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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 
41

 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   .
43

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.



حمـــــا�س

46

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. 
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 Jonathan Schanzer, ”The Challenge of Hamas to Fatah,“ Middle East Quarterly journal, Middle 
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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. 
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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؟






