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 يف  قراءة

 الفلسطيين  الوطين ابملشروع  للنهوض املستقبلية اسمح ركةح رؤية

 هنية إمساعيل األستاذ  طرحها اليت

 1وائل املبحوح

 

 : متهيد
 

يعاين املشروع الوطين الفلسطيين حالة من االنسداد وفقدان االجتاه، انعكست بشكل سليب  
قدرته على العمل، وعلى قدرته على االستفادة من الفرص املتاحة، وعلى قدرته على  على  واسع  

 االستفادة من اإلمكا�ت اهلائلة املذخورة يف الشعب الفلسطيين ويف األمة العربية واإلسالمية.
بدو واضحاً أن هناك انسداداً يف مسار التسوية السلمية الذي تبّنته منظمة التحرير الفلسطينية ي

مسار   منها  يعاين  أزمٌة  وهناك  فتح،  وحركة  رام هللا  يف  الفلسطينية  السلطة  وقيادة  (م.ت.ف) 
سار  املقاومة املسلحة الذي تبنته حركة محاس وحركة اجلهاد اإلسالمي، وهناك تعثٌر واضٌح يف م

املصاحلة الفلسطينية؛ الذي ما يزال يراوح مكانه، بل ويزداد أتزماً، خصوصاً مع كل انفراجة تلوح 
 يف األفق، مث يعود منتكساً مرة أخرى.

وحنن  أحيا�ً  للسخرية  مثرياً  األمر  يبدو  قد 
هذه  تشوبه كل  وطين  مشروع  عن  نتحدث 
العثرات واألزمات، حىت ابت البعض يتساءل:  

م هناك  وإن  هل  حقاً؟  فلسطيين  وطين  شروع 
كان هناك من مشروع وطين، فما حمدداته وأركانه وثوابته الوطنية اليت ال ميكن جتاوزها؟ وهل 

 ميكن أن يكون التنازل عن معظم فلسطني لالحتالل عمالً وطنياً، أو جزءاً من بر�مج وطين؟

 
 فلسطيين، وابحث يف الشؤون السياسية، مقيم يف غزة. أكادميي  1
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صاحل إىل أن هناك بعداً اترخيياً ألزمة املشروع الوطين الفلسطيين، إذ تكرست حممد  يشري حمسن  
من خالل العالقات الفصائلية وخصوصاً بني فتح ومحاس، وطوال أكثر من ربع قرن، أزمة كبرية  
األمنية   املطاردة  إىل محالت  والعمالة،  ابلفشل  الطرفني  بني  القاسية  االهتام  لغة  فمن  الثقة.  يف 

، يف  2000-1994ت واإلقصاء اليت قامت هبا السلطة بقيادة فتح خالل الفرتة من  واالعتقاال
مقابل عمليات املقاومة اليت كانت تقوم هبا محاس وفصائل املقاومة، واليت كانت ترى فيها فتح  
اإلفشال   إىل حماوالت  الفلسطينية؛  الدولة  لتحقيق حلم  املؤدي  التسوية  ملسار  وإفشاالً  تعطيالً 

والتعطيل ونزع الصالحيات اليت قامت هبا قيادة فتح يف مواجهة اجمللس التشريعي الذي   واإلسقاط
فازت محاس أبغلبيته الساحقة، ويف مواجهة احلكومة اليت شكلتها محاس، إىل حالة االنقسام اليت  
نتجت عن سيطرة محاس على قطاع غزة وسيطرة فتح على الضفة الغربية، إىل اإلجراءات األمنية  

بادلة اليت قام هبا الطرفان لضمان سيطرهتما، مع بلوغ التنسيق األمين بني السلطة يف رام هللا املت
وبني الطرف اإلسرائيلي واألمريكي حدوداً قصوى، يف السعي الجتثاث العمل املقاوم، وتفكيك 

اء بني البنية التنظيمية لتيار "اإلسالم السياسي" يف الضفة. كما كان للفلتان األمين وسيل الدم
  2الطرفني أثره يف تعزيز انعدام الثقة بني الطرفني.

، ندوة عن  11/2021/ 3مساء األربعاء    للدراسات واالستشارات ببريوت   عقد مركز الزيتونة 
بعد، استضاف فيها، األستاذ إمساعيل هنية، رئيس املكتب السياسي حلركة محاس، حيث ألقى  

بعنوان:   للنهوض "ورقة  املستقبلية  رؤية حركة محاس 

الفلسطيين الوطين  حيث  ابملشروع  هنية "،  استعرض 
الفلسطيين الوضع  الندوة  اليت   العام،  خالل  والعقبات 

الفل  الوطين  املشروع  أربع تواجه  عن  متحداثً    ةسطيين، 
متغريات كان هلا أتثريات مباشرة وغري مباشرة على طبيعة 

 
(بريوت: مركز الزيتونة للدراسات   أزمة املشروع الوطين الفلسطيين واآلفاق احملتملةحمسن حممد صاحل (حمرر)،    2

 . 14-13)، ص 2013واالستشارات،  

 إمساعيل هنية
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. هذه املتغريات هي رمبا ما دفع حركة محاس للتقدم  الصراع واالحتالل ومتوضع مشروع املقاومة
،  1988هبذه الرؤية اجلديدة اليت تضاف إىل أدبياهتا الرمسية القدمية، وحتديداً ميثاقها األول سنة  

 هي:وهذه املتغريات  .2017ووثيقتها السياسية سنة  

الفلسطينية  إلغاء .1 ،  2021  االنتخاابت 
الذي  الفلسطيين  الوطين  والرائسية واجمللس 
توافقنا عليه، بعد أن كّنا على مسافة قصرية  
يف   والدخول  االقرتاع،  صناديق  من  جداً 
البيت   ترتيب  إلعادة  طريق  خريطة 

النظام السياسي من جديد. ما شّكل مأزقاً وطنياً حقيقياً وأعاد� إىل املربع  الفلسطيين، وبناء 
االنتخاابت دون   إجراء  يوافق على  الفلسطينية  الساحة  أنه ال أحد يف  التأكيد  األول، مع 
القدس، ولكن كّنا نؤكد دائماً أن إجراء االنتخاابت يف القدس معركة وطنية جيب أن خنوضها  

فلسطينيني، ولدينا الكثري من الوسائل والطرق اليت ميكن أن  ك  ا إرادتنامعاً، وأن نفرض فيه
 نقوم هبا يف هذا املوضوع. 

، حيث شّكلت حتوًال  معركة سيف القدس .2
مهماً جداً يف مسار الصراع مع االحتالل 
يف   غاية  نتائج  عن  وكشفت  الصهيوين، 
أفٍق  على  واسعاً  قوساً  وفتحت  األمهية، 

رحٍب لشعبنا، وألمتنا، ولكل أحرار العامل، فقد أكدت املعركة وحدة الوطن الفلسطيين على 
الشعب الفلسطيين على مستوى الفعل،   مستوى اجلغرافيا من رفح حىت رأس الناقورة، ووحدة

حمور   هي  القدس  أن  أكدت  اإلسرائيلية، كما  الردع  نظرية  املقاومة يف ضرب  قدرة  وعلى 
الصراع، وأعادت االعتبار لقضية فلسطني يف بُعدها العريب واإلسالمي، وحىت العاملي، بعد  
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شعوب املنطقة بسبب   تراجعت فيها القضية يف ُسّلم أولو�ت   عشر املاضية اليتالسنوات ال
 االنشغال يف الصراعات اليت اندلعت يف اإلقليم.

أفغانستان  .3 من  األمريكي    االنسحاب 
أفغانستان  2021 أن  من  الرغم  وعلى   ،

بعيدة عن فلسطني يف اجلغرافيا، إال أن قرار  
املنطقة وعلى   له أتثرياته على  االنسحاب 
االحتالل   مع  الصراع  وعلى  القضية، 

فأمريكا   أفغانستان،  داإلسرائيلي،  بوابة  من  عسكر�ً  املنطقة  إىل  عاماً  عشرين  قبل  خلت 
عسكر�ً أيضاً من أفغانستان، وهذا االنسحاب كما   وبدأت ابخلروج من املنطقة واالحنسار

تراه "محاس" قد يعقبه انسحاابت أخرى خصوصاً من العراق أو مشال سورية، وال شّك أبن  
نتائج هذا االحنسار ستؤدي إىل أتثري واضح على حلفاء أمريكا يف املنطقة، ويف مقدمتهم 

 الكيان الصهيوين.

، حماوالت االخرتاق الصهيوين للمنطقة عرب بوابة التطبيع مع  اإلسرائيلي اتفاقيات التطبيع العريب   .4
  " السالم " اإلقليمي أو    " السالم " بعض احلكومات العربية، تنفيذاً لصفقة القرن، وملشاريع ما يسمى  

االقتصادي، وما يتبع ذلك من حماوالت بناء حتالفات عسكرية وأمنية يف املنطقة تتسّيد فيها  
 تفوقها العسكري واألمين واالقتصادي.   "إسرائيل" حبكم 

هذه املتغريات؛ الداخلية واخلارجية، ترى محاس أ�ا ميكن أن 
ظّل   يف  خصوصاً  آبخر،  أو  بشكل  الفلسطينية  احلالة  يف  تؤثر 
حديثها املتكرر عن أن ما قبل سيف القدس ليس كما بعدها؛ يف  
إشارة إىل ز�دٍة يف قوة احلركة، وصالبة مواقفها بعد تلك املعركة.  

، حال دون جتديد الشرعيات الفلسطينية، 2021لتشريعية الثالثة سنة  كما إن إلغاء االنتخاابت ا 
ما أاثر حفيظة الفصائل الفلسطينية، والقوائم املسجلة خلوض االنتخاابت،    مبا فيها شرعية محاس؛
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، وهو تكرار حلالة احلياد السليب اليت  دون ردة فعل حقيقية على أرض الواقع  مع األسف،  لكنو 
الفلسطينية لف فيها حممود عباس وقيادة السلطة  ث يف كل مرة خياحتدُّ  الفلسطينية  االتفاقيات 

اتفاقيات    .املوقّعة أن  إىل  إضافة 
توحي   اجلديدة  العربية  التطبيع 
القضية  عن  العرب  ابنشغال 
من   التحلل  يكن  مل  إن  الفلسطينية، 
ويشري   أجلها.  من  والعمل  هلا  الوالء 

ية احنسار املشروع األمريكي يف املنطقة، خصوصاً  االنسحاب األمريكي من أفغانستان إىل بدا
وقد سبق ذلك انسحاب آخر من العراق ومن الصومال، وهو ما دفع احلركة إىل املبادرة بتقدمي  
الرؤية   هذه  تنفيذ  على  احلركة  مقدرة  عن  النظر  بغّض  ابلذات،  التوقيت  هذا  يف  الرؤية  هذه 

 العتبارات ال تتعلق هبا نفسها. 
هبا القضية   استشعاراً خبطورة املرحلة اليت مترّ يف هذا التوقيت ابلذات، رمبا أتيت  هذه املبادرة و 

السياسي األفق  انسداد  أمام  الفلسطيين  ،الفلسطينية  االنقسام  وإفشال مسار   ، واستمرار حالة 
الداخلية حتريك املياه الراكدة جتاه القضا�    على أمل  ؛وترية االستيطان  االنتخاابت مؤخراً، وتصاعد

 .الفلسطينية
 أّن:  ،هبذا اخلصوص ترى ملى خاطر

تستجلب   أو  اجلمود،  تفكك  أدوات عمل  ابتكار  يلزمه  الفلسطيين  النهوض ابملشروع 
للعابثني  ذاتية  يقظة  انتظار  حيّلها  ال  اليت  املزمنة،  املشكالت  جتاوز  على  يعني  تغيرياً 

صورات مثالية حلالة إمجاع وشراكة  واملفسدين واملتنفذين، وقد ال يكون احلّل يف وضع ت 
غري قابلة للتحقق، إمنا ابملضي ابملشروع اجملدي وحمّل التأييد فلسطينياً، واستثمار الطاقات  
كلها يف كسر طوق التحد�ت وجتاوز املسارات العقيمة، وليس التعايش معها، وصوًال  
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ذي تصّب نتائجه مباشرة  إىل صياغة مالمح مرحلة خمتلفة، أبثر الفعل اجملدي واملباشر، ال
 3يف مسار النهوض والتحرر.

تناقش فيها حركة محاس أزمة املشروع  و  اليت  املرة األوىل  جدير ابلذكر هنا، أن هذه ليست 
، إذ عرضت رؤية محاس  2012الوطين الفلسطيين، فقد سبق ذلك، وحتديداً يف حزيران/ يونيو  

ابخلصوص ضمن ورشة عمل نظمها مركز الزيتونة  
للدراسات واالستشارات ببريوت وقدمها أ. أسامة  

الدولية ابحلركة وممثلها  محدان؛ مس  العالقات  ؤول 
وتعريف   بتوصيف  بدأها  وإيران.  لبنان  يف  سابقاً 
املشروع الوطين الفلسطيين، مث خلص حينها أسباب  

 4أزمة املشروع الوطين الفلسطيين مبا يلي:
 غياب املرجعية الوطنية املوحدة.  .1

 األداء التكتيكي بدل االسرتاتيجي. .2

 رادة اإلسرائيلية، وفيه: إخضاع الواقع الوطين لإل .3

 أ. التأثري على القرار اإلداري. 

   إمكا�ت البقاء. .ب 
 األمن.  .ج

 االختالف يف تعريف املشروع الوطين الفلسطيين.  .د
وتقومي  وتفعيل  والتسوية،  املقاومة  وعن  الفلسطيين،  الوطين  املشروع  أولو�ت  مث حتّدث عن 

 البدائل املتوقعة وذكرها كما يلي:منظمة التحرير الفلسطينية، وأخرياً حتّدث عن 

 
 انظر:   ، 8/11/2021ملى خاطر، حول رؤية محاس للنهوض ابملشروع الوطين، موقع فلسطني أون الين،  3

https://felesteen.news/post/   
  أزمة املشروع الوطين الفلسطيين واآلفاق احملتملة، لالطالع على الرؤية كاملة انظر: حمسن حممد صاحل (حمرر)،   4

 . 34- 25ص 

 أسامة محدان

https://felesteen.news/post/


 مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                8   

 تقومي السلطة وحماولة جعلها رافعة وطنية.  .1

السلبية   .2 الدولية  السياسة  أتثريات  وتقليل  الفلسطيين،  الوطين  القرار  صناعة  آليات  تطوير 
 عليها.

 االستفادة من التحوالت اجلارية يف املنطقة.  .3

 لواقع الفلسطيين يضعنا أمام خيارين: وخلص أسامة محدان يومها إىل أن املشهد املنظور يف ا 
إعادة بناء الواقع الفلسطيين على قاعدة مشروع التحرير والعودة، وهذا الذي سُيخرج القضية  .1

 من مأزقها.

 االستمرار يف التجاذب الداخلي، وهذا يعين مزيداً من اخلسائر. .2
يف هذه الورقة، حياول الباحث حتليل الرؤية اليت قدمها رئيس احلركة للنهوض ابملشروع الوطين 
الفلسطيين، مستعيناً ابلنص احلريف للرؤية، ما أمكن، كما ورد على لسان رئيس حركة محاس يف  

 الكثري من املواطن.  
 وقد حّدد هنية الرؤية أبربعة حماور جاءت كما يلي:

 

األول: رؤية احلركة وتوصيفها العام للواقع واملرحلة اليت ميّر هبا املشروع الوطين،  احملور  

 :شعباً وقضية، من خالل عدة أبعاد وهي
 

: قضيتنا هي قضية إسالمية، وذات ارتباطات بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية،  البعد األول .1
وهي حاضنة للمسجد األقصى ومسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعراجه إىل السماء،  
بدماء   الدين، وختضبت  عنه وحررها صالح  فتحها عمر رضي هللا  السماء،  بوابة  فالقدس 

رفات  واحتضنت  والتابعني،  الصحابة 
حلركات ا واملؤسسني  اجملاهدين  لقادة 

اجلهاد واملقاومة على مدار الصراع املفتوح 
هي   وابلتايل،  الصهيوين.  املشروع  مع 
وهويتها   ثوابتها  ختضع  ال  مقدسة  قضية 
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والفرص؛   والتحد�ت  املتغريات  مع  وتتعامل  محاس  تتحرك  ولذلك  للمتغريات،  اإلسالمية 
 وهرية. انطالقاً من أساس رؤية اثبتة واضحة وج

: قضية فلسطني هي قضية وطنية وقضية عربية أيضاً، ابإلضافة إىل كو�ا قضية البعد الثاين .2
إنسانية، وتتكامل فيها الدوائر الوطنية والعربية واإلسالمية واإلنسانية، وتنسجم وتتفاعل يف  

مشروع التحرير والعودة دومنا تعارض.  
إن مستوى الصراع مع العدو الصهيوين 

ا من  ال  هو  حبيث  والتداخل  لتعقيد 
هذا  أن حيسم  لوحده  فصيل  يستطيع 
الصراع، سواًء كان حركة فتح أم محاس  
إن   قلنا  وإذا  الفصائل.  من  غريمها  أم 

طبيعة الصراع مع االحتالل صراع حضاري، كون الكيان الفلسطيين ميّثل رأس احلربة للمشروع 
واملقاو  الفلسطينية  الفصائل  فإن  املنطقة،  لألمة  الغريب يف  احلربة  رأس  تشّكل  الفلسطينية  مة 

 وأحرار العامل.

: حنن يف مرحلة حترر وطين، ولسنا يف مرحلة دولة، أو بناء الدولة، وال حىت بناء  البعد الثالث .3
التحرر من   زال يف مرحلة  ما  الفلسطيين  فالشعب  االحتالل؛  املتكامل حتت  ابملعىن  سلطة 

رية والعودة واالستقالل. أي توصيف خارج عن هذا  االحتالل، ويسعى إىل إجناز أهدافه ابحل
املعىن؛ يُدخلنا وقد أدخلنا يف اضطراابت سياسية هلا أول وليس هلا آخر، ألن البعض اعتقد 
أبننا ندخل اليوم مرحلة بناء سلطة على طريق دولة فلسطينية، أو دولة حتت االحتالل، أو  

واألهداف، وانعكست بشكل أو آبخر   سلطة حتت االحتالل، فاضطربت املفاهيم والربامج
 على أدائنا السياسي وامليداين.

: أن تناقضنا الرئيس، كشعب فلسطيين، هو مع االحتالل الصهيوين، وهذا  البعد الرابع  .4
وإن   الفلسطينيون  فنحن  األمة،  مستوى  وعلى  فلسطينيًا،  األمهية؛  غاية  يف  موضوع 
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وكيفية التعاطي مع املستجدات، واملتغريات،  اختلفنا، أو تعارضنا يف الربامج، والوسائل،  
فإن محاس كانت، وما زالت، تنظر إىل أن اخلالفات الداخلية الفلسطينية ال تعيد بناء  
أن   يريد  الذي  االحتالل  واحد هو  عدو  إال  لنا  فليس  األصدقاء،  أو  األعداء  معسكر 

م من اخلالفات  يزهق روح اهلوية الفلسطينية، فنحن الفلسطينيون شعب واحد على الرغ 
 السياسية. 

اخلامس .5 يف    : البعد  الشراكة  مبدأ 
التمثيلية   القيادية  املؤسسات؛  بناء 
للشعب الفلسطيين، أو الشراكة يف  
احلكم داخل مناطق الضفة الغربية  
مبدأً   يكون  أن  جيب  غزة،  وقطاع 

فقانون   اجلميع؛  عند  وراسخاً  اثبتاً 
،  الطرد ال يصلح أن يكون قانو�ً حيتكم إليه الوطنيون، خصوصاً يف مراحل التحرر الوطين 

فمراحل التحرر الوطين هلا قواعدها؛ أبن كل من يعمل من أجل اإلسناد والتحرير؛ فصائل  
القوة   ميزان  معادلة  يف  مهم  هو  مستقلني،  أو  قوى  أو  مؤسسات  أو  شخصيات  أو 

 الفلسطينية ملواجهة االحتالل الصهيوين.  

تتأثر ابإلقليم ومن  : القضية الفلسطينية حبكم الدوائر املتداخلة فيها تؤثر و البعد السادس .6
اإلقليم، وابجملتمع الدويل ومن اجملتمع الدويل، خصوصاً أن هذه القضية ذات أبعاد إقليمية  
قرارات   هي  املنطقة  يف  الصهيوين  املشروع  أساس  اليت شكلت  القرارات  إن  بل  ودولية، 

لذلك ال نستطيع  — 1947يف    181، وقرار التقسيم  1917إشارة إىل وعد بلفور  — دولية 
ن نسعى إىل النهوض يف املشروع الوطين أن نغفل هذا البعد، فنحن لسنا يف جزيرة  وحن 

 معزولة عن الواقع اإلقليمي والدويل. 
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 ويرى هنية يف رؤية حركته: 
 

أنه من أجل ذلك ال نستطيع، وحنن نبين املشروع الوطين، أو حناول أن ننهض به، أن  
معزولة عن واقعنا اإلقليمي والدويل، والسؤال املهم: كيف  نغفل هذه األبعاد، فلسنا جزيرة  

ميكن أن نبين معادالت إجيابية يف بعد� اإلقليمي والدويل، وأال يكون ذلك على حساب  
ثوابتنا الوطنية الفلسطينية. ويؤكد أن هذه األبعاد يف توصيف الواقع واملرحلة تتطلب القول  

أن يعتمد اسرتاتيجية املقاومة من أجل التحرير.   بكل وضوح أن شعباً حتت االحتالل ال بدّ 
كما أن الفارق بني التجربة الفلسطينية وأي جتربة أخرى مثل اهلند أو جنوب إفريقيا اللتني 
اعتمدات املقاومة السلمية من أجل اخلالص، أن االحتالل الصهيوين هو احتالل إحاليل 

ويعتمد فكرة يهودية الدولة    استيطاين يعتمد مقولة، شعب بال أرض ألرض بال شعب،
 مبعناها القانوين، وأ�ا دولة لكل اليهود. 

 

ميكن القول هنا، إن محاس يف توصيفها للحالة الفلسطينية احلالية، استندت إىل إرثها التارخيي 
قبل كانون الثاين/  ابخلصوص، ويالحظ أن حركة محاس تعيد ترتيب أفكارها مبا كان حاضراً 

خوضها غمار االنتخاابت التشريعية الثانية؛ اليت فازت هبا أبغلبية شبه   ؛ أي قبل2006يناير  
مطلقة من عدد املقاعد، فهي تتحدث اآلن عن وظيفة السلطة خلدمة االحتالل، وتؤكد أننا ما 
زلنا حنن الفلسطينيون نعيش مرحلة التحرر الوطين، وال معىن لوجود السلطة؛ حىت ال ندخل يف 

ومت  املفاهيم،  املقاومة اضطراب  أمام مشروع  من جديد  اجملال  ويُفتح  السياسية،  اللعبة  اهات 
 الشاملة.

 

: هل ابتت محاس تفكر يف مسألة حّل السلطة، أو على األصح، هل ستتعاطى  والسؤال هنا
مع هذا األمر إن حدث بشكل إجيايب، استناداً إىل وظيفة السلطة اليت ابتت عبئاً على املشروع  

 الفلسطيين كما تراه محاس؟ ولن تعارض ذلك. الوطين 
 

الفلسطينية، وأ�ا كانت، وما زالت تشكل عقبة   –تعرتف محاس هنا ابخلالفات الفلسطينية  
التعامل مع هذا  يف طريق الوحدة الوطنية، كما تقّر محاس هنا بوجود أخطاء هلا، ولغريها، يف 
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بني األطراف الفلسطينية، حىت لو بلغت حّد  امللف، لكنها تؤكد أنّه مهما بلغت حّدة اخلالفات  
، فإن هذا ال يصل بنا إىل حّد الكراهية، 2007االشتباك املسلح، كما حدث يف حزيران/ يونيو 

وإّن التناقض الوحيد لنا حنن الفلسطينيون، جيب أن يكون مع االحتالل، وليس سوى االحتالل.  
لسطينية، ليست وليدة دخول محاس املعرتك  الف -كما تشري محاس إىل أن اخلالفات الفلسطينية 

الفلسطينية، بل هو   ابلسلطة  الفلسطيين، ممثالً  النظام السياسي  السياسي، ودخوهلا القوي إىل 
 خالف قدمي نشأ من بداية العمل الوطين الفلسطيين.

 

الرؤية؛ يف  : هل تتفق رؤية الفصائل األخرى، وخصوصاً حركة فتح مع هذه  السؤال املهم هنا
التناقض الوحيد جيب أن يكون مع االحتالل؟ أم أن هناك زاوية أخرى للنظر من جانب   أن 
فلسطينيني آخرين، ترى يف حركة محاس بر�جماً مناقضاً متاماً هلا، وأن عناصر االلتقاء واالتفاق مع  

 االحتالل أكثر بكثري منها مع حركة محاس؟ 
 

احل  اإلبقاء على  فإن  اجململ،  الة  يف 
الفلسطينية يف بعدها اإلقليمي؛ العريب  
يرفع   الدويل،  بعدها  ويف  واإلسالمي، 
احلرج عن الشعب الفلسطيين وال حيمله  
على   ويُبقي  وحده،  التحرير  عبء 

ابلقدس   واملسلمني  العرب  ارتباط 
والعراقيل   املعيقات  ببعض  الوطين  القضية ومشروعها  ولو مّرت  الفلسطينية، حىت  وابلقضية 

ت  يُعدُّ مدعاة  اليت  الذي  العريب،  التطبيع  الفينة واألخرى، خصوصاً يف ظّل سباق  بني  ظهر 
احلديث عن أهلية  لليأس من إجناز مشروع �ضوي عريب يعمل على حترير فلسطني. ذلك أن  

يوهم   رمبا  التوقيت،  هذا  الفلسطينية يف  الدولة  وبناء  فلسطني  لتحرير  وحدهم  الفلسطينيني 
دولة إسرائيل" بعد هزمية جيوشهم  " الذين احتلت فلسطني وأعلن قيام    ، العرب أب�م يعفون  

، واملسلمني، من تبعات التحرير، واالكتفاء بدعٍم معنويٍّ أو ماديٍّ هنا أو  1948يف حرب  
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هناك، بل إنه رمبا يفتح اجملال أمام الدول العربية واإلسالمية؛ لبناء عالقات سياسية، وجتارية مع  
حت يصبّ االحتالل؛  وأنه  ومساعدهتم،  الفلسطينيني  عن  التخفيف  ذريعة  احللول   ت  صاحل  يف 

الدوائر   احلديث عن  مع  ابلكلية  يتعارض  نفسه  الوقت  الفلسطينية. وهو يف  للقضية  املطروحة 
 :، الذي جاء فيه يف املادة الرابعة عشر1988  سنة الثالث اليت حتدث عنها ميثاق احلركة

تتعلق   فلسطني  حترير  والدائرة  قضية  العربية،  والدائرة  الفلسطينية،  الدائرة  ثالث،  بدوائر 
اإلسالمية، وكل دائرة من هذه الدوائر الثالث هلا دورها يف الصراع مع الصهيونية، وعليها  
واجبات، وإنه ملن اخلطأ الفادح، واجلهل الفاضح، إمهال أي دائرة من هذه الدوائر، ففلسطني  

لتني واثلث احلرمني الشريفني، مسرى رسول هللا صلى هللا عليه  أرض إسالمية، هبا أوىل الِقبْ 
ا كان األمر كذلك، فتحريرها فرض عني على كل مسلم حيثما كان، وعلى هذا  

ّ
وسلم. ومل

األساس جيب أن ينظر إىل القضية، وجيب أن يدرك ذلك كل مسلم. ويوم تعاجل القضية على  
الثالث، فإن األوضاع احلالية ستتغري، ويقرتب  هذا األساس الذي تعبأ فيه إمكا�ت الدوائر  

 5يوم التحرير. 
 

ال ميكن حبال أيضاً إغفال دور املقاومة  
الفلسطيين   الشعب  وصمود  الفلسطينية 

أرضه،   بكل  على  لالحتالل  ومواجهته 
 فهي كما يرى حمسن صاحل:   السبل، 

ركٌن أصيٌل يف مشروع حترير فلسطني من �رها إىل حبرها. كما إن حترير أّي جزٍء من  
فلسطني نتيجة ضرابت املقاومة؛ هو خطوٌة مهّمٌة ابجتاه حترير كل فلسطني، والتأسيس  
ملشروع املقاومة على األرض احملررة. وهذه املقاومة، وهذا الصمود، يشّكالن حائط  

الصه  املشروع  وجه  يف  يف  صدٍّ  حربٍة  ورأَس  األمة،  عن  األول  الدفاع  وخطَّ  يوين، 

 
انظر: ، 7/2005/ 16ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية (محاس)، موقع اجلزيرة.نت،  5

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/2/ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/2/
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لكن هذا ال    6مواجهته، وأداًة قويًة يف اهتزاز أمنه وضرب اقتصاده، ونزع “شرعيته”. 
يعين أن نلغي املسار احليوي للبيئة االسرتاتيجية احمليطة عندما يتعلق األمر ابلتحرير  
مبا يف   لفلسطني،  الكامل  والتحرير  الصهيوين  املشروع  إ�اء  فإّن  لفلسطني،  الكامل 

مبعادلة  ، اليت قام عليها الكيان اإلسرائيلي، أمٌر مرتبٌط  1948ذلك األرض احملتلة سنة  
أوسع مبنيٍة على أساس حتقيق تكافٍؤ أو تفوٍق اسرتاتيجيٍّ مع الكيان، حبيث ترجح  

وعليه فإّن حترير    موازين القوى لصاحل مشروع التحرير يف مقابل املشروع الصهيوين. 
واملشروع   الفلسطيين،  املقاومة  مشروع  بني  ابلتوازي  تتم  متكاملٌة  عمليٌة  فلسطني 

 7ة؛ وال يلغي أحدمها اآلخر، كما ال حيّل مكانه. النهضوي الوحدوي لألم 

تؤكد رؤية محاس هنا، أ�ا مع تنفيذ مبدأ الشراكة يف املؤسسات القيادية التمثيلية للشعب  
الفلسطيين؛ منظمة التحرير الفلسطينية، وهو أمر دأبت احلركة على أتكيده منذ تسعينيات  

الوقت نفسه، تدرك صعو  العشرين، لكنها يف  بة حتقيق ذلك ألسباب متعددة منها:  القرن 
تلك   لتنفيذ  آليات  على  االتفاق  وصعوبة  املنظمة،  على  املسيطرة  األخرى  األطراف  تعّنت 
يشارك؟   ومن  املشاركة  أم كيفية  التعيني)،  أو  (االنتخاابت  املشاركة  آبلية  سواء  الشراكة، 

 خصوصاً عند احلديث عن متثيل فلسطينيي اخلارج والشتات. 
لق حبالة التأثري والتأثر ابإلقليم واجملتمع الدويل، اليت عرضتها رؤية احلركة، وخصوصاً  فيما يتع

عند اإلشارة إىل القرارات واألحداث الدولية اليت أسهمت يف إنشاء "إسرائيل"، فهل يفهم من 
ملناورة  ذلك التفكري يف االستناد إىل القرارات الدولية، والعودة إىل اجملتمع الدويل؟، ولو من ابب ا
،  1967السياسية، خصوصاً يف ظّل احلديث عن قبول محاس بدولٍة فلسطينية يف حدود سنة  

، وإن كان قبوهلا مشروطاً بعدم االعرتاف 242الذي يستند إىل القرارات الدولية، وخاصة قرار  
 بـ"إسرائيل". 

 
،  2021/ 3/9موقع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، )، 4حمسن حممد صاحل، أوهام يف العمل الفلسطيين ( 6

 /https://www.alzaytouna.net/2021/09/04انظر: 
 املرجع نفسه.  7

https://www.alzaytouna.net/2021/09/04/
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 : احملور الثاين: حتد�ت املشروع الوطين الفلسطيين
 

أنه   هنا  أنه  ترى محاس  الفلسطيين، على  الوطين  املشروع  وتعريف  توصيف،  إعادة  ينبغي 
مشروع حترير، وعودة، ودولة على كامل الرتاب الوطين الفلسطيين؛ من خالل املقاومة الشاملة،  
ومل يكن هناك يف يوم من األ�م أّي تعقيدات يف تعريف مفهوم املشروع الوطين الفلسطيين،  

ّل القيادات الفلسطينية، والفصائل، والشخصيات، كانت تدرك  فكّل األجيال الفلسطينية، وك 
بكل وضوح طبيعة املشروع الوطين الفلسطيين، فما الذي أدخل هذا املشروع يف هذا املأزق  

 الذي هو فيه اآلن؟ 
يتحمل  الفلسطيين  املأزق، والكل  اليت أدت إىل هذا  العوامل  الكثري من  ال شّك أن هناك 

وهناك. وتلخص الرؤية طبيعة مأزق املشروع الوطين الفلسطيين، أبنه قدمي،    املسؤولية مع فوارق هنا
، واحلديث عن السلطة املقاومة، 1974وميكن أن يؤرخ له ببدء احلديث عن النقاط العشر سنة  

حيث وضعت اللبنات األوىل للدخول يف عامل خمتلف يف إطار املشروع الوطين، ودخلنا يف حمطات  
، ونتج عن ذلك 1993ومراحل، وكّل مرحلٍة سّلمت أختها حىت وصلنا إىل اتفاق أوسلو سنة  

الصفحات املضيئة يف الثورة    الكثري من التحد�ت والرتاجعات اهلائلة واخلطرية، ابلرغم من بعض
 . 1987الفلسطينية، مثل الصمود يف لبنان، أو االنتفاضة األوىل سنة  

نتج عن كل ذلك جمموعة من التحد�ت اليت شّكلت منسوب الرتاجع يف املشروع الوطين 
 الفلسطيين، وهذه التحد�ت كما تراها محاس هي: 

فبعد أن كّنا نتحدث  ؛  الفلسطيين  وقوع خلل سياسي كبري على مفهوم املشروع الوطين .1
الوطين   الرتاب  على كامل  الفلسطينية  والدولة  العودة،  وحّق  التارخيية،  فلسطني  عن 
األبعاد،   هذه  اضطربت  أوسلو  بعد  املسلح.  والكفاح  املقاومة  يف  واحلّق  الفلسطيين، 

وخلل    فاضطربت األهداف والوسائل، الدولة واحلدود ووظيفة السلطة، ودخلنا يف متاهات، 
كبري، عانت منه وما زالت تعاين الساحة الفلسطينية. عن أي أهداف نتحدث اآلن، ما  
هي الثوابت الوطنية اليت تشكل القاسم اجملمع عليه يف الداخل واخلارج؟ ما مفهومنا للدولة  
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للتعامل مع هذا االحتالل؟ هل هذه السلطة على طريق إقامة   وحدود الدولة؟ ما مفهومنا 
أ�ا حتولت بشكل أو آبخر إىل وظيفة رِضَي عنها هذا االحتالل؟ خصوصاً أ�ا    الدولة، أم

قبلت مبفهوم التعاون األمين مع احملتل. هذا اخللل، وهذا االضطراب السياسي انعكس على  
األداء، واجملر�ت، وعلى العالقات أيضاً، وانعكس على التضامن اخلارجي معنا، على قاعدة، 

 فلسطينيون، ومل يكن هذا إال بعد توقيع أوسلو.نقبل مبا يقبل به ال

واملقاومة .2 التحرير  ومشروع  معادلة  عن  الفلسطيين  الشعب  نصف  فلسطينيو    ، تغييب 
اخلارج، حنن نتحدث اآلن، وكأن القضية الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فيما  

يتعلق ابالنتخاابت التشريعية واحلكومة.  
الرمسية   الفلسطينية  القيادة  أن  مبعىن 
شطبت الشعب الفلسطيين يف اخلارج من  
وما   واملقاومة،  التحرير  مشروع  معادلة 

حماوالت   من  عليه  حّق  يرتتب  شطب 
 العودة. 

الفلسطيين .3 للشعب  القيادية  املؤسسة  دور  اليت   ، تراجع  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أي 
التحرير   ملنظمة  وتبهيت  ضرب  من  ذلك  عن  نتج  وما  الفلسطينية،  السلطة  يف  اختزلت 

 الفلسطينية اليت من املفرتض أن تكون اإلطار اجلامع للكل الفلسطيين. 

املقاومة كخيا  .4 دور  الفلسطينيةتراجع  القيادة  عقل  يف  واسرتاتيجي  فاعل  ووضعت  ر   ،
 "السالم"اخليارات كلها يف سلة واحدة؛ هي سلة املفاوضات، وسلة التسوية، واحلديث عن  

كخيار اسرتاتيجي، وهو ما أفقد� الفرصة يف املزاوجة بني العمل السياسي والعمل املقاوم، 
 وأفقد� أنفسنا أوراق القوة. 

بشكل أو آبخر مع احلالة الفلسطينية، وظهور موجات التطبيع  حالة التضامن العريبتراجع  .5
 العربية.
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يرى الباحث، أنّه رمبا هي املرة األوىل اليت تستخدم فيها محاس مصطلح "املشروع الوطين  
الوطين   املشروع  هذا  تعريف  إعادة  عن  احلديث  إن  مث  الرمسية.  أدبياهتا  يف  الفلسطيين" 

جاء مبا يتفق مع إرث محاس التارخيي يف فهم معادلة الصراع مع االحتالل؛ القائمة  الفلسطيين  
على املقاومة من أجل حترير كامل الرتاب الفلسطيين. كما إن ما طرأ على هذا املشروع من  

وتغييب   التنفيذ،  أو  التوصيف  تغريات يف 
عن   اخلارج  يف  الفلسطينيني  الالجئني 

ظمة التحرير  دورهم يف املعادلة، وغياب من 
الرمسي   التمثيل  واجهة  عن  الفلسطينية 
السلطة   لصاحل  الفلسطيين  والشعيب 

التارخيي   إبرثهم  مكتفني  املقاوم؛  العمل  مربع  الفلسطينية  الفصائل  بعض  ومغادرة  الفلسطينية، 
،  2020ابخلصوص، وحتوهلم إىل مجع مغامن وامتيازات السلطة، وُمحى التطبيع العريب اليت شهدته سنة  

ووضعها    تم على الفلسطينيني العمل بشكل جاد من أجل إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية، حي 
من جديد على سلم أولو�ت العمل العريب واإلسالمي، ولكن يبقى االختالف على الرب�مج  
الوطين يف ظّل التفاوت الكبري يف األفكار وزاوية النظر لتعريف املشروع الوطين الفلسطيين بعد  

 و.أوسل 
 8يضع هاين املصري مالحظة حول هذا األمر بقوله: 

النهوض  الذي تستهدف حركة محاس  الوطين  تتعلق مباهية املشروع  أول مالحظة 
به، هل هو حترير فلسطني والعودة، وإقامة دولة فلسطينية دميقراطية أو غريها، وكيف  
تتصور إمكانية حدوث ذلك؟ مرة واحدة، أم على مراحل؟ وهل هدف إقامة الدولة 

حدود   معه،  1967على  يتناقض  أم  ذلك  خيدم  ضمن  م،  املشروع  هذا  حتقيق  وهل 
م، وكذلك اليهود  1948قدرات الشعب الفلسطيين وحده؟ وما موقع شعبنا يف أراضي  

 
  ،9/11/2021موقع وكالة معا اإلخبارية،  هاين املصري، مالحظات على رؤية "محاس" للنهوض ابملشروع الوطين، 8

 https://www.maannews.net/articles/2053596.htmlانظر: 

https://www.maannews.net/articles/2053596.html
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املشروع الذي تطرحه محاس؟ وترجع هذه املالحظة إىل أن "محاس" مل    اإلسرائيليني يف 
داخلته، تول هذا األمر األمهية اليت يستحقها، وأ� أقدر أن األخ أبو العبد أوالها أمهية يف م

الدولة على  إقامة  تتطرق إىل بر�مج  تعْد  أن محاس يف األشهر األخرية مل  كما لوحظ 
م، فهل ختلت عنه اآلن، ألن هناك تصرحيات من قيادهتا تضمنت أبن ما 1967حدود  

بعد معركة سيف القدس خيتلف عما قبلها، وأن املطلوب االنتهاء من اجلدال حول بر�مج  
 م والعودة إىل األصول؟ وما املوقف من كل ذلك؟ 1967الدولة على حدود 

يرى الباحث، أّن إعادة تعريف املشروع الوطين الفلسطيين من وجهة نظر محاس استناداً إىل 
التحرير واملقاومة وبناء الدولة على كامل الرتاب الفلسطيين، هو أمر غري واقعي اآلن، خصوصاً  

امل الفلسطينية  الواقع،  يف ظّل جتاوز بعض الفصائل  التعريف، واالكتفاء بسياسة األمر  ؤثرة هلذا 
والتمسك ابتفاقية أوسلو؛ اليت أ�ت 
ما  وهو  والتحرير،  املقاومة  فكرة 
معناه، أن هذا األمر سيعيد اخلالف  
واجلدل بني الفصائل الفلسطينية إىل 
محاس   وأن  خصوصاً  األول،  مربعه 

إن تربير محاس أب�ا دخلت   إىل اتفاق أوسلو، و"شاركت يف االنتخاابت التشريعية الثانية استناداً 
النظام السياسي  ،السلطة بعد أن مات أوسلو اً كما يرى هاين  ال يقنع أحد  ،أو مل يعد حيكم 

ثل احلد األقصى، فسقف السلطة اخنفض ما بعد اغتيال الشهيد  مت  ت، ألن أوسلو أصبحاملصري
اللجنة التنفيذية ورئيسها يف التفاوض  فّوضت محاس كما "إّن   9".�سر عرفات عن سقف أوسلو

جاء يف وثيقة األسرى وبر�مج حكومة الوحدة الوطنية، بل أكثر من ذلك أبدت احلركة  حسبما 
التزامات  أكدت  اليت  الوطين  الوفاق  حلكومة  شرعيًة  ووفرت  االتفاقيات،  الحرتام  استعدادها 
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ا األمر اآلن واضحة،  وتبدو صعوبة حتقيق هذ 10" املنظمة.
عباس   حممود  السلطة  رئيس  اشرتاط  ظّل  يف  خصوصاً 

ضرورة التزام مجيع القوى اليت ترغب يف املشاركة يف    ؛الدائم
حكومة وحدة وطنية جديدة ابلشرعية الدولية اليت اعرتفت 

 هبا منظمة التحرير الفلسطينية. 
 ويرى املصري هنا: 

"محاس" قررت املشاركة يف السلطة واملنظمة واالخنراط يف اللعبة  أن خطورة ما سبق أن  
القائمة وفق القواعد القائمة من دون تغيريها، وكأن املشكلة تكمن فقط يف الالعبني، 
وليس يف قواعد اللعبة وأهدافها، على أمل تغيريها من الداخل من دون أن متلك أدوات  

تعايش مع الواقع، وتنازالت ال حصر هلا ظهرت    التغيري، والقدرة على حتقيقه، ما أدى إىل
يف تذبذب مواقف "محاس" ما بني العمل على املشاركة واملغالبة، أي ما بني احملاصصة  
الرئيس ابلدعوة   تفويض  تتضمن  اليت  االتفاقات  بتوقيع  فتح  الثنائي مع حركة  والتقاسم 

طنية، وتشكيل حكومة  لعقد اجتماع اإلطار القيادي املؤقت، وترؤس حكومة الوحدة الو 
رامي احلمد هللا املعرتفة أبوسلو، واملوافقة على متكينها، إضافة إىل االتفاق على تشكيل 
قائمة مشرتكة وأن يكون الرئيس مرشحاً متوافقاً عليه يف االنتخاابت الرائسية اليت كان 

قاط والتغيري  متفقاً على إجرائها وفق تفامهات إسطنبول، وما بني التخوين واملطالبة ابإلس
  11الشامل، وإجياد البديل واملرجعية اجلديدة املتمثلة بقيادة انتقالية.

هذا يعين، كما أشر� سابقاً، أّن جمرد عرض فكرة إعادة تعريف املشروع الوطين الفلسطيين  
  استناداً إىل رؤية محاس التارخيية ابخلصوص، فإن ذلك سُيعّد تعارضاً بني ما تطرحه محاس كأفكار، 

وما تطبقه على أرض الواقع. كما إن هذا األمر يف هذا التوقيت، وإن كان يُعيد توجيه بوصلة  
فلسطني   حدود  يف  املستقلة  الدولة  وبناء  والتحرير،  املقاومة  حنو  الفلسطيين  الوطين  املشروع 
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الل،  التارخيية، فإنه أيضاً، يثري حفيظة بعض الدول العربية اليت سارت يف ركب التطبيع مع االحت 
واليت ما زالت تدعم فكرة حّل الدولتني، وترغب يف عالقات متميزة مع "إسرائيل"، وهو ما ال  

 ميكن تنفيذه يف ظّل مشروٍع مقاوٍم متفٍق عليه فلسطينياً. 
 

 : احملور الثالث: عناصر القوة للمشروع الوطين الفلسطيين
 

 وقد أشارت الرؤية إليها مبا يلي:
الفلسطيين، الذي ال يكّل وال ميّل من املقاومة والصمود والثبات، والذي يثبت يف  الشعب   .1

كل مرة أنه شعب عظيم، ويثبت أنه خزان املقاومة أو حوضها املقدس، مل ينزل عن اجلبل 
 ومل يغادر عنصر االستعداد واجلهوزية. 

 أحرار العامل. احلق الذي ميتلكه، ويعتقده الشعب الفلسطيين، والعدالة اليت يناصرها .2

اجلغرافية السياسية، ففلسطني حمتضنة من جغرافية سياسية حاضنة، ابلرغم من هبوط وصعود  .3
 العالقات مع هذه البيئة االسرتاتيجية. 

الردع.   .4 نظرية  بناء  على  القدرة  ميثل  مبا  املقاومة، 
صواريخ؛   غزة  يف  احملاصرة  املقاومة  متلك  فحينما 

شرب   إىل كل  تصل  أن  فلسطني  متلك  مناطق  يف 
والشعب  القوة،  هذه  ندرك  أن  علينا  احملتلة، 

الفلسطيين كّله بكافة أشكال مقاومته يثبت نفسه على اخلارطة، فنحن هنا منتلك عناصر  
 قوة كبرية. 

بصربه،   الفلسطيين؛  الشعب  دور  إغفال  ميكن  ال 
وثباته، ودعمه الال حمدود ملقاومته، وتطلعه الدائم حنو 

واالس ميكن التحرير  وال  املستقلة،  دولته  وبناء  تقالل، 
أيضاً إنكار احلق الفلسطيين الذي يدافع عنه الشعب 



 21          الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز

اجلغرافية  والثقايف. لكن  والفكري  احلضاري  واإلرث  والتاريخ  األرض  وأنه صاحب  الفلسطيين؛ 
مبا   السياسية والبيئة اإلقليمية اليت حتيط بفلسطني، وأشارت إليها رؤية حركة محاس، مل تدفع بعدُ 

هو مؤمٌل منها، أو مطلوب؛ لإلبقاء على حظوظ الفلسطينيني فيما يرغبون به هم، أو يطلبون  
حتقيقه، بل إن البيئة اليت من املفرتض أن تكون حاضنة ملشروع التحرير الفلسطيين، ابت جزء  

بـ"إسرائيل" ويطلب وّدها، ويقيم عالقات ديبلوماسية وجتارية مع ها منها يسابق حنو االعرتاف 
أن  "إسرائيل"، وُخيشى  الفلسطينيني وحدهم دون  توجه حنو  نقده  بشكل علين، وابتت سهام 
يتحول هذا السلوك إىل سلوك شعيب عريب؛ سيكون له أثر سليب كبري على الشعب الفلسطيين،  

 الذي كان يستمد قوته، وحيافظ على صموده وثباته؛ بدعٍم عريبٍّ وإسالميٍّ كبري.
مة، وخصوصاً املسلحة منها، فإن هناك تراجعاً كبرياً طرأ على سلوك بعض  فيما يتعلق ابملقاو 

، وعملية التسوية أمراً اسرتاتيجياً، وخيار التفاوض مع  "السالم"الفصائل الفلسطينية، وابت خيار  
االحتالل مقدماً على كل �ج آخر. وطرأ تغيري آخر على تعريف املقاومة يف حّد ذاته، ليشمل  

مية والشعبية، وحىت املقاطعة لالحتالل. كما إن تصنيف العمل املقاوم جيعله أداًة ال املقاومة السل 
 هدفاً يف حّد ذاته. 

 ،واملقاومة املسلحة  ،حول حماولة اجلمع ما بني السلطةهنا يربز تساؤل كما يرى هاين املصري،  
طة من أجل رفع احلصار  اليت جعلت املقاومة تبدو كأ�ا أداة خلدمة السل   ؛املعطيات الراهنة  يف ظلّ 

هي   ما  أكثر  ختفيفه،  تتخللها    سرتاتيجيةا أو  عامًة  سياسًة  التهدئة  أصبحت  لذلك  للتحرير، 
سقفها    ،كل سنوات عدة  ،عمليات مقاومة مسلحة متفرقة، أو مواجهات عسكرية مع االحتالل

 ويضيف املصري قائًال:  12تهدئة مقابل ختفيف احلصار؟ال
من   أكثر  االخنراط يف    14بعد  دراسة جتربة  إىل  حنتاج  أال  االنقسام،  على  عاماً 

سلطة مقيدة ابلتزامات جمحفة، والسعي للجمع ما بينها وبني املقاومة املسلحة، من  
األقل    – دون   أمل يكن هذا خاطئ   – على  تغيريها؟  يف احملصلة رغم بعض    اً اشرتاط 
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لى السلطة يف غزة إمكانية املقاومة املسلحة حىت  إجنازاته؟ أمل تقيد سيطرة املقاومة ع 
الضفة   التهدئة يف  اليت يربط هبا االحتالل ما بني  املعادلة  الضفة، كما يظهر يف  يف 

،  2014وغزة بتخفيف احلصار، وكما ظهر يف شّن العدوان على قطاع غزة يف العام  
 13بعد عملية أسر املستوطنني الثالثة وقتلهم يف اخلليل. 

 ملصري:ويؤكد ا
أن جتربة قطاع غزة حتت سيطرة "محاس" رغم الصمود العظيم واملقاومة الباسلة والشجاعة،  
والشراكة   الرشيد،  احلكم  توفر  ضرورة  جلهة  تقييم  إىل  حباجة  إجنازات،  من  حتقق  وما 
والدميقراطية واالنتخاابت الدورية احمللية ويف النقاابت واجلامعات... إخل، وجلهة العالقة  

حتالل الذي أخذ حيسب ألف حساب لثمن إعادة احتالل قطاع غزة، وهذا دفعه مع اال 
إىل الرتاجع عن بعض مطالبه من "محاس"، مثل التخلي عن ضرورة االلتزام بشروط اللجنة  
األنفاق على احلدود،   والتوقف عن حفر  املقاومة وعدم تطويره،  الرابعية، ونزع سالح 

إعادة اإلعمار والتهدئة وصفقة تبادل األسرى، إال  ويتجه للموافقة على عدم الربط بني  
أن إسرائيل من اجلهة األخرى جنحت يف حصار املقاومة وتعطيلها وربطها ابحتياجات  
اال�ماك يف  إىل  دفعت "محاس"  آخر، حيث  أي شيء  من  أكثر  القطاع  السلطة يف 

إسرائيل على السعي الدائم للتهدئة مقابل ختفيف احلصار، يف الوقت الذي حافظت فيه  
 14حصارها للقطاع، واألهم حافظت على االنقسام وعمقته.

 

 : احملور الرابع: مقومات املشروع الوطين الفلسطيين، عناصر النهوض
 

ال ميكن احلديث عن مبادرة ما للنهوض ابملشروع الوطين الفلسطيين دون احلديث عن مقومات  
 محاس مبجموعة من العناصر كما يلي:هذا النهوض، وقد أشارت إليها رؤية حركة  

 
 املرجع نفسه.  13
 املرجع نفسه.  14
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األول .1 ابعتباره حترير  العنصر  وأهدافه،  بثوابته  الفلسطيين؛  الوطين  املشروع  تعريف  إعادة   :
الرتاب  على كامل  ودولة  وعودة 
القدس،  وعاصمتها  الفلسطيين 
العدو.   وحترير األسرى من سجون 
على  االتفاق  جيب  هنا  ومن 

ال   وأن  والثوابت،  تضل  األهداف 
 البوصلة من جديد. 

: إعادة تشكيل القيادة الوطنية الفلسطينية متمثلة مبنظمة التحرير الفلسطينية، العنصر الثاين .2
على أسس إدارية وسياسية جديدة تكفل مشاركة مجيع القوى والفصائل، وتؤمن مشاركة  

 شعبنا الفلسطيين يف الداخل واخلارج. 

ر الوطين الفلسطيين، ال ميكن أن يؤخذ حتت االحتالل : التأكيد على أن القراالعنصر الثالث  .3
عرب اجتماعات هالمية ملؤسسات السلطة أو املنظمة، وال بّد من حترير اإلرادة الفلسطينية 

 من قبضة احملتل لضمان القرار الوطين املستقل.

ة،  : االتفاق على بر�مج سياسي للمرحلة احلالية من خالل القواسم املشرتكالعنصر الرابع .4
، أم وثيقة األسرى، أم  2011وابلعودة إىل االتفاقيات اليت وقعناها، سواًء اتفاقية القاهرة سنة  

بر�مج حكومة املوقع يف مكة؛ حبيث يشكل كل هذا إراثً سياسياً نستطيع من خالله أن  
الثوابت  نتوافق على بر�مج سياسي للمرحلة احلالية؛ مع وجوب استناد هذا الرب�مج على  

الغري قابلة للتصرف، حبيث حيقق مشاركة اجلميع من خالل إطار هذا الرب�مج، وأن نُوجد  
 للجميع مكا�ً يف هذا الرب�مج السياسي للمرحلة احلالية. 

اخلامس .5 ضّد  العنصر  املقاومة  مشروع  وإدارة  نضالية كفاحية،  اسرتاتيجية  على  االتفاق   :
لشعبية، واملزاوجة بني العمل الديبلوماسي واملقاومة، واالتفاق  االحتالل، مبا يف ذلك املقاومة ا

 على إدارة القرار املتعلق ابملقاومة والعمل السياسي.
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: إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية وملشروعنا الوطين الفلسطيين يف بُعده العنصر السادس  .6
للقضية، والشاهد التارخيي  اإلقليمي عربياً وإسالمياً، ابعتبار ذلك هو العمق االسرتاتيجي  

على أحقية شعبنا وأمتنا يف أرض فلسطني وقدسها املباركة، وهو املنطلق للتحرير الشامل عرب  
املباشرة يف مشروع  املشاركة  النهوض، واخنراط األمة يف  وحدة اجلهات، وامتالك مقومات 

 التحرير.

يل للقضية الفلسطينية يف إطاره  : البعد الدويل؛ إذ جيب استثمار البعد الدو العنصر السابع .7
اإلجيايب على املستوى الرمسي والشعيب، وخصوصاً حالة التضامن املتزايدة مع احلق الفلسطيين، 
وتطوير العالقات مع خمتلف الدول واملؤسسات ذات العالقة، والعمل على تفعيل اجلهود  

ت التضامن مع شعبنا،  الفاعلة ضّد االحتالل، مثل حركات املقاطعة مع االحتالل، وفعاليا
واملؤسسات احلقوقية واإلنسانية، وبناء اجلسور مع األحزاب، والشخصيات الدولية الفاعلة  
إليصال الصورة الفلسطينية هلا على أفضل وجه، ودفعها للتحرك لرفع الظلم التارخيي عن  

 شعبنا الفلسطيين. 

رؤية محاس،   الفلسطيين حبسب  الوطين  املشروع  تعريف  إعادة  القيادة    إن  تشكيل  وإعادة 
الوطنية الفلسطينية، واالتفاق على بر�مج سياسي من خالل القواسم املشرتكة، واالتفاق على 
للقضية  يعيد االعتبار  السياسي واملقاومة، مبا  العمل  للمزاوجة بني  اسرتاتيجية كفاحية نضالية؛ 

ا نقاط ضعف ما زالت تربك الفلسطينية وملشروعها الوطين أببعاده املتعددة؛ هي يف حّد ذاهت
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احلالة الفلسطينية، وتشعل فتيل اخلالفات بني األطراف الفلسطينية املتعددة واملتنوعة؛ وهو ما  
، وما يزال مستمراً. كما  2007أدى إىل االنقسام السياسي؛ الذي أنتج أحداث حزيران/ يونيو  

ية بشكل من األشكال، مع  إن محاس ما تزال غري قادرة على اخرتاق منظمة التحرير الفلسطين
صعوبة إجراء انتخاابت خاصة ابجمللس الوطين الفلسطيين، إضافة إىل طبيعة تشكل اإلقليم، الذي 
وإن عّدته محاس بعداً مهماً يف رؤيتها، حاضناً هلا بشكل عام، فإنه حقيقة ال يبدو كذلك على 

الشع املشاعر  عن  بعيداً  اإلقليم،  لدول  الرمسية  اجلهة  تلك األقل من  اليت حتملها  والعواطف  بية 
 الشعوب جتاه فلسطني، لكنها ال متلك من أمرها شيئاً.  

 

 : اخلالصة
 

الرؤية املقدمة هي رؤية عامة وشاملة، حسنة الصياغة، متسلسلة األفكار بشكل الئق ومجيل،  
التنفيذ؛ برامج وأنشطًة  حتمل الكثري من األفكار القدمية احلديثة، لكنها يف الوقت ذاته عصّية على  

الصعيد احمللي، مثل   الواقع؛ أل�ا بكل واقعية؛ مرتبطة مبوافقة اآلخرين، سواًء على  على أرض 
السلطة وحركة فتح وابقي الفصائل، أم على الصعيدين العريب والدويل، وخصوصاً الوال�ت املتحدة 

 األمريكية، والرابعية الدولية بشكل عام.
هذه الرؤية ليست بعيدة متاماً يف شكلها العام ويف مواقف احلركة من أزمة    ميكن القول هنا، أن 

املشروع الوطين الفلسطيين عن تلك اليت عرضها أسامة محدان، وأشار إليها الباحث آنفاً، بيد  
أن عرضها من قبل رئيس احلركة ويف لقاء خاص، وعّدها جزءاً ال يتجزأ من أدبيات احلركة الرمسية 

 على هذه الرؤية اجلديدة تلك األمهية وذلك االهتمام.هو ما أضفى 

حيث اجلوهر واملضمون واملرتكزات اليت انطلق من خالهلا مل  يرى الباحث، أن هذه الرؤية من  
حول كل   جديدة، وإمنا جاءت لتأكيد املؤكد جتاه املواقف الثابتة لدى حركة محاس   حتمل مواقف

بنودها اخلمسة، لكن هذه املرتكزات وعلى مدار السنوات   إليها يف  تالقضا� الوطنية اليت تطرق
 هبا الشعب الفلسطيين مل جتد هلا طريقاً للتفعيل احلقيقي. وكافة احملطات اليت مرّ  ،املاضية 
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بينت الرؤية التحد�ت اليت تواجه احلالة الفلسطينية، وعناصر القوة ومقومات النهوض، ومل  
� املهمة مثل إعادة تعريف وتوصيف املشروع الوطين الفلسطيين، تغفل احلديث عن بعض القضا

واحلديث عن احلل االسرتاتيجي بدالً عن احلل املرحلي فيما يتعلق مبسألة التحرير، ال سّيما عند  
احلديث عن مشروع الدولة الفلسطينية. إذ ما زال هناك من يرى أن حركة محاس بقبوهلا حّل  

، رمبا تكون ختّلت عن مشروع التحرير لكامل الرتاب  1967سنة    الدولة الفلسطينية يف حدود
يف   هنية  إليه  وأشار  محاس،  تراه  ليس كذلك كما  األمر  لكن  التارخيية،  احلدود  يف  الفلسطيين 
تعقيباته على املداخالت واألسئلة، فال تعارض لدى احلركة بني ما هو مرحلي، دولة يف حدود  

، حترير كامل الرتاب، طاملا أن تلك املوافقة تظّل مشروطة ، وبني احلل االسرتاتيجي1967سنة  
 بعدم االعرتاف بـ"إسرائيل"، أو التنازل عن ابقي األرض الفلسطينية احملتلة. 

امليداين على األرض، وعمق  ابلتفاؤل والتشاؤم، فهو مرتبط ابلعمل  األمر هنا ليس مرتبطاً 
ت البينية الداخلية، واإلدارة الصحيحة للملفات العالقات اإلقليمية والدولية، إضافة إىل العالقا

كافة على نفس الدرجة من الوعي السياسي والفكر اإلداري، والقوة اليت متنحك القدرة على 
تنفيذ تلك املبادرات أو الرؤى، بعيداً عن مواقف وآراء الفاعلني اآلخرين؛ الذين رمبا تتعارض 

 ا تشري إليه ملى خاطر ابلقول:أفكارك وأفعالك مع أفكارهم وأفعاهلم. وهو م
وإن كان من املهم دائماً أن تظل لدى احلركات الر�دية وذات الفاعلية رؤية واضحة  
يتعرف عربها الناس إىل تصوراهتا وأدواهتا إلدارة املراحل املختلفة بتعقيداهتا وحتد�هتا، غري  
أنه يف املقابل ينبغي االقتصاد يف تصور إمكانية طرح حلول وتصورات مبتكرة، أو خلق  

حتويل مسارات كربى، يف ساحات ال تعّد هذه احلركات الفاعل األساسي معجزات، أو  
فيها من �حية التمّكن واملسؤولية وامتالك أدوات إدارهتا، وأمام إشكاالت كربى نتجت  
عن سياسات قارفها غريها، أي خصومها السياسيون، وعن تفّردهم وهيمنتهم وإصرارهم  
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خائبة، ظّلت األ�م والسنوات تثبت عقمها على إدارة املشهد الفلسطيين وفق منهجية  
 15وخطرها على جممل املشروع الوطين.

 : وتبقى هناك أسئلة برسم اإلجابة
حييط   .1 الذي  التعقيد  هذا  ظّل كل  الواقع، يف  أرض  على  الرؤية  هذه  إسقاط  ميكن  كيف 

 ابملشهد الفلسطيين، على قاعدة األسئلة املعلومة دائماً؛ كيف؟ مىت؟ من؟

تنجح محاس، وهو أمر متوقع، يف حتقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، فما العمل؟ وما إذا مل   .2
 البديل املمكن؟

هل سينفد صرب محاس، وفصائل املقاومة، والفصائل الوطنية، ومكو�ت الشعب الفلسطيين   .3
من االنتظار على قارعة الطريق حىت تفتح أبواب منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى على 

الراهن؟مجود   الفلسطيين  وتلجأ فيما بعد، حتت ضغط احلاجة، والواقع، وصعوبة    16الواقع 
التفكري يف حلول صادمة وخارج الصندوق؛   امليدانية واحلياتية يف قطاع غزة، إىل  الظروف 

وخصوصاً فيما يتعلق حبالة   17استناداً إىل ما يسمى يف الدراسات املستقبلية ابجلهة اخلامسة،
، واالعتداءات الصهيونية املتكررة، وسياسات  قطاع غزة؛ اليت ابتت أحواله؛ بفعل احلصار

أكثر  احلكومة،  ملف  إبدارة  تتعلق  تسميته أبخطاء  ميكن  وما  جتاهه،  الفلسطينية  السلطة 
 صعوبة من ذي قبل؟

 
 . 2021/ 8/11ملى خاطر، حول رؤية محاس للنهوض ابملشروع الوطين، فلسطني أون الين،  15

أجاب السيد إمساعيل هنية على هذا السؤال ابلقول: ال، بكل وضوح، اآلن كيف؟، هذا املوضوع حيتاج إىل   16
املوقف األخالقي، واملسؤولية  احلديث ابلتفصيل، ولكن حنن لدينا أيضاً املؤهالت، ولدينا األطر، ولدينا أيضاً 

 التارخيية اليت تتطلب منا أال نطيل االنتظار طويًال على قارعة الطريق. 
استخدم هذا املصطلح خالل الندوة أ. د وليد عبد احلي، وقد مّثل لذلك مبجموعة من اخليارات والبدائل اليت  17

 قد حتدث، وتؤدي إىل كوارث حال حدوثها.
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من  جمموعة  إىل  هنا  الباحث  يشري 
األمور اليت جيب على حركة محاس أن  
لتطوير   رؤيتها  تقدم  إليها وهي  تلتفت 

سطيين، وهي تدخل املشروع الوطين الفل 
يف ابب النصيحة ليس إال، وهي على 

 النحو التايل: 
يرى الباحث، أن على حركة محاس، وهي تتهيأ، كما يشري بعض قادهتا وكتاهبا، لقيادة املشروع  
أمورها   ترتيب  تعيد  أن  شعيب،  وأتييد  قوية،  مقاومة  مؤهالت؛  من  حتمله  مبا  الفلسطيين،  الوطين 

ي، مبا يتوافق مع مستجدات ومتطلبات املرحلة القادمة، خصوصاً يف حال  التنظيمية، بيتها الداخل 
الفلسطيين، إضافة إىل العمل الدؤوب من أجل تقوية    – فشلت حماوالت رأب الصدع الفلسطيين  

عالقاهتا الدولية ابحمليط أو اجملتمع الدويل؛ خصوصاً يف دول أمريكا الالتينية، وعلى وجه التحديد تلك  
 اهر ابلعداء للمشاريع األمريكية يف العامل. الدول اليت جت 

كما جيب على احلركة؛ مع تزايد عبء حتمل تكلفة إدارة قطاع غزة، وما يرتتب على ذلك من أثر  
على احلاضنة الشعبية يف غزة، من العمل على ز�دة الضغط على االحتالل يف الضفة الغربية؛ عرب  

مية أحيا�ً واملقاومة املسلحة أحيا�ً أخرى؛ لتبقى الضفة  فعاليات وأنشطة تستخدم فيها املقاومة السل 
حاضرة ميدانياً يف ذاكرة العمل املقاوم، ولتكسر حالة اجلمود يف العمل املقاوم، اليت صنعتها األجهزة  

 األمنية للسلطة هناك. 
مع    كما جيدر ابحلركة أن تستفيد من جتارب العدوان السابقة على غزة، بتثبيت قواعد االشتباك 

االحتالل، والعمل على تثبيت منجزات تلك االشتباكات ميدانياً؛ ألن االحتالل يسعى دائماً إىل  
إفراغ تلك االتفاقيات من مضامينها، حبيث تظهر املقاومة وكأ�ا مل تفعل شيئاً سوى إحلاق الدمار  

 بقطاع غزة وأهله؛ الذين ميثلون احلاضنة الشعبية القوية للمقاومة. 
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صفقة  وجيدر   لتنفيذ  تسعى  وهي  ابحلركة 
تبادل أسرى مع االحتالل أن تستثمر حاجة  
إجنازات   حتقيق  يف  الصفقة  تلك  إىل  احملتل 
فيما   خصوصاً  الواقع؛  أرض  على  ملموسة 

 يتعلق بكسر احلصار عن غزة. 
كما جيدر بـحماس أن تفكر يف إعادة أتهيل مؤسسات الدولة بشكل رمسي وكامل على قاعدة  

يد؛ التشريعي واحلكومة والنقاابت والبلد�ت وجمالس واحتادات الطلبة وغريها، مستعينة  احلكم الرش 
، وألغيت  2021بذلك ابلقوائم اليت ترشحت النتخاابت التشريعي اليت كانت مقررة يف أ�ر/ مايو  

ا  بقرار منفرد من حممود عباس؛ وذلك من أجل إجناز شراكة سياسية معتربة تقوم ابملهمات املنوطة هب 
إلعادة االعتبار لقطاع غزة على صعيد العمل السياسي والعمل اإلداري والتنموي، وال تنتظر �اية  

 احلقبة العباسية ابملوت أو التغييب. 
وجيدر ابحلركة أيضاً أن تعيد االعتبار للجاليات الفلسطينية يف كافة دول العامل، وتعمل معها على  

وعي والذاكرة، وشرح كافة الظروف ملواكين تلك الدول، إضافة  إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة يف ال 
إىل تصعيد عمل احلركة يف جمال املقاطعة لالحتالل، وتوفري املواز�ت الالزمة لدعم محالت املقاطعة  
لالحتالل، ودعوة كافة أحرار العامل إىل تنفيذ تلك املقاطعة ميدانياً على كافة الصعد ويف مجيع اجملاالت،  

   واالحتفاء بكل من يقاطع االحتالل يف أي جمال من جماالت املقاطعة املطلوبة. وتكرمي  
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