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ات اليت طرأت على أوضاع   التَّغُّير

 احلركات واالجتاهات اإلسالمية املشاركة يف السلطة السياسية
 وأثرها على حركات املقاومة اإلسالمية الفلسطينية 

 1د. أسامة مجعة األشقر
 

 :مدخل عام
 

اإلسالميني هم الفئة األكثر استفادة من ثورات الربيع العريب واألكثر حضوراً يف أحداثها لعل 
املتتالية، حيث استطاعوا بسرعة االخنراط فيها والوصول إىل الصدارة يف إدارة مشهدها، بعد أن  

 كانوا يف مجلة األسباب للوصول إليها.
ونظرًا ألن اجملتمع قد حترك هذه احلركة 

فإن الزلزال السياسي قد فرض على الكبرية؛ 
الطبقات احلاكمة التعامل مع هذه احلركات، 
 على الرغم من ختّوفاته الشديدة منها، ابعتبارها

 األقدر على املنافسة يف قيادة البلدان، واألكثر حضوراً وشعبية وتنظيماً من غريها.
وقراطية سبيالً تماد الدميوقد قّدمت احلركات اإلسالمية نفسها بقناعات منفتحة تتمثل يف اع

للعمل السياسي، والتزام االعتدال يف النهج الفكري والسلوكي، ومواجهة األفكار املتطرفة 
 والعصبيات السياسية، وااللتزام حبقوق اإلنسان.

األنظمة الشمولية يف املقابل مل جتد مناصاً من التعامل املباشر مع هذه القوة الصاعدة املسنودة 
أن تتغري قناعاهتا األساسية فيها، ونظرًا خلربة هذه األنظمة يف إدارة اجملتمعات شعبيًا دون 

واملنظومات األهلّية فقد عملت على استيعاهبا ورميها يف أتون العمل السياسي الثقيل، وال سّيما 

                                                           

كاتب ومؤرخ وروائي فلسطيين، مستشار سياسي مبركز الراصد للدراسات، حاصل على درجة الدكتوراه يف الفلسفة   1
 كتاابً ودراسة فكرية وسياسية.  30ويف اإلعالم، مدير مؤسسة فلسطني للثقافة، صدر له أكثر من 
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أّي  ءيف مربع اخلدمات والسلطة التنفيذية امليدانية، وهي اجملاالت اليت يشتد النقد الشعيب فيها إزا
تقصري أو غفلة أو إمهال أو ضعف خربة، وهو املربّع األكثر عرضة لالهتام والتعريض والنقد مهما 

 بلغت درجة اخلدمة وجودهتا.
والنتيجة احلتمية هلذه املشاركة هي يف اخنفاض إقبال الناس على هذه احلركات اليت مل جتّرب يف 

 ت الناس إبمكانية جناحها.معظمها السلطة من قبل، فضعف حضورها، وضعفت قناعا
مت بتجاوز اخلطوط  وقد اخنرطت بعض هذه احلركات يف السلطة إىل حّد التماهي معها، واهته
ه االهتام لبعض هذه احلركات مبحاولة  احلمراء لدى حاضنتها الشعبية احملافظة واملتدينة، بل ُوجِّّ

ها النخب يف قضية جدلية تتنازععلمنة الدين وقيمه، وإخراجه من املشهد السياسي، وحتويله إىل 
 املكاتبات.

ونالحظ أن مجيع الدول اليت قبلت مبشاركة 
اإلسالميني يف السلطة مل تقم أبّي حماولة إلقامة 
جسور ثقة معها، بل كان السلوك القويل 
والفعلّي والنمط العام يكشف دائمًا عن نزعة 
رافضة ملشاركتهم والسعي إلقصائهم وإفشاهلم 

لسفة عة، ولكنها تشرتك مجيعًا يف فوإعادة إخراجهم، وتتفاوت هذه الدول يف مستوى هذه النز 
 االحتواء احلاسم أو املتدرج وصوالً إىل أدىن حضور ممكن وصوالً إىل اإللغاء أو هامش بقاء.   

ويف العموم فإن اإلسالميني لديهم قدرة عالية على الصمود يف األزمات والصرب يف احملن، 
ا شاعر التحدي واإلصرار لديهم ممولديهم قناعات داخلية ومعتقدات راسخة تساعد على منو م

جيعلهم خصوماً أشداء يف العمل السياسي، لذلك يشتد استهدافهم وتتكاثر التحالفات الداخلية 
واخلارجية املناوئة هلم؛ هذا اإلصرار جعلهم يتجهون بعدة اجتاهات يف السنوات العشر املاضية، 

اجتاه مع مثاله  ع األوصاف املتقاربة لكلوهي اجتاهات وصفّية تقريبّية حاولنا يف تقريرها أن جنم
  التقرييّب، الذي ميكننا إحلاقه به مع إمكانية اشرتاك املثال مع اجتاه آخر يف بعض األوصاف:
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فهناك اجتاه برامجايت يدفعهم حنو مزيد من التنازالت على الصعيد الفكري والسياسي مما  .1
اء املقاصد، انتقالية مرحلية هلا ما يربرها، ضمن فضميّس بعض الثوابت، على اعتبار أهنا تنازالت 

وإكراهات السلطة، وضرورات املرحلة، وفقه التدرّج، واكتساب اخلربة القيادية، وتثبيت قيمة 
احلرايت السياسية وعدم االنقطاع عن اجلماهري، وأن املرحلة تتطلب اقتناص الفرص املتاحة، 

ة أو ل بوظيفة الديكور األساسي أو ترس املاكينة الدّوار والتعامل مع التحدايت املستجّدة، والقبو 
حوش الدار، ولعل جتربة حركة النهضة التونسية وجتربة حزب العدالة والتنمية املغريب من أوضح 
األمثلة على ذلك يف تقدير كاتب هذه السطور، ولكن تطورات املشهد التونسي واملغريّب القاضي 

إجراءات رائسية غري دستورية، ومرة عرب إخراجهم من بوابة  إبقصاء هذين التنظيمني، مرة عرب
االنتخاابت اليت دخلوا منها، أضعَف منطق هذا االجتاه، وعزز منطق االجتاهات األخرى، وثبت 

للعب وفق قواعد امللكية، َلكن من دون االصطفاف كلّياً هلم عدم القدرة على حتقيق معادلة "ا
 2ر".مع القص

ُعْد يؤمن إبمكانية املشاركة السياسية مع هذه األنظمة مع قناعة هذه وهناك اجتاه مل ي .2
احلركات ابلعمل السياسي، وترى أن املنطقة العربية واإلسالمية ما تزال مسكونة بديكتاتورية قوية 
متحّكمة، وثقافة شعبية مهادِّنة ال تدافع عن حقوقها السياسية األساسية، وترفض املراجعات 

تراجعات، وأن اجلميع يف أزمة، وأهنا معركة عّض أصابع جيب الصمود فيها  السياسية وتعّدها
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حىت النهاية وحتصينها وتقوية مناعاهتا وااللتفاف حوهلا، وأن مجيع احملاوالت للمشاركة السياسية 
املعتدلة ُووجهت ابستبداد عنيف، ومل تستطع املشاركُة فْتَح أّي انفذة يف جدار الديكتاتورية 

تعاملت هذه احلركات مع دعاة املراجعات الداخلية بسياسة متشددة ختدم السميك. و 
الديكتاتورايت العربية، وتشيع الرتدد يف الصف الداخلي واجليوب التنظيمية الضارة، وأضّرت 
ابملكّون املتني املدّرب على مواجهة الديكتاتورية، وأهنم عّززوا ما مسوها ابلتقّشرات اللِّّحائّية يف 

لداخلية؛ وابلتايل تندفع هذه احلركات حنو استئناف عملها الدعوي وتطوير أساليبها، األجسام ا
وجتديد حماوالت استئناف حراكها النقايب واجملتمعي وتطوير أدائها احلقوقي واإلعالمي من منصات 

اخلارج إلضعاف هذه األنظمة ودفعها لتغيري 
سلوكها الشرس، ومتثل حركة اإلخوان يف 

قالب على رئيسها منوذجاً هلذا مصر بعد االن
 االجتاه.

 

وهناك حركات أخرى أيقنت أن املشاركة السياسية جيب أن تتأسس على نظام فوقّي يزيل  .3
مجيع العقبات من األعلى هنائياً، ويقوم على تنزيل مبادئ الشراكة السياسية وفق رؤية مغايرة لكل 

مة رة تفرض هذا النمط عرب مقاومة هذه األنظاألنظمة، وأن هذا التنزيل يستلزم استخدام قوة قاه
وإزالتها، وليس إضعافها أو تفكيك سلوكها املعادي، مهما بلغت التضحيات، ومتثل حركة طالبان 
النموذج األوضح هلذا االجتاه. وهناك حركات عديدة ابتت تعيد التنظري هلذا االجتاه عرب بعض 

ملياً وكادت لقدرة على التغيري، فتضاءلت تنظيمياً وعمنصاهتا غري الرمسية، لكنها عاجزة وال متلك ا
ختتفي عن العمل السياسي، أو خرجت منه، وتكّيفت مع ظرف اجلمود أو السكون التنظيمي، 
وتبنت سياسة البقاء السليب ضمن الظروف الراهنة. وبعضها قرر املشاركة العسكرية ضّد األنظمة 

يبيا قدراهتا حمدودة مثل احلركات املوجودة يف ل والتشكيالت العسكرية املتنفذة حىت لو كانت
وسورية، كما شاركت يف مجيع التشكيالت السياسية املعارضة واالئتالفات؛ ويبدو النموذج 
األفغاين الطالباين اآلن مغرايً جداً للتعبئة واستقطاب الشباب الغاضب احملافظ املندفع. ويتوقف 
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ستوى هذا النموذج من خالل ممارسة انجحة على جناح النموذج على قدرة طالبان على رفع م
 األرض بعد سيطرهتا الكاملة على السلطة. 

يف حالة مزدوجة من االنفراد واملشاركة مع قناعتها الكاملة  وهناك حركات متوضعت .4
ابملشاركة وسعيها الدائم لبلوغها، ولكنها أدركت أن أّي مشاركة ستواجه بتعقيدات مرّكبة داخلية 
وخارجية، وأهنا جيب أن تكون حممية بقوة غالبة متنع االستفراد هبا وإضعافها والقضاء عليها. 

تمثل كثريًا يف حركة محاس اليت سعت للمشاركة السياسية بكل قوهتا وهذا النموذج املعقد، ي
لتحقيق برانجمها املقاوم على األرض، وحاولت أن تستخرج حدودًا دنيا للتفاهم مع الربانمج 
املقابل ملنظمة التحرير الفلسطينية )م.ت.ف(، ملنع الوصول إىل أّي حالة اشتباك ختدم العدو 

 إىل مصاحلات فلسطينية وبرانمج وطين مشرتك على قاعدة املقاومةاملشرتك. فظلت محاس تدعو 
بكل مستوايهتا، ويف الوقت نفسه مّكنت حضورها العسكري ونفوذها الشعيّب واستفادت من 

شبكة عالقاهتا حلماية مكتسباهتا على األرض. وهي معادلة 
صعبة، وما تزال تصارع إلحداث اخرتاق دون جدوى ابلرغم 

السياسة من عقدها العشرين يف ظّل ظروف من اقرتاب هذه 
معاكسة، وما تزال املعادلة اليت أعلنها رئيس املكتب السياسي 

حلماس األستاذ خالد مشعل بعد فوز احلركة يف انتخاابت 
: "كما أبدعت محاس يف املقاومة 2112اجمللس التشريعي سنة 

 قادة طالبان

 خالد مشعل
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غري متحققة يف احلالة الفلسطينية اليت  3فإهنا قادرة على اإلبداع يف اجلمع بني السلطة واملقاومة"،
 ختضع الحتالل متمّكن انفذ وسلطة مسؤولة وظيفّياً عن األمن املشرتك للفلسطينيني واإلسرائيليني

 حتت أّي ظرف.   
وهناك اجتاه اقتنع بضرورة القبول ابهلامش املتاح له من السلطة التشريعية أو التنفيذية،  .2

وعدم التصعيد مع السلطة لئال تعود األمور إىل سابق عهدها من وضمان استمرار االعرتاف به، 
التعامل األمين، واملناورة يف بعض امللفات اليت ال تثري حساسية السلطة، وال ترى أبساً يف املعارضة 
فيها، وضرورة احلفاظ على التنظيم وبنائه وأفكاره ومحايتها من ردود األفعال املتطرفة، وردم شقوق 

  تنفتح يف أثناء املواجهات السياسية مع األنظمة.  التصدّع اليت
وهناك حركات إسالمية كانت يف مربع السلطة املسنودة عسكرايً، ولكنها فقدت السلطة  .2

، وقد 11/12/2111بعد ثورة شعبية عليها، كما حدث مع احلركة اإلسالمية السودانية بعد ثورة 
تعرضت هذه احلركة للكثري من االستهداف الذي حرمها من نفوذها وحضورها، وأعاد هلا 

اهتمامها مبلفاهتا الداخلية وترميم أوضاعها والتكّيف 
مع واقعها اجلديد، وتنظيم كياانهتا وإعادة اكتشاف 
قدراهتا وتصدير كوادر جديدة هلا، ودخلت يف مربع 

و طبيعة قبلية أ املعارضة عرب واجهات أخرى ذات
 حتالفّية.  

وهناك حركات قررت تذويب حالتها التنظيمية ابّدعاء عدم جدواها وعدم قدرهتا على  .7
حتقيق التغيري املنشود يف هذه الظروف، وأن اإلطار املتاح حالياً؛ هو يف اجلهد الفردّي الواعي غري 

ّي ًا إىل وعٍي أصيل بدعم أاملنظّم، والذي يقوم القادرون بدعمها دون تنسيق مسبق استناد

                                                           

مؤمتر صحفي عقده رئيس املكتب السياسي حلماس يف دمشق؛ عقب اإلعالن عن فوز حركة محاس مبعظم مقاعد  3
 اجمللس التشريعي الفلسطيين، وحضره عدد من الصحفيني والُكّتاب منهم كاتب هذه الدراسة. 
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اجتهادات تسهم يف تعزيز اإلدراك اجملتمعي وتطوير قدرته على محاية قيمه، وميّثل هذا التوجه 
 بعض التنظيمات اخلليجية الصغرية. 

أما التجربة الرتكية اليت كثريًا ما توَصف  .1
يف منصات أصدقاء تركيا وأعدائها أبهنا ذات 

ن تقدمي طع حىت اآلمرجعية إسالمية، فهي مل تست
نفسها فكراّيً إىل احلركات اإلسالمية، على الرغم 

من اإلعجاب بنجاحاهتا اخلدمية، وتطور حضور تركيا ووزهنا يف املشهد اإلقليمي والدويل. ومرّد 
ذلك أن زاوية النظر إليها حمصورة يف نطاق اإلعجاب واإلسناد واالستفادة من احلياد اإلجيايّب 

الرتكية، وسياسات حزهبا احلاكم املنفتحة على قضااي األمة واجلوار، ولكن ال يوجد لقوانني الدولة 
تواصل حقيقي من أجل فهم التجربة وخصوصياهتا وإشكاالهتا وعوامل جناحها. فالرتمجات من 
الرتكية إىل العربية حمدودة، واحلاجز اللغوي ما زال قوايً فاصاًل، وأكثر ما هو متاح خاضع للنظر 

، والذين ميلكون القدرة على النظر يعملون يف أطر شخصية بعيدًا عن منظومات الشخصي
 احلركات اإلسالمية ابلرغم من عالقتهم القدمية هبا.  

 
 :  الواقع الراهن للحركات اإلسالمية وإمكاانهتا

 

أن احلركات اإلسالمية اليت دخلت العملية السياسة قد  يبدو واضحًا يف النتيجة املشهدية
وصلت إىل حالة عجز، ذاتية أو خارجية، عن تقدمي مقاربة هادئة مقنعة حلاضنتها؛ جتمع بني 
 فضاء املبادئ الفكرية والسلوكية واالجتماعية، واملواقف السياسية اليت تعتنقها وتلتزم هبا نظرايً،

 أتسست عليها الدول اليت ينتمون هلا. وحالة العجز هذه وصف   وتلك املمارسات املستقرة اليت
للواقع؛ وليس يعين ابلضرورة هناية العمر االفرتاضي هلذه احلركات سياسياً، فاملنطقة اليت نعيش 
 فيها متتاز بسيولة سياسية سريعة لكثرة املؤثرات الداخلية واخلارجية وسرعة التفاعل بينها بسبب

 ريعة، ومنّو برامج التواصل العملية وعموم اخلربة هبا.منظومات االتصال الس
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وما تزال هذه احلركات تعاين من رفض منظومات السلطة وامتداداهتا العميقة هلا، كما تعاين 
من رفض املنظومات اإلقليمية هلا، واليت تضع مجيع احلركات اإلسالمية ابختالف توجهاهتا 

نظمة رت املشاركَة السياسية ابستقالٍل عن ترتيبات األومرجعياهتا الفكرية يف سلة واحدة إذا قر 
وعن األدوار املرسومة هلا، وابلتايل فإن هذه احلركات سُتحرم من التواصل الطبيعي مع جمتمعاهتا، 
وسيزداد االنفصال عنها بطول الزمن؛ وما تزال احلركات اإلسالمية اليت تشارك يف السلطة واقعة 

 ا.    مع شركائها يف السلطة واالستجابة ملطالب احلاضنة اجلماهريية هل بني كّماشة احلوار والتفاوض
وتزداد القناعة أبن األحزاب السياسية ذات 
املرجعية اإلسالمية ستكون فائدهتا حمدودة وقليلة 
يف املدى القصري واملتوسط على قضااي األمة اليت 

 سةتتبّناها هذه األحزاب يف أدبّياهتا التنظيمّية املؤسِّّ 
لوعيها الفكرّي اجلماعّي، ما دامت هذه احلركات 

أّي املندفعة ابجتاه املشاركة السياسية يف مرحلة تثبيت االعرتاف هبا، والقبول الطبيعّي مبشاركتها ك
حزٍب سياسي، ألن ُجّل تركيزها سيكون يف قطاعات حملية تشغلها عن ممارسة أدوار خارجية، 

ة ة ختدم أفكارها األساسية ستقوم هبا حاضنتها الشعبيّ إال يف مربعات اهتمام خريية ومعرفيّ 
والتنظيمية بشكل أساسي، وستشارك هبا على مستوى سياسي إذا ترافق ذلك مع مصلحة سياسية 

 تكتيكية تراها. 
وجيب النظر إىل طبيعة اجملتمعات اليت تتعامل معها هذه احلركات، فهذه اجملتمعات ذكية 

عيشية باعات قوية شديدة التحفيز ترتبط ابحتياجاهتا األمنية واملمبجموعها، وتتحرك مبوجب انط
والنفسّية، وهي جمتمعات بطيئة اإلجراءات لكنها قابلة للتحفيز ضمن شروط معّينة؛ ويف العادة 
فإهنا ال تنشط يف فرتات متقاربة إال بوجود حمّفزات أقوى، عند بروز قناعتها بوجود بدائل صاحلة 

  ق االنطباعات اجملتمعّية املتخلِّّقة ابملدافعات االجتماعية والسياسية.وقادرة ومتمّكنة وف
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 :أثر جتارب اإلسالميني يف السلطة على الواقع الفلسطيين ومقارابته
 

ينبغي التأكيد هنا، أن درجة استجابة احلركات الفلسطينية 
اإلسالمية وال سّيما محاس هلذا الواقع الذي تعانيه احلركات 
اإلسالمية؛ ال يقع عليها بدرجة واحدة نتيجة الختالف مستوى 
الضغوط عليها من االحتالل، والسلطة، والدول العربية، واألنظمة 

زة خمتلف ة احلركات يف قطاع غاليت تعيش حتت مظلتها. فاستجاب
عن استجابتها يف الضفة الغربية، ويف الداخل احملتل، ويف جغرافيات الشتات الفلسطيين خارج 
فلسطني، وبني جتمعات كبرية يف خميمات اجلوار الفلسطيين أو اجلاليات املنظمة يف املغرتابت؛ 

 حدوّي يف استجابتها هلذهوإن كانت التنظيمات ذات القيادة املوحدة تظهر عادة مبظهر و 
االرتدادات عليها، وحتاول تغطية التناقضات الطبيعية اليت تتعرض هلا أقاليمها اجلغرافية 
التنظيمية؛ فقطاع غزة يقود حالة فريدة من السلطة املقيدة املعزولة اليت حتميها قوة عسكرية 

لسلطة الرمسية؛ ثيل يف اذات عقيدة قتالية متماسكة، ولكنها ال حتظى ابعرتاف سياسي وال مت
ن االحتالل م بينما واقع الضفة الغربية يعاين من الشلل التنظيمي الناجم عن استهداف ممنهج

فالواقع الفلسطيين  41والسلطة الفلسطينية، وأما أراضي الـ
للحركات اإلسالمية يعاين من قهر سياسي وأمين وقانوين يف 

ة ذات جغرافية ال تعرتف بفلسطينيتهم وقضيتهم ابتداءً وتعّدهم أقلي
خصائص مشرتكة يف جمتمعها، وأما الشتات الفلسطيين فإن قدرة 
هذه احلركات على الظهور ابمسها حمدودة للغاية، وضمن ترتيبات 

 سّرّي. أكثرها
ونتيجة خلصوصية احلالة الفلسطينية وشّدة اختالف ظروفها وكوهنا تعيش حتت احتالل 
استعمارّي متمّكن، فإن انعكاسات واقع احلركات اإلسالمية عليها يظّل حمدوداً يف جمال حماكاة 

شاط نالتجارب، ويكاد يكون حمدوداً جداً يف مربع العالقات والنشاط اخلريي والتنموي العام وال
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اإلعالمي...، إال أنه قد يتطور يف بعض املراحل التارخيية كما حصل يف مرحلة ما بعد الثورات 
العربية؛ حيث تطورت العالقة مع قطاع غزة إىل انفراجات متعددة يف التسليح والتدريب وختفيف 

ن تناقشها أاحلصار وآاثره على القطاع؛ ولكن مثة ُمدرَكات كلية ميكن هلذه احلركات الفلسطينية 
 يف اكتشاف آاثر جتارب هذه احلركات العربية واإلسالمية عليها، منها: 

إن جتارب اإلسالميني يف أّي ُقطر من األقطار تنعكس عليهم بدرجات متفاوتة، فهم  .1
يشعرون بتقارب روحّي تلقائي، ويشعرون أبهنم امتداد لبعضهم، لكوهنم حيملون أفكاراً متقاربة، 

ألحدهم هو جناح لآلخر، وأن أّي فشل أيضاً ينعكس عليهم، وال شّك أن احلركات وأن أّي جناح 
 اإلسالمية يف العامل تستمّد جزءاً كبرياً من شعبيتها وشرعيتها من ارتباطها املعنوّي والروحي حبركات

املقاومة اإلسالمية الفلسطينية، وكّل قصة جناح 
 وصمود فلسطينية تشّكل مددًا إعالميًا وشعبّية

تلقائّية هلذه احلركات؛ كما أهنا ابلنسبة هلذه 
احلركات العربية واإلسالمية مبثابة الدليل العملّي 

القائم على إمكانية جناحها يف إدارة بلداهنا بكفاءة. ويف احلالة الفلسطينية فإن مستوى التفاعل 
ية، نمع أّي مشروع سياسي إسالمي يكون أكرب من غريه بسبب خصوصية القضية الفلسطي

وأبعادها الدينية اليت تشرتك فيها ثقافة مستندة إىل نصوص شرعية تعظّم مكانة فلسطني وبيت 
املقدس، وتكّثف النظر إىل الفئة الدينية املذكورة يف القرآن وحتّذر منهم ومن عداوهتم، وهي الفئة 

كما أن احلركات   .اليت حتّولت خنبتها إىل كيان عنصري حيتل فلسطني وميارس فيها سياساته القاتلة
اإلسالمية الفلسطينية تنظر يف فلسفتها االسرتاتيجية إىل العامل اإلسالمي على أن له دوراً أساسياً 
يف مشروع حترير فلسطني، وأن أّي مشروع إسالمي انجح ال بّد أن يكون له إسهام  يف هذا 

حلركات اإلسالمية قع ااألمر، وابلتايل فإن حساابت احلركات الفلسطينية ترتفع وتنخفض مع وا
يف احمليط؛ وجتربة احلكم احملدودة اليت مارستها مدرسة اإلخوان املسلمني مع بداايت الربيع العريب 
وسقوطها القاسي انعكست بشكل سالب على احلركات الفلسطينية اإلسالمية، وال سّيما يف 
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عي ولديها ي واالجتماقطاع غزة بوصفها اإلقليم األكثر حضورًا يف النشاط السياسي والعسكر 
سلطة تنفيذية مسيطرة على األرض، ويف انكشاف ظهر هذه احلركات وتعّرضها لضغوط كبرية 
فوق الضغوط اليت تتلّقاها من االحتالل ومن أجهزة السلطة الفلسطينية. ومع أن هذه الضغوط 

تراجعت كثرياً إال أن ظالهلا ما تزال حاضرة بقوة يف 
ة، احلركات واإلدارة املصريسياق العالقات بني هذه 

وما تزال العالقة حساسة ميكنها أن تتأثر أبّي 
عارض صغري أو متوسط. وال جتد أجهزة السلطة 

الفلسطينية حرجًا يف إيقاع أشد السياسات حبق احلركات الفلسطينية اإلسالمية املتمسكة خبط 
لعريب واإلسالمي ات يف احمليط ااملقاومة لعدم وجود ظهري قوي ذي أتطري فكرّي تنظيمي هلذه احلرك

ميكن أن يقّدم املساعدة املؤثرة للحركات الفلسطينية اليت حتتاج إىل أّي إسناد خارجّي، وال تبايل 
السلطة الفلسطينية إبعالن خّط عدائي جتاه مجيع احلركات اإلسالمية السياسية، وتعّدها امتداداً 

حلماس وداعماً خلفّياً هلا. وأما عالقة بعض هذه 
احلركات الفلسطينية ابلتوجه العام للحزب احلاكم 
يف تركيا أو تشكيلة من األحزاب احلاكمة ذات 
املنشأ املتقارب يف ماليزاي؛ فهي مسنودة  برغبة 

العام للقضية  يالطرفني يف التعاون يف امللف احلقوقي العام ويف امللف اإلنساين واإلسناد السياس
الفلسطينية، الذي تشرتك فيه السلطة الفلسطينية ومل يتطور إىل ما هو أبعد من ذلك، على الرغم 
من وجود مشاعر مشرتكة إجيابية بني الطرفني، وذلك راجع ابألساس إىل طبيعة نظام احلكم يف 

ايل فإن العالقة مع تركيا لتتركيا وطبيعة عالقاته اليت أسسها الفكر العلماين اجلمهورّي الرتكّي، واب
هي عالقة مع حزب حاكم قوّي ذي مرجعية شعورية إسالمية منفتحة، أكثر من كوهنا عالقة مع 
فلسفة الدولة ونظامها ومؤسساهتا وأحزاهبا؛ وكذا احلال مع الواقع املاليزي الذي يعّد امتداداً للواقع 

 عّية.العرقّي وعمقه اإلقليمي وهوية كل عرق وثقافته اجلمْ 
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إن ما أصاب احلركات اإلسالمية املشاركة يف السلطة بدأ يرفع من الوعي الفلسطيين أبن  .2
مشاركة األمة يف مشروع التحرير ال يعين العمل مع احلركات اإلسالمية فحسب؛ فاألمة لديها 

مل عمكوانت مْجعّية متّثل مجاعات فكرية، ودينية، وطائفية، وثقافية، ومرجعيات خمتلفة ينبغي ال
عليها إلقناعها مبشروع املشاركة، والعمل مع ذوي القناعات منهم بغض الطرف عن توجهاهتم 

 ومرجعياهتم ما داموا يلتقون يف حمطة فلسطني، ويؤمنون ببعض األصول اجلامعة يف قضيتها.
وتبدو احلركات الفلسطينية متفّهمة للواقع الصعب الذي تعيشه هذه احلركات منذ أن  .3

اً دفاع يف مسرية الثورات العربية مث تراجعت يف مراحل اتلية، وابتت اآلن أكثر تفّهماخنرطت ابن
ية ومقياس هذا التفّهم أييت يف التعاطي اإلجيايّب املوحي بقبول إدراج القضية الفلسطين .هلذا األمر

دد شيف مربع االهتمامات بفضاء العالقات اخلارجية أو السياسات اخلارجية ألي حركة، وعدم الت
يف رفع مستوى القضية إىل مربع األولوايت يف سياستها اخلارجية، وعدم التشدد يف إدراجها يف 
األولوايت السياسية العامة يف اجملال الوطين، كما كان حيدث عادًة مع األنظمة ذات املرجعية 

 القومية أو البعثية أو االشرتاكية أو اليسارية.
ة لفلسطينية اليت مترست يف العمل السياسي نتيجكما تولدت القناعة لدى احلركات ا .4

ظروفها اخلاصة؛ أن احلركات اإلسالمية الفاعلة يف املنطقة ما تزال حباجة إىل اكتساب اخلربة 
السياسية وصقل التجارب وتدريب الكوادر املتخصصة، وأن إضافة بعض األبعاد احلساسة يف 

ة داخلياً، روب أو االنصراف عن الواجبات امللحالقضية الفلسطينية عليها قد يدفع لإلبطاء أو اهل
ولذلك ينبغي إمهال هذه احلركات حىت تكون مستعدة للعطاء وأداء واجباهتا جتاه القضية 
الفلسطينية، فيما تتعاطى هذه احلركات مع كافة القوى النشطة سياسيًا يف هذه البلدان وحتاول 

ه هذه سطينية قد جتد نفسها أمام واقع جديد جتاجذهبا ألدوار فاعلة جتاهها، ولكن احلركات الفل
الفئة من احلركات اإلسالمية املنخرطة يف النظام السياسي لبلداهنا، وهي أن هذه احلركات قد 
تكتسب خصائص منظوماهتا السياسية التقليدية احلاكمة حبكم اجملاورة واالقرتاب واملشاركة. وقد 

ل إسناد، أو تكون حالة وسطية متّد يدها وتقبضه تكون عامل ضغٍط عليها أكثر من كوهنا عام
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وفق املصلحة الكلية املقّدرة ابعتباراهتا الداخلية واخلارجية، ورمبا تكون حمايدة. وابلتايل فإن على 
احلركات اإلسالمية الفلسطينية أن تعزز عالقتها مع حواضن هذه احلركات ومتّكنها أكثر من 

 وهذه املقاربة ُمقامة على فهٍم اجتماعّي يقرر أن كّل حزب اعتمادها على تشكيالهتا السياسية،
أسري  حلاضنته اجلماهريية يف هناية املطاف، وأن أّي حزب أو حركة يعتمد على امتداداته اجلماهريية 
يف أّي تغيري أكثر من اعتماده على النظام السياسي والشركاء السياسيني وأكثر من اللوائح 

 التنظيمية أيضاً.
وهناك جانب مهم ابتت تفتقر إليه معظم احلركات السياسية اإلسالمية وهي أن مفهوم  .2

اجلهاد لديها يتضاءل ويرتبط إىل حدٍّ كبري مبشروع الدولة، وأن قرار احلرب والسلم بيد الدولة، 
وأن املصلحة الوطنية هي الضابط يف هذا القرار. وهذا التوصيف يبتعد عن أصل التنظري يف الفكر 

ركي اإلسالمي؛ أن هذه احلركات تشرتك مع بعضها يف اهلّم العام، وكثريًا ما تتجه التنظريات احل
إىل وجوب نصرة كّل حركة إسالمية تقاتل من أجل التحرر الوطين أو السياسّي أو احلقوقّي أو 

د ناإلنسايّن؛ ويكون هذا األمر شديد الوضوح مبا يتعلق بفلسطني. وابلتايل فإن هذه احلركات ع
وصوهلا للسلطة تكون مفتقرة إىل إجياد مقاربة سياسية جتمع بني أدبيات تفكريها يف املستوى 

اخلارجي وبني واقع التزاماهتا السياسية 
الوطنية احمللية؛ ومما يرتبط هبذا الشأن 
أن احلركات اإلسالمية السياسية 

م استقرت طبيعتها على تثبيت مفاهي
بتعاد الالسلمية يف قيمها السياسية، وا

عن أّي حركة ذات طبيعة عسكرية، ولعل االستثناء الوحيد القائم يتمثل يف العالقة مع حركات 
املقاومة الفلسطينية. ولكن هذه العالقة تتأثر مبواقف األنظمة من هذه احلركات ارتفاعاً واخنفاضاً،  

الدويّل؛ حيث ليمي و كما تتأثر مبدى تطور العالقة بني هذه احلركات اإلسالمية مع اجملتمع اإلق
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متيل بعض هذه احلركات إىل تقليص مستوى عالقاهتا مع احلركات الفلسطينية واالكتفاء ابلدعم 
 اإلعالمي والسياسي العام للقضية الفلسطينية.

ولعل منّو العالقة الفلسطينية مع  .2
احلركات اإلسالمية يف العامل العريب 

ة يف عالق—واإلسالمي مرتبط أكثر 
نمو املقاومة، وجناحها، ب —طرديّة

وقوهتا يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، 
ومواجهة السياسة الدولية املتشددة جتاه 

ا املقاومة الفلسطينية وبرانجمها التحرري. فكل جناح فلسطيين سيؤدي إىل تطور إجيايب يف عالقاهت
تّد بشكل سالب ع سري وتعميق هذه العالقة وحتسني امتيازاهتا وفتح آفاق جديدة هلا، وكّل تراج

على احلركات الفلسطينية املتفاعلة مع حميطها الفكرّي املقارِّب هلا. وهذا يتطلب من احلركات 
الفلسطينية إجياد مؤسسات ُتوازِّن هذه العالقة وحتافظ عليها، ومتنع اجتاهها حنو عالقات ومهّية 

ية إذا تضررت جماالهتا والشعب غري جمدية، وتفتح قنوات تواصل فاعلة يف بعض اجملاالت التنظيمية
السياسية أو الفنية املتخصصة. ورمبا حتتاج هذه احلركات الفلسطينية إىل إجياد صيغ داخلية لديها 
الستيعاب بعض الكوادر املهّمني يف تلك احلركات غري الفلسطينية، يكونون مبثابة جسور واصلة 

كون قيقيًا للطرفني، ولكن جيب أن تالحقًا إذا كانت الظروف غري مواتية أو ستسبب ضررًا ح
سياسة اجلسور املقرتحة هذه واضحة، ولديها رؤية قادرة على استثمارها يف مربع التواصل 

 االسرتاتيجي، وال نعين هنا جمرد التشغيل فحسب.
ونفرتض أن احلركات اإلسالمية الفلسطينية حتتاج اآلن إىل إجناز منوذج شراكة اسرتاتيجية  .7

اإلسالمية والوطنية خارج فلسطني، يقوم على برجمتها مشروعات قطاعية، يتفرع مع احلركات 
عنها خطط عمل منتجة... خيرجها من حالة التذبذب السياسي، حىت لو تباعدت مرحلياً ألّي 
عارض سياسّي، ويبقيها على مسافة قريبة فكرايً، وحيّدد اإلطار العام لألهداف املشرتكة، ويرسم 
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مشروع مواجهة االحتالل االستيطايّن؛ وينبغي التأكيد على وجوب أن يكون  دورها املمكن يف
هناك التزامات لكل حركة إسالمية جتاه فلسطني متثل احلد األدىن من املشاركة اإلجيابية ضمن 
شبكة خدمات متشعبة ذات إدارة موحدة أو مستقلة، وضمن رؤية يف سياق اسرتاتيجي سياسي 

خدمي أو تنموي...، تؤكد من خالهلا االنتقال من مربع التنظري إىل الفعل أو فين أو إعالمي أو 
امللتزم والوعي املسؤول واملشاركة امليدانية، وتؤكد على إدراكها ابلتحول من مواعظ اخلالص إىل 

 برامج التخليص.
ويف الوقت نفسه، فإن على احلركات الفلسطينية أن تكون واعية حبساسية األنظمة  .1

وحىت األنظمة املدنّية ذات األساس الشمويّل يف ظروف نشأهتا، وأن تكون واعية أبمهية الشمولية 
عدم إاثرة األنظمة بعالقاهتا مع مكوانت حزبية وشعبية حملية، وأن يكون هناك تواصل موزون 
مرن ُيشعِّر هذه األنظمة ابلطمأنينة، وأن هذه العالقة اخلاصة ال متّس أمنها وال سيادهتا وال تصل 
إىل مرحلة إحراجها ووضعها يف مربعات ضغط ال تقوى على مواجهتها، وينبغي أن يكون مفهوماً 

 أن منّو العالقة يتأثر طرداً بنمّو حضورها يف جمتمعاهتا ومتكني عالقاهتا الداخلية.     
 

  


