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موقف حما�س من احلركات الإ�سالمية
الفل�سطينية
مقدمة:
تهدف هذه الورقة �إىل حتليل العالقة بني حركة حما�س واحلركات الإ�سالمية الفاعلة
�سيا�سيا ً ودينيا ً على ال�ساحة الفل�سطينية :حزب التحرير ،وال�سلفيون ،وال�صوفيون،
وحركة اجلهاد الإ�سالمي ،وتركز الورقة خ�صو�صا ً على العالقة بني حما�س واجلهاد
الإ�سالمي منذ ثمانينيات القرن املن�رصم؛ وذلك لكون احلركتني هما الأكرث تفاعالً
وان�شغاالً وانخراطا ً بالق�ضية الفل�سطينية من احلركات الإ�سالمية الأخرى ،وهما الأكرث
ت�أثريا ً وامتدادا ً بني اجلماهري الفل�سطينية.
ي�ستند التحليل �إىل جمالني اثنني ،الأول :تو�ضيح التغريات التي �شهدتها ال�ساحتان
العربية والدولية يف عقد الثمانينيات ،و�أدت �إىل تطورات مه ّمة فيما يتعلق بالق�ضية
الفل�سطينية ،كان من نتائجها �صعود احلركات الإ�سالمية �شعبياً ،وازدياد قوتها
وت�أثريها على جمريات ال�رصاع مع “�إ�رسائيل” ،ونتج عنها يف املقابل �ضمور وانح�سار
قوة حركات �أخرى وطنية وي�سارية على ال�ساحة الفل�سطينية� .أما املجال الثاين :فهو
حتليل الفكر ال�سيا�سي للحركات الإ�سالمية الفل�سطينية ،باجتاهاته املختلفة وتطوراته
الناجمة عن العوامل الذاتية والعربية والدولية .فالورقة ال تنهج نهجا ً �رسديا ً يتتبع
الق�ضية من الزاوية التاريخية فقط ،بل ت�سعى �إىل ك�شف جذور العالقة بني احلركات
الإ�سالمية الفل�سطينية ،بناء على التباين الفكري فيما بينها والذي جنم عن اختالف
تفاعلها مع الأحداث والتطورات العربية والدولية.
ينبغي الإ�شارة �إىل م�شكلة منهجية تواجه الباحث يف مواقف حركة حما�س من احلركات
الإ�سالمية الأخرى يف فل�سطني ،وتتمثل �أوالً :يف �أن حركة حما�س مل تبلور منهجا ً �أو فكرا ً
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نظريا ً �سيا�سيا ً حمددا ً ووا�ضحا ً منذ بداية ن�شوئها ،1بل �أخذ فكرها وخطابها ال�سيا�سي
حول فل�سطني يتبلوران ويت�شكالن ب�صورة �أ�سا�سية بعد انطالقتها �أواخر �سنة .1987
وال يعني هذا ب� ّأي حال �أن حما�س كانت حني ت�أ�سي�سها تفتقر خللفية نظرية ،و�أنها كانت
خالية من � ّأي طرح فكري منهجي؛ فهي باعتبارها امتدادا ً جلماعة الإخوان امل�سلمني
ا�ستندت يف بلورتها لقواعدها النظرية العامة ولفكرها ال�سيا�سي لأدبيات جماعة الإخوان
امل�سلمني ،وا�ستمدت خطابها من اخلطاب ال�سيا�سي والفكري الذي كان يطرحه الإخوان
مما ّ
مت
امل�سلمون الفل�سطينيون يف �أن�شطتهم اجلامعية والنقابية .كما ا�ستفادت احلركة ّ
تقعيده يف امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي (ال�رسي) الذي عقد يف ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،1983أو عند
ت�شكيل جهاز فل�سطني �سنة  .1985وال تتناق�ض هذه الر�ؤية مع القول �إن فكر حما�س
ب
ال�سيا�سي قد تبلور ون�ضج مع مرور الزمن كما يحدث مع باقي احلركات الأخرى ،و َع ْ َ
ن�شاطها وعملها خالل �رصاعها مع العدو الإ�رسائيلي خالل االنتفا�ضة ،وعقب توقيع
اتفاقات �أو�سلو وقيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على �أرا�ضي قطاع غزة و�أجزاء من
ال�ضفة الغربية ،وتبلور فكرها �أي�ضا ً نتيجة لعالقاتها مع احلركات الوطنية والإ�سالمية
الأخرى ،مثل حركة فتح وحركة اجلهاد الإ�سالمي.
وامل�ؤكد لأي باحث يف ن�شوء وتطور حما�س� ،أن فكرها ال�سيا�سي قد ا�ستجاب يف
الغالب ملا طرحته هذه احلركات من �أ�سئلة وحتديات �أمامها ،وهو �أمر ميكن لنا و�ضعه
يف �إطار �أن حركة حما�س هي حركة �سيا�سية ت�شتبك مع املتغريات التي حتيط بها ،فهي
متحركة وذات فكر يتفاعل مع حركة احلياة وتطورها ،وتت�أثر بالبيئة املحيطة بها كما
ت�ؤثر فيها .2فالباحث مطالب هنا بالتتبع الدقيق مل�سار احلركة الفكري ،وجتنب االنزالق
 1كان ال�شيخ �أحمد يا�سني ،يقول�“ :أنا كر�ست حياتي للعمل ولي�س للكتابة ،وحياتي كلها كانت تطبيقا ً ملا �أقر أ�
وملا �أتعلم” .راجع كتاب حممد اليافاوي ،ال�شيخ ال�شهيد �أحمد يا�سني عظمة العطاء وروعة ال�شهادة
(القد�س :دار الإباء للن�رش والتوزيع)2004 ،؛ وعامر �شماخ� ،أحمد يا�سني �شهيد �أيقظ �أمة (القاهرة :دار
التوزيع والن�رش الإ�سالمية� )2004 ،ص 96؛ وقد الحظ جواد احلمد و�إياد الربغوثي ،حمررا كتاب درا�سة يف
الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية :حما�س� ،ص � ،14-13أنه “لي�س لقياديي حما�س �إ�سهام مميز
يف الكتابة والتنظري يف فهم احلركة وفل�سفتها على �شكل درا�سات وكرا�سات من�شورة ،لذا ف�إن احلركة مل
تتناول يف �أدبياتها (على الأقل حتى تاريخ ن�رش الكتاب �سنة  )1996لبع�ض مفردات ال�رصاع الفكرية ،مثل
م�س�ألة ال�صهيونية واليهودية ،وم�س�ألة التفاو�ض مع �إ�رسائيل ،وت�صورات احلركة حلل �سيا�سي مرحلي
�أو �شامل”.
 2با�سم الزبيدي ،حما�س واحلكم :دخول النظام �أم التمرد عليه (رام اهلل :املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية
وامل�سحية� ،)2010 ،ص .9
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الفجة والتو�صيفات الدعائية� ،سلبا ً �أم �إيجاباً ،واخلالية من الدقة العلمية
نحو التعميمات ّ
والبحث املو�ضوعي.
�أما امل�شكلة املنهجية الثانية فتتمثل يف �أنّ مواقف قيادات ورموز احلركة مل تكن
دائما ً متطابقة ومت�شابهة ،بل كان هناك تباينات واختالفات وا�ضحة .والباحث يف فكر
حركة حما�س �سيعرث بالت�أكيد على مواطن من التناق�ض يف اخلطاب ،ومن عدم الو�ضوح
يف الر�ؤية والطرح ،و�سيجد تباينات يف رواية الأحداث املتعلقة باحلركة من قبل قادتها
وم�ؤ�س�سيها؛ لذا ف�إنّ املنهج ال�سليم يف حتليل مواقف حما�س وقادتها يجب �أن ي�أخذ بعني
االعتبار ت�أثريات عامل الظرف الزمني واملكاين ،وت�أثريات العامل الذاتي املتعلق به�ؤالء
القادة ،وهي عوامل فر�ضت �آراء خمتلفة حول وقائع هي بذاتها متغرية ،وحول �أحداث
�سيا�سية خمتلفة متالحقة ومركبة يف م�ضامينها وخلفياتها.

�أو ًال :التغريات العربيـة والدوليـة و�أثرهــا على �صـعود
احلركات الإ�سالمية يف فل�سطني:
لقد �أحدثت تغريات دولية عربية و�إ�سالمية وغربية ت�أثريا ً كبريا ً على الق�ضية
الفل�سطينية وت�سببت ب�صعود قوة التيار الإ�سالمي مقابل �أفول قوة الي�سار الفل�سطيني،
وتراجع قوة حركة فتح .ولع ّل من �أبرز هذه التغريات على م�ستوى ال�رصاع العربي
الإ�رسائيلي حرب ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،1973والتي �أثبتت للعرب �أن �سقف االنت�صار
على “�إ�رسائيل” حمدود ،و�أن القوى الغربية ،وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة الأمريكية
�ستقف قلبا ً وقالبا ً مع “�إ�رسائيل” يف حروبها مع العرب ،و�أنها لن ت�سمح للعرب ب�إحلاق
هزمية �ساحقة بـ“�إ�رسائيل” مهما كلّف الأمر.
لذا فقد وجدت النخبة ال�سيا�سية العربية احلاكمة نف�سها �أمام حتمية البحث عن
ت�سوية �سيا�سية مع “�إ�رسائيل” تعيد جزءا ً من احلقوق العربية ،وتوقف �سيا�سة
التو�سع الإ�رسائيلية ،وقد كانت اتفاقات كامب ديفيد  Camp David Accordsبني
توجه عرفات
م�رص و“�إ�رسائيل” �أوىل نتائج هذا التفكري .كما كانت هذه املرحلة بداية ّ
وقيادة فتح ،املتحكمة مبنظمة التحرير ،نحو العمل ال�سيا�سي ودجمه بالعمل الع�سكري،
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بعد �أن كان الرتكيز الأ�سا�سي قبل ذلك على العمل الفدائي واعتباره الأ�سا�س يف حتقيق
الأهداف الوطنية الفل�سطينية ،ولي�س من امل�ستغرب �أن ي�أتي تبني فكرة احلل املرحلي،
التي طرحها الأمني العام للجبهة الدميوقراطية ،نايف حوامتة ،يف النقاط الع�رش وتبنتها
فتح واملنظمة ،بعد حرب ت�رشين الأول� /أكتوبر مبا�رشة �سنة .1974
تبع هذا التغري ح�صول تفاهم بني القطبني الأعظمني يف العامل ،الواليات املتحدة
واالحتاد ال�سوفييتي ،على ح ّل م�شاكلهما بالطرق ال�سلمية وباحلوار ،ودخولهما يف
مرحلة الوفاق ،والتي �أدت �إىل تبني االحتاد ال�سوفييتي �سيا�سة ال�ضغط على العرب،
وعلى منظمة التحرير الفل�سطينية خ�صو�صاً ،من �أجل القبول بحل �سيا�سي يرتكز على
قرارات الأمم املتحدة ،وبالأخ�ص قراري  242و .338ونتيجة ملتغريات و�أحداث كبرية
�أخرى عديدة ،كان من �أبرزها االجتياح الإ�رسائيلي للبنان �سنة  ،1982و�إجبار املنظمة
على اخلروج من �أرا�ضيه ،وتوزيع قواتها املقاتلة يف دول عربية بعيدة عن احلدود
املتاخمة لفل�سطني املحتلة.
فقد ر�ضخت منظمة التحرير لهذا ال�ضغط و�أخذت تتبنى ب�شكل �أ�سا�سي برامج
وم�شاريع �سيا�سية تقبل بحل الدولتني ،وبت�سوية �سيا�سية مع “�إ�رسائيل” ،وقامت
مقابل ذلك بتهمي�ش الكفاح امل�سلح ووقفه عملياً.
بالنتيجة� ،أ ّدى هذا املوقف �إىل ثلم �رشعية منظمة التحرير ،وهي ال�رشعية التي
ا�ستُم َّدت �أ�صالً من برناجمها امل�ستند لتحرير ك ّل فل�سطني من خالل الكفاح امل�سلح،
و�أدى هذا بالتايل �إىل تراجع �شعبية املنظمة ،وحدوث ان�شقاق كبري يف حركة فتح،
وتدهور العالقة بني فتح والنظام ال�سوري ،الذي �أخذ يدعم املنظمات الفل�سطينية
أخ�ص يا�رس عرفات ورفاقه املقربني منه ،ويوجه
املناه�ضة للقيادة الفتحاوية ،وبال ّ
ال�رضبات القوية لها ،مما ت�سبب يف توهني قوتها.
واكب هذه التغريات قيام الثورة الإ�سالمية يف �إيران بقيادة روح اهلل بن م�صطفى
َ
اخلميني  Ayatollah Khomeiniوانت�صارها �سنة  ،1979مما ولّد انبعاثا ً �إ�سالميا ً
عظيما ً يف املنطقة ،و�صحوة دينية ،امتدت يف كافة �أقطار العامل العربي والإ�سالمي،
وق ّوى بالتايل احلركات الإ�سالمية التي �أخذت تنادي بالعودة �إىل الإ�سالم وتطبيق
�أحكامه ،و�إىل مواجهة التحدي الغربي والوجود ال�صهيوين ثقافياً ،واقت�صادياً،
و�سيا�سياً ،وع�سكرياً ،وفكرياً.
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ونتيجة لالهتمام ال�شديد الذي �أواله اخلميني للق�ضية الفل�سطينية ،ومناداته بتحرير
القد�س ،ودعوته لإن�شاء جي�ش �إ�سالمي لهذا الغر�ض ،فقد اندجمت احلركات الإ�سالمية
املوجودة على ال�ساحة ،وتلك التي �أخذت بالظهور حديثاً ،يف هذا ال�سياق ،و�أخذت تنادي
�أي�ضا ً ب�رضورة العمل على حترير كافة الأرا�ضي الفل�سطينية ،و�إنهاء الدولة ال�صهيونية.
وقد �أخذت هذه احلركات ت�ستقطب الفل�سطينيني ،من الذين تركوا الي�سار ،وفقدوا الأمل
باالحتاد ال�سوفييتي ،ومن الذين �أ�صبحت لديهم �شكوك يف جدوى احلل ال�سيا�سي ،الذي
تبنته قيادة فتح واملنظمة.
و�أخرياً ،وحني بد�أت يف نهاية الثمانينيات وبداية الت�سعينيات من القرن الع�رشين
عملية انهيار املنظومة اال�شرتاكية وتفككها ،وتفكك االحتاد ال�سوفييتي ،وان�شطاره
�إىل دول متعددة ،وانحدار قوة رو�سيا االقت�صادية وال�سيا�سية ،ور�ضوخها لل�رشوط
الغربية من �أجل احل�صول على معونات اقت�صادية ،فقد تال�شى الدعم املادي وال�سيا�سي
الذي كان يقدمه املع�سكر اال�شرتاكي للفل�سطينيني ،و�ضعفت معه بالتايل قوى الي�سار
الفل�سطيني ،التي كانت تعتمد ماليا ً و�سيا�سيا ً وفكريا ً على دول املنظومة اال�شرتاكية؛
كما وجدت املنظمة نف�سها يف ال�ساحة الدولية وحيدة �أمام �أمريكا و�سائر القوى الغربية
املنحازة لـ“�إ�رسائيل”.
وحني وافقت املنظمة على الدخول يف م�سرية الت�سوية ال�سلمية مع “�إ�رسائيل” يف
ظ ّل هذه الظروف ،فقد كانت ت�ضع نف�سها و�شعبها حتت رحمة �أعدائها الإ�رسائيليني
والأمريكيني وحلفاء “�إ�رسائيل” الغربيني .لقد �أ ّدى هذا املوقف �إىل تبني املنظمة ل�سيا�سات
د َّمرت ما تبقى لها من �رشعية ،مثل االلتزام ب�أمن “�إ�رسائيل” وما ي�ستوجبه من التن�سيق
ّ
�صف مناه�ض ل�شعبهم ومنا�ضليه.
الأمني؛ مما و�ضع قادة فتح ورجاالت ال�سلطة يف
باخت�صار �شديد ،فقد �أدت حركة النهو�ض الإ�سالمي التي تزامنت مع الرتاجع
يف الربنامج الوطني الفل�سطيني �إىل ن�شوء حركتي اجلهاد الإ�سالمي (بد�أت بالظهور
العلني قرابة �سنة  )1981وحما�س (انطلقت �أواخر �سنة  )1987و�صعودهما ،و�إىل
عودة حزب التحرير للن�شاط يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،و�أدت �أي�ضا ً �إىل منو احلركات
ال�سلفية وانت�شارها.
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ثاني ًا� :أ�س�س موقف حما�س من احلركات الإ�سالمية:
من الناحية النظرية ،وكما تطرح حما�س يف خطابها و�إعالمها ،ف�إنّ احلركة ال جتد
حرجا ً يف وجود جماعات �إ�سالمية �أخرى على ال�ساحة الفل�سطينية ،وقد �أفرد ميثاق
احلركة بندا ً خا�صا ً حتت عنوان “احلركات الإ�سالمية” ،يبني موقف حما�س من احلركات
الإ�سالمية ب�صورة عامة:3
تنظر حركة املقاومة الإ�سالمية �إىل احلركات الإ�سالمية الأخرى نظرة
احرتام وتقدير ،فهي �إن اختلفت معها يف جانب �أو ت�صور ،اتفقت معها يف جوانب
وت�صورات ،وتنظر �إىل تلك احلركات� ،إن توافرت النوايا ال�سليمة والإخال�ص هلل،
ب�أنها تندرج يف باب االجتهاد ،مادامت ت�رصفاتها يف حدود الدائرة الإ�سالمية،
ولكل جمتهد ن�صيب.4

وي�شري خالد احلروب ،مدير التحرير ال�سابق ملجلة فل�سطني امل�سلمة التي تعرب عن
فكر حما�س� ،إىل �أنّ :
الإ�سالميني بكافة توجهاتهم يف فل�سطني يتفقون على �أنّ م�رشوع التحرير
هو م�رشوع �أ ّمة ولي�س م�رشوع تنظيمات ابتدا ًء ،و�إذا كان الواجب ال�رشعي
والعملي ي�ستوجب ا�ستنها�ض عزائم ومقدرات الأمة كلها جتاه هذا امل�رشوع،
فمن باب (�أوجب الواجب) �أن يتم توحيد اجلهد اجلهادي الإ�سالمي يف فل�سطني،
�إن مل يكن بالوحدة التنظيمية فال �أقل من وحدة املمار�سة.5

ولكن ،هل ميكن اعتبار هذا الطرح نهاية املطاف حول �س�ؤال العالقة بني حما�س
و�سائر الإ�سالميني؟ و�إذا كان ينبغي �أن ترجع م�س�ألة العالقة بني حما�س واحلركات
الإ�سالمية الأخرى �إىل املرجعية العقائدية  -الدينية الواحدة ،فلماذا ي�ستمر االنف�صال
بني هذه احلركات؟
 3يعتقد رجب البابا يف ر�سالته للماج�ستري التي �أقرت يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة ب�إ�رشاف �أحمد حممد ال�ساعاتي
�أن هذا البند يتعلق بحركة اجلهاد الإ�سالمي (رجب ح�سن العو�ضي البابا ،جهود حركة املقاومة الإ�سالمية
(حما�س) يف االنتفا�ضة الفل�سطينية  ،1994-1987ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة،
� ،2010ص  .)230ولرمبا يكون هذا اال�ستنتاج �صحيحا ً كون احلركة مل ت�شتبك وتتفاعل خالل مرحلة �صدور
امليثاق �إال مع حركة اجلهاد الإ�سالمي.
 4انظر :ميثاق حما�س ،املادة .23
 5خالد احلروب ،الإ�سالميون يف فل�سطني :قراءات ومواقف وق�ضايا �أخرى (ع ّمان :دار الب�شري.)1994 ،
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من امل�ؤكد �أنّ �صورة العالقة بني احلركات الإ�سالمية �أكرث تعقيدا ً وتركيبا ً مما ي�أمل
الكثريون ،وخ�صو�صا ً �أن�صار التيار الإ�سالمي الذين يحبّون ر�ؤية هذه احلركات وقد
مما يظن العديدون ،وخ�صو�صا ً خ�صومها،
�أ�صبحت حركة واحدة .وهي �أي�ضا ً �أعقد ّ
الذين مييلون غالبا ً �إىل و�ضع احلركات الإ�سالمية يف �سلّة واحدة ،واحلكم عليها بحكم
واحد ،ملجرد اعتمادها ملرجعية فكرية واحدة ،وب�سبب ت�شابه �أطروحاتها الأيديولوجية،
وبالتايل ي�سارع ه�ؤالء �إىل رف�ضها جميعها.6
فاحلركات الإ�سالمية تختلف يف الطرح ال�سيا�سي اختالفا ً عميقا ً ووا�سعاً ،وال ميكن
اختزال هذا االختالف �أو �إهماله؛ كونه يعك�س ن�شوء وتطور حركات اجتماعية � -سيا�سية
خمتلفة ،و�إن كانت ت�ستند للفكر واملوروث الثقايف الإ�سالمي ،يف ظ ّل مناخات وخلفيات
حملية و�إقليمية ودولية متعددة ومتباينة ،وحتت قيادة قوى ونخب اجتماعية ت�ستند
خللفيات فكرية واقت�صادية ،وجذور وانتماءات اجتماعية متنوعة ومتناف�سة.
وال ميكن للمرجعية الفكرية الواحدة �أن تلغي هذه التباينات ،فاختالف وتباين هذه
احلركات �أمر طبيعي وين�سجم مع حقائق االجتماع الب�رشي.
ميكن لنا �أن نقوم بتحليل ودرا�سة مواقف حما�س من احلركات الإ�سالمية الفل�سطينية،
على وجه العموم ،بناء على فهم املنظومة الفكرية جلماعة الإخوان امل�سلمني ،التي �شكلت
و�أ�س�ست حركة حما�س ،وخ�صو�صا ً ذلك اجلزء املتعلق بالعمل الإ�سالمي وبالق�ضية
الفل�سطينية ،و�أي�ضا ً بناء على تطور حركة حما�س ذاتها.
وهناك عن�رصان يف املنظومة الفكرية جلماعة الإخوان ،لهما الدور الأهم يف حتديد
مواقف حما�س من الإ�سالميني الآخرين :العن�رص الأول يتعلق مبوقف الإخوان من
التعددية ال�سيا�سية يف املجتمع عموماً ،وبني امل�سلمني وحركاتهم على وجه اخل�صو�ص،
ويرتبط هذا العن�رص ويتقيد بنظرة جماعة الإخوان لنف�سها ولدورها على ال�ساحة
الإ�سالمية ،بينما يتعلق العن�رص الثاين مبوقف اجلماعة من الق�ضية الفل�سطينية،
واعتقادها �أنها الأقدر على حترير فل�سطني.
 6مثال ذلك :اتفاقُ الإ�سالميني على �أن الإ�سالم هو املرجعية الفكرية مل�رشوع التحرير ،و�أن هذا امل�رشوع هو
م�رشوع الأمة الإ�سالمية ولي�س الفل�سطينيني وح�سب ،و�أنه ال يجوز التنازل لليهود ال�صهاينة عن � ّأي م�ساحة
من الأر�ض الفل�سطينية.

185

حمـــــا�س
بخ�صو�ص العن�رص الأول ،فمن الناحية النظرية ،وكما ي�شري عدد من ال ّدار�سني،
ومنهم الإخواين امل�رصي توفيق الواعي ،ف�إن حركة الإخوان جتيز التعددية احلزبية يف
الدولة الإ�سالمية“ ،مبعنى تعدد الأفكار واملنهاج وال�سيا�سات التي يطرحها ك ّل فريق،
م�ؤيدة باحلجج والأ�سانيد ،فينا�رصها من ي�ؤمن بها ،وال يرى الإ�صالح �إالّ من خاللها،
وتعدد الأحزاب يف جمال ال�سيا�سة �أ�شبه �شيء بتعدد املذاهب يف جمال الفقه”.7
وبح�سب خالد احلروب ،ف�إن حما�س ترجع يف فهمها مل�س�ألة التعددية �إىل �أ�صل
عقدي و�رشعي �إ�سالمي ،حيث �أق ّر القر�آن الكرمي التعددية واختالف ال�شعوب ،و�أقر
الر�سول [ الأديان الأخرى ،ون ّظم العالقة مع اليهود داخل املدينة على �أ�سا�س
واجبات املواطنة وحقوقها.8
يف املقابل ،ومن الناحية الواقعية ،ف�إن جماعة الإخوان تف�ضل وحدة العمل الإ�سالمي
قيادة وجمهوراً ،وال ترحب بظهور حركات �أخرى؛ العتقادها ب�أن هذا ي�ضعف ال�صف
الإ�سالمي ،ويرجع هذا الأمر العتقاد جماعة الإخوان ،اعتقادا ً قويا ً ووا�ضحا ً ورا�سخاً،
ب�أ ّنها احلركة الإ�سالمية الأم ،و�أنها رائدة احلركة الإ�سالمية املعا�رصة ،وهي الأه ّم من بني
�سائر التوجهات الإ�سالمية والأكرث وعيا ً والتزاما ً بتعاليم الإ�سالم ،وبالتايل ف�إنّ حركة
الإخوان ،ك� ّأي تيار �أو حزب ،ت�سعى لأن تكون الأكرث �شعبية والأكرث ح�ضوراً ،باعتبار
ما ترى من �صحة منهجها .على �أنّ احلركة ،مع هذه االعتقادات ،ال تتبنى �سيا�سة منع
املخالفني من التعبري عن �أنف�سهم� ،أو تنظيم �صفوفهم يف حركات م�ستقلة عنها ،باعتبار
�أنّ القاعدة التي تبنّاها ال�شيخ ح�سن البنا والتزمت بها احلركة هي“ :نتعاون فيما اتفقنا
عليه ،ويعذر بع�ضنا بع�ضا ً فيما اختلفنا فيه” .لكن هذا مل مينع ما كان من مناف�سات
وخالفات بني �شباب الإخوان وخمالفيهم ،وما كان �أي�ضا ً من ممار�سات ميدانية خاطئة
من الطرفني ،كما حدث يف قطاع غزة خالل الثمانينيات بني �شباب الإخوان و�شباب حركة
اجلهاد الإ�سالمي.

 7راجع :توفيق الواعي ،الفكر ال�سيا�سي املعا�رص عند الإخوان امل�سلمني (الكويت :مكتبة املنار الإ�سالمية ،د.ت)،
�ص .106
 8خالد احلروب“ ،حركة حما�س والتعددية الدينية وال�سيا�سية ”،يف جواد احلمد و�إياد الربغوثي (حمرران)،
درا�سة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية :حما�س( 1996-1987 :ع ّمان :مركز درا�سات ال�رشق
الأو�سط� ،)1997 ،ص .183-173
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�أما بالن�سبة للعن�رص الثاين ،والذي يلي يف الأهمية ،فاالعتقاد قوي لدى جماعة
الإخوان ب�أنه �سيكون لهم دور �أ�سا�سي يف حترير فل�سطني ،و�أنهم الأقدر على ذلك من
غريهم من احلركات .وقد ا�ستند هذا االعتقاد على �إميان الإخوان ب�أنّ الإ�سالم هو العقيدة
الوحيدة التي ت�ستطيع حترير فل�سطني ،و�أنّ حركتهم تتبنى الإ�سالم تبنيا ً �صحيحا ً
�شامالً ومعتدالً ،و�أن جماعتهم هي الأكرث ح�ضورا ً وقبوالً بني امل�سلمني ،وفكرهم هو
الأكرث انت�شارا ً وفاعلية وقوة ،لذا فمن الطبيعي �أن يكونوا يف مقدمة الأمة الإ�سالمية يف
م�رشوع التحرير .9وح�سب �أدبيات اجلماعة ،ف�إنّ الإخوان هم “اجلهة الوحيدة القادرة
على انتزاع الق�ضية من �أيدي املتهاونني واملتخاذلني ،وعلى ال�صمود واجلهاد وال�صدق
يف البذل وال�صرب على العمل الدائب الب�صري” .10وال ت�ستند هذه املقوالت �إىل “ثقة زائدة”
بالنف�س� ،أو جمرد دعايات �إعالمية ،ولكنها بالن�سبة للإخوان تعبري عن �شعورهم بثقل
امل�س�ؤولية جتاه فل�سطني ،و�رضورة �أن يتقدموا ال�صفوف لأداء واجباتهم� .أما اعتزازهم
مبنهجهم يف التحرير ،فهو لي�س تع�صبا ً بر�أيهم ،و�إمنا ح�سبما عرب عدد من قيادييهم ،فلو
عرفوا منهجا ً �أف�ضل (ي�ستند �إىل املرجعية الإ�سالمية نف�سها) ل�سلكوه.
�أما بالن�سبة لعامل التطور الفكري وال�سيا�سي والع�سكري حلركة حما�س ف�إنّ املالحظ
�أن �صعود قوة حما�س الع�سكرية وقدرتها على مقارعة جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي
وتوجيه ال�رضبات امل�ؤملة للمجتمع الإ�رسائيلي ،وازدياد نفوذها ال�سيا�سي يف ال�شارع
الفل�سطيني وال�شارع العربي والإ�سالمي ،وامتداد حتالفاتها ون�شاطاتها وتو�سعها يف
البالد العربية والإ�سالمية ،زادها ثقة بالنف�س وق ّوى �شعورها بنجاح خطها ومنهجها،
غري �أنه يف الوقت نف�سه دفعها لالنفتاح على القوى الأخرى ،وال�سعي لت�شكيل حتالفات
�إ�سالمية ووطنية وا�سعة.

 9ي�رشح القيادي ال�سابق يف الإخوان امل�سلمني الفل�سطينيني ،عبد اهلل �أبو عزة يف مذكراته كيف نظر الإخوان
للق�ضية الفل�سطينية يف فرتة اخلم�سينيات ،وينقل طرح الإخوان البديل لأطروحات احلركات الوطنية والقومية
والي�سارية الفاعلة �آنذاك ،وهو م�ضاعفة اجلهد يف ن�رصة دعوتهم ورفع �ش�أن حركتهم لأن حركة الإخوان حني
تنت�رص هي التي �ستحرر فل�سطني ،وعندما ي�أخذ الإخوان �أهبتهم للتحرير فلن يكون الفل�سطينيون وحدهم
امل�ضطلعني باملهمة بل �ست�شاركهم الأمة الإ�سالمية يف ك ّل �أقطارها ،وهذه امل�شاركة لن تكون على �سبيل املعاونة
وامل�ساعدة ،بل �ستكون على �سبيل ت�أدية الواجب املقد�س على ك ّل فرد م�سلم يف �إنقاذ �أوىل القبلتني ،وتطهري
�أر�ض الإ�رساء واملعراج من دن�س ال�صهيونية الآثمة .راجع عبد اهلل �أبو عزة ،مرجع �سابق� ،ص .86
 10زياد �أبو عمرو ،احلركة الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة :الإخوان امل�سلمون اجلهاد الإ�سالمي
(عكا :دار الأ�سوار� ،)1989 ،ص .51
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وقد �أدت هذه امل�شاعر �إىل ظهور �أ�صوات داخل حما�س ترى �أنّ املطلوب من حركة
اجلهاد الإ�سالمي ،هو االندماج يف �صفوفها واالن�ضواء حتت رايتها ،طاملا �أن مربرات
ت�أ�سي�س حركة اجلهاد كانت تدور حول �رضورة العمل الع�سكري �ض ّد “�إ�رسائيل” ،الأمر
الذي تبنته حما�س و�سارت فيه �شوطا ً طويالً.
�إالّ �أنّ مثل هذا الطرح مل ي�أخذ �أبعادا ً جدية ،بالرغم من �أن عر�ض م�رشوع الوحدة ُنقل
عن الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي رم�ضان �شلح �أكرث من مرة كما ذكرت قيادات
من حما�س .على � ّأي حال ،فالذي يبدو الآن بو�ضوح �أن امل�سار العام للعالقة بني الطرفني
مييل �إىل التعاي�ش والتعاون والتن�سيق� ،أكرث منه نحو االندماج.
بناء على ذلك ،وا�ستنادا ً لهذا الأمر ،ف�إنّ ما ميكن قوله برتكيز �شديد حول مواقف
حما�س من احلركات الإ�سالمية الفل�سطينية الأخرى هو �أنّ هذه املواقف قد تباينت
وتنوعت ،وميكن �أن نراها متوزعة بني االهتمام ال�شديد بحركة ما وبني عدم االكرتاث
بحركة �أخرى؛ وذلك تبعا ً للبنية الفكرية والر�ؤية ال�سيا�سية لك ّل حركة من احلركات
الإ�سالمية الفل�سطينية ،وملدى ت�أثريها على ال�شارع الإ�سالمي ونفوذها فيه ،وبالتايل
درج ُة قدرتها على مناف�سة حما�س فكريا ً و�سيا�سيا ً واحل ّد من انت�شارها وقوتها.
رصت على
والطرح املقبول عند حما�س من هذه احلركات �إن رف�ضت االندماج و�أ� ّ
البقاء خارج �إطار اجلماعة الواحدة ،هو التن�سيق والتعاون الكاملني يف اخلطوات العملية
واملواقف ال�سيا�سية .و�سنتناول يف العر�ض التايل باخت�صار مواقف حما�س من حزب
التحرير ،ومن اجلماعات ال�صوفية ،واجلماعات ال�سلفية ،ومن حركة اجلهاد الإ�سالمي
يف فل�سطني.

ثالث ًا :موقف حما�س من حزب التحرير:
يرجع ت�أ�سي�س حزب التحرير ل�سنة  ،1953وقد � ّأ�س�سه يف القد�س القا�ضي ال�رشعي
تقي الدين النبهاين باال�شرتاك مع داود حمدان ،ومنر امل�رصي ،ومنري �شقري ،وعادل
النابل�سي ،وعبد القدمي زلوم ،وغامن عبده.
و�أخذ احلزب ا�سمه من �رضورة �إنها�ض الأمة الإ�سالمية من االنحدار الذي و�صلت
�إليه ،وحتريرها من �أفكار الكفر و�أنظمته و�أحكامه ،ور�أى �أن هذا التحرير يكون “برفعها
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فكريا ً عن طريق تغيري الأفكار واملفاهيم التي �أدت �إىل انحطاطها ،تغيريات �أ�سا�سية
�شاملة ،و�إيجاد �أفكار الإ�سالم ومفاهيمه ال�صحيحة لديها ،حتى تكيف �سلوكها يف احلياة
وفق �أفكار الإ�سالم و�أحكامه”.11
ور�أى احلزب �أي�ضا ً �أن قيام حزب �سيا�سي �إ�سالمي فر�ض �رشعي؛ بغية �إنها�ض
الأ ّمة الإ�سالمية من االنحدار ال�شديد الذي و�صلت �إليه ،وبغية العمل على �إعادة دولة
اخلالفة الإ�سالمية �إىل الوجود .12وهذا احلزب هو تكتل امل�سلمني على �أ�سا�س الإ�سالم
وحده فكرة وطريقة“ ،ويحرم عليهم �أن يتكتلوا على �أ�سا�س ر�أ�سمايل �أو �شيوعي �أو
ا�شرتاكي� ،أو قومي �أو وطني �أو طائفي �أو ما�سوين ،لذلك ف�إنه يحرم عليهم �إقامة �أحزاب
�شيوعية �أو ا�شرتاكية �أو ر�أ�سمالية �أو قومية �أو وطنية �أو طائفية �أو ما�سونية ،ويحرم
عليهم االنت�ساب �إليها”.13
وهذا يعني اختالف احلزب متاما ً وب�شكل قطعي عن � ّأي حركة تتبنى الوطنية �أو
القومية ،ومنها املنظمات الفل�سطينية املختلفة ،التي جتمعت حتت �إطار منظمة التحرير.
على �أن مفارقة احلزب مل تكن فقط عن احلركات ال�سيا�سية الوطنية والقومية الأخرى،
بل افرتق �أي�ضا ً عن جماعة الإخوان امل�سلمني ،وع ّدها و�سائر احلركات الإ�سالمية
الإ�صالحية عامة على غري الطريق ال�سليم للنه�ضة بامل�سلمني ،وبح�سب احلزب ف�إن هذه
احلركات تعاين من:
عدم و�ضوح طريقة الإ�سالم لديهم يف تنفيذ فكرة الإ�سالم و�أحكامه و�ضوحا ً
تاماً ،فحملوا الفكرة الإ�سالمية بو�سائل مرجتلة ،وب�شكل يكتنفه الغمو�ض

و�صاروا يرون �أن عودة الإ�سالم تكون ببناء امل�ساجد و�إ�صدار امل�ؤلفات� ،أو
ب�إقامة اجلمعيات اخلريية والتعاونية� ،أو بالرتبية اخللقية و�إ�صالح الأفراد،
غافلني عن ف�ساد املجتمع ،و�سيطرة �أفكار الكفر و�أحكامه و�أنظمته عليه،
ظا ّنني �أن �إ�صالح املجتمع �إمنا يكون ب�إ�صالح �أفكاره وم�شاعره و�أنظمته،
و�إ�صالحها �سي�ؤدي �إىل �إ�صالح �أفراده.14
 11كما جاء يف كتاب ن�رشه احلزب :حزب التحرير (د.م :د.ن ،د.ت)� ،ص .12
 12املرجع نف�سه� ،ص .6
 13املرجع نف�سه� ،ص .11
 14املرجع نف�سه� ،ص .16-15
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لذا ميكن القول� ،إنّ حزب التحرير قد طرح نف�سه حني ت�أ�س�س �سنة  ،1953بديالً عن
حركة الإخوان امل�سلمني من �أجل �إعادة اخلالفة الإ�سالمية ،وحترير البالد الإ�سالمية
من الهيمنة اال�ستعمارية الغربية ،ونتيجة لذلك فقد تبلور خالل ال�سنني خالف نظري
و�سيا�سي وعملي بني احلزب وبني جماعة الإخوان امل�سلمنيُ ،
وطبع تاريخ احلزب منذ
ت�أ�سي�سه والحقاً ،بطابع ال�رصاع ال�سيا�سي مع احلكم الأردين وال�رصاع الفكري مع
جماعة الإخوان امل�سلمني ،والتي احتفظت بعالقات ح�سنة عموما ً مع النظام.15
�إنّ هذه اخللفية من االختالف الفكري وال�سيا�سي ،قد دفعت حزب التحرير يف
فل�سطني نحو االبتعاد عن حركة حما�س و�أن�شطتها ،وعدم الثقة ب�سيا�ساتها ومواقفها،
وتوجيه االنتقادات امل�ستمرة لها ،ومل يعرتف احلزب باحلكومة التي تقودها حما�س
بغزة ،16وكرر يف بياناته وخطابه ال�سيا�سي مطالبته احلركة بااللتزام بالنهج الذي يعتقد
هو �أنه الطريق الوحيد ال�صحيح لتحرير فل�سطني ،وهو طلب الن�رصة من جيو�ش الأمة
الإ�سالمية ،و�إقامة اخلالفة ،ومن ث ّم حترير فل�سطني.
وقد �أدت هذه املواقف �إىل حدوث بع�ض حوادث ال�صدام بني �أن�صار حزب التحرير
وبني احلكومة التي تقودها حما�س يف غزة حني �أراد ه�ؤالء الأن�صار �إقامة مهرجانات
عامة ،ومل ت�سمح لهم احلكومة.
ترتكز انتقادات حزب التحرير حلما�س حول مواقفها ال�سيا�سية وت�رصيحات قادتها،
وحيث �إن حزب التحرير يقف موقفا ً �صارما ً من االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،ف�إن موقف
حما�س ال�سيا�سي بعد دخولها يف حلبة التناف�س على زعامة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سنة  ،2006وحدوث تغري يف خطابها ولهجتها ال�سيا�سية ،ح�سب مقت�ضيات موقعها
اجلديد ،قد ّجر االنتقاد العلني وال�رصيح لها من احلزب.
وقد علقت جملة الوعي ،التي متثل �أفكار احلزب من خالل �إ�سهامات �أع�ضائه ،على
م�س�ألة االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” يف عددها ال�صادر يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2006بالقول:
 15لتفا�صيل وا�سعة حول �رصاع احلزب مع احلكم الها�شمي يف الأردن ،راجع كتاب� :أمنون كوهني ،الأحزاب
ال�سيا�سية يف ال�ضفة الغربية يف ظ ّل النظام الأردين  ،1967-1949تعريب خالد ح�سن (القد�س :مطبعة
القاد�سية.)1988 ،
 16يف � ،2012/6/26رصح ع�ضو املكتب الإعالمي حلزب التحرير اال�سالمي يف فل�سطني ماهر اجلعربي خالل
الربنامج التلفزيوين “�أكرث من �س�ؤال” الذي يبث عرب قناة “ميك�س معاً”� ،أن حزبه ال يعرتف ب�رشعية ال�سلطة
الفل�سطينية حتت االحتالل� ،سواء يف ال�ضفة الغربية �أم قطاع غزة .موقع لبالب ،انظر:
http://www.loblab.com/item.aspx?itemid=26162
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“عبا�س يقول فيها “نعم” لالعرتاف ،وهنية ال يفكر بقول “ال” وال بقول “نعم” و�إمنا
بقول “لعم””� .17أما بالن�سبة التفاق مكة بني حركتي فتح وحما�س حتت رعاية امللك
ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز ،ف�إن احلزب مل يكن متحم�سا ً لهذا االتفاق ومل ي َر فيه
خريا ً للم�سلمني وال لق�ضية فل�سطني.
وقد كتبت جملة الوعي يف كلمتها االفتتاحية لعدد �آذار /مار�س  2007معلقة على
قرارات واتفاقات مكة قائلة�“ :إنه لأمر وا�ضح جلي لذي عينني �أن ك ّل هذه القرارات
واالتفاقات تقر وتعرتف بدولة يهود ،وهي مقدمة لإزالة بقايا ورقة التوت —�إن ظلت
لها بقايا— التي كانت تغطي املناورات اللفظية ليحل حملها االعرتاف املبا�رش دون �أية
ق�صا�صة من ورق!” ،18وت�ستطرد االفتتاحية باعتبار التوقيع على اتفاق مكة “كارثة”،
وترى �أن ما زاد يف فظاعة هذه الكارثة وجر�أتها على دين اهلل �أنها:
ُ .1و ِّقعت يف ال�شهر احلرام ويف البلد احلرام ،واجلرمية فيه �أ�شد من غريه.
� .2أن موقعيها قد �صنعوا لها عملية �إخراج من خالل ت�صعيد اقتتال �أهل ال�سلطة (فتح)
و�أهل احلكومة (حما�س) “و�سفك الدماء الربيئة لإدخال الرعب يف قلوب �أهل فل�سطني
ليقبلوا باالتفاق الكارثة حقنا ً للدماء”.
� .3أن الإقرار واالعرتاف بـ“�إ�رسائيل” قد جاء يف وقت يت�صاعد فيه �إجرامها يف حفريات
امل�سجد الأق�صى.19
مل يتوقف نقد حزب التحرير حلركة حما�س ،ولن ن�ستطيع هنا بالطبع تلخي�ص
كافة االنتقادات ،ولكننا ن�شري لبع�ضها ،ففي  2012/12/21دعا حزب التحرير حركة
حما�س يف تعليق �صحفي� ،أ�صدره ون�رشه موقع املكتب الإعالمي للحزب يف فل�سطني
حتت عنوان “�أيها الأخوة يف حما�س :ما لكم تخطئون وجهة اال�ستن�صار عند ك ّل جرمية
يهودية؟” ،للتوقف عن منا�شدة املجتمع الدويل ،وع ّد �أن “املعركة مع االحتالل اليهودي
املجرم لي�ست قانونية” ،ووجه ما �أ�سماه “ر�سالة ن�صح لأخوتنا يف حركة حما�س” قائالً:
“�آن لكم �أن ت�صدعوا بوجهة اال�ستن�صار ال�صحيحة ،وهي جيو�ش الأمة ،و�أن تدعوها
 17جملة الوعي ،العدد  ،237ت�رشين الثاين /نوفمرب � ،2006شوال  1427هـ� ،ص  ،4ت�صدر املجلة يف بريوت بلبنان
عن ثلة من ال�شباب امل�سلم اجلامعي يف لبنان ممن يحملون فكر احلزب ،انظر:
http://www.al-waie.org/issues/237/article.php?id=422_0_33_0_C

 18الوعي ،العدد � ،241آذار /مار�س � ،2007صفر  1428هـ ،كلمة الوعي� ،ص .3
 19املرجع نف�سه.
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للتحرك للقيام بواجبها اجلهادي خللع هذا االحتالل ،وخ�صو�صا ً يف �أجواء الثورات التي
تزلزل �أركان الأنظمة العربية ...فان�رصوا اهلل ين�رصكم”.
وختم احلزب تعليقه بالقول �إنه يف �سياق �إح�سان الظن بكل م�سلم ،فهل يتوقع
امل�سلمون �أن امل�ستقبل �سيك�شف عن ت�رصيحات جديدة تقول فيها قيادة حما�س �إنها
“تدعو جي�ش م�رص وجيو�ش دول الطوق للتحرك العاجل لإنقاذ الأر�ض الفل�سطينية من
االحتالل اليهودي وجرائمه؟”.20
جاء ت�رصيح حزب التحرير هذا يف �أعقاب ما ُنقل من �أقوال لأحمد بحر ،النائب
الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي ،طالب فيها “املجتمع الدويل ب�إنقاذ الأر�ض
21
الفل�سطينية من ال�رسقة” ،ودعا فيها اجلامعة العربية ،ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
) ،Organization of Islamic Conference (OICومنظمة الأمم املتحدة ،والربملانات
العربية والإ�سالمية والدولية� ،إىل ال�صدع مبوقف جا ٍد وحقيقي و�إعالء ال�صوت
واملوقف يف مواجهة “القوانني العن�رصية الإ�رسائيلية” ،22وقد ع ّد حزب التحرير:
�أن دولة االحتالل اليهودي ال تكرتث بالتهديدات القانونية ،وخ�صو�صا ً وهي
تدرك متاما ً �أن هنالك عباءة �أمريكية عري�ضة جاهزة ل�سرت عورتها القانونية
كلما انك�شفت يف املحافل الدولية ...و�أن امل�ؤ�س�سات التي ت�ضم الأنظمة العربية
املتخاذلة عن ن�رصة فل�سطني من مثل اجلامعة العربية ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
هي �رشيكة يف جرائم االحتالل ،من خالل �سرت عورات الأنظمة املتخاذلة عن
ن�رصة فل�سطني ،ومن خالل ترويج مبادرات التطبيع مع االحتالل كما فعلت
رشعت االحتالل على �أر�ض
اجلامعة العربية ...و�أنّ الأمم املتحدة هي التي � ّ
فل�سطني ،وهي �أداة يف يد �أمريكا والقوى الدولية التي تعترب �أمن دولة يهود فوق
ك ّل اعتبار كما �رصح [باراك] �أوباما [.]Barack Obama

ومن ثم يت�ساءل حزب التحرير“ :ف�أي جدوى من هذا اال�ستن�صار لكل تلك اجلهات
املت�آمرة! وماذا ميكن �أن يتمخ�ض عن تلك “املعارك القانونية” الواهمة �أمام جرائم
االحتالل؟” ،وع ّد “�أن �إيقاف م�سل�سل اجلرائم اليهودية ال يتم �إال عندما تتحرك جيو�ش
امل�سلمني يف معركة فا�صلة تخلع هذا االحتالل من جذوره”.
 20انظر :موقع املكتب الإعالمي حلزب التحرير يف فل�سطني ،2011/12/17 ،يف:
� 21أ�صبح ا�سم املنظمة الر�سمي “منظمة التعاون الإ�سالمي” بدءا ً من .2011/6/28

http://www.pal-tahrir.info

 22وكالة معا ً الإخبارية ،2011/12/21 ،انظرhttp://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=446756 :
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بالرغم من النقد ال�شديد الذي يوجهه حزب التحرير للإخوان امل�سلمني وحلركة
حما�س ،ف�إنّ الأخرية ال تويل اهتماما ً كبريا ً للحزب ب�سبب نفوذه وت�أثريه املحدودين،
ولكون ن�شاطاته تنح�رص يف املجال الفكري والدعائي ،وال ت�شمل � ّأي حترك عملي ،مما
يجعله من الناحية الفعلية قليل الت�أثري على الواقع ال�سيا�سي ،و�ضعيف القدرة على
ا�ستقطاب الت�أييد اجلماهريي.
ويعود موقف حما�س من حزب التحرير لي�س فقط �إىل اعتقاد جماعة الإخوان �أن
توحيد ال�صف الإ�سالمي �أوىل من بعرثته وجتزئته ،ولكن لأنها ترى �أن الطرق والو�سائل
التي اختطها احلزب لتحقيق �أهدافه ال ت�ؤدي لتحقيق الثمار املرجوة .كما �أنّ الإخوان
امل�سلمني ر ّدوا ب�أدبياتهم على �أطروحات حزب التحرير الفكرية ،حماولني �إظهار
تناق�ضاتها ،وعدم واقعيته ،وخمالفة ق�سم منها للأحكام ال�رشعية املعروفة.23

رابع ًا :موقف حما�س من اجلماعات ال�صوفية:
يف املقابل ،ال يوجد اهتمام كبري من قبل حما�س باجلماعات ال�صوفية ،لكون هذه
احلركات غري ُم�سيَّ�سة ،ولأن م�شايخ ال�صوفية ال ي�شكلون حتديا ً فكريا ً وال �سيا�سيا ً
حلما�س ،وال مينعون �أتباعهم من االن�ضواء حتت رايتها والعمل معها ،وقد ان�ضم
الكثريون من �أبناء الطرق ال�صوفية حلركة حما�س ،ومنهم رئي�س وزراء حكومة حما�س
احلالية يف غزة �إ�سماعيل هنية ،والذي كان يف مرحلة مبكرة من عمره من �أتباع �شيخ
الطريقة ال�شاذلية ال�شيخ �إبراهيم اخلالدي ،ويرتدد على زاويته يف خميم ال�شاطئ.24
 23من �أ�شهر كتب الإخوان يف الرد على حزب التحرير كتاب �صادق �أمني (وهو ا�سم م�ستعار لعبد اهلل عزاّم ,حني
كان من القادة البارزين للإخوان يف الأردن)� ،صادق �أمني ،الدعوة الإ�سالمية فري�ضة �رشعية و�رضورة
ّ
ويلخ�ص كتاب احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني،
ب�رشية (ع ّمان :جمعية عمال املطابع التعاونية)1978 ،؛
والذي ن�رشه �أحد �أن�صار حما�س يف فل�سطني� ،أبو اخلوالد احل�سن ،بع�ض الأفكار الأ�سا�سية حلزب التحرير،
وي�ستعر�ض موقف الإخوان منه ،وتقوميهم له وردودهم على جملة من �آراء احلزب الفقهية والفكرية .ويروي
مناق�شة �سيد قطب للنبهاين خالل اجتماعه به بالقد�س بعد �إعالن احلزب ،وقد “ذ ّكره مبغبة عمله ومبوقفه
�أمام اهلل تعاىل وبحالة امل�سلمني البئي�سة التي حتتاج �إىل جتميع اجلهود ،وعر�ض عليه �إن �أراد الإ�صالح �أن يعمل
من خالل دعوة الإخوان بالأردن ،”....ولكن النبهاين ا�شرتط ،ح�سب الرواية ،ف�صل جماعة الإخوان بالأردن
عنهم يف م�رص .راجع� :أبو اخلوالد احل�سن ،احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني (د.م :دن ،د.ت)� ،ص .165-144
 24معلومة من ال�شيخ يعقوب ق ّر�ش� ،أبرز �شيوخ ال�شاذلية يف فل�سطني خالل مقابلة �أجراها الباحث معه يف
.2011/11/11

193

حمـــــا�س
مع هذا ،ف�إنّ اقت�صار املت�صوفة على الرتكيز على اجلانب الروحي ،واملبالغة به مع عدم
االهتمام بالق�ضايا الإ�سالمية وبالدعوة كان مو�ضع انتقاد من قبل جماعة الإخوان.25

خام�س ًا :موقف حما�س من اجلماعات ال�سلفية:
يختلف موقف حما�س من اجلماعات ال�سلفية عنه من اجلماعات ال�صوفية ،وذلك
النخراط العديد من هذه اجلماعات بالعمل ال�سيا�سي والع�سكري ،وتعار�ض �أفكارها
وبراجمها مع �أفكار وبرامج حما�س .على الرغم من ذلك ف�إن حما�س ال تع ّد احلركات
ال�سلفية مناف�سا ً حقيقيا ً لها ،ويعود هذا بالأ�سا�س �إىل كون هذه اجلماعات ،بالرغم من
ن�شاطها ال�سيا�سي ،تفتقد �إىل الربنامج ال�سيا�سي الوا�ضح والر�ؤية الفكرية املالئمة ملعاجلة
الواقع الفل�سطيني ،وال ت�شكل يف امتدادها اجلماهريي حالة حت ٍّد لنفوذ حما�س وقوتها.
كما �أنّ اجلماعات ال�سلفية تتكون من جمموعات متعددة ،تتباين يف �أفكارها
و�أطروحاتها عن جماعة الإخوان ،وتختلف بالتايل يف قربها �أو بعدها عنها .ومن ناحية
�أخرى ف�إنّ م�صطلح ال�سلفية ال يفهم �أو يع ّرف عند احلركات الإ�سالمية بالطريقة نف�سها،
فالإخوان امل�سلمون �أنف�سهم يع ّدون دعوتهم “دعوة �سلفية” بح�سب تعريف البنا نف�سه،
والذي مل يكن مثل ما تفهمه احلركات ال�سلفية الأخرى ،التي تتبنى �أطروحات �أقرب
�إىل ما ي�سمى املدر�سة ال�سلفية ال�سعودية “الوهابية” ،وترف�ض الرتبية ال�صوفية التي
تبناها البنّا �أي�ضاً .ومع هذا ،جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنّ الكثريين من الإخوان امل�سلمني
الفل�سطينيني لهم ميول �سلفية ،وخ�صو�صا ً �أولئك الذين در�سوا يف اجلامعات ال�سعودية،
�أو املقيمني يف دول اخلليج.
�أما خالف و�صدام حما�س مع بع�ض اجلماعات ال�سلفية فقد جنم عن عالقة الأخرية
بتنظيم القاعدة ،وعن حماوالت �أفراد وجيوب من هذه اجلماعات تطبيق الأحكام ال�رشعية
بالقوة يف غزة ،وفر�ض �إرادتهم على املجتمع ،ومل يكن ناجما ً عن كون هذه اجلماعات
ت�شكل حتديا ً لقوة حما�س وقدرتها على قيادة العمل الإ�سالمي.
يوجد من الناحية الفكرية والعقائدية اختالفات بني حما�س وبع�ض االجتاهات
ال�سلفية ،خ�صو�صا ً املرتبطة بتنظيم القاعدة ،وحتديدا ً يف امل�سائل املتعلقة بالتكفري و�إراقة
� 25أبو اخلوالد احل�سن ،مرجع �سابق� ،ص .143
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الدماء ،ومنها كذلك مثالً املوقف من ال�شيعة الإمامية االثني ع�رشية ،حيث ترف�ض
حما�س ،وحركة الإخوان عموماً ،املوقف ال�سلفي  -الوهابي التكفريي منهم ،وتع ّد
اخلالفات معهم حم�صورة يف ق�ضايا عقائدية وفقهية وتاريخية ال ت�صل �إىل ح ّد �إخراجهم
من امللّة ،وت�ستند حما�س يف ذلك �إىل موقف الإمام ابن تيمية نف�سه يف عدم تكفري ال�شيعة
االثني ع�رشية.
مل يقت�رص اخلالف بني حما�س وهذه االجتاهات ال�سلفية على اجلانب الفكري
والعقائدي ،بل تعداه لل�صدام امل�سلّح ،فقد �أثارت �أحداث رفح بني الأجهزة الأمنية يف
غزة وبني تنظيم �أن�صار جند اهلل نقا�شا ً كبرياً� ،إذ �أعلن الأب الروحي للتنظيم عبد اللطيف
مو�سى عن قيام �إمارة �إ�سالمية ،يف م�سجد ابن تيمية مبدينة رفح يف  .2009/8/14ووقعت
ا�شتباكات بني الأجهزة الأمنية والتنظيم �أدت �إىل مقتل  28و�إ�صابة نحو � 150آخرين.
وكان بني القتلى عبد اللطيف مو�سى نف�سه وخالد بنات املعروف ب�أبي عبد اهلل ال�سوري
�أو املهاجر ،م�ؤ�س�س التنظيم وقائده الع�سكري .ومن بني القتلى �ستة من الأجهزة الأمنية
وحما�س ،من بينهم حممد ال�شمايل قائد الكتيبة ال�رشقية يف كتائب الق�سام يف رفح؛ كما قتل
�ستة مواطنني ،واعتقلت ال�سلطة نحو مئة من �أع�ضاء جماعة �أن�صار جند اهلل وم�ؤيديها.26
وقد امتد اال�شتباك ملنزل ال�شيخ �أبو مو�سى ،وقامت حما�س بتفجري املنزل على من
فيه� .أما ال�صدام الثاين فوقع يف ني�سان� /أبريل  ،2011بعد �أن قامت جمموعة �سلفية تطلق
على نف�سها جماعة التوحيد واجلهاد باختطاف املت�ضامن الإيطايل فيتوريو �أريغوين
 Vittorio Arrigoniيف  15ني�سان� /أبريل؛ من �أجل ال�ضغط على حكومة حما�س
لإطالق �رساح معتقليها وعلى ر�أ�سهم زعيمها ه�شام ال�سعيدين ،27وعرث يف اليوم التايل
على جثة �أريغوين مقتوالً يف �أحد ال�شقق املهجورة �شمال القطاع .وقد و�صفت حما�س
اجلماعة املخططة واملن ِّفذة للقتل باملنحرفة فكريا ً واخلارجة عن القانون ،وجنحت
قوى حكومة حما�س الأمنية يف  19ني�سان� /أبريل بتتبع القاتلني وح�رصهم يف منزل
مبخيم الن�صريات و�سط القطاع ،وقد قتل اثنان منهم خالل ا�شتباك م�سلح ،و�ألقي
القب�ض على متورط ثالث.
 26حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة ( 2009بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2010 ،ص .56-55
 27اجلزيرة.نت ،2011/4/15 ،انظر:

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

195

حمـــــا�س

�ساد�س ًا :موقف حما�س من حركة اجلهاد الإ�سالمي:
�إنّ الأمر بالن�سبة ملوقف حما�س من حركة اجلهاد الإ�سالمي وعالقتها بها �أكرث تعقيدا ً
من املوقف من العالقة مع احلركات الأخرى ،فالعالقة بني احلركتني مرت مبراحل ثالث،
وتغريت وتطورت عرب عقود عمرهما الثالثة الأخرية.
مثلت املرحلة الأوىل حالة �رصاع وتناف�س حا ّدين بني حركة اجلهاد الإ�سالمي
وجماعة الإخوان امل�سلمني ،ومن ثم حركة حما�س ،جنمت عن االختالف يف الفكر والطرح
العام املتعلق بالق�ضية الفل�سطينية ،واالختالف يف م�سائل ذات عالقة بجماعة الإخوان
امل�سلمني ودورها ال�سيا�سي على ال�ساحة الإ�سالمية عموماً ،والفل�سطينية خ�صو�صاً.
جت�سد فيها نوع من التقارب والتفاهم والتعاون بني احلركتني،
�أما املرحلة الثانية فقد ّ
خ�صو�صا ً مع ا�ستهداف “�إ�رسائيل” ال�رش�س لهما ،وحربها الدموية �ض ّد قادتهما
ٍّ
�صف واحد ملواجهة حرب “�إ�رسائيل”.
مما دفعهما للوقوف يف
وعنا�رصهماّ ،
وبالن�سبة للمرحلة الثالثة فقد جاءت بعد �سل�سلة الأحداث التي تلت فوز حما�س يف
االنتخابات الت�رشيعية �سنة  2006وت�شيكلها للحكومة العا�رشة ،ث ّم حكومة الوحدة
الوطنية ،ث ّم ا�ضطرارها للح�سم الع�سكري يف قطاع غزة ووقوع القطيعة بينها وبني
حركة فتح.
وبالرغم من اختالف احلركتني حول م�س�ألة امل�شاركة باالنتخابات ،والقبول
باال�شرتاك بال�سلطة الوطنية� ،إالّ �أنّ املوقف العربي الر�سمي واملوقف الغربي والأمريكي
والإ�رسائيلي املعادي ب�شكل وا�ضح حلكومة حما�س ،والراف�ض ل�رشعيتها امل�ستندة
لالنتخاب الدميوقراطي ،قد �أوجد حالة من التقارب الأوثق بني احلركتني من �أجل الدفاع
عن قطاع غزة ،و�إف�شال املحاوالت الهادفة لإرجاعه حلظرية اتفاقات وقيود �أو�سلو.
وقد دفعت حرب “�إ�رسائيل” العدوانية على غزة �أواخر �سنة  2008وبدايات �سنة
 ،2009ومفاو�ضات امل�صاحلة الفل�سطينية ،وحركات التغيري والثورات يف العامل العربي
التي �أ�سقطت نظام بن علي بتون�س ومبارك بالقاهرة والقذايف بليبيا احلركتني �إىل مزيد
من التعاون والتن�سيق فيما بينهما.
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 .1املرحلة الأوىل حتى :1987
مل يكن خروج حركة اجلهاد الإ�سالمي من رحم الإخوان امل�سلمني بقطاع غزة عملية
�سهلة ،فقد امتاز هذا اخلروج بال�صدام وال�رصاع والنزاع بني الطرفني .وعا�شت حركة
اجلهاد منذ بدايات ت�أ�سي�سها يف حالة خالف مع جماعة الإخوان ،نتج عنها يف النهاية
تغي مهم يف جممل املوقف ال�سيا�سي للإخوان من الق�ضية
ت�أ�سي�س حما�س وحدوث ّ
الفل�سطينية .فهل كانت حركة اجلهاد هي املحرك الأ�سا�سي لت�أ�سي�س حما�س؟
تباينت �آراء الباحثني والدار�سني حول هذه الق�ضية ،ففي حني يعتقد فريق �أن حركة
حما�س جاءت نتيجة للتحدي الذي فر�ضته حركة اجلهاد الإ�سالمي �أمام جماعة الإخوان
امل�سلمني يف غزة ،ومل تكن تطورا ً ذاتيا ً خلطاب اجلماعة ال�سيا�سي ،وملوقفها من الق�ضية
الفل�سطينية؛ وهذا ما ذهب �إليه مثالً ،الباحث خالد زواوي ،28وميكن القول� ،إن هذا
يعب عن موقف حركة اجلهاد الإ�سالمي نف�سها ،وروايتها لن�شوء حما�س ،يرى
الر�أي ّ
�آخرون خالف ذلك� ،إذ ال يرد يف �شهادة ال�شيخ �أحمد يا�سني التي بثتها قناة اجلزيرة
القطرية �ضمن برنامج “�شاهد على الع�رص” ،ون�رشت الحقا ً يف كتابّ � ،أي ذكر لت�أثري
حركة اجلهاد الإ�سالمي على ت�أ�سي�س حما�س ،كما �أن خالد م�شعل يف املقابلة املطولة التي
�أجراها معه غ�سان �رشبل ل�صحيفة النهار ،ون�رشت الحقا ً يف كتاب م�ستقل ،ال ي�شري ملثل
هذا الت�أثري ،ويتحدث عن �سياق تاريخي لت�أ�سي�س حما�س يف اخلارج ،بد�أ منذ ت�أ�سي�س
قائمة احلق الإ�سالمية يف انتخابات احتاد طلبة فل�سطني يف جامعة الكويت �سنة .291977
على � ّأي حال ،فمن امل�ؤكد �أن ظهور حركة اجلهاد الإ�سالمي كان عامالً م�رسعا ً يف تبني
جماعة الإخوان امل�سلمني خلط املقاومة واجلهاد امل�سلّح �ض ّد “�إ�رسائيل” ،ولتبنيها جلملة
من التحليالت والأطروحات الفكرية التي طرحتها حركة اجلهاد .وميكن لنا �أن نر�صد
ت�أثر �شباب الإخوان امل�سلمني ب�أطروحات فتحي ال�شقاقي حول الق�ضية الفل�سطينية،
وخ�صو�صا ً �أطروحته ب�أن الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية للحركة الإ�سالمية،
وهي �أطروحة مل تعرفها �أدبيات الإخوان قبل ال�شقاقي .ويرى حم�سن حممد �صالح �أنّ
 28خالد زواوي ،مرجعية اخلطاب ال�سيا�سي يف فل�سطني (رام اهلل :امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سات الدميقراطية
(مواطن)� ،)2012 ،ص .87
 29راجع :غ�سان �رشبل ،خالد م�شعل يتذكر :حركة حما�س وحترير فل�سطني (بريوت :دار النهار،)2006 ،
�ص .38-32
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�أدبيات الإخوان ،متفقة على �أن فل�سطني “ق�ضية مركزية” للأمة وللحركة الإ�سالمية؛
لكن القول �أن �أدبياتهم مل تطرح فكرة �أنها “الق�ضية املركزية” قبل ال�شهيد ال�شقاقي ،رمبا
تكون �صحيحة .غري �أنه يرى ،ح�سبما �أجرى من مقابالت� ،أن النقا�شات داخل الإخوان
الفل�سطينيني حول الفكرة واالجتاه �إىل تبنيها ،يعود على الأقل �إىل  1982-1981يف و�سط
الإخوان الفل�سطينيني يف الكويت (خالد م�شعل و�إخوانه).30
بقراءة ما قاله رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س خالد م�شعل ب�أن ت�أ�سي�س م�رشوع
حما�س بد�أ يت�أطر ويتبلور بني �سنتي  1985و ،1986وقد �أخذ امل�رشوع:
ين�ضج دون �أن يعلن عن نف�سه ،وكان التوا�صل بني الداخل واخلارج عميقا ً

ير�سم مالمح هذا امل�رشوع .وكنا يف اخلارج نركز على جمع التربعات لتحريك
امل�رشوع ولت�أمني نفقاته ،وعلى ا�ستقطاب الفل�سطينيني يف ال�شتات ،وعلى
التوا�صل مع العمق العربي واحلركات الإ�سالمية .ويف هذه الأو�ساط �أخذنا
نن�رش فكرة �أن الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية للأ ّمة.31

على �أنّ هذا مل يكن العامل الوحيد� ،إذ ينبغي االنتباه هنا �إىل وجود عوامل �أخرى
كان لها ت�أثريها الوا�ضح على ت�أ�سي�س حما�س وتعاظم قوتها الحقاً ،فالبنية الفكرية
والعقائدية جلماعة الإخوان كانت عامالً مهما ً يف تبني هذا اخلط ،بالإ�ضافة للدور
الذي لعبته اجلماعة تاريخيا ً بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية ،مثل جتربة الإخوان خالل
حرب  ،1948وجتربتهم مع حركة فتح من خالل “مع�سكرات ال�شيوخ” يف الأردن،
والتي انتهت مع ن�شوب حرب �أيلول� /سبتمرب بني النظام الأردين والفدائيني �سنة
 .1970فهذه العوامل ت�شري بو�ضوح �إىل �أن الفكرة مل تكن غائبة عن وعي اجلماعة
وخططها امل�ستقبلية ،بالرغم من �أ ّنها مل تتبلور �إالّ بعد ن�شوب االنتفا�ضة الأوىل
�أواخر �سنة .1987
وميكن لنا �أن نتحدث عن ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية ح ّددت موقف حما�س من حركة
اجلهاد الإ�سالمي:
من الناحية الأوىل ،ت�شكلت حركة اجلهاد داخل رحم جماعة الإخوان امل�سلمني،
وبلورت خطابا ً نقديا ً للجماعات واحلركات الإ�سالمية مبجملها وملوقفها الذي و�سمته
 30ر�سالة �إلكرتونية ،من حم�سن حممد �صالح ،بريوت� ،إىل الباحث �سميح حمودة ،رام اهلل.2012/10/8 ،
 31غ�سان �رشبل ،مرجع �سابق� ,ص .39
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باملتخاذل من الق�ضية الفل�سطينية ،ومن العمل الع�سكري �ض ّد االحتالل ،فيما ميكن
اعتباره حتديا ً فكريا ً و�سيا�سيا ً لهذه احلركات عموما ً وجلماعة الإخوان على وجه
اخل�صو�ص ،32وقد تبنت حركة اجلهاد اجتاها ً فكريا ً و�سيا�سيا ً وحركيا ً ثورياً ،ال ي�ؤمن
مبنهج الإخوان امل�ستند لفكرة الإ�صالح التدريجي والبطيء للمجتمع العربي يف جميع
نواحي احلياة اليومية من �أجل تهيئته للمقاومة واجلهاد ،بل �إن البديل هو العمل الثوري
من قبل طليعة �إ�سالمية تكون قادرة على فر�ض نظام �إ�سالمي يقوم بعد �ش ّن حرب
�شاملة على “�إ�رسائيل”.33
من ناحية ثانية ،ف�إن النقد احلاد الذي وجهه م�ؤ�س�سو حركة اجلهاد جلماعة الإخوان
امل�سلمني مل يقت�رص على موقفهم من الق�ضية الفل�سطينية ،بل امتد لي�شمل فكرهم جتاه
واقع يف العامل العربي عموماً ،ويف م�رص وغزة على وجه اخل�صو�ص؛ وهو ما �أحدث عند
الإخوان حالة من اال�ستنفار واحل�سا�سية جتاه حركة اجلهاد ،و�أدى �أحيانا ً �إىل بع�ض
االحتكاكات امليدانية بني الطرفني ،خ�صو�صا ً يف قطاع غزة.
من ناحية ثالثة ،فقد ع ّدت حركة اجلهاد الثورة الإ�سالمية الإيرانية بقيادة �آية اهلل
اخلميني مرجعية لها ،كما ع ّدت الإمام اخلميني جمددا ً �إ�سالميا ً وقائدا ً للتغيري وللمرحلة،
باتباع كب ٍ
ري
مما �أ�شعل ال�ضوء الأحمر عند الإخوان امل�سلمني؛ الذين مل يكونوا ليقبلوا
ٍ
ّ
ملرجعية من خارج �صفوفهم ،ناهيك عن �أن تكون مرجعية �شيعية غري �سنيّة.
فالإخوان امل�سلمون يلتزمون مبرجعيتهم يف امل�سائل الإدارية والتنظيمية،
وي�ستفيدون ب�شكل كبري عندما يتعلق الأمر بالق�ضايا الفكرية والإ�سالمية العامة ،من
علماء كبار يف و�سطهم �أو قريبني منهم ،ك�أبي الأعلى املودودي و�أبي احل�سن الندوي،
ومالك بن نبي ...وغريهم� ،إالّ �أ ّنهم يف فل�سطني مل يرتاحوا للمدى الذي ذهبت �إليه
 32يرى �إياد الربغوثي �أن الأ�سا�س يف موقف الإخوان من حركة اجلهاد كان اخلوف من ح�صد جماهريية
�أو�سع من جماهريية الإخوان ،وبطوالت �أكرب من تلك البطوالت التي تعزى �إىل حركة الإخوان ،لذلك
�رسعان ما قامت جماعة الإخوان بالإعالن عن نف�سها حتت م�سمى حركة حما�س يف بداية االنتفا�ضة يف
 ،1987/12/14و�أنها �أحد �أجنحة الإخوان امل�سلمني ،خا�صة و�أن انتفا�ضة �سنة  1987انتفا�ضة ملع فيها
جنم اجلهاد الإ�سالمي كحركة ع�سكرية �إ�سالمية .انظر� :إياد الربغوثي ،الأ�سلمة وال�سيا�سة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة (القد�س :مركز الزهراء للدرا�سات والأبحاث� ،)1990 ،ص 89؛ كما يرى �أحد م�ؤ�س�سي
حركة اجلهاد ،ال�شيخ عبد العزيز عودة� ،أن الإخوان اعتقدوا �أن حركة اجلهاد متثل البديل لهم .انظر :زياد
�أبو عمرو ،احلركة الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،ص .158
 33زياد �أبو عمرو ،احلركة الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،ص .151
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حركة اجلهاد الإ�سالمي يف االقرتاب من الثورة الإيرانية و�أطروحاتها ،وقيام م�ؤ�س�سها
ال�شقاقي مببايعة الإمام اخلميني.
يقول ال�شقاقي يف معر�ض نقده ملواقف احلركات الإ�سالمية من الق�ضية الفل�سطينية:
“�إذا كان غياب احلركة الإ�سالمية مفهوما ً ومربرا ً يف فرتة اخلم�سينيات وال�ستينيات،
ف�إنه ال ميكن فهم �أو تربير هذا الغياب املذهل للحركة الإ�سالمية الآن عن احتالل موقعها
احلقيقي يف قيادة املرحلة وتوجيه �أحداثها وال�سيطرة على متغرياتها”.34
وقد طرح ال�شقاقي مقولة “الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية للحركة
الإ�سالمية” ،ور�أى �أن امل�رشوع ال�صهيوين والدولة العربية هو جوهر ال�رصاع
الغربي  -الإ�سالمي ،و�أن الت�صدي لـ“�إ�رسائيل” هو �أول واجبات حركة النه�ضة
الإ�سالمية.
نقد حركة اجلهاد جلماعة الإخوان امل�سلمني:
ل�سنا هنا ب�صدد ح�رص وذكر جميع االنتقادات التي وجهتها حركة اجلهاد
للإخوان امل�سلمني ،بل ما يعنينا هو ذكر �أبرزها لتبيان دور هذه امل�س�ألة يف بلورة
موقف الإخوان ،وحما�س الحقاً ،من احلركة ،و�إعطاء خلفية تف�سريية ملوقف حما�س
الذي يت�سم باحل�سا�سية جتاه حركة اجلهاد يف الثمانينيات من القرن الع�رشين ،مع
مالحظة �أن العالقة بينهما جتاوزت يف مراحل الحقة حالة الت�أزم وال�رصاع �إىل حالة
التفاهم والتن�سيق والتحالف ،نظرا ً ال�شتباك احلركتني يف قتال �رش�س مع االحتالل
الإ�رسائيلي ،وحاجتهما بالتايل للوقوف �صفا ً واحدا ً يف معركة الوجود والبقاء �ضده.
و�سن�شري هنا لالنتقادات التالية:35
� .1أن حركة الإخوان امل�سلمني ال متار�س النقد الذاتي.
 .2غياب الربنامج ال�سيا�سي الوا�ضح للإخوان.
� .3سيادة نزعة تقدي�س الرجال.
 34كما جاء يف :املرجع نف�سه� ،ص .150
 35ي�ستند هذا التلخي�ص لكتابي زياد �أبو عمرو وخالد زواوي� ،سابقي الذكر ،ولكتاب حممد مورو ،فتحي
ال�شقاقي� :صوت امل�ست�ضعفني يف مواجهة م�رشوع الهيمنة الغربي (غزة :املركز الفل�سطيني للدرا�سات
والتوا�صل احل�ضاري.)2011 ،
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	.4افتقاد الإخوان لر�ؤية ونظرية للتاريخ.
	.5اتخاذ الإخوان موقف املهادن واملتعاي�ش مع الأنظمة العربية.36
	.6اعتماد الإخوان يف تكوين �شبابها مناهج “�سكونية تقريرية ح�سابية منخلعة عن
الواقع املو�ضوعي القريب والبعيد ،االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي والفكري،
املتحول املتغري �أبدا ً” ،مما �أدى �إىل �إ�صابة �شباب احلركة بالتقاع�س.37
� .7سيادة عقلية التلقي لدى �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني.38
ورمبا عك�ست بع�ض هذه االنتقادات البيئة التي عا�ش فيها م�ؤ�س�سو حركة اجلهاد،
�أو التجربة ال�شخ�صية لبع�ضهم؛ �إذ �إن فروع جماعة الإخوان يف �أماكن �أخرى التنطبق
عليها العديد من هذه االنتقادات.
موقف حركة اجلهاد من الثورة الإيرانية ومن ال�شيعة:
ت�أثر فتحي ال�شقاقي ،م�ؤ�س�س حركة اجلهاد ،بالثورة الإ�سالمية الإيرانية بقيادة
�آية اهلل اخلميني ،ور�أى �أنها بداية حتول ثوري .وقد كتب ال�شقاقي وهو ما يزال طالبا ً
يف جامعة الزقازيق 39مب�رص كتابه “اخلميني احلل الإ�سالمي والبديل” ،40وهو الكتاب
الذي طبع عدة طبعات يف فرتة وجيزة ،وقاد العتقال كاتبه و�إيداعه �سجن القلعة لأربعة
�شهورُ ،ث ّم َ ّ
ت �إجباره على العودة ملنزله برفح ،حيث ن�شط يف بثّ �أفكاره ور�ؤاه ال�سيا�سية
وتنظيم ال�شباب الإ�سالميني حوله.
القت �آراء ال�شقاقي بالثورة الإيرانية ودفاعه القوي عنها ،واعتباره �أن اخلالف مع
ال�شيعة غري ذي بالٍ يف خ�ضم ال�رصاع الذي يخو�ضه امل�سلمون �ض ّد القوى الإمربيالية
الغربية و�ض ّد “�إ�رسائيل” ،ومتجيده ملوقف الثورة الإيرانية من هذا ال�رصاع،
ولت�صديها للغرب ،وخ�صو�صا ً �أمريكا ،ولـ“�إ�رسائيل” ،واعتبارها للأخرية �أنها
�رسطان يجب اجتثاثه ،حتفظا ً من قبل الإخوان الغزيني ،وعلى الرغم من �أن الإخوان
 36زياد �أبو عمرو ،احلركة الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،ص .154
 37املرجع نف�سه� ،ص .151
 38املرجع نف�سه� ،ص .158
 39بعد �أن تخرج ال�شقاقي من كلية الطب تقدم للدرا�سة يف ق�سم التاريخ بكلية الآداب.
 40فتحي ال�شقاقي ،اخلميني احلل الإ�سالمي والبديل (القاهرة :دار املختار الإ�سالمي.)1979 ،
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يف البداية وقفوا موقفا ً �إيجابيا ً من الثورة� ،إالّ �أ ّنهم حت ّولوا عن ذلك بعد ن�شوب احلرب
العراقية  -الإيرانية �سنة .1980
وقد ر�أى الإخوان الغزيون �أنّ الثورة “انبعثت من منطلقات �إ�سالمية� ،إال �أنها �أخذت
تفقد بريقها عاما ً بعد عام” ،و�أنها مل تقم دولة �إ�سالمية منوذجية ترتكز على م�ؤ�س�سات
م�ستقرة ،ومل تتجاوز البعد املذهبي ،بل “يلم�س اجلميع �أن الطابع املذهبي للدولة
يت�أكد يوما ً بعد يوم من خالل �إعالمها وممار�ساتها داخل �إيران وخارجها” .41لقد �أدى
االختالف يف املوقف من الثورة الإيرانية ومن ال�شيعة �إىل اتهام الإخوان امل�سلمني حلركة
اجلهاد ب�أنها ذات ميول �شيعية.42

 .2املرحلة الثانية :432005-1987
انطلقت حركة حما�س يف �أواخر �سنة  ،1987و�أخذت ب�رسعة دورا ً كبريا ً يف انتفا�ضة
ال�شعب الفل�سطيني ،و�صارت املناف�س الرئي�سي حلركة فتح على ال�صعيد ال�شعبي
وامليداين املقاوم .ومع انطالقة حما�س انتفت معظم االنتقادات التي كانت توجهها حركة
اجلهاد للإخوان امل�سلمني ،وحتولت حركة اجلهاد �إىل �شقيقة �صغرية حلما�س ،تلتقي
معها يف الت�أ�صيل الفكري واجلهادي وال�سيا�سي ،ويف الطرح اال�سرتاتيجي؛ وتختلفان يف
بع�ض اجلوانب واملواقف اجلزئية والتكتيكية.
حافظت كال احلركتني على متيزهما يف �أثناء االنتفا�ضة املباركة  ،1993-1987وكان
ت�س َع � ّأي
لكل منهما براجمه وفعالياته و�إ�رضاباته التي يختلف بها عن الآخر؛ ولكن مل ْ
من احلركتني لتعطيل الأُخرى .غري �أن الأمر مل يخ ُل من بع�ض املناكفات واالحتكاكات
امليدانية يف التناف�س على النفوذ يف امل�ساجد مثالً� ،أو يف ال�سعي لإثبات الذات .غري �أن
الطرفني ا�ستمرا يف الت�أكيد على الوحدة الإ�سالمية ،وعلى ت�شكيل جبهة م�شرتكة للت�صدي
للتنازالت ال�سيا�سية التي تقوم بها قيادة منظمة التحرير.
�شاركت احلركتان يف ت�أ�سي�س حتالف الف�صائل الع�رش على هام�ش م�ؤمتر دعم
االنتفا�ضة يف طهران يف  ،1991/10/25-22الذي وقف �ضد م�رشوع الت�سوية ال�سلمية
 41زياد �أبو عمرو ،احلركة الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،ص .157
 42املرجع نف�سه� ،ص .155
 43قام حمرر هذا الكتاب (حم�سن حممد �صالح) ب�إ�ضافة الن�ص املتعلق ببند املرحلة الثانية  ،2005-1987وبند
املرحلة الثالثة  ،2013-2005الذي مل يكن مكتوبا ً يف الن�ص الأ�صلي.
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و�ضد م�ؤمتر مدريد الذي ُعقد يف  .1991/10/30وعلى هام�ش م�ؤمتر دعم االنتفا�ضة
التقى وفدا حما�س واجلهاد ،حيث ا�ست�ؤنفت املباحثات بينهما .وح�سب �إبراهيم غو�شة،
الناطق الر�سمي با�سم حما�س ،ف�إن التوجه كان للو�صول �إىل الوحدة عرب ثالث مراحل:
الأوىل التن�سيق ،والثانية �إقامة جبهة ،والثالثة الوحدة .وقال غو�شة �إن ال�شهيد فتحي
ال�شقاقي �أخربه ب�رضورة الوحدة بينهما .و�أ�ضاف غو�شة �أن عالقة حما�س مع حركة
اجلهاد كانت وما زالت قوية “لأن ما يجمعنا مع حركة اجلهاد عامالن �أ�سا�سيان:
العامل الأول� :أننا على �أر�ضية فكرية �إ�سالمية واحدة؛ وثانياً� :أن براجمنا ال�سيا�سية
متقاربة جدا ً”.44
�أبعدت “�إ�رسائيل”  416قياديا ً �إ�سالميا ً من فل�سطني �إىل مرج الزهور بلبنان يف
 ،1992/12/17معظمهم من حما�س ،وبينهم  16ع�ضوا ً يف اجلهاد الإ�سالمي .وقد كان
هذا الإبعاد فر�صة لالحتكاك والتعارف بني الطرفني ،وتن�سيق برامج ال�صمود والعودة
�إىل فل�سطني.
واتفقت حما�س واجلهاد على مواجهة اتفاق �أو�سلو ،وعلى موا�صلة العمل الع�سكري
املقاومِ ،
ون�شطتا �ضمن حتالف الف�صائل الع�رش .وتعر�ض كال الف�صيلني �إىل مالحقات
اجلهات الأمنية يف ال�سلطة الفل�سطينية؛ وهو �ضغط مل ِ
يخ ْف �إال بعد اندالع انتفا�ضة
الأق�صى �سنة  .2000وقد قاطعت حما�س واجلهاد انتخابات ال�سلطة الفل�سطينية
الرئا�سية والت�رشيعية �أوائل �سنة  .1996كما تعاونت حما�س واجلهاد يف تنفيذ عمليات
ا�ست�شهادية ،كما يف عملية بيت ليد يف  ،1995/1/22وعملية املركز التجاري يف تل �أبيب
يف 1996/3/5؛ حيث وفرت حما�س الدعم اللوج�ستي ،بينما قامت عنا�رص من اجلهاد
الإ�سالمي بالتنفيذ.
كانت انتفا�ضة الأق�صى  2005-2000نقطة حتول يف �أداء حما�س واجلهاد ،حيث
�أبدعتا يف العمل اجلهادي املقاوم ،بعد انك�سار وتراجع القيود واملالحقات الأمنية التي
فر�ضتها عليهما ال�سلطة الفل�سطينية .وظهر بني حما�س واجلهاد تن�سيق ميداين م�شرتك،
كما يف الهجوم على معرب �إيرز يف قطاع غزة يف .2003/6/8

� 44إبراهيم غو�شة ،مرجع �سابق� ،ص .189-188

203

حمـــــا�س

 .3املرحلة الثالثة :2013-2005
قاطعت حما�س واجلهاد انتخابات الرئا�سة الفل�سطينية يف  2005/1/9والتي فاز فيها
مر�شح حركة فتح حممود عبا�س .وكانت حما�س واجلهاد �ضمن الف�صائل الفل�سطينية
املوقعة على اتفاق القاهرة يف  ،2005/3/17الذي يهيئ الأجواء لدخولهما منظمة التحرير
الفل�سطينية ،ولإعادة ترتيب البيت الفل�سطيني .وقد �شاركت احلركتان يف االنتخابات
البلدية يف ال�ضفة والقطاع؛ وحتالفتا يف عدد من البلديات .وظهر للمراقبني ال�شعبية
الوا�سعة حلما�س والتناف�س ال�شديد بينها وبني فتح؛ بينما كانت نتائج اجلهاد الإ�سالمي
وباقي الف�صائل متوا�ضعة قيا�سا ً �إىل فتح وحما�س.
قررت حما�س امل�شاركة يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي التابع لل�سلطة الفل�سطينية،
بناء على اجتهادات مرتبطة بحماية برنامج املقاومة ،والإ�صالح ،وحماربة الف�ساد،
وخدمة اجلماهري ،ومنع التنازالت ال�سيا�سية� .أما اجلهاد الإ�سالمي فقررت مقاطعة
االنتخابات لأنها تتم حتت �سقف اتفاقية �أو�سلو ،ووفق �رشوط �أو�سلو ،حيث ال متلك
قوى املقاومة فر�ض �رشوط اللعبة على ال�سلطة يف هكذا �أجواء.
�أعطى فوز حما�س يف االنتخابات يف �أوائل �سنة  2006قوة دفع كبرية لها ،وقوبل
يف الأو�ساط امل�ؤيدة للمقاومة ،مبا فيها اجلهاد الإ�سالمي ،بارتياح كبري .وقدمت
�إيران (احلليف والداعم الرئي�سي للجهاد الإ�سالمي) دعما ً وا�سعا ً وم�ضاعفا ً حلما�س
تبي لها مدى �شعبية حما�س؛ هذا بالإ�ضافة �إىل انفتاح قوى �إقليمية
وحكومتها ،بعد �أن َّ
ودولية على حما�س ب�شكل �أكرب .وقد عر�ضت حما�س على اجلهاد امل�شاركة يف احلكومة
التي ُكلِّف �إ�سماعيل هنية بت�شكيلها ،غري �أن حركة اجلهاد اعتذرت عن ذلك45؛ وطالب
القيادي يف اجلهاد خالد البط�ش حما�س باالعتذار عن ت�شكيل احلكومة� ،إذا مل ت�ضم
ائتالفا ً وطنيا ً من جميع الأطراف الفل�سطينية .46و�أكد البط�ش على التعاون مع حما�س
لأنها تتم�سك بالثوابت الفل�سطينية ،ولأنها جزء �أ�صيل من املقاومة .47و�أ�شار القيادي
يف اجلهاد نافذ عزام �إىل �إمكانية التعاون مع احلكومة التي تقودها حما�س يف عدة ملفات
 45احلياة.2006/1/29 ،
 46البيان.2006/2/4 ،
 47القد�س العربي.2006/2/10 ،
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�أبرزها الإ�صالح الداخلي لتخفيف معاناة النا�س ،وتعزيز خيار املقاومة ،وحماية حقوق
ال�شعب الفل�سطيني؛ كما ميكن م�ساعدتها يف مواجهة ال�ضغوط التي تتعر�ض لها.48
ويبدو �أن العالقات بني حما�س واجلهاد توا�صلت ب�شكل �إيجابي ،و�أعطت العالقات
املتميزة بني زعيمي احلركتني خالد م�شعل ورم�ضان عبد اهلل دفعا ً قويا ً للتفاهم ،ولتجاوز
ب�ؤر االحتكاك .وبعد �أن �ش ّكلت حما�س حكومة الوحدة الوطنية برئا�سة �إ�سماعيل هنية
يف �آذار /مار�س  ،2007ظهرت �أنباء �أن التن�سيق بني حما�س واجلهاد و�صل �إىل �أ�ش ِّده ،و�أن
حما�س تلقت وعدا ً من اجلهاد بااللتزام “قدر الإمكان” بالتهدئة مع “�إ�رسائيل” ،وذلك
للم�ساعدة يف ترتيب فك احل�صار عن ال�شعب الفل�سطيني وعن احلكومة .و�أ�شار حممود
الزهار �إىل �أن هناك لقاءات متوا�صلة بني حما�س واجلهاد ،وقال “�إنه يف بداية العالقات،
كان هناك اختالف يف وجهات النظر حول رغبة حركة اجلهاد القيام بالعمل امل�سلح عند
ن�ش�أتها ،بينما كان الإخوان امل�سلمون يرغبون بالرتبية �أوالً قبل العمل امل�سلح” .و�أ�ضاف
الزهار �أنه “وبعد ولوج اجلميع يف العمل امل�سلح ،ف�إن امل�ساحات قد �ضاقت”؛ م�شريا ً �إىل �أن
“احلركتني م�رشوعٌ �إ�سالمي ،وهناك ر�ؤية م�شرتكة تقودها احلركتان” .49وقال الزهار
�إن “اندماج احلركتني يف �إطار تنظيمي واحد هدف مطروح ،ولكنه يحتاج �إىل ترتيبات
م�سبقة ،و�إجراءات و�إن�ضاج على م�ستوى كبري”.50
غري �أن اجلهاد الإ�سالمي عار�ضت احل�سم الع�سكري الذي قامت به حما�س يف قطاع
غزة يف منت�صف حزيران /يونيو  ،2007وحاولت اجلهاد �أن تلعب دور الو�سيط .وقد �أثار
ذلك انزعاج حما�س ،التي توقعت �أن تقف اجلهاد �إىل جانبها� ،أو �أن تتفهم موقفها ب�شكل
�أف�ضل .كما مل ُت ِ
خف حما�س انزعاجها من ان�ضمام العديد من �أع�ضاء فتح و�أن�صارها �إىل
حركة اجلهاد ،باعتبارها مظلة توفر لهم احلماية وحرية العمل .ونظرت حما�س �إىل ه�ؤالء
باعتبارهم عنا�رص توتري حمتملة يف قطاع غزة �أو يف حركة اجلهاد ،لدفعها باجتاهات �أكرث
ت�صلبا ً ِ
وح َّدة جتاه حما�س وحكومتها يف القطاع� .أما حركة اجلهاد فتابعت من جهتها بذل
م�ساعيها للو�ساطة وتقريب وجهات النظر.51
 48اخلليج.2006/2/26 ،
� 49صحيفة الأخبار ،بريوت.2007/5/9 ،
 50اخلليج.2007/5/9 ،
 51انظر مثالً حول م�ساعي الو�ساطة : ،موقع �إ�سالم �أون الين ،2007/6/22 ،يفhttp://islamonline.net :؛ ووكالة
فل�سطني اليوم ،2007/7/10 ،انظرhttp://paltoday.ps/ar :؛ والد�ستور.2007/9/19 ،
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ومل تخ ُل تلك الفرتة من احتكاكات ميدانية فردية بني عنا�رص من حما�س واجلهاد.52
ور�أى خالد البط�ش �أن احل�سم الذي قامت به حما�س “�أدى �إىل جت ُّر�ؤ �إ�رسائيل �إىل حد
اخلطورة على ق�ضيتنا الفل�سطينية” ،وطالب كالً من فتح وحما�س بالرتاجع ،و�أن يتنازل
كل منهما للآخر .53ويظهر �أن اللقاءات امل�شرتكة بني حما�س واجلهاد مل تنقطع ،ف ُعقدت
�سل�سلة اجتماعات يف غزة هدفت �إىل تن�سيق املواقف ب�شكل �أف�ضل ،كما اتفقتا على ت�شكيل
جلان ميدانية م�شرتكة يف املناطق لعالج �أي خالف قد ين�ش�أ بني الطرفني .54وقد تكررت
االحتكاكات واال�شتباكات بني احلركتني يف  ،2007/10/21غري �أن احلركتني اتفقتا على
�سحب فوري للم�سلحني ووقف مظاهر التوتر ،واتهمتا جهات م�شبوهة مبحاولة ت�أجيج
الفتنة بينهما.55
ويف  2008/9/8عقدت احلركتان اجتماعا ً مطوالً� ،صدر عنه يف اليوم التايل بيان �أكد
على العالقة اال�سرتاتيجية بني احلركتني ،وعلى الثوابت التي ت�ؤمن بها احلركتان ،و�أكد
على احلوار الوطني اجلاد �سبيالً وحيدا ً ملعاجلة االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني؛ و�أعلنت
احلركتان يف البيان االتفاق على ت�شكيل جلان م�شرتكة يف الداخل ،ملعاجلة �أي �إ�شكاليات
ميدانية قد حتدث.56
ون�سقت احلركتان موقفهما من لقاء احلوار ال�شامل للم�صاحلة الوطنية الذي كان من
املفرت�ض عقده يف القاهرة يف 2008/10/11-9؛ واعتذرتا عن عدم احل�ضور (مع ف�صيلني
فل�سطينيني �آخرين) قبل امل�ؤمتر بيوم واحد؛ لِ َا ر�أوه من عدم جدية من طرف قيادة فتح؛
حيث مل ُيطلق �رساح ال�سجناء ال�سيا�سيني من �سجون ال�سلطة يف ال�ضفة الغربية ،ومل
ُي�سمح لوفد من حما�س بالقدوم من ال�ضفة؛ و�أ�رص عبا�س على ح�ضور جل�سة االفتتاح
فقط دون امل�شاركة يف جل�سات احلوار التالية .57وقد ا�ستمر التن�سيق والتناغم بني حما�س
واجلهاد يف ال�سنوات التالية فيما يتعلق بامل�صاحلة واحلوار الوطني و�إ�صالح م.ت.ف.
 52انظر مثالً حول �سوء تفاهم ب�ش�أن ا�ستهداف معرب �صوفا ،يف :الأيام2007/7/24 ،؛ وانظر حول ا�شتباك �أدى
ملقتل ثالثة وجرح �سبعة يف غزة ،يف :الر�أي ،ع ّمان.2007/8/3 ،
 53الأيام.2007/8/6 ،
 54انظر :اخلليج ،2007/8/16 ،و2007/8/28؛ والقد�س العربي.2007/9/18 ،
 55املركز الفل�سطيني للإعالم2007/10/22 ،؛ واخلليج.2007/10/24 ،
 56املركز الفل�سطيني للإعالم.2008/9/9 ،
 57انظر حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة ( 2008بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2009 ،ص .39-38
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وعندما قامت “�إ�رسائيل” بهجومها على قطاع غزة يف الفرتة -2008/12/27
 2009/1/18وقفت اجلهاد �إىل جانب حما�س يف املقاومة ،حيث قاما (مع باقي الف�صائل
الفل�سطينية) بدور بطويل يف مواجهة الهجوم الإ�رسائيلي .وقد دعا� ،إثر ذلك ،امل�س�ؤول
الأول يف حركة اجلهاد يف غزة حممد الهندي �إىل وحدة �رسيعة بني حما�س واجلهاد.58
غري �أن حركة اجلهاد �أكدت يف اليوم التايل على ل�سان نافذ عزام �أنها ت�سعى من �أجل
وحدة العمل الإ�سالمي يف فل�سطني ،من خالل تن�سيق �أف�ضل مع حما�س �أوالً ،ثم مع
باقي الف�صائل؛ و�أن “هذا التوجه ال يعني ب�أي حال من الأحوال اندماج احلركتني”� .59أما
عب القيادي فيها ر�أفت نا�صيف �أن الن�رص الذي حققته املقاومة يف
حما�س فر�أت ح�سبما َّ
وحدة �أو
غزة “قلَّ�ص الفارق يف التباين والهوام�ش التي كانت حتول دون ت�شكيل قيادة ُم ّ
وحد”.60
عمل ُم َّ
ا�ستمر الت�أكيد على ال�سعي للوحدة بني حما�س واجلهاد ،غري �أن تطوير التن�سيق
امل�شرتك بدا �أمرا ً مريحا ً للطرفني ،اللذين مل يكونا م�ستعجلني على االندماج .فمثالً �أكد
القيادي يف حما�س �إ�سماعيل ر�ضوان على العالقة بقوله “نحن نتفق يف النظرة والأهداف
اال�سرتاتيجية ...العالقة و�صلت ذروتها من خالل التن�سيق الإيجابي على م�ستوى
الأمناء العامني للف�صيلني ،وعلى م�ستوى الداخل واخلارج”؛ لكن ر�ضوان ا�ستدرك قائالً
“ال نرى يف وجود احلركتني ب�شكل منف�صل �أي �إ�شكالية ،يف ظ ّل التن�سيق العايل بينهما لأن
�أهدافهما اال�سرتاتيجية واحدة”.61
وعلى � ّأي حال ،فقد ظلت قيادات من الطرفني تدعو للوحدة �أو التدرج العملي
باجتاهها؛ فدعا مثالً حممد الهندي حلوار ا�سرتاتيجي بني حما�س واجلهاد “لبناء
ا�سرتاتيجية ور�ؤية للمرحلة القادمة” .62ويف �أوائل �سنة  2012دعا �إ�سماعيل هنية
رئي�س وزراء حكومة ت�سيري الأعمال يف قطاع غزة �إىل حوار معمق لتحقيق االندماج
التام بني حركتي حما�س واجلهاد .وقد رحب حممد الهندي بدعوة هنية قائالً �إن “وحدة

 58احلياة.2009/1/25 ،
 59ال�رشق الأو�سط.2009/1/26 ،
 60ال�رشق الأو�سط.2009/1/26 ،
 61فل�سطني.2009/7/5 ،
 62ال�سبيل.2010/10/20 ،
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قوى املقاومة الفل�سطينية واجب �رشعي ،و�رضورة وطنية” .63و�أ�شارت �صحيفتا
القد�س العربي وال�سفري �إىل انطالق هذا احلوار بني احلركتني .64وبالرغم من ذلك فقد
عب نافذ
كان هناك قيادات عديدة من الطرفني تدرك �أن الأمر مازال بعيداً ،و�أنه كما َّ
عزام “يجب بذل جهد كبري ووقت طويل من �أجل الو�صول �إليها”� .أما طاهر النونو
الناطق با�سم احلكومة يف غزة ،فر�أى �أن هناك �أربعة عوامل ت�ساعد على الوحدة؛ �أولها
املنطلق الإ�سالمي الواحد ،وثانيها امل�رشوع الواحد و�أهدافه املوحدة ،وثالثها الأدوات
امل�ستخدمة املوحدة لتحقيق امل�رشوع ،ورابعها �أن اخلالفات بني احلركتني طابعها
تكتيكي ،وهي خالفات تنظيمية طبيعية.65
وقد �أكد الأمني العام حلركة اجلهاد رم�ضان �شلح �أن حديث الوحدة هو حديث قدمي
جديد ،و�أن الرغبة يف الوحدة موجودة لدى الطرفني من حيث املبد�أ� .أما �شكل الوحدة
وتوقيتها ،فقال �إنه مازال مو�ضع بحث ونقا�ش بني احلركتني وداخل كل حركة .66ومع
�أن حممد الهندي �أ�شار يف �أوا�سط �آذار /مار�س � 2012إىل �أن حمادثات االندماج م�ستمرة
وت�سري ب�شكل �إيجابي� ،67إال �أنه حتى نهاية  2013مل يحدث تطور ملمو�س يعك�س االجتاه
العملي نحو االندماج؛ بالرغم من الت�أكيدات املتوا�صلة من الطرفني على التن�سيق امل�شرتك
وال�سري نحو الوحدة.
بالإ�ضافة �إىل التن�سيق امل�شرتك ع�سكريا ً بني حما�س واجلهاد يف مواجهة الهجمات
الإ�رسائيلية على قطاع غزة؛ فقد كان يتم تنفيذ عمليات فدائية م�شرتكة كما يف العملية التي
�أدت �إىل مقتل حار�سني �إ�رسائيليني يف املنطقة ال�صناعية غربي طولكرم يف ال�ضفة الغربية
يف  .2008/4/25كما �أن ال�شاباك �أعلن عن اعتقال �أع�ضاء اخللية التي نفذت عملية تفجري يف
ت ّل �أبيب يف � 2012/11/21أدت �إىل �إ�صابة � 29إ�رسائيلياً ،و�أنهم ينتمون �إىل حركتي حما�س
واجلهاد.68
 63الغد.2012/1/18 ،
 64القد�س العربي ،وال�سفري2012/1/18 ،؛ وانظر :القد�س.2012/1/20 ،
 65احلياة2012/1/20 ،؛ وانظر :ت�رصيح �إ�سماعيل ر�ضوان لوكالة معا ً يف .2012/1/20
 66فل�سطني �أون الين.2012/3/4 ،
 67فل�سطني �أون الين.2012/3/18 ،
 68وكالة ال�صحافة الفل�سطينية (�صفا).2012/11/23 ،
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وبينما كان احلوار والتن�سيق عاليا ً وم�ستمرا ً بني احلركتني� ،إال �أن االحتكاكات
امليدانية كانت تطل بر�أ�سها بني احلني والآخر ،و�إن كان يتم عالجها ب�رسعة .ويظهر
�أن منطق احلكومة “الدولة” الذي متثله حما�س يف القطاع ،ومنطق احلركة الذي تعي�شه
اجلهاد يف القطاع قد �أدى �إىل بع�ض التعار�ض يف الأولويات ويف �أ�ساليب الأداء والعمل.
فعندما تلتزم حما�س بالتهدئة (كما ح�صل بعد حرب الفرقان  )2009كانت ترى يف
اخرتاق التهدئة من الف�صائل ،ودون تن�سيق م�سبق معها� ،إ�رضارا ً بالتزاماتها ال�سيا�سية،
وتعطيالً ل�سعيها يف فك احل�صار عن قطاع غزة؛ بينما كانت حركة اجلهاد ترى �رضورة
الرد املبا�رش على االعتداءات واخلروقات الإ�رسائيلية .وقد تكرر حدوث احتكاكات بني
الطرفني لهذا ال�سبب.69
وقد كان التناف�س على ك�سب الأن�صار من خالل ال�سيطرة على امل�ساجد �أحد جماالت
االحتكاك بني حما�س واجلهاد .فقد اتهمت م�صادر يف اجلهاد حركة حما�س ب�أنها
ت�ستغل �سلطتها ونفوذها ملد �سيطرتها على م�ساجد تديرها حركة اجلهاد؛ وقالت �إن
عدد امل�ساجد التي تديرها اجلهاد ي�صل �إىل نحو �سبعني م�سجداً� ،سيطرت حما�س على
 11م�سجدا ً منها ،يف الوقت الذي تدير فيه حما�س مئات امل�ساجد� .70أما طالب �أبو �شعر
وزير الأوقاف يف حكومة غزة ،فقال �إنه مل حتدث خالفات �أو �صدامات م�سلحة “يف �إطار
احلرب على امل�ساجد”؛ و�أكد �أن امل�ساجد هي منابر للوحدة الوطنية ،وحذر من الفتنة.
و�أ�ضاف “ورثنا و�ضعا ً قائما ً معقدا ً منذ �سنوات طويلة يف امل�ساجد ،وجدنا فيه وجودا ً
جلهات خمتلفة ،ومل َن ْرفع �إماما ً �أو موظفاً ،ومل مننع �أحدا ً من اخلطبة”.71
من جهة �أخرى ،عزا القيادي يف حما�س �صالح الربدويل الإ�شكاليات امليدانية بني
الطرفني �إىل عدم التزام بع�ض عنا�رص اجلهاد ب�أوامر قيادتها ال�سيا�سية؛ حيث �إن العالقة
بني القيادتني ال�سيا�سيتني ُميزة .وقال الربدويل �إنه بعد احل�سم الع�سكري يف القطاع
ان�ضمت عنا�رص من الأجهزة الأمنية ال�سابقة واملنفلتني من حركة فتح �إىل املجموعات
الع�سكرية للجهاد“ ،لتوفر لهم غطاء للهجوم على حما�س ،وي�ستغلون كل فر�صة
لإ�شعال الفتنة بني الطرفني” .و�أ�شار الربدويل �إىل جتاوزات حم�سوبة على حركة اجلهاد
69

انظر مثالً :ال�رشق الأو�سط2009/3/10 ،؛ والقد�س العربي2009/3/27 ،؛ و�صحيفة الأهرام ،القاهرة،
2009/4/22؛ واحلياة2009/10/11 ،؛ والغد2010/8/27 ،؛ واحلياة.2013/6/25 ،

 70احلياة.2009/7/11 ،
 71احلياة.2009/7/11 ،
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حمـــــا�س
ك�إطالق النار يف الأفراح ،واختطاف مواطنني والتحقيق معهم .وقال �إن حما�س حري�صة
على عالج هذه الإ�شكاليات بالتن�سيق والتفاهم مع قيادة اجلهاد .72وقد �أكد الربدويل يف
وقت الحق �أن عالقة حما�س باجلهاد متينة يف جميع امللفات ،وحتكمها �ضوابط “�أخوية
حميمة ووطنية �رشيفة” ،و�أن احلركتني تتمتعان “بان�سجام كامل” ،و�أن التن�سيق بينهما
“قوي ودقيق وحتكمه �أخالق املجاهد”.73
�أحدثت الثورات والتغريات يف العامل العربي اهتزازات وا�سعة انعك�ست �صعودا ًوهبوطا ً
وانت�صارات وتراجعات على التيار الإ�سالمي الفل�سطيني (مما ال جمال ملناق�شته هنا) غري
�أن تراجع عالقات حما�س ب�إيران و�سورية وحزب اهلل؛ جعل بع�ض املتابعني من حما�س
ينظرون بحذر �إىل تقارير عن زيادة الدعم الإيراين الع�سكري واللوج�ستي حلركة اجلهاد،
مع ت�ضا�ؤله ب�شكل كبري عن حما�س؛ مما قد يفهم منه �سعيا ً من الطرف الإيراين لتقوية
اجلهاد على ح�ساب حما�س.74
وب�شكل عام ،يظل ما يجمع حركتي حما�س واجلهاد �أكرب بكثري مما يف ّرقهما ،وتظل
م�ساحة التناف�س بينهما يف �إطار املقاومة وم�رشوع التحرير ،والت�سابق يف جماالت
الت�ضحية والعمل الوطني .وبالتايل يظل تطوير التعاون وال�سري باجتاه الوحدة بينهما،
هو الأقرب ملنطق حركة الأحداث امل�ستقبلية ،واهلل �أعلم.

خال�صة:
ما زال التيار الإ�سالمي الو�سطي املعتدل ميثل التيار الأكرث قوة وانت�شارا ً يف ال�ساحة
الفل�سطينية يف الداخل واخلارج .وهو ُيعرب عن نف�سه ب�شكل �أ�سا�سي من خالل مدر�سة
الإخوان امل�سلمني ،وحتديدا ً حركة حما�س .غري �أن التيار ال�سلفي له ح�ضور ال ي�ستهان
به ،كما �أن حركة اجلهاد الإ�سالمي متثل �إحدى �أقوى حركات املقاومة الفل�سطينية .ف�ضالً
عن احل�ضور التاريخي وامل�ستمر حلزب التحرير الإ�سالمي� .أما اجلماعات املت�شددة
 72اجلزيرة.نت.2010/9/15 ،
 73فل�سطني �أون الين.2013/6/20 ،
 74انظر �أي�ضا ً حول ر�ؤية م�صادر �إ�رسائيلية للمو�ضوع ،يف :القد�س.2013/6/27 ،
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موقف حما�س من احلركات الإ�سالمية الفل�سطينية
القريبة من فكر القاعدة� ،أو تلك التي ُتعرف بال�سلفية اجلهادية� ،أو تلك التي تت�ساهل يف
التكفري ...ف�إنها ما زالت قليلة احل�ضور والت�أثري يف ال�ساحة الفل�سطينية.
َبنَت حما�س قاعدة تعاملها مع االجتاهات الإ�سالمية يف ال�ساحة على قاعدة “نتعاون
فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بع�ضنا بع�ضا ً فيما اختلفنا فيه”؛ وجتنبت ما ا�ستطاعت الدخول
معها يف �رصاعات و�صدامات واتهامات .كما �سعت �إىل توحيد الر�ؤى والأفكار والتن�سيق
يف جماالت العمل املختلفة.
ا�ستفادت حما�س من تعريف الإخوان لأنف�سهم ب�أنهم “دعوة �سلفية” ،يف تكري�س
ما هو م�شرتك مع التيار ال�سلفي؛ كما �أن اخللفية الإخوانية مل�ؤ�س�سي حركة اجلهاد
الإ�سالمي ،وت�شابه املنطلقات الفكرية واال�سرتاتيجية وو�سائل العمل ،خ�صو�صا ً بعد
انطالقة حما�س ،قد خدم ب�شكل كبري باجتاه تقوية العالقات بني حما�س واجلهاد ،وتطلع
الطرفني �إىل الوحدة امل�ستقبلية االندماجية بينهما.
�إن احلالة الفل�سطينية واملنطقة العربية متوج بالتغريات والثورات؛ وعلى حما�س �أن
حت�سن التعامل مع احلالة الإ�سالمية الفل�سطينية وتعقيداتها ،و�أن ُت�سن ا�ستيعابها �أو
التحالف معها مبا يخدم الق�ضايا اال�سرتاتيجية امل�شرتكة وم�رشوع حترير فل�سطني؛
و�إال ف�إن �أي ارتدادات معاك�سة للحالة الإ�سالمية الفل�سطينية قد ترتد ب�شكل �سلبي على
حما�س وم�رشوعها الإ�سالمي؛ بل وعلى امل�رشوع الإ�سالمي لفل�سطني ب�شكل عام.
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