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 رأي

 عشية االنفجارأزمة محاس واجلهاد اإلسالمي واليسار 

 سري ّمسور

عشية االنفجار كان مجيع الفلسطينيني "املاضي واملوسومة بـ  2022حزيران/ يونيو  28حتدثت يف املقالة السابقة اليت نشرت هنا يف 
عن مأزق عام كبري عاشه الشعب الفلسطيين، خاصة فصائله كبريها وصغريها، وبدأت احلديث عن حركة فتح  "يف مأزق كبري

 وأكمل احلديث عن بقية الفصائل املهمة الفاعلة. ،والسلطة

 محاس واجلهاد اإلسالمي ا:Bنيً 

كانتا يف   -فجارما بعد أوسلو وعشية االن-لن أفصل بني احلركتني مع وجود اختالفات بينهما، ولكنهما يف تلك املرحلة على األقل
وأيضا كلتامها عاشتا  ،حالة توافق وتنسيق سياسي ~م، رمبا نغصت عليه بعض األحداث اليت ال تذكر وال تؤثر على الصورة العامة

 ا.ا كبريً مأزقً 

تمرة حىت تبعا�ا وآ�رها رمبا مسحركة محاس كانت لتّوها خرجت من مشكلة السجون اإلسرائيلية، وإن كانت قد جتاوز�ا، ولكن 
 اآلن، بال مبالغة.

القادة خارج  إىل التمرد العلين على وصوالً  فجهاز أمن محاس يف السجون اإلسرائيلية، انعدمت عند القائمني عليه احلكمة واخلربة
ات اإلسرائيلية، الة للمخابر تنزيل زاوية) للعديد من األسرى بشبهة العم (تعرف �لسجون �سم: ، فشن محلة استجوا�تالسجون

من  (وسائل االستجواب عليها عالمات استفهام كبرية من اكتشفت خيانتهم من الذين أخضعوا �الستجواب إذا كان هناك فعالً و 
 ، واخلطأ القائم على حسن الظن أفضل من عكسه يفا) فإن هناك من راحوا ضحية هذه املمارساتالناحية الشرعية واألخالقية أيضً 

 ه احلالة ملا لألمر من حساسية وتداعيات عند اجلمهور الفلسطيين.هذ

متياز، جاء الرد ا �ا أمني¦ وحني رفعت قيادات (مثل د.حممود الزهار) صو�ا بضرورة التوقف عن هذه املمارسات اليت صارت هوسً  
ة شعاب ذلك من تفصيالت األسر وليس مثويف السجون اإلسرائيلية هناك مهاجع وخيام وغري  ."أهل مكة أدرى بشعا¨ا" الغريب:

 وال ودن!

خاص يف سجون أش لىكما أن املخابرات الصهيونية املاكرة استغلت تلكم احلالة، فصارت توصي جمموعة من عمالئها �العرتاف ع
 .خمتلفة، والنتيجة معروفة، إضافة إىل تسهيلها نقل القائمني على االستجواب إىل السجون اليت كانت مستقرة مما زاد الطني بلة

 للتذكري أخذت محاس التمثيل االعتقايل وعدد أسراها كان األكرب يف ذلك الوقت.

؛ والشخص املتضرر هذهك  ا، من ممارساتا وحملي¦ ا وعربي¦ طة معرتف ¨ا دولي¦ وليس هناك هدية جمانية أمثن تقدم إىل خصم سياسي له سل
إىل روتني،  يقال عنه، خاصة يف ظل حتّول احلالةا له أسرة وأصدقاء وأصهار وغريهم، وهؤالء لن يصدقوا �لضرورة ما  ونفسي¦ جسد¦ 

 ا حىت تثبت براءته!همً و�ت األسري متّ 

الجتماعية اا تراجعت وانتهت تلك املمارسات اخلاطئة واليت حاولت محاس وما تزال ترميم تبعا�ا وما بعده 1997صحيح أنه يف 
من أبرز النتائج حرص كثري من عناصر بل كوادر احلركة يف مناطق خمتلفة على اجتناب دخول السجن والنفسية بطرق خمتلفة، ولكن 



	3	

فرتة امتدت  ،مبالغات، ولكن هذا بث روح الرتدد بل االنكفاء عند عناصر فعالةاإلسرائيلي، حىت لو كان ما يسمعونه ال خيلو من 
ذا فقدت احلركة أحد حمركا�ا الفاعلة يف الشارع.  حىت االنفجار، ̈و

مل ا للتصدي والتعاا وحيدً خطا¨ما حىت آخر رمق قبيل االنفجار على أمهية املقاومة، وتصديرها خيارً  انومحاس واجلهاد اإلسالمي تركز 
(صحيفة الرسالة التابعة حلماس وصحيفة االستقالل التابعة للجهاد) أو عرب اخلطا�ت  مع االحتالل، سواء عرب منابر إعالمية

د واالستيطان ، مشل التحذير والتنبيه من خمططات التهويمن قادة وكوادر احلركتني من فوق منابر اجلمعة أو وسائل اإلعالموالتصرحيات 
لشهداء من �Äازر واملذابح، واحتفاء � اواجز، واشتمام رائحة عدوان يدبر يف أروقة املؤسسة الصهيونية، وتذكريً واإلذالل على احل

 شىت الفصائل وسرد سريهم الذاتية، واحلديث عن األسرى وغري ذلك.

اشرتاك فتح يف املواجهة  نه دونخلفهما، ورمبا وصلتا إىل قناعة حبقيقة الوضع Æ وجتييشه الشارعحشد ولكن مل تنجح احلركتان يف 
رب (صفر عمليات) قااليت حترضان عليها، فكالمهما جمرد تسجيل موقف، سيما بعد تراجع قدر�ما على تنفيذ عمليات إىل حد 

 عشية االنفجار.

لسلطة، وإن كان اوهنا بدأت احلركتان تنغمسان أكثر فأكثر يف نقد وحتليل وتوجيه ظواهر حياتية حملية، تتعلق بدوائر ومؤسسات 
ين ليست فقط ، فحياة الشعب الفلسطي ومندو�ً ا بل مطلو�ً هذا لوحظ عند محاس أكثر من اجلهاد اإلسالمي؛ وقد يبدو األمر طبيعي¦ 

يث املبدأ، ولكنه هذا صحيح من ح وقضا يومية تشغل الناس.وبىن حتتية  مقاومة واستشهاد وعمليات وأسرى؛ فهناك تعليم وصحة
ثلما قّدرت ا يشتد عوده، وليست مرحلة عابرة سريعة ممستمرً  ا متواصالً ا واقعً ن تطبيقات أوسلو صارت أمرً قناعة Æ دل علىا يأيضً 

 .، وما االخنراط يف تفصيالت حياتية يومية إال داللة على تلك القناعةاحلركتان

صارت  ل توجهات بعض القادة أو حىت القواعد اليترمقد فولكن كون القرار السياسي والتمويل كان وقتها بيد قيادات اخلارج، ف
 �الخنراط يف املشروع ولو �حلد األدىن، ألن قادة اخلارج ال خيرج قراراهم من ضغط وإكراهات الواقع.تنادي 

 ًÎلس -رمحه هللا-حضر الشيخ أمحد سني 1999مايو / يف أر ا يف املواقف؛ فمثالً  تباينً وهذا خلق أحياÄاملركزي  اجتماعات ا
ومع ، 1999أر/ مايو 4ا لذاك االجتماع Æن املرحلة االنتقالية وفق االتفاقيات املوقعة تنتهي يف بعدما أعلن الرئيس عرفات متهيدً 

ه مل يتم اإلعالن عن انتهاء املرحلة االنتقالية، وخرج االجتماع ببيان يؤكد بقاء اÄلس يف حالة انعقاد دائم، ولكن حضور الشيخ أن
 وهذه من معامل األزمة. ا.ّلد انتقادات من بعض قادة اخلارج، ورمبا الداخل ولكن بصوت خافت نسبي¦ و 

-وكانت وسائل اإلعالم تصنف قادة الداخل يف غزة إىل صقور ومحائم، وكان التيار املصنف �لصقور ميثله د.عبد العزيز الرنتيسي
ن السلطة، أما تيار احلمائم حسب ذلك التصنيف فيمثله د.حممود الزهار ا يف سجو والذي كان حىت االنفجار حمتجزً  -رمحه هللا

، أما الشيخ سني مبا ميثله من رمزية ووقار وخربة فلم يكن حيسب على أي من التيارين، وإن كان خبطوته تلك وإمساعيل أبو شنب
ا ليكون  غزة حزب اخلالص الوطين اإلسالمي، رمبوقد أفرزت محاس يف .واليت بررها ودافع عنها قد بدا أنه منحاز إىل تيار احلمائم

 .أداة عمل سياسي هلا وحماولة الحتواء األصوات املطالبة �ملرونة، ولوحظ أن احلزب مل جيد له موطئ قدم يف الضفة

أما حركة اجلهاد اإلسالمي فقد حافظت على خطا¨ا احلاد ضد أوسلو وكل متعلقا�ا، وجتنبت وجود محائم، أو قصقصت أجنحة 
 ت حمدودة الشعبية والتأثري والقدرة على الفعل.كان  اولكنه بطريقة سريعة حامسة وفورية،تلك احلمائم 

 ا أمام نظام عاملي تقوده أمريكا اليت تضعهما يف خانة احلركات اإلرهابية،وسادت حالة من اإلحباط أوساط احلركتني ومها جتدان أÙم
 :وحميط عريب معظمه إما عاجز عن التغيري أو يرفضهما من منطلقني
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 ولوجيا.األيدي  )1
 املوقف السياسي والسلوك امليداين يف ظل خضوع عريب للهيمنة األمريكية وإمالءات إدارة البيت األبيض. )2

 سوى انتظار رمحة هللا املتمثلة �نفجار يغري املعادلة القائمة، واليت بال ريب أكرب وأضخم من قدرا�ما ومن Üثريمها.ومل يكن أمامهما 

فة الغربية  يف الض (أ) مها اضطروا للمكوث سنوات ال يغادرون املناطق املصنفةر عناصرمها وكواد مجموعة منومها يف حالة حرجة ف
جزة لدى وجمموعة أخرى حمت ،حواجز االحتالل وكمائنه املنتشرة على الطرق خارج مناطق (أ) علىكوÙم على األغلب سيعتقلون 

قيادات فاعلة ووازنة، وآخرون بني االنشغال بتحسني الوضع الذايت أو نشاط حمدود أغلبه داخل أسوار اجلامعات  ا منهالسلطة احرتاز¦ 
 ا.بي¦ أو مهرجاÎت تقام هنا وهناك يف فرتات متباعدة نس

 اليسار الفلسطيين ا:Bلثً 

 عاىن اليسار الفلسطيين منذ اÙيار االحتاد السوفيايت من أزمة فكرية كبرية، ومل يراجع خياراته، واملتغريات اليت يفرتض أن جتربه على
، "الشعب الفلسطيينزب ح"امسه إىل  "احلزب الشيوعي الفلسطيين"غري  مراجعة فكرية جريئة، وفقط اهتم ببعض الشكليات، فمثالً 

، �لنشاط اأو توافق معها واخنرط فيه ولني، و مبرونةوحّدة أواخنرط اليسار عموما سواء من عارض اتفاقيات أوسلو وخمرجا�ا بشدة 
ظرة، وتناقض ها عني Îئحتصل على متويل أجنيب غريب، مما خلق حالة اغرتاب ال ختطًبا وهي غال ،NGO'Sيف املنظمات األهلية 

ال تتوافق مع عصب اهتمامات -بسبب شروط املمول-خاصة أن جمموعة من نشاطات تلك املنظمات ، لشعار واملمارسةبني ا
 ها.تتصادم معÎً الشارع الفلسطيين، بل أحيا

 إضافة إىل ذلك وكما قلت يف مقال سابق، فإن الرصيد الشعيب يزداد بتنفيذ الفصيل عمليات عسكرية، ويف فرتة ما بعد أوسلو إىل
لعمل يف هذا املضمار، وتصدرت محاس واجلهاد اإلسالمي امل يكن هناك لليسار الفلسطيين مسامهة تذكر اما قبل االنفجار تقريبً 

 ًبا.املسلح، بل انفرد~ به تقري

عدم ىل حد واليت عارضت أوسلو أزمة مالية خانقة إ "م.ت.ف"، وهي الفصيل الثاين يف "اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني"وعانت 
القدرة على متويل تنظيم احتفال كما أكد الباحث الراحل د.عبد الستار قاسم، ويف احلالة الفلسطينية، فقدان التمويل وصفة للشلل، 

 فكيف إذا اجتمع مع أزمة فكرية، وحالة عاملية وإقليمية تقف �ملرصاد؟!

 1967للجبهة منذ انطالقتها يف م¦ا عاًنا عن منصبه أمي فبعد تنازل د.جورج حبش 1999يف  احامسً رًا واختذت اجلبهة الشعبية قرا
بعد كثرة  1999أبو علي مصطفى) ودخل إىل فلسطني يف صيف -(مصطفى علي الزبري توّىل األمانة العامة األمني العام املساعد

على دخول أبو  "لإسرائي"احلديث عن كون العمل يف الداخل الفلسطيين حيظى Æمهية وثقل أكثر من نظريه يف اخلارج، وموافقة 
 (اغتالت أبو علي بعد أقل من سنتني من عودته!). ملا تضمرهرًا علي، ميكن وصفها بسياسة احتواء مؤقت انتظا

م العودة بعدما مل تت (Îيف حوامتة) ولكن ودار حديث وجدل بعدها Æسابيع عن عودة وشيكة لألمني العام للجبهة الدميوقراطية
 موافقته على عودة حوامتة حبجة تصرحيات له عرب قناة اجلزيرة.تراجع �راك عن 

ما منذ اÙيار االحتاد حاجة قواعد اجلبهتني اليت تراجعت شعبيتهتشري إىل فإÙا  ؛وعودة أبو علي اليت متت أو عودة حوامتة اليت مل تتم
 فلسطينية.مساحة على خريطة السياسة الالسوفيايت إىل شحن ووجود شخصيات فاعلة بوزن ثقيل كي حتفظا ما تبقى هلما من 
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هذه أوضاع الفصائل العاملة ويضاف هلا وضع عامة الناس قبيل االنفجار الذين عانوا من êس وحالة انفالش وانكباب على  إمجاالً 
 أمورهم اخلاصة مبا يتناىف مع حالة مفرتضة لشعب حتت االحتالل.

 ) وهلذا حديث آخر بعون هللا.2ن عقدت قمة كامب ديفيد(وبني يدي االنفجار وبعد االندحار عن جنوب لبنا

 ي املركز.ال تعّرب ^لضرورة عن رأقد املقاالت املنشورة يف موقع مركز القدس للدراسات، تعّرب عن آراء أصحاHا و  •

 


