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مهند عبد احلميد*

م�صاحلة ''فتح'' و''حما�س'': الظروف والآفاق

طوال 
ع�سرة اأعوام، اأخفقت جميع الم�ساعي الفل�سطينية الإنهاء االنق�سام، فالمجتمع المدني لم يحرز اأي 

وكانت  الف�سل،  تلو  الف�سل  ح�سدت  و''حما�س''  ''فتح''  حركَتي  بين  الثنائية  والمفاو�سات  تقدم، 

الف�سل  بامتياز.  �سلبية  ويمنية،  وقطرية  و�سعودية  م�سرية  برعاية  توقيعها  جرى  اتفاقات  �سبعة  ح�سيلة 

ق االنق�سام العدائي واأحدث اإحباطًا واأزمة ثقة في اأو�ساط ال�سواد االأعظم المت�سرر من الفل�سطينيين 
ّ
المتكرر عم

اأن خرجت المبادرة الم�سرية في ت�سرين االأول/اأكتوبر2017،  اإلى  في كل مكان. بقي هذا الواقع على حاله 

وهي مبادرة تمخ�ست عن اتفاق جديد باآلية وجدول زمني الإنهاء االنق�سام الفل�سطيني جرى توقيعه مبا�سرة 

االإدارية  اللجنة  حل  اإلى  ''حما�س''  مبادرة  االتفاق  �سبق  وقد   ،'' و'حما�س'  'فتح'   '' الخالف  ي 
َ
قطب جانب  من 

في  الحدودية  المعابر  ذلك  في  بما  الموؤ�س�سات،   
َ
جميع الوفاق  حكومة  بت�سليم  وقبولها  الموازية(،  )الحكومة 

قطاع غزة، وتمكين �سيطرتها المدنية في مدة ال تتجاوز نهاية �سنة 2017.

اإ�سعاف وحدة  �سيما  الفل�سطيني، وال  الواقع  االأ�سرار في  اأفدح  و''حما�س''  ''فتح''  بين  االنق�سام  لقد خّلف 

ال�سعب والجغرافيا في مواجهة التوح�س الكولونيالي االإ�سرائيلي واإمالءاته وح�ساره، و�ساهم في خلق اأزمات 

1
حياتية واإن�سانية غير م�سبوقة لمليوَني فل�سطيني في قطاع غزة.

المتنفذة،  ال�سيا�سية  النخب  خواء  حقيقة  ك�سف  اأعوام،  ع�سرة  مدار  على  الخالف  ت�سوية  في  االإخفاق  اإن 

وعجزها عن تجديد البنية ال�سيا�سية والفكرية واالإدارية كي تكون بم�ستوى التحديات والحاجات، تلك البنية 

الدليل  اأُخرى قدم  ال�سلطة. هذا من جهة، ومن جهة  وال�سراع على  االنق�سام  اأخطرها  لالأزمات، ومن  المولدة 

الرغم من  والتجديد من داخلها، على  والتغيير  التطور  اإلى ديناميات  ال�سيا�سية  النخب  افتقار  الملمو�س على 

المغامرة،  الدينية  ''حما�س''  اإليها بنية  الهرمة، م�سافًا  التحرير  ''فتح'' ومنظمة  التناق�س بين بنية  ا�ستفحال 

وبين حاجة المجتمع وجميع مكونات ال�سعب الفل�سطيني اإلى التغيير واال�ستجابة للتحديات الهائلة.

من  اأهم  ال�سلطة  على  واال�ستحواذ  البقاء  اإلى  وتوقهما  و''حما�س''(  )''فتح''  المتنفذة  القوى  م�سالح  كانت 

التدخالت  التوازن بين الحركتين، وقوة  اأن حالة  الديمقراطي. وال �سك في  التغيير  ال�سعب في  م�سلحة عموم 

اأكثرية  الخارجية، وه�سا�سة تاأثير الي�سار والنخب الثقافية كتيار ثالث، حالت دون ح�سم ال�سيطرة ونيل ثقة 

ال�سعب. فبقيت حركة ''فتح'' مقيدة بمفهوم التنظيم القائد اإلى ما ال نهاية، وظلت حركة ''حما�س'' مقيدة باإرثها 

المناه�س للتعدد وال�سراكة، وبرغبتها الجامحة في وراثة ''فتح'' والمنظمة.

* صحافي فلسطيني.
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مبادرة يف الوقت ال�صائع

م�سالح  من  انطلق  عربي  تدّخل  اإلى  اأف�سيا  ال�سلطة،  على  المتوا�سل  ال�سراع  وحالة  الداخلي،  العجز 

حركة  مع  اأمنية  تفاهمات  اإبرام  اإلى  الخليج،  من  وبدعم  م�سر،  عمدت  فقد  �سيء.  اأي  وقبل  اأواًل  المتدخلين 

توا�سل  اإ�سعاف  اأو  وتهمي�س  �سيناء،  في  لالإرهابيين  كقاعدة  غزة  قطاع  ا�ستخدام  منع  هدفها  ''حما�س''، 

''حما�س'' مع االإخوان الم�سلمين الذين اعتبروا قطاع غزة مركزاً �سيا�سيًا، واإلى حد ما اأمنيًا لهم، وقطع الطريق 

على ا�ستخدام اإيران لقطاع غزة كقاعدة، واإ�سعاف النفوذ القطري المتقاطع مع اإيران في القطاع.

اللجنة  �سروط  من  اإرهابيًا  تنظيمًا  ''حما�س''  اعتبار  على  ين�س  الذي  البند  �سطب  جرى  ال�سياق  هذا  وفي 

االأهداف  تلك  على  تقت�سر  لم  الم�سرية  المبادرة  اأن   
َ
د
ْ
ي
َ
ب الم�سري.  الموقف  اإنجاح  بغية  العربية،  الرباعية 

التكتيكية فح�سب، بل كانت وثيقة ال�سلة اأي�سًا، بم�سعى �سابق جرى ت�سريبه في و�سائل االإعالم بعنوان: ''خطة 

الرباعية العربية لتفعيل وتحريك الملف الفل�سطيني''، وتت�سمن:

ــ توحيد حركة ''فتح'' واإعادة المف�سولين، وخ�سو�سًا القيادي محمد دحالن؛

�سرعي  و�سالح  واحدة  �سلطة  تحت  التنظيمات  وبقية  و''حما�س''  ''فتح''  بين  الوطنية  الم�سالحة  تحقيق  ــ 

واحد، وتجديد ال�سرعيات الفل�سطينية باالنتخابات؛

ــ تحريك عملية ال�سالم على اأ�سا�س المبادرة العربية؛

ــ تعزيز الدعم العربي المالي والمعنوي لل�سعب الفل�سطيني في ال�سفة وغزة والقد�س ومخيمات الخارج.

بدائلها  لدرا�سة  العربية  الدول  بع�س  ''�ست�سطر  االنق�سام،  ا�ستمر  حال  في  باأنه  تهديداً  الخطة  وتت�سمن 

الخا�سة في التعاطي مع ملف ال�سراع العربي ــ االإ�سرائيلي''، و�سيتم اعتماد البدء ''باإجراءات عملية �ساغطة 

على االأطراف المعطلة.''

اأيلول/�سبتمبر  االأولى في  اأن تبداأ مرحلتها  اآليات وتواريخ، فقد تقرر  الخطة مطروحة على مراحل، ولها 

تحت  االإقليمي  اال�سطفاف  باإعادة  عالقة  لها  والخطة   
2

 .2017 اآب/اأغ�سط�س  في  الثالثة  ومرحلتها   ،2016

المظلة االأميركية، و�سمن اأولويات لي�س بينها و�سع نهاية لالحتالل االإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية.

ويلتقي التحرك العربي ال�سابق والحالي المتعلق بال�ساأن الفل�سطيني، في جوهره، مع الم�سروع االأميركي 

اقين اإلى 
ّ
الم�سمى ''�سفقة القرن''، اأو الحل االإقليمي، ويتقاطع مع موقف حكومة نتنياهو التي كانت من ال�سب

تبّني الحل االإقليمي الذي يدمج اإ�سرائيل بالنظام العربي، وي�سع اأولويات م�ستركة للحلف الجديد، مثل ''الحرب 

على االإرهاب''، والتي ُت�ستخدم في اإعادة بناء عالقات ال�سيطرة والتبعية، واأولوية الت�سدي للنفوذ االإيراني.

مع  الر�سمي  العربي  التطبيع  ''�سرعنة''  تر�سيم/اأو  هي  اإ�سرائيليون  وزراء  يّدعي  كما  القرن  �سفقة  وظيفة  اإن 

زال الحرج عن االأنظمة العربية المندلقة على التحالف والتطبيع مع اإ�سرائيل، والتي تحتاج اإلى غطاء 
ُ
اإ�سرائيل، واأن ي

عيد اإنتاج اتفاق اأو�سلو البائ�س، من خالل ''حكم 
ُ
فل�سطيني عبر حل انتقالي هزيل لل�سراع الفل�سطيني ــ االإ�سرائيلي، ي

ال�سالم  ويقدم  اأكثر،  الغربية  ال�سفة  في  ويتراجع  اأكثر،  غزة  قطاع  في  المرة  هذه  يتمركز  جديد''،  مو�سع  ذاتي 

ونه دولة.''
ّ
االقت�سادي على ما عداه. وقد حاول نتنياهو تجميله بالحديث عن �سيادة فل�سطينية بال حدود، ''وقد ي�سم

حل اإقليمي.. طبعة اإ�رسائيلية

ا كان الهدف الم�سترك هو الحل االإقليمي الذي يتم اإعداده على نار هادئة، فاإن ثمة اأهمية كبيرة للغطاء 
ّ
لم

الفل�سطيني. وفي �سياق تاأمين هذا الغطاء الذي يكون منقو�سًا في ظل االنق�سام، اإذ من ال�سهل خلق ا�ستقطاب 

فل�سطيني �سد هذا الحل المتناق�س مع التحرر الفل�سطيني، ومن ال�سهل اأي�سًا دخول اإيران وحلفائها واأدواتها 

على الخط وتفعيل الورقة الفل�سطينية باأريحية �سد الحل االإقليمي وقواه، فاإن ال�سفقة ــ اأو الحل ــ يبداآن باإنهاء 

االنق�سام لتي�سير اال�ستحواذ على الغطاء الفل�سطيني.
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الفيتو  رفع  واأعقبها  الدولية،  الرباعية  بمباركة  تعززت  الم�سري  للم�سعى  اأميركية  اإجازة  البداية  وكانت 

''عدم اتخاذ خطوات ميدانية لعرقلتها''، مع االحتفاظ بحرية ممار�سة �سغوط  اأو  الم�سالحة،  االإ�سرائيلي عن 

وطرح �سروط، والتدخل في الوقت المالئم.

�سروط  تقديم  بين  تاأرجحها  في  ''الكابينت''  الم�سغر  ومجل�سها  االإ�سرائيلية  الحكومة  ط 
ّ
تخب لوحظ  وقد 

الجنود  رفات  وت�سليم  ايران،  مع  العالقة  وقطع  �سالحها،  وت�سليم  باإ�سرائيل،  ''حما�س''  كاعتراف  تعجيزية، 

والجنديين االأ�سيرين، وبين مواقف اأقل من ذلك.

ومن  ترامب،  دونالد  االأميركي  الرئي�س  مواقف  تقلبات  من  الم�ستوطنين  حكومة  توج�س  اإلى  ذلك  ويعود 

اإلى  القد�س  القد�س، و�سغطه الإرجاء �سم م�ستعمرات  اإلى مدينة  االأميركية  ال�سفارة  المتغيرة من نقل  مواقفه 

بلدية االحتالل، واتهامه نتنياهو بعدم اال�ستجابة للم�سعى االأميركي. يحدث ذلك على الرغم من انحياز فريق 

التفاو�س االأميركي المكون من يهود �سهيونيين، اأمثال جاريد كو�سنير وجي�سون غرينبالت وديفيد فريدمان، 

اإلى اأكثر المواقف االإ�سرائيلية تطرفًا.

بازار ال�سروط االإ�سرائيلية هذا، يعني اأن حكومة الم�ستوطنين تريد ''�سفقة قرن''، لكن من دون دفع اأي ثمن 

ذلك،  ت�سند  االأر�س  على  والوقائع  االإ�سرائيلية  وال�سيا�سات  العرب.  ال�سركاء  اإليه  يحتاج  فل�سطيني  لغطاء 

فالهجمة اال�ستيطانية هي االأو�سع واالأخطر منذ �سنة 2000، وهي مترافقة مع اإعادة فر�س ال�سيطرة الكاملة 

�سالحيات  من  مزيد  و�سحب  المدنية،  واالإدارة  الع�سكري''  ''الحكم  خالل  من  المدنية  الفل�سطينيين  حياة  على 

ال�سلطة  نف�سه دفع مركز  الوقت  بلدية، وفي  �سلطات  تقترب من  اإلى مرتبة  ذاتي  ال�سلطة، وتحويلها من حكم 

الفل�سطينية اإلى غزة.

ما يمكن قوله هو اأن دولة االحتالل تتعامل مع الم�سالحة الفل�سطينية بثالثة م�ستويات:

االأول: القيام بكل ما من �ساأنه قطع الطريق على احتمال تقوية العامل الفل�سطيني، واحتمال تمكينه من 

رف�س �سروط الحل االإقليمي؛

الثاني: �سمان ا�ستقرار اأمني على جبهة قطاع غزة، وو�سع مزيد من القيود االأمنية في اأثناء وبعد ت�سّلم 

ال�سلطة لقطاع غزة؛

 بحرية التو�سع اال�ستيطاني، وخلق مزيد من الوقائع في مدينة القد�س، وفي 60% من 
ّ

الثالث: عدم الم�س

اأرا�سي ال�سفة الغربية.

غير اأن رفع الفيتو االإ�سرائيلي ا�ستند اأي�سًا اإلى ف�سل �سائر الم�ساريع االإ�سرائيلية واالأطراف المت�ساوقة معها 

في قطاع غزة، كم�سروع اإذابة قطاع غزة في محيطه الم�سري، وم�سروع اإقامة دويلة اأو اإمارة اإ�سالمية في غزة 

من  وغيرها  الغربية،  ال�سفة  عن  نهائيًا  غزة  قطاع  ف�سل  وم�سروع  العائم،  الميناء  وم�سروع  اإقليمي،  بدعم 

لالنفجار  قاباًل  اأ�سبح  اعتقال  مع�سكر  اأكبر  اإلى  وتحويله  غزة  قطاع  ح�سار  فاإن  كذلك  الفا�سلة.  الم�ساريع 

بارتدادات قد تنال من اال�ستقرار االإ�سرائيلي.

عفها من الم�سوؤولية ب�سفتها الدولة المتحكمة 
ُ
اإن نجاح اإ�سرائيل في االنف�سال الديموغرافي عن القطاع لم ي

عد، من �ساأنهما توليد 
ُ
فيه جواً وبراً وبحراً، االأمر الذي يعني اأنها تفر�س ف�ساًل عن�سريًا قهريًا واحتالاًل عن ب

االأزمات القابلة لالنفجار داخليًا و�سد دولة االحتالل.

بهذا المعنى فاإن قطاع غزة بقي ع�سيًا على االحتواء والبلع، ومن دون اأن تملك الكولونيالية االإ�سرائيلية 

حلواًل ناجزة غير الح�سار والخنق واالعتداء الدائم وتدمير بنيته التحتية بمعدل مرة كل ثالثة اأعوام.

لال�ستراتيجيا  و�سمح  م�سدود،  حائط  اإلى  االإ�سرائيلية  اال�ستراتيجيا  دفع  غزة،  لقطاع  ال�سائك  الو�سع  اإن 

االإقليمية الجديدة بالقيام بمحاولة ا�ستيعاب قطاع غزة عبر ما ي�سمى الحل االإقليمي للق�سية الفل�سطينية، من 

ية التدخل في الوقت المالئم.
ّ
دون فيتو اإ�سرائيلي، لكن مع االحتفاظ بحر
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ماأزق ''حما�س''

مواقف حركة ''حما�س'' هي المطروحة اأكثر من غيرها للتغيير واال�ستهداف، كونها ال�سلطة الم�سيطرة على 

ر عنها تقرير االأمم 
ّ
قطاع غزة طوال عقد كامل، والم�سوؤولة بعد دولة االحتالل عن الماآالت الماأ�سوية التي عب

في  عليه  ع�سكرية  عمليات  ثالث  اإلى  باالإ�سافة  غزة،  قطاع  على  االإ�سرائيلي  الح�سار  ''اإن  بالقول:  المتحدة 

ال�سنوات االأخيرة، ت�سبب في اأ�سواأ تدهور للموؤ�سرات االقت�سادية واالجتماعية منذ اأن فر�ست اإ�سرائيل �سيطرتها 

ال�سكانية العالية  ''التداعيات االجتماعية وال�سحية واالأمنية للكثافة  على غزة قبل نحو خم�سين عامًا''، واإن 

3
واالكتظاظ من بين العوامل التي قد تجعل غزة غير قابلة للحياة بحلول عام 2020.''

الع�سكري في �سنة 2007،  الت�سدي للم�سكالت، بل زادتها تفاقمًا بانقالبها  ''حما�س'' في غزة في  ف�سلت 

وفر�س �سلطتها كاأمر واقع، بينما لم ت�ستطع تقديم نموذج �سلطة اأف�سل من �سلطة ''فتح'' التي انقلبت عليها.

وعلى الرغم من كل ما يقال، فاإن انتقال ''حما�س'' اإلى �سدة الحكم ا�ستند اإلى اتفاق اأو�سلو الذي لم تقطع 

الحركة معه مبقية قدمًا في اأو�سلو، واالأُخرى في المعار�سة.

وخالل حكمها في قطاع غزة، قدمت ''حما�س'' نموذجًا اأ�سواأ في مجال �سطب الحريات العامة والخا�سة، 

وفي مجال اأ�سلمة الق�ساء والتعليم والمجتمع ومنع االختالط بين الجن�سين وطغيان االأيديولوجيا الدينية في 

الخطاب ال�سيا�سي الذي كان يطلقه رئي�س الحكومة في خطبته االأ�سبوعية من الم�ساجد.

وقدمت ''حما�س'' نموذجًا للحزب الحاكم الذي يعتمد على ''فقه ال�سرورة''، والع�سائر، والطبقة الطفيلية التي 

ت�سكلت من خالل اقت�ساد االأنفاق والتهريب المنظم عبر الحدود الم�سرية، لي�سار اإلى بناء ''دولة''، اأو ''�سلطة 

عميقة'' و''ربانية''.

اإن  اإذ  ''حما�س'' هي ارتباطها باالإخوان الم�سلمين كفرع فل�سطيني للتنظيم،  الم�سكلة االأعو�س في تجربة 

قرارها كان يعود اإلى مركز االإخوان واأجندته واأولوياته.

وقد انحازت ''حما�س'' اإلى االإخوان في م�سر قبل �سعودهم اإلى الحكم وبعده، ولم تاأخذ في االعتبار ال�سرر 

اء هذا االنحياز.
ّ
الذي لحق بالق�سية الوطنية، وال الثمن الذي دفعه المواطنون في قطاع غزة جر

وكان التطبيق االأ�سواأ لتبعية قرار ''حما�س'' لالإخوان في اأثناء العدوان االإ�سرائيلي �سنة 2014، حين رف�ست 

ا�ستخدام  اأراد  االإخوان  العدوان، الأن مركز  اأيام  اأول  النار في  اإطالق  لوقف  الم�سرية  المبادرة  الحركة  قيادة 

الحرب الإعادة االعتبار اإلى االإخوان الم�سلمين المهزومين في م�سر، وكانت النتيجة مزيداً من التدمير والموت 

�سروط  من  كثيراً  اأ�سواأ  ب�سروط  النار  اإطالق  وقف  الحركة  قبلت  القطاع  اأنقا�س  وعلى  للمواطنين.  والت�سريد 

المبادرة الم�سرية.

اإلى المواجهة بين ''جي�سين'' يف�سل اأحدهما  ومن اأ�سباب ف�سل ''حما�س'' اأي�سًا، ع�سكرة المقاومة والتحول 

عن االآخر فارق فلكي في القوة واالأداء والم�ستوى، وفي نتائج اأي نوع من المواجهات النظامية المتناق�سة مع 

ا�ستراتيجيا حرب ال�سعب، والمقاومة ل�سعب تحت االحتالل ومحا�سر من االتجاهات كافة.

لال�ستيطان  الت�سدي  وعن  وم�سالحه،  ال�سعب  عن  المنف�سلة  الع�سكرة  نحو  تحواًل  ''حما�س''  اأحدثت  لقد 

والتطهير العرقي والف�سل العن�سري، واحتكرت المقاومة التي ما اإن تبداأ في هدنة حتى تدخل في اأُخرى، مع 

احتالل دائم ي�ستبيح كل �سيء، ف�سرعت تفقد دورها ومبررها المو�سوعي.

المجتمع وفر�س نظام حكم �سمولي والت�ساوق مع  ال�سيطرة على  اإاّل  المقاومة  اأدوار  وعندما ال يبقى من 

طبيعة  ذات  وا�ستخدامات  �سيطرة  م�سروع  اإلى  وتتحول  الوطني  التحرر  عن  تنف�سل  فاإنها  قليمية،  اأجندات 

اإقليمية.

الت�سهير  الفل�سطينية والمجتمع، والذي �ساهم  ال�سلطة  الم�ست�سري في دوائر  الف�ساد  وفيما يتعلق بمحاربة 

الحركة  فاإن  �سنة 2006،  والبلدية في  الت�سريعية  االنتخابات  ''حما�س'' في  بن�سبة كبيرة في فوز  باأ�سحابه 
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اإنتاج  واأعادت  الف�ساد جانبًا،  اإن �سعدت حتى و�سعت ملف  ما  اإذ  االنتخابية،  بعك�س وعودها  تعاملت معه 

الوا�سطة والمح�سوبية والفئوية، اأي الف�ساد ذاته.

وعلى الرغم من ذلك، فاإن ''حما�س'' بقيت تعتبر نف�سها ممثلة الأع�ساء الحركة واأن�سارها فقط، فلم تطرح 

نف�سها ممثلة لل�سعب، ولم تكن معنية بالحركة الوطنية ورموزها واإنجازاتها وتراثها، واإنما قطعت مع التراث 

الوطني ورموزه كافة.

''حما�س'' كل محاولة للخروج من براثن منظومة القوانين الرجعية الغابرة )االأحوال ال�سخ�سية  وقاومت 

والعقوبات( التي عفا عنها الزمن، م�ستفيدة من تواطوؤ الرجعيين والمحافظين في حركة ''فتح'' معها، ونجحت 

في ا�ستبقاء تلك القوانين �سارية المفعول مع اأنها تغيرت في دول المن�ساأ: م�سر واالأردن.

وعملت ''حما�س'' كثيراً من اأجل فر�س الحجاب والجلباب، وفي منع االختالط وممار�سة الفنون ال�سعبية 

االأ�سولي  الوهابي  الغزو  مع  التناغم  �سياق  في  الفالحية  المطرزة  االأثواب  تحريم  ذلك  في  بما  والفولكلور، 

لل�سعوب العربية واالإ�سالمية.

حت اإليه وثيقتها الجديدة، وما 
ّ
لهذه االأ�سباب وغيرها ف�سلت ''حما�س'' في الحكم وفي المقاومة، وهو ما لم

اعترف به القيادي غازي حمد بنوع من التبرير حين قال: ''دخلت 'حما�س' مربع ال�سلطة وهي تحمل اأيديولوجيا 

انفرادها  واإن  �سعبيتها''،  من  ''الكثير  وفقدت  الحكم،  اأعباء  من  فاأُرهقت  الحكم''،  منظومة  عن  تمامًا  مختلفة 

''بالحكم وعدم توفر الخبرة الكافية... وفقدان الظهير االإقليمي والدولي جعل من مهمة اال�ستمرار في الحكم 

4
اأمراً �سبه م�ستحيل.''

لكن، وبخالف ما ذهب اإليه حمد، فاإن ''حما�س'' امتكت ظهيراً اإقليميًا ممثاًل في تركيا وقطر والمركز الدولي 

لالإخوان الم�سلمين، وفي االإخوان الم�سلمين في م�سر في اأثناء وجودهم في المعار�سة وفي الحكم، ف�ساًل عن 

االإيراني وحزب اللـه.

والعزلة  الحكم،  في  الداخلي  الف�سل  ب�سبب  �سابقًا،  رف�ستها  �سروط  �سمن  بالم�سالحة  ''حما�س''  قبلت 

التنظيمات االإرهابية، واالأزمة االقت�سادية ب�سبب انهيار اقت�ساد  اإدراجها في قائمة  الناجمة عن  الخارجية 

ال�سلطة من  ان�سحاب  الذي تفر�سه دولة االحتالل، ف�ساًل عن  والح�سار  الدعم  �سح  اء 
ّ
الحدودية، وجر االأنفاق 

تغطية نفقات اأ�سا�سية في قطاع غزة، وتوقف الدعم القطري اأو تراجعه، وانهيار حكم االإخوان الم�سلمين في 

م�سر ومطاردتهم باعتبارهم تنظيمًا اإرهابيًا، وال�سغوط الم�سرية �سدها.

كما قبلت ''حما�س'' ب�سروط الم�سالحة، الأنها تريد التخل�س من اأعباء الحكم المتزايدة والتي قد توؤدي اإلى 

 الحاجة اإلى اإحداث اختراقات في جدار العزلة والح�سار، وخ�سو�سًا 
ّ

انفجارات �سعبية داخلية، والأنها باأم�س

مع م�سر وال�سعودية واالأردن، وتريد الحفاظ على عالقة مع اإيران التي تدعم جناحها الع�سكري، و�سواًل اإلى 

ا�ستعادة العالقة مع النظام ال�سوري.

لكن تخّلي الحركة عن االأعباء ال يعني تراجعها عن الحكم، وال عن طموحها في وراثة ''فتح'' والمنظمة، وال 

�سيما اأن ميزان القوى الداخلي في قطاع غزة، ي�سمح ببقاء �سيطرتها االأمنية، وهي بهذا المعنى ترغب في تكرار 

تجربة حزب اللـه في ال�سيطرة الفعلية وترك ب�سمات قوية على قرارات ال�سلطة، بما في ذلك تعطيل قراراتها 

با�سم المقاومة.

وهناك خيار اآخر اأمام ''حما�س'' وهو االن�سحاب من الم�ساركة في ال�سلطة، والعودة اإلى المعار�سة والتفنن 

''متعاونة'' مع دولة االحتالل،  اإدانتها ك�سلطة  الف�سل، بالترافق مع  اأنواع  ال�سلطة وتحميلها جميع  اإرباك  في 

طة'' بالحقوق الفل�سطينية، وممار�سة ''حق'' النق�س على �سيا�سات ال�سلطة الداخلية.
ّ
و''مفر

لقد اأبدت ''حما�س''، من موقع االختناق، مرونة تكتيكية غير م�سبوقة لقطع الطريق على هزيمتها وتفككها، 

م�ستفيدة من تجربة العناد والمقامرة للتنظيم االأم )االإخوان الم�سلمون(.
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ا�صتجابة براغماتية

االخوان،  اإلى  انحيازها  ح�ساب  على  الم�سري  النظام  على  باالنفتاح  ''حما�س''  حركة  براغماتية  �سمحت 

''فتح''، والتي  المف�سولة من حركة  انفتحت على مجموعة دحالن  االأمنية، كما  الم�سرية  وبقبولها بال�سروط 

�سمحت لها بالعمل في قطاع غزة في مقابل االأموال.

وقدمت ''حما�س'' اأي�سًا وثيقة �سيا�سية جديدة لم تعترف باإ�سرائيل، لكنها اعترفت بحدودها وبحدود الدولة 

اال�ستيطاني،  اال�ستعماري  وم�سروعها  لل�سهيونية  العداء  لم�سلحة  لليهود كيهود  العداء  و�سحبت  الفل�سطينية، 

اأبدت اال�ستعداد  فت هويتها كحركة تحرر وطني عو�سًا عن المقاومة االإ�سالمية واالإ�سالم هو الحل. كما 
ّ
وعر

لدخول منظمة التحرير ب�سروط مرنة اأقل من ال�سروط الموجودة في وثيقتها االأولى ل�سنة 1987.

براغماتية  اإلى  معظمه  في  وينتمي  واقعية،  على  جزئيًا  ''حما�س''  مواقف  تغيير  ينطوي  المعنى،  بهذا 

عن  منف�سلة  الجديدة  الوثيقة  اأن  فحواه  راأي  ثمة  بل  حقيقيًا،  تطوراً  يعك�س  ال  اأنه  االعتقاد  واأغلب  �سيا�سية. 

في  القرار  لمركز  ال�سلمي  والتبادل  الوطنية  ال�سراكة  لثقافة  توؤ�س�س  وال  للحركة،  الداخلي  التعبوي  الخطاب 

المنظمة وال�سلطة، وال تلغي لديها مفهوم ال�سلطة العميقة التي توؤبد �سيطرة التنظيم الحاكم.

اإن االفتراق عن االإخوان الم�سلمين تنظيميًا وربما �سيا�سيًا، و''بقاء االلتزام بالمدر�سة الفكرية لالإخوان''، 

مثلما قال خالد م�سعل رئي�س المكتب ال�سيا�سي ال�سابق، يعني اأن االفتراق �سكلي وتكتيكي، ف�سيا�سات التنظيم 

حّل لغز ''فقه ال�سرورة'' و''التقية'' و''التحريم 
ُ
ت�ستند اإلى الفكر والمدر�سة الفكرية المتزمتة )�سيد قطب(. وما لم ي

والتكفير'' و''االإمارة ..ال�سمع والطاعة الأمير الجماعة'' )وهو جوهر الفكر االإخواني(، فاإن المواقف البراغماتية 

ال يمكن التاأ�سي�س عليها، وهي قابلة للتراجع في �سروط اأُخرى، الأن تنظيم االإخوان والحركات االإ�سالمية عامة، 

العدالة  حزب  ذلك  من  �ستثَن 
ُ
ي ولم  لم�سلحتهما،  راجحًا  القوى  ميزان  يكون  عندما  مواقفهما  تغيير  اعتادا 

والتنمية التركي الذي انقلب تقريبًا على اأفكاره المعتدلة.

اأمراً  ''حما�س'' عن مواقف متطرفة، والتزامها مواقف معتدلة، واإحراز تطور هنا واآخر هناك،  يظل تراجع 

تكتيكيًا ما دام لم يرتبط بمراجعة نقدية تعترف �سراحة باالأخطاء والنتائج ال�سلبية لتلك ال�سيا�سات، وت�سرك 

التنظيم والقاعدة الجماهيرية باالنتقال اإلى ال�سيا�سة الجديدة.

اأن ''حما�س'' تملك ورقة المقاومة الذهبية كرافعة لل�سيطرة على المجتمع، ونقله من  ومن الجدير بالذكر 

ثقافة وطنية تعددية منفتحة اإلى ثقافة دينية تع�سبية منغلقة. فهي ت�ستطيع ب�سالح المقاومة اإعادة الح�سم 

وال�سيطرة في اأي لحظة.

ر ''حما�س'' محكومًا بفل�سفة ''فقه ال�سرورة'' الذي ي�سمح بحماية الذات والخال�س من االأعباء 
ّ
واإذا كان تغي

وفك العزلة وتح�سين الموقع في النظام الفل�سطيني، فاإن التغير الجديد �سي�سب في م�سروع �سفقة القرن. ولن 

القاعدة  عن  ف�ساًل  للتنظيمات،  العابرة  الوطنية  القاعدة  �سيفتقد  الأنه  طوياًل  التكتيكي  ''حما�س''  تغير  ر 
ّ
يعم

ال�سعبية، والأن ال�سالم االقت�سادي، وجميع الوعود االقت�سادية كاذبة، اأو حبلها ق�سير جداً في اأح�سن االأحوال.

''فتح'' تدخل المتحان   

اإلى نهايات  المفاو�سات، و�سل  �سيا�سي عبر  وال�سلطة بم�سروع حل  المنظمة  ''فتح'' على  �سيطرة  ارتبطت 

فا�سلة ومتعاك�سة مع اأهداف الم�سروع الوطني الذي كان محط موافقة اأكثرية ال�سعب الفل�سطيني.

وعلى الرغم من الف�سل المزمن للم�سروع المترافق مع تعميق االحتالل وم�ساعفة اال�ستيطان الكولونيالي 

اأ�سعافًا م�ساعفة، ومع تقوي�س مقومات الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة، فاإن حركة ''فتح'' بقيت متم�سكة بالحل 

ة. فهي لم تخرج من م�سار اأو�سلو الرهيب، وبقيت تبحث  ال�سيا�سي الموعود، وبم�ساره وباآلياته ''العبثية'' المم�سّ

عن مخارج �سمن ذلك الم�سار، وتلتقط كل م�سعى، وتنتظر وتنتظر، مت�سبثة بحل بو�ساطة اأميركية م�ستمرة منذ 
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بو�س االأب، اإلى كلينتون وبو�س االبن، اإلى اأوباما، و�سواًل اإلى ترامب، وربما ما بعد ترامب، مترافقًا مع بقاء 

موؤ�س�سات المنظمة على حالها من دون تغيير اأو تجديد اإاّل في حالَتي الوفاة والخالف مع مركز القرار.

دخلت ''فتح'' اإلى الم�سالحة وهي في حالة انتظار ''�سفقة القرن''، واأ�سبحت اأمام خيارين:

الخيار االأول: عمل كل ما من �ساأنه تقوية العامل الفل�سطيني وما يتطلبه ذلك من تعاون ومرونة مع حركة 

''حما�س''، وتعزيز االتجاه الحم�ساوي الذي يبتعد عن االأيديولوجيا الدينية ويقترب من الوطنية الفل�سطينية، 

''فتح'' واأن�سارها )لي�س المق�سود جماعة دحالن(،  ويقبل بالخيار الديمقراطي، والت�سالح مع قواعد وكوادر 

ومواجهة ال�سغوط والتدخل واالبتزاز والعدوان الذي ارتكب مجزرة النفق موؤخراً، والت�سدي لنتائج وتداعيات 

الفل�سطينية في  الق�سية  الإذابة  ي�سعى  الذي  العربي  ــ  االإ�سرائيلي  ــ  االأميركي  االإقليمي  والحل  التطبيع  �سفقة 

االإقليم.

الفل�سطيني،  البيت  ترتيب  اإعادة  ي�ستدعي  الجميع  اأمام  الماثل  الخطر  اإن  القول  يمكن  ال�سياق،  هذا  وفي 

بالبحث عن الم�سترك ال�سيا�سي والوطني بعيداً عن االإق�ساء و�سيا�سة منت�سر ومهزوم في �سروط هيمنة الدولة 

المحتلة.

اإلى  ا�ستناداً  اإف�ساله  والمطلوب  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  ب�سهولة  فر�سه  يمكن  قدراً  لي�س  االإقليمي  فالحل 

اإرادة وطنية فل�سطينية م�ستركة ترتكز على الدعم ال�سعبي الكبير الإعادة اللحمة الوطنية، والحر�س على توظيف 

الم�سالحة الإزالة نتائج الح�سار واالنق�سام الماأ�سوية عن �سعب غزة المت�سرر االأكبر، مع االأخذ في االعتبار اأن 

اإعادة البناء عملية �سعبة وطويلة وذات اأولويات وطنية في مواجهة اأخطار ال�سفقة.

الخيار الثاني: ت�سفية الح�ساب مع ''حما�س'' وانقالبها، وانتهاز اإ�سعال االأ�سواء الخ�سراء والدعم الخارجي 

النتزاع ما يمكن انتزاعه بمعزل عن الهدف الوطني، وعن رفع االأعباء عن المواطنين، والتعامل بعقلية غالب 

ومغلوب، والتلطي خلف �سلطة واحدة وقانون واحد و�سالح واحد.

واإذا كان ال خالف في البداية على اأهمية وجود قانون واحد من�سجم مع ان�سمام فل�سطين اإلى االتفاقات 

االأهداف  على  كاالتفاق  اأ�سا�سية،  متطلبات  لهما  الواحد  وال�سالح  الواحدة  ال�سلطة  فاإن  الدولية،  والمعاهدات 

اإ�سراك  التحرير، مع �سرورة  المركزي، واالتفاق على مرجعية �سيا�سية م�ستركة هي منظمة  الوطنية والهدف 

عبر  القريب  المدى  وفي  ''الموقت''،  المبا�سر  المدى  في  المرجعية  هذه  في  االإ�سالمي  والجهاد  ''حما�س'' 

االنتخابات.

ا فيما يتعلق بق�سية �سالح المقاومة، فهناك ت�سوران للحل:
ّ
اأم

الت�سور االأول: يق�سي بنقل قرار ا�ستخدام ال�سالح من ''حما�س'' اإلى ال�سلطة واأجهزتها االأمنية التي ا�ستاأنفت 

على  تفق 
ُ
ي لم  اإذا  وخ�سو�سًا  ممكن،  وغير  منطقي  غير  النقل  هذا  لكن  االحتالل،  دولة  مع  االأمني  التن�سيق 

االأهداف والمرجعية، ولم تذلَّل عقباتها كلها. �سحيح اأن ال�سلطة اأو الدولة هي وحدها التي تحتكر حق ا�ستخدام 

�سالح  ا 
ّ
اأم العام،  والحق  القانون  عن  بالدفاع  �سلة  له  الذي  الداخلي  ال�ساأن  في  يكون  هذا  اإن  اإاّل  ال�سالح، 

المقاومة فهو للدفاع عن ال�سعب والوطن وللتحرر من االحتالل، ويجب حظر ا�ستخدامه في الق�سايا الداخلية 

كافة.

وانهيار  التمرد  اإلى  ويوؤدي  ومغلوب،  غالب  وجود  يكر�س  ال�سلطة  اإلى  ال�سالح  ا�ستخدام  قرار  انتقال  اإن 

االتفاق.

الوطني،  االأمن  فيه  وي�سارك  كلها،  المقاومة  ف�سائل  ي�سم  اأعلى  ع�سكري  مجل�س  ت�سكيل  الثاني:  الت�سور 

ويكون الم�سوؤول عن ال�سالح وا�ستخدامه وفقًا لقرار من القيادة ال�سيا�سية والمرجعية. وتكون من مهمة المجل�س 

الحقًا دمج الف�سائل وتوحيدها في جي�س وطني واحد.

ده عن ال�سراعات الداخلية، 
ّ
بقي على �سالح المقاومة، لكنه يحي

ُ
هذا الت�سور قد يكون الحل االأمثل، اإذ اإنه ي

ويمنع ازدواجية ال�سلطة وال�سالح.
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خماوف واإ�صكالت

حتى االآن، نّفذت ''حما�س'' ت�سليم المعابر، وان�سحبت حواجزها االأمنية الم�سيطرة، كما اأنها كّفت عن جباية 

ال�سرائب، ونّفذت بند تمكين ال�سلطة من ا�ستالم الوزارات والموؤ�س�سات الر�سمية في قطاع غزة، كترجمة عملية 

لحل اللجنة االإدارية )الحكومة الموازية(.

وقد ُترجمت هذه الخطوات من طرف ''حما�س'' بم�ستوى من االعترا�س بقي تحت ال�سيطرة.

لكن في مقابل ذلك، لم تتراجع ال�سلطة عن اإجراءاتها العقابية، وخ�سو�سًا تلك التي تم�س المواطنين، االأمر 

الذي اأدى جزئيًا اإلى اإ�سعاف االندفاعة ال�سعبية الموؤيدة للم�سالحة، وعودة ال�سكوك.

عقل ال�سغط على ''حما�س'' اأو اأي تنظيم اآخر، اأو ال�سغط المتبادل من خالل ال�سغط على 
ُ
مبدئيًا ووطنيًا ال ي

�سائقتهم  حل  في  والت�سريع  المواطنين،  ثقة  ك�سب  المفتر�س  من  فاإن  بالعك�س،  بل  المواطنين،  حاجات 

االقت�سادية ا�ستعداداً للمعركة ال�سيا�سية.

بينما  قائمة،  تبقى  الع�سكري  الح�سم  اإلى  العودة  احتماالت  فاإن  ثقة كافية،  بناء عنا�سر  وفي حال عدم 

االنق�سام  فت�سجيع  ال�سدام.  اإلى  ين 
َ
القطب دفع  وفي  الثقة،  اأزمة  تغذية  في  ودوائره  االحتالل  �سلطات  تتفنن 

�سُت�ستخدم  التي  الت�سهيالت  وبع�س  المرونة  اأن  كما  االإ�سرائيلية،  االأجندة  في  ثابتًا  عن�سراً  يبقى  الفل�سطيني 

الحقًا في فر�س ال�سروط ال يغيران من حقيقة الموقف االإ�سرائيلي، بل اإن دولة االحتالل تحتفظ بـ ''اإمكان'' قلب 

الطاولة على المت�سالحين في الوقت المالئم.

اإن وجود مرجعية واحدة واأهداف وطنية واحدة وبرامج ن�سالية م�ستركة، �سي�سع اأ�سا�سًا قويًا لتجاوز اأزمة 

البنية التنظيمية وال�سيا�سية المزمنة والقا�سرة. واإذا كانت المنظمة هي المرجعية ال�سرعية المعترف بها، فاإن 

غياب تنظيمات االإ�سالم ال�سيا�سي من المرجعية يجعلها غير قادرة على تمثيل الكل الفل�سطيني.

ال�سعب  ين�سجم مع م�سلحة  بما  ذاتها  تغيير  اإلى  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  الحركة  تبادر  لم  ما  القول:  يبقى 

الفل�سطيني، فاإن قوى التدخل الخارجي �ستغيرها ب�سكل وباآخر بما ين�سجم مع م�سالحها. واإذا ف�سلت ''فتح'' في 

تغيير ''حما�س''، وف�سلت ''حما�س'' في تغيير ''فتح''، فمن المنطقي اأن ي�سرعا في تغيير حالهما. 

املصادر

ال�صعبية  اللجنة  تقرير  عن   2017/10/20 في  الفل�صطينية  الإخبارية  معًا''  ''وكالة  في  جاء  ما  انظر   1

لمقاومة الح�صار: ''تدهور الحالة الإن�صانية بغزة: مليون ون�صف تحت خط الفقر''، والذي جاء فيه اأن 

80% من �صكان قطاع غزة هم تحت خط الفقر، ومليون ون�صف مليون يعتمدون على الم�صاعدات، و%30 

من الأدوية غير موجودة، و95% من المياه غير �صالحة لل�صرب، و80% من الم�صانع مغلقة ب�صكل كلي اأو 

جزئي، ون�صبة البطالة 50%، وانقطاع التيار الكهربائي يوميًا من 12 اإلى 20 �صاعة، و40% من المنازل 

المهدمة في حرب 2014 كليًا لم يعاد بناوؤها.

الرابط الإلكتروني لخبر ''وكالة معًا'':  

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=926490  

انظر ن�س وثيقة ''خطة الرباعية العربية لتفعيل وتحريك الملف الفل�صطيني''، في موقع ''وكالة قد�س نت   2

للأنباء''، في الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.qudsnet.com/m/index.php?maa=View&id=348337  
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انظر: ''تقرير اأممي: قطاع غزة قد ل ي�صلح للعي�س فيه بحلول عام 2020''، في موقع BBC العربي، في   3

الرابط الإلكتروني التالي:

 http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/09/150902_gaza_living_un_report  

''غازي حمد: '' 'حما�س' بحاجة اإلى ثورة والحركة اأ�صاعت فر�صًا ذهبية''، موقع ''دنيا الوطن'' في الرابط   4

الإلكتروني التالي:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/09/07/1081002.html  
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