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''فتح'': امل�ؤمتر ال�سابع وتداعياته

نافذ �أبو ح�سنة*

''حما�س'' و''�جلهاد'': �مل�ساحلة و�ملقاومة �مل�سلحة

ي�جد 
فرق كبير بين قيام حركة ''حما�س'' بمنع اأع�ساء الم�ؤتمر ال�ساد�س لحركة ''فتح'' 

قد في بيت لحم في 
ُ
من مغادرة قطاع غزة للم�ساركة في م�ؤتمر الحركة الذي ع

ال�سفة الغربية في �سنة 2009، وبين قيام رئي�س الحركة خالد م�سعل باإيفاد مندوب عنه، ليلقي 

قد في رام اللـه بتاريخ 2016/11/29. وربما 
ُ
كلمة با�سمه اأمام اأع�ساء الم�ؤتمر ال�سابع الذي ع

''فتح''  بين  بل  الحركتين،  بين  العالقة  في  كبير  ل 
ّ
تح� حدوث  بافترا�س  ال�اقعة  هذه  تغري 

والحركتين الإ�سالميتين الفل�سطينيتين )''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي(. فقد انتدبت ''الجهاد'' اأي�سًا 

ن يمثلها في افتتاح الم�ؤتمر. فما الذي حدث؟ وهل كان تحميل الآمال على اللحظة ال�سيا�سية 
َ
م

 التعقيدات وافتراق الت�جهات؟
ّ
�سل�كًا متالئمًا مع كم

مؤمتر�ت ''فتح'' و�ال�ستثناء

يتجاوز  باهتمام  لها،  الثالثة  الدورة  منذ  اأقله  ''فتح''،  حركة  م�ؤتمرات  حظيت  ما  كثيراً 

الكفاح  اأطلقت  التي  فالحركة  منها.  اأبعد  ه�  وما  ال�طنية،  ال�ساحة  اإلى  الحركية،  الإطارات 

الم�سلح، والث�رة المعا�سرة، وتق�د الم�سروع ال�طني الفل�سطيني، وت�سيطر على منظمة التحرير 

اإلى  ال�طني، وتقدم م�ؤ�سرات  الم�سروع  الفل�سطينية، ت�سكل م�ؤتمراتها محطات مهمة في م�سار 

وجهته وم�ساره.

وقد اأدى تباعد الم�سافات الزمنية بين دورة انعقاد واأُخرى للم�ؤتمر العام للحركة، من جهة، 

وارتباط النعقاد باأحداث وتح�لت كبرى، من جهة اأُخرى، دورهما في جعل م�ؤتمرات ''فتح''، 

على  حادة  ا�ستقطابات  و�سط  قد 
ُ
ع فه�  ال�سابع،  الم�ؤتمر  حال  وهذا  ال�ستثناء.  على  محم�لة 

الم�ست�ى الحركي، ومع ا�ستمرار النق�سام الفل�سطيني، وب�ج�د تدخالت عربية �سديدة ال��س�ح 

الق�سية  التفاو�سي، وتراجع مكانة  الخيار  ي�اجهه  الذي  الن�سداد  وال�سف�ر، وكذلك تحت وطاأة 

الفل�سطينية عربيًا وغير ذلك. وحتى اإن بدا هذا الم�ؤتمر م�ؤتمراً لح�سم ال�سراع الداخلي، اأكثر من 

ل الحتالل، فاإن م�ساركة 
ّ
�سلته بتحديد وجهة ا�ستراتيجية تجيب على التحدي الذي يطرحه تغ�

اأعمال الم�ؤتمر،  ''حما�س'' في افتتاح  ''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي، وخ�س��سًا م�ساركة  حركَتي 

جاءت لت�سيف جديداً على طابع ال�ستثناء الذي يحمله الم�ؤتمر.

* كاتب واإعالمي فل�سطيني.
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ملاذ�؟

رها الم�سهد الفل�سطيني، واإنما 
ّ
''فتح'' لأع�ام ط�يلة مناف�سًا يهدد زعامتها وت�سد لم ت�اجه حركة 

درج في الخطاب الفل�سطيني تعبير ''الف�سيل الثاني'' في اإ�سارة اإلى الق�ة الفل�سطينية التي تلي ''فتح'' 

لترتيب  ن�سقًا  وتفر�س  ية، 
ّ
الند انتفاء  اإلى  تحيل  الإ�سارة  وهذه  ال�طنية.  ال�ساحة  على  ح�س�رها  في 

ال�طنية'' وفق مفه�م  ''ال�سراكة  ''فتح'' باأنها تقيم  ن يتهم 
َ
الق�ى واأدوارها، حتى كان هناك م اأحجام 

ال�ستتباع، بحيث تت�لى هي ت�زيع الأدوار والح�س�س، وتعيين المكانة اأحيانًا.

اأواخر �سنة 1987، فقد  اأُعلن ت�سكيلها في  ''حما�س'' التي  لم يبَق الأمر على حاله مع بروز حركة 

م�سارها  وبداأت  �سنة 1988،  الفل�سطينية في  ال�سعبية  النتفا�سة  بق�ة مع تط�ر  الم�سهد  ح�سرت في 

ت�سعينيات  اأوائل  منذ  متعددة  ح�ار  ج�لت  وف�سلت  الفل�سطينية.  التحرير  ولمنظمة  ''فتح''  لـ  كمناف�س 

القرن الما�سي، في اإنهاء الخالف بين الحركتين، والذي تفاقم ب�سدة بعد ف�ز ''حما�س'' في انتخابات 

اإلى ال�ستباك الم�سلح الذي انتهى ب�سيطرة ''حما�س'' على  المجل�س الت�سريعي في �سنة 2006، و�س�ًل 

قطاع غزة.

لم تنتِه الح�ارات التي اأعقبت ذلك الف�سل الدامي، اإلى نتائج مختلفة عن تلك التي �سبقته. ومع بدء 

تكن  لم  ''حما�س''،  بحركة  الأخيرة  هذه  عالقة  فاإن  ''فتح''،  لحركة  ال�سابع  الم�ؤتمر  لعقد  التح�سيرات 

وقيام  ال�طنية،  ال�حدة  ال�ساطىء'' وحك�مة  ''اتفاق  تطبيق  ف�سل  بعد  المتجدد  ال�ستباك  م�سهد  خارج 

من  ط�يلة  فترة  بعد  المحلية  النتخابات  لتاأجيل  ق�سائي  قرار  با�ست�سدار  اللـه،  رام  في  ال�سلطة 

التح�سيرات، والذي عادت معه م�جة تبادل التهامات. لكن اأيًا من الطرفين لم يكن يملك القدرة على 

اإخفاء الأزمة التي يعانيها.

ت�سارك �الأزمات

اأزمة داخلية قا�سية  ''فتح'' التي تعاني ان�سداد الخيار التفاو�سي، ب�سبب �سيا�سة نتنياه�،  واجهت 

تلك  ''التجنح''. وفاقم  رف بحالة 
ُ
ع المف�س�ل محمد دحالن، وما  المركزية  اللجنة  ن�ساط ع�س�  ب�سبب 

الأزمة تدّخل ''الرباعية العربية'' التي �سعت لإعادة دحالن والمتجّنحين اإلى �سف�ف الحركة، الأمر الذي 

تجاوب معه رئي�س ''فتح'' محم�د عبا�س جزئيًا في البداية قبل اأن يع�د اإلى رف�سه، ويفجر اأزمة مع 

الرباعية العربية. وهكذا لم تعد ''حما�س'' وحدها ت�اجه ارتباكًا في عالقاتها العربية، بل ان�سمت اإليها 

''فتح'' اأي�سًا.

ال�طني  الم�ست�يين  على  ال�ستباك  حجم  لكن  اأي�سًا،  الداخلي  التاأزم  عن  بعيدة  ''حما�س''  تكن  لم 

ُتجري  فالحركة  واأثراً.  خط�رة  اأ�سد  يبدو  ما  لم�سلحة  الداخلية  الأزمة  عن  الحديث  اأزاح  والإقليمي، 

''مراجعة داخلية )خلف( اأب�اب مغلقة، اأف�ست فيما اأف�ست اإليه، اإلى اعتراف رئي�س المكتب ال�سيا�سي باأن 

حركته اأخطاأت حين اعتقدت اأنه يمكنها اأن تك�ن بدياًل لحركة 'فتح'، ووارثة لها. واأخطاأت اأي�سًا عندما 

عملت على حكم قطاع غزة، من دون تقا�سم لالأعباء مع ال�سركاء في ال�طن.... واأنها و�سلت اإلى حائط 

1
م�سدود يقت�سي منها واجب ال�ستدارة.''

ن 
َ
وفي ال�قت الذي بدا رئي�س ''فتح'' محم�د عبا�س في حاجة اإلى تعزيز �سرعيته فل�سطينيًا، واإلى م

يعينه في م�اجهة دحالن، وخ�س��سًا اأن اأطرافًا في ''حما�س'' مدت ج�س�ر ت�ا�سل مع خ�سمها ال�سابق، 

كانت ''حما�س'' تعيد ترتيب الح�سابات لتتجاوب مع الدع�ة اإلى ح�س�ر م�ؤتمر ''فتح''، الأمر الذي يعك�س 
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ا العالقة مع 
ّ
''اإدراك الحركة للطابع ال�ستراتيجي للعالقة مع حركة 'فتح' بقيادة الرئي�س عبا�س.... اأم

تيار دحالن، فهي ذات طابع تكتيكي ينطلق من التعامل بحكم الأمر ال�اقع مع ثقل ل ي�ستهان به لهذا 

دحالن،  قناة  عبر  غزة  قطاع  اإلى  الم�ساعدات  تدفق  ا�ستمرار  على  والحر�س  غزة،  قطاع  في  التيار 

 وترى ''حما�س'' اأنه 
2

ا قد تفتحه العالقة معه من نافذة لحركة 'حما�س' باتجاه م�سر.''
ّ
وال�ستفادة مم

معه  بالتعامل  �ستلتزم  'حما�س'  فـ  والمنظمة،  و'فتح'  ال�سلطة  رئي�س  عبا�س  محم�د  الرئي�س  ''طالما 

3
والتحاور والجتهاد لل��س�ل لم�سالحة حقيقية.''

لقاء �لدوحة

تحت وطاأة �سغ�ط الرباعية العربية ت�جه محم�د عبا�س اإلى تركيا وقطر، ليعقد في الأخيرة لقاء 

وع�س�  ''حما�س''،  في  القيادي  وق�ف  اإلى  �ستف�سي  فارقة  لحظة  كثيرون  اعتبره  ''حما�س''  قيادة  مع 

المجل�س الت�سريعي اأحمد الحاج علي، مخاطبًا اأع�ساء م�ؤتمر ''فتح'' با�سم خالد م�سعل.

هنا يمكن الحديث عن غم��س �سغير. فم�سادر ''حما�س'' ف�ساًل عن الم�سادر الفل�سطينية تتحدث 

اأن  عن اأن رئي�س ال�سلطة لم ي�سع في برنامجه لقاء مع قيادة ''حما�س''، خالل زيارته للدوحة، وعن 

ب بع�س 
ّ
القطري. وي�سر الخارجية  )اأو �سغ�ط( قطرية، في منزل وزير  قد، تم بترتيبات 

ُ
الذي ع اللقاء 

اء م�افقة م�سعل على لقاء عبا�س الذي لم 
ّ
م�سادر ''حما�س'' كالمًا على غ�سب في اأو�ساط الحركة جر

بِد رغبة في اللقاء، غير اأن ما جرى تاأ�سي�سه على حدوث اللقاء بين الجانبين، يبدو كبيراً، عندما يتعلق 
ُ
ي

''فتح''  رئي�س  من  بمناورة  ي�سي  ربما  الذي  الأمر  ال�سغط،  تحت  الجتماع  اأو  الم�سادفة،  بلقاء  الأمر 

الرئي�س  بدا  اللقاء  وفي  مقابل.  باأي  التعهد  دون  من  ''حما�س''،  من  المكا�سب  من  قدر  اأكبر  لتح�سيل 

ب�ساأن  والثاني  الم�ؤتمر،  في  غزة  قطاع  من  ''فتح''  اأع�ساء  بم�ساركة  يت�سل  الأول  باأمرين:  م�سغ�ًل 

الم�قف من دحالن.

واعتبرت  غزة،  من  الم�ؤتمر  اأع�ساء  �سفر  بت�سهيل  �سمانات  تلّقيها  عن  ''فتح''  تحدثت  ولحقًا 

''حما�س'' اأن الأمر ''ل يحتاج اإلى �سمانات م�سبقة ول لحقة، ول يحتاج اإلى مباحثات بين عبا�س من 

ناحية، وم�سعل وهنية من ناحية ثانية، لأمر ب�سيط، لأنه لي�س هناك م�سلحة لـ 'حما�س' بمنع اأع�ساء 

 ومع ذلك، برزت اآراء تتحدث عن �سرورة و�سع �سروط 
4

'فتح' من �سكان غزة من ال�سفر اإلى الم�ؤتمر.''

على عبا�س، ب�قف المالحقة الأمنية بحّق اأع�ساء ''حما�س'' في ال�سفة، قبل الم�افقة على �سفر اأع�ساء 

اأن  اإن طلب عبا�س كان من المت�قع  ''المنطق يق�ل  اأن  الم�ؤتمر من غزة. فقد اعتبر م�سطفى ال�س�اف 

يك�ن بعده لـ 'حما�س' طلب لي�س من باب المقاي�سة، ولكن من باب ح�سن الن�ايا، ول اأعتقد اأن الأمر لم 

طرح ولم يطالب م�سعل بالأمر، وقد يك�ن عبا�س رد باإيجابية على طلب 'حما�س'، كما ردت هي عليه 
ُ
ي

5
باإيجابية...''

فيما يتعلق بق�سية دحالن، قالت م�سادر مقربة من ''حما�س'': ''كان اأب� مازن م�سك�نًا بم�سكلته مع 

محمد دحالن اأكثر من اأي �سيء اآخر.... وفي هذا اللقاء، كما في غيره، تلّقى تطمينات من قيادة 'حما�س' 

بعدم دعمها لدحالن، وعدم التدخل في ال�ساأن الداخلي لحركة 'فتح'. وكانت ثمة مخاوف لدى قيادات 

من 'فتح' من تدّخل 'حما�س' في محاولة للتاأثير على م�ؤتمر 'فتح' ومخرجاته من خالل 'اللعب' ب�رقة 

دحالن، خ�س��سًا مع مالحظتهم لن�ساط عنا�سر م�ؤيدة لدحالن في قطاع غزة، واإدخالهم لأم�ال لدعم 

 و�سددت م�سادر ''حما�س'' على اأن الحركة ل ''تقف اإلى 
6

بع�س الم�ساريع التي تحمل ظاهراً 'خيريًا'.''

جانب عبا�س �سد تيار دحالن، فـ 'حما�س' ل �ساأن لها في هذه الق�سمة ول تحبذها، بل وتراها �سارة 
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م�سكلة  تقل عن  ل  'حما�س' مع دحالن  م�سكلة  ''اأن  بـ  التذكير  اإلى  ذهب  ن 
َ
م وكان هناك   

7
بالق�سية.''

الأمني في قطاع غزة  'حما�س' دحالن م�س�ؤولية النفالت  ل قطاعات وا�سعة من 
ّ
ُتحم اإذ  عبا�س معه، 

ومحاولة النقالب على حك�مة اإ�سماعيل هنية واإي�سال الأو�ساع اإلى الح�سم الع�سكري الذي قامت به 

'حما�س' في القطاع �سيف 2007. وتنظر 'حما�س' بارتياب تجاه دور دحالن الكبير في ال�سعي لإف�سال 

عالمات  من  كثيراً  ت�سع  كما  المنطقة،  في  المعار�سة  وق�ى  ال�سيا�سي'  'الإ�سالم  تيارات  و�سرب 

8
ال�ستفهام على عالقاته الإ�سرائيلية والغربية.''

''هاجم  ما  اإذا  كثيراً  �سيخطىء  اأنه  ترى  دحالن  محمد  اإلى  تحذيرات  ت�جيه  غريبًا   
ُ
يبد لم  ولذلك 

'حما�س' ''، وتن�سحه ''بالإبقاء على محاولت تلطيف الأج�اء مع الحركة، خ�س��سًا اأن �ساحة غزة هي 

9
كلمة ال�سر في المعادلة الفتحاوية ب�سكل خا�س، والفل�سطينية ب�سكل عام.''

�لدعوة و�مل�ساركة بامل�ساعر �الأخوية

عقد  قبل  غزة  قطاع  في  تظاهروا  الذين  دحالن  منا�سري  ن�ساطات  عن  الطرف  ''حما�س''  ت  غ�سّ

الم�ؤتمر، وكان هذا الأمر مبرراً، فبع�س مدن ال�سفة ومخيماتها �سهدت هي الأُخرى تحركات لمنا�سري 

ع�س� اللجنة المركزية ال�سابق. لكن ''حما�س'' فيما يبدو، منعت اأن�سطة كانت مقررة بالتزامن مع عقد 

اللـه  رام  اإلى  القطاع  اأبناء  من  الم�ؤتمر  اأع�ساء  بمغادرة  الأمنية  اأجهزتها  �سمحت  بينما  الم�ؤتمر، 

اأمام  م�سعل  خالد  كلمة  ليقراأ  علي  الحاج  اأحمد  الت�سريعي  المجل�س  ع�س�  ووقف  فيه،  للم�ساركة 

الم�ؤتمرين في رام اللـه.

التنفيذية  اللجنة  لكل من  الثالث كرئي�س  الرئي�س عبا�س ب�سفاته  ''بمخاطبة  ا�ستهل م�سعل كلمته 

'فتح'  مع  ال�طنية  ال�سراكة  مقت�سيات  لكل  'حما�س'  جاهزية  واأكد  و'فتح'،  وال�سلطة،  التحرير،  لمنظمة 

واإنهاء  الم�سالحة  اإلى  الكلمة تطرقت  اأن   �سحيح 
10

ال�طنية.'' الف�سائل والق�ى وال�سخ�سيات  وجميع 

النق�سام، وترتيب البيت الفل�سطيني، وبناء الم�ؤ�س�سات ال�طنية، وجميعها نقاط خالف وا�ستباك بين 

ال�سهيد  رمزها  واإلى  الن�سالي  ''فتح''  تاريخ  اإلى  واأ�سارت  ت�سالحية،  بنبرة  اإنها جاءت  اإّل  الحركتين، 

يا�سر عرفات، الأمر الذي ترك اأثراً طيبًا لدى المتلّقين.

ال�سيا�سي  الح�س�ر، فالم�ست�سار  لت�س�يغ  العتذارية  بدا لفتًا لالنتباه، ه� تقديم ن�ع من  لكن ما 

ي ''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي في الم�ؤتمر ''قراراً �سائبًا وطبيعيًا 
َ
لإ�سماعيل هنية، اعتبر م�ساركة وفد

المعنى في   وتكرر �سيء بهذا 
11

الف�سائل والأحزاب.'' في العالقات الحزبية والف�سائلية، حيث تتعدد 

مقالت كثيرة و�س�ًل اإلى الق�ل اإن ح�س�ر '' 'حما�س' الم�ؤتمر لت�سارك ال�ف�د الر�سمية وال�سعبية.... لي�س 

12
معناه اإقراراً بخطيئة تفاهمات اأو�سل�، وما كر�سته من خطايا وطنية.''

تقومي نتائج �ملوؤمتر وم�ساركة ''حما�س''

 
13

ن اعتبر عقد الم�ؤتمر ونتائجه ''انت�ساراً �سخ�سيًا لمحم�د عبا�س''،
َ
ت�افقت حركة ''حما�س'' مع م

ن يرى اأن الم�ؤتمر 
َ
وت�افقت مع كثيرين في طرح الأ�سئلة ب�ساأن م�ستقبل ''فتح'' بعد الم�ؤتمر، ''فهناك م

ع من �سلطة الفرد، كما 
ّ
دها.... بينما يرى اآخرون اأن الم�ؤتمر اأ�سعف 'فتح'، وو�س

ّ
جمع حركة 'فتح' ووح

 
14

ن خطف�ها.''
ّ
و�سع نطاق الديكتات�رية، وهذا يجب م�اجهته باآليات منا�سبة لكي ُت�سترجع 'فتح' مم

ولم يكن مفارقًا لما ه� حا�سر في الم�سهد العام، اعتبار اأن '' 'فتح' على مفترق طرق خطير.... واأن قيادة 
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جديدة ت�سيطر على تفا�سيل الم�سهد في ال�سفة الغربية، وربما تد�سن مرحلة فتحاوية يعزَّز فيها الأمن 

واأجهزة  المال،  روؤو�س  ب�سيطرة  والبدء  للحركة،  التاريخية  القيادات  تتاآكل  وفيه  الث�رة،  على ح�ساب 

15
الأمن على القرار، و�سن�سهد �سكاًل جديداً من اأ�سكال اإدارة حركة 'فتح' وال�سلطة في ال�سفة.''

وهكذا بدا اأن نجاح الرئي�س في ترتيب الأم�ر على النح� الذي اأراد لم يعِن نهاية الأزمة في ''فتح'' 

�سيجعل لدحالن ق�ة  الذي  الأمر  ب�سخ�سية ق�ية....  القيادة في غزة  ىء فراغ 
ّ
تعب اأن  ت�ستطع  ''لم  التي 

وقدرة على تحرك ل يمكن التقليل من �ساأنه. ]كما اأن[ الأردن وم�سر والإمارات.... �سيك�ن لهم دور في 

التاأثير على �سل�ك الرئي�س.... ولم ت�ستطع 'فتح' اأن ُتبرز في النتخابات قائداً وطنيًا جامعًا بعد الرئي�س، 

الم�ؤتمر  ]و[  الخيارات.  اأزمة  اإلى  'فتح'  �سيعيد  ا 
ّ
الخليفة، مم اأمام مع�سلة  الحركة  �سيجعل  الذي  الأمر 

ل حركة 'فتح' اإلى ذراع اأكثر اختفاء وراء ال�سلطة.... ]و[ �سيظل المعيق ال�سيا�سي والماأزقي 
ّ
ال�سابع ح�

 وقد ''حققت 'حما�س' بدورها بع�س الأرباح ال�سيا�سية والمعن�ية 
16

في العملية ال�سيا�سية قائمًا وكبيراً.''

من الم�ساركة في افتتاح الم�ؤتمر ال�سابع، لعل في مقدمتها اإنهاء م�س�غات حالة ال�سطهاد والمالحقة 

الم�ؤتمر  بح�س�رها  'حما�س'  ''اأخذت  كما   
17

الغربية''، ال�سفة  في  'حما�س'  ك�ادر  بها  ي�سعر  ظل  الذي 

18
لب منها.''

ُ
ا �س

ّ
ال�سابع اأكثر مم

ن اعتبر اأن الرئي�س بعد الم�ؤتمر بات ''اأمام 
َ
ق�سية محمد دحالن، بقيت حا�سرة بعد الم�ؤتمر. فهناك م

 
19

مطالبات الم�سالحة مع 'حما�س'، خا�سة في ظل م�ساعدة الحركة ]في[ ت�جيه �سربة مهمة لدحالن''،

ولم يغب التل�يح باأنه ''في حال نجح دحالن بعقد م�ؤتمر فتحاوي وطني، وتم دع�ة 'حما�س'، فلن تتردد 

20
باعتقادي في الح�س�ر، فالعالقات ال�طنية دومًا ت�سيف للحالة ال�طنية العامة والخا�سة اأي�سًا.''

الم�سالحة،  اإلى تحريك عجلة  الرئي�س  ''فتح'' باأن يبادر  ''حما�س'' بعد م�ساركتها في م�ؤتمر  اأملت 

ال�طني  المجل�س  لعقد  التح�سيرية  اللجنة  لقاء  وبا�ستثناء  الآن،  حتى  يحدث  لم  هذا  من  �سيئًا  لكن 

الفل�سطيني، في بيروت، ولأ�سباب فتحاوية مح�سة، لم ن�سهد اختراقًا جديًا في العالقة بين الطرفين. 

وما زالت ''حما�س'' ترى اأن التحدي الذي ت�اجهه ''فتح''، ''يتعلق بثالث اأزمات اأ�سا�سية: الأولى مرتبطة 

المنظمة  وتجربة  ال�سلمية  الت�س�ية  لم�سار  جادة  مراجعة  عمل  واإعادة  ال�سيا�سي  والم�سار  بالروؤية 

وال�سلطة لإعادة ت�جيه الب��سلة باتجاه خدمة الم�سروع ال�طني الفل�سطيني. والثانية مرتبطة بالبنى 

وما  بالقيادة  مرتبطة  والثالثة  وف�ساد.  ترهل  من  اأ�سابها  ما  ومعالجة  'فتح'  لـ  والتنظيمية  الداخلية 

21
تحتاجه من تجديد ودماء �سابة وعالج مرحلة ما بعد عبا�س.''

م�ساركة حركة �جلهاد �الإ�سالمي

مرت م�ساركة حركة ''الجهاد الإ�سالمي'' في افتتاح اأعمال الم�ؤتمر ال�سابع مروراً هادئًا وعلى نح� 

ما كان مت�قعًا، فلم ُتلَق كلمة با�سم الأمين العام، ولم يكن هناك ا�ستراطات لتلبية الدع�ة، ول اآمال 

يمكن اأن ُتحمل عليها عبر ''الم�ساركة البروت�ك�لية''.

تحتفظ ''الجهاد'' بعالقات مع الف�سائل الفل�سطينية كلها، لكنها تتفاوت في متانتها. وعلى الرغم 

من اأنها تملك م�قفًا حاداً من الت�س�ية مع دولة الحتالل، وتتحا�سى ''برامج الإجماع'' التي ُتظهر اأو 

ال�فاق  وثيقة  على  تحفظت  اإنها  حتى  الدولتين''،  و''حل  ال�سيا�سية''  ''الت�س�ية  على  م�افقة  ت�ستبطن 

ال�طني، فاإنها تبتعد عن ''ال�ستباك ال�سيا�سي'' و''الترا�سق الكالمي'' مع الف�سائل الفل�سطينية، الأمر الذي 

منحها م�قعًا و�سطيًا بين الق�ى والف�سائل، مع و�س�ح م�قفها وخطها ال�سيا�سي.

غير اأن كلمة ال�سر في هذا الم�سهد كله، تتعلق بحقيقة اأن هذه ''الحركة'' ل تعمل من اأجل حيازة ح�سة 
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من ''كعكة ال�سلطة''. فهي لم تخ�س انتخابات ''المجل�س الت�سريعي''، واأعلنت في م�قف لفت، عزوفها عن 

''ق�ة  الما�سي. وعندما تبتعد  العام  اإجراوؤها  المقرر  التي كان من  البلدية''  ''النتخابات  الم�ساركة في 

لن  اأحداً  فاإن  التنازع،  تثير  التي  ال�سباقات  الن�ع من  ذلك  الخ��س في  وازنة عن  �سيا�سية وع�سكرية'' 

يغ�سب منها، حتى اإن كان يخا�سمها في العمق، اأو يرى في وج�دها تهديداً على المدى الط�يل.

منذ اأ�سهر اقتحمت الحركة ''ميدان ال�سيا�سة'' من خالل المبادرة التي اأطلقها اأمينها العام رم�سان 

عبد اللـه �سّلح، ورحبت بها ''حما�س'' وقيادات من اللجنة المركزية في ''فتح''، ف�ساًل عن باقي ف�سائل 

العمل ال�طني الفل�سطيني. بيد اأن قراءة اأولى اأو معمقة لتلك المبادرة ل ت�سي باأن ''الجهاد'' تريد دخ�ل 

ميدان التحا�س�س، وهذا م�سدر ر�سى اإ�سافي من ''فتح'' و''حما�س'' معًا، مع �سرورة الإ�سارة اإلى اأن 

ال�طني  البرنامج  تاأ�سي�س  اإعادة  في  ال�سروع  تبّنيها،  اإلى  النتقال  �سيعني حين  بالمبادرة،  الترحيب 

الفل�سطيني، وه� اأمر ل تت�فر اإ�سارات جادة على اأن اأحداً من الق�ى الفل�سطينية الم�ؤثرة يريد العمل به.

لحركة  ال�سابع  الم�تمر  افتتاح  في  الهادئة  الم�ساركة  تف�سير  على  ت�ساعد  اأن  اأعاله  لل�سط�ر  يمكن 

''فتح''، والتعليق بالهدوء نف�سه على النتائج، والذي ان�سب في اأغلبيته على حقيقة ''ح�س�ر التفا�سيل 

ا يجعل الم�سهد الفل�سطيني ينزلق 
ّ
ال�سخ�سية وغياب نقا�س البرنامج ال�سيا�سي في �سياق الخالف، مم

22
اإلى منعطفات ودهاليز انق�سام بتفا�سيل جديدة.''

وعند نقا�س ما جرى عر�سه ب�سفته برنامجًا �سيا�سيًا جاء الت�سديد على اأن ''ال��سائل التي حددها 

ال�سيد عبا�س لإنجاز الأهداف ال�طنية لبرنامجه ال�سيا�سي جميعها و�سائل مطل�بة وم�سروعة، ولكنها 

اأهم و�سائل  اأر�سه من  الفل�سطيني ف�ق  ال�سعب  الم�سلحة. فتعزيز �سم�د  المقاومة  تبقى عرجاء بدون 

فعليًا  واقعًا  ال�سم�د  لتح�يل  الرئي�س  التي حددها  الآليات  تفعيل  فقط  والمطل�ب  ال�طني....  الن�سال 

23
داعمًا للمقاومة بكافة اأ�سكالها وفي مقدمتها المقاومة الم�سلحة.''

جريدة  في  المن�س�رة  التعليقات  في  م�ستركًا  قا�سمًا  المقاومة  خيار  على  التركيز  �سكل  وقد 

الث�ابت  على  تحافظ  ''اأن  بـ  الف�سائل  طالبت  والتي  غزة،  في  ''الجهاد''  با�سم  الناطقة  ''ال�ستقالل'' 

الفل�سطينية، واأّل ت�ست�سلم ل�سيا�سة ال�سلطة ذات الخيار الأوحد، واأن تدرك عظم دورها ال�طني في حفظ 

الم�سير  وتقرير  الع�دة  واأولها حق  اأجلها،  الت�سحيات من  قدم عظيم  الذي  الفل�سطيني  ال�سعب  حق�ق 

من  التاريخية  بفل�سطين  والتم�سك  ال�سريف،  القد�س  وعا�سمتها  الم�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة 

اأجل  ا�ستراتيجي ل بديل عنه، من  اإّل بالتم�سك بالمقاومة كخيار  يتاأتى  اإلى بحرها، وهذا لن  نهرها 

24
ال��س�ل اإلى اأهدافنا، ودحر الحتالل عن اأر�سنا ال�سليبة والمغت�سبة.''

�سادق،  عدلي  مثل  دحالن،  لمنا�سري  مقالت  ن�سر  اأعادت  ''ال�ستقالل''  جريدة  اأن  لفتًا  وكان 

''فتح''  الجريدة مع قياديين في حركة  اأجراها محررو  المقابل مقابالت  وح�سن ع�سف�ر، ون�سرت في 

مثل عبد اللـه عبد اللـه، واأمين مقب�ل، والع�س� المنتخب للجنة المركزية اأحمد حّل�س.

كلمة �أخرية

مت��سط،  لأجل  اأو  م�قتًا،  ح�سمت  التي  الم�ؤتمر  نتائج  ظه�ر  بعد  قيا�سية  ب�سرعة  ار'' 
ّ
ال�سم ''انف�س 

من  كثيراً  اأكثر  ه�  ما  اإلى  تحتاج  التي  ال�طنية  الأزمة  تقارب  لم  لكنها  للحركة،  الداخلية  الأزمة 

المناورات الهادفة اإلى ترتيب م�سهد �سغير، قيا�سًا بحجم الإجابات المطل�بة عن اأ�سئلة ال�اقع ال�سعب. 

و�ستظل م�ساركة الحركتين الإ�سالميتين في اأعمال الم�ؤتمر حدثًا ي�سار اإليه، لكنه لي�س من الن�ع الذي 

يمكن البناء عليه، اأو ت�ّقع تغيير يت�سبب به. 
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