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مقدمة

تعود جذور ال�سراع ال�سيا�سي، بين 

الوطنية الفل�سطينية ممثلة بمنظمة التحرير 

الفل�سطينية )م.ت.ف.( وف�سائلها المتعددة 

من جانب، والإ�سالم ال�سيا�سي وممثليه 

حركة ''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي من 

جانب اآخر، اإلى �سنة 1967، وهي ال�سنة 

التي ُهزم فيها التيار القومي العربي بعد 

حرب 1967 واحتالل اإ�سرائيل بقية 

فل�سطين، اإلى جانب ه�سبة الجولن 

ال�سورية و�سيناء الم�سرية.

قبل هزيمة حزيران/يونيو بعدة اأعوام، 

وقبل ت�سّكل حركة ''فتح''، جرت محاولت 

لدفع تنظيم الإخوان الم�سلمين في فل�سطين 

اإلى النخراط في الن�سال الوطني �سد 

اإ�سرائيل، لكن هذه المحاولت ف�سلت اأمام 

الراأي الداعي اإلى اإعطاء البعد الدعوي 

الديني الأولوية تحت �سعار ''التهيئة الدينية 

لل�سعب''، الأمر الذي دفع ع�سرات ال�سبان اإلى 

الخروج من حركة الإخوان الم�سلمين في 

قطاع غزة بالتحديد، والتفكير في تاأليف 

حركة �سيا�سية فل�سطينية جديدة تنادي 

بالكفاح الم�سلح والبدء بعمليات فدائية �سد 

الحتالل. وجاءت لحظة التحول عندما 

التقى عدد من ال�سباب الفل�سطيني من 

محمد حجازي

حركة ''حما�س'' بين خياَري

ال�شراكة والتفرد

الداخل ومن ال�ستات كي يعلنوا تاأليف 

حركة التحرر الوطني الفل�سطيني )''فتح''( 

متاأثرين بالثورتين الجزائرية والفييتنامية، 

وا�سُتكمل التحول بتاأليف الجبهة ال�سعبية 

لتحرير فل�سطين بعد حرب حزيران/يونيو 

1967، وهي الحركة التي خرجت منها 

فيما بعد الجبهة ال�سعبية ــ القيادة العامة، 

والجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين.

وجاءت معركة الكرامة في �سنة 1968 

كي ت�سكل معلمًا مهمًا في تاريخ الحركة 

د في �سيطرة 
َّ
الوطنية الفل�سطينية تج�س

الف�سائل الم�سلحة على منظمة التحرير 

الفل�سطينية التي كانت ت�سكلت بقرار عربي 

في �سنة 1964. وهكذا بات للفل�سطينيين، 

كجماعة �سيا�سية، ممثاًل �سرعيًا تن�سوي 

في اإطاره مختلف الت�سكيالت الع�سكرية 

الفل�سطينية.

بدايات حركة ''حما�س''

كان ل بد من هذه المقدمة لالإ�سارة اإلى 

التوجه الالفت الذي تبنته حركة الإخوان 

الم�سلمين في تلك الفترة برف�س تبنيها 

الكفاح �سد الحتالل، وو�سع نف�سها 

)*( باحث في الإ�سالم ال�سيا�سي مقيم بغزة.

احلركة ال�شيا�شية الفل�شطينية
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والدولية لإعطاء ق�سية ال�سعب الفل�سطيني 

الوطنية �سبغة دينية. كما لم يقراأ الي�سار 

الفل�سطيني جيداً البعد الأيديولوجي الجتماعي 

لحركة ''حما�س''، واإنما اكتفى بالنظر اإليها 

كظاهرة �سيا�سية فقط، فلم يخ�س معركة �سد 

اأجندتها الجتماعية.

اإن ف�سل م.ت.ف. وتحديداً حركة ''فتح'' في 

اإنجاز البرنامج الوطني من خالل م�سار اأو�سلو، 

وات�ساح عقم المفاو�سات مع اإ�سرائيل وف�سلها 

في بناء �سلطة وطنية بعيدة عن ممار�سة الف�ساد 

والمح�سوبية، وفي اكت�ساب مقومات الدولة ذات 

ال�سيادة، اأمور كلها منحت حركة ''حما�س'' 

مجاًل للتحول ال�سريع ن�سبيًا اإلى القوة 

المعار�سة الأولى، وهي قوة تنامى تاأثيرها بين 

اأو�ساط الجمهور الفل�سطيني مع توا�سل 

ممار�سات ال�سلطة الفل�سطينية بعد تاأ�سي�سها في 

�سنة 1994. ويمكن القول اإن القيود التي 

فر�ستها اإ�سرائيل على ال�سلطة، وف�سلها في 

التحول اإلى دولة م�ستقلة كما اأملت بذلك القوى 

التي راهنت على اتفاق اأو�سلو، اأتاحتا المجال 

اأمام حركة ''حما�س'' لتو�سيع قاعدتها 

الجتماعية م�ستفيدة من الإمكانات المادية 

التي توفرت لها، ومن تبّنيها عمليات ناجحة 

�سد اإ�سرائيل التي تفاقم الحقد الجماهيري �سد 

ممار�ساتها القمعية وال�ستيطانية التي ات�سعت 

بعد اتفاق اأو�سلو، وم�ستفيدة اأي�سًا من ممار�سات 

ال�سلطة المنّفرة لفئات وا�سعة من الجمهور 

الفل�سطيني.

 موقف ''حما�س'' من

منظمة التحرير

بقيت العالقة اإ�سكالية بين حركة ''حما�س'' 

ومنظمة التحرير منذ اإعالن تاأ�سي�س الأولى، فقد 

ت�سكلت الحركة خارج اأطر م.ت.ف. وبقيت 

عر�سة ل�سد وجذب وتناف�س ب�ساأن التمثيل 

الفل�سطيني الذي خا�ست من اأجله حركة ''فتح'' 

مناف�سًا للحركة الوطنية الفل�سطينية الوليدة 

ولن�سالها �سد الحتالل، واإعطاء الأولوية 

لأ�سلمة المجتمع بمفهوم حركة الإخوان 

الم�سلمين وتاأجيل المواجهة مع المحتل، بل 

و�سل الأمر اإلى تكفير الحركة الوطنية 

ر 
ّ
وتخوينها. وبقي هذا الموقف حتى لحظة تفج

النتفا�سة الفل�سطينية الأولى في 9 كانون 

الأول/دي�سمبر 1987، حين اأعلنت حركة 

الإخوان الم�سلمين، متاأثرة ب�سغط ال�سارع 

وتململ قاعدتها الجتماعية، انطالقة حركة 

المقاومة الإ�سالمية )''حما�س''(.

وهناك من راأى في اإعالن قيام حركة 

''حما�س'' اإنجازاً للوطنية الفل�سطينية بان�سمام 

قوة تمثل الإ�سالم ال�سيا�سي في فل�سطين اإلى 

الحركة الوطنية، وتبّنيها المواجهة المفتوحة 

مع الحتالل. لكن الأمور اأخذت منحى اآخر 

عندما اعتمدت حركة ''حما�س'' موقف المتحدي 

لمنظمة التحرير على ال�سعيد الداخلي، و�سلكت 

طريقًا مختلفًا عن القوى الوطنية، وعن القيادة 

الوطنية الموحدة لالنتفا�سة. وف�سلت القيادة 

الفل�سطينية في اإقناع حركة ''حما�س'' 

بالن�سمام اإلى منظمة التحرير الفل�سطينية، كما 

ف�سلت في التفاق على برنامج فاعليات 

م�ستركة في اإبان النتفا�سة الأولى.

ولم ي�ستند موقف منظمة التحرير من حركة 

''حما�س'' اإلى فهم عميق لالإ�سالم ال�سيا�سي 

ودوره، واإلى خ�سو�سية الحالة الفل�سطينية 

وعالقتها بحركة الإخوان الم�سلمين وفروعها 

وبمكتب الإر�ساد العام لحركة الإخوان العالمية، 

وبارتباطاتها المالية العالمية، وبحركة راأ�س 

المال الإ�سالم ال�سيا�سي، وعالقتها بالعائدات 

النفطية. ولم تدرك المنظمة وف�سائلها قدرة 

الإ�سالم ال�سيا�سي على التاأثير، وما يتوفر له من 

دعم هائل، ونتائج توظيفه اجتماعيًا و�سيا�سيًا. 

باخت�سار، لم تدرك منظمة التحرير ما تعنيه 

اأ�سلمة الخطاب ال�سيا�سي ب�ساأن الق�سية 

الفل�سطينية، ول التداعيات المحلية والإقليمية 
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َ
حركة ''حما�س'' بين خيار

وتيارات فل�سطينية متعددة، فاإن مو�سوع اأ�سلمة 

ه بمواقف راف�سة من العديد من 
َ

المنظمة �سيواج

القوى والف�سائل الفل�سطينية، كما �ستجد م�ساعي 

ال�سيطرة الديمقراطية اأو العنيفة على المنظمة 

�سعوبات جمة.

''حما�س'' وال�شعي لل�شيطرة على 

موؤ�ش�شات ال�شلطة

اإن �سعوبة، بل ا�ستحالة، ال�سيطرة على 

المنظمة، دفعت حركة ''حما�س'' اإلى ال�سيطرة 

على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وقد اأ�سبح هذا 

التوجه اأكثر تج�سيداً لأدوات التغيير التي 

تن�سدها الحركة، بعد فوزها في النتخابات 

الفل�سطينية الثانية في كانون الثاني/يناير 

2006، وهي ال�سنة التي �سهدت تحولت كبرى 

في م�سار ال�سلطة؛ فال�سراع الداخلي ح�سمه هذه 

المرة �سندوق القتراع، اإذ تعتبر ''حما�س'' اأن 

ال�سيطرة على ال�سلطة ودخول الحكم ل يقيدانها 

كما يقيدان حركتها في م.ت.ف. �ساحبة 

اللتزامات والتفاقيات الموّقعة مع اإ�سرائيل، 

كون المنظمة، بح�سب ميثاق الحركة، منظمة 

علمانية، هذا على الرغم من اأن اأ�س�س النظام 

ال�سيا�سي الفل�سطيني الذي اأن�ساأته ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية كانت علمانية )اأي تقوم 

على ف�سل الموؤ�س�سة الدينية عن موؤ�س�سات 

ال�سلطة( بح�سب القانون الأ�سا�سي والقوانين 

الفل�سطينية التي اأقرها المجل�س الت�سريعي 

الفل�سطيني، اإّل اإن هذه قابلة للتعديل والتغيير 

اإذا ما �سيطرت ''حما�س'' على المجل�س الت�سريعي.

وتجدر الإ�سارة هنا اإلى اأنه في بداية 

الح�سار ال�سامل على قطاع غزة كان هناك 

غمو�س ب�ساأن ما اإذا كان على حركة ''حما�س''، 

ا وتعترفا بال�سروط 
ّ
اأو على حكومتها، اأن تقر

�سم فيها الموقف 
ُ

والتفاقيات الدولية التي ح

الدولي في اتجاه مطالبة الحكومة ل الحركة 

بنبذ العنف والعتراف بالتفاقيات وباإ�سرائيل 

وف�سائل م.ت.ف. الأُخرى �سراعات دامية دفاعًا 

عن المنظمة كممثل �سرعي ووحيد، ودفاعًا عن 

اإبعاد قراراتها عن تجاذبات المحاور العربية. 

ويمكن القول اإن اأحد اأهم الإنجازات التي 

تحققت في مجال العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني 

تمثل في بلورة الهوية الوطنية الفل�سطينية في 

ظل ح�سور موؤثر لمنظمة التحرير باعتبارها 

الإطار الجامع لمختلف تالوين الطيف ال�سيا�سي 

الفل�سطيني.

واجهت حركة ''حما�س'' عمليًا ثالثة خيارات 

في تعاملها مع م.ت.ف. هي: الأول، الن�سواء 

تحت راية المنظمة والعمل من داخل اأطرها 

وال�سعي لل�سيطرة عليها وتوجيهها وفق 

برنامجها ال�سيا�سي والجتماعي ونزع �سفة 

العلمانية عنها كما جاء في ميثاق ''حما�س''؛ 

الثاني، ا�ستمرار العمل من خارجها وتحدي 

�سرعية تمثيلها لل�سعب الفل�سطيني واإعالن 

نف�سها بدياًل منها؛ الثالث، المزج بين عنا�سر 

من الخيارين ال�سالفين، اأي العمل من خارج 

المنظمة لكن من دون اإعالن نف�سها بدياًل منها. 

واأرى اأنه الخيار الذي تعمل بموجبه حركة 

''حما�س''، وهو الخيار الذي ات�سحت معالمه، 

والذي فهمته قيادة م.ت.ف. )وقيادة حركة 

''فتح''( اأنه تحدٍّ ل�سرعيتهما، وكان �سببًا في توتر 

عالقة ''فتح'' بحركة ''حما�س''. وات�سح ذلك 

عندما رف�ست ''حما�س''، في حواراتها مع 

الف�سائل الفل�سطينية، الت�سليم باأن م.ت.ف. هي 

الممثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني 

الحظ في 
ُ
بحجة عدم تمثيلها فيها، كما ي

ت�سريحات خالد م�سعل، رئي�س المكتب ال�سيا�سي 

للحركة، بعد �سيطرة ''حما�س'' على قطاع غزة 

في اأوا�سط �سنة 2007.

واإذا كان هاج�س ال�سيطرة على م.ت.ف. لدى 

حركة ''حما�س'' محكومًا بتعقيدات كبيرة، 

ومرهونًا بالدور الذي يمكن اأن توؤديه المنظمة 

في المرحلة المقبلة، وبحجم هذا الدور كونها 

ائتالفًا عري�سًا ي�سم في �سفوفه اتجاهات 
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الوطنيين الذين ي�ستطيعون التفاو�س حول هذه 

المناطق اإن اأرادوا وبكفاءة اأكبر.'' وهذا يعني اأن 

''حما�س''، ووفقًا لنتائج انتخابات 2006، في 

ال�سفة والقطاع، هي التي يجب اأن تفاو�س، ل 

منظمة التحرير، اأي اأن ال�سلطة هي التي ينبغي 

لها اأن تفاو�س عن الفل�سطينيين في غزة 

وال�سفة الغربية. وهذا الموقف ين�سجم مع 

مفهوم ''حما�س'' بالن�سبة اإلى مو�سوع الهدنة 

طويلة الأمد مع اإ�سرائيل، وين�سجم مع �سعيها 

لأن يكون حكمها في قطاع غزة اإمارة تتلقى 

الدعم من العالم الإ�سالمي، ومن حركة الإخوان 

الم�سلمين التي يبدو اأنها وعدتها بالدعم 

المتنوع في مقابل اأن تحافظ الحركة على 

حكمها في القطاع باعتباره التج�سيد العملي 

والإنجاز الأكبر لالإخوان الم�سلمين في 

تاريخهم.

واأمام �سعي ''حما�س'' لتجاوز م.ت.ف. 

وت�سكيل مرجعية �سيا�سية جديدة، يبرز �سوؤال 

ا اإذا كانت الحركة قادرة، فعاًل، على اإزاحة 
ّ
عم

القديم المتمثل في م.ت.ف. وعلى اأن ت�سبح 

الممثل ال�سرعي لل�سعب الفل�سطيني.

وت�سعب هنا الإجابة بنعم اأمام قيام حركة 

''حما�س'' بعد �سيطرتها على قطاع غزة بالتنكر، 

كما يبدو، لمبداأ التعددية الحزبية وال�سيا�سية، 

ورف�سها التزام مبداأ التداول ال�سلمي لل�سلطة عبر 

النتخابات الدورية، وعدم احترامها حقوق 

الإن�سان. فهذه مبادئ تبّنتها م.ت.ف. عبر 

وثائقها الر�سمية )منها وثيقة اإعالن ال�ستقالل 

والقانون الأ�سا�سي(، واإن كان وا�سحًا اأن اأجهزة 

ال�سلطة في ال�سفة الغربية ل تحر�س على 

تطبيقها وفقًا لما تن�س عليه الوثائق المذكورة.

وت�سير ال�سيا�سة الممار�سة لحركة ''حما�س'' 

اإلى م�سعى يتجاوز المطالبة باإ�سالح م.ت.ف. 

اإلى المطالبة باإعادة النظر كليًا فيها من اأجل 

طرح مرجعية جديدة، اأي اأن المنظمة، في راأي 

''حما�س''، ل تمثل ال�سعب الفل�سطيني كافة.

ك�سرط اأ�سا�سي للتعامل مع حكومة ت�سيطر عليها 

''حما�س''.

وفي خ�سم المعاناة ال�سعبية بعد العدوان 

الهمجي الإ�سرائيلي على قطاع غزة في 

2008/12/27، وبعد قرارات اإعادة اإعماره 

واإعادة اإ�سكان المواطنين الذين هدمت بيوتهم، 

اأعلن خالد م�سعل رئي�س المكتب ال�سيا�سي لحركة 

''حما�س'' في خطاب من الدوحة كرره من دم�سق 

في �سباط/فبراير 2009 اأن ل �سرعية لأي 

موؤ�س�سات اأو ت�سكيالت تناق�س الخيار الحقيقي 

لل�سعب الفل�سطيني وهو المقاومة، ولذلك �سي�سعى 

لت�سكيل مرجعية وقيادة لقوى المقاومة في 

الداخل والخارج و�سوًل اإلى اللحظة التي تلتقي 

فيها البندقية والمنظمة كما التقتا في �سنة 

1969. وقبل هذا الموقف المعلن ن�سر مركز 

ن 
َ
الزيتونة عدة مداخالت لقادة ''حما�س'' بم

فيهم اأ�سامة حمدان و�سامي خاطر، ع�سوا 

المكتب ال�سيا�سي للحركة، جاء فيها كالم اأكثر 

تعبيراً عن اتجاه ال�سيا�سة الذي ت�سير عليه حركة 

''حما�س''. ففي ندوة حوارية اأقامها المركز 

المذكور في بيروت في 2008/7/2، قال 

حمدان اإن التغير الذي يجري في ال�ساحة 

الفل�سطينية هو بين قوة �ساعدة وقوة مهيمنة، 

بين ما هو جديد وما هو قديم... بتعبير اآخر، 

يرى حمدان اأن حركة ''حما�س'' ت�سكل قوة اإزاحة 

�سيا�سية اجتماعية جديدة لكل ما هو قديم في 

البنية ال�سيا�سية القائمة. وي�سيف في موقع اآخر 

اأن م.ت.ف. لم تعد قائمة بدليل اأن لي�س هناك 

اإطار موؤ�س�ساتي وطني جامع ي�ساهم في حل 

م�سكلة النق�سام الجاري.

وتن�س وثيقة ''غير ر�سمية'' لحركة ''حما�س'' 

�سدرت في اأوا�سط �سنة 2008، وعنوانها ''اأ�س�س 

واآليات على طريقة الوفاق الوطني''، على ما 

يلي: ''لم يكن مو�سوع التفاو�س مع اإ�سرائيل 

نيابة عن �سكان ال�سفة وغزة اأحد اأهداف اأو 

اأ�سباب ن�سوء منظمة التحرير. فغزة وال�سفة 

الغربية هي مناطق ماأهولة بالفل�سطينيين 
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2006/12/23. وت�سمن م�سروع الهدنة الذي 

�ساغه اأحمد يو�سف الم�ست�سار ال�سيا�سي لرئي�س 

قالة اإ�سماعيل هنية، 
ُ
الحكومة الفل�سطينية الم

هدنة مدتها خم�سة اأعوام بين حكومة ''حما�س'' 

واإ�سرائيل، وكانت ال�سحيفة اعتبرتها جزءاً من 

الجهود التي تبذلها الحركة لك�سر مقاطعتها 

اأوروبيًا. و�سملت م�سودة الخطة، ف�ساًل عن 

تفق 
ُ
اقتراح الهدنة، ان�سحاب اإ�سرائيل اإلى خط ي

عليه داخل ال�سفة الغربية على اأن يتعهد 

الفل�سطينيون بوقف الهجوم على اإ�سرائيل 

والإ�سرائيليين في اأرا�سي 1967، وفي اإ�سرائيل، 

وفي العالم، في مقابل اأّل تهاجم اإ�سرائيل 

الفل�سطينيين، واأن تتعهد بعدم البناء في 

الم�ستعمرات، وعدم �سق طرق فا�سلة، عالوة 

على تعهدها بال�سماح بحرية الحركة داخل 

ال�سفة، وبين ال�سفة و�سرقي القد�س، وبين 

ال�سفة وغزة، كما طرحت وجود ممر حر اإلى 

م�سر، وتف�سيالت اأُخرى. وبغ�س النظر عن 

م�ستوى دقة هذه الورقة، ومدى جديتها، اإّل اإنها 

ت�سير اإلى ا�ستعداد حركة ''حما�س'' للتو�سل اإلى 

ت�سوية �سيا�سية مع اإ�سرائيل ب�ساأن دولة في 

حدود الأرا�سي المحتلة منذ �سنة 1967، 

م�ستندة اإلى تقدير اأن الزمن هو لم�سلحة 

الفل�سطينيين، واأن هناك تحولت اإقليمية 

�ست�سعف اإ�سرائيل.

وتدرك اإ�سرائيل اأنه على الرغم من اأن حركة 

''حما�س'' لم تتخّل علنًا عن مواقفها ال�سيا�سية، 

فاإن تحولها اإلى �سلطة حاكمة في قطاع غزة 

جعلها اأكثر حذراً في التعامل معها كقوة 

ع�سكرية، وهو ما يف�سر وقفها اإطالق �سواريخ 

على اإ�سرائيل منذ انتهاء العدوان على غزة في 

اأوائل �سنة 2009. وقد اأوردت ال�سحف اأنباء 

فحواها اأن اإ�سرائيل ــ اآخذة بعين العتبار 

النق�سام الجاري في الحركة ال�سيا�سية 

الفل�سطينية ــ تدر�س ''اإمكان التفاو�س مع 

حما�س بهدف اإبرام اتفاق طويل الأمد معها في 

ظل تعثر ذلك مع ال�سلطة الفل�سطينية بقيادة 

 اأبعاد عزل قطاع غزة عن

ال�شفة الغربية

في اإثر النتفا�سة الأولى، اتجه التفكير 

الأمني الإ�سرائيلي الجديد بعد ف�سل �سيا�سة 

احتواء حركة الإخوان الم�سلمين وتطويعها اإلى 

التفكير في اإحداث مجابهة بين حركة ''حما�س'' 

وم.ت.ف. وبقي هذا التفكير الإ�سرائيلي حا�سراً 

اإلى اأن تم توقيع اتفاق اأو�سلو. فالتقارير التي 

كانت ت�سل اإلى مكتب رابين، رئي�س الحكومة 

اآنذاك، اأ�سارت اإلى �سعود الحركتين الأ�سوليتين 

)''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي(، وتحديداً في 

قطاع غزة، وكذلك اإلى تاآكل �سلطة المنظمة 

ونفوذها. من هنا باتت القيادة الإ�سرائيلية 

تخ�سى من ت�ساوؤل خياراتها، واإح�سا�سها باأنها 

ربما تكون اأمام خيار التفاو�س مع ''حما�س'' اإذا 

ما ا�ستمر �سعف م.ت.ف. وبعد �سيطرة ''حما�س'' 

على قطاع غزة ع�سكريًا في اأوا�سط �سنة 2007، 

�سدر عن اإ�سرائيل موقف يعتبر اأن قطاع غزة 

اأ�سبح ''كيانًا معاديًا''، وتبعه ت�سريح اآخر على 

ل�سان وزيرة الخارجية ت�سيبي ليفني، جاء فيه 

اأن ''حما�س باتت عنوانًا''.

ما اأرادت اإ�سرائيل تاأكيده عند ان�سحابها من 

قطاع غزة اأنها لم تعد دولة تحتل اأرا�سيه، 

واأنها، كقوة احتالل، ل تنطبق عليها المعايير 

ا الأمر الثاني الذي اأرادته اإ�سرائيل 
ّ
الدولية. اأم

من هذه الخطوة فهو الف�سل بين ال�سفة 

والقطاع بهدف �سق الحركة ال�سيا�سية 

الفل�سطينية، وتقوي�س م�سروع اإقامة دولة 

فل�سطينية في حدود الرابع من حزيران/يونيو.

وعندما طرح اإيهود اأولمرت، رئي�س الحكومة 

الإ�سرائيلية، م�سروعه لدولة فل�سطينية ذات 

 ق�سايا الحل النهائي، 
ّ
حدود موقتة، وتاأجيل بت

الأمر الذي رف�سته القيادة الفل�سطينية في حينه، 

طرحت ''حما�س'' فكرة حل يقوم على هدنة 

طويلة الأمد مع اإ�سرائيل، وقد ن�سرته �سحيفة 

''يديعوت اأحرونوت'' الإ�سرائيلية في 
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وتحديداً الخدمات التي تجد وزاراتها �سعوبة 

في توفيرها. فجناح الدعوة هو عبارة عن �سبكة 

من الموؤ�س�سات الجتماعية والمالية والتعليمية 

والخدماتية المتعددة والمنت�سرة في كل مدينة 

ومنطقة وحارة، والتي تطور عملها با�ستمرار، 

وتحت ت�سرفها لجان الزكاة التي توفر المال 

المالئم للن�ساطات التي تتولها منظومة الدعوة 

التي ت�سكل الأ�سا�س في مبنى الحركة التنظيمي. 

وبعبارة اأُخرى، هي موؤ�س�سات �سلطة، وهي 

''دولة داخل دولة''، ولها �سبكات تعليمية 

م�ستقلة تقوم بتطويرها با�ستمرار، وتنال الحظ 

الأوفر من الدعم الذي ياأتيها من الخارج.

ولدى هذه المنظومة المتنوعة الأداء برامجها 

وخططها الهادفة اإلى احتواء موؤ�س�سات ال�سلطة 

التي ت�سيطر عليها ''حما�س''، وخ�سو�سًا 

موؤ�س�سات التعليم الر�سمي )الحكومي(، حيث 

الن�ساط الملحوظ للحركة. وتقوم لجان الزكاة 

بجمع المال من مختلف اأنحاء العالم، وتحديداً 

من موؤ�س�سات خليجية خيرية اإ�سالمية م�ستقلة، 

اأو موؤ�س�سات تتبع لحركة الإخوان الم�سلمين ذات 

الر�سيد المالي وال�ستثماري الوا�سع. ومن هنا 

ي�سف بع�س الباحثين والكّتاب الماَل الذي 

ي�سل با�سم جمعيات خيرية خليجية اإ�سالمية، اأو 

ما ي�سمى ائتالف الخير، اإلى حركات الجهاد 

العالمي ومنها حركة ''حما�س''، باأنه اأحد 

تجليات الظاهرة النفطية في المنطقة. وي�سار 

هنا اإلى اأن لجان الزكاة ت�سكل العمود الفقري 

في بنية منظومة الدعوة، واأبرزها جمعية 

ال�سالح، والمجمع الإ�سالمي، وجمعية الفالح، 

التي يبا�َسر منها الدعم الموجه اإلى مجالت 

ال�سحة، والتعليم، وريا�س الأطفال، وال�سباب، 

والمراأة، ون�ساطات اجتماعية اأُخرى، ف�ساًل عن 

موؤ�س�سات اإعالمية محلية تولت اإن�ساءها بعدما 

اأغلقت موؤ�س�سات خ�سومها لإدراكها اأهمية 

الإعالم وحيويته بالن�سبة اإليها. هذا اإلى جانب 

الن�ساطات ال�ستثمارية في المجال الم�سرفي ــ 

محالت ال�سرافة ــ وفي العقارات والتجارة 

فتح'' )�سحيفة ''الجريدة'' الكويتية، 

.)2010/10/28

وفي ال�سياق ذاته اأوردت مجلة ''نيوزويك'' 

الأميركية ن�س لقاء مع خالد م�سعل بتاريخ 

2010/10/18 قال فيه اإن ''حما�س'' على 

ا�ستعداد لالتفاق مع اإ�سرائيل اإذا وافقت على 

اإقامة دولة فل�سطينية في حدود �سنة 1967 

عا�سمتها القد�س، وعلى حق العودة، واأن يكون 

للدولة الجديدة �سيادة كاملة على اأرا�سيها 

وحدودها ومن دون م�ستعمرات. وي�سيف م�سعل 

اأن ''حما�س'' �ستقبل اتفاقًا مع اإ�سرائيل اإذا وافق 

عليه معظم الفل�سطينيين. وتعلق ال�سحيفة اأن 

م�سعل يريد اأن يكون طرفًا في المفاو�سات، 

فرئي�س المكتب ال�سيا�سي لحركة ''حما�س'' يقول 

اإن اللقاءات غير المبا�سرة مع الإدارة الأميركية 

غير كافية، واإن ''على هذه الإدارة اأن ت�سمع منا 

مبا�سرة.''

ن يرى في هذا الكالم ر�سالة وا�سحة 
َ
هناك م

من قيادة ''حما�س'' تبين ا�ستعدادها لتقديم 

نف�سها بدياًل من المنظمة، والواقع اأن النق�سام 

الجاري بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة بات 

يغري اإ�سرائيل باأكثر من �سيناريو، منها على 

�سبيل المثال، ت�سجيع قيام كيان �سيا�سي 

منف�سل في قطاع غزة يحرر اإ�سرائيل من 

التزاماتها كدولة محتلة. اإّل اإن هناك خ�سية من 

اأن يقود هذا المنطق الذي يرى في قطاع غزة 

منطقة محررة من الحتالل، اإلى التفكير في 

اإمكان اإعالن اإقامة دولة عليها.

تداعيات �شيطرة حركة ''حما�س'' 

على قطاع غزة

ت�سكل الموؤ�س�سات التي اأن�ساأتها حركة 

''حما�س'' في قطاع غزة القاعدة الأ�سا�سية التي 

ت�ستند اإليها منظومة الدعوة التي اأقامتها 

الحركة، والتي ت�ستعين بها الحكومة في غزة 

على توفير جزء كبير من خدماتها الجتماعية، 
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ر ب�سكل كاف، 
َ
ختب

ُ
البرنامج الثاني، ومع اأنه لم ي

اإّل اإنه، ونتيجة ممار�ساته على الأر�س، 

وخ�سو�سًا بعد اأدائه في الحكم في قطاع غزة 

وعلى �سعيد المقاومة الفعلية، لم ي�سكل نموذجًا 

حتذى به من طرف معظم الفل�سطينيين، لأنه 
ُ
ي

قدم نموذجًا رديئًا في الحكم قائمًا على الهيمنة 

والتفرد، ف�ساًل عن اأنه يحمل اأجندة اجتماعية 

ذات مظلة اإ�سالمية اأ�سولية طغت على موقفه 

َلم، والجندي المجهول، 
َ
من الرموز الوطنية )كالع

والن�سيد الوطني، والكوفية..(، ولم تكن ح�ساباته 

فيما يخ�س المقاومة دقيقة، واإنما عمل على 

توظيفها لم�سلحة اأهداف �سيا�سية فئوية تتعلق 

بتعزيز نفوذه كي ي�سكل البديل ال�سيا�سي من 

م.ت.ف. ف�ساًل عن اأن ''حما�س'' لم ت�سكل 

نموذجًا يحتذي به الفل�سطينيون في المقاومة 

وال�سمود ومواجهة الحتالل في اإبان العدوان 

الإ�سرائيلي على قطاع غزة في 2008/12/27.

�سحيح اأن ''حما�س'' حافظت على حكمها في 

قطاع غزة، لكنها ف�سلت في اإلحاق خ�سائر 

موؤذية بالعدو الذي دخل اأحياء القطاع ذات 

الكثافة ال�سكانية. لقد �سعت اإ�سرائيل لفر�س 

معادلة فحواها اأن ''حما�س'' اإذا اأرادت المحافظة 

على حكمها فعليها دفع الثمن كونها ''اأ�سبحت 

العنوان في قطاع غزة'' كما قالت اآنذاك ليفني، 

وعليها بالتالي المحافظة على الأمن ومنع 

ف�سائل المقاومة من اإطالق ال�سواريخ. ويبدو 

اأن قيادة ''حما�س'' ا�ستوعبت الدر�س واختارت 

تعزيز حكمها في القطاع باعتباره النطالق اإلى 

م�سروع ''اإ�سالمي عالمي''، فقد قراأنا ت�سريحات 

ين البارزين في 
َّ
الزهار وفتحي حماد، القيادي

الحركة، كما �سمعنا ت�سريحات متتالية ت�سف 

اإطالق ال�سواريخ من غزة على اأهداف اإ�سرائيلية 

بالخيانة والالوطنية، اأو باأنها من عمل 

''متمردين على ف�سائلهم'' وفقًا لت�سريح محمود 

الزهار ل�سحيفة ''الحياة'' اللندنية في 

2010/10/30، الأمر الذي نفته ف�سائل العمل 

الوطني في قطاع غزة.

العامة، وخ�سو�سًا في تجارة الأنفاق.

وهناك اأي�سًا الدعم المالي ال�سيا�سي الذي 

ياأتي من دول لها اأجندة اإقليمية، وال�سرائب 

التي تجبيها حكومة ''حما�س'' والتي ُت�سرف 

على حكومتها وبنيتها الإدارية ذات اللون 

الحزبي الواحد )الم�سيطر على التعليم والأمن 

والق�ساء(. وهذه ال�سبكة من الموؤ�س�سات 

والعالقات والخدمات ت�سكل في مجموعها 

م�سروعًا �سيا�سيًا اجتماعيًا يت�سم بال�سمولية 

الثقافية، والعنف �سد الخ�سوم ال�سيا�سيين 

وموؤ�س�ساتهم المجتمعية.

كما تجدر الإ�سارة اإلى اأن الجامع يحتل 

مكانة ا�ستثنائية في عمل منظومة الدعوة، وهو 

بمنزلة المكاتب الحزبية التي ُتعقد فيها 

الجتماعات والن�ساطات المتنوعة للحركة، 

ولكل جامع اأ�سرة تنفذ �سيا�سة الحركة الموجهة 

اإلى الجمهور والفئات التي ت�ستهدفها الحركة. 

وتوفر الم�ساجد انت�ساراً وا�سعًا ومنظمًا بحيث ل 

يخلو حي في قطاع غزة من م�سجد، الأمر الذي 

يف�سر حر�س حركة ''حما�س'' على ال�سيطرة 

الحزبية على جميع م�ساجد القطاع، وعلى جلب 

الدعم والتبرعات لبناء م�ساجد جديدة.

''حما�س'' والم�شالحة

هناك عدة اأ�سباب تحول دون تحقيق 

م�سالحة بين حركَتي ''حما�س'' و''فتح''، اأولها اأن 

الو�سع الفل�سطيني لم ي�سهد منذ ت�سكل حركة 

''حما�س'' توافقًا �سيا�سيًا برنامجيًا على غرار ما 

كان يحدث بين ف�سائل منظمة التحرير، واإنما 

حدثت تفاهمات هنا وهناك، لكنها لم ترَق اإلى 

م�ستوى ال�سراكة ال�سيا�سية. فنحن اإزاء برنامجين 

مختلفين: لم ت�ستطع ''فتح'' اإنجاز اإنهاء الحتالل 

واإقامة دولة م�ستقلة على حدود الرابع من 

ا تحقق 
ّ
حزيران/يونيو 1967، على الرغم مم

ن كجماعة 
ّ
للفل�سطينيين على �سعيد التكو

�سيا�سية تتطلع اإلى الحرية وال�ستقالل، كما اأن 
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مراجعة �سيا�سية لمواقفها من الوطنية 

الفل�سطينية، ومن منظمة التحرير، ومن التداول 

ال�سلمي لل�سلطة، ومن مفهوم المقاومة، 

والم�ساركة ال�سيا�سية. وفي هذا ال�سياق، يجب 

الإ�سارة اإلى بروز تيار داخل ''حما�س'' في قطاع 

غزة تمثله قيادات مركزية لها ح�سورها 

الإعالمي، وبداأ يعبر عن نف�سه في الندوات 

والور�س واللقاءات التي يجريها ''بيت الحكمة'' 

)وهي الموؤ�س�سة التي اأن�ساأها اأحمد يو�سف 

بتمويل �سوي�سري(. وملخ�س وجهة نظر هذا 

التيار فحواه اأننا ف�سلنا في المقاومة كما ف�سلت 

م.ت.ف. وحركة ''فتح'' في المفاو�سات، واأننا لم 

ن�ستطع اإدارة حكم غزة ب�سكل �سليم، واأن علينا 

الجمع بين المقاومة والحكم �سمن ا�ستراتيجيا 

بنا من نيل حقوقنا في بناء الدولة الم�ستقلة، 
ّ
تقر

لكن هذا التيار، على الرغم من ن�ساطه، لم ي�سل 

بعد اإلى م�ستوى التاأثير المبا�سر والفاعل داخل 

n .الحركة

اإن هاج�س الحفاظ على ال�سيطرة على قطاع 

غزة الذي تعتبره ''حما�س'' منطقة محررة، 

وبالتالي ي�سلح لإقامة نموذج لحكم اإ�سالمي 

فيه، وكذلك التحولت في بنية الحركة والتي 

ظهرت عليها بعد �سيطرتها على القطاع ــ 

وخ�سو�سًا ت�سّكل مراكز قوى تملك ال�سالح 

والمال ومواقع في ال�سلطة ــ اإلى جانب ما 

ي�سكله المال ال�سيا�سي الخارجي من قيود على 

الموقع ال�سيا�سي، اأمور كلها ت�سكل عائقًا اأمام 

الم�سالحة الوطنية. ويمكن القول اإنه حتى لو 

جرى توقيع الورقة الم�سرية، وتمت التفاهمات 

بين ''فتح'' و''حما�س''، فاإن الم�سالحة )بمعنى 

ال�سراكة ال�سيا�سية في الحكم والموقف ال�سيا�سي( 

تبقى بعيدة المنال، بل اإنها في اأح�سن الأحوال 

�ستكون اأمام محا�س�سة �سيا�سية وتقا�سم 

وظيفي يحفظ لحركة ''حما�س'' �سيطرتها على 

القطاع، ولحركة ''فتح'' �سيطرتها على ال�سفة، 

مع بقاء الطرفين تحت �سطوة الحتالل.

وت�ستدعي الم�سالحة من طرف ''حما�س'' 
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