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حما�س وعملية الت�سوية ال�سلمية

حما�س وعملية الت�شوية ال�شلمية

مقدمة:

مو�صوع  تناولت  �لتي  �لذهني  �لع�صف  حلقات  وحتى  و�ملقاالت  �لدر��صات  تعددت 

�ملحاوالت  من  وبالرغم  �ل�صلمية.  �لت�صوية  وعملية  حما�ص  حركة  بني  �لعالقة  طبيعة 

�لعملية  يف  حما�ص  تلعبه  �أن  يكن  �لذي  �لدور  تاأ�صيل  قاعدة  على  بنيت  �لتي  �لعديدة 

�أو ما ��صطلح  �أن تكون حما�ص العباً فاعالً يف عملية �ل�صالم،  �إمكانية  �أو مدى  �ل�صلمية، 

�لدر��صات  هذه  �أغلب  �أن  �إال  �ل�صلمية”  �لعملية  يف  حلما�ص  غرفة  “�إيجاد  ت�صميته  على 

�ملنهجية.  �أو كان يعوزها دقة  باآخر موجهة  �أو  ب�صكل  كانت  �لذهني،  �لع�صف  وحلقات 

ملاذ� ال يكن  �الإجابة،  �لبحث عن  فلك  �أنها د�رت يف  �لدر��صات يجد  فاملتتبع ملجمل هذه 

�أن تكون حما�ص جزء�ً من �لعملية �ل�صلمية؟ ومّت �ال�صتناد �إما �إىل �أن حما�ص حركة دينية 

مقاومة، ولديها مو�قف �أيديولوجية و�صيا�صية، ال مُتّكنها من �أن تكون جزء�ً من �لعملية 

�ل�صلمية، بغ�ص �لنظر عن �لتحول يف �لعملية �ل�صلمية باأي �صكل من �الأ�صكال؛ وبناء عليه، 

مّت تف�صري كّل �صيا�صات حما�ص �نطالقاً من مو�قفها �الأيديولوجية �لدينية، وترتب على 

ذلك تف�صري بع�ص �ملقاربات �لتي قدمتها حما�ص جتاه �لعملية �ل�صلمية على �أنها حماوالت 

من حما�ص لال�صتفادة من �لعملية �ل�صلمية دون دفع �لثمن؛ �أو �أن حما�ص حتاول تطويع 

حما�ص  لوجود  قطعي  رف�ص  �ملنهج  هذ�  على  وُبني  �أهد�فها.  خلدمة  �ل�صلمية  �لعملية 

ولكل �خلطو�ت �لتي قدمتها حما�ص، و�ملطالبة د�ئماً باملزيد، دون منحها فر�صة اللتقاط 

�الأنفا�ص، �أو تطوير نظريتها جتاه �لعملية �ل�صلمية.

�أما �لنوع �الآخر من �لدر��صات، فقد تاأ�ص�ص على قاعدة �لبحث عن �مل�صرتك بني هذين 

�لفاعلني، منطلقاً من قاعدة �أن حما�ص حركة �صيا�صية كباقي �حلركات يف �لعامل؛ وبالتايل 

فاإن �لق�صية ق�صية وقت وظروف. وبناء على هذ� �لت�صور بنيت عدة �صيا�صات دولية، 

باجتاه �ل�صغط على حما�ص وحماولة و�صعها يف �لز�وية، عب �آلية عدم �ل�صماح للحركة 

جعل  �أجل  من  وذلك  �لقدرة؛  عدم  و�إثبات  �الإف�صال  منهجية  و�صمن  و�لتقدم،  بالتطور 

�حلركة تتبنى �صيا�صات �أكرث تو�فقاً مع �لعملية �ل�صلمية، بغ�ص �لنظر عن طبيعة �لعملية 

�ل�صلمية و�إجناز�تها �أو �إخفاقاتها. وهنا مّت �صناعة منطية معينة تدَّعي �أن �لعقبة �لوحيدة 

يف �لعملية �ل�صلمية هي حما�ص، و�أن �لعملية �ل�صلمية يف ذ�تها ال يعرتيها �أّي �إ�صكالية.
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�لتي  وهناك،  هنا  �ملقاالت  من  �الأدبيات  تخلو  تكاد  ال  �لدر��صات،  هذه  على  عالوة 

يف  �النخر�ط  على  وقدرتها  للحركة،  �لرتويجي  �جلانب  خالل  من  �ملو�صوع،  تناولت 

�ل�صلمية،  �لعملية  وطبيعة  �حلركة  طبيعة  عن  بالكامل  �لتغا�صي  ومّت  �ل�صلمية.  �لعملية 

وخ�صو�صية كّل منهما. ومّت �لبناء على بع�ص �ملحطات و�مل�صاهد �لو�قعية �لتي ت�صري �إىل 

مدى �قرت�ب �حلركة من �لعملية �ل�صلمية. وهذ� �لنوع من �الأدبيات جتاهل كذلك م�صرية 

بطبيعة  حتى  �أم  مبخرجاتها،  �أم  مبنهجيتها،  متعلقاً  ذلك  �أكان  �صو�ء  �ل�صلمية،  �لعملية 

�لتطور�ت �لتي طر�أت عليها؛ وكاأن �لعملية �ل�صلمية هي �لثابت، وحما�ص هي �ملتغري، �أو 

�أن حما�ص هي �لتي يجب عليها �أن تتغيري لتكون جزء�ً من �لعملية �ل�صلمية. 

ويف �لوقت نف�صه جند �أنه وبغ�ص �لنظر عن �لز�وية �لتي يتم �لنظر بها �إىل مو�صوع 

�لقر�ر  �صناع  لدى  �ليوم  فيها  جدل  ال  ُم�صلّمة  هناك  �أن  �إال  �ل�صلمية،  و�لعملية  حما�ص 

�ل�صيا�صيني، �أو د�ر�صي ومتابعي �مل�صهد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، �أنه ال يكن �حلديث عن 

عملية �صالم ناجحة، وعن حتقيق �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، دون �إيجاد مقاربة جتعل 

. ولكن هذه �مل�صلمة يعوزها حتى �الآن �الإجابة على 
1
من حما�ص جزء�ً من �لعملية �ل�صلمية

�صوؤ�ل: من �لذي يجب �أن يتغري؟ هل يجب على حما�ص �أن تقرتب من �لعملية �ل�صلمية �أكرث؟ 

�أم �إنه يجب �إجر�ء تغيري�ت يف �لعملية �ل�صلمية بحيث تقرتب هي من حما�ص؟ �إن �رشعية 

بالكامل،  توقفت  �ليوم  �ل�صلمية  �لعملية  �أن  وهي  �أال  مهمة  ق�صية  من  تنبع  �ل�صوؤ�ل  هذ� 

�لفل�صطيني، وحركة فتح حتديد�ً  يقدمه �جلانب  ما  و�إمنا وح�صب  ب�صبب حما�ص،  لي�ص 

)�لتي تعدُّ �لعملية �ل�صلمية منهجيتها و��صرت�تيجيتها يف �لعمل منذ ما يقارب �لعقدين من 

�لزمان( ب�صبب �أن �جلانب �الإ�رش�ئيلي يرف�ص �أن ت�صل �لعملية �ل�صلمية �إىل حتقيق �صالم 

�صامل، و�إمنا ي�صعى على �الإبقاء على �ملفاو�صات من �أجل �ملفاو�صات، و�إىل رفع وترية 

تعبري  ح�صب  حتى  �أو  دولتهم،  �إقامة  للفل�صطينني  �لنهاية  يف  يتيح  ال  ب�صكل  �ال�صتيطان 

كبري �ملفاو�صني �لفل�صطينيني و�لرئي�ص �لفل�صطيني “ال يبقى �صيء نتفاو�ص عليه”.

 �نظر: ت�رشيحات طوين بلري، مبعوث �للجنة �لرباعية �لدولية لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، يف �صحيفة هاآرت�س 
1

Haaretz �الإ�رش�ئيلية، حيث نقلت عن التاميز The Times �أن طوين بلري قال: يجب �أن تكون حما�ص جزء�ً من 
�لعملية �ل�صلمية، �نظر:

Haaretz, 1/1/2009, http://www.haaretz.com/news/blair-hamas-should-be-part-of-peace-process-
1.267153
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حاولت هذه �لدر��صة �أن تنتهج خطاً مغاير�ً يقوم على حماولة �الإجابة على ت�صاوؤل: 

كيف تطور موقف حما�ص من �لعملية �ل�صلمية، وما هي حمدد�ت �ملوقف؟ بعيد�ً عن تقييم 

هذ� �ملوقف، وكذلك بعيد�ً عن در��صة عملية �لت�صوية �ل�صلمية. فهي تقدم للقارئ طبيعة 

�ملو�قف �لتي �تخذتها حما�ص من �لعملية �ل�صلمية يف حقب خمتلفة، نتيجة لتغري �ملحدد�ت 

و�لظروف �لتي �صيغت فيها هذه �ملو�قف و�ل�صيا�صات. 

هنا  ومن  هي؛  كما  �حلالة  در��صة  على  يقوم  و�قعياً  منوذجاً  �لدر��صة  و�جرتحت 

�صيتم �تباع �ملقارنة �لعمودية للمو�قف و�ل�صيا�صات �لتي �تبعتها حما�ص خالل م�صريتها 

�ل�صيا�صية جتاه جزئيات �لعملية �ل�صلمية �أو كلياتها، للتعرف على مدى �لتطور �لذي طر�أ 

على مو�قف و�صيا�صات �حلركة و�الأ�صباب �لتي �أحدثت هذه �لتغري�ت.

اأوًل: حما�س: الن�ساأة والعملية ال�سلمية:

ملعرفة  �الأهمية،  من  درجة  على  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  ن�صاأة  در��صة  �إن 

�أهمية  �إن  �ل�صلمية.  �لت�صوية  حمدد�ت مو�قف �حلركة وما طر�أ عليها من مقاربات جتاه 

�لتي  �الأيديولوجية  �ملنطلقات  فهم  على  قادرين  جتعلنا  �لن�صاأة  مو�صوع  �إىل  �لعودة 

توجه عمل حما�ص على وجه �لعموم، �إ�صافة �إىل فهم ديناميكيات و�آليات ت�صكيل �لفعل 

�ل�صيا�صي لدى �حلركة و�صلوكها.

�صوؤ�ل  على  �الإجابة  �إىل  �لباحث  حما�ص  حلركة  �ملوؤ�ص�صة  �جلذور  �إىل  �لعودة  تقود 

تغريت  حما�ص  حركة  �إن  حيث  �ل�صيا�صي؛  و�صلوكها  �حلركة  فكر  يف  و�ملتحول  �لثابت 

طرحها  طريقة  يف  �أم  �ل�صيا�صي  �صلوكها  م�صتوى  على  �صو�ء  �ل�صابقني،  �لعقدين  خالل 

�لفكري، �أم حتى يف �آليات معاجلتها لالأمور. غري �أن هذ� �لتغيري، وح�صب ر�أي �أغلب قادة 

�حلركة وفاعليها �ل�صيا�صيني، ي�صتند �إىل ثابت �أ�صا�صي، وهو �لهدف �لعام للحركة �ملتمثل 

، ورف�ص �لتنازل عن �أي جزء من فل�صطني. 
2
يف �لتخل�ص من �الحتالل و�إنهائه

�ل�صلمية  �لت�صوية  بعملية  �لق�صية  تتعلق  عندما  ودر��صتها  �لن�صاأة  �أهمية  وتتعاظم 

حما�ص  فكر  يف  و�ملتحول  �لثابت  م�صهد  يف  �لق�صية  تبز  حيث  منها،  حما�ص  وموقف 

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع �أين در�غمة، ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 2011/8/10.
2
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�ل�رش�ع  ق�صايا  جتاه  للحركة  �الأيديولوجية  �ملو�قف  يف  تغري�ت  هناك  وهل  و�صلوكها، 

�ملو�قف  ثبات  مع  للحركة،  �ل�صيا�صي  �ل�صلوك  يف  تطور�ً  هناك  �إن  �أم  �جلوهرية؟ 

�الأيديولوجية من �لق�صايا �جلوهرية لل�رش�ع؟ 

�لد�خلية  �لتغري�ت  من  ملجموعة  ��صتجابة   1987 �صنة  يف  �حلركة  ن�صاأة  جاءت  لقد 

و�الإقليمية و�لدولية. فعلى �ل�صعيد �لد�خلي، كان هناك تر�جٌع يف ح�صور حركة فتح يف 

�أما على  �ل�صلمية.  �لت�صوية  بدخول عملية  �ن�صغاالً  �أكرث  �أ�صبحت  �لد�خلية، كما  �ل�صاحة 

�ل�صعيد �الإقليمي، فقد �صيطر على �مل�صهد حتوالت نحو �نت�صار �لتدين ب�صكل مت�صارع. 

ترتيب  و�إعادة  �لقطبني  مرحلة  �نتهاء  بد�ية  يف  متثل  فقد  �لدويل،  �مل�صهد  يخ�ص  وفيما 

�مل�صاهد ما ز�لت ت�صيطر  �أن جميع هذه  . ولغاية يومنا هذ� جند 
3
�لعامل بطريقة مغايرة

على �ل�صورة �لكلية للم�صهد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، يف �صورة مل تكتمل بعد. فكل هذه 

�لعو�مل ما ز�لت يف مرحلة �لبحث عن حتقيق �لذ�ت، �إذ� جاز لنا �لتعبري بذلك، ومل ت�صل 

�إىل �إعالن �أن هدفها قد �كتمل.

 ،
“حركة مقاومة �صعبية وطنية”4 �أنها  �لن�صاأة، قدمت حما�ص نف�صها على  يف مرحلة 

�أن  �أخرى  جهة  ومن  �ملقاومة،  على  تقوم  �لتحرير  يف  منهجيتها  �أن  ر�أت  جهة  من  فهي 

جند  هنا  ومن   .
5
�الإ�صالمية �لنه�صة  وحركة  �الإ�صالم  من  تنطلق  �ملقاومة  يف  مرجعيتها 

للحركات  �لنمطية  لل�صورة  �لتقليدي  باملعنى  �إ�صالمية  حركة  لي�صت  حما�ص  حركة  �أن 

حركة  ولي�صت  �الإ�صالمية؛  �لدولة  �أو  �الإ�صالمي  �حلكم  �إقامة  �إىل  �لهادفة  �الإ�صالمية، 

جهادية باملفهوم �لعام للحركات �جلهادية �لتي ال متتلك برناجماً �صيا�صياً. وجند �أي�صاً 

�الإ�صالم  �إىل حركات  تنتمي  فاإنها  دقيقاً  �أن ن�صنف حركة حما�ص ت�صنيفاً  �أردنا  �إذ�  �أننا 

�ل�صيا�صي، فحما�ص ال ترف�ص �مل�صاركة �ل�صيا�صية، وتتبنى �لو�صطية يف تف�صري �الإ�صالم، 

رئي�ص  ذلك  عن  عب  وكما  فهي   .
6
و�قع �إىل  �الإ�صالمي  �لفكر  حتويل  يف  �لتدرج  وتعتمد 

�ل�رشق  در��صات  مركز  )عّمان:  الفل�شطينية  الق�شية  اإىل  املدخل  )حمرر�ن(،  �لبغوثي  و�إياد  �حلمد  جو�د   
3

�الأو�صط، 1997(، �ص 387-386.

 نبذة عن حركة “حما�ص”، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم. 
4

 �ملرجع نف�صه.
5

 ر�ئد نعري�ت، �لثقافة �ل�صيا�صية حلركة حما�ص و�أثرها على �ل�صلوك �ل�صيا�صي للحركة يف �حلكم، جملة جامعة 
6

النجاح لالأبحاث، نابل�ص، �ملجلد 22، �لعدد 4، كانون �الأول/ دي�صمب 2008، �ص 1151-1149.
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هي  بل  جمردة،  �إ�صالمية  حركة  لي�صت  “حما�ص  م�صعل  خالد  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

 .
حركة حترر وطني، �إ�صافة �إىل كونها حركة �إ�صالمية”7

عملية  �صيا�صية  حركة  �أنها  جند  فاإننا  للحركة،  �ل�صيا�صي  �ل�صلوك  در��صة  عند  �أما 

تتفاعل  �ل�صيا�صي(،  �الإ�صالم  حركات  على  ينطبق  �لذي  �لو�قعية  )مبعنى  وو�قعية 

�ل�صيا�صي  �صلوكها  �أن  على  تدل  حما�ص  فم�صرية  م�صاحلها،  يخدم  مبا  �لتغري�ت  مع 

يخ�صع ملقايي�ص �لربح و�خل�صارة. وحتى عندما متار�ص �لعمل �ملقاوم، فاإنه كذلك ذو 

بو�صلة �صيا�صية، ويقع يف د�ئرة �لربح و�خل�صارة. وهو ما �أطلق عليه �صاوؤول م�صعال 

“�لعنف  �إ�رش�ئيلية  Avraham Sela من وجهة نظر  و�أبر�هام �صيال   Shaul Mishal

.
�ملوجه”8

�إن در��صة �لعالقة بني حركة حما�ص وعملية �لت�صوية �ل�صلمية يف هذه �ملرحلة ال ت�صكل 

تغري�ً كبري�ً، حيث �إننا ن�صهد �أن �ملوقف و�ل�صلوك �ل�صيا�صي حلما�ص يف هذه �ملرحلة متثل 

�نبثقت  �لتي  �الآليات  لكل  وكذلك  ومنهجيتها،  �ل�صلمية  �لعملية  لفل�صفة  �لتام  �لرف�ص  يف 

عنها. و�ملوقف �لعام حلركة حما�ص كان عدم �لتعامل باأي �صكل من �الأ�صكال مع �لعملية 

�ل�صلمية وكّل خمرجاتها.

ويف �لوقت نف�صه ال يكن �إغفال �أن هناك بع�ص �ملحطات �لتي تتطلب �لتحليل �ملعمق 

فيما يخ�ص منهجية حما�ص يف �لتعامل مع خمرجات �تفاقيات �لت�صوية �ل�صلمية، وبالذ�ت 

�لر�ف�صة  فحما�ص  �لو�قع.  �أر�ص  على  �أوجدتها  �لتي  و�الإ�صكاليات  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة 

لي�ص  و�صع  يف  �أنها  نف�صها  وجدت  �لد�خلي،  �القتتال  لتحرمي  و�لد�عية  �أو�صلو،  التفاق 

من �ل�صهل �إد�رة �صلوكها �ل�صيا�صي فيه، فالعالقات �لد�خلية �لفل�صطينية باتت حمكومة 

 .
9
ب�صكل �أو باآخر باتفاق �أو�صلو

 خالد م�صعل، كلمة �الفتتاح، موؤمتر “�الإ�صالميون يف �لعامل �لعربي و�لق�صية �لفل�صطينية يف �صوء �ملتغري�ت يف 
7

http://www.alzaytouna.net/ :لعامل �لعربي،” مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، بريوت، 2012، يف�

arabic/data/attachments/ConfZ/2013/Conf_IWAPI_Khalid_Mishal_3-13.pdf

 Shaul Mishal and Avraham Sela, The Palestinian Hamas: Vision, Violence, and Coexistence  
8

(Columbia: Columbia University Press, 2000), p. 12.

لالتفاقيات  نقدية  حتليلية  در��صة  و�حلقيقه،  �لوهم  بني  �أو�صلو  �صالم  و�آخرون،  ليلى(  )�أبو  �لكرمي  عبد  قي�ص   
9

�ملوقعة بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، 1994/5/4، �ص 4. 
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من  حما�ص  موقف  فيها  تبلور  �لتي  �لرئي�صية  �ملحطات  �أهم  �جلزء  هذ�  �صيعالج  لذ� 

�لعملية �ل�صلمية وطبيعة �ل�صلوك �ل�صيا�صي �لذي �تخذ بناء عليه، ومن �أبرزها:

حما�س وموؤمتر مدريد:

�لت�صور�ت  طبيعة  ويف  �ملنطقة،  تاريخ  يف  فا�صلة  حتول  نقطة  مدريد  موؤمتر  �صكل 

�صلمي،  موؤمتر  عقد  يتم  �ل�رش�ع  تاريخ  يف  مرة  فالأول  �ل�رش�ع.  الأطر�ف  �ل�صيا�صية 

وت�صارك فيه جميع �لدول �لعربية، مما منح �صّك �رشعية للبدء بعملية �صالم قائمة على 

.
10

�أ�صا�ص قر�ري 242 و338، و�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، كما بينت ذلك ر�صائل �لدعوة

�ملبدئية  �لناحية  من  �صو�ء  مدريد،  ملوؤمتر  ر�ف�صاً  حما�ص  حركة  موقف  جاء 

�الأيديولوجية، �أم من ناحية �الآليات و�الأدو�ت، فر�أت حما�ص �أن موؤمتر مدريد مبني على 

فكرة �لتنازل عن معظم �أر�ص فل�صطني؛ �إ�صافة �إىل �أن �لظروف �ملنتجة للموؤمتر و�ملتمثلة 

يف هيمنة �لقطب �لو�حد )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية( جتعل من �لع�صري �لتو�صل �إىل حّل 

�لوحيد  �لطريق  هي  �ملقاومة  كون  على  حما�ص  ركزت  ولذ�  �لفل�صطينية.  للق�صية  عادل 

.
11

لتحرير فل�صطني

و�أ�صدرت حركة حما�ص بياناً مع �لقوى �ملعار�صة ملوؤمتر مدريد و�لذي �صّم ممثلي 

مدريد  موؤمتر  رف�ص  وت�صمن  بينها(،  من  فتح  حركة  )لي�صت  فل�صطينية  ف�صائل  ع�رش 

�أر�ص فل�صطني؛ وكذلك مطالبة �لدول �لعربية،  من حيث �ملبد�أ، لكونه يتنازل عن معظم 

�ل�صعب  �ملوؤمتر، وطالبو�  �ملوؤمتر �الن�صحاب من  �مل�صاِركة يف  �لفل�صطينية  و�ل�صخ�صيات 

حركة  و�أكدت   .
12

�ملوؤمتر �نعقاد  يوم  يف  ت�صعيدية  �إجر�ء�ت  عدة  باتخاذ  �لفل�صطيني 

حما�ص على رف�صها للموؤمتر �أو حتى �مل�صاركة يف �الآليات �لتي �صيخرج بها وعلى ر�أ�صها 

:
13

�النتخابات ل�صببني �أ�صا�صيني

 ،1992 �صتاء   ،9 �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة   ،1991/10/18 مدريد  موؤمتر  حل�صور  �لدعوة  ن�ص   
10

�ص 194، نقالً عن احلياة، 1991/10/21.

 خالد ذويب، �لعالقة بني حركة حما�ص و�الأردن 1987-2007، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �خلليل، 
11

2010، �ص 39.

طهر�ن،  �ل�صالم،  موؤمتر  معار�صتهم  فيه  يعلنون  فتح  حركة  عد�  ما  �لفل�صطينية  �لف�صائل  ملمثلي  بيان   
12

1991/10/24، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �ملجلد 2، �لعدد 8، خريف 1991، �ص 267.

�الإد�ري  �لذ�تي  للحكم  �حلركة  رف�ص  فيه  يعلن  �الأردن  يف  حما�ص  با�صم  �لر�صمي  للناطق  �صحفي  حديث   
13

و�النتخابات �ملتعلقة به، فل�شطني امل�شلمة، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1992، �ص 10.
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�ل�صبب �ملبدئي: ر�أت حما�ص �أن �أّي �نتخابات مبنية على �أ�ص�ص موؤمتر مدريد مرفو�صة  	.1

�أم  ت�رشيعية  �نتخابات  كانت  �صو�ء  فل�صطني،  من   %78 عن  تتنازل  لكونها  مبدئياً، 

تنفيذية �أم �إد�رية.

�ل�صيادة  من  �صيئاً  يلبي  ال  �لذ�تي  �حلكم  فم�رشوع  �لوطني:  �ل�صيا�صي  �ل�صبب  	.2

ويرتك  لل�صكان،  �لذ�تي  �حلكم  على  يقت�رش  بل  �مل�صري؛  تقرير  وحّق  و�ال�صتقالل، 

�ل�صيا�صة �خلارجية و�الأمن لالحتالل.

حما�س واتفاق اأو�شلو:

رف�صت حركة حما�ص رف�صاً قطعياً �تفاق �أو�صلو، ور�أت فيه �صابقة خطرية يف حياة 

�لتحرير  منظمة  رئي�ص  بني  �ملتبادلة  �لر�صائل  خا�صة  وتاريخه،  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

عدَّت  حيث  ر�بني.  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  عرفات،  يا�رش  �لفل�صطينية 

حما�ص ذلك �إ�صفاء ل�رشعية �الحتالل، وتنازالً عن حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �الأر��صي 

�ل�صلطة  و�إن  �رشعي،  غري  �التفاق  �إن  حما�ص  وقالت   .1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

.
14

�لنا�صئة عنه هي �صلطة غري �رشعية، وهي فقط �صلطة تنفيذية

يف  �لفل�صطيني  �حللم  حتقيق  �إىل  يقود  لن  �أو�صلو  �تفاق  �أن  حما�ص  حركة  ر�أت  كما 

�لتخل�ص من �الحتالل وحّق تقرير �مل�صري؛ بل �لعك�ص، فاإن �التفاق فا�صل على خمتلف 

وقد  “�إ�رش�ئيل”.  م�صلحة  فقط  ويحقق  و�الجتماعية،  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �ل�صعد 

“مبهمة  يقوم  �لفل�صطيني  �جلانب  جعل  هي  و�حدة،  مهمة  ذو  �التفاق  �أن  حما�ص  ر�أت 

“�إ�رش�ئيل”  ومنح  فل�صطني،  حترير  جتاه  بدورها  �لقيام  من  �ملقاومة  منع  هي  قذرة”، 

.
15

فر�صة �لتفرغ لتطبيع عالقاتها مع �لدول �لعربية

و�أنه  ذ�ته،  �أو�صلو يحمل بذور ف�صله يف  �تفاق  �أن  ر�أت حما�ص  عالوة على ذلك، فقد 

رف�صت  ولذ�  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  م�صلحة  يحقق  ال  لكونه  بنف�صه،  نف�صه  ينهي  �صوف 

�ملوؤ�ص�صات  �أو�صلو، و�أعلنت مقاطعتها لكل  �تفاق  �أّي من خمرجات  حما�ص �ال�صرت�ك يف 

.
16

�ملنبثقة عنها، وعدم م�صاركتها يف �الأجهزة �لتي مّت ت�صكيلها يف �أعقاب �التفاق

 �نظر: مقابلة مع ممثل حركة حما�ص يف �صورية، ال�شفري، 1995/2/1.
14

 حديث �صحفي ملو�صى �أبو مرزوق، فل�شطني امل�شلمة، 1993/11/11، �ص 12-11.
15

16 املرجع نف�شه.
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ويف �لوقت نف�صه ال يكن �إنكار �أن هناك �إ�صكاليات كبى باتت تو�جه حركة حما�ص، 

متمثلة يف طبيعة �ل�صيا�صات �لتي �صت�صلكها �حلركة يف �لد�خل �لفل�صطيني. فما هو موقف 

�إىل  كثرية  �أحياناً  �أدى  وهذ�  �لفل�صطينية؟  �ل�صلطة  �أج�صام  من  �لد�خل  يف  �حلركة  �أج�صام 

�أو ما كانت تطلق عليه حما�ص �جتهاد�ت و�ختالفات يف �لر�أي، توؤول  ت�صارب �ملو�قف، 

�لو�صائل  وعب  للحركة  �ل�صورية  �ملوؤ�ص�صات  خالل  من  �ملو�صوع  ح�صم  �إىل  �لنهاية  يف 

.
17

�لديوقر�طية

�ملرحلة  هذه  يف  �ل�صلمية  �لعملية  جتاه  حما�ص  مو�قف  ُجلَّ  �أن  مالحظته  يكن  وما 

جاءت منطلقة من �أنها نقي�ص للعملية �ل�صلمية. فهي رف�صت �ملنهجية، و�لغايات، وكذلك 

�الأدو�ت �لتي مّت �لتو�صل من خاللها �إىل �لعملية �ل�صلمية. ولعبت حما�ص دورين مركزيني 

بخ�صو�ص �لعملية �ل�صلمية:

للعملية  و�لبد�ئل  �لروؤى  تقدمي  على  يقوم  و�لذي  �لنظري،  �الإطار  يف  يتمثل  �الأول: 

فقدمت  ونظرياً(.  )فل�صفياً  نف�صه  �مل�صار  تعرتي  �لتي  �لعيوب  تبيان  طريق  عن  �ل�صلمية 

�أو�صلو.  باتفاق  ممثلًة  �ل�صلمية  للعملية  رف�صها  يف�رش  وفكرياً  دينياً  تاأ�صيالً  حما�ص 

وزخرت  �أو�صلو.  �تفاق  و�صّد  �ل�صلمية  �لعملية  �صّد  �الآخرين  ��صتقطاب  على  ويعينها 

على  ركزت  و�لتي  �لرف�ص،  الأ�صباب  وتوؤ�صل  ترف�ص  �لتي  حما�ص  باأدبيات  �ل�صاحة 

�أن هذ�  �إال  �لفل�صطيني.  �آمال �ل�صعب  �أن �التفاق ال يحقق  �ل�صيا�صي، و�ملتمثل يف  �جلانب 

�لرف�ص كذلك �حتوى على �أبعاد دينية قائمة على �أن �التفاق تنازل عن �الأر��صي �ملحتلة 

�صنة 1948 وهي �أر�ص وقف �إ�صالمي.

�لثاين: وهو �الجتاه �لعملي، حيث عملت حما�ص على ت�صكيل �إطار �لقوى �الإ�صالمية 

�ملوحدة  �لقيادة  �إطار  �الإ�صالمي جتمع خارج  �لفل�صطينية ف�صكلت مع �جلهاد  و�لوطنية 

“�لقوى �الإ�صالمية” ياأخذ حيز�ً يف �ل�صاحة �لفل�صطينية لغاية  لالنتفا�صة. وبد�أ م�صطلح 

 .
18

يومنا هذ�، كداللة على �لقوى �الإ�صالمية غري �ملن�صوية حتت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية

كما جنحت حما�ص يف ت�صكيل �إطار و��صع للمعار�صة �لفل�صطينية، ُعرف با�صم “�لف�صائل 

�لع�رش”، وهو ي�صم ف�صائل �إ�صالمية ووطنية وقومية وي�صارية معار�صة التفاق �أو�صلو. 

 Muhammad Muslih, The Foreign Policy of Hamas (A Paper for the Muslim Politics Project),17

Council on Foreign Relations, New York, 1999, pp. 9–10, http://www.cfr.org/terrorism/foreign-
policy-hamas-paper-muslim-politics-project/p8610

طهر�ن،  �ل�صالم،  موؤمتر  معار�صتهم  فيه  يعلنون  فتح  حركة  عد�  ما  �لفل�صطينية  �لف�صائل  ملمثلي  بيان   

18

1991/10/24، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �ملجلد 2، �لعدد 8، خريف 1991، �ص 267.
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�إن در��صة موقف حركة حما�ص يف هذه �ملرحلة جتاه �لعملية �ل�صلمية قد �أتى يف قالب 

�أما بالن�صبة للعو�مل  جمموعة من �ملحدد�ت منها ما هو ذ�تي ومنها ما هو مو�صوعي. 

�لذ�تية فقد متثّلت يف:

�لدينية  �ملفاهيم  معني  من  �حلركة  و�تخاذ  �الأفر�د،  لتجنيد  و�ل�صعي  �لن�صوء  مرحلة   .1
�لو�صيلة �الأ�رشع لعمليات �لتجنيد.

�ملقاومة  �صوى  �أ�صاليبها  يف  ترى  ال  مقاومة  حركة  باعتبارها  لذ�تها  �حلركة  نظرة   .2
 .

19
و�لتحرير و�لتخل�ص من �الحتالل

و�أما بالن�صبة للمحدد�ت �ملو�صوعية فهي: 

�أنهما  �حلركتني  كلتا  �صعور  نتيجة  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �ملتوترة  �لعالقات   .1
لالآخر. بديل 

�أتت يف طابع  �ل�صلمية  �ل�صلمية، فالعملية  2. �لطابع �الأمني �لذي ولدت يف رحمه �لعملية 
 .

20
�أمني ولي�ص يف طابع �صيا�صي

هذه �ملحدد�ت كان لها �نعكا�صها على موقف حركة حما�ص يف هذه �ملرحلة من �لعملية 

�ل�صلمية، ويف تبني �صيا�صات ما ز�لت لها �آثارها لغاية يومنا هذ�، ومن �أبرزها:

�لعملية  جتاه  و�ل�صيا�صية  �لدينية  حما�ص  مو�قف  بني  و��صح  ف�صل  هناك  يكن  مل   .1
�ل�صلمية، وبالذ�ت فيما يخ�ص عمليات �لتعبئة �ل�صيا�صية، و�لتي �أتت يف �لغالب بقالب 

ديني.

2. كرثت �الأدبيات �لتي ركزت على ف�صل �لعملية �ل�صلمية كمنهجية و�أهد�ف، و�صنعت 
منوذجاً لدى �الأفر�د يف هذ� �الجتاه. بل �إن حما�ص ذهبت �إىل تبيان خماطر �التفاق على 

�لق�صية �لفل�صطينية و�لعامل �لعربي، مو�صحة خماطره للعامل �لعربي، وبالذ�ت من 

.
21

ناحية �لتطبيع و�القتتال �لد�خلي

 �نظر: نبذة عن حركة “حما�ص”، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، حيث عدَّت حما�ص “�إ�رش�ئيل” م�رشوعاً �صمولياً 
19

معادياً ال جمرد كيان ذي �أطماع �إقليمية.

يديعوت  و�إ�صد�ر  �صيال  و�أبر�هام  م�صعال  �صاوؤول  تاأليف  من  حما�س  ع�رش  لكتاب  خا�صة  ترجمة  �نظر:   
20

 ،13 �حللقة  �ملتحفظ،”  و�لقبول  �حلذر  �لرف�ص  بني  ما  �أو�صلو  ظل  يف  “�حلو�ر  يف:   1999 �صنة  �أحرونوت 

http://www.palestine-info.com/arabic/ �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:  144-152، �ملركز  4، �ص  �لف�صل 

books/aser_hamas/aser_hamas14.htm

�لقاهرة، حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(،  �إىل وزر�ء خارجية �لدول �لعربية �ملجتمعني يف   مذكرة موجهة 
21

.1993/9/19
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3. عدم تقدمي �أي مقاربة من قبل �أطر�ف �لعملية �ل�صلمية جتاه حما�ص جلعلها جزء�ً مت�صقاً 

مع �لعملية، بل �إن �لعك�ص كان م�صيطر�ً على �مل�صهد �لعام، حيث �إنه ولغاية يومنا هذ� 

ما ز�ل هناك ت�صاوؤل حول �ملوقف �الأمريكي من حركة حما�ص، وهل �لواليات �ملتحدة 

�أن  �إىل  �لكثريون  �أم ال؟ حيث يذهب  �ل�صلمية  �لعملية  �أن تكون جزء�ً من  تريد حما�ص 

.
22

�لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” ال تريد حلما�ص �أن تكون جزء�ً من �لعملية �ل�صلمية

�إثبات جناح  �أجل  �لتي �صتقدم كقربان من  �ل�صحية  �أنها  لنف�صها على  4. نظرت حما�ص 

�لعملية �ل�صلمية، وبالتايل كان م�صار �لعملية �ل�صلمية حمكوماً مبا تقدمه �ل�صلطة من 

جناحات جتاه مقاومة “�لعنف و�الإرهاب”، و�لذي عدَّته حما�ص مقاومتها. ومن هنا 

�ختطت حما�ص لنف�صها طريقاً م�صاد�ً، متثل يف دخولها للمرحلة �لقادمة من مر�حل 

.
23

�لتكوين و�لن�صوء؛ وهي �إف�صال �لعملية �ل�صلمية

ثانيًا: مرحلة املواجهة وال�سدام:

�الأول:  �مل�صار  و��صحني،  م�صارين  ل�صيا�صاتها  حما�ص  �ختطت  �ملرحلة  هذه  يف 

�ل�صيا�صية  �الأحالف  ت�صكيل  خالل  من  �ل�صلمية،  للعملية  �لد�عمة  �لقوى  تكتل  �إ�صعاف 

“�لف�صائل �لع�رش”. و�مل�صار �لثاين: �إ�صعاف �لعملية �ل�صلمية، وتقوية �لذ�ت، من خالل 

.
24

�لعمليات �لتي كانت تقوم بها

“�لف�صائل  �أطلق عليه  �إىل ت�صكيل ما  ففيما يخ�ص �مل�صار �الأول، جلاأت حركة حما�ص 

�ل�صلمية.  للعملية  �ملناوئة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �لع�رش” حيث حتالفت حما�ص مع باقي 

ومن خالل در��صة هذه �خلطوة يكن مالحظة �أن حما�ص حققت جمموعة من �الأهد�ف، 

جممل  �إن  حيث  �لدينية؛  للحركات  �لتقليدي  باملعنى  دينية  حركة  لي�صت  �أنها  �أثبتت  فقد 

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع خالد �صليمان، ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 2011/7/22.
22

 فار�ص فائق ظاهر، دور �لعملية �ل�صلمية يف تكري�ص تبعية �ل�صلطة �لفل�صطينية الإ�رش�ئيل، موقع �صبكة �الإنرتنت 
23

http://blog.amin.org/faresdahaher/2011/12/18 :لالإعالم �لعربي )�أمني(، �نظر

�أّي لقاء فل�صطيني - �إ�رش�ئيلي، وكان �التهام  �أنها تختار عملياتها قبل   لطاملا �ُتهمت حما�ص من قبل �ل�صلطة 
24

�ملوجه حلما�ص �أنها تهدف �إىل زعزعة نتائج �للقاء، �إال �أن حما�ص كانت ترف�ص هذه �الدعاء�ت وتقول �أن عملها 

�لع�صكري وعملياتها غري مرتبطة بتطور�ت �لعملية �ل�صلمية.
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وثانياً،   .
25

وي�صارية وقومية  وطنية  حركات  كانت  حما�ص  معها  حتالفت  �لتي  �لقوى 

��صتطاعت حما�ص �أن حت�رش �لعملية �ل�صلمية يف حركة فتح، وبع�ص �لف�صائل �ل�صغرية 

�مل�صاندة لها مثل فد� وحزب �ل�صعب. وثالثاً، ح�صلت حما�ص على �أول ت�صكيل �صيا�صي 

�لتي �صارت يف  �لتحرير،  �إمكانية تكوين بديل ملنظمة  �إىل  ذ� متثيل �صعبي و��صع، ي�صري 

منظمة  بها  تتمتع  �لتي  �لتمثيل  �رشعية  �إ�صعاف  �إىل  �أدى  وهذ�  �ل�صلمية،  �لعملية  م�صار 

�لتحرير �لفل�صطينية على �ل�صاحتني �لعربية و�لدولية.

�أما �مل�صار �لثاين فقد جاء نتيجة طبيعية لعدة حمدد�ت، �أولها: �لتطور �لطبيعي �لذي طر�أ 

على �حلركة، خا�صة ببوز كتائب عّز �لدين �لق�صام، �جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص، 

�إىل مقاومة �الحتالل وزعزعة �الأمن �ل�صخ�صي للمو�طن �الإ�رش�ئيلي، عن  و�لذي هدف 

طريق �لقيام بعمليات �صّد �الإ�رش�ئيليني. وثانيها: �إثبات �أن ما يوجه حلما�ص من �رشبات 

�صو�ء من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �أم من �صيا�صات �العتقاالت لل�صلطة، لن ي�صعف حما�ص. 

بالعك�ص، فاإن هذ� �صيزيد من قوة �حلركة ونفوذها. فالعنو�ن �لرئي�صي يف هذه �ملرحلة 

من عمر �حلركة متثل يف مقاومة �ل�صيا�صات �لهادفة �إىل �إلغاء وجود حما�ص وتاأثريها يف 

. فحما�ص قر�أت �تفاق �أو�صلو على �أنه �تفاق �أمني، ي�رش 
26

�مل�صهد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني

مب�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني، ويهدف �إىل ت�صفية �حلقوق �ل�رشعية لل�صعب �لفل�صطيني، 

�لتي �أقرتها �ل�رشعية �لدولية. ومن جهة �أخرى، نظرت حما�ص �إىل �تفاق �أو�صلو على �أنه 

موجه �صدها، وهذ� كذلك ما برهنه �لو�قع �ل�صيا�صي يف �أثناء تطبيق �تفاق �أو�صلو، و�لذي 

�أبناء حركة حما�ص. بل  �لتي كانت ت�صتهدف  تر�فق تطبيقه مع موجات من �العتقاالت 

�أنه  �إن �ل�صورة �لنمطية �لتي بنيت لدى �لقياد�ت �مليد�نية يف هذه �لفرتة جاءت يف �صياق 

.
27

مبقد�ر �لتقدم يف �لعملية �ل�صلمية، مبقد�ر �رتفاع وترية مناه�صة حما�ص

و�جلبهة  فل�صطني،  لتحرير  �لديقر�طية  و�جلبهة  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  هي  �لع�رش:  �لف�صائل   
25

�النتفا�صة،  فتح  وحركة  �ل�صاعقة،  ومنظمة  �لفل�صطيني،  �ل�صعبي  �لن�صال  وجبهة  �لعامة،  �لقيادة  �ل�صعبية 

�الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص،  وحركة  �لثوري،  �لفل�صطيني  �ل�صيوعي  و�حلزب  �لفل�صطينية،  �لتحرير  وجبهة 

حيث �صكل �لتحالف من �أجل مناه�صة �تفاق �أو�صلو.

 حديث �صحفي لالأ�صتاذ حممد نز�ل، ع�صو �لقيادة �ل�صيا�صية حلركة حما�ص وممثلها يف �الأردن، يو�صح فيه 
26

موقف �حلركة من �لعمليات �لع�صكرية، وموقفها من �ل�صلطة �لفل�صطينية، احلياة، 1996/3/9. 

 �أحمد من�صور، مرجع �شابق، �ص 288.
27
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�صهدت هذه �ملرحلة تطبيق �تفاقيات �أو�صلو على �أر�ص �لو�قع، وخا�صة �تفاق �لقاهرة، 

و�التفاقيات �لالحقة �لتي مّت �إن�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني بناًء عليها، لذ� فاإن هذه 

�ملرحلة �صهدت �الحتكاك �لعملي للحركة مع �تفاق �أو�صلو و�إفر�ز�ته.

حما�س واتفاق القاهرة 1994:

متثل  ال  مبوجبه  �لنا�صئة  �ل�صلطة  �أن  ور�أت  �لقاهرة،  �تفاق  حما�ص  حركة  رف�صت 

حما�ص  وقالت  ب�رشعيته.  و�إقر�ر  لالحتالل  تكري�ص  �التفاق  و�أن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

�إن �الإد�رة �لذ�تية �ملوؤلفة من 24 �صخ�صاً )�ل�صلطة �لفل�صطينية( ال متلك �أّي �صيادة، و�أن 

�الحتالل هو �لذي يديرها. كما �أكدت على �أن �التفاق ال يوقف �ال�صتيطان، عالوة على 

تعهد�ت �ل�صلطة بعدم �لتحري�ص �صّد �الحتالل. وطالبت حما�ص كافة �لقوى �ل�صيا�صية 

نهاية  هو  �لقاهرة  �تفاق  �أن  �أ�صا�ص  على  و�لكفاح،  �ملقاومة  يف  باال�صتمر�ر  و�ل�صعبية 

مرحلة، ولي�ص نهاية �لق�صية �لفل�صطينية. كما وطالبت �أبناءها يف �ل�صجون بعدم �لتوقيع 

.
28

على �لوثيقة �ملقدمة لهم ك�رشط لالإفر�ج عنهم

�لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  �ملرحلة  هذه  يف  �الأهم  �مل�صهد  متثَّل 

وت�صكيل �أول ج�صم �صيا�صي فل�صطيني منتخب يف �لد�خل �لفل�صطيني. وقد �صكلت حمطة 

�إذ كيف حلما�ص  ؛ 
29

�إ�صكالية بالن�صبة حلركة حما�ص �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات 

�أن ترف�ص �أن ت�صارك يف �نتخابات لل�صعب �لفل�صطيني؟ ويف �لوقت نف�صه كيف �صت�صارك 

حما�ص يف �نتخابات هي �أ�صالً وجدت لتطبيق �تفاق �أو�صلو؟ لقد رف�صت حما�ص �مل�صاركة 

يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 1996، وبررت ذلك مبا يلي:

�إن �النتخابات جتري يف �لوقت �لذي ما ز�ل فيه �الحتالل جاثماً على �الأر�ص.  .1

�إن �النتخابات تاأتي الإفر�ز ج�صم من �أجل تطبيق �تفاقات �أو�صلو، وو�صعها مو�صع   .2

�لتنفيذ.

تعيني �ل�صلطة �لفل�صطينية لروؤ�صاء �لبلديات بدالً من �إجر�ء �النتخابات.  .3

 حركة حما�ص، �تفاق �لقاهرة يحمل بذور ف�صله وماحدث هو تكري�ص لالحتالل و�إقر�ر ب�رشعيته، 1994/5/14،  
28

http://palestine-info.com/arabic/hamas/documents/cairo.htm :ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر�

�نظر وثيقة رقم 4 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 564.

�لنظام  على  و�أثره   2006 �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  �لدجني،  يحيى  علي  ح�صام   
29

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، ر�صالة ماج�صتري، كلية �الآد�ب و�لعلوم �الن�صانية، جامعة �الأزهر، غزة، 2010.
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لالنتخابات  مقاطعتها  من  وبالرغم  �أنها،  على  حما�ص  �أكدت  نف�صه  �لوقت  ويف 

لن  �أنها  �إال  �النتخابات،  ملقاطعة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ودعوتها  �لفل�صطينية،  �لت�رشيعية 

�آثار �صلبية على �لوحدة �لوطنية  تعمل على ��صتخد�م �لقوة الإف�صالها، نظر�ً ملا لذلك من 

.
30

لل�صعب �لفل�صطيني

حول  �حلركة،  د�خل  �جتهاد�ت  عدة  �أظهرت  وتطبيقه  لالتفاق  �الأوىل  �ملرحلة  �أن  �إال 

كبري  نقا�ص  �إىل  �أحياناً  �أدى  وموؤ�ص�صاتها،  �ل�صلطة  مع  �حلركة  وتعامل  �التفاق  طبيعة 

�ل�صجون،  بني قياد�ت �حلركة. كما حاول �الإ�رش�ئيليون حماورة بع�ص قادة حما�ص يف 

و�لذين ��صطرو� لذلك بحكم �أنهم ال يلكون �إر�دتهم، ودومنا �صفة متثيلية. ولذلك �صعت 

 ،
31

�حلركة لتقدمي روؤية �صيا�صية جتاه �لعملية �ل�صلمية تو�صح �خلطوط �لعامة �ملعتمدة

“حزب  با�صم  عرف  �صيا�صي  حزب  ت�صكيل  للحركة  �لبارزة  �ل�صيا�صات  من  كان  كذلك 

.
�خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي”32

و�ل�صيا�صات  �أو�صلو  �تفاق  من  �ملرحلة  هذه  يف  حما�ص  ملوقف  �ملتفح�صة  �لقر�ءة  �إن 

�حلركية جتاهه تقود �إىل �لتايل:

�ل�صيا�صية، على عك�ص  �لعملية  �أو�صلو من وجهة نظر  �تفاق  تعاملت حما�ص مع   .1
ما ي�صور د�ئماً من �أن حما�ص تعاملت مع �التفاق منطلقة من �لفكر �لديني فقط. وهذ� 

�ل�صيا�صي.  مبحتو�ه  �التفاق  مع  �لتعامل  على  زت  ركَّ �لتي  حما�ص،  بيانات  تثبته  ما 

 ،1996 �صنة  �الأوىل  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  من  �ملوقف  حتديد  عند  وحتى 

ممار�صات  وكذلك   .
33

بحتة �صيا�صية  معاجلة  كانت  للعملية  حما�ص  معاجلة  باأن  نرى 

�ملحدود،  �لفل�صطيني  �لذ�تي  �حلكم  �نتخابات  حول  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  عن  �صادرة  مذكرة   
30

1996/1/16، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:
http://palestine-info.com/arabic/hamas/documents/election2.htm

�نظر وثيقة رقم 5 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 567.

 بيان �صادر عن �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف 1994/4/21، و�لذي بني موقف حما�ص من �لعملية �ل�صلمية؛ 
31

ومن �أبرز مرتكز�ت هذ� �ملوقف: �ن�صحاب قو�ت �الحتالل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لقد�ص دون قيد 

�لغربية وقطاع غزة و�لقد�ص، و�إجر�ء  �ل�صفة  �مل�صتوطنني من  �مل�صتعمر�ت وترحيل  �أو �رشط، تفكيك و�إز�لة 

�نتخابات حرة ونزيهة يف �لد�خل و�خلارج الختيار قيادة وممثلي �ل�صعب �حلقيقيني.

 �أعلن عن تاأ�صي�ص �حلزب ر�صمياً يف1996/3/21، ومّت تعريفه على �أنه حزب �صيا�صي فل�صطيني يوؤمن باالإ�صالم 
32

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3561 :عقيدة ومنهج حياة، وفا، �نظر

 يف �لبد�يات �الأوىل متّ تر�صح �لعديد من �ل�صخ�صيات لالنتخابات �إال �أنه الحقاً متّ �ن�صحاب هذه �ل�صخ�صيات من �لرت�صح 
33

لالنتخابات، وح�صب ما ورد يف �أدبيات حما�ص فاإن �الن�صحاب جاء بعد تد�ر�ص �ملو�صوع يف �الأطر �لديوقر�طية 

�لتنظيمية للحركة، وكان من �ل�صخ�صيات �لتي تر�صحت: �إ�صماعيل هنية من �لقطاع، وجميل حمامي من �ل�صفة.
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�حلركة على �أر�ص �لو�قع، فقد طغى على �صيا�صات �حلركة معادالت حتقيق �مل�صلحة 

�لفكر  �أ�صا�ص  �أن  �إىل  �لتنبيه  �ملقاومة؛ مع  )�لربح و�خل�صارة( حتى فيما يخ�ص عمليات 

�ل�رشعية؛ وهو  �ل�صو�بط  �لعباد، �صمن  �الإ�صالمي مرتبط بتحقيق م�صالح  �ل�صيا�صي 

ما حاولت حما�ص تطبيقه.

2. حاولت حما�ص �أن تتقارب مع �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صكل �أو باآخر، تارة باحلو�ر�ت 
�لثنائية، وتارة عب ت�صكيل ج�صم �صيا�صي، حزب �خلال�ص �الإ�صالمي، �إال �أنها جميعاً مل 

توؤدِّ �إىل �لتخفيف من حدة �لتوتر يف �لعالقات بني حما�ص وفتح، �أو تخفيف نظرة حما�ص 

جتاه �لعملية �ل�صلمية.

وعملية  �أو�صلو،  �تفاق  مع  �حلركة  لتعامل  �لعامة  �لبو�صلة  �ملرحلة  هذه  �صكلت   .3
�صعيد  فعلى  و�خلارجية.  �لدولية  حما�ص  عالقات  م�صتوى  ومع  بل  �ل�صلمية،  �لت�صوية 

�جتثاث  يعني  للحركة  بالن�صبة  �التفاق  تنفيذ  �أن  �لعام  �ملظهر  �أ�صبح  �لد�خلية  �لعالقات 

�ملقاوم الإثبات جدو�ه يف مقابل م�صار  �لعمل  بّد من ت�صعيد  و�أنه ال  و�أجهزتها؛  �حلركة 

�أّي مو�جهة حمتملة  �الإ�رش�ئيليني، مع جتنب  ��صتهد�ف  �لت�صوية. وركزت حما�ص على 

مع �ل�صلطة، حتى لو قامت عنا�رش �ل�صلطة مبالحقة عنا�رش �ملقاومة. ومل تاأبه حما�ص 

بانعكا�ص مقاومتها �ل�صلبي على م�صار �لت�صوية.

�أما على �صعيد �لعالقات �خلارجية فقد �صيطر على �لعالقات �لثنائية للحركة ق�صايا 

“�إرهابياً”  �لع�صكري جناحاً  �أمريكياً، و�عتبار جناحها  “�إرهابية”  �عتبار �حلركة حركة 

�أوروبياً، وهذ� �أدى كذلك �إىل توتري �لعالقة بني �الأطر�ف، وحال دون �إمكانية �لتو�صل �إىل 

�أّي تقارب حتى على �صعيد �حلو�ر�ت �لثنائية بني فتح وحما�ص �أو بني �ل�صلطة وحما�ص، 

و�لتي باتت حمكومة بامل�صهد �لعام. وهو م�صهد متمثل يف �لنظر �إىل حركة حما�ص كحركة 

�لعملية  �أطر�ف  �عتمدت  وبالتايل،  ف�صلها.  �إثبات  �إىل  وتهدف  �ل�صلمية،  للعملية  مناوئة 

�ل�صلمية �صيا�صة مبجمة وممنهجة، تهدف �إىل �جتثاث حما�ص، وتقليل حدة �آثارها على 

�ملجتمع وعلى �حلياة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية.

ثالثًا: مرحلة التفاهم احلذر:

فوز  وحتى   2000 �صنة  �الأق�صى  �نتفا�صة  بد�ية  من  زمنياً  �ملرحلة  هذه  عمر  يتد 

حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية. فقد �صكلت �نتفا�صة �الأق�صى حمدد�ً �أ�صا�صياً بالن�صبة 

ر�أت  فحما�ص  و�خلارجية.  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �لق�صايا  جممل  من  حما�ص  مو�قف  �إىل 
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�إثباتاً عملياً على �صدقية روؤيتها لعملية �لت�صوية �ل�صلمية، وكذلك  يف �نتفا�صة �الأق�صى 

فاإن �النتفا�صة خدمت حركة حما�ص يف �لتقارب �لد�خلي �لفل�صطيني - �لفل�صطيني �صّد 

 .
34

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي

و�صمن هذه �لظروف �تخذت حركة حما�ص جملة من �ل�صيا�صات، �لتي متنحها �لقدرة 

و�القتد�ر على �أن تكون العباً مركزياً يف �مل�صهد �ل�صيا�صي و�الجتماعي �لفل�صطيني. ومن 

�أبرز هذه �ل�صيا�صات:

�صهور،  وخالل  �أنها  �إال  �جتثاث،  حماوالت  من  القته  مما  بالرغم  �أنها  حما�ص  �أثبتت   .1

��صتطاعت �أن تعود �إىل �لو�قع �لفل�صطيني بزخم و��صع غري معهود.

رفعت حما�ص �صعار �رشكاء يف �لدم، �رشكاء يف �لقر�ر، �رشكاء يف �مل�صري.  .2

�أبدت حركة حما�ص متا�صكاً منقطع �لنظري، �صو�ء فيما يخ�ص عالقاتها مع �ملجتمع   .3

�لفل�صطيني و�لقوى �ل�صيا�صية، �أم فيما يخ�ص �لتما�صك �لد�خلي للحركة، وبرز ذلك 

ب�صكل خا�ص يف �لت�صحيات �لتي قدمها قادة حركة حما�ص.

فقد  �ل�صلمية،  �لعملية  جتاه  حما�ص  حركة  قبل  من  حذر�ً  تقارباً  �ملرحلة  هذه  �صكلت 

حما�ص،  د�خل  �لتنظريي  �الأول:  باجتاهني،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �حلركة  تفاعلت 

من  �لر�بع  حدود  على  �ل�صيادة،  وكاملة  �مل�صتقله  �لفل�صطينية  بالدولة  �لقبول  وبو�صلته 

�مليد�ين  �لفعل  يخ�ص  ففيما  �لعملياتي؛  �أو  �مليد�ين  وهو  و�لثاين:   ،1967 �صنة  حزير�ن 

�لعمليات  من  �لعديد  تنفيذ  �الأول  �مل�صار  يف  مّت  فقد  متكاملني،  م�صارين  حما�ص  �تخذت 

�مل�صرتكة بني حما�ص وف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، ومّت ت�صكيل غرفة عمليات م�صرتكة 

بني �لف�صائل ملقاومة �حتالل �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. ويف �مل�صار �لثاين جرى تقارٌب 

�صيا�صٌي، وبالذ�ت ما قدمته حما�ص يف �صنة 2003 من هدنٍة من طرف و�حد لت�صهيل عمل 

. وقد كان ذلك بد�ية �ملقاربة �ل�صلوكية �جلديدة حلما�ص 
35

رئي�ص �لوزر�ء حممود عبا�ص

جتاه عملية �لت�صوية �ل�صلمية. فالهدنة من طرف و�حد و�إن كانت قد �أتت يف �إطار �لعالقات 

�لد�خلية بني حما�ص و�ل�صلطة، �إال �أنها ُنظر �إليها على �أنها متثل كذلك نهجاً جديد�ً بالن�صبة 

للحركة جتاه �لعالقات �خلارجية.

�مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �لر�صمية  �لتاريخية  �ملو�صوعة  موقع  �لرنتي�صي،  �لعزيز  عبد  مع  مقابلة  �نظر:   
34

http://www.ikhwanwiki.com/index.php :ويكيبيديا �الإخو�ن �مل�صلمون(، يف(

 بيان حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( وحركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني ب�صاأن تعليق �لعمليات �لع�صكرية 
35

يف 2003/6/29، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �ملجلد 14، �لعدد 55، �ص 183.
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حممود  �لوزر�ء  رئي�ص  جهود  دعم  �إطار  يف  تاأتي  �خلطوة  هذه  �أن  و��صحاً  كان  فقد 

خريطة  على  بناء  �ملوؤ�ص�صات  وترتيب  �لفل�صطيني،  �لبيت  بناء  �إعادة  �إىل  �لد�عية  عبا�ص 

�لطريق Road Map. وهو موقف مل ي�صبق له مثيل يف تاريخ عالقة �لتنظيمني ببع�صهما 

�لتعامل  يف  حما�ص  حلركة  �لعام  و�لنهج  �ل�صلوك  يف  �صابقة  يعدُّ  �أنه  على  عالوة  �لبع�ص، 

. عالوة على 
36

مع �الحتالل، حيث قدمت حما�ص وف�صائل �ملقاومة هدنة من طرف و�حد

�ل�صيا�صي  �لتد�ول �الأوروبي الإعالن �جلناح  ذلك كله، فقد جاءت هذه �خلطوة يف ظالل 

حلما�ص “حركة �إرهابية”، وقد تاأخر �الإعالن حتى قامت حما�ص بالرد على مقتل �لقيادي 

�إ�صماعيل �أبو �صنب.

تعدُّ هذه �لفرتة من عمر حما�ص وعالقتها بالعملية �ل�صلمية على درجة بالغة �الأهمية، 

حيث �إن حما�ص بلورت يف هذه �لفرتة �خلطوط �لعامة ال�صرت�تيجيتها؛ و�ملتمثلة باملز�وجة 

بني �جلانب �لتنظريي )�لدولة يف حدود �صنة 1967(، و�جلانب �ل�صلوكي �مليد�ين )�لهدنة(. 

تزن  حركة  و�أنها  عمليتها،  مدى  �لفرتة،  هذه  خالل  تثبت  �أن  ��صتطاعت  حما�ص  �أن  كما 

�أفعالها باالأثمان و�مل�صالح �ملرتتبة عليها. و�أن �لتز�مها باملبادىء �الإ�صالمية، ال يعني �أنها 

جمرد حركة �أيديولوجية منف�صلة عن �لو�قع؛ و�إمنا ت�صعى للتفاعل مع �لو�قع مبا يخدم 

منطلقاتها �الإ�صالمية. وهذ� منح حما�ص فر�صة ذهبية من جز�أين: فمن ناحية، ��صتطاعت 

حما�ص �أن ت�صع �للبنة �الأوىل ملقارباتها جتاه عملية �لت�صوية �ل�صلمية، وتفعيل ذ�تها فيما 

يخ�ص تفاعالتها وحر�كها �لد�خلي مع �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية مبختلف �أطيافها. 

ومن ناحية ثانية، منحت حما�ص �الآخرين فر�صة الإعادة قر�ءتها ب�صكل مغاير، وهذ� ما 

�صهدت به �ل�صنو�ت و�ملر�حل �لتالية من عمر �حلركة.

�إقليمية،  برعاية  �لد�خلية،  �حلو�ر�ت  �حلركة  عمر  من  �ملرحلة  هذه  يف  ن�صطت  كما 

ومتثل  �لفل�صطينية.  �لف�صائل  عليها  تو�فق  فل�صطينية،  عامة  ��صرت�تيجية  �إيجاد  باجتاه 

على  �لفل�صطينية  �لف�صائل  جهد  توحيد  �أجل  من  �إقليمي،  كفاعل  م�رش  دخول  يف  ذلك 

�صيا�صة عامة و�حدة. فقد �نخرطت �الأحز�ب و�لقوى �ل�صيا�صية �لفل�صطينية يف حو�ر�ت 

�صيا�صية معمقة، برعاية م�رشية حول ثالث �جتاهات رئي�صية، �لهدنة �ل�صاملة، �لبنامج 

.
37

�ل�صيا�صي �مل�صرتك، و�إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني

 �صفيق �صقري، �لهدنة �لفل�صطينية ثمن بال مقابل، �جلزيرة.نت، �ملعرفة، ملفات خا�صة، 2004/10/3.
36

http://www.oppc. :معني �لطناين، �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني، موقع مركز �لتخطيط �لفل�صطيني، ر�م �هلل، �نظر 
37

pna.net/mag/mag13-14/new5-13-14.htm؛ وجملة مركز التخطيط الفل�شطيني، �لعدد 9-10، 2003، �ص 68.
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ومما ميز هذه �ملرحلة �أن �لو�صاطة �مل�رشية �قت�رشت على �لدور �الأمني، كذلك ت�صديد 

�الإ�رش�ئيليني  بني  متبادلة  تكون  �أن  يجب  �لهدنة  �أن  ق�صية  على  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

يعني  كان  �ملتبادل  �لوقف  �أن  �أ�صا�ص  على  ذلك،  رف�صت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إال  و�لف�صائل، 

�الأطر�ف  �صعي  �إ�صكالية  وكذلك  بحما�ص.  �ل�صمني  �العرت�ف  لالإ�رش�ئيليني  بالن�صبة 

ة خريطة �لطريق، �لتي �أعلنها �لرئي�ص �الأمريكي جورج بو�ص؛ فمما  �الأخرى �إىل تنفيذ ُخطَّ

هو معلوم �أن �حلا�رش �لغائب يف �حلو�ر�ت كان حماولة مترير خريطة �لطريق �أو �لتعامل 

معها مبا ال يغ�صب �لطرفني �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي.

�إال �أنه وعلى �لرغم من كّل ذلك، ال يكن جتاهل �لدور �لذي لعبته هذه �حلو�ر�ت، فقد 

جاءت وثائق �الجتماعات، وكاأنها عبارة عن ميثاق وطني جديد للف�صائل �لفل�صطينية. 

يبنى  تنظيمياً  �لف�صائل مرجعاً  �لقاهرة بني  �تفاق  �لفل�صطينية ترى  �لف�صائل  وما ز�لت 

�أما بالن�صبة   .
38

�أو عند مناق�صة �مل�صاحلة �لفل�صطينية �أّي حو�ر فل�صطيني قادم،  عليه يف 

حلما�ص فقد ��صتطاعت �أن تدخل �إىل �ملنظومة �ل�صيا�صية �الإقليمية و�لد�خلية �لفل�صطينية. 

�لق�صية  يخ�ص  فيما  دويل  �صيا�صي  العب  �إىل  حما�ص  حتولت  مبا�رش،  غري  وب�صكل 

�لفل�صطينية، فعلى �لرغم من �أن �حلو�ر�ت مل ت�صهد رعاية دولية مبا�رشة، �إال �أنها كانت 

مبباركة دولية وبتن�صيق عاٍل، بني �ل�صلطة �لفل�صطينية بقيادة رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني 

.
حممود عبا�ص، و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وم�رش، و“�إ�رش�ئيل”39

�لفل�صطينية من منعطفات،  �ل�صيا�صية  ومع ذلك، ال يكن جتاوز ما ع�صف باحلياة 

�الأمريكي  �لرئي�ص  روؤية  يخ�ص  فيما  �صو�ء  �لعام،  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  �صكلت 

�ملوقف  جاء  فقد   .Geneva Accord جنيف  وثيقة  يخ�ص  فيما  �أم  �البن  بو�ص  جورج 

�لدولة  حول  بو�ص  جورج  �الأمريكي  �لرئي�ص  روؤية  جتاه  و��صحاً  حلما�ص  �لر�صمي 

�لفل�صطينية  للق�صية  حالً  تعدُّ  ال  بو�ص  روؤية  �أن  على  حما�ص  �أكدت  فقد  �لفل�صطينية. 

�ختز�ل حّل  �أوالً  �لروؤية �ل�صهيونية. ورف�صت حما�ص  مبقد�ر ما هي منوذج مكرر من 

“�إ�رش�ئيل”، وكذلك و�صم �ملقاومة �لفل�صطينية بـ“�الإرهاب”،  �لق�صية �لفل�صطينية باأمن 

. ور�أت حما�ص يف 
40

�لفل�صطيني �لد�خلي  �ل�صاأن  كما رف�صت تدخل �الإد�رة �الأمريكية يف 

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع عزيز �لدويك، رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 2011/10/10.
38

 معني �لطناين، مرجع �صابق.
39

 حركة حما�ص، ت�رشيح �صحفي حول خطاب بو�ص، 2002/6/25، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر: 
40

http://palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2002/25_6_02.htm
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��صتجابة  ولي�صت  �الأمريكية،  لالإمالء�ت  ��صتجابة  �لوزر�ء  رئي�ص  من�صب  ��صتحد�ث 

. ورف�صت حركة 
41

ملطالب �الإ�صالح �لد�خلية، وتنفيذ�ً ملتطلبات خريطة �لطريق �الأمنية

حما�ص وثيقة جنيف، وعدَّتها تفريطاً بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني وخ�صو�صاً �لالجئني، 

 .
42

وطالبت مبحاكمة �لقائمني عليها، وطالبت �ل�صلطة برفع �لغطاء �ل�صيا�صي عن موقعيها

عرفات  يا�رش  من  مقربة  �صخ�صيات  وقعتها  ر�صمية  غري  �تفاقية  هي  جنيف  و�تفاقية 

وحممود عبا�ص، وهي تدعو �إىل �إن�صاء دولة فل�صطينية منزوعة �ل�صالح يف �ل�صفة �لغربية 

�ليهودية  و�الأحياء  �ال�صتيطانية  �لكتل  ُت�صم  بحيث  حدودية،  تعديالت  مع  غزة  وقطاع 

يف �لقد�ص �إىل “�إ�رش�ئيل”، بينما تكون �الأحياء �لعربية يف �لقد�ص عا�صمة لدولة فل�صطني 

�أر�صهم  �إىل  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لعودة  حّق  عن  �ملبادرة  وتنازلت  �صيادتها.  وحتت 

.
�ملحتلة �لتي ُطردو� منها �صنة 431948

رابعًا: مرحلة الدمج بني الذاتي واملو�سوعي:

متتد هذه �ملرحلة من عمر �حلركة زمنياً ما بني 2005 وحتى ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

2011. وقد كان عنو�ن هذه �ملرحلة بالن�صبة حلما�ص: ل�صنا مع عملية �لت�صوية �ل�صلمية 

من  حما�ص  ملوقف  بالن�صبة  �ملرحلة  هذه  �أهمية  وتاأتي  وجهها،  يف  عقبة  نقف  لن  لكننا 

�لعملية �ل�صلمية نتيجة لعدة حمدد�ت �صكلت �مل�صهد �ل�صيا�صي �لعام؛ �إذ �إن موقف حركة 

و�النتخابات  غزة،  قطاع  من  �الن�صحاب  �صوء  يف  حتدد  �لق�صايا  خمتلف  من  حما�ص 

حتكم  باتت  �لتي  �لبو�صلة  هي  �لت�رشيعية  �النتخابات  كانت  فقد  ونتائجها.  �لت�رشيعية 

�للجنة  �رشوط  مع  تعاملها  ذلك  يف  مبا  بها؛  �الآخرين  وعالقة  باالآخرين  حما�ص  عالقة 

�لرباعية �لدولية Quartet، و�إ�صكاالت �النق�صام �لفل�صطيني، و�صيطرة حركة حما�ص على 

 حركة حما�ص، ت�رشيح �صحايف حول ��صتحد�ث من�صب رئي�ص وزر�ء لل�صلطة �لفل�صطينية، 2003/3/11، �ملركز 
41

�لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:

 http://palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2003/11_3_03.(1).htm 

�ملركز   ،2003/12/10 موّقعيه،  عن  �ل�صيا�صي  �لغطاء  رفع  �إىل  �ل�صلطة  وتدعو  جنيف..  �تفاق  تدين  حما�ص   
42

�لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:

  http://palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2003/1_12_03_3.htm 

 لالطالع على �لن�ص �لكامل ملبادرة جنيف �نظر:
43

Site of Geneva Initiative, http://www.geneva-accord.org/mainmenu/English 
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�إليها �لثور�ت و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي.  قطاع غزة، وتوقف عملية �لت�صوية، م�صافاً 

فقد �صهدت هذه �ملرحلة تطور�ً ذ�تياً حلركة حما�ص، فلم تعد حركة مقاومة خال�صة، بل 

�أ�صبح �لت�صاوؤل فيها م�رشوعاً عن حمدد�ت �ملوقف  حركة مقاومة حاكمة. هذه �ملرحلة 

�حلم�صاوي، ما بني ذ�تي نابع من �لعقائد و�ملو�قف �الأيديولوجية، ومو�صوعي و�قعي 

نابع من م�صتجد�ت �لو�صع �لر�هن. فبمقد�ر ما �صكلت هذه �ملرحلة من فر�ص للحركة، 

مبقد�ر ما �حتوته هذه �لفر�ص من حتديات. وقد يكون �أبرز هذه �لتحديات هو �الإجابة 

على �ل�صوؤ�ل �ملركزي، هل ت�صتطيع حما�ص، عب ممار�صتها للحكم، تقدمي �آليات للتفاعل 

متو�فقة مع مبادئها بالرغم مما تفر�صه �تفاقيات �أو�صلو من �لتز�مات، و�أن تتغا�صى عن 

؟ وهل ما قدم حلما�ص كان �لهدف منه �أن تكون حما�ص 
44

�لفل�صفة �لعامة للعملية �ل�صلمية

�أم �أن �لت�صهيالت �لتي قدمت حلما�ص كان ير�د منها طرد حما�ص نهائياً  العباً �صيا�صياً، 

؟
45

من عملية �ل�صالم �أو تطويع حما�ص

اتفاق القاهرة: الذات االأيديولوجية والكل ال�شيا�شية:

بتوقيع  �ل�صلمية  �لت�صوية  عملية  جتاه  �حلركة  عمر  من  �ملرحلة  هذه  بد�يات  جاءت 

مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لقاهرة  ميثاق  على  حما�ص  حركة  ر�أ�صها  وعلى  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

2005؛ و�لذي مثل نقطة �النطالق بالن�صبة حلركة حما�ص، كاأول وثيقة �صيا�صية جامعة 

للف�صائل �لفل�صطينية، جتاه خمتلف �لق�صايا �لفل�صطينية �لعامة، وحماولة ر�صم �صيا�صة 

فل�صطينية عامة جممع عليها، حيث متثلت فيما يلي:

�أوالً: �لرتكيز على �لثو�بت �لفل�صطينية، وحّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة و�إقامة 

دولة كاملة �ل�صيادة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف.

ثانياً: �إعادة ترتيب �لبيت �لد�خلي �لفل�صطيني، �صو�ء فيما يخ�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

.
46

و�إجر�ء �النتخابات �لعامة للمجل�ص �لت�رشيعي، ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية

 ملزيد من �ملعلومات ر�جع: �لبنامج �النتخابي للحركة و�لذي قدمته حما�ص حتت عنو�ن �لتغيري و�الإ�صالح، 
44

�لفل�صفة �لعامة للعملية  فقد ركز �لبنامج على مو�صوع �لتغيري و�الإ�صالح يف �ل�صلطة �لفل�صطينية متجاهالً 

�ل�صلمية، وخا�صة �العرت�ف باأو�صلو.

 Michael Herzog, Can Hamas be tamed?, Foreign Affairs magazine, March/ April 2006,  45

http://www.foreignaffairs.com/articles/61512/michael-herzog/can-hamas-be-tamed

 �لن�ص �حلريف الإعالن �لقاهرة �ل�صادر عن �لف�صائل �لفل�صطينية يف 2005/3/17، حيث وقع على �الإعالن 12 
46

ف�صيالً فل�صطينياً. �نظر وثيقة رقم 9 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 579.
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حركة  منحت  �لتي  �الأوىل،  �لعملية  �خلطوة  حلما�ص  بالن�صبة  �لقاهرة  �تفاق  ويعدُّ 

يف  �مل�صاركة  على  �ملو�فقة  خالل  من  �ل�صلمية،  �لعملية  مع  �ل�صيا�صي  �الحتكاك  حما�ص 

جهة  ومن   .
47

�لرئا�صية �النتخابات  تعطيل  وعدم  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات 

�أخرى، بد�أت حما�ص �أوىل خطو�تها �لعملية يف �لف�صل بني ما هو موقف تنظيمي خا�ص 

�أن  حقيقة  يلغي  ال  بالتاأكيد  هذ�  ولكن  �لفل�صطينية.  �لعامة  لل�صيا�صة  عام  وموقف  بها 

على  �لت�رشيعية،  �ل�صلطة  ودخول  �النتخابات  يف  بامل�صاركة  قر�رها  يف  �عتمدت  حما�ص 

�لت�رشيعية نف�صها،  �ل�صلطة  �ل�صلمية وعلى  �لعملية  �أن هناك تغري�ت طر�أت على  �أ�صا�ص 

1996، �إال �أن هذ� ال يلغي  بحيث مل تعد هي �ل�صلطة �لت�رشيعية نف�صها �لتي كانت �صنة 

�الإ�صكالية �لكبى، وهي مدى قدرة حما�ص على �ملو�ءمة بني ما هو ذ�تي ومو�قف حركية 

باالإ�صافة  �لفل�صطيني.  �لكل  يخ�ص  عام  هو  ما  وبني  �لق�صايا،  جممل  جتاه  بها  خا�صة 

�لعملية  �أن�صاأتها  �لتي  �لهياكل  يف  �ل�صري  على  حما�ص  قدرة  يف  �ملتمثل  �الأكب  �ل�صوؤ�ل  �إىل 

�ملركزية  �لق�صية  خا�صة  عليها،  �لقائمة  �لفل�صفة  مع  �تفاقها  عدم  من  بالرغم  �ل�صلمية، 

 .
وهي �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”48

�إال �أنه ال يكن الأي مر�قب �إال �أن تقوده ��صتنتاجاته من �أن حما�ص قد �جتازت بهذه 

موؤ�ص�صات  مع  �الإيجابي  �لتفاعل  جد�ر  وهو  �أمامها،  يقف  كان  كبري�ً  حاجز�ً  �خلطوة 

�ملوؤ�ص�ص�صة  �لفل�صفة  تغيري  طبيعة  ب�صبب  �لتعّطل  دون  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام 

للنظام. وهنا من �الأهمية مبكان عدم جتاهل �أن �تفاق �لقاهرة كان �إجماعاً فل�صطينياً على 

�لفل�صفة �لعامة وهي حترير �الأر�ص، ومنح �ملقاومة �رشعية �الإجماع �لفل�صطيني، حيث 

وقعت على �تفاق �لقاهرة جميع �لف�صائل �لفل�صطينية؛ �إال �أنه يف �لوقت نف�صه كان �إقر�ر�ً 

و�رشعية غري مبا�رشة لبع�ص �آليات �لعمل �ملنبثقة عن �تفاق �أو�صلو وحتديد�ً �النتخابات 

�لت�رشيعية. و�صو�ء �أر�دت حما�ص �أم �أنها ذهبت عن غري ق�صد �إال �أن هذه �خلطوة ال يكن 

�لنظر �إليها �إال على �أنها �خرتقت جد�ر �لرف�ص، �لذي �صكلته حما�ص حول فل�صفة �تفاق 

�أو�صلو وموؤ�ص�صاتها. بل �إن حما�ص باتت مطالبة بعد �تفاق �لقاهرة بو�صع ��صرت�تيجية 

من  �صهرين  من  �أكرث  قبل  جرت  حيث  تعطيلها،  �إىل  ت�صَع  مل  لكنها  �لرئا�صية،  �النتخابات  حما�ص  قاطعت   
47

�لقاهرة. �تفاق 

 �إبر�هيم �أبو �لهيجا، حما�ص و�لت�رشيعي: جدلية �ل�صيا�صة و�ملقاومة، موقع �لعرب نيوز، �نظر:
48

http://alarabnews.com/alshaab/2005/22-04-2005/9.htm 
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�ملرحلة  له  . ومما �صهدت 
49

�ل�صلطة �أم يف  �ملعار�صة  �إد�رة عالقات �حلكم �صو�ء كانت يف 

ّجلت بالن�صبة للحركة، �إال 
ُ
�لتالية من حياة حركة حما�ص نالحظ �أن هذه �مل�صاألة كانت قد �أ

�أن �لتحول �الأكب جاء يف �صياق �جرت�ح حما�ص �أدو�ت جديدة الإد�رة عالقات �حلكم من 

خالل �لكل �لفل�صطيني، وهذ� بحد ذ�ته تطور نوعي يف �ل�صلوك �ل�صيا�صي للحركة.

االن�شحاب من قطاع غزة وموقف حركة حما�س: 

مما ال �صّك فيه �أن �ن�صحاب “�إ�رش�ئيل” من قطاع غزة يعدُّ �حلدث �لف�صل يف �مل�صهد 

�ل�صيا�صية  �حلياة  يف  تتكرر  تبعاته  و�صتبقى  2005؛  �صنة  منذ  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي 

نتيجة  كان  غزة،  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �ن�صحاب  �أن  ر�أت  فحما�ص  �لفل�صطينية. 

و�لواليات  �لرباعية  تعاملت  �لذي  �لوقت  يف  �ملقاومة،  �رشبات  حتمل  على  قدرته  عدم 

.
50

�ملتحدة �الأمريكية مع �الن�صحاب على �أنه ياأتي يف �إطار خريطة �لطريق

�لبيان  خالل  من  بعده  وما  �الن�صحاب  من  �ملف�صل  موقفها  عن  حما�ص  عّبت  وقد 

�ل�صيا�صي �لذي �ألقاه ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �إ�صماعيل هنية و�لذي �أّكد فيه على 

موقف �حلركة �ملتمثل يف �الآتي: 

يجب �أن يكون �الن�صحاب من قطاع غزة �صامالً حتى ال تتحول غزة �إىل �صجن كبري.  .1

يجب �أن ي�صمل �الن�صحاب �ملعابر و�حلدود.  .2

�لتاأكيد على �أن �حلركة حري�صة على �إمتام �الن�صحاب.  .3

خروج �الحتالل ب�صكل كامل من �لقطاع.  .4

�ل�رش�كة مع �لكل �لفل�صطيني يف �إد�رة ملف �الن�صحاب.  .5

تدعو حما�ص �الآخرين �إىل عدم �ال�صتفر�د يف �ل�صلطة.  .6

�إن حركة حما�ص لي�صت �صلطة د�خل �صلطة، ولي�صت فوق �لقانون، ولكنها توؤكد على   .7

.
51

مت�صكها باملقاومة

�صل�صلة  �لفل�صطيني،  �لوطني  �لقر�ر  �صناعة  يف  �ل�رش�كة  م�صتقبل  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   
49

 www.alzaytouna.net/permalink/16722.html :تقدير ��صرت�تيجي )44(، �أيار/ مايو 2012، �نظر

Quartet Statement, 9/5/2005, site of U.S. Department of State, http://2001-2009.state.gov/r/pa/ 50

prs/ps/2005/45845.htm

�ملركز   ،2005/5/13 غزة،  يف  عقد  �لذي  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  يف  هنية  �إ�صماعيل  تاله  �لذي  �ل�صيا�صي  حما�ص  بيان   
51

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2005/13_8_05.htm :لفل�صطيني لالإعالم، �نظر�
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االنتخابات الت�رشيعية: ال�رشعية والال�رشعية:

حما�ص  عمر  من  و�ملر�حل  �ملحطات  �أهم  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  تعدُّ 

حما�ص  فقر�ر  �ل�صلمية.  �لت�صوية  عملية  جتاه  �ل�صيا�صي  �صلوكها  يف  �أ�صا�صياً  وحمدد�ً 

�مل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �صكل لكل �لد�ر�صني و�ملر�قبني حالة جديدة يف �لثقافة 

و�ل�صلوك و�لفكر �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، كما �أن �لتبعات �لتي تلت �مل�صاركة �أفرزت جملة 

من �لتحديات �لتي بات على حما�ص �أن تتعامل معها.

عب  كما  مبر�ت  بعدة  معلالً  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  �مل�صاركة  حما�ص  قر�ر  جاء 

عن ذلك بيانها �لر�صمي، حيث �رتاأت �حلركة �أن م�صاركتها تاأتي يف �إطار �حلق �ل�رشعي 

يف متثيل �ل�صعب �لفل�صطيني، كما �أن ما يو�جهه �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني من خلل، 

�صو�ء فيما يخ�ص ف�صاد �ملوؤ�ص�صات �أم فيما يخ�ص �قت�صاره على لون و�حد؛ �أوجب على 

�حلركة �أن ت�صهم يف تطوير �لبناء �لديوقر�طي للنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني و�إعادة بناء 

الإنهاء  �ملقاوم  برناجمها  عن  �حلركة  تخلي  يعني  ال  هذ�  �أن  �حلركة  و�أكدت  موؤ�ص�صاته. 

. كما قدمت حما�ص برناجماً �نتخابياً مركز�ً على �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني 
52

�الحتالل

وما �عرتى موؤ�ص�صاته من ف�صاد و�صوء �إد�رة، وقدمت نف�صها على �أنها قادرة على �إحد�ث 

.
53

�الإ�صالح و�لتغيري يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني

وت�صجيع  عربي  برتحيب  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  حما�ص  دخول  جاء 

�أن  �إال  و�لرتدد.  �لتمنّع  فرتة  بعد  جاءت  و�أمريكية  �إ�رش�ئيلية  مو�فقة  وبعد  فل�صطيني، 

�لت�رشيعية،  لالنتخابات  �لعامة  �لنتائج  �صدور  ع�صية  تال�صى  ما  �رشعان  �لرتحيب  هذ� 

�لتابعون  132 مقعد�ً، وح�صل �مل�صتقلون  �أ�صل  74 مقعد�ً من  فقد ح�صلت حما�ص على 

.
54

حلما�ص على 4 مقاعد �أخرى

�حلركة  عن  �أخذت  �لتي  �لنمطية  لل�صورة  مغاير�ً  �صيا�صياً  �صلوكاً  حما�ص  قدمت 

تاريخياً، فا�صتطاعت حما�ص �أن جتري �لعديد من �لتحالفات )يف �النتخابات �لت�رشيعية 

 بيان حركة حما�ص ب�صاأن �مل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، 2005/3/12، موقع مركز �لزيتونة 
52

 http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=29042 :للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، وثائق، �نظر

�نظر وثيقة رقم 8 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 578.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
53

�النتخابات   جلنة  موقع  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  ملقاعد  �لنهائي  �لتوزيع   ،2006 �لثانية  �لت�رشيعية  �النتخابات   
54

�ملركزية، �ملكتب �ملركزي لالنتخابات، يف:

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/PLC2006-ResultsFinalDistributionOfPLCSeats_AR.pdf



237

حما�س وعملية الت�سوية ال�سلمية

ويف �النتخابات �لبلدية �لتي �صبقتها( مع �صخ�صيات م�صيحية )بلدية ر�م �هلل و�لبرية(، كما 

�أن قو�ئمها �صمت ودعمت �أ�صخا�صاً م�صيحيني �صمن قو�ئمها )جمال �لطويل يف غزة(.

حيث  �لتايل،  �ليوم  حول  �الأ�صئلة  تكاثرت  حتى  �النتخابات  نتائج  ظهرت  �إن  وما 

بفل�صفة  باالعرت�ف  حما�ص  تطالب  و�لتي  وهناك،  هنا  من  �لت�رشيحات  تظهر  بد�أت 

على  لي�صت  �أنها  ر�أت  �النتخابات  دخلت  �لتي  فحما�ص  ومتطلباته.  �ل�صيا�صي  �لنظام 

�ختطت  �إنها  بل  �أو�صلو،  �تفاق  �أ�صا�ص  على  �لقائم  �ل�صيا�صي  �لنظام  فل�صفة  مع  تو�فق 

لنف�صها فل�صفة �إعادة بناء �لنظام كموؤ�ص�صات، وكفل�صفة، ولكن هذه �الإ�صالحات تاأتي 

معار�صة  القت  �جلديدة  حما�ص  منهجية  �أن  غري  �صلمية.  وبطرق  �لنظام  د�خل  من 

خارجية �أوالً ود�خلية ثانياً. 

حما�ص  تطالبان  و“�إ�رش�ئيل”   
55

�لرباعية باتت  �النتخابات  نتائج  ظهور  فع�صية 

�ل�صلطة  دعم  و��صتمر�ر  �الحتالل  �إنهاء  �إىل  �لو�صول  يف  ومنهجيته  باأو�صلو  باالعرت�ف 

. �رشعت حما�ص مبحاولة تكوين تكتالت د�خلية ت�صاعدها يف �لتغلب على 
56

�لفل�صطينية

خمتلف  من  �ئتالفية  حكومة  ت�صكيل  حما�ص  وحاولت  و�لدولية،  �الإ�رش�ئيلية  �ملو�قف 

�لف�صائل �لفل�صطينية. رف�صت فتح ذلك، وتلتها باقي �لف�صائل �لفل�صطينية.

�لنظام  مع  �الإيجابي  لتفاعلها  قنو�ت  �إيجاد  �أجل  من  �آخر،  م�صار�ً  حما�ص  �تخذت 

يف  لوجودها  ر�ف�صاً  بات  �لذي  �لدويل،  �ملوقف  تفادي  وحماولة  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي 

�أن تف�صل  الإف�صالها؛ ف�صكلت حكومة فل�صطينية حاولت من خاللها  �أو حماوالً  �ل�صلطة 

بني حما�ص كحركة وحما�ص كحكومة، وقدمت يف حكومتها �صخ�صيات من �لتكنوقر�ط. 

�إن قر�ءة م�صرية �النتخابات �لت�رشيعة �لفل�صطينية، وتفح�ص مقاربات حما�ص جتاه 

�لعملية �ل�صلمية من خالل ذلك، تقود �إىل ما يلي:

�ل�صيا�صي  وللنظام  حما�ص  حلركة  �رشعية  �لت�رشيعية  �النتخابات  منحت  �أوالً: 

�لت�رشيعية  �النتخابات  �لفل�صطيني بعد  �ل�صيا�صي  �لنظام  �إن  �لفل�صطيني مبجمله، حيث 

�أ�صبح يثل كّل �ألو�ن �لطيف �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. غري �أن نتائج �النتخابات �لت�رشيعية 

 فار�ص فائق ظاهر، موقف �لرباعية �لدولية من �لق�صية �لفل�صطينية، �صبكة �أمني، �نظر:
55

http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/07/28

 Statement by Middle East Quartet, Secretary-General, SG/2014, site of United Nations  
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Information System on the Question of Palestine (UNISPAL), 30/1/2006, http://unispal.un.org/
UNISPAL.NSF/0/354568CCE5E38E5585257106007A0834
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�ل�صيا�صي  �لنظام  �أعمدة  بع�ص  عن  �ل�رشعية  نزع  حماولة  �إىل  خمتلفة  جهات  دفعت 

برناجمه  مبمار�صة  �لفائز  باأحقية  �الإقر�ر  عليه  ُينَب  مل  بالنتائج  فاالإقر�ر  �لفل�صطيني. 

�لتي  �ل�صيا�صة  �أن  جند  لذ�  �جلهات.  بع�ص  لدى  �لتمثيل  يف  حقه  وممار�صة  �النتخابي، 

�ُتبعت، �صو�ء من بع�ص �لقوى �لفل�صطينية �أم من ِقبَل �ملجتمع �لدويل �أم من ِقبَل �حلكومة 

�ملخرجات  من  تعدُّ  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  و�إ�صعاف  �ل�رشعية  نزع  �إىل  �جتهت  �الإ�رش�ئيلية، 

و�حلكومة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ر�أ�صها  وعلى  �أو�صلو،  التفاق  �لرئي�صية 

�ملوؤ�ص�صات  �إىل  �لعودة  باجتاه  فل�صطينية  �رتد�دية  حالة  �إىل  هذ�  �أدى  وقد  �لفل�صطينية. 

حيث  �لقيادة،  يف  حما�ص  �إف�صال  حماولة  �أخرى  وتارًة  تارة،  �ل�صيا�صي  للنظام  �لقدية 

.
57ً

��صتكت حما�ص من ذلك مر�ر�

�ملجتمع  الحقاً،  �تبعت  �لتي  و�ل�صيا�صات  �لت�رشيعية  �النتخابات  �أدخلت  ثانياً: 

�أنه يعاقب  �لفل�صطيني يف حالة �رتد�دية، حيث تر�صخت قناعة لدى �ل�صعب �لفل�صطيني 

باأكمله على �إجنازه �نتخابات حرة ونزيهة. وهذ� كذلك كان له نتائجه �ل�صلبية على م�صار 

�لتطور �لديوقر�طي �صو�ء على �صعيد �لثقافة �ل�صيا�صية �أم على �صعيد بناء �ملوؤ�ص�صات 

�حلديثة.

حماولة  باأن  حما�ص،  �أو�صاط  لدى  قناعات  �لت�رشيعية  �النتخابات  �صكلت  ثالثاً: 

�إدخال حما�ص للنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، مل تكن من �أجل �إحد�ث تغري�ت يف �لنظام، 

و�ال�صتفادة من �إ�صهامات �حلركة يف دعم م�صرية �لتطور، و�لنمو �لديوقر�طي ملوؤ�ص�صات 

�لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني؛ مبقد�ر ما هي حماولة تدجني حما�ص وتروي�صها، لت�صبح 

.
58

من�صجمة مع �لنظام �ل�صيا�صي ملوؤ�ص�صات �تفاق �أو�صلو

جدلية  �لد�خل  من  �الإ�صالح  يف  و�ملتمثله  �جلديدة  حما�ص  مقاربات  �صكلت  ر�بعاً: 

لدى �أبناء حما�ص، و�أ�صبحت �حلركة تتعامل مع كّل خطوة جتاه �لعمل �ل�صيا�صي بحذر 

بالغ. وعادت �جلدليات �ل�صابقة يف �ل�صارع �لفل�صطيني حول جدوى �مل�صاركة �ل�صيا�صية 

و�إعادة  �ل�صلطة،  رئي�ص  من�صب  ��صتغالل  طريق  عن  حما�ص  على  �ل�صلطة  تغلبت  �لت�رشيعية  �النتخابات  بعد   
57

�ل�صيا�صات تر�صم من قياد�ت فتح  �لعديد من  �أ�صبحت  �لفل�صطينية، حيث  �لتحرير  تفعيل موؤ�ص�صات منظمة 

وُتقرُّ يف �ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية. 

 �إبر�هيم علو�ص، حما�ص و�النتخابات.. نظرة �رشيعة على ح�صابات �لربح و�خل�صارة، �جلزيرة.نت، �ملعرفة، 
58

2006/1/20، �نظر:
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/f1e0e8ab-2489-4f98-8ae0-4fefbfb42e24
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حول  حتى  �أو  فيها،  �أع�صاء  لي�صو�  هم  ممن  �أم  حما�ص  �أبناء  من  �صو�ء  حما�ص،  حلركة 

جدوى �النتخابات نف�صها �إذ� كانت �صتعيد �ل�صيا�صة �ل�صابقة نف�صها، �لقائمة على معاقبة 

.
59

�ل�صعب �لفل�صطيني، يف حال �إجر�ئه �نتخابات نزيهة

�ل�صيا�صات  �إليه  �أن ما تهدف  �أبناء حما�ص وقيادتها  �لقناعات لدى  �أ�صبحت  خام�صاً: 

�لفرتة  مد�ر  على  للحركة  �لعام  �لهدف  حتول  لذ�  حما�ص.  حكم  �إ�صقاط  هو  �لدولية 

�لالحقة �إىل �إثبات قدرة �حلركة على �ال�صتمر�ر يف �حلكم، بغ�ص �لنظر عن �الأثمان �لتي 

�لعامة.  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صيا�صي  �لنظام  على  �نعكا�صاته  له  كان  وهذ�  �حلركة.  �صتدفعها 

فبدل �الن�صغال بتطوير موؤ�ص�صات �ل�صلطة وتنميتها ديوقر�طياً، جند �أن �الحتالل قام 

بتعطيل عمل �حلكومة و�ل�صلطة �لت�رشيعية باعتقال �لنو�ب و�لوزر�ء.

�لتي  �لعقبات  تذليل  حماولة  �إىل  �لعام  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �جلهد  حتول  �صاد�صاً: 

باتت تو�جه �لنظام �ل�صيا�صي و�ملجتمع �لفل�صطيني باأكمله، مما �أ�صاع فر�صة ��صتثمار 

هذ� �جلهد يف �إيجاد �صيا�صة عامة فل�صطينية، جتمع عليها �لقوى �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، 

ومن �صمنها حركة حما�ص.

�رشوط الرباعية والـ“ال ” امل�شبقة:

�لت�صوية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف �حلكم جتاه عملية  �لتطور  �إن در��صة جدليات 

�ل�صلمية، ال يكن �أن تكون بعيدة عن حدث مهم؛ بل �إنه بات �لعمود �لفقري لغاية يومنا 

�أال  الجتاهاتها،  �ملحتملة  و�ل�صيناريوهات  م�صار�تها،  وطبيعة  �لق�صية،  تناول  يف  هذ� 

وهو �رشوط �لرباعية. فقد حددت �للجنة �لرباعية ثالث �رشوط �أ�صا�صية العتبار حركة 

وهي  معها،  �لتعامل  والإمكانية  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  طبيعية  حركة  حما�ص 

�اللتز�م باالتفاقات �ل�صابقة �لتي وقعت عليها منظمة �لتحرير، ونبذ �لعنف، و�العرت�ف 

بـ“�إ�رش�ئيل”، قبل �ل�رشوع يف �أّي حمادثات وك�رشط �أ�صا�صي للدعم �القت�صادي لل�صلطة 

.
60

�لفل�صطينية

�إن در��صة �ل�رشوط �ل�صابقة قادت �لكثري من قياد�ت �حلركة ورموزها يف �حلكومة �إىل 

�القتناع باأن هذه �ل�رشوط و�صعت، يف �لوقت �لذي كانت فيه �لرباعية على علم م�صبق �أن 

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع خالد �أبو عرفة، �لوزير �ل�صابق عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 2011/10/1.
59
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حما�ص ال يكن �أن تقبل بها. وهذ� ما ذهب �إليه كذلك �لعديد من �لباحثني يف �صاأن عملية 

�لت�صوية �ل�صلمية؛ خا�صة و�أن هذه �ل�رشوط �أتت يف مرحلة باتت فيها �لعديد من �لقياد�ت 

.
61

حتكم على ف�صل �لعملية �ل�صلمية، لكونها مل تقم على �أ�ص�ص �صليمة منذ �لبد�ية

على �لرغم من �أن �لرباعية لي�صت ج�صماً �صيا�صياً ر�صمياً �إال �أن قر�ر�تها باتت منذ هذه 

�ل�رشوط تعدُّ قو�عد ناظمة للعملية �ل�صلمية، وعند در��صة وحتليل �إمكانية �أن متنح هذه 

�لقر�ر�ت فر�صة حلركة كحركة حما�ص �أن تكون جزء�ً من �لعملية �ل�صلمية، جند �أن هذه 

�ل�رشوط تكمن �إ�صكاليتها يف عدة نقاط:

نتائج  تكون  �أن  يجب  �أنها  جند  �إليها  �لنظر  عند  ولكن  �رشوط،  �أنها  �صحيح  �أوالً: 

للعملية �لتفاو�صية ولي�صت �رشوطاً م�صبقة لهذه �لعملية، �إال �إذ� ق�صد منها �إغالق �لباب 

.
62

�أمام �لتطور �ل�صيا�صي

�أن  وترى  �ل�رشوط،  هذه  ترف�ص  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقوى  من  �لعديد  �إن  ثانياً: 

و�صع هذه �ل�رشوط هو مبثابة �لق�صاء على �لعملية �ل�صلمية؛ بل يرى �لبع�ص �أنها �أق�صى 

من �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية.

ثالثاً: و��صح �أن �ل�رشط �الأ�صا�صي و�ملوجه ملجمل هذه �ل�رشوط هو طلب �العرت�ف 

�مل�صبق بـ“�إ�رش�ئيل”. وهذ� �ل�رشط ترى حما�ص، وي�صاطرها �لعديد من �لقوى �ل�صيا�صية 

�لفل�صطينية، �أنه ال يدور يف فلك �ملنطق �ل�صيا�صي لعدة �أ�صباب، منها: �أنه لي�ص منطقياً �أن 

قد قامت  �العرت�ف  �أن  ثانياً،  بـ“�إ�رش�ئيل” كدولة.  �أن تعرتف  يطلب من حما�ص كحركة 

به منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وبالتايل لي�ص �رشطاً على كّل حكومة فل�صطينية �أن تقدم 

هذ� �العرت�ف. وثالثاً وهو �الأهم، �أن “�إ�رش�ئيل” مل تعرتف بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، 

يف  دولة،  ب�صفتها  بـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�صيا�صية  �لقوى  كّل  تعرتف  �أن  منطقياً  فلي�ص  وبالتايل 

. �إن حكومة نتنياهو 
63

�لوقت �لذي ترف�ص به “�إ�رش�ئيل” �العرت�ف بالدولة �لفل�صطينية

مل تعرتف بحل �لدولتني كاأ�صا�ص للعملية �ل�صلمية، ومع ذلك مل تتم مقاطعتها من �لعامل، 

 ،The Jerusalem Post اجلريوزاليم بو�شت   وفق ت�رشيحات �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص ل�صحيفة 
61

و�لتي حتدث فيها عن تفكريه باالإعالن عن ف�صل �لعملية �ل�صلمية، ونقلت هذه �لت�رشيحات �لعديد من و�صائل 

http://arabic.rt.com :الإعالم من بينها موقع ف�صائية رو�صيا �ليوم، �نظر�

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع نا�رش �لدين �ل�صاعر، نائب رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني، ووزير �لتعليم �لفل�صطيني 
62

�الأ�صبق، 2011/7/22.

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع �إبر�هيم دحبور، ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 2010/9/14.
63
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ومل يتم فر�ص �رشوط عليها، عد� عن �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �حلالية )حكومة نتنياهو 

و�إمنا  �ل�صلمية،  �لعملية  فقط  ترف�ص  ال  �صيا�صية  �أحز�ب  على  حتتوي   )2013-2009

ترف�ص �لوجود �الجتماعي و�الإن�صاين لل�صعب �لفل�صطيني، وترف�ص �العرت�ف بتاريخه 

.
64

وثقافته، وتدعو �إىل �لرت�ن�صفري

لذ� فقد �صكلت حمطة �رشوط �لرباعية �إ�صكالية يف �لفهم �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لعام، 

�أو مقاربات، جتعل من �إمكانية تطوير توجهات حركة  ويف �لقدرة على �جرت�ح منوذج 

�لناحية  من  �أما  �لنظرية،  �لناحية  من  هذ�  ممكنه.  حالة  �ل�صلمية  �لعملية  نحو  حما�ص 

�لعملية فقد ُبنيت على هذه �ل�رشوط �صيا�صات �أطاحت بكل �ملجهود�ت �لتي بذلت خالل 

�ل�صنو�ت �ل�صابقة.

فمن ناحية �أدى �الإ�رش�ب �لعام يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة، و�لذي ر�أته حما�ص يثل �إ�رش�باً 

 و�لعودة �إىل �لور�ء، �إىل ما 
65

�صيا�صياً بامتياز، �إىل رفع وترية �لتجاذب �ل�صيا�صي من جديد

قبل �النتخابات �لت�رشيعية؛ وهي �ملرحلة �لتي �صاد فيها �لتجاذب �ل�صيا�صي، مما �أ�صعف 

قدرة �لف�صائل �لفل�صطينية على �لو�صول �إىل �صيا�صة عامة و�حدة. �أما �الجتاه �الأخطر، 

فكان فيما قامت به �حلكومة �الإ�رش�ئيلية من �صّل عمل �ملوؤ�ص�صات عب �عتقال �لوزر�ء، 

و�لنو�ب، و�ل�صخ�صيات �العتبارية يف �لبلديات.

عن  �لبحث  ملحاولة  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  للقوى  حمفز�ً  �صكلت  �لتحديات  هذه  كّل 

�ملخارج �ل�صيا�صية �لتي ت�صمن ��صتمر�ر �لبناء �لديوقر�طي، ومتنح �لتجربة �ل�صيا�صية 

فيما  �الأ�رشى  ِقبل  من  �ملجهود�ت  هذه  �أوىل  جاءت  �لطبيعي.  للنمو  فر�صة  �لفل�صطينية 

عرف الحقاً با�صم “وثيقة �لوفاق �لوطني”، و�لتي �أجمعت عليها كّل �لقوى �لفل�صطينية، 

وعلى ر�أ�صها حركة حما�ص. وُنظر �إىل هذه �لوثيقة على �أنها �أوىل �ملقاربات باجتاه توحيد 

م�صار �ل�صيا�صة �لعامة �لفل�صطينية. فقد �حتوت وثيقة �لوفاق �لوطني جانبني رئي�صيني، 

�لفل�صطينية،  �لعامة  ولل�صيا�صة  �لفل�صطينية  للعالقات  �لناظم  �لعام  �الإطار  وهو  �الأول: 

وثيقة  يف  �الأدو�ت  وتعدُّ  �لفل�صطينية.  �لعامة  �ل�صيا�صة  ممار�صة  �أدو�ت  وهو  و�لثاين: 

�الأ�رشى مهمة للغاية الأنها تناولت �ملقاومة �لفل�صطينية وعملية �لت�صوية �ل�صلمية. ففيما 

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع �صمري �أبو عي�صة، وزير �لتخطيط يف �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة وحكومة �لوحدة 
64

�لوطنية، 2011/8/20.

 �أ�رشف �لعجرمي، �إ�رش�ب �ملوظفني: من يحا�رش من، االأيام، 2006/9/4.
65
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�صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ملقاومة  تركيز  على  �التفاق  مّت  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  يخ�ص 

ومنظمة  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  تفوي�ص  مّت  فقد  �ل�صلمية،  �لعملية  يخ�ص  فيما  �أما   ،1967

�لتحرير �لفل�صطينية بقيادة �ملفاو�صات ب�رشط �أن �أّي �تفاق فل�صطيني �إ�رش�ئيلي يجب �أن 

.
66

يعر�ص على ��صتفتاء، وكررت حما�ص الحقاً قبولها بنتائج �ال�صتفتاء �أياً كانت

العملية ال�شلمية والدميوقراطية:

�ل�صيا�صي  �ملتابع  على  يعجز  جدلية  بالديوقر�طية  �ل�صلمية  �لعملية  عالقة  تبدو 

للق�صية �لفل�صطينية �أن يف�رش طبيعة ديناميكياتها. فمخرجات �لعملية �ل�صلمية و�آلياتها 

من �ملفرت�ص �أنها توؤول �إىل تر�صيخ معامل وثقافة �لديوقر�طية يف �ملجتمع �لفل�صطيني، �إال 

�أننا جند �أن �لعملية �ل�صلمية منذ �لبد�ية بنيت ب�صكل ي�صعب عليه �أن يكون ر�فعاً لل�صيغة 

�لديوقر�طية يف �ملجتمع �لفل�صطيني، وذلك ل�صببني مركزيني، �الأول: �ملنهجية، فقد قامت 

�لعملية �ل�صلمية على منهجية �صنع �ل�صالم بني �لقياد�ت ولي�ص بني �ل�صعوب، وما ز�لت 

. فال�صعب �لفل�صطيني، و�لذي ��صتفاد جزئياً من �لعملية �ل�صلمية، 
67

ت�صري يف �مل�صار نف�صه

�أنه كان �لد�فع �الأكب لالأثمان �لتي ترتبت على �لعملية �ل�صلمية. و�لثاين: �أن �لعملية  �إال 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  من  جزء  مع  �صيا�صية  �صفقة  �أنها  على  معها  �لتعامل  يتم  �ل�صلمية 

�أر�ص  على  �ل�صيا�صية  �ملمار�صة  �إىل  حتولت  �جلزئية  هذه  �لفل�صطيني.  �لكل  مع  ولي�ص 

و�لتي  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ملقدمة  �لفل�صطينية  �مل�صاعد�ت  تناول  عند  وبالذ�ت  �لو�قع، 

�أهد�ف  �إىل حتقيق  �أغلبها عبارة عن م�صاعد�ت �صيا�صية ذ�ت توجهات معينة وتهدف  يف 

�صيا�صية معينة، تارة ب�صناعة نخبة جديدة، وتارة ب�صناعة ثقافة جديدة، وتارة �أخرى 

.
68

باأهد�ف غري معلومة. كّل هذ� �أثار جدلية �لديوقر�طية و�لعملية �ل�صلمية

وعلى �لرغم من هذ� �لبعد �لعام للعملية �ل�صلمية و�لديوقر�طية، �إال �أن �لق�صية �أخذت 

�النتخابات  يف  �لدخول  حما�ص  قررت  �أن  منذ  تعقيد�ً  �أكرث  وجدلية  ذلك  من  �أعمق  بعد�ً 

 �نظر: “وثيقة �لوفاق �لوطني للقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 67، �صيف 
66

http://www.alquds.com/tdocs.php?id=union.html :2006، �ص 186، نقالً عن: القد�س، يف

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع نا�رش �لدين �ل�صاعر، 2011/7/22.
67

 ملزيد من �ملعلومات حول دور �مل�صاعد�ت يف �إعادة بناء �لفكر و�لثقافة �نظر: خليل نخلة، فل�شطني: وطن للبيع، ترجمة 
68

عباب مر�د )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة روز� لوك�صمبغ ،2011(، �ص 147، ن�رشه مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/2011/Book_Pal_For_Sale_Nakhleh-8-11.pdf؛  يف: 

و�صاري حنفي وليند� طري، بروز النخبة الفل�شطينية املعوملة: املانحون، واملنظمات الدولية، واملنظمات 

غري احلكومية )موؤ�ص�صة �لدر��صات �ملقد�صية و�ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية لدر��صة �لديقر�طية )مو�طن(، 2006(.
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�لت�رشيعية وحتولت �إىل جزء رئي�صي من �جل�صم �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. ومنذ �أنابولي�ص 

ولغاية يومنا هذ� )�صنة 2013(، ُتعدُّ عملية �لتوفيق بني تنمية �لديوقر�طية وممار�صتها 

�النق�صام  بعيد  �خلالف  هذ�  حدة  �زد�دت  وقد  �ل�صلمية،  للعملية  بالن�صبة  مع�صلة 

�لفل�صطيني يف 2007.

فحما�ص ر�أت �أن �الإ�صكاالت �لناجتة عن �النق�صام باجتاه تو�صيع �لهّوة بني ف�صائل 

ال  �أو�صلو  �تفاق  و�رشوط  �ل�صلمية  �لعملية  �أن  �إىل  �أ�صالً  تعود  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

ت�صتوعب �لتعامل مع �لكل �لفل�صطيني. لذ� باتت مناق�صة ق�صية تطور �ملوقف �ل�صيا�صي 

يقلل  ال  هذ�  بالتاأكيد  �لعام.  �ملوقف  بهذ�  حمددة  �ل�صلمية  �لعملية  جتاه  حما�ص  حلركة 

�أ�ص�ص  على  �لفل�صطيني  �لبيت  ترتيب  �إعادة  غدت  ولكن  �ل�صيا�صي،  �ملوقف  �أهمية  من 

ديوقر�طية و�إ�رش�ك �لكل �لفل�صطيني يف �صنع وتنفيذ �ل�صيا�صة �لعامة �أولوية ال يكن 

تناول موقف حما�ص بعيد�ً عنها. وهذ� لي�ص فقط فيما يخ�ص حما�ص، بل �إن “�إ�رش�ئيل” 

�ملو�صوع،  هذ�  �العتبار  بعني  تاأخذ  باتت  �الأخرى  هي  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات 

ولكنهما تتناوالنه بطريقتهما.

�إن �حلديث عن موقف حما�ص من �لعملية �ل�صلمية ومتابعاته منذ �النق�صام �لفل�صطيني 

للج�صم  �للحمة  و�إعادة  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  وهو  �الأول:  رئي�صيني،  حمورين  يف  يدور 

�ل�صيا�صي و�ملوؤ�ص�صاتي لل�صعب �لفل�صطيني، و�لثاين: وهو �إد�رة �ل�صيا�صة �لفل�صطينية.

تتناوله  مما  �أو  قادتها،  من  �صماعه  معهود�ً  بات  وكما  حما�ص  حلركة  فبالن�صبة 

�أدبياتها، فاإن عدم �لتو�صل �إىل م�صاحلة فل�صطينية حقيقية يعود يف �أحد �أ�صبابه �لرئي�صية 

�لفل�صطينية،  بالق�صية  يتعلق  فيما  �ل�صلمية  �لعملية  من  �خلارجية  �الأطر�ف  موقف  �إىل 

�أيُّ  تتحقق  �أن  يرف�ص  �ملوقف  هذ�  و“�إ�رش�ئيل”.  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  وبالذ�ت 

�لفل�صطيني.  �ل�صيا�صي  �لنظام  من  طبيعياً  جزء�ً  حما�ص  من  جتعل  فل�صطينية  م�صاحلة 

وتعزو حما�ص ذلك �إىل �أن �أّي �تفاق م�صاحلة يتم �لتوقيع عليه، �إما �أن يتم رف�صه مبا�رشة 

.
69

من قبل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، �أو �أن يتم تعطيله وعدم �ل�صري يف تطبيق بنوده

�ملوقف  �إن  حيث  �ل�صلمية،  �لت�صوية  عملية  مع�صلة  �ليوم  تر�صم  �الإ�صكالية  هذه 

�الإ�رش�ئيلي �خلا�ص و�ل�صيا�صة �الأمريكية �لعامة ترى �أن حتقُّق �مل�صاحلة �لفل�صطينية - 

�لفل�صطينية عقبة يف طريق �لعملية �ل�صلمية. ويف �لوقت نف�صه تت�صاءل �لنخب �لفل�صطينية 

http://arabic.rt.com/prg/telecast/42029 :نظر: مقابلة مع خالد م�صعل، ف�صائية رو�صيا �ليوم، 2010/2/10، �نظر� 
69
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وحتقيق  �ل�صلمية  �لعملية  مقا�صد  تطبيق  �إمكانية  حول  �صو�ء،  حّد  على  �لقر�ر  و�صناع 

�مل�صاحلة  حتقيق  دون  م�صتقلة،  دولة  �إقامة  يف  ورغباته  لتطلعاته  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

فيما يخ�ص منظمة  �صو�ء  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لعمل  �لفل�صطينية وتوحيد موؤ�ص�صات 

�لتحرير �لفل�صطينية �أم فيما يتعلق بال�صلطة �لفل�صطينية. فالنخب �لفل�صطينية و�ل�صارع 

�ل�صعب  �أولويات  �أبرز  �ليوم هي من  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  �أن حتقيق  �لفل�صطيني يرى 

.
70

�لفل�صطيني

�ل�صلمية  �لعملية  جتاه  �لعام  ملوقفها  �لعري�صة  �خلطوط  من  جمموعة  حما�ص  قدمت 

وجتاه عالقات �حلكم برمتها يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، ومن �أبرز هذه �خلطوط:

�أوالً: �لتاأكيد على �أن حما�ص لي�صت �صّد �ل�صالم، ب�رشط �أن يحقق هذ� �ل�صالم حقوق 

.
71

وطموح �ل�صعب �لفل�صطيني

يونيو  حزير�ن/  من  �لر�بع  حدود  يف  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  على  �ملو�فقة  ثانياً: 

ل�صنة 1967، كاملة �ل�صيادة و�رشقي �لقد�ص عا�صمتها وخالية من �مل�صتوطنات. وتو�فق 

�العرت�ف  قاطعاً  رف�صاً  ترف�ص  حما�ص  �أن  غري  ذلك،  مقابل  طويلة  هدنة  على  حما�ص 

بـ“�إ�رش�ئيل”. وبالن�صبة لها فاإن �إدر�كها لوجود “�إ�رش�ئيل” بحكم �الأمر �لو�قع، ال يعني 

مبا  وال  ب�رشعيته،  �العرت�ف  مطلقاً  يعني  ال  �الحتالل  وجود  �إدر�ك  الأن  بها؛  �عرت�فاً 

فل�صطني  حترير  على  �لعمل  حلما�ص  بالن�صبة  يعني  و�إمنا  فل�صطني؛  �أر�ص  من  �غت�صبه 

�أن  وهي  �الأوىل:  �أ�صا�صيتني،  ق�صيتني  يف  يكمن  حما�ص  و�صيا�صات  فكر  يف  فالثابت  منه. 

وحتقيق  �لتحرير  على  �لقائمة  �لفل�صطينية  باال�صرت�تيجية  ي�رش  ال  �أن  يجب  �لتكتيك 

حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �لثابتة، و�لثانية: وهي عدم �الإقر�ر ب�رشعية �الحتالل على �أّي 

.
72

جزء من �الأر�ص �لفل�صطينية

مركز   ،2010/2/14 �ملفاو�صات بال مرجعية ملزمة،  ��صتئناف  �لعام يرف�ص  للر�أي  �نظر: وثيقة: بيان  للمزيد   
70

 http://www.alzaytouna.net/permalink/4937.html �نظر:  وثائق،  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة 

�نظر �صباب  وكذلك  �لفل�صطينية؛  �لعام ولل�صلطة  للر�أي  �صخ�صية فل�صطينية وموجهة  وثيقة ُموثقة من 274 

15 �آذ�ر، وحركة �إنهاء �النق�صام، حيث جاءت حركة �ل�صباب �لفل�صطيني مطالبة باإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني - 
�لفل�صطيني ود�عية �إىل توحيد �ل�صعب �لفل�صطيني �صو�ء يف قطاع غزة �أم يف �ل�صفة �لغربية.

 نبذة عن حركة “حما�ص”، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم.
71

 خالد م�صعل، كلمة �الفتتاح، موؤمتر “�الإ�صالميون يف �لعامل �لعربي و�لق�صية �لفل�صطينية يف �صوء �ملتغري�ت يف 
72

�لعامل �لعربي،” 2012.
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ومتثل  ديوقر�طية  �أ�ص�ص  على  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لبيت  ترتيب  �إعادة  ثالثاً: 

�جلميع، �صو�ء فيما يخ�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أم فيما يتعلق بال�صلطة �لفل�صطينية 

�لبيت  بناء  �إعادة  ق�صية  �عتبار  على  ت�رش  حما�ص  �أن  حيث  ومتثيلها.  وموؤ�ص�صاتها 

�لفل�صطيني �أولوية �أوالً و�صاأن د�خلي ثانياً، وترى �أنه ال يكن جتاوز بناء منظمة �لتحرير؛ 

.
73

وهذه �لق�صية �صكلت عقبه من وجهة نظر حما�ص يف �أغلب حو�ر�ت �ل�صلطة مع �حلركة

�أما فيما يخ�ص �الأدو�ت و�آليات �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �أو ما يطلق عليه “�إد�رة 

�ل�رش�ع”، فقد جاء �ملوقف �لر�صمي �ل�صيا�صي حلركة حما�ص على �جرت�ح عدة خطوط 

و�إد�رة  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لعمل  لطبيعة  ت�صور  ر�صم  يكن  خاللها  من  عري�صة 

�ل�صيا�صة �لعامة ومنها:

�أوالً: �عتبار حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف مقاومة �الحتالل و�لتخل�ص منه حقاً �رشعياً، 

حتت  لل�صعوب  �لعامة  و�الأعر�ف  �لدويل  �لقانون  قو�عد  مع 
متناف ٍ وغري  و�أخالقياً، 

.
74

�الحتالل

و�ملفاو�صات،  �ل�صيا�صي  �لعمل  باإد�رة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تفوي�ص  ثانياً: 

�ل�صعب  �أهد�ف  حتقق  �أن  �صاأنها  من  بنتائج  للخروج  كافية  مهلة  �ل�صلمية  �لعملية  ومنح 

�لفل�صطيني يف �حلرية و�ال�صتقالل �صمن �لتو�فق �لعربي و�لفل�صطيني على ��صرت�تيجية 

.
75

موحدة، على كّل �جلبهات �ل�صيا�صية و�لدبلوما�صية

�لبيت  لرتتيب  �لديوقر�طية  �لطريقة  بنتائجها  و�الإقر�ر  �النتخابات  �عتبار  ثالثاً: 

�لفل�صطيني، و�عتماد �حلو�ر �الآلية حلل �الإ�صكاالت �لفل�صطينية �لد�خلية. حيث �أن حما�ص 

يخ�ص  فيما  �أم  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يخ�ص  فيما  �صو�ء  �النتخابات،  على  تركز 

.
76

�ل�صلطة �لفل�صطينية
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�ملو�فقة  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �صعبي  كحق  �ال�صتفتاء  منهجية  على  �ملو�فقة  ر�بعاً: 

 - �لفل�صطينية  للمفاو�صات  عامة  كنتيجة  �إليه  �لتو�صل  يتم  �تفاق  �أّي  على  �لرف�ص  �أو 

�لتي قدمتها حما�ص جتاه موقفها من  �لتطور�ت  �أبرز  �الآلية من  �الإ�رش�ئيلية. وُتعدُّ هذه 

.
77

خمرجات �لعملية �ل�صلمية �صو�ء كانت طرفاً فيها �أم مل تكن

خام�صاً: �لهدنة طويلة �الأمد؛ تعدُّ �لهدنة يف فكر حما�ص مو�صوعاً لي�ص باجلديد، �إذ لطاملا 

�أ�صارت حركة حما�ص �إىل �لهدنة كاآلية الإد�رة �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي. وظهر هذ� 

، وبقي مو�صوع �لهدنة مرتبطاً بال�صقف �لزمني، فهل �لهدنة 
78

�لفكر منذ بد�ية �لت�صعينيات

تعني هدنة موؤقتة �أم د�ئمة؟ وهل هي مرتبطة ب�صنو�ت ق�صرية �ملدى �أم طويلة �ملدى قد 

ت�صل �إىل ع�رشين عاماً؟ هذه �الأ�صئلة جميعاً هي �لتي كانت مد�ر جدل يف �لفكر �ل�صيا�صي لدى 

�حلركة، �إال �أن �ل�صنو�ت �الأخرية من عمر �حلركة، وخا�صة بعد �ل�صيطرة �لع�صكرية حلما�ص 

على قطاع غزة، �صهدت تطور�ً يف فكر حما�ص جتاه هذه �الآلية؛ فنجد �أن �لهدنة حتولت �إىل 

، و�لتي رف�صتها حما�ص 
79

م�رشوع �صيا�صي يف فكر حما�ص كما قدمته وثيقة �أحمد يو�صف

وقياد�تها ر�صمياً. ولكن �لباحث يرى �أن رف�ص �حلركة لها �أتى يف �إطار �حلديث عنها من 

خالل �أنها تروج لفكرة �لدولة ذ�ت �حلدود �ملوؤقتة، وهذ� بالتاأكيد ما ال تو�فق عليه �حلركة؛ 

.
80

�أما باقي �لق�صايا، كالهدنة طويلة �ملدى فهذ� ما توؤكده �لت�رشيحات �ملتتالية لقادة �حلركة

�صاد�صاً: جدلية �لتحرير و�لدولة، فحما�ص �ليوم تركز على �أن �لتحرير يجب �أن ي�صبق 

مو�صوع �لدولة، �إذ �إنه ال يكن �أن تكون هناك �صيادة يف ظّل �الحتالل، وبالتايل فال�صلطة 

�لفل�صطيني،  �ملجتمع  قوى  �أغلب  به  ت�صلم  باتت  ما  كذلك  وهذ�   .
81

�لدولة عن  تختلف 

�لتنمية  �صو�ء  �الحتالل  ظّل  يف  �لتنمية  �إحد�ث  على  قادرة  تعد  مل  نف�صها  �ل�صلطة  حتى 

�لديوقر�طية، �أم حتى �لتنمية �القت�صادية وبناء �ملوؤ�ص�صات. 
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خال�سة:

�إن تتبع تطور �ملوقف �ل�صيا�صي حلركة حما�ص من �لعملية �ل�صلمية تقود �لباحث �إىل 

�ال�صتنتاجات �لتالية:

يخ�ص  فيما  �صو�ء  �ل�صلمية  �لعملية  جتاه  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملوقف  تطور  لقد  �أوالً: 

بعد  �لعملية  �ملمار�صة  يخ�ص  فيما  �أم  للحركة،  �لفكرية  و�ملنظومة  �ل�صيا�صية  �لنظرية 

�صيطرة حما�ص على �لقطاع.

ثانياً: لقد و�كبت عملية تطور �ملوقف �ل�صيا�صي حلركة حما�ص جتاه �لعملية �ل�صلمية 

�لتغري�ت و�لبيئة �ملحيطة بالعملية �ل�صلمية، وبالتايل بات من �مل�صلم به �أن �حلركة تتعامل 

مع ق�صية �لعملية �ل�صلمية بطريقة عملية مبا يتو�فق مع ما ترى �أنه يثل �مل�صالح �لعليا 

لل�صعب �لفل�صطيني وال يتعار�ص مع �لتز�مها �الإ�صالمي �الأيديولوجي.

ثالثاً: �إن �الإ�صكالية �لكبى �ليوم يف در��صة عالقة حما�ص بالعملية �ل�صلمية تكمن يف 

باقي  وعلى  �لثابت،  �لعن�رش  هي  �ل�صلمية  �لعملية  �أن  على  �ل�صلمية  �لعملية  مع  �لتعامل 

�إعادة �لنظر بها بالكامل  �لثابت. وهذه �لق�صية يجب  �أن ُتكيِّف نف�صها مع هذ�  �الأطر�ف 

لكونها �أ�صبحت خارج �إطار �ل�صياق �لو�قعي، لي�ص فقط فيما يخ�ص حما�ص، و�إمنا �أي�صاً 

فيما يخ�ص باقي �أطر�ف �ل�رش�ع.

تكون  الأن  �حلقيقية  �لفر�صة  متتلك  مل  حما�ص  �أن  �إىل  �لوقائع  خمتلف  ت�صري  ر�بعاً: 

ال  و�أطر�فها  �ل�صلمية  �لعملية  قيادة  �أن  �ملالحظ  فمن  �لعك�ص،  بل  طبيعياً  �صيا�صياً  العباً 

�ل�صلمية  �لعملية  بفل�صفة  يتعلق  �ل�صيء  وهذ�  �صيا�صياً،  العباً  تكون  �أن  حلما�ص  يريدون 

“�إ�رش�ئيل”،  تخدم  �لتي  �لنتائج  من  عدد�ً  حُتّدد  م�صبقة،  ��صرت�طات  ت�صع  �لتي  نف�صها، 

وتنتق�ص من حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، وبطريقة ي�صتحيل على حما�ص وعدد من �لقوى 

�لفل�صطينية قبولها. 

خام�صاً: ال يكن �ليوم من �لناحية �لعملية و�لو�قعية �حلديث عن عملية �صلمية بدون 

�الأمر  �إد�رة �ل�رش�ع، وهو  �ل�صلمية من ز�وية  �لعملية  �إذ� متت معاجلة  حما�ص، وبالذ�ت 

�الأ�صا�صي  �لهدف  �أن  �إىل  ت�صري  ال  �ل�صلمية  �لت�صوية  فعملية  �ليوم.  به  م�صلماً  بات  �لذي 

لها �لتو�صل �إىل حّل لل�رش�ع مبقد�ر ما هو �إد�رته، وبالتايل جند �أن حما�ص متتلك �الإطار 

�لنظري و�لعملي �لذي يّكنها من �أن تكون فاعالً �أ�صا�صياً يف عملية �إد�رة �ل�رش�ع. 






