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لغضب اإلسالمي من الواليات املتحدة والغرب، وما حققه اإلسالم السياسي من مع تنامي تيار ا

فكتب سيفر بلوتزكر . جناحات مؤخراً، انتاب العديد من االسرائيليني شعور طارئ بأم حتت احلصار
ترتبط االنتخابات : "قائالً" يديعوت أحرونوت"يف صحيفة ) نأحد كتاب األعمدة االسرائيليني املشهوري(
.. سرائيل رجع صداهااطة اليت حتدث يف العامل العريب، واليت يسمع كل بيت يف فلسطينية بالظواهر املثبال

فتجد اسرائيل نفسها قاب قوسني أو أدىن من بركان على وشك االنفجار على جبهات صراع 
  ". احلضارات

ألحزاب يف العراق، مل زم األحزاب الشيعية األحزاب السنية فحسب، بل تفوقت على ا
السياسية العلمانية، ويف مصر زاد متثيل اإلخوان املسلمني يف الربملان مخسة أضعاف، ويف فلسطني 

لس التشريعي، ومل تؤدالتصرحيات املعادية للسامية اليت يطلقها الرئيس اإليراين اكتسحت محاس ا 
  . سرائيليةوف اال إىل زيادة املخاإالرانيوم أمحدي جناد، وإصرار حكومته على ختصيب اليو

سرائيل فقط ديدات محاس، احلركة اليت أكدت على حقها مبقاومة االحتالل اوال تواجه 
سرائيل يف الوجود، بل أيضاً من الغضب الذي يعم كافة العامل اإلسالمي اسرائيلي بعنف، وأنكرت حق اال

اطئ، إذ يعطي صورة مشوشة  مع بعض، ولكنه دمج خالتهديدان فيدجمان خيتلطما فغالباً . جتاه الغرب
  .  هذه الفرص ضئيلة ، مهما بدتلكل من املخاطر والفرص اليت انبثقت عن فوز محاس يف االنتخابات

اإلذالل الذي يتعرض له الفلسطينيون الذين يعيشون : فمما يزكي نار الغضب يف العامل اإلسالمي
 اليت - بتآمر مع العامل الغريب– فلسطني حتت االحتالل اإلسرائيلي يف وضع يعتربه املسلمون سرقة ألرض

باإلضافة إىل احلرب على . تشكل جزءاً من دار اإلسالم اليت جيب أن تبقى دائماً حتت سيطرة املسلمني
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 وما وقع وال يزال يقع من فظائع يف السجون العسكرية األمريكية، والنفاق األمريكي ،العراق وتداعياا
نظر إليها على أا فهذه االعتداءات ي. اطية يف أماكن متعددة من العاملفيما يتعلق خبطط إرساء الدميقر

دليل على الصراع الديين احلضاري بني اإلسالم والغرب املسيحي الذي حتدث عنه صموئيل هنتنغتون 
  .باعتباره اخلطر العاملي اجلديد بعد انتهاء احلرب الباردة

 هو التهديد األقل خطراً ألنه صراع ذو صبغة سرائيلياملفارقة هنا أن الصراع الفلسطيين اال
حىت بالنسبة . سياسية وليس صراعاً دينياً، فاتمع الفلسطيين من أكثر اتمعات علمانية يف العامل العريب

التقليدي الذي ال يعترف " عاملية اإلسالم"الذي خيتلف مع (وطين يف صراعها حلركة محاس، فإن املكون ال
ب على املبادئ الدينية حني يتعارض يغلَّ) املناطق اليت تقع حتت السيطرة اإلسالميةحبدود قومية بني 

وليس مرد ذلك فقط إىل أن معظم الفلسطينيني يعارضون أهداف احلركة وخاصة فيما يتعلق . االثنان
  أهم هو أن محاس نفسها حركة وطنية متاماً كما هيجبهودها يف تنظيم سلوكهم الديين، ولكن لسبٍب

  . حركة دينية
 الذي دعا محاس إىل - الرجل الثاين يف تنظيم القاعدة -أمين الظواهري ففي معرض الرد على 

". آخر ذرة تراب من فلسطني اليت كانت أرضاً إسالمية احتلها الكفار"متابعة اجلهاد العنيف حىت استعادة 
السيد الظواهريةاماً عن أيديولوجيمحاس تعتقد بأن اإلسالم خمتلف مت"د أحد قادة  احلركة على أن شد "، 

واآلن ". معركتنا هي ضد االحتالل االسرائيلي ومهنا الوحيد هو استعادة حقوقنا وخدمة شعبنا: "وأضاف
بعد أن سيطرت محاس على الس التشريعي الفلسطيين ورئاسة احلكومة فإن الفرق بني محاس واإلسالم 

وى حكومة تقودها سرائيل ال توفرها سن أن يكون فرصة الد ما ميكالسياسي خارج فلسطني سوف حيد
  .احلركة

سيادة التيار الرباغمايت وقد بدا واضحاً من خالل اختيار املرشحني للمجلس التشريعي الفلسطيين 
يف احلركة بقيادة امساعيل هنية وعبد العزيز دويك على من يعرفون مبتشددي احلركة، ناهيك عن أن 

 حنو االعتدال، وحىت متشددي متزايد أنفسهم أخذوا يتبنون خطاباً يتجه بشكل العديد من املتشددين
م احلركة الذين فازوا يف االنتخابات مل يتمم اليت ال تقبل املساومة ولكن ألاختيارهم بسبب عقيد 
جري بعد ويف استطالع أُ.  أفضلد حبكومة نظيفة وخدماٍتترشحوا على أساس برنامج انتخايب يِع

تخابات رأى واحد باملائة فقط ممن شاركوا فيه أن أولوية محاس جيب أن تكون تطبيق الشريعة االن
بأم يؤيدون اتفاقية تسوية مع اسرائيل على أساس احلل % ٧٣اإلسالمية يف فلسطني، يف حني رأى 

  . القائم على إنشاء دولتني
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امي وزير اخلارجية  كتب شلومو بن ع،"ندوب احلرب وجروح السالم: "يف كتابه األخري
الذي كان " ألنه كان الشخص الوحيد" مأساة" عن املشهد السياسي  عرفاتاإلسرائيلي األسبق أن غياب

شرعية   ال ميكن حتقيقها، أحالٍمعن التخلي فيها  اتفاقية تسوية وإاء صراع يتمةتوقيعه سيجعل أي
 إمكانية التوصل إىل مثل ولكنإىل القرب،  ه وقد أخذ عرفات شرعيته مع،"ومقبولة لدى الشعب الفلسطيين

ورمبا إىل اتفاقية تتمتع بشرعية أكرب من تلك اليت كان من املمكن أن يضفيها شخص  هذه االتفاقية،
  . مع دخول محاس إىل احلياة السياسيةأمر ممكن حتقيقهعرفات، 

ه من املبكر جداً احلكم هل ميكن الوصول إىل مثل هذه النتائج املتفائلة؟ على األقل ميكن القول إن
واالجتاه األرجح سلوكه بالنسبة . ر إمكانية رصد املسار السياسي واأليديولوجي حلكومة محاسقبل توفُّ

  :  أحد أعضاء املكتب السياسي للحركة كما يلي لسانهلذه احلكومة جاء توصيفه على
رور الوقت يف  يستبعد أعضاء املكتب السياسي يف احلركة حصول تغريات مهمة مع م ال-

سرائيل، ورمبا االتفاق املتبادل ركة نفسه، مبا يف ذلك االعتراف باسرائيل ويف ميثاق احلاسياسام جتاه 
هذه التغيريات تعتمد على اعتراف اسرائيل باحلقوق الفلسطينية، . على إجراء تعديالت ثانوية على احلدود

  . جتاوب اسرائيلي كاملولن تقبل محاس بأقل من 
تعارض احلركة املفاوضات مع اسرائيل وشرطها األساسي يف ذلك أن ال يتصرف أي  ال -

، وأن تستأنف املفاوضات على ١٩٦٧ أحادي لتغيري الواقع الذي كان سائداً قبل حرب  بشكٍلطرٍف
  . كنقطة بداية١٩٦٧أساس االعتراف حبدود ما قبل عام 

 جعلها اهللا للمسلمني يف كل  وقٍفلن تتخلى محاس عن قناعاا الدينية بأن فلسطني أرض -
 على األرض زمان، ولكن ال شيء مينع من تعديل هذا املعتقد مبا يتناسب مع الوقائع أو األوضاع املؤقتة

  .، والقانون الدويل)مبا يف ذلك دولة اسرائيل(
 واحلركة مستعدة لاللتزام دنة طويلة األمد أو وقف إطالق نار ينهي كل مظاهر العنف، -

 لكل االعتداءات على  حداًسرائيل أن تضعان املطلوب هنا أيضاً جتاوب اسرائيلي، وعلى ولك
سرائيل على وقف إطالق النار، فإن محاس سوف تأخذ على عاتقها احلؤول ا وإذا ما وافقت ؛الفلسطينيني

 سواء كان الفاعل حركة اجلهاد ،دون حصول اختراقات من اجلانب الفلسطيين ومعاقبة الفاعلني
محاس أا ال ميكن أن حتصل على وتتفهم . اإلسالمي، أو انتفاضة األقصى أو حىت أعضاء احلركة أنفسهم

اعتراف بشرعية حكومتها ما مل تكن مستعدة لتعزيز مثل هذا الوقف إلطالق النار يف إطار مسؤوليتها عن 
  .تطبيق النظام والقانون
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 كمحة للمجتمع الفلسطيين من خالل تعزيز وتعترب احلركة أن من أهم أولوياا إعادة الثق -
القانون، واستقاللية القضاء، والفصل بني السلطات يف كل فروع احلكم، وتأهيل، وحماسبة األجهزة 

 للفساد يف احلكومة وإطالق مبادرات اقتصادية واجتماعية جديدة وسوف تسعى إىل وضع حٍد. األمنية
د كلفت محاس فرقاً من اخلرباء من أجل وضع خطط مفصلة وق. تتناسب مع أوضاع الفلسطينيني احلالية

دون أن يتطرق الشخص (من أجل النهوض باتمع الفلسطيين من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية 
  ).املتحدث إىل تفاصيل هذه اخلطط

ولن تسعى محاس إىل فرض معايري للسلوك الديين والتقوى على الشعب الفلسطيين، مثل ارتداء  -
حلجاب أو العباءة، مع أن محاس تؤمن بوجوب توفر معايري معينة لالحتشام، جيب مراعاا من قبل ا

  .  اجلميع
 فقد أعلن ، قادة احلركة املعتدلونمثيالاسبق أن عبر ولكن وما مييز هذه الرؤى أا شاملة، 

محاس لوقف الصراع املسلح استعداد "عن ) سرائيلأحد قادة احلركة الذين اغتالتهم ا(امساعيل أبو شنب 
مت برناجماً  وقد١٩٦٧سرائيل استعدادها لالنسحاب الكامل من األراضي اليت احتلتها عام اإذا ما أبدت 

  ". زمنياً هلذا االنسحاب
فتارخيياً، . "وقال أحد حممد غزال أحد قادة احلركة يف العام املاضي بأن ميثاق احلركة ليس قرآناً

حنن نؤمن بأن فلسطني مسياسي، وال أظن أنه  حقائق، عن حلٍّنا اآلن نتحدث عن للفلسطينيني، ولكنلك 
د صداه قائد احلركة حسن يوسف الذي كالم ردال وهذا". سيكون هناك مشكلة يف التفاوض مع إسرائيل

حنن قبلنا مبدأ إقامة دولة فلسطينية داخل حدود عام " :سرائيل، إذ قالايقضي عقوبة سجن حالياً يف 
١٩٦٧."  

واألهم من ذلك كله، أن امساعيل هنية صرح منذ فترة أنه مل يوافق فقط على لقاء الرئيس 
يهود أوملرت، بل أضاف أنه إذا ما رجع عباس مبا إسرائيلي الفلسطيين حممود عباس برئيس الوزراء اال

  .يوافق عليه الشعب الفلسطيين فإن محاس ستغري مواقفها
 على التطرف يف ي للحركة الذي كان مبنياًمليثاق التأسيسهذه التصاريح تتضارب مضمون ا

 وثائق منظمة  عنأسيسي للحركة ال تغيب فحواهمعاداة اليهود والسامية، ولكن ما ورد يف امليثاق الت
التحرير الفلسطينية قبل أوسلو، كما أننا جند مثله أيضاً يف خطاب بعض اجلماعات اليهودية مبا فيه ذلك 

  .سرائيليني الذين يدعون إىل التطهري العرقي لكل الفلسطينيني يف الضفة الغربيةالبعض املسؤولني ا
عي قادة احلكومة اإلسرائيلية احلالية أنه ال ميكن إجياد أي عملية سلمية مع حكومة فلسطينية ويد
 ال سرائيلي يعتقدون بأنهولكن بعض املراقبني الضليعني مبوضوع الصراع الفلسطيين اال. تقودها محاس
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قبل أن يتوقع وقبل ثالث سنوات تقريباً، ف. ميكن الوصول إىل سالم دائم بني الطرفني دون مشاركة محاس
  :أحد أن تدير محاس السلطة الفلسطينية كتب أفرام هاليفي، قائد املوساد السابق، ما يلي

سياً أكرب، تشكل محاس مخس الشعب الفلسطيين، وألا جمموعة ناشطة وواعية فإن هلا وزناً سيا"
 يظن بأنه من املمكن جتاهل مثل هذه العنصر املركزي يف اتمع وبكل بساطة خيطئ منولذلك 
فأبو مازن لن يقتل آالف .  يظن أن محاس سوف تتبخر يف يوم من األياموخيطئ أيضاً. الفلسطيين

 املناسبة يف جيةستراتياالالفلسطينيني من أجل القضاء على احلركة اإلسالمية، ومن وجهة نظري فإن 
مواجهة محاس هي القوة الوحشية يف مواجهة إرهاب احلركة، مع اإلشارة إىل أن اجتاه قادة احلركة 

 أنه ويف ظين. الدينني والسياسيني حنو االعتدال ودخوهلم يف نسيج املؤسسة الفلسطينية لن يقابل بالسلبية
أظن أنه كما  جزءاً من احلكومة الفلسطينية يف النهاية لن يكون هناك طريقة لاللتفاف على كون احلركة

ا املدمرةف ستكون هناك فرصة لتدجني احلركة، وختاإذا حصل ذلك، فإيف قو ."  
مهما تعددت القراءات حول نوايا محاس بعد أن تتوىل قيادة السلطة الفلسطينية فإن مقولة أن 

ة هو كالم ال طائل حتته، فالعملية السلمية فوز محاس الكاسح يف االنتخابات يعترب اية للعملية السلمي
تلت حني قام شارون بتطبيق ، واألصدق أا ق٢٠٠٠ُصالً حني انتخب شارون رئيساً للوزراء عام أماتت 

فقد جاءت هذه اخلطة من أجل لفت االنتباه عن رفضه ألي خطة فك االرتباط األحادية اجلانب، 
  . مفاوضات مع الفلسطينيني
قضم نصف ما كان من من أجل سرائيلية  األحادية اجلانب يف السياسات االوتستمر اخلطوات

 تركيز الفلسطينيني الذين كانوا على وشك أن يفوقوا دميوغرافياً حيث يتماملفترض أنه الدولة الفلسطينية، 
التعداد السكاين اليهودي، يف جزر منعزلة من ضاربني بعرض احلائط الوعد الذي تضمنته خطة خارطة 

  .ببناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة) اليت وضعتها اللجنة الرباعية  (٢٠٠٣طريق عام  ال
وتبقى اخلطوات األحادية اجلانب السياسة املتبعة من قبل حزب كادميا الذي أسسه أرييل 

سرائيلية  االسرائيلي بالوكالة الذي سيشكل احلكومةيهود أوملرت رئيس الوزراء االإشارون، ويترأسه 
، إذ تقول  صحيفة هآرتسحسب ما ورد يف كبريوبالفعل فإن أهداف كادميا قد حتققت بشكل . املقبلة

سرائيلية يف السنوات القليلة املاضية بقطع الضفة الغربية عن وادي األردن قامت احلكومة اال: "الصحيفة
أدوميم شرقاً، والتوسع يف مستوطنات الذي حولته إىل منطقة يهودية، فبني التوسع يف مستوطنة معاليه 

  ". ، وتوسيع الكتل االستيطانية، مل يبق للفلسطينيني أرض ليقيموا دولتهم عليها غرباًوادي األردن
يهود أوملرت ووزير اخلارجية ليفين محلة دولية لعزل محاس وإسقاطها ما مل تعلن إوقد قاد 

ال سرائيل بالوجود، واملثري للسخرية أن ِكاحبق بوضوح ختليها عن حقها باملقاومة املسلحة، وتعترف 
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سرائيلية اليت الشخصني مها من صقور الليكود السابقني، ومها أيضاً من أبناء أعضاء عصابات األرغون اال
اليهودي من أجل احلصول على الدولة، ورفضت بشكل " النضال"طاملا جلأت إىل اإلرهاب يف إطار 
وبالتايل فإن هناك تشاا بني محاس . ني على أي جزء من فلسطنيكامل االعتراف بأي حق للفلسطيني

  . وعصابات األرغون على األقل يف هذا الوجه
رهابية، وال أذكر أن أوملرت أو ليفني قد استنكروا أو تنكروا لتاريخ األرغون وأنشطتها اإل

ا نوافق على هجمات  ولكن هذا ال يعين أنن؛محاس بنبذ العنف هي حمض نفاقوبالتايل فإن مطالبتهم 
 حمض بربرية، وإذا مل توقف محاس مثل هذه اهلجمات، فإنه جيب إسقاط محاس االنتحارية، فهذه أيضاً

حكومتها فعالً، ولكن أقول أن يف تاريخ الليكود ما يثبت أن اإلرهابيني ميكن أن يتحولوا عن اإلرهاب 
  . يقها بوسائل سياسيةإذا ما ثبت لديهم بأن األهداف الوطنية املشروعة ميكن حتق

 تعوضه مبهارات اخلطابة البارعة  سياسيةسرائيلية من مهاراتولكن كل ما تفتقده احلكومات اال
نقل أو "ـمواطنيها وغريهم وتلفتهم عما ختطط له فعالً، ومن آخر هذه اخلدع ما مسي با اليت ختدع 

بشكل رمسي دمج مستوطنات كبرية مع   وهي عملية مت خالهلا،"حتويل قسم كبري من الكتل االستيطانية
سرائيلية دائمة، وتنفيذ اسرائيل، مقابل االنسحاب من أخرى، وهذا ما من املفترض أن ينتج عنه حدود ا

ويتحدث أوملرت وحكومته . احلل القائم على إنشاء دولتني كما اقترحه الرئيس األمريكي جورج بوش
سرائيل اسرائيليون زمية املستوطنني وانتهاء حلم قون االبشكل دائم عن هذه التحويل، فيما حيتفل املعل

بل اسرائيل يعود بالطبع لقيادة أوملرت الكربى، والفضل يف كل ما مت حتقيقه بشكل أحادي اجلانب من ِق
  . الذكية، ولصعود محاس، خاصة أنه ال ميكن ألحد أن يقترح بأن قادا ميكن أن يشكلوا شركاء للسالم

يف حني تشري استطالعات الرأي إىل " : صحيفة هآرتس جدعون ليفي قائالًيشري املعلق يفو
انعطافة إىل الشمال، مع وجود أغلبية تؤيد إقامة دولة فلسطينية وإخالء املستوطنات، فإن اخلريطة 

فاإلمجاع اجلديد على االحتفاظ بكتل استيطانية كبرية يف اجلزء . السياسية احلقيقية قد انعطفت إىل اليمني
اعاً سابقاً مزعوماً على عدم السماح بوجود منفذ للفلسطينيني إىل اإلسرائيلي من احلدود يأيت ليتوج إمج

الحتفاظ بنصف أراضي أي جزء من أجزاء القدس الشرقية والنتيجة االدعاء بأنه جيب على اسرائيل ا
هؤالء  . سرائيل هزمية للمستوطنني وخطوة إىل اليساراالفلسطينيني يف الضفة الغربية وهذا ما يعترب يف 

مسحت بتقسيم األرض، إمنا خيدعون الناس، " سرائيل الكربىاإسرائيل أكرب أو : رؤية"لون بأن الذين يقو
سرائيل االعتراف بضرورة إاء االحتالل، احلقيقة أكثر سوءاً، امتاماً كما خيدعنا الذين يقولون بأن على 

أن حنصل على الكعكة : راً يف العمقسرائيلي ما زال خيتصر أكثر اآلمال االسرائيلية جتذّفاخلالف اال
سرائيلية تسعى فعلياً إىل السالم ليس لديها اال شيء مما ذكرناه يدعو إىل القول بأن أي حكومة . ونأكلها
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ما يدعو إىل القلق من سلطة فلسطينية تقودها محاس مع بقائها على إصرارها على معاداة وجود دولة 
له على ر السالم وتفضسرائيلية تقدية، ولكن أي حكومة اة الرببرإسرائيل وجلوئها إىل التفجريات االنتحاري

السيطرة على مناطق إضافية مل تكن لتوفر األرضية لفوز محاس كما فعلت حكومة شارون يف خطوا 
جبعل الفلسطينيني "األحادية اجلانب، وبكلمات أدق، مل تكن لتتعامل مع هذه املخاوف من خالل التهديد 

  .  مستشار أوملرت دوف ويسغالس كما اقترح"يتبعون محية
سرائيلية املستهزئة بتصرفات محاس اليت تعتربها أكثر مسؤولية من وتقارن هآرتس هذه املواقف اال

يتحدث ممثلو محاس عن مرحلة جديدة من التحول : "احلكومة االسرائيلية فتقول الصحيفة يف افتتاحيتها
ل باستخدام وسائل خمتلفة، والتوصل إىل هدنة طويلة من اإلرهاب إىل السياسة، ومواصلة مواجهة االحتال

الذي أصبح حالياً جنماً يف حزب  –وجاءت تصرحيات رئيس جهاز الشني بيت األسبق آيف فيشر ". األمد
 لتؤكد انتقادات هآرتس إذ أعلن فيشر أن أي اعتداء إرهايب سيحصل يف املستقبل سوف جيعل - كادميا

وتبع ذلك تصريح لوزير الدفاع . سرائيليبل جيش الدفاع اال لالغتيال من ِقمن امساعيل هنية هدفاً مناسباً
 للمجلساالسرائيلي شاؤول موفاز أعلن فيه أن أعضاء حركة محاس األربعة وسبعني الذين انتخبوا 

  .التشريعي مرشحون لالغتيال أيضاً
لب منها بداية أن سرائيليون أن تقبل محاس كشريك للسالم يتطمع استثناءات نادرة، يرى اال

 دولتهم على بإقامة خاصة وأن اسرائيل قد قبلت من زمن بعيد حبق الفلسطينيني ،تعترف بدولة اسرائيل
ر سرائيلي املطلع سيف الصحفي اال كتاباتولكن هذا الكالم ليس صحيحاً، فحىت. الضفة الغربية وغزة

 ففي مقالته اليت اقتبست منها سابقاً .االسرائيلينيلة  كيف متكنت هذه الكذبة من خميتعكسبلوتزكر 
كتب بلوتزكر بأن االفتراض األساسي الذي ساد بني االسرائيليني منذ اتفاقية أوسلو أنه يف الوقت الذي 
يناقشون فيه مع الفلسطينيني حول احلدود والقدس فإنه ال خالف حول حق اسرائيل يف الوجود كدولة 

هذا االفتراض األساسي قد فإن  فلسطينية، ووفقاً لبلوتزكر يهودية وحق الفلسطينيني بالوجود كدولة
والظاهر أنه مل خيطر على بال بلوتزكر بأن هذا النقاش أو . مع فوز حركة محاس" اهتز بشكل كامل"

اخلالف على احلدود والقدس مل يكن جمرد أداء خطايب بالنسبة للفلسطينيني، فقد وجدوا األرض تسحب 
 الكلمة من معىن حني نفذ أرييل شارون خطوته األحادية اجلانب اليت ضمت من حتت أرجلهم بكل ما يف

  . سرائيل أقساماً كبرية مما كان من املفترض أنه دولة فلسطنيال
م من خالل انتخابات دميقراطية زمام السلطة إىل ويضيف بلوتزكر أن الشعب الفلسطيين سلّ
بيض املتوسط إىل ر األردن حبيث يسمح لليهود أن حركة تتبىن فكرة إقامة مملكة إسالمية من البحر األ

وهذا ال يرجعنا أربعة عشر عاماً إىل الوراء بل مائة وأربعني . يبقوا فيها أقليات دينية ذات حقوق حمددة
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واحلقيقة أن محاس ال تتبىن  إقامة مملكة أو خالفة إسالمية كما يف برنامج تنظيم القاعدة . سنة إىل الوراء
بالنظر إىل ما حدث للفلسطينيني منذ حرب  -حلركة بنفسها عنه بكل وضوح، بل ميكن الذي نأت ا

م لقد سلّ: لنقول) مع إمكانية إجياد مربرات لكالمنا( إجراء تعديالت بسيطة على كالم بلوتزكر -١٩٦٧
بحر  بتأسيس مملكة يهودية من الحلزب يقومالشعب اليهودي من خالل انتخابات دميقراطية زمام السلطة 

وهذا ال يعيدنا أربعة . إىل النهر حبيث يسمح للفلسطينيني فيها بأن يبقوا فيها أقليات ذات حقوق حمددة
  . عشر عاماً إىل الوراء بل آالف السنني إىل الوراء

باملائة مما يفترض أنه يشكل دولة عت حدودها أكثر من مخسنيوبالفعل فإن دولة اسرائيل وس 
، يف حني أن املساحة املخصصة للفلسطينيني ١٩٤٧در عن األمم املتحدة عام  وفق القرار الصااسرائيل

تقلصت بنسبة ستني باملائة دون احتساب أي مستوطنة أو أي أرض مصادرة من قبل االسرائيليني بعني 
 بشرعية دولة اسرائيل ولكن فقط على نصف األراضي اليت كانت قبوهلافإذا كانت محاس لتعلن . االعتبار
 ليؤخذ على حممل اجلد من قبل أي شخص يف لن، فإن اعترافها ١٩٦٧ولة اسرائيل قبل عام تشكل د

 ومع ذلك فإن االسرائيليني يرون هذا األمر مقبوالً. اسرائيل على أنه اعتراف حبق اسرائيل يف الوجود
باملقابل على الدولة الفلسطينية، وجيربون الفلسطينيني  اعترافهم بشرعية بالنسبة هلم حني يتحدثون عن 

 وأكثر ١٩٦٧االعتراف ليس فقط بنصف دولة اسرائيل، بل بكل دولة اسرائيل كما كانت قبل حرب 
  . من ذلك

" أي اسرائيل"وهذا ما دفع امساعيل هنية إىل القول بأن اعتراف الفلسطينيني باسرائيل يعتمد على 
؟ أم هل هي اسرائيل ١٩٦٧ املطلوب االعتراف ا، هل هي اسرائيل ضمن حدودها اليت وضعت عام

 املتبقية؟ إذا كانت األخرية، فإن محاس لن تعترف اليت أخذت أكثر من نصف األراضي الفلسطينية
من اآلن وحىت يقال حلماس أي واحدة من االثنني املطلوب االعتراف ا، فإن هذا ": ، وأضاف"باسرائيل

  . "ليس مطلباً جيب على الفلسطينيني االستجابة له
 األمر غري املنطقي يف موقف محاس؟ وعلى أي أساس تبين الواليات املتحدة األمريكية ما هو

واسرائيل انتقادمها لسياسة محاس اليت ال تعدو عن كوا مرآة تعكس سياسة اسرائيل جتاه الدولة 
س طرح هذه األسئلة يعين فهم املبدأ األساسي الذي ستمضي احلكومة اليت تقودها محاإن الفلسطينية؟ 

سرائيل، بل هو املطالبة اليت ال مساومة عليها بالتجاوب االسرائيلي اعلى أساسه، وهو ليس إزالة دولة 
  .الكامل

ومطلب التجاوب االسرائيلية هو إجابة محاس على شرطني آخرين وضعتهما اسرائيل للتعامل مع 
ابقة، ونبذ العنف، ولكن سلطة فلسطينية تقودها احلركة ومها قبول ما مت التوصل إليه من اتفاقات س
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بالتأكيد فإن االسرائيليني ال ميكن أن يصدقوا أن محاس ال تفهم أن اسرائيل نفسها مل تقبل االتفاقات 
فكلما جرى احلديث عن قبول اسرائيل املزعوم خبطة خارطة الطريق مع الرئيس . السابقة مع الفلسطينيني

كما قبلتها احلكومة " شارون يضيف عبارة األمريكي جورج بوش أو غريه من قادة العامل، كان
خطة خارطة الطريق أربعة عشر شرطاً قضت على أساسيات اخلطة، " قبول"اليت زادت حني " االسرائيلية

فعلى سبيل املثال، طالبت خطة خارطة الطريق الطرفني املضي فوراً بتنفيذ التزاماما، حيث طلب من 
لة البقع االستيطانية غري الشرعية، فيما طلب من السلطة اسرائيل وضع حد لبناء املستوطنات وإزا

الفلسطينية وضع حد لإلرهاب، بغض النظر عن مدى تطبيق الطرف اآلخر اللتزاماته، ولكن احلكومة 
االسرائيلية أكدت أا لن تبدأ بتنفيذ أي من التزاماا ما مل يضع الفلسطينيون حداً لكل أنواع العنف 

وليس فقط الواليات املتحدة األمريكية .  ويقوموا بتفكيك البنية التحتية لإلرهابوالتحريض ضد اسرائيل
نتهك القانون الدويل وخطة رائيل لألراضي يف الضفة الغربية تبل الغرب أيضاً يعلمون بأن مصادرة اس
 ا رايس، وليس الناطق باسم محاس، هي من قال يفزفكوندولي. خارطة الطريق وقرارات األمم املتحدة

موقف الواليات املتحدة من اخلطوات االسرائيلية أحادية "مؤمتر صحفي تال لقاءها مع تسييب ليفين بأن 
اجلانب واضح جداً ومل يتغري، إذ ال جيب على أي من األطراف القيام بأي خطوات أحادية اجلانب حتدد 

وأضافت ".  الوضع النهائيحمصلة اتفاقية الوضع النهائي مسبقاً، فهذا األمر جيب أن حيصل يف مفاوضات
وعد أن يأخذ بعني االعتبار وجود مراكز سكانية جديدة يف "أن الرئيس بوش يف رسالته إىل شارون 

 ولكن هذا الوعد ال يعطي ترخيصاً ألي طرف بأن حياول أن يفعل ذلك بطريقة وقائية ،الضفة الغربية
  ." النهائياستباقية ألن هذه القضايا جيب أن تعاجل يف مفاوضات الوضع

 كبري، رغم أما بالنسبة ملوضوع العنف، فقد أعلنت محاس عن دئة قبل عام والتزمت ا إىل حٍد
 وقفها استجابة ملبادرة محاس؛ وقد عرضت  سابقاًاستئناف اسرائيل تنفيذ عمليات االغتيال اليت أعلنت

ككت محاس جناحها العسكري وسواء ف. محاس مشروع هدنة طويلة األمد وهي بانتظار الرد االسرائيلي
 أم ال، فإنه من املرجح أن تكون محاس املسؤولة عن حكم وسالمة الشعب -  كتائب عز الدين القسام -

فحماس اآلن . الفلسطيين، كياناً خمتلفاً متاماً عن محاس اليت تتصرف كمعارض للسلطة الفلسطينية
 لو  حىتاحلقيقة أنه. إرهابية يف نفس الوقتحكومة، وهي على دراية بأا ال ميكن أن حتكم وتكون قوة 

 فإنه ال يلوح يف األفق أي اإلرهابيةكانت محاس لتعترف بدولة اسرائيل غداً، وتفكك بنيتها التحتية 
بصيص أمل باستئناف مفاوضات السالم دون وجود ضغط أمريكي قوي على اسرائيل، وهو أمر تبدو 

 يف اخلطوات األحادية اجلانب لدرجة يصعب معها أن تفقد مضت اسرائيل وأوغل. احتماالته ضئيلة
 الفلسطينيني أن يوافقوا على أي شكل من أشكال استمرار ويطلبوا إىلتعود فجأة إىل العملية السلمية 
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ومحاس من ناحية أخرى لن توافق على عملية سلمية تتخلى فيها عن . الوجود االسرائيلي يف الضفة الغربية
 الذي وضعت أسسه االتفاقات السابقة وأكد عليه الرئيس األمريكي بوش واالحتاد مبدأ التوافق الفلسطيين

  . األورويب
 أو إىل اتفاقية بني ة لفوز محاس فإن إمكانية التوصل إىل تسوية مؤقتواملفارقة أنه نتيجةً

 أنه ليس من فكل من محاس والقيادة االسرائيلية يعتقدان. الفلسطينيني واالسرائيليني قد حتسنت ومل تتعثر
 بل على العكس تقع مصاحلهما يف فترة ممتدة من ،مصلحتهما العودة السريعة إىل طاولة املفاوضات

فمن خالل التهرب من عملية التسوية تستطيع اسرائيل تنفيذ . التعايش غري املصرح به وغري املعترف به
ليت ختضع للسيطرة االسرائيلية، من بعض مناطق الضفة الغربية ااملزيد من االنسحابات أحادية اجلانب 

أما بالنسبة حلماس فإن املزيد من . وبالتايل تأمني أغلبية يهودية على اجلهة االسرائيلية من احلدود
 املساحة اليت حتتاجها إلعادة بناء املؤسسات الفلسطينية وإعادة  هلااالنسحابات االسرائيلية سوف توفر
وبالنسبة لالسرائيليني .  اليت دمرها االحتالل االسرائيليللفلسطينينيتأهيل احلياة االجتماعية واالقتصادية 

إن وقفاً طويالً إلطالق النار يتناسب مع إصرار شارون على وجوب وجود اتفاقية طويلة األمد قبل ف
املضي يف مفاوضات الوضع النهائي، أما بالنسبة حلماس فإن وقف إطالق النار يتناسب مع موقفها السابق 

 وإذا ما استطاعت مثل هذه الترتيبات غري .ال ميكن أن متنح اسرائيل أكثر من هدنة طويلة املدىبأا 
الرمسية الصمود، فقد تؤدي الحقاً إىل اتفاقات ثنائية ورمبا تؤدي إىل اتفاقية سالم، ولكن فقط يف حال 

اهلجمات اإلرهابية مراعاة عدة شروط من قبل الطرفني، فعلى محاس أن تعزز اهلدنة وحتول دون وقوع 
سواء كان املنفذون من أعضائها أو من اجلهاد اإلسالمي أو كتائب شهداء األقصى أو غريها من 

 جيب على اسرائيل أن توقف عمليات االغتيال ،ولتتمكن محاس من فعل ذلك. اموعات اإلرهابية
علن اسرائيل بان اخلطوط اليت واألهم من ذلك أن ت. وإعادة االحتالل أو التوغل يف األراضي الفلسطينية

تنسحب إليها وفق اخلطوات األحادية اجلانب ليست حدوداً ائية دائمة، إذ سيتم رسم احلدود يف 
وحىت تكون اسرائيل صادقة يف هذا اإلعالن جيب عليها أن تتوقف . املفاوضات النهائية مع الفلسطينيني

  ".املؤقتة"أن تؤكد أنه ال ميكن العودة عن اخلطوط عن زيادة وتعزيز وجودها يف الضفة الغربية من أجل 
واملثري للسخرية أن مثل هذه اإلجراءات اليت تترك الباب مفتوحاً أمام حلول أكثر رمسية للصراع 

 إال يف ظل وجود سلطة فلسطينية تقودها محاس، ألن محاس قبعد سنوات من اآلن ال ميكن أن تتحق
ا أن تشرح للفلسطينيني سبب قبوهلا بفترة انتقالية مبا يتوافق مع وحدها لديها من املصداقية ما ميكنه

إيديولوجيتها الرافضة تقدمي تنازل رمسي السرائيل ال يكون مبيناً على أساس التجاوب االسرائيلي الكامل 
" ف اإلسطبالتيتنظ"ـ أن تقوم ب ميكن حلماسالفترةويف هذه . واعتراف اسرائيل باحلقوق الفلسطينية
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 على أن عملية فخالفاً لرؤية فتح اليت كانت تصر. نية اليت أغرقتها حركة فتح بوحول الفسادالفلسطي
إصالح السلطة الفلسطينية جيب أن تنتظر قيام الدولة الفلسطينية فإن محاس وغريها من اإلصالحيني غري 

داف الوطنية اإلسالميني طاملا أصروا على أن وجود حكومة فلسطينية نظيفة شرط مسبق لتحقيق األه
  .الفلسطينية

قد تكون اآلمال باعتدال حركة محاس خمطئة، وإذا كانت كذلك، فإنه سيكون هناك الوقت 
ن كول. الكايف السرائيل وغريها من الدول لفرض عقوبات تستحقها احلركة والسلطة الفلسطينية كاملة

 أن التغري يف منهجية تفكريهم يف دة، تشري بقوة إىلالتصرحيات األخرية لقادة محاس حول أولويام اجلدي
ناصر الدين الشاعر . ، دالفلسطيين فعل سبيل املثال، قال صرح نائب رئيس الوزراء التبلور،طريقه إىل 

احلكومة اجلديدة ال ترفض التنسيق مع أي طرف من "مارس املاضي، بأن  / آذار٢٧لصحيفة هآرتس يف 
سرائيلية لسرعة اليت تسعى فيها احلكومة االإن ا". رائيلأجل حل قضايا الناس اليومية، مبا يف ذلك إس

لإلطاحة حبركة محاس، تضعف إمكانية كشف احلقيقة، كما أا دد خبسارة ما ميكن أن يكون موجوداً 
  . بالفعل من فرص لتحول حركة محاس إىل حركة معتدلة

سرائيلي، ى اجليش االاالستراتيجي األسبق لدر اجلنرال شلومو بروم مستشار التخطيط وقد حذّ
 احلركة، واإلطاحة ا، لسرائيلية عزسيكون بسبب حماوالت السياسة االمن أن فشل حكومة محاس 

هذا الفشل وما سيعانيه الشعب الفلسطيين من صعوبات، لن ينسب إىل محاس بل إىل إسرائيل حينها فإن و
ومن جهة أخرى، فإن . والعامل اإلسالميوالغرب، مما سيعمق اهلوة بني الواليات املتحدة والفلسطينيني 

مفاوضات مع احلركة قد يشجع محاس على القيام بتغيريات جذرية يف اخنراط إسرائيل والغرب يف 
 االخنراط بالتفاوض مع محاس أنه ميكن االنتقال إىل  حسناتومن. اسياستها ويف النهاية يف أيديولوجيته

احلركة مل يوصل إىل أي نتيجة، يف حني أن التحرك باالجتاه املواجهة فيما بعد إذا ثبت أن التواصل مع 
على أساس القائم شروع احلل كما أن كلفة الفشل على األرجح أن تكون فشل م. العكسي غري ممكن

صراع "إقامة دولتني، مما يعين أن الدولة اليهودية يف املستقبل ستكون متمركزة يف قلب منطقة 
 ".احلضارات
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