موقف حماس من
الحركات اإلسالمية الفلسطينية
ﺤﻤودة
أ .ﺴﻤﯿﺢ ّ

تم نشرها في الفصل الخامس من كتاب "حركة المقاومة اإلسالمية حماس:
هذه دراسة علميةّ ،
دراسات في الفكر والتجربة" ،في الصفحات  ،177-711الذي قام بتحريره د .محسن محمد صالح،
واﻟذي ﺼدر ﻨﺼﻪ اﻟﻌرﺒﻲ ﻋن ﻤرﻛز اﻟزﯿﺘوﻨﺔ ﻟﻠدراﺴﺎت واﻻﺴﺘﺸﺎرات ﻓﻲ ﺒﯿروت ﺴﻨﺔ .4102
تم رفع هذه النسخة اإللكترونية على موقع الزيتونة في شباط /فبراير .2015
ّ

ﺘﻌﺒر ﺒﺎﻟﻀرورة ﻋن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻤرﻛز اﻟزﯿﺘوﻨﺔ ﻟﻠدراﺴﺎت واﻻﺴﺘﺸﺎرات.
اﻵراء اﻟواردة ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ ﻫذﻩ ،ﻻ ّ

موقف حماس من الحركات اإلسالمية الفلسطينية
حمودة
أ .سميح ّ

1

مقدمة:
تهدف هذه الورقة إلى تحليل العالقة بين حركة حماس والحركات اإلسالمية الفاعلة سياسيا
ودينيا على الساحة الفلسطينية :حزب التحرير ،والسلفيون ،والصوفيون ،وحركة الجهاد اإلسالمي،
وتركز الورقة خصوصا على العالقة بين حماس والجهاد اإلسالمي منذ ثمانينيات القرن
المنصرم؛ وذلك لكون الحركتين هما األكثر تفاعال وانشغاال وانخراطا بالقضية الفلسطينية من
الحركات اإلسالمية األخرى ،وهما األكثر تأثي ار وامتدادا بين الجماهير الفلسطينية.
يستند التحليل إلى مجالين اثنين ،األول :توضيح التغيرات التي شهدتها الساحتان العربية
مهمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،كان من
والدولية في عقد الثمانينيات ،وأدت إلى تطورات ّ
نتائجها صعود الحركات اإلسالمية شعبيا ،وازدياد قوتها وتأثيرها على مجريات الصراع مع
"إسرائيل" ،ونتج عنها في المقابل ضمور وانحسار قوة حركات أخرى وطنية ويسارية على الساحة
الفلسطينية .أما المجال الثاني :فهو تحليل الفكر السياسي للحركات اإلسالمية الفلسطينية،
باتجاهاته المختلفة وتطوراته الناجمة عن العوامل الذاتية والعربية والدولية .فالورقة ال تنهج نهجا
سرديا يتتبع القضية من الزاوية التاريخية فقط ،بل تسعى إلى كشف جذور العالقة بين الحركات
اإلسالمية الفلسطينية ،بناء على التباين الفكري فيما بينها والذي نجم عن اختالف تفاعلها مع
األحداث والتطورات العربية والدولية.
ينبغي اإلشارة إلى مشكلة منهجية تواجه الباحث في مواقف حركة حماس من الحركات
اإلسالمية األخرى في فلسطين ،وتتمثل أوال :في أن حركة حماس لم تبلور منهجا أو فك ار نظريا

1

من مواليد بيت لحم سنة  ،7691خريج جامعة بيرزيت وجامعة جنوب فلوريدا ،ويحاضر حاليا في دائرة العلوم السياسية في
جامعة بيرزيت .وهو مدير تحرير دورية حوليات القدس التي تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في رام هللا ،له عدد

من الكتب والدراسات والمقاالت المنشورة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والحركات اإلسالمية الفلسطينية ،وبتاريخ فلسطين
في عهد االنتداب ،منها كتاب "الوعي والثورة :دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام".
1
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سياسيا محددا وواضحا منذ بداية نشوئها ،2بل أخذ فكرها وخطابها السياسي حول فلسطين
بأي حال أن
يتبلوران ويتشكالن بصورة أساسية بعد انطالقتها أواخر سنة  .1987وال يعني هذا ّ
أي طرح فكري منهجي؛
حماس كانت حين تأسيسها تفتقر لخلفية نظرية ،وأنها كانت خالية من ّ

فهي باعتبارها امتدادا لجماعة اإلخوان المسلمين استندت في بلورتها لقواعدها النظرية العامة
ولفكرها السياسي ألدبيات جماعة اإلخوان المسلمين ،واستمدت خطابها من الخطاب السياسي
والفكري الذي كان يطرحه اإلخوان المسلمون الفلسطينيون في أنشطتهم الجامعية والنقابية .كما

تم تقعيده في المؤتمر التأسيسي (السري) الذي عقد في تشرين األول/
استفادت الحركة ّ
مما ّ
أكتوبر  ،1983أو عند تشكيل جهاز فلسطين سنة  .1985وال تتناقض هذه الرؤية مع القول إن
فكر حماس السياسي قد تبلور ونضج مع مرور الزمن ،كما يحدث مع باقي الحركات األخرى،
وعبر نشاطها وعملها خالل صراعها مع العدو اإلسرائيلي خالل االنتفاضة ،وعقب توقيع اتفاقات
أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية على أراضي قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية،
وتبلور فكرها أيضا نتيجة لعالقاتها مع الحركات الوطنية واإلسالمية األخرى ،مثل حركة فتح
وحركة الجهاد اإلسالمي.
والمؤكد ألي باحث في نشوء وتطور حماس ،أن فكرها السياسي قد استجاب في الغالب لما
طرحته هذه الحركات من أسئلة وتحديات أمامها ،وهو أمر يمكن لنا وضعه في إطار أن حركة
حماس هي حركة سياسية تشتبك مع المتغيرات التي تحيط بها ،فهي متحركة وذات فكر يتفاعل
مع حركة الحياة وتطورها ،وتتأثر بالبيئة المحيطة بها كما تؤثر فيها .3فالباحث مطالب هنا
الفجة والتوصيفات
بالتتبع الدقيق لمسار الحركة الفكري ،وتجنب االنزالق نحو التعميمات ّ
الدعائية ،سلبا أم إيجابا ،والخالية من الدقة العلمية والبحث الموضوعي.
2

كان الشيخ أحمد ياسين ،يقول" :أنا كرست حياتي للعمل وليس للكتابة ،وحياتي كلها كانت تطبيقا لما أق أر ولما أتعلم".
راجع كتاب محمد اليافاوي ،الشيخ الشهيد أحمد ياسين عظمة العطاء وروعة الشهادة (القدس :دار اإلباء للنشر
والتوزيع)2004 ،؛ وعامر شماخ ،أحمد ياسين شهيد أيقظ أمة (القاهرة :دار التوزيع والنشر اإلسالمية )2004 ،ص 96؛

وقد الحظ جواد الحمد واياد البرغوثي ،محر ار كتاب دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية :حماس ،ص

 ،14–13أنه "ليس لقياديي حماس إسهام مميز في الكتابة والتنظير في فهم الحركة وفلسفتها على شكل دراسات وكراسات

منشورة ،لذا فإن الحركة لم تتناول في أدبياتها (على األقل حتى تاريخ نشر الكتاب سنة  )7669لبعض مفردات الصراع
الفكرية ،مثل مسألة الصهيونية واليهودية ،ومسألة التفاوض مع إسرائيل ،وتصورات الحركة لحل سياسي مرحلي أو

شامل".

3

باسم الزبيدي ،حماس والحكم :دخول النظام أم التمرد عليه (رام هللا :المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية،
 ،)2010ص .9
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أن مواقف قيادات ورموز الحركة لم تكن دائما
أما المشكلة المنهجية الثانية فتتمثل في ّ

متطابقة ومتشابهة ،بل كان هناك تباينات واختالفات واضحة .والباحث في فكر حركة حماس
سيعثر بالتأكيد على مواطن من التناقض في الخطاب ،ومن عدم الوضوح في الرؤية والطرح،
فإن المنهج
وسيجد تباينات في رواية األحداث المتعلقة بالحركة من قبل قادتها ومؤسسيها؛ لذا ّ

السليم في تحليل مواقف حماس وقادتها يجب أن يأخذ بعين االعتبار تأثيرات عامل الظرف
الزمني والمكاني ،وتأثيرات العامل الذاتي المتعلق بهؤالء القادة ،وهي عوامل فرضت آراء مختلفة
حول وقائع هي بذاتها متغيرة ،وحول أحداث سياسية مختلفة متالحقة ومركبة في مضامينها
وخلفياتها.
أوالا :التغيرات العربية والدولية وأثرها على صعود الحركات اإلسالمية في فلسطين:
لقد أحدثت تغيرات دولية عربية واسالمية وغربية تأثي ار كبي ار على القضية الفلسطينية وتسببت
ولعل من
بصعود قوة التيار اإلسالمي مقابل أفول قوة اليسار الفلسطيني ،وتراجع قوة حركة فتحّ .
أبرز هذه التغيرات على مستوى الصراع العربي اإلسرائيلي حرب تشرين األول /أكتوبر ،1973
والتي أثبتت للعرب أن سقف االنتصار على "إسرائيل" محدود ،وأن القوى الغربية ،وعلى رأسها
الواليات المتحدة األمريكية ستقف قلبا وقالبا مع "إسرائيل" في حروبها مع العرب ،وأنها لن تسمح
للعرب بإلحاق هزيمة ساحقة بـ"إسرائيل" مهما كلّف األمر.
لذا فقد وجدت النخبة السياسية العربية الحاكمة نفسها أمام حتمية البحث عن تسوية سياسية
مع "إسرائيل" تعيد جزءا من الحقوق العربية ،وتوقف سياسة التوسع اإلسرائيلية ،وقد كانت اتفاقات
كامب ديفيد  Camp David Accordsبين مصر و"إسرائيل" أولى نتائج هذا التفكير .كما كانت
توجه عرفات وقيادة فتح ،المتحكمة بمنظمة التحرير ،نحو العمل السياسي
هذه المرحلة بداية ّ
ودمجه بالعمل العسكري ،بعد أن كان التركيز األساسي قبل ذلك على العمل الفدائي واعتباره
األساس في تحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية ،وليس من المستغرب أن يأتي تبني فكرة الحل
المرحلي ،التي طرحها األمين العام للجبهة الديموقراطية ،نايف حواتمة ،في النقاط العشر وتبنتها
فتح والمنظمة ،بعد حرب تشرين األول /أكتوبر مباشرة سنة .1974
تبع هذا التغير حصول تفاهم بين القطبين األعظمين في العالم ،الواليات المتحدة واالتحاد
حل مشاكلهما بالطرق السلمية وبالحوار ،ودخولهما في مرحلة الوفاق ،والتي
السوفييتي ،على ّ
أدت إلى تبني االتحاد السوفييتي سياسة الضغط على العرب ،وعلى منظمة التحرير الفلسطينية
3
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ررات األمم المتحدة ،وباألخص قراري 242
خصوصا ،من أجل القبول بحل سياسي يرتكز على ق ا

و .338ونتيجة لمتغيرات وأحداث كبيرة أخرى عديدة ،كان من أبرزها االجتياح اإلسرائيلي للبنان
سنة  ،1982واجبار المنظمة على الخروج من أراضيه ،وتوزيع قواتها المقاتلة في دول عربية
بعيدة عن الحدود المتاخمة لفلسطين المحتلة.
فقد رضخت منظمة التحرير لهذا الضغط وأخذت تتبنى بشكل أساسي برامج ومشاريع
سياسية تقبل بحل الدولتين ،وبتسوية سياسية مع "إسرائيل" ،وقامت مقابل ذلك بتهميش الكفاح
المسلح ووقفه عمليا.
بالنتيجةّ ،أدى هذا الموقف إلى ثلم شرعية منظمة التحرير ،وهي الشرعية التي استُ َّ
مدت أصال

كل فلسطين من خالل الكفاح المسلح ،وأدى هذا بالتالي إلى تراجع
من برنامجها المستند لتحرير ّ
شعبية المنظمة ،وحدوث انشقاق كبير في حركة فتح ،وتدهور العالقة بين فتح والنظام السوري،
وباألخص ياسر عرفات ورفاقه
الذي أخذ يدعم المنظمات الفلسطينية المناهضة للقيادة الفتحاوية،
ّ
المقربين منه ،ويوجه الضربات القوية لها ،مما تسبب في توهين قوتها.
واكب هذه التغيرات قيام الثورة اإلسالمية في إيران بقيادة روح هللا بن مصطفى الخميني
 Ayatollah Khomeiniوانتصارها سنة  ،1979مما ولّد انبعاثا إسالميا عظيما في المنطقة،
وقوى بالتالي الحركات اإلسالمية
وصحوة دينية ،امتدت في كافة أقطار العالم العربي واإلسالميّ ،
التي أخذت تنادي بالعودة إلى اإلسالم وتطبيق أحكامه ،والى مواجهة التحدي الغربي والوجود
الصهيوني ثقافيا ،واقتصاديا ،وسياسيا ،وعسكريا ،وفكريا.
ونتيجة لالهتمام الشديد الذي أواله الخميني للقضية الفلسطينية ،ومناداته بتحرير القدس،
ودعوته إلنشاء جيش إسالمي لهذا الغرض ،فقد اندمجت الحركات اإلسالمية الموجودة على
الساحة ،وتلك التي أخذت بالظهور حديثا ،في هذا السياق ،وأخذت تنادي أيضا بضرورة العمل
على تحرير كافة األراضي الفلسطينية ،وانهاء الدولة الصهيونية .وقد أخذت هذه الحركات
تستقطب الفلسطينيين ،من الذين تركوا اليسار ،وفقدوا األمل باالتحاد السوفييتي ،ومن الذين
أصبحت لديهم شكوك في جدوى الحل السياسي ،الذي تبنته قيادة فتح والمنظمة.
وأخي ار ،وحين بدأت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين عملية انهيار
المنظومة االشتراكية وتفككها ،وتفكك االتحاد السوفييتي ،وانشطاره إلى دول متعددة ،وانحدار قوة
روسيا االقتصادية والسياسية ،ورضوخها للشروط الغربية من أجل الحصول على معونات
اقتصادية ،فقد تالشى الدعم المادي والسياسي الذي كان يقدمه المعسكر االشتراكي للفلسطينيين،
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وضعفت معه بالتالي قوى اليسار الفلسطيني ،التي كانت تعتمد ماليا وسياسيا وفكريا على دول
المنظومة االشتراكية؛ كما وجدت المنظمة نفسها في الساحة الدولية وحيدة أمام أمريكا وسائر
القوى الغربية المنحازة لـ"إسرائيل".
ظل هذه
وحين وافقت المنظمة على الدخول في مسيرة التسوية السلمية مع "إسرائيل" في ّ
الظروف ،فقد كانت تضع نفسها وشعبها تحت رحمة أعدائها اإلسرائيليين واألمريكيين وحلفاء
دمرت ما تبقى لها من
"إسرائيل" الغربيين .لقد ّأدى هذا الموقف إلى تبني المنظمة لسياسات َّ

شرعية ،مثل االلتزام بأمن "إسرائيل" وما يستوجبه من التنسيق األمني؛ مما وضع قادة فتح
صف مناهض لشعبهم ومناضليه.
ورجاالت السلطة في
ّ

باختصار شديد ،فقد أدت حركة النهوض اإلسالمي التي تزامنت مع التراجع في البرنامج

الوطني الفلسطيني إلى نشوء حركتي الجهاد اإلسالمي (بدأت بالظهور العلني قرابة سنة )1981
وحماس (انطلقت أواخر سنة  )1987وصعودهما ،والى عودة حزب التحرير للنشاط في األراضي
الفلسطينية ،وأدت أيضا إلى نمو الحركات السلفية وانتشارها.
ثاني ا :أسس موقف حماس من الحركات اإلسالمية:
فإن الحركة ال تجد حرجا في
من الناحية النظرية ،وكما تطرح حماس في خطابها واعالمهاّ ،

وجود جماعات إسالمية أخرى على الساحة الفلسطينية ،وقد أفرد ميثاق الحركة بندا خاصا تحت
عنوان "الحركات اإلسالمية" ،يبين موقف حماس من الحركات اإلسالمية بصورة عامة:4
تنظر حركة المقاومة اإلسالمية إلى الحركات اإلسالمية األخرى نظرة احترام
وتقدير ،فهي إن اختلفت معها في جانب أو تصور ،اتفقت معها في جوانب
وتصورات ،وتنظر إلى تلك الحركات ،إن توافرت النوايا السليمة واإلخالص هلل،
بأنها تندرج في باب االجتهاد ،مادامت تصرفاتها في حدود الدائرة اإلسالمية ،ولكل
مجتهد نصيب.5

4

يعتقد رجب البابا في رسالته للماجستير التي أقرت في الجامعة اإلسالمية بغزة بإشراف أحمد محمد الساعاتي أن هذا البند
يتعلق بحركة الجهاد اإلسالمي (رجب حسن العوضي البابا ،جهود حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في االنتفاضة

الفلسطينية  ،1994-1987رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،2010 ،ص  .)230ولربما يكون هذا
االستنتاج صحيحا كون الحركة لم تشتبك وتتفاعل خالل مرحلة صدور الميثاق إال مع حركة الجهاد اإلسالمي.

 5انظر :ميثاق حماس ،المادة .23
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ويشير خالد الحروب ،مدير التحرير السابق لمجلة فلسطين المسلمة التي تعبر عن فكر
أن:
حماس ،إلى ّ

أن مشروع التحرير هو
اإلسالميين بكافة توجهاتهم في فلسطين يتفقون على ّ

أمة وليس مشروع تنظيمات ابتداء ،واذا كان الواجب الشرعي والعملي
مشروع ّ
يستوجب استنهاض عزائم ومقدرات األمة كلها تجاه هذا المشروع ،فمن باب (أوجب
الواجب) أن يتم توحيد الجهد الجهادي اإلسالمي في فلسطين ،إن لم يكن بالوحدة
التنظيمية فال أقل من وحدة الممارسة.6
ولكن ،هل يمكن اعتبار هذا الطرح نهاية المطاف حول سؤال العالقة بين حماس وسائر
اإلسالميين؟ واذا كان ينبغي أن ترجع مسألة العالقة بين حماس والحركات اإلسالمية األخرى إلى
المرجعية العقائدية  -الدينية الواحدة ،فلماذا يستمر االنفصال بين هذه الحركات؟
أن صورة العالقة بين الحركات اإلسالمية أكثر تعقيدا وتركيبا مما يأمل الكثيرون،
من المؤكد ّ

يحبون رؤية هذه الحركات وقد أصبحت حركة واحدة.
وخصوصا أنصار التيار اإلسالمي الذين ّ
مما يظن العديدون ،وخصوصا خصومها ،الذين يميلون غالبا إلى وضع
وهي أيضا أعقد ّ

الحركات اإلسالمية في سلّة واحدة ،والحكم عليها بحكم واحد ،لمجرد اعتمادها لمرجعية فكرية
واحدة ،وبسبب تشابه أطروحاتها األيديولوجية ،وبالتالي يسارع هؤالء إلى رفضها جميعها.7

فالحركات اإلسالمية تختلف في الطرح السياسي اختالفا عميقا وواسعا ،وال يمكن اختزال هذا
االختالف أو إهماله؛ كونه يعكس نشوء وتطور حركات اجتماعية  -سياسية مختلفة ،وان كانت
ظل مناخات وخلفيات محلية واقليمية ودولية
تستند للفكر والموروث الثقافي اإلسالمي ،في ّ
متعددة ومتباينة ،وتحت قيادة قوى ونخب اجتماعية تستند لخلفيات فكرية واقتصادية ،وجذور
وانتماءات اجتماعية متنوعة ومتنافسة.
وال يمكن للمرجعية الفكرية الواحدة أن تلغي هذه التباينات ،فاختالف وتباين هذه الحركات أمر
طبيعي وينسجم مع حقائق االجتماع البشري.
يمكن لنا أن نقوم بتحليل ودراسة مواقف حماس من الحركات اإلسالمية الفلسطينية ،على وجه
العموم ،بناء على فهم المنظومة الفكرية لجماعة اإلخوان المسلمين ،التي شكلت وأسست حركة
6
7

عمان :دار البشير.)1994 ،
خالد الحروب ،اإلسالميون في فلسطين :قراءات ومواقف وقضايا أخرى ( ّ
اتفاق اإلسالميين على أن اإلسالم هو المرجعية الفكرية لمشروع التحريـر ،وأن هـذا المشـروع هـو مشـروع األمـة
مثال ذلك:
ُ
أي مساحة من األرض الفلسطينية.
اإلسالمية وليس الفلسطينيين وحسب ،وأنه ال يجوز التنازل لليهود الصهاينة عن ّ
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حماس ،وخصوصا ذلك الجزء المتعلق بالعمل اإلسالمي وبالقضية الفلسطينية ،وأيضا بناء على
تطور حركة حماس ذاتها.
وهناك عنصران في المنظومة الفكرية لجماعة اإلخوان ،لهما الدور األهم في تحديد مواقف
حماس من اإلسالميين اآلخرين :العنصر األول يتعلق بموقف اإلخوان من التعددية السياسية في
المجتمع عموما ،وبين المسلمين وحركاتهم على وجه الخصوص ،ويرتبط هذا العنصر ويتقيد
بنظرة جماعة اإلخوان لنفسها ولدورها على الساحة اإلسالمية ،بينما يتعلق العنصر الثاني بموقف
الجماعة من القضية الفلسطينية ،واعتقادها أنها األقدر على تحرير فلسطين.
الدارسين ،ومنهم
بخصوص العنصر األول ،فمن الناحية النظرية ،وكما يشير عدد من ّ

اإلخواني المصري توفيق الواعي ،فإن حركة اإلخوان تجيز التعددية الحزبية في الدولة اإلسالمية،
كل فريق ،مؤيدة بالحجج واألسانيد،
"بمعنى تعدد األفكار والمنهاج والسياسات التي يطرحها ّ
فيناصرها من يؤمن بها ،وال يرى اإلصالح إالّ من خاللها ،وتعدد األحزاب في مجال السياسة
أشبه شيء بتعدد المذاهب في مجال الفقه".8
وبحسب خالد الحروب ،فإن حماس ترجع في فهمها لمسألة التعددية إلى أصل عقدي وشرعي
أقر القرآن الكريم التعددية واختالف الشعوب ،وأقر الرسول صلّى هللا عليه وسلّم
إسالمي ،حيث ّ
األديان األخرى ،ونظّم العالقة مع اليهود داخل المدينة على أساس واجبات المواطنة وحقوقها.9
في المقابل ،ومن الناحية الواقعية ،فإن جماعة اإلخوان تفضل وحدة العمل اإلسالمي قيادة
وجمهو ار ،وال ترحب بظهور حركات أخرى؛ العتقادها بأن هذا يضعف الصف اإلسالمي ،ويرجع
بأنها الحركة اإلسالمية األم،
هذا األمر العتقاد جماعة اإلخوان ،اعتقادا قويا وواضحا وراسخاّ ،
األهم من بين سائر التوجهات اإلسالمية واألكثر
وأنها رائدة الحركة اإلسالمية المعاصرة ،وهي
ّ
كأي تيار أو حزب ،تسعى ألن تكون
وعيا والتزاما بتعاليم اإلسالم ،وبالتالي ّ
فإن حركة اإلخوانّ ،

أن الحركة ،مع هذه
األكثر شعبية واألكثر حضو ار ،باعتبار ما ترى من صحة منهجها .على ّ
االعتقادات ،ال تتبنى سياسة منع المخالفين من التعبير عن أنفسهم ،أو تنظيم صفوفهم في حركات

تبناها الشيخ حسن البنا والتزمت بها الحركة هي" :نتعاون
أن القاعدة التي ّ
مستقلة عنها ،باعتبار ّ

فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" .لكن هذا لم يمنع ما كان من منافسات
 8راجع :توفيق الواعي ،الفكر السياسي المعاصر عند اإلخوان المسلمين (الكويت :مكتبة المنار اإلسالمية ،د.ت) ،ص .106

 9خالد الحروب" ،حركة حماس والتعددية الدينية والسياسية "،في جواد الحمد واياد البرغوثي (محرران) ،دراسة في الفكر السياسي
(عمان :مركز دراسات الشرق األوسط ،)1997 ،ص .183-173
لحركة المقاومة اإلسالمية :حماسّ 1996–1987 :
7
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وخالفات بين شباب اإلخوان ومخالفيهم ،وما كان أيضا من ممارسات ميدانية خاطئة من الطرفين،
كما حدث في قطاع غزة خالل الثمانينيات بين شباب اإلخوان وشباب حركة الجهاد اإلسالمي.
أما بالنسبة للعنصر الثاني ،والذي يلي في األهمية ،فاالعتقاد قوي لدى جماعة اإلخوان بأنه
سيكون لهم دور أساسي في تحرير فلسطين ،وأنهم األقدر على ذلك من غيرهم من الحركات .وقد
بأن اإلسالم هو العقيدة الوحيدة التي تستطيع تحرير
استند هذا االعتقاد على إيمان اإلخوان ّ

أن حركتهم تتبنى اإلسالم تبنيا صحيحا شامال ومعتدال ،وأن جماعتهم هي األكثر
فلسطين ،و ّ
حضو ار وقبوال بين المسلمين ،وفكرهم هو األكثر انتشا ار وفاعلية وقوة ،لذا فمن الطبيعي أن يكونوا

10
فإن اإلخوان هم
في مقدمة األمة اإلسالمية في مشروع التحرير  .وحسب أدبيات الجماعةّ ،

"الجهة الوحيدة القادرة على انتزاع القضية من أيدي المتهاونين والمتخاذلين ،وعلى الصمود
والجهاد والصدق في البذل والصبر على العمل الدائب البصير" .11وال تستند هذه المقوالت إلى
"ثقة زائدة" بالنفس ،أو مجرد دعايات إعالمية ،ولكنها بالنسبة لإلخوان تعبير عن شعورهم بثقل
المسؤولية تجاه فلسطين ،وضرورة أن يتقدموا الصفوف ألداء واجباتهم .أما اعتزازهم بمنهجهم في
التحرير ،فهو ليس تعصبا برأيهم ،وانما حسبما عبر عدد من قيادييهم ،فلو عرفوا منهجا أفضل
(يستند إلى المرجعية اإلسالمية نفسها) لسلكوه.
أما بالنسبة لعامل التطور الفكري والسياسي والعسكري لحركة حماس فإن المالحظ أن صعود
قوة حماس العسكرية وقدرتها على مقارعة جيش االحتالل اإلسرائيلي وتوجيه الضربات المؤلمة
للمجتمع اإلسرائيلي ،وازدياد نفوذها السياسي في الشارع الفلسطيني والشارع العربي واإلسالمي،
وقوى
وامتداد تحالفاتها ونشاطاتها وتوسعها في البالد العربية واإلسالمية ،زادها ثقة بالنفس ّ
شعورها بنجاح خطها ومنهجها ،غير أنه في الوقت نفسه دفعها لالنفتاح على القوى األخرى،
والسعي لتشكيل تحالفات إسالمية ووطنية واسعة.
10

يشرح القيادي السابق في اإلخوان المسلمين الفلسطينيين ،عبد هللا أبو عزة في مذكراته كيف نظر اإلخوان للقضية

الفلسطينية في فترة الخمسينيات ،وينقل طرح اإلخوان البديل ألطروحات الحركات الوطنية والقومية واليسارية الفاعلة
آنذاك ،وهو مضاعفة الجهد في نصرة دعوتهم ورفع شأن حركتهم ألن حركة اإلخوان حين تنتصر هي التي ستحرر

فلسطين ،وعندما يأخذ اإلخوان أهبتهم للتحرير فلن يكون الفلسطينيون وحدهم المضطلعين بالمهمة بل ستشاركهم األمة

كل أقطارها ،وهذه المشاركة لن تكون على سبيل المعاونة والمساعدة ،بل ستكون على سبيل تأدية الواجب
اإلسالمية في ّ
كل فرد مسلم في إنقاذ أولى القبلتين ،وتطهير أرض اإلسراء والمعراج من دنس الصهيونية اآلثمة .راجع
المقدس على ّ

عبد هللا أبو عزة ،مرجع سابق ،ص .86

 11زياد أبو عمرو ،الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة :اإلخوان المسلمون الجهاد اإلسالمي (عكا :دار
األسوار ،)1989 ،ص .51
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أن المطلوب من حركة الجهاد
وقد أدت هذه المشاعر إلى ظهور أصوات داخل حماس ترى ّ

اإلسالمي ،هو االندماج في صفوفها واالنضواء تحت رايتها ،طالما أن مبررات تأسيس حركة
ضد "إسرائيل" ،األمر الذي تبنته حماس وسارت
الجهاد كانت تدور حول ضرورة العمل العسكري ّ
فيه شوطا طويال.

أن مثل هذا الطرح لم يأخذ أبعادا جدية ،بالرغم من أن عرض مشروع الوحدة ُنقل عن
إالّ ّ

األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح أكثر من مرة كما ذكرت قيادات من حماس.
أي حال ،فالذي يبدو اآلن بوضوح أن المسار العام للعالقة بين الطرفين يميل إلى التعايش
على ّ
والتعاون والتنسيق ،أكثر منه نحو االندماج.
فإن ما يمكن قوله بتركيز شديد حول مواقف حماس من
بناء على ذلك ،واستنادا لهذا األمرّ ،

أن هذه المواقف قد تباينت وتنوعت ،ويمكن أن نراها متوزعة
الحركات اإلسالمية الفلسطينية األخرى هو ّ
بين االهتمام الشديد بحركة ما وبين عدم االكتراث بحركة أخرى؛ وذلك تبعا للبنية الفكرية والرؤية

لكل حركة من الحركات اإلسالمية الفلسطينية ،ولمدى تأثيرها على الشارع اإلسالمي ونفوذها
السياسية ّ
الحد من انتشارها وقوتها.
فيه ،وبالتالي درجةُ قدرتها على منافسة حماس فكريا وسياسيا و ّ

أصرت على البقاء خارج
والطرح المقبول عند حماس من هذه الحركات إن رفضت االندماج و ّ
إطار الجماعة الواحدة ،هو التنسيق والتعاون الكاملين في الخطوات العملية والمواقف السياسية.
وسنتناول في العرض التالي باختصار مواقف حماس من حزب التحرير ،ومن الجماعات
الصوفية ،والجماعات السلفية ،ومن حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
ثالثا :موقف حماس من حزب التحرير:

أسسه في القدس القاضي الشرعي تقي الدين
يرجع تأسيس حزب التحرير لسنة  ،1953وقد ّ
النبهاني باالشتراك مع داود حمدان ،ونمر المصري ،ومنير شقير ،وعادل النابلسي ،وعبد القديم
زلوم ،وغانم عبده.
وأخذ الحزب اسمه من ضرورة إنهاض األمة اإلسالمية من االنحدار الذي وصلت إليه،
وتحريرها من أفكار الكفر وأنظمته وأحكامه ،ورأى أن هذا التحرير يكون "برفعها فكريا عن طريق
تغيير األفكار والمفاهيم التي أدت إلى انحطاطها ،تغييرات أساسية شاملة ،وايجاد أفكار اإلسالم
ومفاهيمه الصحيحة لديها ،حتى تكيف سلوكها في الحياة وفق أفكار اإلسالم وأحكامه".12
 12كما جاء في كتاب نشره الحزب :حزب التحرير (د.م :د.ن ،د.ت) ،ص .12
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األمة اإلسالمية
ورأى الحزب أيضا أن قيام حزب سياسي إسالمي فرض شرعي؛ بغية إنهاض ّ
من االنحدار الشديد الذي وصلت إليه ،وبغية العمل على إعادة دولة الخالفة اإلسالمية إلى
الوجود .13وهذا الحزب هو تكتل المسلمين على أساس اإلسالم وحده فكرة وطريقة" ،ويحرم عليهم
أن يتكتلوا على أساس رأسمالي أو شيوعي أو اشتراكي ،أو قومي أو وطني أو طائفي أو
ماسوني ،لذلك فإنه يحرم عليهم إقامة أحزاب شيوعية أو اشتراكية أو رأسمالية أو قومية أو وطنية
أو طائفية أو ماسونية ،ويحرم عليهم االنتساب إليها".14
أي حركة تتبنى الوطنية أو القومية،
وهذا يعني اختالف الحزب تماما وبشكل قطعي عن ّ
ومنها المنظمات الفلسطينية المختلفة ،التي تجمعت تحت إطار منظمة التحرير.
على أن مفارقة الحزب لم تكن فقط عن الحركات السياسية الوطنية والقومية األخرى ،بل
عدها وسائر الحركات اإلسالمية اإلصالحية عامة
افترق أيضا عن جماعة اإلخوان المسلمين ،و ّ
على غير الطريق السليم للنهضة بالمسلمين ،وبحسب الحزب فإن هذه الحركات تعاني من:
عدم وضوح طريقة اإلسالم لديهم في تنفيذ فكرة اإلسالم وأحكامه وضوحا تاما،
فحملوا الفكرة اإلسالمية بوسائل مرتجلة ،وبشكل يكتنفه الغموض وصاروا يرون أن
عودة اإلسالم تكون ببناء المساجد واصدار المؤلفات ،أو بإقامة الجمعيات الخيرية
والتعاونية ،أو بالتربية الخلقية واصالح األفراد ،غافلين عن فساد المجتمع ،وسيطرة
ظانين أن إصالح المجتمع إنما يكون بإصالح
أفكار الكفر وأحكامه وأنظمته عليهّ ،
أفكاره ومشاعره وأنظمته ،واصالحها سيؤدي إلى إصالح أفراده.15

لذا يمكن القول ،إ ّن حزب التحرير قد طرح نفسه حين تأسس سنة  ،1953بديال عن حركة

اإلخوان المسلمين من أجل إعادة الخالفة اإلسالمية ،وتحرير البالد اإلسالمية من الهيمنة
االستعمارية الغربية ،ونتيجة لذلك فقد تبلور خالل السنين خالف نظري وسياسي وعملي بين
الحزب وبين جماعة اإلخوان المسلمين ،وطُبع تاريخ الحزب منذ تأسيسه والحقا ،بطابع الصراع
السياسي مع الحكم األردني والصراع الفكري مع جماعة اإلخوان المسلمين ،والتي احتفظت
بعالقات حسنة عموما مع النظام.16
13

المرجع نفسه ،ص .6

14

المرجع نفسه ،ص .11

15

المرجع نفسه ،ص .16–15
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إن هذه الخلفية من االختالف الفكري والسياسي ،قد دفعت حزب التحرير في فلسطين نحو
ّ

االبتعاد عن حركة حماس وأنشطتها ،وعدم الثقة بسياساتها ومواقفها ،وتوجيه االنتقادات المستمرة
لها ،ولم يعترف الحزب بالحكومة التي تقودها حماس بغزة ،17وكرر في بياناته وخطابه السياسي
مطالبته الحركة بااللتزام بالنهج الذي يعتقد هو أنه الطريق الوحيد الصحيح لتحرير فلسطين ،وهو
ثم تحرير فلسطين.
طلب النصرة من جيوش األمة اإلسالمية ،واقامة الخالفة ،ومن ّ
وقد أدت هذه المواقف إلى حدوث بعض حوادث الصدام بين أنصار حزب التحرير وبين الحكومة
التي تقودها حماس في غزة حين أراد هؤالء األنصار إقامة مهرجانات عامة ،ولم تسمح لهم الحكومة.
تتركز انتقادات حزب التحرير لحماس حول مواقفها السياسية وتصريحات قادتها ،وحيث إن حزب
التحرير يقف موقفا صارما من االعتراف بـ"إسرائيل" ،فإن موقف حماس السياسي بعد دخولها في
حلبة التنافس على زعامة السلطة الوطنية الفلسطينية سنة  ،2006وحدوث تغير في خطابها ولهجتها
السياسية ،حسب مقتضيات موقعها الجديد ،قد ّجر االنتقاد العلني والصريح لها من الحزب.

وقد علقت مجلة الوعي ،التي تمثل أفكار الحزب من خالل إسهامات أعضائه ،على مسألة

االعتراف بـ"إسرائيل" في عددها الصادر في تشرين الثاني /نوفمبر  2006بالقول" :عباس يقول
فيها "نعم" لالعتراف ،وهنية ال يفكر بقول "ال" وال بقول "نعم" وانما بقول "لعم"" .18أما بالنسبة
التفاق مكة بين حركتي فتح وحماس تحت رعاية الملك السعودي عبد هللا بن عبد العزيز ،فإن
الحزب لم يكن متحمسا لهذا االتفاق ولم ير فيه خي ار للمسلمين وال لقضية فلسطين.
وقد كتبت مجلة الوعي في كلمتها االفتتاحية لعدد آذار /مارس  2007معلقة على ق اررات
كل هذه الق اررات واالتفاقات تقر
واتفاقات مكة قائلة" :إنه ألمر واضح جلي لذي عينين أن ّ
وتعترف بدولة يهود ،وهي مقدمة إلزالة بقايا ورقة التوت —إن ظلت لها بقايا— التي كانت
تغطي المناورات اللفظية ليحل محلها االعتراف المباشر دون أية قصاصة من ورق!"،19

17

في  ،2012/6/26صرح عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير االسالمي في فلسطين ماهر الجعبري خالل البرنامج
التلفزيوني "أكثر من سؤال" الذي يبث عبر قناة "ميكس معا" ،أن حزبه ال يعترف بشرعية السلطة الفلسطينية تحت

االحتالل ،سواء في الضفة الغربية أم قطاع غزة .موقع لبالب ،انظر:
http://www.loblab.com/item.aspx?itemid=26162
18

مجلة الوعي ،العدد  ،237تشرين الثاني /نوفمبر  ،2006شوال  1427هـ ،ص  ،4تصدر المجلة في بيروت بلبنان عن ثلة
من الشباب المسلم الجامعي في لبنان ممن يحملون فكر الحزب ،انظر:

http://www.al-waie.org/issues/237/article.php?id=422_0_33_0_C
19

الوعي ،العدد  ،241آذار /مارس  ،2007صفر 1428هـ ،كلمة الوعي ،ص .3
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وتستطرد االفتتاحية باعتبار التوقيع على اتفاق مكة "كارثة" ،وترى أن ما زاد في فظاعة هذه
الكارثة وجرأتها على دين هللا أنها:
ُ .7وقّعت في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ،والجريمة فيه أشد من غيره.
 .1أن موقعيها قد صنعوا لها عملية إخراج من خالل تصعيد اقتتال أهل السلطة (فتح) وأهل
الحكومة (حماس) "وسفك الدماء البريئة إلدخال الرعب في قلوب أهل فلسطين ليقبلوا
باالتفاق الكارثة حقنا للدماء".
 .3أن اإلقرار واالعتراف بـ"إسرائيل" قد جاء في وقت يتصاعد فيه إجرامها في حفريات المسجد
األقصى.20
لم يتوقف نقد حزب التحرير لحركة حماس ،ولن نستطيع هنا بالطبع تلخيص كافة االنتقادات،
ولكننا نشير لبعضها ،ففي  2012/12/21دعا حزب التحرير حركة حماس في تعليق صحفي،
أصدره ونشره موقع المكتب اإلعالمي للحزب في فلسطين تحت عنوان "أيها األخوة في حماس:
كل جريمة يهودية؟" ،للتوقف عن مناشدة المجتمع الدولي،
ما لكم تخطئون وجهة االستنصار عند ّ
وعد أن "المعركة مع االحتالل اليهودي المجرم ليست قانونية" ،ووجه ما أسماه "رسالة نصح
ّ
ألخوتنا في حركة حماس" قائال" :آن لكم أن تصدعوا بوجهة االستنصار الصحيحة ،وهي جيوش

األمة ،وأن تدعوها للتحرك للقيام بواجبها الجهادي لخلع هذا االحتالل ،وخصوصا في أجواء
الثورات التي تزلزل أركان األنظمة العربية ...فانصروا هللا ينصركم".
وختم الحزب تعليقه بالقول إنه في سياق إحسان الظن بكل مسلم ،فهل يتوقع المسلمون أن
المستقبل سيكشف عن تصريحات جديدة تقول فيها قيادة حماس إنها "تدعو جيش مصر وجيوش
دول الطوق للتحرك العاجل إلنقاذ األرض الفلسطينية من االحتالل اليهودي وجرائمه؟".21
جاء تصريح حزب التحرير هذا في أعقاب ما ُنقل من أقوال ألحمد بحر ،النائب األول لرئيس

المجلس التشريعي ،طالب فيها "المجتمع الدولي بإنقاذ األرض الفلسطينية من السرقة" ،ودعا فيها
الجامعة العربية ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي

20
21
22

22

)،Organization of Islamic Conference (OIC
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انظر :موقع المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين ،1177/71/71 ،في:

أصبح اسم المنظمة الرسمي "منظمة التعاون اإلسالمي" بدءا من .2011/6/28
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http://www.pal-tahrir.info

ومنظمة األمم المتحدة ،والبرلمانات العربية واإلسالمية والدولية ،إلى الصدع بموقف جاد وحقيقي
23
عد حزب التحرير:
واعالء الصوت والموقف في مواجهة "القوانين العنصرية اإلسرائيلية"  ،وقد ّ

أن دولة االحتالل اليهودي ال تكترث بالتهديدات القانونية ،وخصوصا وهي تدرك
تماما أن هنالك عباءة أمريكية عريضة جاهزة لستر عورتها القانونية كلما انكشفت

في المحافل الدولية ...وأن المؤسسات التي تضم األنظمة العربية المتخاذلة عن
نصرة فلسطين من مثل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي هي شريكة في
جرائم االحتالل ،من خالل ستر عورات األنظمة المتخاذلة عن نصرة فلسطين ،ومن
أن األمم
خالل ترويج مبادرات التطبيع مع االحتالل كما فعلت الجامعة العربية ...و ّ

شرعت االحتالل على أرض فلسطين ،وهي أداة في يد أمريكا
المتحدة هي التي ّ
كل اعتبار كما صرح [باراك] أوباما
والقوى الدولية التي تعتبر أمن دولة يهود فوق ّ

[.]Barack Obama

ومن ثم يتساءل حزب التحرير" :فأي جدوى من هذا االستنصار لكل تلك الجهات المتآمرة!
عد "أن
وماذا يمكن أن يتمخض عن تلك "المعارك القانونية" الواهمة أمام جرائم االحتالل؟" ،و ّ

إيقاف مسلسل الجرائم اليهودية ال يتم إال عندما تتحرك جيوش المسلمين في معركة فاصلة تخلع
هذا االحتالل من جذوره".
فإن
بالرغم من النقد الشديد الذي يوجهه حزب التحرير لإلخوان المسلمين ولحركة حماسّ ،

األخيرة ال تولي اهتماما كبي ار للحزب بسبب نفوذه وتأثيره المحدودين ،ولكون نشاطاته تنحصر في
أي تحرك عملي ،مما يجعله من الناحية الفعلية قليل التأثير
المجال الفكري والدعائي ،وال تشمل ّ
على الواقع السياسي ،وضعيف القدرة على استقطاب التأييد الجماهيري.
ويعود موقف حماس من حزب التحرير ليس فقط إلى اعتقاد جماعة اإلخوان أن توحيد
الصف اإلسالمي أولى من بعثرته وتجزئته ،ولكن ألنها ترى أن الطرق والوسائل التي اختطها
ردوا بأدبياتهم
أن اإلخوان المسلمين ّ
جوة .كما ّ
الحزب لتحقيق أهدافه ال تؤدي لتحقيق الثمار المر ّ

 23وكالة معا اإلخبارية ،2011/12/21 ،انظر:

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=446756
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على أطروحات حزب التحرير الفكرية ،محاولين إظهار تناقضاتها ،وعدم واقعيته ،ومخالفة قسم
منها لألحكام الشرعية المعروفة.24
رابعا :موقف حماس من الجماعات الصوفية:
في المقابل ،ال يوجد اهتمام كبير من قبل حماس بالجماعات الصوفية ،لكون هذه الحركات غير
سيسة ،وألن مشايخ الصوفية ال يشكلون تحديا فكريا وال سياسيا لحماس ،وال يمنعون أتباعهم من
ُم َّ
االنضواء تحت رايتها والعمل معها ،وقد انضم الكثيرون من أبناء الطرق الصوفية لحركة حماس،
ومنهم رئيس وزراء حكومة حماس الحالية في غزة إسماعيل هنية ،والذي كان في مرحلة مبكرة من
عمره من أتباع شيخ الطريقة الشاذلية الشيخ إبراهيم الخالدي ،ويتردد على زاويته في مخيم
25
فإن اقتصار المتصوفة على التركيز على الجانب الروحي ،والمبالغة به مع
الشاطئ  .مع هذاّ ،

عدم االهتمام بالقضايا اإلسالمية وبالدعوة كان موضع انتقاد من قبل جماعة اإلخوان.26
خامس ا :موقف حماس من الجماعات السلفية:

يختلف موقف حماس من الجماعات السلفية عنه من الجماعات الصوفية ،وذلك النخراط
العديد من هذه الجماعات بالعمل السياسي والعسكري ،وتعارض أفكارها وبرامجها مع أفكار
وبرامج حماس .على الرغم من ذلك فإن حماس ال تع ّد الحركات السلفية منافسا حقيقيا لها ،ويعود

هذا باألساس إلى كون هذه الجماعات ،بالرغم من نشاطها السياسي ،تفتقد إلى البرنامج السياسي

24

من أشهر كتب اإلخوان في الرد على حزب التحرير كتاب صادق أمين (وهو اسم مستعار لعبد هللا ع اّزم ،حين كان من

(عمان :جمعية
القادة البارزين لإلخوان في األردن) ،صادق أمين ،الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية ّ
ويلخص كتاب الحركة اإلسالمية في فلسطين ،والذي نشره أحد أنصار حماس في
عمال المطابع التعاونية)1978 ،؛ ّ
فلسطين ،أبو الخوالد الحسن ،بعض األفكار األساسية لحزب التحرير ،ويستعرض موقف اإلخوان منه ،وتقويمهم له
وردودهم على جملة من آراء الحزب الفقهية والفكرية .ويروي مناقشة سيد قطب للنبهاني خالل اجتماعه به بالقدس بعد

إعالن الحزب ،وقد "ذ ّكره بمغبة عمله وبموقفه أمام هللا تعالى وبحالة المسلمين البئيسة التي تحتاج إلى تجميع الجهود،
وعرض عليه إن أراد اإلصالح أن يعمل من خالل دعوة اإلخوان باألردن ،"....ولكن النبهاني اشترط ،حسب الرواية،

فصل جماعة اإلخوان باألردن عنهم في مصر .راجع :أبو الخوالد الحسن ،الحركة اإلسالمية في فلسطين (د.م :د.ن،

د.ت) ،ص .165-144

25
قرش ،أبرز شيوخ الشاذلية في فلسطين خالل مقابلة أجراها الباحث معه في .2011/11/11
معلومة من الشيخ يعقوب ّ
 26أبو الخوالد الحسن ،مرجع سابق ،ص .143
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الواضح والرؤية الفكرية المالئمة لمعالجة الواقع الفلسطيني ،وال تشكل في امتدادها الجماهيري
تحد لنفوذ حماس وقوتها.
حالة ّ

أن الجماعات السلفية تتكون من مجموعات متعددة ،تتباين في أفكارها وأطروحاتها عن
كما ّ

فإن مصطلح
جماعة اإلخوان ،وتختلف بالتالي في قربها أو بعدها عنها .ومن ناحية أخرى ّ

يعرف عند الحركات اإلسالمية بالطريقة نفسها ،فاإلخوان المسلمون أنفسهم
السلفية ال يفهم أو ّ
يع ّدون دعوتهم "دعوة سلفية" بحسب تعريف البنا نفسه ،والذي لم يكن مثل ما تفهمه الحركات
السلفية األخرى ،التي تتبنى أطروحات أقرب إلى ما يسمى المدرسة السلفية السعودية "الوهابية"،
أن الكثيرين من
وترفض التربية الصوفية التي تبناها ّ
البنا أيضا .ومع هذا ،تجدر اإلشارة هنا إلى ّ

اإلخوان المسلمين الفلسطينيين لهم ميول سلفية ،وخصوصا أولئك الذين درسوا في الجامعات
السعودية ،أو المقيمين في دول الخليج.
أما خالف وصدام حماس مع بعض الجماعات السلفية فقد نجم عن عالقة األخيرة بتنظيم
القاعدة ،وعن محاوالت أفراد وجيوب من هذه الجماعات تطبيق األحكام الشرعية بالقوة في غزة،
وفرض إرادتهم على المجتمع ،ولم يكن ناجما عن كون هذه الجماعات تشكل تحديا لقوة حماس
وقدرتها على قيادة العمل اإلسالمي.
يوجد من الناحية الفكرية والعقائدية اختالفات بين حماس وبعض االتجاهات السلفية،
خصوصا المرتبطة بتنظيم القاعدة ،وتحديدا في المسائل المتعلقة بالتكفير واراقة الدماء ،ومنها
كذلك مثال الموقف من الشيعة اإلمامية االثني عشرية ،حيث ترفض حماس ،وحركة اإلخوان
عموما ،الموقف السلفي  -الوهابي التكفيري منهم ،وتع ّد الخالفات معهم محصورة في قضايا
حد إخراجهم من الملّة ،وتستند حماس في ذلك إلى موقف
عقائدية وفقهية وتاريخية ال تصل إلى ّ
اإلمام ابن تيمية نفسه في عدم تكفير الشيعة االثني عشرية.

لـم يقتصــر الخــالف بــين حمـاس وهــذه االتجاهــات الســلفية علـى الجانــب الفكــري والعقائــدي ،بــل
تعداه للصدام المسلّح ،فقد أثارت أحداث رفـح بـين األجهـزة األمنيـة فـي غـزة وبـين تنظـيم أنصـار
جند هللا نقاشا كبي ار ،إذ أعلن األب الروحي للتنظيم عبد اللطيف موسى عن قيام إمارة إسالمية،
في مسجد ابن تيمية بمدينة رفح في  .2009/8/14ووقعت اشتباكات بين األجهزة األمنية والتنظـيم
أدت إلـى مقتـل  28واصــابة نحـو  150آخـرين .وكـان بــين القتلـى عبــد اللطيـف موســى نفسـه وخالــد
بنــات المعــروف بــأبي عبــد هللا الســوري أو المهــاجر ،مؤســس التنظــيم وقائــده العســكري .ومــن بــين
القتلى ستة من األجهزة األمنية وحماس ،من بينهم محمد الشمالي قائد الكتيبـة الشـرقية فـي كتائـب
15
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القســام فــي رفــح؛ كمــا قتــل ســتة مـواطنين ،واعتقلــت الســلطة نحــو مئــة مــن أعضــاء جماعــة أنصــار
جند هللا ومؤيديها.27
وقد امتد االشتباك لمنزل الشيخ أبو موسى ،وقامت حماس بتفجير المنزل على من فيه .أما
الصدام الثاني فوقع في نيسان /أبريل  ،2011بعد أن قامت مجموعة سلفية تطلق على نفسها
جماعة التوحيد والجهاد باختطاف المتضامن اإليطالي فيتوريو أريغوني  Vittorio Arrigoniفي
 15نيسان /أبريل؛ من أجل الضغط على حكومة حماس إلطالق سراح معتقليها وعلى رأسهم
زعيمها هشام السعيدني ،28وعثر في اليوم التالي على جثة أريغوني مقتوال في أحد الشقق
المهجورة شمال القطاع .وقد وصفت حماس الجماعة المخططة والمنفّذة للقتل بالمنحرفة فكريا
والخارجة عن القانون ،ونجحت قوى حكومة حماس األمنية في  19نيسان /أبريل بتتبع القاتلين
وحصرهم في منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع ،وقد قتل اثنان منهم خالل اشتباك مسلح،
وألقي القبض على متورط ثالث.
سادسا :موقف حماس من حركة الجهاد اإلسالمي:
إن األمر بالنسبة لموقف حماس من حركة الجهاد اإلسالمي وعالقتها بها أكثر تعقيدا من
ّ

الموقف من العالقة مع الحركات األخرى ،فالعالقة بين الحركتين مرت بمراحل ثالث ،وتغيرت
وتطورت عبر عقود عمرهما الثالثة األخيرة.
حادين بين حركة الجهاد اإلسالمي وجماعة اإلخوان
مثلت المرحلة األولى حالة صراع وتنافس ّ

المسلمين ،ومن ثم حركة حماس ،نجمت عن االختالف في الفكر والطرح العام المتعلق بالقضية
الفلسطينية ،واالختالف في مسائل ذات عالقة بجماعة اإلخوان المسلمين ودورها السياسي على
الساحة اإلسالمية عموما ،والفلسطينية خصوصا.
تجسد فيها نوع من التقارب والتفاهم والتعاون بين الحركتين ،خصوصا
أما المرحلة الثانية فقد ّ
مما دفعهما
مع استهداف "إسرائيل" الشرس لهما ،وحربها الدموية ّ
ضد قادتهما وعناصرهماّ ،

صف واحد لمواجهة حرب "إسرائيل".
للوقوف في
ّ

27

محسن محمد صالح (محرر) ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ( 2009بيروت :مركز الزيتونة للدراسات
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وبالنسبة للمرحلة الثالثة فقد جاءت بعد سلسلة األحداث التي تلت فوز حماس في االنتخابات
ثم اضطرارها للحسم
ثم حكومة الوحدة الوطنيةّ ،
التشريعية سنة  2006وتشيكلها للحكومة العاشرةّ ،
العسكري في قطاع غزة ووقوع القطيعة بينها وبين حركة فتح.
وبالرغم من اختالف الحركتين حول مسألة المشاركة باالنتخابات ،والقبول باالشتراك بالسلطة
أن الموقف العربي الرسمي والموقف الغربي واألمريكي واإلسرائيلي المعادي بشكل
الوطنية ،إالّ ّ
واضح لحكومة حماس ،والرافض لشرعيتها المستندة لالنتخاب الديموق ارطي ،قد أوجد حالة من

التقارب األوثق بين الحركتين من أجل الدفاع عن قطاع غزة ،وافشال المحاوالت الهادفة إلرجاعه
لحظيرة اتفاقات وقيود أوسلو.
وقد دفعت حرب "إسرائيل" العدوانية على غزة أواخر سنة  2008وبدايات سنة ،2009
ومفاوضات المصالحة الفلسطينية ،وحركات التغيير والثورات في العالم العربي التي أسقطت نظام
بن علي بتونس ومبارك بالقاهرة والقذافي بليبيا الحركتين إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما
بينهما.
 .1المرحلة األولى حتى :1987
لم يكن خروج حركة الجهاد اإلسالمي من رحم اإلخوان المسلمين بقطاع غزة عملية سهلة،
فقد امتاز هذا الخروج بالصدام والصراع والنزاع بين الطرفين .وعاشت حركة الجهاد منذ بدايات
تغير
تأسيسها في حالة خالف مع جماعة اإلخوان ،نتج عنها في النهاية تأسيس حماس وحدوث ّ
مهم في مجمل الموقف السياسي لإلخوان من القضية الفلسطينية .فهل كانت حركة الجهاد هي
المحرك األساسي لتأسيس حماس؟
تباينت آراء الباحثين والدارسين حول هذه القضية ،ففي حين يعتقد فريق أن حركة حماس جاءت
نتيجة للتحدي الذي فرضته حركة الجهاد اإلسالمي أمام جماعة اإلخوان المسلمين في غزة ،ولم
تكن تطو ار ذاتيا لخطاب الجماعة السياسي ،ولموقفها من القضية الفلسطينية؛ وهذا ما ذهب إليه
29
يعبر عن موقف حركة الجهاد اإلسالمي
مثال ،الباحث خالد زواوي  ،ويمكن القول ،إن هذا الرأي ّ
نفسها ،وروايتها لنشوء حماس ،يرى آخرون خالف ذلك ،إذ ال يرد في شهادة الشيخ أحمد ياسين

أي
التي بثتها قناة الجزيرة القطرية ضمن برنامج "شاهد على العصر" ،ونشرت الحقا في كتابّ ،
29

خالد زواوي ،مرجعية الخطاب السياسي في فلسطين (رام هللا :المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية (مواطن)،
 ،)2012ص .87
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ذكر لتأثير حركة الجهاد اإلسالمي على تأسيس حماس ،كما أن خالد مشعل في المقابلة المطولة
التي أجراها معه غسان شربل لصحيفة النهار ،ونشرت الحقا في كتاب مستقل ،ال يشير لمثل هذا
التأثير ،ويتحدث عن سياق تاريخي لتأسيس حماس في الخارج ،بدأ منذ تأسيس قائمة الحق
اإلسالمية في انتخابات اتحاد طلبة فلسطين في جامعة الكويت سنة .301977
أي حال ،فمن المؤكد أن ظهور حركة الجهاد اإلسالمي كان عامال مسرعا في تبني
على ّ
ضد "إسرائيل" ،ولتبنيها لجملة من
جماعة اإلخوان المسلمين لخط المقاومة والجهاد المسلّح ّ

التحليالت واألطروحات الفكرية التي طرحتها حركة الجهاد .ويمكن لنا أن نرصد تأثر شباب
اإلخوان المسلمين بأطروحات فتحي الشقاقي حول القضية الفلسطينية ،وخصوصا أطروحته بأن
القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للحركة اإلسالمية ،وهي أطروحة لم تعرفها أدبيات
أن أدبيات اإلخوان ،متفقة على أن فلسطين
اإلخوان قبل الشقاقي .ويرى محسن محمد صالح ّ
"قضية مركزية" لألمة وللحركة اإلسالمية؛ لكن القول إن أدبياتهم لم تطرح فكرة أنها "القضية
المركزية" قبل الشهيد الشقاقي ،ربما تكون صحيحة .غير أنه يرى ،حسبما أجرى من مقابالت،
أن النقاشات داخل اإلخوان الفلسطينيين حول الفكرة واالتجاه إلى تبنيها ،يعود على األقل إلى
 1982-1981في وسط اإلخوان الفلسطينيين في الكويت (خالد مشعل واخوانه).31
بقراءة ما قاله رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بأن تأسيس مشروع حماس بدأ
يتأطر ويتبلور بين سنتي  1985و ،1986وقد أخذ المشروع:
ينضج دون أن يعلن عن نفسه ،وكان التواصل بين الداخل والخارج عميقا يرسم
مالمح هذا المشروع .وكنا في الخارج نركز على جمع التبرعات لتحريك المشروع
ولتأمين نفقاته ،وعلى استقطاب الفلسطينيين في الشتات ،وعلى التواصل مع العمق
العربي والحركات اإلسالمية .وفي هذه األوساط أخذنا ننشر فكرة أن القضية
لألمة.32
الفلسطينية هي القضية المركزية ّ

أن هذا لم يكن العامل الوحيد ،إذ ينبغي االنتباه هنا إلى وجود عوامل أخرى كان لها
على ّ

تأثيرها الواضح على تأسيس حماس وتعاظم قوتها الحقا ،فالبنية الفكرية والعقائدية لجماعة اإلخوان
كانت عامال مهما في تبني هذا الخط ،باإلضافة للدور الذي لعبته الجماعة تاريخيا بالنسبة للقضية
30

راجع :غسان شربل ،خالد مشعل يتذكر :حركة حماس وتحرير فلسطين (بيروت :دار النهار ،)2006 ،ص .38-32

31

رسالة إلكترونية ،من محسن محمد صالح ،بيروت ،إلى الباحث سميح حمودة ،رام هللا.2012/10/8 ،
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الفلسطينية ،مثل تجربة اإلخوان خالل حرب  ،1948وتجربتهم مع حركة فتح من خالل "معسكرات
الشيوخ" في األردن ،والتي انتهت مع نشوب حرب أيلول /سبتمبر بين النظام األردني والفدائيين سنة
 .1970فهذه العوامل تشير بوضوح إلى أن الفكرة لم تكن غائبة عن وعي الجماعة وخططها
المستقبلية ،بالرغم من ّأنها لم تتبلور إالّ بعد نشوب االنتفاضة األولى أواخر سنة .1987

حددت موقف حماس من حركة الجهاد اإلسالمي:
ويمكن لنا أن نتحدث عن ثالث قضايا أساسية ّ

من الناحية األولى ،تشكلت حركة الجهاد داخل رحم جماعة اإلخوان المسلمين ،وبلورت

خطابا نقديا للجماعات والحركات اإلسالمية بمجملها ولموقفها الذي وسمته بالمتخاذل من القضية
ضد االحتالل ،فيما يمكن اعتباره تحديا فكريا وسياسيا لهذه
الفلسطينية ،ومن العمل العسكري ّ
الحركات عموما ولجماعة اإلخوان على وجه الخصوص ،33وقد تبنت حركة الجهاد اتجاها فكريا
وسياسيا وحركيا ثوريا ،ال يؤمن بمنهج اإلخوان المستند لفكرة اإلصالح التدريجي والبطيء
للمجتمع العربي في جميع نواحي الحياة اليومية من أجل تهيئته للمقاومة والجهاد ،بل إن البديل
شن
هو العمل الثوري من قبل طليعة إسالمية تكون قادرة على فرض نظام إسالمي يقوم بعد ّ

حرب شاملة على "إسرائيل".34

من ناحية ثانية ،فإن النقد الحاد الذي وجهه مؤسسو حركة الجهاد لجماعة اإلخوان المسلمين
لم يقتصر على موقفهم من القضية الفلسطينية ،بل امتد ليشمل فكرهم تجاه واقع في العالم العربي
عموما ،وفي مصر وغزة على وجه الخصوص؛ وهو ما أحدث عند اإلخوان حالة من االستنفار
والحساسية تجاه حركة الجهاد ،وأدى أحيانا إلى بعض االحتكاكات الميدانية بين الطرفين،
خصوصا في قطاع غزة.
عدت حركة الجهاد الثورة اإلسالمية اإليرانية بقيادة آية هللا الخميني
من ناحية ثالثة ،فقد ّ

مما أشعل الضوء
مرجعية لها ،كما ّ
عدت اإلمام الخميني مجددا إسالميا وقائدا للتغيير وللمرحلةّ ،

 33يرى إياد البرغوثي أن األساس في موقف اإلخوان من حركة الجهاد كان الخوف من حصد جماهيرية أوسع من جماهيرية

اإلخوان ،وبطوالت أكبر من تلك البطوالت التي تعزى إلى حركة اإلخوان ،لذلك سرعان ما قامت جماعة اإلخوان

باإلعالن عن نفسها تحت مسمى حركة حماس في بداية االنتفاضة في  ،1987/12/14وأنها أحد أجنحة اإلخوان

المسلمين ،خاصة وأن انتفاضة سنة  1987انتفاضة لمع فيها نجم الجهاد اإلسالمي كحركة عسكرية إسالمية .انظر :إياد

البرغوثي ،األسلمة والسياسة في األراضي الفلسطينية المحتلة (القدس :مركز الزهراء للدراسات واألبحاث ،)1990 ،ص

89؛ كما يرى أحد مؤسسي حركة الجهاد ،الشيخ عبد العزيز عودة ،أن اإلخوان اعتقدوا أن حركة الجهاد تمثل البديل لهم.
انظر :زياد أبو عمرو ،الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ص .158
34

زياد أبو عمرو ،الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ص .151
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األحمر عند اإلخوان المسلمين؛ الذين لم يكونوا ليقبلوا باتباع كبير لمرجعية من خارج صفوفهم،
سنية.
ناهيك عن أن تكون مرجعية شيعية غير ّ

فاإلخوان المسلمون يلتزمون بمرجعيتهم في المسائل اإلدارية والتنظيمية ،ويستفيدون بشكل

كبير عندما يتعلق األمر بالقضايا الفكرية واإلسالمية العامة ،من علماء كبار في وسطهم أو
قريبين منهم ،كأبي األعلى المودودي وأبي الحسن الندوي ،ومالك بن نبي ...وغيرهم ،إالّ ّأنهم في
فلسطين لم يرتاحوا للمدى الذي ذهبت إليه حركة الجهاد اإلسالمي في االقتراب من الثورة
اإليرانية وأطروحاتها ،وقيام مؤسسها الشقاقي بمبايعة اإلمام الخميني.
يقول الشقاقي في معرض نقده لمواقف الحركات اإلسالمية من القضية الفلسطينية" :إذا كان
غياب الحركة اإلسالمية مفهوما ومبر ار في فترة الخمسينيات والستينيات ،فإنه ال يمكن فهم أو
تبرير هذا الغياب المذهل للحركة اإلسالمية اآلن عن احتالل موقعها الحقيقي في قيادة المرحلة
وتوجيه أحداثها والسيطرة على متغيراتها".35
وقد طرح الشقاقي مقولة "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للحركة اإلسالمية" ،ورأى
أن المشروع الصهيوني والدولة العبرية هو جوهر الصراع الغربي – اإلسالمي ،وأن التصدي
لـ"إسرائيل" هو أول واجبات حركة النهضة اإلسالمية.
نقد حركة الجهاد لجماعة اإلخوان المسلمين:
لسنا هنا بصدد حصر وذكر جميع االنتقادات التي وجهتها حركة الجهاد لإلخوان المسلمين،
بل ما يعنينا هو ذكر أبرزها لتبيان دور هذه المسألة في بلورة موقف اإلخوان ،وحماس الحقا،
من الحركة ،واعطاء خلفية تفسيرية لموقف حماس الذي يتسم بالحساسية تجاه حركة الجهاد في
الثمانينيات من القرن العشرين ،مع مالحظة أن العالقة بينهما تجاوزت في مراحل الحقة حالة
التأزم والصراع إلى حالة التفاهم والتنسيق والتحالف ،نظ ار الشتباك الحركتين في قتال شرس مع
االحتالل اإلسرائيلي ،وحاجتهما بالتالي للوقوف صفا واحدا في معركة الوجود والبقاء ضده.
وسنشير هنا لالنتقادات التالية:36

35

كما جاء في :المرجع نفسه ،ص .150

 36يستند هذا التلخيص لكتابي زياد أبو عمرو وخالد زواوي سابقي الذكر ،ولكتاب محمد مورو ،فتحي الشقاقي :صوت
المستضعفين في مواجهة مشروع الهيمنة الغربي (غزة :المركز الفلسطيني للدراسات والتواصل الحضاري.)2011 ،
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 .7أن حركة اإلخوان المسلمين ال تمارس النقد الذاتي.
 .1غياب البرنامج السياسي الواضح لإلخوان.
 .3سيادة نزعة تقديس الرجال.
 .4افتقاد اإلخوان لرؤية ونظرية للتاريخ.
 .1اتخاذ اإلخوان موقف المهادن والمتعايش مع األنظمة العربية.37
 .9اعتماد اإلخوان في تكوين شبابها مناهج "سكونية تقريرية حسابية منخلعة عن الواقع
الموضوعي القريب والبعيد ،االجتماعي واالقتصادي والسياسي والفكري ،المتحول المتغير
أبدا" ،مما أدى إلى إصابة شباب الحركة بالتقاعس.38
 .1سيادة عقلية التلقي لدى أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين.39
وربما عكست بعض هذه االنتقادات البيئة التي عاش فيها مؤسسو حركة الجهاد ،أو التجربة
الشخصية لبعضهم؛ إذ إن فروع جماعة اإلخوان في أماكن أخرى التنطبق عليها العديد من هذه
االنتقادات.
موقف حركة الجهاد من الثورة اإليرانية ومن الشيعة:
تأثر فتحي الشقاقي ،مؤسس حركة الجهاد ،بالثورة اإلسالمية اإليرانية بقيادة آية هللا الخميني،
ورأى أنها بداية تحول ثوري .وقد كتب الشقاقي وهو ما يزال طالبا في جامعة الزقازيق

40

بمصر

كتابه "الخميني الحل اإلسالمي والبديل" ،41وهو الكتاب الذي طبع عدة طبعات في فترة وجيزة،
وقاد العتقال كاتبه وايداعه سجن القلعة ألربعة شهور ،ثُّم ت ّم إجباره على العودة لمنزله برفح،
بث أفكاره ورؤاه السياسية وتنظيم الشباب اإلسالميين حوله.
حيث نشط في ّ
القت آراء الشقاقي بالثورة اإليرانية ودفاعه القوي عنها ،واعتباره أن الخالف مع الشيعة غير

ضد "إسرائيل"،
ضد القوى اإلمبريالية الغربية و ّ
ذي بال في خضم الصراع الذي يخوضه المسلمون ّ
وتمجيده لموقف الثورة اإليرانية من هذا الصراع ،ولتصديها للغرب ،وخصوصا أمريكا،
ولـ"إسرائيل" ،واعتبارها لألخيرة أنها سرطان يجب اجتثاثه ،تحفظا من قبل اإلخوان الغزيين ،وعلى
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بعد أن تخرج الشقاقي من كلية الطب تقدم للدراسة في قسم التاريخ بكلية اآلداب.
فتحي الشقاقي ،الخميني الحل اإلسالمي والبديل (القاهرة :دار المختار اإلسالمي.)1979 ،
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تحولوا عن ذلك بعد
الرغم من أن اإلخوان في البداية وقفوا موقفا إيجابيا من الثورة ،إالّ ّأنهم ّ
نشوب الحرب العراقية  -اإليرانية سنة .1980
أن الثورة "انبعثت من منطلقات إسالمية ،إال أنها أخذت تفقد بريقها
وقد رأى اإلخوان الغزيون ّ
عاما بعد عام" ،وأنها لم تقم دولة إسالمية نموذجية ترتكز على مؤسسات مستقرة ،ولم تتجاوز
البعد المذهبي ،بل "يلمس الجميع أن الطابع المذهبي للدولة يتأكد يوما بعد يوم من خالل
إعالمها وممارساتها داخل إيران وخارجها" .42لقد أدى االختالف في الموقف من الثورة اإليرانية
ومن الشيعة إلى اتهام اإلخوان المسلمين لحركة الجهاد بأنها ذات ميول شيعية.43
 .2المرحلة الثانية :442005-1987
انطلقــت حركــة حمــاس فــي أواخــر ســنة  ،1987وأخــذت بســرعة دو ار كبي ـ ار فــي انتفاضــة الشــعب
الفلسطيني ،وصارت المنـافس الرئيسـي لحركـة فـتح علـى الصـعيد الشـعبي والميـداني المقـاوم .ومـع
انطالقــة حمــاس انتفــت معظــم االنتقــادات التــي كانــت توجههــا حركــة الجهــاد لإلخ ـوان المســلمين،
وتحول ـت حركــة الجهــاد إلــى شــقيقة صــغيرة لحمــاس ،تلتقــي معهــا فــي التأصــيل الفكــري والجهــادي
والسياسي ،وفي الطرح االستراتيجي؛ وتختلفان في بعض الجوانب والمواقف الجزئية والتكتيكية.
حافظــت كــال الحــركتين علــى تميزهمــا فــي أثنــاء االنتفاضــة المباركــة  ،1993-1987وكــان لكــل
أي مــن الحــركتين
منهمـا برامجــه وفعالياتــه واضـراباته التــي يختلــف بهــا عــن اآلخــر؛ ولكــن لــم تســع ّ
يخل مـن بعـض المناكفـات واالحتكاكـات الميدانيـة فـي التنـافس
لتعطيل األُخرى .غير أن األمر لم ُ
على النفوذ في المسـاجد مـثال ،أو فـي السـعي إلثبـات الـذات .غيـر أن الطـرفين اسـتم ار فـي التأكيـد

علــى الوحــدة اإلســالمية ،وعلــى تشــكيل جبهــة مشــتركة للتصــدي للتنــازالت السياســية التــي تقــوم بهــا
قيادة منظمة التحرير.
شــاركت الحركتــان فــي تأســيس تحــالف الفصــائل العشــر علــى هــامش مــؤتمر دعــم االنتفاضــة فــي
طهـران فــي  ،1991/10/25-22الــذي وقــف ضــد مشــروع التســوية الســلمية وضــد مــؤتمر مدريــد الــذي
ُعقــد فــي  .1991/10/30وعلــى هــامش مــؤتمر دعــم االنتفاضــة التقــى وفــدا حمــاس والجهــاد ،حيــث

استؤنفت المباحثات بينهمـا .وحسـب إبـراهيم غوشـة ،النـاطق الرسـمي باسـم حمـاس ،فـإن التوجـه كـان
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قام محرر هذا الكتاب (محسن محمد صالح) بإضافة النص المتعلق ببند المرحلة الثانية  ،2005-1987وبند المرحلة
الثالثة  ،2013-2005الذي لم يكن مكتوبا في النص األصلي.
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للوصول إلى الوحدة عبر ثالث مراحل :األولى التنسيق ،والثانيـة إقامـة جبهـة ،والثالثـة الوحـدة .وقـال
غوشة إن الشهيد فتحي الشقاقي أخبره بضرورة الوحدة بينهما .وأضاف غوشة أن عالقة حمـاس مـع
حركــة الجهــاد كانــت ومــا ازلــت قويــة "ألن مــا يجمعنــا مــع حركــة الجهــاد عــامالن أساســيان :العامــل
األول :أننا على أرضية فكرية إسالمية واحدة؛ وثانيا :أن برامجنا السياسية متقاربة جدا".45
أبعـدت "إسـرائيل"  416قياديــا إســالميا مــن فلســطين إلــى مــرج الزهــور بلبنــان فــي ،1992/12/17
معظمه ــم م ــن حم ــاس ،وبي ــنهم  16عضـ ـوا ف ــي الجه ــاد اإلس ــالمي .وق ــد ك ــان ه ــذا اإلبع ــاد فرص ــة
لالحتكاك والتعارف بين الطرفين ،وتنسيق برامج الصمود والعودة إلى فلسطين.
واتفقــت حمــاس والجهــاد علــى مواجهــة اتفــاق أوســلو ،وعلــى مواصــلة العمــل العســكري المقــاوم،
ونشطتا ضمن تحالف الفصائل العشر .وتعرض كال الفصيلين إلى مالحقات الجهات األمنيـة فـي
الس ــلطة الفلس ــطينية؛ وه ــو ض ــغط ل ــم يخـ ـف إال بع ــد ان ــدالع انتفاض ــة األقص ــى س ــنة  .2000وق ــد
قاطعــت حمــاس والجهــاد انتخابــات الســلطة الفلســطينية الرئاســية والتشـريعية أوائــل ســنة  .1996كمــا
تعاونت حماس والجهـاد فـي تنفيـذ عمليـات استشـهادية ،كمـا فـي عمليـة بيـت ليـد فـي ،1995/1/22
وعملية المركز التجاري في تل أبيب فـي 1996/3/5؛ حيـث وفـرت حمـاس الـدعم اللوجسـتي ،بينمـا
قامت عناصر من الجهاد اإلسالمي بالتنفيذ.
كانت انتفاضة األقصـى  2005-2000نقطـة تحـول فـي أداء حمـاس والجهـاد ،حيـث أبـدعتا فـي
العمــل الجهــادي المقــاوم ،بعــد انكســار وت ارجــع القيــود والمالحقــات األمنيــة التــي فرضــتها عليهمــا
السلطة الفلسطينية .وظهر بين حماس والجهاد تنسيق ميداني مشترك ،كما في الهجوم على معبر
إيرز في قطاع غزة في .2003/6/8
 .3المرحلة الثالثة :2013-2005
قاطعــت حمــاس والجهــاد انتخابــات الرئاســة الفلســطينية فــي  2005/1/9والتــي فــاز فيهــا مرشــح
حركة فتح محمود عباس .وكانت حماس والجهاد ضـمن الفصـائل الفلسـطينية الموقعـة علـى اتفـاق
القاهرة في  ،2005/3/17الذي يهيئ األجواء لدخولهما منظمة التحرير الفلسطينية ،وإلعـادة ترتيـب
البيت الفلسطيني .وقد شاركت الحركتان في االنتخابـات البلديـة فـي الضـفة والقطـاع؛ وتحالفتـا فـي
عــدد مــن البلــديات .وظهــر للم ـراقبين الشــعبية الواســعة لحمــاس والتنــافس الشــديد بينهــا وبــين فــتح؛
بينما كانت نتائج الجهاد اإلسالمي وباقي الفصائل متواضعة قياسا إلى فتح وحماس.
45

إبراهيم غوشة ،مرجع سابق ،ص .189-188
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قررت حماس المشاركة فـي انتخابـات المجلـس التشـريعي التـابع للسـلطة الفلسـطينية ،بنـاء علـى
اجتهادات مرتبطة بحماية برنامج المقاومة ،واإلصالح ،ومحاربة الفسـاد ،وخدمـة الجمـاهير ،ومنـع
التنازالت السياسية .أما الجهاد اإلسالمي فقررت مقاطعة االنتخابات ألنها تتم تحت سـقف اتفاقيـة
أوســلو ،ووفــق شــروط أوســلو ،حيــث ال تملــك قــوى المقاومــة فــرض شــروط اللعبــة علــى الســلطة فــي
هكذا أجواء.
أعطى فوز حماس في االنتخابات في أوائل سنة  2006قوة دفع كبيرة لها ،وقوبـل فـي األوسـاط
المؤي ــدة للمقاوم ــة ،بم ــا فيه ــا الجه ــاد اإلس ــالمي ،بارتي ــاح كبي ــر .وق ــدمت إيـ ـران (الحلي ــف وال ــداعم
الرئيســي للجهــاد اإلســالمي) دعمــا واســعا ومضــاعفا لحمــاس وحكومتهــا ،بعــد أن تبــيَّن لهــا مــدى
شــعبية حمــاس؛ ه ــذا باإلضــافة إلــى انفت ــاح قــوى إقليميــة ودولي ــة علــى حمــاس بش ــكل أكبــر .وق ــد
عرضت حماس على الجهاد المشاركة في الحكومـة التـي ُكلّـف إسـماعيل هنيـة بتشـكيلها ،غيـر أن
حركة الجهاد اعتذرت عن ذلك46؛ وطالب القيادي في الجهاد خالد الـبطش حمـاس باالعتـذار عـن
تشكيل الحكومة ،إذا لـم تضـم ائتالفـا وطنيـا مـن جميـع األطـراف الفلسـطينية .47وأكـد الـبطش علـى
التعاون مـع حمـاس ألنهـا تتمسـك بالثوابـت الفلسـطينية ،وألنهـا جـزء أصـيل مـن المقاومـة .48وأشـار
القيادي في الجهاد نافذ عزام إلى إمكانية التعاون مع الحكومة التي تقودها حماس في عدة ملفات
أبرزهــا اإلصــالح الــداخلي لتخفيــف معانــاة النــاس ،وتعزيــز خيــار المقاومــة ،وحمايــة حقــوق الشــعب
الفلسطيني؛ كما يمكن مساعدتها في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها.49
ويبدو أن العالقات بين حماس والجهاد تواصلت بشكل إيجابي ،وأعطت العالقات المتميزة بين
زعيمي الحركتين خالد مشعل ورمضـان عبـد هللا دفعـا قويـا للتفـاهم ،ولتجـاوز بـؤر االحتكـاك .وبعـد
أن ش ّكلت حماس حكومـة الوحـدة الوطنيـة برئاسـة إسـماعيل هنيـة فـي آذار /مـارس  ،1111ظهـرت

أشده ،وأن حماس تلقت وعدا من الجهاد بااللتزام
أنباء أن التنسيق بين حماس والجهاد وصل إلى ّ
"ق ــدر اإلمك ــان" بالتهدئ ــة م ــع "إسـ ـرائيل" ،وذل ــك للمس ــاعدة ف ــي ترتي ــب ف ــك الحص ــار ع ــن الش ــعب
الفلس ــطيني وع ــن الحكوم ــة .وأش ــار محم ــود الزه ــار إل ــى أن هن ــاك لق ــاءات متواص ــلة ب ــين حم ــاس
والجهاد ،وقال "إنه فـي بدايـة العالقـات ،كـان هنـاك اخـتالف فـي وجهـات النظـر حـول رغبـة حركـة
الجهاد القيـام بالعمـل المسـلح عنـد نشـأتها ،بينمـا كـان اإلخـوان المسـلمون يرغبـون بالتربيـة أوال قبـل
46

الحياة.2006/1/29 ،

47

البيان.2006/2/4 ،

48
49

القدس العربي.2006/2/10 ،
الخليج.2006/2/26 ،
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العمــل المســلح" .وأضــاف الزهــار أنــه "وبعــد ولــوج الجميــع فــي العمــل المســلح ،فــإن المســاحات قــد
ضــاقت"؛ مشــي ار إلــى أن "الحــركتين مشــروع إســالمي ،وهنــاك رؤيــة مشــتركة تقودهــا الحركتــان".50
وقــال الزه ــار إن "ان ــدماج الح ــركتين ف ــي إط ــار تنظيم ــي واح ــد ه ــدف مط ــروح ،ولكن ــه يحت ــاج إل ــى
ترتيبات مسبقة ،واجراءات وانضاج على مستوى كبير".51
غير أن الجهاد اإلسالمي عارضت الحسم العسكري الذي قامت به حمـاس فـي قطـاع غـزة فـي
منتصــف حزي ـران /يونيــو  ،2007وحاولــت الجهــاد أن تلعــب دور الوســيط .وقــد أثــار ذلــك انزعــاج
حماس ،التي توقعت أن تقف الجهاد إلى جانبها ،أو أن تتفهم موقفها بشكل أفضل .كما لـم تُخـف
حماس انزعاجها من انضمام العديد من أعضاء فتح وأنصارها إلى حركة الجهاد ،باعتبارها مظلـة
توفر لهم الحماية وحرية العمل .ونظـرت حمـاس إلـى هـؤالء باعتبـارهم عناصـر تـوتير محتملـة فـي
قطاع غـزة أو فـي حركـة الجهـاد ،لـدفعها باتجاهـات أكثـر تصـلبا وحـ َّدة تجـاه حمـاس وحكومتهـا فـي
القطاع .أما حركة الجهاد فتابعت من جهتها بذل مساعيها للوساطة وتقريب وجهات النظر.52
ولــم تخـ ُـل تلــك الفت ـرة مــن احتكاكــات ميدانيــة فرديــة بــين عناصــر مــن حمــاس والجهــاد .53ورأى
خالــد الــبطش أن الحســم الــذي قامــت بــه حمــاس "أدى إلــى تجـ اـرؤ إس ـرائيل إلــى حــد الخطــورة علــى
قضــيتنا الفلســطينية" ،وطالــب كــال مــن فــتح وحمــاس بــالتراجع ،وأن يتنــازل كــل منهمــا ل خــر.54
فعقـدت سلسـلة اجتماعــات فـي غـزة
ويظهـر أن اللقـاءات المشــتركة بـين حمـاس والجهــاد لـم تنقطــعُ ،
هــدفت إلــى تنس ــيق المواقــف بش ــكل أفضــل ،كم ــا اتفقتــا علــى تش ــكيل لجــان ميداني ــة مشــتركة ف ــي
المنــاطق لعــالج أي خــالف قــد ينشــأ بــين الط ـرفين .55وقــد تكــررت االحتكاكــات واالشــتباكات بــين
الحركتين في  ،2007/10/21غير أن الحركتين اتفقتا على سـحب فـوري للمسـلحين ووقـف مظـاهر
التوتر ،واتهمتا جهات مشبوهة بمحاولة تأجيج الفتنة بينهما.56
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وفـي  2008/9/8عقـدت الحركتــان اجتماعـا مطـوال ،صــدر عنـه فــي اليـوم التـالي بيــان أكـد علــى
العالقــة االســتراتيجية بــين الحــركتين ،وعلــى الثوابــت التــي تــؤمن بهــا الحركتــان ،وأكــد علــى الح ـوار
الــوطني الجــاد ســبيال وحيــدا لمعالجــة االنقســام السياســي الفلســطيني؛ وأعلنــت الحركتــان فــي البيــان
االتفاق على تشكيل لجان مشتركة في الداخل ،لمعالجة أي إشكاليات ميدانية قد تحدث.57
ونسقت الحركتان موقفهما من لقاء الحوار الشامل للمصالحة الوطنية الذي كـان مـن المفتـرض
عق ــده ف ــي الق ــاهرة ف ــي 2008/10/11-9؛ واعت ــذرتا ع ــن ع ــدم الحض ــور (م ــع فص ــيلين فلس ــطينيين
آخ ـرين) قبــل المــؤتمر بيــوم واحــد؛ لمــا رأوه مــن عــدم جديــة مــن طــرف قيــادة فــتح؛ حيــث لــم ُيطلــق
س ـراح الســجناء السياســيين مــن ســجون الســلطة فــي الضــفة الغربيــة ،ولــم ُيس ـمح لوفــد مــن حمــاس
بالقــدوم مــن الضــفة؛ وأصــر عبــاس علــى حضــور جلســة االفتتــاح فقــط دون المشــاركة فــي جلســات

الحوار التالية .58وقد استمر التنسيق والتناغم بين حمـاس والجهـاد فـي السـنوات التاليـة فيمـا يتعلـق
بالمصالحة والحوار الوطني واصالح م.ت.ف.
وعندما قامت "إسرائيل" بهجومهـا علـى قطـاع غـزة فـي الفتـرة  2009/1/18-2008/12/27وقفـت
الجهاد إلى جانـب حمـاس فـي المقاومـة ،حيـث قامـا (مـع بـاقي الفصـائل الفلسـطينية) بـدور بطـولي
فــي مواجهــة الهجــوم اإلس ـرائيلي .وقــد دعــا ،إثــر ذلــك ،المســؤول األول فــي حركــة الجهــاد فــي غ ـزة
محمــد الهنــدي إلــى وحــدة س ـريعة بــين حمــاس والجهــاد .59غيــر أن حركــة الجهــاد أكــدت فــي اليــوم
التالي على لسان نافذ عـزام أنهـا تسـعى مـن أجـل وحـدة العمـل اإلسـالمي فـي فلسـطين ،مـن خـالل
تنســيق أفضــل مــع حمــاس أوال ،ثــم مــع بــاقي الفصــائل؛ وأن "هــذا التوجــه ال يعنــي بــأي حــال مــن
األحوال اندماج الحركتين" .60أما حماس فرأت حسبما عبَّر القيادي فيها رأفت ناصـيف أن النصـر

الـذي حققتـه المقاومـة فـي غـزة "قلَّـص الفـارق فـي التبـاين والهـوامش التـي كانـت تحـول دون تشــكيل
وحدة أو عمل ُموحَّد".61
قيادة ُم ّ
استمر التأكيد على السعي للوحـدة بـين حمـاس والجهـاد ،غيـر أن تطـوير التنسـيق المشـترك بـدا
أم ـ ار مريحــا للط ـرفين ،اللــذين لــم يكونــا مســتعجلين علــى االنــدماج .فمــثال أكــد القيــادي فــي حمــاس
57
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إســماعيل رض ـوان علــى العالقــة بقولــه "نحــن نتفــق فــي النظ ـرة واألهــداف االســتراتيجية ...العالقــة
وصلت ذروتها من خالل التنسيق اإليجابي على مستوى األمناء العامين للفصيلين ،وعلى مستوى
الــداخل والخ ــارج"؛ لك ــن رضـ ـوان اس ــتدرك ق ــائال "ال ن ــرى ف ــي وج ــود الح ــركتين بش ــكل منفص ــل أي
ظل التنسيق العالي بينهما ألن أهدافهما االستراتيجية واحدة".62
إشكالية ،في ّ
أي حال ،فقد ظلت قيادات من الطرفين تدعو للوحدة أو التدرج العملي باتجاهها؛ فدعا
وعلى ّ

مثال محمد الهندي لحوار استراتيجي بين حماس والجهاد "لبناء استراتيجية ورؤية للمرحلة

القادمة" .63وفي أوائل سنة  2012دعا إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة تسيير األعمال في
قطاع غزة إلى حوار معمق لتحقيق االندماج التام بين حركتي حماس والجهاد .وقد رحب محمد
الهندي بدعوة هنية قائال إن "وحدة قوى المقاومة الفلسطينية واجب شرعي ،وضرورة وطنية".64
وأشارت صحيفتا القدس العربي والسفير إلى انطالق هذا الحوار بين الحركتين .65وبالرغم من
ذلك فقد كان هناك قيادات عديدة من الطرفين تدرك أن األمر مازال بعيدا ،وأنه كما عبَّر نافذ
عزام "يجب بذل جهد كبير ووقت طويل من أجل الوصول إليها" .أما طاهر النونو الناطق باسم
الحكومة في غزة ،فرأى أن هناك أربعة عوامل تساعد على الوحدة؛ أولها المنطلق اإلسالمي
الواحد ،وثانيها المشروع الواحد وأهدافه الموحدة ،وثالثها األدوات المستخدمة الموحدة لتحقيق
المشروع ،ورابعها أن الخالفات بين الحركتين طابعها تكتيكي ،وهي خالفات تنظيمية طبيعية.66
وقد أكد األمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح أن حديث الوحدة هو حديث قديم جديد ،وأن
الرغبة في الوحدة موجودة لدى الطرفين من حيث المبدأ .أما شكل الوحدة وتوقيتها ،فقال إنه
مازال موضع بحث ونقاش بين الحركتين وداخل كل حركة .67ومع أن محمد الهندي أشار في
أواسط آذار /مارس  2012إلى أن محادثات االندماج مستمرة وتسير بشكل إيجابي ،68إال أنه
حتى نهاية  2013لم يحدث تطور ملموس يعكس االتجاه العملي نحو االندماج؛ بالرغم من
التأكيدات المتواصلة من الطرفين على التنسيق المشترك والسير نحو الوحدة.
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باإلضافة إلى التنسيق المشترك عسكريا بين حماس والجهاد في مواجهة الهجمات اإلسرائيلية
على قطاع غزة؛ فقد كان يتم تنفيذ عمليات فدائية مشتركة كما في العملية التي أدت إلى مقتل
حارسين إسرائيليين في المنطقة الصناعية غربي طولكرم في الضفة الغربية في  .2008/4/25كما
تل أبيب في
أن الشاباك أعلن عن اعتقال أعضاء الخلية التي نفذت عملية تفجير في ّ
 2012/11/21أدت إلى إصابة  29إسرائيليا ،وأنهم ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد.69
وبينما كان الحوار والتنسيق عاليا ومستم ار بين الحركتين ،إال أن االحتكاكات الميدانية كانت
تطل برأسها بين الحين واآلخر ،وان كان يتم عالجها بسرعة .ويظهر أن منطق الحكومة "الدولة"
الذي تمثله حماس في القطاع ،ومنطق الحركة الذي تعيشه الجهاد في القطاع قد أدى إلى بعض
التعارض في األولويات وفي أساليب األداء والعمل .فعندما تلتزم حماس بالتهدئة (كما حصل بعد
حرب الفرقان  )2009كانت ترى في اختراق التهدئة من الفصائل ،ودون تنسيق مسبق معها،
إض ار ار بالتزاماتها السياسية ،وتعطيال لسعيها في فك الحصار عن قطاع غزة؛ بينما كانت حركة
الجهاد ترى ضرورة الرد المباشر على االعتداءات والخروقات اإلسرائيلية .وقد تكرر حدوث
احتكاكات بين الطرفين لهذا السبب.70
وقد كان التنافس على كسب األنصار من خالل السيطرة على المساجد أحد مجاالت االحتكاك
بين حماس والجهاد .فقد اتهمت مصادر في الجهاد حركة حماس بأنها تستغل سلطتها ونفوذها لمد
سيطرتها على مساجد تديرها حركة الجهاد؛ وقالت إن عدد المساجد التي تديرها الجهاد يصل إلى
نحو سبعين مسجدا ،سيطرت حماس على  11مسجدا منها ،في الوقت الذي تدير فيه حماس مئات
المساجد .71أما طالب أبو شعر وزير األوقاف في حكومة غزة ،فقال إنه لم تحدث خالفات أو
صدامات مسلحة "في إطار الحرب على المساجد"؛ وأكد أن المساجد هي منابر للوحدة الوطنية،
وحذر من الفتنة .وأضاف "ورثنا وضعا قائما معقدا منذ سنوات طويلة في المساجد ،وجدنا فيه
وجودا لجهات مختلفة ،ولم نرفع إماما أو موظفا ،ولم نمنع أحدا من الخطبة".72
من جهة أخرى ،ع از القيادي في حماس صالح البردويل اإلشكاليات الميدانية بين الطرفين
إلى عدم التزام بعض عناصر الجهاد بأوامر قيادتها السياسية؛ حيث إن العالقة بين القيادتين
69
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السياسيتين ُمميزة .وقال البردويل إنه بعد الحسم العسكري في القطاع انضمت عناصر من
األجهزة األمنية السابقة والمنفلتين من حركة فتح إلى المجموعات العسكرية للجهاد" ،لتوفر لهم
غطاء للهجوم على حماس ،ويستغلون كل فرصة إلشعال الفتنة بين الطرفين" .وأشار البردويل
إلى تجاوزات محسوبة على حركة الجهاد كإطالق النار في األفراح ،واختطاف مواطنين والتحقيق
معهم .وقال إن حماس حريصة على عالج هذه اإلشكاليات بالتنسيق والتفاهم مع قيادة الجهاد.73
وقد أكد البردويل في وقت الحق أن عالقة حماس بالجهاد متينة في جميع الملفات ،وتحكمها
ضوابط "أخوية حميمة ووطنية شريفة" ،وأن الحركتين تتمتعان "بانسجام كامل" ،وأن التنسيق
بينهما "قوي ودقيق وتحكمه أخالق المجاهد".74
أحدثت الثورات والتغيرات في العالم العربي اهت اززات واسعة انعكست صعودا وهبوطا
وانتصارات وتراجعات على التيار اإلسالمي الفلسطيني (مما ال مجال لمناقشته هنا) غير أن
تراجع عالقات حماس بإيران وسورية وحزب هللا؛ جعل بعض المتابعين من حماس ينظرون بحذر
إلى تقارير عن زيادة الدعم اإليراني العسكري واللوجستي لحركة الجهاد ،مع تضاؤله بشكل كبير
عن حماس؛ مما قد يفهم منه سعيا من الطرف اإليراني لتقوية الجهاد على حساب حماس.75
يفرقهما ،وتظل مساحة
وبشكل عام ،يظل ما يجمع حركتي حماس والجهاد أكبر بكثير مما ّ
التنافس بينهما في إطار المقاومة ومشروع التحرير ،والتسابق في مجاالت التضحية والعمل
الوطني .وبالتالي يظل تطوير التعاون والسير باتجاه الوحدة بينهما ،هو األقرب لمنطق حركة
األحداث المستقبلية ،وهللا أعلم.
خالصة:
ما زال التيار اإلسالمي الوسطي المعتدل يمثل التيار األكثر قوة وانتشا ار في الساحة
الفلسطينية في الداخل والخارج .وهو ُيعبر عن نفسه بشكل أساسي من خالل مدرسة اإلخوان
المسلمين ،وتحديدا حركة حماس .غير أن التيار السلفي له حضور ال يستهان به ،كما أن حركة
الجهاد اإلسالمي تمثل إحدى أقوى حركات المقاومة الفلسطينية .فضال عن الحضور التاريخي
والمستمر لحزب التحرير اإلسالمي .أما الجماعات المتشددة القريبة من فكر القاعدة ،أو تلك
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التي تُعرف بالسلفية الجهادية ،أو تلك التي تتساهل في التكفير ...فإنها ما زالت قليلة الحضور
والتأثير في الساحة الفلسطينية.

بنت حماس قاعدة تعاملها مع االتجاهات اإلسالمية في الساحة على قاعدة "نتعاون فيما اتفقنا
عليه ،ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"؛ وتجنبت ما استطاعت الدخول معها في صراعات
وصدامات واتهامات .كما سعت إلى توحيد الرؤى واألفكار والتنسيق في مجاالت العمل المختلفة.
استفادت حماس من تعريف اإلخوان ألنفسهم بأنهم "دعوة سلفية" ،في تكريس ما هو مشترك
مع التيار السلفي؛ كما أن الخلفية اإلخوانية لمؤسسي حركة الجهاد اإلسالمي ،وتشابه المنطلقات
الفكرية واالستراتيجية ووسائل العمل ،خصوصا بعد انطالقة حماس ،قد خدم بشكل كبير باتجاه
تقوية العالقات بين حماس والجهاد ،وتطلع الطرفين إلى الوحدة المستقبلية االندماجية بينهما.
إن الحالة الفلسطينية والمنطقة العربية تموج بالتغيرات والثورات؛ وعلى حماس أن تحسن
التعامل مع الحالة اإلسالمية الفلسطينية وتعقيداتها ،وأن تُحسن استيعابها أو التحالف معها بما
يخدم القضايا االستراتيجية المشتركة ومشروع تحرير فلسطين؛ واال فإن أي ارتدادات معاكسة
للحالة اإلسالمية الفلسطينية قد ترتد بشكل سلبي على حماس ومشروعها اإلسالمي؛ بل وعلى
المشروع اإلسالمي لفلسطين بشكل عام.
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