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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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ــي  ــة، ف ــات الخارجي ــي للعالق ــس األوروب ــدى المجل ــا ل ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــات الش ــل سياس ــات، زمي ــو لوف ــو هي يدع

هــذا المقــال إلــى التركيــز علــى تبعــات قــرار المملكــة المتحــدة بــإدراج حركــة حمــاس تحــت تصنيــف اإلرهــاب علــى جهــود 

تحقيــق الســالم بيــن فلســطين وإســرائيل أكثــر مــن التركيــز علــى تحقيــق مكاســب سياســية داخليــة بيــن األحــزاب البريطانيــة 

ــة.  المتنافس

تغير الموقف البريطاني تجاه حركة حماس

ــاس  ــة حم ــر حرك ــو لحظ ــرار يدع ــرح ق ــى مقت ــي عل ــر الماض ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي تش ــي ف ــوم البريطان ــس العم ــق مجل واف

بأكملهــا، بمــا فــي ذلــك كتائــب عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري للحركــة، واعتبارهــا منظمــة إرهابيــة بموجــب قانــون 

اإلرهــاب البريطانــي لعــام 2000. يناقــش الباحــث أن القــرار الــذي يبــدو فــي ظاهــره غيــر مثيــر للجــدل يحمــل فــي طياتــه 

ــه يذهــب أبعــد مــن التوافــق مــع مواقــف  ــة تحقيــق الســالم بيــن فلســطين وإســرائيل؛ ذلــك أن مجازفــة مــن شــأنها عرقل

االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن حركــة حمــاس ليصــل حــد إيجــاد سلســلة مــن الجرائــم الجنائيــة التــي قــد 

تصــل عقوبتهــا إلــى الســجن أو الغرامــة ومنهــا العضويــة الرســمية فــي حركــة حمــاس بمــا تتضمنــه مــن إبــداء آراء داعمــة 

ــر الشــبهات«، وعقــد لقــاءات خاصــة مــع أعضــاء الحركــة. للحركــة، وارتــداء المالبــس »علــى نحــو يثي

يركــز لوفــات علــى أن الدافــع وراء خطــوة مجلــس العمــوم البريطانــي يعــود العتبــارات محليــة للسياســيين البريطانييــن بقــدر 

مــا ينــدرج تحــت مكافحــة اإلرهــاب بشــكل معلــن. ارتكــزت وزيــرة الداخليــة البريطانيــة بريتــي باتيــل فــي إســنادها لقــرار حظــر 

حركــة حمــاس علــى ضــرورة حمايــة المجتمعــات اليهوديــة فــي المملكــة المتحــدة علًمــا أن الحركــة لــم تهــدد يوًمــا بشــن 

هجمــات علــى األراضــي البريطانيــة ولــم ُيســجل أنهــا قامــت بعمليــات خــارج حــدود فلســطين وإســرائيل باســتثناء االنخــراط 

فــي تنظيــم بعــض عمليــات هــروب ألعضائهــا مــن الســجون المصريــة. وقــد اســتطاعت باتيــل مــن خــالل نجــاح مقترحهــا 

ــع  ــه م ــابق تعاطف ــه الس ــن زعيم ــرف ع ــذي ًع ــس ال ــال المناف ــزب العم ــد ح ــن ض ــزب المحافظي ــح ح ــة لصال ــجل نقط أن تس

الفلســطينيين وعالقاتــه الدافئــة مــع حركــة حمــاس. وفــي هــذا الســياق، يختلــف الباحــث مــع الــرأي القائــل بــأن فــي هــذه 

ــذ  ــة من ــى الحرك ــدة عل ــة المتح ــا المملك ــي فرضته ــدة الت ــات العدي ــى العقوب ــر إل ــاس فبالنظ ــة حم ــاف لحرك ــوة إضع الخط

أكثــر مــن عقديــن، وإلــى عــدم وجــود حضــور رســمي للحركــة فــي المملكــة المتحــدة، يتبيــن أن قــرار حظرهــا لــن يكــون ذا 

تأثيــر ُيذكــر علــى عملياتهــا ونشــاطاتها. ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن قائمــة المنظمــات المحظــورة فــي المملكــة المتحــدة 

ــال منظمــة أبــو نضــال المنشــقة عــن حركــة فتــح والتــي لــم يعــد لهــا حضــور  وعددهــا 78 منظمــة تضــم علــى ســبيل المث

ــم  ــم تنظي ــا ال تض ــرى، كم ــلحة األخ ــطينية المس ــات الفلس ــن الجماع ــد م ــل العدي ــن تغف ــي حي ــع، ف ــى أرض الواق ــي عل فعل

الحوثــي فــي اليمــن وحركــة طالبــان التــي انخرطــت فــي قتــل أفــراد مــن الجيــش البريطانــي.

 المملكة المتحدة تكيل بمكيالين 

يبــدو للباحــث أن الحكومــة البريطانيــة تفتقــر إلــى سياســات حقيقيــة فــي تعاملهــا مــع حركــة حمــاس خاصــة والصــراع 

الفلســطيني اإلســرائيلي بشــكل عــام ال ســيما فــي الوقــت الــذي تعيــد فيــه الجهــات الفاعلــة علــى األرض النظــر فــي 
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ــا،  ــع أوروب ــات م ــة للعالق ــة ملحوظ ــاس أولوي ــة حم ــي حرك ــة ف ــخصيات المعتدل ــت الش ــد أعط ــية. لق ــتراتيجياتها السياس اس

وقــد التزمــت الحركــة وقادتهــا منــذ الفــوز بانتخابــات العــام 2006 بحــل الدولتيــن القائــم علــى إنشــاء دولــة فلســطينية علــى 

حــدود عــام 1967 كصيغــة توافــق وطنــي، وســعت مــن خــالل ميثاقهــا المعــدل فــي العــام 2017 إلــى النــأي بنفســها رســمًيا 

ــة  ــدة سياس ــة المتح ــت المملك ــل انتهج ــي المقاب ــث. ف ــف الباح ــد وص ــى ح ــامية عل ــة للس ــابقة المعادي ــا الس ــن مواقفه ع

عــدم االتصــال فــي تعاملهــا مــع حركــة حمــاس وألقــت جهــود الوســاطة والتواصــل معهــا علــى عاتــق مؤسســات المجتمــع 

المدنــي األوروبيــة وبعــض السياســيين البارزيــن. كمــا تواصــل الحكومــة البريطانيــة التغاضــي بشــكل كبيــر عــن أفعــال إســرائيل 

دون اتخــاذ موقــف منهــا أو إبــداء رد فعــل تجاههــا، علــى الرغــم مــن أن األخيــرة مســتمرة فــي ترســيخ حالــة الفصــل 

العنصــري مــن خــالل توســعها االســتيطاني بــال ضابــط، ونزعهــا ملكيــة الفلســطينيين، وحفاظهــا علــى نهــج عــدم التدخــل 

ــرى  ــات األخ ــن السياس ــد م ــك العدي ــر ذل ــطينية، وغي ــان الفلس ــوق اإلنس ــات حق ــا لمنظم ــتوطنين، وتجريمه ــف المس إزاء عن

ــًرا لمــا تبقــى مــن حــل الدولتيــن. ــًدا كبي التــي تســتهدف الفلســطينيين ممــا يشــكل تهدي

فــي ضــوء مــا ســبق، يعــرب الباحــث عــن تخوفــه مــن ضيــاع مجهــودات القنــوات الدبلوماســية الخلفيــة والمؤسســات 

البريطانيــة التــي قدمــت مســاعدات إنســانية فــي أشــد ظــروف القطــاع المحاصــر االجتماعيــة واالقتصاديــة تأزًمــا بفعــل 

الضغــط المتزايــد والمخاطــر القانونيــة الناجمــة عــن قــرار حظــر حركــة حمــاس فــي المملكــة المتحــدة. ومــن هنــا يدعــو إلــى 

 فــي ســبيل الســالم 
ً
ضــرورة تأكيــد الحكومــة البريطانيــة علــى حمايــة ودعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تبــذل جهــودا

ــرة للشــكوك مــع الحركــة.  ــره تعامــالت مثي وتســهيل إيصــال المســاعدات اإلنســانية كــون ذلــك ال ينــدرج تحــت مــا تعتب

لعــل أكثــر مــا ركــز عليــه لوفــات فــي مقالــه هــو الضــرر المترتــب علــى عمليــة الســالم بفعــل خطــوة المملكــة المتحــدة تجــاه 

حركــة حمــاس؛ حيــث يــرى أن الســؤال المهــم ال يتعلــق بكــون حمــاس حركــة جيــدة أم ال بــل بكيفيــة التعامــل معهــا فــي 

 وتعزيــز جهــود الســالم الفعلــي. ويأتــي اهتمامــه بهــذا الســؤال نتيجــة فشــل العقوبــات 
ً

ســبيل منــع العنــف المســلح مســتقبال

الدوليــة، واالغتيــاالت، والحصــار اإلســرائيلي الخانــق لقطــاع غــزة فــي إضعــاف الحركــة وإمكانياتهــا القتاليــة بشــكل صــارم. 

وبعيــًدا عــن رغبــات المملكــة المتحــدة وإســرائيل، فــإن حركــة حمــاس تظــل جــزًءا ال يتجــزأ مــن النظــام السياســي الفلســطيني 

وتتمتــع بقاعــدة تأييــد شــعبية واســعة لــم تتأثــر بالضغــوط الدوليــة واإلقليميــة التــي تعرضــت لها على مدار الســنوات. ويشــدد 

الباحــث مــن جانــب آخــر، علــى ضــرورة مشــاركة حركــة حمــاس دولًيــا لمــا يمثلــه ذلــك مــن اختبــار وتحفيــز لمواقفهــا المعتدلــة 

حيــث يــرى أن تعميــم المملكــة المتحــدة لوصــف الحركــة بأكملهــا باإلرهــاب قــد قــوض األصــوات المعتدلــة داخلهــا، ومــن 

 إلعــادة توحيــد وإصــالح النظــام السياســي الفلســطيني، الــذي يعــد شــرًطا 
ً

شــأنه أن يزيــد مــن تعقيــد الجهــود الصعبــة أصــال

أساســًيا لقيــام دولــة فلســطينية تنهــض بكامــل مهامهــا وإبــرام اتفــاق ســالم دائــم مــع إســرائيل.

ينهــي لوفــات مقالتــه بالتأكيــد علــى ضــرورة إنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي وإحقــاق حــق تقريــر المصيــر الفلســطيني، مشــيًرا 

إلــى صعوبــة التفــاوض علــى الســالم مــع المجموعــات المســلحة لكــن مؤكــًدا فــي نفــس الوقــت علــى إمكانيــة أن تســفر 

جهــود التواصــل الدوليــة عــن التوصــل إلــى اتفاقيــات ســالم كمــا أظهــرت التجــارب الســابقة فــي كولومبيــا وايرلندا الشــمالية. 

 مــن التركيــز علــى تســجيل النقــاط 
ً

ــر الباحــث بأولويــة تركيــز الحكومــة البريطانيــة جهودهــا علــى حــل الدولتيــن بــدال
ّ

أخيــًرا ُيذك

علــى المســتوى المحلــي بيــن الخصــوم السياســيين.


