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  خيارات حركة حماس

  يف ظل التسوية املقبلة
  

  *خالد احلروب

  
خيارات صعبة يف املرحلة الراهنة ) حماس(تواجه حركة املقاومة اإلسالمية 

التشكل وذات واملقبلة، إذ ثمة جملة من التطورات اإلقليمية التي تتشكل أو هي برسم 

تأثير مباشر، ال يف البرنامج السياسي للحركة فقط، بل أيضاً يف مقدار نفوذها 

وليس من املتوقع، كما أنه ليس من احلكمة، أن تتعامل حماس بخفة مع هذه . وقوتها

التطورات التي ال يستوي معها التحرك البطيء، أو انتظار تراكمها لتفرض استحقاقات 

. كان، وال يزال، يف اإلمكان تفاديها أو التخفيف من أضرارها وأكالفاً على احلركة

ويفوق ذلك أهمية ضرورة أن تنظر حماس بعمق يف مدى فعالية برناجمها، بصورة 

كاملة، يف خدمة القضية الوطنية يف املرحلة الدقيقة الراهنة، كل ال يضيع جهدها أو 

يارات املتاحة حلماس، وقبل احلديث عن اخل. يحقق عكس أهدافه من دون أن تقصد

والسياسة التي من املمكن أن تنتهجها يف املرحلة املقبلة، يبدو من املالئم حتديد أهم 

  .التطورات احلالية أو ما هو يف قيد التكون منها والتي تنعكس تأثيراتها على حماس

ستناقش هذه املقاربة، باختصار، ستة تطورات فلسطينية حملية أو إقليمية 

أثير مباشر يف مسار عمل حماس وهامشه واآلماد التي من املمكن أن ذات صلة وت

مفاوضات احلل النهائي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ مسار : يصل إليها، وهي
                                                            

  .مقيم ببريطانيا كاتب فلسطيني  *
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اإلسرائيلي؛ وضع املعارضة الفلسطينية بما فيه الوضع  ـاملفاوضات السوري 

، وخصوصاً املضاد "هاباإلر"الداخلي حلماس؛ تعمق التعاون األمني اإلقليمي ضد 

؛ تردي )األميركي ـاألردين  ـاإلسرائيلي  ـوحتديداً التنسيق األمني الفلسطيني (حلماس 

  .اإليراين وآثاره ـالعالقة باألردن؛ احتماالت التقارب األميركي 

  
  مفاوضات احلل النهائي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل) 1

اإلسرائيلية يعني أن احلل  ـإن استئناف مفاوضات احلل النهائي الفلسطينية 

وال نحتاج إىل جهد كبير كي . املرحلي وفق التصور اإلسرائيلي قد جنح وتم فرضه

نستنتج أن شكل احلل النهائي سيطابق أيضاً واحدة من الصيغ املطروحة إسرائيليًا 

أبو  ـوحتوم حول مقترحات وثيقة بيلين  واملوافق عليها فلسطينياً، بصورة ضمنية،

معنى ذلك أن هناك خماطر كبيرة حتيق باحلقوق األساسية للشعب الفلسطيني، . مازن

وتتطلب من املعارضة الفلسطينية، وحماس يف مقدمها، تأمالً أدق يف اخليارات 

تستطيع حماس، طبعاً، أن تواصل سياسة عرقلة املفاوضات وإبطائها من . املطروحة

لكن هذه السياسة تم جتريبها خالل األعوام املاضية، . الل عمليات مسلحة متناثرةخ

صحيح أنها . أي مرحلة احلل املرحلي بحسب برنامج أوسلو، ومل تثمر نتائج جوهرية

جنحت يف إعاقة مراحل تطبيق أوسلو وتأخيرها، لكنها أثبتت عدم جدواها من ناحية 

ته، كما طمحت حماس، أو تغيير مساره يف استراتيجية جلهة إفشال املشروع برم

ومواصلة ممارسة تلك السياسة، يف املرحلتين . اجتاه خدمة احلقوق الفلسطينية

احلالية واملقبلة، ستعزل حماس وتوفر خلصومها فرصة إهالة التراب على موقفها 

ويف خضم هذه الزحمة ستسير . السياسي يف زحمة التنديد بعملياتها املسلحة

عالوة على . احلل النهائي، كما سارت مفاوضات احلل املرحلي، إىل األماممفاوضات 

ذلك، ال يبدو أن هناك بديالً أمام حماس من املساهمة يف إعادة بلورة إجماع 



  31، ص )2000 ربيع( 42، العدد 11المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت

 

3 

 

، تكون حماس يف "القاسم املشترك األدنى"فلسطيني معارض يرتكز على برنامج 

النهائية، ويكون هدفه قلبه، ال على هامشه املتطرف، خالل مرحلة املفاوضات 

وإذا ابتعدت حماس عن . الضغط املتواصل على السلطة لتخفيف تنازالتها املتوقعة

مواقف الكتلة األوسع ومل تظل قريبة من تفصيالت املفاوضات واقتنعت بإرضاء 

نفسها بالقيام بعمليات مشتتة هنا وهناك تعبيراً عن موقفها الرافض، فهي لن تقدم 

فالقضايا احلاسمة والكبيرة املدرجة يف جدول . ر يف صلب احلدثشيئاً جديداً يؤث

والواقع يقول إن من . املفاوضات النهائية ستحدد مصير الفلسطينيين ألعوام مقبلة

دون إعادة الشارع الفلسطيني إىل قلب املتابعة واالعتراض املؤثر، فإن هذه القضايا 

بات يجفل من آثار العمليات وهذا الشارع . ستحسم يف غير املصلحة الفلسطينية

املسلحة، ويتردد يف االنخراط يف االعتراض الواسع خشية أن يقع بين سندان 

وعليه، فإن استدراج الرأي . العمليات ومطرقة القمع الشرس لها فلسطينياً وإسرائيلياً

العام الفلسطيني بصورة مؤثرة، وكذلك اجلوايل الفلسطينية يف املهجر، وشرائح 

واملسيسين وغيرهم، يتطلب سياسة إعالمية واتصالية وتعريفية جديدة، املثقفين 

  .وهذا يصب يف خيار تبني االستفتاء الشعبي كما سيأتي الحقاً

  
  اإلسرائيلي ـاستئناف مفاوضات املسار السوري ) 2

إسرائيلي سيؤثر يف وضع  ـمن املؤكد أن الوصول إىل أي اتفاق سوري 

املعارضة الفلسطينية، التي استقوت بموقف دمشق طوال األعوام املاضية، واستفادت 

وعلى الرغم من التأكيدات . اإلسرائيلي ـمن جمود املفاوضات على املسار السوري 

السورية لفصائل املعارضة الفلسطينية أن وجودها يف دمشق لن يتأثر بأي تطور على 

ر، حتى لو تم التوصل إىل معاهدة سالم بين الطرفين، فإن من شبه املؤكد ذلك املسا
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إسرائيلية، وخصوصًا  ـأن أوضاعًا جديدة شتنشأ لو وُقّعت معاهدة سالم سورية 

  .بالنسبة إىل عمل مسلح قاعدته دمشق

  
  وضع املعارضة الفلسطينية، بما فيها حماس) 3

ر يف مسار القضية الفلسطينية، مل ينجح حتالف القوى الفلسطينية يف أن يؤث

فباستثناء املساهمة يف إبطاء . 1991منذ أن تكوّن عشيّة عقد مؤتمر مدريد سنة 

وعرقلة املفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من خالل العمليات املسلحة 

حلماس واجلهاد اإلسالمي، فإن التحالف جمتمعاً مل يقدم أي بديل متوافق عليه، أو أي 

نامج سياسي يزاحم برنامج السلطة الفلسطينية، ويستقطب تأييداً رسميًا عربياً أو بر

لكن املهم هنا . هناك أسباب كثيرة لتفسير ذلك الفشل ليس هنا جمال نقاشها. دولياً

هو أن ناجت هذا الفشل بعثر احلد األدنى من اإلجماع الفلسطيني املعارض، وانتهى إىل 

ولعل أفضل . ارات السياسية املنفردة اخلاصة بكل تنظيمما أشبه بالعودة إىل املس

شاهد على حالة البعثرة هو عالقة التوتر والبرود ثم الطالق التي سادت بين اجلبهة 

. الشعبية واجلبهة الديمقراطية من جهة، وبين بقية فصائل املعارضة من جهة أُخرى

ارضة، حيث االلتحاق الفعلي عملياً، من املؤكد أن التحوالت القائمة داخل معسكر املع

املتدرج، وإن بتفاوت، من قِبل أطراف من املعارضة، وخصوصاً اجلبهة الديمقراطية 

ومدخل تقوية " املعارضة من الداخل"واجلبهة الشعبية، بمشروع أوسلو، من مدخل 

الصف الفلسطيني يف مفاوضات املرحلة النهائية، من شأنه أن يضيق اخلناق على 

جه العموم، هناك تسيّد واضح حلالة من االرتباك واالنتظار وكذلك وعلى و. حماس

وكانت نتائج ذلك كله تظهر يف . احليرة التي شلت املعارضة الفلسطينية حتى اآلن

مواقف لبعض الفصائل وكأنها تعارض أوسلو يف العلن، جماملة للفصائل األُخرى، 

راتها املقبلة، هو عدم واقعية معنى هذا، فيما يتعلق بحماس وخيا. وتقبل به يف السر
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يف إيجاد بديل، أو االختباء خلفه كذريعة لعدم مواجهة " التحالف"التعويل على 

فاملمارسة التي سادت لعدة أعوام ماضية كانت تشير إىل أن . اخليارات الصعبة

حماس، وكذلك بقية الفصائل، كانت تكتفي بدفء التوافق البيني على التنديد واإلدانة 

أوسلو ومشتقاته يف االجتماعات الدورية والطارئة، ثم تعود من االجتماعات  ملسار

اآلن تواجه حماس هذه . وقد أقنعت نفسها بأنها قامت بشيء ما إزاء هذا التطور أو ذاك

احلقيقة عارية، وال يمكنها أن تمضي يف سياسة االختباء خلف هشاشة حتالف 

  .املعارضة

  
  ليمي، وخصوصاً املضاد حلماستعمّق التعاون األمني اإلق) 4

يمكن القول إن أفضل وأنشط جماالت عمل شبكة التعاون األمني بين دول 

، وحتديداً ما تعلق "حماربة اإلرهاب األصويل"املنطقة هي، إجماالً، املتعلقة بما يسمى 

عمليًا، . منها بأمن إسرائيل، وبالتايل مراقبة حماس واجلهاد اإلسالمي ومطاردتهما

التعاون اللصيق بين أجهزة االستخبارات واألمن يف إسرائيل، والسلطة  إن هذا

الفلسطينية، واألردن، ووكالة االستخبارات األميركية، هو الذي أجهض جزءاً كبيراً من 

فقواعد املعلومات األمنية بين هذه . عمل حماس العسكري، وكذلك اجلهاد اإلسالمي

أحدها يبخل على اآلخر بما لديه، وتبادل األطراف أصبحت مشتركة وواحدة، ومل يعد 

وإذا كان هذا التعاون قد نصّت . املعلومات واملراقبة اللصيقة يتمان بتنسيق وتناغم

عليه اتفاقات أوسلو ووادي عربة، وأدى إىل نتائج حاسمة يف الكثير من األحيان، مثل 

ون آخذ يف ، فإن هذا التعا1اغتيال يحيى عياش، مهندس عمليات حماس االنتحارية
                                                            

يف كتاب صدر حديثاً يشبه روايات املطاردات البوليسية، يسرد صموئيل كاتز، عميل سابق للشين بيت،   1

تفصيالت مالحقة ومن ثم اغتيال يحيى عيّاش، وتعاون األجهزة األمنية اإلسرائيلية والفلسطينية واألردنية 

  :أنظر!  التاريخواألميركية يف املطاردة التي يصفها بأنها أعقد وأوسع مطاردة ملطلوب يف
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وهو تنسيق يساهم أيضاً يف صوغ املوقف . التعمق والتقسيم الوظيفي بين األجهزة

السياسي لهذا الطرف أو ذاك من حماس، ويؤثر بالتأكيد تأثيراً جوهرياً يف البنية 

  .التحتية والسرية حلماس، ويضيّق من خياراتها السياسية

  
  تردي العالقة باألردن) 5

عن األردن، والتضييق على وجودها فيه، واحداً من  يمثل إبعاد قادة حماس

ويتجاوز هذا التضييق . التطورات اجلديدة ذات التأثير املباشر واحلصري يف حماس

بين الطرفين، إىل مدى آخر هو ترسيم عالقة جديدة قوامها عدم " وجود أزمة"حالة 

منذ أوائل السماح حلماس باالستمرار يف العمل يف األردن، كما كانت السياسة 

  .التسعينات

وسواء أكانت هذه السياسة التي تنتهجها عمان استجابة ملطالب خارجية، أم 

تنامياً لقناعات داخلية، أم تناغماً مع التنسيق السياسي واألمني الشامل مع إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية، فإنها تراكم يف احلصيلة ضغوطاً من نوع جديد على احلركة، 

فوجود حماس يف األردن كان يف منزلة الرئة . دياً واستراتيجياًجغرافياً وقيا

السياسية للحركة، والشهادة التي تسوقها للتدليل على استقالل قرارها السياسي، ذلك 

بأن مقر قياداتها مل يكن يف سورية أو إيران، اللتين تُتهم احلركة، عادة، بأنها أداة 

  .لهما

  
  وآثارهاإليراين  ـالتقارب األميركي ) 6

                                                                                                                                                                          

Samuel M. Katz, The Hunt of the Engineer: How Israeli Agents Tracked the Hamas Master Bomber 

(New York: Fromm International, 1999). 
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 ـهناك توقعات قوية أن املرحلة املقبلة ستشهد تسارعاً يف التقارب األميركي 

إذ . اإليراين، وربما عودة إىل العالقات الثنائية وتطويراً لها بأسرع مما يتوقع كثيرون

يبدو التفكير البراغماتي لدى إصالحيي إيران، ولدى صنّاع قرارها العسكري 

حاً يف تدويره للمصلحة القومية يف اجتاه بعيد عن الشرق واالستراتيجي حتديداً، واض

األوسط، وربط تلك املصلحة، بصورة متزايدة، بمستقبل الصراع يف وسط آسيا، 

وخصوصاً فيما يتعلق بمشاريع نفط بحر قزوين، ويف طبيعة تنظيم العالقة مع 

التوجه حممل  هذا. السياسة الروسية املتنامية الشراسة على احلدود الشمالية إليران

بازدياد التخوفات اإليرانية من امتداد الهيمنة الروسية على تلك املنطقة 

االستراتيجية، والعودة املتدرجة لعقارب الساعة إىل ما كانت عليه خالل احلرب 

األميركي يمثل صمام األمان االستراتيجي  ـالباردة، حيث كان التحالف اإليراين 

ومن دون . الدب السوفياتي يف الشمال" تهديدات"ة لطهران الشاهنشاهية يف مواجه

اإلسهاب يف تقدير أسباب التقارب املتوقع، فإن مؤشراته أكثر من أن تغفلها عين 

ومعنى ذلك كله بالنسبة إىل حماس، وبافتراض ضمور عمل حزب الله . الراصد

اجلزئي من العسكري بعد انسحاب إسرائيل من اجلنوب اللبناين، وبالتايل انفكاك إيران 

عبء االلتزام بشعارات دعم املقاومة، أن التعويل على الدعم اإليراين يف املدى البعيد 

وإذا تذكرنا أن إيران ترجح عالقاتها االستراتيجية . لن يكون حصافة استراتيجية

بسورية على معارضتها السياسية ألي معاهدة بين سورية وإسرائيل، فعلينا أن نتوقع 

قف اإليراين جتاه حماس أو املعارضة الفلسطينية بعامة، يف حال مدى التزام املو

تعارض هذا االلتزام مع مصالح استراتيجية من العيار الثقيل، كتعديل موازين القوى 

يف آسيا الوسطى، أو زيادة فرص إيران يف احلصول على امتياز مد خط أنابيب نفط 

  .قزوين عبر أراضيها يف مقابل التقارب مع واشنطن
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  حماس وتقويم العمل املسلح

إضافة إىل هذه التطورات املوضوعية، الفلسطينية واإلقليمية، هناك ضرورة 

ذاتية قصوى إلجراء حوار داخلي تنظيمي، وحوار آخر على صعيد وطني، جتريهما 

حماس لتقويم أدائها خالل أعوام التفاوض وتطبيق املرحلة االنتقالية املنقضية من 

  .وخصوصاً ما يتعلق بعملها العسكرياملفاوضات، 

وهذا املوضوع األساسي حتتاج حماس إىل التوقف عنده ملياً من دون تشنج، 

ملناقشة اإليجابيات والسلبيات التي قدمها إىل القضية الفلسطينية يف األعوام 

إضافة إىل ذلك، على حماس قراءة فترات حتقق إجماع أو شبه إجماع شعبي . األخيرة

ات ذلك اإلجماع، وأيضاً النقد الشعبي لذلك العمل ودرجات تلك املعارضة عليه ودرج

  .والدروس التي يمكن أن تستنبط من حجم ودرجات اإلجماع أو املعارضة

: والسؤال املركزي الذي يحتاج إىل أن تتناوله حماس هنا يتكون من شقين

أهداف خاصة األول، مدى توظيف إسرائيل لعمليات حماس العسكرية من أجل حتقيق 

بها، وال سيما على صعيد التملص من تطبيق بنود االتفاقات، على الرغم من 

هشاشتها، متذرعة بعمليات حماس، وبالتايل كسب الوقت وإيجاد وقائع جديدة على 

الثاين، مدى الضرر أو اخلدمة . استيطان؛ تهويد للقدس؛ تطبيع إقليمي؛ إلخ: األرض

حة جملموعة االتفاقات السلمية بصورة عامة، وبالتايل اللذين قدمتهما العمليات املسل

هذا السؤال املزدوج يحتاج إىل تأمل هادئ وموضوعي من . إجهاضها أو تكريسها

  ".موقف احلزب"حماس، غير سجايل وغير مدفوع بالدفاع املستميت عن 

فمن ناحية أوىل، ثمة كثيرون انتقدوا، . يمكن تناول هذا السؤال من عدة نواح

زالو ينتقدون عمليات حماس املسلحة من زاوية حماستهم الشديدة ملشروع وما 

فبحسب رؤية هؤالء، كان يف إمكان هذا املشروع املضي يف إحقاق ما يمكن . أوسلو
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إحقاقه من احلقوق الفلسطينية لوال عمليات حماس وما أنتجته من سعار أمني حكم 

 مراحل إعادة االنتشار، وكذلك يف وإن التأخير يف. جوهر االتفاقات الفرعية الالحقة

تسليم الفلسطينيين أجزاء من الضفة الغربية ونقلها من منطقة ج إىل ب ثم إىل أ، كان 

. سببه الرئيسي العمليات املسلحة التي وفّرت العذر إلسرائيل كي ال تويف بالتزاماتها

وق عالوة على ذلك، وعلى الرغم من أن اتفاق أوسلو عقيم عن أن يحقق احلق

الفلسطينية الدنيا ألسباب ال ضرورة لتكرارها هنا وبشهادة أعوامه الستة، فإن ذلك 

العقم اختبأ بمهارة خلف الغبار الذي كانت تثيره العمليات املسلحة، وبذلك فقد تم 

نَسْب هذا العقم إىل تلك العمليات، ال إىل االتفاق نفسه، أو على األقل تقدير خففت 

وبمعنى . جلوهري أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي والعامليالعمليات بروز عقمه ا

ما، مل تُترك الفرصة لالتفاق كي يشنق نفسه بنفسه بحسب املعارضين، أو كي يثبت 

وبدل أن يكون االتفاق وتفصيالته . نفسه ويجلب ما وعد بجلبه بحسب املؤيدين

تفاقمت شروط إسرائيل وثغراته وآليات تطبيقه هي ما يتسمّر حتت الضوء الساطع، 

، وهو االسم احلركي الدويل "اإلرهاب املعوق للسالم"األمنية وتولدت موضوعة 

هذه اإلزاحة عن جوهر العقم . حلماس واجلهاد اإلسالمي، لتستأثر بمعظم ذلك الضوء

األوسلوي حمت اتفاق أوسلو من توسيع دائرة النقد والفعل الشعبي الذي كان 

". اإلرهاب"ره فيما لو تم تطبيقه من دون التأثر بقصة سينضاف جراء انكشاف ظه

وبالتايل، فقد أصبح من شبه السائد تعليق معظم ما تولد من جرائر نتيجة تطبيق 

الذي قيل إنه مل يعط االتفاق الفرصة التي احتاج إليها " اإلرهاب"االتفاق على مشجب 

  .كي يعيش

ائمة بأن عملياتها املسلحة أمّا من جانب حماس نفسها، فقد كان ثمة قناعة د

التي تقوم بها لن حترر فلسطين، وبأن الهدف منها مواصلة املقاومة وحمل رايتها 
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ليس إالّ، ريثما تتحول موازين القوى ويعود هدف التحرير ليحتل صدارة اهتمام العرب 

لكن هذا التصور املفتوح واحلامل غير مقنع تماماً . واملسلمين، ال الفلسطينيين فقط

لذا ال يمكن . لفلسطينيين يريدون حالً، األمس قبل اليوم، فضالً عن االنتظار للغد

باألسلوب الذي " مواصلة املقاومة"حلماس أن تنكر أن اإلجماع الذي تفترضه على 

تراه وتتبناه قد تعرض لضربات متتالية ومل يبق على حاله القديمة أيام عز 

تراض وجوده كعنصر حاسم من عناصر وبالتايل ال يمكن مواصلة اف. االنتفاضة

، وكذلك سيطرت احليرة على "املقاومي"فعملياً، تشتت اإلجماع الفلسطيني . املعادلة

فبين متغيرات عدة حملية تقف . أقل توصيف، يف أوساط الفلسطينيين إزاء املقاومة

" لالنضا"يف وجه هذه املقاومة، هناك سلطة فلسطينية فاعلة، يومياً، تدعي استمرار 

وهناك، أيضاً، تفاقم اآلثار االقتصادية . عبر املفاوضات لتحقيق احلقوق الفلسطينية

واألمنية لعمليات حماس والتي أضافت ضغطاً جديداً على الفلسطينيين فوق ما هم 

وتتويجاً لذلك كله، بات من الواضح أن . عليه من الضغط الذي يعانون جراءه أصالً 

ها جهاز كتائب القسام يف األعوام الثالثة األخيرة، الضربات األمنية التي تعرض ل

بسبب التعاون األمني الفلسطيني اإلسرائيلي، قد شلت، فعالً، قدرة هذه الكتائب على 

القيام بعمليات مؤثرة كما يف السابق، بحيث بدت عملياتها يف اآلونة األخيرة متعثرة 

  .وعشوائية وأقرب إىل أفعال الهواة

  
  ل العسكري عالنيةضرورة جتميد العم

بناء على ذلك، وموضعته يف إطار التطورات اجلديدة، وأخذاً يف االعتبار أن 

مفاوضات احلل النهائي قد تستغرق أعواماً، والتذكير بالتعنت اإلسرائيلي 

واستراتيجية األخذ من دون العطاء خالل املرحلة االنتقالية، فإن خيار حماس، كما 

كون جتميد العمل العسكري يف املرحلة املقبلة، ونزع اجلهاد اإلسالمي، يجب أن ي
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وشواهدها الظرفية املستخدمة إسرائيلياً، مثل التفجيرات ونتائجها، من " األمن"ذريعة 

ليس املطلوب من . واملتوقعة ملفاوضات احلل النهائي" املسيرة الطويلة"كل مراحل 

باً منها التخلي عن مبدأ وليس مطلو. حماس أن تنضم إىل املفاوضات، وال أن تؤيدها

لكن يف وسعها أن تعلن جتميداً موقتاً لهذه . املقاومة كممارسة ضد االحتالل

املمارسة، وهي اجملمدة أصالً من ناحية فعلية، وتشرح دوافعها وراء ذلك، وهي 

فأنصار . ستكون مفهومة لألطراف جميعاً، ويف مقدمها املنتسبون إليها يف الداخل

حزاباً وحركات، يدركون مدى الضغط متعدد األطراف الذي حماس، جماهير وأ

تتعرض له احلركة، ويدركون أن استمرارها يف خط العمليات العسكرية بات قليل األثر 

فحماس، يف . إن مل يكن عديمه يف الوقت الراهن، وال يتوازى البتة مع أكالفه الباهظة

جغرافياً ومزدحم بالعناصر  نهاية األمر، ال تتحرك يف فراغ، وإنما يف حيز حمدود

واألوضاع املعاكسة، وهي أوضاع ال يمكن حتييد فعلها أو التقليل من آثارها بإطالق 

. الشعارات، وال حتى بتبني ممارسة عملية مل يعد يفهمها حتى املتعاطفون مع احلركة

وعلى حماس أن تتأمل يف الفارق بين علو نبرة اإلشادة بمقاومة حزب الله يف 

اللبناين ضد إسرائيل يف الكثير من اخلطابات العربية، وحتى التفهم العاملي  اجلنوب

اخلافت عند احلديث عن مقاومة حماس واجلهاد " فك العتب"لها، وبين تأييد 

إن السبب يف وجود ذلك الفارق هو سيطرة احليرة واختالط البوصلة نتيجة . اإلسالمي

ن جدوى هذه املقاومة يف الوضع الراهن، وجود السلطة الفلسطينية، وتفاقم التساؤل ع

وكذلك بسبب الهجمات على املدنيين اإلسرائيليين، وهي . ومدى واقعيتها وفاعليتها

هجمات ال ترقى إىل مستوى قتال اجلندي مع اجلندي كما هي حالة حزب الله، مهما 

لذي تلقاه وال شك، طبعاً، يف أن التأييد، سواء الواضح أو اخلجول، ا. سيقت مبررات لها

حماس هنا وهناك، يعبّر يف جزء كبير منه عن أشواق وأحالم كثيرين من الفلسطينيين 
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فهو تأييد وتنفيس يفرّغ شحنات الغضب . والعرب إىل نوع من رد الكرامة املفقودة

والنقمة على الفشل العربي والفلسطيني يف حترير فلسطين أو يف مواجهة تمدد 

لكن هذا كله، على الرغم من روحيته . ى نصف قرناملشروع الصهيوين املمتد عل

العالية وقدرته التعبوية الكبيرة، ال يتجاوز التأييد العاطفي وال يرقى إىل مستوى 

  .تأييد البرنامج السياسي الذي يتناقض مع الواقع

  
  مكسب حماس من جتميد العمل املسلح

كري يف املرحلة لكن، ماذا يمكن أن تكسب حماس من قرار جتُمد به عملها العس

املقبلة بصورة علنية وواضحة، وتفقد بالتايل تميزها األساسي من اآلخرين 

؟ بدايةً، اإلجابة عن هذا التساؤل تبدأ باإلشارة إىل أن جمود هذا العمل هو "الواقعيين"

لكن . حقيقة راهنة بسبب النجاحات األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية يف حماصرته

صحيح أن . عها حماس ال تزال باهظة، وكأن هذا العمل يف أوج أيامهاألكالف التي تدف

توقف العمل العسكري على الرغم من إرادة حماس، ولألسباب املذكورة أعاله، ال 

أو تفسيرات ستكون متضمنة يف قرار " ضميرية"يحتوي على أية إشكاالت معنوية و

ة املدى واملتوسطة املدى املعنوية القريب" اخلسارات"جتميده اختيارياً، لكن هذه 

وما يمكن أن تكسبه حماس من مثل هذا . تعادلها مكتسبات بعيدة املدى واستراتيجية

، توقف احلركة، ولو جزئياً، مسلسل اإلنهاك تنظيمياً: القرار يتوزع على صعد متعددة

املتواصل لها من قِبل خصومها، بذريعة تفكيك بنيتها العسكرية والسياسية، وتعيد 

م بنائها الداخلي وترتيب أوراقها املستقبلية، بحيث حتافظ على وجودها كحركة ترمي

. سياسية كبيرة متعددة جماالت االهتمام، وليست حمصورة يف العمل املسلح

، تساهم حماس يف كشف مفاوضات احلل النهائي ونتائجها ليواجهها فلسطينياً

أي أن . ات املسلحة وإعاقتهاالشعب الفلسطيني، وكذلك العرب، من دون شماعة العملي
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تكف عن توسط احليز الفاصل بين املفاوضات ورؤية الناس لهذه املفاوضات، فال 

حتجب الرؤية عن حقيقة احلل من غير قصد، وبالتايل يظهر هذا احلل من دون غبش أو 

ومؤدى إزاحة أي حاجز بين املفاوضات والفلسطينيين أنها تعمل يف املدى . تعلل

جتميع البوصلة الوطنية الفلسطينية، وعلى إعادة إنتاج نوع من اإلجماع البعيد على 

فإذا ظهر أن املفاوضات لن . الفلسطيني إمّا على املقاومة وإمّا على العملية السلمية

تؤدي إالّ إىل مزيد من إهدار احلقوق كما ترى حماس، فإن يف ذلك تقوية لرؤيتها 

، بحسب حماس، ولن يضيره توقف "جلالصراع طويل األ"السياسية، وخصوصاً أن 

موقت عن ممارسة فعل معروف سلفاً أنه لن يحرر فلسطين ال يف املدى القريب وال يف 

أمّا إذا رأت األغلبية خالف ذلك واقتنعت بما تأتي به مفاوضات احلل . املدى املتوسط

  .بيةالنهائي فليس على حماس، كما أكدت أكثر من مرة، إالّ أن حتترم رؤية األغل

وكما يعمل التجميد املوقت للعمل العسكري على نزع أهم فتيل توتر مع السلطة 

الفلسطينية، ويخفف الضغط األمني عن جسم حماس السياسي وبنيتها االجتماعية، 

فإنه يخفف القبضة األمنية املطبَّقة للسلطة الفلسطينية على اجملتمع الفلسطيني 

أكثر صحة، وتبطل كل تبريرات عسكرة احلياة بأسره، وبالتايل يتنفس اجلميع هواء 

كما أن حماس بتبنيها هذا املوقف تشجع اجلبهة الشعبية واجلبهة . املدنية

الديمقراطية على البقاء قريباً منها، عوض اإلعراض عنها كلياً بسبب التهمة التقليدية 

اجلبهتان،  بالعقالنية حماس جرّاء رفضها قرارات الشرعية الدولية التي تستند إليها

  .وهذا من شأنه أن يصلب املوقف الفلسطيني العام

، فإن حماس تنزع من إسرائيل عذر األمن واالختباء وراءه، سواء إسرائيلياًأمّا 

إقليميًا أو دولياً، وهو العذر الذي كان يستخدمه اإلسرائيليون لتبرير سياساتهم، 

ط، بل أمام املسؤولين العرب التراجعية عن االتفاقات أو التأجيل، ليس عاملياً فق
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وعلى حماس أن تتذكر أن العالقة بين إسرائيل والدول العربية، الرسمية أو . أيضاً 

اإلعالمية، كانت تتحسن نسبياً يف فترات ارتفاع وتيرة العمل التفجيراتي، جراء تبلور 

، وخصوصاً أن الضحايا كانوا، يف "اإلرهاب"قدر خمتلط من التضامن املشترك ضد 

ويمكن أن يزعم املرء أن جتميد العمل املسلح . غلبيتهم، من املدنيين اإلسرائيليينأ

خالل مرحلة املفاوضات النهائية سيصلب املوقف العربي العام ضد إسرائيل، إذ سيتم 

ومرحلة . حتييد أحد أهم املشاجب التي تعرضت البتزاز إسرائيلي بالغ البشاعة

رائيلي املتطرف يف جوهره ليكشف عن نفسه من نتنياهو أثبتت أن ترك املوقف اإلس

دون شماعات أمنية كان يساهم يف جتميع موقف عربي شبه موحد جتاه إسرائيل 

أن أن عمل حماس العسكري كان يعمل يف غير مصلحة برنامج حماس . ومواقفها

فقد كان ارتفاع وتيرة ذلك العمل . اإلسرائيلية ـالسياسي على صعيد العالقات العربية 

يقرّب بين إسرائيل والعواصم العربية، بينما كان انخفاض تلك الوتيرة يترك لعناصر 

اخلالف األُخرى بين الدول العربية وإسرائيل أن تعاود الظهور لتعمل يف خط عزل 

لكن هذا، طبعاً، ليس معناه القول إن . إسرائيل يف مقابل تنامي مواقف عربية متقاربة

يد أو احلاسم يف تقرير مدى البرود أو التقارب العربي عمليات حماس هي العامل الوح

  .اإلسرائيلي ـ

أمّا بشأن ردات فعل كثيرين إزاء مثل هذه اخلطوة، فمن الطبيعي أن تعلو 

أصوات كثيرة تتهم حماس بالتخلي عن استراتيجيتها ومبادئها، وبأنها تلتحق 

على حماس أن . خربأوسلو، وغير ذلك من اتهامات وجهت إىل حماس بين احلين واآل

" املقاومة"تكون جريئة يف اتخاذ هذا املوقف، وأن تدعو منتقديها إىل أن يلتقطوا راية 

التي سيقولون إن حماس أسقطتها، بدل مواصلة كيل االنتقاد حلماس ومطالبتها 

وعلى حماس أن تكون علنية وواضحة يف إعالن موقفها، وأالّ . بمواصلة العمل املسلح
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. وقف خجوالً أو ضمنيًا، وذلك كي يحقق األهداف التي يمكن أن يحققهايكون هذا امل

أمّا أنصار حماس يف املربع اإلسالمي، على امتداد العامل العربي واإلسالمي، فعليهم 

أن يدركوا، أيضاً، أن خيارات حماس حمدودة، وأن من غير املروءة أن توضع احلركة 

يؤدي االنقياد لها، من دون تغطية  احملاصرة حتت ضغوطات خلقية وشعاراتية لن

ظرفية مؤاتية، إالّ إىل إضعافها وتهميشها، وأن من حق حماس أن تقدم وتؤخر يف 

  .أساليبها تبعاً للعناصر الواقعية ما دامت ملتزمة ما أعلنته من مبادئ

  
    

  تبني االستفتاء الشعبي برناجماً سياسياً 
لعسكرية، وما هو برناجمها لكن ماذا تفعل حماس إنْ تخلت عن عملياتها ا

السياسي للمرحلة احلرجة املقبلة؟ ربما يكون من اجملدي أن تتبنى حماس، 

واملعارضة الفلسطينية عامة، برناجماً سياسياً مرحلياً يتمحور حول ضرورة 

ومركزية إجراء استفتاء فلسطيني يف الداخل واخلارج، وبإشراف دويل، بشأن شكل 

البرنامج يمكن أن يقحم عموم الفلسطينيين يف املشاركة ومثل هذا . احلل النهائي

كما أنه يشكل قاعدة . السياسية ويغريهم باالنخراط بسبب عدم اعتماده العنف املسلح

مشتركة لفصائل املعارضة وللمثقفين والسياسيين الفلسطينيين، وربما لبعض 

نه على الصعيد وهو برنامج يمكن الدفاع ع. األطراف يف السلطة الفلسطينية نفسها

الرسمي، العربي والدويل، باعتباره يحقق احترام رغبة وتوجه الشعب الفلسطيني 

ويتضمن هذا البرنامج أنشطة وبرامج عمل موسعة، إعالمية . بطريقة ديمقراطية

واتصالية وتعبوية، تتم كلها بالوسائل السلمية، لكنها ذات تأثير مهم جلهة حشد رأي 

صليب املوقف الفلسطيني وعدم التفريط يف احلقوق عام فلسطيني يف اجتاه ت

وهنا، على حماس، وكذلك على املعارضة بصورة عامة، االنخراط . األساسية
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التفصيلي يف املتابعة اليومية ملسار املفاوضات، وتكريس جهود أكبر وأوسع لقضايا 

نشر : تعمل على جتميع البوصلة الفلسطينية جتاه اخملاطر احملدقة املقبلة، مثل

اخلرائط اخلاصة باملستعمرات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة والتعريف 

بها، وكيف سيتم التعامل معها أو تثبيتها؛ القيام بمتابعات ميدانية للتوسع 

اإلسرائيلي يف القدس وما حولها، والقضم املستمر ألحيائها العربية، وتغيير التركيبة 

ها بما يحقق هدف االحتفاظ بالقدس عاصمة أبدية السكانية يف املدينة وضواحي

إلسرائيل، أي وضع موضوعة القدس يف قلب النقاش وحتت الضوء املستمر؛ االنخراط 

يف اجلهد القائم حالياً من قِبل بعض النخب السياسية الفلسطينية يف الدفاع عن حق 

ت عودة الالجئين وعدم التفريط فيه، وتوسيع هذا اجلهد؛ مناقشة تصورا

وسيناريوهات السيطرة على احلدود، وكذلك احملددات املتوقع فرضها يف جمال 

عالقات الكيان الفلسطيني، الناجم عن مفاوضات احلل النهائي، باحمليط العربي، أو 

طبيعة عالقته العضوية املفروضة بإسرائيل، واآلثار االجتماعية واالقتصادية 

كل هذا، وغيره كثير مما يقع يف دائرة . لكوالثقافية يف اجملتمع الفلسطيني جرّاء ذ

العمل املمكن واجملدي، قد يؤدي إىل إعادة جتميع زخم فلسطيني شعبي وفصائلي 

ويف أقل القليل، يعمل على وضع . ربما ينجم عنه بدائل سياسية مما هو موجود حالياً

يئة كل العملية التفاوضية ونتائجها أو تنازالتها حتت املراقبة الشعبية اجلر

 . واملسنودة بسلمية أساليبها واتساع قاعدتها



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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