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مقدمة:
تعددت الدرا�سات واملقاالت وحتى حلقات الع�صف الذهني التي تناولت مو�ضوع
طبيعة العالقة بني حركة حما�س وعملية الت�سوية ال�سلمية .وبالرغم من املحاوالت
العديدة التي بنيت على قاعدة ت�أ�صيل الدور الذي ميكن �أن تلعبه حما�س يف العملية
ال�سلمية� ،أو مدى �إمكانية �أن تكون حما�س العبا ً فاعالً يف عملية ال�سالم� ،أو ما ا�صطلح
على ت�سميته “�إيجاد غرفة حلما�س يف العملية ال�سلمية” �إال �أن �أغلب هذه الدرا�سات
وحلقات الع�صف الذهني ،كانت ب�شكل �أو ب�آخر موجهة �أو كان يعوزها دقة املنهجية.
فاملتتبع ملجمل هذه الدرا�سات يجد �أنها دارت يف فلك البحث عن الإجابة ،ملاذا ال ميكن
�أن تكون حما�س جزءا ً من العملية ال�سلمية؟ و ّ
مت اال�ستناد �إما �إىل �أن حما�س حركة دينية
مقاومة ،ولديها مواقف �أيديولوجية و�سيا�سية ،ال ُت ّكنها من �أن تكون جزءا ً من العملية
ال�سلمية ،بغ�ض النظر عن التحول يف العملية ال�سلمية ب�أي �شكل من الأ�شكال؛ وبناء عليه،
ّ
مت تف�سري ك ّل �سيا�سات حما�س انطالقا ً من مواقفها الأيديولوجية الدينية ،وترتب على
ذلك تف�سري بع�ض املقاربات التي قدمتها حما�س جتاه العملية ال�سلمية على �أنها حماوالت
من حما�س لال�ستفادة من العملية ال�سلمية دون دفع الثمن؛ �أو �أن حما�س حتاول تطويع
العملية ال�سلمية خلدمة �أهدافها .و ُبني على هذا املنهج رف�ض قطعي لوجود حما�س
ولكل اخلطوات التي قدمتها حما�س ،واملطالبة دائما ً باملزيد ،دون منحها فر�صة اللتقاط
الأنفا�س� ،أو تطوير نظريتها جتاه العملية ال�سلمية.
�أما النوع الآخر من الدرا�سات ،فقد ت�أ�س�س على قاعدة البحث عن امل�شرتك بني هذين
الفاعلني ،منطلقا ً من قاعدة �أن حما�س حركة �سيا�سية كباقي احلركات يف العامل؛ وبالتايل
ف�إن الق�ضية ق�ضية وقت وظروف .وبناء على هذا الت�صور بنيت عدة �سيا�سات دولية،
باجتاه ال�ضغط على حما�س وحماولة و�ضعها يف الزاوية ،عرب �آلية عدم ال�سماح للحركة
بالتطور والتقدم ،و�ضمن منهجية الإف�شال و�إثبات عدم القدرة؛ وذلك من �أجل جعل
احلركة تتبنى �سيا�سات �أكرث توافقا ً مع العملية ال�سلمية ،بغ�ض النظر عن طبيعة العملية
ال�سلمية و�إجنازاتها �أو �إخفاقاتها .وهنا ّ
مت �صناعة منطية معينة ت َّدعي �أن العقبة الوحيدة
يف العملية ال�سلمية هي حما�س ،و�أن العملية ال�سلمية يف ذاتها ال يعرتيها � ّأي �إ�شكالية.
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عالوة على هذه الدرا�سات ،ال تكاد تخلو الأدبيات من املقاالت هنا وهناك ،التي
تناولت املو�ضوع ،من خالل اجلانب الرتويجي للحركة ،وقدرتها على االنخراط يف
العملية ال�سلمية .و ّ
مت التغا�ضي بالكامل عن طبيعة احلركة وطبيعة العملية ال�سلمية،
وخ�صو�صية ك ّل منهما .و ّ
مت البناء على بع�ض املحطات وامل�شاهد الواقعية التي ت�شري �إىل
مدى اقرتاب احلركة من العملية ال�سلمية .وهذا النوع من الأدبيات جتاهل كذلك م�سرية
العملية ال�سلمية� ،سواء �أكان ذلك متعلقا ً مبنهجيتها� ،أم مبخرجاتها� ،أم حتى بطبيعة
التطورات التي طر�أت عليها؛ وك�أن العملية ال�سلمية هي الثابت ،وحما�س هي املتغري� ،أو
�أن حما�س هي التي يجب عليها �أن تتغيري لتكون جزءا ً من العملية ال�سلمية.
ويف الوقت نف�سه جند �أنه وبغ�ض النظر عن الزاوية التي يتم النظر بها �إىل مو�ضوع
حما�س والعملية ال�سلمية� ،إال �أن هناك ُم�سلّمة ال جدل فيها اليوم لدى �صناع القرار
ال�سيا�سيني� ،أو دار�سي ومتابعي امل�شهد ال�سيا�سي الفل�سطيني� ،أنه ال ميكن احلديث عن
عملية �سالم ناجحة ،وعن حتقيق ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،دون �إيجاد مقاربة جتعل
من حما�س جزءا ً من العملية ال�سلمية .1ولكن هذه امل�سلمة يعوزها حتى الآن الإجابة على
�س�ؤال :من الذي يجب �أن يتغري؟ هل يجب على حما�س �أن تقرتب من العملية ال�سلمية �أكرث؟
�أم �إنه يجب �إجراء تغيريات يف العملية ال�سلمية بحيث تقرتب هي من حما�س؟ �إن �رشعية
هذا ال�س�ؤال تنبع من ق�ضية مهمة �أال وهي �أن العملية ال�سلمية اليوم توقفت بالكامل،
لي�س ب�سبب حما�س ،و�إمنا وح�سب ما يقدمه اجلانب الفل�سطيني ،وحركة فتح حتديدا ً
(التي تع ُّد العملية ال�سلمية منهجيتها وا�سرتاتيجيتها يف العمل منذ ما يقارب العقدين من
الزمان) ب�سبب �أن اجلانب الإ�رسائيلي يرف�ض �أن ت�صل العملية ال�سلمية �إىل حتقيق �سالم
�شامل ،و�إمنا ي�سعى على الإبقاء على املفاو�ضات من �أجل املفاو�ضات ،و�إىل رفع وترية
اال�ستيطان ب�شكل ال يتيح يف النهاية للفل�سطينني �إقامة دولتهم� ،أو حتى ح�سب تعبري
كبري املفاو�ضني الفل�سطينيني والرئي�س الفل�سطيني “ال يبقى �شيء نتفاو�ض عليه”.
 1انظر :ت�رصيحات طوين بلري ،مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،يف �صحيفة ه�آرت�س
 Haaretzالإ�رسائيلية ،حيث نقلت عن التاميز � The Timesأن طوين بلري قال :يجب �أن تكون حما�س جزءا ً من
العملية ال�سلمية ،انظر:
Haaretz, 1/1/2009, http://www.haaretz.com/news/blair-hamas-should-be-part-of-peace-process1.267153
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حاولت هذه الدرا�سة �أن تنتهج خطا ً مغايرا ً يقوم على حماولة الإجابة على ت�سا�ؤل:
كيف تطور موقف حما�س من العملية ال�سلمية ،وما هي حمددات املوقف؟ بعيدا ً عن تقييم
هذا املوقف ،وكذلك بعيدا ً عن درا�سة عملية الت�سوية ال�سلمية .فهي تقدم للقارئ طبيعة
املواقف التي اتخذتها حما�س من العملية ال�سلمية يف حقب خمتلفة ،نتيجة لتغري املحددات
والظروف التي �صيغت فيها هذه املواقف وال�سيا�سات.
واجرتحت الدرا�سة منوذجا ً واقعيا ً يقوم على درا�سة احلالة كما هي؛ ومن هنا
�سيتم اتباع املقارنة العمودية للمواقف وال�سيا�سات التي اتبعتها حما�س خالل م�سريتها
ال�سيا�سية جتاه جزئيات العملية ال�سلمية �أو كلياتها ،للتعرف على مدى التطور الذي طر�أ
على مواقف و�سيا�سات احلركة والأ�سباب التي �أحدثت هذه التغريات.

�أو ًال :حما�س :الن�ش�أة والعملية ال�سلمية:
�إن درا�سة ن�ش�أة حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س على درجة من الأهمية ،ملعرفة
حمددات مواقف احلركة وما طر�أ عليها من مقاربات جتاه الت�سوية ال�سلمية� .إن �أهمية
العودة �إىل مو�ضوع الن�ش�أة جتعلنا قادرين على فهم املنطلقات الأيديولوجية التي
توجه عمل حما�س على وجه العموم� ،إ�ضافة �إىل فهم ديناميكيات و�آليات ت�شكيل الفعل
ال�سيا�سي لدى احلركة و�سلوكها.
تقود العودة �إىل اجلذور امل�ؤ�س�سة حلركة حما�س الباحث �إىل الإجابة على �س�ؤال
الثابت واملتحول يف فكر احلركة و�سلوكها ال�سيا�سي؛ حيث �إن حركة حما�س تغريت
خالل العقدين ال�سابقني� ،سواء على م�ستوى �سلوكها ال�سيا�سي �أم يف طريقة طرحها
الفكري� ،أم حتى يف �آليات معاجلتها للأمور .غري �أن هذا التغيري ،وح�سب ر�أي �أغلب قادة
احلركة وفاعليها ال�سيا�سيني ،ي�ستند �إىل ثابت �أ�سا�سي ،وهو الهدف العام للحركة املتمثل
يف التخل�ص من االحتالل و�إنهائه ،2ورف�ض التنازل عن �أي جزء من فل�سطني.
وتتعاظم �أهمية الن�ش�أة ودرا�ستها عندما تتعلق الق�ضية بعملية الت�سوية ال�سلمية
وموقف حما�س منها ،حيث تربز الق�ضية يف م�شهد الثابت واملتحول يف فكر حما�س
 2مقابلة �أجراها الباحث مع �أمين دراغمة ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي عن كتلة التغيري والإ�صالح.2011/8/10 ،
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و�سلوكها ،وهل هناك تغريات يف املواقف الأيديولوجية للحركة جتاه ق�ضايا ال�رصاع
اجلوهرية؟ �أم �إن هناك تطورا ً يف ال�سلوك ال�سيا�سي للحركة ،مع ثبات املواقف
الأيديولوجية من الق�ضايا اجلوهرية لل�رصاع؟
لقد جاءت ن�ش�أة احلركة يف �سنة  1987ا�ستجابة ملجموعة من التغريات الداخلية
والإقليمية والدولية .فعلى ال�صعيد الداخلي ،كان هناك تراج ٌع يف ح�ضور حركة فتح يف
ال�ساحة الداخلية ،كما �أ�صبحت �أكرث ان�شغاالً بدخول عملية الت�سوية ال�سلمية� .أما على
ال�صعيد الإقليمي ،فقد �سيطر على امل�شهد حتوالت نحو انت�شار التدين ب�شكل مت�سارع.
وفيما يخ�ص امل�شهد الدويل ،فقد متثل يف بداية انتهاء مرحلة القطبني و�إعادة ترتيب
العامل بطريقة مغايرة .3ولغاية يومنا هذا جند �أن جميع هذه امل�شاهد ما زالت ت�سيطر
على ال�صورة الكلية للم�شهد ال�سيا�سي الفل�سطيني ،يف �صورة مل تكتمل بعد .فكل هذه
العوامل ما زالت يف مرحلة البحث عن حتقيق الذات� ،إذا جاز لنا التعبري بذلك ،ومل ت�صل
�إىل �إعالن �أن هدفها قد اكتمل.
يف مرحلة الن�ش�أة ،قدمت حما�س نف�سها على �أنها “حركة مقاومة �شعبية وطنية”،4
فهي من جهة ر�أت �أن منهجيتها يف التحرير تقوم على املقاومة ،ومن جهة �أخرى �أن
مرجعيتها يف املقاومة تنطلق من الإ�سالم وحركة النه�ضة الإ�سالمية .5ومن هنا جند
�أن حركة حما�س لي�ست حركة �إ�سالمية باملعنى التقليدي لل�صورة النمطية للحركات
الإ�سالمية ،الهادفة �إىل �إقامة احلكم الإ�سالمي �أو الدولة الإ�سالمية؛ ولي�ست حركة
جهادية باملفهوم العام للحركات اجلهادية التي ال متتلك برناجما ً �سيا�سياً .وجند �أي�ضا ً
�أننا �إذا �أردنا �أن ن�صنف حركة حما�س ت�صنيفا ً دقيقا ً ف�إنها تنتمي �إىل حركات الإ�سالم
ال�سيا�سي ،فحما�س ال ترف�ض امل�شاركة ال�سيا�سية ،وتتبنى الو�سطية يف تف�سري الإ�سالم،
وتعتمد التدرج يف حتويل الفكر الإ�سالمي �إىل واقع .6فهي وكما عرب عن ذلك رئي�س
 3جواد احلمد و�إياد الربغوثي (حمرران) ،املدخل �إىل الق�ضية الفل�سطينية (ع ّمان :مركز درا�سات ال�رشق
الأو�سط� ،)1997 ،ص .387-386
 4نبذة عن حركة “حما�س” ،املركز الفل�سطيني للإعالم.
 5املرجع نف�سه.
 6رائد نعريات ،الثقافة ال�سيا�سية حلركة حما�س و�أثرها على ال�سلوك ال�سيا�سي للحركة يف احلكم ،جملة جامعة
النجاح للأبحاث ،نابل�س ،املجلد  ،22العدد  ،4كانون الأول /دي�سمرب � ،2008ص .1151-1149
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املكتب ال�سيا�سي للحركة خالد م�شعل “حما�س لي�ست حركة �إ�سالمية جمردة ،بل هي
حركة حترر وطني� ،إ�ضافة �إىل كونها حركة �إ�سالمية”.7
�أما عند درا�سة ال�سلوك ال�سيا�سي للحركة ،ف�إننا جند �أنها حركة �سيا�سية عملية
وواقعية (مبعنى الواقعية الذي ينطبق على حركات الإ�سالم ال�سيا�سي) ،تتفاعل
مع التغريات مبا يخدم م�صاحلها ،فم�سرية حما�س تدل على �أن �سلوكها ال�سيا�سي
يخ�ضع ملقايي�س الربح واخل�سارة .وحتى عندما متار�س العمل املقاوم ،ف�إنه كذلك ذو
بو�صلة �سيا�سية ،ويقع يف دائرة الربح واخل�سارة .وهو ما �أطلق عليه �شا�ؤول م�شعال
 Shaul Mishalو�أبراهام �سيال  Avraham Selaمن وجهة نظر �إ�رسائيلية “العنف
املوجه” .8
�إن درا�سة العالقة بني حركة حما�س وعملية الت�سوية ال�سلمية يف هذه املرحلة ال ت�شكل
تغريا ً كبرياً ،حيث �إننا ن�شهد �أن املوقف وال�سلوك ال�سيا�سي حلما�س يف هذه املرحلة متثل
يف الرف�ض التام لفل�سفة العملية ال�سلمية ومنهجيتها ،وكذلك لكل الآليات التي انبثقت
عنها .واملوقف العام حلركة حما�س كان عدم التعامل ب�أي �شكل من الأ�شكال مع العملية
ال�سلمية وك ّل خمرجاتها.
ويف الوقت نف�سه ال ميكن �إغفال �أن هناك بع�ض املحطات التي تتطلب التحليل املعمق
فيما يخ�ص منهجية حما�س يف التعامل مع خمرجات اتفاقيات الت�سوية ال�سلمية ،وبالذات
ال�سلطة الفل�سطينية ،والإ�شكاليات التي �أوجدتها على �أر�ض الواقع .فحما�س الراف�ضة
التفاق �أو�سلو ،والداعية لتحرمي االقتتال الداخلي ،وجدت نف�سها �أنها يف و�ضع لي�س
من ال�سهل �إدارة �سلوكها ال�سيا�سي فيه ،فالعالقات الداخلية الفل�سطينية باتت حمكومة
ب�شكل �أو ب�آخر باتفاق �أو�سلو.9

 7خالد م�شعل ،كلمة االفتتاح ،م�ؤمتر “الإ�سالميون يف العامل العربي والق�ضية الفل�سطينية يف �ضوء املتغريات يف
العامل العربي ”،مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،بريوت ،2012 ،يفhttp://www.alzaytouna.net/ :
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.

 9قي�س عبد الكرمي (�أبو ليلى) و�آخرون� ،سالم �أو�سلو بني الوهم واحلقيقه ،درا�سة حتليلية نقدية لالتفاقيات
املوقعة بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني� ،1994/5/4 ،ص .4
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لذا �سيعالج هذا اجلزء �أهم املحطات الرئي�سية التي تبلور فيها موقف حما�س من
العملية ال�سلمية وطبيعة ال�سلوك ال�سيا�سي الذي اتخذ بناء عليه ،ومن �أبرزها:

حما�س وم�ؤمتر مدريد:
�شكل م�ؤمتر مدريد نقطة حتول فا�صلة يف تاريخ املنطقة ،ويف طبيعة الت�صورات
ال�سيا�سية لأطراف ال�رصاع .فلأول مرة يف تاريخ ال�رصاع يتم عقد م�ؤمتر �سلمي،
وت�شارك فيه جميع الدول العربية ،مما منح �ص ّك �رشعية للبدء بعملية �سالم قائمة على
�أ�سا�س قراري  242و ،338واالعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،كما بينت ذلك ر�سائل الدعوة.10
جاء موقف حركة حما�س راف�ضا ً مل�ؤمتر مدريد� ،سواء من الناحية املبدئية
الأيديولوجية� ،أم من ناحية الآليات والأدوات ،فر�أت حما�س �أن م�ؤمتر مدريد مبني على
فكرة التنازل عن معظم �أر�ض فل�سطني؛ �إ�ضافة �إىل �أن الظروف املنتجة للم�ؤمتر واملتمثلة
يف هيمنة القطب الواحد (الواليات املتحدة الأمريكية) جتعل من الع�سري التو�صل �إىل ح ّل
عادل للق�ضية الفل�سطينية .ولذا ركزت حما�س على كون املقاومة هي الطريق الوحيد
لتحرير فل�سطني.11
و�أ�صدرت حركة حما�س بيانا ً مع القوى املعار�ضة مل�ؤمتر مدريد والذي �ض ّم ممثلي
ع�رش ف�صائل فل�سطينية (لي�ست حركة فتح من بينها) ،وت�ضمن رف�ض م�ؤمتر مدريد
من حيث املبد�أ ،لكونه يتنازل عن معظم �أر�ض فل�سطني؛ وكذلك مطالبة الدول العربية،
وال�شخ�صيات الفل�سطينية امل�شارِكة يف امل�ؤمتر االن�سحاب من امل�ؤمتر ،وطالبوا ال�شعب
الفل�سطيني باتخاذ عدة �إجراءات ت�صعيدية يف يوم انعقاد امل�ؤمتر .12و�أكدت حركة
حما�س على رف�ضها للم�ؤمتر �أو حتى امل�شاركة يف الآليات التي �سيخرج بها وعلى ر�أ�سها
االنتخابات ل�سببني �أ�سا�سيني:13
 10ن�ص الدعوة حل�ضور م�ؤمتر مدريد  ,1991/10/18جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد � ،9شتاء ،1992
�ص  ،194نقالً عن احلياة.1991/10/21 ،
 11خالد ذويب ،العالقة بني حركة حما�س والأردن  ،2007-1987ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة اخلليل،
� ،2010ص .39
12

بيان ملمثلي الف�صائل الفل�سطينية ما عدا حركة فتح يعلنون فيه معار�ضتهم م�ؤمتر ال�سالم ،طهران،
 ،1991/10/24جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،املجلد  ،2العدد  ،8خريف � ،1991ص .267

 13حديث �صحفي للناطق الر�سمي با�سم حما�س يف الأردن يعلن فيه رف�ض احلركة للحكم الذاتي الإداري
واالنتخابات املتعلقة به ،فل�سطني امل�سلمة ،ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،1992ص .10
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 .1ال�سبب املبدئي :ر�أت حما�س �أن � ّأي انتخابات مبنية على �أ�س�س م�ؤمتر مدريد مرفو�ضة
مبدئياً ،لكونها تتنازل عن  %78من فل�سطني� ،سواء كانت انتخابات ت�رشيعية �أم
تنفيذية �أم �إدارية.
 .2ال�سبب ال�سيا�سي الوطني :فم�رشوع احلكم الذاتي ال يلبي �شيئا ً من ال�سيادة
واال�ستقالل ،وحقّ تقرير امل�صري؛ بل يقت�رص على احلكم الذاتي لل�سكان ،ويرتك
ال�سيا�سة اخلارجية والأمن لالحتالل.

حما�س واتفاق �أو�سلو:
رف�ضت حركة حما�س رف�ضا ً قطعيا ً اتفاق �أو�سلو ،ور�أت فيه �سابقة خطرية يف حياة
ال�شعب الفل�سطيني وتاريخه ،خا�صة الر�سائل املتبادلة بني رئي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية يا�رس عرفات ،ورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إ�سحق رابني .حيث ع َّدت
حما�س ذلك �إ�ضفاء ل�رشعية االحتالل ،وتنازالً عن حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة �سنة  .1948وقالت حما�س �إن االتفاق غري �رشعي ،و�إن ال�سلطة
النا�شئة عنه هي �سلطة غري �رشعية ،وهي فقط �سلطة تنفيذية.14
كما ر�أت حركة حما�س �أن اتفاق �أو�سلو لن يقود �إىل حتقيق احللم الفل�سطيني يف
التخل�ص من االحتالل وحقّ تقرير امل�صري؛ بل العك�س ،ف�إن االتفاق فا�شل على خمتلف
ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ويحقق فقط م�صلحة “�إ�رسائيل” .وقد
ر�أت حما�س �أن االتفاق ذو مهمة واحدة ،هي جعل اجلانب الفل�سطيني يقوم “مبهمة
قذرة” ،هي منع املقاومة من القيام بدورها جتاه حترير فل�سطني ،ومنح “�إ�رسائيل”
فر�صة التفرغ لتطبيع عالقاتها مع الدول العربية.15
عالوة على ذلك ،فقد ر�أت حما�س �أن اتفاق �أو�سلو يحمل بذور ف�شله يف ذاته ،و�أنه
�سوف ينهي نف�سه بنف�سه ،لكونه ال يحقق م�صلحة ال�شعب الفل�سطيني .ولذا رف�ضت
حما�س اال�شرتاك يف � ّأي من خمرجات اتفاق �أو�سلو ،و�أعلنت مقاطعتها لكل امل�ؤ�س�سات
املنبثقة عنها ،وعدم م�شاركتها يف الأجهزة التي ّ
مت ت�شكيلها يف �أعقاب االتفاق.16
 14انظر :مقابلة مع ممثل حركة حما�س يف �سورية ،ال�سفري.1995/2/1 ،
 15حديث �صحفي ملو�سى �أبو مرزوق ،فل�سطني امل�سلمة� ،1993/11/11 ،ص .12-11
 16املرجع نف�سه.
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ويف الوقت نف�سه ال ميكن �إنكار �أن هناك �إ�شكاليات كربى باتت تواجه حركة حما�س،
متمثلة يف طبيعة ال�سيا�سات التي �ست�سلكها احلركة يف الداخل الفل�سطيني .فما هو موقف
�أج�سام احلركة يف الداخل من �أج�سام ال�سلطة الفل�سطينية؟ وهذا �أدى �أحيانا ً كثرية �إىل
ت�ضارب املواقف� ،أو ما كانت تطلق عليه حما�س اجتهادات واختالفات يف الر�أي ،ت�ؤول
يف النهاية �إىل ح�سم املو�ضوع من خالل امل�ؤ�س�سات ال�شورية للحركة وعرب الو�سائل
الدميوقراطية.17
وما ميكن مالحظته �أن ُج َّل مواقف حما�س جتاه العملية ال�سلمية يف هذه املرحلة
جاءت منطلقة من �أنها نقي�ض للعملية ال�سلمية .فهي رف�ضت املنهجية ،والغايات ،وكذلك
الأدوات التي ّ
مت التو�صل من خاللها �إىل العملية ال�سلمية .ولعبت حما�س دورين مركزيني
بخ�صو�ص العملية ال�سلمية:
الأول :يتمثل يف الإطار النظري ،والذي يقوم على تقدمي الر�ؤى والبدائل للعملية
ال�سلمية عن طريق تبيان العيوب التي تعرتي امل�سار نف�سه (فل�سفيا ً ونظرياً) .فقدمت
حما�س ت�أ�صيالً دينيا ً وفكريا ً يف�رس رف�ضها للعملية ال�سلمية ممثل ًة باتفاق �أو�سلو.
ويعينها على ا�ستقطاب الآخرين �ض ّد العملية ال�سلمية و�ض ّد اتفاق �أو�سلو .وزخرت
ال�ساحة ب�أدبيات حما�س التي ترف�ض وت�ؤ�صل لأ�سباب الرف�ض ،والتي ركزت على
اجلانب ال�سيا�سي ،واملتمثل يف �أن االتفاق ال يحقق �آمال ال�شعب الفل�سطيني� .إال �أن هذا
الرف�ض كذلك احتوى على �أبعاد دينية قائمة على �أن االتفاق تنازل عن الأرا�ضي املحتلة
�سنة  1948وهي �أر�ض وقف �إ�سالمي.
الثاين :وهو االجتاه العملي ،حيث عملت حما�س على ت�شكيل �إطار القوى الإ�سالمية
والوطنية الفل�سطينية ف�شكلت مع اجلهاد الإ�سالمي جتمع خارج �إطار القيادة املوحدة
لالنتفا�ضة .وبد�أ م�صطلح “القوى الإ�سالمية” ي�أخذ حيزا ً يف ال�ساحة الفل�سطينية لغاية
يومنا هذا ،كداللة على القوى الإ�سالمية غري املن�ضوية حتت منظمة التحرير الفل�سطينية.18
كما جنحت حما�س يف ت�شكيل �إطار وا�سع للمعار�ضة الفل�سطينيةُ ،عرف با�سم “الف�صائل
الع�رش” ،وهو ي�ضم ف�صائل �إ�سالمية ووطنية وقومية وي�سارية معار�ضة التفاق �أو�سلو.
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/foreignpolicy-hamas-paper-muslim-politics-project/p8610

 18بيان ملمثلي الف�صائل الفل�سطينية ما عدا حركة فتح يعلنون فيه معار�ضتهم م�ؤمتر ال�سالم ،طهران،
 ،1991/10/24جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،املجلد  ،2العدد  ،8خريف � ،1991ص .267
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�إن درا�سة موقف حركة حما�س يف هذه املرحلة جتاه العملية ال�سلمية قد �أتى يف قالب
جمموعة من املحددات منها ما هو ذاتي ومنها ما هو مو�ضوعي� .أما بالن�سبة للعوامل
الذاتية فقد متثّلت يف:
 .1مرحلة الن�شوء وال�سعي لتجنيد الأفراد ،واتخاذ احلركة من معني املفاهيم الدينية
الو�سيلة الأ�رسع لعمليات التجنيد.
 .2نظرة احلركة لذاتها باعتبارها حركة مقاومة ال ترى يف �أ�ساليبها �سوى املقاومة
والتحرير والتخل�ص من االحتالل.19
و�أما بالن�سبة للمحددات املو�ضوعية فهي:
 .1العالقات املتوترة بني حركتي فتح وحما�س نتيجة �شعور كلتا احلركتني �أنهما
بديل للآخر.
 .2الطابع الأمني الذي ولدت يف رحمه العملية ال�سلمية ،فالعملية ال�سلمية �أتت يف طابع
�أمني ولي�س يف طابع �سيا�سي.20
هذه املحددات كان لها انعكا�سها على موقف حركة حما�س يف هذه املرحلة من العملية
ال�سلمية ،ويف تبني �سيا�سات ما زالت لها �آثارها لغاية يومنا هذا ،ومن �أبرزها:
 .1مل يكن هناك ف�صل وا�ضح بني مواقف حما�س الدينية وال�سيا�سية جتاه العملية
ال�سلمية ،وبالذات فيما يخ�ص عمليات التعبئة ال�سيا�سية ،والتي �أتت يف الغالب بقالب
ديني.
 .2كرثت الأدبيات التي ركزت على ف�شل العملية ال�سلمية كمنهجية و�أهداف ،و�صنعت
منوذجا ً لدى الأفراد يف هذا االجتاه .بل �إن حما�س ذهبت �إىل تبيان خماطر االتفاق على
الق�ضية الفل�سطينية والعامل العربي ،مو�ضحة خماطره للعامل العربي ،وبالذات من
ناحية التطبيع واالقتتال الداخلي.21
 19انظر :نبذة عن حركة “حما�س” ،املركز الفل�سطيني للإعالم ،حيث عدَّت حما�س “�إ�رسائيل” م�رشوعا ً �شموليا ً
معاديا ً ال جمرد كيان ذي �أطماع �إقليمية.
 20انظر :ترجمة خا�صة لكتاب ع�رص حما�س من ت�أليف �شا�ؤول م�شعال و�أبراهام �سيال و�إ�صدار يديعوت
�أحرونوت �سنة  1999يف“ :احلوار يف ظل �أو�سلو ما بني الرف�ض احلذر والقبول املتحفظ ”،احللقة ،13
الف�صل � ،4ص  ،152 -144املركز الفل�سطيني للإعالم ،انظرhttp://www.palestine-info.com/arabic/ :
books/aser_hamas/aser_hamas14.htm

 21مذكرة موجهة �إىل وزراء خارجية الدول العربية املجتمعني يف القاهرة ،حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)،
.1993/9/19
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 .3عدم تقدمي �أي مقاربة من قبل �أطراف العملية ال�سلمية جتاه حما�س جلعلها جزءا ً مت�سقا ً
مع العملية ،بل �إن العك�س كان م�سيطرا ً على امل�شهد العام ،حيث �إنه ولغاية يومنا هذا
ما زال هناك ت�سا�ؤل حول املوقف الأمريكي من حركة حما�س ،وهل الواليات املتحدة
تريد حما�س �أن تكون جزءا ً من العملية ال�سلمية �أم ال؟ حيث يذهب الكثريون �إىل �أن
الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” ال تريد حلما�س �أن تكون جزءا ً من العملية ال�سلمية.22
 .4نظرت حما�س لنف�سها على �أنها ال�ضحية التي �ستقدم كقربان من �أجل �إثبات جناح
العملية ال�سلمية ،وبالتايل كان م�سار العملية ال�سلمية حمكوما ً مبا تقدمه ال�سلطة من
جناحات جتاه مقاومة “العنف والإرهاب” ،والذي ع َّدته حما�س مقاومتها .ومن هنا
اختطت حما�س لنف�سها طريقا ً م�ضاداً ،متثل يف دخولها للمرحلة القادمة من مراحل
التكوين والن�شوء؛ وهي �إف�شال العملية ال�سلمية.23

ثاني ًا :مرحلة املواجهة وال�صدام:
يف هذه املرحلة اختطت حما�س ل�سيا�ساتها م�سارين وا�ضحني ،امل�سار الأول:
�إ�ضعاف تكتل القوى الداعمة للعملية ال�سلمية ،من خالل ت�شكيل الأحالف ال�سيا�سية
“الف�صائل الع�رش” .وامل�سار الثاين� :إ�ضعاف العملية ال�سلمية ،وتقوية الذات ،من خالل
العمليات التي كانت تقوم بها.24
ففيما يخ�ص امل�سار الأول ،جل�أت حركة حما�س �إىل ت�شكيل ما �أطلق عليه “الف�صائل
الع�رش” حيث حتالفت حما�س مع باقي الف�صائل الفل�سطينية املناوئة للعملية ال�سلمية.
ومن خالل درا�سة هذه اخلطوة ميكن مالحظة �أن حما�س حققت جمموعة من الأهداف،
فقد �أثبتت �أنها لي�ست حركة دينية باملعنى التقليدي للحركات الدينية؛ حيث �إن جممل

 22مقابلة �أجراها الباحث مع خالد �سليمان ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي عن كتلة التغيري والإ�صالح.2011/7/22 ،
 23فار�س فائق ظاهر ،دور العملية ال�سلمية يف تكري�س تبعية ال�سلطة الفل�سطينية لإ�رسائيل ،موقع �شبكة الإنرتنت
للإعالم العربي (�أمني) ،انظرhttp://blog.amin.org/faresdahaher/2011/12/18 :
 24لطاملا ا ُتهمت حما�س من قبل ال�سلطة �أنها تختار عملياتها قبل � ّأي لقاء فل�سطيني � -إ�رسائيلي ،وكان االتهام
املوجه حلما�س �أنها تهدف �إىل زعزعة نتائج اللقاء� ،إال �أن حما�س كانت ترف�ض هذه االدعاءات وتقول �أن عملها
الع�سكري وعملياتها غري مرتبطة بتطورات العملية ال�سلمية.
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القوى التي حتالفت معها حما�س كانت حركات وطنية وقومية وي�سارية .25وثانياً،
ا�ستطاعت حما�س �أن حت�رص العملية ال�سلمية يف حركة فتح ،وبع�ض الف�صائل ال�صغرية
امل�ساندة لها مثل فدا وحزب ال�شعب .وثالثاً ،ح�صلت حما�س على �أول ت�شكيل �سيا�سي
ذا متثيل �شعبي وا�سع ،ي�شري �إىل �إمكانية تكوين بديل ملنظمة التحرير ،التي �سارت يف
م�سار العملية ال�سلمية ،وهذا �أدى �إىل �إ�ضعاف �رشعية التمثيل التي تتمتع بها منظمة
التحرير الفل�سطينية على ال�ساحتني العربية والدولية.
�أما امل�سار الثاين فقد جاء نتيجة طبيعية لعدة حمددات� ،أولها :التطور الطبيعي الذي طر�أ
على احلركة ،خا�صة بربوز كتائب ع ّز الدين الق�سام ،اجلناح الع�سكري حلركة حما�س،
والذي هدف �إىل مقاومة االحتالل وزعزعة الأمن ال�شخ�صي للمواطن الإ�رسائيلي ،عن
طريق القيام بعمليات �ض ّد الإ�رسائيليني .وثانيها� :إثبات �أن ما يوجه حلما�س من �رضبات
�سواء من االحتالل الإ�رسائيلي� ،أم من �سيا�سات االعتقاالت لل�سلطة ،لن ي�ضعف حما�س.
بالعك�س ،ف�إن هذا �سيزيد من قوة احلركة ونفوذها .فالعنوان الرئي�سي يف هذه املرحلة
من عمر احلركة متثل يف مقاومة ال�سيا�سات الهادفة �إىل �إلغاء وجود حما�س وت�أثريها يف
امل�شهد ال�سيا�سي الفل�سطيني .26فحما�س قر�أت اتفاق �أو�سلو على �أنه اتفاق �أمني ،ي�رض
مب�صالح ال�شعب الفل�سطيني ،ويهدف �إىل ت�صفية احلقوق ال�رشعية لل�شعب الفل�سطيني،
التي �أقرتها ال�رشعية الدولية .ومن جهة �أخرى ،نظرت حما�س �إىل اتفاق �أو�سلو على �أنه
موجه �ضدها ،وهذا كذلك ما برهنه الواقع ال�سيا�سي يف �أثناء تطبيق اتفاق �أو�سلو ،والذي
ترافق تطبيقه مع موجات من االعتقاالت التي كانت ت�ستهدف �أبناء حركة حما�س .بل
�إن ال�صورة النمطية التي بنيت لدى القيادات امليدانية يف هذه الفرتة جاءت يف �سياق �أنه
مبقدار التقدم يف العملية ال�سلمية ،مبقدار ارتفاع وترية مناه�ضة حما�س.27

 25الف�صائل الع�رش :هي اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،واجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني ،واجلبهة
ال�شعبية القيادة العامة ،وجبهة الن�ضال ال�شعبي الفل�سطيني ،ومنظمة ال�صاعقة ،وحركة فتح االنتفا�ضة،
وجبهة التحرير الفل�سطينية ،واحلزب ال�شيوعي الفل�سطيني الثوري ،وحركة حما�س ،واجلهاد الإ�سالمي،
حيث �شكل التحالف من �أجل مناه�ضة اتفاق �أو�سلو.
 26حديث �صحفي للأ�ستاذ حممد نزال ،ع�ضو القيادة ال�سيا�سية حلركة حما�س وممثلها يف الأردن ،يو�ضح فيه
موقف احلركة من العمليات الع�سكرية ،وموقفها من ال�سلطة الفل�سطينية ،احلياة.1996/3/9 ،
� 27أحمد من�صور ،مرجع �سابق� ،ص .288
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�شهدت هذه املرحلة تطبيق اتفاقيات �أو�سلو على �أر�ض الواقع ،وخا�صة اتفاق القاهرة،
واالتفاقيات الالحقة التي ّ
مت �إن�شاء املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني بنا ًء عليها ،لذا ف�إن هذه
املرحلة �شهدت االحتكاك العملي للحركة مع اتفاق �أو�سلو و�إفرازاته.

حما�س واتفاق القاهرة :1994
رف�ضت حركة حما�س اتفاق القاهرة ،ور�أت �أن ال�سلطة النا�شئة مبوجبه ال متثل
ال�شعب الفل�سطيني ،و�أن االتفاق تكري�س لالحتالل و�إقرار ب�رشعيته .وقالت حما�س
�إن الإدارة الذاتية امل�ؤلفة من � 24شخ�صا ً (ال�سلطة الفل�سطينية) ال متلك � ّأي �سيادة ،و�أن
االحتالل هو الذي يديرها .كما �أكدت على �أن االتفاق ال يوقف اال�ستيطان ،عالوة على
تعهدات ال�سلطة بعدم التحري�ض �ض ّد االحتالل .وطالبت حما�س كافة القوى ال�سيا�سية
وال�شعبية باال�ستمرار يف املقاومة والكفاح ،على �أ�سا�س �أن اتفاق القاهرة هو نهاية
مرحلة ،ولي�س نهاية الق�ضية الفل�سطينية .كما وطالبت �أبناءها يف ال�سجون بعدم التوقيع
على الوثيقة املقدمة لهم ك�رشط للإفراج عنهم.28
متثَّل امل�شهد الأهم يف هذه املرحلة يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني،
وت�شكيل �أول ج�سم �سيا�سي فل�سطيني منتخب يف الداخل الفل�سطيني .وقد �شكلت حمطة
االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية �إ�شكالية بالن�سبة حلركة حما�س29؛ �إذ كيف حلما�س
�أن ترف�ض �أن ت�شارك يف انتخابات لل�شعب الفل�سطيني؟ ويف الوقت نف�سه كيف �ست�شارك
حما�س يف انتخابات هي �أ�صالً وجدت لتطبيق اتفاق �أو�سلو؟ لقد رف�ضت حما�س امل�شاركة
يف االنتخابات الت�رشيعية �سنة  ،1996وبررت ذلك مبا يلي:
� .1إن االنتخابات جتري يف الوقت الذي ما زال فيه االحتالل جاثما ً على الأر�ض.
� .2إن االنتخابات ت�أتي لإفراز ج�سم من �أجل تطبيق اتفاقات �أو�سلو ،وو�ضعها مو�ضع
التنفيذ.
 .3تعيني ال�سلطة الفل�سطينية لر�ؤ�ساء البلديات بدالً من �إجراء االنتخابات.
 28حركة حما�س ،اتفاق القاهرة يحمل بذور ف�شله وماحدث هو تكري�س لالحتالل و�إقرار ب�رشعيته،1994/5/14 ،
املركز الفل�سطيني للإعالم ،انظرhttp://palestine-info.com/arabic/hamas/documents/cairo.htm :
انظر وثيقة رقم  4يف ملحق هذا الكتاب� ،ص .564
 29ح�سام علي يحيى الدجني ،فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية  2006و�أثره على النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الآداب والعلوم االن�سانية ،جامعة الأزهر ،غزة.2010 ،
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ويف الوقت نف�سه �أكدت حما�س على �أنها ،وبالرغم من مقاطعتها لالنتخابات
الت�رشيعية الفل�سطينية ،ودعوتها ال�شعب الفل�سطيني ملقاطعة االنتخابات� ،إال �أنها لن
تعمل على ا�ستخدام القوة لإف�شالها ،نظرا ً ملا لذلك من �آثار �سلبية على الوحدة الوطنية
لل�شعب الفل�سطيني.30
�إال �أن املرحلة الأوىل لالتفاق وتطبيقه �أظهرت عدة اجتهادات داخل احلركة ،حول
طبيعة االتفاق وتعامل احلركة مع ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها� ،أدى �أحيانا ً �إىل نقا�ش كبري
بني قيادات احلركة .كما حاول الإ�رسائيليون حماورة بع�ض قادة حما�س يف ال�سجون،
والذين ا�ضطروا لذلك بحكم �أنهم ال ميلكون �إرادتهم ،ودومنا �صفة متثيلية .ولذلك �سعت
احلركة لتقدمي ر�ؤية �سيا�سية جتاه العملية ال�سلمية تو�ضح اخلطوط العامة املعتمدة،31
كذلك كان من ال�سيا�سات البارزة للحركة ت�شكيل حزب �سيا�سي عرف با�سم “حزب
اخلال�ص الوطني الإ�سالمي”.32
�إن القراءة املتفح�صة ملوقف حما�س يف هذه املرحلة من اتفاق �أو�سلو وال�سيا�سات
احلركية جتاهه تقود �إىل التايل:
 .1تعاملت حما�س مع اتفاق �أو�سلو من وجهة نظر العملية ال�سيا�سية ،على عك�س
ما ي�صور دائما ً من �أن حما�س تعاملت مع االتفاق منطلقة من الفكر الديني فقط .وهذا
ما تثبته بيانات حما�س ،التي ر َّكزت على التعامل مع االتفاق مبحتواه ال�سيا�سي.
وحتى عند حتديد املوقف من االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية الأوىل �سنة ،1996
نرى ب�أن معاجلة حما�س للعملية كانت معاجلة �سيا�سية بحتة .33وكذلك ممار�سات
 30مذكرة �صادرة عن حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) حول انتخابات احلكم الذاتي الفل�سطيني املحدود،
 ،1996/1/16املركز الفل�سطيني للإعالم ,انظر:
http://palestine-info.com/arabic/hamas/documents/election2.htm
انظر وثيقة رقم  5يف ملحق هذا الكتاب� ،ص .567

 31بيان �صادر عن املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س يف  ،1994/4/21والذي بني موقف حما�س من العملية ال�سلمية؛
ومن �أبرز مرتكزات هذا املوقف :ان�سحاب قوات االحتالل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س دون قيد
�أو �رشط ،تفكيك و�إزالة امل�ستعمرات وترحيل امل�ستوطنني من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ،و�إجراء
انتخابات حرة ونزيهة يف الداخل واخلارج الختيار قيادة وممثلي ال�شعب احلقيقيني.
� 32أعلن عن ت�أ�سي�س احلزب ر�سميا ً يف ،1996/3/21و ّ
مت تعريفه على �أنه حزب �سيا�سي فل�سطيني ي�ؤمن بالإ�سالم
عقيدة ومنهج حياة ،وفا ،انظرhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3561 :
مت تر�شح العديد من ال�شخ�صيات لالنتخابات �إال �أنه الحقا ً ّ
 33يف البدايات الأوىل ّ
مت ان�سحاب هذه ال�شخ�صيات من الرت�شح
لالنتخابات ،وح�سب ما ورد يف �أدبيات حما�س ف�إن االن�سحاب جاء بعد تدار�س املو�ضوع يف الأطر الدميوقراطية
التنظيمية للحركة ،وكان من ال�شخ�صيات التي تر�شحت� :إ�سماعيل هنية من القطاع ،وجميل حمامي من ال�ضفة.
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احلركة على �أر�ض الواقع ،فقد طغى على �سيا�سات احلركة معادالت حتقيق امل�صلحة
(الربح واخل�سارة) حتى فيما يخ�ص عمليات املقاومة؛ مع التنبيه �إىل �أن �أ�سا�س الفكر
ال�سيا�سي الإ�سالمي مرتبط بتحقيق م�صالح العباد� ،ضمن ال�ضوابط ال�رشعية؛ وهو
ما حاولت حما�س تطبيقه.
 .2حاولت حما�س �أن تتقارب مع ال�سلطة الفل�سطينية ب�شكل �أو ب�آخر ،تارة باحلوارات
الثنائية ،وتارة عرب ت�شكيل ج�سم �سيا�سي ،حزب اخلال�ص الإ�سالمي� ،إال �أنها جميعا ً مل
ت�ؤ ِّد �إىل التخفيف من حدة التوتر يف العالقات بني حما�س وفتح� ،أو تخفيف نظرة حما�س
جتاه العملية ال�سلمية.
� .3شكلت هذه املرحلة البو�صلة العامة لتعامل احلركة مع اتفاق �أو�سلو ،وعملية
الت�سوية ال�سلمية ،بل ومع م�ستوى عالقات حما�س الدولية واخلارجية .فعلى �صعيد
العالقات الداخلية �أ�صبح املظهر العام �أن تنفيذ االتفاق بالن�سبة للحركة يعني اجتثاث
احلركة و�أجهزتها؛ و�أنه ال ب ّد من ت�صعيد العمل املقاوم لإثبات جدواه يف مقابل م�سار
الت�سوية .وركزت حما�س على ا�ستهداف الإ�رسائيليني ،مع جتنب � ّأي مواجهة حمتملة
مع ال�سلطة ،حتى لو قامت عنا�رص ال�سلطة مبالحقة عنا�رص املقاومة .ومل ت�أبه حما�س
بانعكا�س مقاومتها ال�سلبي على م�سار الت�سوية.
�أما على �صعيد العالقات اخلارجية فقد �سيطر على العالقات الثنائية للحركة ق�ضايا
اعتبار احلركة حركة “�إرهابية” �أمريكياً ،واعتبار جناحها الع�سكري جناحا ً “�إرهابيا ً”
�أوروبياً ،وهذا �أدى كذلك �إىل توتري العالقة بني الأطراف ،وحال دون �إمكانية التو�صل �إىل
� ّأي تقارب حتى على �صعيد احلوارات الثنائية بني فتح وحما�س �أو بني ال�سلطة وحما�س،
والتي باتت حمكومة بامل�شهد العام .وهو م�شهد متمثل يف النظر �إىل حركة حما�س كحركة
مناوئة للعملية ال�سلمية ،وتهدف �إىل �إثبات ف�شلها .وبالتايل ،اعتمدت �أطراف العملية
ال�سلمية �سيا�سة مربجمة وممنهجة ،تهدف �إىل اجتثاث حما�س ،وتقليل حدة �آثارها على
املجتمع وعلى احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية.

ثالث ًا :مرحلة التفاهم احلذر:
ميتد عمر هذه املرحلة زمنيا ً من بداية انتفا�ضة الأق�صى �سنة  2000وحتى فوز
حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية .فقد �شكلت انتفا�ضة الأق�صى حمددا ً �أ�سا�سيا ً بالن�سبة
�إىل مواقف حما�س من جممل الق�ضايا الفل�سطينية الداخلية واخلارجية .فحما�س ر�أت
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يف انتفا�ضة الأق�صى �إثباتا ً عمليا ً على �صدقية ر�ؤيتها لعملية الت�سوية ال�سلمية ،وكذلك
ف�إن االنتفا�ضة خدمت حركة حما�س يف التقارب الداخلي الفل�سطيني  -الفل�سطيني �ض ّد
االحتالل الإ�رسائيلي.34
و�ضمن هذه الظروف اتخذت حركة حما�س جملة من ال�سيا�سات ،التي متنحها القدرة
واالقتدار على �أن تكون العبا ً مركزيا ً يف امل�شهد ال�سيا�سي واالجتماعي الفل�سطيني .ومن
�أبرز هذه ال�سيا�سات:
� .1أثبتت حما�س �أنها بالرغم مما القته من حماوالت اجتثاث� ،إال �أنها وخالل �شهور،
ا�ستطاعت �أن تعود �إىل الواقع الفل�سطيني بزخم وا�سع غري معهود.
 .2رفعت حما�س �شعار �رشكاء يف الدم� ،رشكاء يف القرار� ،رشكاء يف امل�صري.
� .3أبدت حركة حما�س متا�سكا ً منقطع النظري� ،سواء فيما يخ�ص عالقاتها مع املجتمع
الفل�سطيني والقوى ال�سيا�سية� ،أم فيما يخ�ص التما�سك الداخلي للحركة ،وبرز ذلك
ب�شكل خا�ص يف الت�ضحيات التي قدمها قادة حركة حما�س.
�شكلت هذه املرحلة تقاربا ً حذرا ً من قبل حركة حما�س جتاه العملية ال�سلمية ،فقد
تفاعلت احلركة مع ال�سلطة الفل�سطينية باجتاهني ،الأول :التنظريي داخل حما�س،
وبو�صلته القبول بالدولة الفل�سطينية امل�ستقله وكاملة ال�سيادة ،على حدود الرابع من
حزيران �سنة  ،1967والثاين :وهو امليداين �أو العملياتي؛ ففيما يخ�ص الفعل امليداين
اتخذت حما�س م�سارين متكاملني ،فقد ّ
مت يف امل�سار الأول تنفيذ العديد من العمليات
امل�شرتكة بني حما�س وف�صائل املقاومة الفل�سطينية ,و ّ
مت ت�شكيل غرفة عمليات م�شرتكة
تقارب
بني الف�صائل ملقاومة احتالل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ويف امل�سار الثاين جرى
ٌ
�سيا�سي ،وبالذات ما قدمته حما�س يف �سنة  2003من هدن ٍة من طرف واحد لت�سهيل عمل
ٌ
35
رئي�س الوزراء حممود عبا�س  .وقد كان ذلك بداية املقاربة ال�سلوكية اجلديدة حلما�س
جتاه عملية الت�سوية ال�سلمية .فالهدنة من طرف واحد و�إن كانت قد �أتت يف �إطار العالقات
الداخلية بني حما�س وال�سلطة� ،إال �أنها ُنظر �إليها على �أنها متثل كذلك نهجا ً جديدا ً بالن�سبة
للحركة جتاه العالقات اخلارجية.
 34انظر :مقابلة مع عبد العزيز الرنتي�سي ،موقع املو�سوعة التاريخية الر�سمية جلماعة الإخوان امل�سلمني
(ويكيبيديا الإخوان امل�سلمون) ،يفhttp://www.ikhwanwiki.com/index.php :
 35بيان حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) وحركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني ب�ش�أن تعليق العمليات الع�سكرية
يف  ،2003/6/29جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،املجلد  ،14العدد � ،55ص .183
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فقد كان وا�ضحا ً �أن هذه اخلطوة ت�أتي يف �إطار دعم جهود رئي�س الوزراء حممود
عبا�س الداعية �إىل �إعادة بناء البيت الفل�سطيني ،وترتيب امل�ؤ�س�سات بناء على خريطة
الطريق  .Road Mapوهو موقف مل ي�سبق له مثيل يف تاريخ عالقة التنظيمني ببع�ضهما
البع�ض ،عالوة على �أنه يع ُّد �سابقة يف ال�سلوك والنهج العام حلركة حما�س يف التعامل
مع االحتالل ،حيث قدمت حما�س وف�صائل املقاومة هدنة من طرف واحد .36عالوة على
ذلك كله ،فقد جاءت هذه اخلطوة يف ظالل التداول الأوروبي لإعالن اجلناح ال�سيا�سي
حلما�س “حركة �إرهابية” ،وقد ت�أخر الإعالن حتى قامت حما�س بالرد على مقتل القيادي
�إ�سماعيل �أبو �شنب.
تع ُّد هذه الفرتة من عمر حما�س وعالقتها بالعملية ال�سلمية على درجة بالغة الأهمية،
حيث �إن حما�س بلورت يف هذه الفرتة اخلطوط العامة ال�سرتاتيجيتها؛ واملتمثلة باملزاوجة
بني اجلانب التنظريي (الدولة يف حدود �سنة  ،)1967واجلانب ال�سلوكي امليداين (الهدنة).
كما �أن حما�س ا�ستطاعت �أن تثبت خالل هذه الفرتة ،مدى عمليتها ،و�أنها حركة تزن
�أفعالها بالأثمان وامل�صالح املرتتبة عليها .و�أن التزامها باملبادىء الإ�سالمية ،ال يعني �أنها
جمرد حركة �أيديولوجية منف�صلة عن الواقع؛ و�إمنا ت�سعى للتفاعل مع الواقع مبا يخدم
منطلقاتها الإ�سالمية .وهذا منح حما�س فر�صة ذهبية من جز�أين :فمن ناحية ،ا�ستطاعت
حما�س �أن ت�ضع اللبنة الأوىل ملقارباتها جتاه عملية الت�سوية ال�سلمية ،وتفعيل ذاتها فيما
يخ�ص تفاعالتها وحراكها الداخلي مع القوى والف�صائل الفل�سطينية مبختلف �أطيافها.
ومن ناحية ثانية ،منحت حما�س الآخرين فر�صة لإعادة قراءتها ب�شكل مغاير ،وهذا ما
�شهدت به ال�سنوات واملراحل التالية من عمر احلركة.
كما ن�شطت يف هذه املرحلة من عمر احلركة احلوارات الداخلية ،برعاية �إقليمية,
باجتاه �إيجاد ا�سرتاتيجية عامة فل�سطينية ،توافق عليها الف�صائل الفل�سطينية .ومتثل
ذلك يف دخول م�رص كفاعل �إقليمي ،من �أجل توحيد جهد الف�صائل الفل�سطينية على
�سيا�سة عامة واحدة .فقد انخرطت الأحزاب والقوى ال�سيا�سية الفل�سطينية يف حوارات
�سيا�سية معمقة ،برعاية م�رصية حول ثالث اجتاهات رئي�سية ،الهدنة ال�شاملة ،الربنامج
ال�سيا�سي امل�شرتك ،و�إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني.37
� 36شفيق �شقري ،الهدنة الفل�سطينية ثمن بال مقابل ،اجلزيرة.نت ،املعرفة ،ملفات خا�صة.2004/10/3 ،
 37معني الطناين ،احلوار الوطني الفل�سطيني ،موقع مركز التخطيط الفل�سطيني ،رام اهلل ،انظرhttp://www.oppc. :
pna.net/mag/mag13-14/new5-13-14.htm؛ وجملة مركز التخطيط الفل�سطيني ،العدد � ،2003 ،10-9ص .68
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ومما ميز هذه املرحلة �أن الو�ساطة امل�رصية اقت�رصت على الدور الأمني ،كذلك ت�شديد
الف�صائل الفل�سطينية على ق�ضية �أن الهدنة يجب �أن تكون متبادلة بني الإ�رسائيليني
والف�صائل� ،إال �أن “�إ�رسائيل” رف�ضت ذلك ،على �أ�سا�س �أن الوقف املتبادل كان يعني
بالن�سبة للإ�رسائيليني االعرتاف ال�ضمني بحما�س .وكذلك �إ�شكالية �سعي الأطراف
الأخرى �إىل تنفيذ ُخ َّطة خريطة الطريق ،التي �أعلنها الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش؛ فمما
هو معلوم �أن احلا�رض الغائب يف احلوارات كان حماولة مترير خريطة الطريق �أو التعامل
معها مبا ال يغ�ضب الطرفني الإ�رسائيلي والأمريكي.
�إال �أنه وعلى الرغم من ك ّل ذلك ،ال ميكن جتاهل الدور الذي لعبته هذه احلوارات ،فقد
جاءت وثائق االجتماعات ،وك�أنها عبارة عن ميثاق وطني جديد للف�صائل الفل�سطينية.
وما زالت الف�صائل الفل�سطينية ترى اتفاق القاهرة بني الف�صائل مرجعا ً تنظيميا ً يبنى
عليه يف � ّأي حوار فل�سطيني قادم� ،أو عند مناق�شة امل�صاحلة الفل�سطينية� .38أما بالن�سبة
حلما�س فقد ا�ستطاعت �أن تدخل �إىل املنظومة ال�سيا�سية الإقليمية والداخلية الفل�سطينية.
وب�شكل غري مبا�رش ،حتولت حما�س �إىل العب �سيا�سي دويل فيما يخ�ص الق�ضية
الفل�سطينية ،فعلى الرغم من �أن احلوارات مل ت�شهد رعاية دولية مبا�رشة� ،إال �أنها كانت
مبباركة دولية وبتن�سيق عالٍ  ،بني ال�سلطة الفل�سطينية بقيادة رئي�س الوزراء الفل�سطيني
حممود عبا�س ،والواليات املتحدة الأمريكية ،وم�رص ،و“�إ�رسائيل”.39
ومع ذلك ،ال ميكن جتاوز ما ع�صف باحلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية من منعطفات،
�شكلت امل�شهد ال�سيا�سي الفل�سطيني العام� ،سواء فيما يخ�ص ر�ؤية الرئي�س الأمريكي
جورج بو�ش االبن �أم فيما يخ�ص وثيقة جنيف  .Geneva Accordفقد جاء املوقف
الر�سمي حلما�س وا�ضحا ً جتاه ر�ؤية الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش حول الدولة
الفل�سطينية .فقد �أكدت حما�س على �أن ر�ؤية بو�ش ال تع ُّد حالً للق�ضية الفل�سطينية
مبقدار ما هي منوذج مكرر من الر�ؤية ال�صهيونية .ورف�ضت حما�س �أوالً اختزال ح ّل
الق�ضية الفل�سطينية ب�أمن “�إ�رسائيل” ،وكذلك و�صم املقاومة الفل�سطينية بـ“الإرهاب”،
كما رف�ضت تدخل الإدارة الأمريكية يف ال�ش�أن الداخلي الفل�سطيني .40ور�أت حما�س يف
 38مقابلة �أجراها الباحث مع عزيز الدويك ،رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.2011/10/10 ،
 39معني الطناين ،مرجع �سابق.
 40حركة حما�س ،ت�رصيح �صحفي حول خطاب بو�ش ،2002/6/25 ،املركز الفل�سطيني للإعالم ،انظر:
http://palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2002/25_6_02.htm
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ا�ستحداث من�صب رئي�س الوزراء ا�ستجابة للإمالءات الأمريكية ،ولي�ست ا�ستجابة
ملطالب الإ�صالح الداخلية ،وتنفيذا ً ملتطلبات خريطة الطريق الأمنية .41ورف�ضت حركة
حما�س وثيقة جنيف ،وع َّدتها تفريطا ً بحقوق ال�شعب الفل�سطيني وخ�صو�صا ً الالجئني،
وطالبت مبحاكمة القائمني عليها ،وطالبت ال�سلطة برفع الغطاء ال�سيا�سي عن موقعيها.42
واتفاقية جنيف هي اتفاقية غري ر�سمية وقعتها �شخ�صيات مقربة من يا�رس عرفات
وحممود عبا�س ،وهي تدعو �إىل �إن�شاء دولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة مع تعديالت حدودية ،بحيث ُت�ضم الكتل اال�ستيطانية والأحياء اليهودية
يف القد�س �إىل “�إ�رسائيل” ،بينما تكون الأحياء العربية يف القد�س عا�صمة لدولة فل�سطني
وحتت �سيادتها .وتنازلت املبادرة عن حقّ العودة لالجئني الفل�سطينيني �إىل �أر�ضهم
املحتلة التي ُطردوا منها �سنة .431948

رابع ًا :مرحلة الدمج بني الذاتي واملو�ضوعي:
متتد هذه املرحلة من عمر احلركة زمنيا ً ما بني  2005وحتى ت�رشين الأول� /أكتوبر
 .2011وقد كان عنوان هذه املرحلة بالن�سبة حلما�س :ل�سنا مع عملية الت�سوية ال�سلمية
لكننا لن نقف عقبة يف وجهها ،وت�أتي �أهمية هذه املرحلة بالن�سبة ملوقف حما�س من
العملية ال�سلمية نتيجة لعدة حمددات �شكلت امل�شهد ال�سيا�سي العام؛ �إذ �إن موقف حركة
حما�س من خمتلف الق�ضايا حتدد يف �ضوء االن�سحاب من قطاع غزة ،واالنتخابات
الت�رشيعية ونتائجها .فقد كانت االنتخابات الت�رشيعية هي البو�صلة التي باتت حتكم
عالقة حما�س بالآخرين وعالقة الآخرين بها؛ مبا يف ذلك تعاملها مع �رشوط اللجنة
الرباعية الدولية  ،Quartetو�إ�شكاالت االنق�سام الفل�سطيني ،و�سيطرة حركة حما�س على
 41حركة حما�س ،ت�رصيح �صحايف حول ا�ستحداث من�صب رئي�س وزراء لل�سلطة الفل�سطينية ،2003/3/11 ،املركز
الفل�سطيني للإعالم ،انظر:
http://palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2003/11_3_03.(1).htm

 42حما�س تدين اتفاق جنيف ..وتدعو ال�سلطة �إىل رفع الغطاء ال�سيا�سي عن مو ّقعيه ،2003/12/10 ،املركز
الفل�سطيني للإعالم ،انظر:
http://palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2003/1_12_03_3.htm

 43لالطالع على الن�ص الكامل ملبادرة جنيف انظر:

Site of Geneva Initiative, http://www.geneva-accord.org/mainmenu/English
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قطاع غزة ،وتوقف عملية الت�سوية ،م�ضافا ً �إليها الثورات والتغريات يف العامل العربي.
فقد �شهدت هذه املرحلة تطورا ً ذاتيا ً حلركة حما�س ،فلم تعد حركة مقاومة خال�صة ،بل
حركة مقاومة حاكمة .هذه املرحلة �أ�صبح الت�سا�ؤل فيها م�رشوعا ً عن حمددات املوقف
احلم�ساوي ،ما بني ذاتي نابع من العقائد واملواقف الأيديولوجية ،ومو�ضوعي واقعي
نابع من م�ستجدات الو�ضع الراهن .فبمقدار ما �شكلت هذه املرحلة من فر�ص للحركة،
مبقدار ما احتوته هذه الفر�ص من حتديات .وقد يكون �أبرز هذه التحديات هو الإجابة
على ال�س�ؤال املركزي ،هل ت�ستطيع حما�س ،عرب ممار�ستها للحكم ،تقدمي �آليات للتفاعل
متوافقة مع مبادئها بالرغم مما تفر�ضه اتفاقيات �أو�سلو من التزامات ،و�أن تتغا�ضى عن
الفل�سفة العامة للعملية ال�سلمية44؟ وهل ما قدم حلما�س كان الهدف منه �أن تكون حما�س
العبا ً �سيا�سياً� ،أم �أن الت�سهيالت التي قدمت حلما�س كان يراد منها طرد حما�س نهائيا ً
من عملية ال�سالم �أو تطويع حما�س45؟

اتفاق القاهرة :الذات الأيديولوجية والكل ال�سيا�سية:
جاءت بدايات هذه املرحلة من عمر احلركة جتاه عملية الت�سوية ال�سلمية بتوقيع
الف�صائل الفل�سطينية ،وعلى ر�أ�سها حركة حما�س على ميثاق القاهرة يف �آذار /مار�س
2005؛ والذي مثل نقطة االنطالق بالن�سبة حلركة حما�س ،ك�أول وثيقة �سيا�سية جامعة
للف�صائل الفل�سطينية ،جتاه خمتلف الق�ضايا الفل�سطينية العامة ،وحماولة ر�سم �سيا�سة
فل�سطينية عامة جممع عليها ،حيث متثلت فيما يلي:
�أوالً :الرتكيز على الثوابت الفل�سطينية ،وحقّ ال�شعب الفل�سطيني يف املقاومة و�إقامة
دولة كاملة ال�سيادة وعا�صمتها القد�س ال�رشيف.
ثانياً� :إعادة ترتيب البيت الداخلي الفل�سطيني� ،سواء فيما يخ�ص ال�سلطة الفل�سطينية،
و�إجراء االنتخابات العامة للمجل�س الت�رشيعي ،ومنظمة التحرير الفل�سطينية.46
 44ملزيد من املعلومات راجع :الربنامج االنتخابي للحركة والذي قدمته حما�س حتت عنوان التغيري والإ�صالح،
فقد ركز الربنامج على مو�ضوع التغيري والإ�صالح يف ال�سلطة الفل�سطينية متجاهالً الفل�سفة العامة للعملية
ال�سلمية ،وخا�صة االعرتاف ب�أو�سلو.
45

Michael Herzog, Can Hamas be tamed?, Foreign Affairs magazine, March/ April 2006,
http://www.foreignaffairs.com/articles/61512/michael-herzog/can-hamas-be-tamed

 46الن�ص احلريف لإعالن القاهرة ال�صادر عن الف�صائل الفل�سطينية يف  ،2005/3/17حيث وقع على الإعالن 12
ف�صيالً فل�سطينياً .انظر وثيقة رقم  9يف ملحق هذا الكتاب� ،ص .579
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ويع ُّد اتفاق القاهرة بالن�سبة حلما�س اخلطوة العملية الأوىل ،التي منحت حركة
حما�س االحتكاك ال�سيا�سي مع العملية ال�سلمية ،من خالل املوافقة على امل�شاركة يف
االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية وعدم تعطيل االنتخابات الرئا�سية .47ومن جهة
�أخرى ،بد�أت حما�س �أوىل خطواتها العملية يف الف�صل بني ما هو موقف تنظيمي خا�ص
بها وموقف عام لل�سيا�سة العامة الفل�سطينية .ولكن هذا بالت�أكيد ال يلغي حقيقة �أن
حما�س اعتمدت يف قرارها بامل�شاركة يف االنتخابات ودخول ال�سلطة الت�رشيعية ،على
�أ�سا�س �أن هناك تغريات طر�أت على العملية ال�سلمية وعلى ال�سلطة الت�رشيعية نف�سها،
بحيث مل تعد هي ال�سلطة الت�رشيعية نف�سها التي كانت �سنة � ،1996إال �أن هذا ال يلغي
الإ�شكالية الكربى ،وهي مدى قدرة حما�س على املواءمة بني ما هو ذاتي ومواقف حركية
خا�صة بها جتاه جممل الق�ضايا ،وبني ما هو عام يخ�ص الكل الفل�سطيني .بالإ�ضافة
�إىل ال�س�ؤال الأكرب املتمثل يف قدرة حما�س على ال�سري يف الهياكل التي �أن�ش�أتها العملية
ال�سلمية ،بالرغم من عدم اتفاقها مع الفل�سفة القائمة عليها ،خا�صة الق�ضية املركزية
وهي االعرتاف بـ“�إ�رسائيل”.48
�إال �أنه ال ميكن لأي مراقب �إال �أن تقوده ا�ستنتاجاته من �أن حما�س قد اجتازت بهذه
اخلطوة حاجزا ً كبريا ً كان يقف �أمامها ،وهو جدار التفاعل الإيجابي مع م�ؤ�س�سات
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،دون التع ّطل ب�سبب طبيعة تغيري الفل�سفة امل�ؤ�س�س�سة
للنظام .وهنا من الأهمية مبكان عدم جتاهل �أن اتفاق القاهرة كان �إجماعا ً فل�سطينيا ً على
الفل�سفة العامة وهي حترير الأر�ض ،ومنح املقاومة �رشعية الإجماع الفل�سطيني ،حيث
وقعت على اتفاق القاهرة جميع الف�صائل الفل�سطينية؛ �إال �أنه يف الوقت نف�سه كان �إقرارا ً
و�رشعية غري مبا�رشة لبع�ض �آليات العمل املنبثقة عن اتفاق �أو�سلو وحتديدا ً االنتخابات
الت�رشيعية .و�سواء �أرادت حما�س �أم �أنها ذهبت عن غري ق�صد �إال �أن هذه اخلطوة ال ميكن
النظر �إليها �إال على �أنها اخرتقت جدار الرف�ض ،الذي �شكلته حما�س حول فل�سفة اتفاق
�أو�سلو وم�ؤ�س�ساتها .بل �إن حما�س باتت مطالبة بعد اتفاق القاهرة بو�ضع ا�سرتاتيجية
 47قاطعت حما�س االنتخابات الرئا�سية ،لكنها مل ت�س َع �إىل تعطيلها ،حيث جرت قبل �أكرث من �شهرين من
اتفاق القاهرة.
� 48إبراهيم �أبو الهيجا ،حما�س والت�رشيعي :جدلية ال�سيا�سة واملقاومة ،موقع العرب نيوز ،انظر:
http://alarabnews.com/alshaab/2005/22-04-2005/9.htm
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�إدارة عالقات احلكم �سواء كانت يف املعار�ضة �أم يف ال�سلطة .49ومما �شهدت له املرحلة
التالية من حياة حركة حما�س نالحظ �أن هذه امل�س�ألة كانت قد �أُ ّجلت بالن�سبة للحركة� ،إال
�أن التحول الأكرب جاء يف �سياق اجرتاح حما�س �أدوات جديدة لإدارة عالقات احلكم من
خالل الكل الفل�سطيني ،وهذا بحد ذاته تطور نوعي يف ال�سلوك ال�سيا�سي للحركة.

االن�سحاب من قطاع غزة وموقف حركة حما�س:
مما ال �ش ّك فيه �أن ان�سحاب “�إ�رسائيل” من قطاع غزة يع ُّد احلدث الف�صل يف امل�شهد
ال�سيا�سي الفل�سطيني منذ �سنة 2005؛ و�ستبقى تبعاته تتكرر يف احلياة ال�سيا�سية
الفل�سطينية .فحما�س ر�أت �أن ان�سحاب اجلي�ش الإ�رسائيلي من قطاع غزة ،كان نتيجة
عدم قدرته على حتمل �رضبات املقاومة ،يف الوقت الذي تعاملت الرباعية والواليات
املتحدة الأمريكية مع االن�سحاب على �أنه ي�أتي يف �إطار خريطة الطريق.50
عبت حما�س عن موقفها املف�صل من االن�سحاب وما بعده من خالل البيان
وقد ّ
ال�سيا�سي الذي �ألقاه ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحركة �إ�سماعيل هنية والذي �أ ّكد فيه على
موقف احلركة املتمثل يف الآتي:
 .1يجب �أن يكون االن�سحاب من قطاع غزة �شامالً حتى ال تتحول غزة �إىل �سجن كبري.
 .2يجب �أن ي�شمل االن�سحاب املعابر واحلدود.
	.3الت�أكيد على �أن احلركة حري�صة على �إمتام االن�سحاب.
 .4خروج االحتالل ب�شكل كامل من القطاع.
	.5ال�رشاكة مع الكل الفل�سطيني يف �إدارة ملف االن�سحاب.
 .6تدعو حما�س الآخرين �إىل عدم اال�ستفراد يف ال�سلطة.
� .7إن حركة حما�س لي�ست �سلطة داخل �سلطة ،ولي�ست فوق القانون ،ولكنها ت�ؤكد على
مت�سكها باملقاومة.51
 49مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،م�ستقبل ال�رشاكة يف �صناعة القرار الوطني الفل�سطيني� ،سل�سلة
تقدير ا�سرتاتيجي (� ،)44أيار /مايو  ،2012انظرwww.alzaytouna.net/permalink/16722.html :
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

 51بيان حما�س ال�سيا�سي الذي تاله �إ�سماعيل هنية يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد يف غزة ،2005/5/13 ،املركز
الفل�سطيني للإعالم ،انظرhttp://www.palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2005/13_8_05.htm :

235

حمـــــا�س

االنتخابات الت�رشيعية :ال�رشعية والال�رشعية:
تع ُّد االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية �أهم املحطات واملراحل من عمر حما�س
وحمددا ً �أ�سا�سيا ً يف �سلوكها ال�سيا�سي جتاه عملية الت�سوية ال�سلمية .فقرار حما�س
امل�شاركة يف االنتخابات الت�رشيعية �شكل لكل الدار�سني واملراقبني حالة جديدة يف الثقافة
وال�سلوك والفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني ،كما �أن التبعات التي تلت امل�شاركة �أفرزت جملة
من التحديات التي بات على حما�س �أن تتعامل معها.
جاء قرار حما�س امل�شاركة يف االنتخابات الت�رشيعية ،معلالً بعدة مربرات كما عرب
عن ذلك بيانها الر�سمي ،حيث ارت�أت احلركة �أن م�شاركتها ت�أتي يف �إطار احلق ال�رشعي
يف متثيل ال�شعب الفل�سطيني ،كما �أن ما يواجهه النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني من خلل،
�سواء فيما يخ�ص ف�ساد امل�ؤ�س�سات �أم فيما يخ�ص اقت�صاره على لون واحد؛ �أوجب على
احلركة �أن ت�سهم يف تطوير البناء الدميوقراطي للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني و�إعادة بناء
م�ؤ�س�ساته .و�أكدت احلركة �أن هذا ال يعني تخلي احلركة عن برناجمها املقاوم لإنهاء
االحتالل .52كما قدمت حما�س برناجما ً انتخابيا ً مركزا ً على النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني
وما اعرتى م�ؤ�س�ساته من ف�ساد و�سوء �إدارة ،وقدمت نف�سها على �أنها قادرة على �إحداث
الإ�صالح والتغيري يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.53
جاء دخول حما�س االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية برتحيب عربي وت�شجيع
فل�سطيني ،وبعد موافقة �إ�رسائيلية و�أمريكية جاءت بعد فرتة التمنّع والرتدد� .إال �أن
هذا الرتحيب �رسعان ما تال�شى ع�شية �صدور النتائج العامة لالنتخابات الت�رشيعية،
فقد ح�صلت حما�س على  74مقعدا ً من �أ�صل  132مقعداً ،وح�صل امل�ستقلون التابعون
حلما�س على  4مقاعد �أخرى.54
قدمت حما�س �سلوكا ً �سيا�سيا ً مغايرا ً لل�صورة النمطية التي �أخذت عن احلركة
تاريخياً ،فا�ستطاعت حما�س �أن جتري العديد من التحالفات (يف االنتخابات الت�رشيعية
 52بيان حركة حما�س ب�ش�أن امل�شاركة يف االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية ،2005/3/12 ،موقع مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات ،وثائق ،انظرhttp://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=29042 :
انظر وثيقة رقم  8يف ملحق هذا الكتاب� ،ص .578
 53كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
 54االنتخابات الت�رشيعية الثانية  ،2006التوزيع النهائي ملقاعد املجل�س الت�رشيعي ،موقع جلنة االنتخابات
املركزية ،املكتب املركزي لالنتخابات ،يف:
http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/PLC2006-ResultsFinalDistributionOfPLCSeats_AR.pdf
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ويف االنتخابات البلدية التي �سبقتها) مع �شخ�صيات م�سيحية (بلدية رام اهلل والبرية) ،كما
�أن قوائمها �ضمت ودعمت �أ�شخا�صا ً م�سيحيني �ضمن قوائمها (جمال الطويل يف غزة).
وما �إن ظهرت نتائج االنتخابات حتى تكاثرت الأ�سئلة حول اليوم التايل ،حيث
بد�أت تظهر الت�رصيحات من هنا وهناك ،والتي تطالب حما�س باالعرتاف بفل�سفة
النظام ال�سيا�سي ومتطلباته .فحما�س التي دخلت االنتخابات ر�أت �أنها لي�ست على
توافق مع فل�سفة النظام ال�سيا�سي القائم على �أ�سا�س اتفاق �أو�سلو ،بل �إنها اختطت
لنف�سها فل�سفة �إعادة بناء النظام كم�ؤ�س�سات ،وكفل�سفة ،ولكن هذه الإ�صالحات ت�أتي
من داخل النظام وبطرق �سلمية .غري �أن منهجية حما�س اجلديدة القت معار�ضة
خارجية �أوالً وداخلية ثانياً.
فع�شية ظهور نتائج االنتخابات باتت الرباعية 55و“�إ�رسائيل” تطالبان حما�س
باالعرتاف ب�أو�سلو ومنهجيته يف الو�صول �إىل �إنهاء االحتالل وا�ستمرار دعم ال�سلطة
الفل�سطينية� .56رشعت حما�س مبحاولة تكوين تكتالت داخلية ت�ساعدها يف التغلب على
املواقف الإ�رسائيلية والدولية ،وحاولت حما�س ت�شكيل حكومة ائتالفية من خمتلف
الف�صائل الفل�سطينية .رف�ضت فتح ذلك ،وتلتها باقي الف�صائل الفل�سطينية.
اتخذت حما�س م�سارا ً �آخر ،من �أجل �إيجاد قنوات لتفاعلها الإيجابي مع النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وحماولة تفادي املوقف الدويل ،الذي بات راف�ضا ً لوجودها يف
ال�سلطة �أو حماوالً لإف�شالها؛ ف�شكلت حكومة فل�سطينية حاولت من خاللها �أن تف�صل
بني حما�س كحركة وحما�س كحكومة ،وقدمت يف حكومتها �شخ�صيات من التكنوقراط.
�إن قراءة م�سرية االنتخابات الت�رشيعة الفل�سطينية ،وتفح�ص مقاربات حما�س جتاه
العملية ال�سلمية من خالل ذلك ،تقود �إىل ما يلي:
�أوالً :منحت االنتخابات الت�رشيعية �رشعية حلركة حما�س وللنظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني مبجمله ،حيث �إن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد االنتخابات الت�رشيعية
�أ�صبح ميثل ك ّل �ألوان الطيف ال�سيا�سي الفل�سطيني .غري �أن نتائج االنتخابات الت�رشيعية
 55فار�س فائق ظاهر ،موقف الرباعية الدولية من الق�ضية الفل�سطينية� ،شبكة �أمني ،انظر:
http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/07/28

Statement by Middle East Quartet, Secretary-General, SG/2014, site of United Nations 56
Information System on the Question of Palestine (UNISPAL), 30/1/2006, http://unispal.un.org/
UNISPAL.NSF/0/354568CCE5E38E5585257106007A0834

237

حمـــــا�س
دفعت جهات خمتلفة �إىل حماولة نزع ال�رشعية عن بع�ض �أعمدة النظام ال�سيا�سي
نب عليه الإقرار ب�أحقية الفائز مبمار�سة برناجمه
الفل�سطيني .فالإقرار بالنتائج مل ُي َ
االنتخابي ،وممار�سة حقه يف التمثيل لدى بع�ض اجلهات .لذا جند �أن ال�سيا�سة التي
ا ُتبعت� ،سواء من بع�ض القوى الفل�سطينية �أم من ِقبَل املجتمع الدويل �أم من ِقبَل احلكومة
الإ�رسائيلية ،اجتهت �إىل نزع ال�رشعية و�إ�ضعاف امل�ؤ�س�سات التي تع ُّد من املخرجات
الرئي�سية التفاق �أو�سلو ،وعلى ر�أ�سها املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني واحلكومة
الفل�سطينية .وقد �أدى هذا �إىل حالة ارتدادية فل�سطينية باجتاه العودة �إىل امل�ؤ�س�سات
القدمية للنظام ال�سيا�سي تارة ،وتار ًة �أخرى حماولة �إف�شال حما�س يف القيادة ،حيث
ا�شتكت حما�س من ذلك مرارا ً.57
ثانياً� :أدخلت االنتخابات الت�رشيعية وال�سيا�سات التي اتبعت الحقاً ،املجتمع
الفل�سطيني يف حالة ارتدادية ،حيث تر�سخت قناعة لدى ال�شعب الفل�سطيني �أنه يعاقب
ب�أكمله على �إجنازه انتخابات حرة ونزيهة .وهذا كذلك كان له نتائجه ال�سلبية على م�سار
التطور الدميوقراطي �سواء على �صعيد الثقافة ال�سيا�سية �أم على �صعيد بناء امل�ؤ�س�سات
احلديثة.
ثالثاً� :شكلت االنتخابات الت�رشيعية قناعات لدى �أو�ساط حما�س ،ب�أن حماولة
�إدخال حما�س للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،مل تكن من �أجل �إحداث تغريات يف النظام،
واال�ستفادة من �إ�سهامات احلركة يف دعم م�سرية التطور ،والنمو الدميوقراطي مل�ؤ�س�سات
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني؛ مبقدار ما هي حماولة تدجني حما�س وتروي�ضها ،لت�صبح
من�سجمة مع النظام ال�سيا�سي مل�ؤ�س�سات اتفاق �أو�سلو.58
رابعاً� :شكلت مقاربات حما�س اجلديدة واملتمثله يف الإ�صالح من الداخل جدلية
لدى �أبناء حما�س ،و�أ�صبحت احلركة تتعامل مع ك ّل خطوة جتاه العمل ال�سيا�سي بحذر
بالغ .وعادت اجلدليات ال�سابقة يف ال�شارع الفل�سطيني حول جدوى امل�شاركة ال�سيا�سية
 57بعد االنتخابات الت�رشيعية تغلبت ال�سلطة على حما�س عن طريق ا�ستغالل من�صب رئي�س ال�سلطة ،و�إعادة
تفعيل م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية ،حيث �أ�صبحت العديد من ال�سيا�سات تر�سم من قيادات فتح
و ُتق ُّر يف املجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية.
� 58إبراهيم علو�ش ،حما�س واالنتخابات ..نظرة �رسيعة على ح�سابات الربح واخل�سارة ،اجلزيرة.نت ،املعرفة،
 ،2006/1/20انظر:
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/f1e0e8ab-2489-4f98-8ae0-4fefbfb42e24
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حلركة حما�س� ،سواء من �أبناء حما�س �أم ممن هم لي�سوا �أع�ضاء فيها� ،أو حتى حول
جدوى االنتخابات نف�سها �إذا كانت �ستعيد ال�سيا�سة ال�سابقة نف�سها ،القائمة على معاقبة
ال�شعب الفل�سطيني ،يف حال �إجرائه انتخابات نزيهة.59
خام�ساً� :أ�صبحت القناعات لدى �أبناء حما�س وقيادتها �أن ما تهدف �إليه ال�سيا�سات
الدولية هو �إ�سقاط حكم حما�س .لذا حتول الهدف العام للحركة على مدار الفرتة
الالحقة �إىل �إثبات قدرة احلركة على اال�ستمرار يف احلكم ،بغ�ض النظر عن الأثمان التي
�ستدفعها احلركة .وهذا كان له انعكا�ساته على النظام ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سات العامة.
فبدل االن�شغال بتطوير م�ؤ�س�سات ال�سلطة وتنميتها دميوقراطياً ،جند �أن االحتالل قام
بتعطيل عمل احلكومة وال�سلطة الت�رشيعية باعتقال النواب والوزراء.
�ساد�ساً :حتول اجلهد ال�سيا�سي الفل�سطيني العام �إىل حماولة تذليل العقبات التي
باتت تواجه النظام ال�سيا�سي واملجتمع الفل�سطيني ب�أكمله ،مما �أ�ضاع فر�صة ا�ستثمار
هذا اجلهد يف �إيجاد �سيا�سة عامة فل�سطينية ،جتمع عليها القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية،
ومن �ضمنها حركة حما�س.

�رشوط الرباعية والـ“ال ” امل�سبقة:
�إن درا�سة جدليات التطور ال�سيا�سي حلركة حما�س يف احلكم جتاه عملية الت�سوية
ال�سلمية ،ال ميكن �أن تكون بعيدة عن حدث مهم؛ بل �إنه بات العمود الفقري لغاية يومنا
هذا يف تناول الق�ضية ،وطبيعة م�ساراتها ،وال�سيناريوهات املحتملة الجتاهاتها� ،أال
وهو �رشوط الرباعية .فقد حددت اللجنة الرباعية ثالث �رشوط �أ�سا�سية العتبار حركة
حما�س حركة طبيعية يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ولإمكانية التعامل معها ،وهي
االلتزام باالتفاقات ال�سابقة التي وقعت عليها منظمة التحرير ،ونبذ العنف ،واالعرتاف
بـ“�إ�رسائيل” ،قبل ال�رشوع يف � ّأي حمادثات وك�رشط �أ�سا�سي للدعم االقت�صادي لل�سلطة
الفل�سطينية.60
�إن درا�سة ال�رشوط ال�سابقة قادت الكثري من قيادات احلركة ورموزها يف احلكومة �إىل
االقتناع ب�أن هذه ال�رشوط و�ضعت ،يف الوقت الذي كانت فيه الرباعية على علم م�سبق �أن
 59مقابلة �أجراها الباحث مع خالد �أبو عرفة ،الوزير ال�سابق عن كتلة التغيري والإ�صالح.2011/10/1 ،
Statement by Middle East Quartet, Secretary-General, SG/2014, UNISPAL, 30/1/2006. 60
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حما�س ال ميكن �أن تقبل بها .وهذا ما ذهب �إليه كذلك العديد من الباحثني يف �ش�أن عملية
الت�سوية ال�سلمية؛ خا�صة و�أن هذه ال�رشوط �أتت يف مرحلة باتت فيها العديد من القيادات
حتكم على ف�شل العملية ال�سلمية ،لكونها مل تقم على �أ�س�س �سليمة منذ البداية.61
على الرغم من �أن الرباعية لي�ست ج�سما ً �سيا�سيا ً ر�سميا ً �إال �أن قراراتها باتت منذ هذه
ال�رشوط تع ُّد قواعد ناظمة للعملية ال�سلمية ،وعند درا�سة وحتليل �إمكانية �أن متنح هذه
القرارات فر�صة حلركة كحركة حما�س �أن تكون جزءا ً من العملية ال�سلمية ،جند �أن هذه
ال�رشوط تكمن �إ�شكاليتها يف عدة نقاط:
�أوالً� :صحيح �أنها �رشوط ،ولكن عند النظر �إليها جند �أنها يجب �أن تكون نتائج
للعملية التفاو�ضية ولي�ست �رشوطا ً م�سبقة لهذه العملية� ،إال �إذا ق�صد منها �إغالق الباب
�أمام التطور ال�سيا�سي.62
ثانياً� :إن العديد من القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية ترف�ض هذه ال�رشوط ،وترى �أن
و�ضع هذه ال�رشوط هو مبثابة الق�ضاء على العملية ال�سلمية؛ بل يرى البع�ض �أنها �أق�سى
من ال�رشوط الإ�رسائيلية.
ثالثاً :وا�ضح �أن ال�رشط الأ�سا�سي واملوجه ملجمل هذه ال�رشوط هو طلب االعرتاف
امل�سبق بـ“�إ�رسائيل” .وهذا ال�رشط ترى حما�س ،وي�شاطرها العديد من القوى ال�سيا�سية
الفل�سطينية� ،أنه ال يدور يف فلك املنطق ال�سيا�سي لعدة �أ�سباب ،منها� :أنه لي�س منطقيا ً �أن
يطلب من حما�س كحركة �أن تعرتف بـ“�إ�رسائيل” كدولة .ثانياً� ،أن االعرتاف قد قامت
به منظمة التحرير الفل�سطينية ،وبالتايل لي�س �رشطا ً على ك ّل حكومة فل�سطينية �أن تقدم
هذا االعرتاف .وثالثا ً وهو الأهم� ،أن “�إ�رسائيل” مل تعرتف بحقوق ال�شعب الفل�سطيني،
وبالتايل فلي�س منطقيا ً �أن تعرتف ك ّل القوى ال�سيا�سية بـ“�إ�رسائيل” ب�صفتها دولة ،يف
الوقت الذي ترف�ض به “�إ�رسائيل” االعرتاف بالدولة الفل�سطينية� .63إن حكومة نتنياهو
مل تعرتف بحل الدولتني ك�أ�سا�س للعملية ال�سلمية ،ومع ذلك مل تتم مقاطعتها من العامل،
 61وفق ت�رصيحات الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ل�صحيفة اجلريوزاليم بو�ست ،The Jerusalem Post
والتي حتدث فيها عن تفكريه بالإعالن عن ف�شل العملية ال�سلمية ،ونقلت هذه الت�رصيحات العديد من و�سائل
الإعالم من بينها موقع ف�ضائية رو�سيا اليوم ،انظرhttp://arabic.rt.com :
 62مقابلة �أجراها الباحث مع نا�رص الدين ال�شاعر ،نائب رئي�س الوزراء الفل�سطيني ،ووزير التعليم الفل�سطيني
الأ�سبق.2011/7/22 ،
 63مقابلة �أجراها الباحث مع �إبراهيم دحبور ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي عن كتلة التغيري والإ�صالح.2010/9/14 ،
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ومل يتم فر�ض �رشوط عليها ،عدا عن �أن احلكومة الإ�رسائيلية احلالية (حكومة نتنياهو
 )2013-2009حتتوي على �أحزاب �سيا�سية ال ترف�ض فقط العملية ال�سلمية ،و�إمنا
ترف�ض الوجود االجتماعي والإن�ساين لل�شعب الفل�سطيني ،وترف�ض االعرتاف بتاريخه
وثقافته ،وتدعو �إىل الرتان�سفري.64
لذا فقد �شكلت حمطة �رشوط الرباعية �إ�شكالية يف الفهم ال�سيا�سي الفل�سطيني العام،
ويف القدرة على اجرتاح منوذج �أو مقاربات ،جتعل من �إمكانية تطوير توجهات حركة
حما�س نحو العملية ال�سلمية حالة ممكنه .هذا من الناحية النظرية� ،أما من الناحية
العملية فقد ُبنيت على هذه ال�رشوط �سيا�سات �أطاحت بكل املجهودات التي بذلت خالل
ال�سنوات ال�سابقة.
فمن ناحية �أدى الإ�رضاب العام يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،والذي ر�أته حما�س ميثل �إ�رضابا ً
�سيا�سيا ً بامتياز� ،إىل رفع وترية التجاذب ال�سيا�سي من جديد 65والعودة �إىل الوراء� ،إىل ما
قبل االنتخابات الت�رشيعية؛ وهي املرحلة التي �ساد فيها التجاذب ال�سيا�سي ،مما �أ�ضعف
قدرة الف�صائل الفل�سطينية على الو�صول �إىل �سيا�سة عامة واحدة� .أما االجتاه الأخطر،
فكان فيما قامت به احلكومة الإ�رسائيلية من �ش ّل عمل امل�ؤ�س�سات عرب اعتقال الوزراء،
والنواب ،وال�شخ�صيات االعتبارية يف البلديات.

ك ّل هذه التحديات �شكلت حمفزا ً للقوى ال�سيا�سية الفل�سطينية ملحاولة البحث عن
املخارج ال�سيا�سية التي ت�ضمن ا�ستمرار البناء الدميوقراطي ،ومتنح التجربة ال�سيا�سية
الفل�سطينية فر�صة للنمو الطبيعي .جاءت �أوىل هذه املجهودات من ِقبل الأ�رسى فيما
عرف الحقا ً با�سم “وثيقة الوفاق الوطني” ،والتي �أجمعت عليها ك ّل القوى الفل�سطينية،
وعلى ر�أ�سها حركة حما�س .و ُنظر �إىل هذه الوثيقة على �أنها �أوىل املقاربات باجتاه توحيد
م�سار ال�سيا�سة العامة الفل�سطينية .فقد احتوت وثيقة الوفاق الوطني جانبني رئي�سيني،
الأول :وهو الإطار العام الناظم للعالقات الفل�سطينية ولل�سيا�سة العامة الفل�سطينية،
والثاين :وهو �أدوات ممار�سة ال�سيا�سة العامة الفل�سطينية .وتع ُّد الأدوات يف وثيقة
الأ�رسى مهمة للغاية لأنها تناولت املقاومة الفل�سطينية وعملية الت�سوية ال�سلمية .ففيما
 64مقابلة �أجراها الباحث مع �سمري �أبو عي�شة ،وزير التخطيط يف احلكومة الفل�سطينية العا�رشة وحكومة الوحدة
الوطنية.2011/8/20 ،
� 65أ�رشف العجرمي� ،إ�رضاب املوظفني :من يحا�رص من ،الأيام.2006/9/4 ،
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يخ�ص املقاومة الفل�سطينيةّ ،
مت االتفاق على تركيز املقاومة يف الأرا�ضي املحتلة �سنة
� ،1967أما فيما يخ�ص العملية ال�سلمية ،فقد ّ
مت تفوي�ض الرئي�س الفل�سطيني ومنظمة
التحرير الفل�سطينية بقيادة املفاو�ضات ب�رشط �أن � ّأي اتفاق فل�سطيني �إ�رسائيلي يجب �أن
يعر�ض على ا�ستفتاء ،وكررت حما�س الحقا ً قبولها بنتائج اال�ستفتاء �أيا ً كانت.66

العملية ال�سلمية والدميوقراطية:
تبدو عالقة العملية ال�سلمية بالدميوقراطية جدلية يعجز على املتابع ال�سيا�سي
للق�ضية الفل�سطينية �أن يف�رس طبيعة ديناميكياتها .فمخرجات العملية ال�سلمية و�آلياتها
من املفرت�ض �أنها ت�ؤول �إىل تر�سيخ معامل وثقافة الدميوقراطية يف املجتمع الفل�سطيني� ،إال
�أننا جند �أن العملية ال�سلمية منذ البداية بنيت ب�شكل ي�صعب عليه �أن يكون رافعا ً لل�صيغة
الدميوقراطية يف املجتمع الفل�سطيني ،وذلك ل�سببني مركزيني ،الأول :املنهجية ،فقد قامت
العملية ال�سلمية على منهجية �صنع ال�سالم بني القيادات ولي�س بني ال�شعوب ،وما زالت
ت�سري يف امل�سار نف�سه .67فال�شعب الفل�سطيني ،والذي ا�ستفاد جزئيا ً من العملية ال�سلمية،
�إال �أنه كان الدافع الأكرب للأثمان التي ترتبت على العملية ال�سلمية .والثاين� :أن العملية
ال�سلمية يتم التعامل معها على �أنها �صفقة �سيا�سية مع جزء من ال�شعب الفل�سطيني
ولي�س مع الكل الفل�سطيني .هذه اجلزئية حتولت �إىل املمار�سة ال�سيا�سية على �أر�ض
الواقع ،وبالذات عند تناول امل�ساعدات الفل�سطينية املقدمة لل�شعب الفل�سطيني ،والتي
يف �أغلبها عبارة عن م�ساعدات �سيا�سية ذات توجهات معينة وتهدف �إىل حتقيق �أهداف
�سيا�سية معينة ،تارة ب�صناعة نخبة جديدة ،وتارة ب�صناعة ثقافة جديدة ،وتارة �أخرى
ب�أهداف غري معلومة .ك ّل هذا �أثار جدلية الدميوقراطية والعملية ال�سلمية.68
وعلى الرغم من هذا البعد العام للعملية ال�سلمية والدميوقراطية� ،إال �أن الق�ضية �أخذت
بعدا ً �أعمق من ذلك وجدلية �أكرث تعقيدا ً منذ �أن قررت حما�س الدخول يف االنتخابات
 66انظر“ :وثيقة الوفاق الوطني للقوى والف�صائل الفل�سطينية ”،جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد � ,67صيف
� ,2006ص  ,186نقالً عن :القد�س ،يفhttp://www.alquds.com/tdocs.php?id=union.html :
 67مقابلة �أجراها الباحث مع نا�رص الدين ال�شاعر.2011/7/22 ,
 68ملزيد من املعلومات حول دور امل�ساعدات يف �إعادة بناء الفكر والثقافة انظر :خليل نخلة ،فل�سطني :وطن للبيع ،ترجمة
عباب مراد (رام اهلل :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمربغ � ،)2011،ص  ،147ن�رشه مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات،
يفhttp://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/2011/Book_Pal_For_Sale_Nakhleh-8-11.pdf :؛
و�ساري حنفي وليندا طري ،بروز النخبة الفل�سطينية املعوملة :املانحون ،واملنظمات الدولية ،واملنظمات
غري احلكومية (م�ؤ�س�سة الدرا�سات املقد�سية وامل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية (مواطن).(2006 ،
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الت�رشيعية وحتولت �إىل جزء رئي�سي من اجل�سم ال�سيا�سي الفل�سطيني .ومنذ �أنابولي�س
ولغاية يومنا هذا (�سنة ُ ،)2013تع ُّد عملية التوفيق بني تنمية الدميوقراطية وممار�ستها
مع�ضلة بالن�سبة للعملية ال�سلمية ،وقد ازدادت حدة هذا اخلالف بعيد االنق�سام
الفل�سطيني يف .2007
فحما�س ر�أت �أن الإ�شكاالت الناجتة عن االنق�سام باجتاه تو�سيع اله ّوة بني ف�صائل
ال�شعب الفل�سطيني ،تعود �أ�صالً �إىل �أن العملية ال�سلمية و�رشوط اتفاق �أو�سلو ال
ت�ستوعب التعامل مع الكل الفل�سطيني .لذا باتت مناق�شة ق�ضية تطور املوقف ال�سيا�سي
حلركة حما�س جتاه العملية ال�سلمية حمددة بهذا املوقف العام .بالت�أكيد هذا ال يقلل
من �أهمية املوقف ال�سيا�سي ،ولكن غدت �إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني على �أ�س�س
دميوقراطية و�إ�رشاك الكل الفل�سطيني يف �صنع وتنفيذ ال�سيا�سة العامة �أولوية ال ميكن
تناول موقف حما�س بعيدا ً عنها .وهذا لي�س فقط فيما يخ�ص حما�س ،بل �إن “�إ�رسائيل”
والواليات املتحدة الأمريكية هي الأخرى باتت ت�أخذ بعني االعتبار هذا املو�ضوع،
ولكنهما تتناوالنه بطريقتهما.
�إن احلديث عن موقف حما�س من العملية ال�سلمية ومتابعاته منذ االنق�سام الفل�سطيني
يدور يف حمورين رئي�سيني ،الأول :وهو امل�صاحلة الفل�سطينية و�إعادة اللحمة للج�سم
ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�ساتي لل�شعب الفل�سطيني ،والثاين :وهو �إدارة ال�سيا�سة الفل�سطينية.
فبالن�سبة حلركة حما�س وكما بات معهودا ً �سماعه من قادتها� ،أو مما تتناوله
�أدبياتها ،ف�إن عدم التو�صل �إىل م�صاحلة فل�سطينية حقيقية يعود يف �أحد �أ�سبابه الرئي�سية
�إىل موقف الأطراف اخلارجية من العملية ال�سلمية فيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية،
وبالذات الواليات املتحدة الأمريكية و“�إ�رسائيل” .هذا املوقف يرف�ض �أن تتحقق � ُّأي
م�صاحلة فل�سطينية جتعل من حما�س جزءا ً طبيعيا ً من النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
وتعزو حما�س ذلك �إىل �أن � ّأي اتفاق م�صاحلة يتم التوقيع عليه� ،إما �أن يتم رف�ضه مبا�رشة
من قبل الواليات املتحدة الأمريكية� ،أو �أن يتم تعطيله وعدم ال�سري يف تطبيق بنوده.69
هذه الإ�شكالية تر�سم اليوم مع�ضلة عملية الت�سوية ال�سلمية ،حيث �إن املوقف
الإ�رسائيلي اخلا�ص وال�سيا�سة الأمريكية العامة ترى �أن حت ُّقق امل�صاحلة الفل�سطينية -
الفل�سطينية عقبة يف طريق العملية ال�سلمية .ويف الوقت نف�سه تت�ساءل النخب الفل�سطينية
 69انظر :مقابلة مع خالد م�شعل ،ف�ضائية رو�سيا اليوم ،2010/2/10 ،انظرhttp://arabic.rt.com/prg/telecast/42029 :
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و�صناع القرار على ح ّد �سواء ،حول �إمكانية تطبيق مقا�صد العملية ال�سلمية وحتقيق
ال�شعب الفل�سطيني لتطلعاته ورغباته يف �إقامة دولة م�ستقلة ،دون حتقيق امل�صاحلة
الفل�سطينية وتوحيد م�ؤ�س�سات العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني �سواء فيما يخ�ص منظمة
التحرير الفل�سطينية �أم فيما يتعلق بال�سلطة الفل�سطينية .فالنخب الفل�سطينية وال�شارع
الفل�سطيني يرى �أن حتقيق امل�صاحلة الفل�سطينية اليوم هي من �أبرز �أولويات ال�شعب
الفل�سطيني.70
قدمت حما�س جمموعة من اخلطوط العري�ضة ملوقفها العام جتاه العملية ال�سلمية
وجتاه عالقات احلكم برمتها يف ال�ساحة الفل�سطينية ،ومن �أبرز هذه اخلطوط:
�أوالً :الت�أكيد على �أن حما�س لي�ست �ض ّد ال�سالم ،ب�رشط �أن يحقق هذا ال�سالم حقوق
وطموح ال�شعب الفل�سطيني.71
ثانياً :املوافقة على �إقامة الدولة الفل�سطينية يف حدود الرابع من حزيران /يونيو
ل�سنة  ،1967كاملة ال�سيادة و�رشقي القد�س عا�صمتها وخالية من امل�ستوطنات .وتوافق
حما�س على هدنة طويلة مقابل ذلك ،غري �أن حما�س ترف�ض رف�ضا ً قاطعا ً االعرتاف
بـ“�إ�رسائيل” .وبالن�سبة لها ف�إن �إدراكها لوجود “�إ�رسائيل” بحكم الأمر الواقع ،ال يعني
اعرتافا ً بها؛ لأن �إدراك وجود االحتالل ال يعني مطلقا ً االعرتاف ب�رشعيته ،وال مبا
اغت�صبه من �أر�ض فل�سطني؛ و�إمنا يعني بالن�سبة حلما�س العمل على حترير فل�سطني
منه .فالثابت يف فكر و�سيا�سات حما�س يكمن يف ق�ضيتني �أ�سا�سيتني ،الأوىل :وهي �أن
التكتيك يجب �أن ال ي�رض باال�سرتاتيجية الفل�سطينية القائمة على التحرير وحتقيق
حقوق ال�شعب الفل�سطيني الثابتة ،والثانية :وهي عدم الإقرار ب�رشعية االحتالل على � ّأي
جزء من الأر�ض الفل�سطينية.72

 70للمزيد انظر :وثيقة :بيان للر�أي العام يرف�ض ا�ستئناف املفاو�ضات بال مرجعية ملزمة ،2010/2/14 ،مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،وثائق ،انظرhttp://www.alzaytouna.net/permalink/4937.html :
وثيقة ُموثقة من � 274شخ�صية فل�سطينية وموجهة للر�أي العام ولل�سلطة الفل�سطينية؛ وكذلك انظر �شباب
� 15آذار ،وحركة �إنهاء االنق�سام ،حيث جاءت حركة ال�شباب الفل�سطيني مطالبة ب�إنهاء االنق�سام الفل�سطيني -
الفل�سطيني وداعية �إىل توحيد ال�شعب الفل�سطيني �سواء يف قطاع غزة �أم يف ال�ضفة الغربية.
 71نبذة عن حركة “حما�س” ،املركز الفل�سطيني للإعالم.
 72خالد م�شعل ،كلمة االفتتاح ،م�ؤمتر “الإ�سالميون يف العامل العربي والق�ضية الفل�سطينية يف �ضوء املتغريات يف
العامل العربي.2012 ”,
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ثالثاً� :إعادة ترتيب البيت ال�سيا�سي الفل�سطيني على �أ�س�س دميوقراطية ومتثل
اجلميع� ،سواء فيما يخ�ص منظمة التحرير الفل�سطينية �أم فيما يتعلق بال�سلطة الفل�سطينية
وم�ؤ�س�ساتها ومتثيلها .حيث �أن حما�س ت�رص على اعتبار ق�ضية �إعادة بناء البيت
الفل�سطيني �أولوية �أوالً و�ش�أن داخلي ثانياً ،وترى �أنه ال ميكن جتاوز بناء منظمة التحرير؛
وهذه الق�ضية �شكلت عقبه من وجهة نظر حما�س يف �أغلب حوارات ال�سلطة مع احلركة.73
�أما فيما يخ�ص الأدوات و�آليات العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني �أو ما يطلق عليه “�إدارة
ال�رصاع” ،فقد جاء املوقف الر�سمي ال�سيا�سي حلركة حما�س على اجرتاح عدة خطوط
عري�ضة من خاللها ميكن ر�سم ت�صور لطبيعة العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني و�إدارة
ال�سيا�سة العامة ومنها:
�أوالً :اعتبار حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف مقاومة االحتالل والتخل�ص منه حقا ً �رشعياً،
و�أخالقياً ،وغري متناف ٍ مع قواعد القانون الدويل والأعراف العامة لل�شعوب حتت
االحتالل.74
ثانياً :تفوي�ض منظمة التحرير الفل�سطينية ب�إدارة العمل ال�سيا�سي واملفاو�ضات،
ومنح العملية ال�سلمية مهلة كافية للخروج بنتائج من �ش�أنها �أن حتقق �أهداف ال�شعب
الفل�سطيني يف احلرية واال�ستقالل �ضمن التوافق العربي والفل�سطيني على ا�سرتاتيجية
موحدة ،على ك ّل اجلبهات ال�سيا�سية والدبلوما�سية.75
ثالثاً :اعتبار االنتخابات والإقرار بنتائجها الطريقة الدميوقراطية لرتتيب البيت
الفل�سطيني ،واعتماد احلوار الآلية حلل الإ�شكاالت الفل�سطينية الداخلية .حيث �أن حما�س
تركز على االنتخابات� ،سواء فيما يخ�ص منظمة التحرير الفل�سطينية �أم فيما يخ�ص
ال�سلطة الفل�سطينية.76
 73وثيقة :مذكرة حول موقف حركة حما�س وجهودها لتحقيق امل�صاحلة الفل�سطينية ،2009/10/24 ،مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات ،وثائق ،انظرhttp://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=101545 :
 74خالد م�شعل ،املقاومة هي اخليار احلقيقي ،الغد.2010/11/3 ،
75

انظر كلمة خالد م�شعل يف حفل توقيع امل�صاحلة الفل�سطينية يف القاهرة ،2011/5/4 ،جملة الدرا�سات
الفل�سطينية ،املجلد  ،22العدد � ،87ص .200

 76انظر� :أ�سامة حمدان“ ،الورقة الثالثة ع�رشة� :إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفل�سطينية :ر�ؤية حركة
حما�س ”،يف حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،منظمة التحرير الفل�سطينية :تقييم التجربة و�إعادة البناء
(بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.)2007 ،
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رابعاً :املوافقة على منهجية اال�ستفتاء كحق �شعبي لل�شعب الفل�سطيني يف املوافقة
�أو الرف�ض على � ّأي اتفاق يتم التو�صل �إليه كنتيجة عامة للمفاو�ضات الفل�سطينية -
الإ�رسائيلية .و ُتع ُّد هذه الآلية من �أبرز التطورات التي قدمتها حما�س جتاه موقفها من
خمرجات العملية ال�سلمية �سواء كانت طرفا ً فيها �أم مل تكن.77
خام�ساً :الهدنة طويلة الأمد؛ تع ُّد الهدنة يف فكر حما�س مو�ضوعا ً لي�س باجلديد� ،إذ لطاملا
�أ�شارت حركة حما�س �إىل الهدنة ك�آلية لإدارة ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي .وظهر هذا
الفكر منذ بداية الت�سعينيات ،78وبقي مو�ضوع الهدنة مرتبطا ً بال�سقف الزمني ،فهل الهدنة
تعني هدنة م�ؤقتة �أم دائمة؟ وهل هي مرتبطة ب�سنوات ق�صرية املدى �أم طويلة املدى قد
ت�صل �إىل ع�رشين عاماً؟ هذه الأ�سئلة جميعا ًهي التي كانت مدار جدل يف الفكر ال�سيا�سي لدى
احلركة� ،إال �أن ال�سنوات الأخرية من عمر احلركة ،وخا�صة بعد ال�سيطرة الع�سكرية حلما�س
على قطاع غزة� ،شهدت تطورا ً يف فكر حما�س جتاه هذه الآلية؛ فنجد �أن الهدنة حتولت �إىل
م�رشوع �سيا�سي يف فكر حما�س كما قدمته وثيقة �أحمد يو�سف ،79والتي رف�ضتها حما�س
وقياداتها ر�سمياً .ولكن الباحث يرى �أن رف�ض احلركة لها �أتى يف �إطار احلديث عنها من
خالل �أنها تروج لفكرة الدولة ذات احلدود امل�ؤقتة ،وهذا بالت�أكيد ما ال توافق عليه احلركة؛
�أما باقي الق�ضايا ،كالهدنة طويلة املدى فهذا ما ت�ؤكده الت�رصيحات املتتالية لقادة احلركة.80
�ساد�ساً :جدلية التحرير والدولة ،فحما�س اليوم تركز على �أن التحرير يجب �أن ي�سبق
مو�ضوع الدولة� ،إذ �إنه ال ميكن �أن تكون هناك �سيادة يف ظ ّل االحتالل ،وبالتايل فال�سلطة
تختلف عن الدولة .81وهذا كذلك ما باتت ت�سلم به �أغلب قوى املجتمع الفل�سطيني،
حتى ال�سلطة نف�سها مل تعد قادرة على �إحداث التنمية يف ظ ّل االحتالل �سواء التنمية
الدميوقراطية� ،أم حتى التنمية االقت�صادية وبناء امل�ؤ�س�سات.
 77الن�ص الر�سمي لردود حركة حما�س على ورقة كارتر ،احلياة.2008/4/22 ،
Khaled Hroub, Hamas, Political Thought and Practice, 2nd edition (Washington, DC: Institute 78
for Palestine Studies, 2002), pp. 73-77.

ن�ص وثيقة د� .أحمد يو�سف حول �صيغة الت�سوية التي تو�صلت �إليها حما�س
 79ملزيد من املعلومات ،انظرّ :
مع بع�ض املبعوثني الأوروبيني ،مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،وثائق،2006/12/24 ،
http://www.alzaytouna.net/permalink/4813.html

 80ال�رشق الأو�سط.2007/1/11 ،
 81خالد م�شعل ،كلمة االفتتاح ,م�ؤمتر “الإ�سالميون يف العامل العربي والق�ضية الفل�سطينية يف �ضوء املتغريات يف
العامل العربي.2102 ”,
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خال�صة:
�إن تتبع تطور املوقف ال�سيا�سي حلركة حما�س من العملية ال�سلمية تقود الباحث �إىل
اال�ستنتاجات التالية:
�أوالً :لقد تطور املوقف ال�سيا�سي للحركة جتاه العملية ال�سلمية �سواء فيما يخ�ص
النظرية ال�سيا�سية واملنظومة الفكرية للحركة� ،أم فيما يخ�ص املمار�سة العملية بعد
�سيطرة حما�س على القطاع.
ثانياً :لقد واكبت عملية تطور املوقف ال�سيا�سي حلركة حما�س جتاه العملية ال�سلمية
التغريات والبيئة املحيطة بالعملية ال�سلمية ،وبالتايل بات من امل�سلم به �أن احلركة تتعامل
مع ق�ضية العملية ال�سلمية بطريقة عملية مبا يتوافق مع ما ترى �أنه ميثل امل�صالح العليا
لل�شعب الفل�سطيني وال يتعار�ض مع التزامها الإ�سالمي الأيديولوجي.
ثالثاً� :إن الإ�شكالية الكربى اليوم يف درا�سة عالقة حما�س بالعملية ال�سلمية تكمن يف
التعامل مع العملية ال�سلمية على �أن العملية ال�سلمية هي العن�رص الثابت ،وعلى باقي
الأطراف �أن ُتكيِّف نف�سها مع هذا الثابت .وهذه الق�ضية يجب �إعادة النظر بها بالكامل
لكونها �أ�صبحت خارج �إطار ال�سياق الواقعي ،لي�س فقط فيما يخ�ص حما�س ،و�إمنا �أي�ضا ً
فيما يخ�ص باقي �أطراف ال�رصاع.
رابعاً :ت�شري خمتلف الوقائع �إىل �أن حما�س مل متتلك الفر�صة احلقيقية لأن تكون
العبا ً �سيا�سيا ً طبيعيا ً بل العك�س ،فمن املالحظ �أن قيادة العملية ال�سلمية و�أطرافها ال
يريدون حلما�س �أن تكون العبا ً �سيا�سياً ،وهذا ال�شيء يتعلق بفل�سفة العملية ال�سلمية
نف�سها ،التي ت�ضع ا�شرتاطات م�سبقةُ ،ت ّدد عددا ً من النتائج التي تخدم “�إ�رسائيل”،
وتنتق�ص من حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،وبطريقة ي�ستحيل على حما�س وعدد من القوى
الفل�سطينية قبولها.
خام�ساً :ال ميكن اليوم من الناحية العملية والواقعية احلديث عن عملية �سلمية بدون
حما�س ،وبالذات �إذا متت معاجلة العملية ال�سلمية من زاوية �إدارة ال�رصاع ،وهو الأمر
الذي بات م�سلما ً به اليوم .فعملية الت�سوية ال�سلمية ال ت�شري �إىل �أن الهدف الأ�سا�سي
لها التو�صل �إىل ح ّل لل�رصاع مبقدار ما هو �إدارته ،وبالتايل جند �أن حما�س متتلك الإطار
النظري والعملي الذي مي ّكنها من �أن تكون فاعالً �أ�سا�سيا ً يف عملية �إدارة ال�رصاع.
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