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حما�س يف الدرا�سات والأدبيات الغربية

حما�س يف الدرا�شات والأدبيات الغربية

مقدمة:

قررت �لواليات �ملتحدة ت�صنيف حما�ص كمنظمة �إرهابية يف ني�صان/ �أبريل 1993، ويف 

�صنة 2003 �صنفت �لدول �الأوروبية �أي�صاً حما�ص منظمة �إرهابية. 

 ،2006 يناير  �لثاين/  كانون  يف  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون  قام 

�لت�رشيعي  للمجل�ص  ممثليهم  �نتخاب  عب  �لديوقر�طية  �أ�صكال  من  �صكل  مبمار�صة 

�لفل�صطيني، عندها حب�ص �ُصنّاع �ل�صيا�صة �لغربيون �أنفا�صهم نتيجة �لفوز غري �ملتوقع 

خليار  �صعبي  �صعود  مبثابة  حينها  ُعدَّ  و�لذي  �النتخابات،  تلك  يف  حما�ص  حققته  �لذي 

 ،
1
�لت�صوية، وجميع ما نتج عنه من وقائع على �الأر�ص �ملقاومة يف مقابل تر�جع خليار 

وبالنظر من ز�وية �أخرى فاإن هذ� �لتغيري �لكبري و�صع حما�ص يف قلب �للعبة �ل�صيا�صية 

يف �ملنطقة.

�أما بني �لباحثني و�الأكادييني �لغربيني، فقد مثّل هذ� �حلدث حتوالً كبري�ً يف �لنظر �إىل 

�حلركة �صو�ء من حيث �لكمية يف عدد �لدر��صات �ملتعلقة باحلركة بعد فوزها، �أم من حيث 

بنية  يف  حتوالً  ذلك  باعتبار  وفوزها،  �النتخابات  يف  حما�ص  دخول  �إىل  �لنظر  يف  �لنوعية 

�إفر�ز�ت �لعملية  �حلركة �ل�صيا�صية و�ال�صرت�تيجية، باجتاه مزيد �النفتاح و�لتعامل مع 

�الأ�صو�ت  بع�ص  حينها  نادت  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �ل�رش�ع  خ�صم  يف  �ل�صيا�صية 

�الأكاديية باأهمية �لو�صول �إىل فهم �أف�صل للحركة، و�النفتاح عليها با�صتخد�م و�صائل 

جديدة وغري تقليدية.

تهدف هذه �لدر��صة �إىل �الإجابة على �صوؤ�لني حمددين:

�إىل �أّي مدى جنحت هذه �لدر��صات و�الأدبيات �لغربية يف فهم حما�ص على حقيقتها؟  .1
ما هي �لعو�مل �ملحيطة �لتي تتاأثر فيها تلك �الأبحاث عند در��صة �حلركة؟  .2

و�لباحثني  �ملوؤلفني  بني  حما�ص  حول  �ملن�صورة  �لبحثية  للمادة  �لفاح�صة  رحلتنا  يف 

�لغربيني، من �ل�صهل مالحظة وجود مدر�صتني فكريتني يف �لنظر �إىل �حلركة. �الأوىل ترى 

 ”Ruling Palestine 1: Gaza Under Hamas,“ Middle East Report no. 73, 19/3/2008, International 1

Crisis Group, p. 21.
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�أن �حلركة منظمة عنيفة، تنتهج �لعمل �مل�صلح، ويطالب �أ�صحاب هذ� �الجتاه باإ�صعاف 

حما�ص و�إخر�جها من حيّز �لتاأثري يف م�صهد �ل�رش�ع؛ �أما �ملدر�صة �لثانية فتنظر �إىل �حلركة 

باعتبارها تتمتع بقدر من �لو�قعية �ل�صيا�صية و�ملرونة، من حيث كونها حركة �جتماعية 

�ل�صيا�صي يف  و�أنها م�صتعدة لالندماج  �مل�صتجد�ت،  و�لتطور مع  للتاأقلم  قابلة  �صيا�صية، 

�أّي حال، فاإنه  �ملنظومة �لدولية، �إن وجدت �لبيئة �ملحيطة �الآمنة لها ومل�رشوعها. وعلى 

من �الأهمية مبكان �أن ن�صري هنا �إىل دور �لعو�مل �خلارجية يف �لتاأثري على �صلوك حما�ص 

�ل�صيا�صي.

يف هذه �الإطاللة �ملخت�رشة فاإنه لن يكون مبقدورنا �أن نتفح�ص كل ما مّت ن�رشه من 

�أهم  على  �حلال—  —بطبيعة  �صرنكز  ولكننا  �لفل�صطينية،  �حلركة  هذه  عن  در��صات 

و�أحدث �لدر��صات �لغربية �ملوؤثرة، و�لتي مّت �إعد�دها موؤخر�ً من قبل باحثني لهم مكانتهم 

يف مقاربة ق�صايا �ل�رش�ع.

عملو�  �لذين  �لعرب  �لباحثني  �أبرز  من   
3
�لتميمي وعز�م   

2
�حلروب خالد  من  كل  ُيعدُّ 

�أكب م�صاحة ممكنة  �إعطاء  الأهمية  �لد�خل. ونظر�ً  على تقدمي روؤية و�قعية حلما�ص من 

�أهميتها  على  �أعمالهما  بدر��صة  نقوم  لن  فاإننا  �لعجالة،  هذه  يف  �لغربية،  للدر��صات 

وحيويتها.

اأوًل: حما�س كميلي�سيا ع�سكرية حمافظة:

و��صنطن  معهد  يف  �لرئي�صي  �لباحث   ،Matthew Levitt ليفيت  ماثيو  ُيعّد 

The Washington Institute for Near East Policy، من �أهم �لكتاب �لبارزين يف 

�لكاتب  ي�صنف  حيث  ر�ديكالية،  منظمة  حما�ص  باأن  �لقائلة  �لنظر  وجهة  تبني 

�لتعامل  “�إرهابية” ينبغي على �ملجتمع �لدويل عزلها وعدم  حما�ص باعتبارها ميلي�صيا 

�خلريية  �الإغاثية  منظماتها  �صبكة  ت�صتخدم  حما�ص  باأن  كتاباته  يف  ليفيت  يدَّعي  معها. 

وتاأثريها �لديني يف حماية وت�صويق ن�صاطها �مل�صلح. يجادل ليفيت بالقول يف �أّن جميع 

 See Khaled Hroub, Hamas: Political Thought and Practice (Washington: Institute for Palestine 2

Studies, 2000); and Khaled Hroub, Hamas. A Beginner’s Guide.

 See Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters; and Azzam Tamimi, Hamas: A History from 
3

Within (Northampton, Massachusetts: Olive Branch Press, 2007).
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�أم  �ل�صيفية،  �أم �ملخيمات  �الأيتام،  �أم دور  �ملد�ر�ص،  �أم  �مل�صاجد،  من�صاآت حما�ص �صو�ء 

.
“�الإرهاب”4 �الحتاد�ت �لريا�صية كلها و�جهات ت�صتخدمها حما�ص لتوليد 

ت�صتخدم كل  �أن حما�ص  قناعة  �إىل  �لقارئ  �إي�صال  ليفيت  �إحدى در��صاته، يحاول  يف 

تكتيكاتها �ل�صيا�صية يف �صبيل �لو�صول �إىل �أهد�فها �الأيديولوجية، ومن �أجل �حلفاظ على 

بنيتها �لع�صكرية �لعنيفة. وفوق هذ� يقول ليفيت:

على �لرغم من دخول حما�ص يف ن�صاطات �صيا�صية و�جتماعية �إال �أن هدفها 

�لنهائي من هذه �لتكتيكات ينح�رش يف �ملبد�أ �جلهادي بتدمري �إ�رش�ئيل. وعليه، 

�أولئك  خا�صة  قياد�تها،  بع�ص  قبل  من  �ملعتدلة  �لت�رشيحات  �عتبار  يكن  ال 

�ملتو�جدين يف غزة كال�صيخ يا�صني، مبثابة �إنكار للعنف، ولكنها تخطيط تكتيكي 

.
5
معتمد على �اللتز�م �ال�صرت�تيجي بالعنف

يف در��صة �أخرى يحاول ليفيت �أن يظهر عالقة بني �خلدمات �الجتماعية و“�الإرهاب” 

ملوؤ�ص�صات  دور  وجود  [ليُثبت]  ٍ كاف  دليل  “هناك  �أن  يدعي  حيث  حما�ص،  بنية  د�خل 

حما�ص”.  قادة  ويديرها  بها  ي�صمح  و�لتي  �الإرهابية  �لن�صاطات  يف  �الجتماعية  حما�ص 

و�أ�صاف �أن وز�رة �خلز�نة �الأمريكية ت�صارك يف وجهة �لنظر هذه، �إذ �أنها �أعلنت “�أن �صتة 

.
من قادة حما�ص �ل�صيا�صيني وخم�صة جمعيات هم �إرهابيون”6

دييغو  �صانت  كاليفورنيا  جامعة  يف  �القت�صادي   ،Eli Bermann بريمان  �إيلي  ُيعّد 

University of California (San Diego) ومدير �الأبحاث لدر��صات �الأمن �لعاملي يف 

 ،Institute on Global Conflict and Cooperation �لعاملي  و�لتعاون  �لنز�ع  معهد 

له  در��صة  باإ�صد�ر  قام  حيث  حما�ص،  مع  �لتعاطي  يف  �لفكري  �الجتاه  هذ�  �أن�صار  �أحد 

بعنو�ن “ر�ديكالية، دينية وعنيفة: �قت�صاديات �الإرهاب �جلديدة”.

كما ي�صتخدم بريمان �ل�صياق �القت�صادي يف و�صف �صلوك حما�ص، وييل �إىل �لقول 

�إن جميع �ملجموعات �لر�ديكالية ت�صتخدم كل �لدعم �ملايل �ملتوفر لديها لتطوير ميلي�صياتها 

�مل�صلحة، وي�صيف بريمان كذلك: 

Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad, p. 5. 4

 Ibid., p. 33. 5

 Matthew Levitt, ”Hamas from Cradle to Grave,“ The Middle East Quarterly, vol. 11, issue 1, 6

Winter 2004, pp. 3-15.
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[حما�ص] �ملو�طنني �لفقر�ء على �اللتز�م  منذ بدء �النتفا�صة �الأوىل، �أجبت 

يف �إ�رش�بات عامة للن�صاط �القت�صادي، و�لتي منعت �لفل�صطينيني من �لت�صوق 

و�لقيام باأعمالهم، ويف بع�ص �الأحيان، حتى من �لذهاب �إىل وظائفهم. لقد حاولو� 

�أي�صاً مقاطعة كل �الأعمال مع �الإ�رش�ئيليني، و�لتي قد توؤدي �إىل �لت�صحية بربع 

كانت  �لتي  تلك  �ل�صلمية،  �لعملية  �صلِّ  على  عملو�  لقد  �الإجمايل.  �لقومي  �لناجت 

�صتعيد لهم �الأر��صي �ملحتلة [�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة]، لتكون حتت �صيطرة 

�لفل�صطينيني. الأن �لعملية بالن�صبة لهم متثل تعاوناً مع حمتلّي فل�صطني يف �صنة 

يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �ل�صبورة  �الأيديولوجية  عك�ص  بال�صبط  وهي   ،1948
.
مرحلة ما قبل 71988

�إىل جنب مع  �إن �أكرث ما ييز �أعمال بريمان هو ميله �لد�ئم �إىل ت�صنيف حما�ص جنباً 

منظمات مثل طالبان وباقي �ملجموعات �لر�ديكالية �الأخرى؛ حيث يذهب بعيد�ً يف حتليله 

حني ي�صري �إىل �أن �ملجموعات �لر�ديكالية �لعاملية مرتبطة ببع�صها �لبع�ص، وهو ينفي بذلك 

�الأبعاد �لوطنية يف �صلوك حما�ص. ويّدعي �لكاتب �أّن “حما�ص كمنظمة �إرهابية ت�صتخدم 

�أن  [كيف]  �أن نفهم  �إنه من �الأف�صل  �لعمل �الجتماعي للتغطية على ن�صاطاتها �الأخرى. 

.
�خلدمات �الجتماعية ُت�صتخدم لدعم �الإرهاب بغية حتقيق مكا�صب �صيا�صية”8

Gawdat Bahgat، بروف�صور �صوؤون �الأمن �لقومي يف مركز  ييل جودت بهجت 

جلامعة  تابع  مركز  وهو  �ال�صرت�تيجية،  للدر��صات  �إفريقيا  �صمال  �الأدنى  �ل�رشق 

�لدفاع �لقوميNational Defense University ، �إىل هذه �ملدر�صة، �إذ يرى �أن �إير�ن 

�ل�صيا�صي  لتقوية موقفها يف �رش�عها  �لتي تقوم بها حما�ص  “�لعنف”  �أعمال  ت�صتخدم 

. وي�صيف بهجت �أن �إير�ن تدعم حما�ص مالياً، لكي تقوم �الأخرية 
9

مع �لواليات �ملتحدة

هجمات  “ت�صتخدم  بهجت  بح�صب  بذلك  وهي  “�إ�رش�ئيل”؛  �صّد  ع�صكرية  باأعمال 

 .
حما�ص لتبقي �إ�رش�ئيل بعيدة عنها”10

 Eli Berman, Hamas, Taliban, and the Jewish Underground: An Economist’s View of Radical  7

Religious Militias (Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003), p. 9.

 Eli Berman, Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism (Milken  
8

Institute, 2010), p. 79.

 Jawdat Bahgat, ”Terrorism in the Middle East,“ The Journal of Social, Political, and Economic 9

Studies, vol. 32, no. 2, Summer 2007, pp. 174–175.

Ibid., p. 175. 10



433

حما�س يف الدرا�سات والأدبيات الغربية

ومبقاربة �أقل ح�صماً يف �لهجوم على حركة حما�ص وت�صنيفها كمنظمة م�صلحة، يقدم 

حاييم ملكا Haim Malka، نائب �ملدير و�لباحث �لرئي�صي لبنامج �ل�رشق �الأو�صط يف 

 Center for Strategic and International �لدر��صات �ال�صرت�تيجية و�لدولية  مركز 

Studies (CSIS)، در��صته �لتي ت�صري �إىل قيام حما�ص بتوظيف �ملوؤ�ص�صات �الإغاثية لن�رش 

�أيديولوجيتها بني �لفل�صطينيني. يو�صح ملكا �أن حما�ص ت�صتخدم كذلك هذه �ملوؤ�ص�صات 

للتغطية على ن�صاطها �لع�صكري. وهنا ن�صري �إىل �أن �لكاتب و�صل �إىل هذه �لنتيجة �عتماد�ً 

على در��صة �إ�رش�ئيلية، حيث يقول: “كان ذلك مبكر�ً يف �صنة 1994 ويف �إحدى �لكتابات 

ملا  �خلريي  �لعمل  �إىل  ت�صل  �لتي  �لتمويالت  بتحويل  �حلركة  �ُتهمت  حما�ص،  عن  �الأوىل 

كان ي�صمى حينها “ن�صاطات �رشّية” �أو �جلهاز �لع�صكري. وقد �أ�صار �آخرون �أن �لدعوة 

ير�صل  �أن  ملكا  يحاول  حلما�ص”.  �الإرهابية  للن�صاطات  �الأ�صا�ص  �حلجر  هي  حما�ص  يف 

موقفها  لتطوير  و�خلريي  �الجتماعي  ن�صاطها  ت�صتخدم  حما�ص  �أن  �إىل  مبا�رشة  ر�صالة 

يف �ل�رش�ع، لي�ص فقط يف مقابل “�إ�رش�ئيل” بل �أي�صاً يف مقابل منظمة �لتحرير و�ل�صلطة 

.
11

�لفل�صطينية

�خلريية  �ملوؤ�ص�صات  على  حما�ص  تركيز  تبير  يف  �لدينية  �ملقاربة  ملكا  ي�صتخدم 

وتوظيفها، ويقول �إن �مل�صجد ُيعدُّ من �أهم �ملر�كز �الجتماعية و�خلريية �لتي تنطلق منها 

حما�ص يف ن�صاطها �الجتماعي. وقد مّت بناء �ملد�ر�ص و�ملوؤ�ص�صات �مللحقة، مثل �لعياد�ت 

وجلان �لزكاة، حول �مل�صاجد �لكبرية �أو يف د�خلها. �أما د�خل جممع �مل�صجد فيتم تزويد 

�ملجتمع  مركز  دور  يلعب  بذلك  وهو  و�لروحية،  �ملادية  باحتياجاتهم  �ملحليني  �ل�صكان 

�أم  �لدعم، �صو�ء كان الأ�صباب �صيا�صية  �ملحلي. ومهما كان هدف حما�ص من توفري هذ� 

لل�صوؤ�ل و�ل�صك. ومهما يكن، فاإن  �صد�ً لالحتياج �ل�صعبي، فاإن هذ� �لن�صاط يبقى مثار�ً 

�ملجتمع،  يف  �ملهم�صة  بال�رش�ئح  و�الهتمام  �الجتماعية  �خلدمات  بتاأمني  حتاول  حما�ص 

�لعدو.  مع  �لوطني  بال�رش�ع  تهتم  �أنها  كما  �ليومية  �لنا�ص  مبعاناة  تهتم  باأنها  تثبت  �أن 

حياة  مظاهر  من  مظهر  بكل  مرتبطاً  �الإ�صالمي  �لدين  جعل  �إىل  بذلك  حما�ص  وت�صعى 

.
12

�لفل�صطينيني

 Haim Malka, ”Hamas: Resistance and The Transformation of Palestinian Society,“ in Jon B.  
11

 Alterman and Karin Von Hippel  (editors), Understanding Islamic Charities (Washington D.C.:
Center for Strategic and International Studies, 2007), pp. 98-126 and p.124, http://csis.org/
publication/understanding-islamic-charities

Ibid., p. 125. 12
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ويناق�ص ملكا بعمق حقيقة �جلدل �لقائم بني �لباحثني حول حتّول حما�ص. ولكن على 

كل  ت�صتخدم  وهي  �الإ�صالمية،  باأيديولوجيتها  ملتزمة  �حلركة  ز�لت  ما  ذلك  من  �لرغم 

�لتكتيكات �ل�صيا�صية للحفاظ على قوتها. ثم ينهي �لكاتب در��صته باالإ�صارة �إىل �أن “هذه 

�لتحوالت �ل�صيا�صية، �صو�ء كانت تكتيكية �أم ��صرت�تيجية، فاإنها لن تغرّي �لهدف �لنهائي 

.
حلما�ص، �أال وهو �إقامة دولة فل�صطينية على �أ�ص�ص ومبادئ �إ�صالمية”13

مالحظات على هذا االجتاه الفكري:

1. مل يقم �أولئك �لباحثون، من �أمثال جودت بهجت، ممن ييلون �إىل ترجيج �لتاأثري 

�الإير�ين و�أن �إير�ن تتحكم يف حما�ص الإبقاء “�إ�رش�ئيل” بعيد�ً عن �لدولة �لفار�صية، بتقدمي 

لعالقات  قنو�ت  بفتح  �لغربية  و�لقوى  �ملتحدة  �لواليات  قيام  �صبب  عن  تف�صري�ت  �أّي 

مبا�رشة وغري مبا�رشة مع �إير�ن، يف �لوقت �لذي تغلق فيه كافة �الأبو�ب �أمام حما�ص.

حما�ص  ومار�صت  ��صتقالليتها،  على  حما�ص  بقيت   1987 �صنة  �نطالقتها  بد�ية  منذ 

مع  �أحياناً  يتعار�ص  وب�صكل  �لدولية،  عالقاتها  ويف  �ملنطقة  دول  مع  م�صتقلة  �صيا�صة 

�ل�صيا�صة �الإير�نية؛ و�صاركت حما�ص يف �نتخابات 2006 بخالف �لن�صائح �الإير�نية. وقد 

كان �لدعم �الإير�ين قبل 2006 من�صباً على حركة �جلهاد �الإ�صالمي، غري �أن فوز حما�ص، 

جعل �إير�ن �أكرث دعماً و�نفتاحاً على حما�ص، دون �أن يوؤثر ذلك يف ��صتقالليتها. وُتظهر 

قر�ر  يف  و�ال�صتقاللية  �الفرت�ق  م�صتوى   ،2011 مار�ص  �آذ�ر/  منذ  �صورية،  يف  �الأحد�ث 

حما�ص �ل�صيا�صي، حيث وقفت حما�ص يف هذه �لثورة �إىل جانب حقوق �ل�صعب �ل�صوري 

ورف�صت ممار�صات نظام �الأ�صد �الأمنية و�لقمعية؛ وهذ� ما مل تكن �إير�ن ترغب فيه على 

�الإطالق بحكم حتالفها مع �لنظام.

�إىل �عتبار حما�ص منظمة عنيفة يف حني مل  2. ييل �لعديد من �لكتاب يف هذ� �الجتاه 

هوؤالء  لنا  يورد  مل  �حلركة.  على  طر�أت  �لتي  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  �إىل  منهم  �أّي  يتطرق 

�صبب �ن�صمام حما�ص �إىل �لعملية �ل�صيا�صية، و�صبب دخولها �النتخابات �لت�رشيعية، �لتي 

�أن حما�ص  �أو�صلو لل�صالم. وتّدعي هذه �ملدر�صة  �تفاقية  �إفر�ز�ت وجتليات  �إحدى  ُعدَّت 

تنتهج �لعنف �صّد “�إ�رش�ئيل” ولكنها ال جتيب ملاذ� ت�صتخدم حما�ص هذ� �لعنف، بل �إنها 

مل جتب عما �إذ� كان هذ� �لعنف ي�صكل ردة فعل على �لهجمات �الإ�رش�ئيلية. 

 Ibid. 13



435

حما�س يف الدرا�سات والأدبيات الغربية

هذ� �خلط �لفكري �لذي يثله كّل من ليفيت وبريمان مل ير�ع ِ �أن عملية �تخاذ �لقر�ر 

�إىل عمليات ع�صكرية ما  د�خل حما�ص تت�صف بالو�قعية �ل�صيا�صية، و�لتي ال تقود دوماً 

�أو يف �صياق ردة  مل تاأِت يف �صياق م�رشوع مقاومة �الحتالل �لذي ُيقره �لقانون �لدويل، 

�لفعل، �أو بهدف حماية �ل�صعب �لفل�صطيني من �لهجمات �الإ�رش�ئيلية.

3. �أغفلت هذه �ملدر�صة �جلذور �لعميقة لتاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لن�صال الأجل 

�ال�صتقالل و�حلرية، و�لتي ت�صكل �الإطار �لفكري لن�صوء حما�ص �لتي ت�صتمد �رشعيتها 

تعود  �جلذور  هذه  �مل�صلوبة.  حقوقه  ��صتعادة  باأهمية  �لفل�صطيني  �ل�صارع  وعي  من 

ما  وهو  حريتهم،  لنيل  �لفل�صطينيني  وكفاح  �لبيطاين  �النتد�ب  حقبة  �إىل  تاريخها  يف 

—بطبيعة  يف�رّش  ما  وهو  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  و�لن�صال  للعمل  �ل�صعب  “حما�صة”  يف�رش 

يعمل  �لثو�بت.  هذه  عن  تنازلها  لعدم  نظر�ً  حما�ص  بها  تتمتع  �لتي  �ل�صعبية  �حلال— 

�لفل�صطينيون على ��صتعادة �أر�صهم �ملحتلة وهم ما ز�لو� غري ر��صني بالعملية �ل�صلمية 

�ملقاومة  دعم  هو  �أمامهم  �خليار  كان  وبالتايل  حّق،  �أّي  على  بفعلها  يح�صلو�  مل  �لتي 

�ملتمثلة بحما�ص.

عن  وحتييدها  حما�ص  عزل  �إىل  بالدعوة  �لفكري  �الجتاه  هذ�  يقوم  �أن  من  بدالً   .4

�مل�صهد، كان يجب �أن يبادر �إىل دفع �ملجتمع �لدويل نحو �لقيام بخطو�ت حقيقية جتاه مزيد 

�لعزل  �أن ��صرت�تيجية  �لتجربة  �أثبتت  �لبيئة �ملحيطة للتفاهم مع حما�ص، فلقد  من تهيئة 

و�لتحييد مل توؤدِّ �إىل �إ�صعاف �حلركة، بل ز�دت قوتها وح�صورها وجتذرها عب �لزمن.

5. مقاربة �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني ينبغي �أن تكون بعيدة عن �أّي م�صادر 

م�صدر�ً  �لباحث  عمل  وطبيعة  �ملحيطة  �لظروف  تكون  �الأحيان  من  كثري  ففي  متحيزة، 

ليفيت، وبريمان،  �أعمال  قبل  �أن نالحظه يف در��صات من  �لتناق�ص، وهذ� ما يكن  لهذ� 

وبهجت �لتي �عتمدت على �لعديد من �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية يف مقاربة حركة حما�ص، وقد 

باعتبارهم  و�لفل�صطينيني،  حما�ص  نظر  لوجهة  �ال�صتماع  على  �لعمل  بهم  �الأجدر  كان 

�ل�رشيحة �مل�صتهدفة بدر��صاتهم. 

6. �إن �لرتكيز على وجود هيمنة جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني على حما�ص فيه قدر كبري 

من �ملبالغة و�لتهويل، و�إغفال للجهد �ملحلي �لذي تقوم به حما�ص باعتبارها حركة حترر 

على كونها حركة  يوؤثر يوماً  �الإخو�نية، ولكن ذلك مل  تنكر حما�ص جذورها  وطني. ال 

باأهد�ف وطنية تعمل على مقاومة �الحتالل و�لن�صال لنيل حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. 
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7. هناك ما يكن �أن يالحظ يف كثري من �أعمال �أن�صار هذ� �الجتاه، فبع�ص �أعمالهم 

متيل �إىل خدمة �أهد�ف �صيا�صية، بدالً من �أن تخدم �الأهد�ف �لبحثية �الأكاديية �ملُن�صفة. 

وهنا، كيف لنا �أن ُنف�رش �أن يقوم �ل�صفري ديني�ص رو�ص Dennis Ross، �ملبعوث �الأمريكي 

لل�رشق �الأو�صط ما بني �صنتي 1988 و2000، بكتابة تقدمي الإحدى در��صات ماثيو ليفيت، 

يف  حما�ص  و�صع  “يجب  �أنه  �إىل  فيها  وي�صري  �لدر��صة،  يف  ما  �أبرز  رو�ص  يلخ�ص  حيث 

موقف تختار فيه: �إما �أن حتكم بطريقة ناجحة من خالل تغيري نهجها �أو �أن تف�صل وتفقد 

موؤرخ وخبري   ،N.T Anders Strindberg �أندير�ص �صرتيندبرج  . يقول 
م�صد�قيتها”14

�الإ�صالمية  �ملنظمات  وكذلك  حما�ص  حول  �لبحثي  �لعمل  من  �لكثري  “�إن  ��صتخبار�ت، 

.
�الأخرى، ييل �إىل كونه دعاية “�صيا�صية �أكرث منها �أبحاث علمية �جتماعية””15

ثانيًا: حما�س كمنظمة �سيا�سية واقعية:

حما�ص  حركة  �عتبار  �إىل  �لغربيني  و�الأكادييني  �لباحثني  من  �لثانية  �ملدر�صة  متيل 

مبثابة حزب �صيا�صي قادر على �لتاأقلم و�لتحول بعيد�ً عن “�لعنف” �إن هي وجدت �لبيئة 

�أن حما�ص، بالرغم من  �أ�صحاب هذ� �الجتاه،  �لباحثني،  �لعديد من  لبقائها. يوؤكد  �الآمنة 

جذورها �لتي تعود �إىل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، �أظهرت تركيز�ً و��صحاً على �لوطنية 

�لفل�صطينية يف �ل�رش�ع.

ترى �لكاتبة و�ل�صحفية �الأملانية �ملتخ�ص�صة يف ق�صايا �ل�رشق �الأو�صط، �أندريا نو�صي 

Andrea Nüsse، �أن حما�ص “منظمة وطنية تتمتع، ويا للده�صة، بطبيعة بر�جماتية، كما 

�أيديولوجية  مرونة  �أثبتت  كما  �لدولية...  لل�صيا�صة  حتليلها  يف  �لروؤية  يف  و�صوح  لديها 

 1988 �صنة  حما�ص  ميثاق  �أن  �صحيح  �إنه  قائلة  نو�صي  وتناق�ص   .
للده�صة”16 مثرية 

يحوي �صيئاً من �لتنظري جتاه عمليات �لعنف �صّد �ل�صهيونية، ولكن �حلركة ��صتطاعت 

�أن  �لكاتبة  وحتاول  �صموالً.  �أكرث  حركة  لت�صبح  و�صيا�صتها  �أيديولوجيتها  يف  تطور  �أن 

See Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad, p. ix. 14

 Elin Hellquist, ”Outlawing Hamas,“ Lund University, Department of Political Science,  
15

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1326018&fileOId=1326019

 Andrea Nüsse, Muslim Palestine: The Ideology of Hamas (Harwood: Harwood Academic  
16

Publishers, 1998), p. 2.
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تو�صل ر�صالة مفادها �أن هناك م�صاحة يكن مالحظتها بني ما ت�رشح به حما�ص وبني 

، وهو ما ُيعدُّ �إ�صارة تفاوؤل �إيجابية يف م�صتقبل ��صتجابة �حلركة 
17

�صيا�صاتها على �الأر�ص

للتطور�ت �ل�صيا�صية.

�أكدت �لعديد من �لدر��صات �لتي تبعت فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية يف �صنة 

�لعمل  �أكرث من تركيزها على  �ل�صيا�صي  �لتطور �حلا�صل يف �صلوك حما�ص  2006، على 

�لع�صكري �مل�صلح �صّد “�إ�رش�ئيل”.

قام جريون جينينغ، �لقارئ يف �صيا�صات ونز�ع �ل�رشق �الأو�صط يف جامعة دورهام 

هذه  �إحدى  يف  و�أكد  حما�ص.  حول  �لدر��صات  من  عدد  بتاأليف   ،Durham University

�مل�صاركة  خالل  من  �لتغيري  �إمكانية  حما�ص:  مع  “�ل�صالم  بعنو�ن  �ملو�صومة  �لدر��صات 

�لعربي  �ل�رش�ع  يف  حالً  لها  جتد  مل  �لتي  �لتعقيد�ت  �أهم  �أحد  �أن  على  �ل�صيا�صية”، 

بوجودها.  للتطبيق  قابل  �أو  حما�ص  بغياب  ممكناً  �ل�صالم  كان  �إذ�  ما  هو  �الإ�رش�ئيلي 

�صّم  قر�ر  باأن  ترجيحه  و�أ�صباب  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  ف�صل  �أ�صباب  �لكاتب  وي�رشح 

�عتمد جينينغ يف در��صته �جلادة على  �إىل �صالم د�ئم.  �ل�صلمية �صيوؤدي  للعملية  حما�ص 

در��صات  عدة  من  �لنظري  �الإطار  توظيف  و�أتقن  �مليد�ين،  و�مل�صح  �ملقابالت  من  �لعديد 

حول �ل�صالم و�الإرهاب و�حلركة �الجتماعية. و��صتطاع نتيجة لذلك حتليل تطور حما�ص 

منذ ن�صاأتها وكيف �أن �لتغري�ت يف �لقيادة ومكونات �حلركة و�لبيئة �ل�صيا�صية، قد �أثرت 

بطبيعة �حلال على مو�قف �حلركة جتاه �ل�صالم و�لت�صويات. ويوؤكد �لكاتب �أن حما�ص 

.
18

�صتبقى عامالً ي�صهم يف �إف�صال عملية �ل�صالم طاملا بقيت خارج �لعملية �ل�صيا�صية

يف  �لتحول  �حتمالية  بالتاأكيد  لديها  حما�ص  �أن  �أعماله  من  �لعديد  يف  جينينغ  يوؤكد 

�لباحث هنا  �ل�صيا�صية �ملحيطة ذلك. وي�صيف  �لبيئة  �إذ� ما �قت�صت  بنيتها و�صيا�صاتها، 

�أنه “ومبا �أن حما�ص قامت عملياً باإحد�ث تغيري يف �أحد هدفيها �ملعلنني —�أال وهو �إقامة 

�لزمن قد تغرّي حما�ص مو�قفها جتاه  فاإنه وعب  �أر�ص فل�صطني—  �إ�صالمية على  دولة 

�لتاريخي  “�ل�صياق  �أن  ر�أيه  لي�صيف وبح�صب  �أبعد من ذلك  �لكاتب  �إ�رش�ئيل”. ويذهب 

حلما�ص �أثبت �أن �حلركة تويل �هتماماً باحلفاظ على �لدعم �ل�صعبي لها �أكرث من “�حلفاظ 

Ibid., p. 180. 17

 Marie-France Guimond, Overview: Literature on Hamas, 2000-2005, site of International  18

Development Research Centre (IDRC), http://web.idrc.ca/uploads/user-S/11618875251Hamas-rev.doc
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 .
يت�صاءل””19 �ل�صيا�صية  �أهد�فها  بجوهر  “�لتز�مها  و�أن  �الأيديولوجي”،  �لنقاء  على 

ويقول �لكاتب �إنه على �لرغم من ذلك فاإن حما�ص مل تتنازل عن هدفها �لنهائي يف حترير 

و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  فل�صطينية  دولة  بتاأ�صي�ص  قبلت  و�إمنا  �لتاريخية،  فل�صطني  كامل 

�لغربية مع هدنة طويلة من دون �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”.

و“�إ�رش�ئيل”،  �لدويل  �ملجتمع  موقف  ينتقد  حني  هجومية  مقاربة  �لكاتب  ي�صتخدم 

وف�صلهم يف �لتعاطي مع حما�ص. ويقول �إن �رشوطهم:

�ل�صالم  لعملية  �لدوليني  و“�لرعاة”  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قبلت  �إذ�  �إال  ُتلبّى  لن 

باأن بع�ص مطالب جمموعات مثل حما�ص تنبع من خماوف حقيقية وت�صتدعي 

عبها.  �لتفاو�ص  يتم  �لتي  وللطريقة  �ملعرو�ص،  �ل�صالم  لفحوى  جاد  �إ�صالح 

�إ�رش�ئيل ر�غبة يف دفع هذ� �لثمن، فاإن على رعاة �ل�صالم �لدوليني  و�إذ� مل تكن 

دفعها �إىل �لقيام بذلك كما يدفعون حما�ص حالياً لذلك، ويف غياب �أي ر�فعات �أو 

.
20

حمفز�ت حلما�ص ف�صيبقى �لعنف �ل�صيا�صي هو خيارها

�صيا�صة  يف  �الأ�صتاذة   ،Beverley Milton-Edwards �إدو�رد  ميلتون  بيفريل  كتبت 

�ململكة  يف   Queen’s University Belfast بلفا�صت  كوينز  جامعة  يف  �الأو�صط  �ل�رشق 

�ملتحدة، �لعديد من �ملقاالت �الأكاديية حول �لظاهرة �الإ�صالمية يف �لعامل �لعربي. وقد مّت 

�إعد�د �إحدى هذه �الأبحاث �ملتميزة بالتعاون مع �صتيفني فاريل Stephen Farrell حتت 

 .
عنو�ن: “حما�ص: حركة �ملقاومة �الإ�صالمية”21

�أ�صلوب  وباعتماد  �مليد�نية  �ملقابالت  من  �لعديد  على  باالعتماد  �لدر��صة،  هذه  متثل 

�لتطور �لزمني و�لفكري لن�صاأة حما�ص، مقاربة مبا�رشة حلما�ص من �لد�خل: مقاتليها، 

 Floor Janssen, Hamas and its Positions Towards Israel: Understanding the Islamic Resistance 19

 Organization through the concept of framing (The Hague, The Netherlands: Netherlands
Institute of International Relations Clingendael, 2009), p. 33, http://www.clingendael.nl/sites/
default/files/20090200_cscp_security_paper_jansen.pdf
 Citing Jeroen Gunning, ”Peace with Hamas? The Transforming Potential of Political
 Participation,“ Journal of International Affairs, vol. 80, issue 2, March 2004, pp. 251–252,
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/International%20Affairs/Blanket%20
File%20Import/inta_381.pdf

Jeroen Gunning, ”Peace with Hamas?,“ p. 255. 20

 Beverly Milton-Edwards and Stephen Farrell, Hamas: The Islamic Resistance Movement,  21

reviewed by Carmen López Alonso (UK, US: Polity Press, 2010).
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ومل�رشوعها،  لها  �ل�صيا�صيون  و�لد�عمون  �أبنائها،  من  و�ل�صحايا  �الجتماعي،  ون�صاطها 

وخميمات  �مل�صاجد  يف  و�زدهارها  وتطورها  حما�ص  ن�صاأة  عن  ملحة  بذلك  تقدم  وهي 

�إن مثل هذ� �لنوع من �لبحث �مليد�ين وروؤية �لنا�ص و�ال�صتماع حلديثهم يف   .
22

�لالجئني

.
23

�ل�صو�رع، قد مكن �لباحثنَْي من تقدمي و�صف حتليلي حيادي لعمليات حما�ص �لع�صكرية

�ل�صعبي  �لدعم  مقد�ر  تف�رش  �أن  �ل�رش�ئح،  هذه  لكل  باالإن�صات  �لدر��صة،  ��صتطاعت 

ت�صليط  يف  �أ�صهمت  للحركة  �لزمنية  �ملقاربة  على  �لدر��صة  �عتماد  �إن  حلما�ص.  �لكبري 

�ل�صوء على �حلركة من �لد�خل: كتائب �لق�صام �جلناح �لع�صكري للحركة، و�ال�صت�صهاد، 

و�النق�صام �لفل�صطيني، كما ��صتطاعت �لدر��صة �أن تبني �لعالقة بني �ملقاومة و�ل�صيا�صة 

.
24

يف تاريخ تطور حما�ص و�لظروف �ملحيطة بها

�أبيب،  تل  بجامعة  �ل�صيا�صية  �لعلوم  ق�صم  يف  �لباحث  م�صعال،  �صاوؤول  و��صتخدم 

“حما�ص كما هو حال  �أن  �لكاتب  �ل�صبكة �الجتماعية يف مقاربة حما�ص. ويدعي  �أ�صلوب 

�لعديد من �حلركات �الإ�صالمية متيل �إىل �أن تكون �إ�صالحية �أكرث من كونها ثورية، وهي 

تف�صل ب�صكل عام �لعمل علناً وقانونياً، ما مل جتب على �لعمل حتت �الأر�ص و��صتعمال 

.
طرق “خمربة �أو عنيفة” كرد على �لقمع �ل�صديد”25

هرني  �لكاتب  ينتقد  �ل�صالم،  ل�صناعة  �لرنويجي  �ملركز  ن�رشها  �لتي  در��صته  ويف 

حما�ص  جتاه  �الأمريكية  �الإد�رة  �صيا�صات  يف  �لتناق�ص   Henry Siegman �صيجمان 

قائالً “لي�ص فقط �إ�رش�ئيل تلك �لتي �أغفلت �لتغري�ت �لكبرية د�خل حما�ص، ولكن �الإد�رة 

�الأمريكية و�أوروبا قد فعال ذلك �أي�صاً، م�رّشين على حما�ص بالقبول ب�رشوط �مل�صاركة، 

.
�لتي قد �صممتها �إ�رش�ئيل بو�صوح كي حتول من �إمكانية قبول [حما�ص] بها”26

Ibid. 22

 Ibid., p. 2. 23

Ibid. 24

 Shaul Mishal, ”The Pragmatic Dimension of the Palestinian Hamas: A Network Perspective,“ 
25

Armed Forces & Society journal, vol. 29, no. 4, Summer 2003, p. 585.

 Henry Siegman, US Hamas Policy Blocks Middle East Peace, Noref Report no. 8, site of the  26

Norwegian Peace Building Center (NOREF), September 2010, p. 5, http://peacebuilding.no/var/
 ezflow_site/storage/original/application/c4154e8f5a6c4e0dbc761f9ce335bf60.pdf; and see Henry
 Siegman, ”An immodest – and dangerous – proposal,“ The Middle East Channel, site of Foreign
Policy, 9/8/2010.
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يذهب �صيجمان �أبعد من ذلك، وي�صع يده على مكمن �لتناق�صات يف �ملوقف �الأمريكي 

جتاه حما�ص حني يقارن ذلك مبوقف �لدولة �لعظمى من حركة طالبان �الأفغانية، في�صيف:

�إذ مل ي�صع  ال يوجد مبر ال�صتمر�ر دعم �لواليات �ملتحدة لهذه �ل�رشوط، 

على  طالبان.  مع  �حلو�ر  عند  �ل�رشوط  هذه  مثل  �أوباما]  �الأمريكي  [�لرئي�ص 
مع  �ئتالفية  حكومة  يف  �مل�صاركة  على  طالبان  ي�صجع  فهو  ذلك،  من  �لنقي�ص 

�لرئي�ص حامد كرز�ي بالرغم من قتلهم للقو�ت �الأمريكية و�ملدنيني �الأفغان. هل 

قياد�تها  معظم  �لتي  تلك  حما�ص؟  من  �أكرث  الأوباما  مقبولة  طالبان  �أيديولوجيا 

يعاقبون  وال  ينعون  وال  ي�صجعون  ممن  �جلامعات،  خريجي  من  و�أن�صارها 

؟
27

بناتهم على �لتعليم

 Harvard هارفارد  جامعة  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  در��صات  مركز  يف  �لباحثة  �أ�صافت 

University، �صارة روي Sara Roy، �أعماالً مهمة �إىل خمزون �لدر��صات �لبحثية حول 

حما�ص، وكان �أحد �آخر �إ�صد�ر�تها �ملميزة بعنو�ن: “حما�ص و�ملجتمع �ملدين يف غزة: �إدماج 

�لقطاع �الجتماعي لالإ�صالميني”. وقد �عتمدت روي على �لعديد من �لدر��صات �مليد�نية 

و�أجرت �ملقابالت مع �ملوؤ�ص�صات �خلريية، و�مل�صارف، و�ل�رشكات، و�لنا�ص �لعاديني يف 

�أن مهاجمة �لقطاع  �ل�صارع د�خل قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، و��صتنتجت يف مقاربتها 

�الإغاثي بحجة عالقته بحما�ص �صيزيد من �صعبية �حلركة ولن ي�صعفها. وتذهب �صارة 

�أبعد من ذلك لتوؤكد “يف �حلقيقة، �إن �لتدهور �القت�صادي �الجتماعي �لذي تال تنفيذ عملية 

�ل�صالم جعل تو�زن �لقوى بني �الإ�صالم �الجتماعي و�ل�صيا�صي ييل جلهة �الأول، خا�صة 

هذه  در��صات  �إن   .
�حلركة”28 مع  تفاعل  قد  �ل�صعب  معظم  حيث  �لقاعدة،  م�صتوى  على 

وخماوفهم  و�هتماماتهم  �لنا�ص  و�آر�ء  مل�صاعر  �ال�صتماع  يف  ومقاربتها  �مليد�نية  �لباحثة 

حول م�رشوعهم �لوطني، ت�صتطيع ب�صهولة �أن تو�صح ملاذ� تتمتع حما�ص بهذ� �حل�صور 

.
29

بني �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني

مالحظات على هذا االجتاه الفكري:

حما�ص  حقيقة  حول  نظر  وجهة  �إعطاء  يف  كبري  حّد  و�إىل  �لفكري  �خلط  هذ�  جنح   .1

من �لد�خل. يوؤكد �لباحثون يف هذ� �الجتاه �أنه ال يكن در��صة حما�ص مبعزل عما يحيط 

Henry Siegman, US Hamas Policy Blocks Middle East Peace, p. 5. 27

Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza. 28

 Sara Roy, Failing Peace: Gaza and the Palestinian-Israeli Conflict (London: Pluto Press, 2007). 29
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�لوطني و�الإ�صالمي  �لن�صال  بها من معطيات تاريخية، فاحلركة متثل فكرياً جزء�ً من 

�لذي �أعقب �حلرب �لعاملية �الأوىل وتق�صيم �لعامل �الإ�صالمي، و�لذي عار�ص ونا�صل �صّد 

�النتد�ب �الإجنليزي يف فل�صطني و�صّد �أهد�ف �ل�صهيونية �ملبكرة يف بناء وطن على �أر�ص 

فل�صطني، وهو مرتبط كذلك باجلهد �لن�صايل �لفل�صطيني و�لذي �أعقب حرب �صنة 1948 

.
30

وحرب �صنة 1967 وما نتج عنهما من �حتالل لالأر��صي �لفل�صطينية

باعتبارها  حما�ص  حركة  �إىل  �أو�صع  بطريقة  تنظر  �أن  ��صتطاعت  �ملدر�صة  هذه  �إن   .2

منظمة �صيا�صية �جتماعية، و�أنها حركة مقاومة وطنية تت�صم باالعتد�ل و�لو�صطية. وال 

يكن مقاربتها كـ“منظمة عنف م�صلح” فقط، فقد �أكدت �لعديد من �لدر��صات، �أنه ال يكن 

.
31ً

در��صة حما�ص من ز�وية و�حدة ومبعزل عن تطور�ت �مل�صهد �لفل�صطيني تاريخيا

3. ييل �لباحثون يف هذ� �خلط �إىل �أن فوز حما�ص يف �نتخابات 2006 و�لذي مثَّل �صدمة 

للمجتمع �لدويل، مل ياأِت فقط من ن�صال حما�ص �لع�صكري �صّد �لهجمات �الإ�رش�ئيلية، بل 

من�صبطة  كحركة  �لفل�صطينيني  وعقول  بقلوب  تفوز  �أن  حما�ص  ��صتطاعت  �أن  �إىل  تعد�ه 

�إىل  �إ�صافة  �ملحليني،  �ل�صكان  بالنز�هة و�ل�صمعة �حل�صنة بني  �أع�صاوؤها  ومنتظمة يتمتع 

.
32

دعمهم ومت�صكهم بالثو�بت �لفل�صطينية

4. باال�صتناد �إىل �ملعلومات �الأ�صا�صية �لو�ردة �إليهم من �ملقابالت و�لزيار�ت �مليد�نية، 

�لد�خل،  من  �حلركة  طبيعة  ملناق�صة  بعمق  يذهبو�  �أن  �الجتاه  هذ�  �أكادييو  ��صتطاع 

ال�صتخد�م  حما�ص  تدفع  و�لتي  �ملحيطة  �لبيئة  در��صة  يف  ذلك  من  �أبعد  �إىل  و�لذهاب  بل 

“�لعنف”. وقد متكن هذ� �لفريق من �لو�صول �إىل خال�صات، �أهمها:

يز�ل  ما  �ل�صعبي  �لوعي  الأن  �ملقاوم،  خطها  عن  تتخلى  �أن  يكن  ال  حما�ص  �إن  �أ. 

يوؤمن �أن �لعمل �ملقاوم و�مل�صلح هو �ل�صبيل للوقوف يف وجه �الحتالل و�لعدو�ن 

�الإ�رش�ئيلي.

فيها  �مل�صادر مبا  �لعديد من  باالعتماد على  �لبحث حول حما�ص  �ل�صهل  �إنه من  ب. 

من  لكن  متعددة؛  نتائج  �إىل  و�لو�صول   ،1988 للحركة  �لتاريخية  �مليثاق  وثيقة 

و�صلوك  فكر  لتطور  در��صة  ت�صحبها  مل  �إن  �أخطاء،  �إىل  �صيقود  ذلك  �أن  �ملرجح 

حما�ص �ل�صيا�صي عب �الأحد�ث، ويتم �إجر�ء مقابالت مع موؤيدي حما�ص.

Beverly Milton-Edwards and Stephen Farrell, op. cit., p. 2. 30

Ibid. 31

Ibid. 32
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ثالثًا: اجلدل حول ميثاق حما�س التاريخي:

من  �صو�ء  �الآر�ء،  وتباين  �ملناق�صة  من  للكثري  حلما�ص  �لتاريخي  �مليثاق  يخ�صع 

د�خل �حلركة �أم من خارجها، ويعدُّ يف كثري من �الأحو�ل مبثابة وثيقة ي�صتغلها �لبع�ص 

لقد  حلما�ص.  �ل�صيا�صي  �لفكر  مقاربة  يف  عليه  �حل�رشي  باالعتماد  �حلركة  مهاجمة  يف 

مناه�صة  �أيديولوجية  لتقدمي  حما�ص  من  حماولة  يف   1988 �صنة  �لوثيقة  هذه  �إ�صد�ر  مّت 

.
33

لالأيديولوجية �ل�صهيونية �ل�صاعية للهيمنة على �ملنطقة

جماعة  وخ�صو�صاً  �ل�صيا�صي”،  “�الإ�صالم  تاأثري  بو�صوح  �مليثاق  بنود  بع�ص  تبني 

�الإخو�ن �مل�صلمني، على �الأطر �لفكرية �لكلية حلما�ص. وهو ما يو�صح �الإطار �الأيديولوجي 

�لعام حلما�ص. وقد �أثارت هذه �لبنود، وبنود �أخرى متعلقة ب�صعي حما�ص لتحرير كامل 

فل�صطني و�لق�صاء على �مل�رشوع �ل�صهيوين، نقا�صاً بني �لباحثني �لغربيني.

بعد �صدور هذ� �مليثاق وخالل �لعقدين �لتاليني، حدثت �لكثري من �لتطور�ت يف م�صهد 

�ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني و�لتي تفاعلت معها حركة حما�ص، حيث تعاطت �حلركة 

بهدنة  �صمناً  قبلت  �أنها  كما  ر�صمياً،  بها  تعرتف  مل  و�إن  �ل�صلمية،  �لعملية  �إفر�ز�ت  مع 

طويلة �الأمد مع “�إ�رش�ئيل” حال �ن�صحابها من �الأر��صي �لتي �حتلتها �صنة 1967. ويرى 

بع�ص �لباحثني، من خالل تتبُّع تطور�ت �صلوك �حلركة �ل�صيا�صي منذ 1992، �أن قياد�ت 

حما�ص بد�أت تدريجياً تبتعد يف مو�قفها �ل�صيا�صية عن بع�ص �لن�صو�ص �لنظرية �لو�ردة 

�إىل مقاربة حما�ص ودر��صتها  �آخرون  �لرغم من ذلك، ييل باحثون  . وعلى 
34

�مليثاق يف 

�لتي ظهرت ب�صكل جلّي يف  �لتطور�ت  �إىل  �لنظر  �لتاريخية، دون  �لوثيقة  من خالل هذه 

خطابها �ل�صيا�صي.

ما ز�ل بع�ص �الأكادييني ي�صتخدمون مفرد�ت وبنود�ً وردت يف �مليثاق كاأدلة على 

نر�ه  �أن  يكن  ما  وهو  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  �لعنف  �نتهاج  �أ�صا�ص  على  قائمة  حما�ص  �أن 

“عنف  منظمة  حما�ص  باأن  �لقائل  �الجتاه  �أ�صحاب  من  �لباحثني  بع�ص  �أعمال  يف  جلياً 

�الإ�رش�ئيليني، ومن هوؤالء  �لباحثني  �ل�صادرة عن بع�ص  �لدر��صات  تلك  �أو يف  م�صلح”، 

حول  و�لتوثيق  �ملعلومات  مركز  يف  �لباحث   ،Wim Kortenoeven كورتينوفن  ومي 

 Mohamed Nimer, Charting the Hamas Charter Changes, Insight Turkey journal, vol. 11, no. 4, 33

October – December 2009, p. 115.

Ibid. 34
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Centre for Information and Documentation of Israel، �لذي يرى  “�إ�رش�ئيل” 

�أن بنود �مليثاق هي مبثابة “�خلطوط �لعامة الأهد�ف وتكتيكات و��صرت�تيجيات �حلركة”. 

حما�ص  م�صوؤولو  ز�ل  وما  �أهميته،  على  يحافظ  ز�ل  ما  “�مليثاق  �أن  كورتينوفن  ويوؤكد 

يوؤكدون على مبادئه عدد ال يح�صى من �ملر�ت”. بح�صب �لكاتب هنا، فاإن حما�ص �صتعمل 

للق�صاء على “�إ�رش�ئيل” بناًء على �لتعاليم �لدينية �لتي ��صت�صهد بها ميثاق �صنة 1988. 

وهكذ� ي�صبح �العتد�ل يف �الأيديولوجيا غري ممكن، “فال يوجد �صيء ��صمه ن�صخة معتدلة 

من �لقتل �جلماعي �أو من تدمري دولة”. ويذهب �لكاتب �إىل �أن “�مليثاق ُيعّد �أ�صا�صياً حلما�ص، 

.
مما يعني �أن �إبطاله �أو �أّي تغيري�ت يف ن�ّص �مليثاق �صيعني نهاية حما�ص كحركة”35

ي�صكل  قد  حما�ص  ميثاق  �أن  �ال�صتنتاج  �إىل  �لباحثني  من  �آخر  �جتاه  ييل  �ملقابل،  يف 

قدر�ً من �الإرباك �إذ� ما قورن بخطابها �ل�صيا�صي، �إال �أن �مليثاق ال ي�صكل �أكرث من وثيقة 

تاريخية مّت �إ�صد�رها �إّبان �النتفا�صة �الأوىل، وينبغي �لنظر �إليه كوثيقة تاريخية �صادرة 

يف تلك �ملرحلة وحَتِمل ت�صور�تها.

�ل�رشق  ق�صايا  يف  �ل�صيا�صي  �ملحلل   ،Jim Zanotti زنوتي  جيم  قدم   2010 �صنة  يف 

�الأو�صط، در��صته للكوجنر�ص Congress �الأمريكي حيث �أ�صار فيها:

)وهي  �لتاريخية  فل�صطني  �أر�ص  هو“حترير”  �ملبدئي  حما�ص  هدف  �إن 

�لعرب  �لفل�صطينيني  �أجل  �لغربية، وقطاع غزة( من  �إ�رش�ئيل �حلالية، و�ل�صفة 

�ملحللني ولرمبا يف د�خل حما�ص حول  �الإ�صالم. هناك جدل عنيف بني  وبا�صم 

�أن  على  �لتاأكيد  جتاه  و��صح  حما�ص  ميثاق  �إن  �لهدف.  لهذ�  �الأ�صا�صية  �ملالمح 

�ل�رش�ع مع �إ�رش�ئيل هو فري�صة دينية، وهو ي�صري �إىل �أن هذه �لبالد هي �أر�ص 

.
36

وقف وال يكن الأحد �أن يتنازل عنها �أو عن �أّي جزء منها

ي�صيف زنوتي كذلك:

من �مل�صتبعد الأولئك �لذين يقولون �إن حما�ص منظمة بر�جماتية �أن يعتبوها 

ناحية  ومن  لكن،  �ملحلي.  �لدعم  جتيي�ص  ي�صتهدف  بخطاب  �أو  بامليثاق  ملتزمة 

�لتنازل  عدم  على  حما�ص  د�خل  �إجماعاً  هناك  �أن  يوؤكدون  �لذين  �أولئك  �أخرى، 

عن �ملبادئ، يوؤمنون باأن حما�ص ترى �الأحد�ث من وجهة نظر تخالف تلك �لتي 

Floor Janssen, op.cit, p. 30. 35

 Jim Zanotti, Hamas: Background and Issues for Congress, Congressional Research Service  36

(CRS), 2/12/2010, p. 13, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41514.pdf
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�أن لدى حما�ص مفهوم  �إنهم يوؤكدون  �إذ  تخ�ص �ملحللني �الأمريكيني و�لدوليني، 

خمتلف للزمن، يوؤكده �رتفاع تدريجي ولكن ثابت لنجاحات �حلركة على مدى 

�أجيال )�صمن �ل�صياق �الأو�صع لالإخو�ن �مل�صلمني(، يف مو�جهة حتديات د�خلية 

.
37

هامة ومعار�صة خارجية

رابعًا: حما�س مبعزل عن الإرهاب الدويل:

�لتي تنتهج �خليار  “�لعنف”  �إىل حما�ص مبعزل عن جمموعات  غالباً ما تتم �الإ�صارة 

�لع�صكري لتحقيق �أهد�فها، ولكن كثري�ً ما يقارن �ل�صا�صة �الإ�رش�ئيليون حما�ص بالقاعدة، 

على �لرغم من �أنها حت�رش عملها �لع�صكري باالأر��صي �لفل�صطينية، وهو ما ييزها عن 

�لذين ي�صنفون حما�ص  �أولئك  �لقاعدة ومثيالتها. حتى  �ملجموعات كمنظمة  �لكثري من 

كمنظمة عنف م�صلح مل يوردو� �أياً من �الإ�صار�ت �لتي تبني �أّي عالقة حلما�ص باالإرهاب 

�لدويل، ومل ينكرو� �أن �حلركة حت�رِشُ جميع عملياتها �صّد “�إ�رش�ئيل” يف د�خل �الأر��صي 

�لفل�صطينية.

ع�صكرية،  ميلي�صيا  كمنظمة  حلما�ص  ت�صنيفه  من  �لرغم  على  ليفيت،  ماثيو  يعرتف 

باالأعمال  نف�صها  تلزم  �أنها  �إال  �لدويل،  �مل�صهد  يف  ح�صورها  من  �لرغم  وعلى  �حلركة  �أن 

�لع�صكرية يف �الأر��صي �لتقليدية لـ“�إ�رش�ئيل”، و�ل�صفة �لغربية، وقطاع غزة. �إن م�صاركة 

حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية، ودخولها حكومة �لوحدة �لوطنية، وحكمها لغزة بعد 

�نهيار �تفاق �مل�صاحلة، يخفف كثري�ً من �الدعاء�ت �أن حما�ص ت�صتهدف �مل�صالح �لغربية. 

يقول ليفيت:

تعّد حما�ص نف�صها ُملتزمة بـ“�ملقاومة” ولي�ص باالإرهاب. فالعديد من موؤيدي 

�أيلول/   11 �أد�نت هجمات  �الإرهابية  �لفل�صطينية  �ملجموعات  حما�ص وغريها من 

�إ�صبانيا  يف  مار�ص  �آذ�ر/   11 وهجمات   ،(2001) �ملتحدة  �لواليات  يف  �صبتمب 

هذه  �أن  �لو��صح  ومن  بريطانيا.  يف   (2005) يوليو  متوز/   7 وهجمات   ،(2004)
للتهديد�ت  تقييمهم  معر�ص  ويف  ومنا�رشيها.  حما�ص  لدى  �أ�صا�صية  �ملفا�صلة 

�ملحتملة من ِقبل �ملجموعات �لفل�صطينية �لتي تعتمد على �لدوالر�ت �الأمريكية، 

 Federal Bureau of Investigation (FBI) صتنتج م�صوؤولو جهاز �أف. بي. �آي��

للعمليات  كر�دع  يعمل  �الأمو�ل  جمع  يف  �لكثيف  �ملجموعات]  [تلك  ن�صاط  �أن 

Ibid. 37
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�الإرهابية د�خل �لواليات �ملتحدة. وقد عّب عن ذلك قادة حما�ص. فوفقاً مللخ�ص 

�آي، ذكر  �أف. بي.  �لـ  1993، ح�صلت عليه  حم�رش �جتماع حما�ص يف فيالدلفيا 

�مل�صاركون �أن جميع ن�صاطات [�لدعم �ملايل] �لتي يتكلمون عنها تتعلق بن�صاطات 

د�خل �لواليات �ملتحدة. كما ذكرو� �أنه لي�ص من �مل�صلحة �لت�صبب باملتاعب د�خل 

.
38

�ل�صاحة �الأمريكية

در��صات  يف  و�الأكاديية  �لباحثة  قدمت   ،Sherifa Zuhur زُهر  ل�رشيفة  در��صة  يف 

�ملنطقة �لعربية و�لعامل �الإ�صالمي يف مركز �لدر��صات �ال�صرت�تيجية �لتابع للكلية �حلربية 

�الأمريكية خالل �لفرتة 2006-2009 مقاربة توؤكد فيها �أن:

حما�ص ت�صارك غريها من �ملجموعات �الإ�صالمية �ملعتدلة مثل حركة �الإخو�ن 

�مل�صلمني قبول �لتفكري �لعقالين �لعلمي �لغربي. )وي�صكل �نتقاد كال �ملنظمتني 

باأنهما [حركتني] “�أ�صوليتني” وت�صابهان طالبان، �إزعاجاً كبري�ً لدى حما�ص(. 

فحما�ص تقبل م�رشوعية �لدولة �ملدنية، بعك�ص ت�صديد �بن الدن و�لظو�هري على 

[مفهوم] �الأمة �الإ�صالمية. �إن �لتدريب �لغربي �أو �لتعليم ذ� �لطابع �لغربي ملعظم 
قادة حما�ص له تاأثري كبري على مو�قف �ملنظمة. يف �الأ�صل، مل ت�صنف �لواليات 

�ملتحدة حما�ص كمنظمة �إرهابية. لقد �عرتفت وز�رة �خلارجية بعقد �جتماعات مع 

ممثلي حما�ص حتى �آذ�ر/ مار�ص من �صنة 1993، عندما �عرت�ص �الإ�رش�ئيليون. 

لقد كانت مدركة [بوجود] فل�صطينيني حول �لعامل، ممن هم مرتبطون باالإخو�ن 

�أع�صاء منظمة  �لتي هي من  لقد بقيت منظمات فل�صطينية  وفيما بعد بحما�ص. 

من  لكن  �الإرهاب،  الئحة  على  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  مثل  �لتحرير 

م�رشوعة  �لفل�صطينية  �لقومية  �لعلمانية  �ملجموعات  �أ�صبحت  �لعملية،  �لناحية 

بعد �أو�صلو بالرغم من رف�ص بع�ص �لف�صائل الأو�صلو. لقد عوملت حما�ص، �لتي 

�لوقت، يف  �لوطنية يف ذلك  �ل�صلطة  �أو�صلو ولكنها تعاملت بحيادية مع  رف�صت 

�الإعالم �الأمريكي كتهديد �إرهابي خطري منذ �أو�صلو ولغاية �نت�صار�ت �نتخابات 

2006 و2007. وكنتيجة لعد�ء �لواليات �ملتحدة حلما�ص، �أ�صبحت �ملنظمة تنظر 
.
39

�إىل �الإد�رة �الأمريكية، ولي�ص �إىل �ل�صعب �الأمريكي، كعدو

 Matthew Levitt, ”Could Hamas Target the West?,“ Studies in Conflict & Terrorism journal, 38

vol. 30, issue 11, November 2007, p. 931.

 Sherifa Zuhur, Hamas and Israel: Conflicting Strategies of Group-Based Politics (Strategic  39

Studies Institute (SSI) – United States Army War College, December 2008), pp. 60–61,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub894.pdf
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�لدر��صات  �أبحاث  مر�كز  من  �لعديد  يف  كباحثة  ل�صنو�ت  عملت  و�لتي  زُهر،  وتقول 

�الأمنية و�جلامعات �لعاملية:

حما�ص غري مهتمة يف �جلهاد �لعاملي مثل �لقاعدة، وهي م�صتمرة بالقول �إن 

عدوها �لوحيد هو �إ�رش�ئيل؛ �آملًة بتو��صٍل �أف�صل مع �لواليات �ملتحدة، ومدركًة 

�أن عدم �صفر وتو��صل قادتها مع �الأمريكيني قد �صوه �صورتها. وقد مار�صت 

حما�ص.  لرف�ص  �الأوروبي  �الحتاد  على  �ل�صغط  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات 

حلما�ص  �مل�صلح  �جلناح  رف�ص  �الأوروبي  �الحتاد  قرر  �ل�صغط،  هذ�  وحتت 

بع�ص  حافظت  بعدها،  ما  وحتى   2003 �صنة  وحتى  ككل.  �حلركة  يرف�ص  ومل 

�لدول �الأوروبية على عالقاتها مع حما�ص. ويف �ملجمل �تخذ �ملحللون �الأمنيون 

�الأطل�صي مو�قف مت�صددة جتاه حما�ص،  �أو حللف �صمال  �لتابعون للحكومات 

.
40

ويبدو �أنهم بطيئو� �الإدر�ك باأن دعم �لرئي�ص عبا�ص هو ق�صية خا�رشة

خام�سًا: ديناميكيات جديدة داخل حما�س وما حولها:

منذ فوزها يف �نتخابات �صنة 2006، ُو�صعت حما�ص يف بقعة �ل�صوء، و�زد�د �هتمام 

�إىل مو�قف د�خلية من  �إ�صارة  �لباحثني بها. �لبع�ص بد�أ يتنباأ بان�صقاقات د�خل �حلركة، 

ق�صايا من قبيل �مل�صاحلة مع فتح �أو �ملوقف من �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل”، ولكن وبالرغم 

من كل هذه �لتحوالت، بقيت �حلركة متما�صكة يف بنيتها �لقيادية و�لتنظيمية.

�نهيار  عقب  غزة  قطاع  يف  �حُلكم  بزمام  حما�ص  �أم�صكت  �لتطور�ت  هذه  خالل 

يف  كبرية  حتديات  �أمام  �حلركة  و�صع  ما  وهو   ،2007 يونيو  حزير�ن/  يف  مكة  �تفاق 

يف  مبهاجمتها  “�إ�رش�ئيل”  �صهية  وفتح  للفل�صطينيني،  �ليومية  �الحتياجات  مو�جهة 

�أثبتت  2008، بعد فر�ص ح�صار طويل على �لقطاع. وعلى �لرغم من ذلك،  نهاية �صنة 

�مل�صهد  يف  وح�صورها  قوتها  و�زد�دت  بل  �لتغري�ت،  هذه  �أمام  و�صمود�ً  قوة  �حلركة 

�الإ�رش�ئيلية.  �لهجمات  �لفل�صطيني و�الإقليمي بعد 

�إن �لتغري�ت �لتي حدثت موؤخر�ً يف �الإقليم مبا فيها �لثورة �مل�رشية على نظام مبارك، 

�أوجدت فر�صاً وحتديات جديدة للحركة �لفل�صطينية. ي�صري �إيفاجنيلو�ص دياموتوبولو�ص 

Ibid., p. 61. 40
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جامعة  يف  �ملتو�صط  �رشق  در��صات  مركز  يف  �لباحث   ،Evangelos Diamotopolus

بيلوبونيز Centre for Mediterranean at the University of Peloponnese يف �ليونان:

�إفريقيا،  و�صمال  �الأو�صط  �ل�رشق  منطقة  يف  كثري�ً  �لعربي  �لربيع  �أّثر  لقد 

�إذ تو�جه �حلركة �لعديد من �ملطالبات  �لتاأثر،  وحما�ص لي�صت ��صتثناًء من هذ� 

�لد�خلية و�خلارجية الأخذ قر�ر�ت ُت�صهم يف تطوير و�قعها وتوجيه بو�صلتها. 

حما�ص،  ن�صاأة  م�صدر  هم  و�لذين  �ملعتدلني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صعود  �إن 

يدفع  م�رش،  يف  بقو�عد �لديوقر�طية  لاللتز�م  متز�يد  ب�صكل  و��صتعد�دهم 

�إىل ذلك،  �الإرهاب. باالإ�صافة  �الإ�صالمية لو�صع �صالحها ونبذ  �ملقاومة  حركة 

ما  وهو  وحما�ص،  فتح  بني  �مل�صاحلة  يوؤيد  �لفل�صطيني  �لعام  �لر�أي  �أن  يبدو 

خيار  كلّف  لقد  و�أخري�ً،  و�العتد�ل.  �لب�جماتية  من  مزيد�ً  �حلركة  من  يتطلب 

خ�صارة  حما�ص  �صورية  يف  �الأهلية  �حلرب  يف  �الأ�صد  جانب  �إىل  �لوقوف  عدم 

�لثمن يبدو  �أن هذ�  �إال  �إير�ن و�صورية وحزب �هلل.  م�صتقبلية ملوقعها يف حمور 

حكومات  لدى  ��صتعد�د  هناك  �أن  يبدو  �إذ  �لعربية،  �لثور�ت  بعد  باهظ  غري 

باإقامة  بل  فح�صب  �أر�صها  على  مر�كز  ببناء  لي�ص  حلما�ص  بال�صماح  �أخرى 

.
41ً

عالقات وطيدة مع حكوماتها �أي�صا

بر�ون ناثان  يدعو  حلما�ص  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  �لبيئة  يف  �لتغري�ت  هذه  �صوء  يف 

Nathan J. Brown، �أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية و�ل�صوؤون �لدولية يف جامعة جورج و��صنطن 

�لتغري�ت  �لدويل مع  �ملجتمع  يتفاعل  �أن  �أهمية  �إىل   ،George Washington University

حما�ص  بد�أت  “هل  بعنو�ن:  له  مطول  مقال  در��صة  عب  حما�ص  ُتظهرها  �لتي  �لتدريجية 

 ، ويوؤكد بر�ون يف مقالته:
تن�صج؟”42

بينما ال تز�ل وجهة حما�ص ملتب�صة �إىل حّد كبري، يبدو د�فع قادتها لالإقد�م 

على �مل�صي يف هذ� �مل�صار �أكرث و�صوحاً. فهم ي�صعون �إىل و�صع �حلركة �إقليمياً 

م�رش  يف  �لتغيري�ت  من  �لكاملة  �ال�صتفادة  على  فيه  قادرة  تكون  مو�صع  يف 

و�صعود �الإ�صالميني ب�صكل عام، وكذلك �لتعامل مع تفّكك �لنظام �ل�صوري �لذي 

 Evangelos Diamantopoulos, ”Hamas After the Arab Spring,“ Middle East Flashpoint, no. 27, 41

 site of Centre for Mediterranean, Middle East & Islamic Studies, University of Peloponnese, p. 3,
http://www.cemmis.edu.gr/files/hamas_after_the_arab_spring.pdf

 ناثان ج. بر�ون، “هل بد�أت حما�ص تن�صج؟،” مركز كارنيغي لل�رشق �الأو�صط، 2012/1/13، �نظر:
42

http://www.carnegie-mec.org
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��صت�صافهم لفرتة طويلة. كما توّفر �مل�صاحلة �إمكانية معاودة �لظهور يف �ل�صفة 

�لغربية حيث ��صطر جزء كبري من �حلركة —بق�صوة �أحياناً— �إىل �لدخول يف 

.
�صبات منذ �لعام 432007

وي�صيف �لكاتب �أي�صاً:

—و�لتي متار�ص �ل�صلطة على نحو فعال  قد تكون حكومة �حلركة يف غزة 

مو��صلة  على  دولياً— قادرة  معزولة  تز�ل  ال  لكنها  �لو�قع  �أر�ص  على  للغاية 

عملية فتح �لنو�فذ �لدبلوما�صية و�القت�صادية �لتي ظلت مو�ربة على مدى �لعام 

�لفل�صطيني،  �لقر�ر  �ملا�صي. كما �صتح�صل حما�ص على �صوت يف عملية �صنع 

�لدبلوما�صية  على  )�لفيتو(  �العرت��ص  بحق  �لتمتّع  حّد  �إىل  ي�صل  قد  ما  وعلى 

.
44

�لدولية �إىل جانب �الإنكار

ويت�صاءل بر�ون هنا:

هل هذ� �صيء يتعنّي ت�صجيعه دولياً؟ ما من �صّك يف �أن هناك تكاليف كبرية. 

�أوالً، �صيكون من �ل�صعب �ال�صتمر�ر يف دبلوما�صية جدّية تنهي �لنز�ع، يف حميط 

ُمنِحت فيه حما�ص �صوتاً قوياً. لكن لن تتم �إز�لة �أ�صا�ص حّل �لدولتني متاماً. من 

جانبها تركت حما�ص �لباب مفتوحاً قليالً من خالل �الإ�صارة �إىل ��صتعد�دها لقبول 

�صتعرتف  �أنها  فكرة  رف�صت  �إنها   .1967 �لعام  حدود  �أ�صا�ص  على  دولة  قيام 

كانت  �إذ�  ما  هو  هنا  �ملنا�صب  �ل�صوؤ�ل  فاإن  �لقول،  �صبق  كما  لكن،  باإ�رش�ئيل، 

ولي�ص  ملزماً،  باعتباره  باإ�رش�ئيل  باالعرت�ف  فل�صطينياً  قر�ر�ً  �صتقبل  �حلركة 

عما �إذ� كانت �صتغرّي �أيديولوجيتها. وباملثل �أظهرت �إ�رش�ئيل �أحياناً ��صتعد�دها 

.
45

للتفاو�ص ب�صكل غري مبا�رش مع حما�ص

يعرتف �لكاتب هنا ويوؤكد:

يف �أحاديث يل مع بع�ص �مل�صوؤولني �لذين �نخرطو� يف �لدبلوما�صية �الإ�رش�ئيلية - 

�أده�صني �لعدد �لكبري —خ�صو�صاً على  2005 و2006،  �لفل�صطينية يف عامي 

ن يرون  �جلانب �الأوروبي، ولكن حتى بني بع�ص �مل�صوؤولني �الأمريكيني— مَمّ

رّد �لفعل على فوز حما�ص مبثابة خطاأ تكتيكي. فبدالً من رّد فعل ياأتي عن طريق 
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من  ن�صيباً  �الأوىل،  للمرة  فيها،  متتلك  �أ�صبحت  حلظة  يف  �حلركة  على  �ل�صغط 

.
46

�مل�صوؤولية �ل�صيا�صية و�صيئاً تخ�رشه، متثّل رّد �لفعل �لدويل يف �صحقها

ُيحاجج بر�ون كذلك “�إن �ّتخاذ موقف حذر بدالً من موقف عد�ئي عندما يتعلّق �الأمر 

بامل�صاحلة �لفل�صطينية وخطو�ت حما�ص �ل�صغرية نحو �لتغري �لتطّوري لن يحو �أخطاء 

.
�لعقد �ملا�صي. �إال �أن ذلك قد ي�صع �الأ�صا�ص للتعايف منها يف نهاية �ملطاف”47

يف در��صة بعنو�ن: “قابلو� �لتغيري يف حما�ص: حتول ��صرت�تيجي �أم تطور تكتيكي بعيد 

عن �لعنف”، تقول بينيديتا بريتي Benedetta Berti، �لباحثة يف جمال در��صات �لعنف 

�ل�صيا�صي و�لنز�عات يف معهد در��صات �الأمن �لقومي و�ملحا�رشة يف جامعة تل �أبيب:

�ملجموعة  تطور  م�صتقبل  حتديد  يف  خا�ص  ب�صكل  �صي�صهمان  عامالن  هناك 

�ل�صيا�صية.  �مل�صاحلة  م�رشوع  وجناح  �الأمنية  للبيئة  �إدر�كها  كيفية  [حما�ص]: 
�لفل�صطينية وت�صّكل  �ل�صيا�صية  �لفل�صطينية �حلياة  �لد�خلية  �إذ� طبّعت �مل�صاحلة 

د، ف�صتكون من م�صلحة حما�ص �لعليا �ال�صتمر�ر يف ��صتثمار  �ئتالف �صيا�صي موحَّ

�لقوة  من  مهمة  ح�صة  م�رشوط باإعطائها  هذ�  —ولكن  �لعنيفة  غري  �ل�صيا�صة 

�ل�صيا�صية يف فل�صطني ما بعد “�مل�صاحلة”. وكذلك، �إذ� �أدركت �ملجموعة �أن �لبيئة 

�الأمنية غري مهددة لها، قد يكون لها م�صلحة يف عدم �لرتكيز على �جلهاز �لع�صكري. 

على �أّي حال، فهناك ثالثة عو�مل مهمة تعرت�ص طريق هذ� �لتطور: �أوالً، لقد 

قّوت حما�ص خالل �ل�صنو�ت �الأخرية �جلهاز �لع�صكري، مفرت�صة �أن �أّي حماولة 

الإ�صعاف �لقيادة �لع�صكرية قد يوؤدي �إىل �رش�عات د�خلية عنيف. ثانياً، من غري 

�لو��صح ما �إذ� كان �صي�صمح �ملت�صددون يف حما�ص بتغرّي ��صرت�تيجي غري عنيف، 

�لتما�صك  مهدد�ً  �لد�خلية،  �ل�رش�عات  من  �ملزيد  �إىل  �صيوؤدي  ذلك  كان  �إذ�  وما 

�لد�خلي للمجموعة. ثالثاً، �إن �لرف�ص �حلازم من �ملجتمع �لدويل و�إ�رش�ئيل جتاه 

�إىل تهمي�ص �حلركة،  [�أع�صاء من] حما�ص، قد يوؤدي من جديد  �أّي حكومة فيها 

و�لذي قد يوؤدي �إىل �آثار معاك�صة، في�صبح �لقادة �ملت�صددون �أكرث قوة وي�صعف 

من ُفر�ص �خلطاب �ملعتدل.

و�عدة  هي  عنفية  �لال  حما�ص  ��صرت�تيجية  م�صتقبل  �إن  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

�لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  م�صار  بخيط  معلّقة  فهي  نف�صه،  �لوقت  يف  �أكيدة  وغري 
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و�ل�صيا�صية، وتطور�ت  �لع�صكرية  �لعمل  خطوط  بني  �لد�خلية  و�لتجاذبات 

.
48

“�لربيع �لعربي” وردود �لفعل �الإ�رش�ئيلية و�لدولية �إز�ء هذه �لتطور�ت

 International �لدولية  �الأزمات  جمموعة  �أ�صدرت  �لعربي،  �لربيع  تطور�ت  ظّل  يف 

Crisis Group يف بروك�صل، تقريرها رقم 129 حول تغري�ت �لربيع �لعربي و�نعكا�صاتها 

على حركة حما�ص، حيث يلخ�ص �لقائمون على �لدر��صة يف �لتقرير:

�لنهاية.  �لتي �صتتخذها حما�ص يف  ير�هن على �خليار�ت  �لدويل  �ملجتمع  �إن 

على  يوؤثر  مما  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صة  يف  حيوي  دور  بلعب  �حلركة  �صت�صتمر 

�حتماالت  على  وكذلك  �لفل�صطينية   - �الإ�رش�ئيلية  �ملفاو�صات  جتدد  �حتمال 

جناحها. �إن توحيد �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة لي�ص �أمر�ً مرغوباً فح�صب؛ بل �إنه 

�رشوري لتحقيق حّل �لدولتني. كما �أن �النف�صال �جلغر�يف م�صحوباً با�صتمر�ر 

�إ�رش�ئيل.  مع  �ل�رش�ع  من  �ملزيد  بذور  يحتوي  غزة  لقطاع  �القت�صادية  �لعزلة 

لهذه �الأ�صباب فاإن �لعامل، و�لغرب ب�صكل خا�ص، ينبغي �أن يفعل �أكرث من جمرد 

من  بدالً  م�صتقبلها.  على  ت�صارع  وهي  حما�ص  على  و�لتفرج  جانباً  �لوقوف 

�غتنام  �إذ� كان بو�صعهما  ما  �ختبار  �ملتحدة و�أوروبا  �لواليات  ذلك ينبغي على 

�لفر�صة �لتي وفرها تطور�ن مرت�بطان: �أوالً، ��صتالم حركات �إ�صالمية لل�صلطة 

)خ�صو�صاً يف م�رش( وهي حركات حري�صة على حت�صني عالقتها مع �لغرب، 

�لق�صية  بجعل  ترغب  ال  �أنها  مفادها  باإ�صار�ت  وتبعث  باال�صتقر�ر  وترغب 

�الإ�رش�ئيلية - �لفل�صطينية �أولوية. وثانياً، �ملناظر�ت �لد�خلية �ملكثفة �لتي حتدث 

 .
49

د�خل حما�ص حول �جتاه �حلركة

�لتغري�ت  عن  �لناجتة  �لفر�صة  ت�صييع  عدم  �أهمية  على  �لتقرير  يف  �لباحثون  يوؤكد 

ويف  حما�ص،  و�جهت  �لتي  و�لتحديات  نتجت  �لتي  �لفر�ص  و��صتثمار  �الإقليم،  م�صهد  يف 

�الإ�رش�ع لفهم ومقاربة �حلركة بطريقة جديدة:

�لفل�صطينية  �لبملانية  �النتخابات  —بعد  مرتني  �ملا�صي  يف  هذ�  حدث  لقد 

�أ�صاع  حيث   —2007 �صنة  مكة  يف  �لوطنية  �لوحدة  �تفاق  وبعد   2006 �صنة 

 Benedetta Berti, Meet the New Hamas: Strategic Shift or Temporary Deviation from A Violent 48

Path, site of Open Democracy, 15/1/2012, http://www.opendemocracy.net/benedetta-berti/meet-
%E2%80%98new%E2%80%99-hamas-strategic-shift-or-temporary-deviation-from-violent-path
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�ملجتمع �لدويل �لفر�صة يف مقاربته حيال حما�ص، وتبنى �صيا�صات �أنتجت تقريباً 

عك�ص �ملتوقع: حيث عززت حما�ص �صيطرتها على قطاع غزة؛ و�ندلعت �أحد�ث 

خطرية مع �إ�رش�ئيل؛ ومل تتم تقوية فتح؛ وحتللت �ملوؤ�ص�صات �لديوقر�طية يف 

�ل�صفة �لغربية؛ ومل يقرتب �تفاق �ل�صالم من �لتحقق. مع فر�صة ثالثة �صانحة، 

و�صط حت�ّصن جذري يف �لعالقات مع �حلركات �الإ�صالمية يف �صائر �أنحاء �ملنطقة، 

ينبغي على �لغرب �أن ي�صمن �أال ُيرتك مرة �أخرى، مقيد�ً على �لر�صيف، مكتفياً 

.
50

مبر�قبة �نطالق قطار �الأحد�ث

خال�سة:

تنطوي �ملقاربة �لبحثية حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص من قبل �لعديد من �لباحثني 

�أحياناً. ومردُّ ذلك قلة �ملعلومات  �لغربيني على قدر من �الختالف و�لتناق�ص  و�خلب�ء 

من  �حلركة  على  �حلكم  يف  �لرتكيز  �أو  وقياد�تها،  �حلركة  عن  لديهم  و�ملتوفرة  �ملبا�رشة 

�لعربي  �ل�رش�ع  يف  �ملوؤثرة  �لرئي�صية  لالأطر�ف  �لدولية  و�ملو�قف  �لفعل  رّد�ت  خالل 

�الإ�رش�ئيلي. ي�صاف �إىل ذلك �أن �أهم مظاهر �اللتبا�ص يف مقاربة حما�ص بحثياً و�صيا�صياً 

ينح�رش يف ثالثة عو�مل: �الأول، �لرتكيز يف �حلكم على �حلركة باعتبارها جزء�ً من جتربة 

حركة  باعتبارها  �لذ�تية  خ�صو�صيتها  �إىل  �لنظر  دون  �ملنطقة،  يف  �ل�صيا�صي”  “�الإ�صالم 

حترر وطني. �أما �لثاين، فنلمحُه يف �لرتكيز على حماكمة �حلركة من خالل بنود يف ميثاقها 

�ل�صيا�صية  �إىل و�قعية حما�ص يف �ملمار�صة  �لنظر  1988، دون  �ل�صادر يف �صنة  �لتاريخي 

جتاه �ملتغري�ت. ويكُمن �لعامل �لثالث من خالل مقاربة حما�ص كميلي�صيا ع�صكرية تنتهج 

“�لعنف” �صّد “�إ�رش�ئيل”، و�إغفال �ملكانة �ل�صعبية �لتي ح�صلت عليها بني �لفل�صطينيني، 

حقوقهم  و��صتعادة  �أنف�صهم،  حلماية  �ملقاومة  باأهمية  يوؤمن  منهم  �لكثري  ز�ل  ما  �لذين 

يكن  خمرجات  الأي  �لو��صح  �لغياب  ظّل  يف  خ�صو�صاً  �ملحتلة،  �أر�صهم  يف  �مل�رشوعة 

�ال�صتناد �إليها من عملية �ل�صالم �جلارية.

�إن معظم �لدر��صات �لتي بحثت يف حما�ص من �لد�خل و��صتمعت �إىل قادتها، ومتكنت 

 
�ل�رش�ع يف  و�ملوؤثرة  باحلركة  �ملحيطة  و�ل�صيا�صية  �الجتماعية  �لعو�مل  در��صة  من 

�لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، �إ�صافة �إىل مالحظتها للتطور�ت �مليد�نية يف �ل�صارع �لفل�صطيني، 
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متكنت �إىل حدٍّ كبري من �أن تنجح يف مقاربة �حلركة على حقيقتها، بعك�ص تلك �لتي �عتمدت 

�أو  خ�صومها  من  خ�صو�صاً  حما�ص،  حول  �ل�صادرة  و�لدر��صات  �لوثائق  حتليل  على 

�أعد�ئها )كامل�صادر �الإ�رش�ئيلية و�ل�صهيونية(، �أو �الأخرى �لتي ذهبت بعيد�ً يف �حلكم على 

حما�ص من خالل بع�ص �لبنود �ملتجزئة من ميثاقها. 

يف رحلة �لبحث و�لتحليل للن�صو�ص �لعلمية �ملن�صورة حول حركة حما�ص �لفل�صطينية، 

تتخذ�ن  �الأوروبي  و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل  ما  ملاذ�  و�لعميق:  �ملهم  �ل�صوؤ�ل  بقي 

موقفاً متحفظاً جتاه حما�ص على �لرغم من تلك �الأعمال �لبحثية و�لدر��صات �لكثرية �لتي 

تدعو للحو�ر مع �حلركة و�إدماجها يف �ملنظومة �لدولية؟ �إن هذ� �ل�صوؤ�ل يفتح �لباب ملزيد من 

�لبحث م�صتقبالً حول �أهمية �لدر��صات �لغربية للحركة، من ز�وية مدى تاأثريها وتاأثرها 

بال�صيا�صات �لغربية جتاه حما�ص وجتاه �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي.




