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       رأي

  واضحة التباين مع خصومها السياسيني؟  ةملاذا حافظت حركة محاس على رؤي

 سري ّمسور

اعرتف مقال أو تقرير نشرته صحيفة (الرسالة) املقربة من حركة محاس، أو املعربة عن رؤيتها و4جها السياسي واالجتماعي والثقايف 
 شباب احلركة اإلسالمية).أوساط (من الرتاخي تسود  وغريه، Wن هناك حالة

  اأي (اإلحباط) والشعور sلالجدوى؛ طبعً  ،كان هذا االعرتاف عن واقع مشهود أواخر التسعينيات يصف بلطف ما هو أشد
لديهم، ومل يهتزوا  د الطاقاتا أن هناك من حافظوا على عنفوا4م وجتدّ نتكلم عن عموم القواعد احلركية وأنصار احلركة، مع العلم يقينً 

 أمام الواقع، وsلطبع هم قلة، تراجع �ثريها.

بسبب الضغط الشديد واملالحقات واالستنزاف مل تعد قادرة على تنفيذ - اومعها اجلهاد اإلسالمي ضمنً -حقيقة حركة محاس 
ى ثبت علوما قبلها، واجلمهور الفلسطيين، وهو كأي مجهور ال ي 1996 شباط وآذار عمليات عسكرية نوعية كتلك اليت كانت يف

ا حول خيار ونداء محاس له sملقاومة كخيار وحيد لتحرير األرض، أو درء املخطط الصهيوين، ملتفً ليس ، ا طويالً زمنً ذات احلالة 
 إىل الغضب والتذمر الشديد. حىت وإن كان اجلمهور قد أكثر من انتقاداته للسلطة وسلوكها، وصوالً 

فراد ا قرر االنكفاء على احلياة الشخصية، والتنافس يف حتصيل إجنازات اقتصادية أو تعليمية بني األذلك أن اجلمهور الفلسطيين ضمنً 
لطة من عامة أن انتقاد الس إىل  للسلطة؛ مع اإلشارةأحيا¢ً والعوائل، وتراجع االهتمام sلشأن العام، مع بقاء حالة االنتقاد الشديد 

ها ا مرّده sلضرورة 4ج السلطة السياسي، أو موقفامل ودوافع شخصية، وليس انتقادً ا من عو ¢بعً الناس كان يف جزء كبري منه 
 وإجراءا¤ا ضد حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي.

ن اجلهات مكنت جتد سائق أجرة يعرتض ويطلق انتقادات قد تتطور إىل سباب ألنه يشعر خبسارة أو ال تعجبه إجراءات وقوانني   مثالً 
 اأو طبيبً  اأو حرفيً  ،ا له ذات السلوك واأللفاظم نقده وشتمه sستحضار مواقف سياسية، وقد جتد ¨جرً ، ويطعّ املختصة بقطاع عمله

 وهكذا. اأو مهندسً  اأو حماميً 

ني، حبتة، ورغبة يف التفلت من الضبط وحماولة للتملص من اللوائح والقوانهم شخصية وهذا النوع من (املعارضني) زائف ألن دوافع
جتربة حركة محاس بعد أن صارت هي احلاكم احلقيقي يف غزة مع هذه احلاالت تثبت زيف أي معارضة تتوسل وتستدعي دعاية ولعل 

 سياسية ودوافع أفرادها احلقيقية شخصية مصلحية نفعية.

تافات، واليت هلحركة محاس كانت فرحة بقدر¤ا على تنظيم مهرجان مبناسبة وطنية أو دينية، وأن تستعرض احلشود وتطرب على ا
تزايد من الناس، ا)، إضافة إىل إقبال م(حتدثت عن ذلك سابقً  تتزامن مع تقدمها املستمر يف انتخاsت جمالس الطلبة يف اجلامعات

دها يعرب عن جزء من أهازجيها وأ¢شيعلى إقامة حفالت زفاف حتييها فرق إسالمية حملية  ،من خصومها السياسيني منهم أفراد وقادة
 محاس وخطها السياسي.فكر 

أن عرس أ¢س من قادة  اانتهاء لظاهرة الفرق اإلسالمية اليت حتيي حفالت الزفاف، وصار طبيعيً  بل اا تراجعً sملناسبة نلحظ حاليً 
 امحاس احملليني حتييه فرقة موسيقية حملية، مثله مثل أي عرس آخر، وهذا عكس احلال يف التسعينيات، مع أن شعبية محاس حاليً 

 .ا�ثريها أكرب وأوسع، ولكن األمر يتعلق بتغري اجتماعي من �ثري وانعكاسات التغريب والعوملة، أكثر منه سياسيً و
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وجودها يف مأزق حاد؛ فاجلامعات وما فيها ختضع لسلطة تنفيذية، أو إدارات إن ولكن فرح محاس µذه األمور ال يغري من حقيقة 
كل ما هو داخل أسوار اجلامعات   ، وعلىفتح sعتبار أن فتح متتلك السلطة التنفيذية والتشريعية متالئ إ4ّافا، مل تكن فتحاوية متامً 

 ا.ا زمكانيً يظل حمدودً 

النقد الذي يهاجم سلطة قادرة على سجنه مىت تشاء وإطالق سراحه مىت تريد، والتقريع و وهذا اخلطيب املفّوه فوق املنصة يف اجلامعة 
ك احلركة هي العمود الفقري لتلك السلطة حقيقة؛ عندما يتخرج سيبحث عن وظيفة قبوله فيها بيد تل حلركة بسبب مواقفها، وهذه

الواقع، وما  حمكوم sلنظام القائم على أرضا ا، وإذا مل يفعل وقرر العمل يف القطاع اخلاص فهذا القطاع  أيضً السلطة واحلركة عمليً 
سات صارت ا) فحىت تلك املؤس(كتبت عنها سابقً  حركته اإلسالمية مؤسسات  يفيفرضه من قوانني وشروط، وإذا وجد له مكا¢ً 

 ا وصار يتمأسس ويرتسخ، مع كل األزمات احمللية واملالية والصخب اإلعالمي املعارض له.ا واقعً حتت مظلة النظام الذي صار أمرً 

طولكرم و  ا) وأنه حمال أن يسلم االحتالل مناطق مثل جنني وقلقيلية وأخريً  أو لنقل أخطأت التوقعات Wن غزة وأرحيا (أوالً  .مل تصدق
منفصل  ا ، وهذا أمرالسلطة حمليً ودور ونطاق عمل نفوذ  وازداد حقيقة توسع، ولكن أو القدس لقرµا من اخلط األخضرورام هللا 

دمري االتفاق ستعمد إىل ت "إسرائيل") Wن سرائيلي(ساهم فيها اإلعالم اإل عن أزمات سياسية وميدانية، وتبني أن هناك مبالغات
 ا عن مرحلة أواخر التسعينيات.حدث هذا بعد بضع سنني يف ظروف خمتلفة متامً  وتعيد احتالل مناطق (أ) .

يف  (يف اخلارج أكثر) وانتقادا¤ا احلادة للنظام السائر املتنامي وإعالمية وأكادميية يف الداخل واخلارجوسخرية شخصيات سياسية 
لسطور، أنه غري ثبت حىت كتابة هذه ا ا)ر قريبً سينها(أن هذا كله  ،بل توكيدات تشبه القسم ،ناطق الضفة والقطاع، ومراهنا¤ام

 دقيق و¢بع من فكر رغبوي ال خيلو من عواطف.

عظم قواعد احلركة م(الرسالة) (الرتاخي)  يف ظل واقع كهذا من الطبيعي أن يسود شعور sلقهر والعجز، أو ألستخدم تعبري صحيفة
 اإلسالمية، خاصة محاس واجلهاد اإلسالمي.

 قدر ما أصف الواقع.مالكي قراره السياسي، فأ¢ ال أsلغ  با يف جبهة ضد معظم العامل، أو متنفذيه و فإذا قلت Wن احلركتني كانتا فعليً 

اوضات  أوسلو مع عدم السماح Ëقفال 4ج املف فاحلفاظ على عملية التسوية وإبقاء ولو احلد األدىن من مفاعيل وخمرجات اتفاق
 Ìلتأكيد النظم العربيكان من األمور املتفق عليها سرsةا وعالنية بني األمريكان واألوروبيني والروس والصينيني وسائر اآلسيويني و 

 (sستثناء موقف النظام السوري والعراقي واألخري حماصر عاجز).

 كيف ثبتت محاس؟

 ه الراحلمن تغري األحوال وحمتواه يرسخ الفكرة نفسها، والذي كتب(الطريق إىل اهلزمية) والذي صدر يف زمن ذروة اإلحباط  يف كتابه
(عبد الستار قاسم) رمحه هللا، توقع أن حركة محاس ستسري على 4ج اإلخوان املسلمني وستنخرط يف النظام القائم وعملية أوسلو 

 .لرافضا ، وأشار إىل أن اجلهاد اإلسالمي سيظل على موقفهة مقاومة رافضة خلط التسويةوسترتك موقعها كحرك وخمرجا¤ا

ا من قراءة ملسلكيات جمموعات من اإلخوان املسلمني يف غري بلد عريب وإسالمي قبل كتابه رؤية عبد الستار قاسم مستخلصة غالبً 
 تلفة عن كل فروع اإلخوان.وبعده، ولكن توقعات الرجل تبني أ4ا غري دقيقة وأن محاس حالة خم
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حزب استنساخ جتارب إخوانية، وكانت فكرة (حماولة مع أن هناك حالة إحباط أو تراخي، ومع وجود قيادات يف محاس مل ترتدد يف 
فس والتوجه، أنوه أن صحيفة الرسالة املذكورة كانت تعرف نفسها 4Wا صادرة عن اخلالص الوطين اإلسالمي) من جتليات ذلك النّ 

 احلزب املذكور.

وبقي (حزب  ا يف 4جها ومواقفها،ومع تراجع العمل العسكري وتناقص عدد املطاردين على خلفيته، ولكن مل تشهد محاس تغريً 
ى خط ورؤية فيا ترى ما السبب يف بقاء محاس عل إىل الضفة الغربية. -رغم حماوالت بعضهم-دا يف غزة ومل يتمداخلالص) حبيسً 
ست محاس فرع اإلخوان ألي الستار قاسم وغريه؟ دا لفتح، وعدم حتقق توقعات عبا حقيقيً ا منافسً واضح ميثل خصمً ومنهج وبر¢مج 

sب املناورة  ا يف ذلك الوقت العصيب، ولو من(براغمايت) ولو مؤقتً  تدفع العوامل الدولية واإلقليمية محاس لنهج أال املسلمني هنا؟
 ذا؟كيف وملاذا حصل ه  لسياسي، وصمدت حىت ترتجم رؤاها يف انتفاضة األقصى؟ملاذا حافظت على خطها ا السياسية؟

وفق التسيري  اوحكمته شاءت ذلك وسارت أمور كثرية كمقدمة لنتائج رأيناها الحقً  -سبحانه وتعاىل- ة أ¢ أرى أن تقديرات هللابداي
محاس  ية، وهناك جمموعة عوامل وأسباب حافظت على بقاءاإلميان sلغيب ال يعين ترك االعتقاد sلسبب ا:اإلهلي، وكما نقول دومً 

 على 4جها:

ا  ا إحالليً العيً ا اقتا، وال تواجه مشروعً ولو جزئيً  جتارب اإلخوان اليت يتحدث عنها بعضهم، يف دول ¢لت استقالالً    )1
 كاملشروع الصهيوين، وsلتايل هي مقار¢ت مطعون يف منهجيتها.

عليه قياد¤ا يف اخلارج، وهي قيادة ظلت بعيدة عن إكراهات الواقع وما تنتجه اإلكراهات قرار محاس السياسي هيمنت  )2
فت  من قيادات الداخل ولو اختلريوتوقأو رؤية مشوشة، وكان لتلك القيادات احرتام كبري ا من حساsت ضيقة غالبً 
ج على ، وحرصت قيادات اخلار لسيطرةا وحرية حركة وتنقل أ¨حت هلا ا، وامتلكت قنوات التمويل وفضاء إعالميً معها

 حتجيم وحماصرة أي صوت داخلي يقدم رؤية يفهم منها أن مثة تغري قادم يف مواقف احلركة من عملية التسوية وأوسلو.
صار لدى حركة محاس مبجاميعها املتنوعة Øر وجراح ¢زفة بسبب مواجهتها لالحتالل، فهناك دماء شهداء من القادة  )3

 عالية، ومالحقات االحتالل واستهدافه للحركة مل أحكامهمبة يسريون على 4جهم، كما أن هناك أسرى والعناصر هلم أح
سبقها  ا على خط منتواصل املواجهة اخلشنة سريً  -ولو قليلة-، وهذه أمور جتعل جمموعات من احلركة تتوقف حلظة

ا لكنه مل يتوقف يومً  مع االحتالل، و حّدته أحيا¢ً  ركة يف اشتباك متواصل قد ختفا ملن سيلحق µا، وعليه ظلت احلومتهيدً 
 ا.واحدً 

) أو معتقلني وأسرى أو مطاردين لالحتالل مثالً حيىي عياش ن شهداء (املهندس و ) صار رموز محاس املؤثر 3بناء على ( )4
ية هو حا عن �ثريات كاتب أو متحدث من احلركة يغرد خارج السرب، وأصبح رصيد املقاومة والتضوغري ذلك، بعيدً 

 األساس، وهذا طمس وأسكت أي أصوات شاذة.
قدمت حركة محاس على لسان الشيخ أمحد Ýسني ود.موسى أبو مرزوق وغريهم من القيادات يف فعاليات سياسية وإعالمية  )5

 مثل -تالف الطريقمع اخ- ا للهدنة والتهدئة يقوم حبده األدىن على ما تطالب به السلطة وفتحومناسبات خمتلفة تصورً 
وإطالق سراح األسرى وحق عودة الالجئني وتفكيك املستوطنات، وهي µذا  1967انسحاب االحتالل إىل حدود 

جها هذا أعطى للحركة هامش مناورة يبقيها على 4، و تلقي الكرة يف ملعب العدو، والذي sلتأكيد يرفض تلك املطالب
 وخطها.

 ، فهناك جزء من الشارع يريد االستقطابمع حركة اجلهاد اإلسالمياملنافسة يف ميدان املقاومة هناك مسألة أخرى، وهي  )6
، ين ال ميتزجانا أو معارضة) بلونني متميز ، ولن يستمع إىل كالم محّال أوجه، ويريد إما (�ييدً الواضح الذي ال تشوبه شائبة
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بذات و اسم بذات العبارات أوكان بعض كوادر اجلهاد اإلسالمي يف تلك الفرتة يكررون ويرددون ما قاله عبد الستار ق
فاظ على  بديل إسالمي) وعليها احلد¢(يوجد عن املعىن، ومن الطبيعي أن يكون يف محاس من سيقرأ األمور µذه الطريقة

 خط واضح الرفض لعملية التسوية وأوسلو وتوابعها.

 دي انتفاضة األقصى.يف املقال ورمبا املقاالت القادمة مبشيئة هللا سأواصل استعراض حماور مهمة بني ي

 املواد املنشورة يف موقع مركز القدس تعّرب عن آراء كتاYا، وقد ال تعّرب Qلضرورة عن رأي املركز. •


