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مقدمة:
قررت الواليات املتحدة ت�صنيف حما�س كمنظمة �إرهابية يف ني�سان� /أبريل  ،1993ويف
�سنة � 2003صنفت الدول الأوروبية �أي�ضا ً حما�س منظمة �إرهابية.
قام الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ,يف كانون الثاين /يناير ،2006
مبمار�سة �شكل من �أ�شكال الدميوقراطية عرب انتخاب ممثليهم للمجل�س الت�رشيعي
�صنّاع ال�سيا�سة الغربيون �أنفا�سهم نتيجة الفوز غري املتوقع
الفل�سطيني ،عندها حب�س ُ
الذي حققته حما�س يف تلك االنتخابات ،والذي ُع َّد حينها مبثابة �صعود �شعبي خليار
املقاومة يف مقابل تراجع خليار الت�سوية ،وجميع ما نتج عنه من وقائع على الأر�ض،1
وبالنظر من زاوية �أخرى ف�إن هذا التغيري الكبري و�ضع حما�س يف قلب اللعبة ال�سيا�سية
يف املنطقة.
�أما بني الباحثني والأكادمييني الغربيني ،فقد مثّل هذا احلدث حتوالً كبريا ً يف النظر �إىل
احلركة �سواء من حيث الكمية يف عدد الدرا�سات املتعلقة باحلركة بعد فوزها� ،أم من حيث
النوعية يف النظر �إىل دخول حما�س يف االنتخابات وفوزها ،باعتبار ذلك حتوالً يف بنية
احلركة ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،باجتاه مزيد االنفتاح والتعامل مع �إفرازات العملية
ال�سيا�سية يف خ�ضم ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،حيث نادت حينها بع�ض الأ�صوات
الأكادميية ب�أهمية الو�صول �إىل فهم �أف�ضل للحركة ،واالنفتاح عليها با�ستخدام و�سائل
جديدة وغري تقليدية.
تهدف هذه الدرا�سة �إىل الإجابة على �س�ؤالني حمددين:
� .1إىل � ّأي مدى جنحت هذه الدرا�سات والأدبيات الغربية يف فهم حما�س على حقيقتها؟
 .2ما هي العوامل املحيطة التي تت�أثر فيها تلك الأبحاث عند درا�سة احلركة؟
يف رحلتنا الفاح�صة للمادة البحثية املن�شورة حول حما�س بني امل�ؤلفني والباحثني
الغربيني ،من ال�سهل مالحظة وجود مدر�ستني فكريتني يف النظر �إىل احلركة .الأوىل ترى
“Ruling Palestine 1: Gaza Under Hamas,” Middle East Report no. 73, 19/3/2008, International 1
Crisis Group, p. 21.
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�أن احلركة منظمة عنيفة ،تنتهج العمل امل�سلح ،ويطالب �أ�صحاب هذا االجتاه ب�إ�ضعاف
حما�س و�إخراجها من حيّز الت�أثري يف م�شهد ال�رصاع؛ �أما املدر�سة الثانية فتنظر �إىل احلركة
باعتبارها تتمتع بقدر من الواقعية ال�سيا�سية واملرونة ،من حيث كونها حركة اجتماعية
�سيا�سية ،قابلة للت�أقلم والتطور مع امل�ستجدات ،و�أنها م�ستعدة لالندماج ال�سيا�سي يف
املنظومة الدولية� ،إن وجدت البيئة املحيطة الآمنة لها ومل�رشوعها .وعلى � ّأي حال ،ف�إنه
من الأهمية مبكان �أن ن�شري هنا �إىل دور العوامل اخلارجية يف الت�أثري على �سلوك حما�س
ال�سيا�سي.
يف هذه الإطاللة املخت�رصة ف�إنه لن يكون مبقدورنا �أن نتفح�ص كل ما ّ
مت ن�رشه من
درا�سات عن هذه احلركة الفل�سطينية ،ولكننا �سرنكز —بطبيعة احلال— على �أهم
و�أحدث الدرا�سات الغربية امل�ؤثرة ،والتي ّ
مت �إعدادها م�ؤخرا ً من قبل باحثني لهم مكانتهم
يف مقاربة ق�ضايا ال�رصاع.
ُيع ُّد كل من خالد احلروب 2وعزام التميمي 3من �أبرز الباحثني العرب الذين عملوا
على تقدمي ر�ؤية واقعية حلما�س من الداخل .ونظرا ً لأهمية �إعطاء �أكرب م�ساحة ممكنة
للدرا�سات الغربية ،يف هذه العجالة ،ف�إننا لن نقوم بدرا�سة �أعمالهما على �أهميتها
وحيويتها.

�أو ًال :حما�س كميلي�شيا ع�سكرية حمافظة:
ُيع ّد ماثيو ليفيت  ،Matthew Levittالباحث الرئي�سي يف معهد وا�شنطن
 ،The Washington Institute for Near East Policyمن �أهم الكتاب البارزين يف
تبني وجهة النظر القائلة ب�أن حما�س منظمة راديكالية ،حيث ي�صنف الكاتب
حما�س باعتبارها ميلي�شيا “�إرهابية” ينبغي على املجتمع الدويل عزلها وعدم التعامل
معها .ي َّدعي ليفيت يف كتاباته ب�أن حما�س ت�ستخدم �شبكة منظماتها الإغاثية اخلريية
وت�أثريها الديني يف حماية وت�سويق ن�شاطها امل�سلح .يجادل ليفيت بالقول يف �أنّ جميع
See Khaled Hroub, Hamas: Political Thought and Practice (Washington: Institute for Palestine 2
Studies, 2000); and Khaled Hroub, Hamas. A Beginner’s Guide.
See Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters; and Azzam Tamimi, Hamas: A History from 3
Within (Northampton, Massachusetts: Olive Branch Press, 2007).
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من�ش�آت حما�س �سواء امل�ساجد� ،أم املدار�س� ،أم دور الأيتام� ،أم املخيمات ال�صيفية� ،أم
االحتادات الريا�ضية كلها واجهات ت�ستخدمها حما�س لتوليد “الإرهاب”.4
يف �إحدى درا�ساته ،يحاول ليفيت �إي�صال القارئ �إىل قناعة �أن حما�س ت�ستخدم كل
تكتيكاتها ال�سيا�سية يف �سبيل الو�صول �إىل �أهدافها الأيديولوجية ،ومن �أجل احلفاظ على
بنيتها الع�سكرية العنيفة .وفوق هذا يقول ليفيت:
على الرغم من دخول حما�س يف ن�شاطات �سيا�سية واجتماعية �إال �أن هدفها
النهائي من هذه التكتيكات ينح�رص يف املبد�أ اجلهادي بتدمري �إ�رسائيل .وعليه،
ال ميكن اعتبار الت�رصيحات املعتدلة من قبل بع�ض قياداتها ،خا�صة �أولئك
املتواجدين يف غزة كال�شيخ يا�سني ،مبثابة �إنكار للعنف ،ولكنها تخطيط تكتيكي
معتمد على االلتزام اال�سرتاتيجي بالعنف.5
يف درا�سة �أخرى يحاول ليفيت �أن يظهر عالقة بني اخلدمات االجتماعية و“الإرهاب”

داخل بنية حما�س ،حيث يدعي �أن “هناك دليل كاف ٍ ]ليُثبت[ وجود دور مل�ؤ�س�سات
حما�س االجتماعية يف الن�شاطات الإرهابية والتي ي�سمح بها ويديرها قادة حما�س”.
و�أ�ضاف �أن وزارة اخلزانة الأمريكية ت�شارك يف وجهة النظر هذه� ،إذ �أنها �أعلنت “�أن �ستة
من قادة حما�س ال�سيا�سيني وخم�سة جمعيات هم �إرهابيون”.6
ُيع ّد �إيلي بريمان  ،Eli Bermannاالقت�صادي يف جامعة كاليفورنيا �سانت دييغو
) University of California (San Diegoومدير الأبحاث لدرا�سات الأمن العاملي يف
معهد النزاع والتعاون العاملي ،Institute on Global Conflict and Cooperation
�أحد �أن�صار هذا االجتاه الفكري يف التعاطي مع حما�س ،حيث قام ب�إ�صدار درا�سة له
بعنوان “راديكالية ،دينية وعنيفة :اقت�صاديات الإرهاب اجلديدة”.
كما ي�ستخدم بريمان ال�سياق االقت�صادي يف و�صف �سلوك حما�س ،ومييل �إىل القول
�إن جميع املجموعات الراديكالية ت�ستخدم كل الدعم املايل املتوفر لديها لتطوير ميلي�شياتها
امل�سلحة ،وي�ضيف بريمان كذلك:
Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad, p. 5. 4
Ibid., p. 33. 5
6

Matthew Levitt, “Hamas from Cradle to Grave,” The Middle East Quarterly, vol. 11, issue 1,
Winter 2004, pp. 3-15.
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منذ بدء االنتفا�ضة الأوىل� ،أجربت ]حما�س[ املواطنني الفقراء على االلتزام
يف �إ�رضابات عامة للن�شاط االقت�صادي ،والتي منعت الفل�سطينيني من الت�سوق
والقيام ب�أعمالهم ،ويف بع�ض الأحيان ،حتى من الذهاب �إىل وظائفهم .لقد حاولوا
�أي�ضا ً مقاطعة كل الأعمال مع الإ�رسائيليني ،والتي قد ت�ؤدي �إىل الت�ضحية بربع
الناجت القومي الإجمايل .لقد عملوا على �ش ِّل العملية ال�سلمية ،تلك التي كانت
�ستعيد لهم الأرا�ضي املحتلة [ال�ضفة الغربية وقطاع غزة] ،لتكون حتت �سيطرة
الفل�سطينيني .لأن العملية بالن�سبة لهم متثل تعاونا ً مع حمتلّي فل�سطني يف �سنة
 ،1948وهي بال�ضبط عك�س الأيديولوجية ال�صبورة للإخوان امل�سلمني يف
مرحلة ما قبل .71988

�إن �أكرث ما مييز �أعمال بريمان هو ميله الدائم �إىل ت�صنيف حما�س جنبا ً �إىل جنب مع
منظمات مثل طالبان وباقي املجموعات الراديكالية الأخرى؛ حيث يذهب بعيدا ً يف حتليله
حني ي�شري �إىل �أن املجموعات الراديكالية العاملية مرتبطة ببع�ضها البع�ض ،وهو ينفي بذلك
الأبعاد الوطنية يف �سلوك حما�س .وي ّدعي الكاتب �أنّ “حما�س كمنظمة �إرهابية ت�ستخدم
العمل االجتماعي للتغطية على ن�شاطاتها الأخرى� .إنه من الأف�ضل �أن نفهم [كيف] �أن
اخلدمات االجتماعية ُت�ستخدم لدعم الإرهاب بغية حتقيق مكا�سب �سيا�سية”.8
مييل جودت بهجت  ،Gawdat Bahgatبروف�سور �ش�ؤون الأمن القومي يف مركز
ال�رشق الأدنى �شمال �إفريقيا للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،وهو مركز تابع جلامعة
الدفاع القومي� ، National Defense Universityإىل هذه املدر�سة� ،إذ يرى �أن �إيران
ت�ستخدم �أعمال “العنف” التي تقوم بها حما�س لتقوية موقفها يف �رصاعها ال�سيا�سي
مع الواليات املتحدة .9وي�ضيف بهجت �أن �إيران تدعم حما�س مالياً ،لكي تقوم الأخرية
ب�أعمال ع�سكرية �ض ّد “�إ�رسائيل”؛ وهي بذلك بح�سب بهجت “ت�ستخدم هجمات
حما�س لتبقي �إ�رسائيل بعيدة عنها”.10
7

Eli Berman, Hamas, Taliban, and the Jewish Underground: An Economist’s View of Radical
Religious Militias (Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003), p. 9.

8

Eli Berman, Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism (Milken
Institute, 2010), p. 79.

Jawdat Bahgat, “Terrorism in the Middle East,” The Journal of Social, Political, and Economic 9
Studies, vol. 32, no. 2, Summer 2007, pp. 174–175.
Ibid., p. 175. 10
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ومبقاربة �أقل ح�سما ً يف الهجوم على حركة حما�س وت�صنيفها كمنظمة م�سلحة ،يقدم
حاييم ملكا  ،Haim Malkaنائب املدير والباحث الرئي�سي لربنامج ال�رشق الأو�سط يف
مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية Center for Strategic and International
) ،Studies (CSISدرا�سته التي ت�شري �إىل قيام حما�س بتوظيف امل�ؤ�س�سات الإغاثية لن�رش
�أيديولوجيتها بني الفل�سطينيني .يو�ضح ملكا �أن حما�س ت�ستخدم كذلك هذه امل�ؤ�س�سات
للتغطية على ن�شاطها الع�سكري .وهنا ن�شري �إىل �أن الكاتب و�صل �إىل هذه النتيجة اعتمادا ً
على درا�سة �إ�رسائيلية ،حيث يقول“ :كان ذلك مبكرا ً يف �سنة  1994ويف �إحدى الكتابات
الأوىل عن حما�س ،ا ُتهمت احلركة بتحويل التمويالت التي ت�صل �إىل العمل اخلريي ملا
كان ي�سمى حينها “ن�شاطات �رس ّية” �أو اجلهاز الع�سكري .وقد �أ�شار �آخرون �أن الدعوة
يف حما�س هي احلجر الأ�سا�س للن�شاطات الإرهابية حلما�س” .يحاول ملكا �أن ير�سل
ر�سالة مبا�رشة �إىل �أن حما�س ت�ستخدم ن�شاطها االجتماعي واخلريي لتطوير موقفها
يف ال�رصاع ،لي�س فقط يف مقابل “�إ�رسائيل” بل �أي�ضا ً يف مقابل منظمة التحرير وال�سلطة
الفل�سطينية.11
ي�ستخدم ملكا املقاربة الدينية يف تربير تركيز حما�س على امل�ؤ�س�سات اخلريية
وتوظيفها ،ويقول �إن امل�سجد ُيع ُّد من �أهم املراكز االجتماعية واخلريية التي تنطلق منها
حما�س يف ن�شاطها االجتماعي .وقد ّ
مت بناء املدار�س وامل�ؤ�س�سات امللحقة ،مثل العيادات
وجلان الزكاة ،حول امل�ساجد الكبرية �أو يف داخلها� .أما داخل جممع امل�سجد فيتم تزويد
ال�سكان املحليني باحتياجاتهم املادية والروحية ،وهو بذلك يلعب دور مركز املجتمع
املحلي .ومهما كان هدف حما�س من توفري هذا الدعم� ،سواء كان لأ�سباب �سيا�سية �أم
�سدا ً لالحتياج ال�شعبي ،ف�إن هذا الن�شاط يبقى مثارا ً لل�س�ؤال وال�شك .ومهما يكن ،ف�إن
حما�س حتاول بت�أمني اخلدمات االجتماعية واالهتمام بال�رشائح املهم�شة يف املجتمع،
�أن تثبت ب�أنها تهتم مبعاناة النا�س اليومية كما �أنها تهتم بال�رصاع الوطني مع العدو.
وت�سعى حما�س بذلك �إىل جعل الدين الإ�سالمي مرتبطا ً بكل مظهر من مظاهر حياة
الفل�سطينيني.12
Haim Malka, “Hamas: Resistance and The Transformation of Palestinian Society,” in Jon B. 11
 (editors), Understanding Islamic Charities (Washington D.C.:Alterman and Karin Von Hippel
Center for Strategic and International Studies, 2007), pp. 98-126 and p.124, http://csis.org/
publication/understanding-islamic-charities
Ibid., p. 125. 12
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ويناق�ش ملكا بعمق حقيقة اجلدل القائم بني الباحثني حول حت ّول حما�س .ولكن على
الرغم من ذلك ما زالت احلركة ملتزمة ب�أيديولوجيتها الإ�سالمية ،وهي ت�ستخدم كل
التكتيكات ال�سيا�سية للحفاظ على قوتها .ثم ينهي الكاتب درا�سته بالإ�شارة �إىل �أن “هذه
تغي الهدف النهائي
التحوالت ال�سيا�سية� ،سواء كانت تكتيكية �أم ا�سرتاتيجية ،ف�إنها لن ّ
حلما�س� ،أال وهو �إقامة دولة فل�سطينية على �أ�س�س ومبادئ �إ�سالمية”.13

مالحظات على هذا االجتاه الفكري:
 .1مل يقم �أولئك الباحثون ،من �أمثال جودت بهجت ،ممن مييلون �إىل ترجيج الت�أثري
الإيراين و�أن �إيران تتحكم يف حما�س لإبقاء “�إ�رسائيل” بعيدا ً عن الدولة الفار�سية ،بتقدمي
� ّأي تف�سريات عن �سبب قيام الواليات املتحدة والقوى الغربية بفتح قنوات لعالقات
مبا�رشة وغري مبا�رشة مع �إيران ،يف الوقت الذي تغلق فيه كافة الأبواب �أمام حما�س.
منذ بداية انطالقتها �سنة  1987بقيت حما�س على ا�ستقالليتها ،ومار�ست حما�س
�سيا�سة م�ستقلة مع دول املنطقة ويف عالقاتها الدولية ،وب�شكل يتعار�ض �أحيانا ً مع
ال�سيا�سة الإيرانية؛ و�شاركت حما�س يف انتخابات  2006بخالف الن�صائح الإيرانية .وقد
كان الدعم الإيراين قبل  2006من�صبا ً على حركة اجلهاد الإ�سالمي ،غري �أن فوز حما�س،
جعل �إيران �أكرث دعما ً وانفتاحا ً على حما�س ،دون �أن ي�ؤثر ذلك يف ا�ستقالليتها .و ُتظهر
الأحداث يف �سورية ،منذ �آذار /مار�س  ،2011م�ستوى االفرتاق واال�ستقاللية يف قرار
حما�س ال�سيا�سي ،حيث وقفت حما�س يف هذه الثورة �إىل جانب حقوق ال�شعب ال�سوري
ورف�ضت ممار�سات نظام الأ�سد الأمنية والقمعية؛ وهذا ما مل تكن �إيران ترغب فيه على
الإطالق بحكم حتالفها مع النظام.
 .2مييل العديد من الكتاب يف هذا االجتاه �إىل اعتبار حما�س منظمة عنيفة يف حني مل
يتطرق � ّأي منهم �إىل التطورات ال�سيا�سية التي طر�أت على احلركة .مل يورد لنا ه�ؤالء
�سبب ان�ضمام حما�س �إىل العملية ال�سيا�سية ،و�سبب دخولها االنتخابات الت�رشيعية ،التي
ُع َّدت �إحدى �إفرازات وجتليات اتفاقية �أو�سلو لل�سالم .وت ّدعي هذه املدر�سة �أن حما�س
تنتهج العنف �ض ّد “�إ�رسائيل” ولكنها ال جتيب ملاذا ت�ستخدم حما�س هذا العنف ،بل �إنها
مل جتب عما �إذا كان هذا العنف ي�شكل ردة فعل على الهجمات الإ�رسائيلية.
Ibid. 13
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هذا اخلط الفكري الذي ميثله ك ّل من ليفيت وبريمان مل يراع ِ �أن عملية اتخاذ القرار
داخل حما�س تت�صف بالواقعية ال�سيا�سية ،والتي ال تقود دوما ً �إىل عمليات ع�سكرية ما
مل ت� ِأت يف �سياق م�رشوع مقاومة االحتالل الذي ُيقره القانون الدويل� ،أو يف �سياق ردة
الفعل� ،أو بهدف حماية ال�شعب الفل�سطيني من الهجمات الإ�رسائيلية.
� .3أغفلت هذه املدر�سة اجلذور العميقة لتاريخ ال�شعب الفل�سطيني يف الن�ضال لأجل
اال�ستقالل واحلرية ،والتي ت�شكل الإطار الفكري لن�شوء حما�س التي ت�ستمد �رشعيتها
من وعي ال�شارع الفل�سطيني ب�أهمية ا�ستعادة حقوقه امل�سلوبة .هذه اجلذور تعود
يف تاريخها �إىل حقبة االنتداب الربيطاين وكفاح الفل�سطينيني لنيل حريتهم ،وهو ما
يف�س —بطبيعة
يف�رس “حما�سة” ال�شعب للعمل والن�ضال �ض ّد “�إ�رسائيل” ،وهو ما ّ
احلال— ال�شعبية التي تتمتع بها حما�س نظرا ً لعدم تنازلها عن هذه الثوابت .يعمل
الفل�سطينيون على ا�ستعادة �أر�ضهم املحتلة وهم ما زالوا غري را�ضني بالعملية ال�سلمية
التي مل يح�صلوا بفعلها على � ّأي حقّ  ،وبالتايل كان اخليار �أمامهم هو دعم املقاومة
املتمثلة بحما�س.
 .4بدالً من �أن يقوم هذا االجتاه الفكري بالدعوة �إىل عزل حما�س وحتييدها عن
امل�شهد ،كان يجب �أن يبادر �إىل دفع املجتمع الدويل نحو القيام بخطوات حقيقية جتاه مزيد
من تهيئة البيئة املحيطة للتفاهم مع حما�س ،فلقد �أثبتت التجربة �أن ا�سرتاتيجية العزل
والتحييد مل ت�ؤ ِّد �إىل �إ�ضعاف احلركة ،بل زادت قوتها وح�ضورها وجتذرها عرب الزمن.
 .5مقاربة ال�رصاع الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني ينبغي �أن تكون بعيدة عن � ّأي م�صادر
متحيزة ،ففي كثري من الأحيان تكون الظروف املحيطة وطبيعة عمل الباحث م�صدرا ً
لهذا التناق�ض ،وهذا ما ميكن �أن نالحظه يف درا�سات من قبل �أعمال ليفيت ،وبريمان،
وبهجت التي اعتمدت على العديد من امل�صادر الإ�رسائيلية يف مقاربة حركة حما�س ،وقد
كان الأجدر بهم العمل على اال�ستماع لوجهة نظر حما�س والفل�سطينيني ،باعتبارهم
ال�رشيحة امل�ستهدفة بدرا�ساتهم.
� .6إن الرتكيز على وجود هيمنة جلماعة الإخوان امل�سلمني على حما�س فيه قدر كبري
من املبالغة والتهويل ،و�إغفال للجهد املحلي الذي تقوم به حما�س باعتبارها حركة حترر
وطني .ال تنكر حما�س جذورها الإخوانية ،ولكن ذلك مل ي�ؤثر يوما ً على كونها حركة
ب�أهداف وطنية تعمل على مقاومة االحتالل والن�ضال لنيل حقوق ال�شعب الفل�سطيني.
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 .7هناك ما ميكن �أن يالحظ يف كثري من �أعمال �أن�صار هذا االجتاه ،فبع�ض �أعمالهم
متيل �إىل خدمة �أهداف �سيا�سية ،بدالً من �أن تخدم الأهداف البحثية الأكادميية املُن�صفة.
وهنا ،كيف لنا �أن ُنف�رس �أن يقوم ال�سفري ديني�س رو�س  ،Dennis Rossاملبعوث الأمريكي
لل�رشق الأو�سط ما بني �سنتي  1988و ،2000بكتابة تقدمي لإحدى درا�سات ماثيو ليفيت،
حيث يلخ�ص رو�س �أبرز ما يف الدرا�سة ،وي�شري فيها �إىل �أنه “يجب و�ضع حما�س يف
موقف تختار فيه� :إما �أن حتكم بطريقة ناجحة من خالل تغيري نهجها �أو �أن تف�شل وتفقد
م�صداقيتها” .14يقول �أندير�س �سرتيندبرج  ،N.T Anders Strindbergم�ؤرخ وخبري
ا�ستخبارات�“ ،إن الكثري من العمل البحثي حول حما�س وكذلك املنظمات الإ�سالمية
الأخرى ،مييل �إىل كونه دعاية “�سيا�سية �أكرث منها �أبحاث علمية اجتماعية””.15

ثاني ًا :حما�س كمنظمة �سيا�سية واقعية:
متيل املدر�سة الثانية من الباحثني والأكادمييني الغربيني �إىل اعتبار حركة حما�س
مبثابة حزب �سيا�سي قادر على الت�أقلم والتحول بعيدا ً عن “العنف” �إن هي وجدت البيئة
الآمنة لبقائها .ي�ؤكد العديد من الباحثني� ،أ�صحاب هذا االجتاه� ،أن حما�س ،بالرغم من
جذورها التي تعود �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني� ،أظهرت تركيزا ً وا�ضحا ً على الوطنية
الفل�سطينية يف ال�رصاع.
ترى الكاتبة وال�صحفية الأملانية املتخ�ص�صة يف ق�ضايا ال�رشق الأو�سط� ،أندريا نو�سي
� ،Andrea Nüsseأن حما�س “منظمة وطنية تتمتع ،ويا للده�شة ،بطبيعة براجماتية ،كما
لديها و�ضوح يف الر�ؤية يف حتليلها لل�سيا�سة الدولية ...كما �أثبتت مرونة �أيديولوجية
مثرية للده�شة” .16وتناق�ش نو�سي قائلة �إنه �صحيح �أن ميثاق حما�س �سنة 1988
يحوي �شيئا ً من التنظري جتاه عمليات العنف �ض ّد ال�صهيونية ،ولكن احلركة ا�ستطاعت
�أن تطور يف �أيديولوجيتها و�سيا�ستها لت�صبح حركة �أكرث �شموالً .وحتاول الكاتبة �أن
See Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad, p. ix. 14
15

Elin Hellquist, “Outlawing Hamas,” Lund University, Department of Political Science,
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1326018&fileOId=1326019

16

Andrea Nüsse, Muslim Palestine: The Ideology of Hamas (Harwood: Harwood Academic
Publishers, 1998), p. 2.
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تو�صل ر�سالة مفادها �أن هناك م�ساحة ميكن مالحظتها بني ما ت�رصح به حما�س وبني
�سيا�ساتها على الأر�ض ،17وهو ما ُيع ُّد �إ�شارة تفا�ؤل �إيجابية يف م�ستقبل ا�ستجابة احلركة
للتطورات ال�سيا�سية.
�أكدت العديد من الدرا�سات التي تبعت فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية يف �سنة
 ،2006على التطور احلا�صل يف �سلوك حما�س ال�سيا�سي �أكرث من تركيزها على العمل
الع�سكري امل�سلح �ض ّد “�إ�رسائيل”.
قام جريون جينينغ ،القارئ يف �سيا�سات ونزاع ال�رشق الأو�سط يف جامعة دورهام
 ،Durham Universityبت�أليف عدد من الدرا�سات حول حما�س .و�أكد يف �إحدى هذه
الدرا�سات املو�سومة بعنوان “ال�سالم مع حما�س� :إمكانية التغيري من خالل امل�شاركة
ال�سيا�سية” ،على �أن �أحد �أهم التعقيدات التي مل جتد لها حالً يف ال�رصاع العربي
الإ�رسائيلي هو ما �إذا كان ال�سالم ممكنا ً بغياب حما�س �أو قابل للتطبيق بوجودها.
وي�رشح الكاتب �أ�سباب ف�شل ال�سيا�سات الإ�رسائيلية و�أ�سباب ترجيحه ب�أن قرار �ض ّم
حما�س للعملية ال�سلمية �سي�ؤدي �إىل �سالم دائم .اعتمد جينينغ يف درا�سته اجلادة على
العديد من املقابالت وامل�سح امليداين ،و�أتقن توظيف الإطار النظري من عدة درا�سات
حول ال�سالم والإرهاب واحلركة االجتماعية .وا�ستطاع نتيجة لذلك حتليل تطور حما�س
منذ ن�ش�أتها وكيف �أن التغريات يف القيادة ومكونات احلركة والبيئة ال�سيا�سية ،قد �أثرت
بطبيعة احلال على مواقف احلركة جتاه ال�سالم والت�سويات .وي�ؤكد الكاتب �أن حما�س
�ستبقى عامالً ي�سهم يف �إف�شال عملية ال�سالم طاملا بقيت خارج العملية ال�سيا�سية.18
ي�ؤكد جينينغ يف العديد من �أعماله �أن حما�س لديها بالت�أكيد احتمالية التحول يف
بنيتها و�سيا�ساتها� ،إذا ما اقت�ضت البيئة ال�سيا�سية املحيطة ذلك .وي�ضيف الباحث هنا
�أنه “ومبا �أن حما�س قامت عمليا ً ب�إحداث تغيري يف �أحد هدفيها املعلنني —�أال وهو �إقامة
تغي حما�س مواقفها جتاه
دولة �إ�سالمية على �أر�ض فل�سطني— ف�إنه وعرب الزمن قد ّ
�إ�رسائيل” .ويذهب الكاتب �أبعد من ذلك لي�ضيف وبح�سب ر�أيه �أن “ال�سياق التاريخي
حلما�س �أثبت �أن احلركة تويل اهتماما ً باحلفاظ على الدعم ال�شعبي لها �أكرث من “احلفاظ
Ibid., p. 180. 17
18

Marie-France Guimond, Overview: Literature on Hamas, 2000-2005, site of International
Development Research Centre (IDRC), http://web.idrc.ca/uploads/user-S/11618875251Hamas-rev.doc

437

حمـــــا�س
على النقاء الأيديولوجي” ،و�أن “التزامها بجوهر �أهدافها ال�سيا�سية يت�ضاءل””.19
ويقول الكاتب �إنه على الرغم من ذلك ف�إن حما�س مل تتنازل عن هدفها النهائي يف حترير
كامل فل�سطني التاريخية ،و�إمنا قبلت بت�أ�سي�س دولة فل�سطينية يف قطاع غزة وال�ضفة
الغربية مع هدنة طويلة من دون االعرتاف بـ“�إ�رسائيل”.
ي�ستخدم الكاتب مقاربة هجومية حني ينتقد موقف املجتمع الدويل و“�إ�رسائيل”،
وف�شلهم يف التعاطي مع حما�س .ويقول �إن �رشوطهم:
لن ُتلبّى �إال �إذا قبلت احلكومة الإ�رسائيلية و“الرعاة” الدوليني لعملية ال�سالم
ب�أن بع�ض مطالب جمموعات مثل حما�س تنبع من خماوف حقيقية وت�ستدعي
�إ�صالح جاد لفحوى ال�سالم املعرو�ض ،وللطريقة التي يتم التفاو�ض عربها.
و�إذا مل تكن �إ�رسائيل راغبة يف دفع هذا الثمن ،ف�إن على رعاة ال�سالم الدوليني
دفعها �إىل القيام بذلك كما يدفعون حما�س حاليا ً لذلك ،ويف غياب �أي رافعات �أو
حمفزات حلما�س ف�سيبقى العنف ال�سيا�سي هو خيارها.20

كتبت بيفريل ميلتون �إدوارد  ،Beverley Milton-Edwardsالأ�ستاذة يف �سيا�سة
ال�رشق الأو�سط يف جامعة كوينز بلفا�ست  Queen’s University Belfastيف اململكة
املتحدة ،العديد من املقاالت الأكادميية حول الظاهرة الإ�سالمية يف العامل العربي .وقد ّ
مت
�إعداد �إحدى هذه الأبحاث املتميزة بالتعاون مع �ستيفني فاريل  Stephen Farrellحتت
عنوان“ :حما�س :حركة املقاومة الإ�سالمية”.21
متثل هذه الدرا�سة ,باالعتماد على العديد من املقابالت امليدانية وباعتماد �أ�سلوب
التطور الزمني والفكري لن�ش�أة حما�س ،مقاربة مبا�رشة حلما�س من الداخل :مقاتليها،
Floor Janssen, Hamas and its Positions Towards Israel: Understanding the Islamic Resistance 19
Organization through the concept of framing (The Hague, The Netherlands: Netherlands
Institute of International Relations Clingendael, 2009), p. 33, http://www.clingendael.nl/sites/
default/files/20090200_cscp_security_paper_jansen.pdf
Citing Jeroen Gunning, “Peace with Hamas? The Transforming Potential of Political
Participation,” Journal of International Affairs, vol. 80, issue 2, March 2004, pp. 251–252,
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/International%20Affairs/Blanket%20
File%20Import/inta_381.pdf
Jeroen Gunning, “Peace with Hamas?,” p. 255. 20
21

Beverly Milton-Edwards and Stephen Farrell, Hamas: The Islamic Resistance Movement,
reviewed by Carmen López Alonso (UK, US: Polity Press, 2010).
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ون�شاطها االجتماعي ،وال�ضحايا من �أبنائها ،والداعمون ال�سيا�سيون لها ومل�رشوعها،
وهي تقدم بذلك ملحة عن ن�ش�أة حما�س وتطورها وازدهارها يف امل�ساجد وخميمات
الالجئني� .22إن مثل هذا النوع من البحث امليداين ور�ؤية النا�س واال�ستماع حلديثهم يف
ال�شوارع ،قد مكن الباحثَ ْي من تقدمي و�صف حتليلي حيادي لعمليات حما�س الع�سكرية.23
ا�ستطاعت الدرا�سة ،بالإن�صات لكل هذه ال�رشائح� ،أن تف�رس مقدار الدعم ال�شعبي
الكبري حلما�س� .إن اعتماد الدرا�سة على املقاربة الزمنية للحركة �أ�سهمت يف ت�سليط
ال�ضوء على احلركة من الداخل :كتائب الق�سام اجلناح الع�سكري للحركة ،واال�ست�شهاد،
واالنق�سام الفل�سطيني ،كما ا�ستطاعت الدرا�سة �أن تبني العالقة بني املقاومة وال�سيا�سة
يف تاريخ تطور حما�س والظروف املحيطة بها.24
وا�ستخدم �شا�ؤول م�شعال ،الباحث يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية بجامعة تل �أبيب،
�أ�سلوب ال�شبكة االجتماعية يف مقاربة حما�س .ويدعي الكاتب �أن “حما�س كما هو حال
العديد من احلركات الإ�سالمية متيل �إىل �أن تكون �إ�صالحية �أكرث من كونها ثورية ،وهي
تف�ضل ب�شكل عام العمل علنا ً وقانونياً ،ما مل جترب على العمل حتت الأر�ض وا�ستعمال
طرق “خمربة �أو عنيفة” كرد على القمع ال�شديد”.25
ويف درا�سته التي ن�رشها املركز الرنويجي ل�صناعة ال�سالم ،ينتقد الكاتب هرني
�سيجمان  Henry Siegmanالتناق�ض يف �سيا�سات الإدارة الأمريكية جتاه حما�س
قائالً “لي�س فقط �إ�رسائيل تلك التي �أغفلت التغريات الكبرية داخل حما�س ،ولكن الإدارة
رصين على حما�س بالقبول ب�رشوط امل�شاركة،
الأمريكية و�أوروبا قد فعال ذلك �أي�ضاً ،م� ّ
التي قد �صممتها �إ�رسائيل بو�ضوح كي حتول من �إمكانية قبول [حما�س] بها”.26
Ibid. 22
Ibid., p. 2. 23
Ibid. 24
Shaul Mishal, “The Pragmatic Dimension of the Palestinian Hamas: A Network Perspective,” 25
Armed Forces & Society journal, vol. 29, no. 4, Summer 2003, p. 585.
26

Henry Siegman, US Hamas Policy Blocks Middle East Peace, Noref Report no. 8, site of the
Norwegian Peace Building Center (NOREF), September 2010, p. 5, http://peacebuilding.no/var/
ezflow_site/storage/original/application/c4154e8f5a6c4e0dbc761f9ce335bf60.pdf; and see Henry
Siegman, “An immodest – and dangerous – proposal,” The Middle East Channel, site of Foreign
Policy, 9/8/2010.
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يذهب �سيجمان �أبعد من ذلك ،وي�ضع يده على مكمن التناق�ضات يف املوقف الأمريكي
جتاه حما�س حني يقارن ذلك مبوقف الدولة العظمى من حركة طالبان الأفغانية ،في�ضيف:
ال يوجد مربر ال�ستمرار دعم الواليات املتحدة لهذه ال�رشوط� ،إذ مل ي�ضع
[الرئي�س الأمريكي �أوباما] مثل هذه ال�رشوط عند احلوار مع طالبان .على
النقي�ض من ذلك ,فهو ي�شجع طالبان على امل�شاركة يف حكومة ائتالفية مع
الرئي�س حامد كرزاي بالرغم من قتلهم للقوات الأمريكية واملدنيني الأفغان .هل
�أيديولوجيا طالبان مقبولة لأوباما �أكرث من حما�س؟ تلك التي معظم قياداتها
و�أن�صارها من خريجي اجلامعات ،ممن ي�شجعون وال مينعون وال يعاقبون
بناتهم على التعليم27؟
�أ�ضافت الباحثة يف مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط يف جامعة هارفارد Harvard

� ،Universityسارة روي � ،Sara Royأعماالً مهمة �إىل خمزون الدرا�سات البحثية حول
حما�س ،وكان �أحد �آخر �إ�صداراتها املميزة بعنوان“ :حما�س واملجتمع املدين يف غزة� :إدماج
القطاع االجتماعي للإ�سالميني” .وقد اعتمدت روي على العديد من الدرا�سات امليدانية
و�أجرت املقابالت مع امل�ؤ�س�سات اخلريية ،وامل�صارف ،وال�رشكات ،والنا�س العاديني يف
ال�شارع داخل قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،وا�ستنتجت يف مقاربتها �أن مهاجمة القطاع
الإغاثي بحجة عالقته بحما�س �سيزيد من �شعبية احلركة ولن ي�ضعفها .وتذهب �سارة
�أبعد من ذلك لت�ؤكد “يف احلقيقة� ،إن التدهور االقت�صادي االجتماعي الذي تال تنفيذ عملية
ال�سالم جعل توازن القوى بني الإ�سالم االجتماعي وال�سيا�سي مييل جلهة الأول ،خا�صة
على م�ستوى القاعدة ،حيث معظم ال�شعب قد تفاعل مع احلركة”� .28إن درا�سات هذه
الباحثة امليدانية ومقاربتها يف اال�ستماع مل�شاعر و�آراء النا�س واهتماماتهم وخماوفهم
حول م�رشوعهم الوطني ،ت�ستطيع ب�سهولة �أن تو�ضح ملاذا تتمتع حما�س بهذا احل�ضور
بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني.29

مالحظات على هذا االجتاه الفكري:
 .1جنح هذا اخلط الفكري و�إىل ح ّد كبري يف �إعطاء وجهة نظر حول حقيقة حما�س
من الداخل .ي�ؤكد الباحثون يف هذا االجتاه �أنه ال ميكن درا�سة حما�س مبعزل عما يحيط
Henry Siegman, US Hamas Policy Blocks Middle East Peace, p. 5. 27
Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza. 28
Sara Roy, Failing Peace: Gaza and the Palestinian-Israeli Conflict (London: Pluto Press, 2007). 29
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بها من معطيات تاريخية ،فاحلركة متثل فكريا ً جزءا ً من الن�ضال الوطني والإ�سالمي
الذي �أعقب احلرب العاملية الأوىل وتق�سيم العامل الإ�سالمي ،والذي عار�ض ونا�ضل �ض ّد
االنتداب الإجنليزي يف فل�سطني و�ض ّد �أهداف ال�صهيونية املبكرة يف بناء وطن على �أر�ض
فل�سطني ،وهو مرتبط كذلك باجلهد الن�ضايل الفل�سطيني والذي �أعقب حرب �سنة 1948
وحرب �سنة  1967وما نتج عنهما من احتالل للأرا�ضي الفل�سطينية.30
� .2إن هذه املدر�سة ا�ستطاعت �أن تنظر بطريقة �أو�سع �إىل حركة حما�س باعتبارها
منظمة �سيا�سية اجتماعية ،و�أنها حركة مقاومة وطنية تت�سم باالعتدال والو�سطية .وال
ميكن مقاربتها كـ“منظمة عنف م�سلح” فقط ،فقد �أكدت العديد من الدرا�سات� ،أنه ال ميكن
درا�سة حما�س من زاوية واحدة ومبعزل عن تطورات امل�شهد الفل�سطيني تاريخيا ً.31
 .3مييل الباحثون يف هذا اخلط �إىل �أن فوز حما�س يف انتخابات  2006والذي مثَّل �صدمة
للمجتمع الدويل ،مل ي� ِأت فقط من ن�ضال حما�س الع�سكري �ض ّد الهجمات الإ�رسائيلية ،بل
تعداه �إىل �أن ا�ستطاعت حما�س �أن تفوز بقلوب وعقول الفل�سطينيني كحركة من�ضبطة
ومنتظمة يتمتع �أع�ضا�ؤها بالنزاهة وال�سمعة احل�سنة بني ال�سكان املحليني� ،إ�ضافة �إىل
دعمهم ومت�سكهم بالثوابت الفل�سطينية.32
 .4باال�ستناد �إىل املعلومات الأ�سا�سية الواردة �إليهم من املقابالت والزيارات امليدانية،
ا�ستطاع �أكادمييو هذا االجتاه �أن يذهبوا بعمق ملناق�شة طبيعة احلركة من الداخل،
بل والذهاب �إىل �أبعد من ذلك يف درا�سة البيئة املحيطة والتي تدفع حما�س ال�ستخدام
“العنف” .وقد متكن هذا الفريق من الو�صول �إىل خال�صات� ،أهمها:
�أ� .إن حما�س ال ميكن �أن تتخلى عن خطها املقاوم ،لأن الوعي ال�شعبي ما يزال
ي�ؤمن �أن العمل املقاوم وامل�سلح هو ال�سبيل للوقوف يف وجه االحتالل والعدوان
الإ�رسائيلي.
ب� .إنه من ال�سهل البحث حول حما�س باالعتماد على العديد من امل�صادر مبا فيها
وثيقة امليثاق التاريخية للحركة  ،1988والو�صول �إىل نتائج متعددة؛ لكن من
املرجح �أن ذلك �سيقود �إىل �أخطاء� ،إن مل ت�صحبها درا�سة لتطور فكر و�سلوك
حما�س ال�سيا�سي عرب الأحداث ،ويتم �إجراء مقابالت مع م�ؤيدي حما�س.
Beverly Milton-Edwards and Stephen Farrell, op. cit., p. 2. 30
Ibid. 31
Ibid. 32
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ثالث ًا :اجلدل حول ميثاق حما�س التاريخي:
يخ�ضع امليثاق التاريخي حلما�س للكثري من املناق�شة وتباين الآراء� ،سواء من
داخل احلركة �أم من خارجها ،ويع ُّد يف كثري من الأحوال مبثابة وثيقة ي�ستغلها البع�ض
يف مهاجمة احلركة باالعتماد احل�رصي عليه يف مقاربة الفكر ال�سيا�سي حلما�س .لقد
ّ
مت �إ�صدار هذه الوثيقة �سنة  1988يف حماولة من حما�س لتقدمي �أيديولوجية مناه�ضة
للأيديولوجية ال�صهيونية ال�ساعية للهيمنة على املنطقة.33
تبني بع�ض بنود امليثاق بو�ضوح ت�أثري “الإ�سالم ال�سيا�سي” ،وخ�صو�صا ً جماعة
الإخوان امل�سلمني ،على الأطر الفكرية الكلية حلما�س .وهو ما يو�ضح الإطار الأيديولوجي
العام حلما�س .وقد �أثارت هذه البنود ،وبنود �أخرى متعلقة ب�سعي حما�س لتحرير كامل
فل�سطني والق�ضاء على امل�رشوع ال�صهيوين ،نقا�شا ً بني الباحثني الغربيني.
بعد �صدور هذا امليثاق وخالل العقدين التاليني ،حدثت الكثري من التطورات يف م�شهد
ال�رصاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني والتي تفاعلت معها حركة حما�س ،حيث تعاطت احلركة
مع �إفرازات العملية ال�سلمية ،و�إن مل تعرتف بها ر�سمياً ،كما �أنها قبلت �ضمنا ً بهدنة
طويلة الأمد مع “�إ�رسائيل” حال ان�سحابها من الأرا�ضي التي احتلتها �سنة  .1967ويرى
بع�ض الباحثني ،من خالل تت ُّبع تطورات �سلوك احلركة ال�سيا�سي منذ � ،1992أن قيادات
حما�س بد�أت تدريجيا ً تبتعد يف مواقفها ال�سيا�سية عن بع�ض الن�صو�ص النظرية الواردة
يف امليثاق .34وعلى الرغم من ذلك ،مييل باحثون �آخرون �إىل مقاربة حما�س ودرا�ستها
جلي يف
من خالل هذه الوثيقة التاريخية ،دون النظر �إىل التطورات التي ظهرت ب�شكل ّ
خطابها ال�سيا�سي.
ما زال بع�ض الأكادمييني ي�ستخدمون مفردات وبنودا ً وردت يف امليثاق ك�أدلة على
�أن حما�س قائمة على �أ�سا�س انتهاج العنف �ض ّد “�إ�رسائيل” ،وهو ما ميكن �أن نراه
جليا ً يف �أعمال بع�ض الباحثني من �أ�صحاب االجتاه القائل ب�أن حما�س منظمة “عنف
م�سلح”� ،أو يف تلك الدرا�سات ال�صادرة عن بع�ض الباحثني الإ�رسائيليني ،ومن ه�ؤالء
ومي كورتينوفن  ،Wim Kortenoevenالباحث يف مركز املعلومات والتوثيق حول
Mohamed Nimer, Charting the Hamas Charter Changes, Insight Turkey journal, vol. 11, no. 4, 33
October – December 2009, p. 115.
Ibid. 34
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“�إ�رسائيل”  ،Centre for Information and Documentation of Israelالذي يرى
�أن بنود امليثاق هي مبثابة “اخلطوط العامة لأهداف وتكتيكات وا�سرتاتيجيات احلركة”.
وي�ؤكد كورتينوفن �أن “امليثاق ما زال يحافظ على �أهميته ،وما زال م�س�ؤولو حما�س
ي�ؤكدون على مبادئه عدد ال يح�صى من املرات” .بح�سب الكاتب هنا ،ف�إن حما�س �ستعمل
للق�ضاء على “�إ�رسائيل” بنا ًء على التعاليم الدينية التي ا�ست�شهد بها ميثاق �سنة .1988
وهكذا ي�صبح االعتدال يف الأيديولوجيا غري ممكن“ ،فال يوجد �شيء ا�سمه ن�سخة معتدلة
من القتل اجلماعي �أو من تدمري دولة” .ويذهب الكاتب �إىل �أن “امليثاق ُيع ّد �أ�سا�سيا ً حلما�س،
ن�ص امليثاق �سيعني نهاية حما�س كحركة”.35
مما يعني �أن �إبطاله �أو � ّأي تغيريات يف ّ
يف املقابل ،مييل اجتاه �آخر من الباحثني �إىل اال�ستنتاج �أن ميثاق حما�س قد ي�شكل
قدرا ً من الإرباك �إذا ما قورن بخطابها ال�سيا�سي� ،إال �أن امليثاق ال ي�شكل �أكرث من وثيقة
تاريخية ّ
مت �إ�صدارها �إ ّبان االنتفا�ضة الأوىل ،وينبغي النظر �إليه كوثيقة تاريخية �صادرة
يف تلك املرحلة َ
وت ِمل ت�صوراتها.
يف �سنة  2010قدم جيم زنوتي  ،Jim Zanottiاملحلل ال�سيا�سي يف ق�ضايا ال�رشق
الأو�سط ،درا�سته للكوجنر�س  Congressالأمريكي حيث �أ�شار فيها:
�إن هدف حما�س املبدئي هو“حترير” �أر�ض فل�سطني التاريخية (وهي
�إ�رسائيل احلالية ،وال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة) من �أجل الفل�سطينيني العرب
وبا�سم الإ�سالم .هناك جدل عنيف بني املحللني ولرمبا يف داخل حما�س حول
املالمح الأ�سا�سية لهذا الهدف� .إن ميثاق حما�س وا�ضح جتاه الت�أكيد على �أن
ال�رصاع مع �إ�رسائيل هو فري�ضة دينية ،وهو ي�شري �إىل �أن هذه البالد هي �أر�ض
وقف وال ميكن لأحد �أن يتنازل عنها �أو عن � ّأي جزء منها.36

ي�ضيف زنوتي كذلك:
من امل�ستبعد لأولئك الذين يقولون �إن حما�س منظمة براجماتية �أن يعتربوها
ملتزمة بامليثاق �أو بخطاب ي�ستهدف جتيي�ش الدعم املحلي .لكن ،ومن ناحية
�أخرى� ،أولئك الذين ي�ؤكدون �أن هناك �إجماعا ً داخل حما�س على عدم التنازل
عن املبادئ ,ي�ؤمنون ب�أن حما�س ترى الأحداث من وجهة نظر تخالف تلك التي
Floor Janssen, op.cit, p. 30. 35
36

Jim Zanotti, Hamas: Background and Issues for Congress, Congressional Research Service
(CRS), 2/12/2010, p. 13, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41514.pdf
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تخ�ص املحللني الأمريكيني والدوليني� ،إذ �إنهم ي�ؤكدون �أن لدى حما�س مفهوم
خمتلف للزمن ،ي�ؤكده ارتفاع تدريجي ولكن ثابت لنجاحات احلركة على مدى
�أجيال (�ضمن ال�سياق الأو�سع للإخوان امل�سلمني) ،يف مواجهة حتديات داخلية
هامة ومعار�ضة خارجية.37

رابع ًا :حما�س مبعزل عن الإرهاب الدويل:
غالبا ً ما تتم الإ�شارة �إىل حما�س مبعزل عن جمموعات “العنف” التي تنتهج اخليار
الع�سكري لتحقيق �أهدافها ،ولكن كثريا ً ما يقارن ال�سا�سة الإ�رسائيليون حما�س بالقاعدة،
على الرغم من �أنها حت�رص عملها الع�سكري بالأرا�ضي الفل�سطينية ،وهو ما مييزها عن
الكثري من املجموعات كمنظمة القاعدة ومثيالتها .حتى �أولئك الذين ي�صنفون حما�س
كمنظمة عنف م�سلح مل يوردوا �أيا ً من الإ�شارات التي تبني � ّأي عالقة حلما�س بالإرهاب
حت�ص جميع عملياتها �ض ّد “�إ�رسائيل” يف داخل الأرا�ضي
الدويل ،ومل ينكروا �أن احلركة
ِ ُ
الفل�سطينية.
يعرتف ماثيو ليفيت ،على الرغم من ت�صنيفه حلما�س كمنظمة ميلي�شيا ع�سكرية،
�أن احلركة وعلى الرغم من ح�ضورها يف امل�شهد الدويل� ،إال �أنها تلزم نف�سها بالأعمال
الع�سكرية يف الأرا�ضي التقليدية لـ“�إ�رسائيل” ،وال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة� .إن م�شاركة
حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية ،ودخولها حكومة الوحدة الوطنية ،وحكمها لغزة بعد
انهيار اتفاق امل�صاحلة ،يخفف كثريا ً من االدعاءات �أن حما�س ت�ستهدف امل�صالح الغربية.
يقول ليفيت:
تع ّد حما�س نف�سها ُملتزمة بـ“املقاومة” ولي�س بالإرهاب .فالعديد من م�ؤيدي
حما�س وغريها من املجموعات الفل�سطينية الإرهابية �أدانت هجمات � 11أيلول/
�سبتمرب يف الواليات املتحدة ) ،(2001وهجمات � 11آذار /مار�س يف �إ�سبانيا
) ,(2004وهجمات  7متوز /يوليو ) (2005يف بريطانيا .ومن الوا�ضح �أن هذه
املفا�صلة �أ�سا�سية لدى حما�س ومنا�رصيها .ويف معر�ض تقييمهم للتهديدات
املحتملة من قِبل املجموعات الفل�سطينية التي تعتمد على الدوالرات الأمريكية،
ا�ستنتج م�س�ؤولو جهاز �أف .بي� .آي )Federal Bureau of Investigation (FBI
�أن ن�شاط ]تلك املجموعات[ الكثيف يف جمع الأموال يعمل كرادع للعمليات
Ibid. 37
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عب عن ذلك قادة حما�س .فوفقا ً مللخ�ص
الإرهابية داخل الواليات املتحدة .وقد ّ
حم�رض اجتماع حما�س يف فيالدلفيا  ،1993ح�صلت عليه الـ �أف .بي� .آي ،ذكر
امل�شاركون �أن جميع ن�شاطات ]الدعم املايل[ التي يتكلمون عنها تتعلق بن�شاطات
داخل الواليات املتحدة .كما ذكروا �أنه لي�س من امل�صلحة الت�سبب باملتاعب داخل
ال�ساحة الأمريكية.38

يف درا�سة ل�رشيفة ز ُهر  ،Sherifa Zuhurقدمت الباحثة والأكادميية يف درا�سات
املنطقة العربية والعامل الإ�سالمي يف مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية التابع للكلية احلربية
الأمريكية خالل الفرتة  2009-2006مقاربة ت�ؤكد فيها �أن:
حما�س ت�شارك غريها من املجموعات الإ�سالمية املعتدلة مثل حركة الإخوان
امل�سلمني قبول التفكري العقالين العلمي الغربي( .وي�شكل انتقاد كال املنظمتني
ب�أنهما ]حركتني[ “�أ�صوليتني” وت�شابهان طالبان� ،إزعاجا ً كبريا ً لدى حما�س).
فحما�س تقبل م�رشوعية الدولة املدنية ،بعك�س ت�شديد ابن الدن والظواهري على
]مفهوم[ الأمة الإ�سالمية� .إن التدريب الغربي �أو التعليم ذا الطابع الغربي ملعظم
قادة حما�س له ت�أثري كبري على مواقف املنظمة .يف الأ�صل ،مل ت�صنف الواليات
املتحدة حما�س كمنظمة �إرهابية .لقد اعرتفت وزارة اخلارجية بعقد اجتماعات مع
ممثلي حما�س حتى �آذار /مار�س من �سنة  ،1993عندما اعرت�ض الإ�رسائيليون.
لقد كانت مدركة ]بوجود[ فل�سطينيني حول العامل ،ممن هم مرتبطون بالإخوان
وفيما بعد بحما�س .لقد بقيت منظمات فل�سطينية التي هي من �أع�ضاء منظمة
التحرير مثل اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني على الئحة الإرهاب ،لكن من
الناحية العملية� ،أ�صبحت املجموعات العلمانية القومية الفل�سطينية م�رشوعة
بعد �أو�سلو بالرغم من رف�ض بع�ض الف�صائل لأو�سلو .لقد عوملت حما�س ،التي
رف�ضت �أو�سلو ولكنها تعاملت بحيادية مع ال�سلطة الوطنية يف ذلك الوقت ،يف
الإعالم الأمريكي كتهديد �إرهابي خطري منذ �أو�سلو ولغاية انت�صارات انتخابات
 2006و .2007وكنتيجة لعداء الواليات املتحدة حلما�س� ،أ�صبحت املنظمة تنظر
�إىل الإدارة الأمريكية ،ولي�س �إىل ال�شعب الأمريكي ،كعدو.39
38

Matthew Levitt, “Could Hamas Target the West?,” Studies in Conflict & Terrorism journal,
vol. 30, issue 11, November 2007, p. 931.

39

Sherifa Zuhur, Hamas and Israel: Conflicting Strategies of Group-Based Politics (Strategic
Studies Institute (SSI) – United States Army War College, December 2008), pp. 60–61,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub894.pdf
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وتقول ز ُهر ،والتي عملت ل�سنوات كباحثة يف العديد من مراكز �أبحاث الدرا�سات
الأمنية واجلامعات العاملية:
حما�س غري مهتمة يف اجلهاد العاملي مثل القاعدة ،وهي م�ستمرة بالقول �إن
عدوها الوحيد هو �إ�رسائيل؛ �آمل ًة بتوا�ص ٍل �أف�ضل مع الواليات املتحدة ،ومدرك ًة
�أن عدم �سفر وتوا�صل قادتها مع الأمريكيني قد �شوه �صورتها .وقد مار�ست
الواليات املتحدة و�إ�رسائيل ال�ضغط على االحتاد الأوروبي لرف�ض حما�س.
وحتت هذا ال�ضغط ،قرر االحتاد الأوروبي رف�ض اجلناح امل�سلح حلما�س
ومل يرف�ض احلركة ككل .وحتى �سنة  2003وحتى ما بعدها ،حافظت بع�ض
الدول الأوروبية على عالقاتها مع حما�س .ويف املجمل اتخذ املحللون الأمنيون
التابعون للحكومات �أو حللف �شمال الأطل�سي مواقف مت�شددة جتاه حما�س،
ويبدو �أنهم بطيئوا الإدراك ب�أن دعم الرئي�س عبا�س هو ق�ضية خا�رسة.40

خام�س ًا :ديناميكيات جديدة داخل حما�س وما حولها:
منذ فوزها يف انتخابات �سنة ُ ،2006و�ضعت حما�س يف بقعة ال�ضوء ،وازداد اهتمام
الباحثني بها .البع�ض بد�أ يتنب�أ بان�شقاقات داخل احلركة� ،إ�شارة �إىل مواقف داخلية من
ق�ضايا من قبيل امل�صاحلة مع فتح �أو املوقف من ال�رصاع مع “�إ�رسائيل” ،ولكن وبالرغم
من كل هذه التحوالت ،بقيت احلركة متما�سكة يف بنيتها القيادية والتنظيمية.
خالل هذه التطورات �أم�سكت حما�س بزمام ا ُ
حلكم يف قطاع غزة عقب انهيار
اتفاق مكة يف حزيران /يونيو  ،2007وهو ما و�ضع احلركة �أمام حتديات كبرية يف
مواجهة االحتياجات اليومية للفل�سطينيني ،وفتح �شهية “�إ�رسائيل” مبهاجمتها يف
نهاية �سنة  ،2008بعد فر�ض ح�صار طويل على القطاع .وعلى الرغم من ذلك� ،أثبتت
احلركة قوة و�صمودا ً �أمام هذه التغريات ،بل وازدادت قوتها وح�ضورها يف امل�شهد
الفل�سطيني والإقليمي بعد الهجمات الإ�رسائيلية.
�إن التغريات التي حدثت م�ؤخرا ً يف الإقليم مبا فيها الثورة امل�رصية على نظام مبارك،
�أوجدت فر�صا ًوحتديات جديدة للحركة الفل�سطينية .ي�شري �إيفاجنيلو�س دياموتوبولو�س
Ibid., p. 61. 40

446

حما�س يف الدرا�سات والأدبيات الغربية
 ،Evangelos Diamotopolusالباحث يف مركز درا�سات �رشق املتو�سط يف جامعة
بيلوبونيز  Centre for Mediterranean at the University of Peloponneseيف اليونان:
لقد �أ ّثر الربيع العربي كثريا ً يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
وحما�س لي�ست ا�ستثنا ًء من هذا الت�أثر� ،إذ تواجه احلركة العديد من املطالبات
الداخلية واخلارجية لأخذ قرارات ُت�سهم يف تطوير واقعها وتوجيه بو�صلتها.
�إن �صعود الإخوان امل�سلمني املعتدلني ،والذين هم م�صدر ن�ش�أة حما�س،
وا�ستعدادهم ب�شكل متزايد لاللتزام بقواعد الدميوقراطية يف م�رص ،يدفع
حركة املقاومة الإ�سالمية لو�ضع �سالحها ونبذ الإرهاب .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
يبدو �أن الر�أي العام الفل�سطيني ي�ؤيد امل�صاحلة بني فتح وحما�س ،وهو ما
يتطلب من احلركة مزيدا ً من الرباجماتية واالعتدال .و�أخرياً ،لقد كلّف خيار
عدم الوقوف �إىل جانب الأ�سد يف احلرب الأهلية يف �سورية حما�س خ�سارة
م�ستقبلية ملوقعها يف حمور �إيران و�سورية وحزب اهلل� .إال �أن هذا الثمن يبدو
غري باهظ بعد الثورات العربية� ،إذ يبدو �أن هناك ا�ستعداد لدى حكومات
�أخرى بال�سماح حلما�س لي�س ببناء مراكز على �أر�ضها فح�سب بل ب�إقامة
عالقات وطيدة مع حكوماتها �أي�ضا ً.41

يف �ضوء هذه التغريات يف البيئة ال�سيا�سية واالجتماعية حلما�س يدعو ناثان براون
� ،Nathan J. Brownأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن
� ،George Washington Universityإىل �أهمية �أن يتفاعل املجتمع الدويل مع التغريات
التدريجية التي ُتظهرها حما�س عرب درا�سة مقال مطول له بعنوان“ :هل بد�أت حما�س
تن�ضج؟” ، 42وي�ؤكد براون يف مقالته:
بينما ال تزال وجهة حما�س ملتب�سة �إىل ح ّد كبري ،يبدو دافع قادتها للإقدام
على امل�ضي يف هذا امل�سار �أكرث و�ضوحاً .فهم ي�سعون �إىل و�ضع احلركة �إقليميا ً
يف مو�ضع تكون قادرة فيه على اال�ستفادة الكاملة من التغيريات يف م�رص
و�صعود الإ�سالميني ب�شكل عام ،وكذلك التعامل مع تف ّكك النظام ال�سوري الذي
Evangelos Diamantopoulos, “Hamas After the Arab Spring,” Middle East Flashpoint, no. 27, 41
site of Centre for Mediterranean, Middle East & Islamic Studies, University of Peloponnese, p. 3,
http://www.cemmis.edu.gr/files/hamas_after_the_arab_spring.pdf

 42ناثان ج .براون“ ،هل بد�أت حما�س تن�ضج؟ ”،مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط ،2012/1/13 ،انظر:
http://www.carnegie-mec.org
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ا�ست�ضافهم لفرتة طويلة .كما تو ّفر امل�صاحلة �إمكانية معاودة الظهور يف ال�ضفة
الغربية حيث ا�ضطر جزء كبري من احلركة —بق�سوة �أحيانا ً— �إىل الدخول يف
�سبات منذ العام .432007

وي�ضيف الكاتب �أي�ضاً:
قد تكون حكومة احلركة يف غزة —والتي متار�س ال�سلطة على نحو فعال
للغاية على �أر�ض الواقع لكنها ال تزال معزولة دوليا ً— قادرة على موا�صلة
عملية فتح النوافذ الدبلوما�سية واالقت�صادية التي ظلت مواربة على مدى العام
املا�ضي .كما �ستح�صل حما�س على �صوت يف عملية �صنع القرار الفل�سطيني،
وعلى ما قد ي�صل �إىل ح ّد التمتّع بحق االعرتا�ض (الفيتو) على الدبلوما�سية
الدولية �إىل جانب الإنكار.44

ويت�ساءل براون هنا:
يتعي ت�شجيعه دولياً؟ ما من �ش ّك يف �أن هناك تكاليف كبرية.
هل هذا �شيء ّ
�أوالً� ،سيكون من ال�صعب اال�ستمرار يف دبلوما�سية جد ّية تنهي النزاع ،يف حميط
ُمنِحت فيه حما�س �صوتا ً قوياً .لكن لن تتم �إزالة �أ�سا�س ح ّل الدولتني متاماً .من
جانبها تركت حما�س الباب مفتوحا ً قليالً من خالل الإ�شارة �إىل ا�ستعدادها لقبول
قيام دولة على �أ�سا�س حدود العام � .1967إنها رف�ضت فكرة �أنها �ستعرتف
ب�إ�رسائيل ،لكن ،كما �سبق القول ،ف�إن ال�س�ؤال املنا�سب هنا هو ما �إذا كانت
احلركة �ستقبل قرارا ً فل�سطينيا ً باالعرتاف ب�إ�رسائيل باعتباره ملزماً ،ولي�س
�ستغي �أيديولوجيتها .وباملثل �أظهرت �إ�رسائيل �أحيانا ً ا�ستعدادها
عما �إذا كانت
ّ
للتفاو�ض ب�شكل غري مبا�رش مع حما�س.45

يعرتف الكاتب هنا وي�ؤكد:
يف �أحاديث يل مع بع�ض امل�س�ؤولني الذين انخرطوا يف الدبلوما�سية الإ�رسائيلية -
الفل�سطينية يف عامي  2005و� ،2006أده�شني العدد الكبري —خ�صو�صا ً على
ممن يرون
اجلانب الأوروبي ،ولكن حتى بني بع�ض امل�س�ؤولني الأمريكيني— َّ
ر ّد الفعل على فوز حما�س مبثابة خط�أ تكتيكي .فبدالً من ر ّد فعل ي�أتي عن طريق
 43املرجع نف�سه.
 44املرجع نف�سه.
 45املرجع نف�سه.
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ال�ضغط على احلركة يف حلظة �أ�صبحت متتلك فيها ،للمرة الأوىل ،ن�صيبا ً من
امل�س�ؤولية ال�سيا�سية و�شيئا ً تخ�رسه ،متثّل ر ّد الفعل الدويل يف �سحقها.46

ُيحاجج براون كذلك “�إن ا ّتخاذ موقف حذر بدالً من موقف عدائي عندما يتعلّق الأمر
بامل�صاحلة الفل�سطينية وخطوات حما�س ال�صغرية نحو التغري التط ّوري لن ميحو �أخطاء
العقد املا�ضي� .إال �أن ذلك قد ي�ضع الأ�سا�س للتعايف منها يف نهاية املطاف”.47
يف درا�سة بعنوان“ :قابلوا التغيري يف حما�س :حتول ا�سرتاتيجي �أم تطور تكتيكي بعيد
عن العنف” ,تقول بينيديتا بريتي  ،Benedetta Bertiالباحثة يف جمال درا�سات العنف
ال�سيا�سي والنزاعات يف معهد درا�سات الأمن القومي واملحا�رضة يف جامعة تل �أبيب:
هناك عامالن �سي�سهمان ب�شكل خا�ص يف حتديد م�ستقبل تطور املجموعة
]حما�س[ :كيفية �إدراكها للبيئة الأمنية وجناح م�رشوع امل�صاحلة ال�سيا�سية.
�إذا طبّعت امل�صاحلة الداخلية الفل�سطينية احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية وت�ش ّكل
موحد ،ف�ستكون من م�صلحة حما�س العليا اال�ستمرار يف ا�ستثمار
ائتالف �سيا�سي َّ
ال�سيا�سة غري العنيفة —ولكن هذا م�رشوط ب�إعطائها ح�صة مهمة من القوة
ال�سيا�سية يف فل�سطني ما بعد “امل�صاحلة” .وكذلك� ،إذا �أدركت املجموعة �أن البيئة
الأمنية غري مهددة لها ،قد يكون لها م�صلحة يف عدم الرتكيز على اجلهاز الع�سكري.
على � ّأي حال ،فهناك ثالثة عوامل مهمة تعرت�ض طريق هذا التطور� :أوالً ،لقد
ق ّوت حما�س خالل ال�سنوات الأخرية اجلهاز الع�سكري ،مفرت�ضة �أن � ّأي حماولة
لإ�ضعاف القيادة الع�سكرية قد ي�ؤدي �إىل �رصاعات داخلية عنيف .ثانياً ،من غري
بتغي ا�سرتاتيجي غري عنيف،
الوا�ضح ما �إذا كان �سي�سمح املت�شددون يف حما�س ّ
وما �إذا كان ذلك �سي�ؤدي �إىل املزيد من ال�رصاعات الداخلية ،مهددا ً التما�سك
الداخلي للمجموعة .ثالثاً� ،إن الرف�ض احلازم من املجتمع الدويل و�إ�رسائيل جتاه
� ّأي حكومة فيها ]�أع�ضاء من[ حما�س ،قد ي�ؤدي من جديد �إىل تهمي�ش احلركة،
والذي قد ي�ؤدي �إىل �آثار معاك�سة ،في�صبح القادة املت�شددون �أكرث قوة وي�ضعف
من ُفر�ص اخلطاب املعتدل.
ويف هذا ال�سياق� ،إن م�ستقبل ا�سرتاتيجية حما�س الال عنفية هي واعدة
وغري �أكيدة يف الوقت نف�سه ،فهي معلّقة بخيط م�سار امل�صاحلة الفل�سطينية،
 46املرجع نف�سه.
 47املرجع نف�سه.
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والتجاذبات الداخلية بني خطوط العمل الع�سكرية وال�سيا�سية ،وتطورات
“الربيع العربي” وردود الفعل الإ�رسائيلية والدولية �إزاء هذه التطورات.48
يف ظ ّل تطورات الربيع العربي� ،أ�صدرت جمموعة الأزمات الدولية International

 Crisis Groupيف بروك�سل ،تقريرها رقم  129حول تغريات الربيع العربي وانعكا�ساتها
على حركة حما�س ،حيث يلخ�ص القائمون على الدرا�سة يف التقرير:
�إن املجتمع الدويل يراهن على اخليارات التي �ستتخذها حما�س يف النهاية.
�ست�ستمر احلركة بلعب دور حيوي يف ال�سيا�سة الفل�سطينية ،مما ي�ؤثر على
احتمال جتدد املفاو�ضات الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية وكذلك على احتماالت
جناحها� .إن توحيد ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لي�س �أمرا ً مرغوبا ً فح�سب؛ بل �إنه
�رضوري لتحقيق ح ّل الدولتني .كما �أن االنف�صال اجلغرايف م�صحوبا ً با�ستمرار
العزلة االقت�صادية لقطاع غزة يحتوي بذور املزيد من ال�رصاع مع �إ�رسائيل.
لهذه الأ�سباب ف�إن العامل ،والغرب ب�شكل خا�ص ،ينبغي �أن يفعل �أكرث من جمرد
الوقوف جانبا ً والتفرج على حما�س وهي ت�صارع على م�ستقبلها .بدالً من
ذلك ينبغي على الواليات املتحدة و�أوروبا اختبار ما �إذا كان بو�سعهما اغتنام
الفر�صة التي وفرها تطوران مرتابطان� :أوالً ،ا�ستالم حركات �إ�سالمية لل�سلطة
(خ�صو�صا ً يف م�رص) وهي حركات حري�صة على حت�سني عالقتها مع الغرب،
وترغب باال�ستقرار وتبعث ب�إ�شارات مفادها �أنها ال ترغب بجعل الق�ضية
الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية �أولوية .وثانياً ،املناظرات الداخلية املكثفة التي حتدث
داخل حما�س حول اجتاه احلركة.49

ي�ؤكد الباحثون يف التقرير على �أهمية عدم ت�ضييع الفر�صة الناجتة عن التغريات
يف م�شهد الإقليم ،وا�ستثمار الفر�ص التي نتجت والتحديات التي واجهت حما�س ،ويف
الإ�رساع لفهم ومقاربة احلركة بطريقة جديدة:
لقد حدث هذا يف املا�ضي مرتني —بعد االنتخابات الربملانية الفل�سطينية
�سنة  2006وبعد اتفاق الوحدة الوطنية يف مكة �سنة  —2007حيث �أ�ضاع
48

Benedetta Berti, Meet the New Hamas: Strategic Shift or Temporary Deviation from A Violent
Path, site of Open Democracy, 15/1/2012, http://www.opendemocracy.net/benedetta-berti/meet%E2%80%98new%E2%80%99-hamas-strategic-shift-or-temporary-deviation-from-violent-path

�“ 49ضوء يف نهاية النفق؟ حما�س واالنتفا�ضات العربية ”،ترجمة من الإجنليزية ،تقرير ال�رشق الأو�سط رقم ،129
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حما�س يف الدرا�سات والأدبيات الغربية
املجتمع الدويل الفر�صة يف مقاربته حيال حما�س ،وتبنى �سيا�سات �أنتجت تقريبا ً

عك�س املتوقع :حيث عززت حما�س �سيطرتها على قطاع غزة؛ واندلعت �أحداث
خطرية مع �إ�رسائيل؛ ومل تتم تقوية فتح؛ وحتللت امل�ؤ�س�سات الدميوقراطية يف
ال�ضفة الغربية؛ ومل يقرتب اتفاق ال�سالم من التحقق .مع فر�صة ثالثة �سانحة،
حت�سن جذري يف العالقات مع احلركات الإ�سالمية يف �سائر �أنحاء املنطقة،
و�سط ّ
ينبغي على الغرب �أن ي�ضمن �أال ُيرتك مرة �أخرى ،مقيدا ً على الر�صيف ،مكتفيا ً
مبراقبة انطالق قطار الأحداث.50

خال�صة:
تنطوي املقاربة البحثية حلركة املقاومة الإ�سالمية حما�س من قبل العديد من الباحثني
واخلرباء الغربيني على قدر من االختالف والتناق�ض �أحياناً .ومر ُّد ذلك قلة املعلومات
املبا�رشة واملتوفرة لديهم عن احلركة وقياداتها� ،أو الرتكيز يف احلكم على احلركة من
خالل ر ّدات الفعل واملواقف الدولية للأطراف الرئي�سية امل�ؤثرة يف ال�رصاع العربي
الإ�رسائيلي .ي�ضاف �إىل ذلك �أن �أهم مظاهر االلتبا�س يف مقاربة حما�س بحثيا ً و�سيا�سيا ً
ينح�رص يف ثالثة عوامل :الأول ،الرتكيز يف احلكم على احلركة باعتبارها جزءا ً من جتربة
“الإ�سالم ال�سيا�سي” يف املنطقة ،دون النظر �إىل خ�صو�صيتها الذاتية باعتبارها حركة
حترر وطني� .أما الثاين ،فنلمح ُه يف الرتكيز على حماكمة احلركة من خالل بنود يف ميثاقها
التاريخي ال�صادر يف �سنة  ،1988دون النظر �إىل واقعية حما�س يف املمار�سة ال�سيا�سية
جتاه املتغريات .ويك ُمن العامل الثالث من خالل مقاربة حما�س كميلي�شيا ع�سكرية تنتهج
“العنف” �ض ّد “�إ�رسائيل” ،و�إغفال املكانة ال�شعبية التي ح�صلت عليها بني الفل�سطينيني،
الذين ما زال الكثري منهم ي�ؤمن ب�أهمية املقاومة حلماية �أنف�سهم ،وا�ستعادة حقوقهم
امل�رشوعة يف �أر�ضهم املحتلة ،خ�صو�صا ً يف ظ ّل الغياب الوا�ضح لأي خمرجات ميكن
اال�ستناد �إليها من عملية ال�سالم اجلارية.
�إن معظم الدرا�سات التي بحثت يف حما�س من الداخل وا�ستمعت �إىل قادتها ،ومتكنت
من درا�سة العوامل االجتماعية وال�سيا�سية املحيطة باحلركة وامل�ؤثرة يف ال�رصاع
الفل�سطيني الإ�رسائيلي� ،إ�ضافة �إىل مالحظتها للتطورات امليدانية يف ال�شارع الفل�سطيني،
 50املرجع نف�سه.
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حمـــــا�س
متكنت �إىل ح ٍّد كبري من �أن تنجح يف مقاربة احلركة على حقيقتها ،بعك�س تلك التي اعتمدت
على حتليل الوثائق والدرا�سات ال�صادرة حول حما�س ،خ�صو�صا ً من خ�صومها �أو
�أعدائها (كامل�صادر الإ�رسائيلية وال�صهيونية)� ،أو الأخرى التي ذهبت بعيدا ً يف احلكم على
حما�س من خالل بع�ض البنود املتجزئة من ميثاقها.
يف رحلة البحث والتحليل للن�صو�ص العلمية املن�شورة حول حركة حما�س الفل�سطينية،
بقي ال�س�ؤال املهم والعميق :ملاذا ما تزال الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي تتخذان
موقفا ً متحفظا ً جتاه حما�س على الرغم من تلك الأعمال البحثية والدرا�سات الكثرية التي
تدعو للحوار مع احلركة و�إدماجها يف املنظومة الدولية؟ �إن هذا ال�س�ؤال يفتح الباب ملزيد من
البحث م�ستقبالً حول �أهمية الدرا�سات الغربية للحركة ،من زاوية مدى ت�أثريها وت�أثرها
بال�سيا�سات الغربية جتاه حما�س وجتاه ال�رصاع الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي.
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