الربيع العريب والشتاء اإلسالمي وقضية فلسطني
صقر ابو فخر *
مل تك��ن الفكرة القومية موجودة يف أدبيات الحركات اإلس�لامية املع��ارصة ،بل إنها كانت دامئاً فكرة
مذمومة انطالقاً من أن اإلسالم يتخطى املجتمعات القومية إىل ما يسمى مجتمع املؤمنني .فالقومية
أو الوطنية ،بحس��ب املفكرين اإلس�لاميني عىل اختالف اتجاهاتهم ،تف ِّرق ،بينام اإلسالم يو َّحد .ولهذا
كان��ت مقولة األرض أو الوطن ضعيفة لدى اإلس�لاميني ،واألولوية لديهم هي نرش العقيدة وتحويل
املجتمع إىل اإلس�لام والحكم مبوجب الرشيعة اإلسالمية .أما قضايا التحرر من االستعامر مثالً فكانت
ترد بصورة باهتة يف سياق الكالم عىل دول الكفر أو الدول املحاربة لإلسالم .فالكاتب اإلسالمي محمد
قطب عىل س��بيل املثال كان يرفض أن تكون فلس��طني قضية العرب املركزية ،وكان يرى أن فلسطني
واحدة من قضايا املسلمني يف العامل كقضية قربص وقضية الشيشان وقضية مسلمي كشمري ...وهكذا
( .)1وكش��فت مجريات «الثورات» العربية التي راحت تندلع يف ش��تاء سنة  2011فصاعدا ً أن معدل
الع��داء إلرسائيل والصهيوني��ة ينخفض بصورة متفاوتة ع��ن معدل العداء لدى الح��ركات الوطنية
الفلس��طينية أو لدى الح��ركات القومية العربية .ب��ل إن العالقات مع بريطاني��ا والواليات املتحدة
األمريكية ،وهام الدولتان اللتان صنعتا إرسائيل وما زالتا تدعامنها بقوة ضد الشعب الفلسطيني وضد
حقه يف الحرية واالستقالل ،كانت إيجابية يف معظم مراحل حقبة ما بعد النكبة ،أي منذ سنة 1948
فصاعدا ً ،وهي اليوم أكرث من ايجابية ورمبا باتت عضوية يف حاالت كثرية.
ومن املعروف أن الحركات اإلسالمية كاإلخوان املسلمني وحزب التحرير اإلسالمي ،مل يكن لها أي شأن
يذكر يف النضال الوطني الفلس��طيني ،وال س��يام بعد النكبة .وكانت ذريعة اإلخوان هي أن «إصالح
* كاتب وباحث فلسطيني
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الف��رد» و «بناء املجتمع اإلس�لامي الصحيح» رشط��ان رضوريان إلعالن الجهاد .أم��ا حزب التحرير
اإلس�لامي فكان يرى أن الجهاد يعلنه الخليفة وحده بعد تأس��يس دول��ة الخالفة .ويف الحالتني كان
تحرير فلسطني مسألة مؤجلة إىل حني قيام أحوال ورشوط مالمئة لن تتحقق عىل األرجح ،ومل تتحقق
بالفعل .وبنا ًء عىل هذا التصور الهالمي استنكف اإلسالميون يف فلسطني وخارج فلسطني عن املشاركة
يف النضال الوطني بجانبيه السيايس والفدايئ ،وظلوا حتى اندالع االنتفاضة الفلسطينية األوىل يف سنة
 1987ي��رون أن الوقت مل يحن بع ُد ملواجه��ة االحتالل وإعالن الجهاد .لكن االنتفاضة أرغمتهم عىل
االلتحاق بها واالنتصار لها ،وتعديل مس��لكهم الس��يايس ،وال س��يام أن حركة الجهاد اإلسالمي كانت
أعلنت تأسيس��ها يف سنة  ،1980وبدأت عملياتها العس��كرية يف سنة  ،1985وهي تجربة فلسطينية
مستقلة متاماً عن اإلخوان املسلمني وحزب التحرير ،وجاءت مثرة الختبار فكري متعدد املنابع.

موقع فلسطني يف االنتفاضات العربية
ال يستطيع الفلسطينيون ،مهام كان انتامؤهم السيايس أو العقائدي ،أن ينكروا عىل أشقائهم العرب
سعيهم إىل الحرية ،وتطلعهم إىل الدميقراطية ،ألنهم ،بكل بساطة ،هم املعنيون ،قبل جميع العرب،
بالحرية :حرية ش��عبهم وحرية وطنهم؛ فمن العار عىل َمن قَ ّدم آالف الش��هداء يف سبيل الحرية أن
يق��ف ضد طلب الحري��ة يف العامل العريب .لكن األمور ال تجري اليوم عىل هذا النحو من البس��اطة.
وبع��ض املجتمعات العربية ،مثل س��ورية ،ينجرف نحو الحرب األهلي��ة املتامدية بدفعٍ من تيارات
إس�لامية ثأرية أو تكفريية ،ومن جامعات كيدية أخرى .ويف هذه الحال س��تتمزق هذه املجتمعات
متزيقاً دموياً ،وستتطاير الحرية فيها هباء ،ألن الحرية والحروب األهلية والنزاعات الداخلية املسلحة
أم��ور ال ميك��ن أن تلتقي يف م��كان واحد .وهذا ما ش��هدناه يف لبنان عندما قض��ت الحرب األهلية
ع�لى برنامج اإلصالح الدميقراط��ي الذي صاغته الحرك��ة الوطنية اللبنانية آنذاك .وأكرث ما يخش��اه
الفلس��طينيون هو أن ينحرس حضور القضية الفلسطينية يف املجتمعات العربية جراء ما يحدث فيها
من اقتتال ،وجراء أولوية االس��تيالء عىل الحكم وتغليب هذه األولوية عىل قضية فلسطني .والراجح
أن االنتفاض��ات العربية ال متتلك حساس��ية قومية واضحة نحو فلس��طني ،وتكاد كلمة «فلس��طني»
ال ت��رد يف مواق��ف معظم قادة هذه االنتفاض��ات إال ملاماً ،وبصورة خجول��ة ،أو دفعاً لإلحراج ،أويف
س��ياق اإلجابة عن أس��ئلة الصحافيني يف شأن املوقف من إرسائيل .وعىل س��بيل املثال ،فإن السفارة
اإلرسائيلي��ة يف القاهرة مل تتعرض لحجر واحد طوال أيام االنتفاضة املرصية .لكن ،بعد مقتل الجنود
املرصيني الستة يف سيناء ،تحركت الوطنية املرصية ،وهاجمت الجموع السفارة املرصية ،ورفع بعض
املتظاهرين العلم الفلس��طيني .وكذلك نقل الصهي��وين الفرنيس برنار هرني ليفي عن مصطفى عبد
الجلي��ل رئي��س املجلس اإلنتقايل الليبي ذي االتجاه اإلس�لامي أنه وعده بعالق��ات وطيدة بني ليبيا
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وإرسائيل حني تس��تتب األمور يف ليبيا .وبرنار هرني ليفي هو نفس��ه الذي أيد علناً قصف املدنيني
يف غزة يف أثناء العدوان اإلرسائييل عليها يف أواخر س��نة  .2008واملفارقة أن املعارضة الس��ورية ذات
الطابع اإلسالمي كانت تطلب من ليفي نفسه السعي لوقف قصف املدنيني يف سورية .واملعروف أن
برنار هرني ليفي كان عقد يف قاعة س��ينام س��ان جريمان يف باريس لقاء لـِ «منتدى قواعد اللعبة» يف
 2011/7/4لبحث األوضاع يف س��ورية ،وكان يف مقدم الحارضين محمد فاروق طيفور نائب املراقب
العام لحركة اإلخوان املس��لمني يف س��ورية ،وهو أحد األعضاء التسعة يف املكتب التنفيذي للمجلس
الوطني السوري ،والذي نال كثريا ً من الرتحيب الحار من هرني ليفي نفسه ( .)2كام كان حارضا ً أيضاً
عم��ر العظم وعهد الهندي وعبد اإلله امللحم وعامر القريب وس��ندس س��ليامن وملهم الدرويب (من
جامعة اإلخوان املسلمني السورية) ،عالوة عىل ملى األتايس وأديب الشيشكيل .ثم إن «وثيقة األزهر»
التي صدرت يف ترشين الثاين  2011مل ِ
تأت عىل ذكر فلسطني البتة.
لنتذكر أن دستور «حزب التحرير اإلسالمي» الذي صدر يف سنة  ،1959ويتضمن  182مادة ،مل ترد فيه
كلمة فلسطني عىل اإلطالق .ويف الكراس التعريفي بحزب التحرير وردت كلمة «إرسائيل» مرة واحدة
فقط يف سياق تصنيف الدول عىل أساس دار اإلسالم ودار الكفر ،أي أنها اعتُربت مثل الدول املحاربة
األخرى ،وكذلك وردت كلمة «فلس��طني» مرة واحدة أيضاً يف ه��ذا الكراس .أما كلمة «التحرير» فال
تعني تحرير فلس��طني كام توهم بعض الناس اس��تنادا ً إىل أن مؤس��س هذا الح��زب أي تقي الدين
النبهاين ،فلسطيني ،بل تعني تحرير األمة اإلسالمية من أفكار الكفر وأنظمته وأحكامه ،ومن سيطرة
الدول الكافرة ونفوذها ( .)3وعىل هذا الغرار أعلن يرسي حامد املتحدث باسم «حزب النور» السلفي
املرصي الذي يرأس��ه عامد عبد الغفور ،يف مقابلة مع إذاع��ة الجيش اإلرسائييل يف  2011/12/21أن
حزبه سيحرتم اتفاقية السالم املرصية  -اإلرسائيلية ،وهو ال يعارض هذه االتفاقية عىل اإلطالق.
إن هذه املواقف ليس��ت غريبة أبدا ً عن لس��ان حال الجامعات اإلس�لامية .فراش��د الغنويش زعيم
ح��زب النهضة اإلس�لامية الذي يصفه كثريون بأنه مختلف عن التي��ار التقليدي اإلخواين ،ومجدد يف
قضايا الحريات واملرأة والنظام الدميقراطي ،يصبح «ساداتياً» حني يتعلق األمر بقضية فلسطني؛ فقد
عقد ندوة يف «معهد واش��نطن لسياس��ات الرشق األدىن» ش��دد فيها عىل رضورة التنسيق مع حلف
ش�مال األطليس (الناتو) ،وامتدح املوقف األمرييك م��ن الحراك الثوري العريب ،وقال« :إن حل الرصاع
الفلسطيني – اإلرسائييل يعود إىل الفلسطينيني واإلرسائيليني .أنا مهتم بتونس ،فيام اآلخرون مهتمون
بفلسطني وليبيا» ( .)4ونفى الغنويش وجود اي نص يف الدستور التونيس الجديد يحظر إقامة عالقات
مع إرسائيل .ومل يتورع الغنويش الحقاً عن اإلدالء بترصيح إذاعي ملراس��ل «صوت إرسائيل» جدعون
كيت��س يف أثناء وج��وده يف املنتدى االقتصادي الدويل يف دافوس ،وكان مع��ه ابنه معاذ ،مع أن هذا
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()5
رصح الغنويش ملجلة «ويكيل س��تاندارد» األمريكية
األمر يُعد نوعاً من التطبيع  .ويف س��ياق متصل ّ
ان الدس��تور التونيس الجديد لن يتضمن اي مادة ضد إرسائيل .وقال إن املذكرة التي وقعتها أحزاب
وجمعيات تونسية وشخصيات سياس��ية ومدنية حقوقية ،والتي تتضمن رفض التطبيع مع إرسائيل،
هي مذكرة بال معنى ( .)6وعىل هذا املنوال عمد برهان غليون إىل بيع أوراقه السياس��ية مجاناً حني
تحدث إىل صحيفة «وول س�تريت جورنال» فقال« :إن عالقة س��ورية بإيران وحزب الله وحامس لن
تكون عىل ما هي عليه اليوم إذا وصل املجلس الوطني الس��وري إىل الحكم يف سورية» .وأضاف :إن
اس��تعادة هضبة الجوالن تكون باملفاوضات وليس عرب الرصاع املسلح ( .)7وتناىس ان التفاوض ،وليس
غري التفاوض ،هو ما كان يفعله النظام السوري ،فام هو وجه االختالف إذا ً؟

يشء من التاريخ
قدمت الثورة الفلس��طينية دعامً معروفاً للثورة األرتريية ،وما إن اس��تقلت هذه الدولة عن الحبشة
حت��ى بادرت إىل افتتاح س��فارة إلرسائيل يف عاصمتها أس��مرة .وكان أول ما قام��ت به دولة جنوب
السودان هو إقامة عالقات فورية مع إرسائيل ،وزار رئيسها سيلفا كري إرسائيل قبل أن يزور الخرطوم.
والرئيس العراقي جالل الطالباين الذي طاملا تلقى الدعم من القادة الفلسطينيني (ومن الشهيد وديع
حداد بالتحديد) مل يتورع عن الترصيح باملوافقة عىل عودة اليهود األكراد إىل شامل العراق .ومع أن
هذا املوقف رمبا يُفرس باملوقف اإلنس��اين البس��يط ،إال انه مل يطلب عودة الفلسطينيني إىل ديارهم
يف الوقت نفس��ه .وبعد س��قوط نظام الرئيس صدام حس�ين تقاطر عىل إرسائيل كثري من العراقيني
أمثال كنعان مكية ونجم وايل وعبد القادر الجنايب ومثال األلويس الذي صار نائباً يف الربملان العراقي،
ومل يق��ل لهم أحد ملاذا فعلتم ما فعلتم ،لنتذكر أن كنعان مكية (أو «س��مري الخليل» صاحب كتاب
«جمهوري��ة الخ��وف») ق��ال ،ملزيد من املهازل ،إنه مل ي َر مش��هدا ً أجمل وال صوت��اً ابهى من صوت
القصف حني بدأت الطائرات األمريكية تلقي بحممها النارية عىل العراق يف شباط .2003

ما الرس؟
من الصعب اإلحاطة ،عىل وجه الدقة ،باألسباب الجوهرية النحسار حضور قضية فلسطني يف خطاب
االنتفاضات العربية .رمبا ألن القضية الفلسطينية نفسها تعاين ترشذم الفلسطينيني أنفسهم ،وانقسام
املجتمع عىل نفسه ،وال سيام بعد االنقالب الدموي يف غزة يف سنة  .2006إال أن من املمكن وضع بعض
الخطوط العامة كمحاولة أولية لإلجابة عن ذلك .ويف هذا امليدان ميكن أن نرصد الظاهرة التالية :إن
معدل العداء إلرسائيل والصهيونية يتفاوت كثريا ً بني جامعات اإلس�لام الس��يايس يف هذا البلد العريب
أو ذاك .فبينام نجد يف فلس��طني عداء واضحاً إلرسائيل لدى املجموعات اإلسالمية السياسية ،نرى ان
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بعض الجامعات اإلسالمية يف العامل العريب لها موقف فاتر من قضية فلسطني .وبناء عىل هذا التصور
أو االعتقاد اس��تنكف اإلس�لاميون ،طوال الخمسينات والستينات من القرن املنرصم ،عن املشاركة يف
النضال الوطني الفلس��طيني .واملعروف أن عدد املتطوعني الذين أرسلتهم جامعة اإلخوان املسلمني
إىل فلس��طني يف حرب  ،1948وهم من مرص وسورية واألردن وأقطار أخرى ،بلغ  417متطوعاً فقط.
وه��ذا يُعت�بر عددا ً ضئيالً لحركة فاق عدد أعضائها املليون يف تلك الفرتة .وبعد نكبة  ،1948برز تيار
القومية العربية وتيار اليسار ،لكن معظم الجامعات اإلسالمية السياسية وقف مع السعودية واألردن
آنذاك ضد مرص وجامل عبد النارص .وعند إعالن قيام حركة «فتح» عارضها اإلس�لاميون ألنها دعت
إىل تأسيس دولة دميقراطية يف فلسطني ،وكذلك عارضوا منظمة التحرير الفلسطينية ألنها – بحسب
دعايتهم – منظمة علامنية ،ورفضوا االنضامم إليها ،مع أنهم مل يجدوا حرجاً يف العمل يف إطار النظام
األردين والنظام املرصي اللذين وقعا معاهديت سالم مع إرسائيل ،بينام منظمة التحرير الفلسطينية مل
توقع مثل هذه املعاهدة حتى اآلن ،بل وقعت «إعالن مبادئ» (اتفاق أوسلو).
ال ريب يف أن التيار اإلسالمي ميتلك حضورا ً قوياً يف االنتفاضات العربية ،وهذا ما بات واضحاً يف مرص
وتونس وليبيا واليمن وس��ورية .غري أن الواضح أيضاً إن حضور قضية فلسطني ليس قوياً يف األدبيات
السياس��ية لهذه االنتفاضات .فهل إن وهن عالقة اإلس�لاميني العرب بقضية فلسطني هو السبب يف
ذلك؟ أم أن هناك أسباباً أبعد من ذلك؟ والجواب يحتاج إىل مزيد من التأمل.
كان يُق��ال إن الث��ورات التاريخي��ة الكربى كالثورة الفرنس��ية والثورة الروس��ية خط��ط لها العقالء
واملفك��رون ،وف ّجرها املجانني ،وقطف مثارها الجبناء .أما الي��وم ،يف عرص الثورات العربية الجديدة،
فقد رصنا يف سديم محيرّ ال نعرف متاماً من يفجرها ،لكننا نعرف أن كثريين يتدافعون اليوم إىل قطف
أزهار الرمان عن شجرياتها الجميلة ،فيام إرسائيل تراقب ما يجري بدقة وحذر .وكلام زادت الفوىض
يف العامل العريب وزاد التشقق ،فإن من شأن ذلك أن يعزز أمن إرسائيل القومي الذي ازداد مناعة بعد
تحطيم العراق كقوة احتياط اس�تراتيجية يف س��نة  ،2003وقبل ذلك خروج مرص من الرصاع العريب
– اإلرسائييل منذ زيارة أنور الس��ادات إىل القدس يف س��نة  ،1977األمر الذي جعل نظرية «الكامشة
العربية» ،أي مرص وسورية ومعهام األردن والعراق ،تصبح غري ممكنة.
إن إرسائي��ل ال تخىش وصول اإلس�لاميني إىل الس��لطة يف البل��دان العربية ،وال تخيفه��ا الحكومات
اإلسالمية قط .فها هي تركيا اإلسالمية ال تشكل أي خطر جدي عىل إرسائيل ،وكذلك اململكة العربية
السعودية ،وحتى حركة حامس فهي يف غزة أقل إيذا ًء مام كانت عليه قبل سنة  .2007ولهذا أجازت
وزارة الخارجي��ة اإلرسائيلية للس��فري اإلرسائييل يف القاهرة يعقوب عميط��ال فتح حوار مع اإلخوان
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املس��لمني والس��لفيني .وقد جاء ذلك بناء ع�لى توصية رفعها مجلس األم��ن القومي اإلرسائييل بعد
استكشاف إمكانية هذا الحوار عرب أقنية رسية ( .)8لكن اإلخوان املسلمني طلبوا تأجيل الحوار إىل ما
بعد االنتخابات النيابية والرئاسية يك ال تترسب تفصيالته إىل العلن.

أمن إرسائيل أوالً وأخرياً
يعاند بعض الباحثني ،ومن بينهم فلس��طينيون ،هذه الوقائع الرصيحة واملكشوفة ،ويحاولون اخرتاع
ذرائع غري متينة لتربير «عدم الوضوح» يف مواقف اإلسالمييني من قضية فلسطني كالقول إن التغريات
التي وقعت يف تونس وليبيا ومرص ما زالت غري مكتملة ،وإن لدى اإلسالميني الذين فازوا يف االنتخابات
الترشيعي��ة يف هذه ال��دول الثالث خوفاً من تكرار النموذج الجزائ��ري ،وإن تقوية الجبهة الداخلية
وبناء عنارص القوة وتحرير اإلنسان من براثن الفساد والتخلف ،ومن ُعقد اإلذالل والتغريب والتبعية
هي ،مبوجب فقه األولويات ،رشوط سابقة ألي مرشوع جاد لتحرير األرض واملقدسات ( .)9غري أنني
أعتقد ان مواقف اإلس�لاميني العرب الباردة من قضية فلس��طني ليس��ت أمرا ً جديدا ً ،بل لها أصل يف
التاريخ السيايس القريب .لنتذكر نظرية داالس التي كانت تقوم عىل تبني األديان ملواجهة الشيوعية،
ويف ض��وء هذه النظرية دعم��ت الواليات املتحدة ،وخصوص��اً يف أثناء الحرب الب��اردة ،األصوليات
الديني��ة مثل اإلخوان املس��لمني واملجاهدين األفغان .وحاربت بريطاني��ا القومية العربية بعد نكبة
 1948باإلخوان املس��لمني وحزب التحرير ،فوقف «اإلخوان» مع الس��عودية واألردن ضد جامل عبد
النارص ،ووقف حزب التحرير ضد الحركة الوطنية يف األردن قبل س��قوط حكومة س��ليامن النابليس
يف س��نة  1957وبعده .وقد كش��ف مارك كريتس يف كتابه «الش��ؤون الرسية» كيف مولت بريطانيا
اإلخوان املس��لمني يف مرص إلس��قاط نظام الرئيس جامل عبد النارص ،علامً أنها بدأت متويلها جامعة
اإلخوان منذ سنة  1942فصاعدا ً ( ،)10متاماً مثلام مولت آية الله قاشاين مؤسس «حركة أنصار اإلسالم»
ملناهض��ة محمد مصدق يف س��نة  .1953ويعرتف عصام العريان ،وهو أحد ق��ادة اإلخوان يف مرص،
بأن حس��ن البنا ،مؤس��س الجامعة ،كانت له محادثات مع السفارة األمريكية يف القاهرة بعد الحرب
العاملية الثانية ،والحجة هي محاربة الش��يوعية ( .)11وقد تجددت اتصاالت جامعة اإلخوان املسلمني
بالواليات املتحدة األمريكية يف خمسينات القرن املنرصم ،وبالتحديد تلك االتصاالت التي كان يجريها
جيفرس��ون كافري (الس��فري األمرييك يف القاهرة) بس��عيد رمضان الذي زار الواليات املتحدة يف سنة
 ،1953وزار البيت األبيض والتقى الرئيس إيزنهاور ،وخضع لربنامج ثقايف ضد الش��يوعية كانت متوله
وكالة املخابرات املركزية ( .)12ويف أيامنا هذه ،وبتأثري من روبرت مايل (يهودي مرصي يدير «مجموعة
األزمات الدولية») ودنيس روس (يهودي اسرتايل كان منسقاً ملفاوضات السالم بني إرسائيل والعرب)
دعمت الواليات املتحدة فكرة االتصال باإلخوان املسلمني وبالجامعات اإلسالمية األخرى «املعتدلة»،
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وتوصلت إىل اس��تنتاج بأن من املمكن أن ينضم هؤالء إىل املؤسس��ات السياس��ية يف بالدهم ،وأن يف
اإلمكان احتواءهم يف داخل السلطة بدالً من إبقائهم خارجها .أما تقرير معهد هيودسون املقرب من
البنتاغون الذي صدر يف  2011/8/15ووقعه رئيس املعهد هريبرت لندن فيؤكد أن الواليات املتحدة
تس��عى إىل وصول اإلخوان إىل السلطة يف البلدان التي تشهد حركة احتجاجات واسعة ،وأن الواليات
املتحدة اتفقت مع اإلخوان املس��لمني يف سورية ،وبدعم من تركيا ،عىل تسهيل وصولهم إىل الحكم.
ومل ِ
تنف واشنطن هذه املعلومات ،ومل تكذب جامعة اإلخوان املسلمني ما ورد يف التقرير.
ما مثن هذه التفاهامت كلها؟ الثمن هو نفس��ه دامئاً :عدم املس��اس بأم��ن إرسائيل ،وعدم االندفاع
يف تأيي��د قضية فلس��طني مبا ميس األم��ن اإلرسائييل ،ثم ضامن أمن النف��ط .ولعل ذلك يفرس برودة
الجامعات اإلسالمية يف مواقفها من قضية فلسطني.
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