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ثالثون 
عامًا م�صت بين اإ�صدار 

حركة المقاومة الإ�صالمية 

)''حما�س''( الميثاق الموؤ�ص�س )اآب/اأغ�صط�س 

1988( ووثيقة ''المبادئ وال�صيا�صات العامة'' 

)اأيار/مايو 2017(. اإن تغير الظروف

والأحوال، واختالف الم�صتجدات والعتبارات، 

حكما ال�صرورات، الأمر الذي انعك�س ب�صكل جلي 

في تحوير في ال�صيغ و�صل في بع�س الموا�صع 

اإلى خلخلة، وقد يكون زحزحة طالت حدود 

المرتكزات. لقد اأُثير جدل وا�صع ب�صاأن ما اإذا كان 

التغير بين الوثيقتين حداثيًا يعك�س تحوًل فعليًا 

في اأ�ص�س الفكر الناظم لحركة ''حما�س''، في 

مبادئ روؤيتها ومنطلقات برنامجها، اأم اأنه ل 

يعدو اأن يكون مجرد ق�صرة تحديثية للثوابت.

خالل 30 عامًا منذ انطالق حركة ''حما�س'' 

حتى الآن، مرت ''مياه كثيرة في نهر'' الق�صية 

الفل�صطينية، محليًا واإقليميًا ودوليًا: انتفا�صـتان 

بينهما اتفاق �صالم، وعملية ت�صوية م�صتمرة 

وفا�صلة، ومواجهة دائمة مع الحتالل، وم�صاركة 

الحركة في ال�صلطة، وانق�صام فل�صطيني داخلي، 

و�صيطرة ''حما�س'' على حكم قطاع غزة؛ ثورات 

''الربيع العربي''، ودخول ''الإخوان الم�صلمين'' 

وخروجهم من حكم م�صر، وتغير اأنظمة عربية 

وتهّتك اأُخرى، وفو�صى وحروب طاحنة في 

الإقليم، و�صعود قوى ونزول اأُخرى؛ انهيار توازن 

القوى وتغير النظام الدولي، واأحادية القطبية 

الأميركية، وتناف�صات و�صراعات دولية، وتفجر 

نتائج العولمة اإيجابًا و�صلبًا؛ ا�صطرابات محلية 

واإقليمية ودولية، مع تداعيات ونتائج كثيرة، 

علي اجلرباوي*

وثيقة ''حما�س'' اجلديدة:

نهاية املطاف اأم بداية م�سار جديد؟

تعالج هذه المقالة الم�سار الجديد الذي ر�سمته حركة ''حما�س'' في وثيقتها. هل نحن 

اأمام تعديل جذري للروؤية الحم�ساوية الإخوانية القديمة؟ اأم اإن الوثيقة جاءت كمحاولة 

توفيقية للمواءمة بين المتغيرات ال�سيا�سية في المنطقة والعالم، وم�سروع الحكم الذي 

تتبّناه الحركة؟

هل نحن اأمام م�سار جديد من التنازلت الأيديولوجية، اأم اإن الحركة تحاول عبر ما 

يبدو من تنازلت التاأقلم واإعادة التمو�سع؟

* أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت.



061 مقاالت

المقابل، نقطة ارتكاز الحركة، كونها حركة 

دينية عقائدية، وم�صدر قوة الجذب لالأتباع 

الموؤمنين بتوجهها. فكيف يكون ال�صبيل، اإذاً، 

لمعالجة مثل هذا المو�صوع الح�صا�س: الإيفاء 

بمتطلب �صرورة اإجراء التغيير واإدخال التعديالت 

ع الحركة مع الواقع، من جهة، لكن من 
ّ
التي تطب

دون الم�صا�س بجوهر الثوابت التي ل تقبل 

التغيير، بل ت�صتلزم تغيير الواقع، من جهة اأُخرى؟

المع�صلة التي واجهتها حركة ''حما�س'' 

كامنة في التباين بين المنطلقات الثابتة 

والم�صتجدات المتحركة؛ بين لوازم الديني 

العقائدي ومرونة ال�صيا�صي البراغماتي. وعو�صًا 

عن تف�صيل اأحدهما على الآخر والدخول في 

مواجهة و�صراع في اتجاهات متعددة، ارتاأت 

الحركة اأن الطريق الأكثر مالءمة والأ�صلم هو 

محاولة اإيجاد مواءمة تجميعية ُترّكب الثنين 

اأحدهما على الآخر في ازدواجية توفيقية تبني 

على المرتكز الديني القديم )الطبقة الأولى(، 

المتمثل في ميثاق 1988، مبنى �صيا�صي جديد 

)الطبقة الثانية(، تبلور في وثيقة 2017، من 

دون اإلغاء الأول اأو التن�صل منه، بل بالإبقاء 

عليه، لكن مع تجاهل مق�صود لتخطيه، ثم 

التكال على عامل الوقت لتنا�صيه واإبطال 

مفعوله. لقد اعتمدت ''حما�س'' في اإحالل وثيقتها 

الجديدة مكان ميثاقها المتقادم، على نقل نقطة 

الرتكاز من الما�صي اآنذاك اإلى الحا�صر الآن، 

والنطالق من هذا الحا�صر غير المثقل بالأحمال 

اإلى الأمام.

لكن يجب الإ�صارة هنا اإلى اأن ال�صتعا�صة عن 

المواجهة بالمواءمة، مع اأنها ربما تكون الو�صيلة 

الأي�صر والأ�صهل، اإّل اإنها لي�صت بال�صرورة 

م�صمونة النجاح، وقد تت�صبب باإ�صكاليات وتوؤدي 

اإلى تعقيدات: اأوًل، المواءمة ل تنهي بال�صرورة 

التباينات القائمة، بل تحاول اإيجاد حالة 

''تعاي�س'' بينها ربما ُتنتج متناق�صات، فال 

ت�صتطيع التوفيق بينها �صوى باإنتاج مواربة قد 

ت�صتمر ''مقلقزة''؛ ثانيًا، اأن المواربات قد ُتغ�صب 

الأتباع الموؤيدين، ول تكون قادرة على اإر�صاء 

اأثرت ب�صورة مبا�صرة وغير مبا�صرة في مجريات 

الق�صية الفل�صطينية وم�صتقبلها.

اإن كون ''حما�س'' حركة �صيا�صية ذات م�صروع 

قائم على روؤية وبنية وفعل واأهداف، جعلها 

تتاأثر بجميع هذه المتغيرات والتحولت، وتوؤثر 

فيها. وكان ل بد، بل ل منا�س لها، من اأن 

تتفاعل وت�صتغل وتتورط في هذه ال�صبكة 

العنقودية المعقدة من الموؤثرات المحلية 

والإقليمية والدولية، فكانت لعبًا ن�صيطًا وموؤثراً 

في الأحداث، وكانت طرفًا متلقيًا لكثير من 

ال�صغوط وال�صتهدافات. لقد اأدت النجاحات 

الكثيرة التي حققتها الحركة خالل هذه الفترة 

الما�صية، اإلى توطيد دعائم مكانتها وت�صاعد 

تاأثيرها كقوة اأ�صا�صية في ال�صاحة الفل�صطينية، 

ت 
ّ
اءها، وحد

ّ
في مقابل اإخفاقات عديدة عانت جر

من اإمكانات تحويل هذه النجاحات لت�صبح القوة 

الأ�صا�صية على هذه ال�صاحة.

ومن اأجل ا�صتكمال �صعيها لتحقيق هذا 

الهدف، وهو هدف اأي حركة �صيا�صية، كان لزامًا 

على ''حما�س'' اأن تقوم بمراجعة تقويمية 

لما�صيها، اإيجابًا و�صلبًا، اآخذة في العتبار جميع 

المتغيرات الموؤثرة في و�صع الق�صية الفل�صطينية 

ب�صورة عامة، وفي و�صعها هي كحركة �صيا�صية، 

ب�صورة خا�صة. وكان ل بد لهذه المراجعة من اأن 

ُتنتج تقويمًا يفتح اآفاق مرحلة جديدة اأمامها 

ت�صكل نقطة لالنطالق، ومن اأجل ذلك كان عليها 

اأن تفتح لنف�صها اإمكان تطبيع و�صعها مع الواقع، 

وذلك بعد اأن اكت�صفت محدودية قدرتها على 

تغييره. كان عليها، لتو�صيع م�صروعية وجودها 

وقبولها من الآخرين، اأن تعمل على مواءمة 

ا اأن 
ّ
نف�صها مع الم�صتجدات والمتطلبات، فاإم

ا، على الأقل، تعطي النطباع باأنها 
ّ
تتغير، واإم

تقوم بذلك. لقد مّثل هذا الميثاق بالن�صبة اإليها، 

كونه �صهادة الميالد التي تت�صمن كامل 

الموا�صفات والتو�صيفات، نقطة النطالق، 

وخ�صو�صًا اأنه، بما يت�صمنه من روؤية وبرنامج، 

كان اأهم م�صدر انتقاد للحركة، وخ�صو�صًا على 

ال�صعيد الدولي؛ لكن منبع النتقاد هذا كان، في 
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غمرة المواجهة الفل�صطينية مع الحتالل خالل 

النتفا�صة الأولى، وُكتب من طرف �صخ�س واحد، 

بينما جاءت الوثيقة، كما يقال، ثمرة نقا�س 

مطول، امتد على مدى اأعوام، وخا�س فيه العديد 

من الأ�صخا�س.

بالنتقال من الناحية ال�صكلية المتعلقة 

بطريقة عر�س الن�س اإلى تحليل م�صامينه، نجد 

اأن ثمة محاولة جادة من طرف حركة ''حما�س'' 

لإبعاد الوثيقة عن الميثاق، لكن من دون التنكر 

له، واإنما بتجاهل وجوده كليًا. فلي�س في الوثيقة 

اأي ذكر للميثاق، بل على العك�س، والغرابة اأي�صًا، 

يتم التاأكيد في مطلعها اأن بالوثيقة '']....[ تتعمق 

تجربتنا، وت�صترك اأفهامنا، وتتاأ�ص�س 

نظرتنا]....[.'' فتاأ�صي�س النظرة، اإذاً، ل يعود الآن، 

بالن�صبة اإلى الحركة، اإلى الميثاق، بل اإلى هذه 

الوثيقة التي �صت�صبح، مع مرور الوقت، المرجع 

التاأ�صي�صي لـ ''حما�س''.

اإذاً، اإن حركة ''حما�س''، باإ�صدار وثيقتها 

الجديدة، تحاول اإنتاج مواءمة تحديثية ُتخرج 

فيها نف�صها، باأكبر قدر من الن�صيابية، من حالة 

ما�صوية اإلى حالة م�صتقبلية. ومن خالل مقارنة 

الوثيقة بالميثاق يمكن تجميع مرتكزات هذه 

المحاولة في اأربع نقاط ربما تكون الأكثر 

و�صوحًا واأهمية:

اأوًل، م�صاألة البعد الوطني في الحركة، وهذا 

اأمر في غاية الأهمية. فبعد اأن كانت حركة 

ف بكونها 
َّ
المقاومة الإ�صالمية في الميثاق ُتعر

تمثل '']....[ جناحًا من اأجنحة الإخوان الم�صلمين 

بفل�صطين ]....[''، اأ�صبحت الآن '']....[ حركة تحرر 

ومقاومة وطنية فل�صطينية اإ�صالمية ]....[''، اأي اأن 

بعدها التنظيمي العالمي انتهى، وا�صُتعي�س عنه 

بالبعد الوطني الفل�صطيني الذي جاء متقدمًا في 

التعريف على اإ�صالميتها. وفي هذا تطور كبير في 

فكر الحركة التي كثيراً ما ناأت بنف�صها عن البعد 

الوطني، بل اإنها ناه�صت ب�صببه جميع الف�صائل 

الفل�صطينية الأُخرى التي كانت تتبّناه. اإن حركة 

''حما�س'' الآن توائم نف�صها مع واقعها، وتحدد 

هويتها وموقعها، وتقطع ارتباطها ال�صابق العابر 

المناوئين والمنتقدين، الأمر الذي ينجم عنه 

خ�صارة الطرفين في اآن واحد.

املواءمة التحديثية

قبل الدخول في مقارنة مف�صلة بين الوثيقة 

والميثاق، فاإن ما يثير النتباه �صريعًا هو الفرق 

ال�صا�صع والوا�صح بين الميثاق والوثيقة في 

ال�صكل وطريقة العر�س. فبخالف الميثاق المكون 

من 36 مادة تن�صوي في 4 اأبواب، تعر�س 

الوثيقة الموؤلفة من 42 مادة، والمق�صمة على 11 

بابًا، م�صمونها بدقة متناهية وتركيز �صديد، 

وبلغة محكمة ودقيقة، تخلو من التكاء على 

الأ�صلوب الخطابي ال�صردي المفعم بالإطناب في 

الو�صف وال�صتر�صال في التكرار. ويرجع هذا 

التمتين اللغوي اإلى تغيير اأ�ص�س المخاطبة 

ا كانت عليه في الميثاق. 
ّ
ولهجتها في الوثيقة عم

فقد ارتكز الميثاق على لغة دينية ذات نبرة 

دعوية ومحددات فقهية، الأمر الذي ا�صتدعى 

ا�صتعانة مكثفة بال�صت�صهادات القراآنية 

والتاريخية، وا�صتنباطًا لتف�صيرات تزمتية تخلو 

من اإتاحة اإمكان للن�صبية، من اأجل الو�صول اإلى 

ر�صت 
ُ
ما هو مر�صوم اأ�صاًل من نتائج حتمية ع

كحقائق مطلقة وثابتة وقطعية.

وعلى العك�س من ذلك، جاءت الوثيقة بلغة 

�صيا�صية مركزة، واأ�صلوب مبا�صر خاٍل من 

البالغية الخطابية، فغابت عن الن�س النبرة 

الدعوية والتف�صيرات الفقهية وال�صت�صهادات 

الدينية. ويبدو جليًا اأن تغيير الأ�صلوب يهدف اإلى 

ا�صتبدال ''هجومية'' ن�س الميثاق بـ ''اعتدال'' ن�س 

الوثيقة، وذلك بتخفيف حدة ال�صحن التوتيري 

الموجود في الأول، وزيادة من�صوب التهدئة 

التعبيرية في الثاني. لذلك خرجت علينا الوثيقة 

بن�س متزن وهادئ وغير م�صتفز، لكنه مع ذلك 

يت�صمن الروؤية المراد عر�صها بعمق واقتدار 

وو�صوح. ول بد من الإ�صارة هنا اإلى اأثر اختالف 

المرحلة الزمنية والظروف المحيطة في عملية 

ين. فالميثاق جاء على عجل في 
ّ

اإنتاج كال الن�ص
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بتاريخ العرب والم�صلمين ومواريثهم.''

ثالثًا، انفتاح ''حما�س'' والت�صديد على قبولها 

بمبادئ التعددية والديمقراطية وال�صراكة الوطنية 

وقبول الآخر، الأمر الذي يعني فتح باب التعاون 

مع جميع الحركات والف�صائل على ال�صاحة 

الفل�صطينية، من دون اأي ا�صتراطات كانت واردة 

�صابقًا في الميثاق، مثل �صرورة ا�صتقاللية هذه 

الحركات والف�صائل عن الكتلتين ال�صرقية 

والغربية. عالوة على ذلك، ت�صمنت الوثيقة 

اعترافًا بمكانة ودور مختلف مكونات المجتمع 

الفل�صطيني، وخ�صو�صًا المراأة، في الحياة 

ال�صيا�صية والن�صالية لتحقيق الم�صروع الوطني. 

ا الأهم فهو تغير موقف الحركة من منظمة 
ّ
اأم

التحرير الفل�صطينية التي كانت تطالبها في 

الميثاق بالتخلي عن العلمانية وتبّني الإ�صالم 

منهجًا، لت�صبح الآن الإطار الوطني الجامع 

لل�صعب الفل�صطيني، الذي يجب الحفاظ عليه 

وتطويره وتعزيز ديمقراطيته. اإن ما يمكن اأن 

قراأ من هذا التحول هو تخّلي حركة ''حما�س'' 
ُ
ي

عن محاولة الإحالل مكان المنظمة، وا�صتبدالها 

بالمطالبة باإ�صراك جميع مكونات ال�صعب 

الفل�صطيني فيها، وبالتالي فتح المجال اأمام 

الحركة لدخول المنظمة، وال�صيطرة عليها من 

الداخل. واأخيراً في هذا ال�صياق ُتبرز الوثيقة 

انفتاح ''حما�س'' على مختلف دول العالم، 

و�صعيها لبناء ج�صور عالقة ''متوازنة'' معها وفق 

مبادئ الحترام والتعاون والحرية والعدالة.

رابعًا، مرونة الحركة وواقعيتها. فمع اأن 

الوثيقة تت�صارك مع الميثاق في تاأكيد رف�س 

الم�صروع والكيان والحتالل الإ�صرائيلي، وجميع 

'']....[ التفاقات والمبادرات وم�صروعات الت�صوية 

]....['' التي ُتجحف بالحقوق الوطنية وال�صرعية 

لل�صعب الفل�صطيني، وكالهما يوؤكد واجب تحرير 

فل�صطين وم�صروعية المقاومة بجميع الأ�صاليب، 

بما فيها المقاومة الم�صلحة، اإّل اإن الوثيقة 

ت�صمنت تحوًل مثيراً يتمثل في القبول الموارب 

باإقامة دولة فل�صطينية على حدود الرابع من 

حزيران/يونيو 1967. لكن مع هذا القبول تم 

للحدود مع حركة الإخوان الم�صلمين معلنة 

ا�صتقالليتها، لكن من دون اأن تذكر ذلك عالنية، 

واإنما بتجاهله. وبالتالي، ت�صبح ''حما�س'' مع 

هذه الوثيقة جزءاً داخليًا اأ�صياًل من ف�صيف�صاء 

الحركة الوطنية الفل�صطينية، الأمر الذي يمّكنها 

من اأن تعلن لي�س فقط الناأي بنف�صها عن '']....[ 

التدخل في ال�صوؤون الداخلية للدول ]....[ ]و[ في 

النزاعات وال�صراعات بينها ]....[''، بل اإثبات ذلك 

اأي�صًا بالن�س قبل الفعل.

ثانيًا، التحول في توجه الحركة نحو 

العتدال. فقد كان يوؤخذ على الحركة، من خالل 

ميثاقها، ما كان يعتبره اأعداوؤها ومنتقدوها 

نزعتها ال�صلبية المثقلة بتوجهات عنف وتطرف 

ل اتهامات وتوزيع اإنذارات، الأمر الذي يرفع 
ْ
وكي

ب�صورة دائمة من�صوب التوتر الناجم عن حمل 

ا الوثيقة، 
ّ
لواء �صرورة المواجهة وحتميتها. اأم

فتمتاز بمحاولة جادة لتخفيف حدة هذا التوتر 

وذلك من خالل الت�صديد على اأمرين: اأحدهما، 

اعتدال الحركة فكريًا، واإيمانها بو�صطية الإ�صالم 

'']....[ دين ال�صالم والت�صامح، في ظله يعي�س 

اأتباع ال�صرائع والأديان في اأمن واأمان ]....[''، 

كونه دينًا �صمحًا يقف �صد الظلم و'']....[ جميع 

اأ�صكال التطرف والتع�صب الديني والعرقي 

والطائفي.'' من هذا المنطلق تعلن الوثيقة رف�س 

الحركة '']....[ ا�صطهاد اأي ان�صان اأو النتقا�س 

من حقوقه على اأ�صا�س قومي اأو ديني اأو طائفي 

''.]....[

الأمر الآخر الذي ُتبرزه الوثيقة في م�صاألة 

اعتدال الحركة هو التفريق الم�صتجد بين 

ال�صهيونية واليهودية. فبعد اأن كان الميثاق 

ه ال�صراع �صد اليهود وا�صتعمارهم لفل�صطين، 
ّ

يوج

حددت الوثيقة اأن هذا ال�صراع لي�س '']....[ مع 

اليهود ب�صبب ديانتهم، و'حما�س' ل تخو�س 

�صراعًا �صد اليهود لكونهم يهوداً، واإنما تخو�س 

�صراعًا �صد ال�صهاينه المحتلين المعتدين ]....[.'' 

عالوة على ذلك، تعلن ''حما�س'' رف�صها ظاهرة 

الال�صامية وا�صطهاد اليهود، موؤكدة اأن هذه 

الظاهرة موروث اأوروبي لي�س له عالقة '']....[ 
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بعد ذلك التداول بمو�صوع الدولة ذات الحدود 

الموقتة.

الدواعي

لم تاأِت وثيقة ''المبادئ وال�صيا�صات العامة'' 

لحركة ''حما�س'' من فراغ اأو ب�صورة مفاجئة، 

واإنما تمت التوطئة لها واإن�صاجها عبر م�صيرة 

مت�صلة من التحولت العملية والنقا�صات الفكرية 

التي ا�صتمرت اأعوامًا. ويكفي هنا ذكر مف�صلين 

اأ�صا�صيين في هذه الم�صيرة الطويلة: الأول، دخول 

الحركة في النتخابات الت�صريعية ل�صنة 2006، 

وتاأليفها الحكومة بعد ذلك، خالفًا لموقفها 

المعلن ال�صابق الراف�س لتفاق اأو�صلو وجميع 

نتائجه، وعلى راأ�س ذلك ال�صلطة الفل�صطينية التي 

كانت ''حما�س'' تنا�صبها الخ�صومة ال�صديدة 

وتمطرها بوابل من النتقاد.

لقد �صكل هذا المف�صل انعطافة عملية حادة 

لدى ''حما�س'' اأدت اإلى اإحداث بلبلة وتملمالت 

داخل �صفوفها و�صلت اإلى حد حدوث بع�س 

الن�صقاقات عنها. لكن لأن الحركة كانت قد 

دت لهذا التحول بالتكاء على اآراء فقهية، 
ّ
مه

وعلى كثير من النقا�صات الداخلية، وتوزيع 

العديد من المن�صورات والكتابات الموؤيدة 

للم�صاركة النتخابية، فاإن دخولها في تلك 

النتخابات مر بان�صيابية. ولم يكن النتقال 

الي�صير للحركة من موقع المعار�صة خارج 

النظام ال�صيا�صي اإلى مركز ذلك النظام هو الأمر 

الوحيد المهم والمثير اآنذاك، فما كان اأكثر اأهمية 

واإثارة هو دللة تلك الم�صاركة التي اأف�صحت عن 

نية ''حما�س''، وك�صفت رغبتها الدفينة في 

الدخول في �صلطة كانت تمقتها وتناه�صها في 

المواقف العلنية، كما اأن التبرير المقدم حينذاك 

ر من ''حما�س''، واأنه اإنما 
ّ
باأن هذا الدخول ل يغي

جاء لتغيير ال�صلطة، لم يكن مقنعًا، لكنه اأوفى 

بغر�س تحقيق الرغبة واإحداث النعطافة.

في المف�صل الثاني، لم يقف الحد عند الدخول 

في ال�صلطة، واإنما تطور نحو القتتال الذي وقع 

و�صع كوابح تعجيزية منها عدم ربط قيام هذه 

الدولة بالعتراف باإ�صرائيل، بل الإبقاء على 

الإ�صرار على تحرير كامل فل�صطين، من جهة، 

واأن تكون هذه الدولة الفل�صطينية كاملة 

ال�صتقالل وال�صيادة، وقيامها مرتبط بعودة 

الالجئين والنازحين اإلى ديارهم، من جهة 

اأُخرى.

اإّل اإن هذه ال�صتراطات ل يمكن اأن تتحقق 

عن طريق التفاو�س مع اإ�صرائيل وبر�صاها، 

واإنما باإلحاق الهزيمة بها. فاإذا كان اإخ�صاع 

اإ�صرائيل بالقوة ممكنًا، فلماذا تعلن ''حما�س'' الآن 

قبولها بدولة على حدود 1967، ولي�س بتنفيذ 

هدفها بتحرير كامل فل�صطين؟ في هذه النقطة 

ا ُذكر 
ّ
بالذات، والتي ربما تكون الأكثر اأهمية مم

�صابقًا كله، عانت الوثيقة تعار�صًا اأ�صا�صيًا وجليًا 

ه في الجمع بين الأ�صداد: بين 
ُ
بر

َ
ل يمكن ج

موقف الحركة الأ�صيل من وجوب التحرير، 

والقبول الحديث بقيام دولة فل�صطينية اإلى جانب 

اإ�صرائيل.

ل يمكن التوفيق بين الأمرين كونهما 

متناق�صين، ول يمكن فهم وقوع ''حما�س'' في 

 عليها كثيراً من 
ّ
هذا التباين الوا�صح الذي �صيجر

النتقادات، بل الت�صفي باأنها قبلت متاأخرة ما 

قبلته المنظمة وحركة ''فتح'' والف�صائل 

الفل�صطينية الأُخرى قبل ذلك بع�صرات الأعوام، اإّل 

اإذا كانت تريد اإر�صال ر�صالة تطمينية باأنها لن 

تعرقل، واإنما �صتقبل قيام هذه الدولة اإذا ما قام 

غيرها من الفل�صطينيين، ولي�س هي، بالتو�صل 

اإلى حل تفاو�صي يوؤدي اإلى قيامها.

غير اأن هذا ل ينفي اأي�صًا اإمكان اأن يكون 

قبول ''حما�س'' الموارب بالدولة الفل�صطينية على 

حدود 1967 اإ�صارة �صمنية تنبئ فيها عن 

ا�صتعدادها للدخول في عملية الت�صوية ال�صيا�صية 

وفقًا لمبداأ حل الدولتين. ويجب في هذا ال�صياق 

عدم اإغفال اأن هذا القبول ل ي�صكل في واقع الأمر 

نًا من ''حما�س'' على مرتكزات فكرها 
ّ
خروجًا بي

الأ�صيل، اإذ اإن الحركة، ومنذ عدة اأعوام، طرحت 

فكرة الهدنة الطويلة الأمد مع اإ�صرائيل، كما قبلت 
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تحديات الحكم المتعثر في غزة، ا�صطرت 

''حما�س'' اإلى الدخول في معمعة ال�صيا�صة 

الإقليمية ودوامة �صراعاتها، واأن ت�صبح طرفًا 

اء اإثقالها باأعباء الحكم 
ّ
فيها. فقد اأ�صبحت جر

بحاجة م�صتمرة اإلى التمويل والإ�صناد، كما اأنها 

في هذا الإقليم الم�صطرب الذي يعاني وطاأة 

ال�صراعات وتفجر الحروب واأعباء التدخالت، 

تنقلت في ولءاتها وتحالفاتها، فا�صتفادت في 

اء التنقل 
ّ
تلبية حاجاتها، لكنها خّلفت لنف�صها جر

كثيراً من الأعداء، وخير دليل على ذلك المحنة 

التي مرت بها مع م�صر، �صاحبة اأكبر تاأثير 

جيو�صيا�صي في قطاع غزة المحتل. فقد انتع�صت 

اأحوالها وتعززت مكانتها بو�صول الإخوان 

الم�صلمين اإلى حكم م�صر، لكن عندما تغير هذا 

الحكم انقلبت عليها الحال، فانتقلت من خانة 

الحلفاء اإلى الأعداء، واأ�صابها ال�صتهداف.

عالوة على ذلك، اأ�صافت �صلبيات التعقيدات 

التي تواجهها ''حما�س'' اإقليميًا ترديًا على 

و�صعها الماأزوم دوليًا. فالحركة لم تتمكن حتى 

الآن من اإحداث اختراق فاعل في م�صاألة تطبيع 

وجودها على ال�صعيد الدولي، وخ�صو�صًا مع 

الدول الغربية الموؤثرة، بل اإنها ل تزال محا�صرة 

وم�صتهدفة، فهي مو�صومة بالإرهاب 

وبالال�صامية، كونها تجهر بالعداء لليهود 

وت�صتهدف تدمير اإ�صرائيل. ولذلك، فاإنها على 

ال�صعيد الدولي ما زالت حتى الآن، وفيما يتعلق 

باإمكانات تحقيق الت�صوية ال�صيا�صية، ُتعتبر 

م�صكلة، ولي�س جزءاً من الحل.

كان على ذلك كله اأن يتغير كي تتمكن 

''حما�س'' من تفادي الختناق وا�صتمرار 

ال�صتهداف، فجاءت الوثيقة، بما تت�صمنه من 

التغييرات المذكورة اأعاله في محاولة من 

الحركة لتفكيك ما يحيط بها من قيود وتعقيدات، 

كر�صالة تطمينية هدفها تخفيف التوترات التي 

تعانيها اإقليميًا، وتلطيف الأجواء التي ت�صتهدفها 

دوليًا. ولذلك كان مهمًا و�صروريًا لـ ''حما�س'' اأن 

تقطع، من الناحية الفعلية، �صلتها بالميثاق، واأن 

تعطي في وثيقتها الجديدة ما يلزم من 

في �صنة 2007 بين حركَتي ''حما�س'' و''فتح''، 

واأدى اإلى انق�صام �صيا�صي اأ�صفر عن الف�صل 

الجغرافي بين ال�صفة الغربية وقطاع غزة، ودل 

على اأن ''حما�س'' كانت ت�صعى للم�صعى نف�صه 

الذي كانت تنتقد ب�صببه حركة ''فتح''، وهو 

ال�صتئثار بال�صلطة. اإذاً، لم يكن هدف ''حما�س'' 

التركيز فقط على مقاومة اإ�صرائيل من اأجل 

التحرير، اأو النتقال من ذلك اإلى دخول ال�صلطة، 

بل كان ال�صيطرة عليها بالكامل اأي�صًا، وقد 

ا�صتطاعت تحقيق ذلك في قطاع غزة، ول تزال 

 ذلك اإلى ال�صفة.
ّ
ت�صعى لمد

بهذا الدخول اإلى ال�صلطة، وال�صتئثار بها بعد 

ذلك في قطاع غزة، انتقلت ''حما�س'' من ''الديني'' 

اإلى ''الدنيوي''، ومن موقع المعار�صة التي لم 

يكن عليها اأن تتحمل اأعباء الحكم، اإلى موقع 

كم الذي فر�س عليها التعامل مع ال�صرورات 
ُ
الح

كلها للحفاظ على ال�صلطة. وطبعًا كان لذلك 

متطلبات ومقت�صيات لم يعد الميثاق قادراً على 

الإيفاء بها، فحدثت الفجوة وبداأت مع الوقت 

تت�صع بينه كاأ�صا�س ثابت وبين الواقع المتغير، 

واأ�صبح هناك �صرورة للتغيير، فالواقع الجديد 

�صة في البرنامج 
ِّ
تطّلب مواءمة الروؤية الموؤ�ص

القديم.

ف�صاًل عن ذلك، فاإن تجربة ''حما�س'' في حكم 

القطاع �صعبة، بل مريرة، اإذ جاءت بانق�صام 

داخلي معزز ب�صراع طاحن مع حركة ''فتح'' ل 

تزال ال�صاحة الفل�صطينية تعاني مفاعيله حتى 

الآن. وقد عانت ''حما�س'' منذ بداية �صيطرتها على 

القطاع ح�صاراً خانقًا اأدى اإلى تداعي القت�صاد 

اء توالي ثالث حروب 
ّ
واإفقار النا�س، كما عانت جر

اإ�صرائيلية قتلت وجرحت الآلف، ودمرت البنى 

التحتية وكثيراً من المرافق الحيوية وم�صاكن 

النا�س. لقد اأثقلها هذا الحكم بالم�صوؤوليات، ورّتب 

عليها متطلبات عديدة، وواجهها بمع�صلة اجتياز 

المتحان الدائم المفرو�س عليها �صمن هذه 

الأو�صاع ال�صعبة لإنجاح تجربة حكمها، اأو على 

الأقل منع اإخفاقها.

لتحقيق اجتياز هذا المتحان ومواجهة 
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فل�صطين على مدى الزمن بعد القبول بدولة 

فل�صطينية على حدود �صنة 1967. هذه جميعًا 

اأوراق اعتماد �صرورية لتطبيع الحركة دوليًا، 

وتاأمين عدم ممانعة �صيطرتها الم�صتقبلية على 

ال�صلطة الفل�صطينية. ''حما�س'' في هذه الوثيقة، 

اإذاً، تبدي من خالل ''اإم�صاك الع�صا من الو�صط'' 

ا�صتعدادها ال�صمني للتعامل مع متطلبات 

ى جانبًا 
ّ
الت�صوية ال�صيا�صية، فهي ل تريد اأن ُتنح

 في هذا الم�صار. وهذا ما دعا 
ّ
 الجد

ّ
عندما يجد

خالد م�صعل، رئي�س المكتب ال�صيا�صي للحركة 

اآنذاك، اإلى اأن يوؤكد بعد اإعالنه الوثيقة في مقابلة 

مع محطة تلفزيون اأميركية )CNN( اأن ما ورد 

فيها '']....[ يكفي لأي من�صف في العالم، خا�صة 

العوا�صم الغربية، كي يلتقط الفر�صة واأن يتعامل 

بجدية معها]....[''، داعيًا الإدارة الأميركية 

الجديدة اإلى '']....[ التقاط فر�صة الموقف 

الإيجابي الحم�صاوي والفل�صطيني والعربي لعمل 

مقاربات جديدة.''

التداعيات

من المتوقع اأن يكون لهذه الوثيقة تداعيات 

مهمة، ول �صيما اأنها تاأتي مع بداية عهد قيادي 

جديد لحركة ''حما�س''، وقد �صدر ب�صاأنها حتى 

الآن مواقف عن العديد من الجهات، منها ما جاء 

مرحبًا اأو راف�صًا اأو م�صككًا، ومنها ما طالب 

الحركة ب�صرورة زيادة جالء المواقف واإزالة 

مواطن الت�صارب اأو الإبهام التي تعتري بع�س 

الجوانب المهمة في الروؤية الجديدة. وبالتاأكيد، 

فاإن المهم في نهاية المطاف يتعدى حدود 

الن�س لي�صل اإلى محاكمة العمل بمقت�صاه، 

وبالتالي لن يتم الحكم �صريعًا على ''حما�س'' 

بموجب وثيقتها الجديدة، واإنما �صيبقى موؤجاًل 

بانتظار ما تحمله الأفعال من اإي�صاح.

لكن مع ذلك، تجدر الإ�صارة اإلى اأن ''حما�س''، 

بتوجهها الجديد، ت�صع نف�صها على مفترق طرق 

�صيكون له اأثر في م�صتقبل م�صيرتها من عدة 

نواٍح:

الموؤ�صرات اإلى تحولها نحو العتدال والنفتاح 

والمرونة، واأن ُتظهر براغماتيتها ال�صيا�صية، 

وتوؤكد ح�صر نطاق عملها في فل�صطين. لقد اأرادت 

''حما�س'' اأن تر�صل هذه الإ�صارات اإلى جميع 

الأطراف المعنية، كي تغير انطباعاتها، وبالتالي 

مواقفها وتعامالتها مع الحركة.

هناك اأي�صًا ر�صالة على ال�صعيد المحلي 

موجهة اإلى جميع مكونات العمل الوطني 

الفل�صطيني فحواها ا�صتعداد الحركة للتعامل على 

اأ�صا�س �صيا�صي ديمقراطي ت�صاركي، ولي�س على 

اأ�صا�س دعوي احتوائي، مع مختلف الأطراف 

والأطياف، وبغ�ّس النظر عن الختالفات في 

الأيديولوجيا والروؤى الوطنية. وقد يكون الهدف 

هو تطبيع عالقة الحركة مع غيرها بعد اأعوام 

ا 
ّ
طويلة من النق�صام وال�صتئثار بال�صلطة، اإم

تمهيداً لم�صالحة اأ�صبحت �صرورية ولم تعد 

�صمن المعطيات والظروف الم�صتجدة قابلة 

ا توطئة باتت اأي�صًا �صرورية 
ّ
للتاأجيل، واإم

لإنجاح م�صعاها الهادف اإلى تو�صيع �صيطرتها 

على ال�صلطة الفل�صطينية.

وبعد اأن اكتوت ''حما�س'' بنار ال�صراعات 

ه 
ّ

الإقليمية، فاإنها، ومن خالل الوثيقة، توج

ر�صالة وا�صحة اإلى دول الإقليم توؤكد لهم فيها 

اأنها لن تعود اإلى التدخل في �صوؤونها الداخلية، 

ولن تكون طرفًا في �صراعاتها، واأنها تقف على 

م�صافة احترام واحدة منها جميعًا. وعندما تغفل، 

عن ق�صد، الإ�صارة اإلى ارتباطها المعلن �صابقًا مع 

حركة ''الإخوان الم�صلمين''، فاإنها تتعمد اإر�صال 

تطمين علني اإلى م�صر توؤكد فيه تغيير م�صارها 

و�صيا�صتها تجاهها. لقد ا�صتوعبت ''حما�س'' 

الدر�س: �صرورة ا�صتيعاب محددات الواقع 

الجيو�صيا�صي والعمل بموجبه.

ا الر�صالة الثالثة فموجهة اإلى المجتمع 
ّ
اأم

الدولي، وخ�صو�صًا الغربي منه، واإ�صرائيل، وهي 

تت�صمن جميع الإ�صارات المذكورة اأعاله، 

وبالتف�صيل الالزم، من عدم معاداة الحركة 

لليهود، بل تاأكيد تعاي�س جميع اأبناء الديانات، 

و�صجب التطرف والإرهاب، وفتح م�صاألة تحرير 
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''تنازلت'' غير �صرورية ولي�صت محبذة، بينما قد 

يعتبرها الم�صتهدفون منها غير كافية، 

فيطالبونها بتقديم مزيد من ''التنازلت''. 

وبالتالي يمكن اأن تقع ''حما�س'' في الو�صط، في 

حالة من عدم ال�صتقرار، وتتعر�س لل�صد 

والتجاذبات من الطرفين، الأمر الذي يعني عدم 

تحقيق الوثيقة الختراقات المبتغاة على مختلف 

الم�صتويات.

اإن مقاربات الروؤى والمواقف مع معطيات 

المراحل الزمنية المتعددة ومتطلباتها، مهمة 

ل�صتمرار فاعلية وتاأثير الحركات ال�صيا�صية، لكن 

اإن لم تتواءم المقاربة مع الوقت المالئم، كاأن 

تاأتي متاأخرة عن وقتها اأو متقدمة عليه، فاإنها 

لن تكون مفيدة.

ما ت�صمنته وثيقة ''حما�س'' قد يكون جديداً 

بالن�صبة اإليها، لكنه لي�س جديداً لغيرها الذي 

تبّنى الم�صمون نف�صه قبل فترة زمنية طويلة، 

ولهذا ال�صبب، فاإن من غير المتوقع اأن ُتحدث 

الوثيقة الختراق الماأمول. وبالتالي، فاإنها 

بالن�صبة اإلى ''حما�س'' لن تكون نهاية المطاف، 

واإنما بداية الم�صار. 

اأوًل: قد ت�صهد الحركة، كما �صهدت عند 

انتخابات 2006، تملماًل داخليًا من طرف 

مجموعات كادرية نتيجة ما ت�صمنته الوثيقة 

الجديدة من روؤية ومواقف تتباين مع الميثاق، 

فكوادر الحركة تمت تن�صئتهم ال�صيا�صية بناء على 

م�صمون ذلك الميثاق، وبع�صهم �صيجد �صعوبة 

ل ما يجري حاليًا من زحزحة لالأ�ص�س 
ّ
في تقب

والمرتكزات الفكرية للحركة، الأمر الذي ربما 

يوؤدي اإلى توتر داخلي يمكن اأن ي�صل اإلى درجة 

حدوث ان�صقاقات تجعل البع�س يتوجه اإلى 

حركات اأُخرى، قد يكون من �صمنها حركات 

متطرفة. لكن حتى اإن حدث ذلك، فاإن المتوقع اأن 

تتمكن الحركة من الحفاظ على تما�صكها العام، 

واأن ت�صتوعب ارتدادات النقلة، واأن تنجح في 

التقدم بها اإلى الأمام.

ثانيًا: حتى اإن ا�صتطاعت الحركة اأن تقوم 

بذلك، فاإن هذا لن ي�صمن لها نجاح الم�صعى 

الم�صتهدف من التحول المت�صمن في الوثيقة 

الجديدة، بل عليها اأن تواجه مخاطر التيه بين 

الأ�صداد. فاأع�صاء في الحركة وحلفاء لها قد 

يعتبرون الزحزحة التي جاءت بها الوثيقة 
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