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١ 
 

  حركة املقاومة اإلسالمية
  )حماس(

  
ملف هذا العدد حلركة املقاومة اإلسالمية " جملة الدراسات الفلسطينية"تخصص 

، القوة الصاعدة يف املناطق احملتلة، والتي أثار إبعاد املئات من قادتها )حماس(
ديسمبر املاضي، غضباً فلسطينياً وعربياً / إىل لبنان، يف كانون األولومناضليها 

: ويلقي امللف، من خالل مساهمات متعددة، ضوءاً على. عارمًا، واستنكاراً عاملياً
أسباب تعاظم قوة حماس يف املناطق احملتلة؛ خلفية تاريخية سياسية للحركة؛ 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وما قوتها العددية يف الهيئات التمثيلية املنتخبة 
يمكن استخالصه من نتائج بناء على ذلك؛ عالقتها بمنظمة التحرير الفلسطينية، 

واملفاوضات املتعثرة بين الطرفين إليجاد صيغة تعاون تكفل انضمام حماس إىل 
كما يشتمل امللف . املنظمة ومنع االحتكاكات بين كوادرهما املناضلة يف الساحة

االجتماعات التي جرت بين ممثلين عن حماس وفتح يف اخلرطوم، يف  على حمضر
يناير املاضي، والبيان املشترك الصادر يف نهاية / أوائل كانون الثاين

ونلفت النظر إىل املادة اإلضافية . االجتماعات، ومقتطفات من ميثاق حماس
  ".مقاالت"باب ، وإىل مقالة فيليتسيا النغر يف "الوثائق"املتعلقة بحماس يف باب 

  
  مدخل اإلخوان املسلمين": حماس"

  إىل الشرعية السياسية
  
  علي اجلرباوي

  
كانت  ١٩٨٧ديسمبر / حتى اندالع االنتفاضة الفلسطينية يف كانون األول  

شرعية العمل السياسي الفلسطيني ال تزال، بالنسبة إىل األغلبية العظمى من فلسطينيي 
ى الوطنية املنضوية حتت لواء منظمة التحرير األرض احملتلة، حكراً على القو

وكانت احلياة والنشاطات السياسية، بما تتضمن من تنسيق وائتالفات . الفلسطينية
واختالفات، تتم يف أغلبيتها بين هذه القوى وحتت مظلة املنظمة، املمثل الشرعي 

                                                            

  أستاذ مشارك يف العلوم السياسية يف جامعة بير زيت. 
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دالع يأتي تأليف القيادة الوطنية املوحدة بعد ان(والوحيد للشعب الفلسطيني 
االنتفاضة من ممثلي القوى الفلسطينية األربع الفاعلة على الساحة الداخلية مُعبّراً عن 

مع ذلك، ومنذ نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات، بدأت الساحة ). هذا التوجه العام
السياسية الفلسطينية داخل األرض احملتلة تشهد انبثاقاً وتصاعداً سياسياً للحركة 

مثِّلة لإلخوان املسلمين، والتي انطلقت لتعزيز بنيتها املؤسسية يف قطاع اإلسالمية امل
غزة، ووجدت لنفسها يف اجلامعات واملعاهد العليا بؤراً فعالة للنشاط السياسي على 

  .ساحة الضفة
جاء االنبثاق والتصاعد السياسي للحركة اإلسالمية داخل األرض احملتلة   

ن من أهم األسباب جناح الثورة اإلسالمية يف وكا. نتيجة مؤثرات  وعوامل مركبة
إيران، وتصاعد تأثير احلركات اإلسالمية يف مصر، وذلك يف الوقت الذي شهدت 

الساحة العربية انحساراً شديداً للحركة القومية، يف حين عانت الساحة الفلسطينية 
ويجب أن   ١٩٨٢.١تضعضع مكانة منظمة التحرير بعد خسارة الساحة اللبنانية سنة 

ال يغيب التنويه باملساعدات املالية التي تلقتها هذه احلركة من مصادر تمويل عربية 
حمافظة، كانت تهتم بإيجاد توازنات سياسية داخل الساحة العربية والفلسطينية، وال 
بغضِّ الطرْف اإلسرائيلي عن نشاطاتها، يف حماولة إسرائيلية مكشوفة لتطبيق نظرية 

  ٢.على الفلسطينيين" فرِّق تسُد"
وعلى الرغم من العمل الدؤوب واملنظم إلرساء دعائم البنية املؤسسية للحركة   

اإلسالمية داخل األرض احملتلة خالل الثمانينات، وبروز كتل إسالمية خاضت 
االنتخابات منافسة تآلف القوى الوطنية يف أكثر من موقع، وال سيما اجلامعات 

احلركة مل حتظ حينئذ بشرعية القبول من أغلبية فلسطينية واملعاهد العليا، فإن هذه 
ومن أهم األسباب لذلك أن القوى الوطنية كانت، إضافة إىل قوة التنظيم . عريضة

والتمويل داخل األرض احملتلة التي حتولت إىل ساحة رئيسية عقب اخلروج الفلسطيني 
ضايل العريق ، حتظى بتأييد فلسطيني عريض لسجلها الن١٩٨٢من لبنان سنة 

                                                            

، )١٩٨٩دار األسوار، : عكا" (احلركة اإلسالمية يف الضفة الغربية وقطاع غزة"زياد أبو عمرو،   ١
 .٤٢ – ٢٨ص 

مركز الزهراء : القدس" (األسلمة والسياسة يف األراضي الفلسطينية احملتلة"إياد برغوثي،   ٢
 .٤٦، ٤٢، ص )١٩٩٠للدراسات واألبحاث، 
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فبالنسبة إىل أهل األرض احملتلة مل يكن الكفاح . واحلافل يف جمال مقاومة االحتالل
املسلح شعاراً فحسب، بل كان أيضاً واقعاً يتجلى باستمرار بسقوط القذائف على 

أما داخل األرض . شمال فلسطين احملتلة والقيام بالعمليات العسكرية الفدائية
اً ان القوى الوطنية أخذت على عاتقها القيام بالكثير من احملتلة، فقد كان واضح

املهمات الوطنية األساسية والضرورية ملقاومة االحتالل، ومن أجل شعب يرزح حتت 
نير االحتالل؛ وخالل مرحلة النضال يف سبيل التحرر الوطني، فإن مقاومة االحتالل 

  .ر سياسيتمثل املدخل الوحيد إلضفاء الشرعية على أي فصيل أو تيا
يف املقابل، مل تنظر احلركة اإلسالمية املمثِّلة لإلخوان املسلمين بإيجابية إىل   

مقاومة االحتالل يف ظل األوضاع السائدة حينئذ، ومل يكن ذلك اجملال يف واقع األمر 
فهذا السلم كان مرتباً بحسب أولويات انصبت على إصالح . على رأس سلم أولوياتها

وبهذا التسلسل . تمع اإلسالمي القادر على إقامة الدولة اإلسالميةالفرد وإيجاد اجمل
تنضج األوضاع لفتح سجل مقاومة االحتالل، وهي املقاومة التي ستبقى عدمية إن 

وباإلضافة إىل العزوف عن االنخراط يف . هي تمت من دون توفر شروطها اإلسالمية
ى الوطنية به يف هذا اجملال، مل مقاومة االحتالل، والنظرة السلبية إىل ما تقوم القو

تنجح احلركة اإلسالمية يف احلصول على تأييد قطاعات فلسطينية عريضة بسبب 
خطابها وممارستها السياسية املناوئة ملنظمة التحرير واملنافِسة للقوى الوطنية 

 فقد رأى الكثير من الفلسطينيين احلركة اإلسالمية منافساً بديالً. داخل األرض احملتلة
يزاحم املنظمة، يف وقت كانت األخيرة تمثل الرمز احليّ للعنفوان واملقاومة والتمسك 

ويجب أن ال يغيب عن البال أن . باحلقوق الوطنية الكاملة والثابتة للشعب الفلسطيني
النظرية والدعوة واملمارسة االجتماعية احملافِظة للحركة اإلسالمية ساهمت 

ففي حين غابت . ية احلركة قبل اندالع االنتفاضةبتقييداتها يف تقليص هامش شرع
عن هذه احلركة سمة مقاومة االحتالل، قامت بفرض قيود انضافت إىل قيود االحتالل 

. على الناس، وبذلك فقد القدرة على إقامة العالقة اإليجابية بقطاعات واسعة منهم
، ويف الشرائح وانحصرت جراء ذلك شرعيتها يف الكوادر اإلسالمية امللتزمة فكرياً

  ٣.اجملتمعية التقليدية اإلسالم

                                                            

 .٩٢ ،٦٩ – ٦٧زياد أبو عمرو، مصدر سبق ذكره، ص   ٣
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واندلعت االنتفاضة الفلسطينية، وتعرضت احلركة اإلسالمية ألزمة ذاتية يف   
استنهاض الشعب  –ناهيك بضرورة  –سلم األولويات؛ فقد ثبت علمياً إمكان 

ه الفلسطيني يف األرض احملتلة يف مقاومة شاملة لالحتالل، وذلك قبل أن يتم حتويل
وبدأت هذه احلركة تواجه ضغوطاً عملية من داخلها، . إىل اجملتمع اإلسالمي الصالح

ليس فقط بسبب أداء القوى الوطنية، بل ايضاً جراء أداء حركة اجلهاد اإلسالمي يف 
. وبدأت احلركة اإلسالمية توائم نفسها سريعاً مع التطور املفاجئ. مطلع االنتفاضة

بة ليس هنا اجملال لشرحها، برزت على الساحة امليدانية ونتيجة لعوامل كثيرة ومركّ
أغسطس / ويف آب ٤".حماس"حركة املقاومة اإلسالمية التي أصبحت تعرف باسم 

فرع من أفرع حركة اإلخوان "الذي أوضح أنها " حماس"صدر ميثاق  ١٩٨٨
تحرير ، وبيّن أهدافها وبرناجمها، وخصوصاً فيما يتعلق بالعالقة بمنظمة ال"املسلمين

الفلسطينية من جهة، وباحلق اإلسالمي يف فلسطين الكاملة، مبيّناً طبيعة احلل 
  ٥.التاريخي املرتقب للصراع مع اليهود يف فلسطين، من جهة أخرى

واإلخوان املسلمين " حماس"وعالوة على أن نوعية العالقة الترابطية بين   
ياً إىل طرفين، فإنها أدّت سمحت بتوسيع دائرة الفاعلية السياسية جلسم انقسم تكت

أيضاً إىل إحداث تغيير نوعي ومتدرِّج يف الصورة اخملتزنة عن احلركة اإلسالمية لدى 
كحركة مقاومة " حماس"قطاعات فلسطينية عريضة داخل األرض احملتلة؛ فتشكيل 

لالحتالل، وانخراط كوادرها يف فعّاليات االنتفاضة امليدانية بصورة واضحة وفعّالة، 
ا أهم خطوة اتخذتها جماعة اإلخوان املسلمين على طريق اكتساب الشرعية كان

فبهذا التوجه وهذه املمارسة سقط الفارق . السياسية داخل الساحة الفلسطينية
والقوى " حماس"األساسي فيما يتعلق بمسألة احلصول على الشرعية السياسية بين 

يف السابق مستوى التأييد  ، وزال احلاجز الذي حدّ)مقاومة االحتالل(الوطنية 
وحصلت حركة املقاومة اإلسالمية . اجلماهيري جلماعة اإلخوان املسلمين فلسطينياً

بهذا التحول، على صعيد السياسات، ومن خالل املمارسة امليدانية االنتفاضية، على 

                                                            

  :، راجع"حماس"يف العوامل التي أدت إىل بروز حركة املقاومة اإلسالمية    ٤
دار : بيروت" (االنتفاضة والقيادات السياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة"علي اجلرباوي، 

 .١٢٠-١٠٢، ص )١٩٨٩الطليعة، 
 .١١، ٣٠ – ٢٩ص ، ١٩٨٨أغسطس / آب ١٨، "حماس –ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية "  ٥
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وأصبح الفارق اآلن بين القوى . موطئ قدم فسيح يف اخلريطة السياسية الفلسطينية
ة من جهة، وحماس من جهة أخرى، ال يتمثل يف نوعية األداء، بل إنه اقتصر الوطني

على فعاليته ومستواه؛ إذ كان املهم بالنسبة إىل اجلماهير الفلسطينية يف هذه املرحلة 
  .االستنهاضية هو مقاومة االحتالل؛ والتأييد حتدّد الحقاً بمقدار املمارسة

نتيجة لذلك، بل " حماس"الوطنية ومل يتوقف التنافس السياسي بين القوى 
فعلى الرغم من انخراط كوادر . على العكس تصاعدت حدته يف املرحلة الالحقة

يف مقاومة االحتالل، وما تمخض عن ذلك من شهداء وجرحى ومعتقلين يف " حماس"
سجون االحتالل، وهو ما أدى إىل توفر قاسم مشترك ميداين بين هذه احلركة والقوى 

أكثر من جمال، فإن العالقة التنافسية استمرت يف التحكم يف اجملال الوطنية يف 
جاهدة لزيادة قوتها السياسية من أجل احلصول " حماس"وسعت   ٦.السياسي بينهما

على أكبر قدر من الفاعلية التأثيرية على القرار الفلسطيني، وذلك من خالل االستفادة 
وأرادت . ط احلياة السياسية الفلسطينيةمن ثغرة الشرعية التي فتحتها لنفسها يف حائ

استثمار جناحها يف إحداث حتوُّل يف النظرة اجلماهيرية إليها لكسب املزيد من 
املؤيدين، كي تتمكن من منافسة القوى الوطنية وإحداث التغيير الالزم بحسب نظرها 

متميزاً أرادت لنفسها موقعاً " حماس"يف الطبيعة العلمانية ملنظمة التحرير، أي إن 
ويف حين أن القوى الوطنية وجدت . ومؤثراً داخل خريطة القوى السياسية الفلسطينية

منافساً غير مرغوب فيه ألنه يقتطع من قوتها ونفوذها ويحدّد اجملال " حماس"يف 
السياسي عليها، وجدت أعداد متزايدة من الفلسطينيين داخل األرض احملتلة أن 

التحول إيجابياً ما دام التركيز منصباً على مقاومة التنافس بين الطرفين آخذ يف 
تقطف ثمار مواقفها امليدانية والسياسية تأييداً شعبياً " حماس"وبدأت . االحتالل
  .متنامياً

ميدانياً يف تثبيت نفسها أمام فلسطينيي األرض " حماس"بعد ان جنحت 
لك عن طريق إصدار احملتلة كقوة موازية، وإىل حد ما متكافئة، للقوى الوطنية، وذ

بياناتها اخلاصة وفرض االلتزام بمواعيد اإلضرابات املعيِّنة من قِبلها، بدأت يف 
تثبيت املنافسة السياسية للقوى الوطنية عملياً، وذلك بمواجهتها انتخابياً يف مواقع 

                                                            

اجلمعية : القدس" (اجلديد ياحلركة اإلسالمية الفلسطينية والنظام العامل"اياد البرغوثي،   ٦
 .٣٣، ص )١٩٩٢الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية، 
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وساعدها يف هذه   ٧.قطاعية خمتلفة، كاالنتخابات املهنية والنقابية والطالبية
  .عدد من العوامل املركَّبةاملنافسة 

من الدعم املادي املقدَّم من مصادر " حماس"على الصعيد احمللي، استفادت 
عربية متنوعة، رسمية وغير رسمية، يف بناء شبكة مؤسساتية خدمية متشعبة 

ومتنوعة يف جماالت متعددة، كالصحة والتعليم ورياض األطفال ومراكز الدراسات 
، "الوطنية"بنية بدائل عالية التنظيم والفاعلية ملثيالتها ووفّرت هذه ال. واألبحاث

وتمايزت عن معظمها يف نوعية اخلدمة املقدَّمة، واملتسمة بقلة التكاليف املطلوبة من 
املواطن من جهة، واملمزوجة بدماثة يف خُلق العاملين وحُسن معاملتهم للمواطن من 

سيما من عامة الشعب، يجد يف وابتدأ الكثير من الفلسطينيين، وال . جهة أخرى
متنفساً للحصول على اخلدمة والرعاية غير املمزوجة بالفئوية " حماس"مؤسسات 

والتناحر السياسي أو االستعالء العقائدي، أو التكسب واالرتزاق املستشري يف الظاهرة 
" حماس"وباختصار، أعطت " الوطنية"املالزمة للكثير من املؤسسات " الدكاكينية"

اتها اخلدمية مثاالً حياً على ترجمة الفكر إىل وعي وعمل ملتزم، واستطاعت بمؤسس
الشرائح الدنيا من (بذلك اختراق اجملتمع الفلسطيني والتأثير يف أعرض قطاعاته 

، يف حين ظهر انفالش الكثير من املؤسسات اخلدمية التابعة )الطبقة الوسطى وما دون
ر باستخدامها واجهات للتكسب الشخصي للقوى الوطنية، وشاع بين الناس التندّ

  ٨.والثراء غير املشروع
                                                            

جدل حول مسألة تفجير االنتفاضة، إذ " حماس"منذ بداية االنتفاضة دار بين القوى الوطنية و  ٧
وجرى تسابق يف . واستُخدمت البيانات دليالً على ذلك. ادعاء شرف ذلكأصرّ كل طرف على 

مسألة الترقيم لتظهر أن بياناتها سابقة لبيانات القيادة " حماس"عملية ترقيمها، واستخدمت 
أما بالنسبة إىل اإلضرابات الشاملة، . املوحدة، وأنها بذلك هي املبادرة إىل تفجير االنتفاضة

وقتاً، وأدت إىل صراع ومصادمات مع " حماس"ت اإلضرابات بدعوة من فقد أخذت عملية تثبي
ويجدر التنويه بأن تنفيذ أول إضراب شامل . القوى الوطنية، التي حاولت جاهدة منع ذلك

رافقته مظاهر عنف متبادلة مع القوى الوطنية، وأدى إىل ) ٢١/٨/١٩٨٨" (حماس"بدعوة من 
 ).٦/٩/١٩٨٨، ٢٥نداء رقم (ملوحدة إصدار بيان شجب من القيادة الوطنية ا

منذ مطلع التسعينات، تتعرض البنية املؤسسية للقوى الوطنية داخل األرض احملتلة النتقادات   ٨
راجع . ي الفئوية واملعانات من سوء اإلدارة والترهل الوظيفي والنفعيةشواسعة تأخذ عليها تف

  :يف هذا اخلصوص
مشروع الدراسات : رام الله" (لتنمية الفلسطينيةعلي اجلرباوي، وقفة نقدية مع جتربة ا

 ).١٩٩١الفلسطينية، 
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من تزايد تأثير الصحوة اإلسالمية " حماس"وعلى الصعيد اإلقليمي، استفادت 
فمع هذه الصحوة بدأ اجملتمع . يف العامل العربي حتديداً، والعامل اإلسالمي عامة

جمتمع أغلبيته العظمى  الفلسطيني حتت االحتالل يميل نحو احملافظة تلقائياً، فهو
ومن املؤشرات املرافقة لهذا . إسالمية، ويتأثر باملناخ اإلسالمي العام احمليط به

التحول املتدرج، لكن املستمر، ازدياد عدد املساجد واملصلّين ازدياداً ملحوظاً منذ 
بل مطلع الثمانينات، وازدياد التزام املظاهر اإلسالمية، كارتداء الزي اإلسالمي من قِ

  .عدد متصاعد من النساء وإطالق اللحى من قِبل الرجال
من التحوالت الديمقراطية يف األردن، والتي كان من " حماس"كما استفادت 

. نتائجها جملس نواب يضم اثنين وثالثين نائباً إسالمياً من جمموع ثمانين نائباً
كة اإلخوان عبر حر" حماس"فباإلضافة إىل التسهيالت واملساعدات التي تلقتها 

املسلمين يف األردن، فإن التجربة النيابية أدت إىل تزايد القبول الفلسطيني يف األرض 
فالتزام النواب اإلسالميين مبادئ العمل النيابي ". حماس"احملتلة لشرعية 

كان من املمكن لكثير من فلسطينيي األرض احملتلة مراقبة (الديمقراطي يف األردن 
، أعطى )شرات األخبار والندوات السياسية األردنية املتلفزةذلك من خالل متابعة ن

ويف الواقع، . مثاالً حياً ومستمراً على إمكان حتقق ذلك على الساحة الفلسطينية
" حماس"أصبحت التساؤالت داخل هذه الساحة تزداد بشأن جدوى وفاعلية استثناء 

ة املوحدة دعت يف كثير من من العمل الفلسطيني املشترك، وال سيما أن القيادة الوطني
البيانات إىل ضرورة التنسيق والعمل املشترك، وأشادت يف بيانات أخرى بمواقف 

وباختصار، ألغى العامل اإلقليمي، وخصوصاً التطورات التي . احلركة اإلسالمية
شهدتها الساحة السياسية األردنية، الكثير من التخوفات والتحفظات املسبقة حيال 

  .بل أعداد متزايدة من فلسطينيي األرض احملتلةمن قِ" حماس"
أما على الصعيد الدويل، فقد شهدت فترة الثمانينات حتوالت أيديولوجية 

وعملية عميقة عصفت بالكتلة الشرقية وأدت يف نهاية املطاف إىل انهيارها سياسيًا 
ومل . دةواقتصادياً وعسكرياً، وتبع ذلك تفكك االحتاد السوفياتي وتفسّخه إىل دول ع

يقتصر أثر هذه التحوالت على حتول النظام الدويل من مرحلة ثنائية القطبية إىل 
مرحلة تفرد الواليات املتحدة بمقدّراته السياسية والعسكرية، وما جنم عن ذلك من 
حتوالت جذرية يف السياسة والعالقات الدولية، بل إن هذه التحوالت أدت أصالً إىل 

ملنطلقات األيديولوجية املاركسية التي تمثلت يف أنماط تسديد ضربة قاصمة إىل ا
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وكان لهذه الضربة األيديولوجية آثارها السلبية واملوجعة . احلكم يف الكتلة الشرقية
على خمتلف احلركات املاركسية واحلركات ذات التوجه املاركسي يف شتى أرجاء 

لتطورات الدولية، فقدت هذه إذ إنه نتيجة ل. العامل، وعلى الساحة الفلسطينية بالتأكيد
العملية الناجحة، التي كانت عامل استقطاب " أمثولتها"احلركات بريق أيديولوجيتها و
وبينما بدأت احلركات املاركسية اليسارية تمرّ يف . أساسياً لكوادرها ومناصريها

احملنة األيديولوجية، وأصبحت تعاين آثارها السلبية، أصبح لدى اإلسالميين متنفس 
وسع للضغط األيديولوجي، وأصبحت عملية إقناع أعداد متزايدة من الفلسطينيين أ

  .بصحة الدعوة واحلجّة اإلسالمية أسهل كثيراً مما سبق
حتديداً، وعلى احلركات اإلسالمية يف " حماس"ومما سهَّل هذه املهمة على 

حتُتذى عربياً، العامل العربي عامة، أن الغرب مل يكن األمثولة البديلة التي يمكن أن 
فمظاهر العداء الغربي لإلسالم والعروبة والقضية الفلسطينية . وبالتأكيد فلسطينياً

أصبح اإلسالم " األصولية"كانت ماثلة للعيان وبصورة متصاعدة؛ فتحْت شعار 
أما العداء للعرب والقضايا العربية فقد ظهر . مستهدفاً من الدول الغربية بوضوح شديد

بقيادة الواليات املتحدة على العراق، " التحالف"املدمّرة التي شنّها  بجالء يف احلرب
وكانت االزدواجية . واإلصرار الالحق على ممارسة العقاب املستمر على شعب العراق

الغربية يف التعامل يف أعلى درجات جالئها باستمرار الدعم الغربي إلسرائيل والتنكّر 
  ٩.طيني، وهو أمر مل يكن بحاجة إىل برهانللحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلس

" حماس"أدى جممل هذه العوامل احمللية واإلقليمية والدولية إىل تسهيل مهمة 
يف احلصول على شرعية للوجود السياسي جلماعة اإلخوان املسلمين على الساحة 
الفلسطينية من جهة، وإىل أن تصبح قوة سياسية ذات وزن وفاعلية داخل األرض 

ويف االنتخابات القطاعية اخملتلفة يف الضفة الغربية وقطاع . ة من جهة أخرىاحملتل
" حماس"غزة احملتلين، وهي انتخابات حمدودة وحمصورة العضوية، أصبحت 

وذلك يف . تستحوذ على نسبة من األصوات تتراوح بين ثلث عدد الناخبين ونصْفه

                                                            

الغربية تثير حفيظة الشعب الفلسطيني، وحفيظة العرب " االزدواجية يف املعايير"بقيت مسألة   ٩
عامة، وال سيما فيما يتعلق باملمارسات األميركية ضد العراق، يف الوقت الذي كانت إسرائيل 

وقد عكست صحف األرض احملتلة هذه . األميركية يف احملافل الدولية "احلماية"تستند إىل 
 .احلفيظة وعززتها بعدد كبير من االفتتاحيات واملقاالت السياسية
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نتخابية على هذا الصعيد من وبعد أن أثبتت قوتها اال  ١٠.مقابل جممل القوى الوطنية
بناء على ذلك تطالب، كشرط لدخولها منظمة " حماس"االنتخابات القطاعية، أصبحت 

من مقاعد اجمللس الوطني الفلسطيني، إضافة % ٤٠التحرير الفلسطينية، احلصول على 
ومل جتد القوى الوطنية يف جمابهة هذا . إىل تغيير التوجهات والسياسات الفلسطينية

لب حينئذ سوى طرح التساؤالت بشأن مدى تمثيل هذه االنتخابات القطاعية املط
احلقيقية " حماس"املتفرقة واحملدودة للرأي العام الفلسطيني، ومدى تعبيرها عن قوة 

وعلى الرغم من مشروعية التساؤالت من الناحية النظرية، فقد . يف الشارع الفلسطيني
" حماس"ية، إذ كانت هي ذاتها تقرّ قبل دخول وقعت القوى الوطنية يف مأزق االزدواج

ساحة التنافس االنتخابي بتمثيلية هذه االنتخابات، وتعتمد عليها مؤشِّراً لقوتها على 
الساحة الفلسطينية، وخصوصاً عند غياب التنسيق واحتدام التنافس االنتخابي على 

عاً، وواضحاً، على هذه التساؤالت سري" حماس"وجاء ردّ . التوزيع الفئوي بينها
  ١١.وحاسمًا، وتمثّل يف املطالبة العلنية بإجراء انتخابات بلدية أو انتخابات عامة

يف خوض غمار عملية بناء شرعيتها السياسية، ويف " حماس"وخالل استمرار 
أثناء احتدام التنافس مع القوى الوطنية يف مسألة التمثيل والنسَب، واجه 

فبعد حرب . املوجَّهة أميركياً" السالم"ماً يف عملية الفلسطينيون جميعاً مفترقاً حاس

                                                            

، ومن "حماس"بيّن حممود الزهّار، أحد قياديي حركة " القدس"يف مقالة مطوّلة يف صحيفة   ١٠
ت يف األرض احملتلة منذ مطلع سنة خالل متابعته خمتلف االنتخابات القطاعية التي أُجري

وعلى الرغم من أن طريقة احتسابه لعدد جماميع األصوات . االنتخابية" حماس"، قوة ١٩٩١
  :راجع. االنتخابية تخرج على املألوف، فإن النتائج الواردة تبقى سليمة

، "القدس"، "رقام، بين احلقيقة والوهمأحقائق و... احلركة اإلسالمية"حممود الزهار، 
 .١٠، ص ١٠/١١/١٩٩٢

إىل إجراء انتخابات يف  ١٩٨٩دعوة رابين يف مطلع سنة " حماس"على الرغم من رفض حركة   ١١
، ورفض دعوة شمير )]٢٥/٢/١٩٨٩( ٣٦وبيان ) ٢٠/١/١٩٨٩( ٣٥بيان [األرض احملتلة 

، فقد اتخذت هذه احلركة جمال )]١٧/٤/١٩٨٩( ٤٠بيان [ ١٩٨٩أبريل / املماثلة يف نيسان
ففي مقابلة مع . قتها التنافسية بالقوى الوطنية موقفاً مؤيداً إلجراء انتخابات فلسطينيةعال

االنتخابات هي الطريقة "صرح الشيخ أحمد ياسين أن ) ٣٠/١/١٩٨٩(التلفزة اإلسرائيلية 
ومنذئذ، بقي إجراء انتخابات فلسطينية عامة مطلبًا ." الوحيدة ملعرفة املمثل احلقيقي للشعب

راجع مطالبة الناطق الرسمي باسمها، إبراهيم غوشة، يف هذا الصدد ". حماس"حلركة  مستمراً
، ونقلتها صحيفة )٢٥/١/١٩٩٣(األردنية " الدستور"يف املقابلة التي أجرتها معه صحيفة 

 .املقدسية يف اليوم التايل" القدس"
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اخلليج، ونتيجة مباشرة لها، هندست اإلدارة األميركية يف عهد الرئيس بوش مبادرة 
ويف . اإلسرائيلي –العربي / بإشراف الوزير بيكر، إليجاد تسوية للصراع الفلسطيني

السياسية، أبدت  حين وافقت أطراف فلسطينية وطنية على دخول عملية التسوية
، باالشتراك مع قوى وطنية فلسطينية أُخرى، معارضتها الفورية لهذه "حماس"

عقائدية ملتزمة رفض مبدأ التفاوض مع " حماس"وبينما كانت معارضة . العملية
التي  –ال املبدأ ذاته  –اليهود، اقتصرت املعارضة الوطنية على رفض الشروط واآللية 

  .وفقها وبموجبهاتمت العملية التفاوضية 
نالت العملية التفاوضية يف مطلعها تأييداً واسعاً من قِبل الشعب الفلسطيني، 

وعلى الرغم من التحذيرات القوية واملستمرة من قِبل . وال سيما داخل األرض احملتلة
األطراف املعارضة، استبشرت أغلبية عريضة داخل األرض احملتلة بالوعود املنثورة 

نتها مع االحتالل اإلسرائيلي، وبالنجاح اإلعالمي املشهود للوفد بقرب انتهاء حم
ويف الفترة التي تلت ذلك " مؤتمر مدريد"الفلسطيني املفاوض، وال سيما خالل 

وكان االنطباع السائد أن الوضع الدويل واإلقليمي قد نضج إليجاد تسوية . مباشرة
عنية بهذه التسوية بصورة للصراع الذي استمر طويالً، وأن اإلدارة األميركية م

مباشرة، ولذلك فإن العملية التفاوضية ستستمر بيسر وستؤدي بسرعة إىل اتفاقات 
  .تتضمن استحقاقات وطنية طال انتظارها

طبعاً، مل يَرْقَ واقع العملية التفاوضية إىل مستوى التمنيات والتطلعات 
للمرحلة االنتقالية؛ فقد  حمور التفاوض –الفلسطينية، وحتديداً داخل األرض احملتلة 

تعثرت املفاوضات جولة بعد أُخرى، وبقيت مأزقاً خانقاً بسبب التعنت اإلسرائيلي من 
ورافق هذا التعثر تصاعُد . جهة، وعدمية املساهمة األميركية من جهة أخرى

املمارسات القمعية اإلسرائيلية داخل األرض احملتلة، والتي تزايدت حدّتها مع تطبيق 
من قِبل حكومة رابين التي كان من املنتظر أن تكسر حلقة " القبضة احلديدية"ت إجراءا

وتكشّف بصورة متسارعة لكثير من الفلسطينيين يف األرض . التعثر التفاوضي أصالً
احملتلة أن إسرائيل تستخدم العملية التفاوضية غطاء لتثبيت وقائع مادية على 

فعمليات االستيطان وشق . ، وملصلحتهااألرض، بهدف حتديد نتائج التفاوض مسبقاً 
الطرق االستيطانية ومصادرة األراضي وحتجيم التوسع العمراين العربي بقيت 

  . مستمرة على الرغم من االدعاءات اإلسرائيلية النافية لهذه العمليات
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نتيجة لواقع العملية التفاوضية والوقائع امللموسة على األرض، ومع مرور 
وانحسر التفاؤل . السياسي داخل األرض احملتلة يتحول بالتدريج الوقت، بدأ املناخ

ومع ازدياد الشك يف . واالستبشار ليحل مكانهما شعور بالعبثية املمزوجة باإلحباط
فاعلية العملية التفاوضية وإمكان حتقيقها أدنى مربوط احلقوق الوطنية الفلسطينية، 

سياسي داخل األرض احملتلة، فبدالً جرى حتول متدرج، لكن مطّرد يف جمرة النفوذ ال
من أن يستمر موقف املعارضة حمصوراً يف تشكيل الهامش السياسي يف الضفة 

وراح . والقطاع، أخذت رقعة تأثيره تتسع وتمارس ضغطاً متزايداً على مركز األحداث
املوقف املؤيد للمفاوضات يفقد قوة الدفع ويتراجع أمام تصاعد حدة نقد املعارضة 

  .أخذ صداه يتسع بين الناسالذي 
لنفسها جماالً جديداً لزيادة تأثيرها " حماس"يف ظل هذا التطور، وجدت 

السياسي بين فلسطينيي األرض احملتلة، إذ أصبحت معارضتها للعملية التفاوضية 
مصدراً إضافياً لتثبيت الشرعية وتوسيع النفوذ؛ فالتشدد يف املواقف، حتى لو مل يكن 

عياً، وال سيما حين يثبت أن التنازل عن حقوق ال يقدّم نتائج ملموسة، مبدئياً أو واق
وإىل جانب توظيفها لبنيتها التنظيمية . بات يجد استحساناً وقبوالً واسعين

واملؤسسية بفاعلية يف هذا املضمار، وخصوصاً من خالل الوعظ واإلرشاد يف شبكة 
يف " املسيرة السلمية"أحدثته من الشرخ الذي " حماس"واسعة من املساجد، استفادت 

الذي (فانقسام هذه القوى يف هذه املسألة بين مؤيد ومعارض . بنيان القوى الوطنية
، )جاء مُركّباً على انقسامات داخلية وتفسخات عاناها بعض الفصائل الوطنية

وتراشق التُّهم ووقوع صراعات واقتتال بينها وضمنها، عالوة على بروز ترهّل البنى 
يمية واملؤسسية التابعة لها، وشُح الدعم املايل املقدم لها ومن خاللها، كل ذلك التنظ

ونتيجة للمهاترات . احمليطة بالقوى الوطنية حملياً" الهالة"أدى إجماالً إىل تصدع 
واملزايدات وتوزع الوالءات، التي رافقت مرحلة انحدار االنتفاضة، إىل جانب تزايد 

ين صفوف القوى الوطنية، تقلص هامش احترام الناس عمليات التكسب واالرتزاق ب
، وأصبحت النفعية تشكل األساس الغالب للعالقة االرتباطية "الوطنية"للشخصيات 
  .بين الطرفين

ويف الواقع، كانت أزمة القوى الوطنية متشعبة ومعقدة، وهي مل تقتصر على 
املسيرة "يف  مأزق املفاوضات املتعثرة الذي أصاب القوى الوطنية املشاركة

فبدالً من . ، بل شملت أيضاً القوى الوطنية املعارضة، لكن بصورة خمتلفة"السلمية
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معاناة مأزق املفاوضات، عانت هذه القوى املعارضة مأزق االزدواجية الظاهرية يف 
فمن ناحية، عارضت هذه القوى العملية التفاوضية منذ البداية، . املوقف السياسي

ياً ناقداً، والذعاً يف الكثير من األحيان، جتاه األطراف واتخذت موقفاً سياس
ويف هذا املوقف، وعلى الرغم . واألشخاص الفلسطينيين املشاركين يف هذه العملية

، وتُرجم ذلك "حماس"من اختالف املنطلقات، تالقت القوى الوطنية املعارضة مع 
وال شك يف   ١٢.تركةعملياً بإيجاد جبهة معارضة موحدة وإصدار بيانات سياسية مش

أن هذا التطور عزَّز شرعية حركة املقاومة اإلسالمية، التي أصبحت عنصراً رئيسياً يف 
  ١٣.التشكيلة املعارضة

لكن، من الناحية األخرى، وما عدا املوقف من العملية التفاوضية، بقيت القوى 
. الوطنية املعارضة تعمل بتعاون وثيق مع القوى الوطنية املشاركة يف هذه العملية

على املوقف السياسي ال على الطروحات املتعلقة " حماس"وبسبب اقتصار اتفاقها مع 
وهي  –مياً، دخلت القوى الوطنية املعارضة حتديداً بإعادة تنظيم اجملتمع إسال

حتالفات تكتّلية مع القوى املشاركة يف عملية املفاوضات،  –يسارية التوجُّه 
وعلى الرغم من خمتلف ". حماس"وخاضت معها الكثير من االنتخابات القطاعية ضد 

ألرض املقدَّمة من هذه القوى، فإن أعداداً متزايدة من أهل ا" الوطنية"التبريرات 
احملتلة أخذت عليها ازدواجيتها؛ ففي حين أن هذه القوى تنتقد موقف املشاركين يف 

املفاوضات، تقوم بتذييل نفسها باملشاركة يف قوائم انتخابية قطاعية يسيطر 
وكان النتشار هذه النظرة آثار سلبية على نفوذ   ١٤.املشاركون يف املفاوضات عليها

                                                            

بإصدار أول بيان مشترك ) نايف حواتمه(واجلبهة الشعبية واجلبهة الديمقراطية " حماس"قامت   ١٢
وحّذر البيان من خماطر . قبل بداية عملية املفاوضات، وخالل زيارات بيكر املكوكية األوىل

وتمّ إصدار . االنخراط يف العملية التفاوضية حتت الرعاية األميركية والشروط اإلسرائيلية
ل معارضة بتاريخ بيانين آخرين بتواقيع احلركات الثالث، ثم وزّع بيان بتوقيع عشرة فصائ

١٧/٩/١٩٩٢. 
أول إضراب شامل  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول ٢٣التي طالبت ونفذت يف " جبهة العشرة"املقصود   ١٣

 .يف األرض احملتلة ضد العملية التفاوضية
يف مقابالت خاصة أجراها الباحث مع نشطاء من القوى الوطنية املعارضة للعملية التفاوضية   ١٤

ئم مشتركة ضمت ممثلين عن القوى الوطنية املشاركة فيهذه ومع مرشحين عنهم يف قوا
وبالتحديد انتخابات الغرفة التجارية ملدينة رام الله وانتخابات جملس طلبة جامعة (العملية 
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فزاد انحسار ما تتمتع به من تأييد، كان أصالً قد  هذه القوى داخل األرض احملتلة؛
  .تضعضع بعد انهيار الكتلة الشرقية واالحتاد السوفياتي

والذي جتلّى " حماس"على الرغم من املوقف السياسي البراغماتي الذي اتخذته 
يف حتالفها مع القوى اليسارية املاركسية املعارضة للمفاوضات، وهو موقف يمكن 

بالنسبة إىل  –باعتباره مناقضاَ ملنطلقاتها العقائدية، فقد ظهرت  أن يؤخذ عليها
بصفتها أكثر قوة سياسية حافظت على التواؤم بين املنطلقات  –أعداد متزايدة 

وخالياً من " نقياً"فقد تفرّدت بموقف سياسي معارض، استمر واضحاً و. واملمارسات
من جهة " املوالية"الوطنية تعثر املفاوضات من جهة، وتبعية املعارضة " شوائب"

وبمزج املعارضة، على الصعيد السياسي، بالعمل العسكري النوعي ضد سلطات . أخرى
على إعجاب قطاعات واسعة من الفلسطينيين، خمترقة " حماس"االحتالل، استحوذت 

اجملتمع حالياً، بدءاً بطبقته الوسطى باجتاه األعلى، مروراً بحاجز املثقفين من ذوي 
نضالية كان  –نحت معادلة سياسية " حماس"فقد استطاعت . هات العلمانيةاالجتا

الشارع الفلسطيني يتوق إليها يف هذه املرحلة بالذات، وخصوصاً أن املشاركة يف 
قد مسّت، بالنسبة إىل آراء " اجملحفة"العملية التفاوضية ضمن الشروط واآللية 

، ال اخلطوط الوطنية احلُمر )عادةوال سيما على مستوى ال(ومشاعر الكثر من الناس 
  .فحسب، بل الكرامة الفلسطينية أيضاً

يف وقت تعب فيه اآلخرون أو أصيبوا " الشعلة"أنها تتسلَّم " حماس"لقد بدت 
فبينما بدأت قوى وطنية فلسطينية تبحث عن حل سياسي وهي يف أضعف . بالتشوش

والنتيجة يف هذه (لها وضع ضمن املعادلة الدولية وضمن ميزان قوى غير مؤاتٍ 
، وبينما قامت قوى وطنية أخرى بمعارضة ذلك لكن ضمن إجراءات  )احلال معروفة

على عاتقها، " حماس"مشوشة ومزدوجة أثرت تأثيراً سلبياً يف صدقية موقفها، أخذت 
ومن منظور إسالمي، رفع شعار حتمية احلل التاريخي الذي يبدأ باملقاومة الفورية 

ومل يتوقف األمر عند طرح الشعار بل بوشر بترجمته عملياً، . على الصعد كافة
  .وبفاعلية استحوذت على االنتباه

                                                                                                                                                                          

، تّمت اإلشارة باستمرار إىل اإلشكالية التي تعترض تفسير االختالف الظاهر بين )بير زيت
فقد كان الكثير من الناس يأخذ على هذه القوى . ارضةاملوقف السياسي والنقابي للقوى املع

 .موقفها" ازدواجية"
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بها، مترافقة مع تغيّر واضح يف " حماس"إن املؤثرات والتطورات التي مرّت 
اخلطاب السياسي استبدل التركيز السابق على جمرد الوعظ إلصالح الفرد واجملتمع 

وتخليص " الوطن"يف سبيل حترير " قاومة االحتاللم"و" النضال"بالتشديد على 
قد أدت إىل إبراز صورة خمتلفة عن جماعة اإلخوان من ناحية دعوتها إىل   ١٥،"الشعب"

ويبدو أن األطراف كلها، وعلى رأسها . إعادة اجملتمع إسالمياً يف أذهان الناس
لياً، لكونه نفسها، قررت ضمنياً جتاوز موضوع إعادة تنظيم اجملتمع مرح" حماس"

ولّد إشكالية يف جمال بناء الثقة بين احلركة اإلسالمية املمثلة بجماعة اإلخوان 
وبهذا التجاوز . املسلمين وبين قطاعات عريضة من الفلسطينيين يف األرض احملتلة

يف الفترة التي " حماس"من جهة، وبممارسة نضالية فعّالة من جهة أخرى، استطاعت 
" متعدد األحزاب"حتويل النظام السياسي الفلسطيني من نظام تلت بداية املفاوضات 

 –فتح (لكن ثنائي القطبية " متعدد األحزاب"، إىل نظام )فتح(لكن أحادي القطبية 
  ).حماس

مل تكن سلطات االحتالل غافلة عن األمر؛ إذ كانت تراقب تطور األوضاع 
روساً على املقاومة السياسية يف األرض احملتلة، وتشنّ يف الوقت ذاته حرباً ض

، التي تم حظرها بقرار إسرائيلي سابق، نصيباً وافراً من "حماس"ونالت . الفلسطينية
وبسبب . املتابعة واملالحقة لتجميع صورة متكاملة عن بنيتها التنظيمية ونشاطاتها

تعثر عملية املفاوضات على صعيد املسار الفلسطيني من جهة، وتزايد التذمر 
ار العملية التفاوضية على املنوال ذاته من جهة ثانية، وتطور البنية املعارض الستمر

املعارضة وتصاعد نسبة تأييدها من جهة " حماس"التنظيمية واملؤسسية حلركة 

                                                            

اإلشارة إىل أن التحول يف اخلطاب السياسي للحركة اإلسالمية املمثِّلة لإلخوان املسلمين  ريجد  ١٥
ومن األدلة املهمة على ذلك احلملة ". حماس"بدأ قبل اندالع االنتفاضة وظهور حركة 

/ إلسالمية يف انتخابات جملس طلبة اجلامعة بير زيت يف كانون الثايناالنتخابية للكتلة ا
، والتي تم التركيز فيها على الطرح الوطني، ورفع األعالم الفلسطينية أول مرة، ١٩٨٧يناير 

" حماس"واستمر هذا التحول ليبلغ ذروته يف املهرجانات اخلطابية حلركة . وارتداء الكوفيات
جمللس طلبة جامعة بيرزيت، مؤخراً، والتي جرت يف النصف األول من خالل احلملة االنتخابية 

ويجدر اإلشارة أيضاً إىل أن اخلطاب السياسي للقوى الوطنية، . ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاين
بوضوح يف األرض احملتلة خالل الفترة ذلك وقد ظهر . وحركة فتح حتديداً، بدأ يتأثر إسالمياً

 .األخيرة



  ٧٠ص ، )١٩٩٣شتاء ( ١٣، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية))حماس(حركة المقاومة اإلسالمية (الملف 
 

 

ثالثة، وازدياد عملياتها العسكرية الناجحة من جهة رابعة، قررت السلطة اإلسرائيلية 
  .أن توجِّه إليها ضربة تفكيكية

رابين حادث اختطاف وقتل جندي حر احلدود اإلسرائيلي، استغلت حكومة 
فلسطينياً، تنتمي  ٤١٥نسيم طوليدانو، وقامت بتنفيذ عملية إبعاد جماعي يف حق 

عقاب صارم "وإضافة إىل ادعائها توجيه   ١٦".حماس"أغلبيتهم العظمى إىل حركة 
قصيرة جداً، علّلت رداً على مقتل طوليدانو وأربعة جنود آخرين يف فترة زمنية " ورادع

التنظيمية " حماس"احلكومة اإلسرائيلية قرار اإلبعاد بأنه ضروري لتفكيك بنية 
والسياسية والعسكرية من جهة، ولدفع عملية املفاوضات عن طريق إضعاف 

  .معارضتها داخل الساحة الفلسطينية من جهة أخرى
ن ناحية، بسبب ثبات املبعدين يف موقع إبعادهم على األرض اللبنانية م

وتوافق املصالح الفلسطينية واللبنانية والسورية مرحلياً، كل ألسبابه اخلاصة، من 
ناحية ثانية، واستمرار اهتمام الساحة الدولية بهذه املسألة من ناحية ثالثة، فشلت 

، يالزم ذهن العامل "سريع وناجع"احلكومة اإلسرائيلية يف حتقيق هدفها من إبعاد 
وبرهن املبعدون املنتمون إىل حركتي . طويه أحداث دولية جديدةلفترة حمدودة ثم ت

مرة جديدة على تواؤم بين املبدأ واملمارسة، فكان " اجلهاد اإلسالمي"و" حماس"
  .يف موقع اإلبعاد نفسه إىل حين زوال احملنة" املرابطة"و" الثبات"

البنية  قد تكون احلكومة اإلسرائيلية جنحت بواسطة اإلبعاد اجلماعي يف ضرب
، حمدثة فيها إرباكاً موقتاً، لكنها بالتأكيد فشلت " حماس"التنظيمي السياسية حلركة 

فشالً ذريعاً يف حتقيق األهداف املتوقعة األخرى؛ فقد أدى قرار اإلبعاد اإلسرائيلي إىل 
اتخاذ قرار فلسطيني مقابل بتعليق املشاركة يف عملية املفاوضات، وربْط العودة 

وعلى الرغم من أن احلكومة . د حل يضمن إعادة املبعدين إىل البالدإليها بإيجا
اإلسرائيلية تراهن على أن يؤدي عامل الزمن واستمرار املشاركة العربية يف عملية 

املفاوضات إىل عودة الفلسطينيين إليها يف نهاية املطاف، فإن هذه املراهنة مل تأخذ 
خ السياسي داخل األرض احملتلة بعد يف احلسبان تأثير التحول اجلذري يف املنا

عملية اإلبعاد، والذي أدى إىل قيام رئيس الوفد الفلسطيني املفاوض أوالً، ثم الوفد 

                                                            

اجلهاد "ملبعَدين وفقاً للمصادر اإلسرائيلية، ثمانية عشر نشيطاً من حركة تضمنت قائمة ا  ١٦
 ".اإلسالمي
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بكامل هيئته، باتخاذ موقف حازم من مسألة ربط العودة إىل املفاوضات بإعادة 
ن استطاعت، ولو بصورة مقلوبة وعبر قرار إسرائيلي، أ" حماس"ويبدو أن . املبعدين

  .تخترق املفاوضات وتعطِّلها
كما أدى القرار اإلسرائيلي باإلبعاد، وما تبعه من موقف متميز للمبعدين يف 

لتحقيق الشرعية " حماس"، إىل تتويج رحلة اإلخوان املسلمين عبر "مرج الزهور"
، ازداد "الثبات"فبعد اإلبعاد و. السياسية الكاملة على الساحة الفلسطينية بنجاح تام

ومن خالل املبعدين، . بصورة ملحوظة" حماس"ف الشارع الفلسطيني مع حركة تعاط
وعبر الصُور املتلفزة التي بثَّت ليالً احملنة واملعاناة والثبات، زال جميع ما كان قد 

وقد يكون هذا الزوال ". حماس"بقي يف أذهان الفلسطينيين من هواجس وحتفظات إزاء 
وز مسألة إعادة تنظيم اجملتمع إسالمياً على السطح، عاطفياً وآنياً، إىل حين عودة بر

مل يعد وارداً على جدول أعمال أية قوة " حماس"إال إنه أصبح جليّاً من جهة أن استثناء 
من جهة أخرى لن " حماس"سياسية أخرى موجودة يف الساحة الفلسطينية، وأن 

ة تؤمِّن لها تتوانى إطالقاً عن استثمار مكاسبها السياسية يف البحث عن صيغ
املشاركة الدائمة، ووفق معادلة مقبولة ومؤثرة، يف صنع القرار السياسي الفلسطيني 

وعوضاً من البحث يف أهليتها لهذه املشاركة، . حتت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية
والتي حكمت موقف القوى الوطنية خالل فترة سابقة، أصبح موضوع البحث يتمحور 

ملعادلة املالئمتين لهذه املشاركة، وهذا ما كان موضوع النقاش اآلن حول الصيغة وا
يف اللقاءات األخيرة التي جمعت حول طريف طاولة املباحثات قطبي املعادلة 

  ١٧.السياسية الفلسطينية
، وخالل خمسة أعوام من "حماس"لقد أثبتت جماعة اإلخوان املسلمين، عبر 

التحوالت التكتية الالزمة يف ضوء  العمل، احلنكة السياسية والقدرة على إجراء
وأصبح جلياً، من خالل املمارسة، أن . املتغيرات واملستجدات يف الساحة الفلسطينية

                                                            

بعد عملية اإلبعاد جرى يف مقر منظمة التحرير الفلسطينية يف تونس لقاء رسمي مع حركة   ١٧
يناير / مباحثات ثانية يف مطلع كانون الثاين ةوجرت جول. ، ممثلة بأربعة من قادتها"حماس"

، برعاية الزعيم اإلسالمي السوداين حسن "حماس"يف اخلرطوم بين حركتي فتح و ١٩٩٣
 .الترابي وبحضور ياسر عرفات



  ٧٠ص ، )١٩٩٣شتاء ( ١٣، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية))حماس(حركة المقاومة اإلسالمية (الملف 
 

 

ومن خالل   ١٨.املنطلقات العقائدية للجماعة ال تتعارض مع براغماتيتها السياسية
جلماعة اإلخوان املسلمين " حماس"اجلمع املدروس لطريف هذه املعادلة، حققت 

صول على الشرعية السياسية الكاملة يف الساحة الفلسطينية، وشرّعت لها األبواب احل
 .العريضة كي تتبوأ موقعاً أساسياً ومؤثراً على اخلريطة السياسية الفلسطينية

                                                            

من األدلة الواضحة على هذه البراغماتية السياسية ما ورد يف تصريح إبراهيم غوشة، الناطق   ١٨
ونقلته صحيفة ( ٢٥/١/١٩٩٣األردنية " الدستور"لصحيفة  ،"حماس"الرسمي باسم حركة 

ال نريد أن نغّرد خارج السرب ونريد أن : "والذي يتضمن) ٢٦/١/١٩٩٣املقدسية يف " القدس"
نكون بين إخوتنا يف كافة الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن االختالفات األيديولوجية أو 

واألغلبية يف اجمللس الوطني الفلسطيني هي التي  حتى السياسية ألننا نعتقد بأن الديمقراطية
 ..."حتسم االختالفات



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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