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  يةبدأ التشغيل التجرييب ملوقع مركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيج

بعد أن غزت الواليات املتحدة العراق أصبح التعامل معها شئنا أم أبينا مباشراَ وبدون 
  .واسطة

  كيف نتعامل مع هذه احلقيقة؟والسؤال احملوري اآلن هو 
  هل الشعارات واخلطابات احلماسية تكفي؟ هل املواجهة املسلحة هي احلل؟ 

م؟ هل ردود األفعال اآلنية هل اإلنعزال واإلنكفاء على الذات هو الطريق األسل
  والعاطفية هي اجلواب؟ 

  هل الصرب والتحمل وعدم املباالة أفضل؟
 قائمة على ةحتدي حيتاج اىل إستجابلعله من األفضل إعتبار هذه احلقيقة اجلديدة 

  .اإلستفادة من القوانني والسنن الطبيعية
دي ومعرفة طريقة فهم وإدراك هذا التحولعل من أهم مستلزمات هذه اإلستجابة هو 

التواصل املستمر ، وهذا ما يتطلب تفكريه وأهدافه اإلستراتيجية اليت حتركه 
 يف الواليات املتحدة، من واملؤسسايت مع مراكز ومطابخ األفكار واخلطط اإلستراتيجية

خالل ترمجة أهم الدراسات واإلصدارات اليت ختص الشأن العراقي خصوصاَ واملنطقة 
  . عموماَ
تواصل هو من ضمن األفكار واألهداف الرئيسية اليت من أجلها تأسس مركز وهذا ال

  .الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية
  alkashif.org:    عنوان املركز األلكتروين

  ميكنكم اآلن الدخول اىل موقع املركز على العنوان املذكور أعاله وشكراَ
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :دمقدمة العد
مجلة قضايا / ةمجلس العالقات الخارجيلدراسة مهمة منشورة في موقع  في هذا العدد ترجمة

  .خارجية

وهو زميل عسكري زائر في معهد ) لواء( برتبة جنرالابط في الجيش اإلسرائيليضوالكاتب 

لقسم   ورئيساَمساعداَ أقدماَ لوزير الدفاع اإلسرائيليكان سابقاَ . واشنطن لسياسة الشرق األدنى

  .   في الجيش األسرائيليالتخطيط اإلستراتيجي

، وهذه السياسة تأتي في إطار السياسة  إمكانية نجاح سياسة اإلحتواء مع حركة حماساولتتالدراسة 

 العدد السابق المنوي إتباعها مع القوى اإلسالمية في المنطقة بشكل عام ، وهذا ما تم التطرق اليه في

  .اإلحتواء مقابل اإلقصاء: الواليات المتحدة تجاه اإلسالمينسياسة : تحت عنوان )٣٩(

 من أنها ليست لها عالقة مباشرة بالشأن العراقي مباشرةَ ، لكن فيها الكثير لى الرغمعهذه الدراسة 

     .من العبر والدروس المفيدة للقضية العراقية بالتأكيد

  :أخذ العبرة و لدراسةبا ةالجدير ه الدراسةذه األفكار الواردة في ألهمفيما يلي إستعراض 
 

 استمرت في مسيرتها – اكبر مجموعة إسالمية في المجتمع الفلسطيني –وفي هذه األثناء حماس 

في التنافس السياسي وبعد مقاطعة االنتخابات األولى شاركت بقوة في الثانية وجاءت بنصر مذهل 

  لحكومة الفلسطينيةفي كانون الثاني وهي تقف أالن لتلعب دوراً رئيساً في ا
 

، ان اشتراك حماس في العملية الديمقراطية قد يعني الكثير مما يدعوا إلى السخرية ، وعلى كل حال

فان للجماعة جيش خاص يعتمد العنف كوسيلة سياسية وهي تؤيد باستمرار الهجمات اإلرهابية 

.  والسلطة الفلسطينية مكرسة جهدها لتدمير إسرائيل وتأسيس دولة إسالمية تحكم ارض إسرائيل،

 ان منح حماس وضعاً سياسياً شرعياً ومدخال الى امتياز سلطة الدولة يبدو امراً مثيراً للمشاكل
 

ان هذا الموضوع قد زاد عن حده ، انها على ، على كل حال، ان عدداً من المراقبين المتفائلين يعتقدون

الديمقراطية ، وانهم يدعون ان ذلك سيروض حماس وجه الدقة األعباء والمسؤوليات القادمة مع السياسة 
 

ان هناك ادلة متزايدة على ان المشاركة في . فكما كتبت مارينا اوتاوي في الصيف الماضي ، وعلى كل حال

العملية االنتخابية تحتم على أي حزب بغض النظر عن األيديولوجية ان يعدل من موقفه اذا ما أراد كسب 

 د كبيرةأصوات الناخبين بأعدا
 
فان على حماس ان ، يقول هؤالء المراقبون، وحيث أنها جاءت الى األجواء السياسية الطبيعية
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تستجيب اكثر الى الجماعات المختلفة من جمهور الناخبين لتقدم نتائج عملية او تغامر بتهميشها 

 . لفشلها في إنجاز ذلك 
 

ال من االهتمام بدور حماس الجديد فان وبد. وبذلك سوف تجبر حماس على ان تضع سيفها وتتأدب 

المتفائلين يقولون ، ان على اآلخرين ان يرحبوا بها بصورة حقيقية كحافز لتحويل أنظارها من الرفض 

 المتطرف الى السياسات العامة
 

فان التحليالت المقارنة تقول ان التشكيك فيما اذا كانت الظروف مالئمة لحماس لكي تكون متعاونة 

 ا السياسية ام انها تتخذ منها وسيلة أخرى لمتابعة أهدافها األساسيةبمشاركته
 

تعتبر وقفاً إسالميا وبذلك ال يحق ألي مسلم ان يتخلى عن أي جزء " من النهر الى البحر " ارض فلسطين 

لقد دعى المؤتمر بوضوح الى ازالة دولة إسرائيل عن طريق قوة السيف ووصف اليهود باعتبارهم . منها 

 در لكل الشر في العالممص
 

فليس لحماس فصل واضح بين جناحيها ،مثال ،وعلى خالف  الجيش الجمهوري االيرلندي 

 العسكري والسياسي
 

اعتقد عرفات انه من الممكن ان يجاري الدبلوماسية مع العنف ضد إسرائيل بالوقت نفسه ، أراد ان يتجنب 

اعتبر معارضة حماس للعملية السلمية بالكالم ، جة لذلكونتي. صراعاً رئيسيا داخل المجتمع الفلسطيني 

لقد أراد ان يتعاون مع . طالما أنها ال تتحدى اتفاقية اوسلو مباشرة او السلطة السياسية ، مأثرة منها

 الحركة وان يبقيها ضمن مرماه
 

. ا التحدي الجديد يحتاج صناع القرار األمريكان واإلسرائيليين إلى بعض الوقت ليركزوا اهتمامهم على هذ

على الرغم من ان واشنطن تستنكر بشكل ثابت . وعندما يتمكنون من ذلك سيكون الوقت متأخراَ 

فقد قررت ان ال تقف هذه االهتمامات بطريق االنتخابات التشريعية الفلسطينية . أيديولوجية ميليشيا حماس 

  .٢٠٠٦لعام 
 

" عطي الفلسطينيين فسحة من الزمن لتطوير عمليتهم السياسية انها عملية فلسطينية،واعتقد ان علينا ان ن" 

لقد قبلت واشنطن تأكيد عباس . في ايلول المنصرم  هذا ما قالته وزيرة الخارجية األمريكية كوندليزا رايس

 من ان المساهمة السياسية اما ستغير حماس او تهمشها
 

ل انتخابات الضفة الغربية إذا ما شاركت حماس هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيريل شارون بأنه لن يسه

فأننا ،وتحت الضغط االمريكى غير موقفه بعد شهرين قائالً مع أننا سوف لن نتدخل فى االنتخابات . فيها 

 سوف لن  نتعاون
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ان شعبيتها لم تنشأ من الدعم الواسع إليديولوجيتها  المتطرفة بقدر ما هي بسبب عدم الرضى عن فساد 

 الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني المنهارالسلطة 
 

يالحظ بعض المراقبين دالئل الى ان حماس قد دخلت بالفعل باالتجاه المعتدل ، ويشيرون الى رغبتها 

وهي المؤسسة التي ولدت من ، الشديدة باإلسهام في االنتخابات والدخول في المجلس التشريعي الفلسطيني

) التهدئة ( وقبولها المؤقت بالهدنة ) حماس (  طالما رفضتها الجماعة   عملية اتفاق اوسلو للسالم والتي

إذا ما انسحبت إسرائيل الى ) هدنة(مع إسرائيل ، وإعرابها عن رغبتها بدراسة وقف إلطالق النار أطول 

 وتشير العديد من البيانات من قبل قادة حماس الى مرونة واضحة. ١٩٦٧حدود 
 

سنشارك في " يمقراطية فان كلمات الزهار كانت غير مشجعة حيث قال وبالنسبة لرؤية حماس للد

في الدولة الفلسطينية اإلسالمية : ثم أتضاف فيما بعد قائال" المجلس التشريعي وسالحنا بأيدينا 

سيتطلب من كل مواطن أن يعمل وفق جوهر الشريعة الدينية اإلسالمية وليس بالضرورة ان يعمل 

 الغربيةبالديمقراطية بالرؤية 
 
واذا أردنا ان نتوقع ما يمكن ان يصدر من حماس استناداً الى دروس التاريخ فان المتفائلون يشيرون الى 

عدة حاالت كانت فيها الحركات او المجموعات الليبرالية تؤكد على المعايير الليبرالية عند انخراطها في 

يد من األحزاب االشتراكية األوربية بعد الحرب األنظمة السياسية الديمقراطية ، هكذا كان الحال مع العد

العالمية األولى ومع األحزاب الشيوعية السابقة في العديد من بلدان اوربا الشرقية وبلدان االتحاد السوفيتي 

 . السابق 
 
في العقود األخيرة العديد من الجماعات السياسية في أمريكا الالتينية من اليمين واليسار صارت تتحرك 

ورايس نفسها وصفت ايرلندا ، جاوز عداءها للديمقراطية وأحداث العنف لتصبح أعمال سياسية اعتياديةلتت

والمتشائمون . وانغوال كمثال لألقطار التي اختارت فيها القوى البغيضة صناديق االقتراع بدال من الرصاص 

ويتخذون ، األلمانية" ويمر"قراطية يالحظون ان النازيين مبدأيا يلعبون بقواعد نظام ديم، على الضد من ذلك،

 من النجاح االنتخابي سلطة من اجل االلتفاف وإنشاء الطغيان الغير
 

إضافة الى ذلك ، قد يظهر إسالميون معتدلون مؤقتاً من خالل تقاليد الدولة التي تضع حدوداً واضحة على 

 السلوك السياسي
 

والعسكريون ، أبعدوا اربع مرات،بالحكومة في السبعينيات ومنذ بدأت األحزاب االسالمية التركية بالمشاركة 

 ١٩٩٧األتراك ، حماة الجمهورية العلمانية عزلوا ر ئيس وزراء اسالمى عام 
 

األخوان المسلمون في األردن قد حولوا طاقاتهم الى نشاطات غير عنيفة وخطابات ضد أمريكا وضد 

اإلسالميون األردنيون . كثر منه في بالشؤون السياسية إسرائيل وبصورة عامة يدخلون الشريعة باألخالق ا

قد وقفوا بجانب األسرة الملكية الهاشمية الحاكمة في فترات األزمات ، مثل المواجهة مع الجماعات 
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  وتفجيرات القاعدة في عمان في تشرين الثاني الماضي١٩٧١-١٩٧٠الفلسطينية المسلحة عام 
 

نظمة في هذه المنطقة التعامل مع اإلسالميين من خالل الضغط لدى األ، ومن المتعارف عليه تماما

 ) ١٩٢٨تأسست عام ( ،مثال، األخوان المسلمون في مصر. يتبعها تحديدا في التعامل والتعاون ، واإلقصاء

 ١٩٥٤ ثم حضرت بموجب القانون ١٩٤٨فضلت العنف إلى درجة اغتيال رئيس الوزراء عام 
 

المتطرفون منهم وجدوا طريقهم ، ء السياسي انقسمت الحركة الى فرعينوبعد عقود من الضغط واإلقصا

الى الجهاد اإلسالمي المصري ومن ثم الى القاعدة ، والمعتدلين منهم اتجهوا نحو االتجاه العام ، مركزين 

 ١٩٧١ثم تخلوا عن استعمال العنف في عام " وتنقية القلوب "رسالتهم نحو التثقيف 
 

ة لم تمنع حزب اهللا من تبني سلسلة من الهجمات عبر الحدود على إسرائيل وتشرين المشاركة في الحكوم

.  كما ان أيديولوجيته وتطرفه السياسي لم يظهروا أية إشارة على االعتدال٢٠٠٥الثاني الماضي في عام 

 ترى متى وكيف وتحت أي ظروف سوف يمكن مشاهدة نزع سالحه ؟
 

و تميل بأيديولوجيتها الى االعتدال من تلقاء نفسها ، لم يحدث ذلك لم ترفض أية حركة إسالمية العنف ا

يبدو ان هناك على األقل ثالث عوامل ينبغي حضورها للمشاركة . وذلك بسبب فقدان البديل األفضل ،أبداَ

اختالل ميزان القوى ، وجود نظام سياسي قوي صحي وحر نسبياً يستطيع امتصاص اإلسالميين داخله ،وهى

والوقت الكافي لتأخذ المشاركة فرصة ، سالميين الذين اجبروا على العمل بموجب القواعد المعتدلةمقابل اإل

 التأثير
 
الجيش التركي والعاهل االردني تبنوا هذا االتجاه في االعتدال اإلسالمي في بالدهما وذلك بوضع تحديدات 

 على السلوك المسموح به
 

ضعت أسس قانونية للمساعدة على االحتواء السياسي الذي يمكن ان العديد من الديمقراطيات الراسخة قد و

 يضعف األحزاب المتطرفة
 

بل من خالل ، واخيراً فان الوقت حرج الن العادات غير المتأصلة لالعتدال السياسي اليمكن تعلمها خالل أيام

 تراكم الخبرة من خالل عدة سنوات وعدة دورات انتخابية
 

المرء عن قرب الى قضية حماس لوجد انه من الصعوبة تحقيق أي عامل من فلو نظر ،ولسوء الحظ 

 عوامل االعتدال
 
طالما ان تطبيع العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية يمكن ان يضعف من اإلعجاب بحماس وطالما ان قواها 

ع السالح فان حماس ستكون قادرة على تجنب الضعف لنز، العسكرية والسياسية يعزز بعضها البعض االخر

 وستعمل على تحريف التقدم الحاصل باتجاه السالم
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ان هذه االستثمارات الينبغي ان تمنح اآلن اال إذا استعملت في االعتدال ليتنافس بشكل مؤثر مع حماس في 

 مجالي األمن واالجتماع
 

نف وتلجا الى المشاركة الديمقراطية ستضفي الشرعية على حماس فقط عندما تتخلى هذه الجماعة على الع

 نزع السالح وتعترف بحق إسرائيل بالبقاء
 
ان التجربة الحالية في السماح لها في الدخول في السياسة الديمقراطية هي مجرد بداية ولكن حتى بالنسبة 

لهذا األمر المبكر فان الديناميكية على المدى القصير تبدو قاتمة بما فيها الكفاية لتقويض تطلعات المشروع 

 لمدى البعيد على ا
 

  ن وقت ترويض حماس ربما يكون قد فاتإ
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  ؟هل يمكن ترويض حماس
  

  ميشيل هيرزوك: بقلم 

   ٢٠٠٦نيسان / الشؤون الخارجية ، آذار مجلة 

  التجربة الكبرى 

لقد حدثت الكثيرمن االمور في العقـد الـذي         

يفصل بين االنتخابـات البرلمانيـة للـسلطة        

بات الثانية هذا    واالنتخا ١٩٩٦الفلسطينية عام   

عملية أوسلو للسالم ترنحت ثم انهارت ،       .العام

االنتفاضة الفلسطينية الثانية ، إسرائيل شيدت      

الجدار العازل على طـول الـضفة الغربيـة         

وانسحبت من غزة ، وياسر عرفات المؤسس       

والرمز الوطني الفلسطيني اختفى من المشهد ، 

 اكبـر مجموعـة     –وفي هذه األثناء حمـاس      

 استمرت في   –مية في المجتمع الفلسطيني     إسال

مسيرتها في التنافس السياسي وبعد مقاطعـة       

االنتخابات األولى شاركت بقوة فـي الثانيـة        

وجاءت بنصر مذهل في كانون الثاني وهـي        

تقف أالن لتلعب دوراً رئيساً فـي الحكومـة         

  .الفلسطينية 

 ان اشتراك حماس في العملية الديمقراطية قد        

ر مما يدعوا إلى السخرية ، وعلـى        يعني الكثي 

فان للجماعة جيش خـاص يعتمـد       ، كل حال 

العنف كوسيلة سياسية وهي تؤيد باسـتمرار       

مكرسة جهـدها لتـدمير     ،الهجمات اإلرهابية   

إسرائيل وتأسيس دولة إسالمية تحكـم ارض       

ان منح حماس   . إسرائيل والسلطة الفلسطينية    

ز وضعاً سياسياً شرعياً ومـدخال الـى امتيـا        

  .سلطة الدولة يبدو امراً مثيراً للمشاكل 

على ، ان عدداً من المراقبين المتفائلين يعتقدون

ان هذا الموضوع قد زاد عن حده ،        ، كل حال 

انها على وجه الدقة األعبـاء والمـسؤوليات        

القادمة مع الـسياسة الديمقراطيـة ، وانهـم         

وعلى كـل    . يدعون ان ذلك سيروض حماس    

رينا اوتاوي في الـصيف     فكما كتبت ما  ، حال

ان هناك ادلـة متزايـدة علـى ان        . الماضي  

المشاركة في العملية االنتخابية تحتم على أي       

حزب بغض النظر عن األيديولوجية ان يعدل       

من موقفه اذا ما أراد كسب أصوات الناخبين        

  .بأعداد كبيرة 

وحيث أنها جاءت الـى األجـواء الـسياسية         

فان علـى   ، قبونيقول هؤالء المرا  ، الطبيعية

حماس ان تستجيب اكثـر الـى الجماعـات         

المختلفة من جمهور الناخبين لتقدم نتائج عملية       

 . او تغامر بتهميشها لفشلها في إنجـاز ذلـك        

وبذلك سوف تجبر حماس على ان تضع سيفها        

وبدال من االهتمام بـدور حمـاس       . وتتأدب  

الجديد فـان المتفـائلين يقولـون ، ان علـى      

رحبوا بها بصورة حقيقية كحافز     اآلخرين ان ي  

لتحويل أنظارها من الرفض المتطـرف الـى        

   .السياسات العامة

ان وراء مثل هذا التطور الفكري منطق راسخ        

، وهناك في الحقيقـة أمثلـة علـى ممثلـين           

سياسيين غير ديمقراطيين يجعلـون المـسيرة       

تمر من خـالل المـشاركة فـي العمليـات          

.  لكسب االحترام    الديمقراطية الروتينية وذلك  

والمشكلة هي ان القليل من هذه األمثلـة لـه          

مشتركات مع حماس ـ وان وجدت فهى غير  

مشجعةـ ومع كل التأكيدات القوية علـى ان        
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فـان التحلـيالت    ، كل شيء سـيكون حـسناً     

المقارنة تقول ان التـشكيك فيمـا اذا كانـت          

الظروف مالئمة لحماس لكي تكون متعاونـة       

ية ام انها تتخذ منها وسـيلة       بمشاركتها السياس 

أي هـل ان    ، أخرى لمتابعة أهدافها األساسية   

المضمون السياسي لحماس قـد بـدا بالفعـل         

نيـة وعلـى    آوبكلمة اخرى ، هل هى تجربة       

أساس نتائجها سيترتب االثر الرئيـسي علـى        

 اإلسـرائيلي والـشرق     -المستقبل الفلسطيني 

  األوسط على النطاق األوسع ؟

   العبين من منبوذين الى
 كفرع من حركـة     ١٩٨٧تأسست حماس عام    

االخوان المسلمين اإلسالمية الشاملة وكانـت      

تخاطب تطلعات الشعب الفلسطيني ومظالمـه      

من منظور اسالمي ، اسـمها الـذي يعنـي          

" و  " الـشجاعة    "         "القـوة   " بالعربية  

سـمها  هو بنفس الوقت مختصر إل    " الحماسة  

  .ة حركة المقاومة اإلسالمي

وضعت الحركة أيديولوجيتها بميثاقهـا عـام       

.  والذي الزال عامالً حتى يومنا هـذا       ١٩٨٨

ــسطينية ،  ــة الفل ــاق ، الوطني ــرف الميث ع

  .والصراع مع إسرائيل على أسس دينية 

تعتبـر  " من النهر الى البحر     " ارض فلسطين   

وقفاً إسالميا وبذلك ال يحـق ألي مـسلم ان          

د دعى المـؤتمر    لق. يتخلى عن أي جزء منها      

بوضوح الى ازالة دولة إسرائيل عن طريـق        

قوة السيف ووصف اليهود باعتبارهم مـصدر     

  .لكل الشر في العالم 

كما عرف الماسـونية وأعـضاء الجمعيـات        

المماثلة على انهم عمالء للـصهيونية وانهـم        

جميعاً مهددون باإلزالة وقد بين الميثـاق ان         

واليهـود  السالم بين المسلمين والمـسيحيين      

  " . تحت جناح اإلسالم " اليمكن ان يكون اال 

 بعد تأسيسها أصبحت حماس العبـاَ     ، وعاجالً

 في كـل مـن العالقـات الفلـسطينية          مهماَ

اإلسرائيلية من جانب والسياسات الفلـسطينية      

، الداخلية من جانب آخر منفذين اجندتين معـاً       

وذلك من خالل التطور المتوازي للجنـاحين       

  .واالجتماعي معاً العملياتي 

األول منهما يضم مئات من المسلحين مكرسين 

للجهاد المسلح ضد إسرائيل وفي عملية بنـاء        

انها مسؤولة  . ميليشيات مساندة من عدة آالف      

 –عن عدد ال يحصى من عمليات اإلرهـاب         

من الخطف والقتل والتفجيـرات االنتحاريـة       

التي قتلت المئـات    _ والهجمات الصاروخية   

سرائيليين ، معظمهم من المدنيين ، وفي من اإل

هذه األثناء طور الجناح االجتماعي للمجموعة      

شبكة مـن المؤسـسات الخيريـة       ) الدعوة  ( 

والدينية والتربوية والثقافية ، كل هذا قد جعل        

من حماس مموال نافعا  للخدمات االجتماعيـة        

وعلى . التحريرالخائبة والفاسدة    وبديالعن منظمة 

مـثال  ،ش الجمهوري االيرلنـدي     خالف  الجي  

فليس لحماس فصل واضح بـين جناحيهـا        ،

تابعـة  جميع فروعهـا     . العسكري والسياسي 

لنفس السلطة التنظيمية التي تضع القـرارات       

وكـذلك  ، الرئيسة الخاصة بالعمليات االرهابية   

. السياسية واالجتماعية والبوليسية األخـرى      

كما كان لحماس ، على كـل حـال ، قيـادة            
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تعيش داخل األراضـي الفلـسطينية      " داخلية"

تعيش في الخـارج وعلـى      " خارجية"وأخرى  

التي يبدو انهـا    ( وجه الخصوص في دمشق     

تتناغم بصورة اقل مع الوقائع العمليـة علـى         

  ) . المتطرفة في المنطقة األرض منها مع البيئة

اعتقد عرفات انه مـن الممكـن ان يجـاري          

ئيل بالوقـت   الدبلوماسية مع العنف ضد إسرا    

نفسه ، أراد ان يتجنب صراعاً رئيسيا داخـل         

اعتبـر  ، ونتيجة لـذلك  . المجتمع الفلسطيني   

معارضة حماس للعملية السلمية بالكالم مأثرة      

طالما أنها ال تتحـدى اتفاقيـة اوسـلو         ، منها

لقـد أراد ان    . مباشرة او السلطة الـسياسية      

  .يتعاون مع الحركة وان يبقيها ضمن مرماه 

 ٢٠٠٤ا توفي عرفات في تشرين الثاني       عندم

اعتبرت حماس ان الوقت اصبح مناسباً لتخطو      

والرهـان  ،خطوة الى األمام كحزب سياسـي       

وقد سـوق   . على السلطة السياسية الشرعية     

هذا القرار بعدة عوامـل بـضمنها الـسلطة         

الفلسطينية وذلك بعد سـنتين مـن الفوضـى         

ليفـة  والقيادة الفاسدة ، والموقف الضعيف لخ     

عرفات كرئيس ، محمود عبـاس والفرصـة        

لتقديم وعود بانسحاب إسـرائيل مـن غـزة         

والمشاركة في إدارة األراضـي الفلـسطينية       

وتصاعد تحسن سمعة حماس باعتبارها تقـدم       

  .الخدمات  االجتماعية والميليشيا 

، أوال،وقد سهل عباس لحماس قرارها هـذا        

ـ       اني بحملة االنتخابات الرئاسية في كانون الث

 على أساس التمييز الواضح بين حزب       ٢٠٠٥

وذلـك بالتأكيـد علـى      ( فتح الحاكم وحماس    

) الالعنف واحتكار السلطة الفلسطينية للسالح      

بالفشل بترجمة التفويض الواسـع     ، ثم بعد ذلك  

الذي تسلمه الى إصالحات جادة او حكم قوي        

ذار الماضـي تفهمـت حمـاس     آوفي  . فعال  

الموقف وقبلت بوقف مؤقت الطالق النار مع       

اسرائيل كرد على اتفاقية عباس لدمج الجماعة       

في كل من منظمة التحرير الفلسطينية والنظام       

 المنتخب للسلطة الفلسطينية ولما كان االتفـاق       

ال يتطلب من حماس نزع سالحها      ) الصفقة  ( 

دت المنظمـة   او تجنب العنف مؤقتا ، فقد وع      

مـن خـالل منظمـة      ( ببعض اإلصالحات   

فـي تقريـر موقـف      ) التحرير الفلـسطينية    

المفاوضات الفلسطينية بشان ملـف الوضـع       

ولكـن  . النهائي مثل إعادة توطين الالجئـين       

القائد الفلسطيني يشعر ان ليس له اال القليـل         

  . لضعفهشكراَ، من الخيارات

ــان      ــرار األمريك ــناع الق ــاج ص  يحت

إلسرائيليين إلى بعـض الوقـت ليركـزوا        وا

وعنـدما  . اهتمامهم على هذا التحدي الجديد      

على .  يتمكنون من ذلك سيكون الوقت متأخراَ     

الرغم من ان واشنطن تستنكر بـشكل ثابـت         

فقد قررت ان ال    . أيديولوجية ميليشيا حماس    

تقف هذه االهتمامـات بطريـق االنتخابـات        

انهـا   . " ٠٦٢٠التشريعية الفلسطينية لعـام     

عملية فلسطينية ، واعتقد ان علينا ان نعطـي         

الفلسطينيين فسحة من الزمن لتطوير عمليتهم      

هذا ما قالتـه وزيـرة الخارجيـة        " السياسية  

  األمريكية كوندليزا رايس 

لقد قبلت واشنطن تأكيـد   .في ايلول المنصرم    

 سـتغير عباس من ان المساهمة السياسية اما       

  .حماس او تهمشها 
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قد وجد المسؤولون اإلسرائيليون أنفسهم مـن       ل

وخالل زيارة النصف   . دون أي بدائل عملية     

هدد رئيس الوزراء   من أيلول إلى واشنطن ،      

اإلسرائيلي أيريل شارون بأنـه لـن يـسهل         

انتخابات الضفة الغربية إذا ما شاركت حماس       

وتحت الضغط االمريكى غير موقفـه      . فيها  

 سوف لن نتدخل فى     بعد شهرين قائالً مع أننا    

 …فأننا سـوف لـن  نتعـاون         ،االنتخابات  

وسوف لن نسمح العضاء حماس بالعمـل او        

  " .اكثر مما تفعل اليوم االلتفاف على اآلخرين 

ومن اللحظة التي دخلت فيها حماس الميـدان        

فان االستفتاءات قد أشارت بشكل ثابت الـى        

أنها قد تحصل ، في األقل على الثلـث فـي           

من المحتمل ان يكون اكثـر مـن        التصويت و 

 مـن   أان شعبيتها لم تنش   . ذلك في االنتخابات    

الدعم الواسع إليديولوجيتها  المتطرفة بقدر ما       

هي بسبب عدم الرضى عن فـساد الـسلطة         

وقد  . الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني المنهار   

كدت أفهمت حماس هذا الموقف بصورة جيدة ف 

اكثر منه على   على اإلصالح والحكم الصالح     

الكفاح األيديولوجي ومع هذا اإلعجاب العملي      

الذي جـاء بعـد نـصرها الـشامل فـي         ( و

ــانون األول   ــي ك ــة ف ــات البلدي ) االنتخاب

وليتها عن المفـردات اليوميـة للحيـاة        ؤومس

المعيشية بالنسبة لثلث الـسكان تقريبـاً فـي         

األراضي الفلسطينية ، وبذلك ثبتـت حمـاس        

ـ     ديل معقـول لقيـادة     نفسها بشكل واضح كب

  .السلطة الفلسطينية الهرمة 

  

  

  دروس من التاريخ
 يالحظ بعض المراقبين دالئل الى ان حماس        

قد دخلت بالفعل باالتجاه المعتدل ، ويشيرون       

الى رغبتها الشديدة باإلسهام في االنتخابـات       

، والدخول في المجلس التشريعي الفلـسطيني     

فـاق  وهي المؤسسة التي ولدت من عمليـة ات       

  اوسلو للسالم والتي طالما رفضتها الجماعـة       

) التهدئة  ( وقبولها المؤقت بالهدنة    ) حماس  ( 

مع إسرائيل ، وإعرابها عن رغبتها بدراسـة        

إذا مـا   ) هدنـة (وقف إلطالق النار أطـول      

وتـشير  . ١٩٦٧انسحبت إسرائيل الى حدود     

العديد من البيانات من قبل قادة حمـاس الـى          

  .مرونة واضحة 

شواهد قوية تشير إلـى     ، على كل حال  ،ناك  ه

االتجاه المعاكس ، فمثال محمد الزهار العضو       

القيادي في المجموعـة كتـب سلـسلة مـن          

المقاالت ، سبقت االنتخابات البرلمانية أوضح      

فيها ان الجماعـة التـرى أي عالقـة بـين           

 والتي ماتت على    –االنتخابات وعملية اوسلو    

لنار على طول    واي وقف الطالق ا    –كل حال   

 اليعني االعتراف بإسـرائيل او      ١٩٦٧حدود  

العالقة معها ، ولكنها ليست اال خطـوة فـي          

 يعتقـدون   نبعض اإلسرائيلي " الكفاح المستمر   

أننا عندما نتحدث عن الضفة الغربية وغـزة        

 وبالنـسبة   "فان هذا يعني التخلي عن قضيتنا       

لرؤية حماس للديمقراطية فان كلمات الزهـار       

سنشارك فـي   " غير مشجعة حيث قال     كانت  

ثـم  " المجلس التـشريعي وسـالحنا بأيـدينا        

في الدولة الفلـسطينية    : أتضاف فيما بعد قائال   

اإلسالمية سيتطلب من كل مواطن أن يعمـل        

وفق جوهر الشريعة الدينية اإلسالمية ولـيس       
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بالضرورة ان يعمل بالديمقراطيـة بالرؤيـة       

   .الغربية

ا يمكن ان يصدر مـن      واذا أردنا ان نتوقع م    

حماس اسـتناداً الـى دروس التـاريخ فـان          

المتفائلون يشيرون الى عدة حاالت كانت فيها       

برالية تؤكد على   يالحركات او المجموعات الل   

برالية عند انخراطها في األنظمـة      يالمعايير الل 

السياسية الديمقراطية ، هكذا كان الحال مـع        

ية بعـد   العديد من األحزاب االشتراكية األورب    

الحرب العالميـة األولـى ومـع األحـزاب         

الشيوعية السابقة في العديد من بلدان اوربـا        

في  . الشرقية وبلدان االتحاد السوفيتي السابق    

العقود األخيرة العديد من الجماعات السياسية      

في أمريكا الالتينية من اليمين واليسار صارت       

تتحرك لتتجاوز عداءها للديمقراطية وأحـداث      

ورايس ، نف لتصبح أعمال سياسية اعتيادية    الع

نفسها وصفت ايرلندا وانغوال كمثال لألقطـار       

التي اختارت فيها القوى البغيـضة صـناديق        

والمتـشائمون   . االقتراع بدال من الرصاص   

يالحظون ان النـازيين    ، على الضد من ذلك   ،

 "ويمـر "مبدأيا يلعبون بقواعد نظام ديمقراطية      

ن النجاح االنتخابي سلطة    ويتخذون م ، األلمانية

 ، وقد   من اجل االلتفاف وإنشاء الطغيان الغير     

. فعل اإليطاليون الفاشستيون الـشيء عينـه        

يجاد المزيد من األمثلة المفيـدة فـي        إويمكن  

التاريخ المعاصـر للمـسلمين فـي الـشرق         

ومع الدول المستقلة الشابة نـسبياً و       ، األوسط

فات ديمقراطية  األمم التي ليست فيها تقاليد وثقا     

حيث تكون الحكومات معرضة للتحدي مـن       

قبل الحركات اإلسالمية المدافعه عن فـرض       

في تركيا تعاون   . الشريعة وهي تستل سيوفها     

اإلسالميون بنجاح إلى درجة ان قائد حـزب        

رجـب طيـب    ) AKP(العدالة والديمقراطية   

اردوغان يحتل منصب رئيس الـوزراء منـذ        

عتبر فريدة من نوعها    غير ان تركيا ت    . ٢٠٠٢

في المنطقة من حيث تبنيهـا ثقافـة شـعبية          

علمانية لمدة تزيد عن ثمانية عقود واكثر من        

خمس سنوات بالنسبة للمؤسسات الديمقراطية     

إضافة الى ذلك ، قـد يظهـر إسـالميون          ،  

معتدلون مؤقتاً من خالل تقاليد الدولـة التـي         

   .تضع حدوداً واضحة على السلوك السياسي

ذ بـدأت األحـزاب االسـالمية التركيـة         ومن

بعـدوا  أ،بالمشاركة بالحكومة في السبعينيات     

والعسكريون األتـراك ، حمـاة      ، اربع مرات 

الجمهورية العلمانية عزلـوا ر ئـيس وزراء        

   .١٩٩٧اسالمى عام 

 وبين البلدان العربية يقـدم األردن نموذجـاً        

ولو انه اقـل فـي      ( لنجاح تعاون اإلسالميين    

اإلسالميون فـي األردن    ). لديمقراطي  ن ا أالش

معروفون سياسياً وقد اخذوا دوراً متناميا فـي        

، ١٩٤٦الحياة السياسية منذ تأسيس البلد عـام      

 – ونتيجة لذلك فقد قادوا معظـم المؤسـسات  

الموجهة واألقل عنفاً في الحركات اإلسـالمية       

 األخوان المسلمون في األردن قد .في المنطقة  

الى نـشاطات غيـر عنيفـة       حولوا طاقاتهم   

وخطابات ضد أمريكا وضد إسرائيل وبصورة      

عامة يدخلون الشريعة باألخالق اكثر منه في       

 اإلسالميون األردنيون قد    .بالشؤون السياسية   

وقفوا بجانب األسرة الملكية الهاشمية الحاكمة      

في فترات األزمات ، مثـل المواجهـة مـع          
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-٠١٩٧الجماعات الفلسطينية المسلحة عـام      

 وتفجيرات القاعدة في عمان في تشرين ١٩٧١

ومنذ دخولهم النظام السياسي     . الثاني الماضي 

الرسمي بمنافستهم في االنتخابات البرلمانيـة      

خوان المسلمين في األردن     فان اإل  ١٩٨٩عام  

قد احتلوا من خالل جناحهم السياسي ، جبهـة         

  .العمل اإلسالمية معدل ثلث مقاعد البرلمان 

لدى األنظمة فـي    ، عارف عليه تماما  ومن المت 

هذه المنطقة التعامل مع اإلسالميين من خالل       

يتبعها تحديدا في التعامـل     ، الضغط واإلقصاء 

مثال ، األخوان المسلمون في مصر   . والتعاون  

فضلت العنف إلـى     ) ١٩٢٨تأسست عام   ( ،

 ثـم   ١٩٤٨درجة اغتيال رئيس الوزراء عام      

د عقود  وبع، ١٩٥٤حضرت بموجب القانون    

من الضغط واإلقـصاء الـسياسي انقـسمت        

المتطرفون منهم وجـدوا    ، الحركة الى فرعين  

طريقهم الى الجهاد اإلسالمي المصري ومـن       

ثم الى القاعدة ، والمعتدلين منهم اتجهوا نحو        

االتجاه العام ، مركزين رسالتهم نحو التثقيف       

ثم تخلوا عن استعمال العنف     " وتنقية القلوب   "

   .٧١١٩في عام 

الدخول في الحقل السياسي    بوعندما سمح لهم    

  ١٩٨٤وا بالمشاركة في االنتخابات عـام       أوبد

بالرغم من انه كـان علـيهم ان يـشاركوا          ( 

كمستقلين حيث أقـصى القـانون المـصري        

واعتماداً على  ) األحزاب ذات القاعدة الدينية     

قوة مهـارتهم التنظيميـة والـسمعة الجيـدة         

الديني واالسـتفادة مـن     لذراعهم االجتماعي و  

األداء السيئ للحكومـة ، أصـبحت حركـة         

األخوان المسلمين اليوم المجموعة المعارضة     

  .القيادية في مصر 

  ويقدم لبنان نموذجاً آخر للحكومة اإلسالمية      

والذي يعمل برعاية قـوة     ) حزب اهللا   ( القوية  

مع نظام سياسـي هـش      ) ايران  (  خارجية  

م يقدم اقوى ميليشيا    حزب اهللا اليو  . وضعيف  

والسيطرة على المنطقة مهمة للحكم     ، في البلد 

الذاتي في جنوب لبنان مع إرهاب عالمي يخدم  

في الغالب المقاصد اإليرانية كما انه اصـبح        

اليوم العباً مهماً في السياسية اللبنانية معتمـداً        

على قاعدته في المجتمع الـشيعي والمجتمـع        

رة سوريا من لبنان    ان مغاد . األوسع في لبنان    

في نيسان الماضي خلقت حرية سياسية فـي        

لبنان وبعد تعزيز ممثليهم في البرلمـان فـي         

 دخل حزب اهللا الحكومة     ٢٠٠٥انتخابات مايس 

وقد وجد نفسه تحت ضغط نـزع       . الول مرة   

سالحه ولكنه وبفضل سلطة السياسة الناشـئة       

حديثاً كان قادراً علـى اإلفـالت مـن هـذه           

 المشاركة في الحكومة لم     .أالن  الضغوط لحد   

تمنع حزب اهللا من تبني سلسلة من الهجمـات         

عبر الحدود على إسرائيل وتـشرين الثـاني        

 كما ان أيديولوجيتـه     ٢٠٠٥الماضي في عام    

 إشارة علـى    ةوتطرفه السياسي لم يظهروا أي    

ترى متى وكيف وتحت أي ظروف      . االعتدال

  سوف يمكن مشاهدة نزع سالحه ؟

  البيئة الظروف و 
هم الدروس التي يمكن استخالصها مـن       أان  

هذه الحاالت هي ان المـشاركة مـن خـالل          

المشاركة السياسية هي ليست منحة  بل انهـا         

تعتمد على وجود  ظروف معينة فى السياسة        
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 حركة إسالمية العنف    ةلم ترفض أي  .المحلية    

او تميل بأيديولوجيتها الى االعتدال من تلقـاء        

وذلك بسبب فقـدان  ،دث ذلك أبداَنفسها ، لم يح   

يبدو ان هناك علـى األقـل       . البديل األفضل   

ثالث عوامل ينبغـي حـضورها للمـشاركة        

وجود نظام سياسي قوي صحي وحـر       ،وهى

، نسبياً يستطيع امتصاص اإلسالميين داخلـه       

اختالل ميزان القوى مقابل اإلسالميين الـذين       

، اجبروا على العمل بموجب القواعد المعتدلـة      

  .والوقت الكافي لتأخذ المشاركة فرصة التأثير 

، ن نظاماً سياسياً قوياً وصحياً هو امر أساسي       إ

النه الوحيد الذي يـوفر لإلسـالميين دوافـع         

ومـالم تكـن    . لسلوك اجتمـاعي مناسـب      

 االنتخابات حرة وعادلة بما فيها الكفاية 

اإلرادة الشعبية فان هناك    ، لتعكس النتائج بدقة  

 لحزب كي يتنـافس  للبرلمانـات        سبباً ضعيفا 

الجديدة او يختار األصوات المهمة بدالً مـن        

ومـا لـم يكـن النظـام        . قاعدتها المتطرفة   

السياسي مستقراً والدولة تفرض احتكاراً على      

السلطة والعنف ، فان هناك سبب ضعيف الي        

ومعظـم األسـباب لـه    ( حزب لنزع سالحه    

  ) .وليست عليه 

كون لـصالح قـوى     ان عدم توازن السلطة ي    

الحكومة واالتجاه العام بصورة قوية النه من       

دون الموازنة فان الحزب يعود مرة ثانية الى        

التطرف وسيكون قادراً على السيطرة علـى       

  .مقدرات الدولة ويستخدمها لصالحه 

الجيش التركي والعاهل االردني تبنـوا هـذا        

االتجاه في االعتدال اإلسالمي فـي بالدهمـا        

 تحديدات على السلوك المسموح     وذلك بوضع 

  . به 

العديد من الديمقراطيات الراسخة قد وضـعت       

أسس قانونية للمساعدة على االحتواء السياسي      

  .الذي يمكن ان يضعف األحزاب المتطرفة 

كان ، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، مثال      

هناك فى العديد من البلدان االوربيـة بعـض         

  .نع ظهور الفاشيين انواع من األحزاب تم

 قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي     ١٩٤٨في عام   

بعاد الحركات المـسلحة    إوريون ب غديفيد بن   

لكي يمنعهم من تسميم الديمقراطية االسرائيلية      

الجديدة والتشريعات اإلسرائيلية التي أقـصت      

  .فيما بعد عنف المتطرفين

    قام الرئيس حـايم هيرزيـك      ١٩٨٤وفي عام   

برفض مقابلة مائير كاهان    )  يوالدالمرحوم  ( 

رئيس حزب كاخ المتطرف ، مع ان كاهـان         

جـراء الـذي    كان قد انتخب للبرلمان وهو اإل     

ساعد على توسـيع المتطلبـات التـشريعية        

للمقبولية في إسـرائيل ورفـض العنـصرية        

  .والعرقية وقبول الديمقراطية 

واخيراً فان الوقت حرج الن العـادات غيـر         

تدال السياسي اليمكـن تعلمهـا      المتأصلة لالع 

بل من خالل تراكم الخبـرة مـن        ، خالل أيام 

  .خالل عدة سنوات وعدة دورات انتخابية

فمثالً ، بالنسبة لإلخوان المسلمين في مـصر        

. استغرق االمر عدة عقود ليتخلوا عن العنف      

وفي ايرلندا استغرق االمـر سـبع سـنوات         

   وهوعام اتفاق الجمعـة       ١٩٩٨بالكامل بعد   
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لكـي ينـزع الجـيش الجمهـوري        ، العظيمة

  .االيرلندي سالحه بشكل حقيقي 

فلو نظر المرء عن قرب الـى       ،ولسوء الحظ   

قضية حماس لوجد انه من الصعوبة تحقيق أي 

االنتخابات فـي   . عامل من عوامل االعتدال     

منظمة التحرير كانت حـرة  نـسبياً ولكـن          

السياسيون واالمنيون الفلسطينيون ومؤسساتهم    

الخرى هي في حالة فوضى عارمة والمركز       ا

السياسي البراغماتي المتمثل بفتح هـو فـي        

وحمـاس اسـتهلت    . فوضى وتشويش تـام     

نشاطها السياسي في المؤسـسات التـشريعية       

والتنفيذية من دون نزع سالحها بـل وربمـا         

  .كانت قوتها اقوى من بقية مظاهر الدولة 

 وعلى الرغم من وعود عباس المتكررة بانـه       

سيجبر حماس على نزع سالحها فـال يوجـد         

العب محلي قادر على اعاقة ميلها للتطرف ،        

 قواعد وقوانين او حـرس      ةكما انه التوجد أي   

وطني يستطيع ان يمنـع أي تـصرف غيـر          

  .مقبول 

وفي الحقيقة جميع البدايات الفلسطينية السابقة      

ففي عام .. للمشاركة السياسية كانت قد ابطلت 

تفـاق المؤقـت اإلسـرائيلي       كان اال  ١٩٩٥

الفلسطيني بشان الضفة الغربية وقطاع غزة قد       

مع اخذ حماس بنظـر     ، اوجد مثل هذه البداية   

حيث ) ٢ (٣االعتبار في الملحق الثاني الفقرة      

لم تؤهلها هذه الفقرة لالنتخابات الفلسطينية فقد       

أي حزب او ائتالف مرشح يمارس      " جاء فيها   

 يتابع تنفيذ أهـدافها     او يدافع عن العنصرية او    

ومع " بوسائل غير قانونية او غير ديمقراطية       

ذلك فقد كان قانون االنتخابات الفلسطينية لعام       

 خالياً من   ٢٠٠٥ والمفعل في حزيران     ٢٠٠٠

 او األحـزاب    قواعد حقيقية تجبر المرشـحين    

  .االلتزام بها 

ان الصراع اإلسرائيلي الفلـسطيني المـستمر    

والتطـرف واالهتيـاج    يؤجج نار الخالفـات     

وهذا بدوره يعطي مبرراً    ، الفلسطيني الداخلي 

للمسلحين داخل منظمـة التحريـر ويعـزز        

اآلراء المـستطلعة   . شرعية موقف الـرفض     

تبين انه على الرغم من ان معظم الفلسطينيين        

ال يؤيدون أيديولوجيتهم المتطرفة ويـدعمون      

حل الصراع على أساس دولتين ، فانهم يقبلون    

كطريـق  " الكفاح المسلح " س الوقت شعار   بنف

شرعي للوصـول الـى هـدفهم واضـعين         

االنسحاب اإلسرائيلي من غزة كمثال على ان       

هذه . مثل هذه الضغوط يمكن ان تفعل فعلها        

التركيبة المعقدة تعطي حمـاس باعثـا قويـا         

لتعطيل التقدم في المفاوضات الدبلوماسـية ،       

ــرائ  ــات اإلس ــع العالق ــا ان تطبي يلية طالم

الفلسطينية يمكن ان يضعف مـن اإلعجـاب        

بحماس وطالما ان قواها العسكرية والسياسية      

فـان حمـاس    ، يعزز بعضها البعض االخـر    

ستكون قادرة على تجنـب الـضعف لنـزع         

السالح وستعمل على تحريف التقدم الحاصـل    

ان إعطاء األهميـة لتحريـك       . باتجاه السالم 

لقـول  يمكـن ا  ، الصراع باتجاه الحل أخيـرا    

انه ال يوجد الوقت الكافي العطـاء       ، ببساطة

السياسات الداخلية الفلسطينية لتلعـب خـارج       

الملعب لمدة طويلة تكفـي حمـاس إلنجـاز         

  .سياستها االجتماعية 
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  الشروط الموروثة 
ان الوقت متاخراً جداً لمنـع حمـاس غيـر          

المنــضبطة مــن المــشاركة فــي الــسياسة 

فليس الوقت  ، على كل حال  ، الفلسطينية ولكن 

باسـتمرار  ،متاخراً لتجنب تعقيدات ذلك الخطأ    

إعطاء المجموعة حرية بال قيد وشرعية كاملة       

  .من دون االعتبار لسلوكها مستقبال 

الفلسطينيون وبمساعدة إسـرائيل والواليـات      

المتحدة وبقية المجتمع الدولي عليهم ان يبذلوا       

جهدهم لخلق الظروف التي تـستطيع معهـا        

ن في يوم مـا     أحرر ، على امل     حماس ان تت  

  .يثبت المتفائلون انهم على حق 

ومع سيطرة حماس على سياسات الفلسطينيين      

والمؤسسات الوطنية فان المـسؤولية اآلنيـة       

وذلك لخلق باعث   ، تحولت لالعبين خارجيين  

حقيقي لحماس لتتنحى عن أسلوبها العـسكري       

ان المجتمع الدولي قد    . ودوافعها لالحتفاظ به    

تثمر مبالغ هائلة كرأسمال سياسي ومـالي       اس

  .إلدامة اإلصالحات الديمقراطية الفلسطينية 

ان هذه االستثمارات الينبغي ان تمنح اآلن اال        

إذا استعملت في االعتدال ليتنافس بشكل مؤثر       

  .مع حماس في مجالي األمن واالجتماع 

ن هذه المساعدات ينبغـي ان تـصرف        إكما  

ـ     غماتيـة  اسطينية بر إلنشاء مركز سياسات فل

وذلك لمنفعة فتح وتشجيع الفكر اإلصـالحي       

  .والحزبي 

أما الالعبين الخارجيين فينبغـي ان يحـاولوا        

استعمال تأثيرهم إليجاد دوافع مناسـبة مـن        

للـسلوك  ، وموانع من ناحيـة أخـرى     ، ناحية

في الحقيقة ان وجود عدد     . المستقبلي لحماس   

هـذه  كبير من الفلسطينيين الـذين يعتبـرون        

اليعني ان علـى جميـع      ، المجموعة شرعية 

ان . األحزاب األخرى ان توافق علـى ذلـك      

على المجتمع الدولي ان يأخـذ ذلـك بنظـر          

 المشاركة الديمقراطيـة ستـضفي      االعتبار ، 

الشرعية على حماس فقط عندما تتخلى هـذه        

الجماعة على العنف وتلجا الى نزع الـسالح        

ن المشاركة  ا. وتعترف بحق إسرائيل بالبقاء     

سمها مـن قـوائم اإلرهـاب       إالسياسية ورفع   

الدولي يجب ان يكون علـى أسـاس التقـدم          

الحقيقي في هذه المجاالت وليس على رغبـة        

المجموعة في النهوض في المجال الـسياسي       

  . فقط 

 الفلسطينية بحاجـة    -ان العالقات اإلسرائيلية    

الن تتحسن وفق شروط االتفـاق الفلـسطيني        

ورة أخالقية تستطيع ان تـساعد      وذلك لخلق د  

 من عملية الـسالم وعمليـة اإلصـالح         كالَ

وبسبب طبيعة  . الفلسطيني وتدفعها الى األمام     

حماس وتهديد اإلرهاب فان مفاوضات الوضع      

. النهائي تبدو بعيدة االن كما كانت في السابق         

ان أعراف القيادة السياسية في إسرائيل مـن        

ة أخرى سوف   ناحية   وبروز حماس من ناحي      

لن يؤدي الى مباحثات ثنائية مهمـة مـن أي          

  .نوع كان على المدى القريب 

ان عالقات ضعف األداء للسلطة الفلـسطينية       

وما يقابله من قوة وعنف حماس من المحتمل        

ان تعمق ميل و نزعة إسرائيل تجـاه عالقـة          

واخيـراً ،   . أحادية الجانب مع الفلـسطينيين      

طيع تعـويض   فليس هناك حزب خارجي يست    

القيادة الفلسطينية عن خلق ما سـماه كاتـب         



 التحدي الصهيوين         )٤٠(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية ١٧ من ١٧                            ٢٠٠٦ - حزيران

العمود الصحفي في النيويورك تايمز ، توماس       

الظروف الداخلية التـي    " : القرية  " فريدمان  

  ،نستطيع سحب الشرعية من المتطرفين

ان التجربة الحالية في السماح لها في الدخول        

في السياسة الديمقراطية هي مجرد بداية ولكن       

لنسبة لهذا األمر المبكر فان الديناميكية      حتى با 

على المدى القصير تبدو قاتمة بما فيها الكفاية        

. على المدى البعيد    لتقويض تطلعات المشروع    

  . ربما يكون قد فات ان وقت ترويض حماس

       
 

     


	التجربة الكبرى

