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ت�أ�س�س"املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية" يف مطلع عام2000كمركز م�ستقل
للبحوث أ
الكادميية ودرا�سات ال�سيا�سات العامة .يهدف املركز لتطوير وتقوية املعرفة الفل�سطينية يف
جماالت ثالث :ال�سيا�سات الفل�سطينية الداخلية ،التحليل اال�سرتاتيجي وال�سيا�سة اخلارجية ،البحوث
امل�سحيةوا�ستطالعات الر�أي العام .يقوم املركز بالعديد من الن�شاطات البحثية� :إعداد الدرا�سات
والبحاث أ
أ
الكادميية ذات العالقة بال�سيا�سات الفل�سطينية الراهنة،ت�شكيل جمموعات عمل لدرا�سة
ق�ضايا وم�شاكل تواجه املجتمع الفل�سطيني و�صانع القرار وو�ضع حلول لها ،وعقد امل ؤ�مترات
واملحا�رضات واملوجزات املتعلقة ب� ؤش�ون ال�ساعة� .إن املركز الفل�سطيني للبحوث ملتزم باملو�ضوعية
والنزاهة العلمية ويعمل على ت�شجيع وبلورة تفهم �أف�ضل للواقع الفل�سطيني الداخلي وللبيئة الدولية
يف اجواء من حرية التعبري وتبادل ا آلراء.
ا آلراء الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن ر�أي �صاحبها ولي�س بال�رضورة ر�أي املركز.
املركز الفل�سطيني للبحوث والدرا�سات ال�سيا�سية وامل�سحية�،ص  .ب� ،76شارع إالر�سال ،رام اهلل ،فل�سطني
ت ،)02(2964933فاك�س ،)02(2964934بريد الكرتوينpcpsr@pcpsr.org :
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ال�سالمية يف فل�سطني وم�رص
حممود جرابعة :باحث متخ�ص�ص يف ديناميكيات التحول لدى احلركات إ
وتركيا .يحمل درجة املاج�ستري يف الدرا�سات الدولية من جامعة بريزيت ،تخرج عام .2007
مر�شح لنيل درجة الدكتوراه من جامعة  Erlangen-Nürnbergيف �أملانيا .يبحث يف �أطروحته عن
ال�سالمية وديناميكيات التفاعل مع أ
النظمة ال�سيا�سية يف كل من م�رص
�آليات التحول داخل احلركات إ
وتركيا.
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(  )1املقدمة
متخ�ضت نتائج االنتخابات الت�رشيعية الثانية (كانون الثاين/يناير  )2006عن فوز حركة
حما�س ب أ�غلبية مقاعد املجل�س الت�رشيعي؛ مما دفعها لت�شكيل احلكومة الفل�سطينية العا�رشة
(�آذار/مار�س  )2006دون أ
الخذ بعني االعتبار متطلبات عملية ال�سالم ،التي انطلقت بعد
م ؤ�متر مدريد لل�سالم (ت�رشين الثاين/نوفمرب  )1991ورف�ضها االلتزام باالتفاقيات التي �أن�شئت
مبوجبها ال�سلطة الفل�سطينية ،و�إ�رصارها على تبني املقاومة خياراً ا�سرتاتيجي ًا� .ساهمت هذه
املواقف يف فر�ض ح�صار مايل و�سيا�سي على «حكومة حما�س» من قبل اللجنة الرباعية
الوروبي ،أ
المريكية ،ورو�سيا ،واالحتاد أ
املعنية بعملية ال�سالم -الواليات املتحدة أ
والمم
املتحدة -و�أطراف دولية �أخرى .ا�شرتطت اللجنة الرباعية على حكومة حما�س �رضورة
نبذ العنف (املقاومة) ،واالعرتاف ب إ��رسائيل واالتفاقيات املوقعة ما بني اجلانبني الفل�سطيني
وال�رسائيلي .اعتربت اللجنة الرباعية اال�ستجابة لهذه املتطلبات �رشط ًا م�سبق ًا للتحاور مع
إ
احلركة وفك احل�صار املايل وال�سيا�سي املفرو�ض عليها وعلى احلكومة التي �شكلتها.
ال�سرتاتيجي املتداخل مع الديني يف فكر حما�س
م�ست �رشوط الرباعية اجلانب إ
و�أيديولوجيتها؛ مما جعلها غري قادرة على التعاون واال�ستجابة املبا�رشة جتاه هذه الق�ضايا،
�أو حتى �إبداء نية للم�ساومة عليها وخا�صة االعرتاف املبا�رش وال�رصيح ب إ��رسائيل .كما
زاد يف �إرباك �سيا�سة حما�س غمو�ض مواقفها من االعرتاف مبنظمة التحرير الفل�سطينية
(م.ت.ف) ممث ً
ال �رشعي ًا وحيداً لل�شعب الفل�سطيني ،وعدم اعرتافها بقرارات املجل�س
الوطني الفل�سطيني لعام  ،1988واملبادرة العربية لل�سالم التي حتمل بني طياتها اعرتاف ًا
ال�رسائيلية،
ب إ��رسائيل ،وجتاهلها ا�ستحقاقات عملية ال�سالم واالتفاقيات الفل�سطينية  -إ
ومت�سكها باملقاومة خياراً ا�سرتاتيجي ًا؛ لهذا فقد �شكلت �رشوط الرباعية ومواقف حما�س
منها م أ�زق ًا خطرياً للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني املبني على اتفاقيات ال�سالم واالعرتاف
املتبادل ما بني م.ت.ف و�إ�رسائيل برعاية دولية؛ مما جعل خيارات أ
الطراف امل�شاركة يف
العملية ال�سلمية حمدودة و�صعبة.
َيه َد َ
ف هذا البحث �إىل درا�سة التحوالت ال�سيا�سية التي طر�أت على ر ؤ�ية حركة حما�س
وخطابها ال�سيا�سي جتاه عملية ال�سالم بعد دخولها املعرتك ال�سيا�سي الفل�سطيني وفوزها
يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية ،وت�شكيلها احلكومة الفل�سطينية العا�رشة ،ومن ثم حكومة
الوحدة الوطنية ،و�سيطرتها على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة .وبالتزامن مع درا�سة هذه
املحطات التاريخية وحتليلها مت �إلقاء ال�ضوء على املبادرات ال�سيا�سية وامل ؤ�مترات واحلوارات
بال�ضافة �إىل  4مقاعد من الذين دعمتهم احلركة ،وذلك من �أ�صل  132مقعداً
 .ح�صلت حركة حما�س على  74مقعداً إ
من مقاعد املجل�س الت�رشيعي .بينما ح�صلت حركة فتح على  45مقعداً .وح�صلت بقية القوائم االنتخابية (اجلبهة
ال�شعبية وحتالف بديل واملبادرة الوطنية والطريق الثالث) على ت�سعة مقاعد.
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الداخلية واخلارجية التي �شاركت فيها حما�س ،التي قد تكون �أثرت على مواقفها �أو
�ساهمت يف تغيري �سلوكها جتاه ق�ضايا عملية ال�سالم املختلفة .وقد �شملت املتغريات التي
متت درا�ستها ثالث ق�ضايا رئي�سية مرتبطة مبواقف حما�س وهي:
• �أو ًال :حل الدولتني واالعرتاف ب إ��رسائيل.
• ثاني ًا :اعتبار م.ت.ف واالتفاقيات التي وقعتها �أ�سا�س ًا لت�سوية ال�رصاع العربي
ال�رسائيلي.
إ
• ثالثا :موقف حما�س من املقاومة بعد م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية.
تطرح الدرا�سة الت�سا ؤ�ل آ
الجابة عليه :هل ميكن القول �أن حركة حما�س
التي وحتاول إ
بعد م�شاركتها يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية وت�شكيلها للحكومة الفل�سطينية العا�رشة
باتت قاب قو�سني �أو �أدنى من القبول بحل الدولتني (دولة فل�سطينية و�أخرى �إ�رسائيلية)
ومن ثم االعرتاف ب إ��رسائيل تبع ًا لذلك؟ �أم هل ما زالت حري�صة على مبادئها و�أفكارها
الراف�ضة لالعرتاف ب إ��رسائيل والقبول بحل الدولتني وتقدم عو�ض ًا عن ذلك «تنازالت» يف
ال�رسائيلية ،والهدنة،
ق�ضايا مرتبطة بالعمل امل�سلح ،واملفاو�ضات واالتفاقيات الفل�سطينية إ
والعالقة مع منظمة التحرير ،وغريها ،وهي الق�ضايا املرتبطة ب إ�دارة ال�رصاع ولي�س بحله؟
تقوم منهجية الدرا�سة على مقارنة مواقف حركة حما�س جتاه عملية ال�سالم وق�ضاياها
املختلفة قبل م�شاركتها يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية وبعدها .وت�سعى الدرا�سة �إىل
النظر مليثاق حما�س و�سلوكها وممار�ستها ال�سيا�سية على �أر�ض الواقع ،ومراجعة بياناتها
و�أدبياتها وت�رصيحات قادتها ،وحتليل م�ضمون �صحيفة الر�سالة ،وا�ستطالعات الر�أي
العام التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،وجمموعة من املقابالت
ال�شخ�صية مع قيادات احلركة يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وقد اجتهدنا �أن
نوظف جميع ما �أتيح لنا من بيانات ومقابالت �شخ�صية ومعلومات كمية ونوعية للتعرف
على توجهات حما�س وا�سرتاتيجيتها جتاه عملية ال�سالم بعد م�شاركتها يف االنتخابات
الت�رشيعية الثانية ،وهل �أثرت م�شاركتها يف االنتخابات على �إحداث حتوالت يف مواقفها
ال�سيا�سية جتاه ق�ضايا عملية ال�سالم ،كحل الدولتني واالعرتاف ب إ��رسائيل واالتفاقيات
واملفاو�ضات وغريها؟
وقد وفر لنا تنوع امل�صادر وتعدد م�صادرها قدرة كبرية على �إبراز التوجهات املختلفة
 .ت�صدر عن حزب اخلال�ص اال�سالمي ،وهي �صحيفة مقربة من حركة حما�س ،وتكاد تكون ال�صحيفة املعربة عن مواقف احلركة.
  .ميكن الو�صول �إىل ا�ستطالعات املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية على الرابط التايل:
http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/index.html
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داخل قيادات حما�س جتاه ق�ضايا عملية ال�سالم ما بني قياداتها ال�سيا�سية من جهة ،وما
بني قياداتها ال�سيا�سية وقاعدتها ال�شعبية من جهة �أخرى .فبالن�سبة �إىل قيادات حما�س
ال�سيا�سية� ،أظهرت الدرا�سة وجود تباينات يف املواقف ال�سيا�سية بني قياداتها املختلفة،
فبع�ض قيادات حما�س �أظهرت ا�ستعداداً للتعاطي مع �أفكار �سيا�سية مطروحة حلل الق�ضية
الفل�سطينية ،كقبول حل الدولتني ،واالعرتاف ب إ��رسائيل ،واال�ستعداد إلنهاء ال�رصاع
ال�رسائيلي ،بينما ال تزال قيادات �أخرى تتبنى مواقف مت�شددة جتاه هذه الق�ضايا،
العربي إ
ال�رسائيلي� .أما
فرتف�ض االعرتاف ب إ��رسائيل وتتم�سك مبواقفها جتاه �إنهاء ال�رصاع العربي إ

بالن�سبة �إىل التباينات ما بني مواقف قيادات حما�س ال�سيا�سية ومواقف قاعدتها ال�شعبية،
فقد �أظهرت الدرا�سة من جانب وجود فجوة يف املواقف ال�سيا�سية ما بني قيادات احلركة
وقاعدتها ال�شعبية جتاه بع�ض الق�ضايا املرتبطة بعملية ال�سالم ،كامل�صاحلة ما بني ال�شعبني
وال�رسائيلي واالعرتاف ب إ��رسائيل ومبادرة ال�سالم العربية وغريها .ومن جانب
الفل�سطيني إ
�آخر �أظهرت الدرا�سة وجود تقارب وان�سجام يف املواقف ال�سيا�سية ما بني قيادات حما�س
وقاعدتها ال�شعبية جتاه ق�ضايا �أخرى كاملقاومة؛ وهو ما دفعنا لال�ستنتاج �أن هناك تنوع ًا
واختالف ًا يف املواقف واالجتهادات ال�سيا�سية ما بني قيادات حما�س وقاعدتها ال�شعبية.
مت ر�صد تناغم املواقف �أو تعار�ضها ما بني قاعدة حما�س ال�شعبية ومواقف قادتها من
خالل حتليل ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية
وامل�سحية خالل الفرتة املمتدة ما بني عام  2000حتى نهاية العام .2008دون اهمال
اال�ستطالعات ال�سابقة التي اجراها مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية (نابل�س)
ال�سالميني خالل فرتات زمنية
للفرتة ما بني 2000 - 1993وذلك ملقارنة مواقف إ
خمتلفة .ت�شتمل ا�ستطالعات الر�أي العديد من املتغريات واملواقف ال�سيا�سية التي مت
مقارنتها قبل م�شاركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية وبعدها ،كموقف قاعدة حما�س
وال�رسائيلي واالعرتاف ب إ��رسائيل ومبادرة ال�سالم
من امل�صاحلة ما بني ال�شعبني الفل�سطيني إ
العربية والعمليات امل�سلحة ،وغريها� .أظهرت مواقف قاعدة حما�س جتاه هذه الق�ضايا
مدى االن�سجام �أو التعار�ض ما بني مواقف قاعدة حما�س ومواقف قياداتها ال�سيا�سية،
وهو ما قدم لنا ت�صورات وا�ضحة عن خ�صائ�ص قاعدة حما�س ال�شعبية ومكوناتها ،وقد
زادت �أهمية هذه الت�صورات عندما متت مقارنتها مع مواقف قاعدة حركة فتح جتاه نف�س
الق�ضايا خالل نف�س الفرتة.

 .نفرق يف هذا امل�ستوى من التحليل ،ما بني قاعدة حما�س اجلماهريية ونواتها ال�صلبة .نعني يف هذه الدرا�سة بقاعدة
حما�س :جمهور الناخبني واملتعاطفني وامل ؤ�يدين امل�ستعدين لدعم احلركة والت�صويت لها يف حال وجود انتخابات
فل�سطينية جديدة� .أما نواة احلركة ال�صلبة فنق�صد بهم� :أع�ضاء احلركة الذين ي�شكلون جمتمعني كادرها التنظيمي.
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�أما تنوع املواقف داخل قيادات حما�س فتم ر�صده ب�شكل �أ�سا�سي من خالل حتليل �صحيفة
الر�سالة ومقابالت �شخ�صية مع قيادات احلركة� .أظهر حتليل �صحيفة الر�سالة ،حجم التباينات
داخل قيادات احلركة ومراكز القوى املختلفة داخلها ،والعوامل التي �أثرت على مواقف
قياداتها من عملية ال�سالم ،كما �أتاح لنا حتليل �صحيفة الر�سالة فوائد �أخرى �أهمها:
�أو ًال:التعرف على املوقف احلقيقي لقيادات حما�س ،من خالل قراءة اخلطاب املوجه
مبا�رشة جلمهور احلركة و�أع�ضائها؛ كون جمهور هذه ال�صحيفة هم يف �أغلب أ
الحيان
من املتدينني �أو احلم�ساويني ب�صورة �أ�سا�سية.
ثاني ًا :حتييد العوامل وامل ؤ�ثرات اخلارجية التي قد تكون �أثرت على مواقف قادة حما�س
ودفعتها نحو االعتدال �أو الت�شدد بعد فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية،
كمحاولة هذه القيادات الظهور مبظهر املعتدل عند خماطبة الر�أي العام العاملي �أو
ال�رسائيلي من خالل و�سائل �إعالمه .وقد يقول البع�ض �إن العك�س �صحيح ،و�سوف
إ
يحاول قادة احلركة الظهور مبظهر املت�شدد عند خماطبة جمهور احلركة من خالل
�صحيفة الر�سالة .وهذا الكالم فيه من الدقة ال�شيء الكثري ،ولكن �إذا ظهر لدينا من
خالل التحليل �أن هناك توجهات تخالف التيار واملنحى العام لقيادات حما�س ،ف إ�ن
النتائج عندها ميكن �أن تثبت �أو تنفي ما نذهب �إليه من وجود توجهات وتباينات
خمتلفة لدى قيادات حما�س جتاه ق�ضايا عملية ال�سالم.
ثالث ًا� :إمكانية قيا�س جمموعة من العوامل واملتغريات خالل مراحل زمنية خمتلفة من خالل
ح�رص قناة االت�صال وتوحيدها يف �صحيفة واحدة ،وهو ما ميكننا عملي ًا من مقارنة
مواقف قيادات حما�س قبل امل�شاركة يف االنتخابات الت�رشيعية مع مواقفهم بعد
امل�شاركة وت�شكيل احلكومة العا�رشة وال�سيطرة على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة.
رابع ًا :تقدمي م ؤ��رشات عن حجم احلراك والتحوالت داخل قيادات حما�س جتاه ق�ضايا
عملية ال�سالم املختلفة يف حال وجدت.
وعلى الرغم من �أهمية كل ما مت عر�ضه عن �أهمية حتليل �صحيفة الر�سالة� ،إال �أن ذلك ال ينايف
املحاذير الكثرية التي ال بد من التنويه لها و�إبرازها ،كالتخوف من كون �صحيفة الر�سالة
وهيئة حتريرها تركز وتتحيز لقيادات حما�س الفاعلة يف قطاع غزة وتتجاهل قيادات
احلركة أ
الخرى ،يف-ال�ضفة الغربية واخلارج ،-خا�صة �إذا �أخذنا بعني االعتبار الغياب
الق�رسي لقيادات حما�س يف ال�ضفة الغربية عن امل�شهد ال�سيا�سي بعد اعتقالهم .واخل�شية
من ا�صطفاف �إدارة �صحيفة الر�سالة وهيئة حتريرها لتوجه داخل حما�س على ح�ساب
التوجهات أ
الخرى؛ مما قد يدفع هيئة التحرير �إىل �إبراز توجه على ح�ساب التوجهات
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أ
بال�ضافة �إىل التخوف من ت أ�ثري عوامل �إقليمية وداخلية على �سيا�سات التحرير
الخرى ،إ
والن�رش ،كال�ضغط على هيئة التحرير �أو وجود رقابة ذاتية من قبل هيئة التحرير لتبني توجه
معني و�إبرازه داخل احلركة� ،أو وجود ت أ�ثري �أو حتكم من قبل ممولني ال�صحيفة ب�سيا�ساتها
وتوجهاتها �سواء �أكانوا �أطراف ًا داخلية �أم خارجية.
مت تق�سيم �صحيفة الر�سالة �إىل ثالث مراحل متتد منذ بداية العام  2005وحتى نهاية
العام  2007وذلك لكي يت�سنى لنا تتبع تطور خطاب قيادات حما�س جتاه عملية ال�سالم
خالل ثالث فرتات خمتلفة ولكنها متداخلة ،مما يتيح لنا �ضبط العوامل املختلفة التي �أثرت
على مواقف قيادات حما�س وخطابها جتاه ق�ضايا عملية ال�سالم املختلفة� .سي�شار عند
حتليل �صحيفة الر�سالة �إىل هذه املراحل باملرحلة أ
الوىل والتي متتد من بداية عام 2005
وحتى االنتخابات الت�رشيعية ،وقد �شهدت هذه املرحلة العديد من املحطات املف�صلية التي
�ساهمت يف �إ�رشاك حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،كاتفاق القاهرة ،الذي ت�ضمن
التو�صل �إىل تهدئة ما بني الف�صائل الفل�سطينية و�إ�رسائيل وفرت أ
الجواء إلمتام االن�سحاب
ال�رسائيلي من قطاع غزة من طرف واحد و�أر�ست �أ�س�سا جديدة للحوار وامل�صاحلة
إ
الوطنية نتج عنها ا�شرتاك حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية .كما �شاركت حما�س خالل
هذه املرحلة يف االنتخابات املحلية وحققت انت�صارات وا�ضحة يف بع�ض املواقع.
واملرحلة الثانية التي متتد من االنتخابات الت�رشيعية وحتى �سيطرة حما�س امل�سلحة على
قطاع غزة ،وقد �شهدت هذه الفرتة العديد من أ
الحداث ال�سيا�سية التي من املحتمل �أن
تكون قد �أثرت على موقف قيادات حما�س من االعرتاف ب إ��رسائيل ،كفوز حما�س يف
االنتخابات الت�رشيعية ،وت�شكيلها للحكومة العا�رشة ،وفر�ض ح�صار مايل و�سيا�سي على
«حكومة حما�س» من قبل املجتمع الدويل ،وتوقيع وثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة
وت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية للخروج من أ
الزمة ال�سيا�سية التي �أ�صبح يعاين منها
ال�شعب الفل�سطيني ،خا�صة بعد ا�شتداد ال�رصاع الفل�سطيني الداخلي واحتدام االقتتال
بال�ضافة �إىل انهيار التهدئة ما بني الف�صائل الفل�سطينية
امل�سلح بني حركتي فتح وحما�س ،إ
ال�رسائيلي «جلعاد �شاليط» وتنفيذ �إ�رسائيل للعديد من العمليات
و�إ�رسائيل ،و�أ�رس اجلندي إ
ال�رسائيلي على قطاع غزة يف متوز/يوليو
الع�سكرية �ضد �أهداف فل�سطينية كالهجوم إ
 2006والذي �أدى �إىل ا�ست�شهاد عائلة �أبو �سلمية القيادي يف حركة حما�س ،والهجوم
على حي ال�شجاعية والذي ا�ست�شهد فيه  19فل�سطيني ًا يف �آب�/أغ�سط�س من نف�س العام،
بال�ضافة �إىل ا�ست�شهاد �أكرث من �سبعني فل�سطيني ًا يف بيت حانون يف �شهر ت�رشين الثاين/
إ
نوفمرب  ،2006وغريها.
�أما املرحلة الثالثة أ
والخرية فتمتد من �سيطرة حما�س امل�سلحة على قطاع غزة وحتى
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نهاية العام  ،2007وقد ات�سمت هذه املرحلة بان�شطار النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني �إىل ن�صفني،
هيمنت حركة حما�س على ن�صفه (قطاع غزة) وحركة فتح على الن�صف آ
الخر (ال�ضفة الغربية)،
كما اعتربت �إ�رسائيل قطاع غزة «كيان ًا معادي ًا» وقامت ب إ�غالق املعابر املحيطة بالقطاع ،وذلك
إلحكام ال�سيطرة الع�سكرية واالقت�صادية وال�سيا�سية على «حكومة حما�س».
ناق�ش هذا البحث العديد من املفاهيم وامل�صطلحات املرتبطة بعملية ال�سالم الفل�سطينية -
ال�رسائيلية التي انطلقت بعد م ؤ�متر مدريد لل�سالم يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  .1991ارتبط
إ
م�صطلح عملية ال�سالم خالل ال�سنوات املا�ضية باجلدال والنقا�ش ال�سيا�سي ،وابتعد هذا
الحيان عن النقا�ش أ
اجلدال يف �أغلب أ
الكادميي العلمي املو�ضوعي؛ فهناك من يعترب �أن
وال�رسائيلي ،حتققت من خاللها ان�سحابات
ثمة عملية �سالم ما بني اجلانبني الفل�سطيني إ
را�ض فل�سطينية كانت حمتلة منذ العام  1967و�إن�شاء �أول �سلطة فل�سطينية
�إ�رسائيلية من �أ ٍ
عليها ،وبناء العديد من امل ؤ��س�سات الوطنية التي ت�شكل يف جمملها نواة الدولة الفل�سطينية
امل�ستقبلية .يف اجلهة املقابلة هناك من ال يعرتف بهذه العملية ويعتربها جمرد ت�سوية �سيا�سية
هدفها التنازل عن أ
الرا�ضي الفل�سطينية وحرمان الالجئني الفل�سطينيني من حق العودة
و�إقامة الدولة الفل�سطينية على كامل أ
الرا�ضي الفل�سطينية التاريخية.
تبتعد هذه الدرا�سة عن هذا اجلدال يف املواقف امل�سبقة ،وتلت�صق مبفهومها العلمي
أ
الكادميي الذي يقر بوجود عملية �سالم فل�سطينية � -إ�رسائيلية انطلقت ب�شكل ر�سمي
بعد م ؤ�متر مدريد لل�سالم ،ونتج عنها اتفاقيات فل�سطينية � -إ�رسائيلية ثنائية .وقد ت�ضمنت
وال�رسائيلي ،وموافقة فل�سطينية
هذه االتفاقيات اعرتاف ًا متباد ًال بني اجلانبني الفل�سطيني إ
على �إقامة دولتني ل�شعبني ،ونبذ العنف .وترجمت هذه االتفاقيات بان�سحابات �إ�رسائيلية
من بع�ض املناطق الفل�سطينية ،و�إن�شاء �أول �سلطة فل�سطينية و�إجراء انتخابات فل�سطينية
الختيار ممثلي ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف املجل�س الت�رشيعي؛
ال�رسائيلية،
وهو ما يجعلنا نقّر �أنه يوجد واقع �سيا�سي جاء حم�صل ًة لالتفاقيات الفل�سطينية  -إ
ال�رسائيلي
و�أن هناك �سلطة فل�سطينية ال يزال رئي�سها حتى هذه اللحظة يفاو�ض اجلانب إ
بهدف �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  ،1967كما يبحث عن حل
لق�ضايا م�صريية تهم الكل الفل�سطيني ،كق�ضية الالجئني ،والقد�س ،وامل�ستوطنات،
واحلدود ،وغريها.
تتفاعل مع هذا الواقع ال�سيا�سي اجلديد جمموعة من العوامل التي ت ؤ�ثر فيه ،منها ما هو مرتبط
ب أ�بعاد دولية و�إقليمية ،كال�رصاع بني حموري االعتدال واملمانعة ،ومنها ما هو مرتبط ب أ�بعاد
فل�سطينية داخلية ناجتة عن ال�رصاع الفل�سطيني الداخلي بني برناجمني� ،أحدهما يتبنى خيار
الت�سوية آ
والخر يتبنى خيار املقاومة .جاءت م�شاركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية
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�ضمن �سياق التفاعالت واال�ستحقاقات الفل�سطينية الداخلية ،التي نتجت عن وفاة
الزعيم الفل�سطيني يا�رس عرفات وفوز �أبي مازن يف االنتخابات الت�رشيعية والتفا ؤ�ل الذي
ال�رسائيلي ،خا�صة بعد
�ساد بعد ذلك ب إ�مكانية التو�صل �إىل ت�سوية تنهي ال�رصاع العربي إ
ال�رسائيلي من قطاع غزة ،واقتناع الرئي�س الفل�سطيني ب�رضورة �إ�رشاك التيار
االن�سحاب إ
ال�سالمي املتمثل بحركة حما�س يف احلياة ال�سيا�سية ،وبالتايل دجمها يف عملية ال�سالم
إ
ال�رسائيلية وخمرجاتها.
الفل�سطينية
إ
نتج عن حماولة الدمج هذه فوز حركة حما�س ب أ�غلبية مقاعد املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
وت�شكيلها احلكومة الفل�سطينية العا�رشة ،و�أ�صبحت حركة حما�س ت�سيطر على م ؤ��س�سات
رئي�سية يف ال�سلطة الفل�سطينية (املجل�س الت�رشيعي و رئا�سة الوزراء) النا�شئة مبوجب
ال�رسائيلي وباالتفاقيات املوقعة
اتفاقيات �أو�سلو ،التي ترتبط ب�شكل �أو ب�آخر باجلانب إ
معه ،فال�سلطة الفل�سطينية نتاج لهذه االتفاقيات وملزمة تبع ًا لذلك بتن�سيق �أعمالها
ون�شاطاتها يف �أغلب أ
ال�رسائيلي� .إذن ،فحركة حما�س �أ�صبحت
الحيان مع اجلانب إ
«جمربة» على التعامل مع هذا الواقع الذي �أ�صبحت جز ًءا �أ�سا�سي ًا منه ،بغ�ض النظر عن
مواقفها ال�سيا�سية .وهذا يتطلب منها �أن تعلن عن مواقفها من هذه االتفاقيات ومكوناتها
و�إفرازاتها ،ومن الطرف آ
ال�رسائيلي ،-و�أن تتفاعل كذلك
الخر املكون لها -اجلانب إ
مع املجتمع الدويل امل�ساهم ب�شكل فعال يف التو�صل �إىل هذه االتفاقيات واملمول لها.
هذه العوامل جمتمعة تدفعنا �إىل القول� :إن حركة حما�س باتت مرتبطة بعملية ال�سالم �سواء
ب�شكل مبا�رش �أم غري مبا�رش ،وبالتايل ي�صبح من ال�رضوري �أن نت�ساءل عن مواقف احلركة
من حل الدولتني واالتفاقيات واملفاو�ضات واملقاومة وغريها .وتزداد هذه أ
الهمية بعد
ال�رسائيلي� .صحيح �أنها
�أن بد�أت احلركة ببلورة ر ؤ�يتها ال�سيا�سية جتاه ال�رصاع العربي – إ
ال تزال غري مكتملة ،ولكنها �شكلت م�رشوع ًا �سيا�سي ًا جتاه عملية ال�سالم ،كان �أحد �أهم
ركائزه املوافقة على �إقامة دولة على أ
الرا�ضي املحتلة عام .1967
ينق�سم هذا البحث �إىل ثالثة ف�صول ،يتناول كل منها ق�ضية �أ�سا�سية تتعلق بفهم التغريات
والتطورات ال�سيا�سية التي حدثت على مواقف حركة حما�س جتاه عملية ال�سالم بعد
فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية .يعالج الف�صل أ
الول التطورات ال�سيا�سية التي ح�صلت
على مواقف حما�س ور ؤ�يتها وبرناجمها ال�سيا�سي بعد فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية
وال�رسائيليني و�إنهاء ال�رصاع
الثانية جتاه حل الدولتني واالعرتاف املتبادل بني الفل�سطينيني إ
ال�رسائيلي .كما يحلل هذا الف�صل االعتبارات التي حددت مواقف حما�س من
العربي إ
حل الدولتني ،وخا�صة الق�ضايا املتعلقة باملوقف من �إن�شاء دولة فل�سطينية يف حدود الرابع
من حزيران يونيو عام  ،1967والهدنة ،واالعرتاف ب إ��رسائيل ك أ�مر واقع ،واال�ستعداد
ال�رسائيلي ،واحرتام قرارات ال�رشعية العربية والدولية ،وتغري نظرة
إلنهاء ال�رصاع العربي إ
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احلركة جتاه القوى الفاعلة يف عملية ال�سالم ،ويفرت�ض هذا املحور من الدرا�سة �أن هناك
تطورات على مواقف حما�س جتاه حل الدولتني بعد فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية
وت�شكيلها احلكومة العا�رشة ،متثلت ب إ�عادة ت أ�كيد احلركة على مواقفها ال�سابقة املت�ضمنة
�إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967وبروز توجهات داخل احلركة
لديها اال�ستعداد لالعرتاف ب إ��رسائيل مقابل �إقامة هذه الدولة وحل كافة الق�ضايا العالقة.
�أما الف�صل الثاين فتناول مواقف حما�س من م.ت.ف وم�رشوعها ال�سيا�سي القائم على
بال�ضافة �إىل االتفاقيات
وال�رسائيلي ،إ
�أ�سا�س املفاو�ضات ال�سيا�سية بني اجلانبني الفل�سطيني إ
ال�رسائيلي التي �أدت �إىل �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية
التي وقعتها منظمة التحرير مع اجلانب إ
عام  ،1994كما ركز هذا الف�صل على درا�سة التغريات التي حدثت على مواقف حما�س
ال�رسائيلية .ويف هذا املحور مت
جتاه م.ت.ف واملفاو�ضات واالتفاقيات الفل�سطينية – إ
�إبراز االعتبارات التي �أثرت على موقف حما�س جتاه هذه الق�ضايا ،كما نظر هذا املحور
يف �إمكانية م�شاركة حما�س م�ستقب ً
ال�رسائيلية و�إمكانية
ال يف املفاو�ضات الفل�سطينية إ
ال�رسائيلية .ويفرت�ض هذا املحور �أن هناك جمموعة
التزامها باالتفاقيات الفل�سطينية  -إ
من التطورات ال�سيا�سية التي ح�صلت على مواقف حما�س جتاه م.ت.ف واملفاو�ضات
ال�رسائيلية والتي ميكن البناء عليها ومراكمتها وتطويرها يف
واالتفاقيات الفل�سطينية  -إ
ال�سالمي يف احلياة ال�سيا�سية والنظام
امل�ستقبل لكي ت�شكل ر ؤ�ية متكاملة لدمج التيار إ
ال�سيا�سي الفل�سطيني.
�أما الف�صل الثالث فيبحث يف عالقة املقاومة امل�سلحة مب�رشوع حما�س ال�سيا�سي الذي بد�أ
الطار مت ت�سليط ال�ضوء على
يتبلور بعد م�شاركتها يف االنتخابات الت�رشيعية .ويف هذا إ
التغريات التي طر�أت على خطاب حركة حما�س وممار�ستها جتاه املقاومة امل�سلحة بعد
م�شاركتها يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية ،وتتبع العوامل التي �أثرت على مواقفها من
املقاومة امل�سلحة ،ومفهومها للجمع ما بني م�رشوعي املقاومة والت�سوية.

حممود جرابعة
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( )2حماس والعملية السلمية
.1خلفية
يهدف هذا الف�صل �إىل ا�ستك�شاف مرتكزات حركة حما�س جتاه العملية ال�سلمية ومواقفها
من احلل ال�سيا�سي القائم على �أ�سا�س حل الدولتني ،وما �إذا كان رف�ض حما�س لوجود
دولة �إ�رسائيل رف�ض ًا �أيديولوجي ًا �أم �سيا�سي ًا؟ وهل تغريت مواقف احلركة من احلل ال�سيا�سي
القائم على �أ�سا�س حل الدولتني ل�شعبني بعد م�شاركتها يف االنتخابات الت�رشيعية وفوزها
فيها؟ وهل يوجد حق ًا توجهات خمتلفة جتاه حل الدولتني داخل قيادات حما�س �أم �أن
قياداتها على نف�س الدرجة من الت�شدد جتاه هذه الق�ضية؟ وهل تعترب الهدنة التي تطرحها
حما�س هروب ًا من الت�سوية وخمرج ًا يعفي احلركة من االلتزامات املرتتبة على عملية ال�سالم
و�أهمها االعرتاف ب إ��رسائيل؟ هذه أ
ال�سئلة وغريها �سنتناولها بالدرا�سة والتحليل من
خالل تتبع املتغريات التي �أثرت على �أداء حما�س وخطابها ال�سيا�سي بعد م�شاركتها يف
االنتخابات الت�رشيعية الثانية ،من خالل الرتكيز على مقارنة مواقف حما�س قبل الدخول
يف االنتخابات الت�رشيعية مبواقفها بعد ذلك ،وتتبع التغريات التي ح�صلت على مواقف
قاعدتها ال�شعبية جتاه ذات الق�ضايا.

أ
ال�رسائيلية على قاعدة «الر�ض مقابل ال�سالم»
ترتكز عملية ال�سالم الفل�سطينية  -إ
واالعرتاف املتبادل بني م.ت.ف و�إ�رسائيل كما ورد يف اتفاق �أو�سلو عام  .1993اعرتفت
م.ت.ف من خالل ر�سائل االعرتاف املتبادلة بني منظمة التحرير و�إ�رسائيل بحق �إ�رسائيل
يف العي�ش ب�سالم و�أمن ،ووافقت على قراري جمل�س أ
المن رقم  181و،242كما
التزمت م.ت.ف مب�سرية ال�سالم يف ال�رشق أ
الو�سط ،وبامل�شاركة يف �إيجاد حل �سلمي
  .رفع �شعار أ
«الر�ض مقابل ال�سالم» يف م ؤ�متر مدريد لل�سالم الذي عقد يف مدينة مدريد إال�سبانية يف ت�رشين ثاين/نوفمرب ،1991
أ
و�شمل مفاو�ضات �سالم ثنائية بني �إ�رسائيل وكل من �سوريا ،ولبنان ،والردن والفل�سطينيني .وكانت حمادثات ثنائية جتري بني
�أطراف النزاع العربية (لبنان� ،سوريا ،أالردن ،فل�سطني) و�إ�رسائيل و�أخرى متعددة أالطراف تبحث املوا�ضيع التي يتطلب حلها
تعاون كل أالطراف .عقد امل ؤ�متر مببادرة من الرئي�س أالمريكي جورج بو�ش أالب يف �أعقاب حرب اخلليج الثانية ،وذلك برعاية
كل من الواليات املتحدة االمريكية واالحتاد ال�سوفياتي .مت الت أ�كيد �أن امل ؤ�متر �سيعقد على �أ�سا�س مبد�أ أ
«الر�ض مقابل ال�سالم»
وقرارات جمل�س أالمن  242و 338و� .425سار كل من أالردن والفل�سطينيون يف املفاو�ضات على حدة ولكن �سوريا ولبنان
التزمتا بوحدة م�ساريهما التفاو�ضيني.
 .يعترب القرار رقم  181اخلطة التي قامت اجلمعية العامة التابعة لهيئة أالمم املتحدة باملوافقة عليه يف  29ت�رشين الثاين/نوفمرب ،1947
وق�ضت ب إ�نهاء االنتداب الربيطاين على فل�سطني وتق�سيم �أرا�ضيه �إىل  3كيانات جديدة� ،أي أت��سي�س دولة عربية و�أخرى يهودية على
تراب فل�سطني ،و�أن تقع مدينتا القد�س وبيت حلم يف منطقة خا�صة حتت الو�صاية الدولية ،ويطلق على هذا القرار ا�سم «قرار التق�سيم».
(للمزيد راجع موقع أ
المم املتحدة على الرابط التايلhttp://www.un.org/unrwa/arabic/Roll/R181.htm :
� .صدر القرار  242عن جمل�س أ
المن الدويل التابع أ
للمم املتحدة يف  22ت�رشين الثاين/نوفمرب  1967يف �أعقاب حرب
حزيران/يونيو التي احتلت �إ�رسائيل خاللها �سيناء من م�رص وال�ضفة الغربية من أ
الردن واجلوالن من �سوريا .ن�ص القرار
الرا�ضي العربية املحتلة ،و�إىل �إقامة «�سالم عادل ودائم» يف ال�رشق أ
على ان�سحاب �إ�رسائيل من أ
الو�سط �ضمن «حدود
�آمنة ومعرتف بها» .رف�ض القرار من قبل �إ�رسائيل ،ورف�ض يف البداية من قبل العرب الذين طالبوا بان�سحاب �إ�رسائيل
الكامل قبل املفاو�ضات� .إال �أن القرار �أ�صبح فيما بعد ركيزة عملية ال�سالم يف ال�رشق أ
الو�سط التي انطلقت بعد م ؤ�متر
مدريد لل�سالم عام .1991
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وال�رسائيلي عن طريق املفاو�ضات ح ً
ال وحيداً
ينهي ال�رصاع بني الطرفني الفل�سطيني إ
يف�ضي يف نهايته �إىل �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967تعي�ش جنب ًا
�إىل جنب مع دولة �إ�رسائيل .يف املقابل اعرتفت �إ�رسائيل بـ م.ت.ف ب�صفتها املمثل ال�رشعي
لل�شعب الفل�سطيني.
�أكدت حركة حما�س �أنها لي�ست �ضد مبد�أ ال�سالم ،فهي مع ال�سالم وتدعو له وت�سعى
لتحقيقه ،وتتفق مع جميع دول العامل على �أهمية �أن ي�سود ربوع العامل �أجمع ،ولكنها مع
ال�سالم العادل الذي يعيد احلقوق لل�شعب الفل�سطيني وميكنه من ممار�سة حقه يف احلرية
والعودة واال�ستقالل وتقرير امل�صري .لذا ،جاء موقف حركة حما�س راف�ض ًا مل�سار الت�سوية
الفل�سطينية-ال�رسائيلية� ،إذ ر�أت احلركة �أن االتفاقيات التي مت التو�صل �إليها حتى آ
الن بني
إ
وال�رسائيلي ال تلبي طموحات ال�شعب الفل�سطيني ،وال ت�ستجيب
اجلانبني الفل�سطيني إ
للحد أ
أ
الدنى من تطلعاته ،وتنطوي على الت�سليم بحق �إ�رسائيل يف معظم �ر�ض فل�سطني،
وما يرتتب على ذلك من حرمان للماليني من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني من حق العودة
وتقرير امل�صري ،وبناء الدولة امل�ستقلة على كامل أ
الر�ض الفل�سطينية ،و�إقامة امل ؤ��س�سات
الوطنية ،وهو �أمر ال ينايف فقط القيم واملواثيق أ
والن�سانية ،بل يدخل
والعراف الدولية إ
ال�سالمي ح�سب ر ؤ�ية حما�س ،وال يجوز القبول به .ف أ�ر�ض
يف دائرة املحظور يف الفقه إ
فل�سطني يف ت�صور حما�س �أر�ض وقف �إ�سالمي اغت�صبها ال�صهاينة عنوة ،ومن واجب
امل�سلمني اجلهاد من �أجل ا�سرتجاعها وطرد املحتل منها .وبنا ًء على ذلك رف�ضت حركة
حما�س م�سرية مدريد –وا�شنطن  .1991وتعتقد احلركة �أن �أخطر م�شاريع الت�سوية
التي طرحت حتى آ
الن هو م�رشوع اتفاق «غزة � -أريحا �أوال» الذي مت التوقيع عليه
يف وا�شنطن بتاريخ � 13أيلول�/سبتمرب1993م بني الكيان ال�صهيوين وقيادة م.ت.ف
بال�ضافة �إىل وثيقة االعرتاف املتبادل بني الطرفني وما تالها من اتفاقيات ،مثل اتفاقيات
إ

القاهرة وطابا وغريها.
توقيع اتفاق �أو�سلو عام  1993مل ي ؤ�د �إىل �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة
عام � 1967أو �إحراز تقدم جوهري وحقيقي يف الق�ضايا الرئي�سية يف ال�رصاع العربي
ال�رسائيلي (القد�س ،الالجئني ،احلدود ،امل�ستوطنات وغريها) ،بل على العك�س من
إ
أ
ال�رسائيلية التي تلت التوقيع على االتفاق �إىل تعقيد فر�ص
الجراءات إ
ذلك ،فقد �دت إ
أ
ال�رسائيلي
التو�صل �إىل حل يقوم على ��سا�س دولتني ل�شعبني ،حيث ت�ضاعف اال�ستيطان إ
يف ال�ضفة الغربية ،و�أعادت �إ�رسائيل �سيطرتها �شبه الكاملة على مناطق ال�سلطة الفل�سطينية
ال�رسائيلية املنت�رشة عليها،
امل�صنفة مناطق (�أ) ،ومت تقطيع هذه املناطق مبئات احلواجز إ
للعالم ،املقرب من حركة حما�س ،ميكن الو�صول لهذا
 .نبذة عن حركة حما�س ،من�شورة على موقع املركز الفل�سطيني إ
الن�ص عرب الرابط التايلhttp://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm#6 :
 .نف�س امل�صدر ال�سابق.
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وا�ستمر بناء اجلدار العازل داخل املناطق املحتلة عام  1967وازدادت وترية تهويد مدينة
القد�س وفر�ض وقائع دميوغرافية وجغرافية جديدة.
ال�رسائيلي �أثراً كبرياً يف االنتخابات
ترك عدم التو�صل �إىل ت�سوية تنهي ال�رصاع العربي إ
الت�رشيعية الفل�سطينية التي جرت يف كانون ثاين/يناير  ،2006والتي فازت حما�س ب أ�غلبية
مقاعدها� .أحدثت نتائج هذه االنتخابات انقالب ًا داخل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني
ب�صعود حما�س التي كانت ترف�ض عملية ال�سالم وخمرجاتها �إىل �سدة احلكم .تراجع خالل
ما يقرب من العامني من تربع حما�س على �سدة احلكومة الفل�سطينية االهتمام الدويل
ال�رسائيلي ،كما
وال�رسائيلي بعملية ال�سالم بحجة غياب ال�رشيك الفل�سطيني من املنظور إ
إ
أ
المام،
ال�رسائيلية ،فلم تتقدم خطوة واحدة �إىل إ
مل تعد عملية ال�سالم �ضمن الجندة إ
10
كما مل تتقدم من قبل عندما توفرت فر�صتان حقيقيتان النطالقها قبل فوز حما�س يف
االنتخابات ،وهو ما �أدى �إىل ت�ضا ؤ�ل فر�صة �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة ب�صورة كبرية
جداً ،بالرغم من �أن الظروف الفل�سطينية الداخلية باتت مهي أ�ة ب�صورة كبرية للموافقة
على �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967بعد ا�شرتاك حما�س يف
االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة.
يتناف�س على ال�ساحة الفل�سطينية تاريخي ًا برناجمان �سيا�سيان .تتبنى حركة فتح وف�صائل
فل�سطينية �أخرى عملية ال�سالم ،وترى يف املفاو�ضات الطريق أ
المثل ال�ستعادة احلقوق
الفل�سطينية و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على أ
الرا�ضي املحتلة عام  .1967بينما
يتم�سك التوجه الثاين والذي تتزعمه حركة حما�س باملقاومة خياراً ا�سرتاتيجي ًا ال�ستعادة
احلقوق الفل�سطينية� .شهدت ال�ساحة الفل�سطينية خالل أ
العوام الثالث التي تلت فوز
حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية جتاذب ًا وا�ضح ًا بني هذين الربناجمني .ك�شف برنامج
حما�س احلكومي الذي تاله �إ�سماعيل هنية �أمام املجل�س الت�رشيعي يف �آذار/مار�س 2006
حجم الهوة الوا�سعة بني برنامج حما�س ال�سيا�سي وبرنامج الرئي�س (�أبو مازن) ،فقد حتفظ
الرئي�س الفل�سطيني واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية على الربنامج فيما منح
املجل�س الت�رشيعي الذي ت�سيطر عليه حما�س الثقة «حلكومة �إ�سماعيل هنية».
انعقدت اجلل�سة أ
الوىل للمجل�س الت�رشيعي (�آذار/مار�س  )2006يف ظل خالفات
وا�ستقطابات حادة بني حركتي فتح وحما�س على �إلغاء قرارات وقوانني �أقرها املجل�س
الت�رشيعي ال�سابق .تعمقت اخلالفات ال�سيا�سية بني حركتي فتح وحما�س فيما بعد جتاه
الق�ضايا ال�سيا�سية ،وخا�صة جتاه املوقف من حل الدولتني ومرجعية م.ت.ف واالتفاقيات
 .10متثلت الفر�صة أ
الوىل �أثناء رئا�سة حممود عبا�س (�أبو مازن) للحكومة عام � .2003أما الثانية فكانت بعد وفاة يا�رس
عرفات وفوز �أبو مازن يف االنتخابات الرئا�سية يف كانون ثاين/يناير  ،2005بربنامج انتخابي جوهره الرئي�س تطبيق
ال�رسائيلي (للمزيد حول برنامج (�أبو مازن) االنتخابي راجع
حل الدولتني من خالل املفاو�ضات املبا�رشة مع اجلانب إ
والعالم الوطني التابع حلركة فتح.http://www.palvoice.com/index.php?id=4311 ،
مركز املعلومات إ
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التي وقعتها املنظمة� .شهدت الفرتة التي تلت ت�شكيل حما�س حلكومتها �رصاع ًا م�سلح ًا
بني الفريقني� ،شكلت على �أثره حركة حما�س «القوة التنفيذية» 11،فيما عر�ض أ
ال�رسى
وثيقة ت�ضمنت ر ؤ�ية �سيا�سية حلل اخلالفات ما بني احلركتني .حتفظت حركة حما�س على
بع�ض بنودها وقبلتها حركة فتح.
دخلت حركتا فتح وحما�س على �أثر هذه اخلالفات ال�شديدة ومب�شاركة كافة الف�صائل
الفل�سطينية يف حوار داخلي مكثف ،انتهى بالتوقيع على وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة
أ
ال�رسى معدلة) 12وذلك حتت �ضغط آ
ال�رسائيلية ،بعد �أن �أ�رست حما�س
اللة الع�سكرية إ
ال�رسائيلي يف حزيران/يونيو 2006
ال�رسائيلي «جلعاد �شاليط» .عقّد �أ�رس اجلندي إ
اجلندي إ
أ
الزمة ال�سيا�سية بتفرعاتها كافة� ،سواء على �صعيد العالقات الفل�سطينية-الفل�سطينية� ،وأ
الفل�سطينية-ال�رسائيلية .مل مينع توقيع وثيقة الوفاق الوطني من
على �صعيد العالقات
إ
ا�ستمرار ت أ�زم العالقات الفل�سطينية الداخلية ،حيث ف�شلت كافة املحاوالت للتو�صل �إىل
ت�سوية تنتهي بت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،فف�شلت اجلهود امل�رصية والقطرية وال�سورية
بال�ضافة �إىل اجلهود الداخلية ،التي بذلتها اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني واملبادرة
إ
ال�سالمي وم ؤ��س�سات املجتمع املدين.
الوطنية الفل�سطينية وحركة اجلهاد إ
الثناء م�سل�سل االنفالت أ
ا�ستمر يف هذه أ
المني وال�رصاع ال�سيا�سي �إىل �أن مت التو�صل
جمد اخلالفات بني حركتي فتح وحما�س
�إىل اتفاق مكة يف �شباط/فرباير  2007الذي ّ
ب�شكل م ؤ�قت� .ساعد اتفاق مكة يف تقريب وجهات النظر بني اجلانبني ،لكنه مل ي ؤ�د �إىل
�إنهاء االنق�سام ال�سيا�سي بينهما� ،إذ انفجر الو�ضع الداخلي مرة �أخرى وعاد االقتتال بني
اجلانبني ب�صورة �أكرث �رشا�سة ،ومل ينته هذا الو�ضع �إال بعد �سيطرة حركة حما�س ع�سكري ًا
على قطاع غزة بعد �أربعة �أ�شهر من اتفاق مكة ،لتبد�أ مرحلة جديدة من ال�رصاع ال�سيا�سي
آ
الخذ بالت�صاعد بني احلركتني.

 .11ت�شكلت «القوة التنفيذية» يف �شهر ني�سان�/أبريل  ،2006بعد �أقل من �شهر من ت�شكيل حما�س للحكومة العا�رشة.
الخرى ،وت�شكلت نواتها أ
تتكون «القوة التنفيذية» ب�صورة �أ�سا�سية من كتائب الق�سام وبع�ض �أجنحة املقاومة أ
الوىل
من  3000عن�رص .وعن �أهداف القوة التنفيذية يقول �سعيد �صيام :جاءت لفر�ض �سيادة القانون وحماربة البلطجة
للجهزة أ
والفلتان أ
المني ،و�ستكون مبثابة قوة تعزيزية أ
المنية ،وال �سيما ال�رشطة الفل�سطينية إلعادة هيبتها ولن يكونوا
أ
بدي ً
ال عنها (�صحيفة الر�سالة� 4 ،يار/مايو  ،2006العدد .)396
 .12للمزيد حول وثيقة الوفاق الوطني راجع مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات على الرابط التايل:
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=31928
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تظهر املقتطفات التالية املقتب�سة من خطابي (�أبو مازن) و�إ�سماعيل هنية �أمام املجل�س الت�رشيعي،
ف�شل اتفاق مكة يف �إذابة الفروقات بني برناجمي فتح وحما�س
خطاب (�أبو مازن) �أمام املجل�س الت�رشيعي خالل جل�سة الثقة بحكومة الوحدة الوطنية
(�صحيفة أ
اليام� 18 ،آذار/مار�س )2007

«ننبذ العنف بكل �أ�شكاله ،ون�سعى �إىل حل ي�ستند �إىل ال�رشعية الدولية عرب
املفاو�ضات».
خطاب �إ�سماعيل هنية �أمام املجل�س الت�رشيعي للح�صول على ثقته وعر�ض برنامج حكومة
الوحدة الوطنية
(�صحيفة أ
اليام� 18 ،آذار/مار�س )2007
«ت ؤ�كد احلكومة ب أ�ن الـمقاومة بكافة �أ�شكالها مبا فيها الـمقاومة ال�شعبية اجلماهريية
�ضد االحتالل حق م�رشوع لل�شعب الفل�سطيني ،كفلته أ
العراف والـمواثيق الدولية
ال�رسائيلي الـمتوا�صل».
كافة ومن حق �شعبنا الدفاع عن نف�سه �أمام العدوان إ
�أ�صدر الرئي�س الفل�سطيني بعد �سيطرة حما�س الع�سكرية على قطاع غزة ع�رشات املرا�سيم
الرئا�سية التي ت�ضمنت �إقالة “حكومة �إ�سماعيل هنية” ،و�إعالن حالة الطوارئ ،وتعيني
�سالم فيا�ض 13رئي�س ًا حلكومة الطوارئ� .سيطرت حكومة الطوارئ املدعومة من حركة
فتح والرئي�س الفل�سطيني على مقاليد احلكم يف ال�ضفة الغربية ،فيما ا�ستمرت حكومة
الوحدة الوطنية بزعامة �إ�سماعيل هنية ودعم من حركة حما�س ب إ�دارة � ؤ
ش�ون قطاع
غزة�ُ .شدد احل�صار االقت�صادي على قطاع غزة وتلقت ال�ضفة الغربية وعوداً دولية ب إ�نعا�ش
الو�ضع االقت�صادي فيها ،كما ا�ستنفرت من جديد اجلهود الدولية إلحياء عملية ال�سالم.
ان�شغل الرئي�س حممود عبا�س و«حكومة �سالم فيا�ض» مب ؤ�متر �أنابولي�س 14،ومن ثم م ؤ�متر
باري�س إلنعا�ش الو�ضع االقت�صادي ،والذي تلقت على �أثره احلكومة الفل�سطينية وعوداً
من الدول املانحة بـ  7.6مليار دوالر إلنعا�ش الو�ضع االقت�صادي.
انطلقت يف م ؤ�متر �أنابولي�س مفاو�ضات احلل النهائي لت�سوية الق�ضية الفل�سطينية،
و�شكلت طواقم فل�سطينية و�إ�رسائيلية للبحث يف ق�ضايا احلل الدائم (الالجئني ،واحلدود،
ُ
 .13يذكر �أن �سالم فيا�ض �شغل من�صب وزير املالية يف حكومة الوحدة الوطنية املقالة ،ويتمتع بعالقات وا�سعة مع دوائر
�صنع القرار يف الواليات املتحدة أ
المريكية ب�شكل خا�ص والغرب ب�شكل عام.
 .14عقد يف �أنابولي�س بوالية مريلند أ
المريكية يوم الثالثاء امل�صادف  27من ت�رشين الثاين/نوفمرب مب�شاركة رئي�س الوزراء
ال�رسائيلي �إيهود �أوملرت ورئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س والعديد من زعماء العامل ،ب�ضمنهم العديد من
إ
الزعماء العرب وامل�سلمني.
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وامل�ستوطنات ،والقد�س ،واملياه) وا�ستمرت اللقاءات الثنائية برعاية الو�سيط أ
المريكي
وال�رسائيلي ،لكن دون التو�صل لنتائج ملمو�سة تنعك�س على
بني الرئي�سني الفل�سطيني إ
ال�شارع الفل�سطيني .بل على العك�س من ذلك ،فقد تال�شت آ
المال �شيئ ًا ف�شيئ ًا من �إمكانية
�إجناز حل �سيا�سي يقوم على �أ�سا�س الدولتني ،حيث تعزز االنق�سام الفل�سطيني الداخلي
بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وا�ستمرت �إ�رسائيل يف خلق وقائع جديدة على أ
الر�ض من
خالل اال�ستيطان 15وبناء اجلدار العازل واحلواجز املنت�رشة يف �أرجاء ال�ضفة الغربية.
تثري هذه أ
الحداث ال�سيا�سية وخا�صة م�شاركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية وفوزها
فيها ،العديد من الت�سا ؤ�الت التي ارتبطت مبواقف حما�س من عملية ال�سالم ،واالعرتاف
ب إ��رسائيل واالتفاقيات املوقعة معها ،واملفاو�ضات واملقاومة .فلماذا مل تنخرط حركة حما�س
يف عملية ال�سالم؟ ومل تعرتف ب إ��رسائيل واالتفاقيات املوقعة معها؟ ومل تن�ضم �إىل طاقم
ال�رسائيلي؟ ومل تنبذ العنف؟ نحلل يف املحور التايل موقف حما�س
املفاو�ضات الفل�سطيني  -إ
من حل الدولتني واالعرتاف ب إ��رسائيل ،والعوامل التي ت ؤ�ثر على موقف حما�س جتاه ذلك،
ال�رسائيلية واملفاو�ضات ومرجعية
على �أن نحلل موقف حما�س من االتفاقيات الفل�سطينية إ
م.ت.ف يف املحور الثاين وموقفها من املقاومة يف املحور الثالث أ
والخري.

 .2موقف حماس من حل الدولتني

ترتبط أ
الهداف اال�سرتاتيجية حلما�س (حترير كامل فل�سطني التاريخية) ب إ�مكانية حدوث
حتوالت عاملية ،كن�شوء قوة �إقليمية يف املحيط مثل حزب اهلل و/او �إيران ت�ساهم يف تغيري
موازين القوى املوجودة اليوم على �أر�ض الواقع ،وخا�صة بعد احتالل العراق ،وتراجع
المريكي يف ال�رشق أ
امل�رشوع أ
الو�سط ،وان�سحاب �إ�رسائيل من قطاع غزة يف �أيلول� /سبتمرب
 ،2005وف�شل �إ�رسائيل يف حرب لبنان يف متوز /يوليو  .2006يغذي هذه النظرة اعتقاد
حما�س «ب أ�ن �إ�رسائيل دولة وظيفية يف املنطقة و�أنها �ستنتهي بانتهاء وظيفتها» 16،و«�أن جميع
ال�رسائيلي» 17.ويف
االحتالالت التي �شهدها العامل قد زالت ،وال بد من زوال االحتالل إ
الطار ،تنظر حما�س لنف�سها يف هذه املرحلة على �أنها �أداة مقاومة تعمل على �إدامة
هذا إ
أ
ال�رسائيلي ،حتى حتقيق الهدف ال�سمى ،وهو حترير كامل تراب فل�سطني
ال�رصاع العربي إ
التاريخية.
ت ؤ�من حما�س �أن للفل�سطينيني حق ًا ديني ًا وتاريخي ًا أب�ر�ض فل�سطني .تتبنى حما�س «موقف ًا عقائدي ًا
جتاه دولة �إ�رسائيل ،وترف�ض رف�ض ًا قاطع ًا وجودها على أالرا�ضي الفل�سطينية ،وال يوجد قناعات
 .15ت�ضاعف اال�ستيطان بعد ما يقرب من العام من م ؤ�متر �أنابولي�س  17مرة عن العام الذي �سبق امل ؤ�متر ،كما �أكد ذلك
ش�ون املفاو�ضات يف منظمة التحرير الفل�سطينية (�صحيفة أ
�صائب عريقات ،رئي�س دائرة � ؤ
اليام ،اخلمي�س  4كانون
أ
الول/دي�سمرب .)2008
 .16فرج رمانة ،مقابلة �شخ�صية ،رام اهلل ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
 .17حممود الزهار ،مقابلة �شخ�صية ،غزة ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
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كثرية لدى احلركة بالت�سوية ال�سيا�سية مع اجلانب إال�رسائيلي أل�سباب �سيا�سية ،و�أيديولوجية بالدرجة
أالوىل .حيث تعترب �أن الت�سوية تعطي �إ�رسائيل حق الوجود يف املنطقة» 18.لكن ،تقر حركة حما�س
�أنها ال ت�ستطيع هذه أاليام حتقيق هدفها اال�سرتاتيجي (حترير كامل أالرا�ضي الفل�سطينية) 19وذلك
ب�سبب اختالف موازين القوى ما بني �إ�رسائيل والعامل العربي من جهة ،ودعم الواليات املتحدة
ب�شكل خا�ص والغرب ب�شكل عام إل�رسائيل من جهة �أخرى ،و�إدراك احلركة «�أن الظروف العربية
والدولية قد تغريت و�أن العامل العربي يعاين من حالة �ضعف و�أن هناك اتفاقيات �سالم وقعتها
�أطراف عربية وال�سلطة الفل�سطينية مع �إ�رسائيل» 20لذا ،تقبل حما�س بحلول مرحلية ت�ساعدها
على البقاء واال�ستمرار يف م�ساعيها لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية .يتمثل احلل املرحلي الذي تقبل
به حما�س بدولة فل�سطينية على أالرا�ضي املحتلة عام  1967ولكن «دون االعرتاف ب إ��رسائيل
�أو التنازل عن جزء من فل�سطني ،بل �أن أت�خذ حما�س ما ت�ستطيع حتقيقه وترتك الباقي أ
للجيال
القادمة» 21.فما هي االعتبارات التي تدفع حما�س لرف�ض االعرتاف ب إ��رسائيل.
االعتبار األول :يتعلق
اال�سرتاتيجي
بالبعد
املتداخل مع أ
اليديولوجية
الدينية يف فكر حما�س،
حيث تعتقد احلركة �أن
�أر�ض فل�سطني التاريخية
هي �أر�ض وقف �إ�سالمي
على �أجيال امل�سلمني
�إىل يوم القيامة ،ال ي�صح
التفريط �أو التنازل عن
�أي جزء منها 22.تتمتع
فل�سطني بخ�صو�صية دينية
متيزها عن باقي �أرا�ضي
امل�سلمني ،ففيها امل�سجد
أ
الق�صى� ،أوىل القبلتني
وثالث احلرمني ال�رشيفني،
.18
.19
.20
.21
.22

موقف حركة حما�س من الت�سوية ال�سيا�سية
“�إن مبد�أ الت�سوية ال�سيا�سية �أي ًا كان م�صدرها� ،أو �أيا كانت
بنودها ،ف إ�نها تنطوي على الت�سليم للعدو ال�صهيوين
بحق الوجود يف معظم �أر�ض فل�سطني ،وما يرتتب عليه
من حرمان املاليني من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،من حق
العودة ،وتقرير امل�صري ،وبناء الدولة امل�ستقلة ،على كامل
أ
الر�ض الفل�سطينية ،و�إقامة امل ؤ��س�سات الوطنية .وهو �أمر
ال ينايف فقط القيم واملواثيق أ
والن�سانية،
والعراف الدولية إ
ال�سالمي ،وال يجوز
بل يدخل يف دائرة املحظور يف الفقه إ
القبول به .ف أ�ر�ض فل�سطني �أر�ض �إ�سالمية مباركة اغت�صبها
ال�صهاينة عنوة ،ومن واجب امل�سلمني اجلهاد من �أجل
ا�سرتجاعها وطرد املحتل منها”.
http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/
who.htm#8

غازي حمد ،مقابلة �شخ�صية ،غزة ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
نف�س امل�صدر ال�سابق.
نف�س امل�صدر ال�سابق.
حممود الزهار ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
الباء للن�رش والتوزيع،
ميثاق حما�س املادة  11يف :عبد اهلل عزام ،حما�س ،اجلذور التاريخية وامليثاق ،القد�س ،دار إ
� ،2005ص.78
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ومنها عرج الر�سول (�ص) �إىل ال�سموات العلى ،كما ورد ذكرها يف العديد من آ
اليات
والحاديث النبوية ال�رشيفة .ومبا �أن هذه أ
أ
الر�ض هي �أر�ض وقف �إ�سالمي مت احتاللها
بالقوة امل�سلحة من قبل �إ�رسائيل لذا ال بد من �أن تعمل حما�س على رفع راية اهلل على كل
�شرب منها 23وتعزز حما�س مواقفها هذه من خالل �إميانها بحتمية زوال �إ�رسائيل 24الواردة يف
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة 25.كما تعتقد قياداتها �أن لل�شعب الفل�سطيني أ
الحقية
الدينية والتاريخية يف هذه أ
الر�ض 26كونها وطن قومي وتاريخي لل�شعب الفل�سطيني ،ال
يجوز التنازل عنه �أو التفريط ب أ�ي جزء منه.
ميثاق حماس املادة 11

ميثاق حماس املادة 13

ال�سالمية �أن �أر�ض
«تعتقد حركة املقاومة إ
أ
فل�سطني �أر�ض وقف �إ�سالمي على �جيال
امل�سلمني �إىل يوم القيامة ،ال ي�صح التفريط
بها �أو بجزء منها �أو التنازل عنها �أو عن جزء
منها ،وال متلك ذلك دولة عربية �أو كل الدول
العربية ،وال ميلك ذلك ملك �أو رئي�س� ،أو كل
امللوك والر ؤ��ساء ،وال متلك ذلك منظمة �أو كل
املنظمات �سواء كانت فل�سطينية �أو عربية ،ألن
فل�سطني �أر�ض وقف �إ�سالمي على أ
الجيال
ال�سالمية �إىل يوم القيامة».
إ

«تتعار�ض املبادرات ،وما ي�سمى باحللول

ال�سلمية وامل ؤ�مترات الدولية حلل الق�ضية
الفل�سطينية مع عقيدة حركة املقاومة
ال�سالمية ،فالتفريط يف �أي جزء من فل�سطني
إ
تفريط يف جزء من الدين ،فوطنية حركة

ال�سالمية جزء من دينها ،على ذلك
املقاومة إ
تربى �أفرادها ،ولرفع راية اهلل فوق وطنهم
يجاهدون».

�ساهمت هذه املوقف يف تقييد خطوات حما�س جتاه القبول بحل الدولتني ومن ثم
االعرتاف ب إ��رسائيل� ،إذ �سيف�رس اعرتاف حما�س ب إ��رسائيل ومن ثم القبول مببد�أ حل الدولتني
ب أ�نه تنازل من قبل احلركة عن جزء �أ�سا�سي من �أرا�ضي امل�سلمني ،وهي �أرا�ضي فل�سطني
التاريخية ،والتي ترتبط لدى امل�سلمني مب�شاعر دينية ،وخا�صة مدينة القد�س .ويف حال
�إقدام حما�س على االعرتاف ب إ��رسائيل ف إ�ن ذلك �سيعمل على فقدانها خل�صو�صيتها كتنظيم
�أيديولوجي يرى املعركة على �أر�ض فل�سطني كجزء من معركة �أكرب تهدف ال�ستعادة
أ
وال�سالمية لدورها التاريخي ما قبل انهيار اخلالفة العثمانية بعد احلرب
المة العربية إ
.23
.24
.25
.26

ميثاق حما�س املادة  6يف :عبد اهلل عزام ،نف�س ال�صدر ال�سابق� ،ص.78
العالمية والتي تردد فيها
يدلل على هذه احلتمية خطابات احلركة يف امل�ساجد وال�سجاالت الفكرية الداخلية ومنابرها إ
املقولة ال�شهرية لل�شيخ �أحمد يا�سني «�سيهزم هذا العدوان و�ستكون نهاية هذا الكيان يف الربع أ
الول من القرن احلايل
فعليكم �أن تنتظروا» والتي ترددها ف�ضائية أ
الق�صى التابعة حلركة حما�س ب�شكل م�ستمر.
�أنظر آ
ال�رساء التي تتحدث عن دولة �إ�رسائيل واليهود يف القر�آن الكرمي.
اليات ( )7-4من �سورة إ
غازي حمد ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
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العاملية أ
الوىل ،و�سي�شكل انتحاراً �سيا�سي ًا للحركة ح�سب فرج رمانة 27وتدمرياً مل�ستقبلها،
28
ح�سب �إ�سماعيل هنية.
محمود الزهار

الماراتية� 25 ،آذار/مار�س 2007
اخلليج إ
«الهدف اال�سرتاتيجي حلركة حما�س �سيبقى حترير كامل �أرا�ضي فل�سطني التاريخية ،حيث �أن هناك
الق�صى ،ودخول امل�سجد أ
ب�رشى قر�آنية لنا ب أ�ننا �سندخل امل�سجد أ
الق�صى يعني دخول العنوان� ،أي
كل فل�سطني ،فهذه الب�رشى ال ي�ستطيع �أحد �أن ينكرها ،ومن ينكرها فلرياجع �إميانه و�إ�سالمه».

االعتبار الثاني :يتعلق بطبيعة تركيبة حركة حما�س الداخلية (البنية التنظيمية) والتي
ال�سالمي عن�رصاً �أ�سا�سي ًا من عنا�رص خطاب احلركة
تتكون من املتدينني .ي�شكل الدين إ
وبنيتها التكوينية ،وهو ما انعك�س على كثافة خطابها الديني الذي توجهه احلركة
لعنا�رصها وقواعدها وخا�صة فيما يتعلق بح�شد وتعبئة املنا�رصين وامل ؤ�يدين 29.يجعل
التثقيف الديني العايل لدى كوادر حما�س من تربير �أي م�رشوع �أو برنامج �أو حتول �سيا�سي
ترغب احلركة القيام به يف غاية ال�صعوبة خا�صة بعد �أن �أ�صبح العامل الديني متحكم ًا
ومرجع ًا رئي�س ًا لقواعدها يف كافة جماالت احلياة .تظهر على العك�س من ذلك قواعد
حركة فتح (العلمانية نوع ًا ما) يف تعاطيها مع �أي حتول �سيا�سي قد يغري م�سار احلركة .فعلى
�سبيل املثال مل جتد حركة فتح الكثري من العناء يف �إقناع قواعدها ومنا�رصيها بقبول احلل
ال�سيا�سي القائم على �أ�سا�س الدولتني ومن ثم االعرتاف ب إ��رسائيل وتوقيع اتفاق �أو�سلو.
رمبا تعود �سهولة هذا التحول لدى قواعد فتح �إىل طبيعة التثقيف ال�سيا�سي والوطني الذي
تركز عليه احلركة .وذلك بعك�س حركة حما�س التي ال تزال تغ ِّلب الثقافة الدينية على
ح�ساب الثقافة ال�سيا�سية.
وكما يبدو ،ف إ�ن املبد�أ ال�ضابط واملركزي لرف�ض حما�س االعرتاف ب إ��رسائيل ومن ثم القبول
مببد�أ حل الدولتني ،كما ت�صوره حركة حما�س هو املبد�أ ال�رشعي .فاالعرتاف ب إ��رسائيل
ح�سب مروان �أبو را�س حرام �رشع ًا 30.من املرجح �أن ي ؤ�دي جتاوز حما�س لهذا املبد�أ ال�رشعي
.27
.28
.29
.30

فرج رمانة ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
�إ�سماعيل هنية� ،صحيفة احلياة 20 ،ت�رشين أ
الول�/أكتوبر .2006
يظهر ذلك بو�ضوح يف خطاب قناة أ
بال�ضافة �إىل
الق�صى الف�ضائية ،واملركز الفل�سطيني إ
للعالم التابعني حلما�س إ
بيانات احلركة.
ت�رصيحات للعديد من قادة حما�س حول حرمة االعرتاف ب إ��رسائيل وعدم �رشعية وجودها� .أنظر حول هذا املوقف
ت�رصيحات مروان �أبو را�س� ،أحد قيادات حما�س ورئي�س رابطة علماء فل�سطني املن�شورة يف �صحيفة الوطن ال�سعودية،
 19ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2007وقد طالب �أبو را�س علماء أ
ال�سالمية ب إ��صدار فتوى حترم االعرتاف ب إ��رسائيل.
المة إ
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الذي ربت �أفرادها وعنا�رصها عليه �إىل ان�شقاق احلركة يف حال �أقدمت على خطوة جتاه
القبول العلني بحل الدولتني ومن ثم االعرتاف ب إ��رسائيل دون أ
الخذ بعني االعتبار طبيعة
القدام على خطوة
الرتكيبة الدينية املبنية عليها احلركة� .ستحتاج حما�س يف حال قررت إ
جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل لفرتة طويلة من الزمن لتهيئة قواعدها و�أن�صارها بال�سند ال�رشعي
الذي ميكن �أن تربر من خالله االعرتاف ب إ��رسائيل ،كما �ستحتاج احلركة �إىل �سيا�سة موازية
مع اجلناح الع�سكري للحركة ،والذي قد يت أ�ثر ب أ�ي حتوالت جذرية تقوم بها حما�س،
والتي من املمكن �أن ت ؤ�دي �إىل انف�صال هذا اجلزء من احلركة عن ج�سمها الرئي�س �أو �إقدام
عنا�رص من جناحها امل�سلح على االن�ضمام لتنظيمات جهادية �أخرى كتنظيم القاعدة �أو
31
ال�سالمي.
حركة اجلهاد إ
االعتبار الثالث :يتعلق ب�سعي حركة حما�س للتمايز يف مواقفها ال�سيا�سية عن التنظيمات
أ
الخرى
ال�سيا�سية الفل�سطينية
وخا�صة حركة فتح و م.ت.ف .موسى أبو مرزوق :يجب تصحيح خطأ
االعتراف بإسرائيل
الطار ،تربر حركة حما�س
ويف هذا إ
رف�ضها االعرتاف ب إ��رسائيل ومن ثم
�صحيفة الر�سالة ،اخلمي�س � 9شباط/فرباير  ،2006العدد 384
القبول بحل الدولتني ب أ�ن االعرتاف
ب إ��رسائيل من اخت�صا�ص م.ت.ف �إن «�رشعية االحتالل ال ميكن االعرتاف بها ..ثم �أي
التي فعلت ذلك مقابل وعود بدولة �إ�رسائيل التي ن�سعى لالعرتاف بها؟� ...إ�رسائيل التي
الن� ،ضمت القد�س� ..أم �إ�رسائيل التي �ضمت اجلوالن؟� ...أين
فل�سطينية مل تتحقق حتى آ
فحما�س ح�سب القيادي فيها يحيى حدود �إ�رسائيل التي ي�سعى لالعرتاف بها؟ ..هل �ضمن
مو�سى «العباد�سة» قد تعلمت من حدود �إ�رسائيل ال�ضفة الغربية؟ ...هل امل�ستوطنات �ضمن
�أخطاء املنظمة 32.كما �أن القانون حدود �إ�رسائيل �أم ال؟ ...هل عودة الالجئني مقبولة
الدويل من وجهة نظرها ال يلزمها عند �إ�رسائيل حتى يعودوا لوطنهم ثم يطرح مو�ضوع
االعرتاف؟».
االعرتاف بكيان �آخر ،كونها
ال متلك ال�صفة التمثيلية لل�شعب
33
الفل�سطيني و�أن االعرتاف يكون عادة بني الدول.
ال�سالم» ح�سب �أبو را�س.
«فاالعرتاف ب إ��رسائيل خروج على �أحكام ال�رشيعة ،فمن ا�ستحل ذلك كفر وخرج عن �أمة إ
�	.31أ�شار �أحد ن�شطاء حما�س �إىل �أن احلركة بد�أت م ؤ�خراً ب إ�جراء ور�شات عمل وندوات مكثفة لتثقيف قواعدها وم ؤ�يديها
بالفكر الو�سطي الذي تتبناه حيال املجتمع ،كما حتاول احلركة من خالل هذه اللقاءات الت أ�كيد على �أنها بقيت متم�سكة
بثوابتها بعد دخولها االنتخابات الت�رشيعية ،و�أنها مل تقدم تنازالت يف هذا اجلانب .وقد تركزت هذه الندوات ب�شكل
ال�رسائيلية ،وخا�صة بعد امليول الوا�ضحة التي �أبداها بع�ض عنا�رص احلركة جتاه فكر تنظيم القاعدة.
�أ�سا�سي يف ال�سجون إ
(قيادي من حما�س ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،رام اهلل ،كانون ثاين/يناير .)2008
 .32يحيى مو�سى «العباد�سة» مقابلة �شخ�صية ،غزة ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
 .33فرج رمانة ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
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.3تبدل املواقف (حتوالت حماس جتاه حل الدولتني)
�أظهرت حركة حما�س بعد فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية العديد من املواقف الرباغماتية
التي ميكن تف�سريها ب أ�ن احلركة تقبل عملي ًا بحل الدولتني ،وخا�صة عندما وافقت على
�إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  ،1967واعرتفت ب إ��رسائيل ك أ�مر واقع،
وتعاطت مع قرارات ال�رشعية العربية والدولية ،وطرحت الهدنة كا�سرتاتيجية م�ستقبلية
ال�رسائيلية،
تتيح للحركة خماطبة العامل من خاللها ،واحرتمت االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
ال�رسائيلي (�أنظر
وبد�أ يتبلور داخلها توجهات تقبل باملفاو�ضات ال�سيا�سية مع اجلانب إ
املحور الثاين) وهد�أت احلركة من عملها امل�سلح وربطته مب�رشوعها ال�سيا�سي (�أنظر
بال�ضافة �إىل بداية بروز توجه داخل حما�س يتجاوز يف مواقفه مواقف
املحور الثالث) .إ
أ
احلركة الر�سمية ولديه اال�ستعداد للتعاطي مع الفكار املطروحة حلل الق�ضية الفل�سطينية
ال�رسائيلي ،وخا�صة يف ظل ت�رصيحات للم�ست�شار ال�سيا�سي لرئي�س
و�إنهاء ال�رصاع العربي إ
34
الوزراء �إ�سماعيل هنية ب أ�ن حركة حما�س «�ست�شهد حتوالت عميقة»� .أبرز امل ؤ��رشات
على التحوالت داخل حما�س تتمثل فيما يلي:
أوالً :من دولة إسالمية على أراضي فلسطني التاريخية إلى دولة على األراضي
احملتلة عام � :1976أعادت حركة حما�س بعد فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية
الت أ�كيد على مواقفها ال�سابقة القا�ضية ب�رضورة �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة
عام  1967مقابل هدنة 35.جاءت مواقف حما�س اجلديدة بعد �أن �أدركت احلركة «�أن
خيار زوال دولة �إ�رسائيل غري متاح آ
الن» 36،و�أن احلركة «ال ت�ستطيع تدمري دولة �إ�رسائيل
37
�أو �إزالتها من الوجود؛ فهذه لي�ست مهمة حما�س و�إمنا مهمة أ
ال�سالمية» كما �أن
المة إ
� .34أحمد يو�سف ،فكر حما�س قد ي�شهد حتوالت �أيديولوجية� ،صحيفة ال�رشق أ
الو�سط� 14 ،آذار/مار�س .2007
 .35متتد اجلذور التاريخية للهدنة يف فكر حما�س �إىل بداية الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،عندما طرح املكتب ال�سيا�سي
للحركة ق�ضية الهدنة مقابل دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام .1967
(Khaled Hroub, Hamas, Political Thought and Practice, (Washington, DC, Institute for Palestine

)Studies, Second Printing, 2002 (P73- 77

وقد �أعاد ال�شيخ �أحمد يا�سني الت أ�كيد على هذه الهدنة بعد خروجه من ال�سجن عام  .1997وبعد اندالع انتفا�ضة أ
الق�صى
�أخذت الهدنة تتبلور ب�شكل وا�ضح وجلي يف خطاب حما�س ،وخا�صة بعد �إح�سا�س احلركة ب�رضورة طرح مبادرة �سيا�سية
ت�ستطيع من خاللها �أن حتقق �شيئ ًا من مطالبها ،يف ظل ا�ستهداف �إ�رسائيل لقياداتها وكوادرها يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
وت�شديد احل�صار الدويل املفرو�ض عليها .وقد قام ال�شيخ �أحمد يا�سني بطرح هدنة يف  9كانون ثاين/يناير  2004مقابل
�إقامة دولة فل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع �ضمن حدود  ،1967وجاءت ت�رصيحات عبد العزيز الرنتي�سي لوكالة رويرتز
بعد �أ�سبوعني من مقابلة يا�سني لتعطي دفعة �إ�ضافية للهدنة بعد �أن تو�صلت حما�س �إىل نتيجة مفادها �أنه من ال�صعب حترير
كل أ
الرا�ضي الفل�سطينية يف هذه املرحلة؛ ولذلك فهي تقبل حتريراً تدريجي ًا ،مو�ضحا �أن حما�س تقرتح هدنة ت�ستمر 10
�سنوات مقابل ان�سحاب �إ�رسائيل ،و�إقامة دولة فل�سطينية يف ال�ضفة مبا يف ذلك القد�س والقطاع.
 .36غازي حمد ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .37عدنان ع�صفور� .صحيفة الر�سالة� 2 ،شباط/فرباير  ،2006العدد .383
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حما�س �أرادت �أن تقدم «ر ؤ�ية (جديدة) حتقق التوافق الفل�سطيني الداخلي» 38.جعلت
هذه القناعات حركة حما�س �أكرث اقتناع ًا ب�رضورة �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي
املحتلة عام  1967وذلك بعك�س املبادرات ال�سيا�سية ال�سابقة ،التي طرحت فيها احلركة
ت�صورات تف�ضي �إىل �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967مقابل
هدنة متتد لع�رش �سنوات .تتميز مبادرة حما�س اجلديدة ب أ�ن احلركة كانت يف ال�سابق،
عندما طرحت مبادرات �سيا�سية بذات امل�ضمون خارج أ
الطر الر�سمية للنظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،وغري منخرطة ب�شكل فاعل يف م ؤ��س�ساته ،ومل تكن بذات الت أ�ثري املوجود اليوم
على القرار الوطني الفل�سطيني .بينما فر�ضت مبادرات حما�س اجلديدة التي جاءت بعد
فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية ،وت�شكيلها للحكومة العا�رشة على حما�س �أن تتبنى
مواقف �سيا�سية متكنها من خماطبة العامل بربنامج �سيا�سي وا�ضح وحمدد ومتفق عليه وطني ًا.
كما ت أ�تي �أهمية مواقف حما�س اجلديدة بعد �أن �أ�صبحت احلركة جز ًءا �أ�سا�سي ًا وفاع ً
ال يف
القرار الوطني الفل�سطيني ،بعد �أن �سيطرت على املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني و�شكلت
احلكومة الفل�سطينية العا�رشة ،وهو ما يتيح لها مترير م�شاريع قوانني �أو قرارات من خالل
�أغلبيتها هذه ،وخا�صة �إذا توافقت هذه امل�شاريع مع توجهات وقناعات حركة فتح والرئي�س
الفل�سطيني ،اللذين ي�شكالن اجلزء آ
بال�ضافة �إىل
الخر من املعادلة ال�سيا�سية الفل�سطينية .إ
ذلك ،ف إ�ن حركة حما�س �أ�صبحت تتمتع بنفوذ وا�سع وكبري داخل ال�شارع الفل�سطيني،
وهو ما ينعك�س يف قدرتها العالية على تعبئة اجلماهري الفل�سطينية وح�شدها جتاه املواقف
ال�سيا�سية.
عالوة على ذلك ،ف إ�ن مبادرات حما�س ال�سيا�سية اجلديدة تكت�سب �أهمية �أكرب كونها جاءت
من خالل وثائق �شكلت منعطفات �أ�سا�سية يف م�سرية حما�س ال�سيا�سية ،فقد وافقت احلركة
يف برناجمها االنتخابي واحلكومي على �رضورة �إقامة دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية والقد�س
وقطاع غزة ،و�أعادت الت أ�كيد على ذلك يف وثيقتي الوفاق الوطني واتفاق مكة اللتني جاءتا
الجماع الوطني عليهما .تزداد �أهمية هاتني الوثيقتني كونهما �أ�صبحتا املرجعية
من خالل إ
40
39
ال�سيا�سية حلما�س ح�سب تعبري بع�ض قياداتها ،وهو ما يعني «جتاوزاً مليثاق حما�س»
ال�سالم 41واقرتاب ًا من القبول بحل �سيا�سي ميكن �أن ينتهي بحل
الذي ن�ص على �إقامة دولة إ
الدولتني ،ومن ثم االعرتاف ب إ��رسائيل .خا�صة �أن قيادات يف احلركة �أمثال �سيد �أبو م�سامح
42
يوافقون �رصاحة «على حل الدولتني مع القد�س والالجئني».
� .38أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،غزة ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
 .39غازي حمد و�أحمد يو�سف ،مقابالت �شخ�صية ،م�صادر �سبق ذكرها.
 .40غازي حمد ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .41ميثاق حما�س املادة  ،9من�شور يف عبد اهلل عزام ،م�صدر �سبق ذكره.
� .42سيد �أبو م�سامح ،مقابلة عن طريق الهاتف ،غزة ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2008
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تظهر املقتطفات التالية املقتبسة من وثائق صادرة عن حماس واحلكومة
التي شكلتها التطور املهم الذي أحدثته االنتخابات على مواقف احلركة جتاه إقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة على األراضي احملتلة عام 1967
(ميثاق حماس املادة )9
أ
�أ ّما أ
الهداف“ :فهي منازلة الباطل وقهره ودحره ،لي�سود احلق ،وتعود الوطان ،وينطلق من فوق
م�ساجدها أ
ال�سالم ،ليعود النا�س أ
وال�شياء كل �إىل مكانه ال�صحيح ،واهلل
الذان معل ًنا قيام دولة إ
امل�ستعان”.

كلمة رئي�س احلكومة الفل�سطينية �إ�سماعيل هنية
آ
�أمام املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني طلباً للثقة باحلكومة ،غزة� 27 ،ذار/مار�س 2006
جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد  ،66ربيع � ،2006ص108

«�أو ًال :حماية حق �شعبنا يف الدفاع عن نف�سه يف مواجهة االحتالل ،و�إزالة امل�ستوطنات ،وجدار
الف�صل العن�رصي ،وموا�صلة ن�ضاله من �أجل �إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة كاملة ال�سيادة وعا�صمتها
القد�س ،ورف�ض احللول اجلزئية واحلدود امل ؤ�قتة و�سيا�سة أ
المر الواقع ،وكل م�رشوع ينتق�ص من حقوقنا
وم�صاحلنا كخطة فك االرتباط الهادفة �إىل حتويل وطننا �إىل معازل وكنتونات تقطع الطريق �أمام قيام
دولة فل�سطينية قابلة للحياة .كما �أننا ن ؤ�كد مت�سكنا بحق الالجئني الفل�سطينيني يف العودة والتعوي�ض،
واعتبار ذلك حقًا فرديًا وجماعي ًا غري قابل للتنازل عنه �أو امل�ساومة عليه .وكذلك العمل من �أجل حترير
أ
ال�رسى ،ومواجهة �إجراءات االحتالل على االر�ض من اغتياالت واعتقاالت واجتياحات ،والدفاع
عن القد�س التي تتعر�ض ألكرب عملية تهويد .ومواجهة حماوالت �ضم أ
الغوار وتو�سيع امل�ستوطنات.
كما �سنعمل على مواجهة العقوبات اجلماعية ،ورف�ض  احتجاز االحتالل م�ستحقاتنا املالية».

وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة أ
ال�رسى املعدلة)
غزة 28 ،حزيران/يونيو 2006
جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد � ،67صيف � ،2006ص186

«�إن ال�شعب الفل�سطيني يف الوطن واملنايف ي�سعى وينا�ضل من �أجل حترير �أر�ضه و�إزالة امل�ستوطنات
و�إجالء امل�ستوطنني و�إزالة جدار الف�صل وال�ضم العن�رصي ،و�إجناز حقه يف احلرية والعودة واال�ستقالل
ويف �سبيل حقه يف تقرير م�صريه مبا يف ذلك �إقامة دولته امل�ستقلة كاملة ال�سيادة على جميع أ
الرا�ضي
املحتلة عام  1967وعا�صمتها مدينة القد�س ال�رشيف ،و�ضمان حق عودة الالجئني �إىل ديارهم
وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعوي�ضهم وحترير جميع أ
ال�رسى واملعتقلني بدون ا�ستثناء �أو متييز
والجداد و�إىل ميثاق أ
الباء أ
م�ستندين يف كل ذلك �إىل حق �شعبنا التاريخي يف �أر�ض آ
المم املتحدة
والقانون الدويل وما كفلته ال�رشعية الدولية مبا ال ينتق�ص من حقوق �شعبنا».
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بالرغم من موافقة حما�س على �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام ،1967
�إال �أن ق�ضيتان �أ�سا�سيتان مل تبلور حما�س موقفها منهما بعد .هما :مرجعية �إن�شاء الدولة
الفل�سطينية واحلدود امل�ستقبلية لهذه الدولة ،فحتى هذه اللحظة ال يوجد ما ي�شري �إىل �أن
حركة حما�س ميكن �أن تقبل بدولة فل�سطينية بناء على مرجعية قرارات ال�رشعية الدولية
خا�صة القرارين  181و  ،242والذي تعني املوافقة عليهما �إقراراً عملي ًا مببد�أ حل
الدولتني .كما يثري املوقف من احلدود امل�ستقبلية للدولة الفل�سطينية مزيداً من ال�شكوك
حول نوايا احلركة فيما يرتبط ب أ�ر�ض فل�سطني التاريخية� ،إذ ال تزال حما�س ترغب يف
�إقامة دولة ذات حدود م ؤ�قتة وترف�ض �إقامة دولة فل�سطينية ذات حدود دائمة 43.وهو
ما ظهر يف ارتباك نواب حما�س يف جل�سة الثقة بحكومة الوحدة الوطنية يف �آذار/مار�س
 ،2007فقد رف�ض �إ�سماعيل هنية يف خطابه �أمام املجل�س الت�رشيعي الفكرة املقرتحة من
الدارة أ
المريكية و�إ�رسائيل ب� أش�ن �إقامة دولة فل�سطينية ذات حدود م ؤ�قتة ما يعني ت أ�ييده
إ
إلقامة دولة فل�سطينية ذات حدود دائمة ،وهو ما جعله عر�ضة النتقادات حادة من قبل
حممود الزهار.
خطاب (أبو مازن) أمام املجلس التشريعي خالل جلسة الثقة بحكومة الوحدة
 17آذار/مارس 2007
احلياة اجلديدة  18آذار/مارس 2007
«والبد يف هذا املجال من الت أ�كيد جمدداً على �أننا ننبذ العنف بكل �أ�شكاله ،ون�سعى �إىل حل ي�ستند �إىل
ال�رشعية الدولية عرب املفاو�ضات التي نرحب اليوم ب أ�ن يتم ا�ستئنافها و�صو ًال �إىل �سالم �شامل وعادل،
بعيداً عن املراوحة واحللول املجزوءة واالنفرادية ،كالدولة ذات احلدود امل ؤ�قتة ،وندعو بنا ًء على ذلك
�إىل االلتزام املتبادل من قبل �إ�رسائيل بوقف كل �أ�شكال العنف واالعتداءات واالغتياالت وغريها من
املمار�سات التي جتري يومي ًا �ضد �شعبنا».
خطاب إسماعيل هنية أمام املجلس التشريعي للحصول على ثقته وعرض برنامج
حكومة الوحدة
 17آذار/مارس 2007
«تلتزم احلكومة برف�ض ما ي�سمى بالدولة ذات احلدود امل ؤ�قتة واملطروحة ح�سب امل�رشوع أالمريكي إال�رسائيلي».
مداخلة محمود الزهار في جلسة منح الثقة لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية
صحيفة األيام 18 ،آذار/مارس 2007
«انتقد الزهار رف�ض احلكومة اجلديدة لدولة فل�سطينية بحدود م ؤ�قتة؛ ألن قبول دولة بحدود دائمة يف
أ
الرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  67يعني اعرتاف ًا ب إ��رسائيل ،وهذا غري مقبول �أي�ضا لدينا (حما�س)».
 .43راجع مداخلة حممود الزهار يف جل�سة منح الثقة لربنامج حكومة الوحدة الوطنية (�صحيفة أ
اليام� 18 ،آذار/مار�س .)2007
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ثانياً :الهدنة كاستراتيجية بديلة لالعتراف بإسرائيل (شروطها وخياراتها
واحتماالتها) :تتمثل مواقف حما�س اجلديدة جتاه ال�سالم يف الهدنة 44التي باتت متثل
وال�رسائيلي ب إ�يقاف
م�رشوع حما�س ال�سيا�سي .تعني الهدنة التزام ًا بني الطرفني الفل�سطيني إ
45
القتال ووقف العمليات الع�سكرية وت�سكين ًا لل�رصاع واملواجهة امل�سلحة ملدة زمنية حمدودة
يتم خاللها االتفاق على جمموعة من املحددات ال�سيا�سية ما بني الطرفني الفل�سطيني
وال�رسائيلي ،وح ً
ال لكافة الق�ضايا العالقة وال�شائكة ،كق�ضية �إقامة دولة فل�سطينية على
إ
أ
أ
الرا�ضي املحتلة عام  ،1967واال�ستيطان والالجئني وال�رسى واحلدود ،وغريها.
وال�رسائيلي بعد
تف�ضل حما�س هدنة على غرار الهدنة التي كانت بني اجلانبني العربي إ
أ
م ؤ�متر رودو�س 46ح�سب مو�سى �أبو مرزوق 47.ي أ�تي تف�ضيل حما�س لهذه الهدنة لنها
وال�رسائيلي مفتوحة ،ومل يتنازل مبوجبها
�أبقت على حالة ال�رصاع بني اجلانبني العربي إ
العرب عن �أرا�ضي عام .1948
تكت�سب الهدنة �أهمية خا�صة يف فكر حما�س ال�سيا�سي ،وتكمن �أهميتها يف �أن حما�س
ت�ستطيع تربيرها من الناحيتني ال�رشعية والوطنية .فمن الناحية ال�رشعية ،ال يوجد مانع
ال�سالمية ما يقرب
ال�رسائيلي ،فقد عقدت الدولة إ
�رشعي يحرم �إبرام هدنة مع اجلانب إ
48
من ثمامنائة هدنة خالل تاريخها الطويل كما ت�ستطيع حما�س القول من الناحية الوطنية
49
وال�سيا�سية�« :إن الهدنة ال تعني االعرتاف ب إ��رسائيل �أو التنازل عن فل�سطني التاريخية».
وهذا ين�سجم مع الطرح الديني الذي تتبناه حما�س والذي يعترب �أر�ض فل�سطني �أر�ض
وقف �إ�سالمي كما �أو�ضحنا �سابق ًا.
الهداف أ
ت�سعى حما�س من وراء الهدنة �أي�ض ًا �إىل حتقيق جمموعة من أ
الخرى� ،أهمها،
�إبقاء التمايز يف املواقف ال�سيا�سية بينها وبني منظمة التحرير التي اعرتفت ب إ��رسائيل،
والحزاب الدينية أ
والبقاء على االن�سجام يف املواقف ال�سيا�سية مع التيارات أ
الخرى،
إ
أ
التي تناف�س احلركة على امل ؤ�يدين والن�صار ،وت�شاركها م�صادر اخلطاب الديني ،كحركة
ال�سالمي وحزب التحرير واحلركات ال�سلفية أ
الخرى .عالوة على ذلك توفر
اجلهاد إ
المد حلما�س أ
الهدنة طويلة أ
المن واال�ستقرار الداخلي الالزم لتطبيق برناجمها الداعي
العمال العدائية خالل احلرب بني أ
 .44الهدنة هي معاهدة تهدف �إىل وقف أ
الطراف املتنازعة ،ولكنها ال تعترب نهاية
احلرب و�إمنا هي فقط وقف االقتتال لفرتة زمنية حمددة.
 .45غازي حمد و�أحمد يو�سف وفرج رمانة ،مقابالت �شخ�صية ،م�صادر �سبق ذكرها.
 .46وقعت اتفاقية رودو�س يف جزيرة رودو�س يف مطلع  ،1949بني �إ�رسائيل والعرب (م�رص و�سوريا ولبنان أ
والردن).
�أ�رشفت م�رص مبوجبها على قطاع غزة ،أ
والردن على ال�ضفة الغربية.
 .47مو�سى �أبو مرزوق ،جملة الع�رص� 29 ،آذار/مار�س .2007
�	.48أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
�	.49أحمد بحر ،مقابلة �شخ�صية ،غزة ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
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لل�صالح والتغيري يف حال مت دجمها يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني .كما �أنها ت أ�تي �ضمن
إ
ال�رسائيلي
العربي
ال�رصاع
جتميد
تت�ضمن
والتي
احلركة
تتبناها
التي
التحرير
مرحلية
إ
يف ظل الواقع الدويل والعربي الذي ال ي�سمح باال�ستمرار يف هذا ال�رصاع لتحرير كامل
الرتاب الفل�سطيني (فل�سطني التاريخية).
جتمع قيادات حما�س على �أن �رشط الهدنة هو �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة
عام  1967تكون القد�س عا�صمتها دون التنازل عن �أرا�ضي عام  .1948لكن ،تظهر
بع�ض التباينات داخل قيادة حما�س حيال جمموعة من أ
ال�س�س املرتبطة بالهدنة كاالعرتاف
ال�رسائيلي ،ومدة الهدنة ،وم�ستقبلها ،واملفاو�ضات
ب إ��رسائيل ،و�إنهاء ال�رصاع العربي إ
املمهدة لها ،وعودة الالجئني.
القرار ب أ�حد
االعتراف بإسرائيل :ترف�ض حما�س ر�سمي ًا االعرتاف ب إ��رسائيل ومن ثم إ
�رشوط اللجنة الرباعية كثمن لهذه الهدنة ،وتتبنى معظم قيادات احلركة هذا التوجه .لكن،
بالرغم من هذا املوقف الر�سمي حلما�س �إال �أنه يوجد داخل احلركة بع�ض املواقف الرباغماتية
التي بد�أت تتحدث بجر�أة حيال ق�ضية ال تزال من �أعقد الق�ضايا التي تواجهها احلركة .فقد
�أ�شارت بع�ض قيادات احلركة �إىل �أن م�س أ�لة االعرتاف ب إ��رسائيل باتت بحكم امل ؤ�كد (بعد
م�شاركة حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني) و�أن ال�س ؤ�ال املطروح اليوم هو متى ويف
�أي ظروف ميكن االعرتاف ب إ��رسائيل 50.كما ال متانع هذه القيادات قيام حكومة تكنوقراط
51
فل�سطينية باالعرتاف ب إ��رسائيل وذلك يف ظل �أغلبية احلركة يف املجل�س الت�رشيعي.
ال تزال هذه أ
ال�صوات داخل حما�س �ضعيفة ،وغري قادرة على الت أ�ثري املبا�رش واحلقيقي
على قواعد احلركة وقياداتها املت�شددة ،لكنها تقدم لنا م ؤ��رشات على وجود �إمكانيات
حقيقية لتطور مثل هذا التوجه داخل حما�س ،وخا�صة يف ظل وجود ت�رصيحات علنية من
قبل قيادات احلركة يفهم منها ا�ستعداد حما�س للنظر يف �إمكانية االعرتاف ب إ��رسائيل بعد
انق�ضاء مدة الهدنة� 52،أو االعرتاف ب�رشعية وجود دولة �إ�رسائيل بعد قيام دولة فل�سطينية
53
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وال�سماح بعودة ماليني الالجئني �إىل ديارهم يف �إ�رسائيل.
كما �أن مواقف حما�س الر�سمية واملتمثلة بقبول احلركة بدولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي
املحتلة عام  ،1967واحرتامها لقرارات ال�رشعية العربية والدولية ،وتكليف الرئي�س
الفل�سطيني مبلف املفاو�ضات حتتوي يف م�ضمونها على موافقة على حل الدولتني.
والمكانيات ال�سيا�سية املتمثلة يف ا�ستعداد
ت�شري هذه املعطيات �أنه يف حال توفر جمموعة من الظروف إ
�إ�رسائيل لالن�سحاب من �أرا�ضي عام  1967وحل كافة الق�ضايا العالقة ،ف إ�نه ميكن �أن يتبلور تيار �أو
 .50قيادات يف حما�س ف�ضلت عدم �إيراد هويتها ،كانون ثاين/يناير .2008
 .51نف�س امل�صدر ال�سابق.
� .52أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .53مو�سى �أبو مرزوق� ،صحيفة احلياة� 6 ،شباط /فرباير .2006
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جبهة عري�ضة داخل حما�س ال متانع يف االعرتاف ب إ��رسائيل .لكن� ،سي�صطدم هذا التوجه بالعديد
من العقبات �أهمها ،وجود توجه ديني مت�شدد داخل حما�س يحرم االعرتاف ب إ��رسائيل ،والتخوف
من قوة ردة فعل حما�س على ه ؤ�الء أال�شخا�ص يف حال «غردوا خارج ال�رسب»؛ خا�صة �أن حما�س
مل تكن مت�ساهلة مع بع�ض قياداتها الذين حاولوا جتاوز مواقف حما�س الر�سمية فكان م�صريهم �إما
بال�ضافة �إىل تخوف العديد من قيادات احلركة من حدوث
الطرد من احلركة �أو جتميد الع�ضوية 54،إ
ان�شقاقات يف النواة ال�صلبة للحركة� ،أو ان�شقاقات يف اجلناح الع�سكري التابع للحركة.
مقتطفات من ت�رصيحات خمتلفة لتوجهات متباينة داخل حما�س جتاه االعرتاف ب�إ�رسائيل
مو�سى �أبو مرزوق
�صحيفة احلياة� 6 ،شباط /فرباير 2006

«احتمال �أن تقبل حما�س ب�رشعية �إ�رسائيل يف حال قيام دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
عا�صمتها القد�س وال�سماح بعودة ماليني الالجئني الفل�سطينيني �إىل ديارهم يف �إ�رسائيل».

م�شري امل�رصي
أ
�أخوان �أون الين  21ت�رشين �أول�/كتوبر 2006

«حما�س لن تعرتف بالكيان الغا�صب ،ولقد �سبق لر�سولنا الكرمي �أن هادن كفار قري�ش ،ومل يكن هذا
اعرتاف ًا منه بالكفر».

يو�سف رزقة
�صحيفة أ
اليام 29 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر 2006

«�أن الهدنة ال تعني االعرتاف املبا�رش �أو غري املبا�رش ب�رشعية االحتالل �أو بحق املحتل يف الوجود على
الباء أ
�أر�ض آ
والجداد».

إنهاء الصراع (هل الهدنة مرحلية أم دائمة؟) :يتجاذب داخل حما�س توجهات
ال�رسائيلي .يرى التوجه العام لدى معظم قيادات
خمتلفة حيال ق�ضية �إنهاء ال�رصاع العربي إ
حما�س �أن ال�رصاع مع �إ�رسائيل ال ينتهي �إال بانتهائها ،فال�رصاع مع ال�صهيونية العاملية يف
فل�سطني ح�سب حما�س ،هو �رصاع وجودي وح�ضاري وم�صريي ال ميكن �إنهائه �إال بزوال
�سببه ،وهو اال�ستيطان ال�صهيوين يف فل�سطني والذي نتج بعد اغت�صاب �أر�ضها وطرد �سكانها
وتهجريهم 55.كما تنظر معظم قيادات حما�س �إىل م�رشوعها ال�سيا�سي املتمثل بالهدنة على
 .54ف�صلت حما�س �أو جمدت ع�ضوية العديد من قياداتها تنظيمي ًا خالل ال�سنوات املا�ضية .تعترب حادثة ف�صل القيادي يف احلركة
ال�ستاذ عماد الفالوجي ،احلادثة أ
( )1991-1989أ
ال�شهر ،حيث جاء ف�صل الفالوجي بعد م�شاركته يف قمة اقت�صادية مع
يا�رس عرفات يف أ
ً
ً
الردن ح�رضها �إ�رسائيليون واعتربتها حما�س يف حينه تطبيعا جمانيا (للمزيد راجع مذكرات عماد الفالوجي
يف :درب أ
ال�شواك ،حما�س  -االنتفا�ضة  -ال�سلطة ،رام اهلل ،دار ال�رشوق� ،2002 ،ص 405وما بعدها).
للعالم ،للمزيد:
 .55نبذة عن حركة حما�س من�شورة على موقع املركز الفل�سطيني إ
http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm#2
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�أنه عملية مرحلية يف الطريق نحو حترير كامل فل�سطني ،ولي�ست ح ً
ال دائم ًا لل�رصاع العربي
ال�رسائيلي 56.بينما ترى توجهات �أخرى� 57أن هناك �إمكانيات لتحقيق �سالم دائم وعادل
إ
58
من خالل الهدنة وت�سوية جلوهر ق�ضايا  ،1948كما �رصح بذلك �إ�سماعيل هنية .كما
ي�ست�شف من ت�رصيحات �أخرى داخل احلركة عن وجود رغبات حقيقية للتعاي�ش ما بني
وال�رسائيلي ولو ب�شكل مرحلي ،وترك تقرير م�ستقبل ال�رصاع أ
للجيال
اجلانبني الفل�سطيني إ
59
بال�ضافة �إىل ت�رصيحات ت ؤ�يد حل الق�ضية
القادمة كما جاء على ل�سان �أحمد يو�سف.
إ
الفل�سطينية ح ً
ال عاد ًال كمواقف خالد م�شعل ومو�سى �أبو مرزوق ،التي ي�ست�شف من خاللها
الرغبة يف حتقيق �سالم عادل ودائم ،ولكن دون االعرتاف املبا�رش ب إ��رسائيل.
مقتطفات من ت�رصيحات للتوجهات املختلفة داخل حما�س حيال �إنهاء ال�رصاع العربي إال�رسائيلي
�إ�سماعيل هنية
االعتداء حتت ادعاءات مزيفة� ،صحيفة الوا�شنطن بو�ست 11 ،متوز/يوليو 2006

“نحن نعر�ض هذه الر�سالة الوا�ضحة :اذا مل ت�سمح �إ�رسائيل للفل�سطينيني �أن يعي�شوا يف �سالم ،وكرامة
ووحدة وطنية ،إال�رسائيليون انف�سهم لن يكون با�ستطاعتهم التمتع بنف�س احلقوق .ويف نف�س الوقت ،حقنا
يف الدفاع عن �أنف�سنا �ضد جنود املحتل والعدوان هي مبثابة قانون ،كما �أر�ستها اتفاقيات جنيف الرابعة .لو
�أن �إ�رسائيل م�ستعدة للتفاو�ض بجدية و�رشف ،وم�ستعدة لت�سوية جوهر ق�ضايا  ،1948بدال من ق�ضايا 1967
الثانوية ،من املمكن حتقيق �سالم عادل ودائم .لكن ميكن للهدنة (�أي إاليقاف امللمو�س أ
للعمال العدائية ملدة
زمنية متفق عليها)� ،أن تعطي أالرا�ضي املقد�سة فر�صة الن تكون �أر�ض �سالم و�أر�ض خ�صوبة اقت�صادية م�ستقرة
لكل ال�شعوب ال�سامية يف املنطقة .لو عرف االمريكيون فقط احلقيقة ،رمبا �أ�صبح االحتمال حقيقة».

يحيى مو�سى “العباد�سة”
مقابلة �شخ�صية ،غزة ،ت�رشين الثاين/نوفمرب 2007

«حما�س ال تعار�ض �إجراء حل مرحلي لكن �رشطها عدم االعرتاف ب إ��رسائيل ،لذلك �أ�رصت حما�س يف وثيقة
الوفاق الوطني على عدم االعرتاف ب إ��رسائيل .ولي�س هناك ما ينهي ال�رصاع �إال زوال دولة �إ�رسائيل .ألن ال�رصاع
هو �رصاع وجود ولي�س فقط �رصاع �سيا�سي واقت�صادي ،و�أن توقف ال�رصاع يف جانب معني �سي�ستمر يف
اجلوانب أالخرى».

 .56حممود الزهار ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .57تظهر هذه التوجهات ويف كثري من أ
الحيان غري من�سجمة بل حتى متناق�ضة ،فعلى �سبيل املثال ميكن ر�صد ت�رصيحات
أ
ال�رسائيلي ،يف املقابل
العربي
ال�رصاع
نهاء
�
يف
رغبته
منها
يفهم
مرزوق
بو
�
مو�سى
خلالد م�شعل �أو �إ�سماعيل هنية �أو
إ
إ
أ
ال�رسائيلي �رصاع تاريخي.
العربي
ال�رصاع
ن
�
عن
تتحدث
القيادات
نف�س
لدى
ميكن �أن جند ت�رصيحات �أخرى
إ

58. Ismail Haniyeh. Aggression Under False Pretenses. July 11, 2006. http://www.washingtonpost.com/
wp-dyn/content/article/2006/07/10/AR2006071001108_pf.html

�	.59أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
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مدة الهدنة :تظهر تباينات وا�ضحة داخل قيادة حما�س حول املدة الزمنية التي ميكن �أن ت�ستمر
بها الهدنة .يرى التوجه العام داخل حما�س ب أ�ن الهدنة يجب �أن ال متتد ألكرث من ع�رش �سنوات،
بينما يرى توجه �آخر ب أ�نها ميكن �أن متتد لفرتة زمنية طويلة وغري حمددة ب�سقف زمني معني 60لت�صل
�إىل خم�سني عام ًا 61.كما �أن هناك توجهات �أخرى لديها اال�ستعداد لتمديدها وترك أ
الجيال يف
بال�ضافة �إىل ذلك ف إ�ن بع�ض قيادات حما�س ترى
امل�ستقبل تقرر ا�ستمرارها �أو التخلي عنها 62.إ
63
وال�رسائيلي.
�أن الهدنة ميكن �أن ت�شكل يف نهاية املطاف �سالم ًا م ؤ�قت ًا بني الطرفني الفل�سطيني إ
كما تُبقي قيادات �أخرى من احلركة الباب موارب ًا �أمام مناق�شة العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
مع االحتالل بعد التوقيع على الهدنة 64.تفتح هذه اخليارات لدى قيادات حما�س املجال وا�سع ًا
�أمام االجتهادات والتف�سريات املختلفة حلل الق�ضية الفل�سطينية ،وهو ما ينم من جهة عن حجم
اخلالفات واالجتهادات والتنوع يف املواقف آ
والراء داخل قيادات احلركة حيال مدة الهدنة،
ومن جهة �أخرى عن ا�ستعداد بع�ض قيادات احلركة لتحويل الهدنة �إىل عملية �سالم دائم مع
ال�رسائيلي� ،أو على �أقل تقدير ،هم يعتقدون �أنه عندما متتد الهدنة ملدة خم�سني عام ًا
اجلانب إ
65
ف إ�نها ت�صبح عملية �سالم وعندها ي�صعب التمييز �أو التفريق ما «بني اال�سرتاتيجي واملرحلي».
االلتزام بالهدنة :تبدي معظم قيادات حما�س مواقف �سيا�سية تلتزم من خاللها بالهدنة يف حال مت
التو�صل �إليها مع اجلانب إال�رسائيلي .تعترب معظم قيادات احلركة �أمثال غازي حمد ويحيى مو�سى
«العباد�سة» وفرج رمانة 66أب�نه يجب االلتزام بالهدنة ما دامت �إ�رسائيل ملتزمة بها ،وهناك �أي�ض ًا من
القيادات من يعتربها �أي�ض ًا منا�سبة لتهيئة أالجواء إلنهاء ال�رصاع ،و�إعداد كوادر حما�س لتقبل مبادئ
و�أفكار عملية ال�سالم 67.يف مقابل ذلك تظهر مواقف مت�شددة جتاه هذه الق�ضية ،حيث اعترب حممود
الزهار �أحد قيادات حما�س أب�ن فرتة الهدنة هي منا�سبة مهمة لال�ستعداد للمرحلة القادمة� 68أي مرحلة
ال�رصاع والق�ضاء على �إ�رسائيل .تثري املواقف املت�شددة جتاه االلتزام بالهدنة الكثري من إال�شكاليات يف
طبيعة العالقات امل�ستقبلية ما بني حركة حما�س و�إ�رسائيل ،وتعطي �إ�رسائيل احلق يف القلق على م�صريها
وم�صري عملية ال�سالم ،كما تثري خماوف �إ�رسائيل واملجتمع الدويل حول ا�ستعداد حما�س للتوقف عن
مطالبها بعد و�أثناء الهدنة ،وهل �أنها �ست�ستمر يف املطالبة باملزيد �أم �ستكتفي مبا ميكن �أن تتو�صل �إليه من
خالل الهدنة؟ وكيف �ستت�رصف احلركة �أثناء فرتة الهدنة جتاه االلتزام بها؟
 .60عدنان ع�صفور� ،صحيفة الر�سالة� 2 ،شباط/فرباير  ،2006العدد .383
� .61سيد �أبو م�سامح ،مقابلة عن طريق الهاتف ،غزة� ،أيار/مايو .2008
�	.62أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .63ح�سني �أبو كويك ،مقابلة �شخ�صية ،رام اهلل ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
� .64أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
� .65سيد �أبو م�سامح ،م�صدر �سبق ذكره� ،أيار/مايو .2008
 .66غازي حمد ويحيى مو�سى «العباد�سة» وفرج رمانة ،مقابالت �شخ�صية ،م�صادر �سبق ذكرها.
� .67أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .68حممود الزهار ،برنامج لقاء اليوم ،قناة اجلزيرة الف�ضائية� 12 ،آب�/أغ�سط�س .2007
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عودة الالجئني :يتم�سك املوقف الر�سمي حلما�س بحق عودة الالجئني �إىل �أرا�ضيهم التي
هجروا منها .لكن ،بد�أ يربز توجه داخل حما�س لديه اال�ستعداد للقبول بحل و�سط لق�ضية
الالجئني ،ميكن االتفاق عليه ما بني جميع أ
الطراف املعنية بهذه الق�ضية .فعلى �سبيل املثال
69
ال ي�شرتط �أحمد يو�سف عودة الالجئني ك�رشط م�سبق للهدنة بل التعامل مع القرار. 194
كما ذهب �إ�سماعيل هنية �إىل �إمكانية ت�سوية ق�ضية الالجئني بناء على حل عادل وعلى �أ�سا�س
ال�رشعية الدولية وقانونها امل ؤ��س�س عليها 70.وتعترب هذه املواقف تطور وا�ضح يف خطاب ور ؤ�ية
حركة حما�س جتاه ق�ضية الالجئني ،حيث ميكن لهذه املواقف �أن تفتح املجال م�ستقب ً
ال �أمام
التفاو�ض على كافة احللول املطروحة حلل ق�ضية الالجئني كعودتهم �إىل �أرا�ضي عام 1948
بن�سب حمدودة ،وال�سماح لباقي الالجئني بالعودة �إىل �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية ،وت�سوية ق�ضايا
الالجئني يف البلدان التي ت�ست�ضيفهم وتعوي�ضهم عن �سنوات الت�رشد واللجوء.
ثالثاً :حماس واالعتراف بإسرائيل كأمر واقع:

71

تطور �آخر ميكن �إ�ضافته �إىل مقتطفات من التيار املت�شدد داخل حما�س جتاه تف�سري الهدنة
حممود الزهار
جملة التطورات التي �شهدتها
أ
آ
حركة حما�س على �صعيد ر ؤ�يتها قناة اجلزيرة ،برنامج لقاء اليوم� 12 ،ب�/غ�سط�س 2007
ال�سيا�سية هو اعرتافها ب��رسائيل «الهدنة ال تعني اعرتاف ًا ب إ��رسائيل والهدنة ال تعني ت�سوية �أمنية �أو
إ
ك أ�مر واقع 72.يبدي توجه عري�ض �سيا�سية دائمة ،الهدنة ال تعني �إ�سقاط حق العودة ،والهدنة تعني �أنه
داخل حما�س اعرتافه ب��رسائيل �إذا تغريت املعطيات وموازين القوى بحيث �أنه �إذا �إ�رسائيل ت�ستطيع
إ
�أن تتمكن مرة �أخرى فلتفعل لكن �أي�ضا يف االحتمال آ
الخر �أنه
ك أ�مر واقع لكن مع التحفظ على
االعرتاف ب�رشعيتها ،كما جاء �إذا توفر للفل�سطينيني من العرب وامل�سلمني من ي�ستطيع �أن يعيد
على ل�سان القيادي يف احلركة �إليهم �أر�ضهم كاملة الفر�صة تكون متوفرة وبالتايل ال يريدون �أن
فرج رمانة 73.تفرق حركة حما�س يتحدثوا عن هذه النقطة ونحن نقولها �رصاحة نحن ال نخ�شى
من الناحية النظرية بني وجود من �إ�رسائيل وال من �أمريكا نحن نعطي هدنة حتى ن�ستقوي بهذا
الوقت ،وحتى ن�ستطيع �أن ن�سرتد كامل حقوقنا».
�إ�رسائيل ك أ�مر واقع وبني االعرتاف
�	.69أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.

70. Ismail Haniyeh, Aggression Under False Pretenses, Op cit.

 .71يعد االعرتاف بالدول واحد من �أ�صعب و�أعقد الق�ضايا يف القانون الدويل ،وهو و�ضع قانوين و�سيا�سي يف الوقت
نف�سه ،ومن الوا�ضح �أن عملية االعرتاف �أو عدم االعرتاف بدولة �أو بحكومة هي م�س أ�لة �سيا�سية .كما ينطوي تقرير
االعرتاف بدولة �أو بحكومة على التعهد بالتعامل مع الكيان اجلديد بو�صفه ع�ضواً تام ًا يف أ
ال�رسة الدبلوما�سية الدولية
وبهذا املعنى فقد يعني �إ�ضفاء ال�رشعية عليه( .جيفري نيونهام ،واغراهام ايفان�س ،قامو�س بنغوين للعالقات الدولية،
للبحاث )2004 ،والفرق اجلوهري ما بني االعرتاف أ
(ترجمة) مركز اخلليج أ
بالمر الواقع ( )de factoواالعرتاف
القانوين (� ،)de jureأنه يرتتب على االعرتاف القانوين �إقامة عالقات دبلوما�سية ،بخالف االعرتاف أ
بالمر الواقع
والذي يكون يف العادة مقدمة إلجراء مفاو�ضات �أو مباحثات �سيا�سية دون �إقامة عالقات دبلوما�سية.
 .72خالد م�شعل ،وكالة رويرتز 10 ،كانون الثاين/يناير .2007
 .73فرج رمانة ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
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ب�رشعيتها .يعني االعرتاف ب�رشعية �إ�رسائيل «التنازل عن �أرا�ضي عام  74،»1948بينما
االعرتاف بها ك أ�مر واقع «ال يرتب �أي تبعات قانونية �أو �سيا�سية على حما�س» 75.ومع ذلك
ال تخفي قيادات �أخرى داخل حما�س معار�ضتها الوا�ضحة حتى لالعرتاف ب إ��رسائيل ك أ�مر
واقع ،كما عرب عن ذلك القيادي يف حما�س �أحمد بحر ،عندما قال�« :أن االعرتاف ب إ��رسائيل
76
ك أ�مر واقع باطل».
�أبو مرزوق :نعرتف با�رسائيل ك�أمر واقع
عكاظ � 21شباط/فرباير 2006

«حما�س تعرتف بوجود �إ�رسائيل كواقع يف املنطقة  ...و�إن النا�س ال يوقعون اتفاقيات �أ�صال مع ج�سم
وهمي و�إمنا مع ج�سم موجود و�إ�رسائيل موجودة و�سيتعامل اجلميع مع هذه االتفاقيات بواقعية...
املطلوب من حما�س هو االعرتاف ب�رشعية االحتالل وهذا هو أ
المر الذي توقف عنده اجلميع».

خالد م�شعل
امل�شاهد ال�سيا�سي 17 ،متوز/يوليو 2007

«حركة حما�س تعرتف بوجود دولة �إ�رسائيل كحقيقة على �أر�ض الواقع ،لكن االعرتاف الر�سمي بها
لن يتم �إال بعد قيام دولة فل�سطينية».

�أحمد بحر
مقابلة �شخ�صية ،غزة ،ت�رشين الثاين/نوفمرب 2007

«االعرتاف ب إ��رسائيل ك أ�مر واقع هذا باطل ،ال نعرتف ب إ��رسائيل على الرغم من وجودها على �أر�ض
الواقع .هذا الواقع ال �رشعية له فهو باطل وال نعرتف به».

القرار
رابعاً :حماس وقرارات الشرعية العربية والدولية :ترف�ض حركة حما�س إ
بقرارات ال�رشعية العربية والدولية التي ال تن�صف ال�شعب الفل�سطيني ،وخا�صة قرار
التق�سيم  181وقرار  242ال�صادران عن أ
المم املتحدة ،ومبادرة ال�سالم العربية التي
تبنتها القمة العربية الرابعة ع�رش التي عقدت يف بريوت عام  .2002يعود ال�سبب املبا�رش
لرف�ض حما�س لهذه القرارات واملبادرات ال�سيا�سية ،كونها تت�ضمن �إقراراً يف م�ضمونها
بالتنازل عن �أرا�ضي عام  .1948يرجع رف�ض حما�س ملبادرة ال�سالم العربية على �سبيل
املثال ال�شرتاطها التطبيع الكامل مع �إ�رسائيل مقابل الدولة على أ
الرا�ضي املحتلة عام
 ،1967وهو ما يت�ضمن يف ثناياه اعرتاف ًا ب إ��رسائيل 77وتناز ًال جوهري ًا إل�رسائيل عن �أرا�ضي
.74
.75
.76
.77

نف�س امل�صدر ال�سابق.
نف�س امل�صدر ال�سابق.
�أحمد بحر ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
�إ�سماعيل هنية� ،صحيفة امل�ستقبل 9 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر .2006
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عام  .1948ولكن ،وبالرغم من ذلك الرف�ض للمبادرة العربية لل�سالم �إال �أن حركة
ال�رسائيلي �إىل حدود
حما�س تقبل وتقر بجوهر املبادرة العربية لل�سالم ،وهو االن�سحاب إ
الرابع من حزيران عام� 781967أي تطبيق حل الدولتني على �أر�ض الواقع ،ولكن دون
االعرتاف ب إ��رسائيل والتطبيع معها.
ك�شف موقف حما�س من مبادرة ال�سالم العربية عن التباينات املختلفة داخل احلركة.
فلم يخفي نا�رص الدين ال�شاعر (نائب رئي�س الوزراء ،ووزير الرتبية والتعليم يف “حكومة
حما�س” ،ووزير الرتبية والتعليم يف حكومة الوحدة الوطنية) مواقفه ب إ�مكانية املوافقة
امل�رشوطة على املبادرة العربية لل�سالم 79.كما ترى قيادات �أخرى يف احلركة ب أ�ن “اململكة
العربية ال�سعودية التي �أطلقت املبادرة ال تعرتف ب إ��رسائيل وال تقيم �أي عالقات معها و�أن
االعرتاف ب إ��رسائيل م�رشوط ،فلماذا ال نوافق نحن (حما�س) على هذه املبادرة” 80.تدفعنا
هذه املواقف لالعتقاد ب إ�مكانية تطور توجهات خمتلفة وحقيقية داخل حما�س تدعم وتتبنى
مواقف م ؤ�يدة للمبادرة العربية لل�سالم يف حال مت دمج حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني
ب�شكل كامل .ومما يدعم هذا اال�ستنتاج �أن حركة حما�س ويف الواقع العملي قد وافقت على
احرتام ال�رشعيتني العربية والدولية يف اتفاق مكة ،والتي تتعار�ض مع عقيدة احلركة كما جاء
يف ميثاقها ،الذي اعترب �أن املبادرات ،وما ي�سمى باحللول ال�سلمية وامل ؤ�مترات الدولية حلل
81
ال�سالمية.
الق�ضية الفل�سطينية تتعار�ض مع عقيدة حركة املقاومة إ

 .78مو�سى �أبو مرزوق ،البيان 22 ،ت�رشين ثاين/نوفمرب .2006
� .79إ�سالم �أون الين� 7 ،أيار/مايو .2006

    http://www.islamonline.net/arabic/news/2006-05/07/01.shtml

 .80قيادي يف حما�س ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،كانون ثاين/يناير .2008
 .81ميثاق حما�س ،املادة  ،13يف :عبد اهلل عزام ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص.78
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مقتطفات من وثيقة الوفاق الوطني وخطاب تكليف الرئي�س الفل�سطيني إل�سماعيل هنية بت�شكيل
حكومة الوحدة الوطنية تظهر التطور يف مواقف حما�س من قرارات ال�رشعية الدولية والعربية
وثيقة الوفاق الوطني ،البند الرابع
«و�ضع خطة فل�سطينية للتحرك ال�سيا�سي ال�شامل وتوحيد اخلطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني على
�أ�سا�س أ
الهداف الوطنية الفل�سطينية كما وردت يف هذه الوثيقة وال�رشعية العربية وقرارات ال�رشعية
الدولية املن�صفة ل�شعبنا مبا يحفظ حقوقه وثوابته تنفذها قيادة منظمة التحرير وم ؤ��س�ساتها وال�سلطة
وال�سالمية  ،ومنظمات املجتمع املدين وال�شخ�صيات
الوطنية رئي�س ًا وحكومة  ،والف�صائل الوطنية إ
وال�سالمي والدويل ال�سيا�سي
والفعاليات العامة  ،من �أجل ا�ستح�ضار وتعزيز وح�شد الدعم العربي إ
والن�ساين ل�شعبنا و�سلطتنا الوطنية دعم ًا حلق �شعبنا يف تقرير امل�صري واحلرية
واملايل واالقت�صادي إ
ال�رسائيلي على �شعبنا وملواجهة احل�صار
والعودة واال�ستقالل وملواجهة خطة �إ�رسائيل يف فر�ض احلل إ
الظامل”.

ن�ص خطاب تكليف الرئي�س الفل�سطيني إل�سماعيل هنية بت�شكيل حكومة وحدة وطنية
«ثالثا :ادعوكم كرئي�س للحكومة املقبلة لاللتزام بامل�صالح العليا لل�شعب الفل�سطيني و�صون حقوقه
واحلفاظ على مكت�سباته وتطويرها والعمل على حتقيق �أهدافه الوطنية كما �أقرتها قرارات املجال�س
الوطنية ومواد القانون أ
ال�سا�سي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية وعلى �أ�سا�س ذلك
ادعوكم �إىل احرتام قرارات ال�رشعية الدولية واالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفل�سطينية».

خامساً :حماس واملوقف من القوى الفاعلة في عملية السالم 82:تطور �آخر
ميكن ر�صده على مواقف حما�س من عملية ال�سالم يتمثل يف مواقفها الرباغماتية جتاه
بع�ض القوى الفاعلة وامل ؤ�ثرة يف ال�سيا�سة الدولية ،وخا�صة الواليات املتحدة أ
المريكية.
�أظهرت حما�س بعد فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية وت�شكيلها للحكومة العا�رشة
مواقف معتدلة جتاه القوى الفاعلة يف عملية ال�سالم والتي كانت احلركة تعتربها جز ًءا
من القوى اال�ستعمارية املعادية حلقوق ال�شعب الفل�سطيني 83.ك�شف القيادي يف حما�س
مو�سى �أبو مرزوق بعد فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية عن وجود ات�صاالت
 .82بد�أت حركة حما�س حملة �إعالمية وا�سعة بعد فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية موجهة للغرب .متثلت هذه احلملة
مبخاطبة الر�أي العام الغربي من خالل و�سائل �إعالمه أ
الكرث انت�شاراً ،وحاولت حما�س �إظهار جانب االعتدال يف
مواقفها ،و�أن تقول لل�شعوب والدول الغربية ب�شكل �أ�سا�سي :ب أ�نه ال يوجد موقف عقائدي من قبل حركة حما�س
موجه نحو الغرب و�إ�رسائيل ،و�إمنا هناك مواقف �سيا�سية تخ�ضع مليزان الربح واخل�سارة.
 .83ميثاق حما�س ،املادة  ،22يف :عبد اهلل عزام ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص.78
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�رسية بني حما�س والواليات املتحدة أ
المريكية حول العديد من الق�ضايا 84.كما �أعلن
حممود الزهار ،ب أ�نه ال يعترب الواليات املتحدة أ
المريكية عدواً ،و�أن جورج بو�ش مي�سك
85
مبفتاح ال�سالم يف املنطقة ،و�أكد كذلك �أن حما�س تبحث لدى بو�ش عن �إحقاق العدالة.
ترجم رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س هذا اخلطاب اجلديد يف حديثه ل�صحيفة (كوريري
اليطالية ،حني عرب عن �أهمية حما�س يف عملية ال�سالم و�أنه ميكن اال�ستعانة بها
ديال�سيريا) إ
86
يف حتقيق ال�سالم ،كما �أن ال�سبيل الوحيد إلحالل ال�سالم ح�سب م�شعل مير عرب حما�س.
يدعم �أحمد يو�سف ذات التوجه ،حيث يعترب �أنه ال ميكن �أن يتم �أي حراك �سيا�سي باجتاه
87
ال�رسائيلي دون موافقة حما�س ور�ضاها.
الت�سوية ال�سلمية لل�رصاع العربي إ

 .84مو�سى �أبو مرزوق� ،صحيفة اجلمهورية امل�رصية 30 ،كانون ثاين/يناير .2006
الماراتية 30 ،كانون ثاين/يناير .2006
.85حممود الزهار ،اخلليج إ
اليطالية 20 ،كانون �أول/دي�سمرب .2006
�سريا
ديال
كوريريي
.86خالد م�شعل� ،صحيفة
إ
.87حمد يو�سف ،م�ستقبل حما�س املفتاح مل�ستقبل العامل ،اجلزء أالول 2 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر .2007
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خالصة
أوالً :و�سع فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة العا�رشة دائرة
اهتمامات احلركة جتاه عملية ال�سالم وق�ضاياها املختلفة ،فقد دفعت التطورات ال�سيا�سية
التي تلت فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعة قطاعات رئي�سية من قياداتها ال�سيا�سية �إىل
ال�رسائيلي� .أبرز التحوالت
تغيري مواقفهم ال�سيا�سية جتاه عملية ال�سالم وال�رصاع العربي إ
التي مت ر�صدها على مواقف حما�س تتعلق بظهور توجه –ال يزال �ضعيف ًا -داخل حما�س
ال�رسائيلي،
لديه اال�ستعداد لالعرتاف ب إ��رسائيل وت�سوية جوهر ق�ضايا ال�رصاع العربي إ
والقبول بالتايل بحل الدولتني يف حال قيام دولة فل�سطينية وحل كافة الق�ضايا العالقة.
اعرت�ضت مواقف هذا التوجه عقبات رئي�سية عملت على �إ�ضعاف تبلوره� ،أبرز العوامل
ال�رسائيلي للموافقة على �إقامة
التي ت ؤ�ثر على هذا التوجه تتمثل يف عدم ا�ستعداد اجلانب إ
دولة فل�سطينية على أ
بال�ضافة
الرا�ضي املحتلة عام  1967وحل كافة الق�ضايا العالقة ،إ
�إىل وجود ت أ�ثريات دينية و�سيا�سية وتنظيمية داخلية تعرت�ض تطور مواقف هذه التوجهات،
بال�ضافة �إىل انف�صال حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد �سيطرة احلركة على
إ
قطاع غزة بالقوة امل�سلحة يف حزيران/يونيو .2007
ثانياً :تطورات �أخرى مهمة مت ر�صدها على مواقف حما�س وقياداتها ال�سيا�سية التي
ميكن �أن تدعم التوجه الذي لديه اال�ستعداد لالعرتاف ب إ��رسائيل وت�ساند مواقفه تتمثل يف:
�أو ًال ،اعرتاف قطاعات رئي�سية من قيادات حما�س ب إ��رسائيل ك أ�مر واقع .ثاني ًا ،احرتام حما�س
لقرارات ال�رشعية العربية والدولية �سيفتح الباب م�ستقب ً
ال لتعامل احلركة وقطاعات رئي�سة فيها
مع هذه ال�رشعية وقراراتها التي تت�ضمن حل الدولتني .ثالث ًا� ،إبداء حما�س مرونة عالية جتاه
المريكية واالحتاد أ
القوى الفاعلة يف عملية ال�سالم ،كالواليات املتحدة أ
الوروبي ورو�سيا.
ثالثاً :تف�ضل توجهات كبرية من حما�س ح ً
ال �سيا�سي ًا يرتكز على الهدنة واحلل املرحلي
ال�رسائيلي
للق�ضية الفل�سطينية .تتيح الهدنة حلركة حما�س �إبقاء ال�رصاع مع اجلانب إ
مفتوح ًا ،كما توفر الهدنة حلركة حما�س خيارات �سيا�سية متعددة تعفيها من االعرتاف
لل�صالح والتغيري يف
ب إ��رسائيل –عقدة حما�س الرئي�سة -وتتيح لها تطبيق برناجمها الداعي إ
حال مت دجمها يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
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.4موقف قيادات حماس من االعتراف بإسرائيل (حتليل مضمون
صحيفة الرسالة)
مت حتليل م�ضمون �صحيفة الر�سالة بهدف التعرف على مواقف قيادات حما�س من
االعرتاف ب إ��رسائيل و�إبراز التوجهات املختلفة داخل احلركة حيال هذه الق�ضية 88.يظهر
حتليل �صحيفة الر�سالة بع�ض التباينات يف مواقف قيادات حما�س من ق�ضية االعرتاف
ب إ��رسائيل والعوامل املختلفة التي �أثرت على مواقف قياداتها .كما �أتاح حتليل م�ضمون
ال�صحيفة مقارنة مواقف حما�س خالل ثالثة فرتات زمنية خمتلفة ،وتتبع العوامل التي
�أثرت على مواقف قيادات احلركة من ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل.

التوجهات املختلفة داخل قيادات حماس جتاه قضية االعتراف بإسرائيل
أوالً :توجه يرفض االعتراف بإسرائيل :ي�شمل هذا التوجه ت�رصيحات قادة حما�س
املت�شددة جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل .يرف�ض قادة حما�س يف هذه الت�رصيحات االعرتاف املبا�رش
وال�رصيح بدولة �إ�رسائيل ،وال يظهرون تبعا لذلك �أي مرونة �أو مواقف براغماتية جتاه هذه
الق�ضية .تو�ضح أ
المثلة التالية هذا النوع من الت�رصيحات ،فعلى �سبيل املثال �رصح مروان �أبو
را�س ب أ�ن «من يعرتف بدولة االحتالل ومن يتنازل عن �أي جزء من فل�سطني وهو م�ستح ً
ال له
كان كافراً حالل الدم» 89وكذلك ت�رصيحات �صالح الربدويل التي �أكد فيها �أن حما�س «لن
تعرتف ب إ��رسائيل ،و�أنها ت�رص على ما توافقت عليه مع الف�صائل يف وثيقة الوفاق الوطني بعدم
االعرتاف ب�رشعية االحتالل»� 90.شكلت هذه الت�رصيحات ما جمموعه  72ت�رصيح ًا من جممل
الت�رصيحات البالغة  125ت�رصيح ًا� ،أي ما معدله  0.46ت�رصيح لكل �أ�سبوع (تقريب ًا ن�صف
ت�رصيح �أ�سبوعي ًا) خالل الفرتة الزمنية من � 2005إىل .2007
ثانياً :توجه يشير إلى قضية االعتراف بإسرائيل ولكن يترك الباب موارب ًا جتاهها:
ي�شمل هذا الق�سم ت�رصيحات قادة حما�س التي �أ�شارت �إىل ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل لكن دون
�أن ترف�ضها �أو تقبلها ،ويف �أغلب أالحيان امتازت هذه الت�رصيحات بال�ضبابية وعدم الو�ضوح.
�أطلقنا على هذه الت�رصيحات «�إ�شارات» بهدف متييزها عن الت�رصيحات التي تتخذ موقفا مت�شددا
العداد التي �صدرت خالل أ
 .88مت حتليل  232عدداً من �صحيفة الر�سالة ،وهي جمموع أ
العوام  2005و 2006
و .2007توزعت هذه أ
العداد ح�سب التايل :عام  49( 2005عدداً) وعام  82( 2006عدداً) وعام 2007
( 101عدداً) .يرجع حجم التباين يف �أعداد �صحيفة الر�سالة �إىل �أن ال�صحيفة كانت ت�صدر �أ�سبوعي ًا يف عام ،2005
وذلك يوم اخلمي�س فقط ،ثم بد�أت يف ال�صدور مرتني يف أ
ال�سبوع ،وذلك �أيام االثنني واخلمي�س ابتداء من عام ،2006
العداد حجبت عن ال�صدور يف عام  2006ب�سبب الظروف أ
ولكن بع�ض أ
المنية واالقتتال الفل�سطيني الداخلي .مت
خالل هذه الفرتة الزمنية ر�صد  125ت�رصيح ًا تناولت االعرتاف ب إ��رسائيل.
 .89مروان �أبو را�س� ،صحيفة الر�سالة 1 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر  ،2007العدد .535
� .90صالح الربدويل� ،صحيفة الر�سالة� 24 ،آب�/أغ�سط�س  ،2006العدد .422

حممود جرابعة

][41

«ال�شارات»� :أن ال�شخ�ص امل�رصح مل يحدد موقفا
من ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل ،ونق�صد بهذه إ
حا�سما جتاه ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل و�أبقى الباب موارب ًا �أمام كافة االحتماالت لتف�سري ت�رصيحاته.
وال�صالح) هذا النوع
يو�ضح املثال التايل لعزيز دويك (رئي�س املجل�س الت�رشيعي عن قائمة التغيري إ
أ
من الت�رصيحات ،حيث �رصح ب أ�ن «من الذي عليه االعرتاف آ
بالخر ،ال�ضحية �م اجلالد؟ ...
كيف يطلبوا منا �أن نعرتف ب إ��رسائيل التي ال حدود وا�ضحة لها؟ ومن الذي بحاجة �إىل �أن يعرف
حدوده نحن �أم هم؟»� 91.شكلت هذه الت�رصيحات ما جمموعه � 53إ�شارة من جممل الت�رصيحات
البالغة  125ت�رصيح ًا� ،أي ما معدله � 0.34إ�شارة لكل �أ�سبوع (ثلث �إ�شارة تقريب ًا �أ�سبوعي ًا) خالل
الفرتة الزمنية من � 2005إىل ( 2007انظر الر�سم البياين رقم .)1
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مواقف قيادات حماس ما قبل املشاركة السياسية وما بعدها

توزعت ت�رصيحات قادة حما�س خالل الفرتة املمتدة من بداية العام  2005وحتى نهاية
العام � 2007إىل ثالث مراحل �أ�سا�سية عك�ست التطورات ال�سيا�سية التي �شهدتها حركة
حما�س جتاه ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل �إبان م�شاركتها ال�سيا�سية .متتد املرحلة أ
الوىل من بداية
عام  2005وحتى فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية يف  25كانون ثاين/يناير ،2006
�أما املرحلة الثانية فتمتد من فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية وحتى �سيطرت احلركة
على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة يف منت�صف حزيران/يونيو  ،2007ومتتد املرحلة الثالثة من
�سيطرة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة حتى نهاية العام .2007
 .91عزيز دويك� ،صحيفة الر�سالة� 16 ،آذار/مار�س  ،2006العدد .389
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املرحلة األولى :متتد من بداية عام  2005وحتى االنتخابات الت�رشيعية :ب�شكل عام ،مل ت�شهد
هذه املرحلة نقا�ش ًا حاداً جتاه ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل ،وهو ما انعك�س يف قلة الت�رصيحات من
قبل قيادات حما�س جتاه هذه الق�ضية ،فلم ت�شهد هذه املرحلة �سوى  7ت�رصيحات من قبل قادة
حما�س وتركزت خالل ال�شهر الذي �سبق االنتخابات .ترف�ض  4ت�رصيحات االعرتاف ب إ��رسائيل
مقابل � 3إ�شارات .ميكن تف�سري قلة الت�رصيحات خالل هذه الفرتة آ
بالتي� :أو ًال� :إن ق�ضية االعرتاف
ب إ��رسائيل مل تكن مطروحة بعد على حركة حما�س� ،إذ طرحت هذه الق�ضية بعد فوز احلركة يف
االنتخابات وت�شكيلها للحكومة العا�رشة .ثاني ًا :رغبة حما�س يف عدم افتعال �أزمات جديدة مع
املجتمع الدويل قبل م�شاركتها يف االنتخابات .ثالث ًا :عدم رغبة حما�س يف ا�ستفزاز �إ�رسائيل يف
هذه الق�ضية ،خا�صة �أن �إ�رسائيل كانت تهدد بعرقلة االنتخابات وخا�صة يف مدينة القد�س.

املرحلة الثانية :متتد من االنتخابات الت�رشيعية وحتى �سيطرة حما�س امل�سلحة على قطاع
غزة� :شهدت هذه املرحلة ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف الت�رصيحات الراف�ضة لالعرتاف ب إ��رسائيل
ال�شارات الواردة حولها ،فقد �شكلت الت�رصيحات الراف�ضة لالعرتاف ما معدله
مقارنة مع إ
 0.78ت�رصيح �أ�سبوعيا ،مقابل � 0.62إ�شار ًة حولها.
املرحلة الثالثة :متتد من �سيطرة حما�س امل�سلحة على قطاع غزة وحتى نهاية العام :2007
انخف�ضت الت�رصيحات التي تتحدث عن االعرتاف ب إ��رسائيل خالل هذه املرحلة ب�صورة
كبرية جداً ،فقد بلغت الت�رصيحات الراف�ضة لالعرتاف ب إ��رسائيل ما معدله  0.39ت�رصيح
�أ�سبوعي ًا مقابل  0.78يف املرحلة الثانية� ،أي انخف�ضت الت�رصيحات الراف�ضة لالعرتاف �إىل
ال�شارات أ
ال�سبوعي �إىل  0.18مقارنة باملرحلة الثانية
الن�صف تقريب ًا .بينما انخف�ض معدل إ
ال�شارات �إىل الثلث تقريب ًا.
من م�شاركة حما�س ال�سيا�سية (� )0.62أي انخف�ضت إ
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�أثر مقدار اندماج حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني على مواقف احلركة جتاه
االعرتاف ب إ��رسائيل .ت�شري نتائج الدرا�سة �إىل �أن املرحلة الثانية من م�شاركة حما�س ال�سيا�سية
قد �شهدت �أعلى معدل من الت�رصيحات جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل من قبل قيادات احلركة،
فقد ارتفع املعدل أ
ال�سبوعي لرف�ض االعرتاف ب إ��رسائيل بني قيادات حما�س �إىل 0.78
ال�شارات أ
مقارنة مع املرحلة أ
ال�سبوعية �إىل 0.62
الوىل ( ،)0.07كما ارتفع معدل إ
مقارنة مع املرحلة الثانية ( .)0.05من املحتمل �أن ف�شل احلركة يف االندماج يف النظام
ال�سيا�سي وا�شتداد االقتتال الفل�سطيني الداخلي (�أنظر الر�سم البياين رقم  92)3وا�ستمرار
الفرز الوا�ضح يف الربامج ال�سيا�سية ما بني حركتي فتح وحما�س خا�صة بعد طرح اللجنة
الرباعية على «حكومة حما�س» �رشوطها ال�سيا�سية التي ت�ضمنت �رشط ًا يقت�ضي االعرتاف
ب إ��رسائيل قد �أثرت على ت�شدد حما�س يف مواقفها جتاه هذه الق�ضية .كما �أنه من املحتمل
�أن انف�صال حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد �سيطرتها على قطاع غزة قد
�أدى �إىل تراجع ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل من على �أجندة احلركة� ،إذ �أ�صبحت احلركة
غري معنية بعملية ال�سالم وامل�رشوع ال�سيا�سي بعد انف�صالها عن النظام ال�سيا�سي .يظهر
ذلك بو�ضوح يف انخفا�ض الت�رصيحات التي تتحدث عن االعرتاف ب إ��رسائيل ب�صورة
كبرية جداً يف املرحلة الثالثة من م�شاركة حما�س ال�سيا�سية ،حيث انخف�ضت الت�رصيحات
وال�شارات �إىل الثلث.
املعار�ضة لالعرتاف �إىل الن�صف إ
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كما يظهر حتليل �صحيفة الر�سالة قدرة حركة حما�س على ا�ستح�ضار البعد الديني يف �رصاعها مع
الن�سان ،غزة.
الح�صائيات الواردة يف اجلداول هي وفق توثيق املركز الفل�سطيني حلقوق إ
 .92إ

][44

حركة حما�س :م�سرية مرتددة نحو ال�سالم

�إ�رسائيل .فقد �أو�ضح مروان �أبو را�س ،يف م ؤ�متر حق العودة لالجئني الذي نظمته رابطة علماء
فل�سطني “�أنه من يعرتف بدولة االحتالل ومن يتنازل عن �أي جزء من فل�سطني وهو م�ستح ً
ال له
كان كافراً حالل الدم” ،و�أكد �أن هذه الفتوى “من�سجمة مع هذا الطرح الديني الوا�ضح �أن من
ي�ستحل ذلك كان كافراً ،أ
والدلة على ذلك متعا�ضدة وكثرية ،لي�ست الق�ضية ق�ضية حالل �أو
حرام و�إمنا ق�ضية خروج من امللة” 93.و�أ�ضاف �أبو را�س بعد ما يقرب من ال�شهرين على ت�رصيحاته
أالوىل ب أ�ن «االعرتاف (ب إ��رسائيل) خروج عن �أحكام ال�رشيعة ،فمن ا�ستحل ذلك كفر وخرج عن
�أمة إال�سالم» 94.حتمل هذه الت�رصيحات بعداً ديني ًا وعقائدي ًا جتاه ال�رصاع العربي إال�رسائيلي وت�شري
�إىل قدرة حما�س العالية على ت�سخري الدين يف ال�سيا�سة ،فقد ظهرت هذه الت�رصيحات يف املرحلة
التي انف�صلت فيها حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،و�شهدت م ؤ�متر �أنابولي�س لل�سالم ،وما
تال ذلك من اتهامات من قبل قيادات حما�س لل�سلطة الفل�سطينية ،ب أ�نها �ستقدم تنازالت كبرية يف
هذا امل ؤ�متر ،كالتفريط يف حق العودة.
بال�ضافة �إىل ذلك ،تظهر النتائج �أن قيادات حما�س تنق�سم جتاه ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل �إىل
إ
توجهني .توجه ي�رص على رف�ض االعرتاف ب إ��رسائيل ،مع وجود بع�ض �إ�شارات االعتدال لدى
هذا التوجه ،وتوجه �آخر يبدي مواقف براغماتية جتاه هذه الق�ضية .يت�شكل التوجه الذي يرف�ض
االعرتاف ب إ��رسائيل ب�شكل �أ�سا�سي من حممود الزهار ،و�إ�سماعيل هنية ،وخالد م�شعل ،و�أحمد
95
بحر ،وغازي حمد ،و�صالح الربدويل ،وم�شري امل�رصي ،وغريهم (�أنظر الر�سم البياين رقم .)4

 .93مروان �أبو را�س� ،صحيفة الر�سالة 1 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر  ،2007العدد .535
 .94مروان �أبو را�س� ،صحيفة الر�سالة 19 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2007العدد .548
 .95ا�ستثنينا من هذا الر�سم البياين ت�رصيحات قادة حما�س التي وردت ملرة واحدة فقط ،ولكن مت �أخذ هذه الت�رصيحات
بعني االعتبار �أثناء التحليل.
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ت�شري هذه املعطيات �إىل أت�ثري هذه القيادات على مواقف حما�س ال�سيا�سية جتاه ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل
وحجم ح�ضورهم ال�سيا�سي داخل حما�س وم ؤ��س�ساتها ،حيث �أن غالبيتهم �أع�ضاء يف املجل�س الت�رشيعي
وال�صالح و�أحدهم رئي�س مكتب احلركة ال�سيا�سي.
الفل�سطيني عن قائمة التغيري إ

�أبدى جزء �أ�سا�سي من قيادات حما�س الذين يرف�ضون االعرتاف ب إ��رسائيل مرونة جتاه هذه الق�ضية يف
بداية املرحلة الثانية (تنق�سم املرحلة الثانية �إىل فرتتني ،فرتة ما قبل توقيع وثيقة الوفاق الوطني وما
بعدها) من م�شاركة حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني .ومن املحتمل �أن هذه القيادات �أرادت
بال�ضافة �إىل عدم
�أن تقدم منوذج ًا جديداً يف �سيا�سة حما�س وخا�صة عند خماطبتهم املجتمع الدويل ،إ
رغبة هذه القيادات يف فتح مواجهة مبا�رشة مع املجتمع الدويل واللجنة الرباعية مع بداية ت�سلم حما�س
للحكم .ومن املرجح كذلك �أنهم كان لديهم اال�ستعداد لتطوير هذه املواقف لرباغماتية والبناء عليها
�أو حتى تخطيها للتو�صل حللول و�صياغات و�سط جتاه ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل ت�ستطيع �أن تخرج
حما�س من أم�زق احل�صار الدويل الذي فر�ض عليها بعد ت�شكيلها للحكومة .ولتحقيق ذلك ،كانت
حما�س بحاجة �إىل ت�شجيع أالطراف العربية والدولية لها ودجمها يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ورفع
احل�صار عن ال�شعب الفل�سطيني واحلكومة التي �شكلتها احلركة .ولكن ،على ما يبدو ف إ�ن أالحداث
ال�سيا�سية التي تلت ت�شكيل حما�س للحكومة العا�رشة �ساهمت يف ت�شدد مواقف بع�ض قياداتها جتاه
االعرتاف ب إ��رسائيل .نالحظ يف اجلدول رقم ( )1كيف تطورت ت�رصيحات بع�ض قيادات حما�س
جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل خالل الفرتة الثانية من م�شاركة حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
جدول رقم ( )1يو�ضح التحوالت يف مواقف بع�ض قيادات حما�س جتاه االعرتاف ب�إ�رسائيل خالل املرحلة الثانية من
م�شاركةحما�س ال�سيا�سية (�أعداد)
خالد م�شعل

غازي حمد

حممود الزهار

رف�ض

�إ�شارة

رف�ض

�إ�شارة

رف�ض

�إ�شارة

ما قبل وثيقة الوفاق الوطني
()2006/6/28

0

1

0

1

0

2

ما بعد وثيقة الوفاق الوطني

5

0

4

1

4

2

يظهر اجلدول �أن املراحل التي �سبقت التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني يف حزيران/يونيو 2006
قد �شهدت مواقف ًا براغماتية من قبل بع�ض قيادات حما�س جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل ،حيث مل ي�رصح
خالد م�شعل �أو غازي حمد �أو حممود الزهار على �سبيل املثال أب�ي ت�رصيح �ضد االعرتاف ،بينما
جندهم يف الفرتة التي تلت التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني قد تركزت غالبية ت�رصيحاتهم على رف�ض
االعرتاف.
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يتمثل التوجه آ
الخر داخل قيادات حما�س جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل يف قياداتها الذين �سيطرة
ال�شارات املتعلقة باالعرتاف ب إ��رسائيل( ،كما �أن هناك بع�ض الت�رصيحات
على خطابهم إ
التي ترف�ض االعرتاف ب إ��رسائيل لدى هذا التوجه) .يتزعم هذا التوجه ،مو�سى �أبو مرزوق،
وعزيز دويك ،و�أحمد يو�سف ،وغريهم (�أنظر الر�سم البياين رقم .)5

ت�شكل هذه القيادات �أوزان ًا حقيقية داخل حما�س ،وخا�صة �أبو مرزوق الذي يعترب
من �أحد �أهم م ؤ��س�سي مكتبها ال�سيا�سي ،و�أحد أ
ال�شخا�ص الذين �ساهموا ب�شكل فعال
يف �إعادة بناء احلركة ،بعد تفككها مطلع الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،كما �أن عزيز
دويك ،ميثل قمة الهرم امل ؤ��س�سي حلما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني من خالل رئا�سته
للمجل�س الت�رشيعي الذي ت�سيطر عليه احلركة ،ويكت�سب هذا املوقع �أهمية م�ضاعفة يف
ال�رسائيلي على املجل�س
حال مت االتفاق على عر�ض �أي اتفاقية يتم التو�صل �إليها مع اجلانب إ
الت�رشيعي الفل�سطيني كما ن�صت وثيقة الوفاق الوطني يف حزيران/يونيو  ،2006كما
�أن �أحمد يو�سف يعترب من �أبرز قيادات احلركة التي عملت على خماطبة الغرب من خالل
�شبكة عالقاته الوا�سعة هناك.
ت�شري النتائج كذلك �إىل �أنه من املحتمل �أن الثقل ال�سيا�سي لقيادات حما�س التي ترف�ض
االعرتاف ب إ��رسائيل خالل أ
العوام من � 2005إىل  2007يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي يف قطاع
غزة .يظهر الر�سم البياين رقم  6توزيع قيادات حما�س ال�سيا�سية التي ترف�ض االعرتاف
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ب إ��رسائيل كما يلي %74 :يف قطاع غزة ،و %12يف اخلارج ،و %13من قيادات ال�ضفة
الغربية ،وهو ما قد ي ؤ��رش على حمورية قيادة حما�س يف قطاع غزة يف �صناعة القرار داخل
حما�س مقارنة مع قيادات احلركة يف ال�ضفة الغربية واخلارج وال�سجون .انتقل الثقل
ال�سيا�سي لقيادات حما�س �إىل قطاع غزة ب�صورة كبرية جداً يف املرحلة التي تلت �سيطرة
حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة ،فقد بلغ ثقل قيادات احلركة يف املرحلة الثالثة
 %93مقارنة ب  %75يف املرحلة الثانية و  %55يف املرحلة أ
الوىل.
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 . 5مواقف االسالميني من قضايا عملية السالم
�أظهر اجلزء أالول من الدرا�سة التحوالت الرباغماتية على مواقف حما�س وقياداتها جتاه �إمكانية
القبول بحل الدولتني واال�ستعداد إلنهاء ال�رصاع العربي إال�رسائيلي .يبحث اجلزء التايل من هذا
الف�صل يف مواقف القاعدة ال�شعبية امل ؤ�يدة حلما�س ،وتتبع ما ح�صل داخلها يف فرتات زمنية خمتلفة
من م�سرية احلركة ال�سيا�سية ،وبالتحديد بعد اندالع انتفا�ضة أالق�صى يف �أيلول�/سبتمرب 2000
ووفاة الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  2004وفوز (�أبو مازن) يف
االنتخابات الرئا�سية يف كانون ثاين/يناير  ،2005و�إجراء االنتخابات الت�رشيعية يف كانون ثاين/
يناير  2006و�سيطرة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة يف حزيران/يونيو  .2007كما
يقارن هذا املحور مواقف قاعدتي فتح وحما�س جتاه ق�ضايا مرتبطة بحل ال�رصاع العربي إال�رسائيلي،
وال�سالميني جتاه ق�ضايا حل
في�سلط ال�ضوء على نقاط التباعد والتقارب بني مواقف م ؤ�يدي فتح إ
ال�رصاع العربي إال�رسائيلي املختلفة ،كت أ�ييد �أفكار م�شابهة أ
للفكار التي وردت يف مبادرة جنيف
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و�أفكار كلينتون ومفاو�ضات طابا ،واالعرتاف املتبادل والقبول بحل الدولتني واملوقف من خطة
وال�رسائيلي ،وذلك
خارطة الطريق ومبادرة ال�سالم العربية وامل�صاحلة بني ال�شعبني الفل�سطيني إ
اعتماداً على ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية.
ال�سالمية أ
وبالخ�ص حركة حما�س ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف �شعبيتها منذ
حققت احلركات إ
ظهورها على ال�ساحة الفل�سطينية عام  1987كحركة �سيا�سية .ازدادت وترية االرتفاع
ال�سالميني) ب�شكل
ال�سالمي وامل�ستقلني إ
ال�سالميني (م ؤ�يدي حما�س واجلهاد إ
يف �شعبية إ
وا�ضح بعد اندالع االنتفا�ضة الثانية (�أيلول�/سبتمرب  .)2000ففي حني تراوح متو�سط
أ
ال�سالميون  96%18يف الفرتة من بني  1994حتى
ال�صوات التي كان يح�صل عليها إ
عام  ،2000بلغ متو�سط أ
ال�سالميون بعد عام 2000
ال�صوات التي ح�صل عليها إ
وحتى آ
الن  97.%31يف حني انخف�ض معدل �أ�صوات فتح من � %41إىل  %32خالل نف�س
الفرتة (�أنظر الر�سم البياين رقم .)7
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لل�سالميني بعد عام  2000مقابل
�أثرت جمموعة من العوامل يف ارتفاع الت أ�ييد ال�سيا�سي إ
ال�سالميني
تراجع الت أ�ييد ال�سيا�سي حلركة فتح� .أبرز العوامل التي �ساهمت يف زيادة �شعبية إ
 .96وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف الفرتة الزمنية
املمتدة من عام  1994وحتى عام .2000
 .97وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف الفرتة الزمنية
املمتدة من عام  2000وحتى عام .2008

حممود جرابعة
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وتراجع �شعبية فتح تتمثل يف الف�شل الن�سبي مل�رشوع حركة فتح ال�سيا�سي 98وتعرث عملية
الفل�سطينية-ال�رسائيلية ،وانهيار مفاو�ضات كامب ديفيد عام  ،2000واندالع
ال�سالم
إ
انتفا�ضة أ
الق�صى ،و�إعادة احتالل مناطق ال�سلطة الوطنية امل�صنفة مناطق (�أ) وتدمري
م ؤ��س�ساتها من قبل �إ�رسائيل .توقف ال�صعود ال�سيا�سي حلركة حما�س بعد وفاة يا�رس عرفات
يف ت�رشين ثاين/نوفمرب  2004وفوز (�أبو مازن) يف انتخابات الرئا�سة الفل�سطينية يف
كانون ثاين/يناير  2005مب�رشوع �سيا�سي قائم على احلل ال�سلمي للق�ضية الفل�سطينية،
حيث �ساد جو من التفا ؤ�ل داخل ال�شارع الفل�سطيني ب إ�مكانية �إنطالق مفاو�ضات
فل�سطينية�-إ�رسائيلية تنتهي ب إ�قامة دولة فل�سطينية.
ال�سالميني يف الفرتة التي تلت االنتخابات الرئا�سية ب�شكل
ت�سارعت وترية التغري يف �شعبية إ
ال�سالميون على  %26من أ
ال�صوات قبل االنتخابات الرئا�سية
وا�ضح ،ففي حني ح�صل إ
99
ب�شهر (كانون �أول  )2004ح�صلوا على  %43ما بعد االنتخابات الت�رشيعية الثانية ب�شهرين
ال�سالميون حتى آ
الن .تراجعت �شعبية
(�آذار  100،)2006وهي �أعلى ن�سبة ح�صل عليها إ
ال�سالميني بعد ذلك �إىل �أن و�صلت �إىل  %33بعد االنتخابات الت�رشيعية بعام واحد 101و�إىل
إ
102
 %27بعد �سيطرة احلركة على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة يف حزيران/يونيو  ،2007ثم
عادت �شعبية احلركة لالرتفاع بعد فتح احلدود مع م�رص ،وتدفق �آالف املواطنني الغزيني �إىل
مدينة العري�ش امل�رصية �إىل �أن و�صلت �إىل  %32يف �آذار/مار�س  103,2008يف املقابل هبطت
�شعبية حركة فتح خالل نف�س الفرتة من  %42ما قبل االنتخابات الرئا�سية� ،104إىل %34
ما بعد االنتخابات الت�رشيعية ب�شهرين  105و�إىل  %32بعد ما يقرب العام من االنتخابات
الت�رشيعية 106،وعاود الت أ�ييد ال�شعبي حلركة فتح باالرتفاع بعد احل�سم الع�سكري الذي
قامت به حركة حما�س يف قطاع غزة �إىل �أن و�صلت �إىل  %36بعدما يقرب من العامني من
االنتخابات الت�رشيعية�( 107أنظر الر�سم البياين رقم .)8

 .98ي�ستند برنامج فتح ال�سيا�سي �إىل وجوب �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967من خالل املفاو�ضات
وال�رسائيلي.
الثنائية بني اجلانبني الفل�سطيني إ
 .99ا�ستطالع رقم (� )14أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،كانون �أول/دي�سمرب .2004
 .100ا�ستطالع رقم (� )19أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية� ،آذار/مار�س .2006
 .101ا�ستطالع رقم()23اجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية�،آذار/مار�س.2007
 . 102ا�ستطالع رقم (� )25أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية� ،أيلول�/سبتمرب .2007
 . 103ا�ستطالع رقم (� )27أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية� ،آذار/مار�س .2008
 . 104ا�ستطالع رقم ( ،)14م�صدر �سبق ذكره.
 .105ا�ستطالع رقم ( ،)19م�صدر �سبق ذكره.
 .106ا�ستطالع رقم (� )22أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،كانون �أول/دي�سمرب .2006
 . 107ا�ستطالع رقم (� )26أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،كانون �أول/دي�سمرب .2007
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ال�سالميني ارتفاع ًا �أو هبوط ًا هو درجة
يبدو �أن �أحد العوامل التي �أثرت يف �شعبية إ
ال�سالميني �أعلى
اندماجها �أو انف�صالها عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،فقد بلغت �شعبية إ
ن�سبة لها  %43يف �آذار/مار�س  ،2006وهي الفرتة التي �شهدت �أوج م�شاركة حما�س
يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني مقارنة ب  %26يف كانون �أول/دي�سمرب  2004عندما
لل�سالميني
رف�ضت حما�س امل�شاركة يف االنتخابات الرئا�سية .كما �أن الت أ�ييد ال�سيا�سي إ
انخف�ض �إىل ما دون  %30يف الفرتة املمتدة ما بني حزيران/يونيو � 2007إىل كانون
�أول/دي�سمرب من نف�س العام ،وهي الفرتة التي انف�صلت فيها حما�س عن النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،و�سيطرت فيها احلركة على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة مقارنة مع العام الذي
�سبق ذلك ،و�شاركت فيه حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،حيث كان معدل �شعبية
108
ال�سالميني �آنذاك .%36
إ

 .6التباعد والتقارب بني مواقف مؤيدي فتح واإلسالميني جتاه قضايا
مرتبطة بعملية السالم

ال�سالميني �أنف�سهم ب أ�نهم م ؤ�يدون لعملية ال�سالم
ب�شكل عام ي�صف  %55من م ؤ�يدي إ
مقابل غالبية عظمى من م ؤ�يدو فتح ( .)%86بينما ت�صف ن�سبة من  %27من م ؤ�يدي
ال�سالميني ون�سبة من  %4من م ؤ�يدي فتح �أنف�سهم ب أ�نهم معار�ضون لعملية ال�سالم،
إ
ال�سالميني و  %10من م ؤ�يدي فتح ي�صفون �أنف�سهم ما بني امل ؤ�يد
من
%19
من
ون�سبة
إ
ال�سالميني للفرتة الزمنية املمتدة من �آذار/مار�س  2006وحتى �آذار/مار�س 2007
 .108وذلك ح�سب معدل �شعبية إ
ح�سب ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية.

حممود جرابعة
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واملعار�ض لها 109.تنعك�س هذه الن�سب �أي�ض ًا على التقارب والتباعد يف مواقف م ؤ�يدي
وال�سالميني جتاه ق�ضايا علمية ال�سالم املختلفة كت أ�ييد أ
الفكار املطروحة حلل الق�ضية
فتح إ
الفل�سطينية ،ك أ�فكار كلينتون ومفاو�ضات طابا ومبادرة جنيف ،واملوقف من االعرتاف
املتبادل والقبول بحل الدولتني ،واملوقف من خطة خارطة الطريق ومبادرة ال�سالم العربية
وال�رسائيلي.
وامل�صاحلة بني ال�شعبني الفل�سطيني إ
أوالً :تأييد أفكار مشابهة لألفكار الواردة في مبادرة جنيف وأفكار كلينتون
ال�سالميني ( )%64مقابل ت أ�ييد غالبية م ؤ�يدي فتح
ومفاوضات طابا :تعار�ض غالبية م ؤ�يدي إ
( 110)%60القبول ب أ�فكار م�شابهة حلل الق�ضية الفل�سطينية ،أ
كالفكار التي وردت يف مفاو�ضات
ال�سالميني لهذه أ
الفكار من
طابا ومبادرة جنيف و�أفكار كلينتون .تراوحت ن�سبة معار�ضة إ
� %52إىل  %70مقابل ن�سبة ت أ�ييد تراوحت بني � %55إىل  %64بني م ؤ�يدي فتح ،وذلك خالل
الفرتة الزمنية املمتدة من كانون �أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو .2008
بلغت ن�سبة معار�ضة إال�سالميني لهذه أالفكار �أعلى م�ستوى لها ( 111)%70قبل االنتخابات
الرئا�سية بعام ،يف حني بلغت �أدنى م�ستوى لها ( 112)%52قبل ع�رشة �أيام من االنتخابات الرئا�سية
يف كانون �أول/دي�سمرب �( 2004أنظر الر�سمي البياين رقم .)9
¿ƒàæ«∏c QÉµaGh ∞«æL IQOÉÑªc á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG π◊ áMhô£e á«°SÉ«°S QÉµaG á°VQÉ©e í°Vƒj (9)ºbQ ÊÉ«H º°SQ
(ájƒÄe Ö°ùf)2008¿GôjõM ≈àMh 2003∫hCG ¿ƒfÉc øe IÎØdG ‘ ÉHÉW äÉ°VhÉØeh

80
70
60
50
40
30
20
10
0

 .109وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل الفرتة
املمتدة من �آذار/مار�س � 2006إىل كانون �أول/دي�سمرب .2008
 .110وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية للفرتة املمتدة
من كانون �أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو .2008
 . 111ا�ستطالع رقم (� )10أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،كانون �أول/دي�سمرب .2003
 .112ا�ستطالع رقم ( ،)14م�صدر �سبق ذكره.
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من املحتمل �أن انخفا�ض ن�سبة معار�ضة إال�سالميني لهذه أالفكارجاء نتيجة للمتغريات ال�سيا�سية
التي واكبت وفاة الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات وحدوث تغريات �سيا�سية يف الر�أي العام
الفل�سطيني جتاه �إمكانية التو�صل �إىل حل للق�ضية الفل�سطينية مع انتعا�ش آ
المال ب إ�مكانية فوز (�أبو
مازن) يف االنتخابات الرئا�سية و�سعيه لتحقيق برناجمه االنتخابي امل�ستند �إىل احلل ال�سيا�سي القائم
على �أ�سا�س الدولتني ل�شعبني.
يف مقابل ذلك مل تتغري مواقف م ؤ�يدي فتح كثرياً جتاه هذه أالفكار .تت�صف مواقف م ؤ�يدي فتح
باال�ستقرار الن�سبي يف أت�ييد هذه أالفكار ،حيث تراوح أ
الت�ييد لهذه أالفكار بني م ؤ�يدي فتح منذ
كانون �أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو  2008ما بني � %55إىل  .%64يرجع اال�ستقرار
الن�سبي يف مواقف م ؤ�يدي فتح �إىل �أن بع�ض أالفكار املطروحة تلقى قبو ًال من قبل قيادات حركة فتح،
كاالن�سحاب إال�رسائيلي من أالرا�ضي املحتلة عام  1967مع تبادل أ
للرا�ضي ،وهو ما ينعك�س على
مواقف قاعدة احلركة.
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ال�سالميني ()%56
ثانيا :تأييد االعتراف املتبادل والقبول بحل الدولتني :تعار�ض غالبية إ
االعرتاف املتبادل ب إ��رسائيل كدولة لل�شعب اليهودي وفل�سطني كدولة لل�شعب الفل�سطيني
بعد قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة والتو�صل �إىل حل دائم لكافة م�شاكل ال�رصاع مبا يف ذلك
القد�س والالجئني مقابل ت أ�ييد �أغلبية كبرية ( )%72من م ؤ�يدي فتح لذلك 113.ترتاوح ن�سبة
ال�سالميني من � %40إىل  %70مقابل ن�سبة ت أ�ييد ترتاوح بني %63
معار�ضة هذه الفكرة بني إ
�إىل  %79بني م ؤ�يدي فتح خالل الفرتة الزمنية املمتدة من حزيران/يونيو  2003وحتى كانون
ال�سالميني من
�أول/دي�سمرب � .2008ساهمت جمموعة من العوامل يف تقلب مواقف م ؤ�يدي إ
ت أ�ييد �أو معار�ضة االعرتاف ب إ��رسائيل مقابل اال�ستقرار الن�سبي يف مواقف م ؤ�يدي فتح� .أثرت
. 113وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف الفرتة
املمتدة من حزيران/يونيو  2003وحتى كانون �أول/دي�سمرب .2008
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ال�سالميني جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل،
م�شاركة حما�س ال�سيا�سية ب�شكل وا�ضح على مواقف إ
ال�سالميني لالعرتاف ب إ��رسائيل �إىل �أدنى م�ستوى لها ()%40
فقد انخف�ضت ن�سبة معار�ضة إ
يف �آذار/مار�س  2006وهي الفرتة التي �شهدت �أوج م�شاركة حما�س يف النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،وذلك بعد فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة العا�رشة،
مقارنة مع الفرتة التي تلت انف�صال حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني يف حزيران/يونيو
ال�سالميني االعرتاف ب إ��رسائيل.
 ،2007حيث عار�ضت �أغلبية كبرية ( 115)%70من م ؤ�يدي إ
114
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كما منح فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة العا�رشة وطرحها ملبادرة
الرا�ضي املحتلة عام  1967مقابل هدنة أ
�سيا�سية تف�ضي �إىل �إقامة دولة فل�سطينية على أ
المل
ال�سالميني ب إ�مكانية اندماج حما�س يف عملية ال�سالم وهو ما �ساهم يف انخفا�ض
مل ؤ�يدي إ
ال�سالميني لالعرتاف ب إ��رسائيل ،مقارنة مع الفرتة التي �شهدت انف�صال حما�س
ن�سبة معار�ضة إ
عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وبالتايل ت�ضا ؤ�ل فر�ص دجمها يف عملية ال�سالم.
يف مقابل ذلك ،يرجع اال�ستقرار الن�سبي يف مواقف م ؤ�يدي فتح جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل
�إىل جمموعة من العوامل �أبرزها� :أو ًال ،ي�شكل م�رشوع حل الدولتني واالعرتاف ب إ��رسائيل
جوهر م�رشوع حركة فتح ال�سيا�سي ،وخياراها اال�سرتاتيجي بعد التوقيع على اتفاق
 .114ا�ستطالع رقم ( ،)19م�صدر �سبق ذكره.
 .115ا�ستطالع رقم ( ،)26م�صدر �سبق ذكره.
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�أو�سلو عام  1993والذي ت�ضمن اعرتاف ًا ب إ��رسائيل .ثاني ًا ،ت�شارك حركة فتح يف ال�سلطة
وم ؤ��س�ساتها منذ ت أ��سي�سها� ،أي �أن االنتخابات مل تكن حدث ًا �سيا�سي ًا طارئ ًا على احلركة.
ثالث ًا ،ال يزال م ؤ�يدي فتح يتم�سكون مب�رشوع الت�سوية وال�سالم بالرغم من ثقتهم العالية
باملقاومة و�إمكانية �إجنازها للحقوق الفل�سطينية.
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ال�سالميني ( )%59مقابل
ثالثاً :املوقف من خطة خارطة الطريق :تعار�ض غالبية إ
116
ت أ�ييد كبري من قبل م ؤ�يدي فتح ( )%70خطة خارطة الطريق ،التي ت�ضمنت التو�صل
ال�رسائيلي خالل ثالث �سنوات ،واملطالبة ب إ��صالحات �سيا�سية
لت�سوية دائمة لل�رصاع العربي إ
يف ال�سلطة الفل�سطينية مبا يف ذلك و�ضع د�ستور وتعيني رئي�س وزراء قوي و�إيقاف التحري�ض
وال�رسائيلي حتت �إ�رشاف اللجنة الرباعية ،واملطالبة بتجميد
والعنف من اجلانبني الفل�سطيني إ
امل�ستوطنات وقيام دولة فل�سطينية ذات حدود م ؤ�قتة .ثم ت أ�تي املرحلة التالية والتي يتم فيها
ال�سالميني
التفاو�ض على احلدود الدائمة للدولة برعاية م ؤ�متر دويل .تراوحت ن�سبة معار�ضة إ
للخطة من � %47إىل  %72مقابل ن�سبة ت أ�ييد تراوحت ما بني � %66إىل  %76بني م ؤ�يدي
فتح ،وذلك يف الفرتة املمتدة من ني�سان/ابريل  2003وحتى حزيران/يونيو .2008

. 116وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف الفرتة
املمتدة من ت�رشين ثاين/نوفمرب  2002وحتى حزيران/يونيو .2008

حممود جرابعة
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ال�سالميني باال�ستقرار الن�سبي يف معار�ضة خطة خارطة الطريق ،لكن
ات�سمت مواقف إ
ال�سالميني
انف�صال حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني �ساهم يف تعميق معار�ضة إ
ال�سالميني �إىل 117 %72بعد �ستة �أ�شهر من
خلارطة الطريق ،حيث ارتفعت املعار�ضة لدى إ
انف�صال حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني مقارنة مع معدل معار�ضة بلغ  %59يف
الفرتة املمتدة من حزيران/يونيو  2006وحتى كانون �أول/دي�سمرب .2006
يف مقابل ذلك ،تذبذت مواقف م ؤ�يدي فتح من ت أ�ييد خطة خارطة الطريق خالل أ
العوام
118
ال�ست املا�ضية .ارتفعت ن�سبة ت أ�ييد خطة خارطة الطريق بني م ؤ�يدي فتح من %66
ال�رسائيلي ملناطق خمتلفة من ال�ضفة الغربية وحما�رصة الرئي�س
يف الفرتة التي تلت االجتياح إ
ال�رسائيلي
الفل�سطيني يا�رس عرفات وت�ضا ؤ�ل فر�ص التو�صل �إىل ت�سوية تنهي ال�رصاع العربي إ
�إىل  %73يف الفرتة التي تلت وفاة الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات وتر�شح (�أبو مازن)
لالنتخابات الرئا�سية ،حيث خلق تر�شيح (�أبو مازن) نف�سه لالنتخابات انطباعات متفاءلة
119
لدى م ؤ�يدي فتح ،وهو ما �أدى �إىل ارتفاع ت أ�ييد قواعد احلركة خلارطة الطريق �إىل .73

 .117ا�ستطالع رقم ( ،)26م�صدر �سبق ذكره.
 .118ا�ستطالع رقم (� )7أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،ني�سان� /أبريل .2003
 .119ا�ستطالع رقم ( ،)14م�صدر �سبق ذكره.
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رابعاً :تأييد مبادرة السالم العربية :ت ؤ�يد غالبية م ؤ�يدي إال�سالميني ( )%52وغالبية كبرية من
م ؤ�يدي فتح ( )%78املبادرة ال�سعودية التي تت�ضمن ان�سحاب ًا �إ�رسائيليا من كافة املناطق التي احتلتها
عام  1967مبا يف ذلك القد�س وال�ضفة الغربية وقطاع غزة وه�ضبة اجلوالن وقيام دولة فل�سطينية.
ويتم حل م�شكلة الالجئني من خالل املفاو�ضات بناء على قرار أالمم املتحدة رقم  .194يف املقابل،
تعرتف كافة الدول العربية ب إ��رسائيل وحقها يف العي�ش داخل حدود �آمنة ،وتقوم بتوقيع اتفاقيات �سالم
و�إقامة عالقات طبيعية معها .تراوحت ن�سبة أ
الت�ييد للمبادرة بني إال�سالميني من � %43إىل  %61وذلك
يف الفرتة املمتدة من كانون �أول/دي�سمرب � 2006إىل كانون �أول/دي�سمرب  .2008مقابل ن�سبة أت�ييد
تراوحت ما بني � %73إىل  %81بني م ؤ�يدي فتح خالل نف�س الفرتة (�أنظر الر�سم البياين رقم .)15
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خامساً :املصاحلة بني الشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي :ت�شدد قاعدة حما�س جتاه
املبادرات ال�سيا�سية ال يعني بال�رضورة ت�شددهم جتاه امل�صاحلة بني ال�شعبني الفل�سطيني
ال�سالميني ( )%59وغالبية كبرية ( 120)%79من م ؤ�يدي فتح
وال�رسائيلي .ت ؤ�يد غالبية إ
إ
وال�رسائيلي عند التو�صل التفاق �سالم بني الطرفني
الفل�سطيني
ال�شعبني
بني
امل�صاحلة
إ
أ
ال�سالميني
ييد
�
ت
تراوح
بها.
�رسائيل
�
واعرتاف
فل�سطينية
وال�رسائيلي وقيام دولة
إ
إ
الفل�سطيني إ
للم�صاحلة ما بني � %48إىل  %72مقارنة مع م ؤ�يدي فتح (� %84إىل  )%89خالل الفرتة
الزمنية املمتدة من حزيران/يونيو  2004وحتى كانون �أول/دي�سمرب .2008
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ال�سالميني من ت أ�ييد امل�صاحلة ما بني ال�شعبني الفل�سطيني
تذبذت مواقف م ؤ�يدي إ
ال�سالميني
وال�رسائيلي مقارنة مع ا�ستقرار ن�سبي بني مواقف م ؤ�يدي فتح ،فقد و�صل ت أ�ييد إ
إ
122
121
أ
�أعلى م�ستوى له ( )%72يف كانون �ول/دي�سمرب  2004مقارنة مع  %48يف
كانون �أول/دي�سمرب  .2007بينما مل يت أ�ثر ت أ�ييد امل�صاحلة لدى قواعد فتح كثرياً خالل
ال�سالميني للم�صاحلة
نف�س الفرتة ،فقد انخف�ض من � %89إىل  %84فقط .يت أ�ثر ت أ�ييد إ
بعاملني رئي�سيني :يرتبط العامل أ
الول مبدى وجود �أفق �سيا�سي ميكن �أن ي ؤ�دي �إىل �إقامة
دولة فل�سطينية على أ
ال�سالميني للم�صاحلة
الرا�ضي املحتلة عام  ،1967فقد ارتفع ت أ�ييد إ
�إىل �أعلى م�ستوياته ( 123)%72عندما توفر �أفق و�أمل �سيا�سي ب إ�مكانية �إنطالق مفاو�ضات
 .120وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف الفرتة
املمتدة من حزيران/يونيو  2000وحتى كانون �أول/دي�سمرب .2008
 .121ا�ستطالع رقم ( ،)14م�صدر �سبق ذكره.
 .122ا�ستطالع رقم ( ،)26م�صدر �سبق ذكره.
 .123ا�ستطالع رقم ( ،)14م�صدر �سبق ذكره.
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فل�سطينية � -إ�رسائيلية ميكن �أن ينتج عنها دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام 1967
وذلك بعد وفاة الزعيم الفل�سطيني يا�رس عرفات يف ت�رشين ثاين/نوفمرب  2004وو�صول
(�أبو مازن) �إىل �سدة احلكم.
ال�سالميني للم�صاحلة فيتعلق مبدى ان�سجام
�أما العامل الثاين الذي �أثر على درجة ت أ�ييد إ
ال�رسائيلية ،فقد
حما�س مع النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وعملية ال�سالم الفل�سطينية  -إ
ال�سالميني للم�صاحلة يف الفرتة التي تلت م�شاركة حما�س يف
تراوح معدل ن�سبة ت أ�ييد إ
124
النظام ال�سيا�سي وحتى �سيطرتها على قطاع غزة  ،%62بينما انخف�ض معدل ت أ�ييد
ال�سالميني �إىل  125%51يف الفرتة التي تلت انف�صال حما�س عن النظام
امل�صاحلة بني إ
ال�سيا�سي الفل�سطيني .ومن املرجح �أن هناك جمموعة من العوامل قد �ساهمت يف تراجع
ت أ�ييد قاعدة حما�س للم�صاحلة بني ال�شعبني� ،أهمها� ،أن فر�ص جناح عملية ال�سالم �أ�صبحت
�ضعيفة بعد انف�صال قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية ،و�صعوبة �إقامة دولة فل�سطينية على
�أرا�ضي عام  1967بعد انهيار التفاهمات الفل�سطينية الداخلية (اتفاق القاهرة ،وثيقة
الوفاق الوطني ،اتفاق مكة) ،و�صعوبة انخراط حما�س يف عملية ال�سالم يف ظل االنق�سام
الفل�سطيني الداخلي.

 .124وذلك ح�سب ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل الفرتة املمتدة من
�آذار/مار�س  2006وحتى حزيران/يونيو .2006
 .125وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل الفرتة
الزمنية املمتدة من كانون �أول/دي�سمرب  2007وحتى كانون �أول/دي�سمرب .2008
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خالصة
أوالً :تظهر ا�ستطالعات الر�أي العام التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية
ال�سالميني ي ؤ�يدون امل�صاحلة بني ال�شعبني الفل�سطيني
وامل�سحية �أن غالبية م ؤ�يدي إ
وال�رسائيلي وقيام دولة
وال�رسائيلي عند التو�صل التفاق �سالم بني الطرفني الفل�سطيني إ
إ
فل�سطينية واعرتاف �إ�رسائيل بها .وتف�ضل قواعد حما�س قيام هذه الدولة من خالل
مبادرة �سيا�سية مرتكزة ب�شكل �أ�سا�سي على املبادرة ال�سعودية ،حيث ت ؤ�يد غالبية م ؤ�يدي
للفكار أ
ال�سالميني هذه املبادرة مقابل معار�ضتها أ
الخرى املطروحة حلل الق�ضية
إ
أ
أ
الفل�سطينية كالفكار التي وردت يف مبادرة جنيف و�فكار كلينتون ومفاو�ضات طابا
وخطة خارطة الطريق واملوقف من االعرتاف املتبادل.
وال�سالميني جتاه ت أ�ييد امل�صاحلة بني ال�شعبني الفل�سطيني
ثانياً :تتقارب مواقف م ؤ�يدي فتح إ
وال�رسائيلي وقبول مبادرة ال�سالم العربية وتتباعد يف ق�ضايا مرتبطة أ
بالفكار الواردة حلل
إ
الق�ضية الفل�سطينية أ
كالفكار التي وردت يف مبادرة جنيف و�أفكار كلينتون ومفاو�ضات
طابا وخطة خارطة الطريق واملوقف من االعرتاف املتبادل .يفتح تقارب مواقف م ؤ�يدي
وال�رسائيلي واملبادرة
ال�سالميني وفتح جتاه ق�ضايا امل�صاحلة بني ال�شعبني الفل�سطيني إ
إ
العربية لل�سالم الباب �أمام التو�صل لتوافقات بني قيادات احلركتني جتاه هاتني الق�ضيتني.
لكن �ستبقى ق�ضايا االعرتاف ب إ��رسائيل وخطة خارطة الطريق أ
والفكار امل�شابهة أ
للفكار
الواردة يف مبادرة جنيف و�أفكار كلينتون ومفاو�ضات طابا مع�ضالت حقيقية �أمام
قيادات احلركتني� ،إذ ال تزال مواقف م ؤ�يديهم متباعدة حولهما.
ثالثاً� :أثر على مواقف حما�س جتاه ق�ضايا عملية ال�سالم املختلفة عاملني رئي�سيني .ارتبط
العامل أ
الول مبدى وجود تفا ؤ�ل و�أمل ب إ�مكانية انطالق مفاو�ضات فل�سطينية ميكن �أن
ينتج عنها دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  ،1967وهو ما ظهر بالتفا ؤ�ل على
ال�سالميني يف الفرتة التي تلت وفاة الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات وفوز (�أبو
مواقف إ
مازن) يف االنتخابات الرئا�سية� .أما العامل الثاين فيتمثل مبدى اندماج حما�س يف النظام
ال�سالميني جتاه ق�ضايا عملية
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،فقد بدى وا�ضح ًا �أن مواقف م ؤ�يدي إ
ال�سالم قد ات�سمت بالرغبة يف الو�صول �إىل حلول للق�ضية الفل�سطينية بعد فوز احلركة
يف االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة العا�رشة ،للتتجه هذه املواقف بعد انف�صال
حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني نحو مزيد من الت�شدد.
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( )3موقف حماس من منظمة التحرير الفلسطينية واملفاوضات
واالتفاقيات الفلسطينية – اإلسرائيلية
.1خلفية
يركز هذا املحور من الدرا�سة على التغريات التي ح�صلت على مواقف حما�س جتاه
م.ت.ف بعد فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة الفل�سطينية
العا�رشة .كما ي�سلط ال�ضوء على مواقف حما�س من م.ت.ف ب�صفتها ممث ً
ال �رشعي ًا ووحيداً
ال�شكاليات التي تعرت�ض دخول حما�س يف املنظمة؟
لل�شعب الفل�سطيني؟ وما هي �أبرز إ
ال�رسائيلية التي
كما يبحث هذا املحور يف مواقف حما�س من املفاو�ضات الفل�سطينية  -إ
ال�رسائيلي؟ ويف ذات
تقودها م.ت.ف واالتفاقيات ال�سيا�سية التي وقعتها مع اجلانب إ
الطار ،نحاول التعرف على مواقف القاعدة ال�شعبية امل ؤ�يدة حلما�س ،وما �إذا كانت هذه
إ
أ
أ
املواقف تتوافق مع مواقف حركة حما�س �م تتعار�ض معها؟ وما هي �برز نقاط التقارب
ونقاط التباعد بني مواقف م ؤ�يدي حما�س ومواقف م ؤ�يدي فتح من اتفاقية �سيا�سية ينتج
عنها �إقامة دولة فل�سطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967؟
�أن� أش�ت م.ت.ف يف عام  1964و�أكد امليثاق الوطني الفل�سطيني الذي تبنته على
عروبة فل�سطني وحق �أبناء ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضهم ،ورف�ضت املن�ضمة االعرتاف
بامل�رشوع ال�صهيوين والدولة اليهودية ال�صهيونية وتق�سيم فل�سطني� .أكد ميثاق م.ت.ف
على التم�سك باجلهاد والكفاح امل�سلح لتحرير كامل الرتاب الفل�سطيني .تطور برنامج
املنظمة جتاه احلل ال�سلمي للق�ضية الفل�سطينية عام  1974عندما تبنت املنظمة احلل
املرحلي للق�ضية الفل�سطينية .كما �أ�سقطت املنظمة من خياراتها فيما بعد حقها يف
الكفاح امل�سلح والتزمت بالنهج ال�سلمي لتحقيق املطالب الفل�سطينية� .أعلنت م.ت.ف
يف عام  1988وثيقة اال�ستقالل الوطني التي ت�ضمنت قيام دولة فل�سطني فوق أ
الرا�ضي
الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�رشقية ،واالعرتاف بقرار أ
المم املتحدة رقم  242والذي
يعني �ضمن ًا االعرتاف ب إ��رسائيل واملوافقة على حل الدولتني .وبناء على ذلك خا�ضت
ال�رسائيلي والتي توجت بتوقيع اتفاق
املنظمة العديد من اجلوالت التفاو�ضية مع اجلانب إ
الطار القانوين وال�سيا�سي لل�سلطة الفل�سطينية� .صادق
�أو�سلو عام 1993والذي �شكل إ
�أع�ضاء املجل�س الوطني الفل�سطيني الذي عقد يف غزة بح�ضور الرئي�س أ
المريكي بيل
كلينتون ( )1998على �إلغاء مواد امليثاق الوطني الفل�سطيني 126التي تتعار�ض مع العملية
ال�سلمية ور�سائل االعرتاف املتبادلة بني منظمة التحرير وحكومة �إ�رسائيل.
 .126للمزيد حول املواد التي مت �إلغا ؤ�ها �أو تعديلها� ،أ�ضغط على الرابط التايل:

http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/Palestine/articles/2005_01/article04.shtml
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لعب جناح �أو ف�شل عملية ال�سالم دوراً بارزاً يف حتديد طبيعة العالقة بني حركة حما�س ومنظمة
التحرير .فاندفاع منظمة التحرير جتاه عملية ال�سالم واحلل ال�سلمي القائم على �أ�سا�س الدولتني
لقي معار�ضة وهجوم ًا من قبل حما�س؛ ففي �أعقاب اجتماع املجل�س الوطني الفل�سطيني يف
منت�صف ت�رشين الثاين/نوفمرب  1988يف اجلزائر و�إعالن قيام الدولة الفل�سطينية على حدود
الرابع من حزيران/يونيو عام  1967ا�ستناداً �إىل قرار التق�سيم  181قامت حما�س بالهجوم
على املنظمة وانتقادها واتهامها بالتفريط والتنازل عن أ
الرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام 1948
والتخلي عن الكفاح امل�سلح .كما �شككت حما�س بعد توقيع منظمة التحرير اتفاقيات �أو�سلو
يف � 13أيلول�/سبتمرب  1993يف مدى متثيل املنظمة لل�شعب الفل�سطيني ،وطالبت بانتخاب
قيادة فل�سطينية متثل ال�شعب الفل�سطيني .كما �شاركت حما�س يف ت أ��سي�س ما عرف بـ«حتالف
الف�صائل الع�رشة» 127الراف�ضة االتفاقيات �أو�سلو.
ال�رسائيلية يف عام
توترت العالقات بني حما�س ومنظمة التحرير �أثناء املفاو�ضات الفل�سطينية  -إ
 1996وكاد الو�ضع الفل�سطيني �أن ينفجر و�أن تندلع حرب �أهلية بني اجلانبني .لكن اندالع
انتفا�ضة أ
الق�صى يف �أيلول�/سبتمرب  2000وتراجع آ
المال من �إمكانية �إقامة دولة فل�سطينية
على أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967وخا�صة بعد اجتياح �إ�رسائيل ملناطق ال�سلطة الفل�سطينية يف
عام  2002وح�صار الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات وانهيار عملية ال�سالم �أعادت العالقات
بني الطرفني لفرتة «هدنة».
�أدت وفاة يا�رس عرفات يف ت�رشين ثاين/نوفمرب  2004وانتخاب حممود عبا�س خلف ًا
له �إىل انطالق مرحلة جديدة من العالقات بني حركة حما�س ومنظمة التحرير انتهت
بتوقيع اتفاق القاهرة يف �آذار/مار�س  .2005ن�ص اتفاق القاهرة على �إ�رشاك حما�س يف
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وتفعيل م.ت.ف وتطويرها مبا ي�ضمن دمج حما�س وباقي
الخرى �ضمن �أطرها .وخالل أ
التنظيمات أ
العوام الثالث التي تلت اتفاق القاهرة مل
تتخذ �أي خطوات جدية ت�ضمن دمج حما�س يف املنظمة ،بل �أن اخلطوة الوحيدة –�إ�رشاك
حما�س يف م ؤ��س�سات ال�سلطة -التي �أدت النتعا�ش آ
المال ب إ�مكانية دمج حما�س يف
�. 127صيغة جبهوية يطلق عليها ا�سم حتالف الف�صائل الع�رشة� .أعلن عن قيامه عرب م ؤ�متر �صحايف عقدته الف�صائل الفل�سطينية
يف مقر اخلال�صة التابع للجبهة ال�شعبية /القيادة العامة يف خميم الريموك املقام على أ
الرا�ضي ال�سورية ،وذلك بعد فرتة
وجيزة من توقيع اتفاق �أو�سلو يف � 13أيلول�/سبتمرب  .1993يعار�ض التحالف م�سار الت�سوية الذي انطلق بعد
مباحثات مدريد عام  .1991يت�شكل التحالف من :اجلبهة ال�شعبية ،اجلبهة ال�شعبية/القيادة العامة ،جبهة الن�ضال
ال�شعبي الفل�سطيني (جناح خالد عبد املجيد) ،منظمة ال�صاعقة (طالئع حرب التحرير ال�شعبية) ،احلزب ال�شيوعي
الفل�سطيني الثوري ،اجلبهة الدميقراطية ،حركة فتح /االنتفا�ضة ،جبهة التحرير الفل�سطينية (جناح �أبو ن�ضال أ
ال�شقر)،
ال�سالمي .خرجت كل من اجلبهتني ال�شعبية والدميقراطية من التحالف عام .1998
�إ�ضافة �إىل حركتي حما�س واجلهاد إ
تراجعت �صيغة التحالف مع انطالقة االنتفا�ضة الثانية يف � 28أيلول�/سبتمرب  2000وتوحد القوى الفل�سطينية يف �إطار
اللكرتوين على الرابط التايل:
القيادة الوطنية املوحدة لالنتفا�ضة .للمزيد راجع موقع البيان إ
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1164201518878&pagename
    =Albayan%2FArticle%2FFullDetail
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املنظمة �أجه�ضت بعد �سيطرة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة يف حزيران/يونيو
� .2007أدت �سيطرة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة �إىل تدهور العالقات بني
الطرفني ب�صورة خطرية ،دفعت حما�س للت�شكيك يف متثيل املنظمة لل�شعب الفل�سطيني
خا�صة بعد انطالق م ؤ�متر �أنابولي�س لل�سالم (ت�رشين الثاين/نوفمرب  .)2007متثلت ردة
فعل حما�س على هذا امل ؤ�متر بعقد م ؤ�متر موازي للمعار�ضة الفل�سطينية يف دم�شق ،وذلك
للت أ�كيد على ثوابت ال�شعب الفل�سطيني ،و�أهمها عدم التنازل عن ق�ضية الالجئني .هدفت
حما�س من وراء ذلك �إىل �إر�سال ر�سالة وا�ضحة لقيادات م.ت.ف مفادها� :إن حركة
حما�س ت�ستطيع الت�شكيك يف مدى متثيل م.ت.ف لل�شعب الفل�سطيني.
فجرت حما�س قنبلة من العيار
الثقيل عندما �أعلن خالد م�شعل
عن نية حما�س ت�شكيل مرجعية
جديدة لف�صائل املقاومة بعد حرب
غزة يف نهاية عام  2008وبداية «�أما منظمة التحرير الفل�سطينية التي منذ �أربع �سنوات مننع
عام � .2009أثار موقف م�شعل من دخولها ومن �إعادة بنائها ،فهذه املنظمة يف حالتها
العديد من الت�سا ؤ�الت حول الراهنة ال ت�شكل مرجعية بل متثل حالة عجز وا�ستغالل و�أداة
�رشعية م.ت.ف وما �إذا كانت لتعميق االنق�سام الفل�سطيني ،و�أحب �أن �أ�صارحكم و�أن
حما�س �ستعمل على بناء ج�سم �أعلن من الدوحة ما نتداوله نحن قوى املقاومة والف�صائل
متثيلي جديد لل�شعب الفل�سطيني الفل�سطينية نحن وخا�صة يف �أجواء ال�صمود واالنت�صار بعد
يوازي منظمة التحرير .مل يكن غزة �سنعمل على بناء مرجعية وطنية متثل الداخل واخلارج
موقف م�شعل وا�ضح ًا يف بداية وت�ضم جميع قوى وتيارات �شعبنا و�شخ�صياته الوطنية».
أ
المر ،وقد جاءت العديد من
ت�رصيحات قادة حما�س فيما بعد
لتو�ضح وت�رشح الهدف احلقيقي من هذه الت�رصيحات .ت ؤ�كد الت�رصيحات التي تلت ذلك �أن
حركة حما�س ال ترغب يف بناء ج�سم بديل ملنظمة التحرير الفل�سطينية بقدر ما حتاول ت أ��سي�س
جبهة موحدة للف�صائل والقوى وال�شخ�صيات التي تلتقي معها يف املواقف ال�سيا�سية والغري
ممثلة يف منظمة التحرير 128.كما �أنها �سعت من خالل هذه الت�رصيحات لل�ضغط على ال�سلطة
ال�رساع يف �إعادة بناء منظمة التحرير و�إ�رشاك
الفل�سطينية وقيادة منظمة التحرير من �أجل إ
حما�س �ضمن �أطرها.
خالد مشعل
الدوحة (احتفالية “وانتصرت غزة”)
 5شباط/فبراير 2009

� .128أنظر ت�رصيحات حممود الزهار يف قناة اجلزيرة � 8شباط/فرباير  ،2009وم�شري امل�رصي يف �صحيفة فل�سطني9 ،
�شباط/فرباير  2009وحممد نزال يف ال�رشق أ
الو�سط � 3شباط/فرباير .2009

حممود جرابعة

][63

 .2موقف حماس من إصالح منظمة التحرير وبرنامجها السياسي
�أعاد فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية اجلدل جمدداً حول متثيل م.ت.ف
لل�شعب الفل�سطيني ،كما طرح نقا�ش ًا معمق ًا حول برناجمها ال�سيا�سي واالتفاقيات التي
وقعتها .ك�شف فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية الفروقات اجلوهرية بني برناجمي
حما�س ومنظمة التحرير .رف�ضت «حكومة حما�س» يف برناجمها احلكومي االعرتاف
مبرجعية م.ت.ف واالتفاقيات التي وقعتها .يف املقابل رف�ضت م.ت.ف وف�صائلها
املختلفة امل�شاركة يف «حكومة حما�س» رداً على ذلك .طرحت هذه املواقف العديد من
الت�سا ؤ�الت حول أ
ال�سباب التي متنع حما�س من قبول منظمة التحرير ممث ً
ال �رشعي ًا ووحيداً
ال�رسائيلي.
لل�شعب الفل�سطيني والقبول بها كمرجعية حلل ال�رصاع العربي إ
الخوان امل�سلمني
ال�سالمي املتمثل بحركة إ
يرجع اخلالف بني منظمة التحرير والتيار إ
(احلا�ضنة الرئي�سة حلركة حما�س) �إىل بداية الثمانينات من القرن املا�ضي .تبلور هذا
اخلالف ب�شكل وا�ضح املعامل بعد انطالق حركة حما�س واندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية
يف عام � .1987ساهم التناف�س وال�رصاع على النفوذ ال�سيا�سي بني الطرفني يف ت أ�جيج
اخلالفات بينهم و�إظهارها ،وخا�صة بعد �أن بد�أت حركة حما�س تناف�س املنظمة على
الفعل ال�سيا�سي (�إ�رضابات ،مظاهرات ،عمليات ع�سكرية ،وغريها) داخل ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة �أثناء االنتفا�ضة أ
الوىل.
يعود جزء من اخلالف ما بني حما�س واملنظمة �إىل تبني املنظمة للعلمانية .تعتقد حركة
حما�س �أن ان�ضمامها ملنظمة التحرير التي تتبنى العلمانية يتعار�ض مع مبادئ ال�رشيعة
ال�سالمية� ،إذ �أن حركة حما�س ال ترى وجود تعار�ض ما بني اجلانبني الديني وال�سيا�سي.
إ
وهو ما جعل حما�س ترف�ض االن�ضمام للمنظمة كما جاء يف ميثاقها «ومن هنا ،مع
تقديرنا ملنظمة التحرير الفل�سطينية  -وما ميكن �أن تتطور �إليه  -وعدم التقليل من دورها
ال�رسائيلي ،ال ميكننا �أن ن�ستبدل �إ�سالمية فل�سطني احلالية وامل�ستقبلية
يف ال�رصاع العربي إ
فرط يف دينه فقد خ�رس...
لنتبنى الفكرة العلمانية ،ف إ��سالمية فل�سطني جزء من ديننا ومن ّ
ال�سالم كمنهج حياة ،فنحن جنودها ووقود
ويوم تتبنى منظمة التحرير الفل�سطينية إ
نارها التي حترق أ
قريبا -فموقف حركة
العداء .ف إ�ىل �أن يتم ذلك -ون�س أ�ل اهلل �أن يكون ً
ال�سالمية من منظمة التحرير الفل�سطينية هو موقف االبن من �أبيه أ
والخ من �أخيه
املقاومة إ
أ
أ
أ
أ
أ
والقريب من قريبه ،يت�مل لمله �إن ��صابته �شوكة ،وي�شد �زره يف مواجهة العداء ويتمنى
129
له الهداية والر�شاد».
تراجع انتقاد حما�س لعلمانية املنظمة ب�شكل كبري يف الوقت احلايل� ،إذ مل تعد قيادات حما�س
. 129ميثاق حما�س املادة ( )27يف :عبد اهلل عزام ،م�صدر �سبق ذكره.
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تركز على هذه الق�ضية ،و�أخذت تركز
اتفاق القاهرة (آذار/مارس )2005
ب�شكل وا�ضح على خالفها ال�سيا�سي مع
املنظمة ،وخا�صة مع برناجمها ال�سيا�سي «وافق املجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة
يتم الرتا�ضي عليها
ومتثيل احلركة داخل �أطرها .فخالل التحرير الفل�سطينية وفق �أ�س�س ّ
ت�ضم جميع القوى والف�صائل الفل�سطينية
العامني  2006و 2007مل تنتقد حما�س بحيث ّ
�أو �أي من قياداتها ال�سيا�سية منظمة ب�صفة املنظمة املمثل ال�رشعي الوحيد لل�شعب
التحرير ب�سبب علمانيتها ،كما يظهر من الفل�سطيني ،ومن �أجل ذلك ّمت التوافق على
حتليل �صحيفة الر�سالة وجمموعة �أخرى ت�شكيل جلنة تتوىل حتديد هذه أ
ال�س�س وتت�شكل
من املقابالت مع قيادات حما�س 130.من اللجنة من رئي�س املجل�س الوطني و�أع�ضاء اللجنة
املحتمل �أن تعيد حركة حما�س النقا�ش التنفيذية للمنظمة أ
والمناء العامني جلميع الف�صائل
املرتبط بعلمانية املنظمة يف حال ان�ضمت الفل�سطينية و�شخ�صيات وطنية م�ستقلة ،ويدعو
�إليها ،لكن �سيبقى النقا�ش جممداً حيال هذه رئي�س اللجنة التنفيذية لهذه االجتماعات».
الق�ضية ،حتى يتم ح�سم الق�ضايا ال�سيا�سية،
وب�شكل خا�ص الق�ضايا املرتبطة ب إ��صالح املنظمة والتوافق على برنامج �سيا�سي.

تركز حركة حما�س يف نقا�شها احلايل حول منظمة التحرير على الق�ضايا ال�سيا�سية املرتبطة
ب إ��صالح املنظمة و�إعادة تفعيلها .ت�ضمن اتفاق القاهرة (�آذار/مار�س  )2005بنداً ين�ص
على �إ�صالح املنظمة و�إعادة تفعيلها .يعرت�ض �إعادة �إ�صالح منظمة التحرير ق�ضيتان
�أ�سا�سيتان ،ترتبط الق�ضية أ
الوىل بهيكلية املنظمة وحجم متثيل حما�س داخل �أطرها� ،أما
الق�ضية الثانية فتتعلق بربنامج املنظمة ومواقفها ال�سيا�سية.

أوالً :موقف حماس من إصالح منظمة التحرير
ترى حركة حما�س �أن م ؤ��س�سات منظمة التحرير ال تزال معطلة ،و�أن �أي عملية �إ�صالح
لها يجب �أن ترتكز على ثالث نقاط ،أ
ال�صالح
الوىل :تتعلق ب�رضورة �أن تتم عملية إ
على �أ�س�س �سيا�سية وم ؤ��س�سية ودميقراطية ،وثاني ًا :يجب �أن ي�شارك اجلميع يف �إعادة بناء
املنظمة ،و�أن ال ي�ستثنى �أحد من ذلك ،و�أن ال يعطى طرف ما حق رف�ض م�شاركة �أي
طرف فل�سطيني يف �إعادة البناء ،وثالث ًا� :أن تكون عملية اختيار ممثلي ال�شعب الفل�سطيني
من خالل االنتخابات املبا�رشة ،و�أن تكون حرية االختيار والرقابة لل�شعب الفل�سطيني
دون �أن ت�صبح املنظمة مرتع ًا للح�ص�ص واملزايدات ،أ
المر الذي �أدى �إىل ن�رش حالة الف�ساد
 .130وذلك ح�سب م�سح قام به الباحث ل�صحيفة الر�سالة املقربة من حما�س أ
بال�ضافة �إىل
للعوام  2006و  .2007إ
جمموعة من املقابالت مع قيادات حما�س ال�سيا�سيني الذين متت مقابلتهم يف هذه الدرا�سة (حممود الزهار ،و�أحمد
يو�سف ،وغازي حمد ،و�أحمد بحر) ،حيث ركزت هذه القيادات على اخلالفات ال�سيا�سية مع منظمة التحرير
واملتمثلة يف �إ�صالحها و�إعادة تفعيلها ومل تتطرق �إىل علمانية املنظمة.

][65

حممود جرابعة

ومن ثم االنهيار احلا�صل يف م ؤ��س�ساتها.

131

محمود الزهار
صحيفة الرسالة 29 ،آذار/مارس ،2007
العدد 482

تنعك�س هذه النظرة على مواقف
قيادات حما�س من م ؤ��س�سات
املنظمة.تنظر العديد من قيادات
حما�س مل ؤ��س�سات املنظمة على �أنها «�أن تفو�ض منظمة التحرير احلالية باحلديث بد ًال
فاقدة لل�رشعية ال�سيا�سية .فم ؤ��س�سة عن ال�شعب الفل�سطيني ..وهذه ق�ضية ال نقبل بها ..
املنظمة الت�رشيعية (املجل�س الوطني)
ألن هناك  %60من ال�شعب الفل�سطيني �أي حوايل 6
ح�سب �أ�سامة حمدان ال تزال ماليني خارج فل�سطني ،أ
ولن منظمة التحرير احلالية
مغيبة ومعطلة .فمنذ عام  1988غري موجودة ،فاملجل�س الوطني غري موجود  ..و�آخر
مل يجتمع املجل�س الوطني �إال مرة جل�سة له كانت يف  96ومن تبقى من �أع�ضاء اللجنة
واحدة ،وكان برنامج عمله يومها التنفيذية �أقلية  ..والبقية منهم من مات آ
والخر ا�ستقال
لتنفيذ مطلب �صهيوين يت�ضمن �أو اعتقل  ..وعليه فال املجل�س الوطني وال اللجنة
�إلغاء بنود امليثاق الوطني ح�سب التنفيذية متثل ال�شعب الفل�سطيني».
حمدان� .أما فيما يتعلق بامل ؤ��س�سة
التنفيذية (اللجنة التنفيذية) فقد
بال�ضافة �إىل
والعالمية والع�سكرية ،إ
مت تقوي�ض دوائرها املختلفة ،مثل الدائرة الثقافية إ
ال�صندوق القومي الفل�سطيني وغريها ،ل�صالح م ؤ��س�سات ال�سلطة ،وذلك عندما كانت
حركة فتح تقود ال�سلطة الفل�سطينية .كما �أن معظم �أع�ضاء اللجنة التنفيذية املنتخبني (�أكرث
من الن�صف) �إما توفوا �أو ا�ستقالوا ،مما يجعلها فاقدة لن�صابها القانوين ،وهو ما يعني عدم
132
وجود قانونية ملعظم قراراتها ،مما ي�ستدعي �إعادة بناء م ؤ��س�ساتها ب�صورة كاملة.
يتعمق خالف حما�س مع املنظمة عندما ينتقل احلديث عن حيز التمثيل وحجمه داخل
�أطرها وم ؤ��س�ساتها .تثري م�شاركة حما�س يف م ؤ��س�سات املنظمة الكثري من أ
ال�سئلة حول
حجم متثيل حما�س داخل ال�شارع الفل�سطيني ،وبالتايل حجم متثيلها املفرت�ض داخل
م ؤ��س�سات املنظمة .طالبت حما�س �سابق ًا بن�سبة  %40من حجم التمثيل داخل �أطر
وم ؤ��س�سات املنظمة 133وهي الن�سبة التي كانت تعتقد حما�س �أنها متثلها داخل ال�شارع
الفل�سطيني .لكن طرح فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية بـ  %59من مقاعد املجل�س
الت�رشيعي الت�سا ؤ�ل جمدداً عن ن�سبة التمثيل التي من املمكن �أن تقبل بها حما�س يف حال
� .131أ�سامة حمدان ،حمدان يحدد ر ؤ�ية «حما�س» إل�صالح منظمة التحرير التي تقوم على  3نقاط جوهرية ،املركز
للعالم� 12 ،أيار/مايو .2007
الفل�سطيني إ
 .132نف�س امل�صدر ال�سابق.
.133جاء ذلك يف مقابلة ملو�سى �أبو مرزوق ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س حول مطلب حما�س من م.ت.ف ،يف:
أ
الزمة ال�سيا�سية الفل�سطينية والتطورات الراهنة ،حوار مع مو�سى �أبو مرزوق� ،أجراه ،ماجد كيايل ،جملة الدرا�سات
الفل�سطينية ،العدد � ،67صيف .2006
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مت �إ�رشاكها يف م ؤ��س�سات املنظمة .تعتقد بع�ض قيادات حما�س �أن ال�سبب وراء رف�ض
االعرتاف مبنظمة التحرير ممث ً
ال �رشعي ًا ووحيداً لل�شعب الفل�سطيني يرجع يف جزء منه �إىل
�أن “حركة حما�س ال تزال غري ممثلة يف �أطر وم ؤ��س�سات املنظمة ،ويف حال اعرتاف
حما�س باملنظمة كممثل �رشعي ووحيد لل�شعب الفل�سطيني ف إ�ن ذلك ينفي ال�صفة التمثيلية
التي تتمتع بها احلركة واملتمثلة بتمثيل غالبية ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة” 134 .فحركة حما�س ح�سب امل�صدر ذاته تعتقد �أنها «بعد فوزها يف االنتخابات
الت�رشيعية �أ�صبحت متثل �أكرث من ن�صف ال�شعب الفل�سطيني» 135.وبالتايل فهي حتظى
بن�سبة متثيل مرتفعة داخل ال�شارع الفل�سطيني.
ي ؤ�كد منازعة حما�س على متثيل ال�شارع الفل�سطيني ما �أكده �أحد قيادات احلركة عندما
قال �إن «حركة حما�س كانت ترى يف االنتخابات الت�رشيعية ميزان ًا حقيقي ًا ل�شعبيتها داخل
ال�شارع الفل�سطيني ،وهو ما �أرادت �أن يرتجم فيما بعد على �شكل ن�سب وح�ص�ص داخل
م ؤ��س�سات ال�سلطة واملنظمة .لذا عملت حما�س على املناف�سة ب�صورة قوية على مقاعد املجل�س
الت�رشيعي 136لكي ت�ضمن لنف�سها ن�سبة عالية من أ
ال�صوات التي متكنها م�ستقب ً
ال من التحكم
يف املنظمة �أو �أن تكون على أ
القل الرقم ال�صعب يف القرار الوطني الفل�سطيني يف حال مت
�إ�رشاكها يف املنظمة» 137.كما عرب عن ذات امل�ضمون القيادي يف حما�س خليل احلية عندما
�أعلن ب أ�ن «مطلب حما�س تفعيل م.ت.ف وفق ًا للتمثيل الن�سبي للمجل�س الت�رشيعي ومب�شاركة
ال�سالمي» 138.وكذلك ت�رصيحات م�شري امل�رصي التي قال فيها« :يجب �أن
حركة اجلهاد إ
139
تكون املنظمة املظلة للكل الفل�سطيني الذي فر�ضته نتائج االنتخابات ولي�س أ
القلية».
لكن متثيل حما�س بن�سبة توازي ن�سبة متثيلها يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �سيمكنها عملي ًا
من التحكم يف توجهات املنظمة وبرناجمها ال�سيا�سي ،وبالتايل يبقي احتمالية قيام حما�س
ب إ�عادة �صياغة ميثاق املنظمة ومواقفها ال�سيا�سية قائم ًا ،خا�صة �أن االعتقاد ال�سائد لدى حما�س
�أنها ت�ستطيع هي وجمموعة �أخرى من الف�صائل الفل�سطينية ال�صغرية املتحالفة معها �أن ت�شكل
بال�ضافة �إىل �أ�سباب �أخرى رغبة حما�س يف
�أغلبية داخل م.ت.ف و�أطرها .وهو ما يف�رس إ
�إ�رشاك كافة الف�صائل الفل�سطينية داخل �أطر املنظمة ،وخا�صة الف�صائل التي تلتقي معها يف
ال�سالمي ،واجلبهة ال�شعبية القيادة العامة.
املواقف ال�سيا�سية كحركة اجلهاد إ
 .134قيادي يف حما�س ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
 .135نف�س امل�صدر ال�سابق.
 .136كان املعيار أ
ال�سا�سي الختيار مر�شحي حما�س النتخابات املجل�س الت�رشيعي ،هو قدرة ال�شخ�ص على املناف�سة بقوة
بال�ضافة �إىل نظافة اليد وال�شعبية التي يتمتع بها بني املواطنني (قيادي يف حما�س
للفوز مبقعد يف املجل�س الت�رشيعي ،إ
ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،كانون ثاين/يناير .)2008
 .137قيادي يف حما�س ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،ت�رشين الثاين/نوفمرب 2007
 .138خليل احلية� ،صحيفة الر�سالة� 14 ،أيار/مايو  ،2007العدد .495
 .139م�شري امل�رصي� ،صحيفة فل�سطني� 9 ،شباط/فرباير .2009
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بناء على ذلك ،ميكن �أن نف�رس �سلوك حما�س الراف�ض ألي انتخابات ت�رشيعية مبكرة
و�إ�رصارها على �إ�صالح املنظمة �ضمن �أي حل �سيا�سي �شامل .فمن املحتمل �أن تفقد
حما�س �أغلبيتها الربملانية يف حال مت �إجراء انتخابات ت�رشيعية جديدة ،بعد �أن �أ�صبح قانون
االنتخابات اجلديد ين�ص على التمثيل الن�سبي على م�ستوى الوطن 140.تتخوف حركة
حما�س من تراجع م�ستوى متثيلها يف املجل�س الت�رشيعي ،وهو ما تتوقع �أن ينعك�س على
�أي مفاو�ضات م�ستقبلية حول دخولها يف املنظمة .لذا فهي تتم�سك بنتائج االنتخابات
الت�رشيعية كتعبري عن وزنها احلقيقي داخل ال�ساحة الفل�سطينية ،وهو ما يعني لها �أن يرتجم
بن�سب موازية يف م ؤ��س�سات املنظمة يف حال مت املبا�رشة ب إ��صالحها �ضمن عملية م�صاحلة
وطنية �شاملة.

 .140قام الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س بعد �سيطرة حما�س على قطاع غزة يف � 2أيلول�/سبتمرب  2007بتعديل قانون
االنتخابات .ين�ص القانون اجلديد على اعتماد نظام التمثيل الن�سبي يف االنتخابات الت�رشيعية ،وي�شرتط لفوز مر�شح
الرئا�سة ح�صوله على الغالبية املطلقة ،كما يفر�ض على كل مر�شح للربملان �أو الرئا�سة االلتزام مبنظمة التحرير الفل�سطينية
ممث ً
ال �رشعي ًا ووحيداً لل�شعب الفل�سطيني ،وبوثيقة اال�ستقالل ال�صادرة عن املنظمة العام  .1988ي�شرتط قانون
االنتخابات املعدل على وجوب ح�صول املر�شح الفائز يف انتخابات الرئا�سة على  50يف املئة من اال�صوات زائد
املر�شحي
واحد .ويف حال مل يح�صل �أي من املر�شحني على الغالبية املطلقة املطلوبة ،تجُ رى جولة ثانية لالنتخابات بني
نْ
اللذين يح�صالن على �أعلى أ
ال�صوات (�صحيفة احلياة� 3 ،أيلول�/سبتمرب  .)2007كما ين�ص القرار الذي �أ�صدره (�أبو
مازن) على �أن يكون �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي املنتخبون خالل مدة واليتهم �أع�ضاء يف املجل�س الوطني الفل�سطيني فور
�أدائهم الق�سم القانوين وفق ًا ألحكام النظام أ
الماراتية� 3 ،أيلول�/سبتمرب
ال�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية (اخلليج إ
 .)2007اعتربت من جانبها حركة حما�س وعلى ل�سان العديد من قياداتها �أن مر�سوم الرئي�س (�أبو مازن) اخلا�ص
بقانون االنتخابات غري قانوين ،وي�شكل اعرتاف ًا ب إ��رسائيل .فقد اعترب �أحمد بحر �أن مر�سوم الرئي�س حممود عبا�س ي�شكل
خرق ًا فا�ضح ًا لطبيعة نظام احلكم يف فل�سطني ،والذي يقوم على التعددية ال�سيا�سية واحلزبية كونه يدعو إلق�صاء ال�رشائح
الوا�سعة من ال�شعب الفل�سطيني التي ال ت ؤ�يد اتفاقيات �أو�سلو .ور�أى بحر �أن ا�شرتاط عبا�س �أن يلتزم املر�شحون مبنظمة
التحرير التي تعرتف باالحتالل يعني اعرتاف ال�شعب ب أ�كمله بكيان حمتل غا�صب بدون ثمن ،وذلك ألن كل ناخب
الدالء ب�صوته يف �صندوق االقرتاع
يكون قد �أَقر مبا التزم به املر�شحون لع�ضوية الت�رشيعي ورئا�سة ال�سلطة
مبجرد إ
ّ
(�صحيفة الر�سالة� 6 ،أيلول�/سبتمرب  ،2007العدد  .)528كما رف�ضت حما�س على ل�سان �سامي �أبو زهري املر�سوم
الرئا�سي ،ولفت �أبو زهري �إىل �أن حما�س لي�ست جزءاً من منظمة التحرير حتى تلتزم بربناجمها ال�سيا�سي ،مت�سائال:
كيف ميكن �أن تعرتف حما�س بربنامج املنظمة الذي يعرتف باالحتالل؟ وذلك يف الوقت الذي الزالت فيه املنظمة
ت�ستثني خارجها �أكرث من ن�صف ال�شعب الفل�سطيني (�صحيفة الر�سالة ،نف�س امل�صدر ال�سابق).
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ثانياً :موقف حماس من برنامج منظمة التحرير السياسي
تعتقد حركة حما�س �أن «�أي م�شاركة �سيا�سية لها يف منظمة التحرير يجب �أن تكون
م ؤ�ثرة وفاعلة يف التوجه ال�سيا�سي للمنظمة وقراراتها امل�صريية ،وخا�صة ما يتعلق مب�سار
141
عملية ال�سالم ،و�أن �أي م�شاركة بخالف ذلك �ستهدد الق�ضية الفل�سطينية برمتها».
ويف اجلهة املقابلة ،ترى قيادات منظمة التحرير �أن م�شاركة حما�س يف املنظمة وهي
تتم�سك بربناجمها وفل�سفتها ال�سيا�سية املرتكزة على املقاومة �سي ؤ�دي �إىل انهيار امل�رشوع
الوطني الفل�سطيني ،و�إىل �إنهاء م�رشوع م.ت.ف ال�سيا�سي املرتكز على �أ�سا�س املفاو�ضات
والقبول بحل �سيا�سي قائم على �أ�سا�س الدولتني ل�شعبني.
�ساهمت هذه املنطلقات يف مقاطعة حركة حما�س لالنتخابات الت�رشيعية عام ،1996
�إذ ر�أت حما�س يف حينه �أن �أية م�شاركة لها يف ال�سلطة النا�شئة «يجب �أن تكون م�شاركة
م ؤ�ثرة وفاعلة وت�ساهم يف وقف امل�سار ال�سيا�سي ملنظمة التحرير» 142.وعندما �أدركت
احلركة �أن هذا غري متاح لها «قررت عدم امل�شاركة يف ال�سلطة ويف االنتخابات التي
�أجريت النتخاب جمل�س ت�رشيعي عام � 143،»1996إذ اعتقدت �أن م�شاركتها يف هذه
ال�سلطة واالنتخابات �سيعطي ال�رشعية التفاق �أو�سلو الذي و�صفته يف حينه ب أ�نه اتفاق
كارثي على ال�شعب الفل�سطيني ،وفيه اعرتاف ب إ��رسائيل.
تقل�صت الفجوة بني برناجمي حما�س ومنظمة التحرير بعد م�شاركة احلركة يف االنتخابات
الت�رشيعية وطرحها م�رشوع ًا �سيا�سي ًا يت�ضمن �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة
عام  .1967تقل�ص الفجوة ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية مل يكن يعني ح ً
ال لكافة الق�ضايا
العالقة بني اجلانبني .ال يزال ملفي املفاو�ضات التي جتريها منظمة التحرير مع �إ�رسائيل
وملف االتفاقيات التي وقعتها املنظمة مع �إ�رسائيل عالقني ما بني حركتي فتح وحما�س
وبحاجة �إىل توافقات حولهما .وفيما يلي ا�ستعرا�ض ملواقف حما�س من ملفي املفاو�ضات
ال�رسائيلية.
واالتفاقيات الفل�سطينية – إ

 .141قيادي يف حما�س ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،كانون ثاين/يناير .2008
 .142قيادي يف حما�س ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،كانون ثاين/يناير .2008
 .143قيادي يف حما�س ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،كانون ثاين/يناير .2008
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موقف حماس من املفاوضات الفلسطينية  -اإلسرائيلية
ال�رسائيلية ب�شكل مبا�رش بعد م ؤ�متر مدريد لل�سالم.
انطلقت املفاو�ضات الفل�سطينية  -إ
أ
هدفت م.ت.ف من وراء هذه املفاو�ضات �إىل �إقامة دولة فل�سطينية على الرا�ضي املحتلة
ال�رسائيلية،
عام  .1967رف�ضت حركة حما�س امل�شاركة يف املفاو�ضات الفل�سطينية – إ
وطالبت احلركة «القيادة املتنفذة يف م.ت.ف ب�رضورة االن�سحاب من املفاو�ضات مع
الكيان ال�صهيوين ،والرتاجع عن اتفاق غزة � -أريحا الذي يهدد وجود �شعبنا يف فل�سطني
144
وال�شتات ،يف احلا�رض وامل�ستقبل».
رؤية حماس للمفاوضات السياسية مع اجلانب اإلسرائيلي :تنظر حما�س
للمفاو�ضات من منظور �أهدافها وظروفها .تعتقد حركة حما�س �أن جتربة املفاو�ضات
ال�رسائيلية التي انطلقت بعد م ؤ�متر مدريد لل�سالم �أثبتت ف�شلها ،وعملت
الفل�سطينية  -إ
ال�رسائيلية،
على �إهدار احلقوق الفل�سطينية مرحلة بعد مرحلة ،من خالل ت�سويق املواقف إ
وال�سالمية حتت ذريعة �أن �إ�رسائيل
وجتميل الوجه الب�شع إل�رسائيل ،واخرتق الدول العربية إ
تتفاو�ض مع الفل�سطينيني إلقامة دولة على أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967وهو ما فتح الباب
�أمام التطبيع مع الدول العربية .كما �أن املفاو�ضات �ساهمت يف تهويد مزيد من أ
الرا�ضي
الفل�سطينية ،حيث ت�ضاعف اال�ستيطان بن�سبة  %300كما ازداد عدد أ
ال�رسى الفل�سطينيني
ال�رسائيلية
يف فرتة ما بعد �أو�سلو ،ومل ت�ستطع املفاو�ضات �أو االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
145
�إطالق �رساحهم.
كما �أن حما�س تعتقد �أن �أي مفاو�ضات يجب �أن ت�ستند �إىل قوة ت�ستطيع �أن جترب �إ�رسائيل
على تقدمي تنازالت� ،إذ ال ت ؤ�من حما�س ب إ�مكانية ا�سرتجاع احلقوق الفل�سطينية عن طريق
املفاو�ضات وحدها ،دون وجود �ضغط حقيقي من قبل الداخل الفل�سطيني (املقاومة)
المريكية واملجتمع الدويل) ،فالتفاو�ض على قرارات أ
واخلارج (الواليات املتحدة أ
المم
املتحدة يف ظل انحياز الطرف أ
ال�رسائيلي ال ميكن �أن يثمر ب أ�ي نتائج
المريكي للجانب إ
�سيا�سية على �أر�ض الواقع ،لذا ال بد من اال�ستمرار يف تبني املقاومة خياراً ا�سرتاتيجي ًا.
وتدلل حما�س على قوة منطقها هذا ب أ�ن املقاومة يف قطاع غزة وجنوب لبنان �أجربت
�إ�رسائيل على االن�سحاب من طرف واحد ،وذلك نتيجة ل�رضبات املقاومة ولي�س جلهود
املفاو�ضات .ومن الناحية التنظيمية ترى قيادات يف حما�س �أن ملف املفاو�ضات من
اخت�صا�ص م.ت.ف ولي�س من اخت�صا�ص الف�صائل الفل�سطينية ،لذا فاملفاو�ضات يجب
146
�أن تبقى �ضمن �صالحيات املنظمة ورئي�سها.
للعالمhttp://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm#6 ،
 .144املركز الفل�سطيني إ

 .145غازي حمد ويحيى مو�سى «العباد�سة» وفرج رمانة ،مقابالت �شخ�صية ،م�صادر �سبق ذكرها.
 . 146نف�س امل�صادر ال�سابقة.
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وبالرغم من ذلك ،تتعاطى حما�س مع املفاو�ضات
من ناحية �سيا�سية بحتة بعيدا عن �أي منظور �أو ت أ�ثري
ديني�/رشعي �أي من منظور ما هو حالل �أو حرام.
ال�رسائيلي “لي�ست
لذا ،فاملفاو�ضات مع اجلانب إ
حرام ًا” 147ولكن احلرام واجلرمية ح�سب الزهار «�نأ
تكون (املفاو�ضات) للبيع �أو التنازل ،ولذلك الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم فاو�ض الكفار أ
والعداء ولكنه
148
مل يتنازل عن عقيدته».

محمود الزهار
صحيفة الرسالة 26 ،كانون
ثاني/يناير  ،2006العدد 381

«املفاو�ضات لي�ست حرام ًا ..ولكن
اجلرمية ال�سيا�سية هي عندما جنل�س مع
ال�رسائيليني ونخرج بابت�سامات
إ
عري�ضة ونقول للفل�سطينيني �أن هناك
تقدم ًا واحلقيقة غري ذلك ..نحن ال نريد
�أن نخدع ال�شعب الفل�سطيني ولذلك
نرى �أن الو�سيلة التي ا�ستخدمت يف
ال�سابق كهدف ا�سرتاتيجي  ...عندما
قيل �أن التفاو�ض خيار ا�سرتاتيجي..
هي عندنا و�سيلة ولي�ست هدف ًا».

كما تتعامل حما�س مع املفاو�ضات على �أنها �أداة
وو�سيلة ميكن من خاللها ا�ستعادة احلقوق الفل�سطينية.
فح�سب جتارب ال�شعوب املختلفة“ ،ف إ�ن املقاومة
تتوقف عندما تبد�أ مفاو�ضات احلل النهائي �أو ما
�شابهها” 149.اعتبار املفاو�ضات �أداة من �أدوات
الن�ضال يفتح الباب �أمام ا�شرتاك حما�س يف املفاو�ضات
ال�رسائيلية يف حال وجود
الفل�سطينية  -إ
يحيى موسى >>العبادسة<<
�أفق �سيا�سي لهذه املفاو�ضات� ،أو/و �أجندة
�سيا�سية وا�ضحة يتمخ�ض عنها �إقامة دولة مقابلة شخصية ،غزة ،تشرين ثاني/
فل�سطينية يف حدود عام  .1967ف إ�قرار
نوفمبر 2007
�إ�رسائيل بحقوق ال�شعب الفل�سطيني قد
«الرف�ض التفاو�ضي عندنا قائم على رف�ض
يدفع حما�س إلجراء مفاو�ضات �سيا�سية
مو�ضوعي� .إذا كانت �إ�رسائيل يف مرحلة ما م�ستعدة
ال�رسائيلي.
مبا�رشة مع اجلانب إ
أ
�ن تعطينا ما �سبق ذكره –القد�س وحق عودة
الالجئني والدولة يف حدود -67نحن م�ستعدون
للتفاو�ض معها من �أجل تطبيق ذلك؟».

ت�شري جمموعة من املعطيات ال�سيا�سية �إىل
عدم ممانعة حما�س �إجراء مفاو�ضات
ال�رسائيلي يف حال
مبا�رشة مع اجلانب إ
وجود �أفق �سيا�سي لهذه املفاو�ضات ينتهي ب إ�قامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة
عام � 1967أو على أ
القل عدم معار�ضتها ملبد�أ املفاو�ضات� .أبرز امل ؤ��رشات ال�سيا�سية التي
ميكن التقاطها يف هذا املجال تتمثل فيما يلي:
ال�رسائيلي،
�أو ًال :الت�رصيحات العلنية جتاه �إمكانية القبول ب إ�جراء مفاو�ضات مع اجلانب إ
 .147حممود الزهار� ،صحيفة الر�سالة 26 ،كانون الثاين/يناير  ،2006العدد .381

 .148حممود الزهار ،اخل�شية من فوز حما�س أ
بالغلبية يعيق تفعيل املنظمة ،ال�شبكة إالعالمية الفل�سطينية  23ني�سان�/أبريل .2007
� .149أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
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فقد �رصح غازي حمد ،ب أ�ن حركة حما�س ال متانع من حيث املبد�أ الدخول يف مفاو�ضات
ال�رسائيلي .حيث اعترب حمد الناطق با�سم �إ�سماعيل هنية رئي�س حكومة ت�سيري
مع اجلانب إ
أ
ال�رسائيلي «غري مرفو�ض
العمال �أن موقف حركة حما�س من مبد�أ التفاو�ض مع االحتالل إ
ال من الناحية الدينية وال الوطنية» ،م�شريا �إىل �أن التفاو�ض مع االحتالل ال يعني بحال
االعرتاف ب�رشعيته .وقال حمد ل�صحيفة الر�سالة املقربة من حركة حما�س« :موقف حما�س
لي�س �ضد مبد�أ املفاو�ضات لكنها حذرة من التفاو�ض نتيجة التجربة ال�سلبية التي قادتها
ال�سلطة ،والتي جعلت من املفاو�ضات م�س أ�لة تفتقر للم�صداقية» ،م�ضيفا �«:إذا ت أ�كدت
احلركة �أنه �سيرتتب على املفاو�ضات م�صالح وطنية فلن تكون �ضد ذلك ،لكن املوقف
ال�رسائيلي دوما متعنت أ
والمر يتوقف عليه» .و�أو�ضح �أن حما�س قبل قبولها الدخول يف
إ
150
ال�رسائيليني� ،ستدر�س جيداً الفائدة واملردود من هذه املفاو�ضات.
مع
مفاو�ضات
إ
ال�شكالية لي�ست يف مبد�أ املفاو�ضات ولكن يف أ
الداء
كما تنظر قيادات �أخرى �إىل �أن إ
التفاو�ضي و�آلياته ،فاملفاو�ضات على الطريقة ال�سابقة التي انتهجتها م.ت.ف لي�ست
واردة لدى حما�س باملطلق ح�سب الزهار ،فاملفاو�ضات من �أجل املفاو�ضات ال ميكن
�أن حتقق اجنازات ،لكن �إذا جاءت �إ�رسائيل وقالت �أنها م�ستعدة �أن تن�سحب من ال�ضفة
الغربية ،و�أن تطلق املعتقلني ،ف إ�ن حما�س �ست�صبح مرهونة لهذا الهدف الوطني 151.وهو
ما يحمل ذات امل�ضمون ال�سيا�سي لت�رصيحات حمد.
ثاني ًا :حترر حما�س ن�سبي ًا من الت أ�ثريات الدينية وال�سيا�سية ،حيث تعترب حركة حما�س
متحررة جزئي ًا من التقييدات الدينية/ال�رشعية جتاه املفاو�ضات املبا�رشة مع �إ�رسائيل �إذا ما
قورنت بحجم التقييدات املرتبطة باملوقف من االعرتاف ب إ��رسائيل �أو القبول باالتفاقيات
ال�سالمي ح�سب قيادات من
ال�رسائيلية على �سبيل املثال .ي�سمح الدين إ
الفل�سطينية – إ
حما�س «ب إ�جراء مفاو�ضات مبا�رشة مع أ
العداء» 152وهو ما يقلل من ت أ�ثري العامل الديني
ال�رسائيلية .كما ال ي�ضع ميثاق
جتاه �إمكانية ا�شرتاك حما�س يف املفاو�ضات الفل�سطينية  -إ
حما�س �أية قيود �سيا�سية على حتركات احلركة جتاه املفاو�ضات� ،إذ ال يوجد بامليثاق ما مينع
�أو يحرم املفاو�ضات .كما �أن برنامج احلركة ال�سيا�سي لالنتخابات الت�رشيعية مل يتطرق
لهذه الق�ضية وترك الباب موارب ًا حيالها.
ثالث ًا :رغبة حما�س يف ك�رس احتكار املنظمة وبع�ض ال�شخ�صيات الفل�سطينية للمفاو�ضات،
فقد �أ�شار �أحد قيادات حما�س �إىل �أن احلركة كان لديها «توجه وا�ضح إلعادة ترتيب الوفد
الفل�سطيني املفاو�ض وتن�سيب �أ�شخا�ص مقربني منها �أو من املح�سوبني عليها �ضمن طواقم
 . 150غازي حمد� ،صحيفة الر�سالة 18 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر  ،2007العدد .539
 . 151حممود الزهار ،اخل�شية من فوز حما�س أ
بالغلبية يعيق تفعيل املنظمة ،م�صدر �سبق ذكره.
 .152غازي حمد وحممود الزهار ،مقابالت �شخ�صية ،م�صادر �سبق ذكرها.
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املفاو�ضات الفل�سطينية بعد فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية»� 153.أي �أن احلركة كانت
�ست�شرتك �أو على أ
ال�رسائيلية.
القل كانت �ستحاول التدخل يف املفاو�ضات الفل�سطينية إ
وعلى ما يبدو ف إ�ن تدخل حما�س يف املفاو�ضات مل يكن ناجتا عن تطورات �سيا�سية جتاه
ال�رسائيلي ،بل كان جز ًءا من املناف�سة ال�سيا�سية ما بني
امل�شاركة يف املفاو�ضات مع اجلانب إ
حركتي فتح وحما�س ،التي بد�أت داخل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وا�ستطاعت حما�س
�أن حت�سمها ل�صاحلها بعد فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية ،ومما ال �شك فيه �أن هذه املناف�سة
كانت �ستنتقل �إىل اجلدل حول طبيعة العالقة مع �إ�رسائيل والعامل اخلارجي لو مت دمج حما�س
يف النظام ال�سيا�سي والعملية ال�سلمية ،خا�صة �أن بع�ض قيادات حما�س ينظرون للحركة
على �أنها أ
القدر على �صنع ال�سالم و�ضبط ال�شارع الفل�سطيني يف ظل ت�رشذم حركة فتح،
و�ضعف الرئي�س الفل�سطيني 154.كما �أن حركة حما�س ال ترغب يف تفرد �شخ�صيات
ال�رسائيلي ،حيث تخ�شى احلركة
متنفذة يف ال�سلطة الفل�سطينية باملفاو�ضات مع اجلانب إ
�أن يتم ا�ستخدام املفاو�ضات إلقامة عالقات �شخ�صية وم�صلحيه على ح�ساب ا�ستعادة
155
احلقوق الفل�سطينية.
رابع ًا :فتح املجال مرحلي ًا �أمام الرئي�س الفل�سطيني إلجراء مفاو�ضات مبا�رشة مع �إ�رسائيل
�ضمن توافقات فل�سطينية داخلية ،فقد منحت حركة حما�س الرئي�س الفل�سطيني (�أبو
مازن) يف وثيقة الوفاق الوطني هام�ش ًا وا�سع ًا للمناورة ال�سيا�سية ،أ
ولول مرة يف التاريخ
الفل�سطيني احلديث يتم االتفاق على تفوي�ض رئي�س فل�سطيني بتويل مفاو�ضات مع �إ�رسائيل
ميكن �أن يتمخ�ض عنها دولة فل�سطينية �ضمن حدود �أرا�ضي عام  1967مع وجود �شبكة
�أمان من جميع أ
الطراف الفاعلة يف ال�ساحة الفل�سطينية ،وهو ما مل يح�صل عليه �سابق ًا
بال�ضافة �إىل ذلك ،ف إ�ن �إقرار حما�س باال�ستفتاء
الزعيم الفل�سطيني الراحل يا�رس عرفات .إ
أ
ك�آلية ومرجعية لهذه املفاو�ضات ميكن �أن ي�شكل خمرج ًا �إ�ضافي ًا لتمرير �ية اتفاقيات م�ستقبلية
وال�رسائيلي ،حيث
يتم التو�صل �إليها من خالل املفاو�ضات ما بني اجلانبني الفل�سطيني إ
�أقرت حما�س اال�ستفتاء العام ك�آلية ميكن من خاللها اال�ستفتاء على «الثوابت» ،وهو ما
كانت ترف�ضه احلركة يف وثيقة أ
ال�رسى عند عر�ضها ألول مرة ،معللة ذلك ب أ�ن «الثوابت»
ال ي�ستفتى عليها ،و�أن اال�ستفتاء وفق ما هو مطروح على وثيقة أ
ال�رسى هو ا�ستفتاء على
الطالق وهو يعطي امل�رشوعية لربامج واتفاقيات تنتق�ص
احلقوق ،وهذا لي�س مقبو ًال على إ
156
من حقوق ال�شعب الفل�سطيني .ي�شار يف هذا ال�صدد �إىل �أن هذه التوافقات انهارت
 .153قيادي يف حما�س ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
 .154قيادي يف حما�س ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
 .155نف�س امل�صدر ال�سابق.
ال�سالمية حما�س بعنوان :ملاذا نرف�ض اال�ستفتاء على وثيقة أ
ال�رسى يف �سجن «هدارمي» ؟! من�شور
 .156بيان حلركة املقاومة إ
للعالم 14 ،حزيران/يونيو  .2006ميكن الو�صول للبيان عرب الرابط التايل:
على املركز الفل�سطيني إ
www.palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2006/14_6_06_1.htm
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بعد �سيطرة حما�س على
قطاع غزة يف حزيران/
يونيو  2007حيث
�أ�صبح هناك فقدان للثقة
بني حركة حما�س والرئي�س
الفل�سطيني ،كما �أرادت
حما�س �إغالق الطريق �أمام
(�أبو مازن) وذلك حتى
«ال ي�رسح بعيداً يف احلل
ال�سيا�سي مبفرده» ح�سب
157
غازي حمد.

يحيى موسى >>العبادسة<<
مقابلة شخصية ،غزة ،تشرين الثاني/
نوفمبر2007

«كان التفوي�ض ألبي مازن م�رشوط ًا بالرجوع �إىل ال�شعب أ
ولن
حما�س ال تطرح نف�سها بدي ً
ال تفاو�ضي ًا و�إمنا تطرح نف�سها كحركة
أ
الهام�ش(لبو مازن) ل�رضورات التوافق
مقاومة فرتكت هذا
أ
الوطني و�رضورات العامل الدويل .ولن هذا التفوي�ض كان �ضمن
�سلة واحدة وهي وثيقة الوفاق الوطني وحكومة الوحدة الوطنية
وهذه االمور مل تعد قائمة وبالتايل التفوي�ض مل يعد قائما».

خيارات حماس التفاوضية :ت�شري املعيطات ال�سابقة �إىل �أن رف�ض حما�س
للمفاو�ضات املبا�رشة مع �إ�رسائيل متعلق ب أ�بعاد ودوافع �سيا�سية ويف حال توفر أ
الجواء
ال�سيا�سية املالئمة ف إ�ن حركة حما�س ميكن �أن ت�شرتك �أو حتى تتزعم مفاو�ضات مبا�رشة
مع �إ�رسائيل� .سي�ساعد يف دفع حما�س جتاه هذه اخلطوة جمموعة من العوامل والظروف
�أهمها� :إقرار �إ�رسائيل باحلقوق الفل�سطينية وا�ستعدادها لالن�سحاب من أ
الرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،ووجود توافقات فل�سطينية داخلية ودمج كامل حلما�س يف م.ت.ف
بال�ضافة �إىل ت�شجيع �أوروبي و�أمريكي لدخول حما�س يف مفاو�ضات
وم ؤ��س�ساتها ،إ
ال�رسائيلي مع وجود غطاء عربي �إ�سالمي وا�ستعداد �إ�رسائيلي إلجراء
مبا�رشة مع اجلانب إ
هكذا مفاو�ضات.
ال�رسائيلي
�ستكون اخليارات املتاحة �أمام حما�س إلجراء مفاو�ضات �سيا�سية مع اجلانب إ
متعددة وذات �أف�ضليات خمتلفة .وميكن تلخي�ص خيارات حما�س التفاو�ضية كالتايل:
أوالً :مفاوضات مباشرة ما بني حماس واجلانب اإلسرائيلي :يعترب هذا اخليار
م�ستبعداً يف الوقت الراهن .ت أ�تي �صعوبة هذا اخليار من عدم توفر أ
الجواء ال�سيا�سية
التي ميكن �أن تدعم هذا اخليار وت�شجعه ،ك إ�قرار �إ�رسائيلي باالن�سحاب من ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة وحل كافة الق�ضايا العالقة ما بني اجلانبني ووجود توافق فل�سطيني داخلي
حول املفاو�ضات وجدواها وف�شل املفاو�ضات ال�سابقة التي قامت بها منظمة التحرير.
كما �أن هذا اخليار من املمكن �أن ي�ساهم يف فقدان حما�س جلزء من �شعبيتها ،و�أن ي ؤ�ثر
كذلك على قاعدتها التنظيمية وبرنامج املقاومة الذي تتبناه ،وهو ما قد ي ؤ�دي �إىل حدوث
ت�صدعات وان�شقاقات داخل بنية احلركة التنظيمية� .سيرتتب عن هذا اخليار على ال�صعيد
 .157غازي حمد ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
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ال�سيا�سي الفل�سطيني تعميق االنق�سام الفل�سطيني الداخلي ،وزيادة تهمي�ش منظمة
بال�ضافة �إىل �إ�ضعاف املوقف الفل�سطيني التفاو�ضي
التحرير وهو ما قد يهدد وجودها ،إ
ال�رسائيلي .كما �أن �إ�رسائيل ترف�ض �إجراء هكذا مفاو�ضات وتطالب حركة
�أمام اجلانب إ
حما�س بقبول �أ�س�س عملية ال�سالم و�أن تتخلى عن العنف قبل �إجراءها �أي مفاو�ضات
�سيا�سية مبا�رشة معها ،وهو ما ي�ستبعد حدوثه يف الوقت الراهن.
ثانياً :مفاوضات باشتراك حماس ضمن وفد منظمة التحرير :يعترب هذا اخليار
ممكنن ًا ولكنه �صعب يف ظل االنق�سام الفل�سطيني الداخلي ،فهذا اخليار يحتاج �إىل توافقات
ال�شكالية التاريخية لدى الفل�سطينيني واملتعلقة بالعالقة ما بني
فل�سطينية داخلية ،و�إىل حل إ
املفاو�ضات واملقاومة� ،أي االتفاق على ا�سرتاتيجة فل�سطينية موحدة إلقامة دولة فل�سطينية
على أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967كما جاء يف وثيقة الوفاق الوطني على �سبيل املثال ،و�إىل
�إعادة �إ�صالح منظمة التحرير ودمج حما�س �ضمن �أطرها وم ؤ��س�ساتها� .ستفتح الورقة امل�رصية
التي يتم التباحث حولها حالي ًا بني الف�صائل الفل�سطينية برعاية م�رصية أ
الفق جمددا إلمكانية
انطالق توافقات فل�سطينية داخلية قد يكون �أحد نتائجها املبا�رشة ا�شرتاك حما�س ب�شكل غري
ال�رسائيلية وذلك بعد �أن يتم
مبا�رش وحتت �إطار منظمة التحرير يف املفاو�ضات الفل�سطينية  -إ
االتفاق على مرجعية موحدة لل�شعب الفل�سطيني ،قد يكون �أحد خياراتها �إجراء مفاو�ضات
ال�رسائيلي.
مبا�رشة مع اجلانب إ
ثالثاً :مفاوضات غير مباشرة (عن طريق طرف ثالث) :متار�س حما�س هذا النوع
ال�رسائيلي أ
ال�سري يف قطاع غزة «جلعاد �شاليط» من
من املفاو�ضات حالي ًا حول اجلندي إ
خالل الو�سيط امل�رصي أ
والملاين� ،أي �أن حما�س مهي أ�ة ولديها اخلربة يف هكذا مفاو�ضات.
يعترب هذا اخليار مقبو ًال لدى حما�س وقواعدها يف الوقت الراهن ،وخا�صة �أذا تناول
ق�ضابا �إن�سانية كق�ضية أ
ال�رسى .ولكن ،هل ميكن لهكذا خيار �أن يتطور �إىل مفاو�ضات
�سيا�سية عن طريق طرف ثالث .ر�شحت يف أ
ال�شهر املا�ضية العديد من التقارير ال�صحفية
ال�رسائيلي عن
التي حتدثت عن قيام حما�س مبفاو�ضات �سيا�سية غري مبا�رشة مع اجلانب إ
طريق طرف ثالث ،وهو ما جعل احلركة عر�ضة النتقادات حادة من الرئي�س الفل�سطيني،
الخبارية �إن حركة حما�س تتفاو�ض
حيث قال (�أبو مازن) يف مقابلة مع حمطة الـ ( )BBCإ
�رساً مع �إ�رسائيل ،و�إن تلك املفاو�ضات جتري يف جنيف على �أ�سا�س حل الدولة ذات
159
احلدود امل ؤ�قتة 158،وهو ما رف�ضته حركة حما�س يف تعليقها على املقابلة.
بغ�ض النظر عن ال�سجال ال�سيا�سي ما بني حركة حما�س وحركة فتح حول مفاو�ضات
�رسية وغري مبا�رشة ما بني �إ�رسائيل وحما�س ،ف إ�ن ما يهمنا يف هذه الدرا�سة هو :هل لدى
 .158مقابلة مع الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س على قناة ال  20 ،BBCنوفمرب/ت�رشين الثاين.2009 ،
 .159حممود الزهار� ،صحيفة ال�رشق أ
الو�سط 21 ،ت�رشين ثاين/نوفمرب .2009
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حما�س اال�ستعداد من الناحية النظرية الدخول يف مفاو�ضات غري مبا�رشة مع اجلانب
ال�رسائيلي.
إ
على �أقل تقدير� ،أثبتت جتربة
ال�سنوات الثالثة املا�ضية
واملتعلقة مبفاو�ضات “�شاليط”
�أن حركة حما�س لديها
اال�ستعداد والقدرة على خو�ض • هل هناك فرق بني التفاو�ض مع االحتالل واالعرتاف به ؟
مفاو�ضات غري مبا�رشة مع الفرق �شا�سع� ،أنت تفاو�ض كل النا�س معرتف �أو غري معرتف،
�إ�رسائيل .ومع �إدراكنا ب أ�ن هذا ولكن االعرتاف ق�ضية قانونية� ،أنت تقول �إن هذا له حق و�أنا
النوع مرتبط ب أ�بعاد �إن�سانية �أقر له بهذا احلق ،وهو يعطيه احلق يف الوجود .
لدى حركة حما�س ولكن • لكن البع�ض يتهمكم ب�أنكم ما دمتم تفاو�ضون �أو �ستفاو�ضون
ذلكي�شري�أي�ض ًا�إىلقدرةحما�س االحتالل وحتى بطرق غري مبا�رشة �إذن اعرتفتم به؟
على �إدارة مفاو�ضات �سيا�سية من يقول ذلك ف إ�نه ال يعرف ماذا يقول؛ ألن م�رص جل�ست مع
غري مبا�رشة مع �إ�رسائيل ،خا�صة �إ�رسائيل يف الكيلو  101بعد حرب  67وتفاو�ضت مع �إ�رسائيل
�أن احلركة �أ�صبح لديها خربة على �شكل االن�سحاب ووقف �إطالق النار ومل يعرتف �أحد
�سيا�سية كبرية يف هذا النوع ب أ�حد ،و�سوريا فاو�ضت �إ�رسائيل يف م ؤ�متر مدريد مع الدول
من املفاو�ضات .فقد خا�ضت العربية ومل تعرتف ب إ��رسائيل ،وفاو�ضتها �أي�ض ًا يف �أكرث من مكان
حما�س هذا النوع من ومل تعرتف بها ،فمن يقول �إن املفاو�ضات هو اعرتاف معناها
املفاو�ضات �أثناء وبعد احلرب يلغي عقله متام ًا ويلغي القانون ،ألنه �أ�صبح آ
الن على ح�سب
الخرية على قطاع ه ؤ�الء النا�س �أن االعرتاف يف القامو�س تعني املفاو�ضات �أو
ال�رسائيلية أ
إ
غزة �أواخر العام  2008بداية املفاو�ضات تعني االعرتاف.
العام  2009عن طريق و�سيط
ثالث للتو�صل �إىل ترتيبات �أمنية وق�ضايا �سيا�سية متعلقة بالتهدئة ما بني احلركة و�إ�رسائيل.
محمود الزهار
الشبكة اإلعالمية الفلسطينية  23نيسان/أبريل
2007

كما �أن احلركة قامت ومنذ فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية بالعديد من جوالت املباحثات
مع �أطراف �أوروبية حول ق�ضايا �سيا�سية تتعلق مبواقف ور ؤ�ية احلركة من احلل ال�سيا�سي
للق�ضية الفل�سطينية ،ومن املمكن �أن تتطور هذه االت�صاالت �إىل فتح خطوط ات�صال ما
بني حركة حما�س و�إ�رسائيل عن طريق �أحد هذه أ
الطراف ،خا�صة �إذا عر�ضت �إ�رسائيل
م�رشوعا �سيا�سيا تقبل به حما�س .ومما يدعم هذا اخليار ،عدم وجود �أي موانع دينية/
�رشعية �أو �سيا�سية على هكذا حتركات �سيا�سية ،وخا�صة �إذا كانت هناك �ضمانات �سيا�سية
من الو�سيط ب إ�جبار �إ�رسائيل على االلتزام ب أ�ي اتفاق �سيا�سي يتم التو�صل �إليه.
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موقف حماس من االتفاقيات الفلسطينية  -اإلسرائيلية

انطلقت بعد حرب اخلليج الثانية (� 2آب�/أغ�سط�س � 1990إىل � 28شباط/فرباير )1991
مباحثات مدريد لل�سالم وذلك يف أ
الول من ت�رشين الثاين/نوفمرب  .1991قبل العرب
يف مباحثات مدريد مبد�أ أ
الر�ض مقابل ال�سالم .مهدت مباحثات مدريد الطريق للتو�صل
وال�رسائيلي ،التي مت التوقيع عليها ر�سمي ًا
�إىل اتفاقيات �أو�سلو ما بني اجلانبني الفل�سطيني إ
يف وا�شنطن يوم � 13أيلول�/سبتمرب  .1993نتج عن اتفاقيات �أو�سلو اعرتاف متبادل بني
وال�رسائيلي ،واعرتاف فل�سطيني بحق �إ�رسائيل يف الوجود مقابل اعرتاف
الطرفني الفل�سطيني إ
�إ�رسائيل ب أ�ن م.ت.ف هي املمثل ال�رشعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني .كما ن�ص االتفاق
على ان�سحاب �إ�رسائيلي تدريجي من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وت�شكيل �سلطة فل�سطينية
منتخبة ذات �صالحيات حمددة ،وت أ�جيل بحث الق�ضايا العالقة مثل ا مل�ستو طنا ت
والالجئني والقد�س
موقف حركة حماس من التسوية السياسية
وغريها خالل فرتة ال تزيد
أ
أ
آ
عن ثالث �سنوات .وبعد “تعتقد حما�س �ن �خطر م�شاريع الت�سوية التي طرحت حتى الن
اتفاق �أو�سلو بعام واحد هي م�رشوع اتفاق “غزة � -أريحا �أو ًال” الذي مت التوقيع عليه يف
تقريب ًا ،مت توقيع اتفاق وا�شنطن بتاريخ � 13أيلول�/سبتمرب 1993م بني الكيان ال�صهيوين
تنفيذي بني اجلانبني ،وقيادة م.ت.ف ،ووثيقة االعرتاف املتبادل بني الطرفني وما تالها
�أطلق عليه ا�سم “اتفاق من اتفاقيات حملت �أ�سماء القاهرة وطابا وغريها ،وت أ�تي خطورة
غزة �أريحا” وقد ت�ضمن هذه االتفاقيات لي�س فقط من م�ضمونها املقر ب�رشعية ال�سيادة
االتفاق اخلطوات العملية ال�صهيونية على جميع �أنحاء فل�سطني ،وتطبيع العالقات ال�صهيونية
التي مت من خاللها �إن�شاء العربية ،و�إطالق يد الهيمنة ال�صهيونية على املنطقة فح�سب ،بل ت أ�تي
النواة أ
الوىل لل�سلطة اخلطورة من ر�ضا وموافقة طرف فل�سطيني ،و�إن كان ال ميثل ال�شعب
الفل�سطينية يف غزة و�أريحا .الفل�سطيني متثي ً
ال حقيقي ًا .ألن ذلك يعني �إغالق امللف الفل�سطيني،
وقد �أتبع هذه االتفاق وحرمان ال�شعب الفل�سطيني ،من حق املطالبة بحقوقه امل�رشوعة،
باتفاقية باري�س االقت�صادية �أو ا�ستخدامه الو�سائل امل�رشوعة للح�صول عليها ،ف�ض ً
ال عن تكري�س
عام  1994واتفاقية لنقل حرمان معظم ال�شعب الفل�سطيني من العي�ش فوق �أر�ضه ووطنه،
ال�صالحيات املدنية بني وما يرتتب على ذلك من نتائج قد ال يقت�رص ت أ�ثريها على ال�شعب
وال�سالمية”.
الطرفني .وبعد ذلك ،الفل�سطيني فح�سب ،بل يتعدى ذلك ال�شعوب العربية إ
http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/
ا�ستمرت املفاو�ضات بني
who/who.htm#2
اجلانبني حتى نتج عنها
ما يعرف “باتفاقية �أو�سلو
 ”2وذلك عام  .1995مت التوقيع على هذه االتفاقية ر�سمي ًا يوم � 28أيلول�/سبتمرب يف مدينة
بال�ضافة �إىل
وا�شنطن ،وقد ت�ضمن االتفاق ان�سحاب ًا �إ�رسائيلي ًا من �ست مدن فل�سطينية رئي�سية ،إ
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والفراج عن
 400قرية بداية العام  ،1996و�إجراء انتخابات للمجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،إ
�سجناء فل�سطينيني.
ت�صاعدت خالل هذه الفرتة حدة التوتر الفل�سطيني الداخلي وخا�صة بعد �أن نفذت
حركة حما�س العديد من العمليات التفجريية داخل اخلط أ
الخ�رض رداً على اغتيال �إ�رسائيل
قائدها الع�سكري يحيى عيا�ش .يف ظل هذه أ
الو�ضاع ،مت التوقيع على اتفاقية واي ريفر
 1عام  1998التي ت�ضمنت االتفاق على �إعادة االنت�شار يف بع�ض املناطق الفل�سطينية،
الرهاب ،وت�شكيل جلان فل�سطينية �إ�رسائيلية
وعلى قيام ال�سلطة الفل�سطينية مبحاربة إ
للتن�سيق أ
المني بني اجلانبني .مل ينفذ اتفاق واي ريفر  1بحذافريه ،بعد تلك ؤ� حكومة
نتنياهو اليمينية يف تنفيذ التزاماتها .وبعد فوز حزب العمل يف االنتخابات مت توقيع اتفاق
واي ريفر  2عام  1999الذي جاء ليو�ضح ويعدل وينفذ بع�ض النقاط التي وردت يف
واي ريفر  ،1وخا�صة ق�ضايا �إعادة االنت�شار و�إطالق �رساح ال�سجناء واملمر آ
المن وميناء
غزة والرتتيبات أ
المنية .ا�ست ؤ�نفت يف عام  2000مفاو�ضات احلل الدائم ،التي ف�شل فيها
ال�رسائيلي،
وال�رسائيلي يف التو�صل �إىل اتفاقية تنهي ال�رصاع العربي إ
اجلانبني الفل�سطيني إ
و�شكلت حينها ق�ضيتا القد�س والالجئني �أهم الق�ضايا ال�شائكة ما بني اجلانبني� .ساهم
ف�شل هذه املفاو�ضات يف اندالع انتفا�ضة أ
الق�صى يف � 28أيلول�/سبتمرب  .2000عقّدت
انتفا�ضة أ
وال�رسائيلي و�أدت �إىل ات�ساع
الق�صى العالقات ما بني اجلانبني الفل�سطيني إ
الفجوة ال�سيا�سية بينهما� .شهدت الفرتة التي تلت اندالع انتفا�ضة أ
الق�صى جمموعة من
املحاوالت الدولية إلعادة �إنعا�ش عملية ال�سالم و�إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة عام  ،1967وتعترب اللجنة الدولية التي ت�شكلت برئا�سة ال�سيناتور
أ
المريكي جورج ميت�شل عام  2001وخطة خارطة الطريق التي �أعدتها اللجنة الرباعية
عام  ،2002وم ؤ�متر �أنابولي�س لل�سالم عام � 2007أهم هذه املحاوالت .ولكن كان
م�صري هذه اجلهود الدولية الف�شل.
ال�رسائيلية ،ور�أت فيها اتفاقيات �أمنية تهدف
عار�ضت حما�س االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
�إىل ت�صفيتها و�إنهاء املقاومة الفل�سطينية .وفيما يلي �أهم أ
ال�سباب التي دفعت حما�س لرف�ض
160
ال�رسائيلية:
االتفاقيات الفل�سطينية – إ
ال�رسائيلية يعني
�أو ًال :تعترب حما�س �أن االلتزام واالعرتاف باالتفاقيات الفل�سطينية  -إ
التنازل عن  %78من م�ساحة فل�سطني التاريخية ،و�إقراراً من قبل الفل�سطينيني
بالتخلي عن هذه أ
الرا�ضي ،التي هي �أر�ض وقف �إ�سالمي ال يجوز التنازل عنها �أو
بال�ضافة
 .160غازي حمد ويحيى مو�سى «العباد�سة» و�أحمد بحر وفرج رمانة ،مقابالت �شخ�صية ،م�صادر �سبق ذكرها .إ
للعالم ،للمزيد:
�إىل نبذة عن حركة حما�س من�شورة على موقع املركز الفل�سطيني إ
http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm#2
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الت�رصف بها .كما �أن هذه االتفاقيات تت�ضمن اعرتاف ًا ب إ��رسائيل ،وهو ما يتعار�ض مع
ما ت ؤ�من به حما�س من �أن �أر�ض فل�سطني �أر�ض وقف �إ�سالمي ال يجوز التفريط �أو
التنازل عن �أي جزء منها.
ال�رسائيلية ال تلبي طموحات ال�شعب
ثاني ًا :تعتقد حما�س �أن االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
الفل�سطيني وال ت�ستجيب للحد أ
الدنى من تطلعاته ،فهي اتفاقيات غري عادلة ،وتلحق
الظلم وال�رضر بال�شعب الفل�سطيني ،وتكافئ اجلانب املعتدي على اعتدائه وتعرتف
له بحقه فيما ا�ستلبه من آ
الخرين ،وهي حماولة إلمالء وفر�ض �رشوط الطرف املنت�رص
بال�ضافة �إىل �أنها مل تتمكن من �إعادة احلقوق
ومطالبة املظلوم بالتنازل عن حقوقه ،إ
أ
ال�رسائيلي جاثم ًا على الرا�ضي الفل�سطينية ،ومل
الفل�سطينية� ،إذ ال يزال االحتالل إ
يح�صل �أي تقدم جتاه التحرير و�إقامة الدولة الفل�سطينية ،كما قيدت هذه االتفاقيات
ال�رسائيلي للتحكم يف م�صريه
ال�شعب الفل�سطيني وفتحت املجال وا�سع ًا �أمام اجلانب إ
و�إهدار حقوقه .لذا ،فاالعرتاف بهذه االتفاقيات ح�سب حما�س ي�شكل انتقا�ص ًا
للحقوق الفل�سطينية وتخل عن امل�رشوع الوطني الفل�سطيني.
ال�رسائيلي كق�ضايا
ثالث ًا:مل تتطرق االتفاقيات �إىل الق�ضايا اجلوهرية يف ال�رصاع العربي إ
الالجئني واحلدود واملعابر والقد�س وامل�ستوطنات واملناطق اال�سرتاتيجية ،وهي
الق�ضايا التي تعتربها حما�س جوهر الق�ضية الفل�سطينية.
ال�رسائيلية املجال وا�سع ًا �أمام �إ�رسائيل للتخل�ص من
رابع ًا :فتحت االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
تبعات احتاللها أ
وال�سالمية
للرا�ضي الفل�سطينية ،و�شجعت العديد من الدول العربية إ
على �إقامة عالقات طبيعية معها.
خام�س ًا:مت توقيع هذه االتفاقيات من قبل منظمة التحرير ومن الناحية النظرية املجردة
ف إ�ن هذه االتفاقيات ال تلزم حما�س كونها غري ممثلة يف �أطرها.
الجراءات �أحادية
ال�رسائيلي بهذه االتفاقيات ،وجتاوزها من خالل إ
�ساد�س ًا:مل يلتزم اجلانب إ
اجلانب ،واحتالل مناطق ال�سلطة الفل�سطينية امل�صنفة (�أ) ،واقتحاماته املتكررة لهذه
املناطق ،وحمالت االعتقاالت واالغتياالت التي مار�سها بحق ال�شعب الفل�سطيني،
وازدياد حدة اال�ستيطان وتهويد أ
الر�ض.
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حتوالت حماس جتاه االتفاقيات الفلسطينية  -اإلسرائيلية بعد مشاركتها في
النظام السياسي الفلسطيني
ال�رسائيلية �إىل قطيعة ما بني
�أدت مواقف حما�س الراف�ضة لالتفاقيات الفل�سطينية – إ
احلركة وخمرجات هذه االتفاقيات (ال�سلطة الفل�سطينية) .رف�ضت حركة حما�س امل�شاركة
واالندماج يف خمرجات االتفاقيات كما قاطعت االنتخابات الت�رشيعية التي عقدت عام
1996؛ ألنها ر�أت فيها �أحد �إفرازات اتفاقية �أو�سلو .كما �أدت االتفاقيات ب�شكل غري
مبا�رش �إىل عرقلة دخول حما�س م.ت.ف بعد �أن قامت املنظمة بتكييف بنيتها الفكرية
ال�رسائيلية بعد
وال�سيا�سية لتتواءم مع متطلبات عملية ال�سالم واالتفاقيات الفل�سطينية – إ
�أن قامت بتعديل ميثاقها عام  .1998لكن� ،أعادت م�شاركة حما�س يف االنتخابات
الت�رشيعية الثانية ،وفوزها يف هذه االنتخابات وت�شكيلها للحكومة العا�رشة النقا�ش جمدداً
ال�رسائيلية وخمرجاتها.
حول عالقة حما�س اجلدلية باالتفاقيات الفل�سطينية – إ
قررت حما�س امل�شاركة يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية وهي حتمل فل�سفة وا�سرتاتيجية
ال�رسائيلية التي تقوم على حل الدولتني،
ال تن�سجم مع فل�سفة االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
وال�رسائيلي ،والتخلي عن العنف .وعلى
واالعرتاف املتبادل بني اجلانبني الفل�سطيني إ
ما يبدو فقد �أرادت حركة حما�س من م�شاركتها ال�سيا�سية �أن تتجاوز أ
ال�س�س القانونية
والفل�سفية التي قامت عليها هذه االتفاقيات من خالل رف�ضها لفكرة حل الدولتني
واالعرتاف ب إ��رسائيل ،ومت�سكها باملقاومة خياراً ا�سرتاتيجي ًا ،واعتبارها �إ�رسائيل عدواً
لدوداً يجب الق�ضاء عليه .انعك�ست هذه القناعات ب�صورة وا�ضحة على ت�رصفات حما�س
جتاه االتفاقيات والقوانني الفل�سطينية قبل م�شاركتها يف االنتخابات ،فقد �ضغطت حما�س
ال�رسائيلية متثلت يف زيادة عدد �أع�ضاء
جتاه �إحداث تغيريات على االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
املجل�س الت�رشيعي من  88نائب ًا �إىل  ،132وتغيري قانون االنتخابات من نظام الدوائر
�إىل النظام املختلط 161.وبعد فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية �ضغطت احلركة مرة
� .161أ�شارت قوة ردة الفعل التي ات�سمت بها ت�رصيحات قادة حما�س بعد �أن �أ�صدر الرئي�س الفل�سطيني مر�سوم ًا رئا�سي ًا
يق�ضي باعرتاف املر�شحني لالنتخابات مبرجعية م.ت.ف واالتفاقيات التي وقعتها� ،إىل املواقف املبيتة من قبل قادة حما�س
ال�رسائيلية و م.ت.ف .حيث اعترب على �سبيل املثال �أحمد بحر ،نائب رئي�س املجل�س
جتاه االتفاقيات الفل�سطينية – إ
الت�رشيعي «�أن ا�شرتاط عبا�س على �أن يلتزم املر�شحون مبنظمة التحرير التي تعرتف باالحتالل يعني اعرتاف ال�شعب
ب أ�كمله بكيان حمتل غا�صب بدون ثمن ،وذلك ألن كل ناخب قد �أقر مبا التزم به املر�شحون لع�ضوية الت�رشيعي ورئا�سة
الدالء ب�صوته يف �صندوق االقرتاع» و «�إن تغيري قانون االنتخابات يعني االعرتاف باتفاقيات �أو�سلو
ال�سلطة مبجرد إ
والتزاماتها التي من �أبرزها االعرتاف ب إ��رسائيل و�إدانة املقاومة الفل�سطينية ،حيث مبوجب القانون اجلديد ينبغي لكل
مر�شح فل�سطيني لع�ضوية املجل�س الت�رشيعي �أن يقدم �إقراراً خطي ًا ي ؤ�كد فيه على االلتزام مبنظمة التحرير وبرناجمها قبل
�أن ميار�س حقه الد�ستوري يف الرت�شح لع�ضوية املجل�س الت�رشيعي القادم .و�أو�ضح ب أ�ن القانون يلزم ّ
كل مر�شح فل�سطيني
ملن�صب رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �أن يلتزم بذات االلتزامات قبل �أن ميار�س حقه الد�ستوري يف الرت�شـح ملن�صب
رئي�س ال�سلطة الوطنية يف االنتخابات القادمة» �،أحمد بحر� ،صحيفة الر�سالة� 6 ،أيلول�/سبتمرب  ،2007العدد .528
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الجهزة أ
�أخرى جتاه �إعادة ت�شكيل أ
المنية
إسماعيل هنية
على «�أ�س�س وطنية» بينما ر�سم اتفاق �أو�سلو
الجهزة �إطاراً خمتلف ًا ،تكوينه أ
لهذه أ
ال�سا�سي السبيل األردنية 24 ،كانون الثاني/
التن�سيق أ
المني و�رضب قوى املقاومة ح�سب
يناير 2006
162
حما�س .كما قامت احلركة با�ستحداث «�أو�سلو طويت زمنيا وانتهت يف عام 99
أ
جهاز �مني جديد –القوة التنفيذية -ب�شكل وطويت وطنيا باالنتفا�ضة الفل�سطينية
خمالف جلميع االتفاقيات الفل�سطينية  -املباركة وطويت �إ�رسائيليا بدفن هذه
إ
ال�رسائيلية ،يف حماولة من احلركة على ما االتفاقيات ب إ�عادة احتالل ال�ضفة الغربية،
أ
أ
يبدو لتغيري طبيعة ومهمة الجهزة المنية وطويت من خالل االخرتاق الد�ستوري لها
163
أ
التي �ن�شئت لها .ويت�ضح هذا الت�صور حيث مت التفاهم يف القاهرة �أن يكون �أع�ضاء
أ
أ
لدور الجهزة المنية يف قيام حما�س بعد املجل�س  132بد ًال من  88وان يكون
أ
�سيطرتها على قطاع غزة بدمج الجهزة النظام االنتخابي ن�سبي ًا ودوائر بدل من �أن
أ
أ
المنية يف خم�سة �جهزة فقط (جهاز يكون نظام دوائر ،ولذلك ال عالقة لهذه
أ
ال�رشطة الفل�سطينية ،ودائرة المن الداخلي ،االنتخابات باتفاقيات �أو�سلو».
وجهاز �أمن وحماية ال�شخ�صيات ،وجهاز
164
الدفاع املدين ،وجهاز أ
المن الوطني)
يتمثل دورها الرئي�س يف حماية املقاومة ح�سب حركة حما�س واحلكومة املقالة يف قطاع
غزة� .أما من الناحية النظرية ،فقد ا�ستمرت حما�س تتحدث وب�شكل دائم عن �أن دخولها
لالنتخابات الت�رشيعية يعني جتاوزاً التفاق �أو�سلو ،و�أن مرجعيتها لهذه االنتخابات هي
اتفاق القاهره ووثيقة الوفاق الوطني 165،وذلك «بعد �أن دفنت بجهدها وجهادها
م�رشوع �أو�سلو» 166.فحما�س عملي ًا �أتت �إىل �سدة احلكم وفق برنامج كان من �أبرزه،
«تغيري معادلة أ
المر القائم يف �سلطة �أو�سلو ،املحكومة باتفاقيات تقيد ال�شعب الفل�سطيني
167
وت�ستجدي املحتل وتفقد �أو ت�سلب ال�شعب الفل�سطيني ا�ستقالليته وكرامته».
�إذن ،كما يت�ضح مما �سبق ،ف إ�ن �أجندة قطاع رئي�سي من قيادات حما�س كانت مبيتة جتاه
ال�رسائيلية ،و�أن م�شاركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية
االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
للعالم املقرب من حما�س.
 .162راجع بيان حما�س املن�شور يف  21حزيران/يونيو  2008على موقع املركز الفل�سطيني إ
ال�رسائيلي «جلعاد �شليط» �أ�صدر وزير الداخلية الفل�سطيني �سعيد �صيام �أوامره أ
للجهزة
 .163بعد عملية خطف اجلندي إ
أ
ال�رسائيلية وهو ما دفع الرئي�س الفل�سطيني إللغاء القرار يف نف�س اليوم واعتباره قراراً الغياً.
المنية للت�صدي للقوات إ
(موقع عرب  7 ،48متوز/يوليو  2006والقد�س العربي 7 ،متوز/يوليو .)2006
المنية بغزة 3 ،ت�رشين أ
الجهزة أ
 .164قناة اجلزيرة ،حكومة هنية تعيد هيكلة أ
الول�/أكتوبر .2007
� .165أ�سامة حمدان� ،إ�سالم �أون الين� 24 ،آذار/مار�س .2007
.166ال�شعب يبايع حما�س ،جملة ت�صدرها حركة املقاومة إال�سالمية حما�س ،حمافظة رام اهلل والبرية مبنا�سبة االنطالقة الـ

� ،19ص.21

 .167فرج رمانة ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
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كانت يف ظل وجود قناعات حقيقية داخل احلركة ،ومن قطاعات رئي�سية فيها ،ب أ�ن
فرتة ما بعد االنتخابات �ستكون خمتلفة عما قبلها ،وخا�صة فيما يتعلق بالعالقة مع اجلانب
ال�رسائيلي واالتفاقيات التي تنظم هذه العالقة .وعلى ما يبدو ف إ�ن حما�س عملي ًا �أرادت
إ
أ
أ
�أن تتجاوز بنية وتكوين اتفاق �و�سلو ،و�ن تغري قواعد اللعبة والفل�سفة التي قامت عليها
هذه االتفاقيات ،رمبا من خالل تواجدها كقوة معار�ضة كبرية يف املجل�س الت�رشيعي
وم ؤ��س�سات ال�سلطة �أو من خالل �إعادة النظر يف هذه االتفاقيات وحماولة تغيريها �أو
تعديلها 168.لكن �أدى فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية و�سعيها �إىل ال�سيطرة على
جزء �أ�سا�سي من النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني الذي ي�ضمن لها امل�شاركة ب�صورة فاعلة يف
القرار الفل�سطيني �إىل �إحداث قبول ولو مرحلي ًا بهذه االتفاقيات وال�سلطة النا�شئة عنها،
�إذ قبلت حما�س عملي ًا مبخرجات االتفاقيات ،كما قبلت و�أقرت بالتعامل مع االتفاقيات
ك أ�مر واقع ،كما �أنها وافقت على احرتام هذه االتفاقيات.
حماس وقبول االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية واحترامها كأمر واقع
حاولت حركة حما�س بعد ت�شكيلها للحكومة العا�رشة �أن تظهر �أمام املجتمع الدويل
والطراف املعنية بعملية ال�سالم يف ال�رشق أ
أ
الو�سط كحركة براغماتية لديها اال�ستعداد
ال�رسائيلية .متثل موقف حما�س اجلديد جتاه
للتعاي�ش مع االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
أ
االتفاقيات بقبولها بهذه االتفاقيات ك أ�مر واقع ،وهو ما �كده العديد من قادة احلركة،
وعلى ر�أ�سهم رئي�س مكتبها ال�سيا�سي ،الذي �رصح بعد �أربعة �أيام من فوز احلركة يف
االنتخابات ب أ�ن حما�س «�ستتعامل مع كل اتفاق وقانون بواقعية ،ا�ستنادا �إىل م�صالح
�شعبن ًا .لن يجربنا �أحد على غري ذلك .ما ينا�سبنا �سن أ�خذه ،وما ال ينا�سبنا لن ن أ�خذ به،
لكننا لن نحمل ال�سلم بالعر�ض» 169كما حاول م�شعل الت أ�كيد �أي�ض ًا على �أن حركة حما�س
لن تقوم ب إ�حداث تغيريات جذرية يف ال�سيا�سة الفل�سطينية ،مبا يف ذلك التن�صل من �أي
تبعات لالتفاقيات التي وقعتها ال�سلطة الفل�سطينية ،و�أنه لن يكون هناك حتول وظيفي،
ولكن ال�شكل قابل للتغيري ،حيث �ستتعامل حما�س مع م�سار �أو�سلو بواقعية �شديدة ا�ستناداً
�إىل م�صالح �شعبنا ،لن يجربنا �أحد على غري ذلك ،ما ينا�سبنا �سن أ�خذه وما ال ينا�سبنا ال ن أ�خذ
به ،لكننا لن نحمل ال�سلم بالعر�ض .هذا هو مبد�أنا ونحن متم�سكون به ،ونعتقد �أنه ر�أي
170
أ
الغلبية التي منحتنا ثقتها ولن نخذلها.
وال�صالح عزيز الدويك والتي قال فيها :ب أ�ن املجل�س
 .168ي�ست�شف من ت�رصيحات لرئي�س املجل�س الت�رشيعي عن كتلة التغيري إ
ال�رسائيلية ،وب أ�ن حما�س �ستقبل ما هو يف م�صلحة ال�شعب الفل�سطيني ،ونرف�ض ما
�سيعيد النظر يف االتفاقيات الفل�سطينية إ
ي�رض امل�صلحة (جريدة أ
اليام� 18 ،شباط/فرباير � )2006أجندة خا�صة حلما�س إلعادة ترتيب و�صياغة هذه االتفاقيات.
.169حوار مع خالد م�شعل ،امل�شاهد ال�سيا�سي ،عيون حما�س على منظمة التحرير بعد املجل�س الت�رشيعي� 5 ،شباط/فرباير
 ،2006ميكن الو�صول للحوار عرب الرابط التايلhttp://www.almushahidassiyasi.com/ar/4/336 :
.170نف�س امل�صدر ال�سابق.
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كما ر�أى �أبو مرزوق ب أ�ن حما�س �ستتعامل مع اتفاقيات �أو�سلو بواقعية ،ومن وجهة نظره
�أن �أي اتفاقيات يعقدها نظام ،تكون واقع ًا على أ
الر�ض ال ميكن ألي قوى �سيا�سية قادمة
�إال التعامل معها ،وبالتايل �سوف نتعامل (حما�س) مع كل نتائج �أو�سلو التي ا�ستمرت
على أ
الر�ض �سنوات عديدة .ويقر �أبو مرزوق ب أ�ن حما�س دخلت االنتخابات الت�رشيعية
بناء على نتائج هذه االتفاقيات التي انتهى مفعولها �إىل حد ما 171.و�أكد �أبو مرزوق يف
ت�رصيحات �أخرى �أن حما�س باتت تقر �أن كل االتفاقيات الدولية املوقعة بني اجلانبني
وال�رسائيلي ملزمة للطرفني ولي�س لطرف واحد ،و�إذا تغريت احلكومات
الفل�سطيني إ
ف إ�ن االتفاقيات الدولية ال تتغري ونحن (حما�س) �سننفذ كل االتفاقيات الدولية امللزمة
للطرف الفل�سطيني ،ومن ال�رضوري جداً �أن يلتزم الطرف آ
الخر بهذه االتفاقيات ،و�إذا
كانت هناك اتفاقيات ت�رض مب�صالح ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه أ
ال�سا�سية ف إ�ننا �سنتخذ
الجراءات القانونية ب� أش�نها ،ونحن �سنكون �أكرث النا�س التزام ًا باملعايري الدولية والتي
إ
172
تتوافق مع م�صالح ال�شعب الفل�سطيني.
يتمثل املوقف أ
الهم الذي ميكن ت�سجيله على �صعيد موقف حما�س من االتفاقيات
ال�رسائيلية يف «احرتام» حما�س لهذه االتفاقيات ب�شكل ر�سمي يف اتفاق
الفل�سطينية – إ
مكة (�شباط/فرباير  .)2007ترجع جذور هذا «االحرتام» �إىل الفرتة التي تلت فوز حما�س
يف االنتخابات بفرتة وجيزة ،حيث �رصح العديد من قادة احلركة عن ا�ستعداد حما�س
173
«الحرتام» االتفاقيات التي ال تنتق�ص من حقوق ال�شعب الفل�سطيني.
ال�رسائيلية واعرتافها بها ك أ�مر واقع
فتح «احرتام» حما�س لالتفاقيات الفل�سطينية  -إ
املجال وا�سع ًا �أمام تف�سريات وت أ�ويالت عديدة ملواقف حما�س ،حيث كانت احلركة تنتقد
هذه االتفاقيات قبل دخولها لالنتخابات الت�رشيعية ،وكما �أو�ضحنا ف إ�ن قطاع ًا من قيادات
حما�س كان لديهم توجه لتغيري هذه االتفاقيات �أو تعديلها� .إذاً ،كيف ميكن �أن نف�رس هذا
التناق�ض بني من يريد �أن يغري معادلة أ
المر الواقع التي قامت عليها اتفاقيات �أو�سلو ،وبني
من يعرتف بهذه االتفاقيات ك أ�مر واقع ويحرتمها .من املحتمل �أن هذا التناق�ض ناجت عن
احتمالني رئي�سيني:
 .171حوار مع مو�سى �أبو مرزوق� ،إ�سالم �أون الين 31 ،كانون الثاين/يناير .2006

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2006-01/31/article07.shtml

 .172مو�سى �أبو مرزوق� ،صحيفة عكاظ� 6 ،شباط/فرباير .2006
وال�صالح ،التي �أعلن فيها
�.173أنظر بهذا اخل�صو�ص ،ت�رصيحات عزيز دويك ،رئي�س املجل�س الت�رشيعي عن كتلة التغيري إ
بعد فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية بفرتة وجيزة (�آذار  )2006ب أ�ن «حما�س �ستحرتم االتفاقيات التي وقعت
عليها ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية ما دامت هذه االتفاقيات ت�ضمن حقوق ال�شعب الفل�سطيني
كاملة وال تنتق�ص منها» (عزيز دويك� ،صحيفة الر�سالة ،اخلمي�س � 16آذار/مار�س  ،2006العدد  )389كما �أ�ضاف
مو�سى �أبو مرزوق ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س ب أ�ن احلركة «�ستنظر باحرتام ومب�س ؤ�ولية لكل االتفاقيات
املوقعة من قبل منظمة التحرير الفل�سطينية» (مو�سى �أبو مرزوق� ،صحيفة الر�سالة ،اخلمي�س � 21أيلول�/سبتمرب ،2006
العدد .)430
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االحتمال األول :وجود اختالف يف املواقف ال�سيا�سية بني قيادات حما�س ،بني من
ال�رسائيلية كمتطلب لالندماج
يدفع باجتاه الت أ�قلم والتعاي�ش مع االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني والتعاي�ش معه ،وهو ما يوفر لهذه القيادات �أن تلعب
دوراً �سيا�سي ًا يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،لذا فهم يقبلون بهذه االتفاقيات ك أ�مر واقع
ويحرتمونها� .أما التوجه الثاين داخل حما�س ،فهو توجه حمكوم ب إ�رث �أيديولوجي ي ؤ�ثر
على مواقفه ،ويحدد مواقفه بناء على ر ؤ�يته لل�رصاع مع امل�رشوع ال�صهيوين ،حيث يتطلع
�أ�صحاب هذا التوجه نحو حترير كامل الرتاب الفل�سطيني ،لذا ف إ�نهم يرف�ضون االعرتاف
بهذه االتفاقيات �أو االلتزام بها ،حيث يعتربون االلتزام باالتفاقيات تناز ًال جماني ًا إل�رسائيل
عن �أرا�ضي عام .1948
االحتمال الثاني :يرتبط بالتكتيكات التي اتبعتها حما�س بعد فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية
الثانية ،وذلك من �أجل التو�صل �إىل تفاهمات مع أالطراف الفل�سطينية الفاعلة على ال�ساحة
الفل�سطينية ،وخا�صة حركة فتح .هدفت حما�س من وراء ذلك �إىل قبولها كالعب رئي�سي يف
ال�ساحة الفل�سطينية ،و�أن تفك احل�صار الدويل املفرو�ض على حكومتها ،و�أن تعمل على �إنهاء
االقتتال الفل�سطيني الداخلي ،و�أن ت�شكل حكومة وحدة وطنية .وبالتايل �سي�ساهم تو�صل حما�س
لتفاهمات مع حركة فتح يف أ
الت�ثري على مواقف أالطراف الدولية املعنية بعملية ال�سالم وخا�صة
اللجنة الرباعية ،التي فر�ضت ح�صاراً مالي ًا و�سيا�سي ًا على «حكومة حما�س»� .أرادت حركة حما�س
�أن تتو�صل �إىل تفاهمات وحلول و�سط ،تريحها من االلتزام باالتفاقيات الفل�سطينية  -إال�رسائيلية.
وهذا املوقف كان وا�ضح ًا من خالل تف�سري حما�س لكلمة «احرتام» االتفاقيات التي مل تتقاطع
باملطلق مع فهم فتح لها .فاحرتام االتفاقيات ح�سب العديد من قيادات حما�س ال تعني االلتزام
بها بل تعني «عدم مواجهتها فقط ال غري»« 174وتفهم للظروف واحرتامها» 175،كما �أنها ال تعني
177
�أن حما�س «قد تعاطت مع اتفاق �أو�سلو على �أ�سا�س �سيا�سي» ،176وال تلزم �أي طرف ب�شيء.
بينما جاء تف�سري فتح «الحرتام» حما�س لالتفاقيات على نحو خمالف ،فهي تعني بالن�سبة لفتح أب�ن
حما�س قد �أ�سقطت احلواجز التي كانت تعرت�ض دجمها يف عملية ال�سالم ،و�أنها اقرتبت من برنامج
م.ت.ف ال�سيا�سي ،و�أ�سقطت «الفيتو احلم�ساوي» عن ال�سالم ومل تعد معنية بتعطيل فر�ص ال�سالم
كما حدث يف ال�سابق 178.و�أن حما�س تغريت وباتت تلتزم بقرارات املجال�س الوطنية الفل�سطينية،
وهو ما يعني االلتزام باالتفاقيات التي وقعتها م.ت.ف ويف مقدمتها اتفاق �أو�سلو ،ومنها حل
179
الدولتني ،مثلما ورد يف وثيقة اال�ستقالل التي �أعلنها املجل�س الوطني الفل�سطيني عام .1988
 .174نا�رص الدين ال�شاعر� ،صحيفة الر�سالة 12 ،كانون الثاين/يناير  ،2007العدد .469
 .175حممود الزهار� ،صحيفة الر�سالة 27 ،ني�سان�/أبريل  ،2007العدد .490
� .176أ�سامة حمدان� ،صحيفة الر�سالة� 26 ،آذار/مار�س  ،2007العدد .481
للعالم� 6 ،آذار/مار�س  ،2007وحممود الزهار� ،صحيفة الر�سالة 27 ،ني�سان/
� .177أحمد يو�سف ،املركز الفل�سطيني إ
�أبريل ،2007 ،العدد .490
 .178جمال نزال ،الناطق با�سم فتح يف ال�ضفة الغربية ،وكالة معاً� 9 ،شباط/فرباير .2007
 .179عزام أ
الحمد ،الوطن ال�سعودية� 10 ،شباط/فرباير .2007
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مقتطفات مختلفة لتفسيرات حماس وفتح التفاق مكة ،و«احترام»
االتفاقيات الفلسطينية  -اإلسرائيلية
عزام األحمد
احلياة� 11 ،شباط/فرباير 2007

“كان هناك اقرتاب كبري من جانب حركة حما�س باجتاه الربامج ال�سيا�سية ملنظمة التحرير الفل�سطينية،
التي مل ت�شكل عقبة يف العالقات الفل�سطينية  -الدولية ،بل على �أ�سا�سها وقعت منظمة التحرير
ال�رسائيلي ،ودخلت يف عملية ال�سالم يف ال�رشق أ
الو�سط.
االتفاقيات مع اجلانب إ
خطاب التكليف ن�ص على االلتزام بقرارات املجال�س الوطنية الفل�سطينية ،وهذا يعني االلتزام باالتفاقيات التي
وقعتها منظمة التحرير الفل�سطينية ويف مقدمها اتفاق �أو�سلو ،ومنها حل الدولتني (فل�سطني و�إ�رسائيل) مثلما
ورد يف وثيقة اال�ستقالل التي �أعلنها املجل�س الوطني الفل�سطيني عام  ،1988قبل �أن يرد ذلك يف م�رشوع
الرئي�س أالمريكي جورج بو�ش .كما �أن كتاب التكليف ن�ص بو�ضوح على االلتزام بقرارات القمم العربية،
ومنها القرار العربي املعروف الذي تبنى املبادرة العربية لل�سالم وفق ما اقرتحه خادم احلرمني ال�رشيفني يف قمة
بريوت العربية عام  ،2002و�أكدته قمة اخلرطوم العربية العام املا�ضي .و�أعتقد �أن هذا �سيزيل عقبة �أ�سا�سية
يف التحرك ال�سيا�سي الفل�سطيني والعربي مع املجتمع الدويل”.

أسامة حمدان

�إ�سالم �أون الين � 24آذار/مار�س2007
“االتفاق حتدث عن االحرتام ،واالحرتام حمدد يف دائرة ت�سيري ال� ؤ
ش�ون الفل�سطينية اليومية .هناك واقع هو
�أن االحتالل قائم ،وي�سيطر على حركة النا�س اليومية بني املدن والقرى ،وعلى � ؤ
ش�ونهم اخلدماتية واملعي�شية.
والفل�سطينيون تعاملوا مع واقع هذا االحتالل على مدى �أربعة عقود ،وهذا ال يعني �إقرارا باالحتالل� ،إمنا
تتعامل معه من �أجل �أن ت�ستمر احلياة ...هذا هو الذي حتدث عنه اتفاق مكة ،وهذا لي�س جديدً ا؛ فاحلكومة
ال�سابقة منذ ت�شكيلها قررت �أن يتعامل وزرا ؤ�ها مع نظرائهم من جانب االحتالل من �أجل ت�سيري احلياة
اليومية لل�شعب الفل�سطيني� .أقول �إننا مل نتعاط مع اتفاق �أو�سلو على �أ�سا�س �سيا�سي ،بدليل �أن وثيقة الوفاق
الوطني و�ضعت هدفا �سيا�سيا وا�ضحا يتجاوز �أو�سلو ،وهو دولة فل�سطينية على حدود الرابع من حزيران/
يونيو  ،1967مبا يف ذلك القد�س وتفكيك امل�ستوطنات وعودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل �أرا�ضيهم .وامل�س أ�لة
أالخرى �أننا عندما نتحدث عن اتفاقيات ،فال نقول �إنه حرام �أو حالل ،هناك م�صالح �سيا�سية مر�سلة ن أ�خذها
يف �سياقها ال�رشعي ،مبعنى �أن التنازل عن احلقوق ال يجوز �رشعا� ،أما �إن كان هناك اتفاقية من � أش�نها �أن تدفع
م�رشوعنا وحتقق �أهدافنا قدما �إىل أالمام ،فال حرج يف ذلك .وقد ن�ص اتفاق �أو�سلو على تنازالت ،وقلنا �إنها
مرفو�ضة� .أما اتفاق وثيقة الوفاق الوطني ،فعالوة على �أنه يرفع ال�سقف الفل�سطيني �إال �أنه �أي�ضا يثبت احلقوق
الفل�سطينية”.

حممود جرابعة

][85

خالصة
�أو ًال :ال تزال حركة حما�س ترف�ض قبول مرجعية م.ت.ف ك أ��س�س لت�سوية ال�رصاع العربي
ال�رسائيلي وت�شكك يف متثيل املنظمة لل�شعب الفل�سطيني .بالرغم من ذلك ،عززت حما�س
إ
حتوالتها ال�سيا�سية جتاه احلل ال�سلمي للق�ضية الفل�سطينية من خالل اقرتابها من برنامج
منظمة التحرير ال�سيا�سي القائم على �أ�سا�س �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام
ال�رسائيلية ووافقت على تكليف
 1967بعد �أن قبلت باحرتام االتفاقيات الفل�سطينية – إ
الرئي�س الفل�سطيني ب إ�جراء مفاو�ضات مبا�رشة مع �إ�رسائيل تنتهي ب إ�قامة دولة فل�سطينية على
أ
الرا�ضي املحتلة عام  ،1967وعلى الرغم من انهيار هذه التوافقات بعد �سيطرة حما�س
على قطاع غزة �إال �أن �أي توافقات فل�سطينية جديدة �ستعمل على تعزيز هذه التحوالت
داخل حما�س وخا�صة �إذا اقرتنت التوافقات الفل�سطينية ب إ�عادة �إ�صالح منظمة التحرير
ودخول حما�س �إليها.
ثاني ًا :تعترب حركة حما�س متحررة ب�شكل كبري من القيود الدينية وال�سيا�سية التي قد حتد من
قبولها �إجراء مفاو�ضات مبا�رشة مع �إ�رسائيل .فقد �أظهرت الدرا�سة �أنه ال يوجد ما مينع حما�س
من الناحية الدينية/ال�رشعية من �إجراء مفاو�ضات مبا�رشة مع �إ�رسائيل ،كما �أن احلركة متحررة
نوع ًا ما من القيود ال�سيا�سية التي ميكن �أن حتد حتركاتها جتاه �إجراء مفاو�ضات مبا�رشة
مع �إ�رسائيل مقارنة مع القيود املفرو�ضة على االعرتاف ب إ��رسائيل واالتفاقيات الفل�سطينية
ال�رسائيلية .حترر حما�س الن�سبي من القيود ال�سيا�سية والدينية �ساهم يف ظهور بع�ض
– إ
أ
ال�صوات داخل حما�س ،التي ال متانع يف �إجراء مفاو�ضات مبا�رشة مع �إ�رسائيل كموقف
غازي حمد على �سبيل املثال� ،أو بع�ض املواقف التي تربط �إجراء مفاو�ضات مبا�رشة مع
�إ�رسائيل بتحقيق هدف �سيا�سي ي�ساهم يف �إعادة احلقوق الفل�سطينية.
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 .3مواقف قيادات حماس من املفاوضات واالتفاقيات الفلسطينية
 اإلسرائيلية (حتليل مضمون صحيفة الرسالة)بهدف التعرف على مواقف قادة حما�س من املفاو�ضات واالتفاقيات – الفل�سطينية
ال�رسائيلية ،و�إبراز التوجهات املختلفة داخل قيادات حما�س جتاه هذه الق�ضايا مت حتليل
إ
�صحيفة الر�سالة .نهدف من وراء هذا التحليل �إىل ك�شف العوامل التي �أثرت على مواقف
ال�رسائيلية واالتفاقيات التي نتجت عنها،
قيادة حما�س من املفاو�ضات الفل�سطينية  -إ
وتبيان درجات الت�شدد واالعتدال لدى قيادات حما�س جتاه هاتني الق�ضيتني.

التوجهات املختلفة داخل قيادات حماس جتاه قضايا املفاوضات
واالتفاقيات
أوالً :موقف قيادات حماس من املفاوضات
يظهر حتليل �صحيفة الر�سالة �أن مواقف قيادات حما�س تنق�سم �إىل ثالثة توجهات رئي�سية
جتاه املفاو�ضات وتتمثل هذه التوجهات يف آ
التي:
توجه يرفض املفاوضات :ي�شمل هذا التوجه ت�رصيحات قادة حما�س التي
ال�رسائيلي .ترف�ض هذه القيادات املفاو�ضات
يرف�ضون فيها املفاو�ضات مع اجلانب إ
ب�سبب أ
الو�ضاع ال�سيا�سية املرتبطة بها ،ك أ��سلوبها احلايل ،ونتائجها ال�سابقة� ،أو ب�سبب
عدم الرغبة يف �إجراء مفاو�ضات يف ظل االحتالل املبا�رش .واملثال التايل يو�ضح هذا النوع
من الت�رصيحات ،حيث �رصح �سامي �أبو زهري ،الناطق با�سم حما�س ب أ�ن «حما�س ترف�ض
املفاو�ضات مع االحتالل يف ظل الظروف الراهنة مادام االحتالل والعدوان م�ستمرين
180
م�ضيفا �أن حما�س ت ؤ�كد جمددا االلتزام باملقاومة امل�سلحة حقا طبيعيا لل�شعب الفل�سطيني».
�شكلت هذه الت�رصيحات ما جمموعه  32ت�رصيح ًا من جممل الت�رصيحات البالغة 133
ت�رصيح ًا� ،أي ما ن�سبته  %24من جممل ت�رصيحات قادة حما�س خالل الفرتة من بداية عام
 2005وحتى نهاية عام .2007
توجه لديه «إشارات» حول املفاوضات :ي�شمل هذا التوجه ت�رصيحات قادة
حما�س التي �أ�شاروا فيها �إىل املفاو�ضات دون �أن يرف�ضوها �أو يقبلوها ،بل قرنوا حديثهم
عنها من خالل �إ�شارات وت�رصيحات غام�ضة يف بع�ض أ
الحيان� .أي �أن هذه الت�رصيحات
مل ت أ�تي يف �إطار رف�ض املفاو�ضات ،بل ميكن القول �أنها تقرتب من القبول اخلجل بها،
� .180سامي �أبو زهري� ،صحيفة الر�سالة� 23 ،شباط/فرباير  ،2006العدد .386
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كما ميكن تف�سريها بوجود توجه داخل حما�س لديه اال�ستعداد إلجراء مفاو�ضات مبا�رشة
ال�رسائيلي ،لكن الظروف أ
والو�ضاع ال�سيا�سية حتول دون بلورة ر ؤ�ية
مع اجلانب إ
متكاملة لدى �أ�صحاب هذا التوجه .كما ي�شمل ها التوجه ت�رصيحات قادة حما�س التي
ال�رسائيلية هي مفاو�ضات فا�شلة� ،أي �أن
يتحدثون فيها عن �أن املفاو�ضات الفل�سطينية إ
احلديث عن رف�ض املفاو�ضات ي أ�تي من منطلقات �سيا�سية بعيداً عن املواقف أ
اليديولوجية
الدينية .أ
والمثلة التالية تو�ضح هذا النوع من الت�رصيحات .فقد �رصح حممود الزهار،
ً 181
ب أ�ن «املفاو�ضات و�سيلة ولي�ست هدف ًا» و�أن «املفاو�ضات لي�ست حراما» كما �رصح
182
غازي حمد ب أ�ن «م�س ؤ�ولية املفاو�ضات هي من �صالحية (�أبو مازن) و(م.ت.ف).
�شكلت هذه الت�رصيحات ما جمموعه � 100إ�شارة من جممل الت�رصيحات البالغة 133
ت�رصيح ًا� ،أي مبا ن�سبته  %75من جممل ت�رصيحات قادة حما�س خالل الفرتة من بداية عام
 2005وحتى نهاية عام .2007
توجه يقبل باملفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي :مت ر�صد ت�رصيح واحد يف
ال�رسائيلي،
الطار من قبل غازي حمد ال ميانع فيه من �إجراء مفاو�ضات مع اجلانب إ
هذا إ
حيث �رصح ب أ�ن حما�س ال متانع من حيث املبد�أ يف الدخول يف مفاو�ضات مع اجلانب
ال�رسائيلي 183.و�شكل هذا الت�رصيح ما ن�سبته �أقل من  %1من ت�رصيحات قادة حما�س خالل
إ
أ
الفرتة من بداية عام  2005وحتى نهاية عام �( 2007نظر الر�سم البياين رقم .)17
80
70
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0

 .181حممود الزهار� ،صحيفة الر�سالة 26 ،كانون ثاين/يناير 2006 ،العدد .381
 .182غازي حمد� ،صحيفة الر�سالة� 14 ،أيلول�/سبتمرب  ،2006العدد .428
 .183غازي حمد� ،صحيفة الر�سالة 18 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر  ،2007العدد .539
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العوامل التي أثرت على مواقف حماس من املفاوضات:
مت تق�سيم حتليل �صحيفة الر�سالة �إىل ثالث مراحل �أ�سا�سية عك�ست التحوالت التي كانت
ت�شهدها حركة حما�س على �صعيد مواقفها جتاه املفاو�ضات ،وذلك لتحديد العوامل التي
ال�رسائيلي خالل م�شاركة
�أثرت على مواقف قيادات حما�س من املفاو�ضات مع اجلانب إ
حما�س ال�سيا�سية.
املرحلة األولى :متتد من بداية عام  2005وحتى االنتخابات التشريعية:
ب�شكل عام يعترب معدل ت�رصيحات قادة حما�س حيال املفاو�ضات يف هذه املرحلة منخف�ض ًا
مقارنة مع املرحلتني الثانية والثالثة .فقد بلغ املعدل أ
ال�سبوعي للت�رصيحات التي تعار�ض
املفاو�ضات �( 0.32أي ثلث ت�رصيح �أ�سبوعي ًا تقريب ًا) مقابل  0.11يف املرحلة الثانية و
ال�شارات املتعلقة باملفاو�ضات فقد بلغت � 0.4إ�شارة (�أي
 0.21يف املرحلة الثالثة� .أما إ
�أقل من ن�صف ت�رصيح �أ�سبوعي ًا) مقابل � 0.69إ�شارة يف املرحلة الثانية (تقريب ًا ثلثي ت�رصيح
�أ�سبوعي ًا) و � 0.93إ�شارة يف املرحلة الثالثة (تقريب ًا ت�رصيح واحد �أ�سبوعي ًا).
املرحلة الثانية :متتد من االنتخابات التشريعية وحتى سيطرة حماس املسلحة
على قطاع غزة:
ال�شارات حول املفاو�ضات مقابل انخفا�ض
�شهدت هذه املرحلة ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف إ
ال�شارات مع معدله �( 0.69أ�سبوعي ًا) مقابل
الت�رصيحات املعار�ضة لها .فقد �شكلت إ
�( 0.11أ�سبوعي ًا) ت�رصيح يعار�ضها.
املرحلة الثالثة :متتد من سيطرة حماس املسلحة على قطاع غزة وحتى نهاية
العام :2007
ال�شارات حول املفاو�ضات خالل هذه الفرتة مقارنة مع املرحلتني
ارتفع معدل إ
أ
ال�شارات حول املفاو�ضات ما معدله ��( 0.93سبوعي ًا) مقارنة مع
ال�سابقتني .فقد بلغت إ
الت�رصيحات التي تعار�ضها ( ،)0.21مع وجود ت�رصيح واحد خالل هذه املرحلة يقبل
ال�رسائيلي.
باملفاو�ضات مع اجلانب إ
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ثانياً :موقف قيادات حماس من االتفاقيات :تظهر نتائج حتليل �صحيفة الر�سالة
ال�رسائيلية.
وجود �أربعة توجهات داخل قيادة حما�س جتاه االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
تتوزع هذه التوجهات ح�سب التايل:
ال�رسائيلية فا�شلة وظاملة� ،أي
• التوجه األول :يتحدث عن �أن االتفاقيات الفل�سطينية إ
ال�رسائيلي مل ينفذ
مبعنى �أنها مل حتقق الهدف الذي انطلقت من �أجله ،و�أن اجلانب إ
الجراءات �أحادية اجلانب
التزاماته ،وعمل على �إنهاء هذه االتفاقيات من خالل إ
التي كان يقوم بها �ضد ال�سلطة الفل�سطينية .كما �أن هذه االتفاقيات تنازلت عن
 %78من م�ساحة فل�سطني التاريخية ،ومل تتناول الق�ضايا اجلوهرية التي تهم ال�شعب
الفل�سطيني ،كالالجئني ،والقد�س واال�ستيطان ،واحلدود� .شكلت هذه الت�رصيحات
ما جمموعه  64ت�رصيح ًا من جممل الت�رصيحات والبالغ عددها  97ت�رصيح ًا �أي ما
ن�سبته  %66من جممل ت�رصيحات قادة حما�س خالل الفرتة الزمنية املمتدة من بداية
عام  2005وحتى نهاية عام .2007
• التوجه الثاني :يتحدث ب�صورة رئي�سية عن رف�ض االتفاقيات ،ويتخذ مواقف مت�شددة
جتاهها� .شكلت هذه الت�رصيحات ما جمموعه  19ت�رصيح ًا من جممل الت�رصيحات
والبالغ عددها  97ت�رصيح ًا �أي ما ن�سبته  %19من جممل ت�رصيحات قادة حما�س
خالل الفرتة الزمنية املمتدة من بداية عام  2005وحتى نهاية عام .2007
• التوجه الثالث :يعلن ا�ستعداده لاللتزام �أو احرتام �أو التعامل مع االتفاقيات
ال�رسائيلية� .شكلت هذه الت�رصيحات ما جمموعه  14ت�رصيح ًا من جممل
الفل�سطينية إ
الت�رصيحات ،والبالغ عددها � 97أي ما ن�سبته  %14من جممل ت�رصيحات قادة حما�س
خالل الفرتة الزمنية املمتدة من بداية عام  2005وحتى نهاية عام .2007
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• التوجه الرابع� :أعلن عن ا�ستعداد احلكومة الفل�سطينية لاللتزام باالتفاقيات
ال�رسائيلية� .شكلت هذه الت�رصيحات ما جمموعه ت�رصيح ًا واحد من جممل
الفل�سطينية إ
الت�رصيحات والبالغ عددها � 97أي ما ن�سبته  %1من جممل ت�رصيحات قادة حما�س
خالل الفرتة الزمنية املمتدة من بداية عام  2005وحتى نهاية عام .2007
70
56
42
28
14
0

العوامل التي أثرت على مواقف قادة حماس من االتفاقيات
لتحديد العوامل التي �أثرت على مواقف قادة حما�س من االتفاقيات الفل�سطينية -
ال�رسائيلية خالل م�شاركة حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،مت تق�سيم هذه الفرتة
إ
�إىل ثالث مراحل �أ�سا�سية عك�ست التوجهات احلقيقية مل�شاركة احلركة يف النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني وت أ�ثري ذلك على عملية ال�سالم:
املرحلة األولى :متتد من بداية عام  2005وحتى االنتخابات التشريعية :ب�شكل
عام يعترب معدل ت�رصيحات قادة حما�س حيال االتفاقيات منخف�ض ًا مقارنة مع املرحلتني
الثانية والثالثة .فقد بلغ املعدل أ
ال�سبوعي للت�رصيحات التي تتحدث عن �أن االتفاقيات
ظاملة وفا�شلة  0.21مقابل  0.05ت�رصيح يرف�ضها وعدم وجود ت�رصيحات حترتمها �أو
تلتزم بها.
املرحلة الثانية :متتد من االنتخابات التشريعية وحتى سيطرة حماس املسلحة
على قطاع غزة� :شهدت هذه املرحلة ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف معدل الت�رصيحات التي
تتحدث عن االتفاقيات ظاملة وفا�شلة ( )0.6مقارنة بالت�رصيحات التي ترف�ضها ()0.16
والت�رصيحات التي حترتمها وتتعامل معها (.)0.18
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املرحلة الثالثة :متتد من سيطرة حماس املسلحة على قطاع غزة وحتى نهاية
العام  :2007بلغ معدل الت�رصيحات التي حتدثت عن االتفاقيات ب أ�نها ظاملة وفا�شلة 0.29
مقارنة بالت�رصيحات التي ترف�ضها ( )0.11والت�رصيحات التي حترتمها وتتعامل معها
( )0.04والت�رصيحات التي �أبدت ا�ستعداداها لاللتزام بها (.)0.04
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حماس واالتفاقيات ما قبل اتفاق مكة وبعده
للتفاقيات الفل�سطينية -
انخف�ضت الت�رصيحات التي تتحدث عن احرتام حما�س إ
ال�رسائيلية ما بعد اتفاق مكة مقارنة مع الفرتة التي تلت م�شاركة حما�س يف االنتخابات
إ
الت�رشيعية وفوزها فيها .فقد انخف�ض معدل الت�رصيحات اال�سبوعي التي تتحدث عن
احرتام االتفاقيات من  0.46ما قبل اتفاق مكة �إىل  0.21ما بعد االتفاق .وقد انخف�ض
�أي�ض ًا معدل الت�رصيحات التي تتحدث عن ظلم وف�شل االتفاقيات من  2.1ت�رصيح لكل
�أ�سبوع ما قبل اتفاق مكة� ،إىل  0.73ت�رصيح ما بعد االتفاق .يف مقابل ذلك ارتفع معدل
الت�رصيحات التي ترف�ض االتفاقيات من  0.29قبل اتفاق مكة �إىل  0.33بعد االتفاق.
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نتائج التحليل في مضمون تصريحات قادة حماس
أوالً :املوقف من املفاوضات
�أظهرت نتائج حتليل �صحيفة الر�سالة �أن التوجه العام داخل قيادات حما�س ال
يعار�ض مبد�أ املفاو�ضات ولكنه يعار�ض �آلياتها و�رشوطها وزمانها و�أهدافها .ومن
املحتمل يف حال توفر ال�ضمانات ال�سيا�سية التي ميكن �أن ينتج عنها دولة فل�سطينية
على أ
الرا�ضي املحتلة عام � 1967أن ت�ؤيد هذه القيادات ا�شرتاك حما�س يف
ال�رسائيلي �سواء ب�شكل مبا�رش �أو عن طريق طرف ثالث �أو
مفاو�ضات مع اجلانب إ
حتت �إطار منظمة التحرير .ظهر ذلك ب�شكل وا�ضح من الت�رصيحات الرباغماتية
واملعتدلة جتاه املفاو�ضات ،والتي و�صلت يف بع�ض أ
الحيان �إىل الت�رصيح العلني
ال�رسائيلي.
بعدم ممانعة �إجراء حما�س مفاو�ضات مبا�رشة مع اجلانب إ
يت�شكل التوجه الرباغماتي ب�شكل �أ�سا�سي من غازي حمد ،وحممود الزهار ،و�صالح الربدويل،
و�أحمد بحر ،و�أحمد يو�سف ،وحممد نزال ومو�سى �أبو مرزوق ،ويحيى مو�سى وم�شري امل�رصي
وخليل احلية وعزت الر�شق184.فقد وجد حتليل �صحيفة الر�سالة �أن مواقف هذه القيادات جتاه
 . 184يبدو للوهلة أ
الوىل �أن هذا الت�صنيف غري متنا�سق �أو من�سجم مع طروحات بع�ض �أجزاء هذه الدرا�سة وخا�صة اجلزء
الول والذي يتحدث عن االعرتاف ب إ��رسائيل .فقد �أظهر اجلزء أ
أ
الول على �سبيل املثال �أن حممود الزهار وغازي حمد
و�صالح الربدويل وم�شري امل�رصي من القيادات املت�شددة داخل حما�س جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل ،ولكن عند حتليل
املوقف من املفاو�ضات وجدت الدرا�سة �أن هذه القيادات لديها مواقف معتدلة وبراغماتية جتاه املفاو�ضات .ي�شري هذا
التناق�ض يف مواقف قيادات حما�س �إىل �أن قيادات احلركة تفرق ما بني املفاو�ضات والق�ضايا ال�سيا�سية أ
الخرى ،مما
ي ؤ��رش �إىل �إمكانية حدوث تطورات على مواقف حما�س جتاه املفاو�ضات مع �إ�رسائيل.
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املفاو�ضات هي مواقف براغماتية ،حيث تظهر جمموعة من امل ؤ��رشات رغبات لدى هذا التوجه
ال�شارات التي ميكن التقاطها هو ما
ال�رسائيلي .لعل �أهم هذه إ
يف �إجراء مفاو�ضات مع اجلانب إ
185
�رصح به القيادي يف حما�س غازي حمد ،من عدم ممانعته �إجراء مفاو�ضات مبا�رشة مع �إ�رسائيل،
وكذلك ت�رصيحات حممود الزهار التي جاءت بعد فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية ،والتي
ال�رسائيليني
�أعلن فيها ب أ�ن املفاو�ضات لي�ست حرام ًا ،ولكن اجلرمية ال�سيا�سية عندما جنل�س مع إ
ونخرج بابت�سامات عري�ضة ونقول للفل�سطينيني �أن هناك تقدم ًا واحلقيقة غري ذلك ،فحركة
بال�ضافة �إىل ذلك ف إ�ن
حما�س ح�سب الزهار ،ترى يف املفاو�ضات و�سيلة ولي�س هدف ًا 186.إ
ال�رسائيلي حول الق�ضايا ال�سيا�سية بد ًال
الزهار يرى ب�رضورة �إجراء مفاو�ضات مبا�رشة مع اجلانب إ
187
من ترك املجال يف املفاو�ضات لل�سلطة الفل�سطينية وبع�ض قياداتها.

äÉ°VhÉØŸG ∫ƒM äGQÉ°TEG

äÉ°VhÉØª∏d á°†aGQ äÉëjöüJ

�أ�شارت كذلك النتائج �إىل �أن بع�ض قيادات حما�س قد �أ�صبحت مواقفهم �أكرث براغماتية
جتاه املفاو�ضات يف املرحلة الثانية من م�شاركة احلركة يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني،
وهي املرحلة التي تلت فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة العا�رشة
وحتى �سيطرتها امل�سلحة على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة مقارنة مع املرحلتني أ
الوىل (التي
�شهدت التمهيد لدخول حما�س للنظام ال�سيا�سي) واملرحلة الثالثة (التي �شهدت انف�صال
 .185غازي حمد� ،صحيفة الر�سالة 18 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر  ،2007العدد .539
 .186حممود الزهار� ،صحيفة الر�سالة 26 ،كانون الثاين/يناير  ،2006العدد .381
 .187عرب عن هذا التوجه لدى الزهار ،قيادي يف حما�س ف�ضل عدم الك�شف عن هويته ،رام اهلل ،ت�رشين �أول�/أكتوبر .2007
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حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني) .كما �أنه من املحتمل �أن يكون توقيع وثيقة
الوفاق الوطني يف حزيران/يونيو  2006قد �ساهم يف الت أ�ثري على مواقف قيادات حما�س
جتاه املفاو�ضات ،حيث ت�ضمنت االتفاقية بنداً ين�ص على تويل (�أبو مازن) ومنظمة التحرير
ملف املفاو�ضات .ت ؤ�كد نتائج حتليل �صحيفة الر�سالة �أن بع�ض قادة حما�س �أ�صبح لديهم
اال�ستعداد الحرتام وااللتزام بالتوافقات الفل�سطينية الداخلية املتعلقة باملفاو�ضات بعد توقيع
اتفاقية وثيقة الوفاق الوطني مقارنة مع املرحلة التي �سبقتها .فقد انخف�ضت الت�رصيحات
التي ترف�ض املفاو�ضات من قبل حممود الزهار من  5ت�رصيحات يف املرحلة أ
الوىل �إىل
(�صفر) ت�رصيح يف املرحلتني الثانية والثالثة ،وهو ما ينطبق كذلك على مواقف حممد
نزال وم�شري امل�رصي التي انخف�ضت ت�رصيحاتهم التي ترف�ض املفاو�ضات من ت�رصيحني
يف املرحلة أ
الوىل �إىل (�صفر) ت�رصيح يف املرحلتني الثانية والثالثة .يف مقابل ذلك ،تظهر
ال�شارات الرباغماتية جتاه املفاو�ضات من قبل نف�س القيادات ،فقد ارتفعت
النتائج تعزز إ
أ
ال�شارات عند حممود الزهار من � 3إ�شارات يف املرحلة الوىل �إىل  6يف املرحلتني الثانية
إ
أ
والثالثة ،ولدى حممد نزال من �صفر �إ�شارة يف املرحلة الوىل �إىل خم�سة �إ�شارات يف
املرحلتني الثانية والثالثة ،وكذلك أ
ال�شارات
المر بالن�سبة مل�شري امل�رصي التي ارتفعت إ
عنده من �إ�شارة واحدة يف املرحلة أ
الوىل �إىل � 3إ�شارات يف املرحلتني الثانية والثالثة.
ت�شري هذه املعطيات �إىل �إمكانية التزام حما�س م�ستقب ً
ال ب أ�ي اتفاق حيال املفاو�ضات يتم
التوافق عليه بني حركة حما�س ومنظمة التحرير ،حيث يظهر الر�سم البياين رقم � 23أن
املعدل أ
ال�سبوعي لرف�ض املفاو�ضات قد انخف�ض يف املرحلة الثانية من م�شاركة حما�س
ال�سيا�سية ،التي ت�ضمنت التو�صل �إىل اتفاق وثيقة الوفاق الوطني �إىل  0.11مقارنة مع
املرحلة أ
الوىل التي مهدت مل�شاركة احلركة يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ()0.32
واملرحلة الثالثة من م�شاركة حما�س ال�سيا�سية (.)0.21
جدول رقم  2يو�ضح التحوالت يف مواقف بع�ض قيادات حما�س جتاه املفاو�ضات خالل املراحل املختلفة من م�شاركة
احلركة يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني (�أعداد)

حممود الزهار
املرحلة أ
الوىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة

رف�ض

5
0
0

�إ�شارة

3
4
2

حممد نزال
رف�ض

2
0
0

�إ�شارة

0
2
3

م�شري امل�رصي
رف�ض

2
0
0

�إ�شارة

1
2
1
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ت�شري النتائج كذلك �إىل تركز الثقل ال�سيا�سي لقيادات حما�س التي حتدثت عن املفاو�ضات
يف قطاع غزة .يظهر الر�سم البياين رقم  24توزع قيادات حما�س ال�سيا�سية التي حتدثت
ال�رسائيلي كما يلي %72 :من قيادات حما�س يف قطاع غزة،
عن املفاو�ضات مع اجلانب إ
و %17من قيادات حما�س يف اخلارج ،و %11من قيادات حما�س يف ال�ضفة الغربية.
ت�شري هذه املعطيات �إىل قوة ت أ�ثري قيادات حما�س يف قطاع غزة على قرار احلركة جتاه
ال�رسائيلية.
املفاو�ضات الفل�سطينية – إ
»∏«FGöS’G
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ثانياً :املوقف من االتفاقيات الفلسطينية  -اإلسرائيلية
�أظهرت نتائج التحليل �أن قيادات حما�س تنق�سم �إىل توجهني رئي�سيني :توجه براغماتي
جتاه االتفاقيات ،وينق�سم هذا التوجه �إىل ق�سمني ،الق�سم أ
الول يربط حديثه عن االتفاقيات
ب أ�نها اتفاقيات ظاملة وفا�شلة ،وق�سم �آخر لديه اال�ستعداد الحرتام �أو التعامل �أو االلتزام
ال�رسائيلية�( 188أنظر الر�سم البياين رقم � )19أما التوجه الثاين،باالتفاقيات الفل�سطينية إ
ال�شارات
ال�رسائيلية ،مع وجود بع�ض إ
في�رص على رف�ض االلتزام باالتفاقيات الفل�سطينية إ
ال�رسائيلية ،ولكن
من قبل هذا التوجه ،تتحدث عن ظلم وف�شل االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
ال�صفة العامة لت�رصيحات هذا التوجه هي الت�شدد جتاه رف�ض االتفاقيات.

تظهر نتائج التحليل �أن أ
ال�سباب احلقيقية التي متنع حما�س من االلتزام باالتفاقيات تتعلق
بظروف �سيا�سية ،كظلم هذه االتفاقيات وف�شلها ،وهو ما يعني �أنه �إذا ا�ستطاعت هذه
االتفاقيات �أن تعيد احلقوق الفل�سطينية وتن�شئ دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام
ال�شارات الراف�ضة لالتفاقيات ،ولكنها تعترب قليلة مقارنة مع احلديث عن ظلم
 .188يوجد لدى قيادات هذا التوجه بع�ض إ
االتفاقيات �أو ف�شلها �أو االلتزام بها.
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 1967وحل كافة الق�ضايا العالقة� ،أي ق�ضايا القد�س والالجئني واال�ستيطان وغريها ف إ�نه ميكن
�أن تتبلور توجهات داخل حما�س لديها اال�ستعداد للقبول �أو االلتزام بهذه التفاقيات.
�أظهرت النتائج �أن هناك ا�ستقطابات حادة بني �أطراف قيادية خمتلفة داخل حما�س .وقد
ظهرت هذه اال�ستقطابات بعد موافقة حما�س على احرتام االتفاقيات الفل�سطينية -
ال�رسائيلية ،حيث زادت بع�ض القيادات من ت�شددها جتاه رف�ض االتفاقيات ،و�أو�ضحت
إ
�أن “احرتام” حما�س ،لهذه االتفاقيات ال يعني �أن تلتزم احلركة بها.
�أ�شارت النتائج كذلك� ،أن موقف حما�س من االتفاقيات ت أ�ثر مبدى اندماج حما�س �أو
انف�صالها عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وذلك يف جانبني رئي�سيني .ت أ�ثر اجلانب أ
الول
بدرجة ال�رصاع الفل�سطيني الداخلي ،ما بني حركتي فتح وحما�س� ،إذ �ساهمت التوافقات
الوطنية يف دفع حما�س �إىل احرتام االتفاقيات ب�شكل ر�سمي� ،أي غلبت التيار املعتدل
داخلها ،الذي يرغب يف التعامل مع االتفاقيات والتعاي�ش معها� .أما اجلانب آ
الخر
من ال�صورة فقد �أ�شار �إىل �أن االقتتال الفل�سطيني الداخلي وانف�صال حما�س عن النظام
ال�سيا�سي و�سيطرتها على غزة ،قد �أدى �إىل تعزيز مواقف املت�شددين من االتفاقيات.
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.4مواقف اإلسالميني من منظمة التحرير واملفاوضات واالتفاقيات
الفلسطينية  -اإلسرائيلية
ال�سالميني وحركة فتح من ق�ضايا مرتبطة مبنظمة التحرير
نناق�ش فيما يلي مواقف م ؤ�يدي إ
أ
ال�رسائيلية وبع�ض الفكار الواردة حلل الق�ضية الفل�سطينية.
واملفاو�ضات الفل�سطينية  -إ
وال�سالميني
كما ن�سعى �إىل حتديد نقاط التقارب ونقاط التباعد بني مواقف م ؤ�يدي فتح إ
جتاه �إمكانية القبول باتفاقية �سيا�سية ينتج عنها �إقامة دولة فل�سطينية على حدود الرابع من
حزيران عام .1967
موقف اإلسالميني من مرجعية م.ت.ف كأساس لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي
ال�سالميني ( )%54اعتبار م.ت.ف املمثل ال�رشعي والوحيد لل�شعب
ترف�ض غالبية إ
ال�سالميني موقفا مت�شدداً من املرا�سيم الرئا�سية التي
الفل�سطيني 189.كما �أظهر م ؤ�يدو إ
�أ�صدرها الرئي�س (�أبو مازن) بعد �سيطرة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة واملتعلقة
بالتزام القوائم املرت�شحة لالنتخابات مبنظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها املمثل ال�رشعي
والوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،وبوثيقة �إعالن اال�ستقالل ،وب أ�حكام القانون أ
ال�سا�سي،
ال�سالميني  %60مقابل ت أ�ييد  %91من
حيث بلغت معار�ضة ذلك من قبل م ؤ�يدي إ
م ؤ�يدي فتح لذلك 190.وهو ما يعك�س املواقف املت�شددة �أو على �أقل تقدير عدم الر�ضا
عن م.ت.ف يف و�ضعها احلايل.
وعلى ما يبدو ف إ�ن رف�ض قاعدة حما�س لوحدانية متثيل املنظمة يتعلق ب أ�بعاد �سيا�سية
وتنظيمية مرتبطة ب إ�عادة تفعيلها و�إ�صالحها ،وهو ما يتما�شى مع موقف القيادة ال�سيا�سية
للحركة .انعك�ست هذه القناعات يف تف�سري قاعدة حما�س أ
لل�سباب التي متنع حما�س
ال�سالميني �أن ما مينع
من االعرتاف والقبول مبرجعية منظمة التحرير .يعتقد  %49من إ
حما�س من االعرتاف مبرجعية منظمة التحرير يتعلق ب أ�بعاد وطنية و�سيا�سية ،كالتخوف
من عدم قدرة املنظمة على ا�ستعادة احلقوق الفل�سطينية يف الوقت الراهن �أي �أن �إقرار
حما�س مبرجعية منظمة التحرير وهي على و�ضعها الراهن لن ي�ساهم يف ا�ستعادة احلقوق
الفل�سطينية .من املهم �أي�ض ًا مالحظة �أن قاعدة حما�س ال تربط ما بني العوامل الدينية/
ال�رشعية واالعرتاف مبرجعية املنظمة .يعترب تبني منظمة التحرير للعلمانية ال�سيا�سية �أحد
�أهم اال�سباب التي كانت تقف وراء عدم دخول حما�س للمنظمة �أو اعرتافها مبرجعيتها
كما جاء يف ميثاق احلركة .لكن قاعدة حما�س ال ترى �أن علمانية املنظمة �أو عوامل دينية/
 . 189ا�ستطالع رقم (� )20أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،حزيران/يونيو .2006
 .190ا�ستطالع خا�ص (ال�سيا�سة واملجتمع الفل�سطيني) �أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،كانون ثاين/
يناير .2008
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القرار مبرجعية املنظمة ،فقد �أ�شار  %24فقط من قاعدة
�رشعية هي التي متنع حما�س من إ
القرار مبرجعية املنظمة.
حما�س �أن العامل الديني هو الذي ي ؤ�ثر على مواقف احلركة جتاه إ
كما يظهر من ا�ستطالعات الر�أي قلة ت أ�ثري العامل التنظيمي ( )%13واملتمثل بعدم متثيل
191
القرار مبرجعيتها.
حما�س داخل �أطر املنظمة على إ
ال�سالميني للعوامل التي متنع حما�س من القبول مبرجعية املنظمة
ت�ساهم تف�سريات م ؤ�يدي إ
يف توقع م�ستقبل العالقة ما بني اجلانبني .تراجع ت أ�ثري العاملني الديني والتنظيمي الداخلي
وتعزز قوة العامل ال�سيا�سي يزيد من فر�ص ان�ضمام حما�س ملنظمة التحرير يف حال توفر
ال�سالميني �أن اعرتاف حما�س بوحدانية
الفر�صة ال�سيا�سية املنا�سبة لذلك .يعتقد م ؤ�يدو إ
املنظمة يتعلق بق�ضايا مرتبطة ب إ��صالح م.ت.ف و�إعادة تفعيلها .ي ؤ�يد  %80من م ؤ�يدي
ال�سالميني �إعادة ت�شكيل جمل�س وطني جديد للمنظمة بحيث تن�ضم �إليه كافة الف�صائل
إ
ال�سالمي على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي ،مقابل  %89من
واجلهاد
حما�س
ذلك
يف
مبا
إ
أ
ؤ
م ؤ�يدي فتح 192.وهو ما من � أش�نه �ن ي�دي �إىل �إ�صالح املنظمة و�إعادة تفعيلها ،مبا ي�ضمن
ان�ضمام حما�س وباقي الف�صائل الفل�سطينية أ
الخرى �إليها� .إذن ،يظهر �أن هناك رف�ض من
قبل قواعد حما�س العتبار م.ت.ف ب�شكلها احلايل املمثل ال�رشعي والوحيد لل�شعب
الداري
الفل�سطيني وذلك لعدم قدرتها على ا�ستعادة احلقوق الفل�سطينية وترهلها إ
والوظيفي .لكن يبدو �أن هناك �إمكانيات قوية لقبول م.ت.ف من قبل قاعدة حما�س بعد
�إ�صالحها وان�ضمام حما�س وباقي الف�صائل الفل�سطينية �إليها.

موقف اإلسالميني من املفاوضات

ال�سالميون مقارنة بالثقة يف املقاومة والعمل
حتظى املفاو�ضات بثقة منخف�ضة بني م ؤ�يدي إ
ال�سالميني مقابل  %59من م ؤ�يدي فتح �أن املقاومة ذات
امل�سلح .يعتقد  %74من م ؤ�يدي إ
193
قدرة �أكرب على حتقيق احلقوق الفل�سطينية التي ف�شلت املفاو�ضات يف حتقيقها .تنعك�س
الجنازات امل�ستقبلية التي ميكن �أن
هذه الثقة ب�شكل وا�ضح على الت�شا ؤ�م �أو التفا ؤ�ل من إ
ال�سالميني �أن املقاومة ا�ستطاعت حتقيق انت�صارات ع�سكرية
حتققها املفاو�ضات .يعتقد إ
أ
وخا�صة �إجبار �إ�رسائيل على االن�سحاب �حادي اجلانب من قطاع غزة .مقابل ف�شل
ال�رسائيلية يف حتقيق �إجنازات مماثلة على �أر�ض الواقع ،ف أ�ي
املفاو�ضات الفل�سطينية  -إ
ال�رسائيلي ح�سب قاعدة حما�س ال ميكن �أن تنتهي بنجاح �أو �أن
مفاو�ضات مع اجلانب إ
حتقق أ
ال�سالميني
الهداف التي تنطلق من �أجلها .يظهر ذلك الت�شا ؤ�م يف تقديرات م ؤ�يدي إ
 .191ا�ستطالع رقم ( ،)27م�صدر �سبق ذكره.
 .192ا�ستطالع رقم ( ،)20م�صدر �سبق ذكره.
 .193وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف الفرتة
الزمنية املمتدة من عام  2000وحتى عام .2007
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ال�سالميني �إىل
لنجاح �أو ف�شل م ؤ�متر �أنابولي�س لل�سالم ،فقد �أ�شار فقط  %5من م ؤ�يدي إ
�أن املفاو�ضات التي انطلقت بعد م ؤ�متر �أنابولي�س �ستنجح ،مقابل � %91أ�شاروا �إىل �أنها
�ستف�شل .يف مقابل ذلك ،يظهر م ؤ�يدو فتح �أكرث ثقة ب إ�مكانية جناح املفاو�ضات ال�سيا�سية
التي انطلقت بعد م ؤ�متر �أنابولي�س .يعتقد  %64من م ؤ�يدي فتح �أن املفاو�ضات التي
194
انطلقت بعد م ؤ�متر �أنابولي�س �ستف�شل مقابل ن�سبة من  %27تعتقد �أنها �ستنجح.
ال�سالميني املرتفعة باملقاومة على ح�ساب املفاو�ضات على تخوفات م ؤ�يدي
تنعك�س ثقة إ
ال�سالميني واملتعاطفني معهم جتاه دخول حما�س مفاو�ضات م�ستقبلية مع اجلانب
إ
ال�سالميني �نأ
ال�رسائيلي يف ظل ظروف م�شابهة للظروف القائمة اليوم .يرى م ؤ�يدو إ
إ
ال�رسائيلي يف الوقت احلايل �سي�ساهم
انخراط حما�س يف مفاو�ضات مبا�رشة مع اجلانب إ
ال�سالميني
يف تراجع �شعبيتها و�/أو انق�سامها ،حيث تعتقد ن�سبة من  %48من م ؤ�يدي إ
�أن عوامل حزبية تقف وراء عدم �إجراء حما�س مفاو�ضات مبا�رشة مع �إ�رسائيل� .ساهم
الف�شل الن�سبي لتجربة حركة فتح يف املفاو�ضات وخ�سارتها لالنتخابات الت�رشيعية التي
يعتقد البع�ض �أنها ب�سبب ف�شل م�رشوع احلركة ال�سيا�سي املتمثل يف املفاو�ضات يف تغذية
ال�سالميني من �أن ي ؤ�ول م�صري احلركة �إىل نف�س م�صري حركة فتح.
تخوفات م ؤ�يدي إ
ال�سالميني يف الوقت الراهن نحو عدم ت�شجيع خيار املفاو�ضات
تدفع هذه التخوفات إ
ب�شكلها احلايل ،وذلك خوف ًا من تكرار جتربة حركة فتح يف املفاو�ضات .كما تتطابق �إىل
ال�سالميني مع قيادات احلركة ال�سيا�سية عند احلديث عن عالقة
حد كبري مواقف قاعدة إ
حما�س باملفاو�ضات .يعتقد غالبية قيادات حما�س ب أ�نه ال يوجد �أي مانع ديني�/رشعي
حيال �إمكانية القيام مبفاو�ضات ثنائية ما بني حما�س و�إ�رسائيل ،ويربط اجلزء أ
الكرب من
ال�رسائيلي مبدى حتقيق
قيادات حما�س فر�ص ا�شرتاك احلركة مبفاو�ضات ثنائية مع اجلانب إ
هذه املفاو�ضات �إجنازات �سيا�سية ملمو�سة ،ك إ�قامة دولة فل�سطينية وا�ستعادة احلقوق
الفل�سطينية .تتطابق هذه املواقف تقريب ًا مع مواقف قاعدة حما�س ،حيث يرى  %36من
ال�سالميني �أن العامل الديني هو ما مينع احلركة من الدخول يف مفاو�ضات مع
م ؤ�يدي إ
ال�رسائيلي ون�سبة من  %11ترى يف امل�صلحة الوطنية العليا لل�شعب الفل�سطيني
اجلانب إ
ال�سالميني �أن ا�شرتاك حما�س يف املفاو�ضات يف الوقت الراهن
واملتمثلة باعتقاد م ؤ�يدي إ
لن ي ؤ�دي �إىل ا�ستعادة احلقوق الفل�سطينية .كما ترى ن�سبة من � %5أن عوامل �أخرى هي
195
من متنع حما�س من الدخول يف املفاو�ضات.
أ
ال�سالميني مقابل الت�ثري
تراجع ت أ�ثري العاملني الديني وال�سيا�سي على مواقف م ؤ�يدي إ
الكبري للعامل احلزبي والتخوف من انق�سام احلركة يبقي الباب موارب ًا �أمام �إمكانية ا�شرتاك
حما�س يف مفاو�ضات فل�سطينية � -إ�رسائيلية مبا�رشة �إذا ر�أت احلركة �أنها �ستحقق م�صلحة
وطنية عليا لل�شعب الفل�سطيني ولن ت ؤ�ثر على بنية احلركة التنظيمية.
 .194ا�ستطالع رقم ( ،)27م�صدر �سبق ذكره.
 .195نف�س امل�صدر ال�سابق.

حممود جرابعة

][101

ال�سالميني واملتعاطفني معهم جتاه القبول باملفاو�ضات .يرتاوح
تتذبذب مواقف م ؤ�يدي إ
هذا التذبذب ما بني رف�ض كبري للمفاو�ضات وما بني قبول معقول لها .ي ؤ�ثر على ت أ�ييد
ال�سالميني عامالن رئي�سيان :يرتبط العامل أ
الول بالف�شل
املفاو�ضات �أو رف�ضها لدى إ
الن�سبي للمفاو�ضات وعدم حتقيقها �إجنازات �سيا�سية ملمو�سة� ،أما العامل الثاين فيتعلق
بتفرد الرئي�س الفل�سطيني ومنظمة التحرير باملفاو�ضات يف ظل وجود انق�سام فل�سطيني
حولها .ففي الوقت الذي يتنا�سب الت أ�ييد للمفاو�ضات عك�سي ًا مع تعزز العاملني ال�سابقني،
يرتفع الت أ�ييد للمفاو�ضات �إذا ما متت بناء على توافقات فل�سطينية داخلية �أو توفر �أمل
ال�رسائيلية �إجنازات �سيا�سية ملمو�سة على �أر�ض
ب إ�مكانية حتقيق املفاو�ضات الفل�سطينية -إ
الواقع .ارتفع أ
ال�سالميني من �إمكانية �إجناز مفاو�ضات يجريها (�أبو
المل بني م ؤ�يدي إ
مازن) مع حكومة �أوملرت �إىل  196%40بعد التوقيع على اتفاق مكة يف �شباط/فرباير
 2007والذي ت�ضمن ت�شكيل حكومة وحدة وطنية و�إعادة تكليف (�أبو مازن) ب إ�دارة
ال�رسائيلي ،يف املقابل انخف�ض الت أ�ييد لهذه املفاو�ضات
ملف املفاو�ضات مع اجلانب إ
�إىل  197%12بعد انهيار اتفاق مكة و�سيطرة حما�س على قطاع غزة يف حزيران/يونيو
 ،2007و�إلغاء التكليف املمنوح ألبي مازن من قبل حركة حما�س ب إ�جراء مفاو�ضات
198
ال�رسائيلي.
مبا�رشة مع اجلانب إ
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 .196ا�ستطالع رقم (� ،)24أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية� ،آذار/مار�س .2007
.197ا�ستطالع رقم ( ،)26م�صدر �سبق ذكره.
 .198غازي حمد ،م�صدر �سبق ذكره.

][102

حركة حما�س :م�سرية مرتددة نحو ال�سالم

ال�سالميني اال�ستعداد إلعطاء
كما تظهر نتائج ا�ستطالعات الر�أي العام �أن لدى م ؤ�يدي إ
فر�صة حقيقية ملفاو�ضات ميكن �أن ي�سفر عنها دولة فل�سطينية على �أرا�ضي عام .1967
فقد �أ�شارت تلك النتائج �إىل تراجع الت أ�ييد للعمليات امل�سلحة بعد وفاة يا�رس عرفات وفوز
(�أبو مازن) برئا�سة ال�سلطة الوطنية بعد �أن �ساد جو من التفا ؤ�ل داخل ال�شارع الفل�سطيني
ب إ�مكانية انطالق مفاو�ضات �سيا�سية جديدة ذات جدوى مع ظهور �إمكانيات حقيقية
النتعا�ش أ
الو�ضاع االقت�صادية .فقد انخف�ض ت أ�ييد العمليات التفجريية داخل �إ�رسائيل بني
199
ال�سالميني �إىل  %59يف الفرتة التي تلت وفاة الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات وتبلور
إ
أ
�إمكانيات حقيقية إلعادة �إحياء عملية ال�سالم بعد و�صول الرئي�س (�بو مازن) لرئا�سة
ال�سلطة الفل�سطينية مقارنة مع  200%67يف كانون �أول/دي�سمرب  2004وهي الفرتة التي
وال�رسائيلي �أو مع الفرتة
انهارت فيها عملية ال�سالم واملفاو�ضات بني اجلانبني الفل�سطيني إ
التي تلت �سيطرة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة وف�شل م ؤ�متر �أنابولي�س لل�سالم
ال�سالميني ب�شكل
الحباط يف ال�شارع الفل�سطيني ب�شكل عام وبني م ؤ�يدي إ
وازدياد إ
خا�ص جتاه عملية ال�سالم  ،حيث ارتفع ت أ�ييد العمليات الع�سكرية والتفجريية �ضد �أهداف
201
�إ�رسائيلية داخل قاعدة حما�س �إىل  %84يف �آذار/مار�س .2008

.5التباعد والتقارب بني مواقف مؤيدي فتح واإلسالميني جتاه
اتفاقية ممكنة بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي
ال�سالميني لديهم اال�ستعداد للقبول مببد�أ املفاو�ضات
كما �أظهرنا �سابق ًا ،ف إ�ن م ؤ�يدي إ
ال�رسائيلي بناء على توافقات وطنية و�رضورة �إ�صالح م.ت.ف وبرناجمها
مع اجلانب إ
ال�شكالية احلقيقة تبقى يف ماهية الربنامج ال�سيا�سي الذي ميكن التوافق
ال�سيا�سي .لكن إ
عليه بني حركتي فتح وحما�س والذي ميكن �أن يثمر عنه �إجناز الدولة الفل�سطينية على
وال�سالميني لها .نحاول يف اجلزء التايل من
�أرا�ضي عام  1967وقبول م ؤ�يدي فتح إ
وال�سالميني جتاه
الدرا�سة التعرف على نقاط التباعد والتقارب بني مواقف م ؤ�يدي فتح إ
خ�صائ�ص االتفاقية التي ميكن قبولها من كال الطرفني.
أوالً :تأييد أفكار مشابهة لألفكار الواردة في مبادرة جنيف وأفكار كلينتون
ال�سالميني ( )%64مقابل ت أ�ييد غالبية م ؤ�يدي
ومفاوضات طابا :تعار�ض غالبية م ؤ�يدي إ
فتح ( 202)%60القبول ب أ�فكار م�شابهة حلل الق�ضية الفل�سطينية ،أ
كالفكار التي وردت
 .199ا�ستطالع رقم (� )18أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،كانون �أول/دي�سمرب .2005

 .200ا�ستطالع رقم ( ،)14م�صدر �سبق ذكره.
 .201ا�ستطالع رقم ( ،)27م�صدر �سبق ذكره.
 .202وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية للفرتة املمتدة
من كانون �أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو .2008
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ال�سالميني لهذه
يف مفاو�ضات طابا ومبادرة جنيف و�أفكار كلينتون .تراوحت معار�ضة إ
أ
الفكار من � %52إىل  %70مقابل ت أ�ييد تراوح بني � %55إىل  %64بني م ؤ�يدي فتح،
وذلك خالل الفرتة الزمنية املمتدة من كانون �أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو
ال�سالميني وت أ�ييد م ؤ�يدي فتح لهذه أ
الفكار بني رف�ض
 .2008تتفاوت معار�ضة م ؤ�يدي إ
أ
كبري لبع�ض أ
الفكار وقبول معقول ألفكار �أخرى .فيما يلي �أبرز الفكار التي جاءت يف
ال�سالميني وفتح حولها:
املبادرات ونقاط التباعد والتقارب بني م ؤ�يدي إ
• دولة بدون جيش لكن مع قوات دولية حلمايتها :ترف�ض غالبية كبرية من
ال�سالميني ( )%82مقابل ت أ�ييد منخف�ض ( 203)%29من م ؤ�يدي فتح لفكرة �إقامة
إ
أ
القليمية و�سمائها ،لكن ي�سمح
دولة فل�سطينية ذات �سيادة على �ر�ضها ومياهها إ
إل�رسائيل با�ستخدام جمالها اجلوي ألغرا�ض التدريب ،كما حتتفظ �إ�رسائيل مبحطتي
للنذار املبكر يف ال�ضفة الغربية ملدة � 15سنة ،وتبقى قوات دولية متعددة
رادار إ
اجلن�سيات يف الدولة الفل�سطينية لفرتة زمنية غري مقيدة بحيث تكون مهمة القوات
الدولية هي �ضمان تنفيذ االتفاق ومراقبة احلدود الربية والبحرية للدولة الفل�سطينية مبا
ال�سالميني لهذا
يف ذلك التواجد يف املعابر احلدودية الفل�سطينية .تراوحت معار�ضة إ
اخليار من � %70إىل  %89مقابل ت أ�ييد تراوح بني  %22و  %46بني م ؤ�يدي فتح،
خالل الفرتة املمتدة من كانون �أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو .2008
بينما كان موقف ًا م�شابه ًا تقريب ًا داخل قاعدة حما�س عندما طرحت ق�ضية الرتتيبات
أ
المنية يف مفاو�ضات كامب ديفيد عام  2000والتي قيل يف حينها �أن الطرف
الفل�سطيني قد وافق عليها والقا�ضية بعدم بناء �سالح للجو �أو احل�صول على �أ�سلحة
بالبقاء على قاعدة �إنذار مبكر على �إحدى املرتفعات يف
ثقيلة وال�سماح إل�رسائيل إ
أ
ال�ضفة وعلى ال�سماح بتواجد ع�سكري �إ�رسائيلي يف غور الردن يف وقت احلرب.
ال�سالميني يف ذلك «تنازالت كثرية» بينما
ر�أت يف حينه ن�سبة من  %75من م ؤ�يدي إ
ن�سبة من  %12ر�أت ب أ�ن املوقف «منا�سب و�صحيح» ون�سبة من  %8ر�أت فيه موقف ًا
«مرن ًا ب�شكل كاف» .يف مقابل ذلك ر�أت �أغلبية من  %64من م ؤ�يدي فتح �أن هذا
املوقف يعترب فيه «تنازالت كثرية» بينما ر�أت ن�سبة من  %17ب أ�ن هذا املوقف يعترب
204
«املنا�سب وال�صحيح» ون�سبة من  %13ر�أت فيه موقف ًا «مرن ًا ب�شكل كاف».

 .203وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي العام التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل
الفرتة املمتدة من عام  2003وحتى عام .2008
 .204ا�ستطالع رقم (� )1أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،متوز/يوليو .2000
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• القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني بعد تقسيمها :تعار�ض غالبية
ال�سالميني ( )%72مقابل ت أ�ييد  205%47من م ؤ�يدي فتح لفكرة
كبرية من م ؤ�يدي إ
الحياء العربية حتت ال�سيادة الفل�سطينية أ
تق�سيم القد�س ال�رشقية و�أن ت�صبح أ
والحياء
ال�رسائيلية وت�صبح البلدة القدمية مبا يف ذلك احلرم ال�رشيف
اليهودية حتت ال�سيادة إ
حتت ال�سيادة الفل�سطينية ما عدا احلي اليهودي وحائط املبكى التي ت�صبح حتت
ال�سالميني لهذا اخليار من � %59إىل %79
ال�رسائيلية .تراوحت معار�ضة إ
ال�سيادة إ
مقابل ت أ�ييد تراوح بني  %39و  %56بني م ؤ�يدي فتح ،خالل الفرتة املمتدة من
كانون �أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو  .2008وال يبدو �أن قواعد حما�س
�ستتجه نحو مزيد من الربغماتية يف هذه الق�ضية ،حيث مل تختلف ال�صورة كثرياً عن
املوقف �أثناء مفاو�ضات كامب ديفيد والتي قيل ب أ�ن اجلانب الفل�سطيني قد وافق على
ال�سماح إل�رسائيل ب�ضم م�ستوطنات حميطة بالقد�س كم�ستوطنات «معاليه �أدوميم»
و«جفعات زئيف» و«غو�ش عت�صيون» لت�صبح جزءا من مدينة القد�س وعلى و�ضع
ال�رسائيلية مقابل �سيادة فل�سطينية كاملة
احلي اليهودي وحائط املبكى حتت ال�سيادة إ
الحياء العربية أ
على أ
والماكن املقد�سة يف القد�س ال�رشقية .ر�أت يف حينه �أغلبية من
ال�سالميني �أن هذا املوقف يعترب فيه «تنازالت كثرية» بينما ر�أت
 %64من م ؤ�يدي إ
ن�سبة من  %22ب أ�ن هذا املوقف يعترب «املنا�سب وال�صحيح» ون�سبة من  %9ر�أت فيه
موقف ًا «مرن ًا ب�شكل كاف» .يف مقابل ذلك ر�أت �أغلبية من  %52من م ؤ�يدي فتح
�أن هذا املوقف يعترب فيه «تنازالت كثرية» بينما ر�أت ن�سبة من  %32ب أ�ن هذا املوقف
206
يعترب «املنا�سب وال�صحيح» ون�سبة من  %11ر�أت فيه موقف ًا «مرن ًا ب�شكل كاف».
• الالجئون مع خمسة خيارات لإلقامة الدائمة :تعار�ض غالبية م ؤ�يدي
ال�سالميني ( )%66مقابل ت أ�ييد  207%49من م ؤ�يدي فتح فكرة حل م�شكلة
إ
وال�رسائيلي بحل يتم على �أ�سا�س قراري
الفل�سطيني
الطرفني
قرار
�
خالل
من
الالجئني
إ
إ
أ
المم املتحدة رقم  194ورقم  242ومبادرة ال�سالم العربية .تن�ص هذه الفكرة على �أن
للقامة الدائمة هي ( )1دولة فل�سطني ( )2املناطق
يعطى الالجئون خم�سة خيارات إ
أ
يف �إ�رسائيل التي يتم نقلها لدولة فل�سطني يف تبادل الرا�ضي ( )3ال يكون هناك قيود
على عودة الالجئني لهاتني املنطقتني (� )4أما املناطق الثالث أ
القامة
الخرى فتكون إ
فيها خا�ضعة لقرار من دولها وهي :دول �أخرى يف العامل تبدي ا�ستعداداً لقبول
الالجئني ،ودولة �إ�رسائيل ،والدول امل�ضيفة ( )5يكون عدد الالجئني الذي يعودون
 .205وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي العام التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل
الفرتة املمتدة من عام  2003وحتى عام .2008
 .206ا�ستطالع رقم ( ،)1م�صدر �سبق ذكره.
 .207وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي العام التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل
الفرتة املمتدة من عام  2003وحتى عام .2008
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�إىل �إ�رسائيل مبني ًا على �أ�سا�س متو�سط عدد الالجئني الذي يتم قبولهم يف مناطق �أخرى
مثل ا�سرتاليا وكندا و�أوروبا وغريها .ويحق لكافة لالجئني احل�صول على تعوي�ض عن
ال�سالميني لهذا اخليار من
جلوئهم وعن فقدانهم للممتلكات .تراوحت معار�ضة إ
� %56إىل  %76مقابل ت أ�ييد تراوح بني  %31و  %53بني م ؤ�يدي فتح ،خالل الفرتة
املمتدة من كانون �أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو  .2008لكن تنخف�ض
معار�ضة حما�س �إذا كان االتفاق قريب ًا من أ
الفكار التي طرحت يف مفاو�ضات كامب
العالم حينها �إن اجلانب الفل�سطيني قد وافق عليها .فقد
ديفيد والتي قيل يف و�سائل إ
كان مطلب اجلانب الفل�سطيني يف حينه يطالب باعرتاف �إ�رسائيل عن م�س ؤ�وليتها
عن خلق م�شكلة الالجئني واعرتافها بقرار أ
المم املتحدة رقم  ،194وا�ستعدادها
ال�ستيعاب مئات آ
الالف ممن يرغبون يف العودة للدولة الفل�سطينية ،ور�أت يف حينه
�أغلبية من  %66من قاعدة حما�س �أن هذا املوقف يعترب «املنا�سب وال�صحيح» بينما
ر�أت ن�سبة من  %20ب أ�ن هذا املوقف يعترب «تنازالت كثرية» ون�سبة من  %11ر�أت
فيه موقف ًا «مرن ًا ب�شكل كاف» .يف مقابل ذلك ر�أت �أغلبية من  %73من م ؤ�يدي فتح
�أن هذا املوقف يعترب «املنا�سب وال�صحيح» ون�سبة من  %17ب أ�ن هذا املوقف يعترب فيه
208
«تنازالت كثرية» ون�سبة من  %7ر�أت فيه موقف ًا «مرن ًا ب�شكل كاف».
ال�سالميني
• دولة ذات سيادة مع ترتيبات أمنية :تعار�ض غالبية كبرية من م ؤ�يدي إ
( )%64مقابل ت أ�ييد غالبية م ؤ�يدي فتح ( 209)%54لفكرة وجود ترتيبات �أمنية
خا�صة ،ك أ�ن ال يكون للدولة الفل�سطينية جي�ش ولكن حتتفظ بقوات �أمن قوية وتقوم
قوات دولية متعددة اجلن�سيات بحماية �سالمتها و�أمنها ،ويقوم الطرفان بااللتزام
ال�سالميني لهذا اخليار
ب إ�يقاف كافة �أ�شكال العنف �ضد بع�ضهما .تراوحت معار�ضة إ
من � %49إىل  %83مقابل ت أ�ييد تراوح بني  %33و  %53بني م ؤ�يدي فتح ،خالل
الفرتة املمتدة من كانون �أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو .2008
• انسحاب إلى حدود 1967مع تبادل األراضي :يعار�ض غالبية م ؤ�يدي
ال�سالميني ( )%51مقابل ت أ�ييد غالبية كبرية من م ؤ�يدي فتح ( 210)%68لفكرة
إ
ال�رسائيلي من كامل قطاع غزة و�إخالء جميع امل�ستوطنات يف القطاع،
االن�سحاب إ
�أما يف ال�ضفة الغربية فتن�سحب �إ�رسائيل وتخلي امل�ستوطنات من كافة املناطق املحتلة
منذ عام  1967ما عدا بع�ض املناطق اال�ستيطانية التي تبلغ �أقل من  %3من ال�ضفة
 .208ا�ستطالع رقم ( ،)1م�صدر �سبق ذكره.

.209وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي العام التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل
الفرتة املمتدة من عام  2003وحتى عام .2008
 .210وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي العام التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل
الفرتة املمتدة من عام  2003وحتى عام .2008
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حيث يتم تبادل هذه أ
الرا�ضي مع �إ�رسائيل وتنقل مبوجبه م�ساحة مماثلة من �إ�رسائيل
ال�سالميني لهذا اخليار من � %40إىل  %59مقابل
لفل�سطني .تراوحت معار�ضة إ
ت أ�ييد تراوح بني  %62و  %75بني م ؤ�يدي فتح ،خالل الفرتة املمتدة من كانون
�أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو  .2008تدل هذه الن�سب عند مقارنتها
باملوقف �أثناء مفاو�ضات كامب ديفيد والتي قيل �أثناءها �أن الطرف الفل�سطيني قد
وافق على مقرتح ين�ص على قيام دولة فل�سطينية يف  %96من ال�ضفة والقطاع وعلى
تبادل أ
للرا�ضي بحيث ت�ضم �إ�رسائيل كت ً
ال ا�ستيطانية يف  %4من ال�ضفة الغربية يح�صل
ال�سالميني
مقابلها الطرف الفل�سطيني على �أرا�ض داخل �إ�رسائيل �إن مواقف م ؤ�يدي إ
ال جتاه القبول بدولة فل�سطينية مع تبادل أ
قد تطورت قلي ً
للرا�ضي .فقد كان املوقف
�أثناء مفاو�ضات كامب ديفيد يختلف بع�ض ال�شيء .فقد ر�أت يف حينه ن�سبة من
 %58من قاعدة حما�س �أن هذا املوقف فيه «تنازالت كثرية» بينما بلغت ن�سبة الذين
ر�أوا يف هذا املوقف ب أ�نه املوقف «املنا�سب وال�صحيح» فقط  %22من قاعدة احلركة،
ون�سبة من  %14ر�أت فيه موقف ًا «مرن ًا ب�شكل كاف» .يف مقابل ذلك ر�أت �أغلبية
من  %51من م ؤ�يدي فتح �أن هذا املوقف يعترب فيه «تنازالت كثرية» ون�سبة من %32
ر�أت ب أ�ن هذا املوقف يعترب «املنا�سب وال�صحيح» ون�سبة من  %12ر�أت فيه موقف ًا
211
«مرن ًا ب�شكل كاف».
ال�سالميني مقابل ت أ�ييد كبري
• إنهاء الصراع :تعار�ض ن�سبة من  %48من م ؤ�يدي إ
ال�رسائيلي عند االنتهاء
من م ؤ�يدي فتح ( 212)%73فكرة �إنهاء ال�رصاع العربي إ
وال�رسائيلي ب أ�ن فل�سطني
من تنفيذ اتفاقية احلل الدائم و�إقرار الطرفني الفل�سطيني إ
ال�سالميني لهذا اخليار من � %39إىل
و�إ�رسائيل هما وطنا �شعبيهما .تراوحت معار�ضة إ
 %65مقابل ت أ�ييد تراوح بني  %58و  %78بني م ؤ�يدي فتح ،خالل الفرتة املمتدة من
كانون �أول/دي�سمرب  2003وحتى حزيران/يونيو .2008

ثانياً :اتفاقية بناء على مرجعية وثيقة األسرى
وال�سالميني ح ً
ال �سيا�سي ًا ي�ستند �إىل توافقات فل�سطينية داخلية
ت ؤ�يد غالبية م ؤ�يدي فتح إ
تت�ضمن �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام � .1967أيد  %53من م ؤ�يدي
213
ال�سالميني مقابل ت أ�ييد الغالبية العظمى ( )%93من م ؤ�يدي فتح جممل بنود
ومنا�رصي إ
وثيقة أ
ال�رسى املعدلة (�أجري هذا اال�ستطالع قبل موافقة حما�س ر�سمي ًا على الوثيقة
.211ا�ستطالع رقم ( ،)1م�صدر �سبق ذكره.
.212وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي العام التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل
الفرتة املمتدة من عام  2003وحتى عام .2008
.213ا�ستطالع رقم ( ،) 20م�صدر �سبق ذكره.
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و�إجراء بع�ض التعديالت عليها يف  28حزيران/يونيو  .)2006ومن املحتمل �أن ت أ�ييد
ال�سالميني لهذه الوثيقة قد زاد بعد موافقة احلركة عليها ر�سمي ًا يف نهاية حزيران/يونيو
إ
أ
أ
ؤ
ال�سالميني مقابل ت�ييد غالبية عظمى من
 .2006فعند طرح الوثيقة �يد  %76من م�يدي إ
م ؤ�يدي فتح (� )%96أن هدف ال�شعب الفل�سطيني �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة عا�صمتها
القد�س ال�رشيف على جميع أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967و�ضمان حق العودة وحترير
جميع أ
ال�سالميني ()%61
ال�رسى مبا كفلته ال�رشعية الدولية .كما ت ؤ�يد غالبية م ؤ�يدي إ
مقابل ت أ�ييد غالبية عظمى من م ؤ�يدي فتح ( )%86حق ال�شعب الفل�سطيني مبقاومة
االحتالل بكافة الو�سائل ولكن مع تركيز ذلك أ
بالرا�ضي التي احتلت عام  1967مع
ال�سالميني
بال�ضافة �إىل �أن غالبية م ؤ�يدي إ
ا�ستمرار املفاو�ضات واملقاومة اجلماهريية .إ
( )%56مقابل غالبية عظمى من م ؤ�يدي فتح ( )%86ي ؤ�يدون بناء برنامج �إجماع وطني
على �أ�سا�س قرارات ال�رشعية الدولية وال�رشعية العربية .لكن خيارات �أخرى مرتبطة
ال�سالميني مقابل
مبنظمة التحرير وملف املفاو�ضات تلقى معار�ضة من غالبية م ؤ�يدي إ
ال�سالميني ()%54
ت أ�ييد غالبية عظمى من م ؤ�يدي فتح لها .تعار�ض غالبية م ؤ�يدي إ
مقابل ت أ�ييد غالبية عظمى من م ؤ�يدي فتح ( )%94اعتبار منظمة التحرير املمثل ال�رشعي
والوحيد لل�شعب الفل�سطيني يف كافة �أماكن تواجده .لكن ت�شكيل جمل�س وطني جديد
ملنظمة التحرير تن�ضم �إليه كافة الف�صائل الفل�سطينية مبا يف ذلك حركتي حما�س واجلهاد
ال�سالميني ()%80
ال�سالمي على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي ت ؤ�يده غالبية عظمى من م ؤ�يدي إ
إ
ال�سالميني ( )%55مقابل ت أ�ييد غالبية عظمى من
غالبية
تعار�ض
كما
(.)%89
وفتح
إ
ال�رسائيلية ملنظمة التحرير
م ؤ�يدي فتح (� )%84إ�سناد ملف املفاو�ضات الفل�سطينية – إ
ورئي�س ال�سلطة على �أن تعر�ض االتفاقيات اجلديدة على املجل�س الوطني اجلديد للت�صديق
214
عليها �أو �إجراء ا�ستفتاء �شعبي عليها.

 214نف�س امل�صدر ال�سابق.
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اخلالصة
ال�سالميني �إن�شاء دولة فل�سطينية على حدود الرابع من حزيران عام
�أو ًال :ت ؤ�يد غالبية م ؤ�يدي إ
 1967وفق ًا التفاق �سيا�سي قائم على �أ�سا�س تفاهمات وطنية ،كوثيقة الوفاق الوطني على
�سبيل املثال .ويعترب خيار �إن�شاء دولة على حدود عام  1967خياراً مقبو ًال لدى قواعد حما�س
يف هذه املرحلة �ضمن حل �شامل ي ؤ�دي ل�سالم دائم و�إنهاء لل�رصاع وحل كافة الق�ضايا مبا
يف ذلك حل ق�ضية الالجئني 215.لكن ينخف�ض هذا الت أ�ييد �إذا كانت هذه الدولة بناء على
�أفكار م�شابهة أ
للفكار الواردة يف مبادرة كلينتون وجنيف وطابا .وينخف�ض ب�صورة �أكرب
�إذا ت�ضمن االتفاق تباد ًال أ
للرا�ضي مع �إ�رسائيل بن�سبة من  . %4-3كما ينخف�ض الت أ�ييد �أكرث
لل�رسائيليني على أ
الرا�ضي الفل�سطينية.
�إذا تطلب �إقامة هذه الدولة اعرتافات بحقوق إ
ال�سالميني يف مواقفهم ال�سيا�سية ب�شكل كبري جتاه ق�ضايا الالجئني والقد�س
ثاني ًا :يت�شدد م ؤ�يدو إ
أ
والمن� .إذ ال يزال موقف قاعدة حما�س مت�شدداً جتاه هذه الق�ضايا ،وهو ما ظهر ب�شكل
وا�ضح يف املوقف من �أفكار جنيف و�أفكار كلينتون ومفاو�ضات طابا ،حيث تتما�شى
مواقف قاعدة حما�س مع مواقف قيادتها ال�سيا�سية .لكن ،بع�ض البنود املطروحة والتي
تعترب �صعبة و�شائكة ومعقدة كق�ضية الالجئني ،قد جتد دعم ًا وا�ضح ًا من قبل قاعدة حما�س
216
لت أ�جيلها لعدة �سنوات ،وذلك بعد �إن�شاء دولة فل�سطينية وحل الق�ضايا العالقة أ
الخرى.
وهو ما يفتح املجال وا�سع ًا �أمام �إمكانية قبول �إقامة دولة على حدود عام  67مقبولة �إ�رسائيلي ًا
بال�ضافة �إىل ذلك ف إ�نه من املحتمل �أن يزداد الت أ�ييد لهذه أ
الفكار يف حال مت التوافق
ودولي ًا .إ
عليها وطني ًا ،ومت طرحها للنقا�ش �أمام الر�أي العام .حيث الحظنا كيف �أن مواقف قاعدة
حما�س تتطور يف بع�ض املحطات لتتما�شى مع مواقف القيادة ال�سيا�سية للحركة.

 .215بلغ الت أ�ييد لهذا احلل ال�شامل  %81من قاعدة حما�س ،عندما مت �س ؤ�ال املبحوثني حول �إجراء مفاو�ضات فل�سطينية
�إ�رسائيلية للتو�صل لت�سوية م ؤ�قتة يتم بناءا عليها قيام دولة فل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع ويت أ�جل ت�سوية ق�ضايا �أخرى
كالالجئني مثال� .أو يف�ضلون ت�سوية �شاملة ت ؤ�دي ل�سالم دائم و�إنهاء ال�رصاع وحل كافة الق�ضايا مبا يف ذلك الالجئني
(ا�ستطالع رقم ( ،)22م�صدر �سبق ذكره ).
 .216عند �س ؤ�ال املبحوثني عن �أن هناك حلول خمتلفة مقرتحة للق�ضية الفل�سطينية ،و�أحد هذه احللول يقرتح قيام دولة
فل�سطينية وعا�صمتها القد�س ،وان�سحاب �إ�رسائيل �إىل حدود  1967و�إخالء امل�ستوطنات ،ولكن مع ت أ�جيل التفاو�ض
حول حق العودة لعدة �سنوات� .أيد هذا االقرتاح  %46من قاعدة حما�س ،وعار�ضه  ،%52بينما مل يبدي  %2ر�أي ًا يف
املو�ضوع ( ا�ستطالع رقم ( ،)7م�صدر �سبق ذكره ).
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( )4حماس واملقاومة في مرحلة ما بعد املشاركة السياسية
.1خلفية

ا�ستمرت أ
الزمات ال�سيا�سية املتتالية ت ؤ�ثر على حركة حما�س و�أداءها ال�سيا�سي ،وبالتزامن
ال�شكاليات التي واجهت احلركة يف ق�ضايا االعرتاف ب إ��رسائيل واالتفاقيات املوقعة
مع إ
معها ،التي حاولت احلركة الت أ�قلم معها من خالل �إحداثها تغريات على �سلوكها ومواقفها
ال�سيا�سية جتاهها ،كان لزام ًا على حما�س �أن تقدم طرح ًا �سيا�سي ًا مقنع ًا و�سلوك ًا جديداً
جتاه مواقفها من املقاومة التي كانت �أحد �رشوط الرباعية الثالث .فما هي االعتبارات
والعوامل التي حددت موقف حما�س من املقاومة؟ وكيف تعاطت احلركة مع املقاومة
امل�سلحة بعد م�شاركتها ال�سيا�سية وفوزها يف االنتخابات؟ وهل �أدت م�شاركتها ال�سيا�سية
�إىل تقييد عملها امل�سلح الذي ت ؤ�من به ،وهو ما دفعها نحو االعتدال �أم عزز مواقفها
املتم�سكة باملقاومة بعد �أن ح�صلت على تفوي�ض �شعبي يف االنتخابات جعلها تدعي �أن
هذا تفوي�ض لربناجمها املقاوم؟ و�أين ميكن قراءة التحوالت التي ح�صلت على مواقف
حما�س و�سلوكها ال�سيا�سي بعد م�شاركتها ال�سيا�سية جتاه املقاومة؟ وكيف تنظر قاعدة
حما�س ال�شعبية للمقاومة والعمل امل�سلح؟ وهل �أثرت م�شاركة حما�س ال�سيا�سية على
موقف قاعدتها من املقاومة والعمل امل�سلح؟
تعترب املقاومة مكون ًا �أ�سا�سي ًا من مكونات حما�س ،ومييل خطاب احلركة �إىل دعمها
وت أ�ييدها بكافة الو�سائل أ
وال�ساليب حتى �أ�صبحت جز ًءا �أ�سا�سي ًا من م�رشوع احلركة
وتركيبتها ال�سيا�سية والتنظيمية .تعتقد حما�س �أن الطريق �إىل حترير فل�سطني ال يتم �إال
بتبني ا�سرتاتيجية املقاومة ،وهو ما �أكده ميثاق احلركة عندما ورد يف م�ضامني العديد
من مواده التي �أكدت� :أن ما �أخذ بالقوة ال ي�سرتد �إال بالقوة ،و�أن اجلهاد هو ال�سبيل
إلعادة احلقوق 217وهو ما انعك�س على أ
الدوات ال�سيا�سية التي ميكن حلما�س ا�ستخدامها
إلجناز احلقوق الفل�سطينية ،فبالن�سبة مليثاق حما�س ال ميكن �إجناز هذه احلقوق من
خالل املفاو�ضات وامل ؤ�مترات الدولية ال�سلمية؛ 218لذا ال بد من تبني املقاومة واجلهاد
كا�سرتاتيجية رئي�سية .هذا الفهم العقائدي أ
واليديولوجي للمقاومة �شكل حمور حتركات
حما�س ال�سيا�سية خالل عقد الت�سعينيات ،وهي الفرتة التي �شهدت انطالق عملية ال�سالم
ال�رسائيلية ،وتخلي م.ت.ف عملي ًا ونظري ًا عن املقاومة ،وتوقيع اتفاقية �أو�سلو
الفل�سطينية إ
أ
و�إقامة ال�سلطة الفل�سطينية ،ووقوع �ول ا�شتباكات م�سلحة بني ال�سلطة الوليدة وحركة
حما�س (�أحداث م�سجد فل�سطني عام  1994التي قتل فيها  14فل�سطيني ًا) ،وتنفيذ حما�س
بال�ضافة �إىل مقدمة امليثاق ،يف :عبد اهلل عزام ،م�صدر �سبق ذكره.
 .217ميثاق حما�س املواد  7و  15و 32و 33إ
 .218نف�س امل�صدر ال�سابق ،املادة .13
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العديد من العمليات التفجريية �ضد �أهداف �إ�رسائيلية داخل �أرا�ضي عام  ،1948والتي
بال�ضافة �إىل عوامل �أخرى �إىل اندالع �رصاع ما بني حما�س ومنظمة التحرير.
�أدت إ
توا�صل ال�رصاع بني اجلانبني ب�صور خمتلفة حتى عام � ،2000إذ �شهد هذا العام حتو ًال
مركزي ًا وتاريخي ًا يف م�سار الق�ضية الفل�سطينية ُق ِل َبت معه جميع املعايري واملوازين ال�سابقة،
فخالل هذا العام ف�شلت مفاو�ضات كامب ديفيد ،التي كانت تعول عليها م.ت.ف
إلقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  ،1967وهو ما �ساهم يف انهيار م�رشوع
الت�سوية واندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية .برزت حما�س خالل هذه الفرتة العب ًا
فاع ً
ال وم ؤ�ثراً على ال�ساحة الفل�سطينية ،وقد �ساهمت يف �صعود احلركة جمموعة من
العوامل ،كان �أهمها م�ساهمة حما�س ب�شكل وا�سع ف ّعال يف ف ّعاليات االنتفا�ضة املختلفة،
خا�صة العمليات التفجريية داخل �أرا�ضي عام  ،1948وتراجع م�رشوع الت�سوية وانهياره،
ووفاة الزعيم الفل�سطيني يا�رس عرفات ،وا�ستمرار ت�رشذم حركة فتح ،واندالع �رصاعات
خفية وعلنية بني تيارات خمتلفة داخلها ،واالنهيار الفعلي مل ؤ��س�سات ال�سلطة بعد تعر�ضها
ال�رسائيلية ،وظهور حما�س وم ؤ��س�ساتها
لعمليات ق�صف وتدمري مربمج من قبل القوات إ
�أمام املواطن الفل�سطيني بدي ً
ال مل ؤ��س�سات ال�سلطة.
كما ا�ستمر خالل هذه املرحلة الفرز الوا�ضح بني برناجمي املقاومة والت�سوية ،وتعزز
هذا الفرز ب�صورة �أكرب بعد
فوز �أبو مازن يف انتخابات
أسامة املزيني
الرئا�سة يف كانون الثاين/يناير مقابلة شخصية ،نوفمبر/تشرين الثاني 2007
 ،2005بربنامج �سيا�سي يتبنى
«رف�ضنا الدخول قبل � 12سنة يف النظام ال�سيا�سي ألنه
املفاو�ضات ويرف�ض املقاومة،
كان قائم ًا على �أ�س�س ال نقبلها وهي �أو�سلو والقيود التي
و�إكمال �إ�رسائيل الن�سحابها من
يفر�ضها ،يف حني �أننا م�رشوع مقاومة ،ونعترب �أن الو�ضع
قطاع غزة يف �أيلول�/سبتمرب من
ال�سيا�سي الذي كان قائم ًا عبث ًا وقراراه مرهون باالحتالل،
العام نف�سه.
�ساهم هذا الفرز واالنق�سام
داخل ال�ساحة الفل�سطينية
بني التيارين الرئي�سيني (فتح
وحما�س) �إىل اقتناع كافة
أ
الطراف الفل�سطينية ب�رضورة
التو�صل �إىل تفاهمات ت�ستطيع
�أن تنقذ الواقع الفل�سطيني

ولقد تركنا حلركة فتح واملنتفعني بامل�رشوع ال�سلمي
التفاو�ضي �أن ي أ�خذوا فر�صتهم ،وع�رش �سنوات وما يزيد من
ممار�سة فتح للحكم حدث فيها ف�ساد مايل و�إداري و�إهدار
ملقدرات الوطن وتعاون مع االحتالل من خالل ما ي�سمى
المني وا�ستهداف املقاومة .يف �إطار هذه أ
بالتن�سيق أ
المور
ر�أت حما�س �أن تغري قراراها و�أن تدخل العمل ال�سيا�سي
من �أجل وقف كل من �سبق وخا�صة حماية املقاومة التي
�أ�صبحت م�ستهدفة من النظام ال�سيا�سي القائم».
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من �أزمته ال�سيا�سية احلادة ،و�شكلت يف حينه االنتخابات احلل الذي يكاد يكون احلل
الوحيد .ن�ص اتفاق القاهرة يف �آذار/مار�س  2005على �إجراء االنتخابات الت�رشيعية
و�إ�صالح م.ت.ف والتو�صل �إىل تهدئة ما بني الف�صائل الفل�سطينية و�إ�رسائيل� .سمح
اتفاق القاهرة وما ت�ضمنه من تهدئة للعمل امل�سلح بخلق �أجواء �سيا�سية ت�سمح ب إ�جراء
ال�رسائيلي من قطاع غزة ،و�إعطاء فر�صة ألبي
االنتخابات الت�رشيعية ،و�إمتام االن�سحاب إ
ال�رسائيلي .وكانت أ
الجواء
مازن لالنطالق مبرحلة جديدة من املفاو�ضات مع اجلانب إ
التي رافقت التو�صل �إىل اتفاق القاهرة وما تالها بعد ذلك ت�شري �إىل بداية مرحلة جديدة
من التوافقات الفل�سطينية-الفل�سطينية القادرة على �إجناز برنامج �سيا�سي موحد ،ي ؤ�دي
�إىل �إ�رشاك حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،واحتوائها �ضمن �أطر هذا النظام.
وعلى ما يبدو فقد كان الهدف املركزي من �إ�رشاك حما�س يف النظام ال�سيا�سي تدعيم
�رشعية هذا النظام و�إعطاء مزيد من ال�رشعية ألي اتفاق فل�سطيني�-إ�رسائيلي جديد ،من
خالل ح�صول حما�س على عدد من املقاعد يف املجل�س الت�رشيعي التي ت�ضعها �ضمن
الغلبية ،و�أن تظهر أ
املعار�ضة ال�سيا�سية ولي�س أ
الغلبية الفل�سطينية داعمة وم�ساندة لربنامج
الت�سوية وال�سالم ،وهو ما يحتم على حما�س وباقي الف�صائل الفل�سطينية �أن تخ�ضع لذلك.
فتيار الت�سوية لو فاز يف االنتخابات كان �سيدعي �أن برناجمه مدعوم من ال�شعب ،وحمظور
على �أحد �أن يقاومه ألنه فاز ب أ�غلبية مقاعد املجل�س الت�رشيعي.
يف اجلهة املقابلة ،هدفت حما�س من م�شاركتها ال�سيا�سية “�أن حتمي برناجمها وم�رشوعها
املقاوم و�أن تعطي ال�رشعية ال�سيا�سية للمقاومة عرب احلكومة والت�رشيعي من خالل �إزالة
التنافر بني املقاومة و�أ�صحاب
مشير املصري
القرار ال�سيا�سي ،و�إيقاف التن�سيق
219
أ
المني” .كما �سعت �إىل �إعادة مقابلة شخصية ،تشرين الثاني/نوفمبر 2007
الثقة ملنطقها ولربناجمها املقاوم
«ف�شل م�رشوع الت�سوية يف حتقيق التطلعات والطموحات
من خالل احل�صول على تفوي�ض
الفل�سطينية ،كان من الواجب الوطني على حما�س �أن
�شعبي يجعلها تبدو �أمام الداخل
ت�شارك يف االنتخابات لتقدمي امل�رشوع ال�سيا�سي البديل
الفل�سطيني واخلارج الدويل ب أ�ن
والقائم على قاعدة املقاومة القادرة على دفع الق�ضية
ال�شارع الفل�سطيني يقف خلفها
الفل�سطينية �إىل أ
المام».
ويدعم برناجمها املقاوم الذي كان
ُيعاين من �أزمة م�رشوعية بعد �أن
�أ�سقط النظام الر�سمي الفل�سطيني املتمثل يف م.ت.ف وال�سلطة الفل�سطينية ال�رشعية عن
املقاومة امل�سلحة ،و�أ�صبحا يدينانها ويعتربان ا�ستمرارها �إرهاب ًا ،وبعد �أن فقدت املقاومة
 .219م�شري امل�رصي ،مقابلة �شخ�صية ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
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بالرهاب ،كما تخلى النظام الر�سمي العربي
ن�سبي ًا �رشعيتها الدولية حيث باتت تو�صم إ
بال�ضافة �إىل ا�ستمرار �أزمتها على �صعيد اال�سرتاتيجيات والتكتيكات املتبعة،
عنها تقريب ًا ،إ
وعدم ا�ستثمارها برناجم ًا �سيا�سي ًا موحداً يجمع كافة الف�صائل الفل�سطينية حوله.
�إذن ،منطلقات كل من ال�سلطة الفل�سطينية وحركة حما�س كانت خمتلفة� .أرادت ال�سلطة
الفل�سطينية تدجني حما�س من خالل امل�شاركة ال�سيا�سية ،وحما�س �أرادت �أن حتمي
برناجمها املقاوم ،وكان من املمكن لو مل تفز حما�س ب أ�غلبية مقاعد املجل�س الت�رشيعي
الندلع �رصاع بني ال�سلطة الفل�سطينية وحركة حما�س؛ ألن حركة حما�س يف هذه احلالة
كانت �ست�سعى �إىل ت أ�كيد �رشعيتها ومتايزها عن الف�صائل الفل�سطينية أ
الخرى من خالل
تنفيذ عمليات ع�سكرية �ضد �أهداف �إ�رسائيلية ،ولتقول �أي�ض ًا لقاعدتها ال�شعبية ومل ؤ�يديها
والطراف الدولية أ
ولل�سلطة الفل�سطينية أ
الخرى� :إن م�شاركتها يف االنتخابات ال تعني
�أنها تتخلى عن املقاومة ،و�أنها ال تزال تتم�سك باملقاومة .لكن فوز حما�س ب أ�غلبية مقاعد
املجل�س الت�رشيعي �أراحها من ذلك ،بل فر�ض عليها �أن تتعامل مع الواقع ال�سيا�سي اجلديد
مبنطق �آخر يتيح لها اال�ستمرار يف احلكم والتم�سك باملقاومة ،وهو ما تطلق عليه احلركة
221
«املزاوجة بني ال�سلطة واملقاومة»� 220أو «يد تبني ويد تقاوم».

.2موقف حماس من املقاومة
تتداخل جمموعة من العوامل أ
اليديولوجية وال�سيا�سية والتنظيمية الداخلية يف الت أ�ثري على
تبني حما�س للمقاومة امل�سلحة كا�سرتاتيجية رئي�سية ،وميكن �إيجاز هذه العوامل آ
بالتي:
�أو ًال :ترتبط املقاومة يف فهم حما�س مبفهوم اجلهاد ،الذي ي�صبح فر�ض عني على كل م�سلم
�إذا احتل �شرب من �أر�ض امل�سلمني ،وتزخر �أدبيات حما�س الدينية بع�رشات أ
الدلة امل�ستقاة من
222
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،التي حت�ض على اجلهاد واال�ست�شهاد يف �سبيل اهلل.
ثاني ًا :ي�شكل العمل الع�سكري الو�سيلة اال�سرتاتيجية لدى حركة حما�س من �أجل مواجهة
وال�سالمي ال�شامل للتحرير ،و�سيبقى
امل�رشوع ال�صهيوين يف ظل غياب امل�رشوع العربي إ
العمل الع�سكري ال�ضمانة الوحيدة ال�ستمرار ال�رصاع و�إ�شغال العدو ال�صهيوين عن التمدد
خارج فل�سطني ح�سب حما�س .كما �أن العمل الع�سكري يف بعده اال�سرتاتيجي ي�شكل
و�سيلة ال�شعب الفل�سطيني أ
للبقاء على جذوة ال�رصاع متقدة يف فل�سطني املحتلة،
ال�سا�سية إ
ال�رسائيلية الرامية لنقل ب ؤ�رة التوتر �إىل �أنحاء خمتلفة من العاملني
واحليلولة دون املخططات إ
� . 220أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
� . 221أ�سامة املزيني ،مقابلة �شخ�صية ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
 .222ميثاق حما�س ،يف عبد اهلل عزام ،م�صدر �سبق ذكره.
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وال�سالمي .كما يعترب العمل الع�سكري �أداة ردع ملنع ال�صهاينة من اال�ستمرار يف
العربي إ
بال�ضافة �إىل �أن موا�صلة هذا النهج وت�صعيده ي ؤ�دي
ا�ستهداف �أمن ال�شعب الفل�سطيني ،إ
�إىل ال�ضغط على ال�صهاينة إلرغامهم على وقف ممار�ساتهم املعادية مل�صالح وحقوق �أهلنا
223
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ح�سب حركة حما�س.
ثالث ًا :ترى حركة حما�س «�أن مقاومتها لالحتالل لي�ست موجهة �ضد اليهود ك أ��صحاب
دين و�إمنا موجهة �ضد االحتالل ووجوده وممار�ساته القمعية .وهذه املقاومة لي�ست مرتبطة
بعملية ال�سالم يف املنطقة كما تزعم الدولة العربية و�أن�صار الت�سوية ال�سيا�سية اجلارية على
�أ�سا�س اخللل القائم يف موازين القوى ،فاملقاومة بد�أت قبل انعقاد م ؤ�متر مدريد .واحلركة
لي�ست لها عداوة �أو معركة مع �أي طرف دويل ،وال تتبنى مهاجمة م�صالح وممتلكات
الدول املختلفة ،ألنها تعترب �أن �ساحة مقاومتها �ضد االحتالل ال�صهيوين تنح�رص داخل
أ
الرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وحينما هدد امل�س ؤ�ولون ال�صهاينة بنقل املعركة مع «حما�س»
خارج حدود أ
القدام
الرا�ضي املحتلة حذرت حما�س ال�سلطات ال�صهيونية من خطورة إ
224
على مثل هذه اخلطوة ،وهو ما ي ؤ�كد حر�ص احلركة على عدم تو�سيع دائرة ال�رصاع».
ال�رسائيليني،
رابع ًا :تتجنب حركة حما�س يف مقاومتها الع�سكرية ا�ستهداف املدنيني إ
حيث «ت�ستهدف حركة «حما�س» يف مقاومتها لالحتالل �رضب أ
الهداف الع�سكرية،
وحتر�ص على جتنب �أن ت ؤ�دي مقاومتها �إىل �سقوط مدنيني .وحتى يف بع�ض احلاالت التي
�سقط فيها عدد من املدنيني يف �أعمال املقاومة التي متار�سها احلركة ،ف إ�نها قد جاءت من
الرهابية التي ارتكبت بحق املدنيني
قبيل الدفاع عن النف�س والرد باملثل على املذابح إ
أ
البراهيمي يف مدينة اخلليل،
البرياء من ال�شعب الفل�سطيني كما حدث يف مذبحة احلرم إ
حيث قتل الفل�سطينيون وهم ي ؤ�دون ال�صالة داخل امل�سجد على �أيدي امل�ستوطنني
وقوات االحتالل .ولت أ�كيد حر�صها على جتنب التعر�ض للمدنيني من كال اجلانبني،
طرحت حركة «حما�س» مراراً مبادرات �إن�سانية تقوم على توقف الطرفني عن ا�ستهداف
املدنيني و�إخراجهم من دائرة ال�رصاع ،ولكن ال�صهاينة رف�ضوا هذه املبادرة وجتاهلوها
الرهابية وعدم حر�صهم على حقن دماء �أبناء ال�شعب الفل�سطيني
ب�شكل ي ؤ�كد طبيعتهم إ
أ
البرياء .فحركة «حما�س» حتر�ص ب�شدة على �أن تراعي يف �أن�شطتها ومقاومتها لالحتالل
الن�سان والقانون الدويل ،وهي ال تقوم
ال�سالم ال�سامية وقواعد حقوق إ
ال�رسائيلي تعاليم إ
إ
225
مبقاومتها امل�رشوعة رغبة يف القتل �أو �سفك الدماء كما يفعل ال�صهاينة».
خام�س ًا :تنظر حركة حما�س للمقاومة على �أنها حق �رشعي كفلته ال�رشائع واملواثيق الدولية
للعالم ،للمزيد راجع الرابط التايل:
 .223نبذة عن حركة حما�س من�شورة على موقع املركز الفل�سطيني إ
http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm#5

 .224نف�س امل�صدر ال�سابق.
 . 225نف�س امل�صدر ال�سابق.
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ومن حق ال�شعب الفل�سطيني �أن يدافع عن نف�سه ،و�أن املراهنة على أ
المم املتحدة والتدخل
الدويل حلل الق�ضية الفل�سطينية لن يجدي نفع ًا يف ظل اختالل موازين القوى الدولية.
فالت�سويات ال�سيا�سية أ
والمنية واالقت�صادية ح�سب حما�س لي�ست عمليات �سلمية تقوم
226
على العدل ،بل تعتمد على موازين القوى.
�ساد�س ًا :ترى حركة حما�س �أنه خالل خم�سة ع�رش عام ًا من املفاو�ضات مع اجلانب
ال�رسائيلي مل تتمكن منظمة التحرير من �إقامة دولة فل�سطينية كاملة ال�سيادة على أ
الرا�ضي
إ
الفل�سطينية املحتلة عام  ،1967بينما ا�ستطاعت املقاومة �أن جترب �إ�رسائيل على االن�سحاب
من جنوب لبنان وقطاع غزة من طرف واحد وبدون مفاو�ضات؛ 227وبالتايل فاملقاومة
هي اخليار املف�ضل ال�ستعادة هذه احلقوق يف ظل ف�شل كافة م�شاريع الت�سوية ال�سابقة يف
ا�ستعادة احلقوق الفل�سطينية و�إقامة الدولة الفل�سطينية.
�سابع ًا :يرتبط ا�سم حركة حما�س باملقاومة� ،إذ �أن ا�سمها خمت�رصاً من «حركة املقاومة
ال�سالمية» �أي �أنها مرتبطة باملقاومة �شعوري ًا وكياني ًا ووجداني ًا ،و�أنها �أن�شئت من �أجل �أن
إ
تقاوم ال�ستعادة احلقوق الفل�سطينية يف ظل تخلي م.ت.ف عن املقاومة ،و�أنها �إذا تخلت
228
عن املقاومة ف إ�نها «تتخلى عن �سبب وجودها».

 .3املقاومة بني مرحلتني (حتوالت حماس جتاه املقاومة)
تتم�سك حركة حما�س باملقاومة خياراً ا�سرتاتيجي ًا لتحرير أ
الرا�ضي الفل�سطيني –كما
�أ�سلفنا-؛ أ
المر الذي �أدى �إىل وجود ت�صادم وتعار�ض بينها وبني برنامج ال�سلطة الفل�سطينية
ال�سيا�سي .تظهر املواقف ال�سيا�سية التي جاءت بعد فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية
الهدف احلقيقي للمجتمع الدويل من �إ�رشاك حما�س يف االنتخابات عندما �رصح كويف
�أنان ،أ
المني العام أ
للمم املتحدة ،بعد فوز حما�س يف االنتخابات بفرتة وجيزة ما هو
مطلوب من احلكومة الفل�سطينية اجلديدة «�إذا حولت حما�س نف�سها من حركة م�سلحة
�إىل حزب �سيا�سي يحرتم قواعد اللعبة ،ف أ�عتقد ب أ�ن املجتمع الدويل �سيتمكن من التعامل
معها» 229.وي أ�تي هذا املطلب ا�ستحقاق ًا لتوجه دويل يعتقد �أن ا�ستمرار حما�س يف احلكم
وهي تتبنى املقاومة �سي ؤ�دي �إىل انهيار عملية ال�سالم وت�ضا ؤ�ل فر�ص �إحياءها ،و�أن فوز
احلركة يف االنتخابات مل يدفعها �إىل تغيري مواقفها امل ؤ�يدة للعنف؛ لذا �سخر هذا التوجه
العديد من أ
الدوات لدفع حما�س لتغيري مواقفها ،كال�ضغوط ال�سيا�سية واملالية.
 .226حممود الزهار ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 . 227حممود الزهار و�أحمد بحر ويحيى مو�سى «العباد�سة» ،مقابالت �شخ�صية ،م�صادر �سبق ذكرها.
 . 228فرج رمانة ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .229بيان من�شور على موقع �إ�سالم �أون الين نت إاللكرتوين بتاريخ  31كانون الثاين/يناير  ،2006ميكن الو�صول �إىل
البيان عرب الرابط التايلhttp://www.islamonline.net/Arabic/news/2006-01/31/article02.shtml :
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�أما التوجه آ
الخر فر�أى �أن حما�س قد تغريت مبجرد م�شاركتها يف االنتخابات و�أن
اندماجها يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني �سي�ساهم يف تخليها عن املقاومة ومن ثم اقرتابها
من مواقف حركة فتح الر�سمية تدريجي ًا ،وعلل هذا التوجه مواقفه ب�صعوبة اجلمع ما بني
ال�رسائيلي املبا�رش أ
للرا�ضي الفل�سطينية ،و�أن حركة
ال�سلطة واملقاومة يف ظل االحتالل إ
حما�س �إذا �أرادت اال�ستمرار يف احلكم فال بد من �أن تتعامل مع املجتمع الدويل باللغة
ال�رسائيلية وااللتزام
التي يف�ضلها ،وهي نبذ العنف واحرتام االتفاقيات الفل�سطينية  -إ
بعملية ال�سالم خياراً ا�سرتاتيجي ًا ال�ستعادة احلقوق الفل�سطينية.
جاء موقف حما�س من هذه التطورات �ضبابي ًا ،وات�سم باالرتباك 230،فحركة حما�س
حاولت �أن مت�سك الع�صا من املنت�صف ،و�أن تقول �أنها مل تنبذ العنف و�أنها ال تزال تتم�سك
باملقاومة .وقد �ساهمت جمموعة من العوامل يف حتول مواقف حما�س من املقاومة ،و�أهم
تلك العوامل:
�أو ًال :على �صعيد حما�س الداخلي� ،أ�صبحت احلركة ترغب �أكرث من �أي وقت م�ضى يف
ترجمة ر�صيدها الن�ضايل و�شعبيتها اجلماهريية قو ًة �سيا�سية يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني،
الجنازات ،و�أن تطبق �شعارها الذي رفعته «يد تبني
وبالتايل �أن تتمكن من جني ثمار هذه إ
ويد تقاوم» 231.وبعد �أن �شكلت احلركة احلكومة الفل�سطينية ،كانت حما�س بحاجة
ما�سة �إىل واقع �سيا�سي جديد يت�سم بالهدوء الدائم لتنفيذ متطلبات امل�شاركة ال�سيا�سية
232
و�إدارة احلكم ،وحتى «ت�ستطيع �أن تقدم للمواطنني �شيئ ًا مما وعدت به».
ثاني ًا :على �صعيد الو�ضع الفل�سطيني الداخلي ،يتناف�س داخل ال�ساحة الفل�سطينية برناجمان
 .230ظهر ارتباك حما�س حيال ق�ضية املقاومة ب�شكل وا�ضح يف الربنامج االنتخابي الذي خا�ضت من خالله احلركة
االنتخابات الت�رشيعية ،وهو ما ظهر بوجود ن�صني خمتلفني جتاه املقاومة يف برناجمني انتخابيني .فقد ت�ضمن الربنامج
ال�صالح:
ال�صالح ،بتاريخ  8كانون الثاين/يناير ،2006العدد �( 17صحيفة منرب إ
االنتخابي املن�شور يف �صحيفة منرب إ
هي �صحيفة �صدرت عن اللجنة العليا لالنتخابات الت�رشيعية التابعة حلركة حما�س ،وقد تابعت ال�صحيفة جميع � ؤ
ش�ون
وال�صالح التابعة حلما�س ،وقد كانت
االنتخابات و�شكلت �أحد �أهم م�صادر الدعاية االنتخابية ملر�شحي قائمة التغيري إ
ال�صحيفة توزع جماناً) ن�ص ًا وا�ضح ًا ي ؤ�يد املقاومة امل�سلحة وذلك يف املادة الرابعة من الربنامج االنتخابي ملر�شحي قائمة
وال�صالح «�شعبنا الفل�سطيني مازال يعي�ش مرحلة التحرر الوطني ،وله احلق يف العمل ال�سرتداد حقوقه و�إنهاء
التغيري إ
االحتالل با�ستخدام كافة الو�سائل مبا يف ذلك املقاومة امل�سلحة» بينما �أ�سقط الربنامج االنتخابي املن�شور على موقع
جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية املقاومة امل�سلحة (_http://www.elections.ps/pdf/hamas_progamme
 )election.pdfيف مادته اخلام�سة والتي حتدثت عن �أ�ساليب حماية ال�شعب الفل�سطيني ،فقد جاء على موقع جلنة
االنتخابات ما ن�صه”االلتزام بهدف دحر االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ،وحماية
ال�شعب الفل�سطيني بالو�سائل املمكنة كافة” .ي�شري هذان الن�صان ب�شكل وا�ضح �إىل أ
الزمة التي �سببتها املقاومة امل�سلحة
التي تتبناها حما�س للحركة ،فهي من جهة حاولت �أن حتافظ على �صورتها �أمام م ؤ�يديها وال�شعب الفل�سطيني كحركة
ال�صالح ،ومن جهة �أخرى ،حاولت
مقاومة ال تزال تتم�سك باملقاومة امل�سلحة عندما خاطبتهم من خالل �صحيفة منرب إ
�أن تقدم �صورة خمتلفة �أمام الر�أي العام العاملي ،من خالل الن�ص املن�شور على موقع مركز جلنة االنتخابات املركزية.
� - 231أحمد بحر ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 - 232غازي حمد ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
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�سيا�سيان� ،أحدهما يتبنى املفاو�ضات آ
والخر يتبنى املقاومة؛ لذا فحركة حما�س كانت
م�ضطرة للتعاون والتعامل مع الربنامج ال�سيا�سي الذي تتبناه ال�سلطة ،والتو�صل �إىل حلول
و�سط بني الربناجمني ،وهذا ما حتقق يف وثيقة الوفاق الوطني ،عندما مت االتفاق على ح�رص
املقاومة �ضمن أ
الرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  1967فقط.

ثالث ًا :على �صعيد العالقة مع �إ�رسائيل ،تنظم العالقة مع �إ�رسائيل جمموعة من االتفاقيات
وال�رسائيلي ،التي تت�ضمن جوانب �أمنية و�أخرى �إجرائية
املوقعة ما بني اجلانبني الفل�سطيني إ
ال�رسائيلي وغريها؛ لذا فحركة حما�س
كعمل الوزارات املختلفة والتن�سيق بينها وبني اجلانب إ
ال�رسائيلي إلجناز هذه املتطلبات ،وهو ما يتطلب منها
بحاجة �إىل التعامل املبا�رش مع اجلانب إ
تغيري خطابها و�سلوكها جتاه �إ�رسائيل ،كما �أنه من ال�صعوبة مبكان �أن تقبل �إ�رسائيل التعامل
مع «حكومة حما�س» طاملا بقيت حما�س متم�سكة مبواقفها من املقاومة امل�سلحة.
رابع ًا :على �صعيد املجتمع الدويل ،رف�ض املجتمع الدويل التعامل مع حركة حما�س
كحركة تتبنى العمل امل�سلح لتحقيق �أهداف �سيا�سية ،وهو ما ظهر ب�شكل جلي ،عندما
رف�ض املجتمع الدويل التعامل مع احلكومة التي �شكلتها وفر�ض �رشوط ًا عليها ،ت�ضمنت
نبذ العنف ،وااللتزام بالعملية ال�سلمية؛ لذا كان ال بد حلركة حما�س من �أن تتعامل مع هذا
الواقع ال�سيا�سي مبنظور خمتلف.
وهكذا ،فقد و�ضعت امل�شاركة ال�سيا�سية حلما�س قيوداً على عملها الع�سكري ،و�أ�صبحت
املقاومة التي تتبناها تدور يف فلك م�رشوعها ال�سيا�سي الذي وافقت عليه يف وثيقة الوفاق
الوطني واملتمثل يف �إقامة دولة على أ
الرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  ،1967مع تركيز
املقاومة داخل هذا النطاق فقط ،كما تراجعت �أولوية املقاومة من �ضمن �أجندة احلركة،
ال�رسائيلي .وفيما يلي �أبرز
كما �أبدت احلركة ا�ستعداداها لتجديد التهدئة مع اجلانب إ
التغريات التي مت ر�صدها على �سلوك ومواقف حما�س وقياداتها ال�سيا�سية:
أوالً :تركيز املقاومة في األراضي احملتلة عام  ،1967وتراجع العمليات االستشهادية
قيدت امل�شاركة ال�سيا�سية حلما�س عملها الع�سكري ،و�أ�صبحت املقاومة مرتبطة مب�رشوعها
ال�سيا�سي الذي مت التوافق عليه وطني ًا من خالل وثيقة الوفاق الوطني التي ن�صت على:
«حق ال�شعب الفل�سطيني يف املقاومة والتم�سك بخيار مقاومة االحتالل مبختلف الو�سائل
وتركيز املقاومة يف أ
الرا�ضي املحتلة عام � ،1967إىل جانب العمل ال�سيا�سي والتفاو�ضي
والدبلوما�سي واال�ستمرار يف املقاومة ال�شعبية اجلماهريية �ضد االحتالل مبختلف �أ�شكاله
ووجوده و�سيا�ساته ،واالهتمام بتو�سيع م�شاركة خمتلف الفئات واجلهات والقطاعات
وجماهري �شعبنا يف هذه املقاومة ال�شعبية” 233.ت�شكل هذه الوثيقة �إطاراً نظري ًا يحكم
 . 233وثيقة الوفاق الوطني ،البند الثالث.
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اال�سرتاتيجية الفل�سطينية امل�ستقبلية ويح�رصها �ضمن أ
الرا�ضي املحتلة عام  ،1967كما
متهد التفاق نهائي ما بني الف�صائل الفل�سطينية على ح�رص املقاومة �ضمن أ
الرا�ضي املحتلة
ال�رسائيلي.
عام � 1967إذا توفر �أفق حلل �سيا�سي ينهي ال�رصاع العربي إ
توقفت حما�س عن تنفيذ عمليات تفجريية داخل �أرا�ضي عام  1948منذ عام 2005
تقريب ًا ،وهي الفرتة التي مهدت مل�شاركة احلركة يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وعلى ما
يبدو ف إ�ن ثمة قناعات بد�أت تتبلور لدى قيادات حما�س بوقف هذا النوع من العمليات،
وال�صالح يحيى مو�سى ل�صحيفة (االوبزيرفر)
وهو ما عرب عنه النائب عن كتلة التغيري إ
ب�شكل وا�ضح ،حيث قال�« :إن حما�س انتقلت �إىل مرحلة جديدة تتطلب �إنهاء العمليات
اال�ست�شهادية التي ظهرت يف فرتة ا�ستثنائية ،وهي آ
الن متوقفة ب�سبب تغري الظروف
ال�رسائيلية» 234.ولعل تغري الظروف
واالعتقاد ،والتي جاءت ردا على اال�ستفزازات إ
واالعتقاد الذي عناه يف قوله نابع من كون احلركة �أ�صبحت آ
الن ت�سيطر على املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني واحلكومة الفل�سطينية ،وتبع ًا لذلك فهي جمربة على التعاطي مع
الواقع ال�سيا�سي اجلديد و�أن تتوقف عن هذا النوع من العمليات الذي و�ضعها �ضمن
الرهابية ،كما �أنها كانت بحاجة �إىل ت�سويق برناجمها ال�سيا�سي القائم
قوائم املنظمات إ
على �أ�سا�س �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  .1967وت�شري بع�ض املعطيات
�إىل �أنه لو حتقق �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967ف إ�ن حركة حما�س
لي�س فقط �ستوقف العمليات التفجريية داخل �إ�رسائيل بل لديها اال�ستعداد لوقف العمل
الع�سكري امل�سلح ،وقد �أملح العديد من قادة حما�س لذلك �سواء ب�شكل مبا�رش �أو غري
مبا�رش .فقد �رصح �أحمد يو�سف ب أ�نهم (يق�صد حما�س) «�إذا تقدمنا �سيا�سي ًا ميكن �أن
نخف�ض وترية العمل املقاوم ،و�إذا ف�شلنا يف العمل ال�سيا�سي ترتفع وترية العمل املقاوم،
لن نتوقف عن هذا العمل �إال بعد انتهاء االحتالل ...؛ فاملقاومة �أداة من أ
الدوات التي
يتم بعد ذلك حت�صيل نتائجها من خالل التحرك ال�سيا�سي ،ح�سب جتارب ال�شعوب غالب ًا
ما تتوقف املقاومة عندما ت ؤ�تي ال�سيا�سة �أكلها� ،أي عندما نبد�أ مفاو�ضات احلل النهائي �أو
ما �شابه ذلك» 235.كما �أملح �إىل ذلك حممود الزهار ب�شكل غري مبا�رش عندما قال« :ممكن
�أن ن ؤ�جلها ونوقفها –املقاومة -ب�رشوط ،وهدف املقاومة هو منع االعتداءات ،عندما
تتوقف االعتداءات اليومية تتوقف املقاومة اليومية التكتيكية� ،أما �إذا حتققت أ
الهداف
الوطنية بالت أ�كيد حينها ال�صورة �ستختلف .وبالتايل املقاومة مرهونة بتحقيق �أهدافها...
236
العمل امل�سلح لي�س غاية �إمنا �أداة من �أدوات حتقيق الهدف».
 .234نق ً
ال عن :احلياة اجلديدة 10 ،ني�سان�/أبريل .2006
� .235أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .236حممود الزهار ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
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تثبت الوقائع ال�سيا�سية على
أحمد يوسف
�أر�ض الواقع �أن حما�س منذ
�أن قررت امل�شاركة يف النظام
مقابلة شخصية ،تشرين الثاني/نوفمبر 2007
ال�سيا�سي الفل�سطيني �سلكت
«هناك فرق بني العنف و املقاومة ،نحن نعترب مقاومتنا م�رشوعة،
�سلوك ًا مغايراً للفرتة ما قبل
كانت هناك ردود فعل من الدول الغربية فيما يتعلق بالعمليات
م�شاركتها يف االنتخابات،
اال�ست�شهادية ،نحن ر�أينا بعد ذلك العمل على التخفيف من هذه
و�أن احلركة قد توقفت
العمليات ،ونحن توقفنا عنها منذ ما يقارب خم�س �سنوات
فعلي ًا عن تنفيذ هجمات
بهدف حت�سني �صورة املقاومة ونحن ال نريد �أن نقع حتت طائلة ما
تفجريية داخل �أرا�ضي عام
الرهاب».
ي�سمى احلرب على إ
 ,1948با�ستثناء عملية
دميونة املزدوجة والتي جاءت بعد �سيطرة احلركة على قطاع غزة .وميكن تف�سري ذلك ،ب أ�ن
حركة حما�س بعد فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها احلكومة العا�رشة �أرادت �أن
تو�صل ر�سائل وا�ضحة لكافة أ
الطراف الدولية املعنية بعملية ال�سالم �أنها تغريت و�أنها معنية
ال�رسائيلي جتاه
بعملية ال�سالم وبتنفيذ م�رشوعها ال�سيا�سي .كما �أنها تخوفت من حجم الرد إ
كوادرها وقياداتها بعد �أن �أ�صبح الكثري منهم معروفني ك أ�ع�ضاء �أو منتمني للحركة ،ك أ�ع�ضاء
بال�ضافة �إىل �أنها كانت تخو�ض معركة
املجل�س البلدي والت�رشيعي واحلكومة وغريها ،إ
�سيا�سية �رش�سة مع حركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية على النفوذ داخل م ؤ��س�سات ال�سلطة.

ومنذ �آذار/مار�س  2005وحتى �آذار/مار�س  2008مل تنفذ حما�س �سوى  5عمليات تفجريية
�أو م�سلحة �ضد �أهداف �إ�رسائيلية داخل مناطق عام  .1948بينما نفذت احلركة  40عملية
منذ اندالع انتفا�ضة أ
الق�صى يف �أيلول�/سبتمرب  2000حتى �آذار/مار�س  237.2005ت�شري
هذه املعطيات املختلفة �إىل �أن تغري الظروف وقناعات احلركة الذي عرب عنه قيادات احلركة
قد انعك�س ب�صورة ملمو�سة على �أر�ض الواقع ،و�أن حركة حما�س لديها القدرة الكبرية على
ت�سخري املقاومة وربطها �ضمن م�رشوع احلركة ال�سيا�سي ،فح�سب يحيى مو�سى «العباد�سة»
238
ف إ�ن «املقاومة دورها �أن توجد الظرف املنا�سب للتحول �إىل االجناز ال�سيا�سي».

الح�صائيات أ
ال�سالمية حما�س /حمافظة
للعوام  2000وحتى عام  2006مقتب�سة من جملة ت�صدرها حركة املقاومة إ
 .237إ
رام اهلل والبرية مبنا�سبة ذكرى االنطالقة الـ � ،19ص( 22-16وزعت املجلة يف مدينة رام اهلل بتاريخ  24كانون �أول/
الح�صائيات للعامني  2007و  2008فهي م�ستقاة من م�شاهدة الباحث ور�صده أ
للحداث
دي�سمرب  .)2006بينما إ
والتطورات ال�سيا�سية على ال�ساحة الفل�سطينية خالل العامني املا�ضيني.
 . 238يحيى مو�سى «العباد�سة» ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
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ثانياً :تبدل األولويات
احتلت املقاومة تاريخي ًا مرتبة متقدمة يف فكر وا�سرتاتيجية حركة حما�س ،حتى غدت جزءاً
�أ�سا�سي ًا من تكوين احلركة وخطابها 239.تراجعت �أولوية املقاومة يف الربنامج االنتخابي
وال�صالح� ،إذ ركزت الدعاية االنتخابية ملر�شحي القائمة لالنتخابات
ملر�شحي قائمة التغيري إ
الت�رشيعية ب�صورة �أ�سا�سية على الق�ضايا الداخلية التي تهم املواطن الفل�سطيني كمحاربة الف�ساد
والق�ضاء على الفلتان أ
المني ،والتخفيف من حدة البطالة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني،
ال�رسى .لكن املقاومة ،أ
وحترير أ
وبالخ�ص امل�سلحة ،تراجعت من �أجندة مر�شحي حما�س،
كما ظهر ب�شكل وا�ضح يف الدعاية االنتخابية ملر�شحي احلركة واملقابالت ال�صحفية معهم
� .239صنفت حما�س �أولوياتها يف الفرتة التي �سبقت م�شاركتها يف االنتخابات الت�رشيعية كالتايل� :أو ًال :التحرير ي�سبق
�إقامة الكيان الفل�سطيني لذا ال بد من ا�ستمرار املقاومة امل�سلحة لتحرير أ
الرا�ضي الفل�سطينية .ثانياً :العمل على �إنهاء
�شامل ،ووقف اال�ستيطان ،و�ضمان حق العودة لالجئني �إىل ذات أ
هجر منها
كامل و
ب�شكل
االحتالل
ٍ
ٍ
ٍ
الماكن التي ّ
املقد�سات للفل�سطينيني دون �أي تق�سيمات ،و�ضمان احلرية جلميع أ
ال�رسى
ال�شعب الفل�سطيني ،و�أن تكون القد�س و ّ
دون ا�ستثناء .ثالثاً :العمل على الت أ�ثري واالنخراط يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني جت�سيداً للم�شاركة ال�سيا�سية احلقيقية
التي تقوم على التعددية ال�سيا�سية حتقيق ًا ل�شعار (�رشكاء يف الدم �رشكاء يف القرار) .رابعاً� :إ�صالح أ
الو�ضاع الداخلية
الفل�سطينية وحماربة الف�ساد والفو�ضى التي ت�سود املجتمع الفل�سطيني( .مت ترتيب هذه أ
الولويات بنا ًء على مقابالت
للعالم خالل أ
العوام  .2005-2002ميكن
�صحفية مع قيادات حما�س من�شورة على موقع املركز الفل�سطيني إ
الو�صول �إىل هذه املقابالت عرب الرابط التايل.http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/hewar/index :
بينما �أ�صبحت �أولويات احلركة واحلكومة التي �شكلتها بعد الفوز يف االنتخابات كالتايل� :أو ًال :حتديد معامل اللعبة
ال�سيا�سية مع حركة فتح واالتفاق على امل�رشوع الوطني مبا يف ذلك �إقامة دولة فل�سطينية يف حدود الرابع من حزيران
عام  ،1967من خالل هدنة متتد لع�رش �سنوات .ثانياً :امل�شاركة يف �صناعة القرار الوطني الفل�سطيني كالعب �أ�سا�سي
والعمل على �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية ومتثيل احلركة داخل �أطرها ب�صورة ت�ضمن منع هيمنة حركة فتح
على قراراها .ثالثاً :العمل على �إجناح جتربة احلركة يف احلكم والعمل على فك احل�صار ال�سيا�سي واملايل املفرو�ض على
ال�شعب الفل�سطيني وت أ�مني احتياجات ال�شعب الفل�سطيني املختلفة (مقابلة مع قيادي يف حما�س ف�ضل عدم �إيراد ا�سمه،
ت�رشين ثاين/نوفمرب )2007
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واملن�شورة يف �صحيفة الر�سالة 240.وعلى ما يبدوا ف إ�ن قادة حما�س ومر�شحيها للت�رشيعي قد
تبنوا خطاب ًا جديداً ال ي�ستفز املجتمع الدويل و�إ�رسائيل ،ويركز على ق�ضايا داخلية تهم املواطن
الفل�سطيني ،كق�ضايا الف�ساد و�إ�صالح الو�ضع الفل�سطيني و�إنعا�ش الو�ضع االقت�صادي.
وي ؤ�كد هذا املنحنى من التغري يف أ
الولويات القيادي يف حما�س �أحمد يو�سف عندما قال:
«عندما تنتقل من مربع املقاومة �إىل مربع املقاومة وال�سيا�سة تظهر هناك �أولويات ال بد من
التعاطي معها ب�شكل �أكرث �إحلاح ًا .عندما كنا يف م�رشوع املقاومة كنا حركة دعوية وحركة
وال�سالمي الذي كان يقدم لنا
حترر وطني ،كانت كل �أنظارنا مركزة على ال�شارع العربي إ
الدعم ،عندما انتقلنا �إىل مربع ال�سيا�سة تظهر الفتات جديدة البد من االلتفات �إليها ،نبحث
عن تكوين غطاء دبلوما�سي جديد لك�سب تعاطف املنظومة الدولية� ،أعتقد �أننا قدمنا بع�ض
241
أ
الولويات يف تكوين املجال ال�سيا�سي للحركة».
ثالثاً :اجلمع بني السلطة واملقاومة (يد تبني ويد تقاوم)
بلورت حركة حما�س بعد فوزها يف االنتخابات الت�رشيعية ا�سرتاتيجية جديدة� ،سعت من
خاللها للجمع ما بني ال�سلطة واملقاومة .فهم حما�س للجمع ما بني ال�سلطة واملقاومة كان
يعني بالن�سبة لها �أن تتواجد يف م ؤ��س�سات ال�سلطة الفل�سطينية مع ا�ستمرارها يف التم�سك
المرين مع ًا .لكن ،بع�ض أ
باملقاومة ،ومن ثم تعمل على املوازنة واجلمع ما بني أ
ال�صوات
داخل حما�س ،كانت ترى �أن اجلمع ما بني ال�سلطة واملقاومة “يعني دجم ًا بني املقاومة
وعملية ال�سالم” 242كما �رصح بذلك �أحمد يو�سف عندما حاول تف�سري عملية املزاوجة
ما بني العمل ال�سيا�سي
أسامة املزيني
واملقاومة .وبغ�ض
مقابلة شخصية ،نوفمبر/تشرين الثاني 2007
النظر عن التف�سريات
املختلفة
ملفهوم «نحن يف أ
ال�سا�س م�رشوع مقاومة ودخلنا يف احلكومة حلماية املقاومة.
اجلمع ما بني ال�سلطة �صحيح كان من ال�صعب علينا اجلمع بني احلكم واملقاومة ،لكن ما زلنا
واملقاومة،
ف إ�ن عازمني على اجلمع بني أ
المرين ،ال�صعوبة هي يف ظل اال�ستمرار يف
املمار�سة
العملية املقاومة ي�صبح وزراء احلكومة م�ستهدفني ومعر�ضني لالغتيال مما يقلل
حلكومة
حما�س ذلك من ن�شاطهم احلكومي و ممار�سة عملهم».
�أ�شارت �إىل �أن ما
تريده حما�س هو �إدارة ال� أش�ن الفل�سطيني الداخلي من وزارات وم ؤ��س�سات مع وقف
وال�صالح املن�شورة يف �صحيفة الر�سالة
 .240للمزيد :راجع الدعاية االنتخابية واملقابالت ال�صحفية ملر�شحي قائمة التغيري إ
يف �شهر كانون ثاين  ،2006أ
العداد من � 375إىل .381
�.241أحمد يو�سف ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .242نف�س امل�صدر ال�سابق.

][121

حممود جرابعة

املقاومة ولو م ؤ�قت ًا ،و�أن �أي خيارات غري ذلك �ستكون لها تبعاتها الكبرية وال�سلبية على
حركة حما�س وحكومتها.
ال�رسائيلي «جلعاد �شاليط» �إىل �إبراز �إ�شكالية
فعلى �سبيل املثال� ،أدى �أ�رس حما�س للجندي إ
اجلمع ما بني ال�سلطة واملقاومة ،فقد �أدخلت املقاومة احلكومة الفل�سطينية التي �شكلتها
حما�س ح�سب غازي حمد «يف �أزمة كبرية مل ت�ستطع فيها حركة حما�س �أن جتند املقاومة
ل�صالح احلكم» 243،ونتيجة لذلك دفعت حما�س وحكومتها الكلفة غالية جداً لتم�سكها
باجلمع ما بني املقاومة وال�سلطة� ،إذ اعتقل نوابها ووزراءها يف ال�ضفة الغربية ،و�أ�صبحت
ال�رسائيلي.
مقرات وم ؤ��س�سات ال�سلطة الفل�سطينية عر�ضة للق�صف والتدمري إ

جعلت هذه النتيجة حما�س تدرك ،و�إن يف وقت مت أ�خر� ،أن طبيعة و�شكل املقاومة التي
تتبناها يجب �أن تتغري يف ظل امل�شاركة ال�سيا�سية .فحما�س كانت يف املا�ضي خارج اللعبة
ال�سيا�سية الر�سمية وقبة الربملان وبالتايل مل تكن مقيدة �أو ت�شعر باحلرج عند تنفيذ �أي عملية
ع�سكرية ،وخا�صة داخل �أرا�ضي عام � 1948أما بعد دخولها احللبة ال�سيا�سية فقد �أ�صبحت
�أمام ا�ستحقاقات وتبعات دخولها لهذه اللعبة التي تتطلب منها حتمل م�س ؤ�ولية كل عملية
ميكن �أن تقوم بها؛ ألنها �أ�صبحت جز ًءا من النظام ال�سيا�سي ولي�ست طرف ًا معار�ض ًا فيه،
وهذا جعل العمل الع�سكري الذي ت ؤ�من به حما�س مقيداً بامل�شاركة ال�سيا�سية .كما �أن
الواقع ال�سيا�سي املحكوم باتفاقيات �سالم مع �إ�رسائيل هدفها الرئي�سي ح�سب خالد م�شعل
«حفظ �أمن �إ�رسائيل ومالحقة املقاومة ونزع �سالحها» 244يقيد مقاومة احلركة امل�سلحة
ويعقد من فر�ص النجاح يف اجلمع ما بني ال�سلطة واملقاومة.
موسى أبو مرزوق
السبيل األردنية  25نيسان/أبريل 2006
«بيئة املقاومة غري بيئة ال�سلطة وهذه جتربة جديدة �أي �أن جتمع بني ال�سلطة واملقاومة وبالتايل يجب
علينا �أن ن�ستن�سخ جتربتنا الذاتية وعلينا الكثري من العبء ،و�إذا كان الظرف ال�سيا�سي يف الوقت
احلايل ال يتيح كثرياً من احلراك الع�سكري لكتائب الق�سام �أعتقد �أن هذه م�س أ�لة ظرفية ولي�ست
ا�سرتاتيجية ،ا�سرتاتيجية مقاومة االحتالل حتى حترير أ
الرا�ضي من امل�ستحيل التخلي عنها ،لكن
كيف �سنتعامل هذه م�س أ�لة ظرفية ،و�إذا تعار�ضت ظروف احلكم واحلكومة مع املقاومة ،فاملقاومة
هي أ
ال�صل وهي املقدمة على ظروف احلكم واحلكومة».

 .243غازي حمد ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
للعالم ،م ؤ�متر �صحفي ،دم�شق� 10 ،آذار/مار�س .2008
. 244خالد م�شعل ،املركز الفل�سطيني إ
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رابعاً :التهدئة واملزاوجة بني السلطة واملقاومة
كما �أو�ضحنا يف النقطة ال�سابقة ،ف إ�ن حما�س وحكومتها �أرادت �أن تزاوج ما بني املقاومة
وال�سلطة ،و�أن ت�ضع قدم ًا يف ال�سلطة وقدم ًا يف املقاومة .احتاجت حما�س للتهدئة 245إلجناح
املزاوجة ما بني املقاومة والعمل
يحيى موسى «العبادسة»
ال�سيا�سي .ت�شكل التهدئة لدى
مقابلة شخصية ،تشرين الثاني/نوفمبر 2007
حما�س حالة تكتيكية تهدف
من خاللها �إىل حتقيق �إجنازات «التهدئة تكون مقابل �أال يعتدي علينا اليهود ،وميكن �أن تكون
مرحلية ،كوقف االغتياالت بدل فتح املعابر».
إال�رسائيلية و�/أو تنفيذ عمليات
ع�سكرية �ضد املناطق الفل�سطينية ،و�/أو العمل على رفع احل�صار االقت�صادي ،و�/أو حتقيق مطالب
فل�سطينية �آنية ولي�ست غايات 246.وترتبط التهدئة يف �أغلب أالحيان ب�رشوط معينة ل�ضمان
ا�ستمراريتها ،كوقف �إطالق ال�صواريخ وعمليات املقاومة ،مقابل وقف اجلي�ش إال�رسائيلي لعملياته
الع�سكرية والعدائية ،كما ي�ستدل على ذلك من اتفاق القاهرة الذي مت التو�صل �إليه بني حركة حما�س
و�إ�رسائيل برعاية م�رصية يف
غازي حمد
حزيران/يونيو  ،2008ملدة
مقابلة شخصية ،تشرين الثاني/نوفمبر 2007
� 6أ�شهر ،والذي ت�ضمن
“املوافقة على الوقف املتبادل «بعد �سيطرة حما�س على قطاع غزة ويف احلكومة العا�رشة
لكافة أ
العمال الع�سكرية” حاولت حما�س تهدئة العمل امل�سلح والقتال مع �إ�رسائيل ،حتى
و”فتح املعابر ب�شكل جزئي ت�ستطيع �أن تقدم �شيئ ًا مما وعدت به للمواطنني».
خالل ال�ساعات التالية التي
247
أ
تلي دخول التهدئة حيز التنفيذ” ،وبعد انتهاء التهدئة يف  19كانون �ول /دي�سمرب 2008
�أكد الزهار �أن �رشوط جتديد التهدئة هي “التزام �إ�رسائيل ب�رشوطها وا�ستحقاقاتها ،خا�صة وقف
العدوان ورفع احل�صار وفتح املعابر”� 248أي �أن الزهار مل ي�ضع �رشوط ًا جديدة لتجديد التهدئة.
وعلى ما يبدو تهدف حما�س من خالل التهدئة �إىل العمل على ترتيب ال�ساحة الداخلية بجوانبها
بال�ضافة �إىل �أنها تعطي ر�سالة
املختلفة والتقاط أالنفا�س والتخفيف على املواطن الفل�سطيني ،إ
للمجتمع الدويل �أن هناك �إمكانيات حقيقية للتو�صل لتهدئة لفرتات طويلة مع حما�س ،خا�صة �إذا
ما التزمت �إ�رسائيل بها.
 .245التزمت حما�س خالل م�سريتها ال�سيا�سية بالعديد من اتفاقيات التهدئة التي مت التوافق عليها وطني ًا خالل احلوارات
الفل�سطينية الداخلية .ففي � 2003/6/29أعلنت احلركة وف�صائل املقاومة أ
الخرى عن تهدئة م�رشوطة من طرف
واحد ما لبثت �أن نق�ضتها �إ�رسائيل .ثم قدمت احلركة تهدئة �أخرى �أثناء رئا�سة (�أبو مازن) لل�سلطة الفل�سطينية وتهدئة
ثالثة يف �آذار  2005بعد وفاة يا�رس عرفات وفوز (�أبو مازن) يف االنتخابات الرئا�سية.
 .246قيادي يف حما�س ف�ضل عدم �إيراد �أ�سمه ،كانون ثاين/يناير .2008
للنباء 18 ،حزيران/يونيو  2008و�صحيفة أ
 .247وكالة رويرتز أ
اليام 19 ،حزيران/يونيو .2008
� .248صحيفة القد�س العربي 24 ،كانون �أول/دي�سمرب .2008
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خالصة
أوالً :تظهر النتائج �أن املقاومة امل�سلحة التي تتبناها حركة حما�س �أ�صبحت �أكرث ت أ�ثراً
مب�رشوع احلركة ال�سيا�سي ،الذي �أخذ يتبلور بعد فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية
وت�شكيلها للحكومة الفل�سطينية العا�رشة ،وهو ما عمل على تقييد عملها امل�سلح الذي
ت ؤ�من به ودفعها نحو مزيد من الرباغماتية يف التعاطي مع ق�ضايا املقاومة والعمل امل�سلح.
ظهرت الرباغماتية ال�سيا�سية على مواقف حما�س بعد �أن �أدركت احلركة �صعوبة بل
ا�ستحالة اجلمع ما بني ال�سلطة واملقاومة يف ظل البيئة ال�سيا�سية والقانونية التي يحتكم
�إليها النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني واملرتبطة ب�صورة �أ�سا�سية باالتفاقيات الفل�سطينية
ال�رسائيلية التي نتجت عن اتفاقيات �أو�سلو ،والتي كان �أحد �أهم حماورها متمركزاً حول
إ
ً
�رضورة حماربة املقاومة .يف ظل هذه البيئة ال�سيا�سية املعقدة �شكلت التهدئة �إطارا وغطا ًء
�سيا�سي ًا خلروج حما�س من هذا امل أ�زق ،ولكن طرحها هذا مل يلق �آذان ًا �صاغية من �إ�رسائيل
واملجتمع الدويل ،وذلك لعدم تزامنه مع تنازالت يف مواقف احلركة ال�سيا�سية أ
الخرى،
ال�رسائيلية،
خا�صة املوقف من حل الدولتني واالعرتاف ب إ��رسائيل واالتفاقيات الفل�سطينية إ
مما عمل على تعميق �أزمات حما�س ال�سيا�سية وفر�ض على احلركة �أن تقاتل على العديد
من اجلبهات ،وهو ما �أدى �إىل ت�شتت قواها وجعل من ال�صعب عليها الرتكيز على تنفيذ
لل�صالح والتغيري.
برناجمها الداعي إ
ثانياً :عملت حركة حما�س على �إحداث جمموعة من التغريات املهمة على مواقفها جتاه
املقاومة ،كرتكيزها على أ
الرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  1967فقط وتراجع معدل
عملياتها التفجريية داخل �أرا�ضي عام  1948ب�شكل كبري ،وظهور �أ�صوات داخل حما�س
لديها اال�ستعداد لوقف املقاومة يف حال �إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام
 .1967من املمكن �أن ت�شكل مواقف حما�س اجلديدة جتاه املقاومة ،والتغريات التي
حدثت على مواقف بع�ض قياداتها ال�سيا�سية �إطاراً �سيا�سي ًا ميكن �أن يعزز التوجهات
ال�رسائيلي.
الرباغماتية داخل احلركة والداعية حلل ال�رصاع العربي إ
ثالثاً� :أعادت حركة حما�س بعد ت�شكيلها للحكومة الفل�سطينية العا�رشة ترتيب �أولوياتها،
فخالل انتفا�ضة أ
الق�صى تربعت املقاومة على ر�أ�س �سلم �أولويات احلركة ،وكان ذلك
وا�ضح ًا ب�شكل جلي يف خطاب قادتها و�سلوكهم ال�سيا�سي ،بينما تراجعت �أولوية املقاومة
بعد ت�شكيل احلركة للحكومة ،وتركيز قادتها وم�س ؤ�وليها على الق�ضايا الداخلية التي
وال�صالح ال�سيا�سي واملايل وفك احل�صار واال�ستمرار
تهم املواطن الفل�سطيني ،كالف�ساد إ
أ
يف احلكم� .ساهم يف تغري �أولويات احلركة �ي�ض ًا وجود منطقة فل�سطينية «حمررة» بعد
ال�رسائيلي من قطاع غزة وادعاء الف�صائل الفل�سطينية ب أ�ن هذا االن�سحاب
االن�سحاب إ
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جاء نتيجة لدور املقاومة ،وهو ما دعا الف�صائل الفل�سطينية ومن �ضمنها حركة حما�س �إىل
الرتكيز على ق�ضايا �إعادة البناء وامل�شاركة ال�سيا�سية واالقت�صاد والنظام والقانون والف�ساد
على ح�ساب ق�ضايا العمل امل�سلح واملقاومة.
رابعاً� :أثبتت أ
الحداث ال�سيا�سية التي واكبت م�شاركة حما�س ال�سيا�سية الف�شل الن�سبي
مل�رشوع احلركة الداعي �إىل املزاوجة ما بني املقاومة والعمل ال�سيا�سي يف ظل النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني املحكوم باتفاقيات �سالم مع �إ�رسائيل هدفها الرئي�س جتريد املقاومة
بال�ضافة �إىل االنق�سام الفل�سطيني الداخلي املتمثل يف عدم التوافق
من �سالحها وقوتها ،إ
على برنامج �سيا�سي موحد ،ي�ضمن تبادل أ
الدوار بني العمل ال�سيا�سي والعمل املقاوم.
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 .4مواقف قيادات حماس من التهدئة (حتليل مضمون صحيفة الرسالة)
بهدف التعرف على مواقف قادة حما�س من التهدئة ،و�إبراز التوجهات املختلفة داخل
احلركة حيال مو�ضوع التهدئة مع �إ�رسائيل مت حتليل �صحيفة الر�سالة 249.وقد مت حتليل
مفهوم التهدئة بدل املقاومة ،ل�صعوبة ح�رص الت�رصيحات املختلفة لقيادات حما�س التي
حتدثت عن املقاومة خالل فرتات زمنية متباعدة ،واختالف م�ضامني هذه الت�رصيحات
باختالف ال�شخ�ص امل�رصح واحلادثة التي مت الت�رصيح بها؛ لذا ،مت حتليل مفهوم التهدئة،
وهو ما يعطينا م ؤ��رشات عن التوجهات ال�سيا�سية التي كانت ت�سري جتاهها حما�س قبل
م�شاركتها يف االنتخابات وخالل م�شاركتها يف ال�سلطة وبعد �سيطرتها على قطاع غزة
جتاه �إمكانية ت�صعيد املقاومة �أو تهدئتها ،وما هو حجم قيادات حما�س التي ت ؤ�يد التهدئة
مقابل القيادات التي تعار�ضها؟
التوجهات املختلفة داخل قيادات حماس جتاه التهدئة
أوالً :توجه يدعم التهدئة :ي�شمل هذا التوجه ت�رصيحات قادة حما�س التي ي ؤ�يدون
ال�رسائيلي،
فيها التهدئة وا�ستمرارها� ،أو ي ؤ�يدون التو�صل �إىل تهدئة جديدة مع اجلانب إ
وال�رسائيلي يف �آذار ،2005
�أو العودة �إىل التهدئة املوقعة ما بني اجلانبني الفل�سطيني إ
ال�رسائيلي بها� ،أو �أن ت�شمل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
�أو يطالبون ب أ�ن يلتزم اجلانب إ
أ
والمثلة التالية تو�ضح هذا النوع من الت�رصيحات ،فقد �رصح �إ�سماعيل هنية «ل�سنا خائفني
ال�رسائيلية ،فاحلكومة الفل�سطينية حاولت دوم ًا
(احلكومة الفل�سطينية) من التهديدات إ
المن أ
العمل للتهدئة والو�صول �إىل فر�ض أ
والمان ولكن امل�شكلة لدى االحتالل الذي ال
250
يريد ا�ستقرارا يف املنطقة وميعن يف اعتداءاته» .كما طالب �أ�سامة املزيني «ب�رضورة �أن
ت�شمل �أي تهدئة ال�ضفة الغربية .م�شريا �إىل �أن عدم التزام االحتالل بذلك �سيجعل حركته
يف حل منها»� 251.شكلت هذه الت�رصيحات ما ن�سبته  %89من جمموع ت�رصيحات قادة
حما�س التي حتدثو فيها عن التهدئة.
ثانياً :توجه يعارض التهدئة :ي�شمل هذا التوجه ت�رصيحات قادة حما�س التي يرف�ضون
فيها التهدئة �أو جتديدها ،وقد جاءت ت�رصيحاتهم يف �أغلب أ
الحيان بعد قيام القوات
ال�رسائيلية بعمليات اغتيال لنا�شطني فل�سطينيني �أو اجتياح ملناطق فل�سطينية� ،أي �أن
إ
مواقفهم الراف�ضة للتهدئة مل ت أ�تي من موقف عقائدي ،بل جاءت رداً على ممار�سات
 .249مت ر�صد  78ت�رصيح ًا لقادة حما�س حددوا فيها موقفهم من التهدئة �سواء معها �أو �ضدها ،ومت �إهمال الت�رصيحات التي
حتدثت عن التهدئة ومل حتدد موقف منها والبالغة  24ت�رصيحاً.
� .250إ�سماعيل هنية� ،صحيفة الر�سالة 22 ،حزيران/يونيو  ،2006العدد .404
� .251أ�سامة املزيني� ،صحيفة الر�سالة� 10 ،آب�/أغ�سط�س  ،2006العدد .418
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�إ�رسائيلية .واملثال التايل يو�ضح هذا النوع من الت�رصيحات ،ففي معر�ض حديثه عن
التهدئة �أكد حممد نزال «�أنّ موعدها
الزمني انتهى بنهاية العام  ،2005م�شرياً �إىل �أنّ
ّ
التهدئة التي وافق عليها  12ف�صي ً
ين على
ال
فل�سطيني ًا مل ت ؤ� ِت �أكلها ومل ِ
تنه االعتداء ال�صهيو ّ
ّ
مكانية التجديد للتهدئة» .كما �أكد �أبو عبيدة (الناطق
ال�شعب
الفل�سطيني ،ما يعني عدم �إ
ّ
ّ
با�سم كتائب الق�سام) «على �أن عملية التهدئة انتهت منذ فرتة طويلة ،حممال امل�س ؤ�ولية
عن ذلك لالحتالل الذي عمل على خرق التهدئة وت�صعيد عملياته �ضد الفل�سطينيني»
حيث �أ�شار �أبو عبيد �إىل �أن «�إطالق ال�صواريخ وقذائف الهاون هو مبثابة الرد على جرائم
االحتالل أ
الخرية ،والتي متثلت يف تنفيذ �سل�سلة اغتياالت لكوادر يف املقاومة ومدنيني
عزل ،يف جنني ونابل�س وقطاع غزة والتي راح �ضحيتها � 10شهداء .مو�ضحا �أنه بعد
ال�رسائيلي على مدن وبلدات قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،ارت أ�ت كتائب
ت�صاعد العدوان إ
الق�سام الرد على هذا العدوان ،و�إي�صال ر�سالة لقادة العدو �أن عليهم التوقف عن ممار�سة
جرائمهم» 252.ت�شكل هذه الت�رصيحات ما ن�سبته  %11من جممل ت�رصيحات قادة حما�س
جتاه التهدئة.
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� .252أبو عبيدة� ،صحيفة الر�سالة 27 ،ني�سان�/أبريل  ،2007العدد .490
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العوامل التي أثرت على مواقف قيادات حماس
للجابة على ال�س ؤ�ال املركزي ،هل �أثرت م�شاركة حما�س يف االنتخابات على موقف
إ
أ
قادتها من التهدئة؟ و�إذا كان اجلواب نعم ،ما هي العوامل التي �ثرت على موقفهم من
التهدئة؟ مت تق�سيم فرتة الدرا�سة (� )2007-2005إىل ثالثة مراحل �أ�سا�سية .ت�ضمنت
املرحلة أ
الوىل الفرتة التي �سبقت االنتخابات الت�رشيعية ومهدت لها واملمتدة من بداية
العام  2005وحتى �إجراء االنتخابات يف  25كانون ثاين/يناير � ،2006أما املرحلة الثانية
فتمتد من االنتخابات الت�رشيعية وحتى �سيطرة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة يف
حزيران/يونيو  ،2007بينما متتد املرحلة الثالثة من �سيطرة حما�س على قطاع غزة وحتى
نهاية العام .2007
املرحلة األولى :متتد من بداية عام  2005وحتى االنتخابات التشريعية :ب�شكل
عام �أيد قادة حما�س التهدئة مع �إ�رسائيل خالل هذه املرحلة ،فقد بلغ املعدل أ
ال�سبوعي
للت�رصيحات التي ت ؤ�يد التهدئة ( 0.23ربع ت�رصيح تقريب ًا) مقابل  0.05ت�رصيح ًا
يعار�ضها .وقد برر التوجه املعار�ض للتهدئة مواقفه ب أ�ن التهدئة انتهت زمني ًا مع نهاية
ال�رسائيلي مل يلتزم خالل هذه الفرتة
العام  2005كما ن�ص اتفاق القاهرة ،و�أن اجلانب إ
بالتهدئة ،حيث ا�ستمر م�سل�سل القتل واالغتياالت واالجتياحات ،وهو ما �أكدته كذلك
ال�رسائيلي لها.
بع�ض التقارير املن�شورة حول التهدئة والتي ت�ضمنت خروقات اجلانب إ
ال�رسائيلي قتل
فقد �أ�شار تقرير �صادر عن مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني �أن اجلانب إ
253
 162وجرح  1100واعتقل  3800فل�سطيني ًا خالل فرتة التهدئة.
املرحلة الثانية :متتد من االنتخابات التشريعية وحتى سيطرة حماس املسلحة
على قطاع غزة� :شهدت هذه املرحلة ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف الت�رصيحات امل ؤ�يدة للتهدئة
من قبل قيادات حما�س مقارنة مع الت�رصيحات التي تعار�ضها ،فقد �شكلت الت�رصيحات امل ؤ�يدة
للتهدئة ما معدله(�أ�سبوعي ًا)  0.66مقابل  0.07ت�رصيح ًا يعار�ضها .وي أ�تي هذا االرتفاع يف
ال�رسائيلي العنيف �ضد حركة حما�س وف�صائل املقاومة
الت أ�ييد للتهدئة بالرغم من الت�صعيد إ
أ
الخرى.
املرحلة الثالثة :متتد من سيطرة حماس املسلحة على قطاع غزة وحتى نهاية
العام  :2007بلغت الت�رصيحات امل ؤ�يدة للتهدئة خالل هذه املرحلة ما معدله  0.25مقابل
عدم وجود ت�رصيحات تعار�ضها.
 . 253تقرير �صادر عن مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني� ،صحيفة الر�سالة 29 ،كانون �أول/دي�سمرب ،2005
العدد.374
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قيادات حماس الرافضة واملؤيدة للتهدئة
ال�رسائيلي من
تتكون قيادات حما�س التي �أظهرت مواقف ترف�ض فيها التهدئة مع اجلانب إ
�أبو عبيدة �أربعة ت�رصيحات ،وم�شري امل�رصي ت�رصيحان ،وحممود الزهار وحممد نزال ت�رصيح
واحد لكل منهما .بينما تتكون قيادات احلركة التي �أظهرت مواقف ت ؤ�يد فيها التهدئة مع
ال�رسائيلي من خليط متنوع من قيادات احلركة لعل �أبرزهم� ،إ�سماعيل هنية �ستة
اجلانب إ
ت�رصيحات ،وفوزي برهوم خم�سة ت�رصيحات ،و�سامي �أبو زهري وغازي حمد �أربعة
ت�رصيحات لكل منهما ،ومو�سى �أبو مرزوق و�صالح الربدويل و�أحمد يو�سف و�إ�سماعيل
ر�ضوان و�أمين طه ثالثة ت�رصيحات لكل واحد منهم ،وحممود الزهار و�سعيد �صيام و�أ�سامة
املزيني وحممد نزال و�أبو عبيدة و�إ�سماعيل أ
ال�شقر وم�شري امل�رصي وح�سن يو�سف وطاهر
النونو وحممد �شهاب (ت�رصيحان لكل واحد منهما) ،وخالد م�شعل وعزت الر�شق ونزار
ريان و�أحمد بحر ويحيى مو�سى و�أحمد احلاج علي وخالد �أبو هالل وخليل �أبو ليلة
وخمي�س النجار وعاطف عدوان وعلى ال�رسطاوي ويا�رس من�صور يو�سف رزقة ويون�س
أ
ال�سطل ت�رصيح واحد لكل منهما.
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• ت ؤ�يد الغالبية العظمى من قيادات حما�س التهدئة مع �إ�رسائيل وتعار�ض ذلك ن�سبة
قليلة من قيادات احلركة.
• �أثرت م�شاركة حما�س يف االنتخابات �إيجابي ًا على مواقف قيادات احلركة جتاه
التهدئة .تظهر نتائج التحليل ارتفاع معدل الت أ�ييد أ
ال�سبوعي للتهدئة مع �إ�رسائيل من
ربع ت�رصيح ( )0.23تقريب ًا يف العام الذي �سبق االنتخابات �إىل �أكرث من ن�صف ت�رصيح
( )0.66خالل م�شاركة حما�س يف ال�سلطة .تظهر نتائج التحليل اختفاء أ
ال�صوات
املعار�ضة للتهدئة بعد �سيطرة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة ،بالرغم من
ال�رسائيلي املفرو�ض على
�إعالن �إ�رسائيل قطاع غزة “كيان ًا معادي ًا” وا�شتداد احل�صار إ
القطاع ،وهو ما ميكن �أن ي�شري �إىل رغبة هذه القيادات يف حتقيق ا�ستقرار �أمني يف
القطاع إلتاحة املجال للحركة إلدارة � ؤ
ش�ون القطاع.
• املعار�ضة ال�ضعيفة للتهدئة من قبل قيادات حما�س يف املرحلتني أ
الوىل والثانية ال
ال�رسائيلي بالتهدئة التي
تنبع من عوامل �أيديولوجية بل ت أ�تي من عدم التزام اجلانب إ
اتفقت عليها الف�صائل الفل�سطينية يف �آذار  .2005ي ؤ�كد هذا التحليل ازدواجية
املواقف التي ظهرت عند بع�ض قيادات حما�س من التهدئة ،وهو ما يربط مواقف
بالحداث ال�سيا�سية أ
ه ؤ�الء القيادات أ
والمنية على �أر�ض الواقع ،ف أ�بو عبيدة وم�شري
امل�رصي وحممود الزهار وحممد نزال الذين مت ر�صد ت�رصيحات لهم برف�ض التهدئة،
لديهم ت�رصيحات �أخرى ت ؤ�يدها.
• يربز ب�شكل وا�ضح من بني معار�ضي جتديد التهدئة موقف �أبو عبيدة الناطق الر�سمي
با�سم كتائب ال�شهيد عز الدين الق�سام ،وقد ظهرت مواقف �أبو عبيدة يف املرحلة
الثانية من م�شاركة حما�س يف احلياة ال�سيا�سية ،وهو ما قد ي�شري �إىل جمموعة من
االحتماالت �أهمها ،رغبة كتائب الق�سام يف احلفاظ على هويتها املقاومة وت�صعيد
ال�رسائيلي وبالتايل رف�ض االندماج يف النظام ال�سيا�سي
املواجهة امل�سلحة مع اجلانب إ
الفل�سطيني و�/أو عدم ر�ضاها عن أ
الداء واخلط ال�سيا�سي الذي اتبعته قيادة احلركة
ال�سيا�سية يف حماولتها للدمج بني املقاومة والت�سوية ،و�/أو وجود خالفات بني توجه
الع�سكر والتوجه الداعي للم�شاركة ال�سيا�سية ،و�/أو جزء من توزيع االخت�صا�ص
واملهام داخل العمل التنظيمي يف احلركة.
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 .5موقف اإلسالميني من املقاومة واشكالها وأهدافها
ر�صد اجلزء أ
الول من هذا املحور التحوالت املهمة على موقف حما�س من املقاومة
امل�سلحة بعد م�شاركتها يف االنتخابات .نحاول يف اجلزء التايل التعرف على مواقف
قاعدة حما�س من املقاومة وق�ضاياها املختلفة ،كاملوقف من وقف �إطالق النار وا�ستهداف
ال�رسائيليني و�إطالق ال�صواريخ من قطاع غزة وغريها ،ومعرفة ت أ�ثري م�شاركة
املدنيني إ
حما�س ال�سيا�سية على مواقف قاعدتها من املقاومة والعمل امل�سلح ،والعوامل التي ت ؤ�ثر
على هذه املواقف ،وبالتايل معرفة نقاط التباعد والتقارب يف املواقف ال�سيا�سية بني
وال�سالميني جتاه املقاومة و�أ�شكالها و�أدواتها و�أهدافها.
م ؤ�يدي فتح إ
ال�سالميني مقارنة مع م ؤ�يدي
حتظى املقاومة بت أ�ييد وا�سع بني منا�رصي وم ؤ�يدي إ
ال�سالميني مقابل  %59من م ؤ�يدي حركة
ومنا�رصي حركة فتح .يرى  %74من م ؤ�يدي إ
فتح �أن املقاومة ذات قدرة �أكرب على حتقيق احلقوق الفل�سطينية التي ف�شلت املفاو�ضات
يف حتقيقها 254.تغريت مواقف قاعدة فتح ب�شكل كبري ودراماتيكي خالل العام 2006
مقارنة بقاعدة حما�س التي مل تتغري كثرياً جتاه الثقة باملواجهات امل�سلحة ،فقد انخف�ضت
255
الثقة باملواجهات امل�سلحة بني م ؤ�يدي فتح �إىل الن�صف تقريب ًا خالل عام واحد فقط (%67
يف كانون �أول/دي�سمرب � 2005إىل  256%37يف كانون �أول/دي�سمرب  .)2006بينما مل
ال�سالميني باملواجهات امل�سلحة بنف�س الدرجة(من � %79إىل  )%62حيث
تنخف�ض ثقة إ
ال�سالميني تعطي ثقتها للمواجهات امل�سلحة على ح�ساب املفاو�ضات.
ا�ستمرت غالبية إ
�ساهم ال�رصاع ال�سيا�سي بني برناجمي فتح وحما�س الذي �أخذ يتعزز بعد فوز حما�س يف
االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة الفل�سطينية العا�رشة و�سعي كل من احلركتني
لت أ�كيد �رشعية برناجمها ال�سيا�سي و�شعبيته �إىل انخفا�ض ت أ�ييد ثقة قواعد فتح باملواجهات
امل�سلحة� .أبرزت مطالب اللجنة الرباعية املوجهة «حلكومة حما�س» برنامج حما�س
ال�سيا�سي الذي ي�ستند �إىل املقاومة ،مقابل �إبراز برنامج حركة فتح امل�ستند �إىل املفاو�ضات،
وهو ما �أدى �إىل فرز وا�ضح بني الربناجمني ،وبالتايل �ساهم يف ا�ستقرار ثقة قواعد حما�س
باملواجهات امل�سلحة مقابل انهيار ثقة قواعد فتح بها وانكفائها �إىل برناجمها ال�سيا�سي
امل�ستند �إىل املفاو�ضات .ومن املحتمل �أن املواجهات امل�سلحة التي اندلعت بني حركتي
فتح وحما�س يف عام  2006قد �ساهمت �أي�ض ًا يف خلق انطباعات �سلبية لدى م ؤ�يدي
حركة فتح ،من �إمكانية توجيه «�سالح املقاومة» نحوهم ،وخا�صة بعد ت�شكيل حما�س
 .254وذلك ح�سب متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف الفرتة
الزمنية املمتدة من عام  2000وحتى عام .2007
 .255ا�ستطالع رقم ( ،)18م�صدر �سبق ذكره.
 . 256ا�ستطالع رقم ( ،)22م�صدر �سبق ذكره.
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للقوة التنفيذية ،التي عار�ضت غالبية كبرية من م ؤ�يدي حركة فتح ن�رشها ( )%74مقابل
257
ال�سالميني ن�رشها (.)%78
ت أ�ييد غالبية كبرية من إ
ال�سالميني باملواجهات امل�سلحة �إىل اندماج
يف املقابل يرجع انخفا�ض الب�سيط يف ثقة إ
حما�س يف احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية ،وطرحها مل�رشوع �سيا�سي يقوم على �إقامة دولة
فل�سطينية على أ
بال�ضافة �إىل التفاهمات حول ملفي
الرا�ضي املحتلة عام  ،1967إ
املقاومة واملفاو�ضات بني الف�صائل الفل�سطينية ،حيث �سمحت وثيقة الوفاق الوطني
(حزيران/يونيو  )2006أ
ولول مرة يف التاريخ الفل�سطيني احلديث بالتو�صل �إىل �صيغة
حل و�سط جتاه هاذين امللفني تق�ضي ب إ�جراء املفاو�ضات بتوافق فل�سطيني ،وبتكليف الرئي�س
الفل�سطيني (�أبو مازن) ب إ�جرائها مع تركيز املقاومة �ضمن أ
الرا�ضي املحتلة عام .1967
100
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الجنازات الن�سبية للمقاومة
ال�سالميني باملقاومة هو إ
لعل �أبرز العوامل التي ت�ساهم يف ثقة إ
مقابل الف�شل الن�سبي للمفاو�ضات التي امتدت ألكرث من خم�سة ع�رش عام ًا ومل تثمر عن
�إقامة دولة فل�سطينية .بل على العك�س من ذلك ،فقد ا�ستمر اال�ستيطان ،وزادت احلواجز
ال�رسائيلية ،وارتفع عدد أ
ال�رسى الفل�سطينيني لدى �إ�رسائيل ب�شكل م�ضطرد ،وا�ستمر بناء
إ
258
أ
ال�رسائيلي من قطاع غزة ،ف�رس  %84من
اجلدار العازل .فبعد ��شهر قليلة من االن�سحاب إ
ال�رسائيلي من امل�ستوطنات من قطاع غزة جاء انت�صاراً
ال�سالميني �أن االن�سحاب إ
م ؤ�يدي إ
 . 257ا�ستطالع رقم ( ،)20م�صدر �سبق ذكره.
 .258ا�ستطالع رقم (� )21أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية� ،أيلول�/سبتمرب .2006
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للمقاومة الفل�سطينية امل�سلحة �ضد �إ�رسائيل ،وهو ما يتطابق كذلك مع مواقف قيادات حما�س
ال�سيا�سية واجلمهور الفل�سطيني ككل ،حيث تعتقد قيادات حما�س ال�سيا�سية �أن املقاومة
ا�ستطاعت �إجبار �إ�رسائيل على االن�سحاب من جنوب لبنان وقطاع غزة من طرف واحد
وبدون مفاو�ضات 259.كما �أن الغالبية العظمى ( )%84من اجلمهور الفل�سطيني ترى يف
ال�رسائيلي من قطاع غزة انت�صاراً للمقاومة امل�سلحة ،وترى الن�سبة أ
الكرب منهم
االن�سحاب إ
(� )%40أن الف�ضل أ
الول يف ذلك يعود حلركة حما�س فيما ترى ن�سبة من � %21أنه يعود
260
لل�سلطة الوطنية و %11تراه يعود �أو ًال حلركة فتح.
بال�ضافة �إىل ذلك ،ف إ�ن قاعدة حما�س ترى �أن �أي �إجنازات م�ستقبلية ميكن للفل�سطينيني
إ
أ
أ
حتقيقها ال بد �ن تكون من خالل املقاومة واملواجهات امل�سلحة ،ف�غلبية من  %56من
ال�سالميني مقابل  %37من م ؤ�يدي فتح يعتقدون �أن الطريق أ
الكرث قدرة على وقف
م ؤ�يدي إ
التو�سع اال�ستيطاين تتمثل يف اال�ستمرار يف املواجهات امل�سلحة والعمليات التفجريية؛ �أي �أن
خيار املقاومة امل�سلحة يحظى بقبول غالبية قاعدة حما�س لتحقيق �إجنازات �سيا�سية على �أر�ض
الواقع� .أما الو�سائل ال�سلمية ملقاومة ذلك ،واملتمثلة يف التو�صل لوقف �إطالق النار والعودة
لعملية ال�سالم �أو املظاهرات غري امل�سلحة �أو الذهاب �إىل حمكمة العدل الدولية فتحظى بن�سبة
ال�سالميني مقارنة مع حركة فتح ()%61؛ وهو ما يعزز دور
ت أ�ييد منخف�ضة ( )%41بني إ
ال�سالميني.
العمل امل�سلح على ح�ساب العمل ال�سيا�سي ال�سلمي لدى قواعد إ
انعك�ست االنت�صارات الن�سبية للمقاومة والف�شل الن�سبي للمفاو�ضات على توقعات قاعدتي فتح
وال�رسائيلي
وحما�س بالن�سبة مل�ستقبل عملية ال�سالم وال�رصاع امل�سلح بني اجلانبني الفل�سطيني إ
ال�سالميني مقابل
�أي�ض ًا .فقد �أظهرت نتائج ا�ستطالعات الر�أي �أن ن�سبة من  %42من م ؤ�يدي إ
 %9من م ؤ�يدي فتح يعتقدون �أن عملية ال�سالم مل تنجح يف �إنهاء االحتالل ويجب �إيقافها
ال�سالميني مقابل  %39من م ؤ�يدي
واللجوء بد ًال منها للعمل امل�سلح .وتعتقد ن�سبة من  %32من إ
فتح �أنه يجب عدم �إيقاف عملية ال�سالم ألنها قد تنجح ،ولكن يف الوقت نف�سه يجب ا�ستمرار
ال�سالميني ون�سبة من  %35من م ؤ�يدي فتح
العمل امل�سلح .يف املقابل ،ف إ�ن  %11من م ؤ�يدي إ
يعتقدون �أن عملية ال�سالم مل تف�شل ويجب �إعطاءها املزيد من الوقت ،ويف هذه أ
الثناء يجب
ال�سالميني مقابل ن�سبة من
التوقف عن العمل امل�سلح� .أخرياً ،ف إ�ن ن�سبة من  %10من م ؤ�يدي إ
 %14من م ؤ�يدي فتح يعتقدون �أن العمل امل�سلح هو امل�س ؤ�ول عن تراجع عملية ال�سالم و�أنه لو
261
مت �إيقاف العمل امل�سلح ف إ�ن عملية ال�سالم �سوف تتقدم.
ت�شري الثقة العالية باملقاومة من قبل قاعدة حما�س �إىل االن�سجام الكبري بني قاعدة احلركة
 .259حممود الزهار و�أحمد بحر ويحيى مو�سى «العباد�سة» ،مقابالت �شخ�صية ،م�صادر �سبق ذكرها.
 .260ا�ستطالع رقم (� )17أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية� ،أيلول�/سبتمرب .2005
 .261ا�ستطالع رقم ( ،)26م�صدر �سبق ذكره.
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بال�ضافة �إىل العوامل أ
اليديولوجية وال�سيا�سية،
وقياداتها ال�سيا�سية ،وهو ما ميكن �أن يف�رس ،إ
�سبب مت�سك حما�س باملقاومة خياراً ا�سرتاتيجي ًا ،ورف�ضها نبذ العنف (املقاومة) كما جاء
يف ال�رشوط التي و�ضعتها اللجنة الرباعية .فعلى �سبيل املثال يعتقد فرج رمانة «�أن تخلي
حما�س عن م�رشوع املقاومة �سيفقدها جزءاً �أ�سا�سي ًا من �شعبيتها ،و�سي ؤ�ثر على �رشعية
احلركة وبنيتها التنظيمية» 262.فحركة حما�س ح�سب غازي حمد «اعتقدت وما زالت
تعتقد �أن من ال�صعب عليها �أن تتخلى عن املقاومة و�أن �صورتها كحركة مقاومة �أف�ضل من
�صورتها يف �أن تكون يف احلكم وال�سلطة» 263.كما تعتقد قيادات �أخرى يف احلركة �أن
�ضعف حركة فتح وف�شلها يف امل�سرية ال�سيا�سية ناجت عن تخليها عن املقاومة وهو ما �أو�ضحه
القيادي يف حما�س م�شري امل�رصي عندما قال «حركة فتح حركة عريقة ،لكن مل توفق يف
�سريها التفاو�ضي ال�سلمي مما �أ�ضعف �شعبيتها التي اكت�سبتها يف الكفاح امل�سلح ،و�أتوقع
�أن ترتاجع �شعبيتها وقوتها ما دامت متم�سكة باخليار التفاو�ضي وما دامت ملقية البندقية.
�أما بالن�سبة حلما�س �أ ؤ�كد �أنها يف ت�صاعد رغم كل العقبات ألنها تالم�س نب�ض اجلماهري
التي تقتنع باملقاومة» 264.فحركة حما�س تنظر �إىل املقاومة ب أ�نها حم�ضونة من ال�شعب
الفل�سطيني وهو ما عرب عنه م�شري امل�رصي عندما قال عن برناجمهم ال�سيا�سي�« :أنه حم�ضون
من ال�شعب الفل�سطيني و�أن حركة حما�س تقدم البديل امل�ستند �إىل املقاومة واملح�ضون من
265
ال�شعب بعد ف�شل م�رشوع الت�سوية املرفو�ض من �أغلبية ال�شعب الفل�سطيني».
وعند البحث يف اخليارات املتعددة التي تف�ضلها قاعدة حما�س ،تبني لنا �أن قاعدة احلركة
ال�رسائيلي .فقد تراوح الت أ�ييد بني
تف�ضل الهدنة كخيار �أمثل إلنهاء ال�رصاع العربي إ
ال�سالميني للتو�صل لهدنة طويلة أ
ال�رسائيلي بعد �إقامة دولة فل�سطينية
المد مع اجلانب إ
إ
أ
أ
من � %40إىل  %55وذلك يف الفرتة املمتدة من �يلول�/سبتمرب � 2006إىل كانون �ول/
دي�سمرب  .2008يف املقابل تراوح الت أ�ييد للتو�صل �إىل �سالم دائم مع �إ�رسائيل بعد �إقامة
دولة فل�سطينية من � %20إىل  %23يف نف�س الفرتة .كما تراوح الت أ�ييد ال�ستمرار ال�رصاع
واملواجهات امل�سلحة مع �إ�رسائيل من � %18إىل  %38خالل الفرتة ذاتها.
ال�سالميني نحو الهدنة يزداد كلما ارتفع م�ستوى م�شاركة حما�س
وكما يبدو ،ف إ�ن توجه إ
أ
ال�سالميني امل ؤ�يدين العتبار اخليار المثل
يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني .فقد بلغت ن�سبة إ
للفل�سطينيني هو التو�صل لهدنة طويلة أ
المد مع �إ�رسائيل بعد �إقامة الدولة الفل�سطينية
 266%55يف �أوج م�شاركة حما�س ال�سيا�سية يف �أيلول�/سبتمرب  ،2006وانخف�ضت هذه
 . 262فرج رمانة ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .263غازي حمد ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .264م�شري امل�رصي ،مقابلة �شخ�صية ،م�صدر �سبق ذكره.
 .265نف�س امل�صدر ال�سابق (بت�رصف).
 .266ا�ستطالع رقم ( ،)21م�صدر �سبق ذكره.
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الن�سبة بعد �سبعة �أ�شهر من �سيطرة احلركة على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة �إىل  267.%39يف
مقابل ذلك ،ارتفع ت أ�ييد ا�ستمرار ال�رصاع واملواجهات امل�سلحة مع �إ�رسائيل عندما انف�صلت
حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،فقد �أيد  %20فقط من قاعدة احلركة هذا اخليار �أثناء
م�شاركة احلركة يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،لكن ت أ�ييد هذا اخليار ارتفع �إىل  %38بعد
�سيطرة احلركة على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة .ال يعني ارتفاع ت أ�ييد قواعد حما�س لل�رصاع
واملواجهات امل�سلحة مع �إ�رسائيل بعد �سيطرة حما�س على غزة �أن قواعد احلركة �أ�صبحت
متيل �أكرث �إىل العنف ،بل من املحتمل �أن قاعدة احلركة فقدت أ
المل و�أ�صبحت �أكرث �إحباط ًا
من �إمكانية �إ�رشاكها يف عملية ال�سالم بعد انف�صال حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني،
وانتهاء التوافقات الفل�سطينية – الفل�سطينية التي �سعت �إىل دمج احلركة يف النظام ال�سيا�سي
ال�سالميني كانت
الفل�سطيني وعملية ال�سالم ،ومما يدل على ذلك �أن غالبية ( 268)%55من إ
ترى بعد ثالثة �أ�شهر من توقيع وثيقة الوفاق الوطني (حزيران/يونيو � )2006أن هدف حما�س
هو التو�صل �إىل هدنة طويلة أ
المد بعد �إقامة الدولة الفل�سطينية.

 .6التباعد والتقارب بني مواقف مؤيدي فتح واإلسالميني حول
أشكال املقاومة وأهدافها
وال�سالميني جتاه ق�ضايا مرتبطة باملقاومة و�أ�شكالها
تتباعد وتتقارب مواقف م ؤ�يدي فتح إ
و�أدواتها و�أهدافها .يظهر ذلك ب�شكل وا�ضح يف الفرق بني مواقف م ؤ�يدي فتح
ال�رسائيليني وجمع �سالح الف�صائل واملجموعات
وال�سالميني يف ت أ�ييد ا�ستهداف املدنيني إ
إ
الفل�سطينية امل�سلحة ون�رش قوات دولية م�سلحة يف قطاع غزة و�إطالق ال�صواريخ من
قطاع غزة على بلدات �إ�رسائيلية ،ووقف �إطالق النار وتركيز املقاومة �ضمن أ
الرا�ضي
الرهاب.
الفل�سطينية املحتلة عام  1967واملوقف من إ
ال�سالميني ( )%66ا�ستهداف
أوالً :العمليات ضد مدنيني إسرائيليني :ت ؤ�يد غالبية إ
269
ال�رسائيليني مقابل معار�ضة غالبية قواعد فتح لذلك ( .)%55تراوح الت أ�ييد
املدنيني إ
ال�سالميني للعمليات امل�سلحة �ضد مدنيني �إ�رسائيليني من � %59إىل  %84خالل
بني إ
الفرتة املمتدة من كانون �أول/دي�سمرب � 2001إىل �آذار/مار�س  2008بينما تراوحت
معار�ضة ذلك بني م ؤ�يدي فتح خالل نف�س الفرتة من� %43إىل  .%70انخف�ض الت أ�ييد
ال�سالميني �إىل �أدنى م�ستوياته ( 270)%59يف الفرتة التي تلت
ال�ستهداف املدنيني بني إ
فوز (�أبو مازن) يف االنتخابات الرئا�سية والتو�صل �إىل تفاهمات فل�سطينية يف القاهرة
 .267ا�ستطالع خا�ص (ال�سيا�سة واملجتمع الفل�سطيني) ،م�صدر �سبق ذكره.
 .268ا�ستطالع رقم ( ،)21م�صدر �سبق ذكره.
 .269متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية للفرتة املمتدة من عام 2001
وحتى عام .2008
 .270ا�ستطالع رقم ( )18و ( ،)19م�صادر �سبق ذكرها.
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(�آذار/مار�س  )2005وا�ستكمال �إ�رسائيل الن�سحابها من قطاع غزة و�أجزاء من ال�ضفة
الغربية ،وا�شرتاك حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية وفوزها فيها .ت�شري هذه املعطيات �إىل
ال�رسائيلية والتفاهمات الفل�سطينية الداخلية؛ وهو ما
بالجراءات إ
ال�سالميني إ
ت أ�ثر قاعدة إ
قد يدفعنا لالعتقاد �أن قاعدة حما�س قد ت أ�ثرت ب أ�جواء امل�شاركة ال�سيا�سية واالن�سحاب
ال�رسائيلي من قطاع غزة ،وقد انعك�س ذلك ب�شكل �أو�ضح بعد االنتخابات الت�رشيعية يف
إ
كانون ثاين/يناير  2006حيث ا�ستقر الت أ�ييد للعمليات الع�سكرية �ضد مدنيني �إ�رسائيليني
ال�سالميني خالل كانون �أول/دي�سمرب  2005وحتى �آذار/مار�س � 2006إىل �أدنى
بني إ
272
271
آ
م�ستوياته ( )%59مقابل ارتفاعه ب�صورة كبرية جداً ( )%84يف �ذار/مار�س 2008
�أي بعد انف�صال حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وا�شتداد احل�صار ال�سيا�سي
ال�رسائيلية بالعديد من العمليات
واالقت�صادي املفرو�ض على قطاع غزة ،وقيام القوات إ
الع�سكرية يف قطاع غزة والتي قتل وجرح فيها املئات .نتجت التحوالت التي �شهدها
ال�رسائيليني خالل نهاية العام  2005وحتى
ال�سالميني جتاه ا�ستهداف املدنيني إ
م ؤ�يدو إ
الربع أ
الول من عام  2006عن احلراك ال�سيا�سي الذي كانت متر به حركة حما�س نحو
ال�رسائيلية ،فخالل هذه الفرتة
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وعملية ال�سالم الفل�سطينية إ
�شاركت حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية وفازت فيها وقامت بت�شكيل �أول «حكومة
حم�ساوية» �أما بالن�سبة لعملية ال�سالم ،فبد�أت احلركة تتعاطى مع أ
الفكار املطروحة حلل
الق�ضية الفل�سطينية ،وطرحت م�رشوع ًا �سيا�سي ًا متمث ً
ال�رسائيلي متتد
ال يف هدنة مع اجلانب إ
ح�سب بع�ض قياداتها �إىل � 50سنة .كما �أبدت قيادات من احلركة خالل هذه الفرتة �أفكاراً
معتدلة جتاه العمليات اال�ست�شهادية والتفجريية؛ بل �أن معدل هذا النوع من العمليات قد
انخف�ض ب�صورة كبرية جداً ،كما �أ�رشنا �سابق ًا.
ال�رسائيليني .ففي
يف مقابل ذلك انخف�ضت معار�ضة قاعدة فتح ال�ستهداف املدنيني إ
كانون �أول/دي�سمرب � 2005شهدت معار�ضة هذا النوع من العمليات بني م ؤ�يدي فتح
�أعلى ن�سبة ( 273)%70بينما انخف�ضت هذه الن�سبة ب�شكل كبري يف �آذار/مار�س 2006
لت�صل �إىل  274%51ووا�صلت انخفا�ضها بعد عامني (�آذار/مار�س  )2008لت�صل �إىل
 275.%43ومن املحتمل �أن خ�سارة فتح يف االنتخابات الت�رشيعية والتناف�س ال�سيا�سي بني
م�رشوعي املقاومة واملفاو�ضات وخا�صة بعد ان مت حل كتائب �شهداء االق�صىبعد �سيطرة
حما�س على قطاع غزة واجتاه حركة فتح بثقلها ال�سيا�سي نحواحلل ال�سلمي قد �ساهم يف
انخفا�ض معار�ضة قواعد فتح ال�ستهداف املدنيني.
 .271نف�س امل�صدرين ال�سابقني.
 .272ا�ستطالع رقم ( ،)27م�صدر �سبق ذكره.
 .273ا�ستطالع رقم ( ،)18م�صدر �سبق ذكره.
 .274ا�ستطالع رقم ( ،)19م�صدر �سبق ذكره.
 .275ا�ستطالع رقم ( ،)27م�صدر �سبق ذكره.
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ال�سالميني ( )%67جمع
ثانياً :جمع سالح الفصائل الفلسطينية :تعار�ض غالبية إ
�سالح الف�صائل الفل�سطينية واملجموعات الفل�سطينية امل�سلحة مقابل ت أ�ييد غالبية قواعد
ال�سالميني ما بني � %54إىل
فتح لذلك ( 276.)%58ترتاوح معار�ضة هذه الفكرة بني إ
 %74مقابل ت أ�ييد يرتاوح بني م ؤ�يدي فتح من � %50إىل  %73خالل الفرتة الزمنية املمتدة
من حزيران/يونيو � 2005إىل حزيران/يونيو � .2006أحدثت االنتخابات الت�رشيعية
وال�سالميني جتاه
وفوز حما�س فيها وت�شكيلها للحكومة حتوالت مهمة على قاعدتي فتح إ
277
ال�سالميني جلمع �سالح الف�صائل الفل�سطينية من %74
هذه الق�ضية .انخف�ضت معار�ضة إ
278
أ
يف حزيران/يونيو � 2005أي قبل �ستة ��شهر من االنتخابات �إىل  %54يف حزيران/
يونيو � 2006أي بعد �ستة �أ�شهر من الفوز يف االنتخابات .وعلى ما يبدو ف إ�ن ت�شكيل
الجهزة أ
حما�س للحكومة العا�رشة و�سيطرتها على أ
المنية ون�رش القوة التنفيذية يف قطاع
غزة وطرح احلركة مل�رشوع �سيا�سي جتاه عملية ال�سالم قد �أدى �إىل هذا االنخفا�ض لدى
ال�سالميني .يف املقابل �أدت هذه املتغريات أ
وبالخ�ص ت�شكيل حما�س للقوة التنفيذية
إ
التي خا�ضت �رصاعات عنيفة مع حركة فتح يف قطاع غزة �إىل ارتفاع ت أ�ييد �سحب �سالح
املقاومة بني م ؤ�يدي فتح ،حيث ارتفع ت أ�ييد ذلك من  279%50يف حزيران/يونيو2005
�إىل  280%73يف حزيران/يونيو .2006
ثالثاً :إطالق الصواريخ من قطاع غزة :تَظهر الهوة الكبرية بني مواقف كل من
قاعدتي فتح وحما�س ب�شكل جلي يف املوقف من �إطالق ال�صواريخ من قطاع غزة على
ال�سالميني �إطالق هذه
�أهداف وبلدات �إ�رسائيلية� ،إذ ت ؤ�يد �أغلبية �ساحقة ( )%91من إ
281
ال�صواريخ مقابل معار�ضة �أغلبية ( )%58من قاعدة فتح لذلك .تنعك�س هذه الن�سب
ب�شكل مبا�رش على تقديرات الطرفني للفائدة التي حققها �إطالق ال�صواريخ على �صعيد
ال�سالميني يرون
خدمة امل�صلحة الوطنية الفل�سطينية .غالبية كبرية ( )%69من م ؤ�يدي إ
�أنها مفيدة يف خدمة امل�صلحة الوطنية مقابل �أغلبية كبرية ( )%68من م ؤ�يدي فتح يرون
�أنها �أ�رضت بامل�صلحة الوطنية الفل�سطينية 282.وكما يبدو ف إ�ن االنق�سام بني قاعدتي فتح
وحما�س جتاه هذه الق�ضية يرجع �إىل االنق�سام ال�سيا�سي ما بني قياداتهم ال�سيا�سية ،ففريق
ال�سلطة الفل�سطينية وحركة فتح ي�صفون هذه ال�صواريخ بالعبثية 283بينما ت�صف حما�س
 .276متو�سط ا�ستطالعات الر�أي العام التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل العامني  2005و .2006
 .277ا�ستطالع رقم (� )16أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،حزيران/يونيو .2005
 .278ا�ستطالع رقم ( ،)20م�صدر �سبق ذكره.
 .279ا�ستطالع رقم ( ،)16م�صدر �سبق ذكره.
 .280ا�ستطالع رقم ( ،)20م�صدر �سبق ذكره.
 .281ا�ستطالع رقم ( ،)27م�صدر �سبق ذكره.
 .282ا�ستطالع رقم ( ،)22م�صدر �سبق ذكره.
 .283للمزيد راجع ت�رصيحات (�أبو مازن) ،قناة اجلزيرة  ) 2008/1/22وريا�ض املالكي وزير ال� ؤ
ش�ون اخلارجية يف
حكومة ت�سيري أ
العمال ،قناة اجلزيرة .2008/3/1
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هذه الت�رصيحات ب أ�نها حرب ت�شن �ضد املقاومة وترى �أن من حق الف�صائل الفل�سطينية
284
ب أ�ن تدافع عن نف�سها بالطريقة التي تراها منا�سبة.
ال�سالميني ن�رش قوات دولية يف
رابعاً :نشر قوات دولية في قطاع غزة :يعار�ض م ؤ�يدو إ
285
قطاع غزة ( )%82مقابل ت أ�ييد  %48من م ؤ�يدي حركة فتح لذلك.

ال�سالميني وفتح ت أ�ييداً وا�ضح ًا لوقف �إطالق نار
خامساً :وقف إطالق النارُ :يظهر م ؤ�يدو إ
ال�سالميني لوقف �إطالق
وال�رسائيلي ،فقد بلغ متو�سط ت أ�ييد إ
متبادل بني اجلانبني الفل�سطيني إ
286
ال�سالميني من
النار  %73مقابل  %83بني م ؤ�يدي فتح .تراوح الت أ�ييد لهذه الفكرة بني إ
� %60إىل  %85مقارنة بحركة فتح (� %71إىل  )%89وذلك يف الفرتة الزمنية املمتدة من كانون
�أول/دي�سمرب � 2004إىل �آذار/مار�س �( 2007أنظر الر�سم البياين رقم  .)32يزداد الت أ�ييد لوقف
ال�سالميني عند وجود فر�ص حقيقية النطالق مفاو�ضات فل�سطينية �إ�رسائيلية
�إطالق النار لدى إ
ميكن �أن ت�سفر عن حتقيق �إجنازات واقعية لل�شعب الفل�سطيني ،حيث ارتفع الت أ�ييد لوقف �إطالق
النار من  %74يف كانون �أول/دي�سمرب  2004وهي الفرتة التي انهارت فيها عملية ال�سالم
وال�رسائيلي �إىل  %85وهي الفرتة التي تلت وفاة الزعيم
واملفاو�ضات بني اجلانبني الفل�سطيني إ
الفل�سطيني يا�رس عرفات وو�صول الرئي�س (�أبو مازن) �إىل �سدة احلكم وانتعا�ش آ
المال لدى
ال�شارع الفل�سطيني ب إ�مكانية حتقيق �إجنازات على �أر�ض الواقع من خالل املفاو�ضات.
ÊÉ«H º°SQ
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 .284بيانات حما�س بتاريخ  22ت�رشين ثاين/نوفمرب  2008و  8كانون ثاين/ينانري  ،2008واملن�شورة على موقع املركز
للعالم.
الفل�سطيني إ
 .285ا�ستطالع رقم ( ،)24م�صدر �سبق ذكره.
 .286متو�سط ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل الفرتة املمتدة من كانون
�أول  2004وحتى �آذار .2007
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من جهة �أخرى ،يظهر الر�سم البياين رقم  32ت أ�ثري التوافقات الفل�سطينية الداخلية على
املوقف من وقف �إطالق النار ،فبعد التوقيع على اتفاق القاهرة يف �آذار/مار�س 2005
والذي ت�ضمن دمج حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني والتو�صل �إىل تهدئة للعمل
امل�سلح بني الف�صائل الفل�سطينية من �أجل تهيئة أ
الجواء إلجراء االنتخابات
ال�رسائيلي من قطاع غزة ،ارتفع ت أ�ييد وقف �إطالق النار
الت�رشيعية وتنفيذ االن�سحاب إ
ال�سالميني �إىل  287%85مقارنة بـ  288%74قبل �أربعة �أ�شهر و  289%39قبل خم�س
بني إ
أ
أ
�سنوات ،وعلى ما يبدو ف إ�ن قواعد حما�س �رادت �إعطاء فر�صة لبي مازن لالنطالق
بعملية �سالم ت�ستطيع البحث يف ت�سوية �شاملة للق�ضية الفل�سطينية تنهي ال�رصاع العربي
بال�ضافة �إىل �أن قواعد حما�س �أرادت تهيئة أ
الجواء امل�صاحبة لالن�سحاب
ال�رسائيلي ،إ
إ
ال�رسائيلي من قطاع غزة ،والتمهيد لدخول احلركة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وهو
إ
أ
ما يجعلنا نعتقد �ن قواعد حما�س لديها القابلية واال�ستعداد للموافقة على وقف إلطالق
النار يف حال وجود �إمكانيات حقيقية الن�سحابات �إ�رسائيلية من مناطق �أخرى ،كال�ضفة
الغربية على �سبيل املثال.
سادساً :تركيز املقاومة ضمن األراضي احملتلة عام  :1967ت ؤ�يد غالبية قواعد فتح
وال�سالميني تركيز املقاومة �ضمن أ
الرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  1967كما ورد
إ
أ
ؤ
يف وثيقة الوفاق الوطني ،فقد �يد  %86من قاعدة فتح ذلك ،مقابل  %61من م�يدي
ال�سالميني290.ولكن ،عند البحث يف و�سائل املقاومة والن�ضال �ضمن �أرا�ضي عام
إ
 1967تظهر بع�ض الفروقات يف مواقف الطرفني ،فعلى �سبيل املثال ،ي ؤ�يد  %97من
ال�سالميني مقابل  %89من م ؤ�يدي فتح القيام بعمليات م�سلحة �ضد جنود وم�ستوطنني
إ
291
ؤ
�إ�رسائيليني يف ال�ضفة الغربية ،كذلك ت�يد الغالبية العظمى من قاعدتي فتح ()%71
وال�سالميني ( )%84القيام بعمليات خلطف جنود �إ�رسائيليني من �أجل مبادلتهم ب أ��رسى
إ
292
فل�سطينيني .لكن هذه الن�سب تختلف ب�شكل كبري �إذا كانت هذه العمليات موجهة
ال�سالميني
�ضد مدنيني �إ�رسائيليني داخل �إ�رسائيل ،ف أ�غلبية كبرية ( )%78من م ؤ�يدي إ
293
ي ؤ�يدون ذلك مقابل ت أ�ييد ال يتجاوز  %43من م ؤ�يدي فتح لذلك.
الرهابية يف مناطق
ال�سالميني وفتح العمليات إ
سابعاً :اإلرهاب :تعار�ض غالبية قاعدة إ
ال�سالميني ( )%82للهجمات التفجريية التي
عربية �أو �إ�سالمية ،فقد بلغت ن�سبة معار�ضة إ
 . 287ا�ستطالع رقم (� )15أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية� ،آذار/مار�س .2005
 .288ا�ستطالع رقم ( ،)14م�صدر �سبق ذكره.
 .289ا�ستطالع رقم (� )2أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ا�ستطالع ،متوز/يوليو .2001
 .290ا�ستطالع رقم ( ،)20م�صدر �سبق ذكره.
 .291ا�ستطالع رقم (� )3أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ا�ستطالع ،كانون أ
الول/دي�سمرب.2001
 .292ا�ستطالع رقم ( ،) 21م�صدر �سبق ذكره.
 .293ا�ستطالع رقم (� )28أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية  ،حزيران/يونيو .2008
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متت يف فنادق عمان وقتل فيها �أكرث من  50مدني ًا والتي نفذها تنظيم القاعدة يف ت�رشين
الثاين/نوفمرب  2005مقابل  %88من م ؤ�يدي فتح 294.كما تعار�ض أ
الغلبية ال�ساحقة
ال�سالميني قيام بع�ض املجموعات امل�سلحة با�ستخدام العنف �ضد
( )%91من م ؤ�يدي إ
295
املدنيني يف العراق بحجة مقاومة االحتالل أ
المريكي مقابل  %90من م ؤ�يدي فتح.
تنخف�ض هذه الن�سب ب�شكل كبري �إذا كانت هذه أ
العمال موجهة �ضد �أهداف وم�صالح
ال�سالميني مقابل ن�سبة من  %39من
�أجنبية ولي�ست عربية ،فن�سبة من  %28من م ؤ�يدي إ
296
م ؤ�يدي فتح ترى يف تفجريات لندن التي ح�صلت يف متوز/يوليو ب أ�نها �أعمال �إرهابية.

 .294ا�ستطالع رقم ( ،)18م�صدر �سبق ذكره.
 .295ا�ستطالع خا�ص (ال�سيا�سة واملجتمع الفل�سطيني) ،م�صدر �سبق ذكره.
 .296ا�ستطالع خا�ص (الدميقراطية) �أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية� ،أيار/مايو .2006
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خالصة
أوالً :تظهر ا�ستطالعات الر�أي العام الفل�سطيني �أن املقاومة و�أ�شكالها املختلفة حتظى بت أ�ييد
ال�سالميني .لكن ذلك ال يعني عدم وجود حتوالت مهمة على مواقف
غالبية م ؤ�يدي إ
ال�سالميني من املقاومة واملواجهات امل�سلحة .فقد �شهدت القاعدة ال�شعبية امل ؤ�يدة
م ؤ�يدي إ
لل�سالميني حتوالت مهمة يف مرحلتني ،أ
الوىل جاءت بعد تغري القيادة الفل�سطينية التي تلت
إ
وفاة الرئي�س الفل�سطيني �أبو عمار ،والثانية ،بعد فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية� .أدت
وفاة يا�رس عرفات وفوز (�أبو مازن) يف االنتخابات الرئا�سية �إىل تغري جذري ووا�سع يف
ال�سالميني من املقاومة واملواجهات امل�سلحة ،مقارنة مع الفرتة التي تلت اندالع
مواقف إ
أ
أ
انتفا�ضة الق�صى وقيام حما�س بالعديد من العمليات التفجريية داخل �را�ضي عام .1948
ال�سالميني هو بروز واقع
�أبرز العوامل التي �أدت �إىل حدوث انقالب يف مواقف م ؤ�يدي إ
فل�سطيني جديد ودرجة عالية من التفا ؤ�ل داخل ال�ساحة الفل�سطينية ب إ�مكانية التو�صل �إىل
ال�رسائيلية .كما �ساهمت م�شاركة
حل و�سط بني القيادة الفل�سطينية اجلديدة واحلكومة إ
حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية وفوزها فيها �إىل تعزيز هذه التحوالت املهمة ،حيث
�أظهر م ؤ�يدو حما�س موقف ًا معتد ًال جتاه املقاومة واملواجهات امل�سلحة بعد ت�شكيل حما�س
للحكومة الفل�سطينية العا�رشة مقارنة مع الفرتة التي �سبقت م�شاركة احلركة يف االنتخابات
�أو املرحلة التي تلت �سيطرة احلركة على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة.
ثانياً :يف�ضل م ؤ�يدو حما�س الهدنة خياراً �أمث ً
ال�رسائيلي .لكن،
ال إلنهاء ال�رصاع العربي إ
م ؤ�يدو احلركة ال ي�سقطون اخليارات أ
الخرى املتاحة ،فلديهم على �سبيل املثال اال�ستعداد
ملنح املفاو�ضات فر�صة إلجناز احلقوق الفل�سطينية ،وخا�صة �إذا نتجت هذه املفاو�ضات
عن تفاهمات فل�سطينية داخلية كوثيقة الوفاق الوطني ،كما لديهم اال�ستعداد لوقف
املقاومة يف حال وجود حل �سيا�سي ينتهي ب إ�قامة دولتني ل�شعبني.
وال�سالميني جتاه جمموعة من الق�ضايا املرتبطة
ثالثاً :تتباعد وتتقارب مواقف م ؤ�يدي فتح إ
باملقاومة والعمل امل�سلح .تتقارب مواقف الطرفني يف حال وجود اتفاق على تركيز
املقاومة �ضمن أ
الرهابية
الرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  1967فقط ورف�ض العمليات إ
ال�رسائيلي .تتباعد
املوجهة �ضد مدنيني يف الدول العربية ،ووقف �إطالق النار مع اجلانب إ
مواقف الطرفني ب�شكل كبري يف املوقف من �إطالق ال�صواريخ على �أهداف �إ�رسائيلية من
قطاع غزة ون�رش قوات دولية يف القطاع ،وتتباعد ب�صورة �أقل يف املوقف من ا�ستهداف
ال�رسائيليني وجمع �سالح الف�صائل الفل�سطينية .ت�شري هذه املعطيات �إىل �أن فر�ص
املدنيني إ
التقاء قاعدتي فتح وحما�س على هدف م�شرتك تبقى عالية ،خا�صة �أن املواقف التي تتباعد
فيها مواقف الطرفني يوجد عليها �إ�شكاليات داخل تنظيم حما�س ،كا�ستهداف املدنيني
و�إطالق ال�صواريخ.
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( )5خالصة الدراسة
متحورت هذه الدرا�سة يف البحث عن الت أ�ثريات ال�سيا�سية التي حدثت على مواقف و�أفعال
حما�س ال�سيا�سية بعد م�شاركتها يف االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية الثانية جتاه املوقف من
ال�رسائيلي القائم على �أ�سا�س حل الدولتني واالعرتاف ب إ��رسائيل
احلل ال�سيا�سي مع اجلانب إ
واالتفاقيات التي وقعت معها ،والقبول مبرجعية م.ت.ف وبرناجمها ال�سيا�سي القائم على
بال�ضافة �إىل املوقف من املقاومة امل�سلحة
�أ�سا�س املفاو�ضات ك أ��سا�س للحل ال�سيا�سي ،إ
ومكانتها �ضمن م�رشوع حما�س ال�سيا�سي الذي تبلور بعد فوز احلركة يف االنتخابات
للجابة عليه ،وهو :هل
الت�رشيعية .وقد حددت الدرا�سة الت�سا ؤ�ل التايل هدف ًا رئي�سي ًا إ
دفعت م�شاركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية وفوزها بها وت�شكيلها للحكومة
ال�رسائيلي،
العا�رشة احلركة للقبول مببد�أ حل الدولتني واال�ستعداد إلنهاء ال�رصاع العربي إ
واالعرتاف ب إ��رسائيل� ،أم �أن احلركة مل تغري مواقفها جتاه هذه الق�ضايا وقدمت عو�ض ًا عن
ال�رسائيلي و�إدامته ولي�س حله،
ذلك «تنازالت» يف ق�ضايا مرتبطة ب إ�دارة ال�رصاع العربي إ
كطرح الهدنة على �سبيل املثال ،وتكليف الرئي�س الفل�سطيني مبلف املفاو�ضات ال�سيا�سية
ال�رسائيلية وقرارات
ال�رسائيلي ،واحرتام االتفاقيات الفل�سطينية إ
املبا�رشة مع اجلانب إ
ال�رشعية الدولية ،وغريها.
ميكن تقييم مواقف و�أفعال حما�س جتاه عملية ال�سالم بعد م�شاركتها يف االنتخابات
الت�رشيعية الثانية وت�شكيلها للحكومة العا�رشة جتاه عملية ال�سالم من زاويتني ،أ
الوىل:
كحركة �أيديولوجية ،حيث وجد البحث �أنها ترف�ض امل�ساومة على مبادئها و�أفكارها
وترتكز يف ذلك على جمموعة من العوامل لعل �أهمها عامل ديني �أيديولوجي يدعم
بال�ضافة �إىل عوامل تنظيمية و�سيا�سية مرتبطة بطبيعة
مواقفها ور ؤ�اها الفكرية وال�سيا�سية ،إ
تركيبة حما�س التنظيمية وال�رصاع الفل�سطيني  -الفل�سطيني على الربامج والتوجهات
ال�سيا�سية ،ورغبة حما�س �ضمن هذا ال�رصاع يف التمايز �سيا�سي ًا عن الربنامج ال�سيا�سي
الذي تتبناه حركة فتح ومنظمة التحرير الفل�سطينية� .ساهمت هذه العوامل يف مت�سك
حما�س مبواقفها جتاه رف�ض االعرتاف ب إ��رسائيل ورف�ض االتفاقيات التي وقعتها املنظمة
معها ورف�ض نبذ العنف ،ولكنها مل متنع احلركة من �أن تتطور �سيا�سي ًا جتاه هذه الق�ضايا
حيث وجد البحث �أن حركة حما�س �أ�صبحت بعد م�شاركتها يف االنتخابات تعرتف
ال�رسائيلي ،وباتت احلركة
ب إ��رسائيل ك أ�مر واقع ،ولديها اال�ستعداد إلنهاء ال�رصاع العربي إ
ال�رسائيلي،
كذلك حترتم االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفل�سطينية مع اجلانب إ
و�أ�صبح لديها ا�ستعداداً �أكرب من �أي وقت م�ضى لتهدئة العمل امل�سلح وربطه �ضمن
م�رشوع احلركة ال�سيا�سي الذي تبلور بعد فوز احلركة يف االنتخابات.
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�أما الزاوية الثانية التي ميكن النظر حلما�س من خاللها ،فتتعلق بفهم انعكا�سات ت�رصفات
و�أفعال احلركة على عملية ال�سالم ،حيث وجد البحث �أن حركة حما�س مالت بعد
م�شاركتها يف االنتخابات الت�رشيعية وفوزها فيها �إىل التعامل مع ق�ضايا عملية ال�سالم
على نحو براغماتي ،وهو ما دفعها �إىل التعامل مع الواقع ال�سيا�سي بعيداً عن مواقفها
أ
اليديولوجية والتعاطي مع ق�ضايا عملية ال�سالم املختلفة مبنظور جديد يبتعد عن املواقف
أ
اليديولوجية املت�شددة .وقد �أدت هذه النظرة الرباغماتية �إىل �أن تطرح احلركة الهدنة
مقابل �إقامة دولة فل�سطينية على �أرا�ضي عام  1967و�أن حترتم قرارات ال�رشعيتني العربية
والدولية و�أن تتخذ مواقف مرنة جتاه القوى الفاعلة يف عملية ال�سالم و�أن تكلف الرئي�س
ال�رسائيلي ،وغريها .كما �أبرز
الفل�سطيني ب إ�جراء مفاو�ضات �سيا�سية مبا�رشة مع اجلانب إ
البحث وجود توجهات وتباينات خمتلفة داخل قيادات حما�س جتاه ق�ضايا عملية ال�سالم
املختلفة ،تتجاوز يف مواقفها يف بع�ض أ
الحيان مواقف احلركة الر�سمية .فقد �أظهرت
الدرا�سة وجود توجهات داخل حما�س لديها اال�ستعداد لالعرتاف ب إ��رسائيل و�إنهاء
ال�رسائيلي وااللتزام باتفاقية فل�سطينية �إ�رسائيلية يتم التو�صل �إليها من خالل
ال�رصاع العربي إ
ال�رسائيلية �ضمن توافقات وطنية ،يتمخ�ض
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س مع القيادة إ
عنها انتخابات ت�شرتك فيها حما�س وتكون ملزمة فيها( �أو على أ
القل غري معار�ضة)
بتطبيق االتفاق حتى لو �شكلت احلركة احلكومة.
�أثرت يف تلك الزاويتني جمموعة من االعتبارات ال�سيا�سية .دعمت النظرة أ
اليدلوجية
لدى حما�س عوامل دينية و�سيا�سية وتنظيمية داخلية ،فكما يبدو وا�ضح ًا ف إ�ن حركة حما�س
كحركة عقائدية �أيديولوجية ال ميكن �أن تتحول ب�شكل �رسيع جتاه الق�ضايا اال�سرتاتيجية
وجل أ�ت بد ًال من ذلك �إىل مراكمة حتوالت تدريجية اعتقدت من جهة �أنها حتافظ على
متايزها اال�سرتاتيجي ونقائها أ
ال�رسائيلي ،ومن جهة
اليديولوجي يف ال�رصاع العربي إ
�أخرى �أنها ت�ستطيع من خالل هذه التحوالت التدريجية املحافظة على امل�سافة ال�سيا�سية
التي تف�صلها ومتيزها عن التنظيمات والف�صائل الفل�سطينية أ
الخرى ،وخا�صة حركة فتح.
فاالعرتاف ب إ��رسائيل كان يعني �إذابة الفروقات أ
اليديولوجية واال�سرتاتيجية مع حركة
فتح ،و�إزالة احلواجز الفكرية أ
واليديولوجية وال�سيا�سية التي كانت تعرت�ض ان�ضمام حما�س
للمنظمة ،وا�شتعال االنق�سامات وال�رصاعات الداخلية داخل البنية التنظيمية للحركة .ويف
املح�صلة النهائي كان ذلك يعني بالن�سبة حلما�س خ�سارة على �صعيدها الوطني والتنظيمي
وال�سالمية ،و�أن الثمن املدفوع مقابل هذا االعرتاف من قبل
الداخلي وعالقاتها العربية إ
�إ�رسائيل لن يكون بحجم الثمن الذي �ستدفعه احلركة مقابل هذا االعرتاف �سيا�سي ًا ووطني ًا
وتنظيمي ًا ،وذلك بعد �أن �أدركت احلركة خطورة التحوالت واالنعطافات ال�رسيعة على
وال�سالمية .لذا ،اجتهت احلركة
قاعدتها التنظيمية و�شعبيتها يف ال�ساحتني الفل�سطينية إ
ملراكمة جمموعة من التحوالت ال�سيا�سية التي اعتقدت �أنها ميكن �أن ت ؤ�دي �إىل نف�س
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النتيجة التي كانت �ستح�صل عليها يف حال اعرتفت ب إ��رسائيل ،وهو� ،أن ُيعرتف بها من
قبل املجتمع الدويل كطرف فاعل وم ؤ�ثر يف القرار الوطني الفل�سطيني ،و�أن يفك احل�صار
الدويل الذي فر�ض عليها بعد فوزها يف االنتخابات.
وقد جاءت الرتاكمات والتحوالت ال�سيا�سية على مواقف حما�س جتاه عملية ال�سالم
كمتطلب لل�سياقات اجلديدة التي بات يحتكم �إليها النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني الذي
تر�سخ بعد االنتخابات الت�رشيعية وفوز حما�س فيها ،ورغبة احلركة يف امل�شاركة ال�سيا�سية
وتقا�سمها لل�سلطة ومراكز النفوذ مع حركة فتح ،و�سعيها لفك احل�صار الدويل الذي فر�ض
عليها بعد ت�شكيلها للحكومة العا�رشة .وزاد من �أهمية هذه التطورات ،بروز توجه داخل
حما�س لديه اال�ستعداد لالعرتاف ب إ��رسائيل مقابل �إقامة دولة فل�سطينية على �أرا�ضي عام
ال�رسائيلي .فقد بينت الدرا�سة �أن قيادات
 1967وحل كافة الق�ضايا العالقة مع اجلانب إ
حما�س ال�سيا�سية تنق�سم �إىل ثالثة توجهات رئي�سية جتاه ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل� :أو ًال،
هناك توجه مت�شدد يرف�ض االعرتاف ب إ��رسائيل ،وهذا التوجه على ما يبدو أ
الكرث انت�شاراً
وت أ�ثرياً داخل قيادات حما�س .ومن املحتمل �أن تكون مكانة هذا التوجه قد تعززت
ب�شكل �أكرب بعد �سيطرة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة ،وانف�صالها عن النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني .ثاني ًا ،هناك توجه لديه اال�ستعداد لالعرتاف ب إ��رسائيل وال يبدي
معار�ضته العرتاف حكومة تكنوقراط فل�سطينية ب إ��رسائيل يف ظل �أغلبية حما�س يف املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني .هذا التوجه ال يزال �ضعيف ًا ،وقد �ساهمت جمموعة من العوامل يف
�إ�ضعافه لعل �أهمها� :سيطرة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة وانف�صالها عن النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني وعدم ت�شجيع أ
الطراف الفل�سطينية والعربية والدولية لهذا التوجه
ال�رسائيلي واملتمثلة
وعدم وجود �إمكانيات حقيقية ت ؤ��رش على تلبية مطالبه من قبل اجلانب إ
ال�رسائيلي من أ
الرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  .1967ثالث ًا ،هناك جمموعة
باالن�سحاب إ
من التباينات يف املواقف ال�سيا�سية التي ال ميكن ت�صنيفها �ضمن التوجه أ
الول (الراف�ض
لالعرتاف) �أو التوجه الثاين (امل�ستعد لالعرتاف) والتي ميكن ت�صنيفها �ضمن املواقف
الرباغماتية جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل ،ويف هذا ملجال مت ت�صنيف املواقف املختلفة التي
تعرتف ب إ��رسائيل ك أ�مر واقع و�/أو املواقف املرنة جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل والتي ظهرت
من خالل حتليل �صحيفة الر�سالة �ضمن هذا التوجه .وقد �أظهرت الدرا�سة �أن �أ�صحاب
هذا التوجه يقرتبون من مواقف التيار املت�شدد �أثناء فرتات أ
الزمات ال�سيا�سية واالقتتال
الفل�سطيني الداخلي ومييلون �إىل االقرتاب من مواقف التوجه الثاين امل�ستعد لالعرتاف
ب إ��رسائيل �أثناء فرتات اال�ستقرار وامل�شاركة ال�سيا�سية.
يف النتيجة النهائية ،تظهر الدرا�سة �أن امل�شاركة ال�سيا�سية حلركة حما�س يف النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني قد �أثرت على مواقف و�أفعال قادة حما�س جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل،
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وهو ما انعك�س بربوز توجه داخل حما�س لديه اال�ستعداد لالعرتاف ب إ��رسائيل .وميكن
�أن تزداد �أهمية هذا التوجه داخل حما�س �إذا ا�ستطاع �أن ي�ستثمر ويبني على جمموعة
من املراكمات والتطورات ال�سيا�سية التي ح�صلت على مواقف حما�س وبع�ض قياداتها
جتاه عملية ال�سالم .حيث �ست�شكل هذه املواقف عوامل م�ساندة وداعمة للتوجه الذي
لديه اال�ستعداد لالعرتاف ب إ��رسائيل .فبالن�سبة للتوجه الذي اتخذ مواقف براغماتية جتاه
بال�ضافة �إىل التوجه الذي يعرتف ب إ��رسائيل ك أ�مر واقع ،فمن املمكن
االعرتاف ب إ��رسائيل ،إ
�أن ي�ساندا ويدعما التوجهات امل�ساندة لالعرتاف .عالوة على ذلك ،ف إ�ن جزءاً �أ�سا�سي ًا
من قيادات حما�س التي ترف�ض االعرتاف ب إ��رسائيل كان لديها اال�ستعداد إلبداء مرونة
جتاه هذه الق�ضية يف املرحلة أ
الوىل من م�شاركة حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني،
وهي املرحلة التي تلت فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة العا�رشة
وحتى توقيع وثيقة الوفاق الوطني ،وكان ميكن لهذه القيادات �أن ت�ستمر يف مواقفها
الرباغماتية لوال احل�صار الدويل الذي فر�ض على احلركة ،واالقتتال الفل�سطيني الداخلي
الذي عطل تطور مواقف هذه القيادات جتاه االعرتاف ب إ��رسائيل.
بال�ضافة �إىل ذلك ،ف إ�ن توجه االعرتاف يهدف �إىل ت�سخري جمموعة من الرتاكمات
إ
ال�سيا�سية التي حدثت على مواقف حما�س ال�سيا�سية ،و�ستدعم هذه املواقف ر ؤ�ية توجه
االعرتاف وخا�صة فيما يتعلق مبجموعة من امللفات التي بقيت ق�ضية االعرتاف ب إ��رسائيل
�شائكة حيالها ويف حال اعرتفت حما�س ب إ��رسائيل ف إ�ن هذه امللفات �ستحل بطريقة �سهلة.
وهي :منظمة التحرير الفل�سطينية واالتفاقيات التي وقعتها وبرناجمها ال�سيا�سي املتمثل يف
بال�ضافة �إىل برنامج املقاومة.
املفاو�ضات إ
فعلى �صعيد م.ت.ف فقد اقرتبت حركة حما�س من برناجمها وخطها ال�سيا�سي عندما
وافقت على �إقامة دولة فل�سطينية على �أرا�ضي عام  1967وقامت بتكليف الرئي�س
ال�رسائيلي إلجناز هذه الدولة .كما �أعلنت
الفل�سطيني ب إ�جراء املفاو�ضات مع اجلانب إ
احلركة �أنها «حترتم» االتفاقيات التي وقعتها املنظمة وقرارات ال�رشعيتني العربية والدولية،
وهو ما فتح املجال وا�سع ًا �أمام تفاعل حما�س م�ستقب ً
ال مع القوى الفاعلة يف عملية ال�سالم
وخا�صة الواليات املتحدة أ
بال�ضافة �إىل تعزيز عالقاتها
المريكية واللجنة الرباعية ،إ
بالدولة العربية ذات الت أ�ثري املبا�رش والفاعل على عملية ال�سالم وخا�صة أ
الردن وم�رص.
ال�رسائيلية ،فقد بدا وا�ضح ًا �أن هناك توجه داخل
�أما على �صعيد االتفاقيات الفل�سطينية إ
ال�رسائيلية ولديه اال�ستعداد
حما�س لديه مواقف براغماتية جتاه االتفاقيات الفل�سطينية إ
لتطوير هذه املواقف يف حال مت التو�صل التفاقية عادلة ت�ضمن قيام دولة فل�سطينية على
بال�ضافة �إىل ذلك ف إ�ن هناك توجه �آخر يف
�أرا�ضي عام  67وحل كافة الق�ضايا العالقة ،إ
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حما�س لديه اال�ستعداد لتنفيذ اتفاقية يتو�صل �إليها الرئي�س الفل�سطيني وتت�ضمن دولة
فل�سطينية على �أرا�ضي عام  1967حتى يف ظل �أغلبية حما�س يف املجل�س الت�رشيعي
وت�شكيلها للحكومة العا�رشة .ويدعم هذه التوجه قاعدة حما�س االنتخابية التي تف�ضل
دولة فل�سطينية على �أرا�ضي عام  1967تكون ناجتة عن التوافقات الفل�سطينية التي متت
يف وثيقة الوفاق الوطني يف حزيران/يونيو  .2006كما �أن قاعدة احلركة اجلماهريية
لديها اال�ستعداد لدعم وت�شجيع التوجه نحو االعرتاف يف حال �إقامة دولة فل�سطينية
ال�سالميني ا�ستعداداً للم�صاحلة بني ال�شعبني
على �أرا�ضي عام � .1967إذ يبدي م ؤ�يدو إ
وال�رسائيلي كما �أن غالبيتهم ت ؤ�يد حل الدولتني واالعرتاف املتبادل يف حال مت
الفل�سطيني إ
قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة ومت التو�صل حلل دائم لكافة م�شاكل ال�رصاع مع �إ�رسائيل ،مبا يف
ذلك القد�س والالجئني .كما �أن قاعدة حما�س تدعم يف غالبيتها مبادرة ال�سالم العربية،
بال�ضافة �إىل ذلك
التي تهدف �إىل �إن�شاء دولة فل�سطينية مقابل التطبيع الكامل مع �إ�رسائيل .إ
ف إ�ن قاعدة احلركة لديها اال�ستعداد �أي�ض ًا إلعطاء التوجه امل�ستعد لالعرتاف ب إ��رسائيل هام�ش ًا
وا�سع ًا من التحرك واملناورة ال�سيا�سية من خالل وقف �إطالق النار و�إعطاء تهدئة حقيقية
يف حال وجود فر�صة إلقامة دولة فل�سطينية على �أرا�ضي عام .1967
املعطيات ال�سابقة جميعها ،ورغم �أهميتها يف ت أ�كيد التحوالت التي حدثت على مواقف
حما�س وقادتها جتاه عملية ال�سالم وبع�ض الق�ضايا أ
الخرى املرتبطة بها كاالعرتاف
ب إ��رسائيل على �سبيل املثال� ،إال �أنها ال تنفي ال�صعوبات الكبرية التي ال تزال تعرت�ض هذا
التوجه ،وتقف كحجر عرثة �أمام �إمكانية حتوله لتيار حقيقي داخل احلركة ذا ت أ�ثري فعال
على بنية احلركة التنظيمية .وت ؤ�ثر العوامل التالية يف �أي حراك �سيا�سي ميكن �أن يحدث
على مواقف قيادات حما�س ،لعل �أهمها:
أوالً :اخل�شية من قوة ردة فعل حما�س ،فبغ�ض النظر عن الربغماتية التي ميكن �أن ت�صل �إليها
بع�ض قيادات حما�س� ،إال �أنه يجب �أن ال ن�سقط من اعتباراتنا �أن حركة حما�س هي
حركة �أيديولوجية ،ذات تنظيم حمكم و�رسي ،وال تتعاطى ب إ�يجابية مع �أي تطورات
�سيا�سية قد تظهر على �أنها خارج ال�سياق التاريخي �أو االجتماعي� ،أو التطور الطبيعي
لها .فحركة حما�س مل تتوانى يف منت�صف الت�سعينيات من القرن املا�ضي على ف�صل
�أو جتميد �أو طرد العديد من قادتها الذين اختلفوا معها يف الر ؤ�ية واملواقف ال�سيا�سية
حول امل�شاركة يف االنتخابات الت�رشيعية التي جرت مطلع العام  .1996وهذا املوقف
يقدم لنا م ؤ��رشات وا�ضحة حول ردة الفعل التي ميكن �أن تت�صف بها مواقف حما�س
يف حال وجود تيار �أو �أ�صوات علنية داخل احلركة تطالب باالعرتاف ب إ��رسائيل ،وهو
ما يجعل هذه القيادات دائمة التخوف من قوة ردة فعل احلركة.
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ثانياً ،تداخل الق�ضايا الدينية وال�سيا�سية ،فارتباط الق�ضايا ال�سيا�سية ال�شائكة واحل�سا�سة ببعد
القدام على طرح مواقف وتوجهات
ديني يف ذهن معظم قيادات حما�س يجعل من إ
ال�سالمي وهو ما يجعلها جتابه
ت ؤ�يد االعرتاف ب إ��رسائيل كمواقف خارجة عن الدين إ
مبعار�ضة �شديدة من قبل توجه ديني داخل احلركة ،لديه اال�ستعداد لتكفري بل قد ي�صل
أ
المر �إىل ا�ستباحة دم كل من يبدي ا�ستعداده لالعرتاف ب إ��رسائيل �أو االتفاقيات املوقعة
معها .فاالعرتاف ب إ��رسائيل من قبل بع�ض قادة حما�س �سي ؤ�دي �إىل �إثارة نقا�ش وجدال
ديني حامي بني خمتلف قيادات احلركة ،وخا�صة بني القيادات ذات اخللفية والذهنية
الدينية .ويف هذا ال�صدد ال بد من أ
الخذ بعني االعتبار �أن ق�سم كبري من قادة حما�س
هم من حملة ال�شهادات ال�رشعية ،وحتى القادة �أ�صحاب ال�شهادات العلمية ،ف إ�نهم
ذوو ثقافة دينية كبرية .وللتدليل على حجم ت أ�ثري اخللفيات الدينية على قادة حما�س،
وال�صالح املح�سوبة على حركة
يكفي �أن ن�شري �إىل �أن  %46من �أع�ضاء كتلة التغيري إ
حما�س هم من خريجي كليات ال�رشيعة و�أ�صول الدين.
ال�رسائيلي لالن�سحاب
ثالثاً :ف�شل عملية ال�سالم و�ضعف اال�ستعدادات من قبل اجلانب إ
ال�رسائيلي امل�ستعد إلقامة دولة فل�سطينية على
�إىل حدود عام  ،67فغياب ال�رشيك إ
�أرا�ضي عام  1967وحل كافة الق�ضايا العالقة ،يجعل من بروز توجهات داخل
حما�س فاقدة مل�ضمونها ومبتغاها ال�سيا�سي .فالتوجه الذي لديه االعرتاف ب إ��رسائيل،
ي�شرتط قبل تفعيل توجهاته ب�شكل عملي� ،إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة على �أرا�ضي
ال�رسائيلي ال يزالن غري مهي�آن حتى
عام  ،67وعلى ما يبدو ف إ�ن القيادة واملجتمع إ
اللحظة إلجناز هذه الدولة ،واالعرتاف بحقوق ال�شعب الفل�سطيني .كما يزيد التعنت
ال�رسائيلي من ان�سحابات من
ال�رسائيلي يف تنفيذ اال�ستحقاقات املرتتبة على اجلانب إ
إ
مناطق فل�سطينية ووقف اال�ستيطان ،وعدم اقتحام املدن الفل�سطينية ،ورفع احل�صار
ال�رسائيلية
ال�رسائيلي والقيادة إ
ال�رسائيلية من ال�شكوك حول جدية اجلانب إ
واحلواجز إ
بخلق �رشيك فل�سطيني قادر على فر�ض ت�سوية على ال�شعب الفل�سطيني.
رابعاً :انق�سام النظام ال�سيا�سي ما بني فتح وحما�س وال�رصاع امل�سلح عليه� ،ساهم انف�صال
حما�س عن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني و�سيطرتها على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة يف
�أ�ضعاف التوجه امل ؤ�يد لالعرتاف ب إ��رسائيل مقابل تعزيز قوة ومكانة التوجه املت�شدد
داخل احلركة والذي يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي على التنظيم الع�سكري للحركة .فامل�شاركة
ال�سيا�سية حلما�س عملت على تن�شيط هذا التوجه ،وما كان لهذا التوجه �أن يتفاعل مع
املعطيات ال�سيا�سية لوال م�شاركة حما�س ال�سيا�سية و�سعيها للعب دوراً مميزاً داخل بنية
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني واالعرتاف بها من قبل كافة أ
الطراف امل�شاركة يف احلياة
ال�سيا�سية الفل�سطينية كالعب مهم وم ؤ�ثر يف القرار الوطني الفل�سطيني.
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خامساً� :ضعف ت�شجيع أ
الطراف العربية والدولية حلما�س كالعب مهم يف عملية
ال�سالم ،فقد �ساهمت بع�ض املواقف املت�شددة من قبل أ
الطراف العربية والدولية
والفل�سطينية الداخلية جتاه حما�س يف تعزيز التوجهات املت�شددة داخل احلركة على
ح�ساب التوجهات املعتدلة ،حيث تعاملت أ
الطراف الدولية مع حركة حما�س ويف
�أغلب أ
الحيان ككتلة واحدة ،ومل تراعى التباينات واالجتهادات املختلفة داخل
احلركة جتاه ق�ضايا عملية ال�سالم املختلفة.
وبناء على ما �سبق ،ف إ�ن هذا التوجه الذي لديه اال�ستعداد لالعرتاف ب إ��رسائيل ،بحاجة �إىل
جمموعة من املبادرات ال�سيا�سية التي ميكن �أن تدفعه لبلورة نف�سه يف تيار �أو توجه
�صلب يطالب ب إ�جراء تغيريات جذرية وثورية على مواقف حما�س ال�سيا�سية ،ولعل
�أهم العوامل التي ميكن �أن حتدث هذا التغيري يف مواقف هذا التيار هي آ
التي:
أوالً :ا�ستعداد �إ�رسائيلي لالن�سحاب من أ
الرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  67و�إن�شاء
دولة فل�سطينية م�ستقلة وكاملة ال�سيادة مع حل كافة الق�ضايا العالقة ما بني اجلانبني
وال�رسائيلي.
الفل�سطيني إ
ثانياً :دمج حما�س الكامل يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،و�إعادة توحيد �شطري
الوطن ،مع �ضمان التوافق الوطني على ا�سرتاتيجية وطنية موحدة ،وت�شجيع
أ
الطراف الدولية والعربية والفل�سطينية الداخلية لها لالنخراط يف م ؤ��س�سات النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،والعمل على احرتام القواعد القانونية وال�سيا�سية والد�ستورية
التي يحتكم �إليها هذا النظام.
ثالثاً :ت�شجيع حركة حما�س على االن�ضمام ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،واالنخراط يف عملية
ال�رسائيلية بناء على مرجعية وطنية يتم التوافق حولها.
ال�سالم واملفاو�ضات الفل�سطينية إ
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عوامل التقارب والتباعد بني مواقف قاعدتي فتح واإلسالميني جتاه
حل سلمي للقضية الفلسطينية
ال�سالميني مع مواقف م ؤ�يدي حركة فتح جتاه العديد من الق�ضايا
تتقارب مواقف م ؤ�يدي إ
ال�سالميني
ال�سيا�سية وتتباعد يف ق�ضايا �أخرى .فقد وجد البحث �أن مواقف م ؤ�يدي إ
تتقاطع وتلتقي مع مواقف م ؤ�يدي فتح جتاه ت أ�ييد امل�صاحلة بني ال�شعبني الفل�سطيني
وال�رسائيلي ،وت أ�ييد مبادرة ال�سالم العربية ،و�أفكار م�شابهة أ
للفكار التي وردت يف
إ
أ
وثيقة ال�رسى ،ووقف �إطالق النار بني اجلانبني الفل�سطيني ،وتركيز املقاومة �ضمن
أ
وال�سالميني يف ق�ضايا
الرا�ضي املحتلة عام  .1967وتتباعد مواقف م ؤ�يدي فتح إ
وال�رسائيلي ،واملوقف من احلل
املوقف من االعرتاف املتبادل بني ال�شعبني الفل�سطيني إ
ال�سيا�سي امل�ستند �إىل �أفكار م�شابهة أ
للفكار التي وردة يف مبادرة جنيف و�أفكار كلينتون
ومفاو�ضات طابا ،واملوقف من خطة خارطة الطريق ،واملوقف من قبول مرجعية منظمة
ال�رسائيلية ب�شكلها احلايل ،واملوقف من العمليات
التحرير واملفاو�ضات الفل�سطينية  -إ
امل�سلحة �ضد مدنيني �إ�رسائيليني ،وجمع �سالح الف�صائل الفل�سطينية ،و�إطالق ال�صواريخ
من قطاع غزة ،ون�رش قوات دولية يف قطاع غزة ،حيث وجد البحث وجود فجوة بني
وال�سالميني جتاه هذه الق�ضايا.
مواقف م ؤ�يدي فتح إ
ال�سالميني مع مواقف م ؤ�يدي حركة فتح جتاه ت أ�ييد
ي�شكل تقارب مواقف م ؤ�يدي إ
وال�رسائيلي ومبادرة ال�سالم العربية ،ووثيقة أ
ال�رسى،
امل�صاحلة بني ال�شعبني الفل�سطيني إ
وال�رسائيلي ،وتركيز املقاومة �ضمن �أرا�ضي
ووقف �إطالق النار بني اجلانبني الفل�سطيني إ
عام  1967نقطة ارتكاز �أ�سا�سية يف التو�صل �إىل تفاهمات �إ�سرتاتيجية ما بني حركتي
فتح وحما�س .ت�شكل أ
الفكار �سابقة الذكر عنا�رص مهمة و�أ�سا�سية لت�سوية ال�رصاع العربي
ال�رسائيلي و�إقامة دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  1967وحل كافة الق�ضايا
إ
العالقة .ويف حال مت التو�صل �إىل ت�سوية بناء على هذه أ
الفكار ومت عر�ضها على ا�ستفتاء
عام على ال�شعب الفل�سطيني (�أعلن الرئي�س (�أبو مازن) عن نيته عر�ض �أي اتفاق يتو�صل
ال�رسائيلي على ا�ستفتاء عام ،كما ت�ضمنت وثيقة الوفاق الوطني بنداً
�إليه مع اجلانب إ
يت�ضمن اال�ستفتاء العام ك أ�حد آ
الليات إلقرار �أي اتفاق فل�سطيني – �إ�رسائيلي) �أن حتظى
وال�سالميني.
بت أ�ييد غالبية م ؤ�يدي فتح إ
يف مقابل ذلك ،ف إ�ن �أي حل �سيا�سي ي�ستند �إىل �أفكار م�شابهة أ
للفكار التي وردة يف
مبادرة جنيف و�أفكار كلينتون ومفاو�ضات طابا ويت�ضمن االعرتاف ب إ��رسائيل ،وي�ستند
�إىل مفاو�ضات كاملفاو�ضات الدائرة اليوم ،وين�ص على جمع �سالح الف�صائل الفل�سطينية
ال�سالميني .فحتى هذه اللحظة ،ال تزال غالبية م ؤ�يدي
�سيلقى معار�ضة من قبل م ؤ�يدي إ

حممود جرابعة

][149

ال�سالميني ترف�ض حل �سيا�سي ي�ستند �إىل هذه أ
الفكار ب�صيغتها احلالية .ولكن� ،أظهر
إ
ال�سالميني جتاه هذه أ
أ
الفكار خالل
مواقف
على
حدثت
قد
ب�سيطة
حتوالت
ن
�
البحث
إ
ال�سالميني بعد وفات يا�رس عرفات وفوز
مرحلتني �سيا�سيتني .فقد ت أ�ثرت مواقف م ؤ�يدي إ
�أبو مازن يف االنتخابات الرئا�سية يف مطلع عام  ،2005حيث �ساد جو من التفا ؤ�ل داخل
ال�شارع الفل�سطيني ب إ�مكانية انطالق مفاو�ضات فل�سطينية �إ�رسائيلية ميكن �أن ينتج عنها
دولة فل�سطينية على أ
الرا�ضي املحتلة عام  .1967كما �شهدت قاعدة حما�س حتوالت
�أخرى مهمة بعد م�شاركة احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة العا�رشة،
حيث بدت قاعدة حما�س �أكرث اعتد ًال وقبو ًال ألفكار مطروحة حلل الق�ضية الفل�سطينية،
ال�سالميني لالعرتاف املتبادل �إىل %40
فعلى �سبيل املثال ،ألول مرة تنخف�ض معار�ضة إ
(حزيران/يونيو  )2006مقارنة ب  %52يف حزيران/يونيو  ،2003وهو ما ي�شري رمبا
ال�رسائيلي بعد
�إىل �أن قاعدة حما�س كانت تتجه نحو حتوالت مهمة جتاه ال�رصاع العربي إ
فوز احلركة يف االنتخابات الت�رشيعية وت�شكيلها للحكومة العا�رشة.
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املصادر واملراجع
وثائق
� .إح�صائيات حول �أعداد القتلى الفل�سطينني �أثناء االقتتال الفل�سطيني الداخلي ،توثيق املركز
الن�سان ،غزةwww.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm.
الفل�سطيني حلقوق إ
ال�صالح،
وال�صالح املن�شور يف �صحيفة منرب إ
 .الربنامج االنتخابي لقائمة التغيري إ
بتاريخ  8كانون الثاين/يناير ،2006العدد 17
وال�صالح املن�شور على موقع جلنة االنتخابات
 - .3الربنامج االنتخابي لقائمة التغيري إ
املركزية ،ميكن الو�صول للربنامج عرب الرابط التايلhttp://www.elections.ps/ :
pdf/hamas_progamme_election.pdf

 .4الربنامج االنتخابي للرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س (�أبو مازن) لالنتخابات
والعالم الوطني التابع حلركة
الرئا�سية ،ميكن الرجوع للربنامج عرب مركز املعلومات إ
فتحhttp://www.palvoice.com/index.php?id=4311:
ال�سالمية حما�س بتواريخ  14حزيران/يونيو  ،2006و8
 .بيانات حلركة املقاومة إ
كانون ثاين/ينانري  ،2008و 21حزيران/يونيو  ،2008و 22ت�رشين ثاين/نوفمرب
للعالم  ،ميكن الو�صول للبيانات
 ،2008من�شورة على موقع املركز الفل�سطيني إ
عرب الرابط التايلhttp://www.palestine-info.com/arabic/hamas/ :
htm.1 _06_6_14/statements/2006
 .6قرارات أ
المم املتحدة املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية ،ميكن الو�صول �إىل هذه القرارات
عرب الرابط التايلhttp://www.un.org/unrwa/arabic/Roll/R181.htm :
 .7ميثاق حما�س ،من�شور يف :عبد اهلل عزام ،حما�س ،اجلذور التاريخية وامليثاق،
الباء للن�رش والتوزيع2005 ،
القد�س ،دار إ
للعالم ،ميكن
 .8نبذة عن حركة حما�س ،من�شورة على موقع املركز الفل�سطيني إ
الو�صول لهذا الن�ص عرب الرابط التايلhttp://www.palestine-info.com/ :
arabic/hamas/who/who.htm#6

 .9وثيقة الوفاق الوطني ،من�شورة على موقع الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات على
الرابط التايلhttp://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=31928:
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املقابالت (قائمة بأسماء قيادات حماس التي مت إجراء مقابالت معهم):
� .أحمد بحر ،النائب أ
الول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
� .أحمد يو�سف ،وكيل وزارة اخلارجية يف احلكومة املقالة وامل�ست�شار ال�سيا�سي ال�سابق
لرئي�س الوزراء �إ�سماعيل هنية
� .3أ�سامة املزيني ،ع�ضو القيادة ال�سيا�سية حلركة حما�س يف قطاع غزة
 .4ح�سني �أبو كويك ،قيادي يف حما�س و�أحد الناطقني با�سمها يف ال�ضفة الغربية
� .سيد �أبو م�سامح� ،أحد م ؤ��س�سي احلركة ،وع�ضو يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
عن احلركة
 .6غازي حمد ،قيادي يف حما�س والناطق الر�سمي با�سم احلكومة العا�رشة
 .7فرج رمانة ،قيادي يف حما�س و�أحد الناطقني با�سمها يف ال�ضفة الغربية
بال�ضافة �إىل ع�ضويته
 .8حممود الزهار ،قيادي كبري يف حما�س وع�ضو قيادتها ال�سيا�سية إ
يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
 .9م�شري امل�رصي ،قيادي يف حما�س ،وع�ضو يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني عن احلركة
.0يحيى مو�سى “العباد�سة” ،قيادي يف حما�س ،وع�ضو يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
عن احلركة
 .جمموعة من قيادات احلركة الذين ف�ضلوا عدم �إيراد �أ�سمائهم ،غالبيتهم من قيادات
احلركة ال�سيا�سية يف ال�ضفة الغربية ،وبع�ضهم �أع�ضاء يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
�أو وزراء �سابقني يف احلكومة العا�رشة
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استطالعات الرأي التي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية
 .ا�ستطالع رقم ( )1متوز/يوليو 2000
 .ا�ستطالع رقم ( )2متوز/يوليو 2001
 .3ا�ستطالع رقم ( )3كانون أ
الول/دي�سمرب2001
 .4ا�ستطالع رقم ( )7ني�سان� /أبريل 2003

 .ا�ستطالع رقم ( )10كانون �أول/دي�سمرب 2003
 .6ا�ستطالع رقم ( )14كانون �أول/دي�سمرب 2004
 .7ا�ستطالع رقم (� )15آذار/مار�س 2005

 .8ا�ستطالع رقم ( )16حزيران/يونيو 2005
 .9ا�ستطالع رقم (� )17أيلول�/سبتمرب 2005
 .0ا�ستطالع رقم ( )18كانون �أول/دي�سمرب 2005
 .ا�ستطالع رقم (� )19آذار/مار�س 2006
 .ا�ستطالع خا�ص� ،أيار/مايو 2006

 .3ا�ستطالع رقم ( )20حزيران/يونيو 2006
 .4ا�ستطالع رقم (� )21أيلول�/سبتمرب 2006

 .ا�ستطالع رقم ( )22كانون �أول/دي�سمرب 2006
 .6ا�ستطالع رقم (� )24آذار/مار�س 2007
 .7ا�ستطالع رقم (� )25أيلول�/سبتمرب 2007

 .8ا�ستطالع رقم ( )26كانون �أول/دي�سمرب 2007

 .9ا�ستطالع خا�ص (ال�سيا�سة واملجتمع الفل�سطيني) �أجراه املركز الفل�سطيني
للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،كانون ثاين/يناير 2008
 .0ا�ستطالع رقم (� )27آذار/مار�س 2008

.ا�ستطالع رقم ( )28حزيران/يونيو 2008
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صحيفة الرسالة
� .أبو عبيدة� ،صحيفة الر�سالة 27 ،ني�سان�/أبريل  ،2007العدد 490
� .أحمد بحر� ،صحيفة الر�سالة� 6 ،أيلول�/سبتمرب  ،2007العدد 528
� .3أ�سامة حمدان� ،صحيفة الر�سالة� 26 ،آذار/مار�س  ،2007العدد 481
� .4أ�سامة املزيني� ،صحيفة الر�سالة� 10 ،آب�/أغ�سط�س  ،2006العدد 418
� .إ�سماعيل هنية� ،صحيفة الر�سالة 22 ،حزيران/يونيو  ،2006العدد 404
 .6تقرير �صادر عن مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني� ،صحيفة الر�سالة 29 ،كانون
�أول/دي�سمرب  ،2005العدد374
 .7خليل احلية� ،صحيفة الر�سالة� 14 ،أيار/مايو  ،2007العدد 495
� .8سامي �أبو زهري� ،صحيفة الر�سالة� 23 ،شباط/فرباير  ،2006العدد 386
� .9سعيد �صيام� ،صحيفة الر�سالة� 4 ،أيار/مايو  ،2006العدد 396
� .0صالح الربدويل� ،صحيفة الر�سالة� 24 ،آب�/أغ�سط�س  ،2006العدد 422
 .عدنان ع�صفور� ،صحيفة الر�سالة� 2 ،شباط/فرباير  ،2006العدد 383
 .عزيز دويك� ،صحيفة الر�سالة� 16 ،آذار/مار�س  ،2006العدد 389
 .3غازي حمد� ،صحيفة الر�سالة 18 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر  ،2007العدد 539
 .4غازي حمد� ،صحيفة الر�سالة� 14 ،أيلول�/سبتمرب  ،2006العدد 428
 .مروان �أبو را�س� ،صحيفة الر�سالة 1 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر  ،2007العدد 535
 .6مروان �أبو را�س� ،صحيفة الر�سالة 19 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2007العدد 548
.7مو�سى �أبو مرزوق� ،صحيفة الر�سالة ،اخلمي�س � 9شباط/فرباير  ،2006العدد 384
.8مو�سى �أبو مرزوق� ،صحيفة الر�سالة ،اخلمي�س � 21أيلول�/سبتمرب  ،2006العدد 430
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 .9حممود الزهار� ،صحيفة الر�سالة 26 ،كانون الثاين/يناير  ،2006العدد 381
 .0حممود الزهار� ،صحيفة الر�سالة 27 ،ني�سان�/أبريل ،2007 ،العدد 490
 .حممود الزهار� ،صحيفة الر�سالة� 29 ،آذار/مار�س  ،2007العدد 482
 .حممود الزهار� ،صحيفة الر�سالة 26 ،كانون ثاين/يناير  ،2006العدد 381
 .3نا�رص الدين ال�شاعر� ،صحيفة الر�سالة 12 ،كانون الثاين/يناير  ،2007العدد 469
صحافة ووسائل إعالم
� .أ�سامة حمدان ،حمدان يحدد ر ؤ�ية «حما�س» إل�صالح منظمة التحرير التي تقوم
للعالم� 12 ،أيار/مايو 2007
على  3نقاط جوهرية ،املركز الفل�سطيني إ
� .إ�سماعيل هنية ،ال�سبيل أ
الردنية 24 ،كانون الثاين/يناير 2006
� .3إ�سماعيل هنية� ،صحيفة امل�ستقبل 9 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر 2006
� .4إ�سماعيل هنية� ،صحيفة احلياة 20 ،ت�رشين أ
الول�/أكتوبر 2006
� .إ�سماعيل هنية� ،صحيفة أ
اليام� 18 ،آذار/مار�س 2007
� .6أ�سامة حمدان� ،إ�سالم �أون الين� 24 ،آذار/مار�س 2007
الجهزة أ
� .7أحمد فيا�ض ،قناة اجلزيرة (تقرير) ،حكومة هنية تعيد هيكلة أ
المنية بغزة،
 3ت�رشين أ
الول�/أكتوبر 2007
للعالم� 6 ،آذار/مار�س 2007
� .8أحمد يو�سف ،املركز الفل�سطيني إ
� .9أحمد يو�سف ،فكر حما�س قد ي�شهد حتوالت �أيديولوجية� ،صحيفة ال�رشق أ
الو�سط،
� 14آذار/مار�س 2007
� .0أحمد يو�سف ،م�ستقبل حما�س املفتاح مل�ستقبل العامل� ،صحيفة فل�سطني ،اجلزء
أ
الول 2 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر 2007
الخبارية� 9 ،شباط/فرباير 2007
 .جمال نزال ،وكالة مع ًا إ
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.خالد م�شعل (حوار �سيا�سي) ،امل�شاهد ال�سيا�سي ،عيون حما�س على منظمة التحرير
بعد املجل�س الت�رشيعي� 5 ،شباط/فرباير  .2006ميكن الو�صول للمقابلة عرب الرابط
التايلhttp://www.almushahidassiyasi.com/ar/4336 :
اليطالية 20 ،كانون �أول/دي�سمرب 2006
.3خالد م�شعل� ،صحيفة كوريريي ديال �سريا إ
 .4خالد م�شعل ،وكالة رويرتز 10 ،كانون الثاين/يناير 2007
 .خالد م�شعل ،امل�شاهد ال�سيا�سي 17 ،متوز/يوليو 2007
للعالم ،م ؤ�متر �صحفي ،دم�شق� 10 ،آذار/مار�س 2008
.6خالد م�شعل ،املركز الفل�سطيني إ
 .7خالد م�شعل ،الدوحة (احتفالية «وانت�رصت غزة») � 5شباط/فرباير 2009
 .8ريا�ض املالكي ،قناة اجلزيرة� 1 ،آذار/ني�سان 2008
اليام ،اخلمي�س  4كانون أ
� .9صائب عريقات� ،صحيفة أ
الول/دي�سمرب 2008
 .0عزام أ
الحمد ،الوطن ال�سعودية� 10 ،شباط/فرباير 2007
 .عزام أ
الحمد ،احلياة� 11 ،شباط/فرباير 2007
 .عزيز دويك ،جريدة أ
اليام� 18 ،شباط/فرباير 2006
.3كويف �أنان� ،إ�سالم �أون الين 31 ،كانون الثاين/يناير 2006
 .4مو�سى �أبو مرزوق� ،صحيفة اجلمهورية امل�رصية 30 ،كانون ثاين/يناير 2006
 .مروان �أبو را�س� ،صحيفة الوطن ال�سعودية 19 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب 2007
 .6مو�سى �أبو مرزوق (حوار �سيا�سي)� ،إ�سالم �أون الين 31 ،كانون الثاين/يناير
 .2006ميكن الو�صول للحوار عرب الرابط التايلhttp://www.islamonline. :
article07.shtml/31/01-net/Arabic/news/2006

 .7مو�سى �أبو مرزوق� ،صحيفة احلياة� 6 ،شباط /فرباير 2006
 .8مو�سى �أبو مرزوق� ،صحيفة عكاظ� 6 ،شباط/فرباير 2006
 .9مو�سى �أبو مرزوق :نعرتف با�رسائيل ك أ�مر واقع ،عكاظ � 21شباط/فرباير 2006
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حركة حما�س :م�سرية مرتددة نحو ال�سالم

 .30مو�سى �أبو مرزوق ،ال�سبيل أ
الردنية  25ني�سان�/أبريل 2006
 .3مو�سى �أبو مرزوق ،البيان 22 ،ت�رشين ثاين/نوفمرب 2006
الماراتية 30 ،كانون ثاين/يناير 2006
 .3حممود الزهار ،اخلليج إ
 .33حممود الزهار� ،صحيفة أ
اليام� 18 ،آذار/مار�س 2007
الماراتية� 25 ،آذار/مار�س 2007
 .34حممود الزهار ،اخلليج إ
.3حممود الزهار ،اخل�شية من فوز حما�س أ
العالمية
بالغلبية يعيق تفعيل املنظمة ،ال�شبكة إ
الفل�سطينية  23ني�سان�/أبريل 2007
.36حممود الزهار ،برنامج لقاء اليوم ،قناة اجلزيرة الف�ضائية� 12 ،آب�/أغ�سط�س 2007
 .37حممود الزهار ،برنامج لقاء اليوم ،قناة اجلزيرة 12 ،متوز/يوليو 2008
 .38حممود الزهار� ،صحيفة القد�س العربي 24 ،كانون �أول/دي�سمرب 2008
 .39حممود الزهار ،قناة اجلزيرة� 8 ،شباط/فرباير 2009
 .40حممود الزهار� ،صحيفة ال�رشق أ
الو�سط 21 ،ت�رشين ثاين/نوفمرب .2009
 .4حممد نزال ،ال�رشق أ
الو�سط � 3،شباط/فرباير 2009
 .4حممود عبا�س (ت�رصيحات �صحفية) موقع عرب  7 ،48متوز/يوليو 2006
 .43حممود عبا�س (ت�رصيحات �صحفية) القد�س العربي 7 ،متوز/يوليو 2006
.44حممود عبا�س (خطاب �سيا�سي �أمام املجل�س الت�رشيعي) احلياة اجلديدة � 18آذار/مار�س 2007
 .4حممود عبا�س (�أبو مازن)� ،صحيفة أ
اليام� 18 ،آذار/مار�س 2007
 .46حممود عبا�س ،قناة اجلزيرة  22كانون ثاين/يناير 2008
.47حممود عبا�س (�أبو مازن) ،مقابلة على قناة ال  20 ،BBCنوفمرب/ت�رشين الثاين2009 ،
 .48م�شري امل�رصي� ،صحيفة فل�سطني� 9 ،شباط/فرباير 2009
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 .49م�شري امل�رصي� ،أخوان �أون الين  21,ت�رشين �أول�/أكتوبر 2006
.0يو�سف رزقة ،تبدل الثقافات وامل�صالح� ،صحيفة أ
اليام 29 ،ت�رشين �أول�/أكتوبر 2006
 .يحيى مو�سى ،احلياة اجلديدة 10 ،ني�سان�/أبريل 2006
كتب

 .عماد الفالوجي يف :درب أ
النتفا�ضة  -ال�سلطة ،رام اهلل ،دار
ال�شواك ،حما�س  -إ
ال�رشوق2002 ،
 .جيفري نيونهام ،واغراهام ايفان�س ،قامو�س بنغوين للعالقات الدولية( ،ترجمة)
مركز اخلليج أ
للبحاث2004 ،

مجالت
ال�سالمية حما�س ،ال�شعب يبايع حما�س ،جملة ت�صدرها حركة املقاومة
 .حركة املقاومة إ
ال�سالمية حما�س ،حمافظة رام اهلل والبرية مبنا�سبة االنطالقة الـ 2006,19
إ
 .كلمة رئي�س احلكومة الفل�سطينية �إ�سماعيل هنية �أمام املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
طلب ًا للثقة باحلكومة ،جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد  ،66ربيع 2006
 .3مو�سى �أبو مرزوق ،جملة الع�رص� 29 ،آذار/مار�س 2007
 .4مو�سى �أبو مرزوق ،أ
الزمة ال�سيا�سية الفل�سطينية والتطورات الراهنة ،حوار مع مو�سى �أبو
مرزوق� ،أجراه ،ماجد كيايل ،جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد � ،67صيف 2006
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