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  ماس من المعارضة إلى السلطة ح

 أو 

    إلى السياسةةيديولوجيمن األ
   ٢حسين أبو النمل. د

 : مدخل

، إضافة كفاحية، كمية ونوعية، لمنظمات ١٩٨٧ديسمبر / شكّل ظهور حركة حماس في كانون األول

تمثلت اإلضافة الكمية في زج الكتلة الجماهيرية . المقاومة الفلسطينية العاملة حينذاك في الساحة الفلسطينية

 أما اإلضافة النوعية "إسرائيل"الكبيرة التي تدين بالوالء لحماس، في الكفاح المشتعل والمتوالي فصوالً ضد ،

ويسجل لحماس أيضاً أنها قدمت عند ظهورها خطاباً . ا الحقاً في أسلوب العمليات االستشهاديةفإننا نجده

  . سياسياً إسالمياً مبدئياً ضد نهج التسوية
 

 : وحدة في اإلنتفاضة صراع حول التسوية

 تشاركت جميع األطراف الفلسطينية في مختلف فعاليات االنتفاضة األولى، ولكنها اختلفت في نظرتها

ففي حين رأت فتح ضرورة إيقاف االنتفاضة، واستثمارها . الستمرارية االنتفاضة، وكيفية توظيفها سياسياً

في التوصل إلى تسوية، رأى آخرون ضرورة المضي باالنتفاضة حتى تحقيق هدف الدولة في الضفة 

لم تكن تعنيهما ال تسوية على أما حماس والجهاد فرأتا بالتحرير سقفاً لالنتفاضة، وبالتالي، . والقدس والقطاع

  . طريقة فتح وال سواها

كان توقيع اتفاق أوسلو مناسبة جديدة وجدية الختبار مواقف القوى السياسية، التي رفضت بمعظمها 

أولهما، معارضة االتفاق وفي الوقت نفسه االستفادة : االتفاق المذكور، ولو ضمن مستويين مختلفين نوعياً

أما المستوى الثاني لمعارضة أوسلو فمثلته حماس والجهاد وقد . حيث كان ذلك ممكناًمنه حزبياً وفردياً، 

لقد عارضتا حتى عمل أعضاء فرديين . عارضتاه قوالً وفعالً، ولم يسجل عليهما تعاط مع إفرازات أوسلو

  .منهما في السلطة، ومن كان بحاجة لعمل أمنتا له حالً يمكّنه من الممانعة

السابقة موقف حركة حماس غير القابل لإللتباس تجاه مختلف العناوين السياسية ذات تُظهِر الفقرات 

تكرر الموقف نفسه تجاه االنتخابات األولى . الصلة، وعلى رأسها الموقف الحاسم من اتفاق أوسلو وإفرازاته

-١٩٨٧ ،إذا جاز لنا اتخاذ خبرة وتجربة العقد األول من عمر حماس. ١٩٩٦ سنةللمجلس التشريعي في 

، معياراً يقاس بناء عليه ما تم الحقاً، فإن تجربة حماس خالل أواخر العقد الثاني، وأوائل العقد الثالث ١٩٩٦

  .تقول ما يستحق توقفاً، ٢٠٠٧-٢٠٠٥من عمرها، 
 

  : النسق المقاومي أو بدء ل٢٠٠٥تهدئة 

و مشاركتها المقررة في اتفاق لعل أولى المسائل التي كانت خارج النسق العام لسياق مسيرة حماس، ه

 ٢٠٠٥سنة وربما شكّلت تهدئة .  بالقاهرة، والذي مازال معمراً نسبيا٢٠٠٥ً التهدئة الذي ُأنجز في ربيع

                                                 
  . باحث وخبير في الشؤون الفلسطينية 2



  15 

توقف الكثيرون أمام قيام حماس في .  هادئا٢٠٠٥ًمن غزة في صيف " إسرائيل"إسهاماً في جعل انسحاب 

 من قطاع غزة، بإشهار أسماء وإظهار صور قادة حماس "إسرائيل"حينه، وضمن احتفاالتها بانسحاب 

لتلك الخطوة على أنها إعالن انتهاء الحرب المفتوحة  بعض ال نظروإذ. الميدانيين في مختلف مناطق القطاع

بينما نظر بعض آخر لتلك الخطوة كتمهيد لخطوة أكبر تنوي حماس . على جبهة قطاع غزة" إسرائيل"مع 

شاركت حماس، وسواها .  وهو ما كان٢٠٠٦ في انتخابات المجلس التشريعي سنة اتخاذها، وهي المشاركة

دون جدل حول . ٢٠٠٦، باستثناء حركة الجهاد اإلسالمي، في انتخابات ١٩٩٦من مقاطعي انتخابات دورة 

 من االنتخابات التشريعية هو الصحيح، ولكن المؤكد أن ما حدث ٢٠٠٦ أم موقف ١٩٩٦ما إذا كان موقف 

. وبناء عليه، فإنه إذا كان أحد الموقفين صحيحاً فاآلخر كان خاطئاً. ١٩٩٦ سنة يعاكس ما حدث ٢٠٠٦ سنة

وال نجازف لو استنتجنا أيضاً، أن تبدالً الفتاً في موقف حماس حدث، ليس على صعيد الموقف من 

ة والعمليات االنتخابات فحسب، بل أيضاً على صعيد المقاومة حيث استبدلت، ولو مؤقتاً، بالمقاوم

  . االستشهادية التهدئة المديدة نسبياً مع تلميحات بأن تصير التهدئة هدنة لعشرات السنين
 

  :من حرب على الفساد والفاسدين إلى تعاون معهم

بما أن العبرة ليست في خطوة معتدلة معزولة هنا أو هناك، بل في السياق العام لألحداث، فإننا نضيف 

، الذي فازت "اإلصالح والتغيير"ة في االنتخابات خوض األخيرة تحت اسم وبرنامج للتهدئة وقرار المشارك

وعلى ما يالحظ، خال اسم القائمة من تعبير المقاومة، والوعد بمزيد منها لصالح وعد . حماس على أساسه

 عنوان ربما، لو كان". االصالح والتغيير"مختلف، شكل مضمون الحملة، أال وهو محاربة الفساد عبر شعار 

  .لبدا األمر أكثر توازناً مع الخطاب التاريخي لحماس" التغيير والتحرير واإلصالح"المعركة 

ال ريب أن حكمة انتخابية كبيرة كانت وراء إيالء حماس ما أولته من أهمية لمحاربة الفساد، ألنها بذلك 

ار، حيث الحضور الغالب الشعار حاصرت فتح، كما ورثت، من خالل رفعه، جوهر الخطاب التاريخي لليس

هل كان ذلك تكتيكاً من حماس لمحاصرة فتح ومصادرة خطاب : تساءل البعض. للبعد االجتماعي عليه عادة

اليسار، أم كان رسالة سياسية من حماس للخارج تقول فيها إن مشاركتها في االنتخابات هو تعبير عن تحول 

  ولوياتها؟عميق في نظرتها واستراتيجيتها وبالتالي تبدل أ

فازت حماس فوزاً كبيراً في انتخابات المجلس التشريعي حيث حصلت على أغلبية فائضة، تمكنها ولو 

بدالً من المضي في . موضع التطبيق العملي" اإلصالح والتغيير"منفردة من تشكيل الحكومة، ووضع برنامج 

من ناحية، بدا هذا . خصوصاًذلك، سعت حماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية عموماً، وبمشاركة فتح 

األمر استجابة أمينة لتقليد فلسطيني راسخ في تشكيل هيئات تعكس وحدة وطنية، ولكن من ناحية أخرى بدت 

الدعوة عجيبة، إذ كيف تقام حكومة لوضع حد للفساد، تشارك فيها فتح الطرف المتهم بالفساد، والذي كانت 

  !  حماس قد شنت عليه حملتها ضد الفساد

ضد الفساد، الذي كان  -ال يخطئ من يستنتج مما تقدم أنه إذا كان خطاب حماس االول، االصالحي 

خالل االنتخابات، صائباً، فإن الخطاب الثاني، اإلئتالقي، بعد النجاح في االنتخابات وخالل تشكيل الحكومة، 

س والحوارات بشأنها واألسباب وإذ ننتقل إلى تشكيل الحكومة األولى لحما. كان خاطئاً، والعكس بالعكس
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التي حالت دون مشاركة فتح فيها، نكتشف أن الفشل في ذلك ال يرجع لالختالف حول موضوع الفساد، الذي 

  .طوي، بل لالفتراق السياسي بين فتح وحماس
 

 : ائتالف مستحيل في غزة ائتالف ممكن في مكة

ى بعدم توفر المشترك السياسي بينهما، في حينه، عللت فتح رفضها المشاركة في حكومة حماس األول

جرت نقاشات ووساطات كثيرة لتوفير وفاق سياسي وقاسم . والذي يمكن بناء عليه تجنب الحصار المالي

الخ ...أهم ما أنجز على هذا الصعيد كان وثيقة األسرى ووثيقة اإلجماع الوطني ولعل مشترك بين الطرفين،

ما تقدم صار ممكناً بعد لقاء . تلغِ كل الفوارق السياسية بين الحركتينمن مقترحات، قربت المسافة لكنها لم 

واتفاق مكة الذي وفّر العناصر الالزمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية أبصرت النور خالل فترة معقولة بعد 

  .اتفاق مكة

 لتشكيل حكومة والحال هذه فإنه إذا كان الحد السياسي األول، أي ما قبل اتفاق مكة، والذي لم يكن كافياً

وحدة وطنية، هو الصائب سياسياً، فإن الحد السياسي المعدل الحقاً، المتضمن وثيقة األسرى في مرحلة أولى 

قد ال يكون من السهل . ووثيقة مكة المكرمة في مرحلة ثانية، هو غير صائب سياسياً، والعكس بالعكس

اوية النظر لألمور، ولكن ما ال خالف حوله هو أن االتفاق على أي من الوضعين هو الصائب، وذلك تبعاً لز

تبدالً سياسياً هاماً حدث، سواء أكان التبدل من الصواب إلى الخطأ أو من الخطأ الى الصواب، تبعاً لزاوية 

  . النظر، والخلفية السياسية والفكرية للناظر

ي لألحداث، والتبدالت لم يكن ما حدث في مكة خطوة معزولة، بل كان نقطة جديدة على الخط الرئيس

  :   نستعيد في هذا السياق. المتوالية فصوالً على مواقف حماس خالل السنوات الثالث األخيرة

  . التهدئة المعمرة .١

  . ١٩٩٦ مقابل مقاطعة انتخابات ٢٠٠٦المشاركة في انتخابات  .٢

في انتخابات تقديم شعارات اإلصالح والتغيير ومحاربة الفساد على شعارات المقاومة والتحرير  .٣

٢٠٠٦ .  

بعد الفوز، طويت شعارات اإلصالح وبدأ البحث عن قواسم مشتركة مع فتح وسواها؛ لتشكيل  .٤

  . حكومة وحدة وطنية، وتوفير برنامج قد يلقى قبوالً من الرباعية

في / إدخال مفردات جديدة إلى لغة حماس؛ كالمرحلية والتهدئة والهدنة والدولة في الضفة والقطاع .٥

  . ١٩٦٧حدود 
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  اعتدال نحو الصواب أم عن الصواب؟

، كما يرى "يفضي اعتدال حماس في طرحها إلى اقترابها من طروحات منافسيها"يتخوف بعٌض من أن 

حالة التغير التي تحدث مع األحزاب "بعٌض آخر في التغيرات المشار لها في الفقرة السابقة تكراراً حرفياً لـ

؛ وهو ما يتطابق تقريباً مع "ومة، عندما تنتقل من المعارضة الى السلطةوالحركات، وتحديداً حركات المقا

الرأي المعروف لموريس دوفرجيه عن ميل األحزاب واألفراد لالعتدال تبعاً لتقدم الخبرة أو األعمار، أي 

  . الخ... أنها تصبح أكثر محافظة

 لح حركة حماس أم ضدها؟ هلهل القول السابق هو لصا: إن السؤال الذي يطرح نفسه والحال هذه هو

الخ معنى التراجع عن الخطأ أم عن الصواب؟ هل تشير إلى رخاوة "... االعتدال"أو " التغير"تحمل تعبيرات 

 وقابلية للعصر، أم إلى المرونة والحكمة؟ هل يجوز النظر إلى أطروحات الخصوم والمنافسين على أنها شر

يكي يميز بين أطروحة وأخرى، ويقرأ كل موقف أو ممارسة ارتباطاً مطلق، أم علينا أن نقرأها على نحو تفك

  .بالشروط الذاتية والموضوعية التي أحاطت بها وأنتجتها

هل كان التغير موضوعياً تسوغه التطورات، أم فرضته الشروط والخوف : تقع في هذا السياق أسئلة مثل

ألسئلة، والذي يوحي بالكثير، هو ما تردده من العزلة والرغبة في االستمرار في الحكومة؟ لعل أخطر ا

هل يستحق البقاء في الحكومة األثمان السياسية التي دفعتها حماس، : أوساط حريصة على حماس ويقول

  وهل أجدى لها أن تترك السلطة وتعود للتركيز على خطّها المقاوم؟ 

عبثاً نقيم .  صعيد حماس إن األسئلة المطروحة حساسة، وتقوم على فرضية هي أن تحوالً جرى على

الذي حدث ما لم نقرر منهج القراءة من ناحية، هل نحن أمام تنظيم أيديولوجي ال تنفع معه إال قراءة 

أيديولوجية، وبناء لمعايير أيديولوجية وقاعدة الحقّ ضد الباطل بغض النظر عن ربحٍ وخسارة آنيين، أم أننا 

 على نحو سياسي وبناء على معايير سياسية وقاعدة الربح والخسارة، أمام تنظيم سياسي ال تجوز قراءته إال

  االلتزام الديني الصريح لبرنامج وخطاب وممارسة حركة حماس؟/ رغم الخلفية
 

 ؟ حركة أيديولوجية مجاهدة أم تنظيم سياسي مقاوم: حماس

هي تنظيم سياسي تحكم يوجد أكثر من دليل على أن حماس، ورغم بداياتها ونشأتها وبرنامجها الديني، 

ممارسته معايير سياسية وضعية قابلة للقياس تسمح له بالحركة والتحول استجابة للمعطيات الموضوعية، 

التي نجدها حاضرة في القائمة التي أوردنا فيها ما شهدته مواقف حماس من تحوالت ومخارج من هذا 

مسيرة حماس تستدعي الوقوف أمام كل خطوة وبالمعنى المشار إليه، فإن قراءة صائبة ل. المأزق أو ذاك

، ١٩٩٦اتخذتها، ثم أخذت عكسها في مرحلة الحقة، مثل الموقف من انتخابات المجلس التشريعي سنة 

لقد كان األول صائباً ارتباطاً بالشروط الذاتية والموضوعية السائدة . ٢٠٠٦والذي يختلف عن موقف سنة 

باً بدوره، برأي حماس، وذلك ارتباطاً بالشروط الذاتية ، فكان صائ٢٠٠٦حينذاك، أما موقف سنة 

  .٢٠٠٦ سنةوالموضوعية السائدة 

ثمة ضرورة إلستدراكين، أولهما أن الطبيعة الملتبسة لحماس، وعما إذا كانت تنظيماً أيديولوجياً أم تنظيماً 

 أوساط محسوبة على سياسياً، تفسر لنا أن معظم االنتقادات التي توجه لحراك حماس السياسي، تأتي من
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أما االستدراك . حماس، وترى في األخيرة تنظيماً أيديولوجياً يجب أن يتقيد بصراط مستقيم ال يحيد عنه

الثاني، فهو أن الخالف داخل حماس ال يقع بين الداخل والخارج، كما يقال، بل بين من يرون في حماس 

  . سياسياً مقاوماًتنظيماً أيديولوجياً مجاهداً، وبين من يروها تنظيماً 

هل يستحق البقاء في الحكومة األثمان السياسية التي دفعتها حماس؟ وهل من األجدى : إن أسئلة مثل

الرغبة في االستمرار في "لحماس أن تترك السلطة، وتعود للتركيز على خطّها المقاوم؟ وكذلك الحديث عن 

، رغبات ومصالح أنانية، وأنه المسؤول عن أزمة ، توحي بأن دخول الحكومة يعكس، كلياً أو جزئياً"الحكومة

 سنةواقع األمر أن العكس صحيح، وهذا ما نجده في أن الدعوة وإعالن التهدئة . العمل المقاوم في حماس

ربما هنالك من قد يساجل قائالً بأن . عام بحوالي ٢٠٠٦ سنة سبقت االنتخابات، ودخول الحكومة ٢٠٠٥

  !الخ...  تسهيالً للمشاركة في االنتخابات أوقرار التهدئة كان تمهيداً

  

 هل واجهت حماس خطر اإلبادة؟ 

. لم تملك حماس ترف التوظيف الحر المتبادل بين العسكري والسياسي على النحو الذي يوحي به البعض

 على خلفية الضربات القاسية التي تعرضت لها حماس، وخصوصاًَ خالل ٢٠٠٥لقد كانت تهدئة سنة 

لم توجه الضربات للجهاز العسكري فقط، بل طالت المستوى . ليلة التي سبقت ذلك القرارالسنوات الق

 أبرز قادة حماس في الضفة مثل القادة الشهداء؛ جمال ٢٠٠١لقد اعتقل أو اغتيل منذ . السياسي أيضاً

، مؤسس حماس ٢٠٠٤–٢٠٠٢استهدفت أعمال القتل اإلسرائيلية في غزة خالل . منصور، وجمال سليم

عبد العزيز الرنتيسي، وإسماعيل : زعيمها الشهيد الشيخ أحمد ياسين، وأربعة من قادة غزة، وهم الشهداءو

  . أبو شنب، وإبراهيم مقادمة، وصالح شحادة

 وصعوداً؛ مدخل سهل يحيل كل ٢٠٠٥والحال هذه، فإننا أمام مدخلين لقراءة تحوالت حماس منذ سنة 

مقابل مفهوم تاريخي يضع األحداث في سياقاتها الموضوعية وأسبابها شيء إلى الرغبة في السلطة والحكم، 

 أكثر دموية واستهدافاً للقادة ١١/٩/٢٠٠١لماذا صارت األمور بعد : مفهوم يستوعب أسئلة مثل. الحقيقية

؟ ٢٠٠٦ والمشاركة في االنتخابات في ٢٠٠٥السياسيين؟ لماذا كان توقيت طرح التهدئة وقبولها في سنة 

لة، كانت حماس تواجه خطر إبادة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكانت مسؤولية قيادتها مواجهة دون إطا

  . نفعال فائضاهذه المرحلة دون حماسة زائدة أو 

 في مكانها الصحيح، ٢٠٠٥المفهوم التاريخي فإننا نضع هدنة سنة / وإذا ما انطلقنا من هذا المدخل

تقع في السياق نفسه مشاركة .  الستيعاب خطة جهنمية إلبادتهاكخطوة ارتأت قيادة حماس أنها ضرورية

، والتي كانت لجملة أسباب يأتي في رأسها تحصين أمن ٢٠٠٦حماس في االنتخابات التشريعية سنة 

ثمة من يستهين . الحركة، من خالل الشرعية االنتخابية في مرحلة أولى والشرعية الحكومية في مرحلة تالية

 مستها بعمق على ما هو معروف، لكن، وعلى ما هو معروف "إسرائيل"رة، نظراً ألن بالشرعيات المذكو

  .أيضاً، كان يمكن أن يكون المساس بها أشد دون وجود الشرعيات المشار لها

لم تكن حماس تقاتل على الجبهة الخارجية فقط، بل على الجبهة الداخلية، وضد خطر حرب أهلية 

تتعدد أسباب الحال .  الفترة واألخرى، حاصدة عشرات القتلى والجرحى أيضاًفلسطينية تطّل برأسها، بين
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أزعم أن أحد أبرز األسباب وراء عدم مضي . المشار له، ولكن التوتر زاد كثيراً بعد خسارة فتح للسلطة

 حماس في تطبيق برنامجها لإلصالح والتغيير والفتح الجدي لملفات الفساد، كان عدم رغبة حماس في صب

  .مزيد من الزيت في طاحونة محفزات الحرب األهلية الفلسطينية
 

  :تقييم

عرضنا في األقسام السابقة جملة التحوالت التي تعرضت لها حماس، خالل الفترة التي مضت، وهو ما 

  :يسمح لنا بتسجيل التقييم التالي لتجربة حماس عموماً وفي السلطة خصوصاً

 واالستمرارية والنمو، بحيث أضحت الظاهرة األكبر في يسجل لحماس قدرتها على حفظ البقاء .١

  .الحركة السياسية الفلسطينية الراهنة، وهو ما كان ليتم لوال األداء عالي المستوى لحماس

أضافت حماس عبر فوزها في االنتخابات التشريعية شرعية دستورية إلى شرعية ثورية كانت تتمتع  .٢

نتخابي؛ فشكلت حكومتها األولى منفردة، والتي استمرت تمكنت أيضاً من حفظ انتصارها اال. بها

  .إلى أن استبدلت بحكومة وحدة وطنية ترأستها حماس أيضاً

عقد اتفاق مكة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة حماس منح األخيرة وحكومتها اعتراف منافسها  .٣

أضافه اتفاق مكة لها من الرئيسي، فتح، بقيادتها للحكومة والعمل الوطني الفلسطيني، ناهيك عما 

  .اعتراف بوجودها وشرعيتها من قبل أكثر من مركز سياسي عربي ودولي

قدمت حماس للمجلس التشريعي والحكومة، نخبة من الكفاءات العلمية العالية، والمتخرجة من أفضل  .٤

  .الجامعات العالمية، وهو ما كان رداً على اعتقاد شائع بأن العكس سيحدث

حصار االقتصادي، والذي كان البعض ينتظر أن يكون سبباً في إسقاط حكومة  ال منرغمعلى ال .٥

 والرباعية "إسرائيل"حماس في الشارع، تمكنت حماس من وضع األمور في نصابها من ناحية أن 

هما المسؤولتان عن األزمات األمنية السياسية، واالقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها 

  .الفلسطينيون

ة حماس برنامجها لإلصالح والتغيير على الرفّ؛ ألن الظروف ال تسمح بمزيد من وضعت حكوم .٦

  .تفجير وضع متفجر مع فتح، ناهيك عن استحالة خوض معركتي الحصار والفساد في آن

، فضالً عن خطر الحرب األهلية التي "إسرائيل"كانت حماس تدرك أنها تتعرض لخطر اإلبادة من  .٧

ن ناظم سلوك حماس، التي ناورت على نحو كفؤ الستيعاب وتفويت ما شكّل هذان الخطرا. تواجهها

  .كان يخطط لها من ضربات بأقل الخسائر الممكنة

 الحكومة، لم يكن من أجل الحكومة أيإن ما اتخذته حماس من إجراءات ومواقف في الموقع الجديد  .٨

النتخابات والحكومة وإعالن وهدف البقاء فيها، بل كانت تلك اإلجراءات والمواقف، بما فيها دخول ا

  .التهدئة، من أجل بقاء وحماية حماس نفسها من خطر جسيم وليس العكس

ينطبق ما تقدم على سؤال من نوع؛ هل يستحق البقاء في الحكومة األثمان السياسية التي دفعتها،  .٩

مان وهل من األجدى لحماس أن تترك السلطة، وتعود للتركيز على خطها المقاوم؟ لم تكن األث

السياسية المدفوعة من أجل الحكومة، بل كانت ومعها دخول الحكومة من أجل تعزيز حصانة 
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فضالً عن هذا وذاك، فإن التذرع بالعودة إلى المقاومة من أجل الدعوة لترك . حماس وحمايتها

ة السلطة، يتجاهل حقيقة أن الهدنة لم تكن قبل دخول الحكومة فحسب، بل قبل االنتخابات التشريعي

  .أيضاً

في إطار المناورة السياسية الدفاعية المشروعة والواجبة يمكن النظر الى ما طرأ من تغيير، يبدو  .١٠

بمعايير أيديولوجية مجردة تراجعاً في حين أنه وبمعايير األداء السياسي القائم على الربح والخسارة، 

  . ن المناورة لتفويتهاخطوة تكتيكية محسوبة لمواجهة ظروف وتطورات محتملة صعبة، والبد م

لقد أملت ظروف معينة التهدئة، والتي البد وأن تستمر ما دام ثمة مصلحة في استمرارها أو أن  .١١

إن القرار والحكم بشأن مصير التهدئة هو رهن حسابات دقيقة . الظروف التي أملتها مازالت قائمة

 سنة وتيرة العمل المقاوم ليس في من نافل القول إن. البد أن يجريها من هو على بينة كافية منها

 أيضاً، ومنذ ُأقرت التهدئة، هي دون ما كانت عليه في األعوام ٢٠٠٥ سنة فقط، بل في ٢٠٠٦

إذا كان دخول الحكومة قد عطّل عمل حماس : إن السؤال الذي يطرح نفسه والحال هذه هو. السابقة

  !  يوماً؟المقاوم، فما الذي عطّل عمل سواها ممن لم يدخل الحكومة 

ويبقى . تواجه حماس معضلة ثنائية برنامجي السلطة والمقاومة، واستحالة عملية الجمع بينهما .١٢

هل كان دخول السلطة هو سبب أزمة العمل المقاوم، أم أنها بدأت قبل : السؤال الذي تردد آنفاً قائماً

لياً في أزمة العمل  إن قبول هذا الرأي يستدعي البحث م! ١٩٨٧ذلك، بل، قبل والدة حماس سنة 

  .المقاوم، وتمس تطال الجميع وليس حركة حماس أو فرقاء السلطة فقط

أقول هذا الكالم . إننا في حاجة إلى الفكرة التي تقول بضرورة تدقيق السؤال بمقدار تدقيق الجواب .١٣

 إلى ؟ أزعم أننا بحاجة أوالً"سلطة مقاومة"هل يمكن تطوير السلطة الى : تحت مفعول أسئلة من نوع

  .الحالية إلى سلطة فعلية أيضاً قبل تكليفها بالمقاومة" السلطة"تطوير 

هل يمكن تطوير برنامج المقاومة في ظّل المشاركة في : ثمة فكرة ضاغطة نجدها في سؤال .١٤

السلطة، أم أنه يستوجب الخروج منها؟ أرجو تذكر حقيقة أن التهدئة، بوصفها تعبيراً عن أزمة 

كما ونذكر بأن األزمة مست أيضاً من لم تطأ . عامل ولوج حماس السلطة بحوالي المقاومة، كانت قب

ليت مركز الزيتونة يبادر . رجله أرض جنة المجلس التشريعي أو تراب فردوس الحكومة العتيدة

إلى تخصيص معضلة السلطة والمقاومة بندوة خاصة بها، كجزء من توصيف عالجي ألزمة العمل 

  .المقاوم

وال يجازف من يقول إن السؤال الواجب ليس حول . ألزمة المقاومة فقط بل التسوية أيضاًال تمس ا .١٥

ما إذا كانت التسوية جائزة أو عادلة أم ال، بل حول هل كان في يوم من األيام من تسوية مطروحة 

على الجبهة الفلسطينية؟ دون تناقض مع النقطة السابقة، يجب مالحظة أن المناورة الجارية تحت 

  .عنوان التسوية لم تعد تدور حول تسوية في فلسطين، بل حول تسوية في الضفة الغربية

  


