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موقف حما�س من احلركات الإ�شالمية 

الفل�شطينية

مقدمة:

تهدف هذه �لورقة �إىل حتليل �لعالقة بني حركة حما�ص و�حلركات �الإ�صالمية �لفاعلة 

و�ل�صوفيون،  و�ل�صلفيون،  �لتحرير،  حزب  �لفل�صطينية:  �ل�صاحة  على  ودينياً  �صيا�صياً 

�لعالقة بني حما�ص و�جلهاد  على  �لورقة خ�صو�صاً  �الإ�صالمي، وتركز  وحركة �جلهاد 

تفاعالً  �الأكرث  هما  �حلركتني  لكون  وذلك  �ملن�رشم؛  �لقرن  ثمانينيات  منذ  �الإ�صالمي 

و�ن�صغاالً و�نخر�طاً بالق�صية �لفل�صطينية من �حلركات �الإ�صالمية �الأخرى، وهما �الأكرث 

تاأثري�ً و�متد�د�ً بني �جلماهري �لفل�صطينية. 

�ل�صاحتان  �لتي �صهدتها  �لتغري�ت  �الأول: تو�صيح  �ثنني،  �إىل جمالني  �لتحليل  ي�صتند 

بالق�صية  يتعلق  فيما  مهّمة  تطور�ت  �إىل  و�أدت  �لثمانينيات،  عقد  يف  و�لدولية  �لعربية 

قوتها  و�زدياد  �صعبياً،  �الإ�صالمية  �حلركات  �صعود  نتائجها  من  كان  �لفل�صطينية، 

وتاأثريها على جمريات �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل”، ونتج عنها يف �ملقابل �صمور و�نح�صار 

فهو  �لثاين:  �ملجال  �أما  �لفل�صطينية.  �ل�صاحة  على  وي�صارية  وطنية  �أخرى  حركات  قوة 

�لفل�صطينية، باجتاهاته �ملختلفة وتطور�ته  حتليل �لفكر �ل�صيا�صي للحركات �الإ�صالمية 

يتتبع  �رشدياً  نهجاً  تنهج  ال  فالورقة  و�لدولية.  و�لعربية  �لذ�تية  �لعو�مل  عن  �لناجمة 

�حلركات  بني  �لعالقة  جذور  ك�صف  �إىل  ت�صعى  بل  فقط،  �لتاريخية  �لز�وية  من  �لق�صية 

�ختالف  عن  جنم  و�لذي  بينها  فيما  �لفكري  �لتباين  على  بناء  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمية 

تفاعلها مع �الأحد�ث و�لتطور�ت �لعربية و�لدولية. 

ينبغي �الإ�صارة �إىل م�صكلة منهجية تو�جه �لباحث يف مو�قف حركة حما�ص من �حلركات 

�الإ�صالمية �الأخرى يف فل�صطني، وتتمثل �أوالً: يف �أن حركة حما�ص مل تبلور منهجاً �أو فكر�ً 
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، بل �أخذ فكرها وخطابها �ل�صيا�صي 
1
نظرياً �صيا�صياً حمدد�ً وو��صحاً منذ بد�ية ن�صوئها

حول فل�صطني يتبلور�ن ويت�صكالن ب�صورة �أ�صا�صية بعد �نطالقتها �أو�خر �صنة 1987. 

وال يعني هذ� باأّي حال �أن حما�ص كانت حني تاأ�صي�صها تفتقر خللفية نظرية، و�أنها كانت 

�مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �متد�د�ً  باعتبارها  فهي  منهجي؛  فكري  طرح  �أّي  من  خالية 

��صتندت يف بلورتها لقو�عدها �لنظرية �لعامة ولفكرها �ل�صيا�صي الأدبيات جماعة �الإخو�ن 

�مل�صلمني، و��صتمدت خطابها من �خلطاب �ل�صيا�صي و�لفكري �لذي كان يطرحه �الإخو�ن 

مّت  مّما  ��صتفادت �حلركة  و�لنقابية. كما  �أن�صطتهم �جلامعية  �لفل�صطينيون يف  �مل�صلمون 

تقعيده يف �ملوؤمتر �لتاأ�صي�صي )�ل�رشي( �لذي عقد يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1983، �أو عند 

�إن فكر حما�ص  �لقول  �لروؤية مع  تتناق�ص هذه  1985. وال  ت�صكيل جهاز فل�صطني �صنة 

�ل�صيا�صي قد تبلور ون�صج مع مرور �لزمن كما يحدث مع باقي �حلركات �الأخرى، وَعْبَ 

�النتفا�صة، وعقب توقيع  �الإ�رش�ئيلي خالل  �لعدو  ن�صاطها وعملها خالل �رش�عها مع 

�أر��صي قطاع غزة و�أجز�ء من  �لفل�صطينية على  �أو�صلو وقيام �ل�صلطة �لوطنية  �تفاقات 

�ل�صفة �لغربية، وتبلور فكرها �أي�صاً نتيجة لعالقاتها مع �حلركات �لوطنية و�الإ�صالمية 

�الأخرى، مثل حركة فتح وحركة �جلهاد �الإ�صالمي. 

يف  ��صتجاب  قد  �ل�صيا�صي  فكرها  �أن  حما�ص،  وتطور  ن�صوء  يف  باحث  الأي  و�ملوؤكد 

�أ�صئلة وحتديات �أمامها، وهو �أمر يكن لنا و�صعه  �لغالب ملا طرحته هذه �حلركات من 

يف �إطار �أن حركة حما�ص هي حركة �صيا�صية ت�صتبك مع �ملتغري�ت �لتي حتيط بها، فهي 

متحركة وذ�ت فكر يتفاعل مع حركة �حلياة وتطورها، وتتاأثر بالبيئة �ملحيطة بها كما 

. فالباحث مطالب هنا بالتتبع �لدقيق مل�صار �حلركة �لفكري، وجتنب �النزالق 
2
توؤثر فيها

�أقر�أ  “�أنا كر�صت حياتي للعمل ولي�ص للكتابة، وحياتي كلها كانت تطبيقاً ملا   كان �ل�صيخ �أحمد يا�صني، يقول: 
1

ال�شهادة  وروعة  العطاء  عظمة  يا�شني  اأحمد  ال�شهيد  ال�شيخ  �ليافاوي،  حممد  كتاب  ر�جع  �أتعلم”.  وملا 

د�ر  )�لقاهرة:  اأمة  اأيقظ  �شهيد  يا�شني  اأحمد  �صماخ،  وعامر  2004(؛  و�لتوزيع،  للن�رش  �الإباء  د�ر  )�لقد�ص: 

�لتوزيع و�لن�رش �الإ�صالمية، 2004( �ص 96؛ وقد الحظ جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، حمرر� كتاب درا�شة يف 

�إ�صهام مميز  “لي�ص لقياديي حما�ص  �أنه   ،14-13 الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س، �ص 

مل  �حلركة  فاإن  لذ�  من�صورة،  وكر��صات  در��صات  �صكل  على  وفل�صفتها  �حلركة  فهم  يف  و�لتنظري  �لكتابة  يف 

�لفكرية، مثل  �ل�رش�ع  لبع�ص مفرد�ت   )1996 �لكتاب �صنة  تاريخ ن�رش  �الأقل حتى  �أدبياتها )على  تتناول يف 

مرحلي  �صيا�صي  حلل  �حلركة  وت�صور�ت  �إ�رش�ئيل،  مع  �لتفاو�ص  وم�صاألة  و�ليهودية،  �ل�صهيونية  م�صاألة 

�أو �صامل”. 

 با�صم �لزبيدي، حما�س واحلكم: دخول النظام اأم التمرد عليه )ر�م �هلل: �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية 
2

و�مل�صحية، 2010(، �ص 9. 
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نحو �لتعميمات �لفّجة و�لتو�صيفات �لدعائية، �صلباً �أم �إيجاباً، و�خلالية من �لدقة �لعلمية 

و�لبحث �ملو�صوعي.

تكن  مل  �حلركة  ورموز  قياد�ت  مو�قف  �أّن  يف  فتتمثل  �لثانية  �ملنهجية  �مل�صكلة  �أما 

د�ئماً متطابقة ومت�صابهة، بل كان هناك تباينات و�ختالفات و��صحة. و�لباحث يف فكر 

حركة حما�ص �صيعرث بالتاأكيد على مو�طن من �لتناق�ص يف �خلطاب، ومن عدم �لو�صوح 

�لروؤية و�لطرح، و�صيجد تباينات يف رو�ية �الأحد�ث �ملتعلقة باحلركة من قبل قادتها  يف 

وموؤ�ص�صيها؛ لذ� فاإّن �ملنهج �ل�صليم يف حتليل مو�قف حما�ص وقادتها يجب �أن ياأخذ بعني 

�العتبار تاأثري�ت عامل �لظرف �لزمني و�ملكاين، وتاأثري�ت �لعامل �لذ�تي �ملتعلق بهوؤالء 

�لقادة، وهي عو�مل فر�صت �آر�ء خمتلفة حول وقائع هي بذ�تها متغرية، وحول �أحد�ث 

�صيا�صية خمتلفة متالحقة ومركبة يف م�صامينها وخلفياتها. 

اأوًل: التغريات العربيـة والدوليـة واأثرهــا على �سـعود 

احلركات الإ�سالمية يف فل�سطني:

�لق�صية  على  كبري�ً  تاأثري�ً  وغربية  و�إ�صالمية  عربية  دولية  تغري�ت  �أحدثت  لقد 

�لفل�صطينية وت�صببت ب�صعود قوة �لتيار �الإ�صالمي مقابل �أفول قوة �لي�صار �لفل�صطيني، 

�لعربي  �ل�رش�ع  م�صتوى  على  �لتغري�ت  هذه  �أبرز  من  ولعّل  فتح.  حركة  قوة  وتر�جع 

�الإ�رش�ئيلي حرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1973، و�لتي �أثبتت للعرب �أن �صقف �النت�صار 

“�إ�رش�ئيل” حمدود، و�أن �لقوى �لغربية، وعلى ر�أ�صها �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  على 

�صتقف قلباً وقالباً مع “�إ�رش�ئيل” يف حروبها مع �لعرب، و�أنها لن ت�صمح للعرب باإحلاق 

هزية �صاحقة بـ“�إ�رش�ئيل” مهما كلّف �الأمر. 

عن  �لبحث  حتمية  �أمام  نف�صها  �حلاكمة  �لعربية  �ل�صيا�صية  �لنخبة  وجدت  فقد  لذ� 

�صيا�صة  وتوقف  �لعربية،  �حلقوق  من  جزء�ً  تعيد  “�إ�رش�ئيل”  مع  �صيا�صية  ت�صوية 

بني   Camp David Accords ديفيد  كامب  �تفاقات  كانت  وقد  �الإ�رش�ئيلية،  �لتو�صع 

عرفات  توّجه  بد�ية  �ملرحلة  هذه  كانت  كما  �لتفكري.  هذ�  نتائج  �أوىل  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش 

وقيادة فتح، �ملتحكمة مبنظمة �لتحرير، نحو �لعمل �ل�صيا�صي ودجمه بالعمل �لع�صكري، 
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بعد �أن كان �لرتكيز �الأ�صا�صي قبل ذلك على �لعمل �لفد�ئي و�عتباره �الأ�صا�ص يف حتقيق 

�أن ياأتي تبني فكرة �حلل �ملرحلي،  �الأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية، ولي�ص من �مل�صتغرب 

�لتي طرحها �الأمني �لعام للجبهة �لديوقر�طية، نايف حو�متة، يف �لنقاط �لع�رش وتبنتها 

فتح و�ملنظمة، بعد حرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر مبا�رشة �صنة 1974.

�ملتحدة  �لواليات  �لعامل،  يف  �الأعظمني  �لقطبني  بني  تفاهم  ح�صول  �لتغري  هذ�  تبع 

يف  ودخولهما  وباحلو�ر،  �ل�صلمية  بالطرق  م�صاكلهما  حّل  على  �ل�صوفييتي،  و�الحتاد 

�لعرب،  على  �ل�صغط  �صيا�صة  �ل�صوفييتي  �الحتاد  تبني  �إىل  �أدت  و�لتي  �لوفاق،  مرحلة 

وعلى منظمة �لتحرير �لفل�صطينية خ�صو�صاً، من �أجل �لقبول بحل �صيا�صي يرتكز على 

242 و338. ونتيجة ملتغري�ت و�أحد�ث كبرية  قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، وباالأخ�ص قر�ري 

�أخرى عديدة، كان من �أبرزها �الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان �صنة 1982، و�إجبار �ملنظمة 

�حلدود  عن  بعيدة  عربية  دول  يف  �ملقاتلة  قو�تها  وتوزيع  �أر��صيه،  من  �خلروج  على 

�ملتاخمة لفل�صطني �ملحتلة.

بر�مج  �أ�صا�صي  ب�صكل  تتبنى  و�أخذت  �ل�صغط  لهذ�  �لتحرير  منظمة  ر�صخت  فقد 

وقامت  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صيا�صية  وبت�صوية  �لدولتني،  بحل  تقبل  �صيا�صية  وم�صاريع 

مقابل ذلك بتهمي�ص �لكفاح �مل�صلح ووقفه عملياً. 

�لتي  �ل�رشعية  وهي  �لتحرير،  منظمة  �رشعية  ثلم  �إىل  �ملوقف  هذ�  �أّدى  بالنتيجة، 

�مل�صلح،  �لكفاح  خالل  من  فل�صطني  كّل  لتحرير  �مل�صتند  برناجمها  من  �أ�صالً  ��صتُمدَّت 

فتح،  حركة  يف  كبري  �ن�صقاق  وحدوث  �ملنظمة،  �صعبية  تر�جع  �إىل  بالتايل  هذ�  و�أدى 

�لفل�صطينية  �ملنظمات  يدعم  �أخذ  �لذي  �ل�صوري،  و�لنظام  فتح  بني  �لعالقة  وتدهور 

ويوجه  منه،  �ملقربني  ورفاقه  عرفات  يا�رش  وباالأخ�ّص  �لفتحاوية،  للقيادة  �ملناه�صة 

�ل�رشبات �لقوية لها، مما ت�صبب يف توهني قوتها. 

م�صطفى  بن  �هلل  روح  بقيادة  �إير�ن  يف  �الإ�صالمية  �لثورة  قيام  �لتغري�ت  هذه  و�كَب 

�إ�صالمياً  �نبعاثاً  ولّد  مما   ،1979 �صنة  و�نت�صارها   Ayatollah Khomeini �خلميني 

و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لعامل  �أقطار  كافة  يف  �متدت  دينية،  و�صحوة  �ملنطقة،  يف  عظيماً 

وتطبيق  �الإ�صالم  �إىل  بالعودة  تنادي  �أخذت  �لتي  �الإ�صالمية  �حلركات  بالتايل  وقّوى 

و�قت�صادياً،  ثقافياً،  �ل�صهيوين  و�لوجود  �لغربي  �لتحدي  مو�جهة  و�إىل  �أحكامه، 

و�صيا�صياً، وع�صكرياً، وفكرياً. 
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ونتيجة لالهتمام �ل�صديد �لذي �أواله �خلميني للق�صية �لفل�صطينية، ومناد�ته بتحرير 

�لقد�ص، ودعوته الإن�صاء جي�ص �إ�صالمي لهذ� �لغر�ص، فقد �ندجمت �حلركات �الإ�صالمية 

�ملوجودة على �ل�صاحة، وتلك �لتي �أخذت بالظهور حديثاً، يف هذ� �ل�صياق، و�أخذت تنادي 

�أي�صاً ب�رشورة �لعمل على حترير كافة �الأر��صي �لفل�صطينية، و�إنهاء �لدولة �ل�صهيونية. 

وقد �أخذت هذه �حلركات ت�صتقطب �لفل�صطينيني، من �لذين تركو� �لي�صار، وفقدو� �الأمل 

باالحتاد �ل�صوفييتي، ومن �لذين �أ�صبحت لديهم �صكوك يف جدوى �حلل �ل�صيا�صي، �لذي 

تبنته قيادة فتح و�ملنظمة. 

�لع�رشين  �لقرن  من  �لت�صعينيات  وبد�ية  �لثمانينيات  نهاية  يف  بد�أت  وحني  و�أخري�ً، 

و�ن�صطاره  �ل�صوفييتي،  �الحتاد  وتفكك  وتفككها،  �ال�صرت�كية  �ملنظومة  �نهيار  عملية 

لل�رشوط  ور�صوخها  و�ل�صيا�صية،  �القت�صادية  رو�صيا  قوة  و�نحد�ر  متعددة،  دول  �إىل 

�لغربية من �أجل �حل�صول على معونات �قت�صادية، فقد تال�صى �لدعم �ملادي و�ل�صيا�صي 

�لي�صار  قوى  بالتايل  معه  و�صعفت  للفل�صطينيني،  �ال�صرت�كي  �ملع�صكر  يقدمه  كان  �لذي 

�ال�صرت�كية؛  �ملنظومة  دول  على  وفكرياً  و�صيا�صياً  مالياً  تعتمد  كانت  �لتي  �لفل�صطيني، 

كما وجدت �ملنظمة نف�صها يف �ل�صاحة �لدولية وحيدة �أمام �أمريكا و�صائر �لقوى �لغربية 

�ملنحازة لـ“�إ�رش�ئيل”.

يف  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�صلمية  �لت�صوية  م�صرية  يف  �لدخول  على  �ملنظمة  و�فقت  وحني 

�الإ�رش�ئيليني  �أعد�ئها  رحمة  حتت  و�صعبها  نف�صها  ت�صع  كانت  فقد  �لظروف،  هذه  ظّل 

و�الأمريكيني وحلفاء “�إ�رش�ئيل” �لغربيني. لقد �أّدى هذ� �ملوقف �إىل تبني �ملنظمة ل�صيا�صات 

رت ما تبقى لها من �رشعية، مثل �اللتز�م باأمن “�إ�رش�ئيل” وما ي�صتوجبه من �لتن�صيق  دمَّ

�الأمني؛ مما و�صع قادة فتح ورجاالت �ل�صلطة يف �صّف مناه�ص ل�صعبهم ومنا�صليه. 

�لرت�جع  مع  تز�منت  �لتي  �الإ�صالمي  �لنهو�ص  حركة  �أدت  فقد  �صديد،  باخت�صار 

بالظهور  )بد�أت  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركتي  ن�صوء  �إىل  �لفل�صطيني  �لوطني  �لبنامج  يف 

و�إىل  و�صعودهما،   )1987 �صنة  �أو�خر  )�نطلقت  وحما�ص   )1981 �صنة  قر�بة  �لعلني 

�حلركات  منو  �إىل  �أي�صاً  و�أدت  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  للن�صاط  �لتحرير  حزب  عودة 

و�نت�صارها.  �ل�صلفية 
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ثانيًا: اأ�س�س موقف حما�س من احلركات الإ�سالمية:

جتد  ال  �حلركة  فاإّن  و�إعالمها،  خطابها  يف  حما�ص  تطرح  وكما  �لنظرية،  �لناحية  من 

ميثاق  �أفرد  وقد  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �أخرى  �إ�صالمية  جماعات  وجود  يف  حرجاً 

�حلركة بند�ً خا�صاً حتت عنو�ن “�حلركات �الإ�صالمية”، يبني موقف حما�ص من �حلركات 

 :
3
�الإ�صالمية ب�صورة عامة

نظرة  �الأخرى  �الإ�صالمية  �حلركات  �إىل  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تنظر 

�حرت�م وتقدير، فهي �إن �ختلفت معها يف جانب �أو ت�صور، �تفقت معها يف جو�نب 

وت�صور�ت، وتنظر �إىل تلك �حلركات، �إن تو�فرت �لنو�يا �ل�صليمة و�الإخال�ص هلل، 

�لد�ئرة �الإ�صالمية،  باأنها تندرج يف باب �الجتهاد، ماد�مت ت�رشفاتها يف حدود 

 .
4
ولكل جمتهد ن�صيب

�لتي تعب عن  �ل�صابق ملجلة فل�صطني �مل�صلمة  �لتحرير  وي�صري خالد �حلروب، مدير 

فكر حما�ص، �إىل �أّن: 

�الإ�صالميني بكافة توجهاتهم يف فل�صطني يتفقون على �أّن م�رشوع �لتحرير 

�ل�رشعي  �لو�جب  كان  و�إذ�  �بتد�ًء،  تنظيمات  م�رشوع  ولي�ص  �أّمة  م�رشوع  هو 

�مل�رشوع،  �الأمة كلها جتاه هذ�  ��صتنها�ص عز�ئم ومقدر�ت  و�لعملي ي�صتوجب 

فمن باب )�أوجب �لو�جب( �أن يتم توحيد �جلهد �جلهادي �الإ�صالمي يف فل�صطني، 

 .
5
�إن مل يكن بالوحدة �لتنظيمية فال �أقل من وحدة �ملمار�صة

حما�ص  بني  �لعالقة  �صوؤ�ل  حول  �ملطاف  نهاية  �لطرح  هذ�  �عتبار  يكن  هل  ولكن، 

و�حلركات  حما�ص  بني  �لعالقة  م�صاألة  ترجع  �أن  ينبغي  كان  و�إذ�  �الإ�صالميني؟  و�صائر 

�النف�صال  ي�صتمر  فلماذ�  �لو�حدة،  �لدينية   - �لعقائدية  �ملرجعية  �إىل  �الأخرى  �الإ�صالمية 

بني هذه �حلركات؟

 يعتقد رجب �لبابا يف ر�صالته للماج�صتري �لتي �أقرت يف �جلامعة �الإ�صالمية بغزة باإ�رش�ف �أحمد حممد �ل�صاعاتي 
3

�الإ�صالمية  �ملقاومة  �لبابا، جهود حركة  �لعو�صي  �الإ�صالمي )رجب ح�صن  �لبند يتعلق بحركة �جلهاد  �أن هذ� 

1987-1994، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، �جلامعة �الإ�صالمية، غزة،  )حما�ص( يف �النتفا�صة �لفل�صطينية 

2010، �ص 230(. ولرمبا يكون هذ� �ال�صتنتاج �صحيحاً كون �حلركة مل ت�صتبك وتتفاعل خالل مرحلة �صدور 
�مليثاق �إال مع حركة �جلهاد �الإ�صالمي.

 �نظر: ميثاق حما�س، �ملادة 23. 
4

 خالد �حلروب، االإ�شالميون يف فل�شطني: قراءات ومواقف وق�شايا اأخرى )عّمان: د�ر �لب�صري، 1994(.
5
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من �ملوؤكد �أّن �صورة �لعالقة بني �حلركات �الإ�صالمية �أكرث تعقيد�ً وتركيباً مما ياأمل 

�لذين يحبّون روؤية هذه �حلركات وقد  �الإ�صالمي  �لتيار  �أن�صار  �لكثريون، وخ�صو�صاً 

خ�صومها،  وخ�صو�صاً  �لعديدون،  يظن  مّما  �أعقد  �أي�صاً  وهي  و�حدة.  حركة  �أ�صبحت 

�إىل و�صع �حلركات �الإ�صالمية يف �صلّة و�حدة، و�حلكم عليها بحكم  �لذين ييلون غالباً 

و�حد، ملجرد �عتمادها ملرجعية فكرية و�حدة، وب�صبب ت�صابه �أطروحاتها �الأيديولوجية، 

 .
6
وبالتايل ي�صارع هوؤالء �إىل رف�صها جميعها

فاحلركات �الإ�صالمية تختلف يف �لطرح �ل�صيا�صي �ختالفاً عميقاً وو��صعاً، وال يكن 

�ختز�ل هذ� �الختالف �أو �إهماله؛ كونه يعك�ص ن�صوء وتطور حركات �جتماعية - �صيا�صية 

خمتلفة، و�إن كانت ت�صتند للفكر و�ملوروث �لثقايف �الإ�صالمي، يف ظّل مناخات وخلفيات 

ت�صتند  �جتماعية  ونخب  قوى  قيادة  وحتت  ومتباينة،  متعددة  ودولية  و�إقليمية  حملية 

خللفيات فكرية و�قت�صادية، وجذور و�نتماء�ت �جتماعية متنوعة ومتناف�صة. 

وال يكن للمرجعية �لفكرية �لو�حدة �أن تلغي هذه �لتباينات، فاختالف وتباين هذه 

�حلركات �أمر طبيعي وين�صجم مع حقائق �الجتماع �لب�رشي. 

يكن لنا �أن نقوم بتحليل ودر��صة مو�قف حما�ص من �حلركات �الإ�صالمية �لفل�صطينية، 

على وجه �لعموم، بناء على فهم �ملنظومة �لفكرية جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، �لتي �صكلت 

وبالق�صية  �الإ�صالمي  بالعمل  �ملتعلق  �جلزء  ذلك  وخ�صو�صاً  حما�ص،  حركة  و�أ�ص�صت 

�لفل�صطينية، و�أي�صاً بناء على تطور حركة حما�ص ذ�تها. 

حتديد  يف  �الأهم  �لدور  لهما  �الإخو�ن،  جلماعة  �لفكرية  �ملنظومة  يف  عن�رش�ن  وهناك 

من  �الإخو�ن  مبوقف  يتعلق  �الأول  �لعن�رش  �الآخرين:  �الإ�صالميني  من  حما�ص  مو�قف 

�لتعددية �ل�صيا�صية يف �ملجتمع عموماً، وبني �مل�صلمني وحركاتهم على وجه �خل�صو�ص، 

�ل�صاحة  على  ولدورها  لنف�صها  �الإخو�ن  جماعة  بنظرة  ويتقيد  �لعن�رش  هذ�  ويرتبط 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  من  �جلماعة  مبوقف  �لثاين  �لعن�رش  يتعلق  بينما  �الإ�صالمية، 

و�عتقادها �أنها �الأقدر على حترير فل�صطني. 

�مل�رشوع هو  و�أن هذ�  �لتحرير،  �لفكرية مل�رشوع  �ملرجعية  �الإ�صالم هو  �أن  �الإ�صالميني على  �تفاُق   مثال ذلك: 
6

م�رشوع �الأمة �الإ�صالمية ولي�ص �لفل�صطينيني وح�صب، و�أنه ال يجوز �لتنازل لليهود �ل�صهاينة عن �أّي م�صاحة 

من �الأر�ص �لفل�صطينية. 
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�لّد�ر�صني،  من  عدد  ي�صري  وكما  �لنظرية،  �لناحية  فمن  �الأول،  �لعن�رش  بخ�صو�ص 

ومنهم �الإخو�ين �مل�رشي توفيق �لو�عي، فاإن حركة �الإخو�ن جتيز �لتعددية �حلزبية يف 

“مبعنى تعدد �الأفكار و�ملنهاج و�ل�صيا�صات �لتي يطرحها كّل فريق،  �لدولة �الإ�صالمية، 

موؤيدة باحلجج و�الأ�صانيد، فينا�رشها من يوؤمن بها، وال يرى �الإ�صالح �إالّ من خاللها، 

 .
وتعدد �الأحز�ب يف جمال �ل�صيا�صة �أ�صبه �صيء بتعدد �ملذ�هب يف جمال �لفقه”7

�أ�صل  �إىل  �لتعددية  مل�صاألة  فهمها  يف  ترجع  حما�ص  فاإن  �حلروب،  خالد  وبح�صب 

و�أقر  �ل�صعوب،  و�ختالف  �لتعددية  �لكرمي  �لقر�آن  �أقّر  حيث  �إ�صالمي،  و�رشعي  عقدي 

�أ�صا�ص  على  �ملدينة  د�خل  �ليهود  مع  �لعالقة  ونّظم  �الأخرى،  �الأديان   [ �لر�صول 

.
8

و�جبات �ملو�طنة وحقوقها

يف �ملقابل، ومن �لناحية �لو�قعية، فاإن جماعة �الإخو�ن تف�صل وحدة �لعمل �الإ�صالمي 

قيادة وجمهور�ً، وال ترحب بظهور حركات �أخرى؛ العتقادها باأن هذ� ي�صعف �ل�صف 

�الإ�صالمي، ويرجع هذ� �الأمر العتقاد جماعة �الإخو�ن، �عتقاد�ً قوياً وو��صحاً ور��صخاً، 

باأّنها �حلركة �الإ�صالمية �الأم، و�أنها ر�ئدة �حلركة �الإ�صالمية �ملعا�رشة، وهي �الأهّم من بني 

�صائر �لتوجهات �الإ�صالمية و�الأكرث وعياً و�لتز�ماً بتعاليم �الإ�صالم، وبالتايل فاإّن حركة 

�الإخو�ن، كاأّي تيار �أو حزب، ت�صعى الأن تكون �الأكرث �صعبية و�الأكرث ح�صور�ً، باعتبار 

ما ترى من �صحة منهجها. على �أّن �حلركة، مع هذه �العتقاد�ت، ال تتبنى �صيا�صة منع 

�ملخالفني من �لتعبري عن �أنف�صهم، �أو تنظيم �صفوفهم يف حركات م�صتقلة عنها، باعتبار 

�أّن �لقاعدة �لتي تبنّاها �ل�صيخ ح�صن �لبنا و�لتزمت بها �حلركة هي: “نتعاون فيما �تفقنا 

مناف�صات  من  كان  ما  ينع  مل  هذ�  لكن  فيه”.  �ختلفنا  فيما  بع�صاً  بع�صنا  ويعذر  عليه، 

وخالفات بني �صباب �الإخو�ن وخمالفيهم، وما كان �أي�صاً من ممار�صات ميد�نية خاطئة 

من �لطرفني، كما حدث يف قطاع غزة خالل �لثمانينيات بني �صباب �الإخو�ن و�صباب حركة 

�جلهاد �الإ�صالمي. 

 ر�جع: توفيق �لو�عي، الفكر ال�شيا�شي املعا�رش عند االإخوان امل�شلمني )�لكويت: مكتبة �ملنار �الإ�صالمية، د.ت(، 
7

�ص 106. 

)حمرر�ن(،  �لبغوثي  و�إياد  �حلمد  جو�د  يف  و�ل�صيا�صية،”  �لدينية  و�لتعددية  حما�ص  “حركة  �حلروب،  خالد   
8

درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س: 1987-1996 )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق 

�الأو�صط، 1997(، �ص 183-173. 
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جماعة  لدى  قوي  فاالعتقاد  �الأهمية،  يف  يلي  و�لذي  �لثاين،  للعن�رش  بالن�صبة  �أما 

�أ�صا�صي يف حترير فل�صطني، و�أنهم �الأقدر على ذلك من  �الإخو�ن باأنه �صيكون لهم دور 

غريهم من �حلركات. وقد ��صتند هذ� �العتقاد على �إيان �الإخو�ن باأّن �الإ�صالم هو �لعقيدة 

�صحيحاً  تبنياً  �الإ�صالم  تتبنى  حركتهم  و�أّن  فل�صطني،  حترير  ت�صتطيع  �لتي  �لوحيدة 

�مل�صلمني، وفكرهم هو  بني  �الأكرث ح�صور�ً وقبوالً  �صامالً ومعتدالً، و�أن جماعتهم هي 

�الأكرث �نت�صار�ً وفاعلية وقوة، لذ� فمن �لطبيعي �أن يكونو� يف مقدمة �الأمة �الإ�صالمية يف 

. وح�صب �أدبيات �جلماعة، فاإّن �الإخو�ن هم “�جلهة �لوحيدة �لقادرة 
9
م�رشوع �لتحرير

على �نتز�ع �لق�صية من �أيدي �ملتهاونني و�ملتخاذلني، وعلى �ل�صمود و�جلهاد و�ل�صدق 

. وال ت�صتند هذه �ملقوالت �إىل “ثقة ز�ئدة” 
يف �لبذل و�ل�صب على �لعمل �لد�ئب �لب�صري”10

بالنف�ص، �أو جمرد دعايات �إعالمية، ولكنها بالن�صبة لالإخو�ن تعبري عن �صعورهم بثقل 

�مل�صوؤولية جتاه فل�صطني، و�رشورة �أن يتقدمو� �ل�صفوف الأد�ء و�جباتهم. �أما �عتز�زهم 

مبنهجهم يف �لتحرير، فهو لي�ص تع�صباً بر�أيهم، و�إمنا ح�صبما عب عدد من قيادييهم، فلو 

عرفو� منهجاً �أف�صل )ي�صتند �إىل �ملرجعية �الإ�صالمية نف�صها( ل�صلكوه.

�أما بالن�صبة لعامل �لتطور �لفكري و�ل�صيا�صي و�لع�صكري حلركة حما�ص فاإّن �ملالحظ 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  مقارعة  على  وقدرتها  �لع�صكرية  حما�ص  قوة  �صعود  �أن 

�ل�صارع  يف  �ل�صيا�صي  نفوذها  و�زدياد  �الإ�رش�ئيلي،  للمجتمع  �ملوؤملة  �ل�رشبات  وتوجيه 

يف  وتو�صعها  ون�صاطاتها  حتالفاتها  و�متد�د  و�الإ�صالمي،  �لعربي  و�ل�صارع  �لفل�صطيني 

�لبالد �لعربية و�الإ�صالمية، ز�دها ثقة بالنف�ص وقّوى �صعورها بنجاح خطها ومنهجها، 

غري �أنه يف �لوقت نف�صه دفعها لالنفتاح على �لقوى �الأخرى، و�ل�صعي لت�صكيل حتالفات 

�إ�صالمية ووطنية و��صعة.

�الإخو�ن  نظر  كيف  مذكر�ته  يف  عزة  �أبو  �هلل  عبد  �لفل�صطينيني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  يف  �ل�صابق  �لقيادي  ي�رشح   
9

للق�صية �لفل�صطينية يف فرتة �خلم�صينيات، وينقل طرح �الإخو�ن �لبديل الأطروحات �حلركات �لوطنية و�لقومية 

و�لي�صارية �لفاعلة �آنذ�ك، وهو م�صاعفة �جلهد يف ن�رشة دعوتهم ورفع �صاأن حركتهم الأن حركة �الإخو�ن حني 

�لفل�صطينيون وحدهم  �أهبتهم للتحرير فلن يكون  �لتي �صتحرر فل�صطني، وعندما ياأخذ �الإخو�ن  تنت�رش هي 

�مل�صطلعني باملهمة بل �صت�صاركهم �الأمة �الإ�صالمية يف كّل �أقطارها، وهذه �مل�صاركة لن تكون على �صبيل �ملعاونة 

�لقبلتني، وتطهري  �أوىل  �إنقاذ  كّل فرد م�صلم يف  �ملقد�ص على  �لو�جب  تاأدية  �صبيل  �صتكون على  بل  و�مل�صاعدة، 

�أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج من دن�ص �ل�صهيونية �الآثمة. ر�جع عبد �هلل �أبو عزة، مرجع �شابق، �ص 86. 

احلركة االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة: االإخوان امل�شلمون اجلهاد االإ�شالمي  �أبو عمرو،   زياد 
10

)عكا: د�ر �الأ�صو�ر، 1989(، �ص 51. 
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حركة  من  �ملطلوب  �أّن  ترى  حما�ص  د�خل  �أ�صو�ت  ظهور  �إىل  �مل�صاعر  هذه  �أدت  وقد 

�أن مبر�ت  �الندماج يف �صفوفها و�الن�صو�ء حتت ر�يتها، طاملا  �الإ�صالمي، هو  �جلهاد 

تاأ�صي�ص حركة �جلهاد كانت تدور حول �رشورة �لعمل �لع�صكري �صّد “�إ�رش�ئيل”، �الأمر 

�لذي تبنته حما�ص و�صارت فيه �صوطاً طويالً. 

�إالّ �أّن مثل هذ� �لطرح مل ياأخذ �أبعاد�ً جدية، بالرغم من �أن عر�ص م�رشوع �لوحدة ُنقل 

عن �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي رم�صان �صلح �أكرث من مرة كما ذكرت قياد�ت 

من حما�ص. على �أّي حال، فالذي يبدو �الآن بو�صوح �أن �مل�صار �لعام للعالقة بني �لطرفني 

ييل �إىل �لتعاي�ص و�لتعاون و�لتن�صيق، �أكرث منه نحو �الندماج.

فاإّن ما يكن قوله برتكيز �صديد حول مو�قف  �الأمر،  لهذ�  بناء على ذلك، و��صتناد�ً 

تباينت  قد  �ملو�قف  هذه  �أّن  هو  �الأخرى  �لفل�صطينية  �الإ�صالمية  �حلركات  من  حما�ص 

وتنوعت، ويكن �أن نر�ها متوزعة بني �الهتمام �ل�صديد بحركة ما وبني عدم �الكرت�ث 

�حلركات  من  حركة  لكّل  �ل�صيا�صية  و�لروؤية  �لفكرية  للبنية  تبعاً  وذلك  �أخرى؛  بحركة 

وبالتايل  فيه،  ونفوذها  �الإ�صالمي  �ل�صارع  على  تاأثريها  وملدى  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمية 

درجُة قدرتها على مناف�صة حما�ص فكرياً و�صيا�صياً و�حلّد من �نت�صارها وقوتها.

على  و�أ�رّشت  �الندماج  رف�صت  �إن  �حلركات  هذه  من  حما�ص  عند  �ملقبول  و�لطرح 

�لبقاء خارج �إطار �جلماعة �لو�حدة، هو �لتن�صيق و�لتعاون �لكاملني يف �خلطو�ت �لعملية 

حزب  من  حما�ص  مو�قف  باخت�صار  �لتايل  �لعر�ص  يف  و�صنتناول  �ل�صيا�صية.  و�ملو�قف 

�لتحرير، ومن �جلماعات �ل�صوفية، و�جلماعات �ل�صلفية، ومن حركة �جلهاد �الإ�صالمي 

يف فل�صطني. 

ثالثًا: موقف حما�س من حزب التحرير:

�أ�ّص�صه يف �لقد�ص �لقا�صي �ل�رشعي  1953، وقد  يرجع تاأ�صي�ص حزب �لتحرير ل�صنة 

�مل�رشي، ومنري �صقري، وعادل  د�ود حمد�ن، ومنر  باال�صرت�ك مع  �لنبهاين  �لدين  تقي 

�لنابل�صي، وعبد �لقدمي زلوم، وغامن عبده. 

و�أخذ �حلزب ��صمه من �رشورة �إنها�ص �الأمة �الإ�صالمية من �النحد�ر �لذي و�صلت 

�إليه، وحتريرها من �أفكار �لكفر و�أنظمته و�أحكامه، ور�أى �أن هذ� �لتحرير يكون “برفعها 
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�أ�صا�صية  تغيري�ت  �نحطاطها،  �إىل  �أدت  �لتي  و�ملفاهيم  �الأفكار  تغيري  طريق  عن  فكرياً 

�صاملة، و�إيجاد �أفكار �الإ�صالم ومفاهيمه �ل�صحيحة لديها، حتى تكيف �صلوكها يف �حلياة 

 .
وفق �أفكار �الإ�صالم و�أحكامه”11

�إنها�ص  بغية  �رشعي؛  فر�ص  �إ�صالمي  �صيا�صي  حزب  قيام  �أن  �أي�صاً  �حلزب  ور�أى 

دولة  �إعادة  على  �لعمل  وبغية  �إليه،  و�صلت  �لذي  �ل�صديد  �النحد�ر  من  �الإ�صالمية  �الأّمة 

�أ�صا�ص �الإ�صالم  . وهذ� �حلزب هو تكتل �مل�صلمني على 
12

�إىل �لوجود �الإ�صالمية  �خلالفة 

�أو  �صيوعي  �أو  ر�أ�صمايل  �أ�صا�ص  على  يتكتلو�  �أن  عليهم  “ويحرم  وطريقة،  فكرة  وحده 

��صرت�كي، �أو قومي �أو وطني �أو طائفي �أو ما�صوين، لذلك فاإنه يحرم عليهم �إقامة �أحز�ب 

�أو ما�صونية، ويحرم  �أو طائفية  �أو وطنية  �أو قومية  ر�أ�صمالية  �أو  ��صرت�كية  �أو  �صيوعية 

 .
عليهم �النت�صاب �إليها”13

�أو  �لوطنية  تتبنى  حركة  �أّي  عن  قطعي  وب�صكل  متاماً  �حلزب  �ختالف  يعني  وهذ� 

�لقومية، ومنها �ملنظمات �لفل�صطينية �ملختلفة، �لتي جتمعت حتت �إطار منظمة �لتحرير. 

على �أن مفارقة �حلزب مل تكن فقط عن �حلركات �ل�صيا�صية �لوطنية و�لقومية �الأخرى، 

�الإ�صالمية  �حلركات  و�صائر  وعّدها  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  جماعة  عن  �أي�صاً  �فرتق  بل 

�الإ�صالحية عامة على غري �لطريق �ل�صليم للنه�صة بامل�صلمني، وبح�صب �حلزب فاإن هذه 

�حلركات تعاين من: 

عدم و�صوح طريقة �الإ�صالم لديهم يف تنفيذ فكرة �الإ�صالم و�أحكامه و�صوحاً 

�لغمو�ص  يكتنفه  وب�صكل  مرجتلة،  بو�صائل  �الإ�صالمية  �لفكرة  فحملو�  تاماً، 

�أو  �ملوؤلفات،  و�إ�صد�ر  �مل�صاجد  ببناء  تكون  �الإ�صالم  عودة  �أن  يرون  و�صارو� 

�الأفر�د،  و�إ�صالح  �خللقية  بالرتبية  �أو  و�لتعاونية،  �خلريية  �جلمعيات  باإقامة 

عليه،  و�أنظمته  و�أحكامه  �لكفر  �أفكار  و�صيطرة  �ملجتمع،  ف�صاد  عن  غافلني 

و�أنظمته،  وم�صاعره  �أفكاره  باإ�صالح  يكون  �إمنا  �ملجتمع  �إ�صالح  �أن  ظاّنني 

.
14

و�إ�صالحها �صيوؤدي �إىل �إ�صالح �أفر�ده

11 كما جاء يف كتاب ن�رشه �حلزب: حزب التحرير )د.م: د.ن، د.ت(، �ص 12. 

12 املرجع نف�شه، �ص 6. 

13 املرجع نف�شه، �ص 11. 

14 املرجع نف�شه، �ص 16-15. 
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لذ� يكن �لقول، �إّن حزب �لتحرير قد طرح نف�صه حني تاأ�ص�ص �صنة 1953، بديالً عن 

�الإ�صالمية  �لبالد  وحترير  �الإ�صالمية،  �خلالفة  �إعادة  �أجل  من  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة 

�ل�صنني خالف نظري  �لهيمنة �ال�صتعمارية �لغربية، ونتيجة لذلك فقد تبلور خالل  من 

و�صيا�صي وعملي بني �حلزب وبني جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، وُطبع تاريخ �حلزب منذ 

مع  �لفكري  و�ل�رش�ع  �الأردين  �حلكم  مع  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع  بطابع  والحقاً،  تاأ�صي�صه 

.
15

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، و�لتي �حتفظت بعالقات ح�صنة عموماً مع �لنظام

يف  �لتحرير  حزب  دفعت  قد  و�ل�صيا�صي،  �لفكري  �الختالف  من  �خللفية  هذه  �إّن 

فل�صطني نحو �البتعاد عن حركة حما�ص و�أن�صطتها، وعدم �لثقة ب�صيا�صاتها ومو�قفها، 

حما�ص  تقودها  �لتي  باحلكومة  �حلزب  يعرتف  ومل  لها،  �مل�صتمرة  �النتقاد�ت  وتوجيه 

، وكرر يف بياناته وخطابه �ل�صيا�صي مطالبته �حلركة بااللتز�م بالنهج �لذي يعتقد 
16

بغزة

هو �أنه �لطريق �لوحيد �ل�صحيح لتحرير فل�صطني، وهو طلب �لن�رشة من جيو�ص �الأمة 

�الإ�صالمية، و�إقامة �خلالفة، ومن ثّم حترير فل�صطني. 

�لتحرير  �أن�صار حزب  �ل�صد�م بني  �إىل حدوث بع�ص حو�دث  �ملو�قف  �أدت هذه  وقد 

مهرجانات  �إقامة  �الأن�صار  هوؤالء  �أر�د  حني  غزة  يف  حما�ص  تقودها  �لتي  �حلكومة  وبني 

عامة، ومل ت�صمح لهم �حلكومة. 

ترتكز �نتقاد�ت حزب �لتحرير حلما�ص حول مو�قفها �ل�صيا�صية وت�رشيحات قادتها، 

موقف  فاإن  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  من  �صارماً  موقفاً  يقف  �لتحرير  حزب  �إن  وحيث 

حما�ص �ل�صيا�صي بعد دخولها يف حلبة �لتناف�ص على زعامة �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 

موقعها  مقت�صيات  ح�صب  �ل�صيا�صية،  ولهجتها  خطابها  يف  تغري  وحدوث   ،2006 �صنة 

�جلديد، قد ّجر �النتقاد �لعلني و�ل�رشيح لها من �حلزب. 

�إ�صهامات �أع�صائه، على  �أفكار �حلزب من خالل  وقد علقت جملة �لوعي، �لتي متثل 

م�صاألة �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” يف عددها �ل�صادر يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006 بالقول: 

االأحزاب  �أمنون كوهني،   لتفا�صيل و��صعة حول �رش�ع �حلزب مع �حلكم �لها�صمي يف �الأردن، ر�جع كتاب: 
15

مطبعة  )�لقد�ص:  ح�صن  خالد  تعريب   ،1967-1949 االأردين  النظام  ظّل  يف  الغربية  ال�شفة  يف  ال�شيا�شية 

�لقاد�صية، 1988(.

خالل  �جلعبي  ماهر  فل�صطني  يف  �ال�صالمي  �لتحرير  حلزب  �الإعالمي  �ملكتب  ع�صو  �رشح   ،2012/6/26 يف   
16

�لبنامج �لتلفزيوين “�أكرث من �صوؤ�ل” �لذي يبث عب قناة “ميك�ص معاً”، �أن حزبه ال يعرتف ب�رشعية �ل�صلطة 

�لفل�صطينية حتت �الحتالل، �صو�ء يف �ل�صفة �لغربية �أم قطاع غزة. موقع لبالب، �نظر: 

http://www.loblab.com/item.aspx?itemid=26162
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“نعم” و�إمنا  “ال” وال بقول  “نعم” لالعرت�ف، وهنية ال يفكر بقول  “عبا�ص يقول فيها 
�مللك  رعاية  حتت  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  مكة  التفاق  بالن�صبة  �أما   .

“لعم””17 بقول 

�ل�صعودي عبد �هلل بن عبد �لعزيز، فاإن �حلزب مل يكن متحم�صاً لهذ� �التفاق ومل يَر فيه 

خري�ً للم�صلمني وال لق�صية فل�صطني. 

على  معلقة   2007 مار�ص  �آذ�ر/  لعدد  �الفتتاحية  كلمتها  يف  �لوعي  جملة  كتبت  وقد 

�لقر�ر�ت  هذه  كّل  �أن  عينني  لذي  جلي  و��صح  الأمر  “�إنه  قائلة:  مكة  و�تفاقات  قر�ر�ت 

و�التفاقات تقر وتعرتف بدولة يهود، وهي مقدمة الإز�لة بقايا ورقة �لتوت —�إن ظلت 

لها بقايا— �لتي كانت تغطي �ملناور�ت �للفظية ليحل حملها �العرت�ف �ملبا�رش دون �أية 

، وت�صتطرد �الفتتاحية باعتبار �لتوقيع على �تفاق مكة “كارثة”، 
ق�صا�صة من ورق!”18

وترى �أن ما ز�د يف فظاعة هذه �لكارثة وجر�أتها على دين �هلل �أنها: 

ُوقِّعت يف �ل�صهر �حلر�م ويف �لبلد �حلر�م، و�جلرية فيه �أ�صد من غريه.  .1
�أن موقعيها قد �صنعو� لها عملية �إخر�ج من خالل ت�صعيد �قتتال �أهل �ل�صلطة )فتح(   .2
و�أهل �حلكومة )حما�ص( “و�صفك �لدماء �لبيئة الإدخال �لرعب يف قلوب �أهل فل�صطني 

ليقبلو� باالتفاق �لكارثة حقناً للدماء”.

�أن �الإقر�ر و�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” قد جاء يف وقت يت�صاعد فيه �إجر�مها يف حفريات   .3
.
19

�مل�صجد �الأق�صى

تلخي�ص  بالطبع  هنا  ن�صتطيع  ولن  حما�ص،  حلركة  �لتحرير  حزب  نقد  يتوقف  مل 

حركة  �لتحرير  حزب  دعا   2012/12/21 ففي  لبع�صها،  ن�صري  ولكننا  �النتقاد�ت،  كافة 

فل�صطني  يف  للحزب  �الإعالمي  �ملكتب  موقع  ون�رشه  �أ�صدره  �صحفي،  تعليق  يف  حما�ص 

حتت عنو�ن “�أيها �الأخوة يف حما�ص: ما لكم تخطئون وجهة �ال�صتن�صار عند كّل جرية 

يهودية؟”، للتوقف عن منا�صدة �ملجتمع �لدويل، وعّد �أن “�ملعركة مع �الحتالل �ليهودي 

�ملجرم لي�صت قانونية”، ووجه ما �أ�صماه “ر�صالة ن�صح الأخوتنا يف حركة حما�ص” قائالً: 

و�أن تدعوها  �الأمة،  �ل�صحيحة، وهي جيو�ص  �ال�صتن�صار  �أن ت�صدعو� بوجهة  لكم  “�آن 

 جملة الوعي، �لعدد 237، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006، �صو�ل 1427 هـ، �ص 4، ت�صدر �ملجلة يف بريوت بلبنان 
17

عن ثلة من �ل�صباب �مل�صلم �جلامعي يف لبنان ممن يحملون فكر �حلزب، �نظر:

http://www.al-waie.org/issues/237/article.php?id=422_0_33_0_C 

18 الوعي، �لعدد 241، �آذ�ر/ مار�ص 2007، �صفر 1428 هـ، كلمة �لوعي، �ص 3. 

19 املرجع نف�شه. 
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للتحرك للقيام بو�جبها �جلهادي خللع هذ� �الحتالل، وخ�صو�صاً يف �أجو�ء �لثور�ت �لتي 

تزلزل �أركان �الأنظمة �لعربية... فان�رشو� �هلل ين�رشكم”. 

يتوقع  فهل  م�صلم،  بكل  �لظن  �إح�صان  �صياق  يف  �إنه  بالقول  تعليقه  �حلزب  وختم 

�إنها  حما�ص  قيادة  فيها  تقول  جديدة  ت�رشيحات  عن  �صيك�صف  �مل�صتقبل  �أن  �مل�صلمون 

“تدعو جي�ص م�رش وجيو�ص دول �لطوق للتحرك �لعاجل الإنقاذ �الأر�ص �لفل�صطينية من 

 .
�الحتالل �ليهودي وجر�ئمه؟”20

�لنائب  بحر،  الأحمد  �أقو�ل  من  ُنقل  ما  �أعقاب  يف  هذ�  �لتحرير  حزب  ت�رشيح  جاء 

�الأر�ص  باإنقاذ  �لدويل  “�ملجتمع  فيها  طالب  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول 

 
21

�الإ�صالمي �ملوؤمتر  ومنظمة  �لعربية،  �جلامعة  فيها  ودعا  �ل�رشقة”،  من  �لفل�صطينية 

Organization of Islamic Conference (OIC)، ومنظمة �الأمم �ملتحدة، و�لبملانات 

�ل�صوت  و�إعالء  وحقيقي  جاٍد  مبوقف  �ل�صدع  �إىل  و�لدولية،  و�الإ�صالمية  �لعربية 

، وقد عّد حزب �لتحرير: 
و�ملوقف يف مو�جهة “�لقو�نني �لعن�رشية �الإ�رش�ئيلية”22

�لقانونية، وخ�صو�صاً وهي  بالتهديد�ت  �ليهودي ال تكرتث  �أن دولة �الحتالل 

�لقانونية  عورتها  ل�صرت  جاهزة  عري�صة  �أمريكية  عباءة  هنالك  �أن  متاماً  تدرك 

كلما �نك�صفت يف �ملحافل �لدولية... و�أن �ملوؤ�ص�صات �لتي ت�صم �الأنظمة �لعربية 

�ملتخاذلة عن ن�رشة فل�صطني من مثل �جلامعة �لعربية ومنظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي 

عن  �ملتخاذلة  �الأنظمة  عور�ت  �صرت  خالل  من  �الحتالل،  جر�ئم  يف  �رشيكة  هي 

فعلت  كما  �الحتالل  مع  �لتطبيع  مبادر�ت  ترويج  خالل  ومن  فل�صطني،  ن�رشة 

�أر�ص  على  �الحتالل  �رّشعت  �لتي  هي  �ملتحدة  �الأمم  و�أّن  �لعربية...  �جلامعة 

فل�صطني، وهي �أد�ة يف يد �أمريكا و�لقوى �لدولية �لتي تعتب �أمن دولة يهود فوق 

 .[Barack Obama] كّل �عتبار كما �رشح [بار�ك] �أوباما

ومن ثم يت�صاءل حزب �لتحرير: “فاأي جدوى من هذ� �ال�صتن�صار لكل تلك �جلهات 

جر�ئم  �أمام  �لو�همة  �لقانونية”  “�ملعارك  تلك  عن  يتمخ�ص  �أن  يكن  وماذ�  �ملتاآمرة! 

�الحتالل؟”، وعّد “�أن �إيقاف م�صل�صل �جلر�ئم �ليهودية ال يتم �إال عندما تتحرك جيو�ص 

�مل�صلمني يف معركة فا�صلة تخلع هذ� �الحتالل من جذوره”. 

http://www.pal-tahrir.info  :نظر: موقع �ملكتب �الإعالمي حلزب �لتحرير يف فل�صطني، 2011/12/17، يف� 
20

 �أ�صبح ��صم �ملنظمة �لر�صمي “منظمة �لتعاون �الإ�صالمي” بدء�ً من 2011/6/28.
21

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=446756 :وكالة معاً �الإخبارية، 2011/12/21، �نظر 
22
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وحلركة  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لتحرير  حزب  يوجهه  �لذي  �ل�صديد  �لنقد  من  بالرغم 

�ملحدودين،  وتاأثريه  نفوذه  ب�صبب  للحزب  كبري�ً  �هتماماً  تويل  ال  �الأخرية  فاإّن  حما�ص، 

ولكون ن�صاطاته تنح�رش يف �ملجال �لفكري و�لدعائي، وال ت�صمل �أّي حترك عملي، مما 

على  �لقدرة  و�صعيف  �ل�صيا�صي،  �لو�قع  على  �لتاأثري  قليل  �لفعلية  �لناحية  من  يجعله 

��صتقطاب �لتاأييد �جلماهريي.

�أن  �الإخو�ن  جماعة  �عتقاد  �إىل  فقط  لي�ص  �لتحرير  حزب  من  حما�ص  موقف  ويعود 

توحيد �ل�صف �الإ�صالمي �أوىل من بعرثته وجتزئته، ولكن الأنها ترى �أن �لطرق و�لو�صائل 

�الإخو�ن  �أّن  كما  �ملرجوة.  �لثمار  لتحقيق  توؤدي  ال  �أهد�فه  لتحقيق  �حلزب  �ختطها  �لتي 

�إظهار  حماولني  �لفكرية،  �لتحرير  حزب  �أطروحات  على  باأدبياتهم  رّدو�  �مل�صلمني 

.
23

تناق�صاتها، وعدم و�قعيته، وخمالفة ق�صم منها لالأحكام �ل�رشعية �ملعروفة

رابعًا: موقف حما�س من اجلماعات ال�سوفية:

هذه  لكون  �ل�صوفية،  باجلماعات  حما�ص  قبل  من  كبري  �هتمام  يوجد  ال  �ملقابل،  يف 

�صيا�صياً  وال  فكرياً  حتدياً  ي�صكلون  ال  �ل�صوفية  م�صايخ  والأن  ُم�صيَّ�صة،  غري  �حلركات 

�ن�صم  وقد  معها،  و�لعمل  ر�يتها  حتت  �الن�صو�ء  من  �أتباعهم  ينعون  وال  حلما�ص، 

�لكثريون من �أبناء �لطرق �ل�صوفية حلركة حما�ص، ومنهم رئي�ص وزر�ء حكومة حما�ص 

�صيخ  �أتباع  من  عمره  من  مبكرة  مرحلة  يف  كان  و�لذي  هنية،  �إ�صماعيل  غزة  يف  �حلالية 

 .
24

�ل�صاطئ خميم  يف  ز�ويته  على  ويرتدد  �خلالدي،  �إبر�هيم  �ل�صيخ  �ل�صاذلية  �لطريقة 

 من �أ�صهر كتب �الإخو�ن يف �لرد على حزب �لتحرير كتاب �صادق �أمني )وهو ��صم م�صتعار لعبد �هلل عز�ّم، حني 
23

و�رشورة  �رشعية  فري�شة  االإ�شالمية  الدعوة  �أمني،  �صادق  �الأردن(،  يف  لالإخو�ن  �لبارزين  �لقادة  من  كان 

فل�شطني،  يف  االإ�شالمية  احلركة  كتاب  ويلّخ�ص  1978(؛  �لتعاونية،  �ملطابع  عمال  جمعية  )عّمان:  ب�رشية 

و�لذي ن�رشه �أحد �أن�صار حما�ص يف فل�صطني، �أبو �خلو�لد �حل�صن، بع�ص �الأفكار �الأ�صا�صية حلزب �لتحرير، 

وي�صتعر�ص موقف �الإخو�ن منه، وتقويهم له وردودهم على جملة من �آر�ء �حلزب �لفقهية و�لفكرية. ويروي 

“ذّكره مبغبة عمله ومبوقفه  مناق�صة �صيد قطب للنبهاين خالل �جتماعه به بالقد�ص بعد �إعالن �حلزب، وقد 

�أمام �هلل تعاىل وبحالة �مل�صلمني �لبئي�صة �لتي حتتاج �إىل جتميع �جلهود، وعر�ص عليه �إن �أر�د �الإ�صالح �أن يعمل 

من خالل دعوة �الإخو�ن باالأردن....”، ولكن �لنبهاين ��صرتط، ح�صب �لرو�ية، ف�صل جماعة �الإخو�ن باالأردن 

عنهم يف م�رش. ر�جع: �أبو �خلو�لد �حل�صن، احلركة االإ�شالمية يف فل�شطني )د.م: دن، د.ت(، �ص 165-144. 

يف  معه  �لباحث  �أجر�ها  مقابلة  خالل  فل�صطني  يف  �ل�صاذلية  �صيوخ  �أبرز  قّر�ص،  يعقوب  �ل�صيخ  من  معلومة   
24

 .2011/11/11
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مع هذ�، فاإّن �قت�صار �ملت�صوفة على �لرتكيز على �جلانب �لروحي، و�ملبالغة به مع عدم 

.
25

�الهتمام بالق�صايا �الإ�صالمية وبالدعوة كان مو�صع �نتقاد من قبل جماعة �الإخو�ن

خام�سًا: موقف حما�س من اجلماعات ال�سلفية:

وذلك  �ل�صوفية،  �جلماعات  من  عنه  �ل�صلفية  �جلماعات  من  حما�ص  موقف  يختلف 

�أفكارها  وتعار�ص  و�لع�صكري،  �ل�صيا�صي  بالعمل  �جلماعات  هذه  من  �لعديد  النخر�ط 

�حلركات  تعّد  ال  حما�ص  فاإن  ذلك  من  �لرغم  على  حما�ص.  وبر�مج  �أفكار  مع  وبر�جمها 

من  بالرغم  �جلماعات،  هذه  كون  �إىل  باالأ�صا�ص  هذ�  ويعود  لها،  حقيقياً  مناف�صاً  �ل�صلفية 

ن�صاطها �ل�صيا�صي، تفتقد �إىل �لبنامج �ل�صيا�صي �لو��صح و�لروؤية �لفكرية �ملالئمة ملعاجلة 

�لو�قع �لفل�صطيني، وال ت�صكل يف �متد�دها �جلماهريي حالة حتدٍّ لنفوذ حما�ص وقوتها. 

�أفكارها  يف  تتباين  متعددة،  جمموعات  من  تتكون  �ل�صلفية  �جلماعات  �أّن  كما 

و�أطروحاتها عن جماعة �الإخو�ن، وتختلف بالتايل يف قربها �أو بعدها عنها. ومن ناحية 

�أخرى فاإّن م�صطلح �ل�صلفية ال يفهم �أو يعّرف عند �حلركات �الإ�صالمية بالطريقة نف�صها، 

فاالإخو�ن �مل�صلمون �أنف�صهم يعّدون دعوتهم “دعوة �صلفية” بح�صب تعريف �لبنا نف�صه، 

�أقرب  �أطروحات  تتبنى  �لتي  �الأخرى،  �ل�صلفية  �حلركات  تفهمه  ما  مثل  يكن  مل  و�لذي 

�لتي  �ل�صوفية  �لرتبية  وترف�ص  “�لوهابية”،  �ل�صعودية  �ل�صلفية  �ملدر�صة  ي�صمى  ما  �إىل 

�مل�صلمني  �الإخو�ن  من  �لكثريين  �أّن  �إىل  هنا  �الإ�صارة  جتدر  هذ�،  ومع  �أي�صاً.  �لبنّا  تبناها 

�لفل�صطينيني لهم ميول �صلفية، وخ�صو�صاً �أولئك �لذين در�صو� يف �جلامعات �ل�صعودية، 

�أو �ملقيمني يف دول �خلليج.

�أما خالف و�صد�م حما�ص مع بع�ص �جلماعات �ل�صلفية فقد جنم عن عالقة �الأخرية 

بتنظيم �لقاعدة، وعن حماوالت �أفر�د وجيوب من هذه �جلماعات تطبيق �الأحكام �ل�رشعية 

�إر�دتهم على �ملجتمع، ومل يكن ناجماً عن كون هذه �جلماعات  بالقوة يف غزة، وفر�ص 

ت�صكل حتدياً لقوة حما�ص وقدرتها على قيادة �لعمل �الإ�صالمي. 

�الجتاهات  وبع�ص  حما�ص  بني  �ختالفات  و�لعقائدية  �لفكرية  �لناحية  من  يوجد 

�ل�صلفية، خ�صو�صاً �ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة، وحتديد�ً يف �مل�صائل �ملتعلقة بالتكفري و�إر�قة 

 �أبو �خلو�لد �حل�صن، مرجع �شابق، �ص 143. 
25
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ترف�ص  حيث  ع�رشية،  �الثني  �الإمامية  �ل�صيعة  من  �ملوقف  مثالً  كذلك  ومنها  �لدماء، 

وتعّد  منهم،  �لتكفريي  �لوهابي   - �ل�صلفي  �ملوقف  عموماً،  �الإخو�ن  وحركة  حما�ص، 

�خلالفات معهم حم�صورة يف ق�صايا عقائدية وفقهية وتاريخية ال ت�صل �إىل حّد �إخر�جهم 

من �مللّة، وت�صتند حما�ص يف ذلك �إىل موقف �الإمام �بن تيمية نف�صه يف عدم تكفري �ل�صيعة 

�الثني ع�رشية. 

�لفكري  �جلانب  على  �ل�صلفية  �الجتاهات  وهذه  حما�ص  بني  �خلالف  يقت�رش  مل 

يف  �الأمنية  �الأجهزة  بني  رفح  �أحد�ث  �أثارت  فقد  �مل�صلّح،  لل�صد�م  تعد�ه  بل  و�لعقائدي، 

غزة وبني تنظيم �أن�صار جند �هلل نقا�صاً كبري�ً، �إذ �أعلن �الأب �لروحي للتنظيم عبد �للطيف 

مو�صى عن قيام �إمارة �إ�صالمية، يف م�صجد �بن تيمية مبدينة رفح يف 2009/8/14. ووقعت 

�آخرين.   150 نحو  و�إ�صابة   28 مقتل  �إىل  �أدت  و�لتنظيم  �الأمنية  �الأجهزة  بني  ��صتباكات 

وكان بني �لقتلى عبد �للطيف مو�صى نف�صه وخالد بنات �ملعروف باأبي عبد �هلل �ل�صوري 

�أو �ملهاجر، موؤ�ص�ص �لتنظيم وقائده �لع�صكري. ومن بني �لقتلى �صتة من �الأجهزة �الأمنية 

وحما�ص، من بينهم حممد �ل�صمايل قائد �لكتيبة �ل�رشقية يف كتائب �لق�صام يف رفح؛ كما قتل 

.
26

�صتة مو�طنني، و�عتقلت �ل�صلطة نحو مئة من �أع�صاء جماعة �أن�صار جند �هلل وموؤيديها

وقد �متد �ال�صتباك ملنزل �ل�صيخ �أبو مو�صى، وقامت حما�ص بتفجري �ملنزل على من 

فيه. �أما �ل�صد�م �لثاين فوقع يف ني�صان/ �أبريل 2011، بعد �أن قامت جمموعة �صلفية تطلق 

�أريغوين  فيتوريو  �الإيطايل  �ملت�صامن  باختطاف  و�جلهاد  �لتوحيد  جماعة  نف�صها  على 

حما�ص  حكومة  على  �ل�صغط  �أجل  من  �أبريل؛  ني�صان/   15 يف   Vittorio Arrigoni
، وعرث يف �ليوم �لتايل 

27
الإطالق �رش�ح معتقليها وعلى ر�أ�صهم زعيمها ه�صام �ل�صعيدين

على جثة �أريغوين مقتوالً يف �أحد �ل�صقق �ملهجورة �صمال �لقطاع. وقد و�صفت حما�ص 

وجنحت  �لقانون،  عن  و�خلارجة  فكرياً  باملنحرفة  للقتل  و�ملنفِّذة  �ملخططة  �جلماعة 

منزل  يف  وح�رشهم  �لقاتلني  بتتبع  �أبريل  ني�صان/   19 يف  �الأمنية  حما�ص  حكومة  قوى 

و�ألقي  م�صلح،  ��صتباك  خالل  منهم  �ثنان  قتل  وقد  �لقطاع،  و�صط  �لن�صري�ت  مبخيم 

�لقب�ص على متورط ثالث.

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2009 ل�شنة  الفل�شطيني  اال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
26

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 56-55.

 �جلزيرة.نت، 2011/4/15، �نظر:
27

http://www.aljazeera.net/news/pages/11006454-deff-47f2-b053-a81f8abc508b



حمـــــا�س

196

�ساد�سًا: موقف حما�س من حركة اجلهاد الإ�سالمي:

�إّن �الأمر بالن�صبة ملوقف حما�ص من حركة �جلهاد �الإ�صالمي وعالقتها بها �أكرث تعقيد�ً 

من �ملوقف من �لعالقة مع �حلركات �الأخرى، فالعالقة بني �حلركتني مرت مبر�حل ثالث، 

وتغريت وتطورت عب عقود عمرهما �لثالثة �الأخرية. 

�الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  بني  حاّدين  وتناف�ص  �رش�ع  حالة  �الأوىل  �ملرحلة  مثلت 

وجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، ومن ثم حركة حما�ص، جنمت عن �الختالف يف �لفكر و�لطرح 

�لفل�صطينية، و�الختالف يف م�صائل ذ�ت عالقة بجماعة �الإخو�ن  �لعام �ملتعلق بالق�صية 

�مل�صلمني ودورها �ل�صيا�صي على �ل�صاحة �الإ�صالمية عموماً، و�لفل�صطينية خ�صو�صاً. 

�أما �ملرحلة �لثانية فقد جت�ّصد فيها نوع من �لتقارب و�لتفاهم و�لتعاون بني �حلركتني، 

قادتهما  �صّد  �لدموية  وحربها  لهما،  �ل�رش�ص  “�إ�رش�ئيل”  ��صتهد�ف  مع  خ�صو�صاً 

وعنا�رشهما، مّما دفعهما للوقوف يف �صفٍّ و�حد ملو�جهة حرب “�إ�رش�ئيل”. 

�لتي تلت فوز حما�ص يف  �الأحد�ث  �لثالثة فقد جاءت بعد �صل�صلة  وبالن�صبة للمرحلة 

�لوحدة  حكومة  ثّم  �لعا�رشة،  للحكومة  وت�صيكلها   2006 �صنة  �لت�رشيعية  �النتخابات 

وبني  بينها  �لقطيعة  ووقوع  غزة  قطاع  يف  �لع�صكري  للح�صم  ��صطر�رها  ثّم  �لوطنية، 

حركة فتح. 

و�لقبول  باالنتخابات،  �مل�صاركة  م�صاألة  حول  �حلركتني  �ختالف  من  وبالرغم 

باال�صرت�ك بال�صلطة �لوطنية، �إالّ �أّن �ملوقف �لعربي �لر�صمي و�ملوقف �لغربي و�الأمريكي 

�مل�صتندة  ل�رشعيتها  و�لر�ف�ص  حما�ص،  حلكومة  و��صح  ب�صكل  �ملعادي  و�الإ�رش�ئيلي 

لالنتخاب �لديوقر�طي، قد �أوجد حالة من �لتقارب �الأوثق بني �حلركتني من �أجل �لدفاع 

عن قطاع غزة، و�إف�صال �ملحاوالت �لهادفة الإرجاعه حلظرية �تفاقات وقيود �أو�صلو. 

�صنة  وبد�يات   2008 �صنة  �أو�خر  غزة  على  �لعدو�نية  “�إ�رش�ئيل”  حرب  دفعت  وقد 

2009، ومفاو�صات �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وحركات �لتغيري و�لثور�ت يف �لعامل �لعربي 

�لتي �أ�صقطت نظام بن علي بتون�ص ومبارك بالقاهرة و�لقذ�يف بليبيا �حلركتني �إىل مزيد 

من �لتعاون و�لتن�صيق فيما بينهما.



197

موقف حما�س من احلركات الإ�سالمية الفل�سطينية

1. املرحلة االأوىل حتى 1987:

مل يكن خروج حركة �جلهاد �الإ�صالمي من رحم �الإخو�ن �مل�صلمني بقطاع غزة عملية 

�صهلة، فقد �متاز هذ� �خلروج بال�صد�م و�ل�رش�ع و�لنز�ع بني �لطرفني. وعا�صت حركة 

�لنهاية  يف  عنها  نتج  �الإخو�ن،  جماعة  مع  خالف  حالة  يف  تاأ�صي�صها  بد�يات  منذ  �جلهاد 

�لق�صية  من  لالإخو�ن  �ل�صيا�صي  �ملوقف  جممل  يف  مهم  تغرّي  وحدوث  حما�ص  تاأ�صي�ص 

�لفل�صطينية. فهل كانت حركة �جلهاد هي �ملحرك �الأ�صا�صي لتاأ�صي�ص حما�ص؟ 

تباينت �آر�ء �لباحثني و�لد�ر�صني حول هذه �لق�صية، ففي حني يعتقد فريق �أن حركة 

حما�ص جاءت نتيجة للتحدي �لذي فر�صته حركة �جلهاد �الإ�صالمي �أمام جماعة �الإخو�ن 

�مل�صلمني يف غزة، ومل تكن تطور�ً ذ�تياً خلطاب �جلماعة �ل�صيا�صي، وملوقفها من �لق�صية 

هذ�  �إن  �لقول،  ويكن   ،
28

زو�وي خالد  �لباحث  مثالً،  �إليه  ذهب  ما  وهذ�  �لفل�صطينية؛ 

�لر�أي يعّب عن موقف حركة �جلهاد �الإ�صالمي نف�صها، ورو�يتها لن�صوء حما�ص، يرى 

�جلزيرة  قناة  بثتها  �لتي  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �صهادة  يف  يرد  ال  �إذ  ذلك،  خالف  �آخرون 

لتاأثري  ذكر  �أّي  كتاب،  يف  الحقاً  ون�رشت  �لع�رش”،  على  “�صاهد  برنامج  �صمن  �لقطرية 

حركة �جلهاد �الإ�صالمي على تاأ�صي�ص حما�ص، كما �أن خالد م�صعل يف �ملقابلة �ملطولة �لتي 

�أجر�ها معه غ�صان �رشبل ل�صحيفة �لنهار، ون�رشت الحقاً يف كتاب م�صتقل، ال ي�صري ملثل 

تاأ�صي�ص  منذ  بد�أ  �خلارج،  يف  حما�ص  لتاأ�صي�ص  تاريخي  �صياق  عن  ويتحدث  �لتاأثري،  هذ� 

.
قائمة �حلق �الإ�صالمية يف �نتخابات �حتاد طلبة فل�صطني يف جامعة �لكويت �صنة 291977

على �أّي حال، فمن �ملوؤكد �أن ظهور حركة �جلهاد �الإ�صالمي كان عامالً م�رشعاً يف تبني 

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني خلط �ملقاومة و�جلهاد �مل�صلّح �صّد “�إ�رش�ئيل”، ولتبنيها جلملة 

من �لتحليالت و�الأطروحات �لفكرية �لتي طرحتها حركة �جلهاد. ويكن لنا �أن نر�صد 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  حول  �ل�صقاقي  فتحي  باأطروحات  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صباب  تاأثر 

وخ�صو�صاً �أطروحته باأن �لق�صية �لفل�صطينية هي �لق�صية �ملركزية للحركة �الإ�صالمية، 

وهي �أطروحة مل تعرفها �أدبيات �الإخو�ن قبل �ل�صقاقي. ويرى حم�صن حممد �صالح �أّن 

 خالد زو�وي، مرجعية اخلطاب ال�شيا�شي يف فل�شطني )ر�م �هلل: �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية لدر��صات �لديقر�طية 
28

)مو�طن(، 2012(، �ص 87. 

 ،)2006  ر�جع: غ�صان �رشبل، خالد م�شعل يتذكر: حركة حما�س وحترير فل�شطني )بريوت: د�ر �لنهار، 
29

�ص 38-32.



حمـــــا�س

198

�الإ�صالمية؛  “ق�صية مركزية” لالأمة وللحركة  �أن فل�صطني  �الإخو�ن، متفقة على  �أدبيات 

لكن �لقول �أن �أدبياتهم مل تطرح فكرة �أنها “�لق�صية �ملركزية” قبل �ل�صهيد �ل�صقاقي، رمبا 

تكون �صحيحة. غري �أنه يرى، ح�صبما �أجرى من مقابالت، �أن �لنقا�صات د�خل �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني حول �لفكرة و�الجتاه �إىل تبنيها، يعود على �الأقل �إىل 1981-1982 يف و�صط 

.
30

�الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت )خالد م�صعل و�إخو�نه(

م�رشوع  تاأ�صي�ص  باأن  م�صعل  خالد  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قاله  ما  بقر�ءة 

حما�ص بد�أ يتاأطر ويتبلور بني �صنتي 1985 و1986، وقد �أخذ �مل�رشوع:

عميقاً  و�خلارج  �لد�خل  بني  �لتو��صل  وكان  نف�صه،  عن  يعلن  �أن  دون  ين�صج 

ير�صم مالمح هذ� �مل�رشوع. وكنا يف �خلارج نركز على جمع �لتبعات لتحريك 

وعلى  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيني  ��صتقطاب  وعلى  نفقاته،  ولتاأمني  �مل�رشوع 

�أخذنا  �الأو�صاط  هذه  ويف  �الإ�صالمية.  و�حلركات  �لعربي  �لعمق  مع  �لتو��صل 

.
31

نن�رش فكرة �أن �لق�صية �لفل�صطينية هي �لق�صية �ملركزية لالأّمة

�أخرى  �إىل وجود عو�مل  �إذ ينبغي �النتباه هنا  �لوحيد،  �لعامل  �أّن هذ� مل يكن  على 

�لفكرية  فالبنية  الحقاً،  قوتها  وتعاظم  حما�ص  تاأ�صي�ص  على  �لو��صح  تاأثريها  لها  كان 

للدور  باالإ�صافة  �خلط،  هذ�  تبني  يف  مهماً  عامالً  كانت  �الإخو�ن  جلماعة  و�لعقائدية 

�لذي لعبته �جلماعة تاريخياً بالن�صبة للق�صية �لفل�صطينية، مثل جتربة �الإخو�ن خالل 

�الأردن،  يف  �ل�صيوخ”  “مع�صكر�ت  خالل  من  فتح  حركة  مع  وجتربتهم   ،1948 حرب 

�صنة  و�لفد�ئيني  �الأردين  �لنظام  بني  �صبتمب  �أيلول/  حرب  ن�صوب  مع  �نتهت  و�لتي 

�جلماعة  وعي  عن  غائبة  تكن  مل  �لفكرة  �أن  �إىل  بو�صوح  ت�صري  �لعو�مل  فهذه   .1970

�الأوىل  �النتفا�صة  ن�صوب  بعد  �إالّ  تتبلور  مل  �أّنها  من  بالرغم  �مل�صتقبلية،  وخططها 

.1987 �أو�خر �صنة 

حركة  من  حما�ص  موقف  حّددت  �أ�صا�صية  ق�صايا  ثالث  عن  نتحدث  �أن  لنا  ويكن 

�جلهاد �الإ�صالمي: 

�مل�صلمني،  �الإخو�ن  جماعة  رحم  د�خل  �جلهاد  حركة  ت�صكلت  �الأوىل،  �لناحية  من 

�لذي و�صمته  للجماعات و�حلركات �الإ�صالمية مبجملها وملوقفها  نقدياً  وبلورت خطاباً 

 ر�صالة �إلكرتونية، من حم�صن حممد �صالح، بريوت، �إىل �لباحث �صميح حمودة، ر�م �هلل، 2012/10/8. 
30

 غ�صان �رشبل، مرجع �شابق، �ص 39. 
31
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يكن  فيما  �الحتالل،  �صّد  �لع�صكري  �لعمل  ومن  �لفل�صطينية،  �لق�صية  من  باملتخاذل 

وجه  على  �الإخو�ن  وجلماعة  عموماً  �حلركات  لهذه  و�صيا�صياً  فكرياً  حتدياً  �عتباره 

، وقد تبنت حركة �جلهاد �جتاهاً فكرياً و�صيا�صياً وحركياً ثورياً، ال يوؤمن 
32

�خل�صو�ص

مبنهج �الإخو�ن �مل�صتند لفكرة �الإ�صالح �لتدريجي و�لبطيء للمجتمع �لعربي يف جميع 

نو�حي �حلياة �ليومية من �أجل تهيئته للمقاومة و�جلهاد، بل �إن �لبديل هو �لعمل �لثوري 

حرب  �صّن  بعد  يقوم  �إ�صالمي  نظام  فر�ص  على  قادرة  تكون  �إ�صالمية  طليعة  قبل  من 

 .
�صاملة على “�إ�رش�ئيل”33

من ناحية ثانية، فاإن �لنقد �حلاد �لذي وجهه موؤ�ص�صو حركة �جلهاد جلماعة �الإخو�ن 

�مل�صلمني مل يقت�رش على موقفهم من �لق�صية �لفل�صطينية، بل �متد لي�صمل فكرهم جتاه 

و�قع يف �لعامل �لعربي عموماً، ويف م�رش وغزة على وجه �خل�صو�ص؛ وهو ما �أحدث عند 

بع�ص  �إىل  �أحياناً  و�أدى  �جلهاد،  حركة  جتاه  و�حل�صا�صية  �ال�صتنفار  من  حالة  �الإخو�ن 

�الحتكاكات �مليد�نية بني �لطرفني، خ�صو�صاً يف قطاع غزة.

�هلل  �آية  بقيادة  �الإير�نية  �الإ�صالمية  �لثورة  �جلهاد  حركة  عّدت  فقد  ثالثة،  ناحية  من 

�خلميني مرجعية لها، كما عّدت �الإمام �خلميني جمدد�ً �إ�صالمياً وقائد�ً للتغيري وللمرحلة، 

كبرٍي  باتباٍع  ليقبلو�  يكونو�  مل  �لذين  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن  عند  �الأحمر  �ل�صوء  �أ�صعل  مّما 

ملرجعية من خارج �صفوفهم، ناهيك عن �أن تكون مرجعية �صيعية غري �صنيّة. 

و�لتنظيمية،  �الإد�رية  �مل�صائل  يف  مبرجعيتهم  يلتزمون  �مل�صلمون  فاالإخو�ن 

�لعامة، من  �لفكرية و�الإ�صالمية  بالق�صايا  �الأمر  وي�صتفيدون ب�صكل كبري عندما يتعلق 

�لندوي،  و�أبي �حل�صن  �ملودودي  �الأعلى  كاأبي  �أو قريبني منهم،  علماء كبار يف و�صطهم 

�إليه  ذهبت  �لذي  للمدى  يرتاحو�  مل  فل�صطني  يف  �أّنهم  �إالّ  وغريهم،  نبي...  بن  ومالك 

جماهريية  ح�صد  من  �خلوف  كان  �جلهاد  حركة  من  �الإخو�ن  موقف  يف  �الأ�صا�ص  �أن  �لبغوثي  �إياد  يرى   
32

لذلك  �الإخو�ن،  حركة  �إىل  تعزى  �لتي  �لبطوالت  تلك  من  �أكب  وبطوالت  �الإخو�ن،  جماهريية  من  �أو�صع 

يف  �النتفا�صة  بد�ية  يف  حما�ص  حركة  م�صمى  حتت  نف�صها  عن  باالإعالن  �الإخو�ن  جماعة  قامت  ما  �رشعان 

فيها  ملع  �نتفا�صة   1987 �صنة  �نتفا�صة  و�أن  خا�صة  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  �أجنحة  �أحد  و�أنها   ،1987/12/14
االأرا�شي  االأ�شلمة وال�شيا�شة يف  �لبغوثي،  �إياد  �نظر:  �إ�صالمية.  �الإ�صالمي كحركة ع�صكرية  جنم �جلهاد 

الفل�شطينية املحتلة )�لقد�ص: مركز �لزهر�ء للدر��صات و�الأبحاث، 1990(، �ص 89؛ كما يرى �أحد موؤ�ص�صي 

حركة �جلهاد، �ل�صيخ عبد �لعزيز عودة، �أن �الإخو�ن �عتقدو� �أن حركة �جلهاد متثل �لبديل لهم. �نظر: زياد 

�أبو عمرو، احلركة االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 158. 

 زياد �أبو عمرو، احلركة االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 151. 
33
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حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف �القرت�ب من �لثورة �الإير�نية و�أطروحاتها، وقيام موؤ�ص�صها 

�ل�صقاقي مببايعة �الإمام �خلميني.

يقول �ل�صقاقي يف معر�ص نقده ملو�قف �حلركات �الإ�صالمية من �لق�صية �لفل�صطينية: 

و�ل�صتينيات،  �خلم�صينيات  فرتة  يف  ومبر�ً  مفهوماً  �الإ�صالمية  �حلركة  غياب  كان  “�إذ� 

فاإنه ال يكن فهم �أو تبير هذ� �لغياب �ملذهل للحركة �الإ�صالمية �الآن عن �حتالل موقعها 

 .
�حلقيقي يف قيادة �ملرحلة وتوجيه �أحد�ثها و�ل�صيطرة على متغري�تها”34

للحركة  �ملركزية  �لق�صية  هي  �لفل�صطينية  “�لق�صية  مقولة  �ل�صقاقي  طرح  وقد 

�ل�رش�ع  جوهر  هو  �لعبية  و�لدولة  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �أن  ور�أى  �الإ�صالمية”، 

�لنه�صة  حركة  و�جبات  �أول  هو  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لت�صدي  و�أن  �الإ�صالمي،   - �لغربي 

�الإ�صالمية. 

نقد حركة اجلهاد جلماعة االإخوان امل�شلمني:

�جلهاد  حركة  وجهتها  �لتي  �النتقاد�ت  جميع  وذكر  ح�رش  ب�صدد  هنا  ل�صنا 

بلورة  يف  �مل�صاألة  هذه  دور  لتبيان  �أبرزها  ذكر  هو  يعنينا  ما  بل  �مل�صلمني،  لالإخو�ن 

حما�ص  ملوقف  تف�صريية  خلفية  و�إعطاء  �حلركة،  من  الحقاً،  وحما�ص  �الإخو�ن،  موقف 

مع  �لع�رشين،  �لقرن  من  �لثمانينيات  يف  �جلهاد  حركة  جتاه  باحل�صا�صية  يت�صم  �لذي 

حالة  �إىل  و�ل�رش�ع  �لتاأزم  حالة  الحقة  مر�حل  يف  جتاوزت  بينهما  �لعالقة  �أن  مالحظة 

�الحتالل  مع  �رش�ص  قتال  يف  �حلركتني  ال�صتباك  نظر�ً  و�لتحالف،  و�لتن�صيق  �لتفاهم 

�لوجود و�لبقاء �صده.  و�حد�ً يف معركة  للوقوف �صفاً  بالتايل  �الإ�رش�ئيلي، وحاجتهما 

:
35

�لتالية و�صن�صري هنا لالنتقاد�ت 

�أن حركة �الإخو�ن �مل�صلمني ال متار�ص �لنقد �لذ�تي.  .1

غياب �لبنامج �ل�صيا�صي �لو��صح لالإخو�ن.  .2

�صيادة نزعة تقدي�ص �لرجال.  .3

 كما جاء يف: املرجع نف�شه، �ص 150. 
34

فتحي  مورو،  حممد  ولكتاب  �لذكر،  �صابقي  زو�وي،  وخالد  عمرو  �أبو  زياد  لكتابي  �لتلخي�ص  هذ�  ي�صتند   
35

للدر��صات  �لفل�صطيني  �ملركز  )غزة:  الغربي  الهيمنة  م�رشوع  مواجهة  يف  امل�شت�شعفني  �شوت  ال�شقاقي: 

و�لتو��صل �حل�صاري، 2011(. 
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�فتقاد �الإخو�ن لروؤية ونظرية للتاريخ.  .4

.
36

�تخاذ �الإخو�ن موقف �ملهادن و�ملتعاي�ص مع �الأنظمة �لعربية  .5

عن  منخلعة  ح�صابية  تقريرية  “�صكونية  مناهج  �صبابها  تكوين  يف  �الإخو�ن  �عتماد   .6

�لو�قع �ملو�صوعي �لقريب و�لبعيد، �الجتماعي و�القت�صادي و�ل�صيا�صي و�لفكري، 

.
37

�ملتحول �ملتغري �أبد�ً”، مما �أدى �إىل �إ�صابة �صباب �حلركة بالتقاع�ص

.
38

�صيادة عقلية �لتلقي لدى �أع�صاء جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني  .7

ورمبا عك�صت بع�ص هذه �النتقاد�ت �لبيئة �لتي عا�ص فيها موؤ�ص�صو حركة �جلهاد، 

�أو �لتجربة �ل�صخ�صية لبع�صهم؛ �إذ �إن فروع جماعة �الإخو�ن يف �أماكن �أخرى التنطبق 

عليها �لعديد من هذه �النتقاد�ت.

موقف حركة اجلهاد من الثورة االإيرانية ومن ال�شيعة:

بقيادة  �الإير�نية  �الإ�صالمية  بالثورة  �جلهاد،  حركة  موؤ�ص�ص  �ل�صقاقي،  فتحي  تاأثر 

�ل�صقاقي وهو ما يز�ل طالباً  �أنها بد�ية حتول ثوري. وقد كتب  �آية �هلل �خلميني، ور�أى 

، وهو �لكتاب 
 مب�رش كتابه “�خلميني �حلل �الإ�صالمي و�لبديل”40

39
يف جامعة �لزقازيق

�لذي طبع عدة طبعات يف فرتة وجيزة، وقاد العتقال كاتبه و�إيد�عه �صجن �لقلعة الأربعة 

�صهور، ُثّم مَتّ �إجباره على �لعودة ملنزله برفح، حيث ن�صط يف بّث �أفكاره وروؤ�ه �ل�صيا�صية 

وتنظيم �ل�صباب �الإ�صالميني حوله. 

القت �آر�ء �ل�صقاقي بالثورة �الإير�نية ودفاعه �لقوي عنها، و�عتباره �أن �خلالف مع 

�ل�صيعة غري ذي باٍل يف خ�صم �ل�رش�ع �لذي يخو�صه �مل�صلمون �صّد �لقوى �الإمبيالية 

�ل�رش�ع،  هذ�  من  �الإير�نية  �لثورة  ملوقف  ومتجيده  “�إ�رش�ئيل”،  و�صّد  �لغربية 

�أنها  لالأخرية  و�عتبارها  ولـ“�إ�رش�ئيل”،  �أمريكا،  وخ�صو�صاً  للغرب،  ولت�صديها 

�أن �الإخو�ن  �رشطان يجب �جتثاثه، حتفظاً من قبل �الإخو�ن �لغزيني، وعلى �لرغم من 

 زياد �أبو عمرو، احلركة االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 154. 
36

37 املرجع نف�شه، �ص 151. 

38 املرجع نف�شه، �ص 158. 

 بعد �أن تخرج �ل�صقاقي من كلية �لطب تقدم للدر��صة يف ق�صم �لتاريخ بكلية �الآد�ب. 
39

 فتحي �ل�صقاقي، اخلميني احلل االإ�شالمي والبديل )�لقاهرة: د�ر �ملختار �الإ�صالمي، 1979(.
40
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يف �لبد�ية وقفو� موقفاً �إيجابياً من �لثورة، �إالّ �أّنهم حتّولو� عن ذلك بعد ن�صوب �حلرب 

�لعر�قية - �الإير�نية �صنة 1980. 

وقد ر�أى �الإخو�ن �لغزيون �أّن �لثورة “�نبعثت من منطلقات �إ�صالمية، �إال �أنها �أخذت 

تفقد بريقها عاماً بعد عام”، و�أنها مل تقم دولة �إ�صالمية منوذجية ترتكز على موؤ�ص�صات 

للدولة  �ملذهبي  �لطابع  �أن  �جلميع  “يلم�ص  بل  �ملذهبي،  �لبعد  تتجاوز  ومل  م�صتقرة، 

. لقد �أدى 
يتاأكد يوماً بعد يوم من خالل �إعالمها وممار�صاتها د�خل �إير�ن وخارجها”41

�الختالف يف �ملوقف من �لثورة �الإير�نية ومن �ل�صيعة �إىل �تهام �الإخو�ن �مل�صلمني حلركة 

.
42

�جلهاد باأنها ذ�ت ميول �صيعية

2. املرحلة الثانية 432005-1987:

�نطلقت حركة حما�ص يف �أو�خر �صنة 1987، و�أخذت ب�رشعة دور�ً كبري�ً يف �نتفا�صة 

�ل�صعبي  �ل�صعيد  على  فتح  حلركة  �لرئي�صي  �ملناف�ص  و�صارت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

و�مليد�ين �ملقاوم. ومع �نطالقة حما�ص �نتفت معظم �النتقاد�ت �لتي كانت توجهها حركة 

تلتقي  حلما�ص،  �صغرية  �صقيقة  �إىل  �جلهاد  حركة  وحتولت  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  �جلهاد 

معها يف �لتاأ�صيل �لفكري و�جلهادي و�ل�صيا�صي، ويف �لطرح �ال�صرت�تيجي؛ وتختلفان يف 

بع�ص �جلو�نب و�ملو�قف �جلزئية و�لتكتيكية.

حافظت كال �حلركتني على متيزهما يف �أثناء �النتفا�صة �ملباركة 1987-1993، وكان 

�أّي  لكل منهما بر�جمه وفعالياته و�إ�رش�باته �لتي يختلف بها عن �الآخر؛ ولكن مل ت�ْصَع 

�أن �الأمر مل يخُل من بع�ص �ملناكفات و�الحتكاكات  خرى. غري 
ُ
من �حلركتني لتعطيل �الأ

�أن  غري  �لذ�ت.  الإثبات  �ل�صعي  يف  �أو  مثالً،  �مل�صاجد  يف  �لنفوذ  على  �لتناف�ص  يف  �مليد�نية 

�لطرفني ��صتمر� يف �لتاأكيد على �لوحدة �الإ�صالمية، وعلى ت�صكيل جبهة م�صرتكة للت�صدي 

للتنازالت �ل�صيا�صية �لتي تقوم بها قيادة منظمة �لتحرير.

دعم  موؤمتر  هام�ص  على  �لع�رش  �لف�صائل  حتالف  تاأ�صي�ص  يف  �حلركتان  �صاركت 

�النتفا�صة يف طهر�ن يف 22-1991/10/25، �لذي وقف �صد م�رشوع �لت�صوية �ل�صلمية 

 زياد �أبو عمرو، احلركة االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 157. 
41

42 املرجع نف�شه، �ص 155. 

43 قام حمرر هذ� �لكتاب )حم�صن حممد �صالح( باإ�صافة �لن�ص �ملتعلق ببند �ملرحلة �لثانية 1987-2005، وبند 

�ملرحلة �لثالثة 2005-2013، �لذي مل يكن مكتوباً يف �لن�ص �الأ�صلي.
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�النتفا�صة  1991/10/30. وعلى هام�ص موؤمتر دعم  ُعقد يف  �لذي  و�صد موؤمتر مدريد 

�لتقى وفد� حما�ص و�جلهاد، حيث ��صتوؤنفت �ملباحثات بينهما. وح�صب �إبر�هيم غو�صة، 

�لناطق �لر�صمي با�صم حما�ص، فاإن �لتوجه كان للو�صول �إىل �لوحدة عب ثالث مر�حل: 

�ل�صهيد فتحي  �إن  �لوحدة. وقال غو�صة  �إقامة جبهة، و�لثالثة  �لتن�صيق، و�لثانية  �الأوىل 

�أن عالقة حما�ص مع حركة  �ل�صقاقي �أخبه ب�رشورة �لوحدة بينهما. و�أ�صاف غو�صة 

�أ�صا�صيان:  عامالن  �جلهاد  حركة  مع  يجمعنا  ما  “الأن  قوية  ز�لت  وما  كانت  �جلهاد 

�ل�صيا�صية  بر�جمنا  �أن  وثانياً:  و�حدة؛  �إ�صالمية  فكرية  �أر�صية  على  �أننا  �الأول:  �لعامل 

.
متقاربة جد�ً”44

يف  بلبنان  �لزهور  مرج  �إىل  فل�صطني  من  �إ�صالمياً  قيادياً   416 “�إ�رش�ئيل”  �أبعدت 

�الإ�صالمي. وقد كان  16 ع�صو�ً يف �جلهاد  1992/12/17، معظمهم من حما�ص، وبينهم 

هذ� �الإبعاد فر�صة لالحتكاك و�لتعارف بني �لطرفني، وتن�صيق بر�مج �ل�صمود و�لعودة 

�إىل فل�صطني. 

و�تفقت حما�ص و�جلهاد على مو�جهة �تفاق �أو�صلو، وعلى مو��صلة �لعمل �لع�صكري 

�إىل مالحقات  �لف�صيلني  �لع�رش. وتعر�ص كال  �لف�صائل  �ملقاوم، ون�ِصطتا �صمن حتالف 

�نتفا�صة  �ندالع  بعد  �إال  يِخْف  مل  �صغط  وهو  �لفل�صطينية؛  �ل�صلطة  يف  �الأمنية  �جلهات 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �نتخابات  و�جلهاد  حما�ص  قاطعت  وقد   .2000 �صنة  �الأق�صى 

1996. كما تعاونت حما�ص و�جلهاد يف تنفيذ عمليات  �أو�ئل �صنة  �لرئا�صية و�لت�رشيعية 

�أبيب  �لتجاري يف تل  �ملركز  1995/1/22، وعملية  ��صت�صهادية، كما يف عملية بيت ليد يف 

�جلهاد  من  عنا�رش  قامت  بينما  �للوج�صتي،  �لدعم  حما�ص  وفرت  حيث  1996/3/5؛  يف 

�الإ�صالمي بالتنفيذ.

حيث  و�جلهاد،  حما�ص  �أد�ء  يف  حتول  نقطة   2005-2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  كانت 

�لتي  �الأمنية  �لقيود و�ملالحقات  �نك�صار وتر�جع  �ملقاوم، بعد  �لعمل �جلهادي  �أبدعتا يف 

فر�صتها عليهما �ل�صلطة �لفل�صطينية. وظهر بني حما�ص و�جلهاد تن�صيق ميد�ين م�صرتك، 

كما يف �لهجوم على معب �إيرز يف قطاع غزة يف 2003/6/8.

 �إبر�هيم غو�صة، مرجع �شابق، �ص 189-188.
44
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3. املرحلة الثالثة 2013-2005:

قاطعت حما�ص و�جلهاد �نتخابات �لرئا�صة �لفل�صطينية يف 2005/1/9 و�لتي فاز فيها 

�لفل�صطينية  مر�صح حركة فتح حممود عبا�ص. وكانت حما�ص و�جلهاد �صمن �لف�صائل 

�ملوقعة على �تفاق �لقاهرة يف 2005/3/17، �لذي يهيئ �الأجو�ء لدخولهما منظمة �لتحرير 

�النتخابات  يف  �حلركتان  �صاركت  وقد  �لفل�صطيني.  �لبيت  ترتيب  والإعادة  �لفل�صطينية، 

�ل�صعبية  للمر�قبني  وظهر  �لبلديات.  من  عدد  يف  وحتالفتا  و�لقطاع؛  �ل�صفة  يف  �لبلدية 

�لو��صعة حلما�ص و�لتناف�ص �ل�صديد بينها وبني فتح؛ بينما كانت نتائج �جلهاد �الإ�صالمي 

وباقي �لف�صائل متو��صعة قيا�صاً �إىل فتح وحما�ص.

�لفل�صطينية،  �لتابع لل�صلطة  �لت�رشيعي  قررت حما�ص �مل�صاركة يف �نتخابات �ملجل�ص 

�لف�صاد،  وحماربة  و�الإ�صالح،  �ملقاومة،  برنامج  بحماية  مرتبطة  �جتهاد�ت  على  بناء 

مقاطعة  فقررت  �الإ�صالمي  �جلهاد  �أما  �ل�صيا�صية.  �لتنازالت  ومنع  �جلماهري،  وخدمة 

�أو�صلو، حيث ال متلك  �أو�صلو، ووفق �رشوط  �تفاقية  �النتخابات الأنها تتم حتت �صقف 

قوى �ملقاومة فر�ص �رشوط �للعبة على �ل�صلطة يف هكذ� �أجو�ء. 

وقوبل  لها،  كبرية  دفع  قوة   2006 �صنة  �أو�ئل  يف  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  �أعطى 

وقدمت  كبري.  بارتياح  �الإ�صالمي،  �جلهاد  فيها  مبا  للمقاومة،  �ملوؤيدة  �الأو�صاط  يف 

حلما�ص  وم�صاعفاً  و��صعاً  دعماً  �الإ�صالمي(  للجهاد  �لرئي�صي  و�لد�عم  )�حلليف  �إير�ن 

وحكومتها، بعد �أن تبنيَّ لها مدى �صعبية حما�ص؛ هذ� باالإ�صافة �إىل �نفتاح قوى �إقليمية 

ودولية على حما�ص ب�صكل �أكب. وقد عر�صت حما�ص على �جلهاد �مل�صاركة يف �حلكومة 

وطالب  ؛ 
45

ذلك عن  �عتذرت  �جلهاد  حركة  �أن  غري  بت�صكيلها،  هنية  �إ�صماعيل  ُكلِّف  �لتي 

ت�صم  مل  �إذ�  �حلكومة،  ت�صكيل  عن  باالعتذ�ر  حما�ص  �لبط�ص  خالد  �جلهاد  يف  �لقيادي 

�لتعاون مع حما�ص  �لبط�ص على  و�أكد   .
46

�لفل�صطينية �الأطر�ف  �ئتالفاً وطنياً من جميع 

�لقيادي  و�أ�صار   .
47

�ملقاومة �أ�صيل من  �لفل�صطينية، والأنها جزء  بالثو�بت  تتم�صك  الأنها 

يف �جلهاد نافذ عز�م �إىل �إمكانية �لتعاون مع �حلكومة �لتي تقودها حما�ص يف عدة ملفات 

45 احلياة، 2006/1/29.

46 البيان، 2006/2/4.

47 القد�س العربي، 2006/2/10.
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�أبرزها �الإ�صالح �لد�خلي لتخفيف معاناة �لنا�ص، وتعزيز خيار �ملقاومة، وحماية حقوق 

.
48

�ل�صعب �لفل�صطيني؛ كما يكن م�صاعدتها يف مو�جهة �ل�صغوط �لتي تتعر�ص لها

ويبدو �أن �لعالقات بني حما�ص و�جلهاد تو��صلت ب�صكل �إيجابي، و�أعطت �لعالقات 

�ملتميزة بني زعيمي �حلركتني خالد م�صعل ورم�صان عبد �هلل دفعاً قوياً للتفاهم، ولتجاوز 

بوؤر �الحتكاك. وبعد �أن �صّكلت حما�ص حكومة �لوحدة �لوطنية برئا�صة �إ�صماعيل هنية 

يف �آذ�ر/ مار�ص 2007، ظهرت �أنباء �أن �لتن�صيق بني حما�ص و�جلهاد و�صل �إىل �أ�صدِّه، و�أن 

“�إ�رش�ئيل”، وذلك  “قدر �الإمكان” بالتهدئة مع  حما�ص تلقت وعد�ً من �جلهاد بااللتز�م 

للم�صاعدة يف ترتيب فك �حل�صار عن �ل�صعب �لفل�صطيني وعن �حلكومة. و�أ�صار حممود 

�لزهار �إىل �أن هناك لقاء�ت متو��صلة بني حما�ص و�جلهاد، وقال “�إنه يف بد�ية �لعالقات، 

كان هناك �ختالف يف وجهات �لنظر حول رغبة حركة �جلهاد �لقيام بالعمل �مل�صلح عند 

ن�صاأتها، بينما كان �الإخو�ن �مل�صلمون يرغبون بالرتبية �أوالً قبل �لعمل �مل�صلح”. و�أ�صاف 

�لزهار �أنه “وبعد ولوج �جلميع يف �لعمل �مل�صلح، فاإن �مل�صاحات قد �صاقت”؛ م�صري�ً �إىل �أن 

. وقال �لزهار 
“�حلركتني م�رشوٌع �إ�صالمي، وهناك روؤية م�صرتكة تقودها �حلركتان”49

ترتيبات  �إىل  يحتاج  ولكنه  مطروح،  هدف  و�حد  تنظيمي  �إطار  يف  �حلركتني  “�ندماج  �إن 

.
م�صبقة، و�إجر�ء�ت و�إن�صاج على م�صتوى كبري”50

غري �أن �جلهاد �الإ�صالمي عار�صت �حل�صم �لع�صكري �لذي قامت به حما�ص يف قطاع 

غزة يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007، وحاولت �جلهاد �أن تلعب دور �لو�صيط. وقد �أثار 

ذلك �نزعاج حما�ص، �لتي توقعت �أن تقف �جلهاد �إىل جانبها، �أو �أن تتفهم موقفها ب�صكل 

�أف�صل. كما مل ُتخِف حما�ص �نزعاجها من �ن�صمام �لعديد من �أع�صاء فتح و�أن�صارها �إىل 

حركة �جلهاد، باعتبارها مظلة توفر لهم �حلماية وحرية �لعمل. ونظرت حما�ص �إىل هوؤالء 

باعتبارهم عنا�رش توتري حمتملة يف قطاع غزة �أو يف حركة �جلهاد، لدفعها باجتاهات �أكرث 

ت�صلباً وِحدَّة جتاه حما�ص وحكومتها يف �لقطاع. �أما حركة �جلهاد فتابعت من جهتها بذل 

.
51

م�صاعيها للو�صاطة وتقريب وجهات �لنظر

48 اخلليج، 2006/2/26.

 �صحيفة االأخبار، بريوت، 2007/5/9.
49

50 اخلليج، 2007/5/9.

 �نظر مثالً حول م�صاعي �لو�صاطة، : موقع �إ�صالم �أون الين، 2007/6/22، يف: http://islamonline.net؛ ووكالة 
51

فل�صطني �ليوم، 2007/7/10، �نظر: http://paltoday.ps/ar؛ والد�شتور، 2007/9/19.
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 .
52

ومل تخُل تلك �لفرتة من �حتكاكات ميد�نية فردية بني عنا�رش من حما�ص و�جلهاد

حد  �إىل  �إ�رش�ئيل  وؤ  جترُّ �إىل  “�أدى  حما�ص  به  قامت  �لذي  �حل�صم  �أن  �لبط�ص  خالد  ور�أى 

�خلطورة على ق�صيتنا �لفل�صطينية”، وطالب كالً من فتح وحما�ص بالرت�جع، و�أن يتنازل 

. ويظهر �أن �للقاء�ت �مل�صرتكة بني حما�ص و�جلهاد مل تنقطع، فُعقدت 
53

كل منهما لالآخر

�صل�صلة �جتماعات يف غزة هدفت �إىل تن�صيق �ملو�قف ب�صكل �أف�صل، كما �تفقتا على ت�صكيل 

. وقد تكررت 
54

جلان ميد�نية م�صرتكة يف �ملناطق لعالج �أي خالف قد ين�صاأ بني �لطرفني

�أن �حلركتني �تفقتا على  2007/10/21، غري  �الحتكاكات و�ال�صتباكات بني �حلركتني يف 

�صحب فوري للم�صلحني ووقف مظاهر �لتوتر، و�تهمتا جهات م�صبوهة مبحاولة تاأجيج 

.
55

�لفتنة بينهما

�أكد  �لتايل بيان  �ليوم  2008/9/8 عقدت �حلركتان �جتماعاً مطوالً، �صدر عنه يف  ويف 

على �لعالقة �ال�صرت�تيجية بني �حلركتني، وعلى �لثو�بت �لتي توؤمن بها �حلركتان، و�أكد 

على �حلو�ر �لوطني �جلاد �صبيالً وحيد�ً ملعاجلة �النق�صام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني؛ و�أعلنت 

�حلركتان يف �لبيان �التفاق على ت�صكيل جلان م�صرتكة يف �لد�خل، ملعاجلة �أي �إ�صكاليات 

.
56

ميد�نية قد حتدث

ون�صقت �حلركتان موقفهما من لقاء �حلو�ر �ل�صامل للم�صاحلة �لوطنية �لذي كان من 

�ملفرت�ص عقده يف �لقاهرة يف 9-2008/10/11؛ و�عتذرتا عن عدم �حل�صور )مع ف�صيلني 

فل�صطينيني �آخرين( قبل �ملوؤمتر بيوم و�حد؛ مِلَا ر�أوه من عدم جدية من طرف قيادة فتح؛ 

ومل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صلطة  �صجون  من  �ل�صيا�صيني  �ل�صجناء  �رش�ح  ُيطلق  مل  حيث 

ُي�صمح لوفد من حما�ص بالقدوم من �ل�صفة؛ و�أ�رش عبا�ص على ح�صور جل�صة �الفتتاح 

. وقد ��صتمر �لتن�صيق و�لتناغم بني حما�ص 
57

فقط دون �مل�صاركة يف جل�صات �حلو�ر �لتالية

و�جلهاد يف �ل�صنو�ت �لتالية فيما يتعلق بامل�صاحلة و�حلو�ر �لوطني و�إ�صالح م.ت.ف.

 �نظر مثالً حول �صوء تفاهم ب�صاأن ��صتهد�ف معب �صوفا، يف: االأيام، 2007/7/24؛ و�نظر حول ��صتباك �أدى 
52

ملقتل ثالثة وجرح �صبعة يف غزة، يف: الراأي، عّمان، 2007/8/3.

53 االأيام، 2007/8/6.

 �نظر: اخلليج، 2007/8/16، و2007/8/28؛ والقد�س العربي، 2007/9/18.
54

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2007/10/22؛ واخلليج، 2007/10/24.
55

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2008/9/9.
56

 �نظر حم�صن حممد �صالح )حمرر(، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008 )بريوت: مركز �لزيتونة 
57

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 39-38.
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-2008/12/27 �لفرتة  يف  غزة  قطاع  على  بهجومها  “�إ�رش�ئيل”  قامت  وعندما 

�لف�صائل  �إىل جانب حما�ص يف �ملقاومة، حيث قاما )مع باقي  2009/1/18 وقفت �جلهاد 
�مل�صوؤول  �إثر ذلك،  �الإ�رش�ئيلي. وقد دعا،  �لهجوم  �لفل�صطينية( بدور بطويل يف مو�جهة 

 .
58

و�جلهاد حما�ص  بني  �رشيعة  وحدة  �إىل  �لهندي  حممد  غزة  يف  �جلهاد  حركة  يف  �الأول 

�أجل  من  ت�صعى  �أنها  عز�م  نافذ  ل�صان  على  �لتايل  �ليوم  يف  �أكدت  �جلهاد  حركة  �أن  غري 

مع  ثم  �أوالً،  حما�ص  مع  �أف�صل  تن�صيق  خالل  من  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �لعمل  وحدة 

. �أما 
باقي �لف�صائل؛ و�أن “هذ� �لتوجه ال يعني باأي حال من �الأحو�ل �ندماج �حلركتني”59

حما�ص فر�أت ح�صبما عبَّ �لقيادي فيها ر�أفت نا�صيف �أن �لن�رش �لذي حققته �ملقاومة يف 

غزة “قلَّ�ص �لفارق يف �لتباين و�لهو�م�ص �لتي كانت حتول دون ت�صكيل قيادة ُموّحدة �أو 

.
د”60 عمل ُموحَّ

�لتن�صيق  تطوير  �أن  غري  و�جلهاد،  حما�ص  بني  للوحدة  �ل�صعي  على  �لتاأكيد  ��صتمر 

�أكد  �أمر�ً مريحاً للطرفني، �للذين مل يكونا م�صتعجلني على �الندماج. فمثالً  �مل�صرتك بد� 

�لقيادي يف حما�ص �إ�صماعيل ر�صو�ن على �لعالقة بقوله “نحن نتفق يف �لنظرة و�الأهد�ف 

م�صتوى  على  �الإيجابي  �لتن�صيق  خالل  من  ذروتها  و�صلت  �لعالقة  �ال�صرت�تيجية... 

�الأمناء �لعامني للف�صيلني، وعلى م�صتوى �لد�خل و�خلارج”؛ لكن ر�صو�ن ��صتدرك قائالً 

“ال نرى يف وجود �حلركتني ب�صكل منف�صل �أي �إ�صكالية، يف ظّل �لتن�صيق �لعايل بينهما الأن 
.
�أهد�فهما �ال�صرت�تيجية و�حدة”61

�لعملي  �لتدرج  �أو  للوحدة  تدعو  �لطرفني  من  قياد�ت  ظلت  فقد  حال،  �أّي  وعلى 

“لبناء  و�جلهاد  حما�ص  بني  ��صرت�تيجي  حلو�ر  �لهندي  حممد  مثالً  فدعا  باجتاهها؛ 

هنية  �إ�صماعيل  دعا   2012 �صنة  �أو�ئل  ويف   .
�لقادمة”62 للمرحلة  وروؤية  ��صرت�تيجية 

�الندماج  لتحقيق  معمق  حو�ر  �إىل  غزة  قطاع  يف  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  وزر�ء  رئي�ص 

�لتام بني حركتي حما�ص و�جلهاد. وقد رحب حممد �لهندي بدعوة هنية قائالً �إن “وحدة 

58 احلياة، 2009/1/25. 

59 ال�رشق االأو�شط، 2009/1/26.

60 ال�رشق االأو�شط، 2009/1/26.

 فل�شطني، 2009/7/5.
61

62 ال�شبيل، 2010/10/20.
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�صحيفتا  و�أ�صارت   .
وطنية”63 و�رشورة  �رشعي،  و�جب  �لفل�صطينية  �ملقاومة  قوى 

. وبالرغم من ذلك فقد 
64

�إىل �نطالق هذ� �حلو�ر بني �حلركتني �لقد�ص �لعربي و�ل�صفري 

نافذ  عبَّ  كما  و�أنه  بعيد�ً،  ماز�ل  �الأمر  �أن  تدرك  �لطرفني  من  عديدة  قياد�ت  هناك  كان 

�لنونو  طاهر  �أما  �إليها”.  �لو�صول  �أجل  من  طويل  ووقت  كبري  جهد  بذل  “يجب  عز�م 

�لناطق با�صم �حلكومة يف غزة، فر�أى �أن هناك �أربعة عو�مل ت�صاعد على �لوحدة؛ �أولها 

�الأدو�ت  �لو�حد و�أهد�فه �ملوحدة، وثالثها  �لو�حد، وثانيها �مل�رشوع  �الإ�صالمي  �ملنطلق 

طابعها  �حلركتني  بني  �خلالفات  �أن  ور�بعها  �مل�رشوع،  لتحقيق  �ملوحدة  �مل�صتخدمة 

 .
65

تكتيكي، وهي خالفات تنظيمية طبيعية

وقد �أكد �الأمني �لعام حلركة �جلهاد رم�صان �صلح �أن حديث �لوحدة هو حديث قدمي 

�لوحدة  �صكل  �أما  �ملبد�أ.  حيث  من  �لطرفني  لدى  موجودة  �لوحدة  يف  �لرغبة  و�أن  جديد، 

. ومع 
66

وتوقيتها، فقال �إنه ماز�ل مو�صع بحث ونقا�ص بني �حلركتني ود�خل كل حركة

�أن حممد �لهندي �أ�صار يف �أو��صط �آذ�ر/ مار�ص 2012 �إىل �أن حمادثات �الندماج م�صتمرة 

، �إال �أنه حتى نهاية 2013 مل يحدث تطور ملمو�ص يعك�ص �الجتاه 
67

وت�صري ب�صكل �إيجابي

�لعملي نحو �الندماج؛ بالرغم من �لتاأكيد�ت �ملتو��صلة من �لطرفني على �لتن�صيق �مل�صرتك 

و�ل�صري نحو �لوحدة.

�لهجمات  مو�جهة  يف  و�جلهاد  حما�ص  بني  ع�صكرياً  �مل�صرتك  �لتن�صيق  �إىل  باالإ�صافة 

�الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة؛ فقد كان يتم تنفيذ عمليات فد�ئية م�صرتكة كما يف �لعملية �لتي 

�أدت �إىل مقتل حار�صني �إ�رش�ئيليني يف �ملنطقة �ل�صناعية غربي طولكرم يف �ل�صفة �لغربية 

يف 2008/4/25. كما �أن �ل�صاباك �أعلن عن �عتقال �أع�صاء �خللية �لتي نفذت عملية تفجري يف 

تّل �أبيب يف 2012/11/21 �أدت �إىل �إ�صابة 29 �إ�رش�ئيلياً، و�أنهم ينتمون �إىل حركتي حما�ص 

.
68

و�جلهاد

63 الغد، 2012/1/18.

64 القد�س العربي، وال�شفري، 2012/1/18؛ و�نظر: القد�س، 2012/1/20.

65 احلياة، 2012/1/20؛ و�نظر: ت�رشيح �إ�صماعيل ر�صو�ن لوكالة معاً يف 2012/1/20.

 فل�صطني �أون الين، 2012/3/4.
66

 فل�صطني �أون الين، 2012/3/18.
67

 وكالة �ل�صحافة �لفل�صطينية )�صفا(، 2012/11/23.
68
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�الحتكاكات  �أن  �إال  �حلركتني،  بني  وم�صتمر�ً  عالياً  و�لتن�صيق  �حلو�ر  كان  وبينما 

ويظهر  ب�رشعة.  عالجها  يتم  كان  و�إن  و�الآخر،  �حلني  بني  بر�أ�صها  تطل  كانت  �مليد�نية 

�أن منطق �حلكومة “�لدولة” �لذي متثله حما�ص يف �لقطاع، ومنطق �حلركة �لذي تعي�صه 

�الأد�ء و�لعمل.  �أ�صاليب  �الأولويات ويف  �لتعار�ص يف  �إىل بع�ص  �أدى  قد  �لقطاع  �جلهاد يف 

يف  ترى  كانت   )2009 �لفرقان  حرب  بعد  ح�صل  )كما  بالتهدئة  حما�ص  تلتزم  فعندما 

�خرت�ق �لتهدئة من �لف�صائل، ودون تن�صيق م�صبق معها، �إ�رش�ر�ً بالتز�ماتها �ل�صيا�صية، 

وتعطيالً ل�صعيها يف فك �حل�صار عن قطاع غزة؛ بينما كانت حركة �جلهاد ترى �رشورة 

�لرد �ملبا�رش على �العتد�ء�ت و�خلروقات �الإ�رش�ئيلية. وقد تكرر حدوث �حتكاكات بني 

.
69

�لطرفني لهذ� �ل�صبب

وقد كان �لتناف�ص على ك�صب �الأن�صار من خالل �ل�صيطرة على �مل�صاجد �أحد جماالت 

باأنها  حما�ص  حركة  �جلهاد  يف  م�صادر  �تهمت  فقد  و�جلهاد.  حما�ص  بني  �الحتكاك 

�إن  وقالت  �جلهاد؛  حركة  تديرها  م�صاجد  على  �صيطرتها  ملد  ونفوذها  �صلطتها  ت�صتغل 

عدد �مل�صاجد �لتي تديرها �جلهاد ي�صل �إىل نحو �صبعني م�صجد�ً، �صيطرت حما�ص على 

�أبو �صعر  �أما طالب   .
70

منها، يف �لوقت �لذي تدير فيه حما�ص مئات �مل�صاجد 11 م�صجد�ً 

وزير �الأوقاف يف حكومة غزة، فقال �إنه مل حتدث خالفات �أو �صد�مات م�صلحة “يف �إطار 

�لفتنة.  �لوطنية، وحذر من  �مل�صاجد هي منابر للوحدة  �أن  �مل�صاجد”؛ و�أكد  �حلرب على 

قائماً معقد�ً منذ �صنو�ت طويلة يف �مل�صاجد، وجدنا فيه وجود�ً  “ورثنا و�صعاً  و�أ�صاف 

.
جلهات خمتلفة، ومل َنْرفع �إماماً �أو موظفاً، ومل مننع �أحد�ً من �خلطبة”71

بني  �مليد�نية  �الإ�صكاليات  �لبدويل  �صالح  حما�ص  يف  �لقيادي  عز�  �أخرى،  جهة  من 

�لطرفني �إىل عدم �لتز�م بع�ص عنا�رش �جلهاد باأو�مر قيادتها �ل�صيا�صية؛ حيث �إن �لعالقة 

�لقطاع  �لع�صكري يف  �إنه بعد �حل�صم  �لبدويل  �ل�صيا�صيتني مُميزة. وقال  �لقيادتني  بني 

�ملجموعات  �إىل  فتح  حركة  من  و�ملنفلتني  �ل�صابقة  �الأمنية  �الأجهزة  من  عنا�رش  �ن�صمت 

فر�صة  كل  وي�صتغلون  حما�ص،  على  للهجوم  غطاء  لهم  “لتوفر  للجهاد،  �لع�صكرية 

الإ�صعال �لفتنة بني �لطرفني”. و�أ�صار �لبدويل �إىل جتاوز�ت حم�صوبة على حركة �جلهاد 

�لقاهرة،  االأهرام،  و�صحيفة  2009/3/27؛  العربي،  والقد�س  2009/3/10؛  االأو�شط،  ال�رشق  مثالً:  �نظر   
69

2009/4/22؛ واحلياة، 2009/10/11؛ والغد، 2010/8/27؛ واحلياة، 2013/6/25.

70 احلياة، 2009/7/11.

71 احلياة، 2009/7/11.
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كاإطالق �لنار يف �الأفر�ح، و�ختطاف مو�طنني و�لتحقيق معهم. وقال �إن حما�ص حري�صة 

. وقد �أكد �لبدويل يف 
72

على عالج هذه �الإ�صكاليات بالتن�صيق و�لتفاهم مع قيادة �جلهاد

وقت الحق �أن عالقة حما�ص باجلهاد متينة يف جميع �مللفات، وحتكمها �صو�بط “�أخوية 

حميمة ووطنية �رشيفة”، و�أن �حلركتني تتمتعان “بان�صجام كامل”، و�أن �لتن�صيق بينهما 

.
“قوي ودقيق وحتكمه �أخالق �ملجاهد”73

�أحدثت �لثور�ت و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي �هتز�ز�ت و��صعة �نعك�صت �صعود�ً وهبوطاً 

و�نت�صار�ت وتر�جعات على �لتيار �الإ�صالمي �لفل�صطيني )مما ال جمال ملناق�صته هنا( غري 

�أن تر�جع عالقات حما�ص باإير�ن و�صورية وحزب �هلل؛ جعل بع�ص �ملتابعني من حما�ص 

ينظرون بحذر �إىل تقارير عن زيادة �لدعم �الإير�ين �لع�صكري و�للوج�صتي حلركة �جلهاد، 

مع ت�صاوؤله ب�صكل كبري عن حما�ص؛ مما قد يفهم منه �صعياً من �لطرف �الإير�ين لتقوية 

.
74

�جلهاد على ح�صاب حما�ص

وب�صكل عام، يظل ما يجمع حركتي حما�ص و�جلهاد �أكب بكثري مما يفّرقهما، وتظل 

جماالت  يف  و�لت�صابق  �لتحرير،  وم�رشوع  �ملقاومة  �إطار  يف  بينهما  �لتناف�ص  م�صاحة 

�لت�صحية و�لعمل �لوطني. وبالتايل يظل تطوير �لتعاون و�ل�صري باجتاه �لوحدة بينهما، 

هو �الأقرب ملنطق حركة �الأحد�ث �مل�صتقبلية، و�هلل �أعلم.  

خال�سة:

ما ز�ل �لتيار �الإ�صالمي �لو�صطي �ملعتدل يثل �لتيار �الأكرث قوة و�نت�صار�ً يف �ل�صاحة 

�لفل�صطينية يف �لد�خل و�خلارج. وهو ُيعب عن نف�صه ب�صكل �أ�صا�صي من خالل مدر�صة 

�الإخو�ن �مل�صلمني، وحتديد�ً حركة حما�ص. غري �أن �لتيار �ل�صلفي له ح�صور ال ي�صتهان 

به، كما �أن حركة �جلهاد �الإ�صالمي متثل �إحدى �أقوى حركات �ملقاومة �لفل�صطينية. ف�صالً 

�ملت�صددة  �جلماعات  �أما  �الإ�صالمي.  �لتحرير  حلزب  و�مل�صتمر  �لتاريخي  �حل�صور  عن 
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�لقريبة من فكر �لقاعدة، �أو تلك �لتي ُتعرف بال�صلفية �جلهادية، �أو تلك �لتي تت�صاهل يف 

�لتكفري... فاإنها ما ز�لت قليلة �حل�صور و�لتاأثري يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. 

َبنَت حما�ص قاعدة تعاملها مع �الجتاهات �الإ�صالمية يف �ل�صاحة على قاعدة “نتعاون 

فيما �تفقنا عليه، ويعذر بع�صنا بع�صاً فيما �ختلفنا فيه”؛ وجتنبت ما ��صتطاعت �لدخول 

معها يف �رش�عات و�صد�مات و�تهامات. كما �صعت �إىل توحيد �لروؤى و�الأفكار و�لتن�صيق 

يف جماالت �لعمل �ملختلفة. 

تكري�ص  يف  �صلفية”،  “دعوة  باأنهم  الأنف�صهم  �الإخو�ن  تعريف  من  حما�ص  ��صتفادت 

�جلهاد  حركة  ملوؤ�ص�صي  �الإخو�نية  �خللفية  �أن  كما  �ل�صلفي؛  �لتيار  مع  م�صرتك  هو  ما 

بعد  خ�صو�صاً  �لعمل،  وو�صائل  و�ال�صرت�تيجية  �لفكرية  �ملنطلقات  وت�صابه  �الإ�صالمي، 

�نطالقة حما�ص، قد خدم ب�صكل كبري باجتاه تقوية �لعالقات بني حما�ص و�جلهاد، وتطلع 

�لطرفني �إىل �لوحدة �مل�صتقبلية �الندماجية بينهما.

�إن �حلالة �لفل�صطينية و�ملنطقة �لعربية متوج بالتغري�ت و�لثور�ت؛ وعلى حما�ص �أن 

حت�صن �لتعامل مع �حلالة �الإ�صالمية �لفل�صطينية وتعقيد�تها، و�أن حُت�صن ��صتيعابها �أو 

فل�صطني؛  حترير  وم�رشوع  �مل�صرتكة  �ال�صرت�تيجية  �لق�صايا  يخدم  مبا  معها  �لتحالف 

و�إال فاإن �أي �رتد�د�ت معاك�صة للحالة �الإ�صالمية �لفل�صطينية قد ترتد ب�صكل �صلبي على 

حما�ص وم�رشوعها �الإ�صالمي؛ بل وعلى �مل�رشوع �الإ�صالمي لفل�صطني ب�صكل عام.






