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 متقديـ
 األستاذ محمد حسن شمعة

 

الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلم على رسول اهلل وعلى آله 
 صحبه أجمعين وبعد،،،و 

إن معرفتي باألخ احمد يوسف تعود لعقود ثالبلث للالت أو يزيالد، 
وقالالد ترافقنالالا فالالي اإلقامالالة والعمالالل بدولالالة اإلمالالارات العربيالالة المتحالالدة لب الالعة 
شالالرور فالالي نرايالالة السالالبعينيات، ةانالالت فرصالالة طيبالالة لسالالبر أ الالوار الالالن س، 

 .والتعرف على تجليات ال ةر والرؤية ةلٌّ مّنا لآللر

احمالالد يوسالالف إلالالى الواليالالات المتحالالدة السالالتةمال دراسالالته . دسالالافر 
العليالالالالا، حيالالالالث أنرالالالالى دراسالالالالة الالالالالدةتوراس وأصالالالالب  مالالالالديرًا للمؤسسالالالالة المتحالالالالدة 

 .في واشنطن لمدة عشر سنوات( UASR)للبحوث والدراسات 

، أنرالالي الجالاليش اإلسالالرانيلي انسالالحابه مالالن 2002سالالبتمبر  22فالالي 
.. ف إلالالى أهلالاله ووطنالالهيوسالال. تتريالالب بالالذلك الظالالروف لعالالودة  دلقطالالاع  الالزة، 

يوسالالالالالف . ، عمالالالالالل د2003ومالالالالالي تشالالالالالةيل الحةومالالالالالة العاشالالالالالرة فالالالالالي مالالالالالارس 
مستشارًا سياسيًا لرنيس الالوزرا  إسالماعيل هنيالة، وبالذلك تسالنى لنالا معرفتاله 

ونحن نتمنى له التوفيق والنجاح .. أةثر من لبلل ساحة العمل السياسي
لسياسالالي فالالي عملالاله ةوةيالالل لالالوزارة الشالالنون اللارجيالالة، وأن يةالالون ح الالورس ا

 .إ افة للحرةة، التي تربى في أةنافرا وعاش عمرس عامبًل لرا
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بةتابة تقديم  -ح ظه اهلل  -لقد شرفني الدةتور أحمد يوسف 
مربعات الرؤيا : تجربة حماس السياسية: )لبحثه القّيم بعنوان

، والدةتور أحمد (أوراق سياسية فلسطينية: ) من سلسلة( والحسابات
طويل في ةتابة أبحاث حول التجارب الن الية له لبرة واسعة وباع 

السياسية المعاصرة ةتجربة ترةيا، والجزانر، وحزب اهلل، وطالبان، فرو 
لقد الترت بع ًا من التجارب الن الية السياسية : "يقول في أحد ةتبه

ةمادة للدراسة واالستشراد، ألني عشت بع ًا منرا، وبع ًا تعمقت في 
ين مجتمعين قد أتاحا لي الزعم ببن معالم ن هذين األمر أدراسته، و 

 ".الرؤية فيرا أصبحت لدي وا حة المبلم  ببل لبس أو  موض
 ه قرأت بحثه حول تجربة حماس الذي أقدم له، ولنن ةنت ألال

 .أنني أت ق معه في الةثير الرأي في بعض ما ورد فيه، إال

لقد ق زت حماس ق زات واسعة في زمن قياسي، وحققت 
ي العمل المقاوم والمؤسساتي وفي انتلابات الةتل الطبلبية نجاحات ف

في الجامعات والنقابات، مما شجعرا على االنتقال إلى ساحة العمل 
قد تمت دراسته  2003السياسي، وةان قرارها بالمشارةة في انتلابات 

بشةل مست يض في أطر الحرةة ومجالسرا الشورية في الدالل 
بالحسبان ر بة الجماهير التي عانت من واللارج، وقد ألذت الحرةة 

ومن حالة ال لتان األمني وانتشار  ،مظاهر ال ساد اإلداري والمالي
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ةانت ترى في حماس البديل المرش   (أي الجماهير) والتي ،ال و ى
 .لحل مشاةلرا

وبعد فوز الحرةة باأل لبية في االنتلابات تجدد النقاش دالل 
عار ة برلمانية أو تشةل حةومة؟ الحرةة حول دورها في أن تةون م

وقد حسمت الحرةة قرارها والذي جا  منسجمًا مي الجمرور الذي أوالها 
وتحقق له التغيير واإلصبلح  ،لتتبنى مطالبه ،ت لصالحراثقته وصو  
 . المنشودين

وأجرت  ،رفعت حماس شعار المشارةة في تشةيل الحةومة
منرا  ن المشارةة قناعةً والتي امتنعت ع ،اتصاالت مي ملتلف ال صانل

أن حةومة تشةلرا حماس سيةون مصيرها ال شل في ظل التحديات 
وتحملت حماس المسؤولية وحدها ر م العقبات،  ..الدولية واإلقليمية

 -لؤلسف  –ر ه العدو، وتواطؤ معه الالم الذي فالور م الحصار الظ
م ور م استنةاف الموظ ين الذين تجاوز عدده..!! بعض ذوي القربى

ومي عدم  ،الستين أل ًا، والمناة ات الداللية التي لم تتوقف يومًا واحداً 
، سابقة للحرةة في عالم السياسة ودهاليزها المعقدةميدانية وجود لبرة 

ومي مةر الليل والنرار الذي يمارسه المجتمي الدولي إلجراض التجربة 
 .وا  راق الس ينة، إال أن  ريزة التحدي ةانت  بلبة

ما سبق من محاوالت استردفت جوهر رؤيتنا  ومي ةل
لبلص الةثيرين  –استطاعت الحةومة  ،لئلصبلح والتغيير ب  ل اهلل وا 
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تحقيق إنجازات ةبيرة على المستوى الداللي؛ مجال  -من رجاالترا 
نرا  حالة ال لتان وفو ى استلدام السبلح، وفي  ح ظ األمن والنظام، وا 

التبقلم مي الحصار، عبلوًة على ما  ت عيل الق ا  ونشر الحريات، وفي
تمتي به الةثير من موظ ي الحةومة وأبنا  الحرةة من نزاهة وطرارة يد، 

 .أصب  المواطن معرا آمنًا على ن سه وماله

 -إن هذس التجربة حافلة بالةثير من محطات النجاح، ولم تللو 
إن ثبات : ، لةننا نقولوال شلمن بعض مظاهر اإلل اق  -بالطبي 

ماس في مواجرة الحصار وال غوط الدولية لمدة أربي سنوات، ح
ملططات الحرب الرمجية التي شنرا العدو في  إحباطوقدرترا على 

في حدِّ ذاته  ، زة يعد   على قطاع 2005السابي والعشرين من ديسمبر 
 .ال يمةن إنةارس أو تجاهله إنجازاً 

ا شيٌ  يوسف، والتي  لب علير. ور م الصورة التي قدمرا د
والحمد هلل  -واليوم تبدو الحرةة : "من التشاؤم، إاّل أنه التتم بحثه بقوله

أةثر ن وجًا في مواجرة التحديات، وأف ل وعيًا بطبيعة المرحلة وما  -
 ".تتطلبه من قدرات أوسي على التةتيك والمناورة

ال شك أن هذا البحث سيزيد الصورة و وحًا عند تقييم هذس التجربة، 
 .تجربة راندة، ومدرسة من مدارس التحرر والجراد والمقاومة لتةون

 تجربة حماس السياسية
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 مربعات الرؤية والحسابات 

 

لالالم يالالالبت دلالالالول حمالالالاس إلالالالى النظالالام السياسالالالي مالالالرة واحالالالدة، وجالالالا  بشالالالةل "
تدريجي، بعد أن أدرةت الحرةة  رورة المشارةة فيه، وبعالد أن امتلةالت 

بمعنالى .. منافسالة علنيالة مالي ايلالرين القدرة السياسالية وال نيالة للالدلول فالي
أن اسالالتعداد حمالالاس للالالدلول إلالالى النظالالام حَةمتالاله اعتبالالارات ذاتيالالة لاصالالة 
بالحرةالالالالالالالة، وألالالالالالالالرى مو الالالالالالالوعية عامالالالالالالالة لاصالالالالالالالة بالحالالالالالالالالة ال لسالالالالالالالطينية، 

 " .وبالمعطيات اإلقليمية والدولية
 . 2020، ال لسطيني سيالسيا والنظام حماسالزبيدي،  باسم. د
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 ت الواقع واكتشاف الحقيقةمالبسا: حماس
 "لقد ُةن ا في الحةومة ولم نةن في الحةم"

 رنيس الوزرا  إسماعيل هنية -                             
 تمهيد

إن وصول حرةة حماس إلالى الحةالم لالم يةالن وليالد السالاعة، بقالدر 
مالالا ةالالان عبالالارة عالالن تراةمالالات مالالن الجالالدل والنقالالاش السياسالالي حالالول منظالالور 

عنالد  -اس الالالوبالر م من أن حم.. ا مي الواقي ال لسطينيالحرةة، وتعاملر
لالم تةالن تلطالالط مسالبقًا للمشالارةة فالالي الحةالم، إال أنرالا ا الالطرت  -نشالبترا 

لتقبالالالالالل الواقالالالالالي الجديالالالالالد،  -مالالالالالي تطالالالالالورات الو الالالالالي السياسالالالالالي واألمنالالالالالي  -
 .ومحاولة التبقلم معه

ةالالالان وا الالالًحا أن انتقالالالال حمالالالاس مالالالن مربالالالي العمالالالل المقالالالاوم إلالالالى 
ي ليس سربًل، بل معقًدا وصعًبا، وبرزت من لبلله الةثيالر السياس النظام

مالالن العقبالالالات والتناق الالالات، حيالالالث إن المشالالةلة تجلالالالت بسالالالبب أن االنتقالالالال 
جا  م اجًنا وسريًعا، ممالا للالق حالالة مالن اإلربالاك لالدى الحرةالة فالي ةي يالة 

صالحي  أن .. لملمة أوراقرا، وترتيب أو اعرا بمالا يتوافالق والواقالي الجديالد
ترةالالز فالالي حراةرالالا ولطابرالالا الالالدعوي  -فالالي العالالادة  -بلمية الحرةالالات اإلسالال

على الشارع، من أجل حشد الص وف وتعبنترالا للالف إطاراترالا التنظيميالة 
وال ةريالالالة، وتحالالالاول دانمالالالًا اإلبقالالالا  علالالالى سالالالقف تطلعاترالالالا ومطالبرالالالا عاليالالالًا، 
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الحنالالالاجر للصالالالدع بالالاله، باعتبالالالار أنالالاله  الطاقالالالات وَأحالالالد   وظالالالف لالالاله أف الالاللُ وتُ 
 ..!! ذي ال يبتيه الباطل من بين يديه وال من لل هال" سبيل الرشاد"

لةالالالالالن  الحالالالالالالة تلتلالالالالالف عنالالالالالدما يالالالالالتم االنتقالالالالالال إلالالالالالى سالالالالالاحة الحةالالالالالم 
والسياسالالالة، حيالالالث ت الالالرض مسالالالتجدات الالالالدلول علالالالى هالالالذا اللالالالط معطيالالالات 

لالم تةالن قانمالة، ويتوجالب  -على مستوى اللغة والنبالرة  -واعتبارات ألرى 
سالالاباترا مسالاحات جديالالدة لالالم عنالدها علالالى األطالر الحزبيالالة أن تراعالالي فالي ح

المجتمالالي الالالدولي والقالالوى اإلقليميالالة والمنظمالالات : تةالالن تلقالالي لرالالا بالالااًل، مثالالل
 الخ..األممية

الشالالك بالالبن الالالوعي بالالذلك يحتالالاج إلالالى بعالالض الوقالالت، والةثيالالر مالالن 
المشالالالالورة، لالالالالذلك تقالالالالي األلطالالالالا ، وتتالالالالوالى العثالالالالرات إلالالالالى أن يالالالالتم الن الالالال  

 .وأنوارهاومحاوالت تصحي  المسار مي إ ا ات التجربة 

 التعاطي الحذر مع فكرة الحكم  
، ةانت 2003قبل المشارةة في االنتلابات التشريعية في يناير 

لالالدى حمالالاس رؤيالالة بالالبن الحالالالة ال لسالالطينية ليسالالت دولالالة، بالالل سالاللطة تحالالت 
فالالالراز هجالالالين الت اقيالالالة أوسالالاللو، التالالالي ال يمةالالالن القبالالالول برالالالا أو  االحالالالتبلل، وا 

اس لالالم تةالالن تنظالالر إلالالى العمالالل التعامالالل علالالى أساسالالرا، إ الالافة إلالالى أن حمالال
السياسالي باعتبالالار أناله عمالالبًل ُمجالديًا، ويمةالالن أن يالؤدي إلالالى انجالاز حقيقالالي 
بشبن حل الصراع القانم في المنطقة، ومن ثالم  آثالرت الترةيالز واالسالتثمار 
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المقاومة هالي إسالتراتيجية لتحريالر "في العمل المقاوم وحدس، ورفعت شعار 
قالالة المتالالوترة بالالين حمالالاس والسالاللطة إ الالافة إلالالى أن طبيعالالة العبل".. فلسالالطين

ال لسالالطينية طالالوال السالالنوات الما الالية جعلالالت بينرمالالا حالالاجًزا عاليالالًا، وفجالالوة 
واسالالعة ترةالالت بصالالماترا علالالى نظالالرة مجمالالل أع الالانرا للسالاللطة؛ مالالن حيالالث 

 .حالة وجودها، وشرعيترا السياسية

بالالالالالالطبي، ةانالالالالالت هنالالالالالاك بعالالالالالض المظالالالالالاهر التالالالالالي تؤسالالالالالس لحالالالالالراك 
تشالالالالةيل الةتالالالالل الطبلبيالالالالة فالالالالي : مثالالالالل مسالالالالتقبلي علالالالالى السالالالالاحة السياسالالالالية،

الجامعالالالالات، ولالالالالوض االنتلابالالالالات فيرالالالالا، وةالالالالذلك المشالالالالارةة فالالالالي النقابالالالالات 
إ افة إلى إنشا  حزب اللالبلص الالوطني .. المرنية واالتحادات العمالية

، وهالالالالي تجربالالالالة لالالالالم يةتالالالالب لرالالالالا النجالالالالاح، حيالالالالث تعطالالالالل (2663-2000)
 . إال العنوان -عمليًا  -نشاطه، ولم يبق منه 

ملة االنتلابات التشريعية عززت حرةة حماس مقولترا ولبلل ح
نمالا تحالاول إحالداث  ببنرا ال تردف إلى الوصول للسلطة لالذات الساللطة، وا 
شي  من التغيير واإلصبلح مالن لالبلل وجودهالا فالي المجلالس التشالريعي، 
. وقالالد أبالالدت تح ظالالات شالالديدة علالالى أوسالاللو ومقرراترالالا، ولةالالن ةمالالا يقالالول د

إنرا دللت برؤية وا حة ارتةزت : "ة الحرةةعطا اهلل أبو السب  أحد قاد
علالى القبالول بدولالالة علالى حالالدود الرابالي مالالن حزيالران وهدنالالة؛ حتالى ال تالالورث 

 ".األجيال ما يشةل التنازل عن حقرم في ببلدهم
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بالالبل شالالك، ةانالالت هنالالاك أي الالًا أصالالواٌت لالالبعض مسالالنولي الحرةالالة، 
فةالالالالالالرة   -علالالالالالالى اإلطالالالالالالبلق  -ولاصالالالالالالة مالالالالالالن األنمالالالالالالة واللطبالالالالالالا  تالالالالالالرفض 

أو التسالالالالالاوق مالالالالالي توجراترالالالالالا السياسالالالالالية " سالالالالاللطة أوسالالالالاللو"م إلالالالالالى االن الالالالالما
 .واألمنية

لقد وق ت حرةة حماس لبلل فترة إجرا  االنتلابات أمالام العديالد 
مالالن التسالالاؤالت  والليالالارات، والتالالي ربمالالا شالالةلت انعطافالالة ةبيالالرة فالالي رؤيترالالا 

 . المستقبلية

فرنالالاك مالالن قالالال بالالبن الحرةالالة ليسالالت مريالالبة فالالي هالالذس المرحلالالة ألن 
ألسالالباب ةثيالالرة ومعروفالالة،  -أي تعتلالالي سالالدة الحةالالم  -" رقالالم واحالالد"تةالالون 

حتالالى لالالو حصالاللت علالالى أصالالوات أةثالالر مالالن حرةالالة فالالت ، ألن هنالالاك الةثيالالر 
 :من التحديات والعوانق التي تقف أمامرا، ونشير إلى بعٍض منرا

لصوصالالالالالًا مصالالالالالر، )مالالالالالدى تقبالالالالالل األطالالالالالراف اإلقليميالالالالالة والدوليالالالالالة لرالالالالالا  (1
وهالي التالي تلعالب ( الالخ..ات المتحالدةاألردن، االتحاد األوروبي، الوالي

دوًرا ةبيالالًرا فالالي الحيالالاة ال لسالالطينية مالالن حيالالث التالالبثير السياسالالي والالالدعم 
 .المالي

مدى جاهزية الحرةة من حيث ن وج البرام  والرؤى وتقديم الحلول  (2
فقالالد بالالرزت الةثيالالر مالالن التسالالاؤالت حالالول جاهزيترالالا للحةالالم، .. والبالالدانل

 -ي بقيالة ال صالانل ال لسالطينية منرالا أنرالا قالد ال تالتمةن مالن التوافالق مال
علالالالالالى برنالالالالام  سياسالالالالي واحالالالالالد ينالالالالا م بالالالالين رؤيالالالالالة  -لصوصالالالالا فالالالالت  
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الحالالرةتين، وهالالذا ربمالالا يالالؤدي إلالالى شالاللل الحةومالالة، وعالالدم قالالدرترا علالالى 
القيالالالالام بمرامرالالالالا، لصوًصالالالالا وأنالالالاله ال يوجالالالالد ات اقالالالالات يمةالالالالن أن تالالالالوفر 

 .أر ية مشترةة للت اهم بين الطرفين

م الرانالالالالالالل مالالالالالالن المشالالالالالالاةل مالالالالالالدى قالالالالالالدرة الحرةالالالالالالة علالالالالالالى مواجرالالالالالالة الةالالالالالال (3
الجمود السياسي، االن البلت األمنالي،  العف هيبالة : والتعقيدات؛ مثل

السلطة لدى الشارع ال لسطيني،  ياب القانون والنظالام، إ الافة إلالى 
لالالذا، ةالالان السالالؤال .. عشالالرات الظالالواهر السالاللبية المنتشالالرة فالالي المجتمالالي

هالالالل مالالالن األف الالالل معالجالالالة هالالالذس الق الالالايا مالالالن لالالالبلل : المطالالالروح هالالالو
 لمان أو الحةومة؟البر 

بالالالالالطبي، قالالالالد يةالالالالون العمالالالالل مالالالالن لالالالالبلل البرلمالالالالان أسالالالالرل، وال ُيحّمالالالالل 
الحرةة تبعات إل اق الحةومة، لةن إل الاق الحةومالة إذا مالا تواصالل 
ربمالالا يسالالتدعي عمليالالة تغييالالر، وهالالذا بال الالرورة سالاليعيد طالالرح مشالالارةة 

 .الحرةة مرة ألرى، بمعنى أنه في المستقبل قد ال تجد م ًرا منه
لحرةة أن من الصعب أن توانم بين ثوابترا ورؤيترا للق ية قد تجد ا (4

ال لسالالالطينية، وبالالالين مشالالالارةترا فالالالي نقاشالالالات حالالالول مو الالالوع المقاومالالالة 
الالخ، إلالى  يالر ... والسبلح، أو موق را من الم او ات مي إسرانيل 

ذلك من الق ايا الحساسة واللطيرة، والتالي اعتقالد أن الحرةالة ليسالت 
 .لديرا إجابات حا رة عنرا

الحرةة ربما تجد صعوبة ةبيرة في التعامل مي الدول ال اعلة في  إن (5
، "منظمالالالة إرهابيالالالة " المجتمالالالي الالالالدولي الالالالذي ينظالالالر إليرالالالا علالالالى أنرالالالا 
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س -وبالتالي قد يتلذ منرا موقً ا معادًيا  ، -رانيلي الالب غط أمريةي وا 
وربمالالا تعمالالل ةالالل مالالن واشالالنطن وتالالل أبيالالب علالالى إبالالراز حرةالالة حمالالاس 

ات النجالالالالالاح فالالالالالي إدارة الحةالالالالالم، ولالالالالاليس لالالالالالديرا ةقالالالالالوة ال تمتلالالالالالك مقومالالالالال
 .اإلمةانيات لتلبية تطلعات الجمرور ال لسطيني

إن المشالالةلة الةبيالالرة تةمالالن فالالي أن الجمرالالور ال لسالالطيني الالالذي عالالانى  (6
سالنوات طويلالة مالن مظالاهر ال سالاد اإلداري واأللبلقالي فالي مؤسسالات 
السالالالاللطة، ومالالالالن حالالالالالة ال لتالالالالان األمنالالالالي واإلحبالالالالاط  يتوقالالالالي أن ُتحالالالالدث 

ةة تغيًرا جذرًيا وسريًعا في ملتلالف منالاحي الحيالاة، وبالالذات فالي الحر 
الو الالي الالالداللي مالالن حيالالث العمالالل علالالى تالالوفير لقمالالة العالاليش وفالالرض 

 .النظام والقانون

مالالالن المعلالالالالوم أن الحرةالالالالة سالالالالوف تحتالالالاج إلالالالالى وقالالالالت ةبيالالالالر وجرالالالالد 
 لم لمعالجة المشاةل المتراةمة منذ سنين، وقد ال تستطيي لالبلل عالام 

أن تقالالالدم حلالالالوال جذريالالالة لالالالبعض هالالالذس  -سالالالبيل المثالالالال علالالالى  -أو عالالالامين 
ذا لم تنج  الحرةة في تقالديم انجالازات ملموسالة، فال ن .. المشاةل الملحة وا 

 .المواطن قد ي يق ذرًعا وتتولد لديه انطباعات سلبية

فالالالالالي  -هالالالالذس التحالالالالالديات والعوانالالالالالق التالالالالالي ذةرناهالالالالالا يقالالالالالول الالالالالالبعض 
يالالرات وحسالالابات أنرالالا  يالالر صالالحيحة، وأنرالالا مجالالرد تنظ -قيالالادات الحرةالالة 

من لارج الحرةة ال من داللرا، وهي لم تةن في أذهان اإللالوة أع الا  
 .مجلس الشورى العام أو القيادة السياسية للحرةة
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ولعلالالى هنالالا أسالالتعين بمالالا أوردس ألالالي الالالدةتور يوسالالف رزقالاله، أحالالد 
قيالالالادات الحرةالالالة والمستشالالالار السياسالالالي الحالالالالي لالالالرنيس الالالالوزرا  إسالالالماعيل 

تالولي ثالم  2003قالرار المشالارةة فالي انتلابالات "ن هنية، حيث أشار إلى أ
يمةالن أن يتلالذس فالرد أو مجموعالة أفالراد  عادياً  مسنولية الحةم لم يةن قراراً 

في حرةة حماس، لذا ةالان قالرارًا شالارةت فياله المؤسسالة برياةلرالا الملتل الة 
لقالالد ةانالالت حمالالاس "وأ الالاف مو الالحًا .. (2)"فالالي الالالدالل واللالالارج والسالالجون

ة قالالالرار سياسالالالي مرالالالم لالالاله تداعياتالالاله المحليالالالة فالالالي مواجرالالال 2003فالالالي عالالالام 
واإلقليميالالالة والدوليالالالة، ومازالالالالت إلالالالى اليالالالوم وبعالالالد أربالالالي سالالالنوات مالالالن القالالالرار 
الالالالة  والحةالالالم تعالالالاليش فالالالي مواجرالالالالة مالالالالي هالالالذا القالالالالرار وفلسالالالال ته، إذ مالالالا تالالالالزال ثم 
أصالالوات دالالالل الحرةالالة تعالالود إلالالى الالالورا ، وتالالرى أن تالالرك الحةومالالة والحةالالم 

 .ساسيينأولى من البقا  فيه العتبارين أ
أننا في مرحلة تحرر وطني وتقرير مصير، وطبيعة هذس المرحلة  :األول

تتناقض مي طبيعة مرحلة الحةم، السيما وأن مرحلة الحةم التالي نسالميرا 
هي الشرك الصريوني الالذي أرادت باله الصالريونية إلراجنالا مالن ( السلطة)

  .وقد نجحت في مشروعرا نجاحًا ةبيراً . مرحلة التحرر ومقت ياترا
تقت الالالالي المسالالالالنولية الةاملالالالالة عالالالالن ( السالالالاللطة)أن مرحلالالالالة الحةالالالالم  :والثانيــــة

الشالالعب ال لسالالطيني، وتالالوفير مسالالتلزمات الحيالالاة الةريمالالة لالاله، والالالدفاع عالالن 
مصالالالالحه، ومواجرالالالة العالالالدوان اإلسالالالرانيلي واالسالالالتيطان واالحالالالتبلل بشالالالةل 
عالالام، وهالالذا أمالالر يتعالالالذر القيالالام بالاله بنجالالاح فالالالي ظالالل سالاليطرة إسالالرانيل علالالالى 

                                                 
 .2020شور يوسف رزقه، تجربة حماس في الحةم، بحث  ير من. د (2)
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المالالالال والحالالالدود واالقتصالالالاد وفالالالي ظالالالل لالالالذالن عربالالالي، وانحيالالالاز المعالالالابر و 
وبالتالالالالي فالالال ن مالالالا فشالالاللت فيالالاله فالالالت  فالالالي عشالالالر . أميرةالالالي  ربالالالي إلسالالالرانيل

مالالي توافالالق برنامجرالالا الت او الالي مالالي إسالالرانيل ومصالالر  ،سالالنوات مالالن الحةالالم
لن تنج  فيه حماس في برنامجرا المقاوم المرفوض من الغالرب  ،والغرب

 .(2)"  نا إليه قيود الحةم والحةومةوأميرةا قبل إسرانيل، إذا أ

 تجربة جديدة: حماس
لرجالالت مالالن رحالالم حرةالالة ( حمالالاس)إن حرةالالة المقاومالالة اإلسالالبلمية 

اإللالالالوان المسالالاللمين فالالالي قطالالالاع  الالالزة، واألليالالالرة مالالالن الحرةالالالات اإلسالالالبلمية 
العريقالالالة مالالالن حيالالالث نشالالالبترا فالالالي اللمسالالالينيات، وتمتالالالد بجالالالذورها إلالالالى حرةالالالة 

ومرشدها األول اإلمام حسن البّنا،  اإللوان المسلمين المصرية ومؤسسرا
تلك العبلقة التي ترةت بصماترا في التاريخ ال لسطيني، ورسمت لن سرا 

.. مةاًنالالالا ةبيالالالًرا ووزًنالالالا ثقالالاليبل فالالالي المعادلالالالة الجراديالالالة علالالالى أرض فلسالالالطين
جالالالالز ًا مالالالالن األردن، فالالالال ن  -رسالالالالميًا  -وحيالالالالث إن ال الالالال ة الغربيالالالالة ةانالالالالت 

.. ميالالالًا بالحرةالالالة األم فالالالي هالالالذا البلالالالدالحرةالالالة اإلسالالالبلمية فيرالالالا ارتبطالالالت تنظي
، أصالب  شالطرا الالوطن همالا 2655وبعد تبساليس حرةالة حمالاس فالي ينالاير 

 .المةون األساس لرذس الحرةة

لقد ةان ح الور حمالاس الواسالي نتيجالة لتراةمالات طويلالة اجتالازت 
 -لبللرا الةثيالر مالن المحالن واالمتحانالات الصالعبة والقاسالية، التالي ةانالت 

                                                 
 .المصدر السابق (2)
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بالالبن ال الالعف والالالوهن سالاليبلذ طريقالاله إلالالى ت تالالرض  -فالالي بعالالض األحيالالان 
تلالالالرج أقالالالوى  -دانًمالالالا  -جسالالالد الحرةالالالة وةيانرالالالا التنظيمالالالي، لةنرالالالا ةانالالالت 

 .شةيمة وأصلب عوًدا وأةثر شعبية

لقالالد اسالالتمرت حمالالاس تةبالالر، وتنتشالالر مرنيالالات أعبلمرالالا وحشالالودها 
ومالالالي هالالالذا .. الجماهيريالالالة فالالالي المناسالالالبات الوطنيالالالة والمسالالاليرات اإلسالالالبلمية

تةبر هموم الحرةة وتتسالي مسالاحات عملرالا، ومعرالا  المشرد، ةانت ةذلك
وفالالالي ظالالالل التعقيالالالدات .. أي الالالًا ةانالالالت تةثالالالر التسالالالاؤالت وتتعالالالاظم األسالالالنلة

 .ال لسطينية، ةانت تشتد ال غوط وتتعدد لطوطرا

بلالالالط مسالالالتقيم طالالالوال أةثالالالر مالالالن  -تقريبالالالًا  -لقالالالد سالالالارت  حمالالالاس 
عقالالالالالدين مالالالالالن الزمالالالالالان، حيالالالالالث عملالالالالالت بجرالالالالالد مةثالالالالالف فالالالالالي نشالالالالالر الالالالالالدعوة 

مية، ثالالالالالم انتقلالالالالالت إلالالالالالى بنالالالالالا  المؤسسالالالالالات االجتماعيالالالالالة والتعليميالالالالالة اإلسالالالالالبل
والريا ية والليرية، ثم ق زت إلى ساحة العمل الجرادي وال عل المقالاوم، 
والتالالي أصالالبحت أةبالالر مةالالون مالالن مةونالالات الحرةالالة، ورسالالمت طريقرالالا فيمالالا 
بعالد، وأثالالرت بشالالةل مباشالالر وقالالوي علالى ةالالل تصالالوراترا وقراراترالالا وعبلقاترالالا 

وأليالالًرا جالالا ت مرحلالالة العمالالل السياسالالي، وةانالالت األصالالعب .. مالالي ايلالالرين
في تاريخ المسيرة، وشةلت تحدًيا ةبيًرا أمام الحرةالة ورؤيترالا االستشالرافية 

 . للمستقبل
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لالالم تةالالن حمالالاس طالالوال مسالاليرترا الن الالالية الطويلالالة ت الالرد مسالالاحة 
ةافيالالة للرؤيالالة االستشالالرافية أو التحالالرك السياسالالي، العتقادهالالا بالالبن المقاومالالة 

ر اإلسالالالالالتراتيجي الوحيالالالالالد، ف الالالالالبل عالالالالالن قناعترالالالالالا بالالالالالان المسالالالالالار هالالالالالي الليالالالالالا
.. السياسالالي الالالذي قادتالاله منظمالالة التحريالالر ال لسالالطينية لالالم يصالالل إلالالى نتيجالالة

، وترةت لغيرها أن "المنافسة السياسية"لذا، فقد أراحت الحرةة ن سرا من 
يحتةالر هالالذس العمليالالة برمترالالا، بالالالر م مالالن أن صالاللب برنامجرالالا هالالو الق الالية 

هذا األمر للق تناقً ا محيرًا لدى الحرةة فالي .. أبعادها ال لسطينية بةل
ةي ية توجيه الدفة السياسية أو االبتعاد عنرالا أو مبلمسالترا عالن بعالد دون 

رت علالالى طبيعالالة برالالا، وهالالذا بالالبل شالالك ةالالان أحالالد الثغالالرات التالالي أثالال" التلالالوث"
قراراترالالا وتحرةاترالالا السياسالالية فيمالالا بعالالد، والتالالي أصالالابرا شالالي  مالالن الالالبط  

والغمالوض، وعالدم القالدرة علالى الحسالم وافتقالاد المبالادرة فالي بعالض  واإلرباك
 .األحيان

بالشعارات السياسالية  -في مرحلة ما  -إن حرةة حماس اةت ت 
أةثالالالر ممالالالا أجرالالالدت ن سالالالرا فالالالي الولالالالوج إلالالالى أعمالالالاق السياسالالالة وم اهيمرالالالا، 
بالالالر م مالالن أنرالالا ةبالالرت وتعالالاظم عالالدد أفرادهالالا ومؤسسالالاترا، وصالالارت مالالل  

لصوًصا بعد نجاحرالا فالي تحقيالق انجالازات عسالةرية  سمي العالم وبصرس،
، وألحقالالت بثةناتالاله فالالي قطالالاع  الالزة "الجالاليش الالالذي ال يقرالالر"مذهلالالة فاجالالبت 

الرؤيالالالالة " حبيسالالالالة"ودالالالالالل اللالالالالط األل الالالالر لسالالالالانر فادحالالالالة، لةنرالالالالا ظلالالالالت 
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التنظيميالالالة أةثالالالر، فيمالالالا الحالالالالة تسالالالتدعي أن تةالالالون إطبللترالالالا علالالالى العالالالالم 
 ..!حاترا ةتاًبا م توًحا للعالمينصورة بانوراماتية، بعد أن أصبحت ص 

، ةانت رؤية حماس مرتبةة فالي 2661وبعد إنشا  السلطة عام 
لة التزاوج بةي ية التعامل معرا، ر م أن بعض قيادات حماس طرحت مس

بين مرحلتي التحرير والبنا ، لةن الغموض شاب هذس العبلقالة فبصالبحت 
ولة بالةلي الة فالي ةانت مشالغ -آنذاك  - ير وا حة المعالم، ألن حماس 

وةالان .. مشروع المقاومة إلى الحد الذي ال يمن  مساحة ألي عمل آلالر
، والتالي أعلالن عنرالا الشاليخ "الردنالة"من أولالى بالوادر هالذس الرؤيالة هالو طالرح 

 .في بداية التسعينيات( رحمه اهلل)الشريد احمد ياسين 

وا الالالحة  -آنالالالذاك  -إن فةالالالرة الردنالالالة تلالالالك لالالالم تةالالالن فالالالي أبعادهالالالا 
وال مو الالالالوعة  الالالالمن رؤيالالالالة شالالالالمولية ت الالالالت  البالالالالاب أمالالالالام حمالالالالاس المعالالالالالم، 

فيمالا بعالالد، ق الالزت الحرةالالة ق الزة أوسالالي حالالين أعلنالالت .. لتحالرك سياسالالي جديالالد
، مالي التبةيالد علالى عالدم 2634أنرا ال تعارض قبول دولة في حدود عام 

عنالالالد هالالالذا الحالالالد، وق الالالت الحرةالالالة فتالالالرة . االعتالالالراف بشالالالرعية دولالالالة االحالالالتبلل
قدم لطوة إ افية في الحقل السياسالي، ومالي طويلة من الزمن دون أن تت

اسالتمرار االنت ا الة وتصالاعد فعالياترالالا الن الالية، امتطالت الحرةالة صالالروة 
" فلسالالالطين مالالالن البحالالالر إلالالالى النرالالالر"العمالالالل المقالالالاوم، وعالالالادت لطالالالرح شالالالعار 

 .والرفض المتةرر ألية أطروحات سياسية يبادر برا هذا ال صيل أو ذاك
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فالالي : "اهيم حمالالدان بالالالقولولعالالل هالالذا هالالو مالالا عبالالر عنالاله السالاليد إبالالر 
عرالد السالاللطة ال لسالطينية، شالالةلت حمالالاس معار الة سياسالالية دون أن تقالالدم 
برنامجًا سياسًيا بديبل سالوى المقاومالة، ممالا أدى إلالى اصالطدامرا بالساللطة 

تعمالل علالى إفشالال مشالالروع "فالي أةثالر مالن موقالف، واترمترالا الساللطة ببنرالا 
م الر بالق الية " مشالروع أوساللو"، فيما اعتبالرت حمالاس ذاترالا أن "السلطة

ال لسطينية، لذا واجرته من لبلل الرفض المطلق له، باستمرار عملياترالا 
، بالالدأت حمالالاس 2663وبعالالد مواجرالالة عالالام .. (2)"العسالالةرية  الالد االحالالتبلل

تشالالالعر بالالالبن المواجرالالالة مالالالي السالالاللطة لالالالن تالالالؤدي إال إلالالالى مزيالالالٍد مالالالن التالالالوتر 
ةالالالة مالالالن واالحتقالالان، فيمالالالا اقتنعالالالت السالالاللطة أي الالالا أنالالاله ال يمةالالالن إبعالالالاد الحر 

اللارطالالالة السياسالالالية، وبالالالدأ الحالالالديث يالالالدور عالالالن إيجالالالاد حالالالالة مالالالن التوافالالالالق 
 . والتعايش بين الطرفين، دون أن تو ي أسس محددة لرذس المرحلة

، ةانالالالت حرةالالالة حمالالالاس تبتعالالالد عالالالن السياسالالالة 2002حتالالالى العالالالام 
وتتجنالالالب الحالالالديث فالالالي مصالالالطلحاترا، وةانالالالت تنتقالالالد الم او الالالات، وال تقالالالر 

لية، ألن هذا المنطق ةان مجح ًا واست زازيًا ولم الشرعية الدو أبًدا بمنطق 
ترالتم  -ةالذلك  -ولالم تةالن الحرةالة . يبت بلير لق ية الشعب ال لسالطيني

ةثيًرا بالحسابات اإلقليمية والدولية، ألنرا عانت من ظلمرا و ياب العدل 
بالبن الحالل السياسالي لاله مةالان  -أي الًا  -ولم تقتني حمالاس .. في قراراترا

                                                 
 21، (األيالام)المراوحة الصعبة بين التنظيم والحةالم، صالحي ة : إبراهيم حمدان، حماس. د (2)

 .2004أ سطس 
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لسطينية، وظلت تتبنى شعارات المقاومة والة اح المسل ، في المعادلة ال 
مةانياترالالا فالالي العمالالل المقالالاوم، والالالذي أبالالدعت  بالالل و الالعت ةافالالة طاقترالالا وا 

:  ير أن مشةلة حماس تمثلت في ق يتين؛ أوالهمالا.. فيه إلى حدٍّ ةبير
أنرالالا لالالالم تالالالنج  فالالالي الالالالربط بالالين المقاومالالالة وبالالالين تحقيالالالق انجالالالازات سياسالالالية، 

، (نجاحالالالات بالالالبل حصالالالاد)دالالالالل أفالالالق محالالالدود " حجالالالوزةم"وظلالالالت المقاومالالالة 
األمالالالالالالر الالالالالالالذي مالالالالالالن   يرهالالالالالالا فرصالالالالالالة االسالالالالالالت ادة مالالالالالالن انجالالالالالالازات المقاومالالالالالالة 

 .واستثمارها سياسًيا

حمالالاس لالالم تلت الالت ةثيالالرًا إلالالى الو الالي ال لسالالطيني الالالداللي الالالذي : وثانيرمالالا
يتالدهور بشالةل لالم يسالالبق لاله مثيالل، مالن حيالالث ال و الى واالن البلت األمنالالي 

و الالالالبل  األسالالالالعار وزيالالالالادة ال الالالالانقة االقتصالالالالادية، وبالالالالروز وانتشالالالالار ال سالالالالاد 
التالالي ورثترالالا حمالالاس فيمالالا " المصالالانب"الةثيالالر مالالن الظالالواهر السالاللبية؛ وهالالي 

فالي فتالرة  -إن انشغال حماس .. بعد ر ًما عنرا، وشةلت لرا تحديًا ةبيراً 
عالالالالن ق الالالالايا الو الالالي الالالالالداللي لالالالالم يةالالالن مبالالالالررًا، وةالالالالان  -مالالالا قبالالالالل الحةالالالم 

بلجرا ومحاربترا دون االنتقاص من قدرترا على ب مةانرا أن تسرم في ع
ولالو منحالت حمالاس شالينًا مالن .. مواصلة المقاومة وتةثيالف العمالل المسالل 
منالالذ العالالام " اإلصالالبلح والتغييالالر"االهتمالالام للو الالي الالالداللي، ورفعالالت شالالعار 

لةان الو الي ال لسالطيني برمتاله ملتل الًا، ولةالان ب مةانرالا أن تالدير  2661
لقالالد ةالالان مالالن ال الالروري أن .. أف الالل بةثيالالر بطريقالالة -اليالالوم  -الحةومالالة 
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تالالبلزم حمالالاس بالالين ممارسالالترا للمقاومالالة وبالالين رؤيترالالا السياسالالية وبرنامجرالالا 
 !!لئلصبلح والتغيير، ولةنرا انتبرت إلى ذلك أةثر في وقت متبلر

لالالالالالالبلل وبعالالالالالالد انت ا الالالالالالة )وحالالالالالالين تالالالالالالدهورت األو الالالالالالاع الدالليالالالالالالة 
ب الساللطة ال عليالة بسبب ت اقم االن بلت األمني وتراجي أو  يالا( األقصى

على األرض، بدأ الحديث يدور عن تشةيل قيادة موحدة، حينرا و عت 
، لةنرا ةانت لطوات متريبة مترددة "العتبة السياسية"حماس قدمرا على 

 ". شًرا ال بد  منه"ومشدودة إلى اإلرث القديم، الذي يعتبر السياسة 

سالاللك فيمالا بعالالد، بالدأت حمالالاس تلطالو لطالالوات بطينالة جالالًدا فالي الم
السياسي، وتنتاب تحرةاترا الةثير من الشةوك والغمالوض، فظلالت تحالذر 

بادرة، وتتلوف من أي فةرة سياسالية ترالدف إلالى إدلالرالا سالاحة ممن أي 
ةانالالت تعتقالالد بالالبن األطالالراف األلالالرى تحالالاول اسالالتدرجرا ... العمالالل السياسالالي

إلالالى مربالالي ال تر الالب أن تةالالون فيالاله، لالالذا  لالالب علالالى لطاباترالالا وسياسالالاترا 
لةالالن بشالالةل عالالام، .. فض المطلالالق لةالالل مالالا يمالالت للسياسالالة بصالاللةسالالمة الالالر 

ةالالان هنالالاك نقالالاش داللالالي يتجالالدد مالالن حالالين يلالالر يطالالالب بتو الالي  الرؤيالالة 
السياسالالية لصوًصالالالا فيمالالالا يتعلالالالق بالصالالراع مالالالي االحالالالتبلل، وةي يالالالة و الالالي 

 .تصور حول حل الق ية ال لسطينية

 22فالالي ( رحمالاله اهلل)وحينمالالا وافالالت المنيالالة الالالرنيس ياسالالر عرفالالات 
، وتالالالولى السالالاليد محمالالالود عبالالالاس سالالالدة الحةالالالم، بالالالدأ الحالالالديث 2001مبر نالالالوف
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يالالدور عالالن انتلابالالات جديالالدة، ووجالالدت حمالالاس ن سالالرا أمالالام مرحلالالة جديالالدة 
وجالالالا ت الشالالالعبية الةبيالالالرة التالالالي ربحترالالالا .. ملتل الالالة عالالالن أي مرحلالالالة م الالالت

حمالالالاس بعالالالد االنتلابالالالات البلديالالالة لتقنعرالالالا أةثالالالر بالالالبن وجودهالالالا فالالالي الملعالالالب 
ن لالالالالم يةالالالن ملططالالالالًا  -السياسالالالي بالالالالات  الالالروريًا  لصوصالالالًا بعالالالالد أن  -وا 

أصالالاليب الشالالالعب ال لسالالالطيني بنةسالالالة ةبيالالالرة جالالالرا  أدا  الحةومالالالات السالالالابقة 
التي ترأسترا حرةة فت ، وصبغترا بصالبغة ال سالاد وال و الى، حيالث بالات 

ر الالم .. الشالالعب يبحالالث عالالن بالالديل آلالالر، ولالالم يةالالن هالالذا البالالديل إال حمالالاس
نرالالالا سالالالتحرز فالالالوًزا بب –بالالالل وتوقعرالالالا  –ذلالالالك، فالالال ن حمالالالاس ور الالالم شالالالعورها 

مريحالالًا فالالي االنتلابالالات التشالالريعية، إال أنرالالا لالالم ت الالي فالالي حسالالبانرا مالالدى 
لطالالورة المرحلالالة واسالالتحقاقاترا، وربمالالا فةالالر بعالالض قادترالالا ببنرالالا يمةالالن أن 
تتجالالالاوز تعقيالالالدات المرحلالالالة بشالالالي  مالالالن قالالالوة الح الالالور الشالالالعبي، والتزامرالالالا 

أن األمالالر  -بعالالد ذلالالك  -بالديمقراطيالالة التالالي يتغنالالى برالالا الغالالرب، لةالالن بالالدا 
فالي ظالل الريمنالة وتقالدير الموقالف، لاصالة  رمالن النظالليس برالذس البسالاطة 

وتوجسالالالات دول المحالالاليط اإلقليمالالالي  ،الصالالالريوأمريةية علالالالى القالالالرار الالالالدولي
 .وحساباترا السياسية المتوترة

السياسالالالية " فالالالت "يالالالوم االمتحالالالان جالالالا ، ووجالالالدت حمالالالاس أن ترةالالالة 
مالالاس أمالالام لارطالالة ووق الالت ح!! واألمنيالالة واالقتصالالادية وقعالالت فالالي حجرهالالا

مالالالن  -ولالالالم تعالالالرف !! معقالالالدة مالالالن الحسالالالابات واالعتبالالالارات واالسالالالتحقاقات 
ةيف تعالال  األسالنلة الةثيالرة التالي انرالالت عليرالا مالن ةالل  -هول الم اجبة 
بالالدأت تتعثالالر وتالالنرض، تتعثالالر وتقيالالل مالالن عثارهالالا، تالالارة !! حالالدب وصالالوب
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ولت وحا.. ةان الحمل ثقيبل والتبعة  ير متوقعة.! تصيب وتارة تلطي 
الحةومالالة أن ُتةيالالف ن سالالرا بسالالرعة مالالي الواقالالي الجديالالد لةالالن  المرمالالة /حمالالاس

ةانت صعبة إلى حد ةبير، إذ أن حبالال التنظاليم ظلالت تشالدها بقالوة، فيمالا 
الواقالالي الجديالالد يجرهالالا إلالالى مةالالان آلالالر، وظلالالت تنالالاور بالالين لطابرالالا الالالديني 

تجالالاهين مالالي مالالن ةالالبل اال" لليطالالاً "، لالالذا جالالا  لطابرالالا متطلباترالالا السياسالاليةو 
 . ياب االنسجام بينرما

بالالبن حمالالاس جانبرالالا الصالالواب فالالي  -وهالالذا رأيالالي  –ال بالالد  أن نقالالر 
تح ظ لرالا القالدرة علالى التةيالف مالي  ،عدم تبينرا رؤية سياسية واقعية مرنة

لالالم يةالالن ذلالالك لينالالتقص مالالن .. التقلبالالات التالالي تعصالالف بالو الالي ال لسالالطيني
يالالالؤثر علالالالى تبنيرالالالا للالالالط قوترالالالا وتمسالالالةرا بالمبالالالادئ والثوابالالالت الوطنيالالالة أو 

ي اللالالالروج يتسالالالتط نالجرالالاد والمقاومالالالة، لةنرالالالا حشالالالرت ن سالالالرا فالالالي زاويالالالة لالالال
منرالالالا إال بشالالالق األن الالالس، وصالالالعدت علالالالى قمالالالة شالالالجرة عاليالالالة لالالالم يةالالالن مالالالن 

لذا، تعر الت حمالاس إلالى  الغوط ةثيالرة مالن قبالل ..  السرل النزول عنرا
ولالالو  مالن رؤيترالالا السياسالية" تعالالدل"ةافالة األطالالراف الدالليالة واللارجيالالة ةالي 

وهالالذا مالالا حالالدث، إذ جالالا ت التغيالالرات السياسالالية مالالن قبالالل حمالالاس .. شالالةلياً 
سالريعة وفالي وقالالت قصالير،  لالاليس نتيجالة قناعالات ورؤى مدروسالالة بقالدر مالالا 
هي استجابة ل الغوط الواقالي، وهالذا مالا ات ال  فالي مالداوالت وثيقالة الوفالاق 
الوطني، ثالم المحالددات السياسالية، ثالم ات الاق مةالة وتشالةيل حةومالة الوحالدة 

ثم رؤيترا للمصالحة الوطنية، التي تقدمت برا لطرف الوساطة  الوطنية،



 

 23 

 -فيمالا أعتقالد  –لقد ةالان ب مةالان حمالاس .. 2005المصرية في سبتمبر 
المبالالادرة السياسالالية  وأأن تتجنالالب ةالالل هالالذس ال الالغوط لالالو امتلةالالت الرؤيالالة  

دانالالالالرة ال الالالالغط  التالالالالي تُبّصالالالالرها بالمالالالالدى البعيالالالالد، وُتع يرالالالالا مالالالالن الوقالالالالوع فالالالالي
 . شروطوالمطالبات وال

ال زال أمامرالالا مشالالوار سياسالالي طويالالل، فتيالالة حرةالالة هالالي إن حمالالاس 
وهي لديرا الةثير من مقومات النجاح، فري ال تزال تتمتالي بح الور شالعبي 
قوي، وةذلك ثقة الجمرالور ال لسالطيني والعربالي برالا عاليالة جالًدا، إ الافة إلالى 

ي  صح.. السمعة الطيبة التي تتمتي برا من حيث النزاهة والبعد عن ال ساد
لةن ب مةانرا أن تطور من قدراترا  ،على دهاليز عالم السياسة" جديدة"أنرا 

وفالاعبًل مالؤثًرا  على العالم، وتصالب  طرفالاً وأشرعترا السياسية، وت ت  نوافذها 
 .السياسة الدوليةمسرح حتى على 

 جدلية الممك والحكمة
إن تجربالالالة حرةالالالة حمالالالاس فالالالي الحةالالالم تلزمرالالالا بعالالالد هالالالذا المشالالالالوار 

فسالطاط السياسالالة، واإلرباةالات المتةالالررة فالي إيجالالاد االنسالالجام  الطويالل فالالوق
والتوافالالق فالالي تعاطيرالالا مالالي المشالالروع الالالوطني وفالالق رؤيترالالا اإلسالالبلمية، أن 
تعيالالالد النظالالالر فالالالي فةالالالرة العمالالالل السياسالالالي علالالالى الرةالالالانز التالالالي شالالالةلت مالالالن 

، وأن (الحاديالالة عشالالرة)لبللرالالا حةومترالالا العاشالالرة وحةومالالة الوحالالدة الوطنيالالة 
ة تسالالم  لرالا بالالالت ريق بالالين مالا هالالو اسالتراتيجي ومالالا هالالو تنالتر  رؤيالالة سياسالي

إن .. "مرحلي، وبين ما هو طموحات وأحبلم وما هو واقعي سرل المنال
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من  العف  –إن ةان يصارع لصمًا قويًا  –رجل السياسة عادة ما يبدأ 
استراتيجي، ثم ينتقل إلالى مرحلالة التعالادل االسالتراتيجي، ثالم مرحلالة الت الوق 

يولوجيالالالة تتنالالالزل علالالالى الواقالالالي بحسالالالب المرحلالالالة، فةلمالالالا االسالالالتراتيجي، واأليد
زادت قوة ال اعل السياسي اإلستراتيجية، زادت قدرته على تحميل طاولته 

ولالالدينا هنالالا فالالي السياسالالة الدوليالالة .. (2)"مزيالالدًا مالالن األيديولوجيالالة( السياسالالية)
لقد رأينا جورج بوش .. بعض الصيغ التي يمةن برا االستدالل على ذلك

سبتمبر يتحدث عالن حالرب صالليبية، مسالتندًا إلالى /أيلول 22عقب أحداث 
اللطالالاب الالالديني ليحشالالد العواطالالف والالالدعم، وهالالو هنالالا يتحالالدث مالالن منطلالالق 
المت وق استراتيجيًا، القالادر علالى ملال الة األمالم المتحالدة، وتحميالل طاولتاله 

وهالالالم " أردو الالالان"بينمالالالا نالالالرى األتالالالراك بقيالالالادة .. باألهالالالداف السياسالالالية الثقيلالالالة
من هيمنة العسةر، ال يتحدثون مطلقًا عن أيديولوجية  يحاولون التل يف

دولالالالالة  -باألسالالالالاس -م الروا أنرالالالالالرض أن ي ةالالالالالم ي تالالالالالم أنرالالالالالى الر الالالالالدينيالالالالة، علالالالال
اللبلفالالالالة اإلسالالالالبلمية أو علالالالالى األقالالالالل دولالالالالة تطبالالالالق اإلسالالالالبلم، لةالالالالنرم راعالالالالوا 

لم األهالالداف علالالى اعتبالالار أن الرالالدف اإلسالالتراتيجية، فصالالمموا ُسالال طالالاوالترم
من دولة علمانية معادية للدين إلى دولة علمانيالة  يالر األول هو التحول 

معادية للدين، ف ن لم يةن فالدولالة العادلالة، والعالدل مالن أسالمى مالا جالا ت 
وبذلك .. به الشريعة اإلسبلمية، ولو لم يقل من يطبقه أنه يطبق الشريعة

صمم أردو ان طاولته السياسية على هذا األساس، وحاول قالدر اإلمةالان 
                                                 

، مرةالالالز 2003جاسالالالم سالالاللطان، تقيالالاليم البرنالالالام  السياسالالالي لحمالالالاس فالالالي انتلابالالالات سالالالنة . د (2)
 .2004الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، 
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فالالالمنطق يقالالول إنالاله .. راحالالل أو ُيحّمالالل طاولتالاله مالالا ال تتحمالاللأال يحالالرق الم
ربما ينج  لو فعل ذلك، لةنه بالتبةيد لاسالر إن لالّوح باأليالديولوجيا مثلمالا 

 .(2)"أربةان"فعل من قبل 

إن حالالالزب العدالالالالة والتنميالالالة اعتمالالالد سياسالالالة التالالالدرج وأحيانالالالًا لطالالالوة 
ال " ة إبداعحال"للللف من أجل لطوتين لؤلمام، وهذا يمثل في السياسة 

 ".أردو ان"حسن نصر اهلل ويجيدها إال صاحب الزمان مثل 

إن السياسالالالالالالة تتطلالالالالالالب دانًمالالالالالالا التمييالالالالالالز بالالالالالالين الثوابالالالالالالت ومتطلبالالالالالالات 
إن التبةيالالالالد الالالالالدانم علالالالالى الثوابالالالالت ال يعنالالالالي اسالالالالتردادها، "المرحلالالالالة، حيالالالالث 

ي تالالالالالرض أن يسالالالالالعى لتحسالالالالالين شالالالالالروط  -وةتابترالالالالالا فالالالالالي برنالالالالالام  سياسالالالالالي 
لبالالاب أمالالام ال اعالالل السياسالالي لينالالاور، ألالاليس مالالن يغلالالق ا -الت الالاوض الحقالالًا 

قبالالل بشالالطب لقالالب النبالالوة  الثوابالالت أن محمالالدًا رسالالول اهلل، لةالالن  الرسالالول 
في الحديبية ليستبدله بمحمد بن عبد اهلل، إنه لم ينةر الثابالت قلبيالًا، لةناله 
أمام ق ية عملية، ويريد االنتقال من ال عف االسالتراتيجي إلالى التعالادل 

نرالالالالا إلالالالالى الت الالالالوق االسالالالالتراتيجي، وهالالالالذا ال يتالالالالبتى بتةالالالالرار االسالالالالتراتيجي وم
 .(2)"الثوابت، بل بو ي لطة عمل ممنرجة لجعلرا واقعاً 

                                                 
 .سابقالمصدر ال (2)

 .ن س المصدر (2)
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إن الحةمالالالالالة تتطلالالالالالب مالالالالالن رجالالالالالل السياسالالالالالة أن يتبةالالالالالد بالالالالالبن هدفالالالالاله 
ن ةالان يشالك فالي أن تحصاليل الرالدف ال يالتم إال عبالر ممارسالة  سياسي، وا 

للعبالالالة السياسالالالية، فا. "السياسالالالة فعليالالاله أن يتمرالالالل، ويقطالالالي شالالالةوةه بالالالاليقين
لصوصالالالًا فالالالي العالالالالالم الثالالالالث عالالالالادة مالالالا تةالالالون صالالالال رية، إمالالالا منتصالالالالر أو 
مرالالالزوم، فاللاسالالالر يلالالالرج مالالالن اللعبالالالة السياسالالالية، وقالالالد يتطلالالالب عودتالالاله إلالالالى 

ذا تحقالالق رجالالل السياسالالة .. المشالالرد السياسالالي جرالالدًا ةبيالالرًا وسالالنوات مديالالدة وا 
ا مالالالن أنالالاله جالالالاد فالالالي دلالالالول اللعبالالالة، فعليالالاله أن يحالالالدد الرالالالدف بدقالالالة، وعنالالالدم

يصالالالمم رجالالالل السياسالالالة سالالاللم األهالالالداف ف نالالاله ال يتحالالالرك بشالالالةل ارتجالالالالي أو 
عالالالاط ي، أو ينطلالالالق بنالالالا  علالالالى مالالالا ينبغالالالي أن يةالالالون، بالالالل يصالالالممه علالالالى 
اعتبالالار الروافالالي المتالالوفرة التالالي تسالالالم  بتحقيالالق هالالذس األهالالداف، أو الروافالالالي 

ونعنالالي بالالالروافي هنالالا .. التالالي يتوقالالي أنالاله قالالادر علالالى إيجادهالالا وفالالق دراسالالات
دعامات القالالادرة علالالى حمالالل هالالذس األهالالداف والتحالالرك برالالا، مالالن األرجالالل والالال

لذلك، على رجل السياسة .. موارد وعبلقات وفرصة وقدرة على التلطيط
 .(2)"أن ينتبه ويميز بين الروافي الحقيقية والروافي المتوهمة

سبلمية وعالمية  ال شك أن هناك تجارب سياسية ون الية عربية وا 
مراجعترا، واالست ادة من لبلصات  معاصرة يتوجب على حرةة حماس
ومطبات ةان باإلمةان تبلفيرا  ألطا الدروس والعبر فيرا، ألن هناك 

وتجنب الوقوع فيرا لو ةانت الرؤية السياسية وهوامشرا في الوعي 
اإلسبلمي على دراية ب قه الواقي، وما ُيسمى بالمصال  المرسلة، أو ما 

                                                 
 .المصدر السابق (2)
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من اجترادات للتلذيل وةسر طوق يتطلبه انسداد األفق وحاالت التدافي 
 . العزلة والحصار

 ضرورات المراجعة والتصويب
تبعرالالالا مالالالن  مالالالاو  2003ينالالالاير  فالالالياالنتلابالالالات التشالالالريعية  ةانالالالت

 حيالالث ،أعقالالد المحطالالات فالالي سالالياق العبلقالالة بالالين حمالالاس والنظالالام السياسالالي
لالالالم يةالالالن مالالالن السالالالرل  ياتو الالالعت الحرةالالالة واألطالالالراف األلالالالرى أمالالالام تحالالالد

المشارةة بتلك االنتلابالات بالنسالبة لحمالاس لالم يةالن  ارفلي.. ال ةاك منرا
أن   الالالرورةالبدايالالالة   منالالالذ  ةالالالان وا الالالحاً  ألنالالاله -فيمالالالا أرى  –هالالالو األمثالالالل 

وأن ُتدِلل ن سالرا إلالى صاليغة سياسالية تحّ ظالت  ،ُتلّين الحرةة من لطابرا
أنرالالالا لالالالم تةالالالن ةاملالالالة  وات الالال  الحقالالالاً  ،فالالالي الما الالالي علالالالى أسالالالس تةوينرالالالا

أمالالالالا ليالالالالار مقاطعالالالالة تلالالالالك .. اسالالالالي البّنالالالالا  معرالالالالالبلشالالالالتباك السي ةالجاهزيالالالال
أنرا بلغت  رةةولاصة بعد أن رأت الح ،االنتلابات بالمقابل فةان صعباً 

من القالوة والح الور يصالعب معاله التراجالي إلالى الللالف والبقالا  لالارج  شبناً 
مصالالالالالالالداقيترا بعيالالالالالالالون  دشألن مالالالالالالالن شالالالالالالالبن ذلالالالالالالالك أن يلالالالالالالال ،النظالالالالالالالام القالالالالالالالانم

المشارةة أو المقاطعة لم  من لياريّ  اً أن أيّ  ،من الوا   هنا.. جمرورها
ألنه يترتب على ةليرما تغييالر  -حسب رأيي  –لحماس  األمثل هويةن 

ف مالالا التعالالايش مالالي ايلالالرين وفالالق قواعالالد لالالم  ،هالام فالالي فةالالر وسالاللوك الحرةالالة
مالا اللالروج مالن العلنيالة والعالودة إلالى السالرية ،بصيا ترا لحرةةتشارك ا  ،وا 

ولةالالي ال .. والتراجالالي إلالالى الالالورا  ةاليالالةالرادينحالالو  وهالالذا يعنالالي الميالالل مجالالدداً 
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 ،ُتَ ّحي الحرةة ببي منرما قامت بابتداع مالا أسالمته بالمشالارةة الُمقاِومالة
 ".الحةومة المقاومة"الما أسمته الحرةة ب والتي أنتجت الحقاً 

إن األدا  الحةالالالومي علالالالى مالالالدار ال تالالالرة الما الالالية لالالالم يةالالالن علالالالى 
ي منحترالالالا أصالالالواترا وطموحالالالات الجمالالالاهير التالالال ،مسالالالتوى تطلعالالالات الحرةالالالة

الشالالك أن هنالالاك أسالالبابًا ومبالالالرراٍت .. لتحقيالالق التغييالالر واإلصالالبلح المنشالالالود
حالالالالالت دون ذلالالالالك، حيالالالالث التالالالالامر الغربالالالالي والتواطالالالالؤ اإلقليمالالالالي والمناة الالالالات 
الدالليالالة لحرةالالة فالالت ، إ الالافة إلالالى االعتالالدا ات اإلسالالرانيلية المتةالالررة علالالى 

والعديالالالد مالالالن  قطالالاع  الالالزة، واعتقالالالال نالالالواب الحرةالالالة فالالي المجلالالالس التشالالالريعي
وزرا  الحةومالالة وةالالوادر الحرةالالة القياديالالة فالالي منالالاطق السالاللطة ال لسالالطينية 

 -ةمالا أعتقالد  –والحقيقة التي ال بد  مالن الجرالر برالا .. في ال  ة الغربية
هالالي حالالالة العجالالز والقصالالور التالالي وقالالي فيرالالا القالالادة، وحيالالرة الرجالالل الرشالاليد 

انل التالالالي الالالالذي تقالالالي علالالالى عاتقالالاله  الالالرورات البحالالالث عالالالن الليالالالارات والبالالالد
 .ة وألوا  إلى برِّ ال رج واألمانشدّ من تلرجنا مما نحن فيه 

إن مالالا ندرةالاله نحالالن اليالالوم أنالاله ةالالان باإلمةالالان التل يالالف مالالن وطالالبة 
ال غوط اللارجية، والعمل على تقليل حجم التوتر في الساحة الداللية، 
واالبتعالالالالاد عالالالالن دانالالالالرة التصالالالالعيد مالالالالي مصالالالالر؛ الجالالالالار األهالالالالم لُنصالالالالرة شالالالالعبنا 

لقالد ةالالان فالي المقالالدور فعالل ةالالذا وةالذا وةالالل مالا يالالبتي فالي سالالياق  ..وق اليتنا
، إال أننالالالالا اسالالالالتدرجنا ووقعنالالالالا فالالالالي "لالالالالو اسالالالالتقبلت مالالالالن أمالالالالري مالالالالا اسالالالالتدبرت"

المحذور، وسالت الالدما  علالى ثرانالا أبطحالًا، وأصالاب نساليجنا االجتمالاعي 
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الةثير من الترتك واالنقسام، وهو أمٌر  قد نحتاج إلى أةثر مالن عقالد مالن 
 .يد له االنسجام والونامالزمان حتى نع

 كيف يقرأ اآلخرون التجربة؟
لقد وجدت فيما طرحه البعض حول تقييم تجربة حماس في 

تنسجم مي ما عليه  -بشةل عام  -الحةم فرصة لقرا ة ألرى، وهي 
إن ما . أ لب المنص ين، الذي عاينوا التجربة وسجلوا مدالبلترم حولرا

فيه الةثير مما يمةنا االستشراد  (2)ةتبه السيد وانل المبحوح في دراسته
هو أن وجود الحرةة في  –آنذاك  –إن التصور ةان : به، ومللصه

الحةومة سيشةل درعًا للمقاومة وسيحميرا ويغذيرا، على أساس أن 
ولن تطاردهم أو  ،أجرزة الحةومة األمنية لن تقف في وجه المقاومين
المقدمات تشير إلى  تبلحقرم أو تعتقلرم ةما ةان ي عل  يرها، وةانت

إمةانية الم ي قدمًا في عمليات المقاومة المشروعة  د االحتبلل مي 
عامبًل مساعدًا يشةل أن ةل منرما  باعتبار ،االحت اظ بةرسي الحةومة

التي تبنترا حماس وبعض فصانل " الوهم المتبدد"لآللر، فةانت عملية 
هنية قسم  المقاومة بعد أقل من ثبلثة أشرر على أدا  إسماعيل

الحةومة، واحت ظت حماس وال زالت بالجندي الملتطف شاليط، وبدا أن 
تبدد ةل أوهام  ،التجربة في طريقرا إلى تحقيق نجاحات  ير مسبوقة

 .ال صل بين الحةم والمقاومة

                                                 
 .حماس وجدلية الجمي بين الحةم والمقاومة: بعد أربعة أعوام على التجربة (2)
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لم  -ةما أشار السيد وانل المبحوح  –بيد أن األمور بعد ذلك 
ً  ب رادترا أو على  ير تبت على هوى الحرةة، حيث شغلت الحرةة سوا

ر اها ببزمة الو ي الداللي ال لسطيني وتحديدًا في قطاع  زة، ةما 
أن أعبا  الحةومة وجرازها اإلداري المثقل بالمشاةل والرموم استحوذ 

الحرةة الشا ل هو مواجرة حالة  على جل اهتمام الحرةة، وأصب  هم  
طينية منذ فترة ومن قبل التي ةانت تعيشرا الحالة ال لس ،ال لتان األمني

مشارةة حماس في االنتلابات، وةذلك مواجرة الحصار الم روض 
دوليًا وعربيًا، والذي يزداد  راوة يومًا بعد يوم، ويلقي بثقله على الحرةة 
والمواطنين، وينعةس بالتالي على طبيعة العبلقة بين السلطة الحاةمة 

 .والمواطن

 ير المتوقي سارت األمور على : وي يف السيد المبحوح قانبلً 
باتجاس الحسم العسةري في قطاع  زة، وآلت إلى ما آلت إليه من انقسام 
على الساحة ال لسطينية لتزيد من أعبا  الحرةة وأوجاعرا؛ فمن قطي 
الرواتب والمظاهرات واإل رابات واستنةاف الموظ ين واألطبا  

زعزعة حةمرا  والمعلمين، التي رأت الحرةة أنرا مسيسة، وتردف إلى
والنيل من إرادترا، إلى محاوالت ان بلتية وت جيرات هنا وهناك في 
القطاع، واعتقاالت في ص وف الحرةة في ال  ة الغربية ت غط على 
الحرةة والحةومة في القطاع، إلى أزمة توفير رواتب الموظ ين الجدد 

ليمي العسةريين منرم والمدنيين، وترتيب أو اع القطاعين الصحي والتع
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، و يرها و يرها الةثير، األمر في قطاع  زة - على وجه اللصوص -
 .الذي زاد من أعبا  الحرةة وأوجاعرا وهمومرا

صحي  أن الحرةة والحةومة حاولتا قدر اإلمةان وفي حدود 
المستطاع ةسر العزلة السياسية، وفك الحصار، واجتردتا في االتصال 

طا ، إال أن ذلك لم ي ل  سوى في بالمجتمي الدولي عبر العديد من الوس
 ت  لرا انتزاع اعترافات من البعض ببن هذس الحةومة تستحق أن تُ 

األبواب، وأن ُتمةن من إدارة شنون ببلدها، وأن تعطى لرا ال رصة 
لمناقشة ةافة الق ايا السياسية، وما دون ذلك تتوقف الجرود ويلتزم 

 .وم الحرةة وأعبانراالجميي الصمت، وهو أي ًا ما ةان يزيد من هم

في محاولة منرا للتبةيد على أن ليار المقاومة ال زال م توحًا 
اندفعت ةتانب القسام ومعرا ةافة ال صانل المقاومة للرد على ةافة 
است زازات االحتبلل اإلسرانيلي، لاصة تلك التي ةانت تحدث في 

عيشرا ال  ة الغربية، مي حالة العجز والشلل البلإرادي التي ةانت ت
المقاومة في ال  ة الغربية، فةانت حرب إسرانيل األليرة على القطاع، 
والتي شةلت حالة عقاب جماعي للمواطنين في  زة، لت ت  الباب من 
جديد على مصراعيه حول جدلية الجمي بين الحةم والمقاومة في ظل 

 .حتبللاال
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أن نتان  الحرب  -والةبلم هنا للسيد المبحوح  –أعتقد 
عديد الت سيرات من ةافة ر م  ،ياترا على الحالة ال لسطينيةداعوت

وتحديدًا حال المقاومة في قطاع  زة، وحالة الردو  العام  ،األطراف
التي شردها القطاع بعد الحرب، توحي ببن هناك محاوالت جادة دالل 

بعض فصانل المقاومة األلرى إلعادة تقييم  لدىحرةة حماس 
عادة  ؛دراسة الحالة بعقول مجربة وقلوب م توحة األو اع من جديد، وا 

بعيدًا عن التعصب واالنحياز، واالست ادة من تجربة أربي سنوات للت 
لتةون نقطة انطبلق نحو برنام  شامل جديد، يعيد ترتيب األو اع، 

برنام   مبني .. ويتجاوز األلطا ، يقيل من العثار ويصح  المسيرة
ات من بطة، مستند إلى فةر على رؤية وا حة ولطة محددة، وم رد

 .صحي  وممارسات سليمة، وآليات وا حة المعالم

حتمًا ةانت هناك ألطا  ارتةبت هنا أو هناك على صعيد 
الممارسة األمنية أو اإلدارية في قطاع  زة وال  ة الغربية، لاصة بعد 
حالة االنقسام، وهي ألطا  يمةن للشعب أن يتجاوزها ويغ رها، لةن 

لمصالحة، وعدم إنجاز المشروع الوطني ال لسطيني الذي عدم تحقيق ا
الحد األدنى من  -على األقل  -يجمي الجميي على نقاط ات اق تشةل 

متطلبات وأهداف ةافة ال صانل والمنظمات، يبقى هو اللطب األةبر 
الذي ترتةبه ال صانل ال لسطينية مجتمعة، وال يمةن للشعب أن يتجاوزس 

يتيقن أن ذلك األمر هو اللطوة األولى  أو يغ رس، لاصة عندما
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وال رورية لتوجيه المسيرة، وتصويب الوجرة نحو هدف واحد وباليات 
موحدة، وفعاليات مشترةة، دون أن تبلذ أحد منرم عزة المواقي 
والشعارات باإلثم لتةون على حساب الوطن، وةرامة المواطن، وحرمة 

 .المقدسات

 ي بهاأبجديات ومفاهيم البدَّ من الوع
إن السياسة هي فلس ة التعايش مي الواقي أو االلت اف عليه 

والحرةات ةما الحةومات عليرا .. بردف المرور وتقليل  ريبة اللسانر
التةيف مي  غوطات الواقي والح اظ على تموقعرا القلق في ظل 

 .التبلل موازين القوى المحلية واإلقليمية والدولية

الم اهيم التي يتوجب وعيرا ف ي السياسة هناك الةثير من 
والتعاطي معرا، باعتبار أن السياسة علم وتجارب إنسانية فيرا الةثير 
من المبادئ والنظريات، التي تستدعي ممن يدلل ملعبرا أن ي قه 

ف ي ميدان السياسة، .. وي بط إيقاع عمله وفق مقت ياترا ،قوانينرا
أينما ةانت : )فاألصل في أحةامرا المصلحة حسب القاعدة الشرعية

، والدولة في (األصل في األشيا  اإلباحة)و( المصلحة فثم  شرع اهلل
ال قه السياسي اإلسبلمي مرنة متعددة األطياف، ليست دولة دينية، بل 
دولة مبادئ، ودولة الحقوق والحريات، وهي دولة هداية، ال جباية، دولة 

قيم العبلقة مي وال قه السياسي اإلسبلمي يُ .. دستورية مدنية عالمية
ايلرين على ُحسن الظن، وأن بذرة اللير تةمن في ةل قلب، وأن ةل 
ن ٍس قد ُألرمت ليًرا، ةما أن ال قه السياسي اإلسبلمي يعتمد سياسة 
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ال رز والتمايز، وينبى عن سياسة التعميم، فليس اللصوم ةلرم سوا ؛ 
والمنر  .. فمنرم العادل، ومنرم الظالم، ةلٌّ بحسب عمله وموق ه

السياسي اإلسبلمي يؤمن بالتدرج، ويحدد برامجه العلمية بناً  على ذلك، 
 .(2)ويستردف تحقيق المصلحة ودر  الم سدة

وهنا نورد بعض المسلمات والم اهيم التي يتوجب مراعاترا والوعي برا، 
 :(2)وهي
، ف ذا إن النجاح التةتيةي ال قيمة له في ظل ال شل االستراتيجي (2

ية اإلستراتيجية لرجل السياسة ال توصل إلى األهداف ةانت الرؤ 
التي ينادي برا، ف ن النجاح على مستوى التةتيةات من أنشطة 
ووسانل يصب  عديم القيمة، واالنشغال بتطوير اإلستراتيجية 
الناجحة أهم من التص يق واالحت ال ببنشطة ال توصل إلى الردف 

 .المطلوب

، فالو ي السياسي عادًة يد الواقيإن السياسي المحنك ال يشةو تعق (2
ما يةون معقدًا، حيث يشتبك الو ي المحلي باإلقليمي بالدولي، 
وعادة ما تتحرك أطراف ألرى لتلقي بثقلرا في الصراع  ير اللصم 

لذلك، فرجل السياسة يتوجب عليه أال يتذرع بتبرير عدم . المباشر
لو ةان قدرته على النجاح لجرة تعقيدات الو ي وصعوباته، ف

يتم وفق ظروف مثالية  –في حاالت الصراع  –التحرك السياسي 
                                                 

جدلية التعايش والمواجرة، ةتاب : فت  وحماس..أحمد يوسف، وطن وعيون دامعة. د (2)
 .تحت الطبي

 .المصدر السابق (2)
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لما احتاج األمر إلى قيادات قوية واعية لديرا رؤية وقدرة على 
الحسم، فدور القيادة هي أن ُتحسن المرور والتحرك ببهدافرا عبر 
هذا التعقيد، والتعقيد ليس م اجبة بالنسبة لرا، بل أن تسير األمور 

 .يد هو األمر الذي يبدو معجزة ال تحدثبدون أي تعق

الشراةة )العمل الجمعي في مراحل الصراع و ياب االستقبلل يبقى  (1
والتداول السلمي للسلطة  مانة للتماسك االجتماعي،  (السياسية

وحماية ال عل المقاوم، إ افة إلى الح اظ على الحقوق والثوابت 
 .الوطنية

( فت  وحماس)السياسيتين إن واقي االحتبلل ي رض على القوتين  (1
إدراك أطراف المعادلة الديمقراطية من حيث إن هناك مساحات 
مشترةة للعمل بينرما، وأن ثمة مساحات التبلف، وأنه لن يةون 
في وسي أحد إلغا  ايلر، لةن في وسي ةل طرف أن يتنازل عن 
قدر معين لآللر، وب مةان الطرفين أن يشتغبل معًا في المساحات 

 .ة تلكالمشترة

 تحديات المرحمة وحتمية الشراكة
آمل أن يةون األلوة في حرةتي فت  وحماس قد استوعبوا 

، وأدرةوا أن المشروع الوطني ال لسطيني لن "المحنة الدموية"دروس 
ُيةتب له التمةين إال إذا عمبل مًعا يدًا بيد، وتوافقا على رؤية وطنية 

 رم الطرفان ببن هناك مساًرا تجمي البرنام  السياسي لةل منرما، وأن يت
فاالستعداد للتةيف والقبول والتالي .. للوحدة ال أيً ا ال من لبلل التعدد
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والبحث عن المشترك في العبلقة والمسار، واحترام ةل طرف للطرف 
ي تبثيث الم فالايلر، هي وجه آلر من العمل الذي يمةن أن يسر

ة لسطينيين ال أن تم ي درنا ال الدوي، ألن قالار الوحالة لرذا اإلطالالذهني
س ينة الوطن بتوازن قواهما معًا، والدفي باتجاس تعزيز آليات بنا  الثقة 
والشراةة السياسية، والتبةيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة، واحترام 

والحةمة النبوية .. الشرعيات التي تتملض عن العملية الديمقراطية
 ".رًرا أبقىإن  المنبت ال أرً ا قطي وال ظ: "تقول

 هناك أمل.. ختاما  
أةثالالر ن الالوجًا فالالي مواجرالالة  -والحمالالد هلل  -اليالالوم، تبالالدو الحرةالالة 

التحالالديات، وأف الالل وعيالالًا بطبيعالالة المرحلالالة، ومالالا تتطلبالاله مالالن قالالدرات أوسالالي 
المشالالالالالةلة أن قناعالالالالالة الةثيالالالالالرين علالالالالالى السالالالالالاحة .. علالالالالالى التةتيالالالالالك والمنالالالالالاورة

دوليالالالالة، والتالالالالي ةانالالالالت ال لسالالالالطينية م قالالالالودة بالالالالالمجتمي الالالالالدولي وبالشالالالالرعية ال
ولذلك، يبقى . ظالمة في أةثر حاالترا -بحق شعبنا وق يتنا  -قراراترا 

 سياسالية سقف اللطاب عاليًا مراعيالًا حسالابات الشالارع علالى أيالة حسالابات
 .ألرى

إن السياسالالالالة علالالالالم ومربالالالالي حسالالالالابات، وتحتالالالالاج إلالالالالى درايالالالالة ووعالالالالي 
ات، إ افة فاالجترادات يجب أن تُبنى على معلومات ومعطي.. بالتاريخ

إلالالالالالى ال ر الالالالاليات والليالالالالالال الواسالالالالالي ل قالالالالاله السالالالالاليناريوهات، وهالالالالالذا يعنالالالالالي أن 
عناصر النجاح لمشروعنا الوطني تحتاج إلى أن ُيوّسد األمر إلالى أهلاله؛ 
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ال ممن ُيشرد لرم بالعلم واللبرة، ألن المُ  لك يحتاج أن تبلزمه الحةمالة، وا 
 . ةما يقولون..!! ف ن علينا انتظار الساعة

وت بعض الشي  على الحرةالة  التالي عشالت عمالري قد أةون قس
، فيرالامنا بًل من أجل أفةارها ومبادنرا، وتقلدت مناصب قيادية ملتل ة 

أرى أنرا الحرةالة األصالدق وطنيالة واألةثالر إسالبلمية،  -ومازلت  -وةنت 
 .واألقدر على تحقيق طموحات شعبنا في الحرية واالستقبلل

مالن ناحيالة ظروفرالا  -ةالم أتمنى أن تةون تجربتنا ال ريالدة فالي الح
قالالالد علمتنالالالا الةثيالالالر مالالالن الالالالدروس، ومنحتنالالالا الثقالالالة  -وحجالالالم التالالالامر عليرالالالا 

تلطالالالالى عقبالالالالات  علالالالالى -إن شالالالالا  اهلل  – والدرايالالالالة الواسالالالالعة التالالالالي سالالالالتعيننا
الةثيالالالرين فالالالي  لقالالالد نالالالت هالالالذس التجربالالالة إعجالالالاب. آتةالالالل مالالالا هالالالو وعقابيالالل 

ين الغالالربيين قالالد أن العديالد مالالن الم ةالر  ةمالالا، والوطنيالة السالاحتين اإلسالالبلمية
أشالالادوا برالالالذس الحرةالالة، وسالالالطروا إعجالالابرم أبحاثالالالًا وةتبالالًا، وحملالالالوا المجتمالالالي 
ل اقاترالالالا، وطالالالالبوا ب الالت  البالالالاب أمالالالام  الالالدولي عثالالالرات الحالالالالة ال لسالالطينية وا 
الحةومالالالالالة التالالالالالي ترأسالالالالالرا حمالالالالالاس، ودعالالالالالوا إلالالالالالى  الالالالالرورة التعالالالالالاطي معرالالالالالا 

لالذي ال يمةالن الالرقم الصالعب ا وةونراباعتبارها ليار الشعب ال لسطيني، 
إذا مالالا أريالالد لرالالذس الق الالية أن تجالالد أو الق الالز عليالاله تلطيالاله  -بالالبي حالالال  -

 .لرا حبًل سياسيًا يتحقق معه االستقرار واألمن واالزدهار بالمنطقة
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