنامجين المتنازعي��ن ،لأنه �سيكون برنامج�� ًا م�شوه ًا وم�ستحي ً
ال ،ب��ل ي�سعى �إلى
تج�سيد الحق��وق الوطنية الفل�سطينية كما تراها �أغلبي��ة الفل�سطينيين في �أماكن تواجدهم
كافة ،والإمكانية الحقيقية لتحقيق هذا البرنامج في المعطيات الدولية الراهنة.
ولتو�ضي��ح ذل��ك �أكثر ،ال ب��د من العمل الج��اد لإيج��اد الم�شترك ،لي�س بي��ن الحركتين
المتناف�ستي��ن في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني فح�سب ،بل بي��ن الجماهير الفل�سطينية التي
تباع��دت نظرتها لق�ضيتها في فترات تراجع الق�ضي��ة ،وازدادت اختالفاتها لدرجة �أ�صبح
لدينا القليل من الم�شترك والم�سلمات ،وهذا ما ال بد من ت�صحيحه.
ال �أريد �أن �أبدو هنا وك�أنني �أوجه اللوم �إلى �أو�سلو وما ترتب عليها ،ولكن �أو�سلو طرحت
عل��ى الفل�سطينيين �أ�سئلة كان من المفتر�ض �أنه��ا كانت غير واردة� .أ�صبحت الم�سلمات
الفل�سطينية مو�ضع ت�سا�ؤل كبير� .أين هي فل�سطين؟ �أين حدودها؟ و�أين مدنها ومعالمها؟
وما هي الحقوق الفل�سطينية؟
هذه الأ�سئلة لي�ست مطروحة لدى �أي �شعب من �شعوب العالم .ال يوجد �شعب في العالم
مختلف على حدود وطنه� ،أو على ما �إذا كانت هذه المدينة هي له �أم لغيره.
ق��د يقول قائل �إن الظروف الفل�سطينية مختلفة ،وه��ذا �صحيح ،ولكن ال بد من فتح
نقا�ش �شامل لتحديد المنطلقات والأ�سا�سيات والم�سلمات ،لأن االختالف فيها غير
م�ش��روع .االختالف ي�صبح م�شروع ًا عندما يك��ون حول الأليات والأولويات .من
�أج��ل ذلك ،ال بد من م�ؤتمرات فل�سطينية عامة حي��ث يوجد الفل�سطينيون ،من �أجل
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البحث في الج��ذور والم�سلمات والم�شت��رك ،وطرق تمتينه��ا ،والخروج ببرنامج
وطني �شامل� ،سيكون به بالت�أكيد جزءاً من برامج فتح وحما�س والف�صائل الفل�سطينية
الأخرى.
بع��د ذل��ك يجري البحث في النظام �أو الآلية التي يمكنها �أن تقود الدفة نحو تحقيق ذلك
البرنام��ج ،الذي م��ن الوا�ضح �أنه لي�س ال�سلطة الفل�سطينية بغ���ض النظر عمن فيها ،وذلك
العتب��ارات عدي��دة؛ �أهمه��ا �أن «واليتها» محددة عل��ى فل�سطينيي ال�ضف��ة والقطاع في
�أح�سن الأح��وال ،لكنها قد تكون منظمة التحرير ،ولكنها بالت�أكيد لي�ست المنظمة بهذه
الحال الذي و�صلت �إليه الآن.
�إن الج�س��م ال��ذي يج��ب �أن يمث��ل الفل�سطينيين يفتر�ض ب��ه �أن يت�صف ب�شمولي��ة تمثيليه
للفل�سطينيي��ن في كل �أماك��ن تواجدهم ،وم�شاربهم الفكري��ة وانتماءاتهم ال�سيا�سية كافة،
و�أن يتبن��ى هدف الطم��وح الوطني العام لل�شعب الفل�سطين��ي ،المنبثق من االختيار الحر
والوطن��ي لل�شعب الفل�سطيني ب�أكمل��ه .ذلك يفر�ض تلقائي ًا تحرير الج�سم الممثل من �أي
م�ؤثرات خارجية ،وفي مقدمتها الت�أثيرات الإ�سرائيلية المبا�شرة �أو غير المبا�شرة ،بما فيها
التي قد ت�أتي من خالل ال�سلطة الفل�سطينية.
م��ن الممكن �أن يحمل هذا الج�سم ا�سم منظمة التحرير الفل�سطينية �إذا �أردنا الحفاظ على
القلي��ل الذي تبقى من المكت�سبات التي حققتها المنظم��ة طيلة تاريخها ،لكنها يجب �أن
تتحرر تمام ًا من كل ال�سلبيات التي علقت بها طوال تلك الفترة.
�أول��ى هذه ال�سلبي��ات و�أهمها تكمن في العالق��ة غير ال�صحية الموج��ودة بين م.ت.ف
وال�سلط��ة الفل�سطينية .هذه العالقة ال تكمن في ت�ضخ��م ال�سلطة على المنظمة ،ووجود
واقع باتت فيه المنظمة دائرة «مهملة» من دوائر ال�سلطة فح�سب ،بل تكمن في الت�شابك
التنظيم��ي الإداري بين الم�ؤ�س�ستين ،و�أولها وجود الرئي���س الواحد لكليهما ،وهو الذي
يمثل من وجهة نظري خط�أً قات ً
ال.
هناك ظروف لن�ش�أة ال�سلطة جعلتها ال تختلف فقط عن المنظمة ،بل و�ضعت كلتيهما في
م�ستويين مختلفين ،ال يمكن �أن يلتقيا �إال بمعجزة.
فال�سلط��ة �أن�شئت ف��ي �أو�سلو من قبل �إرادة دولية من �أجل ا�ستكم��ال العملية ال�سيا�سية مع
�إ�سرائيل ،وهي تمثل �إداري ًا �سكان ال�ضفة والقطاع ولي�س كل الفل�سطينيين ،وكانت ن�ش�أتها
في ظل هزيمة الم�شروع القومي العربي� ،أو تراجعه في �أح�سن الأحوال.
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�أم��ا منظمة التحرير ،فقد �أن�شئت من قبل �إرادة عربية في �أوج �صعودها القومي التحرري،
ومثلت الم�شروع الوطني الفل�سطيني والهوية الفل�سطينية المتبلورة.
وفي هذه الحالة ،يغلب على تفكير ال�سلطة �أولوية اليومي الذي �سيحقق لفل�سطينيي ال�ضفة
والقطاع الحد الأدنى من �سبل المعي�شة ،في حين يتطلب الج�سم العام الممثل للم�شروع
الوطني تغليب التفكير الإ�ستراتيجي لتحقيق الأهداف الوطنية ،حتى لو تعار�ض ذلك مع
جزء من الم�صالح الآنية الحياتية للفل�سطينيين ،ولنا �أن نتخيل و�ضع ال�شخ�ص �أو الم�ؤ�س�سة
التي يراد منها �أن تفكر في اليومي والإ�ستراتيجي في الوقت نف�سه ،حيث يكون التعار�ض،
وحيث ينتج الف�شل بالت�أكيد ،وبخا�صة �أن االتفاقيات مع الإ�سرائيليين و�ضعت اليومي في
مواجهة الإ�ستراتيجي الوطني بالن�سبة لل�شعب الفل�سطيني.
وثان��ي هذه ال�سلبي��ات الأخرى التي يجب تواجهه��ا المنظمة �أو الج�س��م التمثيلي العام
للفل�سطينيي��ن ،هو ابتعادها عن ت�أثير االحتالل على الأقل المبا�شر .وهذا ال يتعلق بارتباط
المنظم��ة باالتفاقي��ات الت��ي وقعتها م��ع الإ�سرائيليين فح�سب ،ولكنه��ا بحكم وجودها
الفيزيائ��ي داخ��ل الأرا�ضي المحتلة ،فهي رهين��ة بيد االحتالل ،وال ب��د �أن تت�أثر قرارتها
و�سيا�ساتها بذلك الواقع.
وبو�ضوح �أكثر ،على الفل�سطينيين الف�صل تماما بين المنظمة وال�سلطة؛ بدءاً بالرئي�س وانتهاء
بالموظفي��ن ،والتمويل ،والمق��ر ،وكل التفا�صيل .بعد ذلك ينبغي �أن تكون المنظمة� ،أو
الج�سم البديل ديمقراطي ًا وممث ً
ال لإرادة ال�شعب الفل�سطيني الحرة والحقيقية.
وهن��ا ال بد من مالحظتي��ن �أي�ض ًا؛ الأول��ى� ،أن االنتخابات هي �إح��دى الو�سائل لتحقيق
الديمقراطي��ة ،ولكنه��ا وحدها ال تكفي .ما ج��رى حتى الآن هو ع��دم االلتزام بدورية
االنتخاب��ات وبقية طقو�سه��ا ،و�أي�ض ًا عدم االلت��زام ب�آليات االنتخاب��ات وبقية طقو�سها،
و�أي�ض�� ًا عدم االلتزام بالآليات الديمقراطية داخل م�ؤ�س�سات المنظمة كالمجل�سين الوطني
والمرك��زي واللجنة التنفيذية .والثانية ،لماذا يربط ما ي�سمى ب�إعادة بناء المنظمة بتحقيق
الم�صالح��ة بين فتح وحما�س؟ �ألي�س ب�إمكاننا �أن نبد�أ خط��وات جدية نحو بنائها وتعميق
ديمقراطيتها في موازاة ال�سعي �إلى تحقيق الم�صالحة.
في �إط��ار كل ما �سبق؛ الر�ؤى ،والبرام��ج المختلفة ،والعالقات الدولي��ة المختلفة ،وفي
�ض��وء الأزمات الت��ي تمر بها مختلف الق��وى الفل�سطينية ،والأزم��ات الذاتية والأزمات
المو�ضوعي��ة؛ �أزمات فتح وال�سلطة ،و�أزمات حما�س والإخ��وان ،و�أزمات القوى الثالثة
ال�ضعيف��ة والمت��رددة التي يفتر�ض �أنه��ا تقود عملي��ة الم�صالحة داخليا ،ربم��ا ن�صل �إلى
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ا�ستنتاج مف��اده� ،أن الم�صالحة لي�ست في متناول اليد الآن ،و�أن ما يجب فعله ،وبالتزامن
مع �إعادة التفكير الإ�ستراتيجي بالق�ضية الفل�سطينية ومن الأ�سا�س ،هو �إدارة االختالف �إلى
حي��ن حله جذري ًا .وهذا يحتاج �إلى الكثير من العم��ل �أي�ض ًا ،لكن من المفتر�ض �أن يقلل
حده الأدنى.
التوج�س بين الأطراف �إلى ّ
يج��ب �أن يحدد الهدف الوطني الفل�سطيني العام ،و�أن يكون واحداً لجميع الفل�سطينيين
وق��واه الوطني��ة والإ�سالمي��ة .عند ذلك ،يك��ون االختالف ف��ي الآليات وف��ي الق�ضايا
المجتمعي��ة ،وهو م��ا يميز االختالف بي��ن ذوي ال��ر�ؤى الفكرية المختلف��ة كالوطنيين
والإ�سالميين في حالتنا.
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تعقيب يحيى مو�سى العباد�سة
�أتق��دم بال�شك��ر �إلى الإخ��وة في المرك��ز الفل�سطيني لأبح��اث ال�سيا�س��ات والدرا�سات
الإ�ستراتيجي��ة (م�س��ارات)؛ على �إتاح��ة الفر�صة لمخاطبة هذا الم�ؤتم��ر معقب ًا على ورقة
الدكت��ور �إياد البرغوثي ،الت��ي جاءت تحت عنوان «مرتك��زات الم�صالحة التاريخية بين
القوى الوطنية والديمقراطية والإ�سالمية الفل�سطينية» ،وهي تنتمي �إلى الأوراق ال�سيا�سية
التحليلي��ة� ،أكث��ر من انتمائه��ا �إلى الأوراق البحثي��ة المحكمة ،وه��ذا ال يقلل عندي من
قيمته��ا ،و�أجد نف�سي �أتفق مع جوهر الت�شخي���ص للمع�ضلة محل البحث ،ولكن ذلك ال
يمنع من �أن �أبدي بع�ض المالحظات التي �أرى �أنها �ضرورية:
بالن�سبة لعنوان الورقة ،ف�إنه يحمل التبا�س ًا في المفاهيم ،فهل يعني �أن الإ�سالمي غير وطني
وغي��ر ديمقراط��ي؟ �أم �أن الوطني غي��ر ديمقراطي وغير �إ�سالم��ي؟ �أم �أن الديمقراطي غير
وطن��ي وغي��ر �إ�سالمي؟ �إنني ال �أفهم ما هو الأ�سا�س المعياري له��ذا الت�صنيف ،و�أعتقد �أن
الأف�ضل تق�سيم القوى �إلى التيارات الوطنية ب�أطيافها الإ�سالمية والعلمانية.
تجن على حرك��ة الإخوان ،الت��ي حكم الباحث
التمهي��د المتعل��ق بن�ش�أة المنظم��ة ،فيه ٍّ
بانعزاله��ا ع��ن الدول وعن ال�شعوب ،وهذا غير دقي��ق ،لأن تف�سير ذلك في خ�صومة عبد
��ق عليها في غزة؛
و�ضي َ
النا�ص��ر ،وقمعه لحركة الإخوان بع��د �أن انقلب عليها في م�صرَّ ،
�أي �أن الإخ��وان كانوا ُم َحاربين من الدولة ولي�سوا منعزلين عن الدولة والمجتمع ،فتنظيم
و�صل تعداده �أكثر من مليون ع�ضو ،ال يمكن و�صفه ب�أنه كان منعز ًال.
وبخ�صو�ص تعددية م.ت.ف ودخول الف�صائل �إليها ،ف�إن الحقيقة التي يعلمها الجميع �أن
التعددي��ة داخل المنظمة كانت تعددية مح�سوبة� ،أقرب �إل��ى ال�شكل دون الم�ضمون� ،إذ
�أ�صرت «فتح» من بدايات دخولها �إلى المنظمة على خف�ض عدد �أع�ضاء المجل�س الوطني
�إل��ى  100ع�ضو ،تم اختيارهم بعناية؛ لكي ت�ضم��ن فتح الأغلبية في المجل�س والمنظمة،
وا�ستف��ادت في ذلك من عوامل عدي��دة ،و�إن الهيمنة لحركة فتح عل��ى المنظمة ،كانت
�سابق��ة عل��ى كاريزما �أب��و عمار ،فالتعددي��ة هي �أقرب �إل��ى الديكور ،منها �إل��ى التعددية
الحقيقي��ة ،والتاريخ البعي��د والقريب �شاهد على ذلك ،كم��ا �أن التعددية كانت لأهداف
ا�ستر�ضائية لم�صالح بع�ض الدول داخل م.ت.ف.
�أم��ا ق�صة مع�سكرات ال�شيوخ ،ف�إنها ت�ؤكد رغب��ة الإ�سالميين وا�ستعدادهم للم�شاركة ،من
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داخ��ل �أط��ر م.ت.ف ،ولكن قامت الموانع ف��ي وجههم ،لعدم �إغ�ض��اب النظام العربي
الر�سم��ي ،وبقيت م.ت.ف مو�صدة الأبواب في وجه الإ�سالميين ،منذ ن�ش�أتها حتى هذه
اللحظة ،على الرغم من توقيع عدد من االتفاقات بهذا الخ�صو�ص �أهمها :اتفاق ،2005
وثيقة الوفاق الوطني ،اتفاق الم�صالحة ،و�آخرها تفاهمات ال�شاطئ والقاهرة.
يعتب��ر الكاتب �أن الإ�س�لام ال�سيا�سي في فل�سطين ،قد ظهر مع بداية ت�أ�سي�س حركة الجهاد
الإ�سالمي في فل�سطين ،وهذا مخالف للواقع ،لأن وجود الإخوان كان �سابق ًا على ذلك؛
فت�أ�سي�س حركة الجهاد الإ�سالمي هو �أحد �إفرازات حركة الإخوان الم�سلمين في فل�سطين.
يح��اول الكاتب الف�صل بين حقلي الوطن والدين ،باعتب��ار �أن فتح كانت تعمل في حقل
الوطن ،بينما حما�س كانت تعمل في حقل الدين ،وهذا التق�سيم غير من�صف ،وغير واقعي،
ونج��د الكاتب يبني عل��ى ذلك تف�سيره ل�سلمي��ة التناف�س بين التنظيمي��ن ،باعتبار �أن كال
التنظيمين كانا يعمالن في حق��ل مختلف ،ولكن حقائق التاريخ تظهر �أن التناف�س تحول
�إلى �ص��راع عنيف بين فتح وحما�س م��ن بداية الثمانينيات ،في الجامع��ة الإ�سالمية وفي
جامعات ال�ضفة الغربية ،وال�سبب في انحراف التدافع ال�سلمي �إلى العنف هو العقلية التي
قادت المنظمة بطريقة �إق�صائية ،ال تقبل �أن ي�شاركها �أحد في تمثيل الجماهير الفل�سطينية،
وقامت باغتيال الدكت��ور �إ�سماعيل الخطيب ،لح�سم ال�سيطرة عل��ى الجامعة الإ�سالمية،
فهي عقلية الهيمنة والتفرد واال�ستئثار بكل �شيء وعدم قبول التعددية ال�سيا�سية.
بال �شك �أن اتفاقية �أو�سلو كانت �سبب ًا في �إحداث انق�سام عميق في ال�ساحة الفل�سطينية ،ولكن
ذل��ك ال يخ�ص عالقة فت��ح بحما�س فقط ،و�إنما يخ���ص عالقة فتح بباق��ي الف�صائل الوطنية
كالجهاد الإ�سالمي وباقي ف�صائل المنظمة ،ولكن هذا الخالف لم ينزلق �إلى العنف وال�صراع
الدم��وي بي��ن فتح وحما�س حتى العام � ،2007إذ �أن حرك��ة حما�س كانت قد التزمت بعدم
تحويل الخالف �إلى �صراع م�سلح ،ولكن الأمور انزلقت �إلى العنف وا�ستخدام ال�سالح بعد
انتخابات  2006التي مثلت تهديداً ال�ستفراد فتح وهيمنتها على ال�سلطة الفل�سطينية وتمثيل
ال�شعب الفل�سطيني ،ودفعت فتح لالنقالب على نتائج االنتخابات.
نعم� ،إن حما�س كانت وما زالت توظف الدين في التعبئة ،وتحاول �أن ت�ستلهم منه حلو ًال
لم�ش��اكل المجتمع والق�ضية ،وت�ستند �إليه �أحيان ًا في تبرير مواقفها ال�سيا�سية ،ولكن جميع
الأنظم��ة ال�سيا�سية في العالم ،وحت��ى العلمانية منها ،تحاول توظي��ف الدين ،وت�ستدعيه
وقتما كان ذلك يخدم م�صالحها ويعزز مواقفها.
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ولك��ن ذلك� ،أي�ض�� ًا ،ال يعني بالمطلق �أن ال�صراع بين حما�س وفتح كان �صراع ًا بين الدين
والوطن ،وال بين الوطن والوطن ،و�إنما هو �صراع بين ف�صائل �سيا�سية تتبنى برامج �سيا�سية
واجتماعي��ة متباين��ة ،كما �أن الإ�شكال م��ع �أو�سلو وت�شكيل ال�سلطة ،ل��م يكن ب�سبب منع
الكفاح الم�سلح فقط ،فالخالف لي�س مح�صوراً في المقاومة الم�سلحة ،ففي ذلك تب�سيط
وتجن على الحقيق��ة ،لأن �أو�سلو وت�شكيل ال�سلطة كان يعن��ي تخلي ًا عن حقوق
للأم��ور
ٍّ
ال�شع��ب ،و�إدانة للمقاومة ،وتحالف ًا مع االحتالل �ض��د المقاومة ،التي �سميت �إرهاب ًا في
االتف��اق ،وفي خطاب قادة ال�سلطة ،وكذلك طم���س للثقافة الوطنية ،ت�شويهها و�شطبها،
التي �سميت في االتفاق (التحري�ض).
الحدي��ث ع��ن �أن ال�صراع الم�ستمر بع��د �سيطرة حما�س على القط��اع ،كان �صراع ًا على
االمتي��ازات التي تجنيها الأطراف من وجودها في ال�سلط��ة ،يجافي الحقيقة ،ويقفز عن
وقائ��ع وحقائق يجب التوقف عندها ،فال�سلطة ،منذ وجودها ،لم تختلف فقط مع حركة
حما�س� ،إنما مع كل من قاوم االحتالل و�أ�صر على هذه المقاومة.
وق��د عمل��ت ال�سلطة عل��ى �ضبط �إيق��اع المجتم��ع وفق ًا لمقت�ضي��ات العملي��ة ال�سيا�سية
وارتباط��ات ال�سلطة م��ع االحتالل ،وعندما عقدت انتخاب��ات  1996كان بهدف توليد
�شرعي��ة للتوجه الجديد الذي ت��م فر�ضه م�سبق ًا على الأر�ض ،وعندم��ا عقدت انتخابات
 2006كان به��دف احت��واء وتدجي��ن المقاومة الت��ي �أ�صبحت ع�صية عل��ى االن�صياع
بالأدوات الع�سكرية.
وعندم��ا ف��ازت حما�س ف��ي االنتخابات ،من��ذ اليوم الأول ب��د أ� التي��ار الم�سيطر في فتح
يت�ص��رف برعونة ،حي��ث تم عقد اجتم��اع للمجل�س الت�شريعي القدي��م ل�سلب المجل�س
الت�شريع��ي الجدي��د �صالحياته ،ولإعط��اء الرئي�س ن�صي��ب الأ�سد م��ن ال�صالحيات� ،أي
االحتف��اظ بالهيمنة لحركة فتح ،ومنع الإرادة ال�شعبية من �أن تتج�سد على الأر�ض� ،إ�ضافة
�إل��ى �أن ال�صراع بين حما�س وفتح لم يكن على ال�سلطة ،و�إنما على وظيفة ال�سلطة ،فبينما
تري��د حما�س ت�شغيل ال�سلطة في حماية ال�شعب والمقاومة ،ف�إن حركة فتح تريد ا�ستخدام
ال�سلطة في �ضبط �إيقاع المجتمع على �أنغام التن�سيق الأمني وحماية �أمن االحتالل.
له��ذا� ،أعتقد �أن الأ�سباب الرئي�سية التي �أو�صلتنا �إل��ى االنق�سام هي هيمنة فتح على النظام
ال�سيا�س��ي ،وعدم ا�ستعداده��ا تقديم تنازالت في هذا المجال ،وع��دم اعترا�ض ف�صائل م
ت ف عل��ى ه��ذه الهيمنة� .أما ال�سب��ب الثاني ،فيتمثل في طبيعة ال�سلط��ة ووظيفتها التي
تحددت في �أو�سلو ،وتر�سخت من خالل الم�صالح التي تكونت لرجال ال�سلطة وقادتها.
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لذل��ك� ،إذا �أردنا معالجة االنق�سام ال بد �أن نعالج �أو ًال تاريخ ًا ممتداً من الهيمنة ،وكذلك
يج��ب تحدي��د موقف من نه��ج �أو�سلو ،واالتفاق عل��ى وظيفة �أخرى لل�سلط��ة غير التي
يحددها اتفاق �أو�سلو.
�أقول هذا ،وقد ر�أى الجميع كيف �أن فتح وحما�س وقعتا على عدد من االتفاقيات ،وعند
التطبي��ق ،الجميع يالحظ �أن محمود عبا���س ي�أخذ من االتفاقيات ما يعزز هيمنته ،ويتنكر
لما يمكن �أن ي�ؤ�س�س ل�شراكة في ال�سيا�سة والإدارة والقرارات الوطنية.
ب�لا �شك �أن تداعيات اتفاقي��ة �أو�سلو االجتماعية واالقت�صادية ،كان��ت كبيرة على كوادر
وقي��ادات فتح ومنظمة التحرير ،لأن الف�س��اد ال�سيا�سي كان حا�ضنة لف�ساد �إداري ومالي،
و�أوج��د زواج ًا غير �شرعي مع �أ�صحاب ر�ؤو�س الأم��وال الطفيلية ،و�أوجد فئة برجوازية
ذات طابع طفيلي ،ولكن الم�ستغرب في هذا الحديث هو جنوح الباحث �إلى التعميم غير
المبرر ،والتجني على الحقيقة ،وجعل حما�س وفتح �سواء في ذلك ،مع �أن هذا الكالم ال
تدعمه �أي م�ؤ�شرات على �أر�ض الواقع.
وال�ش��يء نف�س��ه عندما يتحدث الباح��ث عن الأح�لاف الإقليمية ،يجع��ل الباعث لهذه
العالقات هو العوام��ل االجتماعية واالقت�صادية ،ويتغافل عن العوامل ال�سيا�سية والمتعلقة
بحقوق ال�شعب الفل�سطيني ،فهو ي�ساوي بين تحالف فتح وقياداتها مع �إ�سرائيل و�أمريكا،
بعالقة حما�س مع �إيران وتركيا وقطر.
ل��م يحدد الكاتب بو�ضوح مرتكزات الم�صالحة ،لكن��ه �أ�شار �إلى ارتباط ال�سلطة بالقوى
الخارجي��ة� ،إ�ضاف��ة �إل��ى التغييرات االجتماعي��ة التي ول��دت �شرائح مرتبط��ة م�صالحها
باالحت�لال وبالم�ساعدات الخارجية ،وقدرة الخارج على تخريب الم�صالحة ،وبخا�صة
�أن الجهاز البيروقراطي الفل�سطيني ال يمكن تمويله ذاتي ًا.
ووا�ضح �أن الكاتب يدرك عمق الخلل الموجود في ال�سلطة وفي حركة فتح ،مع اختالفنا
معه عندما تتغلب الخلفية الأيديولوجية للباحث ،فيندفع دون �أي دليل للم�ساواة بين فتح
وحما���س ،في �أهمية العوام��ل االجتماعية عند حما�س في ترتي��ب تحالفاتها مع �إيران �أو
تركيا �أو قطر.
�أتفق مع الكاتب في ت�شخي�ص وتحليل ر�ؤية �أبو مازن وعالقاته الداخلية والخارجية ،التي
يغل��ب فيها الحفاظ على تحالفاته الدولي��ة والإقليمية على ح�ساب م�صالح �شعبه الوطنية،
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وعل��ى ح�ساب الم�صالحة مع حما�س ،ولكن ال�س�ؤال ،هل بعد ذلك يمكن لأبي مازن �أن
يبقى ممث ً
ال لل�شعب الفل�سطيني؟ �أم مطلوب منا �أن نعتبرها وجهة نظر على غرار تلك التي
حذر منها �صالح خلف في كتابه فل�سطيني بال هوية.
واختلف مع الكاتب في ت�ضخيم براغماتية حما�س ،التي يخ�شاها �أبو مازن لأنها يمكن �أن
تفقده الميزات التف�ضيلية في العالقة مع �إ�سرائيل والغرب ،فهذا كالم غير دقيق ومبالغ فيه،
وال يق��وم عليه دليل من الواقع ،حيث �أن حما�س في �صراع مفتوح مع �إ�سرائيل ،خا�ضت
ف��ي �إطاره ثالث ح��روب �ضارية .وحركة حما�س ال تناف�س عبا���س ،ولكنها تختلف مع
نهجه ال�سيا�سي وال�شخ�صي ،و�إن كانت هذه المناف�سة موجودة فهي في عقل عبا�س فقط.
وفي الختام� ،أجد نف�سي متفق ًا مع ما ذهب �إليه الكاتب في:
•�إن النهج التفردي لعبا�س وهيمنته المطلقة ،وغياب الديمقراطية ودورية االنتخابات
هي م�شكلة حقيقية.
•�إن اتفاقيات �أو�سلو هي المع�ضلة الكبرى التي تحتاج �إلى معالجة وطنية.
•�إن عبا�س لن يتجر�أ على مخالفة �إ�سرائيل و�أمريكا على الرغم من علمه �أن مواقفه تلك
تغ�ضب �أبناء �شعبه.
•ت�ؤك��د الورقة �أن ال�سلطة ال ت�صلح لقيادة ال�شع��ب ،والأمر نف�سه ينطبق على المنظمة
في الو�ضع الحالي.
•ت�ؤك��د الورقة على �ض��رورة عقد م�ؤتمرات وطني��ة ،لإعادة بناء الم�ش��روع الوطني
التحرري ،بحيث يكون �أ�سا�س ًا للم�صالحة وللعمل الوطني.
•عي��ب الورقة �أنه��ا تخلط بي��ن ال�سلط��ة وحما�س في بع���ض المواطن ب�ش��كل يكاد
يكون تع�سفي ًا ،وتقت�صر الورقة عل��ى عملية التحليل والت�شخي�ص واالعتراف بوجود
الم�ش��اكل ،ولكنها ال تحدد الم�س�ؤوليات ب�شكل دقي��ق ،وتنزع �إلى التعميم وتوزيع
االتهامات على الجميع.
المقترح��ات المقدمة للخروج م��ن الأزمة جيدة ،ولكن الأهم كي��ف يمكننا العبور �إلى
المقترح��ات دون التخل���ص من �أ�سباب الأزمة ،ودون امت�لاك الدعم الالزم لذلك ،على
الم�ستوى الوطني� ،أو الإقليمي� ،أو الدولي.
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تعقيب جميل هالل
ف��ي الواق��ع ،لن ننجر �إلى الحديث عن فتح وال عن حما�س وال عن حكومة وفاق وال عن
منظمة التحرير غير الموجودة.
تعابير الم�شاركة والم�صالحة توجه الأنظ��ار �إلى التنظيمات ال�سيا�سية ،ولي�س �إلى الق�ضايا
الرئي�سي��ة ،في�صب��ح االن�شغال بم��اذا قالت فتح؟ وم��اذا قالت حما���س؟ والق�ضايا الوطنية
الكب��رى وق�ضاي��ا ال�شعب تو�ضع في الظ��ل .وبر�أيي ،هذا المو�ضوع يحت��اج �إلى انتباه،
فنح��ن انجررنا �إل��ى الحديث عن فتح والم�صالح��ة ،وك�أنه ال توجد لدين��ا ق�ضايا �أخرى
كبرى ،هم جزء من الم�شكلة ،ولكن لي�سوا الق�ضية الكبرى.
فتعابي��ر النظام ال�سيا�سي والم�صالحة وال�شراكة تتمحور حول �سلطة الحكم الذاتي ،لأتها
تق��زم الق�ضية الوطني��ة لق�ضية حكم ذاتي ،وهل ه��ي قابلة للتحول �إلى دول��ة �أم ال؟ وهنا
ي�ضي��ع المو�ض��وع الوطني ال�شعبي بكل مكون��ات الق�ضية الوطني��ة ،فالحديث عن نظام
�سيا�س��ي فل�سطيني يوح��ي وك�أننا في دولة في بداية الت�شكل� ،أو عل��ى و�شك الت�شكل� ،أو
تمل��ك �إمكانية التحول �إلى دولة ذات �سيادة ،لأن النظ��ام ال�سيا�سي يفتر�ض وجود �سيادة
عل��ى الإقليم ،ووج��ود نظام �سيا�سي لتبادل ال�سلطة ،ووج��ود �سيطرة على ال�سالح ،فهذا
كل��ه في دولة واحدة وهي دولة اال�ستعمار اال�ستيطاني الإ�سرائيلي ،فهي التي ت�سيطر على
الأر���ض وال�سالح ،وهي التي تملك ال�سيادة الفعلية .لذلك ،ف�إن تعبير نظام �سيا�سي يعتبر
ت�ضلي� ً
لا ،لأنه يوجه الأنظار بعيداً عن وج��ود دولة احتالل وا�ستعمار ا�ستيطاني عن�صري،
فب��دل توجيه الأنظار �إلى هذه الدولة ،توجه الأنظار �إلى العالقة بين فتح وحما�س وطبيعة
ال�سلط��ة القائمة ،وهي �سلطة حكم ذاتي محدود ،وال يوجد خجل من �أن يو�صف الواقع
كم��ا هو ،وهي �سلطة حكم ذاتي محدود في دول��ة ا�ستعمارية ا�ستيطانية �إ�سرائيلية ت�سيطر
على المعابر ،والحدود ،والحركة ،واالقت�صاد.
وج��ود االنتخابات هو �أحد الدالئل عل��ى وجود نظام �سيا�سي فل�سطين��ي ،ولكننا نن�سى
وظائ��ف االنتخابات؛ �سواء في الع��ام � 1996أو العام  ،2006فه��ي كانت لتثبيت �سلطة
الحكم الذاتي لي�س �أكثر ،وهذا ما كانت تريده �إ�سرائيل.
في الحديث عن النظام الفل�سطيني ،تح�صل ق�ضايا البحث في التناف�س على �سلطة الحكم
الذات��ي ،ويح�صل النقا���ش فقط في ال�ضفة وغ��زة ،فال يمكن الحديث ع��ن نظام �سيا�سي
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فل�سطين��ي ي�شمل فل�سطينيي ال��ـ � 48أو الفل�سطينيين ف��ي الأردن و�سوريا والعراق ولبنان،
فعن��د الحديث عن نظام �سيا�س��ي فل�سطيني ،فهذا يح�صر ال�شع��ب الفل�سطيني في حدود
ال�ضف��ة والقطاع ،والتناف�س في هذا القطاع بين القوتي��ن ال�سيا�سيتين ،فال ينبغي ا�ستخدام
المف��ردات الت��ي تحاكي وج��ود الدولة كالرئي���س ،ورئي�س ال��وزراء ،وال��وكالء ،وكل
المفردات التي ت�ستخدم في دولة ذات ال�سيادة ،فنحن ن�ستخدمها ،و�صدقنا �أن لدينا دولة
ورئي�س ًا ،ورئي�س وزراء ،وبرامج تنمية.
توج��د حاجة لالنتب��اه في التحوالت الجارية في �سلطة الحك��م الذاتي ب�شقيها في ال�ضفة
وغ��زة ،من حي��ث دور الأجهزة الديمقراطي��ة والأمنية في المجتم��ع ،وت�ضخم كلتيهما
م��ن حيث العدد ،وه��ذا ي�شير لماذا لم ي�أخذ مو�ضوع ت�ضيي��ق الرواتب اهتمام ًا كبيراً من
مو�ضوع العالقة بين حكومة غزة والوفاق ،ما ي�شير �إلى ت�شكل اال�ستعارة ،و�سلطة عميقة؛
بمعن��ى هناك �أجهزة ديمقراطي��ة قائمة ومثبتة ،و�أجهزة �أمنية �أي�ض�� ًا ،ولكن هناك وظائف
محددة ،هي قم��ع �أي تحول داخلي يعكر �سير ممار�سات ال�سلطة القائمة (�سلطة الحكم
الذاتي المحدود).
ف�ضمن هذا الذي يجري ،يحدث ات�ساع للم�ساواة في المجتمع ،وتعميق للقمع الجماعي
في الوقت نف�سه من قبل �إ�سرائيل ،وفي الوقت نف�سه يحدث قمع لحريات المواطن ،فهنا
�أري��د �أن �أ�شي��ر �إلى التحوالت في طبيعة ال�سلطتين في ال�ضف��ة وغزة ،التي يجب �أن ت�ؤخذ
بعين االعتبار.
ال �أعتق��د �أن هناك �إمكانية لم�صالحة حقيقية دون وجود م�ؤ�س�سات وطنية تمثيلية جامعة،
فبدون هذه الم�ؤ�س�سات ال يكون هناك �سوى محا�ص�صة ،والدليل على ذلك �أنه عند طرح
االنتخاب��ات ،ف�إنه يتم طرح قائمة واحدة ،والم�صالحة حتى تكون فعلية ،يجب �أن تكون
في م�ؤ�س�سات وطنية ديمقراطي��ة تمثيلية ،ولي�س فقط �أن ت�شارك فيها الأحزاب ال�سيا�سية،
و�إنم��ا يجب �أن ت�شم��ل م�شاركة م�ؤ�س�سات المجتمع المدن��ي ،والنقابات ،واالتحادات
ال�شعبية ،والحركات االجتماعية ،وم�ؤهالت ال�شعب الفل�سطيني في الم�ؤ�س�سات الوطنية.

116

الم�شاركون/ات في الم�ؤتمر
•د� .إياد البرغوثي :مدير عام مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان.
•�أ .تي�سير محي�سن :كاتب وباحث.
•�أ .جميل هالل :عالم اجتماع فل�سطيني ،ع�ضو مجل�س �أمناء مركز م�سارات.
•�أ .خلي��ل �شاهين :مدير البحوث وال�سيا�سات في مرك��ز م�سارات ،ع�ضو مجل�س �أمناء
المركز.
•د� .سميح حمودة� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة بيرزيت.
•د .رينيه ويلدانجل :مدير م�ؤ�س�سة هينري�ش بول الألمانية.
•�أ .زهير دبعي :داعية وكاتب.
•د .عبد اهلل عبد اهلل :نائب مفو�ض العالقات الدولية لحركة فتح.
•د .عدنان �أبو عامر� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة الأمة – غزة.
•�أ .لمى حوراني :نا�شطة ن�سوية ،من�سقة برامج في م�ؤ�س�سة هينري�ش بول الألمانية.
•�أ .محمد حجازي :باحث وكاتب متخ�ص�ص في الإ�سالم ال�سيا�سي.
•د .مم��دوح العك��ر :طبي��ب ،رئي�س مجل�س �أمن��اء مركز م�سارات ،مفو���ض في الهيئة
الم�ستقلة لحقوق الإن�سان.
•�أ .هاني الم�صري :مدير عام مركز م�سارات ،ع�ضو مجل�س �أمناء المركز.
•�أ .يحيى مو�سى العباد�سة :نائب عن كتلة التغيير والإ�صالح.
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