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امل�شاركون يف التاأليف

اأحمد �سعيد نوفل:

�أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لريموك �الأردنية، نال �صهادة �لدكتور�ة يف �ل�صيا�صة 

�لدولية من جامعة �ل�صوربون - باري�ص و�حد - �لفرن�صية. متخ�ص�ص يف �لعالقات �لدولية 

ع�صو  �ل�صيا�صي.  و�الإ�صالح  �لعربية  �لوحدة  وق�صايا  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  و�ل�رش�ع 

�لعربية  �لعديد من �جلمعيات  �ل�صيا�صية، وع�صو يف  للعلوم  �لعربية  موؤ�ص�ص يف �جلمعية 

و�لدولية �ملتخ�ص�صة. عمل �أ�صتاذ�ً للعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لكويت، و�أ�صتاذ�ً ز�ئر�ً يف 

جامعة بريزيت �لفل�صطينية، وجامعة �ل�صوربون وجامعة فر�صاي �لفرن�صيتان، وجامعة 

تورنتو �لكندية. كما عمل م�صت�صار�ً يف مكتب جامعة �لدول �لعربية يف باري�ص، وعمل يف 

موؤ�ص�صة �لتعاون يف جنيف. له ع�رش�ت �لكتب و�الأبحاث �لعلمية يف جمال تخ�ص�صه.

اأ�سامة حمدان:

ومو�ليد  فل�صطني،  يف  �ل�رشقي  �لبطاين  قرية  من  حما�ص،  حركة  يف  قيادي  ع�صو 

�لكويت �صنة 1965، وظلَّ مقيماً فيها حتى �صنة 1991. كان نا�صطاً د�خل �حلركة �لطالبية 

�الإ�صالمية يف جامعة �لريموك يف �الأردن خالل �لفرتة 1982-1986. �صغل من�صب �ملمثل 

حلركة  ممثالً  عني  ثم   ،1998 �صنة  حتى   1993 �صنة  طهر�ن  يف  حما�ص  حلركة  �لر�صمي 

يف  للحركة  �لدولية  �لعالقات  م�صوؤولية  وتوىل   ،2010-1998 �لفرتة  يف  لبنان  يف  حما�ص 

�لفرتة 2009-2013. وهو ع�صو يف �ملوؤمتر �لقومي �لعربي و�ملوؤمتر �الإ�صالمي، وع�صو 

يف جمل�ص �أمناء موؤ�ص�صة �لقد�ص.

اإ�سماعيل هنية:

حا�صل   ،1963 �صنة  غزة  بقطاع  �ل�صاطئ  خميم  يف  ُولد  حما�ص،  حركة  رئي�ص  نائب 

على �إجازة يف �الأدب �لعربي من �جلامعة �الإ�صالمية يف غزة، توىل رئا�صة �لكتلة �الإ�صالمية 

ملكتب  مدير�ً  تعيينه  ومّت  نف�صها،  �جلامعة  يف  عمل  �جلامعة.  يف  �لطلبة  جمل�ص  ورئا�صة 

�ل�صيخ �أحمد يا�صني بعد �إطالق �رش�حه �صنة 1997. �صغل من�صب رئي�ص وزر�ء �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، بعد فوز حما�ص باأغلبية مطلقة يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني 

2006، وتوىل رئا�صة �حلكومتني �لعا�رشة و�حلادية ع�رش، ثم �أقاله رئي�ص �ل�صلطة  �صنة 
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يف  �لع�صكري  �حل�صم  �أحد�ث  بعد   ،2007/6/14 يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �لوطنية 

حزير�ن/ يونيو 2007. تابع رئا�صة حكومة ت�رشيف �الأعمال يف قطاع غزة حتى ت�صكيل 

حكومة وحدة وطنية فل�صطينية جديدة يف 2014/6/2.

اإ�ستياق ح�سني:

�أ�صتاذ م�صارك يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية باجلامعة �الإ�صالمية �لعاملية يف ماليزيا. عمل 

�أي�صاً  قبلها حما�رش�ً يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف �جلامعة �لوطنية يف �صنغافورة. عمل 

كاأ�صتاذ ز�ئر يف جامعة جورج و��صنطن يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وجامعة ويكاتو يف 

نيوزيالند�. لديه �لعديد من �ملن�صور�ت، منها:

”Civil Resistance in the Struggle for Bangladesh,“ in Maciej Bartkowski (ed.), 
Rediscovering Nonviolent History: Civil Resistance Beneath Eulogized 
Violence in the Struggles for National Independence and Liberation. 
Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 2013, pp. 199-216, and ”Arab Spring,“ in 
Emad El-Din Shahin (ed.). The Oxford Encyclopedia Of Islam and Politics. 
New York: Oxford University Press, 2014.

بالل ال�سوبكي:

فل�صطيني من مو�ليد �صنة 1983، يعمل حما�رش�ً يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف �جلامعة 

�لعاملية �الإ�صالمية يف ماليزيا، وهو ع�صو يف �جلمعية �الأمريكية للعلوم �ل�صيا�صية. عمل 

رئي�صاً للتحرير يف �صحيفة �لو�حة �ملاليزية يف �لعام 2013/2012، كما عمل �أي�صاً مدير�ً 

�لفرتة  يف  و�الأبحاث  و�لدر��صات  للديقر�طية  �لفل�صطيني  �ملركز  يف  �لدر��صات  لق�صم 

2006-2009، وحما�رش�ً يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لنجاح يف فل�صطني يف �لفرتة 
و�ملتغري�ت  �لفل�صطيني  �ل�صاأن  تناق�ص  �لتي  �ملن�صور�ت  من  �لعديد  لديه   .2009-2007
“حما�ص”  �ل�صيا�صي  �الإ�صالم  حركات  منظور  من  �ل�صيا�صي  �لتغيري  ككتاب  �الإقليمية، 

منوذجاً، كما �صارك يف حترير كتاب �لق�صية �لفل�صطينية يف ظّل �ملتغري�ت �لدولية، ويبدي 

�هتماماً خا�صاً بدر��صة �حلركات و�الأحز�ب �لفل�صطينية.

حافظ اأحمد عجاج الكرمي:

جمل�ص  رئي�ص  وي�صتمن�صرت،  جامعة  من  �لتاريخ  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  حا�صل 

�صورى �لر�بطة �الإ�صالمية يف بريطانيا يف �لفرتة 2003-2005، رئي�ص �ملنتدى �لفل�صطيني 

�لتنفيذي و�مل�صوؤول �الإعالمي لهيئة  �ملكتب  2006-2013، ع�صو  لثالث دور�ت متتالية 
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�أمناء جمعية قطر �خلريية يف  2009 وحتى �الآن، وع�صو  علماء فل�صطني يف �خلارج منذ 

ويوؤرخ  جزء�ن،  وهو  �خل�رش،  �لطيور  موؤلفاته:  من  �الآن.  وحتى   2012 منذ  بريطانيا 

�صهد�ء �النتفا�صة �لفل�صطينية �الأوىل 1987-1992، وكتاب �الإد�رة يف ع�رش �لر�صول ]، 

باالإ�صافة �إىل عدد كبري من �الأبحاث و�ملقاالت و�لتقارير �ملن�صورة يف �ل�صحف و�ملجالت. 

ولُه م�صاركات يف عدد كبري من �لب�مج �لتلفزيونية.

خالد م�سعل:

من مو�ليد قرية �صلو�د بفل�صطني �صنة 1956، �نتقلت عائلته �صنة 1967 �إىل �لكويت، 

1990. حا�صل على درجة �لبكالوريو�ص يف  �أزمة �خلليج �صنة  وبقي هناك حتى �ندالع 

�لفيزياء �صنة 1979 من جامعة �لكويت. قاد �لتيار �الإ�صالمي �لفل�صطيني بجامعة �لكويت 

حتت ��صم “قائمة �حلق �الإ�صالمية” �لتي ناف�صت على قيادة �الحتاد �لعام لطلبة فل�صطني 

يف �لكويت. ُيَعّد �أحد موؤ�ص�صي حركة حما�ص، وهو ع�صو مكتبها �ل�صيا�صي منذ تاأ�صي�صه. 

لرئا�صة  �نتخابه  و�أعيد   ،1995 �صنة  �أو�خر  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئا�صة  توىل  وقد 

�ملكتب لعدة دور�ت، كان �آخرها �صنة 2013.

رائد حممد ح�سن نعريات:

�ل�صيا�صية و�لتنموية من جامعة �لعالقات  حا�صل على درجة �لدكتور�ه يف �لق�صايا 

�لدولية يف كييف يف �أوكر�نيا، �أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لنجاح �لوطنية، رئي�ص 

�ملركز �ملعا�رش للدر��صات وحتليل �ل�صيا�صات. نا�صط �إعالمي يف �لعديد من �ملوؤ�ص�صات 

�الإعالمية، �صارك يف �لعديد من �لدور�ت �ملتخ�ص�صة يف فنون �لتحليل �ل�صيا�صي وحتليل 

�ل�صيا�صات، و�لتفكري �ال�صرت�تيجي. كاتب وحملل �صيا�صي، ن�رش �لعديد من �لتحليالت 

يف �ل�صحف و�ملجالت �لعربية و�ملحلية، كما ن�رش �لعديد من �الأبحاث �لعلمية �لتي ترّكز 

على �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني وعملية �ل�صالم. 

�سامي خاطر:

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، و�أحد موؤ�ص�صي حركة حما�ص يف �خلارج، من 

مو�ليد قرية عقربة يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1949، حا�صل على بكالوريو�ص يف �القت�صاد 

�ل�صيا�صي يف  �أق�صام �لعمل  1972. �صارك يف تاأ�صي�ص  �ل�صيا�صية من بغد�د �صنة  و�لعلوم 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( منذ ن�صاأتها. عمل باحثاً يف عدة موؤ�ص�صات �إعالمية. 
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باالإعد�د  وقام  �ل�صيا�صية،  و�لتقدير�ت  و�لتحليالت  �لفكرية  �ملقاالت  من  �لعديد  كتب 

و�لتدريب للعديد من �لدور�ت �ل�صيا�صية و�الإعالمية. ع�صو جمل�ص �أمناء موؤ�ص�صة �لقد�ص 

�لدولية، وع�صو �ملوؤمتر �لقومي �الإ�صالمي.

�سميح حّمودة:

فلوريد�،  جنوب  وجامعة  بريزيت  جامعة  خريج   ،1960 �صنة  حلم  بيت  مو�ليد  من 

ويحا�رش حالياً يف د�ئرة �لعلوم �ل�صيا�صية بجامعة بريزيت. عمل على تاأ�صي�ص وتنظيم 

بلدية ر�م �هلل، وهو مدير  �هلل و�أر�صيف  �لفل�صطينية يف ر�م  �لدر��صات  �أر�صيف موؤ�ص�صة 

يف  �لفل�صطينيـة  �لدر��صـات  موؤ�ص�صـة  عن  ت�صـدر  �لتي  �لقـد�ص  حوليـات  دوريـة  حتريـر 

ر�م �هلل. له عدد من �لكتب و�لدر��صات و�ملقاالت �ملن�صورة �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية، 

كتاب  منها  �النتد�ب؛  عهد  يف  فل�صطني  وبتاريخ  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمية  و�حلركات 

“�لوعي و�لثورة: در��صة يف حياة وجهاد �ل�صيخ عز �لدين �لق�صام”. ي�صتعد لن�رش �صل�صلة 
حول  وكتابني  �لفل�صطينية،  و�ل�صيا�صية  �لفكرية  �لنخبة  �أع�صاء  من  عدد  حول  در��صات 

تاريخ ر�م �هلل يف �لعهد �لعثماين وعهد �النتد�ب �لبيطاين.

طالل عرتي�سي:

�لرتبوي  �الجتماع  علم  �أ�صتاذ  �للبنانية،  �جلامعة  يف  للدكتور�ه  �لعايل  �ملعهد  عميد 

�ل�رشق  ق�صايا  يف  وباحث   ،2000-1990 �للبنانية  �جلامعة  يف  �الجتماعي  �لنف�ص  وعلم 

من  وعربية.  لبنانية  در��صات  مر�كز  يف  و��صت�صارية  علمية  هيئات  ع�صو  �الأو�صط. 

رجال:  بال  ودولة  �لباحثني،  من  جمموعة  مع  باال�صرت�ك  �الإ�صالم،  م�صتقبل  موؤلفاته: 

جدل �ل�صيادة و�الإ�صالح يف �ل�رشق �الأو�صط، و�جلمهورية �ل�صعبة: �إير�ن يف حتوالتها 

نافع،  ب�صري  مع  باال�صرت�ك  و�الأزمة،  �لدولة  و�إير�ن  �الإقليمية،  و�صيا�صاتها  �لد�خلية 

وجيو-��صرت�تيجيا �له�صبة �الإير�نية: �إ�صكاليات وبد�ئل، و�صارك يف كتابة:

 Political Islam and European Foreign Policy: Perspectives from Muslim
Democrats of the Mediterranean.

عدنان اأبو عامر:

رئي�ص ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �الأمة للتعليم �ملفتوح يف فل�صطني. �أ�رشف على 

عدد من �لر�صائل �لعلمية وناق�ص ر�صائل �أخرى. يكتب يف مو�قع و�صحف باللغتني �لعربية 

يف  �الإ�صالمية  �حلركة  منها:  و�لتاريخ،  �ل�صيا�صة  يف  كتاباً  ع�رشين  له  ون�رش  و�الأجنبية، 
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فل�صطني، و�ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص، وقر�ء�ت يف فوز حما�ص، و�ملوقف �الإ�رش�ئيلي 

من ق�صية �لالجئني، وثغر�ت يف جد�ر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ومر�كز �لبحوث يف �إ�رش�ئيل. 

كما ترجم كتباً من �لعبية للعربية، منها: ثورة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�ألف يهودي يف 

�لتاريخ �حلديث، ودرو�ص من حرب لبنان، و�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية... �إىل �أين؟ و�صارك 

يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت �لعلمية د�خل فل�صطني وخارجها.

Follow on Twitter: @adnanabuamer1
Facebook: www.facebook.com/Dr.adnanabuamer

حم�سن حممد �سالح:

�أ�صتاذ   .1993 �صنة  و�ملعا�رش  �حلديث  �لتاريخ  يف  �لدكتور�ه  �صهادة  على  حا�صل 

م�صارك يف �لدر��صات �لفل�صطينية، و�ملدير �لعام ملركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت 

منه  �صدرت  �لذي  �ل�صنوي  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  حُمرِّر  وهو   ،2004 منذ 

وهو  جملد�ت.  خم�صة  منها  �صدر  �لتي  �لفل�صطينية  �لوثائق  وحمرر  جملد�ت،  ثمانية 

�لعاملية مباليزيا �صابقاً، و�ملدير  �الإ�صالمية  �لتاريخ و�حل�صارة يف �جلامعة  رئي�ص ق�صم 

�لتنفيذي ملركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط بعّمان �صابقاً.

�صدر له 12 كتاباً وقام بتحرير �أكرث من 55 كتاباً �آخر�ً. رئي�ص حترير ن�رشة فل�صطني 

�ليوم �الإلكرتونية )�صدر منها �أكرث من ثالثة �آالف عدد حتى نهاية 2013(، حمرر �لتقدير 

�ال�صرت�تيجي ملركز �لزيتونة. ن�رشت له �لكثري من �لدر��صات �ملحّكمة و�ملقاالت، و�صارك 

يف ع�رش�ت �ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية.

َوي: م�سطفى اأبو �سُ

�ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  ومنهجه  �لغز�يل  �الإمام  فكر  لدر��صة  �لكر�صي  �أ�صتاذ 

 ،1993 وجامعة �لقد�ص. تخرج من جامعة بو�صطن يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �صنة 

قام  �لغز�يل.  �الإمام  عند  �ملعرفة  نظرية  يف  �لتطور  بعنو�ن:  �لدكتور�ه  ر�صالة  وكانت 

بالتدري�ص يف �جلامعة �الإ�صالمية �لعاملية يف ماليزيا )1993-1996(، ثم يف جامعة �لقد�ص 

فلوريد�  جامعة  يف  فولب�يت  برنامج  يف  ز�ئر�ً  �أ�صتاذ�ً  كان  �الآن.  وحتى   1996 �صنة  منذ 

حتقيق  بالعربية  موؤلفاته  من  نيويورك.  يف  بارد  كلية  ويف   ،)2004-2003( �الأطلنطية 

فتاوى �لغز�يل �صنة 1996.
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مو�سى اأبو مرزوق:

على  حا�صل  غزة،  قطاع  يف  رفح  خميم  يف   1951 �صنة  ولد  بفل�صطني،  يبنا  قرية  من 

درجة �لدكتور�ه يف �لهند�صة �ل�صناعية �صنة 1992، من �لواليات �ملتحدة. 

مّت �نتخابه رئي�صاً للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صنة 1992، �إىل �أن �عتقلته �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية �صنة 1995. وبعد �الإفر�ج عنه �صنة 1997، توىل م�صوؤولية نائب رئي�ص 

هيئة  ع�صو  وهو  بغزة،  �الإ�صالمية  �جلامعة  موؤ�ص�صي  �أحد  للحركة.  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�إن�صاء موؤ�ص�صة �لقد�ص، وكان رئي�صاً للهيئة �لتح�صريية فيها،  �أ�صهم يف  �الإ�رش�ف فيها. 

وعمل رئي�صاً ملجل�ص �إد�رتها يف دورتها �الأوىل، ثم �أ�صبح ع�صو�ً يف جمل�ص �الإد�رة. وهو 

ع�صو يف �لهيئة �الإد�رية للموؤمتر �لقومي �الإ�صالمي.

يو�سف علي اأبو ال�سعود:

�لنقابي  �لعمل  مار�ص   .1976 �صنة  مو�ليد  من  �خلليج،  يف  مقيم  فل�صطيني  �أكاديي 

�ال�صرت�تيجية،  �لدر��صات  يف  وباحثاً  م�صت�صار�ً  حالياً  يعمل  مبكرة.  �صّن  يف  و�ملجتمعي 

يف  �لدكتور�ه  درجة  لنيل  مر�صح  �ال�صرت�تيجي.  و�لتخطيط  �لقيادة  مهار�ت  يف  ومدرباً 

�لقيادة �لتحويلية يف جامعة هدرزفيلد يف �ململكة �ملتحدة. له م�صاركات ودر��صات عديدة 

�لهوية  وماآالت  حتديات  حول  �أبحاثه  ترتكز  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �ل�رش�ع  ق�صايا  يف 

وعالقاتها  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بحركات  �ملتعلقة  و�لتطور�ت  �ملنفى،  يف  �لفل�صطينية 

�لعربية و�لدولية.

يو�سف مو�سى حممد رزقة:

�أ�صتاذ يف �الأدب و�لنقد يف �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، و�صغل فيها عدة منا�صب منها نائب 

 .2001 1993 وحتى �صنة  �لطلبة منذ �صنة  �الآد�ب، وعميد �صوؤون  �لرئي�ص، وعميد كلية 

عمل وزير�ً لالإعالم يف حكومة �ل�صلطة �لفل�صطينية �لعا�رشة �صنة 2006، ويعمل م�صت�صار�ً 

2007 حتى �الآن. له �لعديد من �ملوؤلفات و�الأبحاث يف  لرئي�ص �لوزر�ء منذ �صنة  �صيا�صياً 

�الآد�ب و�لنقد وعلوم �ل�صيا�صة، منها: �لطريق �ل�صعب يف ثالثة �أجز�ء، يوثق فيه ويحلل 

جتربة حما�ص يف �حلكم و�ملقاومة، كما �أن له مقاالت �صيا�صية يومية يف جريدة فل�صطني يف 

غزة حتت عنو�ن “�أبعاد”، وقد �أ�رشف على عدة ر�صائل جامعية يف �الآد�ب ويف �ل�صيا�صة.



تقدير ووفاء

للأ�ستاذ �لدكتور �إبر�هيم �أبو ربيع

اإبراهيم  الدكتور  الأ�ستاذ  اإىل  �سدوره  فكرة  يف  مدين  الكتاب  هذا 

اأبو ربيع رحمه اهلل؛ اأحد اأبرز املتخ�س�سني يف درا�سات التيارات 

الأمريكية  اجلامعات  يف  والأ�ستاذ  املعا�سرة،  الإ�سالمية  واحلركات 

والكندية. فقد طرح علينا رحمه اهلل فكرة اإ�سدار كتاب يتناول فكر 

كما  يعر�سها  بحيث  مو�سوعية  علمية  بطريقة  وجتربتها  حما�س  حركة 

هي، وكما ُتعبِّ بنف�سها عن نف�سها، اأو كما يدر�سها اأكادمييون متخ�س�سون 

مو�سوعيون.

الكتاب  خطة  اإعداد  من  الأوىل  اخلطوات  اإبراهيم  د.  مع  قطعنا 

ومرا�سلة الباحثني، غري اأنه تويف رحمه اهلل يف عمَّان يف 2011/7/2؛ 

قبل اأن يتم الف�سل الذي التزم بكتابته، وقبل اأن ي�ساركنا يف حترير 

اأيٍّ من ن�سو�س الكتاب؛ فكانت وفاته خ�سارة كبرية لنا. وها نحن نكمل 

م�سوار الكتاب، اآملني اأن يكون قد حتقق الهدف املراد من اإجنازه.

رحم �هلل �لدكتور �إبر�هيم، و�أ�سكنه ف�سيح جناته

�ملحرر

د. حم�سن حممد �سالح 
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املقدمة

مُتثِّل حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص �أحد �أبرز حركات �ملقاومة �لفل�صطينية. وهي 

تتبنى  وهي  �لفل�صطيني.  �لو�صط  يف  و��صعة  ب�صعبية  حتظى،  ز�لت  وما  حظيت،  حركة 

�الإ�صالم عقيدة و�صلوكاً ومنهجاً، وتنتمي �إىل مدر�صة �الإخو�ن �مل�صلمني يف تبني �الإ�صالم 

�ل�صني �لو�صطي �ملعتدل كما َتذكر يف �أدبياتها.

يحاول هذ� �لكتاب �أن يلتزم باأمرين �أ�صا�صيني، �الأول: �اللتز�م مبناهج �لبحث �لعلمي 

كما  حما�ص  تقدمي  حماولة  و�لثاين:  وتوثيق؛  ومو�صوعية  دقة  من  ذلك  يتطلبه  ما  وكل 

هي، �صو�ء من خالل باحثني متخ�ص�صني ُمطلعني على حما�ص وجتربتها، �أم من خالل 

ت عدد�ً من �جلو�نب �ملهمة و�صدَّت �لعديد من �لثغر�ت  قياد�ت من حما�ص نف�صها �لتي غطَّ

كافية  �ملن�صورة  �الأدبيات  تكون  ال  عندما  خ�صو�صاً  �ل�صورة؛  ال�صتكمال  �ل�رشورية 

لتبيني �لنقاط حملِّ �لبحث.

يتوزع �لكتاب على ق�صمني، �الأول: در��صات علمية حول حما�ص وجتربتها، و�لثاين: 

�إ�صهامات خلم�صة من كبار قادة حما�ص يف �الإجابة عن �لعديد من �لت�صاوؤالت يف مو��صيع 

متنوعة حول �حلركة. وي�صمل �لق�صم �لثاين مقابالت �أجر�ها �ملحرر عن طريق �ملر��صالت 

�الإلكرتونية مع خالد م�صعل و�إ�صماعيل هنية ومو�صى �أبو مرزوق و�أ�صامة حمد�ن، على 

�أن ُتعدَّ مادة �ملقابالت �إ�صهاماً وم�صاركة منهم يف �إعد�د �لكتاب. ولذلك، مّت و�صع �الإجابات 

بحيث تاأخذ �صكالً متنا�صقاً �صل�صاً، بعد حذف �الأ�صئلة وحتويل معظمها �إىل عناوين. كما 

ت�صمن هذ� �لق�صم ورقة عمل �أعدها �صامي خاطر حول روؤية حما�ص الإد�رة �ل�رش�ع.

يبد�أ �لكتاب با�صتعر��ص تاريخي لن�صاأة حركة حما�ص وتطورها، يليه مناق�صة للروؤية 

م�صاريع  من  وموقفها  �ل�صهيوين،  للعدو  حما�ص  ونظرة  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صية 

�ل�صيا�صي  �الإ�صالح  لعملية  وروؤيتها  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  ومن  �ل�صلمية  �لت�صوية 

و�الجتماعي؛ كما يناق�ص �لكتاب دو�ئر عالقات حما�ص �لعربية و�الإ�صالمية. �أما �إ�صهامات 

�جلدل  ثار  �لتي  �لق�صايا  من  عدد  حول  حمدَّثة  نوعية  �إ�صافة  متثل  فهي  حما�ص،  قادة 

�أ�صامة حمد�ن تركزت  �أن م�صاركة  يتعلق بحما�ص وجتربتها؛ مع مالحظة  حولها فيما 

على �لعالقات �لدولية حلما�ص، على �أ�صا�ص �أنه كان م�صوؤوالً لب�صع �صنني عن هذ� �مللف يف 

�حلركة، وعلى �عتبار عدم وجود در��صة علمية يف �جلزء �الأول حول هذ� �جلانب.
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يف �لبد�ية، عندما مّت �لتخطيط الإ�صد�ر هذ� �لكتاب مع �الأ�صتاذ �لدكتور �إبر�هيم �أبو ربيع 

رحمه �هلل، مّت على �أ�صا�ص �صدور �لن�صخة �الإجنليزية �أوالً ب�صبب �حلاجة �ملا�صة لل�صاحة 

�لعربية، وهو  باللغة  �لدر��صات  ��صتلمنا معظم  �أننا  �لكتب. غري  �لنوع من  لهذ�  �الأجنبية 

ما جعل �لطبعة �لعربية �أ�رشع و�صوالً للمطبعة، بينما يجري �إعد�د �لن�صخة �الإجنليزية 

�أعدت على مدى زمني و��صع يزيد  �أن ف�صول هذ� �لكتاب  �إىل  للطباعة. وجتدر �الإ�صارة 

عن �لعامني )بني �لن�صف �لثاين من �صنة 2011 و�لن�صف �الأول من �صنة 2014(؛ ورمبا ال 

يكون لذلك تاأثري ذ� باٍل، فيما يتعلق باجلو�نب �لفكرية و�لروؤية �ل�صيا�صية، غري �أنه يجدر 

و�لعربية  �لفل�صطينية  وعالقاتها  �الأر�ص  على  حما�ص  جتربة  عن  �حلديث  عند  له  �لتنبه 

و�الإ�صالمية و�لدولية؛ و�إن كنا حاولنا �أن تكون �لن�صو�ص حمّدثة قدر �الإمكان.

من جهة �أخرى، فاإن �ملحرر قام بدوره �ملعتاد يف حترير �لن�صو�ص �لعلمية و�صبطها، 

�لعامة  �ل�صيا�صة  كانت  وقد  �ملتنا�صق.  �ملرت�بط  �ملتكامل  ب�صكله  �لكتاب  يخرج  بحيث 

�لتوثيق،  �أ�صاليب  بتوحيد  يتعلق  ما  وخ�صو�صاً  �ل�رشوري،  �الأدنى  باحلد  �لتدخل  هي 

و�لتبويب، و�للغة. غري �أن بع�ص �ملو��صع ��صتدعت حتديثات �أو �إ�صافات مهمة، كما هو 

�حلال يف �جلو�نب �ملتعلقة بعالقة حما�ص مع حركة �جلهاد، وبعالقات حما�ص �الإ�صالمية 

خرجت  �لذي  �لنهائي  �ل�صكل  عن  م�صوؤول  �ملحرر  فاإن  وبالطبع،  تركيا.  مع  وحتديد�ً 

فيه هذه �لن�صو�ص. �أما كتابات ومقابالت قادة حما�ص فقد مّت �اللتز�م بن�صو�صها، مع 

مر�عاة �ل�صبط �للغوي �ملعتاد؛ و�أخذ مو�فقتهم عليها.

و�أخري�ً، ال ي�صعنا �إال �أن نرتحم على �الأ�صتاذ �لدكتور �إبر�هيم �أبو ربيع على مبادرته 

بفكرة �لكتاب، �صائلني �هلل �أن تكون يف ميز�ن ح�صناته. كما ن�صكر جميع �لزمالء �لباحثني، 

�إعد�د ف�صول �لكتاب، ون�صكر قياد�ت حما�ص �لتي جتاوبت يف �لكتابة  �أ�صهمو� يف  �لذين 

عمل  لفريق  �أي�صاً  مو�صول  و�ل�صكر  �لت�صاوؤالت.  من  �لعديد  عن  �لتو�صيحات  وتوفري 

�لزيتونة وخ�صو�صاً �الأختني �إقبال عمي�ص وفاطمة عيتاين. 

�صائلني �هلل �صبحانه �أن ُي�صّكل هذ� �لكتاب �إ�صافة نوعية ومنهجية يف �لدر��صات �ملتعلقة 

بحركة حما�ص وبالق�صية �لفل�صطينية، ومرحبني بكل مالحظة �أو توجيه �أو نقد بناء.

و�حلمد هلل رّب �لعاملني

املحرر

د. حم�شن حممد �شالح  
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حركة املقاومة الإ�شالمية )حما�س(*

قراءة يف ر�شيد التجربة 2005-1987

مقدمة:

�لفرتة  يف  حما�ص  حركة  جتربة  ال�صتعر��ص  �ملخت�رشة  �لدر��صة  هذه  ت�صعى 

1987-2005، �أي �لفرتة �لتي �صبقت فوزها يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. 

بهذه  �ملتعلقة  �لن�صالية  و�لفعاليات  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  على  خا�ص  ب�صكل  تركز  وهي 

يف  فاعالً  عن�رش�ً  تكون  باأن  توؤهلها  مكانة  �إىل  �حلركة  و�صلت  كيف  وتو�صح  �حلركة. 

�ل�صاحة �لفل�صطينية، ورقماً �صعباً ال يكن جتاوزه يف �أّي معادلة �صيا�صية.

اأوًل: خلفيات الن�ساأة:

�الأول/  كانون  يف  �الأوىل  �النتفا�صة  �نطالق  مع  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  ��صم  ظهر 

�الإخو�ن  �أجنحة  من  “جناح  باأنها  �لبد�ية  منذ  نف�صها  �حلركة  وعرَّفت   .1987 دي�صمب 

�لتي قرر �الإخو�ن  �ملقاومة  �أ�صكال  �أحد  �أن حما�ص هي  �مل�صلمني يف فل�صطني”. و�حلقيقة 

�مل�صلمون �لفل�صطينيون تبنيها، �صمن تاريخهم �لطويل يف فل�صطني. وبالتايل فاإن حما�ص 

مل تاأِت من فر�غ، و�إمنا هي ��صتمر�ر لعملهم �لذي ن�صاأ يف فل�صطني منذ بد�ية �الأربعينيات 

من �لقرن �لع�رشين، و�تخذ �صكل �لعمل �لعلني �ملنظم و�فتتاح �لفروع و�ملقر�ت منذ �أو�خر 

جماعة  وكانت   .1948 حرب  قبل  فرعاً  وع�رشين  خم�ص  نحو  و�صلت  حتى   1945 �صنة 

�الإخو�ن يف فل�صطني قد ن�صطت منذ ن�صاأتها يف جماالت �لدعوة و�لرتبية و�لتوعية �الإ�صالمية، 

و�لتعريف باخلطر �ل�صهيوين، وباملوؤ�مرة على فل�صطني، و�لتعبئة للجهاد. ودلت �لقر�ر�ت 

ت�رشين  )حيفا،   ،)1946 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  )حيفا،  �لعامة  موؤمتر�تهم  عن  �ل�صادرة 

.
1
�الأول/ �أكتوبر 1947( على قوتها ومتابعتها لالأحد�ث �ل�صيا�صية وم�صمونها �جلهادي

* هذ� �لف�صل يف �أ�صله در��صة ُن�رشت يف كتاب: تركي �لدخيل و�آخرون، حركة حما�س، �لكتاب �لع�رشون )دبي: 
مركز �مل�صبار للدر��صات و�لبحوث، 2008(، �ص 87-53.

 حم�صن حممد �صالح، التيار االإ�شالمي يف فل�شطني واأثره يف حركة اجلهاد 1917-1948، ط 2 )�لكويت: مكتبة 
1

 1948-1917 القيادات واملوؤ�ش�شات ال�شيا�شية يف فل�شطني  447-450؛ وبيان �حلوت،  1989(، �ص  �لفالح، 

)بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1981(، �ص 503.
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�صارك �الإخو�ن �مل�صلمون �لفل�صطينيون يف �جلهاد عندما �ندلعت حرب 1948/1947، 

�إال �أن حد�ثة تنظيمهم، وعدم منوه و��صتقر�ره ب�صكل منا�صب وقوي، جعل م�صاركتهم 

لت �ُصعب  حم�صورة �صمن قدر�تهم �ملحدودة و�إمكاناتهم �ملتو��صعة. ومع ذلك فقد �صكَّ

�الإخو�ن يف فل�صطني قو�ت غري نظامية منذ بد�ية �حلرب، عملت يف �أماكن ��صتقر�رها يف 

�ل�صمال و�لو�صط حتت �لقياد�ت �لعربية �ملحلية هناك )�لتي تتبع جي�ص �الإنقاذ �أو جي�ص 

�جلهاد �ملقد�ص(. وقد قامت بغار�ت ناجحة على �مل�صتعمر�ت �ليهودية �ل�صهيونية، على 

يف  �أما   .
2
�لتدريب يف  �أم  �لت�صليح  يف  �صو�ء  تعانيه  كانت  �لذي  �ل�صديد  �ل�صعف  من  �لرغم 

�ملناطق �جلنوبية وخ�صو�صاً غزة وبئر �ل�صبع، فقد �ن�صم �لعديد من �إخو�ن فل�صطني �إىل 

قو�ت �الإخو�ن )�مل�رشية( �حلرة بقيادة كامل �ل�رشيف. 

�صعبة  �جلهاد  يف  م�صاركة  �الإخو�ن  �ُصعب  �أن�صط  من  كان  فقد  �ملثال،  �صبيل  وعلى 

. وعندما ت�صكلت جلنة قومية يف يافا مع بدء �حلرب �صارك 
3

�مل�صلمني يف يافا �الإخو�ن 

ر�غب  “ظافر  هناك  �لفرع  رئي�ص  وهو  �مل�صلمني  �الإخو�ن  عن  ممثل  قيادتها  �صمن 

�أي�صاً  ي�صغل  كان  �إنه  �إذ  �القت�صادية،  �للجنة  �إد�رة  مهمة  �إليه  �أ�صندت  حيث  �لدجاين”، 

�صباب  �أحد  كان  )�لذي  عمرية  يو�صف  ويقول   .
4

�ملدينة يف  �لتجارية  �لغرفة  رئا�صة 

�أثناء  �إن �الإخو�ن تولو� يف  �أحد موؤ�ص�صي وقادة حركة فتح الحقاً(  �الإخو�ن يف يافا، ثم 

�إىل  �حلرب �لدفاع عن مناطق �لب�صة وتل �لري�ص و�لعجمي و�لنزهة يف يافا، باالإ�صافة 

.
5

�ملحافظة على �الأمن د�خل �ملدينة

�لقادمني من �لبالد  �إخو�نهم  �لقتال مع  �إخو�ن فل�صطني يف  ويف منطقة �لقد�ص �صارك 

�لعربية، �أو مع قو�ت �جلهاد �ملقد�ص. ومما يلفت �لنظر �أّنه عندما ت�صكلت �للجنة �لقومية 

يف �لقد�ص يف 1948/1/26 لتتوىّل �أمور رعاية �ملدينة وحمايتها يف �أثناء حرب 1948 فاإّنها 

�أع�صاء يف جماعة �الإخو�ن  14 ع�صو�ً. وقد كان من بني هوؤالء خم�صة  كانت تتكون من 

�مل�صلمني يف �لقد�ص، وهم: �رشيف �صبوح، و�أ�صعد �الإمام، وطاهر بركات، وجميل وهبة، 

 كامل �ل�رشيف، االإخوان امل�شلمون يف حرب فل�شطني )�لزرقاء، �الأردن: مكتبة �ملنار، 1984(، �ص 464.
2

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع يو�صف عمرية، �لكويت، 1985/11/6.
3

�ملكتبة  بريوت:   - )�صيد�   1952-1947 املفقود  والفردو�س  املقد�س  بيت  نكبة  النكبة:  �لعارف،  عارف   
4

�لع�رشية، 1954(، ج 1، �ص 227-229 و234.

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع يو�صف عمرية، 1985/11/6.
5
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�ل�صخ�صيات  �أو  �الإخو�ن  جماعة  به  متتّعت  ما  على  قوي  موؤ�رّش  وهذ�   .
6
عابدين وعيد 

�العتبار  بعني  �أخذنا  ما  �إذ�  خ�صو�صاً  �لقد�ص،  يف  وتاأثري  ونفوذ  �حرت�م  من  لها  �ملنتمية 

كرثة �الجتاهات و�الأحز�ب و�جلمعيات و�لتنوع �لطائفي �لديني يف �لقد�ص. 

بعد كارثة حرب 1948، كان �الإخو�ن �مل�صلمون من �لتيار�ت �الأكرث �صعبية يف �لو�صط 

لدورهم  وذلك  �لقطاع؛  يف  �أم  �ل�صفة  يف  �صو�ء   ،1954-1949 �لفرتة  خالل  �لفل�صطيني 

�مل�صهود يف حرب 1948، وملا طرحوه من بر�مج �إ�صالمية وطنية، كما �أنهم نعمو� بحرية 

�الأخرى  �لتيار�ت  تكن  ومل  �الأردن.  يف  مو�تية  وباأجو�ء   ،1954 حتى  م�رش  يف  ن�صبية 

لتقوى على مناف�صة �الإ�صالميني، �إال بعد �أن �صّدد عبد �لنا�رش �رشبته �لقا�صية لالإخو�ن، 

و�أخذ يالحقهم، و��صتخدم �إعالمه �لقوي يف ت�صويه �صورتهم. فاأ�صبح �لتوجه �لعام لدى 

بانتظار  �لذ�ت  على  و�النكفاء  �لنف�ص،  على  �ملحافظة  هو  عموماً  و�الإ�صالميني  �الإخو�ن 

ظروف �أف�صل. وكانت �أحد مناذج قوة �الإ�صالميني ر�بطة طلبة فل�صطني يف م�رش، �لتي 

كان يفوز بها �الإ�صالميون �أو من يدعمونه حتى �صنة 1957، و�لتي ر�أ�صها يا�رش عرفات 

عندما كان طالباً مقّرباً من �الإخو�ن.

، قام بعدد 
7
�أن�صاأ �الإخو�ن �مل�صلمون تنظيماً �رشياً ذ� طبيعة ع�صكرية ويف قطاع غزة 

يف  �الإخو�ين  �ل�صابط  وجود  من  و��صتفادو�  �لنقب،  بدو  مع  بالتن�صيق  �لعمليات  من 

�جلي�ص �مل�رشي عبد �ملنعم عبد �لروؤوف يف �لقطاع �إثر جناح �لثورة �مل�رشية، ف�صهل لهم 

�لعمليات،  �أ�صهر  �أحد   1954/3/17 “�لبا�ص” يف  �لع�صكري. وكانت عملية  �لتدريب  �صبل 

�لتي ُتظهر بع�ص �ملوؤ�رش�ت �أن �لبدو نفذوها بالتن�صيق مع �الإخو�ن، و�أدت �إىل مقتل 11 

.
8

 Ma‘ale Akrabim إ�رش�ئيلياً قرب بئر �ل�صبع بجانب م�صتعمرة معاليه �أكربيم�

يف جملة   ”،1946 “�أ�صو�ء وثائقية على جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقد�ص �صنة   �نظر: حم�صن حممد �صالح، 
6

الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ملجلد 15، �لعدد 58، �ص 71؛ و�نظر �أ�صماء 

�أع�صاء �للجنة �لقومية يف �لقد�ص يف: بيان �حلوت، مرجع �شابق، �ص 906.

جملة  لـ  �الإجنليزية  �لن�صخة  يف  للن�رش  وقبلت  �لتنظيم،  هذ�  حول  �الإجنليزية  باللغة  در��صة  بعمل  �لباحث  قام   
7

الدرا�شات الفل�شطينية، و�لدر��صة بعنو�ن: 

The Military Activities of The Palestinian’s Muslim Brothers In Gaza Strip 1949-1954.

 See Public Record Office (The National Archives), Kew Gardens, London, Files: Foreign  8

Office (F.O.) 371/111077, 111098-111100.
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ويف تلك �لفرتة، فر�صت حالة �لت�صييق و�ملطاردة �ملفرو�صة على �لتيار �الإ�صالمي، 

�لفل�صطينيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صباب  �أمام  ت�صاوؤالت  و�لقطاع،  م�رش  يف  خ�صو�صاً 

فل�صطني.  لتحرير  �ملمكنة  �لعمل  و�صائل  عن  يت�صاءلون  �أخذو�  �لذين  �ملتحم�صني، 

�جلو�نب  على  و�لرتكيز  �لرتيث،  �إىل  يدعو  كان  و�صطهم  �لعام  �لتيار  �أن  من  وبالرغم 

يتخذ  ال  م�صلح،  منظم  بعمل  للقيام  يتجه  �أخذ  �آخر  تيار�ً  �أن  �إال  و�الإيانية،  �لرتبوية 

�أ�صكاالً �إ�صالمية مك�صوفة، و�إمنا يتبنى �أطر�ً وطنية متكنه من جتنيد قطاعات �أو�صع من 

�ل�صباب، وال جتعله عر�صة لعد�ء �الأنظمة ومالحقاتها. وكانت جتربة �لثورة �جلز�ئرية 

يف تلك �لفرتة �أحد �حلو�فز �ملهمة لهذ� �لعمل. وكانت هذه هي �لبذور �الأوىل لن�صاأة حركة 

فتح )حركة حترير فل�صطني، وفيما بعد حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني( �صنة 1957 

يف �لكويت، برئا�صة يا�رش عرفات، و�لتي خرجت �أ�صا�صاً من �أح�صان �الإخو�ن �مل�صلمني، 

وبالذ�ت من �أبناء قطاع غزة.

�لرجل  �أ�صبح  �لذي كان ع�صو�ً يف �الإخو�ن، و�لذي  )�أبو جهاد(  �لوزير   وكان خليل 

�إىل قيادة �الإخو�ن يف �لقطاع فلم  �لثاين يف فتح طو�ل ثالثني عاماً، قد قدَّم �قرت�حاً بذلك 

ي�صتجيبو� له. غري �أن هذ� مل ينع �أن ين�صم لفتح عند ن�صاأتها عدد ال باأ�ص به من ذوي 

�لزعنون،  و�صليم  �لوزير،  وغالب  �ملزين،  �صعيد  �أمثال  �الإخو�ن  بني  و�الحرت�م  �ملكانة 

ورفيق  عدو�ن،  وكمال  �لنجار،  يو�صف  وحممد  �ل�صفطاوي،  و�أ�صعد  خلف،  و�صالح 

�لنت�صة، وعبد �لفتاح حمود، ويو�صف عمرية حيث تولو� منا�صب قيادية عالية يف �حلركة، 

باالإ�صافة �إىل �أن يا�رش عرفات نف�صه كان مقرباً من هذه �جلماعة. غري �أن فتح، �لتي ظلت 

�أكرث على خمتلف  1962، �نفتحت  تركز يف جتنيدها على �لعنا�رش �الإخو�نية حتى �صنة 

�لتيار�ت وقطاعات �ل�صعب �الأخرى، خ�صو�صاً بعد �أن �أ�صدرت قيادة �الإخو�ن يف �لقطاع 

وطنية  ب�صبغة  ت�صطبغ  فتح  و�أخذت   .
9
�الإخو�ن مع  و�إما  فتح  مع  �إما  بالتمايز  �أو�مرها 

علمانية �صكلت هويتها �لعامة �إىل وقتنا هذ�.

وعلى �أّي حال، فال ينبغي لالإخو�ن �أن يبالغو� يف ن�صبة حركة فتح �إليهم، كما ال ينبغي 

�لذي  �ملح�صن  هم  �الإخو�ن  كان  فاإذ�  �الأوىل.  وبد�ياتها  جلذورها  تتنكر  �أن  فتح  حلركة 

خرجت منه �لفكرة وبد�ياتها �الأوىل، فاإن فتح مل تن�صاأ بقر�ر من قيادة �الإخو�ن وال وفق 

71-96؛  �ص   ،)1986 �لقلم،  د�ر  )�لكويت:  العربية  الدول  يف  االإ�شالمية  احلركة  مع  عزة،  �أبو  �هلل  عبد  �نظر:   
9

و�نظر �أي�صاً: ر�صالة للباحث من �صليمان حمد، �لكويت، 1994/7/17. مالحظة: �الأ�صتاذ �صليمان حمد كان من 

�الإخو�ن �لفل�صطينيني، وكان كذلك من �جليل �ملوؤ�ص�ص حلركة فتح .
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�لتي ت�صمن  �ل�صو�بط  �الإخو�ن، وال  �أيديولوجية  �أن م�رشوعها مل يحمل  خططهم، كما 

�صريه كم�رشوع يخدم �أهد�فهم.

ومن جهة �أخرى، فمنذ �أن �صمت �الأردن �ل�صفة �لغربية �إليها بعد حرب 1948، توحد 

يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أما  �الأردن.  يف  �الإخو�ن  مع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن 

قطاع غزة فقد كان لهم مكتبهم �الإد�ري �خلا�ص بهم برئا�صة �ل�صيخ عمر �صو�ن حتى 

�صنة 1954. وقد تابعو� بعد ذلك عملهم �رش�ً حتت �صغط نظام عبد �لنا�رش ومالحقته. 

غري �أنهم �أعادو� ترتيب �صفوفهم و�أن�صاأو� “�لتنظيم �لفل�صطيني”، بحيث تبع لهم �أي�صاً 

يف  لهم  عاماً  مر�قباً  ب�صي�صو  هاين  و�نتخبو�  �خلليج،  بلد�ن  يف  �لفل�صطينيون  �الإخو�ن 

 .
10

�صيف 1962 

وبعد كارثة حرب 1967 و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي لباقي فل�صطني و�صيناء و�جلوالن، 

نحو  �الجتاه  وتز�يد  �لفل�صطينيني،  و�صط  حيويته  ي�صتعيد  �الإ�صالمي  �لتيار  �أخذ 

و�لي�صارية  و�لعلمانية  �لقومية  �الأيديولوجيات  ف�صل  �جلماهري  ر�أت  �أن  بعد  �الإ�صالم، 

يف  �لفل�صطيني  �لفد�ئي  �لعمل  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  م�صاركة  وكانت  �لق�صية.  حّل  يف 

مع  بالتن�صيق  �الأردن  يف  �ل�صيوخ”  بـ“مع�صكر�ت  عرف  ما  عب   ،1970-1968 �لفرتة 

حركة فتح، �أحد مظاهر �حليوية �ملبكرة. فقد وفرت حركة فتح �لغطاء لهذه �ملع�صكر�ت، 

�ملتطوعني،  م�صاريف  �إىل  باالإ�صافة  و�لذخرية،  و�ل�صالح  �لتموين  بتقدمي  �لتزمت  كما 

حريتهم  لالإخو�ن  كان  بينما  فتح؛  مع  بالتن�صيق  حتدث  �لفد�ئية  �لعمليات  وكانت 

وقد   .
11

�لد�خلية �الإد�رية  و�صوؤونهم  و�النتقاء،  �لتدريب  �أمور  ت�رشيف  يف  �لكاملة 

حمدودية  من  وبالرغم  فد�ئية.  قو�عد  �صبع  على  توزعو�  رجل   300 حو�يل  تدريب  مّت 

�الأخ�رش  كاحلز�م  قوية  عمليات  يف  متميزة  مناذج  قدمو�  فقد  وم�صاركتهم،  �إمكاناتهم 

. وجتدر 
12ً

13 رجال ��صت�صهد منهم  1969/9/14. وقد  1969/8/31، ودير يا�صني يف  يف 

�الإ�صارة �إىل �أنه يف �لوقت �لذي تبنَّى فيه تنظيم �الإخو�ن يف �الأردن وتنظيمات �الإخو�ن يف 

�لبالد �لعربية فكرة مع�صكر�ت �ل�صيوخ، فاإن قيادة �لتنظيم �لفل�صطيني مل تتنبَّ �مل�صاركة 

 بناء على عدد من �ملقابالت �لتي �أجر�ها �لباحث، مع �الإ�صارة �إىل �أن �لبع�ص قال �إن ذلك مّت �صنة 1963 ولي�ص 
10

�صنة 1962.

مرجع �شابق،  �أبو عزة،  1985/9/27؛ و�نظر: عبد �هلل  �أجر�ها �لباحث مع عبد �لعزيز علي، �لكويت،   مقابلة 
11

�ص 144-127.

 حممد �حل�صن، موقف االإ�شالميني من ق�شية فل�شطني )قطر: مكتبة �لفتح ومكتبة �لغز�يل، 1995(، �ص 139.
12
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�أنها دعمته  �أن هذ� �لعمل �لع�صكري �صابق الأو�نه، غري  �أ�صا�ص  يف هذه �ملع�صكر�ت، على 

.
13

مادياً، ومل متانع من م�صاركة �أع�صاء �لتنظيم مببادرة ذ�تية من �أنف�صهم

�ل�صعبية  حالتهم  ي�صتعيدون  �أخذو�  �لذين  �مل�صلمني  �الإخو�ن  فاإن  عام،  وب�صكل 

�لع�رشين،  �لقرن  �صبعينيات  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �الإ�صالمية(  �ل�صحوة  ت�صاعد  )مع 

ي�صتكملون  ريثما  �لرتّيث  قررو�  ولكنهم  �أعينهم،  ن�صب  �مل�صلحة  �ملقاومة  و�صعو� 

كان  ولذلك  �ال�صتئ�صال...  على  ي�صتع�صي  ع�صكرياً  عمالً  وي�صكلون  ��صتعد�د�تهم 

يف  حم�صوباً  وحتوالً  طويلة...  جلهود  طبيعية  ثمرة  �لنا�صج  ب�صكلها  حما�ص  ظهور 

�لفل�صطيني.  �لو�قع  جماعة متجذرة يف 

 ��صتفاد �الإخو�ن )ثم حما�ص( يف �صعودهم �ل�رشيع من عر�قة وقدم �لتنظيم �الإخو�ين 

على  بفاعليته  يحتفظ  يز�ل  ما  كان  فل�صطيني،  حركي  تنظيم  �أقدم  �إنه  �إذ  �لفل�صطيني، 

�ل�صاحة. كما ��صتفادو� من تر�ث �الإخو�ن �مل�صلمني �لعاملي �لفكري و�لدعوي و�لرتبوي 

�ل�صخم، �لذي �أنتجته مدر�صة �ل�صيخ ح�صن �لبنا ومفكروها يف بلد�ن �لعامل منذ ثالثينيات 

�لقرن �لع�رشين؛ ومن �لدعم �لذي يتلقونه من فروع �الإخو�ن يف بلد�ن �لعامل. كما مل يركز 

�الإخو�ن على م�رشوع �ملقاومة �لع�صكرية فقط؛ و�إمنا �صّكلو� دعوة �إ�صالحية ومدر�صة 

هذه  من  ��صتفادو�  بحيث  �لنا�ص،  �أو�صاط  يف  وتغلغلو�  خريية،  �جتماعية  وهيئة  تربوية 

يكاد  �أمر�ً  �قتالعها  عملية  جعل  مما  �أنف�صهم،  وجتديد  عنا�رشهم  جتنيد  يف  �الأن�صطة 

يكون م�صتحيالً. وفوق ذلك، فقد كان لدى �الإخو�ن �صعور عميق مبا�ص ٍ جهادي مقاوم 

يفخرون به منذ 1948.

�ملوؤ�ص�صات  �إن�صاء  يف  وغريها  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  و�جلبهة  فتح  ن�صطت  وكما 

يف  �أي�صاً  �الإخو�ن  ن�صط  فقد  و�القت�صادية،  و�الجتماعية  و�ل�صحية  �لتعليمية  �ملدنية 

�إن�صاء �ملوؤ�ص�صات �ملدنية، ويف بناء �مل�صاجد يف فل�صطني، و��صتخد�مها يف ن�رش دعوتهم، 

حيث ز�دت من 200 م�صجد �صنة 1967 �إىل 600 م�صجد �صنة 1987. وقامو� ببناء �لعديد 

من �ملوؤ�ص�صات �خلريية و�الجتماعية على ر�أ�صها �ملجمع �الإ�صالمي و�جلمعية �الإ�صالمية 

�لغربية. ومّت بناء  �ل�صفة  �لزكاة و�ملوؤ�ص�صات �خلريية يف  يف قطاع غزة وعدد من جلان 

عدة  تاأ�صي�ص  مّت  كما  و�خلارج،  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  د�عمة  وموؤ�ص�صات  �أطر 

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع عبد �هلل �أبو عزة، �أبو ظبي، 1998/6/29؛ ومقابلة �أجر�ها �لباحث مع �صليمان حمد، 
13

�لكويت، 1999/11/28.
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و�أمريكا.  و�أملانيا  وبريطانيا  �لكويت  يف  �لفل�صطيني  �الإ�صالمي  �لطالبي  للعمل  و�جهات 

لطلبة  �لعام  �الحتاد  �نتخابات  يف  �الأقوى  �لقائمة  �الإ�صالمية”  �حلق  “قائمة  لت  �صكَّ وقد 

1978/1977 و1979/1978 حيث  فل�صطني يف جامعة �لكويت خالل �لعامني �لدر��صيني 

قادها يف عامها �الأول خالد م�صعل، �لذي �أ�صبح فيما بعد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة 

�ملقاومة  ملنظمات  �لطويلة  �لقائمة  ذيل  من  ن�صاأتها  منذ  حما�ص  تبد�أ  مل  ولذلك،  حما�ص. 

تعد  �لتي  فتح  حلركة  و�لقوي  �الأول  �ملناف�ص  لتكون  مبا�رشة  قفزت  و�إمنا  �لفل�صطينية، 

.
14

�لعمود �لفقري لـ م.ت.ف يف �نتخابات �جلامعات ويف �ملوؤ�ص�صات �لنقابية

�ندمج �لعمل �الإخو�ين �لفل�صطيني �صنة 1978 مع �الإخو�ن يف �الأردن يف تنظيم و�حد، 

هذ�  يتبع  �لذي  فل�صطني”  “ق�صم  ت�صكيل  مّت  ثم  �ل�صام”،  “بالد  تنظيم  ��صم  عليه  �أطلق 

�لتنظيم. ويف �صنة 1983، ُعقد موؤمتر د�خلي �أكد على �أن �لعمل لق�صية فل�صطني وم�رشوع 

�لتحرير ال يتعار�ص مع م�رشوع �إقامة �لدولة �الإ�صالمية. وبذلك ح�صم حالة �لنقا�ص �لتي 

�إقامة  �الإخو�ن  �أي هل ينتظر  �لدولة و�ملقاومة”،  “جدلية  ��صتمرت �صنو�ت طويلة حول 

�لدولة �الإ�صالمية حتى يبد�أ م�رشوع �لتحرير �أم ال؟ وكان �حل�صم باجتاه �أن م�رشوعي 

�لدولة �الإ�صالمية ومقاومة �لعدو �ل�صهيوين خّطان متو�زيان مكمالن لبع�صهما �لبع�ص، 

وي�صري�ن جنباً �إىل جنب دومنا تعار�ص. وكان ظهور حما�ص فيما بعد هو �لتطبيق �لعملي 

لهذ� �لفهم.

�لقيادة بع�ص كو�درها  �أر�صلت  �لع�صكري عندما  تاأ�صي�ص �جلهاز  وقد ظهرت بو�در 

�أحمد يا�صني، بتاأ�صي�ص �جلهاز  1980 للتدريب �لع�صكري يف �خلارج. وقام �ل�صيخ  �صنة 

�لع�صكري يف �لقطاع، وقاده يف مر�حله �الأوىل عبد �لرحمن متر�ز ثم �صالح �صحادة. بيد �أن 

�نك�صاف �أمر �لتنظيم �لع�صكري عن طريق �أحد جتار �ل�صالح �مل�صبوهني �أدى �إىل �رشبه يف 

�لفرتة 2/25-1984/7/1. وقب�صت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على �ل�صيخ �أحمد يا�صني بتهمة 

�نتمائه لتنظيم معاٍد لـ“�إ�رش�ئيل” وحيازة �الأ�صلحة، وحكمت عليه بال�صجن 13 عاماً، غري 

�لفد�ئية  �ملنظمات  1985/5/20، بني  �لتي متت يف  �الأ�رشى  تبادل  �أفرج عنه يف عملية  �أنه 

.
15

�لفل�صطينية و�لكيان �الإ�رش�ئيلي

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية )�لقاهرة: مركز �الإعالم �لعربي، 2003(، 
14

�ص 409-408.

 ربعي �ملدهون، “�حلركة �الإ�صالمية يف فل�صطني 1928-1987،” يف جملة �شوؤون فل�شطينية، مركز �الأبحاث، 
15

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �لعدد 187، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1988، �ص 27.
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“�ملجاهدون  ��صم  حتت   1986 �صنة  جديد  من  بنائه  و�إعادة  �جلهاز  ترميم  �أعيد  وقد 

1987، خا�صة يف جمال  �لفل�صطينيون”، وبد�أت ت�صكيالت �جلهاز بالعمل قبل �نتفا�صة 

جمع �ل�صالح وتخزينه وتدريب �لعنا�رش. وتاأ�ص�ص �جلهاز �الأمني لالإخو�ن يف قطاع غزة 

)جمد( �صنة1981 ، كجزء من �لعمل �لع�صكري، و�أعيد بناوؤه وتو�صيعه �صنة 1985.

�أحد�ث  �أّي  با�صتغالل  قر�ر�ً  �مل�صلمني  �الإخو�ن  قيادة  �تخذت   1985 �صنة  �صيف  ويف 

�أي قبل �صنتني من بدء �النتفا�صة. وقد ��صت�صهد  لال�صرت�ك يف �ملو�جهة �صّد �الحتالل، 

�ثنان من �صباب �الإخو�ن يف �ملو�جهات �لتي �صهدتها جامعة بريزيت �صنة 1986. ويبدو 

.
16

�أن قيادة �خلارج �أعطت للد�خل �صالحية �ختيار �لتوقيت �ملنا�صب

ثانيًا: مرحلة النتفا�سة املباركة 1993-1987:

عرفت �النتفا�صة �الأوىل بـ“�النتفا�صة �ملباركة” وبـ“�نتفا�صة �أطفال �حلجارة”. وعلى 

�لرغم من �أنها مل تكن �النتفا�صة �الأوىل �إال �أنها كانت عالمة فارقة يف �لتاريخ �لفل�صطيني؛ 

�لد�خل؛ ومتيزت بال�صمول وم�صاركة  �إىل  �ملقاومة من �خلارج  �نتقل مركز  فمن خاللها 

كافة قطاعات �ل�صعب �لفل�صطيني و�جتاهاته وفئاته �لعمرية؛ كما متيزت ببوز �لعامل 

�لديني ودور �لتيار �الإ�صالمي يف �إذكاء روح �ملقاومة وحّب �ال�صت�صهاد.

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  وكان 

�ملقاومة  حركة  �إطالق  معه  تر�فق  �لذي  �الحتالل،  مو�جهة  �إطالق  قر�ر  �تخذ  قد 

يف  دور�  يف  �هلل،  رحمه  �لقيق  ح�صن  �الأ�صتاذ  بيت  يف  �جتماع  يف  حما�ص،   - �الإ�صالمية 

ح�صن  هم  �أع�صاء  �صبعة  �الجتماع  ذلك  ح�رش  وقد   .1987/10/23 يف  �خلليل  ق�صاء 

�لقيق، وعبد �لفتاح دخان، وحماد �حل�صنات، و�إبر�هيم �ليازوري، وعدنان م�صودي، 

�أن  وم.م، وف.�ص، وغاب عن �الجتماع �صعيد بالل رحمه �هلل. وقد قرر �ملجتمعون 

 .
17

منا�صبة تر�ها  �لتي  بالكيفية  تعمل  باأن  �خليار  مدينة  لكل  يرتكو� 

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 408-409 ؛ و�نظر �أي�صاً: مهيب 
16

حول  و�نظر  و67-72؛   57-49 �ص   ،)2002 �ل�رشوق،  د�ر  فل�صطني:  )غزة،  الداخل  من  حما�س  �لنو�تي، 

خلفيات ظهور حما�ص:

Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters (London: Hurst & Co Publishers Ltd., 2007), pp. 10-51.

االإخوان امل�شلمني يف ال�شفة الغربية  اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�شودي عن   بالل حممد )حمرر(، 
17

 
وتاأ�شي�س حما�س )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2013(، �ص 98. 
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وعندما وقعت حادثة دع�ص �أربعة من �لعمال �لفل�صطينيني يف 1987/12/8، �جتمعت 

قيادة �الإخو�ن يف قطاع غزة ليلتها، بح�صور �ل�صيخ �أحمد يا�صني، و�إبر�هيم �ليازوري، 

وعبد �لعزيز �لرنتي�صي، وعبد �لفتاح دخان، وحممد �صمعة، و�صالح �صحادة، وعي�صى 

خمتلف  يف  �ملو�جهات  ت�صعيد  �لقيادة  وقررت  �أحد�ث،  من  جرى  ما  وناق�صت  �لن�صار، 

مناطق �لقطاع. وهو ما بد�أ فعالً بعد �صالة فجر يوم 1987/12/9 عندما خرجت �ملظاهر�ت 

نا بدء �النتفا�صة  �أول �صهيدين د�صَّ من خميم جباليا. وكان �ثنان من تيار �الإخو�ن هما 

. ويف 1987/12/14، �أ�صدرت 
18

�ملباركة يف فل�صطني، وهما حامت �أبو �صي�ص ور�ئد �صحادة

.
19

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية بيانها �الأول �لذي عّب عن جممل �صيا�صاتها وتوجهاتها

بالن�صبة لالإخو�ن، كان �جلديد يف حركة حما�ص �أنها:

ع” يف �الأد�ء �جلهادي �الإخو�ين، وحولته �إىل حالة د�ئمة م�صتمرة. ح�صمت حالة “�لتقطُّ  .1

�لتنظيمية،  باملوؤ�ص�صية  يت�صم  �الإخو�ن،  جلماعة  مقاوماً  حركياً  غطاء  وفرت   .2

و�ل�صيا�صية، و�لع�صكرية، وله قيادته �ل�صيا�صية �ملعلنة.

�لعمل  �أ�صبح  بحيث  نوعية،  نقلة  �لفل�صطينيني  لالإخو�ن  �لد�خلي  �لو�صع  نقلت   .3

�لتنظيمي، و�لرتبوي، و�لتعبوي يخدم �لفعل �جلهادي و��صرت�تيجية �ملقاومة.

ترى حما�ص �أنها هي �لتي حملت عبء �إطالق هذه �النتفا�صة يف �أيامها �الأوىل، حيث 

و�أن  لالنتفا�صة؛  �الأوىل  �للحظات  مع  �لفعاليات  وت�صعيد  للميد�ن  نزولها  قر�ر  تر�فق 

منظمة �لتحرير وف�صائلها مل ت�صارك ب�صكل و��صح �إالّ بعد حو�يل �أ�صبوعني، عندما دعت 

“�لقيادة  �لتحرير  �ملنتمية ملنظمة  �لف�صائل  1987/12/21، ثم �صكلت  �لعام يف  لالإ�رش�ب 

�لوطنية �ملوحدة لالنتفا�صة”، و�صدر بيانها �الأول يف 1988/1/8. 

وبعد �جتماع للمكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن يف �ل�صفة و�لقطاع عقد يف 1988/1/10 

قر�ر  �تخذ  �لعربي،  �ليتيم  د�ر  يف  �ل�صناعية  �ملدر�صة  يف  �لقيق  ح�صن  بيت  يف  �لقد�ص  يف 

��صتمر�ر �النتفا�صة، وتو�صع �لعمل يف جميع �أنحاء �ل�صفة �لغربية، بالو�صائل و�الأعمال 

�إىل حما�ص، فاتفق  �الإ�صالمية  �ملقاومة  �أما �خت�صار حركة  �لتي ح�صلت يف غزة.  نف�صها 

عليه �ملكتب �الإد�ري يف بيت ح�صن �لقيق؛ حيث كان هو �صاحب �القرت�ح. فقد كان يو�صع 

 �نظر: غ�صان حمد�ن، االنتفا�شة املباركة: وقائع واأبعاد )�لكويت: د�ر �لفالح، 1989(، �ص 38-36.
18

 �نظر ن�ّص �لبيان يف: �ملكتب �الإعالمي حلما�ص، وثائق حركة املقاومة االإ�شالمية، �صل�صلة بيانات �حلركة )د.م: 
19

�ملكتب �الإعالمي حلما�ص، د.ت(، �ص 17-18. �نظر وثيقة رقم 1 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 559.
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�إ�صافة  متَّ  ثم  �الإ�صالمية،  �ملقاومة  حركة  ��صم  حتت  ح.م.�ص  �أحرف:  �الأوىل  �لبيانات  يف 

.
حرف �الألف فاأ�صبحت “حما�ص”20

ومن جهة �أخرى، مل تكن حما�ص ف�صيالً معروفاً على �ل�صاحة �لفل�صطينية، وعانت 

الأ�صهر عديدة من عدم تعامل و�صائل �الإعالم مع بياناتها وفعالياتها، كما مل تكن حما�ص 

قد �أفرزت �صخ�صيات �صيا�صية �أو �إعالمية للتحدث با�صمها؛ وهو ما دفع منظمة �لتحرير 

�الأر�ص،  على  و��صعة  فعاليات  تنفيذ  على  حما�ص  قدرة  �أن  غري  �لو�جهة.  �إىل  وف�صائلها 

وقيادة �ملظاهر�ت، وعمل �الإ�رش�بات �ل�صاملة، �أعطاها �لكثري من �مل�صد�قية، و�أخذ يثري 

�الأ�صئلة حول �حلركة وقياد�تها ورموزها.

�نت�رشت فعاليات حما�ص ب�صكل �رشيع يف �ل�صفة �لغربية، وبرزت �لعديد من �لرموز 

�صليم،  وجمال  جر�ر،  وب�صام  �حلاج،  وحممد  �لبيتاوي،  حامد  �ل�صيخ  �أمثال  و�لقياد�ت 

وجمال من�صور، وح�صن يو�صف، وجمال �لنت�صة؛ وتولت قياد�ت �صبابية �الإد�رة �ل�رشية 

الأن�صطة حما�ص �أمثال حممد �صو�حلة. وتعر�صت حما�ص يف �ل�صفة للعديد من حمالت 

�لت�صفية و�العتقال و�ملطاردة.

و�جلهاد  )حما�ص  �الإ�صالمي  �لتيار  هما  خمتلفان  تيار�ن  �النتفا�صة  قيادة  تنازع 

ن�صالية  بفعاليات  ولكن  متباينة،  و�أهد�ف  با�صرت�تيجيات  م.ت.ف  وتيار  �الإ�صالمي( 

مت�صابهة، وكانت �جلماهري �لفل�صطينية ت�صتجيب لكال �لتيارين. وقد �أثار هذ� �النق�صام 

كبري�ً  حتدياً  �الإ�صالمي  �لتيار  �صعود  يف  وجدت  �لتي  م.ت.ف،  قيادة  حفيظة  �مليد�ين 

�إنه كان يرف�ص �النتماء ملنظمة �لتحرير، وكان له �عرت��صاٌت ير�ها  على �الأر�ص، حيث 

�لهيمنة  وعلى  وموؤ�ص�صاتها،  قياد�تها  �أد�ء  وعلى  �ل�صيا�صي،  برناجمها  على  جوهرية 

عليها من قبل ف�صيل معني هو “فتح”. وكان �لتيار �الإ�صالمي يرى �أن م.ت.ف ال تعك�ص 

�لوقت،  ذلك  ومنذ  �الأر�ص.  على  و�ل�صعبية  �ل�صيا�صية  �لقوى  حلجم  �حلقيقي  �لتمثيل 

�لفل�صطيني؛ فال حما�ص م�صتعدة  �لوطني  �لعمَل  �ل�صيا�صي و�لن�صايل  �صيطبع �النق�صاُم 

للقيام  م�صتعدة  م.ت.ف  قيادة  وال  وتعهد�تها،  وقر�ر�تها  م.ت.ف  ببنامج  لاللتز�م 

على  و�أقدر  ديوقر�طية،  �أكرث  لت�صبح  وموؤ�ص�صاتها  لنف�صها  هيكلي  �إ�صالح  بعملية 

�صاملة،  وطنية  روؤية  عن  تعبري�ً  و�أكرث  �لفل�صطينية،  و�لتيار�ت  �ل�رش�ئح  كافة  ��صتيعاب 

يلتزم بها �جلميع.

 بالل حممد، مرجع �شابق، �ص 99.
20
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1. ميثاق حما�س: 

كتب  �لذي  فاإن  م�صودي  عدنان  وح�صب   .1988/8/17 يف  ميثاقها  حما�ص  �أ�صدرت 

�لعام  �الإد�ري  �ملكتب  �عتمده  وقد  �أ�صامة(،  )�أبو  دخان  �لفتاح  عبد  هو  �مليثاق  م�صودة 

. وقد مّت توزيعه 
21

لالإخو�ن يف �ل�صفة و�لقطاع، بعد قر�ءته مرتني يف منزل ح�صن �لقيق

�أن  غري  و�خلارج.  �لد�خل  يف  �ل�صورية  �حلركة  موؤ�ص�صات  من  ر�صمياً  تبنيه  يتّم  �أن  قبل 

�جلميع تعامل معه عملياً باعتباره ميثاق �حلركة. وجرى توزيعه ب�صكل و��صع يف �ل�صنة 

نف�صها يف �لكويت و�الأردن، باالإ�صافة �إىل �لد�خل �لفل�صطيني.

فل�صطني،  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �أجنحة  من  جناحاً  �مليثاق  يف  نف�صها  حما�ص  �أعلنت 

ومفاهيمها  �أفكارها  ت�صتمد  منه  منهجها،  �الإ�صالم  تعدُّ  و�أنها  �متد�د�تها،  من  و�متد�د�ً 

حترير  �إىل  حما�ص  وتهدف   .
22

خطاها ت�صرت�صد  ومنه  حتتكم،  و�إليه  وت�صور�تها، 

فل�صطني، و�إقامة دولة �الإ�صالم عليها، و�إعادة �حلقوق �إىل �أ�صحابها، وتعدُّ نف�صها �صند�ً 

. وترى حما�ص �أن فل�صطني �أر�ص وقف �إ�صالمي 
23

لكل م�صت�صعف، ون�صري�ً لكل مظلوم

على �أجيال �مل�صلمني �إىل يوم �لقيامة، ال ي�صّح �لتفريط بها �أو بجزء منها، �أو �لتنازل عنها 

�أو عن جزء منها، و�أنه ال حّل لق�صية فل�صطني �إال باجلهاد يف �صبيل �هلل، و�أن �لعمل على 

.
24

حتريرها فر�ص عني على كّل م�صلم حيثما كان

للمر�أة  و�أعطت  متكاملة،  تربية  �الأجيال  برتبية  �هتماماً  ميثاقها  يف  حما�ص  و�أبدت 

. ونظرت حما�ص نظرة �حرت�م 
25

�مل�صلمة دور�ً ال يقّل عن دور �لرجل يف معركة �لتحرير

وم.ت.ف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �حلركات  وبادلت  �الإ�صالمية،  �حلركات  �إىل  وتقدير 

�إىل  توؤدي  لن  �أنها  معتبة  �لعلمانية،  �لفكرة  نف�صه  �لوقت  يف  رف�صت  لكنها  �الحرت�م، 

. و�أكدت حما�ص على �عتبارها حركة �إن�صانية تلتزم ب�صماحة �الإ�صالم يف �لنظر 
26

�لتحرير

.
27

�إىل �أتباع �لديانات �الأخرى، وال تعادي �إال من ينا�صبها �لعد�ء

 املرجع نف�شه، �ص 101.
21

 ميثاق حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�س(، �آب/ �أغ�صط�ص 1988، �ملادة  1و2.
22

 ميثاق حما�س، �ملادة 9.
23

 ميثاق حما�س، �ملادة 11، و15-13.
24

 ميثاق حما�س، �ملادة 16.
25

 ميثاق حما�س، �ملادة 23، و27-25.
26

27 ميثاق حما�س، �ملادة 31.
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ت  عبَّ تاريخية  كوثيقة  �مليثاق  هذ�  مع  تعاملت  حما�ص  قيادة  �أن  للنظر  �لالفت  ومن 

عن روؤية �رش�ئح و��صعة من �الإخو�ن يف تلك �لفرتة، ولي�ص بال�رشورة باعتباره مرجعية 

هت �نتقاد�ت د�خلية لبع�ص �مل�صطلحات  د�صتورية معتمدة وفاعلة وناظمة للعمل. وقد ُوجِّ

نف�صه،  �لوقت  يف  باليهود.  �ملتعلقة  تلك  وخ�صو�صاً  فيه،  �لو�ردة  �ل�صيا�صية  و�لتعبري�ت 

بالعد�ء  �التهام  �إمكانية  عن  بعيدة  �صيا�صية  لغة  ��صتخد�م  على  حما�ص  قياد�ت  حر�صت 

لل�صامية، �أو قتال �ليهود ملجرد �أنهم يهود.

بكثري  �أكرث  بامليثاق  ي�صت�صهدون  ومناوئيها  حما�ص  خ�صوم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

قد  �أفر�دها  وكاأن  �حلركة  د�خل  �الأمر  بد�  حتى  وقيادتها؛  حما�ص  �أع�صاء  به  يقوم  مما 

ن�صوه. لكن �زدياد ح�صور �حلركة �لعاملي، وت�صاعد �التهامات �ملوجهة �إليها بالال �صامية 

�أثناء  �ل�صعور لدى �حلركة يف  وبعدم �ملرونة، من خالل ��صتخد�م مو�د من �مليثاق؛ عزَّز 

الإعادة  �لوقت  حان  قد  �أنه  �إىل   ،2005-2003 �لفرتة  يف  وخ�صو�صاً  �الأق�صى،  �نتفا�صة 

من  تاله  وما   ،2006/1/25 يف  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  فوزها  ولكن  ميثاقها.  �صياغة 

ح�صار و�صغوط، علَّق �لعمل بامل�رشوع، لئال ُيفهم منه �أن حما�ص غريت ميثاقها ��صتجابة 

.
28

لل�صغوط �خلارجية

2. حما�س والعمل الع�شكري29:

تطورت فعاليات حما�ص �النتفا�صية من �ال�رش�بات، و�ملظاهر�ت، ورمي �حلجارة، 

�لنارية،  و�الأ�صلحة  بال�صكاكني  كالهجمات  �لع�صكرية  �لفعاليات  يف  تدريجي  تطوير  �إىل 

و�ختطاف �جلنود، وقتل �لعمالء، �إىل �ل�صيار�ت �ملفخخة، و�لعمليات �ال�صت�صهادية. وقد 

�أ�صبح �جلهاز �لع�صكري جزء�ً ثابتاً و�أ�صيالً من تركيبة حما�ص، وعلى �لرغم مما تعر�ص 

له �جلهاز من �رشبات �صنة 1988، و1989، و1990 على خلفيات فعالياته �لع�صكرية فاإن 

�حلركة كانت تعيد بناءه من جديد، وعلى �لرغم من حاالت �ملد و�جلزر فاإن �جلهاز ظّل 

موجود�ً، وفاعالً، ومركزياً. 

See Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters, pp. 150-156. 28

 حول عمليات حما�ص 1989-1993، �نظر: حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س )�لقاهرة: مركز �الإعالم 
29

�لعربي، 2003(، �ص 189-205؛ وغ�صان دوعر، موعد مع ال�شاباك: درا�شة يف الن�شاط الع�شكري حلركة 

حما�س وكتائب عز الدين الق�شام خالل عام 1993 )لندن: فل�صطني �مل�صلمة، 1995(؛ وغ�صان دوعر، عماد 

عقل )عّمان: فل�صطني �مل�صلمة، 1995(؛ وغ�صان دوعر، حرب االأيام ال�شبعة: اأ�شود حما�س )عّمان: فل�صطني 

�مل�صلمة، 1993(؛ ومهيب �لنو�تي، مرجع �شابق، �ص 90-71.
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“�ملجاهدون  حلما�ص  �لع�صكري  �جلهاز  يف   101 �ملجموعة  قامت   ،1988/3/21 يف 

�لفل�صطينيون” �لذي يقوده �ل�صيخ �صالح �صحادة، مبحاولة �ختطاف مهند�ص ومقاول 

�صعوبات  و�جهتها  �لعملية  �أن  بيد  غزة،  قطاع  يف  ر�صو�ن  �ل�صيخ  منطقة  يف  �صهيوين 

ذلك  وتال  بجر�ح.  و�أ�صابوه  عليه  �لنار  باإطالق  �ملجموعة  فقامت  �إمتامها،  دون  حالت 

عمليات تفجري عبو�ت نا�صفة يف بيت حانون يف �أيار/ مايو 1988، ويف يوم عيد �الأ�صحى 

)1988/7/25(، ثم يف ذكرى �لهجرة �لنبوية )1988/8/14(. كما قتلت �ملجموعة م�صتوطناً 

�إ�رش�ئيلياً يف 1988/8/18، قرب منطقة بيت الهيا �صمال قطاع غزة. وجنحت �ملجموعة 

 ،1989/2/3 يف   Avi Sasportas �صا�صبورت�ص  �آيف  �ل�صهيوين  �لرقيب  وقتل  خطف  يف 

�رشعان  لكن   ،1989/5/3 يف  وقتله   Ilan Saadon �صعدون  �إيالن  �جلندي  خطف  ويف 

قادتها  �لتي  �ل�رش�صة  �حلملة  �إثر   1989 مايو  �أيار/  يف  �لع�صكري  �جلناح  هذ�  �رُشب  ما 

�صلطات �الحتالل.

�لق�صام”  �لدين  عّز  “كتائب  �حلايل  �لع�صكري  جناحها  ت�صكيل  بد�يات  وتعزى 

�صهيد  �أول  وكان  �لفل�صطينيون”،  “�ملجاهدون  حمل  حلت  �لتي   1990 مايو  �أيار/  �إىل 

�الحتالل  جنود  مع  ��صتباك  �أثناء  يف   ،1990/12/14 يف  نقرية  �أبو  حممد  هو  للكتائب 

وح�صب  وتاأثري�ً.  قوة  وت�صتد  تتز�يد  �لق�صام  كتائب  عمليات  �أخذت  ثم  رفح.  مدينة  يف 

در��صة للباحث �ملتخ�ص�ص بحركة حما�ص غ�صان دوعر، فقد نفذت حما�ص �صنة 1993 

79 قتيالً و220  138 عملية خ�رش �لكيان �الإ�رش�ئيلي ح�صبما �أعلن بنف�صه  ما جمموعه 

�أبرز قادتها �لع�صكريني. �أحد  1993/11/24 ��صت�صهد عماد عقل وهو  . ويف 
30ً

جريحا

وقد �أمكن حلما�ص جتاوز �ل�صعوبات بوجود نوعية من �لرجال م�صتعدة للت�صحية 

جديدة  مناذج  �صّكت  قد  “حما�ص  �أن  �الإ�رش�ئيليون  �ملحللون  ويعرتف  و�ال�صت�صهاد، 

. ويذكر �أحد �خلب�ء �أن حما�ص قد 
لالإن�صان �لفل�صطيني، وهم �ال�صت�صهاديون �جلدد”31

. ون�صبت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت 
32

�أثبتت �أنها �لرقم �الأ�صعب يف �ملعادلة �لفل�صطينية

The Jerusalem Post �الإ�رش�ئيلية �إىل يفر�ح ت�صيلبمان Yifrah Silberman من معهد 

 Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace ترومان

 �نظر: غ�صان دوعر، موعد مع ال�شاباك.
30

 �نظر: مو�صى �لكيالين، �لرقم �الأ�صعب يف �ملعادلة، �صحيفة الد�شتور، عّمان، 1995/2/1.
31

32 املرجع نف�شه.
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�لتابع للجامعة �لعبية، وهو خبري مهتم بحما�ص، قوله عنها “�ملنظمة تتمتع بالديناميكية، 

. �إن قوة �أد�ء حما�ص على �ل�صاحة دفع وزير �الإ�صكان 
وهذ� جزء مهم من �رّش قوتها”33

و�لبناء �الإ�رش�ئيلي �جلرن�ل بنيامني بن �إليعازر Binyamin Ben-Eliezer �إىل �لقول يف 

�أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 1993 “�إن �أمام �إ�رش�ئيل خيار�ن، �إما �لر�صوخ و�إما مو��صلة �ملو�جهة 

حتى �لنهاية، ونحن �خرتنا �لثاين، وعلينا �أن نقرر من يحكم هنا: حركة حما�ص �أم حكومة 

. كانت معظم خ�صائر حما�ص يف �صفوف كو�درها وعنا�رشها �ملدنية خالل 
�إ�رش�ئيل”34

فرتة �النتفا�صة �ملباركة. ومع �لتحول �لتدريجي يف �النتفا�صة باجتاه �لعمل �مل�صلح، �أخذ 

يزد�د عدد �صهد�ء حما�ص من عنا�رش جهازها �لع�صكري، حيث فقدت 44 �صهيد�ً خالل 

.
35

�لفرتة 1988-1993، ح�صب �إح�صائيات كتائب �لق�صام نف�صها )�نظر جدول رقم )1((

جدول رقم )1(: عدد �شهداء كتائب الق�شام يف ال�شفة والقطاع 

خالل الفرتة 1993-1988

ال�شنة

 �شهداء يف�شهداء بعمليات

 اأثناء مهمة

جهادية

�شهداء اآخرون للق�شام

املجموع
ا�شت�شهادي

 ا�شتباك

م�شلح

 اقتحام

م�شتعمرة

 اغتيال بيد

العدو

 اغتيال باأيد

عميلة

1988-1----1
1989---1--1
1990---1--1
1991---1--1
1992-4-22-8
199369-116-32

املجموع
614-168-

44
20168

�آب/  �أبرزها يف  �عتقال و��صعة، كان  قا�صية وحمالت  لعدة �رشبات  تعر�صت حما�ص 

�أغ�صط�ص 1988، وجاءت على خلفية جمموعة من �لعمليات يف بيت حانون وجباليا، ومّت 

 ،1989 �أيار/ مايو  �لقيادة �ملركزية للحركة يف �لقطاع. ويف  خاللها �عتقال ق�صم كبري من 

�لتحقيق  و�أبناء �حلركة، ومّت  �ألف من كو�در  قامت قو�ت �الحتالل باعتقال ما يزيد عن 

 غ�صان دوعر، موعد مع ال�شاباك، �ص 169-168.
33

34 املرجع نف�شه، �ص 229.

�لق�ّصام،  ق�شاميون، وحدة �الإعالم �ملقاوم - كتائب �ل�صهيد عز �لدين  “�لق�صام حقائق و�أرقام،” جملة   �نظر: 
35

�لعدد �خلا�ص 5، كانون �الأول/ دي�صمب 2007، �ص 10. 
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باأ�صاليب وح�صية مع �ملئات منهم، فاأدى ذلك �إىل ك�صف بنية �حلركة �لتنظيمية الأول مرة، 

النطالقة  �لثالثة  �لذكرى  ويف   .1989/5/18 يف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  على  �لقب�ص  و�ألقي 

حما�ص يف 1990/12/14، قامت حما�ص بقتل ثالثة �إ�رش�ئيليني، مما فجر �أكب عملية �عتقال 

�صاملة تتعر�ص لها �حلركة، وجرى جمدد�ً �رشب �أجهزة �حلركة. وكان من �أبرز �لظو�هر 

�لتي ر�فقت هذه �ل�رشبة �نك�صاف عالقة �حلركة باخلارج، ودورها فيما يجري بالد�خل؛ 

حيث قام �جلهاز يف �خلارج باإر�صال قيادي �إىل �لد�خل الإعادة بناء �لتنظيم ومتويله، وقد 

��صتطاع ت�صكيل �لقيادة وتنظيم خيوط عالقتها، كما ر�فق هذه �ل�رشبة �أول عملية �إبعاد 

وم�صطفى  همام(،  )�أبو  �لعلمي  عماد  وهم:   ،1991/1/8 يف  �حلركة  من  لكو�در  جماعي 

�لقانوع )�أبو �صائد(، وم�صطفى �للد�وي، وف�صل �لزهار. 

 Nassim Tolidano قامت حما�ص يف 1992/12/13 باختطاف �جلندي ن�صيم توليد�نو

و�ملطالبة يف مقابل �الإفر�ج عنه باالإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمد يا�صني، وعلى �إثر رف�ص رئي�ص 

وزر�ء �لعدو �إ�صحق ر�بني Yitzhak Rabin �لتجاوب مع مطالبها قامت �حلركة بت�صفية 

على  �ل�صاملة  �حلرب  عن   Knesset �لكني�صت  يف  لالإعالن  ر�بني  دفع  ما  وهو  �جلندي، 

�أقدمت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على  �أن�صارها، كما  1,300 من  حركة حما�ص؛ فتم �عتقال 

�أكب عملية تهجري و�إبعاد بعد حرب 1967، عندما قامت باإبعاد 415 غالبيتهم �ل�صاحقة 

)نحو 380( من �لقياد�ت �الإ�صالمية �ملدنية �ملح�صوبة على حما�ص. غري �أن رف�ص �ملبعدين 

لالإبعاد و�صمودهم يف “مرج �لزهور” على �حلدود مع لبنان، �أك�صبهم �ملعركة �الإعالمية 

مما  �صعبيتها،  من  وز�د  حما�ص  بحركة  �الهتمام  د�ئرة  وو�صع  �الحتالل،  �صّد  �لدولية 

��صطر �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �إىل �ملو�فقة على �لعودة �لتدريجية للمبعدين، و�لتي �كتملت 

.
36

بعد عام من �الإبعاد

3. حما�س يف اخلارج37:

ماأ�صاة  عن  فف�صالً  موؤقتاً،  حما�ص  حركة  عمل  للكويت  ح�صني  �صد�م  �حتالل  �أربك 

نحو 430 �ألف فل�صطيني هناك، وف�صالً عن �نزو�ء �الهتمام باالنتفا�صة مقابل �ن�صغال 

�لعامل بحرب �خلليج 1991/1990، فاإن “دينامو” عمل حما�ص يف �خلارج كان يف �لكويت، 

 �نظر: �أعد�د جملة فل�شطني امل�شلمة، �لتي غطت عملية �الإبعاد و�أخبار �ملبعدين بالتف�صيل طو�ل �صنة 1993.
36

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع �إبر�هيم غو�صة، عّمان، 1998/8/16؛ ومقابلة �أجر�ها �لباحث مع مو�صى �أبو مرزوق، 
37

عّمان، 1998/8/12؛ و�نظر:

Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters, pp. 66-78.
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حيث تقيم �لكثري من قياد�تها، �أمثال خالد م�صعل، وحممد نز�ل، وعزت �لر�صق، و�صامي 

خاطر... وغريهم. غري �أن حما�ص �خلارج �رشعان ما �أعادت ترتيب �أور�قها، وقامت بنقل 

�أجو�ء �لتعاطف �ل�صعبي �لو��صع معها، ومن نفوذ �الإخو�ن  ثقلها لالأردن، م�صتفيدة من 

�مل�صلمني �لكبري يف �الأردن، وهو ما �أ�صهم يف حتقيق نقلة نوعية للحركة يف �خلارج. ومع 

قدوم مو�صى �أبو مرزوق وعماد �لعلمي، و��صتقر�رهما يف �الأردن، �أمكن حلما�ص �أن تلم �إىل 

حدٍّ كبري �صتات قيادتها ومكتبها �ل�صيا�صي يف �خلارج. 

�أخذت حما�ص يف �خلارج ُتبز تدريجياً عدد�ً من عنا�رشها، فقد �صارك �إبر�هيم غو�صة 

يف وفد �لو�صاطة �ل�صعبية �لعربية و�الإ�صالمية �لتي حاولت �إقناع �صد�م باالن�صحاب من 

�لكويت �صنة 1990، كما مثل غو�صة حما�ص يف زيارة �إىل ليبيا لتاأ�صي�ص ما ي�صمى “�لقيادة 

�ل�صعبية �الإ�صالمية” يف �ل�صنة نف�صها. ويف �أو�خر �ل�صنة �لتالية، قررت حما�ص �إعالن �إبر�هيم 

غو�صة ناطقاً ر�صمياً با�صمها، حيث تابع عمله يف هذ� �ملن�صب حتى �أو�خر �صنة 1999. ويف 

�صنة 1991 مّت ت�صمية عماد �لعلمي ممثالً حلما�ص يف طهر�ن، ثم تتابع �إعالن حممد نز�ل 

ممثالً حلما�ص يف �الأردن، ومنري �صعيد ممثالً حلما�ص يف �ل�صود�ن، ومو�صى �أبو مرزوق 

رئي�صاً للمكتب �ل�صيا�صي للحركة.

قر�ر�ً  �حلركة  قيادة  �تخذت  عندما  �لغربية،  �لدول  مع  حما�ص  �ت�صال  بد�ية  كانت 

باالت�صال بالدول �الأوروبية، و�أمريكا �إن �أمكن، للطلب من هذه �لدول �لتحرك يف جمل�ص 

�الأمن �لدويل United Nations Security Council وغريه الإعادة مبعدي مرج �لزهور، 

 ،Fourth Geneva Convention باعتبار �أن هذ� �الإبعاد خمالف التفاقية جنيف �لر�بعة

وطلب من �إبر�هيم غو�صة ب�صفته �لناطق �لر�صمي �أن يجري هذه �الت�صاالت، فالتقى يف 

عّمان يف �أو�ئل �صنة 1993 �مل�صت�صار �ل�صيا�صي يف �ل�صفارة �الأمريكية، و�ل�صفري �لبيطاين، 

و�ل�صفري �الأملاين، و�ل�صفري �الإيطايل، و�صفرية �لرنويج. ويف نهاية �صهر �آذ�ر/ مار�ص 1993 

�أ�صدرت وز�رة �خلارجية �الأمريكية قر�ر�ً بحظر �الت�صال بحركة حما�ص، وو�صعها على 

�لقائمة �ملحظور �للقاء معها. 

4. العالقة مع م.ت.ف والف�شائل الفل�شطينية:

مو�زية  قوة  و�صكلت  �النتفا�صة،  هذه  يف  ن�صالياً  نف�صها  فر�ص  من  حما�ص  متكنت 

حلركة فتح وفعالياتها، لكنها مل تتمكن من فر�ص نف�صها �صيا�صياً. وقامت قيادة �ملنظمة 

و�العرت�ف  �لفل�صطينية  �لدولة  �إعالن  فكان  لالنتفا�صة،  �ل�صيا�صي  باال�صتثمار  وفتح 
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بقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة United Nations (UN)، مبا يف ذلك قر�ر جمل�ص �الأمن رقم 242، 

مع  مباحثات  يف  �لدخول  ثم   ،1988/11/15 يف   19 �لـ  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملوؤمتر  يف 

ومن  �ل�صوفييتي،  �الحتاد  �نهيار  من  و�أمريكا  “�إ�رش�ئيل”  و��صتفادت  �الأمريكان. 

للكويت،  �لذي نتج عنه �حتالل �صد�م ح�صني  �لعربي و�الإ�صالمي  �لت�رشذم و�ل�صعف 

فكان  �ملنطقة؛  على  �الأمريكية  �لهيمنة  وكر�صت  �لعر�ق،  �أ�صعفت  حرب  من  تاله  وما 

�تفاقية  ثم   ،1991 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  نهاية   Madrid Conference مدريد  موؤمتر 

�أو�صلو Oslo Accords �لتي وقعت يف 1993/9/13.

عرفات،  يا�رش  بقيادة  فتح  �أي  فيها  �ل�صائد  �لتيار  وحتديد�ً  م.ت.ف،  قيادة  حاولت 

��صتيعاب حما�ص �صمن �أطرها، حتى تتمكن من �لتحدث با�صم كافة �لقوى �لفل�صطينية، 

ولكن دومنا �أّي رغبة جدية يف �إحد�ث تطوير بنيوي للمنظمة، �أو �لقيام مبر�جعة �صيا�صية. 

وقد علّق �إبر�هيم غو�صة على جتربة �حلو�ر مع م.ت.ف باأن قيادتها تلجاأ للحو�ر عندما 

.
38

تكون يف ماأزق، وعندما تريد �أن حت�صل على �صيء

عر�صت م.ت.ف على حما�ص بع�ص مقاعد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �صنة 1988، 

40% من  1990 طالبت حما�ص بـ  غري �أن حما�ص رف�صت �مل�صاركة. ويف ني�صان/ �أبريل 

�لفرتة  ويف  لدخوله.  ك�رشط  �ملنظمة  �صيا�صة  يف  جوهرية  وبتغيري�ت  �ملجل�ص،  مقاعد 

�الأول بني حما�ص وفتح  �للقاء  مّت  باأ�صبوع،  �لكويت  �حتالل  بعد  �أي   ،1990/8/12-10
ملدة ثالثة �أيام يف �ليمن، وكان وفد حما�ص برئا�صة �إبر�هيم غو�صة، �أما وفد حركة فتح 

فقاده �أكرم هنية، م�صت�صار عرفات �ل�صابق. ويف 1990/9/21 وقع “�تفاق �ل�رشف” بني 

 .
39

فتح وحما�ص، لتن�صيق �جلهود يف مو�جهة �لعدو مبا يعّزز �لوحدة �لوطنية

ويف �آب/ �أغ�صط�ص 1991 عقد لقاء بني حما�ص وفتح يف �خلرطوم بدعوة من �لرئي�ص عمر 

�لب�صري؛ كان وفد حما�ص برئا�صة �إبر�هيم غو�صة، ووفد فتح برئا�صة يا�رش عرفات، وكان 

عرفات يريد مو�فقة حما�ص على �لدخول يف �ملجل�ص �لوطني �ملرتقب، و�لذي كان �صياأخذ 

قر�ر�ً بالتوجه �إىل مدريد، وكان حري�صاً على �أن يكون �الإ�صالميون يف هذ� �ملجل�ص. ويف 

�أو�خر �صنة 1992 حدث لقاء يف تون�ص، و�لتقى وفد برئا�صة مو�صى �أبو مرزوق مع يا�رش 

عرفات للتن�صيق ب�صاأن مبعدي مرج �لزهور. ويف 1993/1/2 جرى يف �خلرطوم حو�ر بني 

 �صحيفة االأ�شواق، عّمان، 1995/3/9-8.
38

 �نظر: �إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء: �شرية ذاتية )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، 
39

�ص 167.
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�أبو مرزوق. وقد  يا�رش عرفات ووفد من حما�ص برئا�صة مو�صى  وفد من فتح برئا�صة 

�أ�صهمت هذه �للقاء�ت يف �إذ�بة بع�ص �جلليد بني �لطرفني، لكنها مل تتمكن من ردم �لهوة 

 .
40

�لو��صعة بينهما

�لفل�صطينية، من خالل  متكنت حما�ص من تقوية ح�صورها على �ل�صاحة �ل�صيا�صية 

�أول ت�صكيل جبهوي عري�ص، يقف يف مو�جهة م�صار �لت�صوية، وقد مّت ت�صكيله قبيل �نعقاد 

موؤمتر مدريد نهاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1991. وتكّون من حما�ص، و�جلبهة �ل�صعبية، 

�لعامة،  و�لقيادة  �النتفا�صة،  وفتح  �الإ�صالمي،  �جلهاد  وحركة  �لديوقر�طية،  و�جلبهة 

وفتح �ملجل�ص �لثوري، و�ل�صاعقة، وجبهة �لن�صال �ل�صعبي، و�حلزب �ل�صيوعي �لثوري. 

 ،1992/9/29 “�لف�صائل �لع�رش” فقد تاأخر حتى  �أما �الإعالن �لر�صمي عن ميالد �صيغة 

ومّت دخول جبهة �لتحرير �لفل�صطينية بديالً عن فتح �ملجل�ص �لثوري. وبعد �لتوقيع على 

�تفاق �أو�صلو، قدمت حما�ص ت�صور�ً لتطوير �ل�صيغة �جلبهوية �لقائمة “�لف�صائل �لع�رش” 

�إىل “حتالف �لقوى �لفل�صطينية”؛ وتنازلت �حلركة عن مطلبها يف تطبيق نظام �حل�ص�ص؛ 

باعتبار حجم �لف�صيل على �الأر�ص، نظر�ً للح�صا�صية �لتي نظرت بها �لف�صائل �إىل هذه 

�ل�صيغة. وقد مّت �الإعالن ر�صمياً عن قيام ما �صمي “حتالف �لقوى �لفل�صطينية” يف �أو�ئل 

�صيا�صي  و�صع  يف  حما�ص  ذلك  و�صع  وقد  دم�صق.  �ل�صورية  �لعا�صمة  يف   ،1994 �صنة 

، حيث قادت حتالفاً و��صعاً، �إ�صالمياً وقومياً وي�صارياً، يف مو�جهة م�صار �لت�صوية  قويٍّ

�لذي تقوده فتح.

ثالثًا: مرحلة اأو�سلو 2000-1993: 

�أن�صئت �ل�صلطة �لفل�صطينية �إثر ما عرف باتفاق �أو�صلو، �لذي وقع باالأحرف �الأوىل يف 

1993/8/19 يف �أو�صلو بالرنويج، ثم مّت �لتوقيع عليه ر�صمياً يف 1993/9/13 يف و��صنطن. 

وت�صمن �التفاق حكماً ذ�تياً يف قطاع غزة و�أريحا �أوالً، على �أن يغطي مناطق فل�صطينية 

و�لالجئني،  كالقد�ص،  �لق�صايا  الأخطر  �لتعر�ص  يتم  ومل  الحقاً،  و�لقطاع  �ل�صفة  يف 

و�مل�صتعمر�ت، و�حلدود، و�ل�صيادة، حيث مّت تاأجيلها �إىل مرحلة �ملفاو�صات �لنهائية.

 �نظر: املرجع نف�شه، �ص 184 و199.
40
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عّدت �ل�صلطة �تفاق �أو�صلو مدخالً لبناء �لّدولة �لفل�صطينية، و�صعت �إىل �أن تكون هي 

�ل�صلطة �لوحيدة يف مناطقها، وقامت يف �صبيل فر�ص �صيطرتها باإن�صاء قّوة �أمنية كبرية. 

ووفق �تفاقية �أو�صلو وما تالها فقد تعهدت �ل�صلطة بفر�ص �الأمن ومنع حمالت �لدعاية 

�العتد�ء�ت  ملنع  �ل�رشورية  �الإجر�ء�ت  كافة  و�تخاذ  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  و�لتحري�ص 

�لورقة مبهارة  �أفر�دها. ولقد لعب �جلانب �الإ�رش�ئيلي هذه  �أّي من  �أو  “�إ�رش�ئيل”  �صّد 

حركتي  وخ�صو�صاً  لالحتالل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ل�رشب  �ل�صلطة  لدفع  و�بتز�ز 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. 

ر�أت �الأطر�ف �لفل�صطينية �ملعار�صة نف�صها غري معنية باتفاقيات �أو�صلو، و��صتمّرت 

ذلك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ر�أت  وقد  �الإ�رش�ئيلي.  لالحتالل  �مل�صلّحة  �ملقاومة  عمليات  يف 

�أما  �ملرتقبة،  �لفل�صطينية  �لدولة  حللم  و�إف�صاد�ً  اللتز�ماتها،  وخرقاً  ل�صلطتها،  حتّدياً 

�ملعار�صة فكانت ترى �أن �صقف �تفاقيات �أو�صلو ال ي�صمح باإن�صاء دولة فل�صطينية كاملة 

�ل�صيادة على �ل�صفة و�لقطاع، كما ال ي�صمح بعودة �لالجئني، و�أن �التفاقيات مل تقدم �أّي 

�لتز�م جوهري من قبل “�إ�رش�ئيل”، يف �لوقت �لذي ُقّدمت فيه تنازالت هائلة من �لطرف 

�لفل�صطيني، و�أن ذلك جعل “�إ�رش�ئيل” يف و�صع مريح �صيطيل �أمد �الحتالل، ف�صالً عن 

�إ�صاعة �حلقوق؛ ولذلك فال بّد من ��صتمر�ر �ملقاومة. 

�ملقاومة  ��صتمر�ر  على  �ملقاومة(  خّط  يدعم  ومن  )حما�ص  �ملعار�صة  �أ�رشت  وقد 

�مل�صلحة، لكنها عّدت �لدم �لفل�صطيني خطاً �أحمر، و�متنعت عن �أّي مو�جهات مع �ل�صلطة 

عور�ت  ك�صف  ت�صتهدف  بناءة  معار�صة  تبني  �إىل  و�صعت  �أهلية.  حرب  �إىل  توؤدي  قد 

�تفاقيات �لت�صوية، و�ملحافظة على حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �أر�صه ومقد�صاته، وحماية 

�حلريات �ل�صيا�صية، وحّق �لتعبري وحرية �ل�صحافة. وركزت يف حال تعر�صها ل�رشبات 

�لعالقة  جعلت  �أنها  مبعنى  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  من  �النتقام  على  ومالحقاتها  �ل�صلطة 

�ل�صلطة على  �إىل �صغط  �ل�صلطة  �الإ�رش�ئيلي على  �ل�صغط  �أدى  فاإذ� ما  �الأ�صالع،  ثالثية 

حما�ص، فاإن حما�ص �صتتجه �إىل �ل�صغط على �جلانب �الإ�رش�ئيلي من خالل ت�صعيد �لعمل 

 .
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�مل�صلح �صده

 �نظر بالتف�صيل: حفيظ عالوي وهاين �صليمان، “عالقات �حلركة على �ل�صاحة �لفل�صطينية،” يف جو�د �حلمد 
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 1996-1987 االإ�شالمية: حما�س:  الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة  درا�شة يف  و�إياد �لبغوثي )حمرر�ن(، 

)عّمان: مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 1997(، �ص 285-225. 
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�صعت �ل�صلطة �إىل حّل م�صكلتها مع �ملعار�صة وخ�صو�صاً �ملعار�صة �الإ�صالمية �لتي 

�لتي  حما�ص  حركة  وحتديد�ً  لالحتالل،  مقاومة  و�الأكرث  جدية  �الأكرث  �لتحدي  ت�صكل 

�ملهنية،  �لطالبية، و�لنقابات  يناف�ص حركة فتح، خ�صو�صاً يف �الحتاد�ت  تتمتع بوجود 

و�لغرف �لتجارية، و�لبلديات، من خالل ثالثة حماور: 

�حلو�ر.  .1

�الحتو�ء.  .2

�لقمع، و�العتقال �لتع�صفي، وحماوالت �لتهمي�ص و�لت�صويه.   .3

وقد ��صتفادت �ل�صلطة من �آلتها �الأمنية، ومن حالة �لدعم �لذي جتده يف هذ� �ملجال من 

حمل  �لذي  �لوطني  �صعارها  �أما  �لعربية.  �الأنظمة  وحتى  و�الأمريكان  �الإ�رش�ئيليني  قبل 

عنو�ن هذه �حلملة فهو “منع �زدو�جية �ل�صلطة”. 

�أما من �لناحية �لعملية، فاإن م�صرية �الأحد�ث مل متنع من حدوث �حتكاكات و�صد�مات 

موؤ�صفة. فمع كّل عملية مقاومة �صّد “�إ�رش�ئيل”، كانت �ل�صلطة �لفل�صطينية تقوم بحملة 

�عتقاالت و��صعة يف �صفوف حما�ص، و�جلهاد �الإ�صالمي، وف�صائل �ملعار�صة. ومنذ �أيار/ 

مايو 1994 وحتى �آب/ �أغ�صط�ص 1995، �صنت �ل�صلطة �لفل�صطينية 12 حملة �عتقال �صملت 

. وخالل �صهر و�حد فقط )4/19-1995/5/19( د�همت زهاء 
42

�ألف فل�صطيني �أكرث من 

 1995/2/7 ويف   .
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و�لتخريب و�لعبث،  للتفتي�ص،  تعر�صت  حيث  مرة،   138 م�صجد�ً   57

�أ�صدر يا�رش عرفات قر�ر�ً باإن�صاء “حمكمة �أمن �لدولة” وهي حمكمة ع�صكرية ق�صاتها 

من �صباط �الأمن، وبد�أت عملها يف 1995/4/9. وحتى 1995/5/27، كانت قد حاكمت ما 

ال يقل عن 33 �صخ�صاً معظمهم من حما�ص �أو �جلهاد �الإ�صالمي، ومتت �ملحاكمات بعد 

�أو �الإعالم، وبع�صها مل ي�صتغرق  منت�صف �لليل وب�صكل �رشي ومل ت�صهدها �ل�صحافة 

Amnesty International هذه  �صوى دقائق معدودة. وقد د�نت منظمة �لعفو �لدولية 

�ملحاكم  هذه  �صحايا  �أحد  وكان   .
44ً

فور� باإيقافها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وطالبت  �ملحاكم 

 �صحيفة الراأي، عّمان، 1995/8/25.
42

 د�ود �صليمان، ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية يف عام 1994-1995 )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 
43

1995(، �ص 135.

ال�رشية  املحكمات  الليل:  منت�شف  حماكمة  �لدولية،  �لعفو  ومنظمة  75-83؛  �ص  نف�شه،  املرجع  �نظر:   
44

�لوثيقة  رقم   ،)1995 يونيو  حزير�ن/  �لدولية،  �لعفو  منظمة  �ملتحدة:  )�ململكة  غزة  يف  واجلائرة  والفورية 

.MDE15/15/95
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�صيد �أبو م�صامح، �أحد قياد�ت حما�ص، �لذي حوكم ليلة 1995/5/14، و�صدر عليه �حلكم 

 .
45

بال�صجن ثالث �صنو�ت بتهمة “�لت�صهري” بال�صلطة و“�لتحري�ص” �صدها

�لتي  �الأ�صود”،  بـ“جمزرة �جلمعة  �ملوؤ�صفة دموية ما يعرف  �الأحد�ث  �أكرث  وكان من 

�لذين كانو� ينوون �خلروج مب�صرية �صلمية بعد �صالة  �ل�صلطة �صّد �مل�صلني،  �رتكبتها 

�جلمعة من م�صجد فل�صطني بغزة، باجتاه منزل �ل�صهيد ه�صام حمد وذلك يف 1994/11/18، 

.
46

مما �أدى ال�صت�صهاد 13 م�صلياً وجرح �أكرث من 200 �آخرين

حما�ص  قياد�ت  من  عدد  باعتقال  قامت  عندما  �ل�صلطة  مع  �لتوتر  حدة  ز�دت  وقد 

بحر،  و�أحمد  �لزهار  حممود  بينهم   ،1995 يونيو  حزير�ن/  �أو�خر  يف  غزة  قطاع  يف 

مما  �الإ�صالمي،  �لتز�مهم  رمز  تعّد  �لتي  حلاهم  وُحلقت  و�الإهانة،  للتعذيب  وخ�صعو� 

�أ�صد حمالت �العتقال قد مّتت يف  �أن  . غري 
47

�لفل�صطينية �ل�صاحة  يف  و��صعاً  �أثار غ�صباً 

�لتي  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  �صل�صلة  بعد   1996 �أبريل  وني�صان/  مار�ص  �آذ�ر/  �صهري 

ن�صطاء حما�ص  �ألف من  �أكرث من  �العتقاالت  �الإ�رش�ئيلي، وقد طالت هذه  �لكيان  هزت 

�الإ�صالمي،  للتيار  �لتحتية  �لبنية  و��صتهدفت  للتعذيب،  وخ�صعو�  �الإ�صالمي  و�جلهاد 

يديرها  �لتي  �الأيتام  ورعاية  �لزكاة،  وجلان  �خلريية،  و�جلمعيات  �ملد�ر�ص،  فاأغلقت 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �أ�صاد  وقد   .
48

�الإ�صالمي و�جلهاد  حما�ص  �أن�صار 

)�ل�صاباك(  �لعام  �الأمن  جهاز  ورئي�ص   ،Amnon Lipkin-Shahak �صاحاك  �أمنون 

Ami Ayalon بالتحرك  Israel Security Agency—ISA (Shabak) عامي �أيالون 

 .
49

“�ملنهجي” �لذي يقوم به يا�رش عرفات �صّد حما�ص

حما�ص  حركة  �صّد  �إعالمية  حرباً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صنت  �أخرى،  جهة  ومن 

حزب  حكومة  الإ�صقاط  �ملت�صدد  �الإ�رش�ئيلي   Likud �لليكود  مع  بالتو�طوؤ  و�تهمتها 

�إير�ن،  من  و�الأو�مر  �ملادي  �لدعم  بتلقي  و�تهمتها  �لت�صوية،  وتعطيل   Labor �لعمل 

 منظمة �لعفو �لدولية، حماكمة منت�شف الليل، �ص 20؛ و�صحيفة احلياة، لندن، 1995/5/16.
45

 �نظر: جملة فل�شطني امل�شلمة، �الأعد�د: كانون �الأول/ دي�صمب 1994، وكانون �لثاين/ يناير 1995.
46

�آب/  امل�شلمة،  وفل�شطني  1995/7/2؛  عّمان،  والراأي،  1995/6/27؛  لندن،  االأو�شط،  ال�رشق  �صحيفة  �نظر:   
47

�أغ�صط�ص 1995.

 تناولت معظم �ل�صحف و�ملجالت هذه �حلمالت، �نظر مثالً: جملة املجتمع، �لكويت، 1996/6/29. 
48

49 الراأي، عّمان، 1996/4/18.
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كما �دعت �أن حما�ص تعدُّ حلرب �صّد �ل�صلطة و�غتيال يا�رش عرفات. وحاولت �ل�صلطة 

“�لد�خل” وتيار  �صّق حركة حما�ص و�إظهار وجود معتدلني ومت�صددين، ووجود تيار 

مع  حدث  كما  حما�ص  عنا�رش  بع�ص  ��صتقطاب  حاولت  كما  وتعار�صهما.  “�خلارج” 

عماد �لفالوجي �لذي ف�صلته حما�ص من ع�صويتها، بينما تلقفته �ل�صلطة و�أدرجته على 

يف  وزير�ً  وعينته   )1996 يناير  �لثاين/  )كانون  �لذ�تي  �حلكم  �نتخابات  يف  فتح  قو�ئم 

مظلة  عن  �أفر�دها  خرج  �أخرى  �إ�صالمية  �أحز�ب  ت�صكيل  ودعمت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة 

�الإ�صالمي  �لوطني  �مل�صار  وحزب  حمجز،  خ�رش  برئا�صة  �لوطن  حزب  مثل  حما�ص، 

 .
50

برئا�صة حممود �أبو د�ن

�أما حما�ص فقد �أ�رشت على �اللتز�م ب�صيا�صتها �لعامة ورف�صت �لتخلي عن �ملقاومة 

�مل�صلحة، كما رف�صت �لدخول يف مو�جهات مع �ل�صلطة، لكنها ��صتمرت بالتعبري ب�رش�حة 

وقوة عن موقفها من �ل�صلطة و�أد�ئها وممار�صاتها. وقد نّوه هاين �حل�صن، ع�صو �للجنة 

�ملركزية حلركة فتح، بـ“موقف �الأخوة يف حما�ص، الأنهم مار�صو� �صبطاً للنف�ص ي�صكرون 

 .
عليه، و�صي�صجله لهم �لتاريخ”51

�ل�صلطة  دخول  منذ  ر�صمية  وغري  ر�صمية  حو�ر�ت  عدة  وفتح  حما�ص  بني  وجرت 

“�جلمعة  فل�صطني  م�صجد  جمزرة  فبعد  1994؛  مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  �لفل�صطينية 

�الأ�صود” يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1994، مّت ت�صكيل جلنة م�صرتكة بني �لطرفني للتحقيق 

.
52

وجتاوز �الأزمة، دون �أن حتقق �أّي نتائج ملمو�صة

ويف �آب/ �أغ�صط�ص 1995 دعا �ل�صيخ �أحمد يا�صني من �صجنه �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني 

. ويف 
53

�إىل و�صع �صيغة للتفاهم وللمحافظة على وحدة �ل�صعب، و�صالمته، وم�صتقبله

�جلماعات  لكل  ُملِزماً  يكون  وجاد،  �صامل  وطني  حو�ر  �إىل  حما�ص  دعت   1995/9/4

ينظم  تفاهم  �إىل  �لتو�صل  هو  و�لهدف  و�ملعار�صة،  �ل�صلطة  فيها  مبا  �ل�صاحة  يف  �ملوؤّثرة 

 �نظر: �لد�شتور، 1995/8/31؛ واالأ�شواق، 1995/9/20؛ والراأي، عّمان، 11 و1996/4/23.
50

51 احلياة، 1995/8/21.

 �نظر: جملة الو�شط، لندن، 1995/12/25.
52

53 الراأي، عّمان، 1995/8/27.
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حما�ص  بدعوة  �ل�صلطة  رحبت  �لتايل  �ليوم  ويف   ،
54

�لفل�صطيني �لوطني  �لعمل  طبيعة 

�حلو�ر،  لت�صجيع  �ملختلفة  �الأو�صاط  يف  ملحوظاً  ن�صاطاً  �لفرتة  تلك  و�صهدت   .
55

للحو�ر

يف  وحما�ص  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �لقاهرة  يف  �حلو�ر  بانعقاد  �جلهود  تكللت  وقد 

حما�ص.  عن  م�صعل  وخالد  �ل�صلطة  عن  �لزعنون  �صليم  برئا�صة   ،1995/12/21-18

�إف�صال حما�ص النتخابات �حلكم  �للقاء، خلوفها من �حتمال  �إىل هذ�  �ل�صلطة  وقد �صعت 

�لذ�تي �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع؛ وحاولت �إقناع حما�ص بامل�صاركة فيها، وبوقف 

ال  ومبا  �أو�صلو،  �تفاقيات  �صقف  حتت  وباملعار�صة  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �صّد  عملياتها 

على  حما�ص  �أ�رشت  �حلو�ر  هذ�  وخالل  �ل�صالم.  عملية  جتاه  �ل�صلطة  بالتز�مات  يخل 

مقاطعة �النتخابات، لكنها �لتزمت بعدم �إف�صالها بالقوة �أو �إجبار �أحد على �ملقاطعة، كما 

.
56

�أكدت على ��صتمر�ر عملياتها �مل�صلحة �صّد �لكيان �الإ�رش�ئيلي

وعلى �أّي حال، فمنذ �صنة 1996 مل تعد �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صعر ب�رشورة �حلو�ر 

مع حما�ص وقوى �ملعار�صة، خ�صو�صاً و�أنها متكنت من ب�صط �صيطرتها على مناطقها، 

�ملعار�صة تنفيذها.  �لتي حاولت حما�ص و�لقوى  �لعمليات  �إحباط ع�رش�ت  ومتكنت من 

وكانت �للغة �الأمنية �لقمعية هي �للغة �لعامة �لتي ��صتخدمتها �ل�صلطة للتعامل مع حما�ص 

حما�ص  مع  َتعاَمَل  خطٌّ  وهو  �الأق�صى،  �نتفا�صة  �ندالع  وحتى   1996 منذ  �لفرتة  معظم 

كحركة “م�صاغبة” ولكن “حتت �ل�صيطرة”.

وتابعت �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية حمالت �عتقالها و�نتهاكها حلقوق �الإن�صان، ففي 

فل�صطيني   1,600 هناك  �أن  �الإن�صان  حقوق  منظمات  �أعلنت   1997 يناير  �لثاين/  كانون 

. وتكرر �عتقالها لعدد من 
57

�أو حماكمة 700 دون تهم  �ل�صلطة بينهم  معتقل يف �صجون 

يو�صف،  وح�صن  �لزهار،  وحممود  �لرنتي�صي،  �لعزيز  عبد  �أمثال  �لكبار  حما�ص  قادة 

وجمال �صليم، وقائد كتائب �لق�صام حممد �ل�صيف، بل وو�صع �ل�صيخ �أحمد يا�صني رهن 

�العتقال يف منـزله.

54 احلياة، 1995/9/5.

55 الد�شتور، 1995/9/6.

 �نظر: الد�شتور، 1995/12/23؛ والراأي، عّمان، 1995/12/24.
56

 Palestine Facts, Palestine Chronology, February 1997, site of Palestinian Academic Society  
57

for the Study of International Affairs (PASSIA), http://www.passia.org/palestine_facts/
chronology/1997.htm
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�لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخول  �إثر  �جلهادي  �لعمل  �صعوبات  ز�دت   ،1994 �صنة  ومنذ 

وقامت  تز�يدت.  قد  الأد�ئها  �لنوعية  �لفعالية  فاإن  ذلك  ومع  و�لقطاع،  �ل�صفة  مناطق  �إىل 

�رتكبها  �لتي  �الإبر�هيمي  �حلرم  ملجزرة  �نتقاماً  قا�صية  عمليات  خم�ص  بتنفيذ  حما�ص 

Baruch Goldstein يف �مل�صلني �مل�صلمني، يف  �ل�صابط �الإ�رش�ئيلي باروخ جولد�صتاين 

�أثناء تاأديتهم ل�صالة �لفجر يف �حلرم �الإبر�هيمي، مما �أدى ال�صت�صهاد 29 م�صلماً وجرح 

�مل�صادر  ذكرته  وح�صبما  �خلم�ص،  �لعمليات  يف  حما�ص  ومتكنت  �آخرين.   300 من  �أكرث 

�الإ�رش�ئيلية، من قتل ما جمموعه 39 �إ�رش�ئيلياً وجرح 158. وقد برز جنم يحيى عيا�ص يف 

.
58

تلك �لفرتة، و�لذي ُعدَّ م�صوؤوالً عن �لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي ��صتهرت بها حما�ص

ويف 1996/1/5 ��صت�صهد يحيى عيا�ص، وقد ردَّت حما�ص بقوة على ��صت�صهاده يف �لفرتة 

2/25-1996/3/3، مما �أ�صفر عن قتل 45 �إ�رش�ئيلياً وجرح 113 �آخرين ح�صب �مل�صادر 

تولتها  حما�ص  الجتثاث  من�صقة  �رش�صة  حملة  �إىل  �لعمليات  هذه  �أدت  وقد  �الإ�رش�ئيلية. 

�أ�صموه  ملا  دويل  موؤمتر  عقد  ��صتدعت  كما  �الإ�رش�ئيلية،  و�ل�صلطات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

“مكافحة �الإرهاب” بح�صور زعماء �لدول �لكبى وعدد من زعماء �لعرب و�لعامل. لكن 

حما�ص متكنت من ��صتيعاب �ل�صدمة حيث عادت للعمليات �لع�صكرية �لتي ظهرت ب�صكل 

و��صح �صنة 1997، وبرز يف �لقيادة �لع�صكرية حمي �لدين �ل�رشيف، وعادل عو�ص �هلل، 

وعماد عو�ص �هلل �لذين ��صت�صهدو� �صنة 1998. 

عانت حما�ص وف�صائل �ملقاومة من فعالية �لتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل”، 

فلم تنفذ حما�ص يف �صنتي 1997 و1998 �صوى عمليتني ��صت�صهاديتني، باالإ�صافة �إىل عدد 

�جلدول  ويو�صح  و�ملفاو�صات.  للت�صوية  �لعام  �مل�صار  على  توؤثر  مل  �لتي  �لعمليات  من 

:
�لتايل عدد �صهد�ء كتائب �لق�صام يف �لقطاع و�ل�صفة يف �لفرتة 591999/12/31-1994/1/1

يف  املقاومة  وقائد  اجلهاد  رمز  عيا�س  يحيى  ال�شهيد  املهند�س:  دوعر،  غ�صان  عيا�ص:  يحيى  حول  �نظر   
58

فل�شطني )لندن: فل�صطني �مل�صلمة، 1997(.

ق�شاميون، وحدة �الإعالم �ملقاوم - كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�ّصام،  “�لق�صام حقائق و�أرقام،” جملة   �نظر: 
59

�لعدد �خلا�ص 5، كانون �الأول/ دي�صمب 2007، �ص 10.
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جدول رقم )2(: عدد �شهداء كتائب الق�شام يف ال�شفة والقطاع 

خالل الفرتة 1999/12/31-1994/1/1

ال�شنة

�شهداء بعمليات
 �شهداء يف

 اأثناء مهمة

جهادية

�شهداء اآخرون للق�شام

املجموع
ا�شت�شهادي

 ا�شتباك

م�شلح

 اقتحام

م�شتعمرة

 اغتيال

بيد العدو

 اغتيال باأيد

عميلة

1994511-210-28
199544-111-20
19964---4-8
19976--1--7
19981---3-4
19993--1--4

املجموع
2315-528-

71
38528

مريحاً  �إيحاًء  �أعطت  ونابل�ص،  �لقد�ص  مركز�  نفذها  �لتي  �لر�أي،  ��صتطالعات  ولعل 

لل�صلطة بامل�صي يف نهجها يف تلك �لفرتة؛ فبح�صب مركز �لقد�ص، هبطت �صعبية حما�ص �إىل 

، بعد �أن كانت 18.2% يف 
60

�أدنى م�صتوياتها يف �آب/ �أغ�صط�ص 1996 لت�صل �إىل 6.5% فقط

حزير�ن/ يونيو 1995. وظلت �لن�صبة ترت�وح بني 10-13% خالل �ل�صنو�ت �الأربع �لتالية، 

�أنها مل تعد  ، مبعنى 
61%17.3 1997 حيث ح�صلت على  �لثاين/ نوفمب  ما عد� ت�رشين 

ت�صكل حتدياً جدياً لل�صلطة، وبالتايل �صعفت قدرتها على �لتاأثري يف �آلية �لقر�ر �ل�صيا�صي.

حما�س يف اخلارج62:

يف  �صاكر،  بن  زيد  برئا�صة  �الأردنية  و�حلكومة  حما�ص  بني  للعالقات  تر�صيم  حدث 

�تفاق  1993، حيث �صمحت �حلكومة حلما�ص، مبوجب  و�أو�ئل �صنة   1992 �أو�خر �صنة 

و�الإعالمي  �ل�صيا�صي  بالعمل   ،gentlemen’s agreement “جنتلمان”  مكتوب  غري 

 JMCC Public Opinion Poll No. 16 On Palestinian Attitudes Towards Current Issues, August 
60

1996, site of Jerusalem Media and Communications Centre (JMCC), http://www.jmcc.org/
documentsandmaps.aspx?id=495

 JMCC Public Opinion polls, http://www.jmcc.org/polls.aspx 61

 حول هذ� �ملو�صوع، �نظر: مقابلة �أجر�ها �لباحث مع �إبر�هيم غو�صة، 1998/8/16؛ ومقابلة �أجر�ها �لباحث مع 
62

مو�صى �أبو مرزوق، 1998/8/12؛ ومقابلة �أجر�ها �لباحث مع خالد م�صعل، عّمان، 1998/8/19؛ و�نظر �أي�صاً: 

Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters, pp. 79-134.
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حما�ص  قيادة  بني  �جتماع  بعد  وذلك  �الأردين،  �ل�صاأن  يف  �لتدخل  عدم  �رشط  �الأردن،  يف 

بح�صور مو�صى �أبو مرزوق، و�إبر�هيم غو�صة، وحممد نز�ل، وبني زيد بن �صاكر، ونائبه 

ذوقان �لهند�وي. 

�أو�صلو،  �تفاق  بعد  طبيعي  ب�صكل  �الأردن  يف  �أعمالها  ممار�صة  حما�ص  قيادة  وتابعت 

باجتاه �صلبي، مع  بالتحول تدريجياً  �أخذ  �الأردنية معها  �أن طبيعة تعامل �حلكومة  غري 

عقد �الأردن �تفاقية ت�صوية �صلمية مع “�إ�رش�ئيل” يف 1994/10/26، ومع �رشب �ل�صلطات 

�الأردنية لبع�ص �لبنى �لتحتية حلما�ص؛ ومع توتر �لعالقة بني �حلكومة من جهة، وبني 

�صغوط  �إىل  باالإ�صافة  �أخرى؛  جهة  من  �الإ�صالمي  �لعمل  وجبهة  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

و�صكاوى �ل�صلطة �لفل�صطينية ملا ي�صببه ن�صاط حما�ص لها من �إزعاج. ويف �أيار/ مايو 1995 

حيث  �الأردن،  مغادرة  �لعلمي  وعماد  مرزوق  �أبو  مو�صى  من  �الأردنية  �ل�صلطات  طلبت 

��صطر� لل�صفر �إىل دم�صق. 

وقد �صافر مو�صى �أبو مرزوق �إىل �لواليات �ملتحدة يف 1995/7/25، حيث مّت �عتقاله، 

“�لبطاقة  �لد�ئمة  �الإقامة  بطاقة  وعائلته  يحمل  �أنه  �لعلم  مع  ثابتة،  منطقية  �أدلة  دومنا 

�خل�رش�ء” Green Card. وقد طالبت “�إ�رش�ئيل” بت�صليمه، و�صمح �لق�صاء �الأمريكي 

ت�صليم  مغبة  من  �ملتحدة  �لواليات  طرفها  من  حما�ص  حذرت  وقد   .1996/5/8 يف  بذلك 

�أبو مرزوق، قائلة �إنها ال تريد فتح معركة مع �أمريكا، و�أن معركتها حم�صورة باالحتالل 

�الإ�رش�ئيلي، غري �أن ت�صليم �أبو مرزوق هو عمل عد�ئي وخّط �أحمر قد يوؤدي “�إىل ما ال 

حتمد عقباه”. ويظهر �أن �ل�صلطات �الأمريكية حملت تهديد حما�ص حممل �جلد، وقررت 

�الإفر�ج عن �أبي مرزوق و�إبعاده بعد نحو �صنة ون�صف من �عتقاله.

ويف  مرزوق.  �أبي  �عتقال  �إثر  يف  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئا�صة  م�صعل  خالد  توىل 

1997/9/25 تعر�ص م�صعل ملحاولة �غتيال من قبل �ثنني من عنا�رش جهاز �ال�صتخبار�ت 
�خلارجية �الإ�رش�ئيلية )مو�صاد( Mossad يف �لعا�صمة �الأردنية عّمان؛ غري �أنه مّت �لقب�ص 

على �لعميلني؛ بعمل بطويل من مر�فق م�صعل. وتدخل �مللك ح�صني، �لذي �صعر باال�صتياء 

�ل�صديد من �الإ�رش�ئيليني خلرقهم �التفاق مع �الأردن بعدم �لقيام باغتياالت على �أر�صه، 

وكادت �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل” و�الأردن �أن تتاأزم. غري �أن “�إ�رش�ئيل” �صارعت باإر�صال 

“�لرتياق” لعالج م�صعل من �ملادة �لكيميائية �لتي �خرتقت �أذنه، كما قامت باإطالق �رش�ح 
�ل�صيخ �أحمد يا�صني، �لذي كان يق�صي عقوبة بال�صجن �ملوؤبد مرتني و15 �صنة �أخرى. ويف 

�ملقابل، �أطلق �الأردن �رش�ح عميلي �ملو�صاد.
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حما�ص.  حلركة  و�إعالمي  �صيا�صي  ن�رش  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �الغتيال  حماولة  حتولت 

غزة،  قطاع  يف  حما�ص  تنظيم  �إعادة  عملية  من  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �رش�ح  �إطالق  ز  وعزَّ

على  يا�صني  �ل�صيخ  جولة  وحققت  و�خلارج.  �لد�خل  يف  حما�ص  بني  �لعالقة  وتنظيم 

يف  و�إير�ن،  و�ليمن،  و�ل�صود�ن،  وقطر،  و�صورية،  و�الإمار�ت،  و�لكويت،  �ل�صعودية، 

�لفرتة 2/19-1998/6/24، جناحاً كبري�ً؛ ووثقت �صلة حما�ص بهذه �لبلد�ن.

�إذ بعد مغادرة  �الأردن وحما�ص،  للتاأزم بني  �لعالقة  1999 عادت  �أو�خر �صيف  ويف 

�أع�صاء  من  �صخ�صاً   16 باعتقال  �الأردنية  �ل�صلطات  قامت  طهر�ن،  لزيارة  حما�ص  وفد 

و�أعلنت  �حلركة،  مكاتب  جميع  و�أغلقت   ،1999/8/30 يف  مكاتبها  يف  و�لعاملني  حما�ص 

1999/9/21 على  قانونياً. وعاد وفد حما�ص لالأردن يف  �أ�صبحت حمظورة  باأن �حلركة 

غو�صة  و�إبر�هيم  م�صعل  خالد  على  �لقب�ص  مّت  وبالفعل،  باعتقاله؛  �لتهديد�ت  من  �لرغم 

فور عودتهما. ويف 1999/11/21، قامت �ل�صلطات �الأردنية باإبعاد خالد م�صعل، و�إبر�هيم 

جميعاً  يحملون  �أنهم  من  �لرغم  على  قطر؛  �إىل  �لر�صق  وعزت  خاطر،  و�صامي  غو�صة، 

ن ذلك قطيعة مع حما�ص ��صتمرت ل�صنو�ت. �جلن�صية �الأردنية. وقد د�صَّ

وهكذ�، خ�رشت حما�ص �صاحة عمل و��صعة يف �الأردن، ولكنها على ما يبدو مل تخ�رش 

�صعبيتها و�حرت�مها يف �ل�صارع �الأردين. ويف �ملقابل، �أخذت حما�ص تعيد ترتيب �أور�قها 

يف �خلارج، وحققت مكا�صب �صيا�صية من خالل �نفتاح قطر و�صورية عليها، حيث بد�أت 

قيادة حما�ص يف �لتو�فد على �صورية �لتي رحبت بها، ووفرت لها �لغطاء �ملنا�صب لعملها.

رابعًا: مرحلة انتفا�سة الأق�سى 2005-2000:

“�أر�دو� جّرنا للم�صاومة، فجررناهم للمقاومة”!! بهذه �جلملة �خت�رش �ل�صيخ �أحمد 

حما�ص  وبني  فتح،  حركة  خلفها  ومن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �خلالف  جوهر  يا�صني 

و�لقوى �ملعار�صة للت�صوية �ل�صلمية، كما �خت�رش طبيعة �لنجاح �لذي حققته حما�ص من 

خالل �نتفا�صة �الأق�صى.

ف�صلها  بذور  حتمل  �أو�صلو  �تفاقية  �أن  يرون  �لت�صوية  ومعار�صو  حما�ص  كانت 

ب�صخرة  �ال�صطد�م  عند  خ�صو�صاً  �آجالً  �أو  عاجالً  �إن  �صينك�صف  ذلك  و�أن  ذ�تها،  يف 

و�صيادتها.  و�لدولة  و�مل�صتعمر�ت،  و�لالجئني،  �لقد�ص،  وم�صتقبل  �لنهائية،  �التفاقيات 

 Camp David Summit وهو ما حتقق بالفعل �إثر �نهيار مفاو�صات كامب ديفيد �لثانية
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لتعيد   2000 �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  جاءت  ثم   .2000 يوليو  متوز/  يف 

�ل�صعب �لفل�صطيني مرة �أخرى �إىل مربع �ملقاومة، بعد �أن �صئم �ملفاو�صات و�ملماطالت 

�الإ�رش�ئيلية، وعمليات تهويد �لقد�ص و�ال�صتيطان، باالإ�صافة �إىل غ�صبه من �أد�ء �ل�صلطة 

وتف�صي �لف�صاد يف موؤ�ص�صاتها.

كانت زيارة �أريل �صارون Ariel Sharon زعيم حزب �لليكود �ال�صتفز�زية �إىل حرم 

�لفرتة  وخالل  �النتفا�صة.  فجرت  �لتي  �ل�رش�رة  هي   2000/9/28 يف  �الأق�صى  �مل�صجد 

793 طفالً، و270  4,242 �صهيد�ً، بينهم  �ل�صهد�ء  2000/9/28-2005/12/31، بلغ عدد 

�صهيدة. وقامت �ل�صلطات بعمليات �غتيال وت�صفية ج�صدية ميد�نية لـ 376 مو�طناً. وبلغ 

 9,200 �إىل نحو   2005 �ل�صجناء يف نهاية  . و�رتفع عدد 
63ً

46,068 جريحا عدد �جلرحى 

 .
64ً

�صجينا

جدول رقم )3(: عدد �شهداء كتائب الق�شام يف ال�شفة والقطاع 

خالل الفرتة 2005/12/31-2000/1/1

ال�شنة

�شهداء بعمليات
 �شهداء يف

 اأثناء مهمة

جهادية

�شهداء اآخرون للق�شام

املجموع

ا�شت�شهادي
 ا�شتباك

م�شلح

 اقتحام

م�شتعمرة

 اغتيال بيد

العدو

 اغتيال باأيد

عميلة

200024-33-12

200123178520-73

200212482133391154

20031453921461144

200494736969-197

200511021213-38

املجموع
61179431431902

618
283143192

 موقع مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، 2005/2/9، �نظر:
63

http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/viol/quds_viol_12-2005.html

 تقرير وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين لعام 2005، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، �نظر:
64

 www.pnic.gov.ps/arabic/social/prisoners/2005.html
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وقد �صهدت �صنة 2005 ُخفوت موجة �نتفا�صة �الأق�صى، وكان ذلك نتيجة �الأو�صاع 

�لتي تلَت وفاة يا�رش عرفات، و�نتخاب حممود عبا�ص رئي�صاً لل�صلطة، وب�صبب �ن�صغال 

لالنتخابات  �لتح�صري  ويف  �لبلدية  �النتخابات  يف  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني 

�لت�رشيعية، ف�صالً عن �إعالن �لف�صائل �لفل�صطينية يف 22 كانون �لثاين/ يناير �لتهدئة من 

جانٍب و�حد، ثم �إعالن وقف �إطالق �لنار بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” يف 2005/2/8.

دوياً  �أحدثت  �لتي  �ال�صت�صهادية  وبعملياتها  �لبارز  بدورها  حما�ص  حركة  ومتيزت 

هائالً، وزعزعت �الأمن يف �لكيان �الإ�رش�ئيلي حيث نفذ معظمها يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 

1948. وحتى 2005/12/1 حدثت 135 عملية ��صت�صهادية، نفذ �أكرثها حما�ص باالإ�صافة 

مقتل  �إىل  �ل�صاباك  تقرير  وي�صري   .
65

�الإ�صالمي... و�جلهاد  �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  �إىل 

1,513 �إ�رش�ئيلياً وجرح 3,380 �آخرين منذ بدء �النتفا�صة وحتى متوز/ يوليو 662005. 

بلغ عدد �صهد�ء كتائب �لق�صام 618 �صهيد�ً يف �لفرتة 2000-2005، من بينهم 604 �صهد�ء 

�أخرى من  �أعد�د  )2000/9/28 - نهاية 2005(، وهذ� بخالف  �الأق�صى  �نتفا�صة  خالل 

.
67

رقم )3((
 
�صهد�ء حما�ص غري �لع�صكريني ومن �أن�صارها )�نظر جدول

�لثاين  �لن�صف  �أحادي �جلانب من قطاع غزة يف  “�إ�رش�ئيل” بتنفيذ �ن�صحاب  قامت 

دفعت  �لتي  و�ال�صرت�تيجية  �ل�صيا�صية  �لعو�مل  عن  �لنظر  وبغ�ص   .2005 �صنة  من 

“�إ�رش�ئيل” لالن�صحاب، فاإنه قد كان للمقاومة �لفل�صطينية دور كبري يف دفعها �إىل ذلك. 

در��صة  وح�صب  غزة.  قطاع  يف  �ملقاومة  يف  فعالية  �لف�صائل  كاأكرث  حما�ص  برزت  وقد 

يف  عملية   400 بوقوع  �الإ�رش�ئيليون  �عرتف  فقد  �لق�صام،  كتائب  �أعدتها  �إح�صائية 

قطاع غزة �أدت �إىل �إ�صابات يف �جلانب �الإ�رش�ئيلي منذ بد�ية �نتفا�صة �الأق�صى وحتى 

من  �إ�رش�ئيلياً،   79 مقتل  �إىل  �أدت  عملية،   217 �لق�صام  كتائب  نفذت  وقد   ،2005/8/15

�إ�رش�ئيلياً   1,084 �أ�صل  من  �إ�رش�ئيلياً،   646 جرح  و�إىل  مبقتلهم،  �عرتف   167 �أ�صل 

12 �إ�رش�ئيلياً  �عرتف باإ�صابتهم بجر�ح. بينما قتلت �رش�يا �لقد�ص )�جلهاد �الإ�صالمي( 

�إ�رش�ئيليني  ثمانية  )فتح(  �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  وقتلت  �آخرين،   104 وجرحت 

�أكرث، فقد  �أو  �أما �لعمليات �مل�صرتكة �لتي كان يقوم بها ف�صيالن  43 �آخرين؛  وجرحت 

http://www.idf.il/SIP_STORAGE/DOVER/files/6/31646.doc :موقع جي�ص �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، �نظر 
65

 ن�رشت �لتقرير �صحيفة معاريف، ون�رشت ترجمته �صحيفة ال�شفري، بريوت، 2005/7/15.
66

وحدة �الإعالم �ملقاوم - كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�ّصام،  “�لق�صام حقائق و�أرقام،” جملة ق�شاميون،   �نظر: 
67

�لعدد �خلا�ص 5، كانون �الأول/ دي�صمب 2007، �ص 10.
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بهذه  �لقبول  مدى  عن  �لنظر  وبغ�ص  �آخرين.   130 وجرح  �إ�رش�ئيلياً   51 مقتل  �إىل  �أدت 

�الإح�صائيات لدى �جلهات �ملختلفة، فاإنه مما ال �صّك فيه �أن حما�ص �كت�صبت �أكرث �ملو�قع 

.
68

تقدماً يف �ملقاومة �مل�صلحة خالل �نتفا�صة �الأق�صى

�صليم  جمال  �أمثال  �لكبار  حما�ص  قادة  من  عدد  ��صت�صهد  �الأق�صى  �نتفا�صة  ويف 

وجمال من�صور يف 2001/7/31، و�صالح �صحادة يف 2002/7/22، و�إ�صماعيل �أبو �صنب 

�لروحي  زعيمها  با�صت�صهاد  �ل�رشبات  �أق�صى  �إحدى  حما�ص  وتلقت   .2003/8/21 يف 

وموؤ�ص�صها �ل�صيخ �أحمد يا�صني يف 2004/3/22، ثم تبعه ��صت�صهاد عبد �لعزيز �لرنتي�صي 

يف 2004/4/17. وكان يقبع يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية يف نهاية �صنة 2005 نحو �أربعة �آالف 

من �أع�صاء وموؤيدي حما�ص، ومعظمهم من �أبناء �ل�صفة �لغربية، وي�صمل �العتقال معظم 

قياد�ت �ل�صف �الأول، و�لثاين، و�لثالث حلما�ص يف �ل�صفة.

�لتعامل  فحاولت  �جلارف،  �النتفا�صة  تيار  تعطيل  �أو  مقاومة  �ل�صلطة  ت�صتطع  مل 

و�لعجرفة  �لغرور  �أن  غري  تفاو�صية.  مكا�صب  لتحقيق  �صيا�صياً  منه  و�ال�صتفادة  معه 

�الإ�رش�ئيلية، وحماولتها �صحق �النتفا�صة بكافة �لو�صائل �ل�رش�صة قد �ألهبت �النتفا�صة، 

وطو�ل  و�الإ�رش�ئيليني.  �لفل�صطينيني  بني  �ملرير  �لعد�ء  حالة  وعمقت  قوتها،  وز�دت 

توؤيد  �لفل�صطينيني  من   %85-75 ن�صبه  ظلت  لالنتفا�صة  �الأوىل  �لثالث  �ل�صنو�ت 

، بالرغم من حالة �لدمار �لهائل و�النهيار �القت�صادي و�صقوط 
69

�النتفا�صة و��صتمر�رها

�آالف �ل�صهد�ء وع�رش�ت �الآالف من �جلرحى. 

�أثبتت �نتفا�صة �الأق�صى �صحة توقعات تيار �ملقاومة، و�أعطته مزيد�ً من �مل�صد�قية. 

�ل�صاحة  على  جتاوزه  يكن  ال  �لذي  �ل�صعب  �لرقم  لتكون  جديد  من  حما�ص  وعادت 

�مل�صاركة  على  فتح  يف  �مل�صلحة  باملقاومة  �ملطالب  �لتيار  ذلك  �صجع  وقد  �لفل�صطينية. 

كبري  دور  لها  كان  و�لتي  لفتح  �لتابعة  �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  فظهرت  �النتفا�صة،  يف 

خ�صو�صاً يف �لعمليات �لتي تنفذها د�خل �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وبعبارة �أخرى، 

�إىل  فتح(  عنا�رش  من  �لكثري  فيها  )مبا  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جرِّ  يف  جنحت  حما�ص  فاإن 

http://www.alqassam.ps/ يف:   ،2005/8/16 �الإعالمي،  �ملكتب  �لق�صام،  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  موقع   
68

ensihab/ehsaeiat/ehsaeiat4.htm؛ و�نظر �أي�صاً: فل�شطني امل�شلمة، 2006/3/1، يف:
http://www.fm-m.com/2006/Mar2006/story15.htm

JMCC Public Opinion polls. 69
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�إرباك  عن  ف�صالً  �ل�صلطة،  على  �النتفا�صة  �أجندة  فر�ص  من  ومتكنت  �ملقاومة.  خانة 

�لت�صوية. وتعطيل خّط 

لل�صلطة(  �لفقري  )�لعمود  فتح  �صعبية  �نخفا�ص  مقابل  حما�ص،  �صعبية  وت�صاعدت 

ونابل�ص  �لقد�ص  مركزي  ��صتطالعات  و�صجلت  نف�صه.  عرفات  يا�رش  �صعبية  و�نخفا�ص 

�أن  �لرغم من حتفظات موؤيدي حما�ص و�ملعار�صة من  ب�صكل و��صح، على  �ملوؤ�رش  هذ� 

�ملركزين مدعومان من �ل�صلطة �أو من جهات لي�ص من م�صلحتها �إظهار قوة �الإ�صالميني. 

22.6% وحما�ص  فتح  بني �صعبية  تقارباً   2003 �أبريل  ني�صان/  �لقد�ص يف  و�صجل مركز 

�صجل  فيما   .
70

�لفل�صطينية �ل�صاحة  على  �لنفوذ  يتقا�صمان  �أ�صبحا  �أنهما  �أي   ،%22

.
71

��صتطالع �آخر يف �آب/ �أغ�صط�ص 2001 ن�صبة 26% لفتح، ون�صبة 27% حلما�ص

�أزماتها  �إىل  ت�صاف  جديدة،  �صيا�صية  �أزمة  يف  �ل�صلطة  حما�ص  نفوذ  ت�صاعد  �أدخل 

�ل�صغوط  مطرقة  بني  هائل  جتاذب  حالة  يف  نف�صها  �ل�صلطة  ووجدت  �ملتعددة.  �الأخرى 

�الإ�رش�ئيلية �الأمريكية �الأوروبية �ملطالبة بوقف �النتفا�صة وتقدمي �ملزيد من �لتنازالت، 

�أ�صا�ص  على  وطني  برنامج  بتبني  �ملطالبة  و�لوطنية  �الإ�صالمية  �ملقاومة  �صند�ن  وبني 

ت�صعيد �النتفا�صة، الإجبار �لكيان �الإ�رش�ئيلي على �الن�صحاب. وكان من �أغرب �ملفارقات 

�تفاق �جلميع )�أعد�ء وخ�صوماً وموؤيدين( على ف�صاد �ل�صلطة، ووجوب �إدخال �إ�صالحات 

جوهرية عليها، غري �أن “�لف�صاد” كان جمرد عنو�ن يحمل م�صامني خمتلفة عند �لفرقاء.

�أو بعبارة  “�الإ�رش�ئيلية” �الأمريكية ت�صرتط حالة تهدئة فل�صطينية،  كانت �الإمالء�ت 

�ل�صعبية  �حلالة  �أن  غري  �ملفاو�صات.  ��صتمر�ر  مقابل  �إ�صكاتها  �أو  حما�ص  �صحق  �أخرى 

�لفل�صطينية �لعامة �ملوؤيدة باأغلبيتها �ل�صاحقة ال�صتمر�ر �النتفا�صة وفَّرت حماية طبيعية 

حلما�ص وتيار �ملقاومة. ثم �إن �صدة �ل�صغط �الإ�رش�ئيلي على �ل�صلطة مبا يف ذلك �رشب 

�حتالل  و�إعادة  بل  رئي�صها،  وحما�رشة  و�صجونها،  �رشطتها  مر�كز  وتدمري  مقر�تها، 

وقدرتها  وهيبتها  �ل�صلطة  �أ�صعف  الأنه  عك�صية  نتائج  حقق  ذلك  كلُّ  �ل�صلطة...  �أر��صي 

على �الإم�صاك بزمام �الأمور، وبالتايل �َصعَّب �إمكانية �صحق حما�ص و�ملقاومة �أو �إ�صكاتها. 

 Ibid. 
70

 Jonathan Schanzer, ”The Challenge of Hamas to Fatah,“ Middle East Quarterly journal, Middle 
71

East Forum (MEF), Spring 2003, vol. X, no. 2, http://www.meforum.org/516/the-challenge-of-
hamas-to-fatah#_ftn39
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�أقنع �لكثري من �لفل�صطينيني بعجز �ل�صلطة عن حمايتهم،  �أن هذ� �ل�صلوك  �إىل  باالإ�صافة 

�لو�صط  يف  �لهلع  حتدث  بعمليات  �ملقاومة  وتيار�ت  حما�ص  فيه  تقوم  �لذي  �لوقت  يف 

�الإ�رش�ئيلي، وتوجد نوعاً من تو�زن �لرعب. وكان عرفات قد جّرب �أكرث من مرة �إعالن 

وقف �النتفا�صة، لكنها كانت ت�صتمر وتت�صع، مما �أفقده و�أفقد �ل�صلطة �لكثري من �لهيبة.

و�عرت�فاً بهذ� �لو�قع، �جتهت �الأنظار �إىل �لدعوة �إىل حو�ر فل�صطيني - فل�صطيني كان 

جوهره بالن�صبة لل�صلطة وم�رش، �لتي دخلت بقوة على هذ� �خلط، �إيقاف �النتفا�صة �أو 

منه  �صعياً  باحلو�ر  �ملقاومة  تيار  رحب  وقد  �ملفاو�صات.  ال�صتمر�ر  �صعياً  هدنة،  �إعالن 

حما�ص  وكانت  �الحتالل.  دحر  قاعدة  على  يقوم  م�صرتك  جديد  وطني  برنامج  الإيجاد 

و�جلهاد �الإ�صالمي وباقي تيار �ملقاومة يعلمون �أن �لهدف �لتايل الإيقاف �النتفا�صة هو 

�رشب �لبنية �لتحتية للمقاومة و�صحق هذه �حلركات.

كان �نعقاد �ملفاو�صات بحد ذ�ته �عرت�فاً عملياً من �ل�صلطة بعدم قدرتها على �تخاذ 

قر�ر�ت حا�صمة وفاعلة على �الأر�ص، دون �لرجوع للتيار �ملقاوم وخ�صو�صاً حما�ص. 

�ل�صلطة  مع  �ملتميزة  وعالقاتها  �لكبري،  �لعربي  حجمها  من  م�رش  ��صتفادت  وقد 

�لدعوة  يف  �لفل�صطينية،  �ملعار�صة  على  �نفتاحها  عن  ف�صالً  و�أمريكا،  و“�إ�رش�ئيل” 

بني   2002/11/13-10 يف  �ملفاو�صات  هذه  �أهم  �لقاهرة  يف  فانعقدت  �حلو�ر�ت،  لهذه 

�لفل�صطينية،  �لف�صائل  كافة  مب�صاركة   2003 يناير  �لثاين/  كانون  ويف  وحما�ص،  فتح 

هذه  �أ�صهمت  ورمبا  �أي�صاً.  �لفل�صطينية  �لف�صائل  كافة  مب�صاركة   2003/12/7-4 ويف 

تريد،  ما  على  �حل�صول  يف  ف�صلت  �ل�صلطة  ولكن  �لنظر،  وجهات  تقريب  يف  �حلو�ر�ت 

 .
72

خ�صو�صاً و�أن ف�صائل �ملقاومة مل تكن معنية �أو ملتزمة باتفاقيات �أو�صلو وما تالها

�ملدنيني  �صّد  عملياته  بتوقيف  �أو  بهدنة  نف�صه  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  ُيلزم  مل  �ملقابل،  يف 

�لفل�صطينيني، حتى لو �أعلنت ف�صائل �ملقاومة �لهدنة من طرفها. وقد كانت فرتة �لهدنة 

2003 )�أعلنت ملدة ثالثة �أ�صهر، لكنها  �لتي �أعلنت من قبل ف�صائل �النتفا�صة يف �صيف 

�ملمار�صات  ب�صاعة  على  و��صحاً  دليالً   )2003/8/21-6/29 فقط،  يوماً   52 ��صتمرت 

�الإ�رش�ئيلية و��صتمر�رها يف حمالت �لقتل و�لتدمري، مما �أ�صعف من �حتمال �إعالن �أّي 

هدنة جديدة.

�الجتماعات يف:  تلك  �أيام  يف  �نظر مثالً  �الجتماعات،  �لتلفزة هذه  �الأنباء وحمطات  �ل�صحف ووكاالت  تابعت   
72

�صحيفة اخلليج، �ل�صارقة.
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يا�رش  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  فعانى  �النتفا�صة،  ل�صحق  �صعيها  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت 

�لغ�صب  �أثار  بعدما  ون�صف  �صنتني  لنحو  �هلل  ر�م  يف  مقره  يف  �حل�صار  من  عرفات 

�الأمر  �نتهى  وقد  �مل�صلحة.  و�ملقاومة  لالنتفا�صة  �ل�رشي  دعمه  نتيجة  عليه  �الإ�رش�ئيلي 

2004، يف ظروف تثري �لعديد من عالمات �ال�صتفهام  بوفاته يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

رئا�صة  يف  عبا�ص  حممود  وخلَفه  �الإ�رش�ئيليني.  قبل  من  ت�صميمه  �حتمال  حول  �لقوية 

م.ت.ف و�ل�صلطة وفتح. وقد عانت حركة فتح من غياب �لرمز �لقائد �لذي كان يوحدها، 

كما عانت من حالة �لت�رشذم و�لرتهل و�لف�صاد، و�رش�ع �لتيار�ت و�لزعامات يف د�خلها؛ 

�لذي  �لوقت  يف  �لفل�صطيني.  �لو�صط  يف  و�صعبيتها  مكانتها  تر�جع  �إىل  بها  �أدى  ما  وهو 

�لتي  �أع�صائها، وعلى �صورتها �الإيجابية  حافظت فيه حما�ص على متا�صكها و�ن�صباط 

�أّي  �ملُقاِوم، وخدماتها �الجتماعية و�لتعليمية، وعدم �نغما�صها يف  ت�صكلت نتيجة عملها 

من ملفات �لف�صاد، ف�صالً عن عدم “تورطها” حتى نهاية 2005 يف �إد�رة �ل�صلطة. 

و�لتي   ،2005 �أو�ئل  يف  �أجريت  �لتي  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  �نتخابات  حما�ص  قاطعت 

فاز فيها حممود عبا�ص. غري �أن حما�ص تعاملت باإيجابية مع قيادة �ل�صلطة ب�صاأن �إعالن 

قررت  �لتي  و�لت�رشيعية،  �لبلدية  �النتخابات  الإجر�ء  منا�صبة  ظروف  لتوفري  �لهدنة 

�لقاهرة  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �جتمعت   2005/3/17-15 ويف  فيها.  �مل�صاركة  حما�ص 

مب�صاركة فتح وحما�ص. و�نتهى �حلو�ر بتبني برنامج �صيا�صي فل�صطيني، ��صتمل على 

�اللتز�م بالثو�بت �لفل�صطينية، وعلى �حلق يف مقاومة �الحتالل، وعلى �الإعالن عن تهدئة 

ت�صتمر حتى نهاية �لعام. كما مّت �التفاق على �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية، وعلى �لقيام 

�لقوى  مُتَكِّن جميع  �أ�ص�ص  و�إ�صالحها، وفق  �لفل�صطينية  �لتحرير  تنظيم منظمة  باإعادة 

�لفل�صطينية من �الن�صمام �إليها.

�أبرز  �أحد   ،2005 �صنة  خالل  مر�حل  على  �أجريت  �لتي  �لبلدية،  �النتخابات  كانت 

وحما�ص.  فتح  بني  متقاربة  �لنتائج  جاءت  وقد  حما�ص.  �صعبية  ت�صاعد  على  �ملوؤ�رش�ت 

�أحياناً، الأن عدد�ً من مر�صحي حما�ص يف �ل�صفة �لغربية  �لفائز  وبرزت �صعوبة حتديد 

نزلو� كم�صتقلني خوفاً من �العتقال. وب�صكل عام، كان لفتح حّظ �أوفر يف �ملجال�ص �لبلدية 

�أف�صل يف �ملدن و�لبلديات �لكبرية، وهو ما دفع قيادة  �ل�صغرية، بينما كان حّظ حما�ص 

كبري،  بثقل  حما�ص  تتمتع  حيث  وغزة  �خلليل  مدينتي  يف  �النتخابات  لتعليق  �ل�صلطة 

خ�صو�صاً بعد �أن فازت حما�ص بـ 74% من �أ�صو�ت مدينة نابل�ص. ومهما يكن من �أمر، 
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فاإن �لنتائج �لقوية �لتي ح�صلت عليها حما�ص �أ�صعفت من م�صد�قية ��صتطالعات �لر�أي 

�لتي كانت تعطي تفوقاً كبري�ً لفتح على حما�ص؛ كما ز�دت من خماوف فتح من �حتمال 

خ�صارتها يف �النتخابات �لت�رشيعية، وهو ما دفع �لرئي�ص عبا�ص لتاأجيل �النتخابات من 

عامة  �صورة  يعك�ص  �أن  �لتايل  �جلدول  ويحاول   .2006/1/25 �إىل   ،2005 يوليو  متوز/ 

�لت�صارب  ب�صبب  �ل�صورة  لتقريب  حماولة  يبقى  �أنه  غري  �لبلدية،  �النتخابات  لنتائج 

 .
73

�ل�صديد �أحياناً يف �مل�صادر

جدول رقم )4(: نتائج االنتخابات البلدية يف ال�شفة والقطاع 

ح�شب عدد املقاعد واالأ�شوات يف املراحل االأربعة 

التنظيم

ن�شبة االأ�شوات يف كل مرحلة )%(ن�شبة عدد املقاعد يف كل مرحلة )%(

الرابعةالثالثةالثانيةاالأوىلالرابعةالثالثةالثانيةاالأوىل

26 د�ئرة يف 
�ل�صفة و10 

يف �لقطاع

78 د�ئرة يف 
�ل�صفة و5 يف 

�لقطاع

104 دو�ئر 
يف �ل�صفة

39 د�ئرة يف 
�ل�صفة و3 يف 

�لقطاع

38.93553.7332.853240.253.7330فتح

36.835.426.03305033.736.0350.5حما�س

جدول رقم )5(: نتائج االنتخابات البلدية ح�شب الن�شبة الكلية لعدد املقاعد 

حما�سفتح التنظيم
 تنظيمات اأخرى

وم�شتقلون
املجموع

1,1648627012,727عدد املقاعد

الن�شبة املئوية من 

عدد املقاعد )%( 
42.731.625.7100

�الأردن  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  در��صات  ملركز  ودر��صة  2005/9/18؛  �هلل،  ر�م  اجلديدة،  احلياة  �صحيفة  �نظر:   
73

ن�رشت يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2005؛ وموقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2005/12/18، يف:

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2005/entkhabat05/nataeej/nataeej.htm
و�نظر �أي�صاً: موقع برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، يف:

 http://www.pogar.org/arabic/govnews/2005/issue2/palestine.html#m2a
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خال�سة:

تقدمي  على  قدرتها  �إىل   2005-1987 �لفرتة  يف  حما�ص  حركة  �صعود  �أ�صباب  تعود 

خطاب �إ�صالمي معتدل، وهو خطاب يجد �صد�ه �لو��صع لدى �جلماهري. ومن جهة ثانية 

فقد متيزت حما�ص بدينامية عالية )�آلية عمل وتكيّف فعالة( مكنتها من �لتفاعل و�لتكيف 

�ل�رشيع مع �الأحد�ث و�لتطور�ت �ملختلفة. ولذلك فقد متكنت حما�ص من تقدمي و��صتبد�ل 

ثالثة �أجيال قيادية ميد�نية خالل �النتفا�صة �الأوىل، كما تعددت �ملر�ت �لتي �أعلنت فيها 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �حلرب �ل�صاملة على حما�ص، �أو �لق�صاء على كتائب �لق�صام؛ لكن 

حما�ص ما تلبث �أن تقوم من جديد �أقوى عود�ً و�أو�صع �نت�صار�ً. كما �أن خ�صارة حما�ص 

لكثري من رموزها �ل�صيا�صيني وقادتها �لع�صكريني كان يف �لعادة ذ� تاأثري موؤقت ما تلبث 

�أن تتعامل معه وتتجاوزه. ومتيزت حما�ص، من جهة ثالثة، بتما�صك  ديناميتها �لعالية 

وقد  فتح،  وخ�صو�صاً  �لف�صائل  من  بغريها  مقارنة  مرتفع  تنظيمي  و�ن�صباط  د�خلي 

�لتعامل  من  ذلك  مكنها  وقد  فاعلة.  “�صورّية”  موؤ�ص�صية  ببنية  متتعها  ذلك  على  �صاعد 

بفعالية مع خمتلف �لتحديات �لتي تو�جهها، و�صعب من حماوالت �خرت�قها، �أو تفتيتها، 

�أو حرفها عن م�صارها. ولذلك مل يحدث �ن�صقاق يف هذه �حلركة �أو �أّي �نف�صال ذي بال 

من كو�درها طو�ل �لفرتة �ملا�صية. �أما �ل�صبب �لر�بع، فهو �أن حما�ص كانت �أكرث �جلهات 

فاعلية يف جماالت �لعمل �خلريي و�لتكافل �الجتماعي، بحيث �صارت هذه �حلركة جزء�ً 

من ن�صيج �ل�صعب �لفل�صطيني ومكوناته، مما جعل من �ل�صعوبة مبكان حما�رشتها �أو 

�لق�صاء عليها.

مل  وبالتايل  وتبعاتها،  �ل�صلطة  عن  بنف�صها  ناأت  حما�ص  فاإن  خام�صة،  ناحية  ومن 

�لعمل  الإد�رة  �لر�صمية  �مل�صوؤولية  تتحمل  ومل  ونتائجه،  �أو�صلو  �تفاق  “�أوز�ر”  تتحمل 

حاالت  يف  يقع  �للوم  جعل  مما  �لفل�صطيني،  �الجتماعي  �أو  �القت�صادي  �أو  �ل�صيا�صي 

�ل�صعف و�لتق�صري على �ل�صلطة وتيار فتح �لذي يدعمها. ثم �إن رو�ئح �لف�صاد و�البتز�ز 

و�ل�صفقات �مل�صبوهة �لتي طالت �لعديد من �صخ�صيات �ل�صلطة، مل ت�صب �أياً من رجال 

حما�ص �لتي حافظت على �صفحتها �لبي�صاء طو�ل تلك �لفرتة.

�أنها  بحيث  �جلهادي  �لع�صكري  �الإطار  يف  برزت  �صاد�صة،  جهة  من  حما�ص،  �إن  ثم 

�لعمليات  تنفيذ  ناحية  من  �الأول  �لفل�صطيني  �لف�صيل  �الأق�صى  �نتفا�صة  يف  �أ�صبحت 

)وخ�صو�صاً �لنوعية(، ومن ناحية حتقيق �أعلى �أعد�د يف �لقتلى و�جلرحى �الإ�رش�ئيليني. 



حمـــــا�س

60

حققت  فقد  ذلك  وعلى  قادتها.  ر�أ�صهم  وعلى  �ل�صهد�ء  من  كبرية  �أعد�د�ً  قدمت  كما 

و�لعربي  �لفل�صطيني  �ل�صارع  �حرت�م  �أك�صبها  مما  ن�صالية،  وريادة”  “�رشعية  حما�ص 

و�الإ�صالمي، �لذي عادة ما َيعدُّ �ملقاومة �مل�صلحة �ملقيا�ص �أو“�لرتمومرت” �لذي تقا�ص به 

�الأ�صياء، ودليالً على �مل�صد�قية و�مل�رشوعية.

وعدم  �لفل�صطيني  �لدم  بحرمة  �اللتز�م  يف  حما�ص  جنحت   ،2005 نهاية  وحتى 

حلمالت  تعر�صت  �أنها  من  �لرغم  على  �أحمر�ً  خطاً  هذ�  وظّل  �أهلية،  حرب  �إىل  �الجنر�ر 

�صبقت  �لتي  �ل�صنو�ت  يف  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  من  و��صعة  و�رشب  �عتقال 

�نتفا�صة �الأق�صى. وهو ما �أبقى على �صورتها �الإيجابية لدى عامة �لنا�ص. 

تيار  على  وحم�صوبة  �إ�صالمية  حركة  حما�ص  �أن  من  �لرغم  فعلى  �أخرى،  جهة  ومن 

يف  ُو�صعت  �أنها  من  �لرغم  وعلى  معاد�ته،  �أو  مبالحقته  �لعربية  �الأنظمة  معظم  تقوم 

�لواليات �ملتحدة و�أوروبا �لغربية يف قائمة �ملنظمات �الإرهابية، �إال �أن حما�ص متكنت من 

تقدمي خطاب �إعالمي متو�زن، وح�رشت عملياتها �لع�صكرية على �أر�ص فل�صطني فقط، 

�أك�صبها  �أو �خلالفات �لعربية - �لعربية؛ مما  �أّي من �ملعارك �جلانبية  �إىل  ومل يتم جرها 

�لكثري من �الحرت�م يف �ل�صارع �لعربي، وحتى يف �الأو�صاط �لر�صمية �لعربية.

و�أخري�ً، �صتفر�ص �ملرحلة �لقادمة )�لتي تلت �صنة 2005( على حما�ص �الإجابة عن عدد 

من �الأ�صئلة �ال�صرت�تيجية و�تخاذ مو�قف وخيار�ت �صعبة، مل يعد كافياً معها جمرد �لنقد 

�ملعار�ص الأد�ء �ل�صلطة. و�صيكون عليها �أن تقدم ت�صور�ت و��صحة حول �إعادة ترتيب 

�لبيت �لفل�صطيني، وعملية �صناعة �لقر�ر، وعملية حتقيق �لوحدة �لوطنية، و�لعمل مع 

�لت�صابك بني حّق �ملقاومة وبني  �لف�صائل وفق برنامج وطني �صامل، وحّل  فتح وباقي 

�إد�رة  “�إ�رش�ئيل”؟ وكيفية  �إد�رة �لعالقة مع  �ل�صلطة، وكيفية  �لبناء وبني برنامج  عملية 

�أو غري مو�تية؟ وكيف �صتنزل  �ملحلية، و�لعربية، و�لدولية يف ظروف معادية  عالقاتها 

حما�ص م�رشوعها �الإ�صالمي على �أر�ص �لو�قع؟



الف�شل الثاين
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الروؤية ال�شيا�شية حلما�س

مقدمة:

“�لدين  “روؤية حما�ص �ل�صيا�صية” من خالل ق�صايا حمددة وهي  يناق�ص هذ� �لبحث 

�ل�صيا�صية،  و�لتعددية  �ل�صعب،  و�صلطة  و�لديوقر�طية  و�لعلمانية،  و�لوطنية  و�لدولة، 

هذه  من  و�لعملي  �لنظري  حما�ص  موقف  على  �لتعرف  بغر�ص  �الإن�صان”،  وحقوق 

�لق�صايا، ويعتمد �لباحث يف مقاربته على �ملحدد�ت �لفكرية و�ل�صيا�صية �لتي حتدثت عنها 

�ال�صتعانة  مع  �حلركة،  قادة  ت�رشيحات  يف  وردت  �لتي  تلك  �أو  �ملكتوبة،  حما�ص  وثائق 

“�الإخو�ن  �ملجال، وبالذ�ت ما قدمته حركة  �الإ�صالمي يف هذ�  �ل�صيا�صي  �لفكر  مبا قدمه 

دون  �لبحث،  مفرد�ت  مقاربة  يف  �لتحليلي  �لو�صف  منهج  �لبحث  ويعتمد  �مل�صلمون”. 

�الإغر�ق يف �لتتبع �لتاريخي للمو�قف و�لوقائع �إال عند �ل�رشورة.

اأوًل: يف الفكر ال�سيا�سي حلما�س:

�صنعة  هو  �الإ�صالمي  فالفكر  نف�صه.  و“�الإ�صالم”  �الإ�صالمي”  “�لفكر  بني  فرق  ثمة 

�مل�صلمني �لعقلية لتحقيق م�صالح �ملجتمع، وخدمة �ملبادئ �لدينية عامة. �أما �الإ�صالم فهو 

وجهات  يف  و�لتعدد  و�لتغيري  للتطوير  قابل  �لفكر  فاإن  عليه،  وبناء  ثابتة.  و�صنن  وحي، 

�لفكر مرتبط  بنتائج  �اللتز�م  فاإن  لذ�  �ملجتهدين،  �ملتغري و�ختالف  �لو�قع  �لنظر، بحكم 

.
1
بات�صاقه مع �لقو�عد و�الأ�صول �الإ�صالمية �لعامة

يف  و�ل�صيا�صية  �لفكرية  حما�ص  روؤية  لفهم  �رشوري  �لذكر  �آنف  للفرق  �إدر�كنا  �إن 

�لدين و�لدولة، و�لوطنية، و�لعلمانية، و�لديوقر�طية،  �لتي تدور حول:  ق�صايا �لبحث 

و�لتعددية، وحقوق �الإن�صان؛ وذلك على �أ�صا�ص �أن هذه �لعناوين هي من مكونات �لروؤية 

�ل�صيا�صية �لفكرية، وعلى �أ�صا�ص �أن �الإ�صالم و�صع يف جمال �ل�صيا�صة �أحكاماً عامة، هي 

مرجعية ملزمة حاكمة على �لتفا�صيل �لتي ي�صطنعها �مل�صلمون الإد�رة �صوؤونهم وخدمة 

 حممد �لغز�يل، لي�س من االإ�شالم، ط 6 )�لقاهرة: مكتبة وهبة، 1996(، �ص 139-136.
1
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ومن  �ملتغرية.  و�حل�صارية  و�ملكانية  �لزمانية  ظروفهم  مقت�صيات  بح�صب  م�صاحلهم، 

�ملبادئ  �أو  �لعامة  �الأحكام  لتحويل  �لالزمة  �الآليات  و��صطناع  �ملوؤ�ص�صات،  �إقامة  حقهم 

�الإ�صالمية �لعامة �إىل �أعمال منظمة باآليات وموؤ�ص�صات حمددة. وهذ� ما نطلق عليه �لفكر 

�ل�صيا�صي حلما�ص.

عّرفت  وقد  �إ�صالمية،  مرجعية  ذ�ت  فل�صطينية  وطني  حترر  حركة  حما�ص  حركة 

ت�صتمد  ومنه  منهجها،  �الإ�صالم  �الإ�صالمية.  �ملقاومة  “حركة  باأنها  ميثاقها  يف  نف�صها 

�الأر�ص  لتحرير  تعمل  مقاومة  حركة  �أنها  ومع   .
وت�صور�تها”2 ومفاهيمها  �أفكارها 

خمتلف  يف  تعمل  �صامل...  حترر  حركة  بل  ع�صكرية  جمموعة  “لي�صت  فهي  و�الإن�صان 

�ل�صيا�صية، وهي حركة �صعبية تعي�ص هموم  �أهد�فها وروؤيتها  �ملجاالت و�مليادين، ولها 

�صلتها  وحددت   .
بخدمته”3 وتعنى  م�صاحله  عن  وتد�فع  و�خلارج،  �لد�خل  يف  �صعبها 

“باأنها جناح من �أجنحة �الإخو�ن �مل�صلمني  بحركة �الإخو�ن �مل�صلمني، فقالت عن نف�صها 

 .
يف فل�صطني”4

فل�صطني  يف  �أن  تعني  قد  الأنها  �لكافية،  بالدقة  تتمتع  “�جلناح”  فكرة  �أن  يبدو  ال 

�أحمد  كالم  �أن  ويبدو  كذلك.  لي�ص  و�لو�قع  حلما�ص.  و�الآخر  لالإخو�ن،  �الأول  تنظيمني: 

ونحن  م�صلمني...  �إخو�ن  “نحن  قال:  حيث  دقة  �أكرث  �لع�رش”  على  “�صاهد  يف  يا�صني، 

.
�متد�د لالإخو�ن يف كّل �لعامل”5

وبناء على ما تقدم يكن �أن نقول: �إن م�صادر فكر حما�ص �ل�صيا�صي تت�صكل من:

�لفكر �ل�صيا�صي �الإ�صالمي �لعام �لذي �أنتجه �ملفكرون �الإ�صالميون قدياً وحديثاً.  .1
فكر �الإخو�ن �مل�صلمني �ل�صيا�صي، وفهمهم لالإ�صالم.  .2

فكر قادة حما�ص ومفكروها وكو�درها و�أدبياتهم �ل�صيا�صية.  .3

�ل�صيا�صية،  حما�ص  لروؤية  مقاربتي  يف  و�لثاين  �الأول  للم�صدر  حمتاجاً  نف�صي  و�أجد 

مو�صوع �لبحث، لقلة معلومات �مل�صدر �لثالث. ولهذه �لقلة �لتي و�صفها خالد �حلروب 

 ميثاق حما�س، �ملادة 1.
2

 مقابلة مع خالد م�صعل، �صحيفة ال�شبيل، عّمان، 2010/8/23. �نظر وثيقة رقم 16 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 626.
3

 ميثاق حما�س، �ملادة 2.
4

 �أحمد من�صور، اأحمد يا�شني: �شاهد على ع�رش االنتفا�شة، �صل�صلة كتاب �جلزيرة - �صاهد على �لع�رش )2( 
5

)بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم ود�ر �بن حزم، 2003(، �ص 253.
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. على م�صتوى �لتنظري ما يبرها، كنق�ص �خلبة �لفكرية �خلا�صة و�لتجربة 
بـ“�لندرة”6

ق�صايا  �إىل  ندخل  �أن  وقبل  وتد�عياتها.  و�ملقاومة  باالنتفا�صة  و�الن�صغال  �ل�صيا�صية، 

�لبحث، �أود �أن �أ�صجل �ملالحظات �لتالية:

مف�صل  ب�صكل  �لبحث  مفرد�ت  قاربت  و�لتي  حلما�ص،  تنتمي  �لتي  �لدر��صات  قلة   .1
�لتاريخية  بالوقائع  ين�صغل  �أو  بالعموم،  يت�صف  منها  وجدناه  وما  متكامل.  �أو 

وتطور�تها.

مل يتعر�ص ميثاق حما�ص ب�صكل مبا�رش، �أو مف�صل لروؤية حما�ص �ل�صيا�صية، وغلبت   .2
عليه �لروؤية �لعامة �الأخالقية، دون �لروؤية �ل�صيا�صية �ملحددة.

و�لعلمانية  و�لوطنية  و�لدولة،  و�لدين  و�لتعددية،  �لديوقر�طية،  ق�صايا  حتَظ  مل   .3
باالأولوية �لتي حظيت بها �ملقاومة و�لدعوة عند حما�ص. وحني �صكل يا�رش عرفات 

�ل�صلطة بعد �تفاق �أو�صلو، مل يدفع هذ� �لت�صكيل حما�ص نحو �ل�صيا�صة وبناء نظرية 

خا�صة بها.

�إن طبيعة �ل�رش�ع مع �الحتالل، و�ن�صغال حما�ص بق�صاياه وخمرجاته وتد�عياته،   .4
مع غياب �الأمل بقرب قيام �لدولة، �أخرج ق�صايا �لبحث �ملذكورة من طريق �الهتمام.

ال متثل حما�ص تيار�ً فكرياً خا�صاً يف فهمها للديوقر�طية، بل �إن فهمها هو جزء من   .5
فهم �لتيار �الإ�صالمي �لعام. وال يخرج فكرها �ل�صيا�صي عن �الآر�ء �لر�جحة للمفكرين 

�الإ�صالميني، �ملطالبني باملرونة، و�حلو�ر مع منتجات �الآخرين و�لبالد �لديوقر�طية.

يف  م�صاركتها  وبالذ�ت  حلما�ص،  �لعملية  باملمار�صة  �لبحث  ي�صتعني  �أن  �ملفيد  من   .6

�النتخابات و�حلكومة يف 2006؛ �إ�صافة �إىل �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �إذ� �حتكمت 

�إليه جتربة حما�ص �ل�صيا�صية يف �حلكم.

ز�لو�  1948، وما  �صنة  �لدولة منذ  �فتقدو�  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل  ن�صري  �أن  �ملفيد  ومن   .7

يفتقدونها حتى �الآن. ومل تتمكن �ل�صلطة من �إقامة موؤ�ص�صات �لدولة، وال من �إعد�د 

و�ن�رشف  مكتمل.  ب�صكل  �ل�صيا�صية  للحياة  منظمة  وقو�نني  د�صتور  من  يلزم  ما 

متطلباته  على  و�الإجابة  �حلكم  وممار�صة  و�لعدو�ن،  �الحتالل  �إز�لة  نحو  �هتمامها 

�ليومية.

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1996(، �ص 275.
6
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ثانيًا: الدين والدولة:

ال تختلف حما�ص عن جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف روؤيتها للدولة، ويف حتديد وظيفتها، 

�ل�رشيعة،  �أحكام  لتنفيذ  �رشورية”  “�أد�ة  �الإ�صالمي  �لفكر  يف  �لدولة  �إقامتها.  ووجوب 

ال  وحيث  كذلك،  والأنها  �أفر�ده.  و�صيا�صة  �ملجتمع  م�صالح  وحتقيق  �لدين،  وحر��صة 

حما�ص  جعلت   ،
7
�لغنو�صي ر��صد  تعبري  حّد  على  �ملجتمعات،  من  جمتمع  عنها  ي�صتغني 

مقاومة �الحتالل، وتقرير �مل�صري، و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية على ر�أ�ص مهامها �لدعوية 

و�ل�صيا�صية.

“دينية”. ويف هذ�  �إقامة دولة  �إىل  “�إ�صالمية”، وال تدعو  �إقامة دولة  �إىل  تدعو حما�ص 

تنبع  م�صتحدثة،  غربية  فكرة  وتر�ها  �لدولة،  عن  �لدين  ف�صل  فكرة  ترف�ص  �ل�صياق 

�إىل فكرة  �ملقابل، تدعو  بها. ويف  �لعربية و�الإ�صالمية  للبيئة  من جتربة خا�صة ال عالقة 

“�ل�صمول” �لتي جتمع بني �ل�صيا�صة و�لدين، وت�صري على نهج ح�صن �لبنا يف قوله: “�حلكم 

معدود يف كتبنا �لفقهية من �لعقائد، و�الأ�صول، ال من �لفقهيات و�لفروع، فاالإ�صالم حكم 

.
وتنفيذ، كما هو ت�رشيع وتعليم، كما هو قانون وق�صاء، ال ينفك �أحدهما عن �الآخر”8

�إبر�هيم  عند  �ل�صيا�صي  فاملوقف  �لدين،  من  جزء  �ل�صيا�صة  �أن  على  حما�ص  توؤكد 

. ومن ثم دعا علماء �مل�صلمني �إىل �ال�صتغال 
9
�ملقادمة هو فتوى �رشعية ب�صكل من �الأ�صكال

“�أنتم �أوىل بالعمل يف �ل�صيا�صة، فاأنتم تفهمون دين �هلل، وتفهمون  بال�صيا�صة قائالً لهم: 

. ودعوة �ملقادمة هذه تنبع من جتربة خا�صة فل�صطينية عربية، حيث 
م�صالح �الأمة”10

تفّرد باحلكم �لليب�ليون و�لي�صاريون لعقود طويلة. �إن �نتقاد حما�ص و�الإخو�ن للدول 

 ،)1993 �لعربية،  �لوحدة  در��صات  مركز  )بريوت:  االإ�شالمية  الدولة  يف  العامة  احلريات  �لغنو�صي،  ر��صد   
7

�جلزء 1، �ص 146.

  ح�صن �لبنا، جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �صل�صلة من تر�ث �الإمام �لبنا )15(، ط 2 )�جليزة: �لب�صائر للبحوث 
8

و�لدر��صات، 2010(، �ص 351. ويقول: “نحن نعتقد �أن �أحكام �الإ�صالم وتعاليمه �صاملة يف تنظيم �صوؤون �لنا�ص 

و�لقر�آن  و�صيف  وم�صحف  ودولة،  ودين  وجن�صية،  ووطن  وعبادة،  عقيدة  فاالإ�صالم   ... و�الآخرة،  �لدنيا  يف 

ينطق بذلك كله”، يف: جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 330.

 .1998/2/26 غزة،  الر�شالة،  �صحيفة  و�حلكام،  �لعلماء  �الإ�صالمي:  �ملجتمع  يف  �لعام  �لر�أي  �ملقادمة،  �إبر�هيم   
9

�إبر�هيم �أحمد خالد �ملقادمة )1952-2003(، قائد حما�ص يف �إقليم غزة، وع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي، طبيب ومفكر 

ود�عية، �غتالته �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية يف 2003/3/8.

 �إبر�هيم �ملقادمة، �إىل علماء �الإ�صالم، الر�شالة، 2003/10/31.
10
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�أنها مل تقم بو�جباتها �لوظيفية يف حفظ �الإ�صالم وتنفيذ  و�حلكومات �لعربية، ينبع من 

�أحكامه على �لوجه �ملطلوب �رشعاً، ومل حتقق لالأمة نه�صة وعزة وتقدماً.

فاإن  لذ�  دولة؛  من  �أقل  فهي  حقيقية،  �صيادة  بال  �صلطة  و�إمنا  دولة،  لي�صت  فل�صطني 

�لنقد �لذي توجهه حما�ص �إىل �ل�صلطة و�إىل �لدول �لعربية، يعّب عن حر�ص حما�ص على 

�الإ�صالمي،  �لفكر  حددها  �لتي  مب�صوؤولياتها  تقوم  �صيادة  ذ�ت  فل�صطينية  دولة  �إقامة 

بدون تدخل من “�إ�رش�ئيل” �أو من غريها.

�إن رف�ص حما�ص لفكرة �لف�صل وتبني فكرة �ل�صمول ال يعني �أنها تدعو �إىل حكومة 

دينية “ثيوقر�طية” يف فل�صطني. فالفكر �الإ�صالمي �ل�صيا�صي، �لذي تتبناه حما�ص، يرف�ص 

�لدولة “�لدينية”، ويدعو �إىل دولة “مدنية” ذ�ت مرجعية �إ�صالمية. وال يقبل و�صف دولة 

�خلالفة �لر��صدة بالدولة �لدينية.

من  مفّو�صة  و�لدولة  و�ل�صلطة،...  �ل�صيادة  “م�صتقر  هي  �الإ�صالمي  �لفكر  يف  �الأمة 

. وهذ� �لتفوي�ص ينع 
قبل هذه �الأمة للقيام مبا يفّو�ص �إليها من �صالحيات ومهام”11

�لدولة من جتاوز �الأحكام �لقطعية يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية، وقد تكرر رف�ص �حلكومة 

وح�صن  عودة  �لقادر  عبد  ر�أى  حيث  حما�ص،  وقادة  �الإخو�ن  قادة  �أل�صنة  على  �لدينية 

دينية  دولة  هناك  لي�صت  �أنه  �آخرون  عنهم  ونقله  �له�صيبي،  وماأمون  �لع�صماوي 

�رشورة  مع  تخطئ.  ال  �أنها  �أو  �حلكم،  يف  �إلهي  حّق  �صاحبة  �أنها  تدعي  �الإ�صالم،  يف 

�لتز�مها باالأ�صول �الإ�صالمية. وبالتايل، ت�صتطيع �الأمة �أن متار�ص دورها يف �لتقومي �أو 

�إر�دة �هلل  �أنه  �الإ�صالم حكم ثيوقر�طي، يعلن  “لي�ص يف  . يقول جمال من�صور: 
12

�لعزل

يف �الأر�ص...”. و�أعلن �خلليفة �الأول بو�صوح خ�صوعه للقانون والإر�دة �الأمة بقوله: 

.
“�أطيعوين ما �أطعت �هلل فيكم فاإن ع�صيته فال طاعة يل عليكم”13

 حممد عبد �لفتاح فتوح، الدميقراطية وال�شورى يف الفكر االإ�شالمي املعا�رش: درا�شة يف فكر ال�شيخ حممد 
11

الغزايل )�لقاهرة: مكتبة �ل�رشوق �لدولية، 2006(، �ص 34.

م�رش بني الدولة الدينية واملدنية )د.م: �لد�ر   ماأمون �له�صيبي يف: حازم �الأ�صهب وفريد �إبر�هيم )�إعد�د(، 
12

 9 االإ�شالم واأو�شاعنا ال�شيا�شية، ط  49؛ و�نظر: عبد �لقادر عودة،  1992(، �ص  �مل�رشية للن�رش و�لتوزيع، 

)بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة، 1997(، �ص 101-102؛ و�نظر: حممد �صليم �لعو�، يف النظام ال�شيا�شي للدولة 

حممد  وح�صن   ،)1954-1906( عودة  �لقادر  عبد   .206 �ص   ،)2006 �ل�رشوق،  د�ر  )�لقاهرة:   2 ط  االإ�شالمية، 

�لع�صماوي )1921-1972(، وحممد ماأمون ح�صن �له�صيبي )1921-2004(، ثالثتهم من قادة �الإخو�ن يف م�رش.

 جمال من�صور، �لتحول �لديقر�طي �لفل�صطيني وجهة نظر �إ�صالمية، مذكرة غري من�صورة، نابل�ص، 1996، 
13

�لزهور  �إىل مرج  �ملبعدين  �لغربية، ومن  �ل�صفة  �أحد قياد�ت حما�ص يف  �لرحمن من�صور،  9. جمال عبد  �ص 

.2001 1992، �غتالته �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية مبكتبه يف مدينة نابل�ص �صنة  �صنة 
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ثالثًا: الدولة والد�ستور والقانون:

يف �لدولة �ملدنية يحتكم �أبناء �ل�صعب �إىل �لقانون، و�إىل �لد�صتور، �لذي يثّل مرجعية 

و�لتغيري  �لتعديل  يقبالن  وكالهما  �ل�صعب،  �أبناء  و�صع  من  وكالهما  للقانون،  حاكمة 

�آليات و�إجر�ء�ت حمددة يف �الأنظمة �ملدنية �لديوقر�طية. ومن ثم يكن �لنظر  بح�صب 

�إىل �لد�صتور و�لقانون على �أنهما معيار على طبيعة �لدولة وهويتها.

ترفع حما�ص �صعار: “�هلل غايتنا، و�لقر�آن د�صتورنا”، وهو �ل�صعار نف�صه �لذي ترفعه 

حركة �الإخو�ن �مل�صلمني منذ �أيام ح�صن �لبنا. غري �أن حما�ص مل تق�صد، ومل تقل �إن �ل�صعار 

بديل عن �لد�صتور �لذي يقوم �ل�صعب بو�صعه، ويتخذه مرجعية حاكمة على نظام �حلكم 

وعلى �لقانون، بعد �إقر�ر �لد�صتور من �ل�صعب باآلية منا�صبة. �لقر�آن ال يحتاج �إىل �إقر�ر �أو 

��صتفتاء عليه، ولكن �لد�صتور يف حاجة �إليهما، ومن ثم طالبت حما�ص مبا طالب به ح�صن 

 .
�لبنا و�الإخو�ن: “�أن تكون �ل�رشيعة �الإ�صالمية �مل�صدر �الأول للقانون”14

�لعام  “�لد�صتور هو نظام �حلكم  �لد�صتور و�لقانون فيقول:  �لبنا بني  يفّرق ح�صن 

هو  و�لقانون  باملحكومني.  و�صلتهم  �حلاكمني  وو�جبات  �ل�صلطات  حدود  ينظم  �لذي 

�لذي ينظم �صلة �الأفر�د بع�صهم ببع�ص، ويحمي حقوقهم �الأدبية و�ملادية، ويحا�صبهم 

.
على ما ياأتون من �أعمال”15

“نظام  �لبنا  ح�صن  ف�صل  �لب�رش،  و�صع  من  وهي  متعددة،  �حلكم  �أنظمة  كانت  وملا 

 .
�حلكم �لد�صتوري”. وقال فيه: “�إنه �أقرب نظم �حلكم �لقائمة يف �لعامل كله �إىل �الإ�صالم”16

وبّرر ذلك بقوله: 

�إن �لباحث حني ينظر �إىل مبادئ �حلكم �لد�صتوري �لتي تتلخ�ص يف �ملحافظة 

�ل�صلطة  ��صتمد�د  �ل�صورى، وعلى  �أنو�عها، وعلى  بكل  �ل�صخ�صية  على �حلرية 

يعملون  ما  على  وحما�صبتهم  �ل�صعب،  �أمام  �حلكام  م�صئولية  وعلى  �الأمة،  من 

من �أعمال، وبيان حدود كّل �صلطة من �ل�صلطات. هذه كلها يتجلى للباحث �أنها 

.
17

تنطبق كّل �النطباق على تعاليم �الإ�صالم وقو�عده يف �صكل �حلكم

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 564.
14

15 املرجع نف�شه، �ص 355.

16 املرجع نف�شه، �ص 353.

�أ�صله،  و��صعة  وهي  �لد�صتوري،  �حلكم  تنايف  ال  نف�صها  “�ل�صيا�صة  �آخر:  موطن  يف  ويقول  نف�شه.  املرجع   
17

ومر�صدة �لنا�ص �إليه” يف قوله تعاىل )ں ں ڻ(، القراآن الكرمي، �صورة �ل�صورى، �آية 38.
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وهذه �ملبر�ت جمتمعة هي من مبادئ �لديوقر�طية �الأ�صا�صية و�آلياتها.

غري  �مل�صاألة؛  هذه  يف  وموقفه  �لبنا  ح�صن  فكر  �ل�صيا�صي  حما�ص  موقف  يتجاوز  ال 

الأن  للدولة،  د�صتور  و�صع  حتاول  ومل  �لد�صتور،  مب�صاألة  نف�صها  ت�صغل  مل  حما�ص  �أن 

�لدولة �لفل�صطينية لي�صت موجودة، وحما�ص من�صغلة كغريها من �لف�صائل �لفل�صطينية 

بالتحرر من �الحتالل، وتقرير �مل�صري. لذ� ال غر�بة يف �ال�صتنتاج �لقائل باأن �أهم عيوب 

�لو�صع �لت�رشيعي و�لقانوين �لر�هن يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية هو“غياب �ملرجعية 

.
�لد�صتورية ممثلة يف �لد�صتور”18

�الأر��صي  من  حمدودة  �أجز�ء  على  دولة،  من  �أقل  هي  فل�صطينية  �صلطة  قامت  حني 

لها،  د�صتور  و�صع  �ل�صلطة  حتاول  مل  �أو�صلو،  �تفاق  مبوجب   1994 �صنة  يف  �ملحتلة 

وحكمت من خالل �أمرين:

االأمر االأول: �لقانون �الأ�صا�صي �ملوؤقت، �لذي عرفته مقدمته فقالت:

لقد قرر هذ� �لقانون �الأ�صا�صي �الأ�ص�ص �لثابتة �لتي متثل �لوجد�ن �جلماعي 

��صتمل  كما  �لقومي،  و�نتمائه  �لوطنية،  وعقيدته  �لروحية  مبكوناته  ل�صعبنا، 

�صو�ء  �ملتطورة،  �لد�صتورية  و�الأ�صول  �لقو�عد  من  جمموعة  على  �أبو�به  يف 

�ختالفها  على  و�ل�صخ�صية  �لعامة  و�حلريات  �حلقوق  ب�صمان  يت�صل  فيما 

�صيادة  مبد�أ  يخ�ص  فيما  �أو  متييز،  دون  للجميع  و�مل�صاو�ة  �لعدل  يحقق  مبا 

بني  �لفا�صلة  �حلدود  تو�صيح  مع  �ل�صلطات،  بني  تو�زن  وحتقيق  �لقانون 

يف  و�لتكامل  ناحية،  من  �ال�صتقاللية  لها  تكفل  بحيث  منها،  كّل  �خت�صا�صات 

 .
19

�الأد�ء من ناحية �أخرى

�لر�صمي  �لدين  هو  “�الإ�صالم  فقالت:  بالدولة  �لدين  عالقة  منه   4 �ملادة  حددت  وقد 

منه   5 �ملادة  وحددت  وقد�صيتها”.  �حرت�مها  �ل�صماوية  �لديانات  ول�صائر  فل�صطني،  يف 

طبيعة نظام �حلكم فقالت: “نظام �حلكم يف فل�صطني نظام ديقر�طي نيابي، يعتمد على 

�لتعددية �ل�صيا�صية و�حلزبية، وُينتخب فيه رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �نتخاباً مبا�رش�ً من 

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 24.
18

بوز�رة  و�لت�رشيع  �لفتوى  ديو�ن  )غزة:  وتعديالته  االأ�شا�شي  القانون  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة   
19

�لعدل، 2008(، �ملقدمة، �ص 4.
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“مبد�أ  6 منه فقال:  قبل �ل�صعب”. وقرر �لقانون �الأ�صا�صي مبد�أ �صيادة �لقانون يف �ملادة 

�أ�صا�ص �حلكم يف فل�صطني، وتخ�صع للقانون جميع �ل�صلطات و�الأجهزة  �صيادة �لقانون 

 .
و�لهيئات و�ملوؤ�ص�صات و�الأ�صخا�ص”20

وقد ر�أى جمال من�صور يف �لقانون �الأ�صا�صي تو�زناً معقوالً، وهو بالرغم من بع�ص 

�ملالحظات �خلا�صة، �إال �أنه ُيعدُّ �أ�صا�صاً مقبوالً لنظام �صيا�صي ي�صمل معظم �مل�صتلزمات 

 ،2006 �نتخابات  يف  فوزها  بعد  �حلكم  يف  به  حما�ص  �لتزمت  وقد   .
21

�لديوقر�طية

ورئا�صتها للحكومة �لعا�رشة، وما ز�لت ملتزمة به بالرغم من حالة �النق�صام.

�أعمال  فيها  تخ�صع  �لتي  �لدولة  “هي  بقوله:  �لقانون  دولة  من�صور  جمال  يعّرف 

مقبول  مبد�أ  �لقانون  و“�صيادة   .
حمددة”22 وقو�نني  وقو�عد  لنظم  و�صئونها  �حلكومة 

. ويح�صب �لباحث �أن هذ� �لتعريف قد �نطلق من جتربة 
ومن�صجم مع روح �الإ�صالم”23

و�قعية يف فل�صطني �صهدت جتاوز�ت خطرية للقانون �الأ�صا�صي من �ل�صلطة �لتنفيذية.

واالأمر الثاين: هو �حلكم من خالل مفهوم �لقيادة �لن�صالية �لتاريخية، و�لكاريزمية 

فيه  “�ل�صلطة  �الأبوي:  �ملجتمع  للقائد، وهو ما و�صفه ه�صام �رش�بي منتقد�ً  �ل�صخ�صية 

بيد �أنا�ص قالئل يتكلمون عن �ل�صعب، وال يتكلمون �إليه، ويظنون بطبيعة تفكريهم �أنهم 

.
ال يخطئون”24

ويف �الأمر �لثاين ت�صكن �ملخالفة �ل�رشيحة ل�صيادة �لقانون، وملفهوم �لديوقر�طية، 

ب�صيادة  حما�ص  نادت  لذ�  لال�صتبد�د،  جيدة  و�صفة  و�لتاريخية،  �لن�صالية  و�لقيادة 

. و�أ�صفر موقفها هذ� عن حالة 
25

�لقانون، وجعلته ملزماً للحاكم وللمحكومني على �ل�صو�ء

نز�ع وخالف مع �ل�صلطة �حلاكمة.

20 املرجع نف�شه، �ملادة 2 و5.

 جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 24.
21

 �ملرجع نف�صه، �ص 9.
22

 �ملرجع نف�صه.
23

 �نظر: خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 18.
24

 جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 9.
25
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رابعًا: حما�س والوطنية:

حما�ص  حركتي  عند  �لوطنية  و�ملفاهيم  �لدينية  �ملفاهيم  بني  وتكامل  �ن�صجام  هناك 

و�الإخو�ن �مل�صلمني، وتتغلب عندهما �الأبعاد �لدينية على غريها من �الأبعاد �لتي جاءت بها 

�لفكرة �لوطنية و�لقومية �لتي �صادت �أوروبا يف ع�رش �لنه�صة. ويبدو �أن مفهوم �لوطنية 

مل يكن حمدد �لداللة حتى عند من نادو� بها يف �لعامل �لعربي يف بو�كري �لع�رش �حلديث، 

�ت�صاعاً عند  �الأكرث  �لر�بطة  �لتي هي  “�الإ�صالمية”  �أنها بديل عن  �إذ قّدمها بع�صهم على 

�الإخو�ن �مل�صلمني.

يقول ح�صن �لبنا يف مو�زنة له بني مفهوم �لوطنيني للوطنية، ومفهوم �أبناء �الإخو�ن 

للوطنية فيقول:

�إن كان دعاة �لوطنية يريدون بها حّب هذه �الأر�ص و�ألفتها و�حلنني �إليها... 

فذلك �أمر مركوز يف فطرة �لنفو�ص من جهة، ماأمور به يف �الإ�صالم من جهة �أخرى. 

و�إن كانو� يريدون �أن من �لو�جب �لعمل بكل جهد يف حترير �لوطن من �لغا�صبني، 

وتوفري �ال�صتقر�ر له... فنحن معهم يف ذلك �أي�صاً، وقد �صدد �الإ�صالم يف ذلك �أبلغ 

�لت�صديد. و�إن كانو� يريدون بالوطنية تقوية �لر�بطة بني �أفر�د �لقطر �لو�حد... 

فذلك نو�فقهم فيه وير�ه �الإ�صالم فري�صة. و�إن كانو� يريدون بالوطنية تق�صيم 

�الأمة �إىل طو�ئف متناحرة وتت�صاغن وترت��صق بال�صباب... فتلك وطنية ز�ئفة ال 

.
26

خري فيها لدعاتها وال للنا�ص

�إنه مع غياب حتديد دقيق متفق عليه ملفهوم �لوطنية يف تلك �لفرتة �ملبكرة �لتي �صهدت 

نوعني  بني  �لبنا  ح�صن  فّرق  �الإ�صالمية،  للر�بطة  وتر�جعاً  و�لقومية  للوطنية  رو�جاً 

�لذي  �لو�قع  خالل  من  �ملزيفة  �إىل  ونظر  مزيفة.  و�الأخرى  حقيقية،  �الأوىل  �لوطنية:  من 

ج�ّصدته يف م�رش ويف غريها من �الأقطار �لعربية يف تلك �لفرتة، و�لتي تقوم على �لتع�صب 

“للقطرية” وتق�صيم �الأمة �إىل طو�ئف متناحرة. �لوطنية �لز�ئفة عند �الإخو�ن وعند حما�ص 

�لعربي و�الإ�صالمي، و�لتي جاءت مع  �لطارئة على عاملنا  �ملتناحرة  �لقطرية  �أي�صاً، هي 

�ال�صتعمار، ومع غلبة �ملادية و�لقومية و�جلغر�فيا على �أوروبا.

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 129.
26
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�ل�صيق، ب�صكل غري مبا�رش، على بعث  �لوطنية مبفهومها �جلغر�يف  لقد �صاعد دعاة 

�لر�بطة �الإ�صالمية من حتت �لركام لتمالأ وعاء �لوطنية و�لقومية مبفاهيم �إ�صالمية تقوم 

بيكو   - “�صايك�ص  تق�صيمات  عند  وال  و�جلن�ص  �جلغر�فيا  عند  تقف  وال  �لعقيدة،  على 

Sykes-Picot agreement”، كما وقف عندها دعاة �لوطنية �لقطرية. يقول ح�صن �لبنا: 

“�ت�صع �أفق �لوطن �الإ�صالمي، و�صما عن حدود �لوطنية �جلغر�فية، و�لوطنية �لدموية، 

 .
�إىل وطنية �ملبادئ �ل�صامية، و�لعقائد �خلا�صة �ل�صحيحة”27

ال تتجاوز حركة حما�ص يف مفهومها للوطنية ما قاله �ملوؤ�ص�ص ح�صن �لبنا، حيث يقول 

ميثاقها: “�لوطنية من وجهة نظر حركة �ملقاومة �الإ�صالمية جزء من �لعقيدة �لدينية... و�إذ� 

�ملقاومة  باأ�صباب مادية ب�رشية و�إقليمية، فوطنية حركة  �لوطنيات �ملختلفة ترتبط  كانت 

 .
�الإ�صالمية لها كّل ذلك، ولها فوق ذلك، وهو �الأهم، �أ�صباب ربانية تعطيها روحاً وحياة”28

�إذ� كان مفهوم �لوطنية عند �الإخو�ن وعند حما�ص يقوم يف �أحد �أبعاده �لرئي�صية على 

على  �لثاين  بعده  يف  يقوم  فاإنه  �ملتناحرة،  �لقطرية  ورف�ص  �ل�صامية  و�ملبادئ  �لعقيدة 

وحماية  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لوطن  عن  �مل�صرتك”  “�لدفاع  مبفهوم  ت�صميته  يكن  ما 

�لفري�صة  ُقل  �أو  �لديني،  �لو�جب  م�صتوى  �إىل  يرتقي  دفاع  وهو  وم�صاحله،  حقوقه 

�أر�ص من  “�إن �ملحافظة على كّل �صب  �لبنا يف �لوطن �الإ�صالمي:  �لو�جبة. يقول ح�صن 

. ويقول: “... كّل بقعة فيها م�صلم 
�أر�صه فري�صة �إ�صالمية ي�صاألنا �هلل عنها بني يديه”29

يقول )ال �إله �إال �هلل حممد ر�صول �هلل( وطن عندنا له حرمته وقد��صته وحبه و�الإخال�ص 

.
له، و�جلهاد يف �صبيله”30

�لو�قع  �أن تتقبل حركة حما�ص هذ� �ملفهوم وترحب به مع ما ي�صكن  �لبدهي  �إنه ملن 

�لعربي من مفارقة �صلبية بني �لنظرية و�لتطبيق. لذ� جعلته جزء�ً من ميثاقها الأن فل�صطني 

هي �مل�صتفيد �الأول منه، فقالت: “... لي�ص �أبلغ يف �لوطنية وال �أعمق من �أنه �إذ� وطئ �لعدو 

.
�أر�ص �مل�صلمني �صار جهاده و�لت�صدي له فر�ص عني على كّل م�صلم وم�صلمة”31

27 املرجع نف�شه، �ص 65.

 ميثاق حما�س، �ملادة 12.
28

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 132.
29

30 املرجع نف�شه، �ص 129.

 ميثاق حما�س، �ملادة 12.
31
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ومتثل فكرة �لتحرير بعد�ً ثالثاً يف مفهوم حما�ص للوطنية، وهو ُبعد يرتبط ب�صابقيه 

)�لعقيدة، و�لدفاع �مل�صرتك(، حيث يقول �أحمد يا�صني “مبا �أن وطننا حمتل، فنحن نريد �أن 

. ويخاطب 
نحرر وطننا، �إذن فنحن لدينا ق�صيتان هما ق�صية �لعقيدة وق�صية �لوطن”32

خالد م�صعل �لعرب بعد بيانه لعيوب �لقطرية، فيقول “تعالو� معنا و�صاركونا �مل�صئولية، 

.
فال ي�صح �أن حتجب �لقطرية �أمتنا عن دورها �حلقيقي يف ق�صية فل�صطني”33

�لعربي  �لعمق  �لتحرير  نحو  �ل�صيا�صية  ��صرت�تيجيتها  يف  حما�ص  تبنّت  ثم  ومن 

و�الإ�صالمي، وحّملت م�صوؤولية �لتخلف و�لهزية ب�صكل كبري للدولة �لقطرية �ملتناحرة، 

و�إن “�ملنطق �لقطري ال يلبي وال ي�صتجيب حتى ملتطلبات �لقطرية �لتي �ختارها �لبع�ص 

، يق�صد يف ظّل �لتكتالت �لدولية �لكبرية. ودعت حما�ص يف برنامج 
وح�رش نف�صه فيها”34

“�إىل توطيد �لعالقات مع �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي  كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �النتخابي: 

�خلال�ص  حزب  و�أ�رشك   .
لفل�صطني”35 �ال�صرت�تيجي  �لعمق  بو�صفه  �ملجاالت  كافة  يف 

حتمل  يف  و�الإ�صالمية  �لعربية  �الأمة  حما�ص(  حركة  �أ�ص�صته  )�لذي  �الإ�صالمي  �لوطني 

م�صوؤولية �لتحرير، فقال يف مبادئه “�إن �لعرب و�مل�صلمني ي�صكلون �أمة و�حدة ويقع على 

.
عاتقهم حترير فل�صطني”36

ال تتعار�ص “�الإ�صالمية” مع “�لوطنية” يف �لفكر �الإ�صالمي وال عند �الإخو�ن، وال عند 

حما�ص. فجميعهم ينظر �إىل �الإ�صالمية على �أنها وعاء و��صع ي�صع �لوطنية و�لقومية، وتتقبل 

مفاهيمهما �الإيجابية وتزيد عليهما �الأبعاد �لعقيدية، و�لدفاع �مل�صرتك، و�لتحرير؛ �إ�صافة 

�الإ�صالم  �لبنا عن مفهوم  �لعربية”. ومن ثم ينفي ح�صن  “�لوحدة  ُبعد ر�بع مهم هو  �إىل 

للوطنية تهمة متزيق �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية �لتي تتاألف �ليوم من �أقطار متعددة، ومن 

 �أحمد من�صور، مرجع �شابق، �ص 81.
32

 مقابلة مع خالد م�صعل، ال�شبيل، 2010/8/23.
33

34 املرجع نف�شه.

 متثل كتلة �لتغيري و�الإ�صالح حركة حما�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. �نظر: كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 
35

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

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، غزة، 2006، �لبند 1، يف:

 http://www.islah.ps/new/index.php?page=viewThread&id=128
�نظر وثيقة رقم 10 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 580.

�أذرع حما�ص  �أحد  3. و�حلزب هو  1996(، �ص  االأ�شا�شي )غزة:  النظام  �الإ�صالمي،  �لوطني   حزب �خلال�ص 
36

�ل�صيا�صية �لتي تفتح ع�صويتها جلميع �أبناء فل�صطني.
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بني  �لر�بطة  هذه  كفل  و�مل�صاو�ة  �لوحدة  دين  وهو  �الإ�صالم  الأن  خمتلفة،  دينية  عنا�رش 

�جلميع ما د�مو� متعاونني على �خلري: )ڃچچچچڇڇڇڇڍڍ

.
37

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑک( )�صورة �ملمتحنة، �آية 8(
و�إذ� رجعنا �إىل برنامج “كتلة �لتغيري و�الإ�صالح” �لتي متثّل حركة حما�ص يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني، جند ح�صور�ً كبري�ً للبعد �لر�بع من مفهوم �لوطنية، حيث ورد 

يتجز�أ  ال  جزء  وهو  تو�جده،  �أماكن  كافة  يف  و�حدة،  وحدة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  فيه 

ٿ(  ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ )ڀ و�الإ�صالمية؛  �لعربية  �الأمة  من 

. ومن �لو��صح �أن �لن�ص ال يقف عند �ملفهوم �ل�صيا�صي لوحدة 
38

)92 
)�صورة �الأنبياء، �آية

�الأمة �لعربية، بل ي�صفي عليه مفاهيم دينية تعطيه قدر�ً من �لقد��صة، على �أ�صا�ص �أن �الأمة 

�لعربية هي جزء من �الأمة �الإ�صالمية، و�أن �الإ�صالم ي�صملهم جميعاً.

ويرف�ص �لبنامج �لدعو�ت �لعرقية و�الإقليمية و�لقطرية و�لطائفية، �لتي ت�صتهدف 

جتزئة �الأمة، ويدعو �إىل ت�صجيع �أّي م�صعى للوحدة بني �أّي قطرين عربيني �أو �إ�صالميني 

. وقد جعل حزب �خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي دعم 
39

�أو �أكرث، و�صوالً �إىل �لوحدة �ل�صاملة

 .
40

�لت�صامن �الإ�صالمي وتبني �لق�صايا �لعربية و�الإ�صالمية و�حد�ً من �أهد�فه

ويكن �لنظر �إىل حتالفات حما�ص مع غريها من �لف�صائل �لفل�صطينية، وبالذ�ت حتالف 

�لف�صائل �لع�رشة �لذي ت�صكلت جذوره �الأوىل يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1991، �لذي �صّم 

ف�صائل علمانية وي�صارية �إ�صافة �إىل �حلزب �ل�صيوعي، على �أنه دليل على مرونة حما�ص 

يف فهمها للوطنية، حيث ال جتد تعار�صاً بني �لوطنية و�الإ�صالمية يف عالقاتها �لعملية مع 

�لدفاع  وبفكرة  باالإ�صالمية  �لوطنية  �متز�ج  �إىل  �لباحث  تقدير  يف  هذ�  ويرجع  �الآخرين، 

�مل�صرتك و�لتحرير.

�لفل�صطيني  �لد�خل  م�صتوى  على  وكدعوة  كمفهوم  “�لوطنية”  مع  حما�ص  تتعامل 

و�لتحالفات من منطلق �صيا�صي �أكرث و�صوحاً، يقوم على جتميع �الأطر�ف �لفل�صطينية 

على قاعدة حماية �حلقوق �لفل�صطينية و�لتحرير، وتوؤكد د�ئماً �أن �لوطن يت�صع للجميع 

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 131.
37

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006، �لبند 3.
38

 �ملرجع نف�صه.
39

 حزب �خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي، النظام االأ�شا�شي، �ص 4.
40
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�أن  وتوؤكد  �ملختلفة،  �ل�صيا�صية  و�ملو�قف  �الأيديولوجية  �الختالفات  عن  �لنظر  بغ�ص 

. وتقول “فل�صطني... وطن 
“�ل�صعب �لفل�صطيني وحدة و�حدة يف كافة �أماكن تو�جده”41

 ،
لكل �لفل�صطينيني يف �لد�خل و�ل�صتات بكافة توجهاتهم �لدينية و�لعرقية و�ل�صيا�صية”42

�ل�صعب ويبعث  �أن يزق  �الإ�صالمي للوطنية يكن  باأن مفهومها  �لقائل  �لزعم  وترف�ص 

على �لتنازع �لطائفي، فقد �أكد ميثاقها على �أنه “يف ظّل �الإ�صالم يكن �أن يتعاي�ص �أتباع 

 .
�لديانات �لثالث: �الإ�صالم و�مل�صيحية و�ليهودية يف �أمن و�أمان”43

�ملنطلق  من  �لعربية  �لعالقات  م�صتوى  على  �لوطنية  مفهوم  مع  حما�ص  وتتعامل 

�لدول  �مل�صاكل بني  و�لعنف يف حّل  �لقوة  ��صتخد�م  لذ� جتدها ترف�ص  نف�صه،  �ل�صيا�صي 

�لعربية، ومن هذ� �ملنطلق وقفت �صّد غزو �صد�م ح�صني للكويت يف �آب/ �أغ�صط�ص 1990، 

ودعت �إىل عودة �لكويت بلد�ً حر�ً عزيز�ً، ي�صهم بطاقاته وثرو�ته يف تنمية �لوطن �لعربي، 

ويدعو   .
44

�الإ�صالمي �لعربي  �الإطار  يف  و�لعر�ق  �لكويت  بني  �لق�صية  بت�صوية  وطالبت 

وبالتفكك  بالقطرية  �ملو�صوفة  �لر�هنة  �حلالة  من  �خلروج  يف  �لتدرج  �إىل  م�صعل  خالد 

�ل�صيا�صي �لعام، وبالذ�ت على �مل�صتوى �لر�صمي، حيث يرى �أن �مل�صتوى �ل�صعبي �أكرث 

. �إن �الأبعاد �لتي حّملتها حما�ص للوطنية تنطلق من م�صتويني: �الأول 
45

عافية من �لر�صمي

ديني، و�الآخر �صيا�صي، وبينهما متازج وتكامل.

خام�سًا: حما�س والعلمانية:

حما�ص  ملوقف  مقاربتنا  عند  و�ملمار�صة  �لنظرية  بني  �لتفريق  �إىل  حاجة  يف  �أننا  يبدو 

�ل�صيا�صي من �لعلمانية. وقبل ذلك نود �أن ننّبه �لقارئ �إىل قلة �ملعلومات �لتي ُتن�صب �إىل 

قادة حركة حما�ص يف هذ� �ملو�صوع، �إذ مل نعرث يف م�صادر �حلركة �لر�صمية على �هتمام 

كبري به، ومل نعرث على تفا�صيل لروؤية حما�ص وموقفها �ل�صيا�صي منه.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006، �لبند 3، 
41

�ص 2.

 حزب �خلال�ص �لوطني �ال�صالمي، النظام االأ�شا�شي، �ص 3.
42

 ميثاق حما�س، �ملادة 6.
43

 �ملكتب �الإعالمي حلما�ص، وثائق حركة املقاومة االإ�شالمية، بيان رقم 61 و 63، �ص 58-61، و 69-65.
44

 مقابلة مع خالد م�صعل، ال�شبيل، 2010/8/23.
45
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�إن قلة �ملعلومات، �أو ُقل ندرتها، يف وثائق �حلركة �لر�صمية �أو يف كالم �لقادة، يرجع 

و�لتحرير  �الحتالل  مع  �ل�رش�ع  �إد�رة  بق�صية  حما�ص  �ن�صغال  منها:  عديدة  �أ�صباب  �إىل 

لها  تت�صع  �لتي  �الأيديولوجية،  �الأفكار  من  وغريها  �لعلمانية  مز�حمة  تقبل  ال  كاأولوية، 

�لفل�صطينية،  �لد�خلية  �لعالقات  على  �حلفاظ  ومنها  و�حلزبية؛  �ل�صيا�صية  �لتعددية 

وحماية �صاحة �لعمل �لوطني من �خلالفات ومن �ملعارك �جلانبية.

روؤية  مع  يتعار�ص  �لديوقر�طية  �لعلمانية  �لدولة  لفكرة  �لتحرير  منظمة  تبني  �إن 

حما�ص للدولة �الإ�صالمية، ومع مفهومها لعالقة �لدين بالدولة، �الأمر �لذي يعني �أن �أّي 

�رش�عات �أيديولوجية جديدة يكن �أن ترهق �لف�صائل �لفل�صطينية و�ملجتمع �أي�صاً، لذ� 

وال  يقّدم  ال  هنا  باالأيديولوجيا  �الهتمام  والأن  �لعلماين؛  يف  �حلديث  من  حما�ص  خففت 

يوؤخر ما د�مت �لدولة غري موجودة، و�لتحرير يحتاج �إىل �جلميع.

�إنه يف �صوء ما تقدم نقول: �إنه يكن حتديد موقف حما�ص من �لعلمانية يف م�صتويني 

بينهما قدر من �لتباين: �الأول نظري، و�الآخر عملي.

1. على امل�شتوى النظري:

مناه�صة  كفل�صفة  �أو  بالالدينية،  �لعلمانية  تف�رش  �لتي  �الأيديولوجية  تتغلب  وهنا 

و�لفكرة   ...“ حما�ص:  ميثاق  يقول  حيث  �لدولة،  عن  �لدين  ف�صل  �إىل  وتدعو  للدين، 

�لعلمانية مناق�صة للفكرة �لدينية مناق�صة تامة، وعلى �الأفكار تبنى �ملو�قف و�لت�رشفات 

. ويح�صب �لباحث �أن �لن�ص يفتقر �إىل �لدقة، ويفتقر �إىل �لتف�صيل، 
وتتخذ �لقر�ر�ت...”46

�الأيديولوجية  �الأفكار  على  بناء  د�ئماً  تتخذ  ال  و�لقر�ر�ت  �صو�ء،  لي�صو�  فالعلمانيون 

�مل�صالح  على  بناء  وت�رشفت  �صيا�صية،  مو�قف  �تخذت  نف�صها  وحما�ص  �لفل�صفية،  �أو 

وجتاوزت �لنظريات �لفكرية.

لقد رف�صت حما�ص علمانية منظمة �لتحرير وقالت “... ويوم تتبنى منظمة �لتحرير 

ولكن هذ� �ل�رشط مل ي�صمد طويالً، و�أ�صقطته 
 
.
�الإ�صالم كمنهج حياة فنحن جنودها”47

حما�ص يف مو�قفها �ل�صيا�صية و�لعملية بعد ذلك. �إن رف�ص حما�ص لوحد�نية متثيل منظمة 

�لتحرير لل�صعب �لفل�صطيني يرجع �إىل �صببني رئي�صيني: �الأول ي�صتند �إىل علمانية منظمة 

 ميثاق حما�س، �ملادة 27.
46

47 ميثاق حما�س، �ملادة 27.
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�لتحرير، و�لثاين الأن حما�ص لي�صت �رشيكاً يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وغري ممثلة يف 

موؤ�ص�صاتها، و�الإقر�ر بوحد�نية �لتمثيل يعني �أن حما�ص تلغي نف�صها.

وحتى  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  مدى  على  �لتحرير  منظمة  �إىل  حما�ص  دخول  تعطل  لقد 

�ملجل�ص  �لتمثيل يف  بن�صب  يتعلق  ما  �آنفاً، ومنها  تاريخه الأ�صباب عديدة منها ما ذكرناه 

�لتنفيذية،  و�للجنة  �لوطني  �ملجل�ص  بناء  الإعادة  باالنتخابات  يتعلق  ما  ومنها  �لوطني، 

ومنها ما يتعلق باختالف �مل�صاريع �ل�صيا�صية يف مقاربة �ل�رش�ع مع �الحتالل.

�لن�ص �ملقتب�ص من �مليثاق ن�ّص �أيديولوجي قاطع �لداللة، يت�صمن حكماً عاماً ال موقفاً 

�صيا�صياً، وُتعدُّ �الأحكام �لعامة �لقطعية �إحدى عيوب �مليثاق ب�صكل عام، كما نبّه �إىل ذلك 

، وطالبو� حما�ص باإعادة �لنظر فيه.
48

خالد �حلروب وغريه

2. على امل�شتوى العملي:

�إننا �إذ� �نتقلنا يف مقاربة موقف حما�ص من �لعلمانية من �لنظرية �إىل �ملمار�صة �لعملية، 

حيث  و�ملمار�صة؛  �لنظرية  بني  مفارقة  عن  تك�صف  مرنة  مو�قف  تتبنى  حما�ص  �ألفينا 

�صاركت حما�ص يف بناء حتالفات �صيا�صية عديدة مع ف�صائل فل�صطينية علمانية وي�صارية 

�إن  �لفل�صطيني.  بالقر�ر  فتح  حركة  وتفّرد  �أو�صلو  �تفاقية  وملو�جهة  �الحتالل،  ملو�جهة 

“حما�ص جتاوزت عائق  باأن  �لقول  �إىل  �لباحثني  �لعملية حلركة حما�ص دفعت  �ملمار�صة 

�لعلمانية يف حتالفاتها مع �الآخرين”49. وبع�صهم ف�رشه على �أنه �زدو�جية موقف، لكنه 

بالن�صبة حلما�ص كان ممار�صة م�رشوعة، �صمن �ملباح، و�صمن فقه �ملقا�صد، �لذي ير�عي 

�مل�صالح �لعليا و�الأولويات عند �لتفاعل مع �لو�قع. ويكن �إرجاع موقف حما�ص �لعملي 

هذ� �إىل ثالثة �أ�صباب هي:

�لو�صع �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لعام �لذي يغلّب �لعمل من �أجل �لتحرير على �لنظرية  �أ. 

و�خلالفات �الأيديولوجية.

 
.
50

تز�يد قوة حما�ص و�ت�صاع نفوذها ب. 

.
51

تطور فكر حما�ص �ل�صيا�صي وجتربتها يف �حلكم وحتمل �مل�صوؤولية �لعامة ج. 

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 125 و210.
48

49 املرجع نف�شه، �ص 146.

50 املرجع نف�شه.

 �نظر: يو�صف رزقة، الطريق ال�شعب: جتربة حما�س يف احلكومة احلادية ع�رشة )غزة(، ج 1، �ص 133، 
51

وج 2، �ص 109.
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�إنه وبغ�ص �لنظر عن �الأ�صباب �لتي تف�رش تطور موقف حما�ص وحتالفها مع ف�صائل 

يتم�صكون  �آخرون  ز�ل  ما  �إ�صالمي”  “تابو  ك�رش  �ملرن  موقفها  فاإن  وي�صارية،  علمانية 

“�أبدت  بقوله:  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �ل�صقاقي  فتحي  �أكده  ما  وهو  به، 

حما�ص مرونة و��صحة جتاه �لتحالفات د�خل �حلركة �لفل�صطينية مع ف�صائل �ملعار�صة، 

 .
وك�رشت تابو �إ�صالمياً تقليدياً بهذ� �ل�صاأن”52

�إذ  �مليثاق،  يف  وردت  �لتي  �ل�رشطية”  “�لقاعدة  حتالفاتها  يف  حما�ص  جتاوزت  لقد 

�مل�صاحات �مل�صرتكة.  �لتحالف كّل لنف�صه بفكره وروؤيته، وعملو� معاً يف  �أطر�ف  �حتفظ 

لذ� يرى �لباحث �أن فكرة �لتحرير و�لدولة �لتي حتتل �لبند �الأول يف �أجندة �لعمل �لوطني 

قادة حما�ص:  �لن�صار وهو من  �لعلمانية. يقول عي�صى  �لفل�صطيني ت�صهل مهمة جتاوز 

�الأوىل،  بالدرجة  دعوة  �صاحبة  لكونها  باالآخرين،  باحتكاكها  �صيئاً  تخ�رش  ال  “حما�ص 

ويقول خالد م�صعل: 
 
.
وهي تلتقي مع كّل ف�صيل يتبنى �لن�صال من �أجل دحر �الحتالل”53

 .
“�إننا ل�صنا من دعاة �النعز�ل عن �لو�قع، بل �صيا�صتنا �لتفاعل معه و�لتاأثري فيه”54

لقد جتاوزت حما�ص حتت قيادة خالد م�صعل �مليثاق، وتخلت عن �رشط ترك �لعلمانية 

و�لتعددية  �لديوقر�طية  مبادئ  على  بالرتكيز  و�كتفت  �لتحرير،  منظمة  يف  للم�صاركة 

يف  ن�صج  على  موؤ�رش  وهذ�  �ل�صيا�صي.  موقفها  على  قيد�ً  �مليثاق  يعد  ومل  و�النتخابات، 

�مل�صتوعبة  و�ملقا�صد  �الأولويات  فقه  وتغليب  �لديوقر�طية،  مفهوم  مع  حما�ص  تعامل 

للو�قع على �لنظريات �ملجردة يف �ملمار�صة �ل�صيا�صية.

�ملنظم  �الأ�صا�صي  �لقانون  �صقف  حتت   2006 �نتخابات  يف  حما�ص  �صاركت  لقد 

الخت�صا�ص �ل�صلطات و�ملت�صمن للقو�نني. وحني فازت باالأغلبية يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

و�لي�صارية  �لعلمانية  �لفل�صطينية  �لف�صائل  على  عر�صت  �حلكومة،  برئا�صة  وُكلفت 

�أمام  عقبة  �لعلمانية  تقف  ومل  �مل�صوؤولية.  وحتّمل  �حلكومة  يف  م�صاركتها  و�الإ�صالمية 

عر�صها، ومل تقف �الإ�صالمية عقبة �أمام �الآخرين، حيث جاء رف�صهم �مل�صاركة الأ�صباب 

�صيا�صية.

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 148.
52

53 املرجع نف�شه، �ص 147.

54 املرجع نف�شه، �ص 70.
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�لعلمانية بو�صفها فل�صفة فكرية و�صيا�صية  تنتقد مناهج حما�ص �لرتبوية و�لفكرية 

يف  يبقى  �النتقادي  �ملوقف  هذ�  ولكن  �لدولة،  وعن  �ل�صيا�صة  عن  �لدين  ف�صل  �إىل  تدعو 

�لعلمانية  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  تتعامل  حني  ولكنها  للتنظيم،  �لد�خلي  �لبناء  �إطار 

تنحاز �إىل قاعدة �مل�صالح �لعليا و�لو�قعية �ل�صيا�صية يف حتديد موقفها �ل�صيا�صي. مبعنى 

�أن �ختالف �لروؤى �الأيديولوجية ال ينع �رشعاً وال عقالً من �لتعاون يف ق�صايا �لوطن 

و�الأمة ومقاومة �الحتالل وحترير �الأر�ص. وحتتاج قياد�ت حما�ص �أحياناً �إىل بذل مزيد 

من �جلهد الإقناع �أبناء �لتنظيم وغريهم يف �الإجابة على �أ�صئلتهم حول �ملفارقة بني �لنظرية 

و�ملمار�صة يف تعامل حما�ص مع �لعلمانية.

حركة  عن  �نبثق  �لذي  �الإ�صالمي،  �لوطني  �خلال�ص  حزب  جتاوز  �أخرى،  جهة  من 

حما�ص يف �صنة 1996 هذه �ملفارقة، ومل يتعر�ص للعلمانية يف نظامه �لد�خلي �أو يف عالقاته 

 
.
55

مع �الآخرين، وجعل من �أهد�فه �لرئي�صية بناء �ملجتمع �لفل�صطيني �ملدين

�ساد�سًا: حما�س والدميوقراطية:

1. الدميوقراطية وال�شورى:

�لبيئة  �إىل  جذورها  يف  تنتمي  �لتي  �ل�صيا�صية  �ملفاهيم  من  �لديوقر�طية  مفهوم  يعد 

�الأمثل  �لنموذج  متثل  �أنها  على  �لغربي  �لفكر  �إليها  وينظر  �لغربي.  و�لفكر  �لغربية 

للنظام �ل�صيا�صي �حلّر يف مو�جهة �ال�صتبد�د. ويثري �ملفهوم و�مل�صطلح يف �لبيئة �لعربية 

�مل�صلمني،  عند  �ل�صورى  مبفهوم  �لديوقر�طية  عالقة  حول  جدالً  �الإ�صالمي  و�لفكر 

عن  �لنقي  �لبديل  ويثل  �لقر�آن،  �رشيح  بن�ص  �إ�صالمي  م�صطلح  �ل�صورى  �أن  باعتبار 

بفل�صفاتهم  و�ملحّمل  �لغربية  �ملجتمعات  من  �مل�صلمني  على  �لو�فد  �لديوقر�طية  مفهوم 

وبتجاربهم �ل�صيا�صية.

�حلركات  �أبناء  من  �ملتدينني  عند  كامل  بتقبل  �لديوقر�طية  مفهوم  يحظى  ال 

بع�صهم  ويتقبله  �ل�صيا�صي،  خطابه  يف  ي�صتخدمه  وال  بع�صهم  يرف�صه  �إذ  �الإ�صالمية، 

ويت�صاهل يف ��صتخد�مه يف خطابه �ل�صيا�صي ويف �ملمار�صة �لعملية �أي�صاً؛ على �أ�صا�ص �أنه 

 �نظر: حزب �خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي، النظام االأ�شا�شي.
55
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نظام موؤ�ص�صي و�آليات عمل ملو�جهة �ال�صتبد�د، قام على و�صعها �لب�رش حلماية حقوق 

�لفرد و�ملجتمع معاً. ومن �لالفت للنظر ت�صدد بع�ص �مل�صلمني يف رف�صهم، و�إ�رش�رهم 

�أثار �صكوكاً يف �لغرب حول موقف �لفكر  على ��صتخد�م م�صطلح �ل�صورى، �الأمر �لذي 

نبد�أ  �أن  ر�أينا  لذ�  �لديوقر�طية،  �ل�صيا�صي من  �الإ�صالم  �الإ�صالمي، وحركات  �ل�صيا�صي 

بتعريف �ل�صورى.

�أن جميعها �رتكز على مكنونني،  تتعدد تعريفات �ل�صورى يف �لفكر �الإ�صالمي، غري 

و�ل�رش�كة  �لعام  �ل�صاأن  يف  �لر�أي  �إبد�ء  يف  عنها  ينوب  من  �أو  �الأمة  حّق  هو:  منهما  �الأول 

من  الأي  �ل�صورى  جمل�ص  قر�ر�ت  خمالفة  عدم  ��صرت�ط  هو:  و�لثاين  �لقر�ر.  �صناعة  يف 

�لن�صو�ص �لقطعية و�ملبادئ �الإ�صالمية �لعامة، �لتي ال تقبل �أن تكون حمالً للت�صاور �أو 

.
56

�الجتهاد

يعّرف ب�صام عطية �ل�صورى بقوله: “�إنها ��صتطالع ومعرفة ر�أي �الأمة �أو من يثلها 

للن�صو�ص  �مل�صادمة  عدم  ب�رشط  منها،  فئة  �أو  مبجموعها  تخ�صها  �لتي  �لق�صايا  يف 

من  يفهم   .
�لتاأبيد”57 �صفة  له  �إجماعاً  عليها  �ملجمع  و�لداللة  �لثبوت  قطعية  �ل�رشعية 

�لتعريف �أنه لي�ص للحاكم �أن يقطع يف �أمٍر ذي مغزى من �أمور �ل�صاأن �لعام قبل �لنقا�ص 

وُتعدُّ  “�لبملان”.  �أو  �ل�صورية  �ملوؤ�ص�صة  يف  عنها  ينوب  من  �أو  �الأمة،  باإ�رش�ك  و�لتد�ول 

هذه �ملبادئ معايري حاكمة وقيا�صية يف �ملمار�صة �ل�صورية وما ي�صدر عنها من قر�ر�ت، 

تثري  بينما  �الإ�صالميني؛  �ملفكرين  بني  خالف  �أّي  �ملعنى  بهذ�  �ل�صورى  مفهوم  يثري  وال 

بح�صب  باإيجاز  تعريفاتها  نقارب  �أن  ر�أينا  لذ�  عندهم،  �الختالف  بع�ص  �لديوقر�طية 

طبيعة �لبحث. 

يف  قولهم  �الإ�صالمية  �الأو�صاط  يف  و�إثارة  �صيوعاً  و�أكرثها  �لتعريفات  �أقدم  من 

حتول  تعريف  وهو   ،
ولل�صعب”58 بال�صعب  �ل�صعب  “حكم  تعني  �أنها  �لديوقر�طية 

الحقاً �إىل حكم �الأكرثية و�إىل نو�ب �ل�صعب �ملنتخبني، وتعّرفها مو�صوعة �ل�صيا�صة باأنها: 

�مل�صاو�ة  مبد�أ  وفق  و�لدولة،  �ملجتمع  �أفر�د  بني  �لعالقة  يقيم  �جتماعي  �صيا�صي  “نظام 

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 27.
56

57 املرجع نف�شه.

58 املرجع نف�شه، �ص 25.
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 ،
�لعامة”59 �حلياة  تنظم  �لتي  �لت�رشيعات  �صنع  يف  �حلرة  وم�صاركتهم  �ملو�طنني،  بني 

�لقر�ر�ت  �إىل  �لو�صول  �إىل  �لذي يهدف  �ملنظم  �لرتتيب  “ذلك  �أنها:  �أي�صاً  ومن تعريفاتها 

�ل�صيا�صية، و�لذي يكن من خاللها لالأفر�د �كت�صاب �ل�صلطة باحل�صول على �الأ�صو�ت 

.
61

، و�أنها حكم جماعي قائم على �النتخابات
عن طريق �لتناف�ص”60

�صلطة  منها:  حاكمة  م�صرتكة  مبادئ  �لذكر  �آنفة  �لديوقر�طية  تعريفات  تت�صمن 

يكن  �أنه  �ملفكرون  ويرى  و�النتخابات.  و�ل�صورى،  �الأكرثية،  وحكم  �الأمة،  �أو  �ل�صعب 

قيا�ص حالة �لديوقر�طية �إجر�ئياً يف مو�قع �لعمل، من خالل موؤ�رش�ت قيا�ص ذ�ت داللة، 

وف�صل  و�حلريات،  و�حلزبية،  �ل�صيا�صية  و�لتعددية  �الإن�صان،  حقوق  حالة  ومنها: 

�ل�صلطة،  على  �ل�صلمي  و�لتد�ول  �النتخابات،  ونز�هة  �لق�صاء،  و��صتقالل  �ل�صلطات، 

. وهي مقايي�ص �أ�صافتها �خلبة �لديوقر�طية �إىل مفهوم �ل�صورى، 
62

و�لرقابة و�مل�صاءلة

�لب�رشية  للخبة  �لتفا�صيل و�الآليات  �ل�صيا�صية، وترك  للحياة  �لعامة  �ملبادئ  �لذي قرر 

ومقت�صيات �لزمان و�ملكان. 

لقد و�جهت حما�ص �ال�صتبد�د من خالل �لدعوة �إىل �ملمار�صة �لديوقر�طية، وتبنّت 

معايريها �آنفة �لذكر، و��صتخدمتها كمر�دف لل�صورى مبفهومها �الإ�صالمي يف �ملمار�صة. 

ومل تن�صغل بالبحث فيما بينها من نقاط �ختالف؛ �الأمر �لذي يعني �أن حما�ص تعاملت 

و�لتزمت  �لفرد،  وحلكم  لال�صتبد�د  �ملناق�ص  �لعام  �الإطار  يف  �لديوقر�طية  مفهوم  مع 

باآليات �لعمل �لديوقر�طي يف �ملمار�صة، و�إن ظلت تف�صل ��صتخد�م م�صطلح �ل�صورى 

مع  يتو�فق  �ل�صورى  م�صطلح  الأن  ؛ 
63

�ملكتوبة وثائقها  يف  �لديوقر�طية  م�صطلح  على 

ملا  �مل�صلمة  عند �جلماهري  �لديوقر�طية يثري خالفاً  �الإ�صالمية، والأن م�صطلح  روؤيتها 

�لغربية  وباملمار�صة  حيناً،  بالفل�صفة  ترتبط  �صلبية  ظالل  من  �لغربي  �مل�صطلح  يحمله 

�مل�صوهة غالباً.

 ،)1981  عبد �لوهاب �لكيايل و�آخرون، مو�شوعة ال�شيا�شة )بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 
59

ج 2، �ص 751.

 روبرت د�ل، مقدمة اإىل الدميقراطية االقت�شادية، ترجمة حممد م�صطفى غنيم )�لقاهرة: �لد�ر �لدولية للن�رش 
60

و�لتوزيع، 1992(، �ص 45.

61 املرجع نف�شه.

 �نظر: معن �أبو نو�ر، يف الدميقراطية احلديثة )عّمان: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات، 1992(، �ص 23.
62

 �نظر: حما�ص، �لنظام �لد�خلي، غزة، 2012؛ وكتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص 
63

�لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
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ومل  للديوقر�طية،  �لكثرية  �لتعريفات  من  بعينه  تعريف  �ختيار  حما�ص  حتاول  مل 

حتاول �إن�صاء تعريف خا�ص بها. وظلت حما�ص تتعامل مع مفهوم �لديوقر�طية ب�صكل 

عام، وتركز على �الآليات و�ملوؤ�ص�صات �لتي غدت جوهر �لديوقر�طية عندها.

ويفهم من كالم جمال من�صور �أن حما�ص تعاملت بتوج�ص مع م�صطلح �لديوقر�طية، 

�ل�صاحات  يف  ترت�جع  �أخذت  هذه  �لتوج�ص  حالة  ولكن  �مل�صتعمر.  ب�صاعة  من  لكونه 

�مل�صلمون  �ملفكرون  قدمها  �لتي  �لعديدة  �ملقاربات  بعد  �أي�صاً،  حما�ص  وعند  �الإ�صالمية 

لتخلي�ص �مل�صطلح من بيئته ومن �صلبياته، و�لرتكيز على مكوناته ومعطياته �الإيجابية. 

�إيجابياته �لر�جحة، �ختار جمال  َتقبَّل �مل�صطلح، وَك�صَف عن  �إنه يف �صوء �لتطور �لذي 

�أن  تاأكيده  مع  �لذكر،  �آنف  �ل�صيا�صة  مو�صوعة  تعريف  حما�ص  قادة  من  وهو  من�صور 

.
64

�لديوقر�طية لي�صت عقيدة و�إمنا منهج و�آليات عمل التخاذ �لقر�ر

�ل�صورى  بني  �لعالقة  جدلية  �إىل  �أدبياتها  وال  حما�ص،  قياد�ت  تتعر�ص  مل 

ثقافية،  حركة  لي�صت  حما�ص  الأن  �مل�صلمني،  للمفكرين  ذلك  وتركت  و�لديوقر�طية، 

هويتها  بني  جتمع  حركة  هي  و�إمنا  �هتماماتها،  من  جزء�ً  �لثقافة  رعاية  كانت  و�إن 

 ،
65

�الإ�صالمية وبني كونها حركة مقاومة وحترر وطني، كما �أ�صار �إىل ذلك خالد م�صعل

و�لعد�لة،  �حلرية  �أّي  نقي�صهما،  وتتقبل  و�الحتالل،  �ال�صتبد�د  ترف�ص  فهي  ثم  ومن 

وهما متوفر�ن يف �لديوقر�طية.

�لد�ئرة  من  فل�صطينية  عنا�رش  �حلكم  يف  �ل�صيا�صية  جتربتها  يف  حما�ص  و�جهت  لقد 

من  باأن  وزعمهم  منطقهم  ورف�صت  يتبناها،  من  وتكّفر  �لديوقر�طية  ترف�ص  �ل�صلفية 

�لت�رشيع  حّق  يعطي  �لديوقر�طية  ويتبنى  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  ي�صارك 

، ويتخذ �أرباباً من دون �هلل. الأن قولهم هذ� قول مر�صل، يفتقر �إىل 
66

لل�صعب من دون �هلل

�ملنطق و�لدليل ويخالف �لو�قع وحمكم �ل�رشيعة معاً. وبعبارة �أخرى، فاإن حما�ص توؤمن 

باالحتكام �إىل �رشع �هلل، كما توؤمن �أن �ملمار�صات �لديوقر�طية ال يجب �أن تتعار�ص مع 

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 8.
64

فل�شطني،  �صحيفة  هويدي،  فهمي  �أي�صاً:  و�نظر  2010/8/23؛  ال�شبيل،  م�صعل،  خالد  مع  مقابلة  �نظر:   
65

 .2012/10/14

66 هذ� قول ملجموعة �صلفية ت�صمى يف غزة )جلجلت( وقولهم هذ� يعتمد على قول �أين �لظو�هري: “كّل من �صارك 

�لظو�هري،  �أين  �نظر:  �الإ�صالم”.  ملة  عن  خارج  مرتد  كافر  فهو  �لديقر�طية  بحقيقه  عاملاً  �النتخابات  يف 

احل�شاد املر: االإخوان امل�شلمون يف �شتني عاماً )عّمان: د�ر �لبيان، د.ت(، �ص 14.
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�لن�صو�ص �ل�رشعية قاطعة �لداللة؛ لكنها توؤمن يف �لوقت نف�صه بوجود م�صاحات و��صعة 

توؤمن  كما  و�الأولويات،  �ملقا�صد  وفق  �ملباح  د�ئرة  يف  تقع  �لديوقر�طية  مع  م�صرتكة 

�الإ�صالم.  �أحكام  لتطبيق  �ملنا�صبة  �لبيئة  و�إيجاد  �مل�صلم،  �ملجتمع  وبناء  بالتدرج  حما�ص 

�إن �ملجل�ص �لت�رشيعي يف فل�صطني و�لكتل �لبملانية فيه تعمل يف د�ئرة �ملباح �لتي تركته 

�ل�رشيعة الجتهاد�ت �لنا�ص. ومن هنا ر�أت حما�ص، �أن �الإ�صالم قد �رشع �ل�صورى كمبد�أ 

�مل�صالح  يحقق  مبا  و�الإن�صان  و�ملكان  �لزمان  لظروف  و�آلياته  تف�صيالته  وترك  عام، 

، وهذ� ما يتو�فق مع �لديوقر�طية. 
67

�لعامة للمجتمع و�الأمة

يظلم �ملت�صددون �الإ�صالم مرتني:

�إذ  �لديقر�طية،  �صّد  �إنه  يقال  عندما  ومرة  بالديقر�طية.  يقارن  عندما  مرة 

�ملقارنة بني �الثنني خاطئة، و�دعاء �لتنايف خطيئة. و�ملقارنة متعذرة من ناحية 

عباد�ت  تنظم  مبادئ  تت�صمن  ور�صالة  دين  هو  �لذي  �الإ�صالم  بني  �ملنهجية 

�لتي هي نظام للحكم، و�آلية  �لديقر�طية  �لنا�ص و�أخالقهم ومعامالتهم، وبني 

.
68

للم�صاركة، وهي عنو�ن حممل بالعديد من �لقيم �الإيجابية

�إن ما يحرم �قرت�فه يف جمال�ص �ل�صورى من ت�رشيعات تتعار�ص مع ما �أحلته �ل�رشيعة 

ب�صو�ء،  �صو�ء  �لديوقر�طية،  �ملوؤ�ص�صات  يف  �أي�صاً  �قرت�فه  يحرم  حّرمته،  �أو  �الإ�صالمية 

�لفل�صفية  �خللفية  �أو  �الأ�ص�ص  متثل  �أن  يكن  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لبيئة  يف  فال�صورى 

�لتي  و�ملوؤ�ص�صات  و�الآليات  �لو�صائل  �لديوقر�طية  ت�صكل  �أن  ويكن  للديوقر�طية، 

 .
69

تطبق هذه �الأ�ص�ص

توفيق  تعبري  حّد  على  �الإ�صالمية”  �ل�صورى  من  غربية  “�صورة  �لديوقر�طية  �إن 

مو�صع  �الإ�صالمي  �ملفهوم  هذ�  بو�صع  قامت  �لديوقر�طية  �لنظم  و�إن   ،
70

�ل�صاوي

�لتي تن�صجم مع  �الآليات  لذ� يكن �ال�صتفادة من هذه  �آليات عملية.  �لتطبيق، من خالل 

�لقيم و�ملبادئ �الإ�صالمية. و�إن �إنكار هذه �الآليات وردها هو ل�صالح بديل ال يكن قبوله، 

 �نظر: حممد �صليم �لعو�، الفقه االإ�شالمي يف طريق التجديد، ط 2 )بريوت: �ملكتب �الإ�صالمي، 1998(، �ص 49.
67

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 66.
68

 حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 48.
69

 توفيق �ل�صاوي، فقه ال�شورى واال�شت�شارة، ط 2 )�ملن�صورة: د�ر �لوفاء للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 1992(، 
70

�ص 11؛  و�نظر: عبد �حلميد �الأن�صاري، ال�شورى واأثرها يف الدميقراطية “درا�شة مقارنة” )�لقاهرة: د�ر �لفكر 

�لعربي، 1996(، �ص 427، حيث يقول: “�إن �لديقر�طية �صبه �ملبا�رشة هي �الأقرب �إىل �ل�صورى يف �الإ�صالم”.
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، �لتي 
71

وهو �ال�صتبد�د �ل�صيا�صي �أو �حلكم �لفردي �ملطلق، بح�صب روؤية ر��صد �لغنو�صي

ُتعدُّ روؤيته مقبولة عند حما�ص وعند قادتها.

2. ال�شورى ملزمة: 

�إنه �إذ� كانت )�ل�صورى/ �لديوقر�طية( كمبادئ و�آليات عمل حمل �تفاق، فاإن م�صاألة 

�مل�صلمني.  �ملفكرين  عند  �ختالف  مو�صع  هي  �ل�صورى،  جمال�ص  قر�ر�ت  “�إلز�مية” 
�تخاذ  �إجر�ء�ت  يف  �الأغلبية  مبد�أ  �عتماد  مع  و�نتهاء  �بتد�ء  ملزمة  �أنها  بع�صهم  يرى  �إذ 

�ل�صعب  مب�صالح  يتعلق  فيما  بالقر�ر  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �أو  �حلاكم  لتفرد  منعاً  �لقر�ر، 

�لعليا، �لتي هي من �خت�صا�ص جمال�ص �ل�صورى. ويرى �آخرون �أنها غري ملزمة �نتهاء، 

. ولقد �ختارت حما�ص �لر�أي �الأول وقّررته يف نظامها 
72

يف �أحو�ل كثرية ف�ّصلها �لعلماء

.
�لد�خلي فقالت: “�ل�صورى �مللزمة هي �الأ�صا�ص �ملعتمد يف �تخاذ �لقر�ر...”73

هذ� �الختيار يج�ّصد موقفاً �صيا�صياً وتنظيمياً ثابتاً حلما�ص، كان قد �أّكد عليه �ل�صيخ 

�أحمد يا�صني من معتقله للقيادة يف �صنة 1993، حيث قال لهم: “�ل�صورى عندنا ملزمة، ال 

يجوز �أن ينفرد �صخ�ص �أو بع�ص �أ�صخا�ص يف قر�ر يحدد م�صتقبل دعوتنا [يعني حما�ص] 

 .
و�أّي قر�ر تتخذه �الأغلبية �صيكون ملزماً للجميع”74

باإلز�مية  وكو�درها  قادتها  �لتز�م  حما�ص  حركة  ملوؤ�ص�صات  �لعملية  �ملمار�صة  وتوؤكد 

�ل�صيا�صي �لذي يثل  �ل�صورى، حيث رّد جمل�ص �ل�صورى �لعام قر�ر�ت عديدة للمكتب 

�لد�خلي،  �ل�صورى يف نظامها  �إلز�مية  �ختارت حما�ص  لقد  �لتنفيذية يف �حلركة.  �ل�صلطة 

ومل ت�صغل نف�صها بالتفا�صيل �خلالفية �لتي �ن�صغل بها �ملفكرون. فقد ر�أت يف مبد�أ �الإلز�م 

�نتخابات  يف  �صاركت  وحني  و�ال�صتبد�د،  �لتفرد  وينع  �خلطاأ  من  قر�ر�تها  يح�ّصن  ما 

2006، �لتزمت مببادئ �لقانون �الأ�صا�صي  �ملجل�ص �لت�رشيعي لل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 

وحّق  منها،  �لثقة  نزع  وحّق  �حلكومة،  على  �مل�صادقة  حّق  �ملجل�ص  تعطي  �لتي  ومو�ده 

 .
75

مر�قبتها وحما�صبتها، وتعتمد قر�ر�ته باالأغلبية. وقر�ر�ت �الأغلبية ملزمة للحكومة

 ،1995  ،110 املنطلق، بريوت، �لعدد  �إق�صاء �ل�رشيعة و�الأمة: تد�عيات خوف �لفتنة، جملة   ر��صد �لغنو�صي، 
71

�ص 33-32.

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 40.
72

 حما�ص، �لنظام �لد�خلي، �ملادة 7، �لبند 2، �ص 5.
73

 �نظر: خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 64.
74

 �نظر: �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، القانون االأ�شا�شي وتعديالته، �ملادة 78 وغريها.
75
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3. يف تطبيقات الدميوقراطية: 

�الإ�صالمي �حلديث  �لفكر  �لديوقر�طية وتطبيقاته يف  �إن معظم �جلدل حول مفهوم 

يرتكز حول م�صائل بعينها، ومنها: م�صاألة �صيادة �ل�صعب، و�النتخابات، ومبد�أ �الأغلبية، 

وحرياته.  �الإن�صان  وحقوق  و�حلزبية،  �ل�صيا�صية  و�لتعددية  �ل�صلطات،  بني  و�لف�صل 

وهي م�صائل �صنقف عندها من خالل ثالثة تطبيقات هي: 

�أ. �النتخابات و�صيادة �ل�صعب.

ب. �لتعددية �ل�صيا�صية و�حلزبية.

ج. حقوق �الإن�صان وحرياته.

ن�صتهدف من خاللها �لتعرف �إىل موقف حما�ص ومقاربتها �ل�صيا�صية لهذه �مل�صائل. 

اأ. االنتخابات و�شيادة ال�شعب:

1. االأمة م�شدر ال�شلطات:

“�أن  مبد�أ  �مل�صلمني  جمهور  من  بع�ص  عند  �لتبا�صاً  �الأكرث  �لديوقر�طية  م�صائل  من 

�ل�صيادة لل�صعب، و�أن �الأمة هي م�صدر �ل�صلطات”. وم�صدر �اللتبا�ص عندهم ياأتي من 

ربطهم بني مفهوم هذه �لعبارة، ومفهوم �لت�رشيع بالوحي. فاإذ� كانت �الأمة هي م�صدر 

�أو �لبملانية، فاأين  �ل�صلطات، ومن �صلطاتها �صلطة �لت�رشيع من خالل �ملجال�ص �لنيابية 

ن�صع �لت�رشيع �الإلهي من ممار�صة هذه �ملجال�ص؟

وياأتي �اللتبا�ص مرة ثانية من كون هذه �لعبارة �آنفة �لذكر، هي من نتاج �لفكر �لغربي 

بحكم  وقالت  �لت�رشيع،  وعن  �ل�صيا�صة  عن  �لدين  عزلت  �لتي  �لغربية،  و�لديوقر�طية 

لهذه  �إ�صالمي  مفهوم  تقدمي  �مل�صلمني  �ملفكرين  من  تطلب  �لذي  �الأمر  لل�صعب،  �ل�صعب 

�لعبارة على نحو يرفع �اللتبا�ص، ويجلّي �حلقيقة.

ويف  �لديوقر�طية  �لنظم  يف  مقيد  نف�صه  �لت�رشيع  �أن  �مل�صلمون  �ملفكرون  ر�أى  لقد 

�ل�صورى بالد�صتور. ويف �لد�صتور مبادئ حاكمة ملعاجلة �أّي تعار�ص حمتمل بني �ل�رشيعة 

�الإ�صالمية، �لتي هي عادة �مل�صدر �لرئي�صي �أو �الأول للت�رشيع، وبني �لقو�نني يف د�صاتري 

�لبالد �لعربية و�الإ�صالمية. 
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و�إذ� قاربنا موقف حما�ص من هذه �مل�صاألة وجدناها تتقبل ما �صّمنه �لفكر �الإ�صالمي 

للعبارة من معاٍن وحقوق لالأمة ومنها: حّق �الأمة يف �ختيار من يحكمها، ويتم ترجمة هذ� 

�حلق يف �لعملية �لديوقر�طية من خالل �النتخابات و�صندوق �القرت�ع وقر�ر �الأغلبية.

“�لبيعة”  نظام  مق�صد  يحقق  �النتخابات  نظام  �أن  �مل�صلمني  �ملفكرين  بع�ص  ويرى 

�لذي عرفه وطبّقه �ملتقدمون، و�لذي يعطي �الأمة �حلق يف تعيني �حلاكم وعزله. و�لبيعة 

�حلاكم  بني  “�لعقد”  مفهوم  ويحقق   .
76

�الإ�صالم يف  �ل�صورى  �أركان  من  �أ�صا�صي  ركن 

�أو  فاإن نكث  بها،  �لقيام بو�جباته و�لوفاء  �لعقد على �حلاكم  ُيوِجب  و�ملحكومني. حيث 

ق�رش فلالأمة �حلق يف عزله وف�صخ �لعقد معه. وتعّد �النتخابات �الآلية �الأ�صهل يف ع�رشنا 

و�إجر�ء  �لعقد  لف�صخ  �صلمية  �آلية  وتقدم  �لعقد،  ومفهوم  �لبيعة  مفهوم  لتحقيق  �حلديث 

.
77

�لعزل من خالل �النتخابات �لتي جتري كّل �أربع �صنو�ت يف كثري من �لدول

تعني:  �لدينية  �لبيعة  الأن  �ل�صيا�صية،  و�لبيعة  �لدينية  �لبيعة  بني  عمارة  حممد  يفّرق 

�ل�صيا�صية  �لبيعة  �أما  �لدين و�الإيان به، وهي و�جبة، و�خلروج عليها رّدة.  �لدخول يف 

فهي للحاكم، �أو للدولة، وهي �ختيارية، ويجوز فيها �ملعار�صة، �أي �المتناع عن �لدخول 

�الأمور  �أما  وخلعه.  �حلاكم  تعيني  فيها  ويجوز  دنيوية،  باأمور  ترتبط  بيعة  وهي  فيها. 

�ملرتبطة بالعباد�ت فال عالقة لها بهذه �لبيعة �ل�صيا�صية.

ُتلزم حركة حما�ص �أفر�دها بالبيعة “�لتنظيمية”، وهي من هذ� �لنوع �ل�صيا�صي �لذي 

، وقد جاءت لتعزيز فكرة 
78

بيّنه حممد عمارة، حتى و�إن ��صطبغ ن�صها ب�صبغة دينية

�لوالء و�اللتز�م �لتنظيمي. �إنها بيعة �صيا�صية ال يرتتب على �خلروج منها �أّي �أحكام �أو 

م�صوؤوليات دينية. كما ال يرتتب على من مل يدخل فيها �أّي �أحكام �أو م�صوؤوليات دينية. 

ت�صبه  تنظيمية  حقوقاً  �ملبايع  تعطي  و�صيا�صية،  تنظيمية  بيعة  هي  حما�ص  عند  �لبيعة 

للديقر�طية، جملة  �إ�صالمية  �الأمني، روؤية  53؛ و�نظر: حممد ح�صن  مرجع �شابق، �ص  �نظر: حممد فتوح،   
76

املنابر، بريوت، �ل�صنة 6، �لعدد 66، كانون �لثاين/ يناير- �صباط/ فب�ير - �آذ�ر/ مار�ص 1992، �ص 64.

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 36.
77

 �نظر: حما�ص، �لنظام �لد�خلي، �ملادة 11. ن�ّص �لبيعة: “�إن �لذين يبايعونك �إمنا يبايعون �هلل يد �هلل فوق �أيديهم 
78

فمن نكث فاإمنا ينكث على نف�صه، ومن �أوفى مبا عاهد �هلل عليه ف�صوف يوؤتيه �هلل �أجر�ً عظيماً”. “�أبايعك بعهد 

�هلل وميثاقه على �أن �أكون جندياً عامالً يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمون، وعلى �أن �أ�صمع و�أطيع يف �لع�رش و�لي�رش 

و�ملن�صط و�ملكره، �إال يف مع�صية �هلل، وعلى �أثرة علّي، وعلى �أالّ �أنازع �الأمر �أهله، وعلى �أن �أبذل جهدي ومايل 

ودمي يف �صبيل �هلل ما ��صتطعت �إىل ذلك �صبيالً، و�هلل على ما �أقول وكيل”.
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تلك �حلقوق �لتي ُتعطى لالأفر�د يف �الأحز�ب �لليب�لية و�لي�صارية، من مثل �مل�صاركة يف 

�النتخابات �لد�خلية للحركة. ومن نق�ص بيعته �لتنظيمية فقد حقوقه �لتنظيمية فح�صب.

2. الرت�شح والدعاية:

�لرت�صح و�لدعاية من مبادئ وم�صتلزمات �النتخابات يف �لنظام �لديوقر�طي، حيث 

�أو تر�صيح �حلزب لهم. غري  �نتخابات بدون دعاية وبدون تر�صيح �الأفر�د الأنف�صهم  ال 

�أن من �ملفكرين �الإ�صالميني فريق يرف�ص مبد�أ �لرت�صيح و�لدعاية، وينعه �عتماد�ً على 

فهمهم لبع�ص �لن�صو�ص �لدينية، ومنها �حلديث �ل�رشيف: “نحن ال نويل �أمرنا من يطلبه 

حيث  �لد�خلية،  �نتخاباتها  يف  هذ�  �ملنع  مببد�أ  حما�ص  حركة  وتاأخذ   .
عليه”79 يحر�ص  �أو 

جميع  يف  للمنا�صب  �لرت�صح  يجوز  “ال  ن�صه:  ما  لالنتخابات  �لد�خلية  �لالئحة  يف  ورد 

 .
مر�حل �لعملية �النتخابية، وال يجوز عمل دعاية �نتخابية”80

غري �أنها تاأخذ مببد�أ �لرت�صح و�لدعاية �ملقرر يف �ملمار�صة �لديوقر�طية يف �النتخابات 

وجمال�ص  و�لنقابات  �ملوؤ�ص�صات  و�نتخابات  �لبلدية،  و�النتخابات  �لعامة،  �لت�رشيعية 

�لطلبة، وال ترى باأ�صاً يف ذلك. ومن ثم يكن �لقول �إن حلما�ص موقفني من مبد�أ �لرت�صح 

�لثاين  للموقف  و��صحاً  تاأثري�ً  جند  ما  وغالباً  و�حد�ً.  موقفاً  ال  و�لدعاية  لالنتخابات 

يف  و�حلظر  �ملنع  ملبد�أ  �ملخالفات  بع�ص  �حلركة  ت�صبط  حيث  �لد�خلية،  �النتخابات  على 

�النتخابات �لد�خلية.

ومن جهة �أخرى، يفهم فريق �آخر من �ملفكرين �مل�صلمني �أن �لرت�صح �ملذموم يف طلب 

�الإمارة هو �ملرتبط بالغ�ص و�خلد�ع، و�لدعاية �مل�صللة، وقالو�: �إن �لهدف من �لرت�صح هو 

.
81

“�الإعالن” عن ��صتيفاء �ملر�صح لل�رشوط و�ملوؤهالت �لالزمة للمن�صب

وم�صاركة  �لتطور�ت،  مو�جهة  يف  و�قعيته  هو  �لثاين  �لفريق  ر�أي  يعّزز  ومما 

�حلركات �الإ�صالمية يف �النتخابات �لعامة، و�أخذها باالأ�صاليب و�الآليات �لتي تاأخذ بها 

للمر�صحني  و�لدعاية  �لرت�صيح  �صار  �أن  بعد  و�لي�صارية؛  �لليب�لية  �الأخرى  �الأحز�ب 

م�شلم  و�شحيح  2261؛  رقم   ،)2000 �حلديث،  د�ر  )�لقاهرة:  �لذهبي  م�صطفى  حتقيق  البخاري،  �شحيح   
79

)بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 2008(، رقم 1826.

 حما�ص، �لنظام �لد�خلي، ملحق: �لالئحة �النتخابية - �أحكام عامة 12، �ص 59.
80

 عبد �لوهاب �مل�رشي، “�لديقر�طية يف �خلطاب �الإ�صالمي �ملعا�رش،” جملة امل�شتقبل العربي، مركز در��صات 
81

�لوحدة �لعربية، بريوت، �لعدد 164، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1992، �ص 173.
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من  كونه  �إىل  �إ�صافة  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لبالد  يف  �ل�صيا�صية  �حلياة  و�قع  من  جزء�ً 

يو�صف  ر�أى  �إ�صالمياً،  �الإجر�ء�ت  هذه  ولتوجيه  �لديوقر�طية.  �لعملية  م�صتلزمات 

له،  �رشعية  تزكية  �صهادة  مبثابة  �أنها  للمر�صح  �لناخب  �ختيار  عملية  يف  �لقر�صاوي 

�لناخب  على  �أوجب  لذ�  �أخرى؛  ق�صايا  يف  �صهادته  عن  ي�صاأل  كما  �رشعاً،  عنها  ُي�صاأل 

تعاىل:  لقوله  و�لقوة  �الأمانة  قاعدتها  حزبية،  ال  �رشعية  �أ�ص�ص  على  �الختيار  حتري 

.
)ےےۓۓڭڭ(82

3. مبداأ االأغلبية:

من �ملبادئ �لديوقر�طية يف �النتخابات، ويف �أعمال �ملجال�ص �لنيابية، �تخاذ �لقر�ر�ت 

للعمل و�حلياة عند  �إذ ثمة تعطيل  �الإجر�ئية؛  �لن�صو�ص  �الأ�صو�ت كما حتّددها  باأغلبية 

�أ�صا�ص  �الأغلبية  ملبد�أ  �أن  ويبدو  م�صتحيالً.  يكون  ما  غالباً  �الإجماع  الأن  �الإجماع،  طلب 

وتقبّل يف �لفكر �الإ�صالمي، �إذ يقول فهمي هويدي:

يف  كان  فاإذ�  لهما.  ثالث  ال  �ملو�صوعية،  �لناحية  من  معيار�ن  له  �ل�صو�ب 

�مل�صاألة ن�ّص �رشعي قطعي، ال جمال فيه للظن �أو �الجتهاد، فهو معيار �ل�صو�ب 

�لذي ينبغي �أن يتقيد به �جلميع يف �أمة �الإ�صالم.

ما  هو  و�ل�صو�ب  �الأمة،  ر�أي  فالر�أي  و�ملحدود،  �ل�صيق  �لنطاق  ذلك  خارج 

�الأغلبية،  ر�أي  ين�صخ  �أو  يفوق  �أن  �أغلبية ممثليها. وال �صو�ب يكن  تتفق عليه 

وما دون ذلك يعد ت�صويغاً للهوى و�ال�صتبد�د، وتعري�صاً مل�صالح �الأمة ملخاطر 

.
83

�ل�صدفة �لتي قد ت�صيب وقد تخيب

حمط  وال  �الإ�صالمية،  �حلركات  يف  نقا�ص  مو�صع  يعد  مل  �الأغلبية  مبد�أ  �أن  يبدو 

ثمة  هناك  كان  و�إن  حتى،  حما�ص  حركة  به  وتاأخذ  �لعملية،  �الإجر�ء�ت  يف  �ختالف 

�خلالدي  حممود  ويرى  قليلة.  مر�ت  يف  �ل�صو�ب  هو  �الأقلية  ر�أي  يكون  الأن  �حتمال 

يف  �مل�صاألة  ولكن   .
ثابتة”84 �إ�صالمية  قاعدة  ولي�صت  و�صعية،  قاعدة  �الأغلبية  مبد�أ  “�أن 

82 القراآن الكرمي �صورة �لق�ص�ص، �آية 26.

ح�صن  و�نظر:  1993(؛  و�لن�رش،  للرتجمة  �الأهر�م  مركز  )�لقاهرة:  والدميقراطية  االإ�شالم  هويدي،  فهمي   
83

�أيار/   ،75 �لعدد  العربي،  امل�شتقبل  جملة  و�ملفهوم،”  �مل�صطلح  �إ�صكاالت  و�لديقر�طية:  “�ل�صورى  �لرت�بي، 

مايو 1985، �ص 13.

�لر�صالة  مكتبة  )عّمان:  االإ�شالمية  ال�رشيعة  �شوء  يف  الغربية  الدميقراطية  �خلالدي،  حممود  �نظر:   
84

�حلديثة، 1986(، �ص 131.
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�أو  �لقاعدة  باإ�صالمية  وال  و�خلطاأ،  بال�صو�ب  تتعلق  ال  حما�ص  عند  �لعملية  �ملمار�صة 

�ل�صو�ب و�خلطاأ فيما فيه �جتهاد هو م�صاألة ن�صبية، ويرتبط بتحقيق  و�صعيتها؛ الأن 

�آلية يف  �الإجماع �صبه م�صتحيل وال ي�صلح  �لقر�ر، الأن  �تخاذ  �آليات  �مل�صالح، وتب�صيط 

 .
85

�تخاذ �لقر�ر�ت

�الإعادة،  قر�ر�ت  يف  به  وتاأخذ  �لد�خلية،  �نتخاباتها  يف  �الأغلبية  مببد�أ  حما�ص  تاأخذ 

�لت�رشيعية  �ملجال�ص  و�إد�رة  �لعامة،  �النتخابات  يف  به  وتاأخذ  بل  �أخرى؛  �إجر�ء�ت  ويف 

و�لنقابية، وتقبل بفكرة �ال�صتفتاء �لعام يف �لق�صايا �لتي ت�صتدعي ذلك.

4. مبداأ ف�شل ال�شلطات:

و�لت�رشيعية  �لتنفيذية  �ل�صلطات،  ف�صل  و�إجر�ء�تها  �لديوقر�طية  مبادئ  من 

و�لق�صائية، بع�صها عن بع�ص، ف�صالً ي�صتهدف حتقيق �لعد�لة ومنع �ال�صتبد�د، ومنع 

تغول �ل�صلطة �لتنفيذية، �صاحبة �ملال و�الأدو�ت، على �ل�صلطتني �لت�رشيعية و�لق�صائية. 

�ملفكرين  بني  جتد  �أنك  غري  �ملبد�أ،  هذ�  �أهمية  على  �الإ�صالمي  �ل�صيا�صي  �لفكر  �أكد  لقد 

. �إذ يرى ر��صد 
86ً

�مل�صلمني �ختالفاً يف درجة �لف�صل، وهل يكون تاماً، �أم ن�صبياً، �أي خمففا

بني  �لتعاون  قاعدة  على  يكون  �أن  يجب  �الإ�صالم  يف  �ل�صلطات  بني  �لف�صل  �أن  �لغنو�صي 

�ل�صلطات ال على قاعدة �لتنازع و�لتناف�ص، الأن �لدولة مبجملها هي �أد�ة تنفيذية وتخ�صع 

.
87

ل�صلطة �الأمة

وجند حلما�ص يف م�صاألة ف�صل �ل�صلطات موقفني: �أحدهما على �مل�صتوى �لعام د�خل 

�ملجتمع حيث تطالب بف�صل �ل�صلطات ملنع �ال�صتبد�د، وملنع تغول �ل�صلطة �لتنفيذية على 

بكافة  �لدولة  م�صوؤولية  وتتفهم  بينها،  �لتعاون  فكرة  ترف�ص  وال  �ل�صلطات،  من  غريها 

. وال تعار�ص يف �لتطبيق 
88

�صلطاتها، بناًء على ما ورد يف �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني

مفهوم  �إن  ثم   .
89

من�صور جمال  و�ختارها  �لغنو�صي  �إليها  �أ�صار  �لتي  �لتعاون  فكرة 

عند  مفهومه  عن  يختلف  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص  �حلزبي  �لعمل  يف  حما�ص  عند  �ملعار�صة 

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 2.
85

 �ملرجع نف�صه، �ص 4.
86

 ر��صد �لغنو�صي، احلريات العامة يف الدولة االإ�شالمية، �ص 247.
87

 �نظر: �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، القانون االأ�شا�شي وتعديالته، �ملادة 2.
88

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 5.
89
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�لغرب، حيث ترى حما�ص �أن �ملعار�صة يف �الإ�صالم ملزمة بالتعاون مع �ل�صلطة �لتنفيذية 

 ،
ېئ(90 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ �حلاكمة يف �صوء قوله تعاىل )ەئ

الأن �ملعار�صة �حلزبية �لقائمة على �لتنازع، وت�صيد �الأخطاء الإ�صقاط �حلكومة، و�لقفز 

�إىل مكانها ي�صعف �لدولة، ورمبا ي�رش مب�صالح �ل�صعب؛ وهو ما نبه �إليه �إبر�هيم �ملقادمة 

يف حما�رش�ته. وقد ر�أى ح�صن �لبنا يف تنازع �الأحز�ب �مل�رشية دو�فع �صخ�صية وحزبية، 

.
91

جعلته يرف�ص، على وجه �صخ�صي، �حلزبية يف فرتة �لتحرر من �ال�صتعمار

�أما �ملوقف �لثاين فلعل حالة �لف�صل بني �ل�صلطات �لتنفيذية و�لت�رشيعية و�لق�صائية 

�ملوجود،  �لف�صل  �أن  �إال  حما�ص،  حلركة  �لد�خلي  �مل�صتوى  على  متاماً  مكتملة  غري 

قيا�صاً  متقدمة  حالة  ُيعّد  و�لق�صائية،  �لت�رشيعية  لل�صلطتني  �ملتوفرة  و�ل�صالحيات 

باالجتاهات و�الأحز�ب �ملماثلة حلما�ص يف �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي. ثّم �إن هذه �ل�صلطات 

تعاين من �لعمل يف ظروف ��صتثنائية ب�صبب �الحتالل و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي يف �لد�خل، 

وب�صبب �صعوبة �لعمل و�حلركة و�لقدرة على �الجتماع، خ�صو�صاً بعد خروج حما�ص 

من �صورية، و�لرتتيبات �الأمنية �ملتعلقة بذلك يف �لد�خل و�خلارج.

ب. التعددية ال�شيا�شية واحلزبية: 

وتنظيم  �الختالف،  مبد�أ  عن  تعبري  �ل�صيا�صية  و�لتعددية  كونية.  �صنة  �الختالف 

و�قع  الأنه  باالختالف،  �لت�صليم  �لعو�  �صليم  حممد  عند  وهي   .
92

�ملجتمع يف  لالختالفات 

. وتقت�صي 
93

�أن يحرمهم منه �أحد  ال ينكره عاقل، و�لت�صليم به حّق للمتخالفني ال يلك 

�لتعددية �الإيجابية، �إن �صّح هذ� �لو�صف، �عرت�ف �ملتخالفني بع�صهم ببع�ص، مع “�إر�دة 

. وحني تغيب �إر�دة �لعي�ص �مل�صرتك تكون �لتعددية �صلبية.
�لعي�ص �مل�صرتك”94

و�الآخر  تنوع،  �ختالف  �الأول  ق�صمني:  �إىل  �الختالف  �لقر�صاوي  يو�صف  م  ُيق�صِّ

�لتنوع يف�صي  �ملجتمع و�الأمة، الأن  �الأول خطر على متا�صك  �ختالف ت�صاد. ولي�ص يف 

90 القراآن الكرمي، �صورة �ملائدة، �آية 2.

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 364.
91

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 61 و63.
92

 �نظر: حممد �صليم �لعو�، �لتعددية �ل�صيا�صية من منظور �إ�صالمي، جملة االإن�شان، باري�ص، �ل�صنة 1، �لعدد 2، 
93

�آب/ �أغ�صط�ص 1990، �ص 22.

 �نظر: املرجع نف�شه، �ص 9.
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على  خطر  وهو  و�الن�صقاق،  �لت�رشذم  �إىل  يف�صي  �لت�صاد،  �أي  ومقابله،   .
95

�لتكامل �إىل 

م�رش:  يف  �حلزبية  للحياة  معاي�صته  بعد  �لبنا  ح�صن  قال  �لثاين،  ويف  �ملجتمع.  متا�صك 

وعّطلت  حياتهم،  مر�فق  كّل  �لنا�ص  على  �أف�صدت  قد  �حلزبية  هذه  �أن  �الإخو�ن  “يعتقد 

م�صاحلهم، و�أتلفت �أخالقهم، ومّزقت رو�بطهم، وكان لها يف حياتهم �لعامة و�خلا�صة 

. ومن ثم �أحاط �ملفكرون �مل�صلمون �لتعددية و�حلزبية ب�صمانات، متنع 
�أ�صو�أ �الآثار”96

�لتجاوز�ت، ومتنع حتول �لتعددية �إىل �ختالف مذموم �رشعاً وعقالً.

. وهي �رشورية 
97

يرى يو�صف �لقر�صاوي يف �لتعددية �ل�صيا�صية ما ينع �ال�صتبد�د

. ويف �لتعددية يكن 
98

لتحقيق �لعديد من �لقيم �الإ�صالمية كاحلرية و�مل�صاو�ة و�ل�صورى

�لتي  �ملو�طنة،  قاعدة  على  و�خلالفات  للحقوق  وتنظيماً  �الأقليات،  مل�صكلة  حالً  جند  �أن 

تعني �أن �لوطن جلميع �أبنائه، وجميعهم لهم حقوق مت�صاوية.

وقو�نني  منظمة  �أحز�ب  بدون  تعددية  وال  �صيا�صية،  تعددية  بدون  ديوقر�طية  ال 

�صابطة. ولالأحز�ب يف �لنظام �لديوقر�طي مهام عديدة، �صو�ء �أكانت يف �حلكومة �أم يف 

�ملعار�صة. ومع �أهميتها ودورها، فقد �ختلفت مو�قف �ملفكرين �مل�صلمني منها �ختالفاً ال 

ينبع من مبد�أ �لتعددية �ل�صيا�صية �حلزبية نف�صه، و�إمنا ينبع عند من يرف�صون �حلزبية 

من و�قع �ملمار�صة �ل�صلبية لها يف بالدهم. ورمبا �أ�صاف بع�صهم �إىل رف�صه ورود �حلزبية 

يف �لقر�آن ب�صيغة �لذم. وهو �صبب مردود، الأنها وردت يف مو��صع �أخرى ب�صيغة �ملدح. 

حممد  ح�رش  لاللتبا�ص،  ورفعاً  نف�صه.  �ملذموم  ماهية  يف  لها  �لر�ف�ص  يبحث  مل  ثم  ومن 

 ،
99

�صليم �لعو� �لذم يف �الأحز�ب �لتي تقوم على �لكفر و�ل�رشك ومعاد�ة �الإ�صالم و�مل�صلمني

�إ�صحاق  ��صرت�ط  وذلك  �لبنا.  ح�صن  ذكر  كما  �الأمة  يف  و�النق�صام  �لت�رشذم  تثري  وبالتي 

.
100

�لفرحان على �الأحز�ب عدم خمالفتها للمبادئ و�الأ�صول �الإ�صالمية

 يو�صف �لقر�صاوي، فتاوى معا�رشة )�ملن�صورة: د�ر �لوفاء للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 1993(، ج 2، �ص 658.
95

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 364.
96

 �نظر: يو�صف �لقر�صاوي، مرجع �شابق، �ص 652.
97

وحممد  عيد  �لر�زق  وعبد  56؛  �ص  �إ�صالمي،  منظور  من  �ل�صيا�صية  �لتعددية  �لعو�،  �صليم  حممد  �نظر:   
98

.43 �ص   ،)1999 �لفكر،  د�ر  )دم�صق:  والعلمانية  االإ�شالم  بني  الدميقراطية  �جلبار،  عبد 

 حممد �صليم �لعو�، �لتعددية �ل�صيا�صية من منظور �إ�صالمي، �ص 22.
99

 �نظر: �إ�صحاق �لفرحان، �ملوقف �الإ�صالمي من �مل�صاركة �ل�صيا�صية، جملة الندوة، عّمان، �ملجلد 7، �لعدد 1، 
100

�صباط/ فب�ير 1996، �ص 240.
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يعّرف يو�صف �لقر�صاوي �حلزب �ل�صيا�صي بقوله: “هو جمموعة من �الأع�صاء �لذين 

. وي�صرتط على �حلزب 
�إىل �ل�صو�ب”101 �أنها �الأقرب  �أفكار معينة، ويرون  يلتقون على 

�العرت�ف بغريه من �الأحز�ب، و�أال يقوم على �أ�ص�ص �إقليمية �أو عرقية �أو دينية �أو ما �صابه 

.
102

من ذلك

موؤ�ص�صات  بني  وقدرة  ن�صجاً  �الأكرث  �ملوؤ�ص�صة  �حلديث  �لع�رش  يف  �الأحز�ب  وتعد 

جاهزية  �الأكرث  وهي  وتطويره؛  �لديوقر�طي  �ل�صيا�صي  �لنظام  قيادة  على  �ملجتمع 

للتفاعل مع م�صائل �لديوقر�طية: كاالنتخابات وتد�ول �ل�صلطة، وحتقيق مبد�أ �ملر�قبة 

�صيا�صية  معار�صة  تقوم  �أن  �أحد  يت�صور  وال  �لبملانية.  �ملعار�صة  وتنظيم  و�ملحا�صبة، 

�لهادفة يعني  �لقوية  �ملعار�صة  �الأحز�ب وغياب  �إن غياب  �أحز�ب قوية.  فاعلة من دون 

�ال�صتبد�د نف�صه.

يف  �مل�صلمني  �ملفكرين  من  كثري  لدى  كبرية  م�صكلة  �ل�صيوعية  �الأحز�ب  تثري  وال 

�لنظام �لديوقر�طي عند �حلديث عن �لتعددية �ل�صيا�صية �حلزبية، بالرغم من �الإقر�ر 

�الأمة  �أن  ومنها  �حلاكمة  �الأ�صولية  �لقو�عد  على  يتفقون  �إذ  بينهم.  �ختالف  بوجود 

ومنها  �صليمة  باآليات  �صلطاتهم  يار�صون  �الأمة  �أبناء  و�أن  �ل�صلطات،  م�صدر  هي 

و�لعو�  و�لغنو�صي  �لقر�صاوي  يو�صف  �ملفكرين  هوؤالء  ومن  �لدورية،  �النتخابات 

يكنها  �الأحز�ب  هذه  �أن  على   .
�لر�أي”103 عن  �لتعبري  حرية  نطاق  �صمن  ذلك  د�م  “ما 

معار�صة �ملوقف �ل�صيا�صي و�لدولة، ال �أن تن�صغل مبعاد�ة �لعقيدة �الإ�صالمية. ويتقبل 

ونزيهة،  حرة  �نتخابات  يف  ثقتها  �الأمة  �أعطته  �إذ�  باحلكم  �ل�صيوعي  �حلزب  فوز  �لعو� 

. ويرى ح�صن �لرت�بي، 
104

ويرجع فوزه يف هذه �حلالة �إىل تق�صري �الأحز�ب �الإ�صالمية

وهو رمبا ينطلق من و�قع �لتجربة �ل�صود�نية، �أنه ال م�صلحة يف قيام �أحز�ب �صيوعية 

�لدويل،  و�لو�صع  بقيامها  �ل�صماح  بني  �هلل  ف�صل  ح�صني  حممد  يربط  بينما   .
105

ملحدة

 يو�صف �لقر�صاوي، مرجع �شابق، �ص 656.
101

102 املرجع نف�شه، �ص 565.

 ر��صد �لغنو�صي، �إق�صاء �ل�رشيعة و�الأمة، �ص 35-34.
103

�لدر��صات  مركز  )�لقاهرة:  اإ�شالمية  روؤية  ال�شيا�شية:  التعددية  و�آخرون،  م�صهور  م�صطفى  �نظر:   
104

املنطلق،  �لدينية،  �لدولة  �أ�صئلة يف  �لدين و�لديقر�طية:  54؛ و�نظر: حممد خامتي،  1994(، �ص  �حل�صارية، 

�لعدد 115، ربيع - �صيف 1996، �ص 54.

 �نظر: ح�صن �لرت�بي، احلركة االإ�شالمية يف ال�شودان: التطور والك�شب والنهج )�خلرطوم: د.ن، 1989(، 
105

�ص 245.
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�أو  �لدويل  �لو�صع  تطلب  �إذ�  بالظهور  �الإ�صالمية  غري  لالأحز�ب  �ل�صماح  عنده  يكن  �إذ 

.
106

�لظروف �ل�صاغطة ذلك؛ �أي �إن �الأمر عنده مرحلي

�لتعددية  مل�صاألة  مقاربته  يف  �ل�صيا�صي  �الإ�صالمي  �لفكر  يف  ثر�ء  �صبق  ما  ُيظهر 

�ل�صيا�صية و�حلزبية؛ غري �أنا نالحظ ندرة يف مقاربات حما�ص �لفكرية �ملتخ�ص�صة لهذه 

�مل�صاألة. فقد تعاملت حما�ص مع هذه �مل�صاألة باإ�صار�ت عامة وعبار�ت ف�صفا�صة، ويرجع 

�لدولة؛ هذ� من ناحية،  �لتحرير، و�لبحث عن  هذ� فيما نح�صب الن�صغال حما�ص بفكرة 

والكتفائها باملنتج �لفكري �لذي قّدمه قادة �حلركة �الإ�صالمية ومفكروها كح�صن �لبنا، 

و�لقر�صاوي، وحممد �لعو�، ور��صد �لغنو�صي، وح�صن �لرت�بي وغريهم، وهي تنهل مما 

قدموه بال حتفظ، ومبا يتنا�صب مع �لو�صع �لفل�صطيني.

�لتعددية، وبني ما جاء يف هذه  �أقو�ل حما�ص وتطبيقاتها يف م�صاألة  بني  ال جند فرقاً 

�أنها  �أ�صا�ص  على  �مل�صادر  هذه  �إىل  �لنظر  يكن  وعليه،  �آنفاً.  �إليه  �أ�رشنا  مما  �مل�صادر 

تعوي�ص للنق�ص �لذي يلم�صه �لباحث يف �لتنظري �ل�صيا�صي حلما�ص. يقارب ميثاق حما�ص 

“�حلركات  فيقول:  و�الإ�صالمي”  �لوطني  ب�صقيها:  �لفل�صطينية  �لف�صائلية  “�لتعددية 

ظروفها،  وتقدر  �الحرت�م،  حما�ص]  [يعني  تبادلها  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  على  �لوطنية 

و�لعو�مل �ملحيطة بها، و�ملوؤثرة فيها، وت�صّد على يدها، ماد�مت ال تعطي والءها لل�رشق 

.
�ل�صيوعي �أو �لغرب �ل�صليبي من �أجل حترير فل�صطني”107

ويقول يف �ل�صق �الإ�صالمي: “تنظر حركة �ملقاومة �الإ�صالمية �إىل �حلركات �الإ�صالمية 

�تفقت معها  �أو ت�صور،  �ختلفت معها يف جانب  �إن  �الأخرى نظرة �حرت�م وتقدير، فهي 

يف جو�نب وت�صور�ت، وتنظر �إىل تلك �حلركات، �إن تو�فرت �لنو�يا �ل�صليمة و�الإخال�ص 

عليها  يغلب  �صيا�صية  مقاربة  �لنَّ�صنْي  هذين  يف   .
�الجتهاد...”108 باب  يف  تدرج  باأنها 

�ل�صياغة �لعامة و�لروؤية �الأخالقية، �لتي توؤكد على �الحرت�م و�لتقدير ب�رشطني:

مفهومها  حتدد  �أن  دون  و�لغرب،  لل�رشق  والءها  �لف�صائل  هذه  تعطي  �أال  �الأول: 

للوالء، �لذي ينع �الحرت�م و�لتقدير، و�آليات �ملنع وكيفياته. وهذ� �ل�رشط �أكرث و�صوحاً 

�لتوحيد )4( )بريوت:  االإ�شالمي، �صل�صلة كتاب  ال�شيا�شي  الفكر  تاأمالت يف   �نظر: حممد ح�صني ف�صل �هلل، 
106

موؤ�ص�صة �لتوحيد للن�رش �لثقايف، 1995(، �ص 41-40.

 ميثاق حما�س، �ملادة 24.
107

 ميثاق حما�س، �ملادة 24-23.
108



حمـــــا�س

94

�مللحدة  �ل�صيوعية  �الأحز�ب  �إقامة  رف�صو�  �لذين  �الإ�صالميني،  �ملفكرين  عند  وحتديد�ً 

جميعاً  �الأحز�ب  يتقبل  �لذي  �لر�جح  �لر�أي  مع  �أي�صاً  يتعار�ص  وهو  للدين.  ملعاد�تها 

ويتقبل فوز �حلزب �ل�صيوعي بال�صلطة �إن �أعطته �الأمة �لفوز و�ل�صلطة يف �نتخابات حرة 

ونزيهة؛ وهو �أمر يتقبله �أحمد يا�صني موؤ�ص�ص حما�ص.

و�لثاين: هو �لعمل من �أجل حترير �الأر��صي �ملحتلة. و�لتحرير فكرة مقدمة ومقدرة 

يف فل�صفة �لتعددية �لفل�صطينية، وعند �لف�صائل �ملقاومة و�الأحز�ب �ل�صيا�صية معاً.

�أكرث مما يقارب �لتعددية  �إن ميثاق حما�ص يقرر موقفها مما هو قائم على �الأر�ص، 

من منظور فكري �صيا�صي، وعالقتها بالديوقر�طية، ومناق�صتها لال�صتبد�د. ويتكرر 

�إذ يقول يف  “�الحرت�م” عند قادة حما�ص ومنهم �أحمد يا�صني؛  �ملوقف نف�صه �لقائم على 

عالقة حركته مع حركة فتح: “نحن جتاوزنا هذه �خلالفات يف �النتفا�صة، و�ندجمنا يف 

�ملوجودة  �خلالفات  �قتتال].  [يق�صد  خالفات  �الآن  توجد  ال  �لتعاون...  وعاد  �ملقاومة، 

حول وجهات نظر �صيا�صية: �أو�صلو، وم�صار �أو�صلو، ولكن بالن�صبة لنا كف�صائل مقاومة 

. مل يعرف �ملجتمع �لفل�صطيني �حلزبية 
جماهدة ال توجد بيننا خالفات �أو �رش�عات”109

عرفته  كما  �أو  �لغرب،  عرفه  كما  و�ملتكامل،  �ملف�صل  �ل�صيا�صي،  مبفهومها  �ل�صيا�صية 

�إىل  �لو�صول  ي�صتهدف  ونظام  منظم،  جتمع  �حلزب  �أن  �أ�صا�ص  على  �مل�صتقرة،  �لدول 

�لتنظري  �إذ طغى �لعمل �ملقاوم على  ؛ 
110

�أو موؤتلفاً مع غريه من �الأحز�ب �حلكم منفرد�ً، 

موؤتلفة  حزبية  حالة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  متثل  وال  �ل�صيا�صية.  و�الهتمامات 

�ملحا�ص�صة  على  فيها  �لتمثيل  يقوم  �لن�صالية،  �ملمار�صة  من  حالة  هي  بل  حقيقية، 

.
111

“�لكوتا”، ولي�ص على �لتناف�ص �حلزبي �لب�جمي

�ل�صاحة  تفتقدها  �ملبادئ  وهذه  و�لعلنية،  �ال�صتقر�ر  �إىل  حتتاج  �حلزبية  �حلياة 

�لفل�صطينية، وب�صبب �ملقاومة �أخذت حما�ص كغريها من ف�صائل �لعمل �لوطني و�الإ�صالمي 

بال�رشية، و�لعمل حتت �الأر�ص يف كثري من �أن�صطتها. ومن ثم عرَّفت حما�ص نف�صها باأنها 

�صيا�صياً  حزباً  تن�صئ  �أن  حما�ص  قررت  وحني  �صيا�صياً.  حزباً  ولي�صت  مقاومة  حركة 

�أو�صلو، دون  �مل�صتحدثة بعد  1995، الأ�صباب مو�صوعية تتعلق باحلركة وبالبيئة  �صنة 

 �أحمد من�صور، مرجع �شابق، �ص 250-249.
109

 يو�صف �لقر�صاوي، مرجع �شابق، �ص 656.
110

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 35.
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�أن تكون هناك حياة �صيا�صية نا�صجة يف فل�صطني، ودون �أن تكون هناك قو�نني منظمة 

�ل�صفة  �إىل  غزة  يف  �أن�صاأته  �لذي  �الإ�صالمي  �لوطني  �خلال�ص  حزب  يتد  مل  لالأحز�ب، 

�لغربية بقر�ر من حما�ص نف�صها. ومل ُتعِط حما�ص، يف �لوقت نف�صه �حلزب، م�صاحة عمل 

�إىل  و��صعة وم�صتقلة حتفظ له �صخ�صيته وتقدمه، لذ� تر�جع �إىل �خللف، وحتول الحقاً 

عنو�ن ومقر ويافطة. وكان ذلك حل�صاب �حلركة نف�صها، �الأمر �لذي قد يفهم منه تر�جعاً 

�الأقل عند خ�صوم حما�ص؛ بينما  �ل�صيا�صية و�حلزبية، على  �لتعددية  �صلبياً عن مفهوم 

فهم �لكثري من قادة حما�ص �أن �الأمر غري متعلق باالختالف على �لتعددية؛ و�أن �مل�صاألة 

مل تن�صج مبا يكفي التخاذ قر�ر �إن كان هذ� �حلزب �صيكون هو و�جهة هذه �لتعددية، �أم 

�أن حما�ص نف�صها �صتتابع ممار�صة هذ� �لدور على �أ�صا�ص �أنها هي نف�صها �لالفتة �حلزبية 

تفعل  �لدور، كما  لهذ�  �لنهاية كان مع متابعة حما�ص  �لقر�ر يف  و�أن  �ملهمة،  بهذه  �ملعنية 

معظم �لف�صائل �لفل�صطينية. 

�إنه من �ل�صعب فيما يبدو، �أن تنجح �الأحز�ب �ل�صيا�صية يف ظّل ف�صائل عمل مقاومة 

ت�صتهدف �لتحرير، ومن �ل�صعب �أي�صاً �أن تتنازل ف�صائل �ملقاومة عن مكانتها ودورها 

بع�ص  مطالبة  من  بالرغم  �صيا�صياً،  حزباً  فتح  حركة  تن�صئ  مل  لذ�  �صيا�صية.  الأحز�ب 

�الإ�صالمي قدم  �لوطني  �إن حزب �خلال�ص  �لقول  باإن�صائه. ويجدر هنا  �ل�صابة  قياد�تها 

يف نظامه �الأ�صا�صي �ملعتمد �صنة 1995 م�رشوعاً حزبياً �أكرث تقدماً و�ت�صاعاً من �لف�صائل 

يف مفهوم �لديوقر�طية و�لتعددية �حلزبية؛ �لتي قال فيها �إنها “حّق مكفول للجميع يف 

. ومع ذلك ن�صتطيع �أن نقول يف حّق حما�ص و�لف�صائل �أمرين: 
�إطار �ل�رشع و�لقانون”112

�الأول: �أن حركة حما�ص و�لف�صائل �الأخرى تقوم ببع�ص �الأعمال و�ل�صيا�صات �لتي 

تقوم بها �الأحز�ب �ل�صيا�صية. لذ� فهي متالأ ما يكن ت�صميته بالفر�غ �حلزبي مبفهومه 

�لفل�صطيني ب�صكل �آخر.

�أحز�ب �صيا�صية، حني يتم  �إىل  �إن هذه �لف�صائل مهياأة تنظيمياً لكي تتحول  و�لثاين: 

�لتحرير وتقوم �لدولة �مل�صتقلة �مل�صتقرة، وتتهياأ ببيئة �صاحلة حلياة حزبية متطورة.

حزبية  حياة  �إقامة  نحو  خطوة  تتقدم  �أن  عرفات  يا�رش  عهد  يف  �ل�صلطة  حاولت  لقد 

�لفتوى  ديو�ن  �أعده  �لذي   ،1995 ل�صنة  �الأحز�ب  قانون  م�رشوع  خالل  من  تعددية 

 �نظر: حزب �خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي، النظام االأ�شا�شي.
112
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باأنه  فل�صطني  يف  �حلكم  طبيعة  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  حدد  وقد   .
113

و�لت�رشيع

�لقانون  ولكن   .
�حلزبية”114 �ل�صيا�صية  �لتعددية  على  يعتمد  نيابي  ديقر�طي  “نظام 

�حلالة  ن�صج  عدم  �إىل  �لباحث  ظّن  يف  هذ�  ويرجع  �ل�صطور.  هذه  كتابة  حتى  ي�صدر  مل 

على  �ل�صلمي  و�لتد�ول  �لنزيهة،  �حلرة  �النتخابات  تعني:  و�لتي  فل�صطني،  يف  �حلزبية 

��صتنتج  �لذي  �الأمر   .
115

و�ملحا�صبة...�إلخ باملر�قبة  تقوم  معار�صة  وت�صكيل  �ل�صلطة، 

منه جمال من�صور ما يكن ت�صميته مبوقف مثري لل�صك يف موقف �ل�صلطة من �لتعددية 

. وهنا يجدر ذكر بع�ص �ملعوقات �لرئي�صية �أمام �لتعددية �ل�صيا�صية 
116

�حلزبية �حلقيقية

و�حلزبية كما ير�ها �لباحث: 

�لعمل  مقت�صى  مع  �أحياناً  �ملتباينة  وتقاليده  و�لثوري،  �لف�صائلي  �ل�صيا�صي  �الإرث   .1

�لتد�ول  وغياب  �ل�صيا�صي،  و�لتفرد  �لتاريخية،  و�لقيادة  كاملحا�ص�صة،  �حلزبي 

و�لب�مج �ل�صيا�صية.

عند  �لتوجه  و�صوح  وعدم  �لرتدد،  على  ذلك  و�آثار  و�لبناء،  �لتحرر  مرحلتي  تد�خل   .2

�لقوى �لفل�صطينية، �إ�صافة �إىل �حل�صور �الإ�رش�ئيلي يف هذ� �ل�صاأن.

�الأحز�ب.  قانون  �صدور  وعدم  �ل�صيا�صة،  للحياة  �ملنظم  �لقانوين  �الأ�صا�ص  غياب   .3

�حلزبية  وبني  �ملقاومة  �لف�صائلية  بني  �لرتدد  حالة  �أن  �ملعوقات:  هذه  من  وي�صتنتج 

.
117

�ل�صيا�صية �مل�صتقرة، �صتظل �صائدة يف �ملرحلة �لر�هنة

�إىل  ودعت  مبكر،  وقت  يف  �حلزبية  �ل�صيا�صية  �لتعددية  معوقات  حما�ص  و�جهت  لقد 

�إعادة  و�إىل  منظمة،  بقو�نني  وحزبية  �صيا�صية  تعددية  و�إىل  حقيقي،  ديوقر�طي  نظام 

�العتبار ل�صلطة �ل�صعب من خالل �النتخابات. ويف هذ� قال �أحمد يا�صني: “�أنا �أريد دولة 

ديقر�طية متعددة �الأحز�ب، و�ل�صلطة ملن يفوز يف �النتخابات،... حتى لو فاز �حلزب 

مبر�جعة  يقوم  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  يف  �لعدل  وز�رة  موؤ�ص�صات  �أحد  و�لت�رشيع،  �لفتوى  ديو�ن   
113

�لقو�نني قبل �لت�صديق عليها، وي�رشف على �إ�صد�ر جملة الوقائع الفل�شطينية.

 �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، القانون االأ�شا�شي وتعديالته، �ملادة 5.
114

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 37.
115

 �ملرجع نف�صه.
116

 �نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 38.
117
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�أي   ،1989 �صنة  يف  هذ�  قوله  وكان   .
�لفل�صطيني”118 �ل�صعب  رغبة  ف�صاأحرتم  �ل�صيوعي 

قبل قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية مبوجب �تفاق �أو�صلو يف �صنة 1994. وهو ما �أكده حممود 

�لزهار بقوله: “�إن حما�ص حترتم ر�أي �ل�صارع �لفل�صطيني ولو كان عك�ص رغبتها، لكن 

 .
لالإ�صالم”119 نعم  قال  �إذ�  �لفل�صطيني  �ل�صارع  ر�أي  يحرتمو�  �أن  �أي�صاً  �الآخرين  على 

�لر�أي  وهو  �رشط،  بغري  �ملفتوحة  �ل�صيا�صية  �لتعددية  �إىل  متيل  حما�ص  �أن  ندرك  وبهذ� 

�لذي رجحه �لعديد من �ملفكرين و�لعلماء �مل�صلمني كما تقدم �آنفاً.

ويرى علي �جلرباوي �أن حما�ص “�صمنت لنف�صها موقعاً مميز�ً يف �مل�صهد �ل�صيا�صي 

تلك  مع  وتعاملها  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  �الأيديولوجية  بالتعددية  بقبولها  �لفل�صطيني 

.
�ل�صاحة على �أ�صا�ص ذلك �لو�قع موؤكدة منهجاً بر�غماتياً”120

لقد نظرت حما�ص �إىل �لتعددية �ل�صيا�صية و�حلزبية، بو�صفها �أد�ة لتنظيم �خلالفات 

ل�صان  على  �أكدت  لذ�  �صلمية.  ديوقر�طية  باآليات  و�إد�رتها  �ل�صيا�صية  وغري  �ل�صيا�صية 

قادتها �أنها ترف�ص �لعنف �لد�خلي، وترف�ص �الغتياالت �ل�صيا�صية رف�صاً مطلقاً، وتطلب 

“حما�ص �صتعار�ص  �لرنتي�صي:  �لعزيز  باملثل. يقول عبد  �ملعاملة  �لفل�صطيني  �الآخر  من 

�أّي طرف ي�صري يف طريق �حلكم �لذ�تي،  �حلكم �لذ�تي، ولكنها لن ت�صتخدم �لعنف �صّد 

وتطلب من �الآخرين �أن يحرتمو� �أّي طرف يقول ر�أيه... وحترتم �جتهاد�ت �الآخرين، وال 

 .
جند حرجاً يف �لتعاون مع �أّي طرف �آخر مبا يخدم �لق�صية �لفل�صطينية”121

�لوطني،  باحلو�ر  و�إيانها  للتعددية،  قبولها  على  �لعملية  حما�ص  �صرية  �أكدت  وقد 

و�إد�رة �خلالفات �لد�خلية بطرق �صلمية، ودخلت يف حتالفات �لف�صائل �لع�رشة. وحني 

�مل�صاركة على  �لفوز باالنتخابات عر�صت  2006، بعد  �صكلت حما�ص حكومتها يف �صنة 

حما�ص  ز�لت  وما  �لفل�صطيني.  �ل�صيوعي  �حلزب  فيها  مبا  كافة،  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

تدعو �إىل ت�صكيل حكومة �ئتالف وطني مو�صعة، الأن �أعباء �لق�صية �لفل�صطينية �لثقيلة ال 

يقدر عليها ف�صيل لوحده، بل هي يف حاجة �إىل �جلميع.

 مقابلة مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني، �صحيفة النهار، �لقد�ص، 1989/4/30.
118

 مقابلة مع حممود �لزهار، جملة الوطن، غزة، 1995/8/19.
119

 �نظر: خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 238.
120

 مقابلة مع عبد �لعزيز �لرنتي�صي، �صحيفة الفجر، �لقد�ص، 1992/8/3.
121
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يوؤكد خالد م�صعل على خ�صو�صية �لو�صع �لفل�صطيني، في�صيف �إىل �لديوقر�طية 

�لوطنية  و�ملرجعيات  �ملوؤ�ص�صات  “بناء  فيقول:  “�ل�رش�كة”،  فكرة  �النتخابات  ونتائج 

�النتخابات  مقدمتها  ويف  ديقر�طية،  �أ�ص�ص  على  د�ئماً  يكون  �أن  ينبغي  �لفل�صطينية 

�حلرة �لنزيهة، �ملتكافئة �لفر�ص. ي�صاف �إليها مبد�أ �ل�رش�كة و�لعمل �الئتاليف، فال ي�صح 

�لنظر عن  �ملر�حل ب�رشف  �أن تكون يف كّل  �ل�رش�كة يجب  �إن  �أن نكتفي باالنتخابات... 

.
ن�صب �لنجاح”122

ج. حقوق االإن�شان وحرياته:

�أنه  ويبدو  وحرياته.  �الإن�صان  حقوق  مبد�أ  �الأ�صا�صية:  �لديوقر�طية  مبادئ  من 

�الأ�صا�ص �لذي �نطلق منه �لفكر �الإ�صالمي �حلديث يف �لربط بني �لديوقر�طية و�ل�صورى، 

 .
123

�مل�صلمني �ملفكرين  باتفاق  �أن يحظى  يكاد  �أو  �الأ�صا�ص يف مفرد�ته،  حيث يحظى هذ� 

وال تكاد جتد، يف �لوقت نف�صه، �ختالفاً بني ما ت�صمنه “�لبيان �لعاملي حلقوق �الإن�صان يف 

�الإ�صالم”، �ل�صادر يف باري�ص �صنة 1981، وما ت�صمنه “�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان” 

The Universal Declaration of Human Rights �ل�صادر عن �الأمم �ملتحدة، حول 

.
124

حقوق �الإن�صان وحرياته

�إن جّل �حلقوق �لتي ن�صت عليها �ملو�ثيق �لدولية لالإن�صان ب�صكل عام ال تتعار�ص، 

 .
125

بح�صب ع�صمت �صيف �لدولة مع ما �أقرته �ل�رشيعة �الإ�صالمية من حقوق وحريات

بل �إن يو�صف �لقر�صاوي يرى �أن �الإ�صالم كان �أ�صبق من �لديوقر�طية، فيما قررته من 

.
126

قو�عد ومبادئ وحقوق

�صل�صلة  واجتاهات،  جتارب  الدميقراطي..  احلكم  ونظام  االإ�شالميون  موؤمتر  عمل،  ورقة  م�صعل،  خالد   
122

تقرير �لدوحة )�لدوحة: �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، 2012(، �ص 4 .

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 10.
123

www.un.org/ar/documents/udhr/ :124 املرجع نف�شه، �ص 166؛ وموقع �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان، �نظر

على  �حل�صول  وحّق  �لقانون،  �أمام  و�مل�صاو�ة  �لق�صاء،  �إىل  �للجوء  يف  �حلق  �حلياة،  يف  �حلق  ت�صمنا:  حيث 

يف  �الإن�صان  وحّق  و�الإقامة،  �لتنقل  وحّق  �خلا�صة،  حياته  �صوؤون  حماية  يف  �الإن�صان  وحّق  عادلة،  حماكمة 

�جلن�صية، وحّق �الإن�صان يف �لزو�ج وتكوين �الأ�رشة...�إلخ.

االإ�شالم وحقوق االإن�شان: �رشورات ال حقوق، �صل�صلة عامل �ملعرفة )89( )�لكويت: �ملجل�ص   حممد عمارة، 

125

�لوطني للثقافة و�لفنون و�الآد�ب، 1985(، �ص39-37.

 �نظر: يو�صف �لقر�صاوي، مرجع �شابق، �ص 638.
126
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يتلكها  �لتي  �لطبيعية  �حلقوق  من  جمموعة  باأنها:  �الإن�صان  حقوق  ف  ُتعرَّ

�الإن�صان، وهي ل�صيقة بطبيعته، وتظل موجودة و�إن مل يتم �العرت�ف بها، �أو �نتهكتها 

 .
128

�مل�صوؤولية حتمل  مع  يريد  ملا  �الإن�صان  فعل  باأنها:  �حلرية  وُتعرَّف   .
127

ما �صلطة 

.
129

عنه �مل�صوؤولية  وبتحمل  �الختيار  بحق  عادة  ترتبط  فهي 

�رشح  كما  �الإ�صالم”،  يف  �حلكم  “�أ�صا�ص  هي  وحرياته  �الإن�صان  حقوق  حماية  �إن 

بذلك حممد �لغز�يل. والأنها كذلك، فهي بحاجة �إىل �صمانات �صيا�صية وقانونية حلمايتها 

فتئ  وما  د�صاتريها.  �لديوقر�طية  �لدول  �صمنتها  لذ�  �ال�صتبد�د؛  ومن  �لعدو�ن،  من 

�لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  خ�ص�ص  وقد   .
130

بها يطالبون  �مل�صلمون  �ملفكرون 

.
131

�لباب �لثاين منه ملو�صوع �حلقوق و�حلريات �لعامة من �ملادة 34-9 

وحرياته،  �الإن�صان  حلقوق  مقاربته  يف  �لديوقر�طية  عن  �الإ�صالمي  �لفكر  يتميّز 

فيجعل منها “و�جبات” ال يقبل �لتنازل عنها، وال يقبل عدو�ن �الآخرين عليها، ويربطها 

ب�صوؤون  ولالهتمام  �أوالً،  و�لعقل  �لبدن  ل�صالمة  �رشوري  بع�صها  الأن  �لدين،  باإقامة 

مطالب  عندهم  وهي  �لقانون.  ب�صلطة  �لغرب  يف  مقّرة  هي  بينما  ثانياً.  و�إقامتها  �لعبادة 

.
132

�صيا�صية �أكرث من كونها قيماً �أ�صا�صية لبناء �ملجتمع

باحرت�م  حتظى  �أن  يجب  قيماً  بو�صفها  و�حلريات  �حلقوق  هذه  �إىل  حما�ص  وتنظر 

�ل�صلطة و�ملجتمع معاً. ويرى حممد �صليم �لعو� �أن �لدفاع عن حقوق �الإن�صان وحرياته 

و�جب يف �الإ�صالم من ثالثة وجوه، هي:

�الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر.  .1
�لتعاون على �لب و�لتقوى.  .2

.
133

رفع �لظلم عن �لنا�ص  .3

 �نظر: عي�صى بريم، احلريات وحقوق االإن�شان )بريوت: د�ر �ملنهل �للبناين، 1998(، �ص 14-13.
127

128 املرجع نف�شه، �ص 41-40.

 �نظر: حممد �صليم �لعو�، �لتعددية �ل�صيا�صية من منظور �إ�صالمي، �ص 24.
129

 �نظر: حممد قطب، خطب ال�شيخ حممد الغزايل يف �شئون الدين واحلياة )�لقاهرة: د�ر �العت�صام، 1986(، 
130

�ص 119.

 �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، القانون االأ�شا�شي وتعديالته، �ملو�د 34-9.
131

 حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 68.
132

 حممد �صليم �لعو�، الفقه االإ�شالمي يف طريق التجديد.
133
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وتعّد هذه �لوجوه �لثالثة من �أ�ص�ص �لعمل �لدعوي و�ل�صيا�صي حلركة حما�ص، وهو 

يقول  �أن  ي�صتطيع  �إن�صان  كّل   ...“ �ملقادمة:  �إبر�هيم  يقول  جماعي،  وحّق  فردي  حّق 

وين�صاع  �حلق  ي�صمع  �أن  �حلاكم  على  ويجب  الئم،  لومة  �هلل  يف  يخاف  وال  �حلق  كلمة 

.
للحق”134

وُيق�ّصم بع�ص �ملفكرين حقوق �الإن�صان على تعددها �إىل ثالثة �أق�صام، هي:

�حلقوق و�حلريات �ل�صيا�صية.   .1

�حلقوق و�حلريات �لفردية.  .2

.
135

�حلقوق �لتي ترتبط باحلاجات �الإن�صانية �ل�رشورية من �قت�صادية و�جتماعية  .3

وعند  �ملفكرين  عند  وباالهتمام  باالأولوية  �ل�صيا�صية  و�حلريات  �حلقوق  حتظى 

للحريات  و�صامنًة  �ل�صخ�صية،  �حلريات  من  مهماً  جزء�ً  لكونها  حلقوقهم،  �ملمار�صني 

�الأخرى. وت�صتمل �حلقوق �ل�صيا�صية على حّق �القرت�ع، وحرية �لكالم، وحرية �لبحث، 

و�حلق يف �نتخابات عادلة ونزيهة، جترى يف فرت�ت متكررة معقولة، و�حلق يف ت�صكيل 

تويل  يف  �حلق  على  وت�صتمل  ناحية،  من  هذ�  �ل�صيا�صية...�إلخ.  و�الأحز�ب  �الحتاد�ت 

.
136

�لوظائف �لعامة يف �لدولة بال متييز �أو �إق�صاء، ب�رشط توفر �الأهلية من ناحية ثانية

�إن من يتمتع بحريته �ل�صيا�صية يلزمه �أن يتمتع بحقوق �أخرى مثل �لتعليم، وتاأمني 

. وهناك 
137

�رشوريات �حلياة، �إذ �إن �لعالقة وثيقة بني ما هو �صخ�صي وما هو �صيا�صي

. �إن متتع �أفر�د �ل�صعب بحقوقهم 
138

من جعل �حلرية �ل�صيا�صية هي �لديوقر�طية بعينها

الأن  �الأخرى،  بحقوقهم  ذلك،  على  بناء  يتمتعون،  �أنهم  يعني  �ل�صيا�صية،  وحرياتهم 

مو�طن �لتنازع مع �ل�صلطة تقع يف باب �حلقوق و�حلريات �ل�صيا�صية. ول�صبط ممار�صة 

�الأفر�د حلرياتهم �لفردية و�لعامة و�صع �الإ�صالم قو�عد �صابطة، منها:

 �نظر: �رشيف �أبو �صمالة، االأعمال الكاملة لل�شهيد اإبراهيم املقادمة )د.م: د.ن، د.ت(، �ص 470.
134

 حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 31.
135

 �نظر: حممد �لغز�يل، حقوق االإن�شان بني تعاليم االإ�شالم واإعالن االأمم املتحدة )�لقاهرة: د�ر �لدعوة، 1993(، 
136

�ص 63-64؛ وروبرت د�ل، مرجع �شابق، �ص 29.

 �نظر: �أحمد مبارك، االإ�شالم واأزمة الدميقراطية )طر�بل�ص، ليبيا: من�صور�ت ر�صالة �جلهاد، 1986(، �ص 56.
137

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 170.
138
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جتنب �الإ�صاءة �إىل �الآخرين.  .1

�أالّ تخرج �حلريات عن تعاليم �ل�رشيعة وحدودها.  .2

.
139

�حلريات �ملطلوبة تهدف �إىل قول �حلق و�لدفاع عنه بال تطاول  .3

ناحية،  من  و�جلماعة  �لفرد  بني  دقيقاً  تو�زناً  تتطلب  �حلقوق  هذه  ممار�صة  و�إن 

ويحفظ  و�جلماعات،  �الأفر�د  حقوق  يحفظ  مبا  ثانية؛  ناحية  من  �ل�صلطة  وبني  وبينهما 

لل�صلطة دورها وهيبتها �أي�صاً.

قلنا �إن �حلريات �ل�صيا�صية �صامنٌة لغريها من �حلريات و�حلقوق؛ لذ� �ن�صغلت حركة 

حما�ص باحلريات �ل�صيا�صية، وقاومت �ال�صتبد�د، وتعر�صت لالعتقاالت، ولالإق�صاء من 

�أنها يف مو��صع  �إال  �أن مقاومتها كانت �صلمية، وبال عنف.  �لعامة، بالرغم من  �لوظائف 

قليلة، ��صطرت للدفاع عن حقوقها بالقوة كما حدث يف 2007/6/14.

يقول جمال من�صور: “�إننا يف مقدمة ركب �لد�عمني الحرت�م حقوق �الإن�صان وتاأمني 

�الأخالقية  �لنظم  �إطار  يف  �حلرية  ممار�صة  �صبل  وتي�صري  جميعاً،  للنا�ص  �حلقوق  تلك 

—ولو كان �الإ�صالم  �أّي �صعار  و�لقانونية. و�إن �لعدو�ن على �حلقوق و�حلريات حتت 

.
نف�صه— يتهن �إن�صانية �الإن�صان”140

�الإخو�ن  حركة  نظرة  عينها  هي  وحرياته  �الإن�صان  حلقوق  حما�ص  حركة  نظرة  �إن 

�مل�صلمني، وهي عينها نظرة �لفكر �الإ�صالمي �ملعا�رش، �لذي �أ�رشنا �إىل بع�ص جو�نبه �آنفاً. 

وهي نظرة تقوم على �أمرين: �الأول تقبل �ملبادئ �لعاملية و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �الإن�صان 

1948، الأنها  �ملتحدة يف �صنة  �ل�صادر عن �الأمم  �لعاملي  وحرياته، وعلى ر�أ�صها �الإعالن 

تتفق مع ما قررته �ل�رشيعة �الإ�صالمية. لذ� فهي تطالب �أنظمة �حلكم و�ل�صلطات بتاأمني 

هذه �حلقوق لكافة �لنا�ص، دون متييز على �لهوية �أو �لدين. و�لثاين �أن ممار�صة �الإن�صان 

حلقوقه وحرياته لها �صو�بط حمددة يف �ل�رشيعة و�لقو�نني، وقد �أ�رشنا �إليها �آنفاً. وعلى 

�مل�صتفيدين �صو�ء �أكانو� �أفر�د�ً، �أم جماعات، �أم �صلطات �اللتز�م بهذه �ل�صو�بط.

 �نظر: ب�صار عو�د معروف، �حلريات و�أنو�عها و�صو�بطها يف �الإ�صالم، جملة اآفاق االإ�شالم، عّمان، �ل�صنة 2، 
139

�لعدد 3، �أيلول/ �صبتمب 1994، �ص 69.

 جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 13.
140
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لقد دخلت حما�ص �إىل �لديوقر�طية من باب حقوق �الإن�صان وحرياته، حني ر�أت �أن 

�ملجتمعات �لغربية تتقدم نحو �لعدل و�مل�صاو�ة و�لنه�صة بف�صل حالة �حلريات �لعامة، 

�لديوقر�طية،  �لدولة  حماية  ظّل  يف  �الإن�صانية،  بحقوقهم  �ملجتمع  �أفر�د  متتع  وبف�صل 

ووعي �لر�أي �لعام و�صلطانه؛ يف �لوقت �لذي تعي�ص فيه �ملجتمعات �لعربية و�الإ�صالمية 

حقوق  على  �ل�صلطات  فيها  وتعتدي  و�لعائلي،  �ل�صمويل،  و�حلكم  �ال�صتبد�د  من  حالة 

�نتخابات  �ل�صعب يف  �إر�دة  �لعام، وتزّيف  �لر�أي  �الأفر�د و�جلماعات وحرياتهم، وتقمع 

�صكلية جتري لذر �لرماد يف �لعيون.

�إن تاريخ حما�ص �لعملي حافل مبقاومة عدو�ن �ل�صلطات �حلاكمة على حقوق �الإن�صان 

وممار�صة  �لعامة،  �حلريات  �إىل  بالدعوة  متتلئ  حما�ص  و�أدبيات  وحرياته.  �لفل�صطيني 

�لتحرير،  منظمة  من  حما�ص  مبوقف  هنا  �ال�صرت�صاد  ويكن  كاملة،  حلقوقه  �الإن�صان 

وموقفها �ل�صيا�صي من �تفاقية �أو�صلو، ومن �عتقال �ل�صلطة لقادتها وكو�درها يف �رشبة 

بحقوقها  حما�ص  مطالبة  هو  �ملو�قف  هذه  يجمع  �لذي  �مل�صرتك  و�لقا�صم   .1996 �صنة 

�أبناء �ملجتمع من �صلطة فل�صطينية �صاقت  �ل�صيا�صية و�الإن�صانية ب�صكل عام، وبحقوق 

متم�صكة  حما�ص  وظلت  و�لقمع،  �لعنف  �إىل  فلجاأت  �ملطالب،  وبهذه  �حلقوق  بهذه  ذرعاً 

مببد�أ �صلمية دعوتها ومطالبها. 

حركة  مت�صك  باب  من  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  حما�ص  مقاومة  �إىل  �لنظر  ويكن 

حما�ص بحقوقها �لوطنية، وبحقوقها �الإن�صانية �لتي �أقرتها �ملو�ثيق �لدولية؛ حيث مثّل 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنموذج �الأكرث ب�صاعة وق�صوة يف عمليات �نتهاك حقوق �الإن�صان 

�لفل�صطيني وحرياته. و�إن تعاون حركة حما�ص وحكومتها يف غزة مع بعثة �الأمم �ملتحدة 

 United Nations Fact-Finding Mission غزة  يف  �لنز�ع  ب�صاأن  �حلقائق  لتق�صي 

�الإ�رش�ئيلي على غزة  �لعدو�ن  للتحقيق يف جر�ئم �حلرب يف   on the Gaza Conflict

�صدوره،  بعد   Goldstone Report جولد�صتون  لتقرير  وتقبلها   ،2009/2008 يف 

ومطالبتها �الأمم �ملتحدة بتنفيذ بنوده، لدليل كبري على مت�صك حما�ص بحقوق �الإن�صان، 

وتقبلها للمو�ثيق �لدولية �ملنظمة لهذه �حلقوق.

�لعامة،  و�حلريات  �الإن�صان  حقوق  ق�صايا  من  حما�ص  موقف  على  �لتعرف  ُيرِد  من 

�أن  يوم  �لعملية  حما�ص  حركة  م�صرية  تتبع  فعليه  �خل�صو�ص،  وجه  على  و�ل�صيا�صية 

كانت حركة دعوية تربوية يف �ل�صبعينيات �أوالً، ثم يوم �أن �صاركت يف �ملقاومة مع بد�ية 
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�النتفا�صة �الأوىل �صنة 1987 ثانياً، ثم يوم �أن �صاركت يف �لعملية �ل�صيا�صية و�النتخابات 

يف �صنة 2006 ثالثاً.

على  و�لتعاون  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  �الأمر  مبادئ  تبنت  �الأوىل  �ملرحلة  ففي 

حقوق  عن  للدفاع  عمل  و�آليات  ثابتة  كاأ�ص�ص  �لنا�ص،  عن  �لظلم  ورفع  و�لتقوى،  �لب 

�الإن�صان وحرياته يف مو�جهة �ال�صتبد�د. وجمعت يف �ملرحلة �لثانية بني �لعمل �لرتبوي 

�لدعوي على م�صتوى �لد�خل �لفل�صطيني، و�ملقاومة �ل�صعبية و�الإعالمية، ثم �لع�صكرية 

�لثالثة  �ملرحلة  ويف  �حلقوق.  هذه  على  منها  تاأكيد�ً  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  م�صتوى  على 

�حلريات  ن�رش  جوهره  �صيا�صي  ببنامج  و�النتخابات  �ل�صيا�صية  �لعملية  يف  �صاركت 

ورعاية حقوق �الإن�صان، وقد �صهدت مرحلتها يف �حلكم ورئا�صة �لوزر�ء تقدماً يف ملفات 

حقوق �الإن�صان، و�لتعاون مع موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �حلقوقية، بالرغم من �لظروف 

�ل�صعبة �لتي ال تخلو من �أخطاء ��صتثنائية فر�صها �لو�قع وفر�صتها �لبيئة.

�أن  “نريد  فيقول:  �حلقيقية  حرياته  �ل�صعب  باإعطاء  �ل�صلطة  �ملقادمة  �إبر�هيم  يطالب 

ت�صود بيننا حرية �لر�أي �حلقيقية، �لتي �رشعها �الإ�صالم يف ظّل نظام حكم عادل، يكفل 

حقوق �الإن�صان �ل�صحيحة، و�أولها حقه يف ممار�صة �إن�صانيته بكر�مة. ونريد �أن يكون لنا 

نظامنا �لقانوين و�لق�صائي �خلا�ص بنا، و�لذي مل تدخله �الأهو�ء و�مل�صالح �القت�صادية 

. مل يكن �ملقادمة مرتاحاً لعمل موؤ�ص�صات �ل�صلطة يف تلك 
�لطارئة لطبقة من �لطبقات”141

�الأمنية؛  �الأجهزة  تغول  �أمام  لل�صالحيات  فاقدة  �صكلية  موؤ�ص�صاتها  بدت  حيث  �لفرتة 

حيث كان و�حد�ً ممن �عتقلو� وعذبو� عذ�باً �صديد�ً �صنة 1996.

وجتربة  �مل�رشي،  �لبملان  النتخابات  نف�صه  ر�صح  حني  �لبنا  ح�صن  جتربة  �إن 

�أي�صاً، وجتربة حما�ص  �ل�صيا�صية يف �لبملان ويف �حلكومة  �إخو�ن �الأردن وم�صاركتهم 

ثم  �لفل�صطيني،  �الأ�صا�صي  �لقانون  بح�صب  �حلكم  وممار�صتها   ،2006 �نتخابات  يف 

وفوز   ،2011/1/25 ثورة  بعد  �النتخابات  يف  م�رش  يف  و�حلرية  �لعد�لة  حزب  م�صاركة 

حركة  تقبل  على  �لعملي  �لدليل  جمموعها  يف  لهي  �جلمهورية،  برئا�صة  مر�صي  حممد 

حما�ص وحركة �الإخو�ن للديوقر�طية و�حرت�م �آلياتها وموؤ�ص�صاتها؛ ومن ثم مت�صكها 

تكّفر  �لتي  و�ملت�صددة  �ل�صلفية  �ملو�قف  لبع�ص  ورف�صها  وحرياته،  �الإن�صان  بحقوق 

�لديوقر�طية و�النتخابات.

141 الر�شالة، 2011/11/22؛ و�رشيف �أبو �صمالة، مرجع �شابق، �ص 159.



حمـــــا�س

104

وحرياته  �الإن�صان  حقوق  من  �أن  حما�ص  وعند  �الإخو�ن  عند  �ملقررة  �ملبادئ  ومن 

عند �الختالف مع �ل�صلطات �حلاكمة �أن تلجاأ �الأطر�ف �إىل �لد�صتور، و�إىل �لقانون، و�إىل 

�لبملان، و�إىل �لق�صاء، و�إىل �لر�أي �لعام من خالل و�صائل �صلمية، للو�صول �إىل تاأييد ما 

تر�ه �صو�باً من موقفها. �إن �أخذ حما�ص بهذه �الإجر�ء�ت يعني �أن حما�ص تقّر باأن �الأمة 

تعمل  �أن  وتقبل  لالإ�صالم(،  �لقاطعة  �لن�صو�ص  مع  يتعار�ص  ال  )مبا  �ل�صلطات  م�صدر 

عن  �لدفاع  يف  �حلديثة،  �لديوقر�طية  �أن�صاأتها  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  �لعمل  �آليات  مبوجب 

حقوقها وحقوق �الإن�صان وحرياته �لعامة.

�إىل �لبناء �لد�خلي حلركة حما�ص يعطيك فكرة جيدة عن �ملمار�صة  �إن �لتفاتة ب�صيطة 

�لديوقر�طية حلركة حما�ص بني �أع�صائها و�ملنت�صبني �إليها، فثمة �أمري، وجمل�ص �صورى، 

وجمال�ص �إد�رية، وقادة �أقاليم ومناطق. وكلهم ي�صلون �إىل منا�صبهم من خالل �النتخابات 

�حلرة، �لتي ال ت�صاحبها دعاية �أو تزكية بح�صب قانون حما�ص لالنتخابات �لد�خلية.

وحرياتهم  �الإن�صانية،  وحقوقهم  �لتنظيمية،  حقوقهم  بكل  �لناخبون  ويتمتع 

مببد�أ  حما�ص  وتاأخذ  �ل�صورى.  جمال�ص  يف  �ملقررة  �للو�ئح  بح�صب  وم�صاو�ة  بعد�لة 

متتاليتني،  دورتني  لالأمري  �للو�ئح  حتدد  حيث  �لتنظيم  م�صتوى  على  �ل�صلطة  تد�ول 

حما�ص  �أعر�صت  ولقد  �لديوقر�طية.  يف  �أ�صا�صي  مبد�أ  وهو  �صنو�ت،  �أربع  دورة  لكل 

مدى  يبقى  �أن  �الإ�صالمي يكن  �لنظام  يف  �الأمري  �أن  ترى  �ملفكرين  من  جماعة  ر�أي  عن 

�حلياة. �إن تطبيقات حما�ص �لعملية تقول �إنها تاأخذ مبا كتبه �ملفكرون �الإ�صالميون عن 

�لديوقر�طية و�ل�صورى، ومن ثم فال يوجد عندها �نف�صام بني �لنظرية و�ملمار�صة �إال 

يف حاالت ��صتثنائية.

يف �أدبيات حما�ص كالم كثري عن “�لعدل و�مل�صاو�ة” بني �لنا�ص، بغ�ص �لنظر عن �لدين 

�الإن�صانية.  وباحلقوق  بالدين  ترتبط  قيماً  بو�صفهما  �إليهما  وتنظر  و�للون،  و�جلن�ص 

و�إن نظرتها �إىل �لعدل و�مل�صاو�ة ت�صطبغ مبوقف �صيا�صي يف �لتعامل مع �ملجتمع �لدويل 

وجمل�ص  �لغربي  �ملجتمع  �نحياز  من  حما�ص  ت�صتكي  حيث  �ملتحدة،  �الأمم  وموؤ�ص�صات 

�الأمن لـ“�إ�رش�ئيل”. �إن �أهم ما تاأخذه حما�ص على �لديوقر�طية �لغربية هو غياب �لعدل 

و�مل�صاو�ة يف كثري من �ملعامالت �لتي تتعلق باحلقوق �لفل�صطينية و�ل�رش�ع مع �الحتالل. 
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�سابعًا: حما�س وحقوق الأقليات: 

ال توجد تاريخياً م�صكلة طائفية يف فل�صطني، ال قبل �حتالل فل�صطني وال بعد �الحتالل 

�إثنية يف تاريخ فل�صطني، حيث قامت  �أو  �أقليات دينية  �ل�صهيوين لها. وال توجد م�صكلة 

�الأغلبية  وبني  �مل�صيحيني،  عند  �الأف�صل  �ال�صم  وهو  �مل�صيحية  �الأ�رشة  بني  �لعالقة 

�لفل�صطينية �مل�صلمة على قاعدتي �لت�صامح و�ملو�طنة؛ فجميع �صكان فل�صطني لهم حقوق 

مت�صاوية، وعليهم و�جبات حمددة ب�صكل مت�صاٍو �أي�صاً.

يقول خالد م�صعل: “نحن نتعامل مع �الأخوة �مل�صيحيني كمكون �أ�صا�صي من مكونات 

�ل�صعب و�لوطن، وكجزء فاعل يف معركة �لن�صال �صّد �الحتالل، بعيد�ً عن ح�صابات �أن 

.
هذ� م�صلم وهذ� م�صيحي. نحن �رشكاء يف �لوطن، و�جلميع له حقوق وعليه و�جبات”142

�ملقاومة  ف�صائل  من  ف�صيالً  وال  �صيا�صياً،  حزباً  فل�صطني  يف  �مل�صيحيون  ي�صكل  ال 

يخ�صهم وحدهم، و�أ�صباب ذلك معروفة، وهم يتو�جدون يف جّل �لف�صائل �لفل�صطينية، 

وبع�ص  فتح،  حركة  عن  ف�صالً  �ل�صعبية،  و�جلبهة  �لديوقر�طية،  �جلبهة  وبالذ�ت 

ليا�رش  �ل�صيقة  �لد�ئرة  ويف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  مهمة  منا�صب  �صغلت  قيادتهم 

عرفات، ومنظمة �لتحرير.

وغريهم  �مل�صيحيني  �إىل  جيد�ً  �نتبهت  حتررية  وطنية  �إ�صالمية  حركة  حما�ص  والأن 

وحددت موقفها يف �مليثاق �لذي �صدر عنها وقالت: “�إن حركة حما�ص حركة �إن�صانية، 

�لديانات  �أتباع  �إىل  �لنظر  يف  �الإ�صالم  ب�صماحة  وتلتزم  �الإن�صانية،  �حلقوق  ترعى 

�أو  ليعيق حتركها  �أو وقف يف طريقها  �لعد�ء،  �إال من نا�صبها  �الأخرى. ال تعادي منهم 

.
يبدد جهودها”143

ويف �إ�صارة �إىل حالة �لتعاي�ص و�لت�صامح �لتاريخيني يف فل�صطني، يقول �مليثاق “يف ظّل 

�الإ�صالم يكن �أن يتعاي�ص �أتباع �لديانات �لثالث: �الإ�صالم و�مل�صيحية و�ليهودية يف �أمن 

و�أمان، وال يكن �أن يتوفر �الأمن و�الأمان �إال يف ظّل �الإ�صالم. و�لتاريخ �لقريب و�لبعيد 

.
خري �صاهد على ذلك”144

 مقابلة مع خالد م�صعل، ال�شبيل، 2010/8/23. 
142

 ميثاق حما�س، �ملادة 31.
143

 ميثاق حما�س، �ملادة 6.
144
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باالعتد�ء  منهم  قام  من  و�إمنا  ومعتقد�تهم،  دينهم  ب�صبب  �ليهود  حما�ص  تعادي  ال 

�ل�صالح؛ فموقف حما�ص غري مرتبط  �لفل�صطينيني منها بقوة  و�حتالل فل�صطني وطرد 

�أّي مو�قف معادية الأحد  �إن حما�ص ال تتخذ   .
“�العتد�ء”145 بـ“�العتقاد” و�إمنا مبجابهة 

��صتناد�ً �إىل فكره وعقيدته، و�إمنا تتخذ مثل هذه �ملو�قف عندما يتحول هذ� �لفكر و�لعقيدة 

هو  �ملحتلة  �ل�صهيونية  مع  �ل�رش�ع  �أن  على  وتوؤكد  تخريبية،  �أو  عدو�نية  ممار�صة  �إىل 

�رش�ع ح�صاري. 

وينقل خالد �حلروب ما يكن ت�صميته مببادئ �صيا�صية حمددة لعالقات حما�ص مع 

�مل�صيحيني ومنها:

وهويتها  �لعربية  و�الأمة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  يتجز�أ  ال  جزء  فل�صطني  ن�صارى   .1
�حل�صارية.

للن�صارى من �حلقوق �ملدنية ما لبقية �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني و�الأمة �لعربية.   .2
تذكريهم باأهمية �رتباطهم مبقد�صاتهم و�أر�صهم من منطلقات دينية ووطنية.  .3

�لفل�صطيني  لل�صعب  و�لكفاحية  �ل�صيا�صية  �حلياة  يف  ��صرت�كهم  �أهمية  على  �لتاأكيد   .4

و�ملوؤ�ص�صات  �لعمل  يف  ��صتقطابهم  على  و�لعمل  �لتحرير،  وبعد  �الحتالل  فرتة  يف 

.
146

�لوطنية

حما�ص،  حلركة  �صيا�صي  ذر�ع  وهو  �الإ�صالمي،  �لوطني  �خلال�ص  حزب  فتح  وقد 

2006 على قائمة حما�ص  �أمام �مل�صيحيني على قاعدة �ملو�طنة. وفاز يف �نتخابات  �أبو�به 

ح�صام �لطويل، وهو �صخ�صية م�صيحية مرموقة، و�صارك �لوزير جودة جورج مرق�ص، 

وهو م�صيحي من بيت حلم، يف حكومة حما�ص برئا�صة �إ�صماعيل هنية 2006. وب�صكل عام 

فاإن مت�صك حركة حما�ص بالدفاع عن حقوق �مل�صيحيني يف فل�صطني يقوم على قاعدتني: 

دينية وديوقر�طية.

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �لعليا، ويف  �لوظائف  �الأقليات يف  �أبناء  �إن نظرة تقييمية حل�صور 

قوي  ح�صور  هو  و�ل�صعبية  �لر�صمية  �ملو�قع  يف  �الأقليات  �أبناء  ح�صور  �أن  عن  تك�صف 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  فاحل�صور  �ل�صكان؛  ملجمل  �لعدد  ن�صبة  جمرد  من  �أكب  وفعال، 

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 152.
145

146 املرجع نف�شه، �ص 47.
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لهم  �الأماكن  كّل  فتح  عن  ف�صالً  و�ل�صومريني،  للم�صيحيني  “�لكوتا”  بنظام  م�صمون 

�أن  من�صور  جمال  ويرى   .
147

فر�صتان لهم  ولذلك  �ل�صعب.  كمجمل  عليها  ليتناف�صو� 

نظام “�لكوتا” يكر�ص �لطائفية، وينايف �لديوقر�طية، ولكنه يتقبله الأن �الأ�رشة �مل�صيحية 

.
148

تتقبله وت�صعر معه باالإن�صاف

و�إذ� عدنا �إىل برنامج كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �النتخابي �لتي متثّل حما�ص يف �ملجل�ص 

“�صمان  �إىل  يدعو  �لد�خلية  �ل�صيا�صة  من   10 رقم  �لبند  �أن  جند  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي 

ويدعو   .
�لكاملة”149 �ملو�طنة  قاعدة  على  �ملجاالت  كافة  يف  �الأقليات  حقوق  و�حرت�م 

من  وحمايته  و�مل�صيحي  �الإ�صالمي  �لفل�صطيني  �لوقف  على  “�حلفاظ  �إىل  �لبنامج 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي  . وهذه دعوة يف غاية �الأهمية يف مو�جهة 
�العتد�ء و�لتالعب...”150

مدينة  يف  خا�صة  و�مل�صادرة  وبالتهويد  بال�رش�ء  و�الإ�صالمية  �مل�صيحية  �حلقوق  على 

�لقد�ص. ودعا �لبنامج �إىل: “�لعد�لة وتكافوؤ �لفر�ص جلميع �ملو�طنني يف �لتعيني و�لعمل 

. وهذه �ملبادئ ت�صمل �أبناء �الأقليات بال�رشورة. وبالرغم من �أن “�إ�رش�ئيل” 
و�لرتقية”151

�لذي  هو  �لدين  �أن  ترى  ال  حما�ص  فاإن  �ل�رش�ع،  يف  وتوظفه  �لدين  ت�صتدعي  �لتي  هي 

م�صعل:  خالد  يقول  �حلالة،  هذه  �أوجد  �لذي  هو  �الحتالل  بل  و�ملقاومة،  �ل�رش�ع  �أوجد 

“ال نحارب �ل�صهاينة الأنهم يهود، بل نحاربهم الأنهم حمتلون، �ل�صبب ور�ء حربنا مع 

.
�لكيان �ل�صهيوين ومقاومتنا له هو �الحتالل، ولي�ص �الختالف يف �لدين”152

عامة  �الإن�صان  بحقوق  مت�صكها  من  جزء  هو  �الأقليات  بحقوق  حما�ص  مت�صك  �إن 

�أن  بها  مت�صكها  من  يزيد  ومما  �لدولية،  �ملو�ثيق  قررتها  وكما  �ل�رشيعة،  قررتها  كما 

�نتهاكه حلقوق �الإن�صان يف  �لعامل من �الحتالل ومن  �لفل�صطيني هو �الأكرث ت�رشر�ً يف 

فل�صطني، دون �أن يحظى �لفل�صطيني بحماية دولية حتمي حقوقه بدرجة مت�صاوية مع 

حقوق �الآخرين يف �لعامل.

 جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 43.
147

 �ملرجع نف�صه، �ص 17.
148

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006، �ص 3.
149

 �ملرجع نف�صه.
150

 �ملرجع نف�صه.
151

 مقابلة مع خالد م�صعل، ال�شبيل، 2010/8/23.
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روؤية حما�س لالآخر*

موقفها من اليهودية، واليهود، وال�شهيونية وال�شهاينة و“اإ�رشائيل”

:
1
مقدمة

هل ثمة عالقة بني �ل�رش�ع وبني �إيجاد �ل�صور �لنمطية حول جهة ما �أو �نت�صارها؟ 

هل كل مرة يتم فيها �نتقاد كيان ديني �أو عرقي �أو قومي �أو ذكره بطريقة �صلبية ُيعدُّ �أمر�ً 

�أمر و�حد يبدو منت�رش�ً عاملياً: يعاين كل  �صلبياً؟ هل ثمة نقد مو�صوعي لتلك �حلاالت؟ 

جمتمع من �لرو�يات �لقا�صية و�مل�صيئة �لتي تغّذي �ل�رش�عات وتوؤججها. 

�ليهود  من  �لتخويف  �أو  �ليهودي”  “�لرُّهاب  م�صطلح  باختيار  يتعلق  فيما  �أما 

�لبحث،  هذ�  يف  �ل�صامية”  “معاد�ة  م�صطلح  من  بدالً   )Judeophobia )�ليهودوفوبيا 

�أنه  �لرغم من  �أنف�صهم �صاميون، على  �لعرب  �أن  �إىل  �الأكب منه  فال�صبب ر�جع يف �جلزء 

خارج وحدة �جلن�ص �لب�رشي تقريباً، يبدو كل �صيء على �أنه مرّكب “�جتماعي”، مبا يف 

يتعدى  ال  �للون  “عمق  باأن  و�لقول  �ال�صتعمارية.  �الأنرثوبولوجية  �لعرقية  �لفئات  ذلك 

�جللد” ما يز�ل يحمل دالالت �صلبية، ب�صبب �الفرت��ص باأن لون �لب�رشة ال يوؤخذ باالعتبار 

�أو  �جللد  حدود  خارج  �إال  �لب�رش  بني  �مل�صاو�ة  على  يتعرف  �أن  يكن  ال  �ملرء  و�أن  غالباً، 

�إيجابية من �هلل  �آيات  �الألو�ن  �أن تلك  �لقول  �إىل  �أبعد من ذلك  �لكرمي يذهب  �لقر�آن  �للون. 

)ںڻڻڻڻۀۀہہہ وجوده:  توؤكد 

.
ہھھھ(2

وهكذ� فاإن �لقر�آن �لكرمي يدعو �لنا�ص �إىل تقدير هذه �الختالفات، حيث ما من �إن�صان 

نظر  وجهة  ومن  يحملها.  �لتي  �لور�ثية  �خل�صائ�ص  ب�صبب  منزلة  �أرفع  �أو  �صاأناً  �أرقى 

قام مركز �لزيتونة برتجمة هذ� �لن�ص �إىل �للغة �لعربية عن �أ�صله باللغة �الإجنليزية، و�لذي كان بعنو�ن:
 *

Hamas, Conceptualization of the Other: Its Stance Towards Judaism, Jews, Zionism, Zionists 
and Israel.
هذه  كاتب  �أن  �إال  �لبحث،  �صلب  يف  مبا�رش  ب�صكل  تدخل  وال  ما،  نوعاً  طويلة  تبدو  �ملقدمة  هذه  �أن  من  بالرغم   

1

�ل�صطور يرى �أنها مهمة جد�ً لفهم �لنقاط مو�صع �لبحث.

2 القراآن الكرمي، �صورة �لروم، �آية 22.



حمـــــا�س

112

�إ�صالمية، فاإن كل �الألو�ن مت�صاوية، و�لفرق يكمن فقط يف �الإيان ويف �لتز�م �الأخالق. 

�خلارجي،  مظهره  ب�صبب  �صده  ييز  �أو  ما  �صخ�صاً  ي�صطهد  �أن  ما  الأحد  يكن  فكيف 

�رتكاب  �لنمطية(، ناهيك عن  �ل�صور  �ملفرَت�ص و�ملرّكب )كما يف حالة  �ملظهر  مبا يف ذلك 

�جلر�ئم �لب�صعة من جمازر و�إبادة جماعية؟ 

جمال  فال  �حل�صا�ص،  �ملو�صوع  هذ�  تقييم  يف  مو�صوعياً  يكون  �أن  �ملرء  على  يتعني 

لتبني معايري مزدوجة لدى معاجلة �لظاهرة ذ�تها. و�صيتناول هذ� �لبحث رو�ية حما�ص 

�ملتعلقة باليهودية، و�ليهود، و�ل�صهيونية، و�ل�صهاينة، و“�إ�رش�ئيل”. و�صيحاول �لكاتب 

�أن يفّكك، �أو يرد، على �أبرز �لكالم �لذي يعك�ص “رهاباً يهودياً” متى كان ذلك ممكناً، مع 

�عتماد هذه �لردود ب�صكل رئي�صي على م�صادر ومبادئ �إ�صالمية، وفهم عميق لل�صياق 

�لفل�صطيني �لذي يت�صكل فيه هذ� �لكالم. 

من  �لتخويف  �أو  �الإ�صالمي”  بـ“�لرهاب  متعلق  �أحدهما  �ثنني،  مثالني  بطرح  ونبد�أ 

�الإ�صالم )�الإ�صالموفوبيا Islamophobia( و�الآخر بـ“�لرهاب �ليهودي”، لنبني بب�صاطة 

�الإن�صانية،  �ل�صفات  من  �الآخر  جتريد  حماوالت  حيث  من  مت�صابهتني،  �لرو�يتني  �أن 

و�ل�صعي �إىل �النتقا�ص من �صاأنه. 

 Shas زعيم حزب �صا�ص ،Ovadia Yosef ملثال �الأول هو �حلاخام عوفاديا يو�صف�

“�إ�رش�ئيل”، وقد �رّشح يف �آب/ �أغ�صط�ص  �لذي يعدُّ �أكب �الأحز�ب �ل�صيا�صية �ملت�صددة يف 

الأنه  �ملنطق،  �إىل  يفتقد   Ehud Barak بار�ك  �إيهود  حينها  يف  �حلكومة  رئي�ص  �أن   2000

يحاول �لتو�صل �إىل �صالم مع �لفل�صطينيني، �لذين و�صفهم باالأفاعي. وقد جاء ت�رشيحه 

هذ� يف �صياق خطبته �الأ�صبوعية يف موعظة �ل�صبت �مل�صائية �لتي ُتبَث على حمطات �حلزب 

�أن  �صا�ص  حزب  �أمر  �لذي  يو�صف،  �خلارج.  يف  �ل�صناعية  �الأقمار  عب  وكذلك  �الإذ�عية، 

يرتك �لتحالف مع رئي�ص �حلكومة بار�ك، عندما كان بار�ك مغادر�ً �إىل قمة كامب ديفيد 

بقتل  �أ�صا�صي  ب�صكل  �ملهتمني  باالأفاعي  �لعرب  و�صف  �لفل�صطينيني،  مع  للمفاو�صات 

�ليهود. وت�صاءل يو�صف: �أّي نوع من �ل�صالم هذ�؟ و�أ�صاف: هل �صت�صعهم �إىل جانبنا؟ 

؟ 
3
�أنت حت�رش �الأفاعي �إلينا... هل �صت�صنع �ل�صالم مع �أفعى

Site of ABC News, 6/8/2000, http://abcnews.go.com/US/story?id=96252 3
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�أما �ملثال �الآخر فخطيب يلقي خطبة �جلمعة يف �جلامع �لكبري يف خان يون�ص بقطاع 

يف  �الأق�صى  تلفزيون  على  �خلطبة  ُبثَّت  وقد  حما�ص،  حركة  عليه  ت�صيطر  �لذي  غزة 

2012/2/24، وهو و�صيلة �إعالمية يفرت�ص �رتباطها بحما�ص بطريقة �أو باأخرى، وجاء 

فيها �أن �ليهود “جمموعة من �أحفاد �لقردة و�خلنازير”. 

��صتغالل غري  �إىل  �لالهوتية  فاإن نظرته  �أما فيما يتعلق باحلاخام عوفاديا يو�صف، 

�جلوييم  و�أن  �ليهود،  خلدمة  ُخلقو�  هوؤالء  �أن  �لفل�صطينيني(  ت�صمل  فئة  )وهي  �ليهود 

 .
)�أو �الأغيار( ال مكان لهم يف �لعامل �إال خلدمة �صعب “�إ�رش�ئيل”4

�أما موقف �خلطيب �مل�صلم �ملعادي لليهود في�صّكل تعبري�ً مرّكباً يخالف ر�صالة �لقر�آن 

)ڈ ژ  ژ  ڑ   �لتالية على �صبيل �ملثال:  �لكرمي، كما وردت يف �الآية �لكرية 

. وكما يتبنّي هنا، فاإن هذ� �لعقاب �الإلهي 
ڑ ک ک  کک  گگ گ(5

ياأتي يف �صياق تكري�ص قد�صية �ل�صبت �ليهودي. ويقابل ذلك �أن على �مل�صلمني �أن يتنعو� 

، ومن �لو��صح �أن من يخالف هذ� �الأمر 
6
عن �أد�ء �أّي �أعمال جتارية يف �أثناء �صالة �جلمعة

�الإلهي مل ي�صتفد من ق�صة �العتد�ء يف �ل�صبت �لتي وردت يف �لقر�آن �لكرمي. 

�أنعم �هلل  �إن ما قاله هذ� �خلطيب هو رف�ص مبا�رش و�صارخ حلالة  ويكن هنا �لقول 

�لقر�آن  يخاطب  كذلك   .
7

)کککگ(  كرمها:  �لتي  �الإن�صانية  على  بها  تعاىل 

)ڄڃڃڃڃچچچچ بالقول:  �لب�رشي  �جلن�ص  كل  �لكرمي 

 .
8

ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ( 
ويعب �صلوك خطيب �جلمعة هذ� عن �أدبيات �صعبية منت�رشة بني �لعرب و�مل�صلمني، 

ت�صتهدف �لتحقري من �صاأن �ليهود، كرد فعل على ما يقوم به �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من 

عن  بدقة  تعب  ال  لكنها  وحقوقه.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  الأر�ص  �غت�صاب  ومن  �عتد�ء�ت 

�لفهم �الإ�صالمي �ل�رشعي �لذي يعامل �ليهود كاأهل كتاب لهم �أحكامهم �خلا�صة بهم، مبا 

Haaretz newspaper, 20/10/2010. 4

5 القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 65.

.9 
6 القراآن الكرمي، �صورة �جلمعة، �آية

.70 
7 القراآن الكرمي، �صورة �الإ�رش�ء، �آية

8 القراآن الكرمي، �صورة �حلجر�ت، �آية 13.
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يف ذلك حقوق �ملو�طنة و�حلماية و�حلقوق �ملدنية �لكاملة. كما �أنه من �ملعروف لدى علماء 

�إ�رش�ئيل،  بني  ب�صبب معا�صيهم من  ُم�صخو� قردة وخنازير،  �لذين  �أولئك  �أن  �مل�صلمني 

ماتو� ومل يكن لهم �أبناء �أو �أحفاد. 

كنقي�ص  �مل�صلمني  علماء  من  �لكثري  رفعه  �لذي  �ل�صعار  “لتعارفو�”  �أ�صبحت  وهكذ� 

لكتاب “�رش�ع �حل�صار�ت” �لذي �ألّفه �صموئيل هنتنغتون Samuel Huntington. وقد 

�لثقافية  �الختالفات  على  �ملبني  بال�رش�ع  حافالً  �صيكون  �مل�صتقبل  �أن  �الأخري  هذ�  ر�أى 

بدالً من �ملو�رد �القت�صادية و�ملادية، مبا فيها �ل�رش�ع على �الأر�ص. فهذه �الأخرية هي 

غالباً حمتلة وم�صادرة على ح�صاب �ل�صكان �الأ�صليني، مثل �لفل�صطينيني �الأ�صليني �لذين 

منهم يهود، ون�صارى، وم�صلمني. وُتفهم “لتعارفو�” كمعيار، حيث �إن �لنا�ص مدعوون 

�إىل �لتعاي�ص �مل�صرتك، و�إىل �لعي�ص ب�صالم ووئام دون مقت �أّي طرف لالآخر. 

ويحدد �لقر�آن �لكرمي و�صعاً خا�صاً الأهل �لكتاب عب �صلوك �إيجابي يتجلى يف �النفتاح 

�الجتماعي و�القت�صادي، و�الأهم من ذلك يف تاأكيد �جلذور �لالهوتية �الأ�صا�صية �مل�صرتكة 

لكل �الأديان، على �لرغم من �أن �ملرّكبات �ملعرفية �لنا�صئة ما بعد �لوحي، على يد “علماء” 

يف  �لتناق�صات  �إن  خمتلفة.  �جتاهات  يف  و�مل�صلمني  و�مل�صيحيني  �ليهود  �أخذت  ديانة،  كل 

�لنقل، مقرونة مع �لذ�تية لدى �الإن�صان، من �صاأنها �أن تزيد �لبعد بني �ملجتمعات �ملختلفة 

وتنتج جتمعات جديدة. 

�أوروبية،  �أ�صا�صاً  هي  �حلديث  �لتاريخ  يف  �ليهودية  للمعاناة  �الأ�صلية  �لرو�ية  �إن 

وكتابات كارل مارك�ص Karl Marx حول �مل�صاألة �ليهودية، تعك�ص روح �لعد�ء و�لكر�هية 

و�إ�صد�ر  رو�صيا  يف  �ملنظمة  �ملذ�بح  عك�صت  لقد  �أوروبا.  يف  �ليهود  �صّد  �نت�رشت  �لتي 

يهودياً”،  “رهاباً   Protocols of the Elders of Zion بروتوكوالت حكماء �صهيون 

معيّنة،  يهودية  موؤ�مرة  حول  مزّورة  نظريات  دعمت  �أو  �لبوتوكوالت  ولّدت  وقت  يف 

فولكي�ص  حركة  �أما  خائنني.  كمو�طنني  �ليهود  ت�صجب  �صمنية  ر�صائل  مع  بالتو�زي 

�أجنبي،  هو  ما  كل  ترف�ص  و�لتي  �أملان،  مفكرين  �صمت  �لتي   Völkisch Movement

�ليهودي  َيعدُّ  مفهوماً  و�صاغت  �أملانيا،  �إىل  �النتماء  عن  غريبة  �ليهودية  �لروح  �أن  فر�أت 

“غري �أملاين”، ونظرت �إىل �ليهود على �أنهم غرباء. 
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�الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  �الإ�صالم”  “ُرهاب  من  يعانون  للذين  نف�صه  و�الأمر 

و�لذين ي�صوِّرون �مل�صلمني �الأمريكيني على �أنهم مو�طنون خائنون، يتاآمرون ليحكمو� 

�لواليات �ملتحدة )وكند� و�أوروبا(، ومعهم عرب وفل�صطينيون، ُيعدُّون غرباء وهمجاً، 

ما  كل  �الإ�صالم”  “ُرهاب  يعانون  من  يذّم  �ملتح�رّش.  �لغرب  مع  بطبيعتهم  يتو�فقون  ال 

�لذي  ذ�ته  �ل�صيء  بامل�صلمني  يفعلون  وهم  �ل�رشيعة،  ذلك  يف  مبا  باالإ�صالم،  متّ�صل  هو 

فعله موؤلفو بروتوكوالت حكماء �صهيون، و�أع�صاء حركة فولكي�ص لليهود. كيف يكن 

“�حلقيقة   Robert Spencer �أن يقول غري ذلك حيال كتاب روبرت �صبن�رش  لالإن�صان 

�الإ�صالم  يخرب  كيف  �ملبطن:  و�جلهاد  تع�صباً  �الأكرث  �لدين  موؤ�ص�ص  حممد:  حول 

�ل�صيا�صية  و�لنا�صطة  نة  �ملَُدوِّ �أ�ص�صت  لقد  ومتفجر�ت”.  �أ�صلحة  بال  �أمريكا  �لر�ديكايل 

منظمة  �صبن�رش،  روبرت  مع  باال�صرت�ك   ،Pamela Geller جيلر  باميال  �الأمريكية 

 ”51 “بارك  �لثقايف �الإ�صالمي  �إقامة �ملركز  �أمريكا”، ونّظمت حملة �صّد  �أ�صلمة  “�أوقفو� 

يف نيويورك، بجانب موقع �ل�صفر [حيث كان مركز �لتجارة �لعاملي]. وقالت جيلر، بعد 

�ملجزرة �لتي �رتكبها �الإرهابي �لرنوجي بهرنغ بريفيك Behring Breivik و�لتي ذهب 

“�إ�رش�ئيل”.  معاد�ة  يعلّم  كان  �ل�صباب  فيه  قتل  �لذي  �ملخيم  �إن  �صخ�صاً،   77 �صحيتها 

نة باميال جيلر، ما يوؤكد �لتاأثري �ملبا�رش ملن يحملون  وقد �أثنى بهرنغ يف بيانه على مدوَّ

مكتب  عب  بريطانيا  �كتفت  وقد  ونفو�صهم.  �لعديدين  عقول  على  �الإ�صالم”  “رهاب 

وزير �لد�خلية مبنع جيلر و�صبن�رش من دخول �ململكة �ملتحدة، الأن وجودهما “ال ي�صهم 

 .
يف �مل�صلحة �لعامة”9

لقد كان و�صول �لنازيني �إىل �ل�صلطة يف �أملانيا موؤ�رش�ً على بدء �مل�صاكل لدى �ليهود، مع 

 Kristallnacht فقد�نهم حقوق �ملو�طنة و�متياز�تها. وتال ذلك ما يعرف بليلة �لكري�صتال

)وهي �لليلة �لتي مّت فيها حتطيم زجاج حمالت �ليهود( يف 9-1938/11/10، ما �أدى �إىل 

تدمري �ملئات من �لُكنُ�ص، و�الآالف من �ملنازل و�ملحال �لتجارية، وكذلك وفاة �الآالف من 

تعر�صو�  كذلك(  و�لغجر  )و�لبولنديني  �ليهود  �أن  ذلك  من  و�الأ�صو�أ  حب�صهم.  �أو  �ليهود 

الإبادة جماعية ممنهجة وخمطط لها، وكان من �لالزم تاأمني �حلماية لهم من �لنازيني، 

لكن �لقوى �لتي كان من �ملفرت�ص �أن تفعل ذلك مل تت�رشف فور�ً. 

The Washington Times newspaper, 27/6/2013. 9
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�لتعر�ص لها عند �حلديث عن معاناة  �لتي يكن  �أحد �ملو��صيع �ملهمة و�ل�صعبة  �إن 

�ليهود يف �لتاريخ �ملعا�رش، هو �لتحّول �إىل �لكالم عن جذور �ملعاناة �حلالية للفل�صطينيني 

علّق   ،2013/2/22 يف  موؤيديهم؟  �أبرز  هم  من  ولكن  وموؤيديهم.  �ل�صهاينة  يد  على 

مقالة  على   ،Tikkun تيكون  جملة  حمرر   ،Michael Lerner لرينر  مايكل  �حلاخام 

الإنهاء  �الأمريكية  �ل�صالم  مبادرة  “وهم  عنو�ن  حتت   Uri Avnery �أفنريي  يوري 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي”، فقال:

 - �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  [جلنة  �إيباك  هو  لي�ص  �الإ�رش�ئيلي  �للوبي 

 The American Israel Public Affairs Committee )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية 

من  �ملاليني  ع�رش�ت  بل  رئي�ص،  ب�صكل  �ليهودي  �لعامل  ولي�ص   ،[(AIPAC)
يكونو�  كي  �ملثلى  �لطريقة  �أن  خطاأً  يعتقدون  �لذين  �ل�صهاينة  �مل�صيحيني 

�أن  كافة  �ليهود  على  �صيفر�ص  �لذي  �مل�صيح،  يعود  �أن  هي  لليهود  �أ�صدقاء 

�أن يخلدو� يف �جلحيم. وتكمن �مل�صكلة يف �ملو�فقة �لعمياء  �أو  يعتنقو� �مل�صيحية، 

لهوؤالء على كل ما تقرره �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، مبا يف ذلك مت�صكها با�صتمر�ر 

�ل�صيا�صة  على  قب�صتها  الإحكام  �إيباك  �إىل  �للوم(  )�أو  �لف�صل  ويرجع  �الحتالل. 

رون �لكوجنر�ص  �خلارجية �الأمريكية، ولكن �مل�صيحيني �ل�صهاينة هم من ُي�َصخِّ

�لتي مُتثِّل �ل�صوت   ،[J Street] �إ�رش�ئيل. وحتى منظمة جي �صرتيت  يف خدمة 

�حل�صن �لنية لبع�ص �ليهود �لليب�ليني، ت�صطر �أن تبهن تاأييدها الإ�رش�ئيل من 

خالل عدم �لت�صفيق ملطالب �إيباك و�مل�صيحيني �ل�صهاينة، وت�صغط بدالً من ذلك 

باجتاه �أالّ يكون دعم �إ�رش�ئيل م�رشوطاً باإنهاء �الحتالل. 

موفد  �ملئتي  فاإن   ،1897 �صنة  ب�صوي�رش�  بازل  يف  �الأول  �ل�صهيوين  باملوؤمتر  بدء�ً 

�ل�صهيوين �لغربي �لذين و�صلو� بالزي �لر�صمي، و�ل�صرت�ت، وربطات �لعنق �لبي�صاء، 

مع ع�رشة موفدين غري يهود، بد�أو� �لعمل على �إن�صاء دولة ذ�ت قومية يهودية يف فل�صطني، 

 Balfour Declaration وقد تبني �لنفوذ �ل�صهيوين على بريطانيا من خالل وعد بلفور

�ل�صهري يف 1917/11/2: 

�إن حكومة �صاحب �جلاللة تنظر بعني �لعطف �إىل تاأ�صي�ص وطن قومي لل�صعب 

�ليهودي يف فل�صطني، و�صتبذل غاية جهدها لت�صهيل حتقيق هذه �لغاية، على �أن 

�أنه لن يوؤتى بعمل من �صاأنه �أن ينتق�ص من �حلقوق �ملدنية و�لدينية  يفهم جلياً 

�لتي تتمتع بها �لطو�ئف غري اليهودية [�لتوكيد للكاتب] �ملقيمة �الآن يف فل�صطني، 

وال �حلقوق �أو �لو�صع �ل�صيا�صي �لذي يتمتع به �ليهود يف �لبلد�ن �الأخرى.
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�إن هذ� �لتنكر لل�صعب �لفل�صطيني �لعربي �الأ�صلي يف بالد كنعان وتقلي�صه �إىل جمرد 

�أول  �لقدية،  �أريحا  ُن�صيت  فلقد  �لق�صية.  ي�صكل �صلب  يز�ل  ما  “طو�ئف غري يهودية” 

مدينة يف �لعامل تعود �إىل ع�رشة �آالف �صنة خلت؛ وكذلك يبو�ص، مدينة �لعرب �لكنعانيني 

منذ ما قبل نزول �لتور�ة و�الإجنيل، و�لتي ُتقّدم �ليوم على �أنها “مدينة د�ود”. ولكن حتى 

لو مل يكن من فل�صطينيني �صوى غ�صان كنفاين �لذي روى �صنة 1969 يف كتابه “عائد �إىل 

حيفا” تعقيد�ت �لنكبة �لتي ما ز�لت تتفاعل منذ �صنة 1948، لكان �أهالً الأن يكون �صعباً 

ولي�ص طائفة غري يهودية!

�ل�صبيل  مّهد  �لذي  �لبيطاين  �ال�صتعماري  �النتد�ب  حتت  �لفل�صطينيون  وقع  وقد 

لقيام “دولة �إ�رش�ئيل”. فقد تعر�ص �لفل�صطينيون للتطهري �لعرقي و�لت�رشيد و�الإبعاد، 

كما يف جمزرة دير يا�صني و�صو�ها، ما �أدى �إىل هدم �أكرث من 400 قرية فل�صطينية و�إز�لتها 

عن بكرة �أبيها، باالإ�صافة �إىل تدمري �مل�صاجد و�لكنائ�ص وتدني�صها، وُطرد نحو 800 �ألف 

فل�صطيني من �أ�صل 1.4 مليون فل�صطيني )57.1%( من �أر�صهم يف حرب 1948. وي�صتمر 

م�صل�صل �لتطهري �لعرقي، لكن هذه �ملرة عب �لقو�نني �لتي ت�صتهدف �لفل�صطينيني، وقد 

�عرتفت “�إ�رش�ئيل” ب�صحب �لهوية من ع�رش�ت �الآالف من �لفل�صطينيني منذ حرب 1967. 

وما يز�ل �أهايل �رشقي �لقد�ص يعانون من �صيا�صة �صحب �لهويات حتى �الآن؛ ففي �صنة 

2008 وحدها �صحبت هويات 4,577 عائلة مقد�صية وطردو� من �ملدينة �لتي ولدو� فيها، 

ولي�ص لهم �إال زيارة �لقد�ص ك�صائحني �إن و�فقت �صلطات �الحتالل على منحهم تاأ�صري�ت 

دخول على �ملعابر �حلدودية. 

طائفة م�صيحية يف �لبريو �عتنقت �ليهودية و“عادت” �إىل فل�صطني كجزء من �لهجرة 

! �أمريكيون �أ�صليون 
10

�ليهودية �إىل �أن �نتهى بهم �ملطاف كم�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية

يحلّون حمل فل�صطينيني �أ�صليني! �أّي وقاحة هذه؟

ويف  �ملقاومة.  و�أحز�ب  حركات  من  �لعديد  ظهور  �إىل  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �أدى  لقد 

وقت يكفل �لقانون �لدويل �حلق يف مقاومة �الحتالل، فلي�ص كل حترك �صّد هذ� �الحتالل 

م�رشوع، وال كل �رشٍد ب�صاأنه مقبول، ويعالج هذ� �لبحث هذ� �الأمر �لالحق دون �أن يّدعي 

�أنه يغطي ب�صكل كامل كل �لبيانات �أو �لت�رشيحات �ملن�صوبة �إىل حما�ص �أو قادتها. 

 How 90 Peruvians became the latest Jewish settlers, The Guardian newspaper, 7/8/2002. 10
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ميثاق حما�س:

كتب �أحمد يو�صف، �مل�صت�صار �ل�صابق الإ�صماعيل هنية �لذي ما ز�ل ير�أ�ص �حلكومة 

 .
و�لرو�ية”11 و�لروؤية  �لو�قع  حما�ص...  “ميثاق  بعنو�ن  مقالة  غزة،  قطاع  تدير  �لتي 

وقد بد�أ يو�صف مقالته بالقول “مل تتوقف دولة �الحتالل يوماً عن �إد�نة حركة حما�ص 

بالعن�رشية ومعاد�ة �ل�صامية، و�تهامها بالتطرف و�الإرهاب، وقد عملت على توظيف 

ذلك”.  على  للبهنة  �صياقاتها—  —خارج  �مليثاق  يف  وردت  �لتي  �لن�صو�ص  بع�ص 

وقال يو�صف: 

�إن ميثاق حما�ص كان —يف �حلقيقة— رّد�ً على و�قع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

قد  �أنه  �إال  �ملخ�رشمني،  �حلركة  �صيوخ  �أهم  الأحد  نظر  وجهة  كان  و�إن  وهو 

 ،1988 �ال�صتثنائية عام  �النتفا�صة  �مل�صادقة عليه د�خلياً يف ظّل ظروف  متت 

ومل  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صّد  و�حل�صد  للتعبئة  مطلوبة  وثيقة  �أنه  باعتبار 

يتم �لتدقيق —�آنذ�ك— يف بع�ص مفرد�ته �لدينية و�ل�صيا�صية من وجهة نظر 

�لقانون �لدويل و�لقانون �لدويل �الإن�صاين ب�صكل عام. 

�مليثاق  تعديل  �إمكانيات  �لت�صعينيات  يف  �الإخوة  تد�ر�ص  “لقد  يو�صف  و�أ�صاف 

و�عتماده كـ“منفي�صتو” يلتزم �جلميع بخطوطه �لعري�صة، �إال �أن �خل�صية من �التهام باأن 

حركة حما�ص حتذو حذو حركة فتح يف تقدمي �لتنازالت، هي �لتي جعلت �حلركة تتوقف 

طويالً �أمام �تخاذ مثل هذه �خلطوة”. وقد كان �لبديل “طرح �أفكار جديدة عك�صت �نفتاح 

�أبرزها  و�قعية  �أكرث  �صيا�صية  روؤى  وتقدمي  �لدويل،  �ملجتمع  جتاه  �أو�صع  ب�صكل  �حلركة 

قادة �حلركة يف خطاباتهم، وكذلك يف �لبنامج �النتخابي لكتلة )�لتغيري و�الإ�صالح(” يف 

�نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �صنة 2006. 

�لعملية  يف  مب�صاركتها  �مليثاق  ما—  حٍدّ  —�إىل  جتاوزت  قد  �حلركة  “�إن  و�أ�صاف 

مع  للتعاطي  و��صتعد�دها   ،67 عام  حدود  على  فل�صطينية  بدولة  وقبولها  �ل�صيا�صية، 

�لروؤى و�حللول �ل�صيا�صية �ملطروحة من قبل �ملجتمع �لدويل”. فامليثاق، من وجهة نظر 

يو�صف، وثيقة تاريخية، ولي�ص د�صتور�ً يتحتم على حما�ص �اللتز�م بحرفية ن�صو�صه. 

ويتلخ�ص جوهر مقالته يف ُجملة “�إن �صعبنا مل ينكر يوماً �أن �ليهود و�مل�صيحيني هم �أحد 

مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه فهي تاريخياً �أر�ص كل �الأنبياء”. وقد �أكد �أنه، على 

�الحتالل هو �رش�ع  “�رش�عنا �حلايل مع  فاإن  �لدينية،  �الأبعاد  تكييف بع�ص  �لرغم من 

 �صحيفة القد�س، 2011/1/12. 
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�أن  ورد  حيث  حما�ص،  ميثاق  مبقدمة  مقارنتها  ينبغي  �لالحقة  �جلملة  هذه  �صيا�صي”. 

“معركتنا مع �ليهود جّد كبرية وخطرية”.

تبنى ميثاق حما�ص مكتبها �الإد�ري يف فل�صطني �صنة 1988، ولكنه مل ُيتنبَّ ر�صمياً يف 

جمل�ص �صورى �حلركة، ال يف فل�صطني وال يف خارجها، مع �لعلم �أن جمل�ص �ل�صورى هو 

�جلهة �لوحيدة �ملخولة من ناحية قانونية العتماد �ملو�ثيق و�لت�رشيعات د�خل حما�ص. 

�لوقت  يف  جتاوزته  و�إن  و�قع،  كاأمر  معه  وتعاملت  �مليثاق  حما�ص  حركة  �حرتمت  وقد 

تلقى  عادت  ما  �مليثاق  بنود  بع�ص  �إن  �ليقني،  من  عالية  بدرجة  �لقول،  وباالإمكان  ذ�ته. 

قبوالً خالل �الأعو�م �لع�رشين �الأخرية، يف حني �أن �لرو�ية �لتي خرجت على ل�صان بع�ص 

يف   The Guardian �جلارديان  ن�رشتها  مقالة  ففي  تعقيد�ً،  �أكرث  �أ�صبحت  حما�ص  قادة 

2006/1/31 قال خالد م�صعل: 

هذه ر�صالتنا �إىل �الإ�رش�ئيليني: نحن ال نحاربكم الأنكم من عقيدة �أو ح�صارة 

حمددة. لقد عا�ص �ليهود يف �لعامل �الإ�صالمي ثالثة ع�رش قرناً يف �صالم وتفاهم؛ 

] باأن يحرتمهم  ففي ديننا هم �أهل �لكتاب �لذين لديهم عهد من �هلل ور�صوله 

لدينا  لي�ص  �صيا�صي. نحن  بل هو �رش�ع  دينياً  لي�ص  ويحميهم. �رش�عنا معكم 

م�صكلة مع �ليهود �لذين مل يهاجمونا؛ بل �إن م�صكلتنا مع هوؤالء �لذين قدمو� �إىل 

�أر�صنا، وفر�صو� �أنف�صهم علينا بالقوة، ودمرو� جمتمعنا و�أبعدو� �صعبنا. 

�صحيح �أن �الإ�رش�ئيليني �ل�صهاينة هم �أ�صا�صاً يهود، �إال �أن �لتعميم بخ�صو�ص �ليهود 

 Neturei Karta هو مغالطة. فمن �ليهود من هم �صّد �ل�صهيونية، كحركة ناطوري كارتا

Agudat Yisrael، �لتي هي بالت�صدد نف�صه  �أغود�ت ي�رش�ئيل  �حلريدية، وكذلك حركة 

لكنها متثل جمموعة �أكب، وهي لي�صت �صهيونية ولكنها لي�صت �صّد “�إ�رش�ئيل”. �أي�صاً، 

ثمة يهود علمانيون جتاوزو� �ل�صهيونية يف روؤيتهم �إىل �لعامل، وي�صعون �إىل نزع �ل�رشعية 

عن �مل�رشوع �ل�صهيوين بو�صفه م�رشوعاً �حتاللياً. وبالتايل، فاإن معاد�ة �ل�صهيونية ال 

من  يعانون  ممن  وغريهم  �ملحتل،  �جلوالن  يف  �ل�صوريني  �أو  �لفل�صطينيني  على  تقت�رش 

��صتمر�ر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لت�رشيحات �ملت�صاحمة عن �ليهودية و�مل�صيحية لي�صت نادرة 

يف �أدبيات حما�ص، فاملادة 31 من ميثاق حما�ص نف�صه تن�ص على ما يلي: “حركة �ملقاومة 

تعادي  ال  �الأخرى،  �لديانات  �أتباع  �إىل  �لنظر  يف  �الإ�صالم  ب�صماحة  تلتزم  �الإ�صالمية... 

منهم �إال من نا�صبها �لعد�ء، �أو وقف يف طريقها ليعيق حتركها �أو يبدد جهودها. ويف ظّل 
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�الإ�صالم يكن �أن يتعاي�ص �أتباع �لديانات �لثالث �الإ�صالم و�مل�صيحية و�ليهودية، يف �أمن 

و�أمان”. �إال �أنه يف ظّل �حتو�ء ميثاق حما�ص بع�ص �لبنود �لتي تت�صمن “رهاباً يهودياً”، 

يقوم �أن�صار �مل�رشوع �ل�صهيوين و“�إ�رش�ئيل” بتحويل �النتباه عن �الأدبيات �جليدة �لتي 

حتمل �إيحاًء �إن�صانياً �إيجابياً، وهو ما ي�صلتزم �لنظر �إىل �مليثاق بكليته.

تربط �ملادة 32 على �صبيل �ملثال، �مل�رشوع �ل�صهيوين ببوتوكوالت حكماء �صهيون. 

هذه �لتزوير�ت �لرو�صية �مل�صماة بروتوكوالت حكماء �صهيون ينبغي �أال تكون جزء�ً من 

�أّي  من  جزء�ً  تكون  �أال  يجب  �أنها  و�حلقيقة  فل�صطينية.  �أو  �إ�صالمية  �أو  عربية  رو�ية  �أّي 

�رشد، �إال عند تناول �الأدب �لرو�صي �لذي يعك�ص “رهاباً يهودياً”. عبد �لوهاب �مل�صريي، 

�إىل خال�صة  “كفاية”، ي�صل  �ملفّكر �مل�رشي �لبارز، و�أحد قادة �حلركة �مل�رشية للتغيري 

كتابات  �لبوتوكوالت  �أن  مفادها  و�ل�صهيونية”  و�ليهودية  “�لبوتوكوالت،  كتابه  يف 

مزيفة ��صتندت �إىل حتليل �لن�صو�ص و�ل�صياقات، و�أن �أدب �ملوؤ�مرة �أدب �ختز�يل. وي�رشح 

�مل�صريي �أن �لزعم باأن �ليهود يرثون �صفات غري �أخالقية ثابتة، ويحافظون عليها جيالً 

بعد جيل، �إمنا هو زعم ال يتنا�صب مع �الإ�صالم، �لذي يرى �أن �لف�صيلة و�لرذيلة م�صاألة 

خيار ال ور�ثة. كما يقول �إن �ل�صهيونية متجذرة يف معاد�ة �ل�صامية و�الحتالل �لغربي 

دفع  عب  وذلك  �ل�صهيونية،  ي�صاعد  ��صطهاد�ً  يرتجم  عندما  �ليهودي”،  “�لرهاب  و�أن 

�ليهود �إىل مغادرة بالدهم لي�صتوطنو� يف فل�صطني. كما يبني �مل�صريي نقطة �أخرى لدى 

حتليله �لبوتوكوالت مفادها �أن �لزعم باأن �لقوى �ليهودية تخطط لل�صيطرة على �لعامل، 

ال يلحظ �لدعم �لهائل و�ل�صامل �لذي تقدمه �لواليات �ملتحدة لل�صهيونية. 

�أن �لبوتوكوالت كانت جزء�ً من �لنقا�ص بني حما�ص ووفد من �ل�صخ�صيات  ويبدو 

�الأمريكية يف بريوت. ويف ما بد� بادرة ح�صن نية قال مو�صى �أبو مرزوق، �أحد قادة حركة 

 .
12

حما�ص �ل�صيا�صيني، �إن �حلركة و�فقت �أن تزيل �لبوتوكوالت من موقعها �الإلكرتوين

�ليهودي”.  بـ“�لرهاب  �لرو�يات �ملتعلقة  ولكن لي�ص كل قادة حما�ص مهتمني بتناول 

يف  �لقيادي  �جلزيرة  �صا�صة  على  ر�أي”  من  “�أكرث  برنامج  ��صت�صاف   ،2009/3/2 ففي 

حما�ص �صامي �أبو زهري؛ �لذي تهرب �أربع مر�ت متتالية من �صوؤ�ل حول �لبنود �ملتعلقة 

بـ“�لرهاب �ليهودي” يف ميثاق حما�ص )��صتعملت �ملادة 22 كمثال(، و�بتعد بت�رشيحاته 

قدر �مل�صتطاع عن �ل�صوؤ�ل �لو��صح.

 �صحيفة البيان، �أبو ظبي، 2005/4/20.
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�أمر�ً �رشورياً، قد ال تكون ممكنة قريباً. فقد قال  �مليثاق، و�إن كانت  �أن مر�جعة  �إال 

قادتها  �لتي  �حلكومة  يف  �ل�صابق  �خلارجية  وزير  �لزهار،  حممود  حما�ص  يف  �لقيادي 

حما�ص، يف مقابلة مع �صحيفة �لغد �الأردنية، ن�رشت بعد يوم من فوز حما�ص باالنتخابات 

�لت�رشيعية يف 2006، �إن حما�ص لن تغري كلمة و�حدة من ميثاقها. 

�غتالته  )�لذي  موؤ�ص�صيها  و�أحد  حلما�ص  �لروحي  �لقائد  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  ذكر 

على  �لفجر  �صالة  من  خارج  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  تابعة  مروحية   2004/3/22 يف 

وو�صف  1999/5/29؛  يف  �جلزيرة  على  مقابلة  يف  “�إ�رش�ئيل”  كلمة  �ملتحرك(  كر�صيه 

نف�صه  وو�صف  عملياتهم؛  خالل  �إ�رش�ئيل”  �إىل  يدخلون  “�إخوة  باأنهم  حما�ص  نا�صطي 

باأنه “�إن�صان يقاوم �صّد �الحتالل”. ولكنه �أي�صاً قال �إن عّز �لدين �لق�صام، �لذي ُيعرف 

�ليهود و�لبيطانيني. و�إذ حتدث عن �صجانيه،  �لع�صكري حلما�ص، قاتل  با�صمه �جلناح 

قال �إن “�ليهود مل يختارو�” من �صيكونون معه يف �ل�صجن من بني �ملعتقلني �ل�صيا�صيني 

�إن ��صتعمال هذ�  �إىل م�صاعدة �صخ�صية لكونه م�صلوالً.  �لفل�صطينيني، حيث كان بحاجة 

�لتعريف  عادة  به  وُيق�صد  و�لعرب،  �لفل�صطينيني  بني  �صائع  �أمر  �ليهود(  )�أي  �لتعبري 

كلمة  ��صتخد�م  �أن  كما  معينني؛  الأنا�ص  �أو  لدين  �إهانة  �أّي  به  يق�صد  وال  �ملعنية  باجلهة 

“�إ�رش�ئيل” ال تعني بال�رشورة �عرت�فاً بها ككيان �رشعي؛ حيث ُي�صتخدم �مل�صطلح بني 

�أننا  �مل�صتمع. غري  �لتعريف باجلهة �ملعنية، ت�صهيالً على  �لفل�صطينيني و�لعرب من باب 

�أن ينتقو� تو�صيفات دقيقة ومر�دفات  �أن على �لفل�صطينيني و�صو�هم  �أن ننبه  من �ملفيد 

ال تخلط بني �ليهودية و�ل�صهيونية، و�لقادة �لفل�صطينيون حتماً ي�صتطيعون �لتمييز بني 

�ليهودية و�ل�صهيونية �إن �حتاجو� �إىل ذلك. 

وال  �ل�صهيوين،  بالعدو  حم�صور  حما�ص  �رش�ع  �إن  هنية  �إ�صماعيل  قال   ،2005 يف 

. وعندما كلف �إ�صماعيل هنية ت�صكيل �حلكومة �جلديدة من قبل 
13

ي�صمل �ليهود ب�صكل عام

�أكد هنية يف مقابالت  �لرئي�ص حممود عبا�ص عقب فوز حما�ص باالنتخابات �لت�رشيعية، 

كونهم  ملجرد  لليهود  عد�وة  تكّن  ال  حما�ص  �أن  وغربية  حملية  �إعالم  و�صائل  مع  عديدة 

يهود�ً، و�أنها لي�صت لها م�صلحة يف ��صتمر�ر حلقة �لعنف.

حما�ص  خلطابات  �ملميزة  �ل�صمة  �أ�صبحت  �لو�قعية  �ل�صيا�صات  �أن  يف  �صّك  من  ما 

وبر�جمها �ل�صيا�صية خالل واليتها يف �حلكومة �لفل�صطينية، و�أن �لت�رشيحات �لو�ردة 

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2005/7/4.
 13
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على ل�صان �لعديد من قادة حما�ص، تطورت يف �جتاهات �بتعدت ن�صبياً عن �مليثاق. ففي 

فيما  موقفه  عن  م�صعل  خالد  عب  �صابقاً،  �إليها  و�مل�صار  �جلارديان  يف  �ملن�صورة  �ملقالة 

يقبل  �لذي  �ليهود. وم�صعل،  و�إقامة دولة ل�صحاياه  �لهولوكو�صت  بالعالقة بني  يتعلق 

باإقامة دولة فل�صطينية على حدود �صنة 1967 تعهد يف �ملقالة ذ�تها �أن حما�ص “لن تعرتف 

مطلقاً ب�رشعية �لدولة �ل�صهيونية �ملقامة على �لرت�ب [�لفل�صطيني] للتكفري عن خطايا 

[�الإ�رش�ئيليون]  �إذ� كان  �آخر. ولكن  �أحد  �أو حلل م�صكلة  �آخر  [�لتوكيد للكاتب] �صخ�ص 

�إن حما�ص متد يدها  �ل�رشوط.  �الأمد فنحن م�صتعدون ملناق�صة  م�صتعدين لهدنة طويلة 

بال�صالم �إىل �أولئك �ملعنيني حقاً ب�صالم مبني على �لعدل”.  

“خطايا”. ومن جهة  �أنها  وما يثري �الهتمام هنا هو حديث م�صعل عن �ملحرقة على 

�أخرى، فقد بنّي حممود �لزهار يف كتابه “ال م�صتقبل بني �الأمم”، �لذي رّد فيه على كتاب 

 A Place ”مكان بني �الأمم: �إ�رش�ئيل و�لعامل“ Benjamin Netanyahu بنيامني نتنياهو

Among the Nations: Israel and the World، �أن جذور طرد �ليهود من كل �لدول 

�الأوروبية على مّر �لقرون �ملا�صية تكمن يف تدخلهم باغتيال قيا�رشتهم وحكامهم، ويف 

�أول من كانو�  �ليهود هم  باأن  �لعامل. كما قال  ن�رشهم �خلالفات و�لكر�هية بني �صعوب 

 .
14

معادين لل�صامية

متتد  و�لتي  �أوروبا،  يف  �ل�صامية  ملعاد�ة  دقيق  غري  فهماً  هذ�  �لزهار  تف�صري  وي�صكل 

�مل�صيح،  قتل  عن  م�صوؤولني  �ليهود  كون  عن  �مل�صيحية  �لالهوتية  �ملرّكبات  �إىل  جذورها 

�الأمر �لذي ينفيه �لقر�آن ب�صكل قاطع ليقّدم رو�ية بديلة ملا ح�صل، يكن �أن ت�صاعد هنا 

يف ر�أب �ل�صدع يف هذ� �ملجال. �إن رو�ية “قتل �الإله �ملرّكبة” هذه �أدت �إىل تطور �أ�صطورة 

“رهاباً  تعك�ص  �لتي  �الأ�صطورة  هذه  �لو�صطى.  �لقرون  خالل  �إجنلرت�  يف  �لدم”  “فرية 

يهودياً” تتهم �ليهود با�صتخد�م دماء �الأطفال من غري �ليهود الأغر��ص دينية، حيث ما 

�الحتفاالت  من  �لعديد  يف  قائمة  يهوذ�”  [دمية]  بـ“�إحر�ق  �ملتمثلة  �لف�صح  �صعرية  تز�ل 

�ملحلية يف �ليونان. وهي تو�صف �أحياناً باأنها “�إحر�ق �ليهودي”. بع�ص �لنا�ص ما ز�لو� 

مقتنعني باأن �ليهود ي�رشبون دماء �مل�صيحيني يف �لف�صح �ليهودي يف وقت ��صتمر �ملوقف 

�لفاتيكان  جممع  �أ�صدر  حتى  �مل�صيح  لل�صيد  �ليهود  بقتل  متم�صكاً  �لر�صمي  �لكاثوليكي 

�لثاين وثيقة “نو�صرت� �آيتات” Nostra Aetate �أو عالقة �لكني�صة باالأديان غري �مل�صيحية 

 www.felesteen.ps :موقع فل�صطني �أون الين، 2010/12/2، �نظر
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�صنة 1965 �لتي �ألغت �مل�صوؤولية �جلماعية لليهود عن ما ُي�صمى “�صلب �مل�صيح”. وعلى 

هو  وهذ�  قائمة،  الهوتي  �أ�صا�ص  على  �ملرتكزة  �ل�صامية  معاد�ة  تز�ل  ما  ذلك،  من  �لرغم 

�صلب �لق�صية. 

قّدم �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم �فتتاحية عن حركة حما�ص يف 2006/9/15، �قتب�صت 

مع  �ملمتازة  و�لعالقات  و�لعدل،  �ملعتقد،  حرية  عن  تد�فع  �لكرمي  �لقر�آن  من  �آيات  فيها 

�مل�صاملني من غري �مل�صلمني:

وتعتب  �الأخرى،  �ل�صماوية  �لديانات  �أهل  حقوق  “حما�ص”  حركة  حترتم 

لنف�ص  تعر�صو�  �لوطن  يف  �رشكاء  فل�صطني  �أر�ص  على  �ملوجودين  �مل�صيحيني 

�صو�ء  �الحتالل  �صلطات  من  �مل�صلمني  �إخو�نهم  لها  تعر�ص  �لتي  �ملمار�صات 

ب�صو�ء، و�صاركو� يف مو�جهة �الحتالل و�لت�صدي الإجر�ء�ته �لعن�رشية، فهم جزء 

.
15

ال يتجز�أ من �ل�صعب �لفل�صطيني لهم كامل �حلقوق وعليهم كامل �لو�جبات

“�لدولة �لعبية” مع �حلر�ص على عدم  وتتكلم �لفقر�ت �لالحقة يف �ملقالة ذ�تها عن 

ذكر كلمة “�إ�رش�ئيل” كيال تعطيها �ل�رشعية. و�لفكرة ذ�تها تنطبق على ��صتعمال “�لعدو 

�ل�صهيوين”، و“�لوجود �ل�صهيوين”، و“�لعدو”، و“�مل�رشوع �ل�صهيوين”، و“�الحتالل 

�ل�صهيوين”، و“قتال �ل�صهاينة حتى يخرجو� من فل�صطني كما هجرو� �إليها”. 

ب�صيغة  )وردت  �الأخرى”  �ل�صماوية  “�لديانات  �إىل  �ل�صابق  �القتبا�ص  ي�صري  وقت  يف 

�ليهود.  يذكر  �أن  دون  �لفل�صطينيني  �مل�صيحيني  يذكر  فاإنه  �الأ�صلي(  �لن�ص  يف  �جلمع 

و�ل�صوؤ�ل هنا هل من �الإ�صالم �لدعوة �إىل تطهري عرقي معاك�ص لليهود يف مقابل ما ح�صل 

للعرب �صنة 1948، مبا �أن �ل�رشد ال يرتك جماالً حللول �أخرى؟ �ألي�صت �ملقاومة هنا معنيّة 

يف �ملقام �الأول باإنهاء �مل�رشوع �ل�صهيوين يف فل�صطني و�إز�لة هيكلية �صلطة �الحتالل �لتي 

تف�صل �صعباً على �آخر؟

�إىل خلفية دينية ر�بعة )غري  �أن �ملحتل ينتمي  وللتو�صيح، فلنفرت�ص للحظة و�حدة 

�ليهودية و�مل�صيحية و�الإ�صالم(، �أمل تكن �لرو�ية �لفل�صطينية لتت�صمن �ليهود كجزء من 

�لن�صيج �الجتماعي؟ �أمل تكن منا�صباتنا لت�صّم حاخاماً ور�هباً و�صيخاً، يتحدثون كلهم 

بلغة �لوحدة ذ�تها؟

15 نبذة عن حركة “حما�ص”، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm
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الأنه  وم�صتقبلهم،  فل�صطني  يف  باليهود  نف�صه  ي�صغل  ال  �إليه  �مل�صار  �لن�ص  �أن  ويظهر 

يف  يدخل  �أن  يريد  وال  و“�إ�رش�ئيل”؛  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �صّد  بالتعبئة  �أ�صا�صاً  من�صغل 

جدل ٍحول من هو �ليهودي �لفل�صطيني، ومن هو �ليهودي �ملهاجر �مل�صتعمر �مل�صتوطن 

�إذ� ما  �أو  �إذ� ما حتررت فل�صطني،  له �المتياز�ت نف�صها  �إذ� كان  �ملغت�صب للحقوق، وما 

�نتهى �مل�رشوع �ل�صهيوين فيها.

من  هم  �لذين  “�ليهود  �أن   1963 �صنة  �الأ�صلي  �لفل�صطيني  �لقومي  �مليثاق  ن�ّص  لقد 

�أ�صل فل�صطيني يعتبون فل�صطينيني...”. ويف 1964 �أبدل بامليثاق �لقومي �لفل�صطيني. 

وقد عدلت مادته �ل�صابعة �صنة 1968 )نتيجة حلرب 1967( يف �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني 

بدء  حتى  فل�صطني  يف  عادية  �إقامة  “يقيمون  �لذين  باأولئك  �لفل�صطينيني  �ليهود  لتحدد 

�تفاق  مع  متو�فقة  غري  �عتُبت  �لتي  �ملو�د  من  و�صو�ها  �ملادة  هذه  �ل�صهيوين”.  �لغزو 

�ألغاها  �لعديدة(  �لعن�رشية  قو�نينها  من  �أياً  تلغي  �أن  “�إ�رش�ئيل”  من  يطلب  )مل  �أو�صلو 

�لرئي�ص  بح�صور   1998 �صنة  يف  ثم   ،1996 �صنة  غزة  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص 

 .Bill Clinton الأمريكي بيل كلينتون�

باأي  يعني  ال  عليه  �لق�صاء  �أجل  من  �لعمل  ولكن  حقيقي،  �أمر  �ليهودي”  “�لرهاب 

ويف  �أخالقياً،  كائناً  لي�صت  �لدولة  �إن  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �ملُحقَّة  �النتقاد�ت  عن  �ل�صكوت  حال 

هذه �حلالة ينبغي �أال تف�رش على �أنها هي “�ليهودي �ملطلق”. وما من �صيء �أقل من �إنهاء 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي يكن �أن ينهي �لعنف �لبنيوي �لذي يتجلّى يف كل �أنو�ع �ل�صيا�صات 

و�ملمار�صات �لتي تولد �لتعا�صة و�لكر�هية. 

�إن ميثاق حما�ص لي�صت كتاباً منزالً، بل هو وثيقة تاريخية تعك�ص )�أو عك�صت!( تفكري 

تناأى حما�ص  �أن  �أخالقية  �أ�صخا�ص يف حما�ص. و�إنها مل�صاألة  �أو  �أو طريقة تعبري �صخ�ص 

بنف�صها عن �لت�رشيحات �لتي تعك�ص “رهاباً يهودياً” �أو ما يعرف بالال �صامية، وتثقف 

�لالحق  �لظلم  تقبل  �أن  عليها  �أن  يعني  ال  وهذ�  �حل�صا�صة.  �لق�صايا  هذه  حول  قو�عدها 

بالفل�صطينيني، ولكنها خطوة يف �الجتاه �ل�صحيح؛ لي�ص من باب �إر�صاء �أحد، ولكن من 

باب �لتو�فق مع طبيعة و�أ�صول �لفهم �الإ�صالمي نف�صه، �لذي ت�صتند �إليه حما�ص. 
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موقف حما�س من منظمة التحرير 

الفل�شطينية وف�شائلها

)خ�شو�شاً فتح واجلبهة ال�شعبية واجلبهة الدميوقراطية(

مقدمة:

عندما �نطلقت حركة حما�ص يف �صنة 1987، دخل �لن�صال �لفل�صطيني مرحلة جديدة 

كبرية  دفعة  �النطالقة،  تلك  وُعدَّت  لفل�صطني.  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صّد  مر�حله  من 

�لتحرير،  منظمة  �إىل  حما�ص  تدخل  �أن  �لطبيعي  من  وبات  �لفل�صطينية.  �لوطنية  للحركة 

ب�صفتها من �أكب �لف�صائل �لفل�صطينية، ومن �أكرثها �صعبية وتاأثري�ً؛ �إذ� ما �أريد للمنظمة 

�ل�صعب �لفل�صطيني، خ�صو�صاً و�أن بع�ص �لف�صائل �ملوجودة يف �ملنظمة،  �أن متثل فعالً 

مل تعد متلك وزناً حقيقياً و�صط �لفل�صطينيني، ال يف �لد�خل وال يف �ل�صتات. كما �أن بع�ص 

�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية، ال يثلون �صوى �أنف�صهم، وال يكاد يكون لهم دور ن�صايل. 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صفوف  تنظيم  هو  �لتحرير،  منظمة  وجود  من  �لهدف  كان 

تلك  1948، وكانت  �صنة  �ملحتلة منذ  فل�صطني  ي�صارك يف حترير  لكي  يف منظمة و�حدة 

من  �أقل  بعد  فيها،  �لفد�ئية  �لفل�صطينية  �ملنظمات  دخول  وكان  للمنظمة.  �الأوىل  �ملحطة 

حما�ص  حركة  دخلت  ما  فاإذ�  �لثانية.  �ملحطة  هو  �ملنظمة  تاأ�صي�ص  على  �صنو�ت  ثالث 

وبهذ�  �لثالثة؛  �ملحطة  �صيكون  ذلك  فاإن  �ملنظمة،  �إىل  �الإ�صالمي(  �جلهاد  جانبها  )و�إىل 

مُتثِّل �ملنظمة فعالً �ل�صعب �لفل�صطيني بجميع فئاته.

لقد كان �لهدف من والدة منظمة �لتحرير �صنة 1964 هو �لعمل على حترير فل�صطني 

ر�أ�صها  وعلى  �مل�صلحة  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  دخول  وكان   .1948 �صنة  �حتلت  �لتي 

�مل�صلح  �لكفاح  لدعم نهج  �لتحرير، هو  ملوؤ�ص�صات منظمة  �ل�صعبية  حركة فتح و�جلبهة 

يف  ياأتي  �لتحرير،  منظمة  يف  للدخول  حما�ص  ��صتعد�د  و�إن  �ملحتلة.  فل�صطني  لتحرير 

�صياق دعم �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني �لقا�صي بتحرير فل�صطني من �لنهر �إىل �لبحر، 

1993؛  �أو�صلو �صنة  �تفاقية  �لتحرير على  �مل�رشوع، منذ توقيع منظمة  بعد تر�جع هذ� 

مما �نعك�ص �صلباً على �ملنظمة، وفقدت �لقدرة على متثيلها لل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل 

و�خلارج، يف �لوقت �لذي ما ز�لت تطرح فيه حما�ص �صعار حترير فل�صطني، وهو �ل�صعار 
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�لذي كانت �ملنظمة قد رفعته عند قيامها، وكان هدفها �لرئي�صي عند والدتها. ولهذ� فاإن 

�لتحرير، ح�صبما  �لثالثة ملنظمة  �لوالدة  ُيعدُّ  �ملنظمة،  �حتمال دخول حما�ص ملوؤ�ص�صات 

يوؤكد  2011/12/22. وهذ�  �ل�صيا�صي حلما�ص، يف  �ملكتب  �رشح به خالد م�صعل، رئي�ص 

حال  يف  و�أنه  �ل�صيا�صي،  برناجمها  �صّد  ولكن  �لتحرير،  منظمة  �صّد  لي�صت  حما�ص  �أن 

�لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �صياغة  �إعادة  �إىل  ذلك  يوؤدي  فقد  للمنظمة،  �ن�صمامها 

�صمن �أ�ص�ص جديدة.

وال بّد يف �لبد�ية من �لتنويه، �إىل �أنه من �ل�صعب �حلديث عن موقف حما�ص من منظمة 

و�ل�صلطة  فتح  حركة  من  وموقفها  �ملوقف  هذ�  بني  تد�خل  حدوث  دون  من  �لتحرير 

�لفل�صطينية و�لتنظيمات �الأخرى، كاجلبهة �ل�صعبية و�جلبهة �لديوقر�طية، على �أ�صا�ص 

�أن �مل�صوؤولني يف �ملوؤ�ص�صات �لثالث )�ملنظمة، و�ل�صلطة �لفل�صطينية، وفتح( يثلون �خلط 

�ل�صيا�صي نف�صه، و�الجتاهات نف�صها، كما �أن �جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية ع�صو�ن 

منظمة  من  حما�ص  موقف  حتليل  عند  �الأحد�ث  تتد�خل  قد  ولهذ�  �لتحرير.  منظمة  يف 

�لتحرير مع موقفها من �ل�صلطة �لفل�صطينية وفتح؛ وهو ما �صتحاول �لدر��صة �لقيام به. 

اأوًل: مـوقف حمــا�س من منظمــة التـحريــر وحركـــة 

فتـح وال�سلطـة الفل�سطينيـة: 

�ل�صقريي  �أحمد  �ملنظمة  رئي�ص  كان  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  تاأ�ص�صت  عندما 

له  يتحقق  ومل  �ملختلفة،  �ل�صيا�صية  و�لتنظيمات  �لتيار�ت  جميع  فيها  تتمثل  باأن  يطمح 

خارج  بعد(،  فيما  )�ل�صعبية  �لثاأر  و�صباب  فتح  كحركة  �لفد�ئية،  �ملنظمات  وبقيت  ذلك، 

�ملنظمة، �إىل �أن دخلت جميع �ملنظمات �لفل�صطينية �صنة 1968 للمنظمة و�صيطرت عليها، 

�تفاق  �إىل  يوؤِد  مل  �ملنظمة،  د�خل  �لتنظيمات  تلك  وجود  ولكن  �ل�صقريي.  ��صتقالة  بعد 

جميع تلك �لف�صائل على برنامج وطني و�حد. وحافظ كل ف�صيل فل�صطيني على كيانه 

وعلى  �ملنظمة  على  فتح  �صيطرة  مع  �لتحرير،  منظمة  برنامج  عن  �مل�صتقل  وبرناجمه 

برناجمها �لوطني. ومل ت�صتطع تلك �لف�صائل تغيري �صيا�صة �ملنظمة ومو�قفها �ل�صيا�صية، 

حيث كانت مو�قف �ملنظمة تعب عن مو�قف فتح من �لق�صايا �ملختلفة، �أكرث من تعبريها 

عن مو�قف بقية �لتنظيمات.
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�لقائمة  باخلالفات  �ل�صتينيات  يف  فتح  وحركة  �ملنظمة  قيادة  بني  �خلالفات  وت�صبه 

�لتناق�ص  �إىل  �أخرى. وال يعود ذلك  بني حما�ص من جهة و�ملنظمة وفتح من جهة  حالياً 

�ملعقودة  و�التفاقيات  بـ“�إ�رش�ئيل”  و�العرت�ف  �ل�صالم  عملية  من  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  يف 

ف�صل  �إىل  بل  فقط؛  �لوطنية  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  معها، 

�لق�صية  ثو�بت  عن  و�بتعادها  �لفل�صطيني،  لل�صعب  وعودها  حتقيق  يف  �لتحرير  منظمة 

رفعها  ب�صبب  �ل�صتينيات،  يف  �ملنظمة  على  �صيطرت  فتح  �أن  �ملعروف  ومن  �لفل�صطينية. 

حرب  طريق  عن  “�إ�رش�ئيل”  الإز�لة  ودعوتها  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  �مل�صلح  �لكفاح  ل�صعار 

�لفل�صطينية �الأخرى  �لفل�صطيني معها ومع �ملنظمات  �ل�صعب  �ل�صعبية. ووقف  �لتحرير 

�لتي رفعت �صعار �ملقاومة �مل�صلحة، وتخلى عن دعمه لقيادة �ملنظمة. بل �إن �لبع�ص حّمل 

�ل�صقريي نتيجة �لهزية �لتي حلقت بالدول �لعربية، و�لتي كان بريئاً منها. وهو نف�صه 

�لذي وقفت �جلماهري �لفل�صطينية خلفه عندما �أن�صاأ منظمة �لتحرير �صنة 1964، و�أيدته 

�ل�صتات.  �لفل�صطيني يف  �ل�صعب  و�أماكن جتمعات  �لفل�صطينية  للمخيمات  خالل زيار�ته 

�إىل �ملنظمات �لفل�صطينية، وعلى ر�أ�صها حركة فتح،  وحتول �لدعم �لذي كان يحظى به، 

�لتي وظفت ذلك �لتاأييد مبهارة فائقة لكي ت�صيطر على قيادة منظمة �لتحرير، مبا ي�صبه 

�النقالب �الأبي�ص. ومل ت�صل فتح لقيادة �ملنظمة نتيجة �النتخابات، بل الأنها رفعت �صعار 

�ملقاومة �لذي �أيدته �جلماهري �لفل�صطينية و�لعربية؛ علماً �أنه لو حدثت �نتخابات يف ذلك 

�لوقت، لكان من �ملمكن �أن حتقق فتح �نت�صار�ً، كالذي حظيت به حما�ص يف �النتخابات 

�لت�رشيعية �صنة 2006. 

حرباً  �صنت  �إذ  عليها،  �صيطرتها  قبل  �ملنظمة  لقيادة  �ملنتقدين  �أ�صد  من  فتح  كانت 

�إعالمية �صدها؛ وقد جاء يف برنامج و�صعته فتح حتت عنو�ن “�حلركة و�لكيان �ملقرتح” 

كما  فل�صطني.  على  �لعربية  �لو�صاية  و�إنهاء  بال�صالح  �إال  حتل  ال  فل�صطني  ق�صية  باأن 

�تهمت �ملنظمة باأنها “حتمل �صعار�ت جوفاء، فهي لي�صت ثورية، وتاأخذ من �ل�صعب وال 

يف  �لعربية  �لدول  خارجية  وزر�ء  موؤمتر  على   1967/12/9 يف  مذكرة  ووزعت  تعطيه”. 

�لقاهرة، �نتقدت فيه �صيا�صة �ل�صقريي، و�أكدت على “عدم ثقتها ب�صخ�صه وممار�صاته”. 

�ملنظمة  لقيادة  حما�ص  �نتقاد  يف  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  م�صابه  ب�صكل  تكرر  �الأمر  وهذ� 

ومو�قفها �ل�صيا�صية.
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ونتيجة لذلك، دخلت فتح يف �لدورة �لر�بعة للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �صنة 1968 

�لوقت،  ذلك  يف  �لوطني  �ملجل�ص  �أع�صاء  هم   ،100 �أ�صل  من  ع�صو�ً   38 على  وح�صلت 

وهيمنت على �ملنظمة باأغلبية تفوق 55% من خالل دعم عدد من �مل�صتقلني �ملوؤيدين لها، 

�لتي  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  حما�ص  عليها  ح�صلت  �لتي  تقريباً،  نف�صها  �لن�صبة  وهي 

جرت يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صنة 2006. 

ومنذ  �أحياناً.  و�القتتال  �لثقة  وعدم  بالتناف�ص  وفتح  �لعالقة بني حما�ص  �ت�صمت 

ن�صاأة حما�ص، بد�أ �لتناف�ص بينها وبني حركة فتح، علماً �أن كالهما كانا يعمالن يف �أجو�ء 

وجود  �أ�صهم  وقد  �الإ�رش�ئيلي.  لالحتالل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ومقاومة  �النتفا�صة 

برناجمني خمتلفني لكال �حلركتني يف زيادة �خلالفات بينهما، لكون برنامج فتح ومنظمة 

�ملفاو�صات و�لعمل على �إقامة �لدولة  ً �إىل خطة �لت�صوية عب  �لتحرير ي�صتند �أ�صا�صا

 ،1993 1967، ومتثل ذلك من خالل �تفاق �أو�صلو �صنة  �لفل�صطينية على حدود �صنة 

و�أما برنامج حما�ص في�صتند �إىل خّط �ملقاومة، وعدم جدوى �ملفاو�صات، ورف�ص �تفاق 

.
1
�أو�صلو وتبعاته

�إن جوهر �خلالف بني حما�ص وفتح قائم على �أ�صا�ص وجود تناق�ص بني م�رشوعني، 

�الأيديولوجية لكال �حلركتني، و��صتناد كّل منها �إىل منطلقات  وله عالقة باملرجعية 

�أيديولوجية وفكرية خمتلفة. فحما�ص تنطلق من مرجعية �إ�صالمية؛ وباأن فل�صطني من 

�لد�عية �إىل  تبنّت فتح حلول �لت�صوية  بينما  �إ�صالمي،  �أر�ص وقف  �لبحر �إىل �لنهر هي 

خيار �لدولتني يف فل�صطني �لتاريخية، و�لعي�ص جنباً �إىل جنب مع “�إ�رش�ئيل” يف �صالم 

. وحما�ص ت�رشُّ على ��صتمر�ر �ملقاومة و�جلهاد، بينما �أعلنت قيادة فتح نبذ �لعنف 
2
�صامل

و�لعمل �مل�صلح �صّد “�إ�رش�ئيل”.

تفرد حركة فتح  بينهما،  �لعالقات  على  �أثرت  ومن بني �الأ�صباب �الأخرى �لتي 

وخوف  هذه �ل�صلطة،  على  فتح  مع  لالنتخابات وتناف�صها  بال�صلطة، ودخول حما�ص 

جناح  عدم  حما�ص  موقف  دعم  وقد  مكانها.  حتلَّ  �أن  �أو  حما�ص  �صعبية  �ت�صاع  من  فتح 

�لتحول  عملية  على  و�أثرها  حما�ص  وحركة  فتح  حركة  بني  �لعالقة  �إ�صكالية  عو�ده،  �لقادر  عبد  جميل  عو�د   
1

فل�صطني،  �لنجاح،  جامعة  �لعليا،  �لدر��صات  كلية  ماج�صتري،  ر�صالة   ،2010-2004 فل�صطني،  يف  �لديقر�طي 

2011، �ص 130-117.

 حم�صن حممد �صالح، جتربة �حلو�ر بني فتح وحما�ص �أين �مل�صكلة؟، موقع �جلزيرة.نت، 2008/9/4، �نظر:
2

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C8518609-168D-49AE-A26F-E421CC9E75AB.htm#0
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�لرغم من فر�ص �الحتالل  �إنه على  “�إ�رش�ئيل”. ثم  )�ملنظمة( مع  مفاو�صات قيادة فتح 

من  متكنت  �أنها  �إال  حما�ص،  عليه  ت�صيطر  �لذي  غزة  قطاع  على  �حل�صار  �الإ�رش�ئيلي 

.
3
�ل�صمود، وحققت �إجناز�ت كبرية ب�صدها للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع

1. تطور العالقة يف الفرتة 1993-1987:

مل ت�صغل حما�ص نف�صها يف �أن تكون بديالً للمنظمة، بل كانت تاأمل يف �أن ترفد �لن�صال 

�لفل�صطيني بدعم جديد، بعد �أن �بتعدت �ملنظمة عن �الأهد�ف �لتي ن�صاأت من �أجلها. ولكنه 

رئي�صية  �إ�صالحات  �الأخرية  �إجر�ء  دون  من  للمنظمة  تن�صم  �أن  عليها  �ل�صعب  من  كان 

تعب عن روؤيتها وم�رشوعها �لوطني �لفل�صطيني، و�أن حتافظ على وزنها �حلقيقي لدى 

ن  �ملبطَّ �لرف�ص  �أحيان عديدة كان  لها. ويف  �ملنظمة، وتنهي �حتكار فتح  �لفل�صطينيني يف 

ومن  )فتح(،  �ملنظمة  على  يهيمن  كان  ممن  ياأتي  للمنظمة،  حما�ص  دخول  يف  و�ملماطلة 

�أن يكون �ن�صمام حما�ص للمنظمة على ح�صابها.  �إذ خ�صيت  بع�ص �لتنظيمات �الأخرى، 

ولهذ�، فقد كان من �لطبيعي بعد فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية، �أن تدخل للمنظمة 

بالثقل و�لتاأييد نف�صه �لذي ح�صلت عليه يف �النتخابات �لت�رشيعية، و�أن ال تبقى خارج 

منظمة �لتحرير. 

�أنها  �أم  �ملنظمة،  �إذ� كانت حما�ص ترغب فعالً بدخول  �ل�صوؤ�ل عما  كان  �لبد�ية،  من 

تف�صل �أن تبقى خارج موؤ�ص�صات �ملنظمة؟ ويف �لو�قع، وعلى �لرغم من �لغمو�ص �لذي 

�أبقت على تو��صل معها،  �أنها  �إال  �صاحب موقف حما�ص من �ملنظمة يف بع�ص �لفرت�ت، 

تناولت  وقد  �ملنظمة.  عن  حما�ص  مو�قف  فيها  تباعدت  �لتي  �الأوقات  �أ�صعب  يف  حتى 

�ملادة 27 من ميثاق حما�ص عالقتها مع �ملنظمة، وقد جاء فيها: 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية من �أقرب �ملقربني �إىل حركة �ملقاومة �الإ�صالمية، 

ففيها �الأب �أو �الأخ �أو �لقريب �أو �ل�صديق، وهل يجفو �مل�صلم �أباه �أو �أخاه �أو قريبه 

�أو �صديقه، فوطننا و�حد، وم�صابنا و�حد، وعدونا م�صرتك... فموقف حركة 

�ملقاومة �الإ�صالمية من منظمة �لتحرير هو موقف �البن من �أبيه، و�الأخ من �أخيه، 

و�لقريب من قريبه، يتاأمل الأمله �إن �أ�صابته �صوكة، وي�صد �أزره يف مو�جهة �الأعد�ء، 

ويتمنى له �لهد�ية و�لر�صاد.

 حم�صن حممد �صالح، �ل�رشعية �لفل�صطينية �مل�صتباحة، �جلزيرة.نت، 2008/10/18، �نظر:
3
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منظمة  مع  �لعالقة  حتديد  يف  و�صوحه  عدم  حما�ص  ميثاق  على  �لبع�ص  ياأخذ  وقد 

لل�صعب  و�لوحيد  �ل�رشعي  “�ملمثل  باأنها  �رش�حة  يعرتف  مل  الأنه  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

�لفل�صطيني” كما تطرح �ملنظمة نف�صها، وكما ُتقر لها بذلك جامعة �لدول �لعربية و�الأمم 

“عالقة حميمة ال تخرج عن �إطار عالقة �البن باأبيه  �ملتحدة. وحدد �مليثاق �لعالقة باأنها 

و�الأخ باأخيه”. �إال �أن �خلالف مع �ملنظمة كان على �أ�صا�ص �أنها علمانية. فقد جاء يف �مليثاق 

“�إننا ال ن�صتطيع �أن ن�صتبدل �إ�صالمية فل�صطني �حلالية و�مل�صتقبلية لنتبنى �لفكرة �لعلمانية. 
حترق  �لتي  نارها  ووقود  جنودها  فنحن  حياة  كمنهج  �الإ�صالم  �ملنظمة  تتبنى  ويوم 

�الأعد�ء”. وهكذ� نالحظ غياب �ملوقف �ل�رشيح من متثيل �ملنظمة لل�صعب �لفل�صطيني. 

منظمة  وف�صائل  حما�ص  بني  �لتوتر  حالة  ظهرت  �الأوىل،  �النتفا�صة  �نطالقة  مع 

�ملوحدة  �لوطنية  “�لقيادة  هو  جديد�ً  �إطار�ً  لنف�صها  �تخذت  �لتي  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

قيادة  يف  و�أولويته  �أ�صبقيته  تاأكيد  �إىل  طرفه  من  �جلانبني  كال  �صعى  حيث  لالنتفا�صة”، 

�أن  �أنه من �ملعروف  �لتي كانت ت�صدر عن �جلانبني. غري  �لبيانات  �النتفا�صة من خالل 

عن  �صادر  بيان  �أول  �أما  1987/12/14؛  يف  �صدر  �النتفا�صة  هذه  يف  �الأول  حما�ص  بيان 

�لقيادة �لوطنية �ملوحدة لالنتفا�صة فيعود تاريخه �إىل �أو�ئل كانون �لثاين/ يناير 1988. 

�لوطنية  “�لقوى  با�صم  �الأول  ند�ءها  �أ�صدرت  فتح  فاإن  �ل�صايغ  ليزيد  در��صة  وح�صب 

�لفل�صطينية” يف 1988/1/8، وتبعتها �جلبهة �ل�صعبية بند�ء مماثل بعد ذلك بيومني؛ بينما 

. �أما وكالة �الأنباء و�ملعلومات 
�صدر �لبيان �الأول للقيادة �لوطنية �ملوحدة يف 41988/1/16

�لفل�صطينية )وفا(، فت�صري وثيقة من�صورة لديها �إىل �أن �لبيان �لثاين للقيادة �ملوحدة �صدر 

 .
5
يف 1988/1/10 دون �أن توفر �لوكالة ن�ّص �لبيان �الأول وتاريخه

وبعد عام تقريباً على �صدور ميثاق حما�ص، ويف مقابلة �صحفية مع جملة فل�صطني 

�لفل�صطيني،  لل�صعب  كممثلة  باملنظمة  حما�ص  �عرت�ف  حول  �صوؤ�ل  على  ورد�ً  �مل�صلمة، 

ميّز �ل�صيخ �أحمد يا�صني، موؤ�ص�ص حركة حما�ص، ما بني �ملنظمة كاإطار وطني، و�ملنظمة 

كتوجه �صيا�صي وبنية قائمة. فاملنظمة كاإطار وطني، كما ورد يف �مليثاق من حيث �الأهد�ف 

باإ�رش�ئيل  يعرتف  “حايل  �صيا�صي  كتوجه  �ملنظمة  �أما  حما�ص،  من  مقبولة  و�لت�صكل 

1949-1993 )بريوت:  الفل�شطينية،  الدولة: احلركة الوطنية  الكفاح امل�شلح والبحث عن  �ل�صايغ،  يزيد   
4

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2002(، �ص 860-859.

 بيانات �النتفا�صة، وكالة �الأنباء و�ملعلومات �لفل�صطينية )وفا(، �نظر:
5
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على  قائماً  يعد  مل  �خلالف  �أن  مبعنى   .
مرفو�صة”6 فهي  �لدولية  �ل�رشعية  وبقر�ر�ت 

�أو�صع  “�عرت�فها باإ�رش�ئيل”. وبات �خلالف  �أن �ملنظمة علمانية فقط، بل ب�صبب  �أ�صا�ص 

من قبل؛ بني م�رشوعني فل�صطينيني متناق�صني: م�رشوع تبنته منظمة �لتحرير تعرتف 

فيه بـ“�إ�رش�ئيل” مقابل �إقامة دولة فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وم�رشوع 

حركة حما�ص �لقا�صي بتحرير فل�صطني من �لنهر �إىل �لبحر من �الحتالل �ل�صهيوين. 

ولهذ� فاإن قر�ر حما�ص �لدخول �إىل منظمة �لتحرير، لي�ص وليد �لظروف �لر�هنة، و�إمنا 

هو قر�ر قدمي، لكن �لذي يحول دون �إمتام ذلك هو عدم �التفاق على تفاهمات م�صرتكة مع 

قيادة �ملنظمة يف �رشوط هذ� �الن�صمام. كيف �صتدخل حما�ص �إىل �ملنظمة؟ هل �صتدخلها 

وفقاً لبناجمها �ل�صيا�صي �أم وفقاً لروؤية مغايرة؟ ما هو �لوزن �لذي �صتدخل به حما�ص 

�إىل �ملنظمة؟ وماذ� عن هياكل �ملنظمة؟ 

وبعيد�ً عما جاء يف ميثاق حما�ص بخ�صو�ص �لعالقة مع منظمة �لتحرير، ومن خالل 

حما�ص  موقف  يتحدد  �حلركة،  قياد�ت  عن  �صدرت  �لتي  و�ملو�قف  �لت�رشيحات  حتليل 

م�رشوع  تبني  خالل  من  �لفل�صطيني؛  �لوطني  �مل�رشوع  معادلة  تغيري  �إىل  ت�صعى  باأنها 

ورف�ص  بها،  �العرت�ف  وعدم  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  �أنو�عها  ب�صتى  �ملقاومة  على  يركز 

�لتنازالت �لتي قامت بها �ملنظمة لـ“�إ�رش�ئيل”، مبا يف ذلك �تفاق �أو�صلو وملحقاته. 

وجه عبد �حلميد �ل�صائح رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني دعوة ر�صمية حلما�ص   

للم�صاركة يف �أعمال �للجنة �لتح�صريية للمجل�ص �صنة 1990، حيث كانت �ملنظمة ت�صتعد 

�أنها �عتذرت. و�أر�صلت عو�صاً عن ذلك مذكرة  �إال  لعقد دورة جديدة للمجل�ص �لوطني، 

�لو�صيلة  هو  يكون  �أن  يجب  �لتعيني  ولي�ص  �النتخاب  �أن  على  فيها  �أكدت   ،1990/4/6 يف 

�النتخابات  �إجر�ء  تعذر  �إذ�  و�أنه  �لوطني،  �ملجل�ص  �أع�صاء  الختيار  �ملعتمدة  �الأ�صا�صية 

فيجب �أن يعك�ص ت�صكيُل �ملجل�ِص �أوز�َن �لقوى �ل�صيا�صية �ملوجودة على �ل�صاحة، باأعد�د 

تتنا�صب و�أحجامها. وطالبت حما�ص بتعديل �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني مبا ين�صجم مع 

�لوحدة  �أهمية  على  حما�ص  و�أكدت  �الأ�صيل.  وتر�ثه  �مل�صلم  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عقيدة 

فاإننا  “ولذلك  و�أ�صافت:  �صعبنا”،  جهاد  مر�حل  من  �حلا�صمة  �ملرحلة  هذه  “يف  �لوطنية 

و�جلهات  �لقوى  كافة  مع  للتن�صيق  �أيدينا  ومند  و�صدورنا  قلوبنا  نفتح  حما�ص  يف 

و�ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية مبا يحقق م�صلحة �صعبنا وق�صيتنا”. 

 �نظر: �إبر�هيم �أبر��ص، �مل�صاركة �ل�صيا�صية يف منظمة �لتحرير على قاعدة �اللتز�م بالوطنية �لفل�صطينية، موقع    
6

www.ahewar.org :حلو�ر �ملتمدن، 2013/11/12، يف�
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�عتبار  يف  تتلخ�ص  �لوطني  �ملجل�ص  يف  للم�صاركة  �رشوط  ع�رشة  حما�ص  وحددت 

�لناقورة، وحدة ال تتجز�أ، وهي حّق  �إىل ر�أ�ص  �لنقب  �لنهر، ومن  �إىل  �لبحر  فل�صطني من 

لل�صعب �لفل�صطيني، ورف�ص �لتفريط باأي جزء من �أر�ص فل�صطني، و�لتاأكيد على �خليار 

�العرت�ف  رف�ص  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صحيح  �لطريق  هو  �جلهاد  و�عتبار  �لع�صكري، 

بالكيان �ل�صهيوين، و�عتبار ق�صية فل�صطني، ق�صية �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية جمعاء، 

�صعب  حقوق  مع  تتناق�ص  �لتي  و�العرت�فات  و�لتنازالت  �لرت�جعات  كافة  عن  و�لتخلي 

مع  �ملتنا�صب  حقها  على  حت�صل  باأن  حما�ص  وطالبت  وت�صحياته.  وتطلعات  فل�صطني 

يف  حما�ص  متثيل  يكون  وباأن  و�أجهزتها؛  �ملنظمة  موؤ�ص�صات  جميع  يف  وثقلها  حجمها 

�ملجل�ص بعدد ي�صاوي ويكافئ ثقلها يف �ل�صاحة و�لتي ترت�وح بني 40-50% من جمموع 

7. مبعنى �أن حما�ص مل تكن �صّد �ملنظمة 
�أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، ح�صب ر�أيها

.
8
كاإطار �صيا�صي يثل �لفل�صطينيني، بل �صّد �خلروج عن ميثاق �ملنظمة �الأ�صا�صي

كانت  �لتي  فتح  وحركة  �ملنظمة  قيادة  قبل  من  بالرف�ص  حما�ص  عر�ص  جوبه  وقد 

ت�صيطر على �ملنظمة وموؤ�ص�صاتها، و�لتي ر�أت يف عر�ص حما�ص مبالغة كبرية. وقد كان 

من �ملمكن �أن تو�فق حما�ص على تخفي�ص ن�صبة �لتمثيل �لتي عر�صتها لو كانت حما�ص 

مطمئنة متاماً �إىل �مل�صار �ل�صيا�صي و�لن�صايل للمنظمة وقيادتها؛ �إال �أن قيادة �ملنظمة كانت 

�أ�صا�صاً بتو�صيع د�ئرة متثيلها �ل�صعبي، من خالل ��صتيعاب حما�ص �صمن حجم  معنية 

�صئيل ي�صهل �لتحكم به، وال يوؤثر فعلياً على �صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني.

�لتح�صريية  �للجنة  �أعمال  يف  للم�صاركة  �أخرى  مرة  حما�ص  دعوة  جتددت  وعندما 

�ملكلفة باقرت�ح �أ�ص�ص ومعايري لتاأليف �ملجل�ص �لوطني �جلديد، وذلك قبل �نعقاد �ملجل�ص 

يف دورته �لع�رشين يف �أيلول/ �صبتمب 1991، وطلب من �حلركة �أن ُت�صمي ممثلها حل�صور 

�الجتماعات، رّدت يف ر�صالتها �ملوؤرخة يف �أيار/ مايو 1991 باالعتذ�ر، و�أكدت على �أن مبد�أ 

.
9
�النتخاب ولي�ص �لتعيني يجب �أن يكون و�صيلة لفرز �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني

�شابق،  مرجع  غو�صة،  و�إبر�هيم  318-321؛  �ص  ال�شيا�شية،  واملمار�شة  الفكر  حما�س:  �حلروب،  خالد   
7

.166-165 �ص 

�لتحول  عملية  على  و�أثرها  حما�ص  وحركة  فتح  حركة  بني  �لعالقة  �إ�صكالية  عو�ده،  �لقادر  عبد  جميل  عو�د   
8

�لديقر�طي يف فل�صطني، 2010-2004.

 حفيظ عالوي وهاين �صليمان، مرجع �صابق، �ص 266.
9
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وقد �نتقدت حما�ص قر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني �ملنعقد يف �جلز�ئر يف �أيلول/ �صبتمب 1991، 

بت�صكيلته  �لوطني  �ملجل�ص  �أن  حما�ص  �رتاأت  �إذ  مدريد،  موؤمتر  يف  �مل�صاركة  �أقرت  �لتي 

مبا  �لفل�صطينية  للقوى  �ل�صامل  متثيله  غياب  مع  م�صريية،  قر�ر�ت  التخاذ  موؤهل  غري 

فيها حما�ص.

�أبرزها  كان  وحما�ص،  فتح  بني  ومفاو�صات  حو�ر�ت  ح�صلت  �لفرتة،  هذه  وخالل 

�لكويت  �أي بعد �حتالل   ،1990/8/12-10 �لفرتة  �أيام يف  ��صتمر ملدة ثالثة  �لذي  �للقاء 

باأ�صبوع. وقد �فتتح هذ� �للقاء بح�صور يا�رش عرفات. كان لدى حما�ص �صبب رئي�صي 

يف  �أقلية  كانو�  وقد  �الحتالل،  �صجون  يف  حما�ص  حركة  معتقلي  �أن  وهو  �للقاء  لهذ� 

فاأر�دت  �ل�صجون،  �إىل ��صطهاد�ت من حركة فتح د�خل  �لوقت، كانو� يتعر�صون  ذلك 

�أن  تريد  كانت  فقد  فتح  حركة  �أما  �ال�صطهاد.  هذ�  الإيقاف  �صيغة  �إىل  ت�صل  �أن  حما�ص 

تنتزع من حما�ص �عرت�فاً مبنظمة �لتحرير كممثل �رشعي ووحيد لل�صعب �لفل�صطيني. 

1990/9/21، توقيع  �أنه مّت يف �ل�صهر �لتايل، وحتديد�ً يف  مل ينجح �الجتماع متاماً، غري 

“�تفاق �ل�رشف” بني فتح وحما�ص لتن�صيق �جلهود يف مو�جهة �لعدو مبا يعزز �لوحدة 

�إىل  �لب�صري ودعوته لفتح وحما�ص  �لرئي�ص عمر  �لوطنية. ثم حدث لقاء ثاٍن بعد تدخل 

�للقاء  هذ�  ويف  �خلرطوم.  يف  �جلمهوري  �لق�رش  يف   1991 �أغ�صط�ص  �آب/  �صهر  يف  لقاء 

طرحت عدة ق�صايا، منها دعم �النتفا�صة، و�لدخول يف منظمة �لتحرير، و�نتهى �للقاء 

 .
10

دون حتقيق �أّي �تفاق

غزة،  قطاع  يف  وحما�ص  فتح  بني  خطرية  �صد�مات  حدثت   1992 يوليو  متوز/  ويف 

حيث  �لقطاع،  يف  حما�ص  لت�صفية  فا�صلة  مبحاولة  بالقيام  فتح  حركَة  حما�ُص  و�تهمت 

 .
11

جرى يف نهاية �ملطاف تطويق �الأحد�ث وتهدئة �لو�صع من ِقبل قياد�ت �لطرفني

�ل�صفة  و�صخ�صيات  رموز  من   415 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أبعدت  وعندما 

385 �صخ�صاً حم�صوبني على حما�ص( �إىل مرج �لزهور  �لغربية وقطاع غزة )من بينهم 

من  �أنه  ووجدت  عّمان،  يف  حما�ص  قيادة  �جتمعت   ،1992/12/18 يف  لبنان،  جنوب  يف 

�ملنا�صب �للقاء مع يا�رش عرفات، لال�صتفادة من �إمكانيات منظمة �لتحرير يف �ت�صاالتها 

مرزوق  �أبو  مو�صى  برئا�صة  منها  وفد  فتوجه  �ملبعدين.  عودة  باجتاه  لل�صغط  �لدولية 

 �إبر�هيم غو�صة، مرجع �شابق، �ص 185-184.
10

11 املرجع نف�شه، �ص 196.
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�إىل تون�ص، و�ن�صب �حلو�ر على مدى ثالثة �أيام على مو��صيع �ملبعدين وطرق �إعادتهم 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وعلى  وت�صعيدها،  �النتفا�صة  دعم  وعلى  �لد�خل،  �إىل 

 .
12

و�لتحاق حما�ص بها

ويف �خلرطوم عا�صمة �ل�صود�ن يف 1993/1/2، جرى حو�ر بني وفد من فتح برئا�صة 

�أبو مرزوق؛ بناء على دعوة من ح�صن  يا�رش عرفات ووفد من حما�ص برئا�صة مو�صى 

�رشوطه  �صمن  �لتحرير،  منظمة  حما�ص  دخول  على  حري�صاً  عمار  �أبو  وكان  �لرت�بي. 

 .
13

�لتي ترف�صها حما�ص

2. تطور العالقة يف الفرتة 2000-1993:

�ل�صلطة  وتاأ�صي�ص  �أو�صلو  �تفاق  وتوقيع  �النتفا�صة  وقف  �ملرحلة  هذه  �صهدت 

�صيا�صية  ت�صوية  �إطار  يف  تاأ�ص�صت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �ملعروف  ومن  �لفل�صطينية. 

�لفل�صطيني يف دورته  �ملركزي  �ملجل�ص  �أعلن  �لبد�ية. فقد  مرفو�صة من قبل حما�ص منذ 

“�أوالً: تكلف  �ل�صلطة، وجاء فيه:  �إن�صاء  10-1993/10/12 يف تون�ص، قر�ر  �ملنعقدة من 

�للجنة �لتنفيذية مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية بت�صكيل جمل�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 

يف �ملرحلة �النتقالية من عدد من �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية وعدد من �لد�خل و�خلارج. ثانياً: 

رئي�صاً  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ص  عرفات  يا�رش  �ل�صيد  يكون 

منظمة  �أن  على  لل�صلطة  �الأ�صا�صي  �لقانون  و�أكد  �لفل�صطينية”.  �لوطنية  �ل�صلطة  ملجل�ص 

�لتحرير هي مرجعية �ل�صلطة �لوطنية. 

�صبقت  �لتي  �ل�صنو�ت  طيلة  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  معار�صاً  موقفاً  حما�ص  ووقفت 

قيادة  �أما  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  عن  �ملنبثق  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  م�صاركتها 

�أف�صلت معظم  �لعد�ئية �لتي كانت تقوم بها �صّد حما�ص، فقد  �ل�صلطة، وب�صبب �الأعمال 

�ملحاوالت يف �إيجاد بيئة مالئمة للتفاو�ص مع حما�ص، الأنها كانت تدعو حما�ص لالن�صمام 

كما  �لغربية.  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  �أن�صارها  باعتقال  نف�صه  �لوقت  يف  وتقوم  لل�صلطة، 

�نتقل �مل�صوؤولون �لذين كانو� ي�صيطرون على �ملنظمة �إىل قيادة �ل�صلطة، و�ن�صغل �لكثري 

�لنظام  �أ�صبح  وهكذ�،  و�متياز�تها.  بال�صلطة  فتح  حركة  على  �ملح�صوبني  هوؤالء  من 

�لذ�تي يعي�ص عالقة ملتب�صة و�صائكة ما بني  �لفل�صطيني يف ظّل �صلطة �حلكم  �ل�صيا�صي 

12 املرجع نف�شه، �ص 200.

13 املرجع نف�شه، �ص 203-202.
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�ملنظمة و�ل�صلطة، وتفاقمت هذه �الإ�صكالية مع تعزيز نفوذ حركة حما�ص خالل �صنو�ت 

�النتفا�صة. لذلك �ت�صمت �لعالقات بني حما�ص و�ل�صلطة بالتباين يف �ملو�قف من ثو�بت 

�لق�صية �لفل�صطينية، و�الفتقار �إىل روؤية موحدة يف �لهدف، وغياب �لتو�فق حول �لو�صائل 

.
14

لتحقيق �الأهد�ف

وعلى �لرغم من �أن منظمة �لتحرير هي �لتي �أن�صاأت �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994، 

و�أعطتها �لغطاء و�ل�رشعية؛ �إال �أن �ل�صلطة �أخذت بالت�صخم، بينما �أخذت منظمة �لتحرير 

باالنزو�ء و�لرت�جع، لتبدو مع �لزمن وكاأنها �أد�ة من �أدو�ت �ل�صلطة. وعملت قيادة �ملنظمة 

)وهي نف�صها قيادة �ل�صلطة( فعلياً و�صمنياً على تهمي�ص �ملنظمة و�إهمالها، وو�صعتها يف 

“غرفة �الإنعا�ص” بعد �أن �أفرغتها وموؤ�ص�صاتها من حمتو�ها، لتكون “ختماً” تتّم �لعودة 

�إليه عند �حلاجة، لتوفري غطاء �أو لتمرير قر�ر.

وكان �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني قد عقد ع�رشين دورة منذ تاأ�صي�ص �ملنظمة �صنة 1964 

وحتى �صنة 1991، بخالف �لنظام �الأ�صا�صي �لذي ين�ّص على �نعقاد دورة و�حدة �صنوياً. 

�أن  �أي  و�حدة!!  دورة  �صوى   )2013 �صنة  )حتى  �لتالية  �لع�رشين  �ل�صنو�ت  يف  تنعقد  ومل 

�ملجل�ص َفَقد فعلياً دوره �لت�رشيعي و�لرقابي )خ�صو�صاً منذ �تفاقية �أو�صلو �صنة 1993(، 

وجرى عزله وتهمي�صه عن �صناعة �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني. ثم �إن تلك �لدورة �لتي ُعقدت 

يف ني�صان/ �أبريل 1996، مل تنعقد �إال حتت �ل�صغوط �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية الإلغاء بنود 

�مليثاق �لوطني �ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل” و�ل�صهيونية. 

ومل تقدم حما�ص نف�صها بديالً ملنظمة �لتحرير، ولكن كف�صيل فل�صطيني يتلك روؤية 

�أهد�فها  من  يكن  ومل  فتح.  حركة  وخ�صو�صاً  �ملنظمة،  عليه  كانت  عما  تختلف  ن�صالية 

�أن  نوؤمن  “ال  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �حلركة  موؤ�ص�ص  قال  ح�صبما  �ل�صلطة،  �إىل  �لو�صول 

هناك �صلطة حرة يف ظّل �الحتالل. لذلك ال نفكر وال نريد وال نطلب �صلطة يف هذ� �لو�قع”. 

�أمنياً حلماية  �أ�صبحت م�رشوعاً  �لفل�صطينية  “�ل�صلطة  قادتها  �أحد  نز�ل  وكما قال حممد 

.
�إ�رش�ئيل”15

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 31.
14

�صالح  حممد  حم�صن  يف  �الأخوة،”  �صقاء  �لتحرير،  ومنظمة  وفتح  حما�ص  �لثانية:  “�لورقة  فخر،  �أبو  �صقر   
15

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:   2007-2006 وحكومتها:  حما�س  جتربة  يف  نقدية  قراءات  )حمرر(، 

و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 66. نقالً عن: حممد �أبو خ�صري يف حو�ر مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني ن�رشته �صحيفة 

الراأي العام، �لكويت، 2002/6/7؛ وحما�رشة يف �الحتاد �لوطني لطلبة �لكويت يف 2002/10/7، ون�رشت الراأي 

العام مقتطفات منها يف 2002/10/9.



حمـــــا�س

138

وقد وجدت حما�ص نف�صها يف و�صع �صعب يف مثل هذه �الأجو�ء؛ حتت �صلطة فل�صطينية 

حيث رفاق �لن�صال يف �ملا�صي هم �لذين ينعونه من �لعمل و�جلهاد، و�أ�صبحت �أّي عملية 

حما�ص  �أ�رشت  وقد  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مو�جهة  عملياً  تعني  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �صّد 

على ��صتمر�ر �ملقاومة �مل�صلحة، لكنها عّدت �لدم �لفل�صطيني خطاً �أحمر، وركزت يف حال 

 .
16

تعر�صها ل�رشبات �ل�صلطة ومالحقاتها على �النتقام من �لكيان �الإ�رش�ئيلي

�ملحافظة على  �لظروف، ت�صمنت  للتعامل يف مثل هذه  وقد حددت حما�ص �صو�بط 

�لوحدة �لوطنية، و�ل�صعي لعدم �إيجاد �أّي مبر�ت لال�صطد�م مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

وعدم �لدخول يف حرب �أهلية، وتبني معار�صة بناءة ت�صتهدف ك�صف عور�ت �تفاقيات 

وحماية  ومقد�صاته،  �أر�صه  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على  و�ملحافظة  �لت�صوية، 

�أبناء  كر�مة  على  و�حلفاظ  �ل�صحافة،  وحرية  �لتعبري،  وحّق  �ل�صيا�صية،  �حلريات 

باتفاقيات  ملزمة  �أو  د�خلة  غري  �أنها  �أعلنت  نف�صه  �لوقت  ويف  ومكت�صباتهم،  فل�صطني 

�أو�صلو وغري ملزمة بها، و�أن جهادها م�صتمر لدحر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أن بنادقها 

 .
17

موجهة نحو �ملحتلني �لغا�صبني فقط

من �لناحية �لعملية، كان على �ل�صلطة �لفل�صطينية �أن “حترتم” �لتز�ماتها �الأمنية جتاه 

�الإ�صالمي  بها حما�ص و�جلهاد  �لتي تقوم  �ملقاومة  �أو�صلو، وتعاملت مع عمليات  �تفاق 

�عتقال  بحمالت  �ل�صلطة  قامت  ولذلك  �لفل�صطينية.  �لدولة  بناء  م�رشوع  يف  كمعوقات 

�لعمليات  �إثر  يف  خ�صو�صاً  ورموزهما  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  لن�صطاء  متو��صلة 

�لعامة،  ب�صيا�صاتها  �اللتز�م  على  جهتها  من  حما�ص  �أ�رشت  وقد  للمقاومة.  �لكبرية 

ورف�صت �لتخلي عن �ملقاومة �مل�صلحة، كما رف�صت �لدخول يف مو�جهات مع �ل�صلطة.

بيانات  حما�ص  �أ�صدرت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ملمار�صات  تو�صيحها  �صياق  ويف 

حلقن  �لدعو�ت  كل  جتاهل  على  ت�رشُّ  �لفل�صطينية  “�ل�صلطة  �أن  �أحدها  يف  جاء  كثرية 

�لليلية،  �ملد�همات  حملة  مو��صلتها  عب  �لوطنية،  �ملحرمات  و�صون  �لفل�صطيني  �لدم 

�إ�صد�ر  ��صتمر�رها  �إىل  �إ�صافة  وجماهديه،  �صعبنا  �أبناء  حّق  يف  و�لتعذيب  و�العتقال، 

 �نظر بالتف�صيل يف: حفيظ عالوي وهاين �صليمان، مرجع �صابق، �ص 285-225. 
16

 ما �صبق هو ملخ�ص يكن ��صتنتاجه من خالل �الأدبيات �ملن�صورة و�ملقابالت �ل�صحفية حلما�ص خالل �ل�صنو�ت 
17

.1996-1993
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 .
�الأحكام �لباطلة، وعقد �ملحاكمات �ل�صورية �لظاملة د�خل حمكمة �ل�صلطة �لع�صكرية”18

ويف بيان �آخر، �تهمت حما�ص �ل�صلطة بانتهاك حرمة �مل�صاجد، و�أنه ال يكاد يّر يوم دون 

�مل�صاجد،  حلرمة  �النتهاكات  من  �صل�صلة  �الأجهزة  هذه  عنا�رش  من  جمموعة  ت�صن  �أن 

�أ�صبه ما يكون مبمار�صات  باأ�صلوب  �مل�صلني، و�إتالف حمتوياتها وممتلكاتها،  وترويع 

.
19

�الحتالل �ل�صهيوين �لبغي�صة

و�أكدت حما�ص نهجها �لقائم على رف�ص مبد�أ �الغتيال �ل�صيا�صي، و��صتخد�م �لعنف 

�الحتالل  �صّد  موجه  جهادها  �أن  و�أكدت  �لو�حد،  �ل�صعب  �أبناء  بني  �خلالفات  حل�صم 

�ل�صهيوين، و�أن �صلطة �حلكم �لذ�تي متار�ص لعبة خطرية بالت�صدي لل�صعب �لفل�صطيني 

وموؤ�ص�صاته وقو�ه �ملجاهدة “وهي مل تتوقف حلظة عن �تهام �ملجاهدين بالعمالة جلهات 

�لتي توؤكد  �آالف �الأدلة �ملعلنة  �أدنى دليل غري فبكاتها، فيما تتعامى عن  خارجية دون 

حتالفها مع �ل�صهاينة لدرجة تلقي �الأو�مر و�الإمالء�ت منهم لقمع �ل�صعب �لفل�صطيني”. 

وقالت حما�ص باإن �لعامل ما ز�ل ي�صهد لها بالنجاح يف �صبط �لنف�ص، و�صبط �أفر�دها عن 

�أهلية.  حرب  �إىل  �لفل�صطيني  �ملجتمع  جّر  وحماوالت  �ل�صلطة،  ال�صتفز�ز�ت  �ال�صتجابة 

�أق�صى على �ل�صلطة  و�أ�صافت �أن حما�ص توؤمن �أن “�حت�صار �ل�صلطة ورئي�صها �صيا�صياً 

!!
من �لقتل �غتياالً”20

وب�صكل عام، فاإن عالقة �ل�صلطة �لفل�صطينية بالتيار �الإ�صالمي قد �ت�صمت بالتوتر، 

�صجون  يف  وموؤيديها  حما�ص  عنا�رش  من  معتقل  �ألف  زهاء  هناك  كان   1996 �صنة  ويف 

�الإ�رش�ئيلية.  �ل�صجون  يف  �حلركة  لهذه  �آخر  معتقل  �آالف  �أربعة  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صلطة، 

�ل�صّد  لتخفيف  �لطرفني  كال  بني  حماوالت  وجود  من  متنع  مل  �لتوتر  �أجو�ء  ولكن 

و�الحتقان، ومل متنع من وجود عنا�رش قيادية يف حما�ص �صعت مع عدد من �صخ�صيات 

م�صرتكة  قنو�ت  �إيجاد  �إىل  فتح  حركة  قياد�ت  من  وعدد  و�مل�صوؤولني  �لوطنية  �ل�صلطة 

وحماولة  وتعزيزها،  �اللتقاء  نقاط  عن  �لبحث  مبعنى  تطر�أ،  قد  �أحد�ث  �أّي  لتجاوز 

ر�صمية  وغري  ر�صمية  حو�ر�ت  عدة  جرت  فقد  عنها.  و�البتعاد  �خلالف  نقاط  جتاوز 

18 احلياة، 1995/5/16.

19 ال�رشق االأو�شط، 1995/8/17.

امل�شلمة،  فل�شطني  �نظر:   ،1996/4/22 يف  حلما�ص  وبيان   ،1996/4/11 يف  حما�ص  يف  م�صوؤول  ت�رشيح  عن   
20

�أيار/ مايو 1996.
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م�صجد  جمزرة  وبعد   ،1994 مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخول  منذ 

فل�صطني “�جلمعة �الأ�صود” يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1994، مّت ت�صكيل جلنة م�صرتكة 

.
21

بني �لطرفني للتحقيق وجتاوز �الأزمة، دون �أن حتقق �أّي نتائج ملمو�صة

ويف �آب/ �أغ�صط�ص 1995، دعا �ل�صيخ �أحمد يا�صني من �صجنه �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني 

“مع  وم�صتقبله  و�صالمته  �ل�صعب  وحدة  على  وللمحافظة  للتفاهم،  �صيغة  و�صع  �إىل 

�ملحافظة على مو�قفنا �ملبدئية وقناعاتنا”، وجدد حتريه ل�صفك �لدم �لفل�صطيني، معتب�ً 

. ويف 1995/9/4، 
22

توجيه �ل�صالح �لفل�صطيني �إىل �صدور �لفل�صطينيني جرية ال تغتفر

دعت حما�ص �إىل حو�ر وطني �صامل وجاد لكل �الأطر�ف بهدف �لتو�صل �إىل تفاهم ينظم 

. ويف �ليوم �لتايل، رحبت قيادة �ل�صلطة بدعوة حما�ص 
23

طبيعة �لعمل �لوطني �لفل�صطيني

. وقد تكللت �جلهود بانعقاد �حلو�ر يف �لقاهرة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية وحما�ص 
24

للحو�ر

يف 18-1995/12/21. وقد حاولت �ل�صلطة �إقناع حما�ص بامل�صاركة يف �نتخابات �ملجل�ص 

.
25

�لت�رشيعي، غري �أن حما�ص �أ�رّشت على �ملقاطعة، لكنها �لتزمت بعدم �ل�صعي الإف�صالها

ومل يخُل حو�ر �لقاهرة من �الإيجابية لكال �لطرفني، و�أفادت �أجو�ء �حلو�ر �ل�رشيح 

وقد  �لطرفني.  ت�صادم  عدم  على  و�لعمل  نقاطها،  وحتديد  �خلالفات  تقلي�ص  يف  و�جلاد 

�تفق �لوفد�ن على �لتاأكيد على �لوحدة �لوطنية على قاعدة �لتعددية �ل�صيا�صية، وحترمي 

خمتلف  بني  �لتعامل  يف  ووحيد�ً  ح�صارياً  نهجاً  �حلو�ر  مبد�أ  و�عتماد  �لد�خلي،  �القتتال 

�الأطر�ف على �ل�صاحة �لفل�صطينية، وت�صكيل جلنة م�صرتكة ملعاجلة �مل�صكالت �لطارئة، 

و�لتاأكيد على تهيئة �الأجو�ء من �أجل تعميق �لثقة، و�لتعاون لتحقيق �الأهد�ف �لوطنية، 

.
26

و�ل�صعي من �أجل �الإفر�ج عن �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل

�عتقال  وتكرر  �أهد�فها،  حتقيق  يف  تنجح  مل  �حلو�ر  حماوالت  كل  فاإن  ولالأ�صف، 

منهم يف �صجونها حتى ممن  �لفل�صطينية ملحاوريها من حما�ص، وتعذيب عدد�ً  �ل�صلطة 

 �نظر: الو�شط، 1995/12/25.
21

22 الراأي، عّمان، 1995/8/27.

23 احلياة، 1995/9/5.

24 الد�شتور، 1995/9/6.

 �نظر: الد�شتور، 1995/12/23؛ والراأي، عّمان، 1995/12/24.
25

26 الد�شتور، 1995/12/23.
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�صارك منهم يف حو�ر �لقاهرة، �أمثال ح�صن يو�صف، وعبد �لفتاح دخان، وحممد �صمعة، 

.
27

وجمال �صليم،... وغريهم

ويرى حممد نز�ل، ممثل حما�ص يف �الأردن يف تلك �لفرتة، �أنه من وجهة نظر حما�ص 

يتعلق  فيما  “�أما  �إليه  �الحتكام  للجميع  بّد  �لذي ال  �الأ�صلوب �حل�صاري  فاإن �حلو�ر هو 

بحو�ر�تنا مع فتح يف �خلرطوم، وتون�ص، وعّمان، و�لد�خل، كلها مل حتقق ما ن�صبو �إليه 

ونريد، ذلك �أن حما�ص مل تلم�ص لدى �لطرف �الآخر رغبة جدية يف عالج �مل�صكالت �لقائمة 

.
بني �لطرفني، �أو حتى رغبة يف تطبيق ما يتم �لتو�صل �إليه على �أر�ص �لو�قع...”28

ور�أى خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف ت�رشيح من�صور �صنة 

1996 �أن م�صتقبل �لعالقة بني حما�ص و�ل�صلطة �لفل�صطينية، بل بني �ل�صعب �لفل�صطيني 

�لعدو،  مع  عالقتها  حل�صاب  رهنته  قد  �ل�صلطة  الأن  مطمئن؛  غري  “م�صتقبل  و�ل�صلطة 

و�أخ�صعته للمز�ج �ل�صهيوين و�أولوياته، وقدمت م�صالح عدونا ومطالبه على م�صالح 

.
�صعبنا ووحدته �لوطنية ومتا�صك ن�صيجه �الجتماعي”29

1996 بدت �ل�صلطة �لفل�صطينية �أكرث ثقة بنف�صها، بعد �أن  وعلى �أّي حال، فمنذ �صنة 

متكنت من �رشب �لعمل �ملقاوم حلما�ص، ومن �إ�صعاف دور حما�ص �ل�صيا�صي و�ل�صعبي. 

ولذلك ظلت �للغة �الأمنية هي �للغة �ل�صائدة يف �لتعامل مع حما�ص حتى �ندالع �نتفا�صة 

�الأق�صى.

3. تطور العالقة يف الفرتة 2005-2000:

2000-2005 تيار �ملقاومة �لكثري من �مل�صد�قية  �أعطت �نتفا�صة �الأق�صى يف �لفرتة 

يكن  ال  �لذي  �ل�صعب  �لرقم  لتكون  جديد  من  حما�ص  وعادت  توقعاته.  �صحة  و�أثبتت 

جتاوزه على �ل�صاحة �لفل�صطينية.

و�عرت�فاً بهذ� �لو�قع، �جتهت �الأنظار �إىل �لدعوة �إىل حو�ر فل�صطيني - فل�صطيني، كان 

جوهره بالن�صبة لل�صلطة وم�رش )�لتي دخلت بقوة على هذ� �خلط( �إيقاف �النتفا�صة �أو 

�إيجاد  �صبيل  �ملفاو�صات. وقد رحبت حما�ص باحلو�ر يف  �صعياً ال�صتمر�ر  �إعالن هدنة، 

 �نظر مثالً: مقابلة مع خالد م�صعل، فل�شطني امل�شلمة، �آب/ �أغ�صط�ص 1996.
27

28 الد�شتور، 1994/8/30.

 فل�شطني امل�شلمة، �آب/ �أغ�صط�ص 1996.
29
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برنامج وطني جديد م�صرتك يقوم على قاعدة دحر �الحتالل. وكان �نعقاد �ملفاو�صات 

بحد ذ�ته �عرت�فاً عملياً من قيادة �ملنظمة و�ل�صلطة بعدم قدرتها على �تخاذ قر�ر�ت حا�صمة 

يف  �نعقدت  وقد  حما�ص.  وخ�صو�صاً  �ملقاوم  للتيار  �لرجوع  دون  �الأر�ص،  على  وفاعلة 

�لقاهرة �أهم هذه �ملفاو�صات يف 10-2002/11/13 بني فتح وحما�ص، ويف كانون �لثاين/ 

كافة  مب�صاركة   2003/12/7-4 ويف  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  كافة  مب�صاركة   2003 يناير 

�لف�صائل �لفل�صطينية �أي�صاً. ورمبا �أ�صهمت هذه �حلو�ر�ت يف تقريب وجهات �لنظر، ولكن 

�ل�صلطة ف�صلت يف �حل�صول على ما تريد، خ�صو�صاً و�أن ف�صائل �ملقاومة غري معنية �أو 

.
30

ملتزمة باتفاقات �أو�صلو و��صتحقاقاتها

مل تكن حما�ص ت�صكك ب�رشعية �ملنظمة نف�صها، لكنها كانت ترى �أن �للجنة �لتنفيذية، 

�صالحيتها  مدة  �نتهت  قدية،  موؤ�ص�صات  هي  �لوطني  و�ملجل�ص  �ملركزي،  و�ملجل�ص 

�ملفرت�صة منذ �صنو�ت عديدة؛ وبالتايل مل تعد ُتعبِّ يف قر�ر�تها عن �ل�رشعية �لفل�صطينية 

و�لثو�بت �لفل�صطينية، ومل تعد متثل �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صكل حقيقي. ولهذ�، فاإن موقف 

ولكن  قر�ر�تها،  و�حرت�م  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �حرت�م  على  �لتاأكيد  كان  حما�ص 

�لفل�صطيني.  لل�صعب  �إ�صالحها، وتفعيلها، و�إعادة هيكلتها، كممثل �رشعي ووحيد  بعد 

منظمة  �أن  على  �لغربية،  �ل�صفة  يف  قياد�تها  �أحد  �لرحمي،  حممود  ل�صان  على  و�أكدت 

�لتحرير بقيادتها �حلالية مل تعد متثل جميع �لفل�صطينيني، و�تهم جهات فل�صطينية باأنها 

تعرقل �إعادة ترتيب �أو�صاع منظمة �لتحرير بهدف منع حما�ص من �مل�صاركة فيها، و�أن 

�لتع�صب �حلزبي وتبذر  �آخر ومت�صبعة بروح  �إىل طرف �صّد  “منحازة  �ملنظمة  قر�ر�ت 

يلكون  ال  ممن  �صدرت  �إذ�  خا�صة  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  د�خل  و�لفرقة  �لفتنة  بذور 

�الأهلية �لديقر�طية، وممن تقادمو� يف مو�قعهم، ومل يتم �ختيارهم عب �نتخابات حرة”. 

الأنهم  ف�صائلهم،  حتى  يثلون  يعودو�  مل  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  “بع�ص  �أن  مو�صحاً 

.
مطرودين منها، فهذه �لقر�ر�ت ال قيمة لها وال يكن �أن ت�صهم يف حّل �مل�صكالت”31

وكان �تفاق �لقاهرة �لذي جرى يف 2005/3/17 بني جميع �لف�صائل �لفل�صطينية، من 

�ملحطات �ملهمة يف طريق �ن�صمام حما�ص للمنظمة. وورد يف بيانه �خلتامي ما يلي: “و�فق 

�أ�ص�ص يتم �لرت��صي  �لفل�صطينية، وفق  �لتحرير  �ملجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة 

�صحيفة  �لتو�ريخ  تلك  يف  مثالً  �نظر  �الجتماعات،  هذه  �لتلفزة  وحمطات  �الأنباء  ووكاالت  �ل�صحف  تابعت   
30

اخلليج.

31 اخلليج، 2005/3/29.
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عليها، بحيث ت�صم جميع �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية، ب�صفة �ملنظمة �ملمثل �ل�رشعي 

طريق  حما�ص،  حركة  عليه  و�فقت  �لذي  �لبند،  هذ�  وفتح  �لفل�صطيني”.  لل�صعب  �لوحيد 

جزء�ً  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  ُيحمِّل  �أي�صاً  وهو  �لهدف،  هذ�  حتقيق  �أجل  من  �حلو�ر 

.
32

�أ�صا�صياً من �مل�صوؤولية ب�صبب عدم �ل�صعي �جلدي لتنفيذ هذ� �لقر�ر

و�أ�صبحت حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �أع�صاء يف �أحد �أطر منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

�صه �لرئي�ص حممود عبا�ص، وبح�صور 
ّ
الأول مرة، بعد �أن ح�رش� �جتماعاً يف �لقاهرة تر�أ

�لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  و�أع�صاء  �لفل�صطينية،  للف�صائل  �لعامني  �الأمناء 

طلق على تلك �لقيادة “�لقيادة �ملوؤقتة 
ُ
ورئي�ص �ملجل�ص �لوطني، و�صخ�صيات م�صتقلة. و�أ

للمنظمة”، و�لتي �صت�رشف على مهام �إعادة تفعيل وتطوير هياكل �ملنظمة، حتى �إجر�ء 

�نتخابات جديدة للمجل�ص �لوطني. وُعدَّ هذ� �الجتماع مبثابة �إعالن حما�ص مو�فقتها على 

دخول �ملنظمة. وقال �إ�صماعيل ر�صو�ن، �لقيادي يف حما�ص، و�لذي �صارك يف �الجتماع 

بعد  [�ملنظمة]  �ملنظة  �إىل  �الن�صمام  تو�فق على  �لف�صائل  “�إن حركته وجميع  �لقاهرة  يف 

�أ�صبحتا  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  �أن  �إىل  ر�صو�ن  و�أ�صار  بنائها”.  و�إعادة  �إ�صالحها 

�أع�صاء يف �الإطار �لقيادي �ملوؤقت للمنظمة، وهذ� �الإطار �لقيادي �ملوؤقت هو �أحد �أطر منظمة 

�لتحرير. ومبوجب �تفاق وقعته �لف�صائل �لفل�صطينية يف 2005، فقد مّت �التفاق على �أن 

�أ�ص�ص ديوقر�طية.  وفق  �ملنظمة،  موؤ�ص�صات  تطوير  على  �الإ�رش�ف  �للجنة  بهذه  ُيناط 

و�صت�رشف �للجنة �ملوؤقتة على �إجر�ء �نتخابات للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، يف �ل�صفة، 

.
33

وغزة، ويف �الأماكن �لتي ُي�صمح فيها باالنتخابات يف �خلارج

و�الأمناء  �لوطني،  �ملجل�ص  ورئي�ص  �لتنفيذية،  �للجنة  �أع�صاء  من  جلنة  وت�صكلت 

�لعاّمني للف�صائل و�لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية وممثليهم، للبحث يف �صبل دخول حما�ص 

�أعقاب  �لزعنون، يف  �لفل�صطيني �صليم  �لوطني  ملوؤ�ص�صات �ملنظمة. ور�أى رئي�ص �ملجل�ص 

�الجتماع، �أن حما�ص �أ�صبحت “د�خل منظمة �لتحرير من حيث �ملبد�أ”، معرباً عن �أمله يف 

�أن “تتم عملية تطوير �ملنظمة وتفعيلها من دون حدوث خالفات”. �إال �أن �ملتحدث با�صم 

للمنظمة، و�إمنا و�فقت على  �ن�صمت  �أن تكون �حلركة  �أبو زهري، نفى  حما�ص، �صامي 

.
34

�مل�صاركة يف �للجنة �لتي �تفق عليها يف حو�ر �لقاهرة

 �صحيفة االأيام، ر�م �هلل، 2005/3/18.
32

 �صحيفة القد�س العربي، لندن، 2011/12/23.
33

34 احلياة، 2005/3/30.
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عدد  يكون  �أن  على  �إجماع  و�صبه  فل�صطيني  تو�فق  هناك  كان   2005 �صنة  وخالل 

�أع�صاء �ملجل�ص �لوطني يف حدود 300 ع�صو، بحيث يكون ن�صفهم من �ل�صفة و�لقطاع 

و�لن�صف �لثاين من �ل�صتات )�خلارج(. وقد �رشح بذلك �صليم �لزعنون، رئي�ص �ملجل�ص، 

كما �رشح به تي�صري قبعة، نائب �لرئي�ص، �أكرث من مرة. ومل يظهر �أّي �عرت��ص من حركة 

�أن �لن�صف �ملتعلق بالد�خل  �لعدد �ملقرتح. و�أكد �لزعنون  �أو غريها على  �أو حما�ص  فتح 

هناك  يكن  مل  فاإن  �نتخابهم،  ف�صيتم  �خلارج  �أما  �النتخابات،  طريق  عن  �ختيارهم  يتم 

.
35

��صتطاعة فيتم �ختيارهم بالتو�فق

4. تطور العالقة يف الفرتة 2013-2006:

45 لفتح(، يف �نتخابات �ملجل�ص  �صدم فوز حما�ص باأغلبية كبرية )74 مقعد�ً مقابل 

2006/1/25، �لتيار �لرئي�صي �لذي يقود  �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع يف 

�ملجل�ص  رئي�ص  جعل  ما  وهو  فتح(؛  )تيار  �لوطني  �ملجل�ص  على  وي�صيطر  م.ت.ف 

�صليم �لزعنون )وهو ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح( ُيقِدم على ت�رشيحات غريبة 

�جتماعاً   2006/2/4 يف  تر�أ�ص  فقد  بنف�صه.  �أعلنه  �أن  �صبق  ملا  متاماً  وخمالفة  ومفاجئة، 

يف  فتح  حركة  وكو�در  �لوطني  �ملجل�ص  �أع�صاء  من  �صخ�صية  مئة  من  �أكرث  مب�صاركة 

�لوطني  �ملجل�ص  �أن  على  �لزعنون  و�صدد  �لفل�صطيني.  �لوطني  �ملجل�ص  مبقر  �الأردن، 

ع�صو  كل  عن  “�صيد�فع  و�أنه  �ملالية؛  �ل�صائقة  من  بالرغم  وم�صريته،  عمله  �صيو��صل 

�أّي ظرف �مل�ص باأع�صائه الأي �صبب كان، ال من حيث �لعدد وال  فيه، ولن ي�صمح حتت 

من حيث �لرتكيبة”. وقال �لزعنون: “�صنحافظ على �ملجل�ص �لوطني كما هو عليه �الآن، 

.
و�صوف �أد�فع عن “�لوطني” حتى �آخر قطرة دم يف ج�صدي”36

�صباط/   16 يف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أعمال  �فتتاح  يف  �لزعنون  و�رّشح 

فب�ير �أن �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لـ 132 �صيتّم �إ�صافتهم �إىل �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني 

�لبالغ 783 ع�صو�ً!! وهي خطوة �أقل ما يقال فيها �أنها تف�صد �أجو�ء �نطالقة حقيقية نحو 

�إ�صالح م.ت.ف وموؤ�ص�صاتها. وهو ما يعني �أن �الأع�صاء �ملنتخبني �صي�صيعون يف بحر 

�الأع�صاء �ملعينني!! 

http://www.arabs48.com :نظر: �صحيفة الغد، عّمان، 2005/7/28؛ وموقع عرب 48، 2005/7/4، يف� 
35

36 الد�شتور، 2006/2/6.
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�للجوء  �إىل  �لت�رشيعية  �النتخابات  نتيجة  �إعالن  بعد  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �صارع 

يف  و�أنها  �ملنظمة،  �إىل  يعود  �ملفاو�صات  ملف  �أن  على  موؤكد�ً  جديد،  من  �ملنظمة  ل�رشعية 

�لوقت نف�صه مرجعية �صلطة �حلكم �لذ�تي وحكومتها، بغ�ص �لنظر عن �لقوة �ل�صيا�صية 

حما�ص  حكومة  عزل  توكيد  �إىل  ناحية،  من  �لرئي�ص،  �صعى  حيث  �حلكومة؛  تقود  �لتي 

على  للمنظمة  �ل�صيا�صي  �لبنامج  فر�ص  �إىل  �أخرى،  ناحية  ومن  �ملفاو�صات،  ملف  عن 

�حلكومة. وقام �لرئي�ص عبا�ص بتحويل م�صوؤولية متابعة �ل�صفار�ت �لفل�صطينية يف �خلارج 

�أن كان قد �نتزعها بنف�صه من �صالحيات  �إىل م.ت.ف، بعد  �ل�صلطة  من وز�رة خارجية 

�ملنظمة قبل ب�صعة �أ�صهر. وهكذ� تعرث ملف �إ�صالح �ملنظمة، ب�صبب وجود خماوف لدى 

�أطر�ف فل�صطينية وعربية ودولية من �إمكانية هيمنة حما�ص على �ملنظمة، بعد �أن فازت يف 

�نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع �أو�ئل �صنة 2006. 

ومن جهة �أخرى، فقد �رتفعت �أ�صو�ت د�خل فتح تطالب باحرت�م �الإر�دة �ل�صعبية 

“علينا  باأنه  فتح،  قادة  �أحد  خ�رش،  ح�صام  ذكر  فقد  حلما�ص.  �لكاملة  �لفر�صة  و�إعطاء 

�لتحرير وحركة فتح و�ل�صلطة] �ال�صتعد�د لي�ص فقط ل�رش�كة حما�ص،  [يق�صد منظمة 
�مل�صاركة يف  �أن حما�ص ت�صتمد �رشعيتها يف  �إىل  لقيادتها للمنظمة”، م�صري�ً  �أي�صاً  و�إمنا 

قيادة  لدى  �الأغلب  �لتوجه  ولكن   .
37

لالحتالل مقاومتها  من  قيادتها  يف  وحتى  �ملنظمة 

فتح كان باجتاه تعطيل وعرقلة ونزع �صالحيات �حلكومة �لتي تقودها حما�ص.

وفتح،  �لتحرير،  منظمة  قيادة  وبني  حما�ص  بني  �ملو�جهة  من  نوع  حدث  وقد 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية، ب�صب مالحظاتها على برنامج حكومة حما�ص برئا�صة �إ�صماعيل 

�أن الحظت  �لتنفيذية للمنظمة �حلكومة بتعديل برناجمها بعد  �للجنة  هنية. فقد طالبت 

و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  ب�صفتها  �لتحرير،  منظمة  مبرجعية  �الإقر�ر  من  “يخلو  �أنه 

�لفل�صطيني”، وال يتبنى برنامج �ملنظمة و�ل�صلطة و�لتز�ماتها. و�أعلنت �للجنة  لل�صعب 

برنامج  �إىل  ت�صتند  �أن  يجب  فل�صطينية  حكومة  الأي  �ل�صيا�صية  “�ملمار�صة  �أن  �لتنفيذية 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�إعالن �ال�صتقالل لعام 1988، وقر�ر �ملنظمة و�لتز�ماتها 

�لوطنية،  �إجناز�تنا  يعر�ص  �لنهج  هذ�  عن  خروج  “�أّي  �أن  معتبة  و�لدولية”؛  �لعربية 

مبا فيها تر�صيخ موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية وتو�صيع دورها على �أر�ص �لو�قع �إىل 

.
خماطر حقيقية و�إىل طعن يف �رشعيتها”38

37 احلياة، 2006/3/23.

38 احلياة اجلديدة، 2006/3/23.
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�لوطني  �الإجماع  �حلكومة  “حترتم  �أن  حما�ص  حكومة  �لتنفيذية  �للجنة  وطالبت 

ممثالً  �لتحرير  مبنظمة  �العرت�ف  �حلكومة  تتجنب  �أن  مقبول  غري  الأنه  �لفل�صطيني 

“لي�ص من �ملعقول �أن �ملنظمة معرتف بها من  �رشعياً وحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني”، و�أنه 

120 دولة تعرتف باملنظمة، فيما حكومة حما�ص ترف�ص  �الأمم �ملتحدة، وهناك �أكرث من 

. وقال ع�صو �للجنة �لتنفيذية 
�العرت�ف باأن �ملنظمة هي �ملرجعية �ل�صيا�صية ل�صعبنا”39

تعديل  حما�ص  من  تطلب  �أن  �لتنفيذية  �للجنة  “قررت  �الآغا:  زكريا  �لتحرير  ملنظمة 

برناجمها �ل�صيا�صي، و�أن تو�صح �أن منظمة �لتحرير هي �ملمثل �ل�رشعي �لوحيد لل�صعب 

�لفل�صطيني، وحما�ص جزء منها ولي�صت بديالً للمنظمة”. 

مو�صوع  يف  �لبت  يف  �ملخول  هو  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أن  ترى  فكانت  حما�ص  �أما 

�أن طبيعة عمل حكومة �ل�صلطة  �حلكومة، ولي�ص �للجنة �لتنفيذية للمنظمة، كما الحظت 

�لفني و�خلدماتي ال ُيلزمها باتخاذ مو�قف �صيا�صية؛ حيث �صعت �إىل جتنب بع�ص �لنقاط 

�الإ�صكالية �لتي ال توؤثر عملياً على قيام �حلكومة مبهامها.

فيها  مبا  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  جلميع  �جتماع  عقد   ،2006/3/28 يف  دم�صق  ويف 

وقال  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  بناء  �إعادة  �أجل  من  خطو�ت  على  لالتفاق  حما�ص، 

حتى  �خلطو�ت،  هذه  على  �تفقنا  �لفل�صطينية  �لتحرير  مبنظمة  يتعلق  “فيما  م�صعل: 

�لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب  وتال  �حلقيقي”.  �لوطني  �ملوقف  هو  وهذ�  بناءها،  نعيد 

�أجل متابعة  ت�صكيل جلنة من  �إىل  �الجتماع، دعا  بياناً يف ختام  قبعة  تي�صري  �لفل�صطيني 

بناء  “�إعادة  حول   2005 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لقاهرة  يف  �تخذت  �لتي  �لفل�صطينية  �ملقرر�ت 

�أنها و�فقت على �الن�صمام للمنظمة، بعد �جتماع بني  منظمة �لتحرير”. و�أكدت حما�ص 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص. وقال �لزهار  �لرئي�ص  �لزهار مع  �لقيادي يف �حلركة حممود 

�إن ثمة قر�ر�ً و��صحاً بامل�صاركة يف منظمة �لتحرير، على �لرغم من وجود خالفات حول 

�مليثاق �لوطني �لفل�صطيني �لذي �صيتم �ن�صمام حما�ص على �أ�صا�صه، و�آلية حتديد ن�صبة 

�مل�صاركة حلما�ص يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني وموؤ�ص�صات �ملنظمة �الأخرى. و�أ�صاف 

�لزهار �أن دخول حما�ص للمنظمة �صيقويها ويعيد �لروح �إليها، بعد �أن �بتعدت يف �ل�صنو�ت 

.
40

�الأخرية عن �لثو�بت �لفل�صطينية

39 احلياة، 2006/3/23.

40 القد�س العربي، 2006/3/29.
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�ل�صاحة  ت�صهدها  �أخذت  �لتي  و�حل�صار  و�لتعطيل  �ل�صالحيات  �رش�ع  حالة  ومع 

�لفل�صطينية، �إثر فوز حما�ص وت�صكيلها للحكومة �لعا�رشة، ظهرت “وثيقة �الأ�رشى” يف 

�أيار/ مايو 2006، �لتي وقعتها قياد�ت �أ�صرية يف �صجون �الحتالل من خمتلف �لف�صائل، 

مبا يف ذلك فتح وحما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. و�صمن ما �أكدت عليه �لوثيقة معاين �لوحدة 

�لوطنية، و�مل�صي يف �إ�صالح �ل�صلطة وم.ت.ف. وو�فقت �لوثيقة يف �لبند �ل�صابع على �أن 

�لتم�صك  قاعدة  “على  �ل�صلطة  ورئي�ص  م.ت.ف،  �صالحيات  من  هي  �ملفاو�صات  �إد�رة 

�تفاق م�صريي على  �أّي  يتم عر�ص  �أن  �لفل�صطينية، وحتقيقها، على  �لوطنية  باالأهد�ف 

 .
�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �جلديد للت�صديق عليه �أو �إجر�ء ��صتفتاء عام حيثما �أمكن”41

ب�صكلها  �لوثيقة  �صدرت  �لفل�صطينية،  و�لفعاليات  �لف�صائل  بني  مطولة  حو�ر�ت  وبعد 

�ملعدل يف 2006/6/28، مع �الحتفاظ مبعظم ن�صو�صها، و�إبقاء نوع من �لغمو�ص �ملحتمل 

�لبنود  وظلت  �لف�صائل.  وباقي  وحما�ص  فتح  �إليها  ت�صتند  �أن  يكن  خمتلفة  لتاأويالت 

�ملتعلقة بالعملية �لتفاو�صية، مع �إ�صافة يف �لبند �لر�بع �أن �لتحرك �ل�صيا�صي �لفل�صطيني 

�ل�صامل يجب �أن يتم مبا يحفظ حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني وثو�بته. 

ويف �لفرتة 6-2007/2/8 �نعقدت �جتماعات مكثفة، �نتهت �إىل “�تفاق مكة” بني فتح 

وحما�ص، وهو �تفاق �أكد على حرمة �لدم �لفل�صطيني، وعلى ت�صكيل حكومة وحدة وطنية 

فل�صطينية، وعلى �مل�صي ُقدماً يف �إجر�ء�ت تطوير م.ت.ف و�إ�صالحها؛ كما �أكد على مبد�أ 

.
42

�ل�رش�كة �ل�صيا�صية، وقاعدة �لتعددية �ل�صيا�صية

وقد �صلم هنية ت�صكيلة حكومته �إىل �لرئي�ص عبا�ص يف 2007/3/15، �لذي و�فق عليها. 

ثم حازت �حلكومة ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 2007/3/17. و�ألقى هنية خطاباً �أمام �ملجل�ص 

�لت�رشيعي ُعدَّ مبثابة برنامج عمل للحكومة �جلديدة، وجاء فيه �أن �إد�رة �ملفاو�صات هي 

من �صالحيات منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

بفّك  و�الأمل  و�لتفاوؤل  �الرتياح  من  جو�ً  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  �أ�صاع 

�الأمني،  �النفالت  مرحلة  من  و�النتهاء  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �ملفرو�ص  �حل�صار 

مركز  )بريوت:   2006 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  )حمرر�ن(،  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن  �نظر:   
41

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 364؛ وحول ردود فعل �الأطر�ف �ملختلفة على �لوثيقة، �نظر: 

احلياة، وال�شفري، 2006/5/12؛ و�لن�ص �لكامل يف: ال�شفري، 2006/5/27.

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2007 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  )حمرر�ن(،  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   
42

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 122. �نظر وثيقة رقم 13 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 612.
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�ل�صيا�صية  �ل�رش�كة  قاعدة  على  يقوم  و�لذي  مكة،  �تفاق  وجوهر  منطق  نحو  و�لتوجه 

ذلك  �أن  �لو��صح  من  وكان  �الأخرى(،  و�لكتل  )و�لف�صائل  وحما�ص  فتح  حركتي  بني 

�الأمنية،  و�الأجهزة  بها،  �ملرتبطة  و�لهيئات  ووز�ر�تها  �حلكومة  جماالت:  ثالثة  ي�صمل 

ملعنى  مناق�صاً  �آخر�ً  فهماً  هناك  �أن  �رشيعاً  تبنّي  ولكن  �لفل�صطينية.  �لتحرير  ومنظمة 

يرى  فتح،  حركة  يف  �ملتنفذ  و�الإطار  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  �أو�صاط  يف  ي�صود  �مل�صاركة، 

�أجهزة  ت�صمل  ال  �مل�صاركة  و�أن  ووز�ر�تها،  �حلكومة  على  فقط  تقت�رش  �مل�صاركة  �أن 

�الأمن وال منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�أن هذين �لبندين هما من �خت�صا�ص �لرئا�صة 

�ل�صيا�صية،  �مل�صاركة  وم�صمون  ملعنى  �لفهم،  يف  �لتناق�ص  هذ�  ل  و�صكَّ �لفل�صطينية، 

تفعيل  يف  للبحث  �جتماع  �أّي  يحدث  مل  ولذلك  �جلديدة.  �حلكومة  الإ�صعاف  مدخالً 

.
43

وموؤ�ص�صاتها �لتحرير  منظمة 

�صحفي  ت�رشيح  يف  حما�ص،  يف  �خلارجية  �لعالقات  م�صوؤول  حمد�ن،  �أ�صامة  وحدد 

�لتحرير؛  منظمة  الإ�صالح  جوهرية  عدَّها  نقاط  ثالثة   ،2007/5/7 يف  بر�ص  قد�ص  ن�رشته 

�الأوىل: �رشورة �أن ترتكز عملية �الإ�صالح على �أ�صا�ص �صيا�صي وموؤ�ص�صي وديوقر�طي، 

و�لثانية: يجب �أن ي�صارك �جلميع يف �إعادة بناء �ملنظمة، و�أن ال ي�صتثنى �أحد، و�أن ال يعطى 

طرف ما حقاً يف رف�ص م�صاركة �أّي طرف فل�صطيني يف �إعادة �لبناء، و�لثالثة: �أن تكون عملية 

�ختيار ممثلي �ل�صعب �لفل�صطيني يف هذه �ملنظمة من خالل �النتخابات �ملبا�رشة، وتكون 

للح�ص�ص  مرتعاً  �ملنظمة  ت�صبح  �أن  دون  �لفل�صطيني،  لل�صعب  و�لرقابة  �الختيار  حرية 

و�ملز�يد�ت، �الأمر �لذي �أدى �إىل ن�رش حالة �لف�صاد، ومن ثم �النهيار �حلا�صل يف موؤ�ص�صات 

�ملنظمة. كما �أن �رشورة �التفاق على ميثاق وطني جديد من �ل�رشوط �لتي و�صعتها حما�ص 

1998 وخالل  �لفل�صطيني �صنة  �لوطني  �ملجل�ص  �أن قام  �ملنظمة. خ�صو�صاً، بعد  لدخول 

�لن�صال  �إىل  �لد�عية  �مليثاق  بنود  معظم  بتعديل  كلينتون،  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  وجود 

�صّد “�إ�رش�ئيل”. ولهذ� فقد طالب حمد�ن، �أن يكون �لبنامج �ل�صيا�صي للمنظمة نابعاً من 

�لذي �صيكون معنياً مبر�قبة تنفيذ هذ�  �لوطني  �ملجل�ص  �مليثاق، و�أن يحظى مبو�فقة  هذ� 

.
44

�لبنامج

 �نظر: حم�صن حممد �صالح )حمرر(، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007 )بريوت: مركز �لزيتونة 
43

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 35-34.

�ملركز  و�نظر:  http://www.qudspress.com؛  �نظر:   ،2007/5/7 لالأنباء،  �إنرتنا�صيونال  بر�ص  قد�ص  وكالة   

44

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=9090 :لفل�صطيني لالإعالم، 2007/5/12، يف�
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وقال حمد�ن �إنه فيما يتعلق باملو�صوع �ملوؤ�ص�صي ملنظمة �لتحرير فاإن لديها موؤ�ص�صات 

)�ملجل�ص  معطلة  فهي  �لت�رشيعية  للموؤ�ص�صة  وبالن�صبة  ت�رشيعية.  وموؤ�ص�صة  تنفيذية 

�لوطني(، �أما فيما يتعلق باملوؤ�ص�صة �لتنفيذية فقد مّت تقوي�ص دو�ئر منظمة �لتحرير؛ مثل 

وغريها  �لفل�صطيني  �لقومي  و�ل�صندوق  �لع�صكرية،  و�لد�ئرة  و�الإعالم،  �لثقافة  د�ئرة 

ل�صالح موؤ�ص�صات �ل�صلطة، عندما كانت حركة فتح تقود �ل�صلطة. ور�أى حمد�ن �أن هناك 

حاجة �إىل “�إعادة بناء موؤ�ص�صات �ملنظمة ب�صورة كاملة”، وقال: 

موؤ�ص�صات  د�خل  �لديوقر�طي  �لبعد  معاجلة  �أن  حما�ص  يف  نحن  نرى 

�ملنظمة، يقوم على عملية تفعيل �ملبد�أ �لديقر�طي د�خل موؤ�ص�صاتها، فاملجل�ص 

ف�صيل  هيمنة  ي�صمن  ومبا  �حل�ص�ص،  نظام  وفق  يت�صكل  كان  �صابقاً  �لوطني 

�نتخاب �ملجل�ص من قبل  �أن يتم  �الأمثل  �ل�صيغة  �أن  بعينه على �ملجل�ص، ونعتقد 

يف  �لديقر�طية  يعزز  �أن  �صاأنه  من  ما  وهذ�  و�خلارج،  �لد�خل  يف  فل�صطني  �أبناء 

�ملجتمع �لفل�صطيني، و�أي�صاً من �صاأنه �أن يوجد �آلية رقابة على �مل�صار �لتنفيذي، 

.
45

وعلى �أد�ء �لف�صائل

مل تدم حكومة �لوحدة �لوطنية �لتي ت�صكلت يف �آذ�ر/ مار�ص 2007 طويالً، �إذ �رشعان 

ما و�صلت �خلالفات بني فتح وحما�ص �إىل �ل�صد�م �مل�صلح يف قطاع غزة، و�صيطرت حما�ص 

على �لقطاع بعد مو�جهات مع ما �أ�صمته مبعركة �حل�صم مع “�لتيار �النقالبي �لعميل يف 

 .
46ً

فتح”. وُذكر �أنه يف �لفرتة 11-2007/6/14 �صقط ما جمموعه 116 قتيالً و550 جريحا

�أنه قد �صقط جر�ء �أحد�ث  �أما �إح�صاء�ت �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، فت�صري �إىل 

مدنياً،   43 هوؤالء  بني  ومن   ،2007/6/16-7 �لفرتة  خالل  قتيالً   161 �لع�صكري  �حل�صم 

من  �صخ�صاً  و27  لها،  �لتابعة  �الأمنية  و�الأجهزة  فتح  حركة  عنا�رش  من  �صخ�صاً  و91 

فتح  �صيطرت  فقد  �أخرى  جهة  ومن   .
47

�لتنفيذية و�لقوة  �لق�صام  وكتائب  حما�ص  حركة 

على �ل�صفة �لغربية.

وزر�ء  رئي�ص  باأمر  ومّت  �إليه،  ��صطرت  م�رشوعاً  فعالً  به  قامت  فيما  حما�ص  ور�أت 

مو�جهة  يف  �لت�رشيعي؛  �ملجل�ص  باأغلبية  مدعوماً  �لد�خلية،  وزير  نف�صه  وهو  �ل�صلطة، 

 �ملر�جع نف�صها. 
45

46 احلياة، 2007/6/16.

�لتي  �لد�مية  �الأحد�ث  حول  تقرير  �لعد�لة:  غياب  يف  �صود�ء  “�صفحات  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
47

�صهدها قطاع غزة خالل �لفرتة 7-14 يونيو 2007،” غزة، �ص 81-85، �نظر:

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/pdf_spi/Gaza%20Conflictl%209-10.pdf
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عملية فلتان �أمني مبمج، حتميه �لقوى �الأمنية يف �ل�صلطة )وقوى متنفذة يف حركة فتح(، 

و�لتي ترف�ص �الن�صياع لتعليمات حكومتها. كما ر�أت �أن حكومة ت�صيري �الأعمال بقيادة 

�لرئي�ص  ر�أى  بينما   .
48

�لفل�صطيني �الأ�صا�صي  �لقانون  وفق  �ل�رشعية  �حلكومة  هي  هنية 

عبا�ص وموؤيدوه �أن حما�ص قامت بـ“�نقالب دموي �أ�صود”، و�أنه ال �صبيل للتفاهم معها 

�إال �إذ� عادت عن �نقالبها، و�أعلنت �لتز�مها بـ“�ل�رشعية” �لفل�صطينية و�لعربية و�لدولية. 

�لقاهرة  �تفاق  �نتهاء   2007/7/18 للمنظمة يف  �ملركزي  �ملجل�ص  �أمام  له  و�أعلن يف خطاب 

.
�ملعلن يف 492005/3/17

وكما يقول حم�صن حممد �صالح: 

كان  فبينما  قا�صية،  ل�رشبات  تتعر�ص  �لثقة  بناء  عملية  كانت  مرة  كّل  ويف 

�صالحيات  بنزع  يقوم  كان  �حلكومة،  بت�صكيل  هنية  يكلف  عبا�ص  �لرئي�ص 

رئي�صية من �حلكومة يف �الأمن، و�الإعالم، و�خلارجية، و�لتعيينات �الإد�رية،... 

“�لطاولة” وتعقدت مظاهره يف  “�مل�صلح” يغلب �حلو�ر على  وهكذ� �أخذ �حلو�ر 

�لتايل  يونيو  حزير�ن/  منت�صف  ذروته  و�صل  ثم   ،2007 مايو  �أيار/  منت�صف 

عندما متكنت حما�ص من �ل�صيطرة على قطاع غزة. وقد فتح ذلك �ملجال لقطيعة 

.
50

و�أزمة ثقة هائلة بني �لطرفني

�أدى توجه �لرئا�صة �لفل�صطينية �إىل �إخر�ج حركة حما�ص من �إطار �ل�رشعية �لفل�صطينية 

�إىل �رشورة جتاهل وجتاوز �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �لذي حتتل فيه حركة حما�ص 

قر�ر�تها،  على  �ل�رشعية  �صفة  ت�صفي  مرجعية  من  هنا  لها  بّد  ال  وكان  �الأغلبية.  موقع 

�لتحرير  منظمة  �أ�صبحت  وفجاأة  وموؤ�ص�صاتها.  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �إىل  فلجاأت 

�ل�صابقة،  �ل�صنو�ت  طو�ل  �لد�ئم  �صبه  تغيّبها  من  بالرغم  يومياً،  موجودة  �لفل�صطينية 

�ليومية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صوؤون  يف  وتقرر  وتبحث  جتتمع  موؤ�ص�صاتها  و�أ�صبحت 

�أد�ة  �لكبى، ولي�صت  �ل�صوؤون  لل�صلطة يف  بينما هي ح�صب ما هو متفق عليه، مرجعية 

.
51

تنفيذية �أو ت�رشيعية �صمن �إطار �ل�صلطة

 �نظر: لقاء خالد م�صعل مع �ل�صحفيني يف �لدوحة، �صحيفة الوطن، �لدوحة، واحلياة، 2007/7/22.
48

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 53.
49

 حم�صن حممد �صالح، جتربة �حلو�ر بني فتح وحما�ص �أين �مل�صكلة؟.
50

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 50.
51
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�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  يف  �لتنفيذية  �للجنة  عقدت  �لتوجه،  هذ�  مع  و�ن�صجاماً 

عدة  و�أقرت   ،2007/6/14 يف  غزة  يف  �الأو�صاع  لتغري  �الأول  �ليوم  منذ  طارئاً  �جتماعاً 

تو�صيات و�صعتها حتت ت�رشف �لرئي�ص عبا�ص ليبّت بها وهي:

�إقالة حكومة �إ�صماعيل هنية )وهذ� من حّق �لرئي�ص(. �أ. 

�إعالن حالة �لطو�رئ. ب. 

ت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ. ج. 

.
52

�إجر�ء �نتخابات مبكرة د. 

مبوجب  بتنفيذها  و�أمر  �لتو�صيات  هذه  تبني  �إىل  فور�ً  عبا�ص  �لرئي�ص  بادر  وقد 

ثالثة مر��صيم. 

لكنها  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  قيادة  تغيري  مبحاولة   2007 يوليو  متوز/  يف  فتح  قامت 

ف�صلت، كما مل تنجح يف ��صتغالل �عتقال “�إ�رش�ئيل” لنو�ب حما�ص لتكوين �أغلبية بديلة. 

�ملركزي  �ملجل�ص  دعوة  فتمت  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  خيار  �إىل  �للجوء  مّت  ولذلك 

�لفل�صطيني لالنعقاد يف 2007/7/18، و�ألقى �لرئي�ص عبا�ص خطاباً �أمامه، دعا فيه �إىل �إقر�ر 

عن  و�أعلن  �لن�صبية؛  �لقائمة  �أ�صا�ص  وعلى  مبكرة،  وت�رشيعية  رئا�صية  �نتخابات  �إجر�ء 

�نتهاء �تفاق �لقاهرة �ملوقع بني �لف�صائل �لفد�ئية كافة )�تفاق �إعادة بناء وتطوير منظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية(.

�لد�صتورية  �ل�صالحية  يلك  ال  باأنه  عبا�ص  �لرئي�ص  على  حما�ص  حركة  رّدت  وقد 

. وقال خالد 
“مت�صكها باتفاق مكة و�إعالن �لقاهرة”53 النتخابات مبكرة، و�صددت على 

م�صعل خالل لقاء مع �ل�صحفيني يف قطر �إن حما�ص ترف�ص متاماً �لقفز على �ل�رشعيات 

�ملجل�ص  �رشعية  وجتاهل  �لرئا�صة،  �رشعية  على  فقط  بالرتكيز  �لقائمة،  �لفل�صطينية 

�لت�رشيعي و�حلكومة. و�أ�صاف �أن حما�ص ترف�ص ��صتخد�م موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير 

.
54

�لفل�صطينية مرجعية بديلة عن �ملجل�ص �لت�رشيعي

�لرئي�ص  بادر  �أخرى  جهة  ومن  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  �صّل  عن  �لتجاذب  هذ�  �أ�صفر 

عبا�ص يف 2007/9/2 �إىل �عتماد قانون �نتخاب جديد، يفر�ص على كل مر�صح للبملان �أو 

 �نظر: عرب 48، 2007/6/14؛ واحلياة، 2007/6/15.
52

53 احلياة، 2007/7/20.

 �نظر: الوطن، �لدوحة، واحلياة، 2007/7/22.
54
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ينع  وهذ�  �لفل�صطينية.  �لتحرير  ملنظمة  �ل�صيا�صي  باملوقف  م�صبقاً  يلتزم  �أن  �لرئا�صة 

بالتايل �أّي معار�ص من حّق �لرت�صح، ويدفع باجتاه جمل�ص ت�رشيعي من لون �صيا�صي 

يف  لي�صت ع�صو�ً  �إن حما�ص  �لتفاهم، حيث  �أو  للقاء  يتيح فر�صة  و�حد. وهو موقف ال 

.
55

منظمة �لتحرير، وتعار�ص �لكثري من قر�ر�تها و�صيا�صاتها

مع  حو�ر  لبدء  وفتح  �هلل  ر�م  يف  و�ل�صلطة  عبا�ص  �لرئي�ص  ��صرت�طات  تلخ�صت  وقد 

حما�ص يف: 

�لرت�جع عن “�النقالب” يف غزة، و�العتذ�ر لل�صعب �لفل�صطيني. �أ. 

باالتفاقات  و�اللتز�م  وحيد�ً،  �رشعياً  ممثالً  �لفل�صطينية  �لتحرير  مبنظمة  �العرت�ف  ب. 

�لتي وقعتها، وقبول �ل�رشعيات �لتي قبلتها.

�أما �الأ�ص�ص �لتي �أر�دت �أن ينبني عليها �التفاق مع حما�ص فكانت:

�أ.  �لو�صول �إىل �تفاق ال يجلب �لعزلة للقيادة �أو �حلكومة �لفل�صطينية، وال يعيد �حل�صار 

على �ل�صعب �لفل�صطيني.

�إجر�ء �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية مبكرة. ب. 

�أو�صع  �رشعية  نف�صها  �إعطاء  وف�صلت  حما�ص،  مع  �لثنائي  �حلو�ر  فتح  ورف�صت 

�نعقاد  �أو  معها،  للتحاور  �لتحرير  منظمة  با�صم  وفد  �إر�صال  خالل  من  �أكب،  وزخماً 

بني  هو  �مل�صكلة  جوهر  �أن  حما�ص  ر�أت  بينما  �لف�صائل.  جميع  بوجود  �حلو�ر  جل�صات 

تو�صيع  قبل  �الأ�صا�صية،  �لق�صايا  حلل  �أوالً  �ملبا�رش  �لتحاور  عليهما  و�أن  وحما�ص،  فتح 

د�ئرة �حلو�ر. وقالت حما�ص على ل�صان �لناطق با�صمها �صامي �أبو زهري “نحن نعتب 

�ملنظمة ب�صاأن ق�صية �حلو�ر، فاحلو�ر  �مل�صكلة من ف�صائل  باللجنة  �أنف�صنا غري معنيني 

لي�ص بني حما�ص و�ملنظمة، و�إمنا هو حو�ر بني حما�ص وفتح يكنه �أن يتطور �إىل حو�ر 

�أن  . و�أ�رشت حما�ص على 
�لفل�صطينية”56 �لف�صائل  �أن ت�صارك فيه جميع  وطني، يكن 

يكون �حلو�ر دون �رشوط م�صبقة، و�أن تو�صع كل �لنقاط على �لطاولة، و�أن يفرج عن 

جميع �ملعتقلني �ل�صيا�صيني. كما رف�صت حما�ص �العرت�ف �مل�صبق باملنظمة ممثالً �رشعياً 

تكن  ومل  فيها.  ع�صو�ً  حما�ص  تدخل  �أن  وقبل  وتفعيلها،  �إ�صالحها  يتّم  �أن  قبل  وحيد�ً 

 �نظر: احلياة اجلديدة، والقد�س العربي، 2007/9/3.
55

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2008/6/8.
56
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�لثو�بت  مع  يتعار�ص  ما  وخ�صو�صاً  �ملنظمة،  وقعتها  �لتي  باالتفاقات  �اللتز�م  و�رد  يف 

�لفل�صطينية وخّط �ملقاومة، وحتديد�ً ما يتعلق باالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”. 

غطى �حلديث عن �حلو�ر بني فتح وحما�ص، و�إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، معظم 

�ل�صائدة  هي  ظلت  �مل�صبقة  و�ل�رشوط  �لثقة  و�نعد�م  �التهام  �أجو�ء  �أن  غري  2008؛  �صنة 

باللجنة   2008/6/5 م�صاء  عبا�ص  �لرئي�ص  �لتقى  عندما  ذلك  تبني  وقد  �ل�صنة.  تلك  طو�ل 

للحو�ر،  دعوته  وجدد  �لف�صائل،  من  عدد  عن  مندوبني  وبح�صور  للمنظمة،  �لتنفيذية 

وبلغة ت�صاحلية خلت من �التهامات. ومل يلبث �لرئي�ص عبا�ص �أن طلب من ح�صني مبارك 

�أما حما�ص  �لفل�صطيني و��صت�صافته، و�ل�صعي الإجناحه.  �أن تقوم م�رش برعاية �حلو�ر 

فقد رحبت باحلو�ر.

ومع نهاية �أيلول/ �صبتمب 2008 حتدثت �الأنباء عن �أن �لقاهرة �أعدت ورقة من خم�صة 

حماور لتقديها للحو�ر �لفل�صطيني، و�أن هناك �صبه تو�فق على �أربعة من هذه �ملحاور، 

وهي مرتبطة بعدم �الحتكام �إىل �لعنف، وبت�صكيل حكومة تو�فق وطني، و�إعادة تاأهيل 

فهو  �خلام�ص  �ملحور  �أما  �لفل�صطينية؛  �لتحرير  منظمة  تاأهيل  و�إعادة  �الأمنية،  �الأجهزة 

.
57

حتديد موعد �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية

تعرّث �حلو�ر عندما �عتذرت حما�ص ومعها ثالثة ف�صائل فل�صطينية عن ح�صور موؤمتر 

�رش�ح  باإطالق  مطالبة   ،2008/11/10 يف  �لقاهرة  يف  عقده  مقرر�ً  كان  �لذي  �مل�صاحلة، 

�ملعتقلني يف �ل�صفة، وبال�صماح لوفدها عن �ل�صفة بالقدوم، ومب�صاركة عبا�ص يف جل�صات 

. وقد �أثار ذلك غ�صب م�رش، وهو ما 
58

�حلو�ر كلها، ولي�ص جمرد ح�صوره حفل �الفتتاح

�أثار ��صتياًء فتحاوياً وم�رشياً، وقامت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير بتحميل حما�ص 

. وقدم �ملجل�ص �ملركزي للمنظمة، على 
59

“�مل�صوؤولية �لتامة” عن ف�صل �نعقاد لقاء �لقاهرة

�لرغم من �لتحفظات على �صالحيته، للرئي�ص عبا�ص، �لدعم �لذي يريده بانتخابه رئي�صاً 

ذلك  وليكون  لل�صلطة،  كرئي�ص  واليته  مدة  �نتهاء  قبيل   2008/11/23 يف  فل�صطني  لدولة 

“ر�فعة” له يف مو�جهة ما قد تقوم به حما�ص ومعار�صو �لرئي�ص عبا�ص.

 �صحيفة عكاظ، جدة، 2008/9/30.
57

 �نظر: ت�رشيح خليل �حلية، فل�شطني، 2008/11/12.
58

 �صحيفة النهار، بريوت، 2008/11/13.
59
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مثّل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة )2008/12/27-2009/1/18( نقطة حتّول 

�إ�صقاط  �آمال �لبع�ص من �إمكانية  �إذ �إن �ل�صمود �لبطويل لل�صعب و�ملقاومة �أحبط  كبرية، 

�أن �لتعاطف �ل�صعبي �لكبري فل�صطينياً وعربياً و�إ�صالمياً بل ودولياً  حما�ص بالقوة، كما 

لَق حلما�ص وتيار �ملقاومة، و�أخرجها من �لز�وية �لتي ُح�رشت فيها يف خريف 2008، 
َ
�أعاد �الأ

نتيجة عدم م�صاركتها يف �حلو�ر �لوطني �لذي كان مقرر�ً يف �لقاهرة، و�تهامها بالت�صبب 

�هلل،  �لتحرير وللحكومة يف ر�م  لقيادة منظمة  �لباهت و�ملرتبك  �الأد�ء  �أن  �إف�صاله. كما  يف 

جعل قيادة فتح وحكومة فيا�ص يف و�صع حرٍج يف نظر �لكثريين. و�أخذت تتز�يد �لدعو�ت 

حمالت  ووقف  �لفل�صطيني،  �لبيت  ترتيب  و�إعادة  للحو�ر  و�ل�صلطة  فتح  �أو�صاط  يف 

�لتحري�ص �ملتبادلة، كما قامت �ل�صلطة بتجميد مفاو�صات �لت�صوية مع “�إ�رش�ئيل”. 

�أبو�ب �ملنظمة يف  �إغالق  �لباهت لقيادة �ملنظمة، وحالة �الإحباط من  �الأد�ء  وكان هذ� 

“و�نت�رشت  مهرجان  يف  م�صعل،  خالد  دفعت  قد  �لبناء،  و�إعادة  �الإ�صالح  عملية  وجه 

كافة  “مع  تعمل  حما�ص  �أن  �الإعالن  �إىل   ،2009/1/28 يف  �لدوحة  يف  عقد  �لذي  غزة” 

باحلقوق  وتتم�صك  �لعودة  حّق  على  حتافظ  فل�صطينية  مرجعية  الإن�صاء  �لف�صائل 

�إذ  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  كبرية  زوبعة  م�صعل  ت�رشيحات  �أثارت  وقد   .
و�لثو�بت”60

��صتغلتها حركة فتح و�أو�صاط قريبة منها يف �لهجوم على حما�ص، م�صتفيدة من �مل�صاعر 

�لبيت  هي  �ملنظمة  باأن  و�ل�صعور  �لوحدة،  يف  �لرغبة  يف  �لفل�صطينيني  لدى  �لتقليدية 

�ملعنوي لل�صعب �لفل�صطيني. كما ر�أى فيها �لبع�ص فر�صة للنَّيل من حما�ص، �لتي كانت 

ت�رشيحات  وظهرت  غزة.  على  �لعدو�ن  معركة  يف  �صمودها  �إثر  �صعبيتها  �أوج  بلغت 

حتاول  “�لتي  حما�ص  حلركة  بالت�صدي  �لتعهد  قبيل  من  وفتح  �ل�صلطة  يف  قياد�ت  من 

“حماوالت م�صعل �صتبوء بالف�صل” و�أن فتح �صتت�صدى  �أن  ، ومن قبيل 
و�أد �ملنظمة”61

“رف�صت منذ بد�يتها �النخر�ط يف �لعمل  ، ومن قبيل �أن حما�ص 
“للموؤ�مرة �الإير�نية”62

وم�صتنكر،  مرفو�ص  و�نقالب،  “موؤ�مرة  م�صعل  ت�رشيح  و�أن  ؛ 
�لفل�صطيني”63 �لوطني 

.
على منظمة �لتحرير”64

 فل�شطني، 2009/1/29.
60

 ت�رشيح �صائب عريقات، القد�س العربي، 2009/1/30.
61

 ت�رشيح ح�صني �ل�صيخ، ال�رشق االأو�شط، 2009/1/30.
62

 ت�رشيح عز�م �الأحمد، �جلزيرة.نت، 2009/1/29.
63

 من بيان �صادر عن �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، احلياة اجلديدة، 2009/2/1.
64
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�أ�صباب  عن  بجر�أة  �الإجابة  يحاول  مل  م�صتفز�ً،  عد�ئياً  طابعاً  �أخذ  �جلدل  فاإن  وهكذ� 

موؤ�ص�صاتها  تعطيل  من  �مل�صتفيد  هو  ومن  �ملنظمة،  �إليها  و�صلت  �لتي  �لبئي�صة  �حلالة 

�أو من  �أد�ة بيد ف�صيل معني،  �إىل جمرد  �أو ِمن حتويلها  �لتنفيذية،  �لت�رشيعية ودو�ئرها 

على  للت�صديق  “�الأختام”  لبع�ص  �حلاجة  عند  �إيقاظها  ليتّم  �الإنعا�ص  غرفة  يف  و�ْصعها 

م�صعل  باأن  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  نز�ل  حممد  �أو�صح  وقد  �لقر�ر�ت.  بع�ص 

�إطار  �إيجاد بديل عنها؛ و�إمنا ق�صد �لدعوة الإيجاد  �أو  �إلغاء �ملنظمة  �إىل  �لدعوة  مل يق�صد 

.
65

للف�صائل �لفل�صطينية �مل�صتبعدة من دخول �ملنظمة، للتن�صيق فيما بينها

وب�صكل عام، فقد �صارعت م�رش لال�صتجابة لرعاية �حلو�ر، بعد �حلرب على قطاع 

طلقت عملية 
ُ
غزة، مع �ل�صعي قدر �الإمكان الإيجاد �لظروف �ملنا�صبة الإجناح �حلو�ر. و�أ

�لف�صائل  م�صاركة  تبعتها   ،2009/2/25-24 يومي  وحما�ص  فتح  بني  بلقاء�ت  �حلو�ر 

لت خم�ص جلان تناولت خم�ص ق�صايا هي: �النتخابات،  2009/2/26. وت�صكَّ �الأخرى يف 

و�الأمن، ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�حلكومة �النتقالية، و�مل�صاحلة �لوطنية. 

�حلو�ر  ملف  يف  �أ�صا�صياً  بند�ً  �أ�صبحت  �لتحرير  منظمة  فاإن  �أمر،  من  يكن  ومهما 

�ل�صتة،  �لفل�صطيني  �إىل نقا�صات م�صتفي�صة، يف جل�صات �حلو�ر  �لفل�صطيني، وتعر�صت 

2009، ومّت �التفاق على �لنقاط �ملرتبطة باإ�صالحها. ومن جهة  يف �لن�صف �الأول ل�صنة 

�للجنة  يف  �ل�صاغرة  �ملقاعد  ال�صتكمال   2009 �صيف  يف  فتح  قيادة  رغبة  �جتهت  �أخرى، 

وقد  �أع�صائها.  من  عدد  تغيّب  �أو  وفاة  ب�صبب  �لقانوين،  ن�صابها  فقدت  �لتي  �لتنفيذية 

كان ذلك موؤ�رش�ً �صلبياً بالن�صبة حلما�ص، و�لف�صائل �ملعنية باإعادة بناء وترتيب �ملنظمة 

�ملتعلقة  �لتفاهمات  على  �الأخرية  �لرتو�ص  و�صع  مع  ذلك  تر�فق  �إذ  جديدة،  �أ�ص�ص  على 

بامل�صاحلة �لفل�صطينية، وعلى ر�أ�صها م�صاألة �ملنظمة. وكان �الأوىل بالن�صبة لهذه �لف�صائل 

فتح  هيمنة  تكر�ص  برتتيبات  تقوم  و�أال  تو�فق،  دون  �ل�صو�غر  ملء  فتح  ت�صتعجل  �أال 

 .
66

و��صتبعاد �الآخرين، وتتابع ��صتخد�مها كاأد�ة يف وجه �ملعار�صة

غري �أن فتح كانت ال ترى مبر�ً لالنتظار الأمٍد غري معلوم لدخول �مل�صاحلة مو�صع 

مهام  من  �الأدنى  �حلد  لت�صيري  موؤقتة  ولو  ترتيبات  عمل  �رشورة  ترى  وكانت  �لتنفيذ، 

لل�صعب  �لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  ودولياً  عربياً  تظّل  فاإنها  فيها،  قيل  مهما  �لتي  �ملنظمة، 

65 ال�رشق االأو�شط، 2009/2/3.

 حول موقف حما�ص، �نظر: ت�رشيح �صامي �أبو زهري، اخلليج، 2009/8/18؛ وبيان �حلكومة �لفل�صطينية يف 
66

غزة، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/8/18؛ وبيان حلركة حما�ص، عكاظ، 2009/8/22.
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يف  للمجل�ص  عادية  غري  طارئة  جل�صة  لعقد  �لزعنون  �صليم  دعا  وبالفعل  �لفل�صطيني. 

�أع�صاء يف �للجنة �لتنفيذية  2009/8/25، يف مقر �لرئا�صة بر�م �هلل حيث مّت �نتخاب �صتة 
325 ع�صو�ً من  �نعقد �ملجل�ص بح�صور  . وقد 

67
�لذين ُتوفو� �ل�صتة  حلّو� حملَّ �الأع�صاء 

�أ�صل ما يزيد عن 700 ع�صو، هم �أع�صاء م�صجلون منذ جمل�ص �صنة 1996. 

من  مكوناً  �مل�رشية”،  “�لورقة  �مل�صاحلة  التفاق  مقرتحاً  نهائياً  ن�صاً  م�رش  قّدمت 

قر�بة 4,100 كلمة يف 22 �صفحة، ون�ّصت �لورقة على تفعيل وتطوير �ملنظمة وفق �أ�ص�ص 

يتّم �لرت��صي عليها، بحيث ت�صّم جميع �لقوى و�لف�صائل. ويتّم ت�صكيل جمل�ص وطني 

�ملكلفة  �للجنة  وتقوم  و�خلارج.  �لد�خل  يف  و��صعاً  فل�صطينياً  متثيالً  ي�صمن  مبا  جديد، 

بتطوير �ملنظمة با�صتكمال ت�صكيلها، وعقد �أول �جتماع لها فور �لبدء بتنفيذ هذ� �التفاق. 

وتقوم بتحديد �لعالقة بني �ملوؤ�ص�صات و�لهياكل و�ملهام لكل من �ملنظمة و�ل�صلطة، ومبا 

�نتخاب  يتم  �أن  و�إىل  �الزدو�جية.  عدم  وي�صمن  لل�صلطة،  �ملنظمة  مرجعية  على  يحافظ 

�ملجل�ص �لوطني �جلديد، تتمثل مهام �للجنة يف و�صع �الأ�ص�ص و�الآليات للمجل�ص، ومعاجلة 

بالتو�فق،  ب�صاأنها  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  و�لوطني،  �ل�صيا�صي  �ل�صاأن  يف  �مل�صريية  �لق�صايا 

ومتابعة تنفيذ �لقر�ر�ت �ملنبثقة عن �حلو�ر.

فتح  حركتي  من  ع�صو�ً   16 من  �للجنة  ت�صكيل  على  �مل�رشية”  “�لورقة  ون�ّصت 

�أع�صاء، وُي�صدر  وحما�ص و�لف�صائل و�مل�صتقلني، وت�صمي كل من فتح وحما�ص ثمانية 

ويكون  �أع�صائها.  على  �لتو�فق  بعد  بت�صكيلها  رئا�صياً  مر�صوماً  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

�لرئي�ص حممود عبا�ص هو مرجعية هذه �للجنة ب�صفته رئي�ص �ملنظمة و�ل�صلطة. وتكون 

عملها  وتبد�أ  �صيا�صية،  ��صتحقاقات  �أو  �لتز�مات  �أّي  لديها  لي�صت  تن�صيقياً  �إطار�ً  �للجنة 

فور توقيع �تفاقية �لوفاق، وينتهي عملها يف �أعقاب �إجر�ء �النتخابات وت�صكيل حكومة 

فل�صطينية جديدة. 

�لوطني  و�ملجل�ص  و�لرئا�صة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  �إجر�ء  على  �لورقة  توؤكد 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، مبا فيها �لقد�ص، ب�صكل متز�من يف 2010/6/28، ويلتزم 

�لكامل،  �لن�صبي  �لتمثيل  �أ�صا�ص  على  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخابات  وجترى  بذلك.  �جلميع 

�أ�صا�ص  �لت�رشيعي على  �نتخابات �ملجل�ص  �أمكن، بينما جتري  يف �لوطن و�خلارج حيثما 

�لنظام �ملختلط على �أ�صا�ص 75% قو�ئم، 25% دو�ئر، ون�صبة �حل�صم %2. 

67 احلياة، 2009/8/25.
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ويف   .2009/10/15 قبل  �مل�رشية”  “�لورقة  توقيع  وحما�ص  فتح  من  م�رش  وطلبت 

�لعدو�ن  حول  جولد�صتون  تقرير  مع  وفتح  �ملنظمة  قيادة  تعامل  �صوء  ف�صيحة  �أجو�ء 

ملر�جعة  مهلة  فطلبت  حما�ص  �أما  باملو�فقة،  فتح  �صارعت  غزة؛  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي 

�لورقة  �أ�رّشت على ت�صمينها يف ن�ّص  �لتي  �لتعديالت  من  �لن�ص. وقّدمت حما�ص عدد�ً 

وكان  و�ل�صيا�صية.  �لقانونية  قوته  ياأخذ  بحيث  بالن�ّص،  ملحق  يف  و�صعها  �أو  �مل�رشية 

�نتخاب  �إعادة  حني  �إىل  ت�صكيلها  �ملزمع  �ملوؤقتة،  �لقيادة  تكون  �أن  �ملالحظات  �أبرز  من 

موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، “غري قابلة للتعطيل”، و�أن يتم ت�صكيل جلنة �النتخابات من 

جانب �لرئي�ص حممود عبا�ص بـ“�لتو�فق” مع حما�ص.

ومن  �مل�رشية،  �لوثيقة  على  توقيعها  من  �هلل  ر�م  يف  و�ل�صلطة  فتح  قيادة  ��صتفادت 

تقرير  على  �لت�صويت  تاأجيل  ف�صيحة  ماأزق  من  �خلروج  يف  ذلك،  عن  حما�ص  مَتنُّع 

باأنها تعرقل جهود  �إعالمي و��صع وم�صاد على حما�ص،  جولد�صتون، ويف �صّن هجوم 

�لوحدة �لوطنية و�مل�صاحلة. وقد ��صتفادت فتح من �لرغبة �ل�صادقة فل�صطينياً وعربياً 

ودولياً يف حتقيق �مل�صاحلة، يف حماولة ح�رش حما�ص يف �لز�وية. �أما حما�ص �لتي رف�صت 

حما�رش  يف  عليه  �التفاق  مّت  مبا  �لن�ّص  مطابقة  على  و�أ�رّشت  �ل�صغط،  حتت  �لتوقيع 

�أن �حلكومة �مل�رشية وحركة فتح رف�صتا فتح �لورقة للنقا�ص  �ل�صابقة. غري  �جلل�صات 

�لتّعرثُّ  من  حالة  يو�جه  �مل�صاحلة  م�رشوع  ظّل  وهكذ�،  عليها.  تعديالت  �أّي  �إدخال  �أو 

�لذي مل تنفع معه حماوالت فل�صطينية من جهات مثل �جلبهة �ل�صعبية، ومن �صخ�صيات 

م�صتقلة مثل منيب �مل�رشي، للو�صول �إىل حلول منا�صبة، كما ح�صلت حماوالت قطرية 

و�صعودية و�صود�نية وليبية للتو�صط، ��صتمرت حتى قبيل �نعقاد موؤمتر �لقمة �لعربية 

يف �رشت يف ليبيا يف �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 2010، ولكنها مل توؤدِّ �إىل نتيجة. 

وقد دفعت هذه �الأجو�ء �أبا مازن يف 2009/10/23 الإ�صد�ر مر�صوم رئا�صي بتحديد 

. وقد ُف�رش ذلك باأنه جتاوز 
68

يوم 2010/1/24 موعد�ً لالنتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية

حلما�ص وحماولة فر�ص م�صار�ت معينة للعمل �لفل�صطيني، �أو �أنه حماولة لل�صغط على 

ملر�صوم  دعمه  للمنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص  و�أعلن  �مل�رشية.  �لورقة  على  للتوقيع  حما�ص 

. ور�أت فتح �ملر�صوم ��صتحقاقاً د�صتورياً ال بّد منه، و�أنه يهد �لطريق �أمام 
69

�النتخابات

�لعودة �إىل �ل�صعب للخروج من �الأزمة. �أما حركة حما�ص فقد رف�صت مر�صوم �النتخابات. 

 وفا، 2009/10/23.
68

 http://ara.reuters.com/:وكالة رويرتز لالأنباء، 2010/10/25، �نظر 
69
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م�صادقة  �إىل  يحتاج  �ملر�صوم  هذ�  �أن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  �لدويك  عزيز  وذكر 

�أّي  لعقد  برملانية  �أغلبية  وهناك  متو�جدين،  نو�ب   110 هناك  و�أن  خ�صو�صاً  �ملجل�ص، 

، بينما تقوم �ل�صلطة يف ر�م �هلل مبنع �نعقاده. �أما �أحمد بحر، 
70

جل�صة للمجل�ص �لت�رشيعي

 .
�لقانونية و�لوطنية”71 لـ“�ل�صفة  �إن عبا�ص فاقد  �لت�رشيعي، فقال  �ملجل�ص  نائب رئي�ص 

“عر�ص �حلائط بجهود �مل�صاحلة �لوطنية  �أن عبا�ص �رشب  و�أعلنت حما�ص يف بيان لها 

و�إنهاء �النق�صام”، و�أكدت رف�صها للمر�صوم، معتبة �إياه غري �رشعي، الأن “عبا�ص فقد 

.
�رشعيته، و�نتهت واليته �لقانونية”72

يف  �النتخابات  �نعقاد  لعدم  غطاء  توفري  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص  حاول 

موعدها، فقرر يف 2009/12/16 متديد والية رئي�ص �ل�صلطة ووالية �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

. مل حتاول قر�ر�ت 
73

حتى �إجر�ء �نتخابات عامة رئا�صية وت�رشيعية يف �ل�صفة و�لقطاع

�ملجل�ص �ملركزي توفري �لغطاء للرئي�ص عبا�ص فقط، و�إمنا �صعت �أي�صاً الإعطائه للمجل�ص 

�رشخ  يزد�د  ال  وحتى  للرئا�صة،  متجه  فقط  �لدعم  �أن  ُيفهم  ال  حتى  رمبا  �لت�رشيعي، 

�النق�صام؛ غري �أن ذلك من �ملمكن �أن يفهم من جهة �أخرى باعتباره ��صتخد�ماً ل�صالحيات 

�ملجل�ص  �أن  من  حما�ص  حركة  ذكرته  ما  وهو  له.  لي�صت  لو�صاية  وفر�صاً  يلكها،  ال 

�ملركزي ال يلك �ل�صالحية �لد�صتورية للتمديد للرئي�ص عبا�ص، الأنه “هيئة غري �رشعية” 

.
و“منبثقة عن هيئات منتهية �ل�صالحية”74

��صتمر تعطل �مل�صاحلة �لوطنية طو�ل �صنة 2010، غري �أن �مللف �صهد �خرت�قاً جديد�ً 

ال  �إنه  قال  �لذي  �صليمان،  عمر  �مل�رشية  �ملخابر�ت  رئي�ص  مع  مكة  يف  م�صعل  لقاء  بعد 

�أن تتفق حركتا فتح وحما�ص على تفاهمات تر�عي حتفظات حما�ص على �لورقة  يانع 

. و�نعقدت جل�صة حو�ر يف دم�صق يف 2010/9/24، حيث مّت خاللها �ال�صتجابة 
75

�مل�رشية

�الأمني. و�لتقى وفد� �حلركتني يف دم�صق مرة  ملعظم مالحظات حما�ص، ما عد� �جلانب 

�أخرى يف 2010/11/9، دون �لو�صول للنتيجة �ملرجوة.

 فل�شطني، 2009/10/25.
70

71 احلياة، 2009/10/25.

 عرب 48، 2009/10/23.
72

73 احلياة، 2009/12/17.

 �نظر: ت�رشيح فوزي برهوم، فل�شطني، 2009/12/17؛ وت�رشيح مو�صى �أبو مرزوق، ال�شبيل، 2009/12/26.
74

75 احلياة، 2010/10/6.
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تز�يد  يف   ،2011 �صنة  مطلع  منذ  �لعربي  �لعامل  ي�صهدها  �لتي  �لتغري�ت  �أ�صهمت 

دعوة  خالل  من  �إيجابية  موؤ�رش�ت  وظهرت  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  باجتاه  �ل�صغوط 

�إ�صماعيل هنية الأبي مازن لزيارة �لقطاع، ومو�فقة �الأخري على ذلك. غري �أن توقيع فتح 

وحما�ص على �تفاق �مل�صاحلة يف �لقاهرة يف 2011/5/3 )مّت �الحتفال بذلك يف �ليوم �لتايل(، 

بعد �ال�صتجابة ملالحظات حما�ص، وبعد فّك �لعقدة �الأمنية، �صّكل منعطفاً مهماً يف م�صار 

�لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية.

وعبا�ص  م�صعل  بني  لقاء  جرى  تفعيله،  يتم  وحتى  �مل�صاحلة.  مل�صار  �لتعرث  عاد  ثم 

وطنية  �رش�كة  بدء  عن  �لطرفني  �إعالن  عنه  متخ�ص  حيث  �لقاهرة،  يف   2011/11/23 يف 

. و�أعلن عز�م �الأحمد 
76

حقيقية، و�نطالقة فعلية يف م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية �لد�خلية

عن تو�صل �جلانبني التفاق حول تنفيذ �تفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية مبا يخ�ص �لبنامج 

�لفل�صطينية،  و�لدولة  �لتحرير  ومنظمة  �ل�صلطة  وم�صتقبل  �لقادمة،  للمرحلة  �ل�صيا�صي 

على  �التفاق  مّت  �للقاء  وخالل   .
77

موعدها يف  �النتخابات  وعقد  �ملجتمعية،  و�مل�صاحلة 

عقد جلنة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �خلا�صة باإعادة تفعيل وتطوير و�صياغة هياكل 

منظمة �لتحرير �لقيادية، �لتي ��صطلح عليها “�الإطار �لقيادي �ملوؤقت” وفق �إعالن �لقاهرة 

�صنة 2005. وقال عزت �لر�صق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، �إن �للقاء كان �إيجابياً 

.
78ً

و�رشيحاً و�صفافا

�لتي  �الأيام  �أن  �إال  �مل�صاحلة،  ملف  يف  جديدة  �نطالقة  �إحد�ث  يف  �الآمال  من  وبالرغم 

�أعقبت لقاء م�صعل - عبا�ص مل حتمل جديد�ً، وهو ما حمل م�صعل للتحذير من �لتدخالت 

فتح  وفد�  �لتقى   2011/12/18 ويف   .
79

�مل�صاحلة م�صاعي  الإف�صال  �لهادفة  �خلارجية 

�لعالقة  �مللفات  حلّل  عملية  خطو�ت  عن  و�أعلنا  م�رشية،  برعاية  �لقاهرة  يف  وحما�ص 

�لذي �صارك  �لزهار  �لتفاوؤل، ودفع مبحمود  �أجو�ء جديدة من  �أ�صاع  ما  . وهو 
80

بينهما

. ويف 2011/12/20 
81

يف �حلو�ر�ت �إىل �لقول بوجود �خرت�ق يف كثري من ق�صايا �مل�صاحلة

 وفا، 2011/11/24.
76

77 ال�رشق االأو�شط، 2011/11/25.

78 ال�رشق االأو�شط، 2011/11/25.

 مقابلة مع خالد م�صعل، �صحيفة �صود�نيز �أون الين، 2011/11/28. 
79

80 القد�س العربي، 2011/12/19.

81 القد�س العربي، 2011/12/20.



حمـــــا�س

160

�لتقت �لف�صائل �لفل�صطينية يف �لقاهرة وتو�فقت باالأ�صماء على ت�صكيل جلنة �النتخابات 

�ملجتمعية،  �مل�صاحلة  وجلنة  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �لثقة  وبناء  �حلريات  وجلنة  �ملركزية، 

على �أن يتّم �النتهاء من ملف ت�صكيل �حلكومة مع نهاية كانون �لثاين/ يناير 2012، و�أن 

�آخر�ً يف �ل�صفة  تعقد �لكتل و�لقو�ئم �لبملانية �جتماعاً ت�صاورياً يف �لقاهرة، ثم �جتماعاً 

�إ�صد�ر  �إىل  بعدها  ُي�صار  كي  �ل�صلطة،  رئي�ص  �إىل  تو�صيات  رفع  �أعقابه  يف  يتّم  و�لقطاع، 

 .
822012 فب�ير  �صباط/  بد�ية  يف  لالنعقاد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  بدعوة  رئا�صي  مر�صوم 

و�إثر �لتو�فق على تفكيك �لُعقد �مل�صتحكمة من خالل توزيع ملفات �مل�صاحلة �لعالقة على 

جلان ف�صائلية عاملة، قال م�صعل: “�الآن ال �أحد ي�صتطيع �النفر�د بالقر�ر �ل�صيا�صي، وال 

.
�النفر�د باإد�رة موؤ�ص�صات �ل�صلطة و�ملنظمة”83

م�صاركة  خالل  من  للمنظمة،  حما�ص  دخول  باجتاه  مهمة  خطوة  �للقاء  هذ�  وُعدَّ 

جميع  وم�صاركة  �ملوقت”،  �لقيادي  “�الإطار  يف  م�صعل  خالد  �ل�صيا�صي  مكتبها  رئي�ص 

�لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  �لقيادية  �للجنة  هذه  �صّمت  فيها. �إذ  و�مل�صتقلني  �لف�صائل 

�ملجل�ص  ورئي�ص  �لفل�صطينية،  للف�صائل  �لعامني  و�الأمناء  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة 

للمرة  �أربع �صخ�صيات م�صتقلة. و�صارك يف �الجتماع  �إىل  �إ�صافة  �لفل�صطيني،  �لوطني 

�الأوىل �أي�صاً، �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي رم�صان �صلح. وكان من �ملقرر �أن 

تبقى هذه �للجنة قائمة �إىل حني �إجر�ء �نتخابات للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، و�نتخاب 

مّت  2012، حيث  مايو  �أيار/  �صهر  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  جديدة  تنفيذية  جلنة 

�نتخابات  مع  بالتز�من  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص  �لرئا�صة  �نتخابات  �إجر�ء  على  �التفاق 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  خارج  يف  �أما   .2012 مايو  �أيار/  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص 

�أمكن ذلك”، و�صيتم  “حيثما  غزة، فاإن �نتخابات �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �صتجري 

توزيع مقاعد �ملجل�ص بالتو�فق يف �الأماكن �لتي ال يكن �إجر�ء �نتخابات فيها.

م�صوؤول  �أكد  فقد  �ل�صيا�صية،  مو�قفها  عن  حما�ص  تخلّي  يعني  �ملوقف  هذ�  يكن  مل 

�لتحرير  �لقيادي ملنظمة  �الإطار  �أن تو�صيع  �أ�صامة حمد�ن،  �لدولية يف حما�ص،  �لعالقات 

�أمر  هو  و�إمنا  �ملنظمة؛  �إىل  جدد  �أطر�ف  مبوجبها  دخل  �صكلية  عملية  لي�ص  �لفل�صطينية 

�لتحرير  هديف  مع  لتن�صجم  �ل�صيا�صية،  وبر�جمها  �ملنظمة  بطبيعة  يتعلق  ��صرت�تيجي 

 فل�صطني �أون الين، 2011/12/21.
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 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/12/24.
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�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بناء  �إعادة  عن  �حلديث  يكون  �أن  حمد�ن  ونفى  و�لعودة. 

“تروي�ص” حلما�ص ولدفعها  بد�ية  �لقيادي هو عبارة عن  �إطارها  �إىل  و�ن�صمام حما�ص 

لدخول �لعملية �ل�صيا�صية، وقال:

ما يتعلق مبوقف حما�ص �ل�صيا�صي معروف وو��صح للجميع، �إن حما�ص �لتي 

رف�صت منطق �ال�صت�صالم للعدو حتت عنو�ن �لت�صوية، عندما كانت هذه �لعملية 

حمل �إجماع �لعامل باأ�رشه، ال يكن �أن تخطئ وتنزلق �إىل هذ� �مل�صار �لذي �أثبت 

ف�صله بعد م�صرية ع�رشين �صنة، و�لذي يظن �أن حما�ص غريت مو�قفها، و�أنها تقبل 

ببنامج منظمة �لتحرير �ل�صيا�صي �ال�صت�صالمي، فهو و�هم �أو يخادع نف�صه.

�لتحرير  منظمة  بناء  �إعادة  �إىل  وطني  �إطار  يف  ت�صعى  حما�ص  �أن  حمد�ن  و�أ�صاف 

�صاملة  �صيا�صية  مر�جعة  و�إجر�ء  �ل�صيا�صي،  برناجمها  يف  �لنظر  و�إعادة  �لفل�صطينية، 

�أر�صنا من  ر�أ�صها حترير  �مل�صاومة، وعلى  تقبل  �لتي ال  ثو�بتنا وحقوقنا  من  “�نطالقاً 

�إىل �لبحر وحّق �لعودة”. وعن ر�أيه يف توجهات �ملنظمة بعد �التفاق، قال حمد�ن:  �لنهر 

�ل�صيا�صي  �مل�صار  �أن  يعتقد  ز�ل  ما  �لذي  �أن  �أعتقد  لكنني  يطول،  �لنو�يا  عن  “�حلديث 

�لفا�صل �لذي �نتهجته منظمة �لتحرير يف �حلقبة �ملا�صية يكن �أن نو��صل فيه هو و�هم 

�صكلية، و�مل�صرية  ��صرت�تيجية ولي�ص  بّد من مر�جعته مر�جعة  �مل�صار ال  بالتاأكيد، فهذ� 

.
على �الأر�ص هي �لتي �صتظهر �ل�صدق من �لكذب”84

و��صتمرت �الأمور على ركودها حتى مطلع �صباط/ فب�ير 2012، حني تو�فقت حما�ص 

وفتح على �إ�صناد رئا�صة �حلكومة �لتو�فقية �إىل �لرئي�ص عبا�ص كَمخرج حلّل �الأزمة �لقائمة 

بينهما. لكن هذ� �الخرت�ق يف ملف �حلكومة ال يعني طّي �مللف نهائياً، يف �صوء تعرث تطبيق 

ملفات �مل�صاحلة �الأخرى.

وحتى كتابة هذه �ل�صطور )�أو�خر �صنة 2013( ما ز�ل ملف �مل�صاحلة مفتوحاً، دون 

تقدم ملمو�ص، ومل ي�صكل عبا�ص حكومته حتى بعد م�صي نحو �صنتني على قبوله هذ� 

�لتكليف، وما ز�لت �لفجوة قائمة بني فتح وحما�ص.

طالب  وقد  �الأخطاء،  من  وممار�صاتهما  وحما�ص  فتح  مو�قف  َتخُل  مل  عام،  وب�صكل 

خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص �حلركتني بالتحلي بال�صجاعة يف نقد �لذ�ت 

وحتمل م�صوؤولية �الأخطاء �لتي �رتكبتاها. وقال م�صعل “يجب �أن نكون �صجعاناً يف نقد 

http://samanews.com/ar :وكالة �صما �الإخبارية، 2011/12/23، �نظر 
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�أنف�صنا... فهناك �أخطاء متبادلة �صدرت عن حما�ص وفتح يجب �أن نعرتف بها، ويف نف�ص 

“�جلميع �صارك يف  �أن  �لبع�ص”. و�أ�صاف  �أن نلقي بالالئمة على بع�صنا  �لوقت ال يجب 

�خلطاأ، ويجب على كّل ف�صيل �أن ُيحمِّل نف�صه جزء�ً من �مل�صوؤولية، ويجب على �جلميع 

�أجبنا عليها  �لتكاتف الإنهاء �النق�صام، فهو لي�ص ب�صاعة فل�صطينية، وهو حالة طارئة 

جميع  من  �أهم  �لوطن  “�إن  �لقول  على  م�صعل  و�صدد  منها”.  و�خلروج  نبذها  ينبغي 

كّل  ومن  فتح  ومن  حما�ص  من  �أكب  ففل�صطني  �حلزبية...  �الأنا  تقزمي  ويجب  �لف�صائل، 

�لف�صائل”. و�أ�صاف م�صعل:

نقول ب�صوت و��صح عفا �هلل عما �صلف، ويجب �أن نن�صى �ملا�صي، ونرتكه 

خلف ظهورنا، فاالأعد�ء تت�صالح، ونحن يف حما�ص وفتح �أخوة. �صحيح �أن لكل 

ف�صيل منا روؤيته �ملختلفة يف معاجلة �الأمور �لعامة للوطن، لكن بيننا م�صاحات 

م�صرتكة كثرية، يكن �لتعاون و�لعمل ب�رش�كة فيها مع فتح ومع كّل �لف�صائل 

�لفل�صطينية. �صحيح �أننا لن نتطابق ولكن �صنعمل مع بع�صنا �لبع�ص فيما نحن 

.
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متفقون عليه

وال �صّك �أن موقف م�صعل يدل على تغليب �العتبار�ت �لوطنية يف روؤية حما�ص جتاه 

فتح، و�أهمية تطوير تلك �لعالقة على �لرغم مما يعرت�صها من حتديات و�صعوبات.

ثانيًا: موقف حما�س من الي�سار الفل�سطيني:

هناك تفاوت �أيديولوجي كبري بني حما�ص �لتي تتبنى �الإ�صالم وبني �لي�صار �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية  �لي�صارية  �لقوى  �أن  غري  �للينينية.   - �ملارك�صية  عام  ب�صكل  يتبنى  �لذي 

�ال�صرت�كية  بالنظريات  �لكلي  �أو  �جلزئي  �لتز�مها  مدى  ويف  ي�صاريتها،  مدى  يف  تتدرج 

�لناظمة  �لثقافية و�الجتماعية و�القت�صادية  للدين، وللبيئة  و�ل�صيوعية؛ ومدى نظرتها 

حلياة �الإن�صان �لفل�صطيني و�لعربي. كما �أن حما�صة بع�صها للفكر �ل�صيوعي �ملارك�صي 

�للينيني، وحتى �جلانب �ال�صرت�كي �القت�صادي منه، قد خفَّت مع �لزمن؛ خ�صو�صاً بعد 

�ملتحالفة  �لدول �ال�صرت�كية  �ل�صوفييتي ومنظومة  �ل�صيوعية يف �الحتاد  �لتجربة  �نهيار 

حالة  يف  كما  �لدين،  مع  �إيجابية  �أكرث  م�صلكاً  �أخذ  بع�صها  �إن  بل  �أوروبا.  �رشق  يف  معه 

�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة. ول�صنا هنا ب�صدد در��صة موقف حما�ص من كل ف�صيل 

85 ال�رشق االأو�شط، 2011/12/22.
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منظمة  �إىل  منتميني  ف�صيلني  �أبرز  على  �صرنكز  ولكننا  حدة،  على  فل�صطيني  ي�صاري 

�لتحرير �لفل�صطينية وهما �جلبهة �ل�صعبية و�جلبهة �لديوقر�طية؛ وكلتاهما جاءتا من 

مدر�صة �لقوميني �لعرب �لتي تبنت �ملارك�صية �للينينية بعد �صنو�ت من ن�صاأتها.

“�لدين �أفيون  رمبا كان نفور �لتيار �الإ�صالمي كبري�ً ب�صكل عام من �لفكر �لذي َيعدُّ 

�ل�صعوب”، و�لذي يقول “ال �إله و�حلياة مادة”؛ وهو �النطباع �لذي �لت�صق ب�صكل عام يف 

�أذهان �الإ�صالميني عند �حلديث عن �لي�صاريني. كما كان نفور �الإ�صالميني كبري�ً من �أولئك 

�لي�صاريني �لذين ي�صخرون من مظاهر �لتدّين، �أو يربطون ما بني �لتخلف يف �ملنطقة وبني 

�لدِّين، وَيعدُّون �خلروج عن �لدِّين �أو عن هيمنة رجال �لدِّين �رشطاً للتقدمية. وز�د من 

قر�ر  و�أيدو�  �ليهود،  بال�صيوعيني  تاريخياً  �رتبطو�  فل�صطني  �صيوعيي  �أن  �لنفور  هذ� 

تق�صيم فل�صطني �صنة 1947، و�إن�صاء �لكيان �الإ�رش�ئيلي �صنة 1948.

ولذلك فاإن حالة �ل�صك �ملتبادل، و�لطعن يف �لوالء و�النتماء، بل وحتى �لتخوين كانت 

تلك  �صوء�ً  �ملوقف  هذ�  من  ز�د  وقد  �لطرفني.  على  حم�صوبون  �أ�صخا�ص  �إليها  يلجاأ  لغة 

�حلالة �لبئي�صة �لتي كان يعي�صها �مل�صلمون و�لتيار�ت �الإ�صالمية حتت �الأنظمة �ل�صيوعية 

و�ال�صرت�كية، �لتي تبنت �أ�صاليب ديكتاتورية وقمعية يف �لتعامل مع �صعوبها، وحاربت 

و�ألبانيا،  و�ل�صني،  �ل�صوفييتي،  �الحتاد  يف  �مل�صلمة  �جلمهوريات  يف  كما  �لتديُّن؛  مظاهر 

ويوغو�صالفيا، و�ليمن �جلنوبي، و�أفغان�صتان... . 

�لبد�ية، ب�صكل عام،  �إليها يف  �ملنتمون  �لتي ر�أى  يف مثل هذه �الأجو�ء ظهرت حما�ص، 

“�ليمينية �ملحافظة”، و�لتي خرجت �أ�صالً من �أح�صان  �إىل فتح ذ�ت �لطبيعة  �أقرب  �أنهم 

�الإخو�ن. غري �أنهم فيما بعد، مل يجدو� يف �لي�صار مناف�صاً �صعبياً حقيقياً، �أو خطر�ً حمدقاً؛ 

وتقود  خطرية،  �صيا�صية  تنازالت  يف  تت�صبب  فتح  يف  �ملتنفذة  �لقيادة  �أن  وجدو�  و�إمنا 

عام  ب�صكل  �لي�صار  قوى  �أن  وجدو�  بينما  �ملجهول،  �إىل  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع 

تتقاطع معهم يف �لعديد من �ملو�قف �ل�صيا�صية، خ�صو�صاً يف �لوقوف �صّد �تفاقية �أو�صلو.

1. العنا�رش املوؤثرة يف عالقة حما�س بالي�شار الفل�شطيني:

تتلخ�ص �أبرز �لعنا�رش �ملوؤثرة يف عالقة حما�ص بالي�صار �لفل�صطيني بالنقاط �لتالية:

�خللفية �الأيديولوجية: �إن �خللفية �ملارك�صية �ال�صرت�كية لقوى �لي�صار جتعلها تدخل  �أ. 

�لقوى  لهذه  �لعلمانية؛ وهي مدر�صة توفر غطاء م�صرتكاً  �ملدر�صة  �صمن ت�صنيفات 
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و�ليمينية  �لي�صارية  �لت�صنيفات  من  )بالرغم  �لعلمانية  �لطبيعة  ذ�ت  فتح  حركة  مع 

د�خل هذه �ملدر�صة(. بينما يجعل هذ� �لت�صنيف نقاط �للقاء �الأيديولوجية �مل�صرتكة 

بالت�صور�ت  �الأمر  يتعلق  عندما  خ�صو�صاً  عدد�ً؛  �أقلَّ  و�لي�صاريني  �الإ�صالميني  بني 

�لعقائدية، و�الجتماعية، و�القت�صادية، و�لرتبوية، ونظام �حلكم،... وغريها.

�لي�صار �لفل�صطيني وحتديد�ً �جلبهتان �ل�صعبية و�لديوقر�طية جزٌء من بنية منظمة  ب. 

بينما مل  �إىل جانب حركة فتح؛  �أ�صا�صي من مكوناتها  �لفل�صطينية، ومكون  �لتحرير 

تن�صم حما�ص )و�جلهاد �الإ�صالمي( �إىل منظمة �لتحرير حتى �الآن.

�عتمد �لي�صار �لفل�صطيني �لبنامج �ملرحلي يف حترير فل�صطني، مبا يف ذلك م�رشوع  ج. 

من  ذلك  على  ينبني  وما  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة 

�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” على �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1948. وهو يف ذلك يختلف مع حركة 

حما�ص، ويلتقي مع حركة فتح، يف �العرت�ف بال�رشعية �لدولية و�لدخول يف م�رشوع 

�لت�صوية، ولكن �صمن �رشوط غري تلك �لتي و�فقت عليها فتح.

خ�صو�صاً  م.ت.ف؛  على  متويله  يف  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لفل�صطيني  �لي�صار  يعتمد  د. 

�ملنظومة  ومن  �لعربية  �الأنظمة  بع�ص  من  �الأخرى  �لدعم  م�صادر  ن�صوب  بعد 

�ال�صرت�كية. وهو متويل ُت�صيطر عليه حركة فتح؛ مما يجعل �لقوى �لي�صارية ت�صع 

هذ� يف �عتبارها.

ترف�ص �جلبهتان �ل�صعبية و�لديوقر�طية �تفاقية �أو�صلو، وترى �أنها ال حتقق تطلعات  هـ. 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف �إقامة دولته �مل�صتقلة على �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1967؛ وتنتقد�ن 

كما  و�الجتماعي،  و�القت�صادي،  و�الأمني،  �ل�صيا�صي،  و�أد�ءها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

ترف�صان وقف �ملقاومة، وتوؤكد�ن على حقها يف �ال�صتمر�ر حتى حتقيق �أهد�ف �ل�صعب 

�لفل�صطيني. وتوفر هذه �الأمور عنا�رش �لتقاء م�صرتكة بني �جلبهتني وحما�ص.

�ملمانعة،  ُقوى  مع  جيدة  بعالقات  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتان  �رتبطت  و. 

�إيجابية للتعاون مع حما�ص، خ�صو�صاً يف  �أجو�ء  وخ�صو�صاً �صورية؛ وهو ما وفر 

�لفرتة �لتي �صبقت �لثور�ت �لعربية، �أي قبل �صنة 2011.

عانى �لي�صار �لفل�صطيني من �ل�صعف و�لرت�جع و�النق�صامات، بحيث حتّول �إىل قوة  ز. 

هام�صية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. ففي �لوقت �لذي ح�صلت فيه حما�ص وفتح جمتمعتني 

على نحو 86% من �أ�صو�ت �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع يف �نتخابات 2006، 

�أكرث  على  جمتمعة  �لي�صارية  �لقوى  حت�صل  مل  �لت�رشيعي؛  مقاعد  من   %90 وعلى 
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من 7% من �الأ�صو�ت، وعلى 4% من �ملقاعد. كما �أن نتائج �النتخابات يف �الحتاد�ت 

�لطالبية، وحيثما يكون �نتخاب حّر، ال يبعد كثري�ً عن هذه �لنتائج.

وقد جعل هذ�، قوى �لي�صار حمكومة بهاج�ص �خلوف من �لتهمي�ص و�لذوبان؛ ف�صعت 

�ملحدود.  حجمها  يتجاوز  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �ملعادلة  يف  لها  موؤثر  موقع  �إيجاد  �إىل 

ولذلك جندها تنتقد د�ئماً ما ُي�صمى �صيا�صة “�ملحا�ص�صة” بني فتح وحما�ص، كما تنتقد 

�ملفاو�صات �لتي تقت�رش عليهما. ويف �لوقت نف�صه، دعت �لقوى �لي�صارية �إىل �عتماد نظام 

�لن�صبية �لكامل، ولي�ص نظام �لقو�ئم يف �النتخابات �لفل�صطينية؛ الأن �لنظام �لن�صبي ينع 

)�لن�صف +1(، ويوفر  �الأغلبية  �الأغلب، من �حل�صول على  �أو حما�ص، على  من فتح  �أياً 

�أن  بعد  �الأطر�ف،  بني  ترجيحي  كعن�رش  رئي�صي  دور  لعب  فر�صة  �ل�صغرية  لالأحز�ب 

حُتقق �أكب قدر من �رشوطها يف �إد�رة �للعبة �ل�صيا�صية.

وبناء على ما �صبق، نالحظ �أن هناك نقاط تقاطع بني حما�ص وقوى �لي�صار؛ غري �أن 

ما يجمع �لي�صار مع فتح، ب�صكل عام، �أكرث مما يجمع حما�ص مع �لي�صار. ثم �إن �الأو�صاع 

دو�ئر  ت�صييق  �أو  تو�صيع  يف  دورها  تلعب  و�النتفا�صات  �ملقاومة  و�أجو�ء  �ل�صيا�صية 

�اللتقاء ونقاط �لتقاطع بني هذه �الأطر�ف.

2. تطور العالقات واملواقف بني حما�س والي�شار الفل�شطيني:

رئي�صي  دور  حلما�ص  كان  و�لتي   1987/12/9 يف  �ملباركة  �النتفا�صة  �ندلعت  عندما 

�ل�صعبية.  و�إ�رش�باتها  فعالياتها  م�صتقل  ب�صكل  تنظم  حما�ص  �أخذت  �إ�صعالها،  يف 

�ملوحدة  �لقيادة  ت�صكيل  يف  فتح  �إىل  فان�صمتا  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتان  �أما 

لالنتفا�صة. وعندما �نعقد �ملجل�ص �لوطني �لـ 19 يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1988، و�فق 

�لي�صار �إىل جانب فتح على قر�ر �إعالن �ال�صتقالل، �لذي يت�صمن �عرت�فاً �صمنياً بقر�ر 

رف�صت  �ل�صعبية  �جلبهة  �أن  غري   ،1947/11/29 يف  �ل�صادر   181 رقم  فل�صطني  تق�صيم 

�ملو�فقة على قر�ر �الأمن رقم 242، �لذي يتعامل مع �ل�صعب �لفل�صطيني كالجئني.

يف  فتح  قيادة  تابعته  �لذي  �لت�صوية  م�صار  وحذر  بقلق  �لي�صار  ف�صائل  وتابعت 

يف  �أو�صلو  �تفاقية  بتوقيع  �ُصدمت  �أن  �إىل  مفاو�صات،  من  تاله  وما   1991 �صنة  مدريد 

1993/9/13؛ فاختطت خطاً معار�صاً و��صحاً لقيادة فتح و�ملنظمة، جتلى ب�صكل خا�ص 

�صّم  �لذي  �لع�رش،  �لف�صائل  بتحالف  يعرف  ما  �إىل  �لي�صار  ف�صائل  معظم  �ن�صمام  يف 
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و��صعة  م�صرتكة  عمل  قاعدة  وّفر  ما  وهو  �الإ�صالمي؛  و�جلهاد  حما�ص  حركتَي  �أي�صاً 

ُمعاِر�صة التفاق �أو�صلو. وحتالف �لف�صائل �لع�رش ظهرت بد�ياته �الأوىل يف لقاء �صمها، 

 1991 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  طهر�ن  يف  �النتفا�صة  دعم  موؤمتر  �أعمال  هام�ص  على 

ُقبيل موؤمتر مدريد؛ ثم �أخذ �لتحالف �صكله �لر�صمي يف 1994/1/1 عندما �أعلن عن نف�صه 

.
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يف حتالف �لقوى �لفل�صطينية

عندما �أ�صدرت حما�ص ميثاقها يف �آب/ �أغ�صط�ص 1988، مل ُت�رش ب�صكل حمدد �إىل قوى 

�لي�صار �لفل�صطيني، ولكنها �أكدت على ما هو م�صرتك مع �لقوى �لفل�صطينية يف جماالت 

�لعمل �لوطني. فاأكدت �ملادة 24 على عدم جو�ز �لت�صهري باالأفر�د و�جلماعات، كما �أكدت 

ظروفها،  وُتقدِّر  �الحرت�م،  �الأخرى  �لوطنية  �حلركات  ُتبادل  حما�ص  �أن  على   25 �ملادة 

�أنها لها  �أو �لغرب؛ كما تطمئن حما�ص كل �الجتاهات  ما د�مت ال تعطي والءها لل�رشق 

�أر�صية عمل وطني م�صرتك  �لروح �الإيجابية قدمت  �صند وعون. وعلى ذلك، فاإن هذه 

مع كافة �الجتاهات؛ و�إن مل تخُل �ملادة 25 من نوٍع من �حلذر يف �لنظر �إىل عالقة بع�ص 

�إيجابي  ب�صكٍل  يوؤكد  جانب  وهو  �لغرب(.  �أو  �ل�رشق  )يف  �لكبى  �لقوى  مع  �الجتاهات 

على ��صتقاللية �لقر�ر �لفل�صطيني وعدم �الرتهان للقوى �لكبى.

بينما ف�صلت قوى  �ل�صعبية و�لديوقر�طية معار�صتهما الأو�صلو،  تابعت �جلبهتان 

ي�صارية �أخرى كحزب �ل�صعب �ل�صيوعي، وحزب فد� �ملن�صق عن �جلبهة �لديوقر�طية، 

�إىل فتح يف م�صرية �لت�صوية و�ل�صلطة �لفل�صطينية. وقد تو�فقت  �أن ين�صما )ب�صكل عام( 

لل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  مقاطعة  يف  حما�ص  مع  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية 

يف  �مل�صاركة  تابعا  نف�صه  �لوقت  يف  ولكنهما   ،1996 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لفل�صطينية 

قيادة منظمة �لتحرير وموؤ�ص�صاتها �لتمثيلية، ويف توفري ن�صاب �الجتماعات. وقد منح 

ذلك حركة فتح فر�صة مترير �لقر�ر�ت �لتي حتتاجها، حتى فيما يتعلق مب�صار �لت�صوية 

نف�صه؛ وهو ما مل تكن حما�ص �صعيدة به.

كو�در  من  �لعديد  ورغبة  وموؤ�ص�صاتها،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتقر�ر  �أن  ويبدو 

ً د�خل  �رشخا �أوجد  قد  و�لقطاع،  لل�صفة  �لعودة  يف  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتني 

�الحتالل  ظّل  يف  �لكو�در  عودة  بعدم  موقفاً  �تخذت  قد  كانت  �لتي  �لع�رش،  �لف�صائل 

�أو�صلو. و�تفاق 

 �نظر: �إبر�هيم غو�صة، مرجع �شابق، �ص 186-188 و209-208.
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�لعمل  و�إىل  �لتحرير،  منظمة  �إىل  �لنظرة  حول  خالفاً  ي�صهد  ظّل  �لتحالف  هذ�  �أن  كما 

تعبري  ح�صب  مت�صع�صع”  “و�صع  يف   1996 �صنة  �لتحالف  هذ�  جعل  ما  وهو  �ملرحلي، 

؛  ويعي�ص حالة “�أزمة” كما 
87

عبد �لرحيم ملوح، ع�صو �للجنة �ملركزية للجبهة �ل�صعبية

88. وقد حاولت حما�ص تفعيل �لتحالف وتطويره 
عب جورج حب�ص زعيم �جلبهة �ل�صعبية

من خالل �لدعوة الإن�صاء “جبهة �ال�صتقالل”؛ غري �أن �جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية 

رف�صتا �مل�صاركة فيها، على �أ�صا�ص �أن هذه �ملبادرة تعالج �جلو�نب �لتنظيمية، وال تعالج 

. ثم �إن عبد �لرحيم ملوح قال يف كانون �الأول/ دي�صمب 1996 �إن 
89

�جلو�نب �ل�صيا�صية

لالن�صحاب  دفعنا  عاجز�ً،  �أ�صبح  �لذي  �الئتالف،  د�خل  و�خلالفات  �لفئوي  “�جلانب 

�أبقى �لتحالف بعد ذلك على �صكل َه�صٍّ  . وب�صكل عام فقد 
منه نحن و�لديوقر�طية”90

نف�صه  ُيطور  �أن  دون  �أو�صلو...،  �تفاق  مبعار�صة  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً  �لتعاون،  من 

�أكرث من ذلك.

و�جلبهتني  حما�ص  بني  تو�فق  هناك  كان   2005-2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  �أثناء  ويف 

خريطة  ورف�ص  �ملقاومة،  وتفعيل  �النتفا�صة،  ��صتمر�ر  على  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية 

�لطريق �لتي �قرتحها �لرئي�ص �الأمريكي جورج بو�ص �البن George W. Bush، وعلى 

ميد�ن  يف  تعمل  �لتي  �لعنا�رش  بني  �لتعاون  وكان  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  تفعيل 

بني  �حلو�جز  ك�رش  �إىل  �أدت  �لتي  �لعو�مل  من  لالحتالل،  و�ملقاوم  �ل�صعبي  �النتفا�صة، 

حما�ص و�الأطر�ف �الأخرى؛ وهو ما �أوجد بيئة �أف�صل للتقارب يف جماالت �لعمل �لوطني. 

كما �أن �لدور �لرئي�صي و�لفاعل �لذي قامت به حما�ص يف �ملقاومة �مل�صلحة �أوجد لها مكانة 

و�حرت�ماً كبري�ً لدى قوى �لعمل �لوطني.

وقد طالبت �جلبهة �ل�صعبية بان�صمام حما�ص ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية وو�صع ما 

و�إ�صالح  و�لقومية  �لوطنية  �لثو�بت  على  مبنية  للمقاومة،  جديدة  با�صرت�تيجية  �أ�صمته 

موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير �لفل�صطينية لت�صم كّل �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية.

 جملة البالد، 1996/11/6.
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88 الد�شتور، 1996/11/24.

89 الد�شتور، 1996/11/3.

90 القد�س، 1996/12/18.
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وقد �أوجد �تفاق �لقاهرة يف 2005/3/17 قاعدة عمل م�صرتكة من خالل �لتو�فق على 

�لقوى  كافة  م�صاركة  وكذلك  فيها؛  حما�ص  م�صاركة  وعلى  م.ت.ف  وتفعيل  بناء  �إعادة 

�لوطنية يف �النتخابات �لبلدية ويف �النتخابات �لت�رشيعية. غري �أن نتائج �النتخابات مثّلت 

�صدمة لقوى �لي�صار؛ �إذ مل حت�صل �جلبهة �ل�صعبية �إال على ثالثة مقاعد، وح�صل حتالف 

�جلبهة �لديوقر�طية وفد� وحزب �ل�صعب على مقعدين فقط يف مقابل 74 مقعد�ً حلما�ص. 

وقد وجدت �جلبهتان �ل�صعبية و�لديوقر�طية يف فوز حما�ص ونتائج �النتخابات فر�صة 

الإيقاف عجلة �تفاق �أو�صلو، و�إنهاء هيمنة فتح، وتفعيل م.ت.ف؛ غري �أنها كانت تخ�صى 

من �أجندة حما�ص �الإ�صالمية، ومن قدرة حما�ص على “�ل�صيطرة” على �حلالة �لوطنية. 

، غري 
91

�ل�صعب يرغب بالتغيري و�أنه �ختار خيار �ملقاومة �أن  �ل�صعبية  ذكرت �جلبهة 

�أنها الحظت تناق�صاً و��صحاً يف �لروؤية بني �لرئا�صة وبني �ملجل�ص �لت�رشيعي، لذلك طالبت 

لتطوير  �نتقالية، وعلى جدول زمني  �صيا�صية  للتو�فق على روؤية  �صامل  بحو�ر وطني 

جديد�ً  و�قعاً  هناك  و�أن  قَدر�ً،  لي�ص  �تفاقيات  من  �ل�صلطة  وقَّعته  ما  �إن  وقالت  م.ت.ف. 

�لطريق.  وخريطة  �أو�صلو  �تفاقات  من  �ل�صعب  ُتخرج  جديدة،  �صيا�صية  روؤية  يتطلَّب 

هيئة  على  “�ال�صتحو�ذ”  �أ�صمته  فيما  حما�ص  �صلوك  نف�صه  �لوقت  يف  �ل�صعبية  و�نتقدت 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �ملجدالوي،  جميل  طالب  وقد   .
92

�لت�رشيعي �ملجل�ص  رئا�صة 

للجبهة �ل�صعبية، حركة حما�ص بالتم�صك بقر�ر�ت “�ل�رشعية �لدولية”؛ وذكر �أن �جلبهة 

.
93

ترى �أن �الإ�صالم هو �أحد م�صادر �لت�رشيع، ولي�ص �مل�صدر �لرئي�صي للت�رشيع

مع  مفاو�صات  يف  ودخلت  وطنية،  وحدة  حكومة  لت�صكيل  جهتها  من  حما�ص  �صعت 

فتح وقوى �لي�صار. وقد رف�صت �جلبهة �ل�صعبية �لدخول يف �حلكومة بحجة عدم ت�صمني 

�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  م.ت.ف  َيعدُّ  و��صحاً  �رشيحاً  ن�صاً  �حلكومة  برنامج  حما�ص 

. �أما �جلبهة �لديوقر�طية فر�أت، ح�صب بيان �إعالمها �ملركزي، يف 
94

لل�صعب �لفل�صطيني

. ور�أى 
�لو�حد”95 “�للون  2006 تكري�صاً حلكومات  �لتي �صكلتها حما�ص �صنة  �حلكومة 

91 الراأي، عّمان، 2006/1/27.

92 احلياة اجلديدة، 2006/2/19.

93 احلياة اجلديدة، 2006/2/18.

94 االأيام، 2006/3/20.

95 االأيام، 2006/3/20.
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نايف حو�متة �أن حما�ص تت�رشف كما كانت فتح تت�رشف يف �صبعينيات �لقرن �ملا�صي؛ 

بقر�ر�ت  �لتز�مها  �الآن  حتى  ُتعلن  “مل  �أنها  يف  تكمن  �ال�صرت�تيجية  حما�ص  �أخطاء  و�أن 

�ل�رشعية �لدولية لتُجنب نف�صها ُتهم �إ�رش�ئيل”. وتوقع حو�متة �ملزيد من ح�صار �ل�صعب 

بقر�ر�ت  �عرت�فها  ب�رشورة  �إياها  مطالبته  جمدد�ً  حما�ص،  برنامج  نتيجة  �لفل�صطيني 

.
�ل�رشعية �لدولية “خللق �أر�صية ح�صارية �صيا�صية لها يف جميع �الأو�صاط”96

�أما حما�ص فقالت �إنها فوجئت برف�ص �جلبهة �ل�صعبية �لدخول يف �حلكومة، وال ترى 

“�ملنظمة مدرجة بكل  مبر�ً يتعلق بالبنامج ينع �مل�صاركة، فح�صب �صالح �لبدويل 

. �أما �صامي �أبو زهري فقال �إن “�لتباين �ل�صيا�صي لي�ص �صبباً يف 
و�صوح يف برناجمنا”97

�إنها حترتم قر�ر �جلبهة �ل�صعبية، و�أن ت�صكيل  . وقالت حما�ص 
�لتخلي عن �مل�صاركة”98

 .
99

حما�ص للحكومة ال يعني �نفر�دها بالقر�ر، و�أن �لتعاون �صي�صتمر يف �ملجاالت �الأخرى

وبالرغم من عدم م�صاركتها يف �حلكومة، �إال �أن �جلبهة �ل�صعبية قررت منح �لثقة للحكومة 

على  �لت�صويت  عن  �المتناع  �لديوقر�طية  �جلبهة  قررت  كما  ؛ 
100

حما�ص �صكلتها  �لتي 

. وهو ما يعني �أن روحاً �إيجابية كانت ما تز�ل موجودة؛ و�أن 
101

برنامج حكومة حما�ص

�الأمر مل يت�صاعد �إىل �خل�صومة وحماوالت �الإ�صقاط و�الإف�صال. ومن جهة �أخرى، ف�رشَّ 

�لغارق،  بحكم  هو  َمركٍب  ركوب  يف  �لرغبة  بعدم  بامل�صاركة،  �لي�صار  رغبة  عدم  �لبع�ص 

به  قامت  �لذي  �لد�خلي  �لتعطيل  ب�صبب  �أم  و�لدويل  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ب�صبب  �صو�ء 

قيادة فتح وكو�درها �ملنبثني يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة و�أجهزتها.

وعندما عقدت فتح وحما�ص �تفاق مكة يف 2007/2/8، رحبت �جلبهة �ل�صعبية بوقف 

�القتتال ونزيف �لدم، غري �أنها ر�أت �أن هذ� �التفاق جاء لتكري�ص �لثنائية و�ال�صتقطاب، 

ثالث  �الأخرى  �لفل�صطينية  للف�صائل  و�أبقت  �صيء،  كل  على  �تفقتا  وفتح  حما�ص  و�أن 

. كما رف�صت �جلبهة �ل�صعبية �لن�ص على “�حرت�م” �تفاقات �ملنظمة مع 
102

وز�ر�ت فقط

  �صحيفة �شدى البلد، بريوت، 2006/3/30.
96

97 االأيام، 2006/3/20.

98 االأيام، 2006/3/20.

99 احلياة اجلديدة، 2006/3/20.

100 االأيام، 2006/3/23.

 وفا، 2006/3/26.
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102 القد�س، 2007/2/12.
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“�إ�رش�ئيل”، ور�أت يف ذلك هبوطاً يف �لبنامج �لوطني �لذي حملته وثيقة �لوفاق �لوطني، 

�لتي وقُّعت يف حزير�ن/ يونيو 2006. ولذلك رف�صت �ل�صعبية �مل�صاركة يف حكومة �لوفاق 

�لي�صارية  �لكتل  �لقيادي يف حما�ص �صالح �لبدويل ر�أى يف موقف  �أن  . غري 
103

�لوطني

نوعاً من �ملز�يد�ت، وو�صف هذ� �ملوقف باأنه غري ديوقر�طي، ورف�ص �دعاءها �أن �تفاق 

.
104

مكة يختلف عما جاء يف وثيقة �لوفاق �لوطني

طريق  عن  تطويره  يجب  منقو�صاً  �تفاقاً  مكة  �تفاق  يف  �لديوقر�طية  �جلبهة  ور�أت 

فتح  بني  للمحا�ص�صة  �نتقادها  من  �لرغم  وعلى   .
105

�جلميع ت�صم  �صاملة  حو�ر�ت 

�أن �جلبهة �لديوقر�طية �صاركت يف حكومة �لوحدة �لوطنية �لتي ت�صكلت  �إال  وحما�ص، 

�ل�صوؤون �الجتماعية، هو �صالح زيد�ن  2007 بوزير و�حد توىل وز�رة  �آذ�ر/ مار�ص  يف 

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة.

يف  �لع�صكري  باحل�صم  ُعرف  فيما  غزة  قطاع  على  حما�ص  �صيطرت  وعندما 

كان  و�إذ�  �ل�رشعية.  على  �نقالباً  ذلك  يف  �لفل�صطيني  �لي�صار  قوى  ر�أت   ،2007/6/14

حزبا �ل�صعب وفد� قد وقفا ب�صكل و��صح مع �لرئي�ص عبا�ص وحركة فتح؛ فاإن �جلبهتني 

و�صعتا  �أنهما  غري  �مل�صوؤولية؛  �لطرفني  حّملتا  �لديوقر�طية  �أقل  وبدرجة  �ل�صعبية 

�مل�صوؤولية �الأكب على حما�ص.

�أن  ر�أت  لكنها  غزة،  على  �صيطرتها  عن  بالرت�جع  حما�ص  �ل�صعبية  �جلبهة  وطالبت 

ت�صهم  مت�رشعة  خطوة  طو�رئ  حكومة  ت�صكيل  من  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  به  قامت  ما 

حما�ص  به  قامت  ما  �إن  ملوح  �لرحيم  عبد  وقال  �لفل�صطيني.  �لد�خلي  �لو�صع  تاأزمي  يف 

�أ�رش بالق�صية �لفل�صطينية، وعّطلها، و�أرجعها للور�ء. وذكر �أن �الأ�صلوب �لذي �نتهجته 

كافة  مع  �صيا�صي  عد�ء  يف  بل  فتح،  يف  معني  تيار  مع  “لي�ص  عد�ء  يف  جعلها  �ل�صيطرة  يف 

. �أما جميل جمدالوي فقال �إن �مل�صوؤولية �الأوىل تقع على حما�ص 
�الأطر�ف �لفل�صطينية”106

.
107

فيما جرى بغزة

 �نظر: االأيام، 21 و2007/2/27.
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104 ال�رشق االأو�شط، 2007/2/22.

105 الد�شتور، 2007/2/22.

106 احلياة، 2007/9/2.

107 احلياة، 2007/12/9.
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�أما �جلبهة �لديوقر�طية، فطالبت �أي�صاً باإعادة �الأو�صاع يف �لقطاع �إىل ما كانت عليه 

قبل “�نقالب” حما�ص. ودعا حو�متة حركتي فتح وحما�ص �إىل �لرت�جع عن “�صيا�صتيهما 

�لق�صية  �أعاد  �لع�صكرية  بالقوة  �لقطاع  “�صوملة”  �أن  ور�أى  �ملدمرة”،  �النق�صامية 

�لديوقر�طية  �جلبهة  دعو�ت  على  حو�متة  و�صدد  �لور�ء؛  �إىل  �صنة  �صتني  �لفل�صطينية 

�لن�صبي  �لتمثيل  على  يقوم  جديد،  فل�صطيني  ديوقر�طي  �صيا�صي  نظام  لبناء  �ملتكررة 

. و�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �لديوقر�طية، قي�ص عبد �لكرمي، على ما 
108

�لكامل

“بعد �نقالبها على �ل�رشعية... و�صعت  �أن حما�ص  �صبق وذكره عبد �لرحيم ملوح، من 

وقد   .
�لفل�صطيني”109 �ل�صعب  وكل  �لتحرير،  منظمة  يف  �لف�صائل  كل  مو�جهة  يف  نف�صها 

�لفل�صطيني  �ملاأزق  من  للخروج  نقاط  �أربع  من  مبادرة  �لديوقر�طية  �جلبهة  قدمت 

و�لتعددية  �حلريات  �صون  على  و�لعمل  “�نقالبها”،  عن  حما�ص  تر�جع  يف:  تتلخ�ص 

�ل�صيا�صية؛ وت�صكيل حكومة �نتقالية حتل مكان حكومة �لطو�رئ �لتي �صكلها �أبو مازن 

وتر�أ�صها �صخ�صية م�صتقلة، للتهيئة النتخابات جديدة؛ و�عتماد نظام �لتمثيل �لن�صبي؛ 

.
110

وتفعيل م.ت.ف وموؤ�ص�صاتها

�لو�صيط  دور  لعب  حاولت  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �لقوى  معظم  �أن  من  بالرغم 

قوى  �أن  �إال  بينهما،  �لتوتر  فتيل  لنزع  كبرية  بجهود  وقامت  وحما�ص،  فتح  بني 

�ل�صعب،  وحزب  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية  )�جلبهتان  م.ت.ف  حتت  �ملن�صوية  �لي�صار 

�لرئا�صة  ��صتخدمته  ما  وهو  للمنظمة،  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتماعات  يف  �صاركت  وفد�( 

�لفل�صطينية كاأد�ة الأخذ �ل�رشعية، ولتوفري �لغطاء ملجموعة �الإجر�ء�ت و�ملر��صيم �لتي 

حما�ص  ممار�صات  بقوة  تنتقد  كانت  وبينما  �صلطتها.  وتثبيت  حما�ص  ملو�جهة  �تخذها 

يف �لقطاع، فقد كان نقدها “باهتاً” ملمار�صات �ل�صلطة يف ر�م �هلل �صّد حما�ص وكو�درها 

�جلبهة  �ن�صمت  ثم  فيا�ص؛  حكومة  وفد�  �ل�صعب  حزبا  دعم  وقد   .
111

وموؤ�ص�صاتها

عدم  مبعث  ذلك  كل  كان  وقد   .2009/5/20 يف  �صكلها  �لتي  حكومته  �إىل  �لديوقر�طية 

�رتياح من حما�ص.

 �نظر: االأيام، 2007/6/22؛ والغد، 2007/8/6.
108

 �صحيفة ال�رشق، �لدوحة، 2007/9/16.
109

 عرب 48، 2007/7/4.
110

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 60.
111
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�أن  و�صادت �أجو�ء توتر يف غزة عقب ت�رشيحات ملوح �ملقيم يف �ل�صفة �لغربية، من 

قياد�ت �جلبهة �ل�صعبية تتعر�ص لهجمات “بذيئة وممنهجة” يف �لقطاع، و�أن �إذ�عة �جلبهة 

�ل�صعبية تعر�صت للمد�همة، و�صودرت كل حمتوياتها. فقد �تهم �ملتحدث با�صم حما�ص 

ال  ملوح  �نتقاد�ت  �إن  وقال  فتح؛  ل�صالح  باالنحياز  �ل�صعبية  �جلبهة  زهري  �أبو  �صامي 

�أ�صا�ص لها من �ل�صحة، و��صتهجن عدم حترك �جلبهة لالحتجاج على ما تقوم به �أجهزة 

�إذ�عة �جلبهة �ل�صعبية ُنهبت قبل  �الأمن يف �ل�صفة �صد حما�ص ون�صطائها، و�أ�صاف باأن 

.
112

�أحد�ث 2007/6/14، �أي قبل �صيطرة حما�ص على �لقطاع

مل تخُل �لفرتة 2007-2013 من �لعديد من نقاط �لتو�فق و�اللتقاء بني حما�ص وبني 

�لديوقر�طية  من  حلما�ص  تفهماً  �أكرث  �ل�صعبية  كانت  و�إن  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية 

موؤمتر  نقد  يف  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتني  مع  حما�ص  �لتقت  فقد  عام.  ب�صكل 

�ملنظمة  لقيادة  �لتفاو�صي  �ل�صلوك  نقد  ويف   ،2007 �صنة  �أو�خر   Annapolis �أنابولي�ص 

و�ل�صلطة، كما وقفت �جلبهتان �إىل جانب حما�ص يف �ملقاومة �صّد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي يف 

�لقطاع، و�صمحت لهما حما�ص بهام�ص معقول من �لعمل �ل�صيا�صي وباالحتفاظ ِببُناُهما 

مل  �أنها  غري  �جلبهتني،  و�صّم  حكومتها  تو�صيع  �لقطاع  يف  حما�ص  وحاولت  �لع�صكرية. 

ُتوفَّق يف ذلك؛ ب�صبب طبيعة عالقة �جلبهتني باملنظمة وقيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل، وب�صبب 

رغبتهما يف �أن يتم معاجلة �النق�صام يف �إطار وطني فل�صطيني �صامل. 

وقد علقت �جلبهة �ل�صعبية م�صاركتها يف �جتماعات �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير 

�إىل  �لعودة  �لتحرير”  منظمة  يف  �ملتنفذة  “�لقيادة  قر�ر  و�صفته  ما  ب�صبب  �لفل�صطينية، 

�ملفاو�صات �ملبا�رشة يف ظّل �ل�رشوط �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية. و�أ�صادت حما�ص، بقر�ر 

�جلبهة �ل�صعبية تعليق م�صاركتها يف �جتماعات �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و��صفًة 

�إياه بـ“�حلكيم”. ودعت بقية �لف�صائل �لفل�صطينية �ملن�صوية حتت مظلّة منظمة �لتحرير 

�إىل �تخاذ �لقر�ر نف�صه حتى يتم، ح�صب تعبري حما�ص، وقف “�حلالة �لعبثية” و�ملق�صودة 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  �جلبهة  د�نت  كما   .
113

�لفل�صطيني �لرئي�ص  يار�صها  �لتي 

وقف  �إىل  د�عية  �لغربية،  �ل�صفة  يف  وحما�ص  �جلبهة  ن�صطاء  من  عدد�ً  �عتقالها  ب�صبب 

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لذي يهدف �إىل �لق�صاء على �ملقاومة.

112 ال�رشق االأو�شط، 2007/9/16.

113 الغد، 2010/9/28.
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حما�ص  مو�قف  بع�ص  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتان  �نتقدت  �أخرى،  جهة  ومن 

��صتدعاء  �ل�صعبية مثالً  �إجر�ء�تها يف قطاع غزة. فانتقدت �جلبهة  �ل�صيا�صية، وعدد�ً من 

 .
1142008 مار�ص  �آذ�ر/  يف  مهنا  رباح  �ل�صيا�صي  مكتبها  ع�صو  غزة  يف  �الأمنية  �جلهات 

�تهمتها   2008 يونيو  حزير�ن/  يف  �أ�صهر  �صتة  ملدة  تهدئة  على  حما�ص  و�فقت  وعندما 

“�أقل مما تو�فقت عليه  �تفاق  بـ“�لتودد لالحتالل”، الأنها و�فقت على  �ل�صعبية  �جلبهة 

حلما�ص  حادة  �نتقاد�ت  جمدالوي  جميل  وجه  �أغ�صط�ص  �آب/  ويف   .
�لف�صائل”115 مع 

نفته  ما  وهو   ،
بالقوة”116 غزة  قطاع  على  �لدينية  روؤيتها  “فر�ص  �إىل  ت�صعى  باأنها 

حما�ص. ويف كانون �الأول/ دي�صمب 2009 �تهمت �جلبهُة �ل�صعبية حركَة حما�ص مبنعها 

. ويف �أو�خر ني�صان/ 
117

من �إقامة مهرجان �نطالقتها يف �صاحة �لكتيبة غرب مدينة غزة

�ل�صعبية و�لديوقر�طية حما�ص بفر�ص �رش�ئب بهدف  �تهمت �جلبهتان   2010 �أبريل 

حت�صني دخل �حلكومة �ملقالة، مما يزيد من معاناة �ملو�طنني، ودعتا لتنظيم تظاهر�ت 

.
118

�صلمية �صّد هذه �ل�رش�ئب

“غارقة يف �حلل  باأنها  �لديوقر�طية فاتهمت على ل�صان حو�متة حما�ص  �أما �جلبهة 

؛ كما �تهمت �جلبهُة �لديوقر�طية 
119

�ل�صلمي”، م�صري�ً �إىل ما ُي�صمى وثيقة �أحمد يو�صف

.
120

حما�ص �أكرث من مرة بتعطيل �مل�صاحلة �لفل�صطينية

�أن  �ملر�قبون  الحظ  كما  وت�صويهاً،  مبالغة  �التهامات  هذه  من  عدد  يف  حما�ص  ر�أت 

�أكرث ودية من �صلوك قياد�تها يف �لد�خل  �صلوك قياد�ت �جلبهة �ل�صعبية يف �خلارج كان 

وخ�صو�صاً يف �ل�صفة �لغربية. ولي�ص من �مل�صتغرب �أن ت�صتاء قياد�ت حما�ص من �تهامها 

تعر�صت  ملا  كذلك  كانت  لو  الأنها  �ل�صلمي؛  �حلل  يف  “�لغرق”  �أو  لالحتالل”  بـ“�لتودد 

حكومتها لالإف�صال و�الإ�صقاط و�حل�صار �خلانق، ولكانت حلَّت خالفاتها مع فتح ومتاهت 

 احلياة اجلديدة، 2008/3/25.
114

115 ال�رشق االأو�شط، 2008/6/19.

 عكاظ، 2009/8/8.
116

 �صحيفة العرب، �لدوحة، 2009/12/8.
117

118 ال�رشق االأو�شط، 2010/4/28؛ والقد�س العربي، 2010/4/30.

 �نظر: �جلزيرة.نت، 2006/12/26؛ واخلليج، 2007/2/21.
119

 �نظر: احلياة، 2008/9/5، و2013/2/10.
120
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معها يف �إد�رة �ملنظمة و�ل�صلطة وم�صرية �ملفاو�صات منذ �أمد بعيد، ولفقد �النق�صام نف�صه 

�إىل  �أخرى  و�أحياناً  �لتو�صيح،  �إىل  �أحياناً  حما�ص  جلاأت  ولذلك  �جلوهرية.  �أ�صبابه  �أبرز 

توجيه ردود و�نتقاد�ت قا�صية لقوى �لي�صار. فمثالً ردت حما�ص على �تهامات �جلبهتني 

�ل�صعبية و�لديوقر�طية بفر�ص �ل�رش�ئب على �ملو�طنني وزيادة معاناتهم، باأنها مل تقم 

ب�صيء �صوى تفعيل نظام �رشيبي، كان معموالً به طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية.

عن  ت�صكت  �إنها  قائالً  �ل�صعبية  �جلبهة  حما�ص  با�صم  �ملتحدث  برهوم  فوزي  و�نتقد 

�عتقال كو�درها، وعلى منعها من �إقامة �ملهرجانات، ومنعها من حّق �ملقاومة يف �ل�صفة؛ 

.
121

بينما تتمتع باحلرية �لكاملة يف �لقطاع وتقوم بكل �أن�صطتها وفعالياتها

�أما حممود �لزهار فقال يف �أيار/ مايو 2010 �إن قوى �لي�صار تخدم حركة فتح �صو�ء 

 .
122

بوعي �أم بدون وعي، و�أ�صاف �أن هذه �لف�صائل باتت �أد�ة من �أدو�ت فتح و�صيا�صتها

ورّد �لزهار يف �أو�خر �صباط/ فب�ير 2012 على �تهامات �لي�صار حلما�ص باأنها �صبب �إد�مة 

.
123

�النق�صام، فقال �إن �لي�صار مرتبط تاريخياً �صيا�صياً ومادياً بفتح

ورّد �صالح �لبدويل على �تهامات رباح مهنا باأن حما�ص ُتعّطل �مل�صاحلة الن�صغالها 

ع�رشين  ملدة  هدنة  لتحقيق  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  نحو  ولتوجهها  �لد�خلية،  بانتخاباتها 

�جلبهة  تتقا�صاه  �لذي  للر�تب  ��صتحقاق  وهو  و�فرت�ء،  كذب  حم�ص  “كالم  باأنه  عاماً، 

.
�ل�صعبية من حركة فتح”124

بعقد  �لي�صار  وقوى  �ل�صعبية  �دعاء�ت  �الأ�صقر  �إ�صماعيل  حما�ص  يف  �لقيادي  ونفى 

حما�ص لقاء�ت مع م�صوؤولني �صهاينة يف �إحدى �لدول �الأوروبية لالتفاق على هدنة طويلة 

�الأمد. و�تهم �الأ�صقر �ل�صعبية و�لي�صار �لفل�صطيني باأنهما يف حالة “�ُصْكر �صيا�صي”، قائالً 

�إن من يجل�ص مع “�إ�رش�ئيل” ويعرتف بها هي منظمة �لتحرير �لتي ُتعّد �جلبهة �ل�صعبية 

�إىل �أن �ملال �ل�صيا�صي �لذي يح�صل عليه �لي�صار �لفل�صطيني من  �أحد ف�صائلها؛ وم�صري�ً 

.
125

ِقبَل �ملنظمة يدفعهم ل�صنِّ حمالت �فرت�ء وت�صويه �صّد حما�ص

121 القد�س العربي، 2010/4/30.

 فل�صطني �أون الين، 2010/5/8.
122

 فل�صطني �أون الين، 2012/2/29.
123

 قد�ص بر�ص، 2012/11/1.
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�لفل�صطيني  �لي�صار  قلّة ت�رشيحات حما�ص حول  �إىل  �الإ�صارة  �أّي حال، جتدر  وعلى 

بخالف  و�لتو�صيح؛  �لفعل  ردِّ  �صياق  يف  تاأتي  �لغالب  يف  وهي  عليه؛  ردوده  وقلة 

�لت�رشيحات �لكثرية و�ملتنوعة �ملتعلقة بفتح وقيادة �ملنظمة و�ل�صلطة. ورمبا كانت رغبة 

حما�ص يف �لبحث عن �لنقاط �مل�صرتكة مع �لي�صار يف مو�جهة �تفاقيات �أو�صلو من جهة، 

�أخرى، �صبباً يف قلة  �لي�صار من جهة  �ل�صعبي و�ل�صيا�صي لقوى  �لن�صبي  �لثقل  و�صعف 

هذه �لت�رشيحات. وكان من �لو��صح �أن �نتقاد�ت حما�ص للي�صار �ن�صبت على �جلو�نب 

�ل�صيا�صية، ومل ُتدخل نف�صها بانتقاد�ت على �أ�ص�ص �أيديولوجية �أو دينية.

خال�سة: 

يالحظ �أن بع�ص �خلالفات بني حما�ص ومنظمة �لتحرير، تعود يف �الأ�صا�ص �ىل تد�خل 

�ل�صالحيات بني �ملنظمة و�ل�صلطة وفتح، مما يوؤدي �إىل حدوث خلل يف �لنظام �ل�صيا�صي 

�لفل�صطيني. هذ� �خللل مل يكن ظاهر�ً من قبل، عندما كانت فتح ت�صيطر على �لقيادة يف 

�ملنظمة و�ل�صلطة، ولكن بعد فوز حما�ص يف �النتخابات وت�صكيلها �حلكومة �لفل�صطينية، 

�ل�صيا�صية،  �ملنهج و�ملو�قف  قيادتان خمتلفتان يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  ر�أ�ص  �أ�صبح على 

للطرف  مغاير  �جتاه  يف  �لقيادة  عربة  تقود  منهما  وكّل  �ملنظمة،  وقيادة  حما�ص  قيادة 

�الآخر. ولهذ� ومن �أجل �إ�صالح �لعالقة بينهما، ال بّد:

�لتي  �ملطلوبة  �لوطنية  �ملهام  بناء  �لفل�صطينية و�إعادة  �لق�صية  �لتاأكيد على ثو�بت   .1

�ل�صيا�صي  �لنظام  بنية  يف  �جلديد  �لو�قع  �العتبار  يف  �الأخذ  مع  بها،  �لقيام  �ملنظمة  على 

يعد  مل  �لتي  �لتنظيمات  بع�ص  جنم  و�أفول  حما�ص،  حركة  تنامي  �صوء  يف  �لفل�صطيني 

جميع  متثل  �لتحرير  منظمة  �أن  على  و�لتاأكيد  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  يف  فعلي  وجود  لها 

�لفل�صطينيني يف �لد�خل و�خلارج، و�لتاأكيد على �أن مُتَثَّل حما�ص �لتي فازت يف �النتخابات 

�لت�رشيعية، ولها تاأييد كبري يف �ل�صارع �لفل�صطيني يف �لد�خل و�ل�صتات، يف �ملجل�ص �لوطني 

�لفل�صطيني و�للجنة �لتنفيذية للمنظمة، ح�صب قوتها �حلقيقية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. 

2. �التفاق على برنامج م�صرتك بني جميع �لف�صائل �لف�صطينية �حلية و�لتي ما ز�لت 

من  �لفل�صطينية  بالثو�بت  تتم�صك  �أن  �لطبيعي  ومن  فل�صطني،  �أجل  من  وتعمل  تنا�صل 

دون تفريط بحق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة من �أجل �إنهاء �الحتالل، و�إقامة �لدولة 
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�لفل�صطينية �مل�صتقلة �لكاملة �ل�صيادة وعا�صمتها �لقد�ص، و�صمان حّق عودة �لالجئني �إىل 

ديارهم �لتي طردو� منها �صنة 1948. 

3. �صمان متثيل حّر ونزيه وعادل لل�صعب �لفل�صطيني وف�صائله وكفاء�ته �لوطنية يف 

ع�صوية �ملجل�ص �لوطني، وب�صكل متنا�صب بني د�خل فل�صطني وخارجها. 

4. �لتاأكيد على �لثو�بت �لفل�صطينية �لتي ن�صاأت على �أ�صا�صها منظمة �لتحرير، و�إعادة 

 1996 �صنة  ��صتثنائية  �لفل�صطيني يف ظّل ظروف  �لوطني  �مليثاق  �ألغيت من  �لتي  �لبنود 

و�صنة 1998. و�أن ير�عي �أّي تغيري يف �مليثاق تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني وقو�ه �لفاعلة 

على �الأر�ص. 

�لفل�صطينية، على  �ل�صلطة  �لتحرير وموؤ�ص�صاتها، وبني  �لتد�خل بني منظمة  �إز�لة   .5

�ل�صلطة  متثِّل  بينما  و�ل�صتات،  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  متثِّل  �ملنظمة  �أن  �أ�صا�ص 

�لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. 

ويف �خلتام، فاإن �جلميع م�صتهدف يف هذه �ملرحلة �لتي متر بها �لق�صية �لفل�صطينية، 

لتحقيق  �لفل�صطينية،  �خلالفات  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  ت�صتغل  �أن  ويخ�صى 

�أمر  لل�صلطة  �ل�صلمي  �لتد�ول  و�إن  وتخطئان،  ت�صيبان  وحما�ص  فتح  �إن  م�صاحلها. 

كي  حلما�ص،  �لفل�صطيني  �لعمل  قيادة  ترك  فتح  ي�رش  وال  �ل�صيا�صي،  �لعمل  يف  طبيعي 

�لق�صية  ثو�بت  على  �ملحافظة  ��صتمر�ر  هو  و�الأهم،  �ل�صلطة.  يف  �لطويلة  جتربتها  تقيّم 

من  يحدث  ما  �العتبار  بعني  �آخذين  وطنه،  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وحقوق  �لفل�صطينية 

�إن  �لفل�صطينية.  �لق�صية  على  و�نعكا�صها  �لعربية  �لبلد�ن  يف  وتغري�ت  �صعبي  حر�ك 

تنظيم  بني  �لفل�صطينية  �لقيادة  بتغري  ينتهي  لن  طويل،  �رش�ع  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�رش�ع 

ويدخل  فرتة،  كّل  يف  �لفل�صطيني  �لن�صال  ين�صط  �الأمر  هذ�  فاإن  �لعك�ص  على  بل  و�آخر، 

عنا�رش جديدة يكون لديها روؤية �صيا�صية ت�صب يف م�صلحة �ل�صعب وحترير فل�صطني.
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موقف حما�س من احلركات الإ�شالمية 

الفل�شطينية

مقدمة:

تهدف هذه �لورقة �إىل حتليل �لعالقة بني حركة حما�ص و�حلركات �الإ�صالمية �لفاعلة 

و�ل�صوفيون،  و�ل�صلفيون،  �لتحرير،  حزب  �لفل�صطينية:  �ل�صاحة  على  ودينياً  �صيا�صياً 

�لعالقة بني حما�ص و�جلهاد  على  �لورقة خ�صو�صاً  �الإ�صالمي، وتركز  وحركة �جلهاد 

تفاعالً  �الأكرث  هما  �حلركتني  لكون  وذلك  �ملن�رشم؛  �لقرن  ثمانينيات  منذ  �الإ�صالمي 

و�ن�صغاالً و�نخر�طاً بالق�صية �لفل�صطينية من �حلركات �الإ�صالمية �الأخرى، وهما �الأكرث 

تاأثري�ً و�متد�د�ً بني �جلماهري �لفل�صطينية. 

�ل�صاحتان  �لتي �صهدتها  �لتغري�ت  �الأول: تو�صيح  �ثنني،  �إىل جمالني  �لتحليل  ي�صتند 

بالق�صية  يتعلق  فيما  مهّمة  تطور�ت  �إىل  و�أدت  �لثمانينيات،  عقد  يف  و�لدولية  �لعربية 

قوتها  و�زدياد  �صعبياً،  �الإ�صالمية  �حلركات  �صعود  نتائجها  من  كان  �لفل�صطينية، 

وتاأثريها على جمريات �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل”، ونتج عنها يف �ملقابل �صمور و�نح�صار 

فهو  �لثاين:  �ملجال  �أما  �لفل�صطينية.  �ل�صاحة  على  وي�صارية  وطنية  �أخرى  حركات  قوة 

�لفل�صطينية، باجتاهاته �ملختلفة وتطور�ته  حتليل �لفكر �ل�صيا�صي للحركات �الإ�صالمية 

يتتبع  �رشدياً  نهجاً  تنهج  ال  فالورقة  و�لدولية.  و�لعربية  �لذ�تية  �لعو�مل  عن  �لناجمة 

�حلركات  بني  �لعالقة  جذور  ك�صف  �إىل  ت�صعى  بل  فقط،  �لتاريخية  �لز�وية  من  �لق�صية 

�ختالف  عن  جنم  و�لذي  بينها  فيما  �لفكري  �لتباين  على  بناء  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمية 

تفاعلها مع �الأحد�ث و�لتطور�ت �لعربية و�لدولية. 

ينبغي �الإ�صارة �إىل م�صكلة منهجية تو�جه �لباحث يف مو�قف حركة حما�ص من �حلركات 

�الإ�صالمية �الأخرى يف فل�صطني، وتتمثل �أوالً: يف �أن حركة حما�ص مل تبلور منهجاً �أو فكر�ً 
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، بل �أخذ فكرها وخطابها �ل�صيا�صي 
1
نظرياً �صيا�صياً حمدد�ً وو��صحاً منذ بد�ية ن�صوئها

حول فل�صطني يتبلور�ن ويت�صكالن ب�صورة �أ�صا�صية بعد �نطالقتها �أو�خر �صنة 1987. 

وال يعني هذ� باأّي حال �أن حما�ص كانت حني تاأ�صي�صها تفتقر خللفية نظرية، و�أنها كانت 

�مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �متد�د�ً  باعتبارها  فهي  منهجي؛  فكري  طرح  �أّي  من  خالية 

��صتندت يف بلورتها لقو�عدها �لنظرية �لعامة ولفكرها �ل�صيا�صي الأدبيات جماعة �الإخو�ن 

�مل�صلمني، و��صتمدت خطابها من �خلطاب �ل�صيا�صي و�لفكري �لذي كان يطرحه �الإخو�ن 

مّت  مّما  ��صتفادت �حلركة  و�لنقابية. كما  �أن�صطتهم �جلامعية  �لفل�صطينيون يف  �مل�صلمون 

تقعيده يف �ملوؤمتر �لتاأ�صي�صي )�ل�رشي( �لذي عقد يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1983، �أو عند 

�إن فكر حما�ص  �لقول  �لروؤية مع  تتناق�ص هذه  1985. وال  ت�صكيل جهاز فل�صطني �صنة 

�ل�صيا�صي قد تبلور ون�صج مع مرور �لزمن كما يحدث مع باقي �حلركات �الأخرى، وَعْبَ 

�النتفا�صة، وعقب توقيع  �الإ�رش�ئيلي خالل  �لعدو  ن�صاطها وعملها خالل �رش�عها مع 

�أر��صي قطاع غزة و�أجز�ء من  �لفل�صطينية على  �أو�صلو وقيام �ل�صلطة �لوطنية  �تفاقات 

�ل�صفة �لغربية، وتبلور فكرها �أي�صاً نتيجة لعالقاتها مع �حلركات �لوطنية و�الإ�صالمية 

�الأخرى، مثل حركة فتح وحركة �جلهاد �الإ�صالمي. 

يف  ��صتجاب  قد  �ل�صيا�صي  فكرها  �أن  حما�ص،  وتطور  ن�صوء  يف  باحث  الأي  و�ملوؤكد 

�أ�صئلة وحتديات �أمامها، وهو �أمر يكن لنا و�صعه  �لغالب ملا طرحته هذه �حلركات من 

يف �إطار �أن حركة حما�ص هي حركة �صيا�صية ت�صتبك مع �ملتغري�ت �لتي حتيط بها، فهي 

متحركة وذ�ت فكر يتفاعل مع حركة �حلياة وتطورها، وتتاأثر بالبيئة �ملحيطة بها كما 

. فالباحث مطالب هنا بالتتبع �لدقيق مل�صار �حلركة �لفكري، وجتنب �النزالق 
2
توؤثر فيها

�أقر�أ  “�أنا كر�صت حياتي للعمل ولي�ص للكتابة، وحياتي كلها كانت تطبيقاً ملا   كان �ل�صيخ �أحمد يا�صني، يقول: 
1

ال�شهادة  وروعة  العطاء  عظمة  يا�شني  اأحمد  ال�شهيد  ال�شيخ  �ليافاوي،  حممد  كتاب  ر�جع  �أتعلم”.  وملا 

د�ر  )�لقاهرة:  اأمة  اأيقظ  �شهيد  يا�شني  اأحمد  �صماخ،  وعامر  2004(؛  و�لتوزيع،  للن�رش  �الإباء  د�ر  )�لقد�ص: 

�لتوزيع و�لن�رش �الإ�صالمية، 2004( �ص 96؛ وقد الحظ جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، حمرر� كتاب درا�شة يف 

�إ�صهام مميز  “لي�ص لقياديي حما�ص  �أنه   ،14-13 الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س، �ص 

مل  �حلركة  فاإن  لذ�  من�صورة،  وكر��صات  در��صات  �صكل  على  وفل�صفتها  �حلركة  فهم  يف  و�لتنظري  �لكتابة  يف 

�لفكرية، مثل  �ل�رش�ع  لبع�ص مفرد�ت   )1996 �لكتاب �صنة  تاريخ ن�رش  �الأقل حتى  �أدبياتها )على  تتناول يف 

مرحلي  �صيا�صي  حلل  �حلركة  وت�صور�ت  �إ�رش�ئيل،  مع  �لتفاو�ص  وم�صاألة  و�ليهودية،  �ل�صهيونية  م�صاألة 

�أو �صامل”. 

 با�صم �لزبيدي، حما�س واحلكم: دخول النظام اأم التمرد عليه )ر�م �هلل: �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية 
2

و�مل�صحية، 2010(، �ص 9. 
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نحو �لتعميمات �لفّجة و�لتو�صيفات �لدعائية، �صلباً �أم �إيجاباً، و�خلالية من �لدقة �لعلمية 

و�لبحث �ملو�صوعي.

تكن  مل  �حلركة  ورموز  قياد�ت  مو�قف  �أّن  يف  فتتمثل  �لثانية  �ملنهجية  �مل�صكلة  �أما 

د�ئماً متطابقة ومت�صابهة، بل كان هناك تباينات و�ختالفات و��صحة. و�لباحث يف فكر 

حركة حما�ص �صيعرث بالتاأكيد على مو�طن من �لتناق�ص يف �خلطاب، ومن عدم �لو�صوح 

�لروؤية و�لطرح، و�صيجد تباينات يف رو�ية �الأحد�ث �ملتعلقة باحلركة من قبل قادتها  يف 

وموؤ�ص�صيها؛ لذ� فاإّن �ملنهج �ل�صليم يف حتليل مو�قف حما�ص وقادتها يجب �أن ياأخذ بعني 

�العتبار تاأثري�ت عامل �لظرف �لزمني و�ملكاين، وتاأثري�ت �لعامل �لذ�تي �ملتعلق بهوؤالء 

�لقادة، وهي عو�مل فر�صت �آر�ء خمتلفة حول وقائع هي بذ�تها متغرية، وحول �أحد�ث 

�صيا�صية خمتلفة متالحقة ومركبة يف م�صامينها وخلفياتها. 

اأوًل: التغريات العربيـة والدوليـة واأثرهــا على �سـعود 

احلركات الإ�سالمية يف فل�سطني:

�لق�صية  على  كبري�ً  تاأثري�ً  وغربية  و�إ�صالمية  عربية  دولية  تغري�ت  �أحدثت  لقد 

�لفل�صطينية وت�صببت ب�صعود قوة �لتيار �الإ�صالمي مقابل �أفول قوة �لي�صار �لفل�صطيني، 

�لعربي  �ل�رش�ع  م�صتوى  على  �لتغري�ت  هذه  �أبرز  من  ولعّل  فتح.  حركة  قوة  وتر�جع 

�الإ�رش�ئيلي حرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1973، و�لتي �أثبتت للعرب �أن �صقف �النت�صار 

“�إ�رش�ئيل” حمدود، و�أن �لقوى �لغربية، وعلى ر�أ�صها �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  على 

�صتقف قلباً وقالباً مع “�إ�رش�ئيل” يف حروبها مع �لعرب، و�أنها لن ت�صمح للعرب باإحلاق 

هزية �صاحقة بـ“�إ�رش�ئيل” مهما كلّف �الأمر. 

عن  �لبحث  حتمية  �أمام  نف�صها  �حلاكمة  �لعربية  �ل�صيا�صية  �لنخبة  وجدت  فقد  لذ� 

�صيا�صة  وتوقف  �لعربية،  �حلقوق  من  جزء�ً  تعيد  “�إ�رش�ئيل”  مع  �صيا�صية  ت�صوية 

بني   Camp David Accords ديفيد  كامب  �تفاقات  كانت  وقد  �الإ�رش�ئيلية،  �لتو�صع 

عرفات  توّجه  بد�ية  �ملرحلة  هذه  كانت  كما  �لتفكري.  هذ�  نتائج  �أوىل  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش 

وقيادة فتح، �ملتحكمة مبنظمة �لتحرير، نحو �لعمل �ل�صيا�صي ودجمه بالعمل �لع�صكري، 
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بعد �أن كان �لرتكيز �الأ�صا�صي قبل ذلك على �لعمل �لفد�ئي و�عتباره �الأ�صا�ص يف حتقيق 

�أن ياأتي تبني فكرة �حلل �ملرحلي،  �الأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية، ولي�ص من �مل�صتغرب 

�لتي طرحها �الأمني �لعام للجبهة �لديوقر�طية، نايف حو�متة، يف �لنقاط �لع�رش وتبنتها 

فتح و�ملنظمة، بعد حرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر مبا�رشة �صنة 1974.

�ملتحدة  �لواليات  �لعامل،  يف  �الأعظمني  �لقطبني  بني  تفاهم  ح�صول  �لتغري  هذ�  تبع 

يف  ودخولهما  وباحلو�ر،  �ل�صلمية  بالطرق  م�صاكلهما  حّل  على  �ل�صوفييتي،  و�الحتاد 

�لعرب،  على  �ل�صغط  �صيا�صة  �ل�صوفييتي  �الحتاد  تبني  �إىل  �أدت  و�لتي  �لوفاق،  مرحلة 

وعلى منظمة �لتحرير �لفل�صطينية خ�صو�صاً، من �أجل �لقبول بحل �صيا�صي يرتكز على 

242 و338. ونتيجة ملتغري�ت و�أحد�ث كبرية  قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، وباالأخ�ص قر�ري 

�أخرى عديدة، كان من �أبرزها �الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان �صنة 1982، و�إجبار �ملنظمة 

�حلدود  عن  بعيدة  عربية  دول  يف  �ملقاتلة  قو�تها  وتوزيع  �أر��صيه،  من  �خلروج  على 

�ملتاخمة لفل�صطني �ملحتلة.

بر�مج  �أ�صا�صي  ب�صكل  تتبنى  و�أخذت  �ل�صغط  لهذ�  �لتحرير  منظمة  ر�صخت  فقد 

وقامت  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صيا�صية  وبت�صوية  �لدولتني،  بحل  تقبل  �صيا�صية  وم�صاريع 

مقابل ذلك بتهمي�ص �لكفاح �مل�صلح ووقفه عملياً. 

�لتي  �ل�رشعية  وهي  �لتحرير،  منظمة  �رشعية  ثلم  �إىل  �ملوقف  هذ�  �أّدى  بالنتيجة، 

�مل�صلح،  �لكفاح  خالل  من  فل�صطني  كّل  لتحرير  �مل�صتند  برناجمها  من  �أ�صالً  ��صتُمدَّت 

فتح،  حركة  يف  كبري  �ن�صقاق  وحدوث  �ملنظمة،  �صعبية  تر�جع  �إىل  بالتايل  هذ�  و�أدى 

�لفل�صطينية  �ملنظمات  يدعم  �أخذ  �لذي  �ل�صوري،  و�لنظام  فتح  بني  �لعالقة  وتدهور 

ويوجه  منه،  �ملقربني  ورفاقه  عرفات  يا�رش  وباالأخ�ّص  �لفتحاوية،  للقيادة  �ملناه�صة 

�ل�رشبات �لقوية لها، مما ت�صبب يف توهني قوتها. 

م�صطفى  بن  �هلل  روح  بقيادة  �إير�ن  يف  �الإ�صالمية  �لثورة  قيام  �لتغري�ت  هذه  و�كَب 

�إ�صالمياً  �نبعاثاً  ولّد  مما   ،1979 �صنة  و�نت�صارها   Ayatollah Khomeini �خلميني 

و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لعامل  �أقطار  كافة  يف  �متدت  دينية،  و�صحوة  �ملنطقة،  يف  عظيماً 

وتطبيق  �الإ�صالم  �إىل  بالعودة  تنادي  �أخذت  �لتي  �الإ�صالمية  �حلركات  بالتايل  وقّوى 

و�قت�صادياً،  ثقافياً،  �ل�صهيوين  و�لوجود  �لغربي  �لتحدي  مو�جهة  و�إىل  �أحكامه، 

و�صيا�صياً، وع�صكرياً، وفكرياً. 
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ونتيجة لالهتمام �ل�صديد �لذي �أواله �خلميني للق�صية �لفل�صطينية، ومناد�ته بتحرير 

�لقد�ص، ودعوته الإن�صاء جي�ص �إ�صالمي لهذ� �لغر�ص، فقد �ندجمت �حلركات �الإ�صالمية 

�ملوجودة على �ل�صاحة، وتلك �لتي �أخذت بالظهور حديثاً، يف هذ� �ل�صياق، و�أخذت تنادي 

�أي�صاً ب�رشورة �لعمل على حترير كافة �الأر��صي �لفل�صطينية، و�إنهاء �لدولة �ل�صهيونية. 

وقد �أخذت هذه �حلركات ت�صتقطب �لفل�صطينيني، من �لذين تركو� �لي�صار، وفقدو� �الأمل 

باالحتاد �ل�صوفييتي، ومن �لذين �أ�صبحت لديهم �صكوك يف جدوى �حلل �ل�صيا�صي، �لذي 

تبنته قيادة فتح و�ملنظمة. 

�لع�رشين  �لقرن  من  �لت�صعينيات  وبد�ية  �لثمانينيات  نهاية  يف  بد�أت  وحني  و�أخري�ً، 

و�ن�صطاره  �ل�صوفييتي،  �الحتاد  وتفكك  وتفككها،  �ال�صرت�كية  �ملنظومة  �نهيار  عملية 

لل�رشوط  ور�صوخها  و�ل�صيا�صية،  �القت�صادية  رو�صيا  قوة  و�نحد�ر  متعددة،  دول  �إىل 

�لغربية من �أجل �حل�صول على معونات �قت�صادية، فقد تال�صى �لدعم �ملادي و�ل�صيا�صي 

�لي�صار  قوى  بالتايل  معه  و�صعفت  للفل�صطينيني،  �ال�صرت�كي  �ملع�صكر  يقدمه  كان  �لذي 

�ال�صرت�كية؛  �ملنظومة  دول  على  وفكرياً  و�صيا�صياً  مالياً  تعتمد  كانت  �لتي  �لفل�صطيني، 

كما وجدت �ملنظمة نف�صها يف �ل�صاحة �لدولية وحيدة �أمام �أمريكا و�صائر �لقوى �لغربية 

�ملنحازة لـ“�إ�رش�ئيل”.

يف  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�صلمية  �لت�صوية  م�صرية  يف  �لدخول  على  �ملنظمة  و�فقت  وحني 

�الإ�رش�ئيليني  �أعد�ئها  رحمة  حتت  و�صعبها  نف�صها  ت�صع  كانت  فقد  �لظروف،  هذه  ظّل 

و�الأمريكيني وحلفاء “�إ�رش�ئيل” �لغربيني. لقد �أّدى هذ� �ملوقف �إىل تبني �ملنظمة ل�صيا�صات 

رت ما تبقى لها من �رشعية، مثل �اللتز�م باأمن “�إ�رش�ئيل” وما ي�صتوجبه من �لتن�صيق  دمَّ

�الأمني؛ مما و�صع قادة فتح ورجاالت �ل�صلطة يف �صّف مناه�ص ل�صعبهم ومنا�صليه. 

�لرت�جع  مع  تز�منت  �لتي  �الإ�صالمي  �لنهو�ص  حركة  �أدت  فقد  �صديد،  باخت�صار 

بالظهور  )بد�أت  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركتي  ن�صوء  �إىل  �لفل�صطيني  �لوطني  �لبنامج  يف 

و�إىل  و�صعودهما،   )1987 �صنة  �أو�خر  )�نطلقت  وحما�ص   )1981 �صنة  قر�بة  �لعلني 

�حلركات  منو  �إىل  �أي�صاً  و�أدت  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  للن�صاط  �لتحرير  حزب  عودة 

و�نت�صارها.  �ل�صلفية 
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ثانيًا: اأ�س�س موقف حما�س من احلركات الإ�سالمية:

جتد  ال  �حلركة  فاإّن  و�إعالمها،  خطابها  يف  حما�ص  تطرح  وكما  �لنظرية،  �لناحية  من 

ميثاق  �أفرد  وقد  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �أخرى  �إ�صالمية  جماعات  وجود  يف  حرجاً 

�حلركة بند�ً خا�صاً حتت عنو�ن “�حلركات �الإ�صالمية”، يبني موقف حما�ص من �حلركات 

 :
3
�الإ�صالمية ب�صورة عامة

نظرة  �الأخرى  �الإ�صالمية  �حلركات  �إىل  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  تنظر 

�حرت�م وتقدير، فهي �إن �ختلفت معها يف جانب �أو ت�صور، �تفقت معها يف جو�نب 

وت�صور�ت، وتنظر �إىل تلك �حلركات، �إن تو�فرت �لنو�يا �ل�صليمة و�الإخال�ص هلل، 

�لد�ئرة �الإ�صالمية،  باأنها تندرج يف باب �الجتهاد، ماد�مت ت�رشفاتها يف حدود 

 .
4
ولكل جمتهد ن�صيب

�لتي تعب عن  �ل�صابق ملجلة فل�صطني �مل�صلمة  �لتحرير  وي�صري خالد �حلروب، مدير 

فكر حما�ص، �إىل �أّن: 

�الإ�صالميني بكافة توجهاتهم يف فل�صطني يتفقون على �أّن م�رشوع �لتحرير 

�ل�رشعي  �لو�جب  كان  و�إذ�  �بتد�ًء،  تنظيمات  م�رشوع  ولي�ص  �أّمة  م�رشوع  هو 

�مل�رشوع،  �الأمة كلها جتاه هذ�  ��صتنها�ص عز�ئم ومقدر�ت  و�لعملي ي�صتوجب 

فمن باب )�أوجب �لو�جب( �أن يتم توحيد �جلهد �جلهادي �الإ�صالمي يف فل�صطني، 

 .
5
�إن مل يكن بالوحدة �لتنظيمية فال �أقل من وحدة �ملمار�صة

حما�ص  بني  �لعالقة  �صوؤ�ل  حول  �ملطاف  نهاية  �لطرح  هذ�  �عتبار  يكن  هل  ولكن، 

و�حلركات  حما�ص  بني  �لعالقة  م�صاألة  ترجع  �أن  ينبغي  كان  و�إذ�  �الإ�صالميني؟  و�صائر 

�النف�صال  ي�صتمر  فلماذ�  �لو�حدة،  �لدينية   - �لعقائدية  �ملرجعية  �إىل  �الأخرى  �الإ�صالمية 

بني هذه �حلركات؟

 يعتقد رجب �لبابا يف ر�صالته للماج�صتري �لتي �أقرت يف �جلامعة �الإ�صالمية بغزة باإ�رش�ف �أحمد حممد �ل�صاعاتي 
3

�الإ�صالمية  �ملقاومة  �لبابا، جهود حركة  �لعو�صي  �الإ�صالمي )رجب ح�صن  �لبند يتعلق بحركة �جلهاد  �أن هذ� 

1987-1994، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، �جلامعة �الإ�صالمية، غزة،  )حما�ص( يف �النتفا�صة �لفل�صطينية 

2010، �ص 230(. ولرمبا يكون هذ� �ال�صتنتاج �صحيحاً كون �حلركة مل ت�صتبك وتتفاعل خالل مرحلة �صدور 
�مليثاق �إال مع حركة �جلهاد �الإ�صالمي.

 �نظر: ميثاق حما�س، �ملادة 23. 
4

 خالد �حلروب، االإ�شالميون يف فل�شطني: قراءات ومواقف وق�شايا اأخرى )عّمان: د�ر �لب�صري، 1994(.
5
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من �ملوؤكد �أّن �صورة �لعالقة بني �حلركات �الإ�صالمية �أكرث تعقيد�ً وتركيباً مما ياأمل 

�لذين يحبّون روؤية هذه �حلركات وقد  �الإ�صالمي  �لتيار  �أن�صار  �لكثريون، وخ�صو�صاً 

خ�صومها،  وخ�صو�صاً  �لعديدون،  يظن  مّما  �أعقد  �أي�صاً  وهي  و�حدة.  حركة  �أ�صبحت 

�إىل و�صع �حلركات �الإ�صالمية يف �صلّة و�حدة، و�حلكم عليها بحكم  �لذين ييلون غالباً 

و�حد، ملجرد �عتمادها ملرجعية فكرية و�حدة، وب�صبب ت�صابه �أطروحاتها �الأيديولوجية، 

 .
6
وبالتايل ي�صارع هوؤالء �إىل رف�صها جميعها

فاحلركات �الإ�صالمية تختلف يف �لطرح �ل�صيا�صي �ختالفاً عميقاً وو��صعاً، وال يكن 

�ختز�ل هذ� �الختالف �أو �إهماله؛ كونه يعك�ص ن�صوء وتطور حركات �جتماعية - �صيا�صية 

خمتلفة، و�إن كانت ت�صتند للفكر و�ملوروث �لثقايف �الإ�صالمي، يف ظّل مناخات وخلفيات 

ت�صتند  �جتماعية  ونخب  قوى  قيادة  وحتت  ومتباينة،  متعددة  ودولية  و�إقليمية  حملية 

خللفيات فكرية و�قت�صادية، وجذور و�نتماء�ت �جتماعية متنوعة ومتناف�صة. 

وال يكن للمرجعية �لفكرية �لو�حدة �أن تلغي هذه �لتباينات، فاختالف وتباين هذه 

�حلركات �أمر طبيعي وين�صجم مع حقائق �الجتماع �لب�رشي. 

يكن لنا �أن نقوم بتحليل ودر��صة مو�قف حما�ص من �حلركات �الإ�صالمية �لفل�صطينية، 

على وجه �لعموم، بناء على فهم �ملنظومة �لفكرية جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، �لتي �صكلت 

وبالق�صية  �الإ�صالمي  بالعمل  �ملتعلق  �جلزء  ذلك  وخ�صو�صاً  حما�ص،  حركة  و�أ�ص�صت 

�لفل�صطينية، و�أي�صاً بناء على تطور حركة حما�ص ذ�تها. 

حتديد  يف  �الأهم  �لدور  لهما  �الإخو�ن،  جلماعة  �لفكرية  �ملنظومة  يف  عن�رش�ن  وهناك 

من  �الإخو�ن  مبوقف  يتعلق  �الأول  �لعن�رش  �الآخرين:  �الإ�صالميني  من  حما�ص  مو�قف 

�لتعددية �ل�صيا�صية يف �ملجتمع عموماً، وبني �مل�صلمني وحركاتهم على وجه �خل�صو�ص، 

�ل�صاحة  على  ولدورها  لنف�صها  �الإخو�ن  جماعة  بنظرة  ويتقيد  �لعن�رش  هذ�  ويرتبط 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  من  �جلماعة  مبوقف  �لثاين  �لعن�رش  يتعلق  بينما  �الإ�صالمية، 

و�عتقادها �أنها �الأقدر على حترير فل�صطني. 

�مل�رشوع هو  و�أن هذ�  �لتحرير،  �لفكرية مل�رشوع  �ملرجعية  �الإ�صالم هو  �أن  �الإ�صالميني على  �تفاُق   مثال ذلك: 
6

م�رشوع �الأمة �الإ�صالمية ولي�ص �لفل�صطينيني وح�صب، و�أنه ال يجوز �لتنازل لليهود �ل�صهاينة عن �أّي م�صاحة 

من �الأر�ص �لفل�صطينية. 
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�لّد�ر�صني،  من  عدد  ي�صري  وكما  �لنظرية،  �لناحية  فمن  �الأول،  �لعن�رش  بخ�صو�ص 

ومنهم �الإخو�ين �مل�رشي توفيق �لو�عي، فاإن حركة �الإخو�ن جتيز �لتعددية �حلزبية يف 

“مبعنى تعدد �الأفكار و�ملنهاج و�ل�صيا�صات �لتي يطرحها كّل فريق،  �لدولة �الإ�صالمية، 

موؤيدة باحلجج و�الأ�صانيد، فينا�رشها من يوؤمن بها، وال يرى �الإ�صالح �إالّ من خاللها، 

 .
وتعدد �الأحز�ب يف جمال �ل�صيا�صة �أ�صبه �صيء بتعدد �ملذ�هب يف جمال �لفقه”7

�أ�صل  �إىل  �لتعددية  مل�صاألة  فهمها  يف  ترجع  حما�ص  فاإن  �حلروب،  خالد  وبح�صب 

و�أقر  �ل�صعوب،  و�ختالف  �لتعددية  �لكرمي  �لقر�آن  �أقّر  حيث  �إ�صالمي،  و�رشعي  عقدي 

�أ�صا�ص  على  �ملدينة  د�خل  �ليهود  مع  �لعالقة  ونّظم  �الأخرى،  �الأديان   [ �لر�صول 

.
8

و�جبات �ملو�طنة وحقوقها

يف �ملقابل، ومن �لناحية �لو�قعية، فاإن جماعة �الإخو�ن تف�صل وحدة �لعمل �الإ�صالمي 

قيادة وجمهور�ً، وال ترحب بظهور حركات �أخرى؛ العتقادها باأن هذ� ي�صعف �ل�صف 

�الإ�صالمي، ويرجع هذ� �الأمر العتقاد جماعة �الإخو�ن، �عتقاد�ً قوياً وو��صحاً ور��صخاً، 

باأّنها �حلركة �الإ�صالمية �الأم، و�أنها ر�ئدة �حلركة �الإ�صالمية �ملعا�رشة، وهي �الأهّم من بني 

�صائر �لتوجهات �الإ�صالمية و�الأكرث وعياً و�لتز�ماً بتعاليم �الإ�صالم، وبالتايل فاإّن حركة 

�الإخو�ن، كاأّي تيار �أو حزب، ت�صعى الأن تكون �الأكرث �صعبية و�الأكرث ح�صور�ً، باعتبار 

ما ترى من �صحة منهجها. على �أّن �حلركة، مع هذه �العتقاد�ت، ال تتبنى �صيا�صة منع 

�ملخالفني من �لتعبري عن �أنف�صهم، �أو تنظيم �صفوفهم يف حركات م�صتقلة عنها، باعتبار 

�أّن �لقاعدة �لتي تبنّاها �ل�صيخ ح�صن �لبنا و�لتزمت بها �حلركة هي: “نتعاون فيما �تفقنا 

مناف�صات  من  كان  ما  ينع  مل  هذ�  لكن  فيه”.  �ختلفنا  فيما  بع�صاً  بع�صنا  ويعذر  عليه، 

وخالفات بني �صباب �الإخو�ن وخمالفيهم، وما كان �أي�صاً من ممار�صات ميد�نية خاطئة 

من �لطرفني، كما حدث يف قطاع غزة خالل �لثمانينيات بني �صباب �الإخو�ن و�صباب حركة 

�جلهاد �الإ�صالمي. 

 ر�جع: توفيق �لو�عي، الفكر ال�شيا�شي املعا�رش عند االإخوان امل�شلمني )�لكويت: مكتبة �ملنار �الإ�صالمية، د.ت(، 
7

�ص 106. 

)حمرر�ن(،  �لبغوثي  و�إياد  �حلمد  جو�د  يف  و�ل�صيا�صية،”  �لدينية  و�لتعددية  حما�ص  “حركة  �حلروب،  خالد   
8

درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س: 1987-1996 )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق 

�الأو�صط، 1997(، �ص 183-173. 
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جماعة  لدى  قوي  فاالعتقاد  �الأهمية،  يف  يلي  و�لذي  �لثاين،  للعن�رش  بالن�صبة  �أما 

�أ�صا�صي يف حترير فل�صطني، و�أنهم �الأقدر على ذلك من  �الإخو�ن باأنه �صيكون لهم دور 

غريهم من �حلركات. وقد ��صتند هذ� �العتقاد على �إيان �الإخو�ن باأّن �الإ�صالم هو �لعقيدة 

�صحيحاً  تبنياً  �الإ�صالم  تتبنى  حركتهم  و�أّن  فل�صطني،  حترير  ت�صتطيع  �لتي  �لوحيدة 

�مل�صلمني، وفكرهم هو  بني  �الأكرث ح�صور�ً وقبوالً  �صامالً ومعتدالً، و�أن جماعتهم هي 

�الأكرث �نت�صار�ً وفاعلية وقوة، لذ� فمن �لطبيعي �أن يكونو� يف مقدمة �الأمة �الإ�صالمية يف 

. وح�صب �أدبيات �جلماعة، فاإّن �الإخو�ن هم “�جلهة �لوحيدة �لقادرة 
9
م�رشوع �لتحرير

على �نتز�ع �لق�صية من �أيدي �ملتهاونني و�ملتخاذلني، وعلى �ل�صمود و�جلهاد و�ل�صدق 

. وال ت�صتند هذه �ملقوالت �إىل “ثقة ز�ئدة” 
يف �لبذل و�ل�صب على �لعمل �لد�ئب �لب�صري”10

بالنف�ص، �أو جمرد دعايات �إعالمية، ولكنها بالن�صبة لالإخو�ن تعبري عن �صعورهم بثقل 

�مل�صوؤولية جتاه فل�صطني، و�رشورة �أن يتقدمو� �ل�صفوف الأد�ء و�جباتهم. �أما �عتز�زهم 

مبنهجهم يف �لتحرير، فهو لي�ص تع�صباً بر�أيهم، و�إمنا ح�صبما عب عدد من قيادييهم، فلو 

عرفو� منهجاً �أف�صل )ي�صتند �إىل �ملرجعية �الإ�صالمية نف�صها( ل�صلكوه.

�أما بالن�صبة لعامل �لتطور �لفكري و�ل�صيا�صي و�لع�صكري حلركة حما�ص فاإّن �ملالحظ 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  مقارعة  على  وقدرتها  �لع�صكرية  حما�ص  قوة  �صعود  �أن 

�ل�صارع  يف  �ل�صيا�صي  نفوذها  و�زدياد  �الإ�رش�ئيلي،  للمجتمع  �ملوؤملة  �ل�رشبات  وتوجيه 

يف  وتو�صعها  ون�صاطاتها  حتالفاتها  و�متد�د  و�الإ�صالمي،  �لعربي  و�ل�صارع  �لفل�صطيني 

�لبالد �لعربية و�الإ�صالمية، ز�دها ثقة بالنف�ص وقّوى �صعورها بنجاح خطها ومنهجها، 

غري �أنه يف �لوقت نف�صه دفعها لالنفتاح على �لقوى �الأخرى، و�ل�صعي لت�صكيل حتالفات 

�إ�صالمية ووطنية و��صعة.

�الإخو�ن  نظر  كيف  مذكر�ته  يف  عزة  �أبو  �هلل  عبد  �لفل�صطينيني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  يف  �ل�صابق  �لقيادي  ي�رشح   
9

للق�صية �لفل�صطينية يف فرتة �خلم�صينيات، وينقل طرح �الإخو�ن �لبديل الأطروحات �حلركات �لوطنية و�لقومية 

و�لي�صارية �لفاعلة �آنذ�ك، وهو م�صاعفة �جلهد يف ن�رشة دعوتهم ورفع �صاأن حركتهم الأن حركة �الإخو�ن حني 

�لفل�صطينيون وحدهم  �أهبتهم للتحرير فلن يكون  �لتي �صتحرر فل�صطني، وعندما ياأخذ �الإخو�ن  تنت�رش هي 

�مل�صطلعني باملهمة بل �صت�صاركهم �الأمة �الإ�صالمية يف كّل �أقطارها، وهذه �مل�صاركة لن تكون على �صبيل �ملعاونة 

�لقبلتني، وتطهري  �أوىل  �إنقاذ  كّل فرد م�صلم يف  �ملقد�ص على  �لو�جب  تاأدية  �صبيل  �صتكون على  بل  و�مل�صاعدة، 

�أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج من دن�ص �ل�صهيونية �الآثمة. ر�جع عبد �هلل �أبو عزة، مرجع �شابق، �ص 86. 

احلركة االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة: االإخوان امل�شلمون اجلهاد االإ�شالمي  �أبو عمرو،   زياد 
10

)عكا: د�ر �الأ�صو�ر، 1989(، �ص 51. 
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حركة  من  �ملطلوب  �أّن  ترى  حما�ص  د�خل  �أ�صو�ت  ظهور  �إىل  �مل�صاعر  هذه  �أدت  وقد 

�أن مبر�ت  �الندماج يف �صفوفها و�الن�صو�ء حتت ر�يتها، طاملا  �الإ�صالمي، هو  �جلهاد 

تاأ�صي�ص حركة �جلهاد كانت تدور حول �رشورة �لعمل �لع�صكري �صّد “�إ�رش�ئيل”، �الأمر 

�لذي تبنته حما�ص و�صارت فيه �صوطاً طويالً. 

�إالّ �أّن مثل هذ� �لطرح مل ياأخذ �أبعاد�ً جدية، بالرغم من �أن عر�ص م�رشوع �لوحدة ُنقل 

عن �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي رم�صان �صلح �أكرث من مرة كما ذكرت قياد�ت 

من حما�ص. على �أّي حال، فالذي يبدو �الآن بو�صوح �أن �مل�صار �لعام للعالقة بني �لطرفني 

ييل �إىل �لتعاي�ص و�لتعاون و�لتن�صيق، �أكرث منه نحو �الندماج.

فاإّن ما يكن قوله برتكيز �صديد حول مو�قف  �الأمر،  لهذ�  بناء على ذلك، و��صتناد�ً 

تباينت  قد  �ملو�قف  هذه  �أّن  هو  �الأخرى  �لفل�صطينية  �الإ�صالمية  �حلركات  من  حما�ص 

وتنوعت، ويكن �أن نر�ها متوزعة بني �الهتمام �ل�صديد بحركة ما وبني عدم �الكرت�ث 

�حلركات  من  حركة  لكّل  �ل�صيا�صية  و�لروؤية  �لفكرية  للبنية  تبعاً  وذلك  �أخرى؛  بحركة 

وبالتايل  فيه،  ونفوذها  �الإ�صالمي  �ل�صارع  على  تاأثريها  وملدى  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمية 

درجُة قدرتها على مناف�صة حما�ص فكرياً و�صيا�صياً و�حلّد من �نت�صارها وقوتها.

على  و�أ�رّشت  �الندماج  رف�صت  �إن  �حلركات  هذه  من  حما�ص  عند  �ملقبول  و�لطرح 

�لبقاء خارج �إطار �جلماعة �لو�حدة، هو �لتن�صيق و�لتعاون �لكاملني يف �خلطو�ت �لعملية 

حزب  من  حما�ص  مو�قف  باخت�صار  �لتايل  �لعر�ص  يف  و�صنتناول  �ل�صيا�صية.  و�ملو�قف 

�لتحرير، ومن �جلماعات �ل�صوفية، و�جلماعات �ل�صلفية، ومن حركة �جلهاد �الإ�صالمي 

يف فل�صطني. 

ثالثًا: موقف حما�س من حزب التحرير:

�أ�ّص�صه يف �لقد�ص �لقا�صي �ل�رشعي  1953، وقد  يرجع تاأ�صي�ص حزب �لتحرير ل�صنة 

�مل�رشي، ومنري �صقري، وعادل  د�ود حمد�ن، ومنر  باال�صرت�ك مع  �لنبهاين  �لدين  تقي 

�لنابل�صي، وعبد �لقدمي زلوم، وغامن عبده. 

و�أخذ �حلزب ��صمه من �رشورة �إنها�ص �الأمة �الإ�صالمية من �النحد�ر �لذي و�صلت 

�إليه، وحتريرها من �أفكار �لكفر و�أنظمته و�أحكامه، ور�أى �أن هذ� �لتحرير يكون “برفعها 
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�أ�صا�صية  تغيري�ت  �نحطاطها،  �إىل  �أدت  �لتي  و�ملفاهيم  �الأفكار  تغيري  طريق  عن  فكرياً 

�صاملة، و�إيجاد �أفكار �الإ�صالم ومفاهيمه �ل�صحيحة لديها، حتى تكيف �صلوكها يف �حلياة 

 .
وفق �أفكار �الإ�صالم و�أحكامه”11

�إنها�ص  بغية  �رشعي؛  فر�ص  �إ�صالمي  �صيا�صي  حزب  قيام  �أن  �أي�صاً  �حلزب  ور�أى 

دولة  �إعادة  على  �لعمل  وبغية  �إليه،  و�صلت  �لذي  �ل�صديد  �النحد�ر  من  �الإ�صالمية  �الأّمة 

�أ�صا�ص �الإ�صالم  . وهذ� �حلزب هو تكتل �مل�صلمني على 
12

�إىل �لوجود �الإ�صالمية  �خلالفة 

�أو  �صيوعي  �أو  ر�أ�صمايل  �أ�صا�ص  على  يتكتلو�  �أن  عليهم  “ويحرم  وطريقة،  فكرة  وحده 

��صرت�كي، �أو قومي �أو وطني �أو طائفي �أو ما�صوين، لذلك فاإنه يحرم عليهم �إقامة �أحز�ب 

�أو ما�صونية، ويحرم  �أو طائفية  �أو وطنية  �أو قومية  ر�أ�صمالية  �أو  ��صرت�كية  �أو  �صيوعية 

 .
عليهم �النت�صاب �إليها”13

�أو  �لوطنية  تتبنى  حركة  �أّي  عن  قطعي  وب�صكل  متاماً  �حلزب  �ختالف  يعني  وهذ� 

�لقومية، ومنها �ملنظمات �لفل�صطينية �ملختلفة، �لتي جتمعت حتت �إطار منظمة �لتحرير. 

على �أن مفارقة �حلزب مل تكن فقط عن �حلركات �ل�صيا�صية �لوطنية و�لقومية �الأخرى، 

�الإ�صالمية  �حلركات  و�صائر  وعّدها  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  جماعة  عن  �أي�صاً  �فرتق  بل 

�الإ�صالحية عامة على غري �لطريق �ل�صليم للنه�صة بامل�صلمني، وبح�صب �حلزب فاإن هذه 

�حلركات تعاين من: 

عدم و�صوح طريقة �الإ�صالم لديهم يف تنفيذ فكرة �الإ�صالم و�أحكامه و�صوحاً 

�لغمو�ص  يكتنفه  وب�صكل  مرجتلة،  بو�صائل  �الإ�صالمية  �لفكرة  فحملو�  تاماً، 

�أو  �ملوؤلفات،  و�إ�صد�ر  �مل�صاجد  ببناء  تكون  �الإ�صالم  عودة  �أن  يرون  و�صارو� 

�الأفر�د،  و�إ�صالح  �خللقية  بالرتبية  �أو  و�لتعاونية،  �خلريية  �جلمعيات  باإقامة 

عليه،  و�أنظمته  و�أحكامه  �لكفر  �أفكار  و�صيطرة  �ملجتمع،  ف�صاد  عن  غافلني 

و�أنظمته،  وم�صاعره  �أفكاره  باإ�صالح  يكون  �إمنا  �ملجتمع  �إ�صالح  �أن  ظاّنني 

.
14

و�إ�صالحها �صيوؤدي �إىل �إ�صالح �أفر�ده

11 كما جاء يف كتاب ن�رشه �حلزب: حزب التحرير )د.م: د.ن، د.ت(، �ص 12. 

12 املرجع نف�شه، �ص 6. 

13 املرجع نف�شه، �ص 11. 

14 املرجع نف�شه، �ص 16-15. 
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لذ� يكن �لقول، �إّن حزب �لتحرير قد طرح نف�صه حني تاأ�ص�ص �صنة 1953، بديالً عن 

�الإ�صالمية  �لبالد  وحترير  �الإ�صالمية،  �خلالفة  �إعادة  �أجل  من  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة 

�ل�صنني خالف نظري  �لهيمنة �ال�صتعمارية �لغربية، ونتيجة لذلك فقد تبلور خالل  من 

و�صيا�صي وعملي بني �حلزب وبني جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، وُطبع تاريخ �حلزب منذ 

مع  �لفكري  و�ل�رش�ع  �الأردين  �حلكم  مع  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع  بطابع  والحقاً،  تاأ�صي�صه 

.
15

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، و�لتي �حتفظت بعالقات ح�صنة عموماً مع �لنظام

يف  �لتحرير  حزب  دفعت  قد  و�ل�صيا�صي،  �لفكري  �الختالف  من  �خللفية  هذه  �إّن 

فل�صطني نحو �البتعاد عن حركة حما�ص و�أن�صطتها، وعدم �لثقة ب�صيا�صاتها ومو�قفها، 

حما�ص  تقودها  �لتي  باحلكومة  �حلزب  يعرتف  ومل  لها،  �مل�صتمرة  �النتقاد�ت  وتوجيه 

، وكرر يف بياناته وخطابه �ل�صيا�صي مطالبته �حلركة بااللتز�م بالنهج �لذي يعتقد 
16

بغزة

هو �أنه �لطريق �لوحيد �ل�صحيح لتحرير فل�صطني، وهو طلب �لن�رشة من جيو�ص �الأمة 

�الإ�صالمية، و�إقامة �خلالفة، ومن ثّم حترير فل�صطني. 

�لتحرير  �أن�صار حزب  �ل�صد�م بني  �إىل حدوث بع�ص حو�دث  �ملو�قف  �أدت هذه  وقد 

مهرجانات  �إقامة  �الأن�صار  هوؤالء  �أر�د  حني  غزة  يف  حما�ص  تقودها  �لتي  �حلكومة  وبني 

عامة، ومل ت�صمح لهم �حلكومة. 

ترتكز �نتقاد�ت حزب �لتحرير حلما�ص حول مو�قفها �ل�صيا�صية وت�رشيحات قادتها، 

موقف  فاإن  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  من  �صارماً  موقفاً  يقف  �لتحرير  حزب  �إن  وحيث 

حما�ص �ل�صيا�صي بعد دخولها يف حلبة �لتناف�ص على زعامة �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 

موقعها  مقت�صيات  ح�صب  �ل�صيا�صية،  ولهجتها  خطابها  يف  تغري  وحدوث   ،2006 �صنة 

�جلديد، قد ّجر �النتقاد �لعلني و�ل�رشيح لها من �حلزب. 

�إ�صهامات �أع�صائه، على  �أفكار �حلزب من خالل  وقد علقت جملة �لوعي، �لتي متثل 

م�صاألة �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” يف عددها �ل�صادر يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006 بالقول: 

االأحزاب  �أمنون كوهني،   لتفا�صيل و��صعة حول �رش�ع �حلزب مع �حلكم �لها�صمي يف �الأردن، ر�جع كتاب: 
15

مطبعة  )�لقد�ص:  ح�صن  خالد  تعريب   ،1967-1949 االأردين  النظام  ظّل  يف  الغربية  ال�شفة  يف  ال�شيا�شية 

�لقاد�صية، 1988(.

خالل  �جلعبي  ماهر  فل�صطني  يف  �ال�صالمي  �لتحرير  حلزب  �الإعالمي  �ملكتب  ع�صو  �رشح   ،2012/6/26 يف   
16

�لبنامج �لتلفزيوين “�أكرث من �صوؤ�ل” �لذي يبث عب قناة “ميك�ص معاً”، �أن حزبه ال يعرتف ب�رشعية �ل�صلطة 

�لفل�صطينية حتت �الحتالل، �صو�ء يف �ل�صفة �لغربية �أم قطاع غزة. موقع لبالب، �نظر: 

http://www.loblab.com/item.aspx?itemid=26162
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“نعم” و�إمنا  “ال” وال بقول  “نعم” لالعرت�ف، وهنية ال يفكر بقول  “عبا�ص يقول فيها 
�مللك  رعاية  حتت  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  مكة  التفاق  بالن�صبة  �أما   .

“لعم””17 بقول 

�ل�صعودي عبد �هلل بن عبد �لعزيز، فاإن �حلزب مل يكن متحم�صاً لهذ� �التفاق ومل يَر فيه 

خري�ً للم�صلمني وال لق�صية فل�صطني. 

على  معلقة   2007 مار�ص  �آذ�ر/  لعدد  �الفتتاحية  كلمتها  يف  �لوعي  جملة  كتبت  وقد 

�لقر�ر�ت  هذه  كّل  �أن  عينني  لذي  جلي  و��صح  الأمر  “�إنه  قائلة:  مكة  و�تفاقات  قر�ر�ت 

و�التفاقات تقر وتعرتف بدولة يهود، وهي مقدمة الإز�لة بقايا ورقة �لتوت —�إن ظلت 

لها بقايا— �لتي كانت تغطي �ملناور�ت �للفظية ليحل حملها �العرت�ف �ملبا�رش دون �أية 

، وت�صتطرد �الفتتاحية باعتبار �لتوقيع على �تفاق مكة “كارثة”، 
ق�صا�صة من ورق!”18

وترى �أن ما ز�د يف فظاعة هذه �لكارثة وجر�أتها على دين �هلل �أنها: 

ُوقِّعت يف �ل�صهر �حلر�م ويف �لبلد �حلر�م، و�جلرية فيه �أ�صد من غريه.  .1
�أن موقعيها قد �صنعو� لها عملية �إخر�ج من خالل ت�صعيد �قتتال �أهل �ل�صلطة )فتح(   .2
و�أهل �حلكومة )حما�ص( “و�صفك �لدماء �لبيئة الإدخال �لرعب يف قلوب �أهل فل�صطني 

ليقبلو� باالتفاق �لكارثة حقناً للدماء”.

�أن �الإقر�ر و�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” قد جاء يف وقت يت�صاعد فيه �إجر�مها يف حفريات   .3
.
19

�مل�صجد �الأق�صى

تلخي�ص  بالطبع  هنا  ن�صتطيع  ولن  حما�ص،  حلركة  �لتحرير  حزب  نقد  يتوقف  مل 

حركة  �لتحرير  حزب  دعا   2012/12/21 ففي  لبع�صها،  ن�صري  ولكننا  �النتقاد�ت،  كافة 

فل�صطني  يف  للحزب  �الإعالمي  �ملكتب  موقع  ون�رشه  �أ�صدره  �صحفي،  تعليق  يف  حما�ص 

حتت عنو�ن “�أيها �الأخوة يف حما�ص: ما لكم تخطئون وجهة �ال�صتن�صار عند كّل جرية 

يهودية؟”، للتوقف عن منا�صدة �ملجتمع �لدويل، وعّد �أن “�ملعركة مع �الحتالل �ليهودي 

�ملجرم لي�صت قانونية”، ووجه ما �أ�صماه “ر�صالة ن�صح الأخوتنا يف حركة حما�ص” قائالً: 

و�أن تدعوها  �الأمة،  �ل�صحيحة، وهي جيو�ص  �ال�صتن�صار  �أن ت�صدعو� بوجهة  لكم  “�آن 

 جملة الوعي، �لعدد 237، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006، �صو�ل 1427 هـ، �ص 4، ت�صدر �ملجلة يف بريوت بلبنان 
17

عن ثلة من �ل�صباب �مل�صلم �جلامعي يف لبنان ممن يحملون فكر �حلزب، �نظر:

http://www.al-waie.org/issues/237/article.php?id=422_0_33_0_C 

18 الوعي، �لعدد 241، �آذ�ر/ مار�ص 2007، �صفر 1428 هـ، كلمة �لوعي، �ص 3. 

19 املرجع نف�شه. 
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للتحرك للقيام بو�جبها �جلهادي خللع هذ� �الحتالل، وخ�صو�صاً يف �أجو�ء �لثور�ت �لتي 

تزلزل �أركان �الأنظمة �لعربية... فان�رشو� �هلل ين�رشكم”. 

يتوقع  فهل  م�صلم،  بكل  �لظن  �إح�صان  �صياق  يف  �إنه  بالقول  تعليقه  �حلزب  وختم 

�إنها  حما�ص  قيادة  فيها  تقول  جديدة  ت�رشيحات  عن  �صيك�صف  �مل�صتقبل  �أن  �مل�صلمون 

“تدعو جي�ص م�رش وجيو�ص دول �لطوق للتحرك �لعاجل الإنقاذ �الأر�ص �لفل�صطينية من 

 .
�الحتالل �ليهودي وجر�ئمه؟”20

�لنائب  بحر،  الأحمد  �أقو�ل  من  ُنقل  ما  �أعقاب  يف  هذ�  �لتحرير  حزب  ت�رشيح  جاء 

�الأر�ص  باإنقاذ  �لدويل  “�ملجتمع  فيها  طالب  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول 

 
21

�الإ�صالمي �ملوؤمتر  ومنظمة  �لعربية،  �جلامعة  فيها  ودعا  �ل�رشقة”،  من  �لفل�صطينية 

Organization of Islamic Conference (OIC)، ومنظمة �الأمم �ملتحدة، و�لبملانات 

�ل�صوت  و�إعالء  وحقيقي  جاٍد  مبوقف  �ل�صدع  �إىل  و�لدولية،  و�الإ�صالمية  �لعربية 

، وقد عّد حزب �لتحرير: 
و�ملوقف يف مو�جهة “�لقو�نني �لعن�رشية �الإ�رش�ئيلية”22

�لقانونية، وخ�صو�صاً وهي  بالتهديد�ت  �ليهودي ال تكرتث  �أن دولة �الحتالل 

�لقانونية  عورتها  ل�صرت  جاهزة  عري�صة  �أمريكية  عباءة  هنالك  �أن  متاماً  تدرك 

كلما �نك�صفت يف �ملحافل �لدولية... و�أن �ملوؤ�ص�صات �لتي ت�صم �الأنظمة �لعربية 

�ملتخاذلة عن ن�رشة فل�صطني من مثل �جلامعة �لعربية ومنظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي 

عن  �ملتخاذلة  �الأنظمة  عور�ت  �صرت  خالل  من  �الحتالل،  جر�ئم  يف  �رشيكة  هي 

فعلت  كما  �الحتالل  مع  �لتطبيع  مبادر�ت  ترويج  خالل  ومن  فل�صطني،  ن�رشة 

�أر�ص  على  �الحتالل  �رّشعت  �لتي  هي  �ملتحدة  �الأمم  و�أّن  �لعربية...  �جلامعة 

فل�صطني، وهي �أد�ة يف يد �أمريكا و�لقوى �لدولية �لتي تعتب �أمن دولة يهود فوق 

 .[Barack Obama] كّل �عتبار كما �رشح [بار�ك] �أوباما

ومن ثم يت�صاءل حزب �لتحرير: “فاأي جدوى من هذ� �ال�صتن�صار لكل تلك �جلهات 

جر�ئم  �أمام  �لو�همة  �لقانونية”  “�ملعارك  تلك  عن  يتمخ�ص  �أن  يكن  وماذ�  �ملتاآمرة! 

�الحتالل؟”، وعّد “�أن �إيقاف م�صل�صل �جلر�ئم �ليهودية ال يتم �إال عندما تتحرك جيو�ص 

�مل�صلمني يف معركة فا�صلة تخلع هذ� �الحتالل من جذوره”. 

http://www.pal-tahrir.info  :نظر: موقع �ملكتب �الإعالمي حلزب �لتحرير يف فل�صطني، 2011/12/17، يف� 
20

 �أ�صبح ��صم �ملنظمة �لر�صمي “منظمة �لتعاون �الإ�صالمي” بدء�ً من 2011/6/28.
21

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=446756 :وكالة معاً �الإخبارية، 2011/12/21، �نظر 
22
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وحلركة  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لتحرير  حزب  يوجهه  �لذي  �ل�صديد  �لنقد  من  بالرغم 

�ملحدودين،  وتاأثريه  نفوذه  ب�صبب  للحزب  كبري�ً  �هتماماً  تويل  ال  �الأخرية  فاإّن  حما�ص، 

ولكون ن�صاطاته تنح�رش يف �ملجال �لفكري و�لدعائي، وال ت�صمل �أّي حترك عملي، مما 

على  �لقدرة  و�صعيف  �ل�صيا�صي،  �لو�قع  على  �لتاأثري  قليل  �لفعلية  �لناحية  من  يجعله 

��صتقطاب �لتاأييد �جلماهريي.

�أن  �الإخو�ن  جماعة  �عتقاد  �إىل  فقط  لي�ص  �لتحرير  حزب  من  حما�ص  موقف  ويعود 

توحيد �ل�صف �الإ�صالمي �أوىل من بعرثته وجتزئته، ولكن الأنها ترى �أن �لطرق و�لو�صائل 

�الإخو�ن  �أّن  كما  �ملرجوة.  �لثمار  لتحقيق  توؤدي  ال  �أهد�فه  لتحقيق  �حلزب  �ختطها  �لتي 

�إظهار  حماولني  �لفكرية،  �لتحرير  حزب  �أطروحات  على  باأدبياتهم  رّدو�  �مل�صلمني 

.
23

تناق�صاتها، وعدم و�قعيته، وخمالفة ق�صم منها لالأحكام �ل�رشعية �ملعروفة

رابعًا: موقف حما�س من اجلماعات ال�سوفية:

هذه  لكون  �ل�صوفية،  باجلماعات  حما�ص  قبل  من  كبري  �هتمام  يوجد  ال  �ملقابل،  يف 

�صيا�صياً  وال  فكرياً  حتدياً  ي�صكلون  ال  �ل�صوفية  م�صايخ  والأن  ُم�صيَّ�صة،  غري  �حلركات 

�ن�صم  وقد  معها،  و�لعمل  ر�يتها  حتت  �الن�صو�ء  من  �أتباعهم  ينعون  وال  حلما�ص، 

�لكثريون من �أبناء �لطرق �ل�صوفية حلركة حما�ص، ومنهم رئي�ص وزر�ء حكومة حما�ص 

�صيخ  �أتباع  من  عمره  من  مبكرة  مرحلة  يف  كان  و�لذي  هنية،  �إ�صماعيل  غزة  يف  �حلالية 

 .
24

�ل�صاطئ خميم  يف  ز�ويته  على  ويرتدد  �خلالدي،  �إبر�هيم  �ل�صيخ  �ل�صاذلية  �لطريقة 

 من �أ�صهر كتب �الإخو�ن يف �لرد على حزب �لتحرير كتاب �صادق �أمني )وهو ��صم م�صتعار لعبد �هلل عز�ّم، حني 
23

و�رشورة  �رشعية  فري�شة  االإ�شالمية  الدعوة  �أمني،  �صادق  �الأردن(،  يف  لالإخو�ن  �لبارزين  �لقادة  من  كان 

فل�شطني،  يف  االإ�شالمية  احلركة  كتاب  ويلّخ�ص  1978(؛  �لتعاونية،  �ملطابع  عمال  جمعية  )عّمان:  ب�رشية 

و�لذي ن�رشه �أحد �أن�صار حما�ص يف فل�صطني، �أبو �خلو�لد �حل�صن، بع�ص �الأفكار �الأ�صا�صية حلزب �لتحرير، 

وي�صتعر�ص موقف �الإخو�ن منه، وتقويهم له وردودهم على جملة من �آر�ء �حلزب �لفقهية و�لفكرية. ويروي 

“ذّكره مبغبة عمله ومبوقفه  مناق�صة �صيد قطب للنبهاين خالل �جتماعه به بالقد�ص بعد �إعالن �حلزب، وقد 

�أمام �هلل تعاىل وبحالة �مل�صلمني �لبئي�صة �لتي حتتاج �إىل جتميع �جلهود، وعر�ص عليه �إن �أر�د �الإ�صالح �أن يعمل 

من خالل دعوة �الإخو�ن باالأردن....”، ولكن �لنبهاين ��صرتط، ح�صب �لرو�ية، ف�صل جماعة �الإخو�ن باالأردن 

عنهم يف م�رش. ر�جع: �أبو �خلو�لد �حل�صن، احلركة االإ�شالمية يف فل�شطني )د.م: دن، د.ت(، �ص 165-144. 

يف  معه  �لباحث  �أجر�ها  مقابلة  خالل  فل�صطني  يف  �ل�صاذلية  �صيوخ  �أبرز  قّر�ص،  يعقوب  �ل�صيخ  من  معلومة   
24

 .2011/11/11
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مع هذ�، فاإّن �قت�صار �ملت�صوفة على �لرتكيز على �جلانب �لروحي، و�ملبالغة به مع عدم 

.
25

�الهتمام بالق�صايا �الإ�صالمية وبالدعوة كان مو�صع �نتقاد من قبل جماعة �الإخو�ن

خام�سًا: موقف حما�س من اجلماعات ال�سلفية:

وذلك  �ل�صوفية،  �جلماعات  من  عنه  �ل�صلفية  �جلماعات  من  حما�ص  موقف  يختلف 

�أفكارها  وتعار�ص  و�لع�صكري،  �ل�صيا�صي  بالعمل  �جلماعات  هذه  من  �لعديد  النخر�ط 

�حلركات  تعّد  ال  حما�ص  فاإن  ذلك  من  �لرغم  على  حما�ص.  وبر�مج  �أفكار  مع  وبر�جمها 

من  بالرغم  �جلماعات،  هذه  كون  �إىل  باالأ�صا�ص  هذ�  ويعود  لها،  حقيقياً  مناف�صاً  �ل�صلفية 

ن�صاطها �ل�صيا�صي، تفتقد �إىل �لبنامج �ل�صيا�صي �لو��صح و�لروؤية �لفكرية �ملالئمة ملعاجلة 

�لو�قع �لفل�صطيني، وال ت�صكل يف �متد�دها �جلماهريي حالة حتدٍّ لنفوذ حما�ص وقوتها. 

�أفكارها  يف  تتباين  متعددة،  جمموعات  من  تتكون  �ل�صلفية  �جلماعات  �أّن  كما 

و�أطروحاتها عن جماعة �الإخو�ن، وتختلف بالتايل يف قربها �أو بعدها عنها. ومن ناحية 

�أخرى فاإّن م�صطلح �ل�صلفية ال يفهم �أو يعّرف عند �حلركات �الإ�صالمية بالطريقة نف�صها، 

فاالإخو�ن �مل�صلمون �أنف�صهم يعّدون دعوتهم “دعوة �صلفية” بح�صب تعريف �لبنا نف�صه، 

�أقرب  �أطروحات  تتبنى  �لتي  �الأخرى،  �ل�صلفية  �حلركات  تفهمه  ما  مثل  يكن  مل  و�لذي 

�لتي  �ل�صوفية  �لرتبية  وترف�ص  “�لوهابية”،  �ل�صعودية  �ل�صلفية  �ملدر�صة  ي�صمى  ما  �إىل 

�مل�صلمني  �الإخو�ن  من  �لكثريين  �أّن  �إىل  هنا  �الإ�صارة  جتدر  هذ�،  ومع  �أي�صاً.  �لبنّا  تبناها 

�لفل�صطينيني لهم ميول �صلفية، وخ�صو�صاً �أولئك �لذين در�صو� يف �جلامعات �ل�صعودية، 

�أو �ملقيمني يف دول �خلليج.

�أما خالف و�صد�م حما�ص مع بع�ص �جلماعات �ل�صلفية فقد جنم عن عالقة �الأخرية 

بتنظيم �لقاعدة، وعن حماوالت �أفر�د وجيوب من هذه �جلماعات تطبيق �الأحكام �ل�رشعية 

�إر�دتهم على �ملجتمع، ومل يكن ناجماً عن كون هذه �جلماعات  بالقوة يف غزة، وفر�ص 

ت�صكل حتدياً لقوة حما�ص وقدرتها على قيادة �لعمل �الإ�صالمي. 

�الجتاهات  وبع�ص  حما�ص  بني  �ختالفات  و�لعقائدية  �لفكرية  �لناحية  من  يوجد 

�ل�صلفية، خ�صو�صاً �ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة، وحتديد�ً يف �مل�صائل �ملتعلقة بالتكفري و�إر�قة 

 �أبو �خلو�لد �حل�صن، مرجع �شابق، �ص 143. 
25
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ترف�ص  حيث  ع�رشية،  �الثني  �الإمامية  �ل�صيعة  من  �ملوقف  مثالً  كذلك  ومنها  �لدماء، 

وتعّد  منهم،  �لتكفريي  �لوهابي   - �ل�صلفي  �ملوقف  عموماً،  �الإخو�ن  وحركة  حما�ص، 

�خلالفات معهم حم�صورة يف ق�صايا عقائدية وفقهية وتاريخية ال ت�صل �إىل حّد �إخر�جهم 

من �مللّة، وت�صتند حما�ص يف ذلك �إىل موقف �الإمام �بن تيمية نف�صه يف عدم تكفري �ل�صيعة 

�الثني ع�رشية. 

�لفكري  �جلانب  على  �ل�صلفية  �الجتاهات  وهذه  حما�ص  بني  �خلالف  يقت�رش  مل 

يف  �الأمنية  �الأجهزة  بني  رفح  �أحد�ث  �أثارت  فقد  �مل�صلّح،  لل�صد�م  تعد�ه  بل  و�لعقائدي، 

غزة وبني تنظيم �أن�صار جند �هلل نقا�صاً كبري�ً، �إذ �أعلن �الأب �لروحي للتنظيم عبد �للطيف 

مو�صى عن قيام �إمارة �إ�صالمية، يف م�صجد �بن تيمية مبدينة رفح يف 2009/8/14. ووقعت 

�آخرين.   150 نحو  و�إ�صابة   28 مقتل  �إىل  �أدت  و�لتنظيم  �الأمنية  �الأجهزة  بني  ��صتباكات 

وكان بني �لقتلى عبد �للطيف مو�صى نف�صه وخالد بنات �ملعروف باأبي عبد �هلل �ل�صوري 

�أو �ملهاجر، موؤ�ص�ص �لتنظيم وقائده �لع�صكري. ومن بني �لقتلى �صتة من �الأجهزة �الأمنية 

وحما�ص، من بينهم حممد �ل�صمايل قائد �لكتيبة �ل�رشقية يف كتائب �لق�صام يف رفح؛ كما قتل 

.
26

�صتة مو�طنني، و�عتقلت �ل�صلطة نحو مئة من �أع�صاء جماعة �أن�صار جند �هلل وموؤيديها

وقد �متد �ال�صتباك ملنزل �ل�صيخ �أبو مو�صى، وقامت حما�ص بتفجري �ملنزل على من 

فيه. �أما �ل�صد�م �لثاين فوقع يف ني�صان/ �أبريل 2011، بعد �أن قامت جمموعة �صلفية تطلق 

�أريغوين  فيتوريو  �الإيطايل  �ملت�صامن  باختطاف  و�جلهاد  �لتوحيد  جماعة  نف�صها  على 

حما�ص  حكومة  على  �ل�صغط  �أجل  من  �أبريل؛  ني�صان/   15 يف   Vittorio Arrigoni
، وعرث يف �ليوم �لتايل 

27
الإطالق �رش�ح معتقليها وعلى ر�أ�صهم زعيمها ه�صام �ل�صعيدين

على جثة �أريغوين مقتوالً يف �أحد �ل�صقق �ملهجورة �صمال �لقطاع. وقد و�صفت حما�ص 

وجنحت  �لقانون،  عن  و�خلارجة  فكرياً  باملنحرفة  للقتل  و�ملنفِّذة  �ملخططة  �جلماعة 

منزل  يف  وح�رشهم  �لقاتلني  بتتبع  �أبريل  ني�صان/   19 يف  �الأمنية  حما�ص  حكومة  قوى 

و�ألقي  م�صلح،  ��صتباك  خالل  منهم  �ثنان  قتل  وقد  �لقطاع،  و�صط  �لن�صري�ت  مبخيم 

�لقب�ص على متورط ثالث.

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2009 ل�شنة  الفل�شطيني  اال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
26

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 56-55.

 �جلزيرة.نت، 2011/4/15، �نظر:
27

http://www.aljazeera.net/news/pages/11006454-deff-47f2-b053-a81f8abc508b
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�ساد�سًا: موقف حما�س من حركة اجلهاد الإ�سالمي:

�إّن �الأمر بالن�صبة ملوقف حما�ص من حركة �جلهاد �الإ�صالمي وعالقتها بها �أكرث تعقيد�ً 

من �ملوقف من �لعالقة مع �حلركات �الأخرى، فالعالقة بني �حلركتني مرت مبر�حل ثالث، 

وتغريت وتطورت عب عقود عمرهما �لثالثة �الأخرية. 

�الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  بني  حاّدين  وتناف�ص  �رش�ع  حالة  �الأوىل  �ملرحلة  مثلت 

وجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، ومن ثم حركة حما�ص، جنمت عن �الختالف يف �لفكر و�لطرح 

�لفل�صطينية، و�الختالف يف م�صائل ذ�ت عالقة بجماعة �الإخو�ن  �لعام �ملتعلق بالق�صية 

�مل�صلمني ودورها �ل�صيا�صي على �ل�صاحة �الإ�صالمية عموماً، و�لفل�صطينية خ�صو�صاً. 

�أما �ملرحلة �لثانية فقد جت�ّصد فيها نوع من �لتقارب و�لتفاهم و�لتعاون بني �حلركتني، 

قادتهما  �صّد  �لدموية  وحربها  لهما،  �ل�رش�ص  “�إ�رش�ئيل”  ��صتهد�ف  مع  خ�صو�صاً 

وعنا�رشهما، مّما دفعهما للوقوف يف �صفٍّ و�حد ملو�جهة حرب “�إ�رش�ئيل”. 

�لتي تلت فوز حما�ص يف  �الأحد�ث  �لثالثة فقد جاءت بعد �صل�صلة  وبالن�صبة للمرحلة 

�لوحدة  حكومة  ثّم  �لعا�رشة،  للحكومة  وت�صيكلها   2006 �صنة  �لت�رشيعية  �النتخابات 

وبني  بينها  �لقطيعة  ووقوع  غزة  قطاع  يف  �لع�صكري  للح�صم  ��صطر�رها  ثّم  �لوطنية، 

حركة فتح. 

و�لقبول  باالنتخابات،  �مل�صاركة  م�صاألة  حول  �حلركتني  �ختالف  من  وبالرغم 

باال�صرت�ك بال�صلطة �لوطنية، �إالّ �أّن �ملوقف �لعربي �لر�صمي و�ملوقف �لغربي و�الأمريكي 

�مل�صتندة  ل�رشعيتها  و�لر�ف�ص  حما�ص،  حلكومة  و��صح  ب�صكل  �ملعادي  و�الإ�رش�ئيلي 

لالنتخاب �لديوقر�طي، قد �أوجد حالة من �لتقارب �الأوثق بني �حلركتني من �أجل �لدفاع 

عن قطاع غزة، و�إف�صال �ملحاوالت �لهادفة الإرجاعه حلظرية �تفاقات وقيود �أو�صلو. 

�صنة  وبد�يات   2008 �صنة  �أو�خر  غزة  على  �لعدو�نية  “�إ�رش�ئيل”  حرب  دفعت  وقد 

2009، ومفاو�صات �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وحركات �لتغيري و�لثور�ت يف �لعامل �لعربي 

�لتي �أ�صقطت نظام بن علي بتون�ص ومبارك بالقاهرة و�لقذ�يف بليبيا �حلركتني �إىل مزيد 

من �لتعاون و�لتن�صيق فيما بينهما.
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1. املرحلة االأوىل حتى 1987:

مل يكن خروج حركة �جلهاد �الإ�صالمي من رحم �الإخو�ن �مل�صلمني بقطاع غزة عملية 

�صهلة، فقد �متاز هذ� �خلروج بال�صد�م و�ل�رش�ع و�لنز�ع بني �لطرفني. وعا�صت حركة 

�لنهاية  يف  عنها  نتج  �الإخو�ن،  جماعة  مع  خالف  حالة  يف  تاأ�صي�صها  بد�يات  منذ  �جلهاد 

�لق�صية  من  لالإخو�ن  �ل�صيا�صي  �ملوقف  جممل  يف  مهم  تغرّي  وحدوث  حما�ص  تاأ�صي�ص 

�لفل�صطينية. فهل كانت حركة �جلهاد هي �ملحرك �الأ�صا�صي لتاأ�صي�ص حما�ص؟ 

تباينت �آر�ء �لباحثني و�لد�ر�صني حول هذه �لق�صية، ففي حني يعتقد فريق �أن حركة 

حما�ص جاءت نتيجة للتحدي �لذي فر�صته حركة �جلهاد �الإ�صالمي �أمام جماعة �الإخو�ن 

�مل�صلمني يف غزة، ومل تكن تطور�ً ذ�تياً خلطاب �جلماعة �ل�صيا�صي، وملوقفها من �لق�صية 

هذ�  �إن  �لقول،  ويكن   ،
28

زو�وي خالد  �لباحث  مثالً،  �إليه  ذهب  ما  وهذ�  �لفل�صطينية؛ 

�لر�أي يعّب عن موقف حركة �جلهاد �الإ�صالمي نف�صها، ورو�يتها لن�صوء حما�ص، يرى 

�جلزيرة  قناة  بثتها  �لتي  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �صهادة  يف  يرد  ال  �إذ  ذلك،  خالف  �آخرون 

لتاأثري  ذكر  �أّي  كتاب،  يف  الحقاً  ون�رشت  �لع�رش”،  على  “�صاهد  برنامج  �صمن  �لقطرية 

حركة �جلهاد �الإ�صالمي على تاأ�صي�ص حما�ص، كما �أن خالد م�صعل يف �ملقابلة �ملطولة �لتي 

�أجر�ها معه غ�صان �رشبل ل�صحيفة �لنهار، ون�رشت الحقاً يف كتاب م�صتقل، ال ي�صري ملثل 

تاأ�صي�ص  منذ  بد�أ  �خلارج،  يف  حما�ص  لتاأ�صي�ص  تاريخي  �صياق  عن  ويتحدث  �لتاأثري،  هذ� 

.
قائمة �حلق �الإ�صالمية يف �نتخابات �حتاد طلبة فل�صطني يف جامعة �لكويت �صنة 291977

على �أّي حال، فمن �ملوؤكد �أن ظهور حركة �جلهاد �الإ�صالمي كان عامالً م�رشعاً يف تبني 

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني خلط �ملقاومة و�جلهاد �مل�صلّح �صّد “�إ�رش�ئيل”، ولتبنيها جلملة 

من �لتحليالت و�الأطروحات �لفكرية �لتي طرحتها حركة �جلهاد. ويكن لنا �أن نر�صد 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  حول  �ل�صقاقي  فتحي  باأطروحات  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صباب  تاأثر 

وخ�صو�صاً �أطروحته باأن �لق�صية �لفل�صطينية هي �لق�صية �ملركزية للحركة �الإ�صالمية، 

وهي �أطروحة مل تعرفها �أدبيات �الإخو�ن قبل �ل�صقاقي. ويرى حم�صن حممد �صالح �أّن 

 خالد زو�وي، مرجعية اخلطاب ال�شيا�شي يف فل�شطني )ر�م �هلل: �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية لدر��صات �لديقر�طية 
28

)مو�طن(، 2012(، �ص 87. 

 ،)2006  ر�جع: غ�صان �رشبل، خالد م�شعل يتذكر: حركة حما�س وحترير فل�شطني )بريوت: د�ر �لنهار، 
29

�ص 38-32.
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�الإ�صالمية؛  “ق�صية مركزية” لالأمة وللحركة  �أن فل�صطني  �الإخو�ن، متفقة على  �أدبيات 

لكن �لقول �أن �أدبياتهم مل تطرح فكرة �أنها “�لق�صية �ملركزية” قبل �ل�صهيد �ل�صقاقي، رمبا 

تكون �صحيحة. غري �أنه يرى، ح�صبما �أجرى من مقابالت، �أن �لنقا�صات د�خل �الإخو�ن 

�لفل�صطينيني حول �لفكرة و�الجتاه �إىل تبنيها، يعود على �الأقل �إىل 1981-1982 يف و�صط 

.
30

�الإخو�ن �لفل�صطينيني يف �لكويت )خالد م�صعل و�إخو�نه(

م�رشوع  تاأ�صي�ص  باأن  م�صعل  خالد  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قاله  ما  بقر�ءة 

حما�ص بد�أ يتاأطر ويتبلور بني �صنتي 1985 و1986، وقد �أخذ �مل�رشوع:

عميقاً  و�خلارج  �لد�خل  بني  �لتو��صل  وكان  نف�صه،  عن  يعلن  �أن  دون  ين�صج 

ير�صم مالمح هذ� �مل�رشوع. وكنا يف �خلارج نركز على جمع �لتبعات لتحريك 

وعلى  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيني  ��صتقطاب  وعلى  نفقاته،  ولتاأمني  �مل�رشوع 

�أخذنا  �الأو�صاط  هذه  ويف  �الإ�صالمية.  و�حلركات  �لعربي  �لعمق  مع  �لتو��صل 

.
31

نن�رش فكرة �أن �لق�صية �لفل�صطينية هي �لق�صية �ملركزية لالأّمة

�أخرى  �إىل وجود عو�مل  �إذ ينبغي �النتباه هنا  �لوحيد،  �لعامل  �أّن هذ� مل يكن  على 

�لفكرية  فالبنية  الحقاً،  قوتها  وتعاظم  حما�ص  تاأ�صي�ص  على  �لو��صح  تاأثريها  لها  كان 

للدور  باالإ�صافة  �خلط،  هذ�  تبني  يف  مهماً  عامالً  كانت  �الإخو�ن  جلماعة  و�لعقائدية 

�لذي لعبته �جلماعة تاريخياً بالن�صبة للق�صية �لفل�صطينية، مثل جتربة �الإخو�ن خالل 

�الأردن،  يف  �ل�صيوخ”  “مع�صكر�ت  خالل  من  فتح  حركة  مع  وجتربتهم   ،1948 حرب 

�صنة  و�لفد�ئيني  �الأردين  �لنظام  بني  �صبتمب  �أيلول/  حرب  ن�صوب  مع  �نتهت  و�لتي 

�جلماعة  وعي  عن  غائبة  تكن  مل  �لفكرة  �أن  �إىل  بو�صوح  ت�صري  �لعو�مل  فهذه   .1970

�الأوىل  �النتفا�صة  ن�صوب  بعد  �إالّ  تتبلور  مل  �أّنها  من  بالرغم  �مل�صتقبلية،  وخططها 

.1987 �أو�خر �صنة 

حركة  من  حما�ص  موقف  حّددت  �أ�صا�صية  ق�صايا  ثالث  عن  نتحدث  �أن  لنا  ويكن 

�جلهاد �الإ�صالمي: 

�مل�صلمني،  �الإخو�ن  جماعة  رحم  د�خل  �جلهاد  حركة  ت�صكلت  �الأوىل،  �لناحية  من 

�لذي و�صمته  للجماعات و�حلركات �الإ�صالمية مبجملها وملوقفها  نقدياً  وبلورت خطاباً 

 ر�صالة �إلكرتونية، من حم�صن حممد �صالح، بريوت، �إىل �لباحث �صميح حمودة، ر�م �هلل، 2012/10/8. 
30

 غ�صان �رشبل، مرجع �شابق، �ص 39. 
31
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يكن  فيما  �الحتالل،  �صّد  �لع�صكري  �لعمل  ومن  �لفل�صطينية،  �لق�صية  من  باملتخاذل 

وجه  على  �الإخو�ن  وجلماعة  عموماً  �حلركات  لهذه  و�صيا�صياً  فكرياً  حتدياً  �عتباره 

، وقد تبنت حركة �جلهاد �جتاهاً فكرياً و�صيا�صياً وحركياً ثورياً، ال يوؤمن 
32

�خل�صو�ص

مبنهج �الإخو�ن �مل�صتند لفكرة �الإ�صالح �لتدريجي و�لبطيء للمجتمع �لعربي يف جميع 

نو�حي �حلياة �ليومية من �أجل تهيئته للمقاومة و�جلهاد، بل �إن �لبديل هو �لعمل �لثوري 

حرب  �صّن  بعد  يقوم  �إ�صالمي  نظام  فر�ص  على  قادرة  تكون  �إ�صالمية  طليعة  قبل  من 

 .
�صاملة على “�إ�رش�ئيل”33

من ناحية ثانية، فاإن �لنقد �حلاد �لذي وجهه موؤ�ص�صو حركة �جلهاد جلماعة �الإخو�ن 

�مل�صلمني مل يقت�رش على موقفهم من �لق�صية �لفل�صطينية، بل �متد لي�صمل فكرهم جتاه 

و�قع يف �لعامل �لعربي عموماً، ويف م�رش وغزة على وجه �خل�صو�ص؛ وهو ما �أحدث عند 

بع�ص  �إىل  �أحياناً  و�أدى  �جلهاد،  حركة  جتاه  و�حل�صا�صية  �ال�صتنفار  من  حالة  �الإخو�ن 

�الحتكاكات �مليد�نية بني �لطرفني، خ�صو�صاً يف قطاع غزة.

�هلل  �آية  بقيادة  �الإير�نية  �الإ�صالمية  �لثورة  �جلهاد  حركة  عّدت  فقد  ثالثة،  ناحية  من 

�خلميني مرجعية لها، كما عّدت �الإمام �خلميني جمدد�ً �إ�صالمياً وقائد�ً للتغيري وللمرحلة، 

كبرٍي  باتباٍع  ليقبلو�  يكونو�  مل  �لذين  �مل�صلمني؛  �الإخو�ن  عند  �الأحمر  �ل�صوء  �أ�صعل  مّما 

ملرجعية من خارج �صفوفهم، ناهيك عن �أن تكون مرجعية �صيعية غري �صنيّة. 

و�لتنظيمية،  �الإد�رية  �مل�صائل  يف  مبرجعيتهم  يلتزمون  �مل�صلمون  فاالإخو�ن 

�لعامة، من  �لفكرية و�الإ�صالمية  بالق�صايا  �الأمر  وي�صتفيدون ب�صكل كبري عندما يتعلق 

�لندوي،  و�أبي �حل�صن  �ملودودي  �الأعلى  كاأبي  �أو قريبني منهم،  علماء كبار يف و�صطهم 

�إليه  ذهبت  �لذي  للمدى  يرتاحو�  مل  فل�صطني  يف  �أّنهم  �إالّ  وغريهم،  نبي...  بن  ومالك 

جماهريية  ح�صد  من  �خلوف  كان  �جلهاد  حركة  من  �الإخو�ن  موقف  يف  �الأ�صا�ص  �أن  �لبغوثي  �إياد  يرى   
32

لذلك  �الإخو�ن،  حركة  �إىل  تعزى  �لتي  �لبطوالت  تلك  من  �أكب  وبطوالت  �الإخو�ن،  جماهريية  من  �أو�صع 

يف  �النتفا�صة  بد�ية  يف  حما�ص  حركة  م�صمى  حتت  نف�صها  عن  باالإعالن  �الإخو�ن  جماعة  قامت  ما  �رشعان 

فيها  ملع  �نتفا�صة   1987 �صنة  �نتفا�صة  و�أن  خا�صة  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  �أجنحة  �أحد  و�أنها   ،1987/12/14
االأرا�شي  االأ�شلمة وال�شيا�شة يف  �لبغوثي،  �إياد  �نظر:  �إ�صالمية.  �الإ�صالمي كحركة ع�صكرية  جنم �جلهاد 

الفل�شطينية املحتلة )�لقد�ص: مركز �لزهر�ء للدر��صات و�الأبحاث، 1990(، �ص 89؛ كما يرى �أحد موؤ�ص�صي 

حركة �جلهاد، �ل�صيخ عبد �لعزيز عودة، �أن �الإخو�ن �عتقدو� �أن حركة �جلهاد متثل �لبديل لهم. �نظر: زياد 

�أبو عمرو، احلركة االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 158. 

 زياد �أبو عمرو، احلركة االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 151. 
33
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حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف �القرت�ب من �لثورة �الإير�نية و�أطروحاتها، وقيام موؤ�ص�صها 

�ل�صقاقي مببايعة �الإمام �خلميني.

يقول �ل�صقاقي يف معر�ص نقده ملو�قف �حلركات �الإ�صالمية من �لق�صية �لفل�صطينية: 

و�ل�صتينيات،  �خلم�صينيات  فرتة  يف  ومبر�ً  مفهوماً  �الإ�صالمية  �حلركة  غياب  كان  “�إذ� 

فاإنه ال يكن فهم �أو تبير هذ� �لغياب �ملذهل للحركة �الإ�صالمية �الآن عن �حتالل موقعها 

 .
�حلقيقي يف قيادة �ملرحلة وتوجيه �أحد�ثها و�ل�صيطرة على متغري�تها”34

للحركة  �ملركزية  �لق�صية  هي  �لفل�صطينية  “�لق�صية  مقولة  �ل�صقاقي  طرح  وقد 

�ل�رش�ع  جوهر  هو  �لعبية  و�لدولة  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �أن  ور�أى  �الإ�صالمية”، 

�لنه�صة  حركة  و�جبات  �أول  هو  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لت�صدي  و�أن  �الإ�صالمي،   - �لغربي 

�الإ�صالمية. 

نقد حركة اجلهاد جلماعة االإخوان امل�شلمني:

�جلهاد  حركة  وجهتها  �لتي  �النتقاد�ت  جميع  وذكر  ح�رش  ب�صدد  هنا  ل�صنا 

بلورة  يف  �مل�صاألة  هذه  دور  لتبيان  �أبرزها  ذكر  هو  يعنينا  ما  بل  �مل�صلمني،  لالإخو�ن 

حما�ص  ملوقف  تف�صريية  خلفية  و�إعطاء  �حلركة،  من  الحقاً،  وحما�ص  �الإخو�ن،  موقف 

مع  �لع�رشين،  �لقرن  من  �لثمانينيات  يف  �جلهاد  حركة  جتاه  باحل�صا�صية  يت�صم  �لذي 

حالة  �إىل  و�ل�رش�ع  �لتاأزم  حالة  الحقة  مر�حل  يف  جتاوزت  بينهما  �لعالقة  �أن  مالحظة 

�الحتالل  مع  �رش�ص  قتال  يف  �حلركتني  ال�صتباك  نظر�ً  و�لتحالف،  و�لتن�صيق  �لتفاهم 

�لوجود و�لبقاء �صده.  و�حد�ً يف معركة  للوقوف �صفاً  بالتايل  �الإ�رش�ئيلي، وحاجتهما 

:
35

�لتالية و�صن�صري هنا لالنتقاد�ت 

�أن حركة �الإخو�ن �مل�صلمني ال متار�ص �لنقد �لذ�تي.  .1

غياب �لبنامج �ل�صيا�صي �لو��صح لالإخو�ن.  .2

�صيادة نزعة تقدي�ص �لرجال.  .3

 كما جاء يف: املرجع نف�شه، �ص 150. 
34

فتحي  مورو،  حممد  ولكتاب  �لذكر،  �صابقي  زو�وي،  وخالد  عمرو  �أبو  زياد  لكتابي  �لتلخي�ص  هذ�  ي�صتند   
35

للدر��صات  �لفل�صطيني  �ملركز  )غزة:  الغربي  الهيمنة  م�رشوع  مواجهة  يف  امل�شت�شعفني  �شوت  ال�شقاقي: 

و�لتو��صل �حل�صاري، 2011(. 



201

موقف حما�س من احلركات الإ�سالمية الفل�سطينية

�فتقاد �الإخو�ن لروؤية ونظرية للتاريخ.  .4

.
36

�تخاذ �الإخو�ن موقف �ملهادن و�ملتعاي�ص مع �الأنظمة �لعربية  .5

عن  منخلعة  ح�صابية  تقريرية  “�صكونية  مناهج  �صبابها  تكوين  يف  �الإخو�ن  �عتماد   .6

�لو�قع �ملو�صوعي �لقريب و�لبعيد، �الجتماعي و�القت�صادي و�ل�صيا�صي و�لفكري، 

.
37

�ملتحول �ملتغري �أبد�ً”، مما �أدى �إىل �إ�صابة �صباب �حلركة بالتقاع�ص

.
38

�صيادة عقلية �لتلقي لدى �أع�صاء جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني  .7

ورمبا عك�صت بع�ص هذه �النتقاد�ت �لبيئة �لتي عا�ص فيها موؤ�ص�صو حركة �جلهاد، 

�أو �لتجربة �ل�صخ�صية لبع�صهم؛ �إذ �إن فروع جماعة �الإخو�ن يف �أماكن �أخرى التنطبق 

عليها �لعديد من هذه �النتقاد�ت.

موقف حركة اجلهاد من الثورة االإيرانية ومن ال�شيعة:

بقيادة  �الإير�نية  �الإ�صالمية  بالثورة  �جلهاد،  حركة  موؤ�ص�ص  �ل�صقاقي،  فتحي  تاأثر 

�ل�صقاقي وهو ما يز�ل طالباً  �أنها بد�ية حتول ثوري. وقد كتب  �آية �هلل �خلميني، ور�أى 

، وهو �لكتاب 
 مب�رش كتابه “�خلميني �حلل �الإ�صالمي و�لبديل”40

39
يف جامعة �لزقازيق

�لذي طبع عدة طبعات يف فرتة وجيزة، وقاد العتقال كاتبه و�إيد�عه �صجن �لقلعة الأربعة 

�صهور، ُثّم مَتّ �إجباره على �لعودة ملنزله برفح، حيث ن�صط يف بّث �أفكاره وروؤ�ه �ل�صيا�صية 

وتنظيم �ل�صباب �الإ�صالميني حوله. 

القت �آر�ء �ل�صقاقي بالثورة �الإير�نية ودفاعه �لقوي عنها، و�عتباره �أن �خلالف مع 

�ل�صيعة غري ذي باٍل يف خ�صم �ل�رش�ع �لذي يخو�صه �مل�صلمون �صّد �لقوى �الإمبيالية 

�ل�رش�ع،  هذ�  من  �الإير�نية  �لثورة  ملوقف  ومتجيده  “�إ�رش�ئيل”،  و�صّد  �لغربية 

�أنها  لالأخرية  و�عتبارها  ولـ“�إ�رش�ئيل”،  �أمريكا،  وخ�صو�صاً  للغرب،  ولت�صديها 

�أن �الإخو�ن  �رشطان يجب �جتثاثه، حتفظاً من قبل �الإخو�ن �لغزيني، وعلى �لرغم من 

 زياد �أبو عمرو، احلركة االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 154. 
36

37 املرجع نف�شه، �ص 151. 

38 املرجع نف�شه، �ص 158. 

 بعد �أن تخرج �ل�صقاقي من كلية �لطب تقدم للدر��صة يف ق�صم �لتاريخ بكلية �الآد�ب. 
39

 فتحي �ل�صقاقي، اخلميني احلل االإ�شالمي والبديل )�لقاهرة: د�ر �ملختار �الإ�صالمي، 1979(.
40
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يف �لبد�ية وقفو� موقفاً �إيجابياً من �لثورة، �إالّ �أّنهم حتّولو� عن ذلك بعد ن�صوب �حلرب 

�لعر�قية - �الإير�نية �صنة 1980. 

وقد ر�أى �الإخو�ن �لغزيون �أّن �لثورة “�نبعثت من منطلقات �إ�صالمية، �إال �أنها �أخذت 

تفقد بريقها عاماً بعد عام”، و�أنها مل تقم دولة �إ�صالمية منوذجية ترتكز على موؤ�ص�صات 

للدولة  �ملذهبي  �لطابع  �أن  �جلميع  “يلم�ص  بل  �ملذهبي،  �لبعد  تتجاوز  ومل  م�صتقرة، 

. لقد �أدى 
يتاأكد يوماً بعد يوم من خالل �إعالمها وممار�صاتها د�خل �إير�ن وخارجها”41

�الختالف يف �ملوقف من �لثورة �الإير�نية ومن �ل�صيعة �إىل �تهام �الإخو�ن �مل�صلمني حلركة 

.
42

�جلهاد باأنها ذ�ت ميول �صيعية

2. املرحلة الثانية 432005-1987:

�نطلقت حركة حما�ص يف �أو�خر �صنة 1987، و�أخذت ب�رشعة دور�ً كبري�ً يف �نتفا�صة 

�ل�صعبي  �ل�صعيد  على  فتح  حلركة  �لرئي�صي  �ملناف�ص  و�صارت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

و�مليد�ين �ملقاوم. ومع �نطالقة حما�ص �نتفت معظم �النتقاد�ت �لتي كانت توجهها حركة 

تلتقي  حلما�ص،  �صغرية  �صقيقة  �إىل  �جلهاد  حركة  وحتولت  �مل�صلمني،  لالإخو�ن  �جلهاد 

معها يف �لتاأ�صيل �لفكري و�جلهادي و�ل�صيا�صي، ويف �لطرح �ال�صرت�تيجي؛ وتختلفان يف 

بع�ص �جلو�نب و�ملو�قف �جلزئية و�لتكتيكية.

حافظت كال �حلركتني على متيزهما يف �أثناء �النتفا�صة �ملباركة 1987-1993، وكان 

�أّي  لكل منهما بر�جمه وفعالياته و�إ�رش�باته �لتي يختلف بها عن �الآخر؛ ولكن مل ت�ْصَع 

�أن �الأمر مل يخُل من بع�ص �ملناكفات و�الحتكاكات  خرى. غري 
ُ
من �حلركتني لتعطيل �الأ

�أن  غري  �لذ�ت.  الإثبات  �ل�صعي  يف  �أو  مثالً،  �مل�صاجد  يف  �لنفوذ  على  �لتناف�ص  يف  �مليد�نية 

�لطرفني ��صتمر� يف �لتاأكيد على �لوحدة �الإ�صالمية، وعلى ت�صكيل جبهة م�صرتكة للت�صدي 

للتنازالت �ل�صيا�صية �لتي تقوم بها قيادة منظمة �لتحرير.

دعم  موؤمتر  هام�ص  على  �لع�رش  �لف�صائل  حتالف  تاأ�صي�ص  يف  �حلركتان  �صاركت 

�النتفا�صة يف طهر�ن يف 22-1991/10/25، �لذي وقف �صد م�رشوع �لت�صوية �ل�صلمية 

 زياد �أبو عمرو، احلركة االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 157. 
41

42 املرجع نف�شه، �ص 155. 

43 قام حمرر هذ� �لكتاب )حم�صن حممد �صالح( باإ�صافة �لن�ص �ملتعلق ببند �ملرحلة �لثانية 1987-2005، وبند 

�ملرحلة �لثالثة 2005-2013، �لذي مل يكن مكتوباً يف �لن�ص �الأ�صلي.
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�النتفا�صة  1991/10/30. وعلى هام�ص موؤمتر دعم  ُعقد يف  �لذي  و�صد موؤمتر مدريد 

�لتقى وفد� حما�ص و�جلهاد، حيث ��صتوؤنفت �ملباحثات بينهما. وح�صب �إبر�هيم غو�صة، 

�لناطق �لر�صمي با�صم حما�ص، فاإن �لتوجه كان للو�صول �إىل �لوحدة عب ثالث مر�حل: 

�ل�صهيد فتحي  �إن  �لوحدة. وقال غو�صة  �إقامة جبهة، و�لثالثة  �لتن�صيق، و�لثانية  �الأوىل 

�أن عالقة حما�ص مع حركة  �ل�صقاقي �أخبه ب�رشورة �لوحدة بينهما. و�أ�صاف غو�صة 

�أ�صا�صيان:  عامالن  �جلهاد  حركة  مع  يجمعنا  ما  “الأن  قوية  ز�لت  وما  كانت  �جلهاد 

�ل�صيا�صية  بر�جمنا  �أن  وثانياً:  و�حدة؛  �إ�صالمية  فكرية  �أر�صية  على  �أننا  �الأول:  �لعامل 

.
متقاربة جد�ً”44

يف  بلبنان  �لزهور  مرج  �إىل  فل�صطني  من  �إ�صالمياً  قيادياً   416 “�إ�رش�ئيل”  �أبعدت 

�الإ�صالمي. وقد كان  16 ع�صو�ً يف �جلهاد  1992/12/17، معظمهم من حما�ص، وبينهم 

هذ� �الإبعاد فر�صة لالحتكاك و�لتعارف بني �لطرفني، وتن�صيق بر�مج �ل�صمود و�لعودة 

�إىل فل�صطني. 

و�تفقت حما�ص و�جلهاد على مو�جهة �تفاق �أو�صلو، وعلى مو��صلة �لعمل �لع�صكري 

�إىل مالحقات  �لف�صيلني  �لع�رش. وتعر�ص كال  �لف�صائل  �ملقاوم، ون�ِصطتا �صمن حتالف 

�نتفا�صة  �ندالع  بعد  �إال  يِخْف  مل  �صغط  وهو  �لفل�صطينية؛  �ل�صلطة  يف  �الأمنية  �جلهات 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �نتخابات  و�جلهاد  حما�ص  قاطعت  وقد   .2000 �صنة  �الأق�صى 

1996. كما تعاونت حما�ص و�جلهاد يف تنفيذ عمليات  �أو�ئل �صنة  �لرئا�صية و�لت�رشيعية 

�أبيب  �لتجاري يف تل  �ملركز  1995/1/22، وعملية  ��صت�صهادية، كما يف عملية بيت ليد يف 

�جلهاد  من  عنا�رش  قامت  بينما  �للوج�صتي،  �لدعم  حما�ص  وفرت  حيث  1996/3/5؛  يف 

�الإ�صالمي بالتنفيذ.

حيث  و�جلهاد،  حما�ص  �أد�ء  يف  حتول  نقطة   2005-2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  كانت 

�لتي  �الأمنية  �لقيود و�ملالحقات  �نك�صار وتر�جع  �ملقاوم، بعد  �لعمل �جلهادي  �أبدعتا يف 

فر�صتها عليهما �ل�صلطة �لفل�صطينية. وظهر بني حما�ص و�جلهاد تن�صيق ميد�ين م�صرتك، 

كما يف �لهجوم على معب �إيرز يف قطاع غزة يف 2003/6/8.

 �إبر�هيم غو�صة، مرجع �شابق، �ص 189-188.
44
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3. املرحلة الثالثة 2013-2005:

قاطعت حما�ص و�جلهاد �نتخابات �لرئا�صة �لفل�صطينية يف 2005/1/9 و�لتي فاز فيها 

�لفل�صطينية  مر�صح حركة فتح حممود عبا�ص. وكانت حما�ص و�جلهاد �صمن �لف�صائل 

�ملوقعة على �تفاق �لقاهرة يف 2005/3/17، �لذي يهيئ �الأجو�ء لدخولهما منظمة �لتحرير 

�النتخابات  يف  �حلركتان  �صاركت  وقد  �لفل�صطيني.  �لبيت  ترتيب  والإعادة  �لفل�صطينية، 

�ل�صعبية  للمر�قبني  وظهر  �لبلديات.  من  عدد  يف  وحتالفتا  و�لقطاع؛  �ل�صفة  يف  �لبلدية 

�لو��صعة حلما�ص و�لتناف�ص �ل�صديد بينها وبني فتح؛ بينما كانت نتائج �جلهاد �الإ�صالمي 

وباقي �لف�صائل متو��صعة قيا�صاً �إىل فتح وحما�ص.

�لفل�صطينية،  �لتابع لل�صلطة  �لت�رشيعي  قررت حما�ص �مل�صاركة يف �نتخابات �ملجل�ص 

�لف�صاد،  وحماربة  و�الإ�صالح،  �ملقاومة،  برنامج  بحماية  مرتبطة  �جتهاد�ت  على  بناء 

مقاطعة  فقررت  �الإ�صالمي  �جلهاد  �أما  �ل�صيا�صية.  �لتنازالت  ومنع  �جلماهري،  وخدمة 

�أو�صلو، حيث ال متلك  �أو�صلو، ووفق �رشوط  �تفاقية  �النتخابات الأنها تتم حتت �صقف 

قوى �ملقاومة فر�ص �رشوط �للعبة على �ل�صلطة يف هكذ� �أجو�ء. 

وقوبل  لها،  كبرية  دفع  قوة   2006 �صنة  �أو�ئل  يف  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  �أعطى 

وقدمت  كبري.  بارتياح  �الإ�صالمي،  �جلهاد  فيها  مبا  للمقاومة،  �ملوؤيدة  �الأو�صاط  يف 

حلما�ص  وم�صاعفاً  و��صعاً  دعماً  �الإ�صالمي(  للجهاد  �لرئي�صي  و�لد�عم  )�حلليف  �إير�ن 

وحكومتها، بعد �أن تبنيَّ لها مدى �صعبية حما�ص؛ هذ� باالإ�صافة �إىل �نفتاح قوى �إقليمية 

ودولية على حما�ص ب�صكل �أكب. وقد عر�صت حما�ص على �جلهاد �مل�صاركة يف �حلكومة 

وطالب  ؛ 
45

ذلك عن  �عتذرت  �جلهاد  حركة  �أن  غري  بت�صكيلها،  هنية  �إ�صماعيل  ُكلِّف  �لتي 

ت�صم  مل  �إذ�  �حلكومة،  ت�صكيل  عن  باالعتذ�ر  حما�ص  �لبط�ص  خالد  �جلهاد  يف  �لقيادي 

�لتعاون مع حما�ص  �لبط�ص على  و�أكد   .
46

�لفل�صطينية �الأطر�ف  �ئتالفاً وطنياً من جميع 

�لقيادي  و�أ�صار   .
47

�ملقاومة �أ�صيل من  �لفل�صطينية، والأنها جزء  بالثو�بت  تتم�صك  الأنها 

يف �جلهاد نافذ عز�م �إىل �إمكانية �لتعاون مع �حلكومة �لتي تقودها حما�ص يف عدة ملفات 

45 احلياة، 2006/1/29.

46 البيان، 2006/2/4.

47 القد�س العربي، 2006/2/10.
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�أبرزها �الإ�صالح �لد�خلي لتخفيف معاناة �لنا�ص، وتعزيز خيار �ملقاومة، وحماية حقوق 

.
48

�ل�صعب �لفل�صطيني؛ كما يكن م�صاعدتها يف مو�جهة �ل�صغوط �لتي تتعر�ص لها

ويبدو �أن �لعالقات بني حما�ص و�جلهاد تو��صلت ب�صكل �إيجابي، و�أعطت �لعالقات 

�ملتميزة بني زعيمي �حلركتني خالد م�صعل ورم�صان عبد �هلل دفعاً قوياً للتفاهم، ولتجاوز 

بوؤر �الحتكاك. وبعد �أن �صّكلت حما�ص حكومة �لوحدة �لوطنية برئا�صة �إ�صماعيل هنية 

يف �آذ�ر/ مار�ص 2007، ظهرت �أنباء �أن �لتن�صيق بني حما�ص و�جلهاد و�صل �إىل �أ�صدِّه، و�أن 

“�إ�رش�ئيل”، وذلك  “قدر �الإمكان” بالتهدئة مع  حما�ص تلقت وعد�ً من �جلهاد بااللتز�م 

للم�صاعدة يف ترتيب فك �حل�صار عن �ل�صعب �لفل�صطيني وعن �حلكومة. و�أ�صار حممود 

�لزهار �إىل �أن هناك لقاء�ت متو��صلة بني حما�ص و�جلهاد، وقال “�إنه يف بد�ية �لعالقات، 

كان هناك �ختالف يف وجهات �لنظر حول رغبة حركة �جلهاد �لقيام بالعمل �مل�صلح عند 

ن�صاأتها، بينما كان �الإخو�ن �مل�صلمون يرغبون بالرتبية �أوالً قبل �لعمل �مل�صلح”. و�أ�صاف 

�لزهار �أنه “وبعد ولوج �جلميع يف �لعمل �مل�صلح، فاإن �مل�صاحات قد �صاقت”؛ م�صري�ً �إىل �أن 

. وقال �لزهار 
“�حلركتني م�رشوٌع �إ�صالمي، وهناك روؤية م�صرتكة تقودها �حلركتان”49

ترتيبات  �إىل  يحتاج  ولكنه  مطروح،  هدف  و�حد  تنظيمي  �إطار  يف  �حلركتني  “�ندماج  �إن 

.
م�صبقة، و�إجر�ء�ت و�إن�صاج على م�صتوى كبري”50

غري �أن �جلهاد �الإ�صالمي عار�صت �حل�صم �لع�صكري �لذي قامت به حما�ص يف قطاع 

غزة يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007، وحاولت �جلهاد �أن تلعب دور �لو�صيط. وقد �أثار 

ذلك �نزعاج حما�ص، �لتي توقعت �أن تقف �جلهاد �إىل جانبها، �أو �أن تتفهم موقفها ب�صكل 

�أف�صل. كما مل ُتخِف حما�ص �نزعاجها من �ن�صمام �لعديد من �أع�صاء فتح و�أن�صارها �إىل 

حركة �جلهاد، باعتبارها مظلة توفر لهم �حلماية وحرية �لعمل. ونظرت حما�ص �إىل هوؤالء 

باعتبارهم عنا�رش توتري حمتملة يف قطاع غزة �أو يف حركة �جلهاد، لدفعها باجتاهات �أكرث 

ت�صلباً وِحدَّة جتاه حما�ص وحكومتها يف �لقطاع. �أما حركة �جلهاد فتابعت من جهتها بذل 

.
51

م�صاعيها للو�صاطة وتقريب وجهات �لنظر

48 اخلليج، 2006/2/26.

 �صحيفة االأخبار، بريوت، 2007/5/9.
49

50 اخلليج، 2007/5/9.

 �نظر مثالً حول م�صاعي �لو�صاطة، : موقع �إ�صالم �أون الين، 2007/6/22، يف: http://islamonline.net؛ ووكالة 
51

فل�صطني �ليوم، 2007/7/10، �نظر: http://paltoday.ps/ar؛ والد�شتور، 2007/9/19.
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 .
52

ومل تخُل تلك �لفرتة من �حتكاكات ميد�نية فردية بني عنا�رش من حما�ص و�جلهاد

حد  �إىل  �إ�رش�ئيل  وؤ  جترُّ �إىل  “�أدى  حما�ص  به  قامت  �لذي  �حل�صم  �أن  �لبط�ص  خالد  ور�أى 

�خلطورة على ق�صيتنا �لفل�صطينية”، وطالب كالً من فتح وحما�ص بالرت�جع، و�أن يتنازل 

. ويظهر �أن �للقاء�ت �مل�صرتكة بني حما�ص و�جلهاد مل تنقطع، فُعقدت 
53

كل منهما لالآخر

�صل�صلة �جتماعات يف غزة هدفت �إىل تن�صيق �ملو�قف ب�صكل �أف�صل، كما �تفقتا على ت�صكيل 

. وقد تكررت 
54

جلان ميد�نية م�صرتكة يف �ملناطق لعالج �أي خالف قد ين�صاأ بني �لطرفني

�أن �حلركتني �تفقتا على  2007/10/21، غري  �الحتكاكات و�ال�صتباكات بني �حلركتني يف 

�صحب فوري للم�صلحني ووقف مظاهر �لتوتر، و�تهمتا جهات م�صبوهة مبحاولة تاأجيج 

.
55

�لفتنة بينهما

�أكد  �لتايل بيان  �ليوم  2008/9/8 عقدت �حلركتان �جتماعاً مطوالً، �صدر عنه يف  ويف 

على �لعالقة �ال�صرت�تيجية بني �حلركتني، وعلى �لثو�بت �لتي توؤمن بها �حلركتان، و�أكد 

على �حلو�ر �لوطني �جلاد �صبيالً وحيد�ً ملعاجلة �النق�صام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني؛ و�أعلنت 

�حلركتان يف �لبيان �التفاق على ت�صكيل جلان م�صرتكة يف �لد�خل، ملعاجلة �أي �إ�صكاليات 

.
56

ميد�نية قد حتدث

ون�صقت �حلركتان موقفهما من لقاء �حلو�ر �ل�صامل للم�صاحلة �لوطنية �لذي كان من 

�ملفرت�ص عقده يف �لقاهرة يف 9-2008/10/11؛ و�عتذرتا عن عدم �حل�صور )مع ف�صيلني 

فل�صطينيني �آخرين( قبل �ملوؤمتر بيوم و�حد؛ مِلَا ر�أوه من عدم جدية من طرف قيادة فتح؛ 

ومل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صلطة  �صجون  من  �ل�صيا�صيني  �ل�صجناء  �رش�ح  ُيطلق  مل  حيث 

ُي�صمح لوفد من حما�ص بالقدوم من �ل�صفة؛ و�أ�رش عبا�ص على ح�صور جل�صة �الفتتاح 

. وقد ��صتمر �لتن�صيق و�لتناغم بني حما�ص 
57

فقط دون �مل�صاركة يف جل�صات �حلو�ر �لتالية

و�جلهاد يف �ل�صنو�ت �لتالية فيما يتعلق بامل�صاحلة و�حلو�ر �لوطني و�إ�صالح م.ت.ف.

 �نظر مثالً حول �صوء تفاهم ب�صاأن ��صتهد�ف معب �صوفا، يف: االأيام، 2007/7/24؛ و�نظر حول ��صتباك �أدى 
52

ملقتل ثالثة وجرح �صبعة يف غزة، يف: الراأي، عّمان، 2007/8/3.

53 االأيام، 2007/8/6.

 �نظر: اخلليج، 2007/8/16، و2007/8/28؛ والقد�س العربي، 2007/9/18.
54

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2007/10/22؛ واخلليج، 2007/10/24.
55

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2008/9/9.
56

 �نظر حم�صن حممد �صالح )حمرر(، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008 )بريوت: مركز �لزيتونة 
57

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 39-38.
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-2008/12/27 �لفرتة  يف  غزة  قطاع  على  بهجومها  “�إ�رش�ئيل”  قامت  وعندما 

�لف�صائل  �إىل جانب حما�ص يف �ملقاومة، حيث قاما )مع باقي  2009/1/18 وقفت �جلهاد 
�مل�صوؤول  �إثر ذلك،  �الإ�رش�ئيلي. وقد دعا،  �لهجوم  �لفل�صطينية( بدور بطويل يف مو�جهة 

 .
58

و�جلهاد حما�ص  بني  �رشيعة  وحدة  �إىل  �لهندي  حممد  غزة  يف  �جلهاد  حركة  يف  �الأول 

�أجل  من  ت�صعى  �أنها  عز�م  نافذ  ل�صان  على  �لتايل  �ليوم  يف  �أكدت  �جلهاد  حركة  �أن  غري 

مع  ثم  �أوالً،  حما�ص  مع  �أف�صل  تن�صيق  خالل  من  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �لعمل  وحدة 

. �أما 
باقي �لف�صائل؛ و�أن “هذ� �لتوجه ال يعني باأي حال من �الأحو�ل �ندماج �حلركتني”59

حما�ص فر�أت ح�صبما عبَّ �لقيادي فيها ر�أفت نا�صيف �أن �لن�رش �لذي حققته �ملقاومة يف 

غزة “قلَّ�ص �لفارق يف �لتباين و�لهو�م�ص �لتي كانت حتول دون ت�صكيل قيادة ُموّحدة �أو 

.
د”60 عمل ُموحَّ

�لتن�صيق  تطوير  �أن  غري  و�جلهاد،  حما�ص  بني  للوحدة  �ل�صعي  على  �لتاأكيد  ��صتمر 

�أكد  �أمر�ً مريحاً للطرفني، �للذين مل يكونا م�صتعجلني على �الندماج. فمثالً  �مل�صرتك بد� 

�لقيادي يف حما�ص �إ�صماعيل ر�صو�ن على �لعالقة بقوله “نحن نتفق يف �لنظرة و�الأهد�ف 

م�صتوى  على  �الإيجابي  �لتن�صيق  خالل  من  ذروتها  و�صلت  �لعالقة  �ال�صرت�تيجية... 

�الأمناء �لعامني للف�صيلني، وعلى م�صتوى �لد�خل و�خلارج”؛ لكن ر�صو�ن ��صتدرك قائالً 

“ال نرى يف وجود �حلركتني ب�صكل منف�صل �أي �إ�صكالية، يف ظّل �لتن�صيق �لعايل بينهما الأن 
.
�أهد�فهما �ال�صرت�تيجية و�حدة”61

�لعملي  �لتدرج  �أو  للوحدة  تدعو  �لطرفني  من  قياد�ت  ظلت  فقد  حال،  �أّي  وعلى 

“لبناء  و�جلهاد  حما�ص  بني  ��صرت�تيجي  حلو�ر  �لهندي  حممد  مثالً  فدعا  باجتاهها؛ 

هنية  �إ�صماعيل  دعا   2012 �صنة  �أو�ئل  ويف   .
�لقادمة”62 للمرحلة  وروؤية  ��صرت�تيجية 

�الندماج  لتحقيق  معمق  حو�ر  �إىل  غزة  قطاع  يف  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  وزر�ء  رئي�ص 

�لتام بني حركتي حما�ص و�جلهاد. وقد رحب حممد �لهندي بدعوة هنية قائالً �إن “وحدة 

58 احلياة، 2009/1/25. 

59 ال�رشق االأو�شط، 2009/1/26.

60 ال�رشق االأو�شط، 2009/1/26.

 فل�شطني، 2009/7/5.
61

62 ال�شبيل، 2010/10/20.
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�صحيفتا  و�أ�صارت   .
وطنية”63 و�رشورة  �رشعي،  و�جب  �لفل�صطينية  �ملقاومة  قوى 

. وبالرغم من ذلك فقد 
64

�إىل �نطالق هذ� �حلو�ر بني �حلركتني �لقد�ص �لعربي و�ل�صفري 

نافذ  عبَّ  كما  و�أنه  بعيد�ً،  ماز�ل  �الأمر  �أن  تدرك  �لطرفني  من  عديدة  قياد�ت  هناك  كان 

�لنونو  طاهر  �أما  �إليها”.  �لو�صول  �أجل  من  طويل  ووقت  كبري  جهد  بذل  “يجب  عز�م 

�لناطق با�صم �حلكومة يف غزة، فر�أى �أن هناك �أربعة عو�مل ت�صاعد على �لوحدة؛ �أولها 

�الأدو�ت  �لو�حد و�أهد�فه �ملوحدة، وثالثها  �لو�حد، وثانيها �مل�رشوع  �الإ�صالمي  �ملنطلق 

طابعها  �حلركتني  بني  �خلالفات  �أن  ور�بعها  �مل�رشوع،  لتحقيق  �ملوحدة  �مل�صتخدمة 

 .
65

تكتيكي، وهي خالفات تنظيمية طبيعية

وقد �أكد �الأمني �لعام حلركة �جلهاد رم�صان �صلح �أن حديث �لوحدة هو حديث قدمي 

�لوحدة  �صكل  �أما  �ملبد�أ.  حيث  من  �لطرفني  لدى  موجودة  �لوحدة  يف  �لرغبة  و�أن  جديد، 

. ومع 
66

وتوقيتها، فقال �إنه ماز�ل مو�صع بحث ونقا�ص بني �حلركتني ود�خل كل حركة

�أن حممد �لهندي �أ�صار يف �أو��صط �آذ�ر/ مار�ص 2012 �إىل �أن حمادثات �الندماج م�صتمرة 

، �إال �أنه حتى نهاية 2013 مل يحدث تطور ملمو�ص يعك�ص �الجتاه 
67

وت�صري ب�صكل �إيجابي

�لعملي نحو �الندماج؛ بالرغم من �لتاأكيد�ت �ملتو��صلة من �لطرفني على �لتن�صيق �مل�صرتك 

و�ل�صري نحو �لوحدة.

�لهجمات  مو�جهة  يف  و�جلهاد  حما�ص  بني  ع�صكرياً  �مل�صرتك  �لتن�صيق  �إىل  باالإ�صافة 

�الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة؛ فقد كان يتم تنفيذ عمليات فد�ئية م�صرتكة كما يف �لعملية �لتي 

�أدت �إىل مقتل حار�صني �إ�رش�ئيليني يف �ملنطقة �ل�صناعية غربي طولكرم يف �ل�صفة �لغربية 

يف 2008/4/25. كما �أن �ل�صاباك �أعلن عن �عتقال �أع�صاء �خللية �لتي نفذت عملية تفجري يف 

تّل �أبيب يف 2012/11/21 �أدت �إىل �إ�صابة 29 �إ�رش�ئيلياً، و�أنهم ينتمون �إىل حركتي حما�ص 

.
68

و�جلهاد

63 الغد، 2012/1/18.

64 القد�س العربي، وال�شفري، 2012/1/18؛ و�نظر: القد�س، 2012/1/20.

65 احلياة، 2012/1/20؛ و�نظر: ت�رشيح �إ�صماعيل ر�صو�ن لوكالة معاً يف 2012/1/20.

 فل�صطني �أون الين، 2012/3/4.
66

 فل�صطني �أون الين، 2012/3/18.
67

 وكالة �ل�صحافة �لفل�صطينية )�صفا(، 2012/11/23.
68
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�الحتكاكات  �أن  �إال  �حلركتني،  بني  وم�صتمر�ً  عالياً  و�لتن�صيق  �حلو�ر  كان  وبينما 

ويظهر  ب�رشعة.  عالجها  يتم  كان  و�إن  و�الآخر،  �حلني  بني  بر�أ�صها  تطل  كانت  �مليد�نية 

�أن منطق �حلكومة “�لدولة” �لذي متثله حما�ص يف �لقطاع، ومنطق �حلركة �لذي تعي�صه 

�الأد�ء و�لعمل.  �أ�صاليب  �الأولويات ويف  �لتعار�ص يف  �إىل بع�ص  �أدى  قد  �لقطاع  �جلهاد يف 

يف  ترى  كانت   )2009 �لفرقان  حرب  بعد  ح�صل  )كما  بالتهدئة  حما�ص  تلتزم  فعندما 

�خرت�ق �لتهدئة من �لف�صائل، ودون تن�صيق م�صبق معها، �إ�رش�ر�ً بالتز�ماتها �ل�صيا�صية، 

وتعطيالً ل�صعيها يف فك �حل�صار عن قطاع غزة؛ بينما كانت حركة �جلهاد ترى �رشورة 

�لرد �ملبا�رش على �العتد�ء�ت و�خلروقات �الإ�رش�ئيلية. وقد تكرر حدوث �حتكاكات بني 

.
69

�لطرفني لهذ� �ل�صبب

وقد كان �لتناف�ص على ك�صب �الأن�صار من خالل �ل�صيطرة على �مل�صاجد �أحد جماالت 

باأنها  حما�ص  حركة  �جلهاد  يف  م�صادر  �تهمت  فقد  و�جلهاد.  حما�ص  بني  �الحتكاك 

�إن  وقالت  �جلهاد؛  حركة  تديرها  م�صاجد  على  �صيطرتها  ملد  ونفوذها  �صلطتها  ت�صتغل 

عدد �مل�صاجد �لتي تديرها �جلهاد ي�صل �إىل نحو �صبعني م�صجد�ً، �صيطرت حما�ص على 

�أبو �صعر  �أما طالب   .
70

منها، يف �لوقت �لذي تدير فيه حما�ص مئات �مل�صاجد 11 م�صجد�ً 

وزير �الأوقاف يف حكومة غزة، فقال �إنه مل حتدث خالفات �أو �صد�مات م�صلحة “يف �إطار 

�لفتنة.  �لوطنية، وحذر من  �مل�صاجد هي منابر للوحدة  �أن  �مل�صاجد”؛ و�أكد  �حلرب على 

قائماً معقد�ً منذ �صنو�ت طويلة يف �مل�صاجد، وجدنا فيه وجود�ً  “ورثنا و�صعاً  و�أ�صاف 

.
جلهات خمتلفة، ومل َنْرفع �إماماً �أو موظفاً، ومل مننع �أحد�ً من �خلطبة”71

بني  �مليد�نية  �الإ�صكاليات  �لبدويل  �صالح  حما�ص  يف  �لقيادي  عز�  �أخرى،  جهة  من 

�لطرفني �إىل عدم �لتز�م بع�ص عنا�رش �جلهاد باأو�مر قيادتها �ل�صيا�صية؛ حيث �إن �لعالقة 

�لقطاع  �لع�صكري يف  �إنه بعد �حل�صم  �لبدويل  �ل�صيا�صيتني مُميزة. وقال  �لقيادتني  بني 

�ملجموعات  �إىل  فتح  حركة  من  و�ملنفلتني  �ل�صابقة  �الأمنية  �الأجهزة  من  عنا�رش  �ن�صمت 

فر�صة  كل  وي�صتغلون  حما�ص،  على  للهجوم  غطاء  لهم  “لتوفر  للجهاد،  �لع�صكرية 

الإ�صعال �لفتنة بني �لطرفني”. و�أ�صار �لبدويل �إىل جتاوز�ت حم�صوبة على حركة �جلهاد 

�لقاهرة،  االأهرام،  و�صحيفة  2009/3/27؛  العربي،  والقد�س  2009/3/10؛  االأو�شط،  ال�رشق  مثالً:  �نظر   
69

2009/4/22؛ واحلياة، 2009/10/11؛ والغد، 2010/8/27؛ واحلياة، 2013/6/25.

70 احلياة، 2009/7/11.

71 احلياة، 2009/7/11.
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كاإطالق �لنار يف �الأفر�ح، و�ختطاف مو�طنني و�لتحقيق معهم. وقال �إن حما�ص حري�صة 

. وقد �أكد �لبدويل يف 
72

على عالج هذه �الإ�صكاليات بالتن�صيق و�لتفاهم مع قيادة �جلهاد

وقت الحق �أن عالقة حما�ص باجلهاد متينة يف جميع �مللفات، وحتكمها �صو�بط “�أخوية 

حميمة ووطنية �رشيفة”، و�أن �حلركتني تتمتعان “بان�صجام كامل”، و�أن �لتن�صيق بينهما 

.
“قوي ودقيق وحتكمه �أخالق �ملجاهد”73

�أحدثت �لثور�ت و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي �هتز�ز�ت و��صعة �نعك�صت �صعود�ً وهبوطاً 

و�نت�صار�ت وتر�جعات على �لتيار �الإ�صالمي �لفل�صطيني )مما ال جمال ملناق�صته هنا( غري 

�أن تر�جع عالقات حما�ص باإير�ن و�صورية وحزب �هلل؛ جعل بع�ص �ملتابعني من حما�ص 

ينظرون بحذر �إىل تقارير عن زيادة �لدعم �الإير�ين �لع�صكري و�للوج�صتي حلركة �جلهاد، 

مع ت�صاوؤله ب�صكل كبري عن حما�ص؛ مما قد يفهم منه �صعياً من �لطرف �الإير�ين لتقوية 

.
74

�جلهاد على ح�صاب حما�ص

وب�صكل عام، يظل ما يجمع حركتي حما�ص و�جلهاد �أكب بكثري مما يفّرقهما، وتظل 

جماالت  يف  و�لت�صابق  �لتحرير،  وم�رشوع  �ملقاومة  �إطار  يف  بينهما  �لتناف�ص  م�صاحة 

�لت�صحية و�لعمل �لوطني. وبالتايل يظل تطوير �لتعاون و�ل�صري باجتاه �لوحدة بينهما، 

هو �الأقرب ملنطق حركة �الأحد�ث �مل�صتقبلية، و�هلل �أعلم.  

خال�سة:

ما ز�ل �لتيار �الإ�صالمي �لو�صطي �ملعتدل يثل �لتيار �الأكرث قوة و�نت�صار�ً يف �ل�صاحة 

�لفل�صطينية يف �لد�خل و�خلارج. وهو ُيعب عن نف�صه ب�صكل �أ�صا�صي من خالل مدر�صة 

�الإخو�ن �مل�صلمني، وحتديد�ً حركة حما�ص. غري �أن �لتيار �ل�صلفي له ح�صور ال ي�صتهان 

به، كما �أن حركة �جلهاد �الإ�صالمي متثل �إحدى �أقوى حركات �ملقاومة �لفل�صطينية. ف�صالً 

�ملت�صددة  �جلماعات  �أما  �الإ�صالمي.  �لتحرير  حلزب  و�مل�صتمر  �لتاريخي  �حل�صور  عن 

 �جلزيرة.نت، 2010/9/15.
72

 فل�صطني �أون الين، 2013/6/20.
73

 �نظر �أي�صاً حول روؤية م�صادر �إ�رش�ئيلية للمو�صوع، يف: القد�س، 2013/6/27.
74
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�لقريبة من فكر �لقاعدة، �أو تلك �لتي ُتعرف بال�صلفية �جلهادية، �أو تلك �لتي تت�صاهل يف 

�لتكفري... فاإنها ما ز�لت قليلة �حل�صور و�لتاأثري يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. 

َبنَت حما�ص قاعدة تعاملها مع �الجتاهات �الإ�صالمية يف �ل�صاحة على قاعدة “نتعاون 

فيما �تفقنا عليه، ويعذر بع�صنا بع�صاً فيما �ختلفنا فيه”؛ وجتنبت ما ��صتطاعت �لدخول 

معها يف �رش�عات و�صد�مات و�تهامات. كما �صعت �إىل توحيد �لروؤى و�الأفكار و�لتن�صيق 

يف جماالت �لعمل �ملختلفة. 

تكري�ص  يف  �صلفية”،  “دعوة  باأنهم  الأنف�صهم  �الإخو�ن  تعريف  من  حما�ص  ��صتفادت 

�جلهاد  حركة  ملوؤ�ص�صي  �الإخو�نية  �خللفية  �أن  كما  �ل�صلفي؛  �لتيار  مع  م�صرتك  هو  ما 

بعد  خ�صو�صاً  �لعمل،  وو�صائل  و�ال�صرت�تيجية  �لفكرية  �ملنطلقات  وت�صابه  �الإ�صالمي، 

�نطالقة حما�ص، قد خدم ب�صكل كبري باجتاه تقوية �لعالقات بني حما�ص و�جلهاد، وتطلع 

�لطرفني �إىل �لوحدة �مل�صتقبلية �الندماجية بينهما.

�إن �حلالة �لفل�صطينية و�ملنطقة �لعربية متوج بالتغري�ت و�لثور�ت؛ وعلى حما�ص �أن 

حت�صن �لتعامل مع �حلالة �الإ�صالمية �لفل�صطينية وتعقيد�تها، و�أن حُت�صن ��صتيعابها �أو 

فل�صطني؛  حترير  وم�رشوع  �مل�صرتكة  �ال�صرت�تيجية  �لق�صايا  يخدم  مبا  معها  �لتحالف 

و�إال فاإن �أي �رتد�د�ت معاك�صة للحالة �الإ�صالمية �لفل�صطينية قد ترتد ب�صكل �صلبي على 

حما�ص وم�رشوعها �الإ�صالمي؛ بل وعلى �مل�رشوع �الإ�صالمي لفل�صطني ب�صكل عام.
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حما�س وعملية الت�شوية ال�شلمية

مقدمة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haaretz, 1/1/2009, http://www.haaretz.com/news/blair-hamas-should-be-part-of-peace-process-
1.267153



217

حما�س وعملية الت�سوية ال�سلمية

حاولت هذه �لدر��صة �أن تنتهج خطاً مغاير�ً يقوم على حماولة �الإجابة على ت�صاوؤل: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صيا�صي لدى �حلركة و�صلوكها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�إىل �إعالن �أن هدفها قد �كتمل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�الأو�صط، 1997(، �ص 387-386.

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

 �ملرجع نف�صه.
5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
�ملوجه”8

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

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

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

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

�ل�صلمية وكّل خمرجاتها.

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

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

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

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

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

 .
9
ب�صكل �أو باآخر باتفاق �أو�صلو

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

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

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

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

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

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

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

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

حما�س وموؤمتر مدريد:

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

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

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

.
10

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

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

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

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

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

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

.
11

لتحرير فل�صطني

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

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

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

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

حركة  و�أكدت   .
12

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

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

:
13

�النتخابات ل�صببني �أ�صا�صيني

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

�ص 194، نقالً عن احلياة، 1991/10/21.

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

2010، �ص 39.

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

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

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

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

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

تنفيذية �أم �إد�رية.

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

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

�ل�صيا�صة �خلارجية و�الأمن لالحتالل.

حما�س واتفاق اأو�شلو:

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

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

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

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

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

.
14

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

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

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

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

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

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

.
15

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

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

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

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

.
16

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

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

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

16 املرجع نف�شه.



حمـــــا�س

222

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

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

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

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

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

.
17

�لديوقر�طية

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

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

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

بخ�صو�ص �لعملية �ل�صلمية:

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

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

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

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

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

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

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

�صنة 1948 وهي �أر�ص وقف �إ�صالمي.

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

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

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

 .
18

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

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

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

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

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

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

18

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

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

�لذ�تية فقد متثّلت يف:

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

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

19
و�لتحرير و�لتخل�ص من �الحتالل

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

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

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

20
�أمني ولي�ص يف طابع �صيا�صي

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

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

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

ديني.

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

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

.
21

ناحية �لتطبيع و�القتتال �لد�خلي

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

معادياً ال جمرد كيان ذي �أطماع �إقليمية.

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

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

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

books/aser_hamas/aser_hamas14.htm

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

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

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

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

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

.
22

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

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

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

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

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

.
23

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

ثانيًا: مرحلة املواجهة وال�سدام:

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

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

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

.
24

�لعمليات �لتي كانت تقوم بها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�مل�صهد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني

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

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

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

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

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

.
27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حما�س واتفاق القاهرة 1994:

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

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

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

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

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

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

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

.
28

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

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

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

�إذ كيف حلما�ص  ؛ 
29

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

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

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

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

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

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

�لتنفيذ.

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

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

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

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

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

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

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

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

.
30

لل�صعب �لفل�صطيني

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

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

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

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

 ،
31

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

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

.
�خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي”32

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

�حلركية جتاهه تقود �إىل �لتايل:

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

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

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

ممار�صات  وكذلك   .
33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ما حاولت حما�ص تطبيقه.

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

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

جتاه �لعملية �ل�صلمية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثالثًا: مرحلة التفاهم احلذر:

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

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

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

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

 .
34

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي

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

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

�أبرز هذه �ل�صيا�صات:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رئي�ص �لوزر�ء حممود عبا�ص

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

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

للحركة جتاه �لعالقات �خلارجية.

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

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

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

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

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

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

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

. عالوة على 
36

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

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

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

�إ�صماعيل �أبو �صنب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�أما بالن�صبة   .
38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. ور�أت حما�ص يف 
40

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

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

 معني �لطناين، مرجع �صابق.
39

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

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

. ورف�صت حركة 
41

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

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

 .
42

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

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

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

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

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

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

.
�ملحتلة �لتي ُطردو� منها �صنة 431948

رابعًا: مرحلة الدمج بني الذاتي واملو�سوعي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:

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

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

�لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لفل�صفة �لعامة للعملية �ل�صلمية

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

؟
45

من عملية �ل�صالم �أو تطويع حما�ص

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
46

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

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

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

�ل�صلمية، وخا�صة �العرت�ف باأو�صلو.

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

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

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

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

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

جهة  ومن   .
47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .
وهي �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لقاهرة. �تفاق 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
50

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

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

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

موقف �حلركة �ملتمثل يف �الآتي: 

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

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

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

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

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

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

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

.
51

مت�صكها باملقاومة

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

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

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

prs/ps/2005/45845.htm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�الحتالل

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

.
53

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

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

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

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

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

.
54

حلما�ص على 4 مقاعد �أخرى

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

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

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

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

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

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

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

�ملركزية، �ملكتب �ملركزي لالنتخابات، يف:

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/PLC2006-ResultsFinalDistributionOfPLCSeats_AR.pdf
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ويف �النتخابات �لبلدية �لتي �صبقتها( مع �صخ�صيات م�صيحية )بلدية ر�م �هلل و�لبرية(، كما 

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

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

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

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

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

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

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

خارجية �أوالً ود�خلية ثانياً. 

حما�ص  تطالبان  و“�إ�رش�ئيل”   
55

�لرباعية باتت  �النتخابات  نتائج  ظهور  فع�صية 

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

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

�لفل�صطينية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Statement by Middle East Quartet, Secretary-General, SG/2014, site of United Nations  
56

Information System on the Question of Palestine (UNISPAL), 30/1/2006, http://unispal.un.org/
UNISPAL.NSF/0/354568CCE5E38E5585257106007A0834
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�ل�صيا�صي  �لنظام  �أعمدة  بع�ص  عن  �ل�رشعية  نزع  حماولة  �إىل  خمتلفة  جهات  دفعت 

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

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

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

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

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

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

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

.
57ً

��صتكت حما�ص من ذلك مر�ر�

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

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

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

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

�حلديثة.

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

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

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

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

.
58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ومن �صمنها حركة حما�ص.

�رشوط الرباعية والـ“ال ” امل�شبقة:

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

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

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

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

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

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

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

.
60

�لفل�صطينية

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

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

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

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

.
61

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

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

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

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

�ل�رشوط تكمن �إ�صكاليتها يف عدة نقاط:

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

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

.
62

�أمام �لتطور �ل�صيا�صي

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

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

من �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية.

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

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

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

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

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

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

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

. �إن حكومة نتنياهو 
63

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

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

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

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

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

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

�الأ�صبق، 2011/7/22.

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

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

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

.
64

وثقافته، وتدعو �إىل �لرت�ن�صفري

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

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

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

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

�ل�صنو�ت �ل�صابقة.

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

 و�لعودة �إىل �لور�ء، �إىل ما 
65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لوطنية، 2011/8/20.

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

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

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

.
66

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

العملية ال�شلمية والدميوقراطية:

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

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

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

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

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

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

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

ت�صري يف �مل�صار نف�صه

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

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

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

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

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

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

.
68

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

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

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

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

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

 مقابلة �أجر�ها �لباحث مع نا�رش �لدين �ل�صاعر، 2011/7/22.
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 ملزيد من �ملعلومات حول دور �مل�صاعد�ت يف �إعادة بناء �لفكر و�لثقافة �نظر: خليل نخلة، فل�شطني: وطن للبيع، ترجمة 
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عباب مر�د )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة روز� لوك�صمبغ ،2011(، �ص 147، ن�رشه مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 

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

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

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

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

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

�لفل�صطيني يف 2007.

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

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

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

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

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

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

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

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

ولكنهما تتناوالنه بطريقتهما.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
70

�لفل�صطيني

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

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

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

.
71

وطموح �ل�صعب �لفل�صطيني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
72

جزء من �الأر�ص �لفل�صطينية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
73

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

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

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

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

�ل�صيا�صة �لعامة ومنها:

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

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

.
74

�الحتالل

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

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

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

.
75

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

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

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

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

.
76

�ل�صلطة �لفل�صطينية

 وثيقة: مذكرة حول موقف حركة حما�ص وجهودها لتحقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية، 2009/10/24، مركز �لزيتونة 
73

 http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=101545 :للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، وثائق، �نظر

 خالد م�صعل، �ملقاومة هي �خليار �حلقيقي، الغد، 2010/11/3.
74

الدرا�شات  جملة   ،2011/5/4 �لقاهرة،  يف  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  توقيع  حفل  يف  م�صعل  خالد  كلمة  �نظر   
75

الفل�شطينية، �ملجلد 22، �لعدد 87، �ص 200.

حركة  روؤية  �لفل�صطينية:  �لتحرير  منظمة  وتفعيل  بناء  �إعادة  ع�رشة:  �لثالثة  “�لورقة  حمد�ن،  �أ�صامة  �نظر:    
76

البناء  واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�شطينية:  التحرير  منظمة  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف  حما�ص،” 

)بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2007(.
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�ملو�فقة  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �صعبي  كحق  �ال�صتفتاء  منهجية  على  �ملو�فقة  ر�بعاً: 

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

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

.
77

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

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

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

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

�لفكر منذ بد�ية �لت�صعينيات

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

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

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

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

، و�لتي رف�صتها حما�ص 
79

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

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

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

.
80

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

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

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

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

�لدولة عن  تختلف 

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

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

 �لن�ص �لر�صمي لردود حركة حما�ص على ورقة كارتر، احلياة، 2008/4/22.
77

 Khaled Hroub, Hamas, Political Thought and Practice, 2nd edition (Washington, DC: Institute 
78

for Palestine Studies, 2002), pp. 73-77.

�إليها حما�ص  �أحمد يو�صف حول �صيغة �لت�صوية �لتي تو�صلت   ملزيد من �ملعلومات، �نظر: ن�ّص وثيقة د. 
79

 ،2006/12/24 وثائق،  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  �الأوروبيني،  �ملبعوثني  بع�ص  مع 

http://www.alzaytouna.net/permalink/4813.html

80 ال�رشق االأو�شط، 2007/1/11.

 خالد م�صعل، كلمة �الفتتاح، موؤمتر “�الإ�صالميون يف �لعامل �لعربي و�لق�صية �لفل�صطينية يف �صوء �ملتغري�ت يف 
81

�لعامل �لعربي،” 2102.
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خال�سة:

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

�ال�صتنتاجات �لتالية:

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

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

�صيطرة حما�ص على �لقطاع.

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

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

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

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

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

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

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

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

فيما يخ�ص باقي �أطر�ف �ل�رش�ع.

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

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

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

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

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

�لفل�صطينية قبولها. 

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

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

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

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

�لنظري و�لعملي �لذي يّكنها من �أن تكون فاعالً �أ�صا�صياً يف عملية �إد�رة �ل�رش�ع. 
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روؤية حما�س لالإ�شالح ال�شيا�شي والجتماعي 

يف فل�شطني

مقدمة: 

ملفهوم  �لو��صع  باملعنى  جهادية  حركة   ،
1
�أدبياتها ح�صب  نف�صها،  حما�ص  حركة  تعدُّ 

�جلهاد، وهي جزء من حركة �لنه�صة �الإ�صالمية �لهادفة �إىل �إ�صالح �صاأن �الأمة يف �جلو�نب 

�ملختلفة، وبخا�صة يف �جلانبني �ل�صيا�صي و�الجتماعي، وترى �أن �لنه�صة و�الإ�صالح هما 

�ملدخل �الأ�صا�صي لتحرير فل�صطني.

متطور،  مدين  فل�صطيني  جمتمع  لبناء  �لهادفة  روؤيتها  على  كثري�ً  توؤكد  و�حلركة 

و�إ�صالح �لنظام �ل�صيا�صي و�الجتماعي �لفل�صطيني، مبا ينجز �حلقوق �لوطنية لل�صعب 

و�ل�صعب،  �الأر�ص  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ت�صلط  �العتبار  بعني  �آخذين  �لفل�صطيني، 

وتدخالته �ملبا�رشة يف تفا�صيل �حلياة �لفل�صطينية.

يغو�ص  و�أن  �ملهمة،  �مل�صادر  من  عدد  غور  ي�صب  �أن  بّد  ال  �ل�صاأن  هذ�  يف  �لباحث  �إن 

فيها لبناء �صورة و��صحة لهذه �لروؤية �الإ�صالحية. ولعل من �أبرز هذه �مل�صادر �ملعبة 

ب�صكل �صادق وو�قعي عن هذه �لروؤية، ميثاق �حلركة ووثائقها �ملختلفة وبياناتها. كما 

بعد  للحكومة  وت�صكيلها  و�لبملانية،  و�لبلدية  �لنقابية  �النتخابات  يف  �حلركة  جتربة  �أن 

2006، وما �صدر عنها بهذ� �خل�صو�ص من بر�مج  فوزها يف �النتخابات �لبملانية �صنة 

�نتخابية وتطبيقات ميد�نية، ت�صكل م�صدر�ً ثرياً ال�صتكمال جميع �أطر�ف هذه �ل�صورة؛ 

على �أن ال نن�صى �أن حركة حما�ص هي جزء من جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �لعاملية، كما جاء 

، وهي بذلك ت�صتقي روؤيتها �الإ�صالحية لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الجتماعية من 
2
يف ميثاقها

فكرها ومنهجها.

 �نظر: ميثاق حما�س.
1

 �نظر: ميثاق حما�س، �ملادة 2، حيث جاء فيها: “حركة �ملقاومة �الإ�صالمية جناح من �أجنحة �الإخو�ن �مل�صلمني 
2

�حلديث،  �لع�رش  يف  �الإ�صالمية  �حلركات  كبى  وهي  عاملي،  تنظيم  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وحركة  بفل�صطني. 

ومتتاز بالفهم �لعميق، و�لت�صور �لدقيق، و�ل�صمولية �لتامة لكل �ملفاهيم �الإ�صالمية يف �صتى جماالت �حلياة، يف 

�لت�صور و�العتقاد، يف �ل�صيا�صة و�القت�صاد، يف �لرتبية و�الجتماع، يف �لق�صاء و�حلكم، يف �لدعوة و�لتعليم، يف 

�لفن و�الإعالم، يف �لغيب و�ل�صهادة، ويف باقي جماالت �حلياة”.
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اأوًل: روؤية حما�س لالإ�سالح ال�سيا�سي:

1. روؤية حما�س ملفهوم العمل ال�شيا�شي:

هذ�  مدلول  حتديد  �أوالً:  يتطلب  �ل�صيا�صي  �لعمل  ملفهوم  حما�ص  روؤية  حتديد  �إن 

�أما   ،
ي�صلحه”3 مبا  �ل�صيء  على  “�لقيام  �للغوي:  معناها  يف  تعني  فال�صيا�صة  �مل�صطلح، 

معناها �ال�صطالحي في�صري �إىل �أنه “فن ممار�صة �لقيادة و�حلكم وعلم �ل�صلطة...، �لذي 

�ل�رشعية  �لقوة  خالل  من  و�لوفاق،  �لتو�زن  ويقيم  �الأمن  وي�صمن  �لعامة  �حلياة  ينظم 

. وحركة حما�ص ال تبتعد كثري�ً يف روؤيتها للعمل 
و�ل�صيادة بني �الأفر�د و�جلماعات...”4

حركة  �أي�صاً  فاإنها  وطني،  حترر  حركة  كونها  بجانب  فهي  �ملفهوم،  هذ�  عن  �ل�صيا�صي 

�أفكارها ومفاهيمها وت�صور�تها عن  “�الإ�صالم منهجها، منه ت�صتمد  �إ�صالمية:  �صيا�صية 

.
�لكون و�حلياة و�الإن�صان، و�إليه حتتكم يف كّل ت�رشفاتها ومنه ت�صتلهم خطاها...”5

�إن حما�ص، ومنذ ن�صاأتها، مل تغفل ومل تبتعد عن �لعمل �ل�صيا�صي، فهي �بنة جماعة 

و�جلهادية  و�لرتبوية  �لدعوية  م�صاريعها  جانب  فاإىل  فل�صطني،  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

تنظيم  من  �صل�ص  ب�صكل  فانتقلت  خمتلفة،  باأ�صكال  �ل�صيا�صة  متار�ص  كانت  �ملختلفة، 

�آر�ئها  عن  �ملعبة  و�ملن�صور�ت  �لبيانات  و�إ�صد�ر  �ل�صيا�صية  و�ملهرجانات  �لندو�ت 

ثم  ومن  �الأخرى،  �الحتجاج  و�أ�صكال  و�الإ�رش�بات  بالتظاهر�ت  �لقيام  �إىل  �ل�صيا�صية، 

�آخر  دخول معرتك �النتخابات �لطالبية و�لنقابية و�ل�صبابية �ملختلفة، �لتي كانت وجهاً 

للعمل �ل�صيا�صي، يف ظّل �ملنع و�لقمع �لذي كانت متار�صه قو�ت �الحتالل �صّد �حلركات 

.
6
�لفل�صطينية ب�صكل عام وحركة حما�ص ب�صكل خا�ص

�لبيانات  �إ�صد�ر  على  �بتد�ء  �ل�صيا�صية  نظرها  وجهة  تبيان  يف  حما�ص  �عتمدت 

و�ملن�صور�ت و�ملذكر�ت �لد�خلية، �لتي كانت �أهم و�صيلة �صيا�صية من و�صائل �حلركة يف 

�لتوعية، و�لتثقيف، و�لتوجيه، وتنمية  �لتعبئة �جلماهريية. و�أ�صهمت ب�صكل و��صح يف 

مما  �جلماهري،  وبني  �ملقاومة  حركة  بني  �أ�صا�صية  كو�صيلة  وتكر�صت  �ملقاومة،  روح 

 �نظر: مرت�صى �لزبيدي، تاج العرو�س يف مادة �شو�س )بريوت: د�ر �صادر، 1980(، ج 4، �ص 164.
3

الفكر  يف  درا�شة  )حمرر�ن(،  �لبغوثي  و�إياد  �حلمد  جو�د  يف  �ل�صيا�صي،”  و�لعمل  “�حلركة  �ل�صو�،  علي   
4

�الأو�صط،  �ل�رشق  در��صات  مركز  )عّمان:   1996-1987 حما�س:  االإ�شالمية:  املقاومة  حلركة  ال�شيا�شي 

1997(، �ص 186-185.

 ميثاق حما�س، �ملادة 1.
5

 �نظر: مقابلة مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني، النهار، �لقد�ص، 1989/4/30.
6
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. و�صعت حما�ص �أي�صاً من خالل مفهومها للعمل �ل�صيا�صي، �إىل 
7
عزز �لثقة بني �لطرفني

�النتخابات  يف  فدخلت  �لفل�صطينية؛  للق�صية  لروؤيتها  �جلماهريي  �لتاأييد  ك�صب  حماولة 

�لعمل  �أهم و�صائل حما�ص يف  �لنقابية من  �ملو�قع  �لقطاعات �ملختلفة، حيث كانت هذه  يف 

�ل�صيا�صي يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

من  �ل�صيا�صي،  للعمل  خمتلفة  �أ�صكاالً  تفر�ص  �ملت�صارعة  �ل�صيا�صية  �الأحد�ث  وكانت 

حيث تطور هذ� �ملفهوم وح�صب �حلاجة. فقد �أدى موؤمتر مدريد �صنة 1991 مثالً �إىل �إفر�ز 

�صيغة جديدة للعمل �ل�صيا�صي يف �حلركة؛ فقامت بالعمل على بناء حتالف �صيا�صي من عدة 

ف�صائل فل�صطينية، ينظر �إليه على �أنه تطور الفت يف عمل حما�ص �ل�صيا�صي، حيث خرجت 

من خالله من �إطار خماطبة �أن�صارها يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، �إىل خماطبة �خلارج وبناء 

، كما �أنها خرجت من عقلية �الإعالن عن مو�قفها 
8
عالقات �صيا�صية حملية و�إقليمية ودولية

وروؤ�ها �ل�صيا�صية من �لبيانات و�ملن�صور�ت، �إىل �إيجاد مكتب �صيا�صي ظاهر للعلن، ورموز 

�صيا�صية ناطقة با�صم �حلركة تتعاطى ب�صكل يومي مع �الأحد�ث �لفل�صطينية �ملتتابعة.

لقد �أدركت حما�ص مبكر�ً، �أن �لعمل �ملقاوم ال بّد له من عمل �صيا�صي وروؤى ��صرت�تيجية 

و�جتماعية،  فكرية،  موؤ�ص�صات  �إىل  بحاجة  و�أنها  كله، 
ُ
�أ يوؤتي  حتى  و��صتثماره  لدعمه 

من  بّد  ال  و�أنه  و�ل�صمود...  �ال�صتمر�ر  ل�صمان  لت�صانده  ومدنية،  وتعليمية،  وثقافية، 

.
9
�ل�صعي الإظهار �حلجم و�لثقل �ل�صيا�صي للحركة، ومتثيله يف �ل�صارع

لذلك وجدنا حما�ص يف فرت�ت الحقة —وهي ت�صري �صمن هذه �لروؤية— ت�صارع يف 

خطو�تها وعملها �ل�صيا�صي لت�صل �إىل �ملناف�صة على �النتخابات �لعامة �لبلدية و�لبملانية؛ 

�لو�صائل  �أهم  من  ذلك  �أن  ر�أت  حيث  كافة،  �ملو�قع  يف  �النتخابات  بدخول  �لقر�ر  فكان 

، وذلك للمحافظة على وجودها، ولطرح روؤيتها لالإ�صالح 
10

لتحقيق روؤيتها �ل�صيا�صية

�ل�صيا�صي، ولتحويل �لروؤية �لنظرية �إىل و�قع �صيا�صي ملمو�ص.

 �صاوؤول م�صعال ويونان �أهروين، “�حلجارة لي�صت كّل �صيء،” مركز �لدر��صات �ملعا�رشة، لندن، 1990/11/22. 
7

2006-2007 )بريوت: مركز  قراءات نقدية فى جتربة حما�س وحكومتها   حم�صن حممد �صالح و�آخرون، 
8

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 86-85. 

 بدر �لدين مدوخ، جتربة حما�ص يف �حلكم... �ملز�وجة بني �لعمل �ل�صيا�صي و�ملقاوم!، فل�شطني، 2011/1/1.
9

درا�شة يف  “�أهد�ف حركة )حما�ص( وو�صائلها،” يف جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي )حمرر�ن(،   حممد برهومة، 
10

الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س: 1987-1996 )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 

1997(، �ص 85-87؛ و�نظر: معتز �صمري �لدب�ص، �لتطور�ت �لد�خلية و�أثرها على حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( 
2000-2009، ر�صالة ماج�صتري، كلية �القت�صاد و�لعلوم �ل�صيا�صية، جامعة �الأزهر، غزة، فل�صطني، 2010، �ص 12-10.
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2. حمددات العمل ال�شيا�شي حلركة حما�س:

من  جمموعة  لنف�صها  و�صعت  باملز�لق،  �ملحفوف  �ملعرتك  هذ�  تلج  وهي  حما�ص  �إن 

لق�صية مت�صابكة  تتجاوزها، وبخا�صة يف عمل متحرك  �ملحدد�ت تعمل من خاللها وال 

كاأي  �أنها  �إال  �صعبها،  مل�صلحة  تعمل  كونها  �إىل  باالإ�صافة  فهي  �لفل�صطينية.  كالق�صية 

ف�صيل �صيا�صي لها روؤيتها �لتي تربطها مع هذه �مل�صلحة. فهي ترى �أن هذ� �لعمل ال بّد 

�أن ير�عي مفهوم �حلق و�لعدل �ملَُعب عنه بـ“�مل�رشوعية” مع مر�عاة �الأولويات، بحيث 

�أو �النزالق يف خمططات ال تتو�فق مع منهجها وفكرها.  �ل�صيا�صي،  �لعزل  �إىل  ال يوؤدي 

فقد �أكدت يف برناجمها �النتخابي ل�صنة 2006 على هذ� �ملعنى بالقول:“�إن غياب �لثو�بت 

�أو �ملرجعيات، �أو عدم و�صوحها ُيدخل �صعبنا يف جتاذبات وتناق�صات، ت�صتهلك جهده 

�أما نحن  �لفر�ص و�لوقت، وتختل بو�صلته ويطمع فيه عدوه...  وطاقته، وت�صيع عليه 

معظم  �صعيد  على  لي�ص  �تفاق  حمل  ونر�ها  حمددة،  ثو�بت  جمموعة  تنظمه  فتحركنا 

.
�صعبنا فح�صب، و�إمنا على �صعيد �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية ”11

�لعمل  يف  توغلها  �أثناء  يف  بها  تلتزم  �ملبادئ  من  جمموعة  لنف�صها  حما�ص  حددت  لقد 

�لفكر  دو�ئر  �إىل  �مل�صتندة  �لكلية  بالثو�بت  �لتم�صك  �رشورة  تعي  فهي  �ل�صيا�صي، 

عنه  عبَّ  ما  وهذ�   .
و�حلر�م”12 “�حلالل  �ل�رشع  ودو�ئر  و�لباطل”،  “�حلق  �الإ�صالمي 

�لبنامج �النتخابي لكتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتابعة للحركة بالقول: “�الإ�صالم �حلنيف 

و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  مكوناتها  بكل  حياتنا،  ونهج  مرجعيتنا  �حل�صارية  ومنجز�ته 

�لقبول  �إمكانية  تعي  �لثو�بت،  باجتاه  حتركها  مع  وكانت   .
و�لقانونية”13 و�الجتماعية 

بتحقيق �أهد�ف جزئية ال تتعار�ص مع �لثو�بت �لكلية �أو تنتق�ص منها. ومن ذلك مثالً �أن 

حما�ص ترى �أر�ص فل�صطني هي �أر�ص ال يجوز �لتنازل عن �أّي جزء منها، وهي تعدُّ ذلك 

�الأر�ص  من  جزء  �لتاريخية  “فل�صطني  �النتخابي:  برناجمها  يف  فجاء  �لثو�بت،  من  ثابتاً 

�لعربية و�الإ�صالمية وهي حّق لل�صعب �لفل�صطيني ال يزول بالتقادم، وال يغري من ذلك 

. كما �أن �لتحرك باجتاه �ل�رشعي �لقطعي ال 
�أّي �إجر�ء�ت ع�صكرية �أو قانونية مزعومة”14

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
11

 �نظر: علي �ل�صو�، مرجع �صابق، �ص 186.
12

 �نظر: كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
13

 �ملرجع نف�صه.
14
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ينفي عملية �ملو�زنة بني �الأولويات و�أدو�ت �ملو�زنات: “�أي �لظني �ملتحرك �صمن �لقطعي 

.
ولي�ص �لعك�ص”15

و�الحتكام  �لتعددية  مبد�أ  على  و�أكدت  للجميع،  �ل�صيا�صية  باحلريات  حما�ص  �آمنت 

للعمل  �لناظم  �الإطار هو  لل�صلطة، وعدَّت ذلك  �ل�صلمي  و�لتد�ول  �القرت�ع  �إىل �صناديق 

مدين  جمتمع  وبناء  �لف�صاد،  وحماربة  لالإ�صالح  و�ل�صامن  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي 

فاإن  �حلركة،  نهج  يف  �أ�صا�صية  و�صيلة  لالحتالل  �ملقاومة  �أن  ومبا   .
16

متقدم فل�صطيني 

�خلروج �إىل هدنة موؤقتة من �أجل �لدخول يف �نتخابات �صيا�صية ال يعني �لتخلي عن هذ� 

�جلهاد  حلقات  من  حلقة  �الإ�صالمية  �ملقاومة  “وحركة  ميثاقها:  يف  قالت  ولذلك  �لنهج، 

�لق�صام  �لدين  عز  �ل�صهيد  بانطالقة  وترتبط  تت�صل  �ل�صهيونية،  �لغزوة  مو�جهة  يف 

1936، ومت�صي لتت�صل وترتبط بحلقة  و�إخو�نه �ملجاهدين من �الإخو�ن �مل�صلمني عام 

 ،1948 حرب  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وجهاد  وجهود  �لفل�صطينيني  جهاد  ت�صم  �أخرى 

فقد  وبالتايل   .
بعدها...”17 وما  1968م  عام  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �جلهادية  و�لعمليات 

مع  �ل�صابقة،  �ملبادئ  متثل  على  �العتماد  لقر�ر�تها  �تخاذها  �أثناء  يف  لنف�صها  و�صعت 

�لد�خلية  للمعادلة  �ل�صيا�صية  وتقدير�تها  �حلركة  وم�صالح  مو�زنات  يف  تدور  مرونة 

.
18

و�خلارجية وح�صاباتها لل�صالح و�الأف�صل مل�رشوع �لتحرير على وجه �خل�صو�ص

كافة  ي�صمل  حما�ص،  مفهوم  يف  �ل�صيا�صي  �الإ�صالح  �إن  �لقول  يكن  هنا  ومن 

�لتي  �ملفهوم و�صمن �ملحدد�ت  �لتي تقع �صمن هذ�  �ملبا�رشة  �ملبا�رشة وغري  �خلطو�ت 

و�الإ�صالح”،  “�لتغيري  �النتخابية  لكتلتها  برناجمها  ويف  ميثاقها  يف  �حلركة  و�صعتها 

�لو�صائل  2006، و�إنها �صعت بكل  �أ�صا�صه �صنة  �لنيابية على  �النتخابات  �لذي خا�صت 

�لعمل  يف  �ملوؤثرة  �ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صات  كافة  �إىل  �الإ�صالحية  بروؤيتها  للو�صول  �ملمكنة 

�لفل�صطيني. �ل�صيا�صي 

 علي �ل�صو�، مرجع �صابق، �ص 189.
15

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
16

 ميثاق حما�س، �ملادة 7.
17

 �نظر: �إبر�هيم �أبو �لهيجاء، �لفكر �ل�صيا�صي حلما�ص.. مقاربات �لثابت و�ملتغري، موقع �أون �إ�صالم، 2007/3/19،
18

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/89271-2007-03-19%20 :نظر�

17-08-42.html
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3. روؤية حما�س لالإ�شالح ال�شيا�شي من خالل املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية يف 
ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

لقد �صاركت �حلركة يف �نتخابات �ملجتمع �ملدين �لنقابية و�لبلدية و�لطالبية و�ل�صبابية 

�ل�صيا�صي يف فكر  لالإ�صالح  �النتخابات و�صيلة مهمة  �أ�صلفنا، الأن  منذ فرتة طويلة كما 

�لتاأ�صي�صي  �لدور  �إىل  ما ي�صري قادة �حلركة ورموزها  �ل�صيا�صي. وكثري�ً  حركة حما�ص 

�لقرن  �ل�صبعينيات و�لثمانينيات من  �لتابعة للحركة، منذ  �لطالبية  �لكتل  �لذي قامت به 

للحركة،  �ل�صيا�صي  للعمل   1987 �صنة  �الأوىل  �النتفا�صة  �ندالع  تاريخ  وحتى  �لع�رشين 

يف  �الإ�صالمية  للحركة  �ل�صيا�صي  للوجود  �الأول  �لوعاء  �لطالبية  �لكتل  هذه  كانت  حيث 

�لتناف�ص  �أثناء  يف  ذلك  بعد  خا�صة  �أهمية  تكت�صب  �النتخابات  هذه  و�أ�صبحت  فل�صطني. 

 على ك�صب �الأن�صار د�خل �ل�صاحة �لفل�صطينية. 
19

�ل�صديد مع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية

“... مما هو  بالقول:  �النتخابات  �أهمية  يا�صني، موؤ�ص�ص �حلركة،  �أحمد  �ل�صيخ  وقد بني 

مطروح �ليوم على �ل�صاحة �لفل�صطينية ق�صية �النتخابات �لتي يرتدد �الإ�صالميون بني 

مو�فق على دخولها ومعار�ص، ولكن �أرى �أن �لدخول فيها خري من عدمه، الأننا نعار�ص 

 .
ما يجري يف �ل�صارع، فلماذ� ال نعار�ص يف قلب �ملوؤ�ص�صة �ل�رشعية”20

وهذ� يو�صح �أن روؤية حما�ص لالإ�صالح �ل�صيا�صي يف �ل�صاحة �لفل�صطينية تركز على 

�أجدى و�أنفع من �لعمل خارجها؛ ولكن مع كّل ذلك فاإن  �لعمل من د�خل �ملوؤ�ص�صة الأنه 

در��صة متفح�صة يف فكر حما�ص وو�قع م�صاركتها يف هذه �النتخابات تبني �أنها تفرق بني 

خمتلف.  موقف  عليها  ينبني  وبالتايل  خا�صة،  طبيعة  نوع  لكل  �النتخابات،  من  نوعني 

ثقلها  الإظهار  و�لبلدية،  و�لنقابية  �لطالبية  �النتخابات  يف  بحما�صة  ت�صارك  كانت  فبينما 

�ل�صيا�صية  �لعامة  �النتخابات  يف  �مل�صاركة  يف  و��صح  ب�صكل  تريثت  �أنها  �إال  �ل�صارع،  يف 

�ملرتبطة مب�صاريع �لت�صوية كاحلكم �لذ�تي �أو �تفاق �أو�صلو، و�لتي حَتّدَد موقف حما�ص 

فقد   .
21

�ل�صيا�صية وم�صاحلها  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مل�صالح  روؤيتها  �أ�ص�ص  على  ب�صاأنها 

�النتخابات  يف  �مل�صاركة  عن  و�متنعت   ،1996 �صنة  �نتخابات  يف  �مل�صاركة  عن  �متنعت 

�لرئا�صية �صنة 2005، ثم حني توفرت �لظروف �ملو�صوعية و�لذ�تية للحركة �صاركت يف 

�نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي 2006.

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 239.
19

20 املرجع نف�شه، �ص 246.

21 املرجع نف�شه، �ص 240.



257

روؤية حما�س لالإ�سالح ال�سيا�سي واالجتماعي

وملا كان �الإ�صالح �ل�صيا�صي �ل�صامل ال يتحقق �إال بدخول �ملوؤ�ص�صة �ل�صيا�صية، فقد 

�أعلنت حما�ص ع�صية قبولها دخول �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 �أن هدفها من ذلك 

�لكبى  �لظو�هر  �ل�صعب، و�أ�صبح من  �أو�صاط  ��صت�رشى يف  �لذي  �لف�صاد  “حماربة  هو: 

�لتي حتتاج �إىل عالج �رشيع وفعال، الأن كافة �أهلنا يف �ل�صفة و�لقطاع يت�رشرون ب�صبب 

�إيقاف هدر �ملال  �لفا�صدة. و�إن حماربة �لف�صاد هو و�جب �حلركة، و�إن  هذه �ملمار�صات 

مهمات  يف  تدخل  كلها  للمظلوم  و�النت�صار  و�ل�صفافية،  �ملحا�صبة  مبد�أ  وتكري�ص  �لعام 

منافذه  من  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �مل�رشوع  يف  حما�ص  حركة  �نخرطت  لذ�   .
�حلركة”22

�لر�صمية و�ملعرتف بها عاملياً؛ وخا�صت �أربع جوالت من �النتخابات �ملحلية و�لبلدية يف 

قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية �صنة 2005، الأنه كما قالت: “�إن من حّق �أهلنا �أن يحيو� حياة 

كرية، و�أال تبدد حقوقهم و�أن تتكافاأ �أمامهم �لفر�ص، و�أن �حلركة �صت�صعى الأن يكون 

.
�ملجل�ص �لت�رشيعي منب�ً حلماية �لنا�ص وحقوقهم، ولك�صف �لفا�صدين و�ملف�صدين”23

�ل�صاحة  �الأهم يف  �أن حما�ص �رشيك مهم، بل  �لبلدية  �النتخابات  نتائج  �أو�صحت  لقد 

�لفل�صطيني حيث جنح مر�صحوها يف �حل�صول على  �ل�صارع  �لفل�صطينية، لها وزنها يف 

�صيا�صية  مبرونة  حما�ص  متتعت  وقد  لل�صكان.  تعد�د�ً  و�الأكرث  �ملهمة،  �لبلديات  مقاعد 

تخالفها  �لتي  �الأخرى،  �لقوى  مع  وحتالفية  م�صرتكة  قو�ئم  ت�صكيل  تف�صل  جعلتها 

�ل�صيا�صية  للموؤ�ص�صات  �الإ�صالحية  روؤيتها  تخالف  ال  ولكن  �الأيديولوجية،  �لروؤية  يف 

�الأن�صار  من  مهماً  ب�رشياً  عمقاً  �حلركة  تعطي  �لتحالفات  هذه  وكانت  �لفل�صطينية، 

.
24

و�ملوؤيدين خارج �أطر �صفوفها

مل تلزم �النتخابات �لبلدية حما�ص بتقدمي �أثمان �صيا�صية بينما �النتخابات �لت�رشيعية 

و�لرئا�صية �لتي تكون على �أ�ص�ص �صيا�صية قد تدفع �إىل تقدمي مثل هذه �الأثمان من �أجل 

خدمة �ملجتمع �لفل�صطيني، وبخا�صة �لعالقات �ال�صطر�رية مع �الحتالل يف �ملعامالت 

.
25

�ليومية �خلا�صة بالنا�ص حتت �الحتالل

22 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 4، �ص 34.

23 املرجع نف�شه.

�ليمان لالإعالم و�لتدريب،  )غزة: مركز  قراءات يف فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية  �أبو عامر،  عدنان   24

2006(، ج 1، خمتار�ت �صحفية حول جناحات حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” يف �النتخابات �لبلدية، �ص 2. 

25 املرجع نف�شه، �ص 11. 
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و�ملهنية  �لنقابية  �النتخابات  يف  حما�ص  عليه  ح�صلت  �لذي  �ل�صعبي  �لتاأييد  �إن 

�النتخابات  يف  للدخول  لها  د�فعاً  كان  �لع�رشين،  �لقرن  ثمانينيات  منذ  و�لبلدية 

خالل  ال�صرت�تيجيتها  منطقية  نتيجة  وباعتبارها   ،2006 �لفل�صطينية  �لت�رشيعية 

�لبحث  على  قامت  �لتي  �لفل�صطيني،  �لو�قع  �أر�ص  على  وحلركتها  �الأخرية  �ل�صنو�ت 

و�مل�صاركة �لفعالة و�لتدريجية يف �ل�صلطة، �الأمر �لذي عك�ص مدى �أهمية �النتخابات يف 

�حلركة. ��صرت�تيجية 

�إن دخول معرتك �لعمل �ل�صيا�صي �ملبا�رش وبزخم كبري مل يكن باالأمر �ل�صهل �لذي 

�تفاقيات  �صّد  و��صح  ب�صكل  معباأ  كان  وجمهورها  قو�عدها  الأن  حما�ص،  عليه  تقدم 

حما�ص  فروؤية  �لفل�صطينية(.  و�حلكومة  �لت�رشيعي،  )�ملجل�ص  �إفر�ز�تها  وجميع  �أو�صلو 

�صفها  على  �حلفاظ  باأهمية  لي�صت  ولكن  مهمة،  �لفل�صطينية  للموؤ�ص�صة  �الإ�صالحية 

�لد�خلي من �لتمزق و�النهيار، �إذ� ما مّت �الأمر بطريقة غري �صحيحة ومتعجلة، فحر�صت 

وقيادتها  موؤ�ص�صاتها،  �أغلبية  ر�أي  هو  �لت�رشيعية  �النتخابات  دخولها  قر�ر  يكون  �أن 

على  ��صت�صار�تها  د�ئرة  تو�صيع  على  عملت  ولذلك  �مليد�نية.  وكو�درها  �لرئي�صية، 

و�أن  و�ل�صتات،  وغزة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �جلغر�فية  �ملناطق  جميع  ويف  �مل�صتويات  كافة 

يكون لالأ�رشى و�ملعتقلني يف �صجون �الحتالل كلمتهم ور�أيهم. ودعمت ذلك بدر��صات 

، وكان 
26

�رشعية وحركية معمقة، تو�زن بني �الإيجابيات و�ل�صلبيات ملثل هذه �مل�صاركة

�لر�أي، لدى �الأغلبية، و��صحاً باجتاه �مل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �لتي عقدت يف 

.2006/1/25

�لد�خلية،  ��صتعد�د�تها  و��صتكملت  �لد�خلي  �صفها  حما�ص  نت  ح�صَّ �أن  وبعد  وهكذ�، 

�ل�صيا�صي  للعمل  �الإ�صالحية  روؤيتها  �أن  على  �لوطنيني  �رشكائها  طماأنة  يف  بد�أت 

�لفل�صطيني ال تعني تهمي�ص �أو �إق�صاء �الآخر. فاأكدت د�ئماً على مبد�أ �ل�رش�كة �ل�صيا�صية 

�أجل �ملحافظة على �لوحدة �لوطنية وبناء �لبيت �لفل�صطيني، الأن  �لفعالة و�حلقيقية من 

�مل�صوؤولية كبرية وعظيمة. فاحلركة، ح�صب وجهة نظرها، وبتبنيها لهذه �لروؤية، تتم�صك 

بتطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني و�أهد�فه و�ن�صغاالته، وو�صح �إ�صماعيل هنية ذلك بالقول: 

“ال يكن ل�صخ�ص �أو ف�صيل مهما كانت قوته ونفوذه �أن ينفرد باإد�رة �ل�رش�ع مع �لعدو 

 �نظر: �حلركة �الإ�صالمية، حكم �مل�صاركة يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني )در��صة فقهية(، �ملركز �لفل�صطيني 
26

لالإعالم، ن�رشتها حما�ص وعممتها على كو�درها وعنا�رشها �حلركية قبل �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006.
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�أو م�رشوع �لتحرير، و�صتبقى �حلركة وفيَّة للقد�ص وحلق �لعودة لالجئني، ولالإفر�ج عن 

.
كافة �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل �لذين ي�صكلون عنو�ناً جهادياً عظيماً”27

�ل�صهيوين  �الحتالل  �صّد  وعملياتها  �جلهادي  �حلركة  تاريخ  �أن  و��صحاً  كان  لقد 

�لتاريخ،  على  فقط  يعي�ص  ال  �ل�صيا�صي  �لعمل  ولكن  كبرية،  �صعبية  دفع  قوة  تعطيها 

�ل�صيا�صية  �لقيادة  دفة  لت�صليم  �لنا�ص  يقنع  حقيقي  �إ�صالح  برنامج  وجود  من  بّد  فال 

دعايتها  يف   
و�الإ�صالح”28 “�لتغيري  �صعار  حما�ص  رفعت  ولذلك  غريها.  دون  حلما�ص 

و�ملف�صدين،  �لف�صاد  مبحاربة  حما�ص  وتعهدت   .2006 �لت�رشيعي  للمجل�ص  �النتخابية 

هذه  �نت�صار  من  عانى  الأنه  و�صانده،  و�أيده  �لفل�صطيني  �ل�صارع  حوله  �لتف  �أمر  وهو 

عدو�ً  ويو�جه  وي�صحي  يقاوم  جمتمع  على  خطرية  تد�عيات  من  تبعها  وما  �لظاهرة 

و�ل�صيطرة على  �لهيمنة  �أجل  �أدو�ته، من  كاأد�ة من  �لفا�صدين  ي�صتخدم هوؤالء  �رش�صاً، 

�حلرية  على  �حل�صول  يف  حلمه  وتبديد  مقاومته،  و�إف�صاد  وحدته،  وتفتيت  مقدر�ته، 

من  �صعبها  بجانب  لتكون  حما�ص،  بر�أي  �ملنا�صب،  �لوقت  هو  هذ�  فكان  و�ال�صتقالل؛ 

حما�ص  تبنت  كما  �لتحديات.  هذه  مثل  ملو�جهة  و�لت�رشيعي،  �ل�صيا�صي  �لعمل  خالل 

، وهو �صعار قليل �لكلمات ولكنه 
هتافاً خا�صاً باالنتخابات هو: “يد تبني ويد تقاوم”29

يحفر عميقاً يف وجد�ن �ل�صعب �لفل�صطيني ويعطيه �لكثري �لكثري من �ملعاين و�لدالالت.

�ل�صيا�صي  �لو�صع  �إ�صالح  �إىل  �ل�صيا�صي  �ملعرتك  دخولها  من  حما�ص  هدفت 

�لفل�صطيني، وترجمة �إجناز�ت �ملقاومة وحماية برناجمها وتطبيقها عل �أر�ص �لو�قع؛ ال 

�صيّما و�أن �حلركة عانت من �ل�صلطة باعتقال كو�درها، وحماولة نزع �صالحها، وو�صفها 

. كما �أر�دت �الرتقاء باملجتمع �لفل�صطيني 
30

باالإرهاب، وبخا�صة بعد �أحد�ث 2001/9/11 

�لق�صايا  من  للعديد  حّد  وو�صع   ،
31

وحقوقه ثو�بته  على  و�حلفاظ  تطلعاته  وحتقيق 

و�لظو�هر �ل�صلبية �لتي �نت�رشت يف موؤ�ص�صات �ل�صعب �لفل�صطيني. فحملت �حلركة هذ� 

 ت�رشيح �صحفي الإ�صماعيل هنية، �ملوؤمتر �ل�صحفي لالإعالن عن �نطالقة �حلملة �النتخابية حلركة حما�ص، 
27

الر�شالة، 2006/1/5. 

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
28

 �صعار رفعته حما�ص يف �أثناء حملتها �النتخابية للمجل�ص �لت�رشيعي يف 2006/1/25. �نظر: �ملرجع نف�صه.
29

 مقابلة مع �أحمد بحر، قيادي يف حركة حما�ص، الر�شالة، 2006/1/5. 
30

31 املرجع نف�شه.
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من  �لفل�صطيني؛  �لد�خلي  �لو�صع  عن  �لر�صا  وعدم   
32

�لف�صاد حماربة  �أجل  من  �ل�صعار 

�الأمنية، فكان  �الأجهزة  �ل�صلطة، وتقاع�ص  �أمني، وجمود �صيا�صي، و�صياع هيبة  فلتان 

.
33

دخول �النتخابات بهدف �الإ�صالح �ل�صامل يف خمتلف مناحي �حلياة �لفل�صطينية

دخول  خالل  من  �ل�صيا�صي  لالإ�صالح  حما�ص  روؤية  �إىل  مبا�رش  ب�صكل  دلفنا  و�إذ� 

غزة(،  وقطاع  �لغربية  )�ل�صفة  �ملحتلة  فل�صطني  د�خل  �لرئي�صية  �لت�رشيعية  �ملوؤ�ص�صة 

فاإن برنامج كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �النتخابي �لتابعة للحركة يركز ب�صكل مبا�رش على: 

�لد�خلية  �جلبهة  �إ�صعاف  يف  رئي�صياً  �صبباً  و�عتباره  �أ�صكاله  بجميع  �لف�صاد  “حماربة 
.
�لفل�صطينية وتقوي�ص �أ�ص�ص �لوحدة �لوطنية”34

وتكرر هذ� يف برنامج �حلكومة �حلادية ع�رشة “حكومة �لوحدة �لوطنية” على �ملبد�أ 

نف�صه، حيث دعا �إىل: “حماربة �لف�صاد وتعزيز قيم �لنز�هة و�ل�صفافية ومنع ��صتغالل �ملال 

. فحما�ص تعتقد ومعها 
�لعام، و�صياغة ��صرت�تيجية فل�صطينية جمتمعية للتنمية �الإد�رية”35

جزء كبري من �ل�صعب �لفل�صطيني، �أن �لف�صاد يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة و�صل �إىل مرحلة كادت 

تع�صف بامل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، فكان �لرتكيز يف �لبنامج على �رشورة “تعزيز 

. وهذ� �الأمر يتطلب ب�صكل عاجل “حتديث 
�ل�صفافية و�لرقابة و�مل�صاءلة و�ملحا�صبة...”36

�لت�رشيعات و�لنظم �الإد�رية ب�صكل يكفل زيادة فاعلية �أجهزة �الإد�رة، لت�صاهم يف تقدمي 

�خلدمات بي�رش و�صهولة يف كافة �مل�صتويات”، وملا كانت حما�ص وبقية �لف�صائل تعاين من 

�لعامة وح�رشها يف حركة فتح دون  �لوظائف  �لتوظيف يف  تهمي�ص و��صح يف مو�صوع 

�لعام  �لتوظيف  �صيا�صة  �صياغة  “�إعادة  �رشورة  على  �لبنامج  ركز  فقد  �لوطني،  �لكل 

مبا ي�صمن تكافوؤ �لفر�ص لكافة �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني على قاعدة �لكفاءة، و�حليلولة 

دون ��صتخد�م �ملن�صب للم�صلحة �خلا�صة”؛ فاقت�صى �لتنويه و�لتاأكيد مرة �أخرى على 

كافة  يف  و�لرتقيات  �لتعيينات  يف  و�لفئوية  و�لو�صاطات  �ملح�صوبيات  “حماربة  �رشورة 

�ملوؤ�ص�صات �لعامة”. كما �أن هذ� �لف�صاد عّب عن نف�صه بوجود جي�ص من �لعاطلني عن �لعمل 

�لذين ُح�رشو� د�خل �لوز�ر�ت دون �أن يكونو� نافعني للعمل �لوطني، فدعا �لبنامج �إىل 

 مقابلة مع حممد عبد �لهادي �صهاب، قيادي يف حركة حما�ص، الر�شالة، 2006/1/5.
32

 مقابلة مع غازي حمد، قيادي يف حركة حما�ص، الر�شالة، 2006/1/5.
33

34 املرجع نف�شه.

35 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، وثيقة رقم 81، �ص 173.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
36
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و�أكد  �لعام”.  �لقطاع  حجم  مع  يتنا�صب  مبا  �لعامة  و�ملوؤ�ص�صات  �لوز�ر�ت  هيكلة  “�إعادة 

�لعام،  �ملال  و�إهد�ر  �حلكومي  �الأد�ء  يف  �لت�صيب  “مكافحة  �رشوة  على  كذلك  �لبنامج 

.
و�لعمل على تعزيز �ل�صعور بامل�صوؤولية لدى جميع �لعاملني...”37

ركزت حملة كتلة �لتغيري و�الإ�صالح على �الإن�صان �لفل�صطيني ل�صماع ر�أيه ومعاناته 

�لقوى  تنمية  خالل  من  �لب�رشي  بالعن�رش  تهتم  و��صحة  �صيا�صة  بـ“تبني  و�صكاويه 

يتم  وحتى  للعاملني”.  �لنف�صي  و�ال�صتقر�ر  �لوظيفي  �الأمن  وحتقيق  �لعاملة،  �لب�رشية 

�إىل  “�صمان حّق �ملو�طن يف تقدمي �ل�صكاوى  �أكد �لبنامج على  ذلك ب�صكل منهجي، فقد 

.
�جلهات �ملعنية �خلا�صة �أو �لعامة”38

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ينتظره  كان  و�لذي  �لطموح  �لبنامج  هذ�  �إن 

وقطاع غزة، ال يكن �أن يتم بالن�صبة لروؤية حما�ص يف �الإ�صالح �إال بالدخول �إىل موؤ�ص�صته 

مل�رشوع  توؤ�ص�ص  �لتي  �لت�رشيعات  ل�صن  �لت�رشيعي”؛  “�ملجل�ص  �لرئي�صية  �ل�صيا�صية 

�إ�صالح �صيا�صي و�عد؛ فاأكدت �لكتلة يف برناجمها �أنه ال بدّ من �صنّ �لقو�نني �ملعتمدة على 

�ل�رشيعة �الإ�صالمية، فطالبت بجعل “�ل�رشيعة �الإ�صالمية “�مل�صدر �لرئي�ص للت�رشيع” يف 

فل�صطني”. وهو ما يتو�فق مع ميثاق حما�ص �ملعب ب�صكل و��صح عن توجهاتها �حلركية 

بني  “�لف�صل  �إىل  يحتاج  و�الإ�صالح  �لتغيري  وهذ�  �الإ�صالمية.  ومرجعيتها  و�لفكرية 

�ل�صلطات �لثالث، �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية، وتفعيل دور �ملحكمة �لد�صتورية”. 

وهذ� �لف�صل بني �ل�صلطات يتطلب ح�صب �لبنامج “�إ�صالحات د�صتورية جذرية، تكون 

�ل�صلطة  لتجاوز  حّد  و�صع  على  و�لعمل  �صاملة،  �صيا�صية  وتنمية  الإ�صالحات  مدخالً 

�لتنفيذية على �لد�صتور، باإ�صد�رها قو�نني موؤقتة، �أو تعديالت متكررة، �أو تاأخري �إنفاذ 

.
�لقو�نني، �أو غري ذلك من تعديات”39

على  للمحافظة  �حلقيقية  �ل�صمانة  هو  �صلمياً  �ل�صلطة  تد�ول  �أن  ترى  حما�ص  �إن 

مّت  ولذلك  مدمر.  د�خلي  �رش�ع  يف  �لدخول  وعدم  �الحتالل،  ومقارعة  �ال�صتقر�ر، 

و�ملو�قع،  �ملجاالت  خمتلف  يف  وتر�صيخه  �ل�صورى  مبد�أ  “تعزيز  مبد�أ  على  �لتاأكيد 

�لطاقات  كافة  و�إ�رش�ك  عملياً،  �ل�صلطة  تد�ول  مبد�أ  و�إقر�ر  �لفعالة،  �مل�صاركة  وحتقيق 

 �ملرجع نف�صه. 
37

 �ملرجع نف�صه.
38

 �ملرجع نف�صه.
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�إ�صد�ر  �ل�صامل”. وهذ� يتطلب ب�صكل مبا�رش  �لتطوير  �لفل�صطينية يف برنامج  �لب�رشية 

�لت�رشيعات و�لقو�نني، �لتي متكن من �لو�صول �إىل ذلك، فال بّد من “�لعمل على �إ�صد�ر 

�ل�صفة  يف  �صعبنا  يثل  جمل�ص  �إفر�ز  وي�صمن  �لعد�لة  يحقق  جديد،  �نتخابي  قانون 

�لغربية وقطاع غزة متثيالً حقيقياً و�أميناً”، ول�صمان ذلك كله كان ال بّد من “�الإ�صالح 

.
�ل�صامل للجهاز �لق�صائي، بحيث تتوفر له �لنز�هة و�ال�صتقالل و�لفاعلية و�لتطور”40

على  �ملحافظة  دون  حقيقية  �صيا�صية  �إ�صالحات  �أّي  تتم  لن  �أنه  حما�ص  ر�أت  لقد 

�حلريات �لعامة لل�صعب، فهي �ل�صمانة للو�صول �إىل موؤ�ص�صات �صيا�صية نا�صجة؛ فدعت 

و�لو�جبات”.  �حلقوق  يف  وت�صاويهم  �لقانون،  �أمام  �ملو�طنني  ت�صاوي  مبد�أ  “حتقيق  �إىل 

وهذ� �حلق يتطلب “حماية وتوفري �الأمن لكل مو�طن، فال يتعر�ص لالعتقال �لتع�صفي �أو 

�لتعذيب �أو �النتقام”، وهذ� يقت�صي �أن يتم “حماية �حلريات �لعامة للمو�طنني، و�صمان 

وتكافوؤ  �لعد�لة  “مبد�أ  تنفيذ  يكون  �أن  �إىل  بدوره  يوؤدي  و�لذي  �لتعبري”،  يف  �ملو�طن  حّق 

�لفر�ص جلميع �ملو�طنني يف �لتعيني و�لعمل و�لرتقية”، هو �الأ�صا�ص �لذي ينبغي �لرتكيز 

�الأمنية يف منح رخ�ص  �الأجهزة  “وقف تدخالت  بّد من  عليه و�صمان وجوده؛ فكان ال 

�لن�رش، ومر�كز �لبحوث، و�ملطبوعات، وموؤ�ص�صات قيا�ص �لر�أي وتر�صيخ ثقافة �حلو�ر، 

و�حرت�م كّل �الآر�ء، مبا ال يتناق�ص مع عقيدة �ل�صعب وموروثه �حل�صاري، وبناء �صيا�صة 

و�لتعدد  �لتنوع  ومر�عاة  و�لنز�هة،  و�لتعبري  �لتفكري  حرية  مبادئ  على  قائمة  �إعالمية 

موؤ�ص�صات  خالل  من  حُتمى  �أن  ينبغي  �لعامة  �حلقوق  هذه  وكّل   .
�الختيار”41 وحّق 

حقوقية متخ�ص�صة، وحتت رقابة �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية، مع �صمان �حلريات �لنقابية، 

موؤ�ص�صات  لدعم  دورها  من  و�ال�صتفادة  وت�صجيعها  �ل�صيا�صية،  بالقوى  و�العرت�ف 

�ملجتمع �ملدين، فركزت حما�ص يف برناجمها �النتخابي على هذه �ملبادئ.

�لتي  �لعا�رشة  �حلكومة  وبرنامج  �النتخابي،  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  برنامج  �إن 

حما�ص  قادتها  �لتي  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  وبرنامج   ،2006 �صنة  حما�ص  �صكلتها 

�أ�ص�ص روؤية حما�ص  2007 توؤكد جميعها على هذه �ملعاين، فكانت ت�صكل مبجملها  �صنة 

�أن  لالإ�صالح �ل�صيا�صي يف �ل�صفة �لغربية وغزة. وكان �ل�صعب �لفل�صطيني ينتظر منها 

2006 وت�صكيلها للحكومة،  �لثقة يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة  �أعطاها  �أن  حتققه، بعد 

 �ملرجع نف�صه.
40

 �ملرجع نف�صه.
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ت�صليمها  وعدم  مبو�قعها  )فتح(  �ملناف�صة  �حلركة  ومت�صك  �لد�خلية  �لظروف  ولكن 

يف  و�لوزر�ء  �لنو�ب  باعتقال  �ل�صافر  �ل�صهيوين  �الحتالل  وتدخل  لها،  فعلياً  �ل�صلطة 

�ل�صفة �لغربية، وما تبع ذلك من ��صرت�طات �للجنة �لرباعية للتعامل مع حما�ص، �أدى �إىل 

�لغربية  �ل�صفة  �ل�صيا�صي بني  �النق�صام  �إىل  �أدت  �حتقانات د�خلية وم�صاحنات متتالية، 

وقطاع غزة يف 2007/6/14، مما عطل وب�صكل و��صح �إمكانية �حلكم على تطبيق حما�ص 

لروؤيتها، و�أدخل �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني يف نفق �النق�صام �ملظلم.

4. روؤية حما�س يف االإ�شالح ال�شيا�شي للعالقات اخلارجية:

�لد�خل  يف  �ملوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  �ل�صيا�صي  لالإ�صالح  حما�ص  روؤية  تقت�رش  مل 

�خلارجي  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لعمل  الإ�صالح  م�رشوعاً  طرحت  بل  �لفل�صطيني، 

وبخا�صة مع �ملحيط �لعربي و�الإ�صالمي، فركز �لبنامج على “توطيد �لعالقات مع �لعامل 

�لعربي و�الإ�صالمي يف كافة �ملجاالت، بو�صفه �لعمق �ال�صرت�تيجي لفل�صطني، و�النفتاح 

على بقية دول �لعامل...”. ونظر�ً لكون حما�ص حركة �صعبية ب�صكل �أ�صا�صي فقد �هتمت 

و�الإ�صالمية  �لعربية  �جلماهري  دور  “تفعيل  �إىل  برناجمها  يف  فدعت  بال�صعوب،  كذلك 

ير�ود  حلم  هناك  ثم  ومن  معه...”.  �لتطبيع  ورف�ص  لالحتالل  �صعبنا  مقاومة  دعم  يف 

ولذلك  �الأمة؛  وحدة  �رشورة  من  �ملنطلقة  و�أيديولوجيتها  فكرها  من  جزء  وهو  حما�ص 

�أكرث و�صوالً  �أو  �إ�صالميني  �أو  �أّي قطرين عربيني  للوحدة بني  �أّي م�صعى  “ت�صجع  فهي 

�لتي  و�لطائفية  و�الإقليمية  �لعرقية  �لدعو�ت  “رف�ص  ثم  ومن  �ل�صاملة...”،  �لوحدة  �إىل 

.
ت�صتهدف جتزئة �الأمة...”42

�أما بالن�صبة لل�صيا�صة �لدولية، فقد ر�أت حما�ص �أنها ال متانع من عمل عالقات �صيا�صية 

�لدولية،  �الأ�رشة  بـ“بناء عالقات �صيا�صية متو�زنة مع  �لدول، فتعهدت  كّل  متو�زنة مع 

�لعدو�ن  ورّد  ق�صيتها،  وحماية  حقوقها،  و�صون  وتقدمها،  �الأمة  وحدة  على  حتافظ 

عنها...”. وهدفت هذه �لعالقة ب�صكل �أ�صا�صي �إىل “�لتاأكيد على كافة �مل�صتويات �لدولية، 

ويف كافة �ملنتديات �لعاملية على عدم �رشعية �الحتالل وكّل ما نتج عنه...”. وجتاوز �الأمر 

حكومات هذه �لدول �إىل دعوة �صعوبها �إىل �إقامة �صالم عاملي ال يحمي �لظلم، فدعت “كّل 

على  يرتكز  عادل،  عاملي  �صالم  الإقامة  �لتحالف  �إىل  �لعامل  يف  �خلرية  و�لقوى  �ل�صعوب 

�ل�صوؤون  يف  �الأجنبي  �لتدخل  ومنع  �ال�صتعمار،  و�آثار  �الحتالل  �أنو�ع  كّل  من  �لتخل�ص 
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�لتابعة،  ومنظماتها  �ملتحدة  و�الأمم  �الأمن  كمجل�ص  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  �أما  �لد�خلية...”. 

�لعربية  �ملحافل  يف  �لفل�صطينية  للحقوق  �العتبار  “�إعادة  �رشورة  ترى  حما�ص  فاإن 

�لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �لالجئني،  وعودة  �الحتالل،  من  �لتحرر  وخا�صة  و�لدولية، 

.
كاملة �ل�صيادة، و��صت�صد�ر �ملو�قف و�لقر�ر�ت �لد�عمة لها”43

و�صع  ومّت  �حلركة،  من  وزر�وؤها  وُمنع  وحملياً  �إقليمياً  حما�ص  حما�رشة  مّت  لقد 

�ال�صرت�طات عليها من ِقبل �لقوى �ملتحكمة باملجتمع �لدويل، و�ملتمثلة يف �للجنة �لرباعية، 

وتو�طاأت �أطر�ف �إقليمية وحملية الإف�صال هذه �لتجربة وعدم �كتمالها على �أر�ص �لو�قع. 

�لنظرية للحركة عند تطبيقها،  وهذ� يجعل �حلكم، يف هذه �حلالة، على �الأفكار و�لروؤى 

و�خلروج من �لنظرية و�لبنامج �النتخابي �إىل �لتطبيق �ل�صيا�صي �لفعلي، �صعباً جد�ً �إن 

مل يكن م�صتحيالً.

5. روؤية حما�س الإ�شالح منظمة التحرير الفل�شطينية:

�لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  للحركة  �الأهم  �لوعاء  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ُتعد 

و�كت�صبت زخماً كبري�ً باعتبار �أنها �أ�صبحت ر�صمياً هي �ملمثل لل�صعب �لفل�صطيني �أمام 

�الإقليمية و�لدولية. وبالرغم من عدم دخول حما�ص ومنظمات  �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات 

�أخرى يف �إطار �ملنظمة الأ�صباب خمتلفة، �إال �أن حما�ص كانت د�ئماً تطرح روؤ�ها �خلا�صة 

الإ�صالح �ملنظمة، على �أ�صا�ص �أن متثيلها لل�صعب �لفل�صطيني لي�ص متثيالً كامالً؛ لكونها 

�أطيافه �ملختلفة. وقد ورد يف ميثاق  �ل�صعب وال متثل  ال تعبِّ حقيقة عن جمموع قوى 

�أنها  �ملنظمة على  �إىل طماأنة  �ملنظمة، �صعت من خاللها  ُودٍّ كثرية جتاه  �إ�صار�ت  حما�ص 

�أن   27 �ملادة  يف  حما�ص  ميثاق  يف  فورد  معها؛  �ل�صد�م  �أو  متثيلها  �رشب  �إىل  ت�صعى  ال 

ففيها  �الإ�صالمية،  �ملقاومة  حركة  �إىل  �ملقربني  �أقرب  من  �لفل�صطينية  �لتحرير  “منظمة 

�الأب �أو �الأخ �أو �لقريب �أو �ل�صديق، وهل يجفو �مل�صلم �أباه �أو �أخاه �أو قريبه �أو �صديقه. 

ميثاق  �أخذ  ولكن   .
م�صرتك”44 وعدونا  و�حد  وم�صرينا  و�حد  وم�صابنا  و�حد  فوطننا 

وقت  يف  حما�ص  وطرحت  �إ�صالمي.  غري  ملنهج  وتبنيها  علمانيتها  �ملنظمة  على  حما�ص 

�لتحرير  ملنظمة  تقديرنا  “ومع  �مليثاق  يف  فجاء  �لتحرير،  منظمة  تطوير  م�صاألة  مبكر 

�ل�رش�ع  يف  دورها  من  �لتقليل  وعدم  �إليه—  تتطور  �أن  يكن  —وما  �لفل�صطينية 
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�لعربي �الإ�رش�ئيلي، ال يكننا �أن ن�صتبدل �إ�صالمية فل�صطني �حلالية و�مل�صتقبلية لتبني 

.
�لفكرة �لعلمانية، فاإ�صالمية فل�صطني جزء من ديننا...”45

تتبناها  �لتي  �الإ�صالمية  للفكرة  معاك�صة  �ملنظمة  تتبناها  �لتي  �لعلمانية  فالفكرة 

نح�صبها،  وهكذ�  �لعلمانية  �لدولة  فكرة  �ملنظمة  “تبنت  بقولها  ذلك  �إىل  فنوهت  حما�ص، 

�ملو�قف  ُتبنى  �الأفكار  وعلى  تامة،  مناق�صة  �لدينية  للفكرة  مناق�صة  �لعلمانية  و�لفكرة 

�رشعياً  ممثالً  �رش�حة  بها  �حلركة  تقر  مل  ولذلك   .
�لقر�ر�ت”46 وتتخذ  و�لت�رشفات، 

ووحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني، مما �أثار خوف قيادة �ملنظمة من �أن ت�صكل حما�ص مناف�صاً 

�أر�صلت  �إىل �ملنظمة، ولكن حما�ص  لها، فعر�صت مر�ت عدة على حما�ص �لدخول  حقيقياً 

مذكرة يف �صهر ني�صان/ �أبريل 1990 �إىل رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، ��صرتطت فيه 

للدخول �إىل �ملنظمة عدة �رشوط منها: �أن يتم فرز �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني على 

�أ�صا�ص �النتخاب ال �لتعيني، و�إذ� ما تعذر �النتخاب فيجب �لتمثيل على ح�صب حجم �لقوى 

د�خل �ملجتمع �لفل�صطيني. وطالبت حما�ص بن�صبة 40-45% من جمموع �أع�صائه، و�أن 

حت�صل على حقها يف موؤ�ص�صات �ملنظمة و�أجهزتها، و�أن تتخلى )�ملنظمة( عن �العرت�ف 

حما�ص  ميثاق  يف  ورد  وقد   .
47

و338.   242 قر�ري  قبول  بعدم  طالبت  كما  بـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لتحرير  منظمة  تتبنى  “ويوم  �رش�حة:  ذلك  على  فن�ّصت  �ال�صرت�طات  هذه  يوؤكد  ما 

.
�لفل�صطينية �الإ�صالم كمنهج حياة، فنحن جنودها ووقود نارها �لتي حترق �الأعد�ء”48

جرت حماوالت خمتلفة لدخول حما�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية منذ بد�ية 1990، 

متعّددة  �أ�صكاالً  �أخذت  �لفل�صطينية  �لتحرير  ومنظمة  حما�ص  حركة  بني  �لعالقة  ولكن 

وف�صيلها  �ملنظمة،  تفّرد  من  طويلة  �صنني  فبعد  و�لروؤى.  �لطروحات  يف  �لتناف�ص  من 

�لقائد حركة فتح، يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، دون مناف�ص ُيذكر، ظهرت حركة 

�لفل�صطيني،  �ل�صارع  بتمثيل  �ملنظمة  تفّرد  لتهّدد  �الإ�صالمي  م�رشوعها  لديها  �صيا�صية 

ومع �زدياد �صعبية �حلركة يف �ل�صارع، كان ال بّد من �العرت�ف بوجودها وقوتها حتى 

بلغ �الأمر باأحد �أبرز قياد�ت فتح و�ملنظمة �صالح خلف )�أبو �إياد( �إىل �لقول: “�إن حما�ص 
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 .
قوة �إ�صالمية موجودة د�خل �الأر��صي �ملحتلة، وقاعدتها من �أنظف �لقو�عد �ملقاتلة”49

�أن �الأ�صو�ت �لتي كانت تدعو ال�صتبعاد حما�ص وحما�رشتها ومعاد�تها  وهذ� ال يعني 

د�خل �ملنظمة قد غابت متاماً.

�إن �خليار �ملرجح كان بالن�صبة حلما�ص هو �ل�صعي لت�صحيح م�صار منظمة �لتحرير 

بنائها  �إعادة  على  �لرئي�صية  ف�صائلها  بني  �التفاق  بعد  لدخولها  و�ل�صعي  �لفل�صطينية، 

حركة  عن  �ل�صادرة  �لر�صمية  و�لوثائق  �لبيانات  يف  مبكر�ً  �الجتاه  هذ�  وظهر  وتفعيلها، 

“حركة  �إن  حما�ص. ففي مذكرة تعريفية �صادرة عن �حلركة �صنة 1993 حيث جاء فيها 

حما�ص لي�صت بديالً الأحد، وترى �أن م.ت.ف. �إجناز وطني ينبغي �حلفاظ عليه، وال مانع 

لديها من �لدخول يف �إطار م.ت.ف على �أ�صا�ص �لتز�م م.ت.ف بالعمل على حترير فل�صطني، 

.
وعدم �العرت�ف بالعدو �ل�صهيوين، و�إعطائه �رشعية �لوجود على �أّي جزء من فل�صطني”50

ويبدو و��صحاً �أن روؤية حما�ص �الإ�صالحية للمنظمة تركزت على: 

وموؤ�ص�صي  �صيا�صي  �أ�صا�ص  على  �الإ�صالح  عملية  ترتكز  �أن  �رشورة 

وديوقر�طي، و�أن ي�صارك �جلميع يف �إعادة بناء �ملنظمة، و�أن ال ُي�صتثنى �أحد. 

و�أن ال ُيعطى طرف ما حّق رف�ص م�صاركة �أّي طرف فل�صطيني يف �إعادة �لبناء، 

خالل  من  �ملنظمة  هذه  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ممثلي  �ختيار  عملية  تكون  و�أن 

�النتخابات �ملبا�رشة. وتكون حرية �الختيار و�لرقابة لل�صعب �لفل�صطيني دون 

حالة  ن�رش  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  و�ملز�يد�ت،  للح�ص�ص  مرتعاً  �ملنظمة  ت�صبح  �أن 

.
51

�لف�صاد، ومن ثم �النهيار �حلا�صل يف موؤ�ص�صات �ملنظمة...

بل  �حلالية،  ب�صيغتها  �ملنظمة  �إىل  �لدخول  لي�ص  حما�ص  مطالبات  كانت  عليه،  وبناء 

�إلغاء �مليثاق �لوطني  “�إنه بعد  �أ�صامة حمد�ن  �إعادة هيكلة و�إ�صالح وبناء �ملنظمة، يقول 

�تفاق على ميثاق وطني فل�صطيني جديد  �إىل  �الأمر يحتاج  فاإن   ،1998 �لفل�صطيني �صنة 

هذ�  من  نابعاً  للمنظمة  �ل�صيا�صي  �لبنامج  ويكون  �ملنتخب،  �لوطني  �ملجل�ص  يعتمده 

�مليثاق، ويجب �أن يحظى مبو�فقة �ملجل�ص �لوطني �لذي �صيكون معنياً مبر�قبة تنفيذ هذ� 

.
�لبنامج...”52

www.islamstory.com: حما�ص ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، موقع ق�صة �الإ�صالم، 2008/2/11، �نظر 
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قال  فقد  للمنظمة،  �لتنفيذية  �للجنة  الإ�صالح  و��صحة  روؤية  كذلك  حما�ص  وعر�صت 

حمد�ن �إن “�للجنة �لتنفيذية �لتي متثل �لهرم �لتنفيذي يف �ملنظمة فاقدة لن�صابها �لقانوين، 

فمعظم �أع�صائها �ملنتخبني �إما توفو� �أو ��صتقالو�، مما يعني �أنه ال قانونية ملعظم قر�ر�تها، 

.
وهذ� يعني �أننا بحاجة �إىل �إعادة بناء موؤ�ص�صات �ملنظمة ب�صورة كاملة...”53

لقد مّت �التفاق يف �آذ�ر/ مار�ص 2005، بعد لقاء �جتماع قادة حما�ص مع قيادة �ملنظمة يف 

�لقاهرة على �إعادة بناء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، لكن �التفاق تعّر�ص ل�رشبة قوية، 

برت�جع قيادة �ملنظمة عن �لتز�م م�صمونه بعدما ��صتطاعت حركة حما�ص عب �النتخابات 

�لت�رشيعية �لفل�صطينية يف 2006/1/25 حتقيق جناح منقطع �لنظري. ويبدو �أن �مل�صاحلة 

�لفل�صطينية �ليوم تركز ب�صكل �أ�صا�صي على �إعادة بناء �ملنظمة على �أ�ص�ص جديدة، ولكن 

، فاإنها مل يتم تفعيلها حتى كتابة هذه 
54

وبالرغم من توقيع هذه �التفاقية يف 2011/5/3 

�ل�صطور، مما ي�صري �إىل �أن �أطر�فاً كثرية يف �ملنطقة و�لعامل ال تريد �أن يتوحد �لفل�صطينيون 

�صمن موؤ�ص�صة و�حدة قوية متثلهم، وحتمل م�رشوعهم �لوطني و�ل�صيا�صي، للو�صول 

�إىل حتقيق �أحالمهم يف �حلرية و�لكر�مة و�النعتاق من �الحتالل.

وهكذ� يتبني لنا �أن حما�ص، ويف �صبيل حتقيق روؤيتها لالإ�صالح �ل�صيا�صي يف فل�صطني، 

بد�أت بتعبئة �جلماهري و�لتب�صري بروؤيتها من  �ملمكنة، فقد  �ل�صيا�صية  �ل�صبل  �صلكت كّل 

خالل �لبيانات و�ملن�صور�ت، وخا�صت جتربة �لعمل يف �جلامعات و�لنقابات، ودخلت يف 

�لتي �صلكتها قيادة منظمة  �ل�صيا�صات و�مل�صالك  حتالفات �صيا�صية للوقوف �صّد بع�ص 

�لتحرير، و�صاركت يف جتربة �النتخابات �لبلدية، وح�صلت على ن�صب معتََبَة فيها، ومن 

ثم كان �حلدث �الأكب بدخول �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني وح�صولها على 

وب�صكل  وحاولت  و�لقطاع.  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  وت�صكيل  �الأغلبية، 

وقد  �ل�صيا�صية.  روؤيتها  ح�صب  �لد�خل  من  و�إ�صالحها  �لتحرير  منظمة  دخول  متكرر 

جنحت �أحياناً يف �لو�صول �إىل حتقيق بع�ص �أهد�فها، وف�صلت �أحياناً �أخرى يف ظّل ظروف 

وعو�ئق د�خلية وخارجية خمتلفة. 
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ثانيًا: روؤية حما�س لالإ�سالح الجتماعي:

1. روؤية حما�س ملفهوم االإ�شالح االجتماعي:

لالإ�صالح  تنطلق يف فهمها  و�لفكرية، منه  �لعقائدية  �الإ�صالم مرجعيتها  تعدُّ حما�ص 

�إىل تبني  �لتي دعت   
55

�لكتاب �لكرمي �آيات  �الجتماعي، وقد حتدد هذ� �ملفهوم من خالل 

هذ� �ملنهج ب�صكل �رشيح، وركزت على تفعيل هذ� �ملفهوم، لكي يتحقق لالإن�صان حياة 

�لت�صامح و�لتعاي�ص و�لتقدم و�ل�صمو و�لعزة و�لرفعة، و�لذي يوؤدي  �صعيدة قائمة على 

�إن حما�ص تبنت  �ل�صمود و�ملو�جهة.  �إيجاد جمتمع متما�صك قوي قادر على  �إىل  بدوره 

�إيجاد جمتمع متما�صك ومت�صامح، بعيد�ً  يف ميثاقها هذ� �ملفهوم، فركزت على �رشورة 

عن �ل�صغينة و�لعبث �الجتماعي، فاأكدت على �رشورة “تربية �الأجيال على هذه �ملعاين 

در��صة  �هلل  كتاب  ودر��صة  �لدينية،  �لفر�ئ�ص  �أد�ء  على  تعتمد  �إ�صالمية  تربية  خالل  من 

نة �لنبوية، و�الطالع على �لتاريخ و�لرت�ث �الإ�صالمي من م�صادره  و�عية، ودر��صة �ل�صُّ

. ولقد �أ�صهم �نت�صار حمالت �لكتب �ملتخ�ص�صة يف �لفكر �الإ�صالمي يف فل�صطني 
�ملوثقة...”56

�إىل �مل�صاعدة يف حتقيق هذه �ملعاين، حيث تر�جعت مبيعات �لكتب �ملتعلقة باملو�صوعات 

 .
57

�الأخرى مما جعل �لكتاب �الإ�صالمي �الأكرث رو�جاً كما يوؤكد �أ�صحاب �ملكتبات �أنف�صهم

17 من �مليثاق  وما يلفت �لنظر هو تركيز حما�ص على دور �ملر�أة حيث ورد يف �ملادة 

م�صنع  فهي  �لرجل  دور  عن  يقل  ال  دور  �لتحرير  معركة  يف  �مل�صلمة  “للمر�أة  ن�صه:  ما 

.
�لرجال، ودورها يف توجيه �الأجيال وتربيتها دور كبري...”58

وحتى تقوم بدورها هذ� ال بّد �أن ُت�صلح بالوعي و�الإدر�ك لدورها �حليوي يف �الأ�رشة 

و�ملجتمع فذكر �مليثاق ذلك بالقول:

 �نظر: �الآيات يف القراآن الكرمي: )ڳ ڱڱڱڱںںڻ( �صورة �حلجر�ت، �آية 9. ويف 
55

و�الآية   .10 �آية  �حلجر�ت،  �صورة  ٴۇۋۋۅۅۉېېې(  )ۈ  �أخرى  �آية 

1. وب�صكل عام،  �آية  �الأنفال،  )ڀڀڀڀٺٺٺٿٿٿٿ( �صورة 
�إذ� �أر�د �الإن�صان �الإ�صالح بنية �صاحلة، فاإن �هلل يجعل ماآل ذلك ملمو�صاً يف نفو�ص �لنا�ص، قال تعاىل )ڈ ژ

ژڑڑکک( �صورة �لن�صاء، �آية 35 .
 ميثاق حما�س، �ملادة 16.

56

 �إياد �لبغوثي، االأ�شلمة وال�شيا�شة يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، �ص 99 ؛ و�نظر: حممد برهومة، مرجع 
57

�صابق، �ص 66-65.

 ميثاق حما�س، �ملادة 17.
58
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�الأمور  �لوعي و�الإدر�ك يف تدبري  من 
ٍ
�أن تكون على قدر كاف  بّد لها من  ال 

�ملنزلية. فاالقت�صاد و�لبعد عن �الإ�رش�ف يف نفقات �الأ�رشة من متطلبات �لقدرة 

على مو��صلة �ل�صري يف �لظروف �ل�صعبة �ملحيطة، وليكن ن�صب عينيها �أن �لنقود 

�ملتو�فرة عبارة عن دم يجب �أال يجري �إال يف �لعروق ال�صتمر�ر �حلياة يف �ل�صغار 

 .
59

و�لكبار على حّد �صو�ء

�لذي  �لفل�صطيني  �ملجتمع  على  كذلك  تركز  �الجتماعي  لالإ�صالح  حما�ص  روؤية  �إن 

؛ 
“�ملجتمع �مل�صلم جمتمع متكافل”60 ال بّد �أن يكون متكافالً فقد ورد يف �مليثاق ما ن�صه 

عيالهم  طعام  قلَّ  �إذ�  كانو�  �أنهم  �الأ�صعريني  عن   [ �لر�صول  بحديث  �مليثاق  و��صت�صهد 

لتحقيق  “�صمانة  �لتكافل  وهذ�   .
61

بال�صوية بينهم  �قت�صموه  ثم  عندهم  كان  ما  جمعو� 

برنامج  يف  وجاء   .
�ل�صمود”62 مقومات  وتعزيز  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر 

لل�صعب  �الجتماعي  �لن�صيج  على  “�حلفاظ  من  بّد  ال  �أنه   2006 �صنة  �النتخابي  حما�ص 

و�حليلولة  �الجتماعية  �لثو�بت  �نتهاك  عدم  و�صمان  �لعامة،  و�الأخالقيات  �لفل�صطيني 

.
دون �أّي �إجر�ء�ت �أو ت�رشيعات مت�ص بها”63

�لتاأكيد  مّت  فقد  �الحتالل،  حتت  ووقوعه  �لفل�صطيني  �ملجتمع  خل�صو�صية  ونظر�ً 

�ل�صفات  بهذه  يتحلى  �أن  يجب  فل�صطني  يف  فاملجتمع  و��صح،  ب�صكل  �ملعاين  هذه  على 

فهو “�لذي يت�صدى لعدو �رش�ص، نازي يف ت�رشفاته، ال يفرق بني رجل و�مر�أة �أو كبري 

الإجر�ء�ت  يتعر�ص  جمتمع  فهو   .
هذه”64 �الإ�صالم  بروح  يتحلى  �أن  �أوىل  هو  و�صغري، 

�لنا�ص  �َصلَب  �جلماعي،  �لعقاب  “�أ�صلوب  فيه  يعتمد  �ل�صهيوين  �الحتالل  من  قمعية 

.
�أوطانهم وممتلكاتهم، والحقهم يف مهاجرهم و�أماكن جتمعهم”65

 ميثاق حما�س، �ملادة 18.
59

 ميثاق حما�س، �ملادة 20.
60

61 ن�ّص �حلديث: عن �أبي مو�صى �الأ�صعري [ قال: قال ر�صول �هلل ]: “�إنَّ �الأ�صعريِّني �إذ� �أرملو� يف �لغزو، �أو 

ويَّة، فهم  قلَّ طعام عيالهم باملدينة جمعو� ما كان عندهم يف ثوب و�حد، ثم �قت�صموه بينهم يف �إناء و�حد بال�صَّ

منِّي، و�أنا منهم”. )متفق عليه(

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
62

 �ملرجع نف�صه.
63

 ميثاق حما�س، �ملادة 20.
64

 ميثاق حما�س، �ملادة 20.
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�أحد�ً؛  ي�صتثني  وال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  �لوح�صية  بهذه  يتعامل  �لعدو  والأن 

�جل�صد  �صائر  له  تد�عى  ع�صو  منه  ��صتكى  �إذ�  و�حد  كج�صد  �لعدو  مو�جهة  من  بّد  فال 

�مل�صاعدة  “تقدمي  �لتكافل فن�ص على  �أوجه من هذ�  �مليثاق  بال�صهر و�حلمى. وقد حدد 

�الأعمال”،  بع�ص  �إجناز  يف  �مل�صاركة  �أو  معنوية،  �أو  مادية  كانت  �صو�ء  حمتاج،  لكل 

وطلبت �حلركة من عنا�رشها �الهتمام بهذ� �جلانب فدعتهم �إىل “�أن ينظرو� �إىل م�صالح 

�جلماهري نظرتهم �إىل م�صاحلهم �خلا�صة، وعليهم �أال يدخرو� جهد�ً يف �صبيل حتقيقها 

�الأجيال  م�صتقبل  يف  يوؤثر  ما  بكل  �لتالعب  دون  يُحولو�  �أن  وعليهم  عليها،  و�ملحافظة 

يف  �الجتماعي  �لعمل  تقدم  �أن  حما�ص  حاولت   .
باخل�صارة”66 جمتمعهم  على  يعود  �أو 

�أو  للمحتاجني،  �إغاثة  جمرد  لي�ص  �أنه  �أ�صا�ص  على  �إليه  تنظر  ��صرت�تيجية  نظرة  �إطار 

وتفاعل  بالنا�ص  �لتحام  هو  حما�ص  قالت  كما  �لعمل  هذ�  �إن  بل  و�لثو�ب،  لالأجر  طلباً 

م�صتقبلهم”،  م�صتقبلها  لهم،  قوة  وقوتها  ولهم،  منهم  “فاجلماهري  ق�صاياهم،  مع 

�أفر�حهم و�أتر�حهم، و�أن  �لنا�ص يف  “�أن ي�صاركو�  ولذلك فاملطلوب من عنا�رش حما�ص 

�إىل  �لو�صول  ثم  ومن  وم�صاحلهم”؛  م�صاحلها  يحقق  وما  �جلماهري  مطالب  يتبنو� 

�لهدف �لنهائي ملثل هذه �لروؤية وهو �أنه “يوم ت�صود هذه �لروح: تتعمق �الألفة، ويكون 

.
�لتعاون و�لرت�حم، وتتوثق �لوحدة، ويقوى �ل�صف يف مو�جهة �الأعد�ء”67

و�أكدت حما�ص ذلك مر�ت عدة؛ ففي بيانها �لذي �أعلنت فيه نيتها �مل�صاركة يف خو�ص 

�النتخابات �لت�رشيعية قالت: “�إن من حّق �أهلنا �أن يحيو� حياة كرية، و�أال تبدد حقوقهم 

و�أن تتكافاأ �أمامهم �لفر�ص.... وهي تتبنى [�أي حما�ص] برناجماً �صامالً للنه�صة بال�صعب 

�لفل�صطيني. وقد كانت رعاية م�صالح �لنا�ص وخدمتهم و�لتخفيف من معاناتهم �أحد �أهم 

 .
بر�جمها....”68

لقد د�أبت �أدبيات حما�ص، ويف وقت مبكر، باالإ�صارة �إىل روؤيتها لالإ�صالح �الجتماعي 

�الجتماعي؛  �ل�صاأن  �إىل  �الأوىل  �النتفا�صة  بياناتها خالل  �ملختلفة، ونبهت يف  �ملجاالت  يف 

فحمل بيانها �خلام�ص �ل�صادر يف كانون �لثاين/ يناير 1988 بع�ص �أهد�فها �الجتماعية، 

 ميثاق حما�س، �ملادة 21.
66

 ميثاق حما�س، �ملادة 21.
67

68 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 4، �ص 34. 
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 .
وكان منها: “رف�ص ن�رش �لرذيلة و�لف�صاد و�الإ�صقاط يف �صباك �ملخابر�ت �ل�صهيونية”69

�الإ�صالح من خالل عدة  �إىل حتقيق روؤيتها يف  فحذرت من ذلك ب�صكل و��صح، و�صعت 

لتهيئة  �الأهم  �لو�صيلة  فيها  ور�أت  عاجل.  ب�صكل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يحتاجها  جماالت 

و�أر�صه  كر�مته  و��صتعادة  حريته  لنيل  �الحتالل  مع  �الأ�صا�صية  ملعركته  �ملجتمع  هذ� 

ومقد�صاته. 

2. روؤية حما�س لالإ�شالح االجتماعي يف املجاالت املختلفة:

ركزت حما�ص يف روؤيتها لالإ�صالح �الجتماعي على �رشورة مكافحة �لفقر كمدخل 

للتنمية و�الإ�صالح �ل�صامل. وقد ورد ذلك ب�صكل و��صح يف برناجمها �النتخابي فاأكدت 

على “حماربة �لفقر من خالل �لعمل على �إقامة �لعدل وتوزيع �لرثوة، وت�صجيع �جلمعيات 

�خلريية، ورفع �لقيود عنها، و�إف�صاح �ملجال لها للم�صاهمة يف بناء �ملجتمع وتخفيف وطاأة 

.
�لفقر”70

وقد تكرر هذ� �لرتكيز على مو�صوع �لفقر يف برنامج حكومة حما�ص �لعا�رشة حيث 

جاء فيه �أنه ال بّد من “حماية حقوق �لفقر�ء و�ل�صعفاء، ورعاية حقوق ذوي �الحتياجات 

. وقد �صدد �لبنامج على �رشورة 
�خلا�صة ودعم �ملوؤ�ص�صات �لتي تقوم على رعايتهم”71

“�لعمل على حت�صني ظروف معي�صة �ملو�طنني، وت�صجيع �لتكافل �الجتماعي، وتو�صيع 

�ملقدمة  �خلدمات  وتطوير  و�لتعليمية،  و�ل�صحية  �الجتماعية  و�حلماية  �الأمان  �صبكة 

و�أ�صحاب  �ملحتاجني  م�صاعدة  على  حما�ص  وحر�صت   .
�ملختلفة”72 باأ�صكالها  للمو�طن 

و�أ�صحاب  و�لفقر�ء  و�ملعتقلني  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  وذوي  �خلا�صة  �الحتياجات 

�لذي  �ل�صهيوين  �الحتالل  مو�جهة  يف  كاهلهم  عن  و�لتخفيف  �الجتماعية،  �الحتياجات 

ي�صتهدف تركيعهم وك�رش �صوكتهم و�إر�دتهم. 

ركيزة  و�ملحتاجني  �لفقر�ء  وخدمة  و�لتطوعي  �الجتماعي  �لعمل  �أن  حما�ص  ر�أت 

�أ�صا�صية يف بناء �ملجتمع �لفل�صطيني، بخ�صو�صيته وما يتعر�ص له من �حتالل وعدو�ن 

 بيان حلركة حما�ص، رقم 5، �صدر يف �النتفا�صة �الأوىل 1987-1992، 1988/1/5، �نظر: �ملكتب �الإعالمي - حركة 
69

�ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص، وثائق حركة حما�ص، �صل�صلة بيانات �حلركة، �ل�صنة �الأوىل لالنتفا�صة.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
70

71 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 69، �ص 162.

72 املرجع نف�شه.
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�إىل  �لفل�صطيني حتت �الحتالل  �لتي يعي�صها �ملجتمع  �لقا�صية  �لظروف  �أدت  �إذ  م�صتمر؛ 

�ل�صعب، على  �ملحتاجني، و�لتقريب بني فئات  �لتطوعي وم�صاعدة  �لعمل  تعزيز مفهوم 

بذلك  وتعزز  و�الجتماعية.  و�ل�صيا�صية  و�لفكرية  و�ملذهبية  �لدينية  توجهاتهم  �ختالف 

�لفقر�ء  حاجة  ل�صد  �إ�صافة  عام،  ب�صكل  �لفل�صطيني  للمجتمع  و�لوالء  �النتماء  مفهوم 

و�ملحتاجني وذوي �ل�صهد�ء و�الأ�رشى ب�صكل خا�ص.

خاللها  من  تريد  �لتي  �الجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  بناء  �إىل  حما�ص  توجهت  عليه،  وبناء 

�ل�صعب  من  و��صعة  قطاعات  على  و�لتاأثري  �الجتماعي،  لالإ�صالح  روؤيتها  حتقيق 

و�ملكتبات.  �لزكاة  وجلان  �لريا�صية  و�الأندية  �خلريية  �جلمعيات  فاأن�صاأت  �لفل�صطيني، 

غزة،  يف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �أن�صاأه  �لذي  �الإ�صالمي  �ملجمع  �ملثال،  �صبيل  على  و�أ�صبح 

�ملوؤ�ص�صات  �أ�صبحت  ، كما 
73

�لو��صع �لن�صاط �الجتماعي  �أهم �ملر�كز �الإ�صالمية ذ�ت  من 

�الجتماعية �لتي ترعاها �حلركة ت�رشف على ع�رش�ت �آالف �لعو�ئل �ملحتاجة، مما �أوجد 

حلما�ص تو�جد�ً كثيفاً بني فئات �ملجتمع مل ت�صتطع �أّي منظمة �أخرى مناف�صتها فيه.

�إذ  �الأوىل،  �النتفا�صة  تلت  �لتي  �ملرحلة  على  كبري  �أثر  �ملوؤ�ص�صات  لهذه  كان  ولقد 

�مل�صلمني يف  �الإخو�ن  �متد�د�ً جلماعة  ُتعد  �لو��صعة حلما�ص، و�لتي  �ل�صبكة  �أ�صهمت هذه 

فل�صطني، يف تثبيت دعائم �حلركة وك�صب �أن�صار ُكرث لها؛ حيث �متازت هذه �ملوؤ�ص�صات 

“بقلة �لتكاليف من جهة، وح�صن �أخالق �لقائمني عليها من جهة �أخرى مقارنة بغريها، 
.
وهذ� �أثَّر كثري�ً على �نت�صار �حلركة ومنهجها �الإ�صالحي يف �ملجتمع”74

لتحقيق  حما�ص  �تبعتها  �أخرى  و�صيلة  �مل�صاجد  يف  و�لتوجيه  �لتعبئة  كانت  كما 

�مل�صاعد�ت،  وتوزيع  �الجتماعي  للتو��صل  مكاناً  فكانت  �الجتماعي،  لالإ�صالح  روؤيتها 

فامل�صجد عند حما�ص “�أهم �آليات حتقيق �لروؤية �الإ�صالحية للحركة يف �ملجال �الجتماعي 

�إ�صافة لكونه بيتاً  �أ�صكال �لن�صاط  و�ل�صيا�صي، ووفر نقطة �لتقاء و�آلية منتظمة ملختلف 

. ويغدو �الأمر �أكرث �إحلاحاً حلركة حترر وطني جعلت تربية �الأجيال تربية 
للعبادة...”75

جهادية �أمر�ً �أ�صا�صياً تعتمد على �أد�ء �لفر�ئ�ص �لدينية يف �مل�صاجد يف حتقيق ذلك، فكانت 

 عبد �ل�صتار قا�صم و�أ�صامة �أبو �ر�صيد، “�لتمهيد،” يف جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي )حمرر�ن(، درا�شة يف الفكر 
73

�الأو�صط،  �ل�رش  در��صات  مركز  )عّمان:   1996-1987 حما�س:  االإ�شالمية:  املقاومة  حلركة  ال�شيا�شي 

1997(، �ص 37.

جملة  �ل�صيا�صية،”  �ل�رشعية  �إىل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  مدخل  “حما�ص  �جلرباوي،  وعلي  نف�صه؛  �ملرجع  �نظر:   
74

الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 13، 1993، �ص 94.

 حممد برهومة، مرجع �صابق، �ص 81-80.
75
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حم�صن  فهي  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  تعاطف  لك�صب  �حلركة  �نطالق  “نقطة  ز�لت  وما 

��صتقالل  ركائز  �أهم  و�إحدى  �لقرن،  هذ�  مطلع  منذ  �الحتالل  �أنو�ع  كّل  �صّد  �لثور�ت 

 .
�ملجتمع �لفل�صطيني �ملدين”76

لروؤيتها  للرتويج  �حلركة  �عتمدتها  �لتي  �لو�صائل  �أهم  من  �مل�صجد  موؤ�ص�صة  ُتعد 

خاللها،  من  �لدور  بهذ�  يقومون  ودعاتها  وعلماوؤها  �حلركة  خطباء  فكان  �الإ�صالحية، 

�آلية   
77

�الإ�صالمية �الأعر��ص  كانت  كما  �الإ�صالحية.  �ملجتمع  رموز  �أهم  بذلك  فاأ�صبحو� 

�أخرى م�صاندة الآلية �مل�صجد يف �لتعبئة �جلماهريية، حيث مثلت هذه �ملنا�صبة �الجتماعية 

ميد�ناً خ�صباً تب�رش حما�ص من خالله بروؤيتها، وتن�رش فكرها وتكت�صب �الأن�صار �جلدد، 

�صمن  للم�صاجد  بع�صه  يح�رش  ال  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قطاعات  من  �آخر  قطاعاً  وتعبئ 

روؤيتها �الجتماعية �الإ�صالحية. 

كما ركزت حما�ص يف روؤيتها على �لتعليم وموؤ�ص�صاته فاأن�صاأت �حلركة جمموعة من 

غزة  قطاع  مدن  من  متفرقة  �أنحاء  على  موزعة  باملئات  تقدر  �الأطفال  وريا�ص  �ملد�ر�ص 

�أنها  �أ�صا�ص  على  تقوم  حما�ص  روؤية  الأن  �ل�صتات؛  خميمات  يف  وحتى  �لغربية،  و�ل�صفة 

تتحمل م�صوؤولية بناء جمتمعها �لر�زح حتت �الحتالل ال �صيّما �أن “�الحتالل و�الإهمال 

�مل�صلمون  �الإخو�ن  �أن�صاأها  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  كافة  حما�ص  و�صعت  فقد   .
�صنو�ن”78

�ملوؤ�ص�صات  هذه  وفرت  حيث  �الإ�صالحي،  حما�ص  م�رشوع  خدمة  يف  �الأم(  )�جلماعة 

�لتعليمية “بد�ئل عالية �لتنظيم و�لفاعلية... و�أعطت مثاالً حياً على ترجمة �لفكر �إىل وعي 

يف  و�لتاأثري  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  و�لفاعل  �حلي  �لتو�جد  و��صتطاعت  ملتزم،  وعمل 

 .
�أعر�ص قطاعاته”79

�لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  فاأن�صاأت  �لتعليمية،  �ملوؤ�ص�صات  �إن�صاء  يف  حما�ص  تو�صعت 

�جلامعية  و�لكلية  �الإ�صالمية  “�جلامعة  �ملتخ�ص�صة  �لتعليمية  و�ملعاهد  كاجلامعات 

هذه  من  مزيد  باإن�صاء  كذلك  ووعدت  �لثقافية.  �ملوؤ�ص�صات  من  وغريها  �لتطبيقية” 

“�إن�صاء وتطوير  �إىل  �ل�صلطة وت�صكيل �حلكومة، فدعت  �إىل  �ملوؤ�ص�صات يف حال و�صولها 

 �نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 79؛ والراأي، عّمان، 1992/6/8.
76

 زياد �أبو عمرو، حما�ص خلفية تاريخية، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 13، �صنة 1993، �ص 95؛ و�نظر: 
77

علي �ل�صو�، مرجع �صابق، �ص 193-192.

 عبد �جلبار �لعدو�ن، هذ� �ل�صالم يدمر �ملجتمع �لفل�صطيني، ال�رشق االأو�شط، 1995/4/17.
78

 علي �جلرباوي، “حما�ص مدخل �الإخو�ن �مل�صلمني �إىل �ل�رشعية �ل�صيا�صية،” �ص 80. 
79
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برنامج  يف  كذلك  هذ�  وورد   .
و�لتاأهيلية...”80 و�لتدريبية  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات  �ملر�كز 

و�لتعليم  �لتعليم،  دور  “تعزيز  على  فحث  �لتعليم  على  ركز  حيث  �لعا�رشة  �حلكومة 

�لعايل، وتطوير موؤ�ص�صاتهما وتنويعها، ورفع �لكفاءة و�جلودة، وت�صجيع �لبحث �لعلمي 

 .
ودعمه، وتوظيف نتائجه، ورعاية �خلريجني، مع �الهتمام بالتعليم �ملهني و�لتطبيقي”81

حما�ص بن�رش �أفكارها وروؤيتها �الإ�صالحية من خالل موؤ�ص�صاتها �لتعليمية 
ِ
مل تكتف 

�إ�صالمية  طالبية  كتالً  �الأخرى  �لفل�صطينية  و�ملعاهد  �جلامعات  يف  �أن�صاأت  بل  �خلا�صة، 

�أن  ويبدو  خالله.  من  يتحركون  لالإ�صالميني  مهماً  نقابياً  عنو�ناً  كانت  للحركة  تابعة 

تكوين �لكتلة �الإ�صالمية الأول مرة يف تاريخ �جلامعات �لفل�صطينية يعود �إىل نهاية �ل�صنة 

لعر�ص  جديد�ً  منب�ً  للحركة  هياأ  ما  وهو   ،
82

بريزيت جامعة  يف   1979/1978 �لدر��صية 

�لفاعل و�ملثقف، و�لذي  �لفل�صطيني  �ل�صباب  روؤيتها و�لتاأثري بقطاع و��صع من �رشيحة 

بقية  يف  و�لتاأثري  �الحتالل  مقاومة  يف  للحركة  �مل�صتقبلي  �لبنامج  حمل  يف  عليه  يعول 

�رش�ئح �ملجتمع �لفل�صطيني �ملختلفة.

�ملوؤ�ص�صات  باإن�صاء  �الهتمام  �الإ�صالحية  حما�ص  روؤية  يف  �الأخرى  �ملجاالت  ومن 

�ل�صحية  �ملر�كز  من  عدد�ً  فبنت  و�ملتنقلة،  �لثابتة  و�لعياد�ت  �مل�صت�صفيات  �ل�صحية، 

و�لعياد�ت �ملتنقلة يف �ملدن، و�لقرى، و�ملخيمات �لتي تقدم �خلدمات �صبه �ملجانية لل�صعب 

�أن  فذكر  �النتخابي  حما�ص  برنامج  خالل  من  كذلك  و��صحاً  ذلك  بد�  وقد  �لفل�صطيني، 

�لعامة  و�خلدمات  �الجتماعي]  و�ل�صمان  و�ل�صحة  [�لتعليم  �الجتماعية  “�خلدمات 
، وكذلك مّت �لرتكيز يف ذلك 

�الأخرى حّق للجميع دون متييز �أو حم�صوبية �أو فئوية...”83

يف برنامج �حلكومة �لعا�رشة حيث �لتزمت بـ“تطوير �ملر�فق �ل�صحية، وتطوير خدماتها 

.
�لعامة و�لتخ�ص�صية...”84

و�هتمت حما�ص كذلك باإن�صاء �ملوؤ�ص�صات �لتي تعتني باملر�أة و�لطفل تاأهيالً وتوعية 

“�الأ�رشة  على  حتر�ص  �أن   2006 �النتخابي  برناجمها  يف  ناخبيها  فوعدت  وعناية، 

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
80

81 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 69، �ص 163.

مركز  )بريوت:  منوذجاً  االإ�شالمية  الكتلة  فل�شطني:  يف  االإ�شالمية  الطالبية  احلركة  باج�ص،  دالل  �نظر:   
82

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 19.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
83

84 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 69، �ص 163.
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�الجتماعية  قيمنا  على  يحافظ  �لذي  �ملتني  “�الأ�صا�ص  الأنها  ومتا�صكها...”،  �لفل�صطينية 

�لفئات  ترعى  �لتي  �الجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  بـ“دعم  �أي�صاً  ووعدت  �الأخالقية”،  ومثلنا 

كاملر�أة و�لطفل و�ليتيم و�لفقر�ء وذوي �الحتياجات �خلا�صة؛ وحماية �لطفولة ورعايتها 

وهذ�  و�لتعليم”.  و�لتوجيه  و�جل�صمية  �لنف�صية  و�لرتبية  و�لتغذية  �لتن�صئة  يف  وحقها 

�الهتمام له �صببه يف نظر حما�ص فـ“�ملر�أة �لفل�صطينية �رشيك يف �جلهاد و�ملقاومة و�رشيك 

يف �لبناء و�لتنمية، وحقوقها �ملدنية و�ل�رشعية مكفولة”، ولهذ� فال بّد من “�صمان حقوق 

�ملر�أة، و��صتكمال �الإطار �لت�رشيعي �ملعزز حلقوقها، و�لعمل على متكينها من �مل�صاهمة 

�ملر�أة  بـ“حت�صني  كله  ذلك  ويكون  و�ل�صيا�صية”،  و�القت�صادية  �الجتماعية  �لتنمية  يف 

بالرتبية �الإ�صالمية، وتوعيتها بحقوقها �ل�رشعية، وتاأكيد �صخ�صيتها �لقائمة على �لعفة 

.
و�الحت�صام و�اللتز�م”85

كانت روؤية حما�ص لالإ�صالح �الجتماعي، و�الهتمام باملر�أة �لفل�صطينية متالزمتان 

�إ�صالح �صوؤون �ملر�أة هو مفتاح الإ�صالح �ملجتمع يف نظرها، ولذلك كان �لرتكيز  �إن  �إذ 

�أ�صيالً ولي�ص طارئاً  �ملر�أة عند حما�ص ينبع من روؤية ��صرت�تيجية، وكان �هتماماً  على 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بعد  �لدعوي  �لعمل  تفعيل  باإعادة  مرتبطاً  وكان  فعل،  ردة  �أو 

�ل�صيخ  “ظّل  نعيم:  هدى  حما�ص  حركة  يف  �لن�صوية  �لنا�صطة  قالت  و�لقطاع.  لل�صفة 

ودعوياً،  تربوياً  �لنو�ة  هذه  بنف�صه  يتابع  من  هو  �الأوىل  �ل�صنو�ت  يف  �هلل  رحمه  يا�صني 

 ،
�أن يوكل هذه �ملهمة الأحد غريه رغم م�صاكله �لعظيمة وو�صعه �ل�صحي”86 ومل يقبل 

�لكثري  �ل�صحيحة خم�ص�صاً  �الإ�صالمية  �ل�صاحلة و�لن�صاأة  �لبذرة  �أوجد  �أنه  �إىل  م�صريًة 

من �لق�صايا لعمل �ملر�أة د�خل �حلركة �لن�صائية و�الهتمام �خلا�ص بها و�لتو��صل �صبه 

“كانت روؤية �حلركة للن�صاء و�مل�صاركة يف برناجمها تعتمد  . و�أ�صافت: 
87

�ليومي معها

ي�صتثنى منه  بناء  �أّي  و�أن  منه،  �ملر�أة جزء�ً  و�أن تكون  بّد  �أّي عمل جمتمعي ال  �أن  على 

.
�لن�صاء يكون بناء غري متكامل؛ الأن �ملجتمع يقوم على �ملر�أة و�لرجل على حّد �صو�ء”88

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
85

 �ملر�أة وبرناجمها يف حركة حما�ص، ويكيبيديا �الإخو�ن �مل�صلمون، 2009/12/16.
86

 �ملرجع نف�صه.
87

 �ملرجع نف�صه.
88
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كما عمدت حما�ص ومن باب روؤيتها لالإ�صالح �الجتماعي �إىل �إن�صاء جلان �ل�صلح �ملحلية 

)خ�صو�صاً بعد �صيطرة حما�ص على قطاع غزة �صنة 2007( للم�صاعدة يف حّل �ملنازعات 

و�خل�صومات بني �أفر�د �ملجتمع، وهو يدخل يف باب �ملحافظة على �صالبة �ملجتمع، ومتتني 

وحدته ليبقى �صامد�ً �أمام �ملخططات �ل�صهيونية �لهادفة �إىل تفتيته، وتغذية �خلالفات بني 

�أفر�ده ب�صكل ي�صعفه ويقو�ص �أركانه. فاأن�صاأت حما�ص هذه �للجان �لتي “يلجاأ �لنا�ص �إليها 

�أنو�عها— الأنها ت�صتغرق وقتاً طويالً يف �ملحاكم  —على �ختالف  ملحاولة حّل �لق�صايا 

�لنظامية ب�صبب طول �إجر�ء�تها”، فكانت هذه �للجان تعمل على حّل “�لكثري من �لق�صايا 

و�مل�صاكل �ملعقدة مب�صاعدة �ل�رشطة ووز�رة �لد�خلية، [�لتابعة حلكومة حما�ص �ملقالة يف 

 .
غزة] م�صتخدمًة يف حتقيق �حللول �الإجر�ء�ت �ل�رشعية و�لقانونية...”89

لقد متيزت هذه �للجان بال�رشعة يف حّل �الأمور و�مل�صد�قية و�لدقة؛ يقول رئي�ص د�ئرة 

�الإ�صالح يف ر�بطة علماء فل�صطني ن�صيم يا�صني:

�إن جلان �الإ�صالح �أن�صاأتها ر�بطة علماء فل�صطني وفق �ختيار دقيق ومقايي�ص 

حمافظات  كافة  م�صتوى  على  موزعة  جلان  ت�صمهم  �إ�صالح  لرجال  معينة 

قطاع غزة يبلغ عددها �أربعاً وثالثني جلنة يعمل فيها �أكرث من خم�صمائة رجل 

�أخالقهم،  وعن  عنهم،  �ل�صوؤ�ل  بعد  يكون  �الختيار  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  �إ�صالح، 

.
90

و�صلوكياتهم، ومدى �لتز�مهم، وقدرتهم على �حلو�ر و�لكالم مع �الآخرين

�حلجة،  وقوة  �لنف�ص،  وطول  “بال�صب،  يتحلو�:  �أن  ينبغي  �مل�صلحون  وهوؤالء 

ليتم  بينهم  و�لتوفيق  �لنا�ص  بني  �الإ�صالح  من  ليتمكن  عالية  وحكمة  �الإقناع،  ومهارة 

�الإ�صالمية...”، وبالتايل  �ل�رشيعة  �أ�ص�ص �صليمة وفق ما تن�ص عليه  �لقر�ر�ت على  بناء 

ال بّد �أن يكون هوؤالء ممن يتو�فر عندهم “ثقافة �إ�صالمية، ومن �ل�صخ�صيات �العتبارية 

.
يف منطقة �صكنه”91

وهذ� �لنظام حلل �مل�صاكل كما يو�صح عبد �لعزيز �لكجك )من كبار رجال �الإ�صالح يف 

غزة( ينق�صم �إىل ق�صمني، �رشعي وع�صائري، و�لتحكيم �ل�رشعي ينفذه �لعلماء ممن لديهم 

معرفة باأحكام �ل�رشيعة �الإ�صالمية، �أما �لق�صاء �لع�صائري فيقوم بتنفيذه وجوه �لع�صائر، 

 �أ�صماء �رش�صور، جلان �الإ�صالح تعمل وفق �رشيعة �هلل لر�أب �ل�صدع، فل�صطني �أون الين، 2011/9/12.
89

 �ملرجع نف�صه.
90

 �ملرجع نف�صه.
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وهذ� يتبع وز�رة �لد�خلية وال يتعار�ص مع عمل �ملحاكم بل هو مكمٌل لها. ويلفت �لنظر 

�إىل وجود �لعديد من �لق�صايا �لتي جترى لها عدة جل�صات دون �لتو�صل �إىل حكم ويتم 

حتويلها للحل �لع�صائري، الأن قانون �لع�صائر يعمل على تقريب وجهات �لنظر وتنتهي 

�لق�صية بالرت��صي بني �لطرفني، فلجان �الإ�صالح �لع�صائرية تتعامل مع جميع �لق�صايا 

.
92

و�مل�صاكل �مل�صتع�صية �لتي حتدث بني �ملو�طنني وخا�صة ق�صايا �لدماء و�مل�صاجر�ت...

�إن هذ� �لرتكيز �لو��صح على �الإ�صالح �الجتماعي و�إن�صاء �ملوؤ�ص�صات �لتي ت�صاعد 

عليه لي�ص غريباً على حما�ص ونهجها، فقد �جتهت جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني 

�الإ�صالح  خالل  من  �لتغيري  نظرية  نحو  بد�ياتها  يف  لها(  �متد�د�ً  حما�ص  ُتعّد  )�لتي 

حتت  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  وحتركها  ن�صاطاتها  يف  �الأولوية  و�أعطتها  �الجتماعي، 

�ل�صيا�صي  و�الإ�صالح  �لتغيري  �إىل  �صيقود  �الجتماعي  �الإ�صالح  �أن  ر�أت  �إذ  �الحتالل. 

ومقاومة �ملحتلني و�ملحافظة على �ملجتمع. و�أنه ال بّد من �إحد�ث هذ� �لتغري حتى ي�صبح 

يكن  ال  �الحتالل  تقاوم  حركة  �أّي  و�أن  لالحتالل،  �صاملة  ملقاومة  نا�صجاً  �ملجتمع 

موؤ�ص�صات  دون  من  و�أنه   ،
93

�ملالئم و�ملناخ  �ملنا�صبة  �الأر�صية  توفري  بدون  ت�صمد  �أن 

حتت  ومتطلباته  همومه  مع  وتتعامل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  ترعى  متعددة  �جتماعية 

�الإ�صالح  فاإن  وبالتايل  �لنا�ص؛  على  �لعنت  زيادة  �إىل  �صيوؤدي  ذلك  فاإن  �الحتالل، 

�ل�صيا�صي �صيكون �أ�صد �صعوبة، فاإطعام �ملحتاج و�لفقري ورعاية �بن �ل�صهيد و�الأ�صري 

�أهم بكثري يف نظر حما�ص من �لتنظري �ل�صيا�صي.

�أوجد،  و�إيانياً  وعقائدياً  تربوياً  وتاأهيله  �لفل�صطيني  باالإن�صان  حما�ص  �هتمام  �إن 

ترجمة  على  حياً  مثاالً  و�أعطى  �ل�صعب،  ل�صمود  �لقوية  �لبنية  حما�ص،  روؤية  ح�صب 

ومو�جهة  �ملختلفة  باالأحد�ث  �لتاأثري  بذلك،  فا�صتطاعت  ملتزم.  وعمل  وعي  �إىل  �لفكر 

�ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  “�ل�صوؤون  ي�صمى  ما  مبن�صق  حد�  مما  وممار�صاته،  �الحتالل 

�الأر�ص  لفل�صطيني  حما�ص  تقدمها  �لتي  �مل�صاعد�ت  “�إن  للقول  غزة”  وقطاع  �لغربية 

حلت  فقد  �لتحرير  منظمة  لهم  تقدمها  �لتي  �مل�صاعدة  تفوق   1994-1991 منذ  �ملحتلة 

.
حما�ص حمل م.ت.ف كمانح م�صاعدة رئي�صي لل�صكان”94

 �ملرجع نف�صه.
92

 �نظر مقابلة مع حممد نز�ل، عّمان، 1995/12/8، يف: عبد �ل�صتار قا�صم و�أ�صامة �أبو �ر�صيد، مرجع �صابق، �ص 35 .
93

1994/7/25؛ و�نظر حممد برهومة، مرجع �صابق،   ،238 ق�شايا دولية، �لعدد  �إخباري، جملة   �نظر: تقرير 
94

�ص 88.
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لقد حاولت حما�ص بعد فوزها يف �النتخابات وت�صلمها للحكومة �أن تطبق برناجمها 

يف  ذكرته  �صديد  وح�صار  بعو�ئق  جوبهت  ولكنها  �صعبها،  به  وعدت  �لذي  �الإ�صالحي 

بياناتها بح�رشة ومر�رة حيث ذكرت ذلك يف بيان لها بعد عام على �نتخابها، فقالت “�إنها ال 

ز�لت ت�رش على �إنفاذ برناجمها �الإ�صالحي يف �ملجتمع �لفل�صطيني رغم �حل�صار �خلانق 

�إال  �لوعود  وهذه  �لروؤية  هذه  تطبق  �أن  حاولت  بالفعل  و�إنها   .
�ل�صخمة...”95 و�لعو�ئق 

“�أن كثري�ً من �لب�مج و�الأهد�ف، و�لتي �رشعت �حلركة يف تطبيقها قد تعر�صت لل�رشب 

و�الإ�صقاط  �الإف�صال  وحماوالت  �خلارجي...  �حل�صار  خالل  من  و�الإف�صال  و�الإعاقة 

ولكن   .
�الأمني....”96 و�لتفجري  و�الإعالمي  �ل�صيا�صي  �لتحري�ص  �متهنت  �لتي  �لد�خلي 

بعد ذلك �أ�رشت �حلركة على برناجمها وروؤيتها، �إذ �إنه وبالرغم من كّل ذلك، فقد ر�أت �أن 

برناجمها ما ز�ل قيد �لتطبيق و�إن �لتعقيد�ت �ملختلفة جتعلها توغل يف تطبيق هذه �لروؤية 

برفق وتدرج، فقد جاء يف بيانها “�إن �لبنامج �الإ�صالحي �لذي رفعته ونادت به ما ز�ل 

�ملتدرج،  �لتطبيق  العتبار�ت  يخ�صع  ذلك  و�أن  للحركة...  �حلكومية  �الأجندة  ر�أ�ص  على 

.
و�حلل �ملو�صوعي �ملرتكز على خ�صو�صية وح�صا�صية وتعقيد�ت �لو�قع �لفل�صطيني”97

كافة  وت�صلمت   ،2007/6/14 يف  غزة  يف  ل�صاحلها  �الأمر  حما�ص  ح�صمت  �أن  وبعد 

�أثرت تاأثري�ً  �ملوؤ�ص�صات، �كت�صب �حل�صور �الجتماعي �لفاعل للحركة قوة زخم جديدة 

�إيجابياً يف ك�صب قاعدة جماهريية جديدة، و�أ�صبح ما كانت تنادي به من خالل بر�جمها 

�الإ�صالحية �ملختلفة وبياناتها �أمر�ً ممكن �لتحقيق. فقامت بعدة �إجر�ء�ت عملية من �أجل 

�الإ�صهام يف حتقيق هذه �الأفكار �الإ�صالحية لالإ�صهام يف �الإ�صالح �الجتماعي ح�صب روؤية 

. فحر�صت �حلركة على جت�صيد �لتكافل �الجتماعي و�قعاً ملمو�صاً، 
98

�حلركة ومنهجها

خا�صة يف ظّل �صيا�صة �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �لقمعية و�لتي �أدت �إىل زيادة معدالت �لفقر، 

 World Health Organization �لعاملية  �ل�صحة  حيث ر�صد تقرير �صادر عن منظمة 

(WHO) �أن �قت�صاد غزة يف �نهيار م�صتمر بعد �أن ز�دت ن�صبة �لبطالة على 60% �أحياناً، 

95 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، وثيقة رقم 22، �ص 73.

96 املرجع نف�شه، �ص 74.

97 املرجع نف�شه، �ص 73.

 See Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamists Social Sector  98

(US: Princeton University Press, 2011).
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�أقل من دوالر و�حد  �لتي تعي�ص على دخل  �لعائالت  �لفقر بني  �إىل �رتفاع ن�صبة  �إ�صافة 

. فقامت حكومة حما�ص يف غزة، �صمن �إمكاناتها �ملحدودة، 
99

يف �ليوم لل�صخ�ص �لو�حد

و�أخرى  �ل�صهد�ء،  و�أهايل  �لعمل  عن  و�لعاطلني  للمحتاجني  مالية  خم�ص�صات  ب�رشف 

كما  وغريها،  تعليمية  وم�صاعد�ت  �مل�صتع�صية،  �ملر�صية  للحاالت  للعالج  �صفر  بدل 

�أدوية،  بدل  م�صاعد�ت  فقدمت  للمعوزين،  ودو�ئية  وغذ�ئية  عينية  م�صاعد�ت  تقدمي  مّت 

وم�صاعد�ت متوينية �صمن برنامج �لغذ�ء �لعاملي، وتقدمي م�صاعد�ت �رشيعة يف �حلاالت 

�لطارئة كحملة طو�رئ �الأمطار، وكذلك تقدمي م�صاعد�ت م�صاندة وتاأهيل مثل �لكر��صي 

�لكهربائية �ملتحركة لذوي �الحتياجات �خلا�صة، كما مّت توفري فر�ص عمل للمعاقني على 

.
100

بند �لت�صغيل �ملوؤقت لغري �ملنتفعني من �ل�صوؤون �الجتماعية، وذلك ملدد زمنية خمتلفة

لقد كان من �أهم معامل �الإ�صالح �الجتماعي �لتي قامت بها حما�ص يف غزة �الهتمام 

بفئة �لعمال و�ل�صيادين، و�لتي ت�صكل �أكب �رشيحة �جتماعية و�أكرثها تاأثر�ً باإجر�ء�ت 

على  مالية  مبالغ  فوزعت  �ل�صكان،  ثلثي  من  �أكرث  وتعيل  �لقا�صية،  و�حل�صار  �الحتالل 

.
101

عدد كبري منهم، �لذين مل ت�صتطع توفري فر�ص عمل لهم

�لق�صية  لهذه  ملا  خا�صة،  �أهمية  و�ملحررين  �الأ�رشى  مو�صوع  حما�ص  �أولت  كما 

�الأ�رشى  ق�صية  تبني  �إىل  ل�صعيها  فباالإ�صافة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لدى  �أهمية  من 

من  بالعديد  قامت  فقد   ،
102

�ل�صهيونية �ل�صجون  من  عنهم  �الإفر�ج  وحماولة 

�صغط  حمالت  لعمل  �أجانب  مت�صامنني  مع  لقاء�ت  فعقدت  �ملجال،  هذ�  يف  �لن�صاطات 

“تقرير  �حلكومي،  �الأد�ء  جلودة  �لعامة  �الإد�رة  �لوزر�ء،  جمل�ص  رئا�صة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  �نظر:   
99

رئا�صة  موقع  يونيو 2012،  حزير�ن/  ع�رش،”  �حلادية  �لفل�صطينية  �حلكومة  الإجناز�ت   2012 �الأول  �لربع 

جمل�ص �لوزر�ء، �الأمانة �لعامة، غزة، �نظر:

http://www.pmo.gov.ps/images/stories/qgp/2012_1.pdf

 �نظر: �ملرجع نف�صه. و�نظر �أي�صاً: �أحمد حممد �ل�صاعاتي، حركة �ملقاومة �لفل�صطينية “حما�ص” 1994-1987 )20(، 
100

فل�شطني، 2013/1/14.

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة �لوطنية  �لت�صغيل �ملوؤقت، موقع وز�رة �لعمل،  �لعاملني على بند   �نظر: �رشف رو�تب 
101

غزة، 2013/3/21.

 لقد قامت حما�ص باأ�رش �جلندي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط �صنة  2006 بعد فوزها يف �النتخابات وت�صكيلها 
102

 ،2011/10/11 يف  �ل�صهرية  �لتبادل  �صفقة  متت  حتى  �صنو�ت  خم�ص  ملدة  به  و�حتفظت  �لعا�رشة،  �حلكومة 

�ألف �صجني فل�صطيني من �صجون �الحتالل من  �أكرث من  �لتي مّت فيها حترير  بـ“وفاء �الأحر�ر”،  و�ملعروفة 

كافة ف�صائل �لعمل �لفل�صطيني. �نظر: جلعاد �صاليط: �صفقة �الألف �أ�صري، �جلزيرة.نت، 2011/10/12.
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�الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  مع  وتو��صلت  ق�صيتهم،  لتبني  �لعام  �لر�أي  على 

International Committee of the Red Cross (ICRC) ملناق�صة ملف �الأ�رشى 

�لعامل  �أطباء  موؤ�ص�صة  مع  و�لتو��صل  غزة،  قطاع  من  وبخا�صة  لهم  �أهاليهم  وزيار�ت 

و�صخ�صيات  موؤ�ص�صات  مع  و�لتو��صل  �الحتالل،  �صجون  يف  منهم  �ملر�صى  لزيارة 

بهذ�  �خلا�صة  و�مل�صتجد�ت  �الأ�رشى  ق�صية  حول  خا�صة  مبلفات  وتزويدها  �أجنبية، 

مالية  خم�ص�صات  لهم  ففر�صت  �الأ�رشى،  باأ�رش  بالعناية  حما�ص  قامت  كما  �مللف. 

�إىل رعاية عائالت �الأ�رشى من حيث �لعناية �الجتماعية و�لتعليمية  �صهرية، باالإ�صافة 

�لعز�ب منهم،  منا�صبة، و�أ�صهمت يف تزويج  �ملحررين بيوتاً  وغريها. و�أّمنت لالأ�رشى 

�ل�صحي،  �لتاأمني  ر�صوم  من  و�أعفتهم  كما  حمرر،  لكل  �صهرية  خم�ص�صات  وفر�صت 

وخف�صت ر�صوم ��صتهالك �لكهرباء لهم، وقدمت لهم دور�ت تاأهيلية يف حرف خمتلفة 

(�خلدمة �الجتماعية - تاأهيل دعاة( حتى يعتمد هوؤالء �الأ�رشى �ملحررون على �أنف�صهم 
.
103

من خالل وظيفة �أو حرفة معينة

خالل  من  �الأ�رشى  باأو�صاع  �هتمامها  حما�ص  تابعت  فقد  �ل�صجون،  د�خل  يف  �أما 

�أغذية ومالب�ص و�أدوية من  تقدمي منح مالية لهم ليقوم هوؤالء ب�رش�ء ما يحتاجونه من 

عب  معهم  و�لت�صامن  عنهم،  للدفاع  حمامني  تعيني  مّت  كما  �ل�صجون،  مقا�صف  د�خل 

�العت�صامات، و�الإ�رش�بات �ل�صاملة، و�لت�صعيد �صّد �الحتالل؛ �حتجاجاً على ظروفهم 

�العتقالية، و�لتو��صل مع �أهاليهم وزيارتهم يف �ملنا�صبات �لدينية و�لوطنية؛ ملو��صاتهم 

 .
104

وتقدمي �لهد�يا لهم

�أما يف جانب �ملر�أة و�ل�صباب، فقد قامت �حلكومة و�حلركة باإن�صاء عدد من �مل�صاريع 

بتنظيم  وقامت   ،
105

و�ل�صباب �ملر�أة  خالل  من  �ملجتمع  الإ�صالح  بها  تنادي  كانت  �لتي 

“دعم  حول  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �لن�صاء  من  كبرية  الأعد�د  متكاملة  در��صية  دور�ت 

تعبئة  حملة  �صمن  وتاأتي  �ملر�أة”،  جتاه  �ل�صلبية  �لعاد�ت  ومو�جهة  �الإيجابية  �لعاد�ت 

وتاأثري لتح�صني �لثقافة �ملجتمعية نحو �ملر�أة وتفعيل دورها يف �ملجتمع، و�أعدت �مل�صابقات 

“تقرير  �لعامة جلودة �الأد�ء �حلكومي،  �لفل�صطينية، رئا�صة جمل�ص �لوزر�ء، �الإد�رة  �ل�صلطة �لوطنية   �نظر: 
103

�لربع �الأول 2012 الإجناز�ت �حلكومة �لفل�صطينية �حلادية ع�رش”.

 �ملرجع نف�صه.
104

�لوطنية  �ل�صلطة  �لعمل،  وز�رة  على:  من�صور  �صبابي  م�رشوع  ثالثني  من  �أكرث  �ملثال  �صبيل  على  �نظر   
105

�لفل�صطينية، غزة.
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�لفنية بعنو�ن “�أمرية �الأدب” للكتابة يف ق�صايا �ملر�أة يف �الأدب هي “�ل�صعر، و�ل�صيناريو، 

.
و�لق�صة �ل�صحفية، و�لق�صة �لق�صرية”106

�لعاملي، وعيد  �ملر�أة  �ملنا�صبات �خلا�صة باملر�أة كيوم  �إحياء  وحر�صت �حلكومة على 

�ملر�أة  مع  للت�صامن  �لعاملية  �للجنة  بت�صكيل  قامت  كما  ذلك  وغري  �الأ�رشة،  ويوم  �الأم، 

�لفل�صطينية، ونظمت فعاليات مفتوحة لرعاية �مل�صنات، و�أقامت دور�ت للعناية بهن على 

نفقة �حلكومة، وفتحت �ملجال الإن�صاء عدد كبري من �جلمعيات �لن�صائية �ملجتمعية للعمل، 

.
107

و�لقيام بو�جبها جتاه �ملر�أة �لفل�صطينية يف قطاع غزة

حكومتها  خالل  من  حما�ص  �أوجدت  فقد  وتاأهيلهم،  �ل�صباب  �إ�صالح  جمال  يف  �أما 

خا�صاً  قانوناً  فاأ�صدرت  بال�صباب،  �خلا�صة  �الجتماعية  �لب�مج  من  كبرية  جمموعة 

لل�صباب، وعقدت ندو�ت مع �جلمعيات �الأهلية �ل�صبابية و�جلامعات يف جميع حمافظات 

قطاع غزة، �صمن حملة لتوعية �ل�صباب بحقوقهم وتعريفهم بالقانون، و�أ�صهمت بذلك 

موؤ�ص�صات �إعالمية ولقاء�ت تلفزيونية و�صل�صلة حلقات تعريفية يف �ل�صحف، مع �إطالق 

.
108

خدمة �لر�صائل �لق�صرية وتوزيع مطوية، وتخ�صي�ص �صفحة �إلكرتونية لهذ� �لغر�ص

ولقد كان للم�صاريع �لريا�صية �خلا�صة بال�صباب عناية خا�صة بالرغم من �صيق ذ�ت 

�ليد و�حل�صار �خلانق على غزة. �إال �أن حكومة حما�ص مل تهمل هذ� �جلانب، فاأقامت عدد�ً 

لالإبد�ع  �لت�صجيعية  فل�صطني  جائزة  عن  �حلكومة  �أعلنت  كما  �لريا�صية.  �مل�صاريع  من 

م�صاريع  و�حلكومة  �حلركة  و�أطلقت   ،
109

�ملختلفة �ملجاالت  من  جماالً   16 يف  �ل�صبابي 

�ملقبل  �ل�صباب  لعدد كبري من  �لقر�ص  مّت تقدمي  �لفل�صطيني، حيث  �ل�صباب  �إجناز عر�ص 

على �لزو�ج، وتوفري ع�رش�ت �لهد�يا من عدة موؤ�ص�صات يف �لقطاع �خلا�ص، وذلك �صمن 

.
110

�أن�صطة دعم �ل�صباب �لفل�صطيني لبناء �أ�رشة هي �أ�صا�ص �صالح �ملجتمع وتطوره

“تقرير  �لعامة جلودة �الأد�ء �حلكومي،  �لفل�صطينية، رئا�صة جمل�ص �لوزر�ء، �الإد�رة  �ل�صلطة �لوطنية   �نظر: 
106

�لربع �الأول 2012 الإجناز�ت �حلكومة �لفل�صطينية �حلادية ع�رش”.

 �ملرجع نف�صه؛ و�نظر: �أحمد حممد �ل�صاعاتي، مرجع �صابق.
107

 �ملر�جع نف�صها.
108

 �ملر�جع نف�صها.
109

 ،http://www.mys.gov.ps :نظر: موقع بو�بة �ل�صباب و�لريا�صة �لفل�صطينية، وز�رة �ل�صباب و�لريا�صة، غزة، يف� 
110

حيث رعت �لوز�رة مثل هذه �الأعر��ص؛ فقامت يف 2012/3/8، على �صبيل �ملثال، بتزويج �أكرث من �ألف �صاب و�صابة، 

و�أقر�صت كّل عري�ص مبلغ �ألفي دوالر مع مبالغ �أخرى كهد�يا غري م�صرتدة.
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�ل�صباب  �إىل ��صتقطاب  �أجل تطبيق منهجها �الإ�صالحي  لقد عمدت حركة حما�ص من 

�إىل جانبها، من خالل تفريغ طاقاتهم، وتعزيز �خللق �الإ�صالمي �لرفيع بتطبيق �ملبادئ 

�لفرق  �حلركة  و�أن�صاأت  �الإ�صالمي،  �لرتبوي  �ملنهج  من  �لنابعة  �لريا�صية  و�ملفاهيم 

�لريا�صية �ملتنوعة يف �مل�صاجد، و�أقامت �لدوريات فيما بينها، لتحقيق �ملعاين �الإ�صالحية 

�لتي ترى حما�ص �رشورة غر�صها يف �صباب فل�صطني ��صتعد�د�ً لتحرير �أر�صهم �ملغت�صبة 

.
111

من رقبة �الحتالل

كما عملت حما�ص وحكومتها يف غزة بعد �أن �ن�صحب موظفو �ل�صلطة �لتابعني لفتح يف 

�إىل �ملحاكم، على تعميم ثقافة �ل�صلم �الجتماعي، و�لف�صل  ر�م �هلل و�متنعو� عن �لذهاب 

�الإ�صالح  طرق  وت�صجيع  �حلق،  و�إحقاق  �ملظلومني،  و�إن�صاف  �لنا�ص،  بني  �لنز�عات  يف 

عن طريق جلان خا�صة �صكلتها لت�صاعد �لق�صاء �لر�صمي على �لقيام بو�جبه، وبخا�صة 

يف ظّل حاجة �لنا�ص لطرق بديلة للق�صاء حلل م�صاكلهم و�إن�صافهم، بعد حماولة �صلطة 

�ل�رشطة �خلا�صعة لها يف غزة بعد �صيطرة  �لفل�صطينية، ودو�ئر  �ملحاكم  ر�م �هلل تعطيل 

. وقامت �حلركة باالعتماد على عدد كبري من رموزها �لذين نالو� �لتقدير 
112

حما�ص عليها

و�الحرت�م يف �ملجتمع للعمل يف جمال �الإ�صالح، وكان لهم دور فاعل وجناحات يف هذ� 

�ملجال �الجتماعي �ملهم.

كما �أن حما�ص ر�أت �أن من �أهم و�صائل �الإ�صالح �الجتماعي تقدمي خدمات �صحية 

من  �لعديد  �إجر�ء  خالل  من  �ل�صحة  وز�رة  كو�در  تطوير  على  بالعمل  فقامت  غزة،  يف 

�لدور�ت �لتدريبية وور�ص �لعمل للموظفني، وعقد �لعديد من �أن�صطة �لتثقيف �ل�صحي، 

و�أن�صاأت وز�رة �ل�صحة �لتابعة لها �أكرث من 32 م�رشوعاً �صحياً، كان من �أهمها �إن�صاء 

�الأطفال  م�صت�صفى  �إن�صاء  وم�رشوع  �الإندوني�صي،  و�مل�صت�صفى  �ليا�صني،  م�صت�صفى 

.
113

بدير �لبلح، وتنفيذ �لعديد من �مل�صاريع و�الأبنية يف خمتلف �ملر�فق �ل�صحية

 �نظر: عماد عفانة، حما�ص بني جمتمع �لف�صيلة و�حلكم �لر�صيد، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/7/19.
111

www.rapeta.ps/Rapta :نظر تفا�صيل هذه �للجان وطرق عملها من خالل موقع ر�بطة علماء فل�صطني يف غزة، يف� 
112

“تقرير  �لعامة جلودة �الأد�ء �حلكومي،  �لوزر�ء، �الإد�رة  �لفل�صطينية، رئا�صة جمل�ص  �ل�صلطة �لوطنية   �نظر: 
113

�لربع �الأول 2012 الإجناز�ت �حلكومة �لفل�صطينية �حلادية ع�رش”.
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خال�سة:

و��صتطاعت  و�الجتماعية،  �ل�صيا�صية  �الإ�صالحية  روؤيتها  حتقيق  �إىل  حما�ص  �صعت 

يف  �ملجتمع  ب�صهر  و�ال�صتمر�ر  �أطيافه،  بكافة  �لفل�صطيني  �ملدين  �ملجتمع  يف  �لتغلغل 

�لفكرة �لتي توؤمن بها، بالرغم من �ل�صعوبات و�ملعوقات، من خالل م�صاركة كو�درها 

�صيا�صي  عملي  و�قع  �ىل  �الإجناز�ت  هذه  لرتجمة  و�صعت  �لتغيري.  باإحد�ث  و�أن�صارها 

ملمو�ص يحقق لل�صعب �لفل�صطيني م�صاحله، و�آماله، وتطلعاته �ملختلفة. وقد مكنها ذلك 

�أو  �إىل قاعدة �صعبية و��صعة؛ ي�صعب �رشبها،  من حتقيق وجود �صيا�صي قوي، ي�صتند 

تهمي�صها، �أو جتاهلها.





الف�شل الثامن

عالقات حركة حما�س مع العامل 

العربي 

د. عدنان اأبو عامر
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عالقات حما�س مع العامل العربي 

عالقات حركة حما�س مع العامل العربي 

مقدمة:

25 عاماً على �نطالقة حركة حما�ص، و�جتيازها الختبار�ت  بعد مرور ما يقرب من 

على  �لوقوف  �أ�صبح  و�خلارجية،  �لد�خلية  �ل�صيا�صية،  �لعالقات  م�صتوى  على  عديدة 

جتربتها يف �إد�رة هذه �لعالقات ودر��صتها �أمر�ً يف غاية �الأهمية، ال �صيّما تلك �لتي بنتها مع 

حميطها �لعربي، �صو�ء مع �لنظام �لر�صمي، �أم �مل�صتوى �ل�صعبي على حّد �صو�ء. 

عالقاتها  يف  حما�ص  ل�صيا�صات  �لعري�صة  �لعامة  �خلطوط  �أهم  �لدر��صة  تتناول 

�أو  تقارباً  ت�صهد  فقد  �لظروف،  بتغري  للتغري  قابلة  �أنها  من  بالرغم  �لعربية،  �ل�صيا�صية 

تباعد�ً بتقارب �الأهد�ف و�مل�صالح، �أو �ختالفها وتباعدها، مما يدفع لالإجابة على جملة 

من �لت�صاوؤالت، منها: 

كيف تقيم حما�ص عالقاتها �لعربية؟ 	·
ما هي �صيا�صاتها و�أهد�فها من ور�ء هذه �لعالقات؟ 	·

ما هو �لثابت و�ملتغري فيها، وهل هناك حتول يف ممار�صتها �ل�صيا�صية يف عالقاتها تلك؟  	·
هل هناك ��صرت�طات يتخللها تنازالت مطلوبة منها الأجل �لعالقة مع طرف ما، وهل  	·

هناك �أطر�ف عربية ت�صتبعدها �حلركة، وترف�ص �أّي عالقة معها من �أّي نوع؟

اأوًل: حمددات عالقات حما�س العربية:

�رتباط  عن  وحديثه  ميثاقها،  يف  جاء  مما  �لعربية  عالقاتها  بناء  يف  حما�ص  �نطلقت 

و�لو�جبات  �ل�رش�ع،  يف  ودورها  �لعربية،  �لد�ئرة  منها  ثالث،  بدو�ئر  فل�صطني  حترير 

�مللقاة عليها. ور�أت حما�ص �أن “�لدول �لعربية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل” مطالبة بفتح حدودها 

�إخو�نهم  جهود  �إىل  جهودهم  وي�صمو�  دورهم،  لياأخذو�  �لعربية  �ل�صعوب  �أبناء  �أمام 

.
�لفل�صطينيني، �أما �لدول �الأخرى فمطالبة بت�صهيل حتركاتهم، منها و�إليها”1

 ميثاق حما�س، �ملادة 15.
1
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وتتبنى  توؤيدها،  بجانبها:  �لر�صمية  �لعربية  �الأطر�ف  وقوف  �إىل  حما�ص  و�صعت 

�صند�ً  �ل�صعوب  من  لتجعل  لها  �لتاأييد  وتك�صب  وحتركاتها،  ن�صاطاتها  وتدعم  مو�قفها، 

��صرت�تيجياً على كّل �مل�صتويات �لب�رشية و�ملادية و�الإعالمية،  لها وت�صّكل بعد�ً  وظهري�ً 

حول  �جلماهري  وتوعية  �لهادفة،  �لكتيبات  ون�رش  �ملوؤمتر�ت،  بعقد  و�ملكانية،  �لزمانية 

�لق�صية، وما يو�جهها وُيدبَّر لها؛ وتعبئة �ل�صعوب فكرياً وتربوياً وثقافياً، لتاأخذ دورها 

.
2
يف معركة �لتحرير �لفا�صلة

قناعتها  �لعربية،  و�ل�صعوب  �لدول  جتاه  �ملطالب  لهذه  بحما�ص  دفع  ما  ولعل 

و�عتقادها باأن “�مل�رشوع �ل�صهيوين يثّل خطر�ً على �الأّمة �لعربية جمعاء. وبالنظر ملا 

�أ�صا�صي  �لتحرير  يف  �لعربية  �لد�ئرة  دور  فاإن  وقومي،  عقائدي  ُبعد  من  فل�صطني  متثّله 

�لتحرير، وُتعّد  للنهو�ص بعبء  �لتي يعّول عليها  �لرئي�صية  �لقوة  ومركزي؛ حيث متثّل 

و�إز�لة  فل�صطني،  لتحرير  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�صاند  و�لرديف  �ال�صرت�تيجي  �لعمق 

.
�لكيان �ل�صهيوين عن �أر�صها”3

وكيفية  �لعربية،  عالقاتها  يف  فل�صطينية  قوى  جتارب  من  حما�ص  ��صتفادت  وقد 

�صياغتها، بعدم رفعها �صعار�ت ر�ديكالية جتاه �الأنظمة �لعربية، مالأت ف�صاء �لعنفو�ن 

�لثوري �لفل�صطيني �أو�خر �ل�صتينيات و�أو�ئل �ل�صبعينيات من �لقرن �لع�رشين؛ من قبيل 

�أن “قطار �لتحرير” ير بهذه �لعا�صمة �لعربية، �أو تلك! ور�أت حما�ص �أنه مقابل �جلهود 

�لفل�صطينيني  مع  �ل�رش�ع  عن  �لعربية  �لد�ئرة  لعزل  “�إ�رش�ئيل”  تبذلها  �لتي  �لكبرية 

.
4
لال�صتفر�د بهم، فال بّد من �حلر�ص على �إبقائها، بالرغم من كّل �ل�صعوبات

�إمكانية  ولفهم طبيعة �لعالقات �لتي بنتها حما�ص مع �لد�ئرة �لعربية، و�إدر�ك مدى 

��صتمر�رها و��صتقر�رها، ال بّد من �لنظر يف �الأ�ص�ص و�ملبادئ �لتي قامت عليها، و�الأر�صية 

�ل�صيا�صية �لتي �أعدتها جتاهها على �لنحو �لتايل:

 ميثاق حما�س، �ملادة 28.
2

 ميثاق حما�س، �ملادة 29.
3

 �أحمد فهمي، ملاذا يكرهون حما�س؟ )�لريا�ص: مكتب جملة �لبيان، 2009(، �ص 19.
4



289

عالقات حما�س مع العامل العربي 

1. االت�شال مبختلف االأطراف العربية: 

حر�صت حما�ص على �إقامة عالقات �إيجابية مع �الأنظمة �لعربية، بغ�ص �لنظر عن توجهها 

�ل�صيا�صي و�نتمائها �لفكري، و�إعالن جاهزيتها للتعامل مع �لقوى �الإ�صالمية، و�مل�صيحية، 

و�ال�صرت�كية، و�لي�صارية، و�لليب�لية، لت�صجيعها على �لقيام بو�جبها وم�صوؤولياتها جتاه 

�ل�صعب �لفل�صطيني، ون�رشة ق�صيته �لعادلة، حل�صد �لر�أي �لعام �لعربي.

وحر�صت حما�ص على �لتو��صل مع �جلامعة �لعربية و�أمينها �لعام يف جميع �ملنا�صبات 

�أن تبحث عن �جلو�نب �مل�صرتكة بينها وبني  و�لقمم، م�صاركة ومر��صلة. وحاولت د�ئماً 

�الأنظمة، لتو�صيع د�ئرة �لتن�صيق و�لعمل يف جو�نب �التفاق. كما �صعت حما�ص للتعاون 

�لقو��صم  “تغليب  قاعدة  من  �نطالقاً  معها،  و�لتن�صيق  �لعربية  و�لهيئات  �ملنظمات  مع 

�مل�صرتكة وم�صاحات �التفاق على مو�قع �الختالف”، بحيث تقوم عالقاتها على �ل�رش�كة 

�مل�صرتك،  �لعربي  �لعمل  لتعزيز  ت�صعى  �إذ  وهي  �لعربية.  �ملكونات  جميع  بني  �لكاملة 

ترى �أن �صيغته يجب �أن تقوم على �أ�صا�ص �اللتز�م بالعمل على حترير فل�صطني، وعدم 

.
5
�العرت�ف بالعدو، �أو �إعطائه حّق �لوجود على �أّي جزء منها

و�صعبياً،  ميد�نياً  حققتهما،  �للذين  و�الت�صاع  �لتقدم  �أن  للحركة  �ت�صح  �أن  لبث  وما 

و�حتلت  قويت،  كلما  و�أنها  بها،  �لعربية  �الأطر�ف  �هتمام  من  ز�د�  وع�صكرياً،  �صيا�صياً 

�أ�صبحت  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �ل�صيا�صية وجمريات  �لقوى  تاأثري�ً يف ميز�ن  �أكرث  مو�قع 

.
6ً
�رشورة �الت�صال بها، و�إقامة �لعالقات �الإقليمية و�لقوية و�ملتبادلة معها �أكرث �إحلاحا

2. رف�س التدخل يف ال�شوؤون الداخلية: 

�لتجاذبات  وال  �لعربي،  “�لد�خلي”  �ل�صيا�صي  �لنظام  من  جزء�ً  لي�صت  حما�ص  الأن 

�لد�خلية الأي من دوله، لذلك تناأى بنف�صها عنها، مما حتم عليها �ل�صري يف معرتك �صائك 

ز�لت  ما  �لتحرير  منظمة  جتربة  �إن  �إذ  �لفل�صطينية.  �الأهد�ف  يحقق  مبا  وحذر،  بدقة 

�صاخ�صة يف عيون قادة �حلركة؛ فلم يكن �الرمتاء يف �أح�صان �الأحالف و�ملحاور جمدياً 

بعد �أن �صلبها �إر�دتها وهويتها، ومل يعد �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية، و��صتعد�ء �الأنظمة 

 �صمري �صعيد، حركة املقاومة االإ�شالمية حما�س )�ملن�صورة: د�ر �لوفاء للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 2002(، �ص 19.
5

 خالد �حلروب، �لوطنية و�الإ�صالموية يف فل�صطني: وحدة �أو �النق�صام؟، احلياة، 2009/10/3.
6
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�أمام  ذلك  و�صع  وقد   .
7
لق�صيتهم و�لرت�جع  باخل�صائر  �إال  �لفل�صطينيني  على  �لعربية 

�حلركة مهمة جّد كبرية، متثلت يف قدرتها على توظيف �لتناق�صات �ملعلنة و�خلفية بني 

�لدول �لعربية، و�ختالف م�صاحلها من جهة؛ ومن جهة �أخرى �حلذر من مغبة وقوعها 

يف �رشك �ال�صتخد�م و�لتوظيف من ِقبل �الأنظمة.

و��صتطاعت حما�ص طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية �أن تبني عالقات متو�زية مع �حلكومات 

مع  �ملتينة  �لعالقات  بنموذج  كثريون  وي�صت�صهد  �صو�ء.  حّد  على  �لعربية  و�ملعار�صات 

�لدولة �ل�صورية، بالرغم مما بينها وبني �الإخو�ن �مل�صلمني من خالف و�صل حّد �ملو�جهة 

نظام  �أيام  �مل�رشية،  �حلكومة  ح�صا�صية  تثري  �أال  حر�صها  وكذلك  1982؛  �صنة  �لدموية 

ويف   .
8
هناك �الإخو�ن  مع  عالقتها  من   ،2011-2000 �لفرتة  خ�صو�صاً  مبارك،  ح�صني 

و�صوؤونها  ومو�قفها  �صيا�صاتها  يف  �لعربية  �لدول  تدخل  �حلركة  ترف�ص  ذ�ته،  �لوقت 

ت�صنعه  �لذي  �لوطني”،  “�لفل�صطيني  قر�رها  �تخاذ  يف  ��صتقالليتها  وتوؤكد  �خلا�صة، 

. ومع ذلك، فقد نظر �لبع�ص �إىل مو�قف حما�ص �ملرنة جتاه �لنظام 
9
موؤ�ص�صاتها �لقيادية

�النخر�ط  وعدم  به،  �ل�صهل  العرت�فها  �صدها،  �إد�نة”  “نقطة  �أنها  على  �لر�صمي  �لعربي 

بتغيريه؛ ال �صيّما �أنها حركة �إ�صالمية �صعار�تها فوق قطرية، وتدرك �أن عبء �لتحرير ال 

.
10

يكن �أن يقوم به �ل�صعب �لفل�صطيني مبفرده، وال �ل�صعب �لعربي �ملجز�أ

3. عدم فتح معارك جانبية مع اأّي طرف عربي: 

مل تتنبَّ حما�ص �صيا�صة �لتهجم على �أحد، لكنها عبت ب�صكل مو�صوعي وملتزم عن 

مالحظاتها، ونقدها ملو�قف �الأطر�ف �ملختلفة من �ل�رش�ع مع �الحتالل، �صعياً الإيجاد 

على  طرف  �أّي  مع  عالقاتها  تكون  �أن  وترف�ص  �لعربية،  �ل�صيا�صية  عالقاتها  يف  تو�زن 

.
11

ح�صاب �آخر، طاملا �أنه يقف بجانب �ل�صعب �لفل�صطيني، وترحب بدوره

 زكي �صهاب، حما�س من الداخل )بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم، 2008(، �ص 187.
7

 عدنان �أبو عامر، احلركة االإ�شالمية يف قطاع غزة بني الدعوة وال�شيا�شة )�لقاهرة: مركز �الإعالم �لعربي، 
8

2006(، �ص 75.

 مقابلة مع خالد م�صعل، قناة �جلزيرة �لف�صائية، �لدوحة، 2006/3/5.
9

 �إياد �لبغوثي، االإ�شالم ال�شيا�شي يف فل�شطني ما وراء ال�شيا�شة )�لقد�ص: مركز �لقد�ص لالإعالم و�الت�صال، 
10

2000(، �ص 65 .

 جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س، �ص 225.
11
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يف �ل�صياق ذ�ته، عاجلت حما�ص خالفاتها مع �لدول �لعربية بكثري من �ل�صب و�لروية، 

و�بتعدت يف مو�قفها وبياناتها عن �صيا�صة �التهام و�لتجريح، و�عتمدت باملقابل على لغة 

�لنقد �ملو�صوعي، و�لن�صح و�ملنا�صدة، دون قطع ج�صور �لتو��صل يف �أحلك �لظروف، فلم 

.
12

توجه �التهامات مل�رش، ومل تفتح جبهة مع �الأردن، وال ��صتهدف �إعالمها دول �خلليج

ويكن �لقول �إن �الأ�ص�ص �لتي �عتمدتها �حلركة يف عالقاتها �لعربية مبنية على روؤية 

�صعفاً  تزد�د  �لتي  �لعربية  �لدول  باأن  �لر��صخة  لقناعتها  نظر�ً  و��صحة،  ��صرت�تيجية 

ما  �الأمريكي؛  �مل�رشوع  �أمام  و�لرت�جع  للخ�صوع  قابلية  �أكرث  ت�صبح  يوم،  كّل  و�رتباكاً 

�ملنافذ عليها، وهذ� ما ح�صل بعد فوزها يف �النتخابات  �لت�صييق و�صّد  يعني مزيد�ً من 

�لت�رشيعية، و�زد�د و�صوحاً بعد �صيطرتها على غزة �أو��صط �صنة 2007.

�لعربية،  للوحدة  �لدعوة  من  حلما�ص  �لتعبوي  �خلطاب  يخُل  فلم  ذلك،  من  وبالرغم 

�لتف�صيلي، مكتفياً  �لتنظريي و�لفكري  �الإ�صالمية، ولكنه مل ين�صغل باجلانب  و�لوحدة 

بال�صعار�ت �لعامة �لعري�صة، نظر�ً النغما�ص حما�ص يف م�رشوع �ملقاومة، وب�صبب وجود 

وبياناتها  �أدبياتها  يف  عبت  �حلركة  �أن  �لعلم  مع  �الإطار.  هذ�  يف  كثرية  �أخرى  �أدبيات 

وت�رشيحاتها، عن حر�صها على �لوحدة �لعربية، موؤكدة �أن �ختالف �لر�أي، لي�ص مبر�ً 

�لروؤى  لكل  تت�صع  و�لعربي  �لوطني  �لعمل  �صاحة  �أن  حما�ص  وترى  و�لفرقة.  للتناحر 

و�الجتهاد�ت يف مقاومة �مل�رشوع �ل�صهيوين، معتقدة �أن وحدة �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي 

غاية ينبغي على جميع �لقوى و�لفعاليات �لفل�صطينية و�لعربية �لعمل للو�صول �إليها.

معها،  �أزمات  تفتعل  �أو  بها،  للتحر�ص  ت�صعى  رئي�صية  عربية  دوالً  �أن  بد�  وعندما 

للت�صعيد  ت�صَع  ومل  بروية،  �ملو�قف  هذه  حما�ص  عاجلت  فقد  بها،  عالقتها  توتري  �أو 

�الإعالمي، و�كتفت بنفي �لتهمة عن نف�صها، و�بتعدت �إعالمياً عن كل ما يفاقمها. وقدمت 

حما�ص منوذجاً لل�صب و�لرتوي، بالرغم من �ملدى �لبعيد �لذي ذهبت �إليه بع�ص �الأنظمة 

�لعربية مبقاطعتها، و�الن�صهار �لتام يف �ملطالب �الأمريكية �ملت�صددة للتعامل معها مالياً 

�لغيظ مع من جتاهلو� دورها ومكانتها،  لكظم  . وعر�صت حما�ص منوذجاً 
13ً

و�صيا�صيا

ومل تعمد للت�صهري بهم على �ملالأ؛ مما ُعدَّ موؤ�رش�ً مهماً على مرونتها، وقابليتها لتغليب 

 �أحمد فهمي، مرجع �شابق، �ص 24.
12

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 159.
13
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�لعليا على م�صاحلها وروؤ�ها �خلا�صة يف �صلوكها �خلارجي؛ فيما رحبت علناً  �مل�صالح 

طيبة  بعالقات  �حتفظت  ولذلك  جتاهها،  و�حلميمية  �لدفء  فيها  �آن�صت  �لتي  باملو�قف 

 .
14

ووثيقة مع بع�ص �لبلد�ن �لعربية، مما عمق �أو��رش �لتن�صيق معها

4. ح�رش فل�شطني �شاحة للمقاومة امل�شلحة: 

�لعربية،  �لدول  �إىل �صاحات  �ملعركة خارج فل�صطني،  حر�صت حما�ص على عدم نقل 

بتاأكيدها على ��صرت�تيجية �عتماد فل�صطني ميد�ناً �أ�صا�صياً للمو�جهة �مل�صلحة مع �الحتالل، 

تعر�صت  �لتي  �العتد�ء�ت  من  �لرغم  على  لعملياتها،  �جلغر�فية  �لرقعة  تو�صيع  ورف�ص 

لها يف �خلارج. فقد حاولت “�إ�رش�ئيل” �غتيال خالد م�صعل رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي على 

�الأر��صي �الأردنية �صنة 1997، و�غتالت عّز �لدين �ل�صيخ خليل �أحد كو�درها يف �صورية 

م�رشح  نقل  بعدم  حا�صم  موقف  للحركة  كان  ذلك،  ومع   ،2004 �صنة  �صيارته  بتفجري 

. وكان لهذ� �لو�صوح يف �لروؤية، و�حل�صم يف �ملوقف، 
15

عملياتها خارج فل�صطني �ملحتلة

تنظر  ظلت  �لتي  �لعربية،  �الأنظمة  بع�ص  من  �خلوف  حو�جز  بع�ص  �إز�لة  يف  كبري  دور 

للمقاومة �مل�صلحة كعامل قلق وعدم ��صتقر�ر لها.

5. الدعوة لوحدة ال�شف العربي، ورف�س املحاور: 

باركت حما�ص جميع �جلهود �لوحدوية �لعربية، و�أ�صكال �لتعاون و�لتن�صيق �لعربي 

�مل�صرتك، مبا يخدم �مل�صالح �لعامة لالأمة �لعربية و�لق�صية �لفل�صطينية؛ الأن �لفرقة يدفع 

ثمنها �ل�صعب �لفل�صطيني. ونظرت بخطورة لبوز حماور و�أحالف متناق�صة، ورف�صت 

�أن تكون طرفاً يف �أّي منها، النفتاحها على �جلميع؛ لكون حما�ص غري حم�صوبة على طرف 

بعينه، بل تتعامل مع �جلميع، وال ت�صنف نف�صها مع طرف �صّد �آخر، وبالرغم من ذلك، 

.
16

فللحركة تقارب مع دول، وتباعد مع �أخرى

�ملحاور  خارج  �لبقاء  حما�ص  حركة  ��صتطاعت  �لتحرير،  منظمة  جتربة  وبخالف 

مع  بالعالقة  يتعلق  فيما  �ملنطقة  دول  بني  �حلاد  �لتباين  من  وبالرغم  �لعربية. 

�أن  كما  فيها.  �لغرق  دون  �لتناق�صات،  هذه  من  ن�صبياً  ��صتفادت  فاإنها  “�إ�رش�ئيل”، 

 �نظر: جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س، �ص 229.
14

 غ�صان �رشبل، مرجع �شابق، �ص 65.
15

 جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س، �ص 235.
16
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و�قعية حما�ص، وعدم �رشودها بعيد�ً عن �ل�رشبني �لفل�صطيني و�لعربي، �صكلت مبعث 

�رتياح عربي ن�صبي كبري ل�صيا�صاتها، مبحافظتها على �صخ�صيتها وهويتها و�أجندتها 

�ملو�جه  �ملقاومة”  “حمور  بجانب  وقوفها  منا�صبة  من  �أكرث  يف  و�إظهارها  �لوطنية؛ 

دول  باقي  مع  عالقاتها  ح�صاب  على  لي�ص  ولكن  �الأمريكي،   - �الإ�رش�ئيلي  للم�رشوع 

و�صعوب �ملنطقة. ورمبا كان تو��صلها �مل�صتمر مع بلد�ن �خلليج، وتوجهها لل�صعودية 

يف  �لو�صيط  �لقاهرة  بدور  وترحيبها  فتح،  حركة  مع  مكة  �تفاق  لتوقيع   2007 �صنة 

�مل�صاحلة �لفل�صطينية ويف �صفقة تبادل �الأ�رشى مع “�إ�رش�ئيل” �صنة 2011، دليالً على 

�نفتاحها على �ملحور �ملعروف بـ“حمور �العتد�ل”.

�أكرث من ذلك، فقد عملت حما�ص على بناء عالقات جيدة مع دول �ملحورين، بالرغم 

من خالفاتهما، ومل متلك خيار�ً �صوى �ملحافظة على �لتو�زن يف �لعالقة بينهما، ف�صورية 

ظلت حتى �صنة 2011 هي �حلا�صن �جلغر�يف لقياد�تها يف �خلارج، بينما م�رش هي �ملعب 

حا�صماً  عامالً  ت�صكالن  معاً  و�صورية  وم�رش  غزة،  قطاع  �لد�خل  �إىل  لقياد�ت  �لوحيد 

�إخر�جهما من معادلة  يف م�صري �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، ولهذ� حر�صت على عدم 

.
17

�ل�رش�ع مع �الحتالل

�ل�صيا�صية  �مل�صتجد�ت  �لعربية حول  �لدول  �ملو�قف مع  باأن �ختالف  و�آمنت �حلركة 

لدعم  �لد�ئم  �ال�صتعد�د  لديها  من  �صيّما  ال  معها،  وتعاونها  �ت�صالها  دون  يحول  ال 

�صمود ومقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني لالحتالل، وحر�صت على �أهمية �حلو�ر مع جميع 

من  لديها  مانع  وال  �ل�صيا�صي،  نظامها  عن  �لنظر  بغ�ص  و�لقوى،  و�الأحز�ب  �حلكومات 

�لتعاون مع �أّي جهة ل�صالح خدمة ق�صية �صعب فل�صطني �لعادلة، وح�صوله على حقوقه 

�صّد  �إن�صانية  �لال  و�إجر�ء�ته  �الحتالل  مبمار�صات  �لعام  �لر�أي  تعريف  �أو  �مل�رشوعة، 

.
18

�ل�صعب �لفل�صطيني

ويف �إطار �ملحاور، م�صت حما�ص بعالقاتها �لعربية على “حبل م�صدود”، فال �لدول 

ت�صري  مو�قف  من  جاء  ومما  �الأبو�ب،  وجهها  يف  غلّقت  وال  عليها،  بالكامل  �نفتحت 

 خالد فيا�ص، حركة حما�ص وم�صتقبل �لتطور�ت �ل�صيا�صية يف فل�صطني، در��صة غري من�صورة، وز�رة �الإعالم 
17

�ل�صعودية، 2007، �ص 15.

حركة  و�آخرون،  �لدخيل  تركي  يف  �لتجربة،”  ر�صيد   2005-1987 “حما�ص  �صالح،  حممد  حم�صن  �نظر:   
18

حما�س، �لكتاب �لع�رشون )دبي: مركز �مل�صبار للدر��صات و�لبحوث، 2008(، �ص 67. 
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بو�صوح ال يقبل �ل�صك و�لتاأويل على ذلك، ما �صدر عنها ُبعيد فوز حما�ص يف �النتخابات 

�لت�رشيعية على �لنحو �لتايل:

�ملوقف �ل�صوري ر�أى يف �لفوز �نت�صار�ً خلطه ومع�صكره، فدم�صق �أ�صبحت حا�صنة  �أ. 

لل�رشعية �لفل�صطينية بعد �أن �تهمت طويالً بدعم �ملعار�صة. 

وجاء �لرتحيب �لقطري حقيقياً، خا�صة �أن عالقات د�فئة ربطت بني حما�ص و�لدوحة  ب. 

طو�ل �صنو�ت. 

�أما �ل�صود�ن، فكان ثالث دولة عربية ت�صتقبل �حلركة، حيث �حتفظت ل�صنو�ت طويلة  ج. 

.
19

بعالقات قوية معها، بالنظر �إىل �جلذور �الإ�صالمية للقيادة �ل�صود�نية

يف �ملقابل، فاإن مو�قف م�رش و�الأردن من �ملتغري �لفل�صطيني �لكبري بدت “غام�صة”،  د. 

�حرت�مها  بني  �ملزج  وحاولت  �نتابتها،  �لتي  �لقلق  حالة  �إخفاء  من  تتمكن  مل  و�إن 

الإر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني، و�مليل �لو��صح لدعم �لرئي�ص عبا�ص وقيادة �ملنظمة، على 

�ن�صغاالتهما  عن  و�الأردن  م�رش  تتخَل  ومل  �لفل�صطينية.  �ل�رشعية  متثل  �أنها  �أ�صا�ص 

قيادة  على  روؤيتهما  فر�ص  ت�صتطيعا  مل  لكنهما  و�لو��صعة،  �لكثيفة  �لفل�صطينية 

حما�ص، �لتي مل تنجح الأ�صباب عديدة يف �إقناع م�رش و�الأردن باأن حكومتها �جلديدة 

�إ�صافة نوعية للموقف �لعربي، و�أن �لوقت قد حان الإجر�ء مر�جعة حقيقية لل�صيا�صة 

�لعربية، فلي�ص �أمام �لطرفني �إال �لتعاي�ص. 

�إن  �إذ  �لتعقيد.  وبع�ص  بالتد�خل  �ت�صمت  بحما�ص  عالقتها  فاإن  �ل�صعودية،  �أما  هـ. 

ترتبط  وهي  عبا�ص،  �لرئي�ص  بقيادة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  رئي�صي  د�عم  �ل�صعودية 

بينهما )حتى  د�ئم  تن�صيق  �العتد�ل(، وكان هناك  بعالقات وثيقة مع م�رش )حمور 

�لقوية  لل�صعودية عالقاتها  �أن  �لعربية؛ كما  �ل�صوؤون  نهاية حكم مبارك( يف خمتلف 

مع �ملنظومة �لغربية، وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة. ومن جهة �أخرى فاإن �ل�صعودية 

على  �ل�صغط  ت�صتطيع  وال  عالقات،  �أّي  بها  تربطها  وال  بـ“�إ�رش�ئيل”،  تعرتف  ال 

حما�ص لتلبية �ل�رشوط �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية؛ كما �صتجد نف�صها يف موقف �صعب 

عنها  �ل�صعبية  �أو  �لر�صمية  �مل�صاعد�ت  لقطع  بادرت  �إن  �ل�صعودي،  �لعام  �لر�أي  �أمام 

��صتجابة ملطالب �أمريكية؛ وهو ما يعني �أن تعامل �ل�صعودية مع حما�ص �صيكون �أكرث 

.
20

�صال�صة من عو��صم �أخرى

19 املرجع نف�شه، �ص 76.

 زكي �صهاب، مرجع �شابق، �ص 187.
20
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ثانيًا: املنطلقات العربية يف العالقة مع حما�س:

�صهدت �لعالقة بني �لدول �لعربية وحما�ص، حماوالت �صّد وجذب، بالرغم من رغبة 

بديالً  ولي�صت  لالأوىل،  تكميل  و�أنها  �لندية،  عن  بعيدة  د�فئة،  ودية  تكون  باأن  �الأخرية 

عنها. و�نطلقت حما�ص يف ذلك من و�قعية �صيا�صية مفادها �أنها ال تعمل يف ظّل و�قع عربي 

طموح، بل ت�صعى ليكون �أف�صل مما هو عليه، كما �رتبط �ملوقف �لعربي �لر�صمي منها 

بعو�مل متد�خلة، �أهمها:

طبيعة �الأنظمة �لعربية وخلفياتها �الأيديولوجية و�ل�صيا�صية.  .1
قرب �أو ُبعد هذه �الأنظمة من فل�صطني، ومدى �لتاأثري �جليو-�صيا�صي لق�صية فل�صطني   .2

عليها.

�لر�أي �لعام �لعربي �ل�صعبي، �لذي ال بّد من �إعادته بقوة �إىل قلب �لق�صية �لفل�صطينية.   .3
�صالبة موقف حما�ص، ووجود دعم �صعبي فل�صطيني ال ي�صتهان به ل�صيا�صاتها يف   .4

�لد�خل و�خلارج.

�ل�صغوط �الأمريكية و�الأوروبية، �لتي ت�صتهدف عمل �حلركة يف �ل�صاحة �لعربية.  .5

وكّل ذلك، َتطلّب من حما�ص ��صتعادة �الرتباط بني فل�صطني و�ملجال �لعربي، لت�صبح 

م�صوؤولية عربية د�ئمة، ولي�صت فل�صطينية فقط، وب�صكل يرفع �صقف �ملوقف �لر�صمي، 

بحيث ترى �لدول �ملعنية �أن موقف حما�ص ي�صب يف �صالح �ل�صيا�صة �لعربية، ولي�ص يف 

�لتناق�ص معها.

يف �ملقابل، تنوعت �ملو�قف �لعربية �لر�صمية من �حلركة وتدرجت، على �لنحو �لتايل:

�إهمال وجودها �لكلي، خا�صة يف مرحلة تاأ�صي�صها �الأوىل �ملر�فقة النطالق �نتفا�صة   .1
�حلجارة �أو�خر �صنة 1987.

�تهامها بالعمل خارج �أطر �ل�رشعية �لفل�صطينية، وما يحمله ذلك من تعويق للم�رشوع   .2
�لعربية  �الأنظمة  �ختطته  �لذي  �ل�صلمية  �لت�صوية  ومل�صار  �لفل�صطيني،  �لوطني 

وخ�صو�صاً م�رش.

�لتحرير،  ملنظمة  لالن�صمام  ر�صمياً  ودعوتها  بقوتها،  و�ملبا�رش  �ل�رشيح  �العرت�ف   .3
باعتبارها �ملمثل �ل�رشعي �لوحيد للفل�صطينيني. 

حماولة �حتو�ئها و�إ�صعافها وتهمي�صها، خ�صو�صاً من خالل دعم �لف�صائل �ملناف�صة   .4
لها وخ�صو�صاً فتح.
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�ختلفت �ملو�قف �لعربية جتاه حما�ص، فقام �لبع�ص باإ�صغال �حلركة بلقاء�ت جانبية 

ع �آخرون �إيجاد �أقطاب د�خلها تختلف  حتت �إغر�ء �إعادة �لعالقات، و�صطب �لتاأزم، و�صجَّ

وحماولة  �لدعم،  من  بطوق  لربطها  ثالث  طرف  و�صعى  للحل،  وروؤيتها  توجهاتها  يف 

�إقناعها بالتعقل و�لروية، بينما كان هناك طرف ر�بع يق�صو ويتعنت، الإعطاء منوذج عن 

 .
21

ماآالت �لتمرد �أو �العرت��ص

يف �ل�صياق ذ�ته، مرت عالقات حما�ص �لعربية باملر�حل �لتاريخية �لتالية:

1987، حتى  �الأول/ دي�صمب  تاأ�صي�ص �حلركة يف كانون  االأوىل: بني تاريخ  املرحلة 

�أو�خر �صنة 1990، حيث مل يكن يف �خلارج من يثلها ر�صمياً، �أو ينطق با�صمها، ويعب 

�لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  وجهدها  عملها  تركز  وبالتايل  و�أطروحاتها،  ر�أيها  عن 

�لعالقة  وترتيب  و��صتمر�رها،  �حلجارة  �نتفا�صة  على  و�حلفاظ  �الحتالل،  ومقاومة 

.
22

مع ف�صائل �ملقاومة

خارج  لها  ر�صمياً  ناطقاً  غو�صة  �إبر�هيم  �عتماد  �إعالنها  منذ  وتبد�أ  الثانية:  املرحلة 

فل�صطني، ومتثيلها يف �لوفد �ل�صعبي �الإ�صالمي �ملوؤلف من قياد�ت �حلركات �الإ�صالمية، 

لزيارة كّل من �لعر�ق، و�ل�صعودية، و�الأردن، و�إير�ن، قبيل �ندالع حرب �خلليج �لثانية 

.
23

يف كانون �لثاين/ يناير 1991 بهدف ت�صوية �الأمر �صلمياً بني �لعر�ق و�لكويت

و�نطلقت �حلركة عقب هذه �الأزمة �إىل �لف�صاء �ل�صيا�صي و�الإعالمي �خلارجي �لذي 

بات يهتم بها، بعد �أن �صكل موقفها �ملتو�زن من �حلرب مو�صع تقدير من معظم �لدول 

.
24

�لعربية

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، “حما�ص 1987-2005 ر�صيد �لتجربة،” �ص 87.
21

 يا�رش قدورة، عالقات حما�ص يف �الإقليم �لعربي، فل�شطني امل�شلمة، كانون �الأول/ دي�صمب 2007، �ص 28.
22

للن�رش و�لتوزيع،  �ل�رشوق  د�ر  �هلل:  )ر�م  ال�شلطة  االنتفا�شة -  االأ�شواك: حما�س -  درب  �لفالوجي،   عماد 
23

2002(، �ص 70.

 في�صل حور�ين، خربات احلركة ال�شيا�شية الفل�شطينية يف القرن الع�رشين )غزة: �ملركز �لقومي للدر��صات 
24

�ل�صيا�صي  �الأد�ء  �أثرت على جممل   1991 �لثانية  �إن حرب �خلليج  �لقول  422. ويكن  2000(، �ص  و�لتوثيق، 

للحركات �الإ�صالمية �لعربية، ومنها حما�ص، فقد ر�أت يف غزو �لعر�ق للكويت �أمر�ً م�صتنكر�ً �صائناً، لكن غزو 

قو�ت �أجنبية لبلد عربي �أمر ال يكن �ل�صكوت عنه، وقد مّت تف�صيل �ملوقف يف كتاب: احلركة االإ�شالمية يف ظّل 

اأزمة اخلليج، مب�صاركة 25 من قادة �حلركات �الإ�صالمية، ومن �إ�صد�ر �ملوؤ�ص�صة �ملتحدة للدر��صات و�لبحوث 

يف �صيكاغو �صنة 1991.
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لها  ممثل  و�إعالن  �الأردن،  يف  �حلركة  قيادة  ��صتقر�ر  �لت�صعينيات  فرتة  و�صهدت 

�ل�صود�ن  مع  عالقاتها  حما�ص  وقوَّت  �لطرفني.  بني  وجزر  مّد  حاالت  تبعتها  عّمان،  يف 

�أو غري معلنة يف عدد من  و�ليمن و�صورية ولبنان وقطر و�إير�ن، وفتحت مكاتب معلنة 

هذه �لدول.

�لتي   ،2000 �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 

�صهدت ح�صور�ً �أقوى حلما�ص يف قيادة �النتفا�صة، وو�صول فتح و�الأنظمة �لعربية �إىل 

�لقناعة بعدم �لقدرة على جتاوز حما�ص يف �صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني.

وفوز   ،2006 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لت�رشيعية  �النتخابات  بعد  الرابعة:  املرحلة 

�حلركة باأغلبية �ملقاعد، ثم ت�صكيلها للحكومة، وبدء نوع جديد من عالقاتها �ل�صيا�صية 

وجود  مع  �لعربية،  �لفل�صطينية  �لعالقات  �صناعة  يف  مركزياً  حمور�ً  لت�صبح  �لعربية، 

جتاذبات وحماور لها، ويف �لوقت ذ�ته بروز تناق�صات وتباعد للم�صافات مع بع�صها.

�ل�صيا�صي  �ملكتب  دور  عن  بقوة  �حلديث  يكن  بالذ�ت،  �لتاريخية  �ملرحلة  هذه  ويف 

للحركة يف �خلارج، وما �صّكله من دعم وم�صاندة حقيقية وقوية لها لتوفري �لدعم �ملايل 

.
25

و�ل�صيا�صي، و�لتاأييد �ل�صعبي و�لر�صمي

ثالثًا: اأهداف حما�س من العالقات العربية:

تو�صيع د�ئرة �الهتمام و�مل�صاركة �لعربية يف حتّمل �أعباء �لق�صية �لفل�صطينية.  .1

تاأكيد ح�صورها على �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لعربية.   .2

�إطالع �الأطر�ف �لعربية على وجهات نظرها، لتفهمها دون ت�صويه.  .3

�إقليمياً ودولياً، وتوفري ف�صاء�ت جغر�فية لتحركها  �النفتاح �ل�صيا�صي و�الإعالمي،   .4

�ل�صيا�صي.

حتقيق �لتقارب للمو�قف �لعربية �ل�صيا�صية مع مو�قف �حلركة.  .5

تعرت�ص  �لتي  �مل�صكالت  وحّل  بها،  �لر�صمي  �لعربية  �لدول  �عرت�ف  على  �حل�صول   .6

.
26

�لفل�صطينيني فيها، وتوفري �لدعم �ملادي و�ملعنوي ب�صوره �ملختلفة مل�صاندتهم

 �صحيفة االحتاد، �أبو ظبي، 2006/3/1.
25

 جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي، درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س، �ص 287.
26
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والأن �حلركة على در�ية باملعلن و�خلفي من �ملو�قف �لعربية جتاهها، وتدرك حجم 

�لعامل �لعربي يف حتديد �رشعية �لنظام �لفل�صطيني، فاإنها مل تن�صد من حميطها �لعربي 

يدها  مّد  على  حري�صة  �أنها  من  وبالرغم  معه.  �لتجاوب  �إمكانية  ت�صت�صعر  ما  �صوى 

لعالقات عربية قوية وجادة، �إال �أن �لت�صاوؤل �حلقيقي كان: �إىل �أّي مدى تبدو جدية �لدول 

�لعربية يف فتح حو�ر وعالقات معها؟ وحتى متى �صتعمل �حلركة الإذ�بة كرة �لثلج �ملعيقة 

؟
27

لتفعيل عالقاتها �لعربية، وتنميتها، وتقويتها

�لدول  مع  م�صالح  لديها  بات  “�ل�صلطة”،  ملوقع  تقلدها  بعد  حما�ص  فاإن  �ملقابل،  يف 

�لعربية، �أهمها:

�لتهديد�ت  �ملايل منه، يف �صوء  �لعربي، ال �صيّما  �لدعم  �حلفاظ على وترية د�ئمة من   .1

�الأمريكية و�الأوروبية بوقفه، مما �صكل حتدياً كبري�ً ومبكر�ً �أمامها، يف �صوء �العتماد 

�الأمو�ل و�مل�صاعد�ت و�ملنح، وبالتايل من  �لفل�صطينية على هذه  لل�صلطة  �لكامل  �صبه 

م�صلحتها �أال تعمل على ��صتعد�ء �أّي طرف، بل �حلر�ص على بناء عالقات جديدة مع 

.
28

�جلميع

�صوء  ويف  �ملقاومة،  حمور  دعم  يف  حلما�ص  �الأقرب  كونها  بدم�صق،  عالقتها  تقوية   .2

ترحيبها �ملعلن بفوزها وت�صلمها �حلكم، و��صتعد�دها لدعمها، مما �صيخفف بالتاأكيد 

من  ��صتفادت  كما  عليها.  �ملمار�صة  و�لدولية  و�الإقليمية  �ملحلية  �ل�صغوط  وطاأة  من 

و�جلماعة  �هلل،  حزب  ر�أ�صها  وعلى  لبنان،  يف  للمقاومة  ود�عمة  موؤثرة  قوى  وجود 

�الإ�صالمية.

�جلهادية  �ل�رشعيات  على  ح�صولها  بعد  �لعربية”،  “�ل�رشعية  نيل  على  عزمها   .3

ما تطلب  �أو خجل،  �لتعامل معها ب�صورة و��صحة دون مو�ربة  ليتم  و�لد�صتورية، 

.
29

متتني �لعالقات، وتنميتها

 فهمي هويدي، فت�ص عن �ملوؤ�مرة يف توتري عالقة حما�ص بالدول �لعربية، اخلليج، 2006/2/6.
27

 �إياد �لبغوثي، االأ�شلمة وال�شيا�شة يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة )ر�م �هلل: مركز ر�م �هلل لدر��صات حقوق 
28

�الإن�صان، 2003(، �ص 42.

االإ�شالمية  واجلماعات  واحلركات  االأحزاب  باروت،  وجمال  در�ج  وفي�صل  طه  �أبو  �لهادي  عبد  �أنور   
29

)بريوت: �ملركز �لعربي للدر��صات �ال�صرت�تيجية، 2000(، �جلزء 1، �ص 235.
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ولتحقيق هذه �الأهد�ف، و�صعت حركة حما�ص �صيا�صات حمددة لعالقاتها �لعربية، 

بال�صعب  خا�صة  لي�صت  و�إ�صالمية،  عربية  فل�صطني  ق�صية  باأن  �إيانها  من  �نطالقاً 

�لفل�صطيني فح�صب، و�عتقادها �أن �خلطر �الإ�رش�ئيلي يتهدد �الأمة كلها، مما يجعل �لعرب 

حتقيق  �أن  �حلركة  ر�أت  �لقناعة،  لهذه  و��صتناد�ً  ن�رشتها،  عن  �صعوبهم  �أمام  م�صوؤولني 

�أهد�فها من هذه �لعالقات يجب �أن ياأخذ بعني �العتبار �أبرز مالمح �لو�قع �لعربي، على 

�لنحو �لتايل:

حالة �لفرز و�لتمحور و�النق�صام �لتي ت�صود �لعامل �لعربي، فمنذ �أزمة حرب �خلليج   .1

�لثانية، وتاأثري�تها �ل�صلبية م�صتمرة على �صيا�صات �لدول �لعربية ومو�قفها.

�حلكومات  قدرة  وعدم  �لت�صوية،  عملية  يف  �لعربية  �الأنظمة  غالبية  وتاأييد  �نخر�ط   .2

لهذه  �لدويل  �لتاأييد  حجم  ب�صبب  م�صاد  باجتاه  �لتاأثري  على  �لر�ف�صة  �أو  �ملعار�صة 

�لعملية، و�ل�صغوط �ملمار�صة عليها لدعمها وتاأييدها.

د�خلية  و�رش�عات  م�صاكل  يف  �لعربية  �لدول  بع�ص  و�هتمامات  جهود  ��صتنز�ف   .3

و�إقليمية ودولية: �لعر�ق، و�ل�صود�ن، و�صورية، و�جلز�ئر، و�ل�صومال، ولبنان، وما 

�أفرزه من تركيز �الهتمام على �لهم �لقطري على ح�صاب مو�جهة �خلطر �ل�صهيوين، 

و��صرتجاع فل�صطني.

.
30

�صعف �الإمكانات �ملادية، و�ملديونية �لثقيلة �لتي تخ�صع لها كثري من �لدول �لعربية  .4

رفع  على  للعمل  دعت  بحيث  �صيا�صاتها،  حما�ص  ر�صمت  تقدم،  ما  على  وبناًء 

لدعم  �لطاقات  وح�صد  و�لثو�بت،  باملبادئ  و�لتم�صك  �ل�صلبيات،  من  و�حلد  �الإيجابيات، 

�حل�صول  يف  جنحت  بحيث  و�لتحرير،  �لن�رش  ال�صتكمال  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود 

لت�صبح  مهمة  خطوة  ذلك  و�صكل  �لعربية”،  �لر�صمية  “�ل�رشعية  من  كبري  جانب  على 

العباً �إقليمياً. وقد �أظهرت حما�ص بع�ص �ملرونة يف خطابها �ل�صيا�صي، وحر�كها �مليد�ين 

لتحقيق �أو�صع �نفتاح ممكن على �لبيئة �لر�صمية �لعربية، مما �أثار نقا�صاً د�خلها حول ما 

.
31

�إذ� كانت مرونتها حتقق �ملردود �ملطلوب �أم �أنها تذهب بال ثمن

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 171.
30

 حممد جمعة، “حما�ص و�لد�ئرة �لعربية،” يف حم�صن حممد �صالح )حمرر(، قراءات نقدية يف جتربة حما�س 
31

وحكومتها 2006-2007 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 84.
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رابعــًا: عقبــــــات فــــــي طريــــق عالقــــات حمــــــا�س

العربيــــة الر�سميـــــة:

ك�صف و�قع �لعالقة بني حما�ص و�لدول �لعربية عن جمموعة من �الإ�صكاالت �لفكرية 

و�لعو�ئق �لعملية، �لتي مل تكن حا�رشة يف �ملرحلة �ل�صابقة خلو�ص �حلركة غمار �لعمل 

“�مل�صطلحات  من  �ل�صيا�صي  خطابها  حترر  حيث  و�لبملاين،  �حلكومي  �ل�صيا�صي 

.
�لدبلوما�صية، ومر�عاة �مل�صالح، و�للباقات �الإجبارية”32

ويكن ��صتعر��ص �أبرز هذه �لعو�ئق و�الإ�صكاليات على �لنحو �لتايل:

1. االإرث ال�شيا�شي والتاريخي لالإخوان امل�شلمني: 

�لعربية،  بالدول  حما�ص  حركة  عالقات  وتطور  و�قع  على  بظالله  يلقي  �إرث  وهو 

و�أوجد تخوفاً لديها من طبيعة �رتباط �حلركة باجلماعة �الأم، على �صعيد �إتاحة �ملجال 

�الإ�صالمية  �حلركات  عمل  بر�مج  يخدم  قد  مما  وعلناً،  مبا�رشة  فيها  لتعمل  �أمامها 

فيها، وهو ما يتعار�ص مع �الأو�صاع �ل�صيا�صية �لقائمة، لذلك مل يكن �صهالً عليها فتح 

�أبو�بها كاملة �أمام حما�ص، حتى لو �أعلنت حما�ص عدم �لتدخل يف �صوؤون �لدول �لعربية 

.
33

�لد�خلية

�لدول  يف  �الإ�صالمية  باحلركات  �لتنظيمي  �رتباطها  عدم  �إثبات  حما�ص  حاولت  وقد 

�لعربية، و�صعت للناأي عن �صبهة �الإ�رش�ر باالأنظمة �لقائمة، �لتي ر�أت يف حما�ص حركة 

�أيديولوجية تتناق�ص مع منظومتها �ل�صيا�صية، وتاأثرت بخ�صومتها �ل�صيا�صية �ملزمنة 

�لعربي  �ملحيط  فيه  ي�صتوعب  وقت  ملرور  بحاجة  �الأمر  وكان  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  مع 

غري هذه �لقناعات �مل�صبقة؛ �إذ مل يكن �صهالً على معظم �لدول �لعربية �ل�صعور باالرتياح 

لفوز حما�ص يف �النتخابات، وهي �حلركة ذ�ت �لهوية �الإخو�نية. والأنه من �مل�صتحيل على 

�أّي قيادة فل�صطينية جتاهل حقائق �لتاريخ و�جلغر�فيا و�ال�صرت�تيجية، فقد َتطلّب ذلك 

.
34

من حما�ص �أال تتوقف حلظة عن حماولة حت�صني موقفها

 ب�صري نافع، �تفاق مكة موؤ�رش على �لقدر�ت �لذ�تية لل�صيا�صة �لعربية، القد�س العربي، 2007/2/15.
32

 علي �جلرباوي، “حما�ص: مدخل �الإخو�ن �مل�صلمني �إىل �ل�رشعية �ل�صيا�صية،” �ص 72.
33

 ب�صري نافع، مرجع �صابق.
34
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مع  بفل�صطني،  �ملحيطة  �صيّما  ال  �لعربية،  �لدول  من  عدد  تعاملت  فقد  عام،  وب�صكل 

حما�ص على �أ�صا�ص خماوفها �ملعتادة من �الإ�صالميني، وخ�صيتها من �أن جناح منوذجها 

كان  هذ�  وعلى  �مل�صلمني.  �الإخو�ن  تقوية  حيث  من  �لد�خلي،  و�صعها  على  يوؤثر  قد 

�صعودها، و�ت�صاع �صعبيتها، وفوزها �النتخابي، وت�صكيلها للحكومة �أمر�ً غري مرغوب 

به عربياً، لكن مقت�صيات �لعمل �لعربي يف �ل�صاحة �لفل�صطينية جعلتها تتجنب �لدخول 

�إىل  �ملحيط  هذ�  طماأنة  جهتها،  من  حما�ص،  حاولت  �حلركة.  مع  مك�صوف  �رش�ع  �أّي  يف 

بعدها �ملحلي، وعدم �جنر�فها خلطابات �لتنظيمات �الإ�صالمية يف تلك �لدول، مما �أفادها 

�الأزمات  خطوط  على  و�ل�صعودية  م�رش  دخول  يف  ذلك  وجتلَّى  �لعربية.  �حلو�ر�ت  يف 

.
35

�لفل�صطينية للو�صول �إىل قو��صم م�صرتكة

2. االعرتاف العربي ب�رشعية منظمة التحرير: 

مز�حمة  ت�صمن  خطابها  �أن  �لعربية  باالأنظمة  حما�ص  عالقة  تو�صيع  �أعاق  مما  كان 

غري مبا�رشة للمنظمة، و�أن حما�ص �متنعت عن �العرت�ف �ل�رشيح بتمثيل �ملنظمة �لوحيد 

حمدودة  �لف�صائل  بع�ص  مع  �لتعامل  �أن  �الأنظمة  بع�ص  ر�أت  وقد  �لفل�صطيني.  لل�صعب 

�لتاأثري، �أكرث �صهولة من �لتعامل مع حما�ص ذ�ت �حل�صور �ملهم و�ملناف�ص للمنظمة.

والأن �الأعو�م �لتي غاب �الإ�صالميون �لفل�صطينيون فيها عن �صاحة �لفعل �ل�صيا�صي 

كفيلة  كانت  �لوطني،  �لن�صال  دفة  بتوجيه  �لتحرير  منظمة  و�نفردت  و�لع�صكري، 

�الأطر�ف  �لعربي، فقد ��صطدمت حما�ص يف عالقاتها بهذه  برت�صيخ جذورها يف �ملحيط 

بعدم مو�فقتها مبدئياً على �حتمال طرح نف�صها بديالً للمنظمة، �أو �العرت�ف بها على هذ� 

. غري �أن حما�ص �لتي تدرك هذ� �لو�قع متاماً مل تقم �إطالقاً بطرح نف�صها بديالً 
36

�الأ�صا�ص

للمنظمة، ورّكزت على �إعادة بناء �ملنظمة وتفعيل موؤ�ص�صاتها على �أ�ص�ص جديدة.  

3. م�شاريع الت�شوية ال�شلمية: 

بدء�ً بانعقاد موؤمتر مدريد �صنة 1991، فاتفاق �أو�صلو �صنة 1993، وو�دي عربة مع 

�الأردن �صنة 1994، و�لعالقات �الإ�رش�ئيلية - �لعربية �لر�صمية و�صبه �لر�صمية، و�نت�صار 

فحملتها  و�صعار�تها،  �ملقاومة  خيار  عن  بالتدريج  �لعربية  �الأجو�ء  �بتعدت  �لتطبيع، 

 حممد �ل�صعيد �إدري�ص، حما�ص و�لعرب و�لطريق �خلام�ص، اخلليج، 2007/7/1.
35

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 166.
36
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على  �لعربي  باملحيط  عالقاتها  تبني  �أن  و�أر�دت  فيها،  �حلياة  بعث  وحاولت  حما�ص 

�مل�صلحة، يف وقت ذهب  للمقاومة  �لتيار، فهي تدعو  �أ�صا�صها؛ لتجد نف�صها ت�صري عك�ص 

.
37

فيه �جلميع �إىل �لت�صوية

�أحد  �الإ�رش�ئيلي،  باملحتل  �العرت�ف  وعدم  فل�صطني،  بتحرير  �اللتز�م  بقي  وهكذ�، 

ما  بني  و�لطرح  �لفكر  يف  �ل�صا�صع  �لتباعد  ب�صبب  �لعربية،  حما�ص  عالقات  معوقات  �أهم 

تتبناه  وما  مقابل؛  �أو  ذريعة  �أّي  حتت  �عرت�ف  �أو  تفاو�ص  �أّي  رف�ص  من  �حلركة  تعلنه 

�لتفاو�ص  يف  طويالً  �صوطاً  قطعت  و�لتي  �لت�صوية،  عملية  يف  �ملنخرطة  �لعربية  �الأنظمة 

.
38

و�العرت�ف

4. احلملة الغربية على احلركات االإ�شالمية: 

وجتفيف  ومالحقتها،  مبحاربتها  وقامت  بـ“�الإرهاب”،  �حلملة  هذه  و�صفتها  فقد 

منابعها، ومطاردتها. ومما ز�د معاناة حما�ص، �أن تنامي هذه �حلملة تز�من مع ت�صاعد 

�أيلول/  �أحد�ث  جاءت  وقد   .2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  مع  نفوذها،  وتز�يد  قوتها، 

قو�ئم  يف  �حلركة  و�إدخال  عنها،  نتجت  �لتي  �خلطرية  و�لتد�عيات   ،2001 �صبتمب 

مع  �لعالقة  يف  بعيد�ً  �لذهاب  عن  �لعربية  �لدول  من  لكثري  ردعاً  لت�صكل  “�الإرهاب”، 

حما�ص؛ لي�صبح جمرد �للقاء معها مثري�ً للت�صاوؤل، ورمبا لل�صغط �ملبا�رش، ولي�صبح عدم 

�إد�نتها للعمليات �مل�صلحة �لتي تقوم بها �حلركة د�خل �الأر��صي �ملحتلة مدعاة لالإحر�ج 

مع �لغرب عامة، و�لواليات �ملتحدة خا�صة.

5. تفكيك عالقة حما�س باإيران: 

مع زيادة �لنفوذ �الإقليمي لطهر�ن، وحديث بع�ص �الأنظمة �لعربية عن “خماطر �لهالل 

�ل�صيعي”، بدت �ملنطقة منق�صمة بني حمورين، و�صنفت حما�ص على �ملحور �الإير�ين - 

�ل�صوري، علماً باأن حما�ص �أدركت �أن ��صتحقاقات �لد�خل �لفل�صطيني تتطلب منها �البتعاد 

�صّدها،  �لد�عمة  �لعربية  �الأطر�ف  تاأليب  �صاأنها  من  �إقليمية،  ورقة  �أّي  عن  �الإمكان  قدر 

.
39

وفقد�ن تاأييدها، �أو على �الأقل فقد�ن موقفها �حليادي

�صحيفة  �الإ�رش�ئيلي،   - �لفل�صطيني  �التفاق  من  �لفل�صطينية  �الإ�صالمية  �حلركات  موقف  �جلرباوي،  علي   
37

امل�شتقبل العربي، عّمان، �صباط/ فب�ير 1994، �ص 53.

 حممد جمعة، مرجع �صابق، �ص 85.
38

 عدنان �أبو عامر، احلركة االإ�شالمية يف قطاع غزة بني الدعوة وال�شيا�شة، �ص 78.
39
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نفوذها  دعم  يف  وحما�ص  �ملقاومة  ورقة  من  �ال�صتفادة  على  �إير�ن  ر�هنت  ما  وبقدر 

�الإقليمي، �صعت �أطر�ف عربية �أخرى كال�صعودية وم�رش؛ لفك �الرتباط بني �لطرفني، �أو 

تخفيف م�صتوى �لتاأثري. وقد �أثبتت �الأحد�ث �أن حما�ص متنبهة لالأمر، و�أنها حافظت على 

.
40

��صتقاللها، و�أنه مل يتم �رتهانها الأّي طرف

ويف �صوء تعد�د �لعو�ئق �خلم�ص �ل�صابقة �لتي و�جهت عالقات حما�ص �لعربية، يكن 

�الإ�صارة �إىل بع�ص �ملالحظات:

�لعالقات  عن  للحديث  كافية  م�صاحات  �لنظري  �مل�صتوى  على  �حلركة  �إفر�د  عدم  �أ. 

�لعربية، مكتفية باإ�صارة يف �مليثاق حتذر وتنبه خلطورة �لغزوة �ل�صهيونية، ومطالبة 

�لدول �لعربية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل” فتح حدودها �أمام �ملجاهدين؛ حتى �إن برناجمها 

2006، مل يفرد م�صاحة و��صعة للعالقات �لعربية، و�أدرجها �صمن  �النتخابي ل�صنة 

.
41

حمور �لعالقات �خلارجية و�ملجتمع �لدويل

حمدودية �لزيار�ت، على �ل�صعيدين �لر�صمي و�ل�صعبي، وتكر�ر �أ�صماء �لرموز ذ�تها  ب. 

يف معظم �لزيار�ت، و�للقاء�ت �لر�صمية و�ل�صعبية.

�إن�صاء بنية تنظيمية هيكلية حلما�ص خارج فل�صطني، و�الكتفاء باعتماد كو�در  عدم  ج. 

د�خل  �لقائم  �الأ�صا�صي  للعمل  �لرديف  بعمل  تقوم  خمتارة  و�إعالمية  �صيا�صية 

عن  �ملطلوبة  بالكو�در  و�الإمد�د  �لتزويد  خطوط  ل�صعف  �أدى  مما  �ملحتلة،  �الأر�ص 

يف  و�ل�صيا�صي  �الإد�ري  �حلركة  جهاز  وحمدودية  طبيعي،  قاعدي  �إفر�ز  طريق 

�خلارج، وهو ما مّت تد�ركه الحقاً.

و�لو�قع �أن �لتز�م حما�ص بعدم �إن�صاء تنظيم خارج فل�صطني )حتى �صنة 2011( كان 

�لف�صائل  جتربة  تكر�ر  جتنب  وجوب  عن  تتحدث  �لتبير  خلفية  وكانت  نقا�ص،  مثار 

ال�صطد�مها  �أدى  مما  فيها،  �ملقيمني  �لدول  يف  �لفل�صطينيني  نظمت  �لتي  �لفل�صطينية 

جلماعة  �الإر�صاد  مكتب  قر�ر  �أن  غري   .
42

ولبنان �الأردن  يف  حدث  كما  �لعربية،  باالأنظمة 

 Shaul Mishal and Avraham Sela, op. cit., p. 143. 40

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
41

2000، �أقامت هناك هيكليات تنظيمية وقو�عد حركية، �قرتبت   حني ��صتقرت حما�ص يف �صورية، �أو�ئل �صنة 
42

�صكل  مما  و�الإعالمية،  و�الأمنية  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �لدو�ئر  ي�صمل  بذ�ته،  قائم  تنظيم  �إىل  �لو�صول  من 

عليها عبئاً كبري�ً، �أمنياً ومالياً.
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�إن�صاء تنظيم خا�ص  2011( باملو�فقة على  �الإخو�ن �مل�صلمني )يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

تنظيما  كان  )حيث  �ل�صام،  بالد  تنظيم  عن  وف�صله  �لفل�صطينيني،  �مل�صلمني  باالإخو�ن 

�الإخو�ن  �إىل  �خلليج  مكاتب  و�صّم   )1978 �صنة  منذ  ظله  يف  موحدين  و�الأردن  فل�صطني 

�لفل�صطينيني، قد �صكل نقلة نوعية يف عمل حركة حما�ص يف �خلارج.

ز�وية  من  و�الإ�صالمي  �لعربي  �إطارها  يف  �لق�صية  ت�صع  حما�ص  �أن  من  وبالرغم 

�ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �ل�صعبي  �الإطار  على  ركزت  لكنها  �ل�رش�ع،  د�ئرة  تو�صيع 

غري  �الأنظمة.  بو�بات  معظم  وجهها  يف  �أو�صدت  �أن  بعد  �لر�صمية،  �ملوؤ�ص�صات  من  �أكرث 

بعد  �لر�صمية  �الأنظمة  مع  �لعالقات  بناء  يف  فعالية  �أكرث  تكون  �أن  �إىل  �صعت  حما�ص  �أن 

وبعد  2006؛  �صنة  �لعا�رشة  �لفل�صطينية  للحكومة  وت�صكيلها  �النتخابات،  يف  فوزها 

مو�جهة جملة �لتحديات �لتي وجدت نف�صها �أمامها، ال �صيّما بعد �لتهديد�ت �الأوروبية 

�أبريل  ني�صان/  �صهر  �أو�ئل  حكومتها  عن  �ملايل  و�لتمويل  �مل�صاعد�ت  بقطع  و�الأمريكية 

ود�عم،  مرحب  بني  �النتخابات  نتائج  من  �لعو��صم  تلك  مو�قف  تفاوتت  وقد   .2006

حما�ص  قياد�ت  ��صتقبلت  �لدول  بع�ص  �أن  من  وبالرغم  �لف�صل،  على  ومر�هن  ومتحفظ 

و��صتجابت بتوفري �لدعم �ملايل، �إال �أنها مل ت�صتطع )�أو مل ترغب( توفري �ل�رشعية �لعربية 

�لد�عمة ملو�قف حما�ص.

خام�سًا: البعد ال�سعبي يف عالقات حما�س العربية:

تطور �هتمام حركة حما�ص بامل�صتوى �ل�صعبي �لعربي، متمثالً يف �لتيار�ت �جلماهريية 

و�لقوى �ل�صيا�صية، ال �صيّما �الإ�صالمية منها، متز�مناً مع تطور جتربتها يف �لعمل، وقر�ءة 

�لر�صمي، حيث  �مل�صتوى مغايرة للم�صتوى  �لو�قع ب�صورة �صحيحة، الأن نظرتها لهذ� 

حتدث ميثاقها عن �لتجمعات �لوطنية و�لدينية و�ملوؤ�ص�صات �لعربية، وي�صتحثها لتكون 

�صند�ً وظهري�ً لها، وبعد�ً ��صرت�تيجياً على كافة �مل�صتويات �لب�رشية و�ملادية و�الإعالمية 

.
43

و�لزمانية و�ملكانية

ولئن كان للم�صتوى �لر�صمي �رشور�ت تقدرها �حلركة، وتاأخذ منها �لهام�ص �ملتاح 

�لعمل  مع  مفتوحة  ظلت  �ل�صلة  فاإن  لتو�صيعه؛  وحتاورها  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لدعم 

 ميثاق حما�س.
43
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�ل�صعبي، ف�صعت �إىل تطويره و�لتعاطي معه بانفتاح كبري، مما جعل عملها يف �أغلبه معه، 

.
44

الأن �الأنظمة �لعربية حمكومة ب�صيا�صات و�صغوط

عالقاتها  �إز�ء  �لعامة  �ل�صيا�صات  من  جمموعة  حما�ص  �صاغت  �لقاعدة،  هذه  على 

يكن  �لر�صمية،  �جلهات  مع  �لعالقة  مبو�ز�ة  �لعربية،  �ل�صعبية  باجلهات  �ل�صيا�صية 

حتديدها بالنقاط �لتالية: 

مع  منها،  �أّي  جتاهل  �أو  �إهمال  دون  �ل�صعبية  �ل�رش�ئح  خمتلف  مع  عالقات  �إقامة   .1

مر�عاة �الأولويات ح�صب �الأهمية، و�حلر�ص على تعبئتها بالق�صية وك�صب تاأييدها 

وتعاطفها، وجتنيد طاقاتها، كّل ح�صب �إمكاناته، ومن �ملوقع �لذي ي�صتطيع.

�لفكري  �نتمائها  عن  �لنظر  بغ�ص  �ملختلفة،  �ل�صعبية  �جلهات  مع  عالقاتها  توثيق   .2

�الإ�صهام  حّق  وللجميع  جميعاً،  �الأمة  تعني  فل�صطني  ق�صية  باعتبار  �ل�صيا�صي،  �أو 

ذ�ت  �ل�صعبية  و�ملوؤ�ص�صات  �الإ�صالمية  للحركات  �الأولوية  �إعطاء  مع  معركتها،  يف 

�الإ�صالمي. �لتوجه 

جتنب �لدخول يف �النق�صامات �لعرقية و�الإقليمية و�لطائفية يف �الأمة �لعربية، و�البتعاد   .3

مع  و�لتف�صيلية،  �لدقيقة  �مل�صائل  يف  �لفقهية  �الختالفات  معار�صة  يف  �مل�صاركة  عن 

و�صوح �نتمائها �لفكري.

و�لوقوف  �لعربية،  و�حلركات  لل�صعوب  �لعادلة  للق�صايا  ومو�قفها  �إعالمها  تبني   .4

وحقوق  �الإن�صانية  للمعاين  و�النت�صار  �لظلم،  �صّد  و�لعدل  �لباطل،  �صّد  �حلق  مع 

�الإن�صان، ويف حال �الإحر�ج و�ال�صطر�ر يكنها عندئذ �ل�صكوت، وال تتجاوزه مطلقاً 

.
45

�إىل موقف يعار�ص مبادئها

�لدعوة ملعاين �لوحدة و�لتفاهم و�لتعاون و�لتن�صيق بني خمتلف �لقوى و�ملوؤ�ص�صات   .5

�ل�صعبية �لعربية، وت�صجيع كّل تقارب وتوحد على �خلري و�إ�صالح ذ�ت �لبني، ونبذ 

.
46

�أ�صكال �لفرقة و�لتناحر و�لتخا�صم، وتاأكيد ذلك عب �صلوكها

�أنور عبد �لهادي �أبو طه وفي�صل در�ج وجمال باروت، مرجع �شابق، �ص 237.
 44

 يكن �حلديث بالتف�صيل و�الإ�صهاب عن موقف حما�ص من �أحد�ث �لربيع �لعربي، و�لتز�مها �ل�صمت جتاهها، 
45

بالرغم من �نحيازها �لعام لل�صعوب، وما كلفها ذلك من �نتقاد�ت من جانب �الأنظمة، لكنها �أدركت �أن �الإف�صاح 

عن موقف �رشيح و��صح قد تكون كلفته �أكب وثمنه �أفدح.

 عبد �ل�صتار قا�صم، حما�ص و�لدور�ن يف فلك �الأنظمة �لعربية، �إ�صالم �أون الين، 2007/3/18، �نظر: 
46

http://ww2.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/89083-2007-03-18%20
16-57-23.html
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�ل�صعبية،  و�ملوؤ�ص�صات  �جلماعات  حتريك  يف  �ملتابعة  وح�صن  �لنف�ص  وطول  �ل�صب   .6

وك�صب تاأييدها ل�صالح �حلركة، ونقلها للم�صتوى �ملطلوب من �لدعم، وجتنب قطع 

حل�صد  �رشوريان  �لدوؤوب  و�جلهد  فالزمن  وجمافاتها؛  �إهمالها  �أو  معها،  �لعالقات 

قوى �الأمة يف مو�جهة �خلطر �الإ�رش�ئيلي.

و�ملفكرين،  �لعلماء  كبار  من  وفئة،  �رشيحة  كّل  يف  �الأ�صا�صية  �ملفاتيح  على  �لرتكيز   .7

.
47

و�ل�صحفيني و�الإعالميني، الأنه يحقق ك�صباً �أكب و�أ�رشع ل�صالح �حلركة

�أن  بعد  �ل�صيا�صية، خ�صو�صاً  �لو�قعية  �إىل زيادة ملحوظة يف جرعة  وي�صري ما تقدم 

دخلت يف �لتعامل �لتف�صيلي مع �لو�قع �لعربي �ملعقد، �لذي ي�صكل �لبعد �ل�صعبي فيه �أحد 

م�صار�ته �ملهمة و�ملتد�خلة و�حل�صا�صة.

و�ملهرجانات  و�للقاء�ت  �ملوؤمتر�ت  يف  حما�ص  رموز  م�صاركة  خالل  من  ذلك  وتبدى 

و�إن  بلد،  كّل  يف  �لُقطرية  �لتجمعات  على  �العتماد  �أو  ومتحدثني،  خطباء  �جلماهريية، 

تفاوتت مهامها و�حتفاالتها من دولة الأخرى، ح�صب خ�صو�صيتها و�أو�صاعها �لد�خلية، 

.
48

كما تفاوت �لدعم �ل�صعبي �لعربي لها من جتمع الآخر

و�أبقى ��صتناد حما�ص على تفاعل �حلركات �الإ�صالمية و�لتحركات �ل�صعبية يف �لدول 

يف  وجنحت  فيها.  �حلكومية  بال�صيا�صات  �ال�صطد�م  وبني  بينها  م�صافة  على  �لعربية، 

تقليل نقاط �لتما�ص مع �الأنظمة، لكنها ُحرمت �أحياناً من فو�ئد �الت�صال �ملبا�رش، وبناء 

�لعالقات �لد�ئمة و��صتثمارها؛ ال �صيّما و�أن �لكثري من �الأن�صطة �لت�صامنية نظمت حتت 

.
49

�صعار�ت عامة كدعم مقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني

ويكن �لقول �إن �لقر�ءة �لعامة ل�صيا�صات حما�ص يف �لتعامل على �ل�صعيد �ل�صعبي، 

�ل�صعبية.  وبيئاته  �ملعقد  �لعربي  �لو�صع  مع  �لتعامل  يف  كبري  حّد  �إىل  جنحت  �أنها  توؤكد 

�لعربية على �مل�صتوى  وقد �هتمت باإ�صد�ر بيانات وت�رشيحات حول خمتلف �الأحد�ث 

�لن�صطة لتمتني وتعزيز عالقاتها  �ت�صاالتها  �ل�صعبي، و�إبد�ء موقفها منها، و�أ�صبح لها 

�لعلم باأن ملفات �حلركة يف عالقاتها  �ل�صعبية، ملا قد توفره لها من غطاء و�رشعية. مع 

 ،2009/3/14 �لفل�صطيني بامل�صّي يف �لو�صع �لعربي، مدونة بلقزيز،  �لقر�ر   عبد �الإله بلقزيز، وهن يف عالقة 
47

http://infobelkzizabdelillah.over-blog.com/article-29272926.html :نظر�

 جملة القد�س، مركز �الإعالم �لعربي، �لقاهرة، ني�صان/ �أبريل 2004، �ص 16.
48

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 194.
49
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و�لدعم  و�مل�صاندة  �لتاأييد  بر�صائل  حافلة  �لعربية  �ل�صيا�صية  و�حلركات  باالأحز�ب 

و�ملباركة، خ�صو�صاً يف �الأحد�ث �ملف�صلية، مما يوفر لها �أر�صية خ�صبة لتقوية عالقتها 

.
50

�لعربية �ل�صعبية

�ساد�سًا: املواقف العربية من حما�س:

فر�ص تبدل �ملو�قع يف �صناعة �ل�صيا�صة �لعربية على حما�ص و�الأنظمة �لعربية �إعادة 

ترتيب عدد من �لق�صايا، ولهذ� كان من �لطبيعي �أال تظّل �أو تتجمد عالقاتهما عند �صابق 

م�صتو�ها، بل طر�أت عليها تطور�ت رفعت من �لرغبة بتبادل وجهات �لنظر وجهاً لوجه، 

ورمبا �لقبول �جلزئي �ملتبادل �ملوؤقت على �الأقل.

�ل�صعودية  هي:  مرتكز�ت  �أربع  على  �لعربية  عالقاتها  يف  حما�ص  ترتكز  حني  ويف 

و�الأردن و�صورية وم�رش، فاإن قادة �حلركة يف قطاع غزة ييلون للرتكيز على �لعالقة 

�ل�صفة  يف  قادتها  يف�صل  فيما  و�الجتماع،  و�لتاريخ  �جلغر�فيا  عو�مل  بحكم  م�رش  مع 

�لغربية، �النفتاح على �الأردن للعو�مل نف�صها، ولذلك لي�ص غريباً �أن تكون م�رش و�الأردن 

.
51

ومعهما �ل�صعودية و�صورية �لقوى �لعربية �لرئي�صية بالن�صبة �إىل حما�ص

�جلدير باملالحظة �أن دول �ملغرب �لعربي مل تلَق من حما�ص �الهتمام �لالزم، الإقامة 

�لعالقات معها، وتعزيزها، وتقويتها، كما مل حتَظ حما�ص من هذه �لدول بدرجة مميزة 

لقادة �حلركة وممثليها ووزر�ئها  زيار�ت  نادر�ً  �إال  من �الهتمام، ومل ت�صهد عو��صمها 

على غر�ر بقية �لعو��صم �لعربية، مع �الإ�صارة �إىل تز�يد �النفتاح على تون�ص بعد ثورتها 

�صنة 2011. ويكن تف�صري ذلك بعاملني:

تركيز حما�ص يف عالقاتها �لعربية على “دول �لطوق”، ذ�ت �لتاأثري و�لتاأثر مبجريات   .1

وتد�عيات �لق�صية �لفل�صطينية، كم�رش، و�الأردن، و�صورية، ولبنان.

�أّي دور  د�أبت على حتجيم وتقزمي ومنع  �لعربي نف�صها، الأنها  �ملغرب  يتعلق بدول   .2

لالإ�صالميني فيها، وجتربتها معهم غري م�صجعة، بل فا�صلة، كتون�ص و�جلز�ئر. 

 �أ�صدرت حما�ص �لعديد من �لبيانات �ملوجهة للم�صتوى �ل�صعبي �لعربي، منها: بيان �صّد �لعقوبات على ليبيا 
50

�صنة 1992، و�آخر تعزية لل�صعب �مل�رشي يف �ل�صنة ذ�تها عقب �لزلز�ل �لذي �رشب م�رش، وبيانات �أخرى جتاه 

�لعديد من �مل�صكالت و�لق�صايا و�الأزمات �لتي تعر�ص لها �ل�صعب �لعر�قي �صنة 2006.

 عدنان ملحم، حما�ص: قر�ءة يف �أدو�تها �لتنظيمية و�لفكرية و�ل�صيا�صية، االأيام، 2006/2/21.
51



حمـــــا�س

308

وبالتايل مل تَر حما�ص �رشورة �إيجاد ممثلني وناطقني با�صمها يف تلك �لدول، ف�صالً 

عن �لتجذر يف عالقة �الأخرية مبنظمة �لتحرير. ويبدو �أن �حلركة مل ت�صاأ مز�حمتها بذلك، 

وناأت بنف�صها عنها، لذلك بقيت �ملغرب و�جلز�ئر وتون�ص وموريتانيا �إىل حدٍّ كبري خارج 

جدول زيار�ت حما�ص وعالقاتها و�هتمامها. مع �لعلم �أن �مل�صتوى �ل�صعبي يف تلك �لبلد�ن 

�لن�صاطات �ملوؤيدة للفل�صطينيني عامة،  �أن يحظى باهتمام �حلركة، ال �صيّما مع  ي�صتحق 

�ملو�قف  من  طويل  �صجل  لها  �لر�صمي  �مل�صتوى  على  �لدولة  �أن  كما  خا�صة،  وحما�ص 

�مل�صاندة و�لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية.

حلركة  �لعربية  �لعالقات  حماور  �أهم  عن  �حلديث  �لتخ�صي�ص،  �صبيل  على  ويكن 

حما�ص، مع �لدول �الآتية:

1. العالقة مع م�رش: 

و�لديوغر�يف  و�لع�صكري  �ل�صيا�صي  �لوزن  ذ�ت  و�الأكب،  �الأبرز  �لعربية  �لدولة 

و�ل�صجل �لتاريخي يف �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي، ومن �لبديهيات �ل�صيا�صية �أن يكون 

حلما�ص عالقة معها، بفعل رو�بط �لعروبة و�الإ�صالم و�للغة و�لتاريخ و�جلغر�فيا، �لتي 

تفر�ص نف�صها فر�صاً عندما يتم �حلديث عنهما، ومهما يكن �خلالف بني م�رش وحما�ص، 

فاإنها ال تقطع “�صعرة معاوية” معها، الأنها عند ذلك �صتخ�رش دورها “�الأبوي”، وتفقد 

. وتدرك حما�ص �أن م�رش 
52

قدرتها على �الإم�صاك بخيوط وت�صابكات �لو�صع �لفل�صطيني

لي�صت ��صماً �أو رقماً �أو جغر�فيا فقط، و�أن �لعالقة معها لي�صت حالة طارئة، بل �رشورة 

قومية للفل�صطينيني، ومع ذلك فقد و�صلت عالقتهما يف عدد من �ملحطات �ل�صيا�صية حلالة 

من “�لفتور �ل�صاخن”، وهي حالة لي�صت عابرة يف م�صار عالقاتهما، الأن حمطات �لعالقة 

بينهما جاءت باهتة يف غالب �الأحو�ل، وير�فقها دوماً تبادل لل�صك و�لريبة، وفقد�ن للثقة 

�ملتبادلة، وبد� �لتاأرجح �ملتو��صل فيها مت�صالً د�ئماً.

م�رشوع  يتنامى  حيث  غزة  قطاع  �إىل  يتد  �لقومي  �أمنها  باأن  تدرك  م�رش  والأن 

“مبهم” من وجهة �لنظر �مل�رشية، و�أن �لو�صول هناك يفرت�ص بال�رشورة  �إ�صالمي 

�لتباينات معها درجة كبرية، فاإن  وجود عالقة مبا�رشة مع حما�ص، حتى ولو و�صلت 

 ح�صن نافعة، م�رش وحما�ص.. و�حلاجة ل�صياغة جديدة الأ�ص�ص �لعالقة، احلياة، 2006/12/27.
52
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حما�ص توؤكد على ل�صان نائب رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي مو�صى �أبو مرزوق �أن �لعالقات 

.
53

مب�رش لن حتكمها ظروف موؤقتة ر�هنة، الأنها �أكب من ذلك بكثري

ولذلك متيزت مو�قف حما�ص يف �لتعاطي مع م�رش باملرونة و�لديناميكية، و�حلر�ص 

�إبان  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينيون  عا�صها  �لتي  �لظروف  �أ�صو�أ  يف  حتى  �صال�صتها،  على 

م�رش،  لطماأنة  �لتقاطع  نقاط  من  �لعديد  لتوظيف  حما�ص  و�صعت  �الإ�رش�ئيلية.  �حلرب 

�لقاهرة  �صعت  حني  يف  و�مل�رشية،  �لفل�صطينية  �مل�صالح  جتاه  �مل�صوؤولية  روح  و�إظهار 

ب�صكل منهجي حذر ملحاولة �صبط �إيقاع عمل حما�ص، و�إبقاء هام�ص من �لعالقة ُيّكُن من 

�لتاأثري عليها، وتطويره �إىل �صكل من �أ�صكال �ال�صتيعاب و“�لرتوي�ص”، ولذلك حر�صت 

.
54

على �ملحافظة على عالقات جيدة مع �حلركة

�صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ل�صيا�صية  للوقائع  حما�ص  فر�ص  تو�يل  ومع 

ومنحها  �لقاهرة،  يف  �إيجاباً  ذلك  �نعك�ص  فقد  �الأق�صى،  �نتفا�صة  بعد  خ�صو�صاً   ،1967

لها يف �ملا�صي، فمندوبوها تلقو� �لدعو�ت مر�ت عديدة الإجر�ء  مكانة ذ�ت �عتبار مل حُت�صِّ

�مل�صلمني  كاالإخو�ن  كبرية  �إ�صالمية  جماعات  بها  حتَظ  مل  مكانة  وهي  فيها،  حمادثات 

.
55

)حتى �صنة 2011(

�رتكزت عالقة م�رش بحما�ص على جمموعة من �لعو�مل ل�صبط �إيقاعها، منها:

�لنظر للق�صية �لفل�صطينية من خالل دورها �الإقليمي و�لعربي. �أ. 

�اللتز�م مب�صار �لت�صوية، �لذي �أدى الختالل مو�زين �لقوى ل�صالح “�إ�رش�ئيل”. ب. 

عدم �لر�حة للتعامل مع تنظيم ينتمي لالإخو�ن �مل�صلمني، لكنها م�صطرة لذلك لقوة  ج. 

�أد�ئها، و�ت�صاع �صعبيتها.

�إدر�ك رغبة “�إ�رش�ئيل” باإلقاء تبعات �إد�رة قطاع غزة على كاهل م�رش، وما ي�صكله  د. 

ذلك من خطر على �لدولة �لفل�صطينية �ملقبلة.

 علي بدو�ن، م�رش وحما�ص و�لتبا�صات �لعالقة بينهما، موقع �لر��صد للبحوث و�لعلوم، 2009/11/6، �نظر: 
53

 http://www.arrasid.com/index.php/main/index/10/9/contents

 حم�صن حممد �صالح، م�رش وحما�ص.. طبيعة �لعالقة وم�صارها، �جلزيرة.نت، 2009/1/15، �نظر:
54

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B4CB7A98-CB61-44C3-A2AE-465AEC8EAC13.htm

 Mohammad Yaghi and David Schenker, Hamas-Egyptian Relations Deteriorate, site of The  
55

Washington Institute for Near East Policy, 2/1/2009, http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/hamas-egyptian-relations-deteriorate
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و�ملادية  �لب�رشية  �إمكاناتها  فاإن  وم�رش،  حما�ص  بني  م�صتحكماً  �خلالف  كان  مهما  هـ. 

للق�صية �لفل�صطينية، ومظلة مقبولة ال يكن �ال�صتغناء عنها يف  �لهائلة يبقيها ذخر�ً 

.
56

�صبط ن�صق �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية

ظلت �لعو�مل �ل�صابقة حتكم �لعالقة مع م�رش حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، حيث 

دخلت م�رش يف مرحلة من �لتغري�ت و�لتقلبات، ما ز�لت تد�عياتها م�صتمرة حتى حلظة 

وتوىلَّ  مبارك  ح�صني  نظام  �صقوط  تلت  �لتي  �لفرتة  �صهدت  فقد  �ل�صطور.  هذه  كتابة 

خاللها �ملجل�ص �لع�صكري �ل�صلطة حت�صناً ن�صبياً يف �لعالقات بني �لنظام وحما�ص، ناجت 

عن �أجو�ء �لثورة �مل�صاندة للحق �لفل�صطيني و�مل�صاندة للمقاومة و�ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل”، 

ثم �إن فوز �الإ�صالميني )و�الإخو�ن �مل�صلمني حتديد�ً( باالنتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية 

�لرئي�ص حممد  �لتي توىلَّ فيها  �لفرتة  للعالقة مع حما�ص. و�صهدت  �أ�صاف زخماً جديد�ً 

مر�صي �لرئا�صة منذ 2012/6/30 وحتى �أطاح به �نقالب ع�صكري يف 2013/7/3 حت�صناً 

قادة  لزيار�ت  �أبو�بها  م�رش  فتح  �إىل  باالإ�صافة  حما�ص،  مع  �لر�صمية  �لعالقات  يف  كبري�ً 

حما�ص، و�إقامة �لفعاليات �ل�صعبية �لو��صعة �ملوؤيدة للمقاومة ولق�صية فل�صطني بالتن�صيق 

مع حما�ص ون�صطائها.

وقد و�جهت �لرئا�صة �مل�رشية �صعوبات حقيقية يف تنفيذ بر�جمها على �الأر�ص حيث 

“�صبكة �لدولة �لعميقة” �ملنبثة يف �أجهزة  و�جهت موجة من �لتعطيل ب�صبب عدم تعاون 

و�حلكومة  �لرئا�صة  �أن  غري  �لت�رشيعية...  للموؤ�ص�صة  �لق�صاء  تعطيل  وب�صبب  �لدولة، 

�إىل جانب قطاع غزة وحكومة حما�ص يف مو�جهة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي يف  وقفت بفعالية 

�إيقاف �لعدو�ن وفّك �حل�صار،  2012، وتبنت مطالب حما�ص يف  ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

وقام رئي�ص �لوزر�ء �مل�رشي بزيارة غزة يف �أثناء �لعدو�ن، كما ن�صقت �حلكومة �مل�رشية 

زيارة عدد من وزر�ء �خلارجية للقطاع. كما مّت تخفيف �الإجر�ء�ت على معب رفح من 

 2013 ربيع  يف  قيادتها  و�نتخبت  �ملركزي  جمل�صها  حما�ص  وعقدت  �مل�رشي.  �جلانب 

مبعرفة �لقيادة �مل�رشية.

ي�صتاأ�صل  ب�صكل  م�رش  يف  �الأو�صاع  ترتيب  �إىل  �صعى  �لع�صكري  �النقالب  �أن  غري 

فيه �أو يهم�ص “�الإ�صالم �ل�صيا�صي” وي�رشب جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، ويعدُّها جماعة 

تقرير  �صل�صلة  وحما�س،  م�رش  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
56

معلومات )7( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 45.
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و�صدد  وجهها،  يف  �الأبو�ب  و�أغلق  حما�ص،  جتاه  معادياً  �صلوكاً  �صلك  وبالتايل  �إرهابية. 

�حل�صار على قطاع غزة، وقام بهدم �الأنفاق. كما �أ�صدر �لق�صاء �مل�رشي قر�ر�ً ُم�صيَّ�صاً 

بحظر �أن�صطة حركة حما�ص يف م�رش وم�صادرة ممتلكاتها. وتعر�صت حما�ص، خ�صو�صاً 

منذ �النقالب، �إىل حملة �إعالمية �رش�صة مليئة باالدعاء�ت غري �مل�صتندة �إىل �أّي �أدلة، لكنها 

�إىل تقدمي �صورة  من خالل كرثتها وتتابعها وعدم فتح �ملجال �لكايف للرد عليها، �صعت 

�صود�وية م�صوهة عن حما�ص لدى �ملو�طن �مل�رشي �لعادي.

�عتد�الً  �أكرث  �الأو�صاع يف م�رش، �صي�صب باجتاه �صيا�صات  ��صتقر�ر  فاإن  ومع ذلك، 

جتاه حما�ص، �إذ� ما رغب �لنظام �مل�رشي با�صتعادة دوره �ملركزي يف �لق�صية �لفل�صطينية، 

و�لتعامل ب�صكل معقول مع �الأطر�ف �لرئي�صية يف �ملعادلة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، و�لتي 

ت�صكل حما�ص �أحد �أركانها.

2. العالقة مع �شورية:

لعبت عدة عو�مل دور�ً �أ�صا�صياً يف تطّور و��صتمر�ر عالقة �لطرفني، �أهمها: 

وجود قو��صم م�صرتكة بينهما، كعدم �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”.  �أ. 

�لتو�فق حول نهج �ملقاومة كخيار ��صرت�تيجي، وحّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف مقاومة  ب. 

�الحتالل، ورف�ص و�صفها بـ“�الإرهاب”. 

رف�ص �صورية �مل�صاركة مبوؤمتر �رشم �ل�صيخ �ملنعقد يف �آذ�ر/ مار�ص 1996، وح�رشته  ج. 

�أكرث من ثالثني دولة، و�أطلق حملة دولية �صّد �ملقاومة �لفل�صطينية.

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق،  �أبو  مو�صى  با�صتقبال   1995 �صنة  دم�صق  وقامت 

حلما�ص �آنذ�ك، و�ملهند�ص عماد �لعلمي ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي بعد طردهما من �الأردن، 

خالد  ر�أ�صهم  وعلى  �حلركة  قادة  من  �أربعة  ��صتقبلت  حني   1999 �صنة  ذلك  وكررت 

�أ�صهم �صلوك  �الأردنية، فيما  �ل�صلطات  �أبعدتهم  �ل�صيا�صي، بعدما  �ملكتب  م�صعل، رئي�ص 

تتدخل  ومل  معها،  و�مل�صد�قية  �ل�صفافية  �عتمدت  حيث  معها،  �لعالقات  بتعزيز  حما�ص 

يف �صوؤونها �لد�خلية، �أو تهاجمها حني �أجرت مفاو�صات مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل”، لكنها 

�أن  بينهما،  �لعالقة  تنامي  على  �صاعد  ما  ورمبا  لها،  بو�صوح  �لر�ف�ص  موقفها  �أعلنت 

.
�صورية مل متار�ص �صغطاً على حما�ص لالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”57

 Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad (Washington: 57

Yale University Press, 2006), p. 136.
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وقد عب خالد م�صعل �أو�خر �صنة 2005 عن عالقة �حلركة ب�صورية بقوله �أنها متلك 

حلفاء �أقوياء، بعد �الإدر�ك �أن �لد�فع �حلقيقي لل�صيا�صة �الأمريكية جتاهها هو معاقبتها 

ولبنان  فل�صطني  يف  و�ل�صهيونية  �الأمريكية  لل�صيا�صة  �ملناه�صة  �لقومية  مو�قفها  على 

و�خل�صوع  �الأمريكي”،  “�لفلك  يف  لي�صري  �ل�صوري  �ملوقف  بتطويع  و�لرغبة  و�لعر�ق، 

�ملقاومة يف �ملنطقة، فل�صطني ولبنان  �أن قوى  �إىل  لبناجمه و�أولوياته يف �ملنطقة، م�صري�ً 

و�لعر�ق مع �صورية، تقف بجانبها يف خندق �ملقاومة و�ل�صمود و�ملمانعة، وهي لي�صت 

وحدها يف مو�جهة هذه �ملعركة، بل “نحن جميعاً معها، ولن ن�صمح الأحٍد باال�صتفر�د بها، 

.
وال باأّي طرٍف من �أطر�ف جبهة �ملقاومة و�ملمانعة �ملمتدة”58

�أنها  �أهمها  �صورية،  مع  �لعالقة  يف  �الإ�صكاليات  من  ملجموعة  حما�ص  جتاوز  وبعد 

مع  دموياً  �رش�عاً  خا�صت  �لتي  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �متد�د  ذ�ت  �إ�صالمية  حركة 

�لنظام �ل�صوري بد�ية �لثمانينيات، �أخذت مظاهر تز�يد حتالفها مع دم�صق مظاهر �صتى 

وموؤ�رش�ت عديدة، منها:

حتول �صورية لت�صبح �ملقر �صبه �لد�ئم لقيادة حما�ص، عقب ترحيلها من �الأردن.  �أ. 

“�أن  �لرئي�ص ب�صار �الأ�صد  �لت�رشيعية، و�عتبار  �لرتحيب بفوز حما�ص يف �النتخابات  ب. 

�نت�صارها �صيخفف �ل�صغوط على �صوريا”. 

رئي�ص  �أبرزهم  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حكومة  ووزر�ء  م�صوؤويل  من  لعدد  ��صتقبالها  ج. 

�لوزر�ء �إ�صماعيل هنية، وزيري �لد�خلية و�خلارجية �صعيد �صيام وحممود �لزهار.

وعدها بتقدمي �لدعم �ملايل و�للوج�صتي للحكومة �لفل�صطينية، ورفع م�صتوى �لتمثيل  د. 

�أر��صيها،  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صفر  جو�ز�ت  حاملي  ودخول  �لدبلوما�صي، 

.
59

و�إدخال 400 فل�صطيني عالقني على �حلدود �ل�صورية �لعر�قية �إىل حدودها

وقد �نق�صم �ملر�قبون يف تو�صيف عالقة حما�ص ب�صورية على �لنحو �لتايل:

عالقتها  جتاه  �ل�صيا�صي  ونهجها  حما�ص  يريح  ما  ولعل  و�الرتهان،  �لتبعية  عالقة  �أ. 

وتقوم  منطقية،  غري  الأدلة  ت�صتند  �التهامات  هذه  باأن  و�قتناعها  �إدر�كها  ب�صورية، 

 ر�صو�ن �ل�صيد، حما�ص و�لعرب و�مل�صتقبل، �صحيفة امل�شتقبل، بريوت، 2006/2/3.
58

حركة  و�آخرون،  �لدخيل  تركي  يف  متوترة،”  مناخات  يف  م�صالح  و�صورية..  و�إير�ن  “حما�ص  مرة،  ر�أفت   
59

حما�س، �لكتاب �لع�رشون )دبي: مركز �مل�صبار للدر��صات و�لبحوث، 2008(.
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�ل�صفة  �إظهار تبعيتها جلهات خارجية لنفي  �تهامات باطلة، وير�د من خاللها  على 

�لوطنية عنها، و�لزعم باأنها تابعة للنظام �ل�صوري، كجزء من خطة لت�صويه �صمعتها، 

وهو ما دفع مبمثلها �ل�صابق يف دم�صق عماد �لعلمي للقول �إن �ملوقف �لدويل �ملعار�ص 

ورف�صها  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  لرف�صها  بل  ب�صوريا،  عالقاتها  ب�صبب  لي�ص  لها 

�أو�صلو  التفاق  وعرقلتها  �جلهادية،  مب�صريتها  ومت�صكها  معها،  �ملوقعة  �التفاقيات 

وخارطة �لطريق.

حما�ص  وجدت  حني  ففي  ��صرت�تيجي،  �صيا�صي  كحلف  و�حدة  خانة  يف  و�صعهما  ب. 

�الأخرية  فاإن  �لعو��صم،  عليها  عزَّت  حني  �صيا�صية،  جغر�فية  حا�صنة  �صورية  يف 

�لفل�صطينية من  �أظهرت �هتمامها بالق�صية  �لوثيقة بها، الأنها  ��صتفادت من عالقتها 

من  كثرية  و�إ�صالمية  وعربية  �صعبية  مكا�صب  وح�صدت  ووطنية،  قومية  منطلقات 

حما�ص،  دعم  من  �صورية  ��صتفادت  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �رش�عها  �إطار  ويف  ذلك.  ور�ء 

بتعزيز و�صعها �ل�صيا�صي يف مو�جهة �الأطماع و�لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية، مبا ين�صجم 

.
60

مع موقعها �جليو-�صيا�صي وتاريخها

ج. عالقتهما ��صرت�تيجية على قاعدة �ملو�صوعية، وتبادل �مل�صالح، و�لتو�زنات �لقائمة 

على قو��صم م�صرتكة.

وللتدليل على �لتو�صيف �الأخري، هناك تباينات جوهرية يف مو�قف حما�ص و�صورية، 

منها:

خيار  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�صالم  �أن  على  �لقائم  �ل�صوري  �لنهج  �حلركة  تعار�ص  �أ. 

�تفاقية �صالم معها، وقبولها بدولة  ��صرت�تيجي، وقبولها باالعرت�ف بها، وتوقيع 

1967، �صمن �لروؤية �لعربية �لر�صمية لل�رش�ع،  فل�صطينية نهائية على حدود �صنة 

لكن روؤية حما�ص تذهب �إىل �أن �إنهاء �ل�رش�ع يكون بعد حترير فل�صطني من �لبحر 

�إىل �لنهر.

مل تعرتف حما�ص حتى �ليوم باملبادرة �لعربية لل�صالم �لتي �أقرت يف �لقمة �لعربية يف  ب. 

بريوت يف �آذ�ر/ مار�ص �صنة 2002، وهذ� خمالف للر�أي �ل�صوري �لذي يتبنى �ملوقف 

�لعربي، و�صوالً �إىل �جتماع �أنابولي�ص يف �لواليات �ملتحدة نهاية �صنة 2007.

 �صلمان �صلمان، �لعالقة �حلائرة بني حما�ص و�صورية، موقع �لركن �الأخ�رش، 2011/9/9، �نظر:
60
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للكويت  �لعر�قي  �لغزو  من  �ملوقف  يف  و�صورية  حما�ص  نظر  وجهتا  تعار�صت  ج. 

1990، حيث �صاركت �الأخرية مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�لدول �لغربية  �صنة 

�أن  غري  �لعر�قي.  �جلي�ص  ل�رشب  �الأمريكية  �الأ�صاطيل  جاءت  حني  و�حد،  حلف  يف 

�صد  كان  �أنه  �إال  للكويت،  �لعر�قي  لالحتالل  معار�صته  من  بالرغم  حما�ص  موقف 

�لتدخل �الأمريكي �لغربي يف �ملنطقة، حر�صاً على مقدر�تها، و�صعياً �إىل �أن يحلَّ �لعرب 

خالفاتهم باأنف�صهم. 

ركَّزت  فقد   ،2003 �صنة  للعر�ق  �الأمريكي  �الحتالل  حول  �لطرفني  مو�قف  تباينت  د. 

)مع  �ل�صوريون  ركز  بينما  للمنطقة،  و��صتهد�ف  لالأّمة،  �إ�صعاف  �أنه  على  حما�ص 

دم�صق  عدو  ح�صني،  �صد�م  �لعر�قي  �لرئي�ص  �إز�لة  على  �الأمريكي(  للخط  �إدر�كهم 

.
61

�لتاريخي يف �ملنطقة

هذ� ما دفع بالباحثة �الإ�رش�ئيلية عنات كورت�ص للقول: “حما�ص قبل كّل �صيء حركة 

�لثابت  ُيفقدها موقعها  �أن  و�أّي �قرت�ب مبالغ فيه مع �صوريا يكن  وطنية وفل�صطينية، 

�الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  رجل  ي�صكك  فيما  �لفل�صطينية”،  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  على 

�ل�صابق عامو�ص جلبوع Amos Gilboa بتبعيتها ل�صورية قائالً: “حما�ص حافظت على 

.
��صتقاللها، وبرنامج عملها خالف برنامج �صوريا خمالفة تامة”62

يف �ملقابل، فقد ��صطرت �صورية لدفع �أثمان لعالقتها مع حما�ص، على �لنحو �لتايل:

�لعمليات  د�ئرة  و�ت�صاع   ،2000 �أيلول  �صبتمب/  يف  �لثانية  �النتفا�صة  �ندالع  بعد  �أ. 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  د�خل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  قوى  نفذتها  �لتي  �ال�صت�صهادية 

�ملحتلة �صنة 1948، وعلى ر�أ�صها حما�ص، ت�صاعدت �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية ل�صورية، 

تنفيذ  �أو�مر  باأن  و�لرتويج  �لفل�صطينية،  �ملنظمات  قادة  �إيو�ء  م�صوؤولية  وحملتها 

عمليات �ملقاومة ت�صدر منها.

يف ر�صائل و��صحة لل�صغط عليها، نفذت “�إ�رش�ئيل” تهديد�تها �ملبا�رشة ب�صن غار�ت  ب. 

على �صورية، رد�ً على ما تقّدمه من دعم وحماية حلركة حما�ص، كما �غتالت عّز �لدين 

�ل�صيخ خليل؛ �أحد �مل�صوؤولني �لع�صكريني �الأ�صا�صيني فيها.

 �صاكر �جلوهري، ماذ� يقف خلف تطور�ت عالقات دم�صق بو��صنطن؟، موقع �ل�صف�صاف، 2006/9/17، �نظر: 
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 هاآرت�س، 2009/12/22.
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ت�صاعدت �لتهديد�ت و�ل�صغوط �الأمريكية و�الأوروبية على �صورية، ففي �صهر �أيار/  ج. 

 ،Colin Powell باول  كولني  �آنذ�ك  �الأمريكية  �خلارجية  وزير  ز�رها   2003 مايو 

وطلب �إغالق مكاتب حما�ص.

�صدر �أكرث من قر�ر دويل مبقاطعة �صورية �إثر عدة ق�صايا، منها دعم حما�ص، ووجهت  د. 

لها،  �نتقاد�ت   Condoleezza Rice ر�ي�ص  كوندوليز�  �الأمريكية  �خلارجية  وزيرة 

�لفل�صطينية”،  ولالأر��صي  للبنان  �أي�صاً  بل  فقط،  للعر�ق  م�صكلة  “لي�صت  �أنها  ور�أت 

�الإ�صالميني  للم�صلحني  دعمها  لوقف  ودعتها  �صدها،  �لتحذيرية  لهجتها  و�صددت 

�أن  جتنّب  يف  رغبت  �إذ�  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �ل�صالم”  عملية  “تدمري  يريدون  �لذين 

.
63

ت�صبح معزولة

و�رتفاع  جهة،  من  �ملتحدة  بالواليات  و�صورية  حما�ص  عالقة  توتر  �زدياد  ومع 

و�ت�صاع  �ملنطقة،  يف  جديدة  حرب  ب�صّن  �أخرى  جهة  من  �الإ�رش�ئيلية  �لتهديد�ت 

تبقى  م�صلحتهما  باأن  �لطرفان  �صيجد  عليهما،  �ملفرو�صة  و�لعزل  �حل�صار  �صيا�صة 

بالتفاهم و�لتعاون و�لتن�صيق، وتبادل �مل�صالح، مع �نعد�م �أّي �إ�صارة يف �الأفق الأي حتّول 

.
64

غربي على �الأقل جتاه �صورية

�أربكت �لثورة �لتي �ندلعت يف �صورية يف �آذ�ر/ مار�ص 2011 �لعالقات بني حما�ص و�لنظام 

�ل�صوري، �إذ �إن حما�ص بطبيعتها حركة �صعبية تعب عن تطلعات �الإن�صان �لعربي و�مل�صلم 

�أحد ينكر ما قدمته �لدولة �ل�صورية  يف �حلرية و�لكر�مة و�لتحرير. ويف �لوقت نف�صه، ال 

�للوج�صتية  �حلماية  لها  وفرت  فقد  خ�صو�صاً.  وحما�ص  عموماً،  �لفل�صطينية  للمقاومة 

و�ل�صيا�صية، وكانت ل�صان حالها يف �لنظام �لعربي �لر�صمي، خا�صة موقفها يف حرب غزة.

ينتق�ص  �أن  ينبغي  ال  �لنظام،  مع  عالقتها  عمق  �أن  حما�ص  ترى  ذلك،  من  وبالرغم 

وطنيته  يف  �الأمثلة  �أروع  �رشب  �لذي  �ل�صوري،  �ل�صعب  مع  عالقتها  ومتانة  قوة  من 

�لعربية،  �الأر�ص  وحترير  �ملقاومة  خليار  تبنيه  ويف  �لفل�صطينية،  بالق�صية  و�لت�صاقه 

وظلت قناعة حما�ص �أنه �صو�ء بقي نظام �الأ�صد �أم ذهب، فالق�صية �لفل�صطينية باقية يف 

�ل�صوري. �لوجد�ن 

 جميل �لنمري، مبادرة �إن�صانية تفتح نافذة �صيا�صية.. مل ال؟، الغد، 2011/7/25.
63

 عالقة حما�ص ب�صورية..ملاذ�؟، موقع �صبكة فل�صطني للحو�ر، 2003/2/3، �نظر: 
64
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ولذلك، تعاطت حما�ص بحذر �صديد مع �مللف �ل�صوري، و�جتهدت �أن يكون موقفها 

�ل�صوري  للنظام  قدَّرت  �أنها  يف  حما�ص  موقف  �ص  تلخَّ عام  وب�صكل  معه.  متو�زناً 

��صت�صافته لها ودعمه خلط �ملقاومة، غري �أنها دعمت حّق �ل�صعب �ل�صوري يف �لتعبري عن 

�إر�دته �حلرة، و�إن�صاء �لنظام �ل�صيا�صي �لذي يثله ب�صكل حقيقي وُيعبِّ عن تطلعاته. كما 

�أد�نت حما�ص �ملمار�صات �الأمنية و�ملجازر �لتي ُترتكب بحق �ل�صعب �ل�صوري، ورف�صت 

�إىل  حثيث  ب�صكل  �ل�صورية  للثورة  �الأوىل  �الأ�صهر  يف  قيادتها  وبذلت  �خلارجي،  �لتدخل 

�لتو�صط، وحّل �الأزمة بعيد�ً عن �لتدخل �خلارجي و�خليار�ت �الأمنية و�لع�صكرية؛ غري 

�ملعار�صة. وقد رف�صت  �الأمني يف قمع  �ال�صتمر�ر يف تبني �خليار  �أ�رش على  �لنظام  �أن 

�أو  �أنها حتت جناحه  �أو يفهم  قيادة حما�ص �أن يوظف وجودها �صيا�صياً مل�صلحة �لنظام 

�أنها تدعم �إجر�ء�ته. ولذلك قررت حما�ص �خلروج �لتدريجي �لهادئ غري �مل�صتفز للنظام 

بعد ب�صعة �أ�صهر من بدء �لثورة يف �صورية. وقد �كتمل هذ� �خلروج تقريباً مع مغادرة 

خالد م�صعل لدم�صق يف كانون �لثاين/ يناير 2012.

�لوقت،  ذلك  منذ  �ل�صوري  بالنظام  حما�ص  �صلة  �نقطعت  �لعملية،  �لناحية  ومن 

هت حلما�ص  وو�جهت ��صتياء من �لنظام �ل�صوري و�إير�ن وحزب �هلل ب�صبب ذلك. كما وجِّ

�تهامات مب�صاركة عنا�رشها يف �لثورة �ل�صورية �صّد �لنظام، غري �أن حما�ص �أكدت د�ئماً 

على عدم تدخلها يف �ل�صاأن �لد�خلي �ل�صوري؛ و�أنه �إذ� كان ثمة �أفر�د منها �أو حم�صوبني 

عليها �صاركو� يف �لثورة فهو �صلوك فردي، ولي�ص باأي حال قر�ر�ً من �حلركة �أو توجهاً 

من توجهاتها.

ملبادئها  تنت�رش  �أن  مقابل  ل�صورية،  برتكها  غالياً  ثمناً  تدفع  �أن  حما�ص  �آثرت  وقد 

وقناعاتها بحق �ل�صعوب يف نيل حريتها وبناء �لنظام �ل�صيا�صي �لذي يعب عن �إر�دتها. �إذ 

فقدت حما�ص قاعدة عملها �للوج�صتية ومقر قيادتها، وت�صتت قياد�تها يف قطر، ولبنان، 

يحقق  �أن  قبل  ذلك  ح�صل  وقد  �الإير�ين.  �لدعم  معظم  وخ�رشت  وتركيا...،  وم�رش، 

�أثمان  دفعت  حما�ص  �أن  �أي  وغريها...  م�رش  يف  �النتخابية  �نت�صار�تهم  �الإ�صالميون 

مو�قفها قبل �أن حت�صل على �أّي مكا�صب ناجتة عن ثمار “�لربيع �لعربي”؛ وهو ما يعني 

بالن�صبة لقيادة حما�ص تاأكيد�ً مل�صد�قيتها و�نتمائها الأمتها وتطلعات �صعوبها.
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:
65

3. العالقة مع االأردن
و�ل�صغوط  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لتقلبات  عر�صة  �لعربية  �لدول  �أكرث  �الأردن  يعدُّ 

�الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية، خ�صو�صاً بعد �أن �صاقت �مل�صافة بني �لقر�ر �الأردين و�لت�صور 

�لقوى  ميز�ن  �الأحو�ل  �أغلب  يف  عك�صت  حما�ص  جتاه  �صيا�صته  لكن  لالأمور،  �الأمريكي 

�أظهرت  و�ل�صورية  و�ل�صعودية  �مل�رشية  �ملو�قف  �أن  وجد  حال  ويف  �لعربية،  �ملنطقة  يف 

كما  منفردة،  ب�صيا�صة  يخرج  �أن  �ل�صعب  فمن  �الأمريكية،  �ل�صغوط  وجه  يف  متا�صكاً 

لعب �لتيار �الإ�صالمي فيه ممثالً بجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني دور�ً بارز�ً يف حماية حما�ص 

.
66

ومو�قفها �ل�صيا�صية، قبل �لقر�ر �لتاريخي بطرد �حلركة من �لبالد

لكن �لتطور �لتاريخي �الأبرز يف عالقة �جلانبني، ما ح�صل مع خالد م�صعل �صنة 1997، 

حيث  �صدها،  معادية  ن�صاطات  يف  بالتورط  التهامه  ت�صميمه  “�إ�رش�ئيل”  حاولت  عندما 

هّددها �الأردن زمن �مللك ح�صني بقطع عالقاته معها، مما دفعها لتوفري �لعالج �لالزم الإنقاذ 

حياته، و�أطلقت �رش�ح زعيم �حلركة �ل�صيخ �أحمد يا�صني مقابل �الإفر�ج عن عميلي �ملو�صاد 

.
�للذين حاوال ت�صميم م�صعل، وعودتهما �إىل “�إ�رش�ئيل”67

وبعيد�ً عن �لغو�ص يف تفا�صيل �لتطور�ت �لتاريخية، وحاالت �لتوتر و�صبه �لقطيعة 

�أحاطت بعالقة �لطرفني، فاإن حما�ص مل تكن �لوحيدة �مل�صتفيدة من �صكل �لعالقة  �لتي 

من  لي�ص  وبالتايل  منها،  �أي�صاً  ��صتفادت  �الأخرية  الأن  �الأردنية،  �حلكومة  مع  �ل�صابق 

.
68

م�صلحتها �أن تفرط بكل ما حققته من عالقتها معها

�لعالقات  عودة  تعرت�ص  قد  �لتي  و�لعو�ئق  �لكو�بح  من  جملة  هناك  ذ�ته،  �لوقت  يف 

�الأردنية �حلم�صاوية �إىل �صابق عهدها، ومنها:

م�صبوق  غري  بت�صخي�ص  قام   ،Paul McGeough ماّغو  بول  �لكندي  لل�صحفي  خالد”  “اقتل  كتاب  لعل   
65

لعالقة �الأردن بحما�ص، ال �صيّما حني تناول حماولة �غتيال خالد م�صعل يف عّمان، �نظر: اقتل خالد: عملية 

 ،)2009 �لعربية للن�رش و�لعلوم،  �لد�ر  الفا�شلة الغتيال خالد م�شعل و�شعود حما�س )بريوت:  املو�شاد 

�ص 199-181.

 حممد خالد �الأزعر، حما�ص و�لعرب.. عالقة على حّد �ل�صيف، البيان، 2007/6/30.
66

 �أحمد من�صور، ال�شيخ اأحمد يا�شني: �شاهد على ع�رش االنتفا�شة )�لقاهرة: �ملكتب �مل�رشي �حلديث، 2004(، وقد 
67

�أُذيعت حلقات �لكتاب على قناة �جلزيرة، خالل �صهري ني�صان/ �أبريل و�أيار/ مايو �صنة 1999، و�حللقات �لثمانية 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3FFE7011-6735-40DB-968A-8FBF2B78C4BE :متوفرة يف

 خالد ذويب، �لعالقة بني حركة حما�ص و�الأردن 1987-2007، �ص 142.
68
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باإيعاز  �لتي جاءت  �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني،  �ل�صالم، بني  �الأردن لعملية  رعاية  �أ. 

مبارك”  بعد  “ما  م�رش  �ن�صغال  ظّل  يف  �إقليمياً،  دور�ً  �إعطائه  بهدف  �أمريكي، 

�أور�قها �لد�خلية، بالرغم من جناحها يف ترتيب �صفقة تبادل �الأ�رشى بني  برتتيب 

“�إ�رش�ئيل” وحما�ص. 

�لربيع  �ملنطقة، يف مرحلة ما بعد  للظروف �جلديدة يف  حماولة �حتو�ء حما�ص وفقاً  ب. 

�صوء  يف  طويالً،  �حت�صنها  �لذي  �ل�صوري  �لنظام  بعد  ما  ملرحلة  وحتديد�ً  �لعربي، 

يف  تنخرط  قد  دم�صق،  مع  للتحالف  بفقدها  �أنها  على  و�إقليمية  �أمريكية  رهانات 

�ل�صالم. عملية 

حالة �لدفء يف �لعالقة �الأردنية مع �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صري �إىل عمق �نخر�ط عّمان  ج. 

�لطرح  �صّد  معركتها  يف  “ورقة”  حما�ص  تريد  حيث  �لفل�صطيني،  �مل�صهد  ترتيب  يف 

�الإ�رش�ئيلي بخ�صو�ص �لوطن �لبديل، ومو�جهة �ل�صعود �الإ�صالمي يف �لد�خل، وكلها 

معها  تتعامل  هي  فيما  معها،  جديدة  �صفحة  فتح  على  حري�صة  جتعلها  ح�صابات 

.
69

مبنطق �حل�صابات و�مل�صالح

�الأردن  بني  �لعالقة  �إعادة  عن  �حلديث  يف  وفل�صطينية  �أردنية  �أ�صو�ت 
ِ
تكف  ومل 

�ل�صاغطة،  �مل�صتجد�ت  تفر�صها م�صاحلهما، يف �صوء  ��صرت�تيجية  بو�بة  وحما�ص من 

ومن �أهمها:

تطور�ت �لربيع �لعربي. �أ. 

�حل�صور �لرتكي �لقوي و�ملوؤّثر يف �ملنطقة.  ب. 

.
70

ف�صل م�صار �لت�صوية و�ل�صالم، و�زدياد �لتعنت �الإ�رش�ئيلي ج. 

ظهور تغيري ملحوظ يف مو�زين �لقوى �الإقليمية �ملوؤثرة يف �ل�رشق �الأو�صط، و�الآثار  د. 

�لناجمة عن �الأو�صاع �القت�صادية �لعاملية. 

 عمر كايد، حما�ص و�الأردن.. جدل �حل�صابات و�مل�صالح، موقع �إيالف، 2012/1/15، �نظر:
69

http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/1/709371.html

 منذ �صدور �مليثاق �صنة 1988 وحتى كتابة هذه �ل�صطور، مل يختلف موقف حما�ص يف رف�ص �حللول �ل�صلمية 
70

بالرغم من �ملطالب �ملتعددة من جميع �الأطر�ف ب�رشورة ذلك، وفيما يخ�ص �ملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل”، فهي 

ما ز�لت ترف�صها، و�إن �نتقلت يف �لرتكيز يف موقفها من �لبعد �ملبدئي و�لديني �إىل �لرتكيز �أي�صاً على عدم �جلدوى 

�ل�صيا�صية. �نظر: ثابت �لعمور، م�شتقبل املقاومة االإ�شالمية يف فل�شطني.. حما�س منوذجاً )�لقاهرة: مركز 

�الإعالم �لعربي، 2009(، �ص 220.
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وجود حما�ص كقوة �صيا�صية ذ�ت ح�صور �صعبي كبري يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة،  هـ. 

وما كّر�صته كقوة حاكمة يف قطاع غزة منذ �صيف 2007. 

.
71

�الأزمة �ملتعاظمة يف �صفوف حركة فتح، وتر�جع قوتها، و�صعف تاأثريها يف غزة و. 

وما يزيد من �أهمية �لعالقة بني �الأردن وحما�ص، عدم قدرتهما على بناء ��صرت�تيجية 

على  تو�فق  ودون  �الآخر،  �لطرف  عن  بعيد�ً  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  للتعامل  منفردة 

قو��صم م�صرتكة، ولذلك فلي�ص من م�صلحة �الأردن �لتعامل ب�صيا�صة �لتهمي�ص �أو �لعد�ء 

مع حما�ص، خا�صة مع وجود �لكثري من �لقو��صم �مل�صرتكة �لثنائية.

وبالتايل، فاإن �الإبقاء على حالة �لقطيعة بينهما �مل�صتمرة منذ 1999، يعّد �أمر�ً م�رش�ً 

�أن طبيعة برنامج حما�ص  بامل�صالح �الأردنية �لعليا و�لق�صية �لفل�صطينية معاً، مع �لعلم 

�ل�صيا�صي، وروؤيتها لل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل” حتقق م�صالح �الأردن �لعليا برف�ص �لوطن 

�لبديل و“�لرت�ن�صفري”، و�حللول �لتي تاأتي على ح�صابه وم�صاحله �ال�صرت�تيجية، و�لتي 

ت�صكل تهديد�ً مل�صتقبله ومكونات ��صتقر�ره و�لنظام فيه، كما ت�صهم عودة �لعالقة معها 

.
72

بخدمة �الأهد�ف �ل�صيا�صية و�الأمنية �الأردنية

بتفهم  �الأردنيني، و�لنظام معني  �أو�صاط  ب�صعبية كبرية يف  تتمتع حما�ص  �ملقابل،  يف 

وم�صايرة �لتوجهات �ل�صعبية لديهم، فيما مل ي�صبق لها تاريخياً �أن ت�صارعت �حلركة مع 

�الأردن، �أو فيه، �أو تدخلت ب�صوؤونه �لد�خلية، مع بع�ص �ملالحظات �لتي ال تتجاوز �صوء 

�لفهم ويكن جتاوزها.

مع �لعلم �أن طبيعة �لعالقة �مل�صتقبلية بني �الأردن وحما�ص يكن �أن تنحى نحو و�حد 

من �ل�صيناريوهات �لتالية: 

ويخدمها،  �ال�صرت�تيجية  م�صاحلهما  يحقق  مبا  ا�شرتاتيجية:  عالقة  تر�شيم  اأ. 

وهناك ثمة عو�مل يعتمد عليها هذ� �ل�صيناريو، �أهمها:

 ر�مي ملحم، نحو عالقة ��صرت�تيجية بني �الأردن وحما�ص.. در��صة ��صت�رش�فية، �صحيفة العرب اليوم، عّمان، 
71

.2011/10/30

 حمطات يف تاريخ �لعالقة بني حما�ص و�الأردن، �جلزيرة.نت، 2001/6/14، �نظر:
72

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=10346
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قدرة حما�ص على �ملحافظة على ��صتقر�ر فل�صطينيي �الأردن، و�الإبقاء على مكانتها يف   •
متثيلهم د�خله. 

�إحد�ث �خرت�قات يف عالقاتها �لدولية و�لعربية ل�صالح برناجمها، وتغيري �ملنظار �لقدمي   •
لالأردن؛ �لذي يرى حما�ص من زو�يا غري �إيجابية. 

عالقات  نحو  بالتقدم  بينهما  �حلو�ر  وجدية  بع�صهما،  على  �لطرفني  �إنفتاح  �إمكانية   •
.
73

م�صتقرة، وجتاوز �صغائر �الأخطاء، وتعظيم �مل�صالح �لعليا

ب. التو�شل لتفاهمات مرحلّية: مبا ي�صكل �صقفاً متدنياً حلجم وطبيعة ومنط �لعالقة 

�لتقاطعات �مل�صرتكة يف  �ل�صيا�صية، يف �صوء  �لناظمة بينهما، �صمن �ملعطيات و�ملتغري�ت 

روؤيتهما �ل�صيا�صية، خ�صو�صاً فيما يتعلق مبو�صوعي �لوطن �لبديل وحّق �لعودة. 

الإقامة  بينهما،  �لعالقة  من  �ملعقول  �الأدنى  �حلد  وهو  امل�شالح:  حول  توا�شل  ج. 

حو�ر وتو��صل م�صرتك، وت�صاور حول �لق�صايا �لتي تهمهما.

لطرفني يكن  عن �خلالفات  و�لبعد  �الحرت�م  على  ويقوم  اخلالفات:  عن  البعد  د. 

�أقّل من �حلفاظ على عالقة حترتم �الآخر، وتفهم  �أن تربط بينهما م�صالح متعددة، فال 

�لتفهم و�الحرت�م، وجتنب �الحتكاك و�ل�صد�م،  قر�ر�ته، و�الإبقاء على نهج ير�وح بني 

�أو �لدخول يف حماور، و�إقامة عالقات ت�رش مب�صالح �لطرف �الآخر، �أو �النحياز ل�صالح 

وقيادة  فتح  حلركة  �الأردن  كدعم  �الآخر؛  مع  خالفية  �أو  تناف�صية  بعالقة  ترتبط  جهة 

�ل�صلطة و�ملنظمة. 

يغيّب  الأنه  �نتهاجها؛  يكن  �لتي  �لتوجهات  �أخطر  من  وهو  والعداء:  الف�شل  هـ. 

وهو  �الأ�صو�أ،  للخيار  �لذهاب  على  �لطرفني  ي�صجع  �أن  ويخ�صى  �لعليا،  �مل�صالح  تطوير 

�لزمن، وكانت عنو�ن  �لرتب�ص و�خل�صومة، الأنها و�صفة لعالقة قامت ردحاً من  حالة 

م�صلحة  من  لي�ص  �أنه  توؤكد  �أردنية  قناعات  وجود  من  بالرغم  بينهما،  �حلاكمة  �لعالقة 

عّمان و�صمعتها و��صتقر�رها �لد�خلي، �أن تذهب بعيد�ً يف مقاطعتها حلركة حترر وطني 

كحما�ص، مبا تالقيه من �حرت�م وتاأييد و�صعبية لدى �لقوى �لعربية و�الإ�صالمية و�ل�صعب 

.
74

�الأردين و�لفل�صطيني

 مهند �ملبي�صني، �حلو�ر مع حما�ص ور�هنية �لتغيري، الغد، 2011/7/25.
73

 حممد �أبو رمان، �الأزمة بني �الأردن وحما�ص.. �أبعادها وتد�عياتها، �جلزيرة.نت، 2006/4/25، �نظر:
74

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/00548C78-FD89-42C7-9C4D-A0356F3401E6.htm
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�ندالع  بعد  خ�صو�صاً  �الإيجابية  �لتطور�ت  بع�ص  باالأردن  حما�ص  عالقات  �صهدت 

�لوزر�ء  رئي�ص  �عرتف  فقد   .2011 �صنة  يف  �لعربي  �لعامل  يف  �لتغيري  وحركات  �لثور�ت 

و�أنه  و�صيا�صياً”،  “خطاأ د�صتورياً  �إبعاد قادة حما�ص كان  �أن  �الأردين عوين �خل�صاونة 

يجب �أن تكون عالقة �الأردن عالقة طبيعية مع كافة �الأطر�ف �لفل�صطينية، �صو�ء كانت 

. وقام وفد من حما�ص بقيادة خالد م�صعل بزيارة ر�صمية لالأردن 
75

�أم حما�ص �ل�صلطة 

�لتقى فيها بامللك يف 2012/1/29، وهو ما �أنهى �لقطيعة �ل�صيا�صية �لر�صمية بني �لطرفني، 

�لعالقة ظلَّ حمدود�ً، و�ت�صم  �أن هذ� �النفتاح يف  12 عاماً. غري  �أكرث من  ��صتمرت  و�لتي 

ومع  م�رش  يف  �لع�صكري  �النقالب  مع  برود�ً  �زد�د  �إنه  ثم  و�لبود.  �لبطء  من  بنوع 

وقوة  زخم  تر�جع  ومع  �ملنطقة،  يف  �ل�صيا�صي”  بـ“�الإ�صالم  يعرف  ما  �إق�صاء  حماوالت 

�حلر�ك �ل�صعبي يف �الأردن. وبالتايل دخلت �صنة 2014 دون �أن يكون حلما�ص تو�جد �أو 

ن�صاط معلن يف �الأردن.  

4. العالقة مع لبنان: 

�صهدت �الأر��صي �للبنانية خالل عقدي �ل�صبعينيات و�لثمانينيات من �لقرن �لع�رشين 

الأ�صباب  فيها  �لفل�صطينيون  تورط  �للبنانية،  �لطو�ئف  خمتلف  بني  طاحنة،  �أهلية  حرباً 

كثرية، مما جعل حما�ص يف عالقاتها �للبنانية حذرة ومتنبهة من ��صتدر�جها يف �لكثري من 

مفا�صل �الأزمات �للبنانية �لد�خلية، �لتي تبد�أ وال تنتهي.

�لقرن  من  �لثامن  �لعقد  �أو�خر  مع  مبكر�ً،  لبنان  يف  للحركة  �لر�صمي  �لوجود  وجاء 

�جلنوب  �إىل  قادتها  من  عدد�ً  “�إ�رش�ئيل”  �أبعدت  حني   ،1989 �صنة  وحتديد�ً  �لع�رشين، 

خمتلف  مع  متينة  عالقات  ون�صجو�  هناك،  �ملقيمني  بالفل�صطينيني  و�ختلطو�  �للبناين، 

�لقوى �لفل�صطينية و�للبنانية.

منت�صف  �حلركة  قياد�ت  من   400 من  �أكرث  هناك  “�إ�رش�ئيل”  �أبعدت  �أن  لبث  وما 

كانون �الأول/ دي�صمب 1992، ويف حني عاد �جلزء �الأكب منهم �إىل �ل�صفة �لغربية وقطاع 

و��صتقطاب  للحركة،  �لتنظيمية  �لتحتية  �لبنية  �إقامة  وبد�أت  هناك،  منهم  عدد  بقي  غزة، 

�لفل�صطينيني �للبنانيني، ومتكنت من �إقامة عالقات �أقل ما يقال �أنها “مر�صية” مع �لقوى 

مع  لقاء�تها  وتركزت  و�ملذهبية،  و�ل�صيا�صية  �لفكرية  �نتماء�تها  �ختالف  على  �للبنانية 

ممثلي �حلكومة �للبنانية و�لقوى �ل�صيا�صية على ملفات مهمة: 

75 ال�شبيل، 1 و2011/11/3.
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حماية حق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان.  �أ. 

�حلر�ص على �الأمن و�ل�صلم و�ال�صتقر�ر يف لبنان.  ب. 

.
76

م�صتقبل �ل�صالح �لفل�صطيني عب تفاهم فل�صطيني لبناين، يف �إطار �صيا�صي متكامل ج. 

�لكثري  يف  ذروته  �لد�خلي  �ل�رش�ع  يبلغ  ما  عادة  حيث  لبنان،  يف  حما�ص  ومتكنت 

م�صافة  على  �لبقاء  من  �ملذهبية،  و�حل�صا�صيات  �لطائفية  للتباينات  نظر�ً  �الأحيان،  من 

�ملخطط  ملو�جهة  �ملقاومة  م�رشوع  مع  �أنها  بو�صوح  �أعلنت  و�إن  �أطر�فه،  من  و�حدة 

مع  مفتوحة  و�لتو��صل  �الت�صال  خطوط  و�أبقت  للمنطقة،  �الإ�رش�ئيلي   - �الأمريكي 

نز�ع  من  �لد�خلية  �ل�صاحة  بتح�صني  و�أ�صهمت  �صو�ء،  حّد  على  و�حلكومة  �ملعار�صة 

.
77

�لبلد يف  �الأهلي  لل�صلم  حقيقياً  تهديد�ً  ي�صكل  قد  - فل�صطيني  لبناين 

�لالجئني  مطالب  حمل  يف  وم�صوؤولة  جادة  خطوة  لبنان  يف  حما�ص  خطت  كما 

�لفل�صطينيني فيه ونقل معاناتهم للحكومة �للبنانية، عب حر�صها على �إجناح عمل جلنة 

�لالجئني،  حقوق  ودعم  �ل�صعبني،  بني  �لعالقة  خلدمة  �لفل�صطيني،   - �للبناين  �حلو�ر 

�حلكومة  وتذكري  و�لعمل،  �لتملّك  بحّق  لالجئني  ت�صمح  قو�نني  و�إ�صد�ر  و�إقر�رها، 

�إعماره،  �لالزمة ال�صتكمال عملية  �ملبالغ  �لبارد، وتوفريها  نهر  مب�صوؤوليتها عن خميم 

و�إز�لة �حلالة �لع�صكرية و�الأمنية من حميطه، و�عرت�ف �لدولة �للبنانية باالأور�ق �لر�صمية 

�لفل�صطينية، مبا ي�صهل على �لالجئني يف لبنان ت�صجيل  �ل�صلطة  �ل�صادرة عن  و�لوثائق 

.
78

�لوالد�ت و�لوفيات، وت�صهيل �إقامة زوجاتهم �أو �أوالدهم �ملولودين يف مناطق �ل�صلطة

�سابعًا: حما�س و“الربيع العربي”:

�أو�خر  �لعربية  �جلماهري  بها  قامت  �لتي  �حلر�ك  حالة  كثب  عن  حما�ص  ر�قبت 

و�صعرت  �لعربي”،  “�لربيع  ��صم  الحقاً  عليها  و�أطلق   ،2011 و�أو�ئل   2010 �صنة 

�صبغت  �لتي  �خل�صومة  حالة  �أن  ترى  كانت  الأنها  �لثور�ت،  بهذه  حتماً  �صتتاأثر  �أنها 

 مقابلة مع �أ�صامة حمد�ن، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2010/10/8، �نظر:
76

http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/2005/7amdan05.htm

77 احلياة، 2006/10/26.

 جملة العودة، بريوت، كانون �لثاين/ يناير 2012، �ص 24.
78
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�ملكانة،  �ل�صعوب، وبقيت لها تلك  �لعربية مل جتِر على حالة  �الأنظمة  عالقاتها مبعظم 

�الأنظمة. �ت�صحت الحقاً يف مرحلة ما بعد �صقوط  �لتي 

�ملتمثل  �لنموذج”  بـ“قوة  �صمي  ما  خالل  من  �لعربي”  بـ“�لربيع  حما�ص  تاأثرت  وقد 

بفوز �الإ�صالميني ب�صكل كبري، خا�صة يف �نتخابات م�رش وتون�ص وليبيا، مما �صكل لها 

�لعربية،  �ملنطقة  يف  �الإ�صالميون  حققها  �لتي  �لنجاحات  من  ت�صتفيد  الأن  وفر�صة  دعماً 

بحيث �إن �نت�صارهم وفر مناخاً جيد�ً النطالق م�رشوع �إ�صالمي متكامل ومتو��صل يكون 

.
قطاع غزة جزء�ً منه، وهذ� �مل�رشوع �ملتكامل يف �ملحيط �لعربي كفيل بهزية “�إ�رش�ئيل”79

بل �إن بع�ص �ملحافل �ل�صيا�صية يف �حلركة �صعرت �أنها تتنف�ص �ل�صعد�ء بعد �لثور�ت 

�أظهر لها �لعد�ء،  �لعربية، وتغري�ت �ملنطقة، و�أهمها زو�ل �لنظام �مل�رشي �ل�صابق �لذي 

و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  مع  بالتعاون  �صحقها  وحاول  حكمها،  لتقوي�ص  با�صتمر�ر  وعمل 

�لفل�صطينية.

�لعدو�ن  ويف  وخنقها،  غزة  ح�صار  يف  رئي�صياً  دور�ً  �ملخلوع  �مل�رشي  للنظام  وكان 

�أهمية  من  وتقلل  حتركها،  ُتعيق  ثقيلة  �صخرة  فاأ�صبح   ،2009/2008 �لعام  يف  عليها 

مبرونة  حما�ص  ��صت�صعرت  وبزو�له  وجودها،  على  حقيقياً  تهديد�ً  وت�صكل  �جناز�تها، 

�أكرث وحركة �أ�رشع.

�أنه ي�صب يف �صاحلها، الأن تون�ص يف  �عتقدت حما�ص  �لتغيري يف تون�ص، فقد  �أما عن 

مباالة،  بال  حما�ص  مع  وتعاملت  �الإ�صالميني،  على  ُحرِّمت  علي  بن  �لعابدين  زين  عهد 

�أّي  تون�ص  �أر�ص  يطاأ  فلم  للحركة،  جتاهالً  �الأكرث  نظامه  وعدُّ  موجودة،  غري  وكاأنها 

�أ�صد  �ت�صال ر�صمي بني نظامه و�حلركة حتى يف  �أّي  يتم  من قيادتها طو�ل حكمه، ومل 

علي(  بن  و�صقوط  �لتون�صية،  �لثورة  )بعد  �ليوم  فيما  غزة،  حرب  مثل  ق�صوة،  �الأوقات 

�أكرث  �أنهم من  �لتون�صيون  و�أثبت  �أر�صها،  �أذرعها حلما�ص، وت�صتقبل قادتها على  تفتح 

�ل�صعوب �رتباطاً بالق�صية �لفل�صطينية، ودعماً ملقاومتها.

�أما نظام �لقذ�يف، فقد ر�أته حما�ص ذ� تقلبات �صديدة مع �لق�صية �لفل�صطينية، فاأربك 

وح�صاباته  كثرية،  طلباته  وكانت  و��صحة،  بروؤية  يتعامل  ومل  �لوطنية،  �حل�صابات 

�خلا�صة و�لنف�صية معقدة، مما جعله عبئاً ثقيالً على �ملقاومة و�لق�صية برمتها.

 حممد حجازي، حما�ص و�لربيع �لعربي و�أ�ص�ص �ل�رش�كة �ل�صيا�صية، ال�شفري، 2012/2/18.
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للمقاومة  د�عم  نظام  الإفر�ز  تتجه  �أن  ليبيا،  يف  �لثورة  جناح  بعد  حما�ص  وتاأمل 

مهماً،  ��صرت�تيجياً  عمقاً  للفل�صطينيني  متثل  و�أن  معها،  باإيجابية 
ٍ ومتعاط  �لفل�صطينية، 

بتحرير  �لفل�صطينيني  حلق  موؤيدة  �صعار�ت  ترفع  �الأول  يومها  منُذ  و�أنها  خ�صو�صاً 

�الأر�ص وحتقيق �مل�صري، و�صميت بع�ص كتائبهم �لثورية باأ�صماء فل�صطينية.

�أِملت حما�ص �أن ينتج “�لربيع �لعربي” نظاماً �إقليمياً جديد�ً ومغاير�ً للنظام �ل�صابق، 

�لباب  �لفل�صطينية، مما �صيفتح  �لق�صية  تاأثري�ً كبري�ً على  ي�صكل بيئة د�عمة لها، ويوؤثر 

�الأولية قبل  �ملعطيات  �أمامها لالنخر�ط فيه ب�صكل فعال و�إيجابي، ال �صيّما و�أن  و��صعاً 

يف  حلما�ص  حا�صنة  �إقليمية  بيئة  بلورة  نحو  تتجه  كانت  م�رش  يف  �لع�صكري  �النقالب 

�مل�صتقبل �لقريب، و�صيئاً ف�صيئاً �صتفك �لعزلة �ل�صيا�صية عن �حلركة، و�صيتم دجمها على 

من  �لفل�صطيني  لل�صعب  وممثلة  جهة،  من  مقاوم  �صعبي  �متد�د  ذ�ت  حركة  �أنها  �أ�صا�ص 

.
80

�صناديق �النتخاب من جهة �أخرى

حما�ص،  مع  تعاملها  م�صتوى  من  ترفع  �جلديدة  �لعربية  �لنُظم  بد�أت  �ملقابل،  يف 

بناء  الإعادة  لها،  �لعون  يد  مبد  وبد�أت  غزة،  يف  حكومتها  مع  �إيجابي  ب�صكل  وتتعاطى 

�ال�رش�ئيلي،  و�حل�صار  �لعدو�ن  �صّد  دعمتها  كما  �قت�صادياً،  وتقويتها  �لتحتية  �لبنية 

مثلما ح�صل مع �لزيارة �لتاريخية لوزر�ء �خلارجية �لعرب يف ذروة �حلرب على غزة 

�أو�خر 2012.

ور�أت حما�ص، يف �ل�صنتني �الأوليني للربيع �لعربي، �أن �لنظام �لعربي �جلديد �صيفتح 

�لغرب،  مع  �حلركة  بعالقة  حقيقية  �نفر�جة  ت�صهد  وقد  �أمامها،  �ملو�صدة  �الأبو�ب  لها 

جتاه �العرت�ف بوجودها، وتعزيز دورها يف �أّي ترتيبات قادمة، ورفع ��صمها من قائمة 

يتم  �لذي  �لوقت  يف  وجهها،  يف  “�لفيتو”  بو�صع  �ال�صتمر�ر  يكن  ال  الأنه  “�الإرهاب”، 

وليبيا،  وم�رش،  تون�ص،  يف  �ل�صيا�صي”  بـ“�الإ�صالم  �أو  �مل�صلمني  باالإخو�ن  فيه  �لرتحيب 

و�ليمن، و�ملغرب. غري �أن �لهجمة �ملرتدة �صّد “�لربيع �لعربي” �لتي و�صلت ذروتها يف 

�النقالب �لع�صكري يف م�رش يف 2013/7/3؛ و�لتي �أخذت �صكل حماولة �إ�صقاط و�إف�صال 

لدى  �الآمال  ب�صقف  هبط  قد  و�لتغري�ت؛  �لثور�ت  �صهدت  �لتي  �لدول  يف  �الإ�صالميني 

 �إبر�هيم �ملدهون، حما�ص و�لربيع �لعربي، موقع فل�صطني �الآن، 2011/12/19، �نظر:
80
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حركة حما�ص. بل �إن معاناتها قد ت�صاعفت بعد �إ�رش�ر �لنظام �لع�صكري يف م�رش على 

ت�صديد �حل�صار على قطاع غزة وتدمري �الأنفاق بالتز�من مع �حل�صار �الإ�رش�ئيلي. وهو 

�مل�رشي  �الإعالن  يف  حما�ص  �صّد  هائلة  حتري�صية  �إعالمية  حمالت  مع  �أي�صاً  تر�فق  ما 

وبع�ص �لو�صائل �الإعالمية �لقوية �ملح�صوبة على دول خليجية.

من  عدد  هناك  ز�ل  وما  م�صتقرة،  غري  �لعربية  �الأو�صاع  ز�لت  فما  عام،  وب�صكل 

�إر�د�ت بني �لتطلعات �جلماهريية، وبني  ل، وت�صهد �رش�ع  �الأنظمة �لعربية حتت �لت�صكُّ

�الأنظمة �مل�صتبدة ومنظوماتها �لعميقة، وبني �لتدخالت �خلارجية.

ثامنًا: عالقات حما�س ال�سعبية:

1. املوؤمتر القومي االإ�شالمي وموؤمتر االأحزاب العربية: 

�صعت حما�ص �إىل �أن تكون جزء�ً �أ�صا�صياً يف منظومة هذه �ملوؤمتر�ت من خالل قممها 

�لدورية وبياناتها �الإعالمية، وقد جتلى ذلك يف �ملو�قف �ملف�صلية �لتي مرت بها �حلركة، 

�أم  عليها،  �ملفرو�ص  �حل�صار  مر�حل  �أم  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لع�صكرية  �ملو�جهات  �صو�ء 

�النتخابات �لتي خا�صتها.

�ل�صابعة  �الإ�صالمي يطلق على دورته  �لقومي  �ملوؤمتر  �أن جعل  �الأمر درجة  وو�صل 

“دورة غزة”، ووجه  ��صم   ،2009/2/6-5 �للبنانية يف بريوت يومي  �ملنعقدة بالعا�صمة 

�لتحية الأهل غزة على �صبهم وت�صحياتهم، و�نت�صار مقاومتهم �لتاريخي يف �حلرب 

.
�لتي �صنتها “�إ�رش�ئيل” يف �لعام 812009/2008

كما د�أب �ملوؤمتر �لقومي - �الإ�صالمي يف بياناته على �إر�صال “�لتحية �حلارة �خلا�صة 

�الأمريكي - �لدويل،  و�لتاآمر  �ملحرقة  �أهد�ف  �أف�صلت  �لتي  غزة  يف  �لبطلة  �ملقاومة  �إىل 

غري  ف�صالً ع�صكرياً  به  و�أحلقت  غزة  �جتياح  من  ومنعته  �ل�صهيوين  للجي�ص  وت�صدت 

.
82

م�صبوق فوق �أر�ص فل�صطني �حلّرة”؛ وخا�صة حركة حما�ص وباقي �لف�صائل �مل�صلحة

81 احلياة، 2009/2/11.

 �لبيان �خلتامي للدورة �ل�صابعة 2009، �ملوؤمتر �لقومي - �الإ�صالمي، بريوت، 5-2009/2/6، يف:
82
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كما �أثمرت جهود حما�ص لدى �إد�رة هذه �ملوؤمتر�ت يف �لعمل على ك�رش �حل�صار عن 

غزة، وفتح �ملعابر كافة، ال �صيّما معب رفح دون �رشوط �أو �إمالء�ت �إ�رش�ئيلية، ومعاودة 

ت�صيري �ل�صفن لتاأمني م�صتلزمات �لبناء و�ل�صمود، و�لدعوة لتبني فكرة �ملوؤمتر �ل�صعبي 

لن�رشة غزة، وفتح ع�صويته جلميع �ملنا�رشين على �ل�صعيد �لدويل.

2. حمالت التطبيع: 

�تفاقيات  جانب  �إىل  �لفل�صطينية  �لق�صية  على  �الأخطر  �مل�رشوع  �أن  حما�ص  تعتقد 

�لتطبيع  ظاهرة  لرت�صيخ  �الأخرية  تبذلها  �لتي  �جلهود  هو  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لت�صوية 

�أن عدد�ً منها مل توقف عالقاتها  مع �ل�صعوب �لعربية، ولي�ص �لدول فح�صب؛ يف �صوء 

تريده  ما  لكن  �ل�رش.  يف  �أم  �لعلن  يف  �صو�ء  �الأق�صى،  �نتفا�صة  بعد  حتى  �أبيب،  تل  مع 

الأنها  �ل�رشية،  �القت�صادية  و�لتبادالت  و�للقاء�ت  �لن�صاطات  بع�ص  يتعدى  “�إ�رش�ئيل” 

��صتثنائي  نحو  على  تعززت  �لتي  “�لكر�هية”  قاعدة  يك�رش  �لعلن  يف  تطبيع  �إىل  ت�صعى 

.
83

خالل �صنو�ت �نتفا�صة �الأق�صى

حتمل  �إىل  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  ومنظمة  �لعربية  �لدول  جامعة  حما�ص  دعت  وقد 

م�صوؤولياتهما يف وقف هرولة بع�ص �الأنظمة �لعربية و�الإ�صالمية للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”؛ 

م�صتغربة يف �لوقت ذ�ته موقف �ل�صلطة �لفل�صطينية �ل�صعيف جتاه هذ� �الأمر؛ باعتبار �أن 

�إىل جهاد ومقاومة �ل�صعب و�لق�صية �لفل�صطينية، ويطعنها يف  �لتطبيع مع �لعدو ي�صيء 

ظهرها. ونبهت حما�ص �أن على �جلميع �أن يدرك مدى �ملخاطر على �ل�صعب �لفل�صطيني 

من ور�ء هذ� �لتطبيع، وطالبت باتخاذ �إجر�ء�ت وقر�ر�ت حازمة يف هذ� �الجتاه.

و�إ�صالمية  عربية  �صعبية  فعاليات  يف  �لعديدة  م�صاركاتها  خالل  حما�ص  و�أ�صارت 

�لعدو  و�لتطبيع مع  �لدبلوما�صية  �لعالقات  كّل  �أن  �أثبتت  �لتجربة  �أن  للتطبيع،  مناه�صة 

ت�رش  �إنها  بل  و�إ�صالمية،  عربية  دولة  �أّي  على  بالنفع  تعد  مل  �أح�صانه،  يف  و�الرمتاء 

بع�ص  من  ��صتغر�بها  و�أبدت  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  وم�صالح  �لفل�صطينية  بالق�صية 

فيه  ز�لت  ما  �لذي  �لوقت  يف  �لعدو،  مع  �لتطبيع  نحو  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لتوجهات 

يار�ص  �لعدو�ن  ز�ل  وما  �ل�صجون،  يف  �ملعتقلون  ز�ل  وما  حمتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص 

.
84

بكافة �أ�صكاله �صّد �لفل�صطينيني

 يا�رش �لزعاترة، حما�ص و�لتطبيع �لعربي، الد�شتور، 2007/12/2.
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3. حمالت ك�رش احل�شار: 

 ،2006 ر�أت حما�ص منذ �للحظة �الأوىل لفوزها يف �النتخابات �لت�رشيعية �أو�ئل �صنة 

لل�صغوط  وخا�صع  ظامل  �إجر�ء  هو  �لفل�صطينيني  على  �ملفرو�ص  �لدويل  �حل�صار  �أن 

لك�رش  ودولياً  وعربياً  فل�صطينياً  قامت  �لتي  �حلمالت  حما�ص  و�صجعت  �الإ�رش�ئيلية. 

لنحو  �الإن�صانية  �ملعاناة  و��صتد�د  �حل�صار،  على  �لعاملي  �ل�صمت  مقابل  يف  �حل�صار، 

مليون ون�صف فل�صطيني يف قطاع غزة. 

قامت  �لتي  �لدولية،  �لت�صامنية  �حلمالت  الإقامة  �الأوىل  �لبد�يات  حما�ص  و�كبت  وقد 

بت�صيري حمالت برية وبحرية لك�رش �حل�صار، الإي�صال ر�صالة �صيا�صية برف�ص  الحقاً 

�لعقاب �جلماعي �الإ�رش�ئيلي ل�صكان غزة، وت�صليط �أنظار �لعامل على معاناتهم و�لتخفيف 

منها من خالل �إدخال �مل�صاعد�ت. وجاء ��صتقبال حما�ص بالدرجة �الأوىل لقو�فل �لت�صامن 

�لبية، باعتبارها �لو�صيلة �الأكرث جناحاً يف و�صول قطاع غزة، و�إدخال �مل�صاعد�ت، لكن 

�صيّما  ال  و�إعالمياً،  �صيا�صياً  عليها  �ل�صوء  ت�صليط  على  �الأقدر  كانت  �لبحرية  �ملحاوالت 

و�أنها �صمت برملانيني و�صخ�صيات �صيا�صية من عدد كبري من دول �لعامل.

وعلى �لرغم من �أن حمالت ك�رش �حل�صار مل تنجح جميعها يف و�صول غزة، �إال �أنها 

متكنت من حتقيق عدة �إجناز�ت، ��صتفادت منها حما�ص �أيا ��صتفادة، على �لنحو �لتايل:

�لقطاع،  �صكان  بحق  �الإ�رش�ئيلية  �جلماعي  �لعقاب  �صيا�صة  برف�ص  ر�صالة  �إي�صال  �أ. 

و�لت�صامن معهم، ونزع �ل�رشعية �الأخالقية و�ل�صيا�صية للح�صار، ورف�ص �ل�صمت 

�لدويل �لر�صمي جتاهه.

تو�صيح حجم �نتهاكات “�إ�رش�ئيل” جتاه �لفل�صطينيني، ومدى ��صتخفافها بالقانون  ب. 

�لدويل.

�لق�صية  ومع  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  مع  للت�صامن  من�صقة  عاملية  حملة  �إيجاد  ج. 

�لفل�صطينية ككل، من خالل �مل�صاركة �لو��صعة ملت�صامنني من خمتلف دول �لعامل يف 

هذه �حلمالت و�لفعاليات �لتح�صريية �لتي �صبقتها.

.
85

�إدخال كميات من �ملو�د �الإغاثية �لغذ�ئية و�لطبية �ل�رشورية حلياة �صكان �لقطاع د. 

 مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، “حماوالت فك �حل�صار عن قطاع غزة... �إىل �أين؟،” �صل�صلة تقدير 
85

www.alzaytouna.net/permalink/4348.html :صرت�تيجي )37(، �أيلول/ �صبتمب 2011، �نظر��
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�مل�صتهدف �صيا�صياً من ح�صار قطاع غزة،  �لطرف  وهكذ� رحبت حما�ص، بو�صفها 

مبحاوالت ك�رش �حل�صار، وعملت على �ال�صتفادة منها �صيا�صياً و�إعالمياً، و�أ�صهمت يف 

�إظهار �ملعاناة �لتي يتعر�ص لها �صكان غزة، ومدى ب�صاعة �لعقاب �جلماعي �لذي متار�صه 

و�الحتفاء  وت�صجيعها،  �ملحاوالت  تلك  دعم  على  حر�صت  كما  بحقهم،  “�إ�رش�ئيل” 

باملت�صامنني �لذين يدخلون �لقطاع وتكريهم من ِقبل �صخ�صيات رفيعة فيها.

4. حما�س والعمل اخلريي: 

�صمن  �الجتماعية،  للموؤ�ص�صات  �لو�صول  على  تاأ�صي�صها،  منذ  حما�ص،  عملت 

م�صادر  من  �ملقدم  �ملادي  �لدعم  من  و��صتفادت  للجماهري،  �لو�صول  يف  ��صرت�تيجيتها 

مت�صعبة  خدمية  موؤ�ص�صاتية  �صبكة  بناء  يف  ر�صمية،  وغري  ر�صمية  متنوعة،  عربية 

ومتنوعة يف جماالت متعددة، كال�صحة و�لتعليم وريا�ص �الأطفال. ووفرت هذه �لبنية 

بد�ئل عالية �لتنظيم و�لفعالية ملثيالتها �لوطنية، ومتيزت عن معظمها يف نوعية �خلدمة 

و�لرتكيز  جهة،  من  �لفل�صطيني  �ملو�طن  من  �ملطلوبة  �لتكاليف  بقلة  و�ملت�صمة  �ملقدمة، 

على �جلو�نب �لرتبوية و�ل�صلوكية، ورفع �لروح �الإ�صالمية و�لوطنية من جهة �أخرى.

�ملانحة،  �لعربية و�الإ�صالمية و�لدولية  �ملوؤ�ص�صات  وو�صعت حما�ص يف عالقاتها مع 

يف  لالنت�صار  مركزية  و�صيلة  �ل�صعبية  و�لتبعات  �خلريية  �ملوؤ�ص�صات  من  جتعل  �أن 

�ملجتمع، فاأن�صاأت ريا�صاً لالأطفال و�ملد�ر�ص و�ملكتبات، وبنوكاً للدم و�لعياد�ت �ل�صحية، 

ومر�كز �لتعليم �ملهنية للن�صاء و�لنو�دي �لريا�صية، وجمع �لتبعات و�ل�صدقات مل�صاعدة 

�ملحتاجني، وتو�صيع ن�صاطات �ملوؤ�ص�صات �خلريية.

�ملوؤ�ص�صات  تلك  من  �ملقدمة  و�مل�صاعد�ت  �لتمويلية  مطالباتها  يف  حما�ص  ركزت  كما 

و�لوجبات  �ليومية  و�ملالجئ  �ل�صحية  �لعياد�ت  �إقامة  على  و�ل�صعبية  �لر�صمية 

�ملت�رشرة  �لالجئني  خميمات  يف  �ملنازل  �آالف  لرتميم  م�صاعد�ت  وقدمت  �ملجانية، 

مل�صاعدة  �صناديق  �إن�صاء  �إىل  باالإ�صافة  �الحتالل،  وهدم  �ل�صتاء،  عو��صف  نتيجة 

�لطالب �لفقر�ء الإكمال در��صتهم د�خل فل�صطني وخارجها، وتقدمي م�صاعد�ت طارئة 

لالأ�رشة،  �لوحيد  �لعائل  �عتقال  �أو  �لبيوت  كن�صف  للنكبات،  تتعر�ص  �لتي  للعائالت 

مما ترك �أثر�ً طيباً يف نفو�ص �لنا�ص.
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خال�سة:

مدى  على  وتطور�تها  �لعربية،  حما�ص  عالقات  تاريخ  ب�رشد  �لدر��صة  تن�صغل  مل 

بعد  �صيّما  ال  م�صتقبلها،  وتقييم  �أ�ص�صها،  على  �ل�صوء  �صلطت  لكنها  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت 

�ل�صلطة،  �إد�رة  �إىل  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  �ملعار�صة  موقع  من  حما�ص  �نتقال 

ولو على جزء من �الأر��صي �لفل�صطينية يف قطاع غزة.

�الأطر�ف  مع  عالقاتها  لطبيعة  روؤيتها  عن  عبت  �حلركة  �أن  �لدر��صة  و�أكدت 

و�صعيها  �لعالقات،  لهذه  بنائها  �أ�صا�ص  و�أو�صحت  �ل�صعبية،  و�لقوى  �لر�صمية،  �لعربية 

الإقامة عالقات طيبة وقوية و�صليمة مع جميع �الأطر�ف، �آملة منها �أن تقف مع �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ويف �لوقت ذ�ته حتر�ص على عدم �لتدخل 

يف �أّي �صاأن من �صوؤونها، وت�صعى لتوطيد �لعالقات مع كّل �لدو�ئر �ملهمة و�لفاعلة جتاه 

و�الأفكار  �لثو�بت  عن  كالتخلي  لها  �أثمان  لدفع  ت�صطر  �أن  دون  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

و�ملبادئ و�حلقوق.

ما ز�لت �أجو�ء �لتغري�ت و�لثور�ت يف �لعامل �لعربي تلقي بظاللها على عالقة حما�ص 

�ملنطقة  يف  نف�صها  تفر�ص  ��صتقر�ر  و�لال  �لتحول  حالة  ز�لت  وما  �لعربية،  �الأنظمة  مع 

مبا يفتح فر�صاً و�آفاقاً و��صعة �أمام حما�ص، كما يفتح يف �لوقت نف�صه حتديات وخماطر 

جديدة، بدت بع�ص مظاهرها يف �النقالب �لع�صكري �لذي حدث يف م�رش.
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حما�س والعامل الإ�شالمي
ً تركيا واإيران منوذجا

مقدمة:

تز�من �الإعالن عن �نطالق حما�ص �صنة 1987 كحركة مقاومة �إ�صالمية �صّد �الحتالل 

�صبع  نحو  �صت�صتمر  �النتفا�صة  هذه  �الأوىل.  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  مع  �الإ�رش�ئيلي 

�صنو�ت و�صتك�صب حما�ص �صهرتها وفاعليتها من م�صاركتها �لقوية يف هذه �النتفا�صة. 

لكن �ملحيط �لعربي و�الإ�صالمي �لذي ال يكن جتاهل تاأثريه على �لق�صية �لفل�صطينية، 

و�لذي �صتحاول حركة حما�ص �أن تن�صج معه عالقات م�صتقبلية، مل يكن يف �أف�صل �أحو�له 

يف تلك �لفرتة؛ كانت مرحلة �ال�صطر�ب و�لقلق يف معظم �لبلد�ن �لعربية و�الإ�صالمية، وكان 

�لرهان على �لت�صوية �ل�صيا�صية للق�صية �لفل�صطينية قد تز�يد بعد �الجتياح �الإ�رش�ئيلي 

للبنان �صنة 1982 �لذي �أخرج منظمة �لتحرير و�ملقاتلني �لفل�صطينيني منه. 

تز�ل  ما   1980 �صنة  يف  بد�أت  �لتي  �الإير�نية   - �لعر�قية  �حلرب  كانت  �ملرحلة،  تلك  يف 

م�صتعلة منذ �صبع �صنو�ت. وكانت �لعالقات �لعربية �الإير�نية ب�صبب هذه �حلرب يف حالة 

�صيئة. وبعد �صنة و�حدة على تاأ�صي�ص حما�ص، �أي يف �صنة 1988، ت�صاعد �لتوتر �ل�صوري 

 Kurdistan Workers Party لرتكي )ب�صبب �إيو�ء �صورية لزعيم حزب �لعمال �لكرد�صتاين�

(Partiya Karkerên Kurdistan–PKK) عبد �هلل �أوجالن Abdullah Öcalan(، فح�صدت 

تركيا جي�صها على �حلدود �ل�صورية، قبل �أن يتم ت�صوية �الأمر بني �لبلدين من دون �ندالع 

�إ�صافية يف �ل�رشق �الأو�صط. وهي مرحلة تطور �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية من  حرب 

�إىل �مل�رشوعات �مل�صرتكة �لع�صكرية و�لتجارية. وقد ال تكون م�صادفة  �لزيار�ت �ملتبادلة 

على �الإطالق، �أن يدعو �لرئي�ص �لرتكي تورغوت �أوز�ل Turgut Özal يف �لفرتة نف�صها، 

�إىل ما �صماه م�رشوع “�أنابيب �ل�صالم” �لذي يفرت�ص م�صاركة �إ�رش�ئيلية، �إىل جانب �لدول 

“�إ�رش�ئيل” ما تز�ل حتتل  1987، كانت  �لعربية �ملعنية بق�صية �ملياه مع تركيا. ويف �صنة 

�ن�صحابها �جلزئي �صنة  �لرغم من  �لغربي، على  لبنان و�لبقاع  �أجز�ء و��صعة من جنوب 

1987 ترزح منذ �صنة  �أفغان�صتان �صنة  �إير�ن ومن تركيا، كانت  من  1985. ولي�ص بعيد�ً 

1980 حتت �حتالل �صوفياتي ويخو�ص �صعبها مقاومة عنيفة �صّد هذ� �الحتالل. وكان 
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من �لالفت للنظر، �أن يتد�عى �ل�صباب �مل�صلم من دول عربية و�إ�صالمية مبا يف ذلك بع�ص 

�ل�صباب �لفل�صطيني نف�صه للقتال يف �أفغان�صتان. وقد �ختطفت �أفغان�صتان �الهتمام وبات 

“�جلهاد” �لذي تدعو �إليه وحتر�ص عليه و�صائل �الإعالم �لعربية و�الإ�صالمية هو �جلهاد 

�صّد  �ل�صوفيات. 

�أعلنت حركة حما�ص عن �نطالقتها يف �صنة 1987 يف هذه �لبيئة �لعربية - �الإ�صالمية 

�ملن�صغلة مب�صكالت �الحتالل �ل�صوفياتي، وباحلرب �لعر�قية �الإير�نية، وبحافة �حلرب 

�ل�صورية - �لرتكية، وبالتوتر �الإير�ين �ل�صعودي، وبتطور �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية. 

�أن  )�لعربية - �الإ�صالمية( ما يتيح حلركة حما�ص  �الإقليمية  �لبيئة  �أي مل يتوفر يف هذه 

حتظى باالهتمام �ملنا�صب �لذي حتتاج �إليه مع بد�ية تاأ�صي�صها. 

�ل�صغوط  كّل  من  �لرغم  على  و�لثبات،  �ال�صتمر�ر  على  �النتفا�صة  قدرة  لكن 

�الإ�رش�ئيلية �لتي تعر�صت لها، و�لدور �لبارز �لذي لعبته حركة حما�ص فيها، �صيجعل من 

هذه �حلركة قوة فل�صطينية رئي�صية، ومو�صع �هتمام عربي و�إ�صالمي، و�صيتيح لها �أن 

تن�صج الحقاً عالقات مع معظم �لدول �الإ�صالمية و�لعربية. لكن هذه �لعالقات �صتتفاوت 

بني دولة و�أخرى، كما �صيتفاوت �لدعم �لذي �صتح�صل عليه حما�ص من هذه �لدول، وذلك 

بتفاوت مو�قف هذه �لدولة �الإ�صالمية �أو تلك من �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل” ومن حركات 

�ملقاومة ومن �النتفا�صة نف�صها. 

لن تبقى �الأبو�ب مو�صدة يف وجه حما�ص. فعلى �لرغم من �لغيوم �لتي كانت تغطي 

النق�صاع  �صتمهد  تغري�ت  تبا�صري  �الأفق  يف  الحت  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لعالقات  �صماء 

هذه �لغيوم. فقد توقفت �حلرب �لعر�قية �الإير�نية �صنة 1988، لتبد�أ بعدها مرحلة تطبيع 

يف �لعالقات �لعربية - �الإير�نية. وقد �ن�صحب �ل�صوفيات من �أفغان�صتان �صنة 1988، ليبد�أ 

�الأفغان مرحلة جديدة من �ل�رش�ع على �ل�صلطة. ويف لبنان �صتبد�أ يف �صنة 1988 مرحلة 

بارزة من ت�صاعد عمليات �ملقاومة �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

�لعربية  �ملنطقة  يف  مهمة  ��صرت�تيجية  حتوالت  ن�صاأتها  منذ  حما�ص  و�جهت  وقد 

�صفحة  لي�ص  يطوي  �أن  �أر�د  �لذي  لل�صالم”،  مدريد  “موؤمتر  خ�صو�صاً  و�الإ�صالمية، 

�النتفا�صة فقط، بل �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي كله... فبعد �حتالل �لعر�ق �لكويت يف 

مطلع �آب/ �أغ�صط�ص 1990، و�إخر�جه منها بالقوة �لع�صكرية �لدولية )عا�صفة �ل�صحر�ء(، 

�لق�صية  “حلل   ،1991 �صنة  لل�صالم”  مدريد  “موؤمتر  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  �صتدعو 
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ومعها  و��صنطن  حت�صد  و�صوف  �الإ�رش�ئيلي”.   - �لعربي  �ل�رش�ع  و�إنهاء  �لفل�صطينية 

ت�صارك  و�صوف  و�الإ�صالمية.  �لعربية  �لدول  من  �ملوؤمتر  لهذ�  و�لتاأييد  �لدعم  �أوروبا 

معظم هذه �لدول يف �فتتاح �أعماله... لذ�، وجدت حما�ص نف�صها �أمام معادلة �صعبة منذ 

�نطالقتها: بني حاجتها �إىل �لدعم و�لتاأييد من حميطها �لعربي و�الإ�صالمي، وبني خماوفها 

من �إقبال هذ� �ملحيط على �العرت�ف بهذ� �لعدو و�إنهاء �ل�رش�ع معه... وقد عّبت �حلركة 

عن هذه �لرغبة يف �ال�صتقاللية من جهة، وعن �حلاجة �إىل �لدعم و�لن�رشة من جهة ثانية، 

من خالل وثائقها �لتاأ�صي�صية �لتي جاء فيها: 

�إىل �الت�صال مبختلف �الأطر�ف �لعربية و�الإ�صالمية )دول،  1. ت�صعى حركة حما�ص 

عن  �لنظر  بغ�ص  معها،  �إيجابية  عالقات  و�إقامة  و�أفر�د(  و�أحز�ب،  وقوى،  ومنظمات، 

ت�صجيعها  بهدف  �لعرقي،  �أو  �لطائفي،  �أو  �ل�صيا�صي،  �أو  �لفكري،  �نتمائها  �أو  توجهها 

�لعادلة.  ق�صيته  ون�رشة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جتاه  وم�صوؤولياتها  بو�جبها  �لقيام  على 

�لعربية  �الأطر�ف  خمتلف  مع  و�ت�صاالتها  عالقاتها  ��صتمر�ر  على  �حلركة  وحتر�ص 

و�الإ�صالمية وعدم توقفها ما د�مت تخدم �لق�صية �لفل�صطينية. 

2. ال تتدخل حركة حما�ص يف �ل�صوؤون �لد�خلية للدول �لعربية و�الإ�صالمية، وترف�ص 

يف �لوقت نف�صه تدخل هذه �لدول يف �صيا�صاتها ومو�قفها و�صوؤونها �خلا�صة.

3. لي�ص للحركة معركة مع �أّي طرف عربي �أو �إ�صالمي، ولذ� فهي ال تتبنى �صيا�صة 

وملتزم  مو�صوعي  ب�صكل  تعب  ولكنها  �إ�صالمي،  �أو  عربي  طرف  �أّي  على  �لهجوم 

باآد�ب �الإ�صالم عن مالحظاتها ونقدها ملو�قف �الأطر�ف �ملختلفة من �ل�رش�ع مع �لعدو 

�ل�صهيوين.

�ل�صهيوين، وحتر�ص  �لعدو  �لع�صكري مع  �ل�رش�ع  4. تعدُّ �حلركة فل�صطني �صاحة 

�أّي عمل  ت�صتنكر  �ملحتلة، ولكنها ال  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �ملعركة خارج  نقل  على عدم 

جهادي �صّد �الحتالل �ل�صهيوين يطلق من �أّي جزء خارج فل�صطني.

5. تو�صح �حلركة لالأطر�ف �ملختلفة �أن هدف عالقاتها معهم هو تدعيم عمل �حلركة يف 

مو�جهة �الحتالل �ل�صهيوين، و�أن هذه �لعالقات لي�صت موجهة �صّد �أّي نظام �أو منظمة.

6. تدعو حركة حما�ص �إىل وحدة �ل�صف �لعربي و�الإ�صالمي، وتبارك جميع �جلهود 

�لوحدوية و�أ�صكال �لتعاون و�لتن�صيق مبا يخدم �مل�صالح �لعامة لالأمة �لعربية و�الإ�صالمية 

و�لق�صية �لفل�صطينية، وت�صارك يف �إ�صالح ذ�ت �لبني وفق قدر�تها و�إمكاناتها. 
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�لدول  بني  متناق�صة  و�أحالف  حماور  بروز  �إىل  بخطورة  حما�ص  حركة  تنظر   .7

�لعربية و�الإ�صالمية، وترف�ص �أن تكون طرفاً يف �أّي من هذه �الأحالف و�ملحاور.

�لعربية  �الأطر�ف  مع  �ل�صيا�صية  عالقاتها  يف  تو�زن  �إيجاد  �إىل  �حلركة  ت�صعى   .8

�إ�صالمي على ح�صاب  �أو  �أّي طرف عربي  �أن تكون عالقاتها مع  و�الإ�صالمية، وترف�ص 

.
1
طرف �آخر

وبناء على قاعدة هذه �لروؤية �لفكرية �ل�صيا�صية �لتاأ�صي�صية، عملت حما�ص على ن�صج 

�لعالقات مع �لدول �لعربية و�الإ�صالمية �ملختلفة.

اأوًل: حما�س ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي:

مل يكن لهذه �ملنظمة �لتي �صار ��صمها “منظمة �لتعاون �الإ�صالمي” منذ 2011/6/28 

�أّي عالقات خا�صة مع حركة حما�ص �أو مع �أّي من حركات �ملقاومة �الأخرى. لكن �ملنظمة 

�ل�صعب  على  �إ�رش�ئيلي  عدو�ن  �أّي  ترف�ص  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ل�رش�ع  �إىل  بالن�صبة  كانت، 

�لفل�صطينيني،  مع  �لتفاو�ص  تعرقل  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  وترف�ص  �لفل�صطيني، 

وتدعو �إىل دولة فل�صطينية،... لكن �ملنظمة يف �لوقت نف�صه، كانت تعب عن مو�قف �الأنظمة 

وقفت  وبالتايل،  �الأنظمة.  هذه  متثلها  �لتي  �ل�صعوب  ولي�ص  فيها،  �مل�صاركة  �ل�صيا�صية 

�ملنظمة ب�صكل عام �إىل جانب ��صرت�تيجية �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”. وكانت �ملنظمة ب�صكل 

�لعربية  �لدول  مع  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  وقر�ر�تها  مو�قفها  يف  �ن�صجاماً  �أكرث  عام 

�لت�صوية  فكرة  تتبنى  و�لتي  �ملنظمة،  هذه  د�خل  يف  كبرية  كتلة  ت�صكل  �لتي  “�ملعتدلة” 

�العرت�ف  مقابل  يف  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �ل�صلمية 

�أو ي�صتمر �الإ�رش�ئيلي يف بناء  بـ“�إ�رش�ئيل” و�لتطبيع معها. وعندما تتوقف �ملفاو�صات 

�مل�صتعمر�ت تتوجه �ملنظمة �إىل �لواليات �ملتحدة و�ملجتمع �لدويل لتطلب منه �ل�صغط على 

“�إ�رش�ئيل”، لتتوقف عن هذ �لبناء �أو لتعود �إىل �لتفاو�ص... �أي �أن �ملنظمة مل تكن تدعو 

�صبيل  على  مدريد  موؤمتر  �نعقاد  مع  لذ�  �الإ�رش�ئيلي...  �لتعنت  مو�جهة  يف  �ملقاومة  �إىل 

لعملية  “و�رتياح  و��صح  تاأييد  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  منظمة  عن  �صدر   ،1991 �صنة  �ملثال 

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية؛ وميثاق حما�س، �نظر: �أون �إ�صالم، وثائق وبيانات، يف: 
1

http://www.onislam.net
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�ل�صالم �جلارية الإقامة �صالم عادل على �أ�صا�ص قر�ر�ت جمل�ص �الأمن رقم 242 و338... 

�الأر�ص مقابل  1967، و�حرت�م مبد�أ  ملا قبل  �مل�رشوط  �لت�صديد على �الن�صحاب غري  مع 

�ل�صالم...”. ويف مثال �آخر دعت منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، خالل �جتماع طارئ عقدته 

�أريل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  خلطة  دعمها  �صحب  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  ماليزيا،  يف 

�صارون لالن�صحاب من قطاع غزة، معتبة �أنها “ت�رش بعملية �ل�صالم”. وجاءت �لدعوة 

�ملنظمة بطلب من  �أع�صاء  57 من  �أ�صل  13 من  �لبيان �خلتامي الجتماع طارئ �صّم  يف 

�الرتباط”،  “فّك  �الأمريكي جورج بو�ص خطة  �لرئي�ص  �لفل�صطينية، بعدما دعم  �ل�صلطة 

�لتي تن�ص على �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة. 

ور�أى رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي عبد �هلل �أحمد بدوي Abdullah Ahmad Badawi، �لذي 

تتوىل بالده رئا�صة منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، �أن دعم �لرئي�ص �الأمريكي خلطة �صارون، 

لفك �الرتباط من طرف و�حد، موؤ�صف للغاية، ويتناق�ص مع خريطة �لطريق. وقال �إنه 

. وعندما يلتقي �مللك �ل�صعودي 
يجدر بالواليات �ملتحدة �أن تلعب دور “�لو�صيط �لنزيه”2

عبد �هلل بن عبد �لعزيز مع �لرئي�ص �لباك�صتاين برويز م�رشف Pervez Musharraf، بعد 

فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، دعيا �حلركة �إىل �لقيام بت�صكيل حكومة 

. وعندما رحبت ماليزيا بفوز حما�ص يف هذه 
“تعمل على حتقيق تقدم يف عملية �ل�صالم”3

�إال  �أن يتحقق  �الأو�صط ال يكن  �ل�رشق  �ل�صالم يف  �أجل  �لهدف من  �أن  ر�أت  �النتخابات، 

 Hamid Karzai وحتى �لرئي�ص �الأفغاين حامد كرز�ي .
4
عن طريق �حلو�ر و�ملفاو�صات

عندما رحب بدوره بفوز حما�ص ر�أى �أن �لت�رشيحات �لتي ت�صكك يف حّق “�إ�رش�ئيل” يف 

هي  حلما�ص  ن�صيحتي  “�إن  كرز�ي  و�أكد  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �صالح  يف  لي�صت  �لوجود 

�أن تتعامل مع �إ�رش�ئيل باعتبارها �أمة و�صعباً”. وقال “نريد دولة فل�صطينية ذ�ت �صيادة 

�أفغان�صتان  “�إن  �أمة” م�صيفاً  �لوجود كدولة متثل  �إ�رش�ئيل يف  بحق  لكننا نعرتف متاماً 

تعتب ذلك م�صاألة مبدئية”... وقال �لرئي�ص �الأفغاين �إنه ال ي�صتبعد �حتمال �إقامة عالقات 

 .
دبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل”5

2 امل�شتقبل، 2004/4/23.

3 احلياة، 2006/2/3.

http://www.bernama.com/arabic/v2/ :وكالة �الأنباء �لوطنية �ملاليزية - برناما، 2006/1/27، �نظر 
4

5 الد�شتور، 2006/1/28. 
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�مل�صاحلة  حتقيق  على  حر�صهم  بني  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  منظمة  ممثلو  يف�صل  وال 

�خلارجية  وزير  �أر�د  فعندما  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �ل�صالم  حتقيق  وبني  �لفل�صطينية 

وحما�ص،  فتح  بني  �القتتال  �إنهاء   Hassan Wirayuda وير�يفيد�  ح�صن  �الإندوني�صي 

رفيع  بوفد  بامل�صاركة  حما�ص  الإقناع  �آخرين  غربيني  و�صطاء  مع  جهود�ً  يبذل  �إنه  قال 

�مل�صتوى يف موؤمتر دويل يعقد يف جاكرتا، خم�ص�ص لدفع حما�ص �إىل �تخاذ مو�قف معتدلة 

تقرتب من قبول �ل�رشوط �لدولية، و�أن �لفكرة تقوم على �الإفادة من كون �إندوني�صيا بلد�ً 

.
6
�إ�صالمياً معتدالً لدفع حما�ص نحو مزيد من �العتد�ل

مل ي�صدر عن منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي �أّي تاأييد لعمليات �ملقاومة �صّد �الحتالل. بل 

وف�صائل  حما�ص  نفذتها  �لتي  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  �ملثال  �صبيل  على  �ملنظمة  رف�صت 

فل�صطينية �أخرى، مثل �لعملية �لتي قامت بها حركة حما�ص يف �لقد�ص، فقال �أكمل �لدين 

�إح�صان �أوغلو Ekmeleddin Ihsanoğlu، �أمني عام �ملنظمة على موقع �ملنظمة باالإجنليزية: 

. فردت 
[�إ�رش�ئيليني] يف �لقد�ص �لغربية”7 “�إنه ي�صعر بالقلق �ل�صديد ويدين مقتل طالب 

حما�ص على هذ� �لت�رشيح بل�صان �لناطق با�صمها �صامي �أبو زهري يف 2008/3/8 بالتعبري 

عن بالغ �ال�صتياء من هذه �لت�رشيحات الأنها توفر لالحتالل ذريعة لتبير جر�ئمه. ودعت 

 .
8
�حلركة �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية لال�صتمر�ر يف دعم ق�صية �ل�صعب �لفل�صطيني

�لفل�صطيني بني فتح وحما�ص  �لفل�صطيني -  �الإ�صالمي �حلو�ر  �ملوؤمتر  �أيدت منظمة 

�مل�صاحلة،  هذه  يف  مبا�رش�ً  دور�ً  تلعب  �أن  وحاولت  و�حلو�ر  �مل�صاحلة  على  و�صجعت 

“�إىل �خلروج من �لفتنة، و�إىل �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني، و�لف�صائل  �أمينها �لعام  ودعا 

�لفل�صطينية كافة �إىل �لتعاطي باإيجابية مع دعوة حممود عبا�ص �إىل �حلو�ر”. لكن �ملنظمة 

رف�صت �إر�صال قو�ت دولية �إىل غزة “ملنع �القتتال �لد�خلي”. ور�أى �أمني عام �ملنظمة: “�إن 

 .
ما يلزم لي�ص قوة خارجية بل تعزيز �لتفاهم بني �لقوى �لد�خلية”9

�إثر ت�صاعد  �لتو�صط بني فتح وحما�ص،  �إىل  �أمني عام منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي  بادر 

عربية  دول  �إىل  عدة  بزيار�ت  وقام  غزة،  يف  �لطرفني  بني  �مل�صلحة  و�ال�صتباكات  �لتوتر 

و�إ�صالمية من �أجل هذ� �لهدف، كما ز�ر �أوغلو كّل من قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، وقابل 

6 احلياة، 2007/2/1.

AlArabiya news, 7/3/2008.:7 ال�رشق االأو�شط، 2008/3/8؛ و�نظر

8 احلياة، 2008/3/9.

9 ال�رشق االأو�شط، 2007/6/15.
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“�تفاق  بنود  �لزيارة  تلك  بعد  �ملنظمة  ون�رشت  وحما�ص...  فتح  حركتي  يف  م�صوؤولني 

�لتهدئة” بني فتح وحما�ص، �لذي يت�صمن ثالث نقاط هي: تهدئة �صاملة يف �ل�صفة �لغربية 

ق�صائية  جلنة  وت�صكيل  �مل�صري�ت،  و�إنهاء  �مل�صلحة،  �ملظاهر  كّل  و�صحب  غزة،  وقطاع 

م�صتقلة؛ كما دعت �إىل ��صتئناف �حلو�ر �لوطني بني جميع �لف�صائل، وخا�صة بني حركتي 

�إن �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص  فتح وحما�ص دون �رشوط م�صبقة. وقال �لبيان: 

و�أمينها  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  منظمة  تلعب  �أن  على  و�فقا  هنية  �إ�صماعيل  �لوزر�ء  ورئي�ص 

�لعام دور�ً �أ�صا�صياً يف تنفيذ هذ� �التفاق وحتقيق �أهد�فه. ود�نت �ملنظمة كّل �أعمال �لعنف 

يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، �أياً “كان �لطرف �مل�صوؤول عنها”10. 

�لرئي�ص  دعا  وحما�ص،  فتح  بني  �حلو�ر  �أجل  من  للتو�صط  �ملنظمة  �صعي  �إطار  ويف 

�ملوؤمتر  ملنظمة  دورياً  رئي�صاً  بو�صفه   ،Abdoulaye Wade و�د  �هلل  عبد  �ل�صنغايل 

وبح�صب  �أخوي”.  بحو�ر  “للبدء  وحما�ص  فتح  من  مندوبني  ��صت�صافة  �إىل  �الإ�صالمي، 

فل�صطينية،   - فل�صطينية  �صتكون  �الأوىل  �ملرحلة  فاإن  �ل�صنغايل،  �لرئي�ص  با�صم  �ملتحدث 

. وبعد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة، 
و�لثانية �صتكون مرحلة �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”11

قام �الأمني �لعام للمنظمة، �أكمل �لدين �إح�صان �أوغلو، بزيارة �إىل �لقطاع، و�لتقى م�صوؤولني 

 .
من حما�ص “يف ر�صالة ت�صامن مع �صعب غزة”12

وعندما �جتمع وزر�ء خارجية �صبع دول �إ�صالمية؛ هي �ل�صعودية، وم�رش، و�الأردن، 

وتركيا، و�إندوني�صيا، وماليزيا، بدعوة من باك�صتان لدعم “�تفاق مكة” بني فتح وحما�ص، 

قال  �لفل�صطينية؛  �لق�صية  ر�أ�صها  وعلى  �الإ�صالمي  �لعامل  َتُهمُّ  عديدة  ق�صايا  يف  وبحث 

دبلوما�صيون مطلعون على �لتحركات �خلا�صة بعقد �لقمة، �إنها ت�صتهدف م�صاندة �تفاق 

�ل�صالم، و�ل�صغط  ��صتئناف عملية  �لعمل على  �ملتحدة ب�رشورة  �لواليات  مكة، و�إقناع 

 .
13

على حما�ص لقبول �رشوط �للجنة �لرباعية �لدولية حلل �ل�رش�ع

�ملنظمة  هذه  دول  بع�ص  وبني  حما�ص  بني  كانت  �الأبرز  �لعالقة  �إن  �لقول  يكن  لذ� 

مثل تركيا و�إير�ن. يف حني بقيت عالقاتها مع �لدول �الأخرى حتت �صقف منظمة �ملوؤمتر 

10 اخلليج، 2007/6/28.

11 احلياة اجلديدة، 2006/6/8.

12 القد�س العربي، 2009/3/16. 

13 ال�شفري، 2007/7/22.
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رف�ص  �أو  �لو�صاطة،  حماولة  �أو  �لدعم،  و�إعالن  �لزيار�ت  بني  تر�وحت  �لتي  �الإ�صالمي، 

�لعدو�ن. لكن عالقة حما�ص مع تركيا و�إير�ن لها طبيعة �صيا�صية و��صرت�تيجية خمتلفة 

�لدولتني يف �ل�رشق �الأو�صط، ونظر�ً الختالف ��صرت�تيجيتهما جتاه  نظر�ً الأدو�ر هاتني 

�لق�صية �لفل�صطينية وجتاه “�إ�رش�ئيل” نف�صها، و�صبل �ملو�جهة معها.

ثانيًا: حما�س وتركيا:

منذ ن�صوء “�إ�رش�ئيل” �أقامت تركيا عالقات دبلوما�صية كاملة معها، ومل ت�صارك تركيا يف 

دعم �ل�صعب �لفل�صطيني �صدّ �الحتالل �الإ�رش�ئيلي؛ بل كانت تركيا مع جارتها �إير�ن جزء�ً من 

North Atlantic Treaty Organization )Nato( )صرت�تيجية حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو��

ملو�جهة �لنفوذ �ل�صوفياتي وتطويقه يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط. وكان هذ� �حللف موؤيد�ً 

الإقامة “�إ�رش�ئيل” ومد�فعاً عنها. وكان ديفيد بن جوريون David Ben-Gurion يرى 

�أن حماية “�لكيان �لعبي �ملهدد” من دول عربية كثرية، يكون بتطويق هذه �لدول باأخرى 

. �أي �أن تركيا كانت �إىل جانب 
14

مهمة وكبرية مثل تركيا و�إير�ن وموؤيدة للدولة �لعبية

�ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية توؤيدها وتد�فع عنها �ن�صجاماً مع �ملحور �لغربي �لذي تنتمي �إليه، 

�ل�صلطة وعلى توجيه  �لتي حتكم قب�صتها على  �لعلمانية  �لع�صكرية  �لقوى  ومع طبيعة 

�صيا�صاتها �الإقليمية. لكن �لتغري �لتدريجي يف �صيا�صات تركيا “�الإ�صالمية”، بد�أ حديثاً يف 

 Welfare Party (Refah Partisi( منت�صف �لت�صعينيات بعد و�صول زعيم حزب �لرفاه

�لذي   .1996 �صنة  �ل�صلطة  �إىل   Necmettin Erbakan �أربكان  �لدين  جنم  �الإ�صالمي 

�صيمهد الحقاً لعالقات تركية خمتلفة مع ق�صايا �لعامل �الإ�صالمي ويف مقدمتها �لق�صية 

“حزب  �حلاكم  �حلزب  بني  مبا�رشة  عالقات  �إىل  ذلك  بعد  �صيتطور  بحيث  �لفل�صطينية، 

 The Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma ”لعد�لة و�لتنمية�

�الإ�رش�ئيلي مثل  �الحتالل  فل�صطينية �صّد  �إ�صالمية  (Partisi–AKP مع حركة مقاومة 

حركة حما�ص. 

ترجمات  �صل�صلة  �الأطر�ف”،”  “�صّد  بعد  و�إير�ن:  تركيا  مع  �ملتوترة  �الإ�رش�ئيلية  “�لعالقات  �ألفر،  يو�صي   
14

2011، مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �نظر: �لزيتونة )64(، �صباط/ فب�ير 

http://www.alzaytouna.net/permalink/4439.html 
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�لف�صيلة  حزب  عن  �ن�صقاقه  بعد   ،2001/8/14 يف  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  تاأ�ص�ص 

و��صتطاع  �أربكان.  �لدين  جنم  وزعيمه  �الإ�صالمي   Virtue Party (Fazilet Partisi)

باأنه  2002. وي�صنف �حلزب نف�صه  �إىل �حلكم يف �صنة  �لو�صول  �لعد�لة و�لتنمية  حزب 

الن�صمام  وي�صعى  �ل�صوق،  ر�أ�صمالية  يتبنى  للغرب،  معاد  غري  معتدل،  حمافظ  حزب 

ي�صتخدم  �أال  على  ويحر�ص   ،European Union (EU) �الأوروبي  �الحتاد  �إىل  تركيا 

. ولعل هذ� �حلر�ص يعود �إىل ت�صالح �حلزب 
15

�ل�صعار�ت �لدينية يف خطاباته �ل�صيا�صية

 ،Mustafa Kemal Atatürk مع علمانية �لدولة، ومع موؤ�ص�صها م�صطفى كمال �أتاتورك

وعدم رغبته يف ��صتفز�ز �جلي�ص و�ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية “حامية �لد�صتور و�لعلمانية” يف 

تركيا. 

عبت  ما  وهذ�  لرتكيا.  وموؤثر  فاعل  �إقليمي  دور  �إىل  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  �صعى 

عنه �أطروحة وزير خارجيتها �أحمد د�ود �أوغلو Ahmet Davutoglu يف موؤلفه �ل�صهري 

؛ �لذي �أكد فيه قدرة تركيا على توطيد �لعالقات مع قادة دول 
“�لعمق �ال�صرت�تيجي”16

بلعب  �صت�صمح لرتكيا  �لتي  “�صفر م�صاكل”،  ��صرت�تيجية  �ملنطقة و�صعوبها من خالل 

دور فاعل مع حميطها، بحيث تتحول �إىل بلد “مركزي” يحتاج �إليه �جلميع. هذ� �لتوجه 

�ال�صرت�تيجي �جلديد لرتكيا نحو جو�رها �لعربي - �الإ�صالمي هو �لذي �صي�صمح حلزب 

�لفل�صطينية.  �لق�صية  جتاه  بالده  تعهدها  مل  جديدة  �أدو�ر�ً  يلعب  �أن  و�لتنمية  �لعد�لة 

بحيث �صتكون هذه �الأدو�ر مو�صع �هتمام حكومات �ملنطقة، ورهان �صعوبها وقو�ها 

و�لتنمية،  �لعد�لة  حزب  عهد  يف  �صن�صهد  هكذ�  فيها...  �ملقاومة  وحركات  �ل�صيا�صية 

لل�صعب  وتاأييد�ً  دعماً  و��صعة  تركية  �صعبية  م�صاركات   ،2006 �صنة  منذ  وخ�صو�صاً 

بعد  غزة  قطاع  على  باالعتد�ء�ت  تنديد�ً  �لتظاهر  �إىل  �لتبعات،  جمع  من  �لفل�صطيني، 

�أ�رش �جلندي جلعاد �صاليط Gilad Shalit يف �أو�خر حزير�ن/ يونيو 2006، �إىل ��صتقالة 

جمموعة من �لنو�ب �الأتر�ك من ع�صوية جلنة �ل�صد�قة �لبملانية �لرتكية - �الإ�رش�ئيلية 

.
17Turkey-Israel Inter-Parliamentary Friendship Group

الفل�شطينية،  والق�شية  تركيا  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
15

�صل�صلة تقرير معلومات )17( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 33-32.

�جلزيرة  مركز  )قطر:  الدولية  ال�شاحة  يف  ودورها  تركيا  موقع  اال�شرتاتيجي،  العمق  �أوغلو،  د�ود  �أحمد   
16

للدر��صات، بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم، 2010(.

 ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 33.
17



حمـــــا�س

342

1. حمددات ال�شيا�شة الرتكية جتاه حما�س:

يكن تلخي�ص �أبرز حمدد�ت �ل�صيا�صة �لرتكية جتاه حما�ص، وجتاه ق�صية فل�صطني 

ب�صكل عام، حتت حكم حزب �لعد�لة و�لتنمية )منذ �صنة 2002( مبا يلي: 

�ل�صعبية  وللرغبة  �لتاريخي،  وللموروث  �الإ�صالمي،  باالنتماء  لل�صعور  �ال�صتجابة  �أ. 

�ل�صيا�صي  �مللف  دعم  خالل  من  �لعمل  وبالتايل  فل�صطني.  ق�صية  دعم  يف  لالأتر�ك 

لل�صعب  �ملوؤيدة  �الأتر�ك  من  و��صعة  �رش�ئح  ��صتقطاب  على  �لفل�صطيني  و�الإن�صاين 

�لفل�صطيني، و�ملعادية للكيان �الإ�رش�ئيلي.

مر�عاة �خللفية �الإ�صالمية و�ملحافظة للحزب، �رشط �أال يوؤثر ذلك �صلباً على بر�جمه  ب. 

و�أو�صاعه �لد�خلية، وال على عالقاته �الإقليمية و�لدولية.

�الأو�صط،  و�ل�رشق  �لعربية  للمنطقة  رئي�صي  كمدخل  فل�صطني  ق�صية  مع  �لتعامل  ج. 

وللعب دور فاعل يف �لبيئة �الإقليمية �ملحيطة برتكيا.

�ملو�قف  و�تخاذ  �لدعم  على  �حلاكم  �حلزب  قدرة  تكون  بحيث  �لتدرج،  مر�عاة  د. 

�ل�صيا�صية متنا�صبة مع قوة و�صعه �لد�خلي ومتانته.

مر�عاة ع�صوية تركيا يف حلف �لناتو �لذي تقوده �أمريكا، ومر�عاة رغبة �حلزب �حلاكم  هـ. 

يف دخول تركيا ع�صوية �الحتاد �الأوروبي، وبالتايل عدم جتاوز �صقف �صيا�صات �أو 

خطوط حمر توؤدي �إىل تاأزمي عالقته مع هذه �لقوى.

و�ل�صيا�صية  �القت�صادية  باأ�صكالها  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لر�صمية  تركيا  عالقات  مر�عاة  و. 

و�لع�صكرية؛ بحيث يتم �لتدرج يف تخفيف �لعالقة �أو فّكها، �أو يف �تخاذ مو�قف حادة 

مو�جهة  يف  �أو  د�خلياً،  �حلاكم  �حلزب  و�صع  بخلخلة  ذلك  يت�صبب  �أن  دون  جتاهها، 

مبا�رشة مع �لغرب.

يدرك حزب �لعد�لة و�لتنمية �أنه يعمل يف ظّل نظام �صيا�صي علماين، ويف بيئة حتتكم  ز. 

�إىل �لديوقر�طية و�صناديق �القرت�ع؛ و�أن لديه خ�صوماً كثريين يف �ل�صاحة �ملحلية، 

من  �نتخابياً  �إ�صقاطه  على  تعمل  �أن  يكن  خمتلفة  نفوذ  �أدو�ت  �لغربي  للعامل  و�أن 

�للعبة  �رشوط  ير�عي  �أن  فعليه  وبالتايل  �الأزمات،  �فتعال  �أو  �ل�صورة  ت�صويه  خالل 

�ل�صيا�صية؛ ومدى متانة جبهته �لد�خلية وقاعدته �ل�صعبية.

وعلى ذلك، فاإن �حلزب �صي�صتجيب لل�صقف �لعربي و�الإ�صالمي �لعام يف دعم م�صار 

للمقاومة  �لدخول يف دعم مك�صوف  �لعربية، ويف عدم  �ملبادرة  �ل�صلمية، ودعم  �لت�صوية 
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�الإ�رش�ئيلي. لكنه  �لغربية وللكيان  �لدخول يف حتٍدّ مك�صوف للقوى  �لفل�صطينية، وعدم 

�صيلعب يف “�ملنطقة �لرمادية”، و�صريفع �صقفه تدريجياً بقدر ما َيْقَوى و�صعه �لد�خلي 

و�الإقليمي و�لدويل. ومع ذلك، ف�صيظل بعيد�ً عن �ل�صقف �الإير�ين �ملعلن يف دعم �ملقاومة، 

ويف �ملوقف جتاه �إز�لة “�إ�رش�ئيل”.

2. دعم �رشعية حما�س: 

على �لرغم من حتوالت �صيا�صة تركيا �خلارجية نحو “�لعمق” �لعربي - �الإ�صالمي، 

�لعد�لة  حزب  مع  �لفل�صطينية  بالق�صية  �الهتمام  م�صتوى  �رتفاع  من  �لرغم  وعلى 

�أّي عالقات مبا�رشة بني هذ� �حلزب، وهو يف موقع �ل�صلطة  �أننا مل ن�صهد  �إال  و�لتنمية، 

يف  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �الأخرية  هذه  فوز  بعد  �إال  حما�ص،  حركة  مع   ،2002 منذ 

كانون �لثاين/ يناير 2006. فقامت تركيا بات�صاالت مبكرة بحركة حما�ص، بالرغم من 

 Recep Tayyip �أردوغان  �الإ�رش�ئيلية، وتبنت حكومة رجب طيب  �لغربية  �ملعار�صة 

�حلركة  �إىل  و�صمها  حما�ص  مع  �حلو�ر  قنو�ت  فتح  �إىل  يدعو  ر�صمياً  موقفاً   Erdoğan

�لفل�صطينية. للق�صية  و�لدبلوما�صية الإيجاد حّل  �ل�صيا�صية 

2006/3/28 وبعيد �النتخابات �لفل�صطينية ب�صهرين، �أ�صدرت �خلارجية �لرتكية  يف 

�ملجتمع  نف�صها، ودعت  �إثبات  �أجل  �لفر�صة من  �إىل منح حكومة حما�ص  فيه  دعت  بياناً 

�لدويل �إىل �تخاذ موقف �إيجابي من حكومة حما�ص، ومنحها �لفر�صة لكي تقوم بو�جباتها 

وم�صوؤولياتها، وقالت �خلارجية يف بيانها: “ونحن كرتكيا نتمنى من �ل�صميم �أن تتحقق 

. كما 
�ل�رشوط �لالزمة كافة من �أجل بدء مرحلة جديدة تنع�ص �آمال �ل�صالم يف �ملنطقة”18

متنت على حما�ص �مل�صاهمة يف وقف “د�ئرة �لعنف”. ويف �آذ�ر/ مار�ص 2006، تلقى رئي�ص 

مع  حمادثات  الإجر�ء  �أنقرة  لزيارة  دعوة  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�أ�صامة  �أي�صاً  �لذي �صّم  �لوفد،  �لتقى  �لرتكية، وقد  �مل�صوؤولني يف وز�رة �خلارجية  كبار 

حمد�ن ممثل �حلركة يف لبنان، �لرئي�ص �لرتكي عبد �هلل غول Abdullah Gül. وقال رجب 

طيب �أردوغان يف مقابلة معه يف 2006/2/2: “�إن حما�ص فازت يف �النتخابات �لفل�صطينية 

ويجب علينا �أن نحرتم قر�ر �ل�صعب �لفل�صطيني...”.

Hurriyet newspaper, 31/3/2006, http://www.hurriyetdailynews.com/ankara-urges-giving-a-  18

chance-to-hamas-led-govt.aspx?pageID=438&n=ankara-urges-giving-a-chance-to-hamas-
led-gov8217t-2006-03-31
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ر�أت تركيا �أن �أحد �أهم �رشوط جناح �لو�صاطة �لرتكية بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل” 

باأغلبية  فازت  �لتي  حما�ص  ومنها  كلها،  �لفاعلة  �لفل�صطينية  �لقوى  �إ�رش�ك  يتم  �أن  هو 

�ملقاعد �لنيابية. 

2010/5/12 كرر �لرئي�ص غول �إن حما�ص فازت يف �النتخابات وال يكن بالتايل  ويف 

و�صعياً  وتاأثريها،  و�رشعيتها  حما�ص  ب�صعبية  تركيا  �عرت�ف  على  وتاأكيد�ً   .
19

جتاهلها

�أوغلو بخالد م�صعل يف دم�صق يف  د�ود  �أحمد  �لتقى  �لت�صوية،  من عملية  الإيالئها موقعاً 

�إرهابية،  غري  �صيا�صية  كحركة  حما�ص  عن  �لدفاع  يف  تركيا  ��صتمرت  وقد   .2010/7/23

وال  �ل�صعب،  باإر�دة  �لفل�صطينية  باالنتخابات  فازت  “حما�ص  �أن  �أردوغان  قال  حيث 

�الإد�رة  مل�صوؤويل  ذلك  قلت  وقد  �إرهابية،  منظمة  باأنها  حما�ص  و�صف  �أقبل  �أن  يكنني 

.
�الأمريكية، و�أوؤكده �ليوم مرة �أخرى”20

3. دعم م�شار الت�شوية ال�شلمية واإدماج حما�س فيها:

�الإ�رش�ئيلية  باالعتد�ء�ت  و�لتنديد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  تركيا  تاأييد  �لرغم من  وعلى 

على هذ� �ل�صعب، ال يرف�ص قادة حزب �لعد�لة و�لتنمية مبد�أ �لتفاو�ص و�لت�صوية �ل�صلمية 

“�ل�صالم”، و�صيعمل  بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، و�صتختار تركيا �لر�صمية م�صار 

قادة �حلزب على �لتو�زن يف عالقاته �الإ�رش�ئيلية و�لفل�صطينية. 

عندما ز�ر عبد �هلل غول، يف 2005/1/4 مقر �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، قال بعد 

�ل�صعب  �صّد  �إ�رش�ئيل  ت�صتخدمها  �لتي  �الأ�صاليب  “�إن  فل�صطينيني:  م�صوؤولني  لقائه 

�إ�رش�ئيل  ترتيب  “�أن  غول:  ور�أى  لها...”  و�لر�حة  �الأمن  جتلب  لن  �لفل�صطيني... 

�الن�صحاب من غزة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وو�صعه يف �صياق تنفيذ خريطة �لطريق، 

ُمنوهاً  �ملفاو�صات”؛  طاولة  �إىل  و�لعودة  �ل�صالم  عملية  الإطالق  جدية  فر�صة  �صيكون 

باأن تركيا م�صتعدة لبذل ما يف و�صعها وتقدمي يد �لعون للطرفني، من �أجل �لتو�صل �إىل 

�إىل غول:  بالن�صبة  �ل�صالم فهو  �إىل هذ�  �لوحيد” للو�صول  “�لطريق  �أما   .
21

�تفاق �صالم

“�تفاق �صامل يقوم على �أ�صا�ص �لتعاي�ص بني دولتي فل�صطني و�إ�رش�ئيل، و�إن �لتو�صل 

19 ال�رشق االأو�شط، 2010/5/13.

20 احلياة، 2010/6/5.

 ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 36.
21
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لل�رش�ع  �الأمثل  �حلل  هو  �ملتحدة  و�الأمم  �الأمن،  جمل�ص  لقر�ر�ت  وفقاً  �صالم  �تفاق  �إىل 

.
�الإ�رش�ئيلي”22 �لعربي 

من خالل هذه �لروؤية �لرتكية، �لتي توؤكد على �أولوية �ل�صالم و�لتفاو�ص حلل �ل�رش�ع 

�لعربي - �الإ�رش�ئيلي، يرى �أي�صاً رجب طيب �أردوغان �أن حتقيق هذ� �ل�صالم غري ممكن، 

من دون �إ�رش�ك حركة حما�ص كطرف �أ�صا�صي يف �ملعادلة. �أي �أن �أردوغان يريد �أن تكون 

�الإ�رش�ئيلي  �ملقابل  �لطرف  من  بها  �العرت�ف  بعد  �لتفاو�ص،  عملية  يف  �رشيكاً  حما�ص 

و�الأمريكي. وهذ� ما �رشح به �أردوغان يف 2005/6/15 بعد لقائه �ملبعوث �الأمريكي �إىل 

 .
23George Mitchell ل�رشق �الأو�صط جورج ميت�صل�

 2006/1/25 يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  حما�ص  فوز  يغري  مل 

�صجع  �لفوز  هذ�  �إن  بل  و�لتفاو�ص.  �ل�صالم  �أولوية  جتاه  �لرتكية  �ل�صيا�صة  ثو�بت  من 

�حلكومة �لرتكية على �لدفاع عن م�رشوعية م�صاركة حما�ص �ملنتخبة يف �لعملية �ل�صلمية 

ويف �لتفاو�ص حول هذه �لعملية، مقابل تر�جع حما�ص عن �ملقاومة �مل�صلحة. وقد ك�صف 

�لباك�صتاين  و�لرئي�ص  “بحث  �أنه:  قليلة،  باأ�صابيع  �لفوز  هذ�  بعد  �أردوغان،  طيب  رجب 

�الإ�صالمي دور فيها، ينطوي  �ملوؤمتر  برويز م�رشف يف مبادرة م�صرتكة، يكون ملنظمة 

على قيامنا بدور من نوع �لو�صيط بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني”. �أما �الأهم يف هذه �ملبادرة 

“�ل�رشح حلما�ص  �أ�صا�ص  �لباك�صتاين، فيقوم على  �لرئي�ص  �أردوغان مع  فيها  يفكر  �لتي 

�أن �صيا�صة عدم �العرت�ف باإ�رش�ئيل لن تكون م�صاعدة يف هذه �لعملية”. ويف مقابل هذ� 

�العرت�ف من حما�ص بـ“�إ�رش�ئيل”، على هذه �الأخرية: “�أال تقول باأنها لن تعرتف بنتائج 

حما�ص  �إىل  توجه  بل  بذلك،  �أردوغان  يكتف  ومل  �حلكومة”.  يف  بحما�ص  �أو  �النتخابات 

�ملا�صي  يف  وت�رشفاتهم  عاد�تهم  يرتكو�  �أن  حما�ص  يف  �الأخوة  “على  قائالً:  مبا�رشة 

�أ�صبحو� عملياً طرفاً يف  �أن يدخلو� عاملاً جديد�ً بنظرة جديدة �الآن وقد  للما�صي. عليهم 

�حلكومة”. ويف ما يبدو نوعاً من �لتطابق مع خطاب �ل�صلطة �لفل�صطينية، �صدد �أردوغان 

هذه  مثل  ويف  دولة...  الأي  �مل�صلحة  �لقو�ت  �أيدي  يف  فقط  يكون  يجب  �ل�صالح  “�أن  على 

�أن تتحرك نحو �لو�صط، فالتطرف لن  �أن حما�ص �صتتحرك، ويجب  �إنني مقتنع  �لعملية 

22 املرجع نف�شه، �ص 37. 

23 املرجع نف�شه.
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ي�صاعد يف �صيء، وهذ� ينطبق على �إ�رش�ئيل �أي�صاً”. ودعا �أردوغان �إىل �لتمييز بني حما�ص 

.
24

�الأم�ص وحما�ص �ليوم

�لعنف  عن  �البتعاد  حما�ص  من  و�لتنمية  �لعد�لة  لقادة  �ملعلنة  �ل�صيا�صة  �أر�دت 

و�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” من �أجل حتقيق �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط. لذلك عندما �أثارت 

 2006/2/16 يف  �أنقرة  لزيارة  حما�ص  من  وفد�ً  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  حكومة  دعوة 

نقا�صات و�عرت��ص يف �أروقة �خلارجية �لرتكية، د�فع �أردوغان عن �لزيارة قائالً: “�إن 

تقف  �أن  يكنها  “ال  تركيا  �إن  م�صيفاً  �الأو�صط”،  �ل�رشق  يف  �أكب  لدور  ت�صعى  �أنقرة 

موقف �ملتفرج... و�إن �مل�صوؤولني �الأتر�ك �أو�صحو� لوفد �حلركة موقف �ملجتمع �لدويل 

ب�صاأن �رشورة �لتخلي عن �لعنف و�العرت�ف باإ�رش�ئيل”. وقال: “لقد وجهنا �لر�صالة 

 .
�ل�صحيحة يف �لوقت �ملنا�صب”25

�إىل  تركيا  عادت   2009 ومطلع   2008 �أو�خر  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وبعد 

دولة  �إىل  �صتوؤدي  �لتي  �لعربية”  �ل�صالم  “مبادرة  يف  هي  للحل  روؤيتها  �أن  على  �لتاأكيد 

�ل�صالم  “نحن ندعم مبادرة  فل�صطينية، وقد عب عن ذلك �رش�حة عبد �هلل غول بقوله: 

. كما حاول �أردوغان �أن يثبت عدم 
�لعربية، ونعتقد �أنها �أف�صل حّل مل�صكالت �ملنطقة”26

�إثر  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إىل  وجهها  �لتي  �ل�صديدة  �النتقاد�ت  بعد  حما�ص  �إىل  �نحيازه 

�لعدو�ن على غزة ، فقال: “خمطئ من يعتقد �أن �أنقرة مع حما�ص و�صّد �إ�رش�ئيل... تركيا 

 ،Ali Babacan وقد �صبقه �إىل هذ� �لتبير وزير �خلارجية علي باباجان .
تريد �ل�صالم”27

�لذي دعا حما�ص بعد نحو �صهر فقط على �لعدو�ن على غزة: “�إىل �نتهاج �صيا�صة �صلمية 

.
لتحقيق �أغر��صها بدالً من �لكفاح �مل�صلح”28

تبدل  مل  �جلائر،  وللح�صار  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  �لرتكية  �الإد�نة  �إن 

“�ل�صالم” �لرتكية �ملعلنة. ولذلك، عندما قدمت تركيا روؤيتها لوقف �إطالق  ��صرت�تيجية 

�لنار من خالل مبادرة �صيا�صية، ذكرت �صحيفة �صباح �لرتكية يف 2009/1/3 �أنها تقوم 

24 املرجع نف�شه، �ص 39.

25 املرجع نف�شه، �ص 40.

26 ال�شفري، 2009/2/6.

27 ال�رشق االأو�شط، 2009/2/15.

28 الد�شتور، 2009/1/28. 
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على وقف �إطالق �لنار �لعاجل يف غزة، وتهيئة �الأر�صية �ملنا�صبة ال�صتئناف مفاو�صات 

 .
�ل�صالم بن�رش قو�ت حلفظ �ل�صالم يف غزة، و��صتعادة �لتهدئة بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل”29

��صتمرت �لدعو�ت �لرتكية حلما�ص لالنخر�ط يف �لعملية �ل�صيا�صية حتى بعد �لعدو�ن 

ذلك  بعد  وو�صوحاً  �رش�حة  �أكرث  �لدعو�ت  هذه  باتت  بل  ال  غزة،  على  �الإ�رش�ئيلي 

�خلارجية  وزير  م�صت�صار   ،Burak Özügergin �أوزغارغن  بور�ك  قال  فقد  �لعدو�ن؛ 

�لرتكي علي باباجان: “�إن �أنقرة ترى حما�ص يف مفرتق طرق، وعليها �أن تختار بني حمل 

ميلّيت  ل�صحيفة  �رشح  قد  باباجان  وكان  �ل�صيا�صية”.  �لعملية  يف  و�النخر�ط  �ل�صالح 

“�إن على حما�ص حتديد موقفها يف   :2009/1/27 �أخرى يف  �لرتكية ول�صحف   Milliyet

�إذ� كانت تريد �أن  ق�صية �ل�رش�ع يف �ل�رشق �الأو�صط ب�صكل و��صح. وعليها �أن تقرر ما 

تكون منظمة م�صلحة �أم حركة �صيا�صية. و�قرت�حنا هو �أن تعمل حما�ص يف �إطار �لنظام 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني”30. ويف �الإطار نف�صه من �لدعو�ت �لرتكية �إىل حما�ص لالنخر�ط يف 

�لعملية �ل�صيا�صية، �أ�صارت بع�ص �لتقارير �إىل خطة تركية من مرحلتني ملعاجلة �لو�صع يف 

غزة بعد �حلرب �الإ�رش�ئيلية على �لقطاع: 

حتقيق وقف �إطالق �لنار، مع قو�ت حفظ �صالم دولية مب�صاركة قو�ت تركية وعربية.  �أ. 

 .
�إجناز تفاهم بني �لف�صائل �لفل�صطينية ��صتعد�د�ً ملفاو�صات �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”31 ب. 

وعندما ح�رش �أردوغان ك�صيف يف �لدورة �لعادية للقمة �لعربية �لـ 22، �لتي عقدت يف 

مدينة �رشت �لليبية يف 27-2010/3/28، قال: “.. �إن �أكرث �مل�صاكل م�صرييًة و�لتي تتطلب 

�ل�رشعة يف �إيجاد �حلل لها يف منطقتنا، هي �مل�صكلة �لفل�صطينية...، و�ليوم يو�جه �ملجتمع 

�لدويل �متحاناً �صعباً وجديد�ً يف �إنعا�ص م�صرية �ل�صالم.. وما يقع على عاتق �الأطر�ف يف 

.
هذه �ملرحلة هو �إعطاء �ل�صالم فر�صة �صادقة...”32

على  �الإ�رش�ئيلي  �العتد�ء  بعد  �أبيب،  تل  مع  �أنقرة  عالقات  تدهورت  عندما  وحتى 

�صفينة مايف مرمرة Mavi Marmara، ومقتل ت�صعة نا�صطني �أتر�ك، ورف�ص “�إ�رش�ئيل” 

 حممد نور �لدين، “مرتكز�ت �ل�صيا�صة �لرتكية جتاه ق�صية فل�صطني،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 82، 
29

ربيع 2010، �ص 46.

30 ال�رشق االأو�شط، 2009/1/18.

The Daily Star newspaper, Beirut, 16/2/2009. 31

 ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 38.
32
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عدو�نية  مع  م�صكلته  �أردوغان  ر�أى  �ملجزرة...  هذه  �رتكاب  عن  �العتذ�ر  تركيا  طلب 

م�صكلتنا  “�إن  فقال:  �أنف�صهم،  �ليهود  �أو  �الإ�رش�ئيليني  مع  ولي�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة 

لي�صت مع �الإ�رش�ئيليني، �أو مع �ل�صعب �ليهودي، م�صكلتنا مع حكومة �إ�رش�ئيلية طاغية 

 .
متار�ص �إرهاب �لدولة”33

مع  خالفها  بعد  �نحازت  قد  تركيا  �أن  �عتقدت  �لتي  �لتوقعات  من  لكثري  وخالفاً 

فقد  �ملمانعة”،  و“حمور  �ملقاومة  ق�صية  �إىل  �أّي  متاماً،  �مل�صاد  �ملوقع  �إىل  “�إ�رش�ئيل” 

يف  ترغب  ال  �لتي  �حل�صا�صة،  ح�صاباتها  �صمن  حما�ص،  مع  عالقتها  على  تركيا  حافظت 

و�أوروبا.  �أمريكا  نز�ع مع  �لدخول يف  “�إ�رش�ئيل”، وال ترغب يف  مع  �لعالقة متاماً  قطع 

حتى �إن نائب رئي�ص �حلكومة �لرتكية و�أحد قادة حزب �لعد�لة و�لتنمية، ح�صني ت�صيليك 

Hüseyin Çelik، رف�ص يف حو�ر مع �صحيفة ميلّيت �لرتكية �النحياز �إىل حما�ص: “الأننا 

�لفل�صطينية...”.  �لتحرير  �أو منظمة  ��صمه حما�ص  �لفل�صطيني. قد يكون  �ل�صعب  نحمي 

تبدو  �أن عالقات حما�ص مع تركيا قد تطورت كثري�ً، حيث  �ملقابل ثمة من يرى  لكن يف 

حما�ص بالن�صبة لالأتر�ك منظمًة �صاحلًة، فقد:

�ت�صاالت  و�أقامت  �إ�صطنبول،  يف  مر�ت  �صبع   [2010 �صنة  [حتى  �صيفاً  كانت 

�الأتر�ك  �أن يعار�ص  �ليوم  �ملرء  �أن ال يتوقع  لذ� ينبغي  متعددة مع �حلكومة... 

�لعديد من �جتماعات  �أو �صيا�صاتها... وتك�صف  �لفكرية حلركة حما�ص  �لروؤية 

�إ�صطنبول  يف  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وجماعة  حما�ص 

ما  �الأتر�ك،  مع  �للقاء�ت  هذه  �أع�صاء  الرتباط  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  جهود 

بـ“�لعامل  �صيا�صياً  يعرف  ما  �إىل  جميعاً  ينتمون  �لنا�ص  هوؤالء  باأن  �لفكرة  يدعم 

�الإ�صالمي �جلديد”، ومهمته حماربة �إ�رش�ئيل ومعار�صة �صيا�صاتها ووجودها 

يف �ل�رشق �الأو�صط.

4. دعم حما�س يف وجه العدوان واحل�شار:

وقف قادة حزب �حلرية و�لعد�لة �صّد �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية بحق �ل�صعب �لفل�صطيني 

يف غزة �أو يف مدن �أخرى ود�نو� �العتد�ء�ت... ود�نت تركيا �غتيال �ل�صيخ �أحمد يا�صني، 

موؤ�ص�ص حركة حما�ص �لذي �غتالته “�إ�رش�ئيل” �صنة 2004، ور�أته “عمالً �رهابياً” مثل 

33 احلياة، 2010/6/5.
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، لكن تركيا حتى 
�لدولة”34 “�إرهاب برعاية  �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف قطاع غزة  ما ر�أت 

حتت حكم حزب �لعد�لة و�لتنمية ظلت �أكرث حذر�ً يف �الإعالن �أنها �إىل جانب �ملقاومة �صّد 

“�إ�رش�ئيل”. 

حتولت حما�ص بعد �النتخابات �لت�رشيعية يف 2006 وبعد �صيطرتها على قطاع غزة 

يف �ل�صنة �لتالية 2007 �إىل �لقوة �لرئي�صية يف قطاع غزة، يف مقابل �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي 

يقودها حممود عبا�ص يف ر�م �هلل. وبات من �ل�صعب على �أّي دولة تتعامل مع �ملو�صوع 

�لفل�صطيني، �أو عملية �لت�صوية، �أو ق�صية �لتفاو�ص، �أن تتجاهل حركة حما�ص. فقد باتت 

و�الطالع  يريد،  ما  على  و�لوقوف  ر�أيه  �إىل  �ال�صتماع  ينبغي  �أ�صا�صياً  “العباً”  �حلركة 

�أو �لتفاو�ص مع  �أو يف معادلة �ل�رش�ع  على ما يرف�ص، يف �ملعادلة �لد�خلية �لفل�صطينية، 

“�إ�رش�ئيل”. كما �أ�صبحت مو�قف حزب �لعد�لة و�لتنمية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية �أكرث 

حادة  مو�قف  �لرتكية  �لقيادة  �تخذت  فقد  غزة.  لقطاع  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  بعد  تاأثري�ً 

من هذ� �حل�صار ودعت ب�صكل متو��صل �إىل �لرت�جع عنه. كما د�ن حزب �لعد�لة و�لتنمية 

�رتكبها  �لتي  و“�جلر�ئم”   2009 وبد�ية   2008 نهاية  يف  غزة  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف هذه �حلرب. ومع ��صرت�تيجية تركيا “�صفر م�صاكل”، بات �لدور 

�أّي دعم  �لرتكي مقبوالً من �الأطر�ف كافة، لي�ص من حركة حما�ص �لتي ال ترف�ص �أ�صالً 

نف�صها؛  “�إ�رش�ئيل”  من  مقبوالً  �لرتكي  �لدور  بات  بل  �إ�صالمية،  �أو  عربية  دولة  �أّي  من 

خ�صو�صاً و�أن تركيا ت�صتطيع بهذه �لعالقة مع حما�ص �أن تنقل وجهة نظرها �إىل �الأطر�ف 

 .
35

�لدولية و�لغربية

مل  �أنها  ور�أى  غزة،  قطاع  على  �لعدو�ن  م�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل”  �أردوغان  حّمل  وقد 

حما�ص  حّمل  �أردوغان  لكن  بها.  حما�ص  �لتز�م  من  �لرغم  على  �لتهدئة  �رشوط  حترتم 

�أدى  ما  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صتعمر�ت  �ل�صو�ريخ على  �إطالقها  �مل�صوؤولية، ب�صبب  من  جزء�ً 

غزة  على  �لعدو�ن  �أثناء  يف  حما�ص  حركة  مع  تركيا  �ت�صاالت  �أن  كما  �لتوتر،  �إ�صعال  �إىل 

عليها،  غزة  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  ووقف  �إ�رش�ئيل،  ذر�ئع  نزع  “�رشورة  على  �صددت 

. ور�أى �أردوغان من جانبه 
36

الأنها عدية �لفائدة”؛ كما �رشح عبد �هلل غول �أكرث من مرة

34 الغد، 2007/7/25.

 ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 44.
35

 حممد نور �لدين، “مرتكز�ت �ل�صيا�صة �لرتكية جتاه ق�صية فل�صطني،” �ص 28.
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�أردوغان  ر�أى  وقد   .
�الإ�رش�ئيلية”37 �لعربية  �ل�صالم  ملبادر�ت  “�رشبة  هو  يجري  ما  �أن 

يف �لعدو�ن “جرية �إن�صانية”، و�أن على “�إ�رش�ئيل” وقفه، وقام �أردوغان بجولة عربية 

و��صعة للعمل على تطوير موقف عربي تركي م�صرتك من �حلرب. وبعد �أن ز�ر �أردوغان 

�لرئي�ص �مل�رشي يف 2009/1/1، دعا “�إ�رش�ئيل” �إىل وقف �إطالق �لنار مبا�رشة وكذلك رفع 

. كما �أوفد م�صت�صاره لل�صوؤون 
38

�حل�صار... كما طالب حما�ص بوقف �إطالق �ل�صو�ريخ

�لو�صيط �مل�رشي من ناحية  �ملفاو�صات بني  للم�صاركة يف  �أوغلو،  �أحمد د�ود  �خلارجية 

وحركة حما�ص و�لدول �لعربية من ناحية �أخرى.

�أ�صبحت تركيا م�رشحاً للعديد من �لن�صاطات و�لفعاليات �الإ�صالمية �مل�صاندة لل�صعب 

�لفل�صطيني، ومّت �لتنديد بـ“�إ�رش�ئيل �لتي تعاقب �صعباً باأكمله”، ودعت تركيا د�ئماً �إىل فّك 

�حل�صار �لال �إن�صاين عن غزة. وقد ر�أت �أن �لدفاع عن غزة ورف�ص ح�صارها، و�لدعو�ت 

�إىل �إدخال �مل�صاعد�ت �إىل �لقطاع هو مبثابة تاأييد غري مبا�رش حلركة حما�ص، �لتي ت�صيطر 

على هذ� �لقطاع منذ 2007.

و�صهدت عالقات حما�ص برتكيا تطور�ً ملحوظاً خالل �صنتي 2012-2013 وتعددت 

�لثور�ت  �إز�ء  �لطرفني  مو�قف  تقارب  �لعالقة  تطور  يف  و�أ�صهم  �لطرفني.  بني  �للقاء�ت 

و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي، و��صتمر�ر توتر �لعالقات �ل�صيا�صية بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”. 

فقد ز�ر رئي�ص �حلكومة يف غزة �إ�صماعيل هنية تركيا يف مطلع �صنة 2012، و�لتقى هنية 

وقد  ��صتثناء.  دون  �لرتكية  �الأحز�ب  جميع  وزعماء  �الأتر�ك  �مل�صوؤولني  زيارته  خالل 

“طريق  �أن  �أوغلو باأن زيارة هنية دليل على  �أحمد د�ود  كان من �لالفت للنظر ت�رشيح 

. غري �أن جولة هنية �لثانية يف �لفرتة 1/30-2012/2/16 �صملت 
فل�صطني متر برتكيا”39

حما�ص  �أن  �نطباعاً  �أعطى  ما  وهو  وم�رش،  و�الإمار�ت  و�إير�ن  و�لبحرين  و�لكويت  قطر 

ترغب يف �إظهار �صورتها باعتبارها حركة م�صتقلة وغري مرتهنة الأحد. 

ويف 2012/3/18 �لتقى خالد م�صعل بالرئي�ص �لرتكي عبد �هلل غول يف �إطار �لزيارة �لتي 

بد�أها م�صعل لرتكيا، حيث �أطلعه على تطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية، وعلى �أو�صاع �ل�صعب 

�لفل�صطيني، وما يتعر�ص له من ممار�صات �إ�رش�ئيلية عدو�نية، و�أو�صاع مدينة �لقد�ص 

37 �ملرجع نف�صه، �ص 44.

38 �ملرجع نف�صه، �ص 45.

 �صحيفة زمان، تركيا، 2012/1/6.
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و�مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات وما تتعر�ص له من عمليات تهويد. ويف 2012/4/21، �لتقى 

�للقاء  “�لدوحة”، وتطرق م�صعل خالل  �لقطرية  �لعا�صمة  �أوغلو يف  م�صعل باأحمد د�ود 

وخا�صة  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �مل�صتجد�ت  و�آخر  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �ل�رش�ع  �إىل 

�مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية. 

من  وفد  ر�أ�ص  على  هنية،  و�إ�صماعيل  م�صعل  خالد  زيارة  �لزيار�ت  �أبرز  من  وكان 

حما�ص �إىل تركيا للقاء �أردوغان يف 2013/6/18؛ حيث مّت ��صتعر��ص �لق�صايا �لفل�صطينية 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  وقف  على  بالعمل  �لرتكية  �حلكومة  تعهدت  وقد  �لرئي�صية. 

�ل�صفة �لغربية، وبالوقوف يف وجه حماوالت تهويد �لقد�ص، وبالعمل على رفع �حل�صار 

عن غزة، و�إجناح �مل�صاحلة �لفل�صطينية. و�أكد �أردوغان على رغبته بزيارة غزة، وقال �إنه 

قد يقوم بزيارة مفاجئة �إىل قطاع غزة يف �أّي وقت، و�إن زيارته تاأخرت ب�صبب �الأحد�ث 

�لتي �صهدتها بالده )مظاهر�ت تق�صيم(. 

وجه  يف  غزة  ولقطاع  حلما�ص  دعماً  كبري  ب�صكل  �لرتكية  �لدبلوما�صية  ن�صطت  كما 

 ،2012/11/21-14 �لفرتة  يف  �لقطاع  على  “�إ�رش�ئيل”  �صنته  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

لوقف  وقطر،  م�رش  مع  بالتعاون  خ�صو�صاً  و�لدولية،  �الإقليمية  �ملحافل  يف  و�صغطت 

�لعدو�ن ورفع �حل�صار. و�صهد قطاع غزة نتيجة ذلك دعماً ر�صمياً و�صعبياً و��صعاً �أربك 

عدو�نها  وقف  يف  �ملقاومة  ل�رشوط  �لنهاية  يف  تر�صخ  وجعلها  �الإ�رش�ئيلية،  �حل�صابات 

�لذي �صمته “عمود �ل�صحاب”، بينما �أطلقت �ملقاومة يف قطاع غزة على حربها مع �لعدو 

��صم “حجارة �ل�صجيل”.

و�صل �أردوغان �إىل م�رش يف 2012/11/17 عندما كانت �ال�صتباكات حمتدمة، و�لتقى 

�ال�صتماع  وجرى  م�صعل،  وخالد  قطر  �أمري  �لتقى  كما  مر�صي،  حممد  �مل�رشي  �لرئي�ص 

ورفع  غزة  قطاع  على  �لعدو�ن  وقف  ر�أ�صها  وعلى  �ملقاومة،  وقوى  حما�ص  ملطالب 

�حل�صار عنه، حيث مّت تبنيها، ون�صطت هذه �لدبلوما�صيات �إقليمياً ودولياً يف دعمها. وقد 

و�حتالل  �لدويل  �لقانون  �نتهاك  عب  عرقي  تطهري  بارتباك  “�إ�رش�ئيل”  �أردوغان  �تهم 

�الأطفال  قتل  على  ما  يوماً  �صتحا�صب  “�إ�رش�ئيل”  �إن  و�أ�صاف  �لفل�صطينية؛  �الأر��صي 

باالأمم  �لثقة  فقد�ن  �إىل  م�صري�ً  �لفعالية،  بعدم  �الأمن  جمل�ص  �أردوغان  و�تهم  و�ل�صيوخ. 

.
40

�ملتحدة، الأنها ال تعاقب “�إ�رش�ئيل” بالرغم من �لقر�ر�ت �ل�صادرة بحقها

40 احلياة، 2012/11/21.
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 ،2012/11/20 يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثناء  يف  غزة،  بزيارة  �أوغلو  د�ود  �أحمد  وقام 

دعم  يف  �صت�صتمر  تركيا  باأن  هناك  و�رشح  �لعرب،  �خلارجية  وزر�ء  وفد  مع  باال�صرت�ك 

�لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �الحتالل  �نتهاء  حتى  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

�مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص. وخاطب �لفل�صطينيني يف قطاع غزة بقوله “لي�صهد �هلل علينا 

. و�صهدت زيارة 
�أننا لن نرتككم، �آالمكم �آالمنا... وقدركم قدرنا... وم�صتقبلكم م�صتقبلنا”41

�أوغلو لغزة بع�ص �ملو�قف �ملعبة، عندما قام بتقبيل يد و�لدة �ل�صهيد �أحمد �جلعبي نائب 

ر �الغتيال �الإ�رش�ئيلي له حرب حجارة �ل�صجيل؛  ، و�لذي فجَّ
42

�لقائد �لعام لكتائب �لق�صام

.
43

كما مل يتمالك نف�صه من �لبكاء يف م�صت�صفى �ل�صفاء �أمام ما ر�آه من �صهد�ء وجرحى

من جهة �أخرى، تو��صلت �أ�صكال �لعالقات و�لدعم �لرتكي لقطاع غزة، فالتقى رئي�ص 

 Turkish Cooperation and Development Agency لوكالة �لرتكية للتنمية �لدولية�

(TIKA) �صريد�ر �صام Serdar Çam روؤ�صاء بلديات قطاع غزة يف 2012/3/28، للوقوف 

عن كثب على حجم �ملعاناة �لقائمة بفعل �حل�صار �الإ�رش�ئيلي، �إىل جانب تفقده عدد�ً من 

�مل�صاريع �ال�صرت�تيجية �ملهمة �لتي مولتها �حلكومة �لرتكية خالل �لفرتة �ل�صابقة. و�لتقى 

وزير �لد�خلية يف حكومة هنية بغزة فتحي حماد نظريه �لرتكي يف تركيا خالل ني�صان/ 

�أبريل 2013. وز�ر وزير �لعدل عطا �هلل �أبو �ل�صبح تركيا يف بد�ية حزير�ن/ يونيو 2013، 

وبحث مع نظريه �لرتكي �صعد �هلل �أريجني Sadullah Ergin �صبل �لتعاون �مل�صرتك بني 

�لبلدين يف �لقطاع �لق�صائي، ودعم �لق�صية �لفل�صطينية خ�صو�صاً فيما يتعلق باالنتهاكات 

بغزة  �ل�صحية  �جلهات  و��صتقبلت  دولياً.  �الحتالل  جر�ئم  مالحقة  و�صبل  �الإ�رش�ئيلية 

وفد�ً طبياً من جمعية �الأيادي �لبي�صاء لن�رشة ودعم فل�صطني برتكيا، يف ني�صان/ �أبريل 

2012، يف مهمة �إن�صانية، تتمثل يف �إجر�ء �أكب قدر ممكن من �لعمليات �جلر�حية �صمن 

�لتخ�ص�صات �لطبية خالل �أ�صبوع و�حد. ووقعت وز�رة �ل�صحة يف غزة مذكرة تفاهم مع 

�لهالل �الأحمر �لرتكي يف 2013/7/1، لتنفيذ م�رشوع ��صتكمال جتهيز وتاأثيث م�صت�صفى 

�صهد�ء �الأق�صى يف دير �لبلح، بتمويل من برنامج جمل�ص �لتعاون �خلليجي الإعادة �إعمار 

غزة، وباإد�رة �لبنك �الإ�صالمي للتنمية.

41 القد�س العربي، 2012/11/21. 

42 ال�رشق االأو�شط، 2012/11/21.

 �ل�شفري، 2012/11/21.
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5. دعم امل�شاحلة الفل�شطينية:

دون  من  �لفل�صطينية  �لق�صية  حّل  يف  �لتقدم  �ملمكن  غري  من  �أنه  ترى  تركيا  كانت 

. وكان من �لطبيعي و�ملنطقي �أن تن�صجم �لدعو�ت �لرتكية حلما�ص 
44

�مل�صاحلة �لفل�صطينية

�أجل �مل�صاحلة بني حما�ص و�لرئي�ص  بـ“�إ�رش�ئيل” مع �لعمل من  لنبذ �لعنف و�العرت�ف 

�لفل�صطيني، “الأن تركيا تعتقد �أن حركة حما�ص يجب �أن ت�صارك يف �لعملية �ل�صيا�صية، وهذ� 

مرتبط با�صتمر�ر وقف �لنار مع �إ�رش�ئيل، ثم بامل�صاحلة مع �لرئي�ص �لفل�صطيني، وتركيا 

. وعندما �صيطرت 
تعمل على هذ� �خلط وهي على م�صافة و�حدة من عبا�ص وحما�ص”45

حركة حما�ص على قطاع غزة يف حزير�ن/ يونيو 2007، عر�ص رجب طيب �أردوغان على 

�إ�صماعيل هنية، يف 2007/7/23، ��صتعد�ده للتحرك يف ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية، قائالً 

له: “نحن يف تركيا جاهزون للتحرك من �أجل ر�أب �ل�صدع و�إعادة �لوحدة �إىل �صفوفكم... 

 .
كما �أن ��صتمر�ر �خلالف يوؤثر �صلباً على �إقامة �لدولة �لفل�صطينية”46

مل يلَق هذ� �ال�صتعد�د �لرتكي للم�صاحلة �ال�صتجابة �ملتوقعة الأ�صباب عدة لها عالقة 

هذه  ملثل  متاماً  م�صتعدة  تكن  مل  �لتي  وفتح،  حما�ص  وحتديد�ً  �لفل�صطينية،  باالأطر�ف 

�مل�صاحلة، وباالأطر�ف �الإقليمية )خ�صو�صاً م�رش( �لتي رّكزت يف �لبد�ية على �إنهاء �صيطرة 

حما�ص على قطاع غزة. كما �أن م�رش مل تكن تريد لرتكيا �أن تلعب هذ� �لدور على ح�صاب 

عالقتها �لتاريخية و�ال�صرت�تيجية مع غزة. وحتى �ل�صلطة �لفل�صطينية نف�صها كانت تعتقد 

�أن �أّي تفاو�ص ال يكن �أن يح�صل مع حما�ص قبل �أن ترت�جع عن �صيطرتها على قطاع غزة 

و�إعادة �لقوى �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �إليه، وهو �ملوقف �لذي ��صتمر حتى �لن�صف �لثاين 

من �صنة 2008. وقد رف�صت �لقاهرة �قرت�حاً تركياً غري ر�صمي لعقد �جتماع ي�صم �الأمني 

�لعام جلامعة �لدول �لعربية عمرو مو�صى، ومدير �ال�صتخبار�ت �مل�رشية عمر �صليمان، 

ووزير �خلارجية �لرتكي �أحمد د�ود �أوغلو، وممثلني عن حركتي فتح وحما�ص يف م�رش �أو 

يف تركيا، من �أجل �ل�صغط على �لطرفني �لفل�صطينيني لتوقيع �تفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية. 

وجاء �لرد �مل�رشي على ل�صان وزير �خلارجية �أحمد �أبو �لغيط، �لذي ر�أى �أن �لدور �مل�رشي 

 حممد نور �لدين، “مرتكز�ت �ل�صيا�صة �لرتكية جتاه ق�صية فل�صطني،” �ص 28.
44

 ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 42.
45

46 املرجع نف�شه، �ص 43.
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ينح�رش يف “�إقناع حما�ص بقبول وثيقة �مل�صاحلة �مل�رشية، و�أنه ال جمال للعودة �إىل ف�صول 

.
�ملفاو�صات من جديد”47

وحما�ص،  فتح  بني  �مل�صاحلة  م�رشوع  ومع  غزة  ق�صية  مع  �لرتكي  �لتفاعل  �أثار 

للنزعة  تعزيز�ً  حما�ص  من  �لرتكي  �القرت�ب  يف  ر�أت  �لتي  �مل�رشية  �لقيادة  ح�صا�صية 

�الإ�صالمية �لتي يثلها �الإخو�ن �مل�صلمون يف م�رش، وهو ما ترف�صه �ل�صلطات �مل�رشية، 

وتر�ه تدخالً يف �صاأن م�رشي ح�صا�ص. وقد دفع هذ� �الأمر م�رش �إىل عدم ت�صهيل �لو�صاطة 

. لذ� �رشح �ملتحدث با�صم 
48

�لرتكية بني حما�ص وفتح، وال �صيّما بعد �لعدو�ن على غزة

�لرئا�صة �مل�رشية �صليمان عو�د، �أن �لدور �لرتكي يف ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية يعد مكمالً 

للدور �مل�رشي وي�صعى �إىل دعمه، و�أن �لرئي�ص �لرتكي عبد �هلل غول ووزير خارجيته �أكد� 

على هذ� �الأمر خالل حمادثاتهما مع �لرئي�ص �مل�رشي ح�صني مبارك يف 2010/7/21. 

هذ�  يف  مبا�رش  دور  لعب  يف  تركيا  تفلح  ومل  معلقاً.  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  ملف  بقي 

 ،2011 25 يناير  �مللف كما كانت تاأمل. لكن �لتحوالت �لتي ح�صلت يف م�رش بعد ثورة 

�مل�صاحلة قدماً. و��صتطاعت م�رش  بالرئي�ص ح�صني مبارك، دفعت مبلف  �أطاحت  �لتي 

نظامها  �إىل  �النتقال  مرحلة  تعي�ص  تز�ل  ما  وهي  مفاجئ  ب�صكل  �الإجناز  هذ�  حتقق  �أن 

�جلديد. وهكذ�، وقع �لطرفان، فتح وحما�ص، �تفاق �مل�صاحلة برعاية م�رشية مبا�رشة 

�لعربية  �لدول  وباقي  و�إير�ن  تركيا  من  �مل�صاحلة  لهذه  عام  تاأييد  مع   2011/5/4 يف 

و�الإ�صالمية. 

6. اأ�شطول احلرية وانعكا�شات اأزمة العالقة مع “اإ�رشائيل”: 

و�صل �لتوتر يف �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية ذروة غري م�صبوقة يف تاريخ �لعالقات 

 Freedom Flotilla بني �لبلدين، يف �العتد�ء �الإ�رش�ئيلي �لدموي على �صفن �أ�صطول �حلرية

فجر 2010/5/31، و�أدى �إىل مقتل ت�صعة �أتر�ك مدنيني على منت �صفينة مايف مرمرة. وقد 

�صكل هذ� �العتد�ء �الحتكاك �لدموي �الأول بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” عب تاريخهما؛ وكان 

لذلك ردة فعل تركية �صاخطة جد�ً على “�إ�رش�ئيل” ف�صالً عن ردود �لفعل �لعاملية. وحتركت 

تركيا وال �صيّما رئي�ص حكومتها رجب طيب �أردوغان ووزير خارجيتها �أحمد د�ود �أوغلو، 

ملو�جهة �ل�صدمة �لكبرية �لتي تعر�صت لها تركيا مطالبني “�إ�رش�ئيل” بـ:

47 املرجع نف�شه. 

 حممد نور �لدين، “مرتكز�ت �ل�صيا�صة �لرتكية جتاه ق�صية فل�صطني،” �ص 29.
48
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�إعادة �ل�صفن �إىل تركيا. �أ. 

�إطالق �رش�ح جميع �لركاب �ملعتقلني من جميع �جلن�صيات. ب. 

�العتذ�ر �لر�صمي. ج. 

�لتعوي�ص على �ل�صحايا. د. 

�ملطالبة بلجنة حتقيق دولية. هـ. 

.
49

ك�رش �حل�صار على غزة و. 

 .
وو�صف �أحمد د�ود �أوغلو �لهجوم على �أ�صطول �حلرية باأنه “11 �صبتمب تركي”50

�صّد   2010/6/1 يف  �لثالثاء  ظهر  بعد  �لبملان  يف  نارياً  خطاباً  �أطلق  فقد  �أردوغان  �أما 

�أن  من  حمذر�ً  �صديدة”،  �صد�قتها  مثل  تركيا  “عد�وة  �إن  قائالً  �الإ�رش�ئيلية  �لقر�صنة 

�لعالقات بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” لن تعود �إىل �صابق عهدها، مطالباً مبعاقبة “�إ�رش�ئيل”. 

وقال �إن تركيا لي�صت مثل دول �أخرى ولي�صت دولة قبلية، ويجب �أال يحاول �أحد �ختبار 

.
51

�صب تركيا

وو�صل  �الإ�رش�ئيلية.  �لرتكية  �لعالقات  يف  منعطفاً  �حلرية  �أ�صطول  حادثة  �صكلت 

�لكالم �ملعادي لـ“�إ�رش�ئيل” �إىل ذروته يف ما ن�رش من كالم من�صوب �إىل �أحمد د�ود �أوغلو، 

 Eli برن�صتاين  �إيلي  ونقل  �لزو�ل.  وم�صريها  �رشعية  غري  دولة  “�إ�رش�ئيل”  فيه  يعّد 

Bernstein، يف تقرير ل�صحيفة معاريف من �أنقرة، عن �أحمد د�ود �أوغلو قوله يف بع�ص 
فاإنه �صتقام يف  لذلك  �لبقاء لفرتة طويلة دولة م�صتقلة،  “�إ�رش�ئيل ال يكنها  �إن  �للقاء�ت 

كل �ملنطقة �لو�قعة بني �لبحر �ملتو�صط و�الأردن دولة ثنائية �لقومية يعي�ص فيها �ليهود 

�أردوغان  �أطلق   2010/11/25-24 �إىل لبنان يومي  �أثناء زيارته  . ويف 
و�لفل�صطينيون”52

مو�قف قوية �صّد “�إ�رش�ئيل” بالقول �إنه لن ي�صكت على �أّي عدو�ن �إ�رش�ئيلي على غزة 

.
53

�أو لبنان

كحكومة  “نحن  باأنقرة  فل�صطينيني  �صحفيني  مع  لقاء  يف  �أوغلو  د�ود  �أحمد  ونقل 

عادياً،  مو�صوعاً  لي�صت  لنا  بالن�صبة  فل�صطني  فل�صطني،  يف  �لو�صع  �إز�ء  قلقون  و�صعب 

49 احلياة، 2010/6/2.

 �صحيفة ميلّيت، تركيا، 2010/6/1.
50

 �صحيفة يني �شفق، تركيا، 2010/6/2.
51

52 ال�شفري، 2010/12/29.

53 ال�رشق االأو�شط، 2010/11/26.
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�لقد�ص الأكرث  �أكتافنا كم�صلمني وممثلني الأمة حتاول �لدفاع عن  �إنها مهمة مقد�صة على 

. �أما �لرئي�ص غول فاأعلن “�أن ق�صية �لقد�ص ال تخ�ص 
من �أربعة قرون حتى قبل ذلك”54

طيب  رجب  و�أكد   .
جميعاً”55 و�مل�صلمني  �لعرب  تخ�ص  و�إمنا  وحدهم،  �لفل�صطينيني 

�أردوغان �أن “فل�صطني هي ق�صيتنا، ومل ت�صقط يف �أّي يوم من �الأيام من جدول �أعمالنا 

قال   2010/5/10 ويف   .
�مل�صلمني”57 عني  “قرة  باأنها  �لقد�ص  وو�صف   .

ت�صقط”56 ولن 

.
58

�أردوغان �إنه �إذ� �حرتقت �لقد�ص �صيحرتق �لعامل

بالرغم من كل �جلهود �لتي بذلت من �أجل �لو�صول �إىل ت�صوية مقبولة من �لطرفني، 

��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف رف�ص �ملطالب �لرتكية �ملتمثلة يف تقدمي �عتذ�ر عن �حلادثة ورفع 

�الأتر�ك  �ل�صحايا  لذوي  تعوي�صات  لتقدمي  ��صتعد�دها  �أبدت  فيما  غزة،  عن  �حل�صار 

�لت�صعة �لذين �صقطو� يف �لهجوم �الإ�رش�ئيلي. 

�أثار جلنة �لتحقيق، �لتي �صكلها �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، يف حادثة �أ�صطول �حلرية 

�لتقرير  يف  وجاء  �لرتكي،  �جلانب  غ�صب   ،Palmer Report باملر  بـتقرير  ُعرف  �لذي 

�لذي �أعدته �أغلبية منحازة للجانب �الإ�رش�ئيلي، �أن “�إ�رش�ئيل بالغت يف ت�صّديها الأ�صطول 

�حلرية”، لكنه مل يطلب من تل �أبيب �العتذ�ر؛ الأنه و�صف �حل�صار �لبحري �الإ�رش�ئيلي 

�لعبية  �لدولة  �أنه حّث  �لدويل”، غري  �لقانون  “قانوين يف نظر  باأنه  �ملفرو�ص على غزة 

على �لتعوي�ص �ملايل على ذوي �ل�صحايا. ويف 2011/9/2، �أي يف �ليوم �لتايل لن�رش تقرير 

بد�ية  �أوغلو  د�ود  �أحمد  �أعلن   ،
59The New York Times تايز  �لنيويورك  يف  باملر 

�أنقرة �صل�صلة من �لتد�بري  “�إ�رش�ئيل” من خالل �تخاذ  مرحلة جديدة من �لعالقات مع 

:
60

�صّد تل �أبيب على �لنحو �لتايل

 �صحيفة الوطن، �أبها )�ل�صعودية(، 2010/3/3.
54

 �صحيفة الراي )الراأي العام �لكويتية �صابقاً(، �لكويت، 2010/3/4.
55

 االأيام، 2010/3/7.
56

57 ال�رشق االأو�شط، 2010/3/28.

58 اخلليج، 2010/5/11.

The New York Times newspaper, 1/9/2011, http://www.nytimes.com/2011/09/02/world/  59

middleeast/02flotilla.html?_r=3&smid=tw-nytimes&seid=auto

 Press Statement by H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic  
60

 of Turkey, regarding Turkish-Israeli relations, site of Ministry of Foreign Affairs, Republic
of Turkey, 2/9/2011, http://www.mfa.gov.tr/press-statement-by-h_e_-mr_-ahmet-davutoglu_-
minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey_-regarding-turkish-israeli-re.en.mfa
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�صحب  )بعد  باالأعمال  �لقائم  م�صتوى  من  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �لعالقات  خف�ص  �أ. 

�ل�صفري منذ حادثة �أ�صطول �حلرية( �إىل درجة �ل�صكرتري �لثاين. 

وقف )جتميد( �لعمل بكافة �التفاقات �لع�صكرية بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”. ب. 

�صتتخذ تركيا خطو�ت حول حرية حركة �ملالحة �لبحرية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط. ج. 

لن تعرتف تركيا بعد �ليوم باحل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على غزة.  د. 

�صتدعم تركيا عائالت �صحايا �أ�صطول �حلرية، و�صتحاكم �مل�صوؤولني عن �جلرية يف  هـ. 

�ملحاكم �لرتكية و�الأجنبية.

ور�أى �أحمد د�ود �أوغلو �أن “ال �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �لتي �أمرت بتنفيذ �لهجوم على 

لتو�جه  حان  “�لوقت  و�أن  �لقانون”،  فوق  هم  �لهجوم  نفذو�  �لذين  وال  مرمرة،  �صفينة 

فوق  نف�صها  و�عتبار  �مل�رشوعة،  غري  ت�رشفاتها  عن  ثمناً  وتدفع  �لتد�عيات،  �إ�رش�ئيل 

�لقانون �لدويل”، جازماً باأنه “�آن �الأو�ن كي تدفع �إ�رش�ئيل ثمناً الأفعالها �لال م�رشوعة. 

وهذ� �لثمن، بادئ ذي بدء، �صيكون حرمانها من �صد�قة تركيا”. ور�أى �أحمد د�ود �أوغلو 

وقد   .
تركيا”61 مع  �لعالقات  الإ�صالح  لها  �أتيحت  �لتي  �لفر�ص  كل  فّوتت  “�إ�رش�ئيل  �أن 

“ب�صكل كامل” بكل �لعالقات  �أردوغان �ملوقف �لرتكي باالإعالن عن وقف �لعمل  �صّعد 

“ولد مدلل”. وكان �أحمد  “�إ�رش�ئيل” و�تهمها بالت�رشف مثل  �لتجارية و�لع�صكرية مع 

�صيا�صة  �أن   2011 دي�صمب  �الأول/  كانون  منت�صف  يف  �أعلن  عندما  و��صحاً  �أوغلو  د�ود 

.
62

تركيا هي عزل “�إ�رش�ئيل” وتركيعها يف �ملنطقة

�جلرية  على  طبيعياً  رد�ً  وعّدتها  �لرتكية،  باالإجر�ء�ت  حما�ص  حركة  رحبت  وقد 

�الإ�رش�ئيلية �صّد �أ�صطول مرمرة، وعلى �إ�رش�ر �الحتالل على رف�ص حتمل م�صوؤولياته 

عن �جلرية، ورف�صه رفع �حل�صار عن غزة. كما �أعلنت حما�ص �إد�نتها لتقرير باملر �لذي 

.
و�صفته باأنه “غري من�صف وغري متو�زن”63

و�أمام �الإ�رش�ر �لرتكي، ويف �صوء �لتغري�ت �لتي حتدث يف �ملنطقة، ��صطرت “�إ�رش�ئيل” 

لالعتذ�ر لرتكيا يف 2013/3/22 عن �لهجوم �لذي �صنته على �صفينة مايف مرمرة �لرتكية. 

Ibid. 61

 ميلّيت، 2011/12/15.
62

63 احلياة، 2011/9/3.



حمـــــا�س

358

له يف مكاملة  �أكد  �لذي  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �عتذ�ر نظريه  قبوله  �أردوغان  و�أعلن 

و��صح،  �عتذ�ر  وهي:  �لعالقات،  لتطبيع  �لثالثة  تركيا  �رشوط  “�إ�رش�ئيل”  قبول  هاتفية 

ودفع تعوي�صات لعائالت �ل�صحايا، وتخفيف �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة. و�أ�صاف 

هذه  يف  �صيطبق  ما  وتتابع  ملمو�صة  �إجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل”  من  تنتظر  بالده  �أن  �أردوغان 

�مل�صلحة  �الأزمة يف �صورية، و�ملخاوف من جلوء �جلماعات  �إن  �أما نتنياهو فقال  �ملرحلة. 

�لتي لها رو�بط بتنظيم �لقاعدة ال�صتخد�م �الأ�صلحة �لكيماوية، كان د�فعاً رئي�صياً لتقدمي 

.
64

�العتذ�ر، ولتطبيع �لعالقات �الإ�رش�ئيلية �لرتكية

تنفيذ  عن   ٍ ر��ص  غري  يز�ل  ما  �لرتكي  �ملوقف  كان   2013 �صنة  �أو�خر  وحتى 

يديعوت  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  غول  �هلل  عبد  �أو�صح  فقد  اللتز�ماتها،  “�إ�رش�ئيل” 

�الإ�رش�ئيلي  �العتذ�ر  �أن   2013/10/6 يف  �الإ�رش�ئيلية   Yedioth Ahronoth �أحرونوت 

لـ“جميع طلباتنا”. و�أ�صار غول  �أحد�ث مرمرة جاء متاأخر�ً، و�أنه ما ز�ل غري ملبٍّ  عن 

�أمام  �آخر  عائق  هنالك  ز�ل  فما  تركيا،  طلبتها  �لتي  �لتعوي�صات  مو�صوع  عد�  �أنه  �إىل 

“�ملفاو�صات  ز�لت  وما  غزة،  ح�صار  �إز�لة  تركيا  طلب  وهو  �لعالقات  وتطبيع  �لعودة 

عالقة عند هذه �لنقطة حتى �ليوم”.

لكن على �لرغم من ذلك كله، مل تنقطع �لعالقات بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”؛ كما �أن �لعالقة 

�أمريكا  مع  �لتعامل  يف  �لرتكية  �حل�صابات  تتجاوز  مل  مقاومة  كحركة  حما�ص  حركة  مع 

�الأوروبي. وكان على �صبيل  �لنيتو و�ل�صعي لدخول �الحتاد  و�لغرب، و�لبقاء يف حلف 

 The Foundation for ملثال، قر�ر هيئة �الإغاثة �الإن�صانية وحقوق �الإن�صان و�حلريات�

Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH) �لتي يرت�أ�صها 

بولنت يلدرم Bulent Yildirim عدم م�صاركة �صفينة مرمرة �لرتكية )�أ�صطول �حلرية(، 

وال �أي �صفينة تركية �أخرى، يف �أ�صطول �حلرية، �لذي كان ُمنظموه يعّدون حلملة ثانية 

حكومية  �صغوط  بعد  �مل�صاركة  عدم  قر�ر  وجاء  للنظر.  الفتاً  غزة  عن  �حل�صار  لك�رش 

�لرغبة  مع  �أردوغان  جتاوب  حيث  �صت�صارك.  كانت  �لتي  �لرتكية  �ملنظمات  على  كبرية 

�الأمريكية مبنع �صفينة مرمرة من �مل�صاركة يف �أ�صطول �حلرية 2.

ويف �صياق تطور �لعالقة �لرتكية مع حما�ص، قام �مل�صوؤولون �الأتر�ك بو�صاطة من �أجل 

�إطالق �جلندي �الإ�رش�ئيلي �لذي �ختطفته حما�ص. وقد �ت�صح هذ� �لدور من خالل �صكر 

 �جلزيرة.نت، 2013/3/23.
64
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�صمعون برييز Shimon Peres تركيا على دورها يف �إمتام عملية �لتبادل �لتي كان لها 

�لرتكية.  �لعملية، كما ذكرت �صحيفة ميلّيت  �إىل جانب فرن�صا و�أملانيا دور كبري يف هذه 

حترير  يف  �لرتكي  �لدور  عن  حتدثت  بعدما  ذلك،   Hürriyet ُحرييت  �صحيفة  و�أكدت 

�لتو�صط،...  تركيا  من  طلبت  غزة  على  هجومها  ف�صل  بعد  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ذلك  �صاليط، 

كانت �لعالقات بني �لدولتني يف �أ�صو�أ �أحو�لها، لكن �أحمد د�ود �أوغلو حتدث يف �لق�صية مع 

رجب طيب �أردوغان، �لذي كان حازماً يف �لرد باملو�فقة على ��صتئناف �لو�صاطة �لرتكية، 

الأن �ملو�صوع “�إن�صاين وال عالقة له بعالقاتنا مع �إ�رش�ئيل، ويجب بذل كّل ما بو�صعنا... 

وقامت �ال�صتخبار�ت �لرتكية بالتو��صل مع �ملو�صاد و�ال�صتخبار�ت �مل�رشية، و�أ�صفرت 

كّل تلك �للقاء�ت عن تقدم كبري يف هذ� �مللف”65. وحتى ��صتقبال تركيا لعدد من �الأ�رشى 

�إىل �الأتر�ك  “�إ�رش�ئيل” باتفاق �لتبادل، ال ينف�صل بالن�صبة  �ملبعدين �لذين �أفرجت عنهم 

عن “رغبتهم يف �صالم �صامل يف �ملنطقة، وال عن م�صاعيهم لت�رشيع دفع حما�ص �إىل �خليار 

ميلّيت  �صحيفة  �إىل  يتحدث  وهو  رفيع  تركي  م�صوؤول  يعر�ص  هكذ�  �لديوقر�طي...”، 

�لرتكية �أ�صباب �ملو�فقة على ��صتقبال هوؤالء �ملبعدين بقوله:

هذ� �صيخلق مناخاً جديد�ً يف �ل�رشق �الأو�صط و�صيخفف من حدة �ملو�قف... 

�إننا �صوف نرى بعد عملية �لتبادل مو�قف �أكرث هدوء�ً على �جلبهة �الإ�رش�ئيلية - 

�لفل�صطينية، ما �صي�صكل دينامية جديدة لعملية �ل�صالم، ومن �أجل ذلك دخلنا يف 

�لعملية... و�ل�صبب هو رغبة تركيا يف �إمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وهو ما �صرييح 

حممود عبا�ص، ويقّرب بني غزة و�ل�صفة �لغربية. 

7. العالقات االقت�شادية بني تركيا و“اإ�رشائيل”:

من �ملالحظ �أن �حلكومة �لرتكية حتت قيادة حزب �لعد�لة و�لتنمية قد �صلكت �صلوكاً 

�لعالقات  هذه  تتاأثر  ومل  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �لتجارية  بعالقاتها  يت�صل  فيما  بر�جماتياً 

كثري�ً ب�صبب توجهات تركيا �إىل حت�صني عالقاتها مع �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، ودعم 

�ل�صيا�صية  �الأزمة  ب�صبب  حتى  وال  حما�ص؛  بحركة  عالقتها  وتطوير  فل�صطني،  ق�صية 

�لكبرية �لنا�صئة عن حادثة �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على �صفينة ك�رش �حل�صار �لرتكية مايف 

مرمرة يف 2010/5/31. وب�صكل عام، فاإن �حلكومة �لرتكية �أد�رت عالقاتها �لتجارية مع 

“�إ�رش�ئيل” �إىل درجة كبرية مبعزل عن مو�قفها و�إجر�ء�تها �ل�صيا�صية. وقد يعزى جزء 
�لتجارية  �لعالقات  وحت�صن  �ل�صيا�صية  �لعالقات  توتر  بني  �لظاهر  �لتناق�ص  حالة  من 

 حممد نور �لدين، “�أي دور لرتكيا يف عملية تبادل �الأ�رشى،” ال�شفري، 2011/10/15.
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بني �لطرفني، �إىل وجود �صبكات م�صالح تدير عالقاتها مبناأى عن �لعالقات �ل�صيا�صية، 

و�إىل عدم متكن حكومة حزب �لعد�لة و�لتنمية من فر�ص نفوذها و�صيا�صاتها على هذه 

�الحتاد  مبعايري  �الن�صباط  وحتاول  مفتوحة،  و�قت�صادية  علمانية  بيئة  يف  �ل�صبكات 

�الأوروبي يف بناء �لعالقات �لتجارية؛ �أو �إىل �أن بع�ص �أ�صكال �لعالقة تاأخذ بعني �العتبار 

حاجة �جلي�ص �لرتكي للمنتجات و�لتكنولوجيا �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية.

بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  ت�صاعف  فقد  �الإ�رش�ئيلية،  �لر�صمية  �الإح�صاء�ت  ووفق 

مليون   4,858 نحو  �إىل   2002 �صنة  دوالر  مليون   1,197 نحو  من  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا 

دوالر �صنة 2013 مبعدل زيادة قدره 305.9%. وخالل �لفرتة 2002-2013 ت�صاعفت 

ماليني   2,504 نحو  �إىل  دوالر  مليون   383 نحو  من  “�إ�رش�ئيل”  من  �لرتكية  �لو�رد�ت 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �لرتكية  �ل�صادر�ت  ت�صاعفت  بينما   ،%553.5 مقد�رها  بزيادة  �أي  دوالر، 

 .%189.3 �أي بزيادة قدرها  2,354 مليون دوالر،  �إىل نحو  814 مليون دوالر  من نحو 

على  �الإ�رش�ئيلي  �لهجوم  فيها  وقع  �لتي  �ل�صنة  يف  بال  ذ�   ً� تغريُّ �الإح�صائيات  ُتظهر  وال 

�صفينة ك�رش �حل�صار )2010( وال يف �ل�صنة �لتي تليها؛ غري �أن هناك �نخفا�صاً يف �لتبادل 

�لتبادل �رشعان ما ��صرتد عافيته  2012، لكن هذ�  13% قد حدث �صنة  �لتجاري بن�صبة 

2012، وبن�صبة  38.6% عن �صنة  2013، عندما ز�د حجم �لتبادل �لتجاري بن�صبة  �صنة 

20.6% مقارنة ب�صنة 2011.

جدول رقم )1(: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رشائيل” وفق االإح�شاءات 

 66
االإ�رشائيلية ل�شنوات خمتارة )باملليون دوالر(

20002002200620092010201120122013ال�شنة

ال�شادرات 

االإ�رشائيلية
434.4383.1821.21,0861,310.71,855.71,421.42,503.5

الواردات 

االإ�رشائيلية
586.5813.71,272.71,387.71,800.12,171.12,082.72,354.1

التبادل 

التجاري
1,020.91,196.82,093.92,473.73,110.84,026.83,504.14,857.6

See Central Bureau of Statistics (CBS), http://www1.cbs.gov.il/shnaton55/st16_05x.pdf 66

http://www.cbs.gov.il/archive/201002/yarhon/h5_e.htm
www1.cbs.gov.il/publications13/yarhon0213/pdf/h8.pdf

http://www1.cbs.gov.il/publications14/yarhon0214/pdf/h8.pdf
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�أما �الإح�صاء�ت �لر�صمية �لرتكية، فهي تعطي موؤ�رش�ت �أكب على �لتبادل �لتجاري، 

ماليني   1,406 نحو  من  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  ت�صاعف  فقد 

قدره  زيادة  مبعدل   2013 �صنة  دوالر  مليون   5,068 نحو  �إىل   2002 �صنة  دوالر 

260.5%. وخالل �لفرتة 2002-2013 ت�صاعفت �لو�رد�ت �لرتكية من “�إ�رش�ئيل” من 
 ،%344.1 مقد�رها  بزيادة  �أي  دوالر،  مليون   2,418 نحو  �إىل  دوالر  مليون   545 نحو 

نحو  �إىل  دوالر  مليون   861 نحو  من  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لرتكية  �ل�صادر�ت  ت�صاعفت  بينما 

�ً ذ� بال  2,650 مليون دوالر، �أي بزيادة قدرها 207.6%. وال ُتظهر �الإح�صائيات تغريُّ
يف �ل�صنة �لتي وقع فيها �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على �صفينة ك�رش �حل�صار )2010( وال يف 

9.12% قد حدث  �لتجاري بن�صبة  �لتبادل  يف  �نخفا�صاً  �أن هناك  تليها؛ غري  �لتي  �ل�صنة 

حجم  ز�د  عندما   ،2013 �صنة  عافيته  ��صرتد  ما  �رشعان  �لتبادل  هذ�  لكن   ،2012 �صنة 

�لتبادل �لتجاري بن�صبة 25.4% عن �صنة 2012، وبن�صبة 13.9% مقارنة ب�صنة 2011. 

جدول رقم )2(: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رشائيل” وفق االإح�شاءات

 الرتكية ل�شنوات خمتارة )باملليون دوالر(67

20002002200620092010201120122013ال�شنة

ال�شادرات 

الرتكية
650.1861.41,529.21,522.42,080.12,391.12,329.52,649.7

الواردات 

الرتكية
505.5544.5782.11,074.71,359.62,057.31,710.42,418

التبادل 

التجاري
1,155.61,405.92,311.32,597.13,439.74,448.44,039.95,067.7

ثالثًا: حما�س واإيران:

تختلف عالقات حركة حما�ص مع �إير�ن عن عالقاتها مع تركيا على م�صتوى تاريخ 

ال  �إير�ن  �إن  �إذ  �لطرفني.  بني  �مل�صرتكة  و�الأهد�ف  تطورها،  وم�صتوى  �لعالقة،  هذه 

ترف�ص  بل  �لفل�صطيني،  لل�صعب  فقط  �الإن�صانية  �لناحية  من  �ملوؤيد  موقع  يف  نف�صها  تعدُّ 

�إز�لته و�لق�صاء عليه.  “�إ�رش�ئيل” نف�صه؛ وتعدها كياناً غري �رشعّي ينبغي  �إير�ن وجود 

See Foreign Trade by Countries, Turkish Statistical Institute (TurkStat), http://www.turkstat.  
67

gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
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با�صتقبال  وتقوم عالنية  فل�صطني،  يف  �ملقاومة  توؤيد حركات  �أنها  �رش�حة  �إير�ن  وتعلن 

�الإ�صالمي  �جلهاد  من  �ملقاومة  حركات  وقادة  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  قادة 

دويل  موؤمتر  من  �أكرث  �إير�ن  عقدت  وقد  �الأخرى.  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  حما�ص  �إىل 

��صت�صافت فيه مئات �ل�صخ�صيات بعنو�ن دعم �النتفا�صة �أو تاأييد �ملقاومة يف فل�صطني 

�صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، كان من بينها �ملوؤمتر �لذي عقد يف 2-2011/10/3 و�صاركت 

فيه مئات �ل�صخ�صيات �لعربية و�لفل�صطينية... وترى �إير�ن �أن وقوفها �إىل جانب �ل�صعب 

ومن  ثورتها،  �رشعية  ومن  �لدينية  ثو�بتها  من  جزء  هو  �ملقاومة،  وتاأييد  �لفل�صطيني 

�صيا�صتها �خلارجية يف “دعم جميع �مل�صت�صعفني يف �لعامل”. كما جاء يف د�صتور �جلمهورية 

�الإ�صالمية يف �إير�ن يف �لف�صل �لعا�رش، حتت عنو�ن �ل�صيا�صة �خلارجية �ملادة 154: “�إن 

�جلمهورية �الإ�صالمية يف �إير�ن لن تتو�نى عن دعم �لن�صال �مل�رشوع للم�صت�صعفني �صّد 

�مل�صتكبين يف كّل بقعة من بقاع �لعامل، مع مت�صك �جلمهورية �الإ�صالمية، يف ذ�ت �لوقت، 

.
مببد�أ عدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية لل�صعوب �الأخرى ب�صكل كامل”68

�جلديدة  �جلمهورية  �أعلنت   ،1979 �صنة  �إير�ن  يف  �الإ�صالمية  �لثورة  �نت�صار  منذ 

�إغالق  �إىل  �جلديدة  �لدينية  �لقيادة  وبادرت  �لفل�صطينية.  �لق�صية  �إىل  و��صحاً  �نحياز�ً 

�ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �لعا�صمة طهر�ن و��صتبد�لها بـ“�صفارة فل�صطني”. 

مل تتجاوز عالقات حما�ص مع �إير�ن �أهد�ف �حلركة و“�هتمامها باالت�صال بالد�ئرة 

. لكن عالقة 
�الإ�صالمية يف بعديها �لر�صمي و�ل�صعبي وباإقامة عالقات مبا�رشة معها”69

�لدول  �إير�ن تبدو يف �لوقت نف�صه �لعالقة �الأبرز من بني باقي عالقاتها مع  حما�ص مع 

يف  و�ملتوترة  �مل�صتقرة  غري  �إير�ن  لعالقات  نظر�ً  وجدالً؛  ح�صا�صية  و�الأكرث  �الإ�صالمية، 

�الأخرى،  �أو دول �خلليج  �ل�صعودية  �ململكة  �الأحيان مع دول عربية عدة، مثل  كثري من 

�أن  �ملالحظ  ومن  معها.  �لودية  �لعالقات  ��صتمر�ر  على  حما�ص  حركة  حتر�ص  و�لتي 

حما�ص ُتتَّهم بالتبعية الإير�ن، ولي�ص الأي دولة �إ�صالمية �أو عربية �أخرى. 

1. تطورات عالقة حما�س باإيران: 

�صغلت �حلرب �لعر�قية �الإير�نية �لنظام �الإ�صالمي �جلديد يف طهر�ن. وباتت �حلرب 

ذلك  يف  مبا  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  يف  ق�صايا  من  عد�ها  ما  على  �أولوية  �صنو�ت  طو�ل 

 د�شتور اجلمهورية االإ�شالمية يف اإيران )بريوت: مركز �حل�صارة لتنمية �لفكر �الإ�صالمي، 2010(، �ص 86.
68

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 196.
69
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�لق�صية �لفل�صطينية. لكن �ندالع �النتفا�صة يف 1987، قبل عام و�حد من توقف تلك �حلرب 

يف 1988، ُيعدُّ بد�ية عالقات جديدة �إير�نية فل�صطينية، خ�صو�صاً مع حركة حما�ص �لتي 

تنامي  مرحلة  هي  وهذه  �لت�صعينيات.  مطلع  مع  �لفل�صطينية  �لقوى  �أبرز  من  �صت�صبح 

�لعالقات �الإير�نية مع حركة حما�ص �لتي �صتتطور يف �ل�صنو�ت �لالحقة على قاعدة رف�ص 

�لتفاو�ص  �لفل�صطينية، ورف�صها ��صرت�تيجية  �ل�صيا�صية للق�صية  �لت�صوية  �إير�ن لعملية 

توؤيده  حما�ص  حركة  كانت  �لذي  نف�صه  �لهدف  وهو  �لق�صية،  هذه  لـحل  “�إ�رش�ئيل”  مع 

وتعمل من �أجله. ولذلك عندما �نعقد “�ملوؤمتر �لدويل لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط”، يف مطلع 

�لكويت من  “حترير  �أمريكية مبا�رشة، بعد  1991 برعاية  �لثاين/ نوفمب  �صهر ت�رشين 

�حتالل �لعر�ق”، و�صاركت فيه �لدول �لعربية كلها وممثلي منظمة �لتحرير �لفل�صطينية؛ 

بادرت طهر�ن �إىل ��صتباق ذلك �ملوعد باأكرث من موؤمتر لدعم “ثورة �ل�صعب �لفل�صطيني”، 

يف 1991/10/22، وقبل �أيام قليلة على �نعقاد موؤمتر مدريد، يف �إ�صارة و��صحة �إىل �ملوقف 

دعم  موؤمتر  و�صّم  “�إ�رش�ئيل”.  مع  تفاو�ص  والأي  �لت�صوية  لعملية  �لر�ف�ص  �الإير�ين 

وقوى  و�صخ�صيات  �لت�صوية،  لعملية  �لر�ف�صة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �إير�ن  يف  �ملقاومة 

و�أحز�ب فل�صطينية وعربية، توؤيد �ملقاومة، وتعلن رف�صها موؤمتر مدريد. 

ُيعدُّ �عتماد ممثل حلركة حما�ص يف �إير�ن يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر �صنة 1990 بد�ية 

�لعالقة �لر�صمية بني �لطرفني. تبع ذلك �فتتاح مكتب ر�صمي للحركة يف �لعا�صمة �الإير�نية 

يف �صباط/ فب�ير 1992، �أي بعد �صهرين من �نعقاد موؤمتر �لقوى �لفل�صطينية �ملعار�صة 

للت�صوية وملوؤمتر مدريد يف طهر�ن. وكان ذلك �إ�صارة �إير�نية �إىل �العرت�ف بدور حما�ص 

 .
70

�ملركزي يف �ملعار�صة �لفل�صطينية

ترى  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �الأطر�ف  مع  عالقاتها  يف  �لتو�زن  قاعدة  مع  �ن�صجاماً 

يف  �اللتقاء  الأن  ��صرت�تيجياً...  “حليفاً  طهر�ن،  يف  حما�ص  ممثل  عن  نقالً  �إير�ن،  حما�ص 

 .
�لروؤية �ال�صرت�تيجية ببعدها �الإ�صالمي هو �لذي يجعل من �إير�ن حليفاً ��صرت�تيجياً”71

والأن �لعالقة �لتي تقيمها حما�ص مع �إير�ن و��صحة ومعلنة، وقائمة على ح�صد �أكب قدر 

ممكن من �لتاأييد و�لدعم للق�صية �لفل�صطينية باعتبار �أنها ق�صية �إ�صالمية، فقد �أو�صحت 

�ملتبادل، و�لت�صامن يف �ملوقف و�لر�أي  �لعالقة قائمة على �الحرت�م  “�أن  �حلركة الإير�ن 

70 املرجع نف�شه، �ص 198.

71 املرجع نف�شه، �ص 200-199.
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�أن تعني  ؛ ومن دون 
�إمالء�ت”72 �أّي  �لت�صوية، من دون  �ل�صيا�صي و�ال�صرت�تيجي جتاه 

هذه “�لعالقة �ال�صرت�تيجية” مع طهر�ن �أّي �إخالل بتو�زن عالقات حما�ص مع �الأطر�ف 

�لعربية، �لتي مل تكن كلها على عالقة جيدة مع طهر�ن؛ الأن �الإخالل بهذ� �لتو�زن �صيجعل 

�حلركة تدفع ثمناً باهظاً يف عالقاتها �لعربية، وخ�صو�صاً �خلليجية. وهو ثمن �صيا�صي يف 

�لدرجة �الأوىل، وثمن �صعبي يف �لدرجة �لثانية، ب�صبب �حل�صا�صية �لطائفية �لتي ال يكن 

�إير�ن، بل �قرتبت  �إير�ن. ومع ذلك مل تبتعد حما�ص عن  �إز�ء  جتاهلها يف منطقة �خلليج 

منها بدرجة كافية، �إذ مل يكن من �ملعقول �أال تقِّدر حما�ص للدولة �الإير�نية موقفها �الأ�صد 

، �لتي تعار�صها حما�ص �أي�صاً.
73

�صالبة ومعار�صة للت�صوية �ل�صلمية

ويوؤكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل بعد �صنو�ت من �لعالقة 

بني حركته وبني �إير�ن على ��صتقاللية �لقر�ر �لفل�صطيني، فريى �أن “قر�ر حما�ص نابع 

من �لو�قع �لفل�صطيني ولي�ص تابعاً الأحد، وهذه حقيقة معروفة للجميع ب�صهادة �لو�قع 

�أمتها—  من  �أ�صيالً  جزء�ً  —باعتبارها  حما�ص  “ولكن  م�صعل:  وي�صيف  و�ملمار�صة”. 

�لتبعية و�الإحلاق من  عن  بعيد�ً  �لعربية و�الإ�صالمية  �الأو�صاع  تر�عي يف موقفها جممل 

جنحت  حما�ص  “�أن  م�صعل  ويرى  �أخرى”.  ناحية  من  و�لتوتري  �ل�رش�ع  وعن  ناحية، 

فل�صطني  �لعربية و�الإ�صالمية؛ ويف جعل ق�صية  يف تكري�ص معادلة متو�زنة يف عالقاتها 

�صوؤ�ل  عن  له  �إجابة  ويف  لالأمة”.  وتوحيد  �جتماع  عامل  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  ومو�جهة 

�آخر، يرف�ص م�صعل �عتبار برنامج حركته جزء�ً من برنامج �صورية �أو �إير�ن. ويقول: 

“عالقتنا �جليدة مع �صورية و�إير�ن ال تعني �أننا جزء من برناجمهما. ولكن هذه �لعالقة 

هي جزء من تعزيز �لعمق �لعربي و�الإ�صالمي للق�صية �لفل�صطينية”.

الإ�صقاط  �أو  �ل�صالم  الإحباط  �إير�ين  �أو  �صوري  �صيناريو  �أّي  تنفيذ  م�صعل  ويرف�ص 

حكومة �صمعون برييز، قائالً: “حما�ص لن ت�صري �أبد�ً يف مثل هذ� �مل�صار وال تقبل لنف�صها 

مثل هذ� �الفرت��ص. وتنطلق يف مو�قفها من �عتبار�ت فل�صطينية حم�صة، وتنبع �صيا�صاتها 

�الآمن”:  “�ملالذ  “�لثمن” مقابل  من م�صالح �صعبنا وحقوقه”... وينفي م�صعل فر�صية 

“الأننا لو فعلنا ذلك، لكانت مو�قفنا غري �لتي تر�ها. وجودنا يف هذ� �لبلد �لعربي �أو ذ�ك هو 

72 املرجع نف�شه، �ص 200.

73 املرجع نف�شه.
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. وحتى بعد 
جزء من حقنا على �أمتنا، كما �أنه يثل جزء�ً من حال �ل�صتات �لفل�صطيني”74

�تفاق مكة بني حما�ص وبني �ل�صلطة �لفل�صطينية برعاية �صعودية، يعود م�صعل �إىل �لتاأكيد 

على هذه �ال�صتقاللية بقوله: “�إن عالقتنا بال�صعودية لي�صت على ح�صاب �إير�ن، كما �أن 

. ويكرر م�صعل هذ� �الأمر جمدد�ً مع تعرث 
عالقتنا مع �صورية لي�صت على ح�صاب م�رش”75

�ل�رشوط  �صيف  “ب�صبب  م�رشية،  برعاية  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  حما�ص  بني  �مل�صاحلة 

و�لتهديد �أو �ملحاكمات كما يقول رئي�ص �حلكومة �إ�صماعيل هنية”؛ فيوؤكد م�صعل رد�ً على 

�صوؤ�ل حول حماباة حما�ص �ل�صيا�صة �الإير�نية يف �ملنطقة يف مقابل ما تقدمه طهر�ن من 

“�إن حما�ص برغم عالقتها �لوثيقة باإير�ن، لي�صت يف جيب  دعم �صيا�صي ومايل للحركة: 

�الحرت�م  قاعدة  على  �جلميع  مع  قائمة  عالقتنا  �صورية.  جيب  يف  لي�صت  �أنها  كما  �إير�ن 

“نحن  مو�صحاً:  �لعربية...”،  �مل�صالح  وعلى  تو�زنها  على  حري�صون  ونحن  �ملتبادل، 

طرقنا ونطرق باب جميع �أ�صقائنا من باب حاجتنا �إىل عمقنا �لعربي... ولكن ماذ� نفعل 

�إذ� مل ي�صتجب لنا �لبع�ص... و�حلب ال يكون من طرف و�حد”76. 

يف  مبا�رش�ً  �إ�صهاماً  لها،  و�لد�عمة  �ملوؤيدة حلما�ص  �ملختلفة  �الإير�نية  �ملو�قف  �أ�صهمت 

. وقد عملت �إير�ن على منع تطويق حما�ص، بعد فوزها يف 
77

تعزيز �لتقارب بني �لطرفني

�النتخابات �لت�رشيعية، خ�صو�صاً و�أن �لطرف �ملقابل حلما�ص )�ل�صلطة �لفل�صطينية( كان 

يحظى بدعم و��صع عربي ودويل، يف حني تعر�صت حما�ص من هذين �مل�صتويني �لعربي 

و�لدويل �إىل ح�صار قا�ص مايل و�صيا�صي، بعد فوزها يف تلك �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 

�إير�ن بت�صجيع حما�ص  2007. وقد �تُّهمت  2006، وبعد �صيطرتها على قطاع غزة �صنة 

 .
78

على هذ� �النقالب، كما قال وزير �خلارجية �مل�رشي �أحمد �أبو �لغيط

حما�ص  كانت  منه(  جانب  يف  �لعربي  )وحتى  و�لدويل  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صتوى  وعلى 

بحاجة  كانت  لذ�  عليها،  �لق�صاء  �أو  �لت�صييق  وملحاوالت  �لد�ئم،  لال�صتهد�ف  عر�صة 

�أعلن   2006 �أو�خر �صنة  للدعم �الإير�ين على �مل�صتويات كافة. وعلى �صبيل �ملثال، ففي 

 مقابلة مع خالد م�صعل، احلياة، 2003/12/9.
74

75 الراأي العام، �لكويت، 2007/2/25.

76 ال�شفري، 2008/9/27.

L’Iran et le Hamas: des relations solides qui se renforcent, site of JSSNews, 27/1/2010, 77

http://jssnews.com/2010/01/27/liran-et-le-hamas-des-relations-solides-qui-se-renforcent 

78 احلياة، 2007/6/21.
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�أثمرت  �الإير�نية  �جلمهورية  �إىل  هنية  �إ�صماعيل  زيارة  �أن  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص 

.
79

250 مليون دوالر م�صاعد�ت لل�صعب �لفل�صطيني عن 

تعر�صت حما�ص يف ق�صية �مل�صاحلة مع فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل �صغوط عربية 

قوية، ومل جتد خلفها من يوؤيدها �إال �إير�ن و�صورية، وتعاطفت معها �أو تفهمت موقفها 

�لو�صع  تغري  �أن  �إىل  ذلك  و��صتمر  و�ل�صود�ن.  و�ليمن  قطر  من  كلٌّ  متفاوتة  بدرجات 

�مل�رشي بعد “�لثورة”، وحتققت �مل�صاحلة من دون �أّي �صغوط �أو �أّي �رشوط م�رشية 

كانت تفر�ص على حما�ص يف ظّل نظام مبارك �ل�صابق. 

�إىل  جوهرها  يف  تعود  وعربية  فل�صطينية  هو�ج�ص  �إير�ن  مع  حما�ص  عالقة  �أثارت 

من  �ملو�قف  حول  �إير�ن  ومع  حما�ص  مع  و�لعربية  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  بع�ص  خالف 

عملية �لت�صوية. لكن حما�ص باملقابل كانت توؤكد دوماً على �ال�صتقاللية جتاه �إير�ن. لذ� 

يت�صاءل على �صبيل �ملثال �لناطق با�صم حما�ص يف غزة �صامي �أبو زهري: “ملاذ� �لرتكيز 

فقط على عالقتنا �جليدة مع �صورية و�إير�ن؟ لدينا عالقات مع كّل من قطر وم�رش و�ليمن 

و�صورية و�إير�ن. هل الأن باقي �لدول لديها عالقات جيدة مع �لواليات �ملتحدة؟... �ملهم 

بعد  فيميز،  مرزوق  �أبو  مو�صى  �أما   .
�لفل�صطيني”80 �ل�صعب  عن  �لدفاع  هو  لنا  بالن�صبة 

تاأكيده على عالقات حما�ص �جليدة مع �جلميع، بني مو�قف �لدول من �ملقاومة: “وعندما 

 .
تكون دولة �أكرث �إيجابية جتاهنا فهذ� ال يعني �أننا نف�صلها...”81

 موقع �لعرب �ليوم، 2006/12/12. وح�صب �مل�صدر نف�صه، فقد جاء يف تف�صيالت مبلغ �لـ 250 مليون دوالر 
79

ما يلي: �إير�ن قدمت دعماً مالياً بهدف ك�رش �حل�صار مببلغ مايل يقدر بـ 100 مليون دوالر ل�صنة 2007 دعماً 

لل�صعب �لفل�صطيني، وتبنت رو�تب �ملوظفني لوز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية و�لعمل و�الأ�رشى ملدة �صتة �أ�صهر 

للوز�ر�ت  �الإجمايل  �ملبلغ  ي�صل  حيث  قادمة،  �أ�صهر  �صتة  ملدة  وذويهم  �الأ�رشى  م�صتحقات  ودفع  قادمة، 

تقدمي  �صملت  �مل�صاعد�ت  �أن  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص  و�أ�صاف  دوالر.  مليون   45 �إىل  ولالأ�رشى  �لثالثة 

عامل  لكل  دوالر   100 بو�قع  عامل  �ألف   100 وعددهم  �لعمل  عن  �لعاطلني  �لفل�صطينيني  للعمال  م�صاعدة 

�صهرياً وملدة �صتة �أ�صهر، مببلغ ي�صل �إىل 60 مليون دوالر، وتقدمي م�صاعدة عاجلة لل�صيادين يف قطاع غزة 

وعددهم ثالثة �آالف �صياد بو�قع 100 دوالر لكٍل منهم وملدة �صتة �أ�صهر مببلغ ي�صل �إىل 1.8 مليون دوالر. 

وقال بيان �ملجل�ص �إن �مل�صاعدة �الإير�نية ت�صمل تغطية تكاليف �إن�صاء �لق�رش �لثقايف ومكتبات وطنية مببلغ 

منزل  لكل  دوالر  �آالف   10 بو�قع  منزل،  �ألفا  وعددها  �ملدمرة  �لبيوت  وترميم  دوالر،  مليون   15 �إىل  ي�صل 

مببلغ ي�صل �إىل 20 مليون دوالر. وتغطية �لفارق يف �رش�ء زيت �لزيتون �لفل�صطيني مببلغ 5 ماليني دوالر، 

�مل�صاعد�ت  3 ماليني دوالر. ويكون بذلك قيمة  �لفل�صطينية وقدرها  300 �صيارة للحكومة  ودفع قيمة ثمن 

�ملقدمة من �جلمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية و�لذي �أثمرت عن هذه �لزيارة مبلغ 250 مليون دوالر.

Financial Times newspaper, 1/2/2006. 80

Ibid. 81
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على  حر�صاً  تدعمها،  �لتي  �لدول  من  الأي  تبعيتها  تنفي  حما�ص  حركة  كانت  �إذ� 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  �لتاأييد و�لدفاع عن  �لعربية و�الإ�صالمية، وحل�صد  تو�زن عالقاتها 

فاإن �لقادة �الإير�نيني باملقابل ال يخفون عالقتهم بحما�ص، ويوؤكدون يف �ملنا�صبات كافة 

وقوفهم �إىل جانب هذه �حلركة حتديد�ً، و�إىل جانب �لق�صية �لفل�صطينية وخيار �ملقاومة 

�صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عموماً. لذ� ينفي رئي�ص جمل�ص �ل�صورى �التهامات �الأمريكية 

وحركة  �هلل  حزب  بدعم  نفتخر  “�إننا  ويقول:  �رشية،  ب�صورة  �هلل  حزب  بدعم  و�لغربية 

.
حما�ص �أي�صاً، وعلى �أمريكا �أن ترد على هذ� �ل�صوؤ�ل: ملاذ� تظلم حما�ص وحزب �هلل؟”82

�صّد  مقاومة  كحركة  حلما�ص  و�لتاأييد  �لدعم  مو�قف  �الإير�نيون  �لقادة  ويكرر 

خامنئي  علي  �ل�صيد  �لثورة  مر�صد  دعا  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  �أثناء  ويف  �الحتالل. 

“�إن �ملقاومة هي �خليار  Ali Khamenei �لبلد�ن �الإ�صالمية لك�رش هذ� �حل�صار، وقال 

و�لتفافهم  وحدتهم  حلفظ  �لفل�صطينيني  د�عياً  �لفل�صطيني”،  �ل�صعب  الإنقاذ  �لوحيد 

لالأمن  �الأعلى  �ملجل�ص  عام  �أمني  ور�أى   .
83

حما�ص حكومة  �أي  �ملنتخبة،  حكومتهم  حول 

�لقومي �صعيد جليلي Saeed Jalili، خالل ��صتقباله يف طهر�ن خالد م�صعل، “�أن �ملقاومة 

و�ل�صمود �ل�صامل و�لو�عي لل�صعب �لفل�صطيني جدير باالحرت�م، و�أن �رّش جناح حما�ص 

يتمثل يف �صيانتها بجد حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني”. كما قال �ملر�صد �الأعلى يف �ملنا�صبة 

�إىل  د�عياً  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مو�جهة  عن  عاجز�ً  بات  �ل�صهيوين  �لكيان  �إن  نف�صها 

مو��صلة �ملقاومة... وو�صف خامنئي �ملو�قف �لتي تتخذها قيادة حما�ص ورئي�ص �لوزر�ء 

باحل�صار  وندد  و�ل�رشور.  و�لفرح  �الأمل  على  وتبعث  �صجاعة،  باأنها  هنية  �إ�صماعيل 

ثم  يومياً.  �الأطفال  لها  يتعر�ص  �لتي  �لقتل  وعمليات  غزة  على  �ملفرو�ص  �إن�صاين  �لال 

�أعلن �ملر�صد يف ت�رشيح الفت، �لدعم �ملبا�رش حلما�ص ووقوف �إير�ن �إىل جانبها يف غزة. 

وهو مبثابة رّد على �لقوى �الأخرى �لعربية وغري �لعربية �لتي حتا�رش حما�ص، وتريد 

تقوي�ص حكمها يف �لقطاع. فقال يف خطبة �صالة عيد �لفطر يف 2008/10/2، بعد تاأكيده �أن 

�ل�صهاينة يف طريقهم �إىل �النهيار و�ل�صعف: “�إن �إير�ن �صتقف �إىل جانب حكومة حما�ص 

يف غزة”، و��صفاً �إ�صماعيل هنية باملجاهد؛ د�عياً �إىل ت�صافر �جلهود و�ملزيد من �لت�صامن 

82 امل�شتقبل، 2011/1/5.

83 اخلليج، 2008/2/9.
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. وكان خامنئي قد دعا، خالل لقائه خالد م�صعل يف طهر�ن، 
84

لن�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني

�إىل “و�صع خطة متكن جميع �مل�صلمني من تقدمي م�صاعدة مالية �صنوية للفل�صطينيني”. 

 Ali الريجاين  علي  �إير�ن،  يف  �لقومي  لالأمن  �الأعلى  للمجل�ص  �لعام  �الأمني  وقال 

“حما�ص حركة �صعبية و�أ�صيلة، �صعت على �لدو�م  Larijani، يف ختام لقائه م�صعل، �أن 

ل�صمان حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �ملظلوم”؛ م�صيفاً �أن �إير�ن �صت�صاعد حكومة حما�ص 

الريجاين  وتابع  �لبلد.  هذ�  حيال  �ملتحدة  �لواليات  قمع  مو�جهة  يكنها  حتى  مالياً 

“نتمنى �أن تتغلب �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة على م�صكالتها �حلالية مب�صاعدة �لدول 

 .
�الإ�صالمية مبا فيها �إير�ن”85

 Mahmud �أحمدي جناد  �لرئي�ص حممود  وقد كرر �ملوقف نف�صه، وبو�صوح الفت، 

حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  دعم  يف  �صت�صتمر  بالده  �إن  بقوله   Ahmadinejad

ودينياً،  قومياً  و�جباً  للفل�صطينيني  دعمها  “تعتب  �إير�ن  و�أن  �إ�رش�ئيل”؛  تنهار  “حتى 

و�صتقف �إىل جانب �لفل�صطينيني حتى عيد �لن�رش �الأكب وهو �نهيار �لنظام �ل�صهيوين”. 

ولفتت �صحيفة معاريف �لنظر �إىل �أن �جلمهورية �الإير�نية “قدمت، قبل �صيطرة حما�ص 

�لع�صكريني  �خلب�ء  و�أر�صلت  و�ل�صالح،  باملال  حلما�ص  هامة  م�صاعد�ت  �لقطاع،  على 

وكذلك عنا�رش من حزب �هلل �إىل د�خل غزة”. و�أ�صافت �إن “�أهم بند يف �مل�صاعدة �الإير�نية 

هو �لتدريبات �لتي خ�صع لها �ملئات من عنا�رش حما�ص على �الأر��صي �الإير�نية، �لذين 

عاد بع�صهم �إىل �لقطاع بعد �نتهاء �لتدريبات”. و�أقر علي الريجاين بدعم بالده حلما�ص، 

 .
86

نافياً يف �لوقت نف�صه تقدمي �أ�صلحة �إليها

�أكدت �إير�ن على ��صتقاللية حما�ص، ونفت تبعيتها لها. وقال �ملتحدث با�صم �خلارجية 

�الإير�نية حممد علي ح�صيني Mohammed Ali Hosseini، رد�ً على ت�رشيحات �مللك 

حما�ص  قر�ر�ت  “�إن  �إير�ن:  �إ�صارة  رهن  حما�ص  قادة  �إن  فيها  قال  �لتي  �لثاين  �هلل  عبد 

لي�صت خا�صعة الأو�مر �أّي دولة، ومن �ملوؤ�صف �أن بع�ص �لدول �لعربية يف �ملنطقة تتاأثر 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  م�صالح  عن  �لطرف  وتغ�ص  و�إ�رش�ئيل  �أمريكا  ب�صيا�صات  �أحياناً 

84 ال�رشق االأو�شط، 2008/10/2.

85 ال�شفري، 2006/2/23.

86 االأخبار، 2007/6/23.
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ويعتب هذ� �لنوع من �لتوجه نوعاً من �صيا�صة �إلقاء �للوم على �الآخرين وال يتطابق مع 

 .
�حلقائق على �ل�صاحة �لفل�صطينية”87

�الأخذ  جتعل  �لتي  �ملنطقية  �الأ�صباب   2007/12/26 يف  �إ�صالم  �أون  موقع  ويلخ�ص 

 :
88

بفر�صية تبعية حما�ص الإير�ن فر�صية �صعبة وغري منطقية. ومن �أبرز تلك �الأ�صباب

�أوالً: تربط حما�ص عالقات وثيقة مبختلف �لدول �لعربية وهو �رتباط خمالف تقريباً 

لعموم �ل�صيا�صة �خلارجية �الإير�نية؛ كما هو �حلال يف عالقتها مع م�رش ودول �خلليج 

و�ليمن و�لعر�ق.

ثانياً: يتبنى �إعالم حركة حما�ص )قناة �الأق�صى �لف�صائية و�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم 

�الإعالم  وحتليالت  وتو�صيفات  �صيا�صات  عن  متاماً  مغايرة  �صيا�صة  �لكثري(  وغريها 

�الإير�ين فيما يخ�ص �ل�صاأن �لعر�قي و�الأفغاين، وعمليات �ملقاومة فيهما ب�صورة تعزز 

�الختالف �لكبري بينهما بهذ� �ل�صدد.

من  �أو  قريب  من  ال  باالإ�صارة   1987 �صنة  حما�ص  تاأ�صي�ص  �إعالن  يحفل  مل  ثالثاً: 

يا�صني،  �ل�صيخ  �أمثال  �ل�صهد�ء  من  �لكبار  رموزها  �إن  بل  �الإير�نية،  باجلمهورية  بعيد 

و�لرنتي�صي، و�أبو �صنب، و�ملقادمة، و�صالح �صحادة ممن �أ�ص�صو� �حلركة يف �لد�خل مل 

يقابلو� �أياً من �مل�صوؤولني �الإير�نيني يف حياتهم حتى ي�صار عند ��صتعر��ص حمطات �لن�صاأة 

عن وجود جذور وخيوط ت�صاركية يف �لتاأ�صي�ص. 

وهي  �ل�صنية،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  من  �أ�صيالً  فرعاً  تعدُّ  حما�ص  حركة  ر�بعاً: 

باأكرث من ن�صف قرن   1989 �الإير�نية �صنة  �لثورة  قبل قيام  �ملوجودة تاريخياً  �حلركة 

حما�صن  و�الأردن  و�الإمار�ت،  �لكويت،  مثل  دول  �صكلت  فل�صطني  خارج  ويف  تقريباً. 

�أّي  يتاأثر  ومل  �حلاليني...  �ل�صيا�صي  �ملكتب  لقياد�ت  �لدعوية  و�لرتبية  و�لن�صاأة  �لوالدة 

منهم يف ن�صاأته �أو عالقاته باإير�ن. 

مل تتبدل ��صرت�تيجية �إير�ن يف دعم حما�ص ويف �لتاأكيد على خيار �ملقاومة يف خمتلف 

�صبيل  على  غزة  على  �حلرب  فبعد  حما�ص.  لها  تعر�صت  �لتي  �ملو�جهات  �أو  �الأحد�ث 

87 الوطن، �أبها، 2008/2/13.

�نظر:   ،2007/12/26 �إ�صالم،  �أون  �الرتباط،”  ودو�فع  �الختالف  وجوه  و�إير�ن..  “حما�ص  �ل�صعدي،  جهاد   
88

http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/observatory/103399-2007-12-26%2015-53-39.html
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 :Manouchehr Mottaki �إير�ن بل�صان وزير خارجيتها منو�صهر متكي  �أعلنت  �ملثال، 

“�إن �جتياح �إ�رش�ئيل قطاع غزة خطاأ ��صرت�تيجي، و�إن �إ�رش�ئيل ال يكن �أن تق�صي على 

كانت  �لتي  �لدولية  �مل�صاريع  مو�جهة  ويف  �حلرب،  توقف  وبعد   .
�أبد�ً”89 حما�ص  حركة 

تدعو �إىل تنفيذ �حل�صار على �لقطاع، ملنع حما�ص من �لعودة �إىل �لتزود بال�صالح، د�فعت 

 .
�ل�صالح”90 على  باحل�صول  �ال�صتعماريني  يكافحون  للذين  �لطبيعي  “�حلق  عن  �إير�ن 

كما عقدت طهر�ن موؤمتر�ً دولياً “لدعم قطاع غزة”، كرر فيه مر�صد �لثورة علي خامنئي 

فل�صطني”،  الإنقاذ  �لوحيد  �ل�صبيل  هما  و�ملقاومة  “�ل�صمود  �أن  يرى  �لذي  �إير�ن  موقف 

ور�أى خامنئي �أن ملحمة مقاومة حركة حما�ص هي “�أكب نقطة م�رشفة خالل �ل�صنو�ت 

 .
�ملئة �الأخرية من تاريخ فل�صطني”91

�الإ�صالمية هي مبثابة  �لقوى و�الأطر�ف  �أن عالقتها بحما�ص، ومع باقي  �إير�ن  ر�أت 

مرحلة جديدة �أطلقت عليها “�ل�رشق �الأو�صط �الإ�صالمي”. وقد �نتقد مر�صد �لثورة �ل�صيد 

بـ“عروبة”  و�الدعاء  �لفل�صطينيني،  بخذالن  ي�صمها  مل  عربية  حكومات  خامنئي  علي 

�حلرب  خالل  �لفل�صطينيني،  مل�صاندة  �صيئاً  تقدم  مل  هي  “فيما  �لفل�صطينية  �لق�صية 

 .
�الإ�رش�ئيلية على غزة”92

كانت “�إ�رش�ئيل” على م�صتوى �آخر توجه �التهام �إىل �إير�ن بتهريب �ل�صالح �إىل غزة، 

وبتزويد حما�ص ب�صو�ريخ قادرة على �رشب �أهد�ف ��صرت�تيجية. وربطت “�إ�رش�ئيل” 

حما�ص  �إىل  تلجاأ  قد  �إير�ن  �أن  ور�أت  �الإير�ين،  �لنووي  بالبنامج  باإير�ن  حما�ص  عالقة 

عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إذ�عة  نقلت  فقد  �لنووي.  برناجمها  حلماية  �ل�صو�ريخ  الإطالق 

�لفل�صطينية يف قطاع غزة  �لف�صائل  �إير�ن زودت  �إن  �إ�رش�ئيلية قولها  م�صادر ع�صكرية 

“�إ�رش�ئيل”،  �أهد�ف ��صرت�تيجية يف د�خل  ب�صو�ريخ ذ�ت مدى كبري قادرة على �رشب 

و�لو�صول حتى مدينة تل �أبيب و�صو�حيها. و�أ�صارت �مل�صادر �إىل �أن �ل�صو�ريخ �الإير�نية 

من طر�ز “فجر” و“�لفاحت 100” ي�صل مد�ها �إىل 300 كم، و�صلت �إىل �الأطر�ف �حلليفة 

500 كغ... . وحذرت  الإير�ن يف �ملنطقة، وهي قادرة على حمل روؤو�ص متفجرة وزنها 

89 اخلليج، 2009/1/18.

90 ال�شفري، 2009/1/22.

 Arab News newspaper, 5/3/2009, http://www.arabnews.com/node/51199 
91

 لقاء مع خامنئي قبل �فتتاح �أعمال �ملوؤمتر �لدويل �خلام�ص لدعم �النتفا�صة �لفل�صطينية، 2011/10/3. 
92
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�مل�صادر �لع�صكرية من �إمكانية قيام حزب �هلل بهجوم وقائي ت�صاحبه هجمات مكثفة من 

قطاع غزة، وزعمت �أن �ل�صبب �لرئي�صي الأي حرب قادمة ت�صارك فيها �صورية وحزب �هلل 

وقطاع غزة �صيكون حماولة �أطر�ف �حللف �الإير�ين �لرد على �أّي هجمات متوقعة على 

.
93

�ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية

ويف �صياق �لتحري�ص نف�صه على �ل�صلة بني حما�ص و�إير�ن، �أفادت �صحيفة هاآرت�ص 

قذ�ئف  تهريب  يف  جنحت  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   Haaretz

يف  �ملنظمات  �إمد�د  ور�ء  تقفان  و�صورية  �إير�ن  و�أن  غزة،  قطاع  �إىل  للطائر�ت  م�صادة 

�لقذ�ئف  �أن  “�إ�رش�ئيل”، هي  �لتقدير�ت يف  �أن  �ل�صحيفة  �الأ�صلحة. وذكرت  �لقطاع بهذه 

�مل�صادة للطائر�ت من طر�ز �أ�ص �آي-7 �أو SA-7 �ملعروفة با�صم “�صرتيال” Strela، باتت 

موجودة يف �أيدي حما�ص وحركة �جلهاد �الإ�صالمي يف �لقطاع، و�أ�صارت �إىل �أن هذ� �لنوع 

من �لقذ�ئف لي�ص متطور�ً، لكن ت�صلح �لف�صائل �لفل�صطينية مبئات منه من �صاأنه �أن يوؤثر 

تدهور  حال  يف  �إنه  وقالت  �لقطاع،  �أجو�ء  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلربية  �لطائر�ت  حتليق  على 

�لو�صع �الأمني يف قطاع غزة، فاإن �لف�صائل �لفل�صطينية قد تطلق هذه �لقذ�ئف يف �جتاه 

�لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية. 

والحظت هاآرت�ص �أن خب�ء من �إير�ن و�صورية و�صلو� �إىل قطاع غزة، وقامو� بتح�صني 

�لقدرة �لع�صكرية و�لقتالية �ملتنوعة لدى حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي وف�صائل فل�صطينية 

�أخرى، وذلك كجزء من عملية �صاملة الإعادة بناء قوة �لف�صائل �لتي مّت تدمريها يف �لعدو�ن 

�الأخري على �لقطاع، و�أ�صارت �إىل �أنه باالإ�صافة �إىل ذلك، توّجه ع�رش�ت من عنا�رش هذه 

قتالية  و�صائل  ت�صغيل  على  و�إير�ن  و�صورية  لبنان  من  كّل  يف  تدريبات  لتلقي  �لف�صائل 

متطورة، ثم عاد هوؤالء �لعنا�رش �إىل �لقطاع مزودين باخلبة �لقتالية، وقامو� بدورهم 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  تقدير�ت  وبح�صب  نف�صها.  �ملجاالت  يف  �أخرى  عنا�رش  بتدريب 

 .
94

�ال�صتخبار�تية ما ز�لت عملية تعاظم قوة حما�ص على �أ�صّدها

يف  �مل�رشي  �لدور  على  تعرت�ص  ومل  وفتح.  حما�ص  بني  �مل�صاحلة  �إير�ن  �صجعت 

�مل�صاحلة.  تلك  حتققت  عندما  بعده،  وال  �مل�رشي  �لنظام  �صقوط  قبل  ال  �مل�صاحلة  هذه 

�لف�صائل  وحدة  بالده  “دعم   2009 �صيف  يف  متكي  منو�صهر  �خلارجية  وزير  �أكد  فقد 

93 ال�رشق االأو�شط، 2010/4/20.

94 ال�شفري، نقالً عن هاآرت�س، 2010/12/13.
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يف  نف�صه  �ملوقف  الريجاين  علي  �ل�صورى  جمل�ص  رئي�ص  وكرر   .
�لفل�صطينية”95

. وعندما �أعلن عن حتقق 
96

2009/12/20، معلناً تاأييد جهود م�رش لتحقيق هذه �مل�صاحلة

هذه �مل�صاحلة بعد �صقوط �لرئي�ص مبارك، �أعادت �إير�ن �لتاأكيد على دعم هذه �مل�صاحلة. 

�أكب �صاحلي  �الإير�ين، علي  ر�آه وزير �خلارجية  �التفاق،  لتوقيع هذ�  �لتايل  �ليوم  ففي 

Ali Akbar Salehi، خطوة �إيجابية نحو حتقيق �الأهد�ف �لتاريخية لل�صعب �لفل�صطيني؛ 

�الإ�رش�ئيلي”.  �ملحتل  �صّد  كبى  �نت�صار�ت  “�أ�صا�ص  �التفاق  ي�صع  �أن  �أمله  عن  و�أعرب 

 .
97

و�أ�صاد �صاحلي بالو�صاطة �مل�رشية �لتي قادت �إىل �لتو�صل �إىل �التفاق

�أيدت �إير�ن عملية تبادل �الأ�رشى �لتي مّتت بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل” يف ت�رشين �الأول/ 

هنية  �إ�صماعيل  و�أجرى  �النت�صار.  هذ�  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وهناأت   .2011 �أكتوبر 

�ت�صاالً هاتفياً بالرئي�ص �الإير�ين، حممود �أحمدي جناد، و�رشح له تفا�صيل �صفقة تبادل 

�الأ�رشى بني حما�ص و�لكيان �الإ�رش�ئيلي. ور�أى �لرئي�ص �أحمدي جناد و�إ�صماعيل هنية 

“�ل�صب و�ل�صمود باأنهما �لعن�رش�ن �الأ�صا�صيان لذلة �لكيان �ل�صهيوين و�مل�صتكبين، 

بالعامل”.  للعد�لة  و�لد�عية  �حلرة  �ل�صعوب  و�صائر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و�نت�صار 

�ل�صعب  جانب  �إىل  دوماً  تقف  �الإير�نية  �الإ�صالمية  �جلمهورية  “�إن  جناد  �أحمدي  وقال 

وال  و�الأبي...  �حلر  �ل�صعب  هذ�  ق�صايا  عن  و�صتد�فع  و�ملقاومة،  �ملظلوم  �لفل�صطيني 

�مل�صلمني وحمبي  �لفل�صطيني وكافة  لل�صعب  كبري�ً  �إجناز�ً  ي�صكل  �ملو�صوع  �أن هذ�  �صّك 

و�أما  �الإجناز...”.  بهذ�  م�رشورة  �مل�صتقلة  �ل�صعوب  و�أن  بالعامل،  و�حلرية  �لعد�لة 

�إ�صماعيل هنية فقال �إن �إير�ن كانت وما ز�لت تدعم �ل�صعب �لفل�صطيني وتقف �إىل جانبه، 

ر�مني  �الإير�نية،  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لناطق  وقال   .
98

�نت�صار�ته يف  �رشيكة  و�إنها 

�إطالق  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يهنئ  �إنه   ،Ramin Mehmanparast مهمانب�صت 

“ناأمل باأن  �لفل�صطينيني �ملعتقلني من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أ�صاف قائالً  �رش�ح 

 .
�إىل �أ�صحابها �حلقيقيني”99 تعود �أر�ص فل�صطني كلها يوماً 

http://www.mehrnews.com/ :وكالة مهر لالأنباء، 2009/7/12، �نظر 
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96 العرب، 2009/12/21.

 �صحيفة امل�رشي اليوم، �لقاهرة، 2011/4/29.
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 http://www.alalam.ir/news/769484 :موقع قناة �لعامل، 2011/10/17، �نظر 
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99 احلياة، 2011/10/19.
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�الإير�ين  �الأعلى  �ملر�صد  �أكد  وقد  2012؛  فب�ير  �صباط/  يف  �إير�ن  هنية  �إ�صماعيل  ز�ر 

�أن �لق�صية فل�صطينية هي ق�صية �الإ�صالم وق�صيتنا  علي خامنئي خالل لقائه مع هنية 

�لبا�صلة، و�إير�ن  �لفل�صطيني ومقاومته  �ل�صعب  �إىل جانب  “�إننا �صنبقى  �ملركزية، وقال: 

.
ثابتة و�صادقة جتاه �لق�صية �لفل�صطينية ولن تخذلها �أبد�ً”100

“�لثابت  �إير�ن  موقف  يف  تغيري  �أاّل  لطهر�ن،  زيارته  خالل  هنية،  �إ�صماعيل  وقال 

و�الأ�صيل” يف دعم �ملقاومة �لفل�صطينية، وقال هنية يف لقاء خا�ص مع قناة �لعامل �الإخبارية 

�إن موقف �إير�ن من �لق�صية �لفل�صطينية “موقف ��صرت�تيجي، و�إن دعم �إير�ن للمقاومة 

قيم  ومن  �إ�صالمي،  و�لتز�م  �إيان  من  ينطلق  �صموده،  وتعزيز  �لفل�صطيني  و�ل�صعب 

�أخالقية و�أبعاد �صيا�صية”. و�أ�صاف هنية �أن �لدعم �لذي تقدمه �إير�ن للفل�صطينيني غري 

جهة  �أّي  من  كان  لو  كما  حما�ص،  حركة  ومن  حكومته  قبل  من  به  ومرحب  م�رشوط، 

�لفل�صطينية ورقة �صيا�صية  �ملقاومة  �أن تكون  �أخرى وبالظروف نف�صها. ورف�ص هنية 

�إير�ن  “�ل�صعب �لفل�صطيني يقع حتت �الحتالل، و�أن  �أن  �إن �لو�قع هو  �إير�ن؛ وقال  بيد 

لبّت ند�ءه وكانت وفية له، ومل تطلب يوماً �صيئاً مقابل ذلك، معتبة ذلك �لتز�ماً �إ�صالمياً 

جتاه �صعب م�صلم و�لقد�ص و�الأق�صى”.  و�صدد هنية على وحدة �الأمة �الإ�صالمية، و�أن 

�ال�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  يكون  �أن  يجب  بل  د�خلها  يكون  �أال  يجب  �لرئي�صي  �لتناق�ص 

و�لهيمنة �الأمريكية. وحول حماوالت �إظهار �إير�ن على �أنها هي �لعدو �لرئي�صي للعرب 

يف �ملنطقة بدل كيان �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، قال �إن “�إ�رش�ئيل” �صتبقى هي “�لعدو �لرئي�ص 

 .
لالأمة”، و�أن �لتناق�ص �لرئي�صي �صيظل مع “هذ� �مل�رشوع �ل�رشطاين”101

من جهة �أخرى، ر�أت �أطر�ف فل�صطينية وعربية يف عالقة حما�ص مع �إير�ن عبئاً عليها 

“فار�صياً” �أو “طائفياً”، و�أن �لعالقة  ب�صبب ما يرونه من �صيا�صات �إير�نية تاأخذ طابعاً 

�ملنطقة.  يف  �الإير�نية  و“�الأطماع”  �ل�صلوك  على  للتغطية  ت�صتخدم  وحما�ص  باملقاومة 

�لد�عم  �صلوكها  نتيجة  هائلة  �أثماناً  تدفع  �إير�ن  �أن  �ملقابل،  يف  �إير�نية  �أطر�ف  ر�أت  كما 

�الأطر�ف  بينما  مرير،  وغربي  �أمريكي  �قت�صادي  ح�صار  من  لذلك  وتعاين  للمقاومة، 

�إير�ن، يف �لوقت �لذي تهرول فيه �الأطر�ف �لعربية نحو  �لفل�صطينية ال ُتقدِّر ما تقدمه 

http://arabic.farsnews.com :وكالة �أنباء فار�ص، 2012/2/12، �نظر 
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101 موقع قناة �لعامل، 2012/2/12.
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�لنقد و�التهام،  �إىل  “�إ�رش�ئيل”؛ ولذلك، تعر�صت حما�ص ب�صببها  �ل�صلمية مع  �لت�صوية 

منظمة  وقيادة  فتح  حركة  وقيادة  �لعربي،  “�العتد�ل”  �أنظمة  جانب  من  وخ�صو�صاً 

�لتي �تهمتها بالتبعية الإير�ن وتلقي �الأمو�ل منها. كما تعر�صت  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

�لنقد و�التهام من �جلانب �الإير�ين نف�صه، خ�صو�صاً من بع�ص  �إىل  هذه �لعالقة الحقاً 

حول  �لثورة  مر�صد  قيادة  ومع  �ملحافظني  مع  خالفهم  ذروة  يف  �الإ�صالحيني  رموز 

�تهمت  �لتي  �النتخابات  وهي   .2009 �صنة  يف  جرت  �لتي  �لرئا�صية  �النتخابات  نتائج 

وقد  ثانية.  بوالية  جناد  �أحمدي  حممود  لفوز  �لنتائج  بتزوير  �ل�صلطة  �ملعار�صة  فيها 

ر�أت زوجة �ملر�صح �ملعار�ص مري ح�صني مو�صوي Mir Hossein Mousavi، يف مقابلة 

تلفزيونية مع قناة �لعربية يف 2009/6/11:

�أن �صيا�صة �أحمدي جناد �خلارجية هي �صيا�صة �لفو�صى... يف حني �أن مري 

�ل�صالم  م�صاألة  �صيطرح  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �صيتابع  عندما  مو�صوي  ح�صني 

و�ل�صالم �لعاملي و�صيتابع �مل�صالح �لوطنية �الإير�نية، يعني م�صاحلنا �صتكون 

�صعار  لفل�صطني  بالن�صبة  مكلفة...  حتالفات  يف  ندخل  �أن  نريد  ال  �الأولوية.  لها 

فل�صطني هو �صعارنا كذلك. لكننا �صن�صعى �أن نكون �أ�صدقاء لكل �لعامل وخا�صة 

ت�صنج  هناك  يكون  �أن  نريد  ال  لنا.  �ملجاورة  �لدول  ومن  حولنا  ومن  �ملنطقة  يف 

و�إرهاب... ونريد �أن نحافظ على ثرو�تنا من �أجل �صعبنا. 

يوم  يف  �ل�صارع  �إىل  نزلو�  عندما  ملو�صوي  �ملوؤيدين  �ملتظاهرين  �صعار�ت  كانت  كما 

عا�صور�ء �أكرث و�صوحاً من تلميحات زوجة مو�صوي جتاه “�أولوية �مل�صالح �لوطنية”، 

فقد �أعلن هوؤالء �لتبوؤ من عبء �ملقاومة يف لبنان وفل�صطني قائلني: “ال غزة وال لبنان... 

(�حلركة  �خل�رش�ء  مو�صوي  حركة  يف  ن�صطاء  و�صّن   .
�إير�ن”102 �أجل  من  ن�صت�صهد 

�خل�رش�ء يف �إير�ن Green Movement) هجوماً �إلكرتونياً على حما�ص،... وعلى م�صدر 

.
103

�الأمو�ل �لتي حت�صل عليها �حلركة �لفل�صطينية

�عتبار  بالعالقة، على  �لعام الإير�ن وحما�ص ظّل ي�رش على �الحتفاظ  �أن �خلط  غري 

�اللتقاء �ال�صرت�تيجي يف �لعد�ء للكيان �ل�صهيوين ويف حترير كل فل�صطني.

102 الراأي، عّمان، 2009/9/19.

103 احلياة، 2009/9/10؛ ر�جع كذلك مقال: �لفائزي، �صورة تذكارية مع ناهبي �أمو�ل �مللة �الإير�نية، موقع �صبكة 

�لغر�ف �الإخبارية، 2011/10/3.
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2. العالقة بعد الثورات العربية:

ر�أى �لبع�ص �أن ما ح�صل يف �صورية يف �إطار �لثور�ت �لعربية، �أدى �إىل تباعد �ملو�قف 

بني حما�ص وطهر�ن، الأن مو�قف �إير�ن كانت �إىل جانب �لنظام يف �صورية؛ يف حني كانت 

�مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  و�أن  خ�صو�صاً  �ل�صوري،  �لنظام  تاأييد  يف  حتفظاً  �أكرث  حما�ص 

كانت جزء�ً من �ملعار�صة �ل�صورية. تر�فقت �ل�صائعات عن هذ� �لتباعد مع �أنباء �أخرى عن 

رغبة حركة حما�ص بنقل مكاتبها من �صورية �إىل قطر �أو �إىل �لقاهرة، ومنهم من ذهب يف 

 .
104

هذ� �الفرت��ص �إىل حّد �لقول باأن حما�ص �صتنقل مكاتبها من دم�صق �إىل تركيا

�ملوقف  ب�صبب  حما�ص  من  �صيا�صتها  تبدل  �إىل  ي�صري  ما  �إير�ن  �صيا�صات  يف  يظهر  مل 

�لرغبة يف �النتقال  �إىل هذه  �لنظام يف �صورية. ومل يظهر يف مو�قف حما�ص ما ي�صري  من 

من دم�صق �إىل عا�صمة �أخرى عربية �أو تركية. وقد �أكد �صالح �لبدويل، رئي�ص �لد�ئرة 

�الإعالمية و�أحد �لقادة �لبارزين يف حما�ص، للجزيرة.نت يف 2011/9/25 “�أن �لتباين �إز�ء 

�أّي حمطة �أو ق�صية ال يف�صد وّد �لعالقة بني �لطرفني، م�صري�ً �إىل �أن �إير�ن دولة معار�صة 

وممانعة لتيار �لهيمنة �الأمريكية وللعدو�ن على قطاع غزة، وهذ� يتقاطع مع �لدور �لذي 

تريده حما�ص من كّل �لدول �لعربية و�الإ�صالمية. 

�الأمريكية  �لهيمنة  جتاه  مو�قفها  عن  ترت�جع  مل  �إير�ن  �أن  على  �لبدويل  و�صدد 

و�ل�صهيونية ونحن مل نقطع عالقاتنا بها، ومل تفرُت �لعالقة كما يت�صور �لبع�ص ويحاول 

�لرتويج لذلك؛ موؤكد�ً حر�ص حركته على عالقات جيدة مع �جلميع... وذكر �لبدويل 

�أن �إير�ن ال مُتلي على حما�ص �أّي �صيء، وحما�ص ال تقبل �أن ُيلي عليها �أحد �أّي �صيء، 

و�مل�صلحة �مل�صرتكة قائمة على �أ�صا�ص من �حرت�م وجهات �لنظر و�إيجاد �أعذ�ر لبع�صنا يف 

�لق�صايا �لتي نتباين حولها. 

وطماأن �لبدويل باأن هو�ج�ص �لبع�ص �ملذهبية من هذه �لعالقة لي�صت موجودة وغري 

قائمة، و�أن من يروج لها هم من يدورون يف �لفلك �الأمريكي و�الإ�رش�ئيلي، م�صدد�ً على 

�أن حما�ص لي�صت ج�رش�ً مذهبياً الأحد ولي�صت معنية ومهتمة باأي نز�عات طائفية. يف حني 

ر�أى مدير مركز �أبحاث �مل�صتقبل �إبر�هيم �ملدهون للجزيرة.نت �أي�صاً، يف �لتاريخ نف�صه 

يف 2011/9/25:

 رجب �أبو �رشية، �جلزيرة.نت، 2011/9/25. 
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�أن �لعالقة بني حما�ص و�إير�ن عالقة تكامل... و�أن �لعالقة �صيا�صية بامتياز، 

�أعمق  �ملرحلية و�ال�صرت�تيجية. وما بينهما  �لطرفني  �أهد�ف  تعتمد على حتقيق 

��صتطاعتا  و�إير�ن  حما�ص  �أن  معتقد�ً  بوجهه،  تقف  معوقات  �أو  �هتز�ز  �أّي  من 

�ملرت�كمة...  �لنف�صية  و�لتعقيد�ت  و�ملذهبية،  �لتاريخية  �الختالف  نقاط  جتاوز 

م�صري�ً �إىل �أن �صبابية �ملرحلة �حلالية ور�ء �نت�صار �الإ�صاعات �لكثرية. 

�لعامل  يف  و�لتغري�ت  �لثور�ت  بعد  وتر�جعها  باإير�ن  حما�ص  عالقة  فتور  من  بالرغم 

�أن  كما  حما�ص،  مع  عالقتها  عن  تتخَل  مل  �إير�ن  �أن  �إال  �صورية؛  يف  وخ�صو�صاً  �لعربي، 

فيما  و�أ�صا�صياً  مهماً  جزء�ً  ت�صكل  حما�ص  الأن  باإير�ن.  �صلتها  تقطع  مل  نف�صها  حما�ص 

�ملتحدة  �لواليات  يو�جه  �لذي  �ملحور  �أنه  طهر�ن  ترى  �لذي  �ملقاومة”؛  “حمور  ي�صمى 

و“�إ�رش�ئيل” يف �ل�رشق �الأو�صط. وترى �إير�ن �أن دعم حما�ص ين�صجم مع مبادئها يف تاأييد 

ينفي  حلما�ص  دعمها  فاإن  الإير�ن  وبالن�صبة  �لعامل.  يف  و�مل�صت�صعفني  �ملقاومة  حركات 

عنها ُتهمة �ل�صيا�صات �ملذهبية. وكلما ��صتطاعت حما�ص �أو حركات �ملقاومة يف فل�صطني 

قوة  عو�مل  �ال�صرت�تيجي  �مل�صتوى  على  ي�صكل  فهذ�  “�إ�رش�ئيل”،  و�إ�صعاف  �ل�صمود 

الإير�ن �لتي تعدُّ نف�صها يف حالة مو�جهة متعددة �مل�صتويات �الأمنية و�لع�صكرية و�لنف�صية 

مع “�إ�رش�ئيل”، خ�صو�صاً و�أن �إير�ن توؤكد بل�صان قادتها يف كّل �ملنا�صبات “ال �رشعية” 

هذ� �لكيان، وهي ال توؤيد �لتفاو�ص معه، وال تعرتف باأي �صالم بني �لفل�صطينيني وبينه.

بقيت  و�إير�ن،  حما�ص  بني  و�ملبادئ  �مل�صالح  يف  �الن�صجام  هذ�  من  �لرغم  على  ولكن 

�أو  �لعربي  �لطرف  هذ�  �إىل  �النحياز  وعدم  �ال�صتقاللية  جلهة  مبيثاقها  ملتزمة  حما�ص 

حمتمله  مو�جهة  �أّي  يف  �إير�ن  تاأييدها  لتعلن  �أحياناً  وقفت  حما�ص  كانت  و�إذ�  �الإ�صالمي. 

، �إال �أنها مل تطلق �أّي موقف �صّد �أّي دولة 
105

مع “�إ�رش�ئيل” �أو حتى مع �لواليات �ملتحدة

عربية �أو �إ�صالمية كانت على خالف �أو تباين يف �لر�أي �أو �مل�صالح، �أو �ل�صيا�صات مع �إير�ن 

مثل �ململكة �ل�صعودية، �أو م�رش، �أو تركيا، �أو حتى �أّي دولة من دول �خلليج �الأخرى. ومل 

ُتلزم حما�ص نف�صها بكل �ملو�قف �أو �ل�صيا�صات �الإير�نية؛ ففي ق�صية �لتوجه �لفل�صطيني 

�إىل �الأمم �ملتحدة لنيل ع�صوية فل�صطني يف هذه �لهيئة �لدولية على �صبيل �ملثال، رف�صت 

نحن  �الإ�صالمية.  �إير�ن  حقوق  عن  �صند�فع  ونحن  �لفل�صطينيني  حقوق  عن  تد�فع  �الإ�صالمية  “�جلمهورية   
105

�نظر:  �أمريكا ع�صكرياً...”.  �إذ� هاجمتها  �إير�ن  �الإ�صالم... حما�ص �صتحارب مع  �أعد�ء  يف جبهة و�حدة �صّد 

The Daily Star, 21/3/2007. :ت�رشيح خلالد م�صعل يف �أثناء زيارته الإير�ن، يف



377

حما�س والعامل الإ�سالمي

، وهو بل�صان 
106

�إير�ن هذ� �لتوجه ور�أته بل�صان رئي�ص �جلمهورية خيانة للحق �لفل�صطيني

. يف حني ر�أى 
مر�صد �لثورة “�إنهاء حلق �لعودة وحّق �لفل�صطينيني يف �أر��صي 1948”107

طلب  خطوة  طهر�ن،  يف  �الإير�نية  �لقيادة  مع  جمعه  �لذي  نف�صه  �ملوؤمتر  يف  م�صعل،  خالد 

. وثمة من يرى 
“مك�صباً رمزياً ومعنوياً ال ننكره”108 ع�صوية فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة 

�أن م�صاركة حما�ص يف �نتخابات 2006 �لت�رشيعية كانت �صّد رغبة طهر�ن. كما �أن موقف 

حما�ص �ملوؤيد لدولة فل�صطينية تن�صاأ يف د�خل ما يعرف بـ“حدود عام 1967”، �أوموقفها 

�أو  �إير�ن  “�إ�رش�ئيل”، مل يكن متطابقاً مع �صيا�صات  �ملوؤيد لهدنة متتد �صنو�ت عديدة مع 

مع “��صرت�تيجيتها �لفل�صطينية”، �لتي ال ت�صجع �أّي تفاو�ص �أو �أّي هدنة، �أو �أّي �عرت�ف. 

من  مزيد�ً  �صهدت  باإير�ن  غزة  قطاع  يف  وحكومتها  حما�ص  عالقات  �أن  من  بالرغم 

�لبود و�لفتور، وتر�جعاً يف �لدعم �ملايل و�للوجي�صتي خالل �صنتي 2012-2013 نتيجة 

��صتمرت ولو يف حدودها  �أنها  �إال  �ملو�قف، خ�صو�صاً جتاه �الأو�صاع يف �صورية،  تباين 

�لدنيا. وبرز للعلن �لدعم �الإير�ين �لنوعي حلما�ص وقوى �ملقاومة يف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

�إحر�ز  2012 حيث متكنت �ملقاومة �لفل�صطينية من  على غزة يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

�لكيان  �صيطرة  حتت  و��صعة  ومناطق  �أبيب،  تل  �صو�ريخها  و�رشبت  كبري،  �إجناز 

�ل�صالح  دور  وبرز  و�الأمنية.  �لع�صكرية  �أهد�فه  �إجناز  من  �لعدو  ومنعت  �الإ�رش�ئيلي، 

“نحن ال  �الإير�ين علي الريجاين  �لبملان  �الإجناز. وقال رئي�ص  �الإير�ين يف حتقيق هذ� 

�لكيان �الإ�رش�ئيلي ورم �رشطاين، ونحن نقدم �مل�صاعد�ت  �إن  نخفي دعمنا لفل�صطني... 

�إىل �ل�صعب �لفل�صطيني حتى �مل�صاعد�ت �لت�صليحية، ويف حرب �لثمانية �أيام ��صتطاع �أهايل 

.
غزة بو��صطة هذه �مل�صاعد�ت من �لدفاع و�إجلام �لكيان �الإ�رش�ئيلي”109

غري �أن �لعالقات عادت للفتور بعد ذلك، ولكن وعلى �لرغم من هذ� �الختالف، �لذي 

مل يعد من �ملمكن �لتكتم عليه، كانت �لت�رشيحات و�ملو�قف �الإير�نية و�حلم�صاوية توؤكد 

.
110

على عدم �لقطيعة وعلى ��صتمر�ر �لتو��صل بني �لطرفني

106 ال�شفري، 2011/9/24.

107 االأخبار، 2011/10/3.

 �ملوؤمتر �لدويل �خلام�ص لدعم �النتفا�صة �لفل�صطينية، 2011/10/3-2.
108

 �صما، 2013/2/13.
109

 مهر، 2013/7/23.
110
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ويف تاأكيد على ما �أ�صاب عالقة حما�ص مع �إير�ن من فتور وتر�جع، �أكد حممود �لزهار 

بعد  جمدد�ً،  ��صتوؤنفت  و�إير�ن  �حلركة  بني  “�لعالقات  �أن  حما�ص  حركة  قادة  �أبرز  �أحد 

فتور ب�صبب �ملوقف من �الأحد�ث يف �صوريا”. و�صدد �لزهار على �أن “عالقتنا مل تنقطع 

.
مع �إير�ن، وال نريد �أن نقطعها مع �أّي من �لدول �لعربية حتى تلك �لتي حتاربنا”111

و��صتكماالً لهذ� �حلر�ص �ملتبادل على ��صتعادة �لعالقات بني �إير�ن وحما�ص، ز�ر ع�صو 

�ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص حممد ن�رش �إير�ن، وقال �مل�صت�صار �ل�صيا�صي لرئي�ص �لوزر�ء 

�إ�صماعيل هنية، يو�صف رزقة، تعليقاً على هذه �لزيارة، �إن “�لق�صية �لتي جتمع حما�ص 

مع �إير�ن هي ق�صية �لقد�ص و�لتحرير، وهي عنا�رش جمع �أكب من نقاط �خلالف”، و�إن 

“�لقو��صم �مل�صرتكة مع �إير�ن كثرية، فهي تو�جه �لتهديد�ت �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية �لتي 
يف  تتدخل  مل  “حما�ص  �أن  �إىل  الفتاً  حلما�ص”،  بالن�صبة  �الأمر  وكذلك  عليها  خطر�ً  ت�صكل 

�ل�صاأن �الإير�ين �لد�خلي، وحتى يف �مللف �ل�صوري، فاإن حما�ص ال تتدخل، ولكنها عبت 

.
عن موقف م�صاند حلق �ل�صعب �ل�صوري يف �حلرية...”112

ويلخ�ص ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق ق�صية �ملوقف من 

�صورية و�خلالف �لذي �أثري حوله مع �إير�ن، بقوله يف مقالة له يف �لقد�ص �لعربي بعنو�ن 

“ماأزق حما�ص وثو�بتها �لوطنية” بقوله �إن “�لعالقة مع �إير�ن تاأثرت يف ما جرى يف �صوريا، 
وحاولنا عزل مو�قفنا �ملختلفة حولها، و�إبقاء �لعالقة مع �إير�ن مب�صتو�ها �ملعروف، ولكن 

.
�لعالقة تاأثرت، ونحاول ترميم ما عطب منها، خدمة ل�صعبنا ولق�صيتنا”113

خال�سة:

مل يكن ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي �أّي عالقات خا�صة مع حركة حما�ص �أو مع �أّي من 

حركات �ملقاومة �الأخرى. لكن �ملنظمة كانت تعب عن مو�قف �الأنظمة �ل�صيا�صية �مل�صاركة 

�إىل  ب�صكل عام  �ملنظمة  �الأنظمة. وبالتايل، وقفت  �لتي متثلها هذه  �ل�صعوب  فيها، ولي�ص 

عدو�ن  �أي  �ملنظمة  رف�صت  عام،  وب�صكل  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �ل�صالم  ��صرت�تيجية  جانب 

�لتفاو�ص مع  �لفل�صطيني، و�ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية �لتي تعرقل  �إ�رش�ئيلي على �ل�صعب 

111 امل�شتقبل، 2013/12/10.

112 احلياة، 2013/10/10.

113 القد�س العربي، 2013/12/18.
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�إن�صاء دولة فل�صطينية م�صتقلة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.  �إىل  �لفل�صطينيني، ودعت 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  حما�ص  بفوز  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  �عرتفت  وقد 

و�أيدت �حلو�ر �لفل�صطيني �لفل�صطيني، و�صجعت �مل�صاحلة بني فتح وحما�ص، وحاولت 

�أن تلعب دور�ً مبا�رش�ً يف هذه �مل�صاحلة، دون �أن ت�صل �إىل نتائج و��صحة.

على  “تاريخية”  حمطات  �أربع  �إن  �لقول  فيمكن  برتكيا،  حما�ص  عالقة  ب�صاأن  �أما 

�مل�صتوى �لفل�صطيني �أ�صهمت يف فاعلية �لدور �لرتكي، ويف فتح �آفاق �لعالقة �لرتكية مع 

حركة حما�ص، وهي: �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 �لتي فازت فيها حركة حما�ص، 

و�لعدو�ن  وحما�ص،  فتح  بني  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية   - �لفل�صطينية  و�ال�صتباكات 

�الإ�رش�ئيلي على غزة يف نهاية 2008 وبد�ية 2009 للق�صاء على حركة حما�ص، وحادثة 

 .2010/5/31 يف  مرمرة  مايف  �لرتكية  �حل�صار  ك�رش  �صفينة  على  �الإ�رش�ئيلي  �العتد�ء 

وعلى �لرغم من �الأدو�ر �لتي لعبتها تركيا يف هذه �ملحطات �لثالث، من ناحية �العرت�ف 

�لو�صاطة  �أو من ناحية  �لعنف”،  “�لتخلي عن  �النتخابات وت�صجيع حما�ص على  بنتائج 

بني فتح وحما�ص، �أو �لتنديد بالعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة، فاإن خيار تركيا مع حزب 

�لتفاو�ص  �إىل  �لدعوة  �أي  لل�صالم”؛  �لعربية  “�ملبادرة  �صقف  حتت  بقي  و�لتنمية  �لعد�لة 

�صنة  �إىل حدود  �الن�صحاب  “�إ�رش�ئيل” على  �إذ� و�فقت  �لطبيعية،  و�العرت�ف و�لعالقات 

يبدل  مل  ذكرناها،  �لتي  �لق�صايا  حول  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لرتكي  �خلالف  �أن  �أي   .1967
ثو�بت تركيا �الأوروبية و�الأطل�صية من وجود “�إ�رش�ئيل”، ومن �رشورة �العرت�ف بها، 

ومن خيار �لتفاو�ص للو�صول �إىل �ل�صالم معها. كما �أن �لثور�ت �لعربية �لتي �ندلعت يف 

مطلع �صنة 2011 يف تون�ص وم�رش، و�نتقلت �إىل بلد�ن �أخرى يف �ملنطقة �لعربية، وعززت 

من �لدور �لرتكي ومن فاعليته، مل تغري بدورها هذه �ال�صرت�تيجية �لرتكية  حتى كتابة 

�لغربية  �ل�صيا�صات  بنية  من  جزء�ً  تكون  �أن  تركيا  على  �ل�صعب  من  �إنه  �ل�صطور.  هذه 

غري  فمن  ولذلك،  لـ“�إ�رش�ئيل”.  معادية  �صيا�صات  نف�صه  �لوقت  يف  تنهج  و�أن  �ملنطقة،  يف 

كاملة،  قطيعة  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لرتكية  �لعالقات  تذهب  �أن  �لر�هنة  �لظروف  يف  �ملتوقع 

ولذلك ف�صتتابع على �الأغلب �صيا�صتها يف “�لدعم �ملح�صوب” حلما�ص. 

وعند در��صة عالقة حما�ص باإير�ن، يالحظ �أن �إير�ن ��صتمرت يف �إعالن مو�قف �لدعم 

�إير�ن  ��صتمرت  وقد  قرن.  ربع  نحو  منذ  عالقتهما  فرتة  طو�ل  حما�ص  حلركة  و�لتاأييد 

يف رف�ص �لتفاو�ص بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، و��صتمرت يف �لتاأكيد على مو�قفها 

�لدول  ملنطق  وخالفاً  �ل�صهيوين.  �لكيان  �رشعية  ومن ال  �ملقاومة،  �رشعية  من  �لثابتة 
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وحتدث  �لكيان،  هذ�  زو�ل  على  طهر�ن  �صددت  تركيا(،  فيها  )مبا  �الأخرى  �الإ�صالمية 

م�صوؤولوها عن تفاوؤلهم بقرب هذ� �لزو�ل. بل �إن �إير�ن ذهبت �إىل حّد �لت�صكيك يف �رشعية 

�ملقاومة  تاأييد  وجددت  �لتهويدية،  “�إ�رش�ئيل”  �صيا�صات  ود�نت  �لفل�صطيني،  �ملفاو�ص 

وثقتها باأنها �لطريق �لوحيد للق�صاء على “�إ�رش�ئيل” وحتقيق �لن�رش.

�رش�عها  بقي  طاملا  مهمة،  �إ�صالمية  كدولة  �إير�ن  دعم  �إىل  حاجة  يف  تز�ل  ما  حما�ص 

م�صتمر�ً كحركة مقاومة �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وطاملا بقي �أفق �لت�صوية م�صدود�ً وال 

�صوء يلوح يف نهاية �لنفق. لذ� �صتحتاج حما�ص �إىل �لعالقة لي�ص مع �إير�ن فقط، بل ومع 

“�لثور�ت  بعد  ما  مرحلة  و�أن  خ�صو�صاً  و�لعربية؛  �الإ�صالمية  �لدول  باقي  ومع  تركيا، 

�خليار�ت  يف  تغيري  باأي  �ملنظور  �ملدى  يف  ت�صمح  ال  �صبابية،  مرحلة  تز�ل  ما  �لعربية” 

�ال�صرت�تيجية.

متم�صكة  �إير�ن  بقيت  طاملا  حما�ص،  مع  �لوثيقة  عالقتها  على  �أي�صاً  �إير�ن  و�صتبقى 

با�صرت�تيجية �ملو�جهة مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، ومع �لواليات �ملتحدة. وحما�ص بالن�صبة 

روؤيتها  يف  �إير�ن  تفرتق  هكذ�  �ال�صرت�تيجية.  هذه  �إطار  يف  مقاومة  حركة  �إير�ن  �إىل 

توجهات  عن  عدة،  م�صتويات  على  لها  ودعمها  حما�ص  مع  للعالقة  �ال�صرت�تيجية 

و�صيا�صات �لدول �الإ�صالمية �الأخرى مثل تركيا �أو �أّي دولة �أخرى من بقية دول “منظمة 

�ملوؤمتر �الإ�صالمي”. ومن �ملتوقع �أن تتح�صن عالقة حما�ص باإير�ن فيما �إذ� تقدمت فر�ص 

�لت�صوية �ل�صيا�صية يف �صورية، �أو �إذ� قامت “�إ�رش�ئيل” ب�صن �أّي عدو�ن جديد على �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف غزة.
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درا�شة يف االأيديولوجيا وال�شيا�شة 2012-2006

مقدمة:

و�الأحز�ب  للحركات  مناف�صة  كقوى  �لظهور  يف  �الإ�صالمية  �حلركات  بد�أت  �أن  منذ 

�لقائمة يف كثري من �لبلد�ن، كانت �لت�صاوؤالت �ملتعلقة بها مرتبطة مبدى �إمكانية و�صول 

و�صولهم  بحكم  �ليوم  مطروحة  تعد  مل  �لت�صاوؤالت  هذه  �حلكم.  �إىل  �حلركات  هذه  مثل 

لل�صلطة يف �لعديد من �لدول، وقد حتّول �لت�صاوؤل �إىل مدى �إمكانية �ن�صجام هذه �حلركات 

مع �لبنية �لديوقر�طية لالأنظمة �ل�صيا�صية، فاخللفية �الأيديولوجية لهذه �حلركات تدفع 

خمرجاتها  بع�ص  تخالف  قد  ديوقر�طية،  بيئة  يف  �لعمل  على  قدرتها  يف  �لت�صكيك  �إىل 

�ملبادئ �لتي تتبناها تلك �حلركات. 

 ،2006 �صنة  �حلكم  �إىل  و�صلت  فل�صطينية  �إ�صالمية  حركة  وهي  حما�ص،  حركة 

وبني  �الإ�صالمية  مرجعيتها  بني  �لتوفيق  على  قدرتها  مدى  حول  ذ�ته،  �لت�صاوؤل  تو�جه 

�ملبادئ  بني  �جلمع  �إ�صكالية  فاإن  ولذلك  ديوقر�طية،  موؤ�ص�صات  �صمن  بالعمل  قبولها 

�لديوقر�طي ت�صبح حمل ت�صاوؤل وبحث. �جلمع بني  �ل�صيا�صي  �الأيديولوجية و�لعمل 

�ملقاومة و�حلكم لدى حما�ص يعدُّ حتدياً للحركة، فتمايزها عن غريها من �حلركات كان يف 

جمعها لالأن�صطة �الجتماعية و�لعمل �لع�صكري، فكيف لها �أن ت�صيف بعد�ً جديد�ً يتمثل 

يف �حلكم و�لعمل �ل�صيا�صي �لر�صمي؟ �إذ �إن �حلركات �الجتماعية قادرة على �لتحول �إىل 

�أر�دت �لعمل  �إن  �أما �حلركات �لع�صكرية فاإنها �صتو�جه عقبات عديدة  �أحز�ب �صيا�صية، 

بيئة قانونية  �لعمل �حلزبي، يف ظّل  �لتي يتطلبها  �ل�صفافية  �أقلها  لي�ص  كحزب �صيا�صي، 

ديوقر�طية، وهو ما ال يتنا�صب مع طبيعة �لعمل �ملقاوم و�رشيته. 

�البن  بو�ص  جورج  �لغرب،  يف  كبري�ً  ن�صاطها  ومتابعة  حما�ص  بحركة  �الهتمام  كان 

؛ 
�لعامل”1 يف  �الإرهابية  �ملنظمات  �أعنف  من  “و�حدة  باأنها  حما�ص  حركة  و�صف  قد  كان 

 Michael Irving Jensen, The Political Ideology of Hamas: A Grassroots Perspective (New York: 1

I.B.Tauris & Co. Ltd., 2009), p. 2.
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وهو ما تتبناه “�إ�رش�ئيل” نف�صه، و�أوروبا �لغربية، وكند�، وعدد من �لدول يف �لغرب. لكن 

 .2006 حما�ص غريت قو�عد �للعبة حني قررت �مل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 

�ل�صيا�صية،  �ل�رش�كة  �إىل  حما�ص  حركة  منها  دخلت  �لتي  �لبو�بة  كانت  �النتخابات  تلك 

. عالقة حما�ص باالنتخابات �صنة 2006 مل تكن جمرد 
2
وجعلت منها العباً ال يكن جتاهله

م�صاركة، و�إمنا فوز�ً بـ 74 مقعد�ً من �أ�صل 132 مقعد�ً يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 

ي�صتدعي  ما  وهو  �حلركة،  من  �ملدعومني  �مل�صتقلني  �ملر�صحني  من  �أربعة  �إىل  باالإ�صافة 

نقا�ص نتائج تلك �النتخابات يف هذ� �لف�صل.

للحكومة  ت�صكيلها  ثم  منفردة،  �لعا�رشة  للحكومة  حما�ص  ت�صكيل  ذلك  تبع  وقد 

�لتي  �النق�صام  بحالة  �الأمر  �نتهى  �أن  �إىل  وطنية،  وحدة  حكومة  �إطار  يف  ع�رشة  �حلادية 

يف  �ل�صلطة  مناطق  �إد�رة  على  فتح  و�صيطرة  غزة،  قطاع  على  حما�ص  ب�صيطرة  جتلت 

�ل�صفة �لغربية. 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  وهي  رئي�صية  �أق�صام  ثالثة  من  ظاهرها  يف  تت�صكل  حما�ص  حركة 

للحركة و�لذي يظهرها كحزب �صيا�صي، و�لو�جهات و�ملوؤ�ص�صات �لتي تعمل �حلركة من 

�عتبارها موؤ�ص�صات جمتمع مدين،  �لتي يكن  خاللها كاملوؤ�ص�صات �خلريية و�لتعليمية 

�صريكز  �لكتاب  من  �لف�صل  هذ�  �لق�صام.  �لدين  عّز  كتائب  يف  �ملتمثل  �لع�صكري  و�جلناح 

فقط على حما�ص كحزب �صيا�صي. 

�لتناق�صات،  من  �لكثري  فيها  حما�ص  حركة  �أن  �لغرب،  يف  وخ�صو�صاً  �عتقاد  هناك 

ورمبا يكون �أف�صل �لتو�صيفات تعبري�ً عما يعتقده �لكثري من �لباحثني �لغربيني، هو ما 

جريون  لدر��صة  مر�جعته  خالل   Francis Robinson روبين�صون  فر�ن�صي�ص  به  �أفاد 

جينينغ Jeroen Gunning “حما�ص يف �ل�صيا�صة: �لديوقر�طية، �لدين، �لعنف”، حيث 

قال روبين�صون:

�ملتاأ�صلة:  �لتناق�صات  من  �لعديد  لديها  حما�ص  حركة  �أن  للمر�قبني  يتبنّي 

�ل�صيا�صي  وخ�صمها  �إ�رش�ئيل  من  كالً  �صّد  �ل�صيا�صي  �لعنف  ��صتخدمت  لقد 

�لقانون  2006 على خلفية  �نتخابات  لكنها �صاركت يف  �لفل�صطيني حركة فتح، 

 Baudouin Long, ”The Hamas Agenda: How Has it Changed?“ Middle East Policy journal, vol. 17, 2

no. 4, Winter 2010, p. 131, http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/hamas-agenda-
 how-has-it-changed
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تبنت  لكنها  �إ�صالمية  دولة  �إقامة  �إىل  ت�صعى  و�لنظام؛  �الجتماعي  و�لرفاه 

ذ�ت  قياد�تها  �أن  بالرغم من  �ل�رشيعة  تدعم  �النتخابات وناف�صت ديوقر�طياً؛ 

�إىل  �أ�صا�صي؛ تدعو  مهنية ب�صكل   secular professionals تخ�ص�صات علمانية 

.
3
تدمري �إ�رش�ئيل لكنها �أبدت ��صتعد�دها الحرت�م �تفاقيات �ل�صالم �ل�صابقة

غري �أن روبين�صون وقع على ما يبدو �صحية �لتعميم و�لتب�صيط يف تو�صيفاته. �إذ �إن 

��صتخد�م حركات �ملقاومة لالأ�صاليب �لع�صكرية �أو �ل�صيا�صية يف مو�جهة �الحتالل... هي 

ظاهرة عامة ��صتخدمتها حركات �ملقاومة يف مو�جهة كافة �أ�صكال �الحتالل و�ال�صتعمار 

�الحتالل  مقاومة  حركات  �إليها  جلاأت  كما  نف�صها،  فتح  حركة  فعلته  ما  وهو  �لعامل.  يف 

�ل�صعي  �أن  �الإيرلندي... وغريها. كما  �إليها �جلي�ص �جلمهوري  �أوروبا، وجلاأ  �لنازي يف 

�لتناف�ص  �ل�صيا�صي مع  �الإ�صالم  تيار�ت  يتنافى يف روؤية معظم  �إ�صالمية ال  الإقامة دولة 

�النتخابي �لديوقر�طي. ويف �الإ�صالم ال تقت�رش �لدعوة لتطبيق �ل�رشيعة على �مل�صايخ 

و�لعلماء، ولكن يكن �أن ت�صارك فيها قطاعات و��صعة من �ملجتمع ومن كافة تخ�ص�صاته 

�لعلمية �لتي توؤمن باأن �الإ�صالم دين �صامل، كما توؤمن ب�صالحيته للتطبيق يف كل زمان 

�أنهم ال يحملون تخ�ص�صاً  “علمانيون” ملجرد  ومكان؛ وهوؤالء ال يكن و�صفهم باأنهم 

�رشعياً �أو لي�صو� “رجال دين” باملفهوم �لغربي للم�صطلح. �أما تعبري حما�ص عن �حرت�مها 

 ،1967 لالتفاقات �ل�صابقة ومو�فقتها الإن�صاء دولة فل�صطينية على �الأر�ص �ملحتلة �صنة 

فهو بالن�صبة حلما�ص ولكثريين غريها �أمٌر متو�فق مع �لعمل �ملرحلي، ما د�مت حما�ص 

ًة على عدم �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”... وهو ما �لتزمت به بالرغم من كافة �ل�صغوط،  ُم�رِشّ

ومن �صدة �حل�صار عليها. 

حني و�صلت حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص �إىل �حلكم يف �صنة 2006، مل تو�جه فقط 

و�إمنا  �لديوقر�طي،  �ل�صيا�صي  �لنظام  مع  �الإ�صالمية  �أيديولوجياتها  بني  �جلمع  حتدي 

حتدي �لعالقة مع �لقوى �ل�صيا�صية �لفل�صطينية و�لالعبني �لدوليني، م�صافاً لها حتدي 

�حلفاظ على نف�صها كحركة مقاومة وحزب �صيا�صي حاكم. تاأ�صي�صاً على ما �صبق، فاإن 

هذ� �لف�صل يهدف �إىل:

 Jeroen Gunning, ”Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence,“ Journal of  3

 the Royal Asiatic Society, Cambridge University Press, vol. 20, issue 2, April 2010, p. 226.
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حركة  فيها  تعمل  �لتي  �لبيئة  ملعرفة  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  �إ�صكالية  نقا�ص   .1

حما�ص منذ �صنة 2006.

�الإ�صالمية  �الأيديولوجيا  بني  �لتوفيق  مثل  حما�ص،  و�جهت  �لتي  �لتحديات  حتليل   .2

و�لديوقر�طية، و�جلمع بني �ملقاومة و�حلكم.

تقييم �الأد�ء �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف �حلكم.   .3

بناًء على �الأهد�ف �مل�صار �إليها �أعاله، فاإن هذ� �لف�صل �صيحوي �الأق�صام �لتالية: �الأول 

�ل�صيا�صة  يف  �أ�صا�ص  حجر  لكونها   ،2006 �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  �صيناق�ص 

�ل�صيا�صي  �لنظام  يف  �لرئي�صية  لالإ�صكاليات  حتليالً  ف�صيقدم  �لثاين  �أما  �لفل�صطينية؛ 

�أما �لق�صم �لثالث من  �إي�صاح الآلية عمل حما�ص يف ظّل هذه �الإ�صكاليات؛  �لفل�صطيني مع 

بني  كاجلمع  حما�ص  حركة  تو�جهها  �لتي  �لتحديات  لنقا�ص  ف�صيخ�ص�ص  �لف�صل  هذ� 

�لثنائيات �ملتناق�صة )من وجهة نظر �لبع�ص وخ�صو�صاً �لغرب(؛ و�أخري�ً يف �لق�صم �لر�بع 

�صيتم تقييم �أد�ء حما�ص �ل�صيا�صي. 

اأوًل: انتخابـــات املجلــ�س الت�سريعــي الفل�سطينـــي

:2006 ل�سنـــة 

جتِر  مل  فيما   ،1996 �صنة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  للمجل�ص  �نتخابات  �أول  جرت 

�النتخابات مرة ثانية �إال �صنة 2006. حمجوب زويري �أ�صار �إىل �أن �أهمية هذه �النتخابات 

�صابقة الإعالن �لنتائج وذلك لالأ�صباب �لتالية:

1. الأنها �أول �نتخابات بعد وفاة يا�رش عرفات.

2. �أنها �أجريت بعد �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة.

.
3. �أن حما�ص قررت �مل�صاركة فيها بعدما قاطعتها �صنة 41996

 ،2004 عرفات  يا�رش  �لر�حل  مكان  مللء   2005/1/9 يف  �لرئا�صية  باالنتخابات  بدء�ً 

مرور�ً بانتخابات �ملجال�ص �ملحلية و�لبلدية، وو�صوالً �إىل فوز حركة حما�ص يف �النتخابات 

 Mahjoob Zweiri, ”The Hamas Victory: Shifting Sands or Major Earthquake?,“ Third World  4

 Quarterly, vol. 27, no. 4, 2006, p. 675.
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ونز�هتها  �النتخابات  �صفافية  على  �لدوليون  �ملر�قبون  �أكد   ،2006/1/25 يف  �لت�رشيعية 

�أن  على  موؤ�رش�ت  �أعطى  مبا  �لناجح،  �النتخابي  و�ل�صلوك  �ملتقدم  �حلريات  وم�صتوى 

.
5
�ل�رشق �الأو�صط �أمام حقبة جديدة من �حلياة �ل�صيا�صية

ع�صو  ل�صان  على  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �مل�صاركة  نيتها  عن  حما�ص  �أعلنت  حني 

�ملكتب �ل�صيا�صي فيها حممد غز�ل يف نابل�ص، مل ترث تخوفات �ملناف�صني للحركة وحتديد�ً 

حركة فتح؛ فقد �أظهرت نتائج ��صتطالع �لر�أي يف تلك �لفرتة �أن حركة فتح ما ز�لت تتفوق 

على حما�ص من حيث ن�صبة �أن�صارها يف �ل�صارع، وهو ما ف�رش مو�فقة �لعديد من �جلهات 

وعلى  �لوقت  ذلك  يف  �مل�رشي،  �لنظام  �لت�رشيعية.  �النتخابات  يف  حما�ص  م�صاركة  على 

ل�صان �لرئي�ص �ل�صابق ح�صني مبارك، عب عن ر�أيه �لذي رمبا كان هو ر�أي �ملعار�صني 

حلما�ص و�الإ�صالميني عموماً، حني �أكد الإحدى �ل�صحف �الإ�رش�ئيلية �أن م�صاركة حما�ص 

يتعدى  لن  جهة  �إىل  �صيتحولون  �النتخابات  بعد  فهم  �إ�رش�ئيلياً،  عليها  يو�فق  �أن  يجب 

دورها متثيل �ملعار�صة غري �لفعالة يف �النتخابات.

حني  �إقناعاً،  �أكرث  مبنطق  ر�ي�ص  كوندوليز�  عنها  عبت  مبارك  ح�صني  نظر  وجهة 

�صّد  �ل�صعار�ت  برتديد  كثري�ً  تن�صغل  لن  �لبملان  يف  جتل�ص  حني  حما�ص  قيادة  �إن  قالت 

“�إ�رش�ئيل”، بقدر �ن�صغالها بتاأمني حقائب مدر�صية لالأطفال. ت�رشيح ر�ي�ص كان يعب 

عن فهمها �لتام حلقيقة �ل�صلطة �لفل�صطينية وو�صعها �ملايل، وقدرة �ملانحني يف �ل�صغط 

عليها، لكن ت�رشيح ر�ي�ص �أي�صاً مل يكن يحمل �أّي موؤ�رش�ت على توقع �الإد�رة �الأمريكية 

فوَز حركة حما�ص، فقد نظرت �إىل �أن �النتخابات �صتحتوي حركة حما�ص يف موؤ�ص�صات 

.
6
�ل�صلطة، و�صتحجم من قدرتها �لع�صكرية

يف �جلهة �لفل�صطينية، مل تكن حركة فتح قد تهياأت لفكرة �إز�حتها عن موقع �لقيادة 

�أن حركة حما�ص فازت يف �النتخابات �ملحلية �لتي  يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. وبالرغم من 

تعتمد  �ملحلية  �النتخابات  �أن  �إىل  حينها  ذلك  عزو�  �ملر�قبني  �أن  �إال  �لت�رشيعية،  �صبقت 

به  متيّزت  ما  وهو  �خلريي،  و�لعمل  و�لدينية  �لع�صائرية  �جلماعات  على  �الأ�صا�ص  يف 

 Riad Malki, ”The Palestinian Elections: Beyond Hamas and Fatah,“ Journal of Democracy, 5

 vol. 17, no. 3, July 2006, pp. 131-132.

Daniel Pipes, ”Can Hamas and Hezbollah be Democratic?,“ New York Sun newspaper, 22/3/2005, 6

 http://www.freemuslims.org/news/article.php?article=526
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�أما �النتخابات �لت�رشيعية فاإنها تعتمد على �لو�صع �ل�صيا�صي و�لب�مج  حركة حما�ص. 

د�ئرة  من  �أو�صع  د�ئرة  يف  تنجح  لن  حما�ص  حركة  �أن  �عتقاد  هناك  كان  وقد  �حلكومية، 

�مل�صاجد و�ملوؤ�ص�صات �خلريية.

قيادة حركة حما�ص �أي�صاً مل تكن تعطي موؤ�رش�ت على �أنها ت�صعى للفوز بقدر �صعيها 

للم�صاركة. �إذ �إن معظم قيادييها مل يكن يتوقع �لفوز �أ�صالً، فقد كانت تركز على تكوين 

الأد�ء  قوية  مبر�قبة  و�لقيام  �لف�صاد  وحماربة  �ملقاومة  برنامج  حلماية  قوية  معار�صة 

�ل�صلطة �لتنفيذية. 

بد�أت عمليات   ،2006/1/25 �أجريت يف  �لتي  �النتخابات  حني فازت حركة حما�ص يف 

�ل�صبب  �لديني  �لعامل  جعل  يف  �ملر�قبني  من  �لكثري  بالغ  وقد  فوزها،  الأ�صباب  �لتحليل 

�أن  �إال  �ملوؤيدين؛  حل�صد  دينياً  خطاباً  ��صتخدمت  �لتي  حما�ص،  حركة  فوز  يف  �الأ�صا�صي 

�لديني  �خلطاب  ��صتخدمت  �إ�صالمية  حركاٍت  هناك  �أن  بحكم  دقيق،  غري  �لتحليل  هذ� 

نف�صه، لكن من �أجل مقاطعة �النتخابات، وهي حركة �جلهاد �الإ�صالمي وحزب �لتحرير 

�الإ�صالمي. كما �أن هناك من بالغ يف �عتبار فوز حركة حما�ص جمرد رّد فعل على �لف�صاد 

�لذي �نت�رش يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة حتت قيادة حركة فتح، فلو كان �ل�صبب متعلقاً بهذه 

مثل  �الأخرى،  �حلركات  على  �لف�صاد  من  �لغا�صبني  �أ�صو�ت  لتوزعت  وحدها  �لنقطة 

�ملبادرة �لوطنية، و�لطريق �لثالث، و�حلركات �لي�صارية �الأخرى.

�لعمل  يف  حما�ص  متيز  �إىل  باالإ�صافة  �لذكر،  �صابقة  �الأ�صباب  �أهمية  من  بالرغم 

�الجتماعي �خلريي وت�صكيلها �صبكة موؤ�ص�صات يف كافة �ملناطق، �إال �أن �ل�صبب �لرئي�صي 

يف فوز حركة حما�ص وفق ما ترى هذه �لدر��صة، �أن خطاب حما�ص ودعايتها �النتخابية 

ركزت على �أولويات �ملو�طن يف تلك �لفرتة. فبالرجوع �إىل ��صتطالعات �لر�أي �آنذ�ك حول 

�أولويات �ملو�طن �لفل�صطيني، يكن �ال�صتنتاج �أن برنامج حركة حما�ص �النتخابي كان 

�إعادة �صياغة ملا ورد يف تلك �ال�صتطالعات على �صكل �صيا�صة حكومية �صتعمل حما�ص 

. فبالنظر �إىل ��صتطالع برنامج در��صات �لتنمية 
7
على تنفيذها حال فوزها يف �النتخابات

 Development Studies Programme (DSP) - Birzeit University, ”An Opinion Poll Concerning  7

 Living Conditions, Emigration, the Palestinian Government, Security Conditions and Reform,“
Poll no. 19, 5/10/2004, http://sites.birzeit.edu/cds/opinionpolls/poll19/
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، يكن �لقول �أن �أولويات �ملو�طن �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية 
يف بريزيت �صنة 82004

و�صيادة  �القت�صادي  �لو�صع  وحت�صني  �الأمني  �ال�صتقر�ر  على  تركزت  غزة  وقطاع 

�لقانون. 

�لنتائج  دعمت  �لفل�صطينية  �الأبحاث  مر�كز  بع�ص  �أجرتها  �أخرى  ر�أي  ��صتطالعات 

نف�صها، و�أ�صارت بو�صوح �إىل حالة نفور من و�صعية �لف�صاد �ملنت�رشة يف �ل�صفة و�لقطاع، 

ومن �أهم �لنتائج �لتي يكن �الإ�صارة �إليها يف هذ� �لف�صل وفقاً لبع�ص �لدر��صات �مل�صحية، 

هي �الآتي:

�لقدرة على حماربة �لف�صاد يف �ملرتبة �الأوىل من بني ثماين �عتبار�ت يف �ختيار �لقو�ئم  	·
.
�مل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �لقادمة 9%30

�أهم  �لعامة من  �ملوؤ�ص�صات  �لف�صاد يف  �آر�وؤهم باأن حماربة  21% من �مل�صتطلعة  �رشح  	·
.
10

�أولوياتهم على �ل�صعيد �لد�خلي

هو  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  به  يقوم  �أن  �لعينة  �أفر�د  ياأمل  �لذي  �لرئي�صي  �الأمر  	·
�آر�وؤهم  �مل�صتطلعة  ر�آها  �لتي  �ملو��صفات  �أهم  �أن  تبني  فيما   .%53 �لف�صاد  حماربة 

كونه  هي  �لقادمة  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �نتخابه  ينوون  �لذي  لل�صخ�ص  موؤهلة 

.
غري فا�صد 11%92

هو  �الأول  �العتبار  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  و�حلركات  لالأحز�ب  �لت�صويت  عند  	·
.
�لقدرة على حماربة �لف�صاد 12%24

 .
13

�لعامل �الأكرث �أهمية يف �لت�صويت للمر�صحني �الأفر�د هو �لنز�هة و�لبعد عن �لف�صاد 	·

Ibid. 8

 �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، ��صتطالع رقم )18(، 6-2005/12/8، �نظر:
9

www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2005/p18a.pdf

�أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة )�أمان(، نقالً عن:  “�لف�صاد” للناخب و�ملر�صح،” موقع �الئتالف من  “�أهمية مو�صوع   
10

مركــز ��صتطالعات �لر�أي و�لدر��صات �مل�صحية، جامعة �لنجاح، 2005/12/25.

�ل�صيا�صية  �أمان، نقالً عن: �ملركز �لفل�صطيني للبحوث  “�لف�صاد” للناخب و�ملر�صح،” موقع  “�أهمية مو�صوع   
11

و�مل�صحية، 2005/11/18-16.

 �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، ��صتطالع رقم )17(، 7-2005/9/9، �نظر:
12

www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2005/p17a1.pdf

�ل�صيا�صية  �لفل�صطيني للبحوث  �ملركز  �أمان، نقالً عن:  للناخب و�ملر�صح،” موقع  “�لف�صاد”  “�أهمية مو�صوع   
13

و�مل�صحية، 2005/6/11-9.
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يف  طرح  ما  بني  قائماً  كان  و��صحاً  تطابقاً  باأن  توحي  �لنظري،  �إطارها  يف  �ملقارنة 

�أدبيات حما�ص �حلديثة وبني �أولويات �ل�صارع �لتي حددتها �لكثري من ��صتطالعات �لر�أي 

�لتطابق،  �أ�صا�ص  �النتخابات  يف  لنف�صها  حما�ص  �ختارته  �لذي  �ل�صعار  فكان  و�خلب�ء، 

�الأحيان  من  كثري  يف  �عتمد  و�لذي  للجماهري،  �ملوجه  خطابها  يف  نوعياً  حتوالً  فاأظهرت 

بعيد  ب�صعار  جاءت  �النتخابات  وقبيل  �أنه  �إال  “�إ�رش�ئيل”،  من  موقفها  على  وتقليدياً 

�إىل م�صكالت �ملوؤ�ص�صة  عن معطيات �لعالقة مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أقرب ما يكون 

�لفل�صطينية �لر�صمية.

فاإن  و�الإ�صالح”،  “�لتغيري  �لفرتة  تلك  يف  حما�ص  م�رشوع  عنو�ن  �إىل  باالإ�صافة 

�إد�رة �صليمة  �ل�صلطة، مبا ي�صمن  �أكدت على ماأ�ص�صة  �لبنامج ذ�ته قد �صّم بنود�ً عدة 

�إىل  �إ�صافة  �ملوؤ�ص�صاتي،  �لعمل  و�صفافية  نز�هة  و�صمان  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  ملو�رد 

حماربة �لف�صاد بكافة �أ�صكاله، و�لتاأكيد على �رشورة �إيجاد �آلية �إد�رية �صليمة للتعيني يف 

موؤ�ص�صات �ل�صلطة يف كافة �لقطاعات، وعلى �لرغم من �ملالحظات �لعديدة على �لبنامج 

و�لتي �صتناق�ص الحقاً يف هذ� �لف�صل، �إال �أن �لبنامج كعنو�ن ملرحلة جديدة جاء من�صجماً 

مع مطالب �لر�أي �لعام �لفل�صطيني.

�الإ�صالح  ب�صيا�صة  �خلا�ص  �ل�صق  ويف  و�الإ�صالح،  �لتغيري  برنامج  يف  جاء  ملا  وفقاً 

�لعامل  هي  �لر�صيدة  �الإد�رة  �أن  �لبنامج  ر�أى  فقد  �لف�صاد،  �أ�صكال  ومكافحة  �الإد�ري 

للبنامج  �لتغيري و�الإ�صالح وفقاً  �لدول وتقدمها، وعليه، فاإن كتلة  �الأ�صا�صي يف جناح 

�صتعمل من �أجل: 

�رشعة  باأق�صى  كافة  �ملجاالت  يف  �لر�هنة  �لف�صاد  �أ�صكال  كّل  على  �لق�صاء   .1
�لفل�صطينية  �لد�خلية  �جلبهة  �إ�صعاف  يف  رئي�صي  �صبب  �لف�صاد  الأن  ممكنة، 

وتقوي�ص �أ�ص�ص �لوحدة �لوطنية. 

)....(

�لعاملة ب�صكل متو�زن وفق خطط  تبني �صيا�صة ��صتيعابية وتوزيع للقوى   .3
و��صحة ح�صب �حتياجات �الأجهزة �الإد�رية من �لكفاء�ت �ملختلفة، وحماربة 

.
14

�ملح�صوبية و�لو��صطة

 �نظر: “�أهمية مو�صوع “�لف�صاد” للناخب و�ملر�صح،” موقع �أمان.
14
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�أما فيما يتعلق بال�صيا�صة �لت�رشيعية فقد �أكدت قائمة �لتغيري و�الإ�صالح على �رشورة 

له  تتوفر  بحيث  �لق�صائي،  �جلهاز  �إ�صالح  على  و�لعمل  د�صتورية،  �إ�صالحات  �إجر�ء 

خمتلف  على  �لتنفيذية  �ل�صلطة  هيمنة  و�إنهاء  و�لتطور،  و�لفعل  و�ال�صتقالل  �لنز�هة 

�ل�صلطات، باالإ�صافة �إىل تفعيل �ملحا�صبة و�مل�صاءلة و�إخ�صاع جميع موظفي �ل�صلطة لذلك 

.
15

وب�صفافية تامة

فاز عن حركة حما�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �صنة 2006 نخبة متميزة تعليمياً مقارنة 

 ،%25.7 �لدكتور�ه  حملة  من   19 حما�ص  عن  فاز  ع�صو�ً   74 بني  فمن  غريها.  �أو  بفتح 

حما�ص  �أع�صاء  جممل  بني  �جلامعيني  ن�صبة  وتبلغ   ،%29.7 �ملاج�صتري  حملة  من  و22 

45 ع�صو�ً، فقد كان من بينهم ع�رشة من حملة  بـ  �أما حركة فتح �لتي فازت   .%89.2 

بني  �جلامعيني  ن�صبة  �أما   ،%15.6 �ملاج�صتري  حملة  من  و�صبعة   ،%22.2 �لدكتور�ه 

�أن �لتخ�ص�ص �ل�رشعي كان هو �الأبرز بني  . غري 
�أع�صاء فتح فتبلغ 16%77.8 جمموع 

تخ�ص�صات �أع�صاء حما�ص يف �لت�رشيعي.

كما �أن �أع�صاء �لت�رشيعي من حما�ص كانو� �أكرث �صباباً من حيث �لفئة �لعمرية مقارنة 

بني  ع�صو�ً  و34   ،%16.2 عاماً  �الأربعني  دون  ع�صو�ً   12 هناك  كان  فقد  فتح،  بحركة 

33.8%، وثالثة  45.9% و25 ع�صو�ً بني �خلم�صني و�ل�صتني  �الأربعني و�خلم�صني عاماً 

�أع�صاء دون �الأربعني عاماً  �أما فتح فكان هناك ثالثة   .%4.1 �ل�صتني عاماً  �أع�صاء فوق 

�ل�صتني  �أع�صاء فوق  53.3%، و�صبعة  6.7%، و24 ع�صو�ً بني �خلم�صني و�ل�صتني عاماً 

. ويبلغ متو�صط �أعمار �أع�صاء حركة حما�ص يف �ملجل�ص 47.7 عاماً مقابل 
عاماً 17%15.6

.
18

49.2 عاماً حلركة فتح

�لنو�ب، فقد  �تبعتها حركة حما�ص يف �ختيار  �لتي  �الآلية  �أي�صاً مالحظات على  هناك 

�لكفاء�ت  تنويع  على  بال�رشورة  ولي�ص  �ل�صخ�صيات  �صعبية  على  باالأ�صا�ص  �عتمدت 

نف�صها،  بال�صفة  �ملناطق  بع�ص  يف  حما�ص  نو�ب  معظم  طبع  ما  وهذ�  و�الخت�صا�صات، 

�ملر�صحني للمجل�ص  �لعمل. بحيث كان جزء و��صع من  �أو نوعية  من حيث �الخت�صا�ص 

 �ملرجع نف�صه.
15

الوطنية  ال�شلطة  قيام  وبعد  قبل  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  النخبة  �شمات  �لبغوثي،  جودت  �صمر   
16

الفل�شطينية )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 202 و257.

 17 املرجع نف�شه، �ص 232.

18 املرجع نف�شه، �ص 258.
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�لت�رشيعي من �الأئمة ود�ر�صي �ل�رشيعة �أو �لعاملني يف هذ� �حلقل. وكمثال على ذلك يكن 

�لنظر �إىل حمافظة كبيت حلم، حيث كان من بني �ملر�صحني �الأربعة، ثالثة من �ملخت�صني يف 

، �أو حمافظة قلقيلية كان كّل مر�صحيها من �الأئمة ومدر�صي �لعلوم 
19

�ل�رشيعة �الإ�صالمية

.
20

�الإ�صالمية، ومنهم من ال يحمل �صهادة علمية

�إىل  هذ� �الأمر لي�ص �نتقا�صاً من قدر�ت من هم خمت�صون يف هذ� �حلقل، و�إمنا �لتفاتاً 

و�إمنا هناك ق�صايا  دينية فقط،  يناق�ص ق�صايا  لن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أن  حقيقة مفادها 

�أخرى ذ�ت طابع تكنوقر�طي، تظهر جلية حني يتم تق�صيم �للجان، فهناك ق�صايا تتعلق 

بالقانون، و�ل�صيا�صة، و�القت�صاد، و�لعلوم �ملالية، و�الت�صاالت، و�ملو��صالت، و�ل�صحة، 

و�لتكنولوجيا، و�لطاقة، وغريها من �لق�صايا �لفرعية.

يف  و�الأئمة  �ملدر�صني  من  كبري  عدد  وجود  من  وبالرغم  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  �لعدل  من 

�أنها �صمت كفاء�ت منتقاة ومتخ�ص�صة مقارنة بغريها من  �إال  �لتغيري و�الإ�صالح  كتلة 

و�إمنا  �الأخرى،  �لبملانية  �لكتل  على  بالقيا�ص  لي�ص  �جلزئية  هذه  يف  تقييمنا  لكن  �لكتل، 

و�لتي  مالحمه،  بكافة  �لفل�صطيني  �لو�صع  و�إ�صالح  تغيري  يف  حما�ص  طموح  على  بناء 

تتطلب كفاء�ت وخمت�صني يف كافة ق�صايا �ملجتمع. وملزيد من �ملعلومات، يكن �لنظر �إىل 

�جلدول رقم )1(، �لذي يعطي تف�صيالً رقمياً حول م�صتوى �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�الأكاديي من كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، وتخ�ص�صاتهم.

فازت حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية. ونظرياً كان باإمكانها ت�صكيل حكومة 

وتنفيذ برناجمها ب�صكل مريح، �إال �أن و�قع �حلياة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية كان يهدد هذه 

�لنتيجة �لتي حققتها حركة حما�ص، وبدالً من �أن يكون فوز �حلركة بد�ية ملرحلة جديدة، 

تتمتع فيها حركة حما�ص بامتياز�ت على �ل�صعيد �ملحلي و�الإقليمي و�لدويل، بدت �الأمور 

ماأ�صاوية بالن�صبة للحركة من حيث �لعالقات �لد�خلية و�خلارجية. على �أّي حال، وقبل 

يف  �ملتمثلة  بيئتها  يف  �حلركة  ن�صع  �أن  يجب  �ل�صيا�صي،  حما�ص  �أد�ء  حتليل  يف  �خلو�ص 

�لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني.

 لالطالع على �ل�صرية �لذ�تية ملر�صحي حما�ص يف بيت حلم، �نظر: �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم يف:
19

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/entkhabat06/entkhabat_
tashre3i_06/bet_lahem/22_1_06.htm

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:
20

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/entkhabat06/entkhabat_
tashre3i_06/kalkelyah/5_1_06.htm
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جدول رقم )1(: اأع�شاء املجل�س الت�رشيعي من كتلة التغيري واالإ�شالح وفق تخ�ش�شاتهم21

الن�شبة )%(القطاعالن�شبة )%(ال�شفةالن�شبة )%(ال�شفة والقطاعالتخ�ش�س

3247.82353.5937.5العلوم ال�رشعية
1217.949.3833.3االآداب والرتبية

6937312.5الطب وال�شيدلة والتمري�س
0-11.512.3القانون

710.561414.2االقت�شاد والعلوم االإدارية
710.5511.728.3العلوم والهند�شة
2312.314.2العلوم ال�شيا�شية

ثانيًا: اإ�سكاليـــات النظـــام ال�سيا�ســـــي الفل�سطينــي

وكيفية تعامل حما�س معها:

�لغام�ص بني منظمة  �لتد�خل  �لفل�صطيني هو  �ل�صيا�صي  �لنظام  �إ�صكاليات  �أهم  �إن من 

�لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية. هناك �زدو�جية يف �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني ناجتة عن 

غياب �حلد �لفا�صل بني مهام �ل�صلطة ومهام �ملنظمة. وبالرغم من �أن ذلك �لتحديد قد يكون 

موجود نظرياً، �إال �أن �ملمار�صة �ل�صيا�صية تعك�ص نوعاً من �لهالمية يف �الأدو�ر؛ باالإ�صافة 

�إىل �صعف كال �ملوؤ�ص�صتني من ناحية �لبنية و�لب�مج، وهو ما يعيق عملهما. ممدوح نوفل 

�أكد على �صعف �ملنظمة من حيث قدرتها على �لن�صال بكفاءة �صّد �الحتالل، وعز� ذلك �إىل 

�أ�صار �إىل �أن عملية �الإ�صالح  ف�صل منظمة �لتحرير يف حتقيق �الإ�صالحات �ملطلوبة، وقد 

ال بّد �أن تكون مقرونة مع �إعادة �إحياء وتفعيل �ملنظمة، وقد نادى ب�رشورة �إنهاء �خللط 

بني دور �لوزر�ء ودور �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية، و�لعمل على ت�صحيح �أو�صاع �لكثري من 

�لف�صائلية. دعوة ممدوح  �لتمثيل و�لكوتا  �أنظمة  �ملنظمة و�رشورة مر�جعة  �لعاملني يف 

لالإ�صالح مل تقت�رش على �ملنظمة، فقد طالب �أي�صاً باإ�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية يف كثري 

.
22

من �لق�صايا �مل�صابهة للنقاط �ملذكورة �أعاله، من حيث �لبناء �ملوؤ�ص�صاتي و�لبنامج

�لتغيري  كتلة  �لذ�تية الأع�صاء  �ل�صري  باالعتماد على  �لباحث،  قبل  �إعد�ده من  مّت  بالدر��صة،   هذ� جدول خا�ص 
21

و�الإ�صالح يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني.

 Mamdouh Nawfal, The Palestinian Political System, Between Palestine and the Diaspora: The  22

 Structural Changes in the Palestinian Political Life, The Fourth Annual Conference of The Palestinian
 Institute for the Study of Democracy-Muwatin, 22-23/10/1998 (Ramallah: Muwatin, 1999).
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�لتحرير  ملنظمة  �لتقليدية  �لقياد�ت  وقامت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  مّت  حني 

هناك  كان  �لذ�تي،  �حلكم  فكرة  على  قائم  �صيا�صي  نظام  وتاأ�صي�ص  لفل�صطني  بالعودة 

�ل�صيا�صي  �لنظام  يف  �النخر�ط  وترف�ص  جماهريي،  بدعم  تتمتع  �لتي  �لتنظيمات  بع�ص 

�جلديد، وتف�صل �لتاأثري عليه من �خلارج، وهنا تبنّي وجود �إ�صكالية �أخرى يف وجود قوى 

�صيا�صية �أخرى ال تتعامل مع منظمة �لتحرير �أو �ل�صلطة كجهات متثيلية للفل�صطينيني. 

ب�صكل  �لتحرير  منظمة  منوذج  نقل  حماولة  �إن  جقمان:  جورج  يقول  ذ�ته؛  �ل�صياق  يف 

كامل، وتطبيقه على �لنظام �ل�صيا�صي �لنا�صئ يف فل�صطني مثّل تهديد�ً حقيقياً للمجتمع؛ 

يف ظّل غياب موؤ�ص�صات جمتمع مدين منظمة، �أو �أحز�ب �صيا�صية، �أو �حتاد�ت، �أو حركات 

.
23

جماهريية قادرة على ت�صكيل معار�صة حقيقية

كما �أ�صري �أعاله، فاإن تاأ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية جعل من م�صكلة �لنظام �ل�صيا�صي 

د�خل  �لديوقر�طية  غياب  مثل  �لتحرير،  منظمة  على  مقت�رشة  لي�صت  �لفل�صطيني 

موؤ�ص�صاتها، وعدم �إجر�ء �النتخابات، وعدم متثيلها لكل �حلركات �لفل�صطينية نتيجة عدم 

�إ�صالحها، و�إمنا ت�صمل م�صاكل �أخرى، كاأزمة �لعالقة بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

الأن  �لعالقة،  يف  �أزمة  هناك  يكن  مل  للحكم  حما�ص  و�صول  قبل  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة 

دور  بتهمي�ص  بنف�صها  هي  قامت  وقد  و�ل�صلطة،  �ملنظمة  على  ت�صيطر  كانت  فتح  حركة 

�أوجد  �لتحرير، وهو ما  �إعادة تفعيل منظمة  �ملنظمة. لكن بعد فوز حما�ص حاولت فتح 

�أزمة د�خل �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، يكن �خت�صارها باأزمة �لتمثيل. 

وقد  �لتحرير،  منظمة  �إ�صالح  �رشورة  تدرك  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �أن  �الأمر  و�قع 

وجود  نقطة  على  �الإجماع  يعك�ص  فيما  باإ�صالحها،  تطالب  م�صرتكة  �تفاقيات  وقعت 

�إ�صكاليات د�خل �ملنظمة. لكن �لتوقيع على �رشورة �الإ�صالح ال يكفي �إن مل يكن هناك 

حتديد �أدق لالإ�صالح، وتو�فق على �أن �لت�صكيلة �حلزبية د�خل منظمة �لتحرير، مل تعد 

�حلركات،  بع�ص  �صعبية  تنامي  من  �نطالقاً  ؛ 
24

�جلديدة �ل�صيا�صية  �ملو�زين  مع  تن�صجم 

وتر�جع بع�صها، ون�صوء �أو �ندثار �أخرى. وما د�م �خلالف قائماً على ماهية �الإ�صالح 

 George Jaqman, The Danger Posed by the Past to the Future, a Critique of the Model of the 23

 Palestine Liberation Organization (Ramallah: Muwatin, 1999).

منظمة التحرير الفل�شطينية نحو م�رشوع الإ�شالح بنيوي �شيا�شي )عّمان: مركز   جو�د �حلمد )حمرر(، 
24

در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 2006(.



حما�س يف احلكم

395

فالف�صائل  �الإعالمي.  لال�صتهالك  خطاب  �صوى  لي�ص  �ملبد�أ  على  �التفاق  فاإن  و�صكله، 

.
25

�لفل�صطينية مل تتو�فق بعد على تفا�صيل �الإ�صالح �ملفرت�ص تنفيذه يف منظمة �لتحرير

�أبدت حما�ص ر�أيها بكل و�صوح فيما يخ�ص منظمة �لتحرير، فهي ال تنكر �أن منظمة 

وحتى  �لوحيد،  �ملمثل  لي�ص  لكنه  للفل�صطينيني،  �رشعياً  ممثالً  ُتعدُّ  �لفل�صطينية  �لتحرير 

تقبل حما�ص، ومعها �أي�صاً �جلهاد �الإ�صالمي و�ملبادرة �لوطنية، باملنظمة كممثل �رشعي 

ووحيد لل�صعب �لفل�صطيني، فاإنها ��صرتطت �إ�صالح منظمة �لتحرير ب�صكل كامل، و�إجر�ء 

�ملنتخب  �لوطني  �ملجل�ص  يقرر  �أن  على  �لفل�صطينيني،  لكل  �لوطني  للمجل�ص  �النتخابات 

�صيا�صات ومو�قف وميثاق منظمة �لتحرير �جلديدة. �إال �أن حركة فتح عطلت عملياً عملية 

�إ�صالح منظمة �لتحرير، ل�صمان ��صتمر�ر �صيطرتها عليها، و�إن كان �إ�صالح �ملنظمة هو 

بند من بنود �مل�صاحلة �لفل�صطينية. 

�أما بخ�صو�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، فهي تعاين �أي�صاً من بع�ص �مل�صاكل مثل تنازع 

�إىل  حما�ص  لدخول  �صابقة  م�صكلة  وهي  �لوزر�ء،  ورئي�ص  �لرئي�ص  بني  �ل�صالحيات 

�لنز�عات  و��صتمرت  عرفات،  ويا�رش  مازن  �أبو  بني  نز�ع  حدث  و�أن  �صبق  فقد  �ل�صلطة؛ 

حتى بعد �إقالة حكومة حما�ص يف �ل�صفة، وحدثت خالفات بني �صالم فيا�ص و�لكثري من 

قياد�ت فتح، كما حدثت بعد �صنو�ت من �لعمل خالفات بني فيا�ص و�أبو مازن نف�صه. هذه 

�مل�صكلة �أ�صعفت من قدرة حما�ص على تنفيذ برناجمها، فهناك برنامج خمتلف متاماً لدى 

�لرئي�ص، وقد ��صتطاع بالتعاون مع �جلهات �خلارجية �ملانحة �أن ينع و�صول �الأمو�ل 

�إىل �حلكومة بقيادة حما�ص، بحيث ت�صل �الأمو�ل �إىل مكتب �لرئي�ص، وهو ما ز�د من �أزمة 

�لعالقات د�خل موؤ�ص�صات �ل�صلطة. 

ويرى �لبع�ص �أن حما�ص دفعت ثمن مقاطعتها النتخابات �لرئا�صة �صنة 2005، �إذ �إنها 

مل تكن تتوقع �لفوز بها، كما مل تتوقع �لفوز يف �النتخابات �لت�رشيعية. لكن ذلك ح�صب 

ر�أيهم ال يعفي حما�ص من حتمل م�صوؤولية عدم م�صاركتها يف �لت�صويت يف �النتخابات 

�لرئا�صية ل�صالح مر�صح �آخر م�صتقل، فهناك مر�صحون كانو� على ��صتعد�د للتعاون مع 

حما�ص، مثل عبد �ل�صتار قا�صم، وم�صطفى �لبغوثي.

 حم�صن حممد �صالح )حمرر(، منظمة التحرير الفل�شطينية: تقييم التجربة واإعادة البناء )بريوت: مركز 
25

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2007(. 
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تعاملت حما�ص بعد �النتخابات �لت�رشيعية وحدوث �لنز�ع مع �لرئا�صة وفتح ب�صكل 

ديوقر�طي وجلاأت �إىل �حلو�ر، وقد ��صتطاعت �لو�صول �إىل حّل من خالل �لتفاو�ص على 

وثيقة �الأ�رشى للوفاق �لوطني 2006، و�تفاقيات �أخرى الحقة �أبرزها �تفاق مكة 2007. 

تبني  و�لتي  فتح،  حركة  يف  �لقياد�ت  بع�ص  �أن  بحكم  طويالً،  ي�صتمر  مل  �لتو�فق  �أن  �إال 

ف�صادها الحقاً، قامت بالتح�صري النقالب على نتائج �النتخابات، وقد �صاركت يف �إحد�ث 

فتنة د�خلية من خالل �لعديد من �العتد�ء�ت و�صلت حّد �لقتل، وقد برز من هذه �لقياد�ت 

عليه  رفعها  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ملحاكم  يف  عديدة  تهماً  يو�جه  �لذي  دحالن،  حممد 

�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص. يف �صنة 2007 �تخذت حركة حما�ص قر�ر�ً با�صتخد�م 

، بعد �أن و�صل �لتحري�ص �صّد حما�ص وحكومتها �إىل مد�ه، وقد 
26

�لقوة �صّد تلك �لفئات

جنحت يف �إحكام �صيطرتها �لكاملة على قطاع غزة، لكن نتيجة ذلك كان �نهيار حكومة 

�لوحدة و�صيطرة حركة فتح على �ل�صفة �لغربية وبد�ية مرحلة جديدة من �ل�رش�ع.

مقيدة  تكون  ما  عادة  �حلكومات  �أن  حما�ص،  منها  عانت  �لتي  �الأخرى  �الإ�صكالية 

بالد�صتور �أو �لقانون �الأ�صا�صي، �إال �أن �حلكومات �لفل�صطينية مقيدة �أي�صاً باالتفاقيات 

�لتي وقعتها منظمة �لتحرير مع “�إ�رش�ئيل”. فاالتفاقيات �ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل” حتّد من 

قدرة �ل�صلطة على حتقيق نفوذها يف �ملجاالت �الأمنية و�القت�صادية و�ل�صيا�صية، ولذلك 

فقد كان على حما�ص �أن حتقق مو�ءمة بني برناجمها وبرنامج �لرئي�ص، �لذي ين�صجم مع 

تلك �التفاقيات. وقد جنحت حما�ص يف جتاوز هذه �مل�صكلة ولي�ص حلها من خالل �تفاق 

، حيث �أعلنت عن �حرت�مها لالتفاقيات �ملوقعة، مبا يعني �أنها كحركة لن تلتزم بها، 
27

مكة

لكن �حلكومة �لفل�صطينية �لتي ت�صم كافة �لف�صائل لن تقوم باالإخالل بتلك �التفاقيات.

�ملجل�ص  له  تعر�ص  ما  هو  �أي�صاً،  حما�ص  حركة  على  �أثرت  �لتي  �ملهمة  �مل�صاكل  من 

�لت�رشيعي بعد �صنة 2006 من حتديات؛ منها �أن �ملجل�ص �لت�رشيعي �ل�صابق عقد جل�صة 

2006، و�تخذ �لعديد من �لقر�ر�ت  �أخرية بعد ظهور نتائج �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 

جل�صته  يف  �ل�صابق  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  عليه  �أقدم  ما 
 
.
28

�جلديد �ملجل�ص  عمل  تقيّد  �لتي 

26 ال�رشق االأو�شط، 2011/1/4. 

27 القد�س العربي، 2007/2/9.

�هلل:  )ر�م   )1( الربملاين  االأداء  تقرير  )بانور�ما(،  �ملجتمع  وتنمية  �لديقر�طية  لتعميم  �لفل�صطيني  �ملركز   
28

بانور�ما، 2007(، �ص 25.
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نحو  �الأوىل،  عمله  حلظة  ومنذ  �ملنتخب،  �ملجل�ص  �هتمامات  يحول  �أن  يف  �أ�صهم  �الأخرية، 

يف  وردت  �لتي  و�الإ�صالح  �لتغيري  مهام  يف  �ل�رشوع  من  بدالً  �جلديد،  �خللل  معاجلة 

برناجمهم. كما �أن �ملجل�ص �لت�رشيعي ومنذ مّت تاأ�صي�صه ظّل يعاين من بع�ص �الإ�صكاليات 

�ملهام، وخا�صة بني  �الإد�ري من حيث توزيع  �لهيكل  بناء  �لناجمة عن خلل يف  �الإد�رية 

 
.
29 

�الأمني �لعام ورئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، مثل ق�صايا تعيني �ملوظفني ونقلهم

ثالثًا: التحديات الذاتية واملو�سوعية:

و�جهت حركة حما�ص مع�صلة �أ�صا�صية يف �أعقاب فوزها يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�ل�صغط عليها من  �لد�خلية و�خلارجية  �الأطر�ف  2006، متعلقة مبحاوالت بع�ص  �صنة 

مقاومة  حركة  من  ب�رشعة  نف�صها  حتويل  �أو  مقاومة،  كحركة  �لبقاء  بني  �الختيار  �أجل 

فالبقاء  حما�ص،  حلركة  �جلوهرية  �لتحديات  من  هذ�  وكان  كامل.  �صيا�صي  حزب  �إىل 

�لتي  �جلديدة،  �ل�صيا�صية  �حلياة  من  �الن�صحاب  يعني  فقط  ع�صكرية  مقاومة  كحركة 

“�إ�رش�ئيل”  �أ�صهمت يف ت�صكيلها خالل �النتفا�صة �لثانية، باالإ�صافة �إىل دورها يف �إجبار 

على �الن�صحاب من غزة، كما �أن �لتحول �لكامل �إىل حزب �صيا�صي دون عمل مقاوم يثل 

تهديد�ً وجودياً حلما�ص. باالإ�صافة �إىل ذلك، فاإن حما�ص و�جهت حتدي �إثبات قدرتها على 

�جلمع بني �الأيديولوجيا �الإ�صالمية وبني متطلبات �لديوقر�طية. هناك حتديات �أخرى، 

وهي حتديات مو�صوعية مثل �لعمل يف ظّل وجود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وغياب �لتو�زن 

يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. هذ� �لق�صم �صيناق�ص هذه �لتحديات. 

1. حتدي التوفيق بني االأيديولوجيا االإ�شالمية والدميوقراطية: 

�لتخوف من �أن �نطالق حما�ص من �أيديولوجية دينية قد ال ي�صاعدها يف بناء موؤ�ص�صات 

يكون  ال  رمبا  �لو�قع،  مع  تتما�صى  �صيا�صات  �تباع  يف  ي�صاعدها  ال  قد  �أو  ديوقر�طية، 

حتدياً حقيقياً، وبعبارة �أدق فاإنه حتدٍّ نظري، مل يت�صكل على �أر�ص �لو�قع، وبخا�صة �أن 

�أن  �ل�صلطة، كانت متت ب�صكل ديوقر�طي، ودون  لـحما�ص باجتاه دخولها  �أول خطوة 

تبدي �أّي خمالفة ملرجعيتها �لفكرية، �النتخابات كانت تلك �لطريق. ناهيك عن �أن �لكثري 

 �أحمد �أبو دية، �لبناء �الإد�ري و�لوحد�ت �مل�صاندة للمجل�ص �لت�رشيعي، موقع �أمان، 2004، �نظر:
29
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و�لتمايز   .
30

و�لديوقر�طية �الإ�صالم  بني  تعار�صاً  يجدون  ال  �الإ�صالميني  �ملفكرين  من 

�لتو�فق  ينفي  ال  �لديوقر�طية  وبني  �الإ�صالمي  �ل�صيا�صي  �لنظام  �أ�ص�ص  بني  �حلا�صل 

.
31

و�الن�صجام يف كثري من �جلو�نب

تلك  يثريو�  �أن  ليب�يل،  توجه  لهم  ممن  وبخا�صة  بالكثريين،  دفعت  �لتجربة  حد�ثة 

�لق�صية على �أ�صا�ص �أنها حتدٍّ لي�ص �أمام حما�ص فح�صب، و�إمنا �أمام �ل�صعب �لفل�صطيني، 

�أيديولوجية حما�ص قد تدفع بها نحو �النقالب على  �أن  فكانت جممل �الأفكار تدور عن 

�الأد�ة �لتي �أو�صلتها لل�صلطة، وهي �النتخابات، وتبد�أ باأ�صلمة �إجبارية للمجتمع. �إ�صافة 

�إىل ذلك، فاإن عدم وجود �لفا�صل �لدقيق بني ما هو �صيا�صي وما هو �أيديولوجي، يجعل 

من غري �لعملي �لوقوف على كّل موقف �أو �صيا�صة تتبعها �حلركة، وو�صعها يف ميز�ن 

�الأيديولوجي و�ل�صيا�صي، فمما ال �صّك فيه �أن �لو�قع �لذي تعي�صه حما�ص ال يتو�ءم مع 

مبادئها، لكن �ملنطق �أي�صاً ال ينفي �إمكانية �أن تن�صجم �صيا�صات �حلركة مع �لو�قع دون 

�أن تتجاوز مبادئها.

�أن تنفي  �لت�رشيعية، على  كانت حما�ص حري�صة، ومنذ حلظة فوزها يف �النتخابات 

�أنها متتلك برناجماً �صمولياً الإد�رة �ملجتمع،  �إىل  �لذكر، م�صرية  �صحة �الدعاء�ت �صابقة 

تبني  على  �صخ�ص  �أّي  �إجبار  على  تعمل  لن  لكنها  �الإ�صالمية،  �ل�رشيعة  من  م�صتمد�ً 

�لتغيري  �أجندتها  �لتوجه �الإخو�ين نف�صه، فلي�ص من  ، فهي كحركة لها تقريباً 
32

بر�جمها

“حكومة  برنامج  تطبيق  عليها  يحتم  �جلديد  موقعها  �أن  كما   ،
33

�لثوري �الجتماعي 

“حما�ص  حما�ص” �لتي تتكيف مع �لو�قع ومع �لبيئة �ل�صيا�صية �ملحيطة، ولي�ص برنامج 

ح�صابات  تعنيه  ال  و�لذي  لتغيريه،  وي�صعى  �ل�صيا�صي  �لو�قع  يرف�ص  �لذي  �ملقاومة” 

�لفريق �ملوؤيد التفاقات �أو�صلو.

 ،)1982 �لعربية،  �لنه�صة  د�ر  )بريوت:  االإ�شالم  يف  وتطوره  ال�شيا�شي  الفكر  ن�شاأة  �رشف،  جالل  حممد   
30

�ص 83-33.

مركز  )بريوت:  واملمار�شة  الفكر  يف  درا�شات  والدميقراطية:  االإ�شالمية  احلركات  و�آخرون،  حماد  جمدي   
31

در��صات �لوحدة �لعربية، 1999(.

�إ�صالم،  �أون   ،2006 �صنة  �لعا�رشة  �حلكومة  يف  �لفل�صطيني  �لثقافة  وزير  �ل�صبح،  �أبو  �هلل  عطا  مع  مقابلة   
32

.2007/3/11

 خالد �حلروب، جتليات �لبجماتية عند �الإ�صالميني �لو�صطيني، �أون �إ�صالم، 2007/3/22، �نظر:
33
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كان �لنظر يف بد�ية �الأمر على �أن ت�رشيحات كهذه هي جمرد ر�صالة تهدئة للمتخوفني، 

على �لرغم من �أن هذ� �لتخوف ال يوجد مبر الإظهاره، فكتلة �لتغيري و�الإ�صالح �نتخبت 

من قبل �أغلبية �ل�صارع �لفل�صطيني، وبالتايل فاإن �لديوقر�طية ت�صتدعي �أن يكون لبنامج 

تلك �لكتلة وجوده يف �مليادين كافة. بعيد�ً عن �ملدعني بوجود هذ� �لتحدي، و�لنافني لوجوده، 

فهناك جملة من �لدالئل ت�صري �إىل �أن دخول حما�ص يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة عب �النتخابات 

مل يكن �خلطوة �الأوىل يف طريق �لديوقر�طية، فقد تبع �لفوز مرحلة طويلة من جوالت 

�أجل ت�صكيل حكومة وحدة وطنية. وعلى �لرغم من ف�صل �ملحاوالت �الأوىل،  �حلو�ر من 

فاإنها كفكرة ت�صري بو�صوح �إىل تقبل حركة حما�ص فكرة �لتعددية و�ل�رش�كة �ل�صيا�صية.

كانت �خلطو�ت �لالحقة توؤكد ذلك، وهي خطو�ت تتعلق بجوالت حو�ر حول �ملنظمة 

و�مل�صاركة فيها، وحكومة �لوحدة �لوطنية وطبيعتها. وعلى �لرغم من �أن �صياق �حلو�ر 

يف  متقدمة  كمرحلة  �ل�صيا�صية  �ل�رش�كة  �أن  ينفي  ال  هذ�  فاإن  �أزمة،  ظّل  يف  يدور  كان 

�لديوقر�طية كانت خيار�ً قوياً حلركة حما�ص. وبعد عام و�حد من دخولها موؤ�ص�صات 

�ل�صلطة، جنحت حركة حما�ص يف �أن تكر�ص �ل�رش�كة �ل�صيا�صية كو�قع ملمو�ص، ف�صكلت 

حكومة �لوحدة �لوطنية �الأوىل يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

موؤ�ص�صات  و�قع  �إىل  �ل�صعار�ت  موقع  من  حما�ص  نقلتها  �لتي  �ل�صيا�صية  �ل�رش�كة 

�صمن  يكون  �أن  على  حما�ص  حلر�ص  كان  �إمنا  �صيا�صي،  �إطار  يف  فقط  تكن  مل  �ل�صلطة، 

حكومتها وزر�ء يثلون �لطائفة �مل�صيحية يف �لبالد، تعمقاً �أكرث يف مفهوم �ل�رش�كة وقبول 

�الآخر، ينفي ب�صكل قاطع �أن �أيديولوجية حما�ص �لدينية قد متنعها من �لتعامل بان�صجام 

مع �الآخر، �صيا�صياً كان �أم دينياً.

�لتحدي �لذي و�جهته حركة حما�ص يف هذ� �مل�صمار مل يكن �أحادي �مل�صدر، مبعنى 

�أيديولوجية حما�ص على �صيا�صاتها، وتكون بذلك مقيدة �صمن  �أن �لتخّوف من طغيان 

برنامج حمدود ال يتعاطى مع �لو�قع و�لبيئة �ل�صائدة، قابله تخوف معاك�ص يف �الجتاه، 

�ليقني يف قدرة حركتهم  نابع من عدم  �أنف�صهم. وتخوفهم  �أبناء حركة حما�ص  رمبا من 

�أحد  كان  فقد  ولذلك  �ل�صائدة.  و�لبيئة  �لو�قع  ظّل  يف  �لفكرية  �أيديولوجيتها  حفظ  على 

ملا  بها،  مرت  �لتي  �ملف�صلية  �ملر�حل  خالل  �لتخوف  هذ�  جتاوزت  �أنها  حما�ص  �إجناز�ت 

�أن يتعار�ص ذلك مع  �لو�قع، دون  �لتعاطي مع متطلبات  متتعت به من مرونة عالية يف 

مرجعيتها �لفكرية و�الأيديولوجية. وقد كان �تفاق مكة موؤ�رش�ً عملياً على جتاوز حما�ص 

للتحدي �صابق �لذكر.
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وحركة  عموماً،  �الأيديولوجية  �حلركات  �صمة  هي  �ل�صيا�صي  �ملباح  د�ئرة  �صيق  �إن 

حما�ص كونها جزء من �حلركات �الإ�صالمية �الأيديولوجية فاإنها ت�صرتك يف �ل�صمة نف�صها، 

و�لتي جتعل من �لعمل �ل�صيا�صي لهذه �حلركات ما ييزه عن حركات �أخرى تعمل على 

�ل�صاحة �ل�صيا�صية نف�صها. �ملق�صود هنا بد�ئرة �ملباح �ل�صيا�صي، �أن �حلركات �ل�صيا�صية 

�لو�قع، حينها يكون  لظروف  تبعاً  �لربح و�خل�صارة  �إجماالً حتدد �صيا�صاتها وفق مبد�أ 

�صقف �مل�صموح و�ملباح مرتفعاً، لكن يف حالة وجود �الأيديولوجيا كما هو لدى حما�ص، 

فاإن �صقف �ملباح و�مل�صموح �صيتحدد بالربح و�خل�صارة وظروف �لو�قع، ولكن قبل كّل 

�صيء باملبادئ و�الأيديولوجيا.

�لتجربة  �أن حمدد�ت  ياأخذ باالعتبار  �أن  �ملهم  �أّي تقييم حلركة حما�ص من  لذلك فاإن 

لدى تلك �حلركة ت�صمل �أبعاد�ً �أخرى غري تلك �ملتعلقة بالو�قع، فاملرجعية �الإ�صالمية �أمر 

و��صح يف �أدبيات �حلركة وبر�جمها. لكن وبالرغم من كّل ذلك، فاإن �حلركة �أ�صارت ويف 

�أكرث من منا�صبة �إىل �أن �أيديولوجيتها ال ت�صعف من �إمكانياتها �ل�صيا�صية �أو من تعاطيها 

و�ل�صيا�صات  و�الأيديولوجية  �لفكرية  �أ�ص�صها  بني  �لتوفيق  على  قادرة  وهي  �لو�قع،  مع 

.
34

�لتي يتطلبها �لو�قع

ب�صيغة  يتعلق  فيما  خا�صة  ت�صاوؤل،  حمل  تلك  �لتوفيق  م�صاألة  بقيت  �الآن  وحتى 

تعاملها مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف ميثاقها، حتى �إن هذ� �لت�صاوؤل طرح غري مرة على 

فيه  ظهر  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لعمل  جو�نب  من  �آخر  جانباً  لكن  قادتها.  كبار  ل�صان 

وهو  �الأيديولوجي  منبعها  مع  تن�صجم  ل�صيغة  حما�ص  حركة  �إيجاد  على  �لقدرة  مدى 

�ل�صيا�صة �لد�خلية، �حلديث هنا يدور عن توفيق �الأيديولوجيا مع �لديوقر�طية. جدلية 

�لعملي  �لبعد  �أن  �إىل  �الإ�صارة  يكفي  �لدر��صة  هذه  يف  لكن  نقا�ص،  حمل  ز�لت  ما  فكرية 

�لتمايز  فكرة  �عتماد  على  موؤ�رش  هو  �حلكومات  وت�صكيل  لالنتخابات  حما�ص  بدخول 

�أيديولوجيتها  ترى  ال  حما�ص  حركة  �لتناق�ص.  من  بدالً  و�الإ�صالم  �لديوقر�طية  بني 

فاإن  �ملجتمع،  �أ�صلمة  يخ�ص  وفيما  �لديوقر�طي،  �ل�صيا�صي  للعمل  نقي�صاً  �الإ�صالمية 

يف  حما�ص  نهج  تطور  �أو�صح  حيث  جديدة،  نظر  بوجهة  �لق�صية  ناق�ص  �حلروب  خالد 

هذ� �ملجال، فهي تتبنى �ملز�منة بني �الأ�صلمة و�لتحرر، فمن وجهة نظره؛ مل تعد �أ�صلمة 

 مقابلة مع عطا �هلل �أبو �ل�صبح، �أون �إ�صالم، 2007/3/11؛ وخالد �حلروب، جتليات �لبجماتية عند �الإ�صالميني 
34

�لو�صطيني.
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�ملجتمع بالن�صبة حلركة حما�ص �رشطاً للتحرر، بل �إن �الأ�صلمة يكن �أن ت�صري بالتو�زي 

.
35

مع م�رشوع �لتحرير

�حتو�ئه  ب�صبب  �ملر�قبني،  بني  جدل  نقطة  ز�ل  ما  فاإنه  حما�ص  حركة  مليثاق  بالن�صبة 

على بنود قد ال تن�صجم متاماً مع دور حركة حما�ص �جلديد كحزب �صيا�صي م�صارك يف 

�النتخابات و�حلكم، وهي بنود متعلقة باأ�صلمة �ملجتمع و�لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”. يف هذ� 

�ل�صدد جتدر �الإ�صارة �إىل نقطتني:

هذ�  �ل�صيا�صي.  ميثاقها  على  يعتمد  �أال  يجب  �صيا�صي  كحزب  حما�ص  تقييم  �أوالً: 

حما�ص  تقييم  �لعدل  فمن   ،1988 �صنة  مقاومة  كحركة  حلما�ص  �صياغته  متت  �مليثاق 

�لذي  و�القت�صادي  و�الجتماعي  �ل�صيا�صي  برناجمها  على  بناء  عاماً(   25 نحو  )بعد 

وت�صكيل  �لت�رشيعي  للمجل�ص  حما�ص  فدخول  �لبملانية،  كتلتها  خالل  من  به  تقدمت 

�حلكومة مّت �عتماد�ً على برناجمها �حلكومي و�النتخابي ولي�ص بناء على ميثاقها.

ثانياً: جتدر �الإ�صارة �إىل �أنه وبالرغم من عدم قيام حما�ص بتعديل ميثاقها، �إال �أنه مل يعد 

م�صدر�ً �أ�صا�صياً ل�صيا�صاتها، وقد �أعطت �حلركة موؤ�رش�ت عديدة على �إمكانية تعديل �مليثاق. 

ومن �الأمثلة على تلك �ملوؤ�رش�ت، توقيع حما�ص التفاق مكة �لذي يق�صي باحرت�م �التفاقيات 

�ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل” من قبل منظمة �لتحرير. باالإ�صافة �إىل ذلك، فاإن �صخ�صيات بارزة 

يف حما�ص، مثل عزيز �لدويك ونا�رش �لدين �ل�صاعر، كانت قد �رّشحت �أن ميثاق حما�ص 

لي�ص ن�ّصاً مقّد�صاً، وقد يجري تعديله. رمبا يكون �ل�صبب يف عدم تعديل �مليثاق حتى �للحظة 

هو �خلوف من خ�صارة بع�ص �ملوؤيدين للحركة �لذين لن يتفهمو� �رشور�ت �لتعديل. 

�ل�رشيعة  لفر�ص  ب�صعيها  ُتنبئ  ال  حما�ص  جتربة  باأن  �ملجادلة  يكن  باخت�صار، 

�الإ�صالمية على �ملجتمع، وما يعزز ذلك هو م�صاركتها يف �النتخابات ومن ثم �حلكومة، 

م�صيحيني  لوزر�ء  تعيينها  خالل  من  ودينياً،  �صيا�صياً  بالتعددية  قبولها  عك�ص  ما  وهو 

تقم  مل  غزة  قطاع  يف  حما�ص  تقودها  �لتي  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  �إن  ثم  �حلكومة.  يف 

�لتدرج  فكرة  حما�ص  من  و��صعة  قطاعات  لدى  ت�صود  حيث  فر�صاً،  �ل�رشيعة  بفر�ص 

قوطعت  حما�ص  �أن  من  وبالرغم  �ل�رشيعة.  تطبيق  يف  �لو�قع  ومر�عاة  �ملجتمع  وتهيئة 

دولياً وحملياً، �إال �أنها حافظت على خيار �حلو�ر مع كافة �الأطر�ف، ومل تلجاأ �إىل �لعنف 

�لد�خلي، �إال حني عوملت بعنف من قبل بع�ص �لفئات. 

Khaled Hroub, Hamas: A Beginner’s Guide (London: Pluto Press, 2006). 35
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2. �شيا�شة حما�س يف اجلمع بني املقاومة واحلكم: 

�ل�صفوف  يف  مقاومة  وجبهة  وطني  حترر  حركة  من  �لتحّول  يف  فتح  حركة  جتربة 

�إن�صاء �صلطة بالتو�فق مع  �ل�صيا�صية وتقبل  �لت�صوية  �إىل حركة تتبنى  �لثورة  �الأوىل من 

�الحتالل، عّززت وجهة نظر من يجادل ب�صعوبة بل ��صتحالة �جلمع بني �ملقاومة و�حلكم. 

بع�ص �ملر�قبني �ل�صيا�صيني متخوفون من م�صري م�صابه حلركة حما�ص. �لت�صكيك بقدرة 

حما�ص على �جلمع بني �ملهمتني مل ي�صدر فقط من خ�صومها �أو مناف�صيها بل �إن بع�ص 

�إال  �جلمع  بجدوى  �الإيان  من  �لرغم  فعلى  �ل�صاأن،  بهذ�  تخوفات  لديهم  كان  موؤيديها 

�ملقابلة، كان خ�صوم حما�ص  �أن ثقتهم بقدرة �حلركة على ذلك مل تكن كافية. يف �جلهة 

ياأملون ف�صلها يف �جلمع بني �ملقاومة و�حلكم مما قد يوؤدي �إىل تعزيز موقفهم يف �ل�صارع 

�لفل�صطيني. 

هذ� �لف�صل �صيلقي �ل�صوء على هذه �جلدلية، ويناق�ص طرق حما�ص يف �لتوفيق بني 

دورها �ملقاوم ووجودها يف �حلكم، وذلك �عتماد�ً على �أدبياتها و�صلوكها �ل�صيا�صي. بد�يًة 

 2006 �صنة  �ل�صيا�صية  م�صاركتها  بعد  موؤ�رش�ت  من  حما�ص  �أظهرته  ما  �أن  �لقول  يكن 

�أظهر �إمكانية �جلمع كاأحد حقوق حما�ص، �أي �أنه قد ال يكون مبقدروها �الإ�صهام بفاعلية 

يف �ملقاومة �لع�صكرية كما �ل�صابق نتيجة مل�صاركتها يف �حلكم لكن ذلك ال يعني تنازلها عن 

حّق �ملقاومة، ورمبا كانت م�صاركتها يف �حلكومة فر�صة ملر�جعة مفهوم �ملقاومة بحيث 

ي�صبح �أكرث �صمولية. 

3. االإ�شالح كاأحد اأ�شكال املقاومة:

لقد �أ�صهمت �صيا�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ملت�صمة بالعنف �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني 

من  و�حد  �صكل  يف  ح�رشها  فتم  �لفل�صطينية،  للمقاومة  �صيق  �إجر�ئي  مفهوم  بلورة  يف 

�أ�صكال �ملقاومة متمثل يف �لعمل �لع�صكري بالرغم من تو��صعه مقارنة باجليو�ص �ملنظمة. 

عن  �حلديث  و�أ�صبح  للمر�جعة،  تتعر�ص  بد�أت  للمقاومة  �لقا�رشة  �لنظرة  هذه  �أن  �إال 

مفاهيم �إجر�ئية �أخرى للمقاومة �أكرث قبوالً يف �لوقت �حلا�رش. 

من �أهم ما يكن �الإ�صارة �إليه يف هذ� �ملجال، هو �أن عملية �لتن�صئة �ل�صيا�صية مبا يخدم 

�الأهد�ف �لوطنية، وعملية �لبناء �لذ�تي لالإن�صان �لفل�صطيني يف �أطره �لفردية و�جلماعية، 

ال يكن �إخر�جها من د�ئرة �ملقاومة، و�أن �الإ�صهام يف بناء �ملوؤ�ص�صات على �أ�ص�ص مهنية 

يف  و��صتثمارها  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مبقدر�ت  و�لتحكم  �لف�صاد،  وحماربة  وقانونية، 
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هذ�  �إن  بل  �لكلي.  �ملقاومة  م�رشوع  يف  مف�صلياً  حمور�ً  ُتعدُّ  �لتحرري،  م�رشوعه  �صوء 

�ل�صق من �ملقاومة، يعدُّ متطلباً �صابقاً الأ�صكال �ملقاومة �الأخرى مبا فيها �ملقاومة �مل�صلحة، 

وجتنيبها  �لوطنية  �لتوجهات  يخدم  مبا  �حلكومة  موؤ�ص�صات  وبناء  �لر�صيد،  فاحلكم 

على  و�لقدرة  بالكفاءة  تتمتع  فّعالة،  ملقاومة  يوؤ�ص�ص  و�ل�صيا�صية،  �القت�صادية  للتبعية 

�ال�صتمر�رية، وتلقى �الحت�صان �لر�صمي و�ل�صعبي. 

�أنه  �لنهج على  �إذ� ما تبنت هذ�  �إظهار �حلركة  �ل�صيا�صيني  �صيحاول خ�صوم حما�ص 

تر�جع عن �ملقاومة، وبالرغم من �أنهم ال يتبنون �ملقاومة �لع�صكرية، �إال �أن هذه �ملحاولة 

تاأتي يف �صياق �إظهار عجز حما�ص وعدم م�صد�قية طرحها. لكن �ملريح بالن�صبة حلركة 

حما�ص �أن برناجمها �لذي ركز على ق�صايا �إ�صالحية يف �ملجتمع جاء مت�صقاً مع �أولويات 

�لر�أي �لعام �لفل�صطيني، وهو ما قد ي�صهل عليها �مل�صي قدماً يف ذلك، فقد �أ�صار ��صتطالع 

�أن �جلمهور  �إىل   ،2004/10/5 �هلل يف  �لتنمية يف ر�م  �ل�صادر عن برنامج در��صات  �لر�أي 

�مل�صتطلع يرى �أن �الأولوية �لرئي�صية �لتي يجب على �حلكومة �أن تركز عليها هي حت�صني 

�لو�صع �القت�صادي، حيث �رشح بذلك 35% من �مل�صتطلعني، ويلي ذلك يف �الأهمية توفري 

وتعزيز   ،%8 �لف�صاد  وحماربة   ،%8 �لبطالة  م�صكلة  وتخفيف   ،%18 �لد�خلي  �الأمن 

�صيادة �لقانون 3%، وحّل م�صكلة فو�صى �ل�صالح 2%. وهو ما يعني �أن نحو 72% على 

.
36

�الأقل من �مل�صتطلعني ركزو� على جو�نب متعلقة باإ�صالح �الأو�صاع �لد�خلية

كانت حما�ص موفقة يف �ختيار �لتغيري و�الإ�صالح م�رشوعاً لها، وعلى �أ�صا�صه �صاركت 

يف �النتخابات �لت�رشيعية، ولذلك يكن �لقول �إن �حلركة ��صتطاعت �أن ت�صري خطوة �إىل 

وهو  �لذ�ت،  وبناء  �لنف�ص  مبجاهدة  �أوالً  لتبد�أ  �ملقاومة؛  مفهوم  تو�صيع  طريق  يف  �الأمام 

�لفكرة  �لنف�ص ليعب عن  �إذ� ما ��صتدعينا جهاد  �لعقائدية  ما يتنا�صب مع فكرها وبنيتها 

يتنا�صب مع موقعها �جلديد ككتلة برملانية وحزب �صيا�صي م�صارك يف  �أنه  نف�صها، كما 

�حلكم. �ل�صيخ �لر�حل �أحمد يا�صني عّب عن هذ� �لنهج يف عدم �لف�صل بني �حلكم �لر�صيد 

“�إن  �لثانية:  �النتفا�صة  خالل  بو�صوح  قال  حيث  قبلها،  ما  خل�صت  بعبارة  و�ملقاومة 

.
�ملرحلة �حلالية مرحلة �ختلط فيها جانب �لتحرر مع جانب �لبناء”37

DSP-Birzeit University, Poll no. 19, 5/10/2004. 36

اإ�شالمية )نابل�ص: مركز �لبحوث و�لدر��صات  عملية البناء الوطني الفل�شطيني وجهة نظر  �لهندي،   خالد 
37

�لفل�صطينية، 1999(، �ص 73.
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باالإ�صافة �إىل ذلك، فاإن تاأكيد �حلركة على �رشورة تبني مفاهيم جديدة الإد�رة �حلكم 

يف  حما�ص  ر�صيد  من  عززت  �أمور  كلها  �ملالية،  و�لرقابة  و�مل�صاءلة  و�لنز�هة  كال�صفافية 

�ل�صارع بعد �إخفاق �حلكومات �ل�صابقة يف �إيجاد م�صد�قية لها لدى �جلمهور، وما �أ�صهم 

يف �إعطاء �صورة �أكرث قرباً لنب�ص �ل�صارع، هو ربط �لبنامج �النتخابي مبفاهيم وروؤى 

معا�رشة تلقى قبوالً يف �لعامل �لغربي، وتت�صق يف �لوقت نف�صه مع �ملوروث �الإ�صالمي، 

يف �إ�صارة من �حلركة �إىل �أنه ال يوجد تناق�ص بني �لدعو�ت �لعاملية لالإ�صالح �ملوؤ�ص�صاتي 

.
38

مع �ملرجعية �الإ�صالمية

الأن  �صعت  وقد  �لع�صكرية،  �ملقاومة  نهج  جانباً  ت�صع  مل  حما�ص  فاإن  حال،  �أّي  على 

وت�صكيل  �لع�صكرية  �ملقاومة  م�رشوع  حلماية  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  وجودها  ُت�صّخر 

حا�صنة له، وقد عبت عن ذلك حرفياً يف برناجمها �النتخابي، بالقول �إن م�صاركتها تاأتي: 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �لذي �رت�صاه  �ملقاومة و�النتفا�صة  �إ�صناد�ً ودعماً لبنامج  “لتكون 

. كما �أنها عملت على ��صتئناف عملها �لع�صكري يف 
خيار�ً ��صرت�تيجياً الإنهاء �الحتالل”39

�أثناء �ن�صغالها مبلف ت�صكيل �حلكومة، و��صتطاعت �أن تقدم على خطوة نوعية يف ن�صاط 

كتائب �لق�صام حني جنحت �لكتائب يف �أ�رش �جلندي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط.

بني  �جلمع  على  حما�ص  �إ�رش�ر  على  تدليلها  من  �لرغم  وعلى  �خلطوة  هذه  �أن  �إال 

�لعمل �لع�صكري وبني �إد�رة �ل�صلطة، �إال �أنها قد �أثبتت �أي�صاً على �أن �الإقد�م على �لعمل 

�لتدخل،  على  “�إ�رش�ئيل”  قدرة  بحكم  �الإ�صالحية  �لب�مج  تطبيق  �أعاق  قد  �لع�صكري 

وخنقها  �لت�رشيعي،  جمل�صها  و�أع�صاء  وزر�ئها  و�عتقال  �ل�صلطة،  موؤ�ص�صات  وتعطيل 

مالياً و�قت�صادياً، ومنع حركة �مل�صوؤولني و�الأفر�د... وقد �أوجد ذلك قناعات متز�يدة لدى 

حما�ص بال�صعوبة �ل�صديدة للجمع بني م�صاري �إد�رة �ل�صلطة و�ملقاومة حتت �الحتالل. 

ويتطلب ذلك من �حلركة در��صة معّمقة لب�جمها �النتخابية �لقادمة وما هو متوقع من 

�أولوية  �إىل  �لفل�صطيني  �ل�صارع  توعية  �ملرحلة  هذه  يف  �ملهم  ومن  و�أعد�ئها.  خ�صومها 

مقاومة �لف�صاد د�خلياً �إىل جانب مقاومة “�إ�رش�ئيل”. 

 بالل �ل�صوبكي، يف ذكرى �نطالقتها �لو�حدة و�لع�رشين: حما�ص وجدلية �ملقاومة و�حلكم، فل�شطني امل�شلمة، 
38

www.fm-m.com/2009/jan/9-2.php :كانون �لثاين/ يناير 2009، �نظر

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006. 
39



حما�س يف احلكم

405

4. حما�س واالنتقال من رّد الفعل اإىل املبادرة:

2006 جمبة على  حركة حما�ص وجدت نف�صها يف �أكرث من مرة وبعد �نتخابها �صنة 

دون  �ل�صمود  على  مرة  كّل  يف  قادرة  كانت  �أنها  �إال  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لع�صكري  �لتعامل 

كافياً،  يكن  مل  �الحتالل  مع  مو�جهة  جولة  كّل  يف  �ل�صمود  لكن  غزة.  يف  حكمها  �نهيار 

وكانت حما�ص بحاجة �إىل �جرت�ح نهج جديد يحفظ لها �إمكانية �ملبادرة وعدم ترك �الأمور 

�أوىل على طريق  �أن طرح �لهدنة من قبل حما�ص يثل خطوة  بيد �الحتالل. يكن �لقول 

�ال�صتثمار �ل�صيا�صي لعملها �مل�صلح. �لبع�ص حاول تاأويل �لهدنة على �أنها نكو�ص حما�ص 

عن �ملقاومة ب�صكل يعك�ص عجزها عن �ملقاومة و�حلكم معاً، لكن هذ� �الدعاء يتال�صى �أمام 

�حلقائق �لتالية: �أولها �أن حما�ص مل تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”، وهي �لتي فازت يف �آخر �نتخابات 

�ملقاومة  �أن  وثانيها  حقيقية.  �صعبية  �رشعية  �أعطاها  مما  فل�صطينية،  نيابية  ت�رشيعية 

حلما�ص،  �لع�صكري  �جلناح  �لق�صام  بكتائب  مرتبطة  �لفعال  �لعملي  ب�صكلها  �لع�صكرية 

وثالثها �أن حما�ص باتت يف �ل�صنو�ت �الأخرية هي �حلركة �لفل�صطينية �لوحيدة �لتي ت�صتطيع 

، وخ�صو�صاً يف مرحلة ما بعد �لثور�ت �لعربية.
40

�لتاأثري يف �ل�صارع �لعربي و�الإ�صالمي

نظرها  وجهة  تقوم  حيث  �لنظرية،  �لناحية  من  جديد�ً  لي�ص  للهدنة  حما�ص  طرح  �إن 

�الأوىل مرحلة �حلل  �إىل مرحلتني:  �لفل�صطينية  �لق�صية  �لهدنة على جتزيء حّل  يف طرح 

�لتي  �الأر��صي  من  �إ�رش�ئيلي  �ن�صحاب  يقابلها  �لزمن،  حمددة  هدنة  وتت�صمن  �ملعجل، 

من  فل�صطني  حترير  مرحلة  وهي  �ملوؤجل،  �حلل  مرحلة  و�لثانية   ،1967 �صنة  �حتلتها 

. وهذ� ما ينح حما�ص �لقدرة على 
41

�لبحر �إىل �لنهر بجهود فل�صطينية وعربية و�إ�صالمية

�لتكيف مع �ملتغري�ت، و�ملرونة �لكافية لتحقيق �لفو�ئد خالل �ملرحلة �لو�قعة بني �حللول 

 .
42

�ملعجلة و�ملوؤجلة

2003، وكما كان خطاب حما�ص �النتخابي  تفعيل �لفكرة وطرحها ر�صمياً كان �صنة 

�ملتعلق ب�صيغة  �ل�صيا�صي  �لفل�صطيني حينها، كان خطابه  �ملو�طن  �أولويات  مع  متنا�صباً 

�لعالقة مع �الحتالل مت�صقاً �أي�صاً مع �لر�أي �لعام �لفل�صطيني، ففي ��صتطالع للر�أي �لعام 

 بالل �ل�صوبكي، مرجع �صابق.
40

 مو�صى زيد �لكيالين، احلركات االإ�شالمية يف االأردن وفل�شطني )بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة للطباعة و�لن�رش 
41

و�لتوزيع، وعّمان: د�ر �لفرقان للن�رش و�لتوزيع، 2000(، �ص 202-201.

 �صاوؤول م�صعال و�أبر�هام �صيال، مرجع �شابق. 
42
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“�أن  تبني  �لف�صائل،  بني  �لهدنة  على  �التفاق  عقب  لال�صتعالمات  �لعامة  �لهيئة  �أجرته 

�لفل�صطينية،  �لف�صائل  �تخذته  �لذي  �لهدنة،  �لعينة ر��صون عن قر�ر  �أفر�د  68.8% من 

و%67.8  عامة،  وطنية  م�صلحة  �لهدنة  �أن  يعتقدون  �لعينة  �أفر�د  من   %56.8 �أن  كما 

.
يعتقدون �أن �ل�صعب �لفل�صطيني بحاجة �إىل هذه �لهدنة”43

عب  و�حلكم  �ملقاومة  بني  �جلمع  حاولت  حما�ص  حركة  فاإن  �صبق،  ما  على  تاأ�صي�صاً 

ثالثة �أبعاد:

�الأول: من خالل �لرتكيز على �الإ�صالح وحماربة �لف�صاد. وفقاً للمبادئ �الإ�صالمية 

�لتي تتبعها حما�ص فاإن هذ� ُيعدُّ �صنفاً من �جلهاد، ومرتبطاً باالأمر باملعروف و�لنهي عن 

�ملنكر، و�إ�صالح �لنف�ص و�الأ�رشة و�ملجتمع.

و�أ�رش  �لق�صام،  �لدين  عّز  كتائب  خالل  من  �لع�صكري  �لعمل  يف  �ال�صتمر�ر  �لثاين: 

�صاليط كان جزء�ً من هذه �ل�صيا�صة و�صّد �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على غزة يف 2008 و2012.

�لثالث: تعزيز �ل�صمود و�ملحافظة على �حلكم دون �لتنازل عن �ملقاومة من خالل �لهدنة. 

5. االحتالل االإ�رشائيلي كتحٍد حلكم حما�س:

�خل�صو�صية �لتي حتيط بتجربة �ل�صلطة �لفل�صطينية نابعة �أ�صا�صاً من كونها جتربة 

كان  �أياً  �ل�صلطة  لعمل  تقييد�ً  ت�صكل  و�عتد�ء�ته  �الحتالل  ف�صيا�صات  �الحتالل،  ظّل  يف 

درجة  زيادة  من  �الأمر  يعنيه  مبا  �لقائد؟  ذلك  هي  حما�ص  كانت  لو  فماذ�  يقودها،  من 

�لتقييد �الإ�رش�ئيلي لعمل موؤ�ص�صات �ل�صلطة، كنتيجة متوقعة لطبيعة �لعالقة بني حما�ص 

.
و“�إ�رش�ئيل”44

يكن �إجمال �صيا�صات “�إ�رش�ئيل” �ملقيدة الأد�ء حما�ص �حلكومي، وبالتايل توؤثر على 

تقييم �لتجربة:

�عتقال �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ممن ينتمون لكتلة �لتغيري و�الإ�صالح،  	·
يف  قيادياً   64 باعتقال  “�إ�رش�ئيل”  قامت  �لت�رشيعية  �النتخابات  �نتهت  �أن  فمنذ 

 موقع �لهيئة �لعامة لال�صتعالمات، �مل�صوح وقيا�ص �لر�أي �لعام، نتائج ��صتطالع �لر�أي �لعام �لفل�صطيني حول قر�ر 
43

�لهدنة بني �لف�صائل �لفل�صطينية، ر�م �هلل، 3-2003/7/6، يف:

http://www.sis.gov.ps/arabic/polls/archive/hodna.html

 Abraham Rabinovich, “Israel Fears Fight against Hamas; Sees Iran’s Hand in Fortification,”  
44

The Washington Times, 20/3/2007.
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حما�ص بال�صفة �لغربية من بينهم 44 ع�صو�ً يف �لت�رشيعي )مبن فيهم رئي�ص �ملجل�ص 

�لتي  �حلقيقية  و�لن�صبة  �ملجل�ص  تو�زن  على  بذلك  موؤثرة  �لدويك(،  عزيز  �لت�رشيعي 

.
45

�أفرزتها �النتخابات

�أع�صاء �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة  قيام �الحتالل �الإ�رش�ئيلي باعتقال ع�رشة من  	·
.
46

�ملقيمني يف �ل�صفة �لغربية

�عتقال قيادة حركة حما�ص وعدد كبري من �أبنائها يف �ل�صفة �لغربية، وق�صف مقر�ت  	·
�حلكومة و�ل�صلطة يف غزة؛ حيث بلغ عدد �ملعتقلني �إثر عملية �أ�رش �جلندي �الإ�رش�ئيلي 

 ،
47

“جلعاد �صاليط” يف 2006/6/25 وحتى نهاية �ل�صنة ما جمموعه 3,500 فل�صطيني

معظمهم حم�صوبون على حركة حما�ص.

و�ال�صتري�د  �جلمارك  عائد�ت  من  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �مل�صتحقة  �الأمو�ل  جتميد  	·
و�لت�صدير و�حتجازها، مما �أرهق �ل�صلطة �لفل�صطينية مالياً. حيث بلغت قيمة �الأمو�ل 

�ملحتجزة لدى “�إ�رش�ئيل” نحو 500-600 مليون دوالر، بعد نحو �صنة وثالثة �أ�صهر 

.
48

من ت�صكيل حكومة حما�ص )�أي يف حزير�ن/ يونيو 2007(

�لتي  �ل�صيف”  “�أمطار  حملة  و�أبرزها  غزة  قطاع  على  �ملتتابعة  �لع�صكرية  �حلمالت  	·
، و�أدت �إىل ��صت�صهاد 400 فل�صطيني وجرح 

��صتمرت يف �لفرتة 492006/10/31-6/26

�إىل  �أدت  �لتي  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �خلريف”  “غيوم  وحملة  �آخرين،   1,852

.
50

��صت�صهاد 105 فل�صطينيني وجرح 353 �آخرين

قيام �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية مبنع تنقل �لقياد�ت �حلكومية و�ل�صعبية حلما�ص، وتعطيل  	·
قدرتهم عن �لعمل.

45 الد�شتور، واحلياة، 2006/6/29؛ وال�رشق االأو�شط، 2006/8/7؛ والقد�س العربي، 2006/8/9.

 �نظر: وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، تقرير �إح�صائي �صامل يتناول �أو�صاع �الأ�رشى ب�صكل عام و�أبرز 
46

�أحد�ث عام 2006 ب�صكل خا�ص، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني:

http://www.pnic.gov.ps/arabic/social/prisoners/prisoners19.html

 �ملرجع نف�صه.
47

Los Angeles Times newspaper, 25/6/2007, articles.latimes.com/2007/jun/25/world/fg-mideast 25 48

احلياة،  �ل�صلطة،”  يف  قانوين  فر�غ  من  و�أكب  �أ�صري  جندي  من  �أكب  �ل�صيف:  “�أمطار  �مل�رشي،  هاين  �نظر:   
49

.2006/7/7

 �نظر: تقرير وفا، 2006/11/23، نقالً عن معاوية ح�صنني، مدير �الإ�صعاف و�لطو�رئ بوز�رة �ل�صحة؛ والبيان، 
50

2006/11/23؛ وتقرير �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم حول جمزرة بيت حانون، 2006/11/8.
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6. املقاطعة الدولية حلركة حما�س:

قد  ع�رش  و�حلادية  �لعا�رشة  �لفل�صطينية  �حلكومة  فاإن  �صبق،  ما  كّل  �إىل  باالإ�صافة 

عملت يف ظّل ح�صار �قت�صادي و�صيا�صي خانق من قبل �لقوى �لدولية. فقد ربطت كّل 

من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الحتاد �الأوروبي فتحها لعالقات طبيعية مع حكومة 

ت�صارك فيها حما�ص، �أو تقودها، �أو �إر�صال �ملعونات و�لدعم �ملايل لتلك �حلكومة، بامتثال 

و�اللتز�م  �لعنف،  ونبذ  بـ“�إ�رش�ئيل”،  باالعرت�ف  �ملتعلقة  �لدولية  لل�رشوط  حما�ص 

باالتفاقيات �لتي وقعتها منظمة �لتحرير مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

ويف ظّل �صعوبة �ملو�فقة �حلم�صاوية على تلك �ملطالب، ��صتمر �حل�صار �لدويل على 

�إىل  وو��صحاً  متيناً  �الإ�صالمي  وكذلك  �لر�صمي  �لعربي  �ملوقف  يكن  ومل  �لفل�صطينيني، 

�حلد �لذي يكنه من تخفيف �حل�صار على �لفل�صطينيني، وبد�أت تتحول �أنظار �ل�صارع 

�إىل قدرة �حلكومة على فّك ذلك �حل�صار و�إدخال �الأمو�ل بدالً من �نتظار ما �صتقدمه من 

م�صاريع �لتغيري و�الإ�صالح �لتي �نتخبت حما�ص على �أ�صا�صها.

باالعتبار مدى  ياأخذ  �أن  �ل�صيا�صي يجب  الأد�ء حما�ص  �ملو�صوعي  �لتقييم  فاإن  لذلك 

تاأثري ذلك �حل�صار على جتربة �حلكم لدى حما�ص، كون مقيا�ص �لنجاح يف حالة �حل�صار 

�ختلف، وذلك من وجهة نظر �لبع�ص، وحتول من كونه قيا�صاً لقدرة حما�ص على تنفيذ 

وعودها �إىل قدرتها على فّك �حل�صار و�ل�صمود، و�إن كان هذ� ال يعني �لبتة �أن �لتقييم لن 

يتناول باالأ�صا�ص قدرة حما�ص على �لتنبوؤ بدورها �جلديد وما يحيطه من عقبات، ومدى 

�إدر�كها لذلك يف و�صعها لبناجمها �النتخابي و�حلكومي.

7. اأداء حركة حما�س يف احلكم:

اأ. مرحلة احلكومة العا�رشة واحلادية ع�رش:

�الإ�صالمية،  �أيديولوجيتها  بني  �جلمع  على  حما�ص  حركة  بقدرة  �لبع�ص  يقتنع  مل 

�تهامها من  مّت  �لت�رشيعية  �أن فازت حما�ص يف �النتخابات  �لديوقر�طية. فبعد  ومبادئ 

�لتهم  هذه  رف�صت  حما�ص  حركة  �الإ�صالمية.  �أيديولوجيتها  هّم�صت  �أنها  �لبع�ص  قبل 

نقي�صاً  ُيعدُّ  ال  فل�صطني  يف  �ل�صيا�صي  �لعمل  يف  م�صاركتها  �أن  على  و�أكدت  قاطع  ب�صكل 
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�لتعاي�ص  عليها  �أن  تعني  كانت  �النتخابات  يف  حما�ص  م�صاركة  �إن   .
51

�الإ�صالمية ملبادئها 

مع �أطر�ف فل�صطينية باأيديولوجيات خمتلفة متاماً يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. وهنا 

جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لبع�ص يرى �أن حما�ص �رتكبت بع�ص �الأخطاء يف حماولتها �لتكيف 

مع �لتعددية يف �لنظام �ل�صيا�صي. 

ب. برنامج انتخابي مثايل:

�ملثالية هنا ال تعني بال�رشورة تقييماً �إيجابياً ي�صجل ل�صالح حما�ص، فجزء من جناح 

�أهد�فها  و�صياغة  �لو�قع  قر�ءة  على  قدرتها  مدى  هو  �صيا�صية  �صخ�صية  �أو  جماعة  �أّي 

مبا ين�صجم ومتطلبات ذ�ك �لو�قع، ولي�ص مبقد�ر �صمو �أهد�فها و�رتقائها. فمثالية �لطرح 

قد تتحول بني ليلة و�صحاها �إىل �أد�ة م�صلّطة على رقاب من خطها، �إذ �أنها �صتتحول �إىل 

حما�ص  برنامج  يف  و�قعية  غري  كانت  �لبنود  بع�ص  �صتحاكم.  �أ�صا�صه  على  �لذي  �ملعيار 

�النتخابي، وحتى �صياغتها للبنامج �النتخابي جاءت مبعزل عما �آلت �إليه حما�ص بعد 

�النتخابات، مبا يعطي داللة على �أنها مل تكن تتوقع �لفوز، وعلى �أقل تقدير توقعته ومل 

تتنباأ با�صتحقاقاته. �الإ�صكاليات �لتي وجدت يف �لبنامج هي �الآتي:

1. مل يكن مطلوباً من حما�ص �أن جتيب يف برناجمها �النتخابي عن ق�صايا ��صرت�تيجية، 

حّل كّل ق�صية منها يحتاج �إىل عقود بينما عمر دورتها �النتخابية هو �أربع �صنو�ت فقط. 

وح�صبما يرى �لبع�ص مل يكن مطلوباً منها، يف �لوقت �لذي ت�صارك يف �نتخابات �ل�صلطة 

حما�ص  موقف  ُت�صدِّر  �أن  خدماتي،  �إطار  يف  ن�صاطاتها  معظم  تندرج  �لتي  �لفل�صطينية 

�إىل  �أهد�ف حما�ص  �إىل كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، لتتحول بذلك  �ل�صيا�صي و�الأيديولوجي 

عقبة يجب جتاوزها حتى يتم تطبيق �لتغيري و�الإ�صالح. ومع ذلك فاإن هناك من يرى 

�ل�صعوبة �لبالغة يف �أال يكون لكتلة �لتغيري و�الإ�صالح برناجمها �ل�صيا�صي �لو��صح، الأن 

�ل�صعب �لفل�صطيني �صعب ُم�صيَّ�ص، والأن �أعد�د�ً كبرية منهم تنتخب بناء على �لبنامج 

�ل�صيا�صي ولي�ص �خلدماتي فقط؛ وتغييب �لثو�بت له ح�صا�صية بالغة لدى �لفل�صطينيني 

و�لعرب و�مل�صلمني، وقد ي�رش بحما�ص �أكرث مما ينفعها.

 م�صري �مل�رشي، امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية يف ظل اأنظمة احلكم املعا�رشة )�لقاهرة: مكتبة د�ر �لكلمة، 
51

2006(، يف: �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:
 http://www.palestine-info.com/arabic/books/2006/musheer/musheer1.htm؛ و�نظر �أي�صاً:

  Amr Hamzawy, ”The Key to Arab Reform: Moderate Islamists,“ Policy Brief, no. 40, August
2005, Carnegie Endowment for International Peace, http://carnegieendowment.org/files/pb40.
 hamzawy.FINAL.pdf
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ال �أحد ينكر �ل�صلة �لعملية بني حما�ص و�لتغيري و�الإ�صالح، ول�صنا ممن يبالغون يف 

طلب �لف�صل بينهما، الأنها كتلة برملانية تابعة حلما�ص، لكن من �حلكمة �أال يزج بكل ما 

لدى حما�ص يف �إطار �ل�صلطة، وهنا على حما�ص �أن جتيب على ت�صاوؤل مفاده: هل �صلطة 

فال�صلطة،  جنيب  �أن  كباحثني  لنا  كان  �إن  حما�ص؟  ��صتيعاب  على  قادرة  �لذ�تي  �حلكم 

�لتي مّت تركيبها وفق �تفاقية �أو�صلو، ال ت�صتوعب �أّي برنامج حترري. ومبا �أن حما�ص 

�أن تكون  للمرحلة �حلالية، فهذ� ال يعني  �ل�صلطة �رشورة  ُكرُث ترى يف  ومعها ف�صائل 

�ل�صيا�صي مبجمله. �لن�صاط  �ل�صلطة حمور 

حما�ص،  عليه  �صتقدم  فيما  �لت�صكيك  ُتبِّر  عبار�ت  �أورد  مقدمته  ويف  �لبنامج   .2

�ل�صيا�صية  �مل�صاركة  با�صتعد�دها  �لديوقر�طية  مع  �أنها  �أعلنت  قد  حما�ص  كانت  فاإذ� 

لي�صت  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  �أن  لتوؤكد  �الأوىل  �لبنامج  �صطور  جاءت  �النتخابات،  عب 

ثابتاً لها. وفقاً لروؤية حما�ص ومرجعيتها �الإ�صالمية لي�ص يف �الأمر ما يعيبها، لكن  خطاً 

�الإجر�ئية.  �لثو�بت  �ل�صيا�صية هي من  �مل�صاركة  فاإن  للديوقر�طية و��صتحقاقاتها  وفقاً 

وهنا يحق �لت�صاوؤل و�الإجابة على من خطت يده تلك �ل�صطور، ما �أهمية تلك �لعبارة يف 

�لبنامج �النتخابي “�مل�صاركة �أو عدمها �جتهاد�ً وو�صيلة، ولي�صت ثابتاً عقدياً �أو مبدء�ً، 

ال يتغري”52، كان من �ملمكن �لقبول بهكذ� عبارة قبل �الإعالن عن مو�فقة حما�ص دخول 

ي�صاغ  �أن  مقبوالً  يعد  مل  �لدخول  قررت  �أن  بعد  لكن  �أو�صلو،  �صقف  ب�صبب  �النتخابات 

�خلطاب وكاأن �صيئاً مل يتغري.

من  جمموعة  �النتخابي  برناجمها  يف  حما�ص  �أوردت  �لثو�بت،  �أ�صمته  بند  حتت   .3

�لنقاط �لتي نرى �أن �إ�صقاطها على موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية لي�ص منطقياً، الأنها يف 

جمملها ق�صايا �صيا�صية �أعلى من �صقف �ل�صلطة �ملرهون وجودها مبوقف �صيا�صي معني 

جتاه هذه �لق�صايا، وهذه �لثو�بت ح�صب حما�ص هي �الآتي: 

4. �لتاأكيد على �حلق يف فل�صطني �لتاريخية.

5. �لتاأكيد على �ملقاومة �مل�صلحة.

6. حّق �لعودة.

7. حترمي �القتتال و��صتخد�م �لقوة لت�صوية �خلالفات �لد�خلية.

8. �لعمل على �الإفر�ج عن كافة �الأ�رشى.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
52
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ال �أحد ينكر على حما�ص حقها يف �لتاأكيد على ثو�بتها، و�حلفاظ عليها، لكن و�صع هذه 

�لثو�بت �صمن بر�مج �نتخابي ل�صلطة ال يكن �أن حتقق �أّياً من هذه �لثو�بت لعدة �أ�صباب، 

�أهمها �أنها جاءت كخيار يتناق�ص مع جزء من �لثو�بت �صابقة �لذكر، وقد يفهمه �لبع�ص 

يد�فع عن ذلك  و�إن كان هناك من  �لناخبني،  �إعالمية ت�صتقطب  �أنه جزء من دعاية  على 

باأن حما�ص �صعت �إىل طماأنة جمهورها من �أن م�صاركتها ال تعني �لتنازل عن ثو�بتها. �إن 

و�صع مثل هذه �لثو�بت يف برنامج �نتخابي مرحلي، قد يعطي كّل فل�صطيني �حلق ل�صوؤ�ل 

حما�ص بعد �أربع �صنو�ت حول �صو�طئ حيفا وعكا، و�أ�رشى �لنقب ونفحة، وفل�صطينيي 

�صمن  و�صعتها  �أنها  مبا  �لت�صاوؤالت؟  هذه  عن  جتيب  �أن  حلما�ص  فهل  و�صورية،  لبنان 

برنامج �نتخابي، يثل �لعقد �لذي على �أ�صا�صه خولت حما�ص قيادة �ل�صلطة من �صعبها.

�الإطار  يف  تكون  قد  و�إمنا  حما�ص،  و�صعتها  �لتي  �لثو�بت  يف  لي�صت  �مل�صلكة  ولعل 

يعالج  �أن  �ملفرت�ص  من  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �مل�رشوع  حما�ص.  �ختارته  �لذي 

�أو  �حلركة  �إطار  يف  بـ“�إ�رش�ئيل”  �ملتعلقة  و�لق�صايا  �ل�صلطة،  �إطار  يف  �لد�خلية  �لق�صايا 

منظمة �لتحرير بعد �إ�صالحها. الأن �ال�صتمر�ر يف هكذ� حال يعني �أن ال جمال للم�صاركة 

�أنه  �ل�صيا�صية لكل ف�صيل فل�صطيني على  �لب�مج  �ل�صلطة، يف ظّل زّج  و�ل�رش�كة �صمن 

�الأمثل لتحديد ن�صاط �ل�صلطة. و�لف�صائل �الأخرى تعاين �الإ�صكالية نف�صها لكنها لي�صت 

حمور نقا�صنا يف هذ� �لكتاب.

�إن �إ�صكالية �ل�رش�كة يف ظّل �حلالة �صابقة �لذكر تدفعنا لالنتقال �إىل بند �آخر يف �لثو�بت 

و��صتخد�م  �القتتال  حترمي  وهو  و�الإ�صالح،  �لتغيري  كتلة  برنامج  الئحة  على  �ملدرجة 

�لقوة يف �لعالقات �لد�خلية. �إن بند�ً كهذ� ال يفرت�ص وجوده يف برنامج �نتخابي يف �لظروف 

يقبل  �أمر�ً  �لد�خلي  �ل�صلم  عن  �حلديث  فيها  يعد  مل  �لتي  �لثالثة  �الألفية  يف  الأننا  �ملعتادة، 

�أّي برنامج �نتخابي قد يعني للبع�ص  ُم�َصلَّم بها يف  �أمور  �لنقا�ص، فهي ُم�صلَّمة، و�إدر�ج 

�أنها فقدت �صفتها �الأ�صا�صية وباتت حمل �صّك. لي�ص هذ� فح�صب بل �إن �إد�رجها، يظهر 

حركة حما�ص كما لو �أنها تنظر �إىل �الأطر�ف �الأخرى يف �ل�صاحة �لفل�صطينية بعني �ل�صك 

�رشورياً  كان  حلما�ص  �إدر�جها  فاإن  ذلك،  ومع  �ل�صلطة.  دخول  قبل  حتى  و�لتخوف، 

ب�صبب وجود �جلميع حتت �الحتالل وب�صبب حالة �ال�صتقطاب يف �ل�صاحة �لفل�صطينية؛ 

والأن حما�ص كانت هي �لطرف �لذي عانى من قمع �ل�صلطة وتنكيلها ومالحقاتها �الأمنية؛ 

ومل تكن �إطالقاً جزء�ً من �ل�صلطة وال ع�صو�ً يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.
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�القتتال  حترمي  يف  ثو�بتها  عن  بالنكو�ص  حما�ص  يتهم  من  فهناك  حال،  �أّي  وعلى 

�لد�خلي عندما قامت باحل�صم �لع�صكري يف قطاع غزة. لكن حما�ص ترد �أن ذلك كان فعل 

��صطر�ر بعد عمليات �الإف�صال و�لفلتان �الأمني وتعطيل �ملوؤ�ص�صات �لتي قامت بها �أطر�ف 

حم�صوبة على فتح. و�أن حما�ص قامت بذلك وهي تدير �حلكومة، وتتمتع بالوقت نف�صه 

بدعم �ملجل�ص �لت�رشيعي، وكان �إجر�وؤها حفاظاً على �لنظام وعلى �ل�رشعية �لد�صتورية؛ 

ولي�ص جمرد �إجر�ء ف�صائلي حزبي.

ج. ت�شكيل احلكومة:

�إ�صماعيل  تكليف  ومّت  حما�ص،  حركة  فوز  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت  �إن  ما 

�لدعوة  يف  حما�ص  �صارعت  حتى  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  قبل  من  �حلكومة  بت�صكيل  هنية 

��صتعد�د�ً  تعك�ص  �لدعوة  هذه  �أن  �لقول  يكن  نظرياً،  وطنية.  وحدة  حكومة  ت�صكيل  �إىل 

للم�صاركة �ل�صيا�صية وعدم �ال�صتحو�ذ على �ل�صلطة و�لقبول مببد�أ �لتعددية �ل�صيا�صية، 

�إال �أنها تعك�ص من �لناحية �لعملية تخوف حما�ص من ��صتالم �إد�رة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

حقيقة،  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  متويل  ال�صتمر�ر  حاجتها  مبكر�ً  �أدركت  حما�ص  لوحدها. 

فاإن رو�تب موظفي �ل�صلطة كان �ل�صالح �الأجنع باأيدي خ�صوم حما�ص. مل يكن مبقدور 

حما�ص �الدعاء باأن �حلكومة �لعا�رشة لي�صت حكومة حما�ص، �إذ ��صطرت لت�صكيل هذه 

�حلكومة لوحدها بعد ��صتنكاف باقي �لف�صائل �لفل�صطينية، �صو�ء رغبة باإف�صال جتربة 

حما�ص، �أم �صعور�ً باأن مركب حما�ص غارق ال حمالة وال حاجة للركوب فيه، �أم ب�صبب 

و�صع �رشوط ومطالب عالية للم�صاركة. وعلى �أّي حال، فقد قدمت حما�ص نخبة مميزة 

من  ع�رش  �أحد  �ملثال  �صبيل  على  فيها  �صارك  �إذ  �لعا�رشة،  حكومتها  يف  �لتكنوقر�ط  من 

حملة �لدكتور�ه من �أ�صل 24 وزير�ً. ومع ذلك فرمبا تكون �أخطاأت حني �ختارت رموز�ً 

�ل�صلطة وفقاً  �إىل  �أن دخول حما�ص  �إىل  لقيادة �حلكومة، و�ل�صبب يعود  كبرية يف حما�ص 

وكفاء�ت  خب�ء  �إىل  يحتاج  ما  وهو  و�إ�صالحية  تنموية  ق�صايا  �أجل  من  كان  لبناجمها 

تكنوقر�طية �أكرث مما يحتاج �إىل �صيا�صيني؛ مع �إدر�كنا بوجود وجهة نظر قوية يف �ل�صاحة 

�لفل�صطيني وظروف وحتديات �الحتالل تفر�ص  �لو�صع  باأن طبيعة  �لفل�صطينية تقول 

ال  �لنهاية  يف  �لتكنوقر�ط  الأن  قر�ر؛  �صاحبة  �صيا�صية  ورموز  قوية  �صخ�صيات  وجود 

ي�صتطيعون �لعمل دون غطاء ودعم �صيا�صي. 

يف  �لبارزة  �ل�صيا�صية  �لرموز  بع�ص  وجود  �أن  �لبع�ص  يرى  �لعملية  �لناحية  ومن 

بالن�صبة للحكومة فقد و�جهت �صعوبات  �أ�صعف كالً من �حلكومة و�حلركة.  �حلكومة 
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�خلارجي.  لل�صغط  �أكرث  ُمعر�صة  جعلها  ذلك  فاإن  �حلركة  �أما  �خلارجية،  عالقاتها  يف 

باالإ�صافة �إىل ذلك، قامت حما�ص بتفريغ كثري من عنا�رشها يف مو�قع حكومية خمتلفة، 

�ملجتمع  يف  قطاعات  لدى  حما�ص  ظهرت  لذلك،  مهني.  مبر  دون  كثرية  �أحيان  ويف 

�لفل�صطيني وكاأنها تعيد �صيناريو فتح. لكن حما�ص بررت ذلك بعدم قدرتها على تطبيق 

برناجمها �حلكومي يف ظّل �لتجاهل �لذي قوبلت به يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة. �إال �أن خطوتها 

هذه مل تعد عليها مبنفعة حقيقية، فمن عينتهم من �الأ�صخا�ص مل يكن مبقدورهم تطبيق 

برناجمها، بل �إن �صيا�صاتها يف �لتوظيف دفعت بالكثريين �إىل �لتقرب من حما�ص �إعالمياً 

للح�صول على وظيفة حكومية مرموقة.

باإن�صاء  �لتناق�ص مع ذ�تها خالل حكمها، حيث قامت  �أن حما�ص وقعت يف  �أي�صاً  بد� 

�لقوة �لتنفيذية يف عهد �لر�حل �صعيد �صيام، بينما ركزت خالل حملتها �النتخابية على 

�أثر على م�صد�قية  �الأمنية وتقليل عددها ودجمها، وهو ما  �إ�صالح �الأجهزة  �إىل  �لدعوة 

برنامج حما�ص �النتخابي حني قامت با�صتحد�ث جهاز �أمني جديد. غري �أن حما�ص ر�أت 

يف ذلك فعالً ��صطر�رياً بعد �أن وجدت �أن قياد�ت �الأجهزة �الأمنية ترف�ص �لتعاون معها، 

�لرئي�ص عبا�ص وقياد�ت من فتح، ولي�ص باأمر �حلكومة.  وتقوم بتعطيلها، وتاأمتر باأمر 

كما �أن حما�ص ركزت قبيل �النتخابات على �لتد�خل بني حركة فتح و�الأجهزة �الأمنية، �إال 

�أنها وقعت يف �خلطاأ نف�صه حني تد�خلت �لقوة �لتنفيذية مع كتائب �لق�صام. 

د. اإجنازات حما�س يف احلكم:

�أن �حلكومتني �لعا�رشة و�حلادية ع�رش حققتا  �إال  على �لرغم من �ملالحظات �ل�صابقة 

بع�ص �الإجناز�ت يف جماالت حماربة �لف�صاد ومبا�رشة �خلطو�ت �الإ�صالحية. فاإذ� قّدرنا �أن 

�رتفاع م�صتوى �ل�صفافية ياأتي من�صجماً مع رغبة �ل�صارع يف �الإطالع على ماهية �الإجر�ء�ت 

�الإد�رية و�ملالية يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة مبا يحد من �نت�صار �لف�صاد، فاإن �لتقرير �خلا�ص 

�لذي �أ�صدرته �الأمم �ملتحدة ملعاجلة مو�صوع �ل�صفافية �صنة 2006، �أ�صار بو�صوح �إىل �أن 

م�صتوى �ل�صفافية يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة حقق �رتفاعاً ملمو�صاً يف تلك �لفرتة، وهي �لتي 

عقبت فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية وتوليها �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة. كما 

�أن �حلكومة �آنذ�ك �أ�صهمت يف �لنظام �لعام لن�رش �لبيانات �لتابعة لـ�صندوق �لنقد �لدويل يف 

.
53

2006/3/13، حمققة بذلك خطوة كبى �إىل �الأمام على �صعيد تطوير نظامها �الإح�صائي

 برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، برنامج �إد�رة �حلكم يف �لدول �لعربية، �حلكم �لر�صيد، �ل�صفافية �ملالية، �نظر: 
53

http://www.pogar.org/arabic/countries/finances.asp?cid=14
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كجزء �أي�صاً من حماربة �لف�صاد يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة، و�صعياً لتحويل �صعار �لتغيري 

�لف�صاد  ق�صايا  من  �لعديد  فتح  مّت  قد  فاإنه  �الأر�ص،  على  ملمو�صة  وقائع  �إىل  و�الإ�صالح 

وخا�صة �ملالية و�الإد�رية منها ب�صكل مل ت�صتطع �ملوؤ�ص�صات �لدولية �إغفاله، حيث �أ�صارت 

�أن �جلهاز �لق�صائي قد  �إىل  بع�ص تلك �لتقارير ومن بينها تقرير �الأمم �ملتحدة �خلا�ص، 

 .
54

�الحتكارية �ملوؤ�ص�صات  �ملدر�ء وخا�صة يف  بكبار  �لق�صايا �خلا�صة  �لعديد من  ��صتلم 

وهذ� ما �أكدته موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �ملحلية، ومر�كز �لدر��صات و�الأبحاث حيث �أ�صري 

�إىل �أن فرتة تويل حما�ص للحكومة �لعا�رشة �صهدت حتقيقاً يف ع�رش�ت ق�صايا �لف�صاد من 

.
55

قبل �لنائب �لعام

ما �أقدمت عليه حما�ص من خطو�ت �إ�صالحية يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة، وخا�صة يف �أثناء 

�حلكومة �لعا�رشة، و�إن جاء باهتاً من �لناحية �الإعالمية، تارة للتق�صري �الإعالمي �لتابع 

لل�صلطة، وتارة الن�صغال �الإعالم مبا هو �صيا�صي من �لق�صايا، �إال �أنه جاء مقبوالً قيا�صاً 

بحجم �ل�صغوطات �لتي كانت �حلكومة بقيادة حما�ص حتت وطاأتها. 

�أي�صاً  �إ�صالح موؤ�ص�صات �ل�صلطة، طالت  �خلطو�ت �لتي تقدمت بها حما�ص يف جمال 

من  �لعديد  باإجر�ء  با�رشت  حيث  �الأمنية،  �ملوؤ�ص�صة  وهي  �حل�صا�صة،  �ملوؤ�ص�صات  �إحدى 

�خلطو�ت �الإ�صالحية يف هذ� �ملجال، وهنا نق�صد خطو�ت �إ�صالحية يف �جلانب �الإد�ري 

ح�صب  و��صحاً  كان  ما  وهذ�  �ل�صلطة،  موؤ�ص�صات  خمتلف  جانب  �إىل  �الأمنية  للموؤ�ص�صة 

 United Nations Development Programme تقرير برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي

(UNDP) �صنة 2006، و�لذي �أكد بكل و�صوح �أن �حلكومة �لعا�رشة تقود حملة �إ�صالح 

�ل�صغوطات  �أهمية وجدوى هذه �حلملة حجم  �ل�صلطة، وما يقلل من  �أجهزة  يف خمتلف 

.
56

�ملفرو�صة على �ل�صلطة �لفل�صطينية

يف  و�ل�صفافية  �لنز�هة  تعزيز  طريق  يف  كخطوة  لها  �الإ�صارة  يكن  �أخرى  ق�صية 

من  �لعا�رشة  �حلكومة  طبقتها  حني  �صابقة  و�صكلت  �لفل�صطينية،  �حلكومة  موؤ�ص�صات 

�ل�صحافة”  “و�جه  �أطلق عليه  فيما  �لكامري�،  �أمام عد�صة  �لدوري  خالل ظهور وزر�ئها 

 �ملرجع نف�صه.
54

 جهاد حرب، “م�صتقبل �الإ�صالح �ل�صيا�صي يف �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ظل حكومة حما�ص،” �ملركز �لفل�صطيني 
55

للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، وحدة �ل�صيا�صة و�حلكم، ر�م �هلل، ني�صان 2006، �نظر:

http://www.pcpsr.org/arabic/domestic/policypapers/policyjehadreform.pdf

 برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، برنامج �إد�رة �حلكم يف �لدول �لعربية، �حلكم �لر�صيد، �ل�صفافية �ملالية.
56
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حيث يو�جه �لوزر�ء �أ�صئلة �ل�صحفيني وو�صائل �الإعالم ب�صكل دوري ومف�صلي. خطوة 

كهذه جعلت من �لق�صايا �لعامة �أمر�ً قابالً للنقا�ص لي�ص على م�صتوى �لقياد�ت و�إمنا على 

�ل�صعيد �ملجتمعي �أي�صاً، وهو ما يعزز �أحد مبادئ �حلكم �لر�صيد يف �لنظم �لديوقر�طية، 

حيث يتم تطبيق مبد�أ �حلاكمية للمو�طنني، من خالل �إتاحة �ملجال �أمامهم لالطالع على 

.
57

تفا�صيل �صوؤونهم �لعامة يف كافة �لقطاعات

كما يكن �الإ�صارة هنا �إىل �أن �أع�صاء �حلكومة �لعا�رشة و�حلادية ع�رش، يعتقدون باأنه 

مّت حتقيق �لعديد من �الإجناز�ت �الأخرى، فقد �أورد �أبو عي�صة خالل لقائه مع �لباحث عدة 

:
58

ق�صايا حققتها �حلكومة �لعا�رشة و�حلادية ع�رش، ومنها

خططاً  قدمت  �لعا�رشة  �حلكومة  �أن  �إال  �ال�صتقر�ر  وغياب  �لتوتر  حالة  من  بالرغم   .1

طارئة للتعامل مع �لو�صع �ال�صتثنائي تركز على ت�صغيل �الأيدي �لعاملة وم�صاريع 

�لبنية �لتحتية.

تعزيز �لعالقات بني �لوز�ر�ت؛ ولعبت وز�رة �لتخطيط دور�ً مهماً يف ذلك بالرغم من   .2

حالة عدم �الن�صجام �لتي كانت قائمة.

مّت ربط �لتخطيط باملو�زنة، وهذه خطوة مهمة لتحقيق نوع من �لتناغم بني �الإمكانيات   .3

�ملتاحة و�الأهد�ف.

من  م�صتفيدة  وعلمية،  مهنية  الأ�ص�ص  وفقاً  �لوز�ر�ت  هيكليات  من  �لعديد  �إجناز   .4

�لتجارب �ل�صابقة.

�لتاأكد من عدم وجود تعيينات خارج �الأنظمة �لقانونية.  .5

كان هناك جلنة وز�رية �إد�رية تتابع ق�صايا ترتيب �لوظيفة �لعمومية مبا ين�صجم مع   .6

�لقو�نني.

�الإعالن �لدوري عن �لدخل �ملايل للوز�ر�ت وم�رشوفاتها.  .7

تنعدم  بحيث  و�ل�صو�غر  �لتعيني  ق�صايا  مع  للتعامل  حمو�صبة  بر�مج  ��صتحد�ث  مّت   .8

متاماً �الأبعاد �ل�صخ�صية يف �لتعيني.

�ملو�طنني وحماربة  لتح�صني حياة  �الجتماعية  �لتنموية  �مل�صاريع  بالعديد من  �لقيام   .9

�لفقر، مثل م�رشوع متكني �الأ�رش �لتي فقدت معيلها، و�لتخطيط الإن�صاء بنك للفقر�ء.

www.kaa.jo/Portals/0/Form3.doc :موقع جائزة �مللك عبد �هلل �لثاين لتميز �الأد�ء �حلكومي و�ل�صفافية، �نظر 
57

 مقابلة مع �صمري �أبو عي�صة، 2009/1/17.
58
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يبقى هنا من �ل�رشوري �الإ�صارة �إىل �أن �خلطو�ت �ملطلوبة يف هذ� �ملجال و�لتي ينتظرها 

�أعر��ص  �أعمق بكثري من بع�ص �ملظاهر �الإ�صالحية، و�لتي حتارب  �لفل�صطيني  �ملجتمع 

حما�ص،  بها  قامت  �لتي  �خلطو�ت  تلك  فهي،  و�نت�صاره،  ن�صوئه  �أ�صباب  ولي�ص  �لف�صاد 

�لبنيوي  �ملتعلقة يف �خللل  �مل�صكلة  �أنها مل تالم�ص جذور  �إال  �إيجابية  و�إن كانت خطو�ت 

و�لهيكلي يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة، و�ل�صبب يف عدم �لبدء يف خطو�ت �إ�صالحية عميقة من 

. فقد 
59

هذ� �ل�صكل، هو حاجة هذه �خلطو�ت �إىل بيئة �صيا�صية حتت�صن م�رشوع �الإ�صالح

تبني من خالل �لتقرير �لذي ن�رشه ديو�ن �لرقابة على موؤ�ص�صات �ل�صلطة �أن هناك مو�طن 

.
60

خلل متعددة يف �الإد�رة �لعامة و�الإد�رة �ملالية

ويف حماولة ملعرفة ماهية �لعو�مل �لتي حالت دون حتقيق �لكثري من �الأهد�ف �لتي 

ر�صمتها �حلكومة �لعا�رشة و�حلادية ع�رش، مّت �للقاء بوزير �لتخطيط يف تلك �حلكومتني 

�صمري �أبو عي�صة، ومن خالل دوره يف وز�رة �لتخطيط �لتي تعدُّ حمرك �لعمل �الإدر�ي يف 

:
61

�حلكومة، قام بتو�صيح �أهم �ملعيقات �أمام �حلكومتني �لعا�رشة و�حلادية ع�رش

غياب �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي، و�الن�صغال بتهدئة �الأجو�ء.  .1

�لفلتان �الأمني يف �ملدن �لرئي�صية.  .2

غياب �الن�صجام �الإد�ري د�خل �ملوؤ�ص�صات �حلكومية.  .3

�لتد�خل بني �لوز�ر�ت وخا�صة يف �حلكومة �حلادية ع�رش.  .4

غياب �الن�صجام وحمدودية �لتن�صيق بني �لوزر�ء يف حكومة �لوحدة.  .5

�ال�رش�بات �لتي عرقلت �حلياة �لعامة.  .6

عدم �إي�صال �لر�صالة �حلكومية ب�صكل فعال، ويف حال �إي�صالها تتم بطريقة تقلل من   .7

�أهمية �الإجناز�ت �حلكومية لدى �ملو�طن.

�نقطاع �لعالقات مع �لكثري من �ملوؤ�ص�صات �لدولية �لد�عمة.  .8

معظم �الأمو�ل �لتي و�صلت �إىل �ل�صلطة كانت نفقات جارية، ومل تكِف ل�صد�د �لرو�تب.  .9

�حتجاز �ل�رش�ئب لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي.  .10

كثري من �لكو�در �حلكومية �لعاملة كانت بحاجة �إىل تطوير وتدعيم.  .11

 معيار نز�هة �ملر�صح و�أثره يف �صلوك �لناخب �لفل�صطيني، موقع �أمان، �نظر:
59

http://www.aman-palestine.org/Arabic/Documents/Election/VoterTrans.doc

http://www.facb.gov.ps :ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية، �نظر� 
60

 مقابلة مع �صمري �أبو عي�صة، 2009/1/17.
61
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�أم  ذ�تها  �ل�صلطة  �صعيد  على  �صو�ء  �لر�صمية  �جلهات  قبل  من  �لكايف  �لتعاون  عدم   .12

�لدول �لتي تقيم عالقات مع �ل�صلطة.

عدم �لتو��صل �ملبا�رش بني �صطري �حلكومة يف غزة و�ل�صفة.  .13

�لتن�صيق بني مكتب �لرئي�ص وبع�ص �لوز�ر�ت كان حمدود�ً.  .14

هـ. مرحلة احلكم يف قطاع غزة 2013-2007:

ت�صكيل  ثم  ومن  مكة  �تفاق  على  �لتوقيع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  جنحت  �أن  بعد 

ل�صخ�صيات  �لتابعة  �ملجموعات  بع�ص  ��صتمرت  فل�صطينية،  وطنية  وحدة  حكومة  �أول 

نافذة �صيا�صياً و�إعالمياً يف عرقلة عمل �حلكومة، وهو ما دفع حركة حما�ص �إىل �ملو�جهة 

�مل�صلحة، مما �أدى �إىل �صيطرة حما�ص �لكاملة على �لقطاع. كان لهذه �خلطوة تبعات حادة 

على �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية، فقد �أدت �إىل قطيعة كاملة بني فتح وحما�ص و�نق�صام 

�أنه بقدر ما �أعطى حركة  �ل�صلطة �إىل حكومتني، و�حدة يف �ل�صفة و�الأخرى يف غزة، كما 

حما�ص وف�صائل �ملقاومة �أريحية للعمل من د�خل �لقطاع، �إال �أنه �أ�رش مب�صالح �حلركة 

يف �ل�صفة �لغربية �إىل حّد �الجتثاث �لكامل للحركة كتنظيم �صيا�صي.

و“�إ�رش�ئيل”  �لدويل  �ملجتمع  على  �ملهمة  �صهل  غزة،  قطاع  يف  �ملنفرد  حما�ص  حكم 

وخ�صومها �لد�خليني، فتعر�صت غزة للح�صار و�حلرب وفو�صى �أمنية، �إال �أن ذلك مل 

�ملقاطعة  �رتخاء  �إىل  ما دفع الحقاً  ي�صقط حكم حما�ص، وبقيت �حلركة متما�صكة، وهو 

�لدولية، وعودة �حلو�ر �لد�خلي، وجتديد �لهدنة مع �الحتالل. لكن حركة حما�ص ومنذ 

�صيطرتها على �لقطاع مل يعد باإمكانها �لبحث يف �آليات تنفيذ برنامج �لتغيري و�الإ�صالح، 

فذلك �لبنامج كان خم�ص�صاً لفرتة والية �عتيادية وم�صتقرة ن�صبياً، �أما يف ظّل ظروف 

�حل�صار و�لتهديد باحلرب �الإ�رش�ئيلية و�لتحدي �الأمني �لد�خلي، حتول برنامج حكومة 

حما�ص �إىل �ل�صمود فقط. 

�لفل�صطينية يف  �لقيادة  ��صتفزت  2008 خطوة  �أبريل  �إ�صماعيل هنية يف ني�صان/  �تخذ 

�إ�صماعيل هنية بزيادة عدد وزر�ء حكومته تعزيز�ً  �أن قيام  ر�م �هلل، حيث ر�أت �الأخرية 

قد  �أنها  �إال  فتح،  مع  �لعالقة  على  �ل�صلبية  �خلطوة  تلك  دالالت  من  بالرغم   .
62

لالنق�صام

ووز�رة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أعمال  ت�صيري  ��صتطاعت  فقد  غزة،  يف  �حلكومة  خدمت 

62 �نظر: ت�رشيح عز�م �الأحمد، القد�س العربي، 2008/4/29؛ وت�رشيح عبد �هلل عبد �هلل، عكاظ، 2008/4/29.



حمـــــا�س

418

�ل�صحة بالرغم من �الإ�رش�ب �لذي خا�صه �لعاملون �ملوؤيدون حلركة فتح، وقد جنحت يف 

�إف�صال �الإ�رش�ب من خالل توفري كو�در ب�رشية بديلة.

وقد قامت �حلكومة بعد �حلرب مبا�رشة بتحمل م�صوؤولياتها، فبعد �أن �صمدت مدة 

�صهر تقريباً خالل �حلرب �الإ�رش�ئيلية، وبعد �أن مّت تدمري معظم مقر�تها، قامت مبمار�صة 

�أعمالها من �أماكن موؤقتة، وقد ��صتطاعات توزيع معونات مالية عاجلة على �ملت�رشرين 

، وجتنيد �لد�عمني من بع�ص �لدول �لعربية الإعادة �إعمار 
63

قدرت بنحو 38 مليون دوالر

 .
64

�لقطاع حتت �إ�رش�فها �أو �إ�رش�ف �ملمولني

��صتمر عمل �حلكومة يف قطاع غزة دون �أّي قدرة على �لتخطيط مل�صاريع ��صرت�تيجية 

�حتياجات  تاأمني  وحماولة  �الإعمار،  باإعادة   2009 �صنة  خالل  �ن�صغلت  فقد  تنموية، 

�ملو�طن، وقد ��صتفادت كثري�ً من �الأنفاق على �حلدود �مل�رشية، وبالرغم مما �أثارته من 

يف  �حلياة  ��صتمر�رية  على  حافظت  �الأنفاق  هذه  �أن  �إال  �مل�رشيني،  لدى  �أمنية  تخوفات 

�الأنفاق  هذه  عدد  قّدر  وقد  �الأ�صا�صية،  �ملو�طن  �حتياجات  تاأمني  خالل  من  غزة  قطاع 

500 نفق. كما �أنها كانت نقطة حتول �أ�صا�صية يف �أد�ء حركات �ملقاومة بعد تدفق  بنحو 

�أو�صع  �ل�صالح �إليها عب تلك �الأنفاق، وهو ما يعني �أن حركات �ملقاومة �متلكت هام�صاً 

من �لعمل، وحماية �أمنية يف ظّل حكومة حما�ص. 

وبالرغم من ظروف �حل�صار �لقا�صية، فيظهر �أن حكومة هنية متكنت تدريجياً من 

�هلل،  ر�م  يف  فيا�ص  حكومة  حققته  �لذي  ذلك  من  �أعلى  ن�صبي  �قت�صادي  حت�صن  حتقيق 

�أن كان  فبعد  �الإ�رش�ئيلي.  ن�صبي من �جلانب  تتمتع بدعم عربي ودويل، وبتعاون  �لتي 

9.5% مقارنة  �لغربية  �ل�صفة  فيا�ص يف  لدى حكومة  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  معدل منو 

�لنمو لدى حكومة  �رتفع معدل   ،2009 0.7% حلكومة هنية يف قطاع غزة �صنة  بن�صبة 

فيا�ص بن�صبة 7.6% مقارنة بن�صبة 15.1% حلكومة هنية �صنة 2010. وقفز معدل �لنمو 

�إىل  ي�صري  ما  وهو   .
65

فيا�ص حلكومة   %8.7 مقابل   %23 �إىل   2011 �صنة  هنية  حلكومة 

63 فل�شطني، 2009/4/13.

64 احلياة، 2009/1/22.

القومية  للح�شابات  االأولية  للتقديرات  ال�شحفي  التقرير  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   65

يف:   ،)2013 مار�ص  �آذ�ر/  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   )2012 الرابع  )الربع  الربعية 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_QNAQ42012A.pdf
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�أعلى لدى حكومة هنية يف �ال�صتفادة من �ملو�رد �ملتاحة ويف حماربة �لف�صاد. كما  كفاءة 

متكن قطاع غزة من �القرت�ب من حتقيق �كتفاء ذ�تي من �خل�رشو�ت و�لدجاج وتوفري 

�إىل  �لقطاع  يف  �لبطالة  ن�صبة  �نخف�صت  كما  للمو�طنني.  �ليومية  �الحتياجات  من  �لعديد 

.
30.3% �صنة 2011 بعد �أن و�صلت �إىل 60% �صنة 662007

�حلكومة  جنحت  فقد  �ملقاومة،  ف�صائل  يخدم  ومبا  �الأمني  بالعمل  مت�صل  �صياق  يف 

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  ل�صالح  �لتج�ص�ص  ملو�جهة  عديدة  �أمنية  حمالت  يف  غزة  قطاع  يف 

و�صملت �ملالحقة �الأمنية للتعامل مع �جلو��صي�ص كما �صملت �لتوعية �الأمنية للوقاية من 

من  جيد�ً  ��صتفادت  غزة  قطاع  يف  �حلكومة  �أن  يبدو  �الحتالل.  مع  �لعاملني  �أعد�د  تز�يد 

�حلرب على �لقطاع عام 2009/2008 حيث �كت�صفت �لكثري من بوؤر �خللل �الأمنية، وطرق 

 .
67

عمل �جلو��صي�ص، و�الأجهزة �مل�صتخدمة يف تبادل �ملعلومات مع �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية

ويف �صياق حملة مو�جهة �لتج�ص�ص، قامت �حلكومة بالك�صف عن بع�ص �لعمالء وتنفيذ 

�الإعد�م بحقهم يف حماولة لردع من ي�صري يف �الجتاه نف�صه، وقد متت حماكمتهم  حكم 

�الأمنية  �حلمالت 
 

�أما  .
68

�لفل�صطيني �لق�صاء  يف  بها  �ملعمول  �لقانونية  لالأحكام  وفقاً 

ملو�جهة �لتج�ص�ص فهي تتجدد يف كّل عام وما ز�لت م�صتمرة.

باخت�صار يكن �لقول، �أن �صنة 2008 كانت �صنة �ملو�جهة وتثبيت �الأركان بالن�صبة 

2010 بد�أت حكومة  2009 فقد كانت �صنة �ل�صمود. يف �صنة  �أما �صنة  حلكومة حما�ص، 

من  �خلارج  �إىل  بااللتفات  بد�أت  فقد  �ال�صتقر�ر،  من  بنوع  تت�صم  جديدة  مرحلة  غزة 

وبد�أت  ل�صاحلها،  �لعاملي  �لعام  �لر�أي  من  و��صعة  �رشيحة  جتنيد  و��صتطاعت  جديد، 

قو�فل برية و�أ�صاطيل بحرية عاملية تن�صط يف كثري من دول �لعامل من �أجل فّك �حل�صار 

عن قطاع غزة، حيث جنح بع�صها يف خرق �حل�صار، وبع�صها رجع �إىل مكان �نطالقه 

رفح  معب  عب  بالدخول  له  ي�صمح  مل  �أو  �الإ�رش�ئيلية،  �لبحرية  �لزو�رق  �عرت��ص  بعد 

 �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، م�شح القوى العاملة دورة )ت�رشين اأول - كانون اأول 2012( 
66

الربع الرابع 2012 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2013/2/21(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_LFSQ42012A.pdf

67 �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، جمل�ص �لوزر�ء، �الأمانة �لعامة، غزة، 2010/9/26، �نظر:

http://www.pmo.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=564:2010-09-26-
06-51-37&catid=25:news&Itemid=67

68 الغد، 2010/4/16.
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ومن  �لبية  �لقو�فل  �أهم  من   Viva Palestina �حلياة”  “�رشيان  قافلة  كانت  �لبي. 

عدد  �إجمايل  وو�صل  2009/2/14؛  يف  لندن  من  �الأوىل  حملتها  �نطلقت  و�لتي  �أو�ئلها، 

�حلافالت فيها �إىل 110 حافالت ير�فقها 300 مت�صامن من 20 دولة. وقد �أطلقت خالل 

2009-2010 خم�ص قو�فل لك�رش ح�صار غزة. وهناك قافلة “�أميال من �البت�صامات”، 

�حتوت  حاوية،   58 �لقافلة  �صمت  وقد   ،2009/9/28 يف  �الأوىل  حملتها  �نطلقت  �لتي 

و�أجهزة  و�أدوية،  كهربائياً،  متحركاً  كر�صياً  و275  �ملعاقني،  لنقل  �صيار�ت   110 على 

حا�صوب، وقد �أطلقت هذه �لقافلة حتى تاريخ كتابة هذ� �لف�صل �أكرث من ع�رشين حملة. 

�مل�صاعد�ت  من  طّن  �آالف  ع�رشة  نحو  �صفنه  منت  على  حمل  فقد  �حلرية”  “�أ�صطول  �أما 

�الثنني  يوم  فجر  �الإ�رش�ئيلية  للبحرية  �لتابعة  �خلا�صة  �لقو�ت  قامت  وقد  �الإن�صانية، 

و�إ�صابة  �أتر�ك  ت�صعة  ��صت�صهاد  �إىل  �أدى  مما  �لدولية،  �ملياه  يف  مبهاجمته   2010/5/31

كانت  �لقافلة  هذه  �أن  �إال  عقبات  من  له  تعر�صت  مما  وبالرغم   .
69

�ملت�صامنني ع�رش�ت 

�الأحيان. وقد  و�إن كان معنوياً يف كثري من  �ملتو��صل،  �لدعم  بد�ية موجة مفتوحة من 

من  �الأهم  �أما  جيد.  ب�صكل  �إعالمياً  �لعدو�ن  هذ�  ت�صخري  غزة  يف  �حلكومة  ��صتطاعت 

تاأثري �صلبي على عالقتها مع تركيا،  �الإ�رش�ئيلية من  �أحدثته هذه �خلطوة  ذلك فهو ما 

مع  �لقا�صي  �لتعامل  على  غا�صبة  ودولية  و�إ�صالمية،  عربية،  ردود  من  �أحدثته  وما 

 .
70

�الأجانب �ملت�صامنني 

و�إمنا  فقط،  غزة  قطاع  مع  �ل�صعبية  �لت�صامن  حلمالت  بد�ية   2010 �صنة  تكن  مل 

�صهدت تو�فد �لعديد من �ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية �لعاملية �إىل قطاع غزة، ولقاء م�صوؤوليها، 

�لعالقات  عن  تف�صيلي  ب�صكل  �حلديث  يكون  ورمبا  عنها،  �حل�صار  فّك  �إىل  و�لدعوة 

�خلارجية حلما�ص يف ف�صل �آخر من هذ� �لكتاب، �إال �أنه جتدر �الإ�صارة يف هذ� �ملقام �إىل �أن 

�لزيار�ت كانت متنوعة من وزر�ء وم�صوؤولني يف منظمات دولية و�صخ�صيات �إعالمية �أو 

�صيا�صية �صابقة، ومن �أبرز تلك �ل�صخ�صيات �الأمني �لعام �ل�صابق جلامعة �لدول �لعربية 

�خلارجية  �ل�صوؤون  مفو�صة   Catherine Ashton �آ�صتون  وكاثرين   ،
71

مو�صى عمرو 

69 ملزيد من �ملعلومات، �نظر: ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، قوافل ك�رش 

احل�شار عن قطاع غزة، �صل�صلة تقرير معلومات )20( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،2011(.

 �جلزيرة.نت، 2010/5/31.
70

71 ال�رشق االأو�شط، 2010/6/14.
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، ووزر�ء خارجية كّل من �أملانيا و�إيطاليا ومالطا �لذين ز�رو� �لقطاع يف �أو�خر 
72

�الأوروبية

.
73

�صنة 2010 ووجهو� دعوة لرفع �حل�صار عن قطاع غزة

2011 دخلت �حلكومة يف قطاع غزة مرحلة جديدة، متثلت يف عملها �صمن  يف �صنة 

بيئة عربية متغرية؛ فقد �ندلعت �لثور�ت يف كثري من �لبلد�ن و�صقطت �لعديد من �الأنظمة، 

�أن  ملت حركة حما�ص 
َ
�أ فقد  لقطاع غزة هو �صقوط ح�صني مبارك.  �أهمية  �الأكرث  وكان 

ز�دت  وقد  �لتاريخ.  من  فيها  �حل�صار  ي�صبح  جديدة  ملرحلة  بد�ية  �لتغيري  هذ�  يكون 

من تفاوؤلها حني فاز حممد مر�صي يف �النتخابات �لرئا�صية. �إال �أن كّل هذه �لتطور�ت يف 

م�رش مل ترتِق �إىل م�صتوى �لطموح �لفل�صطيني، فقد �قت�رش �لتغيري على �لدعم �ملعنوي 

و�لنقل.  �ملعابر  بحركة  يتعلق  فيما  جوهري  تغيري  هناك  يكون  �أن  دون  و�الإعالمي، 

قيادة  مع  تعاملت  مر�صي  �نتخاب  قبل  )�لع�صكرية(  �جلديدة  �مل�رشية  �لقيادة  �أن  حتى 

معهم،  مبارك  بها  يتعامل  كان  �لتي  نف�صها  بالطريقة  غزة  قطاع  يف  و�حلكومة  حما�ص 

�صخ�صيات  قبل  من  �إال  م�رش  �إىل  �ملتكررة  زيارتهم  من  �لرغم  على  ��صتقبالهم  يتم  فلم 

�إىل تكري�ص �لتعامل �الأمني  �إ�صارة  غري حكومية با�صتثناء قيادة �ملخابر�ت �مل�رشية، يف 

 .
74

مع حركة حما�ص

�أ�صماها  جديدة  �إ�رش�ئيلية  حرباً  غزة  قطاع  �صهد   2012 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف 

“عمود �ل�صحاب” Pillar of Defense تز�منت هذه �حلرب مع متغري�ت �إقليمية مهمة، 

�أبرزها �صعود �الإ�صالميني للحكم يف تون�ص وم�رش. خالل �حلرب كان و��صحاً �أن حما�ص 

��صتفادت ب�صكل ملحوظ من �لربيع �لعربي، من حيث نوع وكّم �الأ�صلحة �مل�صتخدمة يف 

�صّد �لهجوم �الإ�رش�ئيلي، فمن �لو��صح �أن تهريب �ل�صالح لقطاع غزة من �لدول �ملجاورة 

بات �أ�صهل يف ظّل �ملتغري�ت �جلديدة. كما جاءت هذه �حلرب عقب تطور و��صح يف موقف 

، وهو ما قابلته “�إ�رش�ئيل” بت�صعيد 
75

قطر، حيث ز�ر �أمري قطر قطاع غزة وتكّفل بدعمها

مبا�رش يف حماولة الإف�صال دعم حكومة حما�ص. 

72 �صحيفة القد�س، 2010/7/18.

73 �جلزيرة.نت، 2010/11/8، و2010/11/24، و2010/12/17.

74 موقع �إيالف، 2012/1/12.

75 �جلزيرة.نت، 2012/11/4.
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خالل �حلرب �أي�صاً �أبدت �حلكومة يف قطاع غزة قدرة على �إد�رة �ل�صوؤون �لد�خلية، 

و��صتطاعت �ل�صمود بالرغم من كّل ما تعر�صت من �أذى، وقد خرجت من �حلرب �أكرث 

قوة نتيجة لنجاح كتائب �لق�صام وف�صائل �ملقاومة يف �إطالق �ل�صو�ريخ على �لتجمعات 

للحكومة يف قطاع غزة من دعم دويل  �إىل ما حتقق  باالإ�صافة  �الإ�رش�ئيلية ب�صكل ر�دع، 

و�صل  فقد  �لعربي.  �لربيع  دول  من  غزة  قطاع  لزيارة  �لوفود  تو�لت  حيث  �صيا�صي، 

، ورمبا تكون 
76

لزيارتها رئي�ص وزر�ء م�رش ه�صام قنديل يف �أثناء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي

هذه �لزيارة هي �لر�صالة �الأقوى لـ“�إ�رش�ئيل” بعد �لثور�ت �لعربية. كما قام �أي�صاً وزير 

، وكذلك 
77

�خلارجية �لتون�صي بزيارة ت�صمانية مع قطاع غزة عقب �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي

.
78

فعل نائب رئي�ص �لوزر�ء �لليبي �ل�صديق عبد �لكرمي

كان  فقد  �لعربي،  �لربيع  دول  على  تقت�رش  مل  غزة  قطاع  مع  �لت�صامنية  �لوفود 

قام  فقد  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لد�عم  ح�صورها  متقدمة  �إ�صالمية  لدول 

وزير �خلارجية �لرتكي �أحمد د�ود �أوغلو بزيارة ت�صمانية �أكد فيها على رف�ص بالده 

. يف �ل�صياق نف�صه جاءت �أي�صاً زيارة رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي 
79

لالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية

عن  �حل�صار  ك�رش  �رشورة  على  لتوؤكد   Najib Abdul Razak �لرز�ق  عبد  جنيب 

 .
80

غزة قطاع 

�أن مرحلة ما بعد �لثور�ت �لعربية، قد ز�دت من مناعة موقف حما�ص،  كان و��صحاً 

وهو ما �أدى �إىل �حلديث مرة �أخرى عن �حلو�ر �لفل�صطيني �لد�خلي و�رشورة �مل�صاحلة 

�لف�صائل  جناح  من  وبالرغم  لكن  �لت�صوية.  عملية  جمود  ظّل  يف  وخ�صو�صاً  �لوطنية، 

�إىل تفاهمات  �أنها مل ت�صل  �إال  �لقاهرة،  �تفاق يف  �أو  �لتوقيع على تفاهمات  �لفل�صطينية يف 

على �لق�صايا �جلوهرية �أو �لتف�صيلية، ولذلك بقي مو�صوع �حلو�ر �لفل�صطيني جممد�ً من 

�لناحية �لعملية، فيما بد�أ �ل�صارع �لفل�صطيني ينظر ب�صخرية �إىل �أّي �إعالن عن قرب �لتو�صل 

�إىل حكومة وحدة وطنية، يف موؤ�رش على �نحد�ر م�صتوى �لثقة بالف�صائل �لفل�صطينية. 

http://www.france24.com/ar/ :76 موقع فر�ن�ص 24، 2012/11/16، �نظر

77 رويرتز، 2012/11/16.

78 القد�س العربي، 2012/11/21.

79 الغد، 2012/11/20.

http://anbamoscow.com/ :80 موقع �أنباء مو�صكو، 2013/1/22، �نظر
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حكومة قطاع غزة، بد�أت ت�صري يف �جتاه �آخر، غري �ل�صمود ومو�جهة �لعدو�ن، وهو 

�جتاه ي�صعى �إىل تطوير �لو�صع �لد�خلي يف قطاع غزة، ولذلك قام �إ�صماعيل هنية بتعديل 

�أنه �صّكل �بتز�ز�ً حلركة  �إال  �أنه مل يتم بناء على دو�فع �صيا�صية،  �أكد على  وز�ري جديد 

 .
81

فتح مرة �أخرى

�لتفتت �حلكومة �إىل �رشورة حت�صني �الأو�صاع �القت�صادية يف قطاع غزة وقد قامت 

بتقدمي �لعديد من �ملقرتحات حتى تتجنب �العتماد �مل�صتمر على �الأنفاق، حيث ��صتغلت 

خا�ص  ر�صيف  ��صتئجار  �جلديدة  �لنخبة  على  �القرت�ح  �أجل  من  �مل�رشية  �الإد�رة  تغري 

يف ميناء �لعري�ص لتوريد �لب�صائع �إىل قطاع غزة، لكن حكومة غزة مل تتلَق �أّي ��صتجابة 

. وهو ما �أعطى �نطباعات جدية �أن م�رش يف �ملرحلة �جلديدة 
82

عملية من �لقيادة �مل�رشية

لي�صت قادرة على حماية قطاع غزة �أو م�صاعدته �أو �صمان هام�ص من �حلركة ل�صكانه، 

وذلك على �ملدى �لقريب نتيجة لتعقيد �مللف �مل�رشي �لد�خلي. 

ُك�صف  فقد  �لتنموية،  �خلطط  تقدمي  من  غزة  قطاع  يف  �حلكومة  ينع  مل  ذلك  �أن  �إال 

�ل�صتار عن خطة للتنمية ل�صنتي 2013-2014 حيث �صتطرحها وز�رة �لتخطيط للنقا�ص 

و�لتنفيد، وت�صمل �خلطة وفقاً ملا �صدر عن وز�رة �لتخطيط يف غزة “�لقطاعات �الإنتاجية 

من  �لرغم  وعلى   ،
�لر�صيد”83 و�حلكم  و�الأمن  �لتحتية  �لبنية  وقطاعي  و�الجتماعية 

�صعوبة تنفيذ �أّي خمططات تنموية يف قطاع غزة نتيجة للح�صار �ملفرو�ص عليه ونتيجة 

�ملنتخب  �لرئي�ص  على  �النقالب  حّد  �إىل  و�صلت  و�لتي  �لد�خلية،  �مل�رشية  �الأزمة  تفاقم 

�لبحث عن  �إىل  �أن �صعي حكومة حما�ص  �إال  �نتقالية،  حممد مر�صي وتعيني رئي�ص لفرتة 

م�صاريع تنموية يعطي موؤ�رش�ت على حالة من �ال�صتقر�ر �لن�صبي. 

عن  �ملد�فعون  كان  �إن  يتبنّي  فلم  م�رش،  يف  بعد  تت�صح  مل  �ل�صورة  �أن  من  وبالرغم 

بع�ص   )2013 )�صيف  �الآن  تظهر  ال،  �أم  �الأو�صاع  ت�صحيح  على  قادرون  �ل�رشعية 

�الأ�صو�ت �لتي ترى �أن نهاية حكم حما�ص �أ�صبحت و�صيكة، يف ظّل خ�صارة حلفائهم يف 

م�رش. وهنا جتدر �الإ�صارة �إىل �أن و�صع حما�ص قد ال يكون �أكرث �صوء�ً مما كان �لو�صع 

http://www.albawaba.com/ar/ :81 موقع �لبو�بة، 2011/3/10، �نظر

82 قد�ص بر�ص، 2011/5/15.

83 فل�صطني �أون الين، 2012/9/3.
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تاأثري  ذ�ت  فلن تكون  �الأحد�ث  �صتفرزها  �لتي  �حلالة  كانت  عليه يف عهد مبارك، ومهما 

من  �الأ�صا�صية  قوتها  ت�صتمد  ال  حما�ص  حركة  �أن  و�ل�صبب  حما�ص،  حركة  على  جذري 

�خلارج، وال تعتمد يف ن�صاطها على �لتحرك �خلارجي �ملبا�رش، وتكتفي مبا يقوم به مكتب 

حما�ص يف �خلارج. لكن هذ� ال يعني �أن حما�ص لن تو�جه �أّي عقبات �أو م�صاكل، فالو�صع 

�أهل  لكن  �الأنفاق،  �إغالق معب رفح وتدمري  �صيا�صة  ب�صبب  �صوء�ً  �صيزد�د  �القت�صادي 

غزة �أثبتو� خالل ما يقارب عقد من �لزمان �أن كّل موجة �صغط على قطاع غزة ال تعني 

�نفجار�ً يف وجه حكومتها، بقدر ما هي �نفجار�ً يف وجه �الحتالل. 

تاأ�صي�صاً على ما �صبق، ويف جزئية حكم حما�ص لقطاع غزة بعد �صيطرتها عليه يف �صنة 

�لكثري من هذه �خلطوة  �أن حركة حما�ص كتنظيم فل�صطيني خ�رش  �لقول  2007، يكن 

يف �ل�صفة �لغربية؛ �إذ خ�رشت حما�ص جميع موؤ�ص�صاتها وتعر�ص موؤيدوها و�أن�صارها 

لالعتقاالت و�لف�صل �لوظيفي. لقد خ�رشت حما�ص يف �ل�صفة مقومات �لتجنيد و�لتن�صئة 

و�الأندية  �خلريية،  و�ملوؤ�ص�صات  و�مل�صاجد،  �ملد�ر�ص،  عن  مغيبة  و�حلركة  �ل�صيا�صية، 

�لريا�صية و�صبه مغيبة عن �جلامعات. كما ت�صلل �صعور باخلذالن لدى بع�ص �أن�صارها 

�للذين تولد لديهم �عتقاد باأن �حلركة يف قطاع غزة �تخذت قر�ر �ل�صيطرة على �لقطاع 

يف  �أن�صارها  له  يتعر�ص  قد  ملا  در��صة  ودومنا  �خلارج،  �أو  �ل�صفة  مع  تن�صيق  �أّي  دون 

�ل�صفة �لغربية.

يف �لوقت نف�صه، فاإن حما�ص وجدت نف�صها يف منت�صف 2007 �أمام خيارين �أحالهما 

، �إذ �إن خيار �حل�صم �لع�صكري يف �لقطاع كان خيار ��صطر�ر، يف مقابل �خليار �الآخر  مرُّ

�ل�صلطة  �أطر�ف يف  و�إف�صالها، و�صعي  �إ�صقاط حما�ص  �ت�صحت موؤ�رش�ته يف عملية  �لذي 

وتنفيذ  �لفل�صطينية،  �لديوقر�طية  �لتجربة  و�أد  �إىل  فتح  على  حم�صوبة  �لفل�صطينية 

خريطة �لطريق �الأمريكية �لتي ت�صرتط ت�صفية قوى �ملقاومة و�صبط �الأمن وفق �ملعايري 

�الإ�رش�ئيلية. مبعنى �أن حما�ص لو تركت �الأمور ت�صري على ما �أر�د �الآخرون لتم �رشبها 

ومالحقتها يف قطاع غزة، باالإ�صافة �إىل �أن برنامج ��صتهد�فها يف �ل�صفة �لغربية مل يكن 

ليتغري.

لكن ويف مقابل هذه �خل�صارة �ل�صيا�صية على �صعيد �لتنظيم، فاإن حركة حما�ص ترى 

حالت  غزة،  قطاع  على  ف�صيطرتها  ككل،  �لوطني  �مل�رشوع  حلماية  �صمانة  خطوتها  يف 

دون ��صتطاعة �ل�صلطة �مل�صي قدماً يف �أّي م�صاريع ت�صوية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وهو 
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�أّي خ�صارة على �مل�صتوى �لتنظيمي. وقد �صاعدها يف ذلك  ما تعدُّه حما�ص �إجناز�ً يفوق 

“�إ�رش�ئيل” حني ��صتطاعت  �أظهرتها يف مو�جهاتها مع  �إمكانيتها �لع�صكرية �لتي  تطوير 

�صو�ريخها �رشب �لتجمعات �الإ�رش�ئيلية يف �أر��صي 1948. وبعمق 75 كم بحيث ي�صل 

�إىل تّل �أبيب و�لقد�ص. 

على �صعيد �لو�صع �لد�خلي، فاإن �إ�صكالية “�ل�رشعية �ملنقو�صة” �ألقت بظاللها على 

حكومة ت�صيري �الأعمال يف غزة وعلى حركة حما�ص ب�صكل عام. فحكومتها يف غزة حكومة 

مقالة، وال تتعامل مع �لدول �لعربية و�لعاملية كحكومة �رشعية. وهناك م�صكلة �أي�صاً يف 

�رشعية حكومة ر�م �هلل �لتي مل ُيجزها �ملجل�ص �لت�رشيعي. وهناك م�صكلة يف �نتهاء �ملدة 

�مل�صاكل  هذه  عك�صت  وقد  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  ولوالية  عبا�ص  �لرئي�ص  لوالية  �لر�صمية 

نف�صها على �الأد�ء �ل�صيا�صي و�الأطر�ف �لفل�صطينية. وبالرغم من توقيع �تفاق �مل�صاحلة 

�إال �أن �لو�قع �لعملي �لفل�صطيني ما ز�ل يعاين من هذه �الإ�صكاليات. 

�أمنياً، ال �صّك �أن حكومة قطاع غزة �أبدت متيز�ً يف هذ� �جلانب، من حيث قدرتها على 

�صبط �الأمن �لد�خلي وحفظ �ال�صتقر�ر وحماية �ملو�طنني و�إنهاء ظاهرة �لفلتان �الأمني، 

�أثبتت  غزة  قطاع  يف  �حلكومة  �أن  كما  �الحتالل.  مع  �لعمالة  ظاهرة  من  �حلد  �إىل  م�صافاً 

قدرة عالية على حماية �ملقاومني ورعايتهم وتاأمني هام�ص من �حلركة لهم، وقدرة مماثلة 

على �حلفاظ على �لهدنة.

خال�سة:

�إن �لنقا�ص �أعاله قادنا �إىل �ال�صتنتاجات �لتالية:

�لنظام  يف  �خللل  ب�صبب  كانت  حما�ص  حركة  و�جهتها  �لتي  �لتحديات  من  جزء  �أوالً: 

و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  بني  �ملتزنة  غري  �لعالقات  و�أهمها  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي 

هذ�  �لوزر�ء،  ورئي�ص  �لرئي�ص  بني  �ل�صالحيات  على  �لنز�ع  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينية، 

�خللل �صابق لوجود حما�ص يف �حلكم. 

حما�ص  كانت  وقد  �حلركة،  على  لل�صغط  �أد�ة  كان  حما�ص  �أيديولوجية  �نتقاد  ثانياً: 

حذرة يف �أن تعطي �أّي �إ�صارة على �أ�صلمة �ملجتمع، وحني قررت �لدخول �إىل �ل�صلطة �أكدت 

حما�ص قبولها مببادئ �لديوقر�طية و�لتعددية.
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ثالثاً: حماولة حما�ص �جلمع بني �حلكم و�ملقاومة �لع�صكرية حال دون قدرتها على 

تطبيق برناجمها �النتخابي. 

�أبرزها  ومن  �ل�صعف،  نقاط  من  �لعديد  من  عانى  �النتخابي  حما�ص  برنامج  ر�بعاً: 

غياب �ال�صرت�تيجية �لو��صحة للتحرك على �مل�صتوى �لدويل يف ظّل �رتباط �ل�صلطة مالياً 

بالغرب. 

خام�صاً: تعيني قياد�ت حما�ص يف �حلكومة مل يعد بالنفع على �حلركة �أو �حلكومة، فقد 

جعل �حلركة �أكرث عر�صة لل�صغط �لدويل، و�صّعب من مهمة �حلكومة يف تطوير عالقاتها 

مع �ملجتمع �لدويل. 

تعيني  مثل  �النتخابي  برناجمها  مع  تعار�صت  حما�ص  �صيا�صات  بع�ص  �صاد�صاً: 

�أن�صارها يف مو�قع ح�صا�صة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية دون مبر مهني. 

�صابعاً: ظروف �حل�صار و�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �ملتجدد �أجبت حما�ص على �لرتكيز يف 

ق�صايا تعزيز �ل�صمود ب�صكل �أكب من ق�صايا �لتنمية و�الإ�صالح.

ثامناً: �أ�صهمت �لثور�ت �لعربية يف �إعطاء حما�ص وحكومتها هام�ص �أو�صع من �حلركة 

على �ل�صعيد �الإقليمي لكن ذلك مل يحقق تغيري�ً جذرياً يف و�صع قطاع غزة.

�لتج�ص�ص  مكافحة  جمال  يف  عديدة  �أمنية  �إجناز�ت  غزة  يف  �حلكومة  حققت  تا�صعاً: 

خمططاتها  تنفيذ  عن  عاجزة  ز�لت  ما  لكنها  �حلدود،  و�صبط  �الأمني  �لفلتان  و�إنهاء 

�القت�صادية �لتنموية.
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حما�س يف الدرا�شات والأدبيات الغربية

مقدمة:

قررت �لواليات �ملتحدة ت�صنيف حما�ص كمنظمة �إرهابية يف ني�صان/ �أبريل 1993، ويف 

�صنة 2003 �صنفت �لدول �الأوروبية �أي�صاً حما�ص منظمة �إرهابية. 

 ،2006 يناير  �لثاين/  كانون  يف  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون  قام 

�لت�رشيعي  للمجل�ص  ممثليهم  �نتخاب  عب  �لديوقر�طية  �أ�صكال  من  �صكل  مبمار�صة 

�لفل�صطيني، عندها حب�ص �ُصنّاع �ل�صيا�صة �لغربيون �أنفا�صهم نتيجة �لفوز غري �ملتوقع 

خليار  �صعبي  �صعود  مبثابة  حينها  ُعدَّ  و�لذي  �النتخابات،  تلك  يف  حما�ص  حققته  �لذي 

 ،
1
�لت�صوية، وجميع ما نتج عنه من وقائع على �الأر�ص �ملقاومة يف مقابل تر�جع خليار 

وبالنظر من ز�وية �أخرى فاإن هذ� �لتغيري �لكبري و�صع حما�ص يف قلب �للعبة �ل�صيا�صية 

يف �ملنطقة.

�أما بني �لباحثني و�الأكادييني �لغربيني، فقد مثّل هذ� �حلدث حتوالً كبري�ً يف �لنظر �إىل 

�حلركة �صو�ء من حيث �لكمية يف عدد �لدر��صات �ملتعلقة باحلركة بعد فوزها، �أم من حيث 

بنية  يف  حتوالً  ذلك  باعتبار  وفوزها،  �النتخابات  يف  حما�ص  دخول  �إىل  �لنظر  يف  �لنوعية 

�إفر�ز�ت �لعملية  �حلركة �ل�صيا�صية و�ال�صرت�تيجية، باجتاه مزيد �النفتاح و�لتعامل مع 

�الأ�صو�ت  بع�ص  حينها  نادت  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �ل�رش�ع  خ�صم  يف  �ل�صيا�صية 

�الأكاديية باأهمية �لو�صول �إىل فهم �أف�صل للحركة، و�النفتاح عليها با�صتخد�م و�صائل 

جديدة وغري تقليدية.

تهدف هذه �لدر��صة �إىل �الإجابة على �صوؤ�لني حمددين:

�إىل �أّي مدى جنحت هذه �لدر��صات و�الأدبيات �لغربية يف فهم حما�ص على حقيقتها؟  .1
ما هي �لعو�مل �ملحيطة �لتي تتاأثر فيها تلك �الأبحاث عند در��صة �حلركة؟  .2

و�لباحثني  �ملوؤلفني  بني  حما�ص  حول  �ملن�صورة  �لبحثية  للمادة  �لفاح�صة  رحلتنا  يف 

�لغربيني، من �ل�صهل مالحظة وجود مدر�صتني فكريتني يف �لنظر �إىل �حلركة. �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 �حلركة منظمة عنيفة، تنتهج �لعمل �مل�صلح، ويطالب �أ�صحاب هذ� �الجتاه باإ�صعاف 

حما�ص و�إخر�جها من حيّز �لتاأثري يف م�صهد �ل�رش�ع؛ �أما �ملدر�صة �لثانية فتنظر �إىل �حلركة 

باعتبارها تتمتع بقدر من �لو�قعية �ل�صيا�صية و�ملرونة، من حيث كونها حركة �جتماعية 

�ل�صيا�صي يف  و�أنها م�صتعدة لالندماج  �مل�صتجد�ت،  و�لتطور مع  للتاأقلم  قابلة  �صيا�صية، 

�أّي حال، فاإنه  �ملنظومة �لدولية، �إن وجدت �لبيئة �ملحيطة �الآمنة لها ومل�رشوعها. وعلى 

من �الأهمية مبكان �أن ن�صري هنا �إىل دور �لعو�مل �خلارجية يف �لتاأثري على �صلوك حما�ص 

�ل�صيا�صي.

يف هذه �الإطاللة �ملخت�رشة فاإنه لن يكون مبقدورنا �أن نتفح�ص كل ما مّت ن�رشه من 

�أهم  على  �حلال—  —بطبيعة  �صرنكز  ولكننا  �لفل�صطينية،  �حلركة  هذه  عن  در��صات 

و�أحدث �لدر��صات �لغربية �ملوؤثرة، و�لتي مّت �إعد�دها موؤخر�ً من قبل باحثني لهم مكانتهم 

يف مقاربة ق�صايا �ل�رش�ع.

عملو�  �لذين  �لعرب  �لباحثني  �أبرز  من   
3
�لتميمي وعز�م   

2
�حلروب خالد  من  كل  ُيعدُّ 

�أكب م�صاحة ممكنة  �إعطاء  الأهمية  �لد�خل. ونظر�ً  على تقدمي روؤية و�قعية حلما�ص من 

�أهميتها  على  �أعمالهما  بدر��صة  نقوم  لن  فاإننا  �لعجالة،  هذه  يف  �لغربية،  للدر��صات 

وحيويتها.

اأوًل: حما�س كميلي�سيا ع�سكرية حمافظة:

و��صنطن  معهد  يف  �لرئي�صي  �لباحث   ،Matthew Levitt ليفيت  ماثيو  ُيعّد 

The Washington Institute for Near East Policy، من �أهم �لكتاب �لبارزين يف 

�لكاتب  ي�صنف  حيث  ر�ديكالية،  منظمة  حما�ص  باأن  �لقائلة  �لنظر  وجهة  تبني 

�لتعامل  “�إرهابية” ينبغي على �ملجتمع �لدويل عزلها وعدم  حما�ص باعتبارها ميلي�صيا 

�خلريية  �الإغاثية  منظماتها  �صبكة  ت�صتخدم  حما�ص  باأن  كتاباته  يف  ليفيت  يدَّعي  معها. 

وتاأثريها �لديني يف حماية وت�صويق ن�صاطها �مل�صلح. يجادل ليفيت بالقول يف �أّن 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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�أم  �ل�صيفية،  �أم �ملخيمات  �الأيتام،  �أم دور  �ملد�ر�ص،  �أم  �مل�صاجد،  من�صاآت حما�ص �صو�ء 

.
“�الإرهاب”4 �الحتاد�ت �لريا�صية كلها و�جهات ت�صتخدمها حما�ص لتوليد 

ت�صتخدم كل  �أن حما�ص  قناعة  �إىل  �لقارئ  �إي�صال  ليفيت  �إحدى در��صاته، يحاول  يف 

تكتيكاتها �ل�صيا�صية يف �صبيل �لو�صول �إىل �أهد�فها �الأيديولوجية، ومن �أجل �حلفاظ على 

بنيتها �لع�صكرية �لعنيفة. وفوق هذ� يقول ليفيت:

على �لرغم من دخول حما�ص يف ن�صاطات �صيا�صية و�جتماعية �إال �أن هدفها 

�لنهائي من هذه �لتكتيكات ينح�رش يف �ملبد�أ �جلهادي بتدمري �إ�رش�ئيل. وعليه، 

�أولئك  خا�صة  قياد�تها،  بع�ص  قبل  من  �ملعتدلة  �لت�رشيحات  �عتبار  يكن  ال 

�ملتو�جدين يف غزة كال�صيخ يا�صني، مبثابة �إنكار للعنف، ولكنها تخطيط تكتيكي 

.
5
معتمد على �اللتز�م �ال�صرت�تيجي بالعنف

يف در��صة �أخرى يحاول ليفيت �أن يظهر عالقة بني �خلدمات �الجتماعية و“�الإرهاب” 

ملوؤ�ص�صات  دور  وجود  [ليُثبت]  ٍ كاف  دليل  “هناك  �أن  يدعي  حيث  حما�ص،  بنية  د�خل 

حما�ص”.  قادة  ويديرها  بها  ي�صمح  و�لتي  �الإرهابية  �لن�صاطات  يف  �الجتماعية  حما�ص 

و�أ�صاف �أن وز�رة �خلز�نة �الأمريكية ت�صارك يف وجهة �لنظر هذه، �إذ �أنها �أعلنت “�أن �صتة 

.
من قادة حما�ص �ل�صيا�صيني وخم�صة جمعيات هم �إرهابيون”6

دييغو  �صانت  كاليفورنيا  جامعة  يف  �القت�صادي   ،Eli Bermann بريمان  �إيلي  ُيعّد 

University of California (San Diego) ومدير �الأبحاث لدر��صات �الأمن �لعاملي يف 

 ،Institute on Global Conflict and Cooperation �لعاملي  و�لتعاون  �لنز�ع  معهد 

له  در��صة  باإ�صد�ر  قام  حيث  حما�ص،  مع  �لتعاطي  يف  �لفكري  �الجتاه  هذ�  �أن�صار  �أحد 

بعنو�ن “ر�ديكالية، دينية وعنيفة: �قت�صاديات �الإرهاب �جلديدة”.

كما ي�صتخدم بريمان �ل�صياق �القت�صادي يف و�صف �صلوك حما�ص، وييل �إىل �لقول 

�إن جميع �ملجموعات �لر�ديكالية ت�صتخدم كل �لدعم �ملايل �ملتوفر لديها لتطوير ميلي�صياتها 

�مل�صلحة، وي�صيف بريمان كذلك: 

Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad, p. 5. 4

 Ibid., p. 33. 5

 Matthew Levitt, ”Hamas from Cradle to Grave,“ The Middle East Quarterly, vol. 11, issue 1, 6

Winter 2004, pp. 3-15.
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[حما�ص] �ملو�طنني �لفقر�ء على �اللتز�م  منذ بدء �النتفا�صة �الأوىل، �أجبت 

يف �إ�رش�بات عامة للن�صاط �القت�صادي، و�لتي منعت �لفل�صطينيني من �لت�صوق 

و�لقيام باأعمالهم، ويف بع�ص �الأحيان، حتى من �لذهاب �إىل وظائفهم. لقد حاولو� 

�أي�صاً مقاطعة كل �الأعمال مع �الإ�رش�ئيليني، و�لتي قد توؤدي �إىل �لت�صحية بربع 

كانت  �لتي  تلك  �ل�صلمية،  �لعملية  �صلِّ  على  عملو�  لقد  �الإجمايل.  �لقومي  �لناجت 

�صتعيد لهم �الأر��صي �ملحتلة [�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة]، لتكون حتت �صيطرة 

�لفل�صطينيني. الأن �لعملية بالن�صبة لهم متثل تعاوناً مع حمتلّي فل�صطني يف �صنة 

يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �ل�صبورة  �الأيديولوجية  عك�ص  بال�صبط  وهي   ،1948
.
مرحلة ما قبل 71988

�إىل جنب مع  �إن �أكرث ما ييز �أعمال بريمان هو ميله �لد�ئم �إىل ت�صنيف حما�ص جنباً 

منظمات مثل طالبان وباقي �ملجموعات �لر�ديكالية �الأخرى؛ حيث يذهب بعيد�ً يف حتليله 

حني ي�صري �إىل �أن �ملجموعات �لر�ديكالية �لعاملية مرتبطة ببع�صها �لبع�ص، وهو ينفي بذلك 

�الأبعاد �لوطنية يف �صلوك حما�ص. ويّدعي �لكاتب �أّن “حما�ص كمنظمة �إرهابية ت�صتخدم 

�أن  [كيف]  �أن نفهم  �إنه من �الأف�صل  �لعمل �الجتماعي للتغطية على ن�صاطاتها �الأخرى. 

.
�خلدمات �الجتماعية ُت�صتخدم لدعم �الإرهاب بغية حتقيق مكا�صب �صيا�صية”8

Gawdat Bahgat، بروف�صور �صوؤون �الأمن �لقومي يف مركز  ييل جودت بهجت 

جلامعة  تابع  مركز  وهو  �ال�صرت�تيجية،  للدر��صات  �إفريقيا  �صمال  �الأدنى  �ل�رشق 

�لدفاع �لقوميNational Defense University ، �إىل هذه �ملدر�صة، �إذ يرى �أن �إير�ن 

�ل�صيا�صي  لتقوية موقفها يف �رش�عها  �لتي تقوم بها حما�ص  “�لعنف”  �أعمال  ت�صتخدم 

. وي�صيف بهجت �أن �إير�ن تدعم حما�ص مالياً، لكي تقوم �الأخرية 
9

مع �لواليات �ملتحدة

هجمات  “ت�صتخدم  بهجت  بح�صب  بذلك  وهي  “�إ�رش�ئيل”؛  �صّد  ع�صكرية  باأعمال 

 .
حما�ص لتبقي �إ�رش�ئيل بعيدة عنها”10

 Eli Berman, Hamas, Taliban, and the Jewish Underground: An Economist’s View of Radical  7

Religious Militias (Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003), p. 9.

 Eli Berman, Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism (Milken  
8

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�صماً يف �لهجوم على حركة حما�ص وت�صنيفها كمنظمة م�صلحة، يقدم 

حاييم ملكا Haim Malka، نائب �ملدير و�لباحث �لرئي�صي لبنامج �ل�رشق �الأو�صط يف 

 Center for Strategic and International �لدر��صات �ال�صرت�تيجية و�لدولية  مركز 

Studies (CSIS)، در��صته �لتي ت�صري �إىل قيام حما�ص بتوظيف �ملوؤ�ص�صات �الإغاثية لن�رش 

�أيديولوجيتها بني �لفل�صطينيني. يو�صح ملكا �أن حما�ص ت�صتخدم كذلك هذه �ملوؤ�ص�صات 

للتغطية على ن�صاطها �لع�صكري. وهنا ن�صري �إىل �أن �لكاتب و�صل �إىل هذه �لنتيجة �عتماد�ً 

على در��صة �إ�رش�ئيلية، حيث يقول: “كان ذلك مبكر�ً يف �صنة 1994 ويف �إحدى �لكتابات 

ملا  �خلريي  �لعمل  �إىل  ت�صل  �لتي  �لتمويالت  بتحويل  �حلركة  �ُتهمت  حما�ص،  عن  �الأوىل 

كان ي�صمى حينها “ن�صاطات �رشّية” �أو �جلهاز �لع�صكري. وقد �أ�صار �آخرون �أن �لدعوة 

ير�صل  �أن  ملكا  يحاول  حلما�ص”.  �الإرهابية  للن�صاطات  �الأ�صا�ص  �حلجر  هي  حما�ص  يف 

موقفها  لتطوير  و�خلريي  �الجتماعي  ن�صاطها  ت�صتخدم  حما�ص  �أن  �إىل  مبا�رشة  ر�صالة 

يف �ل�رش�ع، لي�ص فقط يف مقابل “�إ�رش�ئيل” بل �أي�صاً يف مقابل منظمة �لتحرير و�ل�صلطة 

.
11

�لفل�صطينية

�خلريية  �ملوؤ�ص�صات  على  حما�ص  تركيز  تبير  يف  �لدينية  �ملقاربة  ملكا  ي�صتخدم 

وتوظيفها، ويقول �إن �مل�صجد ُيعدُّ من �أهم �ملر�كز �الجتماعية و�خلريية �لتي تنطلق منها 

حما�ص يف ن�صاطها �الجتماعي. وقد مّت بناء �ملد�ر�ص و�ملوؤ�ص�صات �مللحقة، مثل �لعياد�ت 

وجلان �لزكاة، حول �مل�صاجد �لكبرية �أو يف د�خلها. �أما د�خل جممع �مل�صجد فيتم تزويد 

�ملجتمع  مركز  دور  يلعب  بذلك  وهو  و�لروحية،  �ملادية  باحتياجاتهم  �ملحليني  �ل�صكان 

�أم  �لدعم، �صو�ء كان الأ�صباب �صيا�صية  �ملحلي. ومهما كان هدف حما�ص من توفري هذ� 

لل�صوؤ�ل و�ل�صك. ومهما يكن، فاإن  �صد�ً لالحتياج �ل�صعبي، فاإن هذ� �لن�صاط يبقى مثار�ً 

�ملجتمع،  يف  �ملهم�صة  بال�رش�ئح  و�الهتمام  �الجتماعية  �خلدمات  بتاأمني  حتاول  حما�ص 

�لعدو.  مع  �لوطني  بال�رش�ع  تهتم  �أنها  كما  �ليومية  �لنا�ص  مبعاناة  تهتم  باأنها  تثبت  �أن 

حياة  مظاهر  من  مظهر  بكل  مرتبطاً  �الإ�صالمي  �لدين  جعل  �إىل  بذلك  حما�ص  وت�صعى 

.
12

�لفل�صطينيني

 Haim Malka, ”Hamas: Resistance and The Transformation of Palestinian Society,“ in Jon B.  
11

 Alterman and Karin Von Hippel  (editors), Understanding Islamic Charities (Washington D.C.:
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�ص ملكا بعمق حقيقة �جلدل �لقائم بني �لباحثني حول حتّول حما�ص. ولكن على 

كل  ت�صتخدم  وهي  �الإ�صالمية،  باأيديولوجيتها  ملتزمة  �حلركة  ز�لت  ما  ذلك  من  �لرغم 

�لتكتيكات �ل�صيا�صية للحفاظ على قوتها. ثم ينهي �لكاتب در��صته باالإ�صارة �إىل �أن “هذه 

�لتحوالت �ل�صيا�صية، �صو�ء كانت تكتيكية �أم ��صرت�تيجية، فاإنها لن تغرّي �لهدف �لنهائي 

.
حلما�ص، �أال وهو �إقامة دولة فل�صطينية على �أ�ص�ص ومبادئ �إ�صالمية”13

مالحظات على هذا االجتاه الفكري:

1. مل يقم �أولئك �لباحثون، من �أمثال جودت بهجت، ممن ييلون �إىل ترجيج �لتاأثري 

�الإير�ين و�أن �إير�ن تتحكم يف حما�ص الإبقاء “�إ�رش�ئيل” بعيد�ً عن �لدولة �لفار�صية، بتقدمي 

لعالقات  قنو�ت  بفتح  �لغربية  و�لقوى  �ملتحدة  �لواليات  قيام  �صبب  عن  تف�صري�ت  �أّي 

مبا�رشة وغري مبا�رشة مع �إير�ن، يف �لوقت �لذي تغلق فيه كافة �الأبو�ب �أمام حما�ص.

حما�ص  ومار�صت  ��صتقالليتها،  على  حما�ص  بقيت   1987 �صنة  �نطالقتها  بد�ية  منذ 

مع  �أحياناً  يتعار�ص  وب�صكل  �لدولية،  عالقاتها  ويف  �ملنطقة  دول  مع  م�صتقلة  �صيا�صة 

�ل�صيا�صة �الإير�نية؛ و�صاركت حما�ص يف �نتخابات 2006 بخالف �لن�صائح �الإير�نية. وقد 

كان �لدعم �الإير�ين قبل 2006 من�صباً على حركة �جلهاد �الإ�صالمي، غري �أن فوز حما�ص، 

جعل �إير�ن �أكرث دعماً و�نفتاحاً على حما�ص، دون �أن يوؤثر ذلك يف ��صتقالليتها. وُتظهر 

قر�ر  يف  و�ال�صتقاللية  �الفرت�ق  م�صتوى   ،2011 مار�ص  �آذ�ر/  منذ  �صورية،  يف  �الأحد�ث 

حما�ص �ل�صيا�صي، حيث وقفت حما�ص يف هذه �لثورة �إىل جانب حقوق �ل�صعب �ل�صوري 

ورف�صت ممار�صات نظام �الأ�صد �الأمنية و�لقمعية؛ وهذ� ما مل تكن �إير�ن ترغب فيه على 

�الإطالق بحكم حتالفها مع �لنظام.

�إىل �عتبار حما�ص منظمة عنيفة يف حني مل  2. ييل �لعديد من �لكتاب يف هذ� �الجتاه 

هوؤالء  لنا  يورد  مل  �حلركة.  على  طر�أت  �لتي  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  �إىل  منهم  �أّي  يتطرق 

�صبب �ن�صمام حما�ص �إىل �لعملية �ل�صيا�صية، و�صبب دخولها �النتخابات �لت�رشيعية، �لتي 

�أن حما�ص  �أو�صلو لل�صالم. وتّدعي هذه �ملدر�صة  �تفاقية  �إفر�ز�ت وجتليات  �إحدى  ُعدَّت 

تنتهج �لعنف �صّد “�إ�رش�ئيل” ولكنها ال جتيب ملاذ� ت�صتخدم حما�ص هذ� �لعنف، بل �إنها 

مل جتب عما �إذ� كان هذ� �لعنف ي�صكل ردة فعل على �لهجمات �الإ�رش�ئيلية. 

 Ibid. 13
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هذ� �خلط �لفكري �لذي يثله كّل من ليفيت وبريمان مل ير�ع ِ �أن عملية �تخاذ �لقر�ر 

�إىل عمليات ع�صكرية ما  د�خل حما�ص تت�صف بالو�قعية �ل�صيا�صية، و�لتي ال تقود دوماً 

�أو يف �صياق ردة  مل تاأِت يف �صياق م�رشوع مقاومة �الحتالل �لذي ُيقره �لقانون �لدويل، 

�لفعل، �أو بهدف حماية �ل�صعب �لفل�صطيني من �لهجمات �الإ�رش�ئيلية.

3. �أغفلت هذه �ملدر�صة �جلذور �لعميقة لتاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لن�صال الأجل 

�ال�صتقالل و�حلرية، و�لتي ت�صكل �الإطار �لفكري لن�صوء حما�ص �لتي ت�صتمد �رشعيتها 

تعود  �جلذور  هذه  �مل�صلوبة.  حقوقه  ��صتعادة  باأهمية  �لفل�صطيني  �ل�صارع  وعي  من 

ما  وهو  حريتهم،  لنيل  �لفل�صطينيني  وكفاح  �لبيطاين  �النتد�ب  حقبة  �إىل  تاريخها  يف 

—بطبيعة  يف�رّش  ما  وهو  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  و�لن�صال  للعمل  �ل�صعب  “حما�صة”  يف�رش 

يعمل  �لثو�بت.  هذه  عن  تنازلها  لعدم  نظر�ً  حما�ص  بها  تتمتع  �لتي  �ل�صعبية  �حلال— 

�لفل�صطينيون على ��صتعادة �أر�صهم �ملحتلة وهم ما ز�لو� غري ر��صني بالعملية �ل�صلمية 

�ملقاومة  دعم  هو  �أمامهم  �خليار  كان  وبالتايل  حّق،  �أّي  على  بفعلها  يح�صلو�  مل  �لتي 

�ملتمثلة بحما�ص.

عن  وحتييدها  حما�ص  عزل  �إىل  بالدعوة  �لفكري  �الجتاه  هذ�  يقوم  �أن  من  بدالً   .4

�مل�صهد، كان يجب �أن يبادر �إىل دفع �ملجتمع �لدويل نحو �لقيام بخطو�ت حقيقية جتاه مزيد 

�لعزل  �أن ��صرت�تيجية  �لتجربة  �أثبتت  �لبيئة �ملحيطة للتفاهم مع حما�ص، فلقد  من تهيئة 

و�لتحييد مل توؤدِّ �إىل �إ�صعاف �حلركة، بل ز�دت قوتها وح�صورها وجتذرها عب �لزمن.

5. مقاربة �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني ينبغي �أن تكون بعيدة عن �أّي م�صادر 

م�صدر�ً  �لباحث  عمل  وطبيعة  �ملحيطة  �لظروف  تكون  �الأحيان  من  كثري  ففي  متحيزة، 

ليفيت، وبريمان،  �أعمال  قبل  �أن نالحظه يف در��صات من  �لتناق�ص، وهذ� ما يكن  لهذ� 

وبهجت �لتي �عتمدت على �لعديد من �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية يف مقاربة حركة حما�ص، وقد 

باعتبارهم  و�لفل�صطينيني،  حما�ص  نظر  لوجهة  �ال�صتماع  على  �لعمل  بهم  �الأجدر  كان 

�ل�رشيحة �مل�صتهدفة بدر��صاتهم. 

6. �إن �لرتكيز على وجود هيمنة جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني على حما�ص فيه قدر كبري 

من �ملبالغة و�لتهويل، و�إغفال للجهد �ملحلي �لذي تقوم به حما�ص باعتبارها حركة حترر 

على كونها حركة  يوؤثر يوماً  �الإخو�نية، ولكن ذلك مل  تنكر حما�ص جذورها  وطني. ال 

باأهد�ف وطنية تعمل على مقاومة �الحتالل و�لن�صال لنيل حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. 



حمـــــا�س

436

7. هناك ما يكن �أن يالحظ يف كثري من �أعمال �أن�صار هذ� �الجتاه، فبع�ص �أعمالهم 

متيل �إىل خدمة �أهد�ف �صيا�صية، بدالً من �أن تخدم �الأهد�ف �لبحثية �الأكاديية �ملُن�صفة. 

وهنا، كيف لنا �أن ُنف�رش �أن يقوم �ل�صفري ديني�ص رو�ص Dennis Ross، �ملبعوث �الأمريكي 

لل�رشق �الأو�صط ما بني �صنتي 1988 و2000، بكتابة تقدمي الإحدى در��صات ماثيو ليفيت، 

يف  حما�ص  و�صع  “يجب  �أنه  �إىل  فيها  وي�صري  �لدر��صة،  يف  ما  �أبرز  رو�ص  يلخ�ص  حيث 

موقف تختار فيه: �إما �أن حتكم بطريقة ناجحة من خالل تغيري نهجها �أو �أن تف�صل وتفقد 

موؤرخ وخبري   ،N.T Anders Strindberg �أندير�ص �صرتيندبرج  . يقول 
م�صد�قيتها”14

�الإ�صالمية  �ملنظمات  وكذلك  حما�ص  حول  �لبحثي  �لعمل  من  �لكثري  “�إن  ��صتخبار�ت، 

.
�الأخرى، ييل �إىل كونه دعاية “�صيا�صية �أكرث منها �أبحاث علمية �جتماعية””15

ثانيًا: حما�س كمنظمة �سيا�سية واقعية:

حما�ص  حركة  �عتبار  �إىل  �لغربيني  و�الأكادييني  �لباحثني  من  �لثانية  �ملدر�صة  متيل 

مبثابة حزب �صيا�صي قادر على �لتاأقلم و�لتحول بعيد�ً عن “�لعنف” �إن هي وجدت �لبيئة 

�أن حما�ص، بالرغم من  �أ�صحاب هذ� �الجتاه،  �لباحثني،  �لعديد من  لبقائها. يوؤكد  �الآمنة 

جذورها �لتي تعود �إىل جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، �أظهرت تركيز�ً و��صحاً على �لوطنية 

�لفل�صطينية يف �ل�رش�ع.

ترى �لكاتبة و�ل�صحفية �الأملانية �ملتخ�ص�صة يف ق�صايا �ل�رشق �الأو�صط، �أندريا نو�صي 

Andrea Nüsse، �أن حما�ص “منظمة وطنية تتمتع، ويا للده�صة، بطبيعة بر�جماتية، كما 

�أيديولوجية  مرونة  �أثبتت  كما  �لدولية...  لل�صيا�صة  حتليلها  يف  �لروؤية  يف  و�صوح  لديها 

 1988 �صنة  حما�ص  ميثاق  �أن  �صحيح  �إنه  قائلة  نو�صي  وتناق�ص   .
للده�صة”16 مثرية 

يحوي �صيئاً من �لتنظري جتاه عمليات �لعنف �صّد �ل�صهيونية، ولكن �حلركة ��صتطاعت 

�أن  �لكاتبة  وحتاول  �صموالً.  �أكرث  حركة  لت�صبح  و�صيا�صتها  �أيديولوجيتها  يف  تطور  �أن 

See Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad, p. ix. 14

 Elin Hellquist, ”Outlawing Hamas,“ Lund University, Department of Political Science,  
15

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1326018&fileOId=1326019

 Andrea Nüsse, Muslim Palestine: The Ideology of Hamas (Harwood: Harwood Academic  
16

Publishers, 1998), p. 2.
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تو�صل ر�صالة مفادها �أن هناك م�صاحة يكن مالحظتها بني ما ت�رشح به حما�ص وبني 

، وهو ما ُيعدُّ �إ�صارة تفاوؤل �إيجابية يف م�صتقبل ��صتجابة �حلركة 
17

�صيا�صاتها على �الأر�ص

للتطور�ت �ل�صيا�صية.

�أكدت �لعديد من �لدر��صات �لتي تبعت فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية يف �صنة 

�لعمل  �أكرث من تركيزها على  �ل�صيا�صي  �لتطور �حلا�صل يف �صلوك حما�ص  2006، على 

�لع�صكري �مل�صلح �صّد “�إ�رش�ئيل”.

قام جريون جينينغ، �لقارئ يف �صيا�صات ونز�ع �ل�رشق �الأو�صط يف جامعة دورهام 

هذه  �إحدى  يف  و�أكد  حما�ص.  حول  �لدر��صات  من  عدد  بتاأليف   ،Durham University

�مل�صاركة  خالل  من  �لتغيري  �إمكانية  حما�ص:  مع  “�ل�صالم  بعنو�ن  �ملو�صومة  �لدر��صات 

�لعربي  �ل�رش�ع  يف  حالً  لها  جتد  مل  �لتي  �لتعقيد�ت  �أهم  �أحد  �أن  على  �ل�صيا�صية”، 

بوجودها.  للتطبيق  قابل  �أو  حما�ص  بغياب  ممكناً  �ل�صالم  كان  �إذ�  ما  هو  �الإ�رش�ئيلي 

�صّم  قر�ر  باأن  ترجيحه  و�أ�صباب  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  ف�صل  �أ�صباب  �لكاتب  وي�رشح 

�عتمد جينينغ يف در��صته �جلادة على  �إىل �صالم د�ئم.  �ل�صلمية �صيوؤدي  للعملية  حما�ص 

در��صات  عدة  من  �لنظري  �الإطار  توظيف  و�أتقن  �مليد�ين،  و�مل�صح  �ملقابالت  من  �لعديد 

حول �ل�صالم و�الإرهاب و�حلركة �الجتماعية. و��صتطاع نتيجة لذلك حتليل تطور حما�ص 

منذ ن�صاأتها وكيف �أن �لتغري�ت يف �لقيادة ومكونات �حلركة و�لبيئة �ل�صيا�صية، قد �أثرت 

بطبيعة �حلال على مو�قف �حلركة جتاه �ل�صالم و�لت�صويات. ويوؤكد �لكاتب �أن حما�ص 

.
18

�صتبقى عامالً ي�صهم يف �إف�صال عملية �ل�صالم طاملا بقيت خارج �لعملية �ل�صيا�صية

يف  �لتحول  �حتمالية  بالتاأكيد  لديها  حما�ص  �أن  �أعماله  من  �لعديد  يف  جينينغ  يوؤكد 

�لباحث هنا  �ل�صيا�صية �ملحيطة ذلك. وي�صيف  �لبيئة  �إذ� ما �قت�صت  بنيتها و�صيا�صاتها، 

�أنه “ومبا �أن حما�ص قامت عملياً باإحد�ث تغيري يف �أحد هدفيها �ملعلنني —�أال وهو �إقامة 

�لزمن قد تغرّي حما�ص مو�قفها جتاه  فاإنه وعب  �أر�ص فل�صطني—  �إ�صالمية على  دولة 

�لتاريخي  “�ل�صياق  �أن  ر�أيه  لي�صيف وبح�صب  �أبعد من ذلك  �لكاتب  �إ�رش�ئيل”. ويذهب 

حلما�ص �أثبت �أن �حلركة تويل �هتماماً باحلفاظ على �لدعم �ل�صعبي لها �أكرث من “�حلفاظ 

Ibid., p. 180. 17

 Marie-France Guimond, Overview: Literature on Hamas, 2000-2005, site of International  18

Development Research Centre (IDRC), http://web.idrc.ca/uploads/user-S/11618875251Hamas-rev.doc
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 .
يت�صاءل””19 �ل�صيا�صية  �أهد�فها  بجوهر  “�لتز�مها  و�أن  �الأيديولوجي”،  �لنقاء  على 

ويقول �لكاتب �إنه على �لرغم من ذلك فاإن حما�ص مل تتنازل عن هدفها �لنهائي يف حترير 

و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  فل�صطينية  دولة  بتاأ�صي�ص  قبلت  و�إمنا  �لتاريخية،  فل�صطني  كامل 

�لغربية مع هدنة طويلة من دون �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”.

و“�إ�رش�ئيل”،  �لدويل  �ملجتمع  موقف  ينتقد  حني  هجومية  مقاربة  �لكاتب  ي�صتخدم 

وف�صلهم يف �لتعاطي مع حما�ص. ويقول �إن �رشوطهم:

�ل�صالم  لعملية  �لدوليني  و“�لرعاة”  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قبلت  �إذ�  �إال  ُتلبّى  لن 

باأن بع�ص مطالب جمموعات مثل حما�ص تنبع من خماوف حقيقية وت�صتدعي 

عبها.  �لتفاو�ص  يتم  �لتي  وللطريقة  �ملعرو�ص،  �ل�صالم  لفحوى  جاد  �إ�صالح 

�إ�رش�ئيل ر�غبة يف دفع هذ� �لثمن، فاإن على رعاة �ل�صالم �لدوليني  و�إذ� مل تكن 

دفعها �إىل �لقيام بذلك كما يدفعون حما�ص حالياً لذلك، ويف غياب �أي ر�فعات �أو 

.
20

حمفز�ت حلما�ص ف�صيبقى �لعنف �ل�صيا�صي هو خيارها

�صيا�صة  يف  �الأ�صتاذة   ،Beverley Milton-Edwards �إدو�رد  ميلتون  بيفريل  كتبت 

�ململكة  يف   Queen’s University Belfast بلفا�صت  كوينز  جامعة  يف  �الأو�صط  �ل�رشق 

�ملتحدة، �لعديد من �ملقاالت �الأكاديية حول �لظاهرة �الإ�صالمية يف �لعامل �لعربي. وقد مّت 

�إعد�د �إحدى هذه �الأبحاث �ملتميزة بالتعاون مع �صتيفني فاريل Stephen Farrell حتت 

 .
عنو�ن: “حما�ص: حركة �ملقاومة �الإ�صالمية”21

�أ�صلوب  وباعتماد  �مليد�نية  �ملقابالت  من  �لعديد  على  باالعتماد  �لدر��صة،  هذه  متثل 

�لتطور �لزمني و�لفكري لن�صاأة حما�ص، مقاربة مبا�رشة حلما�ص من �لد�خل: 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

 Beverly Milton-Edwards and Stephen Farrell, Hamas: The Islamic Resistance Movement,  21

reviewed by Carmen López Alonso (UK, US: Polity Press, 2010).
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ومل�رشوعها،  لها  �ل�صيا�صيون  و�لد�عمون  �أبنائها،  من  و�ل�صحايا  �الجتماعي،  ون�صاطها 

وخميمات  �مل�صاجد  يف  و�زدهارها  وتطورها  حما�ص  ن�صاأة  عن  ملحة  بذلك  تقدم  وهي 

�إن مثل هذ� �لنوع من �لبحث �مليد�ين وروؤية �لنا�ص و�ال�صتماع حلديثهم يف   .
22

�لالجئني

.
23

�ل�صو�رع، قد مكن �لباحثنَْي من تقدمي و�صف حتليلي حيادي لعمليات حما�ص �لع�صكرية

�ل�صعبي  �لدعم  مقد�ر  تف�رش  �أن  �ل�رش�ئح،  هذه  لكل  باالإن�صات  �لدر��صة،  ��صتطاعت 

ت�صليط  يف  �أ�صهمت  للحركة  �لزمنية  �ملقاربة  على  �لدر��صة  �عتماد  �إن  حلما�ص.  �لكبري 

�ل�صوء على �حلركة من �لد�خل: كتائب �لق�صام �جلناح �لع�صكري للحركة، و�ال�صت�صهاد، 

و�النق�صام �لفل�صطيني، كما ��صتطاعت �لدر��صة �أن تبني �لعالقة بني �ملقاومة و�ل�صيا�صة 

.
24

يف تاريخ تطور حما�ص و�لظروف �ملحيطة بها

�أبيب،  تل  بجامعة  �ل�صيا�صية  �لعلوم  ق�صم  يف  �لباحث  م�صعال،  �صاوؤول  و��صتخدم 

“حما�ص كما هو حال  �أن  �لكاتب  �ل�صبكة �الجتماعية يف مقاربة حما�ص. ويدعي  �أ�صلوب 

�لعديد من �حلركات �الإ�صالمية متيل �إىل �أن تكون �إ�صالحية �أكرث من كونها ثورية، وهي 

تف�صل ب�صكل عام �لعمل علناً وقانونياً، ما مل جتب على �لعمل حتت �الأر�ص و��صتعمال 

.
طرق “خمربة �أو عنيفة” كرد على �لقمع �ل�صديد”25

هرني  �لكاتب  ينتقد  �ل�صالم،  ل�صناعة  �لرنويجي  �ملركز  ن�رشها  �لتي  در��صته  ويف 

حما�ص  جتاه  �الأمريكية  �الإد�رة  �صيا�صات  يف  �لتناق�ص   Henry Siegman �صيجمان 

قائالً “لي�ص فقط �إ�رش�ئيل تلك �لتي �أغفلت �لتغري�ت �لكبرية د�خل حما�ص، ولكن �الإد�رة 

�الأمريكية و�أوروبا قد فعال ذلك �أي�صاً، م�رّشين على حما�ص بالقبول ب�رشوط �مل�صاركة، 

.
�لتي قد �صممتها �إ�رش�ئيل بو�صوح كي حتول من �إمكانية قبول [حما�ص] 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.

 Henry Siegman, US Hamas Policy Blocks Middle East Peace, Noref Report no. 8, site of the  26

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 �صيجمان �أبعد من ذلك، وي�صع يده على مكمن �لتناق�صات يف �ملوقف �الأمريكي 

جتاه حما�ص حني يقارن ذلك مبوقف �لدولة �لعظمى من حركة طالبان �الأفغانية، في�صيف:

�إذ مل ي�صع  ال يوجد مبر ال�صتمر�ر دعم �لواليات �ملتحدة لهذه �ل�رشوط، 

على  طالبان.  مع  �حلو�ر  عند  �ل�رشوط  هذه  مثل  �أوباما]  �الأمريكي  [�لرئي�ص 
مع  �ئتالفية  حكومة  يف  �مل�صاركة  على  طالبان  ي�صجع  فهو  ذلك،  من  �لنقي�ص 

�لرئي�ص حامد كرز�ي بالرغم من قتلهم للقو�ت �الأمريكية و�ملدنيني �الأفغان. هل 

قياد�تها  معظم  �لتي  تلك  حما�ص؟  من  �أكرث  الأوباما  مقبولة  طالبان  �أيديولوجيا 

يعاقبون  وال  ينعون  وال  ي�صجعون  ممن  �جلامعات،  خريجي  من  و�أن�صارها 

؟
27

بناتهم على �لتعليم

 Harvard هارفارد  جامعة  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  در��صات  مركز  يف  �لباحثة  �أ�صافت 

University، �صارة روي Sara Roy، �أعماالً مهمة �إىل خمزون �لدر��صات �لبحثية حول 

حما�ص، وكان �أحد �آخر �إ�صد�ر�تها �ملميزة بعنو�ن: “حما�ص و�ملجتمع �ملدين يف غزة: �إدماج 

�لقطاع �الجتماعي لالإ�صالميني”. وقد �عتمدت روي على �لعديد من �لدر��صات �مليد�نية 

و�أجرت �ملقابالت مع �ملوؤ�ص�صات �خلريية، و�مل�صارف، و�ل�رشكات، و�لنا�ص �لعاديني يف 

�أن مهاجمة �لقطاع  �ل�صارع د�خل قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، و��صتنتجت يف مقاربتها 

�الإغاثي بحجة عالقته بحما�ص �صيزيد من �صعبية �حلركة ولن ي�صعفها. وتذهب �صارة 

�أبعد من ذلك لتوؤكد “يف �حلقيقة، �إن �لتدهور �القت�صادي �الجتماعي �لذي تال تنفيذ عملية 

�ل�صالم جعل تو�زن �لقوى بني �الإ�صالم �الجتماعي و�ل�صيا�صي ييل جلهة �الأول، خا�صة 

هذه  در��صات  �إن   .
�حلركة”28 مع  تفاعل  قد  �ل�صعب  معظم  حيث  �لقاعدة،  م�صتوى  على 

وخماوفهم  و�هتماماتهم  �لنا�ص  و�آر�ء  مل�صاعر  �ال�صتماع  يف  ومقاربتها  �مليد�نية  �لباحثة 

حول م�رشوعهم �لوطني، ت�صتطيع ب�صهولة �أن تو�صح ملاذ� تتمتع حما�ص بهذ� �حل�صور 

.
29

بني �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني

مالحظات على هذا االجتاه الفكري:

حما�ص  حقيقة  حول  نظر  وجهة  �إعطاء  يف  كبري  حّد  و�إىل  �لفكري  �خلط  هذ�  جنح   .1

من �لد�خل. يوؤكد �لباحثون يف هذ� �الجتاه �أنه ال يكن در��صة حما�ص 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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�لوطني و�الإ�صالمي  �لن�صال  بها من معطيات تاريخية، فاحلركة متثل فكرياً جزء�ً من 

�لذي �أعقب �حلرب �لعاملية �الأوىل وتق�صيم �لعامل �الإ�صالمي، و�لذي عار�ص ونا�صل �صّد 

�النتد�ب �الإجنليزي يف فل�صطني و�صّد �أهد�ف �ل�صهيونية �ملبكرة يف بناء وطن على �أر�ص 

فل�صطني، وهو مرتبط كذلك باجلهد �لن�صايل �لفل�صطيني و�لذي �أعقب حرب �صنة 1948 

.
30

وحرب �صنة 1967 وما نتج عنهما من �حتالل لالأر��صي �لفل�صطينية

باعتبارها  حما�ص  حركة  �إىل  �أو�صع  بطريقة  تنظر  �أن  ��صتطاعت  �ملدر�صة  هذه  �إن   .2

منظمة �صيا�صية �جتماعية، و�أنها حركة مقاومة وطنية تت�صم باالعتد�ل و�لو�صطية. وال 

يكن مقاربتها كـ“منظمة عنف م�صلح” فقط، فقد �أكدت �لعديد من �لدر��صات، �أنه ال يكن 

.
31ً

در��صة حما�ص من ز�وية و�حدة ومبعزل عن تطور�ت �مل�صهد �لفل�صطيني تاريخيا

3. ييل �لباحثون يف هذ� �خلط �إىل �أن فوز حما�ص يف �نتخابات 2006 و�لذي مثَّل �صدمة 

للمجتمع �لدويل، مل ياأِت فقط من ن�صال حما�ص �لع�صكري �صّد �لهجمات �الإ�رش�ئيلية، بل 

من�صبطة  كحركة  �لفل�صطينيني  وعقول  بقلوب  تفوز  �أن  حما�ص  ��صتطاعت  �أن  �إىل  تعد�ه 

�إىل  �إ�صافة  �ملحليني،  �ل�صكان  بالنز�هة و�ل�صمعة �حل�صنة بني  �أع�صاوؤها  ومنتظمة يتمتع 

.
32

دعمهم ومت�صكهم بالثو�بت �لفل�صطينية

4. باال�صتناد �إىل �ملعلومات �الأ�صا�صية �لو�ردة �إليهم من �ملقابالت و�لزيار�ت �مليد�نية، 

�لد�خل،  من  �حلركة  طبيعة  ملناق�صة  بعمق  يذهبو�  �أن  �الجتاه  هذ�  �أكادييو  ��صتطاع 

ال�صتخد�م  حما�ص  تدفع  و�لتي  �ملحيطة  �لبيئة  در��صة  يف  ذلك  من  �أبعد  �إىل  و�لذهاب  بل 

“�لعنف”. وقد متكن هذ� �لفريق من �لو�صول �إىل خال�صات، �أهمها:

يز�ل  ما  �ل�صعبي  �لوعي  الأن  �ملقاوم،  خطها  عن  تتخلى  �أن  يكن  ال  حما�ص  �إن  �أ. 

يوؤمن �أن �لعمل �ملقاوم و�مل�صلح هو �ل�صبيل للوقوف يف وجه �الحتالل و�لعدو�ن 

�الإ�رش�ئيلي.

فيها  �مل�صادر مبا  �لعديد من  باالعتماد على  �لبحث حول حما�ص  �ل�صهل  �إنه من  ب. 

من  لكن  متعددة؛  نتائج  �إىل  و�لو�صول   ،1988 للحركة  �لتاريخية  �مليثاق  وثيقة 

و�صلوك  فكر  لتطور  در��صة  ت�صحبها  مل  �إن  �أخطاء،  �إىل  �صيقود  ذلك  �أن  �ملرجح 

حما�ص �ل�صيا�صي عب �الأحد�ث، ويتم �إجر�ء مقابالت مع موؤيدي حما�ص.

Beverly Milton-Edwards and Stephen Farrell, op. cit., p. 2. 30

Ibid. 31

Ibid. 32
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ثالثًا: اجلدل حول ميثاق حما�س التاريخي:

من  �صو�ء  �الآر�ء،  وتباين  �ملناق�صة  من  للكثري  حلما�ص  �لتاريخي  �مليثاق  يخ�صع 

د�خل �حلركة �أم من خارجها، ويعدُّ يف كثري من �الأحو�ل مبثابة وثيقة ي�صتغلها �لبع�ص 

لقد  حلما�ص.  �ل�صيا�صي  �لفكر  مقاربة  يف  عليه  �حل�رشي  باالعتماد  �حلركة  مهاجمة  يف 

مناه�صة  �أيديولوجية  لتقدمي  حما�ص  من  حماولة  يف   1988 �صنة  �لوثيقة  هذه  �إ�صد�ر  مّت 

.
33

لالأيديولوجية �ل�صهيونية �ل�صاعية للهيمنة على �ملنطقة

جماعة  وخ�صو�صاً  �ل�صيا�صي”،  “�الإ�صالم  تاأثري  بو�صوح  �مليثاق  بنود  بع�ص  تبني 

�الإخو�ن �مل�صلمني، على �الأطر �لفكرية �لكلية حلما�ص. وهو ما يو�صح �الإطار �الأيديولوجي 

�لعام حلما�ص. وقد �أثارت هذه �لبنود، وبنود �أخرى متعلقة ب�صعي حما�ص لتحرير كامل 

فل�صطني و�لق�صاء على �مل�رشوع �ل�صهيوين، نقا�صاً بني �لباحثني �لغربيني.

بعد �صدور هذ� �مليثاق وخالل �لعقدين �لتاليني، حدثت �لكثري من �لتطور�ت يف م�صهد 

�ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني و�لتي تفاعلت معها حركة حما�ص، حيث تعاطت �حلركة 

بهدنة  �صمناً  قبلت  �أنها  كما  ر�صمياً،  بها  تعرتف  مل  و�إن  �ل�صلمية،  �لعملية  �إفر�ز�ت  مع 

طويلة �الأمد مع “�إ�رش�ئيل” حال �ن�صحابها من �الأر��صي �لتي �حتلتها �صنة 1967. ويرى 

بع�ص �لباحثني، من خالل تتبُّع تطور�ت �صلوك �حلركة �ل�صيا�صي منذ 1992، �أن قياد�ت 

حما�ص بد�أت تدريجياً تبتعد يف مو�قفها �ل�صيا�صية عن بع�ص �لن�صو�ص �لنظرية �لو�ردة 

�إىل مقاربة حما�ص ودر��صتها  �آخرون  �لرغم من ذلك، ييل باحثون  . وعلى 
34

�مليثاق يف 

�لتي ظهرت ب�صكل جلّي يف  �لتطور�ت  �إىل  �لنظر  �لتاريخية، دون  �لوثيقة  من خالل هذه 

خطابها �ل�صيا�صي.

ما ز�ل بع�ص �الأكادييني ي�صتخدمون مفرد�ت وبنود�ً وردت يف �مليثاق كاأدلة على 

نر�ه  �أن  يكن  ما  وهو  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  �لعنف  �نتهاج  �أ�صا�ص  على  قائمة  حما�ص  �أن 

“عنف  منظمة  حما�ص  باأن  �لقائل  �الجتاه  �أ�صحاب  من  �لباحثني  بع�ص  �أعمال  يف  جلياً 

�الإ�رش�ئيليني، ومن هوؤالء  �لباحثني  �ل�صادرة عن بع�ص  �لدر��صات  تلك  �أو يف  م�صلح”، 

حول  و�لتوثيق  �ملعلومات  مركز  يف  �لباحث   ،Wim Kortenoeven كورتينوفن  ومي 

 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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Centre for Information and Documentation of Israel، �لذي يرى  “�إ�رش�ئيل” 

�أن بنود �مليثاق هي مبثابة “�خلطوط �لعامة الأهد�ف وتكتيكات و��صرت�تيجيات �حلركة”. 

حما�ص  م�صوؤولو  ز�ل  وما  �أهميته،  على  يحافظ  ز�ل  ما  “�مليثاق  �أن  كورتينوفن  ويوؤكد 

يوؤكدون على مبادئه عدد ال يح�صى من �ملر�ت”. بح�صب �لكاتب هنا، فاإن حما�ص �صتعمل 

للق�صاء على “�إ�رش�ئيل” بناًء على �لتعاليم �لدينية �لتي ��صت�صهد بها ميثاق �صنة 1988. 

وهكذ� ي�صبح �العتد�ل يف �الأيديولوجيا غري ممكن، “فال يوجد �صيء ��صمه ن�صخة معتدلة 

من �لقتل �جلماعي �أو من تدمري دولة”. ويذهب �لكاتب �إىل �أن “�مليثاق ُيعّد �أ�صا�صياً حلما�ص، 

.
مما يعني �أن �إبطاله �أو �أّي تغيري�ت يف ن�ّص �مليثاق �صيعني نهاية حما�ص كحركة”35

ي�صكل  قد  حما�ص  ميثاق  �أن  �ال�صتنتاج  �إىل  �لباحثني  من  �آخر  �جتاه  ييل  �ملقابل،  يف 

قدر�ً من �الإرباك �إذ� ما قورن بخطابها �ل�صيا�صي، �إال �أن �مليثاق ال ي�صكل �أكرث من وثيقة 

تاريخية مّت �إ�صد�رها �إّبان �النتفا�صة �الأوىل، وينبغي �لنظر �إليه كوثيقة تاريخية �صادرة 

يف تلك �ملرحلة وحَتِمل ت�صور�تها.

�ل�رشق  ق�صايا  يف  �ل�صيا�صي  �ملحلل   ،Jim Zanotti زنوتي  جيم  قدم   2010 �صنة  يف 

�الأو�صط، در��صته للكوجنر�ص Congress �الأمريكي حيث �أ�صار فيها:

)وهي  �لتاريخية  فل�صطني  �أر�ص  هو“حترير”  �ملبدئي  حما�ص  هدف  �إن 

�لعرب  �لفل�صطينيني  �أجل  �لغربية، وقطاع غزة( من  �إ�رش�ئيل �حلالية، و�ل�صفة 

�ملحللني ولرمبا يف د�خل حما�ص حول  �الإ�صالم. هناك جدل عنيف بني  وبا�صم 

�أن  على  �لتاأكيد  جتاه  و��صح  حما�ص  ميثاق  �إن  �لهدف.  لهذ�  �الأ�صا�صية  �ملالمح 

�ل�رش�ع مع �إ�رش�ئيل هو فري�صة دينية، وهو ي�صري �إىل �أن هذه �لبالد هي �أر�ص 

.
36

وقف وال يكن الأحد �أن يتنازل عنها �أو عن �أّي جزء منها

ي�صيف زنوتي كذلك:

من �مل�صتبعد الأولئك �لذين يقولون �إن حما�ص منظمة بر�جماتية �أن يعتبوها 

ناحية  ومن  لكن،  �ملحلي.  �لدعم  جتيي�ص  ي�صتهدف  بخطاب  �أو  بامليثاق  ملتزمة 

�لتنازل  عدم  على  حما�ص  د�خل  �إجماعاً  هناك  �أن  يوؤكدون  �لذين  �أولئك  �أخرى، 

عن �ملبادئ، يوؤمنون باأن حما�ص ترى �الأحد�ث من وجهة نظر تخالف تلك �لتي 

Floor Janssen, op.cit, p. 30. 35

 Jim Zanotti, Hamas: Background and Issues for Congress, Congressional Research Service  36

(CRS), 2/12/2010, p. 13, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41514.pdf
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�أن لدى حما�ص مفهوم  �إنهم يوؤكدون  �إذ  تخ�ص �ملحللني �الأمريكيني و�لدوليني، 

خمتلف للزمن، يوؤكده �رتفاع تدريجي ولكن ثابت لنجاحات �حلركة على مدى 

�أجيال )�صمن �ل�صياق �الأو�صع لالإخو�ن �مل�صلمني(، يف مو�جهة حتديات د�خلية 

.
37

هامة ومعار�صة خارجية

رابعًا: حما�س مبعزل عن الإرهاب الدويل:

�لتي تنتهج �خليار  “�لعنف”  �إىل حما�ص مبعزل عن جمموعات  غالباً ما تتم �الإ�صارة 

�لع�صكري لتحقيق �أهد�فها، ولكن كثري�ً ما يقارن �ل�صا�صة �الإ�رش�ئيليون حما�ص بالقاعدة، 

على �لرغم من �أنها حت�رش عملها �لع�صكري باالأر��صي �لفل�صطينية، وهو ما ييزها عن 

�لذين ي�صنفون حما�ص  �أولئك  �لقاعدة ومثيالتها. حتى  �ملجموعات كمنظمة  �لكثري من 

كمنظمة عنف م�صلح مل يوردو� �أياً من �الإ�صار�ت �لتي تبني �أّي عالقة حلما�ص باالإرهاب 

�لدويل، ومل ينكرو� �أن �حلركة حت�رِشُ جميع عملياتها �صّد “�إ�رش�ئيل” يف د�خل �الأر��صي 

�لفل�صطينية.

ع�صكرية،  ميلي�صيا  كمنظمة  حلما�ص  ت�صنيفه  من  �لرغم  على  ليفيت،  ماثيو  يعرتف 

باالأعمال  نف�صها  تلزم  �أنها  �إال  �لدويل،  �مل�صهد  يف  ح�صورها  من  �لرغم  وعلى  �حلركة  �أن 

�لع�صكرية يف �الأر��صي �لتقليدية لـ“�إ�رش�ئيل”، و�ل�صفة �لغربية، وقطاع غزة. �إن م�صاركة 

حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية، ودخولها حكومة �لوحدة �لوطنية، وحكمها لغزة بعد 

�نهيار �تفاق �مل�صاحلة، يخفف كثري�ً من �الدعاء�ت �أن حما�ص ت�صتهدف �مل�صالح �لغربية. 

يقول ليفيت:

تعّد حما�ص نف�صها ُملتزمة بـ“�ملقاومة” ولي�ص باالإرهاب. فالعديد من موؤيدي 

�أيلول/   11 �أد�نت هجمات  �الإرهابية  �لفل�صطينية  �ملجموعات  حما�ص وغريها من 

�إ�صبانيا  يف  مار�ص  �آذ�ر/   11 وهجمات   ،(2001) �ملتحدة  �لواليات  يف  �صبتمب 

هذه  �أن  �لو��صح  ومن  بريطانيا.  يف   (2005) يوليو  متوز/   7 وهجمات   ،(2004)
للتهديد�ت  تقييمهم  معر�ص  ويف  ومنا�رشيها.  حما�ص  لدى  �أ�صا�صية  �ملفا�صلة 

�ملحتملة من ِقبل �ملجموعات �لفل�صطينية �لتي تعتمد على �لدوالر�ت �الأمريكية، 

 Federal Bureau of Investigation (FBI) صتنتج م�صوؤولو جهاز �أف. بي. �آي��

للعمليات  كر�دع  يعمل  �الأمو�ل  جمع  يف  �لكثيف  �ملجموعات]  [تلك  ن�صاط  �أن 

Ibid. 37
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�الإرهابية د�خل �لواليات �ملتحدة. وقد عّب عن ذلك قادة حما�ص. فوفقاً مللخ�ص 

�آي، ذكر  �أف. بي.  �لـ  1993، ح�صلت عليه  حم�رش �جتماع حما�ص يف فيالدلفيا 

�مل�صاركون �أن جميع ن�صاطات [�لدعم �ملايل] �لتي يتكلمون عنها تتعلق بن�صاطات 

د�خل �لواليات �ملتحدة. كما ذكرو� �أنه لي�ص من �مل�صلحة �لت�صبب باملتاعب د�خل 

.
38

�ل�صاحة �الأمريكية

در��صات  يف  و�الأكاديية  �لباحثة  قدمت   ،Sherifa Zuhur زُهر  ل�رشيفة  در��صة  يف 

�ملنطقة �لعربية و�لعامل �الإ�صالمي يف مركز �لدر��صات �ال�صرت�تيجية �لتابع للكلية �حلربية 

�الأمريكية خالل �لفرتة 2006-2009 مقاربة توؤكد فيها �أن:

حما�ص ت�صارك غريها من �ملجموعات �الإ�صالمية �ملعتدلة مثل حركة �الإخو�ن 

�مل�صلمني قبول �لتفكري �لعقالين �لعلمي �لغربي. )وي�صكل �نتقاد كال �ملنظمتني 

باأنهما [حركتني] “�أ�صوليتني” وت�صابهان طالبان، �إزعاجاً كبري�ً لدى حما�ص(. 

فحما�ص تقبل م�رشوعية �لدولة �ملدنية، بعك�ص ت�صديد �بن الدن و�لظو�هري على 

[مفهوم] �الأمة �الإ�صالمية. �إن �لتدريب �لغربي �أو �لتعليم ذ� �لطابع �لغربي ملعظم 
قادة حما�ص له تاأثري كبري على مو�قف �ملنظمة. يف �الأ�صل، مل ت�صنف �لواليات 

�ملتحدة حما�ص كمنظمة �إرهابية. لقد �عرتفت وز�رة �خلارجية بعقد �جتماعات مع 

ممثلي حما�ص حتى �آذ�ر/ مار�ص من �صنة 1993، عندما �عرت�ص �الإ�رش�ئيليون. 

لقد كانت مدركة [بوجود] فل�صطينيني حول �لعامل، ممن هم مرتبطون باالإخو�ن 

�أع�صاء منظمة  �لتي هي من  لقد بقيت منظمات فل�صطينية  وفيما بعد بحما�ص. 

من  لكن  �الإرهاب،  الئحة  على  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  مثل  �لتحرير 

م�رشوعة  �لفل�صطينية  �لقومية  �لعلمانية  �ملجموعات  �أ�صبحت  �لعملية،  �لناحية 

بعد �أو�صلو بالرغم من رف�ص بع�ص �لف�صائل الأو�صلو. لقد عوملت حما�ص، �لتي 

�لوقت، يف  �لوطنية يف ذلك  �ل�صلطة  �أو�صلو ولكنها تعاملت بحيادية مع  رف�صت 

�الإعالم �الأمريكي كتهديد �إرهابي خطري منذ �أو�صلو ولغاية �نت�صار�ت �نتخابات 

2006 و2007. وكنتيجة لعد�ء �لواليات �ملتحدة حلما�ص، �أ�صبحت �ملنظمة تنظر 
.
39

�إىل �الإد�رة �الأمريكية، ولي�ص �إىل �ل�صعب �الأمريكي، كعدو

 Matthew Levitt, ”Could Hamas Target the West?,“ Studies in Conflict & Terrorism journal, 38

vol. 30, issue 11, November 2007, p. 931.

 Sherifa Zuhur, Hamas and Israel: Conflicting Strategies of Group-Based Politics (Strategic  39

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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�لدر��صات  �أبحاث  مر�كز  من  �لعديد  يف  كباحثة  ل�صنو�ت  عملت  و�لتي  زُهر،  وتقول 

�الأمنية و�جلامعات �لعاملية:

حما�ص غري مهتمة يف �جلهاد �لعاملي مثل �لقاعدة، وهي م�صتمرة بالقول �إن 

عدوها �لوحيد هو �إ�رش�ئيل؛ �آملًة بتو��صٍل �أف�صل مع �لواليات �ملتحدة، ومدركًة 

�أن عدم �صفر وتو��صل قادتها مع �الأمريكيني قد �صوه �صورتها. وقد مار�صت 

حما�ص.  لرف�ص  �الأوروبي  �الحتاد  على  �ل�صغط  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات 

حلما�ص  �مل�صلح  �جلناح  رف�ص  �الأوروبي  �الحتاد  قرر  �ل�صغط،  هذ�  وحتت 

بع�ص  حافظت  بعدها،  ما  وحتى   2003 �صنة  وحتى  ككل.  �حلركة  يرف�ص  ومل 

�لدول �الأوروبية على عالقاتها مع حما�ص. ويف �ملجمل �تخذ �ملحللون �الأمنيون 

�الأطل�صي مو�قف مت�صددة جتاه حما�ص،  �أو حللف �صمال  �لتابعون للحكومات 

.
40

ويبدو �أنهم بطيئو� �الإدر�ك باأن دعم �لرئي�ص عبا�ص هو ق�صية خا�رشة

خام�سًا: ديناميكيات جديدة داخل حما�س وما حولها:

منذ فوزها يف �نتخابات �صنة 2006، ُو�صعت حما�ص يف بقعة �ل�صوء، و�زد�د �هتمام 

�إىل مو�قف د�خلية من  �إ�صارة  �لباحثني بها. �لبع�ص بد�أ يتنباأ بان�صقاقات د�خل �حلركة، 

ق�صايا من قبيل �مل�صاحلة مع فتح �أو �ملوقف من �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل”، ولكن وبالرغم 

من كل هذه �لتحوالت، بقيت �حلركة متما�صكة يف بنيتها �لقيادية و�لتنظيمية.

�نهيار  عقب  غزة  قطاع  يف  �حُلكم  بزمام  حما�ص  �أم�صكت  �لتطور�ت  هذه  خالل 

يف  كبرية  حتديات  �أمام  �حلركة  و�صع  ما  وهو   ،2007 يونيو  حزير�ن/  يف  مكة  �تفاق 

يف  مبهاجمتها  “�إ�رش�ئيل”  �صهية  وفتح  للفل�صطينيني،  �ليومية  �الحتياجات  مو�جهة 

�أثبتت  2008، بعد فر�ص ح�صار طويل على �لقطاع. وعلى �لرغم من ذلك،  نهاية �صنة 

�مل�صهد  يف  وح�صورها  قوتها  و�زد�دت  بل  �لتغري�ت،  هذه  �أمام  و�صمود�ً  قوة  �حلركة 

�الإ�رش�ئيلية.  �لهجمات  �لفل�صطيني و�الإقليمي بعد 

�إن �لتغري�ت �لتي حدثت موؤخر�ً يف �الإقليم مبا فيها �لثورة �مل�رشية على نظام مبارك، 

�أوجدت فر�صاً وحتديات جديدة للحركة �لفل�صطينية. ي�صري �إيفاجنيلو�ص دياموتوبولو�ص 

Ibid., p. 61. 40
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جامعة  يف  �ملتو�صط  �رشق  در��صات  مركز  يف  �لباحث   ،Evangelos Diamotopolus

بيلوبونيز Centre for Mediterranean at the University of Peloponnese يف �ليونان:

�إفريقيا،  و�صمال  �الأو�صط  �ل�رشق  منطقة  يف  كثري�ً  �لعربي  �لربيع  �أّثر  لقد 

�إذ تو�جه �حلركة �لعديد من �ملطالبات  �لتاأثر،  وحما�ص لي�صت ��صتثناًء من هذ� 

�لد�خلية و�خلارجية الأخذ قر�ر�ت ُت�صهم يف تطوير و�قعها وتوجيه بو�صلتها. 

حما�ص،  ن�صاأة  م�صدر  هم  و�لذين  �ملعتدلني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صعود  �إن 

يدفع  م�رش،  يف  بقو�عد �لديوقر�طية  لاللتز�م  متز�يد  ب�صكل  و��صتعد�دهم 

�إىل ذلك،  �الإرهاب. باالإ�صافة  �الإ�صالمية لو�صع �صالحها ونبذ  �ملقاومة  حركة 

ما  وهو  وحما�ص،  فتح  بني  �مل�صاحلة  يوؤيد  �لفل�صطيني  �لعام  �لر�أي  �أن  يبدو 

خيار  كلّف  لقد  و�أخري�ً،  و�العتد�ل.  �لب�جماتية  من  مزيد�ً  �حلركة  من  يتطلب 

خ�صارة  حما�ص  �صورية  يف  �الأهلية  �حلرب  يف  �الأ�صد  جانب  �إىل  �لوقوف  عدم 

�لثمن يبدو  �أن هذ�  �إال  �إير�ن و�صورية وحزب �هلل.  م�صتقبلية ملوقعها يف حمور 

حكومات  لدى  ��صتعد�د  هناك  �أن  يبدو  �إذ  �لعربية،  �لثور�ت  بعد  باهظ  غري 

باإقامة  بل  فح�صب  �أر�صها  على  مر�كز  ببناء  لي�ص  حلما�ص  بال�صماح  �أخرى 

.
41ً

عالقات وطيدة مع حكوماتها �أي�صا

بر�ون ناثان  يدعو  حلما�ص  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  �لبيئة  يف  �لتغري�ت  هذه  �صوء  يف 

Nathan J. Brown، �أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية و�ل�صوؤون �لدولية يف جامعة جورج و��صنطن 

�لتغري�ت  �لدويل مع  �ملجتمع  يتفاعل  �أن  �أهمية  �إىل   ،George Washington University

حما�ص  بد�أت  “هل  بعنو�ن:  له  مطول  مقال  در��صة  عب  حما�ص  ُتظهرها  �لتي  �لتدريجية 

 ، ويوؤكد بر�ون يف مقالته:
تن�صج؟”42

بينما ال تز�ل وجهة حما�ص ملتب�صة �إىل حّد كبري، يبدو د�فع قادتها لالإقد�م 

على �مل�صي يف هذ� �مل�صار �أكرث و�صوحاً. فهم ي�صعون �إىل و�صع �حلركة �إقليمياً 

م�رش  يف  �لتغيري�ت  من  �لكاملة  �ال�صتفادة  على  فيه  قادرة  تكون  مو�صع  يف 

و�صعود �الإ�صالميني ب�صكل عام، وكذلك �لتعامل مع تفّكك �لنظام �ل�صوري �لذي 

 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

 ناثان ج. بر�ون، “هل بد�أت حما�ص تن�صج؟،” مركز كارنيغي لل�رشق �الأو�صط، 2012/1/13، �نظر:
42

http://www.carnegie-mec.org
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��صت�صافهم لفرتة طويلة. كما توّفر �مل�صاحلة �إمكانية معاودة �لظهور يف �ل�صفة 

�لغربية حيث ��صطر جزء كبري من �حلركة —بق�صوة �أحياناً— �إىل �لدخول يف 

.
�صبات منذ �لعام 432007

وي�صيف �لكاتب �أي�صاً:

—و�لتي متار�ص �ل�صلطة على نحو فعال  قد تكون حكومة �حلركة يف غزة 

مو��صلة  على  دولياً— قادرة  معزولة  تز�ل  ال  لكنها  �لو�قع  �أر�ص  على  للغاية 

عملية فتح �لنو�فذ �لدبلوما�صية و�القت�صادية �لتي ظلت مو�ربة على مدى �لعام 

�لفل�صطيني،  �لقر�ر  �ملا�صي. كما �صتح�صل حما�ص على �صوت يف عملية �صنع 

�لدبلوما�صية  على  )�لفيتو(  �العرت��ص  بحق  �لتمتّع  حّد  �إىل  ي�صل  قد  ما  وعلى 

.
44

�لدولية �إىل جانب �الإنكار

ويت�صاءل بر�ون هنا:

هل هذ� �صيء يتعنّي ت�صجيعه دولياً؟ ما من �صّك يف �أن هناك تكاليف كبرية. 

�أوالً، �صيكون من �ل�صعب �ال�صتمر�ر يف دبلوما�صية جدّية تنهي �لنز�ع، يف حميط 

ُمنِحت فيه حما�ص �صوتاً قوياً. لكن لن تتم �إز�لة �أ�صا�ص حّل �لدولتني متاماً. من 

جانبها تركت حما�ص �لباب مفتوحاً قليالً من خالل �الإ�صارة �إىل ��صتعد�دها لقبول 

�صتعرتف  �أنها  فكرة  رف�صت  �إنها   .1967 �لعام  حدود  �أ�صا�ص  على  دولة  قيام 

كانت  �إذ�  ما  هو  هنا  �ملنا�صب  �ل�صوؤ�ل  فاإن  �لقول،  �صبق  كما  لكن،  باإ�رش�ئيل، 

ولي�ص  ملزماً،  باعتباره  باإ�رش�ئيل  باالعرت�ف  فل�صطينياً  قر�ر�ً  �صتقبل  �حلركة 

عما �إذ� كانت �صتغرّي �أيديولوجيتها. وباملثل �أظهرت �إ�رش�ئيل �أحياناً ��صتعد�دها 

.
45

للتفاو�ص ب�صكل غري مبا�رش مع حما�ص

يعرتف �لكاتب هنا ويوؤكد:

يف �أحاديث يل مع بع�ص �مل�صوؤولني �لذين �نخرطو� يف �لدبلوما�صية �الإ�رش�ئيلية - 

�أده�صني �لعدد �لكبري —خ�صو�صاً على  2005 و2006،  �لفل�صطينية يف عامي 

ن يرون  �جلانب �الأوروبي، ولكن حتى بني بع�ص �مل�صوؤولني �الأمريكيني— مَمّ

رّد �لفعل على فوز حما�ص مبثابة خطاأ تكتيكي. فبدالً من رّد فعل ياأتي عن طريق 
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من  ن�صيباً  �الأوىل،  للمرة  فيها،  متتلك  �أ�صبحت  حلظة  يف  �حلركة  على  �ل�صغط 

.
46

�مل�صوؤولية �ل�صيا�صية و�صيئاً تخ�رشه، متثّل رّد �لفعل �لدويل يف �صحقها

ُيحاجج بر�ون كذلك “�إن �ّتخاذ موقف حذر بدالً من موقف عد�ئي عندما يتعلّق �الأمر 

بامل�صاحلة �لفل�صطينية وخطو�ت حما�ص �ل�صغرية نحو �لتغري �لتطّوري لن يحو �أخطاء 

.
�لعقد �ملا�صي. �إال �أن ذلك قد ي�صع �الأ�صا�ص للتعايف منها يف نهاية �ملطاف”47

يف در��صة بعنو�ن: “قابلو� �لتغيري يف حما�ص: حتول ��صرت�تيجي �أم تطور تكتيكي بعيد 

عن �لعنف”، تقول بينيديتا بريتي Benedetta Berti، �لباحثة يف جمال در��صات �لعنف 

�ل�صيا�صي و�لنز�عات يف معهد در��صات �الأمن �لقومي و�ملحا�رشة يف جامعة تل �أبيب:

�ملجموعة  تطور  م�صتقبل  حتديد  يف  خا�ص  ب�صكل  �صي�صهمان  عامالن  هناك 

�ل�صيا�صية.  �مل�صاحلة  م�رشوع  وجناح  �الأمنية  للبيئة  �إدر�كها  كيفية  [حما�ص]: 
�لفل�صطينية وت�صّكل  �ل�صيا�صية  �لفل�صطينية �حلياة  �لد�خلية  �إذ� طبّعت �مل�صاحلة 

د، ف�صتكون من م�صلحة حما�ص �لعليا �ال�صتمر�ر يف ��صتثمار  �ئتالف �صيا�صي موحَّ

�لقوة  من  مهمة  ح�صة  م�رشوط باإعطائها  هذ�  —ولكن  �لعنيفة  غري  �ل�صيا�صة 

�ل�صيا�صية يف فل�صطني ما بعد “�مل�صاحلة”. وكذلك، �إذ� �أدركت �ملجموعة �أن �لبيئة 

�الأمنية غري مهددة لها، قد يكون لها م�صلحة يف عدم �لرتكيز على �جلهاز �لع�صكري. 

على �أّي حال، فهناك ثالثة عو�مل مهمة تعرت�ص طريق هذ� �لتطور: �أوالً، لقد 

قّوت حما�ص خالل �ل�صنو�ت �الأخرية �جلهاز �لع�صكري، مفرت�صة �أن �أّي حماولة 

الإ�صعاف �لقيادة �لع�صكرية قد يوؤدي �إىل �رش�عات د�خلية عنيف. ثانياً، من غري 

�لو��صح ما �إذ� كان �صي�صمح �ملت�صددون يف حما�ص بتغرّي ��صرت�تيجي غري عنيف، 

�لتما�صك  مهدد�ً  �لد�خلية،  �ل�رش�عات  من  �ملزيد  �إىل  �صيوؤدي  ذلك  كان  �إذ�  وما 

�لد�خلي للمجموعة. ثالثاً، �إن �لرف�ص �حلازم من �ملجتمع �لدويل و�إ�رش�ئيل جتاه 

�إىل تهمي�ص �حلركة،  [�أع�صاء من] حما�ص، قد يوؤدي من جديد  �أّي حكومة فيها 

و�لذي قد يوؤدي �إىل �آثار معاك�صة، في�صبح �لقادة �ملت�صددون �أكرث قوة وي�صعف 

من ُفر�ص �خلطاب �ملعتدل.

و�عدة  هي  عنفية  �لال  حما�ص  ��صرت�تيجية  م�صتقبل  �إن  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

�لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  م�صار  بخيط  معلّقة  فهي  نف�صه،  �لوقت  يف  �أكيدة  وغري 
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و�ل�صيا�صية، وتطور�ت  �لع�صكرية  �لعمل  خطوط  بني  �لد�خلية  و�لتجاذبات 

.
48

“�لربيع �لعربي” وردود �لفعل �الإ�رش�ئيلية و�لدولية �إز�ء هذه �لتطور�ت

 International �لدولية  �الأزمات  جمموعة  �أ�صدرت  �لعربي،  �لربيع  تطور�ت  ظّل  يف 

Crisis Group يف بروك�صل، تقريرها رقم 129 حول تغري�ت �لربيع �لعربي و�نعكا�صاتها 

على حركة حما�ص، حيث يلخ�ص �لقائمون على �لدر��صة يف �لتقرير:

�لنهاية.  �لتي �صتتخذها حما�ص يف  ير�هن على �خليار�ت  �لدويل  �ملجتمع  �إن 

على  يوؤثر  مما  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صة  يف  حيوي  دور  بلعب  �حلركة  �صت�صتمر 

�حتماالت  على  وكذلك  �لفل�صطينية   - �الإ�رش�ئيلية  �ملفاو�صات  جتدد  �حتمال 

جناحها. �إن توحيد �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة لي�ص �أمر�ً مرغوباً فح�صب؛ بل �إنه 

�رشوري لتحقيق حّل �لدولتني. كما �أن �النف�صال �جلغر�يف م�صحوباً با�صتمر�ر 

�إ�رش�ئيل.  مع  �ل�رش�ع  من  �ملزيد  بذور  يحتوي  غزة  لقطاع  �القت�صادية  �لعزلة 

لهذه �الأ�صباب فاإن �لعامل، و�لغرب ب�صكل خا�ص، ينبغي �أن يفعل �أكرث من جمرد 

من  بدالً  م�صتقبلها.  على  ت�صارع  وهي  حما�ص  على  و�لتفرج  جانباً  �لوقوف 

�غتنام  �إذ� كان بو�صعهما  ما  �ختبار  �ملتحدة و�أوروبا  �لواليات  ذلك ينبغي على 

�لفر�صة �لتي وفرها تطور�ن مرت�بطان: �أوالً، ��صتالم حركات �إ�صالمية لل�صلطة 

)خ�صو�صاً يف م�رش( وهي حركات حري�صة على حت�صني عالقتها مع �لغرب، 

�لق�صية  بجعل  ترغب  ال  �أنها  مفادها  باإ�صار�ت  وتبعث  باال�صتقر�ر  وترغب 

�الإ�رش�ئيلية - �لفل�صطينية �أولوية. وثانياً، �ملناظر�ت �لد�خلية �ملكثفة �لتي حتدث 

 .
49

د�خل حما�ص حول �جتاه �حلركة

�لتغري�ت  عن  �لناجتة  �لفر�صة  ت�صييع  عدم  �أهمية  على  �لتقرير  يف  �لباحثون  يوؤكد 

ويف  حما�ص،  و�جهت  �لتي  و�لتحديات  نتجت  �لتي  �لفر�ص  و��صتثمار  �الإقليم،  م�صهد  يف 

�الإ�رش�ع لفهم ومقاربة �حلركة بطريقة جديدة:

�لفل�صطينية  �لبملانية  �النتخابات  —بعد  مرتني  �ملا�صي  يف  هذ�  حدث  لقد 

�أ�صاع  حيث   —2007 �صنة  مكة  يف  �لوطنية  �لوحدة  �تفاق  وبعد   2006 �صنة 

 Benedetta Berti, Meet the New Hamas: Strategic Shift or Temporary Deviation from A Violent 48

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

 “�صوء يف نهاية �لنفق؟ حما�ص و�النتفا�صات �لعربية،” ترجمة من �الإجنليزية، تقرير �ل�رشق �الأو�صط رقم 129، 
49

 .ii 2012/8/14، جمموعة �الأزمات �لدولية، �ص
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�ملجتمع �لدويل �لفر�صة يف مقاربته حيال حما�ص، وتبنى �صيا�صات �أنتجت تقريباً 

عك�ص �ملتوقع: حيث عززت حما�ص �صيطرتها على قطاع غزة؛ و�ندلعت �أحد�ث 

خطرية مع �إ�رش�ئيل؛ ومل تتم تقوية فتح؛ وحتللت �ملوؤ�ص�صات �لديوقر�طية يف 

�ل�صفة �لغربية؛ ومل يقرتب �تفاق �ل�صالم من �لتحقق. مع فر�صة ثالثة �صانحة، 

و�صط حت�ّصن جذري يف �لعالقات مع �حلركات �الإ�صالمية يف �صائر �أنحاء �ملنطقة، 

ينبغي على �لغرب �أن ي�صمن �أال ُيرتك مرة �أخرى، مقيد�ً على �لر�صيف، مكتفياً 

.
50

مبر�قبة �نطالق قطار �الأحد�ث

خال�سة:

تنطوي �ملقاربة �لبحثية حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص من قبل �لعديد من �لباحثني 

�أحياناً. ومردُّ ذلك قلة �ملعلومات  �لغربيني على قدر من �الختالف و�لتناق�ص  و�خلب�ء 

من  �حلركة  على  �حلكم  يف  �لرتكيز  �أو  وقياد�تها،  �حلركة  عن  لديهم  و�ملتوفرة  �ملبا�رشة 

�لعربي  �ل�رش�ع  يف  �ملوؤثرة  �لرئي�صية  لالأطر�ف  �لدولية  و�ملو�قف  �لفعل  رّد�ت  خالل 

�الإ�رش�ئيلي. ي�صاف �إىل ذلك �أن �أهم مظاهر �اللتبا�ص يف مقاربة حما�ص بحثياً و�صيا�صياً 

ينح�رش يف ثالثة عو�مل: �الأول، �لرتكيز يف �حلكم على �حلركة باعتبارها جزء�ً من جتربة 

حركة  باعتبارها  �لذ�تية  خ�صو�صيتها  �إىل  �لنظر  دون  �ملنطقة،  يف  �ل�صيا�صي”  “�الإ�صالم 

حترر وطني. �أما �لثاين، فنلمحُه يف �لرتكيز على حماكمة �حلركة من خالل بنود يف ميثاقها 

�ل�صيا�صية  �إىل و�قعية حما�ص يف �ملمار�صة  �لنظر  1988، دون  �ل�صادر يف �صنة  �لتاريخي 

جتاه �ملتغري�ت. ويكُمن �لعامل �لثالث من خالل مقاربة حما�ص كميلي�صيا ع�صكرية تنتهج 

“�لعنف” �صّد “�إ�رش�ئيل”، و�إغفال �ملكانة �ل�صعبية �لتي ح�صلت عليها بني �لفل�صطينيني، 

حقوقهم  و��صتعادة  �أنف�صهم،  حلماية  �ملقاومة  باأهمية  يوؤمن  منهم  �لكثري  ز�ل  ما  �لذين 

يكن  خمرجات  الأي  �لو��صح  �لغياب  ظّل  يف  خ�صو�صاً  �ملحتلة،  �أر�صهم  يف  �مل�رشوعة 

�ال�صتناد �إليها من عملية �ل�صالم �جلارية.

�إن معظم �لدر��صات �لتي بحثت يف حما�ص من �لد�خل و��صتمعت �إىل قادتها، ومتكنت 

 
�ل�رش�ع يف  و�ملوؤثرة  باحلركة  �ملحيطة  و�ل�صيا�صية  �الجتماعية  �لعو�مل  در��صة  من 

�لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، �إ�صافة �إىل مالحظتها للتطور�ت �مليد�نية يف �ل�صارع �لفل�صطيني، 

 �ملرجع نف�صه.
50



حمـــــا�س

452

متكنت �إىل حدٍّ كبري من �أن تنجح يف مقاربة �حلركة على حقيقتها، بعك�ص تلك �لتي �عتمدت 

�أو  خ�صومها  من  خ�صو�صاً  حما�ص،  حول  �ل�صادرة  و�لدر��صات  �لوثائق  حتليل  على 

�أعد�ئها )كامل�صادر �الإ�رش�ئيلية و�ل�صهيونية(، �أو �الأخرى �لتي ذهبت بعيد�ً يف �حلكم على 

حما�ص من خالل بع�ص �لبنود �ملتجزئة من ميثاقها. 

يف رحلة �لبحث و�لتحليل للن�صو�ص �لعلمية �ملن�صورة حول حركة حما�ص �لفل�صطينية، 

تتخذ�ن  �الأوروبي  و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل  ما  ملاذ�  و�لعميق:  �ملهم  �ل�صوؤ�ل  بقي 

موقفاً متحفظاً جتاه حما�ص على �لرغم من تلك �الأعمال �لبحثية و�لدر��صات �لكثرية �لتي 

تدعو للحو�ر مع �حلركة و�إدماجها يف �ملنظومة �لدولية؟ �إن هذ� �ل�صوؤ�ل يفتح �لباب ملزيد من 

�لبحث م�صتقبالً حول �أهمية �لدر��صات �لغربية للحركة، من ز�وية مدى تاأثريها وتاأثرها 

بال�صيا�صات �لغربية جتاه حما�ص وجتاه �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي.
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املبحث الأول: تقييــم جتربــة حمـــا�س فـــي ال�سلطــة 

1*
وامل�ساحلة الوطنية

اأوًل: جتـربــة حـمــا�س فــي املــ�ساركــة فــي الـ�سلـطــة 

الفل�سطينية:

�لتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جتربة  مع  نتعامل  �أن  و�ملهم  �ل�رشوري  من  مو�صوعياً 

ن�صاأت عام 1994، وما تفرع عنها من موؤ�ص�صات ت�رشيعية وحكومية، باملنظار �لن�صبي 

فال�صلطة  طبيعية.  حالة  لي�صت  �لفل�صطينية  �حلالة  �أن  باعتبار  وذلك  �لفارق،  ومع 

�أو�صلو،  �تفاق  هو  �أمني  �صيا�صي  �تفاق  ونتيجة  �الحتالل  ظّل  يف  ن�صاأت  �لفل�صطينية 

�صيا�صي  نظام  �أو  طبيعية  �صيا�صية  جتربة  يدي  بني  �إننا  �لقول  ن�صتطيع  ال  وبالتايل 

طبيعي. ونحن يف حما�ص كان لنا منذ �لبد�ية موقف معار�ص الإن�صاء �صلطة قبل حترير 

�أن�صاأ �صلطة على �أر�ص  �أمني �صيا�صي  �أو�صلو مل حترر �الأر�ص، بل هي �تفاق  �الأر�ص. 

�ل�صيادة  �لدولة ذ�ت  ثم نقيم  �أوالً  �الأر�ص  �أن نحرر  ما ز�لت حتت �الحتالل. و�الأ�صل 

�لعامة  �النتخابات  خو�ص   2006 عام  يف  قررنا  وحني  عليها.  �حلقيقي  و�ال�صتقالل 

�إ�صالحها و�لتغيري  �الإ�صهام يف  فاإن ذلك كان بهدف  �ل�صلطة،  و�مل�صاركة يف موؤ�ص�صات 

—خا�صة  يف وظيفتها ودورها خدمًة ل�صعبنا �لفل�صطيني، و�لعمل على جتاوز �لقيود 

�الأمنية— �لتي حّملها �إياها �تفاق �أو�صلو.

وبناء على ذلك، فاإن �أّي تقييم لتجربة حما�ص �أو غريها يف �مل�صاركة يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 

لل�صلطة وحكومتها ينبغي �أن ير�عي هذه �ملالحظة �جلوهرية، مبعنى �أنها لي�صت جتربة 

طبيعية. وبالتايل ينبغي �أال يتم بنف�ص معايري تقييم �لتجارب �لطبيعية و�مل�صاركة �ل�صيا�صية 

بع�ص  نورد  تعنيه،  وما  �ملالحظة  هذه  دالالت  ندرك  وحتى  �مل�صتقلة.  �الأخرى  �لدول  يف 

حما�ص  م�صاركة  على  بالتايل  و�أثَّرت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  جتربة  �صبغت  �لتي  �ملالمح 

و�لقوى �لفل�صطينية �الأخرى جّر�ء و�قع �الحتالل و�لظروف �ال�صتثنائية لهذه �ل�صلطة.

)بريوت،  �صالح  حممد  حم�صن  �أجر�ها  �الإلكرتونية(  باملر��صلة  )متت  مكتوبة  مقابلة  ن�ّص  هو  �الأول  �ملبحث   *
2014/4/2، وعن  لبنان( مع �الأ�صتاذ خالد م�صعل )�لدوحة، قطر(، حيث �أجاب �الأ�صتاذ م�صعل عن بند �أوالً يف 

بند ثانياً يف 2014/6/11. وقد ُو�صع �ل�صوؤ�الن هنا على �صكل عناوين للم�صاعدة يف �ن�صيابية �لن�ص و�صال�صته.
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بح�صار  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عوقب   2006 عام  حما�ص  فازت  عندما  �الأول:  �مللمح 

مطبق خا�صة يف غزة، وبكثري من �لت�صييق يف �لتحويالت �ملالية و�لبنكية، ويف �الإجر�ء�ت 

حتت  هي  طاملا  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  على  يدل  مما  و�لعدو�نية.  �الأمنية  و�ملمار�صات 

�الحتالل و�صيطرته �الأمنية و�القت�صادية وعلى �ملعابر �صو�ًء يف غزة �أو يف �ل�صفة، فاإن 

ذلك يعني �أن �أّي جتربة يف �إد�رة هذه �ل�صلطة ب�رشف �لنظر عمن ي�صارك فيها، خا�صة 

�ل�صغوط �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية ومع  �أو�صلو و��صتحقاقاتها  �إن مل يكن من�صجماً مع قيود 

حّد  �إىل  توؤثر  �لتي  �لعقوبات  من  لكثري  و�صيخ�صع  باهظاً،  ثمناً  �صيدفع  فاإنه  و�لدولية، 

وموؤ�ص�صاتها  وحكومتها  �ل�صلطة  فعالية  على  وبالتايل  �ل�صيا�صية،  م�صاركته  على  بعيد 

وجمل�صها �لت�رشيعي. 

�مللمح �لثاين: �ملجال�ص �لنيابية تفقد بع�ص �أع�صائها —عادة— نتيجة �لوفاة وبع�ص 

�لظروف �لطارئة �الأخرى، وهذ� �أمر طبيعي. �أّما �أن يفقد جمل�ص ت�رشيعي ثلث �أع�صائه 

�أو ربعهم مرة و�حدة نتيجة �العتقال و�الختطاف �الإ�رش�ئيلي لهم كما ح�صل يف �ل�صفة 

�لغربية، خا�صة مع ممثلي حما�ص يف �ملجل�ص، و�أن تفقد �حلكومة عدد�ً كبري�ً من وزر�ئها 

كذلك جّر�ء ممار�صات �الحتالل �لقمعية و�لتع�صفية، فاإن ذلك لي�ص �أمر�ً طبيعياً، وبالتايل 

يجعل �لتجربة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية يف �إطار �ل�صلطة حالة ��صتثنائية.

خا�صة  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  و�أع�صائها  حما�ص  وزر�ء  مع  بالفعل  ح�صل  ما  وهذ� 

حما�ص  م�صاركة  �أن  للعدو  وتاأكد  �صاليط،  جلعاد  �جلندي  �أ�رش  عملية  جرت  عندما 

�ل�صيا�صية ال تعني تخليها عن �ملقاومة، بل �إن حما�ص �أعلنت ذلك �رش�حة و�صّدقت عملياً 

ال  �حلركة  �إن  �إذ  و�ملقاومة،  �حلكم  وبني  و�ملقاومة  �ل�صيا�صة  بني  �جلمع  يف  موقفها  على 

ترى تعار�صاً بينهما مطلقاً، بل هما معاً حّق �ل�صعب �لفل�صطيني وقو�ه �ملنا�صلة. فاإد�رة 

�حلكم و�مل�صاركة يف �ملجل�ص �لت�رشيعي وت�صكيل حكومة هو جزء من �مل�صوؤولية �لوطنية 

حلما�ص وغريها من �لقوى و�لف�صائل جتاه �صعبها وو�جبها يف خدمته يف حياته �ليومية، 

يف  �لطبيعية  و��صرت�تيجيتها  �لوطنية  وم�صوؤوليتها  حما�ص  خيار  فهي  �ملقاومة  و�أما 

مو�جهة �الحتالل، وال تعار�ص بني �مل�صارين وال بني �ال�صرت�تيجيتني.

�رش�ع  �إىل  حتول  �لذي  �لفل�صطيني  �لفل�صطيني  �لتناف�ص  وهو  ثالث،  ملمح  وهناك 

وذلك  �لبد�ية،  منذ  و�لت�رشيعي  �حلكومة  يف  حما�ص  جتربة  على  نف�صه  فر�ص  موؤ�صف 

بها  ت�صليمه  وعدم  �النتخابات،  لنتائج  حمدد  فل�صطيني  طرف  رف�ص  عن  عملي  كتعبري 
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عملياً بالرغم من �الإقر�ر بها نظرياً. وهذه �لبيئة �لفل�صطينية �لد�خلية غري �ل�صحية �لتي 

م�صتمرة  ز�لت  وما   ،2007 عام  �النق�صام  حني  �إىل  وتو��صلت   ،2006 �نتخابات  �أعقبت 

على  ولي�ص  �لفل�صطيني  �لو�قع  جممل  على  �لقامتة  بظاللها  �ألقت  لالأ�صف،  �الآن  حتى 

�ل�صلطة بحكومتها وجمل�صها �لت�رشيعي فح�صب، وعطلت موؤ�ص�صات �ل�صلطة، ثم �أحدثت 

بها �رشخاً و�نق�صاماً ما ز�ل قائماً حتى �الآن لالأ�صف. وبالتايل، فاإن بيئة �ل�رش�ع �لد�خلي 

�أّي  �الأدنى من متطلبات جناح جتربة  �أن توفر حتى جمرد �حلد  �النق�صام، ال يكن  ثم 

حركة �أو ف�صيل فل�صطيني يف �ل�صلطة.

�صحيح �أن مثل هذ� �لتناف�ص �أو �ل�رش�ع �لد�خلي قد يح�صل بل ح�صل عملياً يف دول 

�صلطة  لكن ح�صول ذلك يف ظروف  فيها،  �أد�ء جتربة �حلكم  �صّك على  و�أثر بال  �أخرى، 

ُعقدة  متثل  �لتي  كفل�صطني  بلد  يف  خا�صة  وتعقيد�ً،  �صعوبة  �أكرث  يكون  �الحتالل  حتت 

�ل�رش�ع �ملركزي يف �ملنطقة منذ عقود طويلة.

وعقوبات  ح�صار  من  ر�فقها  �أو  عليها  ترتب  وما  وغريها،  �لفارقة  �ملالمح  هذه 

�ل�صلطة  على  و�صغوطهم  �لفل�صطيني،  �لو�قع  يف  ودولية  �إ�رش�ئيلية  وتدخالت  جماعية، 

غزة  قطاع  على  خا�صة  �ملتو��صل  �لع�صكري  �ل�صغط  ثم  و�صيا�صياً،  و�قت�صادياً  �أمنياً 

قا�صياً  و�قعاً  �صنع  ذلك  كل  فيه،  و�ملقاومة  حما�ص  وعلى  عليه  عدو�نيتني  حربني  و�صّن 

و��صتثنائياً مل ي�صمح حلما�ص بخو�ص جتربة حقيقية يف �إد�رة �صوؤون �ل�صلطة، ومل يعطها 

�لفر�صة لذلك.

هذ� ال يعني �أنه ال يوجد ثمة جو�نب للتقييم حول جتربة حما�ص وما �أجنزته يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي ويف �حلكومة �صو�ًء ما قبل �النق�صام �لذي وقع يف عام 2007 �أو ما بعده، بل 

هناك ما يكن تناوله و�حلديث عنه مو�صوعياً.

�إخفاقات وجو�نب نق�ص  �لوقت هناك  �إجناز�ت وجناحات، ويف ذ�ت  بالتاأكيد  فهناك 

�لتعقيد  بالغة  ��صتثنائية  ظروف  ظّل  ويف  �ل�صلطة،  يف  حلما�ص  جتربة  �أول  �أنها  �صيّما  ال 

ون�صتفيد  �أخطائنا  من  لنتعلم  يكفي  ما  و�لوعي  �ل�صجاعة  من  لدينا  ونحن  �أ�رشنا.  كما 

من �صو�بنا، ولدينا �لقدرة على حت�صني �الأد�ء وتطويره يف جمال �ل�صيا�صة كما يف جمال 

�ملقاومة و�مليادين �الأخرى؛ وذلك مبا يعود باخلري و�لفائدة على �صعبنا وق�صيتنا وعلى 

جتربة �حلركة ور�صيدها.
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وهذ� يقودنا لالإجابة على �جلزء �لثاين من �ل�صوؤ�ل: هل يكن حلما�ص �أن تقدم منوذجاً 

ناجحاً لالإ�صالح و�لتغيري حتت �الحتالل؟... نعم، ن�صتطيع ذلك باإذن �هلل، على �لرغم من 

�إدر�كنا �لعميق �أن �حلكم و�ل�صلطة حتت �الحتالل هو و�صع غري طبيعي. ونحن ن�صتند 

يف ذلك �إىل روؤية و��صحة، وهي �أن �إد�رة �ل�صلطة و�ل�صوؤون �ليومية ل�صعبنا و�لعمل على 

للم�صوؤولية  مكملة  وطنية  م�صوؤولية  هي  �إمنا  �الأف�صل،  �إىل  وتغيريها  �أو�صاعه  �إ�صالح 

�إد�رة �ل�رش�ع ومعركة �ملقاومة و�لن�صال �صّد �الحتالل �ل�صهيوين؛  �لعامة يف  �لوطنية 

ومبا يعني �صعبنا على تعزيز �صموده يف �أر�صه وقدرته على مو�جهة �الحتالل، ومتتني 

جبهته �لد�خلية �صيا�صياً و�أمنياً و�قت�صادياً و�جتماعياً، ولي�صت م�صوؤولية منف�صلة عن 

�لتغيري  عن  �حلديث  فاإن  وبالتايل  له.  معاك�صة  �أو  �لوطني  و�لتحرر  �ملقاومة  م�رشوع 

لدولة  �صلطة  ولي�صت  لالحتالل،  مقاوماً  �صعباً  تقود  �صلطة  �إطار  يف  هو  هنا  و�الإ�صالح 

م�صتقلة وم�صتقرة.

�إن �أّي �صلطة حتت �الحتالل ال ي�صح �أن يكون لديها �صعار�ت بر�قة ووعود عاطفية 

مثل  �صتكون  �ل�صفة  �أو  غزة  و�أن  و�ال�صتثمار�ت،  بالرخاء  �صعبها  َتِعد  كاأن  وهمية، 

�صنغافورة،... هذه �أوهام �أو خديعة للذ�ت ولل�صعب، فنحن و�قعون حتت �الحتالل وال 

نعي�ص يف دولة م�صتقلة.

ومتطلبات  �لكرية  �ليومية  �حلياة  له  حتقق  �أن  قيادته  على  �ل�صعب  حّق  من  لكن 

�ل�صمود، وحياة �صيا�صية حرة تقوم على �لديقر�طية و�لعد�لة و�حرت�م حقوق �الإن�صان 

و�حلريات �لعامة ونظافة �ليد بعيد�ً عن �لف�صاد بكل �أ�صكاله.

�إىل  �الأخرى،  �ملخل�صة  و�لقوى  حما�ص  فاإن  �لروؤية،  هذه  ووفق  �الأ�صا�ص  هذ�  وعلى 

جانب ��صتغالها مب�رشوعها �لطبيعي وهو مقاومة �ملحتل، ت�صتطيع يف ذ�ت �لوقت �أن تبني 

م�رشوعها يف �ل�صاأن �لوطني �لد�خلي على هذه �الأ�ص�ص و�ملعايري، و�أن حتقق ل�صعبها قدر�ً 

و�قعياً وملمو�صاً من �الإ�صالح و�لتغيري يف حياته �ليومية، معي�صياً و�قت�صادياً و�صيا�صياً 

و�جتماعياً وتعليمياً وثقافياً، و�إ�صاعة �حلريات �لعامة، وتطبيق معايري �مل�صاو�ة و�لعدل 

حترير  �أجل  من  ِجّد  بكل  �لعمل  عن  ف�صالً  �الإن�صان،  حقوق  و�حرت�م  �لفر�ص  وتكافوؤ 

وبناء  وقيوده،  �الحتالل  �صغوط  من  و�القت�صادي  و�الأمني  �ل�صيا�صي  �لوطني  �لقر�ر 

لالحتالل،  �لتبعية  من  ممكن  قدر  باأعلى  متحرر  �صمود،  �قت�صاد  �أي  وطني،  �قت�صاد 

�لنجاح �حلقيقي يف جمال �حلكم  �ملانحة على حّد �صو�ء. وهذ� هو  ومن �الرتهان للدول 

و�ل�صلطة ل�صعب ما ز�ل يعي�ص ق�صية حترر وطني ومقاومة �صّد �الحتالل. 
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لقد حر�صنا عقب فوزنا يف �نتخابات 2006 مبا�رشة على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، 

فتح  �عتذرت  لالأ�صف  لكن  فتح،  حركة  يف  �الإخوة  ر�أ�صهم  وعلى  للجميع  �أيدينا  ومددنا 

ومعظم �لقوى و�لف�صائل؛ مما �أعطى موؤ�رش�ً مبكر�ً على رغبة بع�ص �الأطر�ف �لفل�صطينية 

يف ترك حما�ص وحدها يف �لتجربة متهيد�ً للعمل على عزلها �إقليمياً ودولياً. ثم جنحنا الحقاً 

عمرها  يطل  مل  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  يف   )2007 فب�ير  )�صباط/  مكة  �تفاق  بعد 

ُتِرْد جناح تلك  �إقليمية ودولية خمتلفة مل  قليلة، وذلك جّر�ء تدخالت  �أ�صهر�ً  �إال  لالأ�صف 

�لتجربة بل تاآمرت عليها، و�نتهى ذلك باالنق�صام �مل�صوؤوم يف حزير�ن/ يونيو 2007.

�ملختلفة:  ميادينه  يف  �النتخابي  برناجمنا  تطبيق  وبعده  �النق�صام  قبل  حاولنا  وقد 

�ل�صمود،  �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية و�الجتماعية، ومبا يعزز قدرة �صعبنا على 

�لوطنية  �جلبهة  ويقوي  �ال�صتقالل،  روح  ويعزز  ومقاومة،  �صمود  �قت�صاد  وبناء 

�لظروف  لكن  �ل�صعب،  �إىل  و�الحتكام  و�ملوؤ�ص�صية  �لديقر�طية  نهج  وير�صخ  �لد�خلية، 

�لتي ُقذفت يف وجهنا د�خلياً وخارجياً حالت دون �لنجاح يف ذلك �إال جزئياً. 

ملو�جهة  جادة  عملية  ��صرت�تيجية  وو�صع  �لتحدي  قبول  �إال  �أمامنا  يكن  مل  وهنا 

وحماوالت  و�الأمنية  �لع�صكرية  �لتحديات  ومو�جهة  �جلماعية،  و�لعقوبات  �حل�صار 

�لتخريب و�لتحري�ص. وقد جنحنا يف ذلك —بف�صل �هلل— جناحاً ملحوظاً يف قطاع غزة، 

حيث �نح�رش دور حكومة 2007 �لوطنية فيها بعد �النق�صام، و��صتطعنا �لتغلب على كثري 

من �ملخاطر و�العتد�ء�ت و�لتحديات. و�جتهدنا يف ذ�ت �لوقت يف حت�صني �أد�ئنا يف �حلكم 

و�لتو��صل مع قطاعات �صعبنا وتوفري �الأمن و�حلياة �لكرية له، وحتقَّق لنا قدر جيد من 

َ تطبيق  �أخطاء وثغر�ت ال يخلو منها جهد ب�رشي. ويف ذ�ت �لوقت تعرثَّ ذلك، مع وقوع 

�ل�صحق  �أنو�ع  ل�صتى  �النق�صام  بعد  فيها  تعر�صنا  حيث  �ل�صفة،  يف  وبرناجمنا  روؤيتنا 

ونزع  �ملقاومة  وجترمي  و�لتعذيب،  �الأمني  و�لتن�صيق  و�ملالحقة  و�ل�صيطنة  و�الإق�صاء 

�صالحها ومالحقة �أبطالها، ف�صالً عن �عتقاالت و��صعة ومتالحقة طالت �ملئات من قياد�ت 

�حلركة وكو�درها ورموزها، منهم �أع�صاء يف �ملجل�ص �لت�رشيعي ووزر�ء �صابقون.

ب�صبب  له،  تتعر�ص  تز�ل  وما  تعر�صت،  ما  كل  من  بالرغم  حما�ص  �إن  �خلال�صة، 

عب  �صعبها  بثقة  وفوزها  �ل�صلطة  يف  م�صاركتها  وب�صبب  لالحتالل،  �ملقاوم  برناجمها 

ثم  تعاىل،  �هلل  بف�صل  ��صتطاعت،  فاإنها  �لوطنية؛  بالثو�بت  ومت�صكها  �القرت�ع  �صناديق 

وعدم  �ل�صمود  على  وت�صميم  عالية  �إر�دة  �إىل  ت�صتند  هائلة  جهود  من  بذلته  ما  بف�صل 
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قطاع  يف  وتطوره  �ملقاوم  برناجمها  على  حتافظ  �أن  ��صتطاعت  و�ال�صت�صالم،  �النك�صار 

�أّمنت ظهرها من �ال�صتهد�ف �الأمني، وما تز�ل يف ذ�ت  �أن  �إىل م�صتوى متقدم، بعد  غزة 

�صّد  �ل�صفة  يف  �ملقاومة  ال�صتئناف  �ل�صعوبات—  كل  من  —بالرغم  ت�صعى  �لوقت 

�إىل  بالقيا�ص  —ن�صبياً  �حلركة  جنحت  فقد  �حلكم،  جمال  يف  �أما  و�مل�صتوطنني.  �ملحتلني 

�ملعقول  �حلد  وتوفري  و�أمنياً  �صيا�صياً  �صعبنا  �صوؤون  �إد�رة  يف  �ال�صتثنائي—  �لظرف 

�إبد�عات  �لبد�ئل، وك�رش �حل�صار جزئياً، و�جرت�ح  �ل�صمود، و�لبحث عن  من متطلبات 

�لذ�ت  على  �العتماد  �صيا�صة  وتبنّي  و�لتحديات،  �ملخاطر  مو�جهة  يف  ومقدَّرة  ملحوظة 

وعلى �لدعم �حلر غري �مل�رشوط وغري �ملرتهن. و�جتهدت حما�ص يف تقدمي منوذج عملي 

حل�صن �الأد�ء وفعالية �الإد�رة، ونظافة �ليد و�لقدوة �حل�صنة، مع �حلر�ص على �ملز�وجة 

بني �ال�صرت�تيجية و�لتكتيك مبا يعني على �ل�صمود و�لتقدم �إىل �الأمام من ناحية، وال يخل 

باملبادئ و�لقيم و�لثو�بت �لوطنية من ناحية �أخرى.

ويف هذه �مل�صرية �لقا�صية و�ل�صاخبة و�لز�خرة باالأحد�ث و�حلروب و�ملوؤ�مر�ت، ويف 

ظّل ظروف طابعها �لعام ��صتثنائي، وبالنظر �إىل طبيعة �جلهد �لب�رشي، فقد وقعت �أخطاء 

�لتفا�صيل  يف  وثغر�ت  �أخطاء  لكنها  �أحد،  على  خافية  لي�صت  ق�صور  وجو�نب  وثغر�ت 

ذلك  روؤية  يف  �جلر�أة  متلك  حما�ص  �أن  كما  و�ال�صرت�تيجيات.  �لكليات  يف  ولي�ص  و�لتكتيك 

ومن  ذلك،  من  و�لعب  �لدرو�ص  و��صتخال�ص  �لتعلم  على  �لقدرة  متلك  كما  به،  و�الإقر�ر 

�لنجاحات  من  �ملزيد  وحتقيق  و�لتطوير،  �لتح�صني  يف  و�الجتهاد  �الأمام  �إىل  �النطالق  ثم 

�إىل �لهدف �ملن�صود يف  و�الإجناز�ت، و�النت�صار�ت �جلزئية، و�لتي يقود تر�كمها �مل�صتمر 

�لتخل�ص من �الحتالل، وحترير �الأر�ص و�لقد�ص و�ملقد�صات، و��صتعادة �حلقوق �لوطنية 

�مل�رشوعة باإذن �هلل.

ثانيًا: جتربة حما�س يف امل�ساحلة الوطنية:

�مل�صاحلة �لفل�صطينية �رشورة وطنية ال بّد من �إجنازها، وال بّد من �رشعة �خلروج 

من حالة �النق�صام، فهي حالة غري طبيعية، ومل تكن خيار�ً لنا يوماً ما، بل فر�صت علينا 

2006، خا�صة مع �إ�رش�رنا يف  عقاباً لنا ول�صعبنا �لفل�صطيني عقب نتائج �نتخابات عام 

يف  وجودنا  من  بالرغم  �ملقاومة  وبخيار  �لوطنية  بالثو�بت  �لتم�صك  على  حما�ص  حركة 

�ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها �لقيادية. وبالتايل فاإن �مل�صاحلة هي �حلالة �لطبيعية �لتي يجب �أن 

تت�صافر جهود �جلميع الإجنازها و�لتغلب على معوقاتها �ملختلفة.
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لقد بذلنا طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية جهود�ً كبرية وعقدنا لقاء�ت عديدة �أ�صفرت عن عدة 

�لقاهرة  يف  �أبرزها  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لعو��صم  من  عدد  يف  �مل�صاحلة  ب�صاأن  �تفاقات 

و�لدوحة، ومن قبل يف مكة �ملكرمة. وبالرغم من ذلك مل تتحقق �مل�صاحلة عملياً لالأ�صف 

حتى �الآن، حتى باتت �مل�صاحلة —بالرغم من �رشورتها �لوطنية و�أهميتها �حليوية— 

و�لعو�مل  �لعو�ئق  من  جملة  �إىل  عائد  وذلك  نبلغه؛  نكاد  وال  �إليه  ن�صعى  ع�صري�ً  مطلباً 

�ملعطلة �أهمها:

بهدف  تعميقها،  بل  �النق�صام  حالة  على  �الإبقاء  يريد  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لعامل   .1

�إ�صعافنا كفل�صطينيني. وهو �مل�صتفيد منها بال �صّك، ويتخذها ذريعة للكثري من مو�قفه 

و�صيا�صاته جتاه �صعبنا �لفل�صطيني �صو�ء يف �ل�صفة �أم �لقطاع. 

�الأوروبية،  �الأطر�ف  وبع�ص  �ملتحدة  �لواليات  يف  ممثلة  �خلارجية  �لتدخالت   .2

على  وجمحفة  قا�صية  �رشوطاً  و�صعت  �لتي  �لدولية،  �لرباعية  �إطار  خالل  من  وخا�صة 

حما�ص  الإلز�م  و�ل�صغط  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  بتحقيق  لل�صماح  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

ب�رشوط �لرباعية �ملعروفة حتى تقبل م�صاركتها يف ت�صكيل حكومة تو�فق وطني يف �إطار 

�مل�صاحلة. وهو �أمر م�صتهجن جد�ً وبالغ �لفظاظة يف تدخله �ل�صافر يف �ل�صاأن �لفل�صطيني 

�لد�خلي، فامل�صاحلة يف �أّي بلد �أو جمتمع �صاأن وطني د�خلي، ال ينبغي �أن يتدخل فيه �أحد 

�ل�صيا�صية و�لن�صالية، وال ي�صح  �لوطن وقو�ه  �أي�صاً حّق الأبناء ذلك  من �خلارج، وهو 

�أو �رشوط عليه. ومل يتوقف �الأمر عند حّد  �أو و�صع فيتو  �أّي طرف  م�صادرته من قبل 

�إعالن �ل�رشوط و�العرت��صات، بل تعد�ها �إىل �إجر�ء�ت و�صيا�صات عملية �صاغطة، كتهديد 

�ل�صلطة يف ر�م �هلل بقطع �الأمو�ل عنها يف حال ذهبت �إىل �مل�صاحلة مع حما�ص، و�ل�صغوط 

مع  �مل�صاحلة  من  بدالً  نتنياهو  مع  للمفاو�صات  �الأولوية  تعطي  باأن  عليها  �الأمريكية 

�إىل تعطيل م�صار �مل�صاحلة �أكرث من مرة خا�صة مع بد�يات عام  حما�ص، مما �أدى عملياً 

2013 يف �لقاهرة، �أيام �لرئي�ص حممد مر�صي. �إ�صافة �إىل تدخالت خفية تعمل على ت�صميم 

�الأجو�ء �لفل�صطينية �لد�خلية كلما ن�صطت جهود �مل�صاحلة.

توفر  �أو  ن�صوج  عدم  من  نابعة  �أ�صا�صاً  وهي  لالأ�صف،  د�خلية  فل�صطينية  عقبات   .3

�ل�صلمي  بالتد�ول  ي�صمى  ملا  عامة،  �لعربية  �ملنطقة  ويف  فل�صطني،  يف  �ل�صيا�صية  �لبيئة 

لل�صلطة �أو �ل�رش�كة �حلقيقية يف �لقر�ر �ل�صيا�صي. نعم، هناك �صعار�ت وتعبري�ت معلنة 

حول هذه �ملفاهيم، لكنها تبقى يف �الإطار �لنظري، وغالباً لال�صتهالك �الإعالمي.
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وهنا ال بّد من �لتنويه �إىل نقطة مهمة، وهي �أننا ال نعتب �أنف�صنا كفل�صطينيني يف و�صع 

طبيعي، نحكم دولة �أو �صلطة حقيقية ذ�ت �صيادة، بل ما زلنا حتت �الحتالل. ولكن طاملا 

و�نتخاب  �ملوؤ�ص�صات  بناء  تنظم  �لتي  وقو�نينها  د�صتورها  ولها  �صلطة  و�قع  �أمام  نحن 

�لقياد�ت عب �صناديق �القرت�ع، وتعتمد �لديقر�طية و�صيلة لذلك، فاإنه ال بّد من �حرت�م 

�إليه،  و�إ�صافة  �لديقر�طية.  �لعملية  تفرزه هذه  �لعام مبا  به، و�لرت��صي  ذلك و�اللتز�م 

فاإنني دعوت يف �ملا�صي وما زلت �أدعو �إىل �لعمل بقاعدة �ل�رش�كة �لوطنية �إىل جانب قاعدة 

�ل�صلطة و�ملنظمة، بحيث نعمل  �إطاَري  �لوطنية يف  �النتخابات �حلرة يف بناء موؤ�ص�صاتنا 

جانب  �إىل  �لوطنية،  �مل�صوؤولية  ل  وحَتمُّ �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �إد�رة  يف  حقيقية  ب�رش�كة  معاً 

�الحتكام �إىل �صناديق �القرت�ع.

لديه  لي�ص  عام،  ب�صكل  �ليوم  �لعربي  و�لو�قع  خا�ص،  ب�صكل  �لفل�صطيني  و�قعنا  �إن 

موؤ�ص�صاتها  وبناء  �ل�صلطة  تد�ول  قاعدة  فيه  نطبق  لكي  و�خلبة  و�جلهد  �لوقت  فائ�ص 

�إىل  �الآخرون  ويتحول  �الأغلبية  �صاحب  يحكم  بحيث  فح�صب،  �النتخابات  نتائج  وفق 

�لفل�صطيني  و�قعنا  �إن  �لعامل.  يف  �لعريقة  �لديقر�طيات  يف  ذلك  يجري  كما  �ملعار�صة، 

و�لعربي �خلا�ص، و�لذي ير يف ظروف ��صتثنائية ومرحلة �نتقالية �صعبة نحو �لع�رش 

�لديقر�طي �حلقيقي، يفر�ص علينا �الأخذ بالقاعدتني معاً: �النتخابات و�ل�رش�كة، بحيث 

�لطاقة  جمموع  ونح�صد  ناحية،  من  ر��صخة  بخطى  �لديقر�طية  �لتجربة  ونطور  نعزز 

�لفل�صطينية يف بناء موؤ�ص�صاتنا و�إد�رة قر�رنا ور�صم ��صرت�تيجيتنا وحتمل �أعباء ن�صالنا 

�لوطني يف مو�جهة �الحتالل من ناحية �أخرى.

بل �إنني �أرى �أن قاعدة �النتخابات نف�صها حتتاج يف عملية تطبيقها �إىل روح و�إجر�ء�ت 

�إىل  طريقاً  �النتخابات  �إىل  �الحتكام  وجتعل  �ال�صتثنائي،  �لظرف  هذ�  تر�عي  تو�فقية 

�صناعة �لوفاق و�ال�صتقر�ر �لوطني ولي�ص �إىل مزيد من �ل�رش�ع و�ال�صتقطاب �حلادَّين، 

وهنا �أهمية تطبيق �لديقر�طية بروح و�إجر�ء�ت تو�فقية يف حاالت �لتحول �لديقر�طي 

كالتي ت�صهدها منطقتنا �لعربية.

من هنا، فاإنني �أرى �أن �أ�صا�ص �لعقبات �لفل�صطينية �لد�خلية مل�صار �مل�صاحلة ينبع من 

�ل�رش�كة �حلقيقية، و�الإ�رش�ر مقابل ذلك على تطبيق  بنهج  �لقناعة  هذ� �خللل يف غياب 

على  توؤثر  ال  متممة،  �أدو�ر  يف  �الآخرين  �إ�رش�ك  وهي  �ل�صابقة،  �ل�صيا�صية  �للعبة  قو�عد 

�النفر�د بجوهر �لقر�ر، وهو �أمر مل يكن �صائباً يف �ملا�صي، وبالتاأكيد فاإنه ال ي�صلح �ليوم 
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�أبناء �لوطن  للحا�رش وال للم�صتقبل، فال خيار لنا �إال يف �ل�رش�كة �لكاملة و�حلقيقية بني 

�لو�حد و�لق�صية �لو�حدة، وعلى �أ�ص�ص متينة من �لديقر�طية و�حلريات �ل�صيا�صية. �إن 

قوتنا �حلقيقية كفل�صطينيني تنبع من د�خلنا، ومن وحدة �صفنا ومتانة بنائنا �لوطني، 

و�إجناز ذلك على �أ�صا�َصي �لديقر�طية و�ل�رش�كة معاً، و�إيان �جلميع بحاجته لالآخر يف 

�إطار �لوطن �لو�حد.

�إىل ما �صبق، فاإننا نوجز روؤيتنا الإجناز �مل�صاحلة ب�صورة حقيقية وفاعلة  و��صتناد�ً 

باالآتي:

و�ل�صخ�صيات  و�لقوى  فتح  حركة  يف  �إخو�ننا  مع  عليه  �التفاق  مّت  مبا  �اللتز�م   .1

�أجل �رشعة تطبيق ذلك عملياً حتى  �لقاهرة و�لدوحة، و�لعمل باإخال�ص من  �لوطنية يف 

ننهي �صفحة �النق�صام �ل�صود�ء، ونبني معاً وحدتنا �لوطنية وجبهتنا �لد�خلية، ثم نعمل 

جنباً �إىل جنب للنهو�ص مب�رشوعنا �لوطني وملفاته �الأ�صا�صية.

2. �لتاأكيد على روح �لديقر�طية و�النتخابات و�ل�رش�كة يف بناء موؤ�ص�صاتنا �لوطنية 

و�حدة  موؤ�ص�صات  لنا  تكون  بحيث  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ومنظمة  �ل�صلطة  �إطاَري  يف 

موحدة جلميع �أبناء �لوطن يف �لد�خل و�خلارج.

3. حتمل �مل�صوؤولية �مل�صرتكة يف �إد�رة �لقر�ر �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، فهو م�صوؤوليتنا 

جميعاً، ويهمنا جميعاً، وهو يف غاية �الأهمية و�خلطورة، وال ي�صتطيع �أحد �أن ينفرد به، 

�لقوى  مو�زين  و�ختالل  �ملعقدة،  بظروفها  �لفل�صطينية  فالق�صية  ذلك.  الأحد  يحق  وال 

ل�صالح عدونا، وت�صابكها مع �لو�صع �الإقليمي و�لدويل، تتطلب كامل �لطاقة �لفل�صطينية، 

وكامل �لعقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، حتى يكون قر�رنا �ل�صيا�صي �أكرث ر�صد�ً و��صتقامة، 

غالبية  وعن  �لفل�صطينية  �الإر�دة  عن  وتعبري�ً  �لت�صاقاً  و�أكرث  و�إجناز�ً،  فعالية  و�أكرث 

جماهري �صعبنا وقطاعاته و�رش�ئحه يف �لد�خل و�خلارج.

4. �لتو�فق على ��صرت�تيجية وطنية فل�صطينية ن�صالية بديلة ن�صرتك يف ر�صمها وبنائها 
�لغنية  وحمطاتها  �لطويلة،  �لفل�صطينية  �لتجربة  ر�صيد  �العتبار  بعني  �آخذين  جميعاً، 

بالدرو�ص و�لعب؛ م�صتندين يف ذلك �إىل تقدير دقيق للموقف، وقر�ءة عميقة للو�قع بكل 

�لوقت ثو�بتنا وحقوقنا  معطياته وتعقيد�ته، وفر�صه وخماطره، م�صتح�رشين يف ذ�ت 

�لرئي�صة لهذه �ال�صرت�تيجية  �لكبى و�مل�صار�ت  �لوطني، و�الأهد�ف  وجوهر م�رشوعنا 

�لوطنية، وكذلك و�صائلها وتكتيكاتها �ملختلفة، وجماالتها وميادينها �ملتعددة: من مقاومة 

�صّد �الحتالل بكل �أ�صكالها وعلى ر�أ�صها �ملقاومة �مل�صلحة، وعمل �صيا�صي ودبلوما�صي 
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خمتلف  يف  �لعدو  ومالحقة  وقانوين،...�إلخ،  و�قت�صادي  وثقايف  وجماهريي  و�إعالمي 

�ملنابر �الإقليمية و�لدولية، وح�صد طاقة �الأمة معنا وتوحيد �صفوفها على �لق�صية وح�صن 

�لتفاعل و�لتن�صيق معها، وك�صب �ملزيد و�ملزيد من �الأن�صار و�ملوؤيدين على مدى �لعامل، 

�لذي بد�أ يكت�صف �لوجه �حلقيقي لهذ� �الحتالل �ل�صهيوين �لعن�رشي.

املبحث الثاين: روؤيــة حمــا�س ومواقفهــا يف �سوء 

التغريات يف العامل العربي**2

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

و�ملر�صلني  �الأنبياء  خامت  حممد  نبينا  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 

وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، وعلى جميع �إخو�نه �الأنبياء و�ملر�صلني.

�أيها �الإخوة و�الأخو�ت، �أيها �حل�صور �لكرمي، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

�لتوقيت  هذ�  ويف  �ملهم  �ملوؤمتر  هذ�  على  �لزيتونة  مركز  كلمتي  ��صتهالل  يف  و�أ�صكر 

�حل�صور  و�أحيّي  �صالح،  حم�صن  �لدكتور  للمركز  �لعام  �ملدير  بال�صكر  و�أخ�ص  �ملهم، 

د  �لكرمي و�أمتنى لكم �لتوفيق، و�إن �صاء �هلل يتمخ�ص عن هذ� �ملوؤمتر خال�صات مهمة تر�صِّ

�لربيع �لعربي، وُتطوِّر موقفه من �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين لننعم بف�صيلتني؛ ف�صيلة 

�لف�صاد  وحماربة  و�لديوقر�طية  �حلرية  على  قائمة  جديدة  �أ�ص�ص  على  �لد�خلي  �لبناء 

و�ال�صتبد�د، وف�صيلة �ل�صيا�صة �خلارجية �لقوية �ملتما�صكة �مل�صتقلة �لتي متلك قر�رها، 

وتطور �الأد�ء �لعربي و�الإ�صالمي جتاه فل�صطني وق�صايا �الأمة ب�صكل عام. 

تكمن �أهمية هذ� �ملوؤمتر يف:

1. توقيته: فال �صّك �أنه ياأتي يف ظّل �لربيع �لعربي، وتطور �إر�دة �جلماهري ودورها 
�ل�صيا�صي و�متالكها لنا�صية �لقر�ر. 

2. �أنه ياأتي �أي�صاً يف ظّل تقدم دور �الإ�صالميني، وو�صول بع�صهم �إىل �حلكم يف بع�ص 

�لدول �لعربية.

“�الإ�صالميون  �فتتاح موؤمتر  �ل�صناعية( يف  �الأقمار  �لدوحة يف قطر عب  �ألقاها )من  �لتي  ** ورقة خالد م�صعل 
�لزيتونة  مركز  عقده  �لذي  �لعربية”،  و�لثور�ت  �لتغري�ت  �صوء  يف  �لفل�صطينية:  و�لق�صية  �لعربي  �لعامل  يف 

هذه  تكون  �أن  م�صعل  �الأ�صتاذ  مع  �لتو�فق  ومّت   .2012/11/29-28 يف  بريوت  يف  و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات 

�لورقة جزء�ً من هذ� �لكتاب.
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3. �أنه ياأتي يف ظّل تعاظم دور حركات �ملقاومة يف �ملنطقة، خا�صة بعد �أن تر�جع �لدور 

�أن حققت حركات  �ل�صعبي، وبعد  تعاظم �حلر�ك  �أن  �ملا�صية، وبعد  �لعقود  �لر�صمي يف 

�ملقاومة �إجناز�ت مهمة. 

تفوقه  ��صتمر�ر  من  �لرغم  على  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  تر�جع  ظّل  يف  ياأتي  �أنه   .4

�لع�صكري و�لتكنولوجي يف �ملنطقة، لكن ال �صّك �أن هذ� �لكيان يرت�جع وترت�جع �صورته 

ذ�ت  غزة  حرب  يف  جرى  ما  ولعل  بعيد،  زمن  منذ  �نت�صار�ت  يحقق  يعد  ومل  �لعامل،  يف 

�الأيام �لثمانية و�لتي �نت�رشت فيها �ملقاومة �لفل�صطينية موؤ�رش مهم على ذلك.

هو  ومو�قفها،  حما�ص  روؤية  حول  �ملوؤمتر  هذ�  يف  �ليوم  نقدمها  �لتي  �لورقة  �أن   .5

25 عاماً  منذ  للم�صتقبل. فحما�ص  ��صت�رش�ف  �أو جمرد  تنظري�ً  �لو�قع ولي�ص  حديث من 

وهي تعمل على �الأر�ص، حتاول وجتتهد، قد تخطئ �أحياناً ولكنها ت�صيب غالباً وكثري�ً، 

ون�صاأل �هلل �لقبول.

�أيها �الإخوة �لكر�م، �أعرف �أن كلمتي هذه لي�صت جمرد كلمة، بل هي مبثابة ورقة متثل 

روؤية حما�ص حول �لعنو�ن �ملطروح.

اأوًل: روؤية حركة حما�س للق�سية الفل�سطينية:

ولكن  ومعلوم،  معروف  وهو  و�لبديهيات،  �لثو�بت  �إىل  �أقرب  هو  �صنذكره  ما  لعل 

يف  غاية  م�صاألة  زمن،  كل  ويف  �لزمن  هذ�  يف  و�لثو�بت،  و�الأ�صا�صيات  باملبادئ  �لتذكري 

حركة  حما�ص  باعتبار  لي�ص  نتحدث  فاإننا  �الإطار،  هذ�  يف  نتحدث  عندما  ونحن  �الأهمية. 

وما  �إ�صالمية.  حركة  كونها  �إىل  �إ�صافة  وطني،  حترر  حركة  هي  بل  جمردة،  �إ�صالمية 

�الآخر  يندرج بع�صه  �أن  �لثو�بت و�ملبادئ، ويكن  بند  يندرج حتت  �أن  �صنطرحه يكن 

حتت بند �ل�صيا�صات و�ملو�قف وهكذ�. وجنمل �لنقاط فيما يلي:

�ل�صعب  �أر�ص  هي  جنوبها،  �إىل  �صمالها  ومن  بحرها،  �إىل  نهرها  من  فل�صطني   .1

كانت  مهما  منها،  جزء  �أو  �صب  �أّي  عن  تنازل  وال  �مل�رشوع،  وحقه  ووطنُه  �لفل�صطيني 

�الأ�صباب و�لظروف و�ل�صغوط.

2. فل�صطني —كل فل�صطني— �أر�ص عربية �إ�صالمية، �نتماوؤها عربي �إ�صالمي، وهي 

�أر�ص مباركة مقد�صة، لها مكانتها �لكبى يف قلب كّل عربي وم�صلم، ولها مكانتها �لكبى 

كذلك لدى كل �الأديان �ل�صماوية.
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و�أخالقي،  و�صيا�صي  مبدئي  موقف  فهذ�  كان،  �أّياً  �الحتالل  ب�رشعية  �عرت�ف  ال   .3

ولذلك ال �عرت�ف ب�رشعية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لفل�صطني، وال �عرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” وال 

�إن �صاء �هلل.  �لزمن؛ ولن يطول  �أّي جزء من فل�صطني مهما طال  ب�رشعية وجودها على 

وكل ما طر�أ على فل�صطني من �حتالل �أو ��صتيطان �أو تهويد �أو تغيري للمعامل �أو تزوير 

للحقائق هو باطل، وال بّد �أن ينتهي باإذن �هلل.

4. حترير فل�صطني و�جب وطني وقومي و�رشعي، وهو م�صوؤولية �ل�صعب �لفل�صطيني 

و�الأمة �لعربية و�الإ�صالمية، بل هي �أي�صاً م�صوؤولية �إن�صانية وفق مقت�صيات �حلق و�لعدل.

فل�صطني،  لتحرير  و�حلقيقي  �ل�صحيح  �لطريق  هي  �مل�صلحة  و�ملقاومة  �جلهاد   .5

و�لدبلوما�صي  �ل�صيا�صي  �لن�صال  �أ�صكال  كل  بالطبع  ومعه  �حلقوق،  كافة  و��صتعادة 

�ملعركة،  يف  �الأمة  طاقات  كّل  ح�صد  �رشورة  مع  و�لقانوين؛  و�جلماهريي  و�الإعالمي 

و��صتجماع عو�مل �لقوة لديها.

6. �ملقاومة و�صيلة ولي�صت غاية، ولو توفر لنا طريق �آخر لي�ص فيه دماء وال ت�صحيات 

موؤملة لتحرير �الأر�ص و�إنهاء �الحتالل و��صتعادة �حلقوق ل�صلكناه، ولكن جتارب �الأمم 

عب �لتاريخ �أثبتت �أنه ال خيار لطرد �ملحتلني ورّد �لعدو�ن و��صتعادة �الأر�ص و�حلقوق 

�إال �ملقاومة بكل �أ�صكالها، وعلى ر�أ�صها �ملقاومة �مل�صلحة.

7. نحن ال نقاتل �ليهود لكونهم يهود�ً، �إمنا نقاتل �ليهود �ل�صهاينة �ملحتلني �ملعتدين، 

و�صنقاتل كل من يحاول �أن يعتدي علينا �أو يغت�صب حقوقنا �أو يحتل �أر�صنا، ب�رشف 

�لنظر عن دينه �أو �نتمائه �أو عرقه �أو قوميته.

8. �مل�رشوع �ل�صهيوين هو م�رشوع عن�رشي عدو�ين �إحاليل تو�صعي قائم على �لقتل 

عليها،  حقيقياً  خطر�ً  وي�صكل  ولالأمة،  �لفل�صطيني  لل�صعب  عدو  بذلك  وهو  و�الإرهاب، 

وتهديد�ً بالغاً الأمنها وم�صاحلها، بل ال نبالغ �إن قلنا �إنه ي�صكل خطر�ً على �أمن �ملجتمع 

�الإن�صاين وم�صاحله و��صتقر�ره.

نفّرط  وال  عنها  نتنازل  وال  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية  ومبقد�صاتها  بالقد�ص  نتم�صك   .9

عا�صمة  وهي  وم�صتقبلنا،  وحا�رشنا  وتاريخنا  وروحنا  حقنا  فهي  منها،  جزء  باأي 

فل�صطني، ومهوى �أفئدة �لعرب و�مل�صلمني، وموؤ�رش عزتهم ومكانتهم. وال �رشعية وال حّق 

�إجر�ء�ت  �لقد�ص مطلقاً، كما ال �رشعية وال حّق لها يف كل فل�صطني. وكل  لـ“�إ�رش�ئيل” يف 

“�إ�رش�ئيل” يف �لقد�ص ويف غري �لقد�ص، من تهويد و��صتيطان وتزوير �حلقائق وحماولة 

�رشقة �لتاريخ باطلة.
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خرجو� 
ُ
10. �لتم�صك بحق �لعودة لالجئني و�لنازحني �لفل�صطينيني �إىل ديارهم �لتي �أ

منها، �أو منعو� من �لعودة �إليها، �صو�ء يف �ملناطق �ملحتلة �صنة 1948 �أم �صنة 1967، �أي �إىل 

كل فل�صطني، ورف�ص �لتنازل مطلقاً عن هذ� �حلق. ويف �لوقت ذ�ته نرف�ص كّل م�صاريع 

�لتوطني و�لوطن �لبديل. 

بني  ُتعزف  �لتي  “�ل�صيمفونية”  تلك  عند  للتوقف  و�أخو�تي  �إخو�ين  فر�صة  وهذه 

فرتة و�أخرى؛ فمرة يف لبنان �خلوف من �لتوطني، ومرة يف �الأردن �خلوف من �لتوطني 

له  �لفل�صطيني ال عو�ص  �ل�صعب  �إن  �إخو�ننا  يا  �الأيام يف �صيناء.  �لبديل، وهذه  �لوطن  �أو 

ويف  بل  قبلها،  وما  �الأخرية  غزة  حرب  يف  �صعبنا  �صلوك  و�إن  فل�صطني.  �إال  فل�صطني  عن 

�النتفا�صات و�لثور�ت �ملتو��صلة ل�صعبنا، دليل على ت�صبث و�نغر��ص هذ� �ل�صعب �لعظيم 

يف �أر�صه.

غزة  وقطاع  �لقد�ص(  فيها  )مبا  �لغربية  فال�صفة  �لفل�صطينية:  �الأر�ص  وحدة   .11

و�الأر�ص �ملحتلة 1948، �أر�ص و�حدة بكل جغر�فيتها، �إنها وحدة و�حدة، ال ُيف�صل جزء 

منها عن �الآخر، وهي مبجموعها وطن �ل�صعب �لفل�صطيني. �أما و�صع غزة �حلايل، �لذي 

يتخوف منه �لبع�ص، فاإنه حال ��صتثنائي ُفر�ص علينا، ولي�ص و�صعاً طبيعياً، وال يكن 

�أن نقبل �أن تكون غزة منف�صلة عن �ل�صفة، فغزة و�ل�صفة وحدة و�حدة، وهما معاً جزء 

من �لوطن �لفل�صطيني �لكبري.

�لفكرية  مكوناته  وبكل  وم�صيحييه،  مب�صلميه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وحدة   .12

و�ل�صيا�صية و�الأيديولوجية، وبكل قو�ه وف�صائله �ملقاومة و�ملنا�صلة و�ل�صيا�صية.

�لوطنية  مرجعيته  ووحدة  وموؤ�ص�صاته،  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  وحدة   .13

�صحيحة،  �أ�ص�ص  على  بنائها  �إعادة  يلزم  �لتي  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  خالل  من 

لت�صم جميع �لقوى و�ملكونات �لفل�صطينية. و�إن �النق�صام �حلايل ال يعّب عن �الأ�صل وال 

�النق�صام بعد رف�ص قوى دولية و�إقليمية لالنتخابات  ُفر�ص علينا هذ�  لقد  �لو�قع.  عن 

�لنظام  ووحدة  �ل�صف  وحدة  و�إن  حما�ص،  فيها  فازت  �لتي   2006 عام  �لفل�صطينية 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني هي �الأ�صا�ص، ونحن ما�صون بكل قوتنا لتحقيق ذلك باإذن �هلل تعاىل.

14. �لتحرير �أوالً ثم �لدولة: فالدولة �حلقيقية ثمرة �لتحرير، �أما �لدولة �لتي هي ثمرة 

�أو �صلطة حكم ذ�تي، �صموها ما �صئتم، لكن �لدولة �حلقيقية هي ثمرة  �تفاق فهي كيان 

�إقامة �لدولة �لفل�صطينية، ذ�ت �ل�صيادة �حلقيقية على كامل  �أوالً، وال بديل عن  �لتحرير 

�الأر�ص �لفل�صطينية. 
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�صعبنا  يخدم  مبا  �الآخرين  مع  وطنية  ب�رش�كة  �إد�رته  نريد  و�قع  فهي  �ل�صلطة:  �أما 

ويخدم حقوقه وم�رشوعه �لتحرري وين�صجم مع ثو�بته �لوطنية.

15. �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني �مل�صتقل: وهو مبد�أ يقوم على عدم �لتبعية �أو �الرتهان 

الأي دولة �أو طرف يف �لعامل؛ �صديقاً كان �أو حليفاً �أو عدو�ً �أو مناوئاً. ولكن ذلك ال يعني 

وال يكن �أن نقبله يف �إطار ح�رش �لق�صية �لفل�صطينية يف �ل�صعب �لفل�صطيني، و�صطب �أو 

عربية  ق�صية  و�صتبقى  ز�لت  وما  كانت  ففل�صطني  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لدور  �إ�صعاف 

�إ�صالمية، بل ق�صية �إن�صانية �أي�صاً.

على  د�ئماً  يكون  �أن  ينبغي  �لفل�صطينية  �لوطنية  و�ملرجعيات  �ملوؤ�ص�صات  بناء   .16

�لفر�ص. ي�صاف  �ملتكافئة  �لنزيهة،  �النتخابات �حلرة  �أ�ص�ص ديوقر�طية، ويف مقدمتها 

�إليها مبد�أ �ل�رش�كة و�لعمل �لوطني �الئتاليف، فال ي�صح �أن نكتفي باالنتخابات ثم يقوم 

يف  تكون  �أن  يجب  �ل�رش�كة  �إن  يعار�ص.  �أو  يتفرج  �لباقي  بينما  �لقر�ر،  باإد�رة  �لبع�ص 

�أن �ملعار�صة حّق  �لتاأكيد  �أو هناك، مع  �لنجاح هنا  �لنظر عن ن�صب  كل �ملر�حل ب�رشف 

�إىل  �جلميع  يحتكم  و�أن  بناءة،  معار�صة  تكون  �أن  �ل�رشوري  ومن  للجميع،  م�رشوع 

لل�صلطة،  �ل�صلمي  بالتد�ول  يقبلو�  و�أن  �ل�صعب،  �إر�دة  يحرتمو�  و�أن  �القرت�ع،  �صناديق 

مع �لتذكري د�ئماً بحالنا �ال�صتثنائي غري �لطبيعي حيث �أننا ما زلنا نعي�ص حتت �الحتالل.

و�لنز�عات  �ملحاور  يف  �لدخول  وعدم  �الأخرى،  �لدول  �صوؤون  يف  �لتدخل  عدم   .17

وخا�صة  �لعامل،  دول  خمتلف  على  ننفتح  �أن  و�صيا�صتنا  �لدول.  بني  و�ال�صطفافات 

�لعربية و�الإ�صالمية. ونحن ن�صعى بالتاأكيد �إىل عالقات متو�زنة، يكون ميز�نها ومعيارها 

م�صلحة فل�صطني وخدمة �ل�صعب �لفل�صطيني ودعم �صموده. وقطعاً فاإن معيارها �أي�صاً 

هو م�صلحة �الأمة و�أمنها، ورف�ص �لتبعية الأي دولة �أو طرف يف �لعامل.

18. وحدة �الأمة بكل مكوناتها �لدينية و�لعرقية و�ملذهبية، فهي �أمة و�حدة يف تاريخها 

وحا�رشها وم�صتقبلها وم�صريها وم�صاحلها، ونحن نتعامل معها على هذ� �الأ�صا�ص. 

ومع �الإقر�ر بو�قع �لتعدد و�لتنوع يف �الأمة، فاإننا نرى �رشورة �أن يناأى �جلميع يف �أمتنا 

بنف�صه عن �إثارة �لنعر�ت و�خلالفات وجتنب �ال�صطفاف على �أ�صا�صها، بل نتعاي�ص كما 

وياأخذ  حدوده،  يعرف  �أن  �الأمة  هذه  يف  �جلميع  وعلى  �ملا�صية،  �لقرون  طو�ل  تعاي�صنا 

حقه دون �أن يتعدى على حقوق �الآخرين، و�أن يغلّب �ل�صالح �لعام لالأمة على �أية م�صالح 

فئوية �أو حزبية.
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�أن  �أو تف�صيلي يجب  �أو برنامج �صيا�صي مرحلي تكتيكي  �أو مبادرة  �أي موقف   .19

ين�صجم مع �لثو�بت �لوطنية �لفل�صطينية �لتي �أ�رشنا �إليها، وال يجوز �أن يعاك�صها �أو �أن 

�ملبد�أ، وعلى ذلك فنحن  �أو كلي فاإنه يخ�صع لهذ�  يتناق�ص معها. وكل �جتهاد تف�صيلي 

ومت�ص  و�ملبادئ  �لثو�بت  تلك  من  تنتق�ص  ت�صويات  �أو  �تفاقات  �أو  م�صاريع  �أّي  نرف�ص 

باحلقوق �لوطنية �لفل�صطينية.

وكما تالحظون فاإن هذه �لنقطة �الأخرية يف �لثو�بت و�ل�صيا�صات و�ملو�قف و�ملبادئ، 

هي حاكمة ملا قبلها، �أو ��صتدر�ك متمم �رشوري ملا �صبق.

ثانيًا: التطبيق العملي للمواقف واملفاهيم:

قد يت�صاءل �لبع�ص �أين �لو�قع من هذ� �لكالم �جلميل؟ و�أين �الأد�ء على �الأر�ص؟ 

نقول �إن �أد�ء �حلركة على �الأر�ص كاأد�ء كل �لب�رش، يحتمل �ل�صو�ب و�خلطاأ. لكنه يف 

حالتنا كحركة فاإن �ل�صو�ب وهلل �حلمد هو �لغالب، حيث �الأد�ء من�صجم كثري�ً مع ما هو 

معلن من مبادئ وقيم، و�أحياناً تكون هناك �إما ثغر�ت �أو �أخطاء �أو �أحياناً �صور ملتب�صة 

قد توهم �أن ثمة تعار�صاً �أو تناق�صاً مع ما هو معلن. وبكل و�صوح نقول: حتى لو �أخطاأنا 

�ملبادئ  تلك  �أي  ذكرناه،  ما  هو  فاملعيار  �ل�صور  بع�ص  �لتب�صت  لو  وحتى  �الجتهاد،  يف 

و�لثو�بت �أو �ل�صيا�صات و�ملو�قف �ملذكورة �أعاله. 

وهنا �أ�رشد �أربعة �أمثلة تو�صح �ل�صورة:

1. �ملقاومة: �إنها مبد�أ �أ�صا�صي، وهي خيارنا �ال�صرت�تيجي. لقد كان �لبع�ص ي�صكك يف 

�أن �حلديث عن �لتهدئة هو تفريط باملقاومة؛ وهذ� طبعاً كالم فيه �عت�صاف. وباخت�صار 

�أمٌر ال م�ّص فيه؛  فاإن م�صار �ملقاومة، حت�صري�ً و�إعد�د�ً و�أد�ًء حتى حترير فل�صطني، هو 

غري �أن طريقة �إد�رة قر�ر �لت�صعيد و�لتهدئة، وتنويع �لو�صائل و�الأ�صاليب يندرج كله يف 

عملية �إد�رة �لقر�ر، ولي�ص يف مبد�أ �لقر�ر، فاملبد�أ ال يكن �أن ُي�ص.

د�ئرة  من  نخرجها  �أن  يكن  فال  منها،  و�مل�صتوطنون  �لعدو  خرج  و�إن  غزة  وحتى 

�ل�رش�ع، و�إن كانت �ل�رشورة ت�صتدعي �أن يتغري �صكل دورها يف �ملعركة بحكم ظروفها. 

�إ�صاءة عظيمة، ال يف فل�صطني وحدها، بل يف �الأمة كلها بف�صل  وغزة ما ز�لت بحمد هلل 
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�هلل تعاىل. وقد خرجنا نحن لتونا من هذه �حلرب �لعدو�نية على قطاع غزة و�لتي ختمت 

بانت�صار �ملقاومة �لفل�صطينية وجنحت يف فر�ص �رشوطها لوقف �حلرب.

�أما يف �ل�صفة �لغربية فاإن غياب �ملقاومة فيها منذ �صنو�ت لي�ص تغيري�ً يف �الأ�صل و�ملبد�أ، 

من  �الجتاهات،  كل  من  �لهائل  �الأمني  �ل�صغط  حيث  ل�صعبنا،  �مللجئة  �ل�رشورة  ولكنها 

�أو تر�جع �الأد�ء �ملقاوم هو ��صطر�ٌر و�أمٌر و�قٌع  ل  �لقريب و�لبعيد. بالن�صبة لنا فاإن تعطُّ

�هلل  �صاء  و�إن  جديدة.  النطالقة  و�لتح�صري  بل  �ملنعقدة  �لنية  بقاء  مع  لتجاوزه،  ن�صعى 

�لن�صال  مر�حل  كل  يف  و�أ�صا�صية  فاعلة  كانت  كما  �لغربية  �ل�صفة  �إىل  �ملقاومة  �صتعود 

�لفل�صطيني، فال �ن�صحاب للعدو من �أر�صنا �إال حتت �صغط �ملقاومة.

2. �مل�صاركة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية: �أال تتناق�ص هذه �مل�صاركة مع موقف �حلركة من 

�تفاقية �أو�صلو؟ 

�صوؤ�ل م�رشوع، وال �صّك �أن ظاهر �الأمر فيه �لتبا�ص، ونحن نقول �إن �مل�صاألة و��صحة. 

هناك  �إمنا  فيه،  تردد  ال  حم�صوم  موقف  �ملفّرطة  �التفاقات  وكل  �أو�صلو  من  مو�قفنا 

�رشور�ت �أملت علينا �أن ندخل �ل�صلطة لنغري دورها �لوظيفي، ولنجعلها جتمع بني خدمة 

�ل�صعب و�إد�رة �صوؤونه �ليومية من ناحية، وحقه يف مقاومة �الحتالل من ناحية �أخرى. 

مع  ونعززها،  ونطورها  باملقاومة  نقوم  ذلك  ومع  غزة  قطاع  يف  �صلطة  �ليوم  نحن  وها 

�إدر�كنا �أن هناك �صعوبة عملية يف �جلمع بني كل هذه �العتبار�ت؛ لكن �النحياز للمبادئ 

و�اللتز�م بها يجعلنا نطّوع �لو�قع للمبادئ ولي�ص �لعك�ص. 

�أن هذ� رمبا كان  يقلق  �أي�صاً  1967: و�لبع�ص  �ملو�فقة على دولة على حدود عام   .3

مقدمة لل�صري على نهج من �صبقنا، ويف �لنهاية يتقزَّم �حللم �لكبري. نقول ال، لي�ص لقناعتنا 

�أن هدف �لتحرير لالأر�ص �ملحتلة 1967 هو هدف عملي بال�رشورة، فاأنا �صخ�صياً �أعتقد 

هو   ،1967 �ملحتلة  �الأر�ص  يحرر  �أن  ي�صتطيع  �لذي  �أن  �ملو�صوعية  �لعملية  �لناحية  من 

قادر يف �لو�قع �أن يحرر بقية فل�صطني. غري �أن �رشورة توحيد �ملوقف �لفل�صطيني وكذلك 

�ملوقف �لعربي على برنامج �لقو��صم �مل�صرتكة، يلتقي عليها �جلميع ب�رشف �لنظر عن 

تفاوت �لبنامج �خلا�ص بكل طرف، هو �لذي يلي علينا نحن يف حركة حما�ص ومعنا 

حركات مقاومة �أخرى �أن نذهب �إىل هذ� �ملوقف �ل�صيا�صي، ما د�م ذلك لي�ص على ح�صاب 

بقية �الأر�ص �لفل�صطينية، وال يت�صمن تفريطاً باأي حّق �أو جزء من �أر�صنا، وال يت�صمن 

�أّي �عرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”.
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4. مو�صوع �النق�صام: هو �أي�صاً و�قٌع ُفر�ص علينا ومل نخرته، �إمنا فر�ص علينا عام 

�نتخابات  نتائج  عديدة  و�إقليمية  دولية  �أطر�ف  رف�صت  عندما  �جلميع،  يعلم  كما   2007

و14   13 يوم  ح�صل  �النق�صام  �إن  تاريخية،  حمطة  وهذه  �صهادة  هنا  و�أقول   .2006

بالقيادة  �ت�صلت  �ل�صهر  ذلك  من   15 �جلمعة  يوم  يف  و�أنا   ،2007 يونيو  حزير�ن/  و15 

يكن  مل  �النق�صام  الأن  و�مل�صاحلة،  �الأمور  لت�صوية  جاهزون  نحن  لهم  وقلت  �مل�رشية، 

متو��صل  ب�صكل  �جلهود  نبذل  زلنا  ما  �لوقت  ذلك  منذ  ونحن  علينا.  ُفر�ص  بل  خيارنا 

الإنهاء �النق�صام، ون�صعى لتحقيق �مل�صاحلة على �أ�ص�ص وطنية تكفل �إعادة ترتيب �لبيت 

�لفل�صطيني يف �إطار �ل�صلطة و�ملنظمة يف �آن و�حد، وتبني برنامج �صيا�صي وطني ينحاز 

للثو�بت و�حلقوق و�مل�صالح �لوطنية �لفل�صطينية.

ثالثًا: التغريات يف العالــم العـربـي وانعـكـا�سـاتهــا

على القـ�سيــة وعلى دور حمــا�س والتـحـديــات

املحتملة:

�لعربي  �لعامل  يف  �لتغري�ت  حول  �لروؤية  وهو  �ملو�صوع،  من  �لثاين  �ل�صق  �إىل  ننتقل 

ذلك،  عن  �لنا�صئة  و�لفر�ص  و�لتحديات  حما�ص،  دور  وعلى  �لق�صية  على  و�نعكا�صاتها 

ونوجزها فيما يلي باخت�صار:

1. ال �صّك �أن “�لربيع �لعربي”، ف�صالً عن �أهميته لالأمة يف �صياق نه�صتها �لتاريخية، 

فاإنه كذلك تطور ��صرت�تيجي كبري ومهم على طريق حترير فل�صطني ومو�جهة �مل�رشوع 

جبهتها  يف  متعافية  قوية  �أمة  �إىل  حتتاج  وحتريرها  فل�صطني  معركة  الأن  �ل�صهيوين؛ 

�لد�خلية ويف �صيا�صتها �خلارجية، وم�صتندة �إىل �إر�دة �صعبية ومتلك قر�رها �مل�صتقل.

و�أربك ح�صاباته. الأن قو�عد  �الإ�رش�ئيلي  �لقلق  �لعربي ز�د من  �لربيع  �أن  �صّك  2. ال 

�للعبة �لتي �عتاد عليها �لعدو بد�أت تتغري، ونحن هنا نكتفي بالعناوين وال �أريد �لتف�صيل 

ل�صيق �لوقت �ملتاح، فكلكم يدرك ذلك.

3. ال �صّك لدينا �أن �لربيع �لعربي و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي تعطي حما�ص وحركات 

�ملقاومة �لفل�صطينية فر�صة للعمل يف بيئة عربية �أف�صل و�أكرث �ن�صجاماً مع خّط �ملقاومة، 

و�أكرث مت�صكاً بالثو�بت و�حلقوق �لوطنية �لفل�صطينية.
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عالقات  خريطة  يف  غرّيت  �ملتالحقة  �لكبرية  و�أحد�ثه  �لربيع  هذ�  �أن  �لو��صح  من   .4

حما�ص �ل�صيا�صية، و�أ�صافت لها و�أّثرت على بع�صها. فال �صّك �أن م�رش وتون�ص و�ملغرب 

�إ�صافة نوعية مهمة يف عالقات حما�ص �ل�صيا�صية، قيا�صاً باأو�صاع عالقاتنا �ل�صابقة. علماً 

�لعربية،  �لدول  �ملا�صيني عالقات متفاوتة مع معظم  �لعقدين  لها خالل  �أن حما�ص كان 

�لعالقات  ��صتمر�ر  مع  �أ�رشنا،  كما  �لعالقات  هذه  بع�ص  ليعزز  �لعربي  �لربيع  فجاء 

�الأخرى، فنحن حري�صون عليها جميعاً.

 �أما يف تاأثري �لربيع �لعربي على عالقات �حلركة، فال �صّك �أن عالقتنا �ملعروفة و�ملتميزة 

ب�صورية �أ�صابها ما �أ�صابها مما هو معلوم يف ظّل �الأحد�ث �لر�هنة، وما كنا و�هلل نتمنى �أن 

يحدث ما حدث، بل كنا حري�صني من �للحظة �الأوىل، و�لتاريخ �صي�صهد على ذلك، �أن ت�صري 

وب�صيا�صتها  و��صتقر�رها  باأمنها  قوية  �صورية  تظل  �أن  نريد  كنا  �آخر.  م�صار  يف  �الأمور 

�خلارجية �لتي كانت طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية منحازة للمقاومة، وهذه حقيقة تاريخية. 

ومع بد�ية �لربيع �لعربي ومع �نتقاله �لطبيعي �إىل �صاحة �صورية؛ فال�صعب �ل�صوري ال 

�لقر�ر، كنا  �لعربية حر�صاً على ديوقر�طيته وحريته وم�صاركته يف  �ل�صعوب  يقل عن 

عديدة  ن�صائح  وقدمنا  �ل�صعبية،  لالإر�دة  ت�صتجيب  د�خلية  �صيا�صة  تبني  يتم  �أن  نتمنى 

بهذ� �الجتاه، لي�ص تدخالً منا يف �ل�صاأن �لد�خلي، ولكْن ن�صحاً �صادقاً من موقع �حلر�ص 

على �مل�صلحة �لعربية مبا فيها م�صلحة �صورية؛ فتظل �صورية قلعة للمقاومة ب�صيا�صتها 

�خلارجية وم�صتندة �إىل �صيا�صة د�خلية تر�صي �صعبها وت�صتجيب ملطالبه. ولكن لالأ�صف 

م�صت �الأمور بال�صورة �ملوؤملة �لتي نر�ها �ليوم. ومع ذلك فنحن نوؤمن �أن �صورية، �لتي 

�صتكون م�صتندة ديقر�طياً �إىل �صعبها، لن تكون بال�رشورة �إال مع �ملقاومة، فاملقاومة مل 

تكن خيار�ً ر�صمياً فقط عند بع�ص �لدول بل هي قبله وبعده خيار �ل�صعوب �أوالً، وكل قائد 

عندما ي�صعر �أن �صعبه يدعم �ملقاومة يكون �أكرث قوة. �ل�صعوب كانت د�ئماً مع �ملقاومة، 

�أما �الأنظمة فبع�صها كان مع �ملقاومة وبع�صها كان �صلبياً وبع�صها كان عدو�ً للمقاومة.

تخفى  ال  �أخرى  و�أمثلة  وهناك،  هنا  تاأثرت  �لتي  لعالقاتنا  منوذج  هذ�  �أن  �صّك  ال 

ففل�صطني  حمور،  �إىل  حمور  من  تنتقل  مل  مهمة،  نقطة  وهذه  حما�ص  لكن  �أحد.  على 

فندقاً  لي�ص  �ملقاومة  وحمور  �ملقاومة  �ملقاومة.  حمور  �أ�صل  هي  �لفل�صطينية  و�ملقاومة 

جنل�ص فيه �أو نغادره، و�ملقاومة لي�صت مرتبطة باجلغر�فيا، فعندما كانت قيادة حما�ص 

مع  حما�ص  كانت  �لد�خل—  يف  و�الأ�صا�ص  �لطبيعي  وجودها  جانب  —�إىل  �الأردن  يف 
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دول  �إىل  ثم  �صورية  و�إىل  قطر  �إىل  ذلك  بعد  �نتقلنا  وعندما  �ملقاومة،  ومتار�ص  �ملقاومة 

�أخرى كم�رش ظلت حما�ص حركة مقاومة. حما�ص كانت و�صتبقى مع �ملقاومة وحركة 

تتنف�صها  �لتي  روحها  هذه  الأن  �جلغر�يف—  متو�صعها  عن  �لنظر  —ب�رشف  مقاومة 

وهذ� هو خيارها �ال�صرت�تيجي حتى نحرر فل�صطني �إن �صاء �هلل.

5. لقد �رشف �لربيع �لعربي و�أحد�ثه �لكبرية �الأنظار موؤقتاً عن �لق�صية �لفل�صطينية، 

وهذه خ�صارة ال �صّك، لكنها خ�صارة موؤقتة ق�صرية �الأجل. و�أنا �أقول �إن من حّق �ل�صعوب 

�لعربية �أن تبحث عن همومها وعن م�صاحلها، ونحن و�ثقون �أن �ل�صعوب �لعربية حتى 

وهي من�صغلة يف همومها �لد�خلية فاإن فل�صطني حا�رشة يف ميادينها ويف عقلها وقلبها ويف 

هتافاتها. و�إن حرب غزة �ملا�صية �الأخرية، كانت دليالً عملياً متجدد�ً على مكانة فل�صطني 

�لتي ال تتغري عند �الأمة حتى وهي من�صغلة يف �أحد�ثها وتطور�تها �لد�خلية.

رابعًا: حتديات واإ�سكالت اأمام الربيع العربي ودوله:

جملة  ت�صتدعي  ودوله،  �لعربي  �لربيع  �أمام  و�إ�صكاالت  حتديات  �صفافية  بكل  هناك 

�ل�رش�حة  �أن يكون هناك درجة عالية من  �ل�رشوري  من �ملالحظات و�لتنبيهات. ومن 

من  جملة  �صاأذكر  هنا  ومنه  �أهله.  يكذب  ال  فالر�ئد  �ملو�صوع،  هذ�  تناول  يف  و�ل�صفافية 

�إال �ل�صالح  �ملالحظات و�لن�صائح �ل�رشيحة يف هذ� �ملو�صوع لي�ص يل من هدف ور�ءها 

�لعام الأمتنا �لعظيمة:

�أي �لهم  �أي �لهم �لوطني، و�أولويات �الأمة  �أولويات �لد�خل  1. �رشورة �لتو�زن بني 

�لقومي، وال تعار�ص بينهما، فالنجاح يف �لد�خل يقوِّي �ملوقف �خلارجي للدولة، و�لعك�ص 

�صحيح، ومن �خلطاأ تبنِّي �صيا�صة �النكفاء على �لذ�ت. بل نقول �إن �الن�صغال بالق�صايا 

�لكبى ال يعزز دور �لدولة �الإقليمي و�لدويل فح�صب، بل يخدم �ل�صيا�صة �لد�خلية للدولة 

يف مو�جهة �ل�صغوط وحماوالت �لتدخل �خلارجي. من �خلطاأ �أن حتمي نف�صك باالنكفاء، 

بل �حم ِ نف�صك باالنفتاح و�ملبادرة و�ال�صتغال بالق�صايا �لكبرية.

�لُقْطري  �ملوقع  من  �الأمة  تاريخ  يف  �لكبرية  �لر�هنة  �ملرحلة  �إد�رة  عدم  �رشورة   .2

�ل�صغري �ملنفرد، بل يف �إطار �أو�صع لالأمة �لعربية و�الإ�صالمية بتعاون وتكامل. هذ� و�هلل 

يخدم �لهموم و�مل�صالح و�مللفات �لُقْطرية �لد�خلية نف�صها؛ فالتكامل �القت�صادي و�الأمني 
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تعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �النتقالية  �ملرحلة  هذه  يف  خا�صة  �لعربية  �لدول  بني  و�ل�صيا�صي 

بع�ص �أقطار �لربيع �لعربي يخدم هذه �لدول و�صعوبها وي�صهل عبور �ملرحلة �النتقالية 

�لُقْطرية،  �أقطارها وهم من�صغلون بهمومهم  �ل�صعوب و�لقياد�ت يف  �إن  �أف�صل.  ب�صورة 

ذ�ت  ويف  كذلك  يفكرو�  �أن  جديد  من  �أوطانهم  يبنون  وهم  عليهم  �لطبيعي،  حقهم  وهذ� 

حتت  مكانها  �أين  دورها؟  �أين  موقعها؟  �أين  وم�صاحلها!  وهمومها  �الأمة  بو�قع  �لوقت 

ُيلعب فيها، ويتم �لت�صارع  �ل�صم�ص؟ لقد م�صت على �الأمة فرتة طويلة كانت فيه ملعباً 

عليها وهي غائبة. �ليوم �آن لالأمة �أن تكون العباً �أ�صا�صياً، وت�صهم يف بناء خريطة �الإقليم 

ذ�ت  يف  �لكبري  �لعربي  �لوطن  ونبني  �أوطاننا  نبني  جميعاً،  م�صوؤوليتنا  هذه  جديد.  من 

�لوقت. غاب �لعرب عقود�ً طويلة، و�آن لهم �ليوم �أن يعودو� �إىل �مل�رشح و�إىل �صاحة �لفعل، 

�أما مع دول  ال ليت�صارعو� مع �أحد �إال مع �لعدو �ل�صهيوين ومع كل من يغزو بالدهم، 

�الإقليم و�جلو�ر، فرنيد �أن نبني خريطة من �لتو�زن و�لتكامل و�لتعاون، دون �أن ي�صيع 

موقع �لعرب ودورهم.

�ليوم  عامل  يف  طبيعي  �صيء  وهذ�  �لكبى،  و�لدول  �لغرب  مع  �لعالقة  �إد�رة   .3

ل�رشور�ت �صيا�صية و�قت�صادية...�إلخ، يجب �أن ال يكون على ح�صاب �لق�صية �لفل�صطينية 

ودور �لعرب فيها وم�صوؤولياتهم جتاهها. و�أقول ذلك و�أنا و�ثق �أن �الأمة هي �إن �صاء �هلل 

على خري ور�صد، لكننا نقول ذلك من باب �لتذكري. ونرى �أنه من �ل�رشوري عدم تقدمي 

تنازالت جمانية للغرب يف �صياق �إد�رة �لعالقة معه. �إن �رشعية دول �لربيع �لعربي نابعة 

من �إر�دة �صعوبهم ولي�ص من �لدعم �خلارجي، و�إن �لت�صدي للق�صايا �لكبى يقوي دول 

�لربيع �لعربي وال ي�صعفها.

�لعربية، و�صقف كل دولة كذلك  �لعربي و�جلامعة  �ملوقف  4. �رشورة رفع �صقف 

و�رشورة  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �ل�رش�ع  مو�صوع  يف  وخا�صة  �ل�صيا�صي  �ملوقف  يف 

�للغة  تغيري  كبد�ية  يقت�صي  هذ�  �لقائمة.  �لعربية  �ال�صرت�تيجية  ومر�جعة  �لنظر  �إعادة 

�ل�صيا�صية، نعم، �لنا�ص حتتاج �إىل وقت هذ� �صحيح، ولكن ال ي�صح بعد هذ� �لربيع �لعربي 

�أن تبقى �للغة هي �للغة ذ�تها، و�ملبادر�ت هي �ملبادر�ت ذ�تها، و�مل�صاريع هي �مل�صاريع 

زمن،  �إىل  يحتاج  �لكلي  و�لتطوير  �لتحّول  �أن  �أعلم  ذ�تها.  �ملو�قف  هي  و�ملو�قف  ذ�تها، 

�ل�صيا�صية ومفرد�ت  �للغة  تغيري  من  بّد  ال  �الآن،  من  �الأوىل  �خلطوة  نبد�أ  �أن  بّد  ال  ولكن 

�لعربية  �ال�صرت�تيجية  تغيري  يف  و�لبحث  �لبدء  من  بّد  ال  �لعربي.  �ل�صيا�صي  �خلطاب 



477

حما�س: معامل يف الفكر والتجربة 

جتاه �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، ومن ذلك �الجتاه نحو تغيري �ملو�قف جتاه �ملقاومة 

وحركات �ملقاومة. وما كان م�صتغرباً وم�صتهجناً �أو حمرماً يف �ملا�صي يف �لعرف �لعربي 

�لر�صمي مثل عدم تزويد �ملقاومة بال�صالح، يلزم �أن ي�صبح �ليوم ممكناً. مطلوب ر�صم 

��صرت�تيجية تدر�صها �الأمة كما ت�صاء، تعلن بع�صها وتخفي بع�صها، كيف ندعم حركات 

�ملقاومة باملال وبال�صالح، ون�صندها �صيا�صياً ونحمي ظهرها...�إلخ، ليكون ر�صالة قوية 

من �الأمة �أن �لزمن قد تغري، و�أنه ال بّد للعامل �أن يحرتم �إر�دة �الأمة وحقوقها وم�صاحلها، 

و��صتهتارها  �الأمة  على  عدو�نها  �أمام  عاجز�ً  ويقف  لـ“�إ�رش�ئيل”،  منحاز�ً  يظل  �أن  ال 

بحقوقها وم�صاحلها ومقد�صاتها. 

و�إذ� مل تكن هناك حروب جيو�ص ر�صمية، فلتدعم �الأمة على �الأقل �خليار �لذهبي �لذي 

�أثبت جدو�ه بف�صل �هلل تعاىل، خا�صة خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية. منذ عام 1967 مل تنت�رش 

�لفل�صطينية  �لثورة  �أخرجت  حني   ،1982 عام  قلنا  �إذ�  �إال  حقيقية،  حرب  يف  “�إ�رش�ئيل” 

يف  فل�صطني  يف  �أم  لبنان  يف  �صو�ء  لـ“�إ�رش�ئيل”  �نت�صار  ال  ذلك  بعد  ولبنان.  بريوت  من 

كّل مو�قعها خا�صة يف غزة، و�لف�صل يف ذلك —بعد �هلل تعاىل— هو للمقاومة والأبطال 

�ملقاومة ول�صالح �ملقاومة ودعم �الأمة لها.

مطلوب كذلك طّي �صفحة �مل�صاريع و�ملبادر�ت �لتي �أكل عليها �لزمن و�رشب، ال بّد من 

�متالك  ر�أ�صها  �لبحث عن روؤى جديدة وم�صاريع جديدة و��صرت�تيجيات جديدة، وعلى 

�أور�ق قّوة حقيقية، و�أن تكون خيار�ت �الأمة مفتوحة.

5. معاهد�ت �لت�صوية وموقف �لدول �لتي تقيمها، فال �صّك �أن هذ� �إرث ثقيل ال بّد من 

�لت�صويات  �إن  �أنه ال بّد من هذ�.  مر�جعته، كيف وباأي طريقة وباأي �صياق زمني؟ �ملهم 

لي�صت  فل�صطني،  وبحق  �الأمة  بحق  جمحفة  هي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  و�ملعاهد�ت  �ل�صيا�صية 

�أ�صالً وال �صيئاً �أ�صيالً، ولي�صت و�صعاً طبيعياً، فـ“�إ�رش�ئيل” مل تكن ولن تكون �صديقاً 

وال جار�ً، بل هي عدو لي�ص للفل�صطينيني وحدهم، بل لالأمة جميعاً. و�إذ� كنا نقول هذ� 

�أن نتحدث عن �لعالقات و�الت�صاالت و�لتطبيع مع �ملحتل  �أوىل  عن �ملعاهد�ت فمن باب 

�الإ�رش�ئيلي، فال يجوز هذ� على �الإطالق مع �لربيع �لعربي �جلميل، الأن على قادة �الأمة 

يف هذه �ملرحلة �أن يعلمو� �أن غ�صب �صعوبهم مل يكن فقط على �ل�صيا�صات �لد�خلية، ولكن 

كان غ�صبهم �أي�صاً على هو�ن �الأمة و�صعف مو�قفها و�صيا�صاتها و��صرت�تيجياتها جتاه 

�ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي.



حمـــــا�س

478

6. بالن�صبة �إىل و�صول �الإ�صالميني �إىل �حلكم، و�أهمية ذلك وتاأثريه على �لق�صية، فال 

يعني ذلك �أن فل�صطني حتتاج �إىل �الإ�صالميني وحدهم، �أو �أن حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي 

ومتيّز  �أهميتهم  على  �الإ�صالميني  �إىل  فقط  يحتاجون  فل�صطينية  �إ�صالمية  وطنية  كقوى 

ومكوناتها،  تيار�تها  بكل  �الأمة  �إىل  حمتاجون  نحن  بل  �لق�صية،  جتاه  موقفهم  وثبات 

جميعاً،  نحتاجها  �أمتنا  هي  هذه  و�لي�صاريني،  و�لليب�ليني  و�لقوميني  �الإ�صالميني 

وفل�صطني كانت ق�صية �الأمة و�صتبقى كذلك. و�إن من �ل�رشورة مبكان �أن نناأى جميعاً 

عن �أّي تق�صيمات �أو ��صطفافات طائفية �أو عرقية �أو دينية. قاتل �هلل هذه �لطائفية �لبغي�صة 

�لتي ع�صع�صت يف �ملنطقة، قاتل �هلل �لتق�صيمات �لعرقية و�ملذهبية و�لتق�صيمات �لدينية. �إن 

�أمتنا طول عمرها فيها هذ� �لتعدد �جلميل، هذ� تاريخ ورثناه وهو �صّكل ح�صارة �الأمة 

وم�صارها عب �لتاريخ، ال ي�صح �ليوم �أن نبحث عن هذه �ل�صقوق �لتي ي�صع فيها �أعد�وؤنا 

�لزيت و�لنار لتدمرينا. وهذ� يقت�صي لي�ص تثبيت �الأفكار و�ملفاهيم �ل�صحيحة فح�صب، 

بل يقت�صي �أن يكون �صلوكنا كدول �أو حركات �أو مفكرين �أو مثقفني، ين�صجم عملياً مع 

هذ� �ملوقف وتلك �ملفاهيم وال يغذي م�صاعر �لطائفية �أو �لعرقية. 

و�أن  فل�صطني،  على  وموحدة  كاأمة،  موحدة  تكون  �أن  �لعربي  ربيعها  يف  لالأمة  نريد 

تبني جبهتها �لد�خلية مبا يحقق م�صلحة �صعوبها. هذه �ل�صعوب �ليوم متعط�صة للحرية، 

متعط�صة للديقر�طية، متعط�صة للتنمية، متعط�صة للقمة �لعي�ص �لكرية، متعط�صة للنماء 

�الأمم،  بني  متقدمة  �أمة  تكون  �أن  �إىل  �لوقت  ذ�ت  يف  ومتطلعة  و�لتكنولوجيا،  و�لنهو�ص 

وقوية يف �إد�رة عالقاتها و�صيا�صاتها �خلارجية، ويف �إد�رة معركتها مع �لعدو �ل�صهيوين.

 ويف �خلتام، بارك �هلل فيكم، و�صكر�ً مرة �أخرى ملركز �لزيتونة على �إتاحة هذه �لفر�صة. 

هذه ب�صاعتنا وجتربتنا �ملتو��صعة �أحببنا �أن نقدمها وننقلها لكم، لعل فيها فائدة ترجى. 

ونرجو �أن تظل حركة حما�ص كما كانت على �لدو�م عند ح�صن ظنكم وثقتكم.

وبارك �هلل فيكم، و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
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اأوًل: اأبرز ثوابت حركة حما�س: 

�إن ثو�بت حركة حما�ص هي ثو�بت �ل�صعب �لفل�صطيني، و�ملتعلقة بق�صيتني �أ�صا�صيتني 

هما: �الأر�ص و�الإن�صان؛ �الأر�ص وهي �الأر�ص �لفل�صطينية غري منقو�صة، و�الإن�صان �حلر 

على �أر�صه �حلرة، مبا يحقق حّق �لعودة لكل �إن�صان فل�صطيني �إىل �أر�صه ووطنه وبيته 

تقرير  بحق  بدء�ً  �الإن�صان؛  حقوق  بكافة  فيها  ويتمتع  كرياً،  حر�ً  فيها  يعي�ص  وقريته، 

حترير  هي  ثو�بتنا  �أخرى  وبكلمات  يتجز�أ.  ال  ككل  �حلقوق،  و�أ�صغر  �آخر  �إىل  �مل�صري 

�الأر�ص �لفل�صطينية وعودة �لالجئني ليعي�صو� �أحر�ر�ً يف �أر�صهم �حلرة.

ثانيًا: عنا�سر القوة والتما�سك لدى حما�س:

ريَد لكل منها �أن تكون �لقا�صمة 
ُ
لقد تعر�صت حما�ص �إىل �صل�صلة من �ل�رشبات �لتي �أ

باملنهج  لتم�صكها  بها  وعنايته  لها  �هلل  رعاية  �أن  غري  �حلركة،  هذه  ُتنهي  كي  و�لنهائية، 

جعل  �الإ�صالمي؛  و�لفكر  �لعقيدة  موروث  �إىل  و��صتنادها  للب�رشية،  �أر�صله  �لذي  �لقومي 

�لتي  �لنبيلة  �الأهد�ف  �أجل  من  �صيء  بكل  ُي�صحون  �أ�صد�ء  رجال  قلوب  يف  ر��صخة  منها 

ت�صكلت من �أجلها، و�لتفاف �جلماهري من حول هوؤالء �لرجال �لذين قدمو� �لت�صحيات 

من �أنف�صهم وعو�ئلهم و�صارو� على درب �ل�صهادة؛ بدء�ً من �ملوؤ�ص�ص �ل�صيخ �أحمد يا�صني؛ 

وكوكبة من قادة �حلركة �أمثال د. عبد �لعزيز �لرنتي�صي، و�إ�صماعيل �أبو �صنب، و�إبر�هيم 

وغريهم  دروزة  و�صالح  �صليم،  وجمال  من�صور،  وجمال  �صحادة،  و�صالح  �ملقادمة، 

�لكثري رحمهم �هلل. كما �أن هناك �لعديد من عنا�رش �لقوة �لتي �أدت �إىل هذ� �لنمو �مل�صطرد 

وهي عد�لة �لق�صية �لتي ن�صاأت من �أجلها حركة حما�ص، وهي �لق�صية �لفل�صطينية بكل 

مكوناتها. وكذلك مدى �الإخال�ص لكل من �لقيادة و�لعنا�رش �لتي تنتمي للحركة يف �لدفاع 

عن هذه �لق�صية و�لت�صحية من �أجلها.

* هذ� �لن�ص هو ن�ّص مقابلة مكتوبة )متت باملر��صلة �الإلكرتونية( �أجر�ها حم�صن حممد �صالح )بريوت، لبنان( مع 
�الأ�صتاذ �إ�صماعيل هنية )غزة، فل�صطني(، حيث بد�أت �ملر��صالت يف 2013/12/19، ومّت �عتماد �لن�ص من �الأ�صتاذ هنية 

يف 2014/3/11. وقد ُو�صعت �لت�صاوؤالت هنا على �صكل عناوين وحماور للم�صاعدة يف �ن�صيابية �لن�ص و�صال�صته.
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�لعن�رش �لثالث هو �حلكمة �ل�صيا�صية، وفقه �ملو�زنات و�الأولويات يف �صيا�صة �حلركة 

�لذي �أدى �إىل جعل م�صار �حلركة يف �صعود م�صتمر، فال يوجد هناك جمود، و�إمنا حر�ك 

�إيجابي يحافظ على �الأ�صالة يف �لفكر، ويحقق �لتجديد يف �ملمار�صة و�لتطبيق.

وال يكن �إغفال �لعن�رش �ملميز للحركة وهو �إ�رش�رها على �حلفاظ على ثو�بت �صعبنا 

على  �أّي م�صاومة  �إىل  �الن�صياق  �لوطنية، ورف�صها  �الأهد�ف  لتحقيق  ومقاومته كعنو�ن 

هذه �لثو�بت و�حلقوق؛ مع �إبد�ء �ملرونة �لالزمة يف �لهو�م�ص �ملتاحة من �لعمل �ل�صيا�صي. 

�حللقة  من  جعل  و�لذي  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �المتد�د  كذلك  �ملميزة  �لعنا�رش  ومن 

�لتنظيمية �أو �لفل�صطينية و�حدة من �صل�صلة حلقات د�عمة لل�صعب �لفل�صطيني.

وهناك  �لتنظيم،  قيادة  على  �ل�صوري  و�لتد�ول  �لتنظيمي  �لو�صع  عن�رش  وهناك 

�أي�صاً ميزة �أخرى هي �أن �حلركة عملت يف كل جماالت �حلياة �لفل�صطينية: �الجتماعية، 

و�ل�صيا�صية، و�لع�صكرية، و�الأمنية، �إ�صافة �إىل عملها �الأ�صا�صي �لدعوي؛ مما مكنها من 

�النت�صار وفتح �صاحات جديدة.

ثالثًا: اأولويات امل�سروع الوطني الفل�سطيني:

و�حلالة  مرحلة،  كل  ومتطلبات  �أخرى  �إىل  مرحلة  من  تختلف  �الأولويات  �أن  �صّك  ال 

�ل�صائدة جتعل من ق�صية ما تتقدم على �أخرى، يف �صياق �الأهد�ف �لعامة ل�صعبنا، ب�صبب 

�لظرف �ملو�صوعي �لذي متر به �حلالة �لوطنية.

�إ�صافة �إىل �أن جملة �ملتغري�ت منذ �صنة 1991، وبدء مفاو�صات مدريد، ثم �تفاق �إعالن 

و�لف�صائل  �لقوى  كل  باإجماع  يحظى  وطني”  “م�رشوع  مفهوم  غياب  �إىل  �أدت  �ملبادئ 

غري  و�حلقوق  �لعامة  �الأهد�ف  حتقيق  طريق  يف  ف�صائلية  بر�مج  ل�صالح  �لفل�صطينية، 

�لقابلة للت�رشف لل�صعب �لفل�صطيني، وتتمثل �أولويات حركة حما�ص يف هذه �ملرحلة من 

�لوطنية، دون  �لثو�بت و�حلقوق  ��صتعادة وحدة �صعبنا و�حلفاظ على  تاريخ �صعبنا يف 

�أّي �نتقا�ص �أو تنازل يف ظّل �لظرف �ل�صيا�صي �لر�هن، من حالة �ن�صغال عربي و�نق�صام 

ميز�ن  تعديل  على  و�لعمل  �لقوى،  مو�زين  �ختالل  عن  ناجت  عام  و�صعف  فل�صطيني 

�ملو�طن  �إىل  و�لكرية  �حلرة  �حلياة  وتوفري  �لتحرير،  م�رشوع  ��صتكمال  ل�صالح  �لقوى 

�أ�صا�صياً مل�رشوع �لتحرير. كما �أن من �أولوياتنا �ال�صتمر�ر يف  �لفل�صطيني، لي�صكل ر�فد�ً 
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مرحلة �لتحرر �لوطني جنباً �إىل جنب مع مرحلة �لبناء للموؤ�ص�صة �لفل�صطينية، على قو�عد 

و�أ�ص�ص وطنية، �صو�ء �ملوؤ�ص�صة �ل�صيا�صية �أم �الإد�رية �أم �الأمنية.

�النق�صام  ��صتمر�ر  �أن  نرى  الأننا  متو�ٍز،  ب�صكل  لها  �لعمل  يجب  �لق�صايا  وهذه 

قد  �لفل�صطينية،  �لق�صية  على  خطر�ً  ي�صكالن  �لفل�صطيني،  بالقر�ر  �ال�صتفر�د  وحالة 

يوؤدي �إىل �نعكا�صات خطرية على �حلا�رش و�مل�صتقبل �لفل�صطيني.

رابعًا: تقييم النموذج املقاوم حلما�س:

قدمت حما�ص منوذجاً جديد�ً من �لعمل �لوطني يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، بل يف �ملنطقة 

�لعربية و�الإ�صالمية. وهو منوذج فريد من حيث طبيعة �لتحديات �لتي تو�جهه، وطبيعة 

�لو�صائل �لتي تعامل معها. فبالرغم من �أن حركة حما�ص هي �متد�د فكري طبيعي للحركة 

يقت�رش  فلم  �الأم؛  �حلركة  تركيز  جماالت  عن  �ختلف  �مليد�ين  �الأد�ء  �أن  �إال  �الإ�صالمية، 

�أد�وؤها على �لبعد �خلريي و�لدعوي و�الجتماعي، ولكنه رّكز على �الأد�ء �ملقاوم للحركة 

�ملقاومة  بروز  �إىل  �أدى  مما  �الحتالل،  حتت  ووقوعها  �لفل�صطينية  �حلالة  طبيعة  بحكم 

كاإبد�ع و�أولوية يف �لعمل.

وبهذ� ��صتطاعت حما�ص �أن تقدم �لنموذج �خلا�ص بها، لتكون حالة مميزة يف �ل�صاحة 

�لفل�صطينية. وبالرغم من �لتناف�ص �لف�صائلي �حلاد على �جلماهري، �إال �أنها ��صتطاعت �أن 

حتقق ثقالً جماهريياً كبري�ً عك�ص نف�صه يف �أكرث من جتربة �نتخابية.

هذ� �لنموذج هو خليط فريد من �ملقاومة و�لعمل �لدعوي، و�الإغاثي، و�جلماهريي، 

و�ل�صيا�صي، و�لفكري حتى �صكلت هذه �حلركة �إرثاً ي�صتحق �لدر��صة ب�صيء من �لتف�صيل 

يف كل هذه �ملجاالت، وحتى جتربة �حلكم قدمت �صخ�صية قيادية خمتلفة.

يف  منها  كل  �أثَّر  خمتلفة  �أجيال  بني  مرت�كمة  جتربة  حما�ص  �كت�صبت  عاماً،   26 وبعد 

�ل�صاحة  يف  لي�ص  موؤثر�ً  العباً  منها  جعل  مما  وحا�رشها،  �حلركة  هذه  تاريخ  �صناعة 

�لفل�صطينية فح�صب و�إمنا يف �ملنطقة.

�صيا�صياً،  ينا�صبها  ومبا  مرحلة  كل  بتطور  حما�ص  لدى  �ملقاومة  منوذج  تطور  وقد 

ومبا يحقق �الأهد�ف �ملناطة بهذ� �لعمل �ملقاوم على طريق �لتحرير كا�صرت�تيجية، وعلى 

طريق حتقيق �الأهد�ف �ملرحلية يف �إطار �لروؤية �ل�صاملة.
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خام�سًا: موقف حما�س من اليهود:

نحن كم�صلمني نقر بالكتب �لتي �أنزلها �هلل ونحرتم �لديانة �ليهودية كديانة �صماوية، 

ونعدُّ �أ�صحابها �أهل كتاب، متاماً كالن�صارى �لذين يعي�صون جنباً �إىل جنب مع �مل�صلمني 

يف فل�صطني وخمتلف دول �ملنطقة.

ولكن  وحقوقهم،  و�حرت�مهم  �لكتاب  �أهل  مع  �لتعامل  �أ�ص�ص  �الإ�صالم  و�صع  وقد 

هناك فرقاً بني �ليهودية كديانة و�ليهود كاأ�صخا�ص من جهة، وبني �حلركة �ل�صهيونية 

لكونهم  ولكن  يهود  الأنهم  هوؤالء  نعادي  ال  فنحن  �أخرى.  جهة  من  الأر�صنا  و�حتاللها 

�ليهود  �مل�صلمون مع  تعاي�ص  �الحتالل  �أر�صنا ويغت�صبون حقوقنا. وقبل هذ�  يحتلون 

ب�صبب توفر �حلماية  فيها  �لعربية لال�صتقر�ر  �لدول  �ختارو�  �إنهم  بل  �إ�صكال،  �أّي  دون 

لهم، بينما كانو� ُيقتلون يف �أوروبا وترتكب يف حقهم �ملجازر.

�ساد�سًا: املوقـف مـن العتـراف بالكيـان ال�سهيونــي، 

وم�سروع الت�سوية ال�سلمية، واحلد الأدنى الذي 

ميكن اأن تقبل به حما�س:

كارثة  �ل�صهيوين  باالحتالل  �لتحرير  منظمة  قدمته  �لذي  �العرت�ف  �صكل  ت�صمن 

�صيا�صية. فهو مل يكن �عرت�فاً باأمر و�قع و�إمنا كان �عرت�فاً بحق “��رش�ئيل” يف �لوجود، 

�أّي �صو�بط و�عتبار�ت، مما فتح �لباب على م�رش�عيه لالحتالل، �لذي ومبوجب  دون 

�تفاق �أو�صلو مّت �لتنازل له عن 78% من �أر�ص فل�صطني، و�عتبار �أن ما يبقى من فل�صطني 

هي �أر��ص ٍ متنازع عليها يجري �لتفاو�ص �الآن حولها.

�لقطب  �ملتحدة  �لواليات  من  جعلت  �صيا�صية  مرحلة  وليد  �أو�صلو  �تفاق  جاء  وقد 

�لعاملي �الأقوى و�لوحيد، وكنتيجة ثانوية حلرب �خلليج و�لتوجه �لعربي �جلمعي نحو 

جوهرياً  تنازالً  فقط  ُي�صكل  مل  �للحظة  تلك  ومنذ  مدريد.  موؤمتر  منذ  �لت�صوية  م�صرية 

�لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  �نق�صاماً  �أوجد  و�إمنا  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  حقوق  عن  لالحتالل 

�إىل د�خل �لبيت �لفل�صطيني. ومنذ ذلك �لوقت  حول �الأهد�ف و�لو�صائل، ونقل �ل�رش�ع 

�أثبتت �الأيام �أن م�صار �لت�صوية م�صار عقيم، ي�صب ل�صالح �الحتالل ملر�كمة فر�ص وقائع 

على �الأر�ص وتنازالت يومية من �ملفاو�ص �لفل�صطيني دون �أّي �إجناز�ت تذكر. ي�صاف 
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�إىل ذلك �إ�صهام هذه �ملفاو�صات يف جتميل وجه �الحتالل، وغ�صل يديه من �جلر�ئم �لتي 

لتهويد  يبذلها  �لتي  �جلهود  عن  ف�صالً  �الآالف،  وقتل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحق  �قرتفها 

�ملقد�صات و�ل�صيطرة عليها.

جهود  �أّي  �صّد  فل�صنا  �لتنازل،  بني  وما  �ل�صيا�صية  �جلهود  بني  ما  نفرق  ونحن 

�أو  عليها  �مل�صاومة  مع  ل�صنا  ولكننا  حقوقنا،  ��صتعادة  �أجل  من  و�صيا�صية  دبلوما�صية 

مبادلة حّق بحق �آخر.

من  �لر�بع  حدود  على  فل�صطينية  دولة  باإقامة  �لقبول  على  فل�صطينياً  تو�فقنا  وقد 

حزير�ن/ يونيو 1967، مع عودة �لالجئني دون �لتنازل عن باقي حقوقنا؛ الأن �ل�صعب 

�لفل�صطيني يفو�ص �لقيادة ال�صتعادة حقوقه، ولي�ص للتنازل عنها، الأنها لي�صت ملكاً لنا 

�أو جليلنا �حلايل فقط حتى نتنازل عنها.

�سابعًا: جتربة حما�س يف ال�سلطة الفل�سطينية:

1. حما�س واإ�شكالية االإ�شالح والتغيري حتت االحتالل:

�رشعية  �أّي  �إعطاء  لعدم  ذلك  كان   1996 �صنة  يف  �النتخابات  حما�ص  قاطعت  عندما 

هذ�  يف  �صعبنا  مكونات  كل  دمج  ريَد 
ُ
و�أ �صعوده،  ذروة  يف  كان  �لذي  �أو�صلو  لبنامج 

�مل�رشوع عب عدة بو�بات من بينها �النتخابات، كما كان هناك تعطيل لدور ذلك �ملجل�ص 

بن�ص و��صح يقول �إنه ال يجوز للمجل�ص �أو حتى لرئي�ص �ل�صلطة �إ�صد�ر ت�رشيعات تخالف 

�التفاقات �ملعقودة بني �لطرفني، كما �صحبت من �ل�صلطة �أّي �صالحيات �أو م�صوؤوليات يف 

جمال �لعالقات �لدولية �أو �التفاقات �القت�صادية.

�أن  2006، وخ�صو�صاً  �إىل تغري هذ� �ملوقف يف �صنة  �أدت  �أن جملة من �ملتغري�ت  غري 

�تفاق �أو�صلو مل يعد له وجود من �لناحية �لعملية. كما �أن �ملنهج �لتفاو�صي ثبت ف�صله بعد 

ع�رشة �أعو�م من �الأد�ء �ل�صيء و�الإحباط �لذي �أ�صاب �ملو�طنني، جر�ء �ل�صلوك �ل�صيا�صي 

�إرث  تاأتي قوة جديدة ال حتمل  �أن  �لفل�صطينية، و�لذي كان يتطلب  لل�صلطة  و�حلكومي 

على  �جلماهريي  �الإحلاح  وكان  �ل�صلطة؛  مكونات  من  �لكثري  �رَشََب  ف�صاد  من  �ملا�صي 

�صعار  حتت  ذلك  مّت  وبالفعل  �النتخابات،  هذه  يف  بالدخول  حما�ص  حركة  يطالب  �أ�صده 
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قبل  ما  �ل�صلطة  قيادة  �نتهجتها  �لتي  �مل�صار�ت  من  جملة  لت�صحيح  و�لتغيري،  �الإ�صالح 

2006، وحلماية �لق�صية و�ل�صعب من �ل�صقوط يف وحل �لعمالة و�لف�صاد، وهما وجهان 

لعملة و�حدة.

�لوطني  �لتحرر  وهما  ومرحلتني،  برناجمني  بني  �ملز�وجة  حما�ص  ��صتطاعت  وقد 

فقد  �ملز�وجة،  هذه  حتقيق  �إمكانية  يف  �لعملي  �لنموذج  و�رشبت  و�لتغيري،  و�لبناء 

خا�صت �حلركة و�حلكومة حتديات ج�صاماً كانت ت�صتهدف وجود �حلكومة باالأ�صا�ص، 

حروب  وعدة  �حل�صار  معركة  وخا�صت  و��صتئ�صاله.  �لقادم  �مل�رشوع  هذ�  و�رَشَْب 

لل�صعب  �لعطاء  �ملزيد من  ثباتاً وقدرة على تقدمي  �أكرث  ��صتطاعت �خلروج منها  قا�صية، 

�لفل�صطيني؛ و�أثبتت �أنه لو توفرت �الإر�دة �حلقيقية يكن �لتقدم يف �مل�صارين. فاملقاومة 

�ليوم يف ظّل حكم حما�ص هي �أكرث قوة وقدرة على �إيالم �لعدو، وفر�صت عليه معادالت 

جديدة، و�رشبت �ملرتكز�ت �الأ�صا�صية لنظرياته �الأمنية و�لع�صكرية.

�ل�صيا�صي.  �لغطاء  لها  وتوفر  �ملقاومة  هذه  ظهر  حتمي  حكومة  لوجود  يعود  وهذ� 

ولعل �أبرز جتليات �لتكامل بني �الأد�ء �ل�صيا�صي للحكومة و�لفعل �ملقاوم جتلت يف معركة 

حجارة �ل�صجيل، �لتي �أبدعت فيها �ملقاومة، ولعبت �حلكومة دور�ً �صيا�صياً يف ��صتقطاب 

�لفعل �الإقليمي �لد�عم، وحمت ظهر �ملقاومة، وهذ� مل يكن لياأتي لو مل تكن هناك حكومة 

من �لنهج �ل�صيا�صي ذ�ته. وقد ر�أينا حكومات �صابقة كانت تدين �لفعل �لفل�صطيني �ملقاوم 

بل وجته�صه؛ وبالتايل �مل�صاركة يف �النتخابات و�حلكم هو �أحد �رشوريات جناح وتقدم 

م�رشوع �ملقاومة، ويثبت ويوؤكد ذلك �أّي مقارنة بني و�قعي غزة و�ل�صفة من حيث قوة 

وقدرة �ملقاومة.

�أما يف �ملقابل، فم�رشوع �لتغيري و�الإ�صالح حقق تقدماً؛ و�نتهت على �الأقل يف قطاع 

من  وبالرغم  �لقوى،  ومر�كز  و�لتجاوز�ت  �لف�صاد  �أ�صكال  �حلكومة(  وجود  )حيث  غزة 

و�رشعت  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  يف  حدث  تقدماً  �أن  �إال  �لقطاع  على  �مل�رشوب  �حل�صار 

�حلكومة بخطو�ت و�إجر�ء�ت يف �إطار �حلكم �لر�صيد و�ملاأ�ص�صة.

و�ل�صبب  بدورها،  �لقيام  من  مُتكَّن  مل  �حلكومة  �أن  فامل�صكلة  �ملحتلة  �ل�صفة  يف  �أما 

�الأ�صا�صي هو حالة �النق�صام وت�صكيل حكومة �أخرى )حكومة �صالم فيا�ص(، ف�صالً عن 

وجود �الحتالل. 
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2. جتربة احلكومة العا�رشة التي قادتها حما�س:

جملة  متاماً  تدرك  كانت   2006 �صنة  �لبملانية  �النتخابات  �حلركة  خا�صت  عندما 

�لتحديات �لتي �صتو�جهها، الأنها مقبلة على مرحلة من نوع جديد، لذلك دفعت �حلركة 

بخرية قادتها �إىل هذه �النتخابات، ومن ثم �إىل �حلكومة �لعا�رشة؛ �صمَّت قياد�ت تاريخية، 

�الأ�صماء  على  مقت�رش�ً  لي�ص  و�لتغيري  �الإ�صالح  فبنامج  تاريخية.  هي  �ملهمة  الأن 

من  �لوطنية،  لل�صلطة  و�مل�صار  �ملنهج  يف  تغيري  و�إمنا  �ل�صيا�صي،  و�النتماء  و�الأ�صخا�ص 

حيث �لعقيدة �لفكرية و�ملمار�صة �ل�صيا�صية و�ملنطلقات ملختلف �لقر�ر�ت؛ وهو ما �صوف 

ي�صتدعي بال�رشورة وجود جبهة معاَر�صة ورف�ص كبى د�خلياً وخارجياً، لذلك يتطلب 

نوعية من �لرجال لهم عزية ت�صتطيع خو�ص غمار �ملرحلة.

�حلركة  و�إعالن  �النتخابات  نتائج  ظهور  مع  �حل�صار  وبد�أ  حدث،  قد  توقعه  مّت  ما 

�أن هناك من مل  نيتها ت�صكيل �حلكومة، وبد�أت عملية �الإف�صال د�خلياً وخارجياً. وظهر 

يقبل هذه �لنتائج و�إن �صلَّم بها �صكلياً، ولكن عمل على �إجها�ص وو�أد �لتجربة يف �أ�صهرها 

�الأوىل، ور�هن �لبع�ص على �صقوط �حلكومة بعد فرتة ال تتجاوز �لثالثة �أ�صهر.

�أمنية  �الإف�صال، و�لتي متثلت يف فو�صى  �أمام معركة  �ل�صمود  و��صتطاعت �حلكومة 

وح�صار �صيا�صي، وتعطيل د�خل �لوز�ر�ت، وت�صعيد ع�صكري.

�صكلت �حلكومة �لقوة �لتنفيذية لتجاوز �لفو�صى �الأمنية، و�لت�صدي لها، ومو�جهة 

�ل�صيا�صي،  �ملال  عن  �ملالية  �لبد�ئل  و�إيجاد  �لوز�ر�ت  �صبط  �إحكام  عب  �لف�صاد،  حاالت 

عدم  من  وبالرغم  �ل�صيا�صي.  �حل�صار  لك�رش  عديدة  دول  مع  �ت�صال  قنو�ت  وفتح 

�أمام تقدم و�إجناز �حلكومة، بل  �لطريق  لقطع  �ملوظفني يف عملهم  �الن�صياع من غالبية 

وتخريب جهودها، وت�صكيل حكومة مو�زية يف مكتب �لرئا�صة، وعمل �الأجهزة �الأمنية 

�صّد �الأمن، و�صّد �أّي �إجناز؛ �صارت �حلكومة و�صمدت نحو عام كامل، ��صتطاعت خالله 

�إثبات �أن وجود حما�ص يف �حلكم ال يعطل �ملقاومة، فكان �أ�رش �صاليط؛ و�إثبات �أنه يف ظّل 

حكم حما�ص يكن �إيجاد دبلوما�صية قائمة مع دول ال تكرتث كثري�ً باحل�صار �الأمريكي 

�ملايل،  �لبديل  لتوفري  تغري�ت،  يحقق  �أن  يكن  �ل�صيا�صي  �الأد�ء  �أن  و�إثبات  �الإ�رش�ئيلي، 

لها قاعدة حقيقية على  �أن توجد  �لروؤية  بحيث تدعم حكومة مقاومة. و��صتطاعت هذه 

�مل�صتوى �لوطني و�الإقليمي و�لدويل. 
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3. جتربة حكومة الوحدة الوطنية )احلادية ع�رش(:

�أن تكون حكومة وحدة  �لعا�رشة  لقد حاولنا بكل جهد ممكن قبل ت�صكيل �حلكومة 

�لف�صائل  مع  للجلو�ص  متخ�ص�صة  جلنة  �لغاية  هذه  �أجل  من  �حلركة  و�صكلت  وطنية، 

�لثنائي  �مل�صتوى  على  �ملطولة  �للقاء�ت  من  �صل�صلة  وخا�صت  و�الإ�صالمية،  �لوطنية 

و�جلماعي للتو�صل �إىل �تفاق، وقدمت �لكثري من �ملرونة على �صعيد �حلقائب �لوز�رية، 

وعلى �صعيد �لبنامج �ل�صيا�صي للحكومة، بالرغم من �أننا نتمتع باأغلبية مريحة تتيح لنا 

ت�صكيل �حلكومة ب�صكل منفرد، ونيل �لثقة ب�صهولة من �ملجل�ص �لت�رشيعي وفق �لبنامج 

ن�رشب  �أن  �أردنا  ولكن  �لبملانية.  و�الأغلبية  �حلكومة  رئي�ص  يحدده  �لذي  �ل�صيا�صي 

منوذجاً جديد�ً يف �حلكم؛ ف�صالً عن فو�ئد �حلكم �لر�صيد و�لنز�هة، وهو �لعمل �مل�صرتك 

وحتقيق �ل�رش�كة �حلقيقية.

ولكن باءت هذه �جلهود بالف�صل للعديد من �الأ�صباب من بينها �ل�صغوط �خلارجية 

�لتي  �الإف�صال  عو�مل  —عب  وتف�صل  �لتجربة  غمار  تخو�ص  �أن  حلما�ص  �أر�دت  �لتي 

كان يخطط لها— و�لبع�ص �الآخر كانت قر�ءته �أن هذه �حلكومة لن ت�صتمر وال يريد �أن 

ي�صارك يف ف�صل، �أو �أن يقدم ما ير�ه هو طوق جناة للحركة.

ولكن بعد جناح �حلركة يف �ل�صمود ملدة عام كامل �أمام �صغوط كانت كفيلة باإ�صقاط 

و�الإ�صغال  �الأمنية،  و�لفو�صى  و�القت�صادي،  �ملايل  �حل�صار  مثل  م�صتقرة،  نظم 

�الإعالمي  و�لتحري�ص  �ملوظفني،  من  �لد�ئمة  و�ملناكفة  �ملتتالية  و�لهجمات  �لع�صكري، 

و�لتاآمر  �حلكومة،  عمل  من  حلظة  كل  طالت  �لتي  و�الفرت�ء�ت  �الأكاذيب  من  و�صل�صلة 

�لذي  �لكثري  �لر�صيد  �أن �حلركة متلك من  �لد�خلي و�خلارجي، وبالتايل و�صلت قناعة 

لن تنجح معه جهود �إ�صقاطها، فيما برزت بع�ص �لروؤو�ص �لر�مية �إىل �لعمل �مل�صرتك. 

وقد جتاذبنا معها باإخال�ص ور�أينا يف مكة �أن �لفر�صة �صانحة لنكر�ص �رش�كة حقيقية 

و�أن  عام،  قبل  به  نطمح  كنا  �لذي  �لنموذج  وتقدمي  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  يف 

جتاوز  على  وقدرته  �صعبنا  بوحدة  �لعامل  �إىل  ر�صالة  تكون  �أن  يكن  �حلكومة  هذه 

�أن ذلك ياأتي يف �أعقاب  �أ�صعب �ملر�حل، و�أن روح �لتحدي متوفرة للجميع، خ�صو�صاً 

�نتفا�صة خا�صتها كل �لف�صائل �صوية �صّد �الحتالل، وبعد �صقوط خيار �أو�صلو عملياً 

�أن هناك  �لتوقعات، وظهر  �لوقائع كانت خالف هذه  �أن  �لعدو. غري  على وقع دبابات 
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�ملنظمة؛  �الإف�صال  عملية  ال�صتكمال  نهار  ليل  وعمل  �جلديد،  بالو�قع  ي�صلِّم  مل  تيار�ً 

كانت  لو  حتى  �لتجربة  هذه  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  بامل�صالح  م�صاحله  و�رتبطت 

يف  ت�صكلت  �لتي  �لقوى  مر�كز  من  �الإف�صال  عملية  و��صتمرت  �لوحدة.  حكومة  �إطار  يف 

عن  حما�ص  غياب  ب�رشورة  م�صاحلها  و�رتبطت  �الإد�ري،  و�جلهاز  �الأمنية  �الأجهزة 

�حلكم و��صتمر�ر �لنموذج �ل�صابق. 

�إ�رش�ر على جّر  �لتي كان لديها  وكان جّل عملية �الإف�صال من قلب �الأجهزة �الأمنية 

على  و�لتمركز  �لتفتي�ص،  ونقاط  و�لدماء  �لقتل  ون�رش  �ملنظمة،  �لفو�صى  نحو  �لبالد 

�الأبر�ج، وبّث �لذعر يف نفو�ص �ملو�طنني.

مر�كز  على  للق�صاء  �لتنفيذية،  للقوة  �أمنية  حملة  هناك  يكون  �أن  ذلك  ��صتدعى  وقد 

�لتوتر و�لعنا�رش �لفو�صوية، ��صتغرقت ثالثة �أيام و�نتهت با�صت�صالم كل هذه �لعنا�رش 

بهذه  ترحيب  هناك  يكون  �أن  �ملاأمول  وكان   .2007/6/14 يف  غزة  قطاع  يف  كامل  ب�صكل 

�خلطوة لفر�ص �الأمن و�ال�صتقر�ر يف غزة، غري �أن قر�ر�ت �لرئا�صة �أوجدت و�قعاً جديد�ً 

�ملجل�ص  �إىل تعطيل عمل  و�أدت  �ل�صفة،  عب وجود حكومتني و�حدة يف غزة و�لثانية يف 

عبا�ص  حممود  بقيادة  فتح  حركة  رف�ص  نتيجة  �النق�صام  مرحلة  وبد�أت  �لت�رشيعي، 

لنتائج �النتخابات.

4. جتربة حكومة ت�شيري االأعمال يف الفرتة 2013-2007:

حتمل هذه �ملرحلة معان مزدوجة �الجتاه، فقد حملت هذه �ل�صنو�ت �صعوبات عظام 

وحتديات ج�صاماً، لرمبا كانت �الأ�صد على �صعبنا �لذي �أبدى يف �ملقابل ��صتقر�ر�ً عظيماً 

�الأمل كانت  �لتوقعات. ويف مقابل �صورة  له، وقدم ت�صحيات فاقت كل  ب�صب ال حدود 

�صورة �الأمل حتدو �لنفو�ص، و��صتطاعت �حلكومة و�ل�صعب معاً �أن ير�صما لوحة �إبد�عية 

فل�صطينية معبقة بالدم.

للح�صار، ب�صكل غري م�صبوق من خمتلف �الجتاهات، 
ٍ
لقد بد�أت هذه �ملرحلة بت�صديد 

�الأطعمة  �أنو�ع  وخمتلف  �لب�صائع  حمالها  من  فاختفت  غزة  قطاع  خنق  حماولة  وبد�أت 

و�ملالب�ص و�لوقود و�الأدوية، و�ختفت �لكهرباء عن �لبيوت وعّم �لظالم �لد�م�ص، وحتول 

�لقطاع �إىل �صجن كبري معزول ومغلق؛ وغابت �ملعاين �الإن�صانية عن �ل�صا�صة �ملَُحا�رِشين 
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فل�صطينياً وعربياً ودولياً. ولكن �إبد�ع �صعبنا �صبق كالعادة قيادته، وك�رشت �جلماهري 

�أ�صو�ر �حل�صار، و�قتحم نحو 750 �ألف مو�طن كل �حلدود مع م�رش، ودخلو� �لعري�ص 

وعادو�  �أيام،  ثالثة  خالل  �لقطاع  �حتياجات  و�بتاعو�  �مل�رشية(  �حلدود  د�خل  كم   45(

منوذجاً  و�رشبو�  و�حدة،  بجرية  منهم  �أّي  يقم  ومل  �أحد،  يتخلف  مل  غزة  �إىل  جمدد�ً 

�ل�صابرة،  لغزة  �حلياة  �رش�يني  �صكلت  �أنفاق  عب  �الإبد�ع  تو�ىل  ثم  فريد�ً.  �أخالقياً 

�لقطاعات،  جميع  يف  �ملوظفني  لغالبية  �صاملة  ��صتنكاف  عملية  �ملرحلة  هذه  و�كب  وقد 

و�ملمر�صني،  و�الأطباء،  �ملدر�صني،  وخ�صو�صاً  بال�صلل؛  �لقطاع  الإ�صابة  حماولة  يف 

و�لق�صاة، ووكالء �لنيابة، و�ل�رشطة، و�ملوظفني يف باقي �لوز�ر�ت.

وترك �جلميع �أعمالهم حتى تدب �لفو�صى و�لتذمر �أو�صاط �ملو�طنني يف �لقطاع، غري 

�أن متالأ هذه �الأماكن وتقوم باإعادة ت�صيريها  �أيام  �أن �حلكومة ��صتطاعت وخالل ثالثة 

جميعاً، وتقدم ع�رش�ت بل مئات �ملتطوعني يف كل مهنة بال مقابل، للحفاظ على ��صتقر�ر 

�لقطاع و�صري �لعمل يف خمتلف �ملر�فق.

و�أدى �لف�صل يف مرحلة �خلنق و�ال�صتنكاف ومن قبلهما �لفو�صى �إىل �للجوء للخيار 

 ،2009/2008 �لع�صكرية؛ وجاء عدو�ن  �لقوة  �الأخري النتز�ع هذه �حلكومة نهائياً، عب 

يف  �الأعنف  �حلرب  وكانت  �ل�صاعة،  مد�ر  على  �ملتو��صلة  �العتد�ء�ت  من  يوماً   22 عب 

�الإ�رش�ئيلي  1967. وخالل �صاعات كانت ن�صف طائر�ت �صالح �جلو  �صنة  �ملنطقة منذ 

 من �لدماء، منت�رشة 
ٍ تق�صف كل �أنحاء قطاع غزة وتلقي بحممها لتحيل �لقطاع �إىل ِبَرك 

يف كل مكان. وتو�ىل �لعدو�ن بر�ً وبحر�ً وجو�ً، لكنه قوبل ب�صمود �أ�صطوري من �صعب 

�إر�دة  و�أمتلك  حياً  زلت  ما  �أنا  يقول  ما  �لقتالية  �لو�صائل  من  بالكاد  يتلك  �أعزل،  �صبه 

مدمر،  منزل  �آالف  و5  �صهيد،   1,500 �لبي�صاء.  �لر�ية  �أرفع  �أو  �أركع  ولن  �ل�صمود، 

�أن  �لعدو حربه دون  �أوقف  �لنهاية  �لعدو�ن، ويف  22 يوماً من  �آالف م�صاب خالل  و10 

يح�صل على �أّي من �أهد�ف هذه �حلرب. فال �أز�ح �حلكومة، وال ��صتعاد �صاليط، وال ك�رش 

�إر�دة و�صمود �ملقاومة �لتي ظلت �صو�ريخها ت�صقط على غالف غزة، حتى بعد �إعالن 

�الحتالل وقف �إطالق �لنار �أحادي �جلانب بـ 12 �صاعة، ورف�صت �ملقاومة �أن تو�فق على 

وقف من جانب و�حد هذ� �لعدو�ن و�الإرهاب.
ُ
�رشوط �الحتالل لوقف �إطالق �لنار فاأ
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�أور�ق بد�أت �ملعادلة تتغري، وبد�أ �حل�صار  �آخر ما يف جعبة �ملتاآمرين من  وبعد ف�صل 

يتهاوى، خ�صو�صاً مع متغري جديد متثل يف حماقة جديدة �رتكبها �الحتالل مبهاجمة 

�إىل ��صت�صهاد ت�صعة من �ملت�صامنني  �أدى  �أ�صطول �حلرية �لقادم للت�صامن مع غزة، مما 

�الأتر�ك. وحتول �حل�صار �إىل ق�صية �إن�صانية دولية كبى، و�أزمة �صيا�صية مع دولة لطاملا 

ب�صكل  رفح  معب  فتح  �إعادة  �إىل  �أدت  �لتغري�ت  هذه  كل  لـ“�إ�رش�ئيل”.  ك�صديق  �صنفت 

بعد  غزة  مع  عالقتها  �أعادت  �لتي  �لقاهرة  يف  �لوطني  �حلو�ر  جوالت  وبد�أت  متقطع، 

قطيعة نحو عامني، و�رشعت �حلكومة بتطوير �أد�ئها يف كل �ملجاالت لتبني مفهوم �حلكم 

عملية  وتبد�أ  �الإد�ري،  �لعمل  يف  و�الإ�صالح  و�لعد�لة  �ل�صفافية  مفاهيم  وتثبت  �لر�صيد، 

�إعادة بناء �جلهاز �الإد�ري ب�صكل كامل، وكذلك عملية �إعادة بناء �لقطاع، وخ�صو�صاً ما 

هدمه �الحتالل.

وتو�لت �نت�صار�ت �صعبنا وحكومته ومقاومته، �إذ جاءت �صفقة وفاء �الأحر�ر لتطلق 

�لفرحة  ولتنت�رش  �الحتالل،  �صجون  من  �صعبنا  �أبناء  خرية  من  �أ�صري�ً   1,050 �رش�ح 

و�لبهجة يف كل بيت من بيوت �لقطاع �ل�صامد، وت�صبح غزة قبلة �الأحر�ر يف هذ� �لعامل، 

وم�صلمني  عرباً  �لعامل،  دول  خمتلف  من  �لت�صامنية  �لوفود  مئات  بل  ع�رش�ت  وجاءت 

و�أوروبيني و�أمريكان، كلهم يحملون من �مل�صاريع و�لدعم �ملادي و�ملعنوي، و�أ�صبحت 

رمز�ً للعزة و�الإباء و�حلرية �الإن�صانية. وتتحول �ل�صعاب �لتي و�جهتها غزة وحكومتها 

�إىل نعمة، باأن رفع �هلل �صاأن هذه �لبقعة �ل�صغرية من �لعامل، بفعل جهاد وت�صحية و�صمود 

�أبنائها على �لظلم و�لتاآمر.

“ك�رش وعي”  وقد حاول �الحتالل �أن يق�صي على م�صاعر �النت�صار ويقوم بعملية 

للمو�طن �لفل�صطيني، فاأعلن �حلرب جمدد�ً باغتيال �ل�صهيد �لقائد �أحمد �جلعبي و�صّن 

�ملحا�رشة  �ل�صعيفة  بغزة  فاإذ�  �أخرى،  مرة  ن�صيبه  من  �ملفاجاأة  فكانت  �لثاين،  �لعدو�ن 

تقود مقاومة �صارية وت�رشب كل نظرياته �الأمنية، وتق�صف الأول مرة يف �رش�عه مع 

�لعدو تل �أبيب و�لقد�ص، وت�صقط �لطائر�ت، وت�صتهدف �لبو�رج، وتدمر �لدبابات.

�لقطاع حالة ��صتقر�ر  بل و�أكرث من ذلك ي�صتمر �الأد�ء �حلكومي كما هو، وي�صهد 

بخطط  �حلكومية  �الأجهزة  كافة  وتعمل  و�ل�صو�رع،  و�ملخابز  و�ملحال  �الأ�صو�ق  يف 

�لعمل  مع  �الإد�ري  مع  �ل�صيا�صي  �لعمل  وتقاطع  بالذهول.  �لعدو  �أ�صاب  مما  بديلة، 

�لعربية،  �لدول  خارجية  ووزر�ء  �مل�رشي،  �لوزر�ء  رئي�ص  غزة  �إىل  وو�صل  �ملقاوم؛ 



حمـــــا�س

492

و�أمني عام جامعة �لدول �لعربية، ووزير �خلارجية �لرتكي، بعد �صل�صلة من �الت�صاالت 

�ل�صيا�صية للحكومة، وجهود مكثفة �أ�صفرت عن �تفاق للمرة �الأوىل لوقف �لعدو�ن على 

�لعدو  على  �ل�رش�ع  تاريخ  يف  مرة  الأول  �ملقاومة  ل�صالح  �صيا�صي  ن�رش  وحتّقق  غزة. 

�ل�صهيوين، بفعل هذ� �لتكامل و�لتناغم يف �الأد�ء �لوطني.

وقد عززت هذه �ملعركة �لقناعات باإمكانية �ملز�وجة بل و�لتكامل بني �حلكومة و�لعمل 

و�أنه يكن  للمقاومة،  �الأن�صب عب ت�صكيل غطاء �صيا�صي  �لو�صع هو  و�أن هذ�  �ملقاوم، 

حتقيق �الإجناز�ت �حلقيقية.

�الأ�صافني  �أو دّق  �إ�صقاطها  �الأقد�م ف�صلت كل حماوالت  �ليوم، هناك حكومة ر��صخة 

م�صاريع  ب�صل�صلة  وتقوم  للمو�طنني،  �الأمن  حتقيق  ��صتطاعت  �صعبها،  وبني  بينها 

ن�صئت 
ُ
��صرت�تيجية يف غزة. ففي ظلها �صهد قطاع غزة �نطالقة طيبة منقطعة �لنظري، و�أ

�لفو�كه،  من  و�لكثري  �خل�رشو�ت  بكل  �لذ�تي  �الكتفاء  حققت  �لتي  �لزر�عية  �مل�صاريع 

و�أعادت عملية �الإنتاج مل�صانع مهملة ومغلقة.

�لتاآمر عليها، وتو�جه مقاطعة عربية ودولية،  يتم  كل ذلك وهي ما ز�لت حما�رشة 

ولكن �رشعيتها وقدرتها نابعة من �إيان �صعبها، ومن ثقتهم بها وحبهم لها.

ثامنًا: تقييم عالقـــات حمـــا�س مع فتـــح والي�ســـار 

الفــل�سطينـــي:

1. العالقة مع حركة فتح:

ال �صّك �أن حركة فتح حركة وطنية، قادت �لن�صال �لوطني يف مر�حل مهمة وح�صا�صة 

�إىل خ�صومة  �أدت  لها  �ل�صيا�صي  �الأد�ء  �أن تطور�ت  �لفل�صطينية، غري  �لق�صية  من تاريخ 

�صيا�صية معها و�ختالف يف �ملنهج، ال �صيّما بعد قبولها توقيع �تفاق �أو�صلو وخو�صها يف 

نفق �ملفاو�صات.

ة بيننا، لي�ص على قاعدة �أن تتحول حما�ص  ونحن ن�صعى عب �مل�صاحلة �إىل َج�رْشِ �لهوَّ

�إىل فتح �أو تتحول فتح �إىل حما�ص، ولكن على قاعدة �لتعاي�ص بني �لب�مج �ملختلفة، و�أن 

حتكم قو�عد �لعمل �لديوقر�طي �خلالف بني �لروؤى �ل�صيا�صية �ملختلفة و�ملتباينة، و�أن 
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�لذي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إر�دة  جميعاً  نحرتم  �لنهاية  يف  ولكن  �الآخر؛  ٍ ر�أي  كلُّ  يحرتم 

يختار م�صاره �ل�صيا�صي وقيادته عب �صناديق �القرت�ع.

نحن ل�صنا يف حالة عد�ء مع حركة فتح، و�إن كان �خلالف بيننا يف مرحلة من �ملر�حل 

ْملَتْها �للحظة و�ملرحلة، و�لتي حتدثنا عنها ب�صيء 
َ
قد و�صل �إىل �ل�صالح نتيجة تطور�ت �أ

�لعمل  كلينا  �لوطن ويجب على  �الأ�صا�ص نحن �رشكاء يف  �صابقاً، ولكن يف  �لتف�صيل  من 

�لدم،  يف  �رشكاء  �لوطن،  يف  �رشكاء  د�ئماً  نردده  كنا  ما  لنج�صد  حقيقية،  �رش�كة  وفق 

�رشكاء يف �لقر�ر.

2. العالقة مع قوى الي�شار:

�الحرت�م  على  قائمة  وف�صائله  وقو�ه  �صعبنا  مكونات  خمتلف  مع  حما�ص  عالقة  �إن 

ووطنياً  ن�صالياً  دور�ً  تاريخياً  حتمل  �لقوى  هذه  و�أن  خ�صو�صاً  �ملتبادل،  و�الحرت�م 

مميز�ً وما ز�لت �رشيكة يف �لعطاء و�لن�صال من �أجل فل�صطني؛ وعالقتنا بها قائمة على 

�لعالقة  هذه  �صاب  و�إن  حتى  �لوطنية،  �مل�صوؤولية  حتمل  يف  �ل�رش�كة  من  �الأ�صا�ص  هذ� 

مر�حل خمتلفة من �لتو�فق �أو �الختالف، ولكن يف �إطار �لوجهة �لوطنية ذ�تها، ونحرتم 

�ختالفاتنا �لفكرية فاالختالف و�لتنوع �صمة �الأ�صياء، بل حتى �لتناف�ص من �أجل فل�صطني 

ْح�َصنَت �لظن بع�صها ببع�ص.
َ
ويف �صاحاتها حمموٌد ومطلوب طاملا �أ

�لعليا للقوى �لوطنية، ومن  �إطار جلنة �ملتابعة  وقد عملنا مع هذه �لقوى �لوطنية يف 

�للقاء�ت  لدينا  ز�ل  وما  �ملمانعة،  �لقوى  جتمع  ويف  �لع�رش،  �لف�صائل  �ئتالف  يف  قبلها 

�لوطنية. و�لي�صار ي�صكل  �لعمل �مل�صرتك، وناأمل بزيادة وتطور هذه �لعالقات  لتن�صيق 

�لفرتة  يف  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  يف  مهماً  دور�ً  ولعب  �لثالث”،  لـ“�لتيار  �لفقري  �لعمود 

�لعليا.  �لفل�صطينية  �مل�صلحة  �إطار  يف  مميزة  معه  �لعالقة  �إبقاء  على  و�جتهدنا  �الأخرية، 

كما ال نن�صى �أن �لي�صار ي�صكل جزء�ً مهماً وفاعالً يف موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �ملختلفة؛ 

�حلقوقية، و�ل�صحية، و�الجتماعية،...�إلخ، و�لتي كان لها دور �إيجابي يف ك�رش �حل�صار 

عن قطاع غزة.
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*
حما�س: قراءة وتقييم للتجربة1

اأوًل: عنا�سر القوة والتما�سك لدى حما�س:

تكاد تكون حركة حما�ص منفردة، بني �حلركات، يف مر�حل �لتحرر من �ال�صتعمار، 

�لتي حافظت على وحدتها، ومتا�صك عنا�رشها، وذلك لالأ�صباب �الآتية:

�ل�صورى يف �حلركة، وهي ملزمة للقيادة، و�أطرها �لو��صعة، �بتد�ًء من �حلي و�نتهاًء   .1

من �حلركة يف �أعلى مر�تبها وهي �ل�صيغة �لوحيدة للت�صعيد �لقيادي.

�لعمل �ملوؤ�ص�صي �لتخ�ص�صي �لذي يوظف �لطاقات ويرفع �لقدر�ت، مع وجود �أنظمة   .2

حاكمة يف كل موؤ�ص�صة.

�نعكا�صاتها، و�حلفاظ على  �أو  ل�صيا�صات خارجية، مهما كانت قوتها  �الرتهان  عدم   .3

موؤ�ص�صات �حلركة يف حتديد قر�ر�تها وتوجهاتها.

�لف�صل بني �ل�صلطات وغياب �لدكتاتوريات �أو �لقياد�ت �ل�صمولية.  .4

�عتماد �النتخابات كقاعدة للت�صعيد �لقيادي يف كل م�صتوياته.  .5

�جلرح و�لتعديل و�لتقييم �مل�صتمر لكل �مل�صتويات �لقيادية �لو�صطى و�لعليا، يف �إطار   .6

من �الحرت�م و�ملحبة و�ل�صفافية.

�لتو��صل بني �لقيادة و�لقاعدة، و�لثقة و�ملحبة بينهم.  .7

اأبرز عنا�رش قوتها ومتا�شكها:

�لرتبية �لد�خلية.  .1

�للحمة �لتنظيمية.  .2

�ملوؤ�ص�صية.  .3

�رشعية �لقيادة.  .4

* هذ� �لن�ص هو ن�ّص مقابلة مكتوبة )متت باملر��صلة �الإلكرتونية( �أجر�ها حم�صن حممد �صالح )بريوت، لبنان( 
2013/12/26، ومّت �عتماد �لن�ص من  �أبو مرزوق )�لقاهرة، م�رش(، حيث بد�أت �ملر��صالت يف  مع د. مو�صى 

�ن�صيابية  يف  للم�صاعدة  وحماور  عناوين  �صكل  على  هنا  �لت�صاوؤالت  ُو�صعت  وقد   .2014/2/19 يف  مو�صى  د. 

�لن�ص و�صال�صته.
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ثانيًا: اأولويـات امل�ســروع الوطنـي الفل�سطينـي يف

نظر حما�س:

�أّن �مل�رشوع �لوطني هو �لذي تتبناه �جلماعة �لوطنية، و�إن �ختلفت  كما هو معلوم؛ 

ما  قّل  �أّنه  نقول:  �أن  ن�صتطيع  �خل�صو�ص  هذ�  ويف  و�لفل�صفية،  �الأيديولوجية،  م�صاربها 

كان هناك �إجماعاً فل�صطينياً حول م�رشوع وطني جامع، با�صتثناء فرتة ق�صرية، حينما 

�إن  �لقومي حتت �صعار وحدة وطنية، حترير، عودة.  طرح م�رشوع م.ت.ف وميثاقها 

�النق�صام �الأخطر و�لذي �أحدث �رشخاً يف �مل�رشوع �لوطني كان بعد توقيع �تفاقية �أو�صلو، 

حيث كانت فتح وقيادتها للمنظمة تتبنى دولة فل�صطينية عا�صمتها �لقد�ص وحالً عادالً 

يف  �ملتبادل،  و�العرت�ف  �لعنف،  ونبذ  �لدولتني،  حّل  م�رشوع  �إطار  يف  �لالجئني،  لق�صية 

حني رف�ص ذلك كٌم فل�صطينٌي معتب �أبقى على �أولوياته يف �ملقاومة، و�لتحرير، و�لعودة. 

وكان �أّول مقرتح يقارب بني �لفرقاء؛ ومل ت�صتمر �جلماعة �لوطنية يف ��صتكماله، هو �تفاق 

�لوفاق �لوطني و�لذي وقعه َكمٌّ كاف العتباره م�رشوعاً وطنياً جامعاً. ويف �عتقادي �أن 

�لوطني.  �لوفاق  �تفاقية  قاعدته  �إىل م�رشوع وطني جامع،  �لو�صول  لدينا يف  �ن�صد�د  ال 

�أما �إذ� نظرنا الأولويات �مل�رشوع �لوطني، ال بّد �أن نعلم �أن هناك بع�ص �لق�صايا �ملوؤثرة 

�ملوؤثر�ت يف  بّد من تلخي�ص هذه  �الأولويات وم�صامينها. وبعجالة ال  يف تف�صيالت هذه 

تف�صيالت �مل�رشوع �لوطني:

�ملفاو�صات، مع �الحتالل، الأن  �إىل دولة فل�صطينية عب  �الأفق بالو�صول  �ن�صد�د   .1

�ل�صقف �لذي يطرحه ال يكن قبوله فل�صطينياً؛ كما �أن هناك �صعوبات جّمًة يف م�رشوع 

�ملقاومة ب�صبب �لتن�صيق �الأمني يف �لد�خل �لفل�صطيني، و�حل�صار �ملفرو�ص، و�الإجر�ء�ت 

�ل�صهيونية على �الأر�ص.

�لد�خل بني �صفة  فل�صطيني يف  �نق�صام  �لفل�صطيني:  �ل�صعب  �لتي يعي�صها  2. �حلالة 

غربية معزولة عن �لقد�ص وغزة و�لد�خل �لفل�صطيني. و�ل�صفة نف�صها �أ�صبحت يف بقع 

�أ�صبه بكانتونات نظام �لف�صل �لعن�رشي، حيث من �ل�صعب تو��صل �أبناء �لوطن �لو�حد 

بفل�صطينيي  حدث  كما  �لفل�صطيني،  باخلارج  حلَّت  كو�رث  �إىل  باالإ�صافة  �أر�صهم  على 

�مل�صتمر  و�لتهديد  �لكويت،  فل�صطينيي  قبلهم  ومن  �صورية،  فل�صطينيي  ثم  �لعر�ق، 

وباخت�صار  لبنان.  خارج  يف  ي�صبح  يكاد  يزيد  �أو  ن�صفهم  �إن  حتى  لبنان،  لفل�صطينيي 

ب�صبب �الأو�صاع �لعربية و�صيا�صاتها بعد �لنكبة وحتى �ليوم هاجر �صعبنا مرتني وثالثة.
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عن  يبحث  ز�ل  ما  و�لذي  �لعربي،  حميطه  عن  عزله  يكن  ال  �لوطني،  �مل�رشوع   .3

�ال�صتقر�ر �لد�خلي، وترتيب �أو�صاعه �ل�صيا�صية، و�الجتماعية، و�لد�صتورية.

4. �لعلو �لكبري للم�رشوع �ل�صهيوين يف خمتلف �ملجاالت، وفارق �لقوة، و�نعكا�صاتها 

على �لو�صع �لفل�صطيني، و�نتهاء �لتهديد�ت �الأمنية �لتي كانت تقلقه، مبا يف ذلك �جليو�ص 

�لعربية �ملحيطة، و�الأ�صلحة �لكيميائية و�لذرية �لتي مّت حتييدها.

5. �ملوقف �لدويل )�أمريكا و�أوروبا( مع �لت�صوية �ل�صيا�صية، ولكن ��صطفافه مع �لعدو 

�ل�صهيوين هو �لغالب. ومّت حتييد �لكثري من تاأثري �ملجتمع �لدويل عن �لق�صية �لفل�صطينية، 

بالرغم من وقوف �لكثريين �مل�صتمر مع �لق�صية �لفل�صطينية وعد�لتها.

وباالأخذ بالنقاط �أعاله، �أ�صتطيع �أن �أحدد �أولويات �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني:

1. ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، وي�صمل هذ� �لرتتيب �الأمور �لتالية:

�مل�صاحلة �لفل�صطينية و�إنهاء �النق�صام. �أ. 

�إعادة بناء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�إحياء موؤ�ص�صاتها وم�صاركة �جلميع يف  ب. 

جممل مكوناتها.

�أو�صاعها  �لفل�صطينية لتكون ر�فعة وطنية، وتعديل  �ل�صلطة  �إ�صالح  �لعمل على  ج. 

لتن�صجم مع �لبنامج �لوطني �جلامع.

�مل�صوؤوليات،  وتويل  �ل�صيا�صي،  �لتد�فع  يف  �حلاكمة  �ملبادئ  يحدد  �رشف:  ميثاق  د. 

�لديوقر�طية  �أم  �لفل�صطيني،  �لو�صط  �لقوة يف  ��صتخد�م  �صو�ء كان ذلك بتحرمي 

و�لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة و�إعالء قيمة �الإن�صان وحقوقه، �إىل غري ذلك... .

2. �ملقاومة بكافة �أ�صكالها كحق ل�صعبنا �لفل�صطيني:

جترمي �لتن�صيق �الأمني. �أ. 

�لتو�فق على �لب�مج و�الآليات للمقاومة كلجان م�صرتكة، �أو تن�صيق م�صرتك، �أو  ب. 

قيادة م�صرتكة.

3. حترير �الأ�رشى من �صجون �الحتالل:

�لعمل بكافة �ل�صبل لتحريرهم. �أ. 

رعاية �ملفرج عنهم. ب. 

رعاية �أ�رش �الأ�رشى و�ل�صهد�ء. ج. 
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�مل�صتويات  كافة  على  �لفل�صطينية،  �لق�صية  يف  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لدور  ��صتعادة   .4

�لذي  �لتاريخي  �خلطاأ  وت�صحيح  لق�صيتنا،  ��صرت�تيجي  كعمل  و�ل�صعبية،  �لر�صمية، 

جعل 99% من �أور�ق �لق�صية بيد �أمريكا.

�لدولية  �ملوؤ�ص�صات  وتفعيل  �لعامل،  و�أحر�ر  �لدويل،  للدعم  �العتبار  ��صتعادة   .5

و�ملوؤ�ص�صات  �الإن�صان،  حقوق  وجلان  �لدولية،  �جلنايات  كمحكمة  �صعبنا  ل�صالح 

�ملتحدة  �لواليات  �ل�صلبيات، كنتيجة طبيعية حدثت ل�صغط  كافة  �لثقافية، ومعاجلة 

باملنطقة. و��صتفر�دها 

ثالثًا: مـوقـف حمــــا�س من اليـهـود ومن احلـركــة 

ال�سهيونية:

�لديانة �ليهودية نعرتف بها، ونوؤمن باأنبيائها، وال يكتمل �إ�صالم �أحدنا �إال باالإيان 

بكل �لر�صل، �إبر�هيم، ومو�صى، وعي�صى، و�إ�صحاق، ويو�صف، ويحيى،... ونحن ال نفرق 

بني ر�صل �هلل، وننزههم عن �خلطايا، و�لغ�ص، و�صوء �الأخالق. عا�ص �ليهود بني �مل�صلمني 

وي�صاركونهم  �أحز�نهم،  يف  ويو��صونهم  منهم،  ويتزوجون  وي�صاربونهم،  يوؤ�كلونهم، 

�أفر�حهم، وحينما كانو� ُي�صابون با�صطهاد من �لغرب، كانو� يلجاأون �إىل بالد �مل�صلمني. 

حدث هذ� عندما جلاأو� �إىل تركيا و�ملغرب وغريها، عند ��صطهاد �لغرب لهم ومل ي�صجل 

على  ُمقدَّمة  ومو�طنتهم  حمايتهم  �عتبنا  بل  م�صيحياً،  �أو  يهودياً  ظلمنا  �أننا  �لتاريخ 

غريهم من �مل�صلمني لو�صية �لر�صول �لعظيم بهم.

�أن �صدر وعد بلفور  �إال بعد   مل يرُث �لفل�صطينيون �صّد �ليهود )كحركة �صهيونية( 

من  �صوى %8  يثلون  يكونو�  مل  �لوقت  ذلك  يف  وهم  قومياً  وطناً  فل�صطني  باإعطائهم 

�صكان فل�صطني. �إن مو�قف �لفل�صطينيني �صّد �ليهود �ل�صهاينة يف فل�صطني، هي لكونهم 

من  �أكرث  يف  و�الأطفال،  �لن�صاء  وقتلو�  وممتلكاتهم،  �لفل�صطينيني،  �أر�ص  على  ��صتولو� 

“�ليهود” الأنهم  مئة مذبحة، �أغم�ص �لغرب عنها عينه لالأ�صف �ل�صديد. نحن هنا نقول 

�أ�صا�ص �أن  �أفعالهم هذه با�صم �ليهود، ولذلك هم ي�رشون على  ي�رّشون على �أن تكون 

“�إ�رش�ئيل” دولة �ليهود.

�أما �حلركة �ل�صهيونية، فهي حركة عن�رشية، ت�صجع على �لقتل، و�غت�صاب �الأر�ص، 

�أوروبا،  من  �الآالف  مئات  نقلت  �الأبرياء،  لقتل  �لرجال،  وت�صليح  �الأمو�ل،  وجتميع 
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�لفل�صطينيني  �أر��صي  على  و��صتولت  فل�صطني،  �إىل  و�مل�رشق،  و�إفريقيا،  ورو�صيا، 

رت حياتهم،  بالقوة و�ل�صالح، و�أن�صاأت �مل�صتعمر�ت على ح�صاب �لفل�صطينيني �لذين ُدمِّ

�إىل خميمات، حتى �للحظة يعي�صون فيها ال �صبب وال ذنب لهوؤالء  �إىل �ملغادرة  جبو� 
ُ
و�أ

�إال �دعاء�ت دينية، ال �أ�صا�ص لها من �ل�صحة يف �لدين و�لتاريخ. فال يكن �أن يكون �لرب 

لفئة دون  �أن يعمل �صم�صار�ً  لالآخرين، وال يكن لرب عادل  �أر�صاً  �أنا�صاً  �لعادل ينح 

فئة، كما يعتقدون.

ويف  �ملخيمات،  يف  بالقتل  للفل�صطينيني  مالحقتهم  من  �لرغم  على  �ل�صهاينة  هوؤالء 

�قت�رشت يف مقاومتها لالحتالل  �أن حما�ص  �إال  �لعرب، و�لغرب،  منازلهم، ويف عو��صم 

د�خل فل�صطني، ومل تعمل �أّي عملية م�صلحة خارج فل�صطني.

من  �ل�صاحقة  و�أغلبيتهم  �أنف�صهم،  يجمعون  فل�صطني،  خارج  من  �ل�صهاينة  هوؤالء 

�أمريكا،  �الأوروبية، ويف  �لبملانات  �ليهود، يف جتمعات �صيا�صية )لوبيات( لل�صغط على 

بكل  ومدها  “�إ�رش�ئيل”،  لتاأييد  �النتخابات،  و�صناديق  و�الإعالم،  �ملال،  م�صتخدمني 

�أ�صباب �لقتل و�لتدمري.

رابعـًا: املوقـف مـن العتـراف بالكيـان ال�سهيونــي، 

وم�سروع الت�سوية ال�سلمية، واحلد الأدنى الذي 

ميكن اأن تقبل به حما�س:

1. االعرتاف بالكيان ال�شهيوين:

�الأقل )يف ظّل قبول  على   %78 �لتنازل عن  �ل�صهيوين معناه  بالكيان  �إن �العرت�ف   

تبادل �الأر��صي من ِقبل �أبو مازن(. وهناك �أ�صحاب لهذه �الأر�ص، و�أنا و�حٌد منهم، خرج 

�أبي بالقوة من قريته ِيبنا، هو وكل �أبناء �لقرية، وم�صياً على �الأقد�م، حتى خميم �لالجئني 

�لفل�صطينيني يف رفح بقطاع غزة. و�أ�رشتنا تقّدر باملئات، ولن نر�صى �لتنازل عن حقنا 

�إىل ديارهم، ولو  وعن قريتنا بديالً، وكل �لفل�صطينيني لن يتنازلو� عن حقهم يف �لعودة 

�آبائي  �أر�ص  على  �ل�صهيوين  بالكيان  لالعرت�ف  جمال  ال  �الأطر�ف  كل  بني  �التفاق  مّت 

و�أجد�دي؛ فال �عرت�ف مهما كانت �لوقائع ومهما �ختلت �ملو�زين.
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2. اتفاقية اأو�شلو:

�لوطني  �لعمل  ف�صائل  ومعظم  حما�ص  ِقبَل  من   ،1993 يف  نظرياً  رف�صاً  كان  لقد 

�مل�صاركة يف م.ت.ف، وغري �مل�صاركة فيها، ولكن �ليوم وبعد ع�رشين عاماً تاأكد رف�صنا 

لهذه �التفاقية ملا �آلت �إليه �الأو�صاع �الآن. فقد �أخرجت �ملقاومة قو�ت �الحتالل من قطاع 

م�صتمرة  �ملفاو�صات  ز�لت  وما  �ل�صفة،  يف  �الحتالل،  قو�ت  �ملفاو�صات  وكّر�صت  غزة، 

ولكن مّت جتاوز �تفاقيات �أو�صلو �إىل ما هو �أكرث خطورة.

من  حتى  بكاملها،  �لوطنية  �جلماعة  من  مرفو�صة  �ليوم،  جتري  �لتي  �ملفاو�صات 

يفاو�ص قدمو� ��صتقالتهم، و�أعادهم �أبو مازن للمفاو�صات، و�الأخطر �أن هناك �صغوطاً 

لقيادة  و�أمريكية  �أوروبية  وتهديد�ت  �أمريكية،  باقرت�حات  جديٍد  �إطاٍر  لقبول  �أمريكية، 

م.ت.ف، وال �أجد لها من عنو�ن غري دولة يف بقايا �ل�صفة يف مقابل رو�تب ملوظفي �ل�صلطة. 

�إن �أو�صاع �لعرب و�لفل�صطينيني، غري منا�صبة �لبتة الأي تفاو�ص مع �لكيان �ل�صهيوين، 

ويجب على �ل�صلطة �لتوجه �إىل توحيد �ل�صعب وجمع قو�ه حتت خيمة �لوطن.

3. احلد االأدنى الذي ميكن اأن تقبل به حما�س:

م�رشوع �لت�صوية �ل�صيا�صية قائم على مبد�أ حّل �لدولتني، و�العرت�ف �ملتبادل، و�إنهاء 

�ل�رش�ع، وبغ�ص �لنظر عن �ملبر�ت فاإنهاء �ل�رش�ع مرفو�ص، وحّل �لدولتني مرفو�ص، 

و�العرت�ف �ملتبادل مرفو�ص، الأنه يتجاوز حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني وثو�بته.

و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �لقد�ص،  عا�صمتها  فل�صطينية،  دولة  على  و�فقت  حما�ص  ولكن 

يف  ت�صابه  عن  �حلديث  فاإن  ولذلك  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  وبدون  م�صتعمر�ت،  وبدون 

�ملوقف بني حما�ص وفتح �أمر غري �صحيح، هناك فرق جوهري بني �ملوقفني.

خام�سًا: جتربة حما�س يف ال�سلطة الفل�سطينية:

�أ�صا�ص  على  ولي�ص  برناجمها  على  كان  �النتخابات  حما�ص  دخول  �أن  �جلميع  يعلم 

عملياً  لها  ن  ُيكَّ مل  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  مقعد�ً   74 بـ  فوزها  وبعد  �أو�صلو  �تفاقيات 

�الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رش  عملية  بعد  خ�صو�صاً  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  �حلكم 

�صاليط؛ حيث �عتقلت �ل�صلطات �ل�صهيونية �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي وبع�ص �لوزر�ء 

يف �ل�صفة وحا�رشت قطاع غزة. �أما حركة فتح فقد �صحبت موظفي �ل�صلطة من �لوظيفة 
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�لعمومية، و�صلمت �ملكاتب بدون �أّي �صيء �أمالً يف �إف�صال حما�ص، مما ز�د من �صعوبة 

�ملرحلة �لتي كانت غري طبيعية وفريدة من نوعها يف �إد�رة قطاع غزة ب�صكانه �لذين يبلغ 

�لوقت نف�صه  2006(؛ و�لذي يخ�صع يف  )�صنة  �لوقت  1.5 مليون ن�صمة يف ذلك  عددهم 

�ل�صمود  وجتربة  و�ملقاومة،  �حلكم  بني  �ملز�وجة  جتربة  �إىل  باالإ�صافة  دويل.  حل�صار 

�أمام عدو�ن ع�صكري �صهيوين  �ملذهلة يف قطاع �صغري يف م�صاحته كبري يف معنوياته، 

�إ�صالمية،  مرجعية  ذ�ت  حركة  �أول  جتربة  �إىل  باالإ�صافة  و�جلو،  و�لب،  �لبحر،  من 

وطريقة  �لف�صاد،  حماربة  يف  �حلركة  وجناح  ديوقر�طية،  بطريقة  �حلكم  �إىل  ت�صل 

�لظروف  ��صتح�صار  بّد من  كلّه ال  �لتغيري و�الإ�صالح. ولذلك  ��صمه  برنامج  �الإد�رة يف 

حركة  قبل  من  د�خلية،  وعر�قيل  خانق،  دويل  ح�صار  من  �حلركة،  فيها  و�صعت  �لتي 

لدى  �الإمكانيات  و�صعف  عملهم(  �أماكن  من  �لعموميني  �ملوظفني  )ك�صحب  �أ�صا�صاً  فتح 

حركة حما�ص، حيث �إن �مل�صاعد�ت �لدولية كلها تتجه �صوب حكومة ر�م �هلل، و�لعدو�ن 

و2009/2008،   ،2006 �ل�صنو�ت  يف  �لكبرية  �ملو�جهات  ذلك  يف  مبا  �مل�صتمر،  �لع�صكري 

و2012، ومتطلبات �ل�صكان من �صفر وعمل وحاجيات �إن�صانية وتعليم و�صحة، و�إعادة 

�إ�صكان من دمر منزله... .

�أن  ت�صتطيع  ال  ق�صرية  فرتة  حما�ص  ومع  �لتجربة  مع  عا�صت  �لغربية  �ل�صفة  ولعل 

و�جهت  حتى  �لوز�رة  مقاليد  ��صتلمت  �إن  ما  �إنها  حيث  مو�صوعياً،  تقييماً  عليها  تبني 

�ل�صعاب �لكثرية من فتح و�الإعالميني ومن �لعدو �ل�صهيوين، حيث مّت �عتقال �لعديد من 

�ملجل�ص  �أع�صاء  من  �ملعتقلني  عدد  بلغ  حتى  و�لت�رشيعي  و�لبلديات  �لوز�رة  يف  �لقياد�ت 

ومالحقة  �لوزر�ء،  �إق�صاء  مّت  �النق�صام  وبعد  نائباً.   42 �لغربية  �ل�صفة  يف  �لت�رشيعي 

روؤ�صاء �لبلديات و�أع�صائها، وُف�صل عدد كبري من �ملوظفني �ملح�صوبني على حما�ص بلغ 

�أكرث من 1,100 موظف. ولذ� ال ي�صتطيع �أحد �أن يبني على �لتجربة عموماً، ولكن يكن 

و�صع �ملالحظات �الآتية:

1. يف اجلانب ال�شيا�شي:

حققت حما�ص �الآتي:

�ل�رشعية �ل�صعبية عب جناحها يف �النتخابات. �أ. 

و�جهت �ل�صغوط بنجاح، مبا يف ذلك �ل�صغوط �لتي طالبتها باالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”،  ب. 

ونبذ ما ي�صمونه بـ“�لعنف” ويق�صدون فيه �ملقاومة، و�العرت�ف باالتفاقيات �ملوقعة.
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ترتيب عالقات حتالفية، وعالقات جيدة مع �لكثري من دول �لعامل، و�إن تاأثرت �صلباً  ج. 

يف �لفرتة �الأخري. 

�إىل  فتح  مع  �لو�صول  من  بالرغم  مكانها،  يف  تر�وح  بقيت  و�لتي  فتح  مع  �مل�صاحلة  د. 

تفاهمات و�تفاقيات مهمة، وبرعاية م�رشية.

جتاوز مع�صلة �حلركات �لتكفريية، وما تقوم به من �لتحري�ص على حما�ص يف �أو�صاط  هـ. 

�حلركات �ل�صلفية.

جنحت �حلركة يف جتاوز كل �ل�صغوط �لتي كانت ت�صعى الإق�صائها. و. 

2. يف اجلانب االقت�شادي:

�قت�صاد  عليه  غلب  �الإمكانات،  حمدود  �قت�صاد  بناء  يف  ما  حٍدّ  �إىل  حما�ص  جنحت 

كانت  �حل�صار  وب�صبب   ،)2013 من  �لثاين  )�لن�صف  موؤخر�ً  �إغالقها  مّت  �لتي  �الأنفاق، 

ن�صبة �لبطالة مرتفعة �إىل �أكرث من 40%، وكان هناك �لكثري من �لق�صور يف �لبنية �لتحتية 

ب�صبب �لعدو�ن �ل�صهيوين، مع عدم جتديد �لبنية �لتحتية ب�صبب �حل�صار، كما توقفت 

�لكثري من �أوجه �لعمل ل�صعف �لطاقة �لكهربائية، بل مل ي�صتطع �أ�صحاب �مل�صانع �ملدمرة 

�أن يعيدو� ت�صغيلها، ومل ي�صتطع �أ�صحاب �مل�صانع �ل�صليمة ت�صغيلها، ب�صبب غياب �ملو�د 

�الأولية، ونق�ص �لطاقة، كما �أن ن�صبة �لفقر ز�دت يف �ملجتمع وبطريقة كبرية. ولعل �لعجز 

�لكبري يف مو�زنة �إد�رة حما�ص لقطاع غزة و��صح للعيان، وب�صبب �نخفا�ص �ل�صادر�ت 

�لزر�عية، و�إقفال �الأنفاق، وتر�جع �لقطاع �خلا�ص، وعدم �ال�صتثمار يف �لد�خل، و�نعد�م 

�ال�صتثمار من �خلارج، با�صتثناء �ملعونات �لتي تقدم للقطاع.

3. يف اجلانب االأمني:

�أعادت حما�ص �الأمن لل�صارع، و��صتطاعت فر�ص �لنظام و�صبط �ل�صالح، وفر�صت  �أ. 

�أو  �الن�صباط للقياد�ت �لع�صائرية و�الأ�رشية، خ�صو�صاً من كان ياأخذ �لقانون بيده 

يار�ص �لبلطجة.

كبرية،  درجة  �إىل  �ل�صهاينة  مع  و�ملتعاونني  �لعمالء  على  �خلناق  ت�صييق  يف  جنحت  ب. 

و�إن مل ت�صتطع �لق�صاء عليهم.

�لتاأثري، مثل  �لعدد، قليلة  برزت عدة جماعات مرتبطة بالقاعدة، و�إن كانت �صغرية  ج. 

�أن�صار جند �هلل، جلجلت، وحزب �هلل فل�صطني، وجي�ص �الإ�صالم...�إلخ وهذه �جلماعات 

�تهمت حما�ص بعدم تطبيق �ل�رشيعة �الإ�صالمية، وكّفرت حما�ص وحكومتها، و�أعلنت 
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 Vittorio قيام �إمارة �إ�صالمية يف رفح، كما قتلت �ملت�صامن �الإيطايل فيتوريو �أريغوين

Arrigoni وقبله �ل�صحفي �لبيطاين �آالن جون�صتون Alan Johnston، وغريها من 
�حلو�دث �ملتفرقة.

�لنظامية من  �ل�رشطة  مّت من خالله مو�جهة قو�ت  كما كان هناك عنف غري مّبر،  د. 

ِقبَل عائالت يف �أثناء �عتقال �ل�رشطة ملطلوبني، ومّت �ل�صيطرة على كل ذلك.

4. يف اجلانب االجتماعي واالأخالقي واحلقوقي:

�إثارًة و�نتقاد�ً، حيث  لعّل هذ� �جلانب هو �أكرث �جلو�نب �لتي و�جهت حما�ص يف غزة 

كرثت �الإ�صاعات حول حتجيب �ملحاميات وطالبات �البتد�ئي، و�إلز�م �لن�صاء باحلجاب، 

�لدر�جات  ركوب  من  ومنعهن  “�ل�صي�صة”،  �رشبهن  ومنع  �ملقاهي،  يف  جلو�صهن  ومنع 

�لنارية، وتغلُّب “�لطالبانية” على “�الأردوغانية”، �أو �الدعاء باإن�صاء هيئة جديدة لالأمر 

�إىل  �الأمر  و�صل  بل  �ل�صعودية.  يف  و�إلغائها  فل�صطني،  يف  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف 

مل  لالأ�صف  ولكن  �لعقوبات،  قانون  �لثانية  قر�ءته  يف  �أقّر  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  باأن  �دعاء 

تاأِت �لقر�ءة �لثالثة منذ �أكرث من �صنتني، وكل ذلك لي�ص له من و�قع يف حياة �أهل �لقطاع 

و�إد�رته من ِقبَل حما�ص. و�إن كان هناك جو�نب حقيقية ال بّد من �لتعامل معها ك�صحل 

�ل�صفر و�لتنقل؛ ولكن يف ظّل �ملناكفات بني  �ل�صارع، وتقييد حرية �لبع�ص يف  �لعمالء يف 

�الجتماع،  حرية  من  �حلد  مثل  تكون،  �أن  لها  ينبغي  ال  خمالفات  ل  ُت�َصجَّ وحما�ص،  فتح 

من  عري�صاً  قطاعاً  هناك  �أن  غري  و�ال�صتدعاء�ت.  �لقانونية،  و�مل�صاءالت  و�لتظاهر، 

لدى  كيدية،  �صدها  وبالغاتهم  لها،  �نتقاد�تهم  تكون  حلما�ص،  �ل�صيا�صيني  �خل�صوم 

�ل�صحفيني و�الأندية و�لنقابات، و�إغالق بع�ص  �نتخابات  منظمات حقوقية عديدة، مثل 

�ملنظمات �الأهلية، وعدم �إدخال حما�ص لل�صحف من �ل�صفة �لغربية.

�ساد�سًا: تقييـم عالقـــــات حمــــــــا�س مــــع القـــــــــوى 

الفل�سطينيـــــــة:

1. العالقة مع حركة فتح:

قيادة  فتح  متثل  حيث  مو�صوعية،  الأ�صباب  معقدة  وحما�ص  فتح  بني  �لعالقة 

�إىل  باالإ�صافة  �لدولية،  و�لهيئات  �ل�صفار�ت  يف  وممثليها  �أجهزتها  ومعظم  م.ت.ف 

كبري  تنظيم  �إىل  باالإ�صافة  �لفقري،  عمودها  فتح  ت�صكل  و�لتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 
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�إ�صكاالت  �أن  باالعتبار  �الأخذ  مع  هذ�  و�لوز�ر�ت.  �لت�رشيعي  يف  خمتلفة  وقياد�ت 

حما�ص  فوز  بعد  كبري،  ب�صكل  تظهر  بد�أت  و�مل�صاحلة،  �ل�رش�ع  �أو  و�التفاق،  �خلالف 

بهذه  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �نتخابات  مرة  الأول  فتح  وخ�صارة  �لت�رشيعية،  باالنتخابات 

�لوطني،  للم�رشوع  فتح  قيادة  على  �النتخابات  هذه  و�نعكا�ص  �ملتوقعة،  غري  �لطريقة 

�ملختلفة  باأجهزتها  حما�ص  دخول  من  �خل�صية  وكانت  م.ت.ف،  �صيّما  ال  وموؤ�ص�صاته 

�ملبكرة  �لدعوة  كانت  هنا  ومن  �لد�خلية،  �ملعادلة  وتغيري  �نتخابات  �إجر�ء  �أو  للمنظمة، 

�صكلي،  ب�صكل  بالنتيجة  �لت�صليم  �إىل  باالإ�صافة  �لت�رشيعية،  �النتخابات  الإعادة  جد�ً 

وحماولة �إ�صقاط حما�ص يف �أول جتربة لها.

برز �خلالف حول �مل�رشوع �لوطني حيث �إن فتح ترى باأنه ال بّد من �حلل �ل�صلمي 

وعب �ملفاو�صات، و�صوالً لدولة فل�صطينية عا�صمتها �لقد�ص بجو�ر دولة �أخرى ��صمها 

“�إ�رش�ئيل” كتج�صيد حلل �لدولتني و�إنهاء �ل�رش�ع وحّل عادل لق�صية �لالجئني بديالً عن 

حّق �لعودة.

لـ“�إ�رش�ئيل”، وتوؤمن بعدم �العرت�ف بها، و�أن برنامج  �أن ال �رشعية  وحما�ص ترى 

الأر�صه.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وعودة  فل�صطني،  لتحرير  �الأ�صا�ص  �لبنامج  هو  �ملقاومة، 

بدون  لها  عا�صمة  و�لقد�ص  وغزة،  �لغربية،  �ل�صفة  يف  فل�صطينية  دولة  من  مانع  ال  و�أن 

�العرت�ف، وبدون م�صتعمر�ت، وبدون �إنهاء �ل�رش�ع.

حلما�ص،  �رشعية  �أّي  هناك  �أن  فتح  ترى  ال  حيث  �ل�رشعية،  حول  �لثالث  �الختالف 

�صو�ء كان ذلك باالنتخابات و�لفوز باملجل�ص �لت�رشيعي، �أم باملقاومة ك�رشعية �أ�صا�صية 

يف مر�حل �لتحرر �لوطني؛ وتنح�رش �ل�رشعيات عند فتح بالرئي�ص �لفل�صطيني.

عليها  وقعت  و�لتي  �لوطني،  �لوفاق  وثيقة  هي  �لنقاط  لهذه  معاجلة  �الأور�ق  و�أكرث 

جميع ف�صائل �لعمل �لوطني، با�صتثناء �جلهاد �الإ�صالمي، وقد عاجلت هذه �لوثيقة نقاط 

باجلهود  يتعلق  فيما  ذلك  كان  �صو�ء  �جلميع،  عنها  ر�صي  بعبار�ت  �لرئي�صية،  �خلالف 

�ل�صيا�صية، �أم بالعمل �ملقاوم، �أم بقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، �أم م.ت.ف، �أم بغريها من �لنقاط 

ذ�ت �لعالقة ب�صلب �خلالفات. و�لورقة �لثانية هي ورقة �مل�صاحلة �مل�رشية وملحقاتها، 

و�مللف  و�النتخابات،  و�لرئا�صة،  �لت�رشيعي،  و�ملجل�ص  �حلكومة،  ق�صية  عاجلت  و�لتي 

ومكة،  و�لدوحة،  �صنعاء،  يف  متت  كثرية  لقاء�ت  وهناك  �ملجتمعية،  و�مل�صاحلة  �الأمني، 

ودم�صق، وعّمان، ويف �لقاهرة كانت �ملحطات �الأبرز طبعاً، ملعاجلة �خلالفات �حلالية. �أما 
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يف �ملا�صي فقد كان �خلالف متج�صد�ً يف تغييب حما�ص، ثم جتاهلها وبعد ذلك �حتو�ئها، 

�إحلاقها بر�م �هلل، وكانت هناك لقاء�ت عديدة بني حما�ص  �إخ�صاعها وحماوالت  و�أخري�ً 

الأي  نتو�صل  مل  هذه  �الجتماعات  ويف  وتون�ص.  و�خلرطوم،  وعّمان،  �صنعاء،  يف  وفتح 

من �التفاقيات �صوى بيان �خلرطوم و�لذي رف�ص يف حينه �أبو عمار �ال�صتمر�ر و�لبقاء 

لتوقيعه، ووقعه ن�رش يو�صف؛ وهو ما عك�ص �خلالفات �حلقيقية و�لتي مّت بلورتها يف 

نقاط �لتقاء ولكن دون تنفيذ حتى �الآن )مطلع �صنة 2014(.

يف �عتقادي �أن خالفات فتح وحما�ص �صتبقى ولكن �ملهم هو:

تنظيم هذه �خلالفات وعدم خروجها من �لتد�فع �ل�صيا�صي �إىل �ل�رش�ع �لع�صكري كما  �أ. 

حدث يف �صنة 2007.

تطبيق ما يتم �التفاق عليه وهذ� يحتاج �إىل �إر�دة �صيا�صية و�إخال�ص نو�يا. ب. 

زمن  باأن  فتح  تتيقن  و�أن  م�صوؤولياتهم،  حتمل  يف  �جلميع  مب�صاركة  فتح  تقبل  �أن  ج. 

تقرره  ما  هي  �لوطنية  �أن  وعهد  زمن  و�أن  وىّل،  قد  �لفل�صطيني  �لقر�ر  على  �لهيمنة 

حركة فتح، وما يتخذه �الآخرون من توجهات هو رجعية وعمالة، قد �نتهى.

حتييد �لعامل �خلارجي بالرغم من �صعوبة ذلك )حيث �لتمويل �الأ�صا�صي ياأتي من  د. 

�لواليات �ملتحدة( و�لكيان �ل�صهيوين يتحكم بثالثة ملفات �أ�صا�صية على �الأقل وهي:

�حلكومة: �عتقاالً وتقييد�ً للحريات. 	·
يف  �النتخاب  منع  �إجر�ء�ت،  رف�ص  �عتقاالت،  معينة،  الأطر�ف  �إق�صاء  �النتخابات:  	·

�لقد�ص.

�الأمن: وهو �مللف �لرئي�صي وذريعة �لكيان �ل�صهيوين يف كل حو�ر. 	·

ولذلك يتم جتاهل �لفيتو �الأمريكي مع �العرت��ص �الإ�رش�ئيلي لبقاء �النق�صام مل�صلحة 

�إما �ل�صالم و�إما حما�ص،  �أبو مازن �أن يختار  �لكيان، ولذلك كان نتنياهو يكرر: �إن على 

حيث ال يكن �مل�صي يف كال �الجتاهني، ح�صب نتنياهو.

2. العالقة مع حركة اجلهاد االإ�شالمي:

�لو�حدة  �ملهنة  كاأ�صحاب  يتد�فعان  فهما  خا�صة،  عالقة  و�جلهاد  حما�ص  عالقة 

و�لب�صاعة نف�صها، فال تكاد ترى فكر�ً مغاير�ً �أو �صيا�صة خمالفة، فاملَعني و�حٌد وخمرجاته 

مت�صابهة.
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يف  �الحتالل  �صّد  �ملقاومة  عمليات  يف  �لبدء  يف  �ل�صبق  ق�صب  �جلهاد  حلركة  كانت 

بانتقال حما�ص من طور  �لتي عجلت  �ملحفز�ت  �أحد  �لع�رشين، وكانت  �لقرن  ثمانينيات 

نان. وعندما �أ�صبحنا  �لدعوة و�الإ�صالح بني �لنا�ص و�ملقاومة بالل�صان �إىل �ملقاومة بال�صِّ

كفر�صي رهان مع رجحان كفة حما�ص، طر�أ عندهم �ل�صوؤ�ل �لكبري: ما د�مت حما�ص نزلت 

�مليد�ن، فما هو م�صتقبل حركة �جلهاد �الإ�صالمي و��صتقاللها؟ 

دخلنا يف حو�ر�ت عديدة مع �الأخ �لدكتور فتحي �ل�صقاقي، وبيننا من �لعالقة ما هو 

�أكب من �أن نتحدث كحو�ر ٍ بني تنظيمني، وكان �ملطروح �أحياناً �لتن�صيق �ملتدرج و�صوالً 

مع  �ملتالحمة  �لعالقة  و��صتمرت  وترتيباتها.  �لوحدة  و�أحياناً  و�لوحدة،  �الندماج  �إىل 

�لقيادة من بعده، ولكن بالتاأكيد كانت هناك �لكثري من �الإ�صكاالت يف �لقو�عد لتناف�صهم، 

�أخرى على لوحات  و�أحياناً  �مل�صاجد،  على  �أحياناً  يقال(؛  )كما  كار و�حد  �أ�صحاب  الأننا 

�مل�صاجد، و�أحياناً على �صعار فوق �صعار مر�صوم على جد�ر، ولكن كانت �الأمور ُت�صوى 

ويتم تطويقها وال نرتكها تتفاعل وتتفاقم، وكانت بع�ص �خلالفات تن�صاأ من �لت�رشع يف 

تبني حركة �جلهاد بع�ص عمليات حما�ص. ولعل �خلالف �الأبرز كان يوم قررت حما�ص 

مل  ولكن  �مل�صاركة،  �جلهاد  رف�صت  كثرية  وحل�صابات  �لت�رشيعية،  �النتخابات  دخول 

�إىل  عالقاتنا  ت�صل  مل  �صحيح  �ل�صيا�صة،  يف  �الختالف  عند  م�رش  ��صطفاف  هناك  يكن 

�لوحدة و�الندماج، لكن �لتن�صيق و�لعمل �مل�صرتك قائم؛ بل كان لنجاح �للجان �مل�صرتكة، 

و�لتن�صيق �لقيادي، على كل �مل�صتويات �نعكا�ص �إيجابي.

3. العالقة مع قوى الي�شار:

�لي�صار،  وقوى  �الإ�صالمي  و�جلهاد  وحما�ص  فتح  هناك  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف 

تبنت  ولكن  �لفل�صطيني  �ل�صيوعي  و�حلزب  �لعرب  �لقوميني  حركة  هناك  كان  تاريخياً 

حركة �لقوميني �لعرب �الأفكار �لي�صارية.

�إىل  ��صطف  ق�صم  ق�صمني؛  �لفل�صطيني  �لي�صار  قوى  باأن  تقول  �أن  ت�صتطيع  ولذلك 

�أو�صلو، وعملنا �صوياً �جلهاد وحما�ص وقوى �لي�صار  جانب �ملقاومة وعار�ص �تفاقيات 

�لفل�صطيني يف دم�صق، حتالفاً فل�صطينياً حتت ��صم “حتالف قوى �ل�صعب �لفل�صطيني”، 

ون �أع�صاء يف �للجنة  وهناك قوى �أخرى قد حتمل �الأ�صماء نف�صها ولكن ظّل �أمناوؤها �لعامُّ

�أو�صلو. وعالقاتنا مع هوؤالء  �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية وموؤيدين التفاقيات 

�الت�صاالت  كانت  و�إن  �صيا�صياً،  فتح  حركة  جانب  �إىل  م�صطفون  ولكنهم  بها  باأ�ص  ال 

و�لعالقات معهم ال م�صاكل فيها.
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�سابعًا: تقييم م�سروع امل�ساحلة الفل�سطينية:

�نطلقت �مل�صاحلة �لفل�صطينية بعد �إنهاء حرب �لفرقان 2009/2008 مبا�رشة، بدعوة 

�إبقاء  على  ُم�رش�ً  مازن  �أبو  كان  �أن  بعد  �لفل�صطيني،  �للون  �أطياف  كل  �صملت  م�رشية 

�لو�صع على حاله، حتى ترت�جع حما�ص وتعرتف بخطئها على ما ي�صفه هو باالنقالب 

يف  �إف�صالها  �أو  حما�ص  الإق�صاء  �صابقة  حماوالت  مع  ذلك،  على  وحما�صبتها  �لع�صكري 

�إد�رتها لقطاع غزة، و�الأمثلة و��صحة كاإقفال �ملعابر و�ملنافذ وت�صديد �حل�صار و�لطلب 

بعد  ولكن  بعمله.  �لتحق  من  ر�تب  وقطع  الأعمالهم،  �لذهاب  عدم  �ملوظفني  من  �ملبا�رش 

�نتهاء �حلرب وتهرباً من حتمل تبعات �حلرب، وبعد حو�ر�ت �صعبة وطويلة، كان طرح 

�جلميع  ي�صبح  وبالتايل  �ملحتلة،  بال�صفة  غزة  قطاع  �إحلاق  عن  عبارة  فتح  يف  �إخو�ننا 

حتت �الحتالل �صو�ء، وحما�ص كانت ترى �أن �لتو�فق �لوطني و�ل�رش�كة قاعدة �أ�صا�صها 

�لتو�فق �ل�صيا�صي.

�ملتحدة  �الأمم  �الإن�صان يف  �أن تقرير جلنة حقوق  �الأبرز على موقف �حلركة  و�لدليل 

و�لذي يدين �لكيان �ل�صهيوين خالل حربه على قطاع غزة )تقرير جولد�صتون( رف�ص 

�لكيان  حما�صبة  على  �ل�صعبي  �الإجماع  من  �لرغم  على  جتاوزه،  ومّت  تفعيله،  مازن  �أبو 

�ل�صعبي  �لرف�ص  من  �إطار  يف  مازن  �أبو  �إليها  ذهب  �الأخرية  و�ملفاو�صات  �ل�صهيوين؛ 

و�حلزبي و�لف�صائلي.

�إ�رش�ر �حلركة على �لتو�فق و�ل�رش�كة، هي �لتي منعت �حلركة، والأ�صهر عديدة، من 

عدم �لتوقيع على �لورقة �مل�رشية؛ وحينما و�فق �أبو مازن، مّت توقيع �لورقة �مل�رشية مع 

�ملالحظات �ملرفقة، و�لتي لي�ص لها عنو�ن غري �لتو�فق على �ل�رش�كة �لوطنية يف �صوؤوننا 

كلها. بعد �لتوقيع على �لورقة �مل�رشية مّت �لتوقيع على عدد كبري من �لتعديالت و�ملو�عيد 

و�الإجر�ء�ت و�لتف�صيالت، ولكن مل ن�صل َبعُد �إىل �لهدف �حلقيقي، وهو �إنهاء �النق�صام 

و�لوحدة �لوطنية )مطلع �صنة 2014).

و�إن  لها،  �أ�صل  ال  ذريعة  فهذه  �لوطنية،  �مل�صاحلة  بتعويق  حما�ص  �تهام  عن  �أما 

كانت هناك �أخطاء من �لطرفني، وقد مّت عالج بع�صها ومل يعالج �لبع�ص �الآخر. وهناك 

فل�صطني  �أخذت  عندما   2012/11/29 يف  �صيا�صي  مك�صب  بعد  حدثت  �إيجابية  جو�نب 

�لعدو�ن  على  �ملقاومة  و�نت�صار  �ملتحدة،  �الأمم  يف  ع�صو”  غري  مر�قب  “دولة  �صفة 

�ل�صهيوين )حرب حجارة �ل�صجيل يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012( �صّد قطاع غزة. 
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�الإعالمي،  �لرت��صق  حدة  وتخفيف  �ملعتقلني،  �رش�ح  كاإطالق  خطو�ت  �تخذت  فقد 

غزة،  لقطاع  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  وعودة  متبادلة،  مهرجانات  بتنظيم  و�ل�صماح 

مما �أ�صاع �أجو�ء �لقرب بانتهاء �النق�صام وت�صكيل حكومة وحدة وطنية من تكنوقر�ط، 

برئا�صة �أبو مازن.

�أريد �أن �أقول �إن هناك معوقات عدة حالت دون �إمتام �مل�صاحلة، �أخل�صها باالآتي:

مهمة  ملفات  بعدة  ويتحكم  �ل�صهيوين  �لكيان  هنا  و�أق�صد  �خلارجي:  �لعامل   .1

كاالأمن، و�النتخابات، و�حلرية �ل�صيا�صية و�الإعالمية و�النتخابية، وقدرتها على �عتقال 

على  وقدرتها  �ملتحدة  �لواليات  كذلك  �لغربية،  �ل�صفة  يف  حتفظ  بدون  و�لنو�ب  �لوزر�ء 

�ل�صغط على �ملانحني، وكذلك مقد�ر ما تدفعه من م�صاعد�ت لل�صلطة، وكالهما )�أمريكا 

و�لكيان �ل�صهيوين( �صّد �مل�صاحلة و�صّد �إنهاء �النق�صام.

ولقد مار�صت �ل�صلطات �ل�صهيونية عملياً عدة �إجر�ء�ت عقابية �صابقة كحجز �أمو�ل 

ورئا�صة  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  و�أع�صاء  رئا�صة  و�عتقال  �لوزر�ء،  و�عتقال  �ل�رش�ئب، 

و�أع�صاء �ملجال�ص �لبلدية، وما زلنا نذكر تهديد نتنياهو للرئي�ص �أبو مازن بقوله �إن على 

�أبي مازن �أن يختار بني �ل�صالم وحما�ص، حيث ال يكن �مل�صي يف كال �الجتاهني.

2. عقدة �لب�مج �ل�صيا�صية: حيث �إن هناك يف �ل�صاحة �لفل�صطينية برناجمني، برنامج 

الحتالله  ومقاومته  �ل�صهيوين  بالكيان  �العرت�ف  عدم  حيث  من  ومقت�صياته  �ملقاومة 

�الأر�ص و�ملقد�صات، وهو برنامج يرف�ص �لتن�صيق �الأمني، ويرف�ص �لتفاو�ص مع �لكيان 

�ل�صهيوين، ويتبنَّى عدم �لتعاطي مع حّل �لدولتني. وهناك من جهة ثانية برنامج �لت�صوية 

�ل�صيا�صية و�العرت�ف بالكيان �ل�صهيوين، و�لتفاو�ص مع �الحتالل، و�لتن�صيق �الأمني، 

وتبادل �الأر��صي، ومو�جهة �ملقاومة. ولهذ� �ل�صبب يف �ختالف �لوجهتني، جند �صعوبة 

�إيجاد �لقو��صم �مل�صرتكة و�للغة �ملطلوبة �لتي نتعامل بها، ولعل وثيقة �لوفاق  كبرية يف 

�ل�صيا�صي(  �لبنامج  �لعقدة )عقدة  �ملعاجلات، ولكن بقيت هذه  �أجنح  �لوطني كانت من 

من �أكب �ملعوقات.

�لكيان  مع  مو�جهة  يريد  ال  �إنه  حيث  �ل�صيا�صية:  مازن  �أبو  �لرئي�ص  �أولويات   .3

هي  عنده  و�الأولوية  للم�صاحلة،  �لر�ف�ص  �الأمريكي  �لر�عي  مع  وال  �ل�صهيوين، 

باب  قفل 
ُ
�أ �إذ�  �لد�خلي  �حلو�ر  على  ُيقبل  هنا  ومن  و�ملفاو�صات؛  �ل�صيا�صي  للتفاو�ص 

م�صاألة  يجعل  مما  �لتفاو�ص،  بدء  عند  �مل�صاحلة  عن  ويرت�جع  �ل�صيا�صي،  �لتفاو�ص 

�مل�صاحلة م�صاألة ثانوية عنده.
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�أما عن �صبل جتاوز �النق�صام:

من  �لكثري  لتجاوزنا  �لكايف  بال�صكل  �ل�صيا�صية  �الإر�دة  توفرت  لو  �ل�صيا�صية:  �الإر�دة   .1
�ل�صعوبات، ولكن مل ت�صل �الإر�دة �ل�صيا�صية لدرجة �لتو�فق �ل�صيا�صي، ولو توفرت 

مثل هذه �الإر�دة، ثم ُجعل لهذ� �الأمر �الأولوية �لق�صوى، لَتمَّ ترتيب �الأولويات بطريقة 

�صحيحة تخدم �ل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه.

�أمام كل حادثة يف �ملحيط �لعربي �أو  تطبيق ما مّت �لتو�فق عليه وعدم �النتظار طويالً   .2
�ملباحثات مع �ل�صهاينة.

�التفاق على برنامج �صيا�صي و�حد، و�أعتقد �أن وثيقة �لتو�فق �لوطني ت�صلح �أن تكون   .3
�أر�صية لذلك.

ال بّد من �صند عربي، وفهم �لعمق �حلقيقي لق�صيتنا، و�إحياء هذ� �ملفهوم وعدم ترك   .4
�لق�صية لالأمريكان و�لهيئات �لدولية.

ثامنًا: الثورات والتغريات يف العامل العربي:

�مل�صتقبلية  �الحتماالت  من  نظام  يخلو  يكاد  وال  عميقة  �لعربي  �لعامل  يف  �لتغري�ت 

�ملطروحة �صو�ء كانت تلك �لبالد �صمن من دخل يف م�صمى ثور�ت �لربيع �لعربي �أم ما 

جاورهم من �أقطار مبعطيات وظروف د�خلية خمتلفة.

�لعامل �لعربي ير يف خما�صات وتغري�ت كبرية و�صتاأخذ عدة �صنو�ت نحو �ال�صتقر�ر 

على قو�عد �صيا�صية و��صحة. �لقوى �ملتد�فعة د�خل كل قطر من �الأقطار من �لقوة بحيث 

ي�صعب �إز�حتها من �مل�صهد، ومن �ل�صعف بحيث ي�صعب عليها �حتو�ء �الآخرين.

وال يقت�رش �مل�صهد يف �أيٍّ من �الأقطار على قو�ه �ملتد�فعة بل تتعدى �مل�صاألة �إىل تدخالت 

خارجية موؤثرة.

و�القت�صاد،  فاالأمن،  مت�صعبة،  �أي�صاً  �لتد�فع  هذ�  خالل  من  تنعك�ص  �لتي  �ل�صلبيات 

كل  �ملجتمعي،  و�ل�صلم  و�لتعليم،  و�لت�صدير،  و�ال�صتري�د،  و�لبطالة،  �لفقر،  وم�صتوى 

ذلك وغريه يتاأثر بالتد�فع �لد�خلي. و�لع�رش �لذي نعي�ص فيه ي�صعب معه حكم �الأقليات 

�لنهاية،  يف  �ل�صعوب  �إر�دة  و�صتنت�رش  ذلك،  غري  �أم  مهنية،  �أم  عرقية،  �أم  دينية،  �صو�ء 

ولكن �صيكون لهذ� �الأمر ثمن كبري، من دماء و�أمو�ل وجر�ح كبرية، ون�صاأله تعاىل �لعفو 

و�لعافية و�ملعافاة �لتامة يف كل �صيء.
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تا�سعًا: العالقـــة مـــع اإيـــران و�سوريــــة وحــــزب اللــه

)حمور املمانعة(:

1. العالقة مع اإيران:

�صيا�صة �حلركة، �النفتاح على كل �لقوى على �ختالف عقائدهم، ومذ�هبهم، و�أعر�فهم، 

و�أجنا�صهم، وكافة �لقوى، على �ختالف توجهاتها، با�صتثناء �لكيان �ل�صهيوين، و�صيا�صة 

�حلركة �لثابتة �أن ال حو�ر �أو �تفاق �أو �لتقاء مع �لعدو �ل�صهيوين.

�لق�صية  من  قربها  قاعدة  على  مبني  و�لقوى  �لدول  هذه  مع  �لعالقات  ومعيار 

�الآخر  و�الأمر  ومقاومته.  �لفل�صطيني  لل�صعب  ودعمها  للمقاومة،  وتاأييدها  �لفل�صطينية 

هو عدم �لتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي للحركة. كما �أن �حلركة ال تدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي الأي 

من هذه �لدول و�حلركات، ونحن يف حاجة لتاأييد ودعم كل هوؤالء، ومدى �لتاأييد و�لدعم 

يدل على م�صتوى �لعالقة وعمقها.

عالقتنا مع �جلمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية نابعة من موقفها من �لق�صية �لفل�صطينية، 

�الإطار.  هذ�  يف  �الأهم  �لدولة  �إير�ن  تكون  فتكاد  ومقاومته،  �لفل�صطيني  لل�صعب  ودعمها 

غري �أن عالقتنا معها ال يعني تطابقاً يف �ل�صيا�صة، وقد �ختلفنا مع بع�ص �صيا�صاتهم، كما 

�عرت�صو� على بع�ص �صيا�صاتنا، وعلى �صبيل �ملثال �ملوقف من �صورية مل يكن متطابقاً 

 .)2006 )�صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  دخولنا  مع  يكونو�  مل  وكذلك  معهم، 

و��صتمرت �لعالقة مع كل هذه �الختالفات، ومل يتدخلو� يف �أّي �صاأن من �صوؤون �حلركة 

على مد�ر �لعالقة يف يوم من �الأيام.

2. العالقة مع �شورية:

لقد �أكدنا ويف �أكرث من منا�صبة �لنقاط �الآتية يف عالقتنا مع �صورية:

ومقاومتها،  ومنعطفاتها  مو�قفها  كل  يف  �حلركة  مع  وقفا  ب�صار  و�لرئي�ص  �صورية  �أ. 

�لعالقة معنا كانت متميزة عن معظم �لدول، ومتحدية يف �أحياٍن كثرية �لدول �لكبى، 

حينما كانت ت�صغط لطردنا �أو �إقفال مكاتبنا.

مل يتدخل �لنظام �ل�صوري يف �صوؤوننا �لد�خلية، ومل نعلم �أنه جتاوز ذلك يف �أّي مرحلة،  ب. 

ومل يطلب منا طو�ل فرتة �لعالقة �أّي طلب على �الإطالق.
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�حرتمت �حلركة هذه �لعالقة، و�عرتفنا بجميل �لنظام وح�صن تعاونه، وميّزناه عن  ج. 

غريه من �الأقطار تقدير�ً منا للنظام وقيادته.

عند بدء �الأحد�ث �لد�خلية، طلب منا �لنظام حتديد موقف، فحددنا موقفنا �لذي َقبِلَُه  د. 

يف ني�صان/ �أبريل 2011 وكان من�صجماً مع �صيا�صاتنا يف عدم �لتدخل، وقّدرنا فيه دعم 

�لنظام وم�صاندته لنا؛ ووقفنا مع �ل�صعب �ل�صوري يف تطلعاته وحقوقه. وباملنا�صبة 

كان �لنظام يكرر هذه �لعبارة دون ملل.

�هلل،  حزب  من  �قرت�ح  على  بناء  و�ملعار�صني،  �لنظام  بني  باخلري  �لتو�صط  حاولنا  هـ. 

ومبو�فقة من �لرئي�ص ب�صار، وما �إن بد�أنا بالتحرك حتى مّت �إيقافنا بطلب من �لرئي�ص 

نف�صه، َنَقلَُه لنا �للو�ء �ململوك.

بقيت �حلركة حتى ت�رشين �لثاين/ نوفمب يف �صورية، دون �تخاذ �أّي توجه �أو قر�ر  و. 

مع  باللقاء  �لنظام  ِقبَل  من  �القرت�ح  كان  حتى  �لعزيزة،  �صورية  وترك  باخلروج 

�لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد و�لف�صائل �لفل�صطينية جميعها وحزب �هلل. فاقرتحنا 

لقاًء فل�صطينياً مع �لرئي�ص منفرد�ً ولقاء �آخر لبنانياً حتى ال يعطي �للقاء �نطباعاً �صلبياً 

عند �أحد.

رف�ص �لنظام �القرت�ح ومّت �إلغاء �للقاء بالكامل. ز. 

طلب منا حتديد موقف �حلركة �إما مع �أو �صّد، ومل يقبل منا موقف �حلياد فيما يجري  ح. 

يف �صورية، وكان موقفنا بعد ما تبنّى �لنظام �حلل �لع�صكري رف�ص هذه �ل�صيا�صة، 

ون�صحنا با�صتخد�م �حلل �ل�صيا�صي وعدم �إقحام �الأمن و�جلي�ص فيما يجري، وكان 

هذ� �الأمر مقبوالً ال �صيّما �أن �لرئي�ص ب�صار مل يكن مو�صع خالف بني جميع �لقوى 

تقريباً يف �الأ�صهر �الأوىل للثورة.

خمتلفة،  بطرق  �للقاء  عن  �العتذ�ر  وحاولنا  منفرد  ب�صكل  �لرئي�ص  لقاء  منا  ُطلب  ثم  ط. 

�لنظام يف �صيا�صاته  �إىل جانب  �أن �حلركة  �إعطاء �صورة  �للقاء �ملقرتح من  ملقت�صيات 

وحددنا موقفنا بهذ� �خل�صو�ص، فلم يكن لدينا خيار، �إما �النحياز يف �ملوقف ولقاء 

�لرئي�ص، و�إما �العتذ�ر و�ملغادرة �نحياز�ً ل�صيا�صتنا بعدم �لتدخل يف �ل�صاأن �ل�صوري 

وجتنيباً ملخيماتنا �لفل�صطينية من كل عو�مل �ل�رش�ع على �ل�صاحة �ل�صورية.

بقي ع�صو مكتب �صيا�صي وم�صوؤول 
ُ
قّرر �ملكتب �ل�صيا�صي �ملغادرة، ولي�ص �ملقاطعة، و�أ ي. 

�ل�صاحة يف �حلركة، وغادر بقية �ملكتب �ل�صيا�صي وكو�در �حلركة من غري �لفل�صطينيني 

�ل�صوريني. و�أعلنا �أن �ل�صبب هو عدم قدرة �لقيادة على �إد�رة �ل�صاأن �لد�خلي و�خلارجي 

للحركة ب�صبب �الأحد�ث �جلارية يف �صورية، وكان هذ� �صبباً �صحيحاً �أي�صاً.
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عند مغادرتنا مل ن�صئ للنظام وذكرنا ح�صن �صنيعه �ل�صابق، ولكننا �نحزنا ل�صيا�صات  ك. 

�حلركة ومبادئنا يف �لوقوف �إىل جانب �ل�صعوب وتطلعاتها.

يف �حلقيقة �ل�رشر �الأكب فيما جرى وقع على �حلركة، بانت�صار قياد�تها وعنا�رشها،  ل. 

و��صطر�ب �لعالقة مع تيار�ت وقوى عدة يف �الأمة.

�أو تفكري يف �مل�صاركة بالنز�ع يف �صورية، وكل ما  �أو توجه  �أّي قر�ر  مل تتخذ �حلركة  م. 

قيل عن عنا�رش من �حلركة �صمَّت �أنف�صها باأ�صماء، �أو ��صت�صهد �لبع�ص يف �مليد�ن، �أو 

�أ�صا�ص  �أّي  �أننا قمنا بتدريب �لثو�ر على حفر �الأنفاق وزرع �الألغام، كل هذ� لي�ص له 

من �ل�صحة على �الإطالق. فمن �دعى �أنه من حما�ص مقاتالً مل يكن �صادقاً، ومن قاتل 

وله تاريخ مع حما�ص فقد تركها، ومل يعد عن�رش�ً فيها، وذهب �إىل حيث قناعاته، �لتي 

�الإن�صاين  �لعمل  فيها. و�قت�رش عمل حما�ص يف خميمات �صورية على  يٌد  لنا  مل يكن 

�الإغاثي و�خلدماتي، و�إن كان من بني هوؤالء �لكثري من �ملعتقلني و�ل�صهد�ء.

�لعرب  �أن ينفردو� يف ق�صيتهم وال يف ن�صالهم بدون وقوف  �لفل�صطينيون ال يكن  ن. 

و�مل�صلمني معهم، فهم �لعمق و�ل�صند، ولقد �عتبوها ق�صيتهم �ملركزية وقدمو� �آالف 

�ل�صهد�ء، ومهما كانت �الأحو�ل و�الأقو�ل ال يكن �ال�صتغناء عن �صورية وم�رش وكل 

حميط فل�صطني �أ�صا�صاً، ففي بالدهم عا�ص �صعبنا، وكان �صعبهم حا�صنة �لثورة عب 

�لتاريخ. وال يكن �أن ت�صقط �صورية من فكرنا �أو و�قعنا، بل هو ظرف موؤقت �تخذناه 

النحيازنا �ال�صرت�تيجي ل�صيا�صاتنا بعدم �لتدخل يف �صوؤون �الآخرين، وهذ� من �أجل 

م�صتقبل ق�صيتنا.

3. العالقة مع حزب اهلل:

�ملعارك  �النت�صار�ت يف  �ل�صهيوين، ولعل  �مل�رشوع  هي عالقة ن�صال وجهاد �صّد 

مو�جهة  يف  و�مل�صلمني،  �لعرب  تاريخ  يف  منارة  كانت  و�حلركة،  �حلزب  خا�صها  �لتي 

�ملقاومة  لتعزيز  ونعمل  �لعامل.  يف  �الأكب  �لقوة  من  مدعومة  متجبة  ظاملة  طاغية  قوة 

ولقاء�تنا  �ملقاومة،  خدمة  �أجل  من  و�ل�صيا�صية  �الإعالمية  �مل�صتويات  كافة  على  معاً 

م�صتمرة معهم. وكان هناك تفهٌم ملو�قفنا بالن�صبة لل�صاأن �ل�صوري، ولكن بعد خروجنا 

�ل�صوري  �ل�صاأن  �لتعاطي مع  �لعالقة بع�ص �خللل، وظهر �خلالف حول  بفرتة، �صاب 

و�مل�صاركة يف �لقتال. وعلى كل حال، مّت تلطيف �الأجو�ء ومتهيد �لطرق لعالقة �صليمة 

م�صتاأنفة، و�صنبقى حري�صني على عالقاتنا حتى ولو �ختلفنا يف م�صاألة ما.
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عا�سرًا: عالقات حما�س الدولية:

�لغربية،  �لدول  معظم  مع  تقريباً  و�ت�صاالتها  �لدولية  عالقاتها  يف  منفتحة  حما�ص 

الأن  وذلك  بها؛  باأ�ص  ال  �لالتينية  �أمريكا  دول  وبع�ص  و�الإفريقية  �الآ�صيوية  وعالقاتنا 

�لكيان  مع  بال�رش�ع  �ملتعلق  �ل�صيا�صي  �جلانب  هو  �لدول  هذه  مع  �الأ�صا�صي  �جلانب 

�ل�صهيوين وق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني.

�لدول �لغربية غري �ملن�صوية باالحتاد �الأوروبي، �لعالقات معها علنية، وهناك لقاء�ت 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  جيد�ً  �نعكا�صها  كان  ما  وكثري�ً  م�صتمرة،  و�ت�صاالت  دورية، 

خ�صو�صاً من ز�وية تفهمهم لل�رش�ع و�أدو�ته، وم�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني و�حتياجاته. 

�أما دول �الحتاد �الأوروبي فمنذ و�صعت �حلركة على قائمة �ملنظمات �لد�عمة لالإرهاب، 

و�الت�صاالت مع �أغلبهم جُترى عب �أكادييني ودبلوما�صيني متقاعدين ومر�كز در��صات 

وم�صت�صارين قريبني من مر�كز �صنع �لقر�ر. �مل�صكلة �أن و�صع ��صم على �لقائمة �أمر ال 

�صعوبة فيه، ورفعه م�صكلة كبرية، وذلك الأن �لقر�ر، يوؤخذ باالإجماع؛ مبعنى �أال تعرت�ص 

�أّي دولة على هذ� �لقر�ر، وهذ� �ل�صبب يف عدم �لتعامل مع حما�ص كحركة وطنية مقاومة 

وما يز�لون يتعاملون معها كحركة �إرهابية.

على كل حال هذ� �لت�صنيف �ل�صيا�صي يفر�صه �لقوي، ويتعامل معه �الآخرون، وهو 

�لعر�ق يعّدونه  �لكرد�صتاين يف  �لعمال  �إىل حزب  ت�صنيف �صيا�صي وغري عادل. فانظر 

منذ ن�صاأته حزباً ي�صعى للحرية ويعّدون حزب �لعمال �لرتكي )وهو �حلزب نف�صه لكنه 

�ل�صق �لرتكي( حزباً �إرهابياً. �نظر �إىل منظمة �لتحرير، حتى �للحظة مل ترفع �لواليات 

كل  لوجودها  �لت�رشيح  جتدد  ولذلك  �الإرهاب،  من  معها  �لتعامل  عند  ��صمها  �ملتحدة 

يز�ل  ما  �لرئا�صة و��صمه كان  Nelson Mandela ترك  نيل�صون مانديال  �صتة �صهور. 

“�إرهابياً”. باعتباره  م�صنفاً 

�أو�ئل �صنة  �لت�صنيف حرج لهم بعد فوز حما�ص يف �النتخابات  بالطبع نتج عن هذ� 

2006، ولكن �لغرب مع ذلك �نحاز للواليات �ملتحدة، يف �لتو�فق على و�صع ثالثة �رشوط 
للتعامل مع حما�ص بعد فوزها يف �النتخابات، وهي:

�العرت�ف بالكيان �ل�صهيوين.  .1
نبذ �لعنف.  .2

�العرت�ف باالتفاقيات �لتي وقعتها منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.  .3
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ملن  تبيح  �لدولية  و�ل�رشعية  حمتلة،  مناطق  هناك  �أن  �عرت�فهم  من  �لرغم  على  �أي 

�حتلت �أر�صه �أن يقاوم هذ� �الحتالل، �إالّ �أنهم يعّدونه عنفاً. و“�إ�رش�ئيل” مل تتعامل مع 

�أّي �تفاقية مّت �لتوقيع عليها ب�صفافية وم�صد�قية، حتى حولت جميع �التفاقيات �إىل جمرد 

باالعرت�ف  �لفل�صطينيني  لها، ومع ذلك يطالبون  لها، و�لتو�ريخ ال وزن  �أور�ق ال قيمة 

باالتفاقيات �لتي وقعتها م.ت.ف. و�أخري�ً هل لهم �أن يطالبو� باالعرت�ف بالكيان، �ألي�ص 

�ملظلومني  مطالبة  قبل  وحقوقهم  بالفل�صطينيني  �ل�صهيوين  �لكيان  يعرتف  �أن  �الأجدر 

ز�لت  ما  خميمات  �إىل  وطردهم  وديارهم  �أر�صهم  �غت�صب  �لذي  بالظامل،  باالعرت�ف 

�صاهدة على ظلم �الحتالل وجبوته؟

�أخري�ً، �حلركة ال جتد فر�صة �إال وحتاول �لدفع من خاللها لتبيان �حلق �لفل�صطيني 

و�رشعيته، وال ننكر �أن قوى �لتحرر، وكثري من �لقوى �ل�صبابية، و�حلقوقية، و�لي�صارية، 

يف �لغرب قد مّت حتقيق �لكثري من �لتقدم معهم يف م�صاندة �لق�صية �لفل�صطينية.



الف�شل اخلام�س ع�شر

ال�سراع  لإدارة  روؤية حركة حما�س 

ال�سهيوين العدو  مع 

اأ. �شامي خاطر
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روؤية حما�س لإدارة ال�صراع مع العدو ال�صهيوين

روؤية حركة حما�س لإدارة ال�شراع مع

 العدو ال�شهيوين

مقدمة:

�أّي جماعة منظمة  �أو تقييمات لفكر و�صلوك  �أو نقا�صات  �أ�صئلة  �أن تثار  من �لطبيعي 

ودولية  و�إقليمية  حملية  تد�خالت  له  �لذي  �ل�رش�ع  جمال  يف  عاملة  كانت  �إذ�  خا�صة، 

�الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  حال  هو  كما  وموؤثر�ً  فاعالً  �لدور  كان  �إذ�  �أو  عام،  ب�صكل 

حما�ص ب�صكل خا�ص.

�إد�رة �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين يتعر�ص  �أن فكر و�صلوك حركة حما�ص يف  ومع 

�لكيان �ل�صهيوين،  �لرئي�صية �ملت�رشرة من ذلك وهي  خلطة ت�صويه منهجية من �جلهة 

هذه  �أن  ومع  خا�ص.  ب�صكل  �لغرب  يف  و�أن�صارها  �إ�رش�ئيل”،  بـ“دولة  ي�صمى  بات  �لذي 

�خلطة �ملنهجية قائمة على �أ�صا�ص معاد�ة وحماربة حركة حما�ص بكل �ل�صبل �ملتاحة لهم؛ 

فاإن هذ� �لف�صل ال ي�صتهدف �لرد على �ملغالطات �لغالبة على تلك �جلهود، الأننا نرى باأن 

�أو  تاريخية  الأ�صباب  يوؤيدونهم،  �لذين  من  كثري  عند  وال  عندهم،  حتوالً  ُيْحِدث  لن  ذلك 

مرحلية �أو م�صلحية.

مما يوؤ�صف له، �أنه على �لرغم من عقد حو�ر�ت معمقة بني �أطر�ف ر�صمية و�صعبية 

حما�ص  حركة  مع  تتعامل  ال  �لغرب  دول  معظم  تز�ل  ما  حما�ص،  حركة  وبني  �أوروبية، 

طبقاً لقيم وقو�عد �لقانون �لدويل، وال طبقاً حلقيقة مو�قف و�صيا�صات حركة حما�ص �لتي 

تت�صم باملنهجية و�لعقالنية و�لو�قعية؛ و�إمنا ُينظر لها �إما من خلفية �اللتز�م �لغربي بدعم 

�مل�رشوع �ل�صهيوين، على ظلمه وعدو�نه، و�إما من خالل �ملعيار �الإ�رش�ئيلي �لذي َيعدُّ �أّي 

حركة مقاِومٍة له حركًة �إرهابية.

و�ل�رش�ع  فل�صطني  �حتالل  ق�صية  مع  �لتعامل  يف  معايريه  �لغرب  ُيغريِّ  �أن  و�ملاأمول 

على  وحر�صاً  و�لعد�لة،  �حلرية  وقيم  �لدويل،  �لقانون  ملبادئ  طبقاً  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي 

م�صتقبل �ل�صلم و�ال�صتقر�ر �لدويل.

ونحن هنا ال نكتب بحثاً �أكاديياً، و�إمنا روؤيًة �صارْكنا يف �صياغتها، منذ بد�ية تاأ�صي�ص 

حركة حما�ص، لتكون بني �أيدي �صناع �لقر�ر �ل�صيا�صي، �أو �لباحثني و�ملهتمني مبو�صوع 
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مو�صوع  فهم  ويف  خا�ص،  ب�صكل  حما�ص  حركة  فهم  يف  ذلك  ي�صهم  �أن  �آملني  �لبحث؛ 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني مع �الحتالل �ل�صهيوين، �لذي ُي�صكِّل بوؤرة �ل�رش�ع �لدويل يف �لعامل 

�لعربي �أو ما ُيعرف مِبنطقة “�ل�رشق �الأو�صط” ب�صكل عام. 

اأوًل: املوجهات الأ�سا�سية يف بلورة روؤية حما�س:

�أو �لعو�مل �الأ�صا�صية يف بلورة روؤية حركة حما�ص  نحن نتحدث هنا عن �ملوجهات، 

الإد�رة �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين، ور�صم �ملو�قف و�ل�صيا�صات �لعامة حول ذلك. �أما 

�ملتبع يف ذلك، وهو تقدير  �ملنهج  �ل�رش�ع، فيتم بح�صب  ب�صاأن م�صتجد�ت  �لقر�ر  �تخاذ 

�ملوقف يف �صوء �لظروف و�لتطور�ت �ملتعلقة بذلك �حلدث، على قاعدة حتديد �مل�صلحة، 

وعدم �لتعار�ص مع �ال�صرت�تيجية و�الأهد�ف �ملرحلية.

وقد �صكلت �لنقاط �لتالية �ملوجهات �الأ�صا�صية يف ر�صم معامل روؤيتنا الإد�رة �ل�رش�ع 

مع �لعدو �ل�صهيوين، منذ بد�ية تاأ�صي�ص �حلركة وهي: 

1. اخللفية االإ�شالمية: 

ونعني بها �ملو�زين �الإ�صالمية �أو �الأحكام �ل�رشعية ب�صكل عام، وتلك �ملتعلقة بال�رش�ع 

مع �لعدو �ل�صهيوين ب�صكل خا�ص. وهذ� نا�صٌئ عن كوننا جزء�ً من �صعب فل�صطني، �لذي 

يدين بغالبيته باالإ�صالم، وينتمي الأمة عربية �إ�صالمية دينها �لغالب هو �الإ�صالم �أي�صاً. 

وبالتايل فمن �لطبيعي، و�صيظل كذلك �إىل ما �صاء �هلل، �أن تكون �لقيم و�الأحكام �ل�رشعية 

حا�رشة وموؤثرة يف مو�قف و�صيا�صات حركة حما�ص.

�إ�صافية،  �أر�صاً فح�صب، بل هي ذ�ت خ�صو�صية  وفل�صطني بالن�صبة الأهلها، لي�صت 

نا�صئة عن كونها �أر�صاً مقد�صة ومباركة، وقبلة �مل�صلمني �الأوىل، و�أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج 

�رشي بالنبي حممد ] من مكة �إىل �لقد�ص، ومن هناك ُعرج به �إىل �ل�صماو�ت �لعال. 
ُ
حيث �أ

وفيها �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك �لذي وردت يف ف�صله و�أهميته ن�صو�ص يف �لقر�آن �لكرمي 

و�أحاديث �لر�صول ].

وملكانتها  �لدينية،  �لناحية  من  �الإ�صافية  �خل�صو�صية  لهذه  نتيجة  وفل�صطني 

�ال�صرت�تيجية يف �ملنطقة �لعربية و�الإ�صالمية، حتتل مكانة خا�صة لدى �لعرب و�مل�صلمني، 

كما �أن لها مكانة خا�صة لدى �الأديان �ل�صماوية �الأخرى، وخ�صو�صاً �لعرب �مل�صيحيني، 



521

روؤية حما�س لإدارة ال�صراع مع العدو ال�صهيوين

�آبائهم  �أر�ص  كونها  �إىل  �إ�صافة  �لقيامة،  كني�صة  وفيها   \ �مل�صيح  ي�صوع  مهد  الأنها 

و�أجد�دهم.

وبناء على ذلك تد�فع حما�ص عن �أر�ص فل�صطني لي�ص فقط ب�صبب �أنها وطنهم و�أر�ص 

�إ�صافياً هو مكانتها  �آبائهم و�أجد�دهم، و�أنها �حتُلَّت من عدو غا�صب، بل �إن هناك د�فعاً 

�خلا�صة لدى �مل�صلمني �لتي متتاز بها عن غريها من �أر�ص �لعرب و�مل�صلمني.

كما يجعل م�صاعدة �لعرب و�مل�صلمني الأهل فل�صطني م�صاندة تختلف يف �لدرجة و�لقوة 

عن م�صاندتهم الأي �صعب من �صعوبهم يتعر�ص لالحتالل �أو �لعدو�ن.

وترى حما�ص �أن عدم �أخذ ذلك بنظر �العتبار لدى �لغرب �ملنا�رش �أو �ملنحاز للكيان 

دعم  من  جهودهم  لقيت  مهما  ��صتقر�ر،  وعدم  توتر�ً  �ملنطقة  يزيد  عامل  �ل�صهيوين، 

وتاأييد و�إ�صناد. 

2. ظروف الن�شاأة:

�مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  تيار  �إىل  حما�ص  حركة  موؤ�ص�صي  �نتماء  هنا  بها  ونعني 

كبى حركات �الإ�صالم، ذ�ت �لبعد �ل�صامل يف فهم �الإ�صالم. وقد �أ�صهم ذلك يف �أن جعل 

مدر�صة  ي�صمى  �أ�صبح  ملا  وميالً  قناعة  �أ�صد  �لدينية  �لناحية  من  حما�ص  حركة  منهج 

�لو�صطية و�العتد�ل، �لتي تعب عن �لتيار �ل�صائد يف �أو�صاط �لعرب و�مل�صلمني يف �لوقت 

�لناحية  من  �أما  �لفكرية،  �لناحية  من  �ملدر�صة  لهذه  تنتمي  تز�ل  ما  وهي  �حلا�رش. 

ور�صم  �لقر�ر  الإد�رة  بها  �خلا�صة  �آلياتها  لها  وطني  حترر  حركة  فحما�ص  �لتنظيمية 

عدم  �خلارجية  عالقاتها  يف  �لز�وية  حجر  جعلت  معلوم  هو  كما  وهي  �ل�صيا�صات، 

�لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية للدول و�الأحز�ب و�ملنظمات.

وعلى �صبيل �ملثال، ن�صري هنا �إىل �أن �أحكام �ل�رشيعة �الإ�صالمية ُتوجب على �مل�صلمني 

قتال من يحتل �أر�صهم، وهو ما ح�صل متاماً يف فل�صطني؛ حيث قامت �حلركة �ل�صهيونية 

خالل  من  لهم  �لتمكني  ومّت  فل�صطني،  �إىل  �أوروبا  من  لليهود  هجرة  حمالت  بتنظيم 

وطرد  �إ�رش�ئيل”،  “دولة  �إن�صاء  من  و�لغلبة  بالقوة  متكنو�  �أن  �إىل  �لبيطاين  �الحتالل 

�ل�صعب �لفل�صطيني �إىل �ملنايف و�ل�صتات.

يف  هو  �إمنا  فل�صطني  يف  �ليهود”  “قتال  من  ُيذكر  ما  فاإن  �أي�صاً،  �ملثال  �صبيل  وعلى 

مو�جهة من قام منهم باالحتالل و�العتد�ء، ولي�ص الأنهم يهود؛ طبقاً للقاعدة �الإ�صالمية 

�ملعروفة “ال �إكر�ه يف �لدين”.
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3. اخللفية الفكرية العامة حول ظروف ن�شاأة “دولة اإ�رشائيل” ودور
الغرب يف ذلك:

ويق�صد هنا �أن حركة حما�ص كغريها من �حلركات �لفل�صطينية �أو �لعربية و�الإ�صالمية 

ذ�ت �لبعد �ل�صيا�صي كان لها در��صة وفهم عميق لكيفية ن�صوء ما ُي�صمى “دولة �إ�رش�ئيل”، 

والأننا نتحدث هنا عن روؤية فاإننا ال ن�صهب يف �حلديث عن �ل�صو�هد و�لتفا�صيل �ملتعلقة 

باإدر�ك �لظروف و�ملالب�صات �لتي �أدت لقيام “�إ�رش�ئيل” على �أر�ص فل�صطني و��صتمر�ر 

عدو�نها و�لدعم �لغربي لها.

فقد كان و��صحاً لدينا يف حركة حما�ص �أن م�رشوع �إن�صاء “دولة �إ�رش�ئيل”، و�إن كان 

له دو�فع وخلفيات دينية وقومية عند بع�ص �لطو�ئف �ليهودية يف �أوروبا ب�صكل خا�ص، 

�إجناحه  يف  �الأ�صا�صي  �لعامل  كان  فل�صطني  يف  �إ�رش�ئيل”  “دولة  �إن�صاء  م�رشوع  �أن  �إال 

�لتخل�ص مما  �الأوروبية الأ�صباب جيو-��صرت�تيجية، ورغبة يف  �ال�صتعمارية  �لقوى  هو 

و�ل�صيطرة على  �لهيمنة  لفر�ص  �أد�ة  �لدولة  و�أن تكون هذه  �ليهودية”،  “�مل�صاألة  ي�صمى 

قلب �ملنطقة �لعربية و�الإ�صالمية، و�حليلولة دون نه�صتها لكي تبقى مو�ردها وثرو�تها 

يف خدمة �لدول �ال�صتعمارية من جهة، وللحيلولة دون نه�صة �لعرب و�مل�صلمني، وب�صكل 

��صتقاللية  لهم  تكون  �أن  �أو  و�لعامل،  �الإقليم  يف  وموؤثرة  فاعلة  قوة  ي�صبحو�  �أن  خا�ص 

من  �لغربية  و�لقياد�ت  �لقوى  من  عدد  لدى  �الأمر  يخلو  ال  كما  و�ل�صيا�صات.  �ملو�قف  يف 

خلفيات دينية وثقافية تدعم ما ي�صمى “عودة �ليهود” �إىل فل�صطني.

لقد �صهد �لتاريخ �الإ�صالمي منذ ن�صاأته على �لت�صامح مع �أتباع �لديانات �ل�صماوية ويف 

مقدمتهم �ليهود، حيث عا�صو� �آمنني يف �لدولة �الإ�صالمية منذ عهد �لر�صول ] و�خلالفة 

�ملنورة  �ملدينة  يف  قتالهم  �أن  خا�ص  ب�صكل  هنا  ون�صري  �حلديثة.  �لع�صور  �إىل  �لر��صدة 

وحولها قد مّت بعد قيامهم بالعدو�ن و�لتاآمر على �مل�صلمني وعلى نبيهم حممد ]، وعلى 

دولتهم �لنا�صئة.

�مل�صلمني بعد حماكم  �إىل بالد  )�الأندل�ص( جلاأو�  �إ�صبانيا  �أن يهود  �لتاريخ  وقد �صجل 

�لتفتي�ص. كما �صجل �لتاريخ �لفل�صطيني ب�صكل خا�ص �لت�صامح بني �لن�صارى و�ليهود 

جهة،  من  و�لن�صارى  �مل�صلمني  بني  �رش�ع  ين�صاأ  ومل  �لتاريخ،  مد�ر  على  و�مل�صلمني 

و�رتكابها  فل�صطني،  يف  �ل�صهيونية  �لع�صابات  ن�صوء  بعد  �إال  ثانية،  جهة  من  و�ليهود 

جمازر وح�صية �صّد �لفل�صطينيني، وبعد قيام “�إ�رش�ئيل” وو�صوح �صيا�صتها �لعن�رشية 

�صّد كل �صيء عربي �أو �إ�صالمي.
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وقد �صهد �لن�صال �لفل�صطيني منذ بد�ياته م�صاركة �مل�صيحيني �إىل جانب �مل�صلمني �صّد 

�الحتالل �ل�صهيوين. ويذكر هنا على �صبيل �ملثال كيف �أن �أحد �أبرز م�صاعدي �حلاج �أمني 

�حل�صيني زعيم فل�صطني يف فرتة �الحتالل �لبيطاين كان �إميل �لغوري وهو م�صيحي.

�ملنحازة  �أو  �لد�عمة  �لغربية  �ملو�قف  تف�صري  ور�ء  ز�لت  ما  �لتاريخية  �خللفية  وهذه 

�لظروف  بع�ص  �أحياناً  متليها  �أخرى  دو�فع  وجود  من  �لرغم  على  “�إ�رش�ئيل”،  ملو�قف 

�لد�عمة  �لغربية  �لقوى  د�خل  �مل�صالح  على  �لتناف�ص  بطبيعة  �ملتعلقة  و�ملالب�صات 

لـ“�إ�رش�ئيل”.

وتاأ�صي�صاً على هذ� �لفهم ر�أت حركة حما�ص �أن �مل�رشوع �ل�صهيوين، و�إن ��صتهدف 

م�رشوع  �أنه  �إال  �صعبها،  وت�رشيد  فل�صطني  �أر�ص  على  �ال�صتيالء  مبا�رش  ب�صكل 

ي�صتهدف �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية يف حا�رشها وم�صتقبلها، و�أنه بناء على ذلك ال بّد 

�لدور فقط  �ل�صهيوين، و�أال يقت�رش  �أن يكون لها دور يف �ل�رش�ع مع �الحتالل  لالأمة 

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  على 

4. ر�شيد التجربة:

ويق�صد بذلك �لدرو�ص و�لعب �لتي مّت �أخذها من ر�صيد �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين، 

“�إ�رش�ئيل” من �ل�صيطرة على  1948، �لذي مكن  “�إ�رش�ئيل” �صنة  وخ�صو�صاً بعد قيام 

قر�بة 77% من م�صاحة فل�صطني، وبعد عدو�ن 1967 �لذي �أدى الحتالل باقي فل�صطني.

ون�صري هنا، على �صبيل �ملثال، �أن �أ�صلوب خطف �لطائر�ت كاأد�ة من �أدو�ت مقاومة 

�لعدو  ل�صالح  �لقوة  ميز�ن  �ختالل  �أن  كما  متعددة.  الأ�صباب  جمدياً  يكن  مل  �الحتالل 

من  بذلك  �ملنطقة  يف  �لدول  بع�ص  وتاأثر  �أخرى،  جهة  من  له  �لغرب  و�نحياز  جهة،  من 

فل�صطني  د�خل  لالحتالل  مو�جهتها  �صاحة  حت�رش  حما�ص  حركة  جعل  ثالثة،  ناحية 

فقط، على �لرغم من ��صتهد�ف �لعدو �ل�صهيوين لل�صعب �لفل�صطيني و�غتيال قادته يف 

�ملنايف و�ل�صتات.

5. مراعاة قواعد القانون الدويل واالإن�شاين:

لل�صلم  �جلنوح  �إىل  �لد�عية  �الإ�صالمية  �لقيم  بني  �لتالقي  عن  �أي�صاً  نا�صئ  وهذ� 

مبادئ  وبني  جهة،  من  �لنف�ص  عن  و�لدفاع  لل�رشورة  �أد�ة  �حلرب  و�عتبار  و�ال�صتقر�ر 

حقوق �الإن�صان وقو�عد �لقانون �لدويل من جهة ثانية. ولذلك فقد �صعت حما�ص ملر�عاة 
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تطبيق  �إىل  خا�ص  ب�صكل  �لغرب  تدعو  تز�ل  وما  ومو�قفها،  �صيا�صاتها  يف  �جلو�نب  هذه 

مبادئ �لقانون �لدويل، و�إىل عدم �النحياز للعدو �ملحتل.

وطبقاً للقانون �لدويل فاإنه ال يجوز �ال�صتيالء على �أر�ص �الآخرين بالقوة، وال فر�ص 

�لتي  �الأر��صي  يف  �صو�ء  “�إ�رش�ئيل”  تفعل  كما  �الأر�ص،  �أهل  حقوق  مل�صادرة  �لوقائع 

�حتلت �صنة 1948 �أم �صنة 1967. وطبقاً للقانون �لدويل فاإن حّق مقاومة �الحتالل حّق 

م�رشوع، ولكن �لغرب يف جملته ال يقر لل�صعب �لفل�صطيني بذلك، ويتماهى مع �لعدو يف 

�عتبار �ملقاومة �مل�صلحة من �أعمال �الإرهاب.

�أو  �نتحارية  عمليات  �لغرب  ي�صميها  �لتي  �ال�صت�صهادية،  بالعمليات  يتعلق  وفيما 

تفجريية، فعلى �لرغم من �أنها كانت د�ئماً يف �صياق رّد �لفعل على جر�ئم جي�ص وقو�ت 

�إن  بها،  �لقيام  وقف  عر�ص  �إىل  مرة  من  �أكرث  حينها،  يف  حما�ص،  بادرت  فقد  �الحتالل، 

دولة  �أن  �إال  �لفل�صطينيني؛  �ملدنيني  �صّد  �ملتو��صلة  عملياتها  �الحتالل  قو�ت  �أوقفت 

كان  �لنار  �إطالق  وقف  على  حما�ص  فيها  تو�فق  مرة  كل  ويف  ذلك.  رف�صت  �الحتالل 

�ل�رش�ع  ل�صاأن  �ملتابعني  لكل  معروف  �أمر  وهو  وخرقه.  ذلك  نق�ص  �إىل  يبادر  �الحتالل 

�لعربي �الإ�رش�ئيلي، لكننا نورد ذلك هنا يف معر�ص تبيان كيف �أن حركة حما�ص حتر�ص 

ويعلم  �لدولية.  �التفاقيات  يف  عليها  �ملتفق  �الإن�صانية  و�لقيم  �ملبادئ  مر�عاة  على  د�ئماً 

كل متابع �أن دولة �الحتالل هي �لتي ترف�ص تطبيق بنود �تفاقيات جنيف �لدولية، كما 

ترف�ص كثري�ً من �لقر�ر�ت �لدولية، �لتي حاولت �إن�صاف �ل�صعب �لفل�صطيني، ولو جزئياً، 

يف �رش�عه �ملرير مع �الحتالل. 

ثانيًا: روؤيــــة حمـــا�س لإدارة ال�ســــراع مـــــع العـــــدو

ال�سهيونــــي:

�لعدو  �ل�رش�ع مع  �لتعبري عن روؤية حركة حما�ص الإد�رة  ويف �صوء ما �صبق يكن 

�ل�صهيوين �ملتمثل يف “�إ�رش�ئيل” �صمن �لعناوين �لتالية:

1. منظور العداء لدى حما�س:

�أو  �صيا�صية  �أو  �قت�صادية  �لغربي قروناً طويلة يف �حلروب الأ�صباب  �لعامل  ��صتغرق 

طائفية �إىل �أن تو�صل حل�رش معنى �لعد�ء و�لعدو�ن، باأنه كل عمل تقوم به دولة على دولة 
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�أخرى، �صو�ء باالحتالل �لع�صكري لبع�ص �الأقاليم �أم بالهجمات �ملتعددة �الأ�صكال، �صو�ء 

على �الأر�ص �أم على �لقو�ت �مل�صلحة �أم على �الأ�صاطيل �لتجارية، و�أن ما يرتتب على هذ� 

�لذي هو مرجعية  �الإ�صالم  �لعد�ء يف  �أما مفهوم  �لزمن.  تقادم عليه  باطل مهما  �لعدو�ن 

حما�ص �لفكرية فقد مّت حتديده منذ مبعث �لنبي حممد ]؛ حيث قامت �لدعوة �الإ�صالمية 

على مبد�أ �ل�صالم، ورف�ص �لعدو�ن على �الأفر�د و�جلماعات، و�عتباره جرية حمرمة يف 

كل زمان ومكان، و�أن �لعدو�ن ال يكون �إال بحق �ملعتدي.

ب�صبب  دولة  �أو  جماعة  �أو  فرد  �أّي  على  بالعد�ء  �بتد�ء  هناك  فلي�ص  ذلك  على  وبناء 

عرق �أو دين �أو ثروة، �أي �أنه لي�ص و�رد�ً يف �الإ�صالم وال عند حما�ص �لعد�ء للن�صارى �أو 

�ليهود �أو حتى �مل�رشكني، ما مل يبادرو� بالعدو�ن على �مل�صلمني و�أر�صهم ومقد�صاتهم 

وثرو�تهم. ومعيار �لعد�ء و�لعدو�ن بالتايل عند حما�ص هو معيار �صيا�صي يف �الأ�صا�ص، 

�لد�فع  يف  �إ�صافياً  بعد�ً  ياأخذ  ولكنه  طائفية.  �أو  عن�رشية  نظرة  �أو  دينية  عقيدة  ولي�ص 

و�حلافز، ب�صبب ما ذكرناه يف خ�صو�صية فل�صطني �لدينية عند �لعرب و�مل�صلمني. و�أما 

�خلالف بني �مل�صلمني وغريهم من �لن�صارى و�ليهود ب�صبب �لعقائد و�ل�رش�ئع، فهو من 

�خلالف �لطبيعي �لذي �صهدته �لب�رشية منذ بد�ية نزول �آدم وحو�ء لالأر�ص وعمارتها. 

�صبباً  لي�ص  وهو  و�حلو�ر.  �لت�صامح  و�آليته  و�لبيان،  �حلجة  على  يقوم  خالف  وهو 

للعد�وة �أبد�ً يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية، كما هو متفق عليه يف كل مذ�هب �لفقه �الإ�صالمي.

2. حما�س واليهود:

نف�ص  من  ُخلقو�  �مل�صلمني  ملعتقد�ت  طبقاً  �لب�رش،  جميع  كما  �لن�صارى  كما  �ليهود 

و�حدة، و�الإن�صان �أخو �الإن�صان، وله حق �لعي�ص بحرية وكر�مة، دون ��صتثناء �أو متييز، 

م ِبغ�صِّ �لنظر عن دينه �أو لونه �أو جن�صه �أو عرقه. حيث �إن �الإن�صان ُمكرَّ

�لعد�ء  باب  من  ذلك  تفعل  ال  �ليوم  “�إ�رش�ئيل”  وتقاتل  �الحتالل  تقاوم  �إذ  وحما�ص 

لليهود كاأ�صحاب ديانة، و�إمنا متار�ص حّق �لدفاع عن �لنف�ص، وحّق رّد �لعدو�ن �لو�قع 

على �الأر�ص و�ملقد�صات و�لرثو�ت و�الإن�صان يف فل�صطني من قبل �أجهزة �أمن وموؤ�ص�صات 

دولة �الحتالل �ل�صهيوين.

�مل�صلمني  للت�صامح و�لتعاي�ص بني �صكانها  فقد كانت فل�صطني مثاالً  �آنفاً  وكما ذكرنا 

و�لن�صارى و�ليهود. ومل يقع �ل�رش�ع و�لقتال �إال بعد قيام ع�صابات �حلركة �ل�صهيونية 
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بالعدو�ن على �ل�صكان و�الأر�ص �لفل�صطينية، و�لذي �أخذ منهجاً خمططاً ومتو��صالً بعد 

قيام “�إ�رش�ئيل”.

يف  �ليهودية  �لديانة  �أتباع  مع  م�صكلة  �أّي  حما�ص  لدى  لي�ص  �لروؤية  هذه  على  وبناء 

من  �لرغم  على  فقط،  فل�صطني  �أر�ص  يف  �الحتالل  مو�جهة  �صاحة  ح�رشت  كما  �لعامل، 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  حركات  وقياد�ت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  الأبناء  “�إ�رش�ئيل”  ��صتهد�ف 

يف �ملنايف و�ل�صتات.

�لباطل،  �ل�صهيوين  �الحتالل  عنها  ويزول  �لفل�صطينية  �الأر�ص  تتحرر  وعندما 

و�أمن  وتعاي�ص  ت�صامح  يف  وغريهم  و�ليهود  و�لن�صارى  �مل�صلمني  من  �صكانها  �صيعي�ص 

�حلركة  نظمتها  �لتي  �ملمنهجة  �لهجرة  حمالت  بد�ية  قبل  يعي�صون  كانو�  كما  و�صالم، 

�لباحثني �ل�صهاينة  �إىل تعمد  �إىل فل�صطني. ون�صري يف هذ� �ملقام  �ل�صهيونية ليهود �لعامل 

وبع�ص من ينا�رشهم الإثارة �أن هناك ن�صو�صاً يف ميثاق حركة حما�ص قد يفهم منها ما 

ي�صمونه مبعاد�ة �ل�صامية، �أي عد�ء �ليهود الأنهم يهود، وهذ� ت�صليل مق�صود، حيث مل 

يرد يف ميثاق حما�ص ما ي�صري لذلك، ف�صالً عن �أن “�لعد�ء لل�صامية” غري معروف �أ�صالً 

عند �مل�صلمني، وهو يعب عن “�مل�صاألة �ليهودية” �لتي ن�صاأت يف �أوروبا.

�لف�صفا�صة يف ميثاق حما�ص، فهذ� يرجع لظروف  �ملفرد�ت  و�إذ� كانت هناك بع�ص 

ومل  عام،  ب�صكل  و�الإ�صالمي  �لعربي  �خلطاب  على  �صلوب 
ُ
�الأ هذ�  غلب  حيث  �لن�صاأة، 

�أم �لقانونية. و�ملتاأمل  �أم �ل�صيا�صية،  يكن م�صطلحاً مق�صود�ً �صو�ء من �لناحية �لدينية، 

�لديانة  �أتباع  �ل�صيا�صي منذ ن�صاأتها يدرك موقف حما�ص من  يف م�صرية حما�ص و�أد�ئها 

�ليهودية على �لنحو �لذي �رشحناه �آنفاً بو�صوح.

3. حما�س واحلركة ال�شهيونية:

عدو�نية  �صيا�صية  كحركة  و�ل�صهيونية  �صماوي،  كدين  �ليهودية  بني  حما�ص  تفرق 

لليهود،  قومية  دولة  و�إقامة  منها،  �صكانها  وطرد  فل�صطني  �حتالل  هدفها  عن�رشية، 

خ�صو�صاً  �ال�صتعمارية  �لدول  وتو�طوؤ  �لغا�صمة،  �لقوة  ��صتخد�م  بفعل  لهم  حَتقَّق  كما 

“�إ�رش�ئيل”  1922 وحتى قيام  �نتد�بها الإد�رة فل�صطني منذ �صنة  �أثناء فرتة  بريطانيا يف 

�صنة 1948.
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تعدُّ  فاإنها  �لديني،  معتقده  ب�صبب  لها  عدو�ً  لي�ص  يهودي  �أّي  حما�ص  تعدُّ  حني  ففي 

�ملبادئ �ل�صهيونية، و�صارك  �لذي �عتنق  �أي  �أم غري يهودي،  كل �صهيوين يهودياً كان 

�الحتالل  دولة  يف  عن�رش�ً  �أ�صبح  �أو   1948 �صنة  قبل  �لعدو�نية  وم�صاريعها  خططها  يف 

فهو  �لعدو�نية،  جر�ئمها  يف  باأخرى  �أو  ب�صورة  وي�صارك   1948 �صنة  بعد  �الإ�رش�ئيلي 

ذلك  ومع  حما�ص.  حركة  �أعد�ء  �صمن  وبالتايل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أعد�ء  �صمن  يدخل 

حما�ص ال ت�صتهدفه �صمن �أن�صطتها يف مقاومة �الحتالل �إال �إذ� كان يف د�خل فل�صطني.

4. حما�س و“دولة اإ�رشائيل”:

باطل  �صهيوين  عدو�ن  نتيجة  جاء  الأنه  باطالً،  كياناً  “�إ�رش�ئيل”  حما�ص  حركة  َتعدُّ 

فل�صطني  �أر�ص  كامل  باغت�صاب  �لباطل  �لكيان  هذ�  وقام  فل�صطني،  و�صعب  �أر�ص  على 

�الأر�ص  على  �لعدو�ن  �أ�صكال  كل  متار�ص  �ملحتلة  �لدولة  وهذه   .1967 �صنة  عدو�ن  بعد 

�أبنائها  معظم  فل�صطني، وت�رشيد  �أر�ص  لتهويد  ثبات  بكل  وتعمل  و�ملقد�صات،  و�ل�صعب 

خارج فل�صطني، وتعامل من يبقى منهم بتمييز عن�رشي �أ�صد من �لتمييز �لعن�رشي �لذي 

�صهدته جنوب �إفريقيا �أيام �حلكم �لعن�رشي.

�أنو�ع  بكل  �لفل�صطيني  �ملو�طن  وتقهر  �مل�صتعمر�ت،  وتبني  �الأر�ص  ت�صادر  وهي 

دولة  بناء  على  وتعمل  و�حلرمان؛  و�ل�صجن  و�العتقال  و�لتنكيل  و�المتهان  �لظلم 

يهودية عن�رشية، وتطالب �لعامل ب�صكل عام و�لفل�صطينيني ب�صكل خا�ص �العرت�ف بها 

كدولة يهودية، �الأمر �لذي تطمع �أن يعطيها �رشعية لكل ما تفعله من �أجل طرد �ل�صعب 

�لفل�صطيني من �أر�صه.

و�لكيان �الإ�رش�ئيلي �إذ يفعل ذلك، فاإن حما�ص تعدُّه عدو�ً يجب قتاله ومقاومة �صيا�صته 

وقيم  �لدويل،  �لقانون  وقو�عد  �الإ�صالمي،  �لفقه  الأحكام  طبقاً  �مل�رشوعة،  �ل�صبل  بكل 

�حلرية و�لعدل �ملُجَمع عليها لدى �لب�رش جميعاً. و�إن مطالبة �لغرب لل�صعب �لفل�صطيني 

�إ�صايف على �لظلم �لذي  بـ“�إ�رش�ئيل”، هو ظلم  عامة، وحركَة حما�ص خا�صة باالعرت�ف 

�العرت�ف  �أبد�ً  حما�ص  روؤية  يف  و�رد�ً  ولي�ص  �ل�صهيوين.  �لكيان  قيام  دعم  يف  �رتكبوه 

�أو  �أو باأي طريقة ُتعطي �رشعية لوجودها  “دولة �إ�رش�ئيل” �عرت�فاً قانونياً،  مبا ُي�صمى 

الحتاللها؛ حيث يعني ذلك بطالن حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �أر�صه ومقد�صاته، وحقه يف 

�لدفاع عن نف�صه، �أو حقه يف �لتحرر من �الحتالل وتقرير م�صريه، باعتباره حقاً طبيعياً، 

وحقاً �أ�صيالً يف �ملو�ثيق �لدولية.
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5. و�شائل حما�س يف مقاومة االحتالل:

��صتناد�ً �إىل �إيان حما�ص باأن “�إ�رش�ئيل” كيان باطل، و�أنها دولة �حتالل، فاإن و�صيلتها 

�الأ�صا�صية يف مقاومة �الحتالل هي �لقتال بكل �ل�صبل �مل�رشوعة، و�ل�صب على تكلفة ذلك، 

حتى يزول �الحتالل وتتحرر �الأر�ص �لفل�صطينية. ومقاومة �الحتالل كما تر�ه حما�ص 

لي�ص حقاً بح�صب مرجعيتها �الإ�صالمية فح�صب، بل هو حّق بح�صب �لقو�نني و�ملو�ثيق 

�لدولية �أي�صاً. وتاأمل حما�ص من قوى �لعدل و�أن�صار �حلرية يف �لعامل منا�رشتها يف حقها 

يف �لدفاع عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، ودعم �صموده ومقاومته حتى �لن�رش وحترير 

�الأر�ص و�ملقد�صات.

�أما  �ملقاومة �مل�صلحة؛  �أ�صكالها، خ�صو�صاً  �إال باملقاومة بكل  و�لعدو �ملحتل ال ُيو�جه 

�ملفاو�صات وهي و�إن كانت جائزة �صو�ء يف �لفقه �الإ�صالمي �أم �لعالقات �لدولية، �إال �أنها 

غري جمدية مع �الحتالل �لقمعي �لعدو�ين.

�أنها  �الآن،  وحتى   1991 �صنة  مدريد  يف  بد�يتها  منذ  �ملفاو�صات  م�صرية  �أثبتت  وقد 

��صتخدمت ب�صكل جوهري غطاًء لكل بر�مج �لتهويد ولكل �إجر�ء�ت “�إ�رش�ئيل” �لقمعية 

�أنه ال فائدة للفل�صطينيني  �ل�صكان و�الأر�ص و�ملقد�صات يف فل�صطني. وحما�ص ترى  �صّد 

يف �ملفاو�صات �إال �إذ� مّت �العرت�ف بهم ك�صعب له حقوق غري قابلة للت�رشف، وقامت له 

دولة معرتف بها بناء على ذلك. ومع ذلك، ويف �صوء حر�ص حما�ص على وحدة �ملوقف 

قد  ما  حول  ونزيه  حّر  �صعبي  ��صتفتاء  نتائج  الحرت�م  ��صتعد�د  على  فاإنها  �لفل�صطيني، 

تتو�صل �إليه �ملفاو�صات �لتي تقوم بها قيادته �ملمثلة ب�صكل �صحيح جلموع قو�ه وف�صائله 

�ل�صيا�صية، مع �الحتفاظ بوجهة نظرها �خلا�صة بها فيما يتعلق بدولة �الحتالل.

6. حما�س واأن�شار “اإ�رشائيل”:

َبنيِّ  ظلم  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  عدو�نها  يف  “�إ�رش�ئيل”  منا�رشة  �أن  حما�ص  ترى 

لي�ص له �صند يف �الأعر�ف و�لقو�نني �لب�رشية و�لدولية. وتاأمل حما�ص من كل من ينا�رش 

“�إ�رش�ئيل” �أن يتوقف عن ذلك دعماً للحق �لفل�صطيني من جهة، ولل�صلم و�الأمن �لدويل 

من جهة ثانية.

“�إ�رش�ئيل” عدو�ً مبا�رش�ً لها، ي�صتحق �لرد �ملبا�رش  ولكن حما�ص ال تعدُّ من ينا�رش 

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  على  �لعدو�ن  يف  ي�صارك  من  �إال  ت�صتهدف  ال  فحما�ص  با�صتهد�فه، 
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دولة  غري  دولة  �أو  جماعة  �أو  فرد  �أّي  �ملقاومة  عمليات  ت�صتهدف  مل  ذلك،  على  وبناء 

�صاحة  خارج  وموؤ�ص�صاته  ورموزه  �الحتالل  ��صتهد�ف  �حلركة  جتنبت  كما  �الحتالل. 

لكنه  وهلة،  الأول  ُيت�صور  قد  كما  �خلوف  من  نابعة  لي�صت  �ل�صيا�صة  وهذه  فل�صطني؛ 

باالإ�صافة �إىل كونه من باب �حلكمة �ملطلوبة و�مل�رشوعة، فاإنه يندرج �أي�صاً يف �إطار �ملبادئ 

و�ل�صيا�صات �ملدرو�صة �لهادفة لعدم ��صتعد�ء �الآخرين، ولدعم �ل�صلم و�الأمن يف �لعالقة 

بني �الأمم و�ل�صعوب وخري �لب�رشية ب�صكل عام. 

7. حما�س وا�شتهداف املدنيني:

�أو  و�ل�صيوخ،  و�الأطفال  �لن�صاء  قتل  عن  َينهى  �الإ�صالم،  يف  م�رشوع  هو  كما  �لقتال، 

يف  �حلرب  �أحكام  فقه  يف  و��صح  �أمر  وهو  �ملقاتلني،  غري  قتل  عن  ينهى  �أخرى  بعبارة 

�لتي تقوم بها حركة حما�ص هي حّق  �ل�رشيعة �الإ�صالمية. ويف �صوء ذلك فاإن �ملقاومة 

لدى  و�لعدو�نية  �لع�صكرية  و�لبنى  �لقوى  �رشب  وت�صتهدف  �الحتالل،  �صّد  م�رشوع 

دولة �الحتالل.

غري  �إ�صابة  نتائجها  على  غلبت  �لتي  بالعمليات  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تبادر  ومل 

�ملقاتلني، �إال لل�رشورة ورد�ً على �لعدو�ن على �ملدنيني �لفل�صطينيني، وخ�صو�صاً �ملذ�بح 

�الإرهابية �لتي �قرتفها �ل�صهاينة �صّد �ملدنيني �لعزَّل من �ل�صعب �لفل�صطيني؛ كما حدث 

�أرو�ح  ��صتهدفت  و�لتي   ،1994/2/25 يف  �خلليل  مدينة  يف  �الإبر�هيمي  �حلرم  مذبحة  يف 

�مل�صلني �الآمنني يف مكان عبادة. 

�لتعر�ص  عدم  بالتز�م  مبادرًة  مر�ت  عدة  �ملقاومة  وكتائب  حما�ص  عر�صت  لقد 

للمدنيني من �لطرفني، لكن دولة �الحتالل مل تقبل بذلك، وما تز�ل تقرتف �جلر�ئم �صّد 

لقو�عد  �حرت�م  �أو  �إن�صانية،  لقيمة  �عتبار  دون  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أبناء  من  �ملدنيني 

�لو�قع  �ل�صعيف  �أكرث؟  يالم  �لذي  من  و�ل�صوؤ�ل  �لدولية،  �ملو�ثيق  �أو  �الإن�صان،  حقوق 

حتت �الحتالل �أم �ملحتل �لقوي �ملتغطر�ص و�لذي ال يتورع عن �قرت�ف �أب�صع �جلر�ئم 

و�أقبح �أ�صكال �لعدو�ن؟!

8. حما�س واإدارة ال�رشاع ب�شكل عام:

ترى حما�ص �أن �ل�رش�ع مع �مل�رشوع �ل�صهيوين كم�رشوع عدو�ين �حتاليل و�إحاليل، 

من  �رش�ع  هو  و�مل�صلمني  �لعرب  منطقة  على  �لغرب  لدول  �لهيمنة  مب�رشوع  ومرتبط 
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�الحتالل  م�رشوع  الأن  �لو�صط”؛  “�حلل  ي�صمى  ما  قاعدة  على  حله  يكن  ال  فريد  نوع 

و�الإحالل و�لهيمنة ال يكن �أن يكون معه “حلٌّ و�صط”، �إذ� كان م�صمون هذ� �حلل يعني 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  ��صتعادة  وعدم  فل�صطني،  من  �أجز�ء  على  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  بقاء 

حلقوقه كاملة غري منقو�صة. و�ل�رش�ع طبقاً لذلك �صيطول، و�صتكون له ت�صحيات كبرية 

و�نعكا�صات �صلبية عظيمة على �صورة �حل�صارة �لب�رشية و�لغربية منها ب�صكل خا�ص، 

لذلك ال منا�ص من حّل هذ� �ل�رش�ع على �أ�صا�ص ح�صول �ل�صعب �لفل�صطيني على حقوقه 

�لطبيعية غري �لقابلة للت�رشف، و�أولها و�أهمها زو�ل �الحتالل عن �الأر�ص �لفل�صطينية، 

فاإذ� ز�ل هذ� �الحتالل بان�صياع �لعدو ملبادئ �لقانون و�ملو�ثيق �لدولية فذلك خري؛ و�إال 

و�الإ�صالمية  �لعربية  بالدو�ئر  مدعوماً  �لفل�صطيني،  �لن�صال  بفعل  يزول  �أن  بّد  ال  فاإنه 

و�الإن�صانية، وهو جهاد لن يكلَّ ولن يل حتى �إجناز �أهد�فه.

�الإ�صالمية، �صرتحب  �الأمور، نظر�ً خللفيتها  �أي�رش  �إىل  �لتي متيل بطبيعتها  وحما�ص 

وتتعاون مع �أّي م�صعى دويل حلل �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين، ب�صكل يقوم على قاعدة 

�إنهاء �الحتالل عن كل �أر�ص فل�صطني و�إجناز حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�أهمها �لتحرر 

وعا�صمتها  �أر�صه  كامل  على  �ل�صيادة  كاملة  �مل�صتقلة  �لدولة  و�إقامة  �مل�صري  وتقرير 

�لقد�ص، وتطبيق حّق �لعودة. و�إذ� مل يقم �ملجتمع �لدويل بو�جبه دون حتيز �أو ظلم فاإنها 

و�ثقة �أن قوة حقها �صتغلب قوة باطل عدوها مهما طال �لزمن.

)ۋۋۅۅۉۉېېېې(1

1 القراآن الكرمي، �صورة �لروم: �آية 4.
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العالقات الدولية حلركة حما�س*1

مقدمة:

كما  و�صو�بطها؛  حما�ص  حلركة  �خلارجية  �لعالقات  �أ�ص�ص  على  �لف�صل  هذ�  يركز 

�نطالقتها  منذ  و�جهتها  �لتي  و�لتحديات  و�مل�صاعب  �حلركة  عالقات  تطور  يدر�ص 

ورف�صها  �الإ�صالمي،  ومبنهجها  �ملقاومة  ببنامج  �لتز�مها  مع  خ�صو�صاً  1987؛  �صنة 

�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، و�لدور �لذي تلعبه هذه �الأخرية و�للوبي Israel Lobby �ملوؤيد 

لها يف ت�صويه �صورة حما�ص �خلارجية. كما يتعر�ص �لف�صل �إىل تاأثري �عتبار حركة حما�ص 

“حركة �إرهابية”، وفق �لالئحة �الأمريكية لـ“�الإرهاب”، على عالقاتها �خلارجية، ويقدم 
يف �لنهاية مالحظات حول جناحات �حلركة و�إخفاقاتها يف جمال �لعالقات �خلارجية.

اأوًل: اأ�س�س و�سوابط عالقات حما�س اخلارجية:

منذ بد�يات عالقاتها �ل�صيا�صية �خلارجية �عتمدت حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( 

جملة من �ملبادئ و�ل�صيا�صات، �لتي �صكلت ركيزة �أ�صا�صية الإقامة هذه �لعالقات �بتد�ء، 

�ل�صيا�صية، ومن خالل در��صة جتربة  بد�يات عالقاتها  لتطويرها وتو�صعتها. ومنذ  ثم 

�لعالقات �ل�صيا�صية للف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية، ب�صكل خا�ص، وقوى �لتحرر �لثوري 

ب�صكل عام، �أدركت قيادة �حلركة �أن �لنجاح يف هذه �لعالقات وحتقيق �الأهد�ف �ملطلوبة 

منها منوط مببادئ يكن �إيجازها بالنقاط �لتالية:

1. �لعالقات �ل�صيا�صية للحركة جزء من منظومة ن�صال متكاملة �صّد �الحتالل، وهي 
وتدعم  �مل�صلحة،  �ملقاومة  فعل  مع  تتكامل  فهي  وفعالً،  فكر�ً  �ملقاومة  �إىل  ��صتندت  و�إن 

�صيا�صياً �إجناز�تها �مليد�نية.

�ل�صيا�صي و��صحة  �إىل روؤية ��صرت�تيجية للعمل  �أن ت�صتند  2. ال بّد لعالقات �حلركة 
�أن تكون منبثقة من ��صرت�تيجية  �الأهد�ف )مرحلياً و��صرت�تيجياً(، و�لتي بدورها ال بّد 

�لتحرير.

�أ�صامة حمد�ن  �الأ�صتاذ  لبنان( مع  �أجر�ها حم�صن حممد �صالح )بريوت،  �لن�ص هو ن�ّص مقابلة مكتوبة  هذ�   *
ُو�صعت  وقد  2014/3/3؛  يف  �أ�صامة  �الأ�صتاذ  من  �لنهائي  ب�صكله  �لن�ص  �عتماد  مّت  وقد  لبنان(،  )بريوت، 

�لت�صاوؤالت هنا على �صكل عناوين وحماور للم�صاعدة يف �ن�صيابية �لن�ص و�صال�صته.
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3. ولتحقيق ذلك فال بّد �أن تد�ر �لعالقات �ل�صيا�صية للحركة بطريقة موؤ�ص�صية كاملة، 

�أد�ء  وح�صن  �ل�صيا�صي،  �الأد�ء  و��صتمر�رية  للحركة،  �ل�صيا�صي  �مل�صار  �صالمة  ت�صمن 

�لعالقات �ل�صيا�صية، وال تتاأثر �صلباً بالتغري�ت �لتي قد حت�صل يف �لبيئة �لد�خلية للحركة 

ويف �أطرها �لقيادية، وتنجح يف �لتعامل مع كل تطور�ت �لبيئة �خلارجية، وتكون قادرة 

على �ملو��صلة يف مو�جهة كل �لتحديات يف معركة طويلة �لنف�ص مع �لعدو.

د�ئماً  ت�صتند  �ل�صيا�صية  �حلركة  عالقات  يف  �مل�صالح  قاعدة  فاإن  �ل�صياق  هذ�  ويف   .4

�ىل م�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته، وبغ�ص �لنظر عن طبيعة �لعالقات �ل�صيا�صية 

�ملتاحة، وفر�صها �لتي قد تبدو �أحياناً مغرية، فاإن عالقات �حلركة يجب �أال تتعار�ص �أو 

توؤثر �صلباً على �مل�صالح �لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته.

�لفل�صطينية م�صاألة حيوية،  �لتجربة  �ملنطلق فاإن �ال�صتفادة من درو�ص  5. ومن هذ� 

بكل  مرور�ً   ،1987 �صنة  �حلركة  �نطالق  وحتى  لفل�صطني  �لبيطاين  �الحتالل  منذ 

�لتجارب �لناجحة و�ملريرة يف م�صرية ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني. ومل تتعامل �حلركة مع 

�أن كل ما فعله  �أو من منطلق  جتربة �لعالقات �ل�صيا�صية �لفل�صطينية من منطلق �صلبي، 

غريها خاطئ، بل تعاملت معها من منطلق نقدي وطني، ��صتفاد من جتاربها �لناجحة، 

و�جتهدت �حلركة يف �لوقت عينه بتجاوز عرث�تها و�أخطائها.

�إد�رة  يف  مهمة  مكانة  الأمته،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بانتماء  �حلركة  الإيان  وكان   .6

عالقاتها �ل�صيا�صية، �إذ �آمنت �حلركة �أن �ل�صعب �لفل�صطيني جزء �أ�صيل من �الأمة �لعربية 

�الأ�صا�صي حلمايته  �ملعنى متثل عمقه �ال�صرت�تيجي، و�حل�صن  و�الإ�صالمية، وهي بهذ� 

ودعم ق�صيته. دون �إغفال للبعد �الإن�صاين �لذي يدفع كثري�ً من �أحر�ر �لعامل لدعم �ل�صعب 

�لفل�صطيني وق�صيته، ويفتح �لباب لدعم مقاومته ودعم ن�صاله حتى نيل حقوقه كافة.

لتعزيزها  و�لعمل  �اللتقاء  نقاط  على  و�التفاق  �لعالقات،  يف  �مل�صرتك  عن  �لبحث   .7

وتو�صيعها مهما كانت �لتباينات �الأخرى، �صكل �أ�صا�صاً يف بناء عالقات �حلركة �ل�صيا�صية، 

�إذ ال يكن �أن يكون �أ�صا�ص �لعالقات �ل�صيا�صية �لتطابق �لكامل د�ئماً. كما �أن �لتباين يف 

لبناء عالقات  �أال يكون مانعاً  �لروؤى جتاه ق�صايا غري ق�صية فل�صطني يجب  �أو  �ملو�قف 

تخدم �لق�صية �لفل�صطينية.

8. ويف �صياق عالقاتها �ل�صيا�صية، حر�صت �حلركة د�ئماً على ��صتقاللية قر�رها مع 

�نتمائها لالأمة، ورف�ص �لتبعية يف �أّي من عالقاتها �ل�صيا�صية، ورف�صت �حلركة د�ئماً �أن 
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تكون حتت جناح طرف �أو فريق مهما كانت حالة �الن�صجام و�لتو�فق وح�صن �لعالقات، 

�أو  لها  �ل�صيا�صي  �لتوظيف  قاعدة  �لعالقات على  �أّي �صكل من  بناء  كما رف�صت �حلركة 

م�صلحة  مع  �أو  �الأمة  م�صالح  مع  �أو  مبادئها،  مع  تتعار�ص  قد  �أجند�ت  ل�صالح  الأد�ئها 

�إن�صانية عامة.

9. ويف كل �أد�ئها �ل�صيا�صي ظلت قاعدة �الأخالقيات و�ل�صو�بط �الإ�صالمية حاكمة يف 

�أد�ء �حلركة وعالقاتها، وجنحت �حلركة يف نحت جتربة جديدة يف بناء و�إد�رة �لعالقات 

�ل�صيا�صي  �لعمل  �حتياجات  ومع  مكوناته،  بكل  �لو�قع  مع  فيها  تتعامل  �ل�صيا�صية، 

و�الأخالق  �لقيم  منظومة  مع  متعار�صاً  �أو  متناق�صاً  ذلك  يكون  �أن  دون  بتفا�صيله، 

و�ل�صو�بط �الإ�صالمية.

معايري و�شوابط بناء حما�س لعالقاتها اخلارجية:

�ل�صيا�صية  عالقاتها  بناء  يف  �حلركة  منها  �نطلقت  �لتي  و�الأ�ص�ص  �ملبادئ  على  بناء 

�خلارجية، فقد �عتمدت �حلركة جملة من �ل�صيا�صات يف �إن�صاء و�إد�رة وتطوير عالقاتها 

يف  �ل�صيا�صات  هذه  �أهم  تلخي�ص  ويكن  و�لدويل،  �الإقليمي  �مل�صتويني  على  �خلارجية 

�لنقاط �لتالية:

1. �لكيان �ل�صهيوين �لعدو �لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني وقو�ه �ملقاومة، ومنها حركة 

حلقوق  ومغت�صباً  �لفل�صطينية  لالأر��صي  حمتالً  كونه  من  له  �لعد�ء  وينطلق  حما�ص، 

�ل�صعب �لفل�صطيني، و�حلركة بناء على ذلك لي�ص لديها م�صكلة يف �لتعاطي مع �أّي طرف 

�إقليمي �أو دويل، فالطرف �لوحيد �لذي ال تتعامل معه هو �لذي �حتل �الأر��صي �لفل�صطينية 

ودمر �حلياة �لفل�صطينية و�رشد �لالجئني.

2. �عتمدت �حلركة منهج �النفتاح على قاعدة �حلقوق �لوطنية �لفل�صطينية ويف �إطار 

حّق �ل�صعب �لفل�صطيني لتقرير م�صريه وعلى قاعدة �إنهاء �الحتالل.

3. �لتزمت �حلركة �صيا�صة عدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية للدول حتت �أّي ظرف.

4. بنت �حلركة عالقاتها على �مل�صتويني �ل�صعبي و�لر�صمي، بطريقة حتافظ فيها على 

من  �إدر�كاً  �ل�صعبي  �مل�صتوى  �أقامت عالقات على  �لدولة وموؤ�ص�صاتها، كما  عالقتها مع 

�حلركة الأهمية �لعالقات �ل�صعبية، وجنحت �حلركة يف حتقيق ذلك من خالل �لو�صوح 

يف �لعالقات. وكانت �صيا�صة �حلركة عدم �لتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي للدول عامالً مهماً يف 

جناح �حلركة يف بناء عالقات ر�صمية و�صعبية يف �آن و�حد. 
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هي  �إمنا  �أخرى،  �أطر�ف  �أو  دول  �صّد  موجهة  لي�صت  �لدول  مع  حما�ص  عالقات   .5

عالقات موجهة ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية و�ل�صعب �لفل�صطيني، لذلك ال يكن حلركة 

حما�ص �أن تكون يف حمور يخو�ص معركة �صّد تكتل �أو حمور �آخر على �صعيد �ل�صيا�صة 

�الإقليمية و�لدولية، لكنها ت�صعى الأن تكون عالقاتها قائمة مع �جلميع على �أ�صا�ص دعم 

�لق�صية �لفل�صطينية.

6. �لو�صوح يف مو�قف �حلركة وروؤيتها �ل�صيا�صية؛ ما �أك�صبها م�صد�قية مهمة على 

�صعيد �لعالقات �ل�صيا�صية.

�صّد  مبا�رش  ب�صكل  موجود  وهو  �ملحتلة،  �الأر��صي  د�خل  يف  هو  �حلركة  عمل   .7

�أّي  �صّد  ع�صكرياً  عمالً  متار�ص  ال  �حلركة  فاإن  وبالتايل  فل�صطني،  �أر�ص  على  �الحتالل 

دولة �أو على �أر�ص �أّي دولة. وقد �أدت هذه �ل�صيا�صة �إىل �إدر�ك جميع �الأطر�ف �الإقليمية 

و�لدولية، �أن �لعمل �ملقاوم �صّد �الحتالل لي�ص �أمر�ً عبثياً، �أو رغبة جمردة يف �لقتال، بل 

هو �أد�ء ن�صايل وطني موجه �صّد حمتل. وعلى �لرغم من كل �التهامات �لتي كالها �لغرب 

�أثر  عام  ب�صكل  لها  كان  �ل�صيا�صة  هذه  لكن  �حلركة،  �صّد  و�أوروبا(  �ملتحدة  )�لواليات 

�إيجابي د�عم يف عالقات �حلركة �خلارجية.

تقوم  �لتي  �جلهات  مع  بالتو�فق  حتديدها  يتم  �لثنائية  �لعالقات  وطبيعة  �صكل   .8

�لعالقات معها.

ثانيًا: امل�ساعب والتحديات اخلارجية:

تو�جه عملية بناء �لعالقات �ل�صيا�صية الأي طرف جملة من �مل�صاعب و�لتحديات، ومل 

تكن حركة حما�ص ��صتثناء يف ذلك. فقد و�جهت، وما تز�ل، جملة من �مل�صاعب و�لتحديات 

�لذ�تية  �حلركة  بظروف  بع�صها  و�رتبط  و�الإقليمية،  �ل�صيا�صية  بالبيئة  بع�صها  �رتبط 

وتطور �أد�ئها ومنوها، ويكن ��صتعر��ص هذه �لتحديات يف �ل�صياق �لتايل:

1. مرحلة االنطالقة )1990-1987(:

وطني  كف�صيل  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  على  �حلركة  ظهور  بد�يات  كانت 

تكن  مل  �إذ  فل�صطينية.  معظمها  يف  �لتحديات  كانت  وقد  �إ�صالمية،  مبرجعية  فل�صطيني 

حركة فتح ومنظمة �لتحرير �صعيدة بهذ� �لتطور يف �لبيئة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، ال �صيّما 

�أن �الإعالن عن �نطالقة حما�ص تز�من مع �نطالق �النتفا�صة �ملباركة )وهي �لت�صمية �لتي 
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�نت�رشت يف تلك �لفرتة، وتبنتها حركة حما�ص(. ويف ظّل بيئة عربية �صيا�صية تعاملت مع 

�حلالة �لفل�صطينية يف �أعقاب �الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان �صنة 1982 كعبء، ويف ظّل حالة 

من �لتقلُّب �ل�صيا�صي و�لقلق من قبل قيادة فتح وم.ت.ف، �لنا�صئ عن �خلوف من نهاية 

لعملية  �لذهاب  �لقيادة يف  �لتي كانت ت�صتعجل هذه  �ل�صغوط  �ل�صيا�صي. ويف ظلِّ  �لدور 

�صيا�صية مع �الحتالل، مل تكن متانع فيها، ولكنها مل تكن مقبولة لالنخر�ط فيها ب�صكل 

�إقليمي يقوده �الأردن.  �لفل�صطيني ومن خالل دور  �لد�خل  مبا�رش، بل عب ممثلني من 

ثم   ،1983 �صنة  للقاهرة  عرفات  يا�رش  زيارة  خالل  من  لذلك  ��صتعد�دها  من  وبالرغم 

م�صتعدة  تكن  مل  وم.ت.ف  فتح  قيادة  �أن  �إال   ،1984 �صنة  �لفل�صطيني  �الأردين  �لتفاهم 

حتى  بل  مكانها،  لَّ  حَتُ �أن  يكن  فل�صطينية  قيادة  لت�صكيل  يوؤدي  �أن  يكن  مبا  للقبول 

وجود رموز �صيا�صية وطنية مناف�صة.

لتكري�ص  �أمام فر�صة ذهبية  �أنها  �لقيادة  �الأوىل، �صعرت هذه  �النتفا�صة  �نطالق  مع 

مع  مبا�رشة  �صيا�صية  ت�صوية  عملية  يف  و�مل�صي  �لفل�صطيني  لل�صعب  وقيادتها  زعامتها 

�أ�صا�صيان،  �لقيادة حتديان  لدى هذه  �أوجد  �نطالقة حما�ص  �الإعالن عن  لكن  �الحتالل، 

�إىل  �الأر��صي �ملحتلة م�صتندة  �لقيادة يف ظّل حركة تنطلق د�خل  �أولهما يف �رشعية  متثل 

�إرث �حلركة �الإ�صالمي �لطويل و�لعميق يف �لو�قع �لفل�صطيني، وثانيهما، يف رف�ص هذه 

�حلركة لت�صوية مع �لعدو، و�لدعوة للجهاد من �أجل حترير فل�صطني من �لبحر �إىل �لنهر، 

ما �صكل �أزمة لنظرية “�الأر�ص مقابل �ل�صالم”.

وقد حاولت قيادة فتح وم.ت.ف �آنذ�ك ت�صويه �صورة �حلركة و�لتحري�ص عليها لدى 

�الأطر�ف �لعربية و�الإ�صالمية �أمالً يف عزلها �صيا�صياً، ومن ثم �لتعامل معها ك�صاأن د�خلي 

فل�صطيني حمدود. وبالرغم من كل مافعلته قيادة م.ت.ف �آنذ�ك، فقد ظّل �أثر هذه �جلهود 

�نطالقة  ��صتقبلت  و�لتي  و�إ�صالمياً،  عربياً  �ل�صعبية  �حلالة  من  حما�ص  لقرب  حمدود�ً 

حما�ص برتحاب و��صتعادة لالأمل بالتحرير بعد �أحد�ث �لفرتة �ملمتدة )1986-1982(.

وبالرغم من �أن �حلركة كانت متار�ص عملها �ل�صيا�صي منذ �لبد�ية، �إال �أنه قد مّت ت�صكيل 

�أول جلنة �صيا�صية متخ�ص�صة فيها �صنة 1989؛ حيث قامت بو�صع �أ�ص�ص عملها وحدَّدت 

�لدر��صات  من  �لعديد  وقدمت  و�الإعالمية،  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  وتابعت  م�صوؤولياتها، 

و�إر�صال  �ل�صيا�صية  �للقاء�ت  بع�ص  ترتيب  نف�صها  �ل�صنة  يف  حاولت  كما  و�القرت�حات. 

وفود �إىل بع�ص �لدول. وكانت �أول حماولة �للقاء مع �لقيادة �لعر�قية لكنها مل تتم.
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2. مرحلة )1992-1990(:

تركا  �الإقليمي  �مل�صتوى  على  �أ�صا�صيني  بحدثني  ق�رشها،  على  �ملرحلة،  هذه  متيزت 

�أثر�ً بارز�ً على �لق�صية �لفل�صطينية وعلى عالقات حركة حما�ص �ل�صيا�صية.

�أما  �ل�صحر�ء،  عا�صفة  عملية  من  �أعقبه  وما  �لكويت  �حتالل  يف  �الأول  �حلدث  متثل 

�حلدث �لثاين فقد كان عقد موؤمتر مدريد لل�صالم. وقد �أتاح �حلدث �الأول ح�صور�ً بارز�ً 

حلما�ص على �صعيد �لعالقات �ل�صيا�صية، فقد �صاركت �حلركة يف وفد �لو�صاطة �ل�صعبي 

�حلركة  �أعطى  ما  عربية،  ت�صوية  خالل  من  �لكويت  �حتالل  الإنهاء  �صعى  �لذي  �لعربي 

فر�صة على �صعيد �لعالقات �ل�صيا�صية على �مل�صتوى �لعربي، ال �صيّما مع دول �خلليج 

وليبيا  �لعر�ق  �إىل  باالإ�صافة  و�لكويت،  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  وخ�صو�صاً  �لعربي، 

و�الأردن و�ليمن و�ل�صود�ن، من خالل زيار�ت لعو��صم هذه �لدول، كما بد�أت �ت�صاالت 

ولقاء�ت مع ممثلني لدول �إ�صالمية )�إير�ن وباك�صتان(.

للق�صية  تهديد�ً  �ملوؤمتر  فقد عدَّت �حلركة هذ�  بانعقاد موؤمتر مدريد  يتعلق  فيما  �أما 

�لفل�صطينية، ال �صيّما �أنه جاء يف �أعقاب عا�صفة �ل�صحر�ء، و�لتي كان من �آثارها �ل�صيا�صية 

�صاأنه  من  عربياً  و�نق�صاماً  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �ل�صيا�صي  �ملوقف  �إ�صعاف 

�إ�صعاف �ملوقف �لعربي عموماً.

ويف �أو�خر �صنة 1991، مّت تعيني �إبر�هيم غو�صة ناطقاً ر�صمياً با�صم حما�ص، و�صعت 

�حلركة يف هذه �ملرحلة لتاأ�صي�ص �لعالقات مع جميع هذه �الأطر�ف �لتي تر�وحت مو�قفها 

وروؤيتها  �لفكرية  ومنطلقاتها  و�أفكارها  �حلركة  على  وتعّرف  ��صتطالع  عملية  بني 

�ل�صيا�صية، فيما كانت مو�قف �أطر�ف �أخرى ت�صل �إىل حّد �النفتاح و�لتجاوب مع �صعي 

�حلركة لبناء هذه �لعالقات.

وقبل نحو �أ�صبوعني من نهاية �صنة 1992، قام �لكيان �الإ�رش�ئيلي باإبعاد 415 قيادياً 

على  حم�صوبني  و15  حما�ص  على  حم�صوبني   385 منهم  و�لقطاع  �ل�صفة  من  �إ�صالمياً 

�جلهاد �الإ�صالمي. وقد �أدت ق�صيتهم �الإن�صانية و�صمودهم يف مرج �لزهور ورف�صهم 

لالإبعاد، �إىل �أن تاأخذ ق�صيتهم �أبعاد�ً عاملية. ومثَّل ذلك قفزة نوعية لعمل حما�ص �ل�صيا�صي 

و�الإعالمي �لدويل.
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3. مرحلة اأو�شلو )2000-1993(:

مثّل �نعقاد موؤمتر مدريد يف 1991/10/30 نقطة حتول على �صعيد �لن�صال �لوطني 

و�مل�صاركة  �آنذ�ك،  �ملوؤمتر  دعم  على  و�لدويل  �لعربي  �الإجماع  ترك  وقد  �لفل�صطيني، 

يهدد  �أنه  ور�أت  �ملوؤمتر  �نعقاد  رف�صت  �لتي  �حلركة  عالقات  على  �آثارهما  فيه  �لعربية 

�لق�صية، و�أن �لهدف من �ملوؤمتر هو ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية. وجاء �تفاق �أو�صلو يف 

نهايات �صنة 1993 ليوؤكد �صدق تقدير �ملوقف �لذي تبنته �حلركة.

وعلى �لرغم من ت�صكيك �أطر�ف عديدة حول �إمكانية حتقيق �ل�صالم، �إال �أن قوة �لدفع 

�الإقليمية و�لدولية كانت تقف يف جمملها �إىل جانب عملية �لت�صوية، ال �صيّما بعد ت�صكيل 

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف غزة و�أريحا �أوالً، ثم تو�صعها يف مناطق عديدة يف �ل�صفة �لغربية.

وعلى �لرغم من �أن �لعالقات على �مل�صتوى �لعربي مل ت�صهد حالة من �لقطيعة، لكنها 

�صهدت حتفظاً وبرود�ً لدى عدد من �الأطر�ف �لعربية، و�صوالً �إىل م�صاركة كثري من هذه 

�الأطر�ف يف موؤمتر �رشم �ل�صيخ �صنة 1996 �لذي ��صتهدف ت�صفية �ملقاومة �لفل�صطينية، 

ال �صيّما حركة حما�ص. ويف �ملقابل، فقد تو�صعت �لعالقات وتطورت �إقليمياً مع عدد من 

�لدول �لعربية، ومع �إير�ن.

�حلركة  عالقات  يف  مهم  �أثر  �لزهور  مرج  يف  �ملبعدين  �الأخوة  �صمود  الأجو�ء  وكان 

�ل�صيا�صية، �إذ دفعت �إىل �الأمام �الت�صاالت مع �لعديد من �لدول �لعربية، كما فتحت �أفاقاً 

�ل�صفار�ت  �الت�صاالت مع  بعدد من  �إ�صالمية، وقامت حما�ص  �لعالقة مع دول  مهمة يف 

�لغربية يف �الأردن، �صعياً لدعم ق�صية �ملبعدين وعودتهم؛ فجرت �ت�صاالت ولقاء�ت مع 

�ل�صفارة  يف  �ل�صيا�صي  �مل�صت�صار  ومع  و�لرنويج،  و�إيطاليا،  و�أملانيا،  بريطانيا،  �صفر�ء 

�الأمريكية. غري �أن �خلارجية �الأمريكية �أ�صدرت يف �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 1993 قر�ر�ً بحظر 

�الت�صال بحما�ص. فيما �جتهت �لدول �لغربية �الأخرى �إىل جتميد �إت�صاالتها مع �حلركة.

للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �غتيال رئي�ص  و�إثر ف�صل حماولة  �ملرحلة،  �أو�خر هذه  ويف 

�لعملية مّت  �ل�صيا�صي �ل�صهيوين نتيجة هذه  �الأخ خالد م�صعل يف عّمان، ويف ظّل �حلرج 

�الإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمد يا�صني رحمه �هلل تعاىل، �لذي غادر بعد ذلك قطاع غزة للعالج، 

�ل�صعودية،  �صملت:  يا�صني،  لل�صيخ  و��صعة  زيار�ت  جولة  ترتيب  يف  �حلركة  وجنحت 
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وم�رش،  و�ل�صود�ن،  و�صورية،  �ملتحدة،  �لعربية  و�الإمار�ت  و�لكويت،  و�إير�ن،  وقطر، 

�أدت هذه �جلولة �إىل �آثار �إيجابية يف عالقات �حلركة، وفتحت لها �لعديد من �الآفاق على 

�مل�صتوى �لعربي و�الإ�صالمي. كما تلقى �ل�صيخ يا�صني دعوة لزيارة جنوب �إفريقيا، جرى 

تعطيلها الحقاً ب�صغوط من �صفارة فل�صطني يف جنوب �إفريقيا.

وب�صكل عام فقد متيزت هذه �ملرحلة مبميز�ت رئي�صية:

حتدياً  �صكل  ما  �لرئي�صية،  �لعربية  �الأطر�ف  من  عدد  قبل  من  �لتعاطي  يف  برود  �أ. 

�صلبي على م�رشوعها  �أثر  �لعالقات دون  �لقدرة على �حلفاظ على هذه  للحركة يف 

�لتحدي  هذ�  جتاوز  يف  جنحت  �حلركة  �إن  �لقول  ويكن  �الحتالل.  �صّد  �ملقاوم 

دون تقدمي �أّي تنازالت على ح�صاب برنامج �حلركة و�أهد�فها، وجنحت �حلركة يف 

�لتعامل بحكمة بالغة ويف جتنب خو�ص معركة جانبية عب جتاوز �أزمة عالقتها مع 

�الأردن �لذي قرر قطع �لعالقة مع �حلركة، و�عتقل رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي وعدد 

.1999 من �أع�صائه �صنة 

تطور �لعالقة مع �إير�ن و�أطر�ف عربية �صعت لتوثيق عالقتها مع �حلركة، و�صهدت  ب. 

�الأطر�ف  هذه  مع  عالقاتها  لدفع  �حلركة  قيادة  من  �أ�صا�صياً  تركيز�ً  �ملرحلة  هذه 

�ملتجاوبة مع برناجمها �إىل �أف�صل م�صتوى ممكن.

بد�ية �ت�صاالت وعالقات مع دول �إفريقية. ج. 

�ملطالب  مع  و��صح  جتاوب  يف  �الأمريكية  �الإرهاب  الئحة  على  �حلركة  ت�صنيف  د. 

�الإ�رش�ئيلية، ويف �صغط جلّي على �حلركة لتتجاوب مع �لت�صوية �ل�صيا�صية �لتي كانت 

�آنذ�ك تعي�ص �ملرحلة �لذهبية التفاق �أو�صلو.

4. مرحلة انتفا�شة االأق�شى )2005-2000(:

�صهدت هذه �ملرحلة ويف ظّل ف�صل عملية �لت�صوية يف �لو�صول �إىل حّل نهائي )كما كان 

متفقاً يف �أو�صلو( ويف ظّل �نتفا�صة �الأق�صى وت�صاعد �لعمل �ملقاوم حلركة حما�ص، تطور�ً 

كبري�ً يف عالقات �حلركة �ل�صيا�صية.

فقد جنحت �حلركة يف �إثبات قدرتها لي�ص على �ل�صمود يف �لظروف �ل�صعبة وح�صب 

�إجر�ء�ته �الأمنية  )1993-2000(، بل ورفع �صقف �ملو�جهة مع �الحتالل، و�خرت�ق كل 

جنحت  ذلك،  ومبو�ز�ة  �لكبري.  �لت�صحيات  حجم  من  �لرغم  على  �حلمر�ء  وخطوطه 

�حلركة يف تقدمي مبادر�ت �صيا�صية تن�صجم مع فعلها �ملقاوم )تهدئة �صنة 2003، وفكرة 
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وقد  �لت�رشيعي(.  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  م�صاركتها  و�إعالن   ،2005 �صنة  و�لتهدئة  �لهدنة 

�ل�صيا�صية، ومتكنت يف هذ�  �الأق�صى يف تطوير عالقتها  �نتفا�صة  جنحت �حلركة يف ظّل 

�ل�صياق من تعزيز عالقتها مع حلفائها.

على  �الإقليمية  �الأطر�ف  من  عدد  مع  �الأمام  �إىل  قدماً  عالقاتها  دفع  يف  جنحت  كما 

و��صتطاعت  م�رش.  �صيّما  ال  �ل�صابقة  �ملرحلة  خالل  �عرت�ها  �لذي  �جلمود  من  �لرغم 

�حلركة حتقيق �خرت�قات مهمة يف عالقاتها على �مل�صتوى �لدويل، ما �أدى �إىل لقاء�ت مع 

ملفو�ص  ممثلني  مع  مبا�رشة  و�ت�صاالت  �الأوروبي،  �الحتاد  دول  معظم  يف  م�صوؤولني 

 ،Javier Solana ل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية يف �الحتاد �الأوروبي �آنذ�ك خافيري �صوالنا�

�ت�صال  وبد�ية  معلن(،  غري  ر�صمي  )ب�صكل  �الأوروبية  �لعو��صم  من  لعدد  وزيار�ت 

مبا�رش مع �الحتاد �لرو�صي، حيث وجهت �لدعوة لوفد من �حلركة لزيارة مو�صكو، يف 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2005، ومتت �لزيارة يف كانون �لثاين/ يناير 2006، لتكون بد�ية 

لعالقة ما تز�ل متو��صلة ب�صكل جيد.

وقد �أثبتت �حلركة يف هذه �ملرحلة قدرتها على ت�صكيل �صبكة و��صعة من �لعالقات يف 

�أهمية قدرة �حلركة �مليد�نية و�جلماهريية  �إغفال  ظّل ��صتمر�ر عملها �ملقاوم، وال يكن 

�ل�صيا�صي، عالوة على ذلك، فاإن وجود عالقات حتالفية على قاعدة  يف تكري�ص دورها 

مقاومة �الحتالل تركت �آثار مهمة على عالقات �حلركة �ل�صيا�صية. غري �أن هذه �ملرحلة 

�صهدت �أي�صاً �صغوطاً �أمريكية غري م�صبوقة على �الحتاد �الأوروبي الإدر�ج حركة حما�ص 

لهذ�  �الحتاد  دول  من  �لعديد  مقاومة  من  �لرغم  وعلى  �الأوروبية.  �الإرهاب  الئحة  على 

2003. وهو �الأمر �لذي رف�صته �حلركة،  �إىل ذلك �صنة  �أدت  �أن هذه �ل�صغوط  �إال  �الأمر، 

ور�أت �أنه يعب عن نفاق �صيا�صي و�زدو�جية يف �ملعايري كانت دوماً ت�صتخدم �صّد �ل�صعب 

�لفل�صطيني ون�صاله.

5. مرحلة ال�رشوط الدولية )2007-2006(:

نتائجها  فاجاأت  �لتي  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  �ملرحلة  هذه  يف  �حلركة  خا�صت 

�ملجل�ص  مقاعد  من  مريحة  غالبية  على  �إثره  على  حازت  للحركة،  كبري  بفوز  �جلميع 

�ملتحدة  �لواليات  �صعت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إر�دة  مع  �لتجاوب  وبدل  �لت�رشيعي. 

�الأمريكية �إىل حما�رشة فوز �حلركة؛ مطلقة ما عرف �آنذ�ك بـ“�رشوط �لرباعية” للتعامل 

مع �أّي حكومة ت�صكلها �أو ت�صارك فيها حما�ص. و�إز�ء رف�ص حما�ص لذلك تدخلت �أطر�ف 
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دولية و�إقليمية ملنع ت�صكيل حكومة وحدة وطنية �صعت لت�صكيلها حركة حما�ص، ور�هنت 

�لتي  �حلكومة  جنحت  فقد  �ل�صعوبات،  من  وبالرغم  �حلركة.  ف�صل  على  �الأطر�ف  هذه 

بقيادة  �أمني  خمطط  �إطالق  �إىل  �أدى  ما  �لتحديات،  وجه  يف  �ل�صمود  يف  حما�ص  �صكلتها 

�أمريكية “م�رشوع د�يتون” الإ�صقاط �حلكومة �لتي �صكلتها حما�ص. وبالرغم من مو�فقة 

حما�ص على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية يف �تفاق مكة �آذ�ر/ مار�ص 2007، �إال �أن م�رشوع 

ما  �لوقائي(،  )�الأمن  فل�صطينية  وباأدو�ت  �أمريكي  باإ�رش�ف  يتوقف  مل  حما�ص  مو�جهة 

�الأجهزة  �إىل قر�ر �حلكومة �صبط  باالأمن  �الغتياالت و�الإخالل  د�ئرة  �ت�صاع  �أدى وبعد 

�الأمنية وتفلتها، �الأمر �لذي مل يتفهمه �أبو مازن �أو يتجاوب معه كرئي�ص لل�صلطة يفرت�ص 

�أن يدعم �حلكومة، وكرئي�ص حلركة فتح يفرت�ص �أن يلتزم مبا مّت �لتوقيع عليه يف �تفاق 

مكة. و�نتهت هذه �ملرحلة �إىل حالة �نق�صام فل�صطيني، ووجود حكومتني يف غزة ور�م �هلل.

فر�صته  �لذي  �ل�صيا�صي  �حل�صار  هو  �ملرحلة  هذه  يف  حما�ص  و�جه  ما  �أبرز  ولعل 

�لوطنية،  �لوحدة  وحكومة  حما�ص  حكومة  على  �لدولية  و�لرباعية  �ملتحدة  �لواليات 

وعملية �خللط �ملق�صودة من هذه �الأطر�ف بني �لعالقة مع حما�ص و�لعالقة مع �حلكومة. 

كما �أن �نهيار �تفاق مكة ترك �آثار�ً �صلبية على �لعالقة بني �حلركة و�ل�صعودية.

من  باإ�صناد  حظيت  كما  حلفائها،  من  كبري  باإ�صناد  �ملرحلة  هذه  يف  �حلركة  وحظيت 

�أدركت دور �حلركة وعمق تاأثريها على �مل�صتوى �لوطني، و�صعت لبناء  �أطر�ف عربية 

عالقة �إيجابية مع �حلركة، على �لرغم من �نعكا�صات �النق�صام على هذه �لعالقات الحقاً.

�الحتاد  مع  �لعالقة  تطورت  فقد  �حل�صار،  من  وبالرغم  �لدويل  �مل�صتوى  وعلى 

يف  ع�صويته  من  )بالرغم  بع�صها  ر�أت  �لتي  �الأوروبية  �لدول  من  عدد  ومع  �لرو�صي، 

�الحتاد �الأوروبي( �أن قر�ر�ت �الحتاد ملزمة ملوؤ�ص�صات �الحتاد، ولي�ص للدول �الأع�صاء 

فيه، كما �صهدت هذه �ملرحلة تطور�ً للعالقة مع جنوب �إفريقيا، و�صل�صلة من �الت�صاالت 

مع عدد من �لدول �الإفريقية ودول �أمريكا �لالتينية.

6. مرحلة احل�شار واحلرب )2011-2007(:

غزة،  ح�صار  خالل  من  حما�ص  حركة  على  �خلناق  لت�صديد  �ملتحدة  �لواليات  �صعت 

دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  غزة  على  و��صعاً  عدو�ناً  ف�صن  ذلك  من  �الحتالل  و��صتفاد 

2008، ور�هنت �أطر�ف عديدة �إقليمية على �إنهاء �ملقاومة يف غزة وتقوي�ص حركة حما�ص 

خالل هذه �لعملية، �لتي ر�أت فيها ر�م �هلل فر�صة ال�صتعادة غزة!!
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و�صكل �صمود حركة حما�ص و�اللتفاف �ل�صعبي حولها، وف�صل “�إ�رش�ئيل” يف �جتياح 

قطاع غزة، لطمة لالحتالل مل يكن يتوقعها، ون�رش�ً عزز مكانة �حلركة �إقليمياً ودولياً. 

و�نعك�ص ذلك على لعالقات حما�ص �ل�صيا�صية �إقليمياً ودولياً. 

و�ت�صعت  حتالفاتها  وتر�صخت  �ملرحلة  هذه  يف  �الإقليمية  �حلركة  عالقات  وتطورت 

د�ئرة عالقاتها �لدولية و�أ�صبحت حمط �هتمام دو�ئر �صنع �لقر�ر �الأوروبية، ويف هذه 

�ملرحلة تطورت �لعالقة مع رو�صيا لت�صل �إىل لقاء�ت ر�صمية على م�صتوى �لرئا�صة، كما 

�صهدت بد�ية لعالقات �حلركة مع �حلزب �ل�صيوعي �ل�صيني.

كما كان جلهود �لن�صطاء من خمتلف دول �لعامل يف ك�رش �حل�صار عن قطاع غزة �أثر 

مهم يف فتح �لعديد من قنو�ت �الت�صال مع �حلركة، وهزت هذه �جلهود �ل�صورة �لنمطية 

�لتي حاول �لكيان �ل�صهيوين دوماً ر�صمها للمقاومة.

7. مرحلة الثورات العربية:

من �ملبكر �حلديث عن �آثار هذه �ملرحلة على عالقات �حلركة �ل�صيا�صية ل�صببني: �أولهما 

�أن هذه �ملرحلة مل ت�صل �إىل نهاياتها �لتي يكن �أن يتم �ال�صتنتاج �لقطعي على �أ�صا�صها. �أما 

�ل�صبب �لثاين فهو مرتبط بطبيعة �لتقلبات و�ل�رش�عات �الإقليمية، و�لتي �صكلت بالن�صبة 

الأطر�ف عديدة منطلقاً لتحديد مو�قفها جتاه �حلركة، بعد �أن كان م�رشوع �حلركة �ملقاوم 

هو �ملعيار �الأ�صا�صي بل ورمبا �لوحيد ل�صنو�ت م�صت. 

�لبيئة  �إقليمياً يف ظّل  �ل�صيا�صية  �لذي يو�جه حما�ص وعالقاتها  �الأبرز  �لتحدي  ولعل 

ب�صكل  �الإقليم  �صعيد  على  وعمودياً  �أفقياً  �لكبري  �النق�صام  حالة  هو  �ملتقلبة  �الإقليمية 

عام، وعلى �صعيد كل قطر ب�صكل خا�ص. وهو حتٍدّ من جانبني، �إذ يذكي هذ� �النق�صام 

�أطر�فاً عديدة حتاول  �أن  �لفل�صطينية، كما  بالق�صية  �رش�عات د�خلية ت�صعف �الهتمام 

�إقحام حما�ص يف خ�صوماتها و�رش�عاتها، وهو ما قررت حما�ص �أال تتورط فيه.

دور “اإ�رشائيل” واللوبي املوؤيد لها يف ت�شويه �شورة حما�س اخلارجية:

ال �صّك �أن “�إ�رش�ئيل” نظرت بقلق كبري �إىل عالقات حما�ص و�ت�صاالتها على �مل�صتوى 

كان   1993 �صنة  �الأمريكية  �الإرهاب  الئحة  على  حما�ص  و�صع  �أن  نعتقد  ونحن  �لدويل، 

نتيجة �صغوط “�إ�رش�ئيل” و�للوبي �ل�صهيوين �لذي ركز منذ مطلع �لت�صعينيات هجومه 

منظمة  ف�صائل  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  جممل  على  هجومه  من  �أكرث  حما�ص  حركة  على 

�لتحرير وغريها، وال �صّك �أن بعد توقيع �تفاق �أو�صلو �صنة 1993، تر�جع هجوم �للوبي 
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لـ“�إ�رش�ئيل” على ف�صائل م.ت.ف وتز�يد وت�صاعد هجومه على حركة حما�ص.  �ملوؤيد 

على  هجوماً  �صنَّ  �أنه  و�صطوته  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ل�صهيوين  �للوبي  جر�أة  وبلغت 

�لرئي�ص �الأمريكي �الأ�صبق جيمي كارتر Jimmy Carter على �لرغم من دعمه للم�رشوع 

�ملتحدة،  �لواليات  يف  به  يتمتع  �لذي  �ل�صيا�صي  �لوزن  كل  من  �لرغم  وعلى  �ل�صهيوين، 

ودوره يف �إبر�م �تفاق كامب ديفيد، وذلك بعد لقائه �الأخ خالد م�صعل.

عمل �للوبي �ل�صهيوين �صّد حركة حما�ص يف ثالثة �جتاهات متو�زية:

�الختباء خلف ق�صية “�الإرهاب”، �لعمل على ت�صويه �صورة �حلركة وتقديها بالذ�ت   .1
بعد �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 2001 كـ“حركة �إرهابية”، و�أن �ل�صورة �لتي عانت منها 

�لواليات �ملتحدة يف هذه �الأحد�ث هي �ل�صورة نف�صها �لتي تعانيها “�إ�رش�ئيل”.

من  �صيئاً  فيها  يتفهمون  مو�قف  عن  يعّبون  �لذين  �ل�صيا�صيني  كل  على  �ل�صغط   .2
كل  على  و�ل�صغط  ومو�قفها  حما�ص  �صلوك  عن  ف�صالً  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  �صلوك 

�ل�صيا�صيني �لذين يحاولون �الت�صال مع حركة حما�ص �أو عقد لقاء�ت معها، �أو �للذين 

�لتقو� مع �حلركة بغ�ص �لنظر على مو�قعهم.

�صغط �للوبي �ل�صهيوين عب و�صائل �الإعالم �ملختلفة لتقدمي �حلركة ب�صورة �صلبية   .3
�لفل�صطيني  للن�صال  �الأمريكي  �لذهن  يف  �لعالقة  �لنمطية  �ل�صورة  من  وم�صتفيد�ً 

ولل�صخ�صية �لعربية.

�مل�صتوى  �ل�صهيونية على  �ل�صغط  باأوروبا، مل حتقق جهود جمموعات  فيما يتعلق 

�الأوروبي �لنجاح �ملطلوب �إ�رش�ئيلياً، لذلك جلاأت “�إ�رش�ئيل” ال�صتخد�م �ل�صغط �الأمريكي 

�صنو�ت  ع�رش  من  �أكرث  بعد  �الإرهاب”  “الئحة  على  حما�ص  حركة  لتدرج  �أوروبا  على 

�لتي بذلتها  �إن �جلهود  �لقول  �إدر�ج حما�ص على الئحة �الإرهاب �الأمريكية. ويكن  من 

�حلركة وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �لفل�صطيني وقوى و�أطر�ف موؤّيدة للحق �لفل�صطيني 

�للوبي  يحاول  كان  �لتي  �ل�صور  من  كثري  �إي�صاح  يف  معقول  حّد  �ىل  جنحت  �أوروبا،  يف 

�لفل�صطينية  �لق�صية  ل�صالح  �الإجناز�ت  بع�ص  حتقيق  يف  جنحت  كما  نقلها،  �ل�صهيوين 

�ل�صهيوين،  �لكيان  �ال�صتيطان يف  �أّي �رشكات تعمل يف جمال  �لتعامل مع  من قبيل منع 

ورف�ص �لتعامل مع �ملوؤ�ص�صات و�جلامعات �ل�صهيونية من قبل عدد معتب من �جلامعات 

�لغربية و�الأوروبية ب�صكل عام. 

�إن �ملو�جهة �لفاعلة للجهود �لتي تبذلها �للوبيات �ل�صهيونية، و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

تتطلب توحيد�ً للجهود �لعربية و�لفل�صطينية على هذ� �ل�صعيد.
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تاأثري اعتبار حركة حما�س “حركة اإرهابية” على عالقاتها اخلارجية:

�آثار�ً على عالقاتها �خلارجية  “حركة �إرهابية” ترك  ال �صّك �أن �عتبار حركة حما�ص 

ب�صكل  �الأمريكية  �ل�صيا�صات  تلتزم  �لتي  و�لدول  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  مع  �بتد�ء 

حما�ص  ت�صنيف  �أن  �صّك  وال  و�ليابان.  ككند�  �الأمريكي  �جلو�ر  يف  دول  بالذ�ت  كامل، 

هذه  مع  �لعالقات  بناء  لتعرث  �أدى  لالإرهاب  �الأمريكية  �لالئحة  وفق  �إرهابية”  كـ“حركة 

�لدول ودول �صبيهة ب�صكل كبري. �أي�صاً، هذه �لدول مل تبدي �أّي حمالة لفهم موقف حركة 

حما�ص و�لتزمت �ملوقف �الأمريكي. 

وروؤية  �صور  ت�صكل  وبد�أت  حما�ص  حركة  مع  تعاملت  عديدة  �أوروبية  دول  هناك 

و�تهام  �الأمريكية  �ل�صغوط  ونتيجة  �لدول  هذه  �أن  �إال  �الأمريكية،  �لروؤية  عن  خمتلفة 

�أمريكي  �إدر�ك  هناك  �أن  نعتقد  كنا  و�إن  عالقاتها،  عن  تعلن  ال  بـ“�الإرهاب”  �حلركة 

بـ“�الإرهاب”  �تهام �حلركة  �لدول باحلركة؛ لكن  �أمريكية عن �ت�صاالت هذه  ومعلومات 

جعل �الأمر متعذر�ً على �صيا�صيي هذه �لدول �الإف�صاح ب�صكل و��صح وجلّي عن عالقاتهم 

مع �حلركة.

�أمريكية  باملوقف �الأمريكي لكنها تتعر�ص ل�صغوط  �أخرى مل تعباأ كثري�ً  هناك دول 

متو��صلة ما يعيق منو هذه �لعالقات ب�صكل مريح، وهنا ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أن هناك فئة 

ر�بعة من هذه �لدول ��صتطاعت �أن تو�جه �ل�صغوط �الأمريكية و��صتطاعت �أن تتعامل مع 

حركة حما�ص ب�صكل و��صح ومعلن و�رشيح وما ز�لت هذه �لعالقات قائمة وتتو��صل 

وتنمو.

�حلركة  عالقات  على  �آثاره  ترك  بـ“�الإرهاب”  حما�ص  حركة  �تهام  فاإن  باملجمل  �إذ�ً، 

بالدول �لتي تربط كثري�ً من �صيا�صاتها ب�صكل كلي �أو جزئي ب�صيا�صات �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية �أو تتحالف معها ب�صكل كبري على �صعيد �ملنطقة. وهذ� ي�صري �أن �تهام �حلركة 

بـ“�الإرهاب” مل يرتك �أثر�ً كبري�ً لدى �ل�صعوب، �لتي �أدركت �أن �تهام �حلركة بـ“�الإرهاب” 

هو م�صاألة �صيا�صية وال عالقة له بالو�قع، وكثري�ً ما كان يحدث جتاوب �صعبي كبري مع 

كانت  �الأطر�ف  بع�ص  �أن  جند  كنا  بل  �التهامات،  لبع�ص  �حلركة  تقدمه  �لذي  �لتو�صيح 

تقوم بالدفاع عن حركة حما�ص �أو �لتعبري عن موقف موؤيد للحركة ب�صورة �أو باأخرى. 

حركة  يعّد  �أن  وبني  �ل�صيا�صي  �ملوقف  بني  �لتمييز  على  قدرة  �أكرث  �ل�صعبي  �لُبعد  وظّل 

حما�ص “حركة �إرهابية” بالفعل.
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املقاومة،  بربنامج  والتزامها  االإ�شالمي،  حما�س  التزام  ي�شكل  هل 

ورف�س االعرتاف بـ“اإ�رشائيل” عائقاً اأمامها يف عالقاتها اخلارجية:

ال �صّك �أن كون حما�ص حركة حترر وطني مبرجعية �إ�صالمية يف ظّل �ملوقف �ل�صلبي 

�نطالق  بد�يات  يف  �صكَّل  �ملتحدة،  �لواليات  ويف  �لغربي  �ل�صعيد  على  �الإ�صالميني  من 

�ملختلفة  �الأمريكية  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صخ�صيات  �ت�صاالت  يف  نلم�ص  وكنا  �إ�صكاالً  �حلركة 

�لتبا�صاً ال يلبث �أن يتحول �ىل حالة من �ملفاجاأة عندما يتم �لتعامل مع �حلركة، �إذ �أن ما 

�أن حركة حما�ص هي  �لنمطية، كان هوؤالء يكت�صفون  �ل�صورة  يرونه يختلف متاماً عن 

حركة وطنية �صيا�صية و�عية، �ملقاومة �صيا�صة و��صحة لها يف مو�جهة �الحتالل، ولغة 

�خلطاب �ل�صيا�صي و�حلجة �ل�صيا�صية و�لروؤية �ل�صيا�صية لغة و��صحة، وهي ال تتناق�ص 

مع �لقيم �لتي يطرحها �لغرب من حيث �لديوقر�طية و�حلرية وتقرير �مل�صري وحقوق 

حول  �الأطر�ف  هذه  لدى  �إيجابياً  و�نطباعاً  �أثر�ً  ترتك  �أن  �حلركة  و��صتطاعت  �الإن�صان، 

طبيعة �اللتز�م �لديني. وهذ� �أعطى �حلركة م�صد�قيًة، و�أثبت �أن �لتز�م �حلركة �الإ�صالمي 

ج يف �لدعاية �ل�صهيونية. كوننا حركة وطنية  �إيجابي، ولي�ص �صلبياً كما كان ُيروَّ �أثر  له 

مبرجعية �إ�صالمية مل جند له �آثار�ً �صلبية مع دول �أخرى كرو�صيا و�ل�صني ودول �أمريكيا 

�الإ�صالمي وتقدير�ً  اللتز�م �حلركة  نلم�ص �حرت�ماً  بل  �أخرى،  و�إفريقيا ودول  �لالتينية 

للحركة �لتي يحرتم �أبناوؤها قيم �ملجتمع �لذي ينتمون �إليه. 

�حلركة  فوز  بعد  �ملتحدة  �لواليات  و�صعتها  �لتي  �ل�رشوط  فاإن  و�قعي،  وب�صكل 

�حلركة  عالقات  على  �أثر�ً  تركت  �لرباعية،  �رشوط  م�صمى  حتت   2006 بانتخابات 

�لعالقة  ذ�ت  �لدولية، حتى  �الأطر�ف  �إن كل  �إذ  �لدويل،  �ل�صعيد  �خلارجية وبالذ�ت على 

�الإيجابية مع �حلركة، �صعت الإقناع �حلركة يف �ملرحلة �الأوىل لتعلن قبولها لهذه �ل�رشوط، 

جاءت  �إمنا  �ل�رشوط  هذه  �أن  �أكدت  �إذ  بو�صوح.  �مل�صاألة  هذه  مع  �حلركة  تعاملت  وقد 

لـ“�إ�رش�ئيل”  مفاجاأة  كان  ما  وهو  �النتخابات،  يف  فوزها  بعد  �ل�صيا�صي  دورها  لتعطيل 

و�لواليات �ملتحدة، و�أن �ملطالب �لتي قدمتها �لرباعية هي �رشوط �لتزم بها يا�رش عرفات 

منذ �لثمانينيات، ومل حتقق ما وعد به من ت�صوية ومن حّل للق�صية �لفل�صطينية.

وهكذ� فاإن �ملرحلة �الأوىل كانت مرحلة نقا�ص لهذه �ل�رشوط وتو�صيح ملوقف �حلركة 

منها. وال �صّك �أن هذه �ملرحلة �أثمرت تفهماً للعديد من �الأطر�ف لكنها مل حتدث تغيري�ً يف 

�رشوط �لرباعية.
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�حلركة  مت�صك  على  بالتاأكيد  فكانت  �ل�رشوط،  هذه  مو�جهة  يف  �لثانية  �ملرحلة  �أما 

بثو�بتها وتعزيز قدرتها �مليد�نية. وال �صّك �أن مت�صك �حلركة بثو�بتها من رف�ص �لتنازل 

عن �حلقوق �لفل�صطينية و�لتم�صك باملقاومة تعزز على �أنه موقف �أ�صا�صي ال تقبل �حلركة 

�لتنازل عنه بعد �صمود �حلركة �أمام �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي يف عملية “�لر�صا�ص �مل�صبوب” 

ويف  �ل�صهيوين،  �لعدو�ن  مو�جهة  يف  �حلركة  و�صمود   ،2009/2008 عام   Cast Lead

لكل  �حلركة  �أكدت  �أي�صاً،   .2012 �صنة  �ل�صهيوين  �لكيان  على  موؤثرة  �رشبات  حتقيق 

يف  نتائج.  لها  يكون  لن  لل�صغط  حماولة  هو  �لرباعية  �رشوط  عن  �حلديث  �أن  �الأطر�ف 

حركة  على  �لدويل  �ل�صغط  تر�جع  �الآن  وحتى   2013 �صنة  مطلع  منذ  �الأخرية  �الآونة 

منها  عديدة؛  �لرت�جع  هذ�  �أ�صباب  باأن  قناعتنا  مع  �لرباعية،  ب�رشوط  للقبول  حما�ص 

�إ�صافة �ىل تعرث  �أ�صا�صي �صمود حركة حما�ص يف مو�جهة �ل�صغوط و�لعدو�ن،  ب�صكل 

م�صار �لت�صوية، وت�صاعد حدة �لتغيري�ت، ما �أدى لعدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة. 

ثالثًا: تطور العالقات الدولية حلركة حما�س:

من  بالرغم  �إذ  و�حلزبي،  �لر�صمي  بالبعدين  �لدولية  عالقاتها  يف  حما�ص  �هتمت 

�ل�صلطة، و�حلياة  تد�ول  �أن  �إال  �ل�صيا�صي،  �لقر�ر  �ملوؤ�ص�صات ودورها يف �صناعة  وجود 

�لديوقر�طية يف تلك �لدول تفر�ص عدم �الكتفاء ببناء �لعالقات مع �ل�صلطة وحدها، بل 

مع �الأحز�ب وقوى �ملجتمع �ملدين �لفاعلة. لذلك كان من �أ�صا�صيات بناء عالقات حما�ص 

�لر�صمية )�خلارجية،  �ملوؤ�ص�صات  �لدويل �الهتمام بالعالقة مع  �مل�صتوى  �ل�صيا�صية على 

�ل�صيا�صية  و�الأحز�ب  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �حلكومة...�إلخ(  �أو  �لدولة  رئا�صة 

مبو�ز�ة ذلك.

و�صعت قيادة حما�ص جملة من �لقو�عد لتطوير عالقاتها �لدولية يكن تلخي�صها يف 

�لنقاط �لتالية:

�حلركة  عالقات  حتكم  �لتي  و�ل�صيا�صيات  �ملبادئ  ذ�ت  �لدولية  �لعالقات  يحكم   .1

�ل�صيا�صية.

على �لرغم من �أهمية �لعالقات �لدولية يف �حلركة و�رشورة ك�صب �أ�صدقاء وموؤيدين   .2

حلقوقنا �مل�رشوعة، �إال �أن ذلك ال يتحقق على �أ�صا�ص تنازالت مت�ص �حلقوق �لوطنية 

ل�صعبنا �لفل�صطيني �أو م�رشوع �ملقاومة و�لتحرير كم�رشوع وطني فل�صطيني.
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يف  �الأر�ص  على  �لقوة  �لقوة،  �متالك  هو  �لدولية  �لعالقات  يف  �الأ�صا�صي  �لعامل  �إن   .3

�رتباطنا ب�صعبنا وبحقوقنا، و�لقوة يف مو�جهة �الحتالل مقاومة و�صمود�ً، و�لقوة يف 

عمق �رتباطنا باأمتنا كعمق ��صرت�تيجي و�رتباطها بنا.

�إىل  و�حلاجة  �لدولية،  �لبيئة  يف  �صغطه  وو�صائل  �ل�صهيوين  �الخرت�ق  حجم  �إدر�ك   .4

مو�جهة هذ� �الخرت�ق باأ�صاليب تكافئ يف نتائجها �أثره قدر �مل�صتطاع.

عدم �قت�صار �لعالقات �لدولية على �لغرب وال �صيّما �لواليات �ملتحدة ودول �أوروبية   .5

و�أمريكا  و�إفريقيا  �آ�صيا  يف  كلها  �لعامل  قار�ت  �إىل  �لد�ئرة  هذه  �ت�صاع  بل  حمددة، 

�لالتينية كذلك.

تاأهيل  الإعادة  ت�صعى  �لتي  �ل�صيقة  �لعقلية  منطقها  كان  �إذ�  ت�صتقيم  ال  �لعالقات  �إن   .6

�جلانب �لفل�صطيني ليقبل باالحتالل، �أو �لتغيري مبا ينا�صب عملية �لت�صوية و�رشوطها، 

بل ال بّد لنجاح م�صار �لعالقات �ل�صيا�صية �أن تتم يف �إطار من �لفهم للمبادئ و�إدر�ك 

من  ولي�ص  هي،  كما  حما�ص  مع  �لتعامل  وقبول  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلقوق  عميق 

خالل عملية تاأهيل مل تنجح من حتقيق �ملر�د منها مع �أطر�ف �أخرى.

وقد �صاعدت هذه �ملبادئ يف دفع عالقات �حلركة باجتاهات عديدة، �أثمرت يف تطوير 

�لعالقة مع رو�صيا، و�رشق �آ�صيا، ويف �إفريقيا و�أمريكا �لالتينية. كما �أنها جعلت �حلركة 

يخل  قد  �لعالقات،  لهذه  ��صتعجال  دومنا  �صحيحة  �أ�ص�ص  على  عالقات  ببناء  معنية 

بالتو�زن �ملطلوب يف �لعالقات بني �الأطر�ف.

�لعو��صم  �ملختلفة يف عدد من  �لدول  �لدولية )عب �صفار�ت  �ت�صاالتها  بد�أت حما�ص 

�لعربية و�الإ�صالمية( منذ �صنة 1993، و�صملت هذه �الت�صاالت �صفارة �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية، وبريطانيا، وفرن�صا، �إ�صافة لعدد من �لدول �الأوروبية �الأخرى. وكانت بع�ص 

�الت�صاالت تتم مببادرة من �صفار�ت هذه �لدول. 

وقد قررت �حلركة �العتذ�ر عن ��صتمر�ر �للقاء�ت مع �صفارة �لواليات �ملتحدة ما مل 

يتطور م�صتوى �للقاء�ت ويتغري �أ�صلوبها. ثم ما لبثت �لواليات �ملتحدة �أن �أدرجت �حلركة 

�إىل  �أدى  ما  �آنذ�ك،  للت�صوية  ورف�صها  باملقاومة  مت�صكها  نتيجة  �الإرهاب”  “الئحة  على 

وقف بع�ص �ل�صفار�ت �الأوروبية لتو��صلها مع حما�ص يف عّمان، فيما تو��صلت �ت�صاالت 

�أوروبية عديدة مع �حلركة من خالل ممثليها يف طهر�ن و�خلرطوم وبريوت،  �صفار�ت 

 ،1995 �صنة  ويف  و�الأحد�ث.  بالتطور�ت  �ملرتبطة  �الت�صاالت  حدود  يف  ظلت  �أنها  غري 
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بادرت �أطر�ف �أوروبية للتو��صل مع حما�ص يف حماولة الإقناع �حلركة باأهمية �مل�صاركة يف 

�نتخابات �لرئا�صة و�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، و�أكدت حما�ص �آنذ�ك عدم م�صاركتها 

يف هذه �النتخابات، وكحق ديوقر�طي يف �لتعبري عن موقف �صيا�صي.

حما�ص  تلقت  �لنهائي”،  “�حلل  ملفاو�صات  �ال�صتعد�د  بد�ية  ومع   ،1998 �صنة  ويف 

�إىل حّث �حلركة  �آنذ�ك، تهدف  �أملانيا حملها كبري م�صت�صاري رئي�ص وزر�ئها  ر�صالة من 

�صوؤون  �إد�رة  ويف  �ملفاو�صات  يف  دور�ً  �حلركة  باإعطاء  وتعد  �لت�صوية،  جهود  دعم  على 

2000 �صنة  “�حلل �لنهائي” يف حال مو�فقتها على ذلك. وكانت �صنة  �ل�صلطة، ودور�ً يف 

�ملتو�صط،  حو�ص  دول  �صيّما  ال  �الأوروبية،  �لعو��صم  من  �لعديد  مع  �الت�صاالت  فتح 

�إ�صافة �إىل �صوي�رش� و�لرنويج.

1. حما�س والواليات املتحدة:

منفتح  �صيا�صي  وباأفق  و��صحة،  روؤية  من  �ل�صيا�صية  عالقاتها  يف  حما�ص  �نطلقت 

�لذي  �لعدو  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  باعتبار  �لدويل  �ملجتمع  مكونات  كل  مع  �لعالقة  على 

تو�جهه حما�ص و�صعبنا �لفل�صطيني، وتعاملت حما�ص بهذه �لروح يف كل �ت�صاالتها مع 

�أطر�ف �ملجتمع �لدويل. غري �أن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية تعاملت دوماً مع حما�ص وفق 

“الئحة �الإرهاب” �الأمريكية جاء ب�صغوط  �حل�صابات �الإ�رش�ئيلية، فاإدر�ج حما�ص على 

�أمريكية  ب�صغوط  جاء  لالإرهاب”  �الأوروبية  “�لالئحة  على  حما�ص  و�إدر�ج  �إ�رش�ئيلية، 

ل�صالح مطلب �إ�رش�ئيلي مل يكن يجد �لتجاوب �أوروبياً.

ومع �أحد�ث �أيلول/ �صبتمب 2001، �زد�د �ملوقف �الأمريكي من �صلبيته، وز�د من �صوء 

�لت�رشف �الأمريكي عدم وجود تعريف حمدد مل�صطلح �الإرهاب. و�أ�صبح �الت�صال بحما�ص 

من طرف �أّي مو�طن �أمريكي جرية يحا�صب عليها �أمام �لق�صاء و�لقانون �الأمريكي.

وبالرغم من ذلك فقد �نعقدت وب�صكل د�ئم لقاء�ت مع �صخ�صيات �أمريكية )لي�ص لها 

منا�صب ر�صمية( و�إن كانت قد �صغلت �صابقاً مو�قع �صيا�صية، وكل هذه �للقاء�ت كانت 

جيمي  �الأ�صبق  �لرئي�ص  مع  �للقاء  �أبرزها  وكان  �لر�صمية،  �ل�صلطات  من  �أخ�رش  ب�صوء 

كارتر �صنة 2008 وبعد فوز �لرئي�ص �أوباما باالنتخابات.

ويف منا�صبات حمددة �لتقت �صخ�صيات يف مو�قع ر�صمية مع �حلركة، مع تاأكيدها على 

�رشورة عدم �الإعالن عن �للقاء على �لرغم من مو�فقة مرجعياتها عليه.
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ويكن تقييم �لعالقة مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �لنقاط �لتالية:

تعاملت �لواليات �ملتحدة مع حما�ص من منطلق �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية، وما ز�لت هذه  �أ. 

�لقاعدة حا�رشة يف تعامل �الإد�رة مع حما�ص.

�لتقت  �لتي  �الأمريكية  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  �أبد�ه  �لذي  �النفتاح  من  �لرغم  على  ب. 

�حلركة، فاإن �لواليات �ملتحدة مل حتاول �أن تكون منفتحة يف فهم مو�قف حما�ص، بل 

حاولت �أن ت�صغط د�ئماً لتقبل حما�ص ما ت�صرتطه �لواليات �ملتحدة.

ب�صبب  �لعالقة  م�صتوى  على  جّدي  �خرت�ق  حتقيق  يف  �الت�صاالت  كل  تنجح  مل  ج. 

�ال�صتجابة  من  حما�ص  مع  �لعالقة  يف  �النطالق  على  �ملتحدة  �لواليات  �إ�رش�ر 

�الإ�رش�ئيلية. لل�رشوط 

2. حما�س والدول االأوروبية:

�لتي  �الأوىل  �ملحطة  �أ�صا�صيتني،  مبحطتني  كبري  ب�صكل  �الأوروبية  �لعالقات  تاأثرت 

فر�صت �ل�صغوط �الأمريكية فيها على �أوروبا و�صع حركة حما�ص على “الئحة �الإرهاب” 

“الئحة �الإرهاب” منع  يف �أعقاب �نتفا�صة �الأق�صى. وبالرغم من �أن و�صع حما�ص على 

موؤ�ص�صات �الحتاد �الأوروبي من �الت�صال بها، �إال �أنه مل ينع �لعديد من �لدول �الأوروبية 

�ت�صاالت  جتميد  هو  �الأوىل  �ل�صهور  يف  �حل�صار  لهذ�  �الأبرز  �الأثر  وكان  �الت�صال.  من 

�لثانية  �ملحطة  بعد  بحما�ص  لتت�صل  عادت  ما  �رشعان  لكنها  بحما�ص،  �الأوروبية  �لدول 

�ملهمة �ملتمثلة باالنتخابات.

بحركة  �الت�صال  باأن  �أوروبا  �صعرت  �لدولية،  �لرباعية  �رشوط  من  �لرغم  على  �إذ 

�لتعامل  �أن ي�صكله عدم  بعد فوزها باالنتخابات، وما يكن  �أمر مهم خ�صو�صاً  حما�ص 

مع حما�ص من عقبات �صلبية �أو من �إ�صاءة لل�صورة �لتي لطاملا حتدثت عنها �أوروبا فيما 

يتعلق بالديوقر�طية وحرية �ختيار �ل�صعوب باحرت�م نتائج �النتخابات.

ويكن �الإ�صارة �إىل بع�ص �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لعالقات �الأوروبية مع حما�ص:

د متاماً، و�إمنا تلعب �لدول �الأوروبية  �أن �أوروبا لي�ص لها دور �صيا�صي �أوروبي ُمَوحَّ �أ. 

�صعيد  على  �الأوروبي  �لدور  ي�صعف  ما  وهو  �الأمريكي،  �ل�صقف  تتجاوز  ال  �أدو�ر�ً 

�الأوروبي ال  �لدور  نف�صه هذ�  �لوقت  �الأو�صط. ويف  �ل�رشق  �لفل�صطينية ويف  �لق�صية 

ي�صتطيع �أن يكون �أوروبياً بقدر ما تكون هناك �صيا�صات عامة، وكل دولة تت�رشف 

مبا تعتقد �أنه م�صاحلها.
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ياأتي يف �صياقات حمددة ال  لذلك فهو  �إ�رش�ئيلياً  �الأوروبي مرفو�ص  �لدور  �أن جممل  ب. 

تتعار�ص مع �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية، وبذلك يبقى �لدور �الأوروبي قا�رش�ً 

عن لعب دور فاعل، ويكاد ينح�رش يف ملئ فر�غ �لدور �الأمريكي، �صو�ء يف حال عجزه 

عن حتقيق �أي تقدم، �أم تركيزه على �أولويات �أخرى، �أم �ن�صغاله يف �أزمات �أ�صد �صخونة.

يكن  مل  لذلك  �ملوؤثر،  دور  تلعب  ومل  �ل�صالم”  لـ“عملية  �ملُموِّل  دور  تلعب  �أوروبا  �إن  ج. 

دورها يف �لعالقات مع �لق�صية �لفل�صطينية دور�ً �أ�صا�صياً.

�الأوروبية،  �لدول  مع  �إيجابية  عالقة  على  حما�ص  حر�صت  فقد  ذلك  من  وبالرغم  د. 

ورمبا من �ل�صابق الأو�نه �لك�صف عن هذه �لعالقات نتيجة �اللتز�م �ملتبادل بني حركة 

حما�ص وهذه �لدول بعدم �الإف�صاح عن هذه �لعالقات. ويكن �لقول �إننا ومنذ �صنة 

2006 ن�صهد منو�ً وتطور�ً يف هذه �لعالقات، وهناك دول ال متانع يف �حلديث عن هذه 

�لعالقات ك�صوي�رش� و�لرنويج، لكن هناك دول �أخرى تتعامل مع �حلركة مب�صتويات 

�صيا�صية ر�صمية وب�صكل د�ئم ولي�ص جمرد �ت�صاالت، وهناك خم�ص دول من دول 

�الحتاد �الأوروبي بينها وبني �حلركة هذ� �ل�صكل من �لعالقات.

و�حلركة حري�صة على تطوير هذه �لعالقات وهناك جهد �صيا�صي من قبل �حلركة يف 

�لوقت �لر�هن لرفع ��صم �حلركة عن “الئحة �الإرهاب” �الأوروبية. وعلى �لرغم من وجود 

جتاوب من بع�ص �لدول �إال �أن ما يعيق �الأمر هو �أن �لقر�ر �الأوروبي ال بّد من �أن يكون 

باالإجماع. وهناك بع�ص دول �الحتاد �الأوروبي �جلديدة و�لتي رمبا تلتزم ب�صيا�صيات 

�الإد�رة �الأمريكية �أكرث منها كونها قريبة من �ل�صيا�صات �الأوروبية.

3. حما�س ورو�شيا:

جمموعة  �ىل  تنتمي  �لدول  هذه  �أن  من  �لرغم  على  �لعالقات  هذه  يف  تفاوت  هناك 

�لبيك�ص BRICS �إ�صافة �إىل �لب�زيل وجنوب �إفريقيا، لكن عالقة حما�ص برو�صيا بد�أت 

�صنة 2005 وُي�صَهد للقيادة �لرو�صية �أو للرئي�ص فالديري بوتني Vladimir Putin باأنه 

دعا �إىل هذه �لعالقة قبل دخول �حلركة �النتخابات. ويف �أعقاب �إعالن �حلركة عن �لدخول 

له  وكانت  رو�صيا،  �حلركة  من  وفد  وز�ر  �حلركة،  مع  �الت�صاالت  بد�أت  باالنتخابات 

لقاء�ت ر�صمية �أولية فيها. 

وبعد فوز �حلركة باالنتخابات، دعت رو�صيا حما�ص لزيارتها، حيث ��صتقبل رئي�ص 

�لوزر�ء �لرو�صي دييرتي ميدفيدف Dmitry Medvedev يف مطلع �آذ�ر/ مار�ص 2006 
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وفد�ً من �حلركة يف مو�صكو برئا�صة �الأخ خالد م�صعل. وبعد ذلك تطورت �للقاء�ت بني 

خمتلفة،  م�صتويات  على  و�لعالقات  �لزيار�ت  من  �لعديد  هناك  وكان  ورو�صيا،  �حلركة 

ُتّوجت باللقاء �لذي جمع خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة بالرئي�ص �لرو�صي 

وبح�صور   )2012-2008 �لفرتة  يف  لرو�صيا  رئي�صاً  �أ�صبح  )�لذي  ميدفيدف  دييرتي 

2010، وما تز�ل �لعالقة بني �حلركة ورو�صيا قائمة  �أيار/ مايو  �لرئي�ص ب�صار �الأ�صد يف 

على �أ�صا�ص �الحرت�م �ملتبادل. 

على  �أف�صل  دور�ً  تلعب  �أن  رو�صيا  وت�صتطيع  وتدركه،  �حلركة  دور  رو�صيا  تقدر 

ولعل  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  م�صالح  ل�صالح  تاأثري�ً  و�أكرث  �لفل�صطينية  �لق�صية  �صعيد 

و�مل�صوؤولني  �حلركة  قيادة  بني  و�ملتتابعة  �ملتعددة  �للقاء�ت  �لعالقات  هذه  مظاهر  �أبرز 

رئي�ص  وم�صاعدي  �لدوما،  جمل�ص  و�أع�صاء  �لرو�صي،  �خلارجية  وزير  �صيّما  ال  �لرو�ص 

�جلمهورية، و�ملندوب �خلا�ص لل�رشق �الأو�صط. ومل تكن هذه �لزيار�ت ذ�ت طابع يغلب 

عليه �لبوتوكول و�حلو�ر �ل�صيا�صي، بل جتاوزها �إىل عمل جدي وحقيقي لبناء تفاهمات 

تخدم �لق�صية و�ل�صعب �لفل�صطيني.

4. حما�س وال�شني:

�ملنطقة،  مع  �إيجابية  عالقات  بناء  على  حر�صها  �إطار  ففي  بال�صني،  يتعلق  فيما  �أما 

تهدف  م�صجعة  �صيا�صية  ولقاء�ت  و�ل�صني  �حلركة  بني  لالت�صال  بد�يات  هناك  فاإن 

لتطوير �لعالقة مع �ل�صني، خا�صة �أن �لذ�كرة �لعربية نظرت لل�صني على �أنها وما تز�ل 

ت�صكل دعماً للق�صية �لفل�صطينية يف حمطاتها �ملختلفة. ويف ظّل �العتقاد �ل�صائد �أن �ل�صني 

تفر�صه  ما  �صياق  يف  �لقادم،  �لعقد  خالل  �لدويل  �مل�صتوى  على  �أ�صا�صياً  العباً  �صتكون 

�لواليات �ملتحدة من حتديات على �مل�صتوى �لدويل ما يدفع باأكرث من طرف الإعادة �لنظر 

�أن يت�صاعد دور �ل�صني كقطب  يف �صكل عالقاته مع �ملنطقة وطبيعتها، فاإن من �ملتوقع 

قائمة،  بو�درها  �ل�صني؛  مع  �إيجابية  لعالقات  �الآفاق  يفتح  �لذي  �الأمر  دويل،  �صيا�صي 

وت�صعى �حلركة �إىل تطويرها.

5. حما�س والهند:

�لعالقات مع �لهند على �ل�صعيد �لر�صمي ما تز�ل يف �إطار �الت�صاالت �الأولية وال يكن 

ت�صنيفها يف د�ئرة �لعالقات �لر�صمية، يف حني �أن �لعالقات على �مل�صتوى �حلزبي وموؤ�ص�صات 

�ملجتمع �ملدين ينمو ب�صكل �إيجابي، وقد يرتك �آثار�ً �إيجابية على �ل�صعيد �لر�صمي. 
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ويجب �أال يتم �إغفال �أثر �لعالقات �لفل�صطينية �لتاريخية لـ م.ت.ف مع �لهند على �أّي 

هذه  مثل  على  �الإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  �إهمال  يكن  ال  كما  �لفل�صطيني،  �ل�صعيد  على  عالقة 

�لعالقات، و�لتي حتاول ��صتخد�م ق�صية “�الإرهاب” لل�صغط على �لعالقات �لفل�صطينية 

مع �لهند ب�صكل عام. وبالرغم من كل ذلك، فاإن فر�ص �لعالقة مع �لهند تظل قائمة �إذ� ما 

�أخذنا بعني �العتبار تاريخ عالقة �لهند ودعمها للق�صية �لفل�صطينية يف �ملحافل �لدولية 

�ملختلفة، وحد�ثة �لعالقات �لهندية - �الإ�رش�ئيلية. 

6. حما�س وجنوب اإفريقيا:

�أما فيما يخ�ص �لعالقة مع جنوب �إفريقيا، فهي عالقة يكن و�صفها باجليدة، وهي 

نظام  �إنهاء  بعد  �لفل�صطيني  �لن�صال  �إىل  �إفريقيا  جنوب  نظرت  وقد  مبكر�ً.  بد�أت  عالقة 

�لف�صل �لعن�رشي نظرة دعم وتاأييد. وبعد خروج �ل�صيخ �أحمد يا�صني من �ل�صجن �صنة 

1998 جرى توجيه دعوة ر�صمية له لزيارة جنوب �إفريقيا، �إال �أن �لزيارة مل تتم ب�صبب 

�صغوط من منظمة �لتحرير �آنذ�ك، ويا�رش عرفات �صخ�صياً، وبالرغم من ذلك فاإن عالقة 

�حلركة وجنوب �إفريقيا، وعلى مدى �الأعو�م �لتي تلت ذلك، تطورت ب�صكل ثابت، وجرى 

للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  و�لتقى  قيادي،  م�صتوى  على  �للقاء�ت  من  �لعديد  عقد 

من  �لعديد  متت  كما  �مل�صوؤولني.  من  وعدد�ً  �خلارجية  ووزير  �جلمهورية  رئي�ص  نائب 

�لزيار�ت جلنوب �إفريقيا لوفود من �حلركة، عالوة على لقاء�ت مع �صخ�صيات �أ�صا�صية 

يف جنوب �إفريقيا كان �إطارها �لعام تطوير �لعالقة وتعزيزها بني �لطرفني. 

وتبدي جنوب �إفريقيا حر�صاً و��صحاً على تقدمي خبتها يف مو�جهة �لكيان �لعن�رشي 

للجانب �لفل�صطيني، ال �صيّما و�أن جنوب �إفريقيا متثل منوذجاً يف �إد�رة �ل�رش�ع مع كيان 

عن�رشي، يكن �أن ي�صتفاد منه يف جو�نب �أ�صا�صية يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين.

�إفريقيا عن دعمها لل�صعب  ت جنوب  2009/2008، عبَّ �إبان �لعدو�ن على غزة عام   

�إد�نة  عن  �إفريقيا  جنوب  وبرملان  �إفريقيا  جنوب  رئي�ص  وعبَّ  ومقاومته،  �لفل�صطيني 

�لعدو�ن، و�لوقوف �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني يف حقه يف مقاومة �الحتالل. ويف �صنة 

�لتي قام بها  �لزيار�ت  �لعديد من  �لر�صمية قطاع غزة، ويف  �لوفود  2012، ز�ر عدد من 

موفدون ر�صميون �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 �لتقو� خاللها قياد�ت من 

�حلركة، وهناك �صعي من �لطرفني لتطوير �لعالقات �لثنائية وتعزيزها. 
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7. حما�س ودول اأمريكا الالتينية:

على �صعيد �أمريكا �لالتينية هناك �ت�صاالت مع عدد من �لدول، وهناك لقاء�ت منتظمة 

مع عدد من �لدول ال �صيّما فنزويال و�لب�زيل وكوبا. كما جرت لقاء�ت عدد من وزر�ء 

�خلارجية يف �أمريكا �لالتينية، ولقاء�ت �ملبعوثني للمنطقة �إ�صافة �إىل قنو�ت �إت�صال د�ئمة 

مع عدد من دول �أمريكا �لالتينية. وعلى �لرغم من �جلهود �لكبرية �لتي تبذلها �للوبيات 

مع  حما�ص  وعالقات  عام  ب�صكل  �لفل�صطينية  �لالتينية  �لعالقات  لتعطيل  �ل�صهيونية 

�ملنطقة، فاإن فر�ص  �ل�صهيوين يف هذه  �الأمني  �لالتينية ب�صكل خا�ص، و�لتغلغل  �أمريكا 

�لعالقة بني �حلركة و�أمريكا �لالتينية ما تز�ل و�عدة ب�صكل كبري.

رابعـًا: حــــول جناحــــات حمـــــا�س واإخفاقاتهـــــا فـــــي 

عالقاتـهـــا اخلارجيــــة:

و�لق�صايا.  �لعناوين  من  كثري  يف  �خلارجية  يف  جنحت  حما�ص  حركة  �أن  �صّك  ال 

و�لثو�بت  باحلقوق  يتم�صك  متما�صك  �صيا�صي  خطاب  تقدمي  يف  �حلركة  جنحت  �أوالً، 

�لدويل من حيث  �لقانون  �لوقت ذ�ته ين�صجم مع  �لفل�صطينية، ويتم�صك باملقاومة، ويف 

حّق �ل�صعوب يف �حلرية وتقرير �مل�صري، وهو ما �أزعج �لكيان �ل�صهيوين ود�عميه، الأن 

�لرد عليه  �الإمكان  بقدر مل يكن  �ملجال كان متما�صكاً  �ل�صيا�صي يف هذه  خطاب �حلركة 

ب�صهولة، بل كان �لرد عليه يوؤدي لنتائج خالف ما يريد �لكيان �ل�صهيوين ود�عميه.

نقطة �لنجاح �لثانية، �أن �حلركة تعاملت ب�صكل عام بانفتاح مع �لعالقات �ل�صيا�صية، 

عالية  ومرونة  قدرة  عن  ك�صف  ما  وهو  �لعالقات،  هذه  من  كجزء  �لدولية  و�لعالقات 

عنها  يعب  ال  فيما  �لبع�ص  عنها  يعب  �إيجابية،  قناعات  �الأطر�ف  لدى  �صكلت  للحركة 

�لعالقات وعلى  بناء  �أن حركة حما�ص قادرة على  �أخرى، وتتعاطى من خاللها  �أطر�ف 

�الإيفاء مبا تلتزم به يف �صياق هذه �لعالقات دون �أن يوؤثر ذلك على مبادئها.

و��صتطاعت حركة حما�ص �إن�صاء وتطوير �صبكة من �لعالقات على �ل�صعيد �لدويل يف 

ظّل هجوم يقوم به �للوبي �ل�صهيوين عليها، ويف ظّل هجوم وحماولة لتعطيل عالقاتها 

ال  �الإقليمية  �لبيئة  من  جزء  ظّل  يف  و�أي�صاً  و�صفار�تها،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بها  تقوم 

يتعامل ب�صكل �إيجابي مع �حلركة، وهذ� بال �صّك من جناحات حما�ص.
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من جناحات �حلركة متكنها من تقدمي �صيغة من �لعالقات �ل�صيا�صية �لتي �حرتمت 

فيها �خل�صو�صيات �لتي قامت بني �حلركة و�لدول، و�حرتمت رغبة كثري من �لدول ببقاء 

�لعالقات غري معلنة، مما �صكَّل م�صد�قية وثقة يف �لعالقة مع حما�ص، وهو ما �أثمر �صبكة 

و��صعة من �لعالقات يف �أوروبا، و�الأمريكيتني، و�آ�صيا، و�إفريقيا.

�أي�صاً من �لنجاحات �لتي حققتها حركة حما�ص �أنها جمعت بني �لعالقات على �ل�صعيد 

و�ل�صخ�صيات  و�لقوى  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  �صعيد  على  و�لعالقات  �لر�صمي 

�ملوؤثرة يف �لبيئة �ل�صيا�صية، وهو ما �صكَّل حلما�ص وما ز�ل فر�صة على �صعيد �لعالقات 

�ل�صيا�صية.

ومن �لو��صح �أن م�صتويات عالقات �حلركة يف �لبيئة �لدولية ما تز�ل متباينة ب�صكل 

دول  �إىل  و�صوالً  �الأويل،  �الت�صال  حمطة  يف  معها  �لعالقات  تز�ل  ما  دول  من  و��صع 

تتمتع �حلركة بعالقات قوية ور��صخة معها، ما يلي على �حلركة �أد�ًء متعدد �الأ�صكال 

و�الأدو�ت، ورمبا ينتج �أحياناً بع�ص �الرتباكات.

�لذي  باالإرهاب”  “�التهام  �لدولية،  عالقاتها  يف  �حلركة  و�جهت  �لتي  �لثغر�ت  ومن 

�أيلول/  �أحد�ث  بعد  ما  عقبة  �صكل  ما  وهو  �ملتحدة،  و�لواليات  �ل�صهيوين  �للوبي  تبناه 

�صبتمب 2001.

من �لتحديات �لتي و�جهت �حلركة على �صعيد عالقاتها �لدولية حماولة �لعديد من 

�الأطر�ف ربط م�صتوى تقدم عالقاتها بحما�ص، باإعادة حما�ص ل�صياغة موقفها وروؤيتها 

جتاه �لت�صوية، بدل �لتعامل مع �حلركة كما هي. 

ومن �لتحديات حاجة �لعالقات مع �ملجتمع �لدويل �إىل ديناميات تختلف عنها يف بيئة 

�لعالقات �لعربية �أو �الإقليمية.

ويف مرحلة من �ملر�حل �صكَّل �خلطاب و�الأد�ء �الإعالمي �لعام للحركة �أحد �لثغر�ت يف 

�إد�رة �لعالقات �ل�صيا�صية للحركة.

وبكل �الأحو�ل فاإن ما حققته �حلركة على �صعيد �لعالقات �لدولية باإيجابياته يتفوق 

حت�صني  �إىل  يوؤدي  �أن  �صاأنه  من  �رشورته،  على  �لثغر�ت،  معاجلة  �أن  غري  ثغر�ته،  على 

م�صتوى و�صبكة عالقات �حلركة �خلارجية ب�صكل عام و�لدولية على وجه �خل�صو�ص.
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وثيقة رقم 1:

البيان االأول حلركة املقاومة االإ�شالمية - حما�س1

14 كانون �الأول/ دي�صمب 1987

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)ائ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ(

يا جماهرينا �ملر�بطة �مل�صلمة:

�أنتم �ليوم على موعد مع قدر �هلل �صبحانه �لنافذ يف �ليهود و�أعو�نهم.. بل �أنتم جزء من هذ� 

�لقدر �لذي �صيقتلع جذور كيانهم �إن �آجالً �أم عاجالً باإذن �هلل �صبحانه وتعاىل.

�إن مئات �جلرحى وع�رش�ت �ل�صهد�ء �لذين قدمو� �أرو�حهم خالل �أ�صبوع يف �صبيل �هلل من 

�أجل عزة �أمتهم وكر�متها، ومن �أجل ��صتعادة حقنا يف وطننا رفعاً لر�ية �هلل يف �الأر�ص لهي تعبري 

�صادق عن روح �لت�صحية و�لفد�ء �لتي يتمتع بها �صعبنا و�لذي ق�ّص م�صاجع �ل�صهاينة وزلزل 

كيانهم، و�لذي �أثبت للعامل �أن �صعباً يطلب �ملوت ال يكن �أن يوت.

يعانيها  �لتي  �ملعاناة  برغم  ومعتقالتهم..  و�صجونهم  قيودهم  برغم  �ليهود  يفهم  �أن  بّد  ال 

�صعبنا يف ظل �حتاللهم �ملجرم.. برغم �صالالت �لدماء �لتي تنزف كل يوم.. برغم �جلر�ح، فاإن 

�أن �صيا�صة  �ل�صب و�لثبات يف وجه طغيانهم وغطر�صتهم حتى يعلمو�  �أقدر منهم على  �صعبنا 

يع�صق  مما  �أ�صد  �خللد  جنات  يع�صقون  الأنهم  و�صبابنا  �أبنائنا  من  منها  [�أ�صد]  �صتقابل  �لعنف 

�أعد�وؤنا �حلياة �لدنيا.

و�صغوطاته..  �الحتالل  لكل  رف�صاً  �ملحتلة  �الأر�ص  يف  �ملر�بط  �صعبنا  �نتفا�صة  جاءت  لقد 

رف�صاً ل�صيا�صة �لقهر من �ل�صهاينة..  رف�صاً ل�صيا�صة �نتز�ع �الأر��صي وغر�ص �مل�صتوطنات.. 

ور�ء  �لفارغة..  �لدولية  �ملوؤمتر�ت  ور�ء  �لهزيل..  �ل�صالم  ور�ء  �لالهثني  �صمائر  لتوقظ  جاءت 

م�صاحلات جانبية خائنة على طريق كامب ديفيد.. و�أن يتيقنو� �أن �الإ�صالم هو �حلل وهو �لبديل.

�أال يعلم كل �مل�صتوطنون �مل�صتهرتون �أن �صعبنا عرف ويعرف طريقه -طريق �ال�صت�صهاد 

�لع�صكريني  �صيا�صة  جتديهم  ولن  �مليد�ن،  هذ�  يف  كرمي  جو�د  �صعبنا  و�أن  �لت�صحية،  وطريق 

و�مل�صتوطنني و�صتتحطم كل حماوالتهم الإذ�بة �صعبنا و�إبادته برغم ر�صا�صهم وبرغم عمالئهم 

وبرغم خمازيهم..

1 �لبيان �الأول حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص، ويكيبيديا �الإخو�ن �مل�صلمون.
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“و�أنا  �لقائل:  و�صدق  �لقتل.  �إال  يولد  ال  �لقتل  و�أن  �لعنف  �إال  يولد  ال  �لعنف  �أن  وليعلمو� 

�لغريق فما خويف من �لبلل”.

- عن مدننا - عن خميماتنا - عن قر�نا،  ول�صهاينة �ملجرمني: �رفعو� �أياديكم عن �صعبنا 

معركتنا معكم معركة عقيدة ووجود وحياة.

وليعلم �لعامل �أن �ليهود يرتكبون �جلر�ئم �لنازية �صّد �صعبنا. و�أنهم �صي�رشبون من نف�ص 

�لكاأ�ص.

)ڦ  ڦ   ڦ   ڄ(

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية

                                                                                14-12-1987م

وثيقة رقم 2:

مذكرة حركة حما�س اإىل رئي�س واأع�شاء اللجنة التح�شريية

الإعادة ت�شكيل املجل�س الوطني الفل�شطيني2

6 ني�صان/ �أبريل 1990

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

من حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(

�إىل: رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

�صماحة �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�صائح �ملحرتم

�الإخوة �أع�صاء �للجنة �لتح�صريية �ملحرتمني

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته:

�إننا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، ن�صجل تقديرنا للدعوة �لكرية �لتي وجهتموها 

�لفل�صطيني، و�لتي  �لوطني  �لتح�صريية الإعادة ت�صكيل �ملجل�ص  �للجنة  �أعمال  للم�صاركة يف  لنا 

�لتي  �لدعوة  هذه  7/�أبريل/1990م.  �ملو�فق  1410هـ  رم�صان   12 �ل�صبت  يوم  �أعمالها  �صتبد�أ 

جاءت باعتبار )حما�ص( �إحدى �لقوى �لفل�صطينية �لفاعلة و�ملوؤثرة يف قيادة �النتفا�صة �ملباركة 

و�لتحدي لالحتالل �ليهودي و�آلته �لقمعية، �الأمر �لذي دفع �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني �إىل �اللتفاف 

حول حركتهم )حما�ص( يف تالحم جهادي ر�ئع.. عّمده �لدم وكر�صته �لت�صحيات.

و�إننا �إن نعتذر عن �مل�صاركة يف �للجنة �ملذكورة ملجموعة من �لظروف و�العتبار�ت لن�صاأل �هلل 

�أن يوفقكم �إىل �لتم�صك بحقوق �صعبنا وثو�بتها �لتي �صحى من �أجلها طيلة �ل�صنو�ت �ملا�صية.

2 �ملكتب �الإعالمي حلما�ص، وثائق حركة املقاومة االإ�شالمية، �ص 126.
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بكل  �صعبنا  �أبناء  وحدة  مع  �أنها  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  توؤكد  �ملنا�صبة  وبهذه 

�جتاهاته وقو�ه على �أ�ص�ص وثو�بت و��صحة بينة.. دون تفريط �أو تنازل... ولذلك فاإن حركتنا 

تطرح عليكم ت�صور�تنا الأ�ص�ص ت�صكيل �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف �ملرحلة �لقادمة.

�صماحة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

�الإخوة �أع�صاء �للجنة �لتح�صريية

�لعو�مل  من  جمموعة  الإفر�ز  نتيجة  �ملا�صية،  �ملرحلة  يف  �لوطني  �ملجل�ص  ت�صكيل  جاء  لقد 

و�لظروف �ل�صيا�صية �لتي مّر بها �صعبنا يف �ل�صنو�ت �الأوىل لنهو�صه �لوطني بعد �صتات 1948.. 

ومما ال �صّك فيه �أنه نتيجة لتغري �لظروف و�ملعطيات، فاإن �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �لقادم 

حقائق  من  كر�صته  وما  �ملباركة  �النتفا�صة  مرحلة  �لر�هنة..  �ملرحلة  ظروف  تفرزه  �أن  يجب 

ميد�نية وتوجهات وقوى �صعبية و�صيا�صية.

على  �هلل—  —بعون  قادر  �لبطل  �لفل�صطيني  �صعبنا  �أن  �لبا�صلة  �نتفا�صتنا  �أكدت  فقد 

مو�جهة �الحتالل وزعزعة وجوده و��صتقر�ره... وم�رشٌّ على �نتز�ع حقوقه �لثابتة. كما �أثبتت 

�النتفا�صة �لتالحم �لع�صوي بني �أبناء �صعبنا، بكافة قو�ه وتوجهاته.

�صماحة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

�الإخوة �أع�صاء �للجنة �لتح�صريية

�إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( ترى �أن �لت�صكيل �جلديد للمجل�ص �لوطني يجب �أن 

ير�عي �لعنا�رش �لتالية:

�ملجل�ص  �أع�صاء  الختيار  �ملعتمدة  �الأ�صا�صية  �لو�صيلة  هو  �لتعيني  ولي�ص  �النتخاب  �أوالً: 

�لوطني، وتكون �النتخابات ح�صب �الأقاليم وبن�صب تكافئ ثقلها.

ثانياً: �إذ� تعذر �إجر�ء �النتخابات فيجب �أن يعك�ص �لت�صكيل �أوز�ن �لقوى �ل�صيا�صية �ملوجودة 

على �ل�صاحة، باأعد�د تتنا�صب و�أحجامها.

ثالثاً: يتم �ختيار �مل�صتقلني.. بناء على ما تفرزه نتائج �النتخابات. ويف حالة تعذر �النتخابات 

يتم حتديد �أعد�دهم و�أ�صمائهم باتفاق جميع �لقوى �لفاعلة على �ل�صاحة �لفل�صطينية.

�ملجل�ص  �أع�صاء  عدد  تخفي�ص  يف�صل  ومالية،  و�أمنية  و�إد�رية  �صيا�صية  العتبار�ت  ر�بعاً: 

�لوطني �لفل�صطيني، و�إعادة �لنظر يف �ملجل�ص �ملركزي ودوره.

خام�صاً: تعديل �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني مبا ين�صجم مع عقيدة �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�صلم 

وتر�ثه �الأ�صيل.

�صماحة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

�الإخوة �أع�صاء �للجنة �لتح�صريية
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�ملرحلة  هذه  يف  �لوطنية  �لوحدة  �أهمية  على  توؤكد  )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  �إن 

�حلا�صمة من مر�حل جهاد �صعبنا.. ولذلك فاإننا يف حما�ص نفتح قلوبنا و�صدورنا ومند �أيدينا 

للتن�صيق مع كافة �لقوى و�جلهات و�ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية مبا يحقق م�صلحة �صعبنا وق�صيتنا. 

با�صرت�ك  �ملنادية  للدعو�ت  و�إجابة  �لق�صية..  هذه  من  �لثابت  )حما�ص(  موقف  مع  و�ن�صجاماً 

)حما�ص( يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، من �صماحة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �ل�صيخ/ 

�لتعامل  حلما�ص  يكن  عليها،  و�ملو�فقة  �لفل�صطينية  �لقوى  بع�ص  ومن  �ل�صائح،  �حلميد  عبد 

باإيجابية مع مو�صوع �مل�صاركة يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني:

تتجز�أ،  ال  وحدة  �لناقورة،  ر�أ�ص  �إىل  �لنقب  ومن  �لنهر،  �إىل  �لبحر  من  فل�صطني  �عتبار  �أوالً: 

وهي حّق لل�صعب �لفل�صطيني.

كياناً  �ليهودي  �لكيان  �عتبار  ورف�ص  فل�صطني،  �أر�ص  من  جزء  باأي  �لتفريط  رف�ص  ثانياً: 

�رشعياً ومعرتفاً به، حتت �أي ظرف من �لظروف.. ورف�ص كل �لقر�ر�ت �لدولية �لتي تنتق�ص 

من حّق �صعبنا يف كل �أر�صه، مبا فيها �لقر�ر�ت 181، 242، 338.

ثالثاً: �لتاأكيد على �خليار �لع�صكري، و�عتبار �جلهاد هو �لطريق �ل�صحيح لتحرير فل�صطني 

و�إجناز �ال�صتقالل.

�لقيام  �لتي عليها  �لعربية و�الإ�صالمية جمعاء،  �الأمة  �عتبار ق�صية فل�صطني، ق�صية  ر�بعاً: 

مبتطلبات ذلك وحتمل دورها يف �لتحرير.

خام�صاً: �لتاأكيد على �أهمية ��صتمر�ر �النتفا�صة وتطويرها وت�صعيدها ودعم �صمود �صعبنا 

يف مو�جهة �الحتالل.

�ل�صاحة و�لتي ترت�وح  �صاد�صاً: متثيل )حما�ص( يف �ملجل�ص بعدد ي�صاوي ويكافئ ثقلها يف 

بني 40-50% من جمموع �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني.

موؤ�ص�صات  جميع  يف  وثقلها  حجمها  مع  �ملتنا�صب  حقها  على  )حما�ص(  حت�صل  �أن  �صابعاً: 

�ملنظمة و�أجهزتها.

ثامناً: �أن يوقف فور�ً وعلى �لتَّو كل ما يتعر�ص له �صجناء )حما�ص( من �عتد�ء�ت وتطاول، 

على �أيدي حركة فتح يف كل �صجون �لد�خل و�إعطائهم حقوق �لقوى �الأخرى يف �ل�صجون.

حقوقنا  مع  تتناق�ص  �لتي  و�العرت�فات  و�لتنازالت  �لرت�جعات  كافة  عن  �لتخلي  تا�صعاً: 

ومع تطلعات �صعبنا وت�صحياته و�لتي كان �آخرها قر�ر�ت �لدورة �لتا�صعة ع�رشة يف �جلز�ئر يف 

ت�رشين ثاين 1988م من تنازالت.

�لثو�بت  هذه  �إن  �لوطني.  �ملجل�ص  ت�صكيل  يف  �لذكر  �آنفة  �خلم�صة  �لعنا�رش  مر�عاة  عا�رش�ً: 

بها  يق�صد  وال  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة  جديد�ً  طرحاً  لي�صت  و�ل�رشوط،  و�ملبادئ 

�لتعجيز.. و�إمنا هي �أ�ص�ص قامت حركتنا من �أجل تكري�صها و�لدفاع عنها.



ملحق الوثائق

563

�صماحة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

�الإخوة �أع�صاء �للجنة �لتح�صريية

و�عتبار�تنا  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  ت�صكيل  الإعادة  ت�صور�تنا  عليكم  نعر�ص  �إذ  �إننا 

للم�صاركة و�النخر�ط يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.. لنوؤكد ��صتعد�دنا للعمل �ملخل�ص مع كافة 

�لقوى �لفل�صطينية �لفاعلة مهما كان فكرها �أو �نتماوؤها د�عني �هلل لكم �لتوفيق و�ل�صد�د. و�هلل من 

ور�ء �لق�صد. حفظ �هلل وحدة �صعبنا و�أمتنا.

)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې(

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية (حما�ص)

                                                                                                                فل�صطني

                                                                   11 رم�صان 1410هـ
                                                                    6 ني�صان (�أبريل) 1990م

وثيقة رقم 3:

البيان االأول لكتائب ال�شهيد عز الدين الق�شام3

1 كانون �لثاين/ يناير 1992

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(

بيان ع�صكري

قتل �حلاخام �ليهودي )ورون �صو�صان( ردنا على جر�ئم �الإرهابي ر�بني

�لطهور،  �أر�صنا  من  مكان  كل  يف  �لنازفة  �صعبنا  جر�حات  من  �ملتدفق  �لدم  ل�صالل  �نتقاماً 

�إحدى  قامت  فل�صطني،  �ملحتلة الأر�ص  �ليهود  �أقد�م ع�صابات  نار�ً حتت  �الأر�ص  تلتهب  وحتى 

جمموعاتنا �لعاملة م�صاء �ليوم �الأربعاء �ملو�فق 1992/1/1م بقتل حاخام م�صتوطنة كفار د�روم 

)ورون �صو�صان( من خالل �إطالق �لنار عليه، وليعلم ر�بني وزمرته باأن قتل �الأبرياء من �صعبنا 

�صيقابل بنف�ص �الأ�صلوب و�صيكون كل يهودي هدفاً م�رشوعاً الأبطالنا منذ �للحظة.

عهد�ً هلل باأننا ما�صون على درب �جلهاد حتى �لن�رش �أو �ل�صهادة.

و�هلل �أكب وهلل �حلمد

و�هلل �أكب و�ملوت للمحتلني

كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام

                                                                         1 يناير 1992م

3 �لبيان �الأول لكتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، ويكيبيديا �الإخو�ن �مل�صلمون.
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وثيقة رقم 4:

بيان حلركة حما�س ترف�س فيه اتفاق القاهرة )اأو�شلو 2( 

بني منظمة التحرير الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”4

14 �أيار/ مايو 1994

�لفل�صطينية  �أر�صنا  على  �ل�صهيوين  و�لعدو�ن  �الحتالل  دولة  قيام  �إعالن  ذكرى  جتيء 

�ملقد�صة و�لتي ت�صادف يوم غد �الأحد 15 �أيار )مايو( بعد �أقل من �أ�صبوعني على توقيع �تفاق 

�لقاهرة �مل�صوؤوم، حيث متر ق�صيتنا �لفل�صطينية يف مرحلة خطرية من مر�حل �رش�عنا �لطويل 

�لعدو  قيام دولة  �أعلن بن غوريون   1948 )مايو( من عام  �أيار   15 �لغا�صم، ففي  �الحتالل  مع 

�ملحتل بعد �حتالل �أر�صنا �لفل�صطينية عام 1948.

�أن  بعد  �لباطلة  دولتهم  قيام  �إعالن  ذكرى  يف  �ملحتلون  �ل�صهاينة  يحتفل  �الأيام  هذه  ويف 

��صتطاعو� هزية فئة من �صعبنا و�إرغامها على �العرت�ف بكيانهم �لباطل و�لتنازل عن حقوق 

�صعبنا و�أر�صه حيث حتقق �أخري�ً الأقلية مدريد و�أو�صلو و�لقاهرة ما �أر�دو� و�نتهو� مما �أ�صموه 

مفاو�صات �ل�صالم مع �لعدو �ل�صهيوين �ملحتل ووقعو� على بيع فل�صطني و�صعبها، ووقعو� مع 

�الإرهابي ر�بني عقود ت�صغيلهم وعملهم يف وظائف �إد�رية يف �الإد�رة �ملدنية للعدو.

لقد بات و��صحاً وجلياً ل�صعبنا �لفل�صطيني والأمتنا �لعربية و�الإ�صالمية حجم �لتزوير �لذي 

�قرتفت  ما  الإخفاء  لهوؤالء  جمال  ال  و�أ�صبح  �ملهينة،  تنازالتهم  لتمرير  ممار�صته  هوؤالء  حاول 

�أيديهم من �إثم وعدو�ن على �صعبنا و�أر�صنا وق�صيتنا وحقوقنا �ملقد�صة.

�صعبنا �لفل�صطيني.. �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية:

“حما�ص” �لتي �أعلنت رف�صها �حلا�صم التفاق �لعار  �إن حركتكم حركة �ملقاومة �الإ�صالمية 

�مل�صمى غزة �أريحا، �صتعمل مع �ملخل�صني و�ل�رشفاء يف �أمتنا ومع �لف�صائل �الإ�صالمية و�لوطنية 

�ملوقعون على  �أتى به  �لذي  �ملهني، على ك�صف حجم �النهيار و�لتفريط  �لر�ف�صة لهذ� �التفاق 

�أقلية  �إلينا  تزفها  �لتي  �ملهني،  �التفاق  هذ�  )ب�صائر(  بع�ص  و�إليكم  �لقاهرة  يف  �مل�صوؤوم  �التفاق 

�أو�صلو ومدريد و�لقاهرة:

�أوالً: �صلطة �الإد�رة �لذ�تية، �لتي تتاألف من 24 ع�صو�ً يجب �أن تخ�صع ملو�فقة و�عتماد �لعدو 

وحكومة  �ملنظمة  بني  باالتفاق  يكون  �أن  يجب  �الإد�رة  هذه  �أع�صاء  يف  تغيري  و�أي  �ل�صهيوين، 

ما  وهذ�  �ملحتل،  �لعدو  مو�فقة  دون  مهامه  مبا�رشة  هوؤالء  من  ع�صو  �أي  ي�صتطيع  وال  �لعدو، 

ت�صمنته �ملادة �لر�بعة من �تفاق �لقاهرة، مما يوؤكد �أن هذه �ل�صلطة �إمنا هي �أد�ة معيَّنة من قبل 

�الحتالل، وتابعة له وال يكن �عتبارها �صلطة وطنية م�صتقلة.

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/documents/cairo.htm :4 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر



ملحق الوثائق

565

ثانياً: لي�ص من �صالحيات �الإد�رة �لذ�تية وال من �خت�صا�صاتها �لعالقات �خلارجية و�الأمن 

�خلارجي، ح�صبما جاء يف �ملادة �خلام�صة و�ملادة �ل�صاد�صة. مما يعني �أن هذه �ل�صلطة ال متلك �أي 

�صكل من �أ�صكال �ل�صيادة و�أن مهامها حم�صورة يف وظائف مدنية تنفيذية وخدماتية يف �إطار ما 

ي�صمح به �الحتالل.

ثالثاً: �إبقاء �مل�صتوطنات على حالها يف قطاع غزة، و�إعطاء �مل�صتوطنات و�مل�صتوطنني �رشعية 

�لوجود وبقاء مهمة حماية �مل�صتوطنات و�مل�صتوطنني من م�صوؤولية جي�ص �لعدو، وبهذه �حلجة 

فاإن قو�ت �الحتالل و�آلياته �صتو��صل وجودها يف قطاع غزة و�أريحا و�صت�صتمر يف حتركاتها يف 

كل �ل�صو�رع.

�ل�صلطة  ت�صدرها  لو�ئح  �أو  قو�نني  �أية  و�إيقاف  �العرت��ص  يف  �حلق  �لعدو  حلكومة  ر�بعاً: 

�لفل�صطينية، كما �أ�صارت �ملادة �ل�صابعة، �الأمر �لذي يعني �أن هذه �ل�صلطة ال متلك من �أمرها �صيئاً 

و�أن مرجعيتها �لعليا يف كل �صاأن من �صوؤونها هو �الحتالل، و�أن �أي قو�نني �أو قر�ر�ت يكن �أن 

ت�صدرها يجب �أن تخدم �الحتالل �أو على �الأقل ال تتعار�ص مع م�صاحله.

للفل�صطينيني  �لد�خلي  �لنظام و�الأمن  �لفل�صطينية تنح�رش يف حفظ  �ل�رشطة  خام�صاً: مهام 

يف غزة و�أريحا ولي�ص من م�صوؤولياتها �لوقوف يف وجه �لتهديد�ت �خلارجية �أو حماية �حلدود، 

�إجر�ء�ت ير�ها  �أية  له �ل�صالحيات التخاذ  �لذي تبقى  �لعدو  ويبقى ذلك من �صالحيات جي�ص 

�رشورية للقيام مبهامه تلك.

�صاد�صاً: يجب �أن تعر�ص منظمة �لتحرير �لقو�ئم �لكاملة الأ�صماء عنا�رش �ل�رشطة �لفل�صطينية 

على �صلطات �لعدو �ل�صهيوين، وللعدو �حلق يف �العرت��ص على �أي ��صم من هوؤالء مما يوؤكد �أي�صاً 

على عدم ��صتقاللية �أي قر�ر ل�صلطة �الإد�رة �ملدنية.

�صابعاً: مّت �التفاق على �أ�صلحة �ل�رشطة �لفل�صطينية وعلى نوعيتها وعددها، و�التفاق على 

ت�صجيل �لرقم �ملت�صل�صل لكل قطعة �صالح و��صم �ل�صخ�ص �لذي �صيت�صلمها من �أفر�د �ل�رشطة 

�أو  �أو ��صتري�د  �أو حيازة  �أو �رش�ء  �أو بيع  �أو فرد يف غزة و�أريحا ت�صنيع  وال يجوز الأية منظمة 

�أعمال �حلفر  ي�صتخدم يف  �لذي  �لبارود  �أو حتى  �أخرى؟!(  )�أ�صلحة  �أو  نارية  �أ�صلحة  �أية  �إدخال 

والأغر��ص مدنية.

ثامناً: مبوجب هذ� �التفاق تعهدت منظمة �لتحرير باالمتناع عن �أي �صكل من �أ�صكال �لنقد 

و�صتتخذ  �لقمعية،  وممار�صاته  �ملحتل  �لعدو  �صد  �لدعائية  �حلمالت  ذلك  يف  مبا  �لتحري�ص  �أو 

يف  ورد  ح�صبما  ذلك  ممار�صة  من  �صخ�ص  �أو  جمموعة  �أو  منظمة  �أي  ملنع  �ملختلفة  �الإجر�ء�ت 

�ملادة �لثانية ع�رش من �التفاق، �الأمر �لذي يحول �صلطة �الإد�رة �لذ�تية �إىل �أد�ة خلدمة �مل�صالح 

�ل�صهيونية و�لدفاع عنها. كما يتيح ذلك لهذه �الإد�رة و�صلطات �لعدو �ملحتل �عتبار ن�رش �آيات 

من  عمالً  �آمنو�  للذين  �الأبدية  وعد�وتهم  �لفا�صدة  �ليهود  �أخالق  عن  تتكلم  �لتي  �لكرمي  �لقر�آن 

�أعمال �لتحري�ص �لذي يجب منعه ومالحقته.
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تا�صعاً: �ملعتقلون �لذين مّت �إطالق �رش�حهم �أو �لذين �صيطلق �رش�حهم خالل �الأيام �لقادمة 

ملزمون بالبقاء يف منطقة قطاع غزة و�أريحا طيلة �ملدة �ملتبقية من حمكومياتهم، وهو ما يوؤكد �أن 

غزة و�أريحا ح�صب �ملفهوم �ل�صهيوين عبارة عن �صجن كبري ل�صعبنا. وهو ما �أ�صارت له �ملادة 

�لع�رشون من �التفاق.

�لت�صوية،  وموؤيدي  فتح  حركة  �إىل  ينتمون  عنهم  �الإفر�ج  يتم  �لذين  �ملعتقلون  عا�رش�ً: 

وترف�ص حكومة �لعدو وكذ� �صلطة �الإد�رة �لذ�تية �ملو�فقة على �إطالق �رش�ح معار�صي �لت�صوية 

�إال �إذ� تعهدو� بتوقيع وثيقة �إقر�ر وتعهد الإد�نة كل ما�صيهم وجهادهم و�لتعهد بتاأييد �التفاق 

وقد  �ملفاو�ص،  ووفدها  �لتحرير  منظمة  فر�صتها  �ملذل  �لتعهد  هذ�  و�صيغة  ودعمه،  �مل�صوؤوم 

رف�ص �ملعتقلون �الأبطال �لتوقيع على هذه �لوثيقة �ملهينة.

خانو�  �لذين  �لعمالء  وبني  �ملعتقلني  �ملجاهدين  بني  �لتحرير  منظمة  �صاوت  ع�رش:  حادي 

�صعبهم ووطنهم حيث قبلت �ملنظمة �أن يتم �الإفر�ج عن �ملعتقلني مقابل �إ�صد�ر عفو عن �لعمالء، 

�إيذ�ئهم  �أو  و�لتعهد باإيجاد حّل لق�صيتهم يقبل به �لعدو، كما تعهدت بعدم مالحقتهم ق�صائياً 

باأي �صكل من �الأ�صكال.

وهو  �ل�صهيوين..  و�لكيان  �لتحرير  منظمة  بني  �لقاهرة  �تفاق  عليه  ��صتمل  ما  بع�ص  هذ� 

ي�صّور حجم �لتفريط و�لتنازل �لذي قدمته م.ت.ف ومفاو�صوها، وي�صّور �النهيار �لتام لهوؤالء 

�أمام �ملفاو�صني �ل�صهاينة و�أمام �الإمالء�ت �الأمريكية، ويوؤكد �أن ما مّت لي�ص حترير�ً كما يحاول 

�لو�همون �أن يّدعو�، ولي�ص �ن�صحاباً كما تزعم �صلطات �لعدو، و�إمنا هو �إعادة �نت�صار جلي�ص �لعدو 

بطريقة جديدة تخفف من �أعبائهم وتقلل من )�ملخاطر( �لتي يتعر�صون لها. �إن بقية مو�د �التفاق 

وخر�ئطه ومالحقه ت�صتمل على م�صائب �أكب و�أخطر، وهذ� ما يف�رش �إحجام قيادة �ملنظمة عن 

ن�رش كل ما يتعلق باالتفاق وتف�صيالته، و�صتعمل حركتنا على ك�صف هذ� �التفاق �مل�صوؤوم وتبيان 

خماطره �ملدمرة على �صعبنا وق�صيتنا وف�صح رموزه وعّر�بيه �أوالً باأول..

�إننا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( نوؤكد على ما يلي:

�أوالً: �إن توقيع ذلك �التفاق �مل�صوؤوم هو نهاية مرحلة ولي�ص نهاية �لق�صية �لفل�صطينية، وال 

يعني نهاية جهاد �صعبنا �مل�رشوع �صد �الحتالل كما ال يعني نهاية طموحات �صعبنا و�أهد�فه �لتي 

كافح وقدم قو�فل �ل�صهد�ء من �أجلها، و�إمنا يعني نهاية مرحلة من مر�حل �لق�صية �لفل�صطينية 

كما �نتهت عدة مر�حل �صابقة، ونهاية �لدور �لوطني و�لن�صايل لفئة �أو�صلو ومدريد و�لقاهرة.

ثانياً: �إن معار�صة �صعبنا �حلا�صمة لالتفاق ال حتتاج �إىل دليل �أو برهان، بل �إن �أركان جمموعة 

مدريد و�أو�صلو و�لقاهرة نف�صها قد بد�أت تت�صع�صع وتنهار ب�صبب حجم �لتنازالت �ملخزية �لتي 

��صتمل عليها �التفاق وهو �الأمر �لذي يف�رش عزوف بع�ص عّر�بي �التفاق —حتى �الآن— عن 

هذ�  �أن  ويقينهم  و�صخطه،  �صعبهم  غ�صبة  من  خلوفهم  �لذ�تية  �ل�صلطة  �إد�رة  يف  منا�صب  قبول 

�التفاق هو ��صت�صالم مقيت للمحتل �لغا�صب.
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ثالثاً: �إن ما جاء به هوؤالء من �إد�رة مرتهنة لالحتالل ومنزوعة �ل�صيادة يوؤكد �أن هذ� �التفاق 

يحمل يف طياته بذور موته وف�صله، و�أنه غري قابل لال�صتمر�ر باأي �صكل من �الأ�صكال، ويوؤكد 

�أن ما �أخد بالقوة ال ي�صرتد باملفاو�صات و�لتنازالت و�أن �لكفاح و�جلهاد وتقدمي �لت�صحيات هو 

�لطريق �لوحيد للتحرير ودحر �ملحتلني.

معتقليها  من  معتقل  �أي  توقيع  برف�ص  قر�ر�ً  )حما�ص(  حركة  قيادة  �تخذت  لقد  ر�بعاً: 

�إقر�ر وتعهد( �ملذلة �لتي فر�صها �لوفد �ملفاو�ص. الأن �لتوقيع  �الأبطال على ما ي�صمى )وثيقة 

على ن�ّص هذ� �لتعهد يعني �إد�نة جلهاد �صعبنا و�إد�نة لكل ت�صحياته و�صهد�ئه وهو ما ال ير�صاه 

�أي خمل�ص وطني.

خام�صاً: �إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( �إذ توؤكد رف�صها �ملطلق لهذ� �التفاق، وتعتبه 

�لوطنية  �لف�صائل  �ملجاهد ومعظم  �لفل�صطيني  فاإنها ومعها �صعبنا  مهيناً،  و��صت�صالماً  تفريطاً 

و�لتحرير،  �جلهاد  طريق  مو��صلة  على  عازمة  و�لق�صية،  لل�صعب  وفية  �صتبقى  و�الإ�صالمية 

وتعزيز وحدة �صعبنا وتكتيل قو�ه �ملجاهدة وتوحيد �صفوفه ملو�جهة هذ� �ملنعطف �خلطري، مع 

حر�صنا �ل�صديد على جتنب �أي �صكل من �أ�صكال �القتتال بني �أبناء �ل�صعب �لو�حد.

و�هلل �أكب.. و�لن�رش ل�صعبنا �ملجاهد

�ل�صبت 3 ذي �حلجة 1414 هـ

�ملو�فق 14 �أيار )مايو( 1994م

                                                                                                                            حركة �ملقاومة �الإ�صالمية

                                                                                                                               )حما�ص( - فل�صطني

وثيقة رقم 5:

مذكرة �شادرة عن حركة حما�س حول انتخابات جمل�س احلكم الذاتي 

املحدود5 الفل�شطيني 

16 كانون �لثاين/ يناير 1996

�إننا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( و�نطالقاً من �لو�جب �لذي يحتمه علينا �لتز�منا 

حقوقه  عن  و�لدفاع  �صعبنا  م�صالح  برعاية  حملناها  �لتي  لالأمانة  و�أد�ًء  و�لوطني  �لديني 

�حلكم  جمل�ص  �نتخابات  مبقاطعة  عنه  و�أعلنا  �صبق  �لذي  موقفنا  مع  وتو��صالً  ومكت�صباته، 

�لذ�تي �ملحدود ودعوة �صعبنا �إىل مقاطعتها، فقد �رتاأينا �أن نحدد يف هذه �ملذكرة نظرتنا �إىل هذه 

�النتخابات و�الأ�ص�ص و�لثو�بت �لتي ��صتندنا �إليها يف قر�رنا �ل�صابق. 

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

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/documents/election2.htm :لفل�صطيني لالإعالم، �نظر�
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�إن موقف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( من هذه �النتخابات حتدد من خالل �لتايل: 

على  بال�صيادة  يحتفظ  �الحتالل  فيها  ز�ل  ال  مرحلة  يف  تتم  �لفل�صطينية  �النتخابات  �أوالً: 

مثل  �لفل�صطينية  �ملناطق  معظم  على  مبا�رش  ب�صكل  ويهيمن  بل  ومقد�صاتنا،  وثرو�تنا  �أر�صنا 

هذه  يجعل  مما  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  و)ج(  )ب(  و�ملناطق  و�مل�صتوطنات  و�لقد�ص  �خلليل 

�النتخابات تكر�ص هذ� �لو�قع �الحتاليل وتعطيه �ل�رشعية �لتي �أعطاه �إياها �تفاق �أو�صلو �أي�صاً، 

نز�هتها  دعاوى  بعمق  ي�رشب  �النتخابات  هذه  �أثناء  �الحتالل  وجود  فاإن  �أخرى  جهة  ومن 

وحياديتها! 

ثانياً: ن�صت �تفاقيات �أو�صلو و�لقاهرة وطابا، باالإ�صافة �إىل قانون �النتخابات �لفل�صطينية 

�لعملي عن طريق  �لتطبيق  �أو�صلو مو�صع  �تفاقيات  �إىل و�صع  �النتخابات تهدف  �أن هذه  على 

�إىل  باالإ�صافة  تنفيذية  ب�صالحيات  ويتمتع  تطبيقها  على  يعمل  فل�صطيني  جمل�ص  �نتخاب 

�صالحيات ت�رشيعية حمدودة ب�صقف �التفاقيات وال تتعار�ص معها، مع �إعطاء �لكيان �ل�صهيوين 

�أحقية فر�ص �لفيتو على بع�ص هذه �لت�رشيعات �لتي ال تتالءم مع ن�صو�ص �التفاقيات وروحها 

�أو توؤدي �إىل �إحلاق �ل�رشر بالكيان �ل�صهيوين. 

للمعار�صة لكي ت�صارك يف هذه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لتي توجهها  �لدعو�ت  فاإن  ومن هنا، 

�النتخابات وتغيري �تفاق �أو�صلو �أو حتى �إلغائه هي دعو�ت م�صللة، فكيف يت�صنى للمعار�صة 

�أن تغري �تفاقاً جعل �النتخابات و�صيلة لتنفيذه ال لتغيريه!! 

ثالثاً: �ل�صعب �لفل�صطيني هو وحدة و�حدة ال تتجز�أ، وبالتايل فاإن �النتخابات �لتي �صتقت�رش 

على �صعبنا يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة دون �ل�صتات ودون �لقد�ص )تر�صيحاً( ودون معتقلينا 

�ل�صامدين يف �صجون �الحتالل، هي حماولة لتجزئة �ل�صعب �لفل�صطيني وتق�صيمه وت�صب يف 

ومنح  �لالجئني  وتعوي�ص  بتوطني  �لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صفية  �ل�صهيونية  �ملحاوالت  خانة 

�لفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع حكماً ذ�تياً مرتبطاً بالكيان �ل�صهيوين، كما �أن ذلك يقدح بجدية 

�لقيادة �لفل�صطينية يف تر�صيخ �لديقر�طية يف �ملجتمع �لفل�صطيني بتنفيذها �النتخابات لل�صعب 

�لفل�صطيني حتت �الحتالل وجتاهلها لـ 5 ماليني فل�صطيني يف �ل�صتات! 

ر�بعاً: �النتخابات �لديقر�طية �لتي تتم يف �أجو�ء �صيانة حرية �لكلمة وعلى �أ�صا�ص �لتعددية 

)حما�ص(  حركة  رف�ص  و�أن  ملمثليه،  �ل�صعب  النتخابات  �ملثلى  �لطريقة  هي  �ل�صلطة  وتد�ول 

للم�صاركة يف �نتخابات جمل�ص �حلكم �لذ�تي ال يعني بتاتاً رف�ص �لتعاطي مع �لديقر�طية فها 

هي �حلركات �الإ�صالمية يف طول �لبالد �لعربية وعر�صها ت�صارك يف برملانات دولها. كما �أن �إجر�ء 

هذه �النتخابات ال يعني بحال �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية حري�صة على �لديقر�طية، فهي تنتهكها 

كل يوم باعتقاالتها �مل�صتمرة لل�صحافيني و�لت�صييق عليهم الأتفه �الأ�صباب، وباعتد�ء�تها على 

�ل�صحف و�ل�صحافيني كما ح�صل مع �صحيفة �الأمة يف �لقد�ص، ومع �ل�صحفي �صيد �أبو م�صامح 

رئي�ص حترير جريدة �لوطن، و�ل�صحفي ماهر �لعلمي وغريهم �لكثريين. �إن حمالت �العتقال 
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�أئمة وخطباء �مل�صاجد كما ح�صل مع  �أو�صلو من  �مل�صتمرة �صد من يجاهر مبعار�صته التفاق 

�ل�صلطة �مل�صتمرة ل�رش�ء �لذمم وممار�صة �ل�صغوط على  �أحمد منر وغريه، وحماوالت  �ل�صيخ 

�أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني عموماً و�ملعار�صني خ�صو�صاً لكي يلتزمو� مبا �لتزمت به هذه �ل�صلطة 

�لتعبري  حرية  وجوهر  �لديقر�طية  لروح  �ملعادي  �ل�صلطة  نهج  على  تاأكيد  �ل�صهيوين  للكيان 

د�خل �ملجتمع �لفل�صطيني. 

�لفل�صطينية  �لبلديات  وجمال�ص  روؤ�صاء  بتعيني  �ل�صلطة  هذه  رئي�ص  قيام  فاإن  و�أخري�ً.. 

عن  تعبري�ً  ت�صكل  �النتخابات  هذه  باأن  �ل�صلطة  �دعاء  ينق�ص  ونابل�ص  غزة  يف  خ�صو�صاً 

�لديقر�طية �حلقيقية! 

خام�صاً: الأن �نتخابات �حلكم �لذ�تي �ملحدود تعني تكري�صاً لالتفاقيات �لتي وقعت مبعزل 

�لقيادة  قدمتها  �لتي  �لتنازالت  على  �لتغطية  �إىل  تهدف  والأنها  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إر�دة  عن 

ثرو�تنا  وي�صتبيح  �أر�صنا  على  يجثم  ز�ل  ما  �الحتالل  والأن  �ل�صهيوين،  للكيان  �لفل�صطينية 

ومقد�صاتنا والأننا نرى �أن �صعبنا جدير بانتخابات حقيقية متثيلية ال ت�صتثني �أي فئة منه، فقد 

قررنا مقاطعة هذه �النتخابات ودعوة �صعبنا �لفل�صطيني �إىل مقاطعتها. 

�صاد�صاً: و�إدر�كاً من حركة )حما�ص( لدقة �ملرحلة �لتي متر بها �لق�صية �لفل�صطينية وطبيعة 

فقد  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  ��صتقطاب  من  �أحدثته  وما  �أو�صلو،  �تفاقيات  �أفرزته  �لذي  �لو�قع 

�أن ي�صفر عن ذلك من م�صاحنات  �لقوة الإف�صال �النتخابات ملا يكن  ��صتعمال  تعهدت بتجنب 

عبت،  �لتي  �لوطنية  �لوحدة  بقاعدة  �الإ�رش�ر  �إىل  توؤدي  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  و��صطر�بات 

وما تز�ل، حركة “حما�ص” عن حر�صها عليها �أ�صد �حلر�ص يف �لوقت �لذي تعر�صت فيه �أكرث 

من مرة لظلم �ل�صلطة �لفل�صطينية! 

�صابعاً: �إننا نرى �أن �ملرحلة �لقادمة، لن تكون مرحلة حترر من �الحتالل، كما �أنها لن تكون 

كل  فاإن  ذلك،  من  �لعك�ص  على  بل  �لبع�ص  يدعي  كما  �لفل�صطينية  للديقر�طية  مزدهر�ً  ع�رش�ً 

�ملوؤ�رش�ت تدل على ت�صلب �ل�صهاينة يف مو��صيع �حلل �لنهائي و��صتمر�ر هيمنة عقلية �لتفرد 

و�لت�صلط لدى قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

�أن ي�رش بها،  �صاأنه  �لوطنية وجتنب كل ما من  �لوحدة  �لتم�صك مببد�أ  �إىل  فاإننا ندعو  لذلك 

لل�صعب  �لعليا  �الأهد�ف  حتقيق  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قوى  كافة  بني  �اللتقاء  و�رشورة 

عن  و�لتعبري  �ل�صهيوين  لالحتالل  مقاومتها  ��صتمر�ر  يف  �ملعار�صة  حق  و�حرت�م  �لفل�صطيني 

موقفها �لر�ف�ص التفاقيات �أو�صلو بكافة �لو�صائل �مل�رشوعة. 

�إننا ال نعتب �أن �النتخابات هي نهاية �ملطاف بالن�صبة لق�صية �صعبنا، فهناك ق�صايا �لقد�ص 

و�مل�صتوطنات و�ل�صيادة و�لالجئني و�لتي حتتاج من جميع قوى �صعبنا �لتكاتف ملنع �صياعها 

يف مفاو�صات �حلل �لنهائي كما �صاع غريها يف �ملفاو�صات �ل�صابقة! 



حمـــــا�س

570

وختاماً.. فاإن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( �إذ حتر�ص على تو�صيح موقفها يف هذه 

�ملرحلة �حلا�صمة من حياة �ل�صعب �لفل�صطيني، وتدعو جميع �أبناء �صعبنا مل�صاندتها يف موقفها 

هذ�، لتوؤكد �أنها �صتظل �أمينة على حقوق �صعبنا ومكت�صباته ووفية لدماء �صهد�ئه �الأبر�ر �لذين 

ق�صو� دفاعاً عن حقه يف �ال�صتقالل و�حلرية و�أنها �صتو��صل رفع ر�ية �ملقاومة �صد �الحتالل 

ما د�م يحتل �صب�ً و�حد�ً من �أر�صنا! 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( 

                                                                                                                  فل�صطني 1996/1/16م

وثيقة رقم 6:

6
بيان حركة حما�س يف بداية انتفا�شة االأق�شى

29 �أيلول/ �صبتمب 2000

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�مل�صجد  �صاحات  يف  �لعزل  �صعبنا  �أبناء  �صد  �لب�صعة،  �ل�صهيونية  �ملجزرة  على  �حتجاجاً 

�لفل�صطيني  �صعبنا  جماهري  تدعو  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  فاإن  �ملبارك،  �الأق�صى 

لالإ�رش�ب �ل�صامل غد�ً �ل�صبت، و�ملو�جهات مع جنود �لعدو وقطعان م�صتوطنيه، للتاأكيد على 

رف�ص �صعبنا لالأطماع �لعدو�نية �ل�صهيونية، ورف�ص �لتنازل عن �لقد�ص و�الأق�صى.

كما ندعو جماهري �صعبنا �لفل�صطيني �ملجاهد للحد�د ثالثة �أيام على �أرو�ح �صهد�ء جمزرة 

�الأق�صى.

و�هلل �أكب ...... و�لن�رش ل�صعبنا �ملجاهد.

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية

“حما�ص” - فل�صطني
�جلمعة 2 رجب 1421هـ

�ملو�فق 29 �أيلول )�صبتمب( 2000

6 موقع مقاتل من �ل�صحر�ء، �نظر:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/EntefadaAq/mol02.doc_cvt.htm
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وثيقة رقم 7:

مقابلة لل�شيخ اأحمد يا�شني مع املركز الفل�شطيني لالإعالم

 مبنا�شبة الذكرى الثالثة لالنتفا�شة7

28 �أيلول/ �صبتمب 2003

غزة/ خا�ص

منذ جناته من �ملحاولة �ل�صهيونية �لفا�صلة الغتياله بعد ق�صف �ملنزل �لذي كان يتو�جد فيه 

�إ�صماعيل هنية ع�صو �لقيادة �ل�صيا�صية حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية  برفقة مدير مكتبه �الأ�صتاذ 

حما�ص، وهو خمتف عن �الأنظار، مل يدل ِباأي ت�رشيح �صحفي �أو لقاء.

مع  �ملباركة  �الأق�صى  �نتفا�صة  الندالع  [�لثالثة]  �لر�بعة  �ل�صنوية  �لذكرى  تز�من  ومع 

�إ�صافة  �لدين،  �صالح  �مل�صلم  �لقائد  يد  على  �ل�صليبيني  من  �الأق�صى  �مل�صجد  حترير  ذكرى 

و�الأمة  �لفل�صطيني  �صعبه  �أبناء  يطمئن  �أن  يا�صني  �ل�صيخ  �أر�د  و�ملعر�ج،  �الإ�رش�ء  ذكرى  �إىل 

مع  �خلا�ص  �للقاء  هذ�  فكان  فل�صطني،  يف  و�ملقاومة  �حلركة  و�صع  على  و�الإ�صالمية  �لعربية 

يا�صني. �ل�صيخ 

�س. يف الذكرى ال�شنوية الرابعة ]الثالثة[ النتفا�شة االأق�شى، ماذا تقول يف هذه املنا�شبة، 

وما هو تاأثري العمليات اال�شت�شهادية عليكم يف هذه املرحلة؟

ج. �أوجه ند�ء لكل �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية �أن �لقد�ص هي قبلة �مل�صلمني �الأوىل، ننا�صدهم �أن 

يقفو� �إىل جانب �صعبنا �لفل�صطيني حتى يتم حترير �لقد�ص و�الأق�صى، ونوجه ند�ءنا لكل 

م�صلم وقائد وزعيم وملك، �إىل كل رجل و�مر�أة �أن �لقد�ص �ليوم ت�صيع ويف خطر، وال بّد من 

جمع �لقوة ال�صرتد�دها وحتريرها.

م�صتقبل  �أجل  من  وم�صلمة  م�صلم  كل  على  فري�صة  فل�صطني  �صعب  جانب  �إىل  �لوقوف  �إن 

�الأمة وعزتها، �لقد�ص �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج، قبلة �مل�صلمني �الأوىل.

ودخولها  �ملباركة  �الأق�صى  �نتفا�صة  على  �أعو�م  ثالثة  نهاية  ذكرى  �ليوم  وت�صادفنا 

عامها �لر�بع من �ملقاومة �ل�رش�صة و�لت�صحيات و�لدماء و�ل�صهد�ء و�جلرحى و�ملعتقلني، 

وكل   ،48 عام  وفل�صطني  �ملحتلة  و�الأر�ص  �ل�صتات  يف  فل�صطني  ل�صعب  �لتحية  ونوجه 

�ل�صعب �لفل�صطيني �ملجاهد �ل�صابر يف كل مكان، �ل�صعب �لذي �صحى وي�صحي ويقف يف 

وجه �أعتى قوة يف �لعامل، ن�صد على يديه، و�أوؤكد للجميع �أن �ملقاومة و�جلهاد هو خيارنا 

�أننا لن  بال�صهد�ء و�لدماء، و�أننا عاهدنا �هلل، ثم نعاهد �صعوبنا،  �لن�رش حمفوف  وطريق 

http://www.palestine–info.com/arabic/hamas/hewar/yaseeen1.htm :7 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر

مالحظة: �أ�صار �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم �أن �ملقابلة متت يف �لذكرى �لر�بعة لالنتفا�صة؛ و�ل�صحيح �أنها متت يف �لذكرى 

�لثالثة يف 2003/9/28.
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وعدنا  هو  هذ�  �ل�صهادة.  �أو  �لن�رش  �إما  و�صنقاتل  �لبي�صاء  �لر�يات  نرفع  ولن  ن�صت�صلم 

ومهما  و�أبنائنا،  لبيوتنا  و�لتدمري  و�لق�صف  و�لعدو�ن  �لتهديد�ت  بلغت  مهما  وطريقنا 

و�صنبقى  ن�صت�صلم  ولن  وتر�ث  ووطن  حق  �صاحب  �صعب  فنحن  �لعدو  جمازر  بلغت 

على طريقنا مهما طال، و�لن�رش يف �لنهاية للموؤمنني الأن �هلل وعدنا بالن�رش و�لتمكني يف 

�الأر�ص و�هلل على ما ي�صاء قدير.

ي�صع  ما  و�الإمكانات  �لطاقات  من  ويلك  �ل�صهيوين،  �لعدو  من  �أقوى  �صعبنا  �إن  و�أقول 

معادالت غري معادلة �لقوة، و�صعبنا هو �ملنت�رش و�لعدو ف�صل �أن يفر�ص بالقوة عليه، و�إن 

�صاء �هلل �صت�صتمر �النتفا�صة حتى ننت�رش وي�صت�صلم �لعدو وي�صلم بحقوق �صعبنا، باأر�صه 

ووطنه ومقد�صاته.

�لذي رف�ص �ال�صت�صالم، وقدم ع�رش�ت  �ملجاهد،  �مل�صابر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و�أحيي كل 

هذ�  و�الأر��صي،  و�لبيوت  و�ملجازر  و�ملعوقني  و�جلرحى  و�الأ�رشى  �ل�صهد�ء  من  �الآالف 

�صعب قوي جبار ال يكن الأحد �أن ينت�رش عليه �أو يغلبه و�إنه �صاحب حق.

�أمام  يرتنح  �لعدو  و�أن  �لن�رش،  �أبو�ب  على  و�أننا  قريبة،  �لن�رش  �إىل  �لطريق  �أن  له  و�أوؤكد 

�رشبات �ملقاومة، و�أن ما علينا �إال �ل�صب و�لثبات وعدم �لياأ�ص، وتوحيد �صفوفنا يف وجه 

�لعدو على قاعدة �جلهاد و�ملقاومة ولي�ص على قاعدة �ال�صت�صالم.

على  قوي  تاأثري  لها  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  و�أن  قوة،  �إال  تزيدنا  ال  فاإنها  �لتهديد�ت  و�أما 

�أمنه و�قت�صاده وكل ما يلك، لذلك  �أركانه، وتدمر  �ل�صهيوين، وهّز كيانه وتهديد  �لعدو 

هو جّن جنونه.

16 وال طيار�ت �الأبات�صي، وال منلك �صو�ريخ بعيدة �ملدى، بل منلك  �أف  �لـ  نحن ال منلك 

�أن  �لذي هّز كيانه ويوؤثر فيه، فعندما ير�صى  �أن يقاتل وي�صت�صهد، وهذ�  �إن�صاناً م�صتعد�ً 

�لقانون  عن  �خلارجة  �لت�صفيات  وعن  ومقد�صاتنا،  �صعبنا  مدنيي  على  �العتد�ء  يوقف 

“�الغتياالت” يكن لنا �أن نوقف هجماتنا، على �ملدنيني من جانبهم.

�س. هل ميكن القول اإن انتفا�شة االأق�شى مع دخولها عامها الرابع حققت ولو جزء ب�شيط 

من اأهدافها؟

�لعدو�ن،  ووقف  �الحتالل،  وطرد  �أر�صنا  حترير  يف  وتتمثل  وبعيدة،  طويلة،  �الأهد�ف  ج. 

يركع  حتى  طويلة  ��صتنز�ف  حرب  هذه  عامني،  �أو  عام  �أو  يومني  �أو  يوم  يف  يتم  ال  وهذ� 

على  �صعبنا  يح�صل  حتى  ومقد�صاته  �أر�صه  �إىل  وعودته  �صعبنا  بحقوق  وي�صلم  �لعدو 

حقه، على �أر�ص وطنه، لذلك ال يكن �ليوم �أن نقول هناك �إجناز�ت، و�إن قلنا، فاالإجناز 

 يف �ملو�جهة مع �لعدو، وهو �إجناز مهم، 
�الأول هو ��صتمر�ر �النتفا�صة، [وخلق طوعي]8

8 هكذ� يف �لن�ص.
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�ملحاوالت  كل  وف�صلت  �لبي�صاء  �لر�ية  يرفع  ومل  ي�صت�صلم  مل  �لفل�صطيني  �صعبنا  و�إن 

�لعمل  ي�صتمر  �أن  �إجناز  �أكب  وبذلك  �صعبنا،  لرتكيع  �صارون  يفر�صها  �لتي  بالقوة 

�لذي  يولول وهو  �لذي  �ل�صهيوين هو  �لعدو  الأن  �ال�صت�صالم  و�ملقاوم، وعدم  �جلهادي 

[�صي�صت�صلم] يف نهاية �ملطاف. �صي�صلم 

�س. هل جنحت دولة االإرهاب ال�شهيوين يف عزل قيادة حمـا�س عن اجلماهري الفل�شطينية 

بعد ا�شتهدافها لهم وق�شفها بطائرات الـ اأف 16؟

�أقول �صتف�صل يف  �الآن معكم، و�أنا  �لكيان بذلك ملا كنت  �ل�صيخ م�صتهزئاً: لو جنحت دولة 

�إن �صاء �هلل  كل حماوالتها للق�صاء على �حلركة وف�صلت فعلياً يف ذلك، و�صننت�رش يف ذلك 

و�صعبنا هو �ملنت�رش.

جديد  و�قع  �أمام  نف�صها  وجدت  حما�ص  لكن  حما�ص،  قيادة  يغيب  �أن  �أحد  ي�صتطيع  لن 

ن�صاء  وال  بيوت  وال  قيود  وال  حدود  حترتم  وال  تهاجم  جديدة  �صهيونية  و��صرت�تيجية 

وال �أطفال، فكان ال بّد �أن تتخذ ��صرت�تيجية جديدة تتكيف مع هذ� �لو�قع �لظامل لتتحا�صى 

حما�ص  فحركة  وجهادها،  ومقاومته  قوتها  وبقاء  �ل�صاحة  يف  وجودها  ولتثبت  �لعدو�ن 

�صعب  حركة  حما�ص  حركة  الأفر�د..  قتل  وال  لقيادة،  قتل  وال  عدو�ن،  يغيِّبها  �أن  يكن  ال 

فل�صطيني كامل، حركة �أمة، حركة تاريخ، وهي �ملنت�رشة يف �لنهاية �إن �صاء �هلل تعاىل.

�س. كيف تقيم العالقة بني الفل�شطينيني اأنف�شهم يف هذه املرحلة احلرجة واحل�شا�شة من 

تاريخ ق�شيتهم؟ وهل الفل�شطينيون ال زالوا متفقون على املقاومة كما يف ال�شابق؟

ج. كل �لف�صائل �لفل�صطينية متفقة على ��صتمر�ر �النتفا�صة و�ملقاومة، ثم �مل�صاريع �جلديدة 

�لتي تريد وقف �النتفا�صة و�ملقاومة ونزع �ل�صالح هي م�صاريع �أمريكية، فتارة تفر�صها 

عن طريق وز�رة جديدة �أو رئي�ص وزر�ء جديد وغريها من �لو�صائل.

نبيع وطننا ونفرط  �أن  �لفل�صطيني؟؟؟.، ال يكن  �ل�صعب  مقابل ماذ� يريدون نزع �صالح 

بحقوقنا مقابل وعود �رش�بية �صبابية تعطيها �أمريكا لنا، نريد �أر�صاً ووطناً و�صعباً حر�ً 

�أن  �أر�ص فل�صطني، عندما يتحقق ذلك ممكن  5 ماليني الجئ من  �أر�صه، نريد عودة  على 

يكون هناك وقف للمقاومة، يف ظل دولة ال يكن �أن تكون هناك مقاومة لكن يف ظل �حتالل، 

كل مو�طن فل�صطيني من حقه �أن يحمل �ل�صالح ويد�فع عن نف�صه.

�س. هل ميكن حلمـا�س اأن تغري من اأ�شاليبها وا�شرتاجتياتها يف العام اجلديد لالنتفا�شة 

يف ظل العدوان ال�شهيوين املتوا�شل؟

ج. نحن ملاذ� حملنا �ل�صالح وملاذ� نقاوم وملاذ� �النتفا�صة، �إذ� كنا �أمام �لتهديد و�خلوف و�لقتل 

ن�صلم ونرفع �الأيادي �لبي�صاء، ف�صنبوء بالف�صل �لكبري، نحن عزمنا على �جلهاد و�لتحرير 

فل�صطني  حترير  حتى  �صنقاتل  وثو�بتنا،  �الأ�صا�صية  �أ�صاليبنا  نغري  �أن  يكن  وال  و�لن�رش 

و�إقامة دولتنا �لفل�صطينية عليها، �أما �لتكتيكات فيمكن �أن تتغري من وقت الآخر.
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�س. الكل يف ال�شارع الفل�شطيني يت�شاءل: اإىل متى �شتبقى قيادة حما�س خمتبئة وال تواجه 

�شعبها وال تقود اجلماهري كما كانت طوال ثالث �شنني من االنتفا�شة؟

ج. حما�ص وجدت نف�صها �أمام متغري جديد يحتاج �إىل تغيري �أي�صاً يف مو�جهة هذ� �لو�قع، وال 

يكن الإن�صان �أن يجد نف�صه يف بيته كما فعل �لدكتور حممود �لزهار ثم ي�رشب بالطائر�ت؟ 

لن تغيب عن  قيادة حما�ص  لكن  �أمنية،  بو�صائل  �إال  �لو�قع  �إذن كيف يكنني مو�جهة هذ� 

�ل�صارع وعن �ل�صعب، وهذ� �للقاء �ليوم دليل على �أننا لن نغيب و�صنكون يف �ل�صاحة مهما 

بلغت �لت�صحيات.

�س. ما الذي دفعكم للظهور فجاأة واحلديث يف هذا اللقاء؟

ج. �أنا مل �أظهر فجاأة، �أنا �أظهر كثري�ً، و�أهل م�صجد �ملجمع �الإ�صالمي ي�صهدون على ذلك، لكن 

�ل�صليبيني  من  �لقد�ص  حترير  وذكرى  و�ملعر�ج  �الإ�رش�ء  ذكرى  ملنا�صبة  خرجت  �أنا  �ليوم 

الأنا�صد �الأمة �الإ�صالمية �أن تقف �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني، والأوؤكد �أن قيادة حما�ص ال 

يكن �أن تغيب عن �ل�صارع �لفل�صطيني، وهي من �ل�صارع و�جلماهري و�لو�قع، و�أنها ثابتة 

على خّط دفاعها وجهادها �صد �لعدو �ل�صهيوين ولن ت�صت�صلم �إن �صاء �هلل.

�س. لكن دولة الكيان ال�شهيوين تف�رش غياب قادة حما�س اأنها جنحت يف الق�شاء على قدرة 

احلركة على حتريك اجلماهري والتاأثري فيهم واإقناعهم بفكرة املقاومة؟

ج. هذ� �لكالم ال يعنينا كثري�ً، هم ف�صلو�، حركة حما�ص قادرة على حتريك �جلماهري، و�لوجود 

[وعلى �لبقاء]، وقادتها قادرين على �لظهور يف �لوقت �ملنا�صب، دون خوف �أو وجل، الأن 
�ل�صهادة عندهم مطلب ومغنم وال يخافون �ملوت.

�س. لكن لي�س هناك عمليات ع�شكرية قوية كتلك التي �شهدناها يف املا�شي حلركة حما�س 

منذ الهجوم االأخري على قيادة احلركة، هل اأثرت هذه ال�رشبات يف قدرة حركة حما�س 

على تنفيذ هجمات كتلك؟

ج. بالعك�ص �أثبتت حما�ص يف كل تاريخها �أنها قادرة �أن ترد �ل�صاع �صاعني وتدّفعه ثمناً باهظاً 

على جر�ئمه، ولقد ر�أيت يف �لعمليات �الأخرية �أنها كانت رد�ً �رشيعاً جد�ً، لكن نحن ال نعرف 

�لعقبات �لتي تقف �أمام �ملقاومني يف تنفيذ هجماتهم وعملياتهم على �لعدو، ونعلم �أن هناك 

�ملهم  لكن  �لعمليات،  من  كثري  و�إبطال  �إف�صال  فيها  يحاول  للعدو  كبرية  �أمنية  �حتياطات 

وال  نقاتل  �أن  �ملهم  بل  �لرد،  توقيت  مهماً  ولي�ص  و�جلهاد،  �ملقاومة  وت�صتمر  ن�صت�صلم  �أال 

ن�صت�صلم و�أظن يدفع �لعدو ثمن جر�ئمه �إن �صاء �هلل عاجالً �أم �آجالً.

مبادرة،  تطلقوا  ال  ملاذا  ذلك،  منكم  ويطلبوا  الو�شطاء  ياأتيكم  حتى  تنتظرون  ملاذا  �س. 

لثالثة اأ�شهر مثالً يف هذا الوقت بالذات، اأن حما�س م�شتعدة لوقف العمليات وبالتايل 

حترجون دولة الكيان ال�شهيوين اأمام الراأي العام العاملي؟
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جمل�ص  وال  �ملتحدة  �الأمم  وال  �لعامل  حترتم  ومل  تلتزم،  ومل  كثري�ً  �أحرجت  �الإرهاب  دولة  ج. 

و�لن�صاء  �لبيوت  ت�صتهدف  عندما  �الأمن،  جمل�ص  يف  بقر�ر�تها  حتميها  فاأمريكا  �الأمن، 

و�الأطفال و�ل�صيوخ هل هناك �إحر�ج �أكرث من )هيك( يف �لعامل، و�صمت �لعامل �صمت �لقبور، 

�لفل�صطينية  �الأر�ص  وتلتهم  عن�رشياً  جد�ر�ً  وتبني  بيوت  تهدم  يوم  كل  �الإرهاب  دولة 

رغم كل �لقر�ر�ت �لدولية، لذلك هي لي�صت بحاجة الإحر�ج وتفهم �أي مبادرة من �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �أو �أي تنظيم فل�صطيني يف �لوقت، �لذي ت�رشب فيه، على �أنها هزية و�صعف، 

نحن لن نهزم و�صننت�رش �إن �صاء �هلل.

�س. الرئي�س االأمريكي بو�س قال �شيحارب االأيدلوجيات املتطرفة يف ال�رشق االأو�شط كيف 

�شرتد عليه؟

هذه  عن  قال  عندما  و�مل�صلمني  �الإ�صالم  على  �حلرب  �أول  يف  �أعلنه  �لذي  بو�ص  �صمري  هذ�  ج. 

على  حرب  يعلنها  و�ليوم  �لعاملي،  �ل�صغط  �أمام  تر�جع  ثم  �ل�صليبية،  �حلرب  �أنها  �حلرب 

�الإ�صالم حتت �صعار �الإرهاب و�الأيدلوجيات �لتي تولد �الإرهاب، فاالإرهاب يف نظر بو�ص 

هو �الإ�صالم و�مل�صلمني و�الأمة �الإ�صالمية، لكن ال بد �أن يفهم بو�ص �أن �أ�صحاب �لعقائد ال 

تخيفهم �لتهديد�ت و�أن �الإ�صالم �أقوى من نظام بو�ص ومن دولة بو�ص و�الإ�صالم �صينت�رش 

وهو �ملنت�رش يف �مل�صتقبل.

�إذ� كان بو�ص يلك عقيدة �صحيحة فليحاور �الإ�صالم؛ يجد نف�صه قد هزم يف ميد�ن �لفكر 

و�لبيان لكنه ف�صل يف عر�ص مبادئه وحماربة �الإ�صالم باحلجة و�لبهان فلجاأ �إىل �لطائر�ت 

�أفغان�صتان و�لعر�ق وفل�صطني  �إن �صاء �هلل يف  و�لدبابات و�جليو�ص وهو مهزوم و�صيهزم 

ويف كل �الأر�ص �الإ�صالمية الأن �ل�صعوب �الإ�صالمية ال ز�لت حية متم�صكة بدينها و�صتد�فع 

عنها حتى ي�صقط بو�ص وكل من يدور يف فلكه �إن �صاء �هلل.

بني  متبادل  نار  اإطالق  لوقف  ي�شعى  اإنه  قال  قريع  اأحمد  املكلف  الوزراء  رئي�س  �س. 

هل  لذلك  الفل�شطينية  الف�شائل  مع  حوار  ويجري  ال�شهيوين،  والعدو  الفل�شطينيني 

حدث معك حوار؟

يقتل  يدمر  تاأتي من جانب �صعب مغلوب مطرود  �لهدنة ال  ثانياً  �أي حو�ر،  �أوالً: مل يجِر  ج. 

يطارد. �لهدنة تاأتي من طرف يلك �لقوة، �لعدو �ل�صهيوين خالل �لهدنة �لتي طرحت يف 

لي�ص  لذلك  و�حدة  حلظة  يتوقف  ومل  و�لقتل  و�ملجازر  و�لهدم  �لعدو�ن  يف  ��صتمر  �ملا�صي 

لدينا �ليوم جمال للحديث عن �أي هدنة الأن �لعدو م�صتمر يف عدو�نه، ومن يريد هدنة ليوقف 

�لبيوت  وهدم  م�صاء  �صباح  �صعبنا  تطارد  �لتي  �أوالً  وهمجيته  وجمازره  �لعدو  عدو�ن 

ثم  �لفل�صطينية  �الأر�ص  على  موجود  ذلك  كل  �لعن�رشي  و�ل�صور  و�ال�صتيطان  و�العتقال 

موجودة.  و�ملمار�صات  موجود  �الحتالل  نار،  �إطالق  ووقف  عدو�ن  وقف  عن  نتحدث 

�أوقفو� �لعدو�ن عن �صعبنا و�ال�صتيطان و�ملجازر وهدم �لبيوت وم�صادرة �الأر�ص، �أوقفو� 

�لعدو�ن عن �صعبنا يف كل �أر��صيه ثم حتدثو� عن هدنة.
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�س. هل هناك اأي و�شاطات م�رشية، ب�شددها حركة حما�س، للتو�شل اإىل نوع من اتفاق 

مثل ما �شبق؟

ج. �أنا ال علم يل حتى هذه �للحظة باأي و�صاطات م�رشية.

�س. اإىل متى �شتبقى قيادة حما�س تعمل من حتت االأر�س، اأي من اخلفاء؟

ج. حتى تتغري �لظروف �لتي فر�صت علينا هذ� �لو�قع، حتى يتغري هذ� �لو�قع �لظامل.

لكم  وهل  لها،  تنظرون  كيف  الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  الداخلية  باالأزمة  يتعلق  فيما  �س. 

حماولة لالإ�شهام يف التخفيف من حدة االأمر واأنتم �شابقاً حتدثتم عن �رشورة تعزيز 

مع  كثرياً  تختلفون  ال  اأنكم  خا�شة  الداخلية  واللحمة  الفل�شطيني  الداخلي  الو�شع 

عرفات؟

ج. بكل تاأكيد �أنا مرة �أخرى هنا �أوؤكد على وحدة �صعبنا و�أوؤكد على رف�ص �أي م�صاكل د�خلية 

و�لتفاهم  �الت�صاالت  يف  خلل  جتعل  ال  م�صاكل  من  ح�صل  ما  وكل  د�خلية  �صد�مات  و�أي 

و�حلو�ر وكل خطاأ �رتكب يف هذه �مل�صاكل �صيحا�صب مرتكبوها على هذ� �خلطاأ.

�س. وكيف تقيمون جهود اأبو العالء لت�شكيل حكومة فل�شطينية وماذا تتوقعون منها؟

ج. نحن �ل�صعب �لفل�صطيني لي�ص هدفنا حكومات، هدفنا حترير �الأر�ص و�الإن�صان �لفل�صطيني، 

وهذ� �لهدف يكن �أن نفت�ص عن �لو�صائل �لتي تو�صلنا �إليه �إذ� كانت �حلكومة و�صيلة لتحرير 

�الأر�ص و�الإن�صان �لفل�صطيني فاأهالً و�صهالً بها، �إذ� كانت �حلكومة �صتدفعنا �إىل �ال�صت�صالم 

و�لت�صليم ونزع �ل�صالم [�ل�صالح] فال، ورفع �لر�يات �لبي�صاء للعدو �ل�صهيوين، فال معنى 

�ملا�صي يف حكومة يف  �أي حكومة ومل ن�صارك يف  لهذه �حلكومة، ولذلك نحن ال ن�صارك يف 

ظل �حتالل.. رئي�ص �لوزر�ء و�لوزير و�ملجل�ص يحتاج �إىل ت�رشيح عندما ينتقل من ر�م �هلل 

وال  حريتها  وال  �إر�دتها  متلك  فال  حكومة  هذه  كانت  �إذ�  �ل�صفة،  �إىل  غزة  ومن  نابل�ص  �إىل 

��صتقالليتها، فاإذ� كانت ال متلك لنف�صها �لقوة فماذ� �صتعمل لل�صعب �لفل�صطيني؟ فلذلك ال 

ن�صارك يف هذه �حلكومة.

من  االأ�شلحة  جمع  املمكن  من  اأنه  يعني  فهذا  �شالح  فو�شى  عن  حتدث  العالء  اأبو  �س. 

املقاومة الفل�شطينية، هل حركة حما�س �شتقوم بت�شليم اأ�شلحتها اإىل ال�شلطة؟

ج. نحن قلنا كلمة و��صحة، �ل�صالح �لذي حمله �صعبنا حمله للدفاع عن نف�صه وعن �أمته وعن 

وطنه وال يكن الأحد �أن ينزع هذ� �ل�صالح �إال بعد حترير �الأر�ص وحترير �ملقد�صات عندها 

ظل  يف  ولكن  و�حدة،  �صلطة  �صاحب  م�صتقل  وكيان  دولة  لنا  في�صبح  �ل�صالح  نزع  يكن 

�الحتالل ال يكن [ �أن تكون] هناك حرية فال يوجد �صلطة ل�صعبنا، فال يوجد �إر�دة حرة، 

قتل  معناه  �النتفا�صة،  قتل  معناه  �الإ�رش�ئيلي،  للعدو  �ال�صت�صالم  معناه  �ل�صالح  ونزع 
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�لفل�صطيني  �لفل�صطيني، فال�صعب  �ملقاومة، معناه �نت�صار �صارون و�أنه نزع قوة �ل�صعب 

��صت�صلم لالإمالء�ت و�ل�رشوط �ل�صهيونية لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية وت�صفية �ل�صعب 

�لفل�صطيني هذه طريق حمفوفة باملخاطر ومرفو�صة ولن ي�صلم بها �صعبنا.

عمليات  عن  ال�شهيوين  الكيان  دولة  تتوقف  باأن  �شمانات  على  احل�شول  اأمكن  اإذا  �س. 

االغتيال وعملية القتل هل باالإمكان احلديث مرة ثانية عن هدنة ب�شمانات من اأفراد 

دولية اأو عربية؟

�أن  ج. نحن ننتظر من كل �لذين يتحدثون عن هدنة �أن يوقفو� �لعدو �أوالً، �أن يوقفو� عدو�نه 

يوقفو� جر�ئمه، و�أن يعلن �لتز�مه و�ن�صباطه، عن [عند] ذلك نفكر يف �لو�قع �جلديد.

�س. هناك تقارير باأن م�شئولني عن حركة حما�س قد التقوا مب�شئولني عن حزب اهلل اللبناين 

االأ�شبوع املا�شي من اأجل احلديث عن �شفقة تبادل االأ�رشى مع الكيان ال�شهيوين، هل 

هناك اأي معلومات لديكم حول ما يجري احلديث عنه عن �شفقة تبادل االأ�رشى مع 

ال�شهاينة، هل حما�س قدمت قائمة؟

تبادل  و�صفقة  �الأ�رشى  تبادل  لعملية  دولية  بو�صاطة  جادة  حماوالت  هناك  �أن  �صّك  ال  ج. 

من  ممكن  عدد  �أكب  الإخر�ج  �هلل  حزب  مع  بالتو��صل  جانبنا  من  نعمل  ونحن  �الأ�رشى، 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �لعدو �ل�صهيوين.

�س. هل ق�شمتم قوائم حلزب اهلل؟

ج. على كل حال كل �صيء منوط يف حالته ووقته، �إمنا حزب �هلل م�صتعد للتعاون معنا والإخر�ج 

�ل�صجون  يف  و�لدوريات  و�لعرب  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  من  ي�صتطيعون  �لذي  �لعدد 

�ل�صهيونية.

�س. هل اأجرى اأبو العالء ات�شاالت مع احلركة من اأجل احل�شول على هدنة متبادلة ح�شب 

ما اأعلن، هل اأجرى ات�شاالت معكم؟

هذ�  يف  غريه  وال  �لعالء  �أبو  مع  ال  تفاهمات  �أي  يتم  ومل  �ت�صاالت  �أي  جنِر  مل  �الآن  حتى  ج. 

�لوقت  هذ�  يف  هدنة  عن  �حلديث  هدنة.  عن  حديث  وقت  لي�ص  �لوقت  هذ�  الأن  �ملو�صوع 

مرفو�ص من جانبنا متاماً.

�س. كيف ترى اإ�رشار �شارون على الق�شاء على قيادة حما�س واأنتم بالذات؟

و�لذي  لل�صهادة  ن�صعى  نحن  قوة،  �إال  يزيدنا  ال  �لتهديد  نحن  �أخرى  مرة  كالمي  �أعيد  �أنا  ج. 

وال  حياة  طالب  ولي�ص  �صهادة  طالب  نحن  �ل�صهادة،  يطلب  نف�صه  ويفجر  �لقنبلة  يحمل 

طالب دنيا، نحن طالب �آخرة ولذلك �لتهديد�ت ال ت�رشنا وال تزيدنا �إال قوة وال ت�صعفنا، 

و�إننا نحب �ل�صهادة ونكره �حلياة �لذليلة.
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�س. هناك اأنباء يف ال�شهر املقبل عن اجتياح دولة الكيان ال�شهيوين لقطاع غزة، هل حما�س 

جاهزة للدفاع عن قطاع غزة؟

�إذ� دخل غزة ف�صيدفع ثمناً باهظاً ولن ي�صتطيع  ج. غزة لي�صت م�صتباحة و�لعدو �ل�صهيوين 

كل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  كل  عنها  �صيد�فع  غزة  قر�ر..  له  ي�صتقر  ولن  غزة  يف  �ال�صتقر�ر 

�أبناء �ل�رشطة �لفل�صطينية �صيد�فعون عنها الأنها ملك للجميع  �لف�صائل �لفل�صطينية، حتى 

لي�صت حلما�ص وال غري حما�ص، هي ملك �ل�صعب �لفل�صطيني �إن �صاء �هلل.

�س. حما�س هددت با�شتهداف مباين �شكنية بعد ن�شف منزل الدكتور الزهار، هل كتائب 

الق�شام قادرة على تنفيذ هذا التهديد؟

ج. هذ� �الأمر منوط مبدى �الإمكانيات �لتي يتلكها �جلناح �لع�صكري للحركة، و�لظروف �لتي 

ير بها وحتيط به.

وثيقة رقم 8: 

بيان حركة حما�س ب�شاأن امل�شاركة يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي 

لل�شلطة الفل�شطينية9

12 �آذ�ر/ مار�ص 2005

حر�صاً منا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص على تعزيز نهجنا يف خدمة �صعبنا �لفل�صطيني 

يف كل �ملجاالت و�مليادين، ورعاية �صوؤونه وم�صاحله، وحماية حقوقه ومكت�صباته، و�إ�صهاماً منا 

يف بناء موؤ�ص�صات �ملجتمع �لفل�صطيني على �أ�ص�ص �صليمة، ومعاجلة كل جو�نب �لف�صاد و�خللل، 

مو�جهة  يف  �ل�صمود  على  �أقدر  �صعبنا  ليكون  و�حلقيقي،  �ل�صامل  �لوطني  �الإ�صالح  وحتقيق 

�لقوى  جميع  م�صاركة  على  وحر�صه  ورغبته،  �صعبنا  لنب�ص  و��صتجابة  و�لعدو�ن،  �الحتالل 

و�لف�صائل يف �حلياة �ل�صيا�صية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

فقد قررت حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص وبعد مد�والت وم�صاور�ت م�صتفي�صة �صملت 

خمتلف موؤ�ص�صاتها وهيئاتها �لقيادية يف �لد�خل و�خلارج، مبا يف ذلك �أ�رشى �حلركة يف �صجون 

�الحتالل �ل�صهيوين، �مل�صاركة يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لقادمة، وذلك على 

قاعدة �لتم�صك باحلقوق �مل�رشوعة ل�صعبنا، وحماية برنامج �ملقاومة كخيار ��صرت�تيجي حتى 

زو�ل �الحتالل، باإذن �هلل.

 حم�صن حممد �صالح وو�ئل �أحمد �صعد )حمرر�ن(، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات 
9

و�ال�صت�صار�ت، 2006(، وثيقة رقم 28، �ص 68.
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وثيقة رقم 9:

الن�س احلريف لـ“اإعالن القاهرة” ال�شادر عن الف�شائل الفل�شطينية

يف 102005/3/17

17 �آذ�ر/ مار�ص 2005

يف ما ياأتي �لن�ص �حلريف للبيان �خلتامي �ل�صادر عن موؤمتر �حلو�ر �لفل�صطيني �لذي �أعلن 

�اللتز�م بفرتة تهدئة حتى نهاية عام 2005م يف مقابل وقف �إ�رش�ئيل “لكافة �أ�صكال عدو�نها” 

تلبية لدعوة كرية من جمهورية م�رش �لعربية �ل�صقيقة وبرعاية م�صكورة منها، عقد يف �لقاهرة 

�لرئي�ص  مب�صاركة   2005 �آذ�ر   17 �إىل   15 من  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  �لفل�صطيني  للحو�ر  موؤمتر 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص وبح�صور �ثني ع�رش تنظيماً وف�صيالً:

�أكد �ملجتمعون على �لتم�صك بالثو�بت �لفل�صطينية دون �أي تفريط، وحق �ل�صعب �لفل�صطيني   .1
وعا�صمتها  �ل�صيادة  كاملة  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �الحتالل،  �إنهاء  �أجل  من  �ملقاومة  يف 

�لقد�ص، و�صمان حق عودة �لالجئني �إىل ديارهم وممتلكاتهم.

و�فق �ملجتمعون على برنامج لعام 2005 يرتكز على �اللتز�م با�صتمر�ر �ملناخ �حلايل للتهدئة   .2
مقابل �لتز�م �إ�رش�ئيلي متبادل بوقف كافة �أ�صكال �لعدو�ن على �أر�صنا و�صعبنا �لفل�صطيني 

�أينما وجد، وكذلك �الإفر�ج عن جميع �الأ�رشى و�ملعتقلني.

عو�مل  هي  �ل�رشقية  �لقد�ص  وتهويد  �جلد�ر  وبناء  �ال�صتيطان  ��صتمر�ر  �أن  �ملجتمعون  �أكد   .3
تفجري.

بحث �ملجتمعون �لو�صع �لفل�صطيني �لد�خلي و�تفقو� على �رشورة ��صتكمال �الإ�صالحات   .4
�النتخابات  �ملختلفة، وعقد  �لديقر�طية بجو�نبها  �لعملية  �ملجاالت، ودعم  �ل�صاملة يف كافة 

�ملحلية و�لت�رشيعية يف توقيتاتها �ملحددة وفقاً لقانون �نتخابي يتم �لتو�فق عليه. ويو�صي 

�ملوؤمتر �ملجل�ص �لت�رشيعي باتخاذ �الإجر�ء�ت لتعديل قانون �النتخابات �لت�رشيعية باعتماد 

�ملنا�صفة يف �لنظام �ملختلط كما يو�صي بتعديل قانون �النتخابات للمجال�ص �ملحلية باعتماد 

�لتمثيل �لن�صبي.

و�فق �ملجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وفق �أ�ص�ص يتم �لرت��صي   .5
عليها، بحيث ت�صم جميع �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية ب�صفة �ملنظمة �ملمثل �ل�رشعي �لوحيد 

لل�صعب �لفل�صطيني، ومن �أجل ذلك مت �لتو�فق على ت�صكيل جلنة تتوىل حتديد هذه �الأ�ص�ص 

و�الأمناء  للمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  و�أع�صاء  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  من  �للجنة  وتت�صكل 

�لعامني جلميع �لف�صائل و�صخ�صيات وطنية م�صتقلة، ويدعو رئي�ص �للجنة �لتنفيذية لهذه 

�الجتماعات.

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4894 :10 وفا، �نظر
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�أجمع �مل�صاركون على �أن �حلو�ر هو �لو�صيلة �لوحيدة للتعامل بني كافة �لقوى دعماً للوحدة   .6
�لد�خلية  لل�صالح يف �خلالفات  �لفل�صطيني وعلى حترمي �الحتكام  �ل�صف  �لوطنية ووحدة 

و�حرت�م حقوق �ملو�طن �لفل�صطيني وعدم �مل�صا�ص بها، و�إن ��صتكمال �حلو�ر خالل �ملرحلة 

�ملقبلة يعد �رشورة �أ�صا�صية نحو جمع �لكلمة و�صيانة �حلقوق �لفل�صطينية.

وثيقة رقم 10:

ن�ّس برنامج قائمة “التغيري واالإ�شالح”

11
النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني 2006 

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

قائمة “�لتغيري و�الإ�صالح”

)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ(
)هود: 88(

�لبنامج �النتخابي

النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني

�لدورة �لثانية

2006م
مقدمة:

�عتقاد�ً منا باأننا على ثغرة عظيمة من ثغور �الإ�صالم وقياماً بامل�صوؤولية جتاه �صعبنا �ملجاهد 

مبا  �لفل�صطيني  �لو�قع  �إ�صالح  يف  �الإ�صهام  يف  و�جبنا  من  و�نطالقاً  �لعادلة،  �ملقد�صة  وق�صيته 

�لوحدة  تعزيز  يف  و�أمالً  �لف�صاد،  من  ويحميه  �صموده  ويعزز  �لبا�صل  �صعبنا  معاناة  يخفف 

�لوطنية ومتتني �ل�صف �لد�خلي �لفل�صطيني، �تخذنا قر�رنا بامل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية 

�لفل�صطينية 2006.

�أن م�صاركتها يف �النتخابات �لت�رشيعية يف هذ� �لتوقيت  �إن قائمة �لتغيري و�الإ�صالح تعتقد 

ويف ظل �لو�قع �لذي تعي�صه �لق�صية �لفل�صطينية تاأتي يف �إطار �لبنامج �ل�صامل لتحرير فل�صطني 

وعودة �ل�صعب �لفل�صطيني �إىل �أر�صه ووطنه و�إقامة دولته �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص. لتكون 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �رت�صاه  �لذي  و�النتفا�صة  �ملقاومة  لبنامج  ودعماً  �إ�صناد�ً  �مل�صاركة  هذه 

خيار�ً ��صرت�تيجياً الإنهاء �الحتالل.

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/:ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/1/5، �نظر� 
11

entkhabat06/entkhabat_tashre3i_06/program/5_1_06.htm
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على  يقوم  متطور  فل�صطيني  مدين  جمتمع  لبناء  ت�صعى  و�الإ�صالح  �لتغيري  قائمة  �إن 

�لتعددية �ل�صيا�صية وتد�ول �ل�صلطة وتوجيه �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني وبرناجمه �ل�صيا�صي 

وجود  �العتبار  بعني  �آخذين  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لوطنية  �حلقوق  ينجز  مبا  و�الإ�صالحي 

تفا�صيل  يف  حتى  �ل�صافرة  وتدخالته  و�ل�صعب،  �الأر�ص  على  �لبغي�ص  بثقله  �لغا�صم  �الحتالل 

�حلياة �لفل�صطينية.

�لتي ترى يف هذ�  �ل�صابرة  �لوفاء جلماهرينا  �إن تقدمي قائمتنا لبناجمها هذ� هو من قبيل 

�لنهج �لبديل �لناجع وترى يف �حلركة �أملها �لو�عد بغد �أف�صل �إن �صاء �هلل وترى يف هذه �لقائمة 

�لقيادة �ل�صادقة لغٍد �أف�صل باإذن �هلل.

 قال تعاىل: )چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ( )�الأنعام : 153(
اأوالً: ثوابتنا:

�ملرجعية  من  �ملنبثقة  �لثو�بت  من  جمموعة  و�الإ�صالح(  �لتغيري  )قائمة  قائمتنا  تتبنى 

�الإ�صالمية �لتي نعتمدها ونر�ها حمل �تفاق لي�ص على �صعيد �صعبنا �لفل�صطيني فح�صب و�إمنا 

على �صعيد �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية. وهذه �لثو�بت هي:

�الإ�صالم �حلنيف ومنجز�ته �حل�صارية مرجعيتنا ومنهاج حلياتنا بكل مكوناتها �ل�صيا�صية   .1
و�القت�صادية و�الجتماعية و�لقانونية.

فل�صطني �لتاريخية جزء من �الأر�ص �لعربية و�الإ�صالمية وهي حق لل�صعب �لفل�صطيني ال   .2
يزول بالتقادم، وال يغري من ذلك �أي �إجر�ء�ت ع�صكرية �أو قانونية مزعومة.

�ل�صعب �لفل�صطيني وحدة و�حدة يف كافة �أماكن تو�جده، وهو جزء ال يتجز�أ من �الأمة �لعربية   .3
و�الإ�صالمية، )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( )�الأنبياء: 92(.

ال�صرتد�د  �لعمل  يف  �حلق  وله  �لوطني،  �لتحرر  مرحلة  يعي�ص  ز�ل  ما  �لفل�صطيني  �صعبنا   .4
وعلينا  �مل�صلحة.  �ملقاومة  ذلك  يف  مبا  �لو�صائل  كافة  با�صتخد�م  �الحتالل  و�إنهاء  حقوقه 

و�إقامة  �الحتالل  لدحر  �الإمكانات  كافة  وتوفري  �صعبنا،  �صمود  لدعم  طاقاتنا  كل  ت�صخري 

�لدولة �لفل�صطينية وعا�صمتها �لقد�ص.

�أر��صيهم وممتلكاتهم،  �إىل  �لالجئني و�ملبعدين  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أبناء  لكافة  �لعودة  حق   .5
وحق تقرير �مل�صري، وكل حقوقنا �لوطنية، تعد حقوقاً غري قابلة للت�رشف، وهي ثابتة ال 

ينتق�ص منها �أية تنازالت �صيا�صية.

و�ملياه  و�ملقد�صات  و�لقد�ص  �الأر�ص  يف  و�الأ�صيلة  �لثابتة  �صعبنا  بحقوق  �لكامل  �لتم�صك   .6
و�حلدود و�لدولة �لفل�صطينية كاملة �ل�صيادة وعا�صمتها �لقد�ص.
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تعزيز وحماية �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية من �أولويات �لعمل �لوطني �لفل�صطيني.  .7
�إن ق�صية �الأ�رشى و�ملعتقلني يف ر�أ�ص �أولويات �لعمل �لفل�صطيني.  .8

ثانياً: يف ال�شيا�شة الداخلية:

باأبعادها  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  للحياة  �لناظمة  �لد�خلية  �ل�صيا�صة  م�صتوى  على  نتطلع 

�ملختلفة �إىل حتقيق �الأولويات �لتالية �لتي نعدها �صماناً مل�صتقبل يليق بجهاد �صعبنا وت�صحياته 

ويعزز �صموده �صعياً نحو �لتحرر �ل�صامل و�الإ�صالح �ملن�صود.

�ملحافظة على �لثو�بت �لوطنية �لفل�صطينية، ومقاومة �لتفريط بها �أو �لتنازل عنها.  .1
و�جتماعياً  و�قت�صادياً  �صيا�صياً  ذلك  ودعم  �لقد�ص  يف  �لفل�صطيني  �لتو�جد  على  �ملحافظة   .2
وثقافياً، ومقاومة حماوالت �لعدو تهويد �لقد�ص، وحماية �ملقد�صات �لفل�صطينية �الإ�صالمية 

و�مل�صيحية من �لتدني�ص �ل�صهيوين.

�حلريات �ل�صيا�صية، و�لتعددية، وحرية ت�صكيل �الأحز�ب، و�الحتكام �إىل �صناديق �القرت�ع   .3
و�صمانة  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  للعمل  �لناظم  �الإطار  تعد  لل�صلطة  �ل�صلمي  و�لتد�ول 

�الإ�صالح وحماربة �لف�صاد، وبناء جمتمع مدين فل�صطيني متقدم.

�خلالفات  حلل  �لعقل  �إىل  و�الحتكام  �حلو�ر  لغة  و�عتماد  �لوطنية،  �لوحدة  �أو��رش  تعميق   .4
�الإطار  يف  با�صتخد�مها  �لتهديد  �أو  �لقوة  ��صتخد�م  �أ�صكال  وكل  �القتتال  وحترمي  �لد�خلية 

�لد�خلي.

و�لتجمع،  �الإعالم،  �لر�أي،  عن  �لتعبري  )حرية  �لعامة  �حلريات  �حرت�م  تثبيت  على  �لعمل   .5
و�لتنقل، و�لعمل..( كو�قع معي�ص لل�صعب �لفل�صطيني.

�لدم �لفل�صطيني من �ملحرمات يف �ملجتمع �لفل�صطيني، و�حلو�ر فقط هو �ملنهج �ملقبول حلل   .6
�خلالفات �لفل�صطينية �لد�خلية.

حترمي �العتقال �ل�صيا�صي ورف�ص م�صادرة �لر�أي.  .7
حماية موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، وتفعيل دورها يف �لتنمية و�لرقابة.  .8

ت�صويب وتر�صيد دور �الأجهزة �الأمنية يف حماية �أمن �ملو�طن. ووقف �ملمار�صات �خلاطئة   .9
و�لتع�صفية و�صمان حريات �ملو�طنني و�حلفاظ على �ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة و�إخ�صاع 

ممار�صات هذه �الأجهزة لرقابة وحما�صبة �ملجل�ص �لت�رشيعي.

�عتبار �لتعاون �الأمني �أو ما ي�صمى “�لتن�صيق �الأمني” مع �الحتالل جرية وطنية ودينية   .10
كبى، يجب �أن يعاقب عليها �أق�صى �لعقوبات.

حماية �ملقاومة، وتفعيل دورها يف مقاومة �الحتالل، و�إجناز مهمة �لتحرير.  .11
لبذل  و�مل�صتعد  وكر�مته  وحريته  و�أر�صه  بدينه  �ملعتز  وي  �ل�صَّ �لفل�صطيني  �الإن�صان  بناء   .12

�لغايل و�لنفي�ص يف �صبيل ذلك.

فيها  مبا  �ملمكنة  �ل�صبل  بكل  �إز�لته،  حتى  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  بناء  مقاومة  تفعيل   .13
�ملوؤ�ص�صات و�ملحاكم �لدولية.
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�صمان حقوق �الأقليات و�حرت�مها يف جميع �ملجاالت على قاعدة �ملو�طنة �لكاملة.  .14
يف  ت�صتخدم  �أن  ويجب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جلميع  حق  �أنو�عها(  )بجميع  �لعامة  �الأمو�ل   .15
متويل �لتنمية �لفل�صطينية �ل�صاملة ب�صورة حتقق �لعد�لة �جلغر�فية و�لعد�لة �الجتماعية 

بعيد�ً عن �صوء �ال�صتغالل و�لهدر و�لغ�صب و�لف�صاد و�الختال�ص.

�أ�رشهم  ورعاية  ورعايتهم  �لفل�صطينية،  �لت�صحية  عنو�ن  و�ل�صهد�ء  و�جلرحى  �الأ�رشى   .16
و�إطالق �رش�ح �الأ�رشى هدف �أويل على ر�أ�ص �أجندتنا �لوطنية.

و�لتعامل مع  �ل�صهد�ء و�جلرحى  �الأ�صرية والأ�رش  للحركة  �لد�عمة  �ملوؤ�ص�صات  رفع كفاءة   .17
�الأ�صري و�ل�صهيد على �أنه على ر�أ�ص عمله �ملدين وي�رشف له ر�تب مكافئ للر�تب �ملدين.

و�لتالعب،  �العتد�ء  من  وحمايته  و�مل�صيحي  �الإ�صالمي  �لفل�صطيني  �لوقف  على  �حلفاظ   .18
ورعايته وتطويره مبا يتالءم مع �لقيمة �ملعنوية و�ملادية لهذ� �لوقف �ملمتد يف كّل فل�صطني.

�لفل�صطينية  �لوطنية  �لفل�صطينية و�ل�صلطة  �لتحرير  �لعالقة بني منظمة  �لعمل على ترميم   .19
مبا يخدم �الأهد�ف �لوطنية ويحرتم جماالت �لتخ�ص�ص. 

ثالثاً: يف العالقات اخلارجية:

�لعمق  بو�صفه  �ملجاالت،  جميع  يف  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل  مع  �لعالقات  توطيد   .1
�ال�صرت�تيجي لفل�صطني، و�النفتاح على بقية دول �لعامل.

تفعيل دور �جلماهري �لعربية و�الإ�صالمية يف دعم مقاومة �صعبنا لالحتالل ورف�ص �لتطبيع   .2
معه.

رف�ص �لدعو�ت �لعرقية و�الإقليمية و�لطائفية �لتي ت�صتهدف جتزئة �الأمة.  .3
�ملجتمع  يف  �لفاعلة  �مل�صاركة  ت�صمن  �لدولية  �الأ�رشة  مع  متو�زنة  �صيا�صية  عالقات  بناء   .4
وحماية  حقوقها  و�صون  وتقدمها،  �لوطنية  و�صيادتها  �الأمة  وحدة  على  وحتافظ  �لدويل، 

ق�صيتها —ويف مقدمتها �لق�صية �لفل�صطينية— ورّد �لعدو�ن عنها.

�لتاأكيد على جميع �مل�صتويات �لدولية ويف جميع �ملنتديات �لعاملية على عدم �رشعية �الحتالل   .5
وكل ما نتج عنه.

�عتبار �الحتالل �أب�صع �أنو�ع �الإرهاب ومقاومته بكل �لو�صائل حق كفلته �ل�رش�ئع �ل�صماوية   .6
و�لقو�نني �لدولية.

يرتكز  الإقامة �صالم عاملي عادل  �لتحالف  �إىل  �لعامل  �ل�صعوب و�لقوى �خلرية يف  دعوة كل   .7
على �لتخل�ص من كل �أنو�ع �الحتالل، و�آثار �ال�صتعمار ومنع �لتدخل �الأجنبي يف �ل�صوؤون 

�لد�خلية.

�إعادة �العتبار للحقوق �لفل�صطينية، يف �ملحافل �لعربية و�لدولية، وخا�صة حق �لتحرر من   .8
�الحتالل، وعودة �لالجئني، و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية كاملة �ل�صيادة، و��صت�صد�ر �ملو�قف 

و�لقر�ر�ت �لد�عمة لها.
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�لبنية  وتوفري  و�لقرى  �ملدن  تاأهيل  �إعادة  دعم  يف  �لفاعلة  للم�صاهمة  �لدويل  �ملجتمع  دعوة   .9
�لتحتية لها.

�لبد�ئل  الإيجاد  �حلثيث  و�ل�صعي  �لوطنية  �لثو�بت  عن  بتنازالت  �مل�رشوطة  �ملنح  رف�ص   .10
�ل�رشيفة.

رابعاً: يف االإ�شالح االإداري ومكافحة الف�شاد:

حماربة �لف�صاد بجميع �أ�صكاله و�عتباره �صبباً رئي�صاً يف �إ�صعاف �جلبهة �لد�خلية �لفل�صطينية   .1
و�ملايل  �الإد�ري  �لف�صاد  ملفات  يف  �لتحقيق  ومتابعة  �لوطنية..  �لوحدة  �أ�ص�ص  وتقوي�ص 

ومعاقبة �لفا�صدين من خالل �لق�صاء.

جميع  يف  �لعامة  �ملو�زنة  مع  �لتعاطي  يف  و�ملحا�صبة  و�مل�صاءلة  و�لرقابة  �ل�صفافية  تعزيز   .2
مر�حلها )�لتخطيط و�الإعد�د و�لنقا�ص و�الإقر�ر و�لتنفيذ(.

�لتنفيذية  �الأجهزة  فاعلية  زيادة  يكفل  ب�صكل  �لعامة  �الإد�رية  و�لنظم  �لت�رشيعات  حتديث   .3
�مل�صتويات،  جميع  على  و�صهولة  بي�رش  عالية،  بجودة  �لعامة  �خلدمات  تقدمي  يف  لت�صهم 

وحتقيق مفهوم �لالمركزية، و�لعمل مببد�أ تفوي�ص �ل�صلطة، و�مل�صاركة يف �تخاذ �لقر�ر.

�ل�صعب  �أبناء  جلميع  �لفر�ص  تكافوؤ  ي�صمن  مبا  �لعام  �لتوظيف  �صيا�صة  �صياغة  �إعادة   .4
يف  و�حلزبية  و�لفئوية  و�لو�صاطات  �ملح�صوبيات  وحماربة  �لكفاءة  قاعدة  على  �لفل�صطيني 

�لتعيينات و�لرتقيات يف جميع �ملوؤ�ص�صات �لعامة ودو�ئر �لدولة.

ت�صكيل جلنة وطنية - برملانية ملر�قبة �أمو�ل �لوقف �لفل�صطيني ب�صقيه �الإ�صالمي و�مل�صيحي   .5
ل�صمان �صالمة �لت�رشف فيه وحتقيق �أهد�فه.

�ل�صعور  تعزيز  على  و�لعمل  �لعام،  �ملال  و�إهد�ر  �حلكومي  �الأد�ء  يف  �لت�صيب  مكافحة   .6
بامل�صوؤولية لدى جميع �لعاملني )كلكم ر�ع وكلكم م�صئول عن رعيته( )حديث �رشيف(.

تطبيق �صيا�صة “من �أين لك هذ�؟” على موظفي �خلدمة �لعامة.  .7
تطوير وتفعيل دور �الأجهزة �لرقابية مثل ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية و�الأجهزة �لرقابية   .8

�الأخرى.

�إن�صاء “ديو�ن �ملظامل” لتلقي �صكاوى �ملو�طنني.  .9

خام�شاً: يف ال�شيا�شة الت�رشيعية واإ�شالح الق�شاء:

جعل �ل�رشيعة �الإ�صالمية “�مل�صدر �لرئي�ص للت�رشيع” يف فل�صطني.  .1
تاأكيد �لف�صل بني �ل�صلطات �لثالث �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية.  .2

تفعيل دور �ملحكمة �لد�صتورية.  .3
�صّن �لت�رشيعات �لتي تر�عي خ�صو�صية �ل�صعب �لفل�صطيني وقيمه وتر�ثه.  .4

تاأ�صي�ص معهد ق�صائي للتدريب و�لتاأهيل.  .5
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�إعادة ت�صكيل جمل�ص �لق�صاء �الأعلى باالنتخاب من قبل ق�صاة فل�صطني على �أ�صا�ص �لكفاءة   .6
و�خلبة بعيد�ً عن �لفئوية �ل�صيا�صية و�الجتماعية و�ملح�صوبية �ل�صخ�صية.

بكل  �لق�صائي  �جلهاز  على  للرقابة  �لق�صائي  �لتفتي�ص  تفعيل  �إىل  �لهادفة  �لقو�نني  �صّن   .7
م�صتوياته.

و�مل�صاءلة  و�لرقابة  �لكفاءة  و�عتماد  �لعامة  �لنيابة  ت�صيي�ص  ملنع  �لالزمة  �لقو�نني  �صن   .8
و�ملحا�صبة.

تعديل قانون �أ�صول �ملحاكمات �ملدنية و�لتجارية وقانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية مبا يكفل �حلد   .9
من �إطالة �أمد �لتقا�صي وعدد �لق�صايا �ملدورة وحتديد �صقف زمني لكل نوع من �لق�صايا 

وملدد �لتاأجيل.

تعزيز �لديقر�طية و�ل�صورى يف خمتلف �ملجاالت و�ملو�قع، وحتقيق �مل�صاركة �لفعالة.  .10
�لعمل على و�صع حد لتجاوز �ل�صلطة �لتنفيذية على �لد�صتور باإ�صد�رها قو�نني موؤقتة �أو   .11

تعديالت متكررة �أو تاأخري �إنفاذ �لقو�نني �أو غري ذلك من تعديات.

�لعمل على �إ�صد�ر قانون �نتخابي جديد، يحقق �لعد�لة وي�صمن �إفر�ز جمل�ص يثل �صعبنا   .12
يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة متثيالً حقيقياً و�أميناً.

�لوقوف يف وجه �أية ت�رشيعات �أو �تفاقات مع �لعدو تنتق�ص من حقوق �صعبنا �لفل�صطيني.   .13

�شاد�شاً: يف احلريات العامة وحقوق املواطن:

حتقيق مبد�أ م�صاو�ة �ملو�طنني �أمام �لقانون، وم�صاو�تهم يف �حلقوق و�لو�جبات.  .1
�أو  �لتع�صفي  لالعتقال  يتعر�ص  فال  ممتلكاته،  وحماية  وحمايته  مو�طن  لكل  �الأمن  توفري   .2

�لتعذيب �أو �النتقام.

وقف تدخالت �الأجهزة �الأمنية يف �لتوظيف و�إلغاء ما يعرف بال�صالمة �الأمنية.  .3
وموروثه  �ل�صعب  عقيدة  مع  يتناق�ص  ال  مبا  �الآر�ء،  كل  و�حرت�م  �حلو�ر،  ثقافة  تر�صيخ   .4

�حل�صاري.

�صمان حقوق �لفئات �خلا�صة )�الأ�رشى و�أ�رشهم، و�أ�رش �ل�صهد�ء، و�ملر�أة و�لطفل، و�ملعاقني   .5
و�لفقر�ء...(.

رعاية �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية و�صمان حق �ل�صحفيني يف �حل�صول على �ملعلومة ون�رشها.  .6
�أ�صكال  كل  عن  بها  و�البتعاد  �لنقابات،  ��صتقالل  على  و�ملحافظة  �لنقابية،  �حلريات  �صون   .7
كافة  يف  �لعاملني  حقوق  على  حفاظاً  جديدة  نقابات  تاأ�صي�ص  �أمام  �ملجال  و�إف�صاح  �لهيمنة، 

�ملجاالت.

�العرت�ف بالقوى �ل�صيا�صية وت�صجيعها و�ال�صتفادة من دورها، ودعم موؤ�ص�صات �ملجتمع   .8
�ملدين �ملختلفة.

�عتماد مبد�أ تكافوؤ �لفر�ص وو�صع �لرجل �ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب.  .9
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�شابعاً: يف ال�شيا�شة الرتبوية والتعليمية:

ملا كانت �لرتبية هي �أ�صا�ص بناء �جليل �لقادر على ر�صم م�صتقبل �لوطن وحتقيق حلم �حلرية 

و�لتحرير و�ال�صتقالل، وكذ� �لتعليم �لذي يجب �أن يو�كب كل جديد، فاإن قائمتنا �صتعمل على 

ما يلي:

تطبيق �الأ�ص�ص �لتي ت�صتند �إليها فل�صفة �لرتبية و�لتعليم يف فل�صطني و�أولها �أن �الإ�صالم نظام   .1
�صامل فيه خري �الإن�صان، ويحفظ له حقوقه بالتو�زي مع حقوق �ملجتمع.

تطبيق قو�نني �لتعليم �الإلز�مي، و�لتو�صع يف �لتعليم �لثانوي ب�صقيه �ملهني و�الأكاديي.  .2
يف  و�أهد�فها  و�لتعليم  �لرتبية  فل�صفة  مع  يتالءم  مبا  �ملدر�صية  و�لو�صائل  �ملناهج  تطوير   .3

فل�صطني ومقت�صيات مو�كبة �لع�رش.

�الهتمام بالعلوم �الإن�صانية، و�لرتكيز على �للغات وخا�صة �للغة �لعربية يف خمتلف �ملر�حل.  .4
تر�صيخ �أخالقيات مهنة �لرتبية و�لتعليم، و�حرت�م حقوق �ملعلمني، وتطوير قدر�تهم.  .5

وموؤ�ص�صات  �جلامعات  يف  و�لتعليمية  �الأكاديية  �لعملية  ت�صون  �لتي  �لت�رشيعات  �إ�صد�ر   .6
�لتعليم �لعايل من �لعبث و�ملز�جية و�ملح�صوبية.

�إن�صاء وتطوير موؤ�ص�صات لرعاية �ملبدعني و�ملتفوقني و�أ�صحاب �لقدر�ت �خلا�صة.  .7
مركز  تاأ�صي�ص  ذلك  يف  مبا  �لعلمي  �لبحث  جماالت  ودعم  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�ص�صات  تطوير   .8

�لبحث �لعلمي �لفل�صطيني.

ت�صجيع �لعمل �لطالبي �لنقابي، وتوفري �ملناخ �ملنا�صب لعمل �الحتاد�ت �لطالبية ودعمها،   .9
لتقوم بدورها �ملن�صود، حتى تظل �ملد�ر�ص و�جلامعات معاقل للعمل �لوطني.

جميع  يف  و�حلا�صوب  �لعلمية  و�ملختب�ت  و�لثقافية  �لريا�صية  �ملر�فق  تاأمني  على  �لعمل   .10
مد�ر�ص �لوطن.

��صتقطاب  خالل  من  �لوطن،  مناطق  خمتلف  يف  �ملختلفة  �لتخ�ص�صات  توفري  على  �لعمل   .11
�لكفاء�ت �لفل�صطينية �ملهاجرة وتدريب �لكفاء�ت �ملقيمة يف �لوطن.

�لتعليمية  �لعملية  متطلبات  من  وجعلها  �لد�خلية  و�ل�صياحة  �لك�صفية  �الأن�صطة  ت�صجيع   .12
وبخا�صة من خالل مناهج �لرتبية �لوطنية.

ت�صجيع موؤ�ص�صات �لتعليم �خلا�ص يف �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة )قبل �جلامعية( ملا توفره   .13
على مو�زنة �لدولة، وما متثله من تناف�ص يفيد �لتعليم ب�صكل عام.

�ل�صماح مبنح رخ�ص للجامعات �لنوعية )�خلا�صة وغري �لربحية(. لت�صجيع �ملناف�صة �لتي   .14
توؤدي �إىل تطوير �لكفاء�ت وكذلك فاإنها تبقي طالبنا يف �لبلد مما يوفر على �القت�صاد مو�رد 

مالية جيدة.

�الهتمام بالتعليم �ملهني و�لتدريب �لفني و�لتعليم �لزر�عي.  .15
�لتوظيف..  يف  �ملح�صوبية  ونبذ  �لكفاءة  على  تركز  بحيث  �لتعليم  ��صرت�تيجيات  تطوير   .16

وتركز على نوعية �لطلبة �ملتخرجني من �لنظام �لتعليمي.
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دعم �صندوق �لطالب �جلامعي �ملحتاج وتطوير �آلياته بحيث متثل �أعلى قدر من �ل�صفافية   .17
و�ملو�صوعية و�إي�صال �مل�صاعدة �إىل م�صتحقيها.

ثامناً: يف مو�شوع الوعظ واالإر�شاد:

حيث  من  �الأخرى،  �لوز�ر�ت  يف  بنظر�ئهم  وم�صاو�تهم  و�ملر�صدين،  �لوعاظ  كفاءة  رفع   .1
�لدرجات و�لرتقيات و�حلقوق، و�إيجاد �حلو�فز �ملجزية لهم، وو�صع �للو�ئح و�الأنظمة �لتي 

حتقق �لعد�لة.

�لقيام  من  �لعاملني  �لعلماء  ومتكني  �جلهاز  هذ�  يف  �الأمنية  �لتدخالت  �أ�صكال  جميع  وقف   .2
بدورهم، ووقف �صيا�صة �الإق�صاء.

لتاأدية  �لفر�صة  �لعلم و�لكفاءة  �لوعظ و�الإر�صاد مبا يتيح الأ�صحاب  �لنظر يف قانون  �إعادة   .3
و�جباتهم �لدينية و�لوطنية..

رعاية �مل�صاجد وعمارتها وتفعيل دورها �لدعوي و�لرتبوي يف �ملجتمع.  .4
�الهتمام مبتابعة ق�صايا �حلج و�لعمرة من �أجل ت�صهيل مهام ُحجاج بيت �هلل �حلر�م الأد�ء   .5

منا�صكهم يف ر�حة وُي�رش.

تا�شعاً: يف ال�شيا�شة االجتماعية:

�لذي  �ملتني  �الأ�صا�ص  ت�صكل  حتى  ومتا�صكها  �لفل�صطينية  لالأ�رشة  �ل�صليم  �الأ�صا�ص  دعم   .1
يحافظ على قيمنا �الجتماعية ومثلنا �الأخالقية.

حتقيق �لتكافل �الجتماعي وت�صجيع �صبكة �حلماية �الجتماعية �لقائمة وتو�صيعها ل�صمان   .2
�ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي و�القت�صادي لالأ�رشة و�ملجتمع وتعزيز مقومات �ل�صمود.

�لعامة  و�خلدمات  �الجتماعي(  و�ل�صمان  و�ل�صحة  )�لتعليم  �الجتماعية  �خلدمات  توفري   .3
�الأخرى للجميع دون متييز �أو حم�صوبية �أو فئوية.

توحيد �لنظام �لتقاعدي مبا يحقق �مل�صاو�ة و�لعد�لة بني �ملتقاعدين.  .4
فيما يخ�ص قانون �الأحو�ل �ل�صخ�صية و�ملحاكم �ل�رشعية:  .5

هناك حاجة ل�صن قانون و�حد م�صتنبط من �لن�صو�ص �ل�رشعية و�ملذ�هب �لفقهية �ملعتمدة  	·
و�ختيار ما يتنا�صب مع تطور �ملجتمع �لفل�صطيني �مل�صلم.

�صّن �لت�رشيعات �خلا�صة باملحاكم �ل�رشعية �لفل�صطينية على �ختالف درجاتها لتطبيقها  	·
ب�صكل موحد يف حماكم )�لقد�ص و�ل�صفة �لغربية وغزة(. مبا يف ذلك قانون �لوقف وقانون 

�الإرث وقانون �لطو�ئف غري �مل�صلمة.

�لعمل على متثيل �ملحاكم �ل�رشعية يف �ملحكمة �لد�صتورية �لفل�صطينية بن�صبة معقولة. 	·

�حلفاظ على �لن�صيج �الجتماعي لل�صعب �لفل�صطيني و�الأخالق �لعامة، و�صمان عدم �نتهاك   .6
�لثو�بت �الجتماعية و�حليلولة دون �أي �إجر�ء�ت �أو ت�رشيعات مت�صها.
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و�ليتيم  و�لطفل  كاملر�أة  �ملختلفة  �ملجتمع  فئات  ترعى  �لتي  �الجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  دعم   .7
و�لفقر�ء وذوي �الحتياجات �خلا�صة.

تطوير �ملر�كز و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�لتدريبية و�لتاأهيلية �لتي تعنى باالأ�رشى و�ملحررين   .8
وتعمل على دجمهم يف �ملجتمع و�إ�صهامهم يف تنمية �لوطن.

�ل�رش�ئح  وجميع  و�ملعتقلني  �ل�صهد�ء  الأ�رش  و�ل�صحية  �لتعليمية  �ل�صاملة  �لرعاية  توفري   .9
�ملحتاجة يف �ملجتمع.

تفعيل جلان �لزكاة وتنظيمها وتطويرها.  .10
�جلمعيات  وت�صجيع  �لرثوة،  وتوزيع  �لعدل  �إقامة  على  �لعمل  خالل  من  �لفقر  حماربة   .11

�خلريية، ورفع �لقيود عنها.

على  و�ملحافظة  �لفقر  على  �لق�صاء  على  ي�صاعد  مبا  �الجتماعية  �لتاأمينات  �أنظمة  تطوير   .12
�لوئام �الجتماعي �ل�صائد يف �ملجتمع �لفل�صطيني.

و�لرتبية  و�لتوعية  �لثقافة  خالل  من  �أ�صكاله  بكل  و�لف�صاد  و�مل�صكر�ت  �ملخدر�ت  حماربة   .13
وتفعيل �لقانون.

دعم موؤ�ص�صات �لعناية باملعاقني وذوي �الحتياجات �خلا�صة وتطوير بر�مج �ندماجهم يف   .14
�ملجتمع.

�لعاملة،  �لب�رشية  �لقوى  تنمية  خالل  من  �لب�رشي  بالعن�رش  تهتم  و��صحة  �صيا�صة  تبني   .15
وحتقيق �الأمن �لوظيفي و�ال�صتقر�ر �لنف�صي للعاملني.

�أفر�د �ملجتمع و�إعادة  تفعيل جلان �الإ�صالح ودعمها ملا لها من دور يف حل �مل�صكالت بني   .16
�أجو�ء �لود و�لت�صايف بني �ملتخا�صمني.

عا�رشاً: يف ال�شيا�شة الثقافية واالإعالمية:

نظر�ً ملا للثقافة و�الإعالم من دور عظيم يف ت�صكيل عقلية �ملو�طن وتفكريه، وبناء �صخ�صية 

�الأمة، فاإن قائمتنا �صتعمل على:

بناء �ل�صيا�صة �الإعالمية على مبادئ حرية �لتفكري و�لتعبري و�لنز�هة.  .1
حت�صني �ملو�طنني وخا�صة �ل�صباب �لنا�صئ من �الإف�صاد و�لتغريب و�لغزو �لفكري ومقاومة   .2

�لتطبيع �لثقايف.

ت�صهيل مهمة �الإعالميني وو�صائل �الإعالم وحق �جلمهور يف معرفة �حلقيقة.  .3
وقف تدخالت �الأجهزة �الأمنية يف منح رخ�ص دور �لن�رش، ومر�كز �الأبحاث، و�ملطبوعات،   .4

وموؤ�ص�صات قيا�ص �لر�أي.

رفع �مل�صتوى �لثقايف و�لوعي �لعام باحلقوق و�لو�جبات و�مل�صوؤوليات وتبعاتها.  .5
تفعيل و�صائل �الإعالم �لعامة وحتريرها من �لفئوية وتعزيز �ملهنية و�ل�صفافية يف بر�جمها.  .6
�لفل�صطيني  بالرت�ث  تعنى  خا�صة  موؤ�ص�صات  �إقامة  وت�صجيع  عامة  موؤ�ص�صات  تاأ�صي�ص   .7

وتاريخه �حلديث ومقد�صاته.
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توجيه و�صائل �الإعالم �لر�صمية للنهو�ص باملجتمع �لفل�صطيني وتعزيز �صموده ومقاومته،   .8
وجعله منب يعب بال�صدق عن ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني و�رشف ق�صيته، مع �إف�صاح �ملجال 

بالثو�بت  �مل�صا�ص  دون  بحرية  مو�صوعاتهم  لطرح  و�الإعالميني  و�ملفكرين  �ل�صا�صة  �أمام 

�لوطنية.

حادي ع�رش: يف ق�شايا املراأة والطفل واالأ�رشة: 

�لنف�صية  و�لرتبية  و�لتغذية  �لتن�صئة  يف  حقها  على  و�لتاأكيد  ورعايتها  �لطفولة  حماية   .1
و�جل�صمية و�لتوجيه و�لتعليم.

�ملر�أة �لفل�صطينية �رشيك يف �جلهاد و�ملقاومة و�رشيك يف �لبناء و�لتنمية.  .2
من  متكينها  على  و�لعمل  لها،  �ملعزز  �لت�رشيعي  �الإطار  و��صتكمال  �ملر�أة،  حقوق  �صمان   .3

�الإ�صهام يف �لتنمية �الجتماعية و�القت�صادية و�ل�صيا�صية.

�صخ�صيتها  وتاأكيد  �ل�رشعية،  بحقوقها  وتوعيتها  �الإ�صالمية،  بالرتبية  �ملر�أة  حت�صني   .4
�مل�صتقلة �لقائمة على �لعفة و�الحت�صام و�اللتز�م.

تفعيل دور �ملوؤ�ص�صات �لن�صائية �لتطوعية �لبناءة، باعتبارها جزء�ً من موؤ�ص�صات �ملجتمع   .5
�ملدين.

�ل�صجاد و�لب�صط و�لن�صيج و�ملنمنمات وغريها  �لريف ل�صناعة  �إر�صادية يف  �إن�صاء وحد�ت   .6
لتاأمني فر�ص عمل للمر�أة �لريفية.

ت�صجيع توظيف طاقات �ملر�أة يف �لعمل �لعام، و�إبر�ز دورها يف بناء �ملجتمع.  .7
دعم ��صتقر�ر �الأ�رشة من خالل:  .8

تطوير �لت�رشيعات �خلا�صة باملر�أة �لعاملة، مبا يحقق ��صتقر�ر �الأ�رشة وحماية �لن�صء،  	·
ورعايته.

�لتكافل مع �الأ�رش �لتي تتعر�ص بيوتها للهدم �أو �أبناوؤها لالعتقال �أو �ملالحقة. 	·
لالأ�رشة  �لعامة  �ل�صحة  يحقق  مبا  �ملنا�صبة  و�مل�صت�صفيات  �ل�صحية  �لعياد�ت  توفري  	·

وخا�صة ما يتعلق باالأمومة و�لطفولة.

حماية �ملر�أة من جميع �أ�صكال �ال�صتغالل الأنوثتها مبا يف ذلك �ال�صتخد�م �لذي يحط من  	·
كر�متها، �أو يعاملها كج�صٍد فقط يف �لدعاية و�الإعالنات، �أو باأية �أعمال غري م�رشوعة.

ثاين ع�رش: يف ق�شايا ال�شباب:

�ل�صخ�صية  بناء  ي�صمن  مبا  منها،  �لقائم  وتطوير  �ل�صباب  موؤ�ص�صات  �إن�صاء  يف  �لتو�صع   .1
�ل�صبابية �ل�صوية، وت�صجيع منابر �حلو�ر �ل�صبابي.

�لظو�هر  وحماربة  �صوؤونها  يف  للتدخالت  حد  وو�صع  و�لثقافية،  �لريا�صية  �الأندية  دعم   .2
�ل�صلبية فيها.
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دعم وت�صجيع �ملبدعني �ل�صباب يف خمتلف �ملجاالت، وتوفري فر�ص �لعمل و�الإبد�ع لل�صباب   .3
كل يف جماله.

�لعمل على رعاية �ل�صباب وحت�صينهم من كل �أ�صباب �لف�صاد و�النحر�ف �الأخالقي.  .4
توفري فر�ص �لعمل �ملنا�صبة و�لكرية لل�صباب، وخا�صة خريجي �جلامعات.  .5

و�لثقافية  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  �لفعاليات  جممل  يف  �ل�صباب  م�صاركة  م�صاحة  زيادة   .6
و�لفنية �لهادفة.

و�لعربية  �ملحلية  �لبطوالت  يف  م�صاركتها  ي�صمن  مبا  �ملختلفة  �لريا�صية  �لفرق  دعم   .7
و�الإ�صالمية و�لعاملية، و�لعمل على �إن�صاء �ل�صاالت و�ملالعب �لتي تخدم ذلك.

ثالث ع�رش: يف ال�شيا�شة االإ�شكانية:

تخ�صي�ص بع�ص �الأر��صي �لعامة الإقامة �لتجمعات و�لقرى �ل�صكنية، وتوزيعها على ذوي   .1
�لدخل �ملحدود وبخا�صة �لذين هدمت بيوتهم و�الأ�رش �لفقرية و�أ�رش �ل�صهد�ء و�ملعتقلني.

م�صكلة  وتخفيف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  من  �ملحدود  �لدخل  لفئات  �ل�صكن  م�صكلة  تخفيف   .2
�الكتظاظ يف �مل�صاكن وخا�صة يف قطاع غزة وبع�ص �ملناطق يف �ل�صفة �لغربية.

كاملد�ر�ص  �لعامة  باملوؤ�ص�صات  �مللحقة  �لوظيفي  �الإ�صكان  جممعات  �إن�صاء  ت�صجيع   .3
و�مل�صت�صفيات و�جلامعات و�ملر�فق �لعامة.

�لعد�لة يف توزيع �ملن�صاآت �الإ�صكانية �خلريية مما ي�صجع �ملح�صنني على �ال�صتمر�ر يف دعم   .4
هذه �مل�صاريع.

�الإ�صكان  �ل�صهل مل�صاريع  �لتمويل  �الإن�صاء�ت من خالل توفري  �لرتكيز على تن�صيط قطاع   .5
وم�صاريع �إن�صاء �ملباين �لعامة. مما ي�صهم وب�صكل �رشيع ن�صبياً يف:

حل م�صكلة �لبطالة بني �لفل�صطينيني �لذين �عتادو� �لعمل يف �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي خا�صة  	·
ع�رش�ت  ��صتيعاب  �إىل  باالإ�صافة  �الإن�صاء�ت،  يف  ومهارة  خبة  يتلكون  معظمهم  و�أن 

�الآالف من �لعاملني �جلدد وخا�صة ذوي �ملهارة �ملتدنية.

تخفي�ص فاتورة �الإيجار�ت �لتي تدفعها �حلكومة للمباين �لتي ت�صغلها، وبالتايل �لتخفيف  	·
من �أعباء �ملو�زنة وتوجيه �ملو�رد �إىل �أولويات �أخرى.

تطوير �خلدمات �الجتماعية من خالل توفري مباين جديدة �أو تو�صيع �لقائم منها وخا�صة  	·
يف جماالت �لتعليم و�لرعاية �ل�صحية.

مي�رشة  وباأق�صاط  �لكلفة  ب�صعر  �ملحدود  �لدخل  وذوي  �ملوظفني،  ل�صغار  �مل�صاكن  توفري   .6
خالية من �لربا، وت�صجيع عقود �الإ�صكان ومعاجلة حاالت �لع�رش.

�عتماد �ملخططات �لهيكلية و�الإقليمية للمدن و�لقرى �لفل�صطينية.  .7
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رابع ع�رش: يف ال�شيا�شة ال�شحية والبيئية:

�إ�صالح نظام �لتاأمني �ل�صحي و�إتاحته لكل �ملو�طنني بدء�ً بالفئات �لفقرية �الأكرث حاجة.  .1
�لعالج  �إهد�ر �الأمو�ل يف  �لطبي يف جميع �ملجاالت ملنع  و�صع خطة زمنية لتحقيق �الكتفاء   .2

باخلارج.

للعالج وتخفيفاً  �لعامة، تي�صري�ً  �لرعاية �ل�صحية �الأولية و�ل�صحة  تو�صيع خدمات مر�كز   .3
على �ملو�طنني يف �لقرى و�ملدن �ل�صغرية.

تطوير �خلدمات �ل�صحية �لعامة لت�صاهي يف نوعيتها �خلدمات �ل�صحية �ملتاحة يف �لقطاع   .4
�خلا�ص.

و�صع �خلطط �لالزمة للتو�صع يف بناء �مل�صت�صفيات �ملتكاملة وفق �حتياجات �ملناطق.  .5
للكفاء�ت  �لعادل  و�لتوزيع  �مل�صت�صفيات  لدى  و�خلب�ت  �لتخ�ص�صات  يف  تو�زن  �إيجاد   .6

و�لتجهيز�ت يف جميع �ملناطق.

�ملناطق  يف  �لعاملني  �ل�صحة  قطاع  يف  و�لعاملني  و�ملمر�صني  لالأطباء  �ملادية  �حلو�فز  توفري   .7
�لنائية وذوي �الخت�صا�صات �لنادرة من �لعاملني يف �ملجال �ل�صحي.

ت�صجيع �خلدمات �ل�صحية �خلا�صة و�لتخ�ص�صية.  .8
�الرتقاء مب�صتوى �لقطاع �ل�صحي )�الأطباء و�ل�صيادلة و�ملمر�صني و�الإد�ر�ت �ل�صحية( مبا   .9

يتنا�صب مع حاجات ومتطلبات �ملجتمع �لفل�صطيني.

�لذين  و�ملعاقني  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بجرحى  لالهتمام  �ملنا�صبة  �ل�صحية  �ملر�فق  توفري   .10
�أ�صيبو� خالل م�صرية �جلهاد �لفل�صطيني ومن فئات �ل�صعب كافة دون متييز.

توفري �لعناية �ل�صحية �ملالئمة و�ملجانية الأ�رش �ل�صهد�ء و�جلرحى و�ملعاقني و�الأ�رشى.  .11
�لطرق  وت�صجري  �لعامة،  �لنظافة  ثقافة  تنمية  خالل  من  نظيفة  بيئة  �إيجاد  على  �لعمل   .12

و�ملتنزهات �لعامة، وت�صجيع �إقامة �حلد�ئق �خلا�صة و�لعامة.

وكذلك  �لدولية،  �ملنظمات  مع  بالتن�صيق  �لفل�صطيني  �لبيئي  �لتدهور  ووقف  �لبيئة  حماية   .13
�الحتالل  ممار�صات  عن  �لناجم  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �مل�صتمر  �لبيئي  �لتلويث  مقاومة 

و�مل�صتوطنات �ل�صهيونية و�لعمل على ف�صح هذه �ملمار�صات يف �ملحافل �لدولية.

�حلفاظ على �صاطئ بحر غزة ليكون نظيفاً وجميالً �صاحلاً لال�صطياف و�ل�صياحة، ووقف   .14
�لتعديات عليه من �إلقاء �لردم و�ملخلفات، ومنع �لتلوث �لبيئي �لناجم عن حتويل �ل�رشف 

�ل�صحي �إىل مياه �لبحر.

متابعة �لدر��صات �ملُعدة للتخل�ص من �لكارثة �لبيئية �لناجمة عن وجود �أحو��ص �ملعاجلة يف   .15
�صمال قطاع غزة، وتخ�صي�ص �أر��ص ٍجديدة لزيادة عدد “مكبات �لنفايات” يف قطاع غزة 

و�ل�صفة �لغربية، و�إقامة �مل�صاريع لال�صتفادة منها.
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خام�س ع�رش: يف ال�شيا�شة الزراعية:

تنمية �لقطاع �لزر�عي و�لرثوة �حليو�نية باجتاه حتقيق �الأمن �لغذ�ئي لل�صعب �لفل�صطيني،   .1
ثم �الجتاه نحو حتقيق فائ�ص يف �الإنتاج بهدف �لت�صدير.

�ل�صعي �إىل ت�صنيف �الأر��صي يف فل�صطني، وحتديد ��صتعماالتها مثل �حلم�صيات و�حلبوب   .2
و�لفو�كه و�لورود وغريها، وو�صع �لت�رشيعات �لالزمة لتطويرها.

�إعادة ت�صكيل �حتاد �ملز�رعني وتفعيله بحيث ي�صمل كل حمافظات �لوطن لي�صاهم يف تطبيق   .3
�ل�صيا�صات �لزر�عية �لهادفة لالرتقاء بهذ� �لقطاع �ملهم.

�لزر�عي  �الإقر��ص  وت�صجيع  �لربوي،  للنظام  بديل  زر�عي  �إقر��ص  نظام  تبني  على  �لعمل   .4
�لعيني.

و�إنتاجاً  �صيا�صة  �لزر�عي  بالقطاع  �ملعنية  �ملوؤ�ص�صات  بني  �لتن�صيق  تعزيز  على  �لعمل   .5
وت�صنيعاً وت�صويقاً، و�لعمل على فتح �الأ�صو�ق �لعربية و�لدولية �أمام �ملنتجات �لفل�صطينية 

وخا�صة �لزر�عية منها �صمن �تفاقات �ملعاملة �لتف�صيلية �ملتاحة.

�عتماد �أ�صلوب �لتنمية �لريفية �ل�صاملة كاإطار للتنمية �لزر�عية من خالل توفري �لبنى �لتحتية   .6
�ل�رشورية للم�صاريع �لزر�عية.

تطوير  على  و�لعمل  �الإنتاج  فائ�ص  من  لال�صتفادة  �لغذ�ئي  �لت�صنيع  م�صاريع  ت�صجيع   .7
نوعيات �لبذور و�لتقاوي و�ملبيد�ت و�الأ�صمدة �مل�صنعة حملياً.

�الهتمام بالرثوة �ل�صمكية وحماية حقوق �ل�صيادين.  .8
وتقنني  �لبيطرية.  �أو  �لزر�عية  و�الأدوية  �ملبيد�ت  و��صتخد�م  وت�صويق  ��صتري�د  تنظيم   .9

��صتخد�م �الأ�صمدة �لكيماوية وتوفري خدمات �الإر�صاد �لزر�عي.

ت�صجيع ��صت�صالح �الأر��صي ودعم زر�عتها وريها.  .10
�لعمل على تنمية �لرثوة �حليو�نية وتقلي�ص �لفجوة بني �لطلب و�لعر�ص.  .11

مر�قبة �أد�ء م�صلحة “مياه �ل�صاحل” ملا فيه حتقيق م�صلحة �لوطن و�ملو�طن.   .12

�شاد�س ع�رش: يف ال�شيا�شة االقت�شادية واملالية والنقدية:

حئ(  جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   )ېئ  تعاىل:   يقول 

)67 )�لفرقان: 

ويقول عز وجل:         )ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ(    )�لبقرة: 276(

و�قت�صاده  �ل�صهيوين  �لكيان  مع  �الرتباط  وفّك  و�لنقدي  �القت�صادي  �ال�صتقالل  حتقيق   .1
ونقده، و�لتخل�ص من �لتبعية له و�ل�صعي الإ�صد�ر عملة فل�صطينية.

�إعادة �لنظر يف �لقو�نني و�لت�رشيعات �القت�صادية و�ملالية وتطويرها.  .2
�قت�صادية  قو�نني  و�صّن  �ال�صتثمار  لت�صجيع  �ملنا�صبة  و�الإجر�ئية  �لقانونية  �لبيئة  توفري   .3

�إ�صافية وحيوية مثل: قانون منع �الحتكار وقانون �جلمارك.
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مظاهر  عن  و�البتعاد  �لذ�ت،  على  �العتماد  وت�صجيع  �ملقاوم”،  “�القت�صاد  لبناء  �ل�صعي   .4
�أو تلك �لتي تف�صد �لبنية �الجتماعية  �ال�رش�ف و�لعبث، و�حلذر من �مل�صاريع غري �ملنتجة، 

و�الأخالقية كاالأندية �لليلية و�صاالت �لقمار.... وغريها.

�لتوزيع �ملدرو�ص للم�صاريع، وتو�صيع دو�ئرها �لب�رشية و�جلغر�فية مبا ي�صهم يف حمايتها،   .5
ويخفف من �حتماالت �ل�رشب و�لت�صييق و�حل�صار �لتي يار�صها �لعدو.

�لظروف  �العتبار  بعني  لتاأخذ  وتطويرها  �لدولية  �القت�صادية  �التفاقيات  يف  �لنظر  �إعادة   .6
�خلا�صة باالقت�صاد �لفل�صطيني و�أهمها:

�تفاقية باري�ص �القت�صادية. 	·
�تفاقية �لتجارة �حلرة مع �لواليات �ملتحدة. 	·

�تفاقية �ل�رش�كة مع �الحتاد �الأوروبي. 	·
�تفاقية �لتعاون �القت�صادي مع كل من م�رش و�الأردن. 	·

�تفاقات  خالل  من  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل  مع  و�لتجارية  �القت�صادية  �لعالقة  تطوير   .7
�لتبعية  من  �لفكاك  على  وم�صاعدته  �لفل�صطيني  �القت�صاد  تنمية  يف  ت�صهم  متييزية  جتارة 

لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي.

و�ل�صناعية  و�لتجارية  و�لت�صغيلية  و�لنقدية  )�ملالية  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  و�صع   .8
�لتنمية  حتقيق  على  �صنو�ت((   4( �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مدة  )خالل  تعمل  �لتي  و�لزر�عية( 

�القت�صادية �ملتو�زنة وتعزز �لقدر�ت �لذ�تية وحتمي �لفئات �ملهم�صة وحتافظ على �لتكافل 

�الجتماعي وحتقق ��صتقر�ر �الأ�صعار و�الأجور. وتوؤدي �إىل مكافحة �لفقر وتخفي�ص �لبطالة، 

و�إبقاء �لت�صخم م�صبوطاً، وحتقيق منو �قت�صادي وحت�صني م�صتوى معي�صة �لفرد.

�لعامة،  و�خلدمات  و�لزر�عي  �ل�صناعي  �لقطاع  مع  يتنا�صب  مبا  �لتحتية  �لبنية  تطوير   .9
�ل�صوق  �حتياجات  لتنا�صب  �لفل�صطينية  �لعاملة  �لقوى  وتاأهيل  تدريب  على  و�لرتكيز 

�لفل�صطيني وبالتايل حل م�صكلة �العتماد على �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي يف �لت�صغيل.

لالأجيال  �لعام  �لنفع  حتقق  ب�صورة  و��صتغاللها  �لعامة  و�الأمو�ل  �الأمالك  على  �ملحافظة   .10
و�الإد�ري  �ملايل  لالإ�صالح  طموح  برنامج  تنفيذ  ذلك  ويتطلب  �مل�صتقبل،  و�أجيال  �حلالية 

�ملثلى  بال�صورة  �لدولية  �مل�صاعد�ت  و��صتخد�م  �ل�صلطة،  و�أجهزة  موؤ�ص�صات  جميع  يف 

�لعد�لة  وحتقيق  �ال�صتخد�م،  و�صوء  �لهدر  عن  بعيد�ً  �ل�صاملة  �لتنمية  �أهد�ف  حتقق  �لتي 

�الجتماعية من خالل ذلك.

عن  يخفف  مبا  و�ملاء  و�لهاتف  و�لكهرباء  �لنفط  وم�صتقات  �لغاز  �أ�صعار  يف  �لنظر  �إعادة   .11
�ملو�طن.

�لعلمية  �لدر��صات  تو�صيات  تطبيق  خالل  من  �لفل�صطينية  �الإنتاجية  بالقطاعات  �الهتمام   .12
�جلدية وخا�صة تلك �لتي تعمل على تطوير �لقدر�ت �لذ�تية لالقت�صاد �لفل�صطيني.
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تطوير �ل�صيا�صة �لتجارية و�جلمركية �لفل�صطينية لتتنا�صب مع �لو�صع �لتنموي لالقت�صاد   .13
�لفل�صطيني وخ�صائ�ص و�أهد�ف �لتجارة �خلارجية �لفل�صطينية.

�إعادة �صياغة قانون �رشيبة �لدخل ليكون ت�صاعدياً مبا يخفف على ذوي �لدخل �لب�صيط،   .14
وتعديل �ل�رش�ئب غري �ملبا�رشة يف �القت�صاد �لفل�صطيني وتخفي�ص �رشيبة �لقيمة �مل�صافة 

لتتنا�صب مع �مل�صتوى �لتنموي �لفل�صطيني.

�شابع ع�رش: يف ق�شايا العمل والعمال:

�حرت�م وتطوير وت�صجيع عمل �لنقابات و�جلمعيات �ملهنية و�ملتخ�ص�صة.  .1
�لعمل على و�صع حد �أدنى لالأجور للقطاعات �لعمالية �ملختلفة، توفري�ً مل�صتوى مقبول من   .2

�لعي�ص �لكرمي.

تنفيذ خطة وطنية جادة للتعامل مع ظاهرة �لبطالة م�صتندة �إىل بر�مج تنمية �لقدر�ت �لذ�تية   .3
�أو  �لذ�تية  )�صو�ء  �لفل�صطينية  �لعامة  لالأمو�ل  �الأمثل  و�ال�صتخد�م  �لفل�صطيني  لالقت�صاد 

�مل�صاعد�ت �لدولية(.

�لعاملني يف كل  و�لو�جبات بني جميع  �لعمايل حول �حلقوق  و�لوعي  �لعمالية  �لثقافة  ن�رش   .4
�لقطاعات وب�صتى �لو�صائل و�الأ�صاليب �مل�رشوعة.

�صمول �لعاملني يف جميع �لقطاعات حتت مظلة �لتاأمني �ل�صحي �ل�صامل.  .5
وحقهم  �لعمال  حقوق  ي�صمن  مبا  وتطويرها  و�لنقابات  و�لعمال  �لعمل  قانون  تطوير   .6
�صتى  يف  �لعاملني  جلميع  �لعد�لة  وحتقيق  �ملرحلة  تطور�ت  يو�كب  ومبا  �لنقابي  �لعمل  يف 

قطاعات �الإنتاج.

ربط �أجور ورو�تب �لعاملني بجدول غالء �ملعي�صة.  .7

ثامن ع�رش: املوا�شالت واملعابر:

�إعادة تاأهيل كل �لطرق يف �لوطن مبو��صفات حديثة.  .1
يف  بحقه  مت�رشر  مو�طن  كل  �حتفاظ  مع  و�لقرى  �ملدن  بني  حيوية  جديده  طرق  �صق   .2

�لتعوي�ص.

�لتاأكيد على �لتو��صل �حلر �لفعال بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.  .3
فتح �ملعابر �حلرة بني �الأر��صي �لفل�صطينية وم�رش و�الأردن ورف�ص �أي تدخل �أجنبي مهما   .4

كانت درجته.

بني  �لتو��صل  ويخدم  �لفل�صطيني  �القت�صاد  تطوير  يحقق  مبا  و�ملطار  �مليناء  لفتح  �ل�صعي   .5
�أبناء �ل�صعب �لو�حد يف �لد�خل و�خلارج.
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خامتة:

لقد �أوجدت �نتفا�صة �الأق�صى �ملباركة حقائق جديدة على �الأر�ص، جعلت من برنامج �أو�صلو 

تاريخاً ما�صياً، وحتدثت �الأطر�ف �ملختلفة، مبا فيها �الحتالل �ل�صهيوين عن “دفن �أو�صلو”. 

�النتخابات  نحو  تتقدم  حما�ص  و�إن  مر��صاً،  و�أ�صعب  ووعياً،  متا�صكاً  �أكرث  هو  �الآن  �صعبنا  �إن 

وقد متكنت بعون �هلل وبالتعاون مع كل �ل�رشفاء من تعزيز نهج �ملقاومة وجتزيرها يف عقول 

ونفو�ص ووجد�ن �أبناء �صعبنا.

�أوالء  �لناخبة... هذ� هو برناجمنا، ن�صعه بني يديك... وها نحن  �لناخب...... �الأخت  �الأخ 

ن�صاركك �لطموح، ون�صع �أيدينا بيديك، ال نّدعي �صنع �ملعجز�ت وال �متالك ع�صاً �صحرية.

 ولكننا معاً ن�صدد ونقارب نحو حتقيق م�رشوعنا �لوطني على طريق �أهد�فنا �لكبى.. �أمًة 

و�حدًة حرة ر��صدة..

�الأخ �لناخب...... �الأخت �لناخبة.... �مل�صئولية م�صرتكة، و�لعمل �ل�صالح يرفعه �هلل �صبحانه 

وينميه..

�أمناء و�أكفاء يرفعون �صعار �ل�صدق هلل و�لوالء له ولل�صعب  �إن منهجنا يعتمد على ممثلني 

و�لق�صية.. فكن على ثقة تامة باأنهم �صيطبقون �صعار�تهم.. و�صيكونون عند وعودهم..

�الأخ �لناخب...... �الأخت �لناخبة....

�أنت موؤمتن على �صهادتك يف  �أمام �صندوق �القرت�ع تذكر م�صئوليتك بني يدي �هلل تعاىل... 

�ختيار ممثلك يف �ملجل�ص �لت�رشيعي.. عندما يتكلم هذ� �ملمثل ويف�صل يف ق�صايا �لدين و�لوطن 

 [ �لعظيـم  ور�صولك  �لكـريـم  ربـك  لرت�صـي  �ختيـارك  فاأح�صن  عنـك،  يعبـر  فاإنـه  و�مل�صتـقبـل 

)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(..

نعم �أح�صن �ختيارك لت�صعد وي�صعد �صعبك باإذن �هلل تعاىل..

“�الإ�صالم هو �حلل” هو طريقنا للتغيري و�الإ�صالح

برناجمنا هو �صبيلنا لتعزيز بناء �ملجتمع �لذي دمره �الحتالل وحماية مقاومته

برناجمنا هو دربنا لتعزيز �لوحدة �لوطنية و�الإ�صالمية على طريق �لتحرر �لوطني �ل�صامل

برناجمنا برنامج �ل�صعب و�لوطن كله

)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  
وئ   وئ( )�لتوبة: 105(
�أخي �لناخب..�أختي �لناخبة:

)�صوتك �أمانة فال ت�صهد �إال باحلق(
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وثيقة رقم 11:

كلمة رئي�س الوزراء اإ�شماعيل هنية اأمام املجل�س الت�رشيعي لنيل الثقة

للحكومة العا�رشة12 ]مقتطفات[

27 �آذ�ر/ مار�ص 2006

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صوله �الأمني و�لنبيني �أجمعني ومن تبعهم 

باإح�صان �إىل يوم �لدين، �أما بعد،

�الأخ رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملحرتم

�الإخوة و�الأخو�ت �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملحرتمون

�ل�صادة �ملحرتمون �ل�صفر�ء و�لقنا�صل وممثلو �لدول و�لهيئات �لدولية

�ل�صيوف �لكر�م

�حل�صور �الأعز�ء

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

�لقد�ص  يف  جميعاً  لقاوؤنا  يكون  و�أن  �أف�صل،  ظرف  يف  �ملجل�ص  هذ�  ينعقد  �أن  �آمل  كنت  فقد 

يقدم  �لوطن  �أو�صال  فيه  تقطع  �لذي  �لظرف  هذ�  لكن  �مل�صتقلة.  �لفل�صطينية  دولتنا  عا�صمة 

للعامل دليالً و��صحاً على ق�صوة �الحتالل وظلمه. فها هو �الحتالل ي�صن حرباً �رشو�صاً �صد 

من  دو�مة  يف  �ملنطقة  �إبقاء  على  وُي�رش  �لديقر�طي،  خياره  �صد  ويحر�ص  �الأعزل،  �صعبنا 

�ل�رش�ع �لد�مي.

ينعقد �ليوم جمل�صكم �ملوقر لي�صهد والدة حكومة فل�صطينية جديدة هي �حلكومة �لعا�رشة 

�صيا�صات  و��صتمر�ر  و�جلرحى،  �ل�صهد�ء  �أعد�د  وتز�يد  و�لعدو�ن،  �الحتالل  تو��صل  ظل  يف 

�لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  وبناء  �الأر��صي،  وم�صادرة  و�حل�صار  و�خلنق  و�العتقال  �الغتيال 

�لد�ئم باقتحامه  �ملبارك و�لتلويح  �الأق�صى  �مل�صجد  �لقد�ص و��صتمر�ر �حلفريات حتت  وتهويد 

وكذلك تو�صيع �مل�صتوطنات وخمططات �صّم �الأغو�ر، وحرمان �صعبنا من �لتو��صل حتى د�خل 

توج  �أن  �إىل  �حلدودي..  �ملعب  ي�صبه  ما  �إىل  قلنديا  حاجز  بتحويل  ذلك  وكر�ص  نف�صها،  �ل�صفة 

�الحتالل �عتد�ء�ته هذه باقتحام �صجن �أريحا وخطف �ملنا�صلني �أحمد �صعد�ت وفوؤ�د �ل�صوبكي 

�لتدمري  عن  ف�صالً  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  من  عدد�ً  خملفاً  هناك،  �ملعتقلني  �إخو�نهم  من  عدد  مع 

�ل�صامل ملبنى �ملقاطعة. متنكر�ً بهذ� �لفعل �الإجر�مي لكل ما متَّ توقيعه من �تفاقيات.

http://www.palestine-info.info/arabic/Hamas/hewar/2006/ismael_ �نظر:   ،2006/3/27 لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز   12

haneya/27_3_06.htm؛ و�صحيفة دنيا �لوطن �الإلكرتونية، 2006/3/27، �نظر:
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/03/27/40919.html
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وجه  يف  ليقذفها  �لت�صعيد�ت  هذه  بكل  يقوم  �إمنا  �لغا�صب  �الحتالل  باأن  يقني  على  �إننا 

�حلكومة �جلديدة، بهدف �إي�صال ر�صالٍة لل�صعب �لفل�صطيني مفادها: “�إنك �أخطاأت يف �الختيار، 

والبدَّ �أن تعاقب”. وهذ� �ملوقف لالأ�صف يتم حتت �صمع �لعامل وب�رشه، ونحن نحذر من مغبة 

مثل هذه �ل�صيا�صات.. فال�صعب �لفل�صطيني �لعظيم يجب �أالّ يعاقب الأنه مار�ص حقه يف �ختيار 

يظن  من  وخمطٌئ  نز�هتها،  على  و�صهد  �لعامل  �صاهدها  حرة  ديقر�طية  �نتخابات  عب  قيادته 

كذلك باأن �ل�صغط �القت�صادي هذ� �صوف يدفع حكومتنا للخ�صوع �أو يوهن من عزية و�صمود 

�إىل �حلياة �حلرة �لكرية، معتمدًة  �إن هذه �حلكومة �صتقود �صعبها  �لفل�صطيني �الأبّي..  �صعبنا 

على �هلل تعاىل ومتوكلة عليه )ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  

چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ(. 
عرفات  يا�رش  �لر�حل  �لرئي�ص  منهم  بالذكر  ونخ�ص  �الأبر�ر  ل�صهد�ئنا  �لتحية  كل  فالتحية 

و�ل�صيخ �الإمام �أحمد يا�صني و�لدكتور عبد �لعزيز �لرنتي�صي و�لدكتور فتحي �ل�صقاقي، و�لرفيق 

�لر�ب�صني  �الأبطال  �الأماجد وملعتقلينا  �لعبا�ص، و�لتحية جلرحانا  �أبو  �أبو علي م�صطفى و�الأخ 

و�أُ�رشهم  لعو�ئلهم  و�لتقدير  �لعون  وكل  ومعتقالته،  �الحتالل  �صجون  يف  �لق�صبان  خلف 

�ل�صابرة �ملحت�صبة.

د�خل  �لف�صائل  خمتلف  من  �لفل�صطيني  �لوطني  �لعمل  ولقياد�ت  ملنا�صلينا  و�لتحية 

�أننا  وعرب(—  )فل�صطينيني  و�الأ�صري�ت  �الأ�رشى  جميع  نعاهد  —كما  ونعاهدهم  �ل�صجون.. 

لن نن�صاهم، ولن ت�صيع ت�صحياتهم �أو تذهب �صدى، و�صنعمل دون توقف لتاأمني �الإفر�ج عنهم 

�لبناء و�لتطوير  بعزة وكر�مة، لي�صاركونا يف حتقيق �حلرية ل�صعبنا، وي�صهمو� معنا يف عملية 

و�الإ�صالح و�لتغيري.

كما نزجي حتية �إجالل وتقدير ل�صعبنا �لفل�صطيني �لعظيم يف �لد�خل و�خلارج؛ ويف خميمات 

�ل�صتات، و�إىل جالياتنا �لفل�صطينية يف كل �أنحاء �لعامل.

�الأخ رئي�ص �ملجل�ص �ملحرتم

�الإخوة و�الأخو�ت �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأفا�صل

�لثقة، كي  �أن متنحو� حكومتي  �آمالً  �إىل جمل�صكم �ملوقر ببناجمي هذ�،  �أتقدم  �أن  يطيب يل 

و��صتعادة  �لعليا،  �لوطنية  م�صاحله  ل�صون  �صعبنا  به  وعدت  �لذي  برناجمها  لتطبيق  تنطلق 

حقوقه �ملغت�صبة، وحتقيق �الأمن و�الزدهار و�الإ�صالح �ملن�صود.

�أتوجه  �أن  �حلكومة  برنامج  يف  �لرئي�صة  �ملحاور  عن  �حلديث  يف  �لدخول  قبل  وي�صعدين، 

بخال�ص �لتحية لل�صيد �لرئي�ص حممود عبا�ص )�أبو مازن(، رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، 

رئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �لذي ن�صجل له باحرت�م دوره �لبارز يف �إجر�ء 

�النتخابات �لت�رشيعية ويف تعزيز �أ�ص�ص �لديقر�طية �لفل�صطينية. فقد كان حري�صاً على رعاية 

فل�صطينية  �الأخرية  �النتخابات  ر�فقت  �لتي  �الأيام  كانت  ولقد  وحمايتها،  �ل�صيا�صية  �لتعددية 
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بامتياز؛ مما �أده�ص �لعامل �أجمع، وعك�ص �لوجه �حل�صاري لل�صعب �لفل�صطيني. و�أود �أن �أوؤكد 

حر�صنا على �حرت�منا للعالقة �لد�صتورية مع �ل�صيد �لرئي�ص وتر�صيخها خلدمة م�صالح �صعبنا 

و�صيانة ثو�بته �مل�رشوعة، ملتزمني مبعاجلة �ل�صيا�صات و�ملو�قف، من خالل �حلو�ر و�لتعاون 

و�لتن�صيق �مل�صتمر بني موؤ�ص�صة �لرئا�صة و�حلكومة و�صائر �ملوؤ�ص�صات �لوطنية، وعلى ر�أ�صها 

�لد�صتورية  �ل�صالحيات  وحماية  �ملتبادل  �الحرت�م  قاعدة  وعلى  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

و�لوظيفية لكل م�صتوى من �مل�صتويات.

�لثقة  هذه  منحونا  �لذين  �لعظيم  �صعبنا  الأبناء  و�لتقدير  بالتحية  �أتوجه  �أن  يفوتني  ال  كما 

�لغالية، وعلقو� �آماالً كبرية علينا، ونعاهدهم �أن نكون عند ح�صن ظنهم بنا، و�أال ندخر جهد�ً من 

�إليه من �حلرية و�ال�صتقالل و�لتقدم  �ملعاناة عنهم جميعاً، وحتقيق ما يتطلعون  �أجل تخفيف 

و�الزدهار.

فهذ� �ل�صعب �ملر�بط �لذي �أبدع يف مقاومة �الحتالل وكان مثاالً يف �لعطاء و�ل�صب و�ل�صمود، 

�صتتجلى �إبد�عاته —�إن �صاء �هلل— يف �لبناء و�الإعمار، ويف تعزيز �خليار �لديقر�طي، �لذي من 

�صاأن جناحه �أن ي�صكل منوذجاً يحتذي به كل �ل�رشفاء و�الأحر�ر يف �لعامل.

قريع  �أحمد  �الأخ  وحلكومة  �ل�صابقة،  �حلكومات  و�أع�صاء  لروؤ�صاء  مو�صول  �ل�صكر  ثم 

)�أبو عالء(، �لذي �أبدى م�صكور�ً حر�صه وتعاونه لالنتفال �ل�صل�ص للحكم، ويف ت�صيري مهامها 

�ل�صابقني، ولالأخ روحي  �لت�رشيعي  �لوزر�ء و�أع�صاء �ملجل�ص  لل�صادة  �ملختلفة. و�ل�صكر كذلك 

فتوح �لرئي�ص �ل�صابق ملجل�صنا �لت�رشيعي �ملوقر.

�الأخ رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�الإخوة و�الأخو�ت �أع�صاء �ملجل�ص

و�إن  و�خلارجي.  �لد�خلي  �ل�صعيد  على  �حلكومة  عاتق  على  تقع  ج�صام  مهمات  هناك 

�ال�صطالع بهذه �ملهمات ي�صتلزم ت�صخي�ص �ملرحلة �ملا�صية، وقر�ءة �لو�قع، لتعزيز �لنجاحات 

وت�صويب �مل�صرية.

ولعل من �أبرز �لتحديات و�لق�صايا و�ملهام �لتي تنتظر حكومتنا �إمنا يتمثل يف �الآتي:

�أوالً: �الحتالل وممار�صاته �لب�صعة �صد �الأر�ص و�الإن�صان و�ملقد�صات و�ملقدر�ت.

ثانياً: توفري �الأمن و�إنهاء �لفو�صى د�خل �ل�صاحة �لفل�صطينية.

ثالثاً: �الأو�صاع �القت�صادية �ل�صعبة �لتي يعاين منها �ل�صعب �لفل�صطيني.

ر�بعاً: �الإ�صالح وحماربة �لف�صاد �الإد�ري و�ملايل.

�أ�ص�ص  على  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  و�صياغة  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �لبيت  ترتيب  خام�صاً: 

ديوقر�طية حتقق �ل�رش�كة �ل�صيا�صية للجميع.
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�صاد�صاً: تعزيز مكانة �لق�صية �لفل�صطينية يف �لعمق �لعربي و�الإ�صالمي.

�صابعاً: تطوير �لعالقة مع �ملحيط �الإقليمي و�لدويل مبا يخدم �مل�صالح �لعليا ل�صعبنا.

ويف �صوء ما �صبق فاإننا نوؤكد ما يلي:

�مل�صتوطنات،  و�إز�لة  �الحتالل،  مو�جهة  يف  نف�صه  عن  �لدفاع  يف  �صعبنا  حق  حماية  �أوالً: 

�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة كاملة  �أجل  وجد�ر �لف�صل �لعن�رشي، ومو��صلة ن�صاله من 

�ل�صيادة وعا�صمتها �لقد�ص، ورف�ص �حللول �جلزئية و�حلدود �ملوؤقتة و�صيا�صة �الأمر �لو�قع، 

وكل م�رشوع ينتق�ص من حقوقنا وم�صاحلنا كخطة فك �الرتباط �لهادفة �إىل حتويل وطننا �إىل 

معازل وكنتونات تقطع �لطريق �أمام قيام دولة فل�صطينية قابلة للحياة. كما �أننا نوؤكد مت�صكنا 

بحق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعودة و�لتعوي�ص، و�عتبار ذلك حقاً فردياً وجماعياً غري قابل 

�إجر�ء�ت  ومو�جهة  �الأ�رشى،  حترير  �أجل  من  �لعمل  وكذلك  عليه.  �مل�صاومة  �أو  عنه  للتنازل 

�الحتالل على �الأر�ص من �غتياالت و�عتقاالت و�جتياحات، و�لدفاع عن �لقد�ص �لتي تتعر�ص 

الأكب عملية تهويد. ومو�جهة حماوالت �صّم �الأغو�ر وتو�صيع �مل�صتوطنات. كما �صنعمل على 

مو�جهة �لعقوبات �جلماعية، ورف�ص �حتجاز �الحتالل م�صتحقاتنا �ملالية.

�لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  �التفاقيات  مع  �صتتعامل  �حلكومة  فاإن  �الإطار،  هذ�  ويف 

�لفل�صطينية و�ل�صلطة �لفل�صطينية مب�صوؤولية وطنيٍة عاليٍة، ومبا يخدم م�صالح �صعبنا وحقوقه 

�لثابتة. كما �أن �حلكومة وبوز�ر�تها �ملخت�صة �صوف تر�عي م�صالح ومتطلبات �صعبنا، و�آليات 

حركة �حلياة ذ�ت �لتما�ص باالحتالل، وذلك يف كافة �لنو�حي �القت�صادية و�لتجارية و�ل�صحية 

�لفل�صطينية  بالق�صية  �ملتعلقة  �لدولية  �لقر�ر�ت  مع  �صتتعامل  �حلكومة  �أن  كما  و�لعمالية. 

مب�صوؤولية وطنية، ومبا يحمي حقوق �صعبنا وثو�بته �لوطنية.

ومقر�ت  �ل�صفار�ت  وحماية  وممتلكاتهم،  �أنف�صهم  يف  للمو�طنني  �الأمن  توفري  �إن  ثانياً: 

�ملوؤ�ص�صات �لدولية و�لعاملني فيها و�صيوفنا �الأجانب، هي مهمة غري قابلة للتاأجيل، و�صنعاجلها 

وبالتعاون  �صعبنا،  بها  �متاز  �لتي  �الأخالقية  وبالقيم  �لقانون،  ب�صلطة  وذلك  وحزم،  بحكمة 

�مل�صوؤول بني كافة قوى �صعبنا �لعظيم. ومما ال �صك فيه، �أن تلك �خلروقات و�لتجاوز�ت �الأمنية 

ال تليق ب�صعبنا �لذي �صجل �صفحات من �ملجد تفخر بها �أمم �الأر�ص. وهو ما ي�صتلزم معاجلة تلك 

�خلروقات �ملحدودة، ملا تقدمه من �صورة م�صوهة عنا وملا تلحقه من �رشر كبري مب�صاحلنا �لعليا.

دورها  وتعزيز  �الأمنية،  �الأجهزة  �أد�ء  تطوير  على  �صتعمل  �حلكومة  فاإن  �الإطار،  هذ�  ويف 

باعتبارها �مل�صوؤولة عن حماية �صعبنا وحفظ �أمنه، وم�صوؤولة كذلك عن حماية �صيادة �لقانون 

�أو �متهان لكر�مته  �لد�صتورية  �نتهاك حلقوقه  �لنظام، وتوفري �الأمن للمو�طن، دومنا  و�صبط 

�الإن�صانية �أو تدخل يف حياته �ملدنية.

ول�صعبنا  �ملوقر  ملجل�صكم  لتوؤكد  �الإ�صالح،  ��صرت�تيجية  تتبنى  �لتي  حكومتي  �إن  ثالثاً: 

�لذي �أعطانا �لثقة �لغالية باأننا �صنكون �أوفياء لهذه �لثقة، حيث �صيلم�ص �ملو�طن من خالل عمل 
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—باإذن �هلل تعاىل— �إجناز�ت حقيقية على �الأر�ص يف دو�ئر �الإ�صالح �الإد�ري  هذه �حلكومة 

و�ملايل؛ من خالل �لرقابة �لفاعلة و�لتعاون مع �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �إ�صد�ر �لقو�نني �لتي تعزز 

�الإ�صالح وحتارب �لف�صاد.

و�صوف حتر�ص �حلكومة على �ال�صتجابة لالحتياجات �مللحة للمو�طن يف خمتلف �ملجاالت، 

�ملبادر�ت  �إطالق  ويف  و�الإنفاق،  �ل�رشف  �أولويات  حتديد  ويف  و�ملبادرة،  �لتخطيط  خالل  من 

يف  �الآخرين  جتارب  من  و�ال�صتفادة  �مل�صد�قية،  من  درجة  �أق�صى  على  و�حلفاظ  و�الإبد�عات، 

مر�عاة  مع  �لعامة،  و�حلريات  �الإن�صان  وحقوق  �لديقر�طية  وق�صايا  �ملجتمع  ماأ�ص�صة  جمال 

�لو�قع  �العتبار  بعني  تاأخذ  �لتي  �لفريدة،  و�الإ�صالمية  و�لعربية  �لفل�صطينية  خ�صو�صيتنا 

�ل�صيا�صي و�الجتماعي و�لتاريخي ل�صعبنا.

�إطار �الإ�صالح كذلك، فاإن �حلكومة �صت�صعى �إىل حماربة �لف�صاد، وتعزيز قيم �لنز�هة  ويف 

و�ل�صفافية، و�لرتفع عن ��صتغالل �ملال �لعام.. و�صنعطي م�صاألة �لتطوير �الإد�ري بعد�ً �جتماعياً 

وثقافة جمتمعية توؤ�ص�ص ملفهوم جديد، فقد بتنا باأم�ص �حلاجة �إىل �صياغة ��صرت�تيجية فل�صطينية 

جمتمعية للتنمية �الإد�رية، و�إىل �آلية عمل �صليمة ت�صتند �إىل مفاهيم �الإد�رة �حلديثة مما ي�صاعد 

على تنفيذ هذه �ال�صرت�تيجية وفق متطلبات وحاجة �ملجتمع �لفل�صطيني.

تلتزم  �حلرة،  و�النتخابات  �لديقر�طي  �خليار  عب  جاءت  �لتي  �حلكومة  هذه  �إن  ر�بعاً: 

بحماية �لديقر�طية �لفل�صطينية و�حلفاظ عليها و�لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة، وتر�صيخ �ل�رش�كة 

و�لتعددية �ل�صيا�صية، باعتبارها �خليار �ل�صليم ل�صمان �صالمة نظامنا �ل�صيا�صي و��صتقر�ره.

�لقانون،  �صيادة  �إقر�ر  على  �لعمل  يتطلب  و�لديقر�طية  �ل�صورى  تعزيز  �أن  ندرك  �إننا 

و�لتخل�ص من �لنعر�ت �لع�صائرية و�لعائلية و�جلهوية، وتكري�ص مبد�أ �مل�صاو�ة بني �ملو�طنني يف 

�حلقوق و�لو�جبات.

و�صتعمل �حلكومة على حماية �حلقوق �لد�صتورية جلميع �ملو�طنني، و�صيانتها مبا يحمي 

حقوق �الإن�صان �لفل�صطيني وحريته.

و�صتعمل �حلكومة كذلك على �أن تتبو�أ �ملر�أة �لفل�صطينية �ملكانة �لتي تليق بها وبت�صحياتها 

�لكبرية، وت�صمن لها �مل�صاركة يف �صنع �لقر�ر يف وز�ر�تنا وموؤ�ص�صاتنا �لوطنية.

�أ�صا�ص  �ملو�طنة دون تفريق على  �ملو�طن، وتر�صيخ مبد�أ  وتتعهد �حلكومة بحماية حقوق 

�ملعتقد �أو �النتماء �ل�صيا�صي، و�صنعمل معاً على حماربة �الإق�صاء �ل�صيا�صي و�لوظيفي، و�صوف 

نف�صي  �لظلم على  �إيّن حرمت  )يا عبادي...  �إىل ذلك �صبيالً  ��صتطعنا  ما  �لنا�ص  �لظلم عن  نرفع 

وجعلته بينكم حمرماً، فال تظاملو�(.

�إن بناء دولة �لقانون يعزز �لديقر�طية يف �ملجتمع �لفل�صطيني، وي�صاعد على دعم �صموده 

�الأ�صا�صي يف �صمانه  �لدور  �لقانون جتعل للق�صاء  �أن �صيادة  دفاعاً عن حقوقه وحرياته، كما 
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�لق�صاء  رجال  فاإن  ولذلك،  �الأ�صا�صية..  وحرياته  �الإن�صان  حقوق  و�حرت�م  �مل�صاو�ة  لتحقيق 

�لقانون  �صيادة  تطبيق  على  �لتنفيذية  �ل�صلطة  لعمل  �رشوري  مكمل  هم  و�ملحامني  و�لنيابة 

وم�صوؤولية..  عالية  مبهنية  وعمله  �لق�صاء  ��صتقالل  يتطلب  ما  وهو  �لديقر�طية،  وتعزيز 

فا�صتقالل �لق�صاء وعمله مبهنية ومو�صوعية، هو �لذي ي�صيع �الأمن يف �ملجتمع وي�صكل �صمانة 

�أ�صا�صية لتحقيق �لعد�لة.

�لعامة،  �إىل �خلزينة  �لوطنية  �ل�صلطة  �إير�د�ت  �ملايل وحتويل كل  �لنظام  �إ�صالح  �إن  خام�صاً: 

للتاأجيل،  قابلة  غري  مهمة  �أي�صاً  �صتكون  �ل�رشف  �أولويات  وحتديد  �ل�صفافية  مبد�أ  وتعزيز 

و�صن�صعى �إليها �صمن روؤية �قت�صادية فل�صطينية متكاملة، و�صوف نعدُّ لها �أنف�صنا ب�صكل جيد 

وخالق، و�صنعمل �صمن �ملحدد�ت �لتالية:

�لتي  �مل�رشوعة  �ملكا�صب  على  و�حلفاظ  للمو�طن،  حرة  كرية  حياة  �صمان  على  �لعمل   �أ. 

حتققت، وتاأمني �رشف رو�تب �ملوظفني؛ ع�صكريني ومدنيني، وكذلك �ملخ�ص�صات �ملتعلقة 

بال�صوؤون �الجتماعية و�أ�رش �ل�صهد�ء و�الأ�رشى و�جلرحى و�ملعاقني.

�إعطاء �الأولوية لالرتقاء باالقت�صاد �لوطني، وو�صع �ل�صيا�صات و�لب�مج �لكفيلة مبعاجلة  ب. 

�لفقر و�لبطالة؛ من خالل تعزيز �لقدرة �لذ�تية وت�صجيع �لقطاعات �القت�صادية �الإنتاجية، 

مع �ملحافظة على دعم �ملنتجات �لوطنية بكافة �لو�صائل �ملمكنة، �إ�صافًة �إىل تطوير �لعالقات 

�لعالقات  وت�صجيع  خا�ص،  ب�صكل  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل  مع  و�لتجارية  �القت�صادية 

�ملبا�رشة مع �الحتاد �الأوروبي وبقية دول �لعامل.

�لتحرك حلماية �مل�صتهلك، وت�صجيع �لقطاع �خلا�ص، وتوفري �ملناخ �ملالئم و�ملنا�صب لن�صاطه،   ج. 

وموؤ�ص�صات  �لر�صمية  وموؤ�ص�صاته  �حلكومي  �لعمل  بني  �ل�صليمة  �لقو�عد  �إر�صاء  �إن  كما 

�إىل فل�صطني، و�صتقوم �حلكومة  �لقطاع �خلا�ص، ي�صكل �صمانة مهمة جللب �ال�صتثمار�ت 

بتوفري �لبيئة �ملنا�صبة و�أجو�ء �حلماية و�ال�صتقر�ر للم�صاريع �ال�صتثمارية.

و��صمحو� يل ومن على هذ� �ملنب �أن �أتوجه بند�ٍء �إىل �أ�صحاب ر�أ�ص �ملال �لفل�صطيني و�لعربي 

�ملجاالت،  خمتلف  يف  �ال�صتثمار  فر�ص  ال�صتك�صاف  وطننا  �إىل  للقدوم  و�أدعوهم  و�الإ�صالمي، 

و�حلماية  و�الأمن  �ال�صتثماري  و�ملناخ  ممكنة،  م�صاعدة  كل  لهم  �صنوفر  باأننا  نعدهم  ونحن 

�القت�صادية، عب �صّن �لقو�نني و�لت�رشيعات �لالزمة... فنحن نتطلع �إىل م�صاركتهم و�إ�صهامهم 

يف تخفيف �ملعاناة عن �صعبنا ون�رشة ق�صيته �لعادلة، ويف تخفيف �صائقته �القت�صادية �خلانقة، 

وحتى ي�صاهمو� يف �إيجاد فر�ص �لعمل لقطاعات �ل�صباب و�خلريجني و�خلريجات.

�مل�صتد�مة، وال تغني  �لتنمية  �ال�صتثمار هو دعامة من دعائم  باأن  �لتاأكيد  ونحن هنا جندد 

�أوىل  �أهميتها و�رشورتها يف هذه �ملرحلة— ولذ� فاإن و�حدة من  —على  �لتبعات و�ملعونات 

على  حكومتنا  و�صتكون  فل�صطني،  يف  �ال�صتثمار  ت�صجيع  هي  �القت�صادي  برناجمنا  �أولويات 

جاهزية عالية لبحث كافة �لتفا�صيل �ملتعلقة بتوفري �ل�صمانات �لالزمة لال�صتثمار �خلارجي، 
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�لد�خل لت�صاهم يف  �إىل  �لفل�صطينية  �لوطنية  �الأمو�ل  �أن تعود  �أوىل  �إنه من باب  ونحن هنا نقول 

حتريك عجلة �لبناء و�لتنمية، و�صتعمل حكومتنا على حّث �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�رشفية �لعاملة 

يف فل�صطني على ��صتثمار �لود�ئع و�الأمو�ل د�خل فل�صطني، و�صنكون عوناً لها يف توفري �أف�صل 

�الأجو�ء �ال�صتثمارية لتحقيق �لعو�ئد �ملالية �ملجدية.

�لطاقات  بتفجري  �مل�صتد�مة  �لتنمية  حتقيق  �إىل  ي�صعى  �القت�صادي  برناجمنا  كان  و�إذ� 

ب�صعبنا  �ملحيطة  �ل�صيا�صية  �الأو�صاع  باأن  تدرك  �حلكومة  �أن  �إال  للرثوة،  �الأمثل  و�ال�صتغالل 

مما  �الأ�صا�صية،  ببنيتنا  كبري�ً  دمار�ً  �أحلقت  قد  �ملعابر  �إغالق  و��صتمر�ر  باالحتالل  �ملحا�رش 

جعلنا يف حاجة ما�صة �إىل �لعون و�مل�صاندة من �ملجتمع �لدويل ومن �الأ�صقاء و�الأ�صدقاء يف �لعامل، 

و�صت�صعى �حلكومة �إىل �النفتاح و�حلو�ر مع كافة �لدول مبا فيها دول �الحتاد �الأوروبي على 

مو��صلة تقدمي �مل�صاعد�ت ل�صعبنا و�صلطتنا، مبا يوفر حياة كرية لهذ� �ل�صعب �ملنكوب، ونحن 

نوؤكد لكل �ملانحني �أننا �صنوفر �صمانتني:

�لتي خ�ص�صت  �إىل وجهتها  ل�صعبنا و�صلطتنا �صتذهب  �لتي �صتقدم  �الأمو�ل  �إن كل  �الأوىل: 

لها، و�صتنفق على �مل�صاريع و�ملجاالت �لتي يتم تبنيها ومتويلها، ولن تذهب �إىل �أي جهة �أخرى.

و�لثانية: �إن حكومتنا �صتوفر كل �ل�صمانات و�الآليات �لالزمة لكافة �لدول �ملانحة و�جلهات 

�ملتبعة ملر�قبة عملية �رشف هذه �الأمو�ل، و�لتاأكد من �أنها �أنفقت يف �الإطار �ل�صحيح، ووفق ما 

�عتمد من خطط وم�صاريع وبر�مج.

�النتخابات،  عقب  �صدرت  �لتي  �ملت�رشعة  و�لقر�ر�ت  �لت�رشيحات  �إن  �أقول  �أن  و�أريد 

وخ�صو�صاً عن �الإد�رة �الأمريكية �لتي هددت بوقف �مل�صاعد�ت عن �ل�صعب �لفل�صطيني، ال مبر 

لها على �الطالق وال تخدم بحال �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، ونحن نطالب �ملجتمع �لدويل باإعادة �لنظر 

و�أن  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لديقر�طي  �خليار  يحرتم  و�أن  �جلديدة،  �حلكومة  جتاه  موقفه  يف 

يدعم طموحات �صعبنا يف �حلرية و�ال�صتقالل و�النعتاق من �الحتالل، و�أن يوجه �صغوطاته 

نحو �لقوة �ملحتلة بدالً من �ل�صغط على �ل�صعب �لفل�صطيني �لذي يرزح حتت �الحتالل.

�إن �الإد�رة �الأمريكية �لتي تنادي بن�رش �لديقر�طية و�حرت�م خيار�ت �ل�صعوب مدعوة قبل 

غريها لتعزيز �خليار �لفل�صطيني، ولي�ص حما�رشته بالتهديد و�لوعيد، و�أن تفي بالوعود �لتي 

قطعتها حول �إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص.

�إقامة عالقات �صليمة ومتينة مع خمتلف دول �لعامل، وكذلك مع  �إن حكومتنا �صتعمل على 

�ملوؤ�ص�صات �لدولية مبا فيها �الأمم �ملتحدة، وجمل�ص �الأمن، و�ملنظمات �لدولية باختالف جماالت 

من  كثري�ً  قدم  �الأوروبي  �الحتاد  �إن  �لعاملي..  و�ال�صتقر�ر  �ل�صلم  تعزيز  �إىل  يهدف  مبا  عملها، 

جادة  مو�قف  له  وكانت  و�ال�صتقالل،  �حلرية  يف  حقه  ودعم  �لفل�صطيني،  ل�صعبنا  �مل�صاعد�ت 

فاإننا معنيون بعالقة قوية ومتينة مع �الحتاد  لذ�  يف توجيه �النتقاد�ت ل�صيا�صات �الحتالل... 
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�إعادة �لنظر يف بع�ص �صيا�صاته �ملتبعة ب�صاأن  �أننا نتوقع من �الحتاد �الأوروبي  �الأوروبي، غري 

�ل�رش�ع يف �ملنطقة، حيث نتوقع منه دور�ً �أكب يف ممار�صة �ل�صغط على �صلطات �الحتالل ل�صحب 

قو�تها من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، ووقف �ملمار�صات �لعدو�نية �ملتكررة بحق �صعبنا.

�إىل  تنحاز  �أن  �لدولية  �لرباعية  �للجنة  وخ�صو�صاً  �لدويل،  �ملجتمع  من  تنتظر  حكومتنا  �إن 

قيم �لعدل و�الإن�صاف من �أجل حتقيق �ل�صالم �ل�صامل و�لعادل يف �ملنطقة، و�أالَّ تنحاز �إىل طرف 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  على  عقوبات  بفر�ص  �لتلويح  عن  تتوقف  و�أن  �آخر،  طرف  ح�صاب  على 

ب�صبب خياره �لديقر�طي، ويف هذ� �ل�صدد فاإن �حلكومة تثمن موقف رو�صيا كع�صو يف �للجنة 

�لرباعية �لتي �ختارت �صبيل �حلو�ر بدالً عن �لتلويح بالتهديد و�لوعيد، و�إن حكومتنا �صتكون 

على ��صتعد�د للحو�ر مع �للجنة �لرباعية �لدولية و�لبحث عن كافة �ل�صبل الإنهاء حالة �ل�رش�ع 

و�إقر�ر �لهدوء يف �ملنطقة.

�الأخ �لرئي�ص

�الإخوة و�الأخو�ت �أع�صاء �ملجل�ص

�إننا ندرك، ونحن ن�صتعر�ص �أمامكم هذه �لتحديات، ومنهجية �حلكومة يف مو�جهتها، باأننا 

�أمام مرحلة �صعبة، و�أن �ملهمات �ملطلوبة من هذه �حلكومة لي�صت �صهلة، الأن �لرتكة ثقيلة وعلى 

�أكرث من �صعيد، ولكننا نت�صلح باإر�دة ال تلني وعزٍم ال ينثني، الأنه ال خيار �أمامنا �صوى �أن نعمل 

معاً لنحمي هذ� �لوطن �ملبارك.

ومن �أجل ذلك �أردنا �أن نو�جه كل ذلك ب�صف موحد وحكومة �ئتالفية، ولذ� �صعينا بكل جهد 

وطاقة لت�صكيل حكومة �ئتالف وطني، وبذلنا جهد�ً طويالً خالل �الأ�صابيع �الأخرية؛ بغية حتقيق 

هذ� �لهدف �لنبيل، وعملنا بكل �صدق و�إخال�ص وجدية من خالل حو�ر�تنا �لطويلة مع �الإخوة يف 

�لكتل �لبملانية و�لف�صائل؛ لهدف �لو�صول �إىل قو��صم م�صرتكة ت�صمن م�صاركة �جلميع، وخا�صة 

�الإخوة يف حركة فتح. كما �متد �لت�صاور و�حلو�ر �إىل �لف�صائل غري �ملمثلة يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

�الإ�صالمي.. وخالل كل هذه  �إخو�ننا يف حركة �جلهاد  �النتخابات، مثل  و�لذين مل ي�صاركو� يف 

�حلو�ر�ت قّدمنا �صياغات متعددة وتعديالت كثرية على �لبنامج �ل�صيا�صي حلكومة �الئتالف 

�لوطني، و�أبدينا تفهماً ومرونة عالية يف تلك �حلو�ر�ت، الأننا كنا وما زلنا نوؤمن باأن جناحنا هو 

يف �ئتالفنا، ويف توحدنا يكمن �لنهو�ص و�لتطور و�مل�صي نحو �الأف�صل.. ولكن �إخو�ننا يف �لكتل 

�إذ� كنا  �لبملانية ف�صلو� عدم �مل�صاركة يف هذه �حلكومة، ونحن نحرتم �ختيارهم، لكننا نقول: 

معاً مل نوفق يف ت�صكيل حكومة �ئتالف وطني؛ فيجب �أن ننجح يف �حلفاظ على �لوحدة �لوطنية.. 

لن نياأ�ص يف ذلك، و�صنو��صل �لعمل من �أجل تعزيز �لوحدة �لوطنية ور�ّص �ل�صفوف، وترتيب 

�لبيت �لفل�صطيني، وت�صليب جبهتنا �لد�خلية، و�صتبقى �أيدينا ممدودة للجميع للحو�ر و�لت�صاور 

حول كافة �لق�صايا مبا يحقق �مل�صلحة �لوطنية �لعليا ل�صعبنا و�أمتنا، و�صيبقى باب �مل�صاركة يف 

�حلكومة مفتوحاً، فهذ� وطن �جلميع، وم�صري �جلميع، وم�صتقبل �جلميع.
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�أما بخ�صو�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية فاإن �حلكومة تنا�صد �لف�صائل و�لقوى و�لفعاليات 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  على  لنحافظ  معاً  و�صنعمل  �لقاهرة...  تفاهمات  لتنفيذ  معاً  �لعمل 

باعتبارها �الإطار �ملج�صد الآمال �صعبنا وت�صحياته �مل�صتمرة لنيل حقوقه، و�لتي ت�صكل عنو�ناً 

ن�صالياً تر�كمياً نعتز به، ون�صعى �إىل تطويره و�إ�صالحه عب �لت�صاور و�حلو�ر. ونوؤكد هنا على 

�رشورة �الإ�رش�ع يف تنفيذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لذلك، مبا ي�صمن �ن�صمام كل �لف�صائل و�لقوى 

�لفل�صطينية �لفاعلة، و�إعادة بناء �ملنظمة على �أ�ص�ص ديقر�طية �صليمة، حتقق �ل�رش�كة �ل�صيا�صية، 

باعتبارها �ملظلة �لكبرية �لتي ي�صتظل بها كل �لفل�صطينيني يف �لد�خل و�خلارج؛ متثلهم وترعى 

م�صاحلهم، وحتمل همومهم، وتعالج م�صاكلهم وق�صاياهم، وحتمي حقوقهم �لوطنية.

بني  �لربط  على  و�الإ�رش�ر  �لفل�صطينية،  �جلغر�فية  �لوحدة  على  �لتاأكيد  من  هنا  بّد  ال  كما 

و�لقطاع،  �ل�صفة  بني  و�لثقايف  و�الجتماعي  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي  بالربط  �لوطن  �صطري 

ف�صالً عن �لربط بني �لد�خل و�خلارج، وتفعيل �ملوؤ�ص�صات �لوطنية وعلى ر�أ�صها منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية، ل�صمان هذ� �لرت�بط، ول�صيانة حق �لعودة ل�صعبنا يف �ل�صتات.

لتلبية  وتطويره؛  �ل�صحي  �جلانب  رعاية  �رشورة  �إىل  �أ�صري  �لد�خلي  �ملجتمعي  �ل�صاأن  ويف 

�لفل�صطيني، وي�صمن ذلك تطوير بر�مج للتاأمني �ل�صحي وحت�صني و�صع  �حتياجات �ملجتمع 

�مل�صت�صفيات. كما ال بّد من �لعمل على ر�صم �صيا�صة �جتماعية و��صحة ذ�ت ��صرت�تيجية، تهدف 

�إىل توفري حياة �جتماعية كرية جلميع فئات �ملجتمع �لفل�صطيني، من خالل برنامج �ل�صمان 

و�النحر�ف.  و�لبطالة  �لفقر  مثل  �الجتماعية  �مل�صاكل  من  �ملجتمع  يحمي  بحيث  �الجتماعي؛ 

كذلك  [و]  �خلا�صة.  �الحتياجات  و�أ�صحاب  و�لعجزة  �ل�صن  لكبار  �الجتماعية  �لتاأمينات  كذلك 

�لعمل على توفري �لرعاية �الجتماعية لالأ�رشة من خالل بر�مج �جتماعية هادفة.

هي  �لفل�صطيني  �الإن�صان  حرية  �أن  نوؤكد  �لديقر�طية،  وتعزيز  �لقانون  �صيادة  جمال  ويف 

�لهدف �لذي ت�صعى �إليه �حلكومة �لفل�صطينية عب �مل�صاو�ة و�لعد�لة و�حرت�م حقوق �الإن�صان، 

ما  وهو  للمجتمع،  و��صتقر�ر  �أمن  من  ذلك  يحققه  ملا  �مل�صت�صعفة؛  و�لفئات  للمر�أة  وخا�صة 

�صتحر�ص عليه �حلكومة يف عملها �لتنفيذي و�قرت�حاتها �لت�رشيعية، �لتي �صتحر�ص فيها على 

�ملر�أة وم�صاركتها يف �حلياة  تنمية دور  �ملجتمعية وما ي�صهل  �لب�رشية  �لتنمية  كل ما ي�صهم يف 

�لفل�صطيني،  �ملجتمع  يف  �لديقر�طية  يعزز  �لقانون  دولة  بناء  �إن  عامة.  و�ملجتمعية  �ل�صيا�صية 

وي�صاعد على دعم �صموده دفاعاً عن حقوقه وحرياته، وهو ما يتطلب ��صتقالل �لق�صاء وعمله 

مبهنية عالية وم�صوؤولية.

كما ال بّد من �لنهو�ص بالعملية �لتعليمية وتطويرها؛ للرقي بها �إىل م�صاف �لدول �ملتطورة 

و�ال�صتفادة من �خلب�ت �حلديثة مع �حلفاظ على �لهوية.

برنامج  تنفيذ  على  �لعمل  �إىل  �صن�صعى  �حلكومي،  و�الإ�صالح  �الإد�رية  �لتنمية  جمال  ويف 

�لوز�ر�ت  كافة  يف  �الإد�ري  �جلهاز  وتطوير  �الإد�رية،  �لهيكلية  ومر�جعة  �حلكومي،  �الإ�صالح 
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و�ملوؤ�ص�صات �لعامة وتعزيز �لتعاون بينها، و��صتكمال بناء �لقدر�ت �لذ�تية فيها، و�لرتكيز على 

�لتنمية �الإد�رية و�لتنمية �لب�رشية باعتبارها �لركن �الأ�صا�ص يف �لتنمية �ل�صاملة.

�الحتالل  دمرها  �لتي  و�ملباين  �لتحتية  �لبنية  �إعمار  و�إعادة  �إ�صالح  من  بّد  ال  كما 

�الإ�رش�ئيلي، و�ل�صعي لتخ�صي�ص ��صتثمار�ت مالئمة لتطوير و�إعادة تاأهيل و�صيانة �أو �إن�صاء 

�ملناطق  �الأ�صا�صية من طرق ومياه وكهرباء وغريها، وتطوير و�إن�صاء  �لتحتية  �لبنى  �صبكات 

�لدخل  لذوي  وخا�صة  مالئم،  �صكن  لتوفري  �الإ�صكان  قطاع  تطوير  على  و�لعمل  �ل�صناعية، 

يف  للم�صاهمة  �لقطاع  هذ�  وتطوير  �ملعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف  �جلدد.  و�الأزو�ج  �ملحدود 

بناء جمتمع �ملعرفة.

�الأخ �لرئي�ص 

�الإخوة و�الأخو�ت �أع�صاء �ملجل�ص 

�ل�صيوف �لكر�م

و�الإ�صالمي،  �لعربي  حميطنا  مع  و�لت�صاور  �لعالقة  تعميق  على  �صتحر�ص  حكومتنا  �إن 

فهذ� هو عمقنا �لقومي و�ال�صرت�تيجي.. حيث �إن �صعبنا �لفل�صطيني هو جزٌء ال يتجز�أ من �أمته 

حياة  مت�ص  ال  بهذ�  وهي  و�إ�صالمية،  عربية  م�صوؤولية  هي  ق�صيته  والأن  و�الإ�صالمية،  �لعربية 

وم�صتقبل �ل�صعب �لفل�صطيني فح�صب، بل حياة وم�صتقبل �لعرب و�مل�صلمني جميعاً.

حل�صول  �مل�صتمرة  و�الإ�صالمية  �لعربية  �جلهود  عالياً  تثمن  �أن  هنا  تود  حكومتنا  �إن 

�صعبنا على حقوقه، مبا يف ذلك �جلهود �ملميزة جلامعة �لدول �لعربية، و�أمينها �لعام �لدكتور 

�الإطار  هذ�  ويف  �لفل�صطينية.  ق�صيتنا  مبنا�رشة  قوياً  �لتز�ماً  د�ئماً  �أبدى  �لذي  مو�صى،  عمرو 

نبعث بتهانينا �حلارة له مبنا�صبة جتديد واليته كاأمني عام جلامعة �لدول �لعربية، وناأمل �أن 

نتعاون �صوياً يف �ملرحلة �لقادمة ال�صتعادة �حلقوق �لفل�صطينية كاملة غري منقو�صة، وملنظمة 

توثيق  على  حري�صة  �صتكون  حكومتنا  باأن  ونوؤكد  و�لتقدير..  �لتحية  كل  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر 

وقومية  �إ�صالمية  وحركات  وعلماء  و�صعوباً  حكاماً  و�الإ�صالمية؛  �لعربية  �لدول  مع  �لعالقة 

�ملناخ  و�صنوفر  �مل�صرتك،  �لعربي  �لعمل  يخدم  مبا  وتطويرها  وفكرية،  �صيا�صية  ونخب 

ت�صجع  حكومتنا  فاإن  هنا،  ومن  �لفل�صطيني..  �صعبنا  حقوق  ن  يوؤمِّ و�إ�صالمي  عربي  لتحرك 

كل حترك �صيا�صي عربي و�إ�صالمي؛ من �أجل ��صتعادة �ل�صعب �لفل�صطيني حلقوقه �لوطنية، 

توؤكد  �أن حكومتنا  �لقد�ص، كما  �ل�صيادة وعا�صمتها  �مل�صتقلة كاملة  �لفل�صطينية  و�إقامة دولته 

�ملحتل  و�جلوالن  �ل�صقيق  �لعر�ق  بالذكر  ونخ�ص  �الحتالل،  من  �لتحرر  ق�صايا  مع  وقوفها 

�للبنانية �ملحتلة. وبقية �الأر�ص 

�إننا نذكر �لعامل �أجمع باأن �صلطات �الحتالل هي �لتي جتاهلت د�ئماً �ملبادر�ت �لعربية، مبا 

�أو عربية �إمنا هي لدى  �أبد�ً فل�صطينية  فيها مبادرة �لقمة �لعربية يف بريوت.. فامل�صكلة مل تكن 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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و�أود �أن �أ�صري هنا �إىل �الإ�صار�ت �لتي تلقيناها من خالل �الت�صاالت �لكثرية �لتي �أجريناها 

باأن  �الطمئنان  على  وتبعث  طيبة  نتائج  حملت  و�لتي  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لدول  مع  موؤخر�ً 

و�إمنا  منبتاً،  �أو  مقطوعاً  يكون  ولن  �لقادمة،  �ملرحلة  يف  وحيد�ً  يكون  لن  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

و�لنخب  و�لقادة  �لزعماء  من  �لكثري  تعهد  وقد  ومعنوي،  ومايل  �صيا�صي  دعم  على  �صيح�صل 

�صو�ء  �ملايل؛  و�لدعم  �مل�صاعدة  بتقدمي  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل  يف  �القت�صادية  و�لفعاليات 

�خلريية  و�ملوؤ�ص�صات  �لفل�صطيني  لل�صعب  �أو  وم�صاريعها  وموؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية  للحكومة 

غري �حلكومية.

�ل�صقيقتان م�رش و�الأردن،  �لدولتان  �لتي تبعت بها  �لعينية  �مل�صاعد�ت  �أن  ونحن نعتب 

�إمنا هي منوذج طيب  �لتي ت�صببت يف نق�ص �خلبز و�لطحني،  �الإ�رش�ئيلي  بعد حمنة �حل�صار 

�لعربية  �أمتنا  من  نتوقعه  �لذي  �لغيث  بد�ية  �أنها  ونرى  �لعربي،  �الأخوي  و�لت�صامن  للتكافل 

و�الإ�صالمية.

�آن �الأو�ن الإقامة مو�زين �لعدل يف �لق�صية  �أنه قد  �أجمع يف هذ� �ليوم  �إىل �لعامل  �إن ر�صالتنا 

�لفل�صطينية، و�إعادة �حلقوق الأ�صحابها، و�إنهاء �لظلم �لذي حلق ب�صعبنا على مدى �صتة عقود 

من �لزمان.. و�إن �صعبنا �لفل�صطيني هو �أحوج �صعوب �الأر�ص �إىل �ل�صالم و�الأمن و�ال�صتقر�ر، 

و�إن حكومتنا لن تتو�نى عن بذل كل جهد ممكن من �أجل �لو�صول �إىل �ل�صالم �لعادل يف �ملنطقة، 

�إىل �أ�صحابها، فنحن مل نكن يوماً هو�ة حرب وال  �ل�صالم �لذي ينهي �الحتالل ويعيد �حلقوق 

دعاة �إرهاب �أو �صفك دماء.

و�إنني �أدعو �هلل �لعلي �لقدير، �أن يوفقنا ويعيننا على حمل �الأمانة �لتي فو�صنا �إياها �صعبنا، 

ونعاهد �صعبنا و�صهد�ءنا �الأبر�ر و�أ�رش�نا وجرحانا ومنا�صلي �صعبنا يف �لد�خل و�ل�صتات، باأن 

نكون �أوفياء للمبادئ و�لقيم �لتي جاهدنا من [�أجلها و] �لتزمنا بها، �أوفياء لفل�صطني ولتاريخها 

�لت�صامح  روح  على  موؤكدين  �حلنيف،  �الإ�صالمي  ديننا  يف  �ل�صمحة  �لقيم  لكل  �أوفياء  �ملجيد، 

�إطار من  �لو�حد من م�صلمني وم�صيحيني و�صامريني، يف  �أبناء �لوطن  و�لتعاون و�لتعاي�ص بني 

�ملو�طنة �لتي ال متيز بني �ملو�طنني على �أ�صا�ص من �لدين �أو �ملعتقد. وموؤكدين يف �لوقت نف�صه 

�الإ�صالمية  �ملتاحة حلماية مقد�صاتنا  �ل�صبل  وبكل  �لعمل �جلاد حملياً وعربياً ودولياً  �رشورة 

و�مل�صيحية، و�رشورة �ل�صعي �إىل حماية �لقد�ص عا�صمة دولتنا �مل�صتقلة من �لتهويد، و�رشورة 

�لتي  و�لتهجري  �لتهويد  �إجر�ء�ت  مو�جهة  يف  �أر�صهم  على  �لبقاء  عنا�رش  بكل  �ملقد�صيني  دعم 

يار�صها �الحتالل يومياً.

�الأخ �لرئي�ص 

�الإخوة و�الأخو�ت 

لقد جاءت ت�صكيلة هذه �حلكومة، بعد عمل دوؤوب، ��صتجابة و�عية خالقة ملتطلبات �ملرحلة 

يف  وخب�ء  وم�صتقلني  �صيا�صيني  من  لكم،  �أخوة  فاأع�صاوؤها  �لفل�صطيني،  �لوطني  و�لعمل 

جماالتهم، نذرو� �أنف�صهم خلدمة �صعبهم و�أمتهم. فكونو� لهم بعد �هلل عوناً ونا�صحاً �أميناً.
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��صتثنائياً  �أن نو��صل �لعمل ليل نهار، و�أن نبذل جهد�ً  �أمام مهمة عظيمة ت�صتدعي منا  �إننا 

م�صتعينني باهلل تعاىل �لقائل )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ(،.. و�لقائل )ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ(.
و�إنني �أتقدم �إىل جمل�صكم �لكرمي بالتحية، مثمناً ثقة �صعبكم بكم، �آمالً �أن متنحو� حكومتي 

�لثقة كي نعمل �صوياً خلدمة هذ� �لوطن �لعظيم كلٌّ يف جمال �خت�صا�صه، وبح�صب مو�د �لقانون 

�الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة “2003م”.

�جل�صام  للمهام  للت�صدي  �لكرمي؛  جمل�صكم  مع  وم�صتمر  م�صرتك  تعاون  �إىل  نتطلع  �إننا 

�الأثر  له  �صيكون  معاً  تعاوننا  باأن  ثقة  وكلي  �أد�ئها”،  على  جميعاً  �هلل  “�أعاننا  تنتظرنا  �لتي 

بكل  �صعبنا  �أبناء  تعاون  �إىل  نتطلع  و�إياكم  ونحن  �حلكومة،  هذه  جتربة  �إجناح  يف  �حلا�صم 

�لد�خل و�خلارج الإجناح هذه  �لوطنية و�الإ�صالمية، ونقاباته يف  فئاته وموؤ�ص�صاته وف�صائله 

�لتجربة �جلديدة.

�ملرحلة  لهذه  تام  ب�صكل  �أنف�صنا  �أعددنا  وقد  جنابهها،  �لتي  �لتحديات  م�صتوى  ندرك  �إننا 

من  وم�صتفيدين  ق�صيتنا،  بعد�لة  �لعميق  باإياننا  ومت�صلحني  وجل(،  )عز  �هلل  على  متوكلني 

�أزرنا يف  لنا ي�صد من  �لغنية �صتكون عوناً  �إن جتاربهم  �ل�صابقة..  �لوز�ر�ت  �إخو�ننا يف  جتارب 

�لنهو�ص بالتحديات �مللقاة على عاتقنا لتوفري حياة كرية ل�صعبنا؛ حياًة تليق بن�صاله وعر�قته 

وت�صحيات �الآالف من �ل�صهد�ء و�جلرحى و�الأ�رشى و�ملعتقلني.

�إننا نوؤكد �أن عهدنا باإذن �هلل هو عهد �ملرحمة ال عهد �مللحمة، و�صرن�صخ فيه �لرت�حم و�لتغافر 

و�صوف  للجميع،  و�الإح�صان  �الأخوي،  و�لتعاي�ص  �الجتماعي،  و�ل�صلم  و�لتالحم  و�لتو��صل 

نكون �صند�ً لكل �أبناء �صعبنا على �ختالف توجهاتهم و�نتماء�تهم، هذ� وطننا، هذ� بيتنا وهذه 

�أ�رشتنا �لفل�صطينية، فلنم�صي على بركة �هلل يف بناء �لوطن، وتوفري �الأمن و�لكر�مة لكل مو�طن 

)ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   )ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ(... 
ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ(.

 )....(

   �آمل �أن حتظى حكومتي هذه بثقتكم �لغالية، �صاكر�ً لكم تفهمكم، ومقدر�ً ثقة �صعبكم بكم

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

 �أخوكم/ �إ�صماعيل عبد �ل�صالم هنيـة 

 رئيـ�ص جملـ�ص �لـوزر�ء

غـزة - فل�صطني 

حرر يوم �الإثنني �ل�صابع و�لع�رشين من �صهر مار�ص عام 2006م 

�ملو�فق �الإثنني �ل�صابع و�لع�رشين من �صفر �خلري من �لعام 1427هـ
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وثيقة رقم 12:

الن�س النهائي لوثيقة الوفاق الوطني13

28 حزير�ن/ يونيو 2006
ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ( �صدق �هلل �لعظيم

)وثيقــة الوفــاق الوطنــي(

مقدمة:

�نطالقاً من �ل�صعور �لعايل بامل�صوؤولية �لوطنية و�لتاريخية، ونظر�ً للمخاطر �ملحدقة ب�صعبنا، 

و�نطالقاً من مبد�أ �أن �حلقوق ال ت�صقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم �العرت�ف ب�رشعية �الحتالل، 

ويف �صبيل تعزيز �جلبهة �لفل�صطينية �لد�خلية و�صيانة وحماية �لوحدة �لوطنية ووحدة �صعبنا 

�الإ�رش�ئيلي،  �حلل  لفر�ص  �لهادف  �الإ�رش�ئيلي  �مل�رشوع  مو�جهة  �أجل  ومن  و�ملنايف،  �لوطن  يف 

�مل�رشوع  هذ�  �ل�صيادة،  كاملة  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  دولته  �إقامة  يف  �صعبنا  وحق  حلم  ون�صف 

�إقامة  على  تاأ�صي�صاً  �لقادمة،  �ملرحلة  خالل  تنفيذه  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تنوي  �لذي  و�ملخطط 

و��صتكمال �جلد�ر �لعن�رشي، وتهويد �لقد�ص، وتو�صيع �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية، و�ال�صتيالء 

على �الأغو�ر، و�صم �أجز�ء و��صعة من �ل�صفة �لغربية و�إغالق �لباب �أمام �صعبنا يف ممار�صة حقه 

يف �لعودة. 

ومن �أجل �ملحافظة على منجز�ت ومكت�صبات �صعبنا �لتي حققها من خالل م�صرية كفاحه 

�لطويل، ووفاًء ل�صهد�ء �صعبنا �لعظيم وعذ�بات �أ�رش�ه و�أنات جرحاه، و�نطالقاً من �أننا ال زلنا 

�صيا�صية  ��صرت�تيجية  يفر�ص  مما  وديقر�طي  وطني  �الأ�صا�صي  طابعها  حترر  مرحلة  يف  منر 

كفاحية متنا�صبة مع هذ� �لطابع، ومن �أجل �إجناح �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني �ل�صامل، و��صتناد�ً 

�لوفاق  �لوثيقة )وثيقة  فاإننا نتقدم بهذه  للوحدة و�لتالحم،  �مللحة  �لقاهرة و�حلاجة  �إعالن  �إىل 

�لوطني( ل�صعبنا �لعظيم �ل�صامد �ملر�بط، و�إىل �لرئي�ص حممود عبا�ص �أبو مازن، وقيادة منظمة 

�لتحرير �لوطني �لفل�صطيني، و�إىل رئي�ص �حلكومة �إ�صماعيل هنية وجمل�ص �لوزر�ء، و�إىل رئي�ص 

و�إىل  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  و�أع�صاء  ورئي�ص  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  و�أع�صاء 

كافة �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية، و�إىل كافة �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات �الأهلية و�ل�صعبية، وقادة 

�لر�أي �لعام �لفل�صطيني يف �لوطن و�ملنايف. 

تعد وثيقة �لوفاق �لوطني كالً متكامالً و�ملقدمة جزء منها:

13 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 205، �ص 518-514.

مالحظة: �أ�صل هذه �لوثيقة قبل تعديلها ُعرف بـ“وثيقة �الأ�رشى”.
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1. �إن �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لوطن و�ملنايف ي�صعى وينا�صل، من �أجل حترير �أر�صه و�إز�لة 
�مل�صتوطنات و�إجالء �مل�صتوطنني و�إز�لة جد�ر �لف�صل و�ل�صم �لعن�رشي، و�إجناز حقه يف �حلرية 

و�لعودة و�ال�صتقالل، ويف �صبيل حقه يف تقرير م�صريه مبا يف ذلك �إقامة دولته �مل�صتقلة كاملة 

�ل�صيادة على جميع �الأر��صي �ملحتلة عام 1967، وعا�صمتها مدينة �لقد�ص �ل�رشيف، و�صمان 

جميع  وحترير  وتعوي�صهم،  منها  طردو�  �لتي  وممتلكاتهم  ديارهم  �إىل  �لالجئني  عودة  حق 

�لتاريخي يف  �إىل حق �صعبنا  �أو متييز، م�صتندين يف كل ذلك  ��صتثناء  �الأ�رشى و�ملعتقلني بدون 

�أر�ص �الآباء و�الأجد�د و�إىل ميثاق �الأمم �ملتحدة و�لقانون �لدويل وما كفلته �ل�رشعية �لدولية مبا 

ال ينتق�ص من حقوق �صعبنا.

2. �الإ�رش�ع يف �إجناز ما مت �التفاق عليه يف �لقاهرة �آذ�ر 2005، فيما يتعلق بتطوير وتفعيل 
ديقر�طية  �أ�ص�ص  وفق  �إليها،  و�لف�صائل  �لقوى  كل  و�ن�صمام  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

تو�جده  �أماكن  ل�صعبنا يف  و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  �لفل�صطينية  �لتحرير  تر�صخ مكانة منظمة 

�لتحرير  منظمة  قدرة  يعزز  ومبا  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �ملتغري�ت  مع  يتالءم  مبا  كافة، 

عن  و�لدفاع  تعبئته  ويف  و�ملنايف  �لوطن  يف  �صعبنا  قيادة  يف  مب�صوؤولياتها  و�لنهو�ص  �لقيام  يف 

و�الإقليمية  �لدولية  و�ملجاالت  و�ملحافل  �لدو�ئر  يف  و�الإن�صانية  و�ل�صيا�صية  �لوطنية  حقوقه 

2006، مبا  كافة، و�إن �مل�صلحة �لوطنية تقت�صي ت�صكيل جمل�ص وطني جديد قبل نهاية �لعام 

�صعبنا  وجتمعات  جميعها  و�الإ�صالمية  �لوطنية  و�الأحز�ب  و�لف�صائل  �لقوى  متثيل  ي�صمن 

حيثما  باالنتخابات  كافة،  و�ل�صخ�صيات  و�لفعاليات  و�ملوؤ�ص�صات  و�لقطاعات  مكان  كل  يف 

�أمكن وفقاً ملبد�أ �لتمثيل �لن�صبي وبالتو�فق، حيث يتعذر �إجر�ء �النتخابات وفق �آليات ت�صعها 

�إطار�ً  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  على  و�حلفاظ  �لقاهرة،  حو�ر  عن  �ملنبثقة  �لعليا  �للجنة 

للفل�صطينيني  عليا  �صيا�صية  ومرجعية  جامعاً  و�إطار�ً  �صامالً  وطنياً  و�ئتالفاً  عري�صاً  جبهوياً 

يف �لوطن و�ملنايف. 

3. حق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة و�لتم�صك بخيار مقاومة �الحتالل مبختلف �لو�صائل، 
و�لتفاو�صي  �ل�صيا�صي  �لعمل  جانب  �إىل   ،1967 عام  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ملقاومة  وتركيز 

�أ�صكاله  مبختلف  �الحتالل  �صد  �جلماهريية  �ل�صعبية  �ملقاومة  يف  و�ال�صتمر�ر  و�لدبلوما�صي، 

و�لقطاعات  و�جلهات  �لفئات  خمتلف  م�صاركة  بتو�صيع  و�الهتمام  و�صيا�صاته،  ووجوده 

وجماهري �صعبنا يف هذه �ملقاومة �ل�صعبية.

4. و�صع خطة فل�صطينية للتحرك �ل�صيا�صي �ل�صامل وتوحيد �خلطاب �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، 
على �أ�صا�ص �الأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية كما وردت يف هذه �لوثيقة و�ل�رشعية �لعربية وقر�ر�ت 

�لتحرير  منظمة  قيادة  تنفذها  وثو�بته،  حقوقه  يحفظ  مبا  ل�صعبنا  �ملن�صفة  �لدولية  �ل�رشعية 

ومنظمات  و�الإ�صالمية،  �لوطنية  و�لف�صائل  وحكومة،  رئي�صاً  �لوطنية  و�ل�صلطة  وموؤ�ص�صاتها 

�لدعم  وح�صد  وتعزيز  ��صتح�صار  �أجل  من  �لعامة؛  و�لفعاليات  و�ل�صخ�صيات  �ملدين  �ملجتمع 

�لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل �ل�صيا�صي و�ملايل و�القت�صادي و�الإن�صاين ل�صعبنا و�صلطتنا �لوطنية، 
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دعماً حلق �صعبنا يف تقرير �مل�صري و�حلرية و�لعودة و�ال�صتقالل، وملو�جهة خطة �إ�رش�ئيل يف 

فر�ص �حلل �الإ�رش�ئيلي على �صعبنا وملو�جهة �حل�صار �لظامل. 

5. حماية وتعزيز �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية باعتبارها نو�ة �لدولة �لقادمة. هذه �ل�صلطة 
�لعليا  �لوطنية  �مل�صلحة  و�إن  �أبنائه.  وعذ�بات  ودماء  وت�صحياته  بكفاحه  �صعبنا  �صيدها  �لتي 

م�صوؤوليات  و�حرت�م  بها،  �ملعمول  و�لقو�نني  لل�صلطة،  �الأ�صا�صي”  “�لقانون  �حرت�م  تقت�صي 

ديقر�طية  حرة  بانتخابات  �لفل�صطيني  �ل�صعب  الإر�دة  وفقاً  �ملنتخب،  �لرئي�ص  و�صالحيات 

�لت�رشيعي  �لثقة من �ملجل�ص  �لتي منحت  ونزيهة، و�حرت�م م�صوؤوليات و�صالحيات �حلكومة 

�ملنتخب بانتخابات حرة وديقر�طية ونزيهة، و�أهمية و�رشورة �لتعاون �خلالق بني �لرئا�صة 

�لتعاون  وتعزيز  لتحقيق  بينهما  �لدورية  �الجتماعات  وعقد  �مل�صرتك،  و�لعمل  و�حلكومة 

�إجر�ء  و�رشورة  �لعليا،  �لوطنية  وللم�صلحة  �الأ�صا�صي”  “�لقانون  الأحكام  وفقاً  و�لتكامل، 

�لق�صائي مع �رشورة �حرت�م  �لوطنية، وخا�صة �جلهاز  �ل�صلطة  �إ�صالح �صامل يف موؤ�ص�صات 

�لق�صاء مب�صتوياته كافة وتنفيذ قر�ر�ته وتعزيز وتكري�ص �صيادة �لقانون. 

�لكتل �لبملانية  �أ�صا�ص ي�صمن م�صاركة  �لعمل على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية على   .6
بالو�صع  للنهو�ص  م�صرتك  وبرنامج  �لوثيقة  هذه  قاعدة  على  �لر�غبة،  �ل�صيا�صية  و�لقوى 

وطنية  وحدة  بحكومة  �لتحديات  ومو�جهة  ودولياً،  و�إقليمياً  وعربياً  حملياً  �لفل�صطيني 

بالدعم  وكذلك  �لقوى،  جميع  من  �لفل�صطيني  و�ل�صيا�صي  �ل�صعبي  بالدعم  حتظى  قوية 

وت�صجيع  �لوطني،  �القت�صاد  وتنمية  �الإ�صالح  برنامج  تنفيذ  من  وتتمكن  و�لدويل،  �لعربي 

�أعباء  حتملت  �لتي  للفئات  ممكنة  رعاية  �أف�صل  وتقدمي  و�لبطالة،  �لفقر  وحماربة  �ال�صتثمار، 

وبخا�صة  �الإ�رش�ئيلي  �الإجر�مي  للعدو�ن  �صحية  وكانت  و�النتفا�صة،  و�ملقاومة  �ل�صمود 

�الحتالل،  دمرها  �لتي  و�ملمتلكات  �لبيوت  و�أ�صحاب  و�جلرحى  و�الأ�رشى  �ل�صهد�ء  �أ�رش 

وكذلك �لعاطلني عن �لعمل و�خلريجني.

7. �إن �إد�رة �ملفاو�صات هي من �صالحية )م.ت.ف( ورئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، 
على قاعدة �لتم�صك باالأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية كما وردت يف هذه �لوثيقة، على �أن يتم عر�ص 

�أي �تفاق بهذ� �ل�صاأن على �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �جلديد؛ الإقر�ره و�لت�صديق عليه �أو �إجر�ء 

��صتفتاء عام يف �لوطن و�ملنايف بقانون ينظمه.

كافة  بالو�صائل  به  تقوم  �أن  يجب  مقد�ص،  وطني  و�جب  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  حترير   .8
�لقوى و�لف�صائل �لوطنية و�الإ�صالمية و)م.ت.ف( و�ل�صلطة �لوطنية رئي�صاً وحكومة وجمل�صاً 

ت�رشيعياً وت�صكيالت �ملقاومة كافة. 

9. �رشورة �لعمل وم�صاعفة �جلهد لدعم وم�صاندة ورعاية �لالجئني �لفل�صطينيني و�لدفاع 
عن حقوقهم، و�لعمل على عقد موؤمتر �صعبي لالجئني تنبثق عنه هيئات متابعة، وظيفتها �لتاأكيد 

194 بخ�صو�ص  على حق �لعودة و�لتم�صك به، ودعوة �ملجتمع �لدويل لتنفيذ ما ورد يف �لقر�ر 

حق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني وتعوي�صهم.
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لقيادة  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  جبهة  با�صم  موحدة  مقاومة  جبهة  ت�صكيل  على  �لعمل   .10
وخو�ص �ملقاومة �صد �الحتالل، وتوحيد وتن�صيق �لعمل و�لفعل �ملقاوم، و�لعمل على حتديد 

مرجعية �صيا�صية موحدة لها.

ونزيهة  وحرة  ودورية  عامة  �نتخابات  وباإجر�ء  �لديقر�طي  بالنهج  �لتم�صك   .11
و�الحتاد�ت  و�لبلدية  �ملحلية  وللمجال�ص  و�لت�رشيعي  للرئي�ص  للقانون،  طبقاً  وديقر�طية، 

�لف�صل بني  و�لتاأكيد على مبد�أ  لل�صلطة  �ل�صلمي  �لتد�ول  و�لنقابات و�جلمعيات، و�حرت�م مبد�أ 

�لديقر�طي  �خليار  و�حرت�م  �لديقر�طية،  �لفل�صطينية  �لتجربة  بحماية  و�لتعهد  �ل�صلطات 

وحرية  �الإن�صان،  وحقوق  و�لعامة،  �لفردية  و�حلريات  �لقانون  �صيادة  و�حرت�م  ونتائجه، 

�ل�صحافة، و�مل�صاو�ة بني �ملو�طنني يف �حلقوق و�لو�جبات دون متيز، وحماية مكت�صبات �ملر�أة 

وتطويرها وتعزيزها.

�صعبنا،  على  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات  تقوده  �لذي  �لظامل  �حل�صار  و�إد�نة  رف�ص   .12
و)م.ت.ف(  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وم�صاندة  لدعم  ور�صمياً  �صعبياً  �لعرب  �الأ�صقاء  ودعوة 

و�ملالية  �ل�صيا�صية  �لعربية  �لقمم  قر�ر�ت  لتنفيذ  �لعربية  �حلكومات  ودعوة  �لوطنية،  و�صلطته 

و�لتاأكيد  �لوطنية،  وق�صيته  و�صموده  �لفل�صطيني  ل�صعبنا  �لد�عمة  و�الإعالمية،  و�القت�صادية 

على �أن �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية ملتزمة باالإجماع و�لعمل �لعربي �مل�صرتك �لد�عم لق�صيتنا 

�لعادلة و�مل�صالح �لعربية �لعليا.

13. دعوة �ل�صعب �لفل�صطيني للوحدة و�لتالحم ور�ص �ل�صفوف ودعم وم�صاندة )م.ت.ف( 
�لعدو�ن  وجه  يف  و�ملقاومة  �ل�صمود  وتعزيز  وحكومة،  رئي�صاً  �لفل�صطينية  �لوطنية  و�ل�صلطة 

و�حل�صار، ورف�ص �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية �لفل�صطينية.

��صتخد�م  وحترمي  و�إد�نة  �لفتنة  �إىل  يقود  وما  كلها،  و�النق�صام  �لفرقة  مظاهر  نبذ   .14
�ل�صالح بني �أبناء �ل�صعب �لو�حد، مهما كانت �ملبر�ت لف�ص �لنز�عات �لد�خلية، و�لتاأكيد على 

�لر�أي،  عن  و�لتعبري  �خلالفات  حلل  وحيد�ً  �أ�صلوباً  باحلو�ر  و�اللتز�م  �لفل�صطيني  �لدم  حرمة 

وحق  �لقانون  يكفله  ما  �أ�صا�ص  على  وقر�ر�تها،  �ل�صلطة  معار�صة  ذلك  يف  مبا  كافة  بالو�صائل 

�صلمية  تكون  �أن  �رشيطة  و�العت�صامات،  و�لتظاهر�ت  �مل�صري�ت  وتنظيم  �ل�صلمي  �الحتجاج 

وخالية من �ل�صالح وال تتعدى على �ملو�طنني وممتلكاتهم و�ملمتلكات �لعامة. 

15. �إن �مل�صلحة �لوطنية تقت�صي �رشورة �لبحث عن �أف�صل �الأ�صاليب و�لو�صائل �ملنا�صبة؛ 
يف  كافة  تو�جده  �أماكن  يف  و�الجتماعية  و�ل�صيا�صية  �لوطنية  وقو�ه  �صعبنا  م�صاركة  ال�صتمر�ر 

معركة �حلرية و�لعودة و�ال�صتقالل، مع �الأخذ بعني �العتبار �لو�صع �جلديد لقطاع غزة، ومبا 

يجعله ر�فعة وقوة حقيقية ل�صمود �صعبنا على �أ�صا�ص ��صتخد�م �لو�صائل و�الأ�صاليب �لن�صالية 

�الأجنع يف مقاومة �الحتالل مع مر�عاة �مل�صالح �لعليا ل�صعبنا.

16. �رشورة �إ�صالح وتطوير �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �لفل�صطينية بكل فروعها على �أ�صا�ص ع�رشي، 
�لعدو�ن  �لوطن و�ملو�طنني، ويف مو�جهة  �لدفاع عن  �لقيام مبهمة  �أكرث قدرة على  ومبا يجعلها 
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و�الحتالل وحفظ �الأمن و�لنظام �لعام، وتنفيذ �لقو�نني و�إنهاء حالة �لفو�صى و�لفلتان �الأمني، 

�لذي  �الأمني،  و�لفلتان  �لفو�صى  �صالح  وم�صادرة  و�ال�صتعر��صات،  �مل�صلحة  �ملظاهر  و�إنهاء 

و�رشورة  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  وحدة  ويهدد  �صورتها  وي�صوه  باملقاومة  فادحاً  �رشر�ً  يلحق 

تن�صيق وتنظيم �لعالقة مع قوى وت�صكيالت �ملقاومة وتنظيم وحماية �صالحها.

�الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  لعمل  �ملنظمة،  �لقو�نني  �إ�صد�ر  ملو��صلة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  دعوة   .17
�ل�صيا�صي  �لعمل  ممار�صة  ينع  قانون  �إ�صد�ر  على  و�لعمل  فروعها،  مبختلف  و�الأجهزة 

و�حلزبي ملنت�صبي �الأجهزة، و�اللتز�م باملرجعية �ل�صيا�صية �ملنتخبة �لتي حددها �لقانون.

�ملحبة  و�ملجموعات  �لدولية  �لت�صامن  جلان  وح�صور  دور  تو�صيع  �أجل  من  �لعمل   .18
وجد�ر  و�ال�صتيطان  وممار�صته  �الحتالل  �صد  �لعادل  ون�صاله  �صعبنا  �صمود  لدعم  لل�صالم؛ 

�لف�صل و�ل�صم �لعن�رشي، ومن �أجل تنفيذ قر�ر حمكمة �لعدل �لدولية يف الهاي �ملتعلق باإز�لة 

�جلد�ر و�ال�صتيطان وعدم م�رشوعيتهما.

وثيقة رقم 13:

ن�ّس اتفاق مكة بني حركتي فتح وحما�س14

8 �صباط/ فب�ير 2007

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ(
�صدق �هلل �لعظيم.

بناء على �ملبادرة �لكرية �لتي �أعلنها خادم �حلرمني �ل�رشيفني، �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز، 

بني  �ملكـرمة،  مكة  يف  جرت  جلاللته،  �لكرية  �لرعاية  وحتت  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  ملك 

حركتي فتح وحما�ص، يف �لفـرتة من 19 �إىل 21 حمرم 1428 هجرياً، �ملو�فق من 6 �إىل 8 فب�ير 

�هلل  بف�صل  �حلو�ر�ت،  هذه  تكللت  وقد  �لفل�صطيني،  �لوطني  و�التفاق  �لوفاق  حو�ر�ت   ،2007
�صبحانه وتعاىل بالنجاح، حيث جرى �التفاق على ما يلي:

�أوالً: �لتاأكيد على حترمي �لدم �لفل�صطيني، و�تخاذ كافة �الإجر�ء�ت و�لرتتيبات �لتي حتول 

دون ذلك. مع �لتاأكيد على �أهمية �لوحدة �لوطنية كاأ�صا�ص لل�صمود �لوطني و�لت�صدي لالحتالل، 

�لفل�صطيني، و�عتماد لغة �حلو�ر كاأ�صا�ص وحيد  لل�صعب  �مل�رشوعة  �لوطنية  �الأهد�ف  وحتقيق 

حلل �خلالفات �ل�صيا�صية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

�الأمني �مل�رشي يف  �ل�صقيقة، و�لوفد  �ل�صكر �جلزيل لالإخوة يف م�رش  �الإطار نقدم  ويف هذ� 

غزة، �لذين بذلو� جهود�ً كبرية يف تهدئة �الأو�صاع يف قطاع غزة يف �لفرتة �ل�صابقة.

14 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، وثيقة رقم 52، �ص 122.
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�تفاق  وفق  فل�صطينية،  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  على  نهائية  وب�صورة  �التفاق  ثانياً: 

تف�صيلي معتمد بني �لطرفني، و�ل�رشوع �لعاجل يف �تخاذ �الإجر�ء�ت �لد�صتورية لتكري�صها.

وت�رشيع  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  و�إ�صالح  تطوير  �إجر�ء�ت  يف  قدماً  �مل�صي  ثالثاً: 

عمل �للجنة �لتح�صريية، ��صتناد�ً لتفاهمات �لقاهرة ودم�صق. وقد جرى �التفاق على خطو�ت 

تف�صيلية بني �لطرفني بهذ� �خل�صو�ص.

�لوطنية  �ل�صلطة  �ملعمول بها يف  �لقو�نني  �أ�صا�ص  �ل�صيا�صية على  �ل�رش�كة  تاأكيد مبد�أ  ر�بعاً: 

�لفل�صطينية، وعلى قاعدة �لتعددية �ل�صيا�صية وفق �تفاق معتمد بني �لطرفني.

و�الإ�صالمية،  �لعربية  �أمتنا  وجماهري  �لفل�صطينية،  جماهرينا  �إىل  �التفاق  هذ�  نزف  �إذ  �إننا 

وكل �الأ�صدقاء يف �لعامل، فاإننا نوؤكد �لتز�منا بهذ� �التفاق ن�صاً وروحاً، من �أجل �لتفرغ الإجناز 

�أهد�فنا �لوطنية، و�لتخل�ص من �الحتالل، و��صتعادة حقوقنا و�لتفرغ للملفات �الأ�صا�صية، ويف 

ومو�جهة  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  وق�صية  �الأق�صى  و�مل�صجد  و�لالجئني  �لقد�ص  ق�صية  مقدمتها 

�جلد�ر و�ال�صتيطان. و�هلل �ملوفق.

وثيقة رقم 14:

برنامج حكومة الوحدة الوطنية الفل�شطينية برئا�شة اإ�شماعيل هنية15

16 �آذ�ر/ مار�ص 2007

�لوطنية  �لوحدة  حلكومة  �ل�صيا�صي  �لبنامج  ن�ّص  على  �الأو�صط”  “�ل�رشق  ح�صلت 

�لفل�صطينية، �لتي من �ملقرر �أن تعر�ص غد�ً �ل�صبت، للثقة على �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. 

وعكف على �صياغة بنود �لبنامج ممثلون عن خمتلف �لكتل �لبملانية �مل�صاركة يف �حلكومة. 

وفيما يلي �لن�ص:

و�لتهجري،  و�حلرمان  �لت�رشد  وطاأة  حتت  عاماً،  �صتني  قر�بة  �لفل�صطيني  �صعبنا  عا�ص  لقد 

�صعبنا  ر�صم  ذلك  ومقابل  و�لعدو�ن.  و�لقهر  �لعذ�ب  �صنوف  كل  من  �الحتالل  جر�ء  وعانى 

م�صرية طويلة من �لن�صال و�ملقاومة و�مل�صابرة و�ملثابرة، قّدم عبها مئات �الآالف من �ل�صهد�ء 

�أروع �الأمثلة يف �لت�صحية و�لعطاء و�لتم�صك بحقوقه وثو�بته،  و�جلرحى و�الأ�رشى، و�رشب 

متنقالً عب حمطات تاريخية مهمة �إىل �أن و�صلنا �إىل حمطة حكومة �لوحدة �لوطنية )�حلكومة 

�حلادية ع�رشة(.

لقد ولدت حكومة �لوحدة بعد جهود م�صنية من قبل �ملخل�صني و�ملثابرين من �أبناء �لوطن، 

�لذين و�صلو� �لليل بالنهار للتو�صل �إىل روؤًى تو�فقية وقو��صم م�صرتكة، جتمع �لكل �لفل�صطيني 

حتت مظلة و�حدة.

15 ال�رشق االأو�شط، 2007/3/16. و�نظر �أي�صاً: الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، وثيقة رقم 81، �ص 173-169.
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معاجلة  �إىل  �أف�صت  �لتي  �ملتبادلة  و�لثقة  �الإيجابية،  للروح  كثمرة  جاءت  �حلكومة  هذه  �إن 

خادم  برعاية  �ملكرمة  مكة  �تفاق  نتائج  �أبرز  من  وهي  �ملجاالت.  خمتلف  ويف  كافة،  �لق�صايا 

تتويجاً  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ومثلت  �لعزيز.  عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك  �ل�رشيفني،  �حلرمني 

�لدور  و�صورية  �لعربية  م�رش  جلمهورية  كان  �لفل�صطينية،  �حلو�ر�ت  من  طويل  مل�صل�صل 

و�ملنظمات  �ل�صقيقة  �لعربية  �لدول  من  للعديد  مقدرة  وبجهود  ومتابعتها،  رعايتها  يف  �لبارز 

�لعربية و�الإٍ�صالمية. كما �أنها عبت عن �لوفاء مل�صرية �ل�صهد�ء وعذ�بات �الأ�رشى و�جلرحى، 

يا�صني  �أحمد  �الإمام  و�ل�صيخ  عرفات،  يا�رش  �لر�حل  �لرئي�ص  �لكبار؛  �ل�صهد�ء  مقدمتهم  ويف 

)موؤ�ص�ص حما�ص(، و�لقائد �أبو علي م�صطفى )�الأمني �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني(، 

�جلهاد  حلركة  �لعام  )�الأمني  �ل�صقاقي  فتحي  و�لقائد  وغزة(،  �هلل  ر�م  يف  �إ�رش�ئيل  )�غتالتهما 

�لعبا�ص )حممد عبا�ص؛ �الأمني �لعام جلبهة  �أبو  �إ�رش�ئيل يف مالطا(، و�لقائد  �الإ�صالمي، �غتالته 

�لتحرير �لفل�صطينية، �لذي تويف نتيجة �إ�صابته بنوبة قلبية يف �صجن �أمريكي يف �لعر�ق(.

�لوحدة  حكومة  فاإن  �لتكليف؛  خطاب  �صوء  ويف  �لوطني،  �لوفاق  وثيقة  �إىل  و��صتناد�ً 

�لوطنية �صتعمل على كافة �الأ�صعدة مبا يحقق �مل�صالح �لعليا لل�صعب �لفل�صطيني، وذلك على 

�لتايل: �لنحو 

�أوالً: على �ل�صعيد �ل�صيا�صي:

�الحتالل  �إنهاء  على  يتوقف  �ملنطقة،  يف  و�ال�صتقر�ر  �الأمن  مفتاح  �أن  توؤكد  �حلكومة  �إن   .1
�لفل�صطيني.  لل�صعب  �مل�صري  تقرير  بحق  و�العرت�ف  �لفل�صطينية،  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي 

�حلقوق  و��صتعادة  �الحتالل،  �إنهاء  �أجل  من  �لدويل  �ملجتمع  مع  �حلكومة  تعمل  و�صوف 

�مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني، حتى نتمكن من بناء �أر�صية قوية ومتما�صكة لل�صالم و�الأمن 

و�الزدهار يف ربوع �ملنطقة.

تلتزم �حلكومة حماية �مل�صالح �لوطنية �لعليا لل�صعب �لفل�صطيني، و�صون حقوقه، و�حلفاظ   .2
على مكت�صباته وتطويرها، و�لعمل على حتقيق �أهد�فه �لوطنية، كما �أقرتها قر�ر�ت �ملجال�ص 

�لوطنية، ومو�د �لقانون �الأ�صا�صي، ووثيقة �لوفاق �لوطني، وقر�ر�ت �لقمم �لعربية. وعلى 

منظمة  وقعتها  �لتي  و�التفاقات  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �حلكومة  حترتم  ذلك  �أ�صا�ص 

�لتحرير �لفل�صطينية.

تلتزم �حلكومة رف�ص ما ي�صمى بالدولة ذ�ت �حلدود �ملوؤقتة؛ الأنها فكرة تقوم على �أ�صا�ص   .3
�النتقا�ص من �حلقوق �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني.

�لتم�صك بحق �لالجئني �لفل�صطينيني، وحق �لعودة �إىل �أر�صهم وممتلكاتهم.  .4
�لعمل �لدوؤوب من �أجل حترير �الأ�رشى �الأبطال من �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.  .5

مو�جهة �إجر�ء�ت �الحتالل على �الأر�ص من �غتياالت و�عتقاالت و�جتياحات، و�صوف تويل   .6
�حلكومة �أهمية خا�صة ملدينة �لقد�ص؛ ملو�جهة �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية �ملعلقة بالقد�ص �أر�صاً 

و�صعباً ومقد�صات.
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�الإقليمي  �ملحيط  مع  و�لتعاون  و�النفتاح  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لدول  مع  �لعالقة  تر�صيخ   .7
و�لدويل على �أ�صا�ص �الحرت�م �ملتبادل.

ثانياً: على �صعيد �لو�صع مع �الحتالل:

�الحتالل  �أ�صكال  كافة  باإنهاء  مرهون  �ملنطقة  يف  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم  �أن  �حلكومة  توؤكد   .1
�لقد�ص،  تهويد  ووقف  و�مل�صتوطنات،  �لعن�رشي  �جلد�ر  و�إز�لة  �لفل�صطينية،  لالأر��صي 

و�صيا�صة �ل�صم، و�إعادة �حلقوق �إىل �أ�صحابها.

توؤكد �حلكومة �أن �ملقاومة حق م�رشوع لل�صعب �لفل�صطيني، وكفلته كافة �الأعر�ف و�ملو�ثيق   .2
�لدولية، ومن حق �صعبنا �لدفاع عن نف�صه �أمام �أي عدو�ن �إ�رش�ئيلي. وترى �أن وقف �ملقاومة 

مرهون باإنهاء �الحتالل، وحتقيق �حلرية، و�لعودة، و�ال�صتقالل.

�لتهدئة  تثبيت  على  تعمل  �صوف  �لوطني،  �لتو�فق  خالل  ومن  �حلكومة،  فاإن  ذلك  ومع   .3
�إ�رش�ئيل بوقف  وتو�صيعها؛ لت�صبح تهدئة �صاملة ومتبادلة ومتز�منة. وذلك مقابل �لتز�م 

�لبيوت،  وهدم  و�جتياحات،  و�عتقاالت،  �غتياالت،  من  �الأر�ص  على  �الحتاللية  �إجر�ء�تها 

�ملعابر،  فتح  و�إعادة  �حلو�جز،  رفع  على  و�لعمل  �لقد�ص،  وحفريات  �الأر��صي،  وجتريف 

ورفع �لقيود على حركة �لتنقل، و�الإفر�ج عن �الأ�رشى.

توؤكد �حلكومة على ما جاء يف وثيقة �لوفاق �لوطني من �أن �إد�رة �ملفاو�صات هي من �صالحية   .4
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، ورئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية. وذلك على قاعدة �لتم�صك 

باالأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية وحتقيقها، بحيث يتم عر�ص �أي �تفاق م�صريي على �ملجل�ص 

��صتفتاء عام لل�صعب  �إجر�ء  �أو  �لفل�صطيني )برملان �ملنفى( �جلديد؛ للت�صديق عليه  �لوطني 

�لفل�صطيني، يف �لد�خل و�خلارج بقانون ينظمه.

�صوف تدعم �حلكومة �جلهود �ملبذولة، وت�صجع �الأطر�ف ذ�ت �ل�صلة من �أجل �الإ�رش�ع يف   .5
�إنهاء ق�صية �جلندي �الإ�رش�ئيلي �الأ�صري، يف �إطار �صفقة م�رشفة لتبادل �الأ�رشى.

�الأمنية  �الأو�صاع  �صعوبة  تدرك  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  �إن  �الأمني؛  �ل�صعيد  على  ثالثاً: 

�لد�خلية، وترى �أن من �أهم �أولوياتها يف �ملرحلة �لقادمة �صبط �الأو�صاع �الأمنية �ل�صائدة، ومن 

�أجل حتقيق ذلك فاإن �حلكومة �صوف تعتمد يف برناجمها ما يلي:

ت�صكيل جمل�ص �أعلى لالأمن �لقومي، يثل �ملرجعية لكافة �الأجهزة �الأمنية، و�الإطار �لناظم   .1
�ملتعلق  �لقانون  �إجناز  �أجل  من  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �إىل  و�لطلب  �صيا�صاتها،  وحتديد  لعملها 

بهذ� �ملجل�ص.

�حتياجاتها،  توفري  على  و�لعمل  مهنية،  �أ�ص�ص  على  وبناوؤها  �الأمنية  �الأجهزة  هيكلية   .2
�ل�صيا�صية، وتر�صيخ  �لتجاذبات و�ل�رش�عات  و�إبعادها عن  و�لتخفيف من ظالل �حلزبية، 

كانت، و�حلر�ص  �أياً  �ل�صيا�صية  و�أخري�ً، وتلتزم بتنفيذ قر�ر�ت قيادتها  �أوالً  للوطن  والئها 

على �لتز�م �لعاملني يف �ملوؤ�ص�صة �الأمنية باملهام �ملنوطة بهم.



حمـــــا�س

616

�لعمل على تفعيل �لقو�نني �لتي مّت �عتمادها من �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�صاأن �ملوؤ�ص�صة �الأمنية.  .3
و�صع خطة �أمنية �صاملة الإنهاء كافة مظاهر �لفو�صى و�لفلتان �الأمني و�لتعديات، وحماية   .4
�الأمن  وتوفري  �ل�صالح  و�صبط  و�خلا�صة،  �لعامة  و�ملمتلكات  و�الأمو�ل  و�الأعر��ص  �لدماء 

للمو�طن، و�لعمل على رفع �ملظامل عن �لنا�ص من خالل �صيادة �لقانون، وم�صاندة �ل�رشطة 

لتقوم بو�جبها على �أح�صن وجه.

ر�بعاً: على �ل�صعيد �لقانوين:

�إ�صالح وتفعيل  �لق�صائية، ل�صمان  �ل�صلطة  �لكامل مع  �صوف تعمل �حلكومة، وبالتعاون   .1
وحماية جهاز �لق�صاء مبوؤ�ص�صاته كافة، ومبا يكِّنه من �أد�ء و�جباته يف �إطار تكري�ص �لعد�لة 

وحماربة �لف�صاد، و�اللتز�م ب�صيادة �لقانون وتطبيقه بنز�هة و�صفافية على �جلميع، دون 

تدخل من �أي �أطر�ف.

توؤكد �حلكومة �لعمل مبوجب �لقانون �الأ�صا�صي، �لذي ينظم �لعالقة بني �ل�صلطات �لثالث   .2
على �أ�ص�ص �لف�صل بني �ل�صلطات، و�حرت�م �ل�صالحيات �ملمنوحة للرئا�صة و�حلكومة وفق 

�لنظام و�لقانون.

على  حتر�ص  و�صوف  �ملختلفة،  مهامه  �أد�ء  يف  �لرئي�ص  �ل�صيد  ت�صاعد  �صوف  �حلكومة  �إن   .3
�لتعاون �لكامل مع رئا�صة �ل�صلطة و�ملوؤ�ص�صات �لد�صتورية، وبالعمل مع �ملجل�ص �لت�رشيعي 

وجود  �أ�صا�ص  وعلى  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام  تطوير  �أجل  من  �لق�صائية،  و�ل�صلطة 

�صلطة وطنية و�حدة وموحدة وقوية.

خام�صاً: على �صعيد منظومة �لقيم �لفل�صطينية: 

�الأهلي،  �ل�صلم  وحماية  �لوطنية،  �لوحدة  برت�صيخ  ع�رشة  �حلادية  �حلكومة  تلتزم  �صوف   .1
وتر�صيخ قيم �الحرت�م �ملتبادل، و�عتماد لغة �حلو�ر، و�إنهاء كافة �أ�صكال �لتوتر و�الحتقان، 

وتر�صيخ ثقافة �لت�صامح وحماية �لدم �لفل�صطيني وحترمي �القتتال �لد�خلي.

توؤكد �حلكومة على وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج، وحتر�ص �حلكومة على   .2
م�صاركة �أبناء �صعبنا يف �خلارج يف كل ما يتعلق ب�صاأننا �لفل�صطيني.

�ل�صاملة،  �لوطنية  �مل�صاحلة  ولتحقيق  �لوطني،  �لوفاق  تر�صيخ  نحو  �حلكومة  �صت�صعى   .3
�لت�رشيعي  من  تت�صكل  و�حلكومة،  �لرئا�صة  برعاية  عليا  وطنية  هيئة  ت�صكيل  خالل  من 

�إنهاء  �لهيئة  هذه  هدف  ويكون  و�لعلماء،  و�لقانونيني  و�الأعيان  و�لوجهاء  و�لف�صائل 

م�صاكل �لدماء بني �لف�صائل و�لعو�ئل، وتقدير �الأ�رش�ر �لتي حلقت باملمتلكات و�ملوؤ�ص�صات 

و�لعمل على حلها.

�صوف تعمل �حلكومة على تكري�ص مبد�أ �ملو�طنة من خالل �مل�صاو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات   .4
وتكافوؤ �لفر�صة، وتر�صيخ �لعد�لة �الجتماعية يف �لتوظيف و�لتعيينات يف خمتلف �لوز�ر�ت 

و�ملوؤ�ص�صات، و�إنهاء كافة �أ�صكال �ملح�صوبية �ل�صيا�صية يف �لتوظيف �ملدين و�الأمني.
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وتعزيز  �لعامة،  �حلريات  وحماية  �ل�صيا�صية،  �لتعددية  مبد�أ  حترتم  �أنها  �حلكومة  توؤكد   .5
و�مل�صاو�ة،  �لعد�لة  مبد�أ  وتر�صيخ  �الإن�صان،  حقوق  وحماية  و�لديقر�طية،  �ل�صورى  قيم 

و�صون حرية �ل�صحافة، وحرية �لر�أي و�لتعبري، و�اللتز�م بالتد�ول �ل�صلمي على �ل�صلطة، 

و��صتكمال �النتخابات للمجال�ص �ملحلية خالل �الأ�صهر �ل�صتة �لقادمة �إن �صاء �هلل.

�حلياة  م�صتلزمات  وتوفري  �لفل�صطيني،  للمو�طن  �لكرية  �حلياة  بتوفري  �حلكومة  تلتزم   .6
�لتاأمني  وتو�صيع  مر�فقها  وتطوير  �ل�صحية  �حتياجاته  وتلبية  �الجتماعية،  و�لرعاية 

ظاهرة  معاجلة  على  و�لعمل  و�مل�صتو�صفات،  �مل�صت�صفيات  و�صعية  وحت�صني  �ل�صحي، 

�لفقر و�لبطالة، من خالل توفري فر�ص �لعمل، و�مل�صاريع �لتنموية، و�لتاأمينات �الجتماعية، 

وبرنامج �ل�صمان �الجتماعي. كما �صتويل �حلكومة رعاية خا�صة للرتبية و�لتعليم �لعايل، 

و�صوف ت�صجع �لبحث �لعلمي وتوفر �حتياجاته.

�ملكانة  تتبو�أ  كي  و�ملر�أة  �ل�صباب،  وقطاع  و�ل�صيادين،  و�ملز�رعني  �لعمال  بقطاع  �الهتمام   .7
�لتي تليق بها وبت�صحياتها �لكبرية، وتوؤمن لهم �مل�صاركة يف �صناعة �لقر�ر، و�مل�صاهمة يف 

م�صرية �لبناء يف كافة �ملوؤ�ص�صات و�لوز�ر�ت وخمتلف �ملجاالت.

�صاد�صاً: �لو�صع �القت�صادي:

من  وذلك  �لفل�صطيني،  �صعبنا  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  �إنهاء  على  �حلكومة  تعمل  �صوف   .1
�صعبنا  عن  �ملعاناة  لتخفيف  و�لدولية؛  �الإقليمية  �الأطر  وتفعيل  و�لعالقات،  �لب�مج  خالل 

�لفل�صطيني.

�إعطاء �الأولوية لالرتقاء باالقت�صاد �لوطني، وت�صجيع �لقطاعات �القت�صادية و�لتجارية مع   .2
�لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، وت�صجيع �لعالقات �القت�صادية و�لتجارية مع �الحتاد �الأوروبي 

وبقية دول �لعامل.

و�ملنا�صب  �ملالئم  �ملناخ  وتوفري  �خلا�ص،  �لقطاع  وت�صجيع  �مل�صتهلك،  حلماية  �لتحرك   .3
لن�صاطه، و�إر�صاء �لقو�عد �ل�صليمة بني �لعمل �حلكومي وموؤ�ص�صاته �لر�صمية وموؤ�ص�صات 

�لقطاع �خلا�ص، و�إنهاء �الحتكار، و�صتقوم �حلكومة بتوفري �لبيئة �ملنا�صبة و�أجو�ء �حلماية 

و�ال�صتقر�ر للم�صاريع �ال�صتثمارية.

و�أعر�فنا،  قيمنا  مع  ين�صجم  مبا  �حلر  �القت�صاد  مبادئ  �حرت�م  على  �حلكومة  �صتحر�ص   .4
وب�صكل يخدم �لتنمية �لفل�صطينية، وحماية �لقطاع �خلا�ص، وت�صجيع �ال�صتثمار، وحماربة 

�لبطالة و�لفقر، وتعزيز �لقطاعات �القت�صادية �ملنتجة، و�إعادة �إعمار �لبنية �لتحتية، وتطوير 

�ملناطق �ل�صناعية وقطاعات �الإ�صكان و�لتكنولوجيا.

�صابعاً: يف جمال �الإ�صالح:

�إن حكومتي �لتي تتبنى ��صرت�تيجية �الإ�صالح، لتوؤكد ملجل�صكم �ملوقر ول�صعبنا �لذي �أعطانا   .1
هذه  عمل  خالل  من  �ملو�طن  �صيلم�ص  حيث  �لثقة،  لهذه  �أوفياء  �صنكون  باأننا  �لغالية،  �لثقة 
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�الإد�ري  �الإ�صالح  دو�ئر  يف  �الأر�ص  على  حقيقية  �إجناز�ت  تعاىل—  �هلل  —باإذن  �حلكومة 

وحتارب  �الإ�صالح  تعزز  �لتي  �لقو�نني  �إ�صد�ر  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مع  و�لتعاون  و�ملايل 

�لف�صاد، و�لنظر يف �لهيكليات و�أ�صاليب �لعمل، مبا ي�صمن فعالية وح�صن �صري عمل �لوز�ر�ت 

و�لتز�مها بالقانون.

�صوف حتر�ص �حلكومة على �ال�صتجابة لالحتياجات �مللحة للمو�طن يف خمتلف �ملجاالت،   .2
�إطالق  �أولويات �ل�رشف، وتر�صيد �الإنفاق، ويف  من خالل �لتخطيط و�ملبادرة، ويف حتديد 

�ملبادر�ت و�الإبد�عات، و�حلفاظ على �أق�صى درجة من �مل�صد�قية و�ل�صفافية.

�إطار �الإ�صالح كذلك، فاإن �حلكومة �صت�صعى �إىل حماربة �لف�صاد، وتعزيز قيم �لنز�هة  ويف   .3
بعد�ً  �الإد�ري  �لتطوير  م�صاألة  و�صنعطي  �لعام.  �ملال  ��صتغالل  عن  و�لرتفع  و�ل�صفافية، 

�جتماعياً، وثقافة جمتمعية توؤ�ص�ص ملفهوم جديد، و�صياغة ��صرت�تيجية فل�صطينية جمتمعية 

على  ي�صاعد  مما  �حلديثة،  �الإد�رة  مفاهيم  �إىل  ت�صتند  �صليمة  عمل  والآلية  �الإد�رية،  للتنمية 

تنفيذ هذه �ال�صرت�تيجية وفق متطلبات وحاجة �ملجتمع �لفل�صطيني.

ثامناً: �لعالقة �لدولية؛ يف �لوقت �لذي توؤكد فيه �حلكومة على عمقها �لعربي و�الإ�صالمي، 

فاإنها �صتعمل على �إقامة عالقات �صليمة ومتينة مع خمتلف دول �لعامل، وكذلك مع �ملوؤ�ص�صات 

يف  ي�صاعد  مبا  �لدولية،  �الإقليمية  و�ملنظمات  �الأمن  وجمل�ص  �ملتحدة  �الأمم  فيها  مبا  �لدولية، 

ل�صعبنا  �مل�صاعد�ت  من  كثري�ً  قّدم  �الأوروبي  �الحتاد  �إن  �لعاملي.  و�ال�صتقر�ر  �ل�صلم  تعزيز 

�لفل�صطيني، ودعم حقه يف �حلرية و�ال�صتقالل، وكانت له مو�قف جادة يف توجيه �النتقاد�ت 

�الأوروبي،  �الحتاد  مع  متينة  بعالقة  معنيون  فاإننا  لذ�  �الإ�رش�ئيلي...  �الحتالل  ل�صيا�صات 

حقوق  الحرت�م  �الحتالل؛  �صلطات  على  �ل�صغط  ممار�صة  من  �أكب  دور�ً  منه  نتوقع  حيث 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  من  قو�تها  ل�صحب  [و]  �لدولية،  �ملو�ثيق  عليها  ن�صت  �لتي  �الإن�صان، 

على  �صتحر�ص  �حلكومة  �أن  كما  �صعبنا.  بحق  �ملتكررة  �لعدو�نية  �ملمار�صات  ووقف  �ملحتلة، 

�الحتادية  رو�صيا  ر�أ�صها  وعلى  �الأمن،  جمل�ص  يف  �لع�صوية  د�ئمة  �لدول  مع  �لعالقة  تطوير 

�لعادلة  �حلقوق  يوؤمن  مبا  و�الآ�صيوية،  �الإفريقية  و�لدول  و�ليابان  �ل�صني  وجمهورية 

يف  �لنظر  الإعادة  �الأمريكية؛  �الإد�رة  تدعو  �حلكومة  فاإن  ذ�ته  �لوقت  ويف  �لفل�صطيني.  ل�صعبنا 

�ل�صعب  خيار  �حرت�م  �رشورة  �إىل  وتدعوها  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه  �لعادلة  غري  مو�قفها 

�لفل�صطيني، �لذي جت�صده حكومة �لوحدة �لوطنية.
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وثيقة رقم 15:

املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته حركة حما�س يف مدينة غزة بعد

 احل�شم الع�شكري16

22 حزير�ن/ يونيو 2007

ملاذ� �نفجرت �الأو�صاع يف غزة حتى مّت �لتخل�ص من تيار �لفتنة و�خلونة؟ 

ما قبل اتفاق مكة

�أوالً: حالة �لتاآمر على نتائج �النتخابات من �ليوم �الأول. 

بل  �حل�صار،  فّك  بعدم  و�الأمريكان  �الأوروبيني  �أمام  و�حلكومة  حما�ص  على  �لتحري�ص  	·
ت�صديده. 

حتري�ص �لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية بعدم �لتعامل مع �حلكومة.  	·
�لتعليم  يف  وخا�صة  �مل�صي�صة،  لالإ�رش�بات  و�صلنا  حتى  �لوز�ر�ت  يف  �لوظيفي  �لع�صيان  	·

و�ل�صحة.

�لوز�ر�ت  على  و�العتد�ء  �الأمنية،  �الأجهزة  منت�صبي  من  وخا�صة  �مل�صلحة،  �مل�صري�ت  	·
وكذلك  مرة،  من  �أكرث  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حتطيم  مّت  حتى  و�لعامة.  �خلا�صة  و�ملوؤ�ص�صات 

جمل�ص �لوزر�ء. 

لفر�ص  حما�ص؛  لنو�ب  �الحتالل  �صلطات  �عتقال  و��صتغالل  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  تعطيل  	·
بع�ص �لقر�ر�ت و�لقو�نني �لتي يريدونها. 

ثانياً: حالة �حل�صم بالقوة:

�الأمريكي  �لقر�ر  �أو �صقوط �حلكومة، كما كان  �إخر�ج �حلركة،  �الإجر�ء�ت يف  ملا ف�صلت كل 

و�ل�صهيوين بد�أت مرحلة �لقوة و�العتد�ء�ت و�لت�صفيات �جل�صدية، �لتي طالت رموز وكو�در 

وعنا�رش �حلركة؛ للو�صول لالنقالب على �حلكومة، و�إعالن حالة �لطو�رئ )وثيقة رقم 1(. 

قتل �ل�صاب ر�مي �لدلو، و�لقتلة معروفون، ومل يفعلو� لهم �صيئاً، بل هربوهم للخارج.  	·
ح�صني  �لدكتور  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صية  �لقيادة  وع�صو  �جلامعة  و�أ�صتاذ  �لعامل  قتل  	·
�الأمني  �الإغالق  ظّل  يف  �لغربية،  لل�صفة  وتهريبهم  وعالجهم،  �لقتلة  وحماية  عجوة،  �أبو 

�لكامل على قطاع غزة.

405. مالحظة: �لذي حتدث يف �ملوؤمتر �ل�صحفي با�صم حركة  187، �ص  2007، وثيقة رقم  الوثائق الفل�شطينية ل�شنة   
16

حما�ص هو د. خليل �حلية.

�ملر�صلتني من  �لد�خليتني  �لوثيقتني  �لذي قامت به حما�ص يف قطاع غزة،  �لع�صكري،  �أي�صاً حول ظروف �حل�صم  �نظر 

 ،2007 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  يف:   ،2007/6/14-13 يف  دم�صق،  يف  حما�ص  قيادة  �إىل  غزة  قطاع  يف  حما�ص  قيادة 

وثيقة رقم 161 ووثيقة رقم 162، �ص 349-345.
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جهاز �لوقائي، يف �صابقة خطرية، يجب �أحد �الأ�صخا�ص على �الإدالء باعرت�فات كاذبة، ويقوم  	·
�لوقائي بحمل �ل�صاب لعائلة كو�رع ليديل �أمامهم باالعرت�فات �لكاذبة؛ ليغرو� �لعائلة بقتل 

�أمام مكتبه،  �لفر�  ب�صام  �ل�صيخ  �لقا�صي  لقتل  بالكذب. وقد فعلو ودبرو�  من �عرتف عليه 

و�عرت�فات �ل�صاب موجودة لدينا وموثقة.

عليه  تطلق  �أن  دون  له  حاجز  على  �لغلبان  عائالت  من  عائلة  باإعد�م  قام  �لوقائي  �الأمن  	·
ر�صا�صة و�حدة، وقد قتل يف هذ� �حلادث �لقائد يا�رش �لغلبان وزوجة �أخيه و�بنة �أخيه من 

بني من كانو� يف �ل�صيارة.

�صميح �ملدهون �لذي، �عرتف على جر�ئمه �أمام �الإعالم بقتل وحرق �لبيوت كان بوؤرة قتل  	·
دون  �ملجاهدين  �أقد�م  على  �لنار  و�إطالق  بالتحقيق  قام  وكم  �ل�صمالية،  �ملنطقة  يف  ودمار 

ر�دع. 

بعدما �تفقنا على وقف كل مظاهر �القتتال مع هذ� �لتيار، وعقدنا جل�صات �حلو�ر �لوطني،  	·
لبع�ص  حماوالت  من  وحذرتهم  فتح  حركة  من  قياد�ت  مع  جل�صت  قد  �حلية(  )خليل  كنت 

�صبابهم باالعتد�ء، و�إعادة �الأمر من جديد، لالأ�صف قامت جمموعة منهم بعد �صاعتني من 

�للقاء بو�صع عبوة جليب للقوة �لتنفيذية يف منطقة جباليا، وقامو� بتدمري وقتل �أربعة ممن 

كانو� فيه، وقد مّت �إلقاء �لقب�ص على �لقتلة. وقد �عرتفت �ملجموعة بعد ذلك على جريتهم، 

وقد �صلمناهم للنيابة، ولكن لالأ�صف �ل�صديد مّت �الإفر�ج عنهم.

حماولة �غتيال رئي�ص �لوزر�ء يف معب رفح، و��صت�صهاد مر�فقه عبد �لرحمن ن�صار، و�إ�صابة  	·
�مل�صت�صار �ل�صيا�صي و�الأمني �لعام ملجل�ص �لوزر�ء. وبحوزتنا �الآن �عرت�فات م�صجلة تدين 

باإعطاء  قام  ومن  �الغتيال،  خطة  ر�صمو�  �لذين  و�ل�صباط  �جلرية،  لهذه  �لقر�ر  متخذي 

�الأو�مر للتنفيذ، و�صنقدم هذ� للجنة تق�صي �حلقائق �أو �أي جهة قانونية الحقاً. 

من�صور �صاليل وقتله ملجموعة من �صباب �حلركة يف �صيارة �الإذ�عة، ووقت �الن�صحاب من  	·
�أمام �لبيت، بناء على �التفاق بيننا وبني فتح، قام بقتل �ثنني من كتائب �لق�صام �أي�صاً. 

�لوثائق و�لتحقيقات موجودة،  �ل�صيئ فيها، وكذلك  �لوقائي  �لهد�ية ودور  جرية م�صجد  	·
بني  من  �أربعة  ��صت�صهد  �أن  �إىل  �مل�صجد  من  �جلرحى  الإ�صعاف  �لو�صول  من  �لوقائي  ومنع 

�أبناء �حلركة، على ر�أ�صهم �لقائد �أبو �أن�ص �ملن�صي. 

جرية حرق �جلامعة �الإ�صالمية من قبل �أمن �لرئا�صة وجمموعات �لتيار �خلياين، دون �أن  	·
جند موقفاً و��صحاً ال من �لرئا�صة، وال من قادة هذ� �لتيار �النقالبي. 

�إل�صاق مقتلهم ب�صباب �حلركة، دون دليل، بل كنا  �لتيار �ملجرم  عائلة بعلو�صة وحماولة  	·
�لوزر�ء  ورئي�ص  �حلكومة  ووقوف  و�ملجروحة،  �ملكلومة  �لعائلة  بجانب  �الأول  �ليوم  من 

بجانبه. 

ليلة �تفاق مكة قامو� بقتل حممد �أبو كر�ص، �أحد قادة �لق�صام، و�أمرو� �أحد �لفاعلني من عائلة  	·
دغم�ص �أن يتحمل �لفعلة با�صم �لعائلة؛ لينجو �لتيار �ملجرم من �لتبعة، وليورط عائلته بهذه 

�جلرية. 
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بعد اتفاق مكة 

عدنا بعد �تفاق مكة وكلنا �أمل �أن تنتهي �الأمور، وال نرجع للور�ء، ولكن لالأ�صف �ل�صديد  	·
و�الأمريكي  �ل�صهيوين  �لدعم  ��صتقبال  فو��صل  �ل�صيا�صة؛  نف�ص  على  نف�صه  �لتيار  ظّل 

)وثيقة رقم 2(. 

�إدخال �ل�صيار�ت �مل�صفحة بدون علم �حلكومة وال �جلهات �ملخت�صة.  	·
قياد�ت  ومالحقة  متابعة  �الأمنية،  �الأجهزة  وخارج  فتح  حركة  خارج  �ملجموعات  ت�صكيل  	·
�حلركة ورموزها وعنا�رشها، وجمع �ملعلومات عنها. )وثيقة رقم 3(، و�لت�صنت على كل 

ملو�جهة  �لع�صكرية  و�ملعد�ت  �الأدو�ت  و�صناعة  تخزين  �أماكن  وك�صف  �الت�صال.  و�صائل 

�الحتالل، و�لك�صف عن �أماكن �لعبو�ت و�الأنفاق �ملعدة لالحتالل، و�أماكن تخزين �ل�صالح. 

مو�عيد  وحتديد  متعددة،  دول  يف  �ل�صو�رع  حرب  على  عنا�رشهم  من  �ملئات  وتدريب 

للمو�جهة مع �حلركة، وهي بعد �النتهاء من �متحانات �لثانوية �لعامة. 

قمنا باإبالغ �أبو مازن باأفعال هوؤالء، وكذلك قيادة فتح، �لتي كانت جتل�ص معنا، وحذرناهم  	·
مما يخطط هوؤالء. 

�أبلغنا بع�ص �جلهات �لعربية بهذ� �ملخطط، ومنهم عمرو مو�صى، �الأمني �لعام جلامعة �لدول  	·
�لعربية، و�لوزير عمر �صليمان، رئي�ص �ملخابر�ت �مل�رشية. 

قبيل دعوة م�رش للف�شائل للحوار االأخري 

عقد بع�ص رموز هذ� �لتيار، وهم معروفون باال�صم، �جتماعاً مع جهات �أجنبية، و�صلموهم  	·
معلومات عن قياد�ت �صيا�صية وع�صكرية حلركة حما�ص، وبعد هذ� �الجتماع باأيام، و�صعت 

�الأ�صماء على قائمة �ملطلوب ت�صفيتهم من قو�ت �الحتالل )وثيقة رقم 4(. 

�خلطة  تنفيذ  على  مازن  و�أبو  هنية  �إ�صماعيل  �لوزر�ء  رئي�ص  بني  جرى  �لذي  �التفاق  بعد  	·
على  �التفاق  وكان  �لقو��صمي،  هاين  �لوزير  عهد  يف  �لد�خلية  وز�رة  �أعدتها  �لتي  �الأمنية، 

�جتماعاً  �صباك  �أبو  ر�صيد  عقد  �صباك.  �أبو  ر�صيد  ر�أ�صهم  على  �أمنية،  قياد�ت  يف  تغيري�ت 

�الإلهية،  و�لذ�ت  �لدين  ي�صب  وقام  �لوقائي،  �الأمن  مقر  يف  وذلك  �الأمنية،  �لقياد�ت  لبع�ص 

غزة  مدينة  يف  قو�ت  بن�رش  قام  �لليلة  ذ�ت  ويف  �جلميع.  على  �لطاولة  �صيقلب  �أنه  ويق�صم 

وكادت  �لق�صام،  بكتائب  �لقو�ت  هذه  و��صطدمت  �حلكومة،  وال  �لد�خلية  وزير  علم  دون 

�لوزر�ء  رئي�ص  وتدخل  �صيار�تهم،  من  جمموعة  على  �ل�صيطرة  ومتت  جمزرة،  تقع  �أن 

بنف�صه، و�أعاد �ل�صيار�ت جلهاز �ل�رشطة. وبعد يوم و�حد مّت قتل بهاء �أبو جر�د، و�تهمو� 

�أبدينا �ال�صتعد�د لت�صكيل جلنة حتقيق م�صرتكة،  �أننا  حما�ص يف قتله كذباً وبهتاناً. ورغم 

من  كل  مع  وم�صاكل  خالفات  له  جر�د  �أبو  بهاء  �أن  �لعلم  مع  غزة،  قطاع  باإ�صعال  قامو� 

�صميح �ملدهون ومن�صور �صاليل. وللعلم لقد �صارحنا ماجد �أبو �صمالة يف ح�صور �لوفد 

�إن  قائالً:  �صباك  �أبو  ر�صيد  خب  على  وعلق  ينكرها،  فلم  �ملعلومات  بهذه  �مل�رشي  �الأمني 

ر�صيد كان غ�صبان. 
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قامو� باأب�صع �جلر�ئم �لتي عرفتها �لب�رشية؛ قتلو� �لنا�ص على �للحية و�النتماء، و�أطلقو� �لنار  	·
على �الأقد�م، وقتلو� �ل�صحفي حممد عبدو و�صليمان �لع�صي وع�صام �جلوجو بعدما �أخذوهم 

وحققو� معهم. قتلو� �لتاجر �مل�صن ناه�ص �لنمر �أمام بيته و�أمام �أعني �أبنائه وبناته. و�لذين 

رفعو�  وكذلك  �ل�صنيعة،  فعلتهم  بعد  �إليه  وعادو�  �لرئا�صة  منتدى  من  خرجو�  بقتله  قامو� 

�حلجاب عن وجه �إحدى �الأخو�ت من بنات �لكتلة �الإ�صالمية، و�أطلقو� �لنار بني �أقد�مها. 

حرقو� �لبيوت �الآمنة و�ملحالت �لتجارية.  	·
كل هذه �جلر�ئم كانت حتدث يف غرف خا�صة يف منتدى �لرئي�ص �أبو مازن؛ و�صعو� �حلو�جز،  	·

و�عتلو� �الأبر�ج، و�صيقو� على �لنا�ص حياتهم. 

على  �لوطني  �الأمن  من  جمموعات  ومن  �لرئا�صة،  �أمن  جهاز  بها  يقوم  كان  �جلر�ئم  هذه  	·
�لتي �صكلها حممد دحالن؛ ليحقق بها طموحاته  �لتي كان ين�صبها، و�لتنفيذية  �حلو�جز، 

��صتنكار  عبارة  ن�صمع  ومل  �صاكناً.  يحرك  ومل  مازن  �أبو  �أعني  حتت  وخمططاته  و�أهد�فه 

�لقتل  رموز  �أحد  كان  �لذي  �ملدهون،  �صميح  مع  له  �صور  ن�رشت  لالأ�صف  لكنه  �صجب،  �أو 

و�لتعذيب يف �ملنتدى، بل �الأخطر �أن �صميح ومن�صور �صاليل تلقو� �أمو�الً من حر�ص �لرئا�صة 

و�لوثائق بني �أيدينا )وثيقة رقم 5(. 

اتفاقات عقدت ومل يتم احرتامها بل كانوا اأول من يخرقها

للق�صام، وقتل فيه  �الأول خرقته جمموعات ماهر مقد�د، عندما �عتدت على موقع  �التفاق  	·
بع�ص حر��ص مقد�د، وجرح بع�ص �صباب �لق�صام يف �ال�صتباك بينهم. 

�إبر�هيم منية  [من �التفاق]، قام �الأمن �لوطني بقتل �لقائد  �التفاق �لثاين، بعد ربع �صاعة  	·
�لقائد حممد  �لنار على �جلنازة، وقتل  �أثناء ت�صييع جثمانه قامو� باإطالق  �أ�صامة، ويف  �أبو 

�أبو �خلري �بن �خلم�صني عاماً. 

�الأمني �مل�رشي  �لوفد  �لف�صائل من  �لثالث، بعد �التفاق ب�صاعة، و�أثناء توجه وفد  �التفاق  	·
لتنفيذ �التفاق، متت حماولة �غتيال غازي حمد و�أين طه على يد جمموعات عرفت نف�صها 

�لوفد كان  �أن  �إ�صماعيل، ولوال  �لعميد �رشيف  �إثرها  �لوقائي. و�أ�صيب على  �الأمن  �أنها من 

ي�صتقل �صيارة م�صفحة لقتلو� جميعاً، ثم مّت �إطالق �لنار عليهم بغز�رة �أمام مقر �جلو�ز�ت. 

جند  ال  �التفاقات  كل  يف]  [الأنه  الأن  �لنار؛  �إطالق  و�أوقفنا  و�حد،  طرف  من  موقفاً  �تخذنا  	·
�لق�صام مو�قع �الحتالل  بالوقوف عن جر�ئمه وغيه. وق�صفت كتائب  �لتيار  من يلزم هذ� 

بال�صو�ريخ رد�ً على جر�ئم �الحتالل، وتفويتاً على من يريدنا �أن نن�صغل بالق�صايا �لد�خلية 

عن مقاومة �الحتالل. 

من  قتل  �أي�صاً،  جانبه  من  �لوقف  �أعلن  مازن  �أبو  �أن  رغم  و�حد،  جانب  من  �لوقف  ليلة  يف 

مع  �الت�صاالت  كل  تنجح  مل  مروع  م�صهد  ويف  �لقتلة.  هوؤالء  يد  على  ثمانية  �حلركة  عنا�رش 

قيادتهم �لتي د�مت �صاعة ون�صف من �إنقاذ حياة �صاب ينزف، فقد كانت جمموعات من �الأمن 

�لوطني تطلق �لنار على �صيارة �الإ�صعاف كلما حاولت �القرت�ب منه، حتى فارق �حلياة. 
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مّت  �الأحد�ث  وذيول  جذور  كل  لننهي  جنل�ص  كنا  وملا  نهائياً،  �الأحد�ث  تطويق  مّت  ذلك  بعد  	·
رئي�ص  مبر�قبة  مكلف  باأنه  �عرتف  معه  �لتحقيق  وبعد  �لرئا�صة،  �أمن  عنا�رش  �أحد  �صبط 

�لوزر�ء �إ�صماعيل هنية ومتابعته. و�عرت�فاته م�صجلة بال�صوت و�ل�صورة، وقد �أبلغنا �لوفد 

�الأمني �مل�رشي بذلك و�أبو مازن فماذ� فعل )وثيقة رقم 6(. وكذلك وجدت خارطة يف منتدى 

�لرئا�صة ت�صري �إىل مد�خل وخمارج بيت رئي�ص �لوزر�ء، وطريق خروجه ودخوله �إليه. 

�ملوؤ�ص�صات  عن  �ملعلومات  ويجمعو�  يح�صو�  باأن  بهم  �ملغرر  �صبابهم  من  بالطلب  قامو�  	·
وو�صعو�  �حلركة.  من  تتعاون  �لتي  �أو  �حلركة،  من  �أ�صحابها  �ملقرب  �أو  للحركة،  �لتابعة 

�أغرى �صلطات  هذه �لبيانات ون�رشوها عب �الإنرتنت، وروجو� عنها معلومات كاذبة؛ مما 

�الحتالل با�صتهد�فها وتدمريها، كما حدث مع حمالت �أبو عكر لالأغذية، وحمل �لبع�صي 

وحرز �هلل و�خلازند�ر لل�رش�فة، )وثيقة رقم 7(. 

قامو� بحملة منظمة ومبجمة �صد �لقوة �لتنفيذية، وقدمو� معلومات جلهات �أمنية متعددة  	·
�أماكن تو�جدها و�إمكاناتها. وقال يومها عز�م �الأحمد لريفع �لغطاء عنها: هذه  عنها، وعن 

جي�ص  ي�صتبيح  قولته  من  و�حد  يوم  بعد  و�إذ�  �لوجود،  من  و�إنهاوؤها  �صحقها  يجب  �لقوة 

و�جلرحى  �ل�صهد�ء  ع�رش�ت  فيهم  �أوقع  مما  �لتنفيذية،  للقوة  �ملقر�ت  ع�رش�ت  �الحتالل 

ودمرت �ملو�قع بالكامل. 

االنفجار االأخري 

لقد �أو�صحنا لالأ�صقاء �مل�رشيني كل �حلقائق �ملا�صية، وقلنا لهم ما د�م تيار دحالن �خلياين  	·
باقياً يف و�صطنا لن ينعم �أحد باالأمن، و�أظن �أن غرينا ممن �لتقاهم �مل�رشيون قالو� لهم نف�ص 

�لكالم، و�صاألنا �مل�رشيني هل يوجد �أحد يكنه جلم هذ� �لتيار؟ فاأفادونا باالإيجاب. 

لقد وعدنا �الأ�صقاء �مل�رشيني بااللتز�م بتهدئة �جلبهة �لد�خلية، ومتنينا عليهم �إلز�م هوؤالء  	·
فوعدو� خري�ً. 

ولكن كانت املفاجاأة واملفارقة 

قامو� باإطالق �لنار على جمموعة من �ملجاهدين يف رفح، ووقعت �أحد�ث موؤ�صفة قتل فيها  	·
�أحد قادة �لق�صام يف رفح، �ل�صهيد �أحمد �أبو حرب، ومع ذلك مّت تطويق �الأحد�ث. 

�أقد�م  على  �لنار  باإطالق  فقامو�  غزة،  �إىل  �الأحد�ث  نقلو�  رفح  �أحد�ث  من  و�حد  يوم  بعد  	·
وقامو�  �لرئا�صة.  منتدى  يف  الأخيه  تخرج  حفل  يح�رش  كان  �لذي  �لب�وي،  فايز  �لدكتور/ 

“ح�صن  �لوزر�ء  �أحد مر�فقي رئي�ص  �لزيتون، وخطفو�  بخطف �ثنني من حما�ص يف منطقة 

�لبزم”، وعذبوه عذ�باً نكر�ً، وحلقو� حو�جبة، ون�صف �صاربه، وحلقو� ر�أ�صه باإ�صارة )17(. 

�إطالق �لنار على مقر �حلكومة يف �أثناء �جتماعها و�نعقادها، كذلك �إطالق قذيفة �آر بي جيه  	·
على منزل رئي�ص �لوزر�ء، و�أ�صابو� �لبيت �إ�صابة مبا�رشة. 

ثم قامو� باأب�صع جرية، وهي قتل �لعامل و�إمام م�صجد �لعبا�ص �ل�صيخ/ حممد �لرفاتي؛ مما  	·
هّز م�صاعر كل �لنا�ص، ومل ي�صتطع �أحد حتمل هذ� �مل�صهد. ومع ذلك �َصبََط �ل�صباب نفو�صهم 
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الأن �ليوم �لتايل كان بد�ية �متحانات �لثانوية �لعامة، و�إذ� بهم يدفعو� �أذنابهم، ومن يدوهم 

�ملجاهد مازن عجور  بكر؛ فحرقو� منجرة عائلة عجور، وقتلو�  باملال و�ل�صالح من عائلة 

�أحد كو�در كتائب �لق�صام. فقام �لق�صام مبحا�رشة عائلة بكر لينال �لقتلة عقابهم، و�إذ� باأمن 

ح�صام  �ل�صاب/  باإلقاء  �لقتلة  هوؤالء  قام  �ليوم  نف�ص  ويف  و�ل�صالح،  بالعتاد  يدهم  �لرئا�صة 

�أبو قين�ص من �لبج عن �لطابق �لثاين ع�رش، و��صاألو� عائلته. ومع ذلك يكذبون ويتهمون 

قناة  مبهاجمة  جمموعاتهم  وقامت  �الأبر�ج،  فوق  من  �لنا�ص  �ألقت  �لتي  هي  �أنها  حما�ص 

�الأق�صى �لف�صائية، بعدد من �جليبات و�الأ�صلحة �لثقيلة. فات�صعت �الأحد�ث وتدهور �ملوقف، 

�لع�رش�ت،  وقتل  بيتاً،  ع�رشين  من  �أكرث  وحرق  قتل  �أنه  �ملدهون  �صميح  �أعلن  ملا  وبالذ�ت 

�لتطهري  حملة  وتو��صلت  كاخلر�ف.  و�صيذبحهم  حم�صاوي،  هو  من  كل  ويقتل  و�صيفعل 

ع�رش�ت  فحرقت  �لهول(؛  تل  )�أي  �الإ�صالم  تل  منطقة  من  حما�ص  وقياد�ت  الأبناء  �لعرقي 

�لبيوت و�ملوؤ�ص�صات، و�صمعنا �رشخات �لن�صاء �حلر�ئر ي�صتغثن من هول ما يتعر�صون له 

يف بيوتهم و�أماكنهم يف هذه �ملنطقة، �لتي كان ي�صيطر عليها �لتيار �خلياين. 

كانت هذه �الأعمال �ل�رش�رة و�لوقود �لذي و�صع على �لنري�ن، فتمت مهاجمة ر�أ�ص �الأفعى  	·
يتم  مل  �صبابنا  من  لثمانية  �جلماعية  �ملقبة  فيه  ووجدت  �ملكائد،  فيه  تدبر  �لذي  ومعقلهم 

�لتعرف على �أغلبهم ب�صبب حتلل �جلثث، ووجدت فيه �جلر�ئم �الأمنية و�الأخالقية و�لوطنية. 

مركز  يف  من  ففر  مبا�رشة،  �ملو�قع  بقية  �صلمت  وبعده  �لق�صام،  يد  يف  �لوقائي  �الأمن  �صقط  	·
�ملخابر�ت ما ي�صمى بال�صفينة، بعدها �نهارت �ملو�قع �الأمنية �أمام كتائب �لق�صام، وخرج من 

فيها، ودخل �لنا�ص هذه �ملو�قع قبل و�صول �لق�صام �إليها، كما حدث يف منتدى �لرئا�صة. 

وبعد �الأحد�ث بيوم، مّت [متت] �ل�صيطرة على كل �ملو�قع، ومّت تاأمينها وحر��صتها، وهي �الآن  	·
حتت �حلر��صة وال ي�صها �أحد ب�صوء. 

�أما �ل�رشطة �لتي مل تدخل يف �الأحد�ث فلم ي�صها �أحد ب�صوء، ومّت �التفاق مع قادتها لتقوم  	·
مبهماتها. ولكن لالأ�صف �ل�صديد �صدرت �الأو�مر لها من �أبو مازن على ل�صان كمال �ل�صيخ 

�متحانات  قاعات  تركو�  �إنهم  حتى  وحترق.  تخرب  حتى  ودعوها  �ملو�قع  من  باالن�صحاب 

�لثانوية دون حر��صة وهم يف و�صط �المتحانات يوم �ل�صبت. ولكن مّت ترتيب �الأمور يوم �الأحد 

بالقوة �لتنفيذية، ومن �أ�رش على �لبقاء من �ل�رشطة، �لذين نوجه لهم �لتقدير و�الحرت�م. 

اأحداث التخريب واالنفالت 

لقد حدثت حو�دث ال نقبلها وندينها، مثل ك�رش �جلندي �ملجهول، �أو جلو�ص بع�ص �ل�صباب 

على كر�صي �لرئي�ص، �أو �العتد�ء على بع�ص �لبيوت، ولكن: 

هذه �إما حدثت من عو�م �لنا�ص، �لذين �ندفعو� لهذه �الأماكن، ومل ي�صتطع �أحد يف �أول يومني  	·
�أن ي�صبط �الأمور. 

�أو حدثت ب�صلوك فردي من بع�ص �أن�صار �حلركة ومنت�صبيها، ولكن هذ� ال نقره ونرف�صه  	·
وندينه. 
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ولكن ن�صتغرب من ت�صليط �ل�صوء عليها ونن�صى �جلر�ئم �لتي حدثت، فما �ملوقف من رمي 

قتل  من  �ملوقف  هو  وما  حدثت؟  �لتي  �لوحيدة  �حلالة  وهو  �لبج  فوق  من  قين�ص  �أبو  ح�صام 

�لنا�ص د�خل منتدى �لرئي�ص و�لتحقيق معهم؟ وما هو �ملوقف من ��صتباحة كل من هو حم�صاوي 

يف �ل�صفة �لغربية؟ وما هو �ملوقف من حرق بيت عزيز دويك رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملختطف 

يف �صجون �الحتالل، و�العتد�ء على بيوت و�أبناء وبنات �لنو�ب �ملختطفني �أي�صاً؟ وقبل كل هذه 

وقتل  �الإ�صالمية  �جلامعة  حرق  من  مازن،  �أبو  مقدمتهم  ويف  �جلميع،  موقف  هو  ما  �جلر�ئم 

�لعلماء؟ �أم �أن هوؤالء دمهم و�أمو�لهم وبيوتهم م�صتباحة!!!!!. 

االأجهزة االأمنية وقياداتها مل تكن اأجهزة وطنية 

�لعامل؛  خمابر�ت  لكل  �أمنية  قاعدة  لتكون  بل  �لوطن،  خلدمة  ال  �الأمنية  �الأجهزة  بنيت  لقد 

و�ملتاجرة  �ملجاهدين،  ومالحقة  �الحتالل،  مع  �الأمني  �لتن�صيق  من  �ل�صيئ  بالدور  فقامت 

باملعلومات �الأمنية ل�صالح جهات خارجية. وهذ� تف�صيل هذه �جلر�ئم: 

حماربة ومطاردة ومتابعة ور�صد رجال �ملقاومة )وثيقة رقم 9(.   .1
�لبحث �حلثيث عن مكان �جلندي �ل�صهيوين �الأ�صري �صليط.   .2

�لتنن�صت على كل �لنا�ص خارج �لقانون؛ قياد�ت �صيا�صية و�أمنية وف�صائل وجتار ورجال   .3
�لعربية  �لدبلوما�صية  �لبعثات  تن�صتهم  ومن  منهم  ت�صلم  مل  حتى  ون�صاء،  رجاالً  �أعمال 

وغريها، مبا فيها �مل�رشيني. حتى �أبو عمار، رحمه �هلل، كانو� يتن�صتون عليه. 

�إ�صقاط �لنا�ص يف حبائلهم بعد ��صتدر�جهم جن�صياً و�أخالقياً، ثم م�صاومتهم لينفذو� لهم ما   .4
يريدون، وقد �أ�صقطو� وزر�ء ومدر�ء و�صيا�صيني )وثيقة رقم 10(. 

�أو قل �خليانة �لوطنية، وكان �مل�رشف �ملبا�رش على ذلك دحالن ور�صيد  �لتن�صيق �الأمني،   .5
�أبو �صباك. وهذ� باعرت�ف قياد�ت هذ� �لتيار �خلياين. 

لقد حتول قياد�ت �لوقائي من فقر�ء عالة �إىل روؤو�ص �أمو�ل و�إقطاعيني، و��صاألو� ر�أ�ص �لفتنة   .6
حممد دحالن من �أين له �ملليار�ت يف �لد�خل و�خلارج؛ من �أبر�ج وفلل وعقار�ت و�رشكات 

وغريها، يديرها �أزالمه حل�صابه؟ مما هو م�صجل با�صمه �أو �أ�صماء �أخرى معروفة لدينا. 

�لوقائي هو من �صّكل فرق �ملوت، �لتي ذ�ق �لنا�ص منها �لويالت، و�بتزو� �لنا�ص وقتلوهم   .7
وجباليا  �جلامعة  مبجزرة  مرور�ً  فل�صطني،  جمزرة  منذ  �صفوفهم.  يف  �لرعب  وبثو� 

وغزة...�إلخ. 

بت�صليم  قامو�  حيث  �أجنبية؛  ودول  و�ل�صهيونية  �الأمريكية  �ملخابر�ت  ل�صالح  �لعمل   .8
�صيا�صية  قياد�ت  �لعربي و�الإقليمي و�الإ�صالمي، والحقو�  �لقومي  باالأمن  معلومات ت�رش 

حل�صاب  دول  �صّد  وعملو�  بل  خطرية،  معلومات  عن  و�أبلغو�  للف�صائل،  وقياد�ت  وعلماء 

دول �أخرى حتت ما ي�صمى بالعالقات �خلارجية د�خل �الأجهزة �الأمنية، وخا�صة يف �الأمن 

�لوقائي و�ملخابر�ت )وثيقة رقم 12(. 

�لوقائي ور�ء معظم حاالت �خلطف، خا�صة لالأجانب.   .9
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ليكون  و�لوز�ر�ت،  و�ملوؤ�ص�صات  �الأمنية  �الأجهزة  قيادة  على  ي�صيطر  �أن  ��صتطاع  �لوقائي   .10
�لوطن حتت ت�رشفه. لذلك بّث كو�دره وقياد�ته لتكون متنفذة يف �لقطاع �لعام. 

تهريب �ملخدر�ت �إىل �ل�صفة �لغربية، بعدما يتم �ل�صيطرة عليها و�صبطها من جتار �ملخدر�ت   .11
يف غزة، و��صتخد�م �لدوالر�ت �ملزورة؛ حيث �صبطت كميات منها يف مقر�ت �الأجهزة �الأمنية 

)وثيقة رقم 13(. 

 حركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص

وثيقة رقم 16:

حوار �شحيفة ال�شبيل مع رئي�س املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�س خالد م�شعل 

حول الفكر ال�شيا�شي حلما�س17 ]مقتطفات[

23 �آب/ �أغ�صط�ص 2010

�س. ما املعادلة التي تتبناها حما�س الإجناز معادلة التحرير واإنهاء االحتالل؛ ومن وجهة 

نظركم، هل ميكن اإجناز م�رشوع التحرير بجهد ومقومات فل�شطينية مبعزل عن دور 

و�رشاكة عربية؟

�لفل�صطينيني  بني  جمّرد�ً  �رش�عاً  لي�صت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  و��صحاً  كان  �لبد�ية  منذ  ج. 

�الأمة  ي�صتهدف  تو�صعي  �حتاليل  �صهيوين  م�رشوع  مع  �الأمة  �رش�ع  بل  و�الإ�رش�ئيليني، 

مبجموعها، وال يقت�رش خطره على فل�صطني وحدها.

�أو جدل حول طبيعة هذ�  هذ� �لفهم كان مو�صع �تفاق منذ وقت مبكر، ومل يكن ثمة �صك 

�ل�رش�ع، وهو �لذي جعل �لدول �لعربية تدخل حروبها �الأوىل مع �لكيان �ل�صهيوين، وهو 

مع  �ل�رش�ع  يف  بفعالية  للم�صاركة  و�مل�صلمني  �لعرب  �ملتطوعني  من  كثري�ً  دفع  �لذي  كذلك 

�مل�رشوع �ل�صهيوين يف مر�حله �ملتعددة.

عن  بالتخلي  �لبع�ص  ورغبة  �ل�رش�ع،  طبيعة  فهم  يف  �النحر�ف  فاإن  لالأ�صف،  لكن 

م�صوؤولياته، دفع باجتاه تعزيز �ملنطق �لقطري �ل�صيق �لذي بد�أ يطغى يف وقت متاأخر على 

نظرة بع�ص �الأطر�ف �لر�صمية �لعربية �لتي توّهمت باأنها متلك �لتخفف من �أعباء �ل�رش�ع 

مع �مل�رشوع �ل�صهيوين.

وفيما بعد �نعك�ص �الأمر على �ل�صيا�صة �لر�صمية �لفل�صطينية، خا�صة حني حتولت بو�صلة 

باإمكانها  �أن  �آنذ�ك  معتقدة  و�ملفاو�صات،  �لت�صوية  خيار  باجتاه  �ملقاومة  عن  قيادتها 

للتعامل  �صالكاً  بات  �لطريق  د�م  ما  و�الإ�صالمي  �لعربي  و�الإ�صناد  �لدعم  عن  �ال�صتغناء 

ب�صورة مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية عب خيار �ملفاو�صات.

17 ال�شبيل، 2010/8/23.
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يف تلك �للحظة بد�أ �حلديث يتعاىل عن ��صتقاللية �لقر�ر �لفل�صطيني وعن “فل�صطنة” �ل�رش�ع، 

ولل�رش�ع.  للق�صية  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعمق  مع  بال�رشورة  يتناق�ص  ذلك  �أن  وترويج 

�لع�صكري،  �خليار  عن  بالتدريج  �لفل�صطينية  �لقيادة  تخلي  مع  بالتز�من  ذلك  ح�صل 

خ�صو�صاً بعد �جتياح �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي لبريوت عام 1982، وتهجري �لبندقية �لفل�صطينية 

�إىل �ملنايف �لعربية، بل و�صل �الأمر الحقاً �إىل حّد �إعالن �لطالق مع خيار �لكفاح �مل�صلح.

هذ� �لتحول �خلطري يف م�صار �ل�رش�ع، كان له �نعكا�صاته �خلطرية على �لق�صية �لفل�صطينية 

وعلى �لو�قع �لعربي وعلى مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين، وما زلنا نعاين حتى �للحظة من 

�أر�دت ت�صحيح  �ل�رش�ع. وحني جاءت حما�ص،  �النحر�ف يف بو�صلة  لهذ�  �ل�صلبية  �الآثار 

�لعربي  للبعد  �العتبار  ورّد  ح�صل،  �لذي  �خلطري  �النحر�ف  ومعاجلة  �لبو�صلة،  �جتاه 

و�الإ�صالمي، بل و�الإن�صاين، لل�رش�ع مع �لكيان �ل�صهيوين. 

مع  وحده،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �رش�ع  ولي�ص  �الأمة،  �رش�ع  �ل�رش�ع  باأن  نوؤمن  فنحن 

ومل�صاحلها،  ولوجودها  �الأمة  مل�رشوع  جذرياً  نقي�صاً  ي�صكل  �لذي  �ل�صهيوين  �مل�رشوع 

وهو ما يجعل �الأمة طرفاً �أ�صا�صياً يف �ل�رش�ع و�رشيكاً يف م�رشوع �ملو�جهة، ال جمرد د�عم 

ن�صعى  زلنا  وما  و�صعينا  لدينا،  ر��صخة  قناعة  هذه  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  ملقاومة  وم�صاند 

يف  عملياً  ولتكري�صها  �صيا�صية،  وحركات  ونخباً  وقياد�ت  �صعوباً  �أمتنا،  لدى  لتعزيزها 

مبكر�ً  رفعناها  �لتي  �ل�رش�كة  قاعدة  على  �ل�رش�ع،  و�إد�رة  و�ملو�جهة  و�ملمار�صة  �لثقافة 

ك�صعار، ون�صعى لرتجمتها �أكرث �إىل بر�مج عمل منهجية ود�ئمة وموؤ�ص�صية، ولي�ص جمرد 

�لفل�صطينية، وال  �إلغاء �خل�صو�صية  �أن يعني ذلك  �أو عاطفية عابرة، دون  هبات مو�صمية 

�رتهان �لقر�ر �لفل�صطيني الأحد.

�س. لكن هناك من يرّوج اأن هذا الفهم لطبيعة ال�رشاع رمبا يلغي اخل�شو�شية الفل�شطينية؟

و�ملنتظر  �ملر�قب  موقف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يقف  �أال  �لطبيعي  من  �إن  نقول  جانبنا،  ج. من 

لغريه، الأنه يف عمق �ل�رش�ع، وهو �الأوىل باأد�ء �لو�جب، ومكانه �لطبيعي د�ئماً يف �ل�صفوف 

�الأمامية للمو�جهة، ويف �خلنادق �ملتقدمة للمعركة. وهكذ� كان �صعبنا طو�ل حياته وعلى 

مدى كل مر�حل �ل�رش�ع مبادر�ً �إىل �ملقاومة و�لن�صال و�لت�صحية بكل ما يلك.

�ل�رش�كة  منطلق  من  �ل�رش�ع  بخو�ص  معنية  مكوناتها،  بكل  �الأمة  فاإن  �لوقت،  ذ�ت  يف 

و�لدفاع عن �لذ�ت و�مل�صري �مل�صرتك، ال من موقع �لد�عم و�مل�صاند فقط. فمو�جهة �مل�رشوع 

�الأمة  �لوقت دفاع عن  �أجل فل�صطني فح�صب، بل هي يف ذ�ت  من  لي�صت جهد�ً  �ل�صهيوين 

نف�صها، عن ذ�تها ووجودها وم�رشوعها �حل�صاري.

�إذ�ً، كال �لبعدين لل�رش�ع مهم و�رشوري، وال تناق�ص بينهما، وال ي�صح �أن يطغى �أحدهما 

على �الآخر، �أو �أن يكون على ح�صاب �الآخر، وال �أن ي�صّخم ُبْعٌد على ح�صاب ُبْعٍد، الأن من 
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�صاأن ذلك �أن يحدث خلالً يف �ملعادلة، ولذلك ال بّد من و�صع �الأمور يف ن�صابها �صمن حالة 

من �لتو�زن و�لتكامل و�لتعا�صد بني ما هو فل�صطيني وما هو عربي و�إ�صالمي )....( 

�لبعد �لعربي و�الإ�صالمي و�الإن�صاين مهم يف فل�صفة حما�ص وم�رشوعها للتحرير، ).....(

—م�صلمني  �لعربية  �الأمة  عند  ��صتثنائية  خ�صو�صية  لها  فل�صطني  �أن  ذلك  �إىل  ي�صاف 

�لديني  وموقعها  ومكانتها  تاريخها  بحكم  �الإ�صالمية،  �الأمة  وعند  وم�صيحيني— 

و�جلغر�يف و�ال�صرت�تيجي. ففل�صطني، و�لقد�ص بخا�صة، هي قبلة �مل�صلمني �الأوىل وم�رشى 

�لقد��صة و�لبكة،  �أر�ص  �ل�صماء، وهي  �إىل  �الأر�ص  ] ومعر�جه، فهي بو�بة  �لنبي حممد 

وفل�صطني  و�ل�صالم.  �ل�صالة  عليه  عي�صى  �مل�صيح  مهد  وهي  و�لر�صاالت،  �لر�صل  و�أر�ص 

كذلك لي�صت على تخوم �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، بل يف �لقلب منه ومن �لعامل، لذلك من 

�لطبيعي بل �حلتمي �أن يكون لهذ� �ل�رش�ع تاأثري�ته وتفاعالته �لكبرية مع �ملحيط �لعربي 

و�الإ�صالمي و�الإن�صاين.

للبعد  نقي�صاً  نر�ها  وال  �لفل�صطينية،  �خل�صو�صية  جتاوز  مع  ل�صنا  �لوقت  ذ�ت  يف  ونحن 

�لعربي و�الإ�صالمي لل�رش�ع؛ فهي م�صاألة طبيعية ولها مبر�ت �إن�صانية وو�قعية ودينية. 

�حتالل  �أو  لعدو�ن  يتعر�ص  �صعب  �أي  �أن  �لطبيعي  من  و�لو�قعي،  �الإن�صاين  �ملفهوم  يف 

خارجي، فاإن و�جبه �أكب من غريه ومقدم عليه يف مو�جهة هذ� �لعدو�ن؛ وال يوجد �صعب 

وين�صى  �الآخرين  على  يعتمد  �أن  يكن  �لقومية،  �أو  �لدينية  �متد�د�ته  كانت  مهما  �لدنيا  يف 

دوره، فدور �ل�صعب �لفل�صطيني دور طليعي و�أ�صا�صي يف �ملعركة، وال يجوز تعطيله حتت 

�أية مبر�ت، وال يجوز �عتباره ملحقاً بالدور �لعربي و�الإ�صالمي، هو دور �أ�صيل وكبري 

ومتقدم، يتكامل مع �لدور �لعربي و�الإ�صالمي وال يتناق�ص معه. )....(

�إذ�ً، فل�صفتنا تقوم على �أ�صا�ص تاأكيد �أهمية �لعمق �لعربي و�الإ�صالمي و�الإن�صاين لل�رش�ع، 

�ملبادرة  زمام  �أخذ  يف  �لفل�صطيني  �لدور  وخ�صو�صية  �أهمية  على  نوؤكد  �لوقت  ذ�ت  ويف 

و�ل�صد�رة يف �ملو�جهة ويف �خلندق �ملتقدم للمعركة، يقاوم وي�صحي يف �مليد�ن، ثم يطلب من 

�الأمة �أن ت�صاركه معركة �لتحرير. )....( 

 �صحيح �أن �ل�صعب �لفل�صطيني ال ي�صتطيع منفرد�ً �أن يت�صدى الأعباء �ملعركة، الأنها كما نوؤكد 

يبد�أها ويتحمل م�صوؤولياتها، كما  �أن  ي�صتطيع  لكنه  لي�صت معركة حملية بل عاملية،  د�ئماً 

فعل ذلك بف�صل �هلل عّز وجّل د�ئماً، و�أن ي�صمد وي�صب بل ويتعملق يف ميد�ن �ملو�جهة، و�أن 

ي�صتنزف �مل�رشوع �ل�صهيوين وي�صارعه يف كل �مليادين وبكل �لو�صائل �ملتاحة، ويتم�صك 

بكل حقوقه. هو �صعب عظيم لديه ت�صميم و�إر�دة عالية وقدرة هائلة على �لعطاء وتقدمي 

�لت�صحيات، لكن ال يجوز �أن يرتك وحده يف �صاحة �ملو�جهة، وهذ� ال يتناق�ص مع ��صتقاللية 

�لقر�ر �لفل�صطيني، وال يعني �لتغّول على �خل�صو�صية �لفل�صطينية، على �لعك�ص من ذلك، 

ت�صعفه؛  وال  �لفل�صطيني  �لقر�ر  قوة  تعزز  �ملعركة  يف  و�الإ�صالمية  �لعربية  �مل�صاركة  فاإن 
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الأنها جتعله غري خا�صع لالبتز�ز �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي، �أما حني يرتك �لفل�صطيني وحده 

ويكون  للخطر،  يتعر�ص  �لفل�صطيني  �لقر�ر  فاإن  و�الإ�صالمي  �لعربي  عمقه  عن  مبعزل 

خا�صعاً لل�صغط و�البتز�ز �الأجنبي بل و�ملعادي كما هو و�قع �ليوم لالأ�صف.

حما�س والتناق�شات الطائفية والعرقية:

ذلك  يرى  والبع�س  املنطقة،  يف  وعرقية  طائفية  تناق�شات  لتفجري  ي�شعى  من  ثمة  �س. 

جزءاً من خمطط لتفكيك االأمة وتفتيتها.. يح�شل ذلك يف العراق وال�شودان ويف مواقع 

اأخرى؛ كيف تنظرون اأنتم اإىل امل�شاألة؟

ج. هناك عدة �أبعاد يف �لتعامل مع هذه �لق�صية بالغة �الأهمية:

�لتعدد  من  و��صعاً  قدر�ً  هناك  �أن  ندرك  ونحن  وتو�زن،  بدقة  �لو�قع  �إدر�ك  �الأول:  �لبعد 

�لتعدد  هذ�  وقومي؛  وعرقي،  ومذهبي،  ديني،  تعدد  هناك  �الأمة.  ويف  �ملنطقة  يف  و�لتنوع 

ال يجوز �لتغا�صي عنه من حيث معرفته و�إدر�كه ومعرفة تاأثري�ته و�نعكا�صاته ومتطلباته.

�لبعد �لثاين: �أن �الأمة مّر عليها زمن طويل يف �ملا�صي و�حلا�رش �لقريب وهي تعي�ص ذ�ت 

�حلالة من �لتعدد و�لتنوع، ومع ذلك فلم يوؤد �إىل �رش�ع وال �إىل تفتيت �جل�صد �لو�حد، فلماذ� 

يثار هذ� �ل�رش�ع �ليوم؟ وهل ��صتيقظ �لبع�ص على هذ� �لتعدد وكاأنه �صيء جديد ي�صتوجب 

�أن ندخل على �أ�صا�صه �رش�عات دموية ومو�جهات د�خلية؟!

نحن  وم�صيحي..  م�صلم  بني  �لنعر�ت  �إثارة  �أبد�ً  يجوز  فال   )....( مرفو�ص،  منطق  هذ� 

وتنوعت  مذ�هبها  وتعاي�صت  وقومياتها  �أعر�قها  �متزجت  �أمة  نحن   )....( مت�صاحمة،  �أمة 

ثقافاتها يف �إطار �الأمة �لو�حدة، و�إذ� كان �الإ�صالم لي�ص دين �جلميع، فاإن ح�صارة �الإ�صالم 

هي ح�صارة �جلميع يف هذه �الأمة.

�أما �لبعد �لثالث: فهو �أن �إثارة هذه �لنعر�ت وت�صخيمها هو جزء من �أجندة معادية، �أجندة 

�ملنطقة  على  �لهيمنة  �أجل  من  ت�صد”،  “فرق  قاعدة  على  غربية،  و��صتعمارية  �صهيونية 

و�ل�صيطرة على مقّدر�تها؛ )....(

ونقول   ).....( وتتعافى،  �الأمة  تنه�ص  باأن  يكون  �حلاالت  هذه  عالج  �أن  �لر�بع:  �لبعد 

�ملنطقة  يف  �أو  �لعامل  يف  طرف  �أي  توظيف  يخ�صون  �لذين  م�صوؤوليها  �أو  �الأمة  �أبناء  لبع�ص 

�أن نقع يف فخ �الآخرين وم�صائدهم و�لعزف على  �إن �لعالج لي�ص  لعو�مل �لتعدد يف �الأمة: 

حالة  من  ونهو�صها  �الأمة  بتعايف  يكون  �حلقيقي  �لعالج  ولكن  و�النق�صام،  �خلالف  نغمة 

�ل�صعف و�متالك �أ�صباب �لقوة، وح�صد جهودها وجبهتها �لد�خلية يف مو�جهة �أعد�ء �الأمة 

�حلقيقيني، عندها ي�صبح �لتعدد عامل قوة ولي�ص عامل �صعف ومتزيق، وت�صتطيع �الأمة 

حينها �إيجاد �ل�صيغة �ملالئمة للتعاي�ص و�ل�صلم �الجتماعي بني كل مكوناتها.
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حما�س واحلركة االإ�شالمية:

وهل  العاملي،  ببعدها  االإ�شالمية  باحلركة  حما�س  تربط  التي  العالقة  طبيعة  ما  �س. 

ت�شتفيدون وحدكم من هذه العالقة، اأم اأنها فائدة متبادلة باجتاهني؟

وجذورها  وتاريخها  �الإ�صالمية  هويتها  وبحكم  وطني،  وحترر  مقاومة  كحركة  حما�ص  ج. 

�الإخو�نية، تتقاطع مع �حلركات �الإ�صالمية يف �لعامل مب�صاحات م�صرتكة؛ هذه �مل�صاحة من 

�النتماء ال ن�صتحيي منها بل نتم�صك بها. حما�ص تعتز بهذ� �لتاريخ وبهذه �جلذور و�خللفية، 

وبهذه �مل�صاحة من �لتقاطع مع �حلركات �الإ�صالمية يف �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، ولكنها 

ال حت�رش نف�صها يف ذلك؛ فهي بحكم كونها حركة حترر وطني وحركة مقاومة، وبحكم 

خ�صو�صية �ل�رش�ع يف فل�صطني و�أبعاده �لعربية و�الإ�صالمية، وبالنظر �إىل موقع �حلركة يف 

�ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، و�إدر�كها ملتطلبات هذ� �ل�رش�ع ومل�صوؤولياتها جتاه �ل�صعب 

�لعامل  يف  و�ل�صيا�صية  و�حلزبية  �لفكرية  �لدو�ئر  خمتلف  على  منفتحة  فاإنها  �لفل�صطيني، 

�لعربي �الإ�صالمي؛ نحن منفتحون على دو�ئر �لعمل �لوطني و�لقومي و�الإ�صالمي، وعلى 

خمتلف �لتيار�ت �لفكرية و�ل�صيا�صية يف �لعامل �لعربي؛ نتعاون معهم ونتقاطع يف �مل�صاحات 

مع  �ل�رش�ع  ومو�جهة  فل�صطني  �أجل  من  وح�صدها  �جلهود  لتوحيد  ون�صعى  �مل�صرتكة، 

�مل�رشوع �ل�صهيوين، ومن �أجل ق�صايا �الأمة �لرئي�صة و�أمنها وم�صاحلها �مل�صرتكة. )....(

و�العتد�ل،  و�لو�صطية  و�ملقاومة،  �جلهاد  بخط  و�الإيان  لالإ�صالم،  �ل�صامل  �لفهم 

و�النفتاح على �الآخر و�لت�صامح معه، و�ل�صعي خلدمة �لنا�ص، و�الهتمام باملجتمع �ملحلي 

هذه  كل  وهمومها،  �الأمة  بق�صايا  �الهتمام  جانب  �إىل  و�الجتماعية  �لوطنية  وبالق�صايا 

مفاهيم تتبناها �حلركة �الإ�صالمية �لتي لها �إرث جميل وفّعال و�إيجابي؛ حما�ص ��صتفادت 

بالتاأكيد من هذ� �الإرث باعتبارها جزء�ً من ذ�ت �ملدر�صة، وهذ� يح�صب للحركة �الإ�صالمية؛ 

لكن هذ� ال يعني عدم وجود �أخطاء، فكل جتربة �إن�صانية لها �أخطاوؤها و�صلبياتها كما لها 

�إجناز�تها و�إيجابياتها، وال بد �أن نذكر لكل �صاحب ف�صل ف�صله. )....(

التفاو�س مع العدو:

�س. التفاو�س مع العدو، هل ترف�شونه من حيث املبداأ؟ واإذا مل يكن التفاو�س مع العدو، 

فهل يكون مع ال�شديق؟ هل املرفو�س لدى حما�س مبداأ التفاو�س، اأم �شكله واإدارته 

ونتائجه؟

�لتفاو�ص مع �الأعد�ء غري مرفو�ص، ال �رشعاً وال عقالً، وخا�صة  �أن  ج. )....( ال خالف على 

�أن هناك بع�ص �ملحطات يف �ل�رش�ع بني �الأعد�ء قد تتطلب وجود �لتفاو�ص. هذ� يف �ملنطق 

�لعقلي و�ل�رشعي؛ فالتفاو�ص كاأد�ة وو�صيلة قد يكون مقبوالً وم�رشوعاً يف حلظة معينة، 

وقد يكون مرفو�صاً وممنوعاً يف حلظة �أخرى، �أي �أنه لي�ص مرفو�صاً لذ�ته، وال مرفو�صاً 

على �لدو�م.
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يف �لتاريخ �الإ�صالمي، يف عهد �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم، ويف �لع�صور �لالحقة، و�أيام 

�صالح �لدين �الأيوبي، كان هناك تفاو�ص مع �الأعد�ء، لكن �صمن مفهوم و��صح وفل�صفة 

لل�صورة  مغايرة  �لتفاو�ص،  هذ�  حتكم  و�صو�بط  وقو�عد  وروؤية  �صياق  و�صمن  حمددة، 

حياة،  منهج  ويعتبونه  �لتفاو�ص  يحرتفون  باتو�  من  يار�صها  �لتي  و�لبائ�صة  �ملريرة 

وخيار�ً ��صرت�تيجياً وحيد�ً ي�صطبون من �أجله بقية �خليار�ت. ).....(

�إد�رة  من  ونوع  للحرب،  �متد�د  هو  �لتفاو�ص  �ل�رش�عات،  و�إد�رة  �ال�صرت�تيجية  علم  يف 

على  و�صعك  نتاج  هو  �لطاولة  على  بالتفاو�ص  تاأخذه  فما  �أخرى،  بطريقة  �حلرب 

�مليد�ن، �صتهزم ال �صك  �مليد�ن؛ فاإذ� كنت مهزوما يف  �لقوى يف  �الأر�ص، وح�صيلة ميز�ن 

يف �لتفاو�ص؛ و�إذ� كانت �حلرب حتتاج �إىل مو�زين قوى، فالتفاو�ص يحتاج هو �الآخر �إىل 

مو�زين قوى، )....(

�حلالة بالن�صبة لل�رش�ع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي خمتلفة، فهناك نبت غريب جاء �إىل �ملنطقة 

مهاجرين  مكانهم  و�أحل  �أر�صهم،  من  �لنا�ص  و�رّشد  و�صعب،  �أر�ص  على  نف�صه  وفر�ص 

��صتجلبهم من �صتات �الأر�ص. بالتايل هي حالة معقدة، وينبغي �لتعامل معها تعامالً دقيقاً 

وح�ّصا�صاً. 

�لتفاو�ص حني تتوفر �رشوطه ومتطلباته �ملو�صوعية، وعلى ر�أ�صها و�صع يتوفر فيه قدر 

�إليه، مع �لتوقيت �ملنا�صب له، ال  من �لتو�زن و�لتكافوؤ �لن�صبي، وحني تتاأكد �حلاجة 
ٍ
كاف 

�آلية و�أد�ة  �إليها باعتباره  �أن يكون �أحد �خليار�ت �لتي نلجاأ  �إبطاًء، عندئذ يكن  تعجالً وال 

�أد�ة  �لتفاو�ص  ��صرت�تيجياً.  خيار�ً  وال  د�ئمة  حالة  وال  غاية،  وال  هدفاً  ولي�ص  وو�صيلة، 

تكتيكية؛ وكما �أن �حلرب لي�صت حالة د�ئمة، ولها متطلباتها و�رشوطها، كذلك �لتفاو�ص.

وبهذه �لروؤية �ملحددة للتفاو�ص، وحني يـُمار�ص بحذر �صديد، وقو�عد �صارمة، ويف �لتوقيت 

�إىل  �إالّ  �إد�رة �ل�رش�ع، وبغري ذلك فال يقود  �ل�صحيح، فاإنه يكون مقبوالً ومفيد�ً يف �صياق 

�ال�صت�صالم و�خل�صوع لهيمنة �لعدو و�رشوطه، و�لتفريط باحلقوق، و�خلف�ص �ملتو��صل 

ل�صقوف �ملطالب و�ملو�قف �ل�صيا�صية. ).....(

�لتفاو�ص، هو �أد�ة وتكتيك يف خدمة �ال�صرت�تيجية، ولي�ص ��صرت�تيجية قائمة بذ�تها، كما �أنه 

لي�ص بديالً عن �ملقاومة و��صرت�تيجية �ملو�جهة مع �الحتالل. )....( 

و�لتفاو�ص له م�صاحاته وجماالته �ملحددة ولي�ص خيار�ً مطلقاً يف كل �الأمور، فهناك �أمور ال 

يجوز �لتفاو�ص عليها، فالثو�بت �حلا�صمة ال يجوز �لتفاو�ص عليها. �لتفاو�ص �آلية وتكتيك 

�صمن هو�م�ص وم�صاحات حمددة، ولي�ص هناك عاقل يتفاو�ص على كل �صيء خا�صة على 

�الأ�صول. �لتفاو�ص يف �لتجارة يكون يف �لغالب على �الأرباح ولي�ص على �الأ�صول �لتجارية؛ 

لكن لالأ�صف، فاإن �لتجربة �حلالية خا�صة بالن�صبة للمفاو�صات �لفل�صطينية خرجت على كل 

هذه �لقو�عد. 
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ممنوعاً،  وال  حر�ماً  لي�ص  �ملطلقة،  �لنظرة  حيث  من  �لتفاو�ص  �أقول:  و�صجاعة  �أمانه  بكل 

ال بامليز�ن �ل�رشعي وال �ل�صيا�صي، وال بتجارب �الأمة و�الإن�صانية، وال مبمار�صة حركات 

وح�صابات  و�صو�بط  ملعادالت  يخ�صع  �أن  ينبغي  لكن  �لتاريخ؛  عب  و�لثور�ت  �ملقاومة 

معاك�صة  �أد�ة  ي�صبح  وبدونها  �صحيحة،  �إد�رة  وطريقة  و�صياقات  وتوقيتات  وظروف 

ومدمرة. ).....(

حما�س واالعرتاف:

�س. م�شاألة االعرتاف بالكيان ال�شهيوين تثري الكثري من اللغط، وثمة حديث عن اعرتاف 

قانوين واآخر واقعي.. ما موقف حما�س من هذه امل�شاألة؟

وال  فيه  ند�ري  ال  وحم�صوم،  و��صح  �الحتالل  ب�رشعية  �العرت�ف  مو�صوع  من  موقفنا  ج. 

نو�ري؛ )....(

و�ل�رشقة  جرية،  �الحتالل  �الأر�ص؛  و�رشقة  لالحتالل  �ل�رشعية  �إعطاء  �ملرفو�ص  فمن 

جرية، وال يجوز باأي حال من �الأحو�ل �أن حتظى بال�رشعية، وهذه مفاهيم ال خالف حولها 

يف �ملفهوم �الإن�صاين �لعام، فكيف �حلال بالن�صبة للفل�صطيني �لذي هو �ل�صحية و�صاحب 

�الأر�ص �لتي �نتزعت منه غ�صباً وقهر�ً؟! هذه م�صاألة مبد�أ ترتبط بوجودنا �الإن�صاين �لذي 

ما  ذلك  �إىل  ي�صاف  حني  فكيف  و�الغت�صاب،  �الحتالل  ب�رشعية  �العرت�ف  مع  يتناق�ص 

يربطنا بهذه �الأر�ص �ملباركة �ملقد�صة من م�صاعر وطنية ودينية، و�نتماء ح�صاري، وعمق 

تاريخي له جذوره �ل�صاربة يف �لِقدم.

�العرت�ف  نرف�ص  الأننا  “�إ�رش�ئيل”؛  ب�رشعية  �العرت�ف  نرف�ص  نحن  باخت�صار   )....(

ب�رشعية �الحتالل و�رشقة �الأر�ص، وهذ� مبد�أ و��صح وحا�صم بالن�صبة لـنا.

حما�س واليهود:

�س. مقاومة حما�س، هل هي موّجهة �شد ال�شهاينة ب�شفتهم يهوداً اأم ب�شفتهم حمتلني؟

ج. ال نحارب �ل�صهاينة الأنهم يهود، بل نحاربهم الأنهم حمتلون. �ل�صبب ور�ء حربنا مع �لكيان 

و�ملو�جهة  �ملقاومة  �لدين.  يف  �الختالف  ولي�ص  �الحتالل،  هو  له  ومقاومتنا  �ل�صهيوين 

بحق  يرتكبونها  �لتي  و�جلر�ئم  و�لعدو�ن  �الحتالل  �صببها  �الإ�رش�ئيليني  مع  �لع�صكرية 

�ل�صعب �لفل�صطيني، ولي�ص ب�صبب �الختالف معهم يف �لدين و�ملعتقد. )....(

حما�س والعالقات الدولية:

موقع  وما  الدولية؟  العالقات  �شعيد  على  اإجنازاتكم  م�شتوى  عن  را�شون  اأنتم  هل  �س. 

هذه العالقات يف فكر حما�س وبراجمها واأولوياتها؟ 

ج. �لعالقات �لدولية يف فكر حما�ص �ل�صيا�صي لها عدة �أبعاد:
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�صد  �الإن�صانية  معركة  هي  وجوهها،  �أحد  يف  فل�صطني  معركة  باأن  �لقناعة  �الأول؛  �لبعد 

�لعامل  �لذي ي�صتهدف  �لعن�رشي  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �الإ�رش�ئيلي و�صد  �لظلم و�لطغيان 

على  وخطره  �رّشه  يقت�رش  وال  و�الأمم،  �ل�صعوب  م�صالح  ويهدد  باأ�رشها،  و�الإن�صانية 

فل�صطني و�لفل�صطينيني و�لعرب و�مل�صلمني.

�ملوؤيدين  �الأ�صدقاء  من  �ملزيد  وك�صب  �لعادلة،  ق�صيتنا  ت�صويق  �رشورة  �لثاين؛  �لبعد 

�ل�صمري  �أن  عملياً  ثبت  وقد  و�لعدو�ن.  �الحتالل  مقاومة  يف  وحلقنا  �مل�رشوعة،  حلقوقنا 

�إذ� �أح�صنّا عر�ص ق�صايانا،  �إيقاظه وحتريكه ل�صاحلنا  �الإن�صاين ما ز�ل فيه خري، ويكن 

و�جتهدنا يف ك�صف �لكيان �ل�صهيوين على حقيقته. )....(

�أن  علينا  فاإن  �لدويل،  �مل�رشح  على  وتالحقنا  حتا�رشنا  “�إ�رش�ئيل”  �أن  كما  �لثالث؛  �لبعد 

نالحقها يف كل �ملحافل �لدولية؛ فال يجوز �أن نرتك هذ� �مل�رشح حكر�ً عليها. )....(

�لبعد �لر�بع؛ نحن معنيون بن�صج �صبكة عالقات قوية وفاعلة على كل �مل�صتويات؛ �لدولية 

�إىل جانب �لعربية و�الإ�صالمية، )...(

�لبعد �خلام�ص؛ بناء �لعالقات �لدولية يبد�أ من هنا، �أي من د�خل �ملنطقة، فهنا �لزرع �الأ�صا�ص، 

وهناك يف �لغرب �حل�صاد و�لقطاف مع قدر مطلوب من �لزرع و�لعمل �لدوؤوب كذلك.

باأن  هو  �لدولية،  �لعالقات  يف  و�لنجاح  �الخرت�ق  لتحقيق  �الأ�صا�ص  �لقوة  عامل  �أن  �أي 

�أقوياء على �الأر�ص، منغر�صني فيها، ملتفني حول �صعبنا و�أمتنا، منار�ص �ملقاومة  نكون 

يف  ��صتقر�ر  وال  �صالم  هناك  يكون  لن  �أنه  ويدرك  �لعامل،  يحرتمنا  عندها  و�ل�صمود، 

�إذ� تعامل معنا، و�أعطانا �العتبار �لذي ن�صتحقه، و�حرتم م�صاحلنا وحقوقنا  �إال  �ملنطقة 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �النحياز  على  �لقائمة  �لر�هنة  �صيا�صاته  عن  وتر�جع  �مل�رشوعة،  ومطالبنا 

وجتاهل �لفل�صطينيني و�لعرب و�مل�صلمني. ).....(

حما�س واال�شطفافات واملحاور:

نِّفتم  �س. �شهدت ال�شاحة العربية يف ال�شنوات االأخرية �شيا�شة حماور وا�شطفافات، و�شُ

�شمن حمور املمانعة. كيف تنظرون اإىل هذه احلالة التي �شيطرت على امل�شهد ال�شيا�شي 

العربي، واأين ترون موقعكم منها، وهل تعتقدون اأنها ت�شب يف �شالح االأمة؟

ج. �صاأتناول �الإجابة من ثالث زو�يا:

�أ�صا�ص  على  �لتجمع مثالً  �ملذموم، هو  �لتجمع  �الأوىل: هناك جتمع مذموم، و�آخر حممود. 

�لعرق �أو �الأفكار �لقطرية �ل�صيقة، �أو غريها، يف مو�جهة �الآخرين، مبعنى �أن ت�صتدعي عو�مل 

�لفرز و�ال�صطفاف �لد�خلي، على م�صتوى �لوطن �أو �الأمة، �لتي تفّرق وال جتمع. )....(

�أن يتجمع �لنا�ص على �خلري، وعلى ن�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني، وعلى مقاومة �لعدو  لكن 

ومو�جهة  �الأمة،  الخرت�ق  �الأعد�ء  جلهود  و�لت�صدي  �لتطبيع  مو�جهة  وعلى  �ل�صهيوين، 
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�لهيمنة �الأمريكية و�حتاللها للعر�ق و�أفغان�صتان، و�لوقوف يف وجه حماوالت �ل�صطو على 

ثرو�ت �الأمة... كل هذ� جتمع حممود، وال يجوز �مل�صاو�ة بني �لتجمعني.

وبحق  �لفل�صطينية  باحلقوق  و�لتم�صك  �ملقاومة  مربع  يف  �إننا  نقول  عندما  نحن  لذلك، 

�لعودة و�النحياز لفل�صطني و�لقد�ص ومقد�صات �الأمة، و�أننا نرف�ص �الحتالل �ل�صهيوين، 

ونرف�ص �خل�صوع الإمالء�ت �الأعد�ء، فهذ� �صيء نفخر به وال ن�صتحيي منه. �لز�وية �لثانية، 

�الأعد�ء،  ول�رشوط  �لرباعية  ل�رشوط  �خل�صوع  ورف�صنا  باملقاومة  مت�صكنا  نعتب  ال  �أننا 

�أن  �لفل�صطينية، ال نعتب  وللروؤية �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية للت�صوية، وللتنازل عن �حلقوق 

ذلك ياأتي يف مو�جهة �أطر�ف فل�صطينية �أو عربية، و�إمنا يف مو�جهة �لعدو �ل�صهيوين؛ ومع 

ـل حمور�ً فل�صطينياً عربياً �أو م�صلماً  ذلك فنحن ال نعادي �أحد�ً من �صعبنا و�أمتنا، ومل ن�صكِّ

�صد حمور فل�صطيني عربي �آخر، وما زلنا مند �أيدينا للجميع، وحري�صون على �لتو��صل 

مع �جلميع، )....(

للموقف  تقدير�تنا  ويف  �ل�صيا�صية  ��صطفافاتنا  يف  نختلف  �أن  لنا  جاز  �إذ�  �لثالثة،  �لز�وية 

�ل�صيا�صي يوم �أن كانت �لت�صوية جمرد م�رشوع حتت �الختبار، ويوم كان �لنا�ص يعانون 

من �الأثمان �لباهظة مل�رشوع �ملقاومة، فهل يجوز لنا �أن نختلف �ليوم بعد �أن �أظهر م�رشوع 

�لت�صوية ف�صله و�ن�صد�د �أفقه �ل�صيا�صي، وثبت �أن �أثمانه باهظة وتبعاته كبرية، �أكب بكثري 

من �الأثمان و�لت�صحيات �ملرتتبة على م�رشوع �ملقاومة؟!

نحن ندعو كل دول �الأمة وقو�ها �إىل �ال�صطفاف جميعاً يف مربعنا �لطبيعي كاأمة؛ فحينما 

تتعر�ص �الأمة لالحتالل فمربعنا �لطبيعي و�الأولوية حينئذ هي �ملقاومة، وحينما نتعر�ص 

للعدو�ن فمربعنا �لطبيعي �أن نتوحد يف مو�جهة �لعدو�ن، وحني تعي�ص �الأمة حالة ��صتقالل 

فمربعنا �لطبيعي و�الأولوية حينئذ هي �لبناء و�لنهو�ص �القت�صادي و�لعمر�ين و�لنه�صة 

�حل�صارية بكل �أبعادها. 

حما�س وامل�شيحيون:

�س. وكيف تنظر حما�س اإىل امل�شيحيني واإىل دورهم يف الق�شية الفل�شطينية؟

�لديانات  �أ�صحاب  �إىل  بالقيا�ص  خ�صو�صيته  له  تعامالً  �مل�صيحيني  مع  تعامل  �الإ�صالم  ج. 

ڭ   ڭ      ڭ   ڭ      ۓ   ۓ      ے   )ے     �لكرية  �الآية  يف  كما  �الأخرى، 

ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ  
ې    ې  ې  ى  ى  ائ( )....(

�أي  تن�صاأ  ومل  وجيدة،  طبيعية  �مل�صيحيني  �الإخوة  مع  �لعالقة  كانت  حما�ص  �نطالقة  ومنذ 

تخويف  —لالأ�صف—  حاولت  �لفل�صطينية  �لقوى  بع�ص  �أن  رغم  وبينهم،  بيننا  م�صكلة 

�إ�صالمية، لرتويج  للذهن كونها حركة  .. حما�ص، م�صتدعية  �لقادم �جلديد  �مل�صيحيني من 

تناق�ص حتمي مزعوم بينها وبني �مل�صيحيني. لكن حماوالت �لتخويف تلك ف�صلت، وثبت 
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للم�صيحيني �أن �حلركة قريبة منهم، و�أنها تتعامل مع �جلميع بت�صامح و�نفتاح و�حرت�م، 

وكانت  و�أعيادهم،  �مل�صيحيني  خ�صو�صيات  و�لثانية  �الأوىل  �النتفا�صتني  يف  ر�عت  حيث 

حر�صت  كما  ومنا�صباتهم،  �مل�صيحيني  �أعياد  مع  �الإ�رش�ب  �أيام  تتقاطع  �أال  على  حتر�ص 

دور  لهم  يكون  �أن  على  حر�صت  بل  فح�صب،  هذ�  لي�ص  �مل�صيحيني؛  ممتلكات  على  ب�صدة 

لقاء�ت  �لد�خل و�خلارج  لقياد�ت �حلركة يف  �لفل�صطينية، وكان  �ل�صيا�صية  فاعل يف �حلياة 

عديدة مع �لقياد�ت و�لرموز �لدينية و�لوطنية من �الإخوة �مل�صيحيني.

�النتخابات  قبل  �مل�صيحيني،  لدى  و��صع  بتاأييد  حما�ص  حظيت  كله،  ذلك  �أجل  من 

�القرت�ع،  �صناديق  يف  �نتخبوها  منهم  �لكثري  وهناك  وبعدها،   2006 عام  �لت�رشيعية 

ونحن عملنا على �إجناح عدد منهم يف �ل�صفة و�لقطاع، فعلى �صبيل �ملثال، جنح �لدكتور 

�مل�صلمني  و�أ�صو�ت  وموؤيديها،  حما�ص  باأ�صو�ت  غزة  يف  —م�صيحي—  �لطويل  ح�صام 

�لذين �نتخبوه كانت �أ�صعاف �أ�صو�ت �مل�صيحيني؛ بحكم �أن عدد �الإخوة �مل�صيحيني يف �لقطاع 

قليل. )....(

نحن نتعامل مع �الإخوة �مل�صيحيني كمكون �أ�صا�صي من مكونات �ل�صعب و�لوطن، وكجزء 

فاعل يف معركة �لن�صال �صد �الحتالل )....(.

حركة حما�ص رمبا فاجاأت بع�ص �لليب�ليني و�لعلمانيني يف �ل�صاحة �لفل�صطينية من �لذين 

وقد  نف�صها،  على  وتنغلق  �صتتقوقع  �الإ�صالمية  هويتها  بحكم  �أنها  رّوجو�،  حتى  �أو  ظنو� 

تن�صاأ عالقة توتر بينها وبني �مل�صيحيني �لفل�صطينيني، ففوجئو� بعك�ص ذلك، الأن �لدين لي�ص 

تقوقعاً وال �نغالقاً، على �لنقي�ص من ذلك، �لتدين يدفع �صاحبه �إىل �لت�صامح و�حرت�م �الآخر 

و�العرت�ف بحقوقه.

حما�س واملراأة:

�س. توجه االتهامات عادة للحركات االإ�شالمية بازدراء املراأة وبتهمي�س دورها يف احلياة 

ال�شيا�شية واالجتماعية؛ كيف تنظرون اإىل هذه االتهامات يف �شوء جتربتكم يف حما�س؟

ج. )....(

ن�صف  �دعاء—  ال  —فعالً  هي  ودور�ً،  وتكليفاً  وفقهاً  فكر�ً  �الإ�صالمي  �ملفهوم  يف  �ملر�أة 

�ملجتمع، ولها مكانتها و�حرت�مها. ولكن هناك فرقاً كبري�ً بني �حرت�مها وتقديرها و�إنز�لها 

�ملكانة �لتي ت�صتحقها، و�حرت�م دورها وم�صوؤولياتها يف �ملجتمع، وبني �بتز�زها وتقديها 

�صلعة رخي�صة كما تفعل �حل�صارة �لغربية؛ فرق بني �حلفاظ على عفتها وحيائها و�صون 

�لتعامل معها ك�صلعة ومتعة و�صهوة. هذه  لها، وبني  �ملنا�صب  �لدور  �إعطائها  حقوقها مع 

�ل�صو�بط �الأخالقية لي�صت �صو�بط �إ�صالمية فقط، بل �صو�بط فطرية و�إن�صانية.

نحن يف حما�ص حري�صون يف مو�صوع �ملر�أة على ��صتدعاء �ملفاهيم �الإ�صالمية وتطبيقاتها 

من  �لنابعة  �الجتماعية  و�لتقاليد  �لعاد�ت  بثقل  �أو  �لتخلف  بع�صور  �ملمزوجة  غري  �لنقية 
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متح�رشة  بيئة  بل  مغلقة،  لي�صت  فل�صطني  بيئة  �أن  خا�صة  �ل�رشعي؛  �لن�ص  من  ال  �لبيئة 

تاريخياً، وفيها تعدد و�نفتاح على كل �لديانات و�حل�صار�ت و�لثقافات. 

حما�ص بهذ� �لفهم �لنقي �الأ�صيل، وكجزء و�متد�د للتجربة �لفل�صطينية و�إرثها، كان للمر�أة 

يف �أعمالها وم�صريتها دور متميز. لقد ظهر دور �ملر�أة يف �النتفا�صة ويف �ملقاومة ويف �أ�صكال 

�لعمل �لن�صايل؛ لي�ص فقط كاأّم وزوجة و�أخت للمجاهد، بل وكمجاهدة بنف�صها، )....(

�لعمل �جلهادي  لدينا يف �حلركة، �صو�ء يف  �لفل�صطينية، وكبري  �ل�صاحة  �ملر�أة كبري يف  دور 

�ل�صيا�صي  �ملجال  يف  �أم  و�لرتبوي،  و�خلريي  �الجتماعي  �لعمل  ميد�ن  يف  �أم  و�لن�صايل، 

�أبد�ً  و�لنقابي. �ملر�أة �لفل�صطينية متعلمة ومثقفة، ون�صاطها يف �ملد�ر�ص و�جلامعات ال يقل 

عن دور �لرجل. ).....(

حما�س ومنظمة التحرير:

�س. هل تعتقدون اأن منظمة التحرير الفل�شطينية ما زالت ت�شلح كاإطار ومرجعية لتمثيل 

ظل  ويف  اأو�شاعها،  اإليه  اآلت  ما  ظل  يف  طموحاته  عن  وللتعبري  الفل�شطيني  ال�شعب 

رف�س املهيمنني عليها اأي اإجراءات لتفعيلها واإ�شالح هياكلها التنظيمية واالإدارية؟

ج. ال �صّك �أن و�قع �ملنظمة �ليوم بات مو�صوعاً �صائكاً و�أزمة حقيقية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، 

وي�صكل حتدياً كبري�ً لكل �لقوى و�ل�صخ�صيات �لفل�صطينية. )....(

ولذلك فنحن نحتاج �إىل تناول هذ� �ملو�صوع بروّية وتو�زن وم�صوؤولية، ومن خمتلف �الأبعاد 

�أزمة  �لوطنية،  �الأزمة  هذه  من  وحقيقي  منا�صب  خمرج  �إيجاد  من  نتمكن  حتى  و�لزو�يا، 

�ملرجعية.

�لبعد �الأول: �إن منظمة �لتحرير، بالرغم مما �أ�صابها من �صعف وتر�جع، وما وقعت فيه 

و�إجناز�ته  تاريخه  له  �إطار�ً  تبقى  فاإنها  �صيا�صية،  وتر�جعات  �أخطاء  من  �ملتنفذة  قيادتها 

ور�صيده يف �لتجربة �لفل�صطينية، مما يوجب على �جلميع بذل �أق�صى �جلهود من �أجل �لبناء 

على هذه �لتجربة، و�لعمل على �إ�صالح و�قع �ملنظمة �لر�هن، ومعاجلة �أخطائها وترهلها، 

و�ملبادرة بالتو�فق �لوطني �إىل �إعادة بناء موؤ�ص�صاتها على �أ�ص�ص ديقر�طية حقيقية.

و�إقليمي  عربي  وقبول  �عرت�ف  موقع  على  يح�صل  حني  وطني  �إطار  �أي  �إن  �لثاين:  �لبعد 

وهذ�  �العرت�ف  بهذ�  �الحتفاظ  �أمكن  فاإن  به؛  �لتفريط  يجوز  ال  ر�صيد�ً  يغدو  ودويل؛ 

�لر�صيد، دون �أن يكون ذلك على ح�صاب حقوقنا �لفل�صطينية وثو�بتنا �لوطنية، فهذ� �أمر 

ينبغي �أن نحر�ص عليه، وال نفرط فيه، وال نتجاهله.

�لبعد �لثالث: �إن �ملرجعيات لدى �ل�صعوب وحركات �لتحرر ال يكن �أن يكتب لها �لنجاح �إذ� 

مل حتَظ بتو�فق �ملجموع، �أو �الأغلبية �لكبرية و�لو��صحة؛ وال ي�صتطيع طرف ما �أن يّدعي 

�أنه ي�صتطيع �أن ي�صنع وحده مرجعية وطنية، ويف حال �ّدعى ذلك فاإنه يكون �صبباً للمزيد 

من �لت�رشذم و�النق�صام، )....(
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�رشعية  من  �صند  دون  مقاليدها  يف  ويتحكم  �ليوم،  �ملنظمة  يختطف  �لذي  �لطرف  �أن  كما 

�حتكارها و�لهيمنة على قر�رها،  �أو قبول فل�صطيني وطني عام، وي�رّش على  ديقر�طية 

و�إ�صالحها،  بنائها  �إعادة  على  �لفل�صطيني  �لتو�فق  قر�ر�ت  كل  �حلائط  بعر�ص  وي�رشب 

�ملرجعية  موقع  �لقيادية  وموؤ�ص�صاتها  �ملنظمة  و�أفقد  �ملرجعية  قتل  قد  يكون  بذلك  فاإنه 

�لوطنية و�رشعية متثيل �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج. ).....(

�لو�قع  ظل  يف  و�ملرجعية  �ملنظمة  مو�صوع  يف  �لتعقيد  حقيقة  تو�صح  �لثالثة  �الأبعاد  هذه 

�لر�هن. ونحن يف حما�ص ندرك ذلك جيد�ً، ولذلك حري�صون على معاجلة هذ� �ملو�صوع مع 

�إيجاد  �إىل  تهدف  �لتي  �لعالية،  �مل�صوؤولية  بروح  �لفل�صطينية  و�ل�صخ�صيات  �لقوى  خمتلف 

خمرج حقيقي يجمع �ل�صعب �لفل�صطيني وقو�ه جميعاً على مرجعية حقيقية و�حدة، وعدم 

�للجوء �إىل خيار�ت تزيد �لو�قع �لفل�صطيني تف�ّصخاً و�نق�صاماً؛ وعدم �ل�صماح الأحد —يف ذ�ت 

�لوقت— بالتحكم يف مو�صوع �ملرجعية وتعطيلها و�ال�صتمر�ر يف �ختطافها و�حتكارها.

لقد قبلنا نحن وغرينا �أن تكون هذه �ملرجعية �لوطنية هي منظمة �لتحرير، بل نرّحب بذلك؛ 

يقت�صي  �الأمر  ولكن  مر�ر�ً،  ذلك  على  فل�صطينياً  تو�فقنا  �أننا  خا�صة  بقوة،  �إليه  ون�صعى 

�إ�صالحها و�إعادة بنائها ليدخلها �جلميع، كي تعّب عنّا جميعاً وعن �صعبنا وق�صيتنا. )....(

�س. هل توؤمنون بال�رشاكة مع االآخرين يف �شاحة العمل ال�شيا�شي، اأم ت�شعون اإىل التفرد 

والهيمنة؟ 

ج. ما نرف�صه من غرينا ال يكن �أن نقبله الأنف�صنا. نحن نرف�ص �لتفرد و�لهيمنة و�الحتكار، 

و�صعبنا يرف�ص ذلك، ونحن ملتزمون بال�رش�كة مع كل �لقوى و�ل�صخ�صيات �لفل�صطينية؛ 

�أو غريها  وملتزمون بذلك، فنحن جميعاً �رشكاء �لوطن و�لق�صية. وال يعني فوز حما�ص 

يف �النتخابات �أن ت�صتاأثر بالقر�ر؛ نحن ملتزمون بال�رش�كة وبالعمل �الئتاليف مع �جلميع، 

�أو بعدها، وقد عملنا على حتقيق ذلك يف �صاحة �ملقاومة و�لن�صال،  �صو�ء قبل �النتخابات 

حتالف  جتربة  ويف  �لع�رشة،  �لف�صائل  جتربة  ويف  و�لنقابي،  �ل�صيا�صي  �لعمل  جمال  ويف 

ويف   ،2007 عام  مكة  �تفاق  بعد  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  ويف  �لفل�صطينية،  �لقوى 

�لوفاق  ووثيقة   ،2005 �لقاهرة  كاتفاق  �لفل�صطينية،  �لتو�فقات  من  �لعديد  �إىل  �لو�صول 

�لوطني �لفل�صطيني 2006، وغريها.

�أو ن�صبة  مهما كانت قوة �أي طرف يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، ومهما و�صلت درجة جناحه، 

فوزه يف �النتخابات، فاإنه ال ي�صتطيع �النفر�د بالقر�ر �لفل�صطيني وال يجوز له ذلك. )....(

حما�س واملرونة والواقعية:

�س. اأين موقع املرونة لدى حما�س، ما حدودها وهوام�شها، واأين تبداأ واأين تنتهي؛ وهل 

ذاتية  قراءة  بفعل  اأم  الواقع،  االأمر  �شغوط  بفعل  ال�شيا�شية  حما�س  مرونة  تاأتي 

م�شبقة؟
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�أخرى،  د�ئرة  �لدقيق و�حل�صا�ص يح�صل عندما تطغى د�ئرة على  �ملو�صوع  ج. �خللل يف هذ� 

فاالأ�صل �أن تـُعطى كل د�ئرة حقها. فاأنت �إذ� و�ّصعت د�ئرة �لثو�بت لت�صمل غريها مما هو 

لي�ص بثو�بت؛ تكون قد �صيقت و��صعاً. نعم، قد يكون د�فعك �لتحّوط و�الحرت�ز و�خلوف 

رمزيتك  على  لتحافظ  �لت�صدد  �إظهار  حماولة  �لد�فع  يكون  وقد  �خلطاأ،  يف  �لوقوع  من 

و�صورتك ك�صاحب موقف قوي؛ وهذ� بتقديري خطاأ ينبغي �حلذر منه، فالثو�بت ينبغي 

�أن ال تتحول �إىل حالة من �جلمود، وال �إىل �صورة من �لتباهي و�ال�صتعر��ص و�ملز�يدة. 

هذه  �أن  بحجة  و�ملبادئ،  �لثو�بت  د�ئرة  على  لتتعدى  �ملرونة  د�ئرة  تو�صيع  فاإن  كذلك، 

�رشور�ت �لو�قع، فذلك فهم خاطئ مرفو�ص كذلك؛ الأن هذ� يقودك �إىل �مليوعة و�لتفريط 

وت�صييع �مل�صالح و�حلقوق.

مدر�صة  مع  فنحن  �الإ�صالمي  �لفكر  ومنهج  �لفقهية  �لناحية  ومن  �لتو�زن؛  حالة  مع  نحن 

�لو�صطية و�العتد�ل، ونحن مع و�صع �الأمور يف ن�صابها؛ دون �إفر�ط �أو تفريط، فهذ� هو 

�ملنهج �ل�صحيح �لذي نتبناه. )....(

�لت�صدد يف غري مو�صعه. فكيف تكون  �إىل  ما تدفع  �ل�صعور بالقوة غالباً  �ملبالغة يف  �أن  كما 

�ملرونة، ويوقعك يف  �لذي يحرمك من هو�م�ص  �لغرور  �إىل  قوًة ال تطغيك وال تدفعك  قوياً 

حتت  و�لتنازل  �مليوعة  �إىل  ُيلجئك  �لذي  �لعجز  عن  بنف�صك  تناأى  وكيف  �خلانقة؟  �الأزمات 

وقع �ل�صغوط؟ هذ� يحتاج �إىل تو�زن وحكمة وح�صن �جتهاده، وقبل ذلك وبعده �إىل توفيق 

من �هلل تعاىل.

يف �ل�صيا�صة، �متالك �لقوة هو �لذي يعطيك �لتو�زن �ملطلوب يف �إد�رة �لقر�ر �ل�صيا�صي. ومن 

يعمل بال�صيا�صة بعيد�ً عن �لقوة و�ملقاومة، �صيجد نف�صه يعي�ص على هو�م�ص �الجتهاد�ت 

�ل�رشورة  حاالت  يف  حم�صورة  �الأحيان  غالب  يف  تكون  �لتي  �ل�صعيفة،  �ل�صيا�صية 

و�ال�صطر�ر و�لّرخـَ�ص.

�لثو�بت  بني  �ملز�وجة  تتقن  حما�ص  حركة  جتعل  �لتي  �لعو�مل  �أهم  �أحد  فاإن  هنا،  ومن 

و�ملرونة مب�صاحات متجاورة، ال متد�خلة وال متعار�صة، هو �متالكها لعو�مل �لقوة �لتي 

جتعلها يف و�صع �أكرث تو�زناً.

عامل ثان مهم؛ هو فهمنا �ل�رشعي �لدقيق، الأن هذ� �لفهم ي�صاعدنا على �صبط هذه �مل�صائل 

و�لتعامل معها ب�صورة �صحيحة �صمن مو�زنات ومقاربات حكيمة.

�لقيادي، متّكنها من  �لقر�ر  �إد�رة  لديها موؤ�ص�صية ر��صخة يف  “حما�ص”  �أن  �لثالث؛  �لعامل 

�صبط هذه �ملو�قف و�ل�صيا�صات. )....(

�لعامل �لر�بع؛ �أن “حما�ص” ال تتعجل �الأمور؛ �ال�صتعجال قاتل، ومن يتعجل يدفع �أثماناً 

باهظة؛ وقد ال يظفر مبا �أر�د؛ )....(
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�لعامل �خلام�ص؛ مع كوننا ب�رش�ً ي�صيبنا ما ي�صيب كل �لب�رش من �الأعر��ص ونقاط �ل�صعف، 

وهي  �الإغر�ء،  و�صد  �لتخويف  �صد  قوية  ومناعة  ح�صانة  وف�صله  �هلل  بحمد  لدينا  لكن 

َمقاِتل ت�صيب �لقياد�ت وجتعلها تقع يف خانة �لتفريط و�لت�صليم باالأمر �لو�قع، و�خل�صوع 

لل�صغوط �خلارجية. �لتهديد ال يخيفنا، كذلك �الإغر�ء ال يغوينا.

من  مبزيج  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �إد�رة  من  �هلل  بف�صل  تـُمكـّننا  مبجموعها  �لعو�مل  وهذه 

�ملحافظة على �لثو�بت وعلى �ملرونة و�لو�قعية يف ذ�ت �لوقت، دون �أن تطغى د�ئرة على 

د�ئرة. )....(

�لدقيق،  و�لتطبيق  �لعميق،  �لفهم  على  �حلر�ص  د�ئماً  و�ل�رشوري  �ملهم  من  فاإن  لذلك 

�ل�صخ�صية  �مل�صلحة  ولي�صت  �لعامة  �مل�صلحة  هي  �لد�فع  يكون  و�أن  �ل�صحيح،  و�لتوقيت 

�أو �حلزبية.

متلك  و�جهتها،  �لتي  و�لتحديات  �لتجربة  بحكم  باتت  حما�ص  حركة  �أن  ونح�صب   ).....(

يف  ن�صتند  �حلمد  وهلل  فنحن  �لدقيقة،  و�مل�صائل  �لتو�زنات  هذه  مع  �لتعامل  يف  جيدة  خبة 

كل ذلك �إىل تر�ثنا �ل�رشعي �الأ�صيل، و�إرثنا �لوطني، وتاريخ �أمتنا ور�صيدها �حل�صاري، 

وجتارب �ل�صعوب و�الأمم وخب�تها �ملرت�كمة. ).....(

حما�س ومنوذج املقاومة:

�س. ما االإ�شافة التي قدمتها حما�س يف اجلانب اجلهادي والن�شايل؟ ومباذا متّيز اأمنوذجها 

املقاوم؟ 

جزء  هي  �ل�صهيوين،  �ملحتل  �صد  مقاومة  كحركة  حما�ص  �أن  �لبد�ية  يف  �لتاأكيد  من  بّد  ال  ج. 

�لفل�صطيني، و�متد�د لها، وحلقة من حلقاتها �ملباركة  �لن�صال  طبيعي و�أ�صيل من جتربة 

�ملمتدة و�ملتو��صلة منذ مائة عام، )....(

وما  لها  مبا  �خلا�صة  جتربتنا  نبني  ثم  منه،  ون�صتفيد  �صبق  َمـْن  على  نبني  وغرينا  نحن 

عليها، ونتفاعل �أخذ�ً وعطاًء مع َمْن يز�ملنا يف �مل�صرية، ليكون كل ذلك �إرثاً لالأجيال �لقادمة 

�لتي حتمل �لر�ية وتو��صل م�صرية �لن�صال، حتى يتحقق �لن�رش و�لتحرير باإذن �هلل، وهو 

�لهدف �لذي �صيكون �جلميع، �ل�صابق و�لالحق، �رشيكاً يف �صنعه حتى و�إن مل ي�صهد قطف 

ثمرته �لنهائية.

�لكبري،  �ل�رش�ع  هذ�  يف  منّا  و�إ�صهاماً  للو�جب  �أد�ًء  �أن�صاأناه  �لذي  �ملقاوم،  �أمنوذجنا  �أما 

وَحـَر�صنا على �أن نقدم من خالله �إ�صافة مميزة مل�صرية �لن�صال �لفل�صطيني )...(

ومن �أبرز هذه �لروؤى و�ملفاهيم و�ل�صيا�صات �لتي يكن �الإ�صارة �إليها:

�لتحرير  وهو  �ال�صرت�تيجي،  �لهدف  لتحقيق  �ال�صرت�تيجية  و�صيلتنا  هي  �ملقاومة  �أوالً، 

و�لعودة و��صتعادة �حلقوق و�إنهاء �الحتالل �ل�صهيوين الأر�صنا ومقد�صاتنا. )....(
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ثانياً، �ملقاومة عندنا و�صيلة ال غاية، وهي يف خدمة �لهدف و�لغاية، ولي�صت مقاومة من �أجل 

�ملقاومة. )...( و�إمنا هي �ل�صبيل و�لطريق لتحقيق �لهدف، و�لو�صيلة �ال�صرت�تيجية للتحرير.

ثالثاً، حما�ص لي�صت جمموعة ع�صكرية، بل هي حركة حترر وطني �صاملة، �ملقاومة حمور 

عملها �لرئي�ص، وو�صيلتها �ال�صرت�تيجية للتحرير وحتقيق �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، 

وتعمل يف ذ�ت �لوقت يف خمتلف �ملجاالت و�مليادين، ولها �أهد�فها وروؤيتها �ل�صيا�صية. وهي 

وتعنى  م�صاحله،  عن  وتد�فع  و�خلارج،  �لد�خل  يف  �صعبها،  هموم  تعي�ص  �صعبية  حركة 

بخدمته —قدر ��صتطاعتها— يف خمتلف جو�نب �حلياة �ليومية.

ر�بعاً، لقد ح�رشنا �ملقاومة لتكون �صد �ملحتل �الإ�رش�ئيلي فقط، فمقاومتنا هي �صد �لعدو 

�لذي يحتل �أر�صنا ويعتدي على �صعبنا ومقد�صاتنا، ولي�ص �صد �أحد �آخر )...(.

لي�ص  �خلارج،  يف  ممار�صتها  وجتنب  فل�صطني  د�خل  �ملقاومة  ح�رش  �صيا�صة  �عتمدنا  كما 

عجز�ً، ولكن ن�صدر يف ذلك عن تقدير دقيق للم�صلحة، ومو�زنة بني خمتلف �العتبار�ت.

خام�صاً، نحن نتبنى بو�صوح �صيا�صة عدم ��صتعمال �ل�صالح و�لقوة �إال يف مو�جهة �ملحتل 

و�لعدو �خلارجي �لذي يعتدي علينا، وهي �ملقاومة �مل�رشوعة. وهذ� يعني عدم ��صتعمال 

فعالج  و�لفكرية،  �ل�صيا�صية  �خلالفات  معاجلة  يف  وال  �لد�خلي  �ل�صاأن  يف  و�لقوة  �ل�صالح 

�خلالفات د�خل �ل�صف �لوطني يتم عن طريق �حلو�ر و�لتو�فق و�الحتكام �إىل �ل�صعب عب 

�لديقر�طية و�صناديق �القرت�ع.

وما ح�صل يف قطاع غزة من �أحد�ث موؤ�صفة قبل �صنو�ت لي�ص خروجاً عن هذه �ل�صيا�صة، 

�النتخابات،  نتائج  رف�ص  فل�صطيني  فريق  فهناك  معاك�صة،  بل  متاماً،  خمتلفة  �حلالة  الأن 

—لالأ�صف—  علينا  و��صتقوى  �لفل�صطينية،  �ل�رشعية  على  �أي  عليها،  لالنقالب  و�صعى 

ند�فع  �أن  �لطبيعي  �ل�صالح �صدنا، فمن حقنا  و��صتعمل  �ل�صهيوين وباالأمريكان،  بالعدو 

�لتي  �ل�رشعية  �حلكومة  رئا�صة  موقع  من  ذلك  نفعل  �أننا  خا�صة  ��صطر�ر�ً،  �أنف�صنا  عن 

ت�صكلت يف �أعقاب �نتخابات ديقر�طية نزيهة، و�عتمدها �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخب. )....(

�صاد�صاً، تبنينا يف �حلركة �صيا�صة عدم �لدخول يف �أية معارك جانبية يف �ملنطقة، خالفاً ملا فعله 

غرينا يف مر�حل �صابقة. ومل ن�صتخدم �لقوة و�ل�صالح �صد �أية دولة �أو طرف عربي حتى 

�أو طعن مقاومتنا يف ظهرها،  �إخو�ننا وعذبهم،  �عتقل  �أو  �إلينا،  �آذ�نا، وحا�رشنا و�أ�صاء  لو 

ن�صيء  �أن  يكن  وال  �ال�صرت�تيجي،  وعمقنا  و�أهلنا  �إخو�ننا  هم  فالعرب  علينا،  حّر�ص  �أو 

�إليهم حتى لو �أ�صاءو� �إلينا. وقد �لتزمنا بهذه �ل�صيا�صة طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية، و�صنبقى 

ملتزمني بها باإذن �هلل، الأن معركتنا �لوحيدة هي -ح�رش�ً- �صد �الحتالل �ل�صهيوين.

�ملقاوم  �الإن�صان  بناء  على  بالرتكيز  �أ�صا�صي،  وب�صكل  �ملقاومة  بناء  يف  ُعـنينا  وقد  �صابعاً، 

�إيانياً وتربوياً ونف�صياً وفكرياً، و�إيجاد درجة عالية من �الن�صباط �لتنظيمي و�ل�صلوكي، 

و�اللتز�م بال�صو�بط �ل�رشعية و�الأخالقية للمقاومة، وتنمية �لقدرة على �ل�صب و�ل�صمود 
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و�لتحمل و�لعمل يف �أق�صى �لظروف، �إىل جانب �لوعي وو�صوح �لروؤية و�لهدف لدى �ملقاتل، 

و�إخال�ص �لق�صد و�لنية، و�متز�ج �لبعد �لديني و�لوطني لي�صكل حافز�ً قوياً وم�صاعفاً يف 

م�صرية �جلهاد و�ملقاومة، فاملجاهد يقاتل يف �صبيل �هلل �صد عدوه �ملحتل، دفاعاً عن وطنه 

و�أر�صه ومقد�صاته، وعن �صعبه و�أمته، وعن �أهله وعر�صه. ).....(

م�شتقبل امل�رشوع ال�شهيوين:

�س. من خالل قراءتكم مل�شار امل�رشوع ال�شهيوين وما اآل اإليه واقعه الراهن.. كيف تنظرون 

اإىل م�شتقبل هذا امل�رشوع، هل يتقدم و�شوالً اإىل حتقيق “اإ�رشائيل الكربى”، اأم يتقهقر 

وينكفئ؟

ج. معطيات �لو�قع تعزز �لقناعة باأن �مل�رشوع �ل�صهيوين ال م�صتقبل له يف �ملنطقة. هناك تر�جع 

حقيقي لهذ� �مل�رشوع �لذي كان �لتو�ّصع �أحد خ�صائ�صه �ملهمة، وهو �ليوم مل يعد قادر�ً على 

مو��صلة �لتو�صع. وما بناء �جلد�ر )رغم �إدر�ك تد�عياته �ل�صلبية على �ل�صعب �لفل�صطيني(، 

و�الن�صحاب من جنوب لبنان ومن قطاع غزة، �إال �أمثلة عملية على هذ� �لرت�جع و�النكفاء.

“�إ�رش�ئيل” �لتي كانت ت�صن �حلروب على من حولها، وتنت�رش فيها ب�صهولة، وتتمكن من 
وللمقاومة  وتد�عياتها،  للحروب  �أ�صا�صية  �صاحة  عمقها  بات  �لعدو،  �أر�ص  �إىل  �ملعركة  نقل 

�لفل�صطينية حني كانت ت�رشب يف كل مكان فيه، وهي حالة قابلة للتكر�ر. وما ي�صمى باجلبهة 

�الإ�رش�ئيلية �لد�خلية باتت مهددة يف كل حرب �أو مو�جهة، وتدفع ثمن مغامر�ت قيادتها.

كثري  م�صتوى  وعلى  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ليوم  �حلاكم  �ل�صهيوين  �جليل  فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً 

من قياد�ته �لع�صكرية و�ل�صيا�صية و�الأمنية، مل يعد يلك قدر�ت �جليل �الأول �لذي بنى هذ� 

�لكيان، وال �إر�دة �لقتال �لتي كانت لديه. ف�صالً عن ��صت�رش�ء حالة �لف�صاد يف �لطبقة �حلاكمة، 

وتز�يد حاالت �النتحار و�لتهرب من �خلدمة �لع�صكرية، وتر�جع �أد�ء موؤ�ص�صاتها �الأمنية.

منذ عام 1967 مل تك�صب “�إ�رش�ئيل” حرباً حقيقية، �إال �جتياحها ملدينة بريوت عام 1982. 

وهذ� موؤ�رش مهم على تر�جع قدرة �مل�رشوع �ل�صهيوين، و�أنه ال م�صتقبل له. وبتقديري 

على  قادر�ً  يعد  مل  بب�صاطة  �ل�صهيوين  �لعدو  الأن  �نتهى،  �لكبى”  “�إ�رش�ئيل  م�رشوع  �أن 

�إفريقيا  جنوب  دولة  �إليه  �نتهت  �لذي  �مل�صار  نف�ص  يف  ما�صية  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  حتقيقه، 

�لعن�رشية، وهي قناعة تتز�يد حتى عند كثري من �ل�صيا�صيني و�ملر�قبني �ملحايدين.

بعد �أكرث من 60 عاماً على قيام هذ� �لكيان، وعندما يكون �ل�صوؤ�ل لدى �ل�صارع �الإ�رش�ئيلي 

لي�ص عن �أمن “�إ�رش�ئيل” فح�صب، و�إمنا عن م�صتقبلها وم�صريها، فهذ� تطور مهم وخطري. 

وعندما ي�صك �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي يف �أ�صا�ص وجوده، ويف م�صتقبله، ويف جدوى م�رشوعه، 

يكون �لعّد �لعك�صي قد بد�أ باإذن �هلل.

لي�ص كافياً �أن نقول هذ� �لكالم، ولكن �ملطلوب �أن نبني عليه. ونحن ال ندعو بهذ� �لكالم �إىل 

�ال�صتهانة بقوة �لكيان �ل�صهيوين وقدر�ته، فالعاقل هو �لذي ال ي�صتهني بعدوه، فما ز�ل 
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هذ� �لكيان يلك كثري�ً من عنا�رش �لقوة. ولكن هذه �لقر�ءة و�لروؤية �لو�قعية �مل�صتندة �إىل 

كثري من �حلقائق و�ملوؤ�رش�ت، ينبغي �أن تدفعنا �إىل عدم �خل�صوع للتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية، 

وال �إىل �رشوطها للت�صوية �ل�صيا�صية، و�أن تدفعنا �إىل عدم �لتعامل مع �مل�رشوع �ل�صهيوين 

كاأنه قدر مقدور ال مفّر منه. �لبديل عن �صيا�صة �خل�صوع �أو حالة �لعجز و�النتظار و�لغرق 

�ل�صهيوين  �لكيان  مع  �ملو�جهة  ��صتمر�ر  هو  �الآ�صن،  و�لت�صوية  �ملفاو�صات  م�صتنقع  يف 

و�ل�صعب  �ملقاومة؛  هو  �ملتاح  �حلقيقي  و�خليار  �ملتاحة،  و�خليار�ت  �الإمكانات  �صمن 

�لفل�صطيني قادر باإذن �هلل على مو��صلة �ملقاومة، لكنه يحتاج �إىل �إ�صناد �الأمة وم�صاركتها 

ودعمها. ).....(

عب  و�لعدو�ن  و�ال�صتيطان  �الحتالل  م�صاريع  ككل  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  باخت�صار، 

�لتاريخ، ال �رشعية له، وبالتايل ال م�صتقبل له، الأنه غريب عن منطقتنا، وال يحمل مقومات 

�لبقاء، و�صتجري عليه ذ�ت �ل�صنة �لتي جرت على �مل�صاريع �مل�صابهة له من قبل. ونحن �أمة 

عظيمة، تعتز بنف�صها ودينها و�أر�صها وتاريخها وح�صارتها وهويتها، وتعتب فل�صطني 

�ل�صهيوين  �لكيان  على  ت�صب  لن  لذلك  وبقائها،  حياتها  ودليل  �لناب�ص،  قلبها  و�لقد�ص 

طويالً، و�صتهزمه كما هزمت �حلمالت �ل�صليبية و�لزحف �ملغويل من قبل باإذن �هلل.

)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(    �صدق �هلل �لعظيم

وثيقة رقم 17:

18
اتفاقية الوفاق الوطني الفل�شطيني يف القاهرة يف 2011/5/3 

3 �أيار/ مايو 2011

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اتفاقية الوفاق الوطني الفل�شطيني

لل�صعب  �لعليا  �مل�صلحة  �إعالء  تقت�صي  �لتي  و�لتاريخية  �لوطنية  �مل�صوؤولية  من  �نطالقاً 

�لفل�صطيني، ووفاء لدماء ل�صهد�ئنا �الأبر�ر، و�إجالالً ملعاناة �أ�رش�نا �لبو��صل، ويف �صبيل تعزيز 

�لوطن  يف  �صعبنا  ووحدة  �لوطنية،  �لوحدة  وحماية  و�صيانة  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �جلبهة 

كفاحه  م�صرية  خالل  من  حققها  �لتي  �صعبنا  مكت�صبات  على  �ملحافظة  �أجل  ومن  و�ل�صتات، 

�أن  يجب  ال  م�صت  عقود  مد�ر  على  �ل�صامد  �صعبنا  وت�صحيات  منجز�ت  باأن  ويقينا  �لطويل، 

تهدرها �أية خالفات �أو �رش�عات.

 موقع حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني )فتح(، مفو�صية �لعالقات �لوطنية، �نظر:
18

www.fatehwatan.ps/functions.php?action=files&table=files&ID=23
و�نظر �أي�صاً: �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/4/29، �نظر:

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=8718
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 من 2009-9-26 
ً
و�رتباطاً باحلو�ر �لوطني �لفل�صطيني �ل�صامل �لذي ُعقد يف �لقاهرة �بتد�ء 

�ت�صمت  ومكثفة  متعددة  حو�ر  جل�صات  من  ذلك  تلى  وما  ومقدرة،  فاعلة  م�رشية  مب�صاركة 

و�إر�دة  مفتوح  بعقل  �لوطني  �لعمل  ق�صايا  كافة  مناق�صة  يف  و�لتعمق  و�مل�صارحة،  بال�صفافية 

�صيا�صية، ورغبة حقيقية يف �إنهاء �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف و�لنف�صي �لذي �أ�صفى �صلبياته 

على كافة �أرجاء �لوطن �لفل�صطيني.

وتاأكيد�ً للتوجه �حلقيقي نحو �لوفاق و�مل�صاحلة، و�لتغلب على �ملعوقات �لتي حتول دون 

�إعادة وحدة �لوطن و�ل�صعب، فقد �تفقت كافة �لف�صائل و�لتنظيمات و�لقوى �لفل�صطينية على 

�إنهاء حالة �النق�صام �لفل�صطيني �إىل غري رجعة، وحددت كافة �ملبادئ و�الأ�ص�ص �لالزمة لتنفيذ 

متطلبات ذلك، وتو�فقت على حلول للق�صايا �لتي مثلت جوهر �خلالف و�النق�صام، و�أ�صبحت 

هذه �حللول هي �لنب��ص �لذي �صكل �لقاعدة �لرئي�صية لتوقيع �تفاقية �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني 

يف �لقاهرة، على �أن يتم �النطالق منها �إىل �آفاق �لتنفيذ لتن�صهر فيها كل �خلالفات، وتتاآلف معها 

كل �الإر�د�ت، ويتحرك �جلميع يد�ً بيد لبناء �لوطن �لفل�صطيني.

ومن �أجل �إجناح �تفاقية �لوفاق �لوطني يف �ملرحلة �لقادمة �لتي �صتعقب عملية �لتوقيع، فقد 

و�فق �جلميع على �اللتز�م �لتام مبقت�صيات هذه �ملرحلة وتوفري �ملناخ �ملالئم لتنفيذ متطلباتها، 

و�لتفاعل باإيجابية مع ��صتحقاقاتها، على �أن تتوىل جلنة عليا برئا�صة م�رشية ومب�صاركة عربية 

�الإ�رش�ف و�ملتابعة لتنفيذ هذه �التفاقية.

�لدوؤوب  وللجهد  �لفل�صطينية،  للق�صية  �لد�عم  �مل�رشي  �لدور  �ملجتمعون  يثمن  �لنهاية  ويف 

�لفل�صطيني  �لبيت  �إعادة حقيقية لرتتيب  �لوطني مبا يتيح  �لوفاق  �تفاقية  �إىل توقيع  �أدى  �لذي 

و�لتقدير  �ل�صكر  بكل  �ملجتمعون  يتقدم  كما  �مل�صتقلة،  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  نحو  كخطوة 

للدول �لعربية �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية، و�صتظل فل�صطني ترى �أن �لدول �لعربية هي عمقها 

�حلقيقي.

وقد �تفق �ملجتمعون على �أن هذه �التفاقية تتطلب �أن تتحول �لنو�يا �حل�صنة �إىل برنامج عمل 

قابل للتنفيذ، ويعاهدون �هلل، ويتعهدون �أمام �صعبهم يف �لوطن و�ل�صتات، �أن يقومو� بتنفيذ كل 

ما ت�صمنته �التفاقية وبذل كل �جلهد الإجناحها، من �أجل م�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �إطار 

من �مل�صوؤولية و�اللتز�م.

اأوالً: منظمة التحرير الفل�شطينية

ت�صم  بحيث  عليها  �لرت��صي  يتم  �أ�ص�ص  وفق  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وتطوير  تفعيل 

جميع �لقوى و�لف�صائل وفقاً التفاق �لقاهرة مار�ص 2005، وكما ورد يف �لفقرة �لثانية من وثيقة 

�لوفاق �لوطني يونيو 2006 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ن�صمام 

�لفل�صطينية  �لتحرير  �أ�ص�ص ديوقر�طية تر�صخ مكانة منظمة  �إليها وفق  �لقوى و�لف�صائل  كل 
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�أماكن تو�جده كافة، مبا يتالءم مع �لتغري�ت على �ل�صاحة  �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد ل�صعبنا يف 

�لفل�صطينية، ومبا يعزز قدرة منظمة �لتحرير يف �لقيام و�لنهو�ص مب�صوؤوليتها يف قيادة �صعبنا 

�لدو�ئر  يف  و�الإن�صانية  و�ل�صيا�صية  �لوطنية  حقوقه  عن  و�لدفاع  تعبئته  ويف  و�ملنايف  �لوطن  يف 

و�ملحافل و�ملجاالت �لدولية و�الإقليمية كافة.

مبا  �ملحددة(  للتوقيتات  طبقاً  جديد)  وطني  جمل�ص  ت�صكيل  تقت�صي  �لوطنية  �مل�صلحة  �إن 

ي�صمن متثيل �لقوى و�لف�صائل و�الأحز�ب �لوطنية و�الإ�صالمية جميعها وجتمعات �صعبنا يف كل 

مكان و�لقطاعات و�ملوؤ�ص�صات و�لفعاليات و�ل�صخ�صيات كافة، باالنتخابات حيثما �أمكن ووفقاً 

ملبد�أ �لتمثيل �لن�صبي بالتو�فق حيث يتعذر �إجر�ء �النتخابات وفق �آليات ت�صعها �للجنة �ملنبثقة 

عن �تفاق �لقاهرة مار�ص 2005 و�حلفاظ على منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إطار�ً جبهوياً عري�صاً 

و�ئتالفاً وطنياً �صامالً و�إطار�ً جامعاً ومرجعية �صيا�صية عليا للفل�صطينيني يف �لوطن و�ملنايف.

والية �ملجل�ص �لوطني “4” �صنو�ت بحيث تتز�من مع �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي وجتري 

�نتخابات �ملجل�ص �لوطني وفق مبد�أ �لتمثيل �لن�صبي �لكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتو�فق يف 

�ملو�قع �لتي يتعذر فيها �إجر�ء �نتخابات.

ت�صكل �للجنة �ملكلفة بتطوير منظمة �لتحرير �لفل�صطينية )ح�صب �إعالن �لقاهرة مار�ص 2005( 

جلنة متخ�ص�صة الإعد�د قانون �النتخابات للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني ورفعه �إليها العتماده.

 )2005 �لقاهرة  �إعالن  )ح�صب  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بتطوير  �ملكلفة  �للجنة  تقوم 

با�صتكمال ت�صكيلها وعقد �أول �جتماع لها فور �لبدء يف تنفيذ �التفاق.

�لتحرير  منظمة  من  لكل  و�ملهام  و�لهياكل  �ملوؤ�ص�صات  بني  �لعالقة  بتحديد  �للجنة  تقوم 

و�ملجل�ص  �لوطني  �ملجل�ص  بني  �لعالقة  خا�صة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية 

�لت�رشيعي، ومبا يحافظ على مرجعية منظمة �لتحرير �لفل�صطينية لل�صلطة �لفل�صطينية وي�صمن 

عدم �الزدو�جية بينهما يف �ل�صالحيات و�مل�صوؤوليات.

�لتنفيذية  �للجنة  �صالحيات  على  �لتاأكيد  ومع  �جلديد  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخاب  وحلني 

ح�صب  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بتطوير  �ملكلفة  �للجنة  تقوم  �ملنظمة  موؤ�ص�صات  و�صائر 

كاإطار قيادي موؤقت وتكون  لها  �جتماع  �أول  ت�صكيلها وعقد  با�صتكمال   2005 �لقاهرة  �إعالن 

مهامها كالتايل:

و�صع �الأ�ص�ص و�الآليات للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني. 	·
معاجلة �لق�صايا �مل�صريية يف �ل�صاأن �ل�صيا�صي و�لوطني و�تخاذ �لقر�ر�ت ب�صاأنها بالتو�فق. 	·
�آليات  لبحث  �لقاهرة  يف  �الأول  �جتماعها  وتعقد  �حلو�ر  عن  �ملنبثقة  �لقر�ر�ت  تنفيذ  متابعة  	·

عملها.
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ثانياً: االنتخابات

جتري �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني متز�منة يوم �الثنني 

�ملو�فق 28-6-2010 ويلتزم �جلميع بذلك.

يف  �لكامل  �لن�صبي  �لتمثيل  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخابات  جتري 

 �لوطن و�خلارج حيثما �أمكن، بينما جتري �النتخابات �لت�رشيعية على �أ�صا�ص �لنظام �ملختلط.

تتم �النتخابات �لت�رشيعية بالنظام �ملختلط على �لنحو �لتايل: 

75% )قو�ئم(. 	·

25% )دو�ئر(. 	·
·	 ن�صبة �حل�صم %2.

�لغربية، وخم�ص دو�ئر يف  �ل�صفة  )�إحدى ع�رش د�ئرة يف  �نتخابية  �لوطن �صتة ع�رش د�ئرة  	·
قطاع غزة(.

ل�صمان  �لتد�بري  كافة  �تخاذ  �إمكانية  مع  ودويل،  عربي  �إ�رش�ف  حتت  �النتخابات  جتري 

�إجر�ئها يف ظروف متكافئة ومو�تية للجميع، ويف جو من �حلرية و�لنز�هة و�ل�صفافية يف �ل�صفة 

و�لقطاع.

التوافق على املبادئ العامة التالية:

تهيئة �الأجو�ء �لالزمة لت�صهيل و�إجناح �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية. 	·
جتري �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية يف جميع مناطق �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية مبا  	·

فيها �لقد�ص.

توفري �ل�صمانات �لالزمة الإجر�ء و�إجناح �النتخابات يف مو�عيدها. 	·
�إجر�ء  ل�صمان  �حلو�ر  يف  �مل�صاركة  و�لفعاليات  �لقوى  جميع  بني  �رشف  ميثاق  توقيع  	·

�النتخابات دورياً بنز�هة و�صفافية يف مو�عيدها.

اآلية الرقابة على االنتخابات:

�لتاأكيد على ما ورد يف �ملادة )113( من قانون �النتخابات ب�صاأن مر�قبة وتغطية �النتخابات. 	·
تعزيز �لرقابة على �النتخابات بتو�صيع �مل�صاركة �ملحلية و�لعربية و�لدولية. 	·

�لتدقيق  �أن يكون  �لرقابة �الإلكرتونية على  �آليات  �إلكرتوين يتم توفري  �إن�صاء نظام  يف حالة  	·
�لورقي هو �ملعيار �ملعتب يف هذ� �ل�صاأن.

ت�شكيل حمكمة ق�شايا االنتخابات:

وفقاً الأحكام �لقانون ت�صكل حمكمة ق�صايا �النتخابات من رئي�ص وثمانية ق�صاة بتن�صيب 

لت�صكيله  �الإجر�ء�ت  ��صتكمال  بعد  رئا�صي  مبر�صوم  عنها  ويعلن  �الأعلى،  �لق�صاء  جمل�ص  من 



حمـــــا�س

646

��صتقاللية  ي�ص  ال  ومبا  �لقانون  وفق  �لوطني  و�لتو�فق  بالت�صاور  �الأعلى(  �لق�صاء  )جمل�ص 

�ل�صلطة �لق�صائية.

ت�شكيل جلنة االنتخابات:

عمالً مبا جاء يف قانون �النتخابات يقوم �لرئي�ص �لفل�صطيني بت�صكيل جلنة �النتخابات بناء 

على �مل�صاور�ت �لتي يقوم بها وعلى تن�صيب �لقوى �ل�صيا�صية و�ل�صخ�صيات �لوطنية.

ثالثاً: االأمن

مبادئ عامة:

مقدمة:

�إن �صعبنا �لفل�صطيني ال يز�ل يعي�ص مرحلة �لتحرر �لوطني، لذ� فاإن عمل �الأجهزة �الأمنية يف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يجب �أن يحقق �أمن �لوطن و�ملو�طن من خالل �ملبادئ �لتالية: 

�صياغة �لقو�نني �خلا�صة باالأجهزة �الأمنية ح�صب �ملهام �ملنوطة بها وفقاً للم�صالح �لوطنية  	·
�لفل�صطينية.

تلك  تكون  و�أن  �لفل�صطينية  �الأمن  قوى  يف  �خلدمة  لقانون  طبقاً  �الأمنية  �الأجهزة  مرجعية  	·
�الأجهزة مهنية وغري ف�صائلية.

حتديد معايري و�أ�ص�ص �إعادة بناء وهيكلة وتوحيد �الأجهزة �الأمنية. 	·
جميع �الأجهزة �الأمنية تخ�صع للم�صاءلة و�ملحا�صبة �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي. 	·

كل ما لدى �الأجهزة �الأمنية من معلومات و�أ�رش�ر تخ�صع ملفهوم وقو�عد �ل�رشية �ملعمول  	·
بها يف �للو�ئح و�لقو�نني، و�أي خمالفة لها توقع �صاحبها حتت طائلة �لقانون.

كافة �ملقيمني على �أر��صي �ل�صلطة، من مو�طنني و�أجانب هم �أ�صحاب حق يف توفري �الأمن  	·
و�الأمان، دون �عتبار للجن�ص �أو �للون �أو �لدين.

�أي معلومات �أو تخابر �أو �إعطاء معلومات للعدو مت�ص �لوطن و�ملو�طن �لفل�صطيني و�ملقاومة  	·
تعتب خيانة عظمى يعاقب عليها �لقانون.

حترمي �العتقال �ل�صيا�صي. 	·
�حرت�م �الأجهزة �الأمنية حلق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة و�لدفاع عن �لوطن و�ملو�طن. 	·

�لعالقة �خلارجية لل�صوؤون �الأمنية تخ�صع لقر�ر �صيا�صي وتنفذ �لتعليمات �ل�صيا�صية. 	·
وعدم  و�لف�صائل  �لقوى  بني  �ل�صيا�صية  و�خلالفات  �لتجاذبات  عن  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  �إبعاد  	·

�لتجريح و�لتخوين لهذه �ملوؤ�ص�صة و�عتبارها �صمان الأمن و��صتقر�ر �لوطن و�ملو�طن.

معايري واأ�ش�س اإعادة بناء وهيكلة االأجهزة االأمنية:

�لتاأكيد على ما ن�ص عليه قانون �خلدمة لقوى �الأمن و�ملو�فقة على جميع �ملحظور�ت �لو�ردة  	·
يف �لقانون )من �ملو�د من 94-90(.
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�عتماد �ملعايري �ملهنية و�لوطنية يف �النت�صاب لالأجهزة �الأمنية. 	·
�الإ�رش�ع يف �إجناز �لقو�نني و�للو�ئح �خلا�صة باالأجهزة �الأمنية مبا ينظم عمل هذه �الأجهزة،  	·

وعدم �لتد�خل يف �الخت�صا�صات.

�الأمنية مبا يكفل هرمية  �ملوؤ�ص�صة  �الأو�مر يف  �الإد�ري يف �صدور  �لت�صل�صل  حتديد وتنظيم  	·
�لقيادة و�ل�صيطرة.

يحظر �إقامة �أي ت�صكيالت ع�صكرية خارج �إطار �لهيكل �ملقرر لكل جهاز. 	·
تنا�صب عدد �الأفر�د لكل جهاز مع �ملهام �ملوكلة له. 	·

مبادئ  و�حرت�م  �ل�صلطة،  مناطق  يف  بها  �ملعمول  �ل�صارية  بالقو�نني  �الأجهزة  جميع  �لتز�م  	·
حقوق �الإن�صان وكر�مة �ملو�طنني، و�لتعاون �لتام بني �الأجهزة ذ�ت �لعالقة )�لق�صاء - �لنيابة 

�لوطنية ومر�كز  �لهيئات  �لوز�ر�ت �ملختلفة( ومتكني  �لعامة - موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين - 

موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان من ممار�صة عملها للتاأكد من �حلفاظ على حقوق �الإن�صان.

تخ�صع �الأجهزة �الأمنية وقادتها وعنا�رشها للم�صاءلة و�لرقابة من قبل �لهيئات و�جلهات  	·
�مل�صوؤولة �ملخولة ووفق �لقانون و�لنظام.

�للو�ئح  عن  وبعيد�ً  �لوظيفية  �ملهمات  خارج  الأ�صباب  �ل�صالح  ��صتخد�م  وحترمي  جترمي  	·
و�الأنظمة �ملن�صو�ص عليها.

�ملحافظة �ملطلقة على �أ�رش�ر �لدولة و�ملوؤ�ص�صة. 	·
�ل�صالحيات  ووفق  �لتدخالت،  عن  وبعيد�ً  للقانون  وفقاً  عملها  �الأمنية  �الأجهزة  تبا�رش  	·

�ملخولة لها يف �لقانون، ومع �رشورة تعزيز �لقانون و�لت�رشيعات مبا يخدم ذلك.

�رشورة �الهتمام بالتدريب �ملحلي و�خلارجي نظر�ً ملا للتدريب من �أهمية ق�صوى يف �صقل  	·
�ملهار�ت و�كت�صاب �خلب�ت نحو �لتطوير �ملهني.

ت�صتجيب �ملعايري �ملو�صوعة الحتياجات �لفل�صطينيني �الأمنية يف حدودهم �ل�صيا�صية. 	·
�أوجه  �الأمنية، وتخ�صع جميع  باالأجهزة  �ملنوطة  �ملهام  �ملقررة مع حجم  �ملو�زنة  تتنا�صب  	·

�ل�رشف ملبد�أ �لرقابة و�ل�صفافية.

�اللتز�م باملدد �ملحددة لقادة �الأجهزة وفق �لقانون. 	·

اللجنة االأمنية العليا واال�شتيعاب:

ت�صكيل جلنة �أمنية عليا ي�صدر �لرئي�ص �لفل�صطيني مر�صوماً بها، تتكون من �صباط مهنيني  	·
�لوفاق  �تفاقية  وتنفيذ  ملتابعة  وعربي  م�رشي  �إ�رش�ف  حتت  عملها  ومتار�ص  بالتو�فق، 

�لوطني يف �ل�صفة و�لقطاع، وتكون من بني مهامها ر�صم �ل�صيا�صات �الأمنية و�الإ�رش�ف على 

تنفيذها.

من  كل  يف  وعربية  م�رشية  مب�صاعدة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  وهيكلة  بناء  �إعادة  يتم  	·
�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.
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�إحالة   - )��صتيعاب  �الأمنية  باالأجهزة  �لعاملني  جلميع  �لوظيفي  �ل�صمان  حق  على  �لتاأكيد  	·
للتقاعد - نقل �إىل وظائف مدنية - .....(. 

يف  �ل�صابقة  �الأمنية  �الأجهزة  منت�صبي  من  عن�رش  �آالف(  )ثالثة  عدد  ��صتيعاب  عملية  تبد�أ  	·
�ل�رشطة و�الأمن �لوطني و�لدفاع �ملدين يف �الأجهزة �لقائمة يف قطاع غزة بعد توقيع �تفاقية 

�لوفاق �لوطني مبا�رشة، على �أن يزد�د هذ� �لعدد تدريجياً حتى �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية 

وفق �آلية يتم �لتو�فق عليها.

يتم �صمان تاأمني كافة م�صتلزمات ��صتيعاب هذه �لعنا�رش من خالل دعم م�رشي وعربي. 	·

�لفل�صطينية  �الأمن  �ملدنية يف قوى  �الأمنية ح�صب قانون �خلدمة  �الأجهزة  �ملو�فقة على عدد 

ل�صنة 2005 لتكون على �لنحو �لتايل:

قو�ت �الأمن �لوطني وجي�ص �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني. 	·
قوى �الأمن �لد�خلي )�ل�رشطة - �لدفاع �ملدين - �الأمن �لوقائي(.  	·

�ملخابر�ت �لعامة. 	·

)و�أي قوة �أو قو�ت �أخرى موجودة �أو ت�صتحدث تكون �صمن �لقوى �لثالثة(.

مهام االأجهزة االأمنية:

االأمن الوطني:

التعريف:

قيادة  حتت  �خت�صا�صاتها  وتبا�رش  وظائفها  توؤدي  نظامية،  ع�صكرية  هيئة  �لوطني  �الأمن 

وفقاً  كافة،  �صوؤونها  وتنظيم  عملها  الإد�رة  �لالزمة  �لقر�ر�ت  ي�صدر  �لذي  وهو  �لعام،  �لقائد 

الأحكام �لقانون و�الأنظمة �ل�صادرة مبقت�صاه. 

مهام قوات االأمن الوطني:

حماية �صيادة �لبالد وتاأمني �صالمة �أر��صيها و�مل�صاركة يف تعمريها و�مل�صاعدة يف مو�جهة  	·
�لكو�رث �لد�خلية، وذلك وفقاً للحاالت �لتي يجوز فيها �ال�صتعانة بقو�ت �الأمن �لوطني يف 

�ملهام غري �لع�صكرية. 

تنفيذ �الأحكام �لق�صائية و�الأو�مر �ل�صادرة عن �ل�صلطة ذ�ت �الخت�صا�ص فيما يتعلق بقوى  	·
�الأمن وفق �لنظام و�لقانون �لع�صكري.

حماية �لوطن من �أي �عتد�ء خارجي. 	·
مو�جهة �لتهديد�ت �خلارجية و�لد�خلية يف مناطق �نت�صارها، وت�صرتك يف �لت�صدي حلاالت  	·

�لطو�رئ �ملحددة د�صتورياً.

�لتمثيل �لع�صكري يف �ل�صفار�ت �لوطنية يف �خلارج. 	·
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قوات االأمن الداخلي:

التعريف:

�الأمن �لد�خلي هو هيئة �أمنية نظامية، توؤدي وظائفها وتبا�رش �خت�صا�صاتها برئا�صة وزير 

�أعمالها  �لالزمة الإد�رة  �لقر�ر�ت  �لذي ي�صدر  �لد�خلي وهو  �الأمن  �لد�خلية وبقيادة مدير عام 

وتنظيم �صوؤونها.

مهام قوى االأمن الداخلي:

حفظ �لنظام �لعام و�حلفاظ على �الآد�ب و�الأخالق �لفا�صلة. 	·
حماية �أمن �ملو�طن وحقوقه وحرياته و�ملوؤ�ص�صات �لعامة و�خلا�صة. 	·

تنفيذ و�حرت�م �لقانون. 	·
�لقيام باأعمال �لدفاع �ملدين و�الإنقاذ و�إطفاء �حلر�ئق. 	·

مكافحة كافة �أعمال و�صور �لتج�ص�ص د�خل �لوطن. 	·
�ملحافظة على �جلبهة �لد�خلية من �أي �خرت�قات �أو تهديد�ت خارجية. 	·

تنفيذ �الأحكام �لق�صائية �أو �أي قر�ر�ت قانونية �صادرة عن �ل�صلطة ذ�ت �الخت�صا�ص وفق  	·
ما ين�ص عليه �لقانون.

تتاألف قوى االأمن الداخلي من االأجهزة التالية:

ال�رشطة:

مهام جهاز ال�رشطة:

�ملحافظة على �لنظام و�الأمن وحماية �الأرو�ح و�الأغر��ص و�الأمو�ل و�الآد�ب �لعامة. 	·
منع �جلر�ئم، و�لعمل على �كت�صافها وتعقبها و�لقب�ص على مرتكبيها وتقديهم للعد�لة. 	·

�إد�رة مر�كز �الإ�صالح وحر��صتها. 	·
تنفيذ �لقو�نني و�الأنظمة و�الأو�مر �لر�صمية، ومعاونة �ل�صلطات �لعامة بتاأدية وظائفها وفق  	·

�أحكام �لقانون.

مر�قبة وتنظيم �لنقل على �لطرق. 	·
حماية �لتجمعات و�مل�صري�ت ح�صب �لقانون. 	·

االأمن الداخلي/ االأمن الوقائي:

مهام جهاز االأمن الداخلي/ االأمن الوقائي:

مكافحة �الأعمال �لتج�ص�صية د�خل �أر��صي �ل�صلطة. 	·
متابعة �جلر�ئم �لتي تهدد �الأمن �لد�خلي لل�صلطة و�لعمل على منع وقوعها. 	·
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�لعامة  و�ملوؤ�ص�صات  و�لهيئات  �حلكومية  �الإد�ر�ت  ت�صتهدف  �لتي  �جلر�ئم  عن  �لك�صف  	·
و�لعاملني فيها.

توفري �ملعلومات للقيادة �ل�صيا�صية لال�صرت�صاد بها يف �لتخطيط و�تخاذ �لقر�ر�ت. 	·

الدفاع املدين:

مهام جهاز الدفاع املدين )قانون الدفاع املدين الفل�شطيني(:

االأمن واحلماية:

�لتو�فق على �ملهام �لتالية له:

حماية �ل�صخ�صيات �لر�صمية و�لقياد�ت �حلكومية خالل حتركاتهم �لد�خلية و�أثناء �ل�صفر  	·
للخارج.

توفري �حلماية للوفود �الأجنبية. 	·
تاأمني �أماكن �للقاء�ت و�الجتماعات �لر�صمية. 	·

متابعة �أمن وفح�ص �ملركبات �لتابعة للجهاز و�ل�صخ�صيات.  	·
حماية مو�كب �ل�صخ�صيات وحتركاتهم د�خل �لوطن.  	·

توفري �حلماية لل�صخ�صيات و�لزو�ر يف معابر �لوطن وت�صهيل مهمة �ل�صفر. 	·
توفري �الأماكن �الآمنة الإيو�ء �ل�صخ�صيات و�لقياد�ت �حلكومية يف حالة �لطو�رئ. 	·

و�صع خطط �لطو�رئ لتنقل و�ت�صاالت �ل�صخ�صيات و�لقياد�ت �حلكومية يف حالة �لطو�رئ.  	·

املخابرات العامة:

تعريف املخابرات العامة:

وظائفها  وتوؤدي  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  تتبع  م�صتقلة  نظامية  �أمنية  هيئة  �لعامة  �ملخابر�ت 

الإد�رة  �لالزمة  �لقر�ر�ت  ي�صدر  �لذي  وهو  قيادته،  وحتت  برئا�صته  �خت�صا�صاتها  وتبا�رش 

عملها وتنظيم �صوؤونها كافة.

مهام جهاز املخابرات وفق قانون املخابرات العامة الفل�شطينية:

�تخاذ �لتد�بري �لالزمة للوقاية من �أية �أعمال تعر�ص �أمن و�صالمة فل�صطني للخطر و�تخاذ  	·
�الإجر�ء�ت �لالزمة �صد مرتكبيها وفقاً الأحكام �لقانون.

�لك�صف عن �الأخطار �خلارجية �لتي من �صاأنها �مل�صا�ص باالأمن �لقومي �لفل�صطيني يف جماالت  	·
�لتج�ص�ص و�لتاآمر و�لتخريب �أو �أعمال �أخرى تهدد وحدة �لوطن و�آمنه و��صتقالله ومقدر�ته.

�لتعاون �مل�صرتك مع �أجهزة �لدول �ل�صديقة �مل�صابهة ملكافحة �أية �أعمال تهدد �ل�صلم و�الأمن  	·
�مل�صرتك، �أو �أي من جماالت �الأمن �لد�خلي، �رشيطة �ملعاملة باملثل.
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عقيدة قوى االأمن:

تنطلق عقيدة �الأجهزة �الأمنية وفق ما ن�ص عليه �لقانون �الأ�صا�صي )�ملادة 84( مع �إ�صافة  	·
جملة “وحماية حقوقه �مل�رشوعة”.

مرجعية قوى االأمن:

تكون مرجعية قوى �الأمن وفقاً ملا مت �التفاق عليه يف مهام �الأجهزة �الأمنية.  	·

جمل�س االأمن القومي:

·	 ُيرجع للمجل�ص �لت�رشيعي الإ�صد�ر قانون ملجل�ص �الأمن �لقومي �لفل�صطيني.

اآليات امل�شاعدة العربية لبناء االأجهزة االأمنية:

ت�صكيل جلنة لالت�صال وتوفري �الحتياجات �ملحددة. 	·
يقوم كل جهاز بتحديد �حتياجاته وتقدم للجنة. 	·

يكون  �أن  على  �الأمنية  لالأجهزة  �مل�صاعدة  تقدمي  بغر�ص  �لز�ئرة  �الأمنية  �لوفود  ��صتقبال  	·
حمكوماً ب�صو�بط �ملهمة وفق جدول زمني حمدد.

رابعاً: امل�شاحلة الوطنية

االتفاق على االأهداف التالية: 

ن�رش ثقافة �لت�صامح، و�ملحبة، و�مل�صاحلة، و�ل�رش�كة �ل�صيا�صية، و�لعي�ص �مل�صرتك. 	·
حل جميع �النتهاكات �لتي جنمت عن �لفلتان و�النق�صام بالطرق �ل�رشعية و�لقانونية.  	·

و�صع برنامج لتعوي�ص �ملت�رشرين من �النق�صام و�لعنف مادياً ومعنوياً. 	·
و�صع �الأ�ص�ص و�الآليات �لكفيلة مبنع تكر�ر �الأحد�ث �ملوؤ�صفة.  	·

تاأمني �ملو�زنات �لالزمة لدعم �إجناح مهمة �للجنة من خالل �صندوق وطني يول عربياً. 	·
�الإ�رش�ف على �مل�صاحلة �الجتماعية. 	·

ت�صكيل جلان فرعية يف كافة �ملحافظات. 	·

اآليات وو�شائل امل�شاحلة:

�لوقف �لفوري لكل �أ�صكال �لتحري�ص �ملتبادل و�النتهاكات مبختلف �أنو�عها ومر�قبة تنفيذ  	·
ذلك.

جتمعات  جامعات،  )مد�ر�ص،  �ملجتمع  قطاعات  كل  تطال  مو�صعة  جماهريية  لقاء�ت  عقد  	·
�ملجتمع،  يف  و�لت�صامح  �مل�صاحلة  مناخ  �إ�صاعة  هدفها  �إعالمية  حمالت  وتنظيم  �صعبية( 

و�إ�رش�ك كافة �ملنابر �الإعالمية مبا يف ذلك �مل�صاجد من �أجل حتقيق هذ� �لهدف. 
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�إ�رش�ك كل من �لقوى �ل�صيا�صية، وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، و�مل�صتقلني وجلان �الإ�صالح،  	·
يف خلق بيئة �مل�صاحلة و�لت�صامح و�ل�صفح �لعام. 

�ملادي  �ل�رشر  وحتديد  �الأمني،  و�لفلتان  �لد�خلي  �لعنف  �صحايا  جميع  �إىل  �ال�صتماع  	·
و�ملعنوي �لذي حلق باملت�رشرين وذويهم.

حتديد �أ�ص�ص �لتعوي�ص �ملادي للمت�رشرين.  	·
بحث �صبل تفعيل دور �لقانون يف �ملحا�صبة، و�لتو�صيات بذلك جلهات �الخت�صا�ص.  	·

�لزيار�ت �مليد�نية و�إجر�ء �ال�صتق�صاء�ت �لالزمة.  	·
باليد  �لقانون  �أخذ  عملية  لوقف  مو�قفها  يف  باحلزم  ومطالبتها  �ملعنية  �جلهات  مع  �ملتابعة  	·

و�ملحا�صبة �ل�صارمة ملنع كل ذلك.

�لعمل على رفع �لغطاء �لتنظيمي و�لع�صائري و�لعائلي عن كل من يرتكب �العتد�ء�ت على  	·
�لنا�ص وممتلكاتهم.

�إ�صد�ر ميثاق �رشف يوؤكد على حترمي �القتتال �لد�خلي، وو�صع �آلية متابعة ذلك. 	·
�لقيام بجوالت عربية لت�صهيل مهام جلنة �مل�صاحلة، بالتن�صيق مع �جلهات �ملخت�صة. 	·

ت�شكيل جلنة امل�شاحلة من االآتي:

رئي�ص �للجنة )بالتو�فق(. 	·
نائب رئي�ص. 	·

�أمني �رش. 	·
�أمني �صندوق. 	·

�الأع�صاء. 	·

ت�شكيل وحدة ا�شت�شارية للمعاجلات الق�شائية، بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة وهي:

وحدة �لتعبئة و�الإعالم. 	·
وحدة �ل�صكاوى و�ملظامل. 	·

وحدة �لعالقات �لعامة. 	·

وحدة ح�رش �الأ�رش�ر. 	·
وحدة �لتوجيه �لق�صائية )�لق�صاء �لنظامي - �لق�صاء �ل�رشعي - �لق�صاء �لع�صائري(. 	·

�لد�خلية  �ملو�جهات  مرحلة  �أثناء  �أنو�عه  مبختلف  �أذى  بهم  حلق  �لذين  �الأفر�د  �أن  �عتبار 

�صحايا �لعنف، و�أن تتحمل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية م�صوؤولية معاجلة ق�صاياهم، مبتابعة 

وم�صاركة من جلنة �مل�صاحلة �لوطنية، وينطبق على �جلرحى ما ينطبق على �ل�صحايا.

وبناء على ذلك فاإن �لذين حلق بهم �أذى مبختلف �أنو�عه ب�صبب �أعمال جنائية فردية، يتحمل 

�أذى  بهم  حلق  �لذين  �أما  �ملالئمة،  �لق�صائية  �الإجر�ء�ت  بحقه  وتتخذ  ذلك  م�صوؤولية  �جلاين 

مبختلف �أنو�عه على خلفية �ل�رش�ع �ل�صيا�صي يتحمل �لتنظيم �ملت�صبب باالأذى م�صئوليته، دون 
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حتميل �مل�صوؤولية لالأفر�د، وجتري معاجلة �آثار ذلك مب�صاركة وطنية من �جلميع، ومبا يحقق 

�لعد�لة للمت�رشرين.

جلنة  �إىل  يتقدم  �أن  يجب  له،  ملكية  وي�صكل  منه  �صلب  منقول  �أو  ثابت  حق  مو�طن  لكل 

�ل�صكاوى و�ملظامل الإعادة حقوقه كاملة.

اآليات جلنة امل�شاحلة:

تعمل جلنة �مل�صاحلة من خالل �الآليات �لتالية:

جتتمع �للجنة عقب توقيع �تفاقية �لوفاق �لوطني لتوزيع �ملهام بني �أع�صائها ح�صب �لهيكلية  	·
�ملتفق عليها.

�حل�صول على مقر مركزي منا�صب يف مدينة غزة. 	·
�لبدء فور�ً بت�صكيل جلان فرعية يف �ملحافظات د�خل �ل�صفة وغزة، مل�صاعدة �للجنة �لعليا يف  	·

تنفيذ مهامها.

حتديد �لكادر �لوظيفي �ل�رشوري لت�صكيل وحد�ت �لعمل �ملتفق عليه. 	·
�الإ�رش�ع يف تنظيم موؤمتر �صعبي للم�صاحلة و�لت�صامح يثل �نطالقة لعملها، و�إعالن �لعمل  	·

مليثاق �ل�رشف.

ت�رشع �للجنة فور ت�صكيلها مبمار�صة مهامها. 	·
�أماكن مقر�تها،  �للجنة، و�الإعالن عن  �أعمال  �لو�صائل �الإعالمية عن بدء  �الإعالن عب كافة  	·

�آلية عملها وتنفيذها.

و�صع مو�زنة �رشورية الإجناح �أعمالها، وت�صعى لتاأمني هذه �ملو�زنة �ل�رشورية �لالزمة  	·
من جهة �الخت�صا�ص.

�ملتعلقة  �ل�رشورية  �ملعلومات  جتميع  بعد  للتنفيذ  �ملخت�صة  للجهات  تقريرها  �للجنة  ترفع  	·
باملو�طنني �لذين تعر�صو� لالنتهاكات و�الأ�رش�ر و�صبل عالجها.

ميثاق ال�رشف اخلا�س بامل�شاحلات الوطنية:

مت �التفاق على ميثاق �رشف خا�ص بامل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية )�مللحق “�أ”(.

خام�شاً: اللجنة امل�شرتكة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني

ت�شكيل اللجنة:

ت�صمي  و�مل�صتقلني  و�لف�صائل  وحما�ص  فتح  حركتي  من  ع�صو�ً(   16( من  �للجنة  تت�صكل 

رئا�صياً  مر�صوماً  عبا�ص”  “حممود  �لرئي�ص  �ل�صيد  وي�صدر  �أع�صاء(   8( وحما�ص  فتح  من  كل 

بت�صكيلها بعد �لتو�فق على �أع�صائها.
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مرجعية اللجنة:

�للجنة ب�صفته رئي�ص منظمة  “�أبو مازن” هو مرجعية  �لفل�صطيني حممود عبا�ص  �لرئي�ص 

�لتحرير �لفل�صطينية ورئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية. 

االإطار القانوين للجنة:

وتبد�أ  �صيا�صية،  ��صتحقاقات  �أو  �لتز�مات  �أية  لديها  لي�صت  تن�صيقي  �إطار  �للجنة  تكون 

عملها فور توقيع �تفاقية �لوفاق �لوطني، وينتهي عملها يف �أعقاب �إجر�ء �النتخابات �لرئا�صية 

و�لت�رشيعية و�ملجل�ص �لوطني وت�صكيل حكومة فل�صطينية جديدة.

مهام اللجنة:

خالل  من  �لوطن  يف  تطبيقها  �ملقرر  �لوطني  �لوفاق  �تفاقية  تنفيذ  �مل�صرتكة  �للجنة  تتوىل 

�لتعامل مع �جلهات �ملعنية �ملختلفة، مبا يف ذلك �الآتي: 

تهيئة �الأجو�ء الإجر�ء �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية و�ملجل�ص �لوطني. 	·
�الإ�رش�ف على معاجلة ق�صايا �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية. 	·

متابعة عمليات �إعادة �الإعمار يف قطاع غزة. 	·

توحيد موؤ�ش�شات ال�شلطة الوطنية بال�شفة والقطاع:

يتم توحيد موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بالتن�صيق مع جهات 

�لوطنية،  �لوحدة  وتعزيز  �لوطني  و�لتو�فق  �ل�رش�كة  مبد�أ  على  ذلك  يف  معتمدًة  �الخت�صا�ص 

�ن�صجاماً وتنفيذ�ً لنتائج ومقرر�ت �تفاقية �لوفاق �لوطني، وخا�صًة معايري ونتائج عمل �للجنة 

�الإد�رية �لقانونية.

ت�شوية اأو�شاع اجلمعيات واملوؤ�ش�شات االأهلية:

�أو �ُصودرت ملا كانت عليه، قبل  غلقت 
ُ
�أ �إعادة �أو�صاع �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية �لتي 

�لوطني،  �لوفاق  �تفاقية  توقيع  فور  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   2007 عام  حزير�ن   14
و�لعمل على �إعادة ممتلكاتها وتعوي�صها عن خ�صائرها نتيجة ذلك.

ت�صوية �أو�صاع �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية وفقاً للقو�نني �ملعمول بها قبل 14 حزير�ن 

.2007

معاجلة وت�صوية �أو�صاع �ملوظفني �ملنتدبني للعمل باجلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية ح�صب 

�لقانون.

ال يجوز م�صادرة �أمو�ل �جلمعيات �أو �ملوؤ�ص�صات �إال بقر�ر ق�صائي.
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معاجلة الق�شايا املدنية وامل�شاكل االإدارية الناجمة عن االنق�شام:

�إن معاجلة �لق�صايا �ملدنية �لتي نتجت عن �النق�صام )بعد 14 حزير�ن 2007( بحل م�صاكل 

و�لد�صتورية،  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  وحدة  و��صتعادة  �النق�صام  من  ت�رشرو�  �لذين  �لعاملني 

�الأ�صا�صي  للقانون  وفقاً  �ملوؤ�ص�صات  هذه  يف  �لعمل  وعودة  �لق�صاء،  ��صتقالل  على  و�حلفاظ 

�لتي �صدرت  �لقر�ر�ت  �لتي ترتبت على  �الآثار  �لوطني، وحل  �ل�صلة و�لتو�فق  و�لقو�نني ذ�ت 

بعد هذ� �لتاريخ، ركيزة �أ�صا�صية الإنهاء �النق�صام ولتحقيق �لوحدة �لوطنية وتثبيتها. 

يف  و�لتنقالت  �لر�تب  ووقف  و�لف�صل  وترقياتهم  �ملوظفني  تعيينات  �لق�صايا  هذه  ت�صمل 

عليها  �ملختلف  و�حلكومية  �لرئا�صية  و�لقر�ر�ت  و�ملر��صيم  �حلكومية،  و�الإد�ر�ت  �ملوؤ�ص�صات 

ذ�ت �ل�صلة.

متخ�ص�صني  قانونيني  وخب�ء  �إد�ريني  خب�ء  بني  جتمع  قانونية  �إد�رية  جلنة  ت�صكيل 

يقومون بدر��صة �لق�صية �ملذكورة بعاليه [�أعاله] و�قرت�ح �صبل معاجلتها، وتقدم �للجنة نتائج 

�لتي  �أ�صهر من بدء ت�صكيلها—  �أربعة  �أق�صاه  —يف موعد  �ملخت�صة  �لتنفيذية  �أعمالها للجهات 

تقوم بتنفيذها على �أ�صا�ص �لقانون �الأ�صا�صي و�لقو�نني ذ�ت �ل�صلة. 

تقوم هذه �للجنة بعملها وفقاً لالأ�ص�ص و�ملبادئ �لتالية: 

�اللتز�م بالقانون �الأ�صا�صي �ملعدل للعام 2005، وبالقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح ذ�ت �ل�صلة  	·
�ملقرة قبل 14 حزير�ن 2007.

حتقيق �لعد�لة و�الإن�صاف دون �لتمييز بني �ملو�طنني وعدم �الإجحاف بحقوق �الأفر�د �لذين  	·
ت�رشرو� نتيجة لالنق�صام.

�أ�صا�ص  وعلى  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  الأبناء  �ل�رش�كة  مبد�أ  على  �لتاأكيد  	·
�لكفاءة و�ملو�ءمة بني �ملوظف و�لوظيفة �لتي ير�صح ل�صغلها.

�لهياكل  وعلى  �لعامة،  �ملو�زنة  على  و�نعكا�صها  �ملتاحة  �ملالية  و�ملو�رد  �الإمكانيات  مر�عاة  	·
�الإد�رية و�لتنظيمية للموؤ�ص�صات �حلكومية و�صيا�صات �لتوظيف �ملقرة، ومبا يعالج �لت�صخم 

�لوظيفي يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية. 

ت�صكيل جلنة قانونية خمت�صة ب�صالحيات تت�صكل من جمموعة ق�صاة م�صهود لهم بالكفاءة 

و�لهيئات  و�ملوؤ�ص�صات  �الأفر�د  يرفعها  �لتي  و�لتظلمات  و�ل�صكاوى  �ملظامل  يف  تف�صل  و�لنز�هة 

لالعرت��ص على �أي قر�ر�ت �صدرت بحقهم، دون �الإجحاف بحق �الأفر�د و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات 

يف �للجوء �ىل �لق�صاء ح�صب �لقانون.

�لقانون  وفق  �الأ�صا�صي  �لقانون  يحددها  �لتي  مرجعيتها  و�ل�صلطات  �لهيئات  جميع  تتبع 

�لقانون  يتعار�ص مع  بها مبا ال  �ملعمول  �لقو�نني  �أو�صاعها وفق  ينظم عملها، وت�صوب  �لذي 

�الأ�صا�صي.
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قبل  عملهـم  ر�أ�ص  على  كانو�  �لذين  غزة  وقطاع  بال�صفـة  �ملدنيني  �ملوظفني  جميع  عودة 

14-6-2007 �إىل وظائفهم، مبا يف ذلك �ملف�صولني و�ملتغيبني على خلفية �النق�صام مع �حلفاظ 
على كامل حقوقهم و�صحب و�إلغاء قر�ر�ت �لف�صل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ �تفاقية �لوفاق 

�مل�صكلة  �لقانونية  �الإد�رية  �للجنة  بها  �صتو�صي  �لتي  �الآلية  وفق  �لعودة  وتكون  �لوطني، 

وخالل �ملدة �ملقررة لعملها.

�الإد�رية  �للجنة  عمل  �نتهاء  حلني  جديدة  تعيينات  �أو  تعديالت  باأية  �لقيام  بعدم  �اللتز�م 

�لقانونية �مل�صكلة مبوجب هذه �التفاقية.

�شاد�شاً: املعتقلون

�لفل�صطينية، وتاأكيد�ً  �لف�صائل  �ملعتقلني من كل  �لتو�فق على �رشورة حل م�صكلة  �إطار  يف 

ملبادئ حترمي �العتقال على خلفية �النتماء �ل�صيا�صي �أو دون �إجر�ء�ت ق�صائية، فقد مت �التفاق 

على حل هذه �مل�صكلة من خالل �الآليات �ملحددة �لتالية: 

تقوم كل من حركتي فتح وحما�ص بتحديد قو�ئم �ملعتقلني طبقاً الآخر موقف، ويتم ت�صليم  	·
�الأعد�د  )تثبيت  منها  �لتحقق  بعد  منها  ن�صخة  عليها(  )يتفق  حقوقية  وموؤ�ص�صة  م�رش 

و�الأ�صماء( قبل توقيع �تفاقية �لوفاق �لوطني.

يقوم كل طرف باالإفر�ج عن �ملعتقلني �ملوجودين لديه من كافة �لف�صائل فور توقيع �التفاقية. 	·
�أ�صماء  �ملعتقلني، يقوم كل طرف بت�صليم م�رش قائمة تت�صمن  �الإفر�ج عن  �أعقاب عملية  يف  	·
باملوقف  تقارير  ورفع  عنهم،  �الإفر�ج  عدم  وحيثيات  عنهم  �الإفر�ج  �ملتعذر  �ملعتقلني  �أولئك 

لقيادتي فتح وحما�ص.

�العتقاالت  ملف  الإغالق  م�رشية  مب�صاركة  �ملبذولة  �جلهود  ت�صتمر  �التفاقية  توقيع  بعد  	·
نهائياً.

ميثاق ال�رشف للم�شاحلة الوطنية الفل�شطينية

من  قدمه  ما  خالل  من  �لوطنية  �صخ�صيته  �لطويل  تاريخه  عب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ج�صد 

�لذي  ف�صعبنا  ومقد�صاته،  وق�صيته  �أر�صه  عن  دفاعاً  و�ملعتقلني  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  قو�فل 

��صتحق كل تقدير يعي�ص �الآن ظروفاً بالغة �ل�صعوبة.

من  ن�صعى  متما�صكة  د�خلية  جبهة  وجود  ب�رشورة  و�إياناً  �لظروف،  لتلك  منا  وتقدير�ً 

خاللها لتحقيق �أهد�ف �صعبنا، و�لدفاع عن حقوقه وحترير �أر�صنا و��صتعادة حقوقنا، ونظر�ً 

لالآثار �ل�صلبية �لتي �أوجدتها حالة �النق�صام، فاإننا يف جلنة �مل�صاحلة �لوطنية �ملنبثقة عن موؤمتر 

�حلو�ر �لفل�صطيني �تفقنا على �لعمل و�اللتز�م ببنود ميثاق �ل�رشف هذ�.

�لد�خلية  جبهتنا  وحلماية  تد�عياته،  وعالج  �النق�صام  حالة  �إنهاء  يف  رغبتنا  على  وتاأكيد�ً 

ومنعاً لتكر�ر �الأحد�ث �ملوؤ�صفة يت�صمن ميثاق �ل�رشف �ملبادئ �لتالية: 
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�لتاأكيد على حرمة �القتتال �لد�خلي و�لبعد عن �ل�صد�م �مل�صلح مهما كانت �الأ�صباب ومهما  	·
بلغت حدة �خلالفات.

�لتاأكيد على �ملبد�أ �لعام �لذي ��صطلح �لفل�صطينيون عليه طو�ل �لوقت، وهو �أن �حلو�ر يجب  	·
�أن يظل �لو�صيلة �لوحيدة للتخاطب بينهم، وحل �خلالفات �لتي تن�صاأ بينهم.

حترمي �العتقال ووقف �ملطارد�ت و�ملالحقات على خلفية �النتماء �ل�صيا�صي. 	·
ال يجوز �عتقال �أي فرد دون وجود �أو�مر ق�صائية �أو �إذن من �لنيابة. 	·

منع �للجوء للتعذيب يف حالة �العتقال و�رشورة �حرت�م حقوق �ملعتقل وعدم �إهانته. 	·
متكني �ملتهم من �لدفاع عن نف�صه وتوفري كافة �لو�صائل �لقانونية له. 	·

حترمي كل �أ�صكال �العتد�ء على �الإر�دة و�ملمتلكات. 	·
رفع �لغطاء �لتنظيمي و�لعائلي و�لع�صائري على كل فرد يتجاوز �لقانون و�الأعر��ص. 	·

�صيا�صية  �أي جتاذبات  و�إبعاده عن  فيه  �لتدخل  �لق�صاء وقر�ر�ته وعدم  ��صتقاللية  �حرت�م  	·
وحزبية.

�رشورة �حرت�م �لقو�نني �ملعمول بها، و�لتاأكيد على �أن �جلميع مت�صاوون �أمام �لقانون. 	·
�صون �حلريات �لعامة و�خلا�صة لالأفر�د و�جلماعات. 	·

�لتاأكيد على حرية �ل�صحافة و�لتعبري عن �لر�أي. 	·
�لتـاأكيد على منع �أي �صكل من �أ�صكال �لتحري�ص �الإعالمي و�ملجتمعي. 	·

�لتاأكيد على �ل�رش�كة �ل�صيا�صية ومبد�أ �لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة. 	·
حق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة و�لت�صدي لالحتالل و�لعدو�ن. 	·

�لعائلية  �ل�رش�عات  يف  به  �لزج  وعدم  �ملحتل  مو�جهة  يف  و�صالحها  �ملقاومة  على  �حلفاظ  	·
و�لع�صائرية و�لف�صائلية.

�صمان حق �لعمل للجميع على �أ�صا�ص �لكفاءة و�ملهنية. 	·
رف�ص �صيا�صة �لف�صل و�الإق�صاء �لوظيفي وقطع �لرو�تب ب�صبب �النتماء �ل�صيا�صي. 	·

�إننا �إذ نقدم هذه �لوثيقة هدية ل�صعبنا فاإننا ندعو �هلل �صبحانه وتعاىل �أن يوفق �صعبنا وقياد�ته 

للحفاظ على وحدته و�لدفاع عن حقوقه.

التحية ل�شهدائنا االأبرار

احلرية الأ�رشانا االأبطال

ال�شفاء العاجل جلرحانا

   جلنة امل�شاحلة الوطنية املنبثقة

   عن موؤمتر احلوار الفل�شطيني
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

حم�رش اجتماع

ب�شاأن التفاهمات حول امل�شاحلة الوطنية الفل�شطينية

2011/4/27، لبحث  حتت رعاية م�رشية �جتمع وفد� حركتي فتح وحما�ص بالقاهرة يوم 

�لق�صايا �خلا�صة باإنهاء �النق�صام وحتقيق �مل�صاحلة، وعلى ر�أ�صها �ملالحظات �خلا�صة مبا ورد 

باتفاقية �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني لعام 2009.

�ملباحثات  خالل  �ملالحظات  هذه  ب�صاأن  متت  �لتي  �لتفاهمات  تكون  �أن  على  �لطرفان  �تفق 

ملزمة للطرفني عند تطبيق �تفاق �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني.

تتمثل �لتفاهمات �لتي �تفقت عليها حركتا فتح وحما�ص يف �الآتي:

1. االنتخابات:

اأ. جلنة االنتخابات: 

�تفق �لطرفان، فتح وحما�ص، على حتديد �أ�صماء �أع�صاء جلنة �النتخابات �ملركزية باالتفاق 

مع �لف�صائل �لفل�صطينية، على �أن ترفع للرئي�ص لي�صدر مر�صوماً بت�صكيل هذه �للجنة.

ب. حمكمة االنتخابات:

�تفق �لطرفان، فتح وحما�ص، على تر�صيح ما ال يزيد عن )12( من �لق�صاة لع�صوية حمكمة 

�النتخابات، على �أن ترفع �إىل �لرئي�ص �لفل�صطيني التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة لت�صكيلها 

باالتفاق مع �لف�صائل �لفل�صطينية.

ج. توقيت االنتخابات: 

جتري �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني متز�منة بعد عام من 

تاريخ توقيع �تفاقية �لوفاق �لوطني، من جانب �لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية.

2. منظمة التحرير الفل�شطينية:

�تفقت حركتا فتح وحما�ص على �أن تكون مهام وقر�ر�ت �الإطار �لقيادي �ملوؤقت غري قابلة 

للتعطيل، ومبا ال يتعار�ص مع �صالحيات �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

3. االأمن:

�لتاأكيد على �أن ت�صكيل �للجنة �الأمنية �لعليا �لتي ي�صدر �لرئي�ص �لفل�صطيني مر�صوماً ب�صاأنها 

وتتكون من �صباط مهنيني تكون بالتو�فق.
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4. احلكومة:

اأ. ت�شكيل احلكومة:

�لوزر�ء  رئي�ص  وتعيني  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�صكيل  على  وحما�ص  فتح  حركتا  �تفقت 

و�لوزر�ء بالتو�فق.

ب. مهام احلكومة:

1. تهيئة �الأجو�ء الإجر�ء �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية و�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني.
2. �الإ�رش�ف على معاجلة ق�صايا �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية �لناجتة عن حالة �النق�صام.

3. متابعة عمليات �إعادة �إعمار قطاع غزة و�إنهاء �حل�صار.
4. متابعة تنفيذ ما ورد يف �تفاقية �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني.

5. معاجلة �لق�صايا �ملدنية و�مل�صاكل �الإد�رية �لناجمة عن �النق�صام.
6. توحيد موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية بال�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لقد�ص.

7. ت�صوية �أو�صاع �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية و�خلريية.

5. املجل�س الت�رشيعي:

�تفق �لطرفان على تفعيل �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ح�صب �لقانون �الأ�صا�صي.

حركة فتح                                                                                                         حركة حما�ص

     عز�م �الأحمد                                                                                                 مو�صى �أبو مرزوق

وثيقة رقم 18:

ن�ّس بيان اإنفاذ اتفاق امل�شاحلة الفل�شطينية بني حركتي فتح وحما�س

(اتفاق ال�شاطئ(19

23 ني�صان/ �أبريل 2014

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ(

�النق�صام  الإنهاء  “حما�ص”  وحركة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وفد  لقاء  عن  �صادر  بيان 

وتنفيذ �تفاق �مل�صاحلة �لوطنية.

يف �لوقت �لذي تتعاظم فيه �لهجمة على �لق�صية �لفل�صطينية، على كل �مل�صتويات، ويف �لوقت 

�لذي تزد�د فيه �العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى، �أوىل �لقبلتني وم�رشى ر�صول �هلل ]، وتتكثّف 

فيه عمليات تهويد مدينة �لقد�ص �ملحتلة، وت�صفية هويتها �لعربية، وتدني�ص مقد�صاتنا �الإ�صالمية 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/434135 :19 امل�رشي اليوم، 2014/4/23، �نظر
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و�مل�صيحية، ويتغول فيه �ال�صتيطان على �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ل�صامدة، ويتنكر فيه �الحتالل 

لكل �التفاقات و�ملعاهد�ت و�ملو�ثيق و�الأعر�ف �لدولية، فيكثّف جي�صه �عتد�ء�ته، ويتجاوز كل 

�حلدود، ويز�يد قادته على �صعبنا وقياد�ته باالنق�صام �لبغي�ص، ويعربد م�صتوطنوه على �لب�رش 

و�ل�صجر و�حلجر، ويتعر�ص �أ�رش�نا و�أ�صري�تنا يف �صجون �الحتالل �إىل �أب�صع �صنوف �لتنكيل.

�مل�صكالت  وتتفاقم  �ل�صامخ،  قطاعنا  على  �خلانق  �حل�صار  فيه  ي�صتد  �لذي  �لوقت  ويف 

�لوطن  يف  �صعبنا  معاناة  فيه  ت�صتمر  �لذي  �لوقت  ويف  فيه،  �ل�صابرين  �أهلنا  على  �الإن�صانية 

و�ل�صتات، فاإن �مل�صاحلة �لوطنية و�إنهاء �النق�صام �لفل�صطيني و�إعادة �لوحدة �لوطنية ومتتينها 

وو�صع �ل�صو�بط �لتي تكفل ثباتها و��صتمر�رها وتعاظمها ت�صبح و�جباً وطنياً.

وحالة  �لوطنية،  ق�صيتنا  بها  متر  �لتي  �ل�صيا�صية،  �الأو�صاع  �الإخوة  ��صتعر�ص  وحيث 

�مل�صوؤولية  �جلميع  ��صتح�رش  وقد  �الإ�رش�ئيلي،  و�لتعنت  �ل�صيا�صة  ب�صبب  �ل�صيا�صي  �الن�صد�د 

�لوطنية يف �لعمل �مل�صرتك، و�رشورة تعزيز �ل�رش�كة يف �ل�صيا�صة و�لقر�ر، حتى يت�صنى ل�صعبنا 

مو��صلة م�صريته نحو �حلرية، و�لعودة، و�إقامة دولته �لفل�صطينية �مل�صتقلة، وعا�صمتها �لقد�ص.

ومن هذه �ملنطلقات �لوطنية، و�لدينية، و�لقومية �ل�صامية، فقد تد�عى وفد منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية، وحركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” للقاء على �أر�ص غزة �ل�صمود، لالتفاق على 

و�صع �جلد�ول �لزمنية الإنهاء �النق�صام وتطبيق �تفاق �مل�صاحلة �لوطنية.

وقد مت عقد �جتماعني على مد�ر �ليومني، بني �لوفدين، �صادتهما روح �لتفاهم، و�حلر�ص، 

و�لتو�فق، وتغليب م�صلحة �لوطن، حيث مت �التفاق على ما يلي:

�مللحقة،  و�لتفاهمات  �لقاهرة،  �تفاق  يف  عليه  �التفاق  مت  ما  بكل  �اللتز�م  على  �لتاأكيد  �أوالً: 

و�إعالن �لدوحة، و�عتبارها �ملرجعية عند �لتنفيذ.

�لوطني،  �لتو�فق  حكومة  ت�صكيل  م�صاور�ت  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  يبد�أ  �حلكومة:  ثانياً: 

�إىل  ��صتناد�ً  �أ�صابيع،  بخم�صة  �ملحددة  �لقانونية  �لفرتة  خالل  و�إعالنها  تاريخه،  من  بالتو�فق 

�تفاق �لقاهرة، و�إعالن �لدوحة، وقيامها بالتز�ماتها كافة.

ثالثاً: �النتخابات: �لتاأكيد على تز�من �النتخابات �لت�رشيعية، و�لرئا�صية، و�ملجل�ص �لوطني، 

�أن  �لوطنية، على  �لقوى و�لفعاليات  �لرئي�ص بتحديد موعد �النتخابات، بالت�صاور مع  ويخّول 

يتم �إجر�ء �النتخابات بعد 6 �أ�صهر من ت�صكيل �حلكومة على �الأقل.

وتتم مناق�صة ذلك يف جلنة تفعيل منظمة �لتحرير، يف �جتماعها �لقادم، و�إجناز مقت�صيات 

�إجر�ء �النتخابات �ملذكورة.

ر�بعاً: منظمة �لتحرير: مت �التفاق على عقد جلنة تفعيل وتطوير منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 

ملمار�صة مهامها �ملن�صو�ص عليها باالتفاقيات، يف غ�صون خم�صة �أ�صابيع من تاريخه، و�لتاأكيد 

على دورية وتو��صل �جتماعاتها بعد ذلك.
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خام�صاً: جلنة �مل�صاحلة �ملجتمعية: �ال�صتئناف �لفوري لعمل �مل�صاحلة �ملجتمعية، وجلانها 

�لفرعية، ��صتناد�ً �إىل ما مت �التفاق عليه يف �لقاهرة.

�صاد�صاً: جلنة �حلريات: �لتاأكيد على تطبيق ما مت �التفاق عليه يف �لقاهرة، يف ملف �حلريات 

�لعامة، ودعوة جلنة �حلريات �لعامة يف �ل�صفة و�لقطاع، ال�صتئناف عملها فور�ً وتنفيذ قر�ر�تها.

�صابعاً: �ملجل�ص �لت�رشيعي: �لتاأكيد على تطبيق ما مت �التفاق عليه، بتفعيل �ملجل�ص �لت�رشيعي 

و�لقيام مبهامه.

�مل�صاحلة،  �تفاق  رعاية  يف  �مل�رشي  �لدور  وتقدير  تثمني  على  �لوفد�ن  يوؤكد  �خلتام،  ويف 

ويوؤكد�ن مو��صلة هذ� �لدور وتثمني �لدعم �لعربي �ل�صامل لتطبيق �تفاق �مل�صاحلة.

�لتحية كل �لتحية ل�صهد�ئنا �الأبر�ر

�لتحية كل �لتحية الأ�رش�نا �الأبطال

�لتحية كل �لتحية جلر�حنا [جلرحانا] �مليامني

وفد منظمة �لتحرير �لفل�صطينية:

عز�م �الأحمد، حركة “فتح”، ب�صام �ل�صاحلي، حزب “�ل�صعب”، م�صطفى �لبغوثي، حركة 

“�ملبادرة �لوطنية”، منيب �مل�رشي، رجل �أعمال، جميل �صحادة، “جبهة �لتحرير �لعربية”.

وفد حركة “حما�ص”:

�ملكتب  �أبو مرزوق، ع�صو  للحركة، مو�صى  �ل�صيا�صي  �ملكتب  نائب رئي�ص  �إ�صماعيل هنية، 

�ل�صيا�صي،  �ملكتب  ع�صو  �لزهار،  حممود  �ل�صيا�صي،  �ملكتب  ع�صو  �لعلمي،  عماد  �ل�صيا�صي، 

خليل �حلية، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي، نز�ر عو�ص �هلل، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي.
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اإ�شدارات مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات

اأوًل: الإ�سدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

1. ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، حمرر�ن، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، 

.2006

2. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.

3. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.

4. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.

5. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.

6. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.

7. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.

8. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2013-2012، 2014.

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

9. حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005، 

.2006

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .10

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .11

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .12

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .13

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رشية اإ�رشائيل: فل�شطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(،   .14

.2008

حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .15

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.
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االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �حليلة  �أحمد   .16

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008.

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  االأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .17

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009.

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .18

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .19

.2010

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .20

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

ح�صن �بحي�ص وخالد عايد، اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )8(،   .21

.2010

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت االحتالل   .22

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�شطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي،   .23

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

االحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .24

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .25

االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  حياة  �رشيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .26

ح�شار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رشاع مع   .27

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�شار املفاو�شات الفل�شطينية االإ�رشائيلية   .28

ما بني “اأنابولي�س” والقمة العربية يف دم�شق )خريف 2007 - ربيع 2008(، �صل�صلة 

تقرير معلومات )4(، 2008.
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الف�شاد يف الطبقة ال�شيا�شية االإ�رشائيلية،  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .29

�صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .30

الفل�شطينية واالنتهاكات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(،  غزة بني احلاجة 

 .2008

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رش وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(،   .31

.2009

غزة  قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .32

)2008/12/27-2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب كادميا، �صل�صلة تقرير معلومات )9(،   .33

.2009

الفكر  يف  الفل�شطينيني(  )طرد  الرتان�شفري  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .34

واملمار�شات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  االأمني  امللف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .35

واإ�رشائيل، �صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الالجئون الفل�شطينيون يف العراق، �صل�صلة   .36

تقرير معلومات )12(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  البارد،  نهر  خميم  اأزمة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .37

معلومات )13(، 2010.

املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني يف ال�شفة  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .38

الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.

االأداء،  وتقييم  العمل  برامج  االأونروا:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .39

�صل�صلة تقرير معلومات )15(، 2010.

الت�شوية  م�شار  يف  االأوروبي  االحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .40

ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير معلومات )16(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير   .41

معلومات )17(، 2010.

الفل�شطينيني يف  اإعطاء الالجئني  اإ�شكالية  �لزيتونة،  �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز  ق�صم   .42

لبنان حقوقهم املدنية، �صل�صلة تقرير معلومات )18(، 2011.
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تقرير  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  العمل  حزب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .43

معلومات )19(، 2011.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، قوافل ك�رش احل�شار عن قطاع غزة، �صل�صلة   .44

تقرير معلومات )20(، 2011.

اال�شتيطان االإ�رشائيلي يف ال�شفة الغربية  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .45

1993-2011، �صل�صلة تقرير معلومات )21(، 2012.

اإىل  املتبدد”  “الوهم  عملية  من  �شاليط:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .46

�شفقة “وفاء االأحرار” ، �صل�صلة تقرير معلومات )22(، 2012.

يناير   25 ثورة  من  االإ�رشائيلي  املوقف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .47

امل�رشية، �صل�صلة تقرير معلومات )23(، 2012.

2000-2012، �صل�صلة  اجلي�س االإ�رشائيلي  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة،   .48

تقرير معلومات )24(، 2013.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، االأحزاب العربية يف فل�شطني املحتلة 1948،   .49

�صل�صلة تقرير معلومات )25(، 2014.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، املقاومة ال�شعبية يف فل�شطني، �صل�صلة تقرير   .50

معلومات )26(، 2014.

كتب عامة:

اإ�شقاط  وحماوالت  الفل�شطيني  ال�شعب  ح�شار  حول  درا�شة  احل�شار:  �صعد،  و�ئل   .51

حكومة حما�س، 2006.

االإجنيليني  امل�شيحيني  �شعود  اأمريكا:  يف  وال�شيا�شة  الدين  �هلل،  زكاء  عارف  حممد   .52

واأثرهم، ترجمة �أمل عيتاين، 2007.

�أحمد �صعيد نوفل، دور اإ�رشائيل يف تفتيت الوطن العربي، 2007، ط 2، 2010.  .53

واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�شطينية:  التحرير  منظمة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .54

البناء، 2007.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها 2007-2006،   .55

.2007

خالد وليد حممود، اآفاق االأمن االإ�رشائيلي: الواقع وامل�شتقبل، 2007.  .56
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 ،2007-2006 الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  االأمنية  التطورات  �صعد،  وو�ئل  �بحي�ص  ح�صن   .57

ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )1(، 2008.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، �رشاع االإرادات: ال�شلوك االأمني لفتح وحما�س واالأطراف   .58

املعنية 2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )2(، 2008.

الفل�شطينية  ال�شلطة  اإدارة  يف  وحما�س  فتح  بني  ال�شالحيات  �رشاع  عيتاين،  مرمي   .59

.2008 ،2007-2006

واملفاو�شات  الدولية  ال�رشعية  بني  الفل�شطينيني  الالجئني  حقوق  ح�صاوي،  جنوى   .60

الفل�شطينية - االإ�رشائيلية، 2008.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان، 2008، ط 2، 2012.  .61

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، 2008.  .62

 :)2006 الثانية )متوز  لبنان  �أبو عامر، مرتجم، درو�س م�شتخل�شة من حرب  عدنان   .63

تقرير جلنة اخلارجية واالأمن يف الكني�شت االإ�رشائيلي، 2008.

عدنان �أبو عامر، ثغرات يف جدار اجلي�س االإ�رشائيلي، 2009.  .64

ق�صي �أحمد حامد، الواليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�شطني، 2009.  .65

�أمل عيتاين وعبد �لقادر علي ومعني منّاع، اجلماعة االإ�شالمية يف لبنان منذ الن�شاأة حتى   .66

.2009 ،1975

�صمر جودت �لبغوثي، �شمات النخبة ال�شيا�شية الفل�شطينية قبل وبعد قيام ال�شلطة   .67

الوطنية الفل�شطينية، 2009.

عملية  غزة:  قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  يف  درا�شات  حمرر،  �لكيايل،  �حلميد  عبد   .68

الر�شا�س امل�شبوب/ معركة الفرقان، 2009.

عدنان �أبو عامر، مرتجم، قراءات اإ�رشائيلية ا�شرتاتيجية: التقدير اال�شرتاتيجي ال�شادر   .69

عن معهد اأبحاث االأمن القومي االإ�رشائيلي، 2009.

�صامح خليل �لو�دية، امل�شوؤولية الدولية عن جرائم احلرب االإ�رشائيلية، 2009.  .70

حممد عي�صى �صاحلية، مدينة القد�س: ال�شكان واالأر�س )العرب واليهود( 1275-1368هـ/   .71

1858-1948م، 2009.

ر�أفت فهد مرة، احلركات والقوى االإ�شالمية يف املجتمع الفل�شطيني يف لبنان: الن�شاأة -   .72

االأهداف - االإجنازات، 2010.

 2 ط  االإ�شالمية،  ال�رشيعة  مقا�شد  منظور  من  درا�شات  فل�شطني:  �ل�صالحات،  �صامي   .73

)بالتعاون مع موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة(، 2010.



668

حم�صن حممد �صالح، حمرر، درا�شات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، 2010.  .74

مـاأمون كـيو�ن، فل�شطينيون يف وطنهم ال دولتهم، 2010.  .75

حم�صن حممد �صالح، حقائق وثوابت يف الق�شية الفل�شطينية: روؤية اإ�شالمية، 2010.  .76

عبد �لرحمن حممد علي، حمرر، اإ�رشائيل والقانون الدويل، 2011.  .77

�أمل  ترجمة  املوؤثرة،  والعنا�رش  االآليات  االإ�رشائيلي:  القرار  �شناعة  �جلندي،  كرمي   .78

عيتاين، 2011.

و�صام �أبي عي�صى، املوقف الرو�شي جتاه حركة حما�س: 2010-2006، 2011.  .79

االأوقاف االإ�شالمية يف فل�شطني ودورها يف مواجهة االحتالل  �صامي حممد �ل�صالحات،   .80

االإ�رشائيلي، 2011.

نادية �صعد �لدين، حق عودة الالجئني الفل�شطينيني: بني حل الدولتني ويهودية الدولة،   .81

.2011

ال�شودان  اإفريقيا:  جتاه  االإ�رشائيلية  اخلارجية  ال�شيا�شة  عامر،  �أحمد  خليل  عامر   .82

منوذجاً، 2011.

�إبر�هيم �أبو جابر و�آخرون، الداخل الفل�شطيني ويهودية الدولة، 2011.  .83

العدوان على قطاع غزة: درا�شة  االإ�رشائيلية خالل  اجلرائم  �لرحمن حممد علي،  عبد   .84

قانونية، 2011.

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة،   .85

 .2012

نائل �إ�صماعيل رم�صان، اأحكام االأ�رشى يف �شجون االحتالل االإ�رشائيلي: درا�شة فقهية   .86

مقارنة، 2012.

ح�صني حممد �لبوريني، مرج الزهور: حمطة يف تاريخ احلركة االإ�شالمية يف فل�شطني،   .87

.2012

امل�شتوطنون ال�شهاينة يف ال�شفة الغربية: االعتداء على االأر�س  غ�صان حممد دوعر،   .88

واالإن�شان، 2012.

دالل باج�ص، احلركة الطالبية االإ�شالمية يف فل�شطني: الكتلة االإ�شالمية منوذجاً، 2012.  .89

االإ�شالمية  املقاومة  حلركة  ال�شيا�شي  الفكر  يف  املعار�شة  �ملبحوح،  �حلميد  عبد  و�ئل   .90

)حما�س( 1994-2006: درا�شة حتليلية، 2012.

املحتملة،  واالآفاق  الفل�شطيني  الوطني  امل�رشوع  اأزمة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .91

.2013



669

اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�شودي عن االإخوان امل�شلمني يف  بالل حممد، حمرر،   .92

ال�شفة الغربية وتاأ�شي�س حما�س، 2013.

الفل�شطينية  الق�شية  جتاه  االأمريكية  اخلارجية  ال�شيا�شة  �لو�دية،  جو�د  �أحمد   .93

.2013 ،2011-2001

نا�رش عبد �هلل عبد �جلو�د، الدميوقراطية الزائفة واحل�شانة امل�شلوبة: زفرات نائب عن   .94

ال�شفة الغربية يف املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني، 2013.

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س: درا�شة تاريخية يف ر�شيد التجربة االإ�شالمية   .95

على اأر�س فل�شطني منذ ع�شور االأنبياء وحتى اأواخر القرن الع�رشين، ط 5، 2014. 

يف  ودورهما  ال�شعبية  التحرير  وقوات  الفل�شطيني  التحرير  جي�س  عيا�ص،  �هلل  عبد   .96

مقاومة االحتالل االإ�رشائيلي 1973-1964، 2014.

الوطني  واملجل�س  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .97

الفل�شطيني: تعريف، وثائق وقرارات، 2014. 

الفكر  يف  درا�شات  حما�س:  االإ�شالمية  املقاومة  حركة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .98

والتجربة، 2014. 

ثانيًا: الإ�سدارات باللغة الإجنليزية:

The Palestinian Strategic Report Series:

99. Mohsen Moh’d Saleh and Basheer M. Nafi, editors, The Palestinian 
Strategic Report 2005, 2007.

100. Mohsen Moh’d Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2006, 
2010.

101. Mohsen Moh’d Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2007, 
2010.

102. Mohsen Moh’d Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2008, 
2010.

103. Mohsen Moh’d Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2009/10, 
2011.

104. Mohsen Moh’d Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2010/11, 
2012.

105. Mohsen Moh’d Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2011/12, 
2013.



670

Am I Not a Human? Series:

106. Abbas Ismail, The Israeli Racism: Palestinians in Israel: A Case Study, 
Book Series: Am I Not a Human? (1), translated by Aladdin Assaiqeli, 
2009.

107. Hasan Ibhais, Mariam Itani and Sami al-Salahat, The Suffering of the 
Palestinian Woman Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not 
a Human? (2), translated by Iman Itani, 2010.

108. Ahmad el-Helah and Mariam Itani, The Suffering of the Palestinian Child 
Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a Human? (3), 
translated by Iman Itani, 2010.

109. Firas Abu Hilal, The Suffering of the Palestinian Prisoners & Detainees 
Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a Human? (4), 
translated by Baraah Darazi, 2011.

110. Mariam Itani and Mo‘in Manna‘, The Suffering of the Palestinian Refugee, 
Book Series: Am I Not a Human? (6), translated by Salma al-Houry, 2010.

111. Mohsen Moh’d Saleh, The Suffering of Jerusalem and the Holy Sites 
Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a Human? (7), 
translated by Salma al-Houry, 2012.

112. Hasan Ibhais and Kahled ‘Ayed, The Separation Wall in the West Bank, 
Book Series: Am I Not a Human? (8), translated by Baraah Darazi, 2013.

113. Mariam Itani, Amin Abu Wardeh and Waddah Eid, The Suffering of the 
Palestinian Worker Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not 
a Human? (10), translated by Salma al-Houry, 2014.

114. Fatima Itani and Atef Daghlas, The Suffering of the Palestinian Patient 
Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a Human? (11), 
translated by Mohammed Ibrahim El-Jadili and Saja Abed Rabo El-Shami, 
2012.

Non-Serial Publications:

115. Muhammad Arif Zakaullah, Religion and Politics in America: The Rise of 
Christian Evangelists and Their Impact, 2007.

116. Mohsen Moh’d Saleh and Ziad al-Hasan, The Political Views of the 
Palestinian Refugees in Lebanon as Reflected in May 2006, 2009.

117. Ishtiaq Hossain and Mohsen Moh’d Saleh, American Foreign Policy & 
the Muslim World, 2009.



671

118. Karim El-Gendy, The Process of Israeli Decision Making: Mechanisms, 
Forces and Influences, 2010. (electronic book)

119. Ibrahim Ghusheh, The Red Minaret: Memoirs of Ibrahim Ghusheh 
(Ex-Spokesman of Hamas), 2013.

120. Mohsen Moh’d. Saleh, The Palestinian Issue: Historical Background & 
Contemporary Developments, 2014.






