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 التحرير أساس العالقات الداخلية: اإلسالميةحركة المقاومة 
 

 الدكتور عبد الستار قاسم
 

برزت الحركة اإلسالمية في تأثيرها على الساحة الداخلية الفلسطينية منذ األيام األولى النتفاضة 
، واستمر بروزها في التصاعد حتى أصبحت فاعال قويا قادرا على رسم سياسات أو 1987عام 
ال سياسات، وعلى استقطاب الجمهور والتأثير على الرأي العام وتحديد االتجاهات العامة حول إفش

وقد أصبحت هذه الفاعلية جزءا من الوعي الرسمي وغير الرسمي الفلسطيني، . مختلف القضايا
وجزءا من االعتبارات العالمية والدولية في تحديد مختلف التحركات السياسية والعسكرية الخاصة 

 . المنطقةب
 اإلسالمية وإنما يقتصر على حركة حماس والجهاد الحديث هنا ال يشمل كل الحركات أو األحزاب

هناك أحزاب وجماعات إسالمية . ا الفاعل على الساحةفقط بسبب تأثيرها الواضح وحضوره
مختلفة مثل جماعة الدعوة وحزب التحرير، لكنها لم تقتحم المسرح السياسي أو العسكري أو 

تأخذ حماس . الجتماعي حتى اآلن، ونأت بنفسها عن التعامل اليومي مع هموم الناس ومتطلباتهما
تها واتساع نطاقها دي ووجودها المؤسسي وتنوع نشاطاهنا الحيز األوسع بسبب حجم الحركة العد

 .على مختلف صعد الحياة
 

 مخطط البحث
ع األطر الرسمية القائمة اآلن في يدور هذا البحث حول مدى ونوع تفاعل الحركة اإلسالمية م

وهو بحث تقويمي للعالقات السائدة بين . الضفة الغربية وغزة، أو بالتحديد مع السلطة الفلسطينية
األقطاب المؤثرة ويلقي ضوءا قويا على الوضع الفلسطيني العام من نواحي التكامل في األدوار أو 

 .التنافس أو التصادم، الخ
 :ولهذا يشمل البحث

 .، الخ السلطة الفلسطينية وحماستعريفات عناصر البحث الرئيسة مثل: الأو
تعريف فكرة الوحدة الوطنية نظريا، وفحص هذه الوحدة عمليا على الساحة الفلسطينية، : ثانيا

 .والبحث عن أسس إقامة هذه الوحدة بنجاح، إن لم تكن موجودة
 :هذا يشمل. لف الفصائل الفلسطينية ومختنظرة حماس إلى عملية التفاعل مع السلطة: ثالثا
 خلفية تاريخية؛ - أ
  فكر حماس المقاوم؛ - ب
  نظرة حماس إلى المشاركة بمختلف مستويات المشاركة؛ - ت
 دام المباشر والصدام غير المباشر؛ الص - ث
 .بعض النواحي العملية في أداء حماس - ج
 .خالصة: خامسا

زل عن رؤية السلطة لما يجب أن هذا ومن المهم التنويه أن نقاش المواضيع أعاله ال يتم بمع
 .تكون عليه العالقات والترتيبات الداخلية والعالقات الفلسطينية الخارجية

 
 : تعريفات
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الموقع ) أريحا أوال-غزة(هي السلطة القائمة حاليا والمنبثقة عن اتفاق أوسلو : السلطة الفلسطينية
هذه السلطة تشمل الرئاسة وما . ا مثل اتفاق طابوما بني عليه من اتفاقات 2004/أيلول/13في 

 .يتبعها من هيئات تنفيذية، وكذلك الهئتين التشريعية والقضائية
هي حركة المقاومة اإلسالمية المسماة اختصارا حماس والمنبثقة عن حركة اإلخوان : حماس

 . فلسطين/المسلمين
ا يخص األوضاع هي مختلف التجاذبات والتنافرات وما يقع بينها فيم: العالقات مع السلطة

 .الداخلية الفلسطينية وااللتزامات والمؤثرات والتفاعالت الخارجية
  

 والوحدة  الوطنية
يضع المخططون السياسيون في مختلف دول العالم مسألة تحقيق الوحدة الوطنية في مقدمة 

 وحدة األولويات لتحقيق التنمية في مختلف مجاالت الحياة وباألخص التنمية السياسية، ذلك ألن
. األمة أو الشعب تختصر الكثير من الجهود والوقت لصالح العمل الجماعي والتعاون المتبادل

فبدل أن ينشغل الناس بالتنابز والتناحر واإلسقاط والمنافسات الفئوية الضيقة، يكرسون جهودهم 
قة عبارة عن مجتمع التنابز والفر. لعملية البناء التي تتطلب التضافر واالنتماء للمجتمع األوسع

مجتمع فوضوي فئوي تعصبي ال يقدر المصلحة العامة حق قدرها وال يعطيها اهتماما بقدر ما 
 .يعطي للمصالح الخاصة سواء كانت حزبية أو عائلية أو قبلية

تحرص الدول على الوحدة الوطنية ليس من منطلق الوصول إلى إجماع وطني أو بهدف إلغاء 
ماعات واألحزاب، وإنما بهدف التعاون في البناء والتنافس على االختالفات بين األفراد والج

الوحدة الوطنية ال تلغي اآلخر وال تلغي التعددية، لكنها تقف في مواجهة النزعات الذاتية . اإلنجاز
وإذا كان لها أن . التي تعرقل مسيرة البناء إسقاطا آلخرين أو إلثبات فشل رؤى أو سياسات معينة

أو شبهه فإنها تكون كذلك فقط في الحاالت الطارئة التي تشهد خطرا داهما مثل ترتقي إلى إجماع 
هنا تتوقف . غزو أجنبي للبالد، أو مواجهة كوارث طبيعية مثل الزالزل، أو صد وباء مرضي

االجتهادات العقائدية واآليديولوجية لصالح اآلراء العلمية االحترافية التي تتدبر التطورات حتى ال 
 . ع فريسة األخطاريقع الجمي

. تدرك مختلف المستويات واألقطاب في فلسطين أهمية الوحدة الوطنية وتتحدث عنها بإسهاب
حكامهم ومحكوموهم، عن إصرارهم , يتحدث الفلسطينيون، صغيرهم وكبيرهم، رجالهم ونساؤهم

رى يقولون أنه أحيانا يقولون أنهم يحافظون على الوحدة الوطنية، وأحيانا أخ. على الوحدة الوطنية
وأحيانا يتحدثون عن وحدة وطنية ميدانية، بينما يتحدثون في . من المهم إقامة الوحدة الوطنية

يؤكد القادة السياسيون، من رئيس السلطة إلى . مناسبات كثيرة أن الوحدة شاملة للميدان وغيره
. بارة عن حقيقة واقعةقادة الفصائل، بأن الوحدة الوطنية عبارة عن هدف أحيانا، وأحيانا أخرى ع

 .وهذا ما يؤكد عليه العديد من المتحدثين والكتاب والمعلقين والمحللين والخطباء الفلسطينيين
ويردف الفلسطينيون بكافة شرائحهم بأن الوحدة الوطنية ضرورية وفي غاية األهمية من أجل 

هويد األرض وبناء مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ومخططاته وسياساته في مصادرة األراضي وت
إنهم يرددون بأن الوحدة الوطنية حجر األساس في نجاح الشعب وحمايته من . المستوطنات، الخ

. أخطار الصهاينة وما يصفونه من مؤامرات خارجية تقف على رأسها قوى الظلم والطغيان
األطراف إلى ويالحظ هذا الترداد عند كل أزمة تعصف بالعالقات الداخلية الفلسطينية، إذ تتسابق 

تصدر . التأكيد على تمسكها بالوحدة الوطنية وتغليب لغة الحوار والتفاهم على كل لغة أخرى
البيانات األحادية والجماعية داعية الشعب إلى التراص والوقوف صفا واحدا في مواجهة من 

 .يسمون بالمتربصين والمتآمرين وأعوان االختالل، الخ
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الوحدة الوطنية، ال يظهر حتى اآلن من بين مختلف األطراف في خضم اإلسهاب عن ذكر محاسن 
الفلسطينية من قدم تعريفا لهذه الوحدة أو لمكوناتها ومالمحها والمسالك التي من المفروض اتباعها 

يتبين من الفحص األولي أن الوحدة الوطنية كما هي مستعملة في األوساط . من أجل تحقيقها
ة عن شعار يفتقر إلى التعريف المحدد والمرتكزات والمنطلقات السياسية المتباينة أنها عبار

إنها شعار له بريق وربما يستهوي النفوس والعقول، لكنه لم يخرج إلى دائرة التطبيق . والنهايات
 .الفعلي بآليات واضحة نحو أهداف يتفق عليها الجميع

 
 الوطنية

االجتهادات . اب والمفكرين والشعوبهناك تعريفات كثيرة ومتنوعة لمفهوم الوطنية وبنوع الكت
الوطنية هي مشاعر حب الفرد أو : "حول المفهوم متعددة، إال أنني أعتمد التعريف التالي للمفهوم

ا والتي تنعكس عمليا بالتزام أخالقي في جهود دؤوبة منفردة وجماعية نحو /الجماعة لوطنه
إنها صورة . ختلف ميادين الحياةالمحافظة على الوطن وصونه وإعماره وتقدمه بأبنائه في م

حقيقية النعكاس الخير اإلنساني اإليثاري على أرض الواقع جغرافيا وإنسانيا وعير مشترطة 
رسالة في الوحدة عبد الستار قاسم، " (بنظريات وعقائد تحدد مسبقا منهجا لسلوك اإلنسان

 )3، ص الوطنية
موطنه، وهي مسؤولية أشبه ما تكون يفترض هذا التعريف أن اإلنسان يتحمل مسؤولية تجاه 

إنها تقوم على . باألمانة التي يقدم فيها المؤتمن خدمات دون أن ينتظر عوائد شخصية مباشرة
وهو يفترض أيضا . اإليثار، فإن أصابت المجتمع أو الجماعة بخير تكون قد أصابت الفرد أيضا

إنما عبارة عن سلوك الفرد، والبعد العملي من حيث أن الوطنية ليست مجرد شعار يتغنى به 
أي أنه ليس من الوطنية الدعوة إلى اخضرار األرض وإنما .  عن المشاعر الوطنيةعملي يعبر

يجب غرس الشجر إما مباشرة من قبل الشخص أو من قبل برامج عامة أو خاصة تقود إلى 
 ذات الوقت في وليس من الوطنية الدعوة إلى تحسين المستوى العلمي والغرق في. تحقيق الدعوة

عملية تعليمية تلقينية ال تقود إلى اإلبداع، وليس من الوطنية الدعوة إلى مقاطعة العدو واستهالك 
 .أي أن الوطنية عبارة عن مشاعر تنعكس سلوكيا. منتجات مصانعه التي يمكن االستغناء عنها

 
  الوحدة الوطنية

ف عملي متمثل بصون الوطن وإعماره بما أن الوطنية عبارة عن مشاعر وأعمال موجهة نحو هد 
أي أنها وحدة مشاعر . فإن الوحدة الوطنية تجسد هذه العناصر في أبعاد جماعية واضحة المعالم

الجهود نحو الحفاظ على الوطن وتقدم أبنائه في مختلف ) وال توحد ضمن إطار واحد(توجه 
و الوطن جغرافيا وإنسانيا، لكنها إنها وحدة مشاعر ألن المشاعر جميعها منصبة نح. ميادين الحياة

توجه العمل وال توحده ألن الناس يختلفون بمقارباتهم العملية في التعبير عن المشاعر وفي طرق 
من المحتمل أن تكون هناك طرق متعددة للتعبير عن هذا االلتزام العاطفي . الوصول إلى الهدف

ة نظر أحد أفضل من طرق اآلخرين، فهذه طريقة قد تكون من وجه. من زاوية األخالق العملية
 .وكذلك األمر بالنسبة لوسائل وأساليب تحقيق األهداف. وهكذا

أولها أنه ال بد من وجود هدف واضح ألن الوحدة الوطنية : يفترض هذا التعريف عددا من األمور
من المفترض أن تتم صياغة هدف للمجتمع أو الجماعة . عبارة عن عمل جماعي إنساني واعي

وهذا . ي تعيش على بقعة جغرافية واحدة أو تعرف انتماءها لبقعة جغرافية واحدة اسمها الوطنالت
وارد حقيقة لدى مختلف المجتمعات والدول والتي تعبر عن أهدافها في مواثيقها أو دساتيرها أو 

ما يختلف الناس في كثير من األمور، لكنهم ال يستطيعون شق طريقهم بنجاح . أعرافها وتقاليدها
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ى أن األمور تتجاوز وحت. األهداف التي يريدون تحقيقهالم يكن لديهم اتفاق حول حد أدنى من 
الهدف لتشمل أحيانا بعض الوسائل واألساليب والمنصوص عليها أيضا في دساتير الدول 

 .  ومواثيقها وعادات وأعراف المجتمعات
 األساليب والوسائل، لكنها تتطلب ويفترض التعريف أن الوحدة الوطنية ال تلغي االجتهادات في

إجماعا، ليس بالضرورة مطلقا، حول األهداف العليا التي يسعى الناس إلى تحقيقها من خالل 
وربما إذا تطلب األمر إجماعا فذلك يكون فقط في الحاالت الطارئة التي ال تترك مكانا . وحدتهم

ي التعريف األحزاب وتعدد وجهات  وال يلغ  .لالجتهاد مثل مقاومة وباء أو صد عدوان خارجي
النظر وال العقائدية أو اآليديولوجية من حيث أن التعريف يفترض التكاملية أو التبادلية في 

جماعية تحت الظروف الطارئة؛ وينفي التصادمية وف العادية نحو تحقيق الهدف، واإلالظر
 .واإللغائية على المستوى الوطني تحت كل الظروف

املية هو أن الجهود تكمل بعضها بعضا في تعاون مستمر في حال التوافق ما هو معني بالتك
المنهجي، وبالتبادلية هو أن األطراف تحاول أن تحل مكان بعضها البعض في قيادة المجتمع 

أما التصادمية فهي أعمال تستهلك فيه األطراف جهود بعضها البعض . ابييضمن نمط سلس وانس
 .  هي محاولة األطراف القضاء على بعضها البعض بقصد التفردمما يضعف الجميع، واإللغائية

 
  لحماستاريخيةالخلفية مختصر ال

فلسطين والتي بدورها /منبثقة عن حركة اإلخوان المسلمين) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 
بدون الخوض في تفاصيل نشأة . تعتبر جزءا ال يتجزأ من حركة اإلخوان المسلمين العالمية

 :ان وتفاصيل طرحهم الفكري، أبرز النقاط التالية بسبب عالقتها المباشرة بموضوع البحثاإلخو
. حركة اإلخوان المسلمين تتبنى اإلسالم فكرا ومنهج حياة وتعتبره صالحا لكل زمان ومكان: أوال

ه، إنه الحل لهموم اإلنسان ومشاكل. إنه شرع اهللا الذي يعلو على كل الشرائع اإلنسانية الدنيوية
 .وهو المنهج الذي يقود إلى الرفعة والمنعة والتقدم، وينتهي بالمرء إلى جنة الخلود في اآلخرة

إنها تؤمن .  تتبنى الحركة منهج الدعوة التربوي الذي يركز على الفرد نحو تشكيل الجماعة:ثانيا
امة الدولة بالبناء الفردي التدريجي الذي يحول المجتمع أو أغلبه نحو الفكرة اإلسالمية وإق

هذا نقيض الرؤية الثورية الجهادية لتغيير المجتمعات والتي من . اإلسالمية على منهاج النبوة
 .شأنها أن تريق الدماء وتحدث شروخا اجتماعية واقتصادية وفكرية

: بناء على البند أعاله، تعمل الحركة على عدم الصدام مع السلطة القائمة، ولسان حالها يقول: ثالثا
حاولت الحركة أن تبقى في سالم ولو متوترا أحيانا مع ." دوا أرخينا، وإن أرخوا شددناإن ش"

واجهة األنظمة العربية واإلسالمية وندر أن حاولت تحدي السلطة وإعالن العصيان أو الم
من عبد الناصر، وحصل في سوريا، لكن الحركة بقيت إجماال ربما حصل هذا في ز. المسلحة

 .ة التي استنتها لنفسهاضمن القواعد العام
اإليمان أن العمل اإلسالمي واحد في كل مكان، وهدفه واحد وهو جمع كلمة المسلمين : رابعا

 .وإقامة الدولة اإلسالمية الكبيرة
الحركة . الجهاد فرض على المسلمين عندما يتعرض المسلمون ومختلف مصالحهم للخطر: خامسا

 .رض المسلمون وأرضهم لعدوان خارجيمستعدة لحشد الطاقات والجهاد حيثما تع
الحركة ليست منغلقة على اآلخرين ولديها االستعداد للحوار والجدل والنقاش، لكنها في : سادسا

النهاية تجد التنسيق مع اآلخرين صعبا إال إذا كان لغاية محدودة ومؤقتة وال يمس النواحي 
 .العقائدية
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 المنطلقات الفكرية لحماس
ات األساسية لحركة اإلخوان المسلمين المشار إليها أعاله، صاغت حماس ميثاقا تمشيا مع المنطلق

فيما .  أبرزت فيه المبادئ واألسس التي تحكم عملها في فلسطين1987لها مع بداية انتفاضة عام 
 :يلي أبرز هذه النقاط

إلى حركة حماس هي حركة مقاومة تسعى إلى تحرير فلسطين وليست حزبا سياسيا يسعى : أوال
هذا يعني أن حركة حماس عبارة عن فرع خاص من حركة اإلخوان المسلمين . استالم الحكم

يختلف في خصوصيته عن فروع اإلخوان المسلمين في الدول األخرى بسبب الخصوصية 
خرجت  .وبهذا تكون الحركة عبارة عن تجربة خاصة في تاريخ اإلخوان المسلمين. الفلسطينية

إنها . لمقاوم عن الطرح التربوي البحت لحركة اإلخوان المسلمينحركة حماس في طرحها ا
، ومن ناحية أخرى تمسكت تتمسك بالمنهج التربوي لكنها تتبنى المقاومة كوسيلة عمل رئيسة

بطرح اإلخوان الخاص بضرورة الجهاد عندما تقع بالد المسمين تحت االحتالل أو يتعرض 
 .المسلمون لعدوان

الجهاد في سبيل اهللا أو القتال من أجل التحرير الركيزة األساسية للعمل ضد تعتبر الحركة : ثانيا
إنها ال تغلق الباب أمام استعادة الحقوق الفلسطينية سلميا، لكنها ال . االحتالل الصهيوني لفلسطين

ترى أن العدو الصهيوني سيرد شيئا مما سلبه عن طيب خاطر أو بدون ثمن باهظ يدفعه العرب 
فمثال هي تعتمد التوعية والتربية، .  لكن الحركة ال تلقي بوسائل النضال األخرى جانبا.في المقابل

وهي ال تمانع في استقطاب الرأي العام . وكذلك النشرات والبيانات والمحاضرات والندوات
 .العالمي والتأثير على مختلف الدول من أجل تأييد الحقوق الفلسطينية

ا أرض إسالمية وهي أرض وقف إسالمي غير قابلة للمساومة أو فلسطين االنتدابية كله: ثالثا
عن أي التنازل . إنها كذلك منذ عهد عمر بين الخطاب. التجزئة أو التنازل عنها كليا أو جزئيا

 .، وتحريرها واجب على كل المسلمين ذكورا وإناثااجزء من هذه األرض حرام شرع
لهم التقدير، لكن العلمانية ال تشكل نقطة التقاء مع منظمة التحرير الفلسطينية تضم إخوة و: رابعا

تبقى القنوات مع المنظمة مفتوحة من ناحية الحوار والنقاش والتعاون أحيانا فيما ال . اإلسالميين
ينطبق هذا على مختلف الفصائل الفلسطينية التي ناضلت وتناضل . يخل بالقواعد العقائدية للحركة

 .ضد االحتالل الصهيوني
يشكل الفلسطينيون رأس حربة المقاومة ضد العدو الصهيوني، وعلى العرب والمسلمين : خامسا

ولهذا فإن الحركة . في كل مكان أن يتبنوا الجهاد سواء باإلعداد أو االلتحاق لتحقيق هدف التحرير
 .تعمل على حشد العرب والمسلمين من أجل القيام بواجبهم الشرعي تجاه األرض المقدسة

 
  والحل السلميالمقاومفكر حماس 

تعتبر حماس أن الحالة الفلسطينية خاصة بسبب وقوع فلسطين تحت االحتالل الصهيوني، وأن 
إنها ترى أن تحقيق حياة مستقرة وحرة مستندة على المؤسسية . األولوية للمقاومة من أجل التحرير

 وإذا شاء الشعب والتعددية والبناء في مختلف مجاالت الحياة لن يتحقق بوجود االحتالل،
إياد . (الفلسطيني أن ينجز تطلعاته المدنية فإن الخطوة األولى تتمثل بمقاومة االحتالل بهدف طرده

تشمل ) 87-86 ص ص 1، طالحوار اإلسالمي الوطني في قضايا العملية السلميةالبرغوثي، 
العمل المسلح في المقاومة عددا من الممارسات واإلجراءات مثل المقاطعة والعصيان، لكن يبقى 

لكن هذا ال يعني إغفال الساحة الفلسطينية الداخلية . الدرجة األولى ألن العدو ال يفهم إال لغة القوة
 حيويا الحساب المقاومة، وإنما يتضمن البناء الداخلي في مختلف ميادين الحياة ليكون رديف

وقوف بوجه التحديات والعدوان البيت القوي هو القادر على ال. واستراتيجيا في الصراع ضد العدو
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أي أن حماس تطرح عملية التوفيق بين البناء الوطني واالستمرار في المقاومة . الخارجي
 .كعنصرين متكاملين في عملية التحرير

في انتقادها لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقول حماس أن طموح منظمة التحرير في البناء الوطني 
قات مع العدو لن يتحقق ألن العدو معني بتلبية متطلباته األمنية التي واالستقالل من خالل االتفا

أي أن إقامة الدولة التي تتحدث عنها منظمة التحرير ليست . تتناقض مع البناء الوطني الفلسطينية
إال مجرد أوهام تكذبها الوقائع على األرض وال تتمشى مع مخططات الطرف اآلخر الذي يريد 

إسرائيل تبحث عن أجير أو وكيل أمني فلسطيني يقوم على الشؤون . كاناألرض وال يريد الس
اليومية للفلسطينيين في الضفة القطاع ويعمل على مالحقة من يسمون باإلرهابيين الفلسطينيين 

 .بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية
الوحيدة التي يمكن المقاومة المسلحة، بالنسبة لحماس وللحركة اإلسالمية عامة، عبارة عن الوسيلة 

أن تثمر ألن العدو الذي يواجه الفلسطينيين ليس عدوا يتمتع بصفات تقليدية أو بمقومات مشابهة 
إنه عدو إحاللي إلغائي يرى في الوجود الفلسطيني، وربما . لتلك التي تميز بها االستعمار التقليدي

رة والممارسة مع الجانب بهذا تتناقض حماس بالضرو. في العربي، خطرا على استمرار وجوده
الفلسطيني الذي يرى في الحلول السلمية منفذا نحو استرداد الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة 

 . الفلسطينية المستقلة
. تستند حماس في مقاربتها هذه على مرجعية دينية من القرآن والسنة، وعلى تقليد جهادي وفقهي

فمن : "وتقول أخرى) 190البقرة، ." (هللا الذين يقاتلونكموقاتلوا في سبيل ا: " تنص اآلية الكريمة
أذن للذين : "وتضيف ثالثة) 194البقرة، ." (اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إال أن يقولوا . يقاتلون بأنهم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير
إذا ديست أرض المسلمين تخرج : "قد ورد عن الرسول عليه السالمو) 40-39الحج، ." (ربنا اهللا

هذه آيات وأحاديث تقترن بآيات أخرى حول عداء اليهود غير ...." المرأة من دون إذن زوجها
المائدة، ." (أشد الناس عدواة للذين آمنوا: "تقول إحدى اآليات عن اليهود بأنهم. االعتيادي للمؤمنين

 )100البقرة، ." (أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم: "بحقهمبينما تقول أخرى ) 92
امتداد من الناحية الجهادية التاريخية، ترى حماس أن مقاومتها لالحتالل الصهيوني عبارة عن 

لم يتخلف الرسول عليه السالم يوما عن .  الغزاة والمعتدين والكفارلحلقات الجهاد اإلسالمي ضد
، ولم يتباطأ المسلمون عن نصرة الحق أو في المحافظة على حقوقهم أو الغزو ومقارعة أعداء اهللا

والتاريخ يشهد منذ عهد عمر بن الخطاب مرورا بصالح الدين األيوبي أن . عن القيام بواجباتهم
 .فلسطين ال تتحرر إال بالجهاد

 .بلة للمساومةأما من الناحية الفقهية، فقد أشير أعاله أن فلسطين تعتبر أرض وقف إسالمي فير قا
 

 حماس والمشاركة في أعمال المنظمة والسلطة
 

 المشاركة في منظمة التحرير
تقول حركة المقاومة اإلسالمية أن منظمة التحرير الفلسطينية تجسد تطلعا فلسطينيا، وتضـم فـي               

حماس مع التحرير ومع الخطوات     . داخلها أبناء وأخوة وآباء يحاولون استرداد الحقوق الفلسطينية       
التي تقوم بها المنظمة نحو هذا الهدف، لكن الخالف الكبير يبقى حول مسألة العلمانية التي تتبناها                

منظمة التحرير عبارة عن منظمة علمانية ال تنسجم مع العقيدة اإلسالمية التـي تتبناهـا               . المنظمة
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 علـى    تتجسـد  حماس، وبالتالي ال بد من حل هذا الخالف أوال إذا كان لفكرة الوحدة الوطنية أن              
 . مختلف الصعد

مـن  % 50-40تم طرح مشاركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية، وتردد أن الحركة طلبت             
طلبت الحركة بداية أن يتم تشكيل المجلـس الـوطني          . ع مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني    مجمو

ن تعكس حجم القوى    الفلسطيني من خالل االنتخابات حيثما أمكن، وإال فإن معادلة التشكيل يجب أ           
وطلبت أيضا إعادة تشكيل فكر منظمـة التحريـر الفلسـطينية           . السياسية على الساحة الفلسطينية   

، الفكر والممارسة السياسـية   :، حماس خالد الحروب (. بطريقة تبتعد عن العلمانية لصالح اإلسالم     
لمشاركة على  في جدلها، رفضت حماس أن تكون أداة بيد منظمة التحرير ورأت أن ا            ) 319-320

وإذا تعذر  . أساس االحترام المتبادل يجب أن تكون المحرك األول نحو الوحدة تحت مظلة المنظمة            
ميثـاق  . (ذلك، فإن حماس تبقى مستعدة دائما لمد يد العون في مواجهـة االحـتالل الصـهيوني               

 )27، حماس
على منظمة التحرير؟   لكن المهم هل أن حماس أرادت المشاركة أم فتح باب لنفسها نحو السيطرة              

لي كان تعديل ميثاق منظمة التحرير ليتالءم مع العقيـدة       التاصحيح أنها طلبت الحصة لكن مطلبها       
أي أن المسألة ال تتعلق بمجرد الحصول على حصة         . اإلسالمية وطرح حماس السياسي اإلسالمي    

ها إسالميا منسـجما    ح توج ظمة التحرير عن خطها المعهود ليصب     وإنما بنظرة بعيدة نحو تحويل من     
 .مع طرح حماس

طرح حماس العقائدي يجعل من الصعب جدا توحيد مختلف الفصـائل الفلسـطينية تحـت ظـل                 
الطـرح  . المنظمة، في حين أن أسلوب عمل المنظمة القائم على التفرد يضـع صـعوبة مماثلـة               

 الكثيـرين مـن     العقائدي يستثني فصائل كثيرة مشاركة في المنظمة على الرغم من أنه ال يستثير            
ـ      هناك من فتح من هم غير علما       .أبناء حركة فتح   ي حـين أن    نيين وينادون بإسالمية المنظمة، ف

 .القيادة تبنت أصال فكرة التحرير وليس االنتماء اآليديولوجي
على الصعيد الميداني، ترى حماس أن العضوية في منظمة التحرير الفلسطينية ليست شرطا مسبقا              

هناك فصائل فلسطينية كثيرة إسالمية وغير إسالمية ليست أعضاء في          . لمشتركللعمل الفلسطيني ا  
الرؤى على السـاحة    . منظمة التحرير، لكنها عملت معا ميدانيا في مواقع كثيرة ومناسبات متعددة          

الفلسطينية متنوعة ومن المفروض أن مجال العمل ال يضيق على أحد، وهذا ما ينسجم مع فكـرة                 
ولذلك تقول حماس أنها مسـتعدة للتعـاون        . مفر تبقى حاضرة في كل المجتمعات     التعددية التي ال    

مختلف القوى فيما يتم االتفاق عليه، ولعدم الصدام أو االحتراب لما تظهر خالفـات              والتنسيق مع   
إنما هي تؤكد على أن العمل الوطني المشترك يقوم أساسا على فكرة التحرير وليس علـى                . بشأنه

 .منحى المساومة
التخلي عن  : باختصار، ترى حماس أن العمل المشترك على صعيد منظمة التحرير يتطلب أمرين           

أما على الصعيد الميداني فتـرى أن       . العلمانية واالعتراف بثقل كل فصيل على الساحة الفلسطينية       
 .االلتقاء يقوم على مبدأ المقاومة

 
 حماس والسلطة الفلسطينية 

قية أوسلو بسلبية على اعتبار أنها تجسد تنازالت كثيرة عن حقوق           نظرت حماس منذ البدء إلى اتفا     
رأت حمـاس أن    . لقد وجهت انتقادات كثيرة لهذه االتفاقيـة وللقـائمين عليهـا          . فلسطينية أساسية 

المنظمة قد خرجت عن ميثاقها الوطني وأن قيادتها قد أطاحت بكل شعاراتها وبفكرة التحرير التي               
المصـلحة الوطنيـة    اعتبرت الحركة االتفاق خروجـا عـن        . س حولها استخدمتها الستقطاب النا  

 .الفلسطينية، وانتهاكا للفقه اإلسالمي وإسالمية أرض فلسطين
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لكن حماس لم تفكر بالصدام مع التشكيل السياسي الفلسطيني الذي سيتمخض عن االتفـاق وإنمـا                
منذ يوم توقيع االتفاق عنـدما   ذلكوقد ظهر   . بإسقاطه بوسائل ال تؤدي إلى اقتتال داخلي فلسطيني       

وافقت حماس أن يكون النصف األول من يوم التوقيع لها لتحتج، وأن يكون النصف الثاني لفـتح                 
 .لكي تحتفل

  
 الصدام المباشر

منذ اللحظة األولى النعقاد مؤتمر مدريد رأت حماس أهمية عدم االصطدام مع فـتح أو منظمـة                 
وما أعنيه بالصدام هنا هو المواجهة المادية المباشـرة         . يما بعد التحرير أو مع السلطة الفلسطينية ف     
الخالفات جذرية وعميقة فيمـا يخـص       .  أو االعتراك الجسدي   التي تحمل في داخلها سفك الدماء     

كون خسـارة فـوق     ن خسارة الفلسطينيين في الصدام سـت      القضية الفلسطينية، لكن حماس رأت أ     
 :وهنا ألمس على النقاط التالية. خسارة
لم تلجأ حماس إلى االغتيال واعتبرته أمرا مرفوضا على الرغم من أن رمـوز              : االغتيال - أ

أوسلو قد خرجوا حديا عن تلك التشريعات اإلسالمية التي تحكم الموقف اإلسـالمي مـن               
 .فلسطين ودولة الصهاينة

ة رفضت حماس أيضا فكرة االقتتال الداخلي وأن تكون هناك ميليشيا في مواجه           : االقتتال - ب
الح بأن السالح الفلسطيني الرسمي هو س     قوات فلسطينية على الرغم من أن حماس مقتنعة         

مرخص إسرائيليا وال يهدف إلى المقاومة وإنما يهدف أساسا إلى تمكين السلطة من ضبط              
 .الوضع األمني المتعلق بالمتطلبات األمنية اإلسرائيلية

وسلو وتطبيق اتفاق القاهرة أن تخرج      أجازت حماس لنفسها مع بداية اتفاق أ      : المظاهرات - ت
 أن 1994وقد حصـل عـام   . بمظاهرات تعبر فيها عن نفسها ومواقفها السياسية المختلفة       
رجين من مسجد فلسطين فـي  قامت السلطة الفلسطينية بإطالق النار على المتظاهرين الخا  

 . عددا وأصابت المئاتغزة فقتلت
مظاهرات وفضلت أن تكون مظاهراتهـا      على إثرها، أصبحت حماس حذرة في تحريك ال       

عملت حماس على الرغم من االنتقادات التي وجهت لها على الحصول علـى             . مرخصة
. إذن رسمي مكتوب أو غير مكتوب إقامة مهرجاناتها أو الخروج في مسـيرات تعبيريـة   

حتى وصل بها األمر أنها استضافت متحدثين من السلطة إللقاء كلمات فـي المناسـبات               
وقد فقد أناس مثل كاتب هذه الورقة فرصتهم للتحدث في مناسبات حمـاس             . ة بها الخاص

 .بسبب إمكانية التطرق لمواضيع قد تغضب السلطة الفلسطينية
أي أن المهادنة أصبحت ركنا أساسيا في سياسة حماس، ليس موافقة منها علـى سياسـة                

وفي هذا انسجمت حماس مع موقف اإلخـوان  . السلطة وإنما اتقاء لشر المواجهة والصدام 
المسلمين التقليدي الذي يحاول عدم الوصول إلى الصدام مع السلطة الحاكمة والذي يصل             

 .أحيانا إلى درجة الخنوع
 
  لمعتقلونا

لـم تقـم    . بدا الموقف المهادن واضحا في قضية معتقلي حماس لدى السلطة الفلسـطينية           
حماس بأي محاولة لتحرير هؤالء المعتقلين بالقوة وفضلت أسـلوب الحـوار والمناشـدة              

تملك حماس من القوة الجماهيرية والعسكرية مما كان يمكنها من          . وإصدار بيانات التنديد  
بالقوة لكنها آثرت عدم القيام بذلك خاصة أن صداما مسلحا مـع السـلطة              تحرير معتقليها   

 .كان من المتوقع أن يتمخض
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ربما محاولة الصدام الوحيدة حصلت عند محاولة السلطة اعتقال الدكتور عبـد العزيـز              

قام مسلحو حماس عندها بحراسة مقره واستعدوا لقتال السـلطة إن           . الرنتيسي رحمه اهللا  
 .عندها تراجعت السلطة عن أمر االعتقال.  اعتقاله بالقوةهي أقدمت على

 
 الصدامات الفردية

حصلت صدامات فردية بين عناصر من حماس وعناصر من السلطة الفلسطينية وذهـب             
فيها قتلى وسقط جرحى، لكن السياسة العامة قامت على تطويق الحدث وإنهائه بالسـرعة              

لشباب أن يصـعدوا التـوتر   عض بخاصة من اكان يحاول الب. الممكنة وعقد لقاءات صلح 
 .ة لم تكن تنجر وراء نداءات التصعيدلكن الحرك

 
 البيانات

جرت العادة أن تعبر حماس عن مواقفها المتشددة ال مركزيا من خالل بيانات محليـة أو                
بيانات حمـاس   . محصورة بفئة معينة مثل طلبة جامعة أو الحركة اإلسالمية لقضاء معين          

 تركز على سياسة الحركة ومواقفها وندر أن كانت تحمل بشدة على السـلطة              العامة كانت 
 .أو أن تنتقد عرفات مباشرة، أما البيانات غير العامة فكانت تسهب في االنتقاد

  
 الصدام عبر االحتالل

بدل االصطدام المباشر مع السلطة الفلسطينية من أجل إفشال اتفاقية أوسلو، عملت حماس على 
نصت االتفاقيات على أن تقوم السلطة . ا من خالل مواجهة االحتالل اإلسرائيليتحقيق هدفه

الفلسطينية بالسهر على متطلبات األمن اإلسرائيلي، وربطت إسرائيل عملية التقدم بالمفاوضات 
حسب العقد الموقع، على . بمستوى التقدم الذي تحروه السلطة في مواجهة ما تسميه باإلرهاب

ية أن تالحق اإلرهاب وتقضي على البنى التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية السلطة الفلسطين
باألخص فصائل الحركة اإلسالمية، وأن تتابع النشاطات اإلرهابية وتعترضها وتفشلها وتزج 

وأيضا تطلب االتفاقات من . المتعاملين بها والمشكوك بهم بأنهم يتعاملون بها في السجون، الخ
ض أو مساءلة أو محاكمة المتعاونين مع إسرائيل أو حرمانهم من الوظائف السلطة عدم اعترا

 .والقيام بالنشاطات االقتصادية
نتج عن هذا أن قامت السلطة الفلسطينية، كما ذكرت، بزج المئات من فصائل المقاومة اإلسالمية 

الحقت في السجون وفي اعتراض العديد من محاوالت النيل عسكريا من أهداف إسرائيلية، و
لم تشأ حماس أو الجهاد مواجهة السلطة الفلسطينية . معامل صنع المتفجرات وتجهيز العبوات، الخ

مباشرة وعملت الحركتان على إفشال مشروعها من خالل مهاجمة إسرائيل مباشرة بخاصة من 
ومعها العمليات العسكرية ضد إسرائيل تؤدي إلى فشل إسرائيل أمنيا . خالل العمليات االستشهادية

السلطة الفلسطينية، وما دام األمن لم يتوفر، فإن إسرائيل لن تقبل بمتابعة المفاوضات وستبقى 
االتفاقيات بالنسبة لها . وهذا بالضبط ما أرادته حماس. ضمن واقع المواجهة مع الشعب الفلسطيني

حة القضاء ال تفضي إلى استقالل وتجعل من الفلسطينيين حراسا على أمن إسرائيل، ومن المصل
 .عليها مع مواصلة الضغط العسكري واألمني على إسرائيل

تقول حماس أن ال حل للقضية الفلسطينية من على طاولة المفاوضات، وأن الحل التاريخي يقوم 
هذا بالطبع صحيح بالنسبة لحركة ترى في فلسطين أرضا مقدسة وأرض وقف . على المقاومة فقط
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إنه ال يعقل أن تلبي إسرائيل هذه الفتوى الحمساوية . جزء منهاإسالمي ال يجوز التنازل عن أي 
 .من خالل طاولة المفاوضات

ت إسرائيل عند حد معين من المفاوضات لتراجع الحسابات فاصطدمت حماس مع إسرائيل، فتوق
. أدانت السلطة عمليات حماس وحرضت ضدها، لكن الحدث كان أقوى من األدبيات. األمنية

العسكرية عملية التقدم بالمفاوضات واو جزئيا وعطلت مشروع الحل القائم على كبحت العمليات 
من الخسائر التي منيت بها الرغم وبهذا تكون حماس قد حققت إنجازا كبيرا على . المفاوضات

 .على مختلف المستويات
 من ناحية، استقطبت العمليات العسكرية. في هذه األثناء، وضعت حماس السلطة في حرج كبير

االستشهادية تأييدا واسعا في الشارع الفلسطيني، في حين القت سياسة السلطة في اعتقال عناصر 
في نفس الوقت، لم تعمل حماس . حماس سخطا ورفضا شعبيا حتى من داخل أوساط حركة فتح

هنا تمت محاصرة . على تحدي السلطة مما أضعف مبررات السلطة في مالحقة عناصر حماس
ية من زاوية إيقاع الخسائر بالجانب الصهيوني ومن زاوية الرأي العام الذي وقف السلطة الفلسطين

ومما ساعد حماس هو إساءة السلطة لنفسها من خالل الفساد . يدين الكثير من إجراءات السلطة
 .  المرعب الذي مارسته ضد الشعب الفلسطيني

 
 الحوار الفلسطيني

 ومن المفروض أن تسود في محاوالتهم لحل المشاكل         الحوار بين الناس عبارة عن ظاهرة إيجابية      
ومن األولى أن يتبنى الفلسـطينيون      . أو للوصول إلى الرأي األمثل بخصوص القضايا المطروحة       

هذه الظاهرة بسبب قضاياهم المعقدة والتي تتطلب تضافر جهـود كـل الفصـائل والجماعـات                
ت طويلة من الزمن وأخذ التفرد مجـاال        لقد غاب الحوار عن الساحة الفلسطينية فترا      . واألشخاص

وعلى الرغم من أن المستوى الشعبي      . واسعا وضع الشعب الفلسطيني وقضيته في مآزق متواصلة       
لم يفض  . أبدوا تفاؤال وعبروا عن تمنياتهم بالنجاح     الذين  لم يتفاعل مع هذا الحوار إال أن المهتمين         

إال أن االستمرار فيه قد يؤدي إلى إيجابيات ولو         الحوار حتى اآلن عن نتائج تتناسب مع التمنيات،         
 .متواضعة

    
من المالحظ تاريخيا أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة واللتين يمثلهما السـيد ياسـر                
عرفات ال تملك الرغبة في جمع الفلسطينيين، وهي عادة تلجأ إلى شعار الوحدة الوطنية واألخـوة                

منذ عشرات السنين والفصائل الفلسطينية تحاول إقناع       . لقائد تقتضي ذلك  عندما ترى أن مصلحة ا    
السيد عرفات بضرورة أن تكون القيادة جماعية وأن يكون هناك إشـراف عـام علـى األمـوال                  
الفلسطينية، إال أنه رفض باستمرار وكان يكتفي بتخصيص أموال للفصائل التي ال تتمـرد علـى                

وإذا كانت تجري بعض الحوارات بين الحين واآلخر        . ته السياسية أسلوبه في اإلدارة وعلى مبادرا    
وعادة كانـت القيـادة تـدير       . بين الفصائل فذلك ألن القيادة كانت تمر بمآزق تتطلب حشد القوى          

 .د زوال األسباب الطارئةظهرها بمجر
سـة  بـالعودة إلـى ممار    من قبل االحـتالل     إنه من المؤكد أن سلطة السيد عرفات لن ُيسمح لها           

نشاطاتها التي اعتاد عليها الشعب الفلسطيني إال إذا أثبتـت قـدرتها علـى مواجهـة المقـاومين               
حسـب تقـويم األمـريكيين      " الصـادقة "الفلسطينيين من مختلف التنظيمات والتي تعكس نواياها        

المفتاح إلى ذلك هو إقناع حماس بالعزوف عن القيام بعمليات مقاومة ولو مؤقتـا              . واإلسرائيليين
وبصمتها عن إي عمليات اعتقال يمكن أن تقوم بها السلطة إال مـن إصـدار بيانـات الشـجب                   

التقدير هنا واضح وهو أنه إذا توقفت حماس عن العمل المقاوم فإن الفئات األخـرى               . واالستنكار
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لقـد  . هذا ما يصف األرضية التي من المفروض أنها تحمل الحـوار الفلسـطيني         . ستتوقف أيضا 
المسؤولين الفلسطينيين أنهم يمهدون لحوار يجعل من الممكن االستمرار بالمشروع          صرح عدد من    

هذا المشروع هو ذاك الذي بدأ بالتفاوض مع إسرائيل والذي أثقـل السـلطة              . الوطني الفلسطيني 
ومـن يريـد أن يكمـل       . الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالطلبات اإلسرائيلية بخاصة األمنية منها       

 .   بدأ في مدريد ال بد أنه سيعود إلى اعتقال فلسطينيين وخنق المقاومة الفلسطينيةالمشوار الذي
البعد الدولي واضح في الحوار الذي جرى في القاهرة من حيث أن مصر سمحت لقـادة حمـاس                  
بدخول أراضيها كما سمحت بحاالت سابقة مشابهة، وتلقف اإلسـرائيليون واألمريكيـون الخبـر              

أمريكا تريد منطقة هادئة من أجل التفرغ للعـدوان علـى العـراق،             . نتائجبشغف وفي انتظار ال   
أمـا  . وإسرائيل تريد هدوءا من أجل تحسين وضعها األمني كما أرادتها من أجل انتخاباتها أيضا             

السلطة الفلسطينية فقد خسرت الكثير على صعيد نهب أموال الشعب الفلسـطيني وعلـى صـعيد                
 أيضا أن في الهدوء فرصة إلجراء االنتخابات التي يظـن السـيد             وربما ترى هي  . تثبيت هيبتها 

 .عرفات أنه سيكسبها
فهل ستقبل حماس بحوار يلبي المتطلبات اإلسرائيلية واألمريكية والفسادية؟ حماس لن تقبل مـن              

 القائم على الجهاد ويـؤثر سـلبا        هاالناحية المبدأية التخلي عن العمل المقاوم ألن ذلك يخالف ميثاق         
ربما تقبل حماس فكرة التوقف عن القيام بعمليات عسكرية         . ى شعبيتها داخل فلسطين وخارجها    عل

. لفترة محدودة وذلك من قبيل إعطاء السلطة فرصة لتحقيق ما وعدت الشعب الفلسطيني بتحقيقـه              
 .وحقيقة يسلب قبول حماس لفكرة التخلي عن المقاومة وجودها من مضمونه ويزيل مبرر بقائهـا              

 توقفت حماس عن القيام بأعمال عسكرية وذلك من قبيل فتح المجال أمام السـلطة إال أن                 سبق أن 
 .شهداء األقصى الفتحاويين لم يتوقفوا واستمروا بعملياتهم

ه حماس أمام السلطة يتعلق حول الموقف اإلسرائيلي فيما إذا          تطرحكن السؤال األكبر الذي طالما      ل
أو أمريكا إقناع إسـرائيل بـالتوقف عـن عملياتهـا ضـد             هل تستطيع السلطة    . أوقفت عملياتها 

المجاهدين والمقاومين والقادة الفلسطينيين؟ وهل تستطيع السلطة الدفاع عن األمن الفلسـطيني إذا             
هـي  . سكتت باقي التنظيمات؟ ثبت مع الزمن أن السلطة ال تستطيع القيام بأي من هذين األمرين              

 .تريد الصمت الفلسطيني مقابل ال شيء
الوحدة الوطنية الفلسطينية على المستوى السياسي      . أما فكرة الوحدة الوطنية فهي ليست لب الحوار       

مستحيلة ما دام عرفات على قمة هذا الشعب ذلك ألنه ال يؤمن إال بذاته وثبت أن كـل دعواتـه                    
دانية، لكن  تتبلور على الساحة الفلسطينية أحيانا وحدة مي      . للوحدة لم تكن إال مجرد شعار استهالكي      

ويبقى شعار الوحدة الوطنية مادة خطابية      . يعرف كل شيء  يظن أنه   القرار يبقى بيد شخص واحد      
تقول مصادر المعارضة أن كل القضايا التي تحظى باالهتمام         . يصر عليها الخطباء وقادة الفصائل    

هـذا  . مطروحة على الطاولة وأن فصائل المعارضة ال تقبل حصر الحوار بقضية أمن إسـرائيل             
صحيح لكنه ال يغير من الحقيقة شيئا وهي أنه لو لم يكن األمر خاصا بأمن إسرائيل لمـا حصـل             

 .الحوار
 

 تردد حماس في جمع المعارضة
وقد . طرح الداعون إلى الحوار فكرة ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية           

هذا المنطلق وهي تصر علـى إصـالحات        رددت مصادر المعارضة أنها تذهب إلى الحوار من         
هذا ادعاء ال يعبر عن الحقيقة ألن المعارضة كانت دائمـا تـرفض             . جذرية في منظمة التحرير   

بمعنى أن المعارضة ال تجتمع إال على طاولة        . التنسيق فيما بينها وتستجيب لدعوة السلطة للحوار      
لى ترتيبات مسبقة من أجل فـتح       وأيضا يصعب األخذ بكالم المعارضة ألنها ال تصر ع        . عرفات
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وهذا ما يجعل المراقب يقدر أن عرفات يستخدم المعارضة في الوقت الذي يراه مناسـبا،               . حوار
 .وهي ال ترى ضيرا في ذلك

سبق أن جرت محاوالت كثيرة جدا داخل فلسطين وخارجها من أجل لم شعث المعارضة وجمعها               
المعارضة تنتقد عرفات والسـلطة     . إال أنها فشلت  ضمن برنامج واحد يشكل بديال لبرنامج أوسلو        

وترفض أوسلو لكنها لم تقدم للشعب الفلسطيني عنوانا آخر ينافس السلطة الفلسـطينية ويسـتقطب          
كانت تجلس فصائل المعارضة من أجل إصدار بيان لكنها لم تكن تجلـس لصـياغة               . الناس حوله 

حتى أن هذه الفصـائل     . يس الطريق الوحيد  برنامجها الخاص لتقول للشعب الفلسطيني أن أوسلو ل       
لحوار كمـا حصـل      لكنها كانت تسارع لتلبية دعوة رئيس السلطة ل        ،كانت ترفض أحيانا االجتماع   

 .   في القاهرة وحصل عدة مرات1996عام 
ثم أن المعارضة تقبل بحوار تحت مظلة رئيس مخابرات عربي متجاهلة بذلك سوء سمعة أجهزة               

ولماذا تنسى  . ب العربي وكراهية الشعب الفلسطيني لمختلف األجهزة األمنية       المخابرات لدى الشع  
فصائل المعارضة أن العرب حشدوا بالتعاون مع أمريكا أكثر من ثالثين دولة في شـرم الشـيخ                 
لمقاومة يحيى عياش رحمه اهللا؟ أال كان يجدر بالفصائل أن تصر على رعاية مدنية للحوار بـدل                 

 .عاية األمنية مثيرة للشكوك والهواجسالرعاية األمنية؟ الر
ذهبت فصائل المعارضة إلى الحوار بدون الشعب الفلسطيني غير مختلفة في ذلـك عـن القـادة                 

كان من األولى أن تطرح المعارضة فكرة الحوار جماهيريا         . العرب الذين ال يلتفتون إلى الشعوب     
حاورون إلى القاهرة غير عابئين بـرأي       ذهب المت . لكي تتفاعل مما يساعد في اتخاذ القرار السليم       

لقد تصرفت المعارضة كما تتصرف السـلطة أو أي         . الناس، ودار الحوار دون اكتراث الجمهور     
تنتقد المعارضة السلطة الفلسطينية في أنها ال تأخذ برأي الناس وال تفـتح البـاب               . حكومة عربية 

 فلسطينية يجب أن يكون لهـا رأي        ماهيرا هي ذاتها تناست أن هناك ج      أمام اآلراء المختلفة، لكنه   
لم نر دعوات فصائلية لعقد محاضرات وندوات ولخوض نقاش حـول           . في كل ما يتعلق بمستقبلها    

 أو الستقبال مدير المخابرات المصرية فـي        الموضوع، بل رأينا زحاما فصائليا للسفر إلى القاهرة       
 .غزة

الحوار يؤثر  . ات الرئاسة إن جرت   نتخابأما الحوار فيمسني شخصيا كشخص ينوي ترشيح نفسه ال        
إلسـالمي  إذا كان التيار ا   . سلبا على حملتي االنتخابية من حيث أنه يحسن صورة الطرف اآلخر          

بدون أي شروط أو    مانع بمحاورة أشخاص منتدبين عن رئيس السلطة        وبعد كل هذه التجارب ال ي     
 التيار اإلسالمي بصـورة عامـة       أظن أن . فمعنى ذلك أن الخير فيهم وفي رئيسهم      برنامج مسبق   

 .يحتاج إلى حنكة سياسية متناسبة مع أدائه العسكري، وإلى قدرة أفضل على صنع األصدقاء
هم على موقف واحد، وبذلك فوتت فرص صياغة        رضة لتلتقي مع  الم تحاول حماس جمع شمل المع     

 .مشروع بديل يتم الحوار على أساسه
 

 لكي ينجح الحوار
 :فلسطيني أمامنا التاليحتى ينجح الحوار ال

. جري وفق رغبات شعبية محددة علميـا      ينبع الحوار من إرادة شعبية وأن ي      من المهم أن     -1
 .من المفروض التوقف عن التعامل مع الشعب الفلسطيني بروح التهميش

أن يكون لدى السيد عرفات النية المبرهن عليها عمليا بإقامة قيادة جماعية مسؤولة ويمكن               -2
 صـرفها،   ارمة على األموال الفلسطينية وطرق    قاضاتها، وأن يقبل برقابة ص    محاسبتها وم 

وأن يوافق على إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تصـبح ممثلـة للشـعب               
 .الفلسطيني
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 .أن يكون الحافز نحو الحوار فلسطينيا ألهداف فلسطينية -3
 .   ناثرةأن تذهب المعارضة إلى الحوار برؤية واضحة وليس بأفكار مت -4

 . وإال ستبقى الحلقة مفرغة ال تجد من يمألها
 

لكن الوحدة الوطنية الفلسطينية كانت دائما تجد تعبيرا لها في الميدان أو على أرضية المواجهة مع                
ترك ثوار عام   . صنع المواجهون والمجاهدون والمناضلون دائما وحدة هدف ووحدة مصير        . العدو

شائرية خلفهم وعملوا على تصعيد العمل العسكري ضد البريطانيين          القيادات السياسية والع   1936
وتجاوز المناضلون في السبعينيات كل الخالفات الفصائلية والحزبية واسـتطاعوا أن           . والصهاينة

وخالل االنتفاضة القائمة حاليا اسـتطاع      . يخوضوا مواجهات نضالية وسياسية فعالة ضد االحتالل      
 الشـعبية   ح وحماس والجهاد اإلسالمي والجبهتـين     ل بخاصة من فت   المقاومون من مختلف الفصائ   

أن يصنعوا وحدة وطنية ميدانية مقاومة متجاوزين في ذلك كل االدعاءات السياسـية           والديمقراطية  
لكن هذه الوحدة تبقى أحادية الجانب وذات مدى زمني محدود، هذا إال إذا             . والتشعبات الديبلوماسية 

أي أنه ال مفـر     . مع العدو عبارة عن حالة يومية وتحولت إلى استراتيجية        بقيت المواجهة الساخنة    
ثقافيـة  من أن تنعكس الوحدة الميدانية على النـواحي السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية وال              

 أن يأخذ المستوى السياسي دوره في صياغة أسـس ووقـائع            من المفروض . والتنظيمية وغيرها 
في النهاية القلب الذي يحتضن استراتيجية التحرير أو إقامـة دولـة            الوحدة الوطنية والتي تعتبر     

 .حقيقية
سبق أن هبت على الفلسطينيين رياح الوحدة الوطنية وتم الحديث عنها بحماس وحمية وأمل ولـم                

ثارت قضية الوحدة الوطنية عدة مرات في السبعينيات        . تكن النتائج في النهاية كما كانت التوقعات      
ها سوى عدة مقاعد يأخذها هذا الفصيل أو ذاك في مجالس وهيئات منظمة التحريـر               ولم يتحقق من  

الفلسطينية، ولم ترتق األمور إلى مستوى القيادة الجماعية وال إلى مستوى صرف األموال وال إلى               
وثارت محاوالت تحقيـق    . مستوى سياسة أمنية فلسطينية تحمي الصفوف من العمالء والجواسيس        

 ولم تنجح، وتكرر التأكيد على صيغة حوار وطنـي فـي            1987ل انتفاضة عام    وحدة وطنية خال  
بالتأكيد ال يريد الفلسطينيون تكرار تجارب لم يكن الهـدف منهـا سـوى              . التسعينيات ولم ينجح  

 .إضاعة الوقت ولم تؤد إال إلى مرارة عامة
المفروض التركيز  فحتى تكون هناك جدية نحو النجاح أرى، من خالل تجاربي ومعرفتي، أنه من              

 :على ما يلي
هذه . يجب تشكيل لجنة متنوعة العضوية مسؤولة عن تلقي األموال وصرفها          -1

يجـب أال تكـون     . أهم قضية على صعيد ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني       
األموال حكرا على شخص أو تنظيم أو األمريكيين، ومن المفروض انتقالهـا            

بة الدخول والنفقـات بخاصـة فيمـا        إلى أيدي الشعب الفلسطيني لتسهل مراق     
هناك خوف كبير اآلن بـأن      . يتعلق بتوزيع الميزانية على القطاعات المختلفة     

األمريكيين هم الذين يقررون كيفية توزيع الميزانية فيركزون على القطاعات          
 .التي تخدم مصالحهم وليس على األولويات الفلسطينية

لقرار الفلسطيني، ومن المفـروض       ال بد من تشكيل قيادة جماعية لصناعة ا        -2
أن تتحرر حركة فتح من ممارساتها التاريخية وتدرك أن العمـل الجمـاعي             

من المهم تشكيل مجلس قيادة من      . لمصلحة الجميع بما في ذلك مصلحتها هي      
أعضاء ال يدينون ألحد بمال أو منصب أو وظيفة أو أي مصـلحة شخصـية     
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 أنفسـهم عبيـدا لمصـالحهم       تعب الفلسطينيون من الذين يضـعون     . أخرى
. الشخصية فيصمتون على ما يرون من تجاوزات ويدلون بأصواتهم تأييدا لها          

ومن المهم أن يأخذ كل مجلس دوره بحرية، وأن تلتزم كل مستويات القيـادة              
 .بالقرارات الفلسطينية

أو ذات مرجعية عليا بسـبب غيـاب        (من المطلوب تشكيل محكمة دستورية       -3
عن متابعة القيادتين التنفيذية والتشريعية والتزامهما بما يـتم         مسؤولة  ) السيادة

إقراره، وعن االطمئنان للجهاز القضائي، وأن تكون لديها صالحية تحميـل           
 .المسؤولية والعزل

 يجب تحرير الوظائف العامة من الفساد بخاصة الوسـاطات والمحسـوبيات            -4
 .ت العامةوالفئوية واعتماد الكفاءة المهنية في إدارة المؤسسا

إعداد برنامج وطني لمالحقة العمالء والجواسيس الذين ينخرون جسد الشعب           -5
ويفتون من عضده، ومالحقة الفاسدين الذين ينهبون أموال الناس ويـدمرون           

 .عمل المؤسسات العامة
أن يصار إلى إصالحات جذرية فـي المجـاالت االقتصـادية والتنظيميـة              -6

 .واالجتماعية والثقافية
 

أبدا أن ُيعرض على هذا الفصيل أو ذاك مناصب أو وظائف وأن تتحول الوحدة الوطنيـة                ال يكفي   
 ال تأخـذ هـذه      الجارية اآلن المحاوالت  . إلى مجرد خالف على المقاعد والغنائم بين قوى سياسية        

المعايير بعين االعتبار، وتطرح المسألة الوحدوية فقط ضمن اتفاقية أوسلو وما تمخض عنها مـن               
ال تسترشد المحاولة بالتجربة وال تقدم جديدا سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا يثير             .  فرعية اتفاقيات

 ضمن اإلطـار القـديم الـذي        ركة، ولهذا ستبقى المؤسسات الفلسطينية    حماس البعض نحو المشا   
 .يحرص على وجهات نظر خارجية أكثر مما يحرص على وجهات نظر داخلية

 
 منهجية العمل الميداني

لمحتمل أن منهجية العمل الميداني لحركة حماس قد ساهمت إلى حد كبير في عدم التصادم من ا
الفلسطيني الداخلي ذلك ألن الخالفات واالختالفات بين السلطة الفلسطينية والحركة اإلسالمية قد 

و حل القضية هناك اختالفات هامة في الطرح الفكري وفي المقاربات النظرية نح. تقلصت ميدانيا
. صعب مالحظة ذات الدرجة من األهمية االختالفية من الناحية الميدانيةلفلسطينية، لكن من الا

يرى المتابع أن الحركة اإلسالمية، في طرق عملها ووصولها إلى الجماهير، لم تختلف بصورة 
. كبيرة عن التراث الفلسطيني الذي ميز الحقبة العرفاتية مما قلل إلى حد كبير أسباب التصادم

صحيح أن الطرح النظري يشكل أرضية للتناقض الحاد، لكن العمل الميداني خفف كثيرا من 
 : فيما يلي تفسير لهذه النقطة. تأثيره وسهل التعاون الميداني في عدد من الحاالت

تأثرت الحركة اإلسالمية وبالذات حركة حماس بعاملين أساسيين من الناحية الميدانية العملية طالما 
عامل يتمثل ال.  إلى التصحيحهما على مسامع قياداتها عّل في ذلك ما يثير االنتباه ويؤديتم ترداد

بالنسبة . األول في التراث التنظيمي العرفاتي، ويتمثل الثاني في الفكر التنظيمي لإلخوان المسلمين
لألول، حرصت حماس على منافسة حركة فتح من الناحية الجماهيرية، وعملت على استنساخ 

تراث العرفاتي في التنظيم من أجل استقطاب الناس وزيادة أعداد المنتمين للحركة والمتعاطفين ال
قام هذا التراث العرفاتي أساسا على بناء األطر الجماهيرية والمؤسسات التنظيمية الخاصة، . معها

وعلى استعمال األموال لالستقطاب سواء من خالل الوظائف أو المساعدات، وعلى وسائل 
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اهيرية مثل المهرجانات واالحتفاالت، وأساليب انفعالية وعاطفية مثل الشعارات البراقة جم
والخطابات الرنانة والتصريحات النارية واالستعراض، واستخدام العمل النضالي والدماء النازفة 

 .من أجل إقناع الجماهير بصحة السياسة العامة التي تتبعها القيادة
ي عليها التراث العرفاتي تنطوي على ثغرات أمنية واسعة جعلت من كل هذه األعمال التي ينطو

ولهذا استطاعت . التنظيمات الوطنية كفا مفتوحا أمام اإلسرائيليين ومنذ بداية الثورة الفلسطينية
إسرائيل تنفيذ الكثير من األعمال العسكرية ضد الفلسطينيين، وتمكنت من إحباط الكثير من 

 .سطينية ومن القبض على الخاليا قبل أن تنطلقالمخططات العسكرية الفل
عملت حماس على السير بذات الوسائل واألساليب فوقعت بذات األخطاء ودفعت تضحيات باهظة 

مع الزمن، بدأت الحركة تدرك أن النهج العرفاتي ليس ذلك النهج المناسب للحالة الفلسطينية . جدا
لم يتمخض هذا التفكير عن خطوات . ية التي اتبعتهاوأن عليها أن تعيد التفكير بالسياسة التنظيم

وقد الحظنا أن رئيس المكتب السياسي . عملية حتى اآلن، لكنه من الممكن أن يثمر مستقبال
هذه . للحركة قد أصدر أوامره لحركة حماس في غزة أن تختار قائدها دون اإلعالن عن االسم

 . تشير إلى تحول في طريقة التفكيرخطوة ليست هامة من الناحية األمنية اآلن، لكنها
أما من ناحية الفكر التنظيمي لإلخوان المسلمين، فإنه من المعروف أنه فكر غير صدامي وال 

ال يقوم اإلخوان المسلمون على فكر المواجهة، وبالتالي . يتطلب بالتالي الكثير من الحرص األمني
. حيات إال لدى بعض األنظمةر من التضلم تكلف معارضتهم لألنظمة العربية واإلسالمية الكثي

فمثال، عارض اإلخوان المسلمون النظام األردني في كثير من األمور لكنهم لم يزجوا بالسجون 
أي أن ابتعادهم عن العمل العسكري وتقويض . لفترات طويلة، وكذلك األمر بالنسبة لبلدان أخرى

 .يةاألنظمة بالقوة أبعد عنهم الكثير من اإلجراءات القمع
حركة حماس عبارة عن . هذا األداء اإلخواني الذي التزم بفكر واضح ال يتناسب مع حركة حماس

صحيح أنها منبثقة عن اإلخوان المسلمين لكنها تنطلق من أسس جهادية مختلفة عن . حركة مقاومة
باشر ضد إنها مبنية على مبدأ المواجهة والعمل العسكري الم. األسس التي تقوم عليها الحركة األم

. االحتالل، وبالتالي ال يتناسب معها العمل التنظيمي والمؤسسي الذي تقوم عليه حركة اإلخوان
وبالرغم من ذلك، استمرت حماس بعد تأسيسها بالقيام بالنشاطات الجماهيرية اإلخوانية التقليدية، 

راد لم حتى أن األف. وأصبحت مؤسسات اإلخوان المسلمين معروفة على أنها مؤسسات حماس
 .يعودوا يعرفون أنفسهم سياسيا بأنهم من اإلخوان المسلمين وإنما من حماس

العمل الجماهيري . للعمل السري أصوله وأساليبه وأنماطه، كما أن للعمل الجماهيري أنماطه
ربما يتناسبان . والمقاومة المسلحة ال ينسجمان في ظل الظروف األمنية السائدة في فلسطين

وف بلدان أخرى، لكن المحاذير والمخاطر األمنية في فلسطين كثيرة ومتنوعة وينسجمان في ظر
وخطيرة، وعلى المرء الذي يريد ممارسة المقاومة أن يتخذ احتياطات وتدابير مضادة لكي يبقى 

 . قادرا على القيام بما نذر نفسه له
اعة تيار إسالمي من المفهوم أن حركة اإلخوان المسلمين تريد استقطاب الجماهير من أجل صن

هدف . لكن حماس تريد تحرير الوطن. يستطيع الوصول إلى الحكم بسالسة ودون إراقة دماء
يتطلب األول . اإلخوان يحتاج إلى منهج تربوي، وهدف حماس يتطلب منهجا عسكريا قتاليا

تأخذ هذه حاولت حماس أن . االنفتاح على الناس والعلنية، بينما يتطلب الثاني السرية واالنتقائية
 .األمور بعين االعتبار، إال أن المنافسة العرفاتية دفعت حماس إلى التخلي عن الدقة والحرص

 
 خالصة

 :كملخص للنقاش أعاله، أضع النقاط التالية
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وفقا للطرح النظري لفكرة الوحدة الوطنية المشار إليه بداية، ال أرى أن الساحة الفصائلية أو : أوال
أعمال الطرفين ال تنسجم مع مفهوم . جهان نحو تحقيق وحدة وطنية حقيقيةالسلطة الفلسطينية تت
 .الوحدة أو متطلباتها

 أما السلطة فتطرح قضايا عملية وفق ما يمكن وصفه ،حماس تطرح فكرا وتتمسك به: ثانيا
 .أي أن المنطلقات األساسية نحو بناء العالقات متباينة. بالضرورة أو الواقعية

 التحرير كقاعدة لالجتماع، أما السلطة فتبحث عن دولة غير معرفة الحدود حماس تطرح: ثالثا
 .والصالحيات

قيادة السلطة التي هي قيادة منظمة التحرير لم تعمل تاريخيا على احترام الفصائل أو إفساح : رابعا
 .إنها قيادة متفردة مستبدة عملت على شق الفصائل وقتالها أحيانا. المجال أمامها للعمل

وإذا تعاونت فإنها . يصعب جدا على حركة اإلخوان المسلمين العمل جماعة مع اآلخرين: مساخا
 .الممكن ميدانيا وليس فكرياتتعاون في أقل 

انتهكت منظمة التحرير كل المواثيق الذاتية التي وضعتها لنفسها ووصلت إلى حد التعاون : سادسا
 . الفلسطينيةهذا وحده كاف لتشتيت الساحة. األمني مع إسرائيل

. غيب المثقفون أدوارهم وتخلوا عن التأثير المباشر على قوى العمل السياسي الفلسطيني: سابعا
أعتقد أن حركة مثقفين تعتمد حرية الرأي والتعبير وتتفق على مبادئ أساسية لتنظيم العالقات 

 .الداخلية الفلسطينية سيكون مثمرا
 

 


