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 الحرب على حماس
 عبد الستار قاسم

20/1/2008 
ما أن فازت حركة حماس باالنتخابات التشريعية حتى بدأت نشاطات تعطيل الحيـاة العامـة               
الفلسطينية، وأعمال اإلساءة والتضليل بهدف إفشال حركة حماس وإسقاطها وإعادة األوضـاع            

هذه النشـاطات يوميـة، وبتكـاتف       تقريبا، كانت   .  قبل االنتخابات  السياسية إلى ما كانت عليه    
جهات متعددة خارجية وداخلية، وتنوعت من إضراب عام إلى تفجير هنا أو هناك، ومن قتـل                

كانت هذه النشاطات مكثفة بحيث اسـتهلكت جهـود         . وسفك دماء إلى برامج تضليل إعالمية     
 .حكومة حماس وحالت بينها وبين تنفيذ أي برنامج عام

قع أن تقوم عدة جهات بالتعاون من أجل إعادة عقارب السـاعة إلـى              منذ البدء، كان من المتو    
القوى الداخلية الفلسطينية وإسرائيل والدول الغربية على رأسها أمريكا والـدول           : الوراء وهي 

كان من المتوقع ضـرب حصـار مـالي علـى الشـعب             . العربية الدائرة في فلك واشنطون    
هم الغذائية واليومية للضغط على حماس، وتـوتير        ، واستعمال آالم الناس واحتياجات    الفلسطيني

وكان من المتوقع أن يـتم توظيـف    . األوضاع الداخلية بهدف جر حماس إلى االقتتال الداخلي       
وقـد  . آليات إعالمية عالمية للتضليل وتحميل حماس مسؤولية تدهور األوضـاع الفلسـطينية           

عالم والفضائيات بالتحديد، للكذب    الحظت، كمتتبع لألوضاع بدقة، كيف تم استعمال وسائل اإل        
على الجمهور الفلسطيني وتحريضه، والحظت أيضا مدى التثقيف الحاقد الذي تقوم به أجهزة             

 .السلطة الفلسطينية ضد حماس بخاصة في صفوف حركة فتح
طبعا لم تخل مسيرة حماس من أخطاء ذاتية، وقد سبق أن كتبت شخصيا حول هذه األخطـاء                 

 التفـرد  و ،العنق الحمراء واالكتفاء بردود الفعل دون األخذ بزمام المبـادرة         والتي منها ربطة    
لكن حماس كانت ستتعرض    . ، والحرص على مشاركة مناوئيها    بالمسؤولية واستثناء أصدقائها  

لمختلف الضغوط حتى لو كانت منزهة عن كل خطأ ذلك ألن برنامجها ال يتوافق مع البرنامج                
 .اإلسرائيلي األمريكي

 
 األجهزة األمنيةطرد 

بذلت األجهزة األمنية في غزة جهودا كبيرة لزعزعة األمن المدني للسكان وتحميـل حركـة               
حماس المسؤولية وذلك من أجل تأليب الناس على الحركة ودفعها إلى االستكانة تحت وطـأة               

حماس كانت حذرة جدا في االنجرار وراء االستفزازات، لكن الغضب تملـك      . الضغط الشعبي 
تصاعدت األعمـال المخلـة     . ديد من عناصرها، ومنهم من استسلم للرغبة بالثأر واالنتقام        الع

باألمن المدني مع كل رد فعل عنيف من قبل عناصر حماس، ووصلت األوضـاع إلـى حـد       
االقتتال الواسع وسفك دماء الفلسطينيين بالجملة بأيد فلسطينية أمام عدسات وكـاالت األنبـاء              

 .لحق بالشعب الفلسطيني أذى كبير وعار مشين. العالمية والفضائيات
لـم يكـن مـن      . حصل ما كان متوقعا وهو إقدام حماس على السيطرة على األجهزة األمنية           

المتوقع أبدا أن تصمد األجهزة األمنية بوجه حماس، أو بوجه أي فئة فلسطينية مقاتلة مؤمنـة                
 النسيجين  للتأثير سلبا على  ات  بما تعمل ذلك ألن األجهزة ليست مؤسسات حرب، وإنما مؤسس         

لتمكين األمريكيين واإلسرائيليين من المضـي فـي        واالجتماعي واألخالقي للشعب الفلسطيني     
فضال عن أن أغلب عناصر هذه األجهزة ليسوا على استعداد للقتال من            . مشروعهم التفاوضي 

اعات أجل قضية غير مقدسة، وهم هناك من أجل الراتب وليس مـن أجـل الفـتن والصـر                 
 . الداخلية

أصيبت الدوائر األمريكية بالذهول من سرعة سقوط األجهزة األمنية، علـى الـرغم مـن أن                
إسرائيل لم تفاجأ وهي األكثر معرفة بمستوى االنضباط وااللتزام لدى كل من أفـراد حمـاس          

ة  مشروعهم بما يخص فلسطين قد أصيب بهزيم       قدر األمريكيون أن  . ة الفلسطينية وأفراد السلط 
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ما كادوا يفيقون من    .  مشروعهم العام في المنطقة العربية اإلسالمية      ؤثر حتما على  كبيرة مما ي  
يقـوم المشـروع    . صدمتهم بالجيش اإلسرائيلي أمام حزب اهللا حتى صدمتهم أحـداث غـزة           

األمريكي ومعه اإلسرائيلي على ضرورة تحويل الشعب الفلسطيني إلى أفراد يبحثون عن لقمة             
ان فلسطيني يعمل وكيال أمنيا إلسرائيل، وال شك بأن أي خلـل فـي المـوازين                الخبز في كي  

العسكرية الفلسطينية الداخلية سيؤثر بقوة على ما تم إنجازه وعلى مـا يطمـح األمريكيـون                
 .واإلسرائيليون في إنجازه مستقبال

 
 مشكلة دايتون

ألمريكي بين الفلسـطينيين    لم يكن اإلسرائيليون راضين عن أداء كيت دايتون المنسق األمني ا          
لقد وجدوا فيه شخصا متهاونا مع الفلسطينيين، ويعطـي السـلطة الفلسـطينية             . واإلسرائيليين

كان يفضل دايتون عـدم     . طويال لتنفيذ المهام األمنية الملقاة على عاتقها      وقتا  واألجهزة األمنية   
بـاإلحراج أمـام الشـعب      الضغط أكثر من الالزم على السلطة وأجهزتها األمنية حتى ال تقع            

الفلسطيني وتخسر المزيد من شعبيتها، وكان يفضل تجريع الشعب الفلسطيني مسألة الدفاع عن             
 .األمن اإلسرائيلي تدريجيا وتحت ستار كثيف من الرشوات المالية

طة الفلسطينية أن تعمل وفق     ة دايتون، وكانت ترى أن على السل      لم تكن إسرائيل معجبة بمقارب    
ت المعقودة بالعلن وبوضوح، وأن مسألة التذرع باإلحراج يجب أن تسقط، وأن علـى              االتفاقيا

طالبت إسرائيل بإزاحـة  . من يتمتع باألموال الغربية أن يكون جريئا في تلبية المطالب الغربية  
 أحـد كبـار      خاصة أنه ليس من هيبتهـا إقالـة        دايتون، لكن الواليات المتحدة فضلت التريث     

 .دائهضباطها بسبب ضعف أ
أتت سيطرة حماس على مقار األجهزة األمنية لتعزز التحليل اإلسرائيلي في ضرورة الضرب             
بشدة على من يسمون أعداء السالم من اإلرهابيين ومن يوفرون لهم الدعم المادي والمعنـوي               

بدأت إسرائيل وأمريكا بالتفكير في البحث عن وسيلة أخرى غير األجهزة األمنية،            . واألخالقي
لقد فشلت األجهزة األمنية بتركيبتها     . د في األجهزة األمنية الفلسطينية    ن أساليب جديدة للتجني   وع

السابقة، وال بد من البحث عن بدائل يمكن أن تصمد وتحافظ على السالح الذي تقدمه إسرائيل                
 ما هي هذه البدائل؟ أغلب ظني أنها تتركز علـى صـناعة             .أو دول عربية صديقة إلسرائيل    

جديد من المرتزقة الذين يعبدون المال والمتع والشهوات لكي يحلوا تماما مكان القيادات             جهاز  
ستكون هناك قيادات أمنيـة جديـدة ال   . والعناصر الفتحاوية ذات التوجهات أو الميول الوطنية 

تعرف اهللا وال تعرف الوطن وال والء لها إال لمصالحها، وتقود جيشا من األغبياء والتيـوس                
 .ين الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا ويدافعون عن الوطنوالمضلل

 
 رئيس وزراء جديد

في الوقت الذي انشغل فيه رئيس السلطة الفلسطينية بوصف ما جرى في غزة على أنه انقالب                
يجب أن تتراجع عنه حماس، كانت الدوائر األمنية اإلسرائيلية واألمريكية تفكر في إستراتيجية             

ذه الدوائر في رئيس وزراء جديد فرصـة جديـدة المتطـاء الشـعب              رأت ه . العمل القادمة 
الفلسطيني بالمزيد ولتنفيذ ما تريدان تحت عنوان فلسطيني، بخاصة أن سنوات الحصار المالي             

كـان  . قد دفعت العديد من الفلسطينيين إلى التفكير بالراتب على حساب القيم الوطنية والدينية            
عب الفلسطيني في الضفة الغربية كغطاء لحمالت أمنية تحمل         الهدف استقطاب الدعم المالي للش    

 .في طياتها شعارات وطنية
انزوى رئيس السلطة الفلسطينية جانبا أمام الدعم الغربي المقدم لـرئيس وزرائـه، واحـتفظ               

هذا ال يعني أن رئيس السلطة غيـر معنـي          . لنفسه، أو سمح له باالحتفاظ بالوجود اإلعالمي      
نية، إنما قدر األمريكيون واإلسرائيليون بأنه ضعيف وغير قادر على القيادة           باتخاذ خطوات أم  

 أتت الرواتب، وامتلك رئيس الوزراء بعض القـوة       . الفعالة، وأن عليهم أن يجربوا قيادة جديدة      
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ولما يمكن أن تقوم     أمام الشعب الفلسطيني ليكون الواجهة الفلسطينية لدايتون         بفضل هذا المال  
ــكرية   ــة وعســـ ــاطات أمنيـــ ــن نشـــ ــرائيل مـــ ــه إســـ  .بـــ

 
 الحرب

وافقت إسرائيل على بقاء دايتون خاصة بعد أن تم تعزيزه بمنسق أمني أمريكي عـام علـى                 
انبرى دايتون لنمط جديد من العمل من الناحية األمنية وأصبح أكثر جرأة في             . مستوى المنطقة 

. ثر حدية وجدية في التعامل مع األجهزة األمنية الفلسطينية        الطواف على المدن الفلسطينية، وأك    
اآلن هو يلقي األوامر ويعطي التوجيهات، وتحاول وسائل اإلعالم العالمية والمحلية أن تضلل             

 .الناس وتعزو اإلجراءات األمنية إلى رئيس الوزراء
الفصـائل  قرر دايتون أن يشن حربا على حماس وكل المقاومين الفلسطينيين مـن مختلـف               

 :وتنقسم خطته، كما يبدو، إلى التالي. الفلسطينية
 علـى   هزة األمنية الفلسـطينية واإلصـرار     تعزيز التنسيق األمني بين إسرائيل واألج      -1

سطينية به كعمل مشروع ومطلوب من أجل المصلحة الوطنية         علنيته وإلزام القيادة الفل   
اآلن تتبادل  . يان وتمارس يوميا  التنسيق األمني عبارة عن مادة واضحة للع      . الفلسطينية

األجهزة األمنية وإسرائيل األدوار في القيام بالمهام األمنية، ومن المحتمـل جـدا أن              
اآلن تقوم السلطة مثال باعتقال بعـض أفـراد         . يكون النشاط األمني مشتركا مستقبال    

ـ        احماس، وبعد ذلك تدخل إسرائيل لتعتقل أفراد       ل  من فتح؛ أو تفرج السلطة عن معتق
 .فلسطيني لتقوم إسرائيل باعتقاله في اليوم التالي

تنسيق األدوار في غزة بهدف إسقاط حكومة حماس إما من خالل القوة أو من خـالل                 -2
 :يقوم هذا على المحاور التالية. التمرد الشعبي

تشديد الحصار االقتصادي والمالي على غزة إلى الدرجة التي ال يتهاوى فيها النـاس               - أ
ذا عبارة عن مجهود عالمي تشارك فيه الـدول العربيـة والسـلطة             ه. جوعا وعريا 

 .الفلسطينية وإسرائيل والدول الغربية
 تهديد االستقرار الداخلي في غزة من خالل اغتياالت وأعمـال تفجيـر واصـطناع               - ب

األحداث بحيث تبقى حماس مشغولة بهموم يومية متعلقة باألمن الداخلي المدني للناس،            
وقد قامت فئات بأعمال    . الة توتر قد تقودهم إلى التمرد على حماس       ويبقى الناس في ح   

من هذا القبيل في غزة، وتم مؤخرا القبض على أفراد حاولوا زرع عبوة في احتفـال                
 .الحجاج، وعلى شخص كان يحمل حزاما ناسفا

ومؤسسـات   تكثيف األعمال العسكرية اإلسرائيلية لتطال كوادر وأفـرادا وقيـادات            - ت
 وذلك من أجل تكبيد     عة لحماس والجهاد اإلسالمي ولجان المقاومة الشعبية،      تابومراكز  

. الناس خسائر كبيرة تدفعها إلى التساؤل عن صالحية حماس للقيادة والبقاء في الحكم            
هذا ما نشهده على مدى أشهر في غزة والذي زادت وتيرته في اآلونة األخيرة بخاصة        

 .بعد زيارة بوش للمنطقة
 يأمل اإلسرائيليون واألمريكيون وفلسطينيون أن يثور الناس فـي          ر العمل هذه  من خالل محاو  

أي أن أمريكا وإسرائيل تستعمالن هموم الناس وآالمهم وأحزانهم مـن أجـل تحقيـق               . غزة
 .وهذا هو اإلرهاب بعينه وفق تعريفهما هما لإلرهاب. أغراض سياسية

ة الفلسـطينية، وضـرب     ضرب حماس في الضفة الغربية من قبل إسرائيل والسـلط          -3
تقوم السلطة الفلسطينية بحملة شعواء ضد      . المقاومين من حركة فتح من قبل إسرائيل      

حركة حماس في الضفة الغربية، واعتقلت العديد من األفراد وصادرت بعض قطـع             
السالح، وتقوم إسرائيل باعتقال أفراد حماس والجهاد اإلسالمي وشهداء األقصـى أو            

 إسرائيل وأمريكا إلغاء حماس وضرب بناها التحتية وتوفير األجواء          بهذا تحاول . قتلهم
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السياسية واالجتماعية المناسبة لقيادة فلسطينية جديدة تتمشى تمامـا مـع المشـروع             
لم يعد هناك فكر ديمقراطي متداول في الضفة الغربية، وإنمـا           . األمريكي اإلسرائيلي 

يات وإسكات النـاس، ويـتم توظيـف        هناك اآلن أدوات وأساليب للقمع وانتهاك الحر      
من المهم اإلشارة هنا أن وسائل اإلعـالم        . وسائل اإلعالم المحلية لخدمة هذا الغرض     

 .ال تعترض وال يخرج منها صوت يصرخ دفاعا عن حرية الشعب الفلسطيني
 

 الفصائل األخرى
خطط حجـز   على الرغم من ضعف الفصائل الفلسطينية األخرى التي تؤيد السلطة، إال أن الم            

قيـادات فصـائلية    . لقياداتها بعض المال لدفع الرواتب وتوفير السيارات ودفع أجور المكاتب         
كثيرة تتنكر تماما لمبادئ الفصائل ولفكرة التحرير والمقاومة، وتقف مدافعة عـن المشـروع              

 .اإلسرائيلي األمريكي عبر تبريرات وطنية واهية
 

 نابلس
فـإذا كانـت السـلطة      . مني الذي صنعته السلطة الفلسطينية    عانت نابلس كثيرا من الفلتان األ     

حريصة على األمن الفلسطيني فعليها أوال إسكات الفلتان األمني ولو مؤقتا كمقدمـة لتبريـر               
قامت األجهزة األمنية بأوامر عليا بإسـكات المنفلتـين         . خطوات التعاون األمني مع إسرائيل    

ال شك أن الناس    . عر المواطن النابلسي باالرتياح   والمنفلشين، والحقت السيارات المسروقة وش    
 .في نابلس مسرورون لهذا التطور الداخلي

تحاول السلطة الفلسطينية أن تستغل هذا التطور اآلن لإلقدام على خطوات أخرى تنسيقية مـع               
يشاهد الناس في نابلس هذه األيام عمليات       . إسرائيل معتمدة على صورة حسنة صنعتها لنفسها      

إلسرائيليين للمدينة بشكل شبه ليلي أو يومي، ويشاهدون جهود السلطة في اعتقال مـن  دخول ا 
 .يشتبه أنهم مقاومون فلسطينيون

 
 هل سينجحون؟ 

يظـن األمريكيـون    . تقديري أن السلطة تمارس أعماال تسيء لها وتخفـض مـن شـعبيتها            
وهم حقيقة ال يتعلمون مـن      واإلسرائيليون أن عمليات القمع القائمة حاليا ستحقق لهم أهدافهم،          

صحيح أن الناس يريدون الراتب، ويريدون إطعام أطفالهم، لكن أكثرهم غير مستعد            . تجاربهم
 متدح بعض الناس الحكومة القائمة حاليا فـي الضـفة الغربيـة           يس. لمقايضة الوطن بالراتب  

سة العامة ال   ها على ما تقوم به من جمع لألموال، لكن ذلك لن يطول ما دامت السيا              نوسيشكرو
 .مؤقتاوأي أنهم سينجحون جزئيا . تصب في استعادة الحقوق الفلسطينية

األعمال التي يقومون بها تولد الكراهية والبغضاء واألحقاد بين الناس، وتولد الرغبات بالثـأر              
رتب عليـه   تإنهم ينجحون في بث كراهية شديدة بين أبناء فتح وأبناء حماس مما سي            . واالنتقام
 في نزاعاته الداخلية،    فلسطين يدفع اآلن ثمنا باهظا    شعب  . يئة على المجتمع الفلسطيني   نتائج س 

 .وسيدفع مزيدا من الثمن مستقبال
 

 المقاومة 
من يظن أن طاولة المفاوضات الحالية ستؤدي على إقامة دولة فلسـطينية ال يعـرف بأسـس        

يزان القوى، والتي يفرضـها     ومقومات التفاوض، وال يعرف بالعالقات الجدلية التي يفرضها م        
 . المستند على قوة جماهيريةيالنظام األخالق

لم يشتد عود الفلسطينيين لدرجة تقوده إلى طاولة مفاوضات حقيقية يسمع فيها العدو صـوت               
األوراق وهي تُضرب على الطاولة، وال مجال أمام الشعب الفلسطيني إال العودة إلى الـذات                

وبما أن المقاومة عبارة عن أسلوب أساسي في اكتساب القوة          . يةوإعادة ترتيب أوضاعه الداخل   
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وإظهارها فإن على الشعب الفلسطيني أن يتمسك بكل مقاوم حتى لو اختلـف معـه عقائـديا                 
سواء كنت مسلما أو غير مسلم، قوميا أو وطنيا، متحزبا أو غيـر وتحـزب، مـن                 . وسياسيا

ناضلي شهداء األقصى ولجان المقاومـة      واجبك عدم التفريط ب حماس والجهاد اإلسالمي وم       
بل من الواجب دعم المقاومين ومن واالهم، وإذا كان لنا معهم خصـومات عقائديـة               . الشعبية

 .وسياسية فإن يوم التسوية ال يأتي قبل التحرير


