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اجلرباوي*

وثيقة 'حما�س ' اجلديدة:

نهاية املطاف �أم بداية م�سار جديد؟
تعالج هذه المقالة الم�سار الجديد الذي ر�سمته حركة ''حما�س'' في وثيقتها .هل نحن
�أمام تعديل جذري للر�ؤية الحم�ساوية الإخوانية القديمة؟ �أم �إن الوثيقة جاءت كمحاولة
توفيقية للمواءمة بين المتغيرات ال�سيا�سية في المنطقة والعالم ،وم�شروع الحكم الذي
تتب ّناه الحركة؟
هل نحن �أمام م�سار جديد من التنازالت الأيديولوجية� ،أم �إن الحركة تحاول عبر ما
يبدو من تنازالت الت�أقلم و�إعادة التمو�ضع؟

ثالثون

عام ًا م�ضت بين �إ�صدار
حركة المقاومة الإ�سالمية
(''حما�س'') الميثاق الم�ؤ�س�س (�آب�/أغ�سط�س
 )1988ووثيقة ''المبادئ وال�سيا�سات العامة''
(�أيار/مايو � .)2017إن تغير الظروف
والأحوال ،واختالف الم�ستجدات واالعتبارات،
حكما ال�ضرورات ،الأمر الذي انعك�س ب�شكل جلي
في تحوير في ال�صيغ و�صل في بع�ض الموا�ضع
�إلى خلخلة ،وقد يكون زحزحة طالت حدود
المرتكزات .لقد �أُثير جدل وا�سع ب�ش�أن ما �إذا كان
التغير بين الوثيقتين حداثي ًا يعك�س تحو ًال فعلي ًا
في �أ�س�س الفكر الناظم لحركة ''حما�س'' ،في
مبادئ ر�ؤيتها ومنطلقات برنامجها� ،أم �أنه ال
يعدو �أن يكون مجرد ق�شرة تحديثية للثوابت.
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت.

خالل  30عام ًا منذ انطالق حركة ''حما�س''
حتى الآن ،مرت ''مياه كثيرة في نهر'' الق�ضية
الفل�سطينية ،محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا :انتفا�ضـتان
بينهما اتفاق �سالم ،وعملية ت�سوية م�ستمرة
وفا�شلة ،ومواجهة دائمة مع االحتالل ،وم�شاركة
الحركة في ال�سلطة ،وانق�سام فل�سطيني داخلي،
و�سيطرة ''حما�س'' على حكم قطاع غزة؛ ثورات
''الربيع العربي'' ،ودخول ''الإخوان الم�سلمين''
وخروجهم من حكم م�صر ،وتغير �أنظمة عربية
وته ّتك �أُخرى ،وفو�ضى وحروب طاحنة في
الإقليم ،و�صعود قوى ونزول �أُخرى؛ انهيار توازن
القوى وتغير النظام الدولي ،و�أحادية القطبية
الأميركية ،وتناف�سات و�صراعات دولية ،وتفجر
نتائج العولمة �إيجاب ًا و�سلب ًا؛ ا�ضطرابات محلية
و�إقليمية ودولية ،مع تداعيات ونتائج كثيرة،

مقاالت
�أثرت ب�صورة مبا�شرة وغير مبا�شرة في مجريات
الق�ضية الفل�سطينية وم�ستقبلها.
�إن كون ''حما�س'' حركة �سيا�سية ذات م�شروع
قائم على ر�ؤية وبنية وفعل و�أهداف ،جعلها
تت�أثر بجميع هذه المتغيرات والتحوالت ،وت�ؤثر
فيها .وكان ال بد ،بل ال منا�ص لها ،من �أن
تتفاعل وت�ستغل وتتورط في هذه ال�شبكة
العنقودية المعقدة من الم�ؤثرات المحلية
والإقليمية والدولية ،فكانت العب ًا ن�شيط ًا وم�ؤثراً
في الأحداث ،وكانت طرف ًا متلقي ًا لكثير من
ال�ضغوط واال�ستهدافات .لقد �أدت النجاحات
الكثيرة التي حققتها الحركة خالل هذه الفترة
الما�ضية� ،إلى توطيد دعائم مكانتها وت�صاعد
ت�أثيرها كقوة �أ�سا�سية في ال�ساحة الفل�سطينية،
وحدت
جراءهاّ ،
في مقابل �إخفاقات عديدة عانت ّ
من �إمكانات تحويل هذه النجاحات لت�صبح القوة
الأ�سا�سية على هذه ال�ساحة.
ومن �أجل ا�ستكمال �سعيها لتحقيق هذا
الهدف ،وهو هدف �أي حركة �سيا�سية ،كان لزام ًا
على ''حما�س'' �أن تقوم بمراجعة تقويمية
لما�ضيها� ،إيجاب ًا و�سلب ًا� ،آخذة في االعتبار جميع
المتغيرات الم�ؤثرة في و�ضع الق�ضية الفل�سطينية
ب�صورة عامة ،وفي و�ضعها هي كحركة �سيا�سية،
ب�صورة خا�صة .وكان ال بد لهذه المراجعة من �أن
ُتنتج تقويم ًا يفتح �آفاق مرحلة جديدة �أمامها
ت�شكل نقطة لالنطالق ،ومن �أجل ذلك كان عليها
�أن تفتح لنف�سها �إمكان تطبيع و�ضعها مع الواقع،
وذلك بعد �أن اكت�شفت محدودية قدرتها على
تغييره .كان عليها ،لتو�سيع م�شروعية وجودها
وقبولها من الآخرين� ،أن تعمل على مواءمة
نف�سها مع الم�ستجدات والمتطلبات ،ف� ّإما �أن
تتغير ،و� ّإما ،على الأقل ،تعطي االنطباع ب�أنها
تقوم بذلك .لقد م ّثل هذا الميثاق بالن�سبة �إليها،
كونه �شهادة الميالد التي تت�ضمن كامل
الموا�صفات والتو�صيفات ،نقطة االنطالق،
وخ�صو�ص ًا �أنه ،بما يت�ضمنه من ر�ؤية وبرنامج،
كان �أهم م�صدر انتقاد للحركة ،وخ�صو�ص ًا على
ال�صعيد الدولي؛ لكن منبع االنتقاد هذا كان ،في
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المقابل ،نقطة ارتكاز الحركة ،كونها حركة
دينية عقائدية ،وم�صدر قوة الجذب للأتباع
الم�ؤمنين بتوجهها .فكيف يكون ال�سبيل� ،إذاً،
لمعالجة مثل هذا المو�ضوع الح�سا�س :الإيفاء
بمتطلب �ضرورة �إجراء التغيير و�إدخال التعديالت
تطبع الحركة مع الواقع ،من جهة ،لكن من
التي ّ
دون الم�سا�س بجوهر الثوابت التي ال تقبل
التغيير ،بل ت�ستلزم تغيير الواقع ،من جهة �أُخرى؟
المع�ضلة التي واجهتها حركة ''حما�س''
كامنة في التباين بين المنطلقات الثابتة
والم�ستجدات المتحركة؛ بين لوازم الديني
العقائدي ومرونة ال�سيا�سي البراغماتي .وعو�ض ًا
عن تف�ضيل �أحدهما على الآخر والدخول في
مواجهة و�صراع في اتجاهات متعددة ،ارت�أت
الحركة �أن الطريق الأكثر مالءمة والأ�سلم هو
ركب االثنين
محاولة �إيجاد مواءمة تجميعية ُت ّ
�أحدهما على الآخر في ازدواجية توفيقية تبني
على المرتكز الديني القديم (الطبقة الأولى)،
المتمثل في ميثاق  ،1988مبنى �سيا�سي جديد
(الطبقة الثانية) ،تبلور في وثيقة  ،2017من
دون �إلغاء الأول �أو التن�صل منه ،بل با إلبقاء
عليه ،لكن مع تجاهل مق�صود لتخطيه ،ثم
االتكال على عامل الوقت لتنا�سيه و�إبطال
مفعوله .لقد اعتمدت ''حما�س'' في �إحالل وثيقتها
الجديدة مكان ميثاقها المتقادم ،على نقل نقطة
االرتكاز من الما�ضي �آنذاك �إلى الحا�ضر الآن،
واالنطالق من هذا الحا�ضر غير المثقل بالأحمال
�إلى الأمام.
لكن يجب الإ�شارة هنا �إلى �أن اال�ستعا�ضة عن
المواجهة بالمواءمة ،مع �أنها ربما تكون الو�سيلة
الأي�سر والأ�سهل� ،إ ّال �إنها لي�ست بال�ضرورة
م�ضمونة النجاح ،وقد تت�سبب ب�إ�شكاليات وت�ؤدي
�إلى تعقيدات� :أو ًال ،المواءمة ال تنهي بال�ضرورة
التباينات القائمة ،بل تحاول �إيجاد حالة
''تعاي�ش'' بينها ربما ُتنتج متناق�ضات ،فال
ت�ستطيع التوفيق بينها �سوى ب�إنتاج مواربة قد
ت�ستمر ''مقلقزة''؛ ثاني ًا� ،أن المواربات قد ُتغ�ضب
الأتباع الم�ؤيدين ،وال تكون قادرة على �إر�ضاء
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المناوئين والمنتقدين ،الأمر الذي ينجم عنه
خ�سارة الطرفين في �آن واحد.

املواءمة التحديثية
قبل الدخول في مقارنة مف�صلة بين الوثيقة
والميثاق ،ف�إن ما يثير االنتباه �سريع ًا هو الفرق
ال�شا�سع والوا�ضح بين الميثاق والوثيقة في
ال�شكل وطريقة العر�ض .فبخالف الميثاق المكون
من  36مادة تن�ضوي في � 4أبواب ،تعر�ض
الوثيقة الم�ؤلفة من  42مادة ،والمق�سمة على 11
باب ًا ،م�ضمونها بدقة متناهية وتركيز �شديد،
وبلغة محكمة ودقيقة ،تخلو من االتكاء على
الأ�سلوب الخطابي ال�سردي المفعم بالإطناب في
الو�صف واال�ستر�سال في التكرار .ويرجع هذا
التمتين اللغوي �إلى تغيير �أ�س�س المخاطبة
عما كانت عليه في الميثاق.
ولهجتها في الوثيقة ّ
فقد ارتكز الميثاق على لغة دينية ذات نبرة
دعوية ومحددات فقهية ،الأمر الذي ا�ستدعى
ا�ستعانة مكثفة باال�ست�شهادات القر�آنية
والتاريخية ،وا�ستنباط ًا لتف�سيرات تزمتية تخلو
من �إتاحة �إمكان للن�سبية ،من �أجل الو�صول �إلى
ال من نتائج حتمية ُعر�ضت
ما هو مر�سوم �أ�ص ً
كحقائق مطلقة وثابتة وقطعية.
وعلى العك�س من ذلك ،جاءت الوثيقة بلغة
�سيا�سية مركزة ،و�أ�سلوب مبا�شر خالٍ من
البالغية الخطابية ،فغابت عن الن�ص النبرة
الدعوية والتف�سيرات الفقهية واال�ست�شهادات
الدينية .ويبدو جلي ًا �أن تغيير الأ�سلوب يهدف �إلى
ا�ستبدال ''هجومية'' ن�ص الميثاق بـ ''اعتدال'' ن�ص
الوثيقة ،وذلك بتخفيف حدة ال�شحن التوتيري
الموجود في الأول ،وزيادة من�سوب التهدئة
التعبيرية في الثاني .لذلك خرجت علينا الوثيقة
بن�ص متزن وهادئ وغير م�ستفز ،لكنه مع ذلك
يت�ضمن الر�ؤية المراد عر�ضها بعمق واقتدار
وو�ضوح .وال بد من الإ�شارة هنا �إلى �أثر اختالف
المرحلة الزمنية والظروف المحيطة في عملية
الن�صين .فالميثاق جاء على عجل في
�إنتاج كال ّ

غمرة المواجهة الفل�سطينية مع االحتالل خالل
وكتب من طرف �شخ�ص واحد،
االنتفا�ضة الأولىُ ،
بينما جاءت الوثيقة ،كما يقال ،ثمرة نقا�ش
مطول ،امتد على مدى �أعوام ،وخا�ض فيه العديد
من الأ�شخا�ص.
باالنتقال من الناحية ال�شكلية المتعلقة
بطريقة عر�ض الن�ص �إلى تحليل م�ضامينه ،نجد
�أن ثمة محاولة جادة من طرف حركة ''حما�س''
لإبعاد الوثيقة عن الميثاق ،لكن من دون التنكر
له ،و�إنما بتجاهل وجوده كلي ًا .فلي�س في الوثيقة
�أي ذكر للميثاق ،بل على العك�س ،والغرابة �أي�ض ًا،
يتم الت�أكيد في مطلعها �أن بالوثيقة ''[ ]....تتعمق
تجربتنا ،وت�شترك �أفهامنا ،وتت�أ�س�س
نظرتنا[ ''.]....فت�أ�سي�س النظرة� ،إذاً ،ال يعود الآن،
بالن�سبة �إلى الحركة� ،إلى الميثاق ،بل �إلى هذه
الوثيقة التي �ست�صبح ،مع مرور الوقت ،المرجع
الت�أ�سي�سي لـ ''حما�س''.
�إذاً� ،إن حركة ''حما�س'' ،ب�إ�صدار وثيقتها
الجديدة ،تحاول �إنتاج مواءمة تحديثية ُتخرج
فيها نف�سها ،ب�أكبر قدر من االن�سيابية ،من حالة
ما�ضوية �إلى حالة م�ستقبلية .ومن خالل مقارنة
الوثيقة بالميثاق يمكن تجميع مرتكزات هذه
المحاولة في �أربع نقاط ربما تكون الأكثر
و�ضوح ًا و�أهمية:
�أو ًال ،م�س�ألة البعد الوطني في الحركة ،وهذا
�أمر في غاية الأهمية .فبعد �أن كانت حركة
عرف بكونها
المقاومة الإ�سالمية في الميثاق ُت َّ
تمثل ''[ ]....جناح ًا من �أجنحة الإخوان الم�سلمين
بفل�سطين [� ،'']....أ�صبحت الآن ''[ ]....حركة تحرر
ومقاومة وطنية فل�سطينية �إ�سالمية [� ،'']....أي �أن
بعدها التنظيمي العالمي انتهى ،وا�س ُتعي�ض عنه
بالبعد الوطني الفل�سطيني الذي جاء متقدم ًا في
التعريف على �إ�سالميتها .وفي هذا تطور كبير في
فكر الحركة التي كثيراً ما ن�أت بنف�سها عن البعد
الوطني ،بل �إنها ناه�ضت ب�سببه جميع الف�صائل
الفل�سطينية الأُخرى التي كانت تتب ّناه� .إن حركة
''حما�س'' الآن توائم نف�سها مع واقعها ،وتحدد
هويتها وموقعها ،وتقطع ارتباطها ال�سابق العابر

وثيقة ''حماس'' اجلديدة

للحدود مع حركة الإخوان الم�سلمين معلنة
ا�ستقالليتها ،لكن من دون �أن تذكر ذلك عالنية،
و�إنما بتجاهله .وبالتالي ،ت�صبح ''حما�س'' مع
ال من ف�سيف�ساء
هذه الوثيقة جزءاً داخلي ًا �أ�صي ً
الحركة الوطنية الفل�سطينية ،الأمر الذي يم ّكنها
من �أن تعلن لي�س فقط الن�أي بنف�سها عن ''[]....
التدخل في ال�ش�ؤون الداخلية للدول [[ ]....و] في
النزاعات وال�صراعات بينها [ ،'']....بل �إثبات ذلك
�أي�ض ًا بالن�ص قبل الفعل.
ثاني ًا ،التحول في توجه الحركة نحو
االعتدال .فقد كان ي�ؤخذ على الحركة ،من خالل
ميثاقها ،ما كان يعتبره �أعدا�ؤها ومنتقدوها
نزعتها ال�سلبية المثقلة بتوجهات عنف وتطرف
وكيل اتهامات وتوزيع �إنذارات ،الأمر الذي يرفع
ْ
ب�صورة دائمة من�سوب التوتر الناجم عن حمل
لواء �ضرورة المواجهة وحتميتهاّ � .أما الوثيقة،
فتمتاز بمحاولة جادة لتخفيف حدة هذا التوتر
وذلك من خالل الت�شديد على �أمرين� :أحدهما،
اعتدال الحركة فكري ًا ،و�إيمانها بو�سطية الإ�سالم
''[ ]....دين ال�سالم والت�سامح ،في ظله يعي�ش
�أتباع ال�شرائع والأديان في �أمن و�أمان [،'']....
كونه دين ًا �سمح ًا يقف �ضد الظلم و''[ ]....جميع
�أ�شكال التطرف والتع�صب الديني والعرقي
والطائفي ''.من هذا المنطلق تعلن الوثيقة رف�ض
الحركة ''[ ]....ا�ضطهاد �أي ان�سان �أو االنتقا�ص
من حقوقه على �أ�سا�س قومي �أو ديني �أو طائفي
[''.]....
الأمر الآخر الذي ُتبرزه الوثيقة في م�س�ألة
اعتدال الحركة هو التفريق الم�ستجد بين
ال�صهيونية واليهودية .فبعد �أن كان الميثاق
يوجه ال�صراع �ضد اليهود وا�ستعمارهم لفل�سطين،
ّ
حددت الوثيقة �أن هذا ال�صراع لي�س ''[ ]....مع
اليهود ب�سبب ديانتهم ،و'حما�س' ال تخو�ض
�صراع ًا �ضد اليهود لكونهم يهوداً ،و�إنما تخو�ض
�صراع ًا �ضد ال�صهاينه المحتلين المعتدين [''.]....
عالوة على ذلك ،تعلن ''حما�س'' رف�ضها ظاهرة
الال�سامية وا�ضطهاد اليهود ،م�ؤكدة �أن هذه
الظاهرة موروث �أوروبي لي�س له عالقة ''[]....
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بتاريخ العرب والم�سلمين ومواريثهم''.
ثالث ًا ،انفتاح ''حما�س'' والت�شديد على قبولها
بمبادئ التعددية والديمقراطية وال�شراكة الوطنية
وقبول الآخر ،الأمر الذي يعني فتح باب التعاون
مع جميع الحركات والف�صائل على ال�ساحة
الفل�سطينية ،من دون �أي ا�شتراطات كانت واردة
�سابق ًا في الميثاق ،مثل �ضرورة ا�ستقاللية هذه
الحركات والف�صائل عن الكتلتين ال�شرقية
والغربية .عالوة على ذلك ،ت�ضمنت الوثيقة
اعتراف ًا بمكانة ودور مختلف مكونات المجتمع
الفل�سطيني ،وخ�صو�ص ًا المر�أة ،في الحياة
ال�سيا�سية والن�ضالية لتحقيق الم�شروع الوطني.
� ّأما الأهم فهو تغير موقف الحركة من منظمة
التحرير الفل�سطينية التي كانت تطالبها في
الميثاق بالتخلي عن العلمانية وتب ّني الإ�سالم
منهج ًا ،لت�صبح الآن الإطار الوطني الجامع
لل�شعب الفل�سطيني ،الذي يجب الحفاظ عليه
وتطويره وتعزيز ديمقراطيته� .إن ما يمكن �أن
ُيقر�أ من هذا التحول هو تخ ّلي حركة ''حما�س''
عن محاولة الإحالل مكان المنظمة ،وا�ستبدالها
بالمطالبة ب�إ�شراك جميع مكونات ال�شعب
الفل�سطيني فيها ،وبالتالي فتح المجال �أمام
الحركة لدخول المنظمة ،وال�سيطرة عليها من
الداخل .و�أخيراً في هذا ال�سياق ُتبرز الوثيقة
انفتاح ''حما�س'' على مختلف دول العالم،
و�سعيها لبناء ج�سور عالقة ''متوازنة'' معها وفق
مبادئ االحترام والتعاون والحرية والعدالة.
رابع ًا ،مرونة الحركة وواقعيتها .فمع �أن
الوثيقة تت�شارك مع الميثاق في ت�أكيد رف�ض
الم�شروع والكيان واالحتالل الإ�سرائيلي ،وجميع
''[ ]....االتفاقات والمبادرات وم�شروعات الت�سوية
[ '']....التي ُتجحف بالحقوق الوطنية وال�شرعية
لل�شعب الفل�سطيني ،وكالهما ي�ؤكد واجب تحرير
فل�سطين وم�شروعية المقاومة بجميع الأ�ساليب،
بما فيها المقاومة الم�سلحة� ،إ ّال �إن الوثيقة
ت�ضمنت تحو ًال مثيراً يتمثل في القبول الموارب
ب�إقامة دولة فل�سطينية على حدود الرابع من
حزيران/يونيو  .1967لكن مع هذا القبول تم
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و�ضع كوابح تعجيزية منها عدم ربط قيام هذه
الدولة باالعتراف ب�إ�سرائيل ،بل ا إلبقاء على
الإ�صرار على تحرير كامل فل�سطين ،من جهة،
و�أن تكون هذه الدولة الفل�سطينية كاملة
اال�ستقالل وال�سيادة ،وقيامها مرتبط بعودة
الالجئين والنازحين �إلى ديارهم ،من جهة
�أُخرى.
�إ ّال �إن هذه اال�شتراطات ال يمكن �أن تتحقق
عن طريق التفاو�ض مع �إ�سرائيل وبر�ضاها،
و�إنما ب�إلحاق الهزيمة بها .ف�إذا كان �إخ�ضاع
�إ�سرائيل بالقوة ممكن ًا ،فلماذا تعلن ''حما�س'' الآن
قبولها بدولة على حدود  ،1967ولي�س بتنفيذ
هدفها بتحرير كامل فل�سطين؟ في هذه النقطة
مما ُذكر
بالذات ،والتي ربما تكون الأكثر �أهمية ّ
�سابق ًا كله ،عانت الوثيقة تعار�ض ًا �أ�سا�سي ًا وجلي ًا
بره في الجمع بين الأ�ضداد :بين
ال يمكن َج ُ
موقف الحركة الأ�صيل من وجوب التحرير،
والقبول الحديث بقيام دولة فل�سطينية �إلى جانب
�إ�سرائيل.
ال يمكن التوفيق بين الأمرين كونهما
متناق�ضين ،وال يمكن فهم وقوع ''حما�س'' في
�سيجر عليها كثيراً من
هذا التباين الوا�ضح الذي
ّ
االنتقادات ،بل الت�شفي ب�أنها قبلت مت�أخرة ما
قبلته المنظمة وحركة ''فتح'' والف�صائل
الفل�سطينية الأُخرى قبل ذلك بع�شرات الأعوام� ،إ ّال
�إذا كانت تريد �إر�سال ر�سالة تطمينية ب�أنها لن
تعرقل ،و�إنما �ستقبل قيام هذه الدولة �إذا ما قام
غيرها من الفل�سطينيين ،ولي�س هي ،بالتو�صل
�إلى حل تفاو�ضي ي�ؤدي �إلى قيامها.
غير �أن هذا ال ينفي �أي�ض ًا �إمكان �أن يكون
قبول ''حما�س'' الموارب بالدولة الفل�سطينية على
حدود � 1967إ�شارة �ضمنية تنبئ فيها عن
ا�ستعدادها للدخول في عملية الت�سوية ال�سيا�سية
وفق ًا لمبد�أ حل الدولتين .ويجب في هذا ال�سياق
عدم �إغفال �أن هذا القبول ال ي�شكل في واقع الأمر
بين ًا من ''حما�س'' على مرتكزات فكرها
خروج ًا ّ
الأ�صيل� ،إذ �إن الحركة ،ومنذ عدة �أعوام ،طرحت
فكرة الهدنة الطويلة الأمد مع �إ�سرائيل ،كما قبلت

بعد ذلك التداول بمو�ضوع الدولة ذات الحدود
الموقتة.

الدواعي
لم ت� ِأت وثيقة ''المبادئ وال�سيا�سات العامة''
لحركة ''حما�س'' من فراغ �أو ب�صورة مفاجئة،
و�إنما تمت التوطئة لها و�إن�ضاجها عبر م�سيرة
مت�صلة من التحوالت العملية والنقا�شات الفكرية
التي ا�ستمرت �أعوام ًا .ويكفي هنا ذكر مف�صلين
�أ�سا�سيين في هذه الم�سيرة الطويلة :الأول ،دخول
الحركة في االنتخابات الت�شريعية ل�سنة ،2006
وت�أليفها الحكومة بعد ذلك ،خالف ًا لموقفها
المعلن ال�سابق الراف�ض التفاق �أو�سلو وجميع
نتائجه ،وعلى ر�أ�س ذلك ال�سلطة الفل�سطينية التي
كانت ''حما�س'' تنا�صبها الخ�صومة ال�شديدة
وتمطرها بوابل من االنتقاد.
لقد �شكل هذا المف�صل انعطافة عملية حادة
لدى ''حما�س'' �أدت �إلى �إحداث بلبلة وتملمالت
داخل �صفوفها و�صلت �إلى حد حدوث بع�ض
االن�شقاقات عنها .لكن لأن الحركة كانت قد
مهدت لهذا التحول باالتكاء على �آراء فقهية،
ّ
وعلى كثير من النقا�شات الداخلية ،وتوزيع
العديد من المن�شورات والكتابات الم�ؤيدة
للم�شاركة االنتخابية ،ف�إن دخولها في تلك
االنتخابات مر بان�سيابية .ولم يكن االنتقال
الي�سير للحركة من موقع المعار�ضة خارج
النظام ال�سيا�سي �إلى مركز ذلك النظام هو الأمر
الوحيد المهم والمثير �آنذاك ،فما كان �أكثر �أهمية
و�إثارة هو داللة تلك الم�شاركة التي �أف�صحت عن
نية ''حما�س'' ،وك�شفت رغبتها الدفينة في
الدخول في �سلطة كانت تمقتها وتناه�ضها في
المواقف العلنية ،كما �أن التبرير المقدم حينذاك
يغير من ''حما�س'' ،و�أنه �إنما
ب�أن هذا الدخول ال ّ
جاء لتغيير ال�سلطة ،لم يكن مقنع ًا ،لكنه �أوفى
بغر�ض تحقيق الرغبة و�إحداث االنعطافة.
في المف�صل الثاني ،لم يقف الحد عند الدخول
في ال�سلطة ،و�إنما تطور نحو االقتتال الذي وقع

وثيقة ''حماس'' اجلديدة

في �سنة  2007بين حرك َتي ''حما�س'' و''فتح''،
و�أدى �إلى انق�سام �سيا�سي �أ�سفر عن الف�صل
الجغرافي بين ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ودل
على �أن ''حما�س'' كانت ت�سعى للم�سعى نف�سه
الذي كانت تنتقد ب�سببه حركة ''فتح'' ،وهو
اال�ستئثار بال�سلطة� .إذاً ،لم يكن هدف ''حما�س''
التركيز فقط على مقاومة �إ�سرائيل من �أجل
التحرير� ،أو االنتقال من ذلك �إلى دخول ال�سلطة،
بل كان ال�سيطرة عليها بالكامل �أي�ض ًا ،وقد
ا�ستطاعت تحقيق ذلك في قطاع غزة ،وال تزال
لمد ذلك �إلى ال�ضفة.
ت�سعى ّ
بهذا الدخول �إلى ال�سلطة ،واال�ستئثار بها بعد
ذلك في قطاع غزة ،انتقلت ''حما�س'' من ''الديني''
�إلى ''الدنيوي'' ،ومن موقع المعار�ضة التي لم
يكن عليها �أن تتحمل �أعباء الحكم� ،إلى موقع
الحكم الذي فر�ض عليها التعامل مع ال�ضرورات
ُ
كلها للحفاظ على ال�سلطة .وطبع ًا كان لذلك
متطلبات ومقت�ضيات لم يعد الميثاق قادراً على
الإيفاء بها ،فحدثت الفجوة وبد�أت مع الوقت
تت�سع بينه ك�أ�سا�س ثابت وبين الواقع المتغير،
و�أ�صبح هناك �ضرورة للتغيير ،فالواقع الجديد
تط ّلب مواءمة الر�ؤية الم� ِّؤ�س�سة في البرنامج
القديم.
ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن تجربة ''حما�س'' في حكم
القطاع �صعبة ،بل مريرة� ،إذ جاءت بانق�سام
داخلي معزز ب�صراع طاحن مع حركة ''فتح'' ال
تزال ال�ساحة الفل�سطينية تعاني مفاعيله حتى
الآن .وقد عانت ''حما�س'' منذ بداية �سيطرتها على
القطاع ح�صاراً خانق ًا �أدى �إلى تداعي االقت�صاد
جراء توالي ثالث حروب
و�إفقار النا�س ،كما عانت ّ
�إ�سرائيلية قتلت وجرحت الآالف ،ودمرت البنى
التحتية وكثيراً من المرافق الحيوية وم�ساكن
النا�س .لقد �أثقلها هذا الحكم بالم�س�ؤوليات ،ور ّتب
عليها متطلبات عديدة ،وواجهها بمع�ضلة اجتياز
االمتحان الدائم المفرو�ض عليها �ضمن هذه
الأو�ضاع ال�صعبة لإنجاح تجربة حكمها� ،أو على
الأقل منع �إخفاقها.
لتحقيق اجتياز هذا االمتحان ومواجهة

مقاالت
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تحديات الحكم المتعثر في غزة ،ا�ضطرت
''حما�س'' �إلى الدخول في معمعة ال�سيا�سة
الإقليمية ودوامة �صراعاتها ،و�أن ت�صبح طرف ًا
جراء �إثقالها ب�أعباء الحكم
فيها .فقد �أ�صبحت ّ
بحاجة م�ستمرة �إلى التمويل والإ�سناد ،كما �أنها
في هذا الإقليم الم�ضطرب الذي يعاني وط�أة
ال�صراعات وتفجر الحروب و�أعباء التدخالت،
تنقلت في والءاتها وتحالفاتها ،فا�ستفادت في
جراء التنقل
تلبية حاجاتها ،لكنها خ ّلفت لنف�سها ّ
كثيراً من الأعداء ،وخير دليل على ذلك المحنة
التي مرت بها مع م�صر� ،صاحبة �أكبر ت�أثير
جيو�سيا�سي في قطاع غزة المحتل .فقد انتع�شت
�أحوالها وتعززت مكانتها بو�صول الإخوان
الم�سلمين �إلى حكم م�صر ،لكن عندما تغير هذا
الحكم انقلبت عليها الحال ،فانتقلت من خانة
الحلفاء �إلى الأعداء ،و�أ�صابها اال�ستهداف.
عالوة على ذلك� ،أ�ضافت �سلبيات التعقيدات
التي تواجهها ''حما�س'' �إقليمي ًا تردي ًا على
و�ضعها الم�أزوم دولي ًا .فالحركة لم تتمكن حتى
الآن من �إحداث اختراق فاعل في م�س�ألة تطبيع
وجودها على ال�صعيد الدولي ،وخ�صو�ص ًا مع
الدول الغربية الم�ؤثرة ،بل �إنها ال تزال محا�صرة
وم�ستهدفة ،فهي مو�سومة بالإرهاب
وبالال�سامية ،كونها تجهر بالعداء لليهود
وت�ستهدف تدمير �إ�سرائيل .ولذلك ،ف�إنها على
ال�صعيد الدولي ما زالت حتى الآن ،وفيما يتعلق
ب�إمكانات تحقيق الت�سوية ال�سيا�سيةُ ،تعتبر
م�شكلة ،ولي�س جزءاً من الحل.
كان على ذلك كله �أن يتغير كي تتمكن
''حما�س'' من تفادي االختناق وا�ستمرار
اال�ستهداف ،فجاءت الوثيقة ،بما تت�ضمنه من
التغييرات المذكورة �أعاله في محاولة من
الحركة لتفكيك ما يحيط بها من قيود وتعقيدات،
كر�سالة تطمينية هدفها تخفيف التوترات التي
تعانيها �إقليمي ًا ،وتلطيف الأجواء التي ت�ستهدفها
دولي ًا .ولذلك كان مهم ًا و�ضروري ًا لـ ''حما�س'' �أن
تقطع ،من الناحية الفعلية� ،صلتها بالميثاق ،و�أن
تعطي في وثيقتها الجديدة ما يلزم من
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الم�ؤ�شرات �إلى تحولها نحو االعتدال واالنفتاح
والمرونة ،و�أن ُتظهر براغماتيتها ال�سيا�سية،
وت�ؤكد ح�صر نطاق عملها في فل�سطين .لقد �أرادت
''حما�س'' �أن تر�سل هذه الإ�شارات �إلى جميع
الأطراف المعنية ،كي تغير انطباعاتها ،وبالتالي
مواقفها وتعامالتها مع الحركة.
هناك �أي�ض ًا ر�سالة على ال�صعيد المحلي
موجهة �إلى جميع مكونات العمل الوطني
الفل�سطيني فحواها ا�ستعداد الحركة للتعامل على
�أ�سا�س �سيا�سي ديمقراطي ت�شاركي ،ولي�س على
�أ�سا�س دعوي احتوائي ،مع مختلف الأطراف
وبغ�ض النظر عن االختالفات في
والأطياف،
ّ
الأيديولوجيا والر�ؤى الوطنية .وقد يكون الهدف
هو تطبيع عالقة الحركة مع غيرها بعد �أعوام
طويلة من االنق�سام واال�ستئثار بال�سلطةّ � ،إما
تمهيداً لم�صالحة �أ�صبحت �ضرورية ولم تعد
�ضمن المعطيات والظروف الم�ستجدة قابلة
للت�أجيل ،و� ّإما توطئة باتت �أي�ض ًا �ضرورية
لإنجاح م�سعاها الهادف �إلى تو�سيع �سيطرتها
على ال�سلطة الفل�سطينية.
وبعد �أن اكتوت ''حما�س'' بنار ال�صراعات
توجه
الإقليمية ،ف�إنها ،ومن خالل الوثيقةّ ،
ر�سالة وا�ضحة �إلى دول الإقليم ت�ؤكد لهم فيها
�أنها لن تعود �إلى التدخل في �ش�ؤونها الداخلية،
ولن تكون طرف ًا في �صراعاتها ،و�أنها تقف على
م�سافة احترام واحدة منها جميع ًا .وعندما تغفل،
عن ق�صد ،الإ�شارة �إلى ارتباطها المعلن �سابق ًا مع
حركة ''الإخوان الم�سلمين'' ،ف�إنها تتعمد �إر�سال
تطمين علني �إلى م�صر ت�ؤكد فيه تغيير م�سارها
و�سيا�ستها تجاهها .لقد ا�ستوعبت ''حما�س''
الدر�س� :ضرورة ا�ستيعاب محددات الواقع
الجيو�سيا�سي والعمل بموجبه.
� ّأما الر�سالة الثالثة فموجهة �إلى المجتمع
الدولي ،وخ�صو�ص ًا الغربي منه ،و�إ�سرائيل ،وهي
تت�ضمن جميع ا إل�شارات المذكورة �أعاله،
وبالتف�صيل الالزم ،من عدم معاداة الحركة
لليهود ،بل ت�أكيد تعاي�ش جميع �أبناء الديانات،
و�شجب التطرف والإرهاب ،وفتح م�س�ألة تحرير

فل�سطين على مدى الزمن بعد القبول بدولة
فل�سطينية على حدود �سنة  .1967هذه جميع ًا
�أوراق اعتماد �ضرورية لتطبيع الحركة دولي ًا،
وت�أمين عدم ممانعة �سيطرتها الم�ستقبلية على
ال�سلطة الفل�سطينية'' .حما�س'' في هذه الوثيقة،
�إذاً ،تبدي من خالل ''�إم�ساك الع�صا من الو�سط''
ا�ستعدادها ال�ضمني للتعامل مع متطلبات
نحى جانب ًا
الت�سوية ال�سيا�سية ،فهي ال تريد �أن ُت ّ
الجد في هذا الم�سار .وهذا ما دعا
يجد ّ
عندما ّ
خالد م�شعل ،رئي�س المكتب ال�سيا�سي للحركة
�آنذاك� ،إلى �أن ي�ؤكد بعد �إعالنه الوثيقة في مقابلة
مع محطة تلفزيون �أميركية (� )CNNأن ما ورد
فيها ''[ ]....يكفي لأي من�صف في العالم ،خا�صة
العوا�صم الغربية ،كي يلتقط الفر�صة و�أن يتعامل
بجدية معها[ ،'']....داعي ًا الإدارة الأميركية
الجديدة �إلى ''[ ]....التقاط فر�صة الموقف
الإيجابي الحم�ساوي والفل�سطيني والعربي لعمل
مقاربات جديدة''.

التداعيات
من المتوقع �أن يكون لهذه الوثيقة تداعيات
مهمة ،وال �سيما �أنها ت�أتي مع بداية عهد قيادي
جديد لحركة ''حما�س'' ،وقد �صدر ب�ش�أنها حتى
الآن مواقف عن العديد من الجهات ،منها ما جاء
مرحب ًا �أو راف�ض ًا �أو م�شكك ًا ،ومنها ما طالب
الحركة ب�ضرورة زيادة جالء المواقف و�إزالة
مواطن الت�ضارب �أو الإبهام التي تعتري بع�ض
الجوانب المهمة في الر�ؤية الجديدة .وبالت�أكيد،
ف�إن المهم في نهاية المطاف يتعدى حدود
الن�ص لي�صل �إلى محاكمة العمل بمقت�ضاه،
وبالتالي لن يتم الحكم �سريع ًا على ''حما�س''
ال
بموجب وثيقتها الجديدة ،و�إنما �سيبقى م�ؤج ً
بانتظار ما تحمله الأفعال من �إي�ضاح.
لكن مع ذلك ،تجدر ا إل�شارة �إلى �أن ''حما�س''،
بتوجهها الجديد ،ت�ضع نف�سها على مفترق طرق
�سيكون له �أثر في م�ستقبل م�سيرتها من عدة
نواح:
ٍ

وثيقة ''حماس'' اجلديدة

�أو ًال :قد ت�شهد الحركة ،كما �شهدت عند
ال داخلي ًا من طرف
انتخابات  ،2006تملم ً
مجموعات كادرية نتيجة ما ت�ضمنته الوثيقة
الجديدة من ر�ؤية ومواقف تتباين مع الميثاق،
فكوادر الحركة تمت تن�شئتهم ال�سيا�سية بناء على
م�ضمون ذلك الميثاق ،وبع�ضهم �سيجد �صعوبة
تقبل ما يجري حالي ًا من زحزحة للأ�س�س
في ّ
والمرتكزات الفكرية للحركة ،الأمر الذي ربما
ي�ؤدي �إلى توتر داخلي يمكن �أن ي�صل �إلى درجة
حدوث ان�شقاقات تجعل البع�ض يتوجه �إلى
حركات �أُخرى ،قد يكون من �ضمنها حركات
متطرفة .لكن حتى �إن حدث ذلك ،ف�إن المتوقع �أن
تتمكن الحركة من الحفاظ على تما�سكها العام،
و�أن ت�ستوعب ارتدادات النقلة ،و�أن تنجح في
التقدم بها �إلى الأمام.
ثاني ًا :حتى �إن ا�ستطاعت الحركة �أن تقوم
بذلك ،ف�إن هذا لن ي�ضمن لها نجاح الم�سعى
الم�ستهدف من التحول المت�ضمن في الوثيقة
الجديدة ،بل عليها �أن تواجه مخاطر التيه بين
الأ�ضداد .ف�أع�ضاء في الحركة وحلفاء لها قد
يعتبرون الزحزحة التي جاءت بها الوثيقة

مقاالت
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''تنازالت'' غير �ضرورية ولي�ست محبذة ،بينما قد
يعتبرها الم�ستهدفون منها غير كافية،
فيطالبونها بتقديم مزيد من ''التنازالت''.
وبالتالي يمكن �أن تقع ''حما�س'' في الو�سط ،في
حالة من عدم اال�ستقرار ،وتتعر�ض لل�شد
والتجاذبات من الطرفين ،الأمر الذي يعني عدم
تحقيق الوثيقة االختراقات المبتغاة على مختلف
الم�ستويات.
�إن مقاربات الر�ؤى والمواقف مع معطيات
المراحل الزمنية المتعددة ومتطلباتها ،مهمة
ال�ستمرار فاعلية وت�أثير الحركات ال�سيا�سية ،لكن
�إن لم تتواءم المقاربة مع الوقت المالئم ،ك�أن
ت�أتي مت�أخرة عن وقتها �أو متقدمة عليه ،ف�إنها
لن تكون مفيدة.
ما ت�ضمنته وثيقة ''حما�س'' قد يكون جديد ًا
بالن�سبة �إليها ،لكنه لي�س جديداً لغيرها الذي
تب ّنى الم�ضمون نف�سه قبل فترة زمنية طويلة،
ولهذا ال�سبب ،ف�إن من غير المتوقع �أن ُتحدث
الوثيقة االختراق الم�أمول .وبالتالي ،ف�إنها
بالن�سبة �إلى ''حما�س'' لن تكون نهاية المطاف،
و�إنما بداية الم�سار.
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