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  شقاء األخوة، حماس وفتح ومنظمة التحرير
  ٣٥صقر أبو فخر. أ

يحار الباحث في التاريخ السياسي المعاصر للحركة الوطنية الفلسطينية في تفسير المعادلـة المتعاكـسة               

تجه نزوالً، في   الطرفين التي تكشف كيف أن األهداف الكبرى للشعب الفلسطيني كانت تتضاءل باستمرار، وت            

أي أن األهداف كانـت تتراجـع       . الوقت الذي كان النضال الفلسطيني يشتد ويتجذر ويحقق الكثير من التقدم          

كان " العاصفة" مع انطالقة    ١٩٦٥ففي سنة   . بالتدريج، بينما الخط البياني للجهد الثوري يتجه صعوداً بثبات        

. امل لفلسطين من البحر المتوسـط إلـى نهـر األردن   البرنامج السياسي لحركة فتح هو برنامج التحرير الك      

 بعد  ١٩٧١وفي السنة   . وفتح، آنذاك، لم تكن إال مجموعات متناثرة غير مرئية من مقاتلي حرب العصابات            

، وبعـد أن تمرسـت بـالمحن        ١٩٦٨أن اشتد عود الثورة الفلسطينية، والسيما بعد معركة الكرامة في سنة            

علـى  " الدولة الفلـسطينية  " ولبنان، ظهر في التفكير السياسي الفلسطيني فكرة         السياسية المتعددة في األردن   

وقد كانت هذه الفكرة تحتاج إلى      . الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أدنى من شعار التحرير الكامل لفلسطين          

 لتجعل مـن    ١٩٧٣أكتوبر  / وجاءت حرب تشرين األول   . حدث كبير ليخرجها من حال القوة إلى حال الفعل        

" البرنـامج المرحلـي   "أو  " برنامج النقاط العشر  "هذه الفكرة برنامجاً سياسياً اكتسب شكله النهائي في صيغة          

وكانت منظمة  . ١٩٧٤الذي وافق عليه المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة في القاهرة سنة              

لحقبة، وصارت العباً مهماً في سياسات      التحرير الفلسطينية، بفصائلها المتعددة، قد رسخت وجودها في تلك ا         

، ثم اعتراف العرب ١٩٧٣المنطقة والسيما في الفترة التي أعقبت خروجها من األردن ومشاركتها في حرب 

، واعتراف معظم دول العالم بها أيضاً بعد خطاب         ١٩٧٤بها ممثالً شرعياً للشعب الفلسطيني في قمة الرباط         

 التي أذاع فيها ياسـر عرفـات        ١٩٨٨ومع ذلك فإن السنة     .  السنة نفسها  ياسر عرفات في األمم المتحدة في     

وعلـى هـذا الغـرار      . ٢٤٢وثيقة االستقالل بعد اندالع االنتفاضة األولى، شهدت أيضاً االعتراف بالقرار           

، ثم إلى إعالن    ١٩٩١ إلى خط مدريد في سنة       ١٩٨٨تدهورت البرامج السياسية من برنامج االستقالل سنة        

  . ٢٠٠٢، فإلى خريطة الطريق سنة ١٩٩٣ في أوسلو سنة المبادئ

لماذا كانت األمور تجري على مثل هذا النحو؟ هل هي الواقعية؟ أم أن االصطدام بالواقع يرغم الحركات                 

السياسية على االستجابة لهذا الواقع، وإال فإنها ستخسر ما راكمته من أوراق؟ ولعل العودة قليالً إلى الوراء                 

 ١٩٦٥ن تمنحنا أداة منهجية إلعادة تقويم السلوك السياسي للحركة الوطنية الفلـسطينية، فبـين               من شأنها أ  

وكانت النتيجة السياسية   ". كل شيء أو ال شيء    " قاتلت الفصائل الفلسطينية، كلها تقريباً، تحت شعار         ١٩٧٠و

لسياسي والدبلوماسي في    مارست منظمة التحرير الفلسطينية القتال والعمل ا       ١٩٧٤و ١٩٧٠وبين  ". ال شيء "

الميدان العربي ومع دول العالم الثالث والدول االشتراكية، فوقفت على تخوم تحقيق إنجاز سياسي ما، لـوال                 

ومع ذلك تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية من اقتحام المجال الدولي باقتدار . اندالع الحرب األهلية في لبنان

 اسـتثمار أوراق    ١٩٩٣و ١٩٨٨وحاولـت بـين     . ال الوعـود  ، غير أنها لم تحـصد إ      ١٩٨٨ و ١٩٧٤بين  

  .االنتفاضة، ثم تحويل هذه الوعود إلى حقائق واقعية فكانت النتيجة اتفاق أوسلو
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فمثالً، إن برنامج الدولة الفلـسطينية      . إن عدم الفهم الواقع السياسي يجعل السياسة الواقعية أمراً مستحيالً         

احد من األهداف المرحلية للشعب الفلسطيني، ما زال ممكنـاً وجـديراً            المستقلة في الضفة والقطاع، وهو و     

إال أن عدم فهم الواقع السياسي، وحـدود هـذا          . بالسعي نحوه، لكنه يحتاج لتحقيقه إلى سياسة واقعية تماماً        

 الواقع، يجعل من هذا االحتمال أمراً محاالً وغير ممكن، ألن التجاهل المتمادي للحقـائق الـسياسية وسـوء     

  .٣٦في العمل الثوري" الالسياسة"القراءة السياسية الصحيحة للواقع يغيب السياسة، ويفسح في المجال لهيمنة 

إن جميع الحركات السياسية تعدل برامجها وتكتيكاتها ومواقفها بحسب األحوال المتبدلة، وبحسب فهمهـا              

ت السياسية التي اصطدمت بالواقع فـي       وحركة حماس واحدة من الحركا    . لموازين القوى المتغيرة باستمرار   

. ، أو أن تنتقل إلى المرحلة الواقعية بجـدارة        ةالحقبة األخيرة، وكان عليها إما أن تتشبث بالمرحلة الرومانسي        

أمـا  . والخيار األول سيورثها الفشل بالتأكيد مثلما صارت إليه حال التجربة األفغانية والتجربـة الـسودانية              

  .عليها بعض اإلرباك واالضطراب، وهو شأن البد منه في جميع األحوالالخيار الثاني فسيرتب 

لكنها فـشلت،   . إن الحركات اإلسالمية ليست فاشلة بالضرورة كما هو شائع في بعض الكتابات التحليلية            

ولعل السبب كامن ال في تكوين هـذه الحركـات          . حتى اآلن على األقل، في تقديم طراز معاصر من الحكم         

. في الواقع نفسه، أي في عدم إمكان الوصول على أهدافها، ومنها تأسيس الدولة اإلسالمية مـثالً               بذاتها، بل   

وأبعد من ذلك، فإن معظم الحركات      . ٣٧وتقدم التجربتان األفغانية والسودانية أفضل برهان على هذه الفرضية        

ـ         ادرة علـى إدارة شـؤون   السياسية اإلسالمية تبدو غير قادرة على التحول من حركات مقاومة إلى سلطة ق

، ٣٨وهذا ما حدث تماماً لحركة حماس؛ فانتقالها من القتال إلى الـسياسة           . المجتمع المعاصر بأفكار عصرية   

ومن العمل بين الناس إلى العمل على شؤون الناس، وهي ليست ذات تجربة في هذا الحقـل، أوقعهـا فـي                     

وقد تجلى ذلك في الخلط بين البرنامج       .  السياسية سلسلة من اإلرباكات والتناقضات الجمة، وحتى اإلحراجات      

االنتخابي وميثاق الحركة، ثم في العالقة بحركة فتح، عالوة على قضايا ذات حساسية عالية مثل التفـاوض                 

  .وغيرها" إسرائيل"المباشر مع 

  

  :قصور النظام السياسي

إنما هو . ظامياً برلمانياً على اإلطالقالنظام السياسي الفلسطيني ليس نظاماً رئاسياً واضح المعالم، وليس ن

نظام مختلط، والصالحيات الدستورية موزعة بين رئيس السلطة ورئيس الحكومة، مـع أرجحيـة لـرئيس                

فإذا كانت الرئاستان منسجمتين، كأن تكونا من تيار سياسي واحد، فال مشكلة عند ذلـك فـي إدارة                  . السلطة

. بالتأكيد حينما تكون كل رئاسة منضوية في تيار سياسي مغـاير          غير أن المشكالت ستظهر     . الشؤون العامة 

                                                 
وهذا الضرب . ٢٠٢٧ أو ربما ٢٠١٧ستزول في سنة " إسرائيل"هناك من يعتقد، استناداً على مرويات وأحاديث ضعيفة، أن  36

 يوسف األسطل في حوار مع قدس برس :انظر على سبيل المثال. من التفكير خير برهان على التفكير الالسياسي والالواقعي

 .٢/٩/٢٠٠٥ فياألمان نقلته مجلة 
فالسودان وأفغانستان دولتان . ثمة فارق جوهري بين التجربتين األفغانية والسودانية، وحتى اإليرانية، وتجربة حركة حماس 37

 .حرر وطني ذات  أيديولوجية إسالميةوهذا األمر يجعل حماس حركة ت, بينما يسعى الفلسطينيون إلى تأسيس دولة لهم. قائمتان
 .السياسة هنا تعني إدارة شؤون المجتمع في الداخل، وإدارة مصالحه في الخارج 38



  75 

وهذا األمر لم يحـدث فـي الواقـع         . وتزداد المشكالت عندما يتعارض برنامج السلطة مع برنامج الحكومة        

والمعروف أن الحكومة في النظام الـسياسي       . ٢٠٠٦الفلسطيني إال مع الحكومة التي شكلتها حماس في سنة          

سسة دستورية، لكنها أدنى، بالترتيب، من المرجعية األعلى التي هـي منظمـة التحريـر               الفلسطيني هي مؤ  

وغرابة الحال في الوضع الفلسطيني أن المؤسسة الدنيا ال تعترف، تماماً، بالمرجعية العليا، حتى              . الفلسطينية

ول مرة فـي تـاريخ      وربما أل . اآلن على األقل، تتحفظ عن النظام األساسي الذي تألفت الحكومة بناء عليه           

الديموقراطيات الحديثة يكون فيها برنامج الحكومة مخالفاً للنظام األساسي الذي يقوم الدسـتور مقامـه فـي                 

ففي فرنسا حدث مرة أن االنتخابات أسفرت عن صعود جاك شـيراك اليمينـي لرئاسـة                . البلدان الطبيعية 

. وقد تعطل الكثير من وسائل الحكم     . سوا ميتران الحكومة، وكان مختلفاً مع رئيس الجمهورية االشتراكي فران       

. وربما يحدث ذلك في أي دولة أخرى برلمانية، أي أن يكون رئيس الحكومة مختلفاً مع رئيس الجمهوريـة                 

  .لكن من المحال أن يكون برنامج الحكومة مختلفاً مع دستور الدولة

 الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو      لقد جرى تفصيل هيكل النظام السياسي الفلسطيني ليستوعب الحركة        

وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، أي ليستوعب فتح و الفصائل األخـرى والشخـصيات والمؤسـسات ذات                

لكن، بانضمام حماس إلى هذا النظام السياسي بعد عشر سنوات علـى أول انتخابـات تـشريعية                 . الحضور

وكان البـد مـن إعـادة الهيكلـة         . تيعاب حركة حماس  صار الهيكل القديم غير مالئم الس     ) ٢٠/١/١٩٩٦(

وفي سياق الجدال المحتدم حول هذه العملية، وبدالً من أن يكون الحـوار الـديموقراطي هـو                 . بالضرورة

  .القاعدة، انفجرت الصراعات على الصالحيات والمؤسسات، وتطاير النظام السياسي برمته

، أن النظام السياسي الفلسطيني ٢٠٠٦مته األولى في سنة لقد اعتقد البعض، مع تأليف إسماعيل هنية حكو 

قد شرع في التطور من حالة شبه االحتكار في المرحلة السابقة، إلى حالة المشاركة، األمر الذي يشير إلـى                   

 برهن عن   ٢٠٠٧يونيو  / غير أن ما جرى في غزة في حزيران       . قدر من التقدم ولو خطوة واحدة إلى األمام       

تقاد مجرد وهم، وأن الواقع الفلسطيني لم يتطور كفاية ليستوعب التعددية والمـشاركة فـي               أن مثل هذا االع   

  .السلطة

 ومنذ البداية، كان هناك خلط في الخطاب السياسي لحركة حماس بين ثالثة عناصر مشتركة ومفترقة في          

ع هذه العناصر الثالثة    وقد تعاملت حركة حماس م    . فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية     : آن

ومهما يكن األمر، فإن حماس لم تقدم نفسها، حتى سـنة           . وهذا ما فعلته فتح أيضاً    . كأنها واحد إلى حد كبير    

، على أنها حركة سياسية بديلة من السلطة الفلسطينية، لكنها تقدمت بأيديولوجية بديلة وتكتيكات بديلة               ٢٠٠٦

فقد راحت حماس تسعى إلى أن تصبح حركة سياسية بديلة من الـسلطة             أما بعد االنتخابات التشريعية     . أيضاً

ومع أن هذه الفكرة كانت موجودة دائماً، لكن قلما جرى التعبير عنها بوضوح، فقد أشار إليها موسى                 . بالفعل

وأي حركـة   . نحن حركة سياسية  : "أبو مرزوق عندما سئل عن رغبة حماس في الوصول إلى السلطة بقوله           

والواضح أن الموقف من السلطة كان يتأرجح       . ٣٩"جب أن يكون لديها طموح السعي إلى السلطة       مثل حماس ي  

 مخالفاً لموقـف    ٢٠٠٢فالشيخ أحمد ياسين كان موقفه في سنة        . باستمرار تبعاً للوضع السياسي المضطرب    

                                                 
 .١٣/١٢/٢٠٠٣، الكويت، الرأي العامجريدة  39
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ك ال  لـذل . ال نؤمن أن هناك سلطة حرة في ظل االحـتالل         : "؛ فهو يقول  ٢٠٠٣موسى أبو مرزوق في سنة      

الـسلطة  : "بينما محمد نزال يذهب بعيداً في الغلو ليقـول        . ٤٠"نفكر وال نريد وال نطلب سلطة في هذا الواقع        

أما إسماعيل هنية فيطمئن الجميع عـشية االنـسحاب         . ٤١"الفلسطينية أصبحت مشروعاً أمنياً لحماية إسرائيل     

، وال هي في مواجهتها، وال فـوق        أن حركة حماس ليس سلطة داخل سلطة      "اإلسرائيلي من قطاع غزة إلى      

فقـد تحولـت حركـة      . غير أن األمور سارت على غير هذا المنوال       . ٤٢"القانون، وال تنازع أحداً في ذلك     

وهذا األمر بدهي ما دامـت حمـاس        . حماس، بالفعل، إلى سلطة تتنازع والسلطة السابقة على الصالحيات        

 والتهدئة حيناً آخر، إلى حركة سياسية تمارس التهدئـة          قررت االنتقال من حركة مقاومة تمارس القتال حيناً       

وليس في هذا التحول نقيصة على اإلطالق، لكـن هـذا التحـول             . أوالً والقتال حينما تتطلب األحوال ذلك     

وفي هذا المناخ السديمي غابت الـسياسة وحـضر الخطـاب           . المتدرج تسربَل باالرتباك والتناقض المحير    

وبما أن سلطة برأسين غير ممكنة عملياً، فالممكن        . ة وصلت األمور إلى سلطة برأسين     التعبوي، وفي النهاي  

وهذه النتيجة هي أفضل تعبير عن غياب التفكير السياسي واالستعاضة عنه بالخطـاب             . إذن سلطة بإقليمين  

  .وتتحمل حماس وفتح معاً المسؤولية عن هذا المصير. الشعبوي

يعية إحدى عالمات اإلرباك والتناقض لدى حماس، األمر الـذي أثّـر            كان الموقف من االنتخابات التشر    

ومع أن الشيخ أحمد ياسـين ردد       . سلباً، منذ البداية، في عالقتها بالسلطة الناشئة وبحركة فتح على حد سواء           

 ، إال أن الحركة طالما تـرددت      ٤٣"أن االنتخابات هي الطريقة الوحيدة لمعرفة الممثل الحقيقي للشعب        "مراراً  

فالسيد إبراهيم غوشة شدد على رفض حماس المشاركة في انتخابات سـلطة الحكـم              . في حسم هذا التأرجح   

وقاطعت الحركة االنتخابات الرئاسية والتـشريعية التـي جـرت فـي            . ٤٤الذاتي والمؤسسات الناتجة عنها   

خابات التـشريعية   ، لتعود فتشارك في االنت    ٢٠٠٥لكنها شاركت في االنتخابات البلدية سنة       . ٢٠/١/١٩٩٦٤٥

وال بد من اإلشارة إلى أن تأسيس السلطة الفلسطينية جاء في سياق تسوية أوسلو التي رفضتها                . ٢٠٠٦سنة  

، اتخذ المجلس المركزي الفلـسطيني      ١٢/١٠/١٩٩٣ و ١٠ففي دورته المنعقدة في تونس بين       . حركة حماس 

اية، ثم نظرت إليها كأمر واقع مـن دون         وقد رفضت حماس االعتراف بالسلطة في البد      . قرار تأليف السلطة  

ثم إنها لم تكن راغبة، في األساس، في االلتحاق بالنظام السياسي الفلسطيني الذي             . أن تنخرط في مؤسساتها   

وفي الممارسة اليومية بـذلت حمـاس       . كانت منظمة التحرير هي التعبير القانوني والتعاقدي والمؤسسي له        

ئة في التسوية، وطالما استخدمت حماس العمليات الخاصـة إلفـشال الجهـد             جهداً إلعاقة نهج السلطة الناش    

وفجـأة،  . على هذه المسألة أو تلـك     " إسرائيل"السياسي للسلطة، والسيما حينما كان األمر يتعلق بالتفاهم مع          

                                                 
  .٧/٦/٢٠٠٢، الرأي العاممحمد أبو خضير في حوار مع الشيخ أحمد ياسين نشرته : انظر 40
 .٩/١٠/٢٠٠٢ مقتطفات منها في الرأي العام، ونشرت ٧/١٠/٢٠٠٢طلبة الكويت في محاضرة في االتحاد الوطني ل 41
 .١٤/٨/٢٠٠٥، الحياة 42
 .٣٠/١/١٩٨٩أحمد ياسين في مقابلة مع إحدى محطات التلفزة اإلسرائيلية،  43
 .٧/١/١٩٩٤، الحياةتصريحه إلبراهيم حميدي، : انظر 44
 .١٦/١/١٩٩٦، وذلك في بيان للحركة أصدرته في أعلنت مقاطعتها االنتخابات قبل أربعة أيام فقط 45
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غيرت حماس موقفها، وانخرطت في النظام السياسي إياه، وقبلت االنتخابات التشريعية، ثم أصـبحت هـي                

  .حكومةال

  وعلـى  . صار، بالتدريج، أداة لتفسير، أو لتبرير، المواقف المتبدلة والمتناقضة أحياناً         " فقه الضرورة "إن

، ١٩٩٦سبيل المثال، فإن حماس التي رفضت االنخراط في النظام السياسي الناجم عن اتفاق أوسلو في سنة                 

 األساسي للسلطة المنبثقة من إعالن المبادئ بين        عادت لتشارك في االنتخابات التشريعية استناداً إلى القانون       

ولمزيد من عدم االنسجام، على الـرغم مـن التفـسيرات المتعـددة     . ومنظمة التحرير الفلسطينية  " إسرائيل"

والتبريرات الكثيرة، فإن حماس وافقت على تأليف حكومتها األولى بناء على خطاب التكليف الذي صـاغه                

وقبل ذلـك، حـاول بعـض       .  يشذ، إطالقاً، عن اإلطار العام التفاق أوسلو       الرئيس محمود عباس والذي ال    

أعضاء حركة حماس االنخراط في المؤسسات الناشئة من اتفاق أوسلو، فأعلن عماد الفالوجي وإسماعيل هنية 

لكن الثالثة األخيرين سحبوا ترشيحاتهم،     . ٢٠/١/١٩٩٦وخالد الهندي وسعيد النمروطي ترشيحهم النتخابات       

وكان محمـود   . ٤٧ مع عدد من اإلسالميين الذين فاز منهم في تلك االنتخابات ستة           ٤٦استمر عماد الفالوجي  و

وهذا يعني أن رفض حماس المشاركة في االنتخابـات         . الزهار، آنذاك، مياالً إلى المشاركة في هذه العملية       

ف سياسي مـرتبط بتقـدير       لم يكن يعبر عن رأي عقائدي، ولكنه كان يعبر عن موق           ١٩٩٦التشريعية سنة   

  .بالمقاطعة" قرارات"بتحريم االنتخابات، بل أصدرت " فتوى"ولهذا لم تُصدر . المصلحة آنذاك

  

  :السلطة الموازية

 يمكـن حـصر     ١٣/٩/١٩٩٣ وحتى توقيع اتفاق أوسلو في       ١٤/١٢/١٩٨٧منذ ظهور حركة حماس في      

 سياسـيين موجـودين علـى أرض واحـدة          الخالفات بين حركة فتح وحماس في إطار التنافس بين تيارين         

  .ومتعارضين في الوقت نفسه

 فصاعداً أدار كل تيار تناقضه مع التيار اآلخر بخطوات مدروسـة بحيـث ال يخـرج                 ١٩٩٤ومنذ سنة   

ومع أن العديد من المشكالت ذات الطابع األمني تفاقمت بعـد           . الصراع عن قدرة كل فريق على التحكم به       

، إال أن حضور ياسر عرفات كان يحول دون انتشار هذه المـشكالت  ١٩٩٦ في سنة   قيام السلطة الفلسطينية  

لكن، في ما بعد، راحت حماس تؤكد نفسها كسلطة موازيـة للـسلطة             . إلى المدى الذي تهدد فيه األمن العام      

اح ، وبعد رفض فتح األخذ باقتر     ٢٠٠٥الفلسطينية والسيما بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة في سنة           

ومارست حمـاس فـي تلـك الفتـرة أدواراً تجحـف            . ٤٨حماس تأليف مرجعية عليا إلدارة شؤون القطاع      

بالمسؤوليات العائدة إلى السلطة مثل تسيير الدوريات األمنية، والقيام بعمليات التفتيش والمداهمة، واعتقـال              

 لتثير ٢٠٠٦ابات التشريعية في سنة ثم جاءت نتائج االنتخ. الخ... المواطنين خارج القانون، وأخذ الحق باليد

  .قلقاً متزايداً في صفوف حركة فتح التي لم تمارس دور المعارضة في تاريخها النضالي والسياسي الطويل

                                                 
في محاولة للتكيف مع النظام  ١٩٩٥نوفمبر / في تشرين الثاني" حزب الخالص الوطني اإلسالمي"أسس عماد الفالوجي  46

 . بعدما تغلب تيار المقاطعة١٠/١٢/١٩٩٥لكنه فُصل من الحركة في . السياسي الجديد
  .جي، سليمان الرومي، يوسف الشنطي، موسى الزعموط، وجيه ياغي، معاوية المصريعماد الفالو: الستة الفائزون هم 47
 .هذا االقتراح اعتبرته السلطة الفلسطينية انتقاصاً من مسؤوليتها، وافتئاتاً على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية 48
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من إدارة هذا التعـارض باألسـلوب      ) وال فتح أيضاً  (وفي خضم هذه الوقائع المتالحقة، لم تتمكن حماس         

ية، بل تخلل ذلك انفالت غير محسوب على اإلطالق للروح القبليـة  الديموقراطي وبالقدر الكافي من المسؤول  

فـإذا كانـت    . والعشائرية، ما أرخى ظالالً من الرثاثة االجتماعية على المجتمع الفلسطيني في قطاع غـزة             

أطراف في حركة فتح قد حاولت وضع العصي في دواليب الحكومة منذ فـوز حمـاس فـي االنتخابـات                    

الما مارست هذه العملية في السابق عندما كانت تقوم بإفشال العديد من الخطـوات              التشريعية، فإن حماس ط   

واألمـر مـن    . السياسية لحركة فتح باللجوء إلى العمليات الخاصة عند أي منعطف سياسي أو تفاوضي مهم             

حدى وهذا هو إ  . الجهتين متشابه إلى حد بعيد، وهو غياب فكرة قبول اآلخر، أي غياب المسلك الديموقراطي             

  .علل النظام السياسي الفلسطيني والتجربة السياسية الفلسطينية

. فهذا هو حق التنافس   . في المجتمعات الطبيعية يجوز للمعارضة أن تعمد إلى إفشال السلطة ما استطاعت           

أما في الحالة الفلسطينية حيث المجتمع برمته تحت االحتالل، فإن مثل ذلك المسلك هو خطـر أكيـد علـى                    

وإذا كانت حركة فتح قبلت، على مضض، هزيمتها فـي          . لوطنية الضرورية لعملية التحرر الوطني    الوحدة ا 

االنتخابات، ورفضت اقتراحات عدة بإلغاء نتائج هذه االنتخابات وإعالن حال الطوارئ، إال أن حمـاس لـم               

 يمـس، فـي     وهذا أمر خطر جـداً، ألنـه      . تتحمل معارضة فتح، بل أرادت إلغاءها بالكامل في قطاع غزة         

، وصراعاً سياسياً تنافسياً    "إسرائيل"ومنذ البداية خاضت حماس صراعاً مسلحاً ضد        . الصميم، الوحدة الوطنية  

 بادرت إلى الحسم العسكري مع      "إسرائيل"لكن، الحقاً، في الوقت الذي كانت تمارس فيه التهدئة مع           . مع فتح 

ب في تأليف حكومة وحدة وطنية بتاتاً، بل رغبـت          ومنذ فوز حماس في االنتخابات التشريعية لم ترغ       . فتح

دائماً في أن تكون فتح ملحقة بها، أي أن تتولى حماس الحقائب األساسية، األمنيـة والـسياسية والخدميـة،                   

فإذا . وهذا من المحال أن تقبل به فتح      . "إسرائيل"األقنية اليومية مع    " تسليك"وتترك لفتح الحقائب التي تتطلب      

ر الوصول إلى اتفاق مع فتح بتلك الشروط، فلماذا فشلت حماس في التوصل إلى اتفـاق مـع                  كان من العسي  

  الفصائل األخرى؟

لقد حاولت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين االنضمام إلى حكومة حماس األولى، لكن هذا السعي لم يصل                

سطينية هي الممثل الـشرعي     إلى خواتيمه اإليجابية حينما رفضت حماس االعتراف بأن منظمة التحرير الفل          

وهذا النقطة ما زالت تعيق الكثير من التفاهمات حتى مع الفصائل الفلـسطينية             . ٤٩الوحيد للشعب الفلسطيني  

تحـالف وطنـي إسـالمي      " إنشاء   ١٩٩١لنتذكر أن حماس اقترحت، عشية مؤتمر مدريد في سنة          . األخرى

ا فشل في السياق نفسه اقتراح بعض األطراف في         موازٍ لمنظمة التحرير، ففشل هذا االقتراح، مثلم      " عريض

وجـّل مـا تمكنـت      . إنشاء منظمة تحرير فلسطينية جديـدة     "  االنتفاضة –فتح  "المعارضة الفلسطينية، مثل    

التي أعلن عنها في طهران خالل المؤتمر العـالمي         " الفصائل العشر "المعارضة من إنجازه آنذاك هو صيغة       

                                                 
 .٢٠٠٦، صيف ٦٧، العدد  الدراسات الفلسطينيةعزام األحمد في حوار مع مجلة: انظر 49
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الـذي  " تحالف القوى الفلسطينية  "أما مشروع   . ٢٢/١٠/١٩٩١٥٠فلسطين في   لمناصرة الثورة اإلسالمية في     

  .٥١ فتناثر جراء الخالف على نسب التمثيل١٩٩٣سبتمبر / جرى الحديث عنه في أيلول

لم تتمكن حماس، عندما كانت في المعارضة، وحينما باتت في السلطة، من تحقيق أي شكل من أشـكال                  

متمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، مع أن حماس منظمة حديثة نسبياً،           الوحدة الوطنية أرقى من الصيغة ال     

ولها الكثير من المالحظات والتحفظات على المؤسسة القديمة، وتمتلك، عالوة على ذلك، أفكاراً إلعادة تفعيل               

  .المنظمة

ـ                ذه الـصيغة   لماذا، إذن، فشلت حماس في ابتداع صيغة أكثر حيوية وفاعلية للوحدة الوطنية، َأكانـت ه

باالشتراك مع فتح أو من دونها؟ ولماذا لم تتمكن من إقامة شكل جديد من الوحدة الوطنية مع بقية الفصائل،                   

  َأكان من خالل الحكومة، أم من خالل الميدان السياسي؟

  :دونكم ما يلي

  

  :ضد علمانية المنظمة

هي رفضت االعتراف بهـا ممـثالً       ف. تأرجح موقف حماس من منظمة التحرير الفلسطينية سلباً وإيجاباً        

إذن، ألسـباب   (ورفضت، في البدايات، االنضمام إلى المنظمة بذريعة علمانيتهـا          . وحيداً للشعب الفلسطيني  

 مـن مقاعـد المجلـس الـوطني         %٤٠لكنها، الحقاً، قبلت االنضمام إليها بشرط حصولها على         ). عقائدية

ماس في إحدى المراحل باالنـضمام إلـى المنظمـة إذا           ، ووافقت قيادة ح   )إذن، ألسباب عملية  (٥٢الفلسطيني

  ).إذن، ألسباب سياسية (٢٤٢٥٣سحبت المنظمة اعترافها بالقرار 

فحماس تـتحفظ عـن     . الحقيقة أن هناك تباعداً أساسياً وتأسيسياً بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية          

. ٥٤فكرة الدولة العلمانية، ألنها تعتقد أن الفكرة العلمانية مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة            . ف.ت.التزام م 

 "إسـرائيل "المرحلة المقبلة التي تخطط لها      وفي رسالة بعث بها الشيخ أحمد ياسين إلى حركة حماس قال إن             

                                                 
حماس، الجبهة الشعبية، الجبهة الديموقراطية، : أما الفصائل فهي. ٢٤/١٠/١٩٩١صدر البيان األول للفصائل العشر في  50

 القيادة العامة، الصاعقة، جبهة النضال – المجلس الثوري، الجبهة الشعبية – االنتفاضة، فتح –حركة الجهاد اإلسالمي، فتح 

 .ي الثوريالشعبي، الحزب الشيوعي الفلسطين
 وللمستقلين %٤٠ منهم وللفصائل األخرى %٤٠عضواً، يكون لحماس  ٤٠عرضت حماس تأليف قيادة مركزية للتحالف من  51

٢٠%. 
 بأن يكون تمثيلها في المجلس الوطني ما بين ٧/٤/١٩٩٠طالبت حماس في مذكرة رفعتها إلى الشيخ عبد الحميد السائح في  52

الدراسات : المتناسب مع حجمها وثقلها في جميع مؤسسات المنظمة وأجهزتها، راجع، وأن تحصل على حقها %٥٠ و%٤٠

 .١٩٩٣، شتاء ١٣، العدد الفلسطينية
، بين حماس وفتح بحضور ياسر عرفات وموسى أبو مرزوق وإبراهيم غوشة ومحمد ٤/١/١٩٩٣في اجتماعات الخرطوم،  53

 حماس مستعدة لالعتراف بالمنظمة ممثالً شرعياً وحيداً للشعب صيام وعماد العملي وحسن الترابي قال إبراهيم غوشة إن

 .المصدر نفسه: ، انظر٢٤٢الفلسطيني مقابل سحب االعتراف بالقرار 
 .١٨/٨/١٩٨٨، الباب الرابع، الفقرة ج، "ميثاق حركة حماس: "انظر 54
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. ٥٥هي تسليم قيادة المجتمع الفلسطيني إلى المنظمة، وبناء أسسه على العلمانية لمواجهة اإلسالم والمـسلمين              

فإذا كانت حماس مناوئة للعلمانية، وهي كذلك، فهذا يعني أنها ربما تخوض صـراعاً أيـديولوجياً وغيـر                  

لمانية مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وحزب الـشعب ومجموعـات           أيديولوجي ضد الفصائل الع   

  .مختلفة من المنظمات األهلية والسياسية

إن هذا الموقف يعيق حماس عن التقدم نحو إرساء أسس متينة للوحدة الوطنية، ويحول دون إتمام تحالف                 

/  الكالم إبان أحداث غزة في حزيران      وهذا ما جرى اإلفصاح عنه بفصيح     . جدي مع الفصائل غير اإلسالمية    

حـرب بـين    "، عندما وصف القيادي في حركة حماس نزار ريان بأن ما يجري في غزة هو                ٢٠٠٧يونيو  

  ".الزنادقة"، ووصف أعضاء حركة فتح بـ"اإلسالم والعلمانية

  

  :بين برنامجين

تشريعية األخيـرة بنـاء علـى       ال أجازف كثيراً في االستنتاج إذا قلت إن حماس لم تفز في االنتخابات ال             

األيديولوجية اإلسالمية وحدها، بل استناداً إلى برنامج انتخابي معتدل أيضاً قوامه مكافحـة الفـساد وتقـديم                 

 السياسي بل بسبب سـوء اإلدارة       اوقد انحسر الناخبون عن فتح ال بسبب برنامجه       . خدمات اجتماعية أفضل  

والبرنامج السياسي لحركة حمـاس     . ٥٦ني يمكن الركون إليه   وفشل اتفاق أوسلو في الوصول إلى إنجاز وط       

بينما برنامجها االنتخابي آثر االبتعاد عن السياسة؛ فلم يتطـرق          . ينص على أن حركة حماس حركة مقاومة      

إلى منظمة التحرير الفلسطينية أو إلى حل الدولتين أو إلى قرارات الشرعية الدولية، واكتفى بـالكالم علـى                  

الخ، وهو ما لم تتمكن حكومة حماس مـن         ... اعية والصحية والتعليمية واالقتصادية والمرأة    الشؤون االجتم 

فقد . لكن، ما هو جدير بالتنبيه عليه هو الخلط بين البرنامج االنتخابي وميثاق الحركة            . تحقيق أي جانب منه   

 شـديد الخطـر علـى       وهذا أمر . اعتبرت حماس أن فوزها في االنتخابات يمنحها الشرعية لتطبيق ميثاقها         

صحيح أن الفوز في االنتخابات يمنحها الحـق فـي تطبيـق برنامجهـا              . عالقاتها بالقوى السياسية األخرى   

الذي هو أعلى من الدستور في حال وجود        " العقد االجتماعي "االنتخابي، لكنه ال يمنحها أي شرعية في تغيير         

المعلَّق، والموجودة في مـشروع     " لوطني الفلسطيني الميثاق ا "وفكرة العقد االجتماعي موجودة في      . الدستور

الدستور الفلسطيني المؤجل، وموجودة في بدهيات الفكر السياسي المعاصر، وهـي أن المجتمـع تعـددي،                

والنظام السياسي يعكس هذه التعددية في مؤسساته الدستورية بحيث ال يمكن أي قوة سياسية أن تنقلب علـى                  

يريدون ذلك من خالل االنتخابات تماماً كاستخدام الديموقراطية مرة واحدة؛ على           هذا العقد بذريعة أن الناس      

غرار ما حدث في ألمانيا النازية وفي إيطاليا الفاشية، وهو أمر حدث مرة واحدة أيضاً، وال يمكن أن يتكرر                   

تمنحها، بـأي   وفي أي حال، فإن االنتخابات التي منحت حماس شرعية تمثيلية، ال            . في النظم الديموقراطية  

فإذا كان اإلسالم مبدأ إيماني، وفي الوقت نفسه أداة         . وجه من الوجوه، شرعية فرض تصورها على المجتمع       

تعبوية، فإن الخلط بين البرنامج االنتخابي وميثاق الحركة سيحول اإلسالم، في هذه الحال، إلـى أداة حكـم،                  
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ولألسف، فإن بعض قادة حماس     . زاء من المجتمع  وهو شأن ربما يجر حماس، بالتدريج، إلى االصطدام بأج        

لم يتورعوا عن إثارة المخاوف في هذا األمر؛ فقد أعلن محمود الزهار، جواباً عن سؤال يتعلق بتأسيس دولة       

وبما أننا ال نملك دولـة      .... بالطبع نريد أن نفعل ذلك، لكن بدعم كامل من الشعب         : "إسالمية في غزة بقوله   

 في اآلونة األخير    "إسرائيل"ورداً على سؤال آخر عن عدم مهاجمة        ". وين مجتمع إسالمي  حالياً، فسنحاول تك  

وكان يقـصد   . ٥٧"في هذه اللحظة ال يمكننا أن نتعامل مع عدوين في الوقت نفسه           . نعم: "قال محمود الزهار  

  ."إسرائيل"فتح و": العدوين"بعبارة 

***  

ولنعترف أيضاً أن خـط طـرد       . منذ زمن طويل  لنعترف إن خط التفاوض بحسب اتفاق أوسلو قد فشل          

وها إن المجتمع الفلسطيني قد بات اليوم بال قيادة تاريخيـة           . االحتالل بالعمليات الخاصة وحدها فشل أيضاً     

مقتدرة بعد غياب ياسر عرفات، وبال مؤسسات جدية لخدمة هذا المجتمع، وبال نظام سياسي واضح المعـالم                

وعليها مسؤولية إدارة المجتمع في جميع      . م هذه األحوال باتت حماس سلطة     وفي خض . يحوز ثقة المواطنين  

وأعتقد أن من المحال أن تتمكن حماس من تولي شؤون المجتمـع الفلـسطيني   . األحوال ومهما تكن العوائق   

غيـر أن مـن     . والبد من المشاركة السياسية للجميع عاجالً أم آجـالً        . وحدها حتى لو فازت الحقاً بالرئاسة     

لصعب جداً أن نتجه إلى المشاركة، أي إلى المزيد من الديموقراطية، بأفكـار تـستبعد اآلخـرين بذريعـة            ا

إما أن تتجه   : وفي هذا الميدان يكمن االختبار األخير لحركة حماس       . العلمانية تارة، وبذرائع أخرى تارة ثانية     

ن تنفرد بالمجتمع وحـدها، وهـذا هـو         إلى الوحدة الوطنية واالنضواء في منظمة التحرير الفلسطينية، أو أ         

 ".إنما العاجز من ال يستبد"وأكثر ما يخشى اليوم هو أن يتم تنفيذ شعار . االستبداد بعينه
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