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السياسي لحركة «حماس» تجاه التسوية
تطور الفكر
ُّ
ّ
الفلسطيني
السياسي
بعد دخولها النظام
ّ
ّ

السياسي لألحزاب والحركات السياس ّية أم ٌر ال ب ّد منه ،نظ ًرا
تط ُّو ُر الفكر
ّ
والدولي،
واإلقليمي
السياسي ،املح ّل ّي
للتح ّديات التي تفرضها معطيات الواقع
ّ
ّ
ّ
وال س ّيما إذا كان الحديث عن حركة فلسطين ّية تتبنّى املقاومة املس ّلحة
إستراتيج ّي ًة ،وتقود سلطة حكم منفردة في قِ طاع غزّة تسعى جاهد ًة لتثبيتها.

السياسي ،ع ْبر قرارها الدخول في
لقد ش ّكل دخول حركة «حماس» املعترك
ّ
االنتخابات التشريع ّية الفلسطين ّية عام  ،2006بداية مرحلة جديدة من تاريخ
الحركة؛ فالحركة ما إن فازت في هذه االنتخابات حتّى بدأت في التعاطي مع
السياسي
السياسي بنوع من الپرچمات ّية العالية ،نتيجة دخولها النظام
الواقع
ّ
ّ
وتشكيلها الحكومة الفلسطين ّية العاشرة ،إضافة إلى سيطرة الحركة على قِ طاع
نوعا من إعادة التفكير في سياسات تعا ُملها
غزّة بالق ّوة ،وهو ما تط ّلب منها ً
الدولي من جانب آخر ،في سبيل تثبيت
مع إسرائيل من جانب ،ومع املجتمع
ّ
حكمها في القِ طاع.
السياسي تجاه التسوية،
تطور فكر حركة «حماس»
وابتغا َء تبيان مالمح ُّ
ّ
ُق ِسمت الورقة إلى محورين؛ األ ّول من بينهما يتنا َول ماه ّية حركة املقاومة
السياسي عند االنطالقة ،والثاني
اإلسالم ّية («حماس») ونشأتها وفكرها
ّ
السياسي تجاه التسوية السياس ّية بعد
تطور فكر حركة «حماس»
يتناول ُّ
ّ
دخولها النظام
السياسي من ب ّوابة االنتخابات التشريع ّية عام .2006
ّ

مدى الكرمل

Mada al-Carmel

3

ّ
ّ
المحور األول :الفكر السياسي لحركة «حماس» عند النشأة
ًّ
ّ
أول :ماهية «حماس» ونشأتها

املختصر من الحروف األولى ل ِـ «حركة املقاو َمة
«حماس» هو االسم
َ
اإلسالم ّية» (ح.م.ا.س) ،وهي حركة مقا َومة مس ّلحة أعلنت عن نفسها في
فلسطني في  ،1987\12\14ولكن هذا التاريخ ال يتع ّدى في الحقيقة سوى كونه
()1
تاريخ إعالن الحركة بهذا االسم (حركة املقاومة اإلسالم ّية « -حماس»).

وع ّرفت الحركة نفسها بأنّها حركة إسالم ّية ،وجزء من جماعة اإلخوان املسلمني
نصت املا ّدة الثانية من الوثيقة القديمة على ما يأتي« :حركة
العامل ّية ،حيث ّ
املقاومة اإلسالم ّية جناح من أجنحة اإلخوان املسلمني بفلسطني .وحركة
()2
عاملي».
اإلخوان املسلمني تنظيم
ّ
أصدرت حركة «حماس» بيانها األ ّول في  ،1987\12\14وأعلنت أنّها حلقة من
حلقات الجهاد في مواجهة الصهيون ّية ،تتّصل وترتبط بانطالقة حركة الشهيد
القسام وإخوانه املجاهدين ،واعتبرت اإلسالم منهجها ،منه تستم ّد
ع ّز الدين
ّ
وتصوراتها ،وإليه تحتكم ومنه تسترشد خطاها ،وهدفت
أفكارها ومفاهيمها
ُّ
إلى تحرير فلسطني ،وإقامة دولة اإلسالم على أرضها ،و َد َع ْت إلى تربية متكاملة
لتحقيق الغايات املرج ّوة )3(،وتك ّونت القيادة السياس ّية للحركة من قادة املجمع
اإلسالمي الذي نشأ في عام .1978
ّ
وجاءت نشأة حركة «حماس» بعد حادثة الشاحنة اإلسرائيل ّية في الـ  6من
كانون األ ّول عام  ،1987التي راح ضح ّيتها ستّة ( )6من الع ّمال الفلسطين ّيني،
حيث اجتمع سبعة من كوادر جماعة اإلخوان املسلمني في قِ طاع غزّة ،هم:
أحمد ياسني ،وإبراهيم اليازوري ،ومح ّمد شمعة ،وعبد الفتّاح دخان (عن
تطورها .بيروت :دار الشروق .ص .25
 .1تكروري ،ن ّواف .)1995( .حركة حماس -نشأتها ومراحل ّ
 .2موقع حشد .ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) .الجزيرة.
وتطوراتها املعاصرة .بيروت :مركز الزيتونة
 .3محسن ،صالح .)2012( .القض ّية الفلسطين ّية :خلف ّياتها
ّ
للدراسات واالستشارات .ص .105
4

املنطقة الوسطى)؛ عبد العزيز الرنتيسي (عن خان يونس)؛ عيسى النشار (عن
رفح)؛ صالح شحادة (عن شمال غزّة) .وكان االجتماع إيذانًا بانطالقة العمل
اإلسرائيلي.
الجماهيري لحركة «حماس» وبداية الشرارة األولى ض ّد االحتالل
ّ
ّ
ويمكن تصنيف العوامل واألوضاع التي أسهمت في تهيئة أجواء االنطالقة
بتطور األوضاع السياس ّية
وتأسيس «حماس» إلى مجموعتني؛ األولى متع ّلقة ُّ
صلب القضية الفلسطين ّية،
واالجتماع ّية على الصعيد
الوطني العا ّم واملؤ ّثرة في ُ
ّ
والسياسي للحركة اإلسالم ّية في
والفكري
الذاتي
والثاني يتع ّلق بالعوامل
ّ
ّ
ّ
()4
فلسطني.
كان ميالد حركة «حماس» متزامنًا مع انطالقة «انتفاضة الحجارة» في العام
اإلسرائيلي ،بجانب الفصائل الفلسطين ّية
 1987لتتبنّى النهج املقاوِ م لالحتالل
ّ
ُ
اإلستراتيجي
العسكري لدى حركة «حماس» خيا َرها
العمل
األخرى ،وكان
ّ
ّ
الصهيوني في ّ
واإلسالمي
العربي
ري
ملواجهة املشروع
التحر ّ
ظل غياب املشروع ُّ
ّ
ّ
ّ
الشامل .وفي العام التالي ،أصدرت «حماس» ميثاقها
الخاص ( ،)1988حيث
ّ
نفسها بأنّها حلقة من حلقات الجهاد في مواجهة الغزوة
وصفت الحرك ُة َ
القسام وإخوانه
الصهيون ّية ،وبأنّها تتّصل وترتبط بانطالقة الشهيد ع ّز الدين ّ
()5
املجاهدين من اإلخوان املسلمني.
جاءت والدة حركة «حماس» من رحم جماعة اإلخوان املسلمني (فرع فلسطني
واألردن) ،في ّ
نفسها على جماعة اإلخوان املسلمني .هذه
ظل ظروف فرضت َ
الظروف تم ّثلت في انطالقة انتفاضة الحجارة ،وهو ما دعا شباب الجماعة
للضغط على القيادة السياس ّية لاللتحاق ب َركب فصائل املقاومة الفلسطين ّية
اإلسرائيلي ،بعد أن أصبحت انتفاضة الحجارة ظاهرة ال
في مواجهة الجيش
ّ
يمكن القفز عنها .كذلك م ّثلت انطالقة الحركة رؤية جماعة اإلخوان في وجود
السياسي لحركة املقاومة اإلسالم ّية (حماس) .2006-1991
تطور الفكر
.4
حسونة ،طارقّ .)2015( .
ّ
ّ
رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :الجامعة اإلسالم ّية .ص .19
الفكري لحركة حماس في ضوء وثيقة املبادئ والسياسات
التطور
 .5أبو شمالة ،جيهان.)2017( .
ّ
ّ
العامة .غزة :أكاديم ّية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا .ص .3
ّ
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جناح َّ
مسلح باسم الجماعة يتبنّى العمل املس ّلح في فلسطني َوفق رؤية الجماعة
والسياسي
والديني
الوطني
السياس ّية واأليديولوج ّية؛ ولذا خلطت الحركة بني
ّ
ّ
ّ
األيديولوجي في بداية األمر.
ّ
ُّ
ً
ُ
ثانيا :فكر «حماس» السياسي عند النشأة

السياسي ،ولذا فإنّ أغلب ما
«حماس» ليس لها إنتاج كثير في باب الفكر
ّ
السياسي في املواقف
ُيكتب عنها يستقي ما ّدته من الوثائق والبيانات والسلوك
ّ
املختلفة ،أو من تصنيفها ضمن مدرسة إسالم ّية أوسع (هي في حالتنا هذه
«اإلخوان املسلمون») كي يكون في اإلمكان ف ْهم منطلقاتها السياس ّية ،وفي
هذا مخاطرة معروفة تؤ ّثر في الد ّقة البحث ّية ووضوح التص ّور؛ وذلك أنّ االعتماد
السياسي ال يؤ ّدي بالضرورة إلى فهم الرؤية الفكر ّية
على تحليل السلوك
ّ
الواقعي هو نتاج عمل ّية مر ّكبة من ثالثة
السياسي
للحالة ،إذ إنّ السلوك
ّ
ّ
السياسي؛ واإلكراهات الواقع ّية الظرف ّية؛ وكفاءة التنفيذ .وفي
عناصر :الفكر
ّ
مستطاع العنصرين األخيرين أن ُي َشِّوها كثي ًرا العنص َر األ ّول املتع ّلق بالفكر
()6
-وهنا َمكمن املخاطرة.

ميثاق الحركة األ ّول تناول جملة من املبادئ واألسس املرتبطة بالعقيدة اإلسالم ّية
وفكر جماعة «اإلخوان املسلمني» ،مثل الرؤية األقرب إلى مفهوم «األ ّمة
الفلسطيني
اإلسالم ّية» .يغيب عن امليثاق مفهوم «الدولة الوطن ّية» ومصالح الشعب
ّ
بوصفه شع ًبا له أهداف مستق ّلة؛ فهو يع ّرف الحركة بأنّها «حركة عامل ّية»« ،بعدها
املكاني» في أ ّية بقعة فيها مسلمون ،بهدف «إعالن قيام دولة اإلسالم على أرض
ّ
أي مكان تصل إليه الحركة» .ال يتط ّرق
فلسطني» َو «نصرة املستض َعفني في ّ
أي دولة
امليثاق إلى عالقات «حماس» الخارج ّيةّ ،إل من زاوية عدم التعاطي مع ّ
اإلسرائيلي .ويؤمن امليثاق بعدم جدوى أ ّية «مبادرات أو مؤتمرات
تدعم االحتالل
ّ
السياسي وإكراهات الواقع .تركيا :املعهد
 .6إلهامي ،مح ّمد 28 ،2018( .أيلول) .حماس :أزمة الفكر
ّ
املصري للدراسات السياس ّية واإلستراتيج ّية .ص .1
ّ
6

سلم ّية» ،ويصفها ب ِـ «املؤامرات الدول ّية» .أ ّما الطريق الوحيد لتحرير فلسطني،
()7
فهو «الجهاد» ألنّه «فرض عني وواجب على ّ
كل مسلم».
املعضلة في هذا امليثاق تكمن في أنّه ش ّكل عائ ًقا أمام عالقات الحركة الخارج ّية
املقرب من «حماس» ،ونائب رئيس الوزراء
والدول ّية .ويشير ناصر الدين الشاعرَّ ،
الفلسطيني في حكومة «حماس» العاشرة ( ،)2007-2006إلى أنّ امليثاق عبارة
ّ
دعوي { }...وليس ميثا ًقا سياس ًّيا باملعنى الكامل»،
ديني
عن «خطاب وتوجيه
ّ
ّ
تتعد أوائل التسعين ّيات
واعتُمِ د في سياق فترة زمن ّية مع ّينة من عمر الحركة «لم َّ
من القرن العشرين» .بالتالي ،فإنّ الحركة «تو ّقفت عن طباعته» .ومن وجهة نظره،
«إسرائيل» هي املستفيدة من هذا امليثاق ،وتسعى من خالله إلى «التحريض على
()8
حماس» دول ًّيا.
بأي حقّ لليهود في فلسطني ،وتعمل على طردهم منها ،وتَعتبر
ال تؤمن «حماس» ّ
اإلسرائيلي «صراع وجود وليس صراع حدود» .وهي
صراعها مع االحتالل
ّ
صهيوني» يهدف
غربي
«استعماري
تنظر إلى إسرائيل على أنّها جزء من مشروع
ّ
ّ
ّ
إلى تهجير الفلسطين ّيني من ديارهم وتمزيق وحدة العالم
العربي ،وتعتقد بأنّ
ّ
الجهاد بأنواعه وأشكاله املختلفة هو السبيل لتحرير التراب
الفلسطيني ،وتر ّدد أنّ
ّ
مفاوضات السالم مع اإلسرائيل ّيني هي َم ْ
ض َيعة للوقت ووسيلة للتفريط في الحقوق.
وتعتقد «حماس» بخطأ املسيرة السلم ّية التي سار فيها العرب بعد مؤتمر مدريد
عام  ،1991وتَعتبر اتّفاق أوسلو (عام  )1993بني ّ
منظمة التحرير الفلسطين ّية
وإسرائيل ،ومن قبله خطابات االعتراف املتبادل ث ّم تغيير ميثاق ّ
املنظمة وحذف
ً
الجمل والعبارات الداعية إلى القضاء على دولة إسرائيل ،تعتبرها َّ
تفريطا
كلها
()9
واعترا ًفا إلسرائيل بح ّقها في الوجود داخل فلسطني ،ولذا وجبت مقاومته.
السياسي لحركة حماس ،ضرورات الواقع
تطور الفكر
 .7خضور ،ناصر 10 ،2016( .تشرين األول)ّ .
ّ
واستحقاقات املبادئ .رام هلل :املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيج ّية -
مسارات .ص .2
 .8املصدر السابق .ص .3
 .9الجزيرة .)2017( .حركة املقاومة اإلسالم ّية حماس .الجزيرة.
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السياسي السابق للحركة الس ّيد خالد مشعل ح ّدد رؤية الحركة
رئيس املكتب
ّ
السياس ّية والفكر ّية عند االنطالقة بعدد من النقاط ،يمكن حصرها في ما
()10
يلي:
 .1فلسطني من نهرها إلى بحرها ،ومن شمالها إلى جنوبها ،هي أرض الشعب
الفلسطيني ووطنُه ُّ
وحقه املشروع.
ّ
وأخالقي.
وسياسي
مبدئي
 .2ال اعتراف بشرع ّية االحتالل أ ًّيا كان ،فهذا موقف
ّ
ّ
ّ
وشرعي ،وهو مسؤول ّية الشعب
وقومي
وطني
واجب
 .3تحرير فلسطني
ٌ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني واأل ّمتني العرب ّية واإلسالم ّية.
ّ
والحقيقي لتحرير فلسطني،
 .4الجهاد واملقاومة املس ّلحة هي الطريق الصحيح
ّ
واستعادة كا ّفة الحقوق.

السياسي من
في بداية نشأة حركة «حماس» استم ّدت هذه الحركة فكرها
ّ
اإلسالمي ،فخلطت بني الدين والسياسة ،فأنتجت فك ًرا سياس ًّيا بصبغة
الدين
ّ
الديني سواء في
دين ّية خالصة ،جاء ذلك في ميثاقها الذي غلب عليه الطابع
ّ
اإلسرائيلي باعتباره
نظرته للمقاومة (الجهاد) أو نظرته للصراع مع االحتالل
ّ
صراعا دين ًّيا بني املسلمني واليهود ،حيث رفضت الحركة االعتراف بإسرائيل
ً
واعتبرت أنّ فلسطني َ
وقف إسالم ّي ًة ال يمكن التنازل عنها.
أرض ٍ

السياسي لحركة حماس .جريدة الشعب
 .10مشعل ،خالد 03 ،2013( .آذار) .وثيقة ملشعل تشرح الفكر
ّ
الجديد.
8

ّ
ُّ
المحور الثاني :تطور الفكر السياسي لحركة «حماس»
تجاه التسوية
السياسي لدى حركة «حماس» تجاه التسوية السياس ّية مع إسرائيل في
تطور الفكر
ُّ
ّ
اإلمكان مالحظته من زاويتني :األولى من خالل تصريحات أبرز قيادات الحركة

السياسي؛ والثانية من
وبخاصة رئيس وأعضاء املكتب
في الداخل والخارج،
ّ
ّ
خالل وثيقة املبادئ والسياسات العا ّمة التي أصدرتها الحركة في عام ،2017
السياسي للحركة عند اإلعالن
والتي رأى الس ّيد خالد مشعل رئيس املكتب
ّ
تطو ًرا في فكر الحركة بغية التجاوب مع الواقع.
عنها أنّها تم ّثل ُّ
ّ ً
ّ
أول :التحوالت في فكر قادة الحركة تجاه التسوية

منذ اللحظة األولى إلعالن اتّفاق أوسلو ،أعلنت حركة «حماس» رفضها لالتّفاق؛
الفلسطيني التي ع ّبر
نوعا من التفريط بالحقوق املشروعة للشعب
إذ رأت فيه ً
ّ
عنها ميثاقها عندما تح ّدث عن فلسطني من البحر إلى النهر ،لكن مع دخول
الفلسطيني في أعقاب مشاركتها في االنتخابات
السياسي
الحركة للنظام
ّ
ّ
التغير في فكر الحركة وسلوكها
التشريع ّية والبلد ّية ،وفوزها بها ،بدأت مالمح ُّ
السياسي بما يتجاوب مع شروط ومتط ّلبات التسوية السياس ّية التي ترتكز على
ّ
ّ
الحل ،وازداد
للتوصل إلى
قرارات الشرع ّية الدول ّية ،وعلى املفاوضات كأساس
ّ
دام مع السلطة
هذا التغ ّير عقب سيطرتها املنفردة على قِ طاع غزّة بعد صراع ٍ
الفلسطين ّية وحركة «فتح» بغية تمكني حكم الحركة من البقاء واالستمرار
باعتباره غاية في ح ّد ذاته.
تغير واضح في الفكر
من القراءة األولى لفكر «حماس» ُيست َد ّل على حدوث ُّ
السياسي،
من حيث قدرته على التك ّيف ،واتّخاذ مواقف متفاعلة من السياق
ّ
مدى الكرمل
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واستفادته من تجارب حركة «فتح» ومسيرة ّ
منظمة التحرير الفلسطين ّية ،بما
يش ّكل افترا ًقا في جوانب كثيرة مع ثوابت اإلخوان املسلمني وحتّى ثوابت
ّ
املرحلي
الحل
(ميثاق) حركة «حماس» )11(،تلك الثوابت التي كانت ترفض
ّ
وتعتبره خيانة وبدأت الحركة تقبل به كنوع من التأقلم مع الواقع.
القبول بإنشاء دولة فلسطين ّية على حدود عام  ،1967وبالدخول في هدنة طويلة
األمد مع إسرائيل ،لم يكن وليد اللحظة ،بل هو قائم في فكرها منذ فترة طويلة؛
اإلسرائيلي
ففي أوائل تشرين األ ّول عام  1993التقى ن ّواب عرب من الكنيست
ّ
وس ّربت تفاصيل قليلة من اللقاء .وحسب قول
بالشيخ أحمد ياسني في ِسجنهُ ،
الشيخ ،فإنّه سرد أه ّم ما جاء في ِ
الحوار بينهما في رسالته «خو ًفا من أحداث
()12
البلبلة في القاعدة والصف اإلسالمي بسبب محاولة اإلعالم تشويه اللقاء».
وفي جوابه عن سؤال طرحه أحد الن ّواب العرب قال فيه« :لو ُطلب منك أن تو ّقع
على اتّفاق مع إسرائيل ماذا تفعل؟» قال الشيخ ياسني« :ممكن أن نو ّقع على
اتّفاق هدنة لعشر سنني أو عشرين سنة شرط أن تنسحب إسرائيل من الض ّفة
الفلسطيني
والقِ طاع وشرق القدس إلى حدود  67بدون شروط وتترك للشعب
ّ
الح ّر ّية الكاملة في تقرير مصيره ومستقبله» )13(.وفي هذا إشارة قو ّية إلى قبول
الحركة بالدولة الفلسطين ّية على حدود عام  ،1967دون اتّفاق سالم لكن بهدنة
طويلة األمد.
وفي لقاء آخر مع قناة الجزيرة ضمن برنامج «الشريعة والحياة» عام ،1998
أوضح الشيخ ياسني مفهوم الهدنة الطويلة األمد من وجهة نظر «حماس» ،وقال
السياسي لحركة حماس بني املراحل والتفسير املجتزأ.
 .11أبو بكر ،بكر 31 ،2016( .تموز) .الفكر
ّ
األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات.
املركز
ّ
 .12خاشقجي ،جمال 01 ،1993( .تشرين الثاني) .الشيخ أحمد ياسني زعيم «حماس» ألتباعه :توقيع هدنة
مع إسرائيل ممكن .الحياة.
 .13املصدر السابق.
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«إنّ ل ِـ «حماس» ًّ
ّ
محتل ،ال
واضحا تما ًما .لنا وطن مسلوب
خطا إستراتيج ًّيا
ً
نحب السالم! وهو ال يفهم أنّنا
نف ّرط في جزء منه ،لكن العالم يريد منّا أن يرانا ّ
نحب السالم أكثر من ّ
كل العالم! فأردنا أن نقول للعالم نحن نريد السالم ،وها
ّ
نحن نطرح مبادرة هدنة لكي تقبل إسرائيل وتعيد األرض املحت ّلة التي خالفت
ّ
كل القوانني الدول ّية .ولكن ليس على شروط أوسلو وال اتّفاق أوسلو ،لكن بشرط
أي أثر لالحتاللّ ،
ّ
وأل ّ
مستقل
يتدخل في شؤوننا ،وأن يكون لنا كيان
ّأل يبقى ّ
ّ
باملحتل .الهدنة معناها وقف
ودولتنا املستق ّلة ،والهدنة ليس معناها االعتراف
الصراع والقتال بني طرفني» )14(.وهنا يقترب فكر «حماس» ورؤية الشيخ
أحمد ياسني من البرنامج املح ّل ّي ،وهو البرنامج الذي أق ّرته ّ
منظمة التحرير
ّ
املرحلي ع ْبر إقامة الدولة الفلسطين ّية
الحل
عام  1974والذي يرتكز على فكرة
ّ
املستق ّلة على حدود عام  1967دون االعتراف بإسرائيل ،وهو بداية التعاطي
إيجابي مع جهود التسوية وقرارات األمم املتّحدة.
نحو
على ٍ
ّ

الس ّيد خالد مشعل ،رئيس املكتب
السياسي السابق لحركة «حماس» ،اقترب
ّ
أكثر من شروط التسوية وتلبية مطالب اللجنة الرباع ّية الدول ّية الثالثة للتعامل مع
«حماس» ،وذلك بعد أن أعلن بوضوح خالل مقابلة مع قناة ( )CNNاألمريك ّية
موافقته على ّ
حل الدولتني ،وذلك بقبوله لدولة فلسطين ّية في حدود عام 1967
وعاصمتها القدس ،واستعداده ل ّلجوء إلى األساليب السلم ّية في النضال
(التخ ّلي عن العنف) ،وأ ّما بالنسبة للشرط الثالث ،وهو االلتزام باالتّفاق َّ
املوقع
ّ
ومنظمة التحرير الفلسطين ّية ،فيأتي كتحصيل حاصل للبندين
بني إسرائيل
()15
األ ّولَ ْين.
لكن الدكتور أحمد يوسف ،الوكيل السابق لوزارة الخارج ّية في الحكومة
 .14الجزيرة 26 .1998( .نيسان) .الشريعة والحياة (ضيف الحلقة :الشيخ أحمد ياسني) .الجزيرة.
 .15الصالح ،علي 25 ،2012( .تشرين الثاني) .مشعل يقبل دولة على حدود  .67الشرق األوسط.
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املقالة السابقة في قِ طاع غزّة ،ال يرى في قبول خالد مشعل (رئيس املكتب
السياسي لحركة «حماس») لدولة فلسطين ّية في حدود عام  1967واللجوء
ّ
السلمي الخالي من السالح والدم» ،ال يرى تغيي ًرا في موقف
إلى «النضال
ّ
السياسي .قال يوسف لجريدة «الشرق األوسط» ً
أيضا «إنّه ال
«حماس»
ّ
يرى جدي ًدا في ما قاله الس ّيد مشعل ،فهو بذلك إنّما يك ّرر موقف اإلجماع
الوطني
نحو واضح وصريح« :أنا
الفلسطيني»! وكان مشعل قد قال على ٍ
ّ
ّ
أقبل بدولة فلسطين ّية على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرق ّية (أي على
 %22تقري ًبا من مساحة فلسطني التاريخ ّية) وحقّ العودة ،وهذا ما اتّفقنا عليه
نحن كفلسطين ّيني» ،ورفض اإلجابة املباشرة عن سؤال حول االعتراف بدولة
إسرائيل ،مكتف ًيا بالقول إنّ الدولة الفلسطين ّية بعد إقامتها تتّخذ قرارها بشأن
()16
إسرائيل.
هذا املوقف ليس جدي ًدا على مشعل الذي يعتبره البعض من حمائم «حماس»،
فقد قال ما يشابه هذا الكالم في خطاب ألقاه في حفل اتّفاق املصالحة الذي
ُو ّقع في القاهرة في العام  ،2011وقال فيه إنّه مع دولة فلسطين ّية في حدود
 ،1967وإنّه مع إعطاء املفاوضات بني السلطة وإسرائيل فرصة جديدة ،وأثار
السياسي لحركة «حماس» في غزّة،
الزهار عضو املكتب
ذلك عليه محمود ّ
ّ
السياسي يرفض ما جاء على
باسم املكتب
األمر الذي استدعى إصدار بيان ْ
ّ
()17
الزهار ويعتبره رأ ًيا شخص ًّيا ال يم ّثل «حماس».
لسان ّ
مشعل لم يكن الوحيد الذي أق ّر بوجود إسرائيل بطريقة غير مباشرة بعدما
ً
التعاطي مع صيغة الدولة الفلسطين ّية في
رفضا مطل ًقا
كانت الحركة ترفض
َ
 .16الصالح ،علي 25 ،2012( .تشرين الثاني) .مشعل :نحن مستع ّدون ل ّلجوء للوسائل السلم ّية إذا تح ّققت
أهدافنا الوطن ّية .الشرق األوسط.
 .17املصدر السابق.
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حدود عام  .1967يحيى السنوار (زعيم الحركة في قِ طاع غزّة) ،في مقابلة مع
صحيفة إيطال ّية ،أعرب عن قبوله هو كذلك بوجود إسرائيل عندما تح ّدث ً
قائل

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطين ّية هو واحد وخمسون ()51
إنّ عمر االحتالل
ّ

اإلسرائيلي للض ّفة الغرب ّية وقِ طاع غزّة ،بل كذلك هو َق َر َن
عا ًما ،أي االحتالل
ّ
التوصل إلى سالم مع إسرائيل برفع الحصار عن غزّة ،أي إنّه لم يعد يرى في
ّ
إسرائيل دولة احتالل ،بل يراها دولة حصار! بمج ّرد رفع هذا الحصار يمكن
الدخول في اتّفاق سالم معها ،واعتبر أنّه ال أحد يريد الدخول في مواجهة
عسكر ّية مع دولة نوو ّية ،أي إسرائيل.
يشير ُع َر ْيب الرنتاوي مع ّل ًقا على مقابلة يحيى السنوار« :ما يه ّمني أكثر ،هو ما
ِ
املراسلة الصحف ّية ،من تط ّورات وتب ّدالت
كشفت عنه أجوبة السنوار على أسئلة
في لغة «حماس» ونبرتها وأولو ّياتها ،وما و ّفرته من ما ّدة تصلح للتع ّرف على
الطريقة التي تف ّكر بها «حماس» اليوم! بعد أحد عشر عا ًما من إمساكها بتالبيب
السلطة»« )18(.بدا من املقابلة أنّ الرجل «مستميت» للحصول على تهدئة مع
أي وسيط ،شريطة أن يكون مقابلها تفكيك أطواق
إسرائيل ،أ ّية تهدئة وع ْبر ّ
الحصار عن القِ طاع .ال مطرح هنا للحديث عن املقاومة والتحرير والعودة التي
مسيرات «حماس» منها عنوانًا لها .وكان الفت ًا أنّ السنوار لم يتح ّدث
اتّخذت
ُ
عن زوال االحتالل بل عن «إزالة الحصار»» )19(.هذه نقطة مه ّمة وش ّفافة في
تفكير الرجل« .تع ّهد السنوار بالهدوء املطلق مقابل التهدئة ورفع الحصار .شرح
االعتبارات اإلنسان ّية الناجمة عن املعاناة ،وبدا أنّ ُج ّل (إن لم نقلُ :ك ّل) ما يشغل
ّ
ويحتل صدارة أولو ّياتها هو «رفع الحصار» ،ودائ ًما بما ال ُيفقدها
با َل «حماس»
السياسي
سلطة األمر الواقع القائمة في القِ طاع» )20(.بهذه اللغة وهذا الخطاب
ّ
 .18الرنتاوي ،عريب 05 ،2018( .تشرين األول) .األهم ماذا قال ،وليس ملن تحدث .الدستور.
 .19املصدر السابق.
 .20املصدر السابق.
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بدأت حركة «حماس» تفقد تم ّيزها عن غيرها من الفصائل الفلسطين ّية .في
هذا يشير ماجد ك ّيالي أنّ الحركة كانت تتم ّيز أنّها انطلقت في العام ،1987
أي بعد ما يربو على َعقدين من انطالقة الفصائل الفلسطين ّية األخرى .هذا
الكالم يأتي بمناسبة تصريحات يحيى السنوار (قائد حركة «حماس» في قِ طاع
غزّة) ،في املقابلة التي أجرتها معه الصحاف ّية اإليطال ّية «فرانشيسكا بوري»
ون ُِشرت في «يديعوت أحرونوت» ً
أيضا .في تلك املقابلة ،في اإلمكان مالحظة
الفلسطيني،
مسألتنيُ ،أوالهما أنّ السنوار تح ّدث بلغة مختلفة عن واقع الشعب
ّ
ووضع ّية «حماس» في غزّة ،بعي ًدا عن اللغة املعهودة ،لغة التهديد والوعيد
وزلزلة األرض تحت أقدام إسرائيل ،ومعادلة الردع املتبادل ،وحرب الصواريخ
والطائرات الورق ّية .في هذا الشأن ث ّمة بضع مالحظات ،لم ِ
يأت السنوار بجديد
السياسي ،وفي الحقيقة فإنّ خطاب السنوار هو
على صعيد خطاب «حماس»
ّ
مؤسس تلك
ُ
خطاب «حماس» ذاتُه ،إذ هكذا كان تح ّدث الشيخ أحمد ياسني ( ّ
الحركة) ،وعلى هذا النحو تح ّدث مرا ًرا خالد مشعل ،الرئيس السابق ملكتبها
السياسي ،بل إنّ وثيقة «حماس» الجديدة ،التي صدرت صيف العام املاضي
ّ
نص ْت في البند ( )19على «إقامة دولة فلسطين ّية مستق ّلة كاملة السيادة
(َّ ،)2017
وعاصمتها القدس ،على خطوط الرابع من حزيران  ،1967مع عودة الالجئني
املرحلي ّ
ملنظمة
خرجوا منها» ،وهو ذاته البرنامج
والنازحني إلى منازلهم التي ُأ ِ
ّ
التحرير ،ألكثر من أربعة عقود ،والذي استندت إليه قيادة ّ
املنظمة في عقدها
اتّفاق أوسلو ( .)1993أ ّما ثانيهما ،فتتم ّثل في محاولته تقديم «حماس» كحركة
سياس ّية پرچمات ّية ،تتف ّهم املعطيات املحيطة ،في لغة بعيدةً ،
أيضا ،عن الخطابات
املعتادة التي تتح ّدث عن التحرير وإزالة إسرائيل ،أو دحر االحتالل من الض ّفة،
في قوله« :واجبي حماية شعبي والدفاع عن حقوقه في الح ّر ّية واالستقالل...
()21
وقف النار يعني تحقيق الهدوء ورفع الحصار».
 .21ك ّيالي ،ماجد 09 ،2018( .تشرين األول) .تطبيع «حماس» مع املنظومة السياس ّية الفلسطين ّية .الحياة.
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السياسي لحركة «حماس» أصبح ظاه ًرا ،وهو ما دعا
التناقض في الخطاب
ّ
السياسي أصبح
خطاب حرك ِة «حماس»
الدكتور إبراهيم أبراش للقول إنّ
َ
َّ
يفتقر حتّى إلى مفهوم الخطاب؛ وذلك أنّه لم يعد مفهو ًما ال داخل ًّيا وال خارج ًّيا.
نفسه فيه ال يعرف :هل هو
خطاب حركة «حماس» ملتبس إلى ح ّد يجد املتل ّقي َ
خطاب حركة مقاومة ،أم خطاب حكومة وسلطة؟ هل هو خطاب حركة دين ّية،
أم خطاب حركة وطن ّية؟ هل شرع ّية حركة «حماس» شرع ّية دين ّية ور ّبان ّية أم
شرع ّية ديمقراط ّية مست َم ّدة من صناديق االنتخابات؟ هل تريد حركة «حماس»
مقا َوم ًة لتحرير فلسطني من البحر إلى النهرَ ،أ ْم مقا َوم ًة لترسيخ سيطرتها على
قِ طاع غزّة؟ وهل املسيرات التي تقوم بها على حدود غزّة هي من أجل العودة،
أم لكسر الحصار عن غزّة وتثبيت سلطتها فيها؟ هل تريد تسوية سياس ّية
ومفاوضات ،أم إنّ املفاوضات والتسويات السياس ّية باتت لديها ًّ
خطا أحم َر
()22
وخيان ًة للقض ّية؟
ال ريب أنّ التح ّوالت السياس ّية في فكر حركة «حماس» تبدو جل ّية في تصريحات
قياداتها السابقة والحال ّية؛ فاملتابع لتسلسل األحداث والتصريحات واملواقف
السياسي
التي صدرت عن قيادة الحركة يكتشف اقتراب فكر الحركة وسلوكها
ّ
من التسوية السياس ّية ع ْبر القبول بدولة فلسطين ّية على حدود عام  1967في
إطار هدنة طويلة األمد ،لكن دون االعتراف بإسرائيل ،فهل من املمكن الوصول
إلى إقامة هذه الدولة في ّ
ظل املعطيات الدول ّية واإلقليم ّية الراهنة ،بدون َعقد
اتّفاق سالم مع إسرائيل؟

معا اإلخبار ّية.
السياسي
 .22أبراش ،إبراهيم 06 ،2018( .تشرين األول)ُ .عقم الخطاب
الفلسطيني .وكالة ً
ّ
ّ
مدى الكرمل
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ّ
ً
ثانيا :التحوالت في فكر «حماس» بين الميثاق والوثيقة

جاءت املراجعات التي َأ ْج َرتها «حماس» ،والتي أسفرت عن صدور وثيقة
فعل لألزمات املتداخلة التي عانت منها الحركة والتي
املبادئ والسياساتَّ ،
رد ٍ
ُت ْعزى ،في أساس ما ُت ْعزى ،إلى مأزق االنقسام واستئثار الحركة بالحكم في
قِ طاع غزّة ،ذلك «الخطأ»
اإلستراتيجي الذي أق ّر به خالد مشعل (الرئيس
ّ
السابق للمكتب
السياسي للحركة) في أواخر شهر أيلول عام  ،2016وذلك في
ّ
ندوة َع َق َدها مركز الجزيرة للدراسات في الدوحة ،تحت عنوان «التح ّوالت في
الحركات اإلسالم ّية» .إقرار مشعل كان بمثابة ّ
مؤشر على حدوث املراجعات
التي تُجريها الحركة ،إذ قال إنّ الحركة أخطأت عندما انفردت بحكم غزّة قبل
نحو عشر سنواتِّ ،
مؤك ًدا أنّ اإلسالم ّيني تنقصهم الخبرة والقدرة على إقامة
()23
شراكات سياس ّية في املنطقة.
تحر ٍر
ِّ
وتعرف الوثيق ُة -التي تتك ّون من  42بن ًدا -حرك َة «حماس» بأنّها حرك ُة ُّ
ومقاومة وطن ّي ٌة فلسطين ّي ٌة إسالم ّي ٌة ،هدفها تحرير فلسطني ومواجهة املشروع
ٍ
الصهيوني ،ومرجع ّيتها اإلسالم في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها )24(.ونالت
ّ
الوثيقة اهتما ًما كبي ًرا في الفضاءات الدول ّية واإلقليم ّية والفلسطين ّية .وقد
تض ّمنت لغ ًة سياس ّية وقانون ّية دقيقة ،وكان من الالفت أنّ الوثيقة أحجمت
عن ذكر اإلخوان املسلمني كمرجع ّية تنظيم ّية للحركة كما ذكر امليثاق ،وع ّرفت
ذات خلف ّية
تحرر
وطني فلسطين ّي ٌة ُ
نفسها فيها على أنّها حرك ُة ُّ
«حماس» َ
ّ
إسالم ّية ،كما حصرت الصراع مع الصهاينة ال مع اليهود ،و َعَّدت خطوط
سنة  1967مرحلة انتقال ّية يمكن استيعابها في ّ
فلسطيني،
وطني
ظل توا ُفق
ّ
ّ
إستراتيجي؟ مركز األهرام
تحول
 .23منير ،شيماء 12 ،2017( .حزيران) .وثيقة حماس ...تغيير
تكتيكي َأم ُّ
ّ
ّ
للدراسات السياس ّية واإلستراتيج ّية .القاهرة.
 .24أبو العال ،عبد الرحمن 02 ،2017( .أ ّيار) .حماس تقبل بحدود  67دون تنازل عن كامل فلسطني.
الجزيرة.
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أي شبر في فلسطني ،ومع املحافظة على ثوابت الشعب
دون التنازل عن ّ
()25
الفلسطيني.
ّ

ُ
الخاص بالدولة الفلسطين ّية) ب َق ْدر
حامل الرقم  20من الوثيقة (
َحظِ َي البند
ّ
كبير من االهتمام؛ حيث اعتبرت الوثيقة أنّ إقامة دولة فلسطين ّية مستق ّلة كاملة
السيادة ،وعاصمتها القدس ،على خطوط الرابع من حزيران عام  ،1967مع
عودة الالجئني والنازحني إلى منازلهم التي ُأخرجوا منها ،هي «صيغة توافق ّية
َ
االعتراف
وطن ّية مشتركة» .لكن املا ّدة نفسها أ ّكدت أنّ ذلك ال يعني إطال ًقا
أي حقّ من الحقوق الفلسطين ّية ،وأنّه ال
بالكيان
الصهيوني ،وال التناز َل عن ّ
ّ
()26
تنازُل عن تحرير كامل أراضي «فلسطني التاريخ ّية» ،بما في ذلك «إسرائيل».

الحمساوي «الجديد» في الوثيقة في اإلمكان
السياسي
التط ّور في الفكر
ّ
ّ
مالحظته من ع ّدة قضاياّ ،
لعل أه ّمها :االقتراب من برنامج الدولة الفلسطين ّية
في الض ّفة والقِ طاع ،وإن بمصطلحات «حماس» واشتراطاتها؛ عل ًما أنّ
الوطني
األمر ذاته حصل لدى إعالن برنامج «النقاط العشر» ،في املجلس
ّ
الفلسطيني (الدورة  ،)1974 ،12الذي تض ّمن إقامة «سلطة الشعب الوطن ّية
ّ
ً
وصول إلى البرنامج
أي بقعة أرض يجري تحريرها،
املستق ّلة املقاتلة» على ّ
املرحلي (إقامة دولة فلسطين ّية في الض ّفة والقِ طاع) ،ومنه إلى اتّفاق أوسلو
ّ
( .)1993طب ًعا ال نقصد اإليحاء أنّ التاريخ يعيد ذاته ،وإنّما نتح ّدث عن برامج
الدولي
پرچمات ّية تنأى بنفسها عن املبدئ ّية أو الطهر ّية امل ّدعاة ،ملسايرة الوضع
ّ
()27
التاريخي وضعف موازين القوى.
واإلقليمي ،وكذلك للتك ّيف مع السياق
ّ
ّ
 .25مركز الزيتونة ،2017( .أ ّيار) .مستقبل تموضع حركة «حماس» اإلقليمي في ضوء وثيقتها السياس ّية
إستراتيجي.)99( ،
وانتخاباتها الداخلية .تقدير
ّ
 .26منير ،شيماء .مصدر سابق.
 .27ك ّيالي ،ماجد 08 ،2017( .أ ّيار) .ما الذي لم تقله وثيقة «حماس»؟ الحياة.
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أه ّم التح ّوالت الكبرى في وثيقة «حماس» الجديدة هو االنتقال من فكرة التحرير
الكامل إلى املطالَبة بدولة ضمن حدود العام  ،1967وما رافقه من انتقال املقا َومة
َّ
املسلحة من وسيلة وأداة وحيدة للتحرير إلى وسيلة ضمن وسائل أخرى ،وهذا
ّ
َ
ّ
التوصل إلى تسوية
األقل
باآلخر أو على
يوضح قابل ّية الفكر الجديد لالعتراف
ّ
معه؛ إذ إنّ الحركة وصلت أخي ًرا إلى حيث انتهت «فتح» قبل عقود ،فالراحل
الفلسطيني
الوطني
ياسر عرفات أبو ع ّمار ر ّد على املعترضني في املجلس
ّ
ّ
( )1974على برنامج النقاط العشر ،الذين قالوا إنّهم يريدونها سلطة مقاتِلة
إلحراجه ،ر ّد عليهم بالقول إنّه يريدها «سلطة وطن ّية مقاتلة ن ّفاثة» فث ّمة مبالغة
()28
في القول إنّ الوثيقة تحتوي جدي ًدا وأنّ إعدادها استغرق أربعة أعوام!
ً
تساؤل مه ًّما حول مغزى طرح الحركة لتلك الرؤية
ويثير هذا املوقف
«السياس ّية» الپرچمات ّية والتي تكشف عن تناقض ملحوظ ،وال س ّيما أنّ إقامة
سياسي مع إسرائيل ومع املجتمع
«دولة فلسطين ّية» ال يمكن أن يت ّم دون اتّفاق
ّ
الدولي ،وبالتالي فإنّ الحديث عن عدم االعتراف هنا هو مج ّرد شعارات،
ّ
()29
أي من الفصائل الفلسطين ّية اعترافه بعد بإسرائيل.
وبخاصة أنّه لم يعلن ّ
ّ

املتغ ّير في وثيقة حركة «حماس» الجديدة هو فنّ املمكن الذي يحافظ على
البقاء؛ فجديد الوثيقة هو ما جاءت به من تلميحات تحافظ على ما ّ
سطرته بعد
تضحيات ِجسا ًما ،وهذا ج ّيد
املرحلة األخيرة والصعبة التي ق ّدم فيها شعبنا
ٍ
الفلسطيني الطويل الذي
الوطني
وغير َمعيب .فهي ترا ُك ٌم على ما أنتجه التاريخ
ّ
ّ
بكل فصائلها الوطن ّيةّ ،
عمدته ّ
منظمة التحرير الفلسطين ّية ّ
املنظمة التي أتت على
تحول مه ّمة في تاريخ
ذكرها الوثيقة دون اإلشارة إلى ذلك ،فهذه الوثيقة نقطة ُّ

السياسي لحركة حماس بني امليثاق والوثيقة :فكر جديد
 .28أبو كريم ،منصور .)2017( .الفكر
ّ
الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيج ّية -
أم إعادة إنتاج السابق؟ رام هلل :املركز
ّ
مسارات .ص .13
 .29سالمة ،عبد الغني 05 ،2017( .نيسان) .آراء ...قراءة في وثيقة حماس ( .)2-1األ ّيام.
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والسياسي الذي جلب
الفكري
حركة «حماس» قد ت ُْخ ِرجها من حالة الجمود
ّ
ّ
()30
لها ولشعبنا ّ
كل ما جلب.
ث ّمة من يرى أنّ الوثيقة الصادرة عن حركة «حماس» وثيقة وطن ّية بامتياز ونقلة
ً
نوع ّية في فكر وسياسة الحركة إذا ُط ّبقت ً
وقول ،وأنّها تعبير عن وعي
فعل
سياسي طال انتظاره؛ فاملبادرة تعكس إدرا ًكا واقع ًّيا ،أو تح ُّو َل اإلدراك املسبق
ّ
أي حال! والحال أنّ «حماس» والحركة
إلى مبادرة علن ّية .وال بأس في ذلك على ّ
اإلسالم ّية في إسرائيل تسلكان فعل ًّيا ،منذ زمن طويل ،سلو ًكا واقع ًّيا في فهم
ومعالجة الحقائق الحاكمة في شأن الصراع والعالقة مع إسرائيل ،وتحمل املبادرة
أيضا ّ
ً
مؤشرات بالغة األه ّم ّية والداللة ،من أه ّمها إعالن نهاية األيديولوجيا الدين ّية
جوهري للدول والجماعات واملدن واملجتمعات ،مثلما أعلنت مبادرة ّ
منظمة
كمح ّرك
ّ
()31
التحرير الفلسطين ّية عام  1988نهاية األيديولوجيا القوم ّية.
ّ
املستقل واملعروف ،وصف وثيقة
الفلسطيني
السياسي
مصطفى البرغوثي،
ّ
ّ
«حماس» بأنّها «دليل على نضج وتط ّور
سياسي» مضي ًفا قوله« :الوثيقة هي
ّ
سياسي يجري منذ فترة طويلة وهي ً
نتيجة ِ
أيضا تعكس اإلحساس
لحوار
ّ
الدولي وإظهار الصورة الحقيق ّية للحركة» .وتابع
بضرورة التعامل مع املجتمع
ّ
البرغوثي« :هذه القض ّية قائمة منذ سنوات وأنا مسرور أنّ الحركة وصلت إلى
()32
رت معه تطوير برنامجها
السياسي».
مستوى من النضج ق ّر ْ
ّ
لم يعد للفصائل ،ومن ضمنها «حماس» ،براءتها األولى ،وال مبادئها التي
السياسي،
انطلقت من أجلها ،واملسألة ال تتع ّلق بعقالن ّي ٍة أو تط ّو ٍر في الفكر
ّ
 .30أبو كريم ،منصور .مصدر سابق.
 .31غرابية ،إبراهيم 03 ،2017( .أ ّيار)« .حماس» التي لم تفاجئ أح ًدا سوى نفسها .الحياة.
العربي مع
سياسي أم التفاف على الخالف
 CNN .32بالعربية 02 ،2017( .أ ّيار) .وثيقة حماس :نضوج
ّ
ّ
اإلخوان؟  CNNبالعرب ّية.
مدى الكرمل
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بتحوالت
بناء على التجربة والثقافة واملسؤول ّية الوطن ّية ،لألسف ،بقدر ما تتع ّلق ُّ
التحول إلى
وبتكيف مع الواقع واملحيط ،وضمن ذلك استمراء
اضطرار ّية،
ُّ
ُّ
سلطة ،في الضفة كما في غزّة؛ فالسلطة تب ّرر ذاتها بذاتها ،وفي ّ
كل ذلك وصلت
«حماس» إلى حيث سبقتها «فتح» ،بصرف النظر عن املصطلحات والتبريرات،
ً
معزول عن العالم
الفلسطيني ،لشعب ضعيف وممزّق ،ليس
السياسي
فالنظام
ّ
ّ
()33
وعن إكراهاته أو متطلّبات التطبيع معه.

الخاتمة
ً
ال ّ
ملحوظا في اتّجاه
تطو ًرا
شك أنّ فكر حركة «حماس»
تطو َر ُّ
السياسي َّ
ّ
التسوية السياس ّية وقبول إسرائيل ،عبر إعالن الحركة القبول بفكرة الدولة
الفلسطين ّية املستق ّلة على حدود عام  .1967وإن كانت الحركة ما زالت ترفض
االعتراف بإسرائيل بصورة علن ّية ،فإنّ تصريحات قادة الحركة توحي بوجود
هذا االعتراف ّ
السياسي لحركة «حماس» قبل دخول
املبطن .فاملتت ّبع للخطاب
ّ
الفلسطيني وبعده يدرك تما ًما مدى التح ّول في
السياسي
الحركة النظا َم
ّ
ّ
هذا الخطاب من أمور كثيرة ،أه ّمها النظرة إلى إسرائيل واليهود ،والدولة
الوطني
الفلسطين ّية في حدود عام  ،1967ومفهوم النضال ،بالتركيز على البعد
ّ
ً
األممي ،واالقتراب من املقاومة بمفهومها الشامل الذي
اإلسالمي
بدل من البعد
ّ
ّ
العسكري بعد ما كانت تر ّكز في البداية
السياسي والعمل
يجمع بني العمل
ّ
ّ
ّ
ومنظمة التحرير
على املقاومة املس ّلحة ،وهو الطريق الذي سلكته حركة «فتح»
الفلسطين ّية في أعقاب الخروج من لبنان عام  ،1982وإن كان هذا التط ّور في
فكر الحركة عائ ًدا بالدرجة األولى إلى أزمة حكم الحركة في غزّة ،وليس تط ّو ًرا
في ثقافة الحركة وقياداتها السياس ّية.
 .33ك ّيالي ،ماجد .)2018( .مصدر سابق.
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