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)1( مقدمة
 2006 ثاين/يناير  الت�رشيعي يف كانون  املجل�س  انتخابات  �سّكل فوز حركة حما�س يف 

وتوليها ال�سلطة اجلديدة يف 29 اآذار/مار�س من نف�س العام نهاية اأربعة عقود من هيمنة 

املعار�سة  مواقع  من  حما�س  حركة  انتقلت  الفوز  وبهذا  الفل�سطينية.  التحرير  منظمة 

تتعاطى  اأن  عليها  واأ�سبح  احلكم  موقع  اإىل  التحرير  منظمة  ولربنامج  اأو�سلو  لتفاقيات 

مع ما ينطوي على ذلك من حتديدات �سيا�سية واأيديولوجية. اأما حركة فتح فقد انتقلت 

اإىل  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  احلالة  تاأثريا على  قوى والعظم  الأ الطرف  بدورها من كونها 

طرف وجد نف�سه يف موقع املعار�س حلركة حما�س وبرناجمها ال�سيا�سي ووجها لوجه اأمام 

حوال الداخلية للحركة  حتديات من نوع جديد طرحت الكثري من الت�ساوؤلت حول الأ

وحول م�ستقبل الفعل الفل�سطيني برمته مبا يف ذلك امل�رشوع الوطني واإمكانية قيام الدولة 

الفل�سطينية امل�ستقلة.

التاأثري العظم لهذه التطورات �سق طريقه اإىل ما اأ�سبح ُيعرف بعد قيام ال�سلطة الوطنية 

من  عليه  يقوم  وما  اجلديد  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  بالنظام   ،1994 عام  يف  الفل�سطينية 

�رشعية ومرتكزات. فرتاجع حركة فتح و�سعود حما�س لل�سلطة يعني اأن النظام ال�سيا�سي 

الفل�سطيني اجلديد اأ�سبح يقف على مفرتق طرق حاد واإنه حتول اإىل نقطة جتاذب تتقاطع 

يف نطاقه برامج وتوجهات �سيا�سية واأيديولوجية متباينة من اأبرزها برناجمي كل من منظمة 

مر الذي يعني  التحرير وال�سلطة الفل�سطينية وفتح من جهة وحما�س من جهة اأخرى، الأ

اأن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني اأ�سبح اأكرث تعقيدا من ذي قبل واأن اآفاق تطوره امل�ستقبلية 

غدت مفتوحة على كل الحتمالت. 

بالنظام  التعرف على حمددات واجتاهات عالقة حركة حما�س  اإىل  الدرا�سة  تهدف هذه 

ال�سيا�سي الفل�سطيني النا�سيء ومدى قدرتها على تطويعه ليتماهى معها ومع ما تعرب عنه 

من توجهات اإزاء احلالة ال�سيا�سية الفل�سطينية ب�سكل عام من ناحية، ومدى قدرة وا�ستعداد 

د هنا بالنظام ال�سيا�سي  النظام ذاته على قبول وا�ستيعاب احلركة من ناحية اأخرى.  وَنق�سِ

جمموع البنى والرتاكيب وال�سيغ امل�ساهمة يف اإنتاج الفعل ال�سيا�سي الداخلي واخلارجي، 

�سالمية  وهذا ي�سمل منظمة التحرير الفل�سطينية وف�سائلها املختلفة وكذلك احلركات الإ

اإ�سافة اإىل ال�سلطة الفل�سطينية. ما نق�سده بالدخول اإىل النظام هنا هو امل�ساركة الر�سمية 

ونه عرب �سيغ ُيّتَفق عليها كالتعيني اأو املحا�س�سة )كما كان احلال لدى منظمة  باإدارة �سوؤ

التحرير( اأو النتخابات كما اأ�سبح احلال بعد اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية.    

ال�سيا�سية  القابلية  حما�س  حركة  متتلك  هل  هي:  عليها  جابة  الإ نود  التي  �سئلة  الأ

يديولوجية وال�ستعداد الفعلي الالزم للتعاي�س مع النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني؟  والأ
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ما املحددات التي ترتكز عليها مواقف احلركة يف نظرتها جتاهه، فهل هي �سيا�سية متغرية 

 1996 عام  الت�رشيعية  النتخابات  تقاطع  اأن  بها  حدى  الذي  ما  ثابتة؟  اأيديولوجية  اأم 

النظام  يف  لالندماج  بداية  امل�ساركة  تلك  مّثلت  وهل   ،2006 عام  فيها  ت�سارك  واأن 

ال�سيا�سي اأم اأنها جمرد خطوة  لالنقالب عليه وا�ستبداله بنظام اآخر؟ وهل احلركة �سائرة 

�رشات ذات الدللة على وجود اأو عدم وجود  نحو “الت�سدد” اأم نحو “العتدال”؟ ما املوؤ

ى ال�سيا�سية للحركة اإزاء النظام  هاتني النزعتني؟ واأي منهما �ستطغى على املواقف والروؤ

منظمة  من  لكل  احلركة  نظرت  كيف  واأي�سًا،  وم�ستقبال؟  حا�رشا  الفل�سطيني  ال�سيا�سي 

الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  مبجموعهما  ي�سكالن  اللتان  الفل�سطينية  وال�سلطة  التحرير 

القائم؟ ما هي حمددات ال�رشعية ال�سيا�سية لديها وهل هي �سيا�سية اأم اأيديولوجية؟ باملجمل 

اأم  والتوافق  بالت�سمينية  نهجها  ات�سم  وهل  احلكم  يف  احلركة  جتربة  تقييم  ميكننا  كيف 

ينبغي  نّد  اأم هو  معه  التعاون  �رشيك ميكن  ال�سيا�سي هو  خر  الآ والتباين؟ هل  ق�سائية  بالإ

التوج�س منه ومعاداته؟ 

�سئلة، ن�ستعر�س عددا  جابة على هذه الأ قبل ا�ستعرا�س الفر�سية التي تنطلق منها الدرا�سة لالإ

من املالحظات املفاهيمية حول م�سطلحي “العتدال” و”الت�سدد”، اللذان ل تخلو درا�سة 

قل، وهذه املالحظات هي:   عن حما�س دون التطرق اإليهما اأو اإىل اأحدهما على الأ

يديولوجي فهي  �سا�س حركة �سيا�سية على الرغم من منبعها الأ كون حركة حما�س بالأ  .1

ل ت�ستطيع  اإل اأن ت�ستبك مع املتغريات التي حتيط بها واإل فاإنها تفقد طبيعتها ال�سيا�سية. 

�ُسّنٌة  اأخرى- فهي  �سيا�سية  باأي حركة  اأو  البيئة املحيطة بحما�س-  املتغريات يف  اأما 

اإل  متتلك  ل  واأحيانا  معها  للتعاطي  م�سطرة  اإيقافها وهي  احلركة  ت�ستطيع  ل  دائمة 

العرتاف بها، ويف حالة تنكرها لذلك فهذا بال�رشورة ُيخرجها من ال�سيا�سة، ولكن 

عندما تختار اأن تبقى جزءاً منه فال خيار اأمامها اإل التعاطي مع هذه املتغريات ولو من 

باب اأنها اأمر واقع.  

كون حما�س حركة �سيا�سية هذا يعني اأن حماكمتها اأي�سًا ينبغي اأن تكون وفق معايري   .2

ي حزب اأو حركة اأو كيان، والعنا�رش  �سيا�سية تنبثق من حقيقية اأن الف�ساء ال�سيا�سي لأ

جمرد  اإن  الثبات.  يعرف  ل  ومتحول  متغري  بال�رشورة  هو  فيه،  والفاعلة  له  املكونة 

اها وا�سرتاتيجياتها هو  اهتمامنا كباحثني وكمراقبني بحركة حما�س ومبواقفها وروؤ

بحد ذاته دليل على اأننا اأمام حركة �سيا�سية تثري الف�سول لكونها متحركة ل لكونها 

مر غري ذلك ما كنا ن�سغل اأنف�سنا بالتعرف على �سلوك ج�سم  ج�سما �ساكنا فلو كان الأ

َحْلنا هذه املهمة اإىل دار�سي الظواهر الطبيعية. وكون حركة حما�س حركة  ثابت ولأ

ثر بها، ما ي�ستدعي اأن يكون  �سيا�سية يعني اأنها تتاأثر بالبيئة املحيطة بها متاما كما توؤ
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معيار احلكم على �سلوكها م�ستمد اأي�سًا من قاعدة املتغري ل الثابت. اإن الفهم املتوازن 

اأن يتحقق فقط بعد الك�سف عن كنه تلك  حلركة حما�س ومواقفها ال�سيا�سية ميكن 

ثرات والعوامل اخلارجية التي ت�سنع مواقف احلركة، وهذا يعني اأن تلك املواقف  املوؤ

ثرات.   لي�ست اإل خُمَرجًا من خمرجات تلك العوامل واملوؤ

لذا، ت�سرتط عملية ر�سد حجم ووترية التغري يف املواقف ال�سيا�سية حلركة حما�س )اأو   .3

املحيطة  البيئة  يف  التغري  ووترية  حلجم  مماِثل  ر�سد  اأوًل  اأخرى(  �سيا�سية  حركة  اأي 

بها، مبعنى اأن التعرف على حجم ونوع التغري يف معطيات البيئة املحيطة هو �رشط 

ومواقف  �سلوك  يف  التغري  ونوع  حجم  على  للتعّرف  عنه  غنى  ل  �رشوري  م�سبق 

حركة حما�س، فماهّية اجلزء جندها يف الكل ولي�س العك�س، مبعنى اأنه ينبغي التعامل 

مع معطيات البيئة الداخلية واخلارجية املحيطة بحما�س كعامٍل م�ستقل ومع مواقف 

الداخلية  البيئة  يف  طراأت  التي  التغريات  اإىل  فبالنظر  تابع.  كعامل  اإزاءها  حما�س 

اأكرب  هو  تاأثريها  حجم  اأن  يت�سح  حما�س  بحركة  املحيطة  واخلارجية  )الفل�سطينية( 

بكثري من حجم وكثافة التغري يف مواقف احلركة. فالتغريات التي ح�سلت على احلالة 

واندلع  دولة  اإىل  ارتقائها  وعدم  اأدائها  وتعرث  ال�سلطة  )تاأ�سي�س  داخليًا  الفل�سطينية 

النتفا�سة وعودة الحتالل ورحيل عرفات و�سعف وترهل حركة فتح والن�سحاب 

حادي من قطاع غزة..الخ (، وكذلك التغريات العميقة التي حدثت  �رشائيلي الأ الإ

�رشائيلي )كتوجهه نحو املزيد من اليمينية وفر�س الحتالل الكثري من  يف اجلانب الإ

ر�س الفل�سطينية عرب ال�ستيطان واجلدار وتهويد القد�س وغري ذلك(،  احلقائق على الأ

قليمية )كتلك التي حدثت يف العراق ولبنان واإيران و�سوريا  اإ�سافة اإىل التغريات الإ

و�سيطرة  ال�سوفيتي  الحتاد  )كاختفاء  الكونية  والتغريات  العربية(،  املناطق  وبقية 

وروبي واختفاء بع�س الدول  الوليات املتحدة على ال�ساحة الدولية وظهور الحتاد الأ

رهاب بعد  كيوغ�سالفيا ون�سوء دول اآخرى وظهور ما �سمي باحلرب الكونية على الإ

تفجريات نيويورك.. واأخرى، هذه التغريات هي تغريات هائلة بحجمها وكثافتها 

ونطاق تاأثريها حمليًا واإ�رشائيليًا واإقليميًا وعامليًا، وهي اأعظم حجما وتاأثريا بكثري من 

ى ومواقف وا�سرتاتيجيات  حجم التغرّي )اعتدال كان اأو ت�سددا( الذي طراأ على روؤ

حركة حما�س جتاه ال�سيا�سة ب�سكل عام والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ب�سكل خا�س. 

لذا، اإن ر�سد وقيا�س العتدال اأو الت�سدد يف مواقف حما�س ينبغي اأن ينبثق من فهم متعمق ملغزى 

ومعنى وتاأثري جمموع هذه التحولت والتي على اأ�سا�سها فقط ميكن فهم مواقفها ال�سيا�سية. فبدون 

هذا الربط الوثيق بني ما هو جزئي وحملي وخا�س من جهة، وما هو كلي و�سمويل وعام من جهة 

ى وامليول ال�سيا�سية للحركة ب�سكل  اأخرى �سيبقى من املتعذر فهم ديناميكيات املواقف والروؤ

متوازن وخا�سة اأننا نعي�س يف عامل بات فيه العام جزء من اخلا�س واخلا�س جزء من العام.  
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خرين فهمهم ملو�سوع العتدال والت�سدد.  من الوا�سح اأي�سًا اأن حما�س ل ت�سارك الآ  .4

خرون اعتدال اأو ت�سدداً هو بالن�سبة لها جمرد �سيغ ا�ستجابة واأمناط تعاٍط  فما يعتربه الآ

ما  وفق  “م�سلحتها”  تراعي  وح�سابات  تقديرات  اإطار  يف  املختلفة  التطورات  مع 

ت�سمح به املعطيات الداخلية للحركة �سواء كانت اأيدولوجية اأو �سيا�سية اأو تنظيمية. 

اهم  خرين لالعتدال اأو للت�سدد فينبع من رغبتهم باأن تقرتب احلركة من روؤ اأما فهم الآ

وبراجمهم، حتى لو مل يالقى ذلك ا�ستح�سانًا من قبل احلركة، ودون تقدير اأو اعتبار 

من  ذلك  يرتكه  اأن  ميكن  ملا  اكرتاث  وبال  الداخلية  بيئتها  وحمددات  لظروف  جاد 

�سكالية الكامنة يف هذا الفهم والتو�سيف لنهج و�سلوك  انعكا�سات �سلبية عليها. الإ

حرى الرغبة باإعادة �سناعة ذلك ال�سلوك( تكمن باأنه يقوم على حتديد  حما�س )اأو بالأ

املرونة والت�سدد  اأن  اعتبار  ال�سيا�سية )على  املواقف  التوازن يف  اأحادي م�سبق ملعنى 

هما حالتي �سذوذ عن نقطة التوازن(، وهذا ينطوي عليه الكثري من التع�سف اإذا ما 

افرت�سنا اأن احلركة ملزمة بقبوله واملوافقة عليه واأنه ل يجوز لها رف�سه اأو مقاومته ل 

خرون.  ل�سبب اإل كون ذلك هو ما يريده الآ

 “العتدال” و”الت�سدد” ل يرتديان املعنى ذاته يف كل 
ْ
يت�سح مما تقدم اأن م�سطلحي  .5

وقات. فيمكن ل�سلوك �سيا�سي ما اأن يو�سف بالعتدال بينما هو يف واقع احلال  الأ

غري ذلك، كما ميكن ل�سلوك �سيا�سي اآخر اأن يو�سف بالت�سدد بينما هو لي�س كذلك 

مر نقدم املثالني التاليني:  ي�ساح هذا الأ اأي�سًا، ولإ

ن توافق على قيامها  داأبت اإ�رشائيل تاريخيًا على رف�س قيام الدولة الفل�سطينية وهاهي الآ

رغم اأن اجلميع يعلم اأن اإ�رشائيل باأفعالها )ولي�س بت�رشيحاتها املعلنة( هي اليوم ل تقل تطرفا 

عما كانت عليه يف العقود املا�سية. يف هذه احلالة، هل يجوز القول اأن اإ�رشائيل بقبولها 

قيام دولة فل�سطينية اأ�سبحت اأكرث “اعتدال” واأقل ت�سدداً من ال�سابق فيما يتعلق باحلقوق 

الوطنية لل�سعب الفل�سطيني، علمًا اأن “اعتدالها” الظاهر، اإن كان معيار احلكم عليه هو 

الفل�سطينية  الدولة  اأن  هامة كحقيقية  يحجب خلفه حقائق  فل�سطينية،  دولة  قيام  قبول 

ت�سددها وتطرفها جتاه  تعزبز  نها من  مُيكِّ اأكرث من كيان  لي�ست  اإ�رشائيل هي  تريدها  التي 

منية والقت�سادية والدميغرافية واحلدود، وجتاه  ماهية ذلك الكيان من حيث موا�سفاته الأ

همية و�سديدتا التعقيد. ما يفيدنا به هذا املثال هو اأن   الالجئني والقد�س عظيمتا الأ
ْ
ق�سيتي

فاق والفر�س  مر بالعتدال ل ي�سعفنا كثرياً يف معرفة الآ �رشائيلي يف هذا الأ و�سف النهج الإ

احلقيقية املمكنة لتحقيق وجت�سيد احلقوق الوطنية امل�رشوعة لل�سعب الفل�سطيني. 

ومثال اآخر ذو دللة على فو�سى ال�ستخدام مل�سطلحي العتدال والت�سدد هو ت�رشيحات 

خرا اأحمد قريع باأن القيادة الفل�سطينية ل ت�ستبعد  رئي�س الوفد الفل�سطيني املفاو�س موؤ
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البدء مبناق�سة خيار الدولة ثنائية القومية. فهل ميكن اعتبار هذه الت�رشيحات »مت�سددة« 

اأو »متطرفة« علما اأنها ت�سدر عن �سخ�س ينتمي اإىل فريق اأنفق جّل راأ�سماله ال�سيا�سي يف 

�سناعة ال�سالم مع اإ�رشائيل؟ 

اأو »ت�سدد« يف فهم ال�سلوك  اأن ا�ستخدام مفردة »مرونة«  خال�سة ما نود قوله هنا هو 

ال�سيا�سي حلركة حما�س لن يكون له معنى اإل اإذا اأخذ هذا ال�ستخدام بالعتبار الطبيعة 

خر ومن فرتة  اللزجة والف�سفا�سة ملدلولت هاتني املفردتني وتباين معانيهما من طرف لآ

اأو�سع  �سياق  ب�سكل جزايف دون و�سعهما يف  ا�ستخدامهما  �رشار على  الإ اإن  خرى.  لأ

يعني  احلالة حما�س( جتاهها  بهذه  العالقة )وهو  ذو  الطرف  نظر  لوجهة  مراعاة  ودون 

بال�رشورة الت�سبث بتقدمي فهم م�سو�س ومبتور يقوم على التمني والتب�سيط ال�سديد ملواقفه 

ر�س. مثل  اه جتاه النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بدل من اعتماده على احلقائق على الأ وروؤ

اأكرث  تكون  اأن  بق�سد  تكون،  اأن  لها  يراد  كما  احلركة  فهم  بالنهاية  يعني  التب�سيط  هذا 

ان�سجامًا مع اأف�سليات معينة ذات عالقة باأجندات حمددة، ولي�س كما هي بالفعل ا�ستنادا 

مر الذي من �ساأنه اأن يبقي احلركة لغزاً ع�سّيًا على الفهم ويعّمق  اإىل ما متثله وتعرب عنه، الأ

خرين.  الفجوة بينها وبني الآ

خرى ل ينبغي ربطه  واأخرياً، اإن تتبع التغري يف املواقف ال�سيا�سية حلركة حما�س من فرتة لأ   .6

يديولوجي فقط حيث اأن ذلك يجايف ال�سواب، مبعنى القول اأن مواقفها  باجلانب الأ

يديولوجية واأبعدت عنها، واإنها  ال�سيا�سية تزداد »مرونة« كلما حتررت من العتبارات الأ

تزداد »ت�سددا« كلما اقرتبت منها. فاأيديولوجية احلركة )والتي هي اأيديولوجية دينية( 

هي براأينا على درجة من الرحابة وتت�سع للكثري من النزعات »املرنة« و«املت�سددة«، 

وهذا يعني اأنه ميكن للحركة اأن تتبنى مواقف »مرنة« اأو »مت�سددة« ا�ستنادا اإىل مرتكزات 

اأيديولوجية متاما كما ميكنها اأن تتبنى مواقف »مرنة« اأو »مت�سددة« ا�ستنادا اإىل اعتبارات 

يديولوجي لوحده ل يكفي لتف�سري التغري )مرونة كان اأو  وح�سابات �سيا�سية. العن�رش الأ

ت�سددا( يف مواقف احلركة، وهذا يعني اأن املتغريات ال�سيا�سية هي اأي�سًا ذات �ساأن يف 

تف�سري »املرونة« اأو »الت�سدد« يف مواقف حما�س.    

الداخلية  املعطيات  من  جمموعة  هناك  التالية:  هي  الدرا�سة  هذه  يف  �سا�سية  الأ الفر�سية 

واخلارجية التي حتول دون اأن تت�سم العالقة بني حركة حما�س والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني 

مر الذي  مبالحمه التي �سنعتها منظمة التحرير وال�سلطة الوطنية بال�سال�سة والن�سجام، الأ

التوافق والن�سجام  والندية ولي�س  التوتر  �ستبقى متيل نحو  الطرفني  العالقة بني  اأن  يعني 

ولعل ا�ستيالء حركة حما�س على قطاع غزة بالقوة امل�سلحة دليل على ذلك. تتمثل هذه 

لها  بالن�سبة  ميّثل  �سيا�سي،  وبرنامج  بخطاب  حما�س  حركة  بتم�سك  الداخلية  املعوقات 
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هويتها، ل يتقاطع بجوهره اإل جزئيا مع برنامج ال�سلطة الوطنية وما متثله من توجهات 

عالقتها  وف�ساء  اإ�رشائيل  مع  ال�رشاع  واإزاء  الداخلية،  الفل�سطينية  احلالة  اإزاء  ومنطلقات 

قل لي�س ب�رشعة  قليمية والدولية. فحركة حما�س لي�س من املتوقع  اأن تتنازل– على الأ الإ

واأيديولوجية،  �سيا�سية  »ثوابت«  عن  جمٍز  مقابل  ودون  املنظور–  املدى  ويف  و�سهولة 

هامة  قطاعات  وتاأييد  دعم  على  واأن حت�سل  هويتها  ت�سنع عربها  اأن  احلركة  ا�ستطاعت 

ن ُتثبِّت 
متيز نف�سها عن فتح العلمانية واأ

ُ
من اجلمهور واأن ت�سل اإىل ما هي عليه اليوم واأن 

اأقدامها بقوة يف احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية. اأما العك�س، مبعنى اإن »مرونة« حما�س يف 

الق�سايا الكبرية والهامة التي ت�سميها »بالثوابت« يف ظل عدم ح�سولها على مقابل ف�سيعني 

التاأ�سي�سي  ميثاقها  عن  لي�س  وتراجع  مربر  غري  تنازل  وخارجها  احلركة  داخل  للكثريين 

برناجمها النتخابي واحلكومي،  به جمهورها يف  فح�سب، واإمنا عن ما وعدت احلركة 

وهذا من �ساأنه اأن يفقدها ثقته بها ومبا متثله ومبا قّدمت نف�سها على اأنه مييزها عن غريها 

خرى وخا�سة حركة فتح. لي�س من ال�سهل اأن تقبل احلركة هذا  من احلركات ال�سيا�سية الأ

مر يف هذه املرحلة، وخا�سة اأن جتربة حركة فتح وال�سلطة حتت قيادة الرئي�سني عرفات  الأ

وعبا�س اأبدت اأق�سى درجات املرونة ال�سيا�سية كالعرتاف باإ�رشائيل ونبذ العمل امل�سلح 

ولكن دون حتقيق اأية نتائج جدية مقابل ذلك.   

العوامل  بني  من  اأي�سًا  هي  الداخلي  والتاآكل  بال�سعف  تت�سم  والتي  فتح  حركة  اأو�ساع 

اها ال�سيا�سية. فاأحوالها  زة حلركة حما�س على تغيري مواقفها وروؤ الداخلية الهامة غري املحفِّ

�رش ذا دللة كبرية على م�سري  املرتدية وما بلغته من �سعف، من وجهة نظر حما�س، هي موؤ

احلركة ال�سيا�سية التي تقّدم التنازلت املتالحقة دون مقابل. هذا امل�سري ل تريده حركة 

حما�س لنف�سها وخا�سة اأنها يف اأوج �سبابها وقدرتها على ال�سمود والثبات. 

وبالن�سبة للمعوقات اخلارجية فهي كثرية ومتنوعة من بينها ال�رشاع مع اإ�رشائيل وعدم ا�ستعداد 

التفكك والت�رشذم  الفل�سطينني، وحالة  �سيا�سية جادة مع  للولوج فعال يف عملية  خرية  الأ

قليمية، والتحالفات التي تربط حما�س اإقليميًا وخا�سة مع اإيران و�سوريا وحزب اهلل،  الإ

ية حما�س كحركة راديكالية وت�سعها  ُت�رش على روؤ املتحدة  اإ�رشائيل والوليات  ما يجعل 

التي ينبغي حماربتها بدل من ا�ستيعابها  رهابية  يف قائمة املنظمات والكيانات امل�سّماة بالإ

الوطنية  لل�سلطة  الدولية  املجموعة  »دعم«  اإطار  م�رشوع. ويف  �سيا�سي  وقبولها كالعب 

حتت قيادة الرئي�س حممود عبا�س جتد حما�س نف�سها اأمام �سعوبة كبرية يف الندماج فعليا 

يف نظام �سيا�سي يكت�سب براأيها جزءا هاما من مقبوليته و�رشعيته عرب منا�سبته العداء حلما�س 

�رشائيلية ولي�س عرب فاعلية اأدائه ور�سادة �سيا�ساته.  والر�سوخ للرغبات الإ

مييل تاأثري هذه املعوقات الداخلية واخلارجية اىل عدم ت�سجيع حركة حما�س على تقدمي 
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»التنازلت« ال�سيا�سية املطلوبة لكي تتحول اإىل عن�رش »اإيجابي وبّناء« وفق التو�سيفات 

ال�سيا�سي  النظام  يف  »�رشعية«  �سيا�سية  قوة  واإىل  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  الدولية 

الكثرية  واخلارجية  الداخلية  املعوقات  هذه  جمموع  اأن  يعني  هذا  القائم.  الفل�سطيني 

واملعّقدة �ستجعل حما�س تتعاطى مع النظام ال�سيا�سي القائم بحذر �سديد يقوم على قدر 

اأول  الداخلي  متا�سكها  احلفاظ على  احلركة من  تتجاوز حدوده متكني  يجابية ل  الإ من 

ال�سيا�سية  املقبولية  من  مزيد  ومينحها  ال�سيا�سي  برناجمها  تخدم  �سيا�سية  مكا�سب  وحتقيق 

يف ال�سارع الفل�سطيني ملمار�سة احلكم. فاحلركة كما هي اليوم ل يبدو اأنها على ا�ستعداد 

النظام  يعرتف  اأن  دون  �سنعها،  من  لي�س  اأ�سال  هو  �سيا�سي  نظام  على  ال�رشعية  �سفاء  لإ

ذاته بها وي�سبح قادراً على التعاي�س معها ومع �رشعية ما متثله من توجهات واجتهادات 

اإ�سالموية وخ�سو�سا جتاه امل�رشوع الوطني، والتي يت�سمن اإقامة دولة فل�سطينية يف حدود 

عام 1967 دون التخلي عن بقية البالد ودون العرتاف ب�رشعية اإ�رشائيل. من غري املتوقع 

وال�سلطة  املنظمة  ي�سمل  جذري  اإ�سالح  دون  ال�سيا�سي  النظام  مع  حما�س  تتعاي�س  اأن 

قل.  الأ على  املنظور  املدى  يف  التحقيق  �سهل  يبدو  ل  الذي  مر  الأ ال�سيا�سية،  حزاب  الأ

ثرات اخلارجية، وحتديدا تعنت وت�سلب اإ�رشائيل اإزاء احلل مع الفل�سطينيني وعدم  اأما املوؤ

التجربة  على  فقيا�سا  اأي�سًا،  �سلبية  فهي  للفل�سطينيني  والدولية  قليمية  الإ البيئتان  ازرة  موؤ

املا�سية ل يبدو اأن انعكا�ساتها على اإمكانية التعاي�س بني حما�س والنظام ال�سيا�سي �ستكون 

ثرات  اأكرث اإيجابية من ال�سابق، وذلك بحكم انك�سافية النظام ال�سيا�سي ال�سديدة لهذه املوؤ

وتاأثره العميق بها، والتي تق�سي باإبقاء حركة حما�س خارجه ليت�سنى له تعزيز وتكري�س 

�سالمي  رهاب والتطرف الإ ال�سلم مع اإ�رشائيل ليتفّرغ اجلميع ملناه�سة ما اأ�سبح يعرف بالإ

اإقليميًا وعامليا. 

بخ�سو�س منهجية هذه الدرا�سة فهي تقوم بفح�س الفر�سيات التي اأ�رشنا اإليها على �سوء 

البيانات التي تزّودنا بها الوثائق ذات العالقة كميثاق حركة حما�س وبرناجمها النتخابي 

وبرناجمها احلكومي وكذلك برنامج حكومة الوحدة وقرارات جمل�س الوزاراء، ووثيقة 

الوفاق الوطني واتفاقي القاهرة ومكة وتفاهم �سنعاء، اإ�سافة اإىل مقابالت مع �سخ�سيات 

ون حما�س، كما �سيتم ال�ستفادة مما ت�سي به ا�ستطالعات  مرجعية ذات اطالع ودراية ب�سوؤ

الراأي العام بخ�سو�س حما�س وعالقتها بالنظام ال�سيا�سي. ومبوازاة ذلك �سيتم ال�ستعانة 

بالكتب  املن�سورة  والتقارير  بحاث  والأ كالدرا�سات  باملو�سوع  العالقة  ذات  دبيات  بالأ

حركة  حالة  بل�سان  الناطقة  الر�سالة  �سحيفة  وكذلك  املتخ�س�سة  الدورية  واملجالت 

لكرتونية املختلفة وخا�سة تلك القريبة من حما�س كمواقع  حما�س، اإ�سافة اإىل املواقع الإ

خبارية وغريها.  عالم واإ�سالم اأون لين و�سبكة فل�سطني الإ املركز الفل�سطيني لالإ

تتكون الدرا�سة من ثالثة ف�سول اإ�سافة اإىل املقدمة وال�ستنتاجات وهي: 
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ى حركة حما�س جتاه النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني  ول ويناق�س مواقف وروؤ الف�سل الأ  •
النظام  اأ�سميناها »مرحلة معار�سة  التي  املرحلة  2005 وهي  ن�ساأتها حتى عام  منذ 

ومقاأومته من اخلارج«، والق�سايا التي يناق�سها هي: ن�ساأة احلركة وميثاقها وبرناجمها 

�رشعية  ومن  اأو�سلو  واتفاقيات  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  من  وموقفها  ال�سيا�سي 

عام  وىل  الأ الت�رشيعية  بالنتخابات  امل�ساركة  رف�س  واأ�سباب  الفل�سطينية  ال�سلطة 

1996 وموقفها من النتفا�سة وتبعاتها وعالقتها بالراأي العام الفل�سطيني. 

منذ  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  ى حما�س جتاه  يتناول مواقف وروؤ الثاين  والف�سل   •
املرحلة  وهي   2007 �سيف  يف  ال�سالح  بقوة  غزة  على  ال�ستيالء  حتى   2005

ويتناول  دور«،  عن  والبحث  ال�سيا�سي  النظام  اإىل  الدخول  »مرحلة  اأ�سميناها  التي 

واتفاق  والبلدية،  الرئا�سية  النتخابات  من  حما�س  حركة  مواقف  التالية:  الق�سايا 

القاهرة وامل�ساركة يف النتخابات الت�رشيعية 2006، وجتربتها يف احلكم، واأدائها يف 

من، ووثيقة الوفاق الوطني، وجتربتها يف املجل�س الت�رشيعي  دارة العامة والأ جمالت الإ

الفل�سطيني، وموقفها من املنظمة، وعالقتها بالراأي العام. 

ال�سيا�سي  النظام  ى حما�س جتاه  بال�سوء على مواقف وروؤ فيلقي  الثالث  الف�سل  اأما   •
الفل�سطيني منذ ا�ستيالئها على قطاع غزة بقوة ال�سالح والتي اأ�سميناها »مرحلة التمرد 

فيه موقف حركة حما�س من  ونتناول  ن�سفني«،  اإىل  النظام وان�سطاره  امل�سلح على 

طراف، اإ�سافة اإىل مبادرات  ذلك »التمرد« وانعكا�ساته على احلركة وعلى خمتلف الأ

خرى. احلوار وامل�ساحلة التي طرحت يف هذه املرحلة بني حما�س والف�سائل الأ

)2( مرحلة معارضة النظام ومقاومته من اخلارج
 ن�سعى يف هذا الف�سل اإىل تتبع وحتليل مواقف حركة حما�س جتاه النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني منذ 

ن�ساأتها عام 1988 حتى عام 2005 حيث اأ�سمينا هذه املرحلة »مبرحلة معار�سة النظام ومقاومته 

من اخلارج«. ل نّدعي اأن هذه املرحلة متجان�سة ومن�سجمة من حيث معطياتها وتطوراتها ال�سيا�سية 

وهذا يعني اأن املواقف ال�سيا�سية حلركة حما�س يف هذه املرحلة مل تكن متجان�سة ومن�سجمة اأي�سًاً. 

فخالل هذه املرحلة مرت مواقف حركة حما�س بتغريات اقت�ستها معطيات كل فرتة من فرتاتها 

وىل ومتتد من حلظة تاأ�سي�س احلركة عام 1988 حتى تاأ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية  الثالثة وهي: الأ

عام 1994، والثانية منذ تاأ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية حتى اندلع النتفا�سة عام 2000، والثالثة 

منذ اندلع النتفا�سة عام 2000 حتى عام 2005. كل من هذه الفرتات هي اأي�سًا لي�ست على 

درجة تامة من الن�سجام والت�ساق ما يعني اأن املواقف ال�سيا�سية حلركة حما�س مل تكن كذلك 

اأي�سًا، فنحن يف نهاية املطاف نتحدث عن حركة �سيا�سية تتاأثر مبا يجري حولها وُتغريِّ من مواقفها 

وفق تقديرات واجتهادات تقوم على مبداأ الربح واخل�سارة اأكرث من اأي �سيء اآخر. 
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التحرير  ال�سيا�سي ومواقفها من منظمة  ن�ساأة احلركة وبرناجمها  الف�سل  �سنناق�س يف هذا 

وكذلك   1996 عام  الت�رشيعي  املجل�س  وانتخابات   1994 عام  اأو�سلو  اتفاقيات  ومن 

2000 وما ترتب عليها من معطيات �سيا�سية  ق�سى عام  موقف حما�س من انتفا�سة الأ

وميدانية وانتهاء برحيل يا�رش عرفات مع نهاية 2004. ولكي نتمكن من ذلك �سنعتمد 

على م�سادر بيانات متنوعة منها الوثائق ال�سادرة عن احلركة كميثاقها التاأ�سي�سي، وبياناتها 

وليها، واملقابالت ال�سخ�سية مع قيادات احلركة وا�ستطالعات  الر�سمية وت�رشيحات م�سوؤ

الراأي العام وال�سحف اليومية والتقارير والدرا�سات املتخ�س�سة.

1. حركة املقاومة اإلسالمية )حماس(
النشأة

عالن  الإ تاريخ  �سبقت  “حما�س” نتيجة عوامل خمتلفة  �سالمية  الإ املقاومة  ن�ساأت حركة 

الفل�سطينية  باحلالة  ما هو مرتبط  العوامل  1987. ومن هذه  نهاية  لن�ساأتها يف  الر�سمي 

الثمانينات  عقد  �سهد  الفل�سطيني  امل�ستوى  فعلى  والدولية.  قليمية  الإ باحلالتني  ومنها 

1982 ومن ثم خروجها من  الفل�سطينية يف حرب  الثورة  حتولت هامة متثلت بهزمية 

لبنان وتبعرثها يف العديد من البلدان العربية، وقد رافق ذلك �سعفًا �سيا�سيًا ملنظمة التحرير 

وترهل يف احلالة ال�سيا�سية الفل�سطينية اأدى اإىل اندلع انتفا�سة عام 1987 والتي جاءت 

مكانته  من  جزءا  اإ�رشائيل  مع  ال�رشاع  مللف  واأعاد  الفل�سطينيني  حالة  ا�ستنه�س  كحدث 

طوال  يرانية  الإ العراقية  احلرب  اأهمها  من  كان  اأخرى  اإقليمية  تطورات  هم�ستها  التي 

عقد الثمانينات ومن ثم غزو العراق للكويت والتي ا�ستنزفت املنطقة وجعلت املو�سوع 

همية التقليدية التي متتع بها يف املا�سي. ومبوازاة ذلك  الفل�سطيني مو�سوع ل يرتدي الأ

ثر �سلبيًا  �سهدت ال�ساحة الدولية يف تلك الفرتة حتولت هامة وعميقة كان لها عظيم الأ

على الن�سال الفل�سطيني من اأهمها بداية انهيار منظومة الدول ال�سرتاكية التي قادها الحتاد 

ال�سوفياتي ومن ثم �سعود الوليات املتحدة كدولة مهيمنة وحيدة على ال�ساحة الدولية 

واأحلقت  كبري  ب�سكل  اإ�رشائيل  منها  ا�ستفادت  الواحدة  القطبية  من  حالة  العامل  ودخول 

عام  نهاية  تاأ�سي�س حركة حما�س  الظروف جاء  هذه  بالفل�سطينيني. يف ظل  بالغًا  �رشراً 

رخ لبداية مرحلة جديدة للحالة ال�سيا�سية الفل�سطينية، مرحلة �سعت احلركة  1987 ليوؤ

الوليدة من خاللها اإىل التاأكيد عرب املقاومة على اإ�سالمية فل�سطني والت�سدي لطروحات 

متني العربية  الت�سوية القائمة على التنازل عن احلقوق الوطنية والدينية للفل�سطينيني ولالأ

�سالمية وعدم العرتاف باإ�رشائيل ورف�س الدولة بحدود عام 1967.   والإ
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البرنامج السياسي للحركة

عربت حركة حما�س عن مواقفها اإزاء خمتلف الق�سايا ذات العالقة باحلالة الفل�سطينية من 

خالل ميثاقها التاأ�سي�سي الذي �ساغته عام 1988 واأ�سبح يف ذلك احلني، رغم عموميته، 

مبثابة برنامج �سيا�سي للحركة، ن�ستعر�س اأهم مالحمه وهي:-

رف�س جميع اأ�سكال الت�سوية التي تقوم وفق ما ترى احلركة على التنازل عن احلقوق   .1

الوطنية الفل�سطينية والتي تعني ب�سكل اأ�سا�سي رف�س العرتاف باإ�رشائيل وعدم قبول 

ن ذلك يرتتب علية التنازل عن %78  را�سي املحتلة عام1967، لأ دولة يف حدود الأ

من اأر�س فل�سطني التاريخية. اأما فل�سطني التي ت�سعى حما�س لتحريرها فهي فل�سطني 

امل�سلمة وهي اأر�س جلميع امل�سلمني ول يجوز الت�رشف بها من اأحد.

التحفظ على- واأحيانًا رف�س- التوجهات ال�سيا�سية ملنظمة التحرير فيما يتعلق باإدارة   .2

متر مدريد لل�سالم واتفاقيات  ال�رشاع مع اإ�رشائيل، وهذا حمل حما�س على رف�س موؤ

اأو�سلو لكونها من منظور حما�س ظاملة للفل�سطينيني وعدمية اجلدوى لهم وغري متوازنة 

ومتيل ل�سالح اإ�رشائيل عرب ا�ستمرار تقدمي التنازلت وخا�سة يف الق�سايا اجلوهرية يف 

البعد  اإىل  واإ�سافة  والالجئني.  والقد�س  ر�س  كالأ واإ�رشائيل  الفل�سطينيني  بني  ال�رشاع 

يديولوجي العقائدي  ال�سيا�سي يف خالف حما�س مع املنظمة هناك بعداً اآخر هو البعد الأ

الذي تختلف حركة حما�س على اأ�سا�سه مع املنظمة ذات املن�ساأ والرتكيبة العلمانية والتي 

�سالم وامل�سلمني. تعتقد احلركة اأنها ل توائم فل�سطني لكونها اأر�سًا لالإ

�رشائيليني كما ح�سل عام  اإعتماد اأ�سلوب املقاومة امل�سلحة وجت�سيده عرب اأ�رش اجلنود الإ  .3

�رشائيليني يف بداية الت�سعينات. وان�سجامًا  1989، وحرب ال�سكاكني �سد اجلنود الإ

�سلوب ومن باب تعزيزه تاأ�س�س اجلناح الع�سكري للحركة وامل�سمى«كتائب  مع هذا الأ

ال�سهيد عزالدين الق�سام« يف نهاية عام 1991، واأخذت ن�ساطات هذا اجلهاز منحى 

�رشائيلي  �رشائيليني وامل�ستوطنني حيث قام بخطف اجلندي الإ مت�ساعداً �سد اجلنود الإ

ن�سيم توليدانو يف كانون اأول/دي�سمرب عام 1992، ما دفع اإ�رشائيل اإىل اإبعاد 415 

 
1
قياديًا وع�سواً من حما�س اإىل لبنان.

لي�سل  اجلغرافية  احلدود  يتخطى  احلركة هو �رشاع وجود  براأي  اإ�رشائيل  مع  ال�رشاع   .4

اأ�سبابه  بزوال  اإل  ينتهي  ل  براأيها �رشاع  وهو  والتاريخية  والثقافية  احل�سارية  التخوم 

ر�س فل�سطني وطرد اأهلها وتهجريهم. املتمثلة بوجود اإ�رشائيل ذاته ووقف اغت�سابها لأ

1. يف ظل غياب برنامج عربي واإ�سالمي لتحرير فل�سطني، ينظر ميثاق حما�س للعمل الع�سكري على اأنه الو�سيلة ال�سرتاتيجية 

بقاء ال�رشاع مع اإ�رشائيل واإ�سغالها عن التو�سع خارج  الن�سب ملجابهة اإ�رشائيل، وهذه الو�سيلة براأي حما�س هي الوحيدة لإ

حدود فل�سطني.
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ال�رشاع لي�س مع اليهود واإمنا مع اإ�رشائيل التو�سعية. وهنا متيز حركة حما�س بني اإ�رشائيل   .5

التي تنا�سبها العداء واليهود الذين ل ترى فيهم اأعداء حيث تنظر اإليهم كاأ�سحاب 

حقوقهم  وحماية  احرتامهم  ومت  �سالمية  الإ الدولة  كنف  يف  تاريخيًا  عا�سوا  كتاب 

املختلفة. هذا التمييز بني اإ�رشائيل واليهود حَمل احلركة على القول اأنها ل ت�ستهدف 

املدنيني  وبني  من جهة  وامل�ستوطنني  اجلنود  بني  متيز  واإنها  فل�سطني،  اليهود خارج 

مر الذي مل تتقّيد به احلركة  �رشائيليني من جهة اأخرى عندما كان ذلك ممكنًا، الأ الإ

حيان. وتقول احلركة اأنها حتر�س يف اأن�سطتها ومقاومتها لالحتالل اأن  يف كثري من الأ

�سالم، واأنها ل تقوم باملقاومة رغبة يف القتل و�سفك الدماء كما تفعل  تراعي تعاليم الإ

اإ�رشائيل واإمنا لرفع الظلم والعدوان.

ات�ساع �ساحة الن�سال الفل�سطيني لكل الروؤى والجتهادات والقوى. وتق�سد حما�س   .6

خرى  هنا اأن وحدة العمل الوطني هي اأولوية بالن�سبة لها واأن عالقاتها مع الف�سائل الأ

تقوم على مبداأ التعاون والتن�سيق وتغليب القوا�سم امل�سرتكة وجمالت التفاق على مواقع 

الختالف والتباين. اأما فهم حما�س للن�سال الوطني ووحدة العمل خلدمته فهو يقوم 

على اأ�سا�س اللتزام بالعمل على حترير فل�سطني وعدم العرتاف باإ�رشائيل اأو اإعطائها 

حق الوجود على اأية بقعة من فل�سطني. وبخ�سو�س ما ين�ساأ من خالفات بني ف�سائل 

العمل الوطني ترى حما�س اأن حلها ليتم بالعنف وال�سالح واإمنا باحلوار والتفاهم.

حترر  كحركة  نف�سها  حما�س  ترى  وهنا  خرى.  الأ التحرر  حركات  مع  التعاطف   .7

هداف والتي هي بالن�سبة  خرى املواقف والتوجهات والأ ت�ساطر احلركات الوطنية الأ

لها توجهات واأهداف م�رشوعة ت�سعى اإىل التحرر والتخل�س من الحتالل والتفرقة 

والعن�رشية وخمتلف اأ�سكال الظلم وال�ستغالل.

خرى وقيام عالقات على اأ�سا�س الحرتام  ون الداخلية للدول الأ عدم التدخل بال�سوؤ  .8

كانت  ولكنها  ن�ساأتها  عند  التحرير  منظمة  قالته  ما  كررت  حما�س  وهنا  املتبادل. 

خرى  ون الدول الأ اأكرث مهارة يف جت�سيده، حيث امتنعت احلركة عن التدخل ب�سوؤ

الدول  ت�سجيع  ا�سرتاتيجية  تقول،  كما  وتبنت  قليمية،  الإ ال�رشاعات  من  والكثري 

�سالمية على حل خالفاتها ودون اأن تقف احلركة مع طرف دون اآخر، اأو  العربية والإ

اأن تكون طرفًا يف حمور �سيا�سي �سد حمور اآخر. وينبع هذا بالن�سبة حلما�س، كما تقول 

الفل�سطينية  الق�سية  ن�رشة  يتم  عربها  والتي  �سالمية،  والإ العربية  بالوحدة  اإميانها  من 

ل  فحما�س  �سالمية،  والإ العربية  الدائرتني  بخارج  يتعلق  وفيما  اإ�رشائيل.  ومواجهة 

حزاب والقوى الدولية مهما كانت )ما عدا اإ�رشائيل  متانع احلوار مع احلكومات و الأ

وتخفيف  الوطنية  الق�سية  ل�سالح خدمة  اأي جهة  مع  التعامل  ترف�س  ول  بالطبع(، 
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خرين  كرب الفل�سطينيني. وبهذا اأرادت احلركة اأن ُتبنّي اأنها ل ُت�سِند تعاملها مع الآ

على اأ�سا�س املعتقد الديني اأو القومية اأو العرق واإمنا على اأ�سا�س من ينا�رش الفل�سطينيني 

�رشائيلي وممار�ساته �سد الفل�سطينيني. ومن يقف �سد ذلك ويدعم الحتالل الإ

واأخريا، وبناء على ما ورد اأعاله ميكن ال�ستنتاج باأن احلركة ل ميكنها اأن تنظر اإىل   .9

ال�سلطة الفل�سطينية )والتي مت ت�سكيلها لحقا( اإل ك�سلطة للتعاي�س مع اإ�رشائيل. فهي 

بتقدير احلركة �سلطة اأن�سئت مبوافقة اإ�رشائيل بغر�س حتقيق اأهداف اآنية وبعيدة املدى هامة 

�رشائيل. فاآنيًا �سعت اإ�رشائيل اإىل وقف املقاومة واإ�سعافها حماية ل »م�سرية الت�سوية«  لإ

�رشائيل ولي�س للفل�سطينيني على املدى ال�سرتاتيجي،  والتفاقيات التي فيها خدمة لإ

مر الذي من �ساأنه، وفق حما�س، اأن ي�سفي الق�سية الفل�سطينية برمتها. الأ

الفرتة  يف  وخا�سة  وا�سرتاتيجيها  احلركة  اأهداف  امليثاق  ت�سمنها  التي  املباديء  هذه  خدمت 

جمموعة  مع  تتفاعل  باأن  احلركة  ورغبة   1987 عام  انتفا�سة  روح  عك�ست  والتي  التاأ�سي�سية 

متر مدريد واتفاقيات اأو�سلو واإن�ساء  التطورات التي �سهدتها ال�ساحة الفل�سطينية حينئٍذ واملتمّثلة مبوؤ

خالقية التي حتكم املواقف ال�سيا�سية  ال�سلطة الفل�سطينية. جاء امليثاق ليقدم املنطلقات ال�سيا�سية والأ

�سالمية لفل�سطني واأهلها وعلى ح�سور البعد الديني  للحركة ومن اأهمها التاأكيد على الهوية الإ

�رشائيليني وعلى اأن نهج املقاومة مبعناها اجلهادي هو القدر على  يف ال�رشاع بني الفل�سطينيني والإ

انتزاع احلقوق الوطنية واأن التفاو�س مع اإ�رشائيل �سيقود اإىل التنازل ل حمالة. 

امل�سوغات  التاأ�سي�سية على منح احلركة وقياداتها  الفرتة  امليثاق يف هذه  قدرة  اإىل  اإ�سافة 

املقبولة اأيديولوجيا و�سيا�سيا ملعار�سة ومقاومة اتفاقيات اأو�سلو وللتمّيز عن اخلط ال�سيا�سي 

للمنظمة وال�سلطة فقد مّكنها امليثاق اأي�سًا من احلفاظ على التما�سك والن�سجام الداخلي 

التحرير  منظمة  ف�سائل  مبعظم  ع�سفت  كالتي  داخلية  ان�سقاقات  حدوث  دون  وحال 

ا�ستيعاب  من  فقط  لي�س  والعموميه  الف�سفا�سة  امليثاق  طبيعة  مّكنت  وقد  الفل�سطينية. 

الجتهادات املختلفة و�سهرها، واإمنا اأي�سًا من متكني احلركة تغيري مواقفها اأو تعديلها اأو 

كرث  حتى املناورة دون اأن يبدو ذلك يف تعار�س مع بنود امليثاق، والتي يت�سع كل منها لأ

من تف�سري وتاأويل واجتهاد.  

لكن، مع تطور احلركة وتغري املعطيات املحيطة بها وباحلالة الفل�سطينية ككل بداأت املكانة 

يديولوجية للميثاق ترتاجع ل�سالح العتبارات والتقديرات ال�سيا�سة التي لزمت �سلوك  الأ

ب�سكل  للميثاق  ينظرون  احلركة  قيادات  من  الكثري  جعل  وهذا  ر�س،  الأ على  حما�س 

خمتلف عن نظرتهم له يف الفرتة التاأ�سي�سية من عمر احلركة. ويف معر�س تعليق القيادات 

كوثيقة  تراه  وىل  الأ اإزاءه، هي:  نظر  اأربعة وجهات  امليثاق وجدنا  على  للحركة  احلالية 

احلركة  و�سلوك  لفكر  مرجعية  تكون  اأن  على  قدرة  ذي  وغري  بالن�سوج  تت�سم  ل  قدمية 
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ال�سيا�سي وعرّب عن وجهة النظر هذه غازي حمد بقوله: “امليثاق كتب ب�سكل �رشيع عام 

اأكرث منه من  اأ�سا�س اجلانب العتقادي  الدرا�سة، وبني على  ياأخذ حظه من  1988، مل 

ن ل تعتربه مرجعيه لها، وهو اأ�سبح جزء من املا�سي ولقد  اجلانب ال�سيا�سي، وحما�س الآ

تعدته حركة حما�س. وامليثاق تكلم عن املقاومه وعدم العرتاف باإ�رشائيل لكنه مل يتطرق 

�سارة اليها يف امليثاق، وجتاوزت  اإىل حل الدولتني. مل تتبنى حما�س كل املواقف التي مت الإ

حما�س امليثاق يف قبولها دوله بحدود عام 1967 والهدنه مع اإ�رشائيل واتفاق مكه، هذه 

 .
مور مل تكن واردة يف امليثاق”2 الأ

 والثانية تنظر اإىل امليثاق كوثيقة قدمية وكاجتهاد فردي غام�س املن�ساأ ُعِنَي بالفكر والعقيدة 

ولي�س بال�سيا�سة ما يجعله غري ملِزم للحركة اليوم وعرّب عن هذا الراأي النائب يحى مو�سى 

قانون،  رجل  ذهن  يف  عليه   املتعارف  باملعنى  ميثاق  هناك  »لي�س  قال:  حني  العباد�سة 

دبية مل تبني اجلهة  حيث هو عباره عن اأدبيه خرجت حتت عنوان ميثاق حما�س، وهذه الأ

متر احلركة اأو عن جمال�سها  �س�سيه يف احلركة التي اأخرجتها، مبعنى اأنها مل تخرج عن موؤ املوؤ

ال�سورية، �ساحبة الخت�سا�س، واإمنا هي من كتابة اأحد قيادات احلركة، لذلك ل ن�ستطيع 

دبية، اإمنا هي ت�سكل  اأن نقول اأن حما�س يف تطورها هي ملزمه باملنطق احلريف لهذه الأ

خطوط عامه اأقرب اإىل اخلطوط الفكريه منها اإىل اخلطوط ال�سيا�سيه. اأعتقد اأنه هناك خلل 

نها عربت عن  دبية، لأ ن واأين مواقفها من هذه الأ اإذا اأردنا اأن نقي�س عليه اأين احلركة الآ

 .
3
احلركة يف فرته زمنيه«

ووجهة النظر الثالثة ترى بامليثاق وثيقة تكمن قيمتها يف كونها جاءت حلث العرب وامل�سلمني 

على تقدمي امل�ساندة للفل�سطينيني وعرّب عن هذا الفهم النائب اأحمد بحر بقوله: »امليثاق هو 

ن الق�سية الفل�سطينية ق�سية عربية واإ�سالمية،  �ساأن حم�ساوي وفل�سطيني وعربي واإ�سالمي، لأ

 .
4
�سالمية وهو اأمر يهم امل�سلمني جميعًا« وبنوده تتحدث عن اأهمية امل�ساندة العربية والإ

النا�س  تعبئة  الغر�س منها  تعبوية  اأ�سا�سًا كوثيقة  امليثاق  اإىل  فتنظر  الرابعة  النظر  اأما وجهة 

اأو  اإلغاءها  م�ساألة  اأن  وترى  �رشائيل  لإ التنازلت  تقدمي  من  قياداتهم  ملنع  املقاومة  بروح 

اأمر غري مطروح، وعرّب عن ذلك النائب فرج رمانة حني قال: »ينبغي فهم  تعديلها هو 

امليثاق على �سوء الفرتة التي ظهر بها وهي تنازل منظمة التحرير عن ميثاقها يف 1988 

النتفا�سة  املقاومة )يف فرتة  لتعبئة روح  بنوده، فميثاق حما�س جاء  األغت بع�س  عندما 

 .
5
وىل(.... اأما اإلغاء اأو تعديل امليثاق فهو اأمر غري مطروح« الأ

2  القيادي غازي حمد، مقابلة �سخ�سية، �سباط/فرباير 2008.

3 النائب يحى مو�سى العبادلة، مقابلة �سخ�سية، �سباط/فرباير 2008. 

4 النائب اأحمد بحر، مقابلة �سخ�سية، اآذار/مار�س 2008. 

5 النائب فرج رمانة، مقابلة �سخ�سية، اآذار/مار�س 2008.
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�سباب متنوعة )كما �سرنى لحقا( عّدلت احلركة من برناجمها ال�سيا�سي  مع الوقت، ولأ

1967 لكن بدون �رشوط وباأن  لقبول دولة فل�سطينية بحدود عام  واأ�سبحت م�ستعدة 

تعرتف بوجود اإ�رشائيل كاأمر واقع ورمبا اأن تتفاو�س معها، اإ�سافة اإىل ا�ستعدادها لقبول 

مد معها، واأن ت�سارك بالنتخابات الت�رشيعية عام 2006  التهدئة وحتى هدنة طويلة الأ

والتي فازت بها واأو�سلتها للحكم،  واأن تقيم عالقات مع دول واأطراف غربية اعتربتها 

عداء. هذا التعديل يف املواقف والتوجهات )والذي مت التعبري  باملا�سي جزءاً من مع�سكر الأ

خرين، وخا�سة مع  عنه من خالل قيادات احلركة والتفاهمات التي عقدتها حما�س مع الآ

حركة فتح( اأبعد احلركة كثريا عن مواقفها املبكرة التي اأمالها عليها ميثاقها ال�سارم يف 

مرحلة الن�ساأة والتاأ�سي�س رغم اأن مثل هذا التغري يبقى من املبكر و�سفه »اعتدال«.  

 2. موقف حماس من منظمة التحرير الفلسطينية  

1.حركة حماس ومنظمة التحرير: عالقات ندية متبادلة 

للبنية  املج�سد  طار  الإ  ،1964 عام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  تعترب 

الفل�سطيني، وعرب  ال�سيا�سي  ت�سّكل اجل�سم  املختلفة  اأجزائها  الفل�سطينية، ومن  ال�سيا�سية 

 .
6
الفل�سطيني لل�سعب  والوحيد  ال�رشعي  املمثل  هي  املنظمة  اأ�سبحت  الوطني  ميثاقها 

فل�سطيني  اأي  اعتربت  بل  اإليها،  فل�سطيني  اأي  ان�سمام  على  �رشط  اأي  املنظمة  ت�سع  ومل 

ع�سواً فيها، وبهذه الرتكيبة للمنظمة باأهدافها العامة التي التقى عليها عموم الفل�سطينيني، 

وبع�سويتها التي ل تتطلب �سوى اأن يكون الع�سو فل�سطينيا، احتفظت املنظمة بدورها 

وقد  متنوعة.  فكرية  تيارات  يحوي  عام،  توجه وطني  الفل�سطينيني �سمن  ي�سم  كاإطار 

بقيت املنظمة حتتكر حق التمثيل جلميع الفل�سطينني، ودون عقبات حقيقية، اإىل اأن غرّيت 

الو�سائل  وتبني  اأهدافها  تعريف  اإعادة  عرب  »العتدال«  نحو  متيل  وبداأت  ا�سرتاتيجيتها 

ال�سلمية لتحقيقها ما خلق انف�ساما بني ال�سرتاتيجية ال�سيا�سية للمنظمة وميثاقها.

اأر�سه  الفل�سطيني يف  ال�سعب  اأكد ميثاق املنظمة على عروبة فل�سطني وحق  البداية  منذ 

اختار  اليهودية. كما  فل�سطني وبالدولة  ال�سهيوين وتق�سيم  بامل�رشوع  ورف�س العرتاف 

املنظمة  تبنت   1974 عام  فل�سطني. ويف  لتحرير  و�سيلة وحيدة  امل�سلح  الكفاح  امليثاق 

فل�سطني  من  كرب  الأ اجلزء  عن  بالتنازل  والقا�سي  الفل�سطينية،  للق�سية  املرحلي  احلل 

التاريخية، ومت التعبري عن هذا التوجه بدرجة اأكرب من الو�سوح لحقا عندما �سق طريقه 

6. وجاء يف امليثاق ما يلي “املرحلة التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني، هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فل�سطني، ولذلك 

�سا�سي فيما  فاإن التناق�سات بني القوى الوطنية هي من نوع التناق�سات الثانوية التي يجب اأن تتوقف ل�سالح التناق�س الأ

بني ال�سهيونية وال�ستعمار من جهة، وبني ال�سعب العربي الفل�سطيني من جهة ثانية، وعلى هذا ال�سا�س فاإن اجلماهري 

الفل�سطينية �سواء من كان منها يف اأر�س الوطن، اأو يف املهاجر ت�سكل منظمات واأفراد جبهة وطنية واحدة، تعمل على 

ا�سرتداد فل�سطني بالكفاح امل�سلح”، امليثاق الوطني الفل�سطيني.
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را�سي املحتلة  ت على قيام دولة فل�سطني يف الأ اإىل وثيقة ال�ستقالل عام 1988 التي ن�سّ

باإ�رشائيل.  العرتاف  �سمنًا  يعني  الذي   242 بقرار  العرتاف  يعني  وهذا   1967 عام 

متر مدريد الذي  ردين( مبوؤ على �سوء ذلك �ساركت املنظمة )ولكن حتت مظلة الوفد الأ

مّهد لتفاقيات اأو�سلو عام 1993 التي تاأ�س�ست مبوجبها ال�سلطة الفل�سطينية. ويف عام 

1998 �سادق اأع�ساء املجل�س الوطني الفل�سطيني يف غزة على اإلغاء مواد امليثاق الوطني 

  .
7
الفل�سطيني التي تتعار�س مع العملية ال�سلمية التزاما باتفاق واي بالنتي�سن

التناف�س  من  خمتلفة  باأطوار  البداية  منذ  التحرير  ومنظمة  حما�س  بني  العالقة  مرت 

فتح  حركة  وتفّرد  املنظمة  ظهور  من  الزمن  من  عقدين  من  اأكرث  فبعد  والتعار�س. 

�سالمي»اجلهادي« الذي يختلف كثريا عن برنامج  بقيادتها، ظهرت حما�س بربناجمها الإ

املنظمة. منذ حلظة ظهورها اتخذت منظمة التحرير وف�سائلها موقفًا متوج�سًا جتاهها 

حيان اإىل حد التخوين، وتبع ذلك حماولت لحتوائها عرب �رشبها اأو  و�سل يف بع�س الأ

�سق �سفها. ويف فرتة لحقة اعرتف بع�س قيادات املنظمة بح�سور وقوة حما�س على 

على  علق  فتح  الثاين يف حركة  القيادي  اأن �سالح خلف  لدرجة  الفل�سطينية  ال�ساحة 

را�سي الفل�سطينية املحتلة،  حما�س بالقول »اإن حما�س قوة اإ�سالمية موجودة داخل الأ

.
8
وقاعدتها من اأنظف القواعد املقاتلة«

ب ال�رشعي حلركة حما�س، مع املنظمة هو  خوان امل�سلمني، الأ من املعروف اأن خالف الإ

خوان امل�سلمني مطالب حمددة لقبول املنظمة كممثل  �سابق لوجود احلركة، حيث و�سع الإ

للفل�سطينني. اإل اأن حما�س بعد تاأ�سي�سها )والذي راآه البع�س ا�ستقالل عن احلركة( �رشعت 

بالتفكري يف دخول املنظمة وكانت بداية ذلك عام 1990 عندما رفعت مذكرة للمجل�س 

الوطني حددت فيها �رشوطها لالن�سمام للمنظمة وكان اأهمها احل�سول على 40% من 

مر الذي  املقاعد واأن ترتاجع املنظمة عن اإعالن ال�ستقالل الذي اأ�سدرته عام 1988، الأ

 .
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رف�سته املنظمة وزاد التوتر بني الطرفني ورفعُه اإىل م�ستوى جديد

�رشات لطماأنة املنظمة على اأن احلركة ل  اأر�سلت حركة حما�س منذ انطالقتها بع�س املوؤ

ت�سعى ملعاداتها اأو النتقا�س من متثيلها للفل�سطينيني، حيث ورد يف ميثاق احلركة ما يلي: 

خ اأو  ب اأو الأ �سالمية، ففيها الأ »منظمة التحرير من اأقرب املقربني اإىل حركة املقاومة الإ

القريب اأو ال�سديق، وهل يجفو امل�سلم اأباه اأو اأخاه اأو قريبه اأو �سديقه.  فوطننا واحد، 

7.  تركزت التعديالت على �سطب مفردات وعبارات الكفاح امل�سلح والعرتاف بحق دولة ا�رشائيل بالوجود. 

لكرتوين لـ »فل�سطني امل�سلمة، الرابط  8.  اأحمد احلاج، حما�س ومنظمة التحرير: العالقة امللتب�سة وفخ التفاقيات،  املوقع الإ

www.fm-m.com

لكرتوين لـ “فل�سطني امل�سلمة، الرابط  9.  اأحمد احلاج، حما�س ومنظمة التحرير: العالقة امللتب�سة وفخ التفاقيات، املوقع الإ

www.fm-m.com
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. هذه الطماأنة على كل حال جاءت 
10

وم�سابنا واحد، وم�سرينا واحد وعددنا واحد«

مبتورة حيث ورد يف ميثاق حما�س بنداً اآخر كاد اأن يفرغ ما ورد اأعاله من معناه متثل 

العلمانية  اأي�سًاً على عدم �سالحية  �سالمية واإمنا  بتاأكيد احلركة لي�س فقط على هويتها الإ

اأن  الفل�سطينية - وما ميكن  التحرير  امليثاق: »مع تقديرنا ملنظمة  يف فل�سطني، فورد يف 

�رشائيلي، ل ميكننا اأن ن�ستبدل  تتطور اإليه - وعدم التقليل من دورها يف ال�رشاع العربي الإ

اإ�سالمية فل�سطني احلالية وامل�ستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية، فاإ�سالمية فل�سطني جزء من 

�سالم كمنهج  ديننا ومن فّرط يف دينه فقد خ�رش. ويوم تتبنى منظمة التحرير الفل�سطينية الإ

يتم ذلك - ون�ساأل اهلل  اأن  فاإىل  عداء.  التي حترق الأ حياة، فنحن جنودها ووقود نارها 

�سالمية من منظمة التحرير الفل�سطينية هو  اأن يكون قريًبا - فموقف حركة  املقاومة الإ

�سوكة،  اأ�سابته  اإن  مله  لأ يتاأمل  قريبه،  من  والقريب  اأخيه  من  خ  والأ اأبيه  من  بن  الإ موقف 

 .
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عداء ويتمنى له الهداية والر�ساد« وي�سد اأزره يف مواجهة الأ

اها ملختلف  رغبت حركة حما�س منذ البداية اأن متيز نهجها بفكر اإ�سالمي ت�ستمد منه روؤ

الفل�سطينية.  ال�ساحة  يف  ودورها  التحرير  منظمة  مو�سوع  فيها  مبا  ال�سيا�سية  الق�سايا 

وانطالقًا من ذلك وجدت احلركة الكثري مما ميكن اأن تختلف حوله مع منظمة التحرير، 

من  كجزء  والفل�سطينيني  عربية  كاأر�س  فل�سطني  املنظمة  ميثاق  يرى  الذي  الوقت  ففي 

مة  مة العربية، ترى حما�س اأن فل�سطني هي اأر�س للم�سلمني واأن اأهلها هم جزء من الأ الأ

�سالمية واأن اأمر حتريرها يقع على عاتق امل�سلمني كافة ويتم عرب اجلهاد. هذا التباين بني  الإ

الطرفني يف تو�سيف فل�سطني والفل�سطينيني �سق الطريق لتباينات اأخرى كثرية مثل ماهية 

طراف املختلفة املحيطة باحلالة الفل�سطينية  ن�سب لتحريرها ومواقف الأ العدو والطريقة الأ

ازرين وم�ساألة النتماء والربامج ال�سيا�سية والجتماعية  �سدقاء واحللفاء واملوؤ ومن هم الأ

والقت�سادية وغري ذلك من الق�سايا. 

جاءت الرتجمة العملية لكثري من اأوجه الختالف هذه بني حما�س واملنظمة بعد عملية 

وىل اأن تعار�سها بينما �سارت املنظمة فيها  مدريد )1991( واأو�سلو حيث اختارت الأ

وترتب على ذلك اإن�ساء ال�سلطة الوطنية، والتي اأ�سبحت مع الوقت اأعظم �ساأنًا من املنظمة 

�ساحة  اإىل  ينتقل  واملنظمة  حما�س  بني  والتباين  التجاذب  جعل  وهذا  الق�سايا.  جل  يف 

جديدة هي ال�سلطة الوطنية. اأما منظمة التحرير ذاتها فقد دخلت يف طور من ال�سعف 

�س�ساتها ودوائرها يف  موؤ تذويب  اأو  اإدماج  تراجع دورها ويف  ال�سلطة جتلى يف  ل�سالح 

من الوطني،  بنية ال�سلطة النا�سئة وجمهولة امل�سري. فجي�س التحرير مت حتويله اإىل قوات الأ

والدائرة ال�سيا�سية اإىل وزارة اخلارجية يف ال�سلطة، وال�سندوق القومي مت اإحلاقه بوزارة 

بحاث، اأي اأنه مت  عالم، ومت تغييب مركز الدرا�سات والأ املالية لل�سلطة ووكالة »وفا« بوزارة الإ

10 ميثاق حركة حما�س، املادة ال�سابعة والع�رشون.

11.  ميثاق حركة حما�س، نف�س املادة ال�سابقة. 
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�س�سات منظمة التحرير وفعالياتها اإىل الداخل لت�سبح جزءا من بنية ال�سلطة النا�سئة حتويل موؤ

يف  الغمو�س   1994 عام  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإن�ساء  بعد  برزت  التي  �سكاليات  الإ من 

دوار بينها وبني املنظمة، حيث ن�ساأ نوع من الت�سارب والتناق�س يف العمل الفل�سطيني،  الأ

�س�سات الر�سمية واملنظمة،  خا�سة اأن جزءا من هذه املكونات عمل يف ال�سابق خارج املوؤ

رادة الوطنية  وهذا اأدى اإىل طرح ت�ساوؤلت حول من ميثل ماذا، واجلهة التي تعرب عن الإ

طراف التي متتلك حق و�رشعية تقرير م�سري ال�سعب  الفل�سطينية »احلقة«، والطرف اأو الأ

�سكالية اخللط بني �سالحيات هذين اجل�سمني، فبداأت  باأكمله. وقد زاد من تبلور هذه الإ

اأن اجتماعات ما ُعِرف »بالقيادة  الغمو�س يف امل�سميات، حيث لوحظ مثال  حالة من 

ال�سلطة واأع�ساء من املنظمة، واّتخذت قرارات تندرج  الفل�سطينية«  �سّمت وزارء من 

طار  ال حول الإ �سمن �سالحيات ال�سلطة فقط، والعك�س �سحيح، وهذا بدوره طرح �سوؤ

�سكاليات  الإ هذه  بقيت  ذلك  ورغم  ال�سيا�سية  �س�سات  املوؤ ينظم عمل  الذي  الد�ستوري 

دون معاجلة لكون الفريق املتنفذ يف ال�سلطة هو ذاته من ي�سيطر على املنظمة )واملق�سود 

هنا حركة فتح وقيادتها على وجه التحديد(، وجاء هذا التغا�سي عن اخللط بني املنظمة 

  .
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وال�سلطة نتيجة التوافق بني من يدير هذين اجل�سمني

حماس أمام ثالثة خيارات 

ول العرتاف  اأمام ثالثة خيارات:- الأ التطورات وجدت حما�س نف�سها  يف ظل هذه 

مبنظمة التحرير كممثل وحيد والثاين التنكر لهذا العرتاف واأن حتل احلركة مكان املنظمة 

والثالث العرتاف باملنظمة ولكن لي�س كممثل وحيد والعمل على اإ�سالحها. 

املنظمة  قيادة  ت�ستمر  واأن  اختارته  اإن  ُتهّم�س  اأن  ول خ�سيت حما�س  الأ للخيار  بالن�سبة 

�سفاء ال�رشعية على التفاقيات التي تعار�سها احلركة، وخا�سة بعد اأن مت  بتجيري املنظمة لإ

تعديل امليثاق يف عام  1998 وحذف الكفاح امل�سلح من ميثاق املنظمة. اعرتاف حما�س 

باملنظمة بحالتها القائمة كان �سيبدو بالن�سبة للحركة كمن يطلق الر�سا�س على قدمية ولن 

ت�ستطيع اجلري بعد ذلك.  

12. Principal Authors Yezid Sayigh and Khalil Shikaki,Strengthening Palestinian 
 Public Institutions”, Report Of An Independent Task Force, sponsored by the Ameri--

can Council on Foreign Relations, ����, NY, USA. 
القا�سي  والخرين  حما�س  ملطلب  جادة  مراعاه  دون  ووحدانيتها  املنظمة  �رشعية  عن  بالدفاع  فتح  حركة  ا�ستمرت   .13

ب�رشورة اإ�سالح املنظمة ب�سكل جذري لت�ستحق القول باأنها “ممثل �رشعي ووحيد لل�سعب الفل�سطيني”. وحما�س من 

التفاقيات  جميع  اإىل  لحقا،  �سرنى  كما  طريقها،  املطالبة  هذه  و�سّقت  املنظمة  باإ�سالح  باملطالبة  ا�ستمرت  جانبها 

والتفاهمات التي متت بني حما�س وفتح كاتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاقي مكة و�سنعاء، والتي يرى فيها 

اإدراج مو�سوع املنظمة يف موقع متقدم على قائمة  اأنها مّثلت نقطة ل�سالح حما�س كونها ا�ستطاعت وبقوة  البع�س 

الولويات الفل�سطينية التي مل يعد يجروؤ على اإهمالها اأحد.  
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واخليار الثاين الذي يقوم على عدم اعرتاف احلركة باملنظمة فهو ينطوي على الكثري من 

اأمر مل  اأن حما�س �ستجد نف�سها يف �رشاع مبا�رش مع املنظمة وهذا  اأهمها:  �سكاليات  الإ

تكن ترغب به احلركة، عالوة على اأنها لو فعلته ف�ستتنكر لالجنازات التي حققتها املنظمة 

عرب ال�سنني وهذا من �ساأنه اأن يطعن بوطنيتها يف عيون الكثريين.  

�س�ساتها فهو اخليار  �سالح موؤ اأما اخليار الثالث والقائم على العرتاف باملنظمة وال�سعي لإ

لته حما�س وعربت عنه يف البيانات والوثائق الر�سمية والتي اأ�سارت باأن حركة  الذي ف�سّ

حد، واأن منظمة التحرير هي اإجناز وطني ينبغي احلفاظ عليه، ول  حما�س لي�ست بدياًل لأ

مانع لديها من الدخول يف اإطارها على اأ�سا�س التزام املنظمة بالعمل على “حترير” فل�سطني 

وعدم العرتاف ب�رشعية وجود اإ�رشائيل. 

ُعِر�س على حما�س يف تلك الفرتة املبكرة الدخول يف منظمة التحرير، اإل اأنها خ�سيت 

اإظهار  منه  الغر�س  ا�ستدراج  جمرد  للمنظمة  دخولها  يكون  واأن  بالتمثيل  ف  ُتن�سَ ل  اأن 

التاأثري فعال  اأن مُيّكن احلركة من  – �سكال بالطبع - ولكن دون  املنظمة كج�سم تعددي 

على قرارات املنظمة و�سيا�ساتها. ولكي تتجنب احلركة التهافت و�سعت، عندما دعيت 

يف عام 1990 لالن�سمام للمنظمة، �رشوطا �سارمة كوقف التنازل وعدم القرار بوجود 

اإ�رشائيل واإ�سالحها تنظيميا وجعل املنظمة ممثلة فعاًل لكل الف�سائل ب�سكل دميقراطي مع 
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�س�سات املنظمة تاأكيد احلركة على اأن ن�سيبها ل ينبغي اأن يقل عن 40% يف خمتلف موؤ

تدهور  ا�ستمرار  م�ستغلة  املواقف  بهذه  بالتم�سك  حما�س  ا�ستمرت  الوقت  مرور  ومع 

دور ومكانة املنظمة ل�سالح ال�سلطة وتعاُظم العرثات والتحديات التي اأ�سبحت تعرت�س 

ال�سلطة بعد اإن�سائها، اإ�سافة اإىل تعاظم دور ومكانة احلركة ذاتها يف ال�سارع الفل�سطيني، 

به  والتم�سك  املنظمة  جتاه  موقفها  على  اإ�رشارها  حلما�س  بّررت  جمتمعة  �سباب  الأ هذه 

مكانتها  وتاآكل  املنظمة  �سعف  تكري�س  يف  اإما  ت�ساهم  اأن  ت�ستطيع  بذلك  اأنها  معتقدة 

ودورها، وهذا اأمر ل ترف�سه يف نهاية املطاف، اأو يف حتويل املنظمة )عرب اإ�سالحها وفق 

�رشوط تقبلها احلركة( اإىل اإطار ت�ستطيع حركة حما�س التعاي�س معه وت�سمن لنف�سها فيه 

ح�سوراً قويًا وحا�سمًا يف حتديد املالمح ال�سيا�سية والتنظيمية للمنظمة وكان هذا بالن�سبة 
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ف�سل حلما�س اخليار الأ

�س�ساتها وهياكلها والتي مل تعد  مع ا�ستمرار تراجع دور ومكانة املنظمة ازداد �سعف وتاآكل موؤ

�سا�س الذي اأنيط بها حلظة اإن�ساء املنظمة. فاملجل�س الوطني مل يعد هامًا  وثيقة العالقة بدورها الأ

لكرتوين لـ “فل�سطني امل�سلمة، الرابط  14. اأحمد احلاج، حما�س ومنظمة التحرير: العالقة امللتب�سة وفخ التفاقيات، املوقع الإ

www.fm-m.com

15.  النائب عن حما�س خالد �سليمان، مقابلة �سخ�سية، نابل�س حزيران/يونيو 2006.                              
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بعد اأن فقد دوره »الت�رشيعي« والرقابي منذ تاأ�سي�س ال�سلطة واإن�ساء املجل�س الت�رشيعي، حيث 

اأنه مل يجتمع منذ عام 1993 اإل مرة واحدة عام 1998 بغر�س تعديل امليثاق الفل�سطيني 

ه معروفون وعددهم مبهم يرتاوح  لي�سبح اأكرث اعتدال، علمًا اأن هذا املجل�س مل يعد اأع�ساوؤ

بني 400 و850، جلهم غري منتخب وعدد منهم لي�س بقليل مل يعد حيًا. وينطبق هذا احلال 

همية من الزاوية الد�ستورية.  على املجل�س املركزي والذي يتلو املجل�س الوطني من حيث الأ

يعد  ومل  منتخبني  فاأع�ساءها غري  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  باللجنة  ذاته  الراأي   وحلما�س 

من  اأكرث  اإذا غاب  اأنه  على  ين�س  للمنظمة  �سا�سي  الأ القانون  اأن  علمًا  اأحياء،  منهم  كثري 

، وهذا يعني بالن�سبة حلما�س اأن 
16

ثلثهم يجب اإعادة انتخابهم من املجل�س الوطني مبا�رشة

اللجنة التنفيذية ل تتمتع بال�رشعية واأنها �ستبقى كذلك حتى يتم انتخاب املجل�س الوطني 

الفل�سطيني الذي يقرر امليثاق وتعمل هي على تنفيذه.  

لعتبارين  اأ�رشنا،  وكما  حما�س،  فرف�ستها  التحرير  منظمة  وقعتها  التي  التفاقيات  اأما 

اأ�سا�سيني: كونها من وجهة نظرها جمحفة وظاملة وتاأتي يف ظل خلل كبري مبوازين القوى 

ر�س.  ، عو�سًا عن اأن هذه التفاقيات ثبت ف�سلها عند تطبيقها على الأ
17

ل�سالح اإ�رشائيل

والعتبار الثاين هو اأن هذه التفاقيات وّقعتها املنظمة والتي ل تقر احلركة اأ�سال بوحدانية 

وب�سكل  ربطت  اإذن  فاحلركة  منتخبة.  غري  لكونها  الفل�سطينيني  لكل  ومتثيلها  �رشعيتها 

اإ�رشائيل وبات  ع�سوي بني موقفها من التفاقيات وموقفها من املنظمة التي وّقعتها مع 

وىل )اأي التفاقيات( ينبع من طعنها ب�رشعية الثانية )اأي املنظمة( لكونها براأيها  رف�سها لالأ

. اإن مواقف حما�س من جممل الق�سايا التي واجهتها 
18

ل تنطق با�سم جميع الفل�سطينيني

جاءت  والتي  الفل�سطينية  ال�سلطة  من  احلركة  موقف  يف  له  تعبريا  اأخذ  الفرتة  تلك  يف 

كامتداد للمنظمة وكاأداة لتطبيق التفاقيات املوقعة مع اإ�رشائيل. موقف احلركة من ال�سلطة 

�سنتناوله بعد ا�ستعرا�س موقفها من اتفاقيات اأو�سلو. 

�سا�سي ملنظمة.التحرير الفل�سطينبة. 16.  القانون الأ

الظلم  لتبني موقفا معار�سا لالتفاقيات منها: كونها غري عادلة وتلحق  تورد حما�س جمموعة من العتبارات دفعتها   .17

وال�رشر بال�سعب الفل�سطيني ول تلبي طموحاته، وتكافئ اجلانب املعتدي على اعتدائه وتعرتف له بحقه فيما ا�ستلبه 

�رشائيلي لهذه التفاقيات من خالل الجراءات اأحادية اجلانب كاإعادة احتالل مناطق  خرين؛ وجتاوز اجلانب الإ من الآ

�سا�سية يف ال�رشاع كق�سايا الالجئني واحلدود واملعابر والقد�س وامل�ستوطنات؛  قها اإىل الق�سايا الأ ال�سلطة ؛ وعدم تطرُّ

العربية  الدول  من  العديد  التفاقيات  هذه  �سجعت  حيث  احتاللها،  تبعات  من  للتخل�س  �رشائيل  لإ املجال  واإتاحتها 

�سالمية على اإقامة عالقات طبيعية مع اإ�رشائيل؛ واأخريا كون املنظمة هي الطرف الذي وّقعها وهذا يعني اأن حما�س  والإ

غ حلما�س عدم  وِّ لي�ست ملزمة بها كونها لي�ست جزءاً منها. وي�ساف اإىل كل ذلك بالطبع العتبار الديني والذي ُي�سَ

العرتاف باتفاقيات تتنازل عن معظم )78%( من فل�سطني، والتي هي اأر�س وقف اإ�سالمي ل يجوز التنازل اأو الت�رشف 

عالم بتاريخ 2006/12/16.   بها. مقابلة مع املركز الفل�سطيني لالإ

ن احلركة وقفت �سدها  18. اأدى رف�س هذه التفاقيات وفق تقديرات حما�س اإىل متكينها لحقا من الفوز بالنتخابات لأ

ح�سب اإ�سماعيل هنية الذي قال “مت انتخاب حما�س على اأ�سا�س برنامج �سيا�سي ل يقر بالتفاقيات الظاملة التي وقعت 

مع الحتالل”، �سحيفة الر�سالة، 11 كانون اأول/دي�سمرب 2006.
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3. موقف حماس من اتفاقيات أوسلو 

حر�ست حركة حما�س منذ ن�ساأتها يف 1988 على متييز نف�سها فكريًا و�سيا�سيا عن ف�سائل 

�سالمية وعرب املقاومة اجلهادية  منظمة التحرير الفل�سطينية وذلك عرب التاأكيد على هويتها الإ

متر مدريد 1991 واتفاقيات اأو�سلو 1993  لالحتالل اإبان النتفا�سة وبعد ذلك معار�سة موؤ

وذلك لعتبارات �سيا�سية كان لها ما ي�سندها اأيدولوجيًا وراأت احلركة اأن تلك التفاقيات 

ن هي م�رشوع اتفاق »غزة – اأريحا اأوًل«  من »اأخطر م�ساريع الت�سوية التي طرحت حتى الآ

الذي مت التوقيع عليه يف وا�سنطن بتاريخ 13/�سبتمرب/1993 بني الكيان ال�سهيوين و قيادة 

اأ�سماء  حملت  اتفاقات  من  تالها  وما  الطرفني  بني  املتبادل  العرتاف  ووثيقة  م.ت.ف، 

القاهرة وطابا وغريها، وتاأتي خطورة هذه التفاقات لي�س فقط من م�سمونها املقر ب�رشعية 

ال�سيادة ال�سهيونية على جميع اأنحاء فل�سطني، وتطبيع العالقات ال�سهيونية العربية، واإطالق 

تاأتي اخلطورة من ر�سى وموافقة طرف  بل  املنطقة فح�سب،  ال�سهيونية على  الهيمنة  يد 

ن ذلك يعني اإغالق امللف  فل�سطيني، واإن كان ل ميثل ال�سعب الفل�سطيني متثياًل حقيقيًا. لأ

الفل�سطيني، وحرمان ال�سعب الفل�سطيني، من حق املطالبة بحقوقه امل�رشوعة، اأو ا�ستخدامه 

الو�سائل امل�رشوعة للح�سول عليها، ف�ساًل عن تكري�س حرمان معظم ال�سعب الفل�سطيني من 

العي�س فوق اأر�سه ووطنه، وما يرتتب على ذلك من نتائج قد ل يقت�رش تاأثريها على ال�سعب 

  .
19

�سالمية« الفل�سطيني فح�سب، بل يتعدى ذلك ال�سعوب العربية والإ

فالتفاقات بالن�سبة حلما�س مرفو�سة ملجموعة من العتبارات اأهمها: كونها غري عادلة 

وتلحق الظلم وال�رشر بال�سعب الفل�سطيني ول تلبي طموحاته، وتكافئ اجلانب املعتدي 

الق�سايا  اإىل  قها  تطرُّ وعدم  ؛  خرين  الآ من  ا�ستلبه  فيما  بحقه  له  وتعرتف  اعتدائه  على 

؛  وامل�ستوطنات  والقد�س  واملعابر  واحلدود  الالجئني  كق�سايا  ال�رشاع  يف  �سا�سية  الأ

�رشائيل للتخل�س من تبعات احتاللها، حيث �سجعت هذه التفاقيات  واإتاحتها املجال لإ

واأخريا  ؛  اإ�رشائيل  مع  طبيعية  عالقات  اإقامة  على  �سالمية  والإ العربية  الدول  من  العديد 

كونها  بها  ملزمة  لي�ست  حما�س  اأن  يعني  وهذا  وّقعها  الذي  الطرف  هي  املنظمة  كون 

غ حلما�س  وِّ ُي�سَ اإىل كل ذلك بالطبع العتبار الديني والذي  لي�ست جزءاً منها. وي�ساف 

عدم العرتاف باتفاقيات تتنازل عن معظم )78%( من فل�سطني، والتي هي اأر�س وقف 

�سباب جميعها اختارت احلركة  اإ�سالمي ل يجوز التنازل عنها اأو الت�رشف بها. لهذه الأ

اأو  النجاح  لها  ُيكتب  لن  »ظلمها«  ل�سدة  اأنه  معتقدة  التفاقيات  هذه  بوجه  الوقوف 

احلياة طوياًل. ويف اإطار رف�سها لتلك التفاقيات رفعت احلركة وترية عملياتها امل�سلحة 

�رشائيليني، و�سعت من خالل ذلك اإىل متييز برناجمها ال�سيا�سي عن برنامج منظمة  �سد الإ

عالم املقرب من حركة حما�س والذي تعلن احلركة عربه عن مواقفها الر�سمية  لكرتوين للمركز الفل�سطيني لالإ 19.  املوقع الإ

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm#� :من التطورات ال�سيا�سية والرابط هو
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لتحقيق  اإليها.  احلاجة  باأم�س  كانت  �سعبية  �رشعية  اكت�ساب  واإىل  »الت�سووي«  التحرير 

ول متّثل مبقاطعة ال�سلطة الوطنية والنتخابات الت�رشيعية عام  ذلك اختارت اأ�سلوبني: الأ

1996، والـثاين بال�ستمرار بالعمليات امل�سلحة وخا�سة داخل اإ�رشائيل، ما اأدى يف حينه 

اجلناح  ومكانة  قوة  من  عزز  وهذا  مدنيني،  بينهم  من  �رشائيليني  الإ من  املئات  مقتل  اإىل 

حما�س،  حلركة  برز  الأ العنوان  وجعله  الق�سام«  الدين  عز  »كتائب  حلما�س  الع�سكري 

ا�ستهدافها  اإىل  اأدى  ما  الت�سعينيات  طوال  �سلوبني  الأ هذين  مبمار�سة  حما�س  وا�ستمرت 

من قبل اإ�رشائيل وال�سلطة الوطنية معا حيث اغتالت اإ�رشائيل الكثري من قيادات وكوادرها 

وخا�سة الع�سكريني منهم اأمثال يحيى عّيا�س، وقامت ال�سلطة من جانبها مبالحقة ن�سطاء 

للحركة،  التابعة  �س�سات واجلمعيات  املوؤ اإغالق  احلركة واعتقالهم والت�سييق عليهم عرب 

احلال هكذا حتى  وا�ستمر  كبري  ب�سكل  وال�سلطة  بني حما�س  الهوة  وهذا مبجمله عمق 

 .2000
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ق�سى عام  اندلع انتفا�سة الأ

يديولوجي ظاهريا،  بدت حما�س يف هذه املرحلة على درجة من الن�سجام ال�سيا�سي والأ

مر مل يكن كذلك، حيث �سادها  ن باأحوالها الداخلية ي�سري اإىل اأن الأ اإل اأن التدقيق املتمعِّ

املنظمة  من  واملوقف  التفاقيات  رف�س  منطلقات  حول  متباينة  وتوجهات  اجتهادات 

يف  الفل�سطينية  الت�رشيعية  النتخابات  ذلك  �سمن  ومن  �س�ساتها  مبوؤ وامل�ساركة  وال�سلطة 

حينه، فرغم اإجماع قيادات احلركة على »ُظلم« التفاقيات، اإل اأنه ظهرت تباينات فيما 

داة املنفذة لتلك التفاقيات( واإذا  مثل للتعاطي مع ال�سلطة )وهي الأ بينها حول ال�سيغة الأ

ما كان »ُظلم« التفاقيات يجب اأن يقود اإىل مقاطعة ال�سلطة وانتخابات جمل�سها الت�رشيعي. 

ثناء ظهرت داخل احلركة وجهات نظر خمتلفة منها وجهة نظر اأ�رشت على  يف هذه الأ

نها مكبلة بالتفاقيات وعرب عنها  �سكال لأ باأي �سكل من الأ ال�سلطة  التعاطي مع  رف�س 

اأبو  واإ�سماعيل  م�سعل  واإبراهيم غو�سة وخالد  اأبو حمدان  واأ�سامة  نّزال  مثل حممد  قادة 

�سنب وجمال من�سور وغريهم، واأخرى مّيزت اإىل حد ما بني تلك التفاقيات وال�سلطة 

اأكرث نحو امل�ساركة بالنتخابات وعرب عنها قيادات هامة للحركة  الفل�سطينية وجنحت 

مثل زعيم احلركة ال�سيخ اأحمد يا�سني و�سيد اأبو م�سامح و الدكتورحممود الزهار وال�سيخ 

جميل حمامي وغريهم.

تلك  باأن  والقائلة  اأو�سلو  اتفاقات  اإزاء  نظرها  وجهة  �سواب  ليثبت  جاء  كحدث  النتفا�سة  اندلع  حما�س  راأت   .20

التحرير  بالتحرر وال�ستقالل وباأن منظمة  الفل�سطينية  قادرة على حتقيق الهداف  نها مل تكن  �ستف�سل لأ التفاقيات 

�رشائيليني يف عملية �سيا�سية غري متكافئة مّكنتهم من التحّكم وحدهم بتفا�سيلها  كانت على خطاأ عندما دخلت مع الإ

ومن ثم توظيفها ل�ساحلهم، المر الذي اأدى بتلك العملية من وجهة نظر حما�س اإىل الو�سول اإىل طريق م�سدود متثل 

الفل�سطينية واأحكام  املناطق  باإعادة احتالل  اأي�سًا  1999، واإمنا  اأيار/مايو  الفل�سطينية يف  الدولة  قيام  لي�س فقط بعدم 

منية. وقد  الأ اأجهزتها  مبا يف ذلك  الوطنية  ال�سلطة  �س�سات ومرافق  موؤ الفل�سطينيني من جديد وتدمري  ال�سيطرة على 

نظرت حركة حما�س اإىل جمموع هذه التطورات التي األغت �سيغة اأو�سلو على اأنها تاأ�سي�س ملرحلة مقاومة جديدة تت�سم 

�رشائيليني، وهي براأي حما�س ذات القواعد التي حتكم  بو�سوح اأكرب للقواعد التي حتكم العالقة بني الفل�سطينيني والإ

العالقة بني َمن يحتل ومن هو حُمتل.
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4. موقف حماس من السلطة الفلسطينية

تاأ�س�ست ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ك�سلطة انتقالية ذات ولية و�سالحيات حمدودة يف 

منية جتاه اإ�رشائيل مقابل ان�سحاب  1994حيث كان جزء هام من مهمتها اليفاء باللتزامات الأ

. ومع ف�سل اإطار اأو�سلو يف التو�سل اإىل 
21

ر�س الفل�سطينية املحتلة جزئي وتدريجي من الأ

من  ت�سوية نهائية مبا�رشة وت�سكل �سلطة انتقالية �سعيفة كان جزءا هاما من وظيفتها توفري الأ

�رشائيل، ترتب على ذلك ظهور ومن ثم منو املعار�سة الداخلية لل�سلطة ولالتفاقيات »غري  لإ

، ما و�سع ال�سلطة 
22

�سالمي اأ�سا�سا بحركتي حما�س واجلهاد الإ املجدية« براأيها واملتمثلة 

الفل�سطينية واملعار�سة وجها لوجه. فقد كانت النتخابات الت�رشيعية لحقا مبثاية تطور اآخر 

ترتب عليه تعقيدات �سيا�سية داخلية عميقة بني ال�سلطة وحركة حما�س عك�ست نف�سها بقوة 

على النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني واآفاق واجتاهات تطوره يف امل�ستقبل. 

ربعة ع�رشة التي متثل عمر ال�سلطة الوطنية، مت ت�سكيل اإحدى ع�رشة   خالل ال�سنوات الأ

حكومة واجهت جميعها بيئات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية غري م�ستقرة ما حال دون 

ر�س، وحال التكرر الدائم يف النقطاع يف القيادة وعدم  متّكنها من ترجمة براجمها على الأ

�س�سات واأجهزة ال�سلطة الوطنية لتطور ولتغر�س لنف�سها جذورا قوية  توفر فر�س كافية ملوؤ

قتة و�سديدة النك�سافية للخارج.  ما اأدى اإىل تعرث جممل عمليات البناء الداخلي وجعلها موؤ

اأما التطورات التي اأّثرت عميقا على ال�سلطة منذ عام 2000 حتى اليوم فاأهمها: 

ق�سى يف اأيلول/�سبتمرب 2000 ؛ ق�سية الكرين- اأ يف كانون الثاين/يناير  اندلع انتفا�سة الأ

رهاب  2002 التي اأدت اإىل و�سم ال�سلطة الفل�سطينية اإ�رشائيليا واأمريكيا باأنها داعمة لالإ

مع نهاية 1995، ان�سحب جي�س الحتالل من 2% فقط من ال�سفة الغربية و40% من قطاع غزة. ويف املناطق التي   .21

عرفت ب “مناطق اأ” مبوجب اتفاقية اأو�سلو )2 ( مار�ست ال�سلطة الفل�سطينية مهام مدنية واأمنية، ويف مناطق “ب” 

منية، ويف مناطق “ج” )وهي 72%( حافظت اإ�رشائيل على  )وهي 26%( لل�سلطة الفل�سطينية �سلطة مدنية فقط دون الأ

منية وا�ستمرت بعملية بناء وتو�سيع امل�ستوطنات. كما متت عمليات اإعادة انت�سار  ون الأ كامل ال�سيطرة وخا�سة يف ال�سوؤ

ولة”  اإ�سافية جلي�س الحتالل بعد اتفاقية واي ريفر )1998( و�رشم ال�سيخ )1999( مما ترك ال�سلطة الفل�سطينية “م�سوؤ

اإىل حل حول ق�سايا  التو�سل  اأو�سلو دون  اإطار  1999، انتهى  اأيار/مايو  17.2% فقط من ال�سفة الغربية. ويف  عن 

الو�سع النهائي، ووجد الفل�سطينيون اأنف�سهم اأمام حقائق �سيا�سية واقت�سادية جديدة فيما يرتبط بعملية احلكم، اإ�سافة 

اإىل حقيقة اأن ال�سلطة الفل�سطينية ويف اأف�سل اأحوالها، مار�ست رقابة مبا�رشة على 40% فقط من ال�سفة الغربية وظلت 

حيان(  والأ من  كثري  يف  )وحتتجزها  جتبيها  التي  اجلمارك  وعائدات  اخلارجية  امل�ساعدات  على  كبري  وب�سكل  تعتمد 

ق�سى عام 2000 ومن ثم اإعادة احتالل مناطق »ال�سيادة« الفل�سطينية عام 2002  اإ�رشائيل. وبعد اندلع انتفا�سة والأ

مني بالكامل بني اجلانبني. ومنذ ذلك الوقت تفتقر ال�سلطة الفل�سطينية للرتابط اجلغرايف ولل�سيطرة  مت ايقاف التن�سيق الأ

على »حدودها« اخلارجية كما اأنها ل ت�سيطر على حركة وتنقل النا�س والب�سائع واخلدمات داخل املناطق الفل�سطينية، 

اإ�سافة اإىل غياب اأي �سلطة لها على املوارد الطبيعية اأو املجال اجلوي اأو املياه القليمية.

�رشائيلي اأي�سا مت�سككا بعملية اأو�سلو؛ بعد اغتيال رئي�س الوزراء رابني يف ت�رشين ثاين/نوفمرب 1995  ظل املجتمع الإ  .22

وما تبع ذلك من فوز لليكود يف النتخابات، اأدى اإىل ت�سكيل حكومة اإ�رشائيلية نا�سبت العداء ل�سيغة اأو�سلو، وبدل من 

ر�س الفل�سطينية املحتلة، باتت تكثف من ن�ساطاتها  اللتزام بالتفاقيات ال�سابقة املتعلقة مبا يف ذلك الن�سحاب من الأ

ال�ستيطانية وتلغي ما مت حتقيقه من اإجنازات.
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؛ �سن جي�س الحتالل يف ني�سان/اأبريل 2002 ما اأ�سماه بعملية الدرع الواقي والتي مت 

�سالح  الإ اإىل  الدعوة  مريكي  الأ الرئي�س  ت�سدر  الفل�سطينية؛  املناطق  احتالل  اإعادة  فيها 

حزيران/يونيو  يف  خطابه  يف  عرفات  الرئي�س  عزل  اإىل  الدعوة  ثم  ومن  الفل�سطيني 

قيادته؛  للحياة حتت  قابال  يكون  لن  الفل�سطينية  الدولة  ت�سكيل  اأن  كدا على  موؤ  2002

اإ�رشائيل ببناء اجلدار العازل يف ال�سفة الغربية يف اآب/اأغ�سط�س 2002 والذي جاء  بدء 

�رشا على حتول يف �سيا�ستها نحو فك الرتباط اأحادي اجلانب والبتعاد عن الت�سوية عرب  موؤ

املفاو�سات ؛ مترد املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف اأيلول/�سبتمرب 2002 الذي اأف�سى اإىل 

ا�ستقالة احلكومة والدعوة لتعيني رئي�سا للوزراء ؛ ا�ستجابة الرئي�س عرفات يف �سباط/فرباير 

2003 لل�سغط املحلي والدويل ل�ستحداث من�سب رئي�س الوزراء ؛ النطالقة الر�سمية 

يف ني�سان/اأبريل 2003 خلارطة الطريق التي دعت اإليها الرباعية ؛ ا�ستقالة رئي�س الوزراء 

عبا�س يف اأيلول/�سبتمرب 2003 ردا على ما و�سف باأنه عدم تعاون الرئي�س عرفات معه 

؛ وفاة عرفات يف ت�رشين ثاين/نوفمرب 2004 ؛ انتخاب حممود عبا�س كرئي�س يف كانون 

الثاين/يناير 2005 ؛ وقيام اإ�رشائيل بفك الرتباط ب�سكل اأحادي مع قطاع غزة يف اآب/

اأغ�سط�س 2005. 

املوقف من شرعية السلطة
جاء تاأ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية من منظور حركة حما�س مبثابة جت�سيد عيني للظلم والباطل 

ف�ساح  قرار ب�رشعية تلك ال�سلطة ولكن دون الإ الذي مّثلته التفاقيات، وهذا منعها من الإ

دائما عن ذلك. لذا اعرتى مواقف حما�س ال�سك والتوج�س جتاه اإمكانية العمل مع ال�سلطة 

الفل�سطينية منذ ن�ساأتها، والتي من وجهة نظرها تقوم بدور يق�سي اىل تدمري البنية التحتية 

�رشائيلي. هذا  للف�سائل املقاومة ان�سجامًا مع ما كّبلت به نف�سها من التزامات مع اجلانب الإ

حيان  الأ بع�س  لها  وبدعوتها  بها  تثق  ل  حما�س  جعل  ودورها  ال�سلطة  لطبيعة  التو�سيف 

للم�ساركة بال�سلطة، وراأت بذلك ا�ستدراجًا لحتوائها وتدجينها ولي�س رغبة فعلية بالعمل 

ن تنظر لل�سلطة الفل�سطينية ب�سك وتوج�س منها ما  امل�سرتك. اأ�سباب متعددة دفعت حما�س لأ

له عالقة بالفريق املتنفذ داخل ال�سلطة ويقود املفاو�سات مع اإ�رشائيل حيث راأت حما�س به 

فريقًا فا�ساًل وغري مقتدر اإل على تقدمي التنازلت، هذا اإ�سافة اإىل اأداء ال�سلطة غري املر�سي على 

ر�س وعدم دميقراطية قيادتها وات�سح ذلك عرب طبيعة نظام احلكم النا�سئ وعالقتة التنافرية  الأ

عدم  وكذلك  ذلك،  وغري  عالم  والإ املدين  املجتمع  �س�سات  وموؤ حزاب  والأ الف�سائل  مع 

و�ساع القت�سادية �ستتح�سن واأن عهداً  قدرة ال�سلطة يف تلك الفرتة على اإقناع النا�س باأن الأ

»�سنغافوريًا« مب�رشاً مب�ستقبل اقت�سادي مزدهر �سياأتي، وبدًل من ذلك بقي املواطن الفل�سطيني 

ن ترتك م�سافة وا�سحة  يعاين من الفقر والبطالة و�سوء احلال. هذه التطورات دفعت حما�س لأ

بينها وبني ال�سلطة. تبّنى الطرفان )ال�سلطة وحما�س( يف هذه الفرتة اأ�سلوبًا مماثاًل جتاه بع�سهما 
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البع�س رغم اختالف املنطلقات والهداف، متّثل بتكتيك اأن يرتك كال منهما الباب مواربًا 

خر. فال�سلطة مزجت بني اأ�سلوب القمع واملالحقة وامل�سايقة وال�سغط جتاه  اأمام الطرف الآ

�س�سات واأ�سلوب دعوة احلركة للم�ساركة بال�سلطة  حما�س عرب العتقال والتهديد واإغالق املوؤ

والنخراط بها بق�سد »تدجينها« ومن ثم حتويلها اإىل معار�سة �سيا�سية �سلمية بالكامل. اأما 

حما�س من جانبها فقد مزجت بني رغبتني متعار�ستني متثلتا مبعار�سة ومقاومة ال�سلطة النا�سئة 

لكونها براأيها غري �رشعية من ناحية، والتهادن معها لتاليف بط�سها وتغولها �سدها من ناحية 

اأخرى، ما جعل العالقة بني الطرفني تتاأرجح بني مد وجزر حيث بلغت اأق�سى حدود التوتر 

 اأحيانًا اأخرى. 
24

 واأق�سى حدود اإمكانية التعاي�س والوئام
23

اأحيانًا

الواقع، ولكن دون  مر  الأ �سلطة  باعتبارها  املرحلة  ال�سلطة يف هذه  مع  تعاملت حما�س 

م�سالح  فيها  تتقاطع  �سلطة  اأنها  يعني  هذا  واقع  اأمر  �سلطة  فكونها  ب�رشعيتها.  قرار  الإ

الو�سائل، وهذا بحد ذاته  اأ�سحابها حمايتها بكل  ينبغي على  اإ�رشائيلية واإقليمية ودولية 

و�سع حما�س اأمام حتدٍّ كبري متّثل بكيفية التوفيق بني عدم �رشعية تلك ال�سلطة »وتواطئها« 

�رشائيليني من ناحية، و�رشورة التعاي�س معها من ناحية اأخرى. وللتمكن من ذلك  مع الإ

وامل�سايقة،  للقمع  تتعر�س  كانت  عندما  ال�سلطة  �رشعية  التاأكيد على عدم  احلركة  داأبت 

�رشائيلي بهدف التقدم  وخا�سة على اأبواب اأية جولة مفاو�سات بني ال�سلطة واجلانب الإ

ب«عملية ال�سالم« من ناحية، والتاأكيد على اإمكانية التعاي�س معها عندما كانت تخفف 

�رشائيلي وذلك من باب ال�سغط  ال�سغط على احلركة بعد تعرث املفاو�سات مع اجلانب الإ

�رشائيلي لتحقيق بع�س ما يريده الفل�سطينيون من ناحية اأخرى.  على اجلانب الإ

ال�سلطة تارة  بالتاأرجح بني معاداة  ثناء  اإذن، ا�ستمرت مواقف حركة حما�س يف هذه الأ

يا�سني  اأحمد  ال�سيخ  �س�س احلركة  موؤ اأخرى، وقد عربت ت�رشيحات  تارة  بط�سها  واتقاء 

الت�رشيعي  اأكد على احرتامه لل�سلطة وقيادتها ومتنياته للمجل�س  التاأرجح عندما  عن هذا 

اأي  ورف�سه  اإ�رشائيل  �سد  امل�سلح  العمل  م�رشوعية  على  ذاته  الوقت  يف  كداً  موؤ بالتوفيق 

  .
25

�رشائيليني �سكل للحوار مع الإ

23.  كما حدث يف 1994/11/18 وعرف باأحداث اجلمعة، حيث �سقط اأربعة ع�رش مواطنًا واأ�سيب اأكرث من مائة جريح 

عندما فتحت ال�رشطة الفل�سطينية نريان اأ�سلحتها على م�سرية ت�سامنية   بعد خروج امل�سلني من �سالة اجلمعة التي دعت 

اإليها حما�س ت�سامنًا  مع م�رشع اأحد ن�سطاء حركة اجلهاد ال�سالمي. 

�رشائيلية عام 1997،  �س�س احلركة بعد الفراج عنه من ال�سجون الإ برز هذا الوئام يف مواقف ال�سيخ اأحمد يا�سني موؤ  .24

عندما اأكد على وحدة ال�سعب الفل�سطيني ودعا للمجل�س الت�رشيعي بالتوفيق يف عمله، وعندما رف�س ا�ستالم ر�سالة 

من حاخام يهودي طالبًا نقلها اإىل الرئي�س عرفات باعتباره العنوان الوحيد لل�سعب الفل�سطيني كما اأ�سار ال�سيخ اأحمد 

الرئي�س ونحن  “طبعًا هو )عرفات(  قال:  العداء عندما  اأو منا�سبتها  ال�سلطة  مناف�سة  لي�ست ب�سدد  اأن حما�س  يا�سني 

اأفراد ال�سعب، وطبعًا لي�س هناك تناف�س بني الرئي�س واأي واحد من اأفراد ال�سعب، والرئي�س عرفات هو رئي�س ال�سلطة 

الفل�سطينية والدولة الفل�سطينية املقبلة، واأنا واحد من اأفراد ال�سعب، الذي ميلكه الرئي�س عرفات”. ) �سحيفة القد�س 

الفل�سطينية 1997/10/15(.  

نظر  الفل�سطيني: وجهة  الوطني  البناء  الهندي، عملية  1997/12/27، ورد يف خالد  الفل�سطينية  القد�س  �سحيفة   .25

اإ�سالمية، اآذار/مار�س 1999، مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية، نابل�س، اآذار/مار�س 1999. 



      [ �� ]                                                                                 حما�س واحلكم: دخول النظام اأم التمرد عليه؟ 

ظهرت يف تلك الفرتة اجتهادات خمتلفة داخل حما�س حول �رشعية ال�سلطة الفل�سطينية 

اأربعة اجتهادات هي:  اأمكننا ر�سد  للتاأكيد على رف�سها ذلك حيث  ف�سل  الأ واملدخل 

وعرّب  اخلارجية  والمالءات  لل�سغوطات  ارتهانها  اإىل  ال�سلطة  �رشعية  عدم  عزى  ول  الأ

واإ�رشائيلية  عربية  ورعاية  بحماية  �سلطة جاءت  »هناك  قال  عندما  نزال  ذلك حممد  عن 

مر الواقع، لذا لي�س هناك تنازع يف  ون الفل�سطينيني بحكم الأ ودولية وهي التي تدير �سوؤ

. وقد اأكد املنطق ذاته اإ�سماعيل اأبو �سنب 
26

ال�سلطات بني هذه ال�سلطة واأي طرف اآخر«

بقوله »ال�سلطة الفل�سطينية قائمة ومنبثقة من قانون اأو�سلو... ولو اأن ال�سعب الفل�سطيني 

. والجتهاد الثاين عزى 
27

اأراد اأن يقرر �سيئًا اآخر... ف�سوف تتدخل اإ�رشائيل ومتنع ذلك«

فقط  هي  التي  ال�رشعية  الفل�سطينية  الت�رشيعية  �س�سات  املوؤ غياب  اإىل  ال�سلطة  �رشعية  عدم 

وجمل�سها املنتخب متلك براأيه حق مناق�سة وتعديل واإقرار القوانني، ما حدى بجمال من�سور 

.
28

قتة ومفتقده اإىل امل�رشوعية الد�ستورية وال�سعبية اإىل اعتبارها قوانني ا�ستثنائية موؤ

اأما الجتهاد الثالث فراأى اأن العرتاف بتلك ال�رشعية من قبل احلركة لن يفيدها ولن يغيري 

مواقفها اإزاء برنامج ال�سلطة و�سيا�ستها، وعرّب عن هذا الجتهاد يف حينه غازي حمد عندما 

قال: »اإن اعرتاف احلركة ب�رشعية ال�سلطة لن يفيدها ولن يغري من مواقفها الثابتة ول�ست مع 

الذين يف�سلون بني ال�رشعية الثورية وال�رشعية النتخابية، و )تف�سيل( ال�سلطة على مقا�سات 

خمتلفة اأي كونها نظامًا اجتماعيًا نعرتف به، اأما نظامًا �سيا�سيًا قائداً فال نعرتف به. اإن الواقع 

. اأما 
29

يحّتم علينا العرتاف ب�رشعية ال�سلطة مع احتفاظنا باملعار�سة لربناجمها و�سيا�ساتها

التوجه الرابع فجاء اأكرث حدة حيث مل يرى اأي اإمكانية للتعاي�س بني ال�سلطة النا�سئة وحما�س 

�رشار  وات�سح ذلك عرب قول خالد م�سعل يف حينه »اإن حل التناق�س بني موقف حما�س يف الإ

على حقها يف مقاومة الحتالل، وبني موقف عرفات امللتزم بوقف هذه املقاومة هو اأحد 

حداث خطورته على  يام الأ كد الأ خيارين: اإما اأن يرتاجع عرفات عن هذا امل�رشوع الذي توؤ

ق�سيتنا واآثاره املدمرة على �سعبنا، اأو اأن يتعاي�س عرفات مع هذه املقاومة، ول اأجد خياراً 

ثالثًا غري هذين اخليارين، ذلك اأن خيار تخلي حركة حما�س عن حقها يف املقاومة لي�س 

 .
30

طالق« وارداً على الإ

ردنية العدد )186(، بتاريخ 1-7 متوز/يوليو 1997، يف خالد الهندي، 1999، �س 24.  �سحيفة ال�سبيل الأ  .26

مقابلة �سخ�سية، وردت يف الهندي 1999، �س 24.   .27

جمال من�سور، حما�رشة بتاريخ 1995/10/8، عقدت يف مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية، نابل�س.   .28

البحوث  مركز  اإ�سالمية،  نظر  الفل�سطيني-وجهة  الوطني  البناء  عملية  خالد  الهندي،  يف  وردت  �سخ�سية  مقابلة   .29

والدرا�سات الفل�سطينية، نابل�س، 1999 �س 24. 

جملة فل�سطني امل�سلمة، العدد العا�رش، ال�سنة الثانية ع�رشة، بتاريخ اأكتوبر 1994. وقد كرر املوقف ذاته تقريبًا اإبراهيم   .30

غو�سة – الناطق الر�سمي با�سم احلركة يف تلك الفرتة - حيث قال: »اإن الر�سية التي نقف عليها ونتحاور مع عرفات 

عليها، ل بد اأن يكون من موا�سفاتها التخلي عن اتفاق اأو�سلو، واتفاق املفاو�سات مع العدد وال�سهيوين، هذا �رشط 

اأ�سا�سي للحوار« �سحيفة ال�سواق، بتاريخ 1995/3/9. 
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هذه التقديرات »املتباينة« داخل حما�س مل�ساألة عدم �رشعية ال�سلطة الفل�سطينية، وبالتايل 

مثل للتعامل معها مل ترتق اإىل فوارق حقيقية وحاّدة بني قيادات احلركة حيث  ال�سيغة الأ

بقيت يف اإطار التوجه العام للحركة القائم على رف�س العرتاف ب�رشعية ال�سلطة والذي 

راأت احلركة فيه رف�سًا لالتفاقيات التي جاءت بال�سلطة اأ�ساًل. فالعرتاف ب�رشعية ال�سلطة 

من قبل حما�س كان �سيعني قبول التحول اإىل معار�سة �سلمية »بناءة« وهذا كان �سيرتتب 

عليه وقف املقاومة امل�سلحة والقبول بالعملية »ال�سلمية« التي �سّجلت احلركة الكثري من 

التحفظات على منطلقاتها وماآلها. اأما جتربة ال�سلطة ذاتها يف التفاو�س مع اإ�رشائيل وعدم 

خروجها بنتائج مقبولة، اإ�سافة اإىل عدم متكن ال�سلطة من ت�سجيل اإجنازات واخرتاقات 

حقيقية يف عملية البناء الداخلي فقد جاءت مبثابة مربرات اإ�سافية لرف�س احلركة التعاون 

بقاء على مواقفها املناه�سة لها واملتنكرة ل�رشعيتها قول وفعال.  مع ال�سلطة والإ

برنامج  من  متثله  وما  الفل�سطينية  لل�سلطة  املناه�س  العام  التوجه  هذا  احلركة عن  عرّبت 

�سيا�سي من خالل الكثري من املواقف جتاه ق�سايا حمددة كرف�سها اجلازم والقاطع لدعوة 

الرئي�س عرفات اأكرث من مره للم�ساركة يف احلكومة الفل�سطينية ومت�سكها باملقاومة امل�سلحة 

�س�س احلركة اأحمد  مر يف تلك الفرتة. حتى دعوة موؤ وعدم اإبدائها ليونة حقيقية يف هذا الأ

يا�سني والقيادي البارز مو�سى اأبو مرزوق للم�ساركة يف النتخابات الت�رشيعية 1996 مل 

، واأن يجعلها 
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ُتقَبل حيث كان للموقف العام للحركة القدرة الكافية على اأن ي�سهرها

جمرد اجتهادات �سخ�سية ل ُتلزم احلركة ول تتوافق مع موقفها الراف�س للم�ساركة بتلك 

داخل  البلبلة  من  حالة  بخلق  ترغب  تكن  مل  احلركة  اأن  هنا  الوا�سح  من  النتخابات. 

اأنها راأت  �سفوفها فهي خ�سيت من عدم تفهم قاعدتها لهذه اخلطوة الرباغماتية، كما 

باملعطيات اخلارجية الكثرية عوامل ت�سب يف �سالح املوقف العام الراف�س للحركة جتاه 

ال�سلطة وبرناجمها ال�سيا�سي.  

راء املخالفة للموقف العام اإل اأن  رغم قدرة حما�س على �سهر وتطويع التوجهات والآ

احلركة، ولكنها مل  تواجهها  زالت  اإ�سكاليات حقيقية كانت وما  يلغي وجود  ذلك مل 

ول  تولها يف حينه التاأمل املتعمق الالزم ملعاجلتها ب�سكل فعلي ون�سري هنا اإىل اأمرين. الأ

نهائها(  اأو�سلو لإ )والتي جاءت �سيغة  امل�سلحة  املقاومة  ا�ستمرار  برغبة احلركة يف  مَتّثل 

امل�سلحة  فاملقاومة  الوطنية،  ال�سلطة  مع  �سلمية  تعاي�س  �سيغة  على  واحلفاظ  ناحية،  من 

والتوجه  ال�رشية  عن  التخلي  يعني  وهذا  ال�سلطة  مع  ال�سلمي  والتعاي�س  ال�رشية  ت�سرتط 

تقبل وجود  ال�رشي لكونها مل تكن  بالعمل  ال�سلطة ل تر�سى  اأن  العلني، حيث  للعمل 

اإجناح قيادات الداخل  التوجهات املخالفة عدم  العام للحركة على �سهر  خرى على قدرة املوقف  �رشات الأ اأحد املوؤ  .31

للحركة يف جت�سيد ميولها نحو هام�س اأكرب من املرونة ب�سبب معاي�ستها للواقع اجلديد، فرغم وجود مثل تلك التوجهات 

اإل اأنها مل ت�سق طريقها اإىل املوقف الر�سمي للقيادة والتي كان وا�سح يف حينه اأن قيادة اخلارج تتمتع بقدر كبري من 

القدرة على حتديد املواقف ال�سيا�سية النهائية والجمالية للحركة.  
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�سواها داخل املناطق التي ت�سيطر عليها، اإ�سافة اإىل تخوفها من اأن يقود العمل ال�رشي اإىل 

�رشائيليني وبالتايل اإىل تعنتهم وتن�سلهم من ا�ستحقاقات »عملية  اإ�سعاف موقفها اأمام الإ

املقاومة  اأن  الوا�سح  من  الفل�سطيني.  للطرف  ر�س  الأ من  املزيد  اإعادة  ومن  ال�سالم« 

امل�سلحة وال�رشية املرافقة لها مل يكن مب�ستطاع ال�سلطة قبولها كما مل يكن من املتخيل اأن 

مر دون معاجلة واعتقدت خمطئة اأنها ت�ستطيع  تهادنها اإ�رشائيل. اأما احلركة فرتكت هذا الأ

اجلمع بني املقاومة وال�رشية من جهة، والعمل العلني غري امل�سلح من جهة اأخرى. ويف 

�ستاذ اجلامعي نا�رش  تعليقه على هذه املع�سلة التي مل تتقن حما�س التعاطي معها يقول الأ

الدين ال�ساعر: »هنا معادلة معقدة، حيث ا�سطدام الثوابت، اأي ثابت مقاومة الحتالل 

للتحرير من جهة، وثابت احلر�س على الوحدة الوطنية ومنع القتتال الداخلي وال�سعي 
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خر« ملنع انهيار البلد من جهة ثانية. ول ميكن حتقيق اأحدهما اإل على ح�ساب الآ

ل وتب�رشّ كاف هي مطالبتها غري  مُّ
وق�سية اأخرى مل تنل من قبل احلركة ما ت�ستحقه من تاأ

الواقعية منذ البداية باإلغاء اأو�سلو ما جعل موقفها يبدو اأكرث مثالية وعاطفية منه موقف �سيا�سي 

متعمق ور�سني. فتحت مظلة هذا الرف�س اأعفت احلركة نف�سها من عناء تطوير اآليات حمددة 

على  املبا�رش  التاأثري  اإمكانية  عليها  اأ�ساع  ما  التفاقيات  تلك  عن  الناجم  اخللل  �سالح  لإ

ر�س، وحال دون تكّيفها - فكراً وتنظيميًا وبرناجمًا مع  ما كان ين�ساأ من حقائق على الأ

معطيات ذلك الواقع، وجعلها يف نهاية املطاف طرفا اأ�سعف يف اإطار معادلة جعلت من 

ر�س. اإن مطالبة حركة حما�س لل�سلطة  برنامج ال�سلطة اأكرث قدرة على فر�س نف�سه على الأ

باأن تتخلى عن برناجمها دون ا�ستعدادها التخلي عن ما كان من �ساأنه اأن ُيطْمئن ال�سلطة 

�رشائيليني(، كان مثالية �سيا�سية، ا�سطرت احلركة للرتاجع  )كالتوقف عن مهاجمة املدنيني الإ

عنها لحقًا، ولكن لي�س بدون ثمن دفعه اجلميع مبن فيهم حما�س. 

�سكاليات والتناق�سات التي اأحاطت بفكر  �سالمي خالد الهندي الإ وقد خل�س الباحث الإ

�سالميون يف ال�ستمرار  �سالميني مبا فيهم حما�س يف تلك الفرتة بالتايل »لقد رغب الإ و�سلوك الإ

مبمار�سة الكفاح امل�سلح، ويف الوقت نف�سه حر�سوا على عدم ال�رشاع مع ال�سلطة، وهي 

�رشائيليني. وقد مترت�ست احلركات  من لالإ التي التزمت دوليًا بحماية اتفاق اأو�سلو و�سمان الأ

�سالمية حول ذات الو�سائل لتحقيق برناجمها رغم اإدراكها ل�سعوبة التعاي�س بني برناجمني  الإ

�سيا�سيني متناق�ستني، وحر�ست على عدم ال�سدام مع ال�سلطة فيما اأحجمت عن احلوار معها 

ثم قبلت بحوار رف�س ال�ستباك حتت �سغط ال�رشورة ل �سيما بعد اأحداث م�سجد فل�سطني 

بغزة. كما اأنها رغبت يف تو�سيع م�ساركتها يف البناء الوطني بينما اأحجمت عن امل�ساركة يف 

النتخابات، ف�ساًل عن رف�س امل�ساركة يف ال�سلطة حني عر�س عليها ذلك. واأكدت رغبتها 

والدرا�سات  البحوث  مركز  اإ�سالمية،  نظر  وجهة  �رشائيلية-  الإ  - الفل�سطينية  ال�سالم  عملية  ال�ساعر،  الدين  نا�رش   .32

ال�سيا�سية، اآذار/مار�س 1999، �س77. 
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يف العمل الع�سكري ذي الطبيعة ال�رشية، بينما اأرادت ال�ستمرار يف ن�ساطها العلني �سواء عرب 
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رموزها ومراكزها اأو عرب اإطار احلزب ال�سيا�سي«. 

 املوقف من املشاركة بالسلطة
جاء تاأ�سي�س ال�سلطة عام 1994 كحدث حمل معه الكثري من التحديات حلركة حما�س 

اختارت  اأي�سًا.  عمليًا  واإمنا  النظرية  الناحية  من  لي�س  خرين  الآ من  مبوقفها  يتعلق  فيما 

تتنا�سب مع  م�سافة  النا�سئة  ال�سلطة  بينها وبني  اأن ترتك  �سابقًا،  اأو�سحنا  حما�س، وكما 

حجم التباين بني موقفيهما اإزاء اتفاقيات اأو�سلو، مبعنى اأنها اآثرت اأن ت�ستبك مع ال�سلطة 

واأن تعار�سها عرب الطعن ب�رشعيتها وعرب اإيجاد الظروف غري املواتية لنجاحها. هذا احلال 

و�سع كل من ال�سلطة وحما�س يف مواجهة مبا�رشة وعلى طريف نقي�س، فبينما مار�ست 

وىل اأ�ساليبًا متنوعة تراوحت بني ال�سغط والت�سييق واملالحقة وحماولة الحتواء و�سق  الأ

وخا�سة  امل�سلحة  بالعمليات  ال�ستمرار  حما�س  اختارت  والرتغيب  والرتهيب  ال�سف 

�رشائيليني، وباملعار�سة ال�سديدة لل�سلطة و�سيا�ساتها والتعبئة والتحري�س  �سد املدنيني الإ

�سد العملية ال�سلمية قول وفعال. 

م�ساألة  حما�س  وحركة  الفل�سطينية  ال�سلطة  بني  العالقة  �سرية  يف  الهامة  املحطات  من 

�س�سات ال�سلطة النا�سئة وباملجل�س الت�رشيعي الذي مت انتخابه عام 1996.  امل�ساركة مبوؤ

ثناء جدل كبري داخل احلركة حول مثالب و�سلبيات امل�ساركة بال�سلطة  وقد دار يف هذه الأ

رف�س  اأحدهما  توجهان  حينئذ  وبرز  اخل�سو�س،  وجه  على  الت�رشيعية  وبالنتخابات 

خر اأيدها. فالفريق الذي رف�سها اعتمد امل�سوغات التالية:  امل�ساركة والآ

ارتباط النتخابات مب�رشوع الت�سوية الذي جاءت به اتفاقية اأو�سلو ورف�سته احلركة، فرف�س   .1

امل�ساركة بالنتخابات هو تاأكيد على رف�س م�رشوع الت�سوية، وقد اأو�سح وجهة النظر 

هذه اإبراهيم غو�سة يف حينه عندما اأعلن اأن امل�ساركة يف »اأّية انتخابات للحكم الذاتي 
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متر مدريد اأمٌر مرفو�س كلّيًا« مرتبطة مب�رشوع الت�سوية الذي ُعقد على اأ�سا�سه موؤ

اأن املجل�س الت�رشيعي هو جمل�س حمكوم ب�سقف اأو�سلو و�سالحياته حمدودة.  .2

اأن هذه النتخابات ل ت�سمل فل�سطينيي ال�ستات ما يجعلها غري �رشعية.  .3

اأنها �ستكون غري لئقة لفل�سطينيي القد�س كونهم �سي�ساركون عرب الربيد وهذا ُيعد اإقراراً   .4

باأنهم اأجانب يقيمون على اأر�س اأجنبية.

�رشائيليني. اأنها �ستتم حتت اإجراءات واإ�رشاف الإ  .5

الهندي، خالد، 1999، �س 35.  .33

ول 1992.  34. جملة فل�سطني امل�سلمة، العدد )15(، ال�سنة العا�رشة، ت�رشين الأ
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انبثقت جميع هذه امل�سوغات من الربط الوثيق بني تلsك النتخابات من ناحية، واتفاقية 

�رشائيليني، من ناحية اأخرى. فامل�ساركة  اأو�سلو “الظاملة” وال�سلطة الفل�سطينية “املتواطئة” مع الإ

بتلك النتخابات وفق وجهة النظر هذه هي ا�ست�سالم لظلم تلك التفاقيات وتنازل �رشيح عن 

نهاء املقاومة كمقدمة  ّممت اأ�ساًل لإ احلقوق والثوابت كما هي ر�سوخ ل�سلطة غري �رشعية �سُ

كرث �سدقية  لالنق�سا�س على احلقوق الوطنية للفل�سطينيني والتي راأت حما�س اأنها املدافع الأ

وثبات عنها.  

اأما الفريق الذي اأيد امل�ساركة يف النتخابات فقد �ساق جمموعة من امل�سوغات التي براأيه كان 

على احلركة اأخذها بجدية وهذه امل�سوغات هي:-

فيها  �ساركت  فهي  عليها  بجديد  لي�س  مر  الأ وهذا  النتخابات  تخو�س  احلركة  اأن   .1

على م�ستوى الغرف التجارية والبلديات والنقابات املهنية، كما اأن احلركة تقبل ل 

الداخل واخلارج.  الفل�سطيني يف  الوطني  للمجل�س  انتخابات  اإجراء  بل حتث على 

خ�سية  دون  النتخابات  تلك  تخو�س  اأن  مبقدورها  فاحلركة  كذلك  مر  الأ دام  وما 

من �سيء. وقد غلبت على توجهات هذا الفريق نربة دميقراطية وا�سحة كتلك التي 

حزاب،  عرّب عنها ال�سيخ اأحمد يا�سني عند قوله “اأنا اأريد دولة دميقراطية متعددة الأ

وال�سلطة ملن يفوز بالنتخابات، حتى لو فاز احلزب ال�سيوعي �ساأحرتم رغبة ال�سعب 

فاأنا  �سالمية  الإ للدولة  رف�سه  عن  الفل�سطيني  ال�سعب  اأعرب  ما  اإذا  الفل�سطيني”... 

35
احرتم واأقد�س رغبته واإرادته”.

اأنه ل ي�سرتط على من ي�سارك بالنتخابات اأن يعلن موقفه من اتفاقيات اأو�سلو �سواء   .2

كان ذلك قبوًل اأو رف�سًا.

اخل�سية من اأن ُتَفهم مقاطعة احلركة لالنتخابات على اأنها هروب من الواقع وغياب   .3

عن ال�ساحة املجتمعية وترك املواطن اأمام بديل واحد هو ال�سلطة وجترّبها به36.

ان امل�ساركة بالنتخابات �ستمنح احلركة الفر�سة لال�ستفادة من الدعاية النتخابية يف   .4

جمهوداتها الدعوية وحتول دون تزوير النتخابات كما �ستمنح من يفوز من مر�سحي 

احلركة ح�سانة ت�ستفيد منها احلركة داخليًا وخارجيًا.

مر  �ستمنح امل�ساركة بالنتخابات احلركة فر�سة الوجود القانوين ال�رشعي وال�سعبي، الأ  .5

�سالميون يف الكثري من دول اجلوار وي�سعون للح�سول عليه، كما اأن  الذي يفتقده الإ

ال�سيخ اأحمد يا�سني، �سحيفة النهار »املقد�سية« بتاريخ 3 ني�سان/اأبريل 1989.   .35

بالنتخابات  احلركة  م�ساركة  يف  راأي  والذي  حينه  يف  هنية  اإ�سماعيل  ل�سان  على  ورد  ما  اخل�سو�س  بهذا  قيل  ومما   .36

ا�ستجابة لرغبة كثري من الفل�سطينيني الذين يبحثون عن”البديل النظيف والعن�رش النقي” على حد قوله ل�سمان �سالمة 

العمل يف كل املجالت.  مقابلة �سخ�سية،وردت يف الهندي، عملية البناء الوطني الفل�سطيني، وجهة نظر اإ�سالمية، 

مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية، نابل�س 1999.
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امل�ساركة �ستمنح حما�س الفر�سة للمتابعة واملراقبة والت�سويت وامل�ساركة يف عملية البناء 

�سالحات الكفيلة لوقف الف�ساد وعدم تزايده وا�ست�رشائه.  الوطني مبا يف ذلك اإجراء الإ

مقاطعة  على  وحثت  الطرفان  �ساقها  التي  امل�سوغات  هذه  جميع  اأن  الوا�سح  من 

ول واحتكمت اإىل م�سلحة  النتخابات اأو امل�ساركة بها هي م�سوغات �سيا�سية باملقام الأ

احلركة وما ميكن اأن تخ�رشه اأو تك�سبه عرب ذلك، وهذا و�سع اجلدل الذي دار يف حينه 

طار الفقهي القائم على مبداأ احلالل واحلرام، كما اأ�سار  طار ال�سيا�سي ولي�س يف الإ يف الإ

مر  الأ “اأن ذلك  قال بخ�سو�س مقاطعة احلركة لالنتخابات  يا�سني عندما  اأحمد  ال�سيخ 

�سل اإىل اأحكام �رشعية تعطي امل�سلم حرية  )اأي النتخابات( هو اأمر �سيا�سي ي�ستند يف الأ
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�سالم وامل�سلمني الدخول اأو عدم الدخول ح�سب ما تقّره احلركة من م�سلحة لالإ

يف  »اعتدال«  قل  الأ للتوجه  النتخابات  مبقاطعة  مر  الأ هذا  يف  الف�سل  الكلمة  كانت 

احلركة يف حينه والذي تزعمته قيادتها يف اخلارج. وتتفق قيادات احلركة احلالية اإجمال 

�سباب التي �ساقتها احلركة يف حينه ملقاطعة النتخابات عام 1996، عاك�سة بذلك  مع الأ

الوقت،  النتخابات يف ذلك  القا�سي مبقاطعة  لقيادة احلركة  الر�سمي  باملوقف  التزامها 

والتي ترى اأن تطورات عقد من الزمن جاءت لتثبت �سحة ذلك املوقف. 

عام  بانتخابات  م�ساركتها  لتربر  يبدو  ما  على  الفهم  هذا  للحركة  احلالية  القيادة  تتبنى 

2006 عرب القول اأن النتخابات الت�رشيعية الثانية )2006( مل تكن ك�سابقتها حمكومة 

ب�سقف اتفاقيات اأو�سلو واإمنا جاءت متحررة منها وهدفت اإىل حمو ما تبقى منها والتاأ�سي�س 

اإىل عهد �سيا�سي جديد.  

القيادة  ع�سو  كد  يوؤ  1996 عام  لنتخابات  حما�س  حركة  مقاطعة  على  تعليقه  ويف 

�سباب واملربرات التي �ساقتها احلركة حينئٍذ  ال�سيا�سية احلالية حلما�س حممد غزال ذات الأ

ولكن عرب و�سعها يف �سياق عام اأكرث �سعة مل تكن مالحمه مكتملة يف تلك املرحلة حيث 

يقول: »هناك الكثري من التغريات يف عام �ستة وت�سعني كان هناك دفع دويل باجتاه توهيم 

باأن  قادمة واملال قادم وغريه، فحما�س كانت تعرف  �سنغافورة  باأن  الفل�سطيني  ال�سعب 

ثمن  دفعت  فحما�س  وهما  كان  اإ�رشائيل  عن  الدويل  احلديث  كل  وباأن  �سيف�سل  اأو�سلو 

ية حما�س وانطالق  عدم امل�ساركة من دماء اأبنائها ومعتقليها وهذا ما اأو�سلنا اإىل �سدق روؤ

النتفا�سة الفل�سطينية املباركة عام 2000 التي اأنهت اأو�سلو، واإن بقي منها هياكل �سدئة 

هنا اأو هناك، واأريد اأن اقول اأن اإ�رشائيل مل توافق على اأو�سلو، الرئي�س اأبو عمار رحمه اهلل قتل 

وهو الذي وقع اأو�سلو، اإ�رشائيل اأو�سلت �سارون للحكم مع اأنه يرف�س اأو�سلو، �سعبنا اأي�سًا 

رف�س اأو�سلو والتف حول خيار املقاومة«. اأما بخ�سو�س الجتهادات والتباينات املختلفة 

ورد يف الهندي، خالد، 1999، �س. 118.   .37



      [ �� ]                                                                                 حما�س واحلكم: دخول النظام اأم التمرد عليه؟ 

التي �سادت احلركة بخ�سو�س انتخابات عام 1996 فيقول حممد غزال: »ل�سك اأنه كان 

)وما زال( يوجد يف حما�س داخل وخارج وهناك حما�س نابل�س ورام اهلل وغزة وجنني 

 .
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وطولكرم وهناك نقا�س وتداول لكل �سيء ولكنها لي�ست يف حال ت�سارع اأو نزاع«

النتخابات  يف  الت�سويت  يف  الوا�سعة  ال�سعبية  امل�ساركة  اأظهرت  ر�س،  الأ على  لكن 

املذكورة التي قاطعتها حما�س اأن �سعار مقاطعة النتخابات الذي رفعته مع حركة اجلهاد 

يدوها بامل�ساركة  �سالمي مل يجد التجاوب الذي عّولت عليه احلركتني، حيث قام موؤ الإ

لالنتخابات  يد  املوؤ اجلماهريي  املزاج  اأن  لدرجة  بالت�سويت،   %50 زادت عن  وبن�سب 

اأ�سواتهم  مبنح  يديها  ملوؤ والتوجه  توجهها  تغيري  اإىل  احلركة  قيادات  بع�س  دفع  حينه  يف 

. ما ت�سيء به املعطيات هو وجود توجه لدى بع�س قيادات وكوادر 
39

ملر�سحني حمددين

اعتقدت احلركة كانت  ات�ساعا مما  اأكرث  يديها من اجلمهور رمبا  احلركة ويف �سفوف موؤ

ترغب بعدم تفويت الفر�سة لرت�سيخ مكانة احلركة كمعار�سة لها �رشعية دميقراطية ولتعزيز 

ح�سورها ال�سعبي ومتكينها من التفاعل مع ق�سايا اجلمهور وهمومه واأن تكون يف نهاية 

ثرا يف النظام ال�سيا�سي النا�سيء.   املطاف جزءا فعال وموؤ

غري  ج�سم  بال�سلطة  راأت  نها  لأ النتخابات  بتلك  امل�ساركة  حما�س  رف�ست  باخت�سار، 

�رشائيلية اأكرث من ا�ستجابته للم�سلحة الفل�سطينية  �سيادي �سي�ستجيب ل حمال للم�سلحة الإ

بحكم القيود الكثرية املفرو�سة عليه كون اأو�سلو باجلوهر �سيغة اأمنية بهوام�س �سيا�سية، 

يد  على  الفل�سطينية  الوطنية  احلقوق  و�سطب  الفل�سطيني  الن�سال  اإنهاء  منها  الغر�س 

�رشائيلية حلل ال�رشاع.  اأ�سحابها عرب »تدجينهم« ومن ثم اإجبارهم على قبول ال�سيغ الإ

وبراأيها لكي يتحقق ذلك كان ل بد للقائمني على هذه ال�سيغة من اإ�رشائيليني وفل�سطينيني 

خبارية، كانون اأول/دي�سمرب 2005.  حممد غزال، ع�سو القيادة ال�سيا�سية حلركة حما�س،  مقابلة مع �سبكة فل�سطني الإ  .38

كما خّل�س القيادي يف حما�س اأ�سامة املزيني )يف مقابلة �سخ�سية اأيار/مايو 2008( اأ�سباب مقاطعة احلركة لنتخابات 

اتفاقيات  �س�س م�ستمدة من  التالية: احتكامها لأ بالنقاط  اأوجزها  ال�سيا�سية املح�سة  �سباب  1996 بجملة من الأ عام 

اأو�سلو والتي مل تقبلها احلركة وراأت اأنها جمحفة بحق الفل�سطينيني ومليئة بالقيود وال�رشوط التي كانت �ستحول دون 

وىل.  قدرة حما�س على العمل ال�سيا�سي من خاللها، وخا�سة اأنها نظرت لنف�سها على اأنها حركة مقاومة بالدرجة الأ

وي�سيف املزيني »واإىل جانب اأن احلركة اآثرت اأن تقاطع ال�سلطة يف تلك املرحلة فاإنها يف الوقت ذاته منحت حركة 

�رشائيليني، والتي مل يتمخ�س عنها بالنهاية اأي مردود اإيجابي بالن�سبة  فتح الفر�سة للولوج يف عملية التفاو�س مع الإ

�رشائيلي وفق �سيغة اأو�سلو هي عملية ل يتنافى معها التو�سع  للفل�سطينني، وهذا دلل اأن العملية ال�سلمية من املنظور الإ

ال�ستيطاين وال�سيطرة على الفل�سطينيني، واأن الهدف احلقيقي منها اإ�رشائيليًا هو توفري الغطاء الفل�سطيني لالنق�سا�س 

من واملياه«. ويف ال�سياق ذاته يقول القيادي ال�ساب  ر�س والالجئني والقد�س واحلدود والأ على الق�سايا اجلوهرية كالأ

وىل يف 1996  ن تقاطع النتخابات الت�رشيعية الأ �سباب التي َحَدت بحركة حما�س لأ يف حما�س عدنان ع�سفور »الأ

رف�سنا  التفاقية  معار�ستنا وعدم ر�سانا يف حما�س عن هذه  اأو�سلو، وبحكم  اتفاق  اأ�سا�س  على  باأنها جرت  تتمثل 

الدخول يف اأي عملية من �ساأنها تكري�س وتر�سيخ اأي اتفاق يتنازل عن ثوابتنا الوطنية«، مقابلة �سخ�سية اأجريت معه 

يف نابل�س يف ني�سان/اأبريل 2006. 

جميل هالل، قراءة اأولية يف نتائج ودللت انتخابات املجل�س الت�رشيعي، جملة ال�سيا�سة الفل�سطينية العدد العا�رش، ربيع   .39

عام 1996. 
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�ستمرار مبالحقة قوى املقاومة الفل�سطينية حتى لو دخلت حما�س النتخابات وهذا  من الإ

مور  مني مع ال�سلطة الفل�سطينية واإخ�ساع الأ ما ف�رّش اإ�رشار اإ�رشائيل الدائم على التن�سيق الأ

�رشائيلي وحده تاأويلها. هذا  من التي ت�سمح للجانب الإ ال�سيا�سية جميعها لعتبارات الأ

اإ�سافة اإىل اأن هذه ال�سيغة كانت حتقق منافع �سيقة للفئات املرتبطة بال�سلطة »املتواطئة« 

اأنه ات�سح لحقا على �سيغة ف�ساد  �رشائيلي، والذي تقول احلركة  من الإ مع اعتبارات الأ

�رشائيليني  مايل واداري لدى فئات و�رشائح فل�سطينية متنفذة ارتبطت ب�سكل وثيق مع الإ

اإىل  النا�سئة  ال�سلطة  مع  تعاطيها  يف  احتكمت  حما�س  اأن  مبعنى،   .
40

جمال من  اأكرث  يف 

يديولوجية العقائدية رغم ح�سور هذه  اعتبارات �سيا�سية براغماتية اأكرث من العتبارات الأ

النربة بقوة يف ميثاقها التاأ�سي�سي لعام 1988 ويف مواقف وت�رشيحات قياداتها بني احلني 

اأمر يخ�سع  اأنه  خر. فمو�سوع مقاطعة النتخابات راأته غالبية قيادات احلركة على  والآ

وىل حل�سابات وتقديرات تنبثق من ميزان الربح واخل�سارة ولي�س من باب اأنه  بالدرجة الأ

حالل اأو حرام، مبعنى اأن مقاطعة حما�س لتلك النتخابات عام 1996 جاءت جت�سيدا 

لتقدير احلركة وفهمها للواقع امللمو�س ومل�سلحتها ال�سيا�سية التي اقت�ست حينئذ اأن ترتك 

مقاومة م�رشوعها  التمكن من  بغر�س  النا�سئة  الوطنية  ال�سلطة  بينها وبني  م�سافة  احلركة 

الت�سووي، اعتقادا منها باأن ما �ستك�سبه عرب مقاطعتها لل�سلطة اأكرب بكثري مما �ستخ�رشه.

5. حماس: بعد االنتخابات التشريعية 1996 
بياناتها  مهاجمة  عرب  النا�سيء  للنظام  مقاومتها  حما�س  وا�سلت  النتخابات  مقاطعتها  بعد 

وت�رشيحاتها وخا�سة على ل�سان قياداتها يف اخلارج، يف ظل �سيا�سة من الت�سييق مار�ستها ال�سلطة 

�رشائيليني والتي ا�ستهدفت نا�سطيها وجناحها الع�سكري ب�سكل  مني مع الإ �سدها عرب التن�سيق الأ

واملتتايل  الدائم  التعرث  ول  الأ اأمرين:  على  الفرتة  هذه  يف  هجومها  حما�س  ورّكزت  خا�س. 

�رشائيلية والتي متثلت ب�سيا�سية الت�سويف والرتاجع والتاأجيل واملماطلة  للمفاو�سات الفل�سطينية الإ

واإ�رشار  احلني،  ذلك  يف  الفل�سطينية  را�سي  الأ من  بان�سحابها  يتعلق  فيما  �رشائيليني  الإ قبل  من 

منية اأهمية اأعظم من اجلوانب ال�سيا�سية التي داأب اجلانب  �رشائيلي على منح اجلوانب الأ اجلانب الإ

الفل�سطيني الرتكيز عليها ولكن دون جناح. والثاين متثل بن�سوء حالة من الف�ساد ال�سيا�سي واملايل 

داري يف ال�سلطة الفل�سطينية اأ�رشت كثرياً مبكانة ال�سلطة بعيون اجلمهور وخف�ست درجة  والإ

ال�سلطة باتخاذ ما هو  الفل�سطيني ب�سكل عام، وخا�سة عندما مل تقم  ال�ساأن  اإدارة  ثقته بها يف 

�رشائيليني  لزم من اإجراءات لوقف الف�ساد وحماربته. اأمام هذين التطورين - تعرث العالقات مع الإ

وا�ستفحال الف�ساد - ا�ستطاعت حركة حما�س اأن تربز نف�سها كفريق �سيا�سي اأكرث وطنية “وطهارة” 

كرث اخال�سا  خرين باأنها الطرف الأ من ال�سلطة الفل�سطينية، وبداأت تعزز قناعاتها لنف�سها ولالآ

للم�رشوع الوطني وباأن �سيغة اأو�سلو وال�سلطة التي اأن�ساأتها �سيكون ماآلها الف�سل، واأن البديل 

40. اأ�سامة املزيني، مقابلة �سخ�سية، اأيار/مايو 2008.
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ن�سب اأمام الفل�سطينيني هو املقاومة. وقد جاء اندلع النتفا�سة عام 2000 ليجعل حما�س  الأ

تعتقد اأنها على �سواب فيما طرحت واأن �سيغة اأو�سلو قد ا�سُتنفذت واأن ال�رشاع بني الفل�سطينيني 

�رشائيليني عاد ليحتكم اإىل قواعده “ال�سحيحة” واملعرب عنها بالحتالل و�سيا�ساته العدوانية من  والإ

جهة واملقاومة والكفاح الوطني من جانب الفل�سطينيني من جهة اأخرى.  

ق�سية  اأهمها  من  حما�س  مكانة  تعزيز  يف  التطورات  من  اأخرى  جمموعة  �ساهمت  وقد 

اأ يف كانون ثاين/يناير 2002 والتي اأدت اإىل و�سم ال�سلطة ورئي�سها عرفات  الكرين - 

�سالح الفل�سطيني  طراف الدولية اإىل الإ رهاب اإىل جانب اتهامه بالف�ساد، ودعوة الأ بالإ

وعزل الرئي�س عرفات، وبدء اإ�رشائيل ببناء اجلدار العازل يف ال�سفة الغربية، وتعاظم ال�سغط 

الدويل ل�ستحداث من�سب رئي�س الوزراء بغر�س اإ�سعاف عرفات، وانطالقة خطة خارطة 

الطريق يف 2003، وا�ستقالة رئي�س الوزراء حممود عبا�س رداً على ما و�سف يف حينه باأنه 

عدم تعاون الرئي�س عرفات معه، ومن ثم وفاة عرفات )2004( وانتخاب حممود عبا�س 

اإ�رشائيل بفك الرتباط ب�سكل اأحادي مع قطاع غزة يف اآب/اأغ�سط�س  )2005(، وقيام 

2005. جمموع هذه التطورات اأربك ال�سلطة الوطنية وعّمق �سعفها يف جميع اجلوانب 

الذين راأو فيها ج�سما �سيا�سيا عاجزا ومثقال وغري  وخا�سة من زاوية عالقتها باملواطنني 

جراءات  اأمام حالة النهيار التي كان مير بها احلال الفل�سطيني بفعل الإ قادر على احلراك 

�رشائيلية القا�سية. اأما بالن�سبة حلما�س فقد جاءت حالة ال�سعف هذه مبثابة فر�سة لتجاوز  الإ

ر�س، واختارت احلركة اأن يتم ذلك عرب  ال�سلطة ر�سميا بعد اأن جتاوزتها املعطيات على الأ

الدخول فيها والتاأثري بها من الداخل لكي تتحول، كما طمحت حما�س، اإىل �سلطة مقاومة 

بعد اأن كانت تلك ال�سلطة يف وجهة نظرها حجر عرثة اأمام الكفاح الفل�سطيني.    

6. حماس والرأي العام الفلسطيني

ت�رشين  يف   %  17 الت�سعينيات  �سنوات  يف  حما�س  حلركة  التاأييد  من  م�ستوى  اأعلى  بلغ 

ثاين/نوفمرب 1994 )ا�ستطالع رقم 13( ولكن هذا امل�ستوى من التاأييد انخف�س ب�سكل 

1996 حوايل  اآذار/مار�س  بلغ يف  1996 حيث  عام  الت�رشيعية  النتخابات  ُبَعيد  كبري 

6% )ا�ستطالع رقم 22( قبل اأن يعود لالرتفاع اإىل 13% يف ت�رشين اأول/اأكتوبر 1998 

من  الأ واأجهزة  الحتالل  قوات  بني  التي وقعت  ال�ستباكات  بعد   )36 رقم  )ا�ستطالع 

 2000 �سباط/فرباير  يف   %11 على  وا�ستقر  النفق،  باأحداث  ُعِرف  مبا  الفل�سطينية 

اأيلول/ ق�سى يف   وا�ستمر هذا امل�ستوى حتى اندلع انتفا�سة الأ
41

)47 )ا�ستطالع رقم 

�سبتمرب 2000.  

41. جميع هذه ال�ستطالعات التي اأ�رشنا اإليها هنا اأجراها يف ذلك الوقت مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية، نابل�س.) 

ال�سنوات 1999-1993(
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�رشائيليني ما زاد التوتر يف  ا�ستمرت احلركة يف هذه املرحلة بالقيام بعمليات م�سلحة �سد الإ

العالقة بينها من جهة وبني ال�سلطة الفل�سطينية واإ�رشائيل من جهة اأخرى. فال�سلطة كانت ما�سية 

مب�رشوعها والتي اعتقدت اأنه �سيقود اإىل دولة فل�سطينية م�ستقلة مع نهاية الفرتة النتقالية، ويف 

�س�سات والهياكل احلكومية ومت ر�سم ال�سيا�سات يف �ستى املجالت ما  ثناء مت بناء املوؤ هذه الأ

مر الذي اأدى اإىل انخفا�س  و�ساع املعي�سية للمواطنني، الأ اأدى اإىل اإحداث حت�سن ملمو�س يف الأ

درجة التاأييد حلركة حما�س كما لحظنا )ا�ستطالع رقم 22 على �سبيل املثال(، حيث راأت 

ن�سبة ل باأ�س بها من اجلمهور اأن احلركة عامل معوق للعملية ال�سلمية واأن برناجمها ال�سيا�سي 

ل يخدم تلك احلقبة التي اأطلق عليها يف حينه حقبة اإعادة البناء الوطني. رغم اأن جممل هذه 

ول  الظروف مل تكن ل�سالح حما�س، اإل اأن احلركة ا�ستفادت يف هذه املرحلة من اأمرين: الأ

�رشائيلي  التعرث امل�ستمر للعملية ال�سيا�سية بني الفل�سطينيني واإ�رشائيل ب�سبب عدم جدية اجلانب الإ

را�سي الفل�سطينية حتت درائع خمتلفة وا�ستمرار  وجلوئه اإىل جتميد اأو تاأجيل الن�سحابات من الأ

را�سي الفل�سطينية وتهويد القد�س، وجاءت اأحداث النفق عام 1998  ال�ستيطان وم�سادرة الأ

كردة فعل على كل ذلك وذّكرت اجلميع باأن العنف )ال�ستباكات امل�سلحة( ميكن اللجوء اإليه 

�رشائيلي نقطة بداية  حتى يف ظل العملية ال�سيا�سية القائمة بني الطرفني، والتي اعتربها اجلانب الإ

حداث( يف دائرة املراقبة ومن ثم  من الفل�سطينية )والتي �ساركت بتلك الأ لو�سع اأجهزة الأ

ق�سى. ال�ستهداف واملالحقة كما حدث بعد اندلع انتفا�سة الأ

لل�سلطة  ال�سعبي  التاأييد  انخفا�س  اإىل  واأدى  حما�س  منه  ا�ستفادت  الذي  خر  الآ مر  الأ

)وعدم خلق  الداخلي  البناء  بها عملية  منيت  التي  الكثرية  بالخفاقات  متّثل  الفل�سطينية 

دارة والرتهل  �سنغافورة ال�رشق الو�سط( والتي كان من تعابريها انت�سار الف�ساد و�سوء الإ

والع�سائرية  الفئوية  الولءات  وانت�سار  العام  للمال  �ساءة  والإ القانون  �سلطة  وغياب 

الف�سل بني  اإىل غياب  اإ�سافة  بالعائدين،  ي يف حينه  العالقة مع من �سمِّ واملناطقية وتوتر 

ال�سلطات وهام�سية دور ال�سلطة الت�رشيعية وتبعية الق�ساء لل�سلطة التنفيذية، ما جعل احلالة 

الفل�سطينية برمتها ه�ّسة يديرها �سخ�س واحد هو الرئي�س عرفات، بتفرد و�سلطوية ب�سكل 

�سديد ال�سبه باإدارته ل�ساأن منظمة التحرير يف ال�سابق.

�رشا على �سالمة موقفها ال�سيا�سي وعلى اأن �سيغة اأو�سلو  مرين موؤ راأت حما�س بهذين الأ

الداخلي  البناء  عملية  ول  �ستبقى  �رشائيليني  الإ مع  ال�سيا�سية  العملية  فال  الف�سل،  ماآلها 

�ست�ستمر، مبعنى اأن تلك ال�سيغة، من وجهة نظر حركة حما�س، حملت بداخلها بذور 

ق�سى جاءت لتثبت �سحة ذلك. هذا جعل حما�س تنظر لربناجمها  فنائها واأن انتفا�سة الأ

ن�سب للمرحلة القادمة، واأن برنامج ال�سلطة الفل�سطينية وفتح -  42 على اأنه الأ
ال�سيا�سي

على  الفر�سة  لتفويت  املقاومة  عرب  اأو�سلو  �سيغة  تقوي�س  اأ�سا�س  على  اأو�سحنا  كما  حينه  ال�سيا�سيي يف  الربنامج  قام   .42

اأغرا�س  حتقيق  من  اخل�سو�س(  وجه    على  �رشائيليني  بالإ م�سلحّيًا  واملرتبطة  املتنفذة  )وال�رشيحة  وال�سلطة  الحتالل 

التفاق.
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قد ف�سل بدليل تراجع برنامج ال�سلطة اأمام برنامج حما�س من وجهة نظر اجلمهور الذي 

من الفل�سطينية وقيامها يف تلك الفرتة باعتقال  ات�سح يف موقفه من ممار�سات اأجهزة الأ

�سخا�س الذين يقومون بعمليات تفجريية داخل اإ�رشائيل. ففي كانون ثاين/يناير 2001  الأ

من بذلك مقابل 90% من  يدي فتح اأنهم يعار�سون قيام اأجهزة الأ اأجاب 58% من موؤ

ه بعد خم�سة �سهور )اأي يف اأيار/مايو  يدي حما�س، بينما يف ا�ستطالع اآخر مت اإجراوؤ موؤ

من بذلك مقابل  الأ اأجهزة  قيام  يعار�سون  اأنهم  فتح  يدي  83% من موؤ اأجاب   )2002

يدي حما�س. التغري امللفت هنا هو ارتفاع ن�سبة من يعار�س اعتقال منفذي  93% من موؤ

يدي حركة فتح ما ل يقل عن 25 نقطة خالل خم�سة اأ�سهر ويعود  العمليات من بني موؤ

ال�سبب يف ذلك اإىل �رشا�سة اإجراءات الحتالل الذي مل مييز بني الفل�سطينيني، ما اعتربته 

�سلوب  �رشائيليني، واأن الأ حركة حما�س تاأكيداً على �سحة ما ذهبت اإليه يف موقفها من الإ

ن�سب للتعاطي مع الحتالل هو املقاومة ولي�س املفاو�سات.  الأ

ق�سى كحدث واعد بالن�سبة حلما�س حيث اأولت عليها احلركة كثرياً  جاءت انتفا�سة الأ

لتعّزز مكانتها اجلماهريية عرب امل�ساركة الن�سطة بفعاليات النتفا�سة وعرب تنفيذ عمليات 

�رشائيليني. اأما حركة فتح وال�سلطة فجاءت النتفا�سة كحدث عّمق من  م�سلحة �سد الإ

وهي  فيها-  ال�سيا�سي  راأ�سمالهما  جل  اأنفقا  التي  ال�سيغة  بف�سل  متثلت  والتي  اأزمتيهما 

�سيغة اأو�سلو - وبعدم جهوزيتها للولوج يف م�سرية املقاومة �سد الحتالل مب�ستوى حما�س 

حيث ات�سح ذلك عرب النق�سامات والتباينات بني خمتلف التيارات يف ال�سلطة وفتح حول 

كيفية التعاطي مع النتفا�سة والهداف التي ينبغي حتقيقها. اأزمة ال�سلطة وفتح تعمقت 

�رشائيلي على ال�ستمرار مبجابهة الفل�سطينيني ب�سكل عنيف مبا  اأكرث بعد اإ�رشار اجلانب الإ

منية - وحما�رشة الرئي�س عرفات يف رام اهلل  يف ذلك تدمري مرافق ال�سلطة - وخا�سة الأ

مر الذي ُفِهم منه اأن اإ�رشائيل و�سعت  رهاب تارة اأخرى، الأ واتهامه بالف�ساد تارة وبالإ

الفل�سطينيني جميعهم ب�سلة واحدة واأنهم جميعًا م�ستهدفون. فقد اأعربت يف هذه الفرتة 

اأف�سح  ال�سخ�سية حيث  وال�سالمة  من  الأ غياب  قلقها جراء  الفل�سطينيني عن  من  غالبية 

�سالمي باأنهم  يدي حما�س واجلهاد الإ يدي فتح و 11.4% فقط من موؤ 12.7% من موؤ

 .
43

من وال�سالمة ال�سخ�سية يف البالد  ي�سعرون بالأ

وت�سليحًا  جماهرييًا  بال�سعود  حما�س  حركة  مكانة  ا�ستمرت  املعطيات  هذه  �سوء  على 

كرث قوة وتنظيمًا ومتا�سكًا من الناحية ال�سيا�سية،  واأ�سبحت احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية الأ

لف  وقد تبني ذلك من خالل ا�ستمرار متا�سك احلركة بعد توجيه ال�رشبات لها واعتقال الآ

من اأع�سائها واغتيال عدد هام من اأع�ساء قيادتها ال�سيا�سية والع�سكرية مثل زعيم احلركة 

اأبو�سنب وجمال من�سور وجمال  الرنتي�سي واإ�سماعيل  العزيز  اأحمد يا�سني وعبد  ال�سيخ 

ا�ستطالع املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية رقم )13(، اأيلول/�سبتمرب 2004.  .43
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�سليم و�سالح �سحادة وغريهم، وكذلك من خالل ما اأبدته حما�س من قوة وتنظيم يف اإدارة 

�رشائيلي اأحادي اجلانب يف اآب/اأغ�سط�س 2005.  ون القطاع بعد الن�سحاب الإ �سوؤ

يف هذه املرحلة ازداد التاأييد اجلماهريي لنهج حما�س اأكرث من فتح يف عدد من الق�سايا 

همية بالن�سبة لعامة النا�س، فبالن�سبة ملو�سوع الف�ساد مثال اأعرب اجلمهور اأن لديه  ذات الأ

�سالحات ال�سيا�سية من حركة فتح  ثقة اأعلى بقدرة حما�س على حماربة الف�ساد واإجراء الإ

حيث قال 84.1% من اجلمهور اأنه يثق بحما�س لتحقيق ذلك بينما ملن يثقوون بقدرة 

هو  عمن  اجلمهور  �ُسئل  وعندما   .
44

%52.9 عن  تزد  مل  بذلك  القيام  على  فتح  حركة 

اأكرث قدرة على احلفاظ على الوحدة الوطنية الفل�سطينية، اأجاب 72.2% منه اأن حما�س 

واجلهاد هما اأكرث قدرة على حتقيق ذلك بينما اعتقد 69.7% اأن حركة فتح قادرة على 

اأن  73.4% من اجلمهور  ذلك. وفيما يتعلق بالقدرة على فر�س النظام والقانون فريى 

حما�س واجلهاد هما اأكرث قدرة على حتقيق ذلك من حركة فتح التي اعتقد 70.9% من 

جهزة  اجلمهور اأنها قادرة على ذلك على الرغم من امتالكها املوارد و�سيطرتها على الأ

منية ووجود خربة �سابقة لديها يف اإدارة البالد.  الأ

وبخ�سو�س املوقف من عملية ال�سالم فرغم اأن ن�سبة اأكرب من اجلمهور )79.8%( ترى 

�رشائيليني، مقابل %44.4  كرث قدرة على دفع عملية ال�سالم مع الإ اأن حركة فتح هي الأ

ذلك،  حتقيق  على  قدرة  كرث  الأ هما  اجلهاد  حما�س  حركتي  باأن  يعتقدون  منهم  فقط 

هم   الأ الق�سية  )والتي هي  الالجئني  فتح على حماية حقوق  بقدرة  ثقة اجلمهور  اأن  اإل 

للكثري من الفل�سطينيني الذين يرون اأن العملية ال�سلمية �ستبقى عرجاء بدون حلها( بلغت 

)64.4%(، بينا اأعرب )72%( من اجلمهور عن اأن حما�س واجلهاد هما اأكرث قدرة على 

حماية هذه احلقوق.  

منية الفل�سطينية يف هذه املرحلة، فقد اعتقد  جهزة الأ داء الأ وفيما يتعلق بتقييم اجلمهور لأ

�سالمي اأن اأداءها  يدي حما�س واجلهاد الإ يدي فتح و )36.5%( من موؤ )48%( من موؤ

ا�ستهدافها  ب�سبب  وتفككها  جهزة  الأ تلك  اإىل �سعف  يعود  وهذا   ،
ً
اأو جيد جدا  جيد 

وتدمري مقارها ومالحقة اأع�ساءها من قبل الحتالل. 

ولية عن ذلك  اأما حالة الفو�سى التي عمت البالد يف تلك الفرتة واجلهة التي تتحمل امل�سوؤ

يدي فتح اأن �سبب  يدي كل من فتح وحما�س حيث راأى 29% من موؤ فقد ظهر تباين بني موؤ

منية وقياداتها، وراأى 65% منهم اأن الحتالل  جهزة الأ تلك الفو�سى يعود اإىل ف�سل الأ

يدي حما�س فراأى 40% منهم اأن �سبب تلك الفو�سى  ، بينما موؤ
45

ول عن ذلك هو امل�سوؤ

ا�ستطالع كانون اأول/دي�سمرب  2005.   .44

45 ا�ستطالع رقم 13، 23 اأيلول/�سبتمرب 2004.
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الحتالل.  اإىل  الف�سل  ذلك  عزو  منهم   %50 وقياداتها  منية  الأ جهزة  الأ ف�سل  اإىل  يعود 

منية وحُتّملها قدر  جهزة الأ داء الأ يدة حلما�س هي اأكرث  نقداً لأ يت�سح هنا اأن القاعدة املوؤ

يدي حركة فتح، وهذا يعود رمبا اإىل موقف  ولية يف عدم حفظ النظام من موؤ اأكرب من امل�سوؤ

تلك القاعدة من ال�سلطة الفل�سطينية ككل والذي مييل اإىل ال�سلبية جتاهها. 

و�ساع احلياتية واملعي�سية للفل�سطينيني الذي �سهدته البالد يف  ويف ظل الرتدي ال�سديد لالأ

جراء اإ�سالحات وتغيريات  هذه الفرتة حافظت الغالبية ال�ساحقة منهم على تاأييدها الكبري لإ

�س�سات واأجهزة ال�سلطة، فقد اأ�سارت ا�ستطالعات الراأي العام منذ  داخلية وجذرية على موؤ

يدون  يدي حما�س وفتح يوؤ اأيار/مايو 2002 حتى النتخابات الت�رشيعية عام 2006 اأن موؤ

�سالحات كما يتبني يف اجلدول التايل: وبن�سب متقاربة ومرتفعة جداً القيام بتلك الإ

يدي فتحرقم وتاريخ ال�ستطالع يدي حما�سموؤ موؤ

89%94%ا�ستطالع رقم 4 ) اأيار/مايو 2002(

86%86%ا�ستطالع رقم 7 )ني�سان/ابريل 2002(

87%91%ا�ستطالع رقم 10 )كانون اأول-دي�سمرب 2003(

91%97%ا�ستطالع رقم 14)كانون اأول- دي�سمرب 2004(

90%92%ا�ستطالع رقم 16 )حزيران/يونيو 2005(

81%91%ا�ستطالع رقم 25 ) اأيلول/�سبتمرب 2007(

ووظفته  حما�س  التقطته  الذي  مر  الأ هو  داخلية  اإ�سالحات  جراء  لإ الكبري  التاأييد  هذا 

النتخابية  قائمتها  احلركة  ت�سمي  اأن  غريبًا  يكن  مل  وبالتايل  وال�سلطة  فتح  �سد  �سيا�سيًا 

�سالح والتغيري«. للمجل�س الت�رشيعي بقائمة »الإ

الر�سمية  القيادة  التباين بني مواقف  اأو  التطابق  يتعلق بدرجة  تقدم، وفيما  ما  على �سوء 

يدة للحركة يف هذه  املوؤ القطاعات  الفل�سطيني مبا يف ذلك  العام  حلركة حما�س والراأي 

املرحلة، ميكننا ت�سجيل املالحظات التالية:  

يدة حلركة حما�س تاأثرت بالتطورات ال�سيا�سية  اأن توجهات القاعدة ال�سعبية املوؤ   •
التي  ال�سيا�سية  وباملواقف  املرحلة  تلك  فرتات  احلركة يف خمتلف  التي جابهتها 

1994 متتعت  1988 حتى  وىل وهي املمتّدة من  اإزاءها. ففي الفرتة الأ تبّنتها 

وىل،  احلركة بدرجة التاأييد اجلماهريي ب�سبب م�ساركتها يف فعاليات النتفا�سة الأ

اعتمدت على معار�ستها    2000 1994 حتى  املمتّدة من  الثانية  الفرتة  ويف 
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 2000 من  املمتدة  الفرتة  عنها، ويف  انبثقت  التي  ولل�سلطة  اأو�سلو  لتفاقيات 

الفل�سطينية  ال�سلطة  و�سعف  اأو�سلو  �سيغة  ف�سل  على   2004 عام  نهاية  حتى 

ج�سدا وروحا. 

وت�سليب  تعزيز  يف  هامني  حدثنْي  مبثابة  كانتا  والثانية  وىل  الأ النتفا�ستني  اأن   •
يدة حلما�س، وذلك تاأثُّراً بالتوجه املقاوم الذي اختطته احلركة  القاعدة ال�سعبية املوؤ

درجات  اأدنى  اأن  مالحظة  عرب  مر  الأ هذا  ويت�سح  خرين.  لالآ ورّوجته  لنف�سها 

التاأييد اجلماهريي حلما�س جاء يف الفرتة الفا�سلة بني النتفا�ستني واملمتدة بني 

1994حتى عام 2000، مبعنى اأن حالة ال�ستقرار الن�سبية التي عا�ستها البالد 

يدة  القاعدة املوؤ لتعزيز وتو�سيع  املثالية املواتية  يف هذه الفرتة مل تكن هي احلالة 

للحركة من الناحية ال�سيا�سية. 

احلركة  ال�سعبي حلركة حما�س وموقف  التاأييد  بني درجة  قوية  هناك عالقة  اأن   •
يدي حما�س بنية واأداء  من التفاقيات املوقعة مع اإ�رشائيل والتي عربها حاَكَم موؤ

النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.    

هذه  يف  التدريجي  بال�سعود  ا�ستمرت  حلما�س  اجلماهريي  التاأييد  درجة  اأن   •
داخليا.  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأداء  وب�سوء  ال�سيا�سية  العملية  بتعرث  متاأثرة  املرحلة 

على  منه  عاد، يف جزء  املرحلة  هذه  ال�سعبي حلما�س يف  التاأييد  اأن  يعني  وهذا 

قل، اإىل معطيات البيئة املحيطة بحما�س ولي�س بال�رشورة اإىل اجلاذبية ال�سيا�سية  الأ

والفكرية للحركة.     

تاأييد  درجة  يف  تاآكل  باملجمل  رافقه  حلما�س  املتنامي  اجلماهريي  التاأييد  اأن    •
للتحديات  ال�ستجابة  على  بقدرتها  ثقته  ومبدى  الفل�سطينية  لل�سلطة  اجلمهور 

التي  اإ�رشائيل(  مع  ال�سالم  عملية  وتعرّث  الداخلي  )الف�ساد  واخلارجية  الداخلية 

واجهتها البالد يف تلك املرحلة.   

بدت  اجلماهريية  وقاعدتها  حما�س  حركة  قيادة  مواقف  بني  التباين  درجة  اأن    •
�سغرية اأو غري موجودة اأحيانًا واأن درجة التقارب بني  مواقف القاعدة اجلماهريية 

يدة  حلما�س واجلمهور الفل�سطيني ب�سكل عام )مبا يف ذلك توجهات القاعدة املوؤ

حلركة فتح( كانت كبرية. 

جتاه  فتح،  حركة  يدي  موؤ ذلك  يف  مبا  الفل�سطيني،  العام  الراأي  توجهات  اإن    •
التطورات ال�سيا�سية يف فرتة ما بعد النتفا�سة عام 2000 اأ�سبحت اأكرث ميال 
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اأن  مبعنى  العك�س.  ولي�س  حما�س  حلركة  ال�سعبية  القاعدة  توجهات  من  وقربا 

ن يقرتب اإىل حد  ر�س دفعت باجلمهور الفل�سطيني ككل لأ حداث على الأ الأ

وقاعدتها  حما�س  حلركة  ال�سيا�سية  واملواقف  التوجهات  مع  اأحيانا  التماهي 

ال�سعبية اإزاء احلالة ال�سيا�سية ب�سكل عام.  

 7. خالصة واستنتاجات
ال�سيا�سية  املواقف  بخ�سو�س  ال�ستنتاجات  من  عدد  ت�سجيل  ميكننا  تقدم  ما  �سوء  على 

حلركة حما�س يف هذه املرحلة، واإ�سارات “العتدال” اأو “الت�سدد” التي ات�سمت بها تلك 

�سباب التي حالت دون ا�ستعداد احلركة لالندماج  املواقف، والتي بدورها تفيد يف فهم الأ

بالنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، واأهم هذه ال�ستنتاجات هي:

تعاملت حما�س يف هذه املرحلة مع ما اأملته التطورات ال�سيا�سية النا�سئة عن اندلع   .1

وهذا  الفل�سطينية،  ال�سلطة  واإن�ساء  اأو�سلو  اتفاقيات  وتوقيع   )1987( النتفا�سة 

دفعها لتخاذ مواقف �سيا�سية خ�سعت ملنطق الربح واخل�سارة والفائدة وال�رشر، ولي�س 

ال�سيا�سي يف هذه  ف�سلوك حما�س  يكون«.  اأن  ينبغي  »ما  اأو  واحلرام  احلالل  ملنطق 

هداف التي �سعت لتحقيقها واأهمها  الفرتة املبكرة ميكن تف�سريه على اأ�سا�س معرفة الأ

ا�ستح�سال �رشعية وطنية وكفاحية )ل �سيما اأنها حركة اإ�سالمية( م�ستمدة من الفعل 

دوات التي  الن�سايل لل�سارع الفل�سطيني وباأن تكون جديرة بالحرتام وطنيا. اأما الأ

هداف فتمثلت برف�س ومقاومة �سيغة اأو�سلو وما متخ�س  اختارتها للو�سول لهذه الأ

عنها من اتفاقيات اأن�ساأت �سلطة �سعيفة غري �سيادية ب�سكل م�سلح، معتقدة اأنها بذلك 

خرى وخا�سة حركة فتح. �ست�ستطيع متييز نف�سها عن احلركات الفل�سطينية الأ

ميكن تق�سيم هذه املرحلة »مرحلة معار�سة النظام ومقاومته من اخلارج« اإىل ثالثة فرتات   .2

ال�سيا�سي خالل كل منها مبا رافقها من تطورات  النظام  اإزاء  تاأّثرت مواقف حما�س 

الت�رشيعية  النتخابات  حتى   1988 عام  احلركة  ن�ساأة  منذ  امتدت  وىل  الأ �سيا�سية. 

لتفاقيات  وامل�سلحة  ال�سديدة  باملعار�سة  خاللها  احلركة  مواقف  وات�سمت   1996

 2000 عام  النتفا�سة  اندلع  حتى   1996 من  والثانية  الوليدة،  وال�سلطة  اأو�سلو 

وات�سمت خاللها مواقف احلركة مبعار�سة التفاقيات وتوابعها ولكن يف اإطار �سيغة 

اأملتها يف حينه عملية  التعاي�س الق�رشي مع ال�سلطة الفل�سطينية »ُفِر�ست« عليها  من 

البناء الوطني التي قادتها ال�سلطة، والثالثة من عام 2000 حتى 2005 رّكزت احلركة 

اأثناءها على تعزيز ومتتني �سدقية و�سالبة برناجمها ال�سيا�سي وعلى َبهاتة وعدمية الربنامج 

ال�سيا�سي لل�سلطة وحلركة فتح، عرب م�ساركتها املتمّيزة )كما داأبت احلركة على القول( 
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يف فعاليات النتفا�سة، وهذا مكنها من تعزيز مكانتها ال�سيا�سية يف ال�سارع الفل�سطيني 

و�سّجعها يف النهاية على الدخول اإىل النظام من موقع قوة.   

اأن حجر الزاوية يف برنامج حما�س ال�سيا�سي يف هذه الفرتة متّثل باملعار�سة ال�سديدة   .3

التي  التحرير  منظمة  لربنامج  لرف�سها  اأ�سا�سا  احلركة  اعتربته  والتي  اأو�سلو  لتفاقيات 

جاءت بها ولل�سلطة الفل�سطينية التي طّبقتها ولعدم م�ساركتها يف انتخابات عام 1996. 

فحما�س راأت باأن التفاقيات »الظاملة« تهدف اإىل النق�سا�س اإ�رشائيليا على احلقوق 

الوطنية الفل�سطينية وباأن بال�سلطة الفل�سطينية هي بجوهرها اأداة لتحقيق ذلك، وهذا 

يعني اأن احلركة ربطت ب�سكل وثيق ومتني بني موقفها من تلك التفاقيات من جهة، 

وموقفها من النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ممثال باملنظمة وبال�سلطة من جهة اأخرى. 

مُتّيز نف�سها عن حركة فتح  اأن  اأرادت  اأنها  مل يكن من ال�سهل على احلركة )وخا�سة   .4

مع  ال�سلطة  وقعتها  التي  لالتفاقيات  الراف�س  موقفها  ظل  يف  و»املتهافتة«  »امل�ساملة« 

عن  بال�ستغناء  ر�س  الأ على  الرف�س  ذلك  جت�سيد  يف  تنجح  اأن  �رشائيلي  الإ اجلانب 

�رشائيليني. فالعمل امل�سلح يف تلك الفرتة خدم اأهداف احلركة  العمليات امل�سلحة �سد الإ

ومنحها �سدقية �سيا�سية وجعلها ت�سمد كند متمّيز مبعار�سته وعناده مل�رشوع الت�سوية. 

ارتبط موقف حما�س ال�سلبي جتاه ال�سلطة الوطنية ونظامها ال�سيا�سي يف هذه املرحلة   .5

ال�سلطة كاأحد  التي جاءت  للعملية »ال�سلمية«  الراف�س  ب�سكل وثيق مبوقف احلركة 

اإفرازاتها وكاأحد اأهم ركائزها يف اآن. فمعار�سة حما�س للعملية »ال�سلمية«، لكونها 

موقفا  اأي�سًا  تتخذ  احلركة  جعل  جمدية«،  و«غري  »ظاملة«  اتفاقيات  اإطار  يف  جاءت 

والتي  الفل�سطينية(  التحرير  منظمة  جتاه  )وبالتايل  الفل�سطينية  ال�سلطة  جتاه  مناه�سا 

�سا�س هو منح هذه العملية غري املن�سفة،  راأت حما�س، كما اأو�سحنا، اأن غر�سها الأ

كامل  على  النق�سا�س  �رشائيلي  الإ للجانب  ليت�سنى  املطلوبة  وامل�رشوعية  املقبولية 

احلقوق الوطنية الفل�سطينية. 

قطاب  احتكمت احلالة الفل�سطينية يف تلك الفرتة اإىل تبعات العالقة التي ن�ساأت بني الأ  .6

وبال�سلطة  �رشائيلي  الإ باجلانب  متّثلت  والتي  الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  الفاعلة  الثالثة 

قطاب  �سالمية. اأي اأن فهم مواقف اأي قطب من هذه الأ الفل�سطينية وباملعار�سة الإ

مواقف  فهم  اأن  مبعنى  خرين،  الآ القطبني  ربطت  التي  العالقة  فهم  تطّلب  الثالثة 

�رشائيلي وال�سلطة  و�سلوك حركة حما�س يقت�سي فهم العالقة التي ربطت اجلانب الإ

الفل�سطينية، واأن فهم مواقف و�سلوك ال�سلطة يقت�سي فهم منطلقات وبواعث العالقة 

�رشائيلي  الإ اجلانب  مواقف  فهم  اأن  كما  واإ�رشائيل،  حما�س  ربطت  التي  الت�سادمية 

يقت�سي فهم العالقة املتاأرجحة التي قامت بني ال�سلطة الفل�سطينية وحما�س.  
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ات�سمت مواقف حركة حما�س يف هذه املرحلة اإجمال بدرجة منخف�سة من »العتدال«   .7

يف مواقفها من جممل الق�سايا ال�سيا�سية مبا فيها من ال�سلطة الوطنية وامل�ساركة بها، 

املختلفة  مواقفها  على  املت�سدد  احلركة  ميثاق  تاأثري  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  يعود  ورمبا 

يف تلك الفرتة املبكرة وخا�سة اإزاء التفاقيات مع اإ�رشائيل، اإىل جانب �سعي احلركة 

لتمييز خطها ال�سيا�سي عن حركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية عرب »الت�سدد« كاأ�سلوب 

لتحقيق التما�سك الداخلي. فهذه املرحلة اقت�ست من حما�س ر�س �سفوفها الداخلية 

يف وجه �سيا�سة ال�سغط واملالحقة وال�ستهداف والت�سييق التي تعّر�ست لها من قبل 

ال�سلطة الفل�سطينية واإ�رشائيل، وهذا »الت�سدد« العام من ِقبلها حال دون اأن ت�ستطيع 

النهائية  ال�سيا�سية  املواقف  اأن حتدد  يا�سني  اأحمد  كال�سيخ  املرنة يف حينه  �سوات  الأ

الر�سمية وامللزمة للحركة. 

هداف  بقي التباين يف مواقف قيادات احلركة يف هذه املرحلة يف اإطار ٍ من الثبات يف الأ  .8

بال�رشعية  اأ�سميناه  ما  امتالك  اإىل  وب  الدوؤ احلركة  ب�سعي  متثلت  والتي  ولويات  والأ

الوطنية والكفاحية امل�ستمدة من الفعل الن�سايل لل�سارع الفل�سطيني واختارت احلركة 

اأن يتم ذلك عرب رف�س ومقاومة �سيغة مدريد واأ�سلو مبا يف ذلك مقاطعة النتخابات 

التحرير،  منظمة  ف�سائل  عن  نف�سها  متييز  ت�ستطيع   بذلك  اأنها  معتقدة   1996 عام 

وخا�سة حركة فتح، والتاأ�سي�س لهوية �سيا�سية خا�سة بها متنحها �رشعية �سيا�سية �سعبية 

�سالمي والتي مل يكن ممكنا للحركة ال�ستمرار دونها.  لربناجمها الن�سايل الإ

اأو�سلو كتطور  انهيار �سيغة  التي اندلعت بعد   2000 ق�سى عام  انتفا�سة الأ جاءت   .9

اأ�سعف  ما  ال�سيا�سية  الناحية  من  وقيادتها  الوطنية  ال�سلطة  ب�سدقية  ع�سف  حا�سم 

»املعتدلني« الفل�سطينيني ب�سكل عام مبا يف ذلك داخل حركة حما�س، وهذا جعل 

احلركة ترى اأنها كانت على حق يف ت�سددها اإزاء جممل �سيغة اأو�سلو واأن ماآل هذه 

ال�سيغة جاء مطابقا لتوقعات وتقديرات احلركة منذ البداية.

التي تبعتها كعودة الحتالل  ال�سلبية الكثرية  10. �ساهم اندلع النتفا�سة والتطورات 

و�ساع الداخلية  رهاب وتردي الأ و�سعف القيادة الفل�سطينية وو�سمها بالف�ساد وبالإ

ال�سيا�سية  حما�س  ا�سرتاتيجية  خدم  وهذا  الداخلية،  جتاذباتها  ب�سبب  فتح  حلركة 

حيث بدت اأكرث متا�سكًا وان�سجامًا يف بنيتها الداخلية وبرناجمها ال�سيا�سي املعار�س 

لتفاقيات اأو�سلو من ال�سلطة الوطنية بقيادة فتح وخا�سة بعد رحيل يا�رش عرفات يف 

مر الذي راأت فيه حما�س فر�سة مواتية للدخول يف مرحلة  اآواخر عام 2004، الأ

جديدة متثلت بال�سعي لدخول النظام ال�سيا�سي من موقع قوة ل من موقف �سعف 

بغر�س التاأثري عليه من الداخل. 
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 )2( مرحلة الدخول إلى النظام السياسي والبحث عن دور
متتد هذه احلقبة من نهاية 2004 حتى �سيطرة حركة حما�س على غزة بالقوة يف �سيف 

2007، والتي �سهدت تطورات كثرية و هامة مّهدت لدخول حركة حما�س اإىل النظام 

�رشائيلي  الإ والن�سحاب  القاهرة  اتفاقية  وتوقيع  عرفات  يا�رش  وفاة  اأهمها  من  ال�سيا�سي 

حما�س  حركة  وم�ساركة   2005 اآب/اأغ�سط�س  يف  غزة  قطاع  من  اجلانب  اأحادي 

ثم  ومن   2006 عام  الت�رشيعية  النتخابات  يف  وبعدها  العام  ذات  البلدية  بالنتخابات 

ت�سكيلها للحكومة وتوقيعها على وثيقة الوفاق الوطني يف �سيف 2006 واتفاق مكة 

وت�سكيل حكومة الوحدة يف اآذار/مار�س 2007 وانتهاًء بال�سيطرة العنيفة على غزة يف 

2007. هذه الق�سايا �سيتم تناولها يف هذا الف�سل بغر�س التعرف على كيفية 
46

�سيف 

تعاطي حما�س معها، ومن ثم التعرف من خالل ذلك على حمددات موقفها من النظام 

اإليه واآفاق العالقة  اإليه، وكيف خدمها ذلك يف الدخول  ال�سيا�سي الفل�سطيني ونظرتها 

امل�ستقبلية بني احلركة والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني والحتمالت املمكنة لجتاهات هذه 

�سا�سية هنا هي فح�س ما اإذا كانت حما�س ت�سري نحو  العالقة. و�ستكون نقطة الرتكيز الأ

الوثائق ذات  �سنّطلع على  النف�سال عنه. ولتحقيق ذلك  اأم  ال�سيا�سي  بالنظام  الندماج 

العالقة كميثاق حركة حما�س وبرناجمها النتخابي وبرناجمها احلكومي وكذلك برنامج 

حكومة الوحدة وقرارات جمل�س الوزاراء، ووثيقة الوفاق الوطني واتفاقي القاهرة ومكة 

�سيا�سة  على  اطالع  ذات  مرجعية  �سخ�سيات  مع  مقابالت  اإىل  اإ�سافة  �سنعاء،  وتفاهم 

الراأي  ا�ستطالعات  به  ت�سي  مما  ال�ستفادة  �سيتم  كما  ونها،  ب�سوؤ ودراية  باحلكم  حما�س 

ال�ستعانة  �سيتم  ذلك  جانب  واإىل  ال�سيا�سي.  بالنظام  وعالقتها  حما�س  بخ�سو�س  العام 

بحاث والتقارير املن�سورة واملقالت  دبيات ذات العالقة باملو�سوع كالدرا�سات والأ بالأ

املن�سورة يف املجالت الدورية املتخ�س�سة وكذلك �سحيفة الر�سالة الناطقة بل�سان حالة 

القريبة من حما�س  لكرتونية املختلفة وخا�سة تلك  اإىل املواقع الإ اإ�سافة  حركة حما�س، 

خبارية، وغري  عالم واإ�سالم اأون لين و�سبكة فل�سطني الإ كمواقف املركز الفل�سطيني لالإ

ذلك من امل�سادر.  

ثاين/نوفمرب  ت�رشين  يف  عرفات  وفاة  اأهمها:  التطورات  من  الكثري  اإىل  املرحلة  هذه  يف  الفل�سطينية  احلالة  خ�سغت   .46

2004؛ انتخاب حممود عبا�س كرئي�س يف كانون الثاين/يناير 2005؛ قيام اإ�رشائيل بفك الرتباط ب�سكل اأحادي مع 

قطاع غزة يف اآب/اأغ�سط�س 2005؛ انت�سار حما�س يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي يف كانون الثاين/يناير 2006؛ 

م�سادقة  ب�رشوطها؛  حما�س  حكومة  التزام  �رشورة  على  �سدد  والذي   2006 اآذار/مار�س  يف  ال�سادر  الرباعية  بيان 

قتة لت�رشيف امل�ساعدات للفل�سطينيني عرب مكتب الرئي�س بدل  لية الدولية املوؤ الرباعية يف حزيران/يونيو 2006 على الآ

�رشائيلي الع�سكرية املتوا�سلة على غزة يف حزيران/يونيو 2006  من حتويلها حلكومة حما�س؛ بدء عمليات اجلي�س الإ

ردا على اأ�رش اجلندي �ساليط والهجمات بال�سواريخ؛ اإ�رشاب موظفي القطاع العام يف ال�سفة الغربية يف اأيلول/�سبتمرب 

2006 والذي دام اأربعة �سهور؛ ت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية يف اآذار/مار�س 2007 بعد التوقيع على اتفاق مكة 

يف �سباط/فرباير 2007؛ القتتال الداخلي وما ترتب عليه من انق�سام بني غزة وال�سفة الغربية وال�سيطرة الكلية حلما�س 

على الو�سع هناك منذ �سيف 2007
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1. احلزبية السياسية  في التجربة الفلسطينية     
يف  الوطني  الن�سال  فرتة  اإىل  املختلفة  ال�سيا�سية  والتنظيمات  حزاب  الأ جذور  تعود 

التحديات  التعامل مع  �سا�سي  الأ املن�رشم والتي كان هّمها  القرن  خم�سينيات و�ستينيات 

ثناء  الأ هذه  يف  واحلركات  حزاب  الأ هذه  طورت  وقد  فل�سطني.  حترير  تعرت�س  التي 

�سمات حّدت من قدرتها على النخراط يف التقاليد الدميقراطية كالنتخابات وامل�ساهمة 

اأدت هيمنة حركة  �س�سات احلكم الدميقراطي. فقد  تاأ�سي�س قواعد وموؤ ب�سكل فعال يف 

ال�سلطة  1969، وعلى  منذ  التحرير  منظمة  يا�رش عرفات على  التاريخي  فتح وزعيمها 

اإىل   ،1996 منذ  الت�رشيعية  الهيئة  وعلى   ،1994 منذ  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  التنفيذية 

ربعة، ما اأدى اإىل وجود نظام �سيا�سي ت�سيطر عليه  ج�سام الأ ت�سوي�س العالقة بني هذه الأ

�سلوب ال�سخ�سي للرئي�س عرفات  حركة �سيا�سية واحدة هي حركة فتح. كما هيمن الأ

�س�سات  يف احلكم على بنية وبرنامج كل من فتح وال�سلطة الفل�سطينية، حيث ظهرت موؤ

واأجهزة مدنية واأمنية ذات ولءات �سيا�سية له اأول ولفتح ثانيا، ما اأدى اإىل تهمي�س دور 

حزاب  �س�سات الت�رشيعية كاملجل�س الوطني واملجل�س الت�رشيعي ويف داخل احلركات الأ املوؤ

املتبادلة بني  الرقابة  اأ�سا�س  “دميقراطية” تقوم على  بيئة  ال�سيا�سية وهذا حال دون وجود 

ال�سلطات وخا�سة على ال�سلطة التنفيذية. 

العالقات  هو  بينها  ربط  ما  فاإن  واحلركات  حزاب  لالأ الداخلية  اللوائح  غياب  ومع 

باملنا�سب  ولي�س  فراد  بالأ تناط  القيادة  جعل  ما   ،
47

املبادئ اأو  الفكر  ولي�س  ال�سخ�سية 

بيد جمموعة  ال�سلطة  لَتمرُكز  الداخلية  الدميقراطية  �سعف  اإىل  قاد  وهذا  يتبوءونها،  التي 

�سغرية متنفذة من الفراد ذات قدرة على الو�سول اإىل املوارد املادية واملعنوية الهامة. اأما 

اإىل حد ما  مر  �سالمي( فقد اختلقت يف هذا الأ �سالمية )حما�س واجلهاد الإ الف�سائل الإ

 .
48

حيث طّورت لوائح داخلية اأكرث �سالبة وو�سوحا لنظم عملية اتخاذ القرار والقيادة

حيان  ولكن، وخا�سة يف حالة حما�س، فاإن عملية اتخاذ القرار ات�سمت يف كثري من الأ

بالبطء ال�سديد ب�سبب ال�رشيّة يف عملها بحكم تبعرث قياداتها وهيئاتها القيادية وتوزعها 

على دم�سق وغزة وال�سفة وال�سجون. 

افتقدت الف�سائل ال�سيا�سية الفل�سطينية العلمانية ب�سكل عام بحكم طبيعة عملها ال�رشية 

اإدارة  يف  الع�رشية  الفنية  واملهارات  احلقيقية  اخلربات  اإىل  التنظيمية  بنيتها  مرونة  وعدم 

. اأما حما�س فريى البع�س اأن عدم م�ساركتها 
49

ال�ساأن العام وخا�سة يف املجال الت�رشيعي

يف  لديها  اخلربة  وتراكم  امتالك  دون  حال  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  ال�سلطة  �س�سات  مبوؤ

مقابلة مع تي�سري خالد، القيادي يف اجلبهة الدميقراطية، نابل�س، ت�رشين اأول/اأكتوبر 2006  .47

مقابلة مع ال�سيخ خالد �سليمان )ع�سو املجل�س الت�رشيعي(، اأيار/مايو 2006  .48

مقابلة مع تي�سري خالد، ت�رشين اأول/اأكتوبر 2006  .49
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هالت الداخلية  . ويف ظل غياب املوؤ
50

مو�سوع احلكم وبخا�سة على امل�ستوى الوطني

لدى الف�سائل ال�سيا�سية �سعفت قدرتها على اأن تكون معار�سة ت�ستطيع اإحداث جدل 

لديها  ال�سيا�سي  ال�سجال  ات�سم  العملية،  الناحية  فمن  العامة.  ال�سيا�سات  حول  حقيقي 

يديولوجية دون  ال�سيا�سية والأ ال�سعارات والكال�سيهات  غراق يف  بال�سخ�سنة والإ غالبا 

و�ساع العامة كمحاربة الف�ساد وحت�سني ال�سيا�سة  اأن تطور قدرة حقيقية على ت�سويب الأ

ذرع  العامة وم�ستوى اخلدمات املقدمة، وخا�سة يف ظل امتالك معظم هذه الف�سائل لأ

م�سلحة وا�ستعدادها للجوء للعنف لت�سوية اخلالفات فيما بينها.   

و   2004 بني  الفرتة  يف  والت�رشيعية  والرئا�سية  البلدية  النتخابات  جاءت  املقابل  يف 

يف  اأنه  وخا�سة  الفل�سطينية  حزاب  الأ وبرامج  بنية  ُيطّور  اأن  منه  اُأِمَل  كحدث   2006

اإىل جانب الق�سية الوطنية  ع للنقا�س الكثري من الق�سايا الداخلية  اُأخ�سِ تلك النتخابات 

كمو�سوع الف�ساد والق�سايا الجتماعية والقت�سادية والتي مت التعبري عنها يف من�سورات 

القوى ال�سيا�سية املختلفة ودعاياتها النتخابية، وذلك على الرغم من اأنها طرحت برامج 

يجابية من  ، و�ساد اعتقاد باإمكانية تعزيز هذه التطورات الإ
51

�سديدة ال�سبه ببع�سها بع�سا

متراتها  ملوؤ انتخابات  كعقد  الدميقراطي  احلكم  لعمليات  الداخلية  الهيكليات  بناء  خالل 

حزاب  الأ ا�ستعداد  عدم  وا�سحا  ظل  ولكن،  لعملها.  داخلية  ونظم  ت�رشيعات  واإ�سدار 

واحلركات الفل�سطينية للتبني الكامل ملفهوم نظام احلزب النتخابي وخا�سة اأنها تخ�سى 

من فقدان مكانتها كحركات مقاومة باأذرعها امل�سلحة، واأتاح هذا احلال املجال لظهور 

�سالحات الدميقراطية داخل هذه احلركات وبروز نزعة عدائية جتاه  بيئة غري مواتية  لالإ

منهم  الكثري  كان  حيث  حزبية،  انتماءات  بدون  النتخابات  دخلوا  الذين  امل�ستقلني 

�سالح. وبخ�سو�س حما�س على وجه التحديد جاءت  النتخابات البلدية  منا�رشين لالإ

مال عليها لو�سع حٍد لهيمنة  والرئا�سية والت�رشيعية كتطورات هامة جعلت البع�س يعّلق الآ

احلزب الواحد )حركة فتح( على احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية، حيث اعُتِقد اأن م�ساركة 

اإىل  دي  �ستوؤ احلكم  عملية  ثم يف  ومن  النتخابات  خرى يف  الأ والقوى  حركة حما�س 

�س�سات ال�سلطة الوطنية و�سيجعل من حما�س حركة اأقل »راديكالية  دمقرطة هيئات وموؤ

ال هو  جابة على هذا ال�سوؤ وت�سدداً« واأكرث »اإيجابية« ب�سكل عام، فهل هذا �سحيح؟ الإ

جزاء  املتبقية من الدرا�سة.  ما �سُتعنى به الأ

لهم  لي�س  ممن  اأو  خمتلفة  �سيا�سية  انتماءات  اأ�سحاب  من  التكنوقراط  بحكومة  عرف  ما  تعيني  باأن  هنا  القول  ميكن   .50

طالق يف مواقع وزارية يف احلكومتني التا�سعة والعا�رشة على اأنه اإقرار من حما�س )وكذلك  انتماءات �سيا�سية على الإ

فتح(  ب�سعفها يف هذا امل�سمار.

هذه  ت�سعه  الذي  الرتكيز  م�ستوى  اأن  اإل  احلركات،  خمتلف  بني  وجوهرية  حقيقية  خالفات  وجود  من  الرغم  على   .51

احلركات على التحرر الوطني والوحدة يحد من درجة التناف�س ال�سيا�سي فيما بينها. ورغم الت�سابه بالكثري من اجلوانب 

�رشائيليني ا�ستنادا اإىل اأو�سلو. اإل اأن حركة فتح كانت اأكرث الف�سائل و�سوحا يف دعم حل الدولتني والتفاو�س مع الإ
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 2. خطوات متهيدية للدخول إلى النظام السياسي
اأن  بعد  تدريجي  ب�سكل  وجاء  واحدة  مرة  ال�سيا�سي  النظام  اإىل  حما�س  دخول  ياأت  مل 

ال�سيا�سية والفنية  القدرة  امتلكت احلركة  اأن  فيه وبعد  امل�ساركة  اأدركت احلركة �رشورة 

النظام  اإىل  للدخول  حما�س  ا�ستعداد  اأن  مبعنى  خرين.  الآ مع  علنية  مناف�سة  يف  للدخول 

حَكمته اعتبارات ذاتية خا�سة باحلركة واأخرى مو�سوعية عامة خا�سة باحلالة الفل�سطينية 

الرتقاء  اإىل  احلركة  دفعت  مبجموعها  املعطيات  هذه  والدولية.  قليمية  الإ وباملعطيات 

ب�سيغة  خا�س  ب�سكل  ال�سيا�سي  النظام  ومع  عام  ب�سكل  ال�سيا�سي  ال�ساأن  مع  با�ستباكها 

خمتلفة عن ال�سابق، مبا يف ذلك اإعادة النظر مبعار�ستها للنظام القائم ولكن دون التماهي 

معه عرب ال�ستعداد للم�ساركة املبا�رشة بالنظام ال�سيا�سي القائم ب�رشوط داأبت احلركة على 

و�سفها بالواقعية ولكن دون اأن متثل تنازل عن “الثوابت ال�سيا�سية” للحركة.

املوقف من االنتخابات الرئاسية  

قاطعت حما�س النتخابات الرئا�سية التي جرت يف التا�سع من كانون ثاين/يناير 2005 

، وطالبت 
52

لختيار خليفة ليا�رش عرفات، ودعت احلركة اأع�ساءها ومنا�رشيها ملقاطعتها

اأ�سباب  اأما  ومتزامنة.  �ساملة  وبلدية  وت�رشيعية  رئا�سية  انتخابات  باإجراء  ذلك  من  بدل 

مقاطعة احلركة لتلك النتخابات فهي تتلخ�س من وجهة نظر احلركة مبا يلي: 

اأنها ل تعرب عن طموحات ال�سعب الفل�سطيني لكونها جاءت ب�سكل انفرادي من قبل   .1

حركة فتح لتلبية حاجات ال�سلطة الفل�سطينية ولي�س كا�ستجابة للمطلب الفل�سطيني 

و�ساع الداخلية والذي قالت احلركة اأنه  واملتمثل باملقاومة بهدف التحرر وترتيب الأ

ات�سح خالل �سنوات النتفا�سة وخالل جولت احلوار املتعددة التي �سّكلت توجها 

لغالبية القوى والف�سائل الفل�سطينية وللراأي العام الفل�سطيني. 

اأنها جترى يف اإطار اللتزام من قبل اجلانب الفل�سطيني بقواعد اللعبة التي تتحّكم بها   .2

طراف اخلارجية، ولي�س �سمن انتخابات �ساملة اأو على اأ�س�س جديدة، وهذا يعني  الأ

اأن م�ساركة حما�س بها �سيمنح تلك النتخابات �رشعية ل ت�ستحقها.

راأت حما�س اأن موقفها الداعي ملقاطعة النتخابات الرئا�سية جاء م�ستندا اإىل املطلب   .3

ال�سعبي العام باإجراء انتخابات �ساملة لرتتيب الو�سع الفل�سطيني الداخلي وفق معايري 

يتعلق  ما  وخا�سة  ر�س  الأ على  واحلقائق  املعطيات  مع  تن�سجم  حقيقية  دميقراطية 

�سالمية منها.  بحجوم ومكانة القوى ال�سيا�سية املختلفة وخا�سة الإ

تناف�س يف تلك النتخابات �سبعة مر�سحني هم: حممود عبا�س مر�سح حركة فتح، وتي�سري خالد مر�سح اجلبهة الدميقراطية   .52

وعبد  الربغوثي  م�سطفى  وامل�ستقلون:  �سابقا(.  )ال�سيوعي  ال�سعب  حزب  مر�سح  �ساحلي  وب�سام  فل�سطني،  لتحرير 

الكرمي �سبري، و�سيد بركة، وعبد احلليم ال�سقر )املحتجز حتت القامة اجلربية يف الوليات املتحدة(. 
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باإجراء  الفرتة والقا�سي  تن�سجم مع موقف احلركة يف تلك  اأن تلك النتخابات ل   .4

النتخابات البلدية اأول، ثم النتخابات الت�رشيعية، وبعدهما النتخابات الرئا�سية. 

�ستفرزه  الذي  الرئي�س  يواجهها  قد  التي  والتعقيدات  التبعات  من  حما�س  تخوف   .5

النتخابات يف حال كونه من خارج حركة فتح، وخا�سة اأن اأكرثية اأع�ساء املجل�س 

الت�رشيعي يف حينه مل تكن �ستمنح ذلك الرئي�س حرية العمل و�ست�سع العراقيل اأمامه 

خا�سة اإن كان من حركة حما�س.

من  اأي  دعم  بعدم  قرارا  اأي�سًا  احلركة  اتخذت  النتخابات  لتلك  مقاطعتها  جانب  اإىل 

املر�سحني غري  لء  هوؤ باأن  ذلك  اأو �رشي مربرة  علني  ب�سكل  امل�ستقلني  الرئا�سة  مر�سحي 

مواقفهم،  و�سوح  عدم  منها  خمتلفة  �سباب  لأ احلركة،  دعم  على  يحوزوا  كي  هلني  موؤ

واإ�سالمية يف  عربية  بلدان  عدة  �سالمية يف  الإ للحركات  امل�سجعة  التجربة غري  وكذلك 

.
53

طار هذا الإ

على الرغم من هذا املوقف الوا�سح والقاطع اإل اأن احلركة تركت جمال للتكهنات حول 

موقفها النهائي من هذه النتخابات ومن اإمكانية دعم اأحد املر�سحني وات�سح ذلك بقول 

حممد غزال ع�سو القيادة ال�سيا�سية للحركة »عموما ل ت�ستغربوا اأي �سيء يف عامل ال�سيا�سة، 

فكل �سيء وارد، فاإذا راأت احلركة اأن امل�سلحة العامة تقت�سي منها امل�ساركة املبا�رشة يف 

النتخابات الرئا�سية وتر�سيح ممثل عنها، فاإنها �ستقوم بذلك، اأو قد تدعم مر�سحا ترى اأن 

. مثل هذا الت�رشيح للقيادي حممد 
54

اأفكاره واأطروحاته تتفق اإىل حد كبري مع ما تطرحه«

احلركة على  لدى  الكامل  الداخلي  جماع  الإ اأما عدم  اأمرين:  اأحد  ليك�سف  غزال جاء 

قرار مقاطعة تلك النتخابات اأو اأن احلركة كانت تناور رغبة بالظهور مبظهر »العتدال« 

بغر�س اإبقاء الباب مفتوحا واإي�سال ر�سالة باأن احلركة �ست�سارك بالنتخابات الت�رشيعية يف 

مر الذي ح�سل فعال. العام القادم، الأ

علقت ال�سلطة يف حينه على قرار حما�س مبقاطعة النتخابات الرئا�سية على ل�سان جمال ال�سوبكي وزير احلكم املحلي   . 53

بالقول »اأن مقاطعة حما�س لالنتخابات ل يفيد اأحدا، واأنه يجب علينا كفل�سطينيني اأن نتفق على برنامج واحد، وعلى 

قناعها بالعدول عن قرارها  حما�س اأن ت�سارك يف النتخابات«. واأو�سح ال�سوبكي اأن ات�سالت �ستجرى مع حما�س لإ

ال�سيا�سية، مبا فيها حما�س  القوى  باملقاطعة، وم�سى يف حينه يقول: »هناك حوار و�سيتوا�سل ب�رشورة م�ساركة كل 

كتنظيم رئي�سي يف كل النتخابات البلدية والرئا�سية والت�رشيعية«. واعترب الوزير الفل�سطيني اأن مربرات حما�س لرف�س 

امل�ساركة بالنتخابات الرئا�سية غري كافية، وقال: »تربير حما�س ملقاطعة النتخابات غري كاف؛ فهناك توجه لتحديد 

مواعيد خمتلفة لالنتخابات؛ فالرئا�سية ا�ستحقاقها خالل 60 يوما، والت�رشيعية حددت يف �سهر اأيار/مايو ، والنتخابات 

جرائها خالل مدة زمنية حمددة«، ت�رشيح لـ«اإ�سالم اأون لين.نت، 2004-12-1. البلدية هناك توجه لإ

54.  اإ�سالم اأون لين.نت، 2004/11/23.   
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املشاركة باالنتخابات البلدية

والثانية   2004 اأول/دي�سمرب  كانون  يف  وىل  الأ مرحلتني  على  النتخابات  هذه  جرت 

فتح  من  قائمتي كل  اأهمها  من  القوائم  من  الكثري  فيها  و�ساركت   2005 اأيار/مايو  يف 

وىل التي  وىل منذ عام 1976، وكانت املرة الأ وحما�س. وكانت هذه النتخابات هي الأ

ت�سارك حما�س يف هذا املجال النتخابي بعد اأن داأبت على رف�س امل�ساركة يف انتخابات 

ال�سلطة الفل�سطينية يف املرحلة ال�سابقة كما اأ�سلفنا كونها �ستتم وفق اتفاقيات اأو�سلو التي 

رف�ستها احلركة. وقد بّرر خ�سوم حما�س عدم م�ساركتها يف املا�سي بعدم رغبة احلركة 

يف اإظهار قوتها احلقيقية يف ال�سارع والتي كان ي�سود العتقاد باأنها مل تزد عن 25% من 

مر الذي جاءت نتائج النتخابات البلدية لتثبت عدم �سحته.  التاأييد اجلماهريي، الأ

يف تلك النتخابات، فازت حما�س يف قطاع غزة باأربعة بلديات كربى )رفح والربيج 

واملغراقة وبيت لهيا(، والتي �سكل عدد �سكانها يف حينه اأكرث من 80% من عدد �سكان 

البلديات الثمانية التي جرت فيها النتخابات، بينما فازت فتح بـ3 بلديات ن�سبة الناخبني 

فيها 12% من جمموع ناخبي القطاع. ويف ال�سفة الغربية فازت حما�س ب�ستة وع�رشين 

جمل�سا مقابل فتح التي فازت ب�سبعة واأربعني جمل�سا بلديا، ورغم ح�سول حركة فتح على 

عدد اإجمايل اأكرب من املقاعد اإل اأن اإجمايل ن�سبة اأ�سوات املقرتعني التي ح�سلت عليها 

حما�س بلغ نحو 60% من اأ�سوات الناخبني يف ال�سفة وقطاع غزة، والتي مّكنتها من 

  .
55

احل�سول على ما ل يقل عن 40% من املقاعد

داء اجليد حلركة حما�س يف هذه النتخابات فيعود براأينا اإىل عوامل عديدة  اأما اأ�سباب الأ

 انتهاجها ملا ت�سميه احلركة بخط املقاومة امل�سلحة، وتبنيها خطابا �سيا�سيا عموميا 
56

منها:

وب�سيطا، وح�سورها الجتماعي اخلريي واخلدماتي الوا�سع واملنظم، وجتربتها ال�سابقة يف 

�رشائيلي للكثري  �س�سات املجتمعية، وال�ستهداف الإ انتخابات اجلامعات والنقابات واملوؤ

من قياداتها وت�سفيتهم، اإ�سافة اإىل “النق�سامات” داخل حركة فتح و�سعف وانح�سار 

الف�سائل الي�سارية. هذه العوامل جميعها �ساعدت حما�س على اأن تفر�س ح�سورا هاما 

يف تلك النتخابات.  

رغم الطبيعة املحلية والداخلية لهذه النتخابات اإل اأن تاأثريها كان هاما بالن�سبة للم�سهد 

عنه  التغا�سي  املمكن  من غري  اأ�سبح  واقعا  الداخلي حيث جلبت  الفل�سطيني  ال�سيا�سي 

وهو اأن حركة حما�س غدت قوة �سيا�سية رئي�سية من ال�سعب جتاهلها. كان لهذا التطور 

التقرير  اأنظر/ي  ب�سيطة.  لبلدات وقرى �سغرية ونائية ذات حجوم �سكانية  املقاعد  ح�سلت فتح على عدد كبري من   .55

النهائي للجنة النتخابات البلدية ال�سادر اأوكتوبر 2005.

هرام 9 اأيار/مايو 2005.  اأنظر/ي جريدة الأ  .56
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اأن  وخا�سة  لحقا،  جرت  التي  الت�رشيعية  النتخابات  ونتائج  اجتاه  على  هامة  دللة 

البلدية ب�سكل كبري ما مّكن حركة حما�س من  ال�سيا�سي غلب على النتخابات  الطابع 

النتائج  لتلك  احلقيقية  القيمة  تكمن  مل  الت�رشيعية.  النتخابات  على  �رش  كموؤ ا�ستخدامها 

بكونها جاءت ل�ستك�ساف  اأي�سًا  واإمنا  يجابية  الإ الرقمية  بنتائجها  فقط  بالن�سبة حلما�س 

جماهرييتها وحجم التاأييد ال�سعبي للقوى ال�سيا�سية املختلفة قبل النتخابات الت�رشيعية. 

كما اأن هذه النتائج جاءت لتعني اأن على ال�سلطة الفل�سطينية اإعادة ترتيب عالقاتها مع 

حما�س، حيث اأنه مل يعد من املمكن لل�سلطة اأن تتعامل معها كما فعلت يف املا�سي. اأي 

عرب هذا الفوز ا�ستطاعت حما�س اأن تخلط اأوراق العمل الوطني الفل�سطيني الذي ظل 

ربعة املا�سية بيد ف�سائل منظمة التحرير، وجاء ليك�سف لي�س فقط  على مدار العقود الأ

�سالمية واإمنا اأي�سًا عمق اأزمات الف�سائل العلمانية وتراجع قوتها وتاأثريها  قوة الف�سائل الإ

مر الذي ات�سح اأكرث فاأكرث بعد النتخابات الت�رشيعية.   يف احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية، الأ

واأمر اآخر ينبغي التنويه اليه هنا هو اأن هذه النتخابات )والتي �سارك بها اأكرث من %85 

من  عري�سة  قطاعات  رغبة  عك�ست  رئا�سية،  انتخابات  من  �سبقها  وما  اجلمهور(،  من 

اجلمهور يف تر�سيخ الدميقراطية يف احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية. وعلى الرغم من اأن هذه 

التي  اإ�رشائيل  خماوف  اأثارت  اأنها  اإل  الداخلى،  الفل�سطينى  بال�ساأن  اهتّمت  النتخابات 

حاولت التاأثري على نتائجها بالتهديد بعدم التعامل مع املجال�س البلدية التي �ستفوز فيها 

حادي من غزة التي كانت تعّد لها يف حينه اإذا ما  حما�س وبعدم تطبيقها خلطة الف�سل الأ

فازت حما�س بالنتخاب. 

من الوا�سح اأن م�ساركة حما�س يف هذه النتخابات كانت بالن�سبة لها بداية لعهد جديد 

و�سعت  امليادين  خمتلف  يف  احلركة  بذلتها  التي  الكبرية  ملجهوداتها  نوعي  تتويج  ومبثابة 

عربها اإىل تثبيت اأقدامها يف احلياة ال�سيا�سية الداخلية بغر�س التاأثري بها لحقا. فبعد �ستة 

ع�رش عاما من مقاومة النظام وحماربته من اخلارج اختارت حما�س النتخابات البلدية اأن 

مر الذي جت�ّسد  تكون نقطة البداية العملية للدخول اإىل النظام والبحث عن دور فيه، الأ

واأ�سبح اأكرث و�سوحا يف اتفاقية القاهرة ويف النتخابات الت�رشيعية التي تلته.  

3. اتفاق القاهرة 2005 واملشاركة في االنتخابات التشريعية 2006  
اإىل  التو�سل  الف�سائل وخا�سة فتح مت  اللقاءات بني حما�س وبقية  بعد جولت كثرية من 

اتفاق القاهرة يف اآذار/مار�س 2005، وجاء هذا التفاق بالن�سبة حلما�س مبثابة خطوة اأخرى 

ملمو�سة وعلنية نحو ا�ستعدادها لدخول النظام ال�سيا�سي ب�سورة ر�سمية. اأبرز ما جاء يف ذلك 

جراءات وال�سوابط والتفا�سيل املتعلقة بالنتخابات الت�رشيعية التي جرت  التفاق حتديد الإ

�رشائيلي )يف  بعد �ستة �سهور من توقيع التفاق، اإ�سافة اإىل التفاهم على التهدئة مع اجلانب الإ
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اآذار/مار�س 2005( واإ�سالح منظمة التحرير الفل�سطينية ب�سكل مواٍز للتح�سري لالنتخابات. 

�س�س ملرحلة �سيا�سية جديدة ل ت�ستند من وجهة نظر حما�س اإىل تركة  جاء هذا التفاق ليوؤ

اأو�سلو، ما  ق�سى وانهيار �سيغة  اإىل احلقائق اجلديدة التي فر�ستها انتفا�سة الأ اأو�سلو واإمنا 

جعلها تنظر اإليه على اأنه املرجعية التي �ستحكم ال�سلوك ال�سيا�سي للحركة يف املرحلة املقبلة 

والتي كان من اأهم اأحداثها النتخابات الت�رشيعية التي �ساركت بها لحقا. 

من احلجج التي �ساقتها حما�س للقول باأن النتخابات مل تكن م�ستندة اإىل اتفاق اأو�سلو 

ع�ساء الذي ح�رشته اأو�سلو  واإمنا اإىل اتفاق القاهرة اأنه على �سبيل املثال مل يتم التقيد بعدد الأ

ع�ساء اإىل 132 ع�سوا، اإ�سافة اإىل اأنه  ب 88 ع�سو حيث اأقر هذا التفاق زيادة عدد الأ

ع�ساء  غلبى وا�ستبدله بنظام خمتلط والقا�سي باأن ينتخب ن�سف الأ غرّي نظام النتخاب الأ

 .
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خر عن طريق القوائم عن طريق الدوائر والن�سف الآ

ق�سية  القاهرة  اتفاق  ت�سّمن  �رشائيلي  الإ اجلانب  مع  والتهدئة  النتخابات  م�ساألة  واإىل جانب 

اأخرى هامة �ساعد ت�سمينها يف التفاق حركة حما�س على القرتاب خطوة اإ�سافية اأخرى نحو 

امل�ساركة يف النظام ال�سيا�سي هي م�ساألة منظمة التحرير و�رشورة اإ�سالحها وخا�سة اأنها املرجعية 

ال�سيا�سية والد�ستورية لل�سلطة الوطنية. كما اأ�رشت حما�س يف هذه التفاقية على التاأكيد على 

حق املقاومة )ولو بنربة اأقل حدة مما ترغب به حما�س( وحق عودة الالجئني. كان التفاق على 

هذه الق�سايا بالن�سبة حلما�س مبثابة جناح يف اأمرين: َحْمل فتح على العرتاف بها كالعب �سيا�سي 

خالقي الالزم لنف�سها  مل يعد من املمكن جتاهله وجتاوزه، وثانيا تقدمي امل�سوغ ال�سيا�سي والأ

وملقربيها للم�ساركة يف ال�سلطة الوطنية عرب النتخابات الت�رشيعية على وجه التحديد.

النتخابات  تلك  احلركة  خا�ست  مرين  الأ هذين  يف  جناحًا  اعتربته  ما  اإىل  وبال�ستناد 

 ومتكنت بعد 
58

وح�سلت على فوز كبري فاجاأ الكثريون مبن فيهم اأو�ساط يف حما�س ذاتها

ذلك من ت�سكيل احلكومة والدخول يف تفا�سيل احلكم واحلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية. 

تعترب م�ساركة حما�س يف هذه النتخابات وفوزها الكبري فيها ومن ثم ت�سكيلها للحكومة 

بداية 2006 من اأهم اإجنازاتها منذ تاأ�سي�سها، فبعد ثمانية ع�رش عاما من ن�ساأتها كحركة 

�سيا�سية ا�ستطاعت حما�س النتقال من موقع معار�سة »احلكم« ومقاومته اإىل موقع امل�سارك 

عدنان من�سور، مقابلة �سخ�سية، نابل�س، اآذار/مار�س 2006.   .57

يقول ع�سو القيادة ال�سيا�سية ال�ساب عدنان من�سور يف تعليقه على نتاائج النتخابات والتي كررها اآخرون من حما�س   .58

“ب�رشاحة، نحن يف حما�س فوجئنا بالن�سبة التي ح�سلنا عليها، وهذا اأدى اإىل القفز بحما�س من خارج نظام احلكم اإىل 
داخله، وكنا نتوقع اأن نبداأ مبعار�سة قوية، ومن ثم ن�سارك ب�سكل جزئي يف احلكومة، وبعد ذلك ميكن اأن تقود حما�س 

النوعية  اأن حما�س لديها ر�سيد وخمزون من اخلربة  اإل  اآثارها  القفزة  اأن لهذه  بالرغم من  الفل�سطينية. لكن  احلكومة 

ميكنها من لعب هذا الدور وقيادة هذه املرحلة«. مقابة �سخ�سية يف حزيران/يونيو 2006. 
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. يف تربيرها 
59

ثرة على بنيته و�سيا�ساته داخليا واإزاء العالقة مع اإ�رشائيل به واإىل قوة اأ�سا�سية موؤ

امل�ساركة يف هذه النتخابات قّدمت حما�س م�سوغات كثرية جلها �سيا�سية م�ستمدة من 

يديولوجيا والجتهاد الديني، من اأهمها: قولها اأن م�ساركتها جاءت  الواقع ولي�س من الأ

اإعادة احتالل املناطق الفل�سطينية من  اأو�سلو قائمة بحكم  يف وقت مل تعد فيه اتفاقيات 

، لذا، راأت 
60

تن�سلها من تلك التفاقيات اإ�رشائيل مرارا  �رشائيلي واإعالن  الإ قبل اجلي�س 

حما�س اأن م�ساركتها يف النتخابات ينبغي اأن ُتفهم على اأنها تاأتي لتكري�س التن�سل من 

تلك التفاقيات وحماية ملا ت�سميه بخيار املقاومة. وقد عرب اإ�سماعيل هنية عن اختالف 

1996 التي قاطعتها حما�س يف حينه  الظروف ال�سيا�سية التي اأحاطت بانتخابات عام 

والنتخابات التي متت عام 2006 و�ساركت فيها احلركة، عاك�سا بذلك موقف احلركة 

من مو�سوع امل�ساركة ال�سيا�سية يف املرحلتني عندما اأف�سح: »دخلت احلركة النتخابات 

بالنتفا�سة  وطنيا  وطويت   99 عام  يف  وانتهت  زمنيا  طويت  اأو�سلو  اأن  ترى  وهي 

الفل�سطينية املباركة وطويت اإ�رشائيليا بدفع هذه التفاقيات باإعادة احتالل ال�سفة الغربية، 

وطويت من خالل الخرتاق الد�ستوري لها حيث مت التفاهم يف القاهرة اأن يكون اأع�ساء 

املجل�س 132 بدًل من 88 وان يكون النظام النتخابي ن�سبيًا ودوائر بدًل من اأن يكون 

.
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نظام دوائر، ولذلك ل عالقة لهذه النتخابات باتفاقات اأو�سلو«

 هذا التو�سيف حلال التفاقيات يعك�س �سطحية وتب�سيطا �سديدْين لكونة ل ينبثق من حتليل 

ر�سني وجاد ومقنع لطبيعة تلك التفاقيات ومغازيها، واإمنا من و�سف حامل يقوم على 

ر�س.  ية الواقع كما تريده احلركة ولي�س كما هو فعال على الأ التمنيات وعلى الرغبة بروؤ

اإليه هنية مل يكن الغر�س منه  اأ�سار  �رشائيلي الذي  فتجاوز التفاقيات من قبل اجلانب الإ

التخل�س من تلك التفاقيات واإمنا التعاطي معها ب�سكل انتقائي ميّكنها من اأخذ اأو اإهمال 

مر الذي يعني  ما تريد وجعل تلك النتقائية مرجعية وحيدة للتعاطي مع التفاقيات، الأ

اأن اإ�رشائيل �سمحت لنف�سها التن�سل من تلك التفاقيات ولكن فقط ل�ستبدالها باتفاقيات 

اأ�سواأ منها بكثري.  

خرى التي �ساقتها احلركة مل�ساركتها يف النتخابات رغبتها يف »اإنقاذ«  ومن املربرات الأ

خر  يف هذه املرحلة وجدت حما�س نف�سها اأمام ا�ستحقاقات �سيا�سية كثرية وكبرية ا�ستجابت لبع�سها ومل ت�ستجب لبع�سها الآ  .59

خرين والتي تعرثت ترجمتها على  �سباب ذاتية ومو�سوعية كثرية، ومن بني هذه ال�ستحقاقات ال�رشاكة ال�سيا�سية مع الآ لأ

ن ت�سكل احلكومة  خرى للم�ساركة ما حدى بها لأ ر�س عندما ف�سلت حما�س يف ا�ستقطاب الف�سائل والجتاهات الأ الأ

�سا�سية وخا�سة حركة فتح.  لوحدها )اإ�سافة اإىل بع�س “امل�ستقلني”(  دون م�ساركة الف�سائل ال�سيا�سية الأ

�رشائيلي ال�سابق اأرئيل �سارون مرات كثرية اأن اتفاقية اأو�سلو مع اجلانب الفل�سطيني مل تعد قائمة  اأعلن رئي�س الوزراء الإ  .60

واأن النتفا�سة قد اأنهتها ونالحظ هنا اأن هذا املوقف ل�سارون تبنته حركة حما�س يف ت�سويغ �سلوكها ال�سيا�سي. 

عالم 2006/1/18. وقد عرّب اأي�سا عن ذات الراأي فرج رمانة اأحد قياديي حما�س  يف مقابلة  املركز الفل�سطيني لالإ  .61

�سخ�سية بقوله: »عمليا حما�س اأتت اإىل �سدة احلكم اإن جاز التعبري اأن نقول �سدة احلكم بعد النتخابات وفق برنامج 

ال�سعب  تقيد  باتفاقيات  حمكوم  اأنه  حيث  اأو�سلو  �سلطة  يف  القائم  المر  معادلة  تغيري  اأبرزه  من  كان  الربنامج  وهذا 

الفل�سطيني ت�ستجدي املحتل ا�ستجداءاً وتفقد اأو ت�سلب ال�ستقاللية والكرامة لل�سعب الفل�سطيني«.
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�س الظروف  دارة وبوؤ الو�سع الفل�سطيني الداخلي املرتدي والذي ات�سم بالف�ساد و�سوء الإ

املعي�سية لقطاعات وا�سعة من الفل�سطينيني، ما اأملي على احلركة، كما يرى القيادي من 

غزة اأ�سامة املزيني، واجبا �سيا�سيا واأخالقيا »للدخول اإىل معرتك الفعل ال�سيا�سي الداخلي 

ل�سعارها  احلركة  تبنى  جاء  هنا  ومن  والرتاجع«،  التدهور  من  الداخلية  احلالة  نقاذ  لإ
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�سالح والتغيري« النتخابي »الإ

كد: »دخلنا النتخابات  يد القيادي يف حما�س من غزة يو�سف رزقة املوقف ذاته حيث يوؤ ويوؤ

النظام  اإ�سالح  منه  اأكرث  الواقع  اإ�سالح  �سالح هو  بالإ واملق�سود  الو�سع  اإ�سالح  بهدف 

. كما 
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ن اإ�سالح القانون والنظام ال�سيا�سي يحتاج اإىل وقت طويل« ال�سيا�سي اأو القانون لأ

يتفق مع امل�سوغات ذاتها القيادي ال�ساب يف حما�س عدنان ع�سفور من نابل�س يف القتبا�س 

�سباب التي حدت بحما�س ملقاطعة انتخابات 1996 وم�ساركتها  اأدناه عند ا�ستعرا�س الأ

احلالتني،  بني  واملعطيات  الظروف  لختالف  ا�ستعرا�سه  اإىل  اإ�سافة   ،2006 بانتخابات 

وىل  ن تقاطع النتخابات الت�رشيعية الأ �سباب التي َحَدت بحركة حما�س لأ حيث يقول: »الأ

يف 1996 متثلت باأنها جرت على اأ�سا�س اتفاق اأو�سلو، وبحكم معار�ستنا وعدم ر�سانا يف 

حما�س عن هذه التفاقية رف�سنا الدخول يف اأي عملية من �ساأنها تكري�س وتر�سيخ اأي اتفاق 

خرية، ي�سيف ع�سفور »فلم تاأت يف اإطار  يتنازل عن ثوابتنا الوطنية«، اأما النتخابات الأ

خر يف اتفاق  اأو�سلو واإمنا وفقا لتفاق القاهرة فقط الذي نفى اأو�سلو، كما اأن الطرف الآ

اأو�سلو، وهو اإ�رشائيل، اأعلن مرارا اأن اأو�سلو قد انتهت«.  

جرت النتخابات الت�رشيعية ح�سب حما�س وفق اتفاق القاهرة ولي�س وفق اأو�سلو حيث 

نراها تورد »البّينات« التالية: »اأول: اأن النتخابات الت�رشيعية وفق اأو�سلو كان من املفرو�س 

ن اأو�سلو انتهت. ثانيا: اأن  اأن جتري عام 2000، ولكنها مل جتر، وهذا لي�س ل�سيء اإل لأ

بينما و�سع  88 ع�سو،  اأو�سلو جتري لنتخاب  الت�رشيعية ح�سب خمرجات  النتخابات 

اأن  ثالثا:  ع�سو،   132 انتخاب  يتم  بحيث  لالنتخابات  جديدة  اأ�س�س  القاهرة  اتفاق 

خرية فتّمت على اأ�سا�س  غلبية بينما النتخابات الأ انتخابات 1996 جرت وفق نظام الأ

املنا�سفة بني القوائم والدوائر. يبدو وا�سحا من كل ذلك اأننا يف هذه النتخابات جتاوزنا 
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كل ما نتج عن اأو�سلو واأدرنا النتخابات بتوافق وطني مل يكن متاحا يف ال�سابق«

اأبدت احلركة يف برناجمها النتخابي درجة من املرونة يف مواقفها ب�سكل عام اإزاء جممل 

الق�سايا مبا يف ذلك موقفها من ال�سلطة الوطنية واملجل�س الت�رشيعي حيث ات�سم بنربة توافقية 

غري تق�سيمية بلغته وعنا�رشه وبنوده، جتاه حدود الدولة الفل�سطينية املرغوبة والتي اأ�سار اإليها 

اأ�سامة املزيني، مقابلة �سخ�سية، ني�سان/اأبريل 2008، غزة.  .62

يو�سف رزقة، مقابلة �سخ�سية اأيار/مايو 2008، غزة.   .63
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اأنها يجب اأن تقام يف حدود ال 1967، وا�ستعدادها للدخول  الربنامج النتخابي على 

خرين، ودخولها يف هدنة مع  ب�رشاكة �سيا�سية مع حركة فتح )التي اأن�ساأت �سيغة اأو�سلو( والآ

�رشائيلي وقبولها باأ�سكال املقاومة غري امل�سلحة وتركيز العمل امل�سلح يف مناطق  اجلانب الإ

ال 1967، وال�ستعداد للم�ساركة الفاعلة بعملية البناء الداخلي يف اجلوانب الجتماعية 
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�س�سية والقانونية ويف حماربة الف�ساد وغري ذلك من الق�سايا الداخلية والقت�سادية واملوؤ

على الرغم من اأن حركة حما�س حاولت اأن تبدو يف برناجمها النتخابي واحلكومي متوازنة 

�سالح -،  »ومعتدلة« فيما يتعلق بال�سقني التحرري والبنائي الداخلي – اأي املقاومة والإ

�سالح – حيث ات�سح ذلك عرب الرتكيز  اإل اأنها كانت اأكرث ميال لل�سق البنائي الداخلي – الإ

والقوانني  �س�سات  واملوؤ والجتماعية  القت�سادية  املجالت  يف  الداخلية  و�ساع  الأ على 

وغري ذلك، بالطبع دون اإغفال مو�سوع املقاومة ولكن بنوع من املرونة حيث اأ�سارت 

�سكال ولي�س امل�سلحة فقط، اإ�سافة اإىل  من بها ت�سمل كافة الأ احلركة اإىل اأن املقاومة التي توؤ

�رشائيلي« بدل من »العدو ال�سهيوين« وا�ستخدامها للغة  ا�ستخدامها لعبارة »الحتالل الإ

مر الذي ُفِهم  خرين وال�ستعداد للدخول ب�رشاكة �سيا�سية معهم، الأ مرنة جتاه التوافق مع الآ

منه اأن حما�س اأ�سبحت ُتبدي درجة اأكرب من املرونة جتاه منظمة التحرير.  

راأت حما�س بفوزها دليال على منطقية و�سوابية برناجمها ال�سيا�سي وعلى عمق اللتفاف 

اجلماهريي حول مواقفها جتاه احلالة الفل�سطينية الداخلية وال�رشاع مع اإ�رشائيل، مقابل برامج 

خرين القائمة على اأ�سا�س �سيغة اأو�سلو وتبعاتها وعلى ا�ستمرار العملية ال�سلمية مع  فتح والآ

�رشائيلي. فهمت احلركة من فوزها اأن غالبية ال�سعب الفل�سطيني يعار�س بقوة  اجلانب الإ

�رشائيلي  مريكي والإ م�ساريع الت�سوية التي تتنازل عن الثوابت، واأن اأي طرف يواجه العداء الأ

يقابل بتزكية جماهريية فل�سطينية وعربية، واأن من يقف يف وجه الحتالل يالقي التفافا 

�سعبيا. اأما الراأي القائل باأن فوز احلركة يف تلك النتخابات كان مبثابة تعبري احتجاجي على 

اأداء حكومات فتح ال�سابقة اأكرث من كونه تاأييدا لربنامج حما�س، فرتف�سه احلركة ب�سدة حيث 

يقول القيادي ال�ساب عدنان من�سور من حما�س: »هذا الطرح يعترب اأن ال�سعب الفل�سطيني 

غري واٍع للربامج التي انتخب على اأ�سا�سها، ونحن نقول اأن ال�سعب عندما اختار حما�س 

ثراً، والدليل على ذلك اأن  حد، واإن كان هذا عاماًل موؤ اختارها لربناجمها، ولي�س تاأديبا لأ

هناك برامج اأخرى طرحت من قبل الطريق الثالث وقائمة م�سطفى الربغوثي وهي ل متثل 
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احلكومات ال�سابقة ولكنها مل تالق جناحا مثل حما�س«

على الرغم من ذلك تعرتف حما�س باأن نتائج النتخابات مل تكن غري مفاجئة لها حيث 

اأقّرت بذلك على ل�سان الكثري من قياداتها بعد ظهور نتائج النتخابات مثل هنية والزهار 

عالم. لكرتوين للمركز الفل�سطيني لالإ 65. اأنظر للربنامج النتخابي للحركة املن�سور يف املوقع الإ

عدنان ع�سفور، مقابلة �سخ�سية، حزيران/يونيو 2006، نابل�س.   .66
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التي  بالن�سبة  فوجئنا  حما�س  يف  نحن  »ب�رشاحة،  قال:  الذي  �سليمان  وخالد  وم�سعل 

ح�سلنا عليها، وهذا اأدى اإىل القفز بحما�س من خارج نظام احلكم اإىل داخله، وكنا نتوقع 

اأن نبداأ مبعار�سة قوية، ومن ثم ن�سارك ب�سكل جزئي يف احلكومة، وبعد ذلك ميكن اأن 

تقود حما�س احلكومة الفل�سطينية«. ولكنه بنف�س الوقت ي�سيف: »بالرغم من اأن لهذه 

القفزة اآثارها اإل اأن حما�س لديها ر�سيد وخمزون من اخلربة النوعية ميّكنها من لعب هذا 

 .
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الدور وقيادة هذه املرحلة«

يديها  ول يتمثل مبوؤ عرب م�ساركتها بالنتخابات ا�ستطاعت احلركة اإر�ساء جمهوَرين: الأ

واأتباعها يف الداخل واخلارج الذين اأيدوا م�ساركة احلركة بالنتخابات وراأو اأنها متتلك 

ال�سلطة  وتوجهات  بنية  على  ثر  توؤ ن  لأ اجلماهريي  والر�سيد  واملوارد  والقدرة  الربنامج 

الوطنية واأن تعمل على ت�سويب م�سارها، واأن ت�سون خيار املقاومة �سد الحتالل، يف 

ظل قناعة هذا اجلمهور باأن حما�س لن تتنازل اأو ت�ساوم على مبادئها وبرناجمها املقاوم. 

اأما اجلمهور الثاين فيتمّثل بالقطاعات امل�ستقلة وتلك املتعاطفة مع حركة فتح والف�سائل 

خرى والتي �ساقت ذرعًا عرب ال�سنني بال�سلطة وبحركة فتح ب�سبب اأدائهما ال�سلبي يف  الأ

�سالح   التحرر والبناء، ما جعل هذه امل�ساألة حا�رشة بقوة وو�سوح يف برنامج الإ
ْ
عمليتي

والتغيري الذي تبنته احلركة يف النتخابات ولحقا يف برنامج احلكومة الذي قدمه رئي�س 

الوزراء اإ�سماعيل هنية للرئي�س حممود عبا�س اآذار/مار�س 2006 واأعاد تاأكيدة يف برنامج 

حكومة الوحدة يف اآذار/مار�س 2007.  

عرب النتخابات التي مّكنتها من الدخول اإىل النظام ال�سيا�سي حاولت حما�س اأن متزج بني 

وىل اكت�ساب �رشعية �سيا�سية طاملا ُحِجبت عنها داخليا وخارجيا منذ ن�ساأتها،  رغبتني: الأ

والثانية متكني احلركة من التاأثري على طبيعة النظام ال�سيا�سي القائم )ال�سلطة الوطنية ومنظمة 

التحرير الفل�سطينية( من الداخل من حيث بنيته ومواقفه و�سيا�ساته وكذلك جتاه العالقة 

�سيكون  اأنه  احلركة  اعتقدت  الرغبتني  هاتني  ومن خالل  اخلارجي.  والعامل  اإ�رشائيل  مع 

مبقدورها )وب�سكل مييل اإىل ال�سطحية والرباءة ال�سيا�سية( اأن حتقق ما اأ�سمته باملزاوجة بني 

مر الذي اأدخل احلركة نفقا ل يبدو اأنها �ستخرج منه قبل اإعادة النظر  املقاومة واحلكم ، الأ

مبدى واقعية هذا الطموح ال�سعب واملعقد. 

اأما املعنى ال�سيا�سي لفوز حما�س بالنتخابات الت�رشيعية و�سعودها للحكم فتمّثل بانتقال 

ال�سيا�سية  القوة  اأ�سبحت  كونها  جديد  م�ستوى  اإىل  وال�سلطة  فتح  وبني  بينها  اخلالف 

وىل، مع اأنها ن�ساأت خارج منظمة التحرير، تلك املنظمة التي طاملا ُنظر اإليها على اأنها  الأ

متثل جميع الفل�سطينيني. ففوز احلركة بالنتخابات، م�سافا اإليه عدم و�سوح مدى متثيل 

خالد �سليمان، مقابلة �سخ�سية، اأيار/مايو 2006، نابل�س.    .67
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املنظمة والعالقة بينها وبني ال�سلطة، اأدى اإىل اإثارة مو�سوع املنظمة من جديد، وخا�سة 

اأنه بعد النتخابات مل يُعد باإمكان اأي طرف اأن يق�سي اأي طرف اآخر، واأ�سبح من املُِلح 

طراف.   اأكرث من اأي وقت م�سى اإيجاد �سيغة ما للتعاي�س بني خمتلف الأ

جواء، و�سلت حركة حما�س اإىل ال�سلطة يف اإطار �سعيها لتغيري املوازين الداخلية  يف هذه الأ

للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، ولكن هذه املرة لي�س عرب متّيزها عن فتح، واإمنا عرب اختالف 

الدور الذي �ستقوم به، فاإن كان التوافق والن�سجام بني املنظمة وال�سلطة ممكن يف ظل 

فقيادة  لل�سلطة  حما�س  جميء  بعد  ممكن  يعد  مل  الن�سجام  فهذا  ال�سابق،  يف  فتح  حركة 

ال�سلطة مل تعد هي نف�سها قيادة املنظمة، وعلى ذلك فاإن حتديد و�سبط ال�سالحيات بني 

كال الطرفني اأ�سبح اأمرا تفر�سه مقت�سيات ال�رشاكة ال�سيا�سية والتي هي لي�ست طوعية اإىل 

�سكالية ا�ستمرت حما�س مبطالبتها باإ�سالح املنظمة  حد كبري. وبغر�س التعاطي مع هذه الإ

من اأجل الدخول اإليها، رغم اأن ذلك لن يحل اإل ن�سف امل�سكلة، اذ اأن دخول حما�س 

اإىل ال�سلطة مل يرافقه توتر بني املنظمة وال�سلطة، واإمنا بني قيادة ال�سلطة نف�سها، اأي بني 

احلكومة الفل�سطينية التي �سكلتها حما�س ورئا�سة ال�سلطة التي ت�سيطر عليها فتح.  

4. تباين في االجتهادات وثبات في املواقف
منذ م�ساركة حما�س وفوزها بالنتخابات برزت اجتهادات خمتلفة داخل احلركة اقت�ستها 

اإ�رشائيل وعقد  لقبول تهدئة مع  باملرونة كال�ستعداد  ات�سم بع�سها  ال�سيا�سية،  الرباغماتية 

خرين وتليني املوقف  تفاهمات غري مبا�رشة معها والدخول ب�رشاكة �سيا�سية مع فتح والآ

من منظمة التحرير ومن التفاقيات التي وّقعتها مع اإ�رشائيل عرب »احرتامها« وال�ستعداد 

للتعامل مع الدول الغربية اإىل غري ذلك من الق�سايا.  

هذه الجتهادات »املرنة« قابلها اجتهادات اأخرى ات�سمت بدرجة اأقل من املرونة جتاه 

وا�سع  بقبول  اإجمال  يحظى  املوقف  )وهذا  باإ�رشائيل  العرتاف  كرف�س  الق�سايا  خمتلف 

�رشائيلي  ورمبا باإجماع داخل احلركة( والتاأكيد على رف�س التفاقيات املوقعة مع اجلانب الإ

التنازل عن  ورف�س   
68

اإ�سالحها يتم  مل  ما  التحرير  منظمة  مع  ندية  على عالقة  بقاء  والإ

يديولوجية للحركة والتي مُيكن اأن ُتفهم من  املقاومة امل�سلحة وعن املكا�سب ال�سيا�سية والأ

البع�س بعدم ال�ستعداد لتغليب امل�سلحة الوطنية العامة على م�سلحة احلركة.   

راء والجتهادات التي ُتعرّب عنها قيادات حما�س من  من ال�رشوري هنا التنويه اإىل اأن الآ

هذا التوجه اأو ذاك بني وقت واآخر ل تعك�س بال�رشورة ان�سجاما دائما بني اأ�سحاب هذه 

التوجهات اإزاء خمتلف الق�سايا، رغم التقاطعات التي ميكن مالحظتها فيما بينها جتاه ق�سية 

عالم، 2007/07/14.   لكرتوين للمركز الفل�سطيني لالإ غا، مقابلة، املوقع الإ 68.  وزير الزراعة حممد الآ
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اأو اأخرى. فعلى �سبيل املثال ميكننا اأن جند »املرونة« و »الت�سدد« يف ثنايا مواقف �سخ�س 

واحد من قيادات احلركة ولنا اأمثلة على ذلك فيما قاله مو�سى اأبو مرزوق حول مو�سوع 

ال�رشاكة ال�سيا�سية مع حركة فتح، وم�ساألة العرتاف باإ�رشائيل يف التعليقني التاليني تباعا: 

التعليق األول: 
»احلركة قدمت الكثري من التنازلت كتنازل اإ�سماعيل هنية عن رئا�سة الوزراء وهو رئي�س 

تنازًل  اأي�سًا  احلركة  وقدمت  الفل�سطيني،  الت�رشيعي  املجل�س  يف  املنتخبة  كرب  الأ الكتلة 

فيما يتعلق باملوازين فـ “حما�س” يحق لها اأربع ع�رشة حقيبة يف احلكومة، وقبلت بت�سع 

يف  املوجودين  �سا�سيني  الأ رموزها  كل  الوزارة  من  يخرج  اأن  على  ووافقت  حقائب، 

  .
الوزارة احلالية، واأن ل يعني رموز �سيا�سية كبرية يف جمل�س الوزراء”69

التعليق الثاني: 
ي تغيري واأي مرونة ويف كل �سيء، اإل العرتاف باإ�رشائيل �سواء كان  حما�س »م�ستعدة لأ

 .
70

بطريقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، من �سبقونا اعرتفوا باإ�رشائيل ومل يحققوا �سيئا«

كما جند اجتماع »العتدال« جتاه امل�سائل ال�سيا�سية و »الت�سدد« جتاه الق�سايا الجتماعية 

يف ثنايا مواقف �سخ�س واحد من قيادات حما�س كما هو احلال بالن�سبة للنائب املقد�سي 

عن حما�س حممد اأبو طري يف التعليقني التاليني:  

»اإن دخول حما�س النتخابات هي خطوة ا�سرتاتيجية ولي�ست تكتيكية، وكذلك اإمكانية 

خرين،  التفاو�س مع الكيان ال�سهيوين، واإن حما�س �ستدير املفاو�سات ب�سكل اأف�سل من الآ

لغاء جلمل من ميثاق حما�س واملتعلقة  واإنها تقبل بقواعد لعبة جديدة يف ال�رشاع، واإن الإ

ر�س من النهر اإىل البحر وكلمة اجلهاد كلها  بتدمري الدولة ال�سهيونية وال�سيطرة على الأ

لي�ست تكتيكًا واإمنا هي تغيري ا�سرتاتيجي، واأن املق�سود باملقاومة يف برناجمها النتخابي 

 
71

لي�س املق�سود ـ بال�رشورة ـ ال�سالح وا�ستخدام القوة”.

ويف موقف اآخر للنائب املقد�سي ولكن يف امل�سمار الجتماعي هذه املرة اأعرب اأبو طري عن 

�سالمية اإزاء امل�سائل الجتماعية كف�سل الذكور  تاأييده لتطبيق قوانني م�ستمدة من ال�رشيعة الإ

  .
72

ناث يف املدار�س وارتداء املراأة للحجاب ومنع بيع الكحول وغري ذلك  عن الإ

عالم، 2007/02/17. لكرتوين للمركز الفل�سطيني لالإ مقابلة مع مو�سى اأبو مرزوق، املوقع الإ  .69

نف�س امل�سدر.  .70

�رشائيلية، ورد يف املوجز ال�سيا�سي للمنتدى ال�سيا�سي  النائب يف املجل�س اجلديد ال�سيخ حممد اأبو طري ل�سحيفة هاآرت�س الإ  .71

الفل�سطيني 1/21/ 2006.  

��. “Hamas to Impose Sharia Law in Palestinian Territories: Hamas: Separate classes for girls and 
boys”,  Globe and Mail,  January ��/ �00�
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وميكننا اأي�سًا اأن جند قيادات من التوجهني املختلفني »املعتدل« و »املت�سدد« داخل احلركة 

تتفق مواقفها يف مو�سوع ما، كما ميكننا اأن جند قيادات من نف�س »التوجه« داخل احلركة 

تتبنى مواقف متباينة اإزاء اأمر ما. فت�رشيحات كل من حممود الزهار من جهة، وغازي حمد 

اأو اأحمد يو�سف من جهة اأخرى اإزاء العرتاف باإ�رشائيل اأو مو�سوع املقاومة امل�سلحة هي 

على درجة كبرية من التطابق ول تتيح املجال لالعتقاد باأنه تف�سلهما خالفات جّدية اإزاء 

هذه الق�سايا. ودليل على هذا التماثل ما قاله الثنان يف تعليقهما على اإمكانية التفاو�س 

مع اإ�رشائيل واإمكانية العرتاف بها، حيث يقول الزهار تباعا: 

�رشائيليني  الإ ال�سيا�سية هي عندما جنل�س مع  لي�ست حرامًا.. ولكن اجلرمية  »املفاو�سات 

ذلك.  غري  واحلقيقية  تقدمًا  هناك  اأن  للفل�سطينيني  ونقول  عري�سة  بابت�سامات  ونخرج 

ا�ستخدمت  التي  الو�سيلة  اأن  نرى  ولذلك  الفل�سطيني  ال�سعب  نخدع  اأن  نريد  ل  نحن 

يف ال�سابق كهدف ا�سرتاتيجي... عندما قيل اأن التفاو�س خيار ا�سرتاتيجي.. هي عندنا 

.
73

و�سيلة ولي�ست هدفًا«

اأن  الفل�سطينية على  الف�سائل  الزهار »متفقون مع  اإ�رشائيل يقول  املوقف من  وبخ�سو�س 

حدود الـ1967 هي حدود ميكن اأن نقيم عليها دولة حتى ل ندخل يف خالف فل�سطيني 

داخلي حول حدود الدولة الفل�سطينية، ولكن لكل جهة اآمال وطموحات، »من يعترب ذلك 

  .
74

هو غاية املراد من رب العباد« فله احلق، ومن يرى هذا جزءاً من حقه فاأي�سًا له احلق« 

مرين بالقول تباعا:  ويعرب غازي حمد عن املواقف ذاتها جتاه الأ

�رشائيلية من باب �سيا�سي، اإذ ل ترتبط املفاو�سات  »تنظر حما�س للمفاو�سات الفل�سطينية الإ

�سالمي باإجراء  يديولوجي، حيث ي�سمح الدين الإ لدى حما�س باملو�سوع العقائدي اأو الأ

 .
75

عداء  مفاو�سات مبا�رشة مع الأ

الفل�سطينية  للحقوق  وانتقا�س  باإ�رشائيل  اعرتاف  فيها  ن  لأ التفاقيات  »رف�ست حما�س 

وتخلي عن امل�رشوع الوطني.... من ال�سعب اأن تلتزم حما�س بالتفاقيات مع اإ�رشائيل، 

الوحدة  اإجناح حكومة  اأجل  اتفاق مكة قبول احرتام التفاقيات من  فهي ا�سطرت يف 

اأن تقبل بها  الوطنية فقط، لكن قناعات حما�س عك�س تلك التفاقيات لذلك ل ميكن 

 .
76

وخا�سة م�ساألة العرتاف باإ�رشائيل«

حممود الزهار، �سحيفة الر�سالة، 26 كانون ثاين/يناير 2006، العدد 381  .73

حممود الزهار، مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية بتاريخ 2006/4/8.   .74

غازي حمد، مقابلة �سخ�سية، اآذار/مار�س 2008.    .75

غازي حمد، مقابلة �سخ�سية، غزة، ت�رشين ثاين/نوفمرب 2007  .76
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باملطلق  اأمر متفق عليه  بال�رشورة  لي�ست  قيادات احلركة هي  التي تتخذها  املواقف  هذه 

داخلها، فمجال تقدير املوقف من هذه الق�سايا �سواء كان ذلك بالتفاق اأو بالختالف 

حولها هو جمال وا�سع جدا لكون الق�سايا ذاتها �سديدة التعقيد اأ�سال من ناحية، ولكون 

راء  والآ الجتهادات  تلك  مثل  يتيح وجود  الداخلي  التنوع  من  متتلك مقومات  احلركة 

مور من ناحية اأخرى. اأما التباين الذي يظهر بني راأي واآخر ويجعل البع�س  اإزاء خمتلف الأ

يعتقد بوجود »معتدلني« و »مت�سددين« فهو يعود براأينا اإىل اأمرين: 

ول احتكام مواقف قيادات و�سيا�سيي احلركة من خمتلف امل�سائل اإىل اعتبارات �سيا�سية  الأ

ع من م�ساحة الجتهاد داخل  متغرية ولي�س اإىل اعتبارات ايديولوجية جامدة وهذا ُيو�سِّ

احلركة، ويتيح بالتايل جمال رحب من الختالف وعدم التطابق فيما بني قياداتها ولكن 

يف نطاق ما ت�سمح به احلركة من اختالف حول كل الق�سايا ما عدى م�ساألة العرتاف 

باإ�رشائيل، والتي هي خط اأحمر ل ينبغي اأن يتجاوزه اأحد.  

البالد  كاأو�ساع  باحلركة  املحيطة  واخلارجية  املحلية  بالتطورات  يتمثل  الثاين  مر  والأ

ومقاطعة  حما�س  من  والدولية  قليمية  الإ طراف  والأ واملنظمة  فتح  من  كل  وموقف 

بالعملية  اإ�رشائيل  جدية  عدم  وكذلك  رهاب  الإ قائمة  يف  واإدراجها  لها  الغربية  الدول 

ال�سلمية وا�ستمرار الحتالل والت�سييق على ال�سعب الفل�سطيني و�سعف الدعم العرببي 

وما  اخلارج  يف  احلركة  قيادة  من  هام  جزء  وجود  اإىل  اإ�سافة  للفل�سطينيني،  �سالمي  والإ

املواقف  على  كبرية  اآثار  ذات  جميعها  العوامل  هذه  �سغوطات.  من  ذلك  على  يرتتب 

ن هذه العوامل متباينة من حيث قوتها  راء داخلها، ولأ ال�سيا�سية للحركة وعلى تباين الآ

وانعكا�ساتها ودرجة تاأثريها فاإنه من البديهي اأن تنعك�س اآثارها ب�سكل متباين اأي�سًا على 

مواقف واآراء قيادات احلركة جتاه امل�سائل ال�سيا�سية ذات العالقة ببنية وتوجهات النظام 

ال�سيا�سي الفل�سطيني الراهن واآفاقه امل�ستقبلية.    
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5. جتربة حماس في احلكم: احلكومة العاشرة كنموذج
التي  احلكومة  بت�سكيل  متّثلت  النتخابات  بعد  حما�س  واجهتها  التي  التحديات  اأول 

خرى  ر�س حيث ف�سلت احلركة يف ا�ستقطاب القوى ال�سيا�سية الأ تعرثت ترجمتها على الأ

للم�ساركة وذلك لعدم وجود برنامج �سيا�سي متفق عليه بني حما�س وتلك القوى وخا�سة 

ن  حركة فتح وهذا حال دون ت�سكيل حكومة وحدة وطنية، وحدى بحما�س بالتايل لأ

ت�سكل احلكومة لوحدها مع بع�س »امل�ستقلني«.  

اأن  كما  متاما  احلكومة  امل�ساركة يف  خرين  والآ لفتح  تتيح  كافية  مرونة  تبدي حما�س  مل 

باملقام  �سيا�سية  الطرفني هي  اإليها  امل�ساركة لعتبارات احتكم  برف�سهم  ت�سبثوا  خرين  الآ

مر غري من�سجٍم متاما مع ما كانت تطرحة  ول. فبالن�سبة حلما�س جاء موقفها يف هذا الأ الأ

اأدبياتها ويف ت�رشيحات قياداتها، والتي اأكدت مرارا على اأن »�ساحة العمل  احلركة يف 

واأنها  الحتالل،  مقاومة  يف  والجتهادات«  ى  الروؤ لكل  تت�سع  الفل�سطيني  الوطني 

مهما  واأنه  والفعاليات...  والف�سائل  القوى  جميع  مع  والتن�سيق  التعاون  »اإىل  �ست�سعى 

بلغت اخلالفات يف وجهات النظر اأو تباينت الجتهادات يف �ساحة العمل الوطني، فاإنه 

. هذا ما 
77

حوال اأن ُي�ستخدم العنف اأو ال�سالح لف�س املنازعات« ل يجوز بحال من الأ

ر�س فكان غري ذلك وجاء  الأ اأما ما ح�سل على  التاأكيد عليه نظريا  داأبت احلركة على 

خرى.   ليعمق الهوة اأكرث بني حما�س والف�سائل ال�سيا�سية الأ

مقاطعة الفصائل الفلسطينية حلكومة حماس 

رف�ست العديد من الف�سائل الفل�سطينية امل�ساركة يف احلكومة التي بداأت حما�س ال�سعي 

لت�سكيلها بعد فوزها بالنتخابات اعتقادا من هذه الف�سائل باأن مواقف حما�س من الكثري 

من الق�سايا ال�سيا�سية غام�سة وخا�سة موقفها من منظمة التحرير، وقد عربت حركة فتح 

حمد عندما قال: »لن ت�سارك  عن اأ�سباب رف�سها امل�ساركة يف احلكومة على ل�سان عزام الأ

الربنامج  وهو  التحرير  منظمة  بربنامج  اأقرت حما�س  اإذا  اإل  الـمقبلة،  احلكومة  فتح يف 

الـمرحلي للـمنظمة والـمقر يف الـمجل�س الوطني، والذي على قاعدته تـم توقيع اتفاقية 

الـمتبادل،  والعرتاف  ريفر،  وواي  طابا،  وتفاهمات  اتفاقيات  من  تبعها  وما  اأو�سلو، 

والذي  ال�سالم،  عملية  حياء  لإ حاليا  الـمطروح  الوحيد  الـم�رشوع  الطريق،  وخارطة 

 .
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ت�سمن اإجراء انتخابات الـمجل�س الت�رشيعي التي خا�سها اجلميع على اأ�سا�سها«

عالم، التعريف مبواقف حركة حما�س، الرابط  لكرتوين للمركز الفل�سطيني لالإ املوقع الإ  .77
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يام، 21 �سباط/فرباير 2006. �سحيفة الأ  .78
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ال�سعب  والدميقراطية وحزب  ال�سعبية  فاجلبهتني  الف�سائل،  بقية  ذاته  ال�سيء  فعلت  كما 

قرروا عدم امل�ساركة يف احلكومة التي �سكلتها حركة حما�س ب�سبب عدم ت�سمني الربنامج 

احلكومي ن�سًا �رشيحًا ووا�سحًا يعترب منظمة التحرير الفل�سطينية املمثل ال�رشعي والوحيد 

، اإ�سافة بالطبع اإىل عدم رغبة هذه الف�سائل يف اإغ�ساب حركة فتح. 
79

لل�سعب الفل�سطيني

خرى بدرجة  ما ينبغي التنويه اليه هنا هو اأن حما�س مل تنظر اإىل مو�سوع م�ساركة الف�سائل الأ

ال�سيا�سية  احلياة  يف  تاأثريها  وملحدودية  جماهرييا  حجمها  ل�سغر  وذلك  اجلدية  من  كبرية 

الفل�سطينية، هذا اإىل جانب اأنها ُمن�سوية حتت املظّلة )اأي منظمة التحرير الفل�سطينية( التي ل 

ترغب حما�س ال�ستظالل حتتها بحالتها الراهنة. 

ول ارتبط بحركة فتح فعلى الرغم من  نظرت حما�س اإىل الف�سائل الفل�سطينية مب�ستويني: الأ

تاأكيد حما�س على العالقة املميزة مع حركة فتح على اعتبار اأن الف�سيلني، فتح وحما�س هم 

»�رشكاء يف املقاومة و�رشكاء يف الوطن، واأّن تعزيز العالقة بينهما هي قوة لل�سعب الفل�سطيني 

، اإل اأن حما�س اأرادت اأن تتعامل مع فتح بندّية �سيا�سية متّكنها يف امل�ستقبل من 
80

وق�سيته«

ون احلكم لكونها  امل�ساركة الفاعلة واأن تتمتع بامتالك جزء من »الفيتو ال�سيا�سي« يف اإدارة �سوؤ

قوى الفائز بالنتخابات، هذا جعل عر�سها على حركة فتح امل�ساركة باحلكومة  الطرف الأ

ن يكون كرما �سيا�سيا )يف نطاق احلفاظ على امل�سلحة الوطنية( اأكرث من  يبدو على اأنه اأقرب لأ

كونه اأمر ت�ستحقه حركة فتح �سيا�سيا من وجهة نظر حما�س. 

خرى والتي اعتربتها حما�س هام�سية حيث نظرت  اأما امل�ستوى الثاين فارتبط بالف�سائل الأ

اإليها كف�سائل خفيفة الوزن جماهرييا و�سيا�سيا، واأن اأي تفاهم مع حركة فتح ميكن اأن يعني 

اأبو مرزوق حني قال »اإن  التوجه مو�سى  الف�سائل ب�سهولة، وقد عرّب عن هذا  جتاوز تلك 

غلبية الكبرية يف املجل�س الت�رشيعي حيث ح�سلتا يف  حركتي »حما�س« و »فتح« ت�سكالن الأ

. وقد كانت حما�س اأكرث 
81

خرية على ن�سبة تزيد عن 93 باملائة«  النتخابات الت�رشيعية الأ

خرى لحقا عندما ا�ستذكرت احلوارات التي  و�سوحا يف موقفها غري اللني جتاه الف�سائل الأ

اآذار/مار�س 2007، حيث  دارت يف مكة ودم�سق و�سبقت ت�سكيل حكومة الوحدة يف 

وّجهت حما�س اللوم لتلك الف�سائل واتهمتها بالتطرف وعدم المتنان حلما�س ملوافقتها على 

اإ�رشاكها يف احلكومة وعر�سها عليها ن�سبة متثيل وزاري اأكرب بكثري من حجمها احلقيقي الذي 

اأو�سحته النتخابات، حيث يقول اأبو مرزوق بهذا ال�سدد:

)خم�سة  مقاعد  ت�سعة  على  وامل�ستقلون  الفل�سطينية  الف�سائل  ح�سلت  حواراتنا..  »يف 

يام، ت�رشيحات لكايد الغول القيادي يف اجلبهة ال�سعبية وتي�سري خالد من الدميقراطية وب�سام ال�ساحلي اأمني  �سحيفة الأ  .79

عام حزب ال�سعب، 23 اآذار/مار�س 2006. 

عالم بناريخ 7/2/ 2007.  مقابلة مع مو�سى اأبو مرزوق، املركز الفل�سطيني لالإ  .80

نف�س امل�سدر   .81
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للم�ستقلني واأربعة للف�سائل(، وهذا يعني اأنهم حازوا على 37 باملائة من مقاعد احلكومة، 

يف حني اأن ن�سبتهم يف املجل�س الت�رشيعي ل تتجاوز الـ 7 باملائة، وهذا اإن دل على �سيء، فاإمنا 

يدل على حر�سنا على اإ�رشاك جميع القوى والف�سائل يف القرار الوطني«. 

اأثناء احلوار هو اأن بع�س الف�سائل كانت  اأبو مرزوق: »ما خرجنا به من انطباع  وي�سيف 

اأ�سد تطرفًا من »فتح« يف طرحها فيما يتعلق بامل�سرتك ال�سيا�سي، ووجدنا اأن تلك الف�سائل 

 .
82

تتحدث بلغة، مل تكن قريبة من لغة »فتح« اجلديدة بالن�سبة للتوافق الفل�سطيني«

واأمر اآخر ت�سري اإليه حما�س لدعم وجهة نظرها باأن حركتي حما�س وفتح هما الف�سيالن 

عدم  هو  خرى  الأ الف�سائل  جتاوز  اإىل  يقود  اأن  �ساأنه  من  بينهما  التفاق  واأن  �سا�سيان  الأ

ا�ستقاللية هذه الف�سائل و�سهولة تبعّيتها للف�سيلني الكبريين بلغة احل�سب ال�سيا�سي حيث 

تقول حما�س بهذا ال�سدد »يف احلوارات التي كانت تعقد مب�ساركة الف�سائل الفل�سطينية، 

الف�سائل  بع�س  الف�سائل،  لتلك  »فتحاوي«  واآخر  »حم�ساوي«  ا�ستقطاب  هناك  كان 

 .
83

تقف بجانب حما�س وبع�سها اإىل جانب فتح«

مر الذي ترتب عليه فر�س ح�سار اإ�رشائيلي   باملح�سلة �سكلت حما�س وحدها احلكومة الأ

ومقاطعة دولية قا�سية وظروف حياتية داخلية �سعبة، وا�ستمرار ات�ساع الفجوة بني حما�س 

�سيما بني احلركة  اأخرى، ل  خرين داخليا وخارجيا من جهة  وحكومتها من جهة والآ

وحكومتها والرئا�سة الفل�سطينية ممثلة بالرئي�س عبا�س ومن خلفه حركة فتح، وكان جليًا 

يف حينه �سعوبة تعاي�س الربناجمني ال�سيا�سيني املتعار�سني اللذين مثلهما طريف نظام احلكم. 

واأدى هذا يف نهاية املطاف اإىل اإ�سعاف قدرة حما�س وحكومتها على العمل ومع الوقت 

مع حركة  ال�سيا�سية  ال�رشاكة  واأن  لوحدها  اأن حتكم  ت�ستطيع  لن  باأنها  قناعة  لديها  خلق 

فتح هي قدر ل منا�س منه لتخفيف وطاأة عدم مقبوليتها ال�سيا�سية يف الداخل واخلارج 

على الرغم من اأنه مت انتخابها دميقراطيًا. ما عنته هذه احلقائق بالن�سبة حلما�س اأن فوزها 

كرث فاعلية  بالنتخابات وامتالكها هذا الر�سيد الدميقراطي هو لي�س بال�رشورة الر�سيد الأ

الذي ميكن الحتماء به يف رهانها على ا�ستمرار م�سريتها ال�سيا�سية نحو حتقيق اأهدافها. 

كرث مرونة لل�رشاكة ال�سيا�سية  من هذه الزاوية جاء قبول حركة حما�س بال�سيغة اجلديدة الأ

التي ت�سّمنها اتفاق مكة ولقت جت�سيدها بحكومة الوحدة التي مت ت�سكيلها يف اآذار/مار�س 

عام 2007.  

نف�س امل�سدر  .82
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أداء حكومة حماس 

في مجال اإلدارة العامة وجهاز اخلدمة املدنية 

اأي  ويف  اأخرى  حكومة  ية  ولأ حلما�س،  بالن�سبة  الهامة  املجالت  من  املجال  هذا  يعد 

التعليم  التاأثري عربه على توجهات املواطنني ل �سيما عرب  مكانية  نظام �سيا�سي، وذلك لإ

خرى، التي طاملا نظرت اإليها احلركة كمعاقل مغلقة  واخلدمات وال�سيا�سات الجتماعية الأ

ر للف�ساد واملح�سوبية وعدم الفاعلية و�سوء  حلركة فتح ولرجالت ال�سلطة الفل�سطينية وكبوؤ

�سالح« ح�سب ما جاء يف  داء، ما جعلها يف دائرة اهتمام احلركة بغر�س »التغيري والإ الأ

برناجمها النتخابي. وان�سجامًا مع ذلك وكما هو متوقع من اأي حزب يفوز بالنتخابات 

. ومتت عملية 
84

بداأت احلركة ومنذ ا�ستالمها ال�سلطة بعمليات تعيني يف خمتلف الوزارات

يق�سي  والذي  له،  الناظمة  واللوائح  املدنية  اخلدمة  بقانون  التقيد  دون  اأحيانا  التوظيف 

اأن تتم تلك العمليات ب�سكل �سفاف وفق اإجراءات وتعليمات حمددة زمنيًا ووفق �رشوط 

 .
85

ن�سب لتلك ال�سواغر حمددة لعدد ونوع ال�سواغر التي يراد تعبئتها وطريقة اختيار الأ

وبخ�سو�س التعيينات من الفئات العليا يف ال�سلطة كالوكالء واملدراء العامني، والتي ن�س 

�سخا�س الذين يراد تعيينهم  القانون على �رشورة اأن يرفع جمل�س الوزراء قوائم باأ�سماء الأ

اإىل رئي�س ال�سلطة لكي مينح موافقته عليها وتاأتي على �سيغة مر�سوم رئا�سي، فلم تتقيد 

وىل(  �سهر الت�سعة الأ حركة حما�س بذلك عندما اأ�سدر جمل�س الوزراء يف الفرتة ذاتها )الأ

لكون  ال�سلطة  رئي�س  موافقة  على  فقط   24 منها  ح�سل  تعيني  قرار  مئة  عن  يقل  ل  ما 

معظمها براأيه جاء خمالفًا لقانون اخلدمة املدنية.  

جراءات »ال�سحيحة« يف التعيينات تغليب احلركة ملكا�سبها وهذا  ُفِهم من عدم مراعاة الإ

ناق�س برناجمها النتخابي واحلكومي الذي وعدت اجلمهور عربه باأن حتارب »الف�ساد و 

مر  املح�سوبية« والوقوف �سد »التعيينات اجلائرة« و�سد التوظيف على اأ�س�س �سيا�سية، الأ

الذي ا�ست�ساغه اجلمهور وكافاأ احلركة عليه يف النتخابات، حيث تبواأت ق�سية الف�ساد 

مكانه عاليه يف اأولويات اجلمهور وات�سح ذلك يف اإعالن 25% من الناخبني اأنها الق�سية 

�سالح والتغيري«،  اأ�سواتهم لقائمة »الإ لء  71% من هوؤ هم بالن�سبة لهم، حيث منح  الأ

اأول/دي�سمرب  – كانون  )اآذار/مار�س  من عمرها  وىل  الأ الت�سعة  �سهر  الأ احلكومة يف  بها  قامت  التي  التعيينات  بلغت   .84

5500 وظيفة وللرتبية والتعليم  من منها  اأجهزة الأ 2006( ما ل يقل عن ع�رشة اآلف وظيفة جديدة كان لن�سيب 

خرى لل�سلطة 1000 وظيفة من بينها 550 وظيفة بعقود اأجريت  �س�سات الأ وال�سحة 3500 وظيفه وللمرافقني واملوؤ

يف بع�س منها وخا�سة يف جمايل ال�سحة والتعليم م�سابقات واعالنات يف ال�سحف [جاء ذلك يف مداخلة قدمها القائم 

داء املايل لل�سلطة الوطنية خالل عام،  باأعمال وزير املالية يف ندوة نظمها مركز القد�س لالعالم والت�سال بعنوان “الأ

ت�ساوؤلت ونقا�سات”. رام اهلل 2007/3/5، فندق جراند بارك

85.  ن�س قانون اخلدمة املدنية الفل�سطيني ل�سنة 1998 اأن ت�سمن عملية التوظيف الو�سوح وال�سفافية للمتقدمني للوظائف، 

�سارة اإىل نوع الوظيفة وما حتتاج اإليه  قل مع �رشورة الإ عالن عن ال�سواغر يف �سحيفتني يوميتني على الأ وذلك عرب الإ

هالت. اأنظر قانون اخلدمة املدنية من  مادة رقم 14 حتى مادة رقم 32.  من موؤ
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. كان هذا مبثابة اإ�سارة قوية باأن ثقة اجلمهور 
86

بينما 19% فقط منهم لقائمة حركة فتح

بقدرة حما�س على معاجلة مو�سوع الف�ساد هي اأعلى من ثقتهم بقدرة حركة فتح التي 

  
87

»حكمت« البالد على حتقيق ذلك.

�س�سات  هدفت حما�س من هذه التعيينات اإىل تعزيز ح�سورها العددي والكيفي يف املوؤ

الر�سمية للنظام القائم بعد �سنوات طويلة من مقاطعته وذلك رغبة منها يف حتقيق هدفني: 

ول اآين يتمثل بتوفري فر�س عمل ملقربي احلركة، والثاين بعيد املدى يتمثل بالتاأثري على  الأ

جهزة لتدعم وت�ساند �سيا�سات ومبادرات وبرامج  �س�سات والأ املوؤ بنية وتوجهات تلك 

ى احلركة جتاه جممل الق�سايا الداخلية،  احلكومة والتي من املرجح اأن تعك�س اأف�سليات وروؤ

و التي راأت احلركة اأنها متتلك املهاره والفاعلية الالزمة للتعامل معها. هذين الهدفني ل 

خر  يتنافيا مع تقاليد اأنظمة احلكم مبا فيها الدميقراطية التي ترافق انتقال ال�سلطة من حزب لآ

ولكن �رشيطة اأن تكون نزيهة و�سفافة. اأما حكومة حما�س فقد تبنت اأ�سكال مل تكن على 

حالل الوظيفي وتعيني وكالء وزارات جدد واإحالة الوكالء اإىل  الدوام نزيهة و�سفافة كالإ

م�ست�سارين للوزير وا�ستحداث م�سميات جديدة يف بع�س الهيكليات التنظيمية يف بع�س 

نه ل يجوز اإحداث اأي تعديالت على هياكل الوزارات  الوزارات ب�سكل خمالف للنظام لأ

ولوية للموظفني  اإل بعد مرور عامني على اقرارها، وتعيني موظفني جدد وعدم فتح الأ

املوجودين اأ�ساًل وذلك دون اإجراء م�سابقات اأو اعالنات يف ال�سحف املحلية، واأخرياً 

عرب �سحب ال�سالحيات من بع�س املوظفني وحتويلهم اإىل م�ست�سارين اآخرين ب�سالحيات 

ال�سلطة  فعلت  كما  متامًا   ،
88

املوجودين الوكالء  اأو  امل�ست�سارين  �سالحيات  على  تطغى 

الوطنية يف ال�سابق عندما تراأ�ستها حركة فتح. 

ت�سري الطريقة التي تعاطت بها حكومة حما�س مع قطاع اخلدمة املدنية اإىل ثابت ومتغري 

اإىل ا�ستخدام ذات الو�سائل التي ا�ستخدمتها حركة  الثابت بلجوء احلركة  اآن، يتمثل  يف 

عن  الناحية  هذه  من  تختلف  مل  حما�س  اأن  يعني  وهذا  ال�سابقة،  حكمها  فرتة  يف  فتح 

الدولة  اأجهزة  اإىل  يديها  مبوؤ وتاأتي  ال�سلطة  ت�ستلم  التي  حزاب  الأ من  غريها  عن  اأو  فتح 

�س�ساتها. اأما الختالف فيتمثل بحقيقية اأن حما�س انطلقت اإىل ال�سلطة على اأ�سا�س  وموؤ

برنامج يهدف اإىل اإ�سالح اأحوالها ولتعزيز النزاهة وال�سفافية واملهنية واحرتام القانون، 

ال�سيا�سية  للبحوث  الفل�سطيني  املركز  ومنها  فل�سطني  يف  البحثية  املراكز  جتريها  التي  العام  الراأي  ا�ستطالعات  اأنظر   . 86

وامل�سحية وخا�سة ا�ستطالع يوم النتخابات الت�رشيعية الثانية والذي اأجري يف 25 كانون ثاين/يناير 2006.

بهذا ال�سدد يرى الدكتور اإبراهيم اإبرا�س اأن حركة حما�س ت�ستخدم نف�س و�سائل فتح فيما يتعلق بالتعيينات ما يك�سف   .87

اأن ف�ساد ال�سلطة مل يكن �سببا اأ�سا�سيا يف دخول احلركة للنظام ال�سيا�سي،واأنه قد يكون �سببا يف ت�سويت النا�س ل�سالح 

ت الدنيا �سجيجا  حما�س،كما يالحظ اإبرا�س اأنه حتى اليوم مل تفتح حركة حما�س اأي ملف من ملفات الف�ساد التي مالأ

عهد  يف  ظهرت  التي  للطبقة  �سبيهة  وفا�سدة  منتفعة  طبقة  ظهرت  غزة  يف  الق�سرية  حكمها  فرتة  وخالل  بل  عنها، 

ال�سلطة.

داري للمجل�س الت�رشيعي الثاين، معهد احلقوق/ جامعة بري زيت 2007.  داء الإ حممود دودين، الأ  .88
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مر الذي ي�سعب القول اأن حكومة حما�س التزمت به بالقدر الكايف وكما كان ماأمول  الأ

للحكم  نهجا  تتبنى  اأن  منها  توقع  والذي  للحكم  اأو�سلها  الذي  قبل اجلمهور  منها من 

دارة يختلف عن نهج حكم �سابق �سئمه الفل�سطينيون وو�سلت حما�س احلكم عرب  والإ

انتقاده ب�سدة. 

في مجال األمن  

من منذ تاأ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف 1994 اأهمية كبرية وذلك  ارتدى مو�سوع الأ

قليمية والدولية املحيطة  ملا له من عالقة وطيدة بالتفاقيات املوقعة مع اإ�رشائيل وبالظروف الإ

وبانعكا�ساته على الف�سائل الفل�سطينية امل�سلحة من حيث قدرتها على ممار�سة ن�سالها على 

من حيزاً كا�سفًا لتناق�سات وتعقيدات اخلالفات ال�سيا�سية الفل�سطينية  ر�س. فقد مّثل الأ الأ

يفاء  �سالمي، فالإ الداخلية وخا�سة بني ال�سلطة الوطنية وكال من حركتي حما�س واجلهاد الإ

منية من قبل ال�سلطة الوطنية كان مبثابة املحك الفعلي من منظور اإ�رشائيل للدللة  باللتزامات الأ

من باملقابل  على �سدق الفل�سطينيني يف الو�سول اإىل ت�سوية �سيا�سية معها، وبقيت ق�سية الأ

�سالمي احليز الذي اأرادت هذه احلركات من خالله اأن  بالن�سبة لكل من حما�س واجلهاد الإ

منية  جهزة الأ د وتعّطل العملية ال�سلمية بني ال�سلطة واإ�رشائيل. يف هذا ال�سياق لحقت الأ ُتف�سِ

ق�سى عام 2000 ن�سطاء حركتي حما�س  لل�سلطة الوطنية منذ تاأ�سي�سها حتى اندلع انتفا�سة الأ

واجلهاد وزجت ببع�سهم يف ال�سجون وق�سى عدد منهم فيها، ما زاد عالقة التوتر ال�سيا�سي 

بني ال�سلطة الوطنية وهاتان احلركتان وبراجمهما ال�سيا�سية. اأما بعد اندلع النتفا�سة فقد 

منية التابعة لل�سلطة  جهزة الأ مر وخا�سة بعد ا�ستهداف اإ�رشائيل ملقرات واأفراد الأ اختلف الأ

مني بني ال�سلطة واإ�رشائيل  الوطنية وملختلف فئات ال�سعب الفل�سطيني وبعد توقف التن�سيق الأ

مر  وبعد اأن �ساد اح�سا�س لدى اجلميع باأن العملية ال�سلمية ال�سيا�سية قد انتهت، وا�ستمر الأ

كذلك حتى وفاة عرفات يف نهاية عام 2004 وا�ستالم حممود عبا�س رئا�سة ال�سلطة، والذي 

مني بني ال�سلطة  من بقواعده القدميه واأعيد اإحياء التن�سيق الأ مت يف عهده اإحياء مو�سوع الأ

منية موقعًا متقدمًا يف  جهزة الأ �رشائيلي واحتل مو�سوع »اإ�سالح« الأ الوطنية واجلانب الإ

�سالح العام وخا�سة ب�سبب ال�سغوطات اخلارجية.   اأجندة الإ

من فقد جاءت بعد فوز حما�س بالنتخابات  اأما نقطة التحول احلادة التي �سهدها مو�سوع الأ

برناجمها  تنفذ  اأن  عربها  احلركة  حاولت  والتي  احلكومة  وت�سكيلها   2006 عام  الت�رشيعة 

النتخابي املنبثق اأ�ساًل من قاعدة رف�س ال�سيا�سات ال�سابقة لل�سلطة الوطنية لي�س يف الداخل 

فقط واإمنا اأي�سًا يف التعامل مع اإ�رشائيل والمن. فحما�س بعد ت�سكيلها احلكومة حتولت من 

ثِّر بها وي�سارك ب�سياغتها  منية اإىل طرف اأ�سا�سي من املفرت�س اأن ُيوؤ جندة الأ طرف يتاأثر بالأ

منية اأو من حيث وظيفتها ودورها وما يرتتب على  جهزة الأ �سواء كان ذلك من حيث بنية الأ

ذلك من انعكا�سات داخلية وخارجية.  
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كان اأول قرار اتخذه وزير داخلية احلكومة التي �سكلتها حما�س �سعيد �سيام تاأ�سي�س ما اأ�سبح 

يعرف بالقوة التنفيذية اأو امل�ساندة واإجراء جمموعة من التعينات يف املراتب العليا يف الوزارة. 

وجاء ت�سكيل هذه القوة بعد اأن ا�سدر الرئي�س عبا�س مر�سومًا رئا�سيًا يف 2006/4/6 بتعيني 

من الوقائي وال�رشطة والدفاع املدين.  من الداخلي والذي ي�سم الأ ر�سيد اأبو �سباك مديراً عامًا لالأ

تاألفت هذه القوة اجلديدة من اأع�ساء من اجلهاز الع�سكري للحركة واأمترت بتعليمات الوزير 

منية البع�س لالعتقاد باأنها مبثابة الذراع الع�سكري  مبا�رشة، وقد دفعت تركيبة هذه القوة الأ

منية الفل�سطينية. ومما دعم مثل هذا القول ا�ستقاللية هذه  �س�سة الأ حلركة حما�س داخل املوؤ

  .
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منية وقيادتها من اأحد عنا�رش كتائب عزالدين الق�سام جهزة الأ »القوة« عن بقية الأ

التي  الفو�سى  حالة  بوقف  رغبتها  باب  من  حما�س  تقول  كما  القوة  هذه  ت�سكيل  جاء 

اأ�سبحت  اأن  بعد  ودور حكومتها  ملكانة  العتبار  وباإعادة  الفرتة  تلك  البالد يف  عّمت 

وفق تقديراتها دون �سالحيات وبعد تر�سخ قناعة لديها باأنه لن يكون مبقدورها ال�سيطرة 

منية والتعامل معها  يف ظل رف�سها تنفيذ التعليمات ال�سادره لها ب�سبب  جهزة الأ على الأ

.
90

�س�سة الرئا�سة وباأجندتها ال�سيا�سية ارتباطها املبا�رش مع موؤ

ولية  منية للبالد يف ظل حكومة حما�س وعدم م�سوؤ حوال الأ ويف تعليق احلركة على الأ

حكومتها عن ذلك، يقول �سعيد �سيام:  

ازداد يف  قد  مني  الأ الفلتان  اإّن  يقول:  انطباع وراأي عام  يتم متريره خللق  »هناك خمطط 

عهد احلكومة احلالية، وهنا نت�ساءل: هل الذي اأحرق املجل�س الت�رشيعي وجمل�س الوزراء 

�سالح يف ال�سفة الغربية، والذي اأطلق النار على  والذي خطف نواب كتلة التغيري والإ

وا لرئي�س الوزراء  منزل نائب رئي�س احلكومة الدكتور نا�رش الدين ال�ساعر، والذين اأ�ساوؤ

الفل�سطيني على مراآى من العامل، والذين خرج اإىل ال�سارع الفل�سطيني لو�سع العراقيل 

�س�سات، هل من قام بكل  طارات، ويعتدون على البنوك وعلى املوؤ واملتاري�س واإ�سعال الإ

ذلك له عالقة باحلكومة اأو بحركة حما�س؟!، اأم اأنه م�سل�سل الهدف منه اإ�سقاط احلكومة، 

امل�سدر ال�سابق  .89

ول  ن ت�سّكل القوة التنفيذية يقول القيادي وامل�سوؤ 90.  يف تو�سيف احلركة للظروف التي �سادت البالد ودفعت بحما�س لأ

من يف حما�س ووزير داخلية احلكومة املقالة:  ول عن الأ الأ

مني منذ زمن  مني هي لي�ست وليدة اللحظة، وال�ساحة الفل�سطينية تعج بالفلتان الأ »الوزير �سيام: اأوًل حالة الفلتان الأ  

ول التلفزيون الفل�سطيني وطال خليل  الرئي�س عرفات واحلكومات ال�سابقة. والغتيال ال�سيا�سي طال ه�سام يون�س م�سوؤ

الزبن م�ست�سار الرئي�س يا�رش عرفات وطال اأي�سًا اللواء مو�سى عرفات والعديد من ال�سخ�سيات، كما مت خطف غازي 

مني كذلك نبيل عمرو والذي ي�سغل اليوم من�سب امل�ست�سار  اجلبايل قائد ال�رشطة وجرى التحقيق معه، وطال الفلتان الأ

بي مازن. ونحن حينما ت�سلمنا الوزارة كان هناك �رشاع موجود يف داخل ال�ساحة الفل�سطينية بني فئات  عالمي لأ الإ

مت�سارعة، نحن جئنا وحاولنا وقف هذا الفلتان اأو احلد منه، وقمنا بت�سكيل قوة تنفيذية لقت ارتياحًا وترحيبًا يف 

ّن حالة الهدوء وال�ستقرار ل تخدم  مني اأن يظل م�سيطراً، لأ ال�سارع الفل�سطيني، وهنا ثارت ثائرة من يريد للفلتان الأ

مني«. مقابلة مع �سعيد �سيام، مركز  م�سالح تلك اجلهات التي تنتع�س وتعي�س يف ظل هذه الفو�سى وهذا الفلتان الأ

عالم، بتاريخ 2006/10/23.   الفل�سطيني لالإ
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بحيث ي�سل النا�س اإىل قناعة باأنه اإ�سافة لعدم توفر الطعام والراتب يعي�س ال�سعب اأي�سًا 

مني، و�سوًل اإىل القول باأن هذه احلكومة ل تختلف  يف ظل حالة الفو�سى والفلتان الأ

قبل  من  واملعروفة  النقالبية  الفرقة  هذه  تقوده  الذي  املخطط  هو  هذا  �سابقاتها؟!  عن 

العنا�رش ال�رشيفة يف حركة فتح، من اأجل اإ�سقاط احلكومة. ويف النهاية احلكومة تتعر�س 

لالغتيال  يتعر�سون  فاأع�ساءها  طبيعية،  ظروف  يف  تعمل  ل  فهي  �سديدة،  ل�سغوطات 

لها احلكومة،  تتعر�س  التي  ال�سغوطات  اإىل  اإ�سافة  والعتقال والت�سييق واحل�سار، هذا 

ولو اأّن هذه احلكومة اُأعطيت فر�ستها لراأى النا�س تغيرياً جوهريًا يف حياتهم، ولتحقق 

  .
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الكثري مما يطمح اإليه �سعبنا، وهذا ما ل يريده النقالبيون«

مني  رغم اأن هذه القوة تاأ�س�ست كما تقول حما�س لو�سع حد حلالة الفلتان والفو�سى الأ

مني ا�ستمر بالتدهور بعد ت�سكيل هذه »القوة«. فقد  التي عّمت البالد، اإل اأن الو�سع الأ

ت�رشين  ال�سيا�سي حتى  ال�سالح وال�رشاع  مني وفو�سى  الأ الفلتان  نتيجة  القتلى  بلغ عدد 

ثاين/نوفمرب 2006، 309 حالة قتل فيها 224 يف غزة و 85 يف ال�سفة، وذلك مقارنة 

 .
92

بـ 176 حالة قتل خالل العام 2005، منها 95 يف غزة و 81 يف ال�سفة

مام، فبدًل من توحيد  مني مل يكن تاأ�سي�س هذه القوة خطوة اإىل الأ �سالح الأ من زاوية الإ

من  الولء  )حم�ساوي(  ف�سائلي  جديد  اأمن  جهاز  ا�ستحداث  مت  ومرجعيتها  جهزة  الأ

خرى، ما جعله خمالفا للقانون الذي يحظر  جهزة الأ خرين ول ين�ّسق مع الأ وجهة نظر الآ

منية التي ن�ست عليها املادة الثالثة من القانون  جهزة الأ اإن�ساء اأجهزة مناأوئة اأو موازية لالأ

من الداخلي،  من الوطني وجي�س التحرير الوطني الفل�سطيني، وقوى الأ وهي قوات الأ

القانون  القوة وفق  اإن�ساء تلك  باأن هناك ما يربر  اأما قول حما�س   .
93

العامة واملخابرات 

جهزة الثالثة  ن القانون ي�سرتط اأن تن�سوي هذه »القوة« حتت اأحد الأ فهو اأمر خاليف لأ

ل هو اجلهة ذات  خر الذي اأثار ت�ساوؤ مر الآ امل�سار اإليها ول يجيز لها ال�ستقالل عنها. والأ

تلك  اإىل  القانون  من  والثالثني  التا�سعة  املادة  وت�سري  اجلهاز  هذا  مثل  ن�ساء  لإ ال�سالحية 

بيد  الفل�سطينية ولي�س  للقوات  على  الأ القائد  باعتباره  ال�سلطة  بيد رئي�س  ال�سالحية هي 

 اإىل الكثري من اجلدل حيث راأى البع�س اأن 
94

مر يف ال�سابق وزير الداخلية. خ�سع هذا الأ

عالم، بتاريخ 2006/10/23. مقابلة مع �سعيد �سيام، املركز الفل�سطيني لالإ  .91

الهيئة امل�ستقلة حلقوق املواطن، التقرير ال�سنوي لعام 2006.    .92

www.almustaqbal.com\stories.aspx?issued=����*categories=�:التالي  

من رقم 8 ل�سنة 2005. قانون اخلدمة يف قوى الأ  .93

من لي�س بجديد فقد وجد اإبان حكم فتح ومتثل بالعالقة احلادة بني الرئي�س عرفات وجمل�س  94.  هذا التوتر يف مو�سوع الأ

الوزراء )وزير الداخلية(. ولكن ذلك كان يف اإطار احلزب الواحد)فتح(.  اأما لحقًا، وبعد �سعود حما�س لل�سلطة، 

�س�سة الرئا�سة التي  من واأ�سبح مبثابة اأعلى نقطة يف منحنى اخلالفات احلادة بني موؤ فتطور ال�رشاع حول مو�سوع الأ

ت�سيطر عليها حركة فتح وجمل�س الوزراء ووزارة الداخلية التي ت�سيطر عليها حركة حما�س. من الوا�سح هنا اأن جوهر 

من واحلماية للجميع، بقدر ما  منية ل ينظر اإليها على اأنها اأجهزة لتوفري الأ �سكالية هو �سيا�سي مبعنى اأن الجهزة الأ الإ

ُينظر اإليها كاأداة بيد ال�سلطة التنفيذية بذراعيها، الرئا�سة واحلكومة، وبالتايل حماولة كل ذراع تن�سيب نف�سها مرجعًا لها 

خرى لتحقيق اأجندته ال�سيا�سية. دون الأ
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منية تنح�رش  جهزة الأ الرئي�س هو وحده املرجعية النهائية، بينما راأى اآخرون اأن مرجعية الأ

مبجل�س الوزراء دون �سواه.  

جوهر  اأن  يت�سح  وحما�س  فتح  حركتي  بني  منية  الأ جهزة  الأ على  ال�رشاع  هذا  ظل  يف   

واخلارجية.  الداخلية  الق�سايا  جممل  اإزاء  الفريقني  بربناجمي  يرتبط  �سيا�سي  هو  �سكالية  الإ

فحكومة حما�س تريد اأن متار�س �سالحياتها يف �ستى املجالت، والذي تراه حق دميقراطي 

من بغر�س اإحداث التغيريات التي متكنها من احلكم  ود�ستوري لها، مبا يف ذلك يف قطاع الأ

واإدارة البالد وترك ب�سماتها على نظام احلكم مبا يف ذلك اإلغاء ما ل تراه منا�سبا من تركة 

احلكم ال�سابقة، ومن ثم اإر�ساء قواعد جديدة تتنا�سب مع ت�سوراتها ومواقفها اإزاء عمليتي 

التحرر والبناء. هذا يعني من الناحية الفعلية اأن حما�س اأرادت عرب اإن�ساء »القوة التنفيذية« اأن 

مر الذي تقر به احلركة ب�سكل وا�سح على  منية الفل�سطينية، الأ جهزة الأ ُتغريِّ طبيعة ومهام الأ

ل�سان �سعيد �سيام حيث قال: 

فرادها بالن�سحاب وترك  وامر لأ منية كانت يف املا�سي تعطي الأ جهزة الأ  »من املعروف اأّن الأ

املواقع وعدم التدخل، بل يتم حما�سبة العنا�رش التي ميكن اأن تقاأوم اأو اأن تطلق ر�سا�س. وكانوا 

وىل يف تاريخ ال�سلطة ي�سدر وزير  يدفعون ثمنًا باهظًا من الكرامة مقابل هذا املوقف، وللمرة الأ

كد حقهم يف الدفاع  منية حالة ال�ستنفار الق�سوى، ويوؤ جهزة الأ الداخلية قراراً باأن ُيطلب من الأ

طراف ال�سهيونية«. ويف تعليقه  عن �سعبهم وعن اأنف�سهم، وهذه الق�سية اأثارت �سجة لدى الأ

�رشائيلية  منية بالت�سدي لالجتياحات الإ جهزة الأ على قيام الرئي�س حممود عبا�س برف�س قيام الأ

ولية التاريخية، اأعتز بالقرار الذي �سدر  نراه �سيام يقول: »اأنا من حيث القرار، من حيث امل�سوؤ

ولياتي، ويف النهاية الرئي�س حممود عبا�س هو القائد  مني واأفتخر به، واأنا قمت بواجبي وم�سوؤ

 
95

منية والقوات امل�سلحة، والتاريخ يحكم �سواء على قراري اأو قراره«.  على للقوى الأ الأ

اإنطالقا من هذا الو�سوح ال�سديد يف موقف حما�س الداعي اإىل تغيري بنية وطبيعة ومرجعية 

مر ي�سلح للتعميم ميكن القول اأن غر�س حما�س من  منية اإن كان هذا الأ جهزة الأ عمل الأ

الدخول اإىل النظام ال�سيا�سي ككل مل يكن بغر�س الندماج به والتماهي معه واإمنا بهدف 

 
96

دوات التي تتيحها ال�سلطة ذاتها تغيري بنيته و�سيا�ساته - ولو جزئيا - عرب ا�ستخدام الأ

عالم، بتاريخ 2008/10/23. لكرتوين للمركز الفل�سطيني لالإ �سعيد �سيام، مقابلة مع املوقع الإ  .95

مني هو لي�س بجديد حيث كان قد طالب  خرين داأبت حما�س على التاأكيد اأن ما تطالب به يف املجال الأ لطماأنة الآ   .96

اأبو مو�سى مرزوق يقول »نحن ل نطلب اأكرث مما كان الرئي�س  حممود عبا�س بذلك عندما كان رئي�سًا للوزراء  فرنى 

ين�س على  الذي  القانون  اأن يطبق  اأي  للوزراء،  )يا�رش عرفات(، عندما كان رئي�سًا  اأبو عمار  يطلبه من  حممود عبا�س 

من الوطني واملخابرات العامة،  من الوقائي، وتبعية الأ تبعية ثالثة اأجهزة للحكومة، وهي ال�رشطة والدفاع املدين والأ

عرب  لكرتوين  الإ اآ�سية  موقع  التحرير«،  منظمة  بناء  ت�ستهدف  »حما�س  بعنوان  عرفة،  جمال  ملحمد  مقالة  للرئي�س«. 

http://www.asyeh.com/print.php?action=print&postid=���&sectionid=�  الرابط
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ب�سكل ميّكنها من طرح بدائلها. ويف حالة اأن ت�سطر احلركة لالندماج بالنظام فهي تكون 

ُتفَر�س عليها تلك  اأن  عندئٍذ خلقت �رشوطا منا�سبة لذلك )من وجهة نظرها( بدل من 

من ك�ساحة  اإىل جمال الأ اأما ال�سلطة الوطنية وفتح فتنظران  خرين.  ال�رشوط فر�سا من الآ

على  حما�س  حلمل  وموارد  قوة  من  لديهما  ما  وتوظفان  حما�س  مع  ال�سيا�سي  لل�رشاع 

قبول القواعد التي اأر�ستها ال�سلطة عرب ال�سنني املا�سية، ويريا اأن ال�سلطة هي اأكرث موائمة 

وفتح حلركة حما�س هو خيار  ال�سلطة  تقدمه  ما  اأن  يعني  الفل�سطينيني، وهذا  لتطلعات 

واحد يتمثل بالندماج يف النظام القائم ب�رشوطهما دون اأن يكون حلما�س احلق اأو القدرة 

على تغيري قواعده اأو النقالب عليه.  

إنفتاح حِذر على اآلخرين 
واخلارجية  الداخلية  و�ساع  الأ مع  التعاطي  من  حما�س  حكومة  متّكن  عدم  �سوء  على 

امل�ستحقات  نقل  عن  �رشائيليني  الإ وامتناع  عليها  فر�س  الذي  احل�سار  ب�سبب  باإيجابية 

الفل�سطينية للحكومة وعدم مد الداخل الفل�سطيني يد العون للحكومة، بداأ احلديث عن 

طراف املختلفة )فتح وحما�س  نقاذ البالد حيث �رشعت الأ ت�سكيل حكومة وحدة وطنية لإ

حتديداً( ب�سل�سلة حوارات يف الداخل واخلارج. وقد انطلق الطرفان يف هذه احلوارات 

من منطلقني متباينني رغم احتكامهما لوثيقة احلوار الوطني، ففتح راأت بنف�سها الطرف 

املنقذ للحالة الفل�سطينية ونظرت حلما�س وحكومتها على اأنهما ف�سال يف احلكم واأنهما 

لت من  ولية ذلك، وباملقابل راأت حما�س اأنها مل تف�سل واإمنا اُأف�سِ يجب اأن يتحمال م�سوؤ

ولية واأنه رغم اإف�سالها ما زالت  الداخل واخلارج، وهذا يعني اأنه ل ينبغي اأن تتحمل امل�سوؤ

الناحية  من  ليعني  هذا  جاء  ذلك.  عن  تتنازل  لن  واأنها  للحكم  دميقراطي  ب�سك  تتمتع 

وك�سفت  مِلَْن،  يتنازل  َمْن  جوهرها  كان  الطرفني  بني  دارت  التي  احلوارات  اأن  العملية 

مدى املرونة والليونة التي تتمتع بها مواقف حركة حما�س جتاه مو�سوع احلكم وال�رشاكة 

خرين.  ال�سيا�سية مع الآ

يف احلوارات التي دارت بني الطرفني يف �سيف 2006 وامتدت حتى نهاية العام ظهرت 

اأنها  اأنها قدمت خاللها تنازلت راأت  التباينات بني الطرفني بو�سوح، وتقول حما�س 

كافية للدخول ب�رشاكة �سيا�سية مع فتح ومن هذه التنازلت: ا�ستعداد احلركة للتخلي عن 

كرب يف املجل�س الت�رشيعي( وقبول ت�سع حقائب وزارية  رئا�سة الوزراء )رغم اأنها الكتلة الأ

رغم اأنه يحق لها اأربع ع�رش حقيبة يف احلكومة، واملوافقة على اأن يخرج من الوزارة كل 

�سيا�سية  رموز  يعني  ل  واأن  حينه  يف  احلكومة  وزارة  يف  املوجودين  �سا�سيني  الأ رموزها 

كبرية يف جمل�س الوزراء، هذا اإىل جانب قبول حما�س متتع الرئا�سة بدور هام يف الكثري من 

من.   املجالت وخا�سة الأ

ل حما�س  اأما فتح من جانبها فقد اأ�رشت يف هذه احلوارات على اأمور كثرية، اإ�سافة اإىل حَمْ
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ليكون  التكليف  خطاب  ت�سمني  اأهمها  اأعاله،  اإليها  اأ�رشنا  التي  التنازلت  تقدمي  على 

التي تقوم عليها حكومة الوحدة، ورْبط ت�سكيل تلك احلكومة  �سا�سية  اأحد ال�رشوط الأ

�رشائيلي املختطف ومب�ساألة التهدئة مع اإ�رشائيل.  مبو�سوع اجلندي الإ

ففي  جلي.  ب�سكل  بينهما  التباينات  ظهرت  بالتفا�سيل  الطرفان  خا�س  عندما  لكن، 

مو�سوع الت�سميات الوزارية املتعلقة ب�سغل احلقائب والتي كان ن�سيب حما�س منها ت�سع 

من  وزراء  ت�سعة  بت�سمية  حما�س  تقدمت  حيث  الطرفني  بني  الختالف  ظهر  حقائب، 

عالم واخلارجية. كانت فتح   الإ
ْ
بينها املالية والداخلية على اأن يكون حلركة فتح حقيبتي

يف حينه ت�رش على اأن يت�سلم حقائب الوزارات ال�سيادية  وخا�سة حقيبة الداخلية اأ�سخا�س 

اأع�ساء  اأحد  الداخلية  وزارة  ي�سغل  باأن  تقليد  لديها  فتح  اأن حركة  العلم  مع  م�ستقلون، 

جلنتها املركزية كما كان احلال عندما كانت هذه احلقائب بيد ن�رش يو�سف وهاين احل�سن، 

وهما ع�سوان يف اللجنة املركزية حلركة فتح.  

اأما �سيا�سيًا فقد توافق الفريقان على عدة ق�سايا كان اأهمها اأن تكون وثيقة الوفاق الوطني 

مبثابة القاعدة ال�سيا�سية حلكومة الوحدة، لكن هذا التوافق �رشعان ما تبدد بعد اختالف 

اجلانبني على مو�سوع كتاب التكليف، حيث بدت فتح )حممود عبا�س( عازمة على اإلزام 

اأن يكون  ينبغي  مر  اأن هذا الأ احلكومة )وبالتايل حما�س( به ما جعل حما�س ت�رش على 

مالء، م�سرية اإىل اأن الغر�س من كتاب التكليف كان قد مت ت�سمينه بوثيقة  توافقيًا ولي�س بالإ

�رشائيلي.  الإ اجلانب  تتفاو�س مع  باأن  التحرير  ملنظمة  املجال  يتيح  الذي  الوطني  الوفاق 

فتح والرئي�س عبا�س واعتربت  قبل  املوقف من  لهذا  اأنه ل داعي  راأت حما�س يف حينه 

�رشار عليه مبثابة معوق جديد اأمام اتفاق الطرفني، وف�رشت حما�س  مت�سك عبا�س به  الإ

مريكية كونداليزا راي�س التي التقاها الرئي�س عبا�س  على اأنه »اإذعان« لوزيرة اخلارجية الأ

�رشار عليه ب�سكل كبري، وات�سح هذا براأي  مر ب�سكل جاد والإ يف عمان ُقبْيل اإثارة هذا الأ

حما�س باإعالن عبا�س اإنهاء احلوار الوطني بدعوى بلوغه طريقًا م�سدوداً بعد مقابلة راي�س 

 .
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مبا�رشة

الداخلية،  و�ساع  الأ وتردي  حلما�س  الدولية  واملقاطعة  احل�سار  ا�ستمرار  جانب  واإىل 

اأن  التباين ال�سيا�سي العميق بني الطرفني حتى بعد ت�سكيل احلكومة والتي ات�سح  ا�ستمر 

م�ستفحلة  اأ�سبحت  التي  ال�سيا�سية  باخلالفات  يتعلق  فيما  الكثري  يعني  لن  ت�سكيلها  اأمر 

بني احلكومة والرئا�سة. فمجموع هذه التطورات ال�سلبية على احلركة حالت دون اإبقاء 

التي  ال�سابقة  الداخلية يف حما�س بني »املعتدلني« و »املت�سددين« بوتريتها  الفرز  عملية 

ات�سحت بعد فوز احلركة بالنتخابات وت�سكيلها للحكومة، والتي �ساد يف حينها اعتقاد 

ديا بال�رشورة اإىل تقوية »التيار« املعتدل داخل احلركة  باأن مو�سوع ال�سلطة واحلكم �سيوؤ

عالم 2006-12-16. 97.  مقابلة مع مو�سى اأبو مرزوق- املركز الفل�سطيني لالإ
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مر الذي مل يتم لعتبارات كثرية لي�س اأقلها اأهمية التنكر  على ح�ساب »التيار« املت�سدد، الأ

حلق حما�س يف احلكم وتردي اأحوال املواطنني، وهذا بدوره اأدى اإىل عدم متكني احلركة 

تتم  اأن  ينبغي  الذي  املو�سوعي  الف�ساء  مبثابة  هو  والذي  احلكم  يف  برناجمها  تطبيق  من 

يديولوجيا  ون احلكم والأ املواقف و�سوؤ اإزاء  الداخلي يف حما�س  الفرز  نطاقه عملية  يف 

واملجتمع، مبا يف ذلك جدوى وكيفية احلكم ور�سم ال�سيا�سات واإدارة ال�ساأن العام. لذا، 

قادت جمموع هذه التطورات اإىل تعميق عملية الفرز لي�س داخل حما�س واإمنا بني حما�س 

اأبطاأ يف وجه  اأقل ظهورا وبوترية  خرين ما جعل عملية احلراك الداخلي يف احلركة  والآ

ما اعتربته احلركة على اأنه ا�ستهداف لها بالكامل، وكان من البديهي اأن ترد عليه بر�س 

ح�سورها  �رشعية  عن  واإمنا  بالنتخابات  فوزها  عن  دفاعا  فقط  لي�س  الداخلية  �سفوفها 

خرون يف الداخل واخلارج.  ال�سيا�سي الذي يتنّكر له الآ

وثيقة الوفاق الوطني   

�رشائيلية  �رشى الفل�سطينيون يف ال�سجون الإ ظهرت هذه الوثيقة بداية كوثيقة اأ�سدرها الأ

يف 28 حزيران/يونيو 2006 رغبة منهم بو�سع خطوط عامة ل�رشاكة �سيا�سية بني خمتلف 

طراف الفل�سطينية، ومن ثم اإنقاذ الو�سع الفل�سطيني من التدهور. ُفِهمت الوثيقة ومت  الأ

التعامل معها ب�سكل متباين من طريَف ال�رشاع فتح وحما�س، حيث رغبت فتح عرب رئي�سها 

عها لال�ستفتاء اإل اأن حما�س رف�ست ذلك  ورئي�س ال�سلطة الوطنية حممود عبا�س باأن ُتخ�سِ

نه مت ا�ستفتاء ال�سعب عرب النتخابات قبل 3 اأ�سهر من ذلك  معتقدة اأنه ل حاجة لذلك لأ

الدميقراطي  اخليار  على  التفافا  �سيكون  ال�ستفتاء  باأن  تعتقد  اأن  َحَمل حما�س  ما  احلني، 

لل�سعب الفل�سطيني لي�س اإل. كما راأت حما�س اأن مثل ذلك ال�ستفتاء اإن مت، فاإنه �سيكون 

على حد تعبري القيادي ال�ساب يف حما�س عدنان ع�سفور »ا�ستفتاء البطون اخلاوية ولي�س 

خرى وهذا بالن�سبة  العقول، واأن الهدف منه يف النهايه هو جر حما�س للربامج ال�سيا�سية الأ

. وجانب اآخر من حماججة حما�س �سد ال�ستفتاء كان قانونيا متثل 
98

حلما�س اأمر مرفو�س«

باإ�رشارها على القول باأنه لي�س من �سالحيات عبا�س اإجراء مثل هذه ال�ستفتاءات حيث 

اعتقاد حما�س  اإىل  اإ�سافة  ا�ستفتاءات، هذا  ينظم عمل  اأو  ما يدعم  القانون  ل يوجد يف 

الرا�سخ باأن ال�ستفتاء على الثوابت ل يجوز اأ�سال. 

طراف الفل�سطينية املختلفة هذه الوثيقة يف �سيف 2006، وجاءت يف �سياق  وقعت الأ

القت�سادي  احل�سار  با�ستمرار  متثلت  حلما�س  بالن�سبة  وخا�سة  فل�سطينيًا  �سعبة  ظروف 

و�ساع املعي�سية، وجاءت  وال�سيا�سي الذي ُفر�س على احلكومة التي تقودها وتردي الأ

عدنان من�سور، مقابلة �سخ�سية، نابل�س حزيران/يونيو 2006.    .98
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ب�سقف  كونها حمكومة   
99

ومواقف حما�س مبادئ  مع  من�سجمة  غري  بع�س جوانبها  يف 

املعطيات  هذه  حينة.  يف  عبا�س  الرئي�س  اأعلنه  ما  وفق  عليها  ال�ستفتاء  قبل  ق�سري  زمني 

تتنازل  اأن  دون  ولكن  »ال�سعف«  من  بنوع  الوثيقة  مع  تتعاطى  حما�س  حركة  جعلت 

عن مواقفها يف امل�سائل اجلوهرية، وراأت احلركة بهذه الوثيقة ا�ستمراراً لتفاق القاهرة 

وبالتايل ملجهوداتها بالتاأ�سي�س ملرجعية جديدة لل�سلطة الوطنية ول�سيغة خمتلفة عن ال�سابق 

�س�ساتة املختلفة.  يف اإدارة النظام ال�سيا�سي وموؤ

�سالمي  طراف با�ستثناء حركة اجلهاد الإ �سملت هذه الوثيقة 18 بنداً ووقعت عليها جميع الأ

�سا�س تبديد حالة التوتر التي عمت  التي كان لها حتفظات عديدة عليها، وق�سد منها بالأ

التي  التوفيقية  يف�رش نربتها  الفرتة، وهذا ما  تلك  الفل�سطينية يف  ال�سيا�سية  ال�ساحة  التوتر 

طراف املختلفة،  اقرتبت من الغمو�س وفتحت املجال وا�سعًا للتف�سري والتاأويل من قبل الأ

وبلغة الربح واخل�سارة، ميكن القول اأن حركة حما�س ا�ستطاعت اأن حتافظ على جوهر 

مواقفها رغم املرونة اجلزئية التي اأبدتها وات�سح ذلك يف عدد من الق�سايا. 

على  القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الدولة  »اإقامة  على  حما�س  وافقت  ول  الأ البند  ففي   

�رشى  را�سي املحتلة عام 1967، و�سمان حق العودة لالجئني، وحترير جميع الأ جميع الأ

واملعتقلني ولكن فقط بعد اإ�سافة عبارة »م�ستندين يف ذلك اإىل حق �سعبنا التاريخي يف اأر�س 

باء والجداد، واإىل ميثاق المم املتحدة والقانون الدويل، وما كفلته ال�رشعية الدولية«.  الآ

الفل�سطيني  احلق  عن  تتنازل  مل  اأنها  هو  ول  الأ اأمرين  على  التاأكيد  هنا  حما�س  حاولت 

باء والجداد )فل�سطني التاريخية( وهذا يعني تلقائيًا عدم العرتاف ب�رشعية  يف اأر�س الآ

ال�سلطة  لي�ست  هي  الفل�سطينية  الوطنية  احلقوق  مرجعية  اأن  والثاين  �رشائيلية،  الإ الدولة 

خرى )واملق�سود هنا حما�س  طراف ال�سيا�سية الأ الوطنية ومنظمة التحرير وحدهما واإمنا الأ

واجلهاد( اإ�سافة بالطبع اإىل التاريخ واملواثيق الدولية والقانون الدويل.  

اإىل  الداعية  ال�سابقة  مواقفها  كد  توؤ اأن  عربه  حما�س  حركة  ا�ستطاعت  فقد  الثاين  البند  ويف 

�سالح تلك »املتغريات اجلديدة على ال�ساحة  اإ�سالح منظمة التحرير �رشيطة اأن تاأخذ عملية الإ

الوطنية  حزاب  الأ والف�سائل  القوى  جميع  متثيل  ت�سمن  دميقراطية  اأ�س�س  وفق  الفل�سطينية 

كد اأنها اأ�سبحت رقمًا  ، وعرب التاأكيد على هذه الق�سايا اأرادت حما�س اأن توؤ
100

�سالمية« والإ

واأنها طرف هام وحا�سم يف حتديد معامل  الوطني  العمل  �ساحة  �سيا�سيًا ل يجوز جتاهله يف 

احلياة ال�سيا�سية م�ستقباًل. 

خر الذي نعتقد اأن حما�س ا�ستطاعت اأن حتافظ على مواقفها اإزاءه فهو مو�سوع  واجلانب الآ

99.  اأنظر ن�س وثيقة الوفاق الوطني. 

100. اأنظر البند الثاين من وثيقة الوفاق الوطني.
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املقاومة، فعلى الرغم من اأن الوثيقة جاءت لتعك�س تفاهمًا بني حما�س وفتح حول مو�سوع 

التهدئة، اإل اأن حركة حما�س اأ�رشت على ت�سمني حق الفل�سطينني يف املقاومة حتى داخل 

 ولي�س 
101

را�سي املحتلة عام 67« اإ�رشائيل، حيث تطرقت الوثيقة اإىل تركيز املقاومة يف الأ

اإىل ح�رش املقاومة يف تلك املناطق فقط، وهذا يعني اأن حما�س من الناحية الفعلية مل تتنازل 

مر ومتّكنت من التم�سك مبواقفها التقليدية املت�سددة اإزاءه.   يف هذا الأ

هداف الفل�سطينية والتي ن�ست عليها  وبخ�سو�س اخلطة الفل�سطينية املوحدة لتحقيق الأ

متثل  اآخر  »انت�سار«  مر  الأ اأنه كان حلما�س يف هذا  القول  الرابع ميكن  بندها  الوثيقة يف 

الدولية، وهذا  ال�رشعية  لقرارات  لقبولها  مفردة »من�سفة« ك�رشط  ت�سمني  بنجاحها يف 

منحها الفر�سة لالعرتا�س على اأي �سيغة حل �سيا�سي ل ترغب بها. 

خر والهام الذي نعتقد اأن الوثيقة مالت فيه ل�سالح حما�س فهو ما ورد يف البند  مر الآ اأما الأ

لعقد  الوطنية  ال�سلطة  التحرير ورئا�سة  التي متتلكها منظمة  ال�سالحية  ال�سابع وربط بني  

�رشائيلي عرب التفاو�س وبني �رشورة اأن حتظى تلك التفاقيات على  اتفاقيات مع اجلانب الإ

اإقرار وم�سادقة املجل�س الوطني اجلديد )الذي �سيتم ت�سكيله يف اإطار اإ�سالح املنظمة( اأو 

مر ا�ستطاعت حركة حما�س اأن حتقق  اإجراء ا�ستفتاء �سعبي يف الداخل واخلارج. يف هذا الأ

اأنها من  فتح، رغم  ال�سيا�سية مع حركة  لل�رشاكة  اأنها م�ستعدة  بالظهور على  متّثل  مك�سبا 

الناحية اجلوهريةمل تتنازل عن موقفها املتحفظ على ال�سلح مع اإ�رشائيل باأي ثمن، ولن تكون 

طرفا مبا�رشاً بالتفاو�س مع اإ�رشائيل. هذا من وجهة نظرها يعزز �سدقية وثبات مواقفها من 

ناحية، ومينحها احلرية لرف�س التفاقيات التي ل ترغب بها من ناحية اأخرى.  

ر�س  الأ على  لكن  معها،  حما�س  تعاطي  وكيفية  الوطني  الوفاق  لوثيقة  بالن�سبة  هذا 

امل�سلحة  ال�ستباكات  من  و�سادت حالة  والقت�سادية  ال�سيا�سية  و�ساع  الأ تدهور  ا�ستمر 

واملواجهات الدامية بني اأن�سار كل من فتح وحما�س، اأدت اإىل اإحراق جزئي للمجل�س 

الت�رشيعي وكذلك جمل�س الوزراء يف رام اهلل وغزة واإطالق النار على املنازل وانت�سار حالة 

مني واإ�رشاب وا�سع ملوظفي ال�سلطة، اإ�سافة اإىل اختطاف اجلندي  وا�سعة من الفلتان الأ

�رشائيلي جلعاد �ساليط من قبل جمموعات فل�سطينية م�سلحة يف �سيف 2006 ما اأدى  الإ

اإىل انهيار الهدنة بني حما�س واإ�رشائيل وا�ستمر احلال هكذا وازداد حدة وخطورة ما قاد 

الطرفني اإىل التوقيع على اتفاق مكة يف 8\3\2007 واإىل ت�سكيل حكومة جديدة يف 

  .2007\3\15

مال املعقودة يف حينة على اأن تكون تلك احلكومة مبثابة بداية ل�رشاكة  على الرغم من الآ

�سيا�سية حّقة بني حركتي حما�س وفتح وبقية الف�سائل، اإل اأن احلال مل يكن كذلك على 

101. اأنظر البند الثالث يف وثيقة الوفاق الوطني. 
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مال، حيث انتقل ال�رشاع والتوتر ال�سيا�سي والفلتان  ر�س، ل بل جاء معاك�سًا لتلك الآ الأ

�س�ساتها، وحتولت ال�سلطة ب�سقيها )احلكومة والرئا�سة( اإىل  من ال�سارع اإىل ال�سلطة وموؤ

التباين  عّمق  ما  ال�رشعية،  وم�ساألة  وال�سيا�سيات  ال�سالحيات  حول  حادة  �رشاع  �ساحة 

بني حما�س وفتح بدل من معاجلتة وزاد من الهوة بني ال�سلطة واجلمهور واأ�سعف قدرة 

حكومة  الوحدة  حكومة  من  جعل  ما  املواطنني،  لحتياجات  ال�ستجابة  على  ال�سلطة 

تعاي�س ق�رشية م�سلولة التقى فيها اأ�سواأ ما لدى فتح وحما�س من نزعات. 

بو�سوح منذ ت�سكيلها وخا�سة انها �رشعان 
ً
كانت �سعوبة ا�ستمرار تلك احلكومة بادية 

ما حتولت اإىل اأحد راأ�سني جل�سمني متباينني حيث امتلكت برناجمًا �سيا�سيًا توفيقيًا ولكنه 

ق�رشي اإىل حد كبري  ومل متّكن تلك احلكومة طريف التناق�س )حما�س وفتح( من التعاي�س 

�سويا من الناحية ال�سيا�سية. يف هذه املرحلة وجدت حما�س نف�سها اأمام خيارين �سعبني: 

طراف يف الداخل واخلارج واأن تبدو  رادة فتح املدعومة من الكثري من الأ ذعان« لإ اإما »الإ

اأنها ُهِزمت وهذا من �ساأنه اأن ي�سيء للحركة على اأكرث من �سعيد، اأو التمرد على  على 

النظام القائم والنقالب عليه »بغر�س اإ�سالحة« كما تقول حما�س، وهذا ما  اأختارته 

ونّفذته يف �سيف 2007. 

جتربة حماس في احلكم: فشل أم جناح! 

تقييم األطراف املناوئة حلماس 

ن، كيف ميكن تقييم جتربة حما�س يف احلكم، فهل متيل اإىل النجاح اأم الف�سل؟ اأحد  والآ

ت�ساركها  املعار�سة حلما�س والتي ل  طراف  الأ ل عرّبت عنه  الت�ساوؤ جابات على هذا  الإ

الراأي بالقول اأن لديها ق�سة جناح يف مو�سوع احلكم، وتعرب عن وجهة النظر هذه حركة 

فتح ب�سكل اأ�سا�سي والتي ترى اأن م�ساركة حما�س يف النتخابات دون اأن تكون م�ستعدة 

م�ساركتها،  على  املرتتبة  واخلارجية  الداخلية  ال�سيا�سية  ال�ستحقاقات  مع  البّناء  للتعاطي 

ب�سكل عام ودفعت مبجمل  ال�سيا�سية  الفل�سطيني واحلياة  ال�سيا�سي  النظام  �سل  اإىل  اأدت 

حوال الفل�سطينية نحو النحدار واأعادتها �سنني عديدة اإىل الوراء.  الأ

فمن وجهة نظر حركة فتح والرئا�سة وقطاعات فل�سطينية اأخرى، رغم اأن حركة حما�س 

�سباب متنوعة مل تنجح يف  اأنها ولأ ا�ستطاعت اأن تدخل وبقوة اإىل النظام ال�سيا�سي، اإل 

الذي ت�سجله وجهة  ول  الفل�سطينيني. واملاأخذ الأ بالنفع على  البالد ب�سكل يعود  حكم 

يتعلق  فيما  اأ�سال  تربيرات  من  احلركة  قدمته  ما  �سالمة  عدم  حما�س  على  هذه  النظر 

مبقاطعتها لالنتخابات يف 1996 ودخولها فيها عام 2006، فهي ترى اأن النتخابات 

يف احلالتني متت يف اإطار اأو�سلو واأن ال�سلطة الفل�سطينية ذاتها، والتي اختارت حما�س اأن 
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ت�سارك بها، هي ذات ال�سلطة التي ن�ساأت مبوجب اتفاقيات مع اإ�رشائيل واإن �سالحياتها 

، وهذا براأي البع�س يطعن يف �سحة تربير حركة حما�س 
102

وحمددات عملها هي ذاتها

باأن م�ساركتها يف النتخابات عام 2006 متت يف ظل ظروف تختلف عن الظروف التي 

وىل عام 1994، ما يعني وفق وجهة النظر هذه اأن حما�س �ساركت  �سادت يف النتخابات الأ

كرث من  دارة �ساأن ذات ال�سلطة التي هاجمتها وقاطعتها لأ يف نهاية املطاف يف انتخابات لإ

عقد من الزمن، وهذا يعني اأحد اأمرين: اإما اأن حما�س كانت على خطاأ عندما قاطعت تلك 

النتخابات اأو اأن فهمها للمعطيات ال�سيا�سية القائمة اليوم يكتنفه جانب كبري من عدم الدقة 

دارة اأحوال الفل�سطينيني.   والق�سور، وهذا يجعلها يف احلالتني غري جديرة بالثقة لإ

اإ�سافة لذلك، يرى هذا الفريق اأن حركة حما�س ف�سلت يف تطوير برنامج �سيا�سي واقعي 

يتجاوب مع مطالب اجلمهور وخا�سة القت�سادية واملعي�سة منها، حيث �ساءت يف عهدها 

حوال املعي�سية للمواطنني ومل يتم جمابهة الف�ساد كما توّقع اجلمهور وبدل من ذلك مت  الأ

اإىل مزيد من  املالية واأدى  زمة  التعيينات والتوظيفات احلزبية ما عّمق من الأ تعزيزه عرب 

الرتهل الداري، اإ�سافة اإىل اإن�ساء ذراع اأمني م�ستقل )واملق�سود هنا قوة ال�سناد امل�سّماة 

بالتنفيذية(، هذا اإىل جانب عدم ان�سجام برنامج حما�س ومواقفها ال�سيا�سية مع توقعات 

قليمية والدولية ذات العالقة مبلف ال�رشاع مع اإ�رشائيل.  طراف ال�سيا�سية الفل�سطينية والإ الأ

مر بقيت حما�س تراوح مكانها ومل ت�ستطع ال�ستجابة لهذه ال�ستحقاقات  فاإزاء هذا الأ

كما مل تتقدم ببديل مقبول.  

كما ت�سيف وجهة النظر هذه اأن حما�س مل ت�ستطع اأثناء حكمها اأن تطور »عقدا اجتماعيا« 

بني الفل�سطينيني عرب بقائها خارج اإطار منظمة التحرير واإ�رشارها على الدخول اإليها فقط 

بعد اأن يتم »اإ�سالح املنظمة« مبعايري و�رشوط متكنها هي من ال�سيطرة على املنظمة وجتعلها 

والف�سائل  فتح  تراه  الذي  مر  الأ وتوجهاتها،  �سيا�ستها  حتديد  يف  وىل  الأ ال�سيا�سية  القوة 

خرى مبثابة �سطٍب واإلغاٍء ملوروث وطني ون�سايل طويل وا�ستبداله »باإ�سالموية« جامدة  الأ

هلة ملخاطبة العامل.  نها غري موؤ غري قادة على ال�ستجابة لطموحات الفل�سطينني لأ

مور يف  كرب الذي ُت�سجله وجهة النظر هذه على حما�س فهو ما اآلت اليه الأ اأما املاأخذ الأ

نهاية املطاف ويتمثل با�ستيالء احلركة على قطاع غزة بقوة ال�سالح و�سلخه عن ال�سفة 

واإن�سائها لنظام حكم معزول هناك ت�سبب ب�رشخ �سيا�سي عميق يف ال�ساحة الفل�سطينية 

طراف مبن فيهم احلركة ذاتها،  وَنَفذ من خالله �سعف �سيا�سي كبري عّمق ماأزق جميع الأ

102.ُتِقرُّ وجهة النظر هذه اأن التفاقيات من الناحية الفعلية ما زالت قائمة رغم اأنها مل حتقق املطالب الفل�سطينية، حيث 

�رشائيلي  �رشائيلية، عو�سا عن اأن احل�سور الإ ر�س واملوارد وال�سكان كانت وما زالت حتت ال�سيطرة الإ ال�سيطرة على الأ

يف تفا�سيل حياة الفل�سطينيني عند م�ساركة حما�س يف النتخابات الت�رشيعية الثانية عام 2006 هو اأكرث عمقا وات�ساعا 

بكثري مما كان عليه من عام 1996
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تتوج بت�سظي النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بالكامل وبروز �سلطتني تنفيذيتني وت�رشيعيتني 

جهزة اأمنية وهياكل اإدارية وق�سائية  خمتلفتني يف غزه ورام اهلل، اإ�سافة اإىل ت�سكيل احلركة لأ

اإ�سعاف قدرة »النظامني«  اإىل  بالتايل  ال�رشعيات«، واأدت  جديدة، عّمقت من »حرب 

لل�سغوطات  ككل  الفل�سطينيني  انك�سافية  تعزيز  اإىل  وكذلك  اجلمهور،  خدمة  على 

جراءات ال�سارة  اخلارجية وخا�سة تلك التي متار�سها اإ�رشائيل ما مينحها الفر�سة ملزيد من الإ

كالتو�سع ال�ستيطاين والتهويد يف ال�سفة الغربية ويقّدم لها مزيدا من املربرات للتهرب من 

ا�ستحقاقات »حل الدولتني«، هذا اإ�سافة اإىل اإ�سعاف املوقف التفاو�سي للفل�سطينني اأمام 

نتيجة  هي  اليوم  القائمة  النق�سام  حالة  اإن  بالقول:  هذه  النظر  وجهة  وجُتِمل  اإ�رشائيل. 

اأن  بو�سوح  وتك�سف  حما�س  حلركة  احلقيقية  ال�سيا�سية  للنوايا  منطقية  وترجمة  طبيعية 

�سا�س مل يكن الهدف منه �سوى النقالب على النظام ال�سيا�سي  دخولها لالنتخابات بالأ

يديولوجية للحركة.  وقولبته ب�سكل يت�سق مع املرتكزات ال�سيا�سية والأ

تقييم حماس لتجربتها وعدم اإلقرار بالفشل

اأما احلركة فرتد على هذه املاآخذ بالتاأكيد اأن ما ت�سهده ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية من 

وليتها واإمنا ُفر�س عليها وعلى  انق�سام وت�رشذم منذ فوزها بالنتخابات هو لي�س من م�سوؤ

خرين )داخليا وخارجيا( لعدم ر�ساهم عن فوز احلركة  الفل�سطينيني ب�سكل عام من ِقَبل الآ

يف النتخابات عام 2006 ومن ثم و�سولها للحكم حيث تقول حما�س: 

ال�ساأن  واإ�سالح  املقاومة  حماية  اأهدافًا  اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  النتخابات  يف  »�ساركنا 

�سيا�ساتهم  كل  جعلت  والتي  لهم،  املفاجاأة  وكانت  الف�ساد،  وحماربة  الفل�سطيني 

وخمططاتهم تنقلب راأ�سًا على عقب، هي فوز حركة حما�س يف هذه النتخابات باأغلبية 

اإ�سقاط  اإىل  و�سعوا  ال�سبل  بكافة  الفوز  هذا  اإجها�س  مبحاولة  وقاموا  الت�رشيعي،  مقاعد 

ال�رشعية ال�سعبية الوا�سعة التي حازت عليها احلركة، واعتمدوا من اأجل ذلك طرقًا خمتلفة 

�سف، فقد �ساركت يف هذه التحركات دول اإقليمية ودولية عديدة،  وخططًا متنوعة. ولالأ

لء وجدوا يف ال�ساحة الفل�سطينية اأداة داخلية للتعاون معهم من اأجل اإق�ساء حما�س  وهوؤ

الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  القرار  يف  امل�ساركة  �ساحة  اأو  ال�سيا�سية  ال�ساحة  من  واإخراجها 

الوطني  القرار  القيام بدورها كعامل رئي�س يف �سياغة  واحليلولة دون متكن احلركة من 

الفل�سطيني بعد ال�ستحقاق اجلديد الذي حازت عليه من خالل �سناديق القرتاع” 103

اإق�سائها  اإىل  هدفت  بالنتخابات  فوزها  منذ  منظمة  حملة  واجهت  اأنها  ترى  فاحلركة 

عالم املقرب من حما�س  لكرتوين ملركز الفل�سطيني لالإ 103.مقابلة مع الدكتور “مو�سى اأبو مرزوق اأبو مرزوق عرب املوقع الإ

يف 2007/07/02.
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ب�سكل مربمج ومدعوم من اأطراف و�سخ�سيات حمددة من حركة فتح من اأبرزها حممد 

طراف العربية. وتوجز  دحالن وبدعم ومباركة من اإ�رشائيل والوليات املتحدة وبع�س الأ

 واأدت اإىل اإف�سال حكومة حما�س مبا يلي:  
104

حما�س التحديات التي اعرت�ستها

احل�سار الذي مت فر�سه على احلكومة العا�رشة احلم�ساوية وحتى على احلادية ع�رشة الوطنية،  .1

عتداء على املمتلكات،  رواح والإ مني الذي اأزهق الأ �رشابات التي عّمت البالد والفلتان الأ الإ  .2

مريكي الكبري للفريق املناوئ حلما�س باملال وال�سالح، بينما مت الت�سييق على  الدعم الأ  .3

العداء  التي حاولت احلركة تهريبها للداخل. هذا  موال  موارد احلركة وم�سادرة الأ

�سالمية  الإ للحركات  اأو�سع  اأمريكي  عداء  من  هوجزء  احلركة،  تقول  حلما�س،كما 

يف  ات�سح  للقرار،  و�سولها  دون  للحيلولة  »معتدلة«(  اأو  )»متطرفة«  عام  ب�سكل 

ال�سومال  وال�سالح يف  باملال  �سالميني  لالإ املناوئة  طراف  لالأ املتحدة  الوليات  دعم 

نتائج  تزوير  يف  احلكومات  دعم  ويف  وباك�ستان،  والفلبني  والعراق  واأفغان�ستان 

�سالميني كما حدث يف اجلزائر وم�رش وغريها  النتخابات للحيلولة دون و�سول الإ

�سالمية، من الدول الإ

�سالم  برئا�سة  الطوارئ  لت�سكيل حكومة  ول  الأ اليوم  منذ  املتحدة  الوليات  اإعالن   .4

مر الذي ك�سف عمق عداء  فيا�س رفع احل�سار وتقدمي الدعم املادي واملعنوي لها، الأ

مريكية حلكومة حما�س، دارة الأ الإ

وعربية  وطنية  �رشائح  اأيدته  برنامج  على  حما�س  حركة  »اعتماد  اآخرا  ولي�س  اأخريا   .5

، كما 
105

�سالم« مر الذي ل يروق للكثريين من اأعداء العروبة والإ واإ�سالمية كبرية، الأ

تقول احلركة.

�سعوبات  �سبيلها  يعرت�س  اأن  تتوقع  كانت  اأنها  من  الرغم  على  باأنه  حما�س  وتعرتف 

مور اإىل هذا احلد، كما يقول يو�سف  وحتديات كثرية، اإل اأنها مل تكن تتوقع اأن ت�سل الأ

رزقة الذي اأف�سح مبا يلي:  

“حما�س كانت ت�ست�رشف وتتوقع وجود عراقيل ومعوقات لكن مل تكن تتوقع اأن تكون 
بهذه الدرجة ومل تتوقع اأن ت�سارك فيها اأطراف عربية والرئا�سة الفل�سطينية وقيادات من 

�سا�سي لهم  فتح التي �ساركت يف احل�سار والتحري�س �سد احلكومة. واأن يكون املطلب الأ

مريكي لكن اأن ي�سبح  اأن تعرتف حما�س ب�رشوط الرباعية. كنا نتوقع اأن يجمد املال الأ

احل�سار عاملي مل نكن نتوقع وي�رشب ح�سار على البنوك و متنع دول من دعمنا مل نكن 

 .
نتوقع اأن يكون بهذا احلجم الكبري”106

غا واملزيني وع�سفور وال�ساعر و�سيام وغريهم.  104.م�سعل وهنية والزهار ورزقة وم�سري امل�رشي والآ

105.اأ�سامة املزيني، مقابلة �سخ�سية، ني�سان/اأبريل 2008، غزة.    

106. يو�سف رزقة، مقابلة �سخ�سية. 
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نها مل مُتَنح الفر�سة اأ�سال  على �سوء ذلك ترى حما�س اأنها من الناحية الفعلية مل تف�سل لأ

�سباب الداخلية واخلارجية. فداخليا حركة  ر�س للعديد من الأ لفح�س برناجمها على الأ

فتح، كما تقول حما�س، مل ت�ست�سغ هزميتها يف املناف�سة الدميقراطية ومل حترتم رغبة اأغلبية 

ال�سعب يف اختيار نخبة �سيا�سية اأخرى غريها لتمثيلها يف املجل�س الت�رشيعي، ومل تتحمل 

اأن  �سيطرتها عليها. ونتيجة ذلك  اثني ع�رش عامًا من  بعد  ال�سلطة  حقيقية خروجها من 

اختارت فتح اأن ت�سلك م�سلكا معاك�سا حلما�س قاد جنبًا اإىل جنب مع عوامل اأخرى اإىل 

املاأزق الذي وجدت فيه حكومة حما�س نف�سها. فحركة فتح ك�سفت عن �سيقها بنتائج 

واأ�رشت  احلركة  اتخذتها  مف�سلية  مواقف  ثالثة  يف   
107

حما�س تقول  كما  النتخابات 

بحكومة حما�س ب�سكل كبري ك�سفت عن اعرتا�سها على اخليار احلر للناخب الفل�سطيني، 

وعن نهجها القا�سي بتهياأة �رشوط تعرث وف�سل جتربة حما�س يف احلكم هي:  

بت�سكيلها  ُكّلف  التي  اجلديدة  الفل�سطينية  احلكومة  يف  امل�ساركة  فتح  رف�س  اأول:   

للم�ساركة يف  هنية  تلبيتها عر�س  لعدم  فتح  �ساقته  الذي  التربير  اأما  هنية.  اإ�سماعيل 

حكومة اإئتالفية هو عدم اعرتاف حما�س مبنظمة التحرير كمرجعية لل�سلطة وكممثل 

فقد  �سبب:  كرث من  تربير �سعيف لأ والذي هو  الفل�سطيني  لل�سعب  �رشعي ووحيد 

�ُسِمح حلما�س بامل�ساركة يف النتخابات دون اأن ي�سرتط عليها اأحد القبول باأن املجل�س 

�س�سات ال�سلطة مرجعيتها منظمة التحرير، واأن امل�ساركة فيه  الت�رشيعي هو جزء من موؤ

تقت�سي العرتاف باملنظمة، مع العلم اأن فتح نف�سها مل ُتِقم اأي اعتبار ملنظمة التحرير 

منذ قيام ال�سلطة يف العام 1994 بل هّم�ستها و�سادرت دورها التمثيلي وال�سيا�سي 

ل�سالح ال�سلطة.  

من  حالة  اإطالق  طريق  وعن  �سيا�سية  غري  بو�سائل  احلكومة  على  ال�سغط  ثانيا: 

الحتجاج امل�سلح تارة بدعوى تاأخر �رشف الرواتب، واأخرى بدعوى عدم الدماج 

منية، وطوراً لالحتجاج على ت�رشيحات بع�س قادة حما�س، وكان  جهزة الأ يف الأ

�س�سات وقواعد  املوؤ يتجاوز  ال�سغط  النمط من  اأن هذا  حوال  الأ وا�سحا يف جميع 

الوطنية  اأهدافه  عن  الفل�سطيني  الوطني  الكفاح  بحرف  ويهدد  من جهة،  ال�سيا�سة 

الع�سكرية  جنحة  الأ حتويل  ذلك  يف  مبا  داخلية،  �سيا�سية  مناق�سات  يف  به  والزج 

للف�سائل اإىل ميلي�سيات من جهة اأخرى. وت�سيف حما�س، لكونه كان معلومًا لدى 

من يرعون هذا ال�سغط يف حركة فتح اأن احلكومة )حكومة حما�س( ل متلك الرد 

واإعاقة  اإرباكها  من  اأكرث  لي�س  منه  الق�سد  فاإن  �سبب،  من  كرث  لأ اأمنية  بو�سائل  عليه 

حركتها وبيان �سعفها اأمام الراأي العام الداخلي. 

ماراتية  الإ اخلليج  �سحيفة  “فتح”،  ولية  وم�سوؤ الفل�سطينية  احلكومة  “ماأزق  بعنوان  مقالة  بلقزيز،  له  107.د.عبدالإ

2006/5/10
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وثالثا: ا�ستخدام وتوظيف مكتب الرئا�سة لل�سغط على احلكومة حيث تقول احلركة 

اأو  �سلطاتها  اإىل م�سادرة  الو�سائل،  ب�ستى  الثانية ودفعها،  ول على  الأ اأنه مت حتري�س 

فر�س �سكل من الو�ساية عليها. وقد وجد اإىل جانب الرئي�س حممود عبا�س مقربني 

، لوظيفة الوقيعة بينه وبني احلكومة من باب 
108

منه تفرغوا، على حد تعبري حما�س

لء من طالب بو�سع  القول اإن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني هو رئا�سي، ومن بني هوؤ

نهاية للنظام الرئا�سي يف عهد الرئي�س يا�رش عرفات وطالب بنقل كثري من �سلطاته اإىل 

رئي�س الوزراء، وذلك بغر�س اإفراغ فوز حما�س يف النتخابات الت�رشيعية من معناه 

 )Imperial Presidency( من الناحية الفعلية اأمام ما ميكن ت�سميته بالرئا�سة اجلاحمة

فعال ت�سري اإىل تاأرجح حركة فتح بني الت�رشف كمعار�سة فقدت �سلطتها  هذه املواقف والأ

ومل تتقبل خ�سارتها بعد، وبني الت�رشف ك�سلطة ل ترى يف حكومة حما�س اإل معار�سة 

اأن  �ساأنه  من  ما  تفعل  اأن  ينبغي  فال  معار�سة،  بنف�سها  ترى  كانت  فاإذا  جديد.  زّي  يف 

اأن  يفرت�س  والتي  ال�سيا�سي  النظام  يف  املعار�سة  معنى  بعد  ت�ستوعب  مل  اأنها  على  يدلل 

تكون قوة بناء وت�سويب. ففتح مل تكن را�سية وا�ستمرت بال�ستعدادات لالنق�سا�س على 

اأن  القول  الو�سائل. وت�سيف حما�س هنا  احلكومة والثاأر والقت�سا�س من حما�س بكل 

منية(، ولكنها مل  جهزة الأ فتح راأت بنف�سها �سلطة )لكون الرئي�س منها وكذلك قادة الأ

�س�سة ر�سمية بقدر ما راأت اأن من فيها هم من املخالفني، وبدل من اأن  ترى باحلكومة موؤ

دارة، نظرت اإليها كج�سم معار�س ل�سلطة فتح  تتعامل مع احلكومة ك�رشيك يف القرار والإ

بد.   التي اعتقد القائمون عليها اأنها حم�سنة اإىل الأ

طراف الدولية الوا�سعة �سيا�سيا واقت�ساديا  اأما ال�سغوطات اخلارجية فات�سحت مبقاطعة الأ

لكونها  جمحفة  �رشوطا  حما�س  اعتربتها  التي  الرباعية  ب�رشوط  وبت�سبثها  وديبلوما�سيا 

ا�سرتطت على احلركة نبذ ما اأ�سمته بالعنف والرهاب والعرتاف باإ�رشائيل وبالتفاقيات 

�سيا�سي  كالعب  وقبولها  بحما�س  العرتاف  قبل  التحرير  منظمة  قبل  من  معها  املوقعة 

�رشعي يف ال�ساحة الفل�سطينية. فمطالب الرباعية من وجهة نظرها هي باجلوهر مطالب 

 .
109

املختلفة املحلية  قليمية وحتى  والإ الدولية  الدوائر  معها  ت�ساوقت  اأمريكية  اإ�رشائيلية 

قد  كانت  �رشوط  اأنها  عن  عو�سا  تلبيتها  ي�سعب  تعجيزية  احلركة  راأتها  ال�رشوط  وهذه 

ا�ستجابت لها ال�سلطة الوطنية ومنظمة التحرير �سابقا لكن دون اأية نتائج اإيجابية بالن�سبة 

التربيرات  اإعطاء  هو  منها  الهدف  اأن  على  ال�رشوط  هذه  حما�س  فهمت  للفل�سطينيني، 

�سعاف احلركة و�سل قدرتها على احلكم متهيدا ل�ستثنائها وجتاوزها �سيا�سيا  وامل�سوغات لإ

�رشائيليني  الإ ومتكني  �سعفه  وتكري�س  املفاو�س  الفل�سطيني  بالطرف  ال�ستفراد  ثم  ومن 

108.امل�سدر ال�سابق. 

109. مقابلة مع القيادي ال�ساب يف حما�س عدنان ع�سفور بتاريخ 2006/6/15 يف نابل�س.
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من اإمالء ما يريدون على الفل�سطينيني ككل. فاحلركة مقتنعة متاما اأن مقاطعة املجموعة 

قليمية واملحلية حلما�س املُنتَخبة ُق�سد منه »حرمان الفل�سطينيني  طراف الإ الدولية وبع�س الأ

حوال الفل�سطينية الداخلية، وكذلك  من جتربة حكم رائدة بنقائها وفعاليتها واإدارتها لالأ

لنتزاع  اإ�رشائيل  مع  التعاطي  يف  الر�سمي  الفل�سطيني  النهج  ت�سويب  اإعادة  فر�سة  من 

. ما تقوله احلركة هنا هو اأن برناجمها ال�سيا�سي القائم على 
110

احلقوق الوطنية الفل�سطينية«

دارة ال�ساأن الفل�سطيني وهذا  �سالح والتغيري مل يتم اختباره وفح�س مدى �سالحيته لإ الإ

خر القائل باأن احلركة ف�سلت هو لي�س  فقط راأيا جمافيا لل�سواب واإمنا  يعني اأن الراأي الآ

اأي�سًا يقوم على الكثري من التع�سف وعدم الواقعية. 

وهناك اأمر اآخر ذو عالقة ل تقلل من �ساأنه حما�س عند ا�ستعرا�سها للتحديات وال�سعوبات 

الغربية واإ�رشائيل ورمبا بع�س  اإىل احلكم يتمثل بعدم رغبة الدول  التي اعرت�ست طريقها 

النظام  ا�ستقرار  يهدد  اأن  ناجح ميكن  اإ�سالمي  ية منوذج حكم  املحيطة روؤ العربية  الدول 

واخلارجية  الداخلية  وتوجهاتها  حكوماته  �رشعية  يزعزع  واأن  القائم  قليمي  والإ العربي 

تنظر  ذلك،  من  وانطالقا  اخل�سو�س.  وجه  على  املتحدة  وللوليات  للغرب  يدة  املوؤ

خرى ال�ساعية  �سالمية الأ حما�س اإىل نف�سها على اأنها راأ�س حربة للحركات ال�سيا�سية الإ

اأمام خيار واحد فقط هو  اإىل الو�سول للحكم كما يقول عدنان ع�سفور وهذا ي�سعها 

 .
111

حد« »حماية هذه التجربة و�سيانتها وعدم التنازل عنها وعدم ال�ست�سالم يف ذلك لأ

مر الغريب اإل اأنه ل ينبغي اأن ُينظر اإليها على  رغم اأن الت�سبث مبثل هذه املواقف لي�س بالأ

بداء املرونة اإزاءها اإذا ما ح�سلت  اإطالقيتها فحما�س باعتقادنا كانت و�ستكون م�ستعدة لإ

على مكا�سب معينة متّكنها من التقاط اأنفا�سها والبقاء يف حلبة املناف�سة ال�سيا�سية على اأمل 

كد اأن حركة حما�س هي حركة �سيا�سية بامتياز واأنها من هذه  اأن تعود بعزمية اأكرب، وهذا يوؤ

خرى ب�سيء.  الزاوية ل تختلف عن احلركات ال�سيا�سية الأ

على  اأثر  –كما  باحلكم  حما�س  جتربة  جناح  فر�س  على  �سلبا  اأثر  اآخر  عامل  وهناك 

احلكومات ال�سابقة – يتمثل بغمو�س القواعد الد�ستورية الفا�سلة بني حدود و�سالحيات 

وليات خمتلف مكونات النظام ال�سيا�سي كالعالقة بني ال�سلطة واملنظمة وبني الرئا�سة  وم�سوؤ

واحلكومة وبني املجل�س الت�رشيعي والعالقة بني كل من الرئا�سة واحلكومة، م�ساف اإىل كل 

�سكالية  �رشائيل« �سيا�سيا واأمنيا. هذه الإ ذلك انك�سافية النظام ككل للخارج »بخا�سة لإ

�ساهمت وب�سكل كبري يف ن�سوب وتاأجيج ما ُعرف ب »حرب ال�رشعيات« ويف �سعوبة 

التمييز بني من َيحُكم ومن ُيعار�س ومن ثم �سعوبة التفاق على برنامج �سيا�سي وا�سح 

التحرير.  ومنظمة  الت�رشيعي  واملجل�س  والرئا�سة  احلكومة  ذلك  يف  مبا  اجلميع  به  يلتزم 

110. مقابلة مع القيادي ال�ساب يف حما�س  ع�سو املجل�س الت�رشيعي م�سري امل�رشي بتاريخ 4/20/ 2008، غزة. 

111. عدنان ع�سفور، مقابلة �سخ�سية، حزيران/يونيو 2006.  



      [ �� ]                                                                                 حما�س واحلكم: دخول النظام اأم التمرد عليه؟ 

باأن  مذّكرة  التناق�سات  هذه  عن  ولة  م�سوؤ باأنها  التهامات  ترف�س  زاويتها  من  وحما�س 

�سكاليات )غمو�س وتناق�سات القواعد الد�ستورية( تعود جذورها اإىل بنية منظمة  هذه الإ

التحرير واإىل تركيبة ال�سلطة منذ 1994 ومل تكن من �سنائعها، علما اأنها دخلت احلقل 

�سمنه  من  والذي  ال�سابق،  ال�سيا�سي  رث  الإ مبجمل  النظر  عادة  لإ الفل�سطيني  ال�سيا�سي 

اأكرث  لي�سبح  جديد  من  �سقله  واإعادة  ال�سيا�سي،  النظام  حتكم  التي  الد�ستورية  القواعد 

ا�ستجابة ملا ترغب وتريد. 

والتي  واحلكم  املقاومة  بني  املزاوجة  خلق  يف  حما�س  جناح  مدى  بخ�سو�س  واأخريا، 

متباينة، حيث  لتقديرات  اأمر خاليف يخ�سع  فهو  النتخابي  برنامج حما�س  هي جوهر 

فوزها  بعد  اأ�سبح  قد  »املقاوم«  اأن م�رشوعها  اأنها جنحت يف ذلك وتقول  احلركة  ترى 

ال�ساحة  على  نف�سه  وفر�س  قوية  �سعبية  �رشعية  اكت�سب  �سيا�سيا  برناجما  النتخابات  يف 

ال�سيا�سية الفل�سطينية بقوة، وهو برنامج يقوم على عدم العرتاف باإ�رشائيل وعدم وقف 

املقاومة وعدم العرتاف ب�رشعية التفاقيات املوقعة بني م ت ف واإ�رشائيل على الرغم من 

. ومن احلجج 
112

للفل�سطينيني فائدة  فيه  الذي  بالقدر  ا�ستعدادها لحرتامها ولكن فقط 

التي ت�سوقها احلركة على جناحها يف املزاوجة بني احلكم واملقاومة قولها اأنها منذ فوزها 

وتوليها ال�سلطة متّكنت من احلكم واإدارة ال�ساأن ال�سيا�سي اإىل جانب موا�سلة الهجمات 

وجهة  من  وهذا  غزة،  قطاع  من  �رشائيلية  الإ املناطق  على  ال�سواريخ  واإطالق  امل�سلحة 

فعال، وهذا هو بال�سبط ما تعتقد اأنه مييزها عن  نظرها ي�سري اإىل ان�سجام املواقف مع الأ

�رشائيليني ا�سرتاتيجية ثابتة واأدى  حركة فتح التي اتخذت من املفاو�سات ال�سيا�سية مع الإ

بها اإىل الف�سل يف نهاية املطاف. 

112. يو�سف رزقة، مقابلة �سخ�سية، غزة، اأيار/مايو 2008.  
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1. حماس واملجلس التشريعي الفلسطيني 

أ- النظام السياسي الفلسطيني نظام مختلط  

املختلطة  الطبيعة  اإي�ساح  من  بداية  بد  ل  الت�رشيعي  املجل�س  من  حما�س  موقف  لفهم 

�سلطة  على  يرتكز  خمتلط  نظام  هو  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  فالنظام  القائم.  احلكم  لنظام 

الرئي�س الذي يتم انتخابه و�سلطة الربملان املتمثلة مبجل�س الوزراء الذي ي�سكله الطرف 

الربملان.  املقاعد يف  على  ثم  ومن  النتخابات  �سوات يف  الأ اأعلى  على  يح�سل  الذي 

فللرئي�س  التنفيذ،  ُتَي�رّش  واأن  التكاملية  ُتعزز  اأن  ُيفرت�س  حمددة  �سالحيات  للطرفني 

ما  لت�سكيل احلكومة وهذا  بالنتخابات  الفائز  الفريق  �سالحيات وا�سحة يف تكليف 

 حيث منحه ال�سالحية لتعيني الوزراء وتعديلهم وقبول 
113

�سا�سي ن�س عليه القانون الأ

القوانني  ي�سدر  ال�سلطة  رئي�س  اأن  اإىل   
114

�سا�سي الأ القانون  من  اأ�سار  كما  ا�ستقالتهم، 

بعد اإقرارها من املجل�س الت�رشيعي خالل ثالثون يوما من تاريخ اإحالتها اإليه، وعليه اأن 

يعيدها يف تلك الفرتة مع مالحظاته واعرتا�ساته واإن مل َيُقم بذلك فاإنها ت�سبح قانونا. 

ويف حال اأعاد الرئي�س القانون اإىل املجل�س يف الفرتة املحددة ووفق املحددات امل�سار 

اإقراره  وىل من نف�س املادة يقوم املجل�س مبناق�سته مرة اأخرى، وعند  اإليها يف الفقرة الأ

)الوقائع  الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�رشه  ويتم  قانونا  ُي�سبح  ع�ساء  الأ ثلثي  اأغلبية  من  ذلك 

اأجهزة  على  وال�سيطرة  ال�رشاف  الرئي�س  بيد  خرى  الأ �سا�سية  الأ ال�سالحيات  ومن   .)

من القومي التابع  جهزة به مبا�رشة ِبحكم اأنه يرتاأ�س جمل�س الأ من حيث ترتبط هذه الأ الأ

منية ووزير الداخلية. ولكون الرئي�س  جهزة الأ �ساء الأ للرئا�سة الذي ي�سم يف ع�سويته روؤ

في�سبح من �سالحياته  التحرير،  اأي�سًا رئي�س منظمة  �سابقا وعبا�س حاليا( هو  )عرفات 

تعيني �سفراء ال�سلك الديبلوما�سي وحتديد العالقات اخلارجية لل�سلطة. 

ب- حماس في املجلس التشريعي  

بعد ثمانية ع�رش عامًا من انطالقتها وع�رشة اأعوام من عمر املجل�س الت�رشيعي، ا�ستطاعت 

اإحداث  من  ليمكنها  كاف  بثقل  الفل�سطيني  الت�رشيعي  املجل�س  اإىل  ت�سل  اأن  احلركة 

تفوز  اأن  حما�س  حركة  ا�ستطاعت  النتخابات  تلك  ففي  وتوجهاته.  بنيته  يف  التغيري 

بينما ح�سلت   132 اأ�سل  من  مقعداً   74 على  املجل�س حيث ح�سلت  مقاعد  باأغلبية 

 ،
ً
خرى جمتمعة على ثالث ع�رش مقعدا  حركة فتح املخ�رشمة على 45 مقعداً والقوى الأ

�سا�سي الفل�سطيني. 113.  املادة الثانية وال�ستون من القانون الأ

�سا�سي الفل�سطيني. 114.  املادة ال�سابعة واخلم�سون من القانون الأ
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خرين وهذا مكنها من ت�سكيل احلكومة العا�رشة لوحدها دون احلاجة لالآ

�سالح والتغيري« باإعداد  �رشعت حما�س منذ دخولها املجل�س عرب كتلتها الربملانية امل�سّماة »كتلة الإ

دارية والت�رشيعية واأول ما قامت به اختيار الدكتور اجلامعي عزيز دويك املقيم يف نابل�س  اخلطط الإ

كرئي�س للمجل�س والدكتور اأحمد بحر من غزة نائبا اأول له والطبيب ح�سن خري�سة من طولكرم 

�سائها  )الذي دعمته احلركة يف النتخابات( نائبا ثان. وقام املجل�س بت�سكيل اللجان واختيار روؤ

�سالح والتغيري �ستة جلان منها هي الرتبية   تراأّ�س اأع�ساء كتلة الإ
116

والتي بلغ عددها ثالثة ع�رش جلنة

والتعليم، القت�سادية، احلكم املحلي، القد�س، القانونية، والطاقة وامل�سادر الطبيعية.  

مر من زاوية التم�سك بحرفية  وبالن�سبة لت�سكيل الكتل الربملانية فقد تعاملت حما�س مع هذا الأ

اأحكام مواد النظام الداخلي للمجل�س والتي جاءت يف م�سلحة احلركة متاما. فاأحكام املواد 

 ت�سرتط اأن ل يقل عدد اأع�ساء الكتلة 
117

اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة من النظام الداخلي

عن خم�سة باملائة من جمموع اأع�ساء املجل�س، واأن ل ينتمي الع�سو اإىل اأكرث من كتلة. هذه 

املواد التي مت�سكت بها حما�س ب�سكل حريف ل ت�سمح بقيام كتل برملانية ذات امتيازات 

للقوائم ال�سغرية كاأولوية طلب الكالم اأو جواز التحدث با�سم الكتلة، اأو املطالبة بطرح 

ون  �سوؤ اإعطائهم ع�سوية يف جلنة  اأو  عمال،  الأ للنقا�س غري مدرج على جدول  مو�سوع 

املجل�س اأو رئا�سة جلنة دائمة ما اأو احلق يف اأن تكون ممثلة يف جميع اللجان ويف الوفود من 

خالل ت�سمية ع�سو تقوم باختياره، واإمكانية تعيني طاقم فني لهم اأو مكتب يف مقر املجل�س 

. ووفقا لهذه املواد من النظام فاإن املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني مل يت�سع اإل 
118

لجتماعاتهم

خرى  لكتلتني برملانيتني فقط هما حلركتي حما�س، وهذا يعني اأن القوائم/القوى ال�سيا�سية الأ

كاجلبهتني ال�سعبية والدميقراطية وحزب ال�سعب وفدا واملبادرة الوطنية وامل�ستقلون هي غري 

هلة لت�سكيل كتل برملانية خا�سة بها.    موؤ

115. بعد فوز احلركة بغالبية اأع�ساء املجل�س ظهرت ت�رشيحات عديدة ودعوات من اأقطاب ال�سلطة الوطنية وحركة فتح 

الدعوة  التحرير. هذه  منظمة  اإحياء  براأيهم  ا�ستدعى  ما  بفاعلية  الوطني  امللف  تدير  اأن  ت�ستطيع  لن  باأن حما�س  ُتنِذر 

�رشار الذي ات�سمت به جاءت مفاجئة وخا�سة اأنه كان قد اتفق على تفعيل دور  حياء املنظمة ودرجة احلما�س والإ لإ

املنظمة يف اتفاق القاهرة عام 2005 ولكن مل يتحقق �سيئ بهذا اخل�سو�س يف حينه لعدم جّدية فتح اأو عدم جهوزيتها 

الغاية نف�سها  اآخر لتحقيق  التلكوؤ من قبل حركة فتح اختارت حما�س طريقا  حوال. مقابل هذا  اأح�سن الأ لذلك يف 

خرون وفتح على وجه التحديد- بها كطرف �سيا�سي حا�سم يف ال�سيا�سة الفل�سطينية( هو امل�ساركة  )وهي اأن َيعرتف الآ

بالنتخابات الت�رشيعية، لي�س بغر�س الفوز فقط واإمنا اأي�سا بغر�س الدخول اإىل املنظمة بقوتها التي حققتها يف املجل�س 

الت�رشيعي ولي�س وفقا ل�رشوط حركة فتح.  

116.هذه اللجان هي: جلنة ال�سحة، اللجنة القت�سادية، جلنة ال�رشى، جلنة املوازنة، جلنة الالجئني، جلنة امل�سادر الطبيعية، 

الرقابة  جلنة  الرتبية،  جلنة  القد�س،  جلنة  ال�ستيطان،  ومواجهة  الراأ�سي  جلنة  املحلي،  واحلكم  من  والأ الداخلية  جلنة 

ن�سان، اللجنة القانونية، واللجنة ال�سيا�سية. وحقوق الإ

117. املواد اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة من النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي.

وىل �سباط/فرباير 2006- حزيران/يونيو 2007. درا�سة  داء للدورة الت�رشيعية الأ 118.املجل�س الت�رشيعي الثاين: تقييم الأ

مقّدمة اإىل »مفتاح« املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية، رام اهلل، 2007. 



د.با�سم الزبيــــــــــــدي    [ �� ]

الداخلي بخ�سو�س عدد  النظام  تعديل على  اإجراء  الرغم من موافقة حما�س على  على 

مة لعمل الكتل الربملانية باجتاه تخفي�س  اللجان الدائمة فيه، اإل اأنها عار�ست تعديل املواد املنظِّ

اأن قانون النتخابات �سمح  ع�ساء الذين ي�ستطيعون ت�سكيل كتلة برملانية، علما  عدد الأ

�سوات، ما يعني  بفوز ع�سوين عن القائمة التي حت�سل على ن�سبة احل�سم البالغة 2% من الأ

    
119

اأن املواد املنظمة لعمل الكتل الربملانية كانت بحاجة اإىل مواكبة قانون النتخابات.

ع�ساء  مر باملوقف القا�سي بعدم تخفي�س عدد الأ ت�سّبثت حما�س يف تعاطيها مع هذا الأ

املطلوب لت�سكيل الكتلة الربملانية واأ�رشت على اأن يكون العدد �سبعة اأع�ساء ولي�س �ستة، 

ع�ساء املجل�س( هو 6.6% ع�سوا ولي�س 7  جمايل لأ علما اأن ال 5% من 132 )العدد الإ

التي فازت مبقعدين  القوائم النتخابية  اأن ت�سمي  اأ�رشت احلركة على  اأع�ساء متاما. كما 

اأو ثالثة مقاعد ب »قوائم« ولي�س ب »كتل« برملانية، ما يعني منعها من النتظام بكتل 

ون املجل�س  ر�سائية« كالتمثيل يف جلنة �سوؤ برملانية، على الرغم من منحها بع�س املزايا »الإ

 
120

ورئا�سة اللجان.

تعاملت حما�س مع مو�سوع الكتل الربملانية بحرفية اأحكام مواد النظام الداخلي للمجل�س 

الت�رشيعي واأبدت اإزاءه القليل من املرونة، كما جاء اإ�رشارها على العمل وفق اأحكام النظام 

وىل يف  املرتبة الأ تتبواأ  �سيا�سية  بالظهور كحركة  الداخلي من�سجما ومتطابقا مع رغبتها 

فالطريقة  قوى يف املجل�س.  الأ الطرف  �سابقا عندما كانت  البالد، متاما كما فعلت فتح 

طراف ال�سيا�سية ال�سغرية املختلفة ت�سري اأنها مل تختلف عن  التي تعاملت بها حما�س مع الأ

خرين اأو حتجيم دورهم وذلك على عك�س ما اأوحى به  حركة فتح يف مو�سوع اإق�ساء الآ

برناجمها النتخابي الذي جاء مفعما بعبارات احلر�س على الوحدة الوطنية ومتثيل اجلميع 

جمالية  الإ ال�سيا�سية  اأن حما�س وبلغة احل�سابات  اإىل  ي�سري  امل�سرتك، وهذا  العمل  وروح 

ندا  ترى  مل  الفعلية  الناحية  من  واأنها  خرى  الأ القوى  ت�ستق�سده  منت�رش  كفريق  ت�رّشفت 

�سيا�سيا حقيقيا لها يف ال�ساحة الفل�سطينية �سوى حركة فتح.  

بلغة الواقعية ال�سيا�سية مل تت�رشف حما�س اإزاء مو�سوع الكتل النتخابية ب�سكل مغاير ملا 

ه اإليها الكثري من  ميكن اأن يقوم به اأي حزب منت�رش يف النتخابات على الرغم من اأنه ُوجِّ

119.امل�سدر ال�سابق  

ون املالية تباعا،  .ح�سلت كل من كتلة البديل والطريق الثالث على رئا�سة جلنة الق�سايا الجتماعية وجلنة املوازنة وال�سوؤ  120

�رشى واجلرحى واملقاتلني  ال�سهداء والأ ون الالجئني وجلنة  ال�سعبية على رئا�سة جلنتني هما جلنة �سوؤ وح�سلت اجلبهة 

ن�سان، والداخلية  القدامى، فيما ح�سلت حركة فتح على رئا�سة اأربعة جلان هي ال�سيا�سية، والرقابة العامة وحقوق الإ

والقت�سادية،  العايل،  والتعليم  الرتبية  هي:  جلان  �ستة  فرتاأ�ست  حما�س  اأما  ال�ستيطان.  ومقاومة  را�سي  والأ من،  والأ

واحلكم املحلي، والقد�س، والقانونية، والطاقة وامل�سادر الطبيعية.            
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النتقادات لت�سبثها احلريف باأحكام مواد النظام الداخلي للمجل�س الناظمة لهذا املو�سوع 

وعدم الرغبة يف تعديلها، لكن هذه النتقادات كان �سيتم توجيهها للحركة اأي�سًا حتى لو 

وافقت على تعديل تلك املواد حيث اأن البع�س �سيتوج�س من ذلك ورمبا �سريى به مقدمة 

نظمة واللوائح الناظمة للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ككل من قبل حما�س.    لتغيري الأ

كان وا�سحا منذ البداية اأن اخلالف ال�سيا�سي والربناجمي بني الطرفني �سي�سق طريقه اإىل 

نظام  الد�ستورية يف ظل  عمله و�سالحياته وحدوده  واآليات  وت�رشيعاته  املجل�س وجلانه 

مر  يكتنفه اأ�سال الغمو�س ويدور حول جوانبه املختلفة الكثري من الجتهاد والتاأويل، الأ

وىل التي انعقدت يف 2006/3/6   يف اجلل�سة الأ
ّ
الذي �رشعان ما تك�ّسف ب�سكل جلي

واحتدم فيها ال�رشاع بني كتلتي حما�س وفتح حول اإلغاء القرارات ال�سادرة عن اجلل�سة 

تعقيدا  مور  الأ زاد  ومما   .2006/2/13 يف  انعقدت  التي  ال�سابق  للمجل�س  خرية  الأ

فيهم  مبا  نائبًا عن حركة حما�س  وثالثني  �ستة  باعتقال حوايل  �رشائيلي  الإ الحتالل  قيام 

على  �ساليط  �رشائيلي  الإ اجلندي  اأ�رش  اأعقاب  يف  الت�رشيعي  املجل�س  رئي�س  الدويك  عزيز 

ال�سيا�سية بني حما�س وفتح  التبايات  مر الذي عّمق  يد جمموعات فل�سطينية م�سلحة، الأ

وراق جمددا بني خانتي التحرر من الحتالل والبناء الداخلي.   وخلط الأ

�سباب  �سباب اإجرائية اإىل جانب الأ عمال املجل�س، ولأ وىل لأ لذا، ات�سمت الدورة ال�سنوية الأ

غلبية العددية لدى حما�س وعدم رغبتها اإ�سدار قرارات ل  ال�سيا�سية التي تتعلق بعدم توفر الأ

داء حيث َعقد املجل�س 21 جل�سة فقط ومل ينجز  ، بعدم النتظام وبتوا�سع الأ
121

ترغب بها

يف هذه الدورة اإل قانونا واحدا هو قانون املوازنة، كما اأن الوزراء يف حكومة حما�س مل 

مر  ، الأ
122

وىل ال تقدم بها النواب يف الدورة ال�سنوية الأ يلتزموا بالرد اإل على اثني ع�رش �سوؤ

ذهان موروث وزراء احلكومات ال�سابقة وجتاهلهم للم�رشعني.   الذي اأعاد اإىل الأ

وبخ�سو�س الدورة ال�سنوية الثانية للمجل�س فدعا الرئي�س عبا�س اإىل افتتاحها يف 5 متوز/

ول لرئي�س املجل�س  يوليو 2007  لكن حما�س رف�ست ذلك وقام اأحمد بحر النائب الأ

ن حما�س  الت�رشيعي بالدعوة اإىل دورة غري عادية للحيلولة دون اإنتخاب رئا�سة للمجل�س لأ

غلبية العددية يف املجل�س ب�سبب اعتقال الحتالل لـ 36 ع�سواً لها يف ال�سفة  مل تتمتع بالأ

�سالح والتغيري احلم�ساوية ال�سيطرة امل�سلحة على  ثناء اأيدت كتلة الإ الغربية. يف هذه الأ

الدورة  اإفتتاح  عدم  اإىل  اأدى  ما   ،2007 منت�سف حزيران/يونيو  التي متت يف  القطاع 

العادية ال�سنوية ومن ثم اإىل تعطيل عمل املجل�س الت�رشيعي ب�سكل كامل. 

121  ي�سري املحامي علي مهنا يف درا�سة له حتمل عنوان “املجل�س الت�رشيعي الثاين مهام.. واإجنازات« اإىل جمموعة من العقبات 

ا�ستمرار  تي:  بالآ ويلخ�سها  ووطنيا  قانونيا  املطلوب  بامل�ستوى  املجل�س  اأداء  يكون  اأن  دون  حالت  التي  واملعوقات 

اإ�رشاب  والقت�سادي،  ال�سيا�سي  احل�سار  �سيا�سة  والعتقالت(،  واحلواجز  واحل�سار  )الف�سل  و�سيا�ساته  الحتالل 

جندات التنظيمية )الف�سائلية(، غياب و�سحالة  مني، غياب روح الفريق و�سيطرة الأ املوظفني العموميني، النفالت الأ

الوعي الربملاين والقانوين، وعدم تفعيل اللجان املتخ�س�سة يف املجل�س. 

وىل �سباط/فرباير 2006- حزيران/يونيو 2007. درا�سة  داء للدورة الت�رشيعية الأ 122 .املجل�س الت�رشيعي الثاين: تقييم الأ

مقّدمة اإىل »مفتاح« املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية، رام اهلل، 2007
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ج - موقف كتلة اإلصالح والتغيير من القوانني املقدمة للمجلس  
تق�سي  جلان  واإن�ساء  والتمثيل  والرقابة  كالت�رشيع  كثرية  مهام  معلوم  هو  كما  للمجل�س 

جنازات التي ن�ستعر�سها هنا تقت�رش على املجال الت�رشيعي ليت�سنى  احلقائق وغري ذلك. الإ

لنا التعرف على نوع الت�رشيعات والقوانني التي دعمتها اأو عار�ستها احلركة ومن ثم معرفة 

�سالح والتغيري” اإىل  حجم وجتاه التغيري الذي �سعت حما�س عرب كتلتها الربملانية “كتلة الإ

الت�رشيعي  ي�ستطع املجل�س  �سباب عديدة مل  الفل�سطينية. لأ الت�رشيعية  �س�سة  املوؤ اإحداثه يف 

ول براأي الباحث  القيام مبهامه الت�رشيعية كما كان مفرت�سًا واقت�رشت اإجنازاته يف عامه الأ
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علي مهنا يف درا�سة له يف هذا املو�سوع على ما يلي:

اإقرار قانونا واحدا فقط بالقراءات الثالث هو قانون املوازنة.  

تقدمي ع�رشة اقرتاحات لقوانني من اأع�ساء املجل�س الت�رشيعي ومت اإحالتها اإىل اللجان 

جراءات الالزمة بخ�سو�سها،  ذات العالقة بنف�س تواريخ تقدميها لكن مل تتم متابعة الإ

124
�سول.  ومل يعر�س اأي منها على املجل�س ملناق�سته واإقراره ح�سب الأ

اأ�سدر الرئي�س عدداً من القرارات بقانون كان من املفرت�س اأن يبت بها املجل�س )�سواء 

وفقًا  �سدورها  تاريخ  تلت  التي  له،  وىل  الأ اجلل�سة  يف  اإقرارها(  عدم  اأو  باإقرارها 

 ويف درا�سته التف�سيلية لهذه 
125

�سا�سي لكن ذلك مل يتم.  للمادة )43( من القانون الأ

القرارات وكيفية �سدورها وما اآلت اإليه �سّجل املحامي على مهنا املالحظات التالية:

124  هذه القرتاحات ح�سب علي مهنا هي: قانون قانون مقرتح لتعديل قانون مكافاآت ورواتب اأع�ساء املجل�س واحلكومة 

واملحافظني، مقرتح قانون ال�سندوق الوطني للتعليم العايل، م�رشوع قانون املياه، مقرتح قانون تنظيم مهنة الت�سميم 

�سري،  حوال املدنية، مقرتح قانون حقوق ع�سواملجل�س الت�رشيعي الأ الداخلي والديكور، مقرتح قانون معدل لقانون الأ

�سالمية، مقرتح قانون معدل لقانون النتخابات العامة، مقرتح قانون الق�ساء  مقرتح قانون دار الفتوى والبحوث الإ

ال�رشعي، ومقرتح قانون معدل لقانون ال�سلطة الق�سائية.

125   هذه القرارات هي: 

قرار ب�ساأن تعديل قانون ال�رشكات، متت مناق�سته بتاريخ 2006/4/5 واأحيل اإىل اللجنة القت�سادية والقانونية اللتان اأو�ستا بعدم اإقراره. اأ( 

جل�سة  يف  مناق�سته  ومتت   ،2006/2/11 يتاريخ  الرئي�س  عن  �سدر  الت�سالت  قطاع  لتنظيم  الفل�سطينية  الهيئة  ب�ساأن  قرار  ب( 

2006/4/5 واأحيل اإىل جلنة املوازنة واللجنة القت�سادية والقانونية، واأو�ست بعدم اإقراره.

جل�سة  يف  ونوق�س   2006/1/19 بتاريخ  الرئي�س  قبل  من  اإ�سداره  ومت  من،  الأ وقوى  ال�رشطة  اأفراد  اقرتاع  موعد  ب�ساأن  قرار  ت( 

ون الداخلية واللجنة القانونية ومت قبوله يف نف�س التاريخ. 2006/4/5 واأحيل اإىل جلنة ال�سوؤ

اإىل  2006/4/5 واأحيل  بتاريخ  2006/2/5 ومتت مناق�سته  بتاريخ  الرئي�س  اأ�سدره  الق�سائية،  ال�سلطة  قانون  ب�ساأن تعديل  قرار  ث( 

اللجنة القانونية وجلنة املوازنة التي اأو�ست بعدم اإقراره.

جراءات اجلزائية، �سدر عن الرئي�س بتاريخ 2006/2/15 ومتت مناق�سته بتاريخ 2006/4/5  قرار ب�ساأن قانون معدل لقانون الإ ج( 

واأحيل اإىل اللجنة القانونية وجلنة الرقابة ومل يوجد ما ي�سري اإىل التو�سية ب�ساأن هذا القرار �سواء باإقراره اأو عك�س ذلك.

حكام قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية، اأ�سدره الرئي�س بتاريخ 2006/2/16 ومتت مناق�سته  قرار ب�ساأن قانون معدل لأ ح( 

بتاريخ 2006/4/5 واأحيل اإىل اللجنة القانونية والقت�سادية ولي�س هناك من تو�سية ب�ساأنه.

بتاريخ  مناق�سته  ومتت   2006/2/16 يف  الرئي�س  اأ�سدره  النظامية،  املحاكم  ت�سكيل  قانون  حكام  لأ معدل  قانون  ب�ساأن  قرار  خ( 

2006/4/5 واأحيل اإىل اللجنة القانونية ولي�س هناك من تو�سية ب�ساأنه.

اللجنة  اإىل  2006/4/5 واأحيل  2006/2/15 ونوق�س يف  بتاريخ  الرئي�س  اأ�سدره  الكربى،  قانون حمكمة اجلنايات  ب�ساأن  قرار  د( 

القانونية ولي�س هناك من تو�سية بهذا اخل�سو�س. 

.1

.2

.3
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ثمانية  الرئي�س وعددها  ال�سادرة عن  بقانون  القرارات  يقبل من  املجل�س مل  اأن   .1

قرارات، اإل قراراً واحداً.

�سباب. اأن اللجان املتخ�س�سة اأو�ست بعدم قبول ثالثة قرارات منها دون اإبداء الأ  .2

يف  ب�ساأنها  املخت�سة  اللجان  من  تو�سية  توجد  ل  القرارات  تلك  من  اأربعة  اأن   .3

�سجالت املجل�س.

اأن الحالة ب�ساأن تلك القرارات ويف اأكرث من حالة متت اإىل جلان ل عالقة لها   .4

اإىل  اأحيل  الذي  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  تعديل  ب�ساأن  كالقرار  القرار  مبو�سوع 

وكذلك  باملوازنة،  يتعلق  ل  املو�سوع  اأن  رغم  املوازنه،  وجلنة  القانونية  اللجنة 

اإىل  اإ�سافة  الرقابة  اإىل جلنة  اأحيل  الذي  اجلزائية  جراءات  الإ قانون  ب�ساأن  القرار 

اللجنة القانونية رغم اأن لعالقة للجنة الرقابة بهذا املو�سوع.  

بالنظر اإىل القوانني التي اأعدتها اللجنة القانونية التي يرتاأ�سها حممد فرج الغول رئي�س اللجنة 

�سالح يّت�سح اأن حما�س ركزت  القانونية يف املجل�س الت�رشيعي ورئي�س كتلة التغيري والإ

ول يهتم باحلقوق الوطنية  يف ا�سرتاتيجيتها الت�رشيعية على نوعني اأ�سا�سيني من القوانني: الأ

وباإ�رشائيل وي�سميه رئي�س اللجنة “بالفقه القانوين املقاوم”، وقد جتلى ذلك بقوانني مثل: 

وقانون جترمي  املقاومة،  وقانون حماية  الفل�سطينيني،  العودة لالجئني  قانون حماية حق 

احلرب  جمرمي  ملالحقة  الفل�سطينية  الهيئة  قانون  وم�رشوع  القد�س،  عن  التنازل  وحترمي 

للحركة  يديولوجية  الأ التوجهات  ليعك�س  القوانني فجاء  الثاين من  النوع  اأما  ال�سهاينة. 

جتاه الق�سايا املجتمعية وات�سح ذلك عرب م�ساريع القوانني التي قّدمتها اللجنة كم�رشوع 

قانون تنظيم الزكاة وم�رشوع قانون العقوبات العام وم�رشوع قانون ال�سباب وم�رشوع 

اأن  القول  احلركة  اأرادت  القوانني  من  النوعني  هذين  على  الرتكيز  عرب  املدين.  القانون 

ا�سرتاتيجيتها الت�رشيعية تاأتي من�سجمة مع برناجمها ال�سيا�سي والجتماعي وذلك من خالل 

 التحرر الوطني )املقاومة( والبناء الداخلي، والتي راأت احلركة 
ْ
املزج والتوفيق بني عمليتي

منذ البداية اأن ذلك هو بال�سبط ما مييزها عن حركة فتح وفرتة حكمها ال�سابقة حيث اأنها 

من وجهة نظر حما�س اأخفقت يف املهمتني.    

وىل الكثري من القوانني حيث اأ�سدر قانونًا واحداً  اإجمال، مل ينجز املجل�س يف دورته الأ

فقط هو قانون املوازنة للعام 2006 على الرغم من وجود ع�رش مقرتحات قوانني اأخرى 

�سول، كما اأنه مل يعط راأيًا يف الكثري  اإل اأن املجل�س مل يبا�رش اإجراءات اإقرارها ح�سب الأ

�سول دون اإي�ساح  من القرارات بقانون ال�سادرة عن الرئي�س رغم عر�سها عليه وفق الأ

الرئي�س قد قّدمت للمجل�س قبل  اأن كافة القرارات ال�سادرة عن  �سباب. وقد لوحظ  الأ

وىل للمجل�س التي عقدت يف 2006/2/18 ورغم اأن املجل�س قد عقد جل�سته  اجلل�سة الأ



د.با�سم الزبيــــــــــــدي    [ �� ]

اأن تلك القرارات بقانون مل تعر�س اإل على اجلل�سة الثالثة  اإل   ،2006/3/6 الثانية يف 

�سا�سي الذي يقول “يجب عر�سها على املجل�س  املنعقدة يف 2006/4/5 خالفًا للقانون الأ

الت�رشيعي يف اأول جل�سة يعقدها بعد �سدور هذه القرارات واإل زال ما كان لها من قوة 

ما  زال  يقرها  ومل  ال�سابق  النحو  على  الت�رشيعي  املجل�س  على  اإذا عر�ست  اأما  القانون، 

 وي�ستنتج من حكم املادة املذكورة، كما يرى علي مهنا، 
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يكون لها من قوة القانون”.

اأنه لي�س للمجل�س الت�رشيعي من �سلطة تقديرية ب�ساأن عر�س هذه القرارات يف اأية جل�سة 

من جل�ساته، خا�سة واأننا اأمام ن�س اآمر، ويرى اأنه كان من الواجب عر�سها على املجل�س 

وىل املنعقدة يف 2006/2/18، وي�سيف مهنا »واإذا كان هناك من يجادل  يف جل�سته الأ

وىل فكان من الواجب عر�سها يف جل�سة 2006/3/6«.  باأن هذه هي اجلل�سة الأ

وبخ�سو�س القوانني وم�ساريع القوانني التي اأعدتها اللجنة القانونية والتي يراأ�سها رئي�س 

النربة  ذو  املقاوم  القانوين  بالفقه  حما�س  نعتته  ما  تبّنت  فقد  والتغيري«  �سالح  الإ »كتلة 

جرائية التي من �ساأنها تي�سري  الجتماعية ذات امليول العقائدية )هذا اإىل جانب القوانني الإ

عملية احلكم(، ما ي�سري رمبا اإىل رغبة حما�س يف تغيري القوانني لتتنا�سب مع مُثلها ال�سيا�سية 

يديولوجية، �ساأنها يف ذلك �ساأن اأي حزب �سيا�سي متنفذ يف ال�سلطة الت�رشيعية.  والأ

د. عالقة املجلس الثاني بالسلطتني التنفيذية والقضائية وباجلمهور  
غلبية وال�سلطتني التنفيذية  وبخ�سو�س العالقة بني املجل�س الت�رشيعي الذي تتمتع حما�س به بالأ

�سول الد�ستورية،  والق�سائية فهي اأمر ذو دللة على مدى ان�سجام هذه العالقة مع القواعد والأ

�سكاليات التي حتول دون اندماج حما�س بالنظام ال�سيا�سي القائم. متّيزت  وي�سري اإىل مواطن الإ

عالقة املجل�س بال�سلطة التنفيذية )احلكومة( بدرحة �سديدة من التبعيه، وهذا يذكرنا مبا كان عليه 

احلال �سابقا وخا�سة اإبان حكم الرئي�س الراحل يا�رش عرفات، حيث اأ�سبح املجل�س جمرد �سدى 

للحكومة، وذلك على عك�س القواعد الد�ستورية والقانونية التي توجب على املجل�س مراقبة 

اأدائها وحما�سبتها، بدًل من التماهي معها ومهادنتها والتغطية على ق�سورها. ف�سيطرة حما�س على 

احلكومة وعلى املجل�س الت�رشيعي جعل احلركة تويل اهتماما اأكرب لالعتبارات ال�سيا�سية كعدم فتح 

ملفات الف�ساد اإر�ساء ملتنفذي حركة فتح على �سبيل املثال من مراعاتها للقواعد الد�ستورية والتي 

تق�سي باأن تكون احلكومة حتت امل�ساءلة والرقابة الدائمة من قبل ال�سلطة الت�رشيعية، وجاء تغليب 

اإليه الربنامج النتخابي للحركة وبرناجمها احلكومي  اأ�سار  مِلا  ال�سيا�سي على الت�رشيعي معاك�سا 

اللذان اأكدا على مبداأ الف�سل بني ال�سلطات وعلى تعزيز دور الرقابة العامة واملحا�سبة وال�سفافية. 

اأما عالقة املجل�س بالرئي�س فقد طغى عليها التوتر كما ان املجل�س قام باإهمال القرارات 

التي �سدرت عن الرئي�س ورّدها اأكرث من مّرة، هذا اإ�سافة اإىل طرح قرارات ومرا�سيم الرئي�س 

�سا�سي. 126.  املادة الثالثة والربعون من القانون الأ
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�سا�سي.  للنقا�س يف املجل�س رغم عدم اخت�سا�س املجل�س بذلك وخمالفته للقانون الأ

وبالن�سبة لعالقة املجل�س بال�سلطة الق�سائية فهي مل تكن اأف�سل حال حيث مل يالَحظ التزام 

املجل�س الت�رشيعي بقواعد الف�سل بني ال�سلطات يف عالقته مع ال�سلطة الق�سائية واأت�سح 

ذلك يف اأكرث من جمال كتجاوز اخت�سا�س الق�ساء الد�ستوري ومتثل ذلك يف جل�سة املجل�س 

الت�رشيعي  املجل�س  قرارات  اإلغاء  فيها  مت  والتي   2006/3/6 بتاريخ  املنعقدة  الت�رشيعي 

بعدم  ذلك  مربرة  القوانني  من  العديد  ت�سمينها  رغم   2006/2/23 جل�سة  ال�سابق يف 

د�ستوريتها خالفًا للقواعد الد�ستورية التي جعلت ذلك من اخت�سا�س املحكمة الد�ستورية 

فقط. واأمر اآخر جتّلى فيه خروج املجل�س، من وجهة نظر البع�س، عن القواعد الد�ستورية 

هو رف�س املجل�س قرارات املحكمة العليا ب�سفتها حمكمة د�ستورية كما ح�سل يف الدعوة 

الد�ستورية رقم 2006/1 واإىل عدم اإلزامية القرار ال�سادر بهذا اخل�سو�س للمجل�س. كما 

تعّر�س املجل�س اإىل الق�ساء مبا لي�س من اخت�سا�سه، حيث �سدرت ت�رشيحات على ل�سان 

 يتهم الق�ساء بالتحيز وعدم النزاهة وتبعيته 
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�سالح والتغيري احلم�ساوية اأع�ساء يف كتلة الإ

لفئات �سيا�سية حمددة، يف الوقت الذي فعل املجل�س ال�سيء ذاته عرب ت�سيي�س الق�ساء عندما 

�سالح والتغيري بفر�س ما ميكن و�سفه مبحا�س�سة �سيا�سية يف  اأع�ساء من كتلة الإ طالب 

الق�ساء والنيابة العامة وذلك خالفًا لقاعدة الف�سل بني ال�سلطات وا�ستقالل الق�ساء. 

اأما عالقة املجل�س باجلمهور فبقيت �سعيفة حيث مل يتوا�سل املجل�س مع اجلمهور كما كان 

مفرت�سًا ومتثل ذلك باإغالق مكاتب املجل�س اأمام املواطنني واإغالق مكاتب النواب يف بع�س 

�سغاء اإىل م�ساكله وهمومه، ما  املناطق، وهذا حال دون حت�ّس�س املجل�س راأي ال�سارع والإ

يف�رش انخفا�س ثقة اجلمهور به عندما عرّب 60% من امل�ستطلعني  يف اأيلول/�سبتمرب 2006 
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عن عدم ر�ساهم عن اأدائه ودعمهم حلله، واإجراء انتخابات جديدة ل�ستبداله.

127.حوار مع رئي�س كتلة التغيري وال�سالح والتغبرب ورئي�س اللجنة القانونية يف املجل�س الت�رشيعي النائب حممد فرج الغول، 

عالم، بدون تاريخ.  املوقع الفل�سطيني لالإ

128.ا�ستطالع قام به برنامج درا�سات التنمية يف جامعة بري زيت و�سدرت نتائجه يف 20/ اأيلول/�سبتمرب 2006. 
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تقييم حماس لتجربة املجلس التشريعي
ول يقول  داء املجل�س الت�رشيعي والتحديات التي واجهته يف عامه الأ يف تقييم حما�س لأ

ول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي اأحمد بحر بعد مرور عامني على انتخاب املجل�س:  النائب الأ

الت�رشيعية )2006( خطا خطوات ممتازة جداً وعمل على  »املجل�س وبعد النتخابات 

وىل، حيث كانت اجلل�سات منتظمة  �سهر ال�ستة الأ تنفيذ دميقراطية حقيقية وذلك يف الأ

العا�رشة  للحكومة  الثقة  منح  القرارات  هذه  اأهم  ومن  للغاية.  مهمة  قرارات  واتخذت 

وذلك يف 2006/3/28، ولكن ما ح�سل من اختطاف للنواب من قبل قوات الحتالل 

غلبية يف املجل�س  ال�سهيوين كان الهدف منه �سّل عمل املجل�س الت�رشيعي لكي ل تتمكن الأ

الت�رشيعي من اتخاذ قرارات تخدم �سعبنا الفل�سطيني، وهنا يبدو اأّن ال�سهاينة اأدركوا هذا 
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وىل«. �سهر ال�ستة الأ املعنى من عمل املجل�س الت�رشيعي خالل الأ

القيام  يف  الت�رشيعي  املجل�س  ف�سل  لتف�سري  حما�س  تقدمها  التي  خرى  الأ �سباب  الأ ومن 

خرية  الأ تعاون  العميق بني حما�س وفتح وعدم  الداخلي  ال�سيا�سي  النق�سام   
130

بدوره،

ل  مِّ
حُتَ والتي  املدمر  الف�سائلي  ال�سيا�سي  لل�رشاع  حلبة  اإىل  حتويله  بل  ل  املجل�س  جناح  لإ

اأحمد بحر: »اإّن كتلة »فتح«  ولية حلركة فتح عندما تقول على ل�سان  حما�س فيه امل�سوؤ

امرات حتى ل يتمكن  الربملانية ومنذ اأن متكّنا من قيادة املجل�س الت�رشيعي بداأت حتيك املوؤ

 ،2006/2/13 التي ُعقدت يف  اأركز على تلك اجلل�سة  اأخذ دوره، وهنا  املجل�س من 

ومع  اإطالقًا،  قانونية  غري  جل�سة  طبعًا  وهي  الوداعية،  اجلل�سة  و�سّموها  عقدوها  حيث 

ذلك اتخذوا قرارات منها اإعادة املجل�س الت�رشيعي وقتها تعيني اإبراهيم خري�سة اأمينًا عامًا 

ول  مني العام امل�سوؤ للمجل�س الت�رشيعي، واملق�سود من هذا التعيني هو اأن يكون من�سب الأ

عن املجل�س الت�رشيعي، واملق�سود اأي�سًا هو تهمي�س دور اأمني �رش املجل�س الت�رشيعي بحيث 

�سف  يكون ل عالقة له باملجل�س، وهذا خمالف للنظام الداخلي والقانون الفل�سطيني. ولالأ

وىل التي انتخبت فيها رئا�سة املجل�س، قد غرّيوا النظام الداخلي مبا مفاده  يف اجلل�سة الأ

ولة عن اأمانة ال�رش، ورغم ذلك جتاوزنا  مانة العامة برئا�سة اإبراهيم خري�سة هي امل�سوؤ اأّن الأ

مور، اإل اأّن الكتلة ذاتها عملت ب�سكل م�ستمر على عرقلة  هذه اخلطوات حتى ت�سري الأ

مر بفتح اإىل حد اختطاف بع�س النواب والتحقيق معهم،  عمل املجل�س. فقد و�سل الأ

عالم الفل�سطيني بتاريخ 2/4/ 2008. ول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي اأحمد بحر، مركز الإ 129. مقابلة مع النائب الأ

خرى التي اأدت اإىل اإ�سعاف عمل املجل�س الت�رشيعي ح�سب اأحمد بحر �سعوبة التوا�سل بني النواب يف  �سباب الأ 130.من الأ

ال�سفة والقطاع و�سعف املوارد املالية الالزمة ويف هذا املجال يقول اأحمد بحر “ومن العقبات اأي�سًا التي اأعاقت عمل 

املجل�س ؛ عدم متكنه يف قطاع غزة وال�سفة الغربية من النعقاد يف قاعة واحدة والعمل على نظام “الفيديو كونفران�س” 

للمجل�س(.  الرئي�س  املقّر  )حيث  اهلل  رام  اإىل  ال�سفر  من  غزة  قطاع  نواب  متكن  عدم  وكذلك  التلفزيوين(،  )الربط 

�س�سات اأجنبية تنفق املاليني على املجل�س  وت�ساف هذه العقبات اإىل العقبات املالية، حيث كانت هناك يف املا�سي موؤ

موال”،  الت�رشيعي، ولكن مبجرد و�سول حركة “حما�س” اإىل “الت�رشيعي” توقفت كل هذه امل�ساعدات وكل تلك الأ

عالم الفل�سطيني بتاريخ 2/4/ 2008. ول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي اأحمد بحر، مركز الإ مقابلة مع النائب الأ
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هي  منية  الأ جهزة  الأ وكذلك  الغربية.  ال�سفة  يف  الربعي  اأحمد  النائب  اختطاف  مثل 

خرى عملت على عرقلة عمل املجل�س الت�رشيعي، من خالل العتداء املبا�رش عليه �سواء  الأ

منية على منزل رئي�س  كان ذلك يف غزة اأو يف رام اهلل، وكذلك اعتداء اأجهزة عبا�س الأ

النائب  منزل  على  اأي�سًا  والعتداء  دويك،  عزيز  الدكتور  املختطف  الت�رشيعي  املجل�س 

خوات النائبات يف املجل�س، مثل تهديد  ح�سن يو�سف، كما ن�سري اإىل وجود تهديدات لالأ

 .
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خت النائب منى من�سور والخت النائب مرمي �سالح الأ

جواء ال�سلبية التي �سادت املجل�س  وفيما يتعلق باأداء جلان املجل�س فقد تاأثر عملها اأي�سًا بالأ

الت�رشيعي  املجل�س  يف  القانونية  اللجنة  رئي�س  الغول  حممد فرج  خّل�س  حيث  الت�رشيعي 

�سالح اأهم املعوقات التي واجهت عمل اللجان واملجل�س ككل  ورئي�س كتلة التغيري والإ

وىل مبا يلي: اعتقال اإ�رشائيل لعدد كبري من نواب حما�س ؛ عدم تعاون الرئي�س  يف دورته الأ

�سا�سي وتعليق مواد  عبا�س مع املجل�س الت�رشيعي من خالل ا�ستنكافه عن تطبيق القانون الأ

�سا�سي ؛ ومن خالل  اإ�رشار الرئي�س على �سحب �سالحيات املجل�س الت�رشيعي  القانون الأ

عرب اإ�سداره مرا�سيم رئا�سية غري الد�ستورية وفق حما�س ؛ حماولة ف�سائل م.ت.ف اإحياء 

�س�سات املنظمة ل�ستخدامها كاأداة حزبية لتعطيل عمل املجل�س الت�رشيعي و »النقالب«  موؤ

والت�سال  اخلارج  مع  التوا�سل  اإمكانية  وعدم  احل�سار  ؛   2006 انتخابات  نتائج  على 
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باخلرباء القانونيني يف العامل ؛ واأخريا، عدم توفر الدعم املايل الالزم للمجل�س الت�رشيعي.

7.استمرار مطالبة حماس بإصالح املنظمة

املطالبة باإلصالح من موقع املنتصر
ا�ستمرت  حيث  املرحلة  هذه  طوال  خالفيا  مو�سوعا  املنظمة  من  حما�س  موقف  بقي 

احلركة مبطالبتها باإ�سالح املنظمة و�سّقت هذه املطالبة طريقها اإىل التفاقيات والتفاهمات 

واتفاقي مكة  الوطني  الوفاق  وثيقة  القاهرة ويف  اتفاق  وفتح يف  بني حما�س  التي متت 

ا�ستطاعت  ل�سالح حما�س كونها  نقطة  مّثلت  اأنها  البع�س  فيها  راأى  والتي   ،
133

و�سنعاء

ولويات الفل�سطينية التي مل  وبقوة اإدراج مو�سوع املنظمة يف موقع متقدم على قائمة الأ

يعد يجروؤ على اإهمالها اأحد.  

عالم الفل�سطيني بتاريخ 2/4/ 2008. ول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي اأحمد بحر، مركز الإ 131.مقابلة مع النائب الأ

عالم، بدون تاريخ. لكرتوين للمركز الفل�سطيني لالإ 132.حممد فرج الغول، مقابلة مع املوقع الإ

وبناء  تفعيل  اإعادة  �رشورة  على  التاأكيد  يف  وا�سح  دور  و�سنعاء،  ومكة  والوفاق  القاهرة  ربعة  الأ تفاقات  لالأ 133.كان 

اأي خطوات  اتخاذ  يتم  الفعلية مل  الناحية  لذلك. ولكن من  العامة  �س�س  الأ بع�س  التحرير، وو�سع  منظمة  واإ�سالح 

�سالح املنظمة.  ملمو�سة من كال الطرفني لإ
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نقل  هام  نوعي  تطور  مبثابة   2006 عام  الت�رشيعية  النتخابات  يف  حما�س  فوز  جاء 

وىل،  الختالف بني الطرفني اإىل م�ستوى جديد حيث اأ�سبحت حما�س القوة ال�سيا�سية الأ

مع اأنها ن�ساأت خارج منظمة التحرير، تلك املنظمة التي، طاملا ُنظر اإليها على اأنها متثل 

�سكالية النا�سئة عن فوز حما�س يف تلك النتخابات  جميع الفل�سطينيني. وقد كانت الإ

وغمو�س مدى متثيل املنظمة، والعالقة بني ال�سلطة واملنظمة، �سببا يف احلديث جمددا عن 

املمثل ال�رشعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني. مبعنى، اأنه بعد تلك النتخابات الت�رشيعية 

خر، واأنه اأ�سبح من املُِلح  مل يعد باإمكان كال من حما�س واملنظمة اأن يق�سي اأي منهما الآ

طراف.  للجميع اأكرث من ال�سابق اإيجاد �سيغة للتعاي�س بني خمتلف الأ

على �سوء هذه اخللفية، و�سلت حركة حما�س اإىل ال�سلطة واأ�سبح اجلديد هنا لي�س فقط 

اختالفها براجميا عن فتح، واإمنا اختالف الدور الذي �ستقوم به، فاإن كان التوافق والن�سجام 

بني املنظمة وال�سلطة ممكنا يف ال�سابق، فهو مل يعد قائما بعد جميء حما�س لل�سلطة حيث اأن 

قيادة ال�سلطة مل تعد هي نف�سها قيادة املنظمة، وعلى ذلك فاإن حتديد و�سبط ال�سالحيات 

بني كال الطرفني اأ�سبح اأمرا فر�سته �رشورات ال�رشاكة ال�سيا�سية والتي هي ق�رشية اإىل حد 

�سكالية بداأت حما�س تعرب من جديد عن رغبتها يف  كبري. وبغر�س التعاطي مع هذه الإ

الدخول اإىل املنظمة ولكن �رشيطة اإعادة هيكلتها على اأ�س�س تتنا�سب واملعطيات اجلديدة 

يف احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية، رغم اأن دخولها املنظمة لن يحل اإل ن�سف امل�سكلة، اذ 

اأن دخولها لل�سلطة مل يرافقه توتر بني املنظمة وال�سلطة، واإمنا �سّقي قيادة ال�سلطة نف�سها، 

بكيفية  تكمن  �سكالية  الإ واأ�سبحت  )فتح(  ال�سلطة  ورئا�سة  )حما�س(  احلكومة  بني  اأي 

املواءمة بينهما.  

بالنتخابات  وامل�ساركة  ال�سلطة  اإىل  الدخول  حما�س  قررت  التي  وىل  الأ اللحظة  منذ 

اأنها ب�سدد ا�ستخدام �سالح الدميقراطية لتحقيق ما تريد �سيا�سيا.  الت�رشيعية كان وا�سحًا 

ال�سيء  واأدائها  فتح  ال�سلمية و�سعف حركة  العملية  وتعرث  الكبري  اجلماهريي  فر�سيدها 

اإىل  للدخول  فقط  لي�س  املرة  هذه  النتخابات  بجدوى  احلركة  لدى  قناعة  داخليًا خلق 

قواعد  وفق  ولكن  املنظمة  اإىل  اأي�سًا  للدخول  واإمنا  ال�سلطة  ثم  ومن  الت�رشيعي  املجل�س 

اأنها �ستكون ل�ساحلها، كما يرى القيادي ال�ساب يف حما�س  »دميقراطية« راأت حما�س 

خرية اأثبتت حجمنا يف ال�سارع، ما يجعلنا نرف�س  عدنان من�سور الذي قال »النتخابات الأ

�ست�سم  والتي  النتخابات  اأ�سا�س  على  �سندخلها  املنظمة  الكوتا، ويف حال دخلنا  نظام 

فل�سطينيي ال�ستات، وهذا لي�س �سعبا، فعندما اأرادت اأمريكا للعراق اأن ينتخب، �سوت 

. رغم اأن حما�س مل ت�ستكن يف مطالبتها باإ�سالح املنظمة 
134

العراقيون من كل اأنحاء العامل«

 2006 اأنه بعد فوزها بتلك النتخابات عام  اإل  طوال الفرتة التي �سبقت النتخابات، 

134. مقابلة مع عدنان من�سور.
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اأ�سبحت تطرح مو�سوع اإ�سالح املنظمة بقوة وثبات اأكرب من ال�سابق، واأ�سبحت اأكرث 

�سالح الذي ترغب به  �سالح من ذي قبل. اأما نوع وطبيعة الإ اإ�رشاراً على �رشوطها لالإ

حما�س فيمكن اإجماله بجانبني: تنظيمي و�سيا�سي.  

اجلانب التنظيمي 

 كاملجل�س الوطني 
135

�س�سات املنظمة فمن الزاوية التنظيمية تطالب احلركة باإعادة بناء موؤ

واملجل�س املركزي واللجنة التنفيذية على اأ�سا�س دميقراطي يراعي اأوزان وحجوم خمتلف 

�س�سات. هذه ال�رشوط طالب بها  القوى الفل�سطينية عرب التمثيل الن�سبي لها يف هذه املوؤ

اأو من  تاريخيًا كل من طالب باإ�سالح املنظمة وخا�سة من داخلها �سواء كانوا من فتح 

�س�سات  غريها من باقي الف�سائل. وترى حما�س اأن هذه ال�رشوط اإن حتققت �ستمنح موؤ

املنظمة ال�سبغة التمثيلية احلقة و�ستكون املنظمة وقتئذ ممثلة لل�سعب الفل�سطيني يف كافة 

قدراتهم  وتعبئة  طاقاتهم  جتنيد  من  الفل�سطينيني  �سيمّكن  بدوره  وهذا  تواجده،  اأماكن 

لنتزاع حقوقهم الوطنية املتمثلة بالتحرر وال�ستقالل مبا يف ذلك اإقامة الدولة الفل�سطينية 

اإجراء  الدميقراطية عرب  للقواعد  تخ�سع  التي  املنظمة  هذه  مثل  اإن  قيود.  اأو  �رشوط  دون 

متثيل  قادرة على  �ستكون  الفل�سطيني  الوطني  للمجل�س  انتخابات حره ونزيهه ومبا�رشة 

احلركة  ا�ستعداد  مدى  وحول   
136

اجلميع.  بعيون  �رشعية  �سيجعلها  وهذا  الفل�سطينيني 

الوطني،  اأغلبية يف املجل�س  لها  اأن ل يكون  يتعار�س مع مبادئها يف حالة  لقبول ميثاق 

جند نائب رئي�س املجل�س الت�رشيعي اأحمد بحر يقول »بكل تاأكيد �سنقبل بخيار ال�سعب، 

ولي�س لدينا م�سكلة يف اأي ميثاق ي�ستمد �رشعيته من ال�سعب«، ويف حالة اأن يعرتف امليثاق 

مر كذلك،  وليتنا، نحن �سن�سعى اأن ل يكون الأ باإ�رشائيل ي�سيف بحر »هذه لي�ست م�سوؤ

137
لكننا لن جنرب ال�سعب على براجمنا«.

135.ويف تو�سيف حما�س حلالة املنظمة التي ت�رش احلركة على اإ�سالحها يقول اأ�سامة حمدان اأحد قيادييها “اأن املنظمة اليوم 

�سافة اإىل ال�سندوق  عالمية والع�سكرية، بالإ هي ج�سم �سعيف مت تقوي�س دوائرها املختلفة، مثل الدائرة الثقافية والإ

�س�سات ال�سلطة، عندما كانت فتح تقود ال�سلطة، كما اأن معظم اأع�ساء اللجنة  القومي الفل�سطيني، وغريها، ل�سالح موؤ

التنفيذية املنتخبني اإما توفوا اأو ا�ستقالوا، وهي فاقدة لن�سابها القانوين، ما يعني عدم وجود قانونية ملعظم قراراتها، وهذا 

عالم، 2007-5-12. �س�ساتها ب�سورة كاملة” اأ�سامة حمدان، املركز الفل�سطيني لالإ ي�ستدعي اإعادة بناء موؤ

136.تقول حما�س على ل�سان مو�سى اأبو مرزوق “يجب العمل على تثبيت �رشعية املنظمة لتتحدث حقيقة باأ�سم ال�سعب 

الفل�سطيني. من هنا تاأتي ا�سرتاطاتنا الداعية اإىل اإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير يف اتفاق القاهرة”. وبخ�سو�س َمْن 

مُيثِّل اليوم عنوانًا لل�سعب الفل�سطيني، ال�سلطة اأم منظمة التحرير، يقول اأبو مرزوق: “نحن نرجو اأن يكون هذا العنوان 

كرث �رشعيًة يف الوقت احلا�رش خا�سة يف ال�سفة  الفل�سطيني هو منظمة التحرير، لكن احلقيقية اأن العنوان الفل�سطيني الأ

دارة  الغربية وقطاع غزة هو اأولئك الذين مت انتخابهم انتخابًا حراً مبا�رشاً ومت تفوي�سهم مبا�رشة من جزء من اأبناء �سعبنا لإ

ونهم ال�سيا�سية والقيام بكل ما يتعلق باأمورهم وحياتهم ون�سالهم، بال �سك اأن هذا العنوان هو العنوان ال�سحيح،  �سوؤ

و�سع الذي ي�سمل كل اأبناء ال�سعب الفل�سطيني هو املجل�س الوطني الفل�سطيني املفو�س  ونحن نرجو اأن يكون العنوان الأ

عالم  دارة ال�ساأن الوطني الفل�سطيني يف جميع اأماكن تواجده”. مو�سى اأبو مرزوق، مقابلة مع املركز الفل�سطيني لالإ لإ

بتاريخ 2006/12/16. 

137.اأحمد بحر نائب رئي�س املجل�س الت�رشيعي، مقابلة �سخ�سية، غزة، اأيار/مايو 2008. 



د.با�سم الزبيــــــــــــدي    [ �� ]

الفل�سطيني  لل�سعب  حقيقيًا  ممثاًل  ي�سبح  اأن  بعد  الوطني  للمجل�س  العتبار  اعادة  وعرب 

على  مبهامها  عندئذ  �ستقوم  نها  لأ �رشعية  �ست�سبح  اأي�سًا  التنفيذية  اللجنة  اأن  ترى حما�س 

اللجنة  من  موقفها  عن  حما�س  حركة  عرّبت  وقد  وامليثاق.  بالقانون  اللتزام  اأ�سا�س 

التنفيذية ب�سكل بليغ يف تعليقها على التو�سية التي رفعتها اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

لرئي�س املنظمة ورئي�س ال�سلطة حممود عبا�س يف 09-12-2006 والتي حثته فيها على 

املاأزق  من  اخلروج  بغر�س  وت�رشيعية  رئا�سية  انتخابات  اإىل  للدعوة  ا�ستخدام �سالحياته 

ال�سيا�سي الذي واجهه اجلميع يف تلك الفرتة. وقد عرّب عن موقف حما�س من هذه الدعوة 

مو�سى اأبو مرزوق الذي طَعَن بقانونيتها لكونها ت�سدر براأيه عن ج�سم غري �رشعي )اأي 

اللجنة التنفيذية( والذي هو بدوره جزء من كيان اأكرب غري منتخب وبالتايل غري �رشعي )هو 

املنظمة( لكونه ل ميّثل ال�سعب الفل�سطيني ب�سكل �سادق ودقيق. فاأبو مرزوق يقر باأن 

ن كج�سم �رشعي  َئت بقرار من منظمة التحرير، لكنه يراها الآ ال�سلطة الوطنية نف�سها اُأن�سِ

بعد اأن َنظَمت عملها النتخابات وبعد اأن ت�ّسكل جمل�س ت�رشيعي جديد ومت اإقرار القانون 

�سا�سي الذي  �سا�سي وتطبيقه، ولكن دون اأن يفوت اأبو مرزوق التنويه باأن القانون الأ الأ

اأف�سح:  اأو بعيد اإىل منظمة التحرير عندما  ينظم ال�سلطة الفل�سطينية مل ي�رش ل من قريب 

الت�رشيعي،  املجل�س  مرجعية غري  اإىل وجود  ت�سري  كلمة  اأي  �سا�سي  الأ القانون  »لي�س يف 

واأنه لي�س هناك اأي ن�س له عالقة مبنظمة التحرير، ولذلك هم يف التنفيذية قالوا »تو�سية 

ن هذا  العمل لي�س لهم عالقة به باملطلق، فاملرجعية لل�سعب الفل�سطيني  138، لأ
للرئي�س«

ال�سفة  يف  الفل�سطيني  وال�سعب  الت�رشيعي،  املجل�س  هو  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 

ونه وهذا  �سوؤ دارة  لإ والقانونية  ال�سيا�سية  ب�سالحياته  الت�رشيعي  املجل�س  فّو�س  والقطاع 

  
139

كله يدلل على اأن التو�سية التي اأ�سدرتها اللجنة التنفيذية ل قيمة لها«.

انتخابات حره  اإجراء  مر-  القائلني ب�سعوبة حتقيق هذا الأ ويف معر�س رد حما�س على 

اإذا توفرت النوايا ال�سيا�سية  مر ممكن التحقيق  ونزيهه ومبا�رشة- ترى حما�س اأن هذا الأ

اإمكانية حتقيق ذلك  مثال على  اأ�سار عدنان من�سور،  العراق، كما  تقدم  ال�سادقة حيث 

التي جرت هناك، عندما  بالنتخابات  امل�ساركة  ال�ستات من  العراقيون يف  حيث متكن 

�سالح الذي ترغب به حما�س هو الذي يبادر  ُوجد خلف ذلك اإرادة �سيا�سية. ولكن الإ

اليه الفل�سطينيون ويخدم ق�سيتهم وهذا ما يجعلها ترف�س ب�سدة الدعوات التي ت�سفها ب 

عادة دور املنظمة ولكن دون اإ�سالحها لتكون �سيفا م�سلطا على حكومة  »امل�سبوهة« لإ

مر الذي يلخ�سه القيادي يف حما�س حممد نّزال بالقول »م ت ف تريد اأن تعيد  حما�س، الأ

مر  دورها وتفعيله يف هذا الوقت بالذات حتى تكون �سيفا م�سلطا على احلكومة، وهذا الأ

�سا�سي،  ي بند ي�سري اإىل اأن م ت ف هي املرجعية يف القانون الأ نه ل وجود لأ لن ينجح لأ

عالم بتاريخ 2006/12/16.  138. مو�سى اأبو مرزوق، مقابلة مع املركز الفل�سطيني لالإ

139. امل�سدر ال�سابق 
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 فحما�س هنا تف�سل 
140

نحن ن�سعى اإىل اأن يكون للمنظمة دورها لكن بعد اإ�سالحها«.

بني احلكومة واملنظمة وترى اأن الثانية ل ينبغي اأن  تتاأثر بفوز وت�سكيل حكومة ما، حيث 

َمت يف اتفاق القاهرة.  اأن ق�سية املنظمة براأيها هي �ساأن ف�سائلي ُح�سِ

مغاير عن  ب�سكل  باملنظمة  �سا�سي وعالقته  الأ القانون  تف�رش  اأن حما�س  هنا  الوا�سح  من 

لل�سلطة  النهائية  املرجعية  هي  املنظمه  اأن  على  ت�رش  التي  فتح  حركة  وخا�سة  خرين  الآ

�سا�سي الذي ينظم عملها وللدللة على �سواب وجهة النظر هذه تتم  وبالتايل للقانون الأ

�سا�سي: »اإن ميالد ال�سلطة الوطنية  اإىل املقتطف التمهيدي التايل من القانون الأ �سارة  الإ

الكفاح  �سياق  ياأتي يف  جداد،  باء والأ الآ اأر�س  فل�سطني،  الوطن  اأر�س  الفل�سطينية على 

املرير وامل�ستمر، الذي قدم خالله ال�سعب الفل�سطيني الف ال�سهداء واجلرحى وال�رشى 

امل�سري  العودة وتقرير  املتمثلة يف حق  الثابتة  الوطنية  نيل حقوقه  جل  اأبنائه، لأ من خرية 

التحرير  منظمة  بقيادة  ال�رشيف  القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة 

ينظر   .
141

وجد« اأينما  الفل�سطيني  العربي  لل�سعب  والوحيد  ال�رشعي  املمثل  الفل�سطينية 

اأنه ن�سي معنويي ولغوي اأكرث منه  البع�س اإىل هذا املقتطف الذي ي�سري اإىل املنظمة على 

د�ستوري ناظما للعالقة بني ال�سلطة واملنظمة يف احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية.  

يد  اإليه حما�س ا�سرتعى انتباه اجلمهور املوؤ �س�سات املنظمة الذي ت�سري  الو�سع املرتهل ملوؤ

ي�سم جميع  للمنظمة  ت�سكيل جمل�س وطني جديد  تاأييده  منه عن   %80 اأعلن  لها حيث 

 اإن موقف 
142

�سالمي على اأ�سا�س التمثيل الن�سبي. الف�سائل مبا يف ذلك حما�س واجلهاد الإ

يد لعتبار منظمة التحرير ممثاًل �رشعيًا ووحيداً لل�سعب الفل�سطيني ت�سرتك  حما�س غري املوؤ

قيادات  )اإىل جانب  الرف�س  اأف�سح عن هذا  القيادة والقاعدة على حد �سواء، حيث  فيه 

يدي حما�س  . ويبدو هنا اأن جزءاً كبرياً من موؤ
143

يد لها احلركة( 54% من اجلمهور املوؤ

ذات  وتنظيمية  �سيا�سية  �سباب  لأ و�رشعيًة  متثياًل  للمنظمة  الراف�س  املوقف  هذا  يتخذون 

عالقة بالتوجه ال�سيا�سي للمنظمة وبنيتها التنظيمية املرتهلة وغري الفعالة، وهذا حدى بـهم 

.
144

�س�ساتها لتت�سع جلميع الف�سائل والقوى ال�سيا�سية يدوا اإ�سالح املنظمة وموؤ اأن يوؤ

جراء اأية انتخابات ت�رشيعية   من املنطقي ال�ستنتاج اأن اأحد اأ�سباب رف�س حركة حما�س لإ

نها ترى اأن  مبكرة يعود اإىل تخوفها من تراجع قوتها يف املجل�س الت�رشيعي م�ستقبال، لأ

قوتها احلالية هي تعبري �سادق ودقيق عن وزنها احلقيقي والفعلي يف ال�ساحة الفل�سطينية، 

خرين  والآ فتح  حركة  مع  التفاهمات  عقد  عند  بالعتبار  خذ  ُيوؤ اأن  يجب  الذي  مر  الأ

140. حممد نّزال ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، مقابلة �سخ�سية، كانون ثاين/يناير 2007. 

�سا�سي الفل�سطيني املعدل 2003.  141. مقدمة القانون الأ

142. ا�ستطالعي الراأي العام رقم 20 و21 / 2006، املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.

143. اأنظر ل�ستطالع الراأي رقم 21 حزيران/يونيو 2006، املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.

144. امل�سدر ال�سابق .
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م�ستقبال بغر�س دخول حركة حما�س اإىل منظمة التحرير، وهذا يجعل احلركة تتم�سك 

ن، واأن يتم اإ�سالح املنظمة قبل دخول  بالدخول اإىل املنظمة وهي قوية كما هو احلال الآ

احلركة اإليها، ومن خالل ذلك تعتقد احلركة باأنها �ستتمتع بالقدرة الالزمة لفر�س ما تريد 

قل التن�سل من اأي توجهات ل ترغب بها.     اأو على الأ

اجلانب السياسي 

اأما من الناحية ال�سيا�سية فرغم اأن حما�س واملنظمة )وفتح على وجه اخل�سو�س( يتقاطعا 

ينبغي  اأنه ل  اإل   ،1967 الفل�سطينية يف حدود عام  الدولة  قبول  ن يف  الآ يف موقفيهما 

املبالغة بحجم هذا التقاطع بني برناجميهما. فبينما ترغب املنظمة )وال�سلطة( بالو�سول اإىل 

�رشائيلي، ترى حما�س باملقابل اأن مثل  تلك الدولة من خالل اتفاق وتفاهم مع اجلانب الإ

هذه الدولة يف حدود اأرا�سي ال 1967 هي اأمر مرحلي واأنه ل يجب اأن يتاأتى عرب اتفاق 

واإمنا عرب هدنة طويلة مع اإ�رشائيل، يف الوقت الذي ترى املنظمة اأن اإن�ساء الدولة الفل�سطينية 

�سلوب الذي ينبغي اأن  يف تلك احلدود هو نهاية املطاف. فالتباين بني الطرفني يكمن بالأ

تتحقق عربه الدولة، فبينما ت�رش املنظمة على املفاو�سات �سبيال، ترى حما�س )من الناحية 

اأن تغلق  جنع لتحقيق ذلك، ولكن دون  الطريق الأ اأن املقاومة هي  قل(  الر�سمية على الأ

�سلوب لي�سل  الباب متاما اأمام خيار املفاو�سات. اإن التباين بني الفريقني يتجاوز م�ساألة الأ

�سلوب يعك�س بال�رشورة  اإىل حد التباين ولو جزئيا حول الهدف حيث اأن الختالف بالأ

�سلوبني ل ميكن  الأ بني  التباين  اأن  مبعنى  املن�سودة،  الدولة  ماهية  بينهما حول  هام  تباين 

هداف.  فهمه اإل يف نطاق عدم تطابق الأ

 من الوا�سح هنا اأنه رغم التقاطع بني برناجمي حما�س واملنظمة اإل اأن امل�سافة بينهما تبقى 

�سالح الذي ترغب به حما�س من الناحية العملية وذلك انبثاقا من  �سا�سعة. اإن نوع الإ

يديولوجي هو بال�رشورة اأمر يتعدى حدود املواقف والتوجهات  تكوينها ال�سيا�سي والأ

�س�ساتها ومي�س ثقافتها وقيمها ال�سيا�سية التي اأ�سبحت ثقافة �سيا�سية  ال�سيا�سية للمنظمة وموؤ

عامة للفل�سطينيني، وهذا اأمر من ال�سعب اإجنازه عرب اتفاق ولن يكون من ال�سهل ترجمته 

الدخول  حلما�س  ليت�سنى  اُأ�سلحت،  قد  املنظمة  اأن  ليقال  ق�سرية  فرتة  يف  ر�س  الأ على 

اإليها والعمل من خاللها. اأما املنظمة فهي من جانبها مكبلة مبواقفها ال�سيا�سية وباحلقائق 

ر�س والتي اأ�سبحت غري قادرة على التن�سل منها، وبالتاأكيد لي�س بواردها  املاثلة على الأ

اإحداث اإ�سالحات فقط بغر�س اإر�ساء حما�س واإ�سباع �سهيتها ال�سيا�سية، فحما�س من 

اإق�ساء واإلغاء املنظمة وموروثها وا�ستبدالها  اإىل  وجهة نظرها تبقى عدوا �سيا�سيا يهدف 

باإ�سالموية جامدة لن يرتتب عليها اإل تدمري احلقوق الوطنية الفل�سطينية.  
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ال�سلة مبوقف حما�س من املنظمة م�سالة التفاقيات والتي عار�ستها  الق�سايا ذات  ومن 

التغري  اليوم فيمكن مالحظة بع�س  اأما  الت�سعينيات.  بداية  احلركة ب�سدة منذ توقيعها يف 

اأ�سار  وقد   .
145

واقع كاأمر  لقبولها  وا�ستعدادها  التفاقيات  تلك  جتاه  موقف حما�س  يف 

ُبعْيد فوز  اأبو مرزوق بهذا اخل�سو�س  الرجل الثاين يف املكتب ال�سيا�سي حلما�س مو�سى 

حما�س بالنتخابات اإىل اأن التفاقيات املوقعة ملزمة، واأن تغرّي احلكومات ل ينبغي اأن 

يعني التن�سل من التفاقيات مما يعني اأن حما�س �ستنفذها«، ولكن دون اأن ُيغفل القول 

كانت  اإذا  انه  التاأكيد  مع  التفاقيات،  بتلك  �رشائيلي  الإ الطرف  يلتزم  اأن  هو  هم  »الأ اأن 

توافق عليها، فنحن  لن  فاإن حما�س  الفل�سطينية  بامل�سالح واحلقوق  اتفاقيات ت�رش  هناك 

. اإن اإبداء هذا 
146

�سنلتزم مبا تن�س عليه املقررات الدولية التي تن�سجم مع م�سالح �سعبنا«

مرونة  على  �رش  موؤ هو  �رشائيلي  الإ اجلانب  مع  املوقعة  التفاقيات  جتاه  الليونة  من  املقدار 

موازية يف موقف حما�س من املنظمة. هذه املرونة جتاه التفاقيات بقيت على كل حال 

�سفاء ال�رشعية على  نها جاءت يف اإطار �سعي حما�س لإ ل من حيث جديتها لأ حمط ت�ساوؤ

ن هذه املرونة جاءت  فوزها بالنتخابات عرب احل�سول على مقبولية داخلية وخارجية، ولأ

�رشائيلي وبانتقائية يف التعامل مع املقررات الدولية.    م�رشوطة بالتزام الطرف الإ

اأي�سًا مبوقف  اأمر ذو عالقة  اإ�رشائيل فهو  وبخ�سو�س م�ساألة تفاو�س حما�س مع 

غري  حما�س  نظر  وجهة  من  �رشائيليني  الإ مع  فاملفاو�سات  املنظمة.  من  احلركة 

ل  الذي  مر  الأ  ،
147

باإ�رشائيل تعرتف  احلركة  اأن  منها  ُيفهم  اأن  ميكن  نه  لأ حمبذة 

145.تبنّي ذلك عرب ت�رشيحات قيادات حركة حما�س منها ما قاله خالد م�سعل باأن “احلركة �ستتعامل مع كل اتفاق وقانون 

به،  ناأخذ  لن  ينا�سبنا  �سناأخذه، وما ل  ينا�سبنا  ما  اأحد على غري ذلك.  لن يجربنا  �سعبنًا.  اإىل م�سالح  ا�ستنادا  بواقعية، 

لكننا لن نحمل ال�سلم بالعر�س. هذا هو مبداأنا ونحن متم�سكون به، ونعتقد اأنه راأي الغلبية التي منحتنا ثقتها ولن 

نخذلها«، حوار مع خالد م�سعل، اجلزيرة نت )2006/2/9(.

عالم، بتاريخ 2008/2/24.  لكرتوين للمركز الفل�سطيني لالإ 146.مو�سى اأبو مرزوق، مقابلة مع املوقع الإ

اأن الدين ل مينع ذلك يقول  اأ�سباب وم�سوغات �سيا�سية ولي�س دينية حيث  147. يرتكز رف�س حما�س للمفاو�سات على 

ال�سيا�سية هي عندما جنل�س مع  لي�ست حرامًا.. ولكن اجلرمية  الزهار »املفاو�سات  البارز يف حما�س حممود  القيادي 

اأن  نريد  نحن ل  ذلك..  واحلقيقة غري  تقدمًا  هناك  اأن  للفل�سطينيني  ونقول  بابت�سامات عري�سة  �رشائيليني ونخرج  الإ

نخدع ال�سعب الفل�سطيني ولذلك نرى اأن الو�سيلة التي ا�ستخدمت يف ال�سابق كهدف ا�سرتاتيجي... عندما قيل اأن 

2006. كما  26 كانون ثاين/يناير  التفاو�س خيار ا�سرتاتيجي.. هي عندنا و�سيلة ولي�ست هدفًا »�سحيفة الر�سالة، 

اأن ميثاق احلركة ل يعار�س اأي حتركات �سيا�سية م�ستندة اإىل ثوابت امليثاق، رغم اأن امليثاق يعترب املقاومة كاإ�سرتاتيجية 

اأ�سا�سه  على  الذي خا�ست حما�س  النتخابي  الربنامج  فاإن  ذلك،  اإىل  �سافة  بالإ الفل�سطينية.  احلقوق  ثابتة ل�ستعادة 

حتركاتها  يقيد  ل  اأن  �ساأنه  من  وهذا  �رشائيلي.  الإ اجلانب  مع  املفاو�سات  ق�سية  اإىل  يتطرق  مل  الت�رشيعية  النتخابات 

�رشائيلي اإن اختارت ذلك، �سواء ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش. اأما اأ�سباب عدم  ال�سيا�سية جتاه املفاو�سات مع اجلانب الإ

اإجمالها ح�سب الكثري من قيادات حما�س مثل غازي  الراهنة فيمكن  ال�سيا�سية ب�سيغتها  قبول حما�س للمفاو�سات 

�رشائيلية ال�سابقة؛ م�ساهمتها بزيادة  حمد ويحيى العبادلة وفرج رمانة مبا يلي: ف�سل جتربة املفاو�سات الفل�سطينية الإ

خرين( على  والآ نف�سها  )اأمام  تبدو  باأن  رغبة حلركة  الفل�سطينية؛ عدم  الراأ�سي  من  مزيد  وتهويد  ال�ستيطان  حجم 

قادرة على  املقاومة(  املفاو�سات وحدها )دون  باأن  قناعة حما�س  املفاو�سات؛ عدم  قبول  باإ�رشائيل عرب  اأنها تعرتف 

ا�سرتجاع احلقوق الفل�سطينية؛ واعتقادها باأن املفاو�سات هي من اخت�سا�س م.ت.ف، ولي�س من اخت�سا�س الف�سائل 

الفل�سطينية، واأن مو�سوع املفاو�سات يجب اأن يبقى �سمن �سالحيات املنظمة ورئي�سها.



د.با�سم الزبيــــــــــــدي    [ ��0 ]

يومية حتت  ق�سايا  اإ�رشائيل يف  مع  التعاطي  متانع يف  اأنها ل  علما  احلركة،  تريده 

فاإمكانية  اأي تبعات �سيا�سية كما تعتقد احلركة.  اأنه ل يرتتب على ذلك  ُم�سّوغ 

اأن ت�سارك حما�س يف املفاو�سات ل ت�ستثنيها احلركة ولكن يف ظل توافق داخلي 

ودعم من اخلارج. هناك اعتقاد اأنه اأ�سبح اليوم لدى بع�س قيادات احلركة قناعة 

�رشيطة  مر  الأ اأحوج  اإن  �رشائيليني  الإ مع  املبا�رش  التفاو�س  قبول  باإمكانية  متزايدة 

يتم  اأن  فتف�سل حما�س  لذلك  ملّحة  احلاجة  تكن  اإن مل  ولكن   .
148

التنازل عدم 

من  جزءا  تكون  باأن  مُتانع  لن  رمبا  اأنها  رغم  املنظمة،  عرب  اإ�رشائيل  مع  التفاو�س 

تلك املفاو�سات التي تقوم بها املنظمة ولكن بعد اإ�سالح املنظمة والتوافق على 

برنامج �سيا�سي. هذا ما ميكن قراءته من اإ�سناد حما�س مو�سوع املفاو�سات اإىل 

 لرئي�سها حممود عبا�س القيام بذلك يف اتفاق مكة رغم اأنها 
149

املنظمة وتفوي�سها

ال�رشعية  �س�سات  موؤ على  اتفاقيات  من  اإليه  الو�سول  يتم  ما  ُيعر�س  باأن  اأ�رّشت 

واملق�سود هنا املجل�س الوطني، الذي تعتقد حما�س اأنها �ستتمتع بقوة �سيا�سية هامة 

فيه بعد اأن يتم اإ�سالح املنظمة، اأو اإجراء ا�ستفتاء يف الداخل واخلارج. وبخ�سو�س 

ال�ستفتاء فاإن يف هذا القول اإ�سارة اإىل تّغري ما يف موقف حما�س حول ما ت�سميه 

»بالثوابت« التي داأبت على القول باأن املنظمة تنازلت عنها وهذا يعني اأن احلركة 

ل متانع يف اإخ�ساع اأي اتفاقية ميكن اأن تاأتي بها املنظمة لال�ستفتاء حتى لو كانت 
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بتقديرها متنافية مع »الثوابت«.

�سكالية لدى حما�س هي لي�ست يف مبداأ املفاو�سات ذاته واإمنا يف الطريقة  يت�سح هنا اأن الإ

يف  للم�ساركة  م�ستعدة  تكون  رمبا  اأنها  يعني  وهذا  املنظمة،  قبل  من  بها  اأديرت  التي 

املفاو�سات ولكن بعد اأن يتم اإدارتها ب�سكل اأف�سل من قبل الفل�سطينيني وعندما يكون لدى 

�رشائيلي ن�سوج كاف ل�سنع ال�سالم. اأي اأنه اإذا قررت اإ�رشائيل فعال ولي�س قول  اجلانب الإ

فقط اإعادة احلقوق الفل�سطينية، فاإنه �سيكون اأ�سهل على حما�س الدخول يف مفاو�سات 

�رشائيليني لرتتيب وحتقيق ذلك. فاملفاو�سات ح�سب حما�س لي�ست ممنوعة اأو حرام  مع الإ

ُت�سّخر املفاو�سات للتنازل عن احلقوق كما كان  اأن  مر غري املقبول بالن�سبة لها هو  والأ

بهذا  الزهار  يقول  ب�سدة، حيث  ترف�سه حما�س  اأمر  ال�سابقة، وهذا  ال�سنوات  احلال يف 

148.�سدرت عن بع�س قيادات احلركة بع�س الت�رشيحات واملواقف التي ت�سري اإىل اإمكانية اإجراء مفاو�سات مع اجلانب 

)مقابلة  العباد�سة  مو�سى  ويحيى  الر�سالة(  �سحيفة  حمد،  )غازي  لذلك  املنا�سبة  الظروف  توّفرت  اإن  �رشائيلي  الإ

�سخ�سية(.

149. هذا التفوي�س تراجعت عنه حما�س بعد �سيطرتها على غزة يف �سيف 2007 )اإ�سماعيل هنية، �سحيفة الر�سالة، 20 

اآب/اأغ�سط�س 2007، العدد 523.(

نه ميكن اأن ينطوي عليه اإنتقا�س  150.  داأبت حما�س على رف�س ال�ستفتاء اإن كان على احلقوق حيث اأن ذلك براأيها ل يجوز لأ

�رشائيليني. اأنظر لبيان بعنوان » ملاذا نرف�س ال�ستفتاء على  احلقوق الوطنية كما كان احلال يف التفاقيات ال�سابقة مع الإ

 14 عالم.  لكرتونية للمركز الفل�سطيني لالإ اأ�سدرته حركة حما�س و مت ن�رشه على ال�سفحة الإ وثيقة ال�رشى« الذي 

حزيران/يونيو 2006 
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اخل�سو�س »املفاو�سات من اأجل املفاو�سات ل ميكن اأن حتقق اإجنازات، لكن اإذا جاءت 

اإ�رشائيل وقالت اأنا م�ستعدة اأن اأن�سحب من ال�سفة الغربية، وهذا هدف وطني، واإذا قالت 

نية  اإ�رشائيل  فاإذا كان لدى   .
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اأنت مرهون للهدف« اإذن  اأطلق بقية املعتقلني،  اأن  اأريد 

كامل  ودمج  داخلي  فل�سطيني  توافق  وجود  مع  الفل�سطينيني  مع  ال�سالم  ل�سنع  �سادقة 

�س�سات م.ت.ف وت�سجيع دويل مع وجود غطاء عربي حلما�س فلن يكون  حلما�س يف موؤ

�رشائيلية،  م�ستبعدا اأن ت�سارك حما�س اأو مقربني منها يف فريق املفاو�سات الفل�سطينية الإ

عادة ترتيب الوفد املفاو�س وتن�سيب اأ�سخا�س  خا�سة اأن حما�س كان لديها توجه وا�سح لإ

اأخذنا  اإذا  ، ل �سيما 
152

اأو من املح�سوبني عليها بعد فوزها يف النتخابات مقربني منها 

ال�سارع  و�سبط  ال�سالم  �سنع  على  قدر  الأ احلركة  اأنها  تعتقد  حما�س  اأن  العتبار  بعني 

الفل�سطيني، يف ظل ت�رشذم حركة فتح، و�سعف الرئي�س الفل�سطيني، هذا اإ�سافة اإىل عدم 

رغبة حما�س برتك املفاو�سات ل�سخ�سيات متنفذة يف ال�سلطة الفل�سطينية اأثبتت التجربة 

قامة عالقات �سخ�سية وم�ساحلية ولي�س ل�ستعادة احلقوق.   اأنها ت�ستخدمها لإ

وقعتها  التي  والتفافيات  املنظمة  اإزاء  حما�س  تتبناها  التي  املواقف  هذه  جمموع  اإن 

التعامل  قبولها  تربط  احلركة  اأن  اأول:  اإىل  ت�سري  اإ�رشائيل  مع  تقودها  التي  واملفاو�سات 

�سالح ينبغي  خرية لت�ستحق ال�رشعية والتمثيل ثانيا: اأن الإ الفعلى مع املنظمة باإ�سالح الأ

معار�ستها  لوقف  م�ستعدة  احلركة  اأن  ثالثا:  معا  وال�سيا�سي  التنظيمي  اجلانبني  ي�سمل  اأن 

املجال  لها  يتيح  وهذا  بها  للقبول  ا�ستعدادها  من  اأكرث  املنظمة  وّقعتها  التي  لالتفاقيات 

مر لكن دون اأن تكون حمرَجة اأمام  للقول اأن موقفها يت�سم باملرونة ال�سيا�سية اإزاء هذا الأ

يديها وذلك عرب الحتفاظ لنف�سها القول اأن عدم معار�ستها لالتفاقيات ل يعني قبولها  موؤ

واأن تبني مثل هذا املوقف ت�ستدعية امل�سلحة الوطنية ما يعني اأن حما�س ت�ستاأهل املكافاأة 

�رشائيليني وحدها  والثناء من الداخل واخلارج رابعا: اأن حما�س ل ترغب بالتفاو�س مع الإ

ب�سكل مبا�رش مع العلم اأن مثل هذا املوقف خا�سع للتغري اإذا ما كان هناك غطاءا فل�سطينيا 

التفاق عليه  يتم  ما  اإ�رشائيل  �ستحرتم  ما كانت  واإذا  املثال(  �سبيل  وخارجيا )عربيا على 

مع  التعاطي  يف  الدميقراطي  اخليار  على  ت�رش  �ستبقى  حما�س  اأن  وخام�سا:  خرقه  وعدم 

ذلك  من  العظم  امل�ستفيد  نها  لأ واملتو�سط،  الراهن  امل�ستويني  على  املنظمة،  مو�سوع 

يف �سوء نتائج انتخابات 2006، لكن هذا ل يجب اأن يعني اأن احلركة �ست�سقط خيار 

املواجهة مع املنظمة )واملق�سود هنا فتح( حتت مربر الدفاع عن النف�س وخدمة امل�رشوع 

الوطني حتى لو اأ�رش ذلك بالدميقراطية. 

عالمية الفل�سطينية 2007/4/23 151.ال�سبكة الإ

152. مقابلة �سخ�سية، قيادي يف حما�س رف�س الك�سف عن ا�سمه، نوفمرب 2007.



د.با�سم الزبيــــــــــــدي    [ ��0 ]

8. حماس والرأي العام: توجهات مؤيدي احلركة 

 درجة تأييد احلركة

النظام والبحث عن دور” برزت  اإىل  “مرحلة الدخول  اأ�سميناها  يف هذه املرحلة والتي 

العام  والراأي  حما�س  حركة  بني  العالقة  على  ملمو�سًا  وقعًا  لها  كان  كثرية  تطورات 

حادي من قطاع غزة واتفاق القاهرة والنتخابات  �رشائيلي الأ الفل�سطيني كالن�سحاب الإ

واتفاق  �رشى  الأ ووثيقة  للحكومة  حما�س  حركة  وت�سكيل   2006 مطلع  يف  الت�رشيعية 

انتهاًء  وحما�س  فتح  بني  ذلك  كل  رافق  الذي  والتوتر  الوحدة  حكومة  وت�سكيل  مكة 

بلغت  هناك.  احلكم  لنظام  واإدارتها  غزة  قطاع  على  حما�س  حلركة  امل�سلحة  بال�سيطرة 

درجة تاأييد اجلمهور للحركة 32% يف اآذار/مار�س 2005 وارتفعت اإىل 43% يف اآذار/

مار�س 2006 )بينما مل تزد درجة التاأييد حلركة فتح يف تك الفرتة عن 34%( وا�ستمر 

 %38 التاأييد حلركة حما�س  2007 عندما بلغت درجة  اآذار/مار�س  مر كذلك حتى  الأ

)وحلركة فتح 29%(. بعد ذلك انخف�ست درجة تاأييد حلما�س فبلغت 27% يف حزيران/

يونيو 2007 وبلغت 30% حلركة فتح وا�ستمر تراجع درجة التاأييد حلركة حما�س حيث 

التاأييد  درجة  الذي �سعدت  الوقت  26.5% يف  2008 عن  تزد يف حزيران/يونيو  مل 
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حركة فتح اإىل 32% من اجلمهور.

بلغت درجة التاأييد حلركة حما�س اأعلى م�ستوى لها بعد النتخابات الت�رشيعية مبا�رشة ورمبا 

جاء ذلك ليعك�س ثقة قطاعات هامة من اجلمهور يف ذلك الوقت بحما�س وحكومتها 

وبقدرتهما على حت�سني اأو�ساعهم. لكن درجة التاأييد هذه انخف�ست ب�سكل ملمو�س بعد 

ب�سبب  النا�س  اأو�ساع  حت�سني  على  قدرتها  عدم  وبعد  حما�س  حكومة  على  عام  م�سي 

معها  فتح  حركة  وتعاون  جتاوب  ولعدم  عليها  فر�ست  التي  الدولة  واملقاطعة  احل�سار 

مر ي�سي باأن العتبارات والدوافع التي  و�ساع العامة يف البالد. هذا الأ داخليا ولرتدي الأ

حكمت توجهات اجلمهور يف تاأييد احلركة بداية وحجب جزء من ذلك التاأييد فيما بعد 

و�ساع املعي�سية املبا�رشة ولي�س بال�رشورة  هي اعتبارات براغماتية اإدارية تتعلق بتح�سني الأ

اعتبارات عقيدية اآيديولوجية. 

كرث قدرة على حت�سني  يدة حلما�س يف احلزب اأو احلركة الأ وبخ�سو�س راأي القاعدة املوؤ

 2005 اأول/دي�سمرب  كانون  يف  منها   %  72 قال  املرحلة  هذه  يف  القت�سادي  الو�سع 

حتقيق  على  قدرة  كرث  الأ احلركة  هي  حما�س  اأن   ،2006 ثاين/يناير  كانون  يف  و%80 

كرث قدرة من  اأي�سًا الأ باأن حركة حما�س هي  القاعدة  اإىل اعتقاد هذه  اإ�سافة  ذلك. هذا 

153. اأنظر/ي ا�ستطالعات الراأي العام التي يقوم بها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية ، رقم 15، 23، 24،  28. 
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غريها على الت�سدي للف�ساد حيث اأعرب عن ذلك ما ل يقل عن 89 % منها يف كانون 

ثاين/يناير 2006.

درجة  حما�س  حركة  يدي  موؤ ذلك  يف  مبا  الفل�سطيني  اجلمهور  �سجل  املرحلة  هذه  يف 

من وال�سالمة ال�سخ�سية حيث بلغت درجة عدم الر�سى لدى  منخف�سة من ال�سعور بالأ

2005، وقد 
154

يدي حركة حما�س 71% يف اآذار/مار�س  اجلمهور ككل 76% ولدى موؤ

يدي حركة حما�س بالرتفاع حتى  من وال�سالمة ال�سخ�سية لدى موؤ ا�ستمر ال�سعور بعدم الأ

2006، ولكنه انخف�س بعد 
155

بلغ 84% ُقبيل النتخابات الت�رشيعية يف كانون ثاين/يناير 

مر فجاء بعد �سيطرة حركة حما�س على  النتخابات اإىل 38%. اأما التغري الهام يف هذا الأ

من وال�سالمة ال�سخ�سية  غزة بالقوة امل�سلحة حيث انخف�ست ن�سبة من ل ي�سعرون بالأ

يدي حما�س يف حزيران/يونيو 2007، وا�ستمرت هذه  يف قطاع غزة اإىل 55% من موؤ

اأيلول/ يف  و%41   2008 اأول/دي�سمرب  كانون  يف   %45 وبلغت  بالنخفا�س  الن�سبة 

يدي احلركة ي�سعرون  2008، ما ي�سري اإىل اأن حكم حما�س يف غزة جعل موؤ
156

�سبتمرب 

من وال�سالمة ال�سخ�سية.    ببع�س الأ

املوقف من الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
فقد  اأحوالهما  وتقييم  ن�سان  الإ وحقوق  الدميقراطية  مو�سوع  من  املوقف  وبخ�سو�س 

يدة حلما�س طوال هذه املرحلة باخلط العام للحركة. ففي  ارتبطت توجهات القاعدة املوؤ

جممل الفرتتني ال�سابقة لالنتخابات الت�رشيعية عام 2006 وتلك التي تلتها قّيم 49% من 

اأقل  بقيت  الن�سبة  هذه  يجابية.  بالإ ن�سان  الإ وحقوق  الدميقراطية  اأحوال  حما�س  قاعدة 

التي  الفرتة  جممل  يف   %65 بلغت  والتي  فتح  حلركة  يدين  املوؤ ن�سبة  من  ملحوظ  ب�سكل 

�سبقت النتخابات الت�رشيعية و 75% يف الفرتة التي تلت تلك النتخابات. هذا ي�سري اإىل 

ن�سان يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية  حوال الدميقراطية وحقوق الإ اأن تقييم قاعدة حما�س لأ

�سباب  مل يتغري بعد النتخابات رمبا لعتقاد تلك القاعدة باأن النتخابات التي جرت، ولأ

حوال الدميقراطية ُيحدده  ر�س. مبعنى اأن تقييمها لأ متنوعة، مل يتم ترجمة نتائجها على الأ

موقف تلك القاعدة من هوية الطرف الذي بيده ال�سلطة، ولكون ال�سلطة بعد النتخابات 

ن�سان بقيت براأيهم  بقيت بيد فتح – عرب الرئا�سة – فاإن اأحوال الدميقراطية وحقوق الإ

كما هي ومل تتغري. اأما يف الفرتة التي تلت �سيطرة حركة حما�س على غزة فقد انخف�ست 

يجابية  ن�سان بالإ يدي حما�س الذين و�سفوا اأحوال الدميقراطية وحقوق الإ قليال ن�سبة موؤ

154. ا�ستطالع رقم 15  املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.  

155.  ا�ستطالع رقم 22 املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.  

156. يف ا�ستطالع خا�س، ال�سيا�سة واملجتمع يف فل�سطني، املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.  
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2007 وانحدرت بدرجة  اأول/دي�سمرب  اأيلول/�سبتمرب و كانون  47% يف  حيث بلغت 

 
157

اأكرب يف اأيلول/�سبتمرب 2008 وبلغت 37% فقط.

يدي حما�س يف  وبخ�سو�س ما اإذا كان با�ستطاعة النا�س انتقاد ال�سلطة قال 50% من موؤ

2005 و 49% يف اأيلول/�سبتمرب 2006، و 16% فقط يف اأيلول/�سبتمرب 
158

حزيران/يونيو 

يدي احلركة اأ�سبحوا اأقل تردداً يف انتقاد ال�سلطة بعد  2008 اأن ذلك ممكنا، ما يعني اأن موؤ

فوز حركة حما�س يف النتخابات 2006 وبعد �سيطرتها على غزة يف 2007. وبخ�سو�س 

يدي حما�س بعدم وجود مثل تلك  مدى وجود حرية �سحافة بلغت ن�سبة من اعتقدوا من موؤ

احلرية 44% يف فرتة ما قبل النتخابات و 40% يف الفرتة التي تلتها، ما يعني اأن اجلمهور 

يد حلما�س نظر لالنتخابات التي جرت عام 2006 على اأنها عامل اإيجابية اإىل حّد ما يف  املوؤ

تخفيف القيود املفرو�سة على حرية ال�سحافة يف البالد.  

يدي حما�س  ويف اإطار تقييمهم للتجربة الدميقراطية الفل�سطينية ب�سكل عام يالحظ اأن موؤ

نظر   2006 ثاين/يناير  كانون  ففي  مر.  الأ اإزاء هذا  فتح  يدي  موؤ من  اإيجابية  اأكرث  كانوا 

58% منهم للتجربة الدميقراطية الفل�سطينية على اأنها اإيجابية وناجحة، بينما راأى ذلك 

يدي حركة فتح. هذا الفرق بني القاعدتني بقي كما هو يف ال�سنوات  49% فقط من موؤ

الالحقة حيث و�سف 64% يف اآذار/مار�س 2007 و 52% يف حزيران/يونيو 2007 من 

يدي حما�س )و 56% يف اآذار/مار�س 2007 و39% يف حزيران/يونيو 2007(من  موؤ

يدي فتح( التجربة الدميقراطية الفل�سطينية بالناجحة. من املالحظ هنا اأمرين: اإن نظرة  موؤ

ال�سيا�سية  القيادة  الفل�سطينية كانت من�سجمة متامًا مع نظرة  يدي حما�س للدميقراطية  موؤ

الر�سمية للحركة التي نظرت هي اأي�سًا للدميقراطية باإيجابية وخا�سة اأنها )اأي الدميقراطية( 

خدمت حركة حما�س �سيا�سيًا عرب اإتاحة املجال لها للح�سول على ال�رشعية »الد�ستورية« 

يدي  اأن موؤ اأي�سًا هو  اإىل ما اكت�سبته من �رشعية كفاحية. ما ميكن مالحظته هنا  لت�سيفها 

ن هذه التجربة ترتب  حركة فتح كانوا اأقل اإيجابية بتقييمهم للتجربة الدميقراطية رمبا لأ

عليها زعزعة النفوذ ال�سيا�سي للحركة يف البالد ب�سبب الفوز الكبري الذي حققته حما�س 

يف النتخابات الت�رشيعية.  

يدي حركة فتح )ب�سكل  يجابية جتاه الدميقراطية لدى موؤ كما ميكن مالحظة التوجهات غري الإ

يدي حركة حما�س( من خالل موقف الفريقني من نوع وطبيعة النظام  ل يختلف عن موؤ

يدي فتح  كرث �سالحية لفل�سطني. ففي هذا ال�سياق راأى 35% من موؤ ن�سب والأ ال�سيا�سي الأ

مثل للبالد هو الذي يتزعمه قائد قوي  يدي حما�س اأن النظام ال�سيا�سي الأ و 14% فقط من موؤ

ُمعفى من م�ساءلة الربملان. اأما نظام احلزب الواحد الذي ي�سيطر فيه احلزب على احلكومة 

157. ا�ستطالعات رقم 25، 26، و29، املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.   

158. املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.،  ا�ستطالع رقم 16 
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يدي حركة حما�س. وبخ�سو�س  يدي فتح و 16% من موؤ والربملان فقد اأيده 30% من موؤ

يدي فتح و %48  نظام احلكم الديني الذي ي�سيطر عليه رجال الدين فقد اأيده 14% من موؤ

يدي حركة حما�س )ا�ستطالع رقم 22،  كانون اأول/دي�سمرب 2006(. هذه الن�سب  من موؤ

بقيت ذاتها تقريبًا وفق ا�ستطالعات لحقة وخا�سة ا�ستطالع رقم 32، اآذار/مار�س 2007 

هذه ال�ستطالعات التي اأجراها املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.

خالل  من  وذلك  الطرفني  لدى  موجودة  الالدميقراطية  التوجهات  اأن  هنا  الوا�سح  من 

رجال  عليه  ي�سيطر  حكم  لنظام   )%48( حما�س  يدي  موؤ ن�سف  من  يقرتب  ما  تف�سيل 

قوي  يرتاأ�سه زعيم  لنظام حكم   )%35( فتح  يدي  موؤ ثلث  يزيد عن  ما  وتف�سيل  الدين، 

الرئي�س  البالد  التي حكم بها  اإىل الذهن هنا ال�سيغة  ُمعفى من م�ساءلة الربملان ما ُيح�رشِ 

الراحل يا�رش عرفات.  

رئا�سية وت�رشيعية  انتخابات  اإجراء  اإزاء  يدة حلما�س  املوؤ القاعدة  نظر  يتعلق بوجهة  وفيما 

و�ساع الداخلية واإنهاء احل�سار الذي ُفِر�س على الفل�سطينيني بعد  مبكرة بغر�س حت�سني الأ

النتخابات الت�رشيعية فقد اأيد هذا املقرتح 46% فقط منهم، بينما اأيده ما ل يقل عن %89 

يدي حما�س من النتخابات املبكرة  يدي حركة فتح. من الوا�سح هنا اأن موقف موؤ من موؤ

ياأتي على درجة كبرية من الن�سجام مع مواقف القيادة الر�سمية التي تنظر اإىل النتخابات 

عام  جرت  التي  الت�رشيعية  النتخابات  نتائج  على  اللتفاف  اإىل  يهدف  كاإجراء  املبكرة 

يدي حما�س  ر�س. يف ال�سياق نف�سه اأيد 35% فقط من موؤ 2006 ومن ثم اإلغاءها على الأ

يقل عن  ما ل  عالن  الإ اأيد هذا  بينما  الطوارئ وت�سكيل حكومة طوارئ،  اإعالن حالة 

يدي حركة فتح كانون اأول/دي�سمرب )ا�ستطالع رقم 22(. ولكن ما ميكن  71% من موؤ

ّمن فيها راأي اجلمهور كاإجراء ا�ستفتاء حول  يِرد وُيَت�سَ
َ
مالحظته هنا اأنه يف الق�سايا التي 

يدي حركة حما�س لذلك  حل الربملان واإجراء انتخابات مبكرة تنخف�س حدة معار�سة موؤ

حيث مل يعار�س مثل هذا املقرتح اأكرث من 45% منهم يف كانون اأول/دي�سمرب 2006 و 

يدي حما�س  62% يف يونيو حزيران/يونيو 2007 )ا�ستطالع رقم 22(، ما يعني اأن موؤ

يجنحون خلف�س معار�ستهم للمبادرات واملقرتحات التي يكون فيها م�ساركة للجمهور، 

وهذا يعني اأن تلك القاعدة ترى )�ساأنها يف ذلك �ساأن القيادة الر�سمية( باأن اجلمهور هو 

�سمام اأمان للحركة وطرف جدير بالثقة واأنه معها ولن يكون مناق�سًا ملا ترغب وتريد.  

يدي احلركة من م�ساألة تغيري النظام النتخابي )نظام دوائر وخمتلط  وبخ�سو�س موقف موؤ

ن�سبي واأغلبية( الذي فازت احلركة بالنتخابات على اأ�سا�سه فقد عار�س ذلك اأكرث من 

ثاين/يناير  كانون  يف   %56 و   2007 اأيلول/�سبتمرب  يف   %52( احلركة  يدي  موؤ ن�سف 

يدي حركة فتح اأكرث من  2008(، بينما مل يعار�س تغيري ذلك النظام النتخابي من موؤ
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اإىل  ي�سري  2008، وهذا  ثاين/يناير  17% يف كانون  و   2007 اأيلول/�سبتمرب  16% يف 

يدي حركة حما�س وموقف القيادة من مو�سوع تغيري النظام  ان�سجام كبري بني موقف موؤ

النتخابي حيث اأن احلركة ككل ترى بتلك اخلطوة لو حتققت مبثابة التفاف على ال�رشعية 

»الد�ستورية« التي اكت�سبتها احلركة بجدارة يف انتخابات 2006. 

 2008 و   2007 عامي  احلركة  يدي  موؤ من   %56 جممله  ما  رف�س  ال�سياق  نف�س  ويف 

وبوثيقة  التحرير  مبنظمة  لالنتخابات  املر�سحة  القوائم  بالتزام  القا�سي  الرئا�سي  املر�سوم 

�سا�سي، يف الوقت الذي اأيد ذلك املر�سوم ما ل يقل  اإعالن ال�ستقالل وباأحكام القانون الأ

يدي حركة فتح )اأيلول/�سبتمرب 2007 و كانون ثاين/يناير 2008(.  عن 89% من موؤ

التحرير  )مبنظمة  اأعاله  ورد  مبا  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئا�سة  مر�سح  التزام  ل�رشط  وبالن�سبة 

يدي  �سا�سي( فقد رف�س ذلك 59% من موؤ وبوثيقة اإعالن ال�ستقالل وباأحكام القانون الأ

املواقف  2008. هذه  ثاين/يناير  كانون  56% يف  و   2007 اأيلول/�سبتمرب  حما�س يف 

للقاعدة النتخابية حلما�س جاءت على درجة كبرية من الن�سجام مع املواقف والتوجهات 

التي تبنتها القيادة الر�سمية وذلك رغبة منها بعدم الر�سوخ للقيود وال�رشوط التي تعتقد 

اأن ما  زمة الراهنة جند  اأنها �ستكبل احلركة �سيا�سيًا م�ستقباًل. وبخ�سو�س اخلروج من الأ

و�سع  من  واملنبثق  للحركة  ال�سيا�سي  املوقف  يدون  يوؤ حما�س  يدي  موؤ من   %75 جممله 

ال�سيا�سي  النظام  دارة  ولإ وفتح  بني حما�س  للتعاي�س  و�سيا�سية( جديدة  )تنظيمية  �رشوط 

�سا�سيني: ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية.  الفل�سطيني بركنيه الأ

املوقف من أجهزة األمن 

وفر�س  ال�سالح  والدعوة جلمع  غزة  قطاع  من  حادي  الأ �رشائيلي  الإ الن�سحاب  اأعقاب  يف 

اأقل  كانت  حما�س  قاعدة  اأن  لوحظ  هناك  الفل�سطينية  من  الأ اأجهزة  قبل  من  والنظام  من  الأ

يدي حركة فتح حيث اأعرب 44% فقط منهم تاأييد هذه  ا�ستعداداً لقبول ذلك مقارنة مع موؤ

يدة  2005. بقيت القاعدة املوؤ
159

يدي حركة فتح يف اأيلول/�سبتمرب  الدعوة مقابل 74% من موؤ

بهذا  يتعلق  فيما  فتح  يدة حلركة  املوؤ القاعدة  من  توج�سا  اأكرث  درجة  عن  تعرب  حلركة حما�س 

يدة حلما�س مل�ساألة جمع  مر وذلك رغم الرتفاع الطفيف لحقا يف درجة تاأييد القاعدة املوؤ الأ

يدة حلركة فتح  ال�سالح، حيث اأنها بلغت 53%، يف الوقت الذي اأعرب 87% من القاعدة املوؤ

2006. من الوا�سح هنا ان�سجام توجهات القاعدة 
160

عن تاأييدهم لذلك يف حزيران/يونيو 

يدة للحركة مع املواقف الر�سمية للقيادة والتي اأبدت بع�س املرونة جتاه الكثري من الق�سايا  املوؤ

159.  ا�ستطالع رقم 17 املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.  

160.  ا�ستطالع رقم 20، املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.  
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مبا فيها م�ساألة جمع ال�سالح واحلفاظ على النظام يف اأعقاب فوزها بالنتخابات.  

منية غري مرتفعة فلم  جهزة الأ بقيت يف جممل هذه املرحلة ثقة القاعدة النتخابية حلما�س بالأ

يدي حركة فتح. ولكن  تزد عن 33% يف اأيلول/�سبتمرب 2006، بينما بلغت 40% لدى موؤ

 وذلك يف 
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هذه الن�سبة ت�ساءلت اإىل 19% فقط بعد عام )اأي يف اأيلول/�سبتمرب 2007(

فرتة ما بعد �سيطرة احلركة على القطاع بالقوة حيث نظرت حما�س )قيادة وقاعدة( اإىل 

هداف الفل�سطينية واأنها  منية على اأنها غري خُمل�سة وطنيا ول ت�سعى لتحقيق الأ جهزة الأ الأ

مريكي يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية اجلرنال ديتون.  مني الأ متر من املن�سق الأ ُتوؤ

يدي حما�س اأداء تلك  من وال�رشطة الفل�سطينية و�سف 37% من موؤ ويف تقييم اأداء اأجهزة الأ

يجابي، بينما انخف�ست  جهزة يف جممل الفرتة التي �سبقت النتخابات الت�رشيعية بالإ الأ

يدة حلركة  هذه الن�سبة اإىل 26% فقط يف الفرتة التي تلتها. وباملقابل ات�سم تقييم القاعدة املوؤ

تف�سري  اأما  قبل النتخابات وما بعدها.  يجابي يف فرتتي ما  بالإ جهزة  داء تلك الأ فتح لأ

منية وال�رشطة الفل�سطينية يف الفرتة التي �سبقت  جهزة الأ يدي حما�س بالأ انخفا�س ثقة موؤ

جهزة ب�سلبية وعلى اأنها  يديها نظروا اإىل تلك الأ النتخابات فرمبا يعود اإىل اأن حما�س وموؤ

داء  �سلبية لأ كرث  الأ التقييم  اأما  الندية.  له  تعار�سه احلركة وتكن  لنظام حكم  اأجهزة قمع 

جهزة يف الفرتة التي تلت النتخابات فيعود يف جزء منه اإىل عدم قدرة حكومة  هذه الأ

جهزة لرتباطها مبا�رشة بالرئا�سة التي ات�سمت عالقة حما�س  حما�س ال�سيطرة على هذه الأ

)كحركة وكحكومة( بها بندية �سيا�سية �سديدة ومبا ُعرف ب »حرب ال�رشعيات« التي 

دارت بني اجلانبني.  

من املختلفة منخف�سة جدا، حيث اأعرب %80  يدي حما�س باأجهزة الأ كما جاءت ثقة موؤ

من الوقائي و  اأمن الرئا�سة و 81% منهم ل يثقون بجهاز الأ منهم عن عدم ثقتهم بقوة 

80% منهم ل يثقون بجهاز املخابرات العامة و55 % ل يثقون بجهاز ال�رشطة و55 % 

من الوطني، بينما اأعرب 87% منهم عن ثقتهم باجلناح امل�سلح حلركة  ل يثقون بجهاز الأ

اأعربوا عن ثقتهم بكتائب �سهداء  حما�س امل�سمى »كتائب عز الدين الق�سام«، و55 % 

ق�سى التابعة حلركة فتح )ا�ستطالع رقم 24، حزيران/يونيو 2007(.  الأ

وزارة  �سكلتها  التي  التنفيذية  القوة  اأو  امل�ساندة  القوة  تاأ�سي�س  من  باملوقف  يتعّلق  وفيما 

بينما  احلركة،  يدي  موؤ من   %84 اخلطوة  هذه  اأيد  فقد  حما�س،  حكومة  يف  الداخلية 

 .)2006 اأيلول/�سبتمرب   ،21 رقم  )ا�ستطالع  فتح  يدي حركة  موؤ من   %  75 عار�سها 

يدي حما�س يف كانون اأول/دي�سمرب 2006 اأن  وبخ�سو�س اأدائها فقد راأى 63% من موؤ

يدي حركة فتح اأن اأداء تلك  يجابية يف الوقت الذي اعتقد 77% من موؤ اأداءها ات�سم بالإ

161. ا�ستطالع رقم 12، املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.    
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. من الوا�سح هنا انحياز قاعدة حما�س اجلماهريية لقيادتها فيما 
162

»القوة« ات�سم بال�سلبية

يتعلق باملوقف من القوة التنفيذية والغر�س من وجودها حيث اأن ن�سبة كبرية منهم باركوا 

منية والدور املنوط بها. اأما القوة امل�سلحة التي �سكلتها حركة فتح  تاأ�سي�س تلك القوة الأ

ومت ن�رشها يف �سمال ال�سفة الغربية خا�سة يف طولكرم وجنني، فقد عار�سها 70% من 

 ،21 رقم  )ا�ستطالع  فتح  يد حلركة  املوؤ 45% من اجلمهور  اأيدها  بينما  يدي حما�س  موؤ

اأيلول/�سبتمرب 2006(.  

من يف البالد فقد راأى  يدي حما�س باجلهة التي ينبغي اأن ت�سيطر على الأ وبالن�سبة لراأي موؤ

الرئا�سة،  بيد  12 % فقط  بيد احلكومة و  اأن تكون  ينبغي  ال�سيطرة  اأن هذه  35% منهم 

و43% راأوا اأن تكون ال�سيطرة م�سرتكة بني الرئا�سة واحلكومة )حزيران/يونيو 2006(. 

للرئا�سة و%30  للحكومة و%49  ال�سيطرة  اأن تكون  11% منهم  فاأيد  فتح  يدي  اأما موؤ

اأن تكون ال�سيطرة م�سرتكة بني الطرفني. يت�سح هنا وب�سكل جلي الن�سجام الكبري بني 

يدي الفريقني من جهة ومواقف وتوجهات قيادتيهما ال�سيا�سية من  مواقف وتوجهات موؤ

جهة اأخرى. 

حقوق  اإىل  اإ�ساءة  فيها  التي  التجاوزات  من  حما�س  يدي  موؤ مبوقف  يتعلق  وفيما   

من، فقد رف�س ذلك ما ل يقل عن  ن�سان ويتم ممار�ستها حتت مربر احلفاظ على الأ الإ

يدي حركة فتح الذين راأى 60% منهم اأن  62% منهم وهم بذلك مل يختلفوا عن موؤ

من )ا�ستطالع كانون  ن�سان حتت مربرات الأ ية جتاوزات م�سيئة حلقوق الإ ل مربر لأ

الثاين/يناير 2008(. 

منية  �س�ساتها واأجهزتها املدنية والأ �سالح يف موؤ وبخ�سو�س ما اإذا كانت ال�سلطة تقوم بالإ

مر، حيث مل تتجاوز ن�سبة  يدة حلما�س عن راأي �سلبي اإزاء هذا الأ فقد عربت القاعدة املوؤ

�سالح 43% يف الفرتة التي �سبقت النتخابات الت�رشيعية  من اعتقدوا اأن ال�سلطة تقوم بالإ

يدي احلركة من القائمني  و 35% فقط يف الفرتة التي تلتها، ما ي�سري اإىل ا�ستمرار توج�س موؤ

�سالح املطلوب مع  حداث الإ على ال�سلطة ومن مدى رغبتهم وا�ستعدادهم وجديتهم لإ

مر يرتبط باعتبارات خارجية كثرية.  دراك اأن هذا الأ الإ

162. ا�ستطالع رقم 22، املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية.   
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املوقف من مؤسسات السلطة  

�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية.  داء موؤ يدة حلما�س نظرتها وتقييمها لأ اأي�سًا، كان للقاعدة املوؤ

التي �سبقت النتخابات  الفرتة  29% منها يف  اعتقد  الت�رشيعي  اأداء املجل�س  فبخ�سو�س 

ت�رشيعية  باأغلبية  حما�س  ومتّتعت  تلتها  التي  الفرتة  يف   %44 و  جيداً  كان  اأنه  الت�رشيعية 

يدي فتح حيث و�سف %42  مر كان عك�سيا بالن�سبة ملوؤ وا�سحة. ومن امللفت هنا اأن الأ

يجابي يف فرتة ما قبل النتخابات قبل اأن تنخف�س هذه  منهم اأداء املجل�س الت�رشيعي بالإ

الن�سبة اإىل 38% بعد النتخابات.  

يدي  �س�سة الرئا�سة الفل�سطينية فقد ات�سم اأي�سًا بال�سلبية من وجهة نظر موؤ وبخ�سو�س اأداء موؤ

يجابي 35% منهم فقط يف فرتة ما قبل النتخابات الت�رشيعية  حما�س حيث و�سف اأداءها بالإ

وانخف�س اإىل 28% فقط يف فرتة ما بعد النتخابات. ويعود هذا النخفا�س يف درجة الر�سى 

يد حلما�س عن اأداء اأبو مازن اإىل التوتر ال�سيا�سي الذي ن�ساأ وتعاظم بني الرئا�سة  لدى اجلمهور املوؤ

خرية يف النتخابات الت�رشيعية وت�سكيلها للحكومة، ولحتدام  وحركة حما�س يف اأعقاب فوز الأ

ال�رشاع بني الطرفني حول ال�سالحيات وللتباين الكبري بني برناجميهما ال�سيا�سيني ب�سكل عام. 

يدي حما�س  وبالن�سبة للحكومة الفل�سطينية )جمل�س الوزراء( فات�سم اأداءها من وجهة نظر موؤ

بال�سلبية طوال فرتة ما قبل النتخابات الت�رشيعية 2006 حيث مل تزد ن�سبة من اعتقدوا اأن ذلك 

داء كان اإيجابيًا عن 25% منها. اأما يف الفرتة التي تلت النتخابات وحتى �سيف 2007  الأ

فقد انخف�ست درجة �سلبية اأداء احلكومة الفل�سطينية )احلكومة التي �سكلتها حما�س لوحدها 

يدة حلما�س حيث  وحكومة الوحدة التي كانت حما�س جزءا منها( من وجهة نظر القاعدة املوؤ

يجابي.   و�سف 43% منها اأداء احلكومة الفل�سطينية بالإ

يد حلما�س عن احلكومة التي �سكلتها وتراأ�ستها احلركة  وب�ساأن درجة ر�سى اجلمهور املوؤ

يف اآذار/مار�س 2006 فقد اأعرب 68% منهم عن ر�ساهم عن اأداء تلك احلكومة بعد 

راأى  الذي  الوقت  يف   ،)2006 اأيلول/�سبتمرب  يف  )اأي  ت�سكيلها  من  اأ�سهر  �ستة  م�سي 

يدي حركة فتح اأن اأداء تلك احلكومة كان اإيجابيًا. هذا احلال تغري مع  19% فقط من موؤ

يدي حما�س عن ر�ساهم عن اأداء  حزيران/يونيو 2006 عندما اأعرب 27% فقط من موؤ

خرين وات�سم  احلكومة يف حينه والتي كانت حكومة وحدة ت�ساركت حما�س فيها مع الآ

اأداءها بالتعرث وبتوتر �سيا�سي كبري بني احلركة وبقية القوى امل�ساركة بتلك احلكومة. كما 

يدي حركة فتح عن حكومة الوحدة جاء منخف�سًا  لوحظ يف هذه الفرتة اأي�سًا اأن ر�سى موؤ

جداً حيث مل يزد عن 12% فقط، ودرجة الر�سى املنخف�سة هذه �سادت خمتلف قطاعات 

ن تلك احلكومة مل تكن على ذلك القدر الالزم من التجان�س  اجلمهور الفل�سطيني رمبا لأ

والفاعلية الذي ميكنها من ال�ستجابة لرغبات النا�س وهمومهم املختلفة.  
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وبخ�سو�س املوقف من م�ساألة حل احلكومة التي �سّكلتها حما�س لوحدها اأعرب %21 

من   %86 حينه  يف  املقرتح  هذا  اأيد  بينما  لذلك  تاأييدهم  عن  حما�س  يدي  موؤ من  فقط 

و�ساع  الأ ف�سل هذه احلكومة وعدم متكنها من حت�سني  اأما  فتح.  يد حلركة  املوؤ اجلمهور 

ولية  يدي حما�س اأن من يتحمل م�سوؤ منية والقت�سادية فريى 36% من موؤ الفل�سطينية الأ

طراف الدولية )29%( ويف  ول هي اإ�رشائيل )44%( ويف املقام الثاين الأ ذلك باملقام الأ

يدي حركة فتح  املقام الثالث اأطراف فل�سطينية داخلية خا�سة حركة فتح )19%(. اأما موؤ

 )%27( حما�س  حلركة  وثانيا   )%  36( �رشائيل  لإ اأول  اأي�سًا  ولية  امل�سوؤ فحّملوا  باملقابل 

وثالثا للمجموعة الدولية )24%( )ا�ستطالع رقم 23 اآذار/مار�س - 2007(. 

يدي حما�س اإزاء اأولويات حكومة الوحدة التي ت�سكلت يف   وفيما يتعلق بوجهة نظر موؤ

من  اآذار/مار�س 2007 )والتي �سملت اإئتالفا وطنيا وا�سعا(، فقد احتل مو�سوع فر�س الأ

املايل  احل�سار  اإنهاء  الثانية  املرتبة  يف  وجاء  منهم   %37 اأيده  حيث  ول  الأ املقام  والنظام 

وال�سيا�سي على ال�سلطة الفل�سطينية يف ذلك احلني حيث اأيده 22% منهم بينما جاء يف 

املرتبة الثالثة اإحياء العملية ال�سلمية وا�ستئناف املفاو�سات واأيد ذلك يف حينه 17% من 

ول اإحياء  يدي حركة فتح فجاء باملقام الأ يدي حركة حما�س. وبالن�سبة لتوجهات موؤ موؤ

والنظام  من  الأ فر�س  الثاين  املقام  )32 %( ويف  املفاو�سات  وا�ستئناف  ال�سلمية  العملية 

على  فر�س  الذي  وال�سيا�سي  املايل  احل�سار  اإنهاء  الثالث  املقام  يف  جاء  بينما   ،)%  25(

ال�سلطة الفل�سطينية بعد فوز حما�س يف النتخابات الت�رشيعية. 

يد حلركة حما�س و  وفيما يتعلق بحل هذه احلكومة فقد اأيد ذلك 33% من اجلمهور املوؤ

يدة حلما�س كانت اأكرث جراأة  يدي حركة فتح. من الوا�سح هنا اأن القاعدة املوؤ 85% من موؤ

واأقل تردداً يف املوافقة على حل حكومة الوحدة مقارنة مبوقفها من احلكومة التي �سكلتها 

احلركة لوحدها. 

حما�س  يدي  موؤ نظر  وجهة  من  فات�سمت  الفل�سطينية  واملحاكم  الق�سائية  ال�سلطة  اأما 

يجابية ن�سبيًا يف فرتة ما قبل النتخابات حيث راأى 66% منهم اأن اأداءها كان اإيجابيًا.  بالإ

ن�سبة  تتجاوز  النتخابات حيث مل  تلت  التي  الفرتة  ب�سكل كبري يف  اختلف  احلال  هذا 

من اعتقدوا اأن اأداء ال�سلطة الق�سائية واملحاكم جيداً 32% منهم، ما يعني انخفا�س هذه 

الن�سبة اإىل اأقل من ن�سف ما كانت عليه قبل النتخابات. هذا النخفا�س يف ن�سبة الذين 

الذين  فتح  يدي حركة  اأي�سًا موؤ �سمل  الق�سائية واملحاكم  ال�سلطة  اأداء  اإىل  اإيجابيًا  نظروا 

يجابي يف فرتة ما قبل النتخابات و 44% منهم فقط  داء بالإ و�سف 56% منهم ذلك الأ

يف الفرتة التي تلت تلك النتخابات. هذا النخفا�س احلاد يف ثقة اجلمهور الفل�سطيني 

بال�سلطة الق�سائية واملحاكم رمبا يعود اإىل التوتر ال�سيا�سي الداخلي الذي تال النتخابات 
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جوانب  على  �سلبيًا  انعك�س  والذي  واحلكومة  الرئا�سة  بني  ال�سالحيات  حول  والنزاع 

بالفلتان  حينه  يف  جتلى  الذي  مر  الأ واملحاكم،  الق�سائية  وال�سلطة  من  الأ وخا�سة  كثرية 

مني والفو�سى التي عّمت البالد.   الأ

استنتاجات  
ظهرت  التي  حداث  والأ التطورات  مبجموع  حما�س  حلركة  يدة  املوؤ القاعدة  1.تاأثرت 

القاهرة  واتفاق  غزة  قطاع  من  حادي  الأ �رشائيلي  الإ كالن�سحاب  املرحلة  هذه  يف 

�رشى  ول مرة ووثيقة الأ والنتخابات الت�رشيعية وت�سكيل حركة حما�س للحكومة ولأ

واتفاق مكة وت�سكيل حكومة الوحدة والتوتر ال�سيا�سي الذي لزم هذه التطورات 

يف ال�ساحة ال�سيا�سية وخا�سة بني حركتي حما�س وفتح. 

قبل  ما  فرتتني:  اإىل  املرحلة  هذه  يف  حلما�س  يدة  املوؤ القاعدة  توجهات  تق�سيم  2.ميكن 

النتخابات الت�رشيعية عام 2006 وما بعد تلك النتخابات. ويف فرتة ما قبل النتخابات 

يدة ا�ستمرت بالتعاظم حتى فرتة ما بعد النتخابات  متتعت احلركة بقاعدة عري�سة موؤ

وو�سلت اأعلى م�ستوياتها يف اآذار/مار�س 2006 )43%( قبل اأن تبداأ بالنخفا�س بعد 

ا�ستيالء احلركة على قطاع غزة بالعنف، ما ي�سري اإىل عدم ر�سى بع�س الفئات املكونة 

يدة حلما�س عن ا�ستيالء احلركة على القطاع بتلك ال�سورة العنيفة وخوف  للقاعدة املوؤ

تلك الفئات من التبعات ال�سيا�سية واحلياتية ال�سلبية املرتبة على ذلك.  

من  الدميقراطية  مو�سوع  من  وت�سككا  توج�سا  اأكرث  حلما�س  يدة  املوؤ القاعدة  3.بقيت 

يدي فتح حيث مل ت�ستطع النتخابات الت�رشيعية التي جرت عام 2006 اأن حتدث  موؤ

تغيرياً حقيقيًا يف مواقف تلك القاعدة من الدميقراطية. من الوا�سح هنا اأن توجهات 

يدي حما�س من الدميقراطية يحكمها ما اأف�ست اإليه النتخابات من نتائج فعلية  موؤ

اإجراء  ر�س وهي حما�رشة حما�س وحكومتها داخليًا وخارجيًا ولي�س جمرد  الأ على 

نتائج  لتاأييد  ميال  اأكرث  هي  يبدو  ما  على  حما�س  فقاعدة  ذاتها.  بحد  النتخابات 

الفائز وهو حما�س يف هذه  ر�س )عرب منح الطرف  الدميقراطية ولرتجمتها على الأ

جرائية  احلالة الفر�سة للحكم دون التنكر حلقه يف ذلك( من تاأييدها للدميقراطية الإ

اإزاءها  يدي فتح  اإيجابية من موؤ يدي حما�س ظّلوا اأكرث  وذلك على الرغم من اأن موؤ

وخا�سة اأنها اأف�ست اإىل فوز احلركة بالنتخابات. 

اإزاء  للحركة  الر�سمية  ال�سيا�سية  القيادة  نظرة  مع  حما�س  يدي  موؤ نظرة  4.ان�سجمت 

مو�سوع الدميقراطية معرباً عنها بالنتخابات والتي راأت فيها قيادة احلركة م�سدرا ل 

غنى عنه ل�ستح�سال ال�رشعية الد�ستورية.  



د.با�سم الزبيــــــــــــدي    [ ��� ]

حد  على  وفتح  حما�س  يدي  موؤ لدى  الدميقراطية  غري  التوجهات  مالحظة  5.ميكن 

لنظام  يدي حما�س  املثال تف�سيل قطاعات هامة من موؤ �سبيل  �سواء وذلك عرب على 

يدي فتح اأي�سًا  حكم تكون ال�سلطة فيه لرجال الدين وتف�سيل قطاعات هامة من موؤ

النزعة  اأن  ال�سلطة فيه حلاكم ُمعفى من م�ساءلة الربملان، ما يعني  لنظام حكم تكون 

الالدميقراطية لدى احلركتني هي لي�ست بال ح�سور. 

للحركة  ال�سيا�سية  والقيادة  حلما�س  يدة  املوؤ القاعدة  بني  كبري  ان�سجام  وجود  6.لوحظ 

2007، وكذلك يف ال�رشوط  ال�سيطرة امل�سلحة على قطاع غزة �سيف  اإزاء م�ساألة 

التي من �ساأنها اأن تخرج احلالة الفل�سطينية من النق�سام والتوتر بني حما�س يف غزة 

و�سلطة الرئي�س عبا�س يف رام اهلل.

9. خالصة واستنتاجات

والبحث عن دور”  النظام  اإىل  الدخول  “مرحلة  اأ�سميناها  والتي  املرحلة  رافق هذه   .1

عرفات  الرئي�س  رحيل  اأهمها:  من  الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  هامة  �سيا�سية  تغريات 

حادي من قطاع غزة و�سعف ال�سلطة الفل�سطينية وحركة  �رشائيلي الأ والن�سحاب الإ

ويف  بعدها.  وما  النتخابات  قبل  ما  فرتتني:  اإىل  املرحلة  هذه  تق�سيم  وميكن  فتح. 

وىل قامت احلركة باإبداء درجة ملحوظة من املرونة ال�سيا�سية جتّلت يف تبنيها  الفرتة الأ

اأي�سًا،  املعتدل  برناجمها احلكومي  تلتها يف  التي  الفرتة  انتخابي معتدل ويف  لربنامج 

ولكن دون اأن ي�سل ذلك العتدال اإىل حدود التنازل عن ما ت�سميه احلركة بالثوابت 

ال�سيا�سية، وحافظت احلركة مع بداية هذه املرحلة على درجة ملحوظة من التما�سك 

ومتتعت بتاأييد �سعبي متنام �ساهم بدفعها اأكرث نحو امل�ساركة بالنظام ال�سيا�سي القائم 

بغر�س ترميمه واإ�سالحه ولكن دون التخلي عن تلك “الثوابت”. 

لمت�سا�س  الهدوء  من  حالة  على  باملحافظة  املرحلة  هذه  جممل  يف  حما�س  رغبت   .2

على  وللمحافظة  فعاليتها  ثبات  لإ مبكرة  اإجنازات  وحتقيق  الفعل  وردود  الغ�سب 

تاأييد الراأي العام لتكت�سب قوة اأكرب يف مواجهة ال�سغوط الداخلية واخلارجية. ووفق 

ا�سرتاتيجية املرونة املالزمة للتم�سك مبا ت�سميه حما�س بالثوابت  تبّنت طريقة عمل 

�سيا�سية متدرجة ت�سّمنت الدفع يف اجتاه ت�سكيل احلكومة باأ�رشع وقت والتاأكيد على 

اأنها ل ترغب بال�ستقالل بال�سلطة عرب دعوتها الف�سائل ويف مقدمتها فتح للم�ساركة 

واإعادة ترتيب الوزارات التي تالم�س م�سالح اجلمهور الفل�سطيني مع احلر�س على 

احلياة  يف  كبرياً  فارقًا  ميثل  لل�سلطة  ت�سلُّمها  اأن  على  والتاأكيد  الف�ساد  ق�سايا  معاجلة 

اليومية للمواطن الفل�سطيني. لكن احلركة جتّنبت يف الوقت ذاته التدخل يف الق�سايا 
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مكانية  لإ ورّوجت  التفاقات  وتنفيذ  اإ�رشائيل  مع  التفاو�س  مثل  ال�سائكة  ال�سيا�سية 

التفريق بني التفاو�س مع اإ�رشائيل والعرتاف بها.   

ما  ت�ستح�سل على  اأن  املرحلة  ال�سيا�سي يف هذه  النظام  اأرادت احلركة عرب دخولها   .3

من  امتلكته  ما  تعزز  اأن  اأرادت  بذلك  وهي  “الد�ستورية”  بال�رشعيه  ت�سميته  ميكن 

مل  يبدوا  ما  على  احلركه  لكن  املقاوم.  برناجمها  من  �سابقًا  ا�ستمدتها  ن�ساليه  �رشعيه 

مر  تتمكن من املواءمة بني ال�ستحقاقات املتعار�سة لهذين ال�سكلني من ال�رشعية، الأ

الذي جتلى بتم�سك احلركة بالرغبة يف امل�ساركة ال�سيا�سية من ناحية يف ظل ت�سبثها 

باملقاومة امل�سلحة ورف�س العرتاف باإ�رشائيل من ناحية اأخرى. 

التي  ال�سيا�سية  التطورات  مع  بالتعامل  املرحلة  هذه  يف  حما�س  حركة  ا�ستمرت   .4

باب  من  معها  وتعاطت  يدلوجية  الأ الدوغمائية  عن  بعيداً  براغماتي  ب�سكل  برزت 

الرتقاء  كان  �سا�سي  الأ فم�سعاها  واحلرام.  احلالل  باب  من  ولي�س  واخل�سارة  الربح 

دوات  مبكانتها ال�سيا�سية والنتقال من ال�سارع اإىل ردهات احلكم وال�سلطة. اأما الأ

والت�رشيعية  البلدية  بالنتخابات  امل�ساركة  فهي  ذلك  لتحقيق  احلركة  اختارتها  التي 

اأمام نف�سها واأمام  اأرادت ان تبدو  اإلغاء( العمل امل�سلح وهي بذلك  وجتميد )ولي�س 

رث  خرين باأنها متتلك برناجمًا �سيا�سيًا اأكرث اأ�سالة و�سالبة وفاعلية من الربنامج والإ الآ

ال�سيا�سي حلركة فتح دون اأن تتنازل عن �سيء وخا�سة العمل امل�سلح مع ال�ستمرار 

برف�س العرتاف باإ�رشائيل. 

متثل حجر الزاوية يف برنامج حما�س ال�سيا�سي يف هذه املرحلة بالتمرت�س يف م�ساحة رمادية   .5

مر الذي اأ�سفى على ذلك الربنامج غمو�سًا اعتقدت  ترتاوح بني الالقبول والالرف�س، الأ

ر�س اأنه غري ذلك حيث كانت كّفة رف�س  احلركة اأنه غمو�س بّناء ولكنه ات�سح على الأ

�رشات “املرونة والعتدال”  �رشوط الرباعية ومنظمة التحرير هي الراجحة على كّفة موؤ

التي اأبدتها احلركة عرب امل�ساركة ال�سيا�سية وال�سعي للدخول اإىل النظام ال�سيا�سي. 

من الوا�سح اأن قبول حركة حما�س كالعب �رشعي يف ال�ساحة الفل�سطينية وبالنظام   .6

واأهمها  اخلارجية  طراف  الأ لدى  مقبوليتها  بدرجة  العالقة  وثيق  اأمر  هو  ال�سيا�سي 

ال�سيا�سي وقبول ذلك من  النظام  اأن دخول حما�س  الغربية. مبعنى  اإ�رشائيل والدول 

خرين يرتبط لي�س فقط باأجندتها الداخلية “املرنة” والتوافقية واإمنا اأي�سًا مبدى قدرة  الآ

طراف الدولية واإ�رشائيل باأنها لي�ست حركة “تطرف واإرهاب”.  احلركة على اإقناع الأ

هذا يعني اأن العالقة اأ�سحت وثيقة بني موقف احلركة من النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني 

من  اخلارجية  طراف  والأ احلركة  ومواقف  ناحية  من  اإليه  الدخول  نحو  وخطواتها 

بع�سهما بع�سا ومن ناحية اأخرى. 
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وىل “مرحلة  ما راأت حركة حما�س به اأمرا اإيجابيًا مّيزها عن حركة فتح يف املرحلة الأ  .7

مقاومة النظام من اخلارج”، والذي متثل باللجوء اإىل العمل امل�سلح اأ�سبح لحقًا نقطة 

�سعف ع�سفت ب�سدقية احلركة من الناحية ال�سيا�سية خارجيًا واأمر التقطته حركة فتح 

و�ساع الداخلية  و�سلطة الرئي�س عبا�س لتعزز �رشعيتها الداخلية واخلارجية يف ظل الأ

اأن الفل�سطينيني يعتمدون على  املعي�سية ال�سعبة ويف ظل احل�سار اخلارجي وخا�سة 

امل�ساعدات اخلارجية ب�سكل كبري. 

وىل  الأ فرتة وجود  فعلته حما�س يف  ما  مبمار�سة  املرحلة  فتح يف هذه  قامت حركة   .8

بال�سلطة، من تنفيذ للعمليات امل�سلحة وعدم اللتزام بطلب ت�سليم ال�سلحة اأو �سم 

امل�ساركة  حما�س  رف�ست  فكما  ذلك.  وغري  منية  الأ جهزة  لالأ الع�سكرية  جنحة  الأ

�سكلتها  التي  احلكومة  يف  ت�سارك  ل  اأن  فتح  اختارت  ال�سابق  يف  فتح  بحكومات 

حما�س حيث اأرادت فتح معاملة حما�س كما عاملتها اأثناء حكمها ما يعني اأن قواعد 

اللعبة من هذه الزاوية بقيت نف�سها. 

نظام  هو  والذي  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  بالنظام  املرحلة  هذه  يف  احلركة  م�ساركة  اإن   .9

�رشائيليني مل يوازيه تربيرات وحجج �سائغة ومقنعة  اأوجدته التفاقيات املوقعة مع الإ

ناحية  من  ال�سيا�سي  النظام  ذلك  دخولها  بني  واملوائمة  للتوفيق  حما�س  قبل  من 

ورف�سها العرتاف بالتفاقيات التي اأوجدته من ناحية اأخرى، هذا اإ�سافة اإىل رف�سها 

حوال( على الن�سمام اإىل منظمة التحرير ب�سيغتها احلالية  )اأو حتفظها يف اأح�سن الأ

ال�سعيفة واملرتهلة، وهي ال�سيغة التي ل يرغب ال�رشائيليون يف ا�ستبدالها باأف�سل منها 

اإذا ما اأرادوا ال�ستمرار بالعملية ال�سيا�سية مع الفل�سطينيني.  

هذه  يف  ككل(  الفل�سطينية  )واحلالة  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  احتكام  ا�ستمر   .10

قطاب الثالثة الفاعلة بال�ساحة الفل�سطينية والتي متثلت  املرحلة اإىل تبعات العالقة بني الأ

�رشائيلي وبال�سلطة الفل�سطينية وبحركة حما�س. مبعنى اأن فهم مواقف اأي  باجلانب الإ

خرين،  قطاب الثالثة ا�ستدعى فهم العالقة القائمة بني القطبني الآ قطب من هذه الأ

اأن فهم مواقف و�سلوك حركة حما�س يف هذه املرحلة مل يكن ممكنا دون فهم  اأي 

�رشائيلي وال�سلطة الفل�سطينية ممثلة بالرئي�س عبا�س، واأن  العالقة القائمة بني اجلانب الإ

فهم مواقف و�سلوك ال�سلطة وقيادتها هو اأمر غري ممكن دون فهم منطلقات وبواعث 

العالقة الت�سادمية بني حما�س واإ�رشائيل، متاما كما اأن الفهم الدقيق ملواقف اجلانب 

بداأت يف هذه  والتي  فتح وحما�س  بني  العالقة  فهم  �رشائيلي هو غري ممكن دون  الإ

مر اإىل ال�سدام وان�سطار البالد اإىل كيانني متعاديني.  املرحلة بالتاأرجح وانتهى بها الأ

مثلث هذه املرحلة حّيزاً اختباريًا حلدود “املرونة والعتدال” التي عربت عنها   .11
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اأي�سًا فر�سة للتعبري عن ما ل ميكن للحركة التنازل  احلركة يف البداية ولكنها مّثلت 

عنه والقبول به وخا�سة الهام�سية ال�سيا�سية التي ُفر�ست على احلركة عندما اختارت 

عدم ال�ستجابة لل�سغوطات ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية و”ل�ستحقاقات” العملية 

�رشائيلي.   ال�سيا�سية مع اجلانب الإ

اإزاء  النظر  راء ووجهات  اأما داخليًا فقد ظهرت يف �سفوف احلركة الكثري من الآ  .12

الق�سايا ال�سيا�سية املختلفة، لكنها مل تبلغ من احلدة والتبلور اإىل م�ستوى يهدد وحدة 

لدى  الداخلي  التما�سك  ويعود  ال�سيا�سي.  برناجمها  ووحدانية  ومتا�سكها  احلركة 

ال�سعور  واإىل  يديولوجية من جهة،  التنظيمية والأ اإىل �سالبتها  براأينا  �سيا�سيًا  احلركة 

العام لدى احلركة باأنها م�ستهدفة من قوى فل�سطينية داخلية وقوى واأطراف دولية 

ملجابهة  ا�ستعداداً  مت�سكها  وزيادة  الداخلية  اإىل ر�س �سفوفها  اأدى  واإقليمية، وهذا 

التحديات املحيطة بها من كل �سوب.  

13. ات�سحت يف هذه املرحلة ال�سعوبة الكبرية يف التوفيق بني الثنائيات التي انبثق منها 

برنامج حركة حما�س كثنائيات البناء والتحرر، واحلكم واملقاومة، وال�سلطة واملعار�سة، 

�سالمي. اأما ثمن �سعوبة التوفيق بني هذه الثنائيات فقد كان مكلفًا للحركة  والوطني والإ

ذاتها وللحالة الفل�سطينية مبجموعها بعد اأن ات�سح وب�سكل جلي اأن طريف هذه الثنائيات 

ر�س.   هما يف ت�ساد مبا�رش مع بع�سها بع�سًا من حيث ا�ستحقاقاتهما وتبعاتهما على الأ

)3( مرحلة التمرد املسلح على النظام 
بداأت هذه املرحلة يف �سيف 2007 عندما ا�ستولت حركة حما�س على قطاع غزة بالقوة 

امل�سلحة ما ت�سبب بانق�سام النظام ال�سيا�سي )ال�سلطة الوطنية( اإىل جناحني اأحدهما بقب�سة 

خر حتت �سيطرة الرئي�س  حركة حما�س يف قطاع غزة وحتت تاأثريها املبا�رش والكامل والآ

وىل حكومة يراأ�سها اإ�سماعيل هنية وهي من وجهة نظر  عبا�س يف ال�سفة الغربية، وتدير الأ

اأقالها وا�ستبدلها بحكومة الطورائ التي ت�سكلت  اأن  الرئي�س عبا�س فاقدة لل�رشعية بعد 

يف 2007/6/15 وتراأ�سها �سالم فيا�س، والتي نظرت حما�س اإليها على اأنها غري �رشعية 

ر�س حقائق كثرية عّمقت الهوة بني القطاع وال�سفة  اأي�سًا. منذ تلك اللحظة ن�ساأ على الأ

يف كل املجالت مبا يف ذلك النظام ال�سيا�سي، حيث انتهى احلال بحكومتني تنفيذيتني 

ومبجل�س ت�رشيعي منق�سم ي�سيطر عليه ال�سلل و�سلطة ق�سائية تعاين من ال�سعف والت�رشذم 

اإ�سافة اإىل ن�سوء اأجهزة وهياكل اأمنية واإدارية م�ستقلة عن بع�سها بع�سًا اأ�سبحت ت�ساهم 

بدورها يف تعميق انق�سام النظام ال�سيا�سي يوما بعد يوم وحتولت اإىل عقبات جدية اأمام 

اإعادة توحيدة. 
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1. انعكاسات وتبعات السيطرة املسلحة
جاء ا�ستيالء حما�س على قطاع غزة بقوة ال�سالح كتطور حا�سم اأدخل احلركة ذاتها والق�سية 

الفل�سطينية ككل يف ماأزق ما زال يعاين الفل�سطينيون من تبعاته. فقد اأجهز ذلك على تبقى 

من ثقة بني فتح وحما�س وعزز ال�سكوك حول اإمكانية التعاي�س بني احلركتني وحتى حول 

اإمكانية �سمود اأي اتفاق بينهما. واإىل جانب ذلك اأ�سعف النق�سام بني ال�سفة وغزة الدعم 

والتعاطف اخلارجي لل�سعب الفل�سطيني اإذ اأن اقتتال الفل�سطينيني واإراقة دماء بع�سهم بع�سا 

عالمي احلاد والتهديدات املتبادلة فيما بينهم قد اأحرج الفل�سطينيني ب�سكل  وترا�سقهم الإ

خرين.  خالقي لديهم يف طلب الدعم من الآ كبري واأ�سعف البعد الأ

اأدى ف�سل غزة عن ال�سفة اإىل عزل حما�س عن القرار الفل�سطيني، واأ�سبح الرئي�س الفل�سطيني 

قل من »تعنت« حما�س والقيود التي ميكن اأن تفر�سها  حممود عبا�س متحررا نظريا على الأ

�رشائيليني اأن يحّملوه  عليه فيما يتعلق بعالقته مع اإ�رشائيل وعملية الت�سوية، كما مل يعد باإمكان الإ

ولية عما ميكن اأن تفعله حما�س. ورغم اأن من �ساأن ذلك اأن يخدمه يف ال�ستمرار يف  امل�سوؤ

عملية الت�سوية، اإل اأن املوقف الفل�سطيني ب�سكل عام وموقفه كرئي�س ب�سكل خا�س )يف 

�رشائيلي على وجه التحديد( بقي يف واقع احلال على درجة كبرية  املفاو�سات مع اجلانب الإ

من ال�سعف والنك�سافية ا�ستطاعت اإ�رشائيل اأن توظفه ب�سكل بارع وفّعال. فعرب النق�سام بني 

ال�سفة وغزة وبغر�س تعزيزه اأ�سبحت اإ�رشائيل قادرة على حما�رشة و�رشب حما�س وغزة من 

ناحية، وعلى مفاو�سة ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية من ناحية اأخرى، دون اأن تتعار�س 

ثناء �سعى كل من الفريقني )فتح وحما�س(  هاتني ال�سيا�ستني مع بع�سهما بع�سا. ويف هذه الأ

خر ودون اكرتاث مبا  ن�سب لكل منهما دومنا اللتفات اإىل الفريق الآ اإىل تنفيذ ما اعتقدا اأنه الأ

�رشائيليون منوذجيا بالن�سبة لهم.   مر الذي اعتربه الإ ي�سمياه ب »امل�سلحة الوطنية العليا«، الأ

مت  فقد  غزة  على  ا�ستيالء حما�س  من  الفل�سطيني  اجلمهور  موقف  انعكا�س  وبخ�سو�س 

احلركة  اأن�سار  ذلك  يف  مبا  الفل�سطيني  ال�سارع  يف  احلركة  �سعبية  بانخفا�س  عنه  التعبري 

اأنف�سهم، وذلك على الرغم من التقديرات املختلفة لدى احلركة بهذا ال�ساأن والتي اعتقدت 

دي اإىل رفع �سعبيتها ودرجة تاأييدها. لكن ا�ستطالعات الراأي  اأن �سيطرتها على غزة �ستوؤ

به  قام  ا�ستطالع  اأفاد  التقديرات حيث  لتلك  خمالفة  مركز جاءت  من  اأكرث  بها  قام  التي 

 اأن 66% من اأن�سار حما�س قالوا اإنهم �سي�سوتون 
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دنى لال�ست�سارات معهد ال�رشق الأ

اجلمهور  اأن  منه  ُيفهم  الذي  مر  الأ �سفوفها،  يف  اإ�سالحات  احلركة  اعتمدت  اإذا  لفتح 

يد التخل�س من الف�ساد والرتهل يف ال�سلطة ويف فتح، لكن لي�س عن  الفل�سطيني كان يوؤ

طريق ال�ستيالء على ال�سلطة بقوة ال�سالح. 

دنى لال�ست�سارات يف منت�سف متوز/يوليو 2007، اأي بعد  163.  ن�رشت نتائج هذا ال�ستطالع الذي  قام به معهد ال�رشق الأ

حوايل �سهر من ا�ستيالء حما�س على غزة. 
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كما اأظهر ال�ستطالع ذاته اأن دعم اجلمهور حلما�س يف قطاع غزة قد انخف�س اإىل 23% بعد 

اأن كان 29% قبل ذلك باأربعة اأ�سهر، بينما ارتفعت �سعبية فتح من 31% اإىل 43%. ل ينبغي 

يدي حما�س يف القطاع قد حجبوا تاأييدهم عن حما�س ل�سالح فتح بقدر  ال�ستنتاج هنا اأن موؤ

ما اأن هذا املوقف جاء يف جوهره اعرتا�سيا على ال�ستيالء امل�سلح للحركة على القطاع. 

ر�س التي جنمت عن ال�ستيالء على القطاع بالقوة امل�سلحة  و�ساع على الأ وبخ�سو�س الأ

. اأما دللة ذلك 
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فقد راأى 46.7% من اجلمهور اأن الو�سع يف غزة اأ�سبح اأكرث �سوءا

لي�س على حما�س كحركة واإمنا على ما  يبدو  باأن اعرتا�س اجلمهور هو على ما  فتتمثل 

ولية  امل�سوؤ يتحمل  مبن  يتعلق  وفيما  اجلميع.  على  �سلبية  نتائج  من  عليه  ترتب  وما  فعلته 

حداث اأفاد ذات ال�ستطالع باأن 43.5% من اجلمهور يوّجه اللوم حلركة حما�س  عن الأ

مقابل 28.4% وّجهوا اللوم حلركة فتح، وجاء هذا من�سجما مع انخفا�س درجة التاأييد 

حلركة حما�س )اإىل 23%( يف اآخر متوز/يوليو كما اأ�رشنا بعد اأن كانت )29% يف اآذار/

مار�س 2007 ( اأي بعد ال�ستيالء امل�سلح على القطاع باأربعة اأ�سهر.  

جمالية اأكرث قربا من مواقف القيادة  يدة حلركة حما�س فجاءت مواقفها الإ اأما القاعدة املوؤ

بالقوة  ا�ستيالء احلركة على قطاع غزه  ال�سيا�سية يف هذه املرحلة. فبخ�سو�س موقفها من 

امل�سلحة راأى ما جممله 68 % )خالل الفرتة الواقعة بني اأيلول/�سبتمرب 2007 واأيلول �سبتمرب 

يد ويتفهم ويربر تلك اخلطوة رغم اأن ن�سبة كبرية منه )اأي 71 %(  2008( من اجلمهور اأنه يوؤ

قالة الرئي�س عبا�س حلكومة رئي�س الوزراء هنية فقد عار�سها  عار�ستها دون حتفظ. وبالن�سبة لإ

يدي حما�س حيث راأو اأن على تلك احلكومة اأن تبقى على راأ�س عملها. اأما  79% من موؤ

 .
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يدي احلركة  بها عبا�س فاأيدها ما جممله 20% فقط من موؤ حكومة فيا�س التي ن�سّ

داء حكومة اإ�سماعيل هنية يف غزة لحقا فقد و�سفه %74  يدي حما�س لأ ويف تقييم موؤ

منهم باجليد اأو اجليد جداً يف جممل الفرتة املمتدة من اأيلول/�سبتمرب 2007 حتى اأيلول/

�سبتمرب 2008 )ا�ستطالعات رقم  25، 26، 27، 28، 29(. هذه الدرجة العالية من 

يدي احلركة  خال�س ال�سيا�سي من قبل موؤ التاأييد حلكومة هنية تعك�س درجة عالية من الإ

النتقالية  فيا�س  �سالم  حكومة  اأما  هناك.  تديره  الذي  احلكم  ولنظام  الر�سمية  لقيادتها 

اأيلول/�سبتمرب  56% يف  راأى  بال�سيء حيث  اأداءها  يدي حما�س  فقد و�سف موؤ باملقابل 

2007 و 68% يف اآذار/مار�س 2008 و 64% يف اأيلول/�سبتمرب 2008 اأن اأداءها مل 

يدي احلركة اعتربوا حكومة  يكن اإيجابيًا. هذا اإ�سافة اإىل اأن ما ل يزيد عن 4.5% من موؤ

 .
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فيا�س �رشعية، بينما راآى ما جممله 73% منهم اأن حكومة هنية تت�سم بال�رشعية 

عالم والت�سال يف منت�سف اآب/اأغ�سط�س 2007. اأنظر اأي�سا اإىل ا�ستطالع اأجراه    164.ا�ستطالع اأجراه مركز القد�س لالإ

املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف اأيلول/�سبتمرب 2007. 

165. ا�ستطالعات املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية رقم 26 و 29.   

166. امل�سدر ال�سابق.  
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وفيما يتعّلق باأداء قوى وحركات واأحزاب املعار�سة قبل النتخابات الت�رشيعية التي جرت 

يدي حما�س اأن اأداء تلك القوى كان بني جيد جدا اأو جيدا  عام 2006 راأى 35% من موؤ

يدي حركة فتح اأن اأداء تلك القوى كان كذلك. اأما يف  يف الوقت الذي راأى 61% من موؤ

يدي حما�س اأن اأداء تلك القوى  فرتة ما بعد النتخابات الت�رشيعية فقد راأى 32% من موؤ

يدي حركة فتح اأن اأداء تلك  كان بني جيد جدا وجيد يف الوقت الذي قال 44% من موؤ

.
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القوى كان كذلك

و�ساع القت�سادية كالفقر والبطالة يف قطاع غزة  يدي احلركة لالأ ويف معر�س تقييم موؤ

و�ساع باملرتدية ومل يختلف تقييمهم  بعد �سيطرة حما�س هناك و�سف 94% منهم تلك الأ

و�ساع  الأ تلك  منها   %97 و�سف  والتي  فتح  حلركة  يدة  املوؤ القطاعات  تقييم  عن  هذا 

و�ساع مل يعني التوافق على اأ�سبابها و�سيغ  . التوافق بني الفئتني على �سوء الأ
ً
باملرتدية اأي�سًا 

و�ساع للح�سار  لية تردى الأ يدي حما�س م�سوؤ اخلروج منها. ففي الوقت الذي ُيحّمل موؤ

كرب  يدي فتح اجلزء الأ اخلارجي ولت�ساوق حركة فتح مع ال�سغوطات اخلارجية ُيحّمل موؤ

ُمنّفر ويفتقد  اأنه  الفئة  تلك  ترى  الذي  ال�سيا�سي  ولية حلركة حما�س وبرناجمها  امل�سوؤ من 

للواقعية والتوازن.

يدي حما�س و 34% فقط من  من وال�سالمة ال�سخ�سية وجد 84% من موؤ  وبالن�سبة لالأ

يدي فتح اأنهما مر�سيان )كانون اأول/دي�سمرب 2007(، وبينما بقيت هذه الن�سبة ثابته  موؤ

يدي حما�س وبلغت 76%، ما يعني اأن جزءاً  يدي )34%(، انخف�ست لدى موؤ لدى موؤ

من وال�سالمة ال�سخ�سية يف كانون ثاين/يناير  يدي حما�س مل يعودوا ي�سعرون بالأ من موؤ

.
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2008 كما كان احلال لديهم قبل ذلك بعام 

 2007 بعد حزيران/يونيو  النظام والقانون يف قطاع غزة  حوال  النظرة لأ وبخ�سو�س 

معهم يف  اتفق  بينما  واملقبولة  باجليدة  حوال  الأ تلك  يدي حما�س  موؤ من   %51 و�سف 

يدي حركة فتح. يت�سح هنا التقارب الكبري بني مواقف كل من حما�س  ذلك 12% من موؤ

وفتح واملواقف الر�سمية لقيادتهما ال�سيا�سيتني يف كل من غزة ورام اهلل )ا�ستطالعات رقم 

 .
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26 وا�ستطالع ال�سيا�سية واملجتمع كانون ثاين/يناير 2008(

اأو  اأنها جيدة  يدي حما�س  موؤ من   %56 قال  فقد  وال�سحافة  الراأي  بحرية  يتعّلق  وفيما 

يدي حركة فتح )ا�ستطالعات رقم 26،  مقبولة واتفق معهم يف ذلك 14% فقط من موؤ

كانون اأول/دي�سمرب 2007(. هذه الن�سب ت�ساءلت قلياًل يف كانون ثاين/يناير 2008 

167.  امل�سدر ال�سابق.  

168.  امل�سدر ال�سابق.  

169. امل�سدر ال�سابق.   
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الراأي  حرية  اأن  فتح  يدي  موؤ من  فقط   %12 و  حما�س  يدي  موؤ من   %49 راأى  حيث 

.
170

وال�سحافة يف قطاع غزة جيدة ومقبولة 

يدي حما�س اأن ذلك ممكنا عرب  زمة ففي الوقت الذي يرى 80 % من موؤ اأما احلل للخروج من الأ

 .
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ال�ستجابة ل�رشوط حما�س نالحظ اأن 35% فقط من اجلمهور الفل�سطيني يتفق مع ذلك 

على الرغم من تاأييد قاعدة حما�س اجلماهريية لقيادتها الر�سمية يف جممل الق�سايا اإل اأن 

ا�ستيالء احلركة على القطاع بقوة ال�سالح اأ�ساء اإىل مكانة احلركة و�رشعيتها واأثار التخوفات 

لدى الكثريين يف �سفوف اجلمهور من منط حكمها واإدارتها للتوترات الداخلية وتغليبها 

للح�سم با�ستخدام القوة القا�سية لق�سايا ل ينبغي ول ميكن لها اأ�سال اأن حُتل بغري احلوار 

والتفاهم واملرونة. 

اأما بالن�سبة حلما�س داخليا فقد ك�سف ا�ستيالءها على القطاع بالقوة امل�سلحة عن درجة 

من التباين ورمبا التخبط داخل احلركة ات�سح من خالل الت�رشيحات غري املن�سجمة التي 

�سدرت عن قيادات احلركة. فاحلركة دافعت عن ا�ستيالئها على غزة وقدمت اأكرث من 

مر ببع�س القيادات اأن تعتري تلك اخلطوة �رشورة دميقراطية  مربر لت�سويغ ذلك وو�سل الأ

يف  يبدو  الع�سكري  »احل�سم  اأن  قال  عندما  غزة  من  رزقة  يو�سف  القيادي  اأف�سح  كما 

الظاهر اأنه يتعار�س مع تداول ال�سلطة، لكن يف الواقع هو يدعم العمل الدميقراطي، فمن 

و�ساع ولي�س ا�ستبدال النظام ال�سيا�سي القائم والدليل  خالله اأرادت حما�س ت�سويب الأ

على ذلك اأنها مل تتحدث عن نظام �سيا�سي اآخر ومل تعلن اإقامة اإمارة اإ�سالمية بل نادت 
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باحلوار والوحدة الوطنية«.

اأما القيادي حممود الزهار فقد اأعلن يف الثامن من ت�رشين ثاين/نوفمرب 2007 اأن مقاتلي 

احلركة الذين ا�ستولوا على قطاع غزة �سي�ستولون على ال�سفة الغربية يف حالة ان�سحاب 

اإ�رشائيل منها. وقد عرب عن ذات الت�سدد القيادي نزار ريان حيث قال »�سلينا يف املنتدى 

 وجاءت 
173

)مقر الرئا�سة( بغزة و�سن�سلي يف املقاطعة )مقر الرئا�سة( برام اهلل باإذن اهلل«

�سماعيل هنية  اأكد فيها اأن حما�س  هذه املواقف يف حينه متناق�سة مع ت�رشيحات �سابقة لإ

 .
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ل تعتزم ن�سخ وتعميم ما حدث بغزة يف ال�سفة الغربية 

راء املت�سددة التي عرّب عنها الزهار وريان قابلها مواقف معتدلة عرّب عنها قيادات اأخرى  الآ

170.  امل�سدر ال�سابق. 

171.  امل�سدر ال�سابق.   

172.   مقابلة �سخ�سية، اأيار/مايو 2008. 

 www.aljazeeratalk.net/forum  :لكرتوين 173.  املوقع الإ

 www.almadapaper.net/paper.php?source .:لكرتوين 174.   املوقع الإ
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للحركة اإ�سافة اإىل هنية وخا�سة من ال�سفة الغربية مثل فرج رمانة وح�سن اأبو كويك حيث 

اأكد رمانه معار�سته ورف�سه ملواقف الزهار وريان لكون هذه املواقف براأيهم تتعار�س مع 

�سيا�سة احلركة الداعية للعودة اإىل احلوار والتعاطي مع اخلالفات الداخلية بطرق �سلمية، 

. من الوا�سح هنا اأن 
175

كما اأّكدا اأن احلركة لن تنقل ما ح�سل يف غزة اإىل ال�سفة الغربية

حداث و�سيطرتها ال�رشيعة على مواقع ال�سلطة يف غزة كما  حما�س رمبا فاجاأتها جمريات الأ

ية متكاملة ومنج�سمة  تقدمي روؤ خر ما حال دون قدرة احلركة على  الآ الطرف  فاجاأت 

ومقبولة ملواقفها اإزاء ما حدث واإزاء تبعاته امل�ستقبلية. 

وفيما يرتبط مبوقف احلركة من اإ�رشائيل فقد بقي يتاأرجح بني الت�سبث مبا ت�سميه احلركة 

ال�سعي  �رشائيلية وبني  الإ را�سي  الأ ال�سواريخ من غزة على  باإطالق  باملقاومة واملعرب عنه 

للتهدئة والتي اأعلنت احلركة يف منت�سف كانون اأول/دي�سمرب 2007 )اأي بعد �ستة اأ�سهر 

�رشائيلي، على الرغم من  من ا�ستيالئها على القطاع( عن ا�ستعداها لعقدها مع الطرف الإ

�سالمي،  الإ اجلهاد  بذلك وخا�سة حركة  خرى  الأ الف�سائل  اإقناع  ت�ستطع  مل  احلركة  اأن 

ورغم رف�س اإ�رشائيل لذلك العر�س يف حينه، علما اأنها )اأي اإ�رشائيل( وافقت لحقا على 

تهدئة ل�ستة �سهور بداأت يف حزيران/يونيو 2008 ا�ستمرت حتى كانون اأول/دي�سمرب 

�رشائيلية على غزة. من ذات العام واندلعت بعد انتهائها مبا�رشة احلرب الإ

2. مبادرات احلوار واملصاحلة:

املبادرة اليمنية
هدفت هذه املبادرة التى وقعتها حركتا فتح وحما�س يف اآذار/مار�س 2008 يف �سنعاء اإىل 

اإنهاء العداء والقطيعة بينهما ووقف حالة التوتر والتمزق التي عّمت البالد. وتكونت املبادرة 

و�ساع يف غزة اإىل ما كانت عليه قبل انقالب حما�س  اليمنية من �سبعة نقاط هي: عودة الأ

�س�سات ال�سلطة ؛ اإجراء انتخابات نيابية مبكرة ؛ ا�ستئناف احلوار على قاعدة اتفاق  على موؤ

القاهرة 2005؛ العودة اإىل تطبيق اتفاق مكة 2007؛ اعتبار اأن ال�سعب الفل�سطيني كل 

ل يتجزاأ ؛ ال�سلطة الفل�سطينية تتكون من �سلطة الرئا�سة املنتخبة والربملان املنتخب وال�سلطة 

التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية ؛ اللتزام بال�رشعية الفل�سطينية بكل مكوناتها.  

مل يكتب لهذه املبادرة النجاح ب�سبب خ�سوع بنودها لتف�سريات متباينة من قبل الطرفني. 

فبينما راأت حركة فتح فيها �سيغة لتنفيذ جميع البنود الواردة فيها اعتربتها حركة حما�س 

ول من التفاق  جمرد اإطار للحوار ولي�س �سيغة للتطبيق. كما ف�رش كاًل من الطرفني البند الأ

مور اإىل ما كانت عليه قبل ا�ستيالء حما�س على القطاع وفق مواقفهما  الداعي اإىل عودة الأ
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امل�سبقة. ففتح راأت اأن هذا البند ُيق�سد به اأنه يجب اإعادة ال�سلطة يف القطاع للرئي�س عبا�س 

منية، بينما راأت حما�س اأن ذلك البند يعني عودة حكومة الوحدة الوطنية التي  جهزته الأ ولأ

تراأ�سها يف حينه اإ�سماعيل هنية اإ�سافة اإىل اإلغاء جميع املرا�سيم التي اأ�سدرها الرئي�س عبا�س يف 

اأعقاب ال�ستيالء الع�سكري حلما�س والتي كان من اأهمها اإعالن حركة حما�س كحركة غري 

قانونية يف البالد. كما �سّددت حما�س على �رشورة اأن يت�سمن الن�س معاجلة م�ساألة ا�ستهداف 

يديها واإقالة وقطع رواتب قيادييها ونا�سطيها يف ال�سفة الغربية.   واعتقال عنا�رش احلركة وموؤ

غياب  جناحه  دون  وحالت  التفاق  هذا  على  طغت  التي  خرى  الأ �سكاليات  الإ ومن 

من  التفا�سيل املتعلقة بالنتخابات وت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية واإ�سالح قوات الأ

من  الطرفني  كال  مّكن  الذي  مر  الأ ف�سائلية،  غري  ومهنية  وطنية  اأ�س�س  على  الفل�سطينية 

تف�سري هذه الق�سايا كما يريد وب�سكل يتيح له التن�سل مما يرتتب عليه من التزامات اإزاءها. 

ي�ساف اإىل كل ذلك بالطبع مو�سوع منظمة التحرير ومكانتها ودرجة متثيلها وهذا ات�سح 

الذي ح�رش يف  الفل�سطينية  التحرير  اإجراء حوار مع وفد منظمة  عندما رف�ست حما�س 

حينه اإىل �سنعاء، حيث اأ�رشت احلركة )بقيادة رئي�س وفد حما�س مو�سى اأبو مرزوق( على 

حمد( وعلى عدم العرتاف باملنظمة  حماأورة ممثلي حركة فتح )والتي تراأ�س وفدها عزام الأ

كممثل �رشعي ووحيد للفل�سطينيني.  

مشروع املصاحلة في القاهرة  2008 
عقدتها  التى  الثنائية  املحادثات  عن  انبثق  الذي  الفل�سطينية  امل�ساحلة  م�رشوع  اعتمد 

التنظيمات الفل�سطينية مع القيادة امل�رشية يف القاهرة خالل الفرتة من 2008/8/25 و 

حتى 2008/10/8، على املرجعيات التالية: اتفاق القاهرة لعام 2005 ووثيقة الوفاق 

الوطني لعام 2006 واتفاق مكة يف �سباط/فرباير 2007 ومبادرة الرئي�س حممود عبا�س 

للحوار ال�سامل يف حزيران/يونيو 2008 وقرارات القمة العربية املتعلقة باإنهاء حالة النق�سام. 

طراف الفل�سطينية املختلفة على اإنهاء حالة النق�سام عرب  وقد ق�سى التفاق اأن تعمل الأ

مور التالية: املواقفة على معاجلة الأ

 ت�سكيل حكومة توافق وطني ذات مهام حمددة تتمثل يف رفع احل�سار وت�سيري احلياة 

جديدة  وت�رشيعية  رئا�سية  انتخابات  جراء  لإ عداد  والإ الفل�سطيني  لل�سعب  اليومية 

منية. جهزة الأ �رشاف على اإعادة بناء الأ والإ

منية على اأ�س�س مهنية وطنية بعيدا عن الف�سائل،  جهزة الأ  اإجراء عملية اإعادة بناء الأ

لتكون وحدها خمولة مهمة الدفاع عن الوطن واملواطنني وما يتطلبه ذلك من تقدمي 

�سالح. جناز عملية البناء والإ امل�ساعدة العربية الالزمة لإ
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قانون  ومراجعة  عليه،  متفق  توقيت  متزامنة يف  وت�رشيعية  رئا�سية  انتخابات  اإجراء   

النتخابات وفقا ملا تقت�سيه م�سلحة الوطن.

طبقا  الفل�سطيني  لل�سعب  والوحيد  ال�رشعي  املمثل  التحرير  منظمة  وتفعيل  تطوير   

على  واحلفاظ  والف�سائل،  القوى  جميع  ت�سم  بحيث   2005 لعام  القاهرة  لتفاق 

جمل�س  وانتخاب  للفل�سطينيني،  عليا  �سيا�سية  ومرجعية  جامعا  وطنيا  اإطارا  املنظمة 

وطني فل�سطيني جديد يف الداخل واخلارج حيثما اأمكن.

طراف على اللتزام مبا يلي:  موافقة خمتلف الأ

اأ- احلفاظ على التهدئة والذي توافقت عليه كافة الف�سائل والقوى الفل�سطينية يف 

اجتماعها بالقاهرة يومي 29 و30 ني�سان/اأبريل 2008.

ب- توفري املناخ الداخلي املالئم من اأجل اإجناح مرحلة ما بعد احلوار الوطني ال�سامل 

والتنفيذ الكامل ملقت�سيات هذه املرحلة وما تفر�سه من حتمية وقف واإنهاء اأية 

النق�سام  حالة  نهاء  لإ املبذول  باجلهد  �رشار  الإ �ساأنها  من  اإجراءات  اأو  اأعمال 

و�رشورة التفاعل باإيجاب مع متطلبات امل�ساحلات الداخلية.

ج- التفاق على ت�سكيل اللجان التي تتوىل مهمة بحث التف�سيالت املطلوبة واآليات 

اإطار معاجلة كافة  التنفيذ، وذلك يف  اإليه مو�سع  التو�سل  يتم  ما  بو�سع  عملها 

النتخابات  وجلنة  احلكومة  جلنة  هي:  اللجان  وهذه  وامل�ساحلة.  احلوار  ق�سايا 

وتبداأ  الداخلية.  امل�ساحلة  وجلنة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  وجلنة  من  الأ وجلنة 

من  مانع  مبا�رشة ول  ال�سامل  احلوار  اجتماعات  انتهاء  بعد  اللجان عملها  هذه 

م�ساركة عربية يف اأي من هذه اللجان. 

د-  تفوي�س منظمة التحرير الفل�سطينية اإجراء املفاو�سات.

ه- املقاومة يف اإطار التوافق الوطني حق م�رشوع لل�سعب الفل�سطيني ما دام حتت الحتالل.

�سجلت حركة حما�س على هذا امل�رشوع ماآخذ وحتفظات كثرية من اأهمها اأول: اخل�سية 

من اأن يكون املق�سود التاأكيد على اأن اخليار الدميقراطي كخيار وحيد لتداول ال�سلطة هو 

ن من �ساأن ذلك براأيها اأن يحرم من فاز يف  جتاوز نتائج النتخابات الت�رشيعية 2006، لأ

النتخابات )اأي حركة حما�س( من احل�سور على ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية بجحمه 

ووزنه احلقيقي، ما ي�ساويه مع من خ�رش يف النتخابات. ثانيًا: راأت حما�س اأن ما جاءت 

به هذه املبادرة من تاأكيد على �رشورة وجود توافق وطني على املقاومة واأ�سكالها هو مبثابة 

اإ�رشائيل.ثالثًا:  طراف املعار�سة للمقاومة وهي تلك املت�سبثة بالتفاو�س مع  منح الفيتو لالأ

�سارة اإىل اأن مرجعيات امل�ساحلة تتمثل يف اتفاق القاهرة ومكة ومقررات  راأت حما�س اأن الإ
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جامعة الدول العربية ومبادرة الرئي�س عبا�س للم�ساحلة هو اأمر متناق�س لكون اإحدى هذه 

املرجعيات وهي مبادرة الرئي�س عبا�س  للم�ساحلة براأي احلركة ن�سفت ب�رشوطها اتفاقي 

اأن احلديث عن مهام حكومة التوافق الوطني  القاهرة ومكة �سابقا. رابعا: راأت حما�س 

املقرتحة وحتديد تلك املهام برفع احل�سار والعداد لالنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية واإعادة 

م�ساألة  ت�سبق  كاأن  احلكومة  لعمل هذه  اأولويات  يرافقه و�سع  منية ل  الأ جهزة  الأ ترتيب 

منية م�ساألة النتخابات الت�رشيعية والرئا�سية واأن  جهزة الأ اإنهاء احل�سار وترتيب اأو�ساع الأ

خذ بالعتبار نتائج النتخابات ال�سابقة يف كل �سيء. خام�سًا: خ�سيت احلركة من اأن  يوؤ

يح�سل  اأن  من  والتوافق  بالتزامن  والرئا�سية  الت�رشيعية  النتخابات  جراء  لإ الدعوة  تكون 

مر الذي ترى احلركة  الرئي�س عبا�س عرب ذلك على متديد لرئا�سته ب�سكل غري د�ستوري،  الأ

�سا�سي والذي يق�سي بانتهاء ولية الرئي�س عبا�س يف 9 كانون  اأنه �سيكون جتاوز للقانون الأ

ثاين/يناير 2009. هذا اإ�سافة اإىل اعتقاد احلركة اأنها بقبولها ذلك �ستكون قّدمت تنازل 

جمانيا لعبا�س دون حتقيق مطالبها. �ساد�سًا: خ�سيت احلركة من اأن يكون الق�سد من مراجعة 

قانون النتخابات »مبا تقت�سيه م�سلحة الوطن« هو تعديل قانون النتخابات القائم على 

مر الذي ترى فيه احلركة انحياز  النظام املختلط )الدوائر والقوائم( اإىل نظام قوائم فقط، الأ

خرى، هذا اإ�سافة اإىل اأن تعديل القانون النتخابي بهذه ال�سيغة يعزز  لفتح والف�سائل الأ

احلزبية ال�سيا�سية على ح�ساب ال�سخ�سيات امل�ستقلة ويحرمها من لعب دورها يف احلياة 

التهدئة واعتبارها  للحفاظ على  الدعوة  اأن تكون  �سابعًا: خ�سيت احلركة من  ال�سيا�سية. 

م�سلحة وطنية عليا قيدا على حما�س يحرمها وبقية الف�سائل املقاومة من اإجراء مراجعة 

للتهدئة واإمكانية اإنهائها اأو عدم جتديدها اأو تعديلها خا�سة يف ظل عدم احرتام اإ�رشائيل 

جراء اإ�سالحات يف املنظمة  لتلك التهدئة. ثامنًا: خ�سيت احلركة من اأن تكون الدعوة لإ

ولكن دون جدول زمني وا�سح مبثابة تكرار خلطاأ اتفاق القاهرة الذي مل يتم تنفيذه، كما 

خرى معتربة اأن  حتفظت احلركة على اأنه مل تتحدد اأوليات العمل واأي امللفات تقدم على الأ

خرى. امل�سلحة الوطنية تقت�سي اإ�سالحات املنظمة اأول قبل النتقال اإىل املو�سوعات الأ

موضوع والية رئيس السلطة 

برز يف هذه الفرتة نقا�س حمتدم بني فتح واملنظمة من جهة وحركة حما�س من جهة اأخرى 

حول ولية الرئي�س عبا�س التي بداأت يف 9 كانون ثاين/يناير 2005 وانتهت يف 9 كانون 

اأكرث من كونه  �سيا�سي  املو�سوع بجوهره  ب�ساأن هذا  2009. وجاء اخلالف  ثاين/يناير 

احلالة  كون  جمد  غري  حلله  �سا�سي  الأ للقانون  اللجوء  اأن  يعني  وهذا  د�ستوري  اأو  قانوين 

�س�ساتية القائمة هي حالة م�سو�سة من ناحية ال�رشعية الد�ستورية. فاجلوانب القانونية  املوؤ

والد�ستورية وحتى النتخابات ذاتها زادت النظام ال�سيا�سي تاأزما بدل من امل�ساهمة يف 

خرية  متكينه من معاجلة م�ساكله كما يقول اإبراهيم اإبرا�س، فنتائج النتخابات الت�رشيعية الأ
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)2006( مثال بدل من اأن ت�ساهم يف تقوية النظام ال�سيا�سي جاءت وعمقت من اأزمته 

زمة حركة حما�س ل�سلخ قطاع غزة عن اجل�سد الفل�سطيني �سيا�سيا  بعد اأن دفعت هذه الأ

حرية  حمل  جميعها  الفل�سطينية  �س�ساتية  املوؤ املرجعيات  و�سع  الذي  مر  الأ �س�ساتيا  وموؤ

 .
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ل كبريين وت�ساوؤ

وكون عبا�س تتقاطع يف �سخ�سه ثالثة منا�سب كرئي�س حلركة فتح ولل�سلطة الفل�سطينية 

كد اأن يرتتب على رئا�سته للمنظمة ولل�سلطة تعقيدات جدية  وملنظمة التحرير كان من املوؤ

يف حالة فقدانه لرئا�سة ال�سلطة خارج نطاق التوافق الوطني فيما لو اأ�رشت حركة حما�س 

لل�سفة  الولية ميتد نطاقها  اأن هذه  انتهاء وليته )علما  بعد  لل�سلطة  تن�سيب رئي�س  على 

الغربية وغزة فقط حيث اأن احلركة ل ت�ستطيع تن�سيب رئي�س لل�سعب الفل�سطيني فهذا 

مر هو من اخت�سا�س املنظمة فقط(. فمنذ تاأ�سي�س ال�سلطة كان رئي�سها هو نف�سه رئي�س  الأ

رئي�س  فاإن  املنظمة  من  ال�سلطة جزء  الفل�سطيني، وكون  ال�سعب  رئي�س  وبالتايل  املنظمة 

وىل. هذا احلال كان ممكنا عندما كان رئي�س ال�سلطة واملنظمة  الثانية هو �سمنا رئي�س الأ

ينتمي اإىل حزب واحد هو فتح. اأما بعد فوز حما�س بانتخابات عام 2006 فقد اأ�سبح 

باإمكان احلركة )وفق اآراء خرباء القانون الد�ستوري( تن�سيب راأ�س �سلطتها الت�رشيعية اأو 

�رشائيليني( رئي�سا لل�سلطة الفل�سطينية.  نائبه )لكون رئي�سها عزيز دويك كان معتقال لدى الإ

بني  تن�ساأ  اأن  كان ميكن  التي  العالقة  ما  ال:  ال�سوؤ �سي�سبح  كان  ذلك  ويف حالة حدوث 

حكومة حما�س ورئ�س ال�سلطة الذي �ستختاره حركة حما�س من ناحية ومنظمة التحرير 

ورئي�سها من ناحية اأخرى من الزاويتني الد�ستورية والعملياتية؟  كيف �ستكون عالقة رئي�س 

املنظمة ورئي�س ال�سعب الفل�سطيني والذي هو من حركة فتح برئي�س ال�سلطة الفل�سطينية 

من حما�س التي تطعن ب�رشعية املنظمة ورئي�سها على الدوام؟  

خرين ودون  نابة دون موافقة الآ ويف حالة اأن ُتْقِدم حما�س على تعيني رئي�س ال�سلطة بالإ

مر بال�رشورة بوجود حكومتني ورئي�سني يف كل من قطاع غزة  م�ساحلة وطنية، �سينتهي الأ

وال�سفة الغربية يزعم كل منهما باأنه ميثل ال�رشعية، وهذا كان �سيعني تعزيز وتعميق النف�سال 

بني ال�سفة وغزة وا�ستمرار التوتر ال�سيا�سي على كل ال�سعد يف ال�ساحة الفل�سطينية. ويف 

ال بعد انق�ساء مدة الرئي�س  حالة اأن تختار حركة حما�س هذا الدرب كان �سي�سبح ال�سوؤ

نابة والبالغة �ستون يوما، هل �ستكون احلركة م�ستعدة لالنتخابات؟ وكيف ميكن لتلك  بالإ

النتخابات اأن تتم من الناحية الفعلية دون م�ساحلة تعيد للوطن وحدته، ويف حالة عدم 

نابة الذي �ستختاره حما�س و�ستنتهي  حدوث ذلك ما الذي �سيتبقى من �رشعية الرئي�س بالإ

وليته اأي�سًا، وما انعكا�س ذلك على م�ستقبل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ب�سكل عام؟ 
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بعادها  �رشائيلية على قطاع غزة يف نهاية 2008 لإ �سئلة وغريها جاءت احلرب الإ هذه الأ

اأنها اأ�سبحت  قتا دون اأن تلغيها اأو تقلل من اأهميتها ومغازيها وخا�سة  عن الواجهة موؤ

�سديدة الت�سابك والرتابط مع ما تركته تلك احلرب من انعكا�سات �سيا�سية على حركتي 

حما�س وفتح وعلى احلالة الفل�سطينية مبا يف ذلك النظام ال�سيا�سي القائم. فهذه احلرب 

مب�ستوى  ات�سمت  خرين،  والآ بني حركة حما�س  العالقة  مرحلة جديدة يف  بداية  مّثلت 

جديد من التنافر ت�سبب بتعرث جمهودات امل�ساحلة التي ما زالت تراوح مكانها منذ اآذار/

مار�س 2009 حتى اليوم.  

بداأ احلديث عنها بعد احلرب جمموعتان متباينتان من  التي  امل�ساحلة  يتجاذب جمهودات 

التطورات الوىل �سّجعت راأب ال�سدع وامل�سي نحو امل�ساحلة والثانية �سّجعت ال�ستمرار 

بالنق�سام القائم. ومن اأهم التطورات التي �سّجعت راأب ال�سدع وامل�سي نحو امل�ساحلة 

ال�سيا�سي  احل�سار  ف�سل  بعد  وخا�سة  وروبي،  والأ مريكي  الأ املوقفني  يف  الن�سبي  التغري 

والقت�سادي على حما�س وبعد اإخفاق اإ�رشائيل يف الق�ساء على احلركة ع�سكريا يف احلرب 

الديبلوما�سية  الو�سائل  اوباما للحكم وتركيزه على  خرية، وجاء هذا متزامنا مع تويل  الأ

وروبية باتت اأكرث تقبال من ذي قبل حلكومة  مريكية والأ بدل من الت�سادمية. فال�سيا�سة الأ

فل�سطينية ذات ائتالف ف�سائلي مهني ت�سارك فيه حما�س، واأكرث ا�ستعدادا للتعاطي معها 

ورفع بع�س املعوقات ال�سيا�سية من طريقها. 

اأمامها  نف�سها  التي وجدت حركة حما�س  التحديات  �سعوبة  هو  هنا  هام  اآخر  وتطور 

مما  بكثري  اأعلى  الداخلي  النق�سام  وكلفة  غزة  على  �سيطرتها  ا�ستمرار  ثمن  جاء  حيث 

�سخمة  اأعباءا  وراكمت  جديدة،  حتديات  اأ�سافت  فاحلرب  البداية.  يف  احلركة  توقعته 

توجه  من  بّد  ل  فكان  وتداعياتها،  اآثارها  واحتواء  مبفردها جتاوزها  ت�ستطيع حما�س  ل 

ولويات والجتاهات بغر�س  ى واملواقف، واإعادة بلورة الأ لديها نحو اإعادة �سياغة الروؤ

التخفيف من وطاأة املعاناة الهائلة التي يتعر�س لها قطاع غزة واحلالة الفل�سطينية ككل. 

فمن الناحية ال�سيا�سية باتت احلركة اأكرث يقينا باأن ال�ستمرار �سيا�سيا بال�سيغة الراهنة لن 

ميّكنها من اخرتاق احل�سار، ولن ي�ستدرج العامل اىل العرتاف ب�رشعيتها ال�سيا�سية، واأن 

وروبية، مل ترتك اآثارها ال�سيا�سية املرغوبة املتمثلة برفع  املرونة احلا�سلة يف بع�س املواقف الأ

احل�سار ال�سيا�سي والقت�سادي املفرو�س عليها. ولعل املرونة ال�سيا�سية التي تبديها احلركة 

اليوم اإزاء قبولها ت�سكيل حكومة وحدة وطنية، جت�سد اإدراكا منها ل�رشورة التعاطي مع 

ى  قليمية والدولية وعدم جدوى حتدي ال�سيا�سة الدولية، واأنه ل بد من تطوير روؤ البيئة الإ

ومواقف اأكرث ن�سوجا وتوازنا من ذي قبل. اأما ع�سكريا، فاحلركة توقن اأن احلرب على 

قائما  ما زال  املتطرفة  نتنياهو  احتمال جتّددها يف ظل حكومة  واأن  بعد،  ُتخَتَتم  غزة مل 

وخا�سة ان اإ�رشائيل مل حتقق معظم اأهدافها الع�سكرية، وهذا يعني �رشورة متتني الو�سع 
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الفل�سطيني الداخلي تهيئة للتعاطي مع تبعات اأي حرب قادمة. 

بـعدم جناح تقديرات حركة  طراف لتحقيق امل�ساحلة متّثل  اإيجابيا على الأ اأّثر  اآخر  واأمر 

نهاء حكم حما�س  فتح التي عّولت كثريا على العديد من اأوراق القوة وو�سائل ال�سغط لإ

امليدانية  الفعاليات  عرب  الداخلية  املعادلة  تغيري  على  فتح  راهنت  البداية  ففي  غزة.  يف 

حيان،  الأ بع�س  يف  التفجريية  العمليات  جانب  اإىل  املعار�سة،  وامل�سريات  كاملظاهرات 

ح�سب حركة حما�س. وعّلقت حركة فتح اأي�سا اآمال عري�سة على جدوى وفعالية احل�سار 

اإ�سعاف  يف  ينجح  مل  ذلك  لكن  غزة،  قطاع  على  ُفِر�س  الذي  والقت�سادي  ال�سيا�سي 

من  بالي�سري  م�ستعينة  امل�رشوب،  احل�سار  وجه  يف  الثبات  يف  احلركة  فا�ستمرت  حما�س 

نفاق  الدعم ال�سيا�سي هنا وهناك، ومعتمدة على بع�س البدائل القت�سادية املتاحة مثل الأ

اأو�ساط  بع�س  عليها  عّولت  التي  غزة  على  �رشائيلية  الإ احلرب  جاءت  واأخريا،  وغريها. 

نتائج تلك احلرب جاءت  وتيارات يف حركة فتح ل�رشب حما�س وا�ستعادة غزة، لكن 

�سهل اإىل غزة هو  مالها وتوقعاتها، وهذا جعلها تتيقن ان ال�سبيل الأ �سادمة لفتح وخميبة لآ

خرين.   احلوار وامل�ساحلة مع حركة حما�س ولي�س الرهان على ق�سوة الآ

احلوار  نحو  حما�س  قبل  من  جمانيا  جنوحا  الذكر  �سالفة  العتبارات  هذه  اأبدا  تعني  مل 

نهاء النق�سام بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة. فاحلرب على غزة  وامل�ساحلة مع حركة فتح لإ

ترتب عليها اأي�سا جمموعة من التطورات حملت حركة حما�س على التعاطي مع مو�سوع 

ا�ستثمار �سمودها يف  امل�ساحلة بدرجة كبرية من احلذر والرتيث خوفا من حرمانها من 

وجه احلرب من ناحية وخ�سية من ا�ستدراجها لقبول ما ل تريد �سيا�سيا من ناحية اأخرى. 

اإ�رشار  يلي:  ما  امل�ساحلة  املرتيث جتاه  للحركة نهجها  �سّوغت  التي  التطورات  اأهم  ومن 

وروبية على اعتماد حكومة الوحدة املُقرتح ت�سكيلها  الوليات املتحدة وبع�س الدول الأ

ملبادئ اللجنة الرباعية التي ل تقبل بها حركة حما�س؛ ت�سبث الوليات املتحدة بتويل رئي�س 

الوزراء احلايل الدكتور �سالم فيا�س رئا�سة احلكومة الفل�سطينية اجلديدة ك�رشط للتعاطي 

للربنامج  املقيدة  ال�سيا�سية  ال�سرتاطات  من  القرب  يف  عبا�س  الرئي�س  ا�ستمرار  معها؛ 

ال�سيا�سي حلكومة الوحدة، وت�سبثه ب�رشورة التزام احلكومة بربنامج منظمة التحرير والتي 

اإبداء حركة فتح مرونة  الراهنة باحرتام حركة حما�س؛ واأخريا، عدم  ل حتظى ب�سيغتها 

منية ومنظمة التحرير، ورف�س حتديد اآليات وجداول زمنية  جهزة الأ كافية ب�ساأن ملفي الأ

وا�سحة و�سارمة بخ�سو�سهما.

وامل�ساحلة  احلوار  م�ساعي  يف  نف�سها  تولج  ن  لأ بحما�س  التطورات  هذه  حَدت  وقد 

م�سّلحة با�سرتاطات وحتفظات كثرية، �سعت احلركة عربها اىل احلفاظ على مكا�سب اآنية 

ق�سى، ومن اأهم هذه ال�سرتاطات والتحفظات ما يلي:   وم�ستقبلية اىل احلد الأ
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النتخابات  جتري  اأن  يعني  مما  لل�سلطة،  �سا�سي  الأ القانون  وفق  النتخابات  اإجراء   .1

الرئا�سية قبل الت�رشيعية؛ لكون اآخر انتخابات رئا�سية اأجريت يف 2005، وت�رشيعية 

�سنوات. ويف  اأربع  ال�سلطة  الت�رشيعي ورئي�س  املجل�س  2006، وولية كال من  يف 

املقابل ترغب حركة فتح اأن تكون النتخابات الت�رشيعية والرئا�سية متزامنة.

ون النتخابات ل�سمان نزاهتها، بينما ت�رش  دارة �سوؤ ت�سكيل جلنة عليا من الف�سائل لإ  .2

�رشاف على  �سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية مينح ال�سلطة حق الإ حركة فتح اأن القانون الأ

النتخابات. وقد تقدمت بع�س الف�سائل باقرتاح ُقِبل من اجلانبني باأن ي�سدر الرئي�س 

مر�سوما بت�سكيل جلنة ت�سم ممثلني عن كافة الف�سائل.

فراج عن جميع معتقلي احلركة يف ال�سفة الغربية بعيدا عن �سيا�سة  �رشار على الإ الإ  .3

يف  اأخرى  جمموعة  واعتقال  جمموعة،  عن  فراج  بالإ والقا�سية  الدوار«،  »العتقال 

حما�س  قيام  دون  للحيلولة  �رشوريا  اأمرا  بالعتقال  فتح  حركة  ترى  بينما  املقابل. 

كد ان ال�سلطة �ستفرج عن جميع معتقلي حما�س حال  بانقالب عليها يف ال�سفة، وتوؤ

التو�سل لتفاق �سامل للم�ساحلة.

برف�س  وتتم�سك  فقط،  لالتفاقيات  »احرتامها«  تعلن  ف�سائلية،  حكومة  ت�سكيل   .4

العرتاف باإ�رشائيل. وتختلف حما�س بهذا ال�ساأن مع حركة فتح التي تقرتح ت�سكيل 

حكومة من م�ستقلني وتكنوقراط، وتعلن »التزامها« بالتفاقات التي وقعتها منظمة 

مر الذي يعني العرتاف باإ�رشائيل. التحرير، الأ

التحفظ على ربط مهام احلكومة برفع احل�سار، خ�سية اأن يعني ذلك الر�سوخ ملطالب   .5

اللجنة الرباعية التي تتمثل يف اعرتاف احلكومة الفل�سطينية باإ�رشائيل.

التم�سك باأن يكون للحركة حق ت�سمية رئي�س احلكومة، وذلك ا�ستنادا اإىل اأنها متثل   .6

ت�رش  بينما  اإليها.  منتميا  يكون  اأن  ا�سرتاطها  وعدم  الت�رشيعي،  املجل�س  يف  غلبية  الأ

حركة فتح على اأن يكون رئي�س احلكومة وجها مقبول دوليا، واأن ل يكون منتميا 

لف�سيل بعينه.

املطالبة بحقائب وزارية رئي�سية، بينما ترف�س حركة فتح ذلك وترى باأن ل ت�سغل   .7

�سغال، واملالية، والوزارتان  حما�س حقائب وزارية �سيادية، خ�سو�سا الداخلية، والأ

موال الالزمة  خريتان �ستكونان معنيتني بتنفيذ م�ساريع اإعادة اإعمار غزة، وتلقي الأ الأ

فراج عن  لها. هذا ال�رشط، بح�سب مراقبني، ميكن للحركة التخلي عنه يف حال مت الإ

جميع معتقليها لدى ال�سلطة.
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ون املنظمة تكون حما�س ممثلة بها حلني اإجراء انتخابات  دارة �سوؤ ت�سكيل جلنة عليا لإ  .8

لت�سكيل جمل�س وطني جديد ليتوىل بنف�سه عملية اإ�سالح املنظمة. بينما ترى فتح اأن 

هذه اللجنة �ستكون مبثابة بديل للمنظمة، وعو�سا عن ذلك تقرتح ت�سكيل جلنة من 

مناء العامني احلاليني للمنظمة حلني اإجراء انتخابات املجل�س الوطني. الأ

اإىل  �سارة  الإ دون  الفل�سطينية  منيـة  الأ جهـزة  الأ هيكلة  باإعادة  الكتفاء  رف�س   .9

جراء لقطاع غـزة وال�سفـة معا، والت�سديد على اأن ت�سمل الهيكلة  �سمول هذا الإ

ال�سفة والقطاع.

ل  اأن  احلركة  ترى  امل�ساحلة، حيث  ومفاو�سات  التهدئة  بني  الربط  على  التحفظ   .10

عالقـة بينهما. 

هذه هي العتبارات التي تف�رش تردد حركة حما�س يف التوقيع على الورقة امل�رشية بال�سيغة 

يراه  تعديالت،  اإجراء  دون  الورقة  هذه  على  فالتوقيع   ،)2010 )يناير  حاليا  املطروحة 

ي�سهر يف وجه  “�سيف  مبثابة  �سيكون  باأنه  للحركة،  ال�سيا�سي  املكتب  احلية ع�سو  خليل 

. وهذا اأمر لي�س من املعقول اأن 
حركة “حما�س” كي تقبل بكل ما تريده حركة فتح”177

تقبل به حما�س التي تنظر لنف�سها اليوم على اأنها لي�ست اأقل قوة من ذي قبل واأن حركة 

الناحية  يعني من  ما  ال�سابق،  كانا عليه يف  مما  قوة  اأكرث  لي�سا  الرئي�س عبا�س  فتح و�سلطة 

واأكيد.  جُمٍز  مقابل  دون  التنازلت  لتقدمي  نحوهما  للهرولة  ال�رشورة  غياب  امللمو�سة 

�رشائيلي، منحت  الإ العدوان  والدفاع عنه يف وجه  فال�سيطرة على قطاع غزة وحمايته 

احلركة قوة اإ�سافية جعلتها رقما هاما ي�سعب جتاوزه والتنكر له اكرث من ذي قبل، وهذا 

اأي  �رشار على ت�سمني مالحظاتها وتخوفاتها يف  ي�سوغ للحركة من وجهة نظرها، الإ

اتفاق للم�ساحلة ليت�سنى لها التاأثري الفاعل بال�ساأن الفل�سطيني. وعلى ما يبدو، من �ساأن 

هذه القناعة لدى حما�س اأن جتعلها تنظر ل »ورقة غزة« القائمة على ال�سمود واملمانعة، 

اأنها اأعظم اأهمية بكثري من  واملتقاطعة مع مواقف جبهة ايران و�سوريا وحزب اهلل على 

مريكية يف املنطقة والقائمة على النحناء  »ورقة امل�ساحلة امل�رشية« واملتقاطعة مع اجلبهة الأ

�رشائيلية. وترى احلركة ان الت�سبث ب »ورقة غزة« �سيمّكنها من »فر�س« ما  رادة الإ لالإ

قل، على حركة فتح و�سلطة الرئي�س عبا�س، كما اأنه �سيمّكنها  تريد، اأو جزء منه على الأ

اأي�سا من درء ما ل تريده يف الورقة امل�رشية، فامل�ساحلة الفل�سطينية اأ�سبحت بالن�سبة حلما�س 

اأمرا ينبغي التعاطي معه ا�ستنادا اىل حقائق اليوم والغد ولي�س اىل قواعد املا�سي، مبعنى اأن 

لكرتوين: 177. فل�سطني اليوم- غزة ، 17 / 01 / 2010. الرابط الإ

http://www.paltoday.com/arabic/News-�����.html           
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احلركة لي�ست يف عجلة من اأمرها للو�سول اإىل حلول ل ت�سمن لها ما تريد وهذا يتمثل 

خرين للتعاي�س  بالعرتاف بها كقوة مف�سلية يف احلياة ال�سيا�سية من ناحية، وبا�ستعداد الآ

معها قول وفعال يف نطاق نظام �سيا�سي من�سف للجميع من ناحية اأخرى. 

)5( اخلالصة 
انطلقت هذه الدرا�سة من فر�سية مفادها اأن هناك جمموعة من املعوقات اخلا�سة بحما�س 

دون  حتول  زالت  وما  حالت  مبجموعها  التي  اخلارجية  وبالعوامل  الفل�سطينية  وباحلالة 

اأن تت�سم العالقة بني حركة حما�س والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بال�سال�سة والن�سجام، 

اليه  خل�ست  ما  والتعاون.  التوافق  اإىل  ولي�س  والندية  التوتر  اإىل  باملجمل  متيل  وجتعلها 

الدرا�سة هو ما يلي: 

مرت عالقة حركة حما�س بالنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بثالث مراحل �سعت احلركة   .1

وىل والتي بداأت منذ تاأ�سي�س  يف كل منها اإىل حتقيق اأهداف حمددة. ففي املرحلة الأ

احلركة عام 1988 حتى عام 2005 واأ�سميناها »مرحلة معار�سة النظام ومقاومته 

من اخلارج«، �سعت احلركة اإىل تعزيز مكانتها ال�سيا�سية عرب النغما�س املبا�رش بالكفاح 

دوات  ق�سى. اأما الأ وىل عام 1987 وانتهاء بانتفا�سة الأ الوطني ابتداًء بالنتفا�سة الأ

ومعار�سة  امل�سلحة  وخا�سة  لالحتالل  املبا�رشة  املقاومة  فهي  احلركة  اختارتها  التي 

�س�ساتها ونقد �سيا�ساتها يف الداخل ونهجها التفاو�سي  ال�سلطة الفل�سطينية ومقاطعة موؤ

�رشائيليني. ويف املرحلة الثانية والتي امتدت منذ 2005 حتى �سيف  ال�سلمي مع الإ

احلركة  �سعت  دور«  عن  والبحث  النظام  اإىل  الدخول  »مرحلة  واأ�سميناها   2007

خاللها اإىل احل�سول على �رشعية »د�ستورية« لربناجمها ال�سيا�سي والجتماعي داخليا 

التي اختارتها احلركة لتحقيق  داة  الأ اأما  التعاطي مع الحتالل.  ول�سرتاتيجيتها يف 

ما  وتوظيف  ال�سلطة  تبوء  فيها  مبا  الر�سمية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساركة  فهي  ذلك 

يتيحه ذلك من موارد و�سيا�سات عامة وت�رشيعات وقوانني بغر�س التاأثري على النظام 

وُمُثل  قيم  متثله احلركة من  ما  ليتماهى ويتفق مع  اأو �سياغتة  توجيهه  واإعادة  القائم 

ترى احلركة اأنها �رشورية لتعميق اإ�سالمية ال�سيا�سة واملجتمع الفل�سطيني ولتح�سينهما 

احلكم  يف  وجودها  عرب  احلركة  ا�ستطاعت  ثناء  الأ هذه  يف  »مقاوم«.  وفكر  بوعي 

يف  اأع�سائها  من  لف  الآ بتوظيف  فقامت  املتاحة  واملرافق  املوارد  من  ت�ستفيد  اأن 

جهاز اخلدمة املدنية ووزاراته وهيئاته وقامت بتاأ�سي�س جهاز اأمني خا�س بها )القوة 

مبو�سوع  يتعلق  وفيما  الجتماعية.  ال�سيا�سات  يف  التاأثري  اإىل  �سعت  كما  التنفيذية( 

الفل�سطينيني  القائمة بني  العالقة  اأ�س�س وقواعد  تغيري  اإىل  اإ�رشائيل فقد �سعت احلركة 

واإ�رشائيل والتي تعار�سها احلركة وترى اأنها غري �ساحلة ولن تقود اإىل حتقيق احلقوق 
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اأ�س�س  الفل�سطيني وفق  الوطني  اإعادة �سياغة امل�رشوع  الفل�سطينية فحاولت  الوطنية 

حمددة اختلفت عن ال�سابق هي: م�رشوعية الكفاح الفل�سطيني بكافة اأ�سكاله وعدم 

التنازل عن احلقوق الوطنية الفل�سطينية وعدم العرتاف باإ�رشائيل. 

اأما املرحلة الثالثة واملمتدة من �سيف 2007 حتى يومنا هذا واأ�سميناها “مرحلة التمرد 

امل�سلح على النظام” واأرادت عربها احلركة اأن تنتزع “حقها” يف احلكم، وهو “احلق” 

له  تنكر  ولكن  بها  وفازت   2006 عام  الت�رشيعية  النتخابات  عرب  ا�ستح�سلته  الذي 

خرون ومل ي�سمحوا لها باأن حتكم من الناحية الفعلية. فتمرد احلركة على النظام جاء بعد  الآ

بواب اأو�سدت بوجهها كالعب �سيا�سي وباأن النظام ال�سيا�سي  اأن اأدركت احلركة اأن الأ

بحالته الراهنة غري قادر على ا�ستيعابها واإ�رشاكها به بعدل واإن�ساف، هذا اإ�سافة اإىل اأنها مل 

ق�ساء والتهمي�س. من الوا�سح هنا اأن هذه املرحلة مثلت  تعد م�ستعدة لتحمل مزيد من الإ

ترجمة فعلية وجت�سيداً ماديّا حلجم الهوة بني حما�س والنظام ال�سيا�سي وللم�سافة ال�سا�سعة 

تقدمه  اأن  ميكن  الذي  ق�سى  الأ احلد  اأن  على  دليل  مبثابة  هذا  وكان  بينهما،  تف�سل  التي 

دنى من ال�رشوط واملطالب التي و�سعتها  حما�س من مرونة وتنازل ل يلتقي مع احلد الأ

طراف الدولية واإ�رشائيل للقبول باحلركة كطرف �سيا�سي �رشعي  �سلطة الرئي�س عبا�س والأ

عن  اخلروج  تختار  جعلها  املطالب  لهذه  ال�ستجابة  على  حما�س  قدرة  فعدم  ومقبول. 

النظام ومن ثم تاأ�سي�س نظام اآخر يف قطاع غزة، من وجهة نظرها اأكرث “�رشعية” من نظام 

اإىل  نه يهدف  اأف�سل لأ ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل وينا�سب احلالة الفل�سطينية ب�سكل 

“حماية املقاومة” وت�سليبها كما تقول احلركة وذلك على عك�س �سلطة الرئي�س عبا�س التي 
مالءات  نها تر�سخ لإ تراها حركة حما�س ك�سلطة متهافتة وطنيا وغري جديرة بالحرتام لأ

مريكيني.  �رشائيليني والأ الإ

ال�سيا�سي  النظام  جتاه  مواقفها  يف  يديولوجية  الأ مبنطلقاتها  كثريا  حما�س  تتاأثر  مل   .2

َغ ملواقف  وِّ ِلُت�سَ الفل�سطيني. فهذه املنطلقات بقيت على درجة من الرحابة وال�سعة 

�سيا�سية متباينة ت�سل اإىل حد التناق�س اأحيانًا كرف�س النتخابات الت�رشيعية عام 1996 

�رشائيليني تارة والدخول معهم  وقبولها عام 2006، وممار�سة العمل امل�سلح �سد الإ

يف هدنة تارة اأخرى. من الوا�سح اأن حركة حما�س احتكمت يف مواقفها جتاه النظام 

ال�سيا�سي اإىل قاعدة الربح واخل�سارة ولي�س احلالل واحلرام حيث جاءت هذه املواقف 

لتخدم رغبة احلركة يف امتالك ال�رشعية الوطنية ومن ثم ال�رشعية الد�ستورية وبعدها 

�رشعية تقوي�س النظام عند »ف�ساده« وفق تعبريها. فلكي متتلك ال�رشعية الوطنية يف 

وىل اختارت حما�س اأن ل ت�سارك بال�سلطة واأن تبقى بعيدة عنها، ووجدت  املرحلة الأ

ال�سلطة  عن  ال�سيا�سية  ومواقفها  برناجمها  متييز  من  متكنت  حيث  �سالتها  ذلك  عرب 

الفل�سطينية والتي مل تت�سف بالداء احل�سن يف البناء الداخلي وبنظافة اليد، كما اأنها مل 
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�رشائيليني. اأوجه الق�سور هذه  تتمتع بال�سالبة املطلوبة لنتزاع احلقوق الوطنية من الإ

داء من طرف ال�سلطة مّكنت احلركة من اأن تقدم نف�سها كحركة �سيا�سية اأكرث  و�سوء الأ

نقاء واإخال�سًا للم�رشوع الوطني وهذا اأك�سبها تاأييداً �سعبيًا هامًا تعاظم يف انتفا�سة 

والتي  الثانية  املرحلة  ويف  لحقًا.  بالنظام  امل�ساركة  لقرارها  حموريًا  وكان  ق�سى  الأ

�سا�س  اختارت فيها حما�س الدخول اإىل النظام عرب امل�ساركة بالنتخابات كان املبتغى الأ

هو حت�سيل �رشعية »د�ستورية« طاملا عانت احلركة من عدم امتالكها، ولتحقيق ذلك 

خرين تارة  اأو مع الآ مل ترتدد احلركة يف ت�سكيل احلكومة الفل�سطينية لوحدها تارة 

يديولوجيا.  اأخرى، ومت ذلك وفق تقديرات وح�سابات �سيا�سية خال�سة بعيدة عن الأ

القطاع عنه مل  النظام و�سلخ  التمرد على  احلركة  منظور  مر من  الأ اقت�سى  اأن  وبعد 

ترتدد احلركة يف ذلك ونّفذته، ويف تربير ذلك قدمت م�سوغات �سيا�سية واأمنية بحتة 

�رشار على  ذات عالقة بامل�رشوع الوطني ودافعت وما زالت تدافع عما فعلته مع الإ

عدم ال�ستعداد للعودة اإىل الوراء. 

يديولوجي- الديني ذاته فتم توظيفه على الدوام ولكن ب�سكل م�سترت ليخدم  اأما اجلانب الأ

وىل معار�سة ال�سلطة الفل�سطينية  هداف ال�سيا�سية للحركة حيث برر لها يف املرحلة الأ الأ

ومقاأومتها من اخلارج على اأر�سية اأنها �سلطة ت�سنع ال�سالم مع اليهود على ح�ساب ديار 

�سالم وحقوق امل�سلمني يف فل�سطني، متامًا كما خدم مواقف احلركة وم�سعاها لحقا  الإ

للدخول اإىل النظام على اأر�سية اأن للجهاد اأ�سكال عديدة من بينها اجلهاد ال�سيا�سي عرب 

طر الر�سمية للنظام بغر�س اإيقاف �سالله وف�ساده وت�سحيح م�ساره. اأما  �س�سات والأ املوؤ

ذلك  ات�سح  ديني حيث  ت�سويغ  دون  مير  فلم  امل�سلحة  بالقوة  غزة  قطاع  على  ال�ستيالء 

�سالم من  عندما و�سفته قيادات احلركة باأنه مبثابة “فتح اإ�سالمي جديد” لتحرير ديار الإ

“اأهل الكفر والفجور” واملق�سود بذلك حركة فتح ومن يحكمون ال�سلطة الفل�سطينية. 

الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  اإىل  للدخول  حما�س  حركة  اأمام  الكبرية  املعوقات  من   .3

التاريخي  الفل�سطينية  ال�سلطة  برنامج  معار�سة  على  قام  والذي  ال�سيا�سي  برناجمها 

قليمية والدولية. فربنامج احلركة يقوم على معار�سة اتفاقيات  طراف الإ ومواقف الأ

البعد  من  انبثاقه  اإىل  اإ�سافة  التحرير،  ومنظمة  اإ�رشائيل  مع  ال�سيا�سية  والعملية  اأو�سلو 

ثر الكبري على هويتها واأجندتها ال�سيا�سية. واأثار هذا  ممي للحركة ذو الأ �سالموي الأ الإ

ممي الكثري من الت�ساوؤلت حول هوية وانتماء احلركة حيث اأنه مل يكن وا�سح  ال�سق الأ

على الدوام احلد الفا�سل بني ما هو وطني فل�سطيني من جهة واإ�سالمي اأممي من جهة 

اأخرى يف فكرها و�سلوكها ال�سيا�سي، ما اأتاح املجال اإىل توجيه النقد للحركة داخليا 

خوان  وخارجيًا. ففل�سطينيا �ُسّجَل على احلركة امتداداتها اخلارجية كجزء من حركة الإ

�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة والعامل حيث ُينظَر اإىل هذا  امل�سلمني ومما ي�سمى بحركات الإ
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�سالميني، اأن  ن من �ساأنه، ح�سب غري الإ المتداد كثقل على �سدر الوطنية الفل�سطينية لأ

دي اإىل اإ�ساعة احلقوق الفل�سطينية واإذابتها وخا�سة يف ظل العداء املتنامي بني الغرب  يوؤ

ل على حركة حما�س النقد ذاته حيث  �سالمي يف اأكرث من مكان. وعربيًا �ُسَجّ والعامل الإ

�سالمية  راأت معظم الدول العربية فيها خطرا وانها متّثل امتدادا للحركات والقوى الإ

املعار�سة داخل هذه الدول وان ما تعرب عنه من اإ�سالموية هو بال�سبط ما يقلق هذه الدول 

�سالميني تعاملت  اأن هذه الدول املناوئة لالإ اإىل  اإ�سافة  اإىل منعه واإيقافه. هذا  وت�سعى 

طوال ن�سف قرن من الزمن مع فل�سطني وق�سيتها عرب قيادة فل�سطينية وطنية �سبه قومية 

غري اإ�سالموية هي منظمة التحرير الفل�سطينية.

ولكن باملقابل فاإن البعد العاملي بالن�سبة للحركة هو ما مييزها عن الف�سائل الوطنية ومّكنها 

مر الذي يجعل  من ا�ستح�سال الدعم والتاأييد يف الكثري من ال�ساحات مبا فيها فل�سطني، الأ

هذا البعد ل غنى عنه من الناحية ال�سيا�سية حيث ا�ستطاعت احلركة عربه اقتحام ال�ساحة 

موروث  مقابل  ال�سيا�سي  والنظام  والنخبة  اجلمهور  م�ستوى  على  الفل�سطينية  ال�سيا�سية 

منظمة التحرير العلماين. 

يف  �سالموية  الإ والعاملية  جهة  من  الفل�سطينية  الوطنية  بني  التوفيق  �سعوبة  �ساهمت  لذا 

ف�سائل وقوى  بينها وبني  الفجوة  تعميق  اأخرى يف  ال�سيا�سي من جهة  م�رشوع حما�س 

منظمة التحرير الفل�سطينية وجزء هام من النخبة الفل�سطينية. ومما يعّمق من هذه الفجوة 

مر الذي ل ُي�سفي  ن حما�س من اإحداث اخرتاق هام يف امل�رشوع الوطني، الأ عدم متكُّ

اأنه رغم فوز حما�س  اجلاذبية على ال�سق التحرري الوطني يف برناجمها ال�سيا�سي. مبعنى 

بالنتخابات اإل اأنها مل تتمكن من اإقناع قطاعات فل�سطينية هامة باأن برناجمها ال�سيا�سي 

لة  املح�سّ نهجها يف  يقود  الذي  الوقت  الفل�سطينية يف  الوطنية  احلقوق  اإجناز  على  قادر 

بقاء على معاناة الفل�سطينيني وخا�سة يف ظل نظام حكم ق�رشي )حكم  ودون ق�سد اإىل الإ

فاق  الآ وان�سداد  الدولية  واملقاطعة  اجلوع واحل�سار  ُيرافقه  لقطاع غزة(  الراهن  حما�س 

وي�سعون  الفل�سطينيون  يريده  ما  لي�س  النموذج هو  اأن هذا  يعني  الذي  مر  الأ ال�سيا�سية، 

ل�ستن�ساخه وتعميمه. 

دوات التي اختارتها  وهناك جانب اإ�سكايل اآخر يف الربنامج ال�سيا�سي للحركة يتعلق بالأ

حما�س لتحقيق ذلك الربنامج وعلى وجه التحديد املقاومة امل�سلحة والتي مل تكن باملجمل 

من�سجمة ومتكاملة مع مو�سوع ال�سلطة واحلكم ل�ستحالة اجلمع بينهما. فاملقاومة امل�سلحة 

�سا�س تقوي�س الحتالل )يف  وىل عندما كان هّمها الأ خدمت حركة حما�س يف املرحلة الأ

وىل( ومن ثم »تقوي�س« ال�سلطة الفل�سطينية التي راأت بها اأداه لتعزيز  �سنوات النتفا�سة الأ

وتكري�س ذلك الحتالل يف اإطار العملية ال�سلمية طوال مرحلة اأو�سلو التي �سبقت النتفا�سة 
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عام 2000 لكن مل يكن وا�سحا كيف ميكن للمقاومة )امل�سلحة( اأن تخدم احلركة يف اإدارة 

ون احلكم وال�سلطة عندما اختارت الدخول اإىل النظام ال�سيا�سي، وخا�سة اأن مزجها بني  �سوؤ

رهاب والفل�سطينيني  لة خدم اإ�رشائيل والدول الغربية يف و�سم احلركة بالإ مرين باملح�سّ الأ

بعدم اجلدية يف البناء والتحرر وباجلنوح عموما نحو الفو�سى التطرف.

من  منهما  كل  انطالق  �سعبا  اأمراً  وفتح  حما�س  بني  التعاي�س  جعلت  التي  الق�سايا  من 

خر. فم�ساألة امل�ساركة يف النتخابات  اعتبارات خا�سة بكل فريق دون اأن تتقاطع مع الآ

الت�رشيعية 2006 على �سبيل املثال كانت بالن�سبة حلما�س جمرد حمطة للوثب نحو ال�سلطة 

ر�س،  واحلكم واإ�سفاء درجة اأخرى من امل�رشوعية على برناجمه ال�سيا�سي واإعماله على الأ

بينما نظرت فتح لالنتخابات ذاتها كمحطة لتجديد �سك �رشعيتها املتهالكة يف احلكم 

مع  بالتفاو�س  ال�ستمرار  لها  ليت�سنى  »دميقراطيا«  حما�س  حركة  تروي�س  اأو  حتييد  عرب 

اإ�رشائيل. فالنتخابات من وجهة نظر كل طرف كانت جمرد اإجراء الهدف منه اإ�سعاف 

�ساعد  املتبادل. كما  قاعدة الحرتام  �سويًا على  التعاي�س  خر بدل من  الآ الطرف  وحتييد 

بني  والق�سائية  ال�سيقة  احلزبية  تعزيز  على  اجلمهور  راأي  وتقدير  احرتام  تقاليد  غياب 

تبنيه لتوجهات  الفئوية عرب  اما اجلمهور ذاته فهو بدوره جارى وهادن تلك  الفريقني، 

متناق�سة كمنحه الثقه لربناجمني �سيا�سيني متناحرين عرب انتخاب حممود عبا�س ذو الربنامج 

يف  اأوىل  �سيا�سية  كقوة  »الراديكايل«  الربنامج  ذي  وحما�س  لل�سلطة  كرئي�س  »املعتدل« 

البالد، اأدى اإىل �سطر النظام ال�سيا�سي وت�سظي البالد.  

4. من ال�سعب فهم موقف حركة حما�س من النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني دون النتباه 

اإىل البنية ال�ستثنائية وامل�سوهة للنظام نف�سه. فموقف احلركة من الطرفني الرئي�سيني 

اللذان وّقعا اتفاقية اأو�سلو التي اأن�ساأت ال�سلطة الفل�سطينية )اإ�رشائيل ومنظمة التحرير( 

اعرتاف  فعدم  ذاته.  ال�سيا�سي  النظام  من  حما�س  حركة  موقف  كبري  حد  اإىل  َحّدد 

و�سيا�سيًا  تنظيميا  التحرير  منظمة  على  ال�سديد  وحتفظها  اإ�رشائيل  ب�رشعية  احلركة 

اأن تتعامل مع النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بدرجة عالية من  واأيديولوجيًا حدى بها 

�رشائيلية والغربية و�سعفه  مالءات الإ احلذر والتوج�س، وخا�سة يف ظلِّ انك�سافيته لالإ

وحمدودية ا�ستجابته لرغبات وتطلعات الفل�سطينيني. فاعتمادية النظام وتاأثره ال�سديد 

الدولية  طراف  �رشائيليني وبالعملية »ال�سلمية« وبرغبات الأ مبعطيات ال�رشاع مع الإ

واملانحني، م�سافا اإىل ذلك حمدودية �سيادته، جعل من ال�سعب على حركة حما�س اأن 

ثرات. وما دامت  تتعاطى معه دون التعاطي مع هذه ال�سبكة املعقدة من العوامل واملوؤ

مواقف حركة حما�س ات�سمت بالرتاوح بني الرف�س والتحفظ على اجلهات ال�سانعة 

طراف الدولية ومنظمة التحرير( فقد  ثرات )اإ�رشائيل والعملية ال�سلمية والأ لهذه املوؤ

كان من البديهي اأن تت�سّو�س احلركة يف تعاطيها مع النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ويف 
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طراف والتي ات�سح اأنها تتمتع بقدرة  الف�سل بني بني موقفها منه وموقفها من تلك الأ

اأكرب مما لدى احلركة على التاأثري احلا�سم يف بنيته ووظائفه واآفاق تطوره امل�ستقبلية. 

�س�ساته ا�سطدم  فمن الوا�سح اأن م�سعى حما�س للدخول اإىل النظام ال�سيا�سي وتراكيبه وموؤ

مبعوقات منبثقة من بنيته وتوجهاته. فلو نظرنا اإىل النتخابات والقوانني املنظمة لها �سواء 

اأن  حيث  ال�سلمية  بالعملية  الرتباط  وثيقة  فنجدها   ،2006 يف  اأو   1996 يف  كانت 

َد لها  انتخابات 1996 على �سبيل املثال هدفت اإىل منح ال�رشعية ل�سلطة غري �سيادية ُق�سِ

جواء  َد لها اأن تهيىء الأ �رشائيليني، كما اأن انتخابات 2006  ُق�سِ اأن ت�سنع ال�سالم مع الإ

ق�سى.  الأ انتفا�سة  ب�سبب  النقطاع  من  �سنوات  بعد  ال�سيا�سية  العملية  ذات  اإىل  للعودة 

ال�سبيل  متهيد  كان   )2006 و   1996( احلالتني  يف  النتخابات  من  الغر�س  اأن  مبعنى 

�رشائيليني ل�سنع “ال�سالم” معهم، وب�رشوط غري فل�سطينية،  للولوج يف املفاو�سات مع الإ

اأكرث من الرغبة يف ممار�سة الدميقراطية وال�ستجابة لتطلعات الفل�سطينيني ومتثيلهم ب�سكل 

�سفاء ال�رشعية بطريقة  حقيقي �سادق. لذا، ات�سح حلركة حما�س اأن النتخابات جاءت لإ

طراف املناوئة لها مت حتديدها م�سبقا بق�سد اإجناح  دميقراطية على �سيغة مرغوبة من قبل الأ

يعار�سونها  من  واإ�سعاف  جهة،  من  حتقيقها  على  والقادر  هل  املوؤ الفل�سطيني  الفريق 

خالقية وال�سيا�سية من جهة اأخرى. اإن قبول نتائج النتخابات  وجتريدهم من املربرات الأ

قليمية والدولية ل ينبغي  طراف املحلية والإ يف 1996 ورف�سها عام 2006 من قبل الأ

بالثانية، بقدر ما يعني  اأكرث دميقراطية من الذين فازوا  وىل هم  اأن من فازوا بالأ اأن يعني 

فاز  الذي  الفريق  من  ال�سلمية  العملية  مع  “اإيجابيًا”  للتعاطي  ا�ستعدادا  اأكرث  كانوا  اأنهم 

اأكرث حتفظًا عليها واأكرث قربًا لرف�سها، وهذا ف�رش �رشعة  الثانية والذي كان  بالنتخابات 

ول والعرتاف “ب�رشعيته” يف احلكم  تقدمي الدعم ال�سيا�سي واملايل واللوج�ستي للفريق الأ

ومقاطعة الفريق الثاين وحما�رشته ال�سيا�سية والقت�سادية والديبلوما�سية وو�سع الكثري من 

احلقائق جعلت  اإف�ساله. هذه  ثم  لعدم متكينه من احلكم ومن  اأمامه  العراقيل واملعوقات 

خرين  الآ مع  عراك  �ساحة  اأنه  على  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  اإىل  تنظر  حركة حما�س 

القدمية  ال�سيا�سي مبالحمه  النظام  على  بقاء  الإ منها  الغر�س  لديناميكيات خارجية  تخ�سع 

قل )اأي  والت�سييق على حركة حما�س واإق�سائها من احلياة ال�سيا�سية اأو تدجينها على الأ

اإ�سعافها( بغر�س ا�ستدراجها وحملها على قبول ما ل تريد. 

ومثال اآخر على الطبيعة امل�سو�سة لبنية النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني عدم و�سوح العالقة 

التنفيذيني للنظام ال�سيا�سي املتمثلني بالرئا�سة ورئا�سة الوزراء. فرغم وجود  بني القطبني 

الفعلية  العالقة  اأن  اإل  بينهما  العالقة  تنظم  اأن  ُيفرت�س  التي  الد�ستورية  واملواد  ال�سوابط 

عندما  عرفات  الرئي�س  عهد  يف  ذلك  كان  �سواء  وال�رشاع  التوتر  اإىل  متيل  بقيت  بينهما 

اأ�سبح كال من حممود عبا�س واأحمد قريع رئي�سا وزراء اأو لحقًا يف عهد الرئي�س عبا�س 



      [ ��� ]                                                                                 حما�س واحلكم: دخول النظام اأم التمرد عليه؟ 

العالقة  اأن  هنا  الوا�سح  من  الوزراء.  رئا�سة  هنية  اإ�سماعيل  عرب  حما�س  ا�ستلمت  عندما 

�س�ستني هي عالقة خ�سعت لعتبارات �سيا�سية ل د�ستورية، هذا  التي حكمت هاتني املوؤ

اإ�سافة اإىل اأن ا�ستحداث من�سب رئي�س الوزراء ذاته مل ياأت كتتويج لرغبة فل�سطينية داخلية 

طراف  )رغم اأن هذه الرغبة كانت حا�رشة( بقدر ما كان توقيت ترجمتها تتويج لرغبة الأ

جزٍء   انتزاع  عرب  عرفات  يا�رش  الراحل  الرئي�س  �سلطات  لتهم�س  بالرباعية  ممثلة  الدولية 

هام من �سالحياته وايداعها بيد من�سب رئي�س الوزراء امل�ستحدث بعد و�سمه اإ�رشائيليا 

رهاب. واأمريكيا مبا اأ�سمياه بالف�ساد وبالإ

�س�سة رئا�سة الوزراء - لكونها من فاز  اأما دخول حما�س اإىل النظام ال�سيا�سي من بوابة موؤ

نقل مل�ستوى  مبثابة  – فكان يف واقع احلال  ت�سكيل احلكومة  بالنتخابات وامتلك حق 

امتالكهما  ظل  يف  وخا�سة  جديد  م�ستوى  اإىل  �س�ستني  املوؤ هاتني  بني  والتوتر  ال�رشاع 

داخليًا  والتوجهات  هداف  الأ حيث  ومن  املن�ساأ  حيث  من  متباينني  �سيا�سيني  لربناجمني 

وخارجيًا. هذا التباين ال�سديد بني الفريقني حال دون متكنهما من التعاي�س مع بع�سهما 

بع�سًا واإىل توظيف كل طرف �رشعيته وموارده وعالقاته الداخلية واخلارجية للطعن ب�رشعية 

مر بينهما اإىل القتتال و�سطر البالد اإىل كيانني متناحرين. خر حتى بلغ الأ الطرف الآ

خرى والتي برزت بجالء يف فرتة حكم حما�س  يت�سح هنا اأنه من علل النظام ال�سيا�سي الأ

عدم و�سوح حدود ال�سالحيات بني الرئا�سة ورئا�سة الوزراء )بني الرئي�س عبا�س وحكومة 

من، والذي هو مو�سوع وثيق العالقة مبجريات ال�رشاع  حما�س( فيما يتعلق مبو�سوع الأ

�رشائيلي الفل�سطيني وله تبعات �سيا�سية هامة داخليا وخارجيا. اإن دخول حما�س اإىل  الإ

اإ�رشائيل  لدى  والذي  املعقد  ال�ساأن  هذا  مع  املبا�رش  التعاطي  عليه  ترتب  ال�سيا�سي  النظام 

طراف الدولية الكثري لتقوله بخ�سو�سه و�سع احلركة نف�سها اأمام خيارات �سعبة كان  والأ

�س�سة الرئا�سة لها وا�ستحواذها على  �سيرتتب على اأي منها نتائج �سلبية. فقبولها باإق�ساء موؤ

متهافتة  يديها كحركة  موؤ اأمام  و�سيظهرها  �سيا�سيا  �سيخ�رشها  مني  والأ ال�سيا�سي  ال�ساأنني 

اأمام قاعدتها اجلماهريية، بينما  وم�ساومة وهذا مل تقبله احلركة حفاظا على ماء وجهها 

اأن احلركة غري جادة يف تقدمي  رف�سها لذلك )وهذا ما ح�سل بالفعل( كان قد ُفِهم منه 

من وال�سيا�سة يف ال�ساحة  التنازلت الالزمة املطلوبة. هذه العالقة امل�سو�سة واملعقدة بني الأ

طراف امل�سّكلة له، ما  الفل�سطينية عك�ست نف�سها مبا�رشة على النظام ال�سيا�سي وعلى الأ

مر اإىل �ساحة للتوتر والتناحر ال�سيا�سي بدل من  يعني اأن النظام ال�سيا�سي حتول يف واقع الأ

ما و�سابطا للفعل ال�سيا�سي الفل�سطيني. اأن يكون ف�ساء منظِّ

الت�رشيعي  املجل�س  هو  ال�سيا�سي  النظام  فاعلية  على �سعف وعدم  دللة  ذو  اآخر  ومرفق 

والذي بقي طوال ال�سنوات األ 14 املا�سية �سعيفًا وعر�سه مبا�رشة للتاأثر �سلبيًا بالتطورات 
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الداخلية واخلارجية. فبقي هذا املرفق حمدود ال�سالحيات وهام�سي التاأثري و�سْهل التحييد 

الراحل عرفات،  الرئي�س  اجلاحمة وخا�سة يف عهد  التنفيذية  ال�سلطة  قبل  والتهمي�س من 

كما اأنه بقي �سديد النك�سافية ملعطيات ال�رشاع بني اإ�رشائيل والفل�سطينيني، ولنا مثال على 

ذلك اعتقال اإ�رشائيل لعدد كبري من اأع�ساء املجل�س الت�رشيعي املمثلني حلما�س يف اأعقاب 

مر الذي �سل املجل�س واأفقده القدرة على القيام  �رشائيلي غلعاد �ساليط، الأ اأ�رش اجلندي الإ

بدوره. اأما النق�سام الذي ح�سل بني القطاع وال�سفة لحقا فجاء ليطلق ر�سا�سة الرحمة 

على هذا املرفق ما حّوله اإىل ج�سد بال روح.

كانت النتخابات الت�رشيعية 2006 وما تبعها من اأعقد املحطات يف �سياق العالقة   .5

خرى اأمام حتديات  طراف الأ بني حما�س والنظام ال�سيا�سي والتي و�سعت احلركة والأ

مل يكن من ال�سهل الفكاك منها. فخيار امل�ساركة بتلك النتخابات بالن�سبة حلما�س مل 

نه كان وا�سحا ومنذ البداية �رشورة اأن ُتلنّي احلركة من خطابها واأن  مثل لأ يكن هو الأ

ُتدِخل نف�سها يف �سيغة �سيا�سية حتّفظت �سابقا على اأ�س�س تكوينها وات�سح لحقا اأنها 

يجابي والبّناء« معها. اأما خيار مقاطعة  مل تكن كاملة اجلاهزية لال�ستباك ال�سيا�سي »الإ

تلك النتخابات باملقابل فكان �سعبا وخا�سة بعد اأن راأت احلركة اأنها بلغت �ساأنا من 

القوة واحل�سور والن�سوج ي�سعب معه الرتاجع اإىل اخللف والبقاء خارج النظام القائم 

ن من �ساأن ذلك اأن يخد�س م�سداقية احلركة بعيون جمهورها. من الوا�سح هنا اأن اأيا  لأ

نه يرتتب على كليهما تغيري  مثل حلما�س لأ من خيارْي امل�ساركة اأو املقاطعة مل يكن الأ

خرين وفق قواعد مل ت�سارك احلركة  هام يف فكر و�سلوك احلركة، فاإما التعاي�س مع الآ

ب�سياغتها، واإما اخلروج من العلنية والعودة اإىل ال�رشية وهذا يعني التوجه جمددا نحو 

ّحي احلركة باأي منهما قامت بابتداع ما  الراديكالية والرتاجع اإىل الوراء. ولكي ل ُت�سَ

اأ�سمته بامل�ساركة املقاومة والتي اأنتجت لحقا ما اأ�سمته احلركة ب«احلكومة املقاومة«. 

من الوا�سح هنا اأن حما�س رمبا وقعت يف فخ اللزوجة والغمو�س الذي يلف ال�ساحة 

الفل�سطينية منذ اأمد وهذا اأفقدها القدرة على اأن تكون من�سجمة يف مواقفها وجعلها 

ت�سل اإىل حالة ميكن و�سفها بالنف�سام، فر�سته �سعوبة التوفيق بني ثنائيات متعار�سة 

اأ�سال ما حّولها اإىل حركة تاهت بو�سلتها على ما يبدو يف احليز الوا�سل بني »جاللة« 

املقاومة واإغراءات احلكم وال�سلطة. لكن، لكي تخرج حما�س من هذا التحدي القا�سي 

خرين ي�سبح لزاما عليها اأن تكون اأكرث و�سوحا وجراأة يف حتديد  واملكلف لها ولالآ

خالقية املرتتبة على  ولية ال�سيا�سية والأ مر واأن تتحمل امل�سوؤ موقف وا�سح يف هذا الأ

اأن تكون  اإما  اأن على حما�س  الفعلية  الناحية  يعنيه ذلك من  النهاية، وما  ذلك حتى 

وتت�رشف كحركة مقاومة اأو اأن تتحول اإىل حركة �سيا�سية ت�سعى لل�سلطة واحلكم ولكن 

�سعب  مر الأ دون مواربة وا�ستذكاء. رمبا لن يكون النجاح يف اأي منهما �سهل لكن الأ

هو ا�ستمرار اجلمع الق�رشي غري املتناغم وغري املقنع بني ال�سلطة واملقاومة ُيحّول كل 
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خر، فال املقاومة ت�سعف احلكم ول احلكم ي�ساند املقاومة،  منهما اإىل حجر عرثة اأمام الآ

وهذا �سيعني يف نهاية املطاف ف�سل احلركة يف كليهما ورمبا �سعوبة العودة اإىل اأي منهما 

كد اأن احلركة بغنى عنها.  لحقا دون خ�سائر واأثمان �سيا�سية ومعنوية من املوؤ

اأطراف  فيها  )مبا  الفل�سطيني  بال�ساأن  ال�سلة  ذات  طراف  الأ جميع  اأن  الوا�سح  من    .6

فل�سطينية( مل تتوفر لديها النوايا احلقة لال�ستباك البّناء �سيا�سيا مع حما�س ما حملها على 

عدم الكرتات بالتغيري وباملرونة التي اأبدتهما احلركة يف م�سريتها ال�سيا�سية ومن اأهمها: 

را�سي املحتلة  عدم الت�سبث مبيثاقها التاأ�سي�سي احلاد وقبولها بدولة فل�سطينية على الأ

�رشائيليني ؛ »احرتام« التفاقيات  عام  1967 ؛ ال�ستعداد للدخول يف تهدئة مع الإ

املوقعة بني املنظمة واإ�رشائيل وعدم الت�سبث برف�سها ؛ امل�ساركة بالنتخابات على اأ�سا�س 

برنامج ات�سم باملرونة والعتدال ؛ ال�ستعداد للدخول اإىل املنظمة بعد اأن كانت ت�سعى 

اإىل جتاوزها يف ال�سابق ؛ هذا اإ�سافة اإىل ا�ستعداد احلركة لقيام عالقات خارجية مع دول 

الفل�سطينية. هذه  الغربية ذات ال�سجل غري الداعم للق�سية  البلدان  العامل مبا يف ذلك 

قليمية والدولية وعلى الرغم من التباينات فيما بينها اإل اأنها التقت  طراف املحلية والإ الأ

طراف يف �سيغة التعاطي  على مناه�سة حما�س كونها حركة اإ�سالمية ل تتفق مع تلك الأ

حوال  دارة الأ مع ملف ال�رشاع بني اإ�رشائيل والفل�سطينيني ويف فكرها وت�سوراتها لإ

طراف الدولية )وخا�سة الوليات املتحدة( يريدان  الفل�سطينية الداخلية. فاإ�رشائيل والأ

اأن ميليا  ليت�سنى لهما  للفل�سطينيني طرفا �سعيفا ومطياعا  ال�سيا�سي  العنوان  اأن يكون 

عليه ال�سيغة التي يريدون دون اأن تكون لديه القدرة احلقيقية على الرف�س واإل �سيكون 

ق�ساء كما ح�سل مع الرئي�س الراحل عرفات بعدما رف�س اتفاقية كامب  م�سريه النبذ والإ

طراف على  ديفيد الثانية. وحما�س مبوروثها ومواقفها املعلنة ُنِظر اإليها من قبل هذه الأ

اأنها نّد مبا�رش للطرف الفل�سطيني املعتدل )واملق�سود هنا حركة فتح وال�سلطة برئا�سة 

طار العربي الر�سمي واإرثه ال�سيا�سي وتنتمي اإىل  عبا�س( كونها حركة تاأتي من خارج الإ

�سالم ال�سيا�سي العابرة للقارات والتي  مع�سكر املمانعة »امل�ساغب« املتمّثل بظاهرة الإ

نظمة العربية التي تو�سف  �رشائيل ولالأ ت�ستمد زخم وجودها من مناه�ستها للغرب ولإ

بالعتدال مبا فيها ال�سلطة الفل�سطينية. امللفت هنا اأن حركة حما�س »مبرونتها واعتدالها« 

واجهت ذات امل�سري الذي انتهت اليه حركة فتح )والفل�سطينيون عموما( والتي اأبدت 

�رشائيليني  عرب ال�سنني درجة ملحوظة من املرونة والعتدال و�سنعت »ال�سالم« مع الإ

لكن دون اأن يقاِبلوهم مبرونة واعتدال. اإن مرونة واعتدال حركة فتح والفل�سطينيني مل 

�رشائيلي �سيا�سيا واأمنيا متاما كما هو احلال بالن�سبة حلما�س  تكن كافية لطماأنة الطرف الإ

التي مل ولن ُتفِلح »مرونتها واعتدالها« بطماأنة اأحد.   

قليمية والدولية ذات العالقة بالو�سع الفل�سطيني حلركة  طراف الفل�سطينية والإ 7. مل تقّدم الأ
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حما�س بعد فوزها بالنتخابات الت�رشيعية احلوافز الالزمة لت�سجيعها على التتنازل عن 

يديولوجية وبدل من ذلك تنكرت لها وبذلت الكثري من اجلهود  »ثوابتها« ال�سيا�سية والأ

ف�سال جتربتها يف احلكم. فقد ُنِظر اإىل حما�س فل�سطينيا وعربيا ودوليا كحركة اإ�سالمية  لإ

من بالدميقراطية واأن هدفها احلقيقي هو احلكم واأنها �ستنقلب على الدميقراطية  ل توؤ

عاجال اأم اآجال حال ا�ستالمها ال�سلطة لكونها حتتكم باجلوهر اإىل ال�رشع واملعتقد ولي�س 

اإىل ال�سعب واإرادته. اأما اإ�رشائيل والدول الغربية فنظرت من جانبها اإىل حما�س كحركة 

معادية تعار�س ال�سلح مع اإ�رشائيل وتقف بوجه ال�سالم وال�ستقرار يف فل�سطني واملنطقة 

كما اأنها تنا�سب العداء للقوى املعتدلة الراغبة بال�سالم يف ال�ساحة الفل�سطينية. فكون 

رهاب والتطرف« ي�سبح من غري اجلائز  حما�س، براأي هذا الفريق، جزء من مع�سكر »الإ

العرتاف بها اأو التعامل معها وبدل من ذلك ينبغي حما�رشتها وجمابهتا بكل ال�سبل. من 

املالحظ هنا اأن املواقف امل�سادة حلما�س واملتحفظة على �سلوكها ال�سيا�سي الذي ت�سفه 

بغري الدميقراطي ت�سدر عن اأطراف فل�سطينية وعربية هي يف واقع احلال لي�ست اأكرث 

دميقراطية من حما�س، ومن اأطراف كاإ�رشائيل والوليات املتحدة والتي هي اأي�سًا لي�ست 

اأنظمة حكم غري  املنطقة  اأن عززت يف  بعد  ايجابية و�سلمية من حركة حما�س  اأكرث 

دميقراطية واأ�سعلت احلروب ون�رشت القتل والدمار يف العراق ولبنان وفل�سطني، ما 

طراف حلركة حما�س ول�سلوكها ال�سيا�سي »غري الدميقراطي  يجعل �سدقية نقد هذه الأ

وغري ال�سلمي« جد �سعيفة وحمط �سك عظيم.  

يت�سح لنا باملجمل اأن جمموع هذه املعوقات اخلا�سة بحركة حما�س وباحلالتني الفل�سطينية   .8

اأن ت�سجع حركة حما�س على تقدمي  لها  قليمية والدولية مل يكن  الإ الداخلية واخلارجية 

»التنازلت« ال�سيا�سية املطلوبة لكي تتحول اإىل عن�رش »اإيجابي وبّناء« يف احلياة ال�سيا�سية 

الفل�سطينية، واإىل قوة �سيا�سية »�رشعية« يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني القائم. فمجموع 

ال�سيا�سي  النظام  مع  تتعاطى  ن  لأ بها  وحدى  حما�س  على  نف�سه  فر�س  املعوقات  هذه 

يجابية« لكن دون اإهمال اأولوية احلفاظ  الفل�سطيني بحذر �سديد يقوم على قدر من »الإ

على متا�سك احلركة داخليا وحتقيق مكا�سب �سيا�سية تخدم برناجمها ال�سيا�سي ملنحها مزيد 

من املقبولية ال�سيا�سية يف ال�سارع الفل�سطيني وملمار�سة احلكم. فاحلركة كما يبدو لي�ست 

�سفاء ال�رشعية على نظام �سيا�سي ل يعرتف بها وغري م�ستعد للتعاي�س معها  على ا�ستعداد لإ

ومع �رشعية ما متثله من مواقف وتوجهات اإ�سالموية وخ�سو�سا جتاه امل�رشوع الوطني التي 

البالد ودون  التخلي عن بقية  اإقامة دولة فل�سطينية يف حدود عام 1967 دون  يت�سمن 

النظام وحركة حما�س دون  يتعاي�س هذا  اأن  املتوقع  اإ�رشائيل. من غري  ب�رشعية  العرتاف 

العرتاف املتبادل ب�رشعية بع�سهما بع�سا وهذا لن يتم دون اإجراء اإ�سالحات جذرية ت�سمل 

حزاب ال�سيا�سية  مبا يف ذلك حركة حما�س ذاتها واإعادة النظر مبجمل  املنظمة وال�سلطة الأ

قل. مر الذي ل يبدو �سهل التحقيق يف املدى املنظور على الأ حوال الفل�سطينية، الأ الأ
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اأما املعوقات اخلارجية اأمام دخول حركة حما�س اإىل النظام فهي كثرية ومتنوعة من   

بينها: ال�رشاع مع اإ�رشائيل وعدم ا�ستعداد دولة الحتالل للولوج فعال يف عملية �سيا�سية 

قليمية ون�سوء التحالفات  اإيجابية وجادة جتاه الفل�سطينني ؛ حالة التفكك والت�رشذم الإ

واملحاور والتي حركة حما�س جزء منها )وخا�سة مع اإيران و�سوريا وحزب اهلل( ما 

يجعل اإ�رشائيل والوليات املتحدة ي�رّشا على النظر حلما�س كحركة راديكالية مكانها 

رهابية واأنه ينبغي حماربتها بدل من  هو فقط يف قائمة املنظمات والكيانات امل�سّماة بالإ

ا�ستيعابها والقبول بها  كالعب �سيا�سي م�رشوع. ويف اإطار “دعم” املجموعة الدولية 

الكامل لل�سلطة الوطنية حتت قيادة الرئي�س حممود عبا�س جتد حما�س نف�سها اأمام �سعوبة 

كبرية يف الندماج فعليا يف نظام �سيا�سي يقوده الرئي�س عبا�س لكونه براأيها يكت�سب 

الر�سوخ  وعرب  العداء  حما�س  حركة  منا�سبة  عرب  و�رشعيته  مقبوليته  من  هاما  جزءا 

داء و�سدادة  �رشائيلية بدل من اعتماده على �رشعيٍة حّقة م�ستمّدة من فاعلية الأ للرغبات الإ

القرارات ور�سادة ال�سيا�سات واملقبولية يف عيون اجلمهور. 

9.واأخريا، وعلى �سوء كل ما تقدم ينبغي فهم وتف�سري تردد حركة حما�س يف التوقيع على 

الورقة امل�رشية بال�سيغة املطروحة حاليا )يناير 2010(، فالتوقيع على هذه الورقة دون 

اإجراء تعديالت مر�سية للحركة من �ساأنها اأن ُتظهر حما�س على اأنها اأقل قوة مما هي 

فتح  تنظر حلركة  التي  به حما�س  تقبل  لن  اأمر  تعتقد احلركة، وهذا  ما  علية، ح�سب 

و�سلطة الرئي�س عبا�س على اأنهما لي�سا اأكرث قوة مما كانا عليه يف ال�سابق، ما يعني من 

الناحية امللمو�سة اأن حما�س ل ترى اأن هناك �رشورة للهرولة نحوهما لتقدمي التنازلت 

�رشائيلية عليه، منحت  دون مقابل جُمٍز واأكيد. ف�سيطرة احلركة على القطاع واحلرب الإ

اها وهواج�سها يف  احلركة قوة اإ�سافية جعلتها ت�رش اأكرث من ذي قبل على ت�سمني روؤ

التاأثري الفاعل بال�ساأن الفل�سطيني. وترى احلركة ان  ليت�سنى لها  اأي اتفاق للم�ساحلة 

اها واأن يبدد ما لديها من هواج�س  الت�سبث ب »ورقة غزة« من �ساأنه اأن ي�ستجيب لروؤ

قل، على  وتخوفات، حيث اأن ذلك �سيمّكنها من »فر�س« ما تريد، اأو جزء منه على الأ

حركة فتح و�سلطة الرئي�س عبا�س، كما �سيمّكنها اأي�سا من درء ما ل تريده يف الورقة 

امل�رشية. فامل�ساحلة بالن�سبة حلما�س هي اأمر ينبغي التعاطي معه ا�ستنادا اىل فهم وتقدير 

ر�س ولي�س على قواعد م�ستمدة من املا�سي، مبعنى  جديدين يقومان على احلقائق على الأ

اأن احلركة اليوم لي�ست يف عجلة من اأمرها للو�سول اىل م�ساحلة ل ت�سمن العرتاف بها 

كقوة مف�سلية يف احلياة ال�سيا�سية وبحقها يف امل�ساهمة الفاعلة يف �سياغة نظام �سيا�سي 

خرين.  من�سف لها وغري جمحف بحق الآ
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Hamas: Separate classes for girls and boys",  Globe and 
Mail,  January ��/ �00�

Haim Malka, Forcing Choices: Testing the Transformation 
of Hamas, The Whashingtom Quarterly, Automn �00�. 

Erik Schechter, Israeli Analysts: We Can Deal With Hamas, 
January �, �00�, Worldpress.org.

Hobbling Hamas: Moving beyond the U.S. Policy of Three 
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No’s, Weekly Standard, April �, �00�.

M.J. Rosenberg, Who Elected Hamas? The American 
Conservative, February ��, �00�. 

Mandy turner, Building Democracy in Palestine: Liberal 
Peace Theory and the Election of Hamas, Democratization, 
Vol.��, No.�, December �00�, pp.���–���. 

IIene R. Prusher, Can Hamas change course? Christian 
Science Monitor, October 0�, �00�. 

Nathan J. Brown, Living with Palestinian Democracy, 
Carnegie Endowment for International Peace, Policy 
Beief number �� June �00�.

)ت(الوثائق والقوانني 

النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.

امليثاق التاأ�سي�سي حلركة حما�س.

ميثاق منظمة التحرير الفل�سطينية.

وثيقة القاهرة.

وثيقة الوفاق الوطني.

�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينبة. القانون الأ

�سا�سي الفل�سطيني املعدل 2003 . القانون الأ

قانون اخلدمة املدنية الفل�سطيني ل�سنة 1998.

من رقم 8 ل�سنة 2005. قانون اخلدمة يف قوى الأ
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)ث( الصحف واملجالت 

�سحيفة الر�سالة املقربة من حركة حما�س.

جملة فل�سطني امل�سلمة. 

�سحيفة ال�سبيل الردنية. 

يام الفل�سطينية.  �سحيفة الأ

�سحيفة القد�س الفل�سطينية.

�سواق.  �سحيفة الأ

�سحيفة النهار املقد�سية.

هرام. جريدة الأ

)ج(املقابالت الشخصية واملنشورة في املواقع اإللكترونية 

· رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�سعل.

· نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى اأبو مرزوق.

· القيادي �سعيد �سيام.

· القيادي حممود الزهار.

· القيادي غازي حمد.

· القيادي حممد نّزال. 

· النائب يحي مو�سى العبادلة. 

· نائب رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني اأحمد بحر. 

· النائب فرج رمانة.
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· النائب خالد �سليمان.

· القيادي ال�ساب عدنان ع�سفور.

· وزير الزراعة حممد الغا.   

· النائب ال�سيخ حممد اأبو طري.

· القيادي حممود الزهار.

· النائب يو�سف رزقة.

· القيادي اأ�سامة حمدان. 

· النائب حممد فرج الغول 

· القيادي اأ�سامة املزيني. 

· القيادي حممد غزال. 

· القيادي يحيى مو�سى العباد�سة.

· ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية تي�سري خالد.

)ح(االستطالعات

ا�ستطالعات الراأي العام ملركز البحوث والدرا�سات امل�سحية، رام اهلل.

ا�ستطالعات الراأي العام لربنامج درا�سات التنمية يف جامعة بري زيت. 

دنى لال�ست�سارات. ا�ستطالعات معهد ال�رشق الأ

)خ(املواقع اإللكترونية

   www.palestine-info:عالم املركز الفل�سطيني لالإ

www.arabic.pnn.s :خبارية �سبكة فل�سطني الإ
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www.islamonline.net:اإ�سالم اأون لين نت

www.pal-media.net :عالمية الفل�سطينية ال�سبكة الإ

www.asyeh.com :لكرتوين موقع اآ�سيا الإ

www.islammemo.cc 

www.almadapaper.net/paper.php?source 

www.aljazeeratalk.net/forum.
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ملحق رقم )1(

ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية )حماس(

18 اآب ]اأغ�سط�س[ 1988 ميالدية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

ِمُنوَن باهلل ولو  ٍة اُأخِرَجت للنَّا�ِس َتاأُْمُروَن باملَْعرُوِف وَتْنَهوَن عن املُْنكر وُتوؤْ مَّ
﴿ُكْنُتم َخرَي اُأ

ُّوُكم اإّل اأذى  ُهم الفا�سقون َلْن َي�رشُ مُنون واَأْكرَثُ اآمن اَأهُل الِكَتاِب لكان خرًيا َلُهم مْنُهُم املُوؤْ

لَُّة اَأْيَن ما ُثِقُفوا اإل بَحْبل  َبْت َعَليِهُم الذِّ ِ ُون، �رشُ ْدباَر ثم ل ُين�رشَ ْن ُيَقاِتُلوكم ُيَولُّوُكم الأ واإِ

َبْت َعَليِهُم املَ�ْسَكَنُة ذِلَك باأنَُّهم َكاُنوا  ِ ٍب من اهلِل َو�رشُ ِمَن اهلل وَحْبٍل ِمَن النَّا�ِس َوَباُءوا ِبَغ�سَ

وا َوكانوا َيْعَتُدون﴾ نبياَء ِبَغرِي َحقٍّ َذِلَك مبا َع�سَ َيْكُفُروَن باآياِت اهلل وَيْقُتلون الَأ

)اآل عمران: 110 – 112( 

�سالم كما اأبطل ما قبلها.  �ستقوم اإ�رشائيل و�ستظل قائمة اإىل اأن يبطلها الإ

مام ال�سهيد ح�سن البنا، رحمه اهلل.  الإ

�سالمي يحرتق، وعلى كل منا اأن ي�سب ولو قلياًل من املاء ليطفئ ما ي�ستطيع  اإن العامل الإ

اأن يطفئه دون اأن ينتظر غريه. 

ال�سيخ اأجمد الزهاوي، رحمه اهلل. 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

املقدمة 
ن�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه ونتوكل عليه، ون�سلِّي ون�سلِّم على ر�سول اهلل،  احلمد هلل 

وعلى اآله و�سحبه و�سلم ومن واله، ودعا بدعوته وا�سنت ب�سنته، �سالًة وت�سليًما دائمني 

ر�س وبعد:  ما دامت ال�سماوات والأ

اأيها النا�س: 

منة وال�سواعد املتو�سئة، واإدراًكا  من و�سط اخلطوب، ويف خ�سم املعاناة، ومن نب�سات القلوب املوؤ

مر اهلل، كانت الدعوة وكان التالقي والتجمع، وكانت العروبة على منهج  للواجب، وا�ستجابًة لأ

رادة امل�سممة على تاأدية دورها يف احلياة، متخطية كل العقبات، متجاوزة م�ساعب  اهلل، وكانت الإ

عداد املتوا�سل، وال�ستعداد لبذل النف�س والنفي�س يف �سبيل اهلل.  الطريق، وكان الإ

مال،  ماين والآ وكان اأن ت�سكلت النواة واأخذت ت�سق طريقها يف هذا البحر املتالطم من الأ

لم والتحديات يف الداخل واخلارج.  �سواق والتمنيات، واملخاطر والعقبات، والآ ومن الأ

وملّا ن�سجت الفكرة، ومنت البذرة و�رشبت النبتة بجذورها يف اأر�س الواقع، بعيًدا عن 

�سالمية لتاأدية دورها ما�سية يف  قتة، والت�رشع املذموم انطلقت حركة املقاومة الإ العاطفة املوؤ

�سبيل ربها، تت�سابك �سواعدها مع �سواعد كل املجاهدين من اأجل حترير فل�سطني، وتلتقي 

اأرواح جماهديها باأرواح كل املجاهدين الذين جادوا باأنف�سهم على اأر�س فل�سطني، منذ 

اأن فتحها �سحابة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وحتى يومنا هذا. 

�سالمية )حما�س(، يجلي �سورتها ويك�سف عن هويتها، ويبني  وهذا ميثاق حركة املقاومة الإ

موقفها، ويو�سح تطلعها، ويتحدث عن اآمالها، ويدعو اإىل منا�رشتها ودعمها، واللتحاق 

ب�سفوفها، فمعركتنا مع اليهود جد كبرية وخطرية، وحتتاج اإىل جميع اجلهود املخل�سة، 

وهي خطوة لبد من اأن تتبعها خطوات، وكتيبة لبد من اأن تدعمها الكتائب تلو الكتائب 

عداء، ويتنزل ن�رش اهلل.  طراف حتى يندحر الأ �سالمي املرتامي الأ من هذا العامل العربي والإ

ُه َبْعَد ِحنٍي﴾ )�س: 88(.  فق قادمني ﴿وَلَتْعَلُمنَّ َنَباَأ هكذا نلمحهم يف الأ

ْغِلَبَّ اَأَنا َوُر�ُسِلي اإنَّ اهلَل َقويٌّ َعزيٌز﴾)املجادلة: 21(.  ﴿َكَتَب اهلُل لَأ
ِمَن  اأنا  وما  اهلِل  و�ُسْبَحاَن  اتََّبَعِني  َوَمِن  اَأَنا  ريٍة  َب�سِ على  اهلل  اإىل  اَأْدُعو  �َسِبِيلي  هذه  ﴿ُقْل 

ِكني﴾)يو�سف: 108(.  املُ�رْشِ
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الباب األول - التعريف باحلركة 

املنطلقات الفكرية: 
وىل:  املادة الأ

�سالم منهجها، منه ت�ستمد اأفكارها ومفاهيمها وت�سوراتها  �سالمية: الإ حركة املقاومة الإ

تر�سيد  ت�ستلهم  ومنه  ت�رشفاتها،  كل  يف  حتتكم  واإليه  ن�سان،  والإ واحلياة  الكون  عن 

خطاها. 

صلة حركة املقاومة اإلسالمية بجماعة اإلخوان املسلمني: 
املادة الثانية: 

خوان  خوان امل�سلمني بفل�سطني. وحركة الإ �سالمية جناح من اأجنحة الإ حركة املقاومة الإ

�سالمية يف الع�رش احلديث، ومتتاز بالفهم  امل�سلمني تنظيم عاملي، وهي كربى احلركات الإ

�سالمية يف �ستى جمالت احلياة،  العميق، والت�سور الدقيق وال�سمولية التامة لكل املفاهيم الإ

يف الت�سور والعتقاد، يف ال�سيا�سة والقت�ساد، يف الرتبية والجتماع، يف الق�ساء واحلكم، 

عالم، يف الغيب وال�سهادة ويف باقي جمالت احلياة.  يف الدعوة والتعليم، يف الفن والإ

البنية والتكوين: 
املادة الثالثة: 

�سالمية من م�سلمني اأعطوا ولءهم هلل، فعبدوه  �سا�سية حلركة املقاومة الإ تتكون البنية الأ

ن�َس اإّل ِلَيْعُبُدوِن﴾ )الذاريات: 56( وعرفوا واجبهم  حق عبادته ﴿َوَما َخَلْقُت اجِلنَّ والإ

وجه  يف  اجلهاد  راية  ورفعوا  ذلك،  كل  يف  اهلل  فاتقوا  ووطنهم،  واأهليهم  اأنف�سهم  جتاه 

الطغاة لتخلي�س البالد والعباد من دن�سهم واأرجا�سهم و�رشورهم. 

نبياء: 18(.  ﴿َبْل َنْقِذُف ِباحَلقِّ َعَلى الباطِل َفَيْدَمُغُه فاإذا ُهَو َزاِهٌق﴾ )الأ
املادة الرابعة: 

والتزم  بفكرتها،  واأخذ  عقيدتها،  اعتقد  م�سلم  بكل  �سالمية  الإ املقاومة  حركة  ترحب 

الواجب، واأجره على  داء  اأن ينخرط يف �سفوفها لأ اأ�رشارها، ورغب  منهجها، وحفظ 

اهلل. 
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البعد الزماني واملكاني حلركة املقاومة اإلسالمية: 
املادة اخلام�سة: 

�سالم منهج حياة لها، ميتد اإىل مولد  �سالمية الزماين: باتخاذها الإ ُبعد حركة املقاومة الإ

فاهلل غايتها والر�سول قدوتها والقراآن د�ستورها.  ال�سالح،  �سالمية، وال�سلف  الإ الر�سالة 

�سالم منهج حياة لهم، يف اأي  وبعدها املكاين: حيثما تواجد امل�سلمون الذين يتخذون الإ

ر�س ومتتد لتعانق ال�سماء.  ر�س، فهي بذلك ت�رشب يف اأعماق الأ بقعة من بقاع الأ

َماِء  ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف ال�سَّ َجَرٍة َطيَِّبٍة اَأ�سْ ََب اهلُل َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َك�سَ ﴿اأمل َتَر َكْيَف �رشَ
ُروَن﴾ )اإبراهيم:  ْمَثاَل للنَّا�ِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ُب اهلُل الَأ ِ ْذِن َربَِّها َوَي�رشْ ِتي اُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي ِباإِ ُتوؤْ

 .)25-24

التميز واالستقاللية: 

املادة ال�ساد�سة: 

�سالم  �سالمية حركة فل�سطينية متميزة، تعطي ولءها هلل، وتتخذ من الإ حركة املقاومة الإ

�سالم ميكن اأن  منهج حياة، وتعمل على رفع راية اهلل على كل �سرب من فل�سطني، ففي ظل الإ

يتعاي�س اأتباع الديانات جميًعا يف اأمن واأمان على اأنف�سهم واأموالهم وحقوقهم، ويف غياب 

�سالم ين�ساأ ال�رشاع، وي�ست�رشي الظلم وينت�رش الف�ساد وتقوم املنازعات واحلروب.  الإ

وهلل در ال�ساعر امل�سلم حممد اإقبال، حيث يقول: 

ميان �ساع فال اأمـان    ول دنيا ملن مل يحي دينـا اإذا الإ

ومن ر�سي احلياة بغري دين    فقد جعل الفناء لها َقريـنا. 

عاملية حركة املقاومة اإلسالمية: 

املادة ال�سابعة: 

بقاع  كل  يف  �سالمية  الإ املقاومة  حركة  منهج  ينهجون  الذين  امل�سلمني  انت�سار  بحكم 

عاملية،  حركة  فهي  جهادها،  وتعزيز  مواقفها،  وتبني  منا�رشتها،  على  ويعملون  العامل، 

هلة لذلك لو�سوح فكرتها، ونبل غايتها، و�سمو اأهدافها.  وهي موؤ
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�سا�س يجب اأن ينظر اإليها، ويقدر قدرها، ويعرتف بدورها، ومن غمطها  وعلى هذا الأ

حقها، و�رشب �سفًحا عن منا�رشتها اأو عميت ب�سريته فاجتهد يف طم�س دورها، فهو 

ية احلقائق بق�سد اأو بغري ق�سد، ف�سيفيق وقد  كمن يجادل القدر، ومن اأغم�س عينيه عن روؤ

حداث واأعيته احلجج يف تربير موقفه، وال�سابقة ملن �سبق.  جتاوزته الأ

وظلم ذوي القربى اأ�سد م�سا�سة     على النف�س من وقع احل�سام املهند. 

ًقا مِلَا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن الِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فاْحُكم َبْيَنُهم  دِّ ﴿واَأْنَزلَنا اإَلْيَك الِكَتاَب باحَلقِّ ُم�سَ
ا َجاَءَك من احَلقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكم �رِشَْعًة وِمْنَهاًجا َوَلو  مبا اأنزل اهلُل ول َتتَّبْع اَأْهَواءُهم َعمَّ

ًة واحدًة ولِكن ِلَيْبُلَوُكم يف ما اَآتاُكم فا�ْسَتِبُقوا اخَلرْياِت اإىل اهلِل َمْرِجُعُكم  مَّ
َعَلُكم اُأ �ساء اهلُل جَلَ

جميًعا َفُيَنبَِّئُكم مِبَا ُكنُتم ِفيِه َتْخَتِلُفون﴾ )املائدة: 48(. 

�سالمية حلقة من حلقات اجلهاد يف مواجهة الغزوة ال�سهيونية تت�سل  وحركة املقاومة الإ

خوان امل�سلمني عام  وترتبط بانطالقة ال�سهيد عز الدين الق�ّسام واإخوانه املجاهدين من الإ

1936، ومت�سي لتت�سل وترتبط بحلقة اأخرى ت�سم جهاد الفل�سطينيني وجهود وجهاد 

خوان امل�سلمني عام 1968  خوان امل�سلمني يف حرب 1948 والعمليات اجلهادية لالإ الإ

وما بعده. 

هذا واإْن تباعدت احللقات وحالت دون موا�سلة اجلهاد العقباُت التي ي�سعها الدائرون 

�سالمية تتطلع اإىل حتقيق  يف فلك ال�سهيونية يف وجه املجاهدين، فاإن حركة املقاومة الإ

وعد اهلل مهما طال الزمن، والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: » ل تقوم ال�ساعة حتى 

يقاتل امل�سلمون اليهود فيقتلهم امل�سلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء احلجر وال�سجر، 

فيقول احلجر وال�سجر: يا م�سلم يا عبد اهلل، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، اإل الغرقد فاإنه 

من �سجر اليهود ». )رواه البخاري وم�سلم(. 

شعار حركة املقاومة اإلسالمية: 

املادة الثامنة: 

اهلل غايتها، والر�سول قدوتها، والقراآن د�ستورها، واجلهاد �سبيلها، واملوت يف �سبيل اهلل 

اأ�سمى اأمانيها. 
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الباب الثاني - األهداف 

البواعث واألهداف: 
املادة التا�سعة: 

احلياة،  واقع  عن  �سالم  الإ فيه  غاب  زمن  يف  نف�سها  �سالمية  الإ املقاومة  حركة  وجدت 

و�ساد  �رشار،  الأ وت�سلط  القيم  وتبدلت  املفاهيم،  وا�سطربت  املوازين،  اختّلت  ولذلك 

وطان، و�رُشد النا�س، وهاموا على وجوههم  ر اجلبناء، واغُت�سبت الأ الظلم والظالم، وتنمَّ

�سيء  يبق  الباطل، ومل  دولة  وقامت  احلق  دولة  ر�س، وغابت  الأ بقاع  من  بقعة  يف كل 

�سالم عن ال�ساحة يتغري كل �سيء وتلك هي  يف مكانه ال�سحيح، وهكذا عندما يغيب الإ

البواعث. 

وطان، وينطلق  هداف: فهي منازلة الباطل وقهره ودحره، لي�سود احلق، وتعود الأ اأّما الأ

�سياء كل اإىل مكانه  �سالم، ليعود النا�س والأ ذان معلًنا قيام دولة الإ من فوق م�ساجدها الأ

ال�سحيح، واهلل امل�ستعان. 

ٍل على العامَلِني﴾  ر�س َوَلِكنَّ اهلَل ُذو َف�سْ َدِت الأ ُهم ِبَبع�ٍس َلَف�سَ ﴿َوَلْوَل َدْفُع اهلِل النَّا�َس َبْع�سَ
)البقرة: 251(. 

املادة العا�رشة: 

لكل  ون�سري  م�ست�سعف،  لكل  �سند  طريقها،  ت�سق  وهي  �سالمية،  الإ املقاومة  وحركة 

مظلوم، بكل ما اأوتيت من قوة، ل تدخر جهًدا يف اإحقاق احلق واإبطال الباطل بالقول 

ثر فيه.  والفعل يف هذا املكان ويف كل مكان ميكنها اأن ت�سل اإليه وتوؤ



د.با�سم الزبيــــــــــــدي    [ ��� ]

الباب الثالث - االستراتيجية والوسائل 

استراتيجية حركة املقاومة اإلسالمية: 

فلسطني أرض وقف إسالمي: 
املادة احلادية ع�رشة: 

اأجيال  على  اإ�سالمي  وقف  اأر�س  فل�سطني  اأر�س  اأن  �سالمية  الإ املقاومة  حركة  تعتقد 

امل�سلمني اإىل يوم القيامة، ل ي�سح التفريط بها اأو بجزء منها اأو التنازل عنها اأو عن جزء 

منها، ول متلك ذلك دولة عربية اأو كل الدول العربية، ول ميلك ذلك ملك اأو رئي�س، 

�ساء، ول متلك ذلك منظمة اأو كل املنظمات �سواء كانت فل�سطينية اأو  اأو كل امللوك والروؤ

�سالمية اإىل يوم القيامة.  جيال الإ ن فل�سطني اأر�س وقف اإ�سالمي على الأ عربية، لأ

�سالمية، ومثلها يف ذلك مثل كل اأر�س فتحها امل�سلمون عنوة،  هذا حكمها يف ال�رشيعة الإ

حيث وقفها امل�سلمون زمن الفتح على اأجيال امل�سلمني اإىل يوم القيامة. وكان ذلك اأن قادة 

امل�سلمني عمر بن  اأر�سلوا خلليفة  قد  ال�سام والعراق  فتح  لهم  اأن مت  بعد  �سالمية،  الإ اجليو�س 

�سحابها،  ر�س املفتوحة، هل يق�سمونها على اجلند، اأم يبقونها لأ اخلطاب ي�ست�سريونه ب�ساأن الأ

اأم ماذا؟ وبعد م�ساورات ومداولت بني خليفة امل�سلمني عمر بن اخلطاب و�سحابة ر�سول اهلل 

ر�س باأيدي اأ�سحابها ينتفعون بها وبخرياتها،  �سلى اهلل عليه و�سلم ا�ستقر قرارهم اأن تبقى الأ

وامتالك  القيامة  يوم  اإىل  امل�سلمني  اأجيال  على  فوقف  ر�س  الأ نف�س  اأّما  ر�س،  الأ رقبة  اأّما 

ر�س، واأي ت�رشف  اأ�سحابها امتالك منفعة فقط، وهذا الوقف باٍق ما بقيت ال�سماوات والأ

�سالم هذه بالن�سبة لفل�سطني فهو ت�رشٌف باطل مردود على اأ�سحابه.  خمالف ل�رشيعة الإ

﴿اإنَّ َهَذا َلُهَو َحقُّ الَيِقني ف�سبِّح با�ْسِم َربِّك الَعِظيم﴾ )الواقعة: 95 – 96(. 

الوطن والوطنية من وجهة نظر حركة املقاومة اإلسالمية بفلسطني: 

املادة الثانية ع�رشة: 

اأبلغ  ولي�س  الدينية،  العقيدة  من  جزء  �سالمية  الإ املقاومة  حركة  نظر  وجهة  من  الوطنية 

يف الوطنية ول اأعمق من اأنه وطئ العدو اأر�س امل�سلمني فقد �سار جهاده والت�سدي له 

فر�س عني على كل م�سلم وم�سلمة. تخرج املراأة لقتاله بغري اإذن زوجها، والعبد بغري اإذن 

�سيده. 

واإذا  فيها.  مراء  ل  حقيقة  وتلك  خرى  الأ النظم  من  نظام  اأي  يف  ذلك  مثل  يوجد  ول 
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كانت الوطنيات املختلفة ترتبط باأ�سباب مادية وب�رشية واإقليمية، فوطنية حركة املقاومة 

هم اأ�سباب ربانية تعطيها روًحا وحياة،  �سالمية لها كل ذلك، ولها فوق ذلك وهو الأ الإ

لرتبط  لهية  الإ الراية  الوطن  �سماء  رافعة يف  احلياة.  وواهب  الروح  مب�سدر  تت�سل  حيث 

ر�س بال�سماء برباط وثيق.  الأ

اإذا جاء مو�سى واألقى الع�سا فقد بطل ال�سحر وال�ساحر 

َك بالُعْرَوِة الُوْثَقى  ِمن ِباهلل َفَقِد ا�ْسَتْم�سَ اُغوِت َوُيوؤْ  َفَمْن َيْكُفْر بالطَّ
ّ
�سُد ِمَن اْلَغي َ الرُّ ﴿َقد َتبنيَّ

اَم َلَها َواهلُل �َسِميٌع َعِليٌم﴾ )البقرة: 256(.  ل انِف�سَ

احللول السلمية، واملبادرات، واملؤمترات الدولية: 

املادة الثالثة ع�رشة: 

مترات الدولية حلل الق�سية الفل�سطينية  تتعار�س املبادرات، وما ي�سمى باحللول ال�سلمية واملوؤ

�سالمية، فالتفريط يف اأي جزء من فل�سطني تفريط يف جزء من  مع عقيدة حركة املقاومة الإ

�سالمية جزء من دينها، على ذلك تربى اأفرادها، ولرفع  الدين، فوطنية حركة املقاومة الإ

راية اهلل فوق وطنهم يجاهدون. 

﴿واهلُل َغاِلٌب َعَلى اَأْمِرِه َولِكنَّ اأكرث النَّا�ِس َل َيْعَلُموَن﴾ )يو�سف: 21(. 
يقبل  من  فيقبل  الق�سية،  حل  يف  للنظر  دويل  متر  موؤ لعقد  الدعوة  خر  لآ حني  من  وتثار 

متر  خر مطالًبا بتحقيق �رشط اأو �رشوط، ليوافق على عقد املوؤ ويرف�س من يرف�س ل�سبب اأو لآ

متر،  املوؤ يتكون منها  التي  طراف  بالأ �سالمية ملعرفتها  الإ املقاومة  فيه، وحركة  وامل�ساركة 

اأن حتقق  مترات ميكن  املوؤ اأن تلك  امل�سلمني ل ترى  وما�سي وحا�رش مواقفها من ق�سايا 

مترات اإل نوع من اأنواع حتكيم  املطالب اأو تعيد احلقوق، اأو تن�سف املظلوم، وما تلك املوؤ

ميان؟  اأهل الكفر يف اأر�س امل�سلمني، ومتى اأن�سف اأهل الكفر اأهل الإ

اَرى حتَّى َتتَّبَع ِملََّتُهم ُقل اإنَّ ُهَدى اهلِل ُهَو الُهَدى َوَلِئن  ى َعْنَك اليهوُد َوَل النَّ�سَ ﴿وَلْن َتْر�سَ
)البقرة:  رٍي﴾  َن�سِ َويِلٍّ َوَل  َلَك من اهلِل من  َما  الِعْلِم  ِمَن  َبْعَد الذي َجاَءَك  اَأْهَواءُهم  اتََّبْعَت 

 .)120

مترات الدولية،  ول حل للق�سية الفل�سطينية اإل باجلهاد، اأما املبادرات والطروحات واملوؤ

اأن يعبث مب�ستقبله،  اأكرم من  الفل�سطيني  العبث، وال�سعب  للوقت، وعبث من  فم�سيعة 

وحقه وم�سريه، ويف احلديث ال�رشيف: 
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» اأهل ال�سام �سوط يف اأر�سه ينتقم بهم ممن ي�ساء من عباده وحرام على منافقيهم اأن يظهروا 

منيهم ول ميوتوا اإل هًما وغًما ». )رواه: الطرباين مرفوًعا واأحمد موقوًفا، ولعله  على موؤ

ال�سواب ورواتهما ثقات واهلل اأعلم(. 

الدوائر الثالث: 

املادة الرابعة ع�رشة: 

ق�سية حترير فل�سطني تتعلق بدوائر ثالث، الدائرة الفل�سطينية، والدائرة العربية، والدائرة 

ال�سهيونية،  مع  ال�رشاع  يف  دورها  لها  الثالث  الدوائر  هذه  من  دائرة  وكل  �سالمية،  الإ

هذه  من  دائرة  اأي  اإهمال  الفا�سح،  واجلهل  الفادح،  اخلطاأ  ملن  واإنه  واجبات،  وعليها 

م�رشى  ال�رشيفني،  احلرمني  وثالث  الِقْبلتني  اأوىل  بها  اإ�سالمية،  اأر�س  ففل�سطني  الدوائر، 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ﴿�ُسْبَحاَن الَِّذي اَأ�رْشَى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن املَ�ْسِجِد احَلَراِم اإىل 

�رشاء: 1(.  رُي﴾ )الإ ِميُع الَب�سِ نَُّه ُهَو ال�سَّ َيُه ِمَن اآَياِتَنا اإِ ق�سى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلرُنِ امْلَ�ْسِجِد الأ

�سا�س  مر كذلك فتحريرها فر�س عني على كل م�سلم حيثما كان، وعلى هذا الأ وملّا كان الأ

يجب اأن ينظر اإىل الق�سية، ويجب اأن يدرك ذلك كل م�سلم. 

فاإن  الثالث،  الدوائر  اإمكانات  فيه  تعباأ  الذي  �سا�س  الأ هذا  على  الق�سية  تعالج  ويوم 

و�ساع احلالية �ستتغري، ويقرتب يوم التحرير.  الأ

نَُّهْم َقْوٌم َل َيْفَقُهوَن﴾ )احل�رش: 13(.  ُدوِرِهْم ِمَن اهلِل َذِلَك ِباَأ ْنُتم اأ�سد َرْهَبًة يِف �سُ ﴿لَأ

اجلهاد لتحرير فلسطني فرض عني: 

املادة اخلام�سة ع�رشة: 

ويف  م�سلم.  كل  على  عني  فر�س  فاجلهاد  امل�سلمني  اأر�س  بع�س  عداء  الأ َيغت�سب  يوم 

مواجهة اغت�ساب اليهود لفل�سطني ل بد من رفع راية اجلهاد، وذلك يتطلب ن�رش الوعي 

مة  �سالمي يف اأو�ساط اجلماهري حملًيا وعربًيا واإ�سالمًيا، ول بد من بث روح اجلهاد يف الأ الإ

عداء واللتحاق ب�سفوف املجاهدين.  ومنازلة الأ

عالم  ولبد من اأن ي�سرتك يف عملية التوعية العلماء ورجال الرتبية والتعليم، ورجال الإ

�سالمية و�سيوخها،  خ�س �سباب احلركات الإ وو�سائل الن�رش، وجماهري املثقفني، وعلى الأ

ول بد من اإدخال تغريات جوهرية على مناهج التعليم، تخل�سها من اآثار الغزو الفكري، 
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الذي حلق بها على اأيدي امل�ست�رشقني واملب�رشين، حيث اأخذ ذلك الغزو يْدهم املنطقة بعد 

يوبي جيو�س ال�سليبيني، فقد اأدرك ال�سليبيون، اأنه ل ميكن قهر  اأن دحر �سالح الدين الأ

ويطعن يف  تراثهم،  وي�سوه  فكرهم،  يبلبل  فكري،  بغزو  لذلك  ميهد  باأن  اإل  امل�سلمني، 

ُمُثلهم؛ وبعد ذلك يكون الغزو باجلنود، وكان ذلك متهيًدا للغزو ال�ستعماري حيث اأعلن 

ن انتهت احلروب ال�سليبية، ووقف اجلرنال غورو على  األلنبي عند دخول القد�س قائاًل: الآ

قرب �سالح الدين قائاًل: » ها قد عدنا يا �سالح الدين ». وقد �ساعد ال�ستعمار على تعزيز 

الغزو الفكري، وتعميق جذوره، ول يزال، وكان ذلك كله ممهًدا ل�سياع فل�سطني. 

اأنها ق�سية دينية ويجب  جيال امل�سلمة على  ول بد من ربط ق�سية فل�سطني يف اأذهان الأ

ق�سى، الذي  �سا�س، فهي ت�سم مقد�سات اإ�سالمية حيث امل�سجد الأ معاجلتها على هذا الأ

ر�س باإ�رشاء ر�سول اهلل  ارتبط بامل�سجد احلرام رباًطا ل انف�سام له ما دامت ال�سماوات والأ

�سلى اهلل عليه و�سلم ومعراجه منه. 

» رباط يوم يف �سبيل اهلل خري من الدنيا وما عليها، ومو�سع �سوط اأحدكم من اجلنة، خري 

من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد يف �سبيل اهلل، والغدوة خري من الدنيا وما 

عليها ». )رواه: البخاري وم�سلم والرتمذي وابن ماجة(. 

» والذي نف�س حممد بيده لوددت اأن اأغزو يف �سبيل اهلل فاُأقتل ثم اأغزو فاُأقَتل ثم اأغزو فاُأقَتل 

». )رواه: البخاري وم�سلم(. 

تربية األجيال: 

املادة ال�ساد�سة ع�رشة: 

�سالمية يف منطقتنا تربية اإ�سالمية تعتمد اأداء الفرائ�س الدينية،  جيال الإ ل بد من تربية الأ

نة النبوية، والطالع على التاريخ والرتاث  ودرا�سة كتاب اهلل درا�سة واعية، ودرا�سة ال�سُّ

املناهج  العلم، واعتماد  املتخ�س�سني واأهل  املوثقة، وبتوجيهات  �سالمي من م�سادره  الإ

الواعية  الدرا�سة  الفكر والعتقاد مع �رشورة  �سليًما يف  ت�سوًرا  امل�سلم  لدى  التي تكون 

عن العدو واإمكاناته املادية والب�رشية، والتعرف على مواطن �سعفه وقوته، ومعرفة القوى 

ومواكبة  اجلارية،  حداث  الأ على  التعرف  �رشورة  مع  جانبه،  اإىل  وتقف  تنا�رشه،  التي 

وامل�ستقبل،  التخطيط  �رشورة  مع  عليها،  والتعليقات  التحليالت  ودرا�سة  امل�ستجدات، 

بغايته  علم  على  املجاهد ع�رشه  امل�سلم  يعي�س  بحيث  الظواهر،  من  ظاهرة  كل  ودرا�سة 

وهدفه وطريقه وما يدور حوله. 
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ر�س  َماَوات اأو يف الأ ْخرٍة اأو يف ال�سَ َّ اإنََّها اإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن خْرَدٍل َفَتُكن يف �سَ
﴿َيا ُبَني

اَلَة واأُْمْر باملَْعُروِف واْنَه َعِن املُْنَكِر وا�سرِبْ   اَأِقم ال�سَ
َّ
َياأِْت ِبَها اهلُل اإنَّ اهلَل لطيٌف َخِبري يا ُبني

ر�س َمَرًحا  َك للنَّا�ِس َوَل مَتْ�ِس يف الأ ْر َخدَّ عِّ ُموِر َوَل ُت�سَ اَبك اإنَّ َذِلَك من َعْزِم الُأ على ما اأ�سَ

َتاٍل َفُخوٍر﴾ )لقمان: 16- 18(.  اإنَّ اهلَل ل ُيِحبُّ ُكلَّ خُمْ

دور املرأة املسلمة: 

املادة ال�سابعة ع�رشة: 

الرجال،  م�سنع  فهي  الرجل  دور  عن  يقل  ل  دور  التحرير  معركة  يف  امل�سلمة  للمراأة 

عداء دورها وينظرون اإليها  جيال وتربيتها دور كبري، وقد اأدرك الأ ودورها يف توجيه الأ

�سالم فقد ربحوا  على اأنه اإن اأمكنهم توجيهها وتن�سئتها الن�ساأة التي يريدون بعيًدا عن الإ

فالم،  عالم والأ املعركة، ولذلك جتدهم يعطون حماولتهم جهًدا متوا�ساًل من خالل الإ

اأ�سماًء  الرتبية والتعليم بو�ساطة �سنائعهم املندجمني يف منظمات �سهيونية تتخذ  ومناهج 

وكلها  ذلك،  وغري  التج�س�س  وفرق  الروتاري،  ونوادي  كاملا�سونية،  متعددة  واأ�سكاًل 

اأوكار للهدم والهدامني، وتتوفر لتلك املنظمات ال�سهيونية اإمكانات مادية هائلة، متكنها 

عن  �سالم  الإ غيبة  يف  عملها  املنظمات  حتقيق  بغية  املجتمعات،  و�سط  دورها  لعب  من 

خمططات  مواجهة  يف  دورهم  دوا  يوؤ اأن  �سالميني  الإ وعلى  اأهله.  بني  وغربته  ال�ساحة، 

املعادية  املنظمات  تلك  على  يق�سي  احلياة  توجيه  �سالم  الإ ميلك  ويوم  الهدامني،  اأولئك 

�سالم.  ن�سانية والإ لالإ

املادة الثامنة ع�رشة: 

هم يف رعاية  ا كانت اأو اأخًتا لها الدور الأ مًّ
�رشة املجاهدة اُأ واملراأة يف البيت املجاهد والأ

�سالم، وتربية اأبنائها  خالقية امل�ستمدة من الإ طفال على املفاهيم والقيم الأ البيت وتن�سئة الأ

على تاأدية الفرائ�س الدينية ا�ستعداًدا للدور اجلهادي الذي ينتظرهم، ومن هنا ل بد من 

ا �ساحلة واعيًة لدورها  مًّ
العناية باملدار�س واملناهج التي ترّبى عليها البنت امل�سلمة، لتكون اأ

يف معركة التحرير. 

املنزلية،  مور  دراك يف تدبري الأ الوعي والإ اأن تكون على قدر كاٍف من  لها من  ول بد 

�رشة من متطلبات القدرة على موا�سلة ال�سري  �رشاف يف نفقات الأ فالقت�ساد والبعد عن الإ

يف الظروف ال�سعبة املحيطة، وليكن ن�سب عينيها اأن النقود املتوافرة عبارة عن دم يجب 

األ يجري اإل يف العروق ل�ستمرار احلياة يف ال�سغار والكبار على حد �سواء. 
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اِدِقنَي  وال�سَّ والَقاِنَتاِت  والَقاِنِتنَي  ِمناِت  واملُوؤْ ِمننَي  واملُوؤْ واملُ�ْسِلَماِت  املُ�ْسِلِمنَي  نَّ  ﴿اإِ
ّدَقاِت  واملَُت�سَ ّدِقنَي  واملُ�سَ عاِت  واخَلا�سِ ِعنَي  واخَلا�سِ اِبراِت  وال�سَّ اِبريَن  وال�سَّ اِدَقاِت  وال�سَّ

اِكراِت  اِكِريَن اهلَل كثرًيا والذَّ اِئَماِت واحَلاِفِظنَي ُفُروَجُهم واحَلاِفَظاِت والذَّ ائمنَي وال�سَّ وال�سَّ

حزاب: 35(.  اَأَعدَّ اهلُل َلُهم َمْغِفَرًة واَأْجًرا َعِظيًما﴾ )الأ

دور الفن اإلسالمي في معركة التحرير:

املادة التا�سعة ع�رشة: 

للفن �سوابط ومقايي�س بها ميكن اأن يعرف هل هو فن اإ�سالمي اأم جاهلي؟ وق�سايا التحرير 

ن�سان  الإ يغّلب جانًبا يف  بالروح ول  الذي ي�سمو  �سالمي  الإ الفن  اإىل  �سالمية بحاجة  الإ

ن�سان تكوين  على جانب اآخر، ولكن ي�سمو بجميع اجلوانب يف توازن وان�سجام. والإ

ن�سان على  �سالمي يخاطب الإ عجيب غريب من قب�سة الطني ونفخة الروح، والفن الإ

�سا�س، والفن اجلاهلي يخاطب اجل�سد ويغّلب جانب الطني.  هذا الأ

ال�سعرية،  والق�سيدة  والزجل،  والر�سالة،  واملوعظة،  والن�رشة،  واملقالة،  فالكتاب، 

�سالمي، فهو من  الإ الفن  فيه خ�سائ�س  اإذا توافرت  ن�سودة، وامل�رشحية وغري ذلك،  والأ

فالطريق  النف�س،  امل�سرية، والرتويح عن  املتجدد ملوا�سلة  الفكرية، والغذاء  التعبئة  لوازم 

�سالمي يجدد الن�ساط، ويبعث احلركة، ويثري  طويل والعناء كثري، والنفو�س متل، والفن الإ

يف النف�س املعاين الرفيعة والتدبري ال�سليم. 

ل ي�سلح النف�س اإن كانت مدبرة اإَل التنقل من حاٍل اإىل حال. 

مة املجاهدة ل تعرف الهزل.  كل ذلك ِجد ل هزل معه، فالأ

التكافل االجتماعي: 

املادة الع�رشون: 

القوم  ِنْعم   « يقول:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  والر�سول  متكافل  جمتمع  امل�سلم  املجتمع 

�سعريون كانوا اإذا جهدوا يف ح�رش اأو �سفر جمعوا ما عندهم ثم ق�سموه بينهم بال�سوية  الأ

�سالمية هي التي يجب اأن ت�سود يف كل جمتمع م�سلم، واملجتمع الذي  ». وهذه الروح الإ

هو  و�سغري،  كبري  اأو  وامراأة  رجل  بني  يفرق  ل  ت�رشفاته  يف  نازي  �رش�س  لعدو  يت�سدى 

�سالم هذه. وعدونا يعتمد اأ�سلوب العقاب اجلماعي، �َسَلب النا�س  اأوىل اأن يتحلى بروح الإ
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اأوطانهم وممتلكاتهم، ولحقهم يف مهاجرهم واأماكن جتمعهم فاعتمد تك�سري العظام، 

املعتقالت  وفتح  �سبب،  وبدون  ب�سبب  وال�سيوخ  طفال  والأ الن�ساء  على  النار  واإطالق 

وتيتيم  املنازل  هدم  عن  ف�ساًل  هذا  اإن�سانية،  ل  ظروف  يف  لفة  املوؤ لف  بالآ فيها  ليزج 

حكام الظاملة على اآلف ال�سباب ليق�سوا زهرة �سبابهم يف غياهب  طفال، واإ�سدار الأ الأ

ال�سجون. 

طفال، فالرتويع للجميع، يحاربون النا�س يف اأرزاقهم  وقد �سملت نازية اليهود الن�ساء والأ

كاأعنف  النا�س  يعاملون  الفظيعة  باأعمالهم  وهم  كرامتهم،  ويدو�سون  اأموالهم  ويبتزون 

القتل. ويف مواجهة هذه  اأنواع  نوع من  الوطن  بعاد عن  ما يكون جمرمو احلرب، والإ

الت�رشفات ل بد من اأن ي�سود التكافل الجتماعي بني النا�س، ول بد من مواجهة العدو 

كج�سد واحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى. 

املادة احلادية والع�رشون: 

اأو  معنوية،  اأو  مادية  كانت  �سواء  حمتاج،  لكل  امل�ساعدة  تقدمي  الجتماعي  التكافل  ومن 

اإىل  ينظروا  اأن  �سالمية  الإ املقاومة  حركة  عنا�رش  على  عمال،  الأ بع�س  اإجناز  يف  امل�ساركة 

م�سالح اجلماهري نظرتهم اإىل م�ساحلهم اخلا�سة. وعليهم األ يدخروا جهًدا يف �سبيل حتقيقها 

جيال اأو يعود  ثر يف م�ستقبل الأ واملحافظة عليها وعليهم اأن يُحولوا دون التالعب بكل ما يوؤ

على جمتمعهم باخل�سارة، فاجلماهري منهم ولهم، وقوتها قوة لهم، م�ستقبلها م�ستقبلهم. على 

�سالمية اأن ي�ساركوا النا�س يف اأفراحهم واأتراحهم واأن يتبنوا مطالب  عنا�رش حركة املقاومة الإ

لفة ويكون  اجلماهري وما يحقق م�ساحلها وم�ساحلهم، ويوم ت�سود هذه الروح تتعمق الأ

عداء.  التعاون والرتاحم وتتوثق الوحدة ويقوى ال�سف يف مواجهة الأ

القوى التي تدعم العدو: 

املادة الثانية والع�رشون: 

اإليه،  و�سلوا  ما  اإىل  يتو�سلوا  كي  تخطيطهم  واأحكموا  بعيد،  زمن  منذ  عداء  الأ ط  خطَّ

هائلة  مادية  ثروات  جمع  على  فعملوا  مور،  الأ جمريات  يف  ثرة  املوؤ �سباب  بالأ اآخذين 

عالم العاملية، من  موال �سيطروا على و�سائل الإ ثرة، �سخروها لتحقيق حلمهم، فبالأ وموؤ

روا الثورات  موال فجَّ وكالت اأنباء، و�سحافة، ودور ن�رش، واإذاعات، وغري ذلك. وبالأ

الفرن�سية  الثورة  الثمار، فهم من وراء  العامل، لتحقيق م�ساحلهم وجني  يف خمتلف بقاع 

والثورة ال�سيوعية ومعظم ما �سمعنا ون�سمع عن ثورات هنا وهناك. 
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نوا املنظمات ال�رشية التي تنت�رش يف خمتلف بقاع العامل، لهدم املجتمعات،  موال كوَّ وبالأ

وحتقيق م�سالح ال�سهيونية، كاملا�سونية، ونوادي الروتاري، والليونز، واأبناء العهد وغري 

الدول  على  ال�سيطرة  من  متكنوا  موال  وبالأ هدامة،  جت�س�سية  منظمات  وكلها  ذلك، 

قطار  قطار، لكي ي�ستنزفوا ثروات تلك الأ ال�ستعمارية، ودعوها اإىل ا�ستعمار كثري من الأ

وين�رشوا فيها ف�سادهم. 

وىل،  ث ول حرج، فهم من خلف احلرب العاملية الأ وعن احلروب املحلية والعاملية حدِّ

رباح املادية، و�سيطروا على  �سالمية، وجنوا الأ حيث مت لهم الق�ساء على دولة اخلالفة الإ

مم املتحدة ليحكموا  كثري من موارد الرثوة وح�سلوا على وعد بلفور واأن�ساأوا ع�سبة الأ

رباح  العامل من خالل تلك املنظمة، وهم من خلف احلرب العاملية الثانية، حيث جنوا الأ

مم  قامة دولتهم، واأوعزوا بتكوين هيئة الأ الطائلة من جتارتهم يف مواد احلرب، ومهدوا لإ

مم املتحدة وحلكم العامل من خالل ذلك.  من بدًل من ع�سبة الأ املتحدة وجمل�س الأ

ناًرا  اَأْوَقُدوا  ﴿ُكلََّما  من خلفها  تلعب  واأ�سابعهم  اإل  هناك  اأو  هنا  تدور  من حرب  وما 

)املائدة:  دين﴾  املُْف�سِ ُيِحبُّ  ل  واهلُل  اًدا  َف�سَ ر�س  الأ يف  وَي�ْسَعْوَن  اهلُل  اأْطَفاأها  ِللحرب 

 .)64

فالقوى ال�ستعمارية يف الغرب الراأ�سمايل وال�رشق ال�سيوعي، تدعم العدو بكل ما اأوتيت 

�سالم تتحد يف مواجهته قوى  دوار، ويوم يظهر الإ من قوة، ماديًا، وب�رشيًا، وهي تتبادل الأ

الكفر، فملة الكفر واحدة. 

وا ما َعِنتُّم َقْد َبَدِت  يُّها الَِّذيَن اآَمُنوا ل َتتَِّخُذوا بطانَة من دوِنُكم ل ياأُْلونُكم َخَباًل َودُّ
﴿يا اَأ

ياِت اإْن ُكْنُتم َتْعِقُلون﴾ )اآل  ُدوُرُهم اأكرب َقْد َبيَّنَّا َلُكُم الآ اُء من اَأْفواِهِهم َوَما ُتخْفي �سُ البْغ�سَ

عمران: 118(. 

ية بقوله تعاىل ﴿اإْن ُكْنُتم َتْعِقُلون﴾.  ولي�س عبًثا اأن تختم الآ
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الباب الرابع - مواقفنا من 

)أ( احلركات اإلسالمية: 

املادة الثالثة والع�رشون: 

خرى نظرة احرتام وتقدير، فهي  �سالمية الأ �سالمية اإىل احلركات الإ تنظر حركة املقاومة الإ

اإن اختلفت معها يف جانب اأو ت�سور، اتفقت معها يف جوانب وت�سورات، وتنظر اإىل 

خال�س هلل باأنها تندرج يف باب الجتهاد،  تلك احلركات اإْن توافرت النوايا ال�سليمة والإ

�سالمية ولكل جمتهد ن�سيب.  ما دامت ت�رشفاتها يف حدود الدائرة الإ

والر�ساد  الهداية  وت�ساأل  لها،  ر�سيًدا  احلركات  تلك  تعترب  �سالمية  الإ املقاومة  وحركة 

للجميع، ول يفوتها اأن تبقى رافعة لراية الوحدة، وت�سعى جاهدة اإىل حتقيقها على الكتاب 

نة.  وال�سُّ

ُقوا واْذُكُروا ِنْعَمَة اهلِل َعَليُكم اإذ ُكْنُتم اأعداء فاألَّف  ُموا بَحْبِل اهلِل جميًعا َول َتَفرَّ ﴿واْعَت�سِ
ْنَقَذُكم ِمْنها َكذِلَك  َبْحُتم بِنْعَمِته اإْخَواًنا وُكْنُتم على �سفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفاَأ بني ُقُلوِبُكم فاأ�سْ

ُ اهلُل َلُكم اآياِتِه َلَعلَُّكم َتْهَتُدون﴾ )اآل عمران: 102(.  ُيَبنيِّ

املادة الرابعة والع�رشون: 

من لي�س  اأو اجلماعات فاملوؤ فراد  الت�سهري بالأ اأو  �سالمية الطعن  ل جتيز حركة املقاومة الإ

فلحركة  والت�رشفات.  املواقف  وبني  ذلك  بني  التفريق  �رشورة  مع  لعان،  ول  بطعاٍن 

يف  وتبّنيه  احلق  بيان  على  والعمل  منه،  والتنفري  اخلطاأ  بيان  يف  احلق  �سالمية  الإ املقاومة 

من ياأخذها اأّنى وجدها.  الق�سية املطروحة مبو�سوعية، فاحلكمة �سالة املوؤ

ا، اإْن ُتبُدوا خرًيا  ا عليَمً وِء ِمن الَقوِل اإلَّ َمْن ُظِلَم وكان اهلُل �سميَعً ﴿ل ُيِحبُّ اهلُل اجَلْهَر بال�سُّ
ا َقِديًرا﴾ )الن�ساء: 148- 149(.  اأو ُتْخُفوُه اأو َتْعُفوا َعْن �سوٍء فاإن اهلَل كان َعُفوًّ

)ب( احلركات الوطنية على الساحة الفلسطينية: 

املادة اخلام�سة والع�رشون: 

ثرة فيها، وت�سد على يدها  تبادلها الحرتام، وتقدر ظروفها، والعوامل املحيطة بها، واملوؤ

كد لكل من هو مندمج  ما دامت ل تعطي ولءها لل�رشق ال�سيوعي اأو الغرب ال�سليبي وتوؤ
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يف  واعية  اأخالقية  جهادية  حركة  �سالمية  الإ املقاومة  حركة  باأن  معها  متعاطف  اأو  بها 

خرين، متقت النتهازية ول تتمنى اإل اخلري للنا�س اأفراًدا  ت�سورها للحياة، وحتركها مع الآ

َلُهم  وا  ﴿َواَأِعدُّ اأو �سهرة ذاتية وما يتوافر لها  اإىل مكا�سب مادية،  وجماعات، ل ت�سعى 

داء الواجب، والفوز بر�سوان اهلل، ل مطمع لها  نفال: 60( لأ ٍة﴾ )الأ ما ا�ْسَتَطْعُتم ِمْن ُقوَّ

غري ذلك. 

وُتطمئن كل الجتاهات الوطنية العاملة على ال�ساحة الفل�سطينية، من اأجل حترير فل�سطني، 

باأنها لها �سند وعون، ولن تكون اإل كذلك، قوًل وعماًل حا�رًشا وم�ستقباًل، جتمع ول 

تفرق، ت�سون ول تبدد، توحد ول جتزئ، تثمن كل كلمة طيبة، وجهد خمل�س، وم�ساٍع 

قوال املغر�سة،  حميدة، تغلق الباب يف وجه اخلالفات اجلانبية، ول ت�سغي لل�سائعات والأ

مع اإدراكها حلق الدفاع عن النف�س. 

عداء اأو ال�سائرين يف  وكل ما يتعار�س اأو يتناق�س مع هذه التوجهات فهو مكذوب من الأ

ركابهم بهدف البلبلة و�سق ال�سفوف والتلهي باأمور جانبية. 

ِبحوا َعَلى َما  يُبوا َقْوًما َبَجَهالٍة َفُت�سْ ٍ َفَتَبيَُّنوا اَأْن ُت�سِ
ٌق بنباأ ْن َجاَءُكم فا�سِ يَُّها الِّذيَن اآَمُنوا اإِ

﴿يا اأ
َفَعْلُتم َناِدِمني﴾ )احلجرات: 6(. 

املادة ال�ساد�سة والع�رشون: 

تعطي  التي ل  الفل�سطينية -  الوطنية  اإىل احلركات  تنظر  �سالمية وهي  الإ املقاومة  حركة 

يجابية، فاإن ذلك ل مينعها من مناق�سة امل�ستجدات  ولءها لل�رشق اأو للغرب - هذه النظرة الإ

على ال�ساحة املحلية والدولية، حول الق�سية الفل�سطينية مناق�سة مو�سوعية تك�سف عن 

�سالمية.  ية الإ مدى ان�سجامها اأو اختالفها مع امل�سلحة الوطنية على �سوء الروؤ

)جـ( منظمة التحرير الفلسطينية: 

املادة ال�سابعة والع�رشون: 

ب  �سالمية، ففيها الأ منظمة التحرير الفل�سطينية من اأقرب املقربني اإىل حركة املقاومة الإ

خ اأو القريب اأو ال�سديق، وهل يجفو امل�سلم اأباه اأو اأخاه اأو قريبه اأو �سديقه. فوطننا  اأو الأ

واحد وم�سابنا واحد وم�سرينا واحد وعدونا م�سرتك. 

وتاأثًرا بالظروف التي اأحاطت بتكوين املنظمة، وما ي�سود العامل العربي من بلبلة فكرية، 

نتيجة للغزو الفكري الذي وقع حتت تاأثريه العامل العربي منذ اندحار ال�سليبيني، وعززه 
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ال�ست�رشاق والتب�سري وال�ستعمار، ول يزال، تبنت املنظمة فكرة الدولة العلمانية وهكذا 

ُتبنى  فكار  الأ وعلى  تامة،  مناق�سة  الدينية  للفكرة  مناق�سة  العلمانية  والفكرة  نح�سبها. 

املواقف والت�رشفات، وتتخذ القرارات. 

وعدم   - اإليه  تتطور  اأن  ميكن  وما   - الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  تقديرنا  مع  هنا،  ومن 

�رشائيلي، ل ميكننا اأن ن�ستبدل اإ�سالمية فل�سطني  التقليل من دورها يف ال�رشاع العربي الإ

فّرط  ومن  ديننا  من  جزء  فل�سطني  فاإ�سالمية  العلمانية،  الفكرة  لنتبنى  وامل�ستقبلية  احلالية 

ُه﴾ )البقرة: 130(.  يف دينه فقد خ�رش. ﴿وَمْن َيْرغْب َعْن ِمّلِة اإْبَراِهيَم اإلَّ َمْن �َسِفَه َنْف�سَ

�سالم كمنهج حياة، فنحن جنودها ووقود نارها  ويوم تتبنى منظمة التحرير الفل�سطينية الإ

حركة  فموقف   - قريًبا  يكون  اأن  اهلل  ون�ساأل   - ذلك  يتم  اأن  فاإىل  عداء.  الأ حترق  التي 

خ من اأخيه  �سالمية من منظمة التحرير الفل�سطينية هو موقف البن من اأبيه والأ املقاومة الإ

عداء ويتمنى  مله اإن اأ�سابته �سوكة، وي�سد اأزره يف مواجهة الأ والقريب من قريبه، يتاأمل لأ

له الهداية والر�ساد. 

اأخاك اأخاك اإن من ل اأًخا لــه      ك�ساٍع اإىل الهيجا بغري �سـالح 

واإن ابن عم املرء - فاعلم جناحه    وهل ينه�س البازي بغري جـناح. 

)د( الدول واحلكومات العربية واإلسالمية: 
املادة الثامنة والع�رشون: 

الغزوة ال�سليبية غزوة �رش�سة، ل تتورع عن �سلوك كل الطرق م�ستخدمة جميع الو�سائل 

اخل�سي�سة واخلبيثة لتحقيق اأغرا�سها، وتعتمد اعتماًدا كبرًيا يف تغلغلها وعمليات جت�س�سها 

على املنظمات ال�رشية التي انبثقت عنها كاملا�سونية، ونوادي الروتاري والليونز، وغريها 

من جمموعات التج�س�س وكل تلك املنظمات ال�رشية منها والعلنية تعمل ل�سالح ال�سهيونية 

القيم وتخريب الذمم، وتدهور  اإىل تقوي�س املجتمعات وتدمري  وبتوجيه منها، وتهدف 

على  وامل�سكرات  املخدرات  جتارة  خلف  من  وهي  �سالم  الإ على  والق�ساء  خالق،  الأ

اختالف اأنواعها لي�سهل عليها ال�سيطرة والتو�سع. 

والدول العربية واملحيطة باإ�رشائيل مطالبة بفتح حدودها اأمام املجاهدين من اأبناء ال�سعوب 

خوان  اإخوانهم من الإ اإىل جهود  لياأخذوا دورهم وي�سموا جهودهم  �سالمية  العربية والإ

امل�سلمني بفل�سطني. 

خرى فمطالبة بت�سهيل حتركات املجاهدين منها واإليها  �سالمية الأ ا الدول العربية والإ مَّ
اأ

وهذا اأقل القليل. 
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 1967 عام  ال�رشيف  القد�س  احتلوا  عندما  اليهود  باأن  م�سلم  كل  نذّكر  اأن  يفوتنا  ول 

ق�سى املبارك هتفوا قائلني: حممد مات خلف بنات.  ووقفوا على عتبات امل�سجد الأ

�سالم وامل�سلمني فال نامت اأعني اجلبناء.  فاإ�رشائيل بيهوديتها ويهودها تتحدى الإ

)هـ(التجمعات الوطنية والدينية واملؤسسات واملثقفني والعالم العربي 
واإلسالمي:

املادة التا�سعة والع�رشون: 

�سعدة،  �سالمية اأن تقف تلك التجمعات اإىل جانبها، على خمتلف الأ تاأمل حركة املقاومة الإ

لها  التاأييد  ك�سب  على  وتعمل  وحتركاتها،  ن�ساطاتها  وتدعم  مواقفها،  وتتبنى  يدها،  توؤ

امل�ستويات  ا�سرتاتيجًيا على كل  وبعًدا  لها  �سنًدا وظهرًيا  �سالمية  الإ ال�سعوب  لتجعل من 

مترات، ون�رش الكتيبات  عالمية، الزمانية واملكانية، من خالل عقد املوؤ الب�رشية واملادية والإ

وتعبئة  لها  ويدبر  يواجهها  وما  الفل�سطينية،  الق�سية  حول  اجلماهري  وتوعية  الهادفة 

الفا�سلة،  التحرير  معركة  يف  دورها  لتاأخذ  وثقافًيا،  وتربويًا  فكريًا  �سالمية  الإ ال�سعوب 

ن�سانية، وما  التتار واإنقاذ احل�سارة الإ ال�سليبيني ويف دحر  اأخذت دورها يف هزمية  كما 

ذلك على اهلل بعزيز. 

ْغِلَبَّ اأنا َوُر�ُسِلي اإنَّ اهلل قويٌّ َعِزيٌز﴾ )املجادلة: 21(.  ﴿َكَتَب اهلُل لَأ
املادة الثالثون: 

عالم واخلطباء ورجال الرتبية والتعليم وباقي القطاعات على  دباء واملثقفون ورجال الإ الأ

اإىل القيام بدورهم، وتاأدية  اأولئك مدعوون  �سالمي، كل  اختالفها يف العامل العربي والإ

املادية  البالد و�سيطرتها  ال�سهيونية، وتغلغلها يف كثري من  الغزوة  ل�رشا�سة  نظًرا  واجبهم 

عالمية، وما يرتتب على ذلك يف معظم دول العامل.  والإ

عداء. فالكلمة الطيبة، واملقالة اجليدة،  فاجلهاد ل يقت�رش على حمل ال�سالح ومنازلة الأ

والكتاب املفيد، والتاأييد واملنا�رشة، كل ذلك اإن خل�ست النوايا لتكون راية اهلل هي العليا 

فهو جهاد يف �سبيل اهلل » من جهز غازيًا يف �سبيل اهلل فقد غزا، ومن خلف غازيًا يف اأهله 

بخري فقد غزا ». )رواه: البخاري وم�سلم واأبو داود والرتمذي(. 
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)و( أهل الديانات األخرى: 

�سالمية حركة اإن�سانية:  حركة املقاومة الإ

املادة احلادية والثالثون: 

�سالم  ن�سانية، وتلتزم ب�سماحة الإ �سالمية حركة اإن�سانية، ترعى احلقوق الإ حركة املقاومة الإ

خرى، ل تعادي منهم اإل من نا�سبها العداء، اأو وقف يف  يف النظر اإىل اأتباع الديانات الأ

طريقها ليعيق حتركها اأو يبدد جهودها. 

�سالم وامل�سيحية واليهودية  �سالم ميكن اأن يتعاي�س اأتباع الديانات الثالث الإ ويف ظل الإ

�سالم. والتاريخ القريب والبعيد  مان اإل يف ظل الإ من والأ يف اأمن واأمان، ول يتوافر الأ

�سالم يف  خرى اأن يكفوا عن منازعة الإ خري �ساهد على ذلك. وعلى اأتباع الديانات الأ

ال�سيادة على هذه املنطقة، لتهم يوم ي�سودون فال يكون اإل التقتيل والتعذيب والت�رشيد، 

خرى، واملا�سي واحلا�رش  فهم ي�سيقون ذرًعا ببع�سهم البع�س ف�ساًل عن اأتباع الديانات الأ

كد ذلك.  مليئان مبا يوؤ

ُبُهم  �سَ
َنٍة اأو من َوَراِء ُجُدِر َباأْ�ُسُهم َبْيَنُهم �سديٌد حَتْ ﴿ل ُيَقاِتُلونُكم جميًعا اإّل يف ُقرى حُمَ�سَّ

جميًعا وُقُلوُبهم �ستَّى ذلَك باأنَُّهم َقوٌم ل َيْعِقُلون﴾ )احل�رش: 14(. 

خرين، واملمار�سات ال�سهيونية  �سالم يعطي كل ذي حٍق حقه، ومينع العتداء على حقوق الآ والإ

النازية �سد �سعبنا ل تطيل عمر غزوتهم فدولة الظلم �ساعة ودولة احلق اإىل قيام ال�ساعة. 

اأْن تربُّوُهم  ْين َومَل ُيْخِرُجوُكم ِمْن ِدياِرُكم  ُيَقاِتُلوُكم يف الدِّ مَلْ  َيْنَهاُكُم اهلُل َعِن الِّذيَن  ﴿َل 
ِطني﴾ )املمتحنة: 8(.  طوا اإليِهم اإنَّ اهلَل يحبُّ املُْق�سِ وُتْق�سِ

)ز( محاولة االنفراد بالشعب الفلسطيني: 

املادة الثانية والثالثون: 

حتاول ال�سهيونية العاملية، والقوى ال�ستعمارية بحركة ذكية وتخطيط مدرو�س، اأن تخرج 

مر  خرى من دائرة ال�رشاع مع ال�سهيونية، لتنفرد يف نهاية الأ الدول العربية واحدة تلو الأ

بال�سعب الفل�سطيني. 

اخليانية،  ديفيد  باتفاقية كامب  اإىل حد كبري جًدا  ال�رشاع  دائرة  اأخرجت م�رش من  وقد 

وهي حتاول اأن جتر دوًل اأخرى اإىل اتفاقيات مماثلة، لتخرج من دائرة ال�رشاع. 
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وب  اإىل العمل اجلاد الدوؤ �سالمية  �سالمية تدعو ال�سعوب العربية والإ وحركة املقاومة الإ

لعدم مترير ذلك املخطط الرهيب، وتوعية اجلماهري اإىل خطر اخلروج من دائرة ال�رشاع 

مع ال�سهيونية، فاليوم فل�سطني وغًدا ُقطر اآخر اأو اأقطار اأخرى، واملخطط ال�سهيوين ل 

حدود له، وبعد فل�سطني يطمعون يف التو�سع من النيل اإىل الفرات، وعندما يتم لهم ه�سم 

املنطقة التي ي�سلون اإليها، يتطلعون اإىل تو�سع اآخر وهكذا، وخمططهم يف بروتوكولت 

حكماء �سهيون وحا�رشهم خري �ساهد على ما نقول. 

﴿َوَمن  فاعليها.  على  ولعنة  عظمى،  خيانة  ال�سهيونية  مع  ال�رشاع  دائرة  من  فاخلروج 

ٍب ِمَن اهلِل َوَماأَْواُه َجَهّنُم  ًفا لقتاٍل اأو مَتَحيًِّزا اإىل ِفَئٍة َفقْد َباَء ِبَغ�سَ ُيَولِِّهم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه اإّل ُمَتحرِّ

القوى والطاقات ملواجهة هذه  بد من جتميع كل  16(. ول  نفال:  )الأ ري﴾  املَ�سِ وِبْئ�َس 

وطان، وت�رشيد ال�سكان، ون�رش الف�ساد  الغزوة النازية الترتية ال�رش�سة، واإل كان �سياع الأ

﴿َفَمْن  ول.  م�سوؤ اهلل  اأمام  اأنه  اإن�سان  وليعلم كل  الدينية،  القيم  وتدمري كل  ر�س،  الأ يف 

ٍة �رًشا َيَرُه﴾ )الزلزلة: 7 – 8(.  ا َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرٍة َخرْيً

راأ�س  نف�سها  �سالمية  الإ املقاومة  حركة  تعترب  العاملية،  ال�سهيونية  مع  ال�رشاع  دائرة  ويف 

حربة اأو خطوة على الطريق، وهي ت�سم جهودها اإىل جهود كل العاملني على ال�ساحة 

�سالمي، فهي  الفل�سطينية، ويبقى اأن تتبع ذلك خطوات على م�ستوى العامل العربي والإ

هلة للدور املقبل مع اليهود جتار احلروب.  املوؤ

اهلُل  اأْطفاأها  ِللَحْرِب  ناًرا  اَأْوَقُدوا  ُكلََّما  الِقياَمِة  َيْوِم  اإىل  اَء  والَبْغ�سَ الَعَداوَة  َبْيَنُهم  ﴿واَأْلَقْيَنا 
ِدين﴾ )املائدة: 64(.  اًدا واهلُل ل ُيِحبُّ املُْف�سِ ر�س َف�سَ وَي�ْسَعْوَن يف الأ

املادة الثالثة والثالثون: 

املتنا�سقة واملت�ساوقة مع  العامة  املفاهيم  تنطلق من هذه  �سالمية وهي  الإ املقاومة  وحركة 

ن�سان  عداء وجماهدتهم دفاًعا عن الإ �سنن الكون كما تتدفق يف نهر القدر يف مواجهة الأ

ق�سى املبارك،  �سالمية، ويف طليعتها امل�سجد الأ �سالمية واملقد�سات الإ امل�سلم واحل�سارة الإ

�سالمية وحكوماتها وجتمعاتها ال�سعبية والر�سمية اأن تتقي  َلتهيب بال�سعوب العربية والإ

�سالمية، ويف تعاملها معها، واأن تكون لها كما اأرادها  اهلل يف نظرتها حلركة املقاومة الإ

ال�سفوف  وتلحق  اهلل.  اأمر  ياأتي  حتى  املدد،  تلو  واملدد  بالعون  ميدها  وظهرًيا  �سنًدا  اهلل 

العامل  باملجاهدين، وتنطلق اجلموع من كل مكان يف  املجاهدون  بال�سفوف، ويندمج 

�سالمي ملبية نداء الواجب، مرددة حي على اجلهاد، نداء ي�سق عنان ال�سماء، ويبقى  الإ

مرتدًدا حتى يتم التحرير، ويندحر الغزاة ويتنزل ن�رش اهلل. 

ُُه اإنَّ اهلَل َلَقويٌّ َعِزيٌز﴾ )احلج: 40(.  َنَّ اهلُل من َيْن�رشُ ﴿َوَلَيْن�رشُ
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الباب اخلامس - شهادة التاريخ عبر التاريخ في مواجهة املعتدين
املادة الرابعة والثالثون: 

ر�سية، وملتقى القارات، وحمل طمع الطامعني، منذ فجر التاريخ  فل�سطني �رشة الكرة الأ

والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سري اإىل ذلك يف حديثه ال�رشيف الذي ينا�سد به ال�سحابي 

اجلليل معاذ بن جبل، حيث يقول: » يا معاذ، اإن اهلل �سيفتح عليكم ال�سام من بعدي، من 

اختار  فمن  القيامة،  يوم  اإىل  مرابطون  ها  واإماوؤ ها  ون�ساوؤ الفرات، رجالها،  اإىل  العري�س 

منكم �ساحاًل من �سواحل ال�سام اأو بيت املقد�س، فهو يف جهاد اإىل يوم القيامة ». 

اأطماعهم،  لتحقيق  باجليو�س،  فدهموها  مرة  من  اأكرث  بفل�سطني  الطامعون  طمع  وقد 

دحر  من  ومتكنوا  �سليبهم،  ويرفعون  عقيدتهم  يحملون  ال�سليبيني  جحافل  فجاءتها 

امل�سلمني ردًحا من الزمن، ومل ي�سرتجعها امل�سلمون اإل عندما ا�ستظلوا برايتهم الدينية، 

قرابة  يوبي  الأ الدين  �سالح  بقيادة  جماهدين،  وانطلقوا  ربهم  وكرّبوا  اأمرهم،  واأجمعوا 

عقدين من ال�سنني فكان الفتح املبني واندحر ال�سليبيون وحتررت فل�سطني. 

﴿ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا �سُتْغَلُبون وحُتْ�رَشُون اإىل َجَهنََّم َوِبْئ�َس امِلَهاُد﴾ )اآل عمران: 12(. 
وهذه هي الطريقة الوحيدة للتحرير، ول �سك يف �سدق �سهادة التاريخ. وتلك �ُسنَّة من 

�سنن الكون ونامو�س من نوامي�س الوجود، فال يفل احلديد اإل احلديد، ول يغلب عقيدتهم 

�سالم احلقة، فالعقيدة ل ُتناَزل اإل بالعقيدة، والغلبة يف نهاية  الباطلة املزورة اإل عقيدة الإ

وُرون،  مر للحق واحلق غالب. ﴿َوَلَقد �َسَبَقْت َكِلَمُتَنا ِلِعَباِدنا املُْر�َسِلنَي، اإنَُّهْم َلُهُم املَْن�سُ الأ

واإنَّ ُجْنَدَنا َلُهُم الَغاِلُبون﴾ )ال�سافات: 171 – 173(. 

املادة اخلام�سة والثالثون: 

يوبي وا�ستخال�س  �سالمية اإىل هزمية ال�سليبيني على يد �سالح الدين الأ تنظر حركة املقاومة الإ

فل�سطني منهم، وكذلك هزمية التتار يف عني جالوت، وك�رش �سوكتهم على يد قطز والظاهر 

ن�سانية،  بيرب�س، واإنقاذ العامل العربي من الجتياح الترتي املدمر لكل معاين احل�سارة الإ

احلالية  ال�سهيونية  فالغزوة  والعرب،  الدرو�س  منها  ت�ستلهم  جادة،  نظرة  ذلك  اإىل  تنظر 

�سبقتها غزوات �سليبية من الغرب، واُأخرى ترتية من ال�رشق، فكما واجه امل�سلمون تلك 

الغزوات وخططوا ملنازلتها وهزموها ميكنهم اأن يواجهوا الغزوة ال�سهيونية ويهزموها، 

ولي�س ذلك على اهلل بعزيز اإن خل�ست النوايا و�سدق العزم وا�ستفاد امل�سلمون من جتارب 

املا�سي وتخل�سوا من اآثار الغزو الفكري، واتبعوا �سنن اأ�سالفهم. 
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اخلامتة 

حركة املقاومة اإلسالمية جنود: 

املادة ال�ساد�سة والثالثون: 

�سعبنا،  اأبناء  لكل  املرة  تلو  املرة  كد  لتوؤ طريقها  ت�سق  وهي  �سالمية  الإ املقاومة  وحركة 

مكانة  اأو  ماديًا،  مك�سًبا  اأو  ذاتية،  �سهرة  تبغي  ل  اأنها  �سالمية  والإ العربية  وال�سعوب 

خذ  اجتماعية، واأنها لي�ست موجهة �سد اأحد من اأبناء �سعبنا لتكون له مناف�ًسا اأو ت�سعى لأ

طالق، وهي لن تكون �سد اأحد من اأبناء امل�سلمني اأو  مكانته، ول �سيء من ذلك على الإ

امل�ساملني لها من غري امل�سلمني يف هذا املكان ويف كل مكان، ولن تكون اإل عوًنا لكل 

التجمعات والتنظيمات العاملة �سد العدو ال�سهيوين والدائرين يف فلكه. 

ومن  تدين،  وبه  عقيدتها  وهو  حياة.  منهج  �سالم  الإ تعتمد  �سالمية  الإ املقاومة  وحركة 

�سالم منهج حياة، �سواء كان هنا اأو هناك، تنظيًما كان اأو منظمة اأو دولة اأو اأي  اعتمد الإ

�سالمية له جنود لي�س اإل. ن�ساأل اهلل اأن يهدينا واأن يهدي  جتمع اآخر، فحركة املقاومة الإ

بنا واأن يفتح بيننا وبني قومنا باحلق. 

عراف: 89(.  نَي﴾ )الأ ﴿َربَّنا افتح َبْيَننا َوَبنْيَ َقْوِمَنا ِباحَلقِّ َواَأنَت َخرْيُ الَفاحِتِ
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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ملحق رقم )2(: نص خطاب استقالة رئيس الوزراء اسماعيل هنية 

2007-02-15

ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س »ابو مازن« حفظه اهلل 

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

 يطيب يل اأن اأعرب لكم عن �سكري و�سكر احلكومة الفل�سطينية، على الثقة التي اأوليتمونا 

اياها يف ت�سكيل احلكومة العا�رشة والتي حافظت على احلقوق وامل�سالح العليا لل�سعب 

الفل�سطيني رغم الظروف ال�سعبة واحل�سار الظامل.

وبال�ستناد اإىل اتفاق مكة املكرمة الذي مت توقيعه بني حكتي فتح وحما�س برعاية خاد 

احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ملك اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 21 

حمرم 1428 هـ املوافق 8-2-2007م والذي ن�س على ت�سكيل احلكومة الفل�سطينية 

القادمة )حكومة الوحدة الوطنية ( فاإنني وب�سفتي الرئي�س احلايل للحكومة الفل�سطينية 

العا�رشة اأتقدم اإليكم با�ستقالتي وذلك حتى يت�سنى ال�رشوع بالجراءات الد�ستورية لت�سكيل 

حكومة الوحدة الوطنية )احلكومة احلادية ع�رشة( داعيًا املوىل اأن يحقق ل�سعبنا ما يتطلع 

اليه من احلرية و العود وال�ستقالل.

بطال. �رشى الأ التحية لل�سهداء وال�سفاء العاجل للجرحى والفرج القريب لالأ

واأقبلوا وافر التحية و التقدير.
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اسماعيل هنّية مرسوم  الرئيس الستقالة حكومة  )3(: نص قبول  ملحق رقم 
رقم)( لسنة 2007م 

ب�ساأن قبول ا�ستقالة رئي�س الوزراء وتكليفه ت�سكيل حكومة وحدة وطنية. 

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

ل ل�سنة 2003م، ول �سيَّمااملواد)45.83.78 �سا�سي املُعدَّ حكام القانون الأ ا�ستناداً لأ

ّطالع على املر�سوم الرئا�سي رقم) 9( ل�سنة 2006م، ب�ساأن اختيار  65.( منه، وبعد الإ

وتكليف رئي�س الوزراء، وعلى املر�سوم الرئا�سي رقم )14( ل�سنة 2006م، ب�ساأن 

م من رئي�س الوزراء بتاريخ 15- ت�سكيل جمل�س الوزراء، وعلى كتاب ال�ستقالة املُقدَّ

لة لنا، وحتقيقًا للم�سلحة العامة، ر�سمنا مبا  02-2007م،وبناًء على ال�سالحيَّات املُخوَّ

هو اآٍت:

مادة )1( قبول ا�ستقالة رئي�س الوزراء ال�سيد اإ�سماعيل هنّية.  •

تًا باعتبارهم  قَّ مادة )2( مُياِر�س رئي�س الوزراء واأع�ساء حكومته املُ�ستقيلني اأعمالهم موؤ  •
حكومة ت�سيري اأعمال حلني ت�سكيل احلكومة اجلديدة.

مادة )3( ُيختار ال�سيد ا�سماعيل هنّية لت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية.  •

ه، تنفييذ اأحكام   ة كاّفة، كل فيما يخ�سُّ مادة)4( على اجلهات املُخت�سَّ  •

هذا املر�سوم، وُيعّمل به من تاريخ �سدوره، وُين�رَش يف اجلريدة الر�سمّية.

�سدر يف مدينة غزة بتاريخ 15-02-2007م.
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ملحق رقم )4(: نص خطاب التكليف للسيد هنية بتشكيل حكومة
خطاب تكليف بت�سكيل حكومة

دولة ال�سيد اإ�سماعيل عبد ال�سالم هنية

حتية وبعد

ب�سفتنا رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، رئي�س ال�سلطة الوطنية  

لة لنا:  �سا�سي وبناًء على ال�سالحّيات املُخوَّ طالع على القانون الأ الفل�سطينية، وبعد الإ

�سا�سي. ُنكلِّفكم بت�سكيل احلكومة الفل�سطينية املقبلة، خالل الفرتة املحددة يف القانون الأ

بعد انتهاء ت�سكيل احلكومة وعر�سها علينا، يتّم عر�سها على املجل�س الت�رشيعي لنيل الثقة.

ندعوكم كرئي�س للحكومة املُقبلة لاللتزام بامل�سالح العليا لل�سعب الفل�سطيني و�سون 

حقوقه، واحلفاظ على مكت�سباته وتطويرها، والعمل على حتقيق اأهدافه الوطنية كما 

الوطني،  الوفاق  �سا�سي ووثيقة  الأ القانون  الوطنية، ومواد  املجال�س  قرارات  تها  اأقرَّ

ال�رشعّية  قرارات  احرتام  اإىل  اأدعوكم  ذلك  اأ�سا�س  وعلى  العربّية،  الِقمم  وقرارات 

والدولّية والتفاّقات التي وّقعتها منّظمة التحرير الفل�سطينية.

د على طريق اخلري خطاكم  وفَّقكم اهلل و�سدَّ

غزة يف 15-2-2007 م 

حممود عبا�س

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

.1

.2

.3
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ملحق رقم )5(

الوزراء  رئيس  تاله  الذي  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  حكومة  برنامج 
الفلسطيني إسماعيل هنية أمام املجلس التشريعي الفلسطيني

غزة: 2007/3/17

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ْذ ُكْنُتْم اَأْعَداًء َفاَألََّف  ِ َعَلْيُكْم اإِ
ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اهللَّ ِ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ

ُموا ِبَحْبِل اهللَّ ﴿َواْعَت�سِ
ْخَواًنا﴾ َبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه اإِ َبنْيَ ُقُلوِبُكْم َفاَأ�سْ

رحمته  ووا�سع  �سلطانه،  وعظيم  وجهه  بجالل  يليق  حمداً  العاملني،  رب  هلل  احلمد     

خرين وقائد الغر  ولني والآ وكرمه، وال�سالة وال�سالم على �سيد اخللق واإمام احلق، �سيد الأ

امليامني، وعلى اآله و�سحبه ومن اتبع هداه اإىل يوم الدين. 

خوات اأع�ساء  خوة والأ نابة »،الأ خ الدكتور / اأحمد بحر “ رئي�س املجل�س الت�رشيعي بالإ الأ

املجل�س الت�رشيعي،ال�سادة ال�سفراء والقنا�سل وممثلو الدول والهيئات الدولية،ال�سادة ممثلي 

عزاء،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، واأرحب  �سالمية، احل�سور الأ القوى الوطنية والإ

مم  مني العام لالأ بكم جميعًا يف هذا اليوم العظيم، واأرحب بال�سيد الفارو دي�ستو ممثل الأ

ينعقد  اأن  اآمل  كنت  وبعد،  فقد  له  املرافق  والوفد  و�سط  الأ ال�رشق  منطقة  يف  املتحدة 

خ الدكتور عزيز دويك رئي�س املجل�س  هذا املجل�س، وهو بكامل هيئته وعلى راأ�سها الأ

الت�رشيعي واأن يكون هذا اللقاء يف القد�س، لكن الحتالل حال دون ذلك فهو م�رش على 

ا�ستمرار اعتقال ال�سادة النواب والوزراء، وممعن يف تقطيع اأو�سال الوطن وتهويد القد�س 

الحتالل  نفذه  الذي  نابل�س  اجتياح  وما  الجتياحات،  وا�ستمرار  وعزلها عن حميطها، 

عالن عن هذه احلكومة اإلَّ تكري�سًا للقمع الذي ميار�س �سد �سعبنا.   ع�سية الإ

�ساء املجال�س دليل قاطٌع  خ رئي�س املجل�س واإخوانه من النواب والوزراء وروؤ اإن اعتقال الأ

على ق�سوة الحتالل وظلمه، و�سيا�سة العقاب اجلماعي واحل�سار الظامل الذي تعر�س له 

�سعبنا وحكومته وجمل�س نوابه على مدار العام املن�رشم، ب�سبب اخليار الدميقراطي الذي 

ننا  ولأ الفل�سطينية  والثوابت  باحلقوق  التزامنا  وب�سبب  ال�سيا�سية،  حياتنا  يف  اعتمدناه 

العدوان، ولقد عملنا كل ما يف  تنازلت حتت وطاأة احل�سار و�رشا�سة  اأي  رف�سنا تقدمي 

خ الكبري الدكتور عزيز دويك  كد لالأ خوة الوزراء والنواب واأوؤ طالق �رشاح الأ و�سعنا لإ

بطال الذين يقبعون خلف  لف املعتقلني الأ �رشى ولآ واإخوانه النواب والوزراء والقادة الأ
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ق�سبان الحتالل ويف زنازين العزل باأنكم على �سلم اأوىل اأولوياتنا ولن يهداأ لنا بال اإّل 

فراج عنكم واأدعو اهلل اأن يكون الفرج قريبًا.  بالإ

�سا�س  �رشى والتي �سكلت الأ خوة الذين وقعوا على وثيقة الأ وي�سعدين اأن اأبرق بالتهنئة لالأ

لوثيقة الوفاق الوطني: مروان الربغوثي وعبد اخلالق النت�سة وعبد الرحيم ملوح وب�سام 

ال�سعدي. 

ر�س  اإننا اليوم نقف بكل فخر واعتزاز وعرفان اأمام اآلف ال�سهداء الذين رووا هذه الأ

املباركة بدمائهم وعبدوا اأمامنا طريق احلرية وال�ستقالل والكرامة، ونخ�س هنا ال�سهداء 

مام ال�سيخ اأحمد يا�سني والدكتور فتحي  القادة الكبار الرئي�س الراحل يا�رش عرفات والإ

ال�سقاقي واأبو على م�سطفي وعمر القا�سم واأبو جهاد والدكتور عبد العزيز الرنتي�سي واأبو 

برار الذين بف�سل جهادهم وعطائهم – بعد ف�سل  العبا�س والقافلة الطويلة من ال�سهداء الأ

اهلل تعاىل – و�سلنا اإىل ما و�سلنا اإليه. 

الزكية،  دمائهم  خالل  من  فل�سطني  خارطة  ر�سموا  الذين  بطال  الأ جرحانا  ن�ستح�رش 

ولبنان  و�سوريا  ردن  الأ من  كل  يف  الوطن  بوابة  على  يقفون  الذين  لجئينا  ن�ستذكر 

لء الذين  ينتظرون �ساعة العودة اإىل بيوتهم ومنازلهم التي هجروا منها ظلمًا وعدوانا، هوؤ

مل يف املنايف وال�ستات مل تغب فل�سطني من عيونهم، ومل تن�س اأجيالهم املتعاقبة  عا�سوا الأ

العراقية  القيادة  واأنا�سد  العراق  املقيمني يف  �سعبنا  اأبناء  بالذكر  هنا  واأخ�س  العودة،  حق 

طراف املعنية اإىل التدخل من اأجل حماية اأبناء �سعبنا ووقف  واملرجعيات الدينية، وكافة الأ

ا�ستهدافهم وترويعهم، كما اأقف بكل فخر واعتزاز اأمام اأبناء �سعبنا يف اأرا�سي 48، واأعرب 

ق�سى املبارك.  عن التقدير العايل لدورهم يف حماية القد�س والدفاع عن امل�سجد الأ

اإلخوة واألخوات،
جداد  والأ باء  الآ ار�س  من  اإخراجه  بعد  عاما  �ستني  قرابة  الفل�سطيني  �سعبنا  عا�س  لقد 

حتت وطاأة الت�رشد واحلرمان والتهجري، وعانى جراء الحتالل من كل �سنوف العذاب 

والقهر والعدوان، ومقابل ذلك ر�سم �سعبنا م�سرية طويلة من الن�سال واملقاومة وال�سمود 

مثلة  �رشى، و�رشب اأروع الأ لف من ال�سهداء واجلرحى والأ واملثابرة قدم عربها مئات الآ

يف الت�سحية والعطاء والتم�سك باحلقوق والثوابت، ويف ال�سعي من اجل وحدته الوطنية، 

التي ت�سكل حكومة الوحدة الوطنية تعبرياً هامًا عنها. 

لقد ولدت حكومة الوحدة الوطنية بعد جهود م�سنية من قبل املخل�سني واملثابرين من 

ى توافقية وقوا�سم م�سرتكة جتمع  اأبناء الوطن الذين و�سلوا الليل بالنهار للتو�سل اإىل روؤ

الكل الفل�سطيني حتت مظلة واحدة. 
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يجابية والثقة املتبادلة التي اأف�ست اإىل معاجلة الق�سايا  اإن هذه احلكومة جاءت كثمرة للروح الإ

اأبرز  خوة كانت من  كافة، ويف خمتلف املجالت، وهي اإىل جانب وقف القتتال بني الإ

نتائج اتفاق مكة املكرمة الذي توج برعاية خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد 

خوة يف قيادة حركة  العزيز، وجاءت بحر�س وطني كبري من ال�سيد الرئي�س اأبو مازن والإ

خ خالد م�سعل واإخوانه يف قيادة حركة حما�س وجمعيهم عربوا عن امل�سئولية  فتح ومن الأ

القيادية يف هذه املرحلة الدقيقة، واتفقوا يف مكة املكرمة على تد�سني مرحلة جديدة من 

خ الرئي�س اأبو مازن  ملة من حياتنا، ولقد عك�س الأ حياة �سعبنا الفل�سطيني، وطي �سفحة موؤ

طراف كافة ب�رشورة احرتامه  حر�سًا عاليًا من اأجل حماية اتفاق مكة، والعمل على اإقناع الأ

والتعامل مع ال�سعب الفل�سطيني على اأ�سا�سه، وعماًل بناءاً خالل مرحلة امل�ساورات لت�سكيل 

خوية وهذا التعاون البناء، كما مثلت  جواء الأ هذه احلكومة واأدعو اهلل اأن ت�ستمر هذه الأ

لل�سقيقة  كان  الفل�سطينية  احلوارات  من  طويل  مل�سل�سل  تتويجًا  الوطنية  الوحدة  حكومة 

برز يف رعايتها ومتابعتها حيث �سجلت الف�سائل  الكربى جمهورية م�رش العربية الدور الأ

الفل�سطينية يف القاهرة اأول اتفاق فل�سطينيي �سامل يف اآذار/مار�س 2005 كما اأنها ثمرة 

�سالمية.  جهود مقدرة للعديد من الدول العربية ال�سقيقة واملنظمات العربية والإ

�سوء خطاب  الوطني، ويف  الوفاق  بوثيقة  والتزامًا  وثوابته،  �سعبنا  اإىل حقوق  وا�ستناداً 

التكليف، وانطالقًا من اأننا ل زلنا منر يف مرحلة حترر وبناء، فاإن برنامج حكومة الوحدة 

تي:  الوطنية ي�ستند اإىل الآ

أواًل/ على الصعيد السياسي: 

من وال�ستقرار يف املنطقة يتوقف على اإنهاء الحتالل  كد اأن مفتاح الأ 1( اإن احلكومة توؤ

را�سي الفل�سطينية، والعرتاف بحق تقرير امل�سري لل�سعب الفل�سطيني، و�سوف  �رشائيلي لالأ الإ

وا�ستعادة  الحتالل،  اإنهاء  اأجل  من  الدويل  واملجتمع  العرب  �سقاء  الأ مع  احلكومة  تعمل 

احلقوق امل�رشوعة ل�سعبنا، ويف مقدمتها اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة كاملة ال�سيادة على 

را�سي التي احتلت عام 1967 وعا�سمتها القد�س، حتى نتمكن من بناء اأر�سية  جميع الأ

من والزدهار يف ربوع املنطقة واأجيالها املتعاقبة.  قوية ومتما�سكة لل�سالم والأ

حقوقه،  و�سون  الفل�سطيني  لل�سعب  العليا  الوطنية  امل�سالح  بحماية  احلكومة  تلتزم   )2

اأقرتها  كما  الوطنية،  اأهدافه  حتقيق  على  والعمل  وتطويرها،  مكت�سباته  على  واحلفاظ 

وقرارات  الوطني،  الوفاق  ووثيقة  �سا�سي  الأ القانون  ومواد  الوطنية  املجال�س  قرارات 

والتفاقات  الدولية  ال�رشعية  قرارات  احلكومة  حترتم  ذلك  اأ�سا�س  وعلى  العربية،  القمم 

التي وقعتها منظمة التحرير الفل�سطينية. 
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�رشاع يف  طراف الفل�سطينية كافة لالإ �ستبذل احلكومة جهوداً خا�سة من اأجل ت�سجيع الأ

تطبيق ما جاء يف اتفاق القاهرة ب�سان منظمة التحرير الفل�سطينية. 

قتة واملطروحة ح�سب امل�رشوع  تلتزم احلكومة برف�س ما ي�سمى بالدولة ذات احلدود املوؤ

�رشائيلي.  مريكي والإ الأ

التاأكيد على حق العودة والتم�سك به، ودعوة املجتمع الدويل اإىل تنفيذ ما ورد يف القرار 

194 بخ�سو�س حق العودة لالجئني الفل�سطينيني اإىل اأر�سهم وممتلكاتهم التي هجروا 

منها وتعوي�سهم. 

بطال من �سجون  �رشى الأ �سريات والأ وب من اأجل حترير الأ تلتزم احلكومة بالعمل الدوؤ

املجال�س  واأع�ساء  �ساء  وروؤ والوزراء  النواب  عن  فراج  الإ وكذلك  �رشائيلي  الإ الحتالل 

املحلية املختطفني. 

واعتقالت  اغتيالت  من  ر�س  الأ على  الحتالل  اإجراءات  مبواجهة  احلكومة  تتعهد 

غالق.  واجتياحات واحلواجز الع�سكرية ومعاجلة ق�سية املعابر واحل�سار والإ

�سالمية ال�سقيقة والدول ال�سديقة والقوى املحبة للحرية  تر�سيخ العالقة مع الدول العربية والإ

قليمي والدويل على اأ�سا�س الحرتام املتبادل.  والعدل والنفتاح والتعاون مع املحيط الإ

 ثانيًا/ القدس: 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  مع  بالتن�سيق  القد�س،  ون  ل�سوؤ عليا  جلنة  ت�سكيل   )1

الفل�سطينية ملتابعة ق�سايا ال�سمود يف مدينة القد�س، ور�سد موازنة وا�سحة من احلكومة 

للقد�س، �سمن املوازنة العامة. 

�رشائيلية املتعلقة بالقد�س اأر�سًا و�سعبًا ومقد�سات، والعمل على  2( مواجهة ال�سيا�سات الإ

توفري املوارد الكافية يف املوازنة لدعم �سمود اأهلنا يف القد�س، وف�سح ممار�سات الحتالل 

قليمية  الإ املحافل  يف  القد�س  ق�سية  وتفعيل  املبارك  ق�سى  الأ امل�سجد  ويف  املدينة  ب�ساأن 

�سالمية اإىل حتمل امل�سئولية يف حماية القد�س  مة العربية والإ والدولية كافة، ودعوة اأبناء الأ

ودعم اأهلها �سيا�سيًا واإعالميًا. 
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 ثالثًا/ على صعيد مواجهة االحتالل: 

اأ�سكالها مبا فيها املقاومة ال�سعبية اجلماهريية �سد  كد احلكومة باأن املقاومة بكافة  1( توؤ

عراف واملواثيق الدولية كافة ومن  الحتالل حق م�رشوع لل�سعب الفل�سطيني، كفلته الأ

�رشائيلي املتوا�سل.  حق �سعبنا الدفاع عن نف�سه اأمام العدوان الإ

2( �ستعمل احلكومة- من خالل التوافق الوطني - على تثبيت التهدئة وتو�سيعها لت�سبح 

�رشائيلي بوقف اإجراءاته  تهدئة �ساملة ومتبادلة ومتزامنة، وذلك مقابل التزام الحتالل الإ

را�سي  الأ وجتريف  البيوت  وهدم  واجتياحات  واعتقالت  اغتيالت  من  ر�س  الأ على 

وم�سادرتها ووقف حفريات القد�س ورفع احلواجز واإعادة فتح املعابر ورفع القيود على 

�رشى.  فراج عن الأ حركة التنقل وو�سع اآليات وجدول زمني حمدد لالإ

اإدارة املفاو�سات هي من  كد احلكومة على ما جاء يف وثيقة الوفاق الوطني باأن  3( توؤ

�سالحية منظمة التحرير الفل�سطينية ورئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وذلك على اأ�سا�س 

هداف الوطنية الفل�سطينية وحتقيقها، وعلى قاعدة حماية احلقوق والثوابت  التم�سك بالأ

الوطني  املجل�س  على  اإجنازه  يتم  �سيا�سي  اتفاق  اأي  عر�س  يتم  اأن  وعلى  الفل�سطينية 

قراره والت�سديق عليه اأو اإجراء ا�ستفتاء عام لل�سعب الفل�سطيني يف  الفل�سطيني اجلديد لإ

الداخل واخلارج بقانون ينظمه. 

ق�سية  اإنهاء  �رشاع يف  الإ اأجل  من  ال�سلة  ذات  طراف  الأ وت�سجع  احلكومة،  �ستعمل   )4

�رشى وعودة املبعدين.  �سري يف اإطار �سفقة م�رشفة لتبادل الأ �رشائيلي الأ اجلندي الإ

الحتالل  بزوال  مرهون  املنطقة  يف  وال�ستقرار  ال�سالم  حتقيق  باأن  احلكومة  كد  توؤ  )5

تهويد  ووقف  وامل�ستوطنات،  العن�رشي  اجلدار  واإزالة  الوطنية  حلقوقه  �سعبنا  وا�ستعادة 

القد�س و�سيا�سة ال�سم وكل اأ�سكال التمييز العن�رشي واإعادة احلقوق اإىل اأ�سحابها. 

 رابعًا/ على الصعيد األمني: 

منية الداخلية، وترى اأن من اأهم  و�ساع الأ اإن حكومة الوحدة الوطنية تدرك �سعوبة الأ

منية ال�سائدة وهذا يتطلب تعاونا كامال  و�ساع الأ اأولوياتها يف املرحلة القادمة �سبط الأ

بني الرئا�سة واحلكومة، ومن اأجل حتقيق ذلك فاإن احلكومة �سوف تعتمد ما يلي: 

املرجعية  باعتباره  القومي  من  لالأ اأعلى  جمل�س  ت�سكيل  اإعادة  على  والعمل  الدعوة   )1

طار الناظم لعملها وحتديد �سيا�ساتها.  منية كافة والإ جهزة الأ لالأ
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ها على اأ�س�س مهنية والعمل على توفري احتياجاتها، وتنفيذ  منية وبناوؤ جهزة الأ 2(  هيكلة الأ

اإ�سالح �سامل ينزع عنها ال�سفة احلزبية والف�سائلية، واإبعادها عن التجاذبات وال�رشاعات 

ال�سيا�سية، وتر�سيخ ولئها للوطن اأوًل واأخرياً، والتزامها بتنفيذ قرارات قيادتها ال�سيا�سية، 

منية باملهام املناطة بهم.  �س�سة الأ واحلر�س على التزام العاملني يف املوؤ

منية املقرة من املجل�س الت�رشيعي.  جهزة الأ 3(  اللتزام بتنفيذ قوانني العمل يف الأ

مني  الأ والفلتان  الفو�سى  مظاهر  جميع  نهاء  لإ �ساملة  اأمنية  خطة  وتنفيذ  و�سع    )4

موال واملمتلكات العامة واخلا�سة و�سبط  عرا�س والأ والتعديات وحماية الدماء والأ

من للمواطن، والعمل على رفع املظامل من خالل �سيادة القانون  ال�سالح وتوفري الأ

ودعم ال�رشطة لتقوم بواجبها على اأح�سن وجه يف تنفيذ قرارات الق�ساء. 

خامسًا/ على الصعيد القانوني: 

�ستعمل احلكومة وبالتعاون الكامل مع ال�سلطة الق�سائية ل�سمان اإ�سالح وتفعيل وحماية   )1

�س�ساته كافة ومبا ميكنه من اأداء واجباته يف اإطار تكري�س العدالة وحماربة  جهاز الق�ساء مبوؤ

الف�ساد واللتزام با�ستقاللية الق�ساء والتاأكيد على �سيادة القانون وتطبيقه بنزاهة و�سفافية 

وحيادية على اجلميع ومتابعة ملفات الف�ساد والعتداء على املال العام. 

كد احلكومة على العمل مبوجب القانون ال�سا�سى والذي ينظم العالقة بني ال�سلطات الثالث  توؤ  )2

�سا�سي.  على اأ�سا�س الف�سل بينها، واحرتام ال�سالحيات املمنوحة لكل منها وفق القانون الأ

ت�ساعد احلكومة ال�سيد الرئي�س يف اأداء مهامه، وحتر�س على التعاون والتكامل مع رئا�سة   )3

ال�سلطة ح�سب القانون، وبالعمل مع املجل�س الت�رشيعي وال�سلطة الق�سائية، من اأجل 

تطوير النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، بهدف تر�سيخ �سلطة وطنية واحدة وموحدة وقوية. 

 سادسًا/ الوضع االقتصادي: 

نهاء احل�سار الظامل املفرو�س على �سعبنا بكل اأ�سكاله.  ت�سعى احلكومة لإ   )1

القت�ساد  يحرر  مبا  القت�سادي  باري�س  اتفاق  يف  النظر  اإعادة  اإىل  احلكومة  تدعو   )2

الفل�سطيني من التبعية. 

القت�سادية  للقطاعات  احلماية  وتوفري  الوطني،  بالقت�ساد  لالرتقاء  ولوية  الأ اإعطاء   )3

املنتجات  املحافظة على دعم  الوطنية مع  ال�سادرات  نتاجية واخلدمية، وت�سجيع  الإ



      [ ��0 ]                                                                                 حما�س واحلكم: دخول النظام اأم التمرد عليه؟ 

العامل  مع  والتجارية  القت�سادية  العالقات  وتطوير  املمكنة،  الو�سائل  بكافة  الوطنية 

وروبي وبقية دول العامل.  �سالمي ومع الحتاد الأ العربي والإ

حماية امل�ستهلك، وت�سجيع القطاع اخلا�س، وتوفري املناخ املالئم واملنا�سب لن�ساطه،    )4

�س�سات القطاع اخلا�س، واإنهاء الحتكار،  واإر�ساء القواعد ال�سليمة بني احلكومة وموؤ

وحتديد كيفية الت�رشف باملوارد املتاحة وعدالة التوزيع، و�ستقوم احلكومة بتوفري البيئة 

املنا�سبة واأجواء احلماية وال�ستقرار للم�ساريع ال�ستثمارية. 

العدالة  وحتقيق  واأعرافنا  قيمنا  مع  ين�سجم  مبا  القت�سادية  التنمية  احلكومة  ت�سجع   )5

ال�ستثمار،  وت�سجيع  اخلا�س  القطاع  التنمية، وحماية  يخدم  وب�سكل  الجتماعية، 

البنية  اإعمار  واإعادة  املنتجة،  القت�سادية  القطاعات  وتعزيز  والفقر،  البطالة  وحماربة 

�سكان والتكنولوجيا.  التحتية، وتطوير املناطق ال�سناعية وقطاعات الإ

اإعادة النظر يف قوانني ال�ستثمار وو�سع حٍد لن�ساطات الحتكار بني ال�سلطة التنفيذية    )6

والقطاع اخلا�س. 

دعم القطاع الزراعي، وزيادة املوازنة التطويرية املخ�س�سة له.    )7

العام واللتزام بجدولة ودفع  القطاع  للعاملني يف  الرواتب  انتظام دفع  العمل على   )8

م�ستحقات الرواتب املتاأخرة، وكذلك م�ستحقات القطاع اخلا�س املتاأخرة. 

تخفيف  على  والعمل  �سماك،  الأ و�سيادي  واملزارعني  العمال  بقطاع  الهتمام    )9

معاناتهم من خالل الدعم وامل�ساريع اخلا�سة. 

 سابعًا / في مجال اإلصالح: 

املجل�س  مع  تتعاون  و�سوف  واملايل،  داري  الإ �سالح  الإ م�رشوع  احلكومة  تتبنى   )1

�سالح وحتارب الف�ساد.  الت�رشيعي يف اإ�سدار القوانني التي تعزز الإ

�س�سات احلكومية مبا ي�سمن فعالية وح�سن  تطوير الهيكليات واأ�ساليب العمل يف املوؤ  )2

�سري عملها والتزامها بالقانون. 

نفاق احلكومي ويف كل املجالت.  و�سع خطة لرت�سيد الإ   )3

و�سياغة  العام  املال  ا�ستغالل  ومنع  وال�سفافية  النزاهة  قيم  وتعزيز  الف�ساد  حماربة   )4

دارية.  ا�سرتاتيجية فل�سطينية جمتمعية للتنمية الإ
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ثامنًا/ على صعيد تعزيز منظومة القيم الفلسطينية: 

هلي وتر�سيخ قيم الحرتام  1( تلتزم احلكومة برت�سيخ الوحدة الوطنية، وحماية ال�سلم الأ

املتبادل، واعتماد لغة احلوار، واإنهاء جميع اأ�سكال التوتر والحتقان، وتر�سيخ ثقافة 

الت�سامح وحماية الدم الفل�سطيني وحترمي القتتال الداخلي. 

كد احلكومة على وحدة ال�سعب الفل�سطيني يف الداخل واخلارج.  2( توؤ

3( �ستعمل احلكومة على تر�سيخ وتعميق الوفاق الوطني، وال�ستقرار الداخلي ومعاجلة 

القانون  �سيادة  مببداأ  احلكومة  التزام  مع  املنا�سبة  ليات  بالآ �سفة  املوؤ حداث  الأ ذيول 

وتوفري احلماية للمواطن واملمتلكات العامة واخلا�سة بكل ما يرتتب على ذلك من 

ال�سرب  من  مزيد  اإىل  �سفة  املوؤ حداث  الأ �سهداء  عوائل  من  اإخواننا  واأدعو  التزامات، 

كد لهم وقوفنا اإىل جانبهم وم�سابهم واأملهم.  والحت�ساب واأوؤ

والواجبات  احلقوق  يف  امل�ساواة  خالل  من  املواطنة  مبداأ  بتكري�س  احلكومة  تلتزم   )4

وتكافوؤ الفر�س وتر�سيخ العدالة الجتماعية وخا�سة يف جمال التوظيف والتعيينات 

�س�سات، وعدم التمييز يف احلقوق العامة بني اأبناء الوطن  يف خمتلف الوزارات واملوؤ

مني.  كافة، واإنهاء كل اأ�سكال املح�سوبية يف التوظيف املدين والأ

كد احلكومة حمايتها للتعددية ال�سيا�سية، وتدعم تطوير النظام النتخابي، وحماية  5( توؤ

مبداأ  وتر�سيخ  ن�سان،  الإ حقوق  وحماية  الدميقراطية،  قيم  وتعزيز  العامة،  احلريات 

الراأي والتعبري، وحق الختالف،  ال�سحافة وحرية  العدالة وامل�ساواة و�سون حرية 

وا�ستكمال  لل�سلطة،  ال�سلمي  بالتداول  واللتزام  الفل�سطينية،  املراأة  وحقوق 

النتخابات للمجال�س املحلية يف اأقرب وقت ممكن. 

6( تلتزم احلكومة برت�سيخ ال�رشاكة ال�سيا�سية وت�سجيع كافة القوى يف ال�ساحة لل�رشوع يف 

احلوار اجلاد من اأجل حتقيقها. 

�رشى وتقدمي العون لهم واملحافظة على حياتهم الكرمية العزيزة  7( دعم اأ�رش ال�سهداء والأ

وتوفري املتطلبات اخلا�سة التي يحتاجونها. 

والرعاية  احلياة  م�ستلزمات  وتوفري  للمواطن،  الكرمية  احلياة  بتوفري  احلكومة  تلتزم   )8

والبطالة من خالل  الفقر  النوعية، ومعاجلة ظاهرة  وال�سحة  وال�سحية  الجتماعية 

توفري فر�س العمل وامل�ساريع التنموية وبرامج ال�سمان الجتماعي. 

9( �ستعمل احلكومة على تطوير جهاز الرتبية والتعليم وحت�سني اأو�ساع املعلمني وت�سجيع 
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يد احلكومة  البحث العلمي واملحافظة على حيادية جهاز الرتبية والتعليم، كما وتوؤ

اإجناز وتطبيق ال�سندوق الوطني للتعليم اجلامعي. 

ق�سى بال�سباب واحلركة الريا�سية الفل�سطينية وتوفري احتياجاتها وال�سعي  10( الهتمام الأ

�رشاع يف اإجناز م�رشوع املدينة الريا�سية،  لتو�سيع البنية التحتية الريا�سية مبا يف ذلك الإ

الريا�سية  املحافل  فل�سطني يف  يعزز مكانة  مبا  اخلارجية  امل�ساركات  وال�ستمرار يف 

عربيًا واإقليميًا ودوليًا. 

11( �سرتعى احلكومة تطبيق القانون اخلا�س بذوي الحتياجات اخلا�سة. 

12( حماية حقوق املراأة واإف�ساح املجال اأمامها للم�ساركة ال�سيا�سية ويف �سناعة القرار 

�س�سات ويف خمتلف املجالت.  وامل�ساهمة يف م�سرية البناء يف جميع املوؤ

�س�سات املجتمع املدين.  هلي واملجتمعي وموؤ 13( �ست�سجع احلكومة وتدعم العمل الأ

تاسعًا/ العالقات الدولية: 

�سالمي  �سالمي وتقديرها للدعم العربي والإ كد احلكومة على اعتزازها بعمقها العربي والإ توؤ

�سيا�سيًا واقت�ساديًا واإعالميًا، وحتر�س احلكومة على اللتزام بتفعيل دورها يف كل من اجلامعة 

�سالمي، ونتطلع اإىل اجتماع القمة العربية الذي �سيعقد يف الريا�س  متر الإ العربية ومنظمة املوؤ

نهاية هذا ال�سهر باتخاذ قرارات تنهي احل�سار وتدعم وحتمي اتفاق مكة املكرمة. 

ل�سعبنا  الدويل  الدعم  التي تعمقت عرب  املتنوعة،  الدولية  بالروابط  اأن احلكومة تفخر  كما 

وحقوقه امل�رشوعة، و�ستعمل احلكومة على اإقامة عالقات �سليمة ومتينة مع خمتلف دول العامل، 

قليمية والدولية ومبا  من واملنظمات الإ مم املتحدة وجمل�س الأ �س�سات الدولية مبا فيها الأ ومع املوؤ

ي�ساعد �سعبنا على نيل حريته وا�ستقالله وي�ساهم يف تعزيز ال�سلم وال�ستقرار العاملي. 

كد احلكومة التزامها باملوروث احل�ساري القائم على الت�سامح والتعاي�س واحلوار بني  وتوؤ

ن�ساين مبا ين�سجم مع قيمنا و  احل�سارات، واحرتامها للقانون الدويل والقانون الدويل الإ

�سيلة.  اأعرافنا وتقاليدنا الأ

الفل�سطيني، ودعم حقه يف احلرية  ل�سعبنا  امل�ساعدات  من  وروبي قدم كثرياً  اإن الحتاد الأ

وال�ستقالل، وكانت له مواقف جادة يف توجيه النتقادات ل�سيا�سات الحتالل، وهذا اأي�سًا 

ما اعتمدته كل من رو�سيا وال�سني واليابان يف �سيا�ستها اخلارجية جتاه الق�سية الفل�سطينية. 
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وروبي وكل من رو�سيا  ومن هنا فاإن احلكومة حري�سة على اإقامة عالقة متينة مع الحتاد الأ

اتخاذ  منهم  ونتوقع  الالتينية،  اأمريكيا  ودول  والهند  واليابان  ال�سعبية  وال�سني  الحتادية 

نهاء  خطوات عملية لرفع احل�سار عن �سعبنا وممار�سة ال�سغط على �سلطات الحتالل لإ

ن�سان التي ن�ست عليها املواثيق الدولية ولن�سحاب الحتالل  احل�سار واحرتام حقوق الإ

اأن احلكومة  اأر�سنا املحتلة، ووقف املمار�سات العدوانية املتكررة بحق �سعبنا، كما  من 

من.  �ستحر�س على تطوير العالقة مع الدول دائمة الع�سوية يف جمل�س الأ

الق�سية  جتاه  مواقفها  يف  النظر  اإعادة  �رشورة  اإىل  مريكية  الأ دارة  الإ احلكومة   وتدعو 

الفل�سطينية واإىل �رشورة احرتام خيار ال�سعب الفل�سطيني الذي جت�سده حكومة الوحدة 

الوطنية، والتوقف عن �سيا�سة الكيل مبكيالني، مع تطلع احلكومة اإىل عالقات طيبة بني 

مريكي.  ال�سعبني الفل�سطيني والأ

 اإلخوة واألخوات،

يطيب يل اأن اأتوجه بال�سكر اجلزيل والعميق اإىل خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز ملك اململكة العربية ال�سعودية على جهوده املباركة يف مل ال�سمل الفل�سطيني 

وال�سكر  املرحلة  هذه  يف  ظالله  نتفئ  الذي  مكة  اتفاق  اإىل  التو�سل  اإىل  اأف�ست  والتي 

مو�سول اإىل القيادة وال�سعب ال�سعودي ال�سقيق على احلفاوة والكرم والرعاية. 

كما نتقدم بخال�س �سكرنا وتقديرنا اإىل ال�سقيقة الكربى م�رش التي وقفت اإىل جانب �سعبنا 

مني امل�رشي املقيم يف القطاع يف  يف �ساعات املحنة وبذلت جهداً �سخمًاً من خالل الوفد الأ

حقن الدم الفل�سطيني وتعزيز اأوا�رش الوحدة وتقريب وجهات النظر يف ق�سايا اخلالف. 

كما نعرب عن �سكرنا وتقديرنا ل�سوريا التي احت�سنت حوارات فل�سطينية عدة مبا يف ذلك 

جواء لتفاق مكة املكرمة، وكما نتقدم بعظيم �سكرنا اإىل  خري الذي هياأ الأ حوار دم�سق الأ

�سيلة يف الوقوف اإىل جانب �سعبنا يف  دولة قطر ال�سقيقة التي عربت عن املواقف العربية الأ

ردن ال�سقيق الذي  حمنته اأثناء احل�سار ويف حر�سها على الوحدة والتالحم الفل�سطيني، والأ

واكب احلركة الفل�سطينية �سيا�سيًا وداخليًا واأبدت ا�ستعدادها لحت�سان اللقاءات الفل�سطينية، 

وال�سودان الذي بذل جهوداً مباركة يف دعم ال�سعب الفل�سطيني وحترك اأي�سًا من موقعه كرئي�س 

للقمة العربية، وال�سكر والتقدير لليمن ال�سقيق، ودول املغرب العربي ال�سقيق، ودول جمل�س 

�سالمية التي خففت  اإيران الإ التعاون اخلليجي ال�سقيق، كما نتقدم بال�سكر اإىل جمهورية 

معاناة �سعبنا من خالل دعمها وم�ساندتها، وال�سكر والتقدير جلامعة الدول العربية وملنظمة 

�سالمي، كما ن�سكر كافة الدول ال�سديقة التي اأعلنت موقفها وترحيبها بت�سكيل  متر الإ املوؤ

حكومة الوحدة الوطنية، واأبدت ا�ستعدادها للعمل من اأجل اإنهاء احل�سار عن �سعبنا. 
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كما نتقدم بعظيم ال�سكر اإىل جلنة املتابعة والف�سائل وال�سخ�سيات يف الداخل واخلارج 

التي واكبت كل احلوارات الداخلية وحتركت يف كل املحطات من اأجل اأن ن�سل اإىل هذه 

اللحظة الوطنية الكبرية. 

 أيها السادة،

كرث،  اجلديدة  وبتجربتنا  ب�سعبنا  واملرتب�سون  كثرية،  وال�سعاب  كبرية،  اأمامنا  التحديات 

مال  والآ بالورود،  مفرو�سة  لي�ست  وطريقنا  قا�سية،  ومعركتنا  طوياًل  زال  ما  وم�سوارنا 

والكل  نحونا،  متجهة  اأعينها  مة  والأ وينتظر،  يرتقب  و�سعبنا  عري�سة،  علينا  املعقودة 

ينتظر ماذا �ستقدم حكومة الوحدة الوطنية هل �ستكون على م�ستوى التحديات؟ ونحن 

اأوًل ثم ب�سعبنا  نا الثقة باهلل  جنازات ل�سعبنا بل ومتفائلون ومتلوؤ م�سممون على حتقيق الإ

واأمتنا و�سنم�سي يف طريق العزة والكرامة حتى حتقيق الن�رش واحلرية والعودة وال�ستقالل، 

فالحتالل واحل�سار اإىل زوال اإن �ساء اهلل. 

واإنني اإذ اأتقدم اإىل جمل�سكم الكرمي باأع�ساء حكومتي ملنحها الثقة، واإذ اأرحب بكل الوزراء 

لوزراء  والعرفان  والمتنان  التقدير  بعظيم  اأتقدم  فاإنني  احلكومة،  هذه  ي�سكلون  الذين 

الظروف،  اأ�سعب  عملوا يف  فقد  معهم  العمل  �رشف  كان يل  والذي  العا�رشة  احلكومة 

عا�سري، و�سانوا  وحتملوا امل�ساق، وعربوا عن اأ�سالة املواقف، وثبتوا و�سمدوا يف وجه الأ

تبدياًل  بدلوا  وما  وذويهم  واأ�رشهم  �رشى  والأ واجلرحى  ال�سهداء  مانة وحفظوا عهدة  الأ

فجزاهم اهلل عن �سعبنا خري اجلزاء. 

حكومة الوحدة الوطنية: 

�ستاذ/ اإ�سماعيل عبد ال�سالم اأحمد هنية رئي�س الوزراء الأ  .1

حمد نائب رئي�س الوزراء ووزير دولة ال�سيد/ عزام جنيب م�سطفى الأ  .2

وزير املالية الدكتور/ �سالم خالد عبد اهلل فيا�س   .3

وزير ال�سئون اخلارجية الدكتور/ زياد حممود ح�سني اأبو عمرو  .4

وزير الداخلية ال�سيد/ هاين طلب عبد الرحمن القوا�سمي   .5

وزير النقل واملوا�سالت الدكتور/ �سعدي حممود �سليمان الكرنز   .6
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�رشى املحامي/ �سليمان حممود مو�سى اأبو �سنينة  ون الأ وزير �سوؤ  .7

وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور/ نا�رش الدين حممد اأحمد ال�ساعر  .8

وزير التخطيط الدكتور/ �سمري عبد اهلل �سالح اأبو عي�سة   .9

غا  10. وزير الزراعة الدكتور/ حممد رم�سان حممد الأ

11. وزير احلكم املحلي املهند�س/ حممد اإبراهيم مو�سى الربغوثي

12. وزير ال�سباب والريا�سة الدكتور/ با�سم نعيم حممد نعيم 

13. وزير القت�ساد املهند�س/ زياد �سكري عبد ربه الظاظا 

عالم الدكتور/ م�سطفى كامل م�سطفى الربغوثي  14. وزير الإ

15. وزير العدل الدكتور/ علي حممد علي م�سلح )�رشطاوي(

ون الجتماعية ال�سيد/ �سالح حممد �سليم زيدان  16. وزير ال�سوؤ

17. وزير الثقافة ال�سيد/ ب�سام اأحمد عمر ال�ساحلي 

18. وزير العمل ال�سيد/ حممود عثمان راغب العالول

19. وزير الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات الدكتور/ يو�سف حممود حامد املن�سي

�سكان الدكتور/ �سميح ح�سني عبد كراكرة  �سغال والإ 20. وزير الأ

21. وزيرة ال�سياحة الدكتورة/ خلود فرن�سي�س خليل دعيب�س 

ون املراأة ال�سيدة/ اأمل حممد ال�سيخ حممود �سيام  22. وزيرة �سوؤ

خر�س  23. وزير ال�سحة الدكتور/ ر�سوان �سعيد �سليمان الأ

ون الدينية الدكتور/ ح�سني مطاوع ح�سني الرتتوري  وقاف وال�سوؤ 24. وزير الأ

25. وزير دولة املهند�س/ و�سفي عزات ح�سن قبها 



      [ ��� ]                                                                                 حما�س واحلكم: دخول النظام اأم التمرد عليه؟ 

�سعبنا  ثقة  ومقدراً  لكم جهودكم  �ساكراً  الغالية،  بثقتكم  هذه  اأن حتظى حكومتي   اآمل 

بكم. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اأخوكم / اإ�سماعيل عبد ال�سالم هنية 

رئي�س جمل�س الوزراء املكلف 

غزة- فل�سطني 

حرر يوم ال�سبت  ، ال�سابع والع�رشين من �سهر  �سفر  اخلري من العام 1428 هـ 

 املوافق ال�سابع ع�رش من �سهر  اآذار/مار�س ، عام 2007 م 

املصدر: مركز املعلومات الوطني الفلسطيني


