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مقدمة:

و�الأحز�ب  للحركات  مناف�صة  كقوى  �لظهور  يف  �الإ�صالمية  �حلركات  بد�أت  �أن  منذ 

�لقائمة يف كثري من �لبلد�ن، كانت �لت�صاوؤالت �ملتعلقة بها مرتبطة مبدى �إمكانية و�صول 

و�صولهم  بحكم  �ليوم  مطروحة  تعد  مل  �لت�صاوؤالت  هذه  �حلكم.  �إىل  �حلركات  هذه  مثل 

لل�صلطة يف �لعديد من �لدول، وقد حتّول �لت�صاوؤل �إىل مدى �إمكانية �ن�صجام هذه �حلركات 

مع �لبنية �لديوقر�طية لالأنظمة �ل�صيا�صية، فاخللفية �الأيديولوجية لهذه �حلركات تدفع 

خمرجاتها  بع�ص  تخالف  قد  ديوقر�طية،  بيئة  يف  �لعمل  على  قدرتها  يف  �لت�صكيك  �إىل 

�ملبادئ �لتي تتبناها تلك �حلركات. 

 ،2006 �صنة  �حلكم  �إىل  و�صلت  فل�صطينية  �إ�صالمية  حركة  وهي  حما�ص،  حركة 

وبني  �الإ�صالمية  مرجعيتها  بني  �لتوفيق  على  قدرتها  مدى  حول  ذ�ته،  �لت�صاوؤل  تو�جه 

�ملبادئ  بني  �جلمع  �إ�صكالية  فاإن  ولذلك  ديوقر�طية،  موؤ�ص�صات  �صمن  بالعمل  قبولها 

�لديوقر�طي ت�صبح حمل ت�صاوؤل وبحث. �جلمع بني  �ل�صيا�صي  �الأيديولوجية و�لعمل 

�ملقاومة و�حلكم لدى حما�ص يعدُّ حتدياً للحركة، فتمايزها عن غريها من �حلركات كان يف 

جمعها لالأن�صطة �الجتماعية و�لعمل �لع�صكري، فكيف لها �أن ت�صيف بعد�ً جديد�ً يتمثل 

يف �حلكم و�لعمل �ل�صيا�صي �لر�صمي؟ �إذ �إن �حلركات �الجتماعية قادرة على �لتحول �إىل 

�أر�دت �لعمل  �إن  �أما �حلركات �لع�صكرية فاإنها �صتو�جه عقبات عديدة  �أحز�ب �صيا�صية، 

بيئة قانونية  �لعمل �حلزبي، يف ظّل  �لتي يتطلبها  �ل�صفافية  �أقلها  لي�ص  كحزب �صيا�صي، 

ديوقر�طية، وهو ما ال يتنا�صب مع طبيعة �لعمل �ملقاوم و�رشيته. 

�البن  بو�ص  جورج  �لغرب،  يف  كبري�ً  ن�صاطها  ومتابعة  حما�ص  بحركة  �الهتمام  كان 

؛ 
�لعامل”1 يف  �الإرهابية  �ملنظمات  �أعنف  من  “و�حدة  باأنها  حما�ص  حركة  و�صف  قد  كان 

 Michael Irving Jensen, The Political Ideology of Hamas: A Grassroots Perspective (New York: 1

I.B.Tauris & Co. Ltd., 2009), p. 2.
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وهو ما تتبناه “�إ�رش�ئيل” نف�صه، و�أوروبا �لغربية، وكند�، وعدد من �لدول يف �لغرب. لكن 

 .2006 حما�ص غريت قو�عد �للعبة حني قررت �مل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 

�ل�صيا�صية،  �ل�رش�كة  �إىل  حما�ص  حركة  منها  دخلت  �لتي  �لبو�بة  كانت  �النتخابات  تلك 

. عالقة حما�ص باالنتخابات �صنة 2006 مل تكن جمرد 
2
وجعلت منها العباً ال يكن جتاهله

م�صاركة، و�إمنا فوز�ً بـ 74 مقعد�ً من �أ�صل 132 مقعد�ً يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 

ي�صتدعي  ما  وهو  �حلركة،  من  �ملدعومني  �مل�صتقلني  �ملر�صحني  من  �أربعة  �إىل  باالإ�صافة 

نقا�ص نتائج تلك �النتخابات يف هذ� �لف�صل.

للحكومة  ت�صكيلها  ثم  منفردة،  �لعا�رشة  للحكومة  حما�ص  ت�صكيل  ذلك  تبع  وقد 

�لتي  �النق�صام  بحالة  �الأمر  �نتهى  �أن  �إىل  وطنية،  وحدة  حكومة  �إطار  يف  ع�رشة  �حلادية 

يف  �ل�صلطة  مناطق  �إد�رة  على  فتح  و�صيطرة  غزة،  قطاع  على  حما�ص  ب�صيطرة  جتلت 

�ل�صفة �لغربية. 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  وهي  رئي�صية  �أق�صام  ثالثة  من  ظاهرها  يف  تت�صكل  حما�ص  حركة 

للحركة و�لذي يظهرها كحزب �صيا�صي، و�لو�جهات و�ملوؤ�ص�صات �لتي تعمل �حلركة من 

�عتبارها موؤ�ص�صات جمتمع مدين،  �لتي يكن  خاللها كاملوؤ�ص�صات �خلريية و�لتعليمية 

�صريكز  �لكتاب  من  �لف�صل  هذ�  �لق�صام.  �لدين  عّز  كتائب  يف  �ملتمثل  �لع�صكري  و�جلناح 

فقط على حما�ص كحزب �صيا�صي. 

�لتناق�صات،  من  �لكثري  فيها  حما�ص  حركة  �أن  �لغرب،  يف  وخ�صو�صاً  �عتقاد  هناك 

ورمبا يكون �أف�صل �لتو�صيفات تعبري�ً عما يعتقده �لكثري من �لباحثني �لغربيني، هو ما 

جريون  لدر��صة  مر�جعته  خالل   Francis Robinson روبين�صون  فر�ن�صي�ص  به  �أفاد 

جينينغ Jeroen Gunning “حما�ص يف �ل�صيا�صة: �لديوقر�طية، �لدين، �لعنف”، حيث 

قال روبين�صون:

�ملتاأ�صلة:  �لتناق�صات  من  �لعديد  لديها  حما�ص  حركة  �أن  للمر�قبني  يتبنّي 

�ل�صيا�صي  وخ�صمها  �إ�رش�ئيل  من  كالً  �صّد  �ل�صيا�صي  �لعنف  ��صتخدمت  لقد 

�لقانون  2006 على خلفية  �نتخابات  لكنها �صاركت يف  �لفل�صطيني حركة فتح، 

 Baudouin Long, ”The Hamas Agenda: How Has it Changed?“ Middle East Policy journal, vol. 17, 2

no. 4, Winter 2010, p. 131, http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/hamas-agenda-
 how-has-it-changed
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تبنت  لكنها  �إ�صالمية  دولة  �إقامة  �إىل  ت�صعى  و�لنظام؛  �الجتماعي  و�لرفاه 

ذ�ت  قياد�تها  �أن  بالرغم من  �ل�رشيعة  تدعم  �النتخابات وناف�صت ديوقر�طياً؛ 

�إىل  �أ�صا�صي؛ تدعو  مهنية ب�صكل   secular professionals تخ�ص�صات علمانية 

.
3
تدمري �إ�رش�ئيل لكنها �أبدت ��صتعد�دها الحرت�م �تفاقيات �ل�صالم �ل�صابقة

غري �أن روبين�صون وقع على ما يبدو �صحية �لتعميم و�لتب�صيط يف تو�صيفاته. �إذ �إن 

��صتخد�م حركات �ملقاومة لالأ�صاليب �لع�صكرية �أو �ل�صيا�صية يف مو�جهة �الحتالل... هي 

ظاهرة عامة ��صتخدمتها حركات �ملقاومة يف مو�جهة كافة �أ�صكال �الحتالل و�ال�صتعمار 

�الحتالل  مقاومة  حركات  �إليها  جلاأت  كما  نف�صها،  فتح  حركة  فعلته  ما  وهو  �لعامل.  يف 

�ل�صعي  �أن  �الإيرلندي... وغريها. كما  �إليها �جلي�ص �جلمهوري  �أوروبا، وجلاأ  �لنازي يف 

�لتناف�ص  �ل�صيا�صي مع  �الإ�صالم  تيار�ت  يتنافى يف روؤية معظم  �إ�صالمية ال  الإقامة دولة 

�النتخابي �لديوقر�طي. ويف �الإ�صالم ال تقت�رش �لدعوة لتطبيق �ل�رشيعة على �مل�صايخ 

و�لعلماء، ولكن يكن �أن ت�صارك فيها قطاعات و��صعة من �ملجتمع ومن كافة تخ�ص�صاته 

�لعلمية �لتي توؤمن باأن �الإ�صالم دين �صامل، كما توؤمن ب�صالحيته للتطبيق يف كل زمان 

�أنهم ال يحملون تخ�ص�صاً  “علمانيون” ملجرد  ومكان؛ وهوؤالء ال يكن و�صفهم باأنهم 

�رشعياً �أو لي�صو� “رجال دين” باملفهوم �لغربي للم�صطلح. �أما تعبري حما�ص عن �حرت�مها 

 ،1967 لالتفاقات �ل�صابقة ومو�فقتها الإن�صاء دولة فل�صطينية على �الأر�ص �ملحتلة �صنة 

فهو بالن�صبة حلما�ص ولكثريين غريها �أمٌر متو�فق مع �لعمل �ملرحلي، ما د�مت حما�ص 

ًة على عدم �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”... وهو ما �لتزمت به بالرغم من كافة �ل�صغوط،  ُم�رِشّ

ومن �صدة �حل�صار عليها. 

حني و�صلت حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص �إىل �حلكم يف �صنة 2006، مل تو�جه فقط 

و�إمنا  �لديوقر�طي،  �ل�صيا�صي  �لنظام  مع  �الإ�صالمية  �أيديولوجياتها  بني  �جلمع  حتدي 

حتدي �لعالقة مع �لقوى �ل�صيا�صية �لفل�صطينية و�لالعبني �لدوليني، م�صافاً لها حتدي 

�حلفاظ على نف�صها كحركة مقاومة وحزب �صيا�صي حاكم. تاأ�صي�صاً على ما �صبق، فاإن 

هذ� �لف�صل يهدف �إىل:

 Jeroen Gunning, ”Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence,“ Journal of  3

 the Royal Asiatic Society, Cambridge University Press, vol. 20, issue 2, April 2010, p. 226.
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حركة  فيها  تعمل  �لتي  �لبيئة  ملعرفة  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  �إ�صكالية  نقا�ص   .1

حما�ص منذ �صنة 2006.

�الإ�صالمية  �الأيديولوجيا  بني  �لتوفيق  مثل  حما�ص،  و�جهت  �لتي  �لتحديات  حتليل   .2

و�لديوقر�طية، و�جلمع بني �ملقاومة و�حلكم.

تقييم �الأد�ء �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف �حلكم.   .3

بناًء على �الأهد�ف �مل�صار �إليها �أعاله، فاإن هذ� �لف�صل �صيحوي �الأق�صام �لتالية: �الأول 

�ل�صيا�صة  يف  �أ�صا�ص  حجر  لكونها   ،2006 �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  �صيناق�ص 

�ل�صيا�صي  �لنظام  يف  �لرئي�صية  لالإ�صكاليات  حتليالً  ف�صيقدم  �لثاين  �أما  �لفل�صطينية؛ 

�أما �لق�صم �لثالث من  �إي�صاح الآلية عمل حما�ص يف ظّل هذه �الإ�صكاليات؛  �لفل�صطيني مع 

بني  كاجلمع  حما�ص  حركة  تو�جهها  �لتي  �لتحديات  لنقا�ص  ف�صيخ�ص�ص  �لف�صل  هذ� 

�لثنائيات �ملتناق�صة )من وجهة نظر �لبع�ص وخ�صو�صاً �لغرب(؛ و�أخري�ً يف �لق�صم �لر�بع 

�صيتم تقييم �أد�ء حما�ص �ل�صيا�صي. 

اأوًل: انتخابـــات املجلــ�س الت�سريعــي الفل�سطينـــي

:2006 ل�سنـــة 

جتِر  مل  فيما   ،1996 �صنة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  للمجل�ص  �نتخابات  �أول  جرت 

�النتخابات مرة ثانية �إال �صنة 2006. حمجوب زويري �أ�صار �إىل �أن �أهمية هذه �النتخابات 

�صابقة الإعالن �لنتائج وذلك لالأ�صباب �لتالية:

1. الأنها �أول �نتخابات بعد وفاة يا�رش عرفات.

2. �أنها �أجريت بعد �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة.

.
3. �أن حما�ص قررت �مل�صاركة فيها بعدما قاطعتها �صنة 41996

 ،2004 عرفات  يا�رش  �لر�حل  مكان  مللء   2005/1/9 يف  �لرئا�صية  باالنتخابات  بدء�ً 

مرور�ً بانتخابات �ملجال�ص �ملحلية و�لبلدية، وو�صوالً �إىل فوز حركة حما�ص يف �النتخابات 

 Mahjoob Zweiri, ”The Hamas Victory: Shifting Sands or Major Earthquake?,“ Third World  4

 Quarterly, vol. 27, no. 4, 2006, p. 675.
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ونز�هتها  �النتخابات  �صفافية  على  �لدوليون  �ملر�قبون  �أكد   ،2006/1/25 يف  �لت�رشيعية 

�أن  على  موؤ�رش�ت  �أعطى  مبا  �لناجح،  �النتخابي  و�ل�صلوك  �ملتقدم  �حلريات  وم�صتوى 

.
5
�ل�رشق �الأو�صط �أمام حقبة جديدة من �حلياة �ل�صيا�صية

ع�صو  ل�صان  على  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �مل�صاركة  نيتها  عن  حما�ص  �أعلنت  حني 

�ملكتب �ل�صيا�صي فيها حممد غز�ل يف نابل�ص، مل ترث تخوفات �ملناف�صني للحركة وحتديد�ً 

حركة فتح؛ فقد �أظهرت نتائج ��صتطالع �لر�أي يف تلك �لفرتة �أن حركة فتح ما ز�لت تتفوق 

على حما�ص من حيث ن�صبة �أن�صارها يف �ل�صارع، وهو ما ف�رش مو�فقة �لعديد من �جلهات 

وعلى  �لوقت  ذلك  يف  �مل�رشي،  �لنظام  �لت�رشيعية.  �النتخابات  يف  حما�ص  م�صاركة  على 

ل�صان �لرئي�ص �ل�صابق ح�صني مبارك، عب عن ر�أيه �لذي رمبا كان هو ر�أي �ملعار�صني 

حلما�ص و�الإ�صالميني عموماً، حني �أكد الإحدى �ل�صحف �الإ�رش�ئيلية �أن م�صاركة حما�ص 

يتعدى  لن  جهة  �إىل  �صيتحولون  �النتخابات  بعد  فهم  �إ�رش�ئيلياً،  عليها  يو�فق  �أن  يجب 

دورها متثيل �ملعار�صة غري �لفعالة يف �النتخابات.

حني  �إقناعاً،  �أكرث  مبنطق  ر�ي�ص  كوندوليز�  عنها  عبت  مبارك  ح�صني  نظر  وجهة 

�صّد  �ل�صعار�ت  برتديد  كثري�ً  تن�صغل  لن  �لبملان  يف  جتل�ص  حني  حما�ص  قيادة  �إن  قالت 

“�إ�رش�ئيل”، بقدر �ن�صغالها بتاأمني حقائب مدر�صية لالأطفال. ت�رشيح ر�ي�ص كان يعب 

عن فهمها �لتام حلقيقة �ل�صلطة �لفل�صطينية وو�صعها �ملايل، وقدرة �ملانحني يف �ل�صغط 

عليها، لكن ت�رشيح ر�ي�ص �أي�صاً مل يكن يحمل �أّي موؤ�رش�ت على توقع �الإد�رة �الأمريكية 

فوَز حركة حما�ص، فقد نظرت �إىل �أن �النتخابات �صتحتوي حركة حما�ص يف موؤ�ص�صات 

.
6
�ل�صلطة، و�صتحجم من قدرتها �لع�صكرية

يف �جلهة �لفل�صطينية، مل تكن حركة فتح قد تهياأت لفكرة �إز�حتها عن موقع �لقيادة 

�أن حركة حما�ص فازت يف �النتخابات �ملحلية �لتي  يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. وبالرغم من 

تعتمد  �ملحلية  �النتخابات  �أن  �إىل  حينها  ذلك  عزو�  �ملر�قبني  �أن  �إال  �لت�رشيعية،  �صبقت 

به  متيّزت  ما  وهو  �خلريي،  و�لعمل  و�لدينية  �لع�صائرية  �جلماعات  على  �الأ�صا�ص  يف 

 Riad Malki, ”The Palestinian Elections: Beyond Hamas and Fatah,“ Journal of Democracy, 5

 vol. 17, no. 3, July 2006, pp. 131-132.

Daniel Pipes, ”Can Hamas and Hezbollah be Democratic?,“ New York Sun newspaper, 22/3/2005, 6

 http://www.freemuslims.org/news/article.php?article=526
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�أما �النتخابات �لت�رشيعية فاإنها تعتمد على �لو�صع �ل�صيا�صي و�لب�مج  حركة حما�ص. 

د�ئرة  من  �أو�صع  د�ئرة  يف  تنجح  لن  حما�ص  حركة  �أن  �عتقاد  هناك  كان  وقد  �حلكومية، 

�مل�صاجد و�ملوؤ�ص�صات �خلريية.

قيادة حركة حما�ص �أي�صاً مل تكن تعطي موؤ�رش�ت على �أنها ت�صعى للفوز بقدر �صعيها 

للم�صاركة. �إذ �إن معظم قيادييها مل يكن يتوقع �لفوز �أ�صالً، فقد كانت تركز على تكوين 

الأد�ء  قوية  مبر�قبة  و�لقيام  �لف�صاد  وحماربة  �ملقاومة  برنامج  حلماية  قوية  معار�صة 

�ل�صلطة �لتنفيذية. 

بد�أت عمليات   ،2006/1/25 �أجريت يف  �لتي  �النتخابات  حني فازت حركة حما�ص يف 

�ل�صبب  �لديني  �لعامل  جعل  يف  �ملر�قبني  من  �لكثري  بالغ  وقد  فوزها،  الأ�صباب  �لتحليل 

�أن  �إال  �ملوؤيدين؛  حل�صد  دينياً  خطاباً  ��صتخدمت  �لتي  حما�ص،  حركة  فوز  يف  �الأ�صا�صي 

�لديني  �خلطاب  ��صتخدمت  �إ�صالمية  حركاٍت  هناك  �أن  بحكم  دقيق،  غري  �لتحليل  هذ� 

نف�صه، لكن من �أجل مقاطعة �النتخابات، وهي حركة �جلهاد �الإ�صالمي وحزب �لتحرير 

�الإ�صالمي. كما �أن هناك من بالغ يف �عتبار فوز حركة حما�ص جمرد رّد فعل على �لف�صاد 

�لذي �نت�رش يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة حتت قيادة حركة فتح، فلو كان �ل�صبب متعلقاً بهذه 

مثل  �الأخرى،  �حلركات  على  �لف�صاد  من  �لغا�صبني  �أ�صو�ت  لتوزعت  وحدها  �لنقطة 

�ملبادرة �لوطنية، و�لطريق �لثالث، و�حلركات �لي�صارية �الأخرى.

�لعمل  يف  حما�ص  متيز  �إىل  باالإ�صافة  �لذكر،  �صابقة  �الأ�صباب  �أهمية  من  بالرغم 

�الجتماعي �خلريي وت�صكيلها �صبكة موؤ�ص�صات يف كافة �ملناطق، �إال �أن �ل�صبب �لرئي�صي 

يف فوز حركة حما�ص وفق ما ترى هذه �لدر��صة، �أن خطاب حما�ص ودعايتها �النتخابية 

ركزت على �أولويات �ملو�طن يف تلك �لفرتة. فبالرجوع �إىل ��صتطالعات �لر�أي �آنذ�ك حول 

�أولويات �ملو�طن �لفل�صطيني، يكن �ال�صتنتاج �أن برنامج حركة حما�ص �النتخابي كان 

�إعادة �صياغة ملا ورد يف تلك �ال�صتطالعات على �صكل �صيا�صة حكومية �صتعمل حما�ص 

. فبالنظر �إىل ��صتطالع برنامج در��صات �لتنمية 
7
على تنفيذها حال فوزها يف �النتخابات

 Development Studies Programme (DSP) - Birzeit University, ”An Opinion Poll Concerning  7

 Living Conditions, Emigration, the Palestinian Government, Security Conditions and Reform,“
Poll no. 19, 5/10/2004, http://sites.birzeit.edu/cds/opinionpolls/poll19/
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، يكن �لقول �أن �أولويات �ملو�طن �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية 
يف بريزيت �صنة 82004

و�صيادة  �القت�صادي  �لو�صع  وحت�صني  �الأمني  �ال�صتقر�ر  على  تركزت  غزة  وقطاع 

�لقانون. 

�لنتائج  دعمت  �لفل�صطينية  �الأبحاث  مر�كز  بع�ص  �أجرتها  �أخرى  ر�أي  ��صتطالعات 

نف�صها، و�أ�صارت بو�صوح �إىل حالة نفور من و�صعية �لف�صاد �ملنت�رشة يف �ل�صفة و�لقطاع، 

ومن �أهم �لنتائج �لتي يكن �الإ�صارة �إليها يف هذ� �لف�صل وفقاً لبع�ص �لدر��صات �مل�صحية، 

هي �الآتي:

�لقدرة على حماربة �لف�صاد يف �ملرتبة �الأوىل من بني ثماين �عتبار�ت يف �ختيار �لقو�ئم  	·
.
�مل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �لقادمة 9%30

�أهم  �لعامة من  �ملوؤ�ص�صات  �لف�صاد يف  �آر�وؤهم باأن حماربة  21% من �مل�صتطلعة  �رشح  	·
.
10

�أولوياتهم على �ل�صعيد �لد�خلي

هو  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  به  يقوم  �أن  �لعينة  �أفر�د  ياأمل  �لذي  �لرئي�صي  �الأمر  	·
�آر�وؤهم  �مل�صتطلعة  ر�آها  �لتي  �ملو��صفات  �أهم  �أن  تبني  فيما   .%53 �لف�صاد  حماربة 

كونه  هي  �لقادمة  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �نتخابه  ينوون  �لذي  لل�صخ�ص  موؤهلة 

.
غري فا�صد 11%92

هو  �الأول  �العتبار  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  و�حلركات  لالأحز�ب  �لت�صويت  عند  	·
.
�لقدرة على حماربة �لف�صاد 12%24

 .
13

�لعامل �الأكرث �أهمية يف �لت�صويت للمر�صحني �الأفر�د هو �لنز�هة و�لبعد عن �لف�صاد 	·

Ibid. 8

 �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، ��صتطالع رقم )18(، 6-2005/12/8، �نظر:
9

www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2005/p18a.pdf

�أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة )�أمان(، نقالً عن:  “�لف�صاد” للناخب و�ملر�صح،” موقع �الئتالف من  “�أهمية مو�صوع   
10

مركــز ��صتطالعات �لر�أي و�لدر��صات �مل�صحية، جامعة �لنجاح، 2005/12/25.

�ل�صيا�صية  �أمان، نقالً عن: �ملركز �لفل�صطيني للبحوث  “�لف�صاد” للناخب و�ملر�صح،” موقع  “�أهمية مو�صوع   
11

و�مل�صحية، 2005/11/18-16.

 �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، ��صتطالع رقم )17(، 7-2005/9/9، �نظر:
12

www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2005/p17a1.pdf

�ل�صيا�صية  �لفل�صطيني للبحوث  �ملركز  �أمان، نقالً عن:  للناخب و�ملر�صح،” موقع  “�لف�صاد”  “�أهمية مو�صوع   
13

و�مل�صحية، 2005/6/11-9.
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يف  طرح  ما  بني  قائماً  كان  و��صحاً  تطابقاً  باأن  توحي  �لنظري،  �إطارها  يف  �ملقارنة 

�أدبيات حما�ص �حلديثة وبني �أولويات �ل�صارع �لتي حددتها �لكثري من ��صتطالعات �لر�أي 

�لتطابق،  �أ�صا�ص  �النتخابات  يف  لنف�صها  حما�ص  �ختارته  �لذي  �ل�صعار  فكان  و�خلب�ء، 

�الأحيان  من  كثري  يف  �عتمد  و�لذي  للجماهري،  �ملوجه  خطابها  يف  نوعياً  حتوالً  فاأظهرت 

بعيد  ب�صعار  جاءت  �النتخابات  وقبيل  �أنه  �إال  “�إ�رش�ئيل”،  من  موقفها  على  وتقليدياً 

�إىل م�صكالت �ملوؤ�ص�صة  عن معطيات �لعالقة مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أقرب ما يكون 

�لفل�صطينية �لر�صمية.

فاإن  و�الإ�صالح”،  “�لتغيري  �لفرتة  تلك  يف  حما�ص  م�رشوع  عنو�ن  �إىل  باالإ�صافة 

�إد�رة �صليمة  �ل�صلطة، مبا ي�صمن  �أكدت على ماأ�ص�صة  �لبنامج ذ�ته قد �صّم بنود�ً عدة 

�إىل  �إ�صافة  �ملوؤ�ص�صاتي،  �لعمل  و�صفافية  نز�هة  و�صمان  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  ملو�رد 

حماربة �لف�صاد بكافة �أ�صكاله، و�لتاأكيد على �رشورة �إيجاد �آلية �إد�رية �صليمة للتعيني يف 

موؤ�ص�صات �ل�صلطة يف كافة �لقطاعات، وعلى �لرغم من �ملالحظات �لعديدة على �لبنامج 

و�لتي �صتناق�ص الحقاً يف هذ� �لف�صل، �إال �أن �لبنامج كعنو�ن ملرحلة جديدة جاء من�صجماً 

مع مطالب �لر�أي �لعام �لفل�صطيني.

�الإ�صالح  ب�صيا�صة  �خلا�ص  �ل�صق  ويف  و�الإ�صالح،  �لتغيري  برنامج  يف  جاء  ملا  وفقاً 

�لعامل  هي  �لر�صيدة  �الإد�رة  �أن  �لبنامج  ر�أى  فقد  �لف�صاد،  �أ�صكال  ومكافحة  �الإد�ري 

للبنامج  �لتغيري و�الإ�صالح وفقاً  �لدول وتقدمها، وعليه، فاإن كتلة  �الأ�صا�صي يف جناح 

�صتعمل من �أجل: 

�رشعة  باأق�صى  كافة  �ملجاالت  يف  �لر�هنة  �لف�صاد  �أ�صكال  كّل  على  �لق�صاء   .1
�لفل�صطينية  �لد�خلية  �جلبهة  �إ�صعاف  يف  رئي�صي  �صبب  �لف�صاد  الأن  ممكنة، 

وتقوي�ص �أ�ص�ص �لوحدة �لوطنية. 

)....(

�لعاملة ب�صكل متو�زن وفق خطط  تبني �صيا�صة ��صتيعابية وتوزيع للقوى   .3
و��صحة ح�صب �حتياجات �الأجهزة �الإد�رية من �لكفاء�ت �ملختلفة، وحماربة 

.
14

�ملح�صوبية و�لو��صطة

 �نظر: “�أهمية مو�صوع “�لف�صاد” للناخب و�ملر�صح،” موقع �أمان.
14
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�أما فيما يتعلق بال�صيا�صة �لت�رشيعية فقد �أكدت قائمة �لتغيري و�الإ�صالح على �رشورة 

له  تتوفر  بحيث  �لق�صائي،  �جلهاز  �إ�صالح  على  و�لعمل  د�صتورية،  �إ�صالحات  �إجر�ء 

خمتلف  على  �لتنفيذية  �ل�صلطة  هيمنة  و�إنهاء  و�لتطور،  و�لفعل  و�ال�صتقالل  �لنز�هة 

�ل�صلطات، باالإ�صافة �إىل تفعيل �ملحا�صبة و�مل�صاءلة و�إخ�صاع جميع موظفي �ل�صلطة لذلك 

.
15

وب�صفافية تامة

فاز عن حركة حما�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �صنة 2006 نخبة متميزة تعليمياً مقارنة 

 ،%25.7 �لدكتور�ه  حملة  من   19 حما�ص  عن  فاز  ع�صو�ً   74 بني  فمن  غريها.  �أو  بفتح 

حما�ص  �أع�صاء  جممل  بني  �جلامعيني  ن�صبة  وتبلغ   ،%29.7 �ملاج�صتري  حملة  من  و22 

45 ع�صو�ً، فقد كان من بينهم ع�رشة من حملة  بـ  �أما حركة فتح �لتي فازت   .%89.2 

بني  �جلامعيني  ن�صبة  �أما   ،%15.6 �ملاج�صتري  حملة  من  و�صبعة   ،%22.2 �لدكتور�ه 

�أن �لتخ�ص�ص �ل�رشعي كان هو �الأبرز بني  . غري 
�أع�صاء فتح فتبلغ 16%77.8 جمموع 

تخ�ص�صات �أع�صاء حما�ص يف �لت�رشيعي.

كما �أن �أع�صاء �لت�رشيعي من حما�ص كانو� �أكرث �صباباً من حيث �لفئة �لعمرية مقارنة 

بني  ع�صو�ً  و34   ،%16.2 عاماً  �الأربعني  دون  ع�صو�ً   12 هناك  كان  فقد  فتح،  بحركة 

33.8%، وثالثة  45.9% و25 ع�صو�ً بني �خلم�صني و�ل�صتني  �الأربعني و�خلم�صني عاماً 

�أع�صاء دون �الأربعني عاماً  �أما فتح فكان هناك ثالثة   .%4.1 �ل�صتني عاماً  �أع�صاء فوق 

�ل�صتني  �أع�صاء فوق  53.3%، و�صبعة  6.7%، و24 ع�صو�ً بني �خلم�صني و�ل�صتني عاماً 

. ويبلغ متو�صط �أعمار �أع�صاء حركة حما�ص يف �ملجل�ص 47.7 عاماً مقابل 
عاماً 17%15.6

.
18

49.2 عاماً حلركة فتح

�لنو�ب، فقد  �تبعتها حركة حما�ص يف �ختيار  �لتي  �الآلية  �أي�صاً مالحظات على  هناك 

�لكفاء�ت  تنويع  على  بال�رشورة  ولي�ص  �ل�صخ�صيات  �صعبية  على  باالأ�صا�ص  �عتمدت 

نف�صها،  بال�صفة  �ملناطق  بع�ص  يف  حما�ص  نو�ب  معظم  طبع  ما  وهذ�  و�الخت�صا�صات، 

�ملر�صحني للمجل�ص  �لعمل. بحيث كان جزء و��صع من  �أو نوعية  من حيث �الخت�صا�ص 

 �ملرجع نف�صه.
15

الوطنية  ال�شلطة  قيام  وبعد  قبل  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  النخبة  �شمات  �لبغوثي،  جودت  �صمر   
16

الفل�شطينية )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 202 و257.

 17 املرجع نف�شه، �ص 232.

18 املرجع نف�شه، �ص 258.
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�لت�رشيعي من �الأئمة ود�ر�صي �ل�رشيعة �أو �لعاملني يف هذ� �حلقل. وكمثال على ذلك يكن 

�لنظر �إىل حمافظة كبيت حلم، حيث كان من بني �ملر�صحني �الأربعة، ثالثة من �ملخت�صني يف 

، �أو حمافظة قلقيلية كان كّل مر�صحيها من �الأئمة ومدر�صي �لعلوم 
19

�ل�رشيعة �الإ�صالمية

.
20

�الإ�صالمية، ومنهم من ال يحمل �صهادة علمية

�إىل  هذ� �الأمر لي�ص �نتقا�صاً من قدر�ت من هم خمت�صون يف هذ� �حلقل، و�إمنا �لتفاتاً 

و�إمنا هناك ق�صايا  دينية فقط،  يناق�ص ق�صايا  لن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أن  حقيقة مفادها 

�أخرى ذ�ت طابع تكنوقر�طي، تظهر جلية حني يتم تق�صيم �للجان، فهناك ق�صايا تتعلق 

بالقانون، و�ل�صيا�صة، و�القت�صاد، و�لعلوم �ملالية، و�الت�صاالت، و�ملو��صالت، و�ل�صحة، 

و�لتكنولوجيا، و�لطاقة، وغريها من �لق�صايا �لفرعية.

يف  و�الأئمة  �ملدر�صني  من  كبري  عدد  وجود  من  وبالرغم  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  �لعدل  من 

�أنها �صمت كفاء�ت منتقاة ومتخ�ص�صة مقارنة بغريها من  �إال  �لتغيري و�الإ�صالح  كتلة 

و�إمنا  �الأخرى،  �لبملانية  �لكتل  على  بالقيا�ص  لي�ص  �جلزئية  هذه  يف  تقييمنا  لكن  �لكتل، 

و�لتي  مالحمه،  بكافة  �لفل�صطيني  �لو�صع  و�إ�صالح  تغيري  يف  حما�ص  طموح  على  بناء 

تتطلب كفاء�ت وخمت�صني يف كافة ق�صايا �ملجتمع. وملزيد من �ملعلومات، يكن �لنظر �إىل 

�جلدول رقم )1(، �لذي يعطي تف�صيالً رقمياً حول م�صتوى �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�الأكاديي من كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، وتخ�ص�صاتهم.

فازت حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية. ونظرياً كان باإمكانها ت�صكيل حكومة 

وتنفيذ برناجمها ب�صكل مريح، �إال �أن و�قع �حلياة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية كان يهدد هذه 

�لنتيجة �لتي حققتها حركة حما�ص، وبدالً من �أن يكون فوز �حلركة بد�ية ملرحلة جديدة، 

تتمتع فيها حركة حما�ص بامتياز�ت على �ل�صعيد �ملحلي و�الإقليمي و�لدويل، بدت �الأمور 

ماأ�صاوية بالن�صبة للحركة من حيث �لعالقات �لد�خلية و�خلارجية. على �أّي حال، وقبل 

يف  �ملتمثلة  بيئتها  يف  �حلركة  ن�صع  �أن  يجب  �ل�صيا�صي،  حما�ص  �أد�ء  حتليل  يف  �خلو�ص 

�لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني.

 لالطالع على �ل�صرية �لذ�تية ملر�صحي حما�ص يف بيت حلم، �نظر: �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم يف:
19

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/entkhabat06/entkhabat_
tashre3i_06/bet_lahem/22_1_06.htm

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:
20

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/entkhabat06/entkhabat_
tashre3i_06/kalkelyah/5_1_06.htm
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جدول رقم )1(: اأع�شاء املجل�س الت�رشيعي من كتلة التغيري واالإ�شالح وفق تخ�ش�شاتهم21

الن�شبة )%(القطاعالن�شبة )%(ال�شفةالن�شبة )%(ال�شفة والقطاعالتخ�ش�س

3247.82353.5937.5العلوم ال�رشعية
1217.949.3833.3االآداب والرتبية

6937312.5الطب وال�شيدلة والتمري�س
0-11.512.3القانون

710.561414.2االقت�شاد والعلوم االإدارية
710.5511.728.3العلوم والهند�شة
2312.314.2العلوم ال�شيا�شية

ثانيًا: اإ�سكاليـــات النظـــام ال�سيا�ســـــي الفل�سطينــي

وكيفية تعامل حما�س معها:

�لغام�ص بني منظمة  �لتد�خل  �لفل�صطيني هو  �ل�صيا�صي  �لنظام  �إ�صكاليات  �أهم  �إن من 

�لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية. هناك �زدو�جية يف �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني ناجتة عن 

غياب �حلد �لفا�صل بني مهام �ل�صلطة ومهام �ملنظمة. وبالرغم من �أن ذلك �لتحديد قد يكون 

موجود نظرياً، �إال �أن �ملمار�صة �ل�صيا�صية تعك�ص نوعاً من �لهالمية يف �الأدو�ر؛ باالإ�صافة 

�إىل �صعف كال �ملوؤ�ص�صتني من ناحية �لبنية و�لب�مج، وهو ما يعيق عملهما. ممدوح نوفل 

�أكد على �صعف �ملنظمة من حيث قدرتها على �لن�صال بكفاءة �صّد �الحتالل، وعز� ذلك �إىل 

�أ�صار �إىل �أن عملية �الإ�صالح  ف�صل منظمة �لتحرير يف حتقيق �الإ�صالحات �ملطلوبة، وقد 

ال بّد �أن تكون مقرونة مع �إعادة �إحياء وتفعيل �ملنظمة، وقد نادى ب�رشورة �إنهاء �خللط 

بني دور �لوزر�ء ودور �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية، و�لعمل على ت�صحيح �أو�صاع �لكثري من 

�لف�صائلية. دعوة ممدوح  �لتمثيل و�لكوتا  �أنظمة  �ملنظمة و�رشورة مر�جعة  �لعاملني يف 

لالإ�صالح مل تقت�رش على �ملنظمة، فقد طالب �أي�صاً باإ�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية يف كثري 

.
22

من �لق�صايا �مل�صابهة للنقاط �ملذكورة �أعاله، من حيث �لبناء �ملوؤ�ص�صاتي و�لبنامج

�لتغيري  كتلة  �لذ�تية الأع�صاء  �ل�صري  باالعتماد على  �لباحث،  قبل  �إعد�ده من  مّت  بالدر��صة،   هذ� جدول خا�ص 
21

و�الإ�صالح يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني.

 Mamdouh Nawfal, The Palestinian Political System, Between Palestine and the Diaspora: The  22

 Structural Changes in the Palestinian Political Life, The Fourth Annual Conference of The Palestinian
 Institute for the Study of Democracy-Muwatin, 22-23/10/1998 (Ramallah: Muwatin, 1999).
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�لتحرير  ملنظمة  �لتقليدية  �لقياد�ت  وقامت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  مّت  حني 

هناك  كان  �لذ�تي،  �حلكم  فكرة  على  قائم  �صيا�صي  نظام  وتاأ�صي�ص  لفل�صطني  بالعودة 

�ل�صيا�صي  �لنظام  يف  �النخر�ط  وترف�ص  جماهريي،  بدعم  تتمتع  �لتي  �لتنظيمات  بع�ص 

�جلديد، وتف�صل �لتاأثري عليه من �خلارج، وهنا تبنّي وجود �إ�صكالية �أخرى يف وجود قوى 

�صيا�صية �أخرى ال تتعامل مع منظمة �لتحرير �أو �ل�صلطة كجهات متثيلية للفل�صطينيني. 

ب�صكل  �لتحرير  منظمة  منوذج  نقل  حماولة  �إن  جقمان:  جورج  يقول  ذ�ته؛  �ل�صياق  يف 

كامل، وتطبيقه على �لنظام �ل�صيا�صي �لنا�صئ يف فل�صطني مثّل تهديد�ً حقيقياً للمجتمع؛ 

يف ظّل غياب موؤ�ص�صات جمتمع مدين منظمة، �أو �أحز�ب �صيا�صية، �أو �حتاد�ت، �أو حركات 

.
23

جماهريية قادرة على ت�صكيل معار�صة حقيقية

كما �أ�صري �أعاله، فاإن تاأ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية جعل من م�صكلة �لنظام �ل�صيا�صي 

د�خل  �لديوقر�طية  غياب  مثل  �لتحرير،  منظمة  على  مقت�رشة  لي�صت  �لفل�صطيني 

موؤ�ص�صاتها، وعدم �إجر�ء �النتخابات، وعدم متثيلها لكل �حلركات �لفل�صطينية نتيجة عدم 

�إ�صالحها، و�إمنا ت�صمل م�صاكل �أخرى، كاأزمة �لعالقة بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

الأن  �لعالقة،  يف  �أزمة  هناك  يكن  مل  للحكم  حما�ص  و�صول  قبل  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة 

دور  بتهمي�ص  بنف�صها  هي  قامت  وقد  و�ل�صلطة،  �ملنظمة  على  ت�صيطر  كانت  فتح  حركة 

�أوجد  �لتحرير، وهو ما  �إعادة تفعيل منظمة  �ملنظمة. لكن بعد فوز حما�ص حاولت فتح 

�أزمة د�خل �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، يكن �خت�صارها باأزمة �لتمثيل. 

وقد  �لتحرير،  منظمة  �إ�صالح  �رشورة  تدرك  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �أن  �الأمر  و�قع 

وجود  نقطة  على  �الإجماع  يعك�ص  فيما  باإ�صالحها،  تطالب  م�صرتكة  �تفاقيات  وقعت 

�إ�صكاليات د�خل �ملنظمة. لكن �لتوقيع على �رشورة �الإ�صالح ال يكفي �إن مل يكن هناك 

حتديد �أدق لالإ�صالح، وتو�فق على �أن �لت�صكيلة �حلزبية د�خل منظمة �لتحرير، مل تعد 

�حلركات،  بع�ص  �صعبية  تنامي  من  �نطالقاً  ؛ 
24

�جلديدة �ل�صيا�صية  �ملو�زين  مع  تن�صجم 

وتر�جع بع�صها، ون�صوء �أو �ندثار �أخرى. وما د�م �خلالف قائماً على ماهية �الإ�صالح 

 George Jaqman, The Danger Posed by the Past to the Future, a Critique of the Model of the 23

 Palestine Liberation Organization (Ramallah: Muwatin, 1999).

منظمة التحرير الفل�شطينية نحو م�رشوع الإ�شالح بنيوي �شيا�شي )عّمان: مركز   جو�د �حلمد )حمرر(، 
24

در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 2006(.
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فالف�صائل  �الإعالمي.  لال�صتهالك  خطاب  �صوى  لي�ص  �ملبد�أ  على  �التفاق  فاإن  و�صكله، 

.
25

�لفل�صطينية مل تتو�فق بعد على تفا�صيل �الإ�صالح �ملفرت�ص تنفيذه يف منظمة �لتحرير

�أبدت حما�ص ر�أيها بكل و�صوح فيما يخ�ص منظمة �لتحرير، فهي ال تنكر �أن منظمة 

وحتى  �لوحيد،  �ملمثل  لي�ص  لكنه  للفل�صطينيني،  �رشعياً  ممثالً  ُتعدُّ  �لفل�صطينية  �لتحرير 

تقبل حما�ص، ومعها �أي�صاً �جلهاد �الإ�صالمي و�ملبادرة �لوطنية، باملنظمة كممثل �رشعي 

ووحيد لل�صعب �لفل�صطيني، فاإنها ��صرتطت �إ�صالح منظمة �لتحرير ب�صكل كامل، و�إجر�ء 

�ملنتخب  �لوطني  �ملجل�ص  يقرر  �أن  على  �لفل�صطينيني،  لكل  �لوطني  للمجل�ص  �النتخابات 

�صيا�صات ومو�قف وميثاق منظمة �لتحرير �جلديدة. �إال �أن حركة فتح عطلت عملياً عملية 

�إ�صالح منظمة �لتحرير، ل�صمان ��صتمر�ر �صيطرتها عليها، و�إن كان �إ�صالح �ملنظمة هو 

بند من بنود �مل�صاحلة �لفل�صطينية. 

�أما بخ�صو�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، فهي تعاين �أي�صاً من بع�ص �مل�صاكل مثل تنازع 

�إىل  حما�ص  لدخول  �صابقة  م�صكلة  وهي  �لوزر�ء،  ورئي�ص  �لرئي�ص  بني  �ل�صالحيات 

�لنز�عات  و��صتمرت  عرفات،  ويا�رش  مازن  �أبو  بني  نز�ع  حدث  و�أن  �صبق  فقد  �ل�صلطة؛ 

حتى بعد �إقالة حكومة حما�ص يف �ل�صفة، وحدثت خالفات بني �صالم فيا�ص و�لكثري من 

قياد�ت فتح، كما حدثت بعد �صنو�ت من �لعمل خالفات بني فيا�ص و�أبو مازن نف�صه. هذه 

�مل�صكلة �أ�صعفت من قدرة حما�ص على تنفيذ برناجمها، فهناك برنامج خمتلف متاماً لدى 

�لرئي�ص، وقد ��صتطاع بالتعاون مع �جلهات �خلارجية �ملانحة �أن ينع و�صول �الأمو�ل 

�إىل �حلكومة بقيادة حما�ص، بحيث ت�صل �الأمو�ل �إىل مكتب �لرئي�ص، وهو ما ز�د من �أزمة 

�لعالقات د�خل موؤ�ص�صات �ل�صلطة. 

ويرى �لبع�ص �أن حما�ص دفعت ثمن مقاطعتها النتخابات �لرئا�صة �صنة 2005، �إذ �إنها 

مل تكن تتوقع �لفوز بها، كما مل تتوقع �لفوز يف �النتخابات �لت�رشيعية. لكن ذلك ح�صب 

ر�أيهم ال يعفي حما�ص من حتمل م�صوؤولية عدم م�صاركتها يف �لت�صويت يف �النتخابات 

�لرئا�صية ل�صالح مر�صح �آخر م�صتقل، فهناك مر�صحون كانو� على ��صتعد�د للتعاون مع 

حما�ص، مثل عبد �ل�صتار قا�صم، وم�صطفى �لبغوثي.

 حم�صن حممد �صالح )حمرر(، منظمة التحرير الفل�شطينية: تقييم التجربة واإعادة البناء )بريوت: مركز 
25

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2007(. 
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تعاملت حما�ص بعد �النتخابات �لت�رشيعية وحدوث �لنز�ع مع �لرئا�صة وفتح ب�صكل 

ديوقر�طي وجلاأت �إىل �حلو�ر، وقد ��صتطاعت �لو�صول �إىل حّل من خالل �لتفاو�ص على 

وثيقة �الأ�رشى للوفاق �لوطني 2006، و�تفاقيات �أخرى الحقة �أبرزها �تفاق مكة 2007. 

تبني  و�لتي  فتح،  حركة  يف  �لقياد�ت  بع�ص  �أن  بحكم  طويالً،  ي�صتمر  مل  �لتو�فق  �أن  �إال 

ف�صادها الحقاً، قامت بالتح�صري النقالب على نتائج �النتخابات، وقد �صاركت يف �إحد�ث 

فتنة د�خلية من خالل �لعديد من �العتد�ء�ت و�صلت حّد �لقتل، وقد برز من هذه �لقياد�ت 

عليه  رفعها  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ملحاكم  يف  عديدة  تهماً  يو�جه  �لذي  دحالن،  حممد 

�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص. يف �صنة 2007 �تخذت حركة حما�ص قر�ر�ً با�صتخد�م 

، بعد �أن و�صل �لتحري�ص �صّد حما�ص وحكومتها �إىل مد�ه، وقد 
26

�لقوة �صّد تلك �لفئات

جنحت يف �إحكام �صيطرتها �لكاملة على قطاع غزة، لكن نتيجة ذلك كان �نهيار حكومة 

�لوحدة و�صيطرة حركة فتح على �ل�صفة �لغربية وبد�ية مرحلة جديدة من �ل�رش�ع.

مقيدة  تكون  ما  عادة  �حلكومات  �أن  حما�ص،  منها  عانت  �لتي  �الأخرى  �الإ�صكالية 

بالد�صتور �أو �لقانون �الأ�صا�صي، �إال �أن �حلكومات �لفل�صطينية مقيدة �أي�صاً باالتفاقيات 

�لتي وقعتها منظمة �لتحرير مع “�إ�رش�ئيل”. فاالتفاقيات �ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل” حتّد من 

قدرة �ل�صلطة على حتقيق نفوذها يف �ملجاالت �الأمنية و�القت�صادية و�ل�صيا�صية، ولذلك 

فقد كان على حما�ص �أن حتقق مو�ءمة بني برناجمها وبرنامج �لرئي�ص، �لذي ين�صجم مع 

تلك �التفاقيات. وقد جنحت حما�ص يف جتاوز هذه �مل�صكلة ولي�ص حلها من خالل �تفاق 

، حيث �أعلنت عن �حرت�مها لالتفاقيات �ملوقعة، مبا يعني �أنها كحركة لن تلتزم بها، 
27

مكة

لكن �حلكومة �لفل�صطينية �لتي ت�صم كافة �لف�صائل لن تقوم باالإخالل بتلك �التفاقيات.

�ملجل�ص  له  تعر�ص  ما  هو  �أي�صاً،  حما�ص  حركة  على  �أثرت  �لتي  �ملهمة  �مل�صاكل  من 

�لت�رشيعي بعد �صنة 2006 من حتديات؛ منها �أن �ملجل�ص �لت�رشيعي �ل�صابق عقد جل�صة 

2006، و�تخذ �لعديد من �لقر�ر�ت  �أخرية بعد ظهور نتائج �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 

جل�صته  يف  �ل�صابق  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  عليه  �أقدم  ما 
 
.
28

�جلديد �ملجل�ص  عمل  تقيّد  �لتي 

26 ال�رشق االأو�شط، 2011/1/4. 

27 القد�س العربي، 2007/2/9.

�هلل:  )ر�م   )1( الربملاين  االأداء  تقرير  )بانور�ما(،  �ملجتمع  وتنمية  �لديقر�طية  لتعميم  �لفل�صطيني  �ملركز   
28

بانور�ما، 2007(، �ص 25.
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نحو  �الأوىل،  عمله  حلظة  ومنذ  �ملنتخب،  �ملجل�ص  �هتمامات  يحول  �أن  يف  �أ�صهم  �الأخرية، 

يف  وردت  �لتي  و�الإ�صالح  �لتغيري  مهام  يف  �ل�رشوع  من  بدالً  �جلديد،  �خللل  معاجلة 

برناجمهم. كما �أن �ملجل�ص �لت�رشيعي ومنذ مّت تاأ�صي�صه ظّل يعاين من بع�ص �الإ�صكاليات 

�ملهام، وخا�صة بني  �الإد�ري من حيث توزيع  �لهيكل  بناء  �لناجمة عن خلل يف  �الإد�رية 

 
.
29 

�الأمني �لعام ورئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، مثل ق�صايا تعيني �ملوظفني ونقلهم

ثالثًا: التحديات الذاتية واملو�سوعية:

و�جهت حركة حما�ص مع�صلة �أ�صا�صية يف �أعقاب فوزها يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�ل�صغط عليها من  �لد�خلية و�خلارجية  �الأطر�ف  2006، متعلقة مبحاوالت بع�ص  �صنة 

مقاومة  حركة  من  ب�رشعة  نف�صها  حتويل  �أو  مقاومة،  كحركة  �لبقاء  بني  �الختيار  �أجل 

فالبقاء  حما�ص،  حلركة  �جلوهرية  �لتحديات  من  هذ�  وكان  كامل.  �صيا�صي  حزب  �إىل 

�لتي  �جلديدة،  �ل�صيا�صية  �حلياة  من  �الن�صحاب  يعني  فقط  ع�صكرية  مقاومة  كحركة 

“�إ�رش�ئيل”  �أ�صهمت يف ت�صكيلها خالل �النتفا�صة �لثانية، باالإ�صافة �إىل دورها يف �إجبار 

على �الن�صحاب من غزة، كما �أن �لتحول �لكامل �إىل حزب �صيا�صي دون عمل مقاوم يثل 

تهديد�ً وجودياً حلما�ص. باالإ�صافة �إىل ذلك، فاإن حما�ص و�جهت حتدي �إثبات قدرتها على 

�جلمع بني �الأيديولوجيا �الإ�صالمية وبني متطلبات �لديوقر�طية. هناك حتديات �أخرى، 

وهي حتديات مو�صوعية مثل �لعمل يف ظّل وجود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وغياب �لتو�زن 

يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. هذ� �لق�صم �صيناق�ص هذه �لتحديات. 

1. حتدي التوفيق بني االأيديولوجيا االإ�شالمية والدميوقراطية: 

�لتخوف من �أن �نطالق حما�ص من �أيديولوجية دينية قد ال ي�صاعدها يف بناء موؤ�ص�صات 

يكون  ال  رمبا  �لو�قع،  مع  تتما�صى  �صيا�صات  �تباع  يف  ي�صاعدها  ال  قد  �أو  ديوقر�طية، 

حتدياً حقيقياً، وبعبارة �أدق فاإنه حتدٍّ نظري، مل يت�صكل على �أر�ص �لو�قع، وبخا�صة �أن 

�أن  �ل�صلطة، كانت متت ب�صكل ديوقر�طي، ودون  لـحما�ص باجتاه دخولها  �أول خطوة 

تبدي �أّي خمالفة ملرجعيتها �لفكرية، �النتخابات كانت تلك �لطريق. ناهيك عن �أن �لكثري 

 �أحمد �أبو دية، �لبناء �الإد�ري و�لوحد�ت �مل�صاندة للمجل�ص �لت�رشيعي، موقع �أمان، 2004، �نظر:
29

www.aman-palestine.org/Documents/Publication/ManagBuild.doc
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و�لتمايز   .
30

و�لديوقر�طية �الإ�صالم  بني  تعار�صاً  يجدون  ال  �الإ�صالميني  �ملفكرين  من 

�لتو�فق  ينفي  ال  �لديوقر�طية  وبني  �الإ�صالمي  �ل�صيا�صي  �لنظام  �أ�ص�ص  بني  �حلا�صل 

.
31

و�الن�صجام يف كثري من �جلو�نب

تلك  يثريو�  �أن  ليب�يل،  توجه  لهم  ممن  وبخا�صة  بالكثريين،  دفعت  �لتجربة  حد�ثة 

�لق�صية على �أ�صا�ص �أنها حتدٍّ لي�ص �أمام حما�ص فح�صب، و�إمنا �أمام �ل�صعب �لفل�صطيني، 

�أيديولوجية حما�ص قد تدفع بها نحو �النقالب على  �أن  فكانت جممل �الأفكار تدور عن 

�الأد�ة �لتي �أو�صلتها لل�صلطة، وهي �النتخابات، وتبد�أ باأ�صلمة �إجبارية للمجتمع. �إ�صافة 

�إىل ذلك، فاإن عدم وجود �لفا�صل �لدقيق بني ما هو �صيا�صي وما هو �أيديولوجي، يجعل 

من غري �لعملي �لوقوف على كّل موقف �أو �صيا�صة تتبعها �حلركة، وو�صعها يف ميز�ن 

�الأيديولوجي و�ل�صيا�صي، فمما ال �صّك فيه �أن �لو�قع �لذي تعي�صه حما�ص ال يتو�ءم مع 

مبادئها، لكن �ملنطق �أي�صاً ال ينفي �إمكانية �أن تن�صجم �صيا�صات �حلركة مع �لو�قع دون 

�أن تتجاوز مبادئها.

�أن تنفي  �لت�رشيعية، على  كانت حما�ص حري�صة، ومنذ حلظة فوزها يف �النتخابات 

�أنها متتلك برناجماً �صمولياً الإد�رة �ملجتمع،  �إىل  �لذكر، م�صرية  �صحة �الدعاء�ت �صابقة 

تبني  على  �صخ�ص  �أّي  �إجبار  على  تعمل  لن  لكنها  �الإ�صالمية،  �ل�رشيعة  من  م�صتمد�ً 

�لتغيري  �أجندتها  �لتوجه �الإخو�ين نف�صه، فلي�ص من  ، فهي كحركة لها تقريباً 
32

بر�جمها

“حكومة  برنامج  تطبيق  عليها  يحتم  �جلديد  موقعها  �أن  كما   ،
33

�لثوري �الجتماعي 

“حما�ص  حما�ص” �لتي تتكيف مع �لو�قع ومع �لبيئة �ل�صيا�صية �ملحيطة، ولي�ص برنامج 

ح�صابات  تعنيه  ال  و�لذي  لتغيريه،  وي�صعى  �ل�صيا�صي  �لو�قع  يرف�ص  �لذي  �ملقاومة” 

�لفريق �ملوؤيد التفاقات �أو�صلو.

 ،)1982 �لعربية،  �لنه�صة  د�ر  )بريوت:  االإ�شالم  يف  وتطوره  ال�شيا�شي  الفكر  ن�شاأة  �رشف،  جالل  حممد   
30

�ص 83-33.

مركز  )بريوت:  واملمار�شة  الفكر  يف  درا�شات  والدميقراطية:  االإ�شالمية  احلركات  و�آخرون،  حماد  جمدي   
31

در��صات �لوحدة �لعربية، 1999(.

�إ�صالم،  �أون   ،2006 �صنة  �لعا�رشة  �حلكومة  يف  �لفل�صطيني  �لثقافة  وزير  �ل�صبح،  �أبو  �هلل  عطا  مع  مقابلة   
32

.2007/3/11

 خالد �حلروب، جتليات �لبجماتية عند �الإ�صالميني �لو�صطيني، �أون �إ�صالم، 2007/3/22، �نظر:
33

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/89779-2007-03-22%20  

 01-45-57.html



حما�س يف احلكم

399

كان �لنظر يف بد�ية �الأمر على �أن ت�رشيحات كهذه هي جمرد ر�صالة تهدئة للمتخوفني، 

على �لرغم من �أن هذ� �لتخوف ال يوجد مبر الإظهاره، فكتلة �لتغيري و�الإ�صالح �نتخبت 

من قبل �أغلبية �ل�صارع �لفل�صطيني، وبالتايل فاإن �لديوقر�طية ت�صتدعي �أن يكون لبنامج 

تلك �لكتلة وجوده يف �مليادين كافة. بعيد�ً عن �ملدعني بوجود هذ� �لتحدي، و�لنافني لوجوده، 

فهناك جملة من �لدالئل ت�صري �إىل �أن دخول حما�ص يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة عب �النتخابات 

مل يكن �خلطوة �الأوىل يف طريق �لديوقر�طية، فقد تبع �لفوز مرحلة طويلة من جوالت 

�أجل ت�صكيل حكومة وحدة وطنية. وعلى �لرغم من ف�صل �ملحاوالت �الأوىل،  �حلو�ر من 

فاإنها كفكرة ت�صري بو�صوح �إىل تقبل حركة حما�ص فكرة �لتعددية و�ل�رش�كة �ل�صيا�صية.

كانت �خلطو�ت �لالحقة توؤكد ذلك، وهي خطو�ت تتعلق بجوالت حو�ر حول �ملنظمة 

و�مل�صاركة فيها، وحكومة �لوحدة �لوطنية وطبيعتها. وعلى �لرغم من �أن �صياق �حلو�ر 

يف  متقدمة  كمرحلة  �ل�صيا�صية  �ل�رش�كة  �أن  ينفي  ال  هذ�  فاإن  �أزمة،  ظّل  يف  يدور  كان 

�لديوقر�طية كانت خيار�ً قوياً حلركة حما�ص. وبعد عام و�حد من دخولها موؤ�ص�صات 

�ل�صلطة، جنحت حركة حما�ص يف �أن تكر�ص �ل�رش�كة �ل�صيا�صية كو�قع ملمو�ص، ف�صكلت 

حكومة �لوحدة �لوطنية �الأوىل يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

موؤ�ص�صات  و�قع  �إىل  �ل�صعار�ت  موقع  من  حما�ص  نقلتها  �لتي  �ل�صيا�صية  �ل�رش�كة 

�صمن  يكون  �أن  على  حما�ص  حلر�ص  كان  �إمنا  �صيا�صي،  �إطار  يف  فقط  تكن  مل  �ل�صلطة، 

حكومتها وزر�ء يثلون �لطائفة �مل�صيحية يف �لبالد، تعمقاً �أكرث يف مفهوم �ل�رش�كة وقبول 

�الآخر، ينفي ب�صكل قاطع �أن �أيديولوجية حما�ص �لدينية قد متنعها من �لتعامل بان�صجام 

مع �الآخر، �صيا�صياً كان �أم دينياً.

�لتحدي �لذي و�جهته حركة حما�ص يف هذ� �مل�صمار مل يكن �أحادي �مل�صدر، مبعنى 

�أيديولوجية حما�ص على �صيا�صاتها، وتكون بذلك مقيدة �صمن  �أن �لتخّوف من طغيان 

برنامج حمدود ال يتعاطى مع �لو�قع و�لبيئة �ل�صائدة، قابله تخوف معاك�ص يف �الجتاه، 

�ليقني يف قدرة حركتهم  نابع من عدم  �أنف�صهم. وتخوفهم  �أبناء حركة حما�ص  رمبا من 

�أحد  كان  فقد  ولذلك  �ل�صائدة.  و�لبيئة  �لو�قع  ظّل  يف  �لفكرية  �أيديولوجيتها  حفظ  على 

ملا  بها،  مرت  �لتي  �ملف�صلية  �ملر�حل  خالل  �لتخوف  هذ�  جتاوزت  �أنها  حما�ص  �إجناز�ت 

�أن يتعار�ص ذلك مع  �لو�قع، دون  �لتعاطي مع متطلبات  متتعت به من مرونة عالية يف 

مرجعيتها �لفكرية و�الأيديولوجية. وقد كان �تفاق مكة موؤ�رش�ً عملياً على جتاوز حما�ص 

للتحدي �صابق �لذكر.
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وحركة  عموماً،  �الأيديولوجية  �حلركات  �صمة  هي  �ل�صيا�صي  �ملباح  د�ئرة  �صيق  �إن 

حما�ص كونها جزء من �حلركات �الإ�صالمية �الأيديولوجية فاإنها ت�صرتك يف �ل�صمة نف�صها، 

و�لتي جتعل من �لعمل �ل�صيا�صي لهذه �حلركات ما ييزه عن حركات �أخرى تعمل على 

�ل�صاحة �ل�صيا�صية نف�صها. �ملق�صود هنا بد�ئرة �ملباح �ل�صيا�صي، �أن �حلركات �ل�صيا�صية 

�لو�قع، حينها يكون  لظروف  تبعاً  �لربح و�خل�صارة  �إجماالً حتدد �صيا�صاتها وفق مبد�أ 

�صقف �مل�صموح و�ملباح مرتفعاً، لكن يف حالة وجود �الأيديولوجيا كما هو لدى حما�ص، 

فاإن �صقف �ملباح و�مل�صموح �صيتحدد بالربح و�خل�صارة وظروف �لو�قع، ولكن قبل كّل 

�صيء باملبادئ و�الأيديولوجيا.

�لتجربة  �أن حمدد�ت  ياأخذ باالعتبار  �أن  �ملهم  �أّي تقييم حلركة حما�ص من  لذلك فاإن 

لدى تلك �حلركة ت�صمل �أبعاد�ً �أخرى غري تلك �ملتعلقة بالو�قع، فاملرجعية �الإ�صالمية �أمر 

و��صح يف �أدبيات �حلركة وبر�جمها. لكن وبالرغم من كّل ذلك، فاإن �حلركة �أ�صارت ويف 

�أكرث من منا�صبة �إىل �أن �أيديولوجيتها ال ت�صعف من �إمكانياتها �ل�صيا�صية �أو من تعاطيها 

و�ل�صيا�صات  و�الأيديولوجية  �لفكرية  �أ�ص�صها  بني  �لتوفيق  على  قادرة  وهي  �لو�قع،  مع 

.
34

�لتي يتطلبها �لو�قع

ب�صيغة  يتعلق  فيما  خا�صة  ت�صاوؤل،  حمل  تلك  �لتوفيق  م�صاألة  بقيت  �الآن  وحتى 

تعاملها مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف ميثاقها، حتى �إن هذ� �لت�صاوؤل طرح غري مرة على 

فيه  ظهر  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لعمل  جو�نب  من  �آخر  جانباً  لكن  قادتها.  كبار  ل�صان 

وهو  �الأيديولوجي  منبعها  مع  تن�صجم  ل�صيغة  حما�ص  حركة  �إيجاد  على  �لقدرة  مدى 

�ل�صيا�صة �لد�خلية، �حلديث هنا يدور عن توفيق �الأيديولوجيا مع �لديوقر�طية. جدلية 

�لعملي  �لبعد  �أن  �إىل  �الإ�صارة  يكفي  �لدر��صة  هذه  يف  لكن  نقا�ص،  حمل  ز�لت  ما  فكرية 

�لتمايز  فكرة  �عتماد  على  موؤ�رش  هو  �حلكومات  وت�صكيل  لالنتخابات  حما�ص  بدخول 

�أيديولوجيتها  ترى  ال  حما�ص  حركة  �لتناق�ص.  من  بدالً  و�الإ�صالم  �لديوقر�طية  بني 

فاإن  �ملجتمع،  �أ�صلمة  يخ�ص  وفيما  �لديوقر�طي،  �ل�صيا�صي  للعمل  نقي�صاً  �الإ�صالمية 

يف  حما�ص  نهج  تطور  �أو�صح  حيث  جديدة،  نظر  بوجهة  �لق�صية  ناق�ص  �حلروب  خالد 

هذ� �ملجال، فهي تتبنى �ملز�منة بني �الأ�صلمة و�لتحرر، فمن وجهة نظره؛ مل تعد �أ�صلمة 

 مقابلة مع عطا �هلل �أبو �ل�صبح، �أون �إ�صالم، 2007/3/11؛ وخالد �حلروب، جتليات �لبجماتية عند �الإ�صالميني 
34

�لو�صطيني.
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�ملجتمع بالن�صبة حلركة حما�ص �رشطاً للتحرر، بل �إن �الأ�صلمة يكن �أن ت�صري بالتو�زي 

.
35

مع م�رشوع �لتحرير

�حتو�ئه  ب�صبب  �ملر�قبني،  بني  جدل  نقطة  ز�ل  ما  فاإنه  حما�ص  حركة  مليثاق  بالن�صبة 

على بنود قد ال تن�صجم متاماً مع دور حركة حما�ص �جلديد كحزب �صيا�صي م�صارك يف 

�النتخابات و�حلكم، وهي بنود متعلقة باأ�صلمة �ملجتمع و�لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”. يف هذ� 

�ل�صدد جتدر �الإ�صارة �إىل نقطتني:

هذ�  �ل�صيا�صي.  ميثاقها  على  يعتمد  �أال  يجب  �صيا�صي  كحزب  حما�ص  تقييم  �أوالً: 

حما�ص  تقييم  �لعدل  فمن   ،1988 �صنة  مقاومة  كحركة  حلما�ص  �صياغته  متت  �مليثاق 

�لذي  و�القت�صادي  و�الجتماعي  �ل�صيا�صي  برناجمها  على  بناء  عاماً(   25 نحو  )بعد 

وت�صكيل  �لت�رشيعي  للمجل�ص  حما�ص  فدخول  �لبملانية،  كتلتها  خالل  من  به  تقدمت 

�حلكومة مّت �عتماد�ً على برناجمها �حلكومي و�النتخابي ولي�ص بناء على ميثاقها.

ثانياً: جتدر �الإ�صارة �إىل �أنه وبالرغم من عدم قيام حما�ص بتعديل ميثاقها، �إال �أنه مل يعد 

م�صدر�ً �أ�صا�صياً ل�صيا�صاتها، وقد �أعطت �حلركة موؤ�رش�ت عديدة على �إمكانية تعديل �مليثاق. 

ومن �الأمثلة على تلك �ملوؤ�رش�ت، توقيع حما�ص التفاق مكة �لذي يق�صي باحرت�م �التفاقيات 

�ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل” من قبل منظمة �لتحرير. باالإ�صافة �إىل ذلك، فاإن �صخ�صيات بارزة 

يف حما�ص، مثل عزيز �لدويك ونا�رش �لدين �ل�صاعر، كانت قد �رّشحت �أن ميثاق حما�ص 

لي�ص ن�ّصاً مقّد�صاً، وقد يجري تعديله. رمبا يكون �ل�صبب يف عدم تعديل �مليثاق حتى �للحظة 

هو �خلوف من خ�صارة بع�ص �ملوؤيدين للحركة �لذين لن يتفهمو� �رشور�ت �لتعديل. 

�ل�رشيعة  لفر�ص  ب�صعيها  ُتنبئ  ال  حما�ص  جتربة  باأن  �ملجادلة  يكن  باخت�صار، 

�الإ�صالمية على �ملجتمع، وما يعزز ذلك هو م�صاركتها يف �النتخابات ومن ثم �حلكومة، 

م�صيحيني  لوزر�ء  تعيينها  خالل  من  ودينياً،  �صيا�صياً  بالتعددية  قبولها  عك�ص  ما  وهو 

تقم  مل  غزة  قطاع  يف  حما�ص  تقودها  �لتي  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  �إن  ثم  �حلكومة.  يف 

�لتدرج  فكرة  حما�ص  من  و��صعة  قطاعات  لدى  ت�صود  حيث  فر�صاً،  �ل�رشيعة  بفر�ص 

قوطعت  حما�ص  �أن  من  وبالرغم  �ل�رشيعة.  تطبيق  يف  �لو�قع  ومر�عاة  �ملجتمع  وتهيئة 

دولياً وحملياً، �إال �أنها حافظت على خيار �حلو�ر مع كافة �الأطر�ف، ومل تلجاأ �إىل �لعنف 

�لد�خلي، �إال حني عوملت بعنف من قبل بع�ص �لفئات. 

Khaled Hroub, Hamas: A Beginner’s Guide (London: Pluto Press, 2006). 35
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2. �شيا�شة حما�س يف اجلمع بني املقاومة واحلكم: 

�ل�صفوف  يف  مقاومة  وجبهة  وطني  حترر  حركة  من  �لتحّول  يف  فتح  حركة  جتربة 

�إن�صاء �صلطة بالتو�فق مع  �ل�صيا�صية وتقبل  �لت�صوية  �إىل حركة تتبنى  �لثورة  �الأوىل من 

�الحتالل، عّززت وجهة نظر من يجادل ب�صعوبة بل ��صتحالة �جلمع بني �ملقاومة و�حلكم. 

بع�ص �ملر�قبني �ل�صيا�صيني متخوفون من م�صري م�صابه حلركة حما�ص. �لت�صكيك بقدرة 

حما�ص على �جلمع بني �ملهمتني مل ي�صدر فقط من خ�صومها �أو مناف�صيها بل �إن بع�ص 

�إال  �جلمع  بجدوى  �الإيان  من  �لرغم  فعلى  �ل�صاأن،  بهذ�  تخوفات  لديهم  كان  موؤيديها 

�ملقابلة، كان خ�صوم حما�ص  �أن ثقتهم بقدرة �حلركة على ذلك مل تكن كافية. يف �جلهة 

ياأملون ف�صلها يف �جلمع بني �ملقاومة و�حلكم مما قد يوؤدي �إىل تعزيز موقفهم يف �ل�صارع 

�لفل�صطيني. 

هذ� �لف�صل �صيلقي �ل�صوء على هذه �جلدلية، ويناق�ص طرق حما�ص يف �لتوفيق بني 

دورها �ملقاوم ووجودها يف �حلكم، وذلك �عتماد�ً على �أدبياتها و�صلوكها �ل�صيا�صي. بد�يًة 

 2006 �صنة  �ل�صيا�صية  م�صاركتها  بعد  موؤ�رش�ت  من  حما�ص  �أظهرته  ما  �أن  �لقول  يكن 

�أظهر �إمكانية �جلمع كاأحد حقوق حما�ص، �أي �أنه قد ال يكون مبقدروها �الإ�صهام بفاعلية 

يف �ملقاومة �لع�صكرية كما �ل�صابق نتيجة مل�صاركتها يف �حلكم لكن ذلك ال يعني تنازلها عن 

حّق �ملقاومة، ورمبا كانت م�صاركتها يف �حلكومة فر�صة ملر�جعة مفهوم �ملقاومة بحيث 

ي�صبح �أكرث �صمولية. 

3. االإ�شالح كاأحد اأ�شكال املقاومة:

لقد �أ�صهمت �صيا�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ملت�صمة بالعنف �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني 

من  و�حد  �صكل  يف  ح�رشها  فتم  �لفل�صطينية،  للمقاومة  �صيق  �إجر�ئي  مفهوم  بلورة  يف 

�أ�صكال �ملقاومة متمثل يف �لعمل �لع�صكري بالرغم من تو��صعه مقارنة باجليو�ص �ملنظمة. 

عن  �حلديث  و�أ�صبح  للمر�جعة،  تتعر�ص  بد�أت  للمقاومة  �لقا�رشة  �لنظرة  هذه  �أن  �إال 

مفاهيم �إجر�ئية �أخرى للمقاومة �أكرث قبوالً يف �لوقت �حلا�رش. 

من �أهم ما يكن �الإ�صارة �إليه يف هذ� �ملجال، هو �أن عملية �لتن�صئة �ل�صيا�صية مبا يخدم 

�الأهد�ف �لوطنية، وعملية �لبناء �لذ�تي لالإن�صان �لفل�صطيني يف �أطره �لفردية و�جلماعية، 

ال يكن �إخر�جها من د�ئرة �ملقاومة، و�أن �الإ�صهام يف بناء �ملوؤ�ص�صات على �أ�ص�ص مهنية 

يف  و��صتثمارها  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مبقدر�ت  و�لتحكم  �لف�صاد،  وحماربة  وقانونية، 
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هذ�  �إن  بل  �لكلي.  �ملقاومة  م�رشوع  يف  مف�صلياً  حمور�ً  ُتعدُّ  �لتحرري،  م�رشوعه  �صوء 

�ل�صق من �ملقاومة، يعدُّ متطلباً �صابقاً الأ�صكال �ملقاومة �الأخرى مبا فيها �ملقاومة �مل�صلحة، 

وجتنيبها  �لوطنية  �لتوجهات  يخدم  مبا  �حلكومة  موؤ�ص�صات  وبناء  �لر�صيد،  فاحلكم 

على  و�لقدرة  بالكفاءة  تتمتع  فّعالة،  ملقاومة  يوؤ�ص�ص  و�ل�صيا�صية،  �القت�صادية  للتبعية 

�ال�صتمر�رية، وتلقى �الحت�صان �لر�صمي و�ل�صعبي. 

�أنه  �لنهج على  �إذ� ما تبنت هذ�  �إظهار �حلركة  �ل�صيا�صيني  �صيحاول خ�صوم حما�ص 

تر�جع عن �ملقاومة، وبالرغم من �أنهم ال يتبنون �ملقاومة �لع�صكرية، �إال �أن هذه �ملحاولة 

تاأتي يف �صياق �إظهار عجز حما�ص وعدم م�صد�قية طرحها. لكن �ملريح بالن�صبة حلركة 

حما�ص �أن برناجمها �لذي ركز على ق�صايا �إ�صالحية يف �ملجتمع جاء مت�صقاً مع �أولويات 

�لر�أي �لعام �لفل�صطيني، وهو ما قد ي�صهل عليها �مل�صي قدماً يف ذلك، فقد �أ�صار ��صتطالع 

�أن �جلمهور  �إىل   ،2004/10/5 �هلل يف  �لتنمية يف ر�م  �ل�صادر عن برنامج در��صات  �لر�أي 

�مل�صتطلع يرى �أن �الأولوية �لرئي�صية �لتي يجب على �حلكومة �أن تركز عليها هي حت�صني 

�لو�صع �القت�صادي، حيث �رشح بذلك 35% من �مل�صتطلعني، ويلي ذلك يف �الأهمية توفري 

وتعزيز   ،%8 �لف�صاد  وحماربة   ،%8 �لبطالة  م�صكلة  وتخفيف   ،%18 �لد�خلي  �الأمن 

�صيادة �لقانون 3%، وحّل م�صكلة فو�صى �ل�صالح 2%. وهو ما يعني �أن نحو 72% على 

.
36

�الأقل من �مل�صتطلعني ركزو� على جو�نب متعلقة باإ�صالح �الأو�صاع �لد�خلية

كانت حما�ص موفقة يف �ختيار �لتغيري و�الإ�صالح م�رشوعاً لها، وعلى �أ�صا�صه �صاركت 

يف �النتخابات �لت�رشيعية، ولذلك يكن �لقول �إن �حلركة ��صتطاعت �أن ت�صري خطوة �إىل 

وهو  �لذ�ت،  وبناء  �لنف�ص  مبجاهدة  �أوالً  لتبد�أ  �ملقاومة؛  مفهوم  تو�صيع  طريق  يف  �الأمام 

�لفكرة  �لنف�ص ليعب عن  �إذ� ما ��صتدعينا جهاد  �لعقائدية  ما يتنا�صب مع فكرها وبنيتها 

يتنا�صب مع موقعها �جلديد ككتلة برملانية وحزب �صيا�صي م�صارك يف  �أنه  نف�صها، كما 

�حلكم. �ل�صيخ �لر�حل �أحمد يا�صني عّب عن هذ� �لنهج يف عدم �لف�صل بني �حلكم �لر�صيد 

“�إن  �لثانية:  �النتفا�صة  خالل  بو�صوح  قال  حيث  قبلها،  ما  خل�صت  بعبارة  و�ملقاومة 

.
�ملرحلة �حلالية مرحلة �ختلط فيها جانب �لتحرر مع جانب �لبناء”37

DSP-Birzeit University, Poll no. 19, 5/10/2004. 36

اإ�شالمية )نابل�ص: مركز �لبحوث و�لدر��صات  عملية البناء الوطني الفل�شطيني وجهة نظر  �لهندي،   خالد 
37

�لفل�صطينية، 1999(، �ص 73.
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باالإ�صافة �إىل ذلك، فاإن تاأكيد �حلركة على �رشورة تبني مفاهيم جديدة الإد�رة �حلكم 

يف  حما�ص  ر�صيد  من  عززت  �أمور  كلها  �ملالية،  و�لرقابة  و�مل�صاءلة  و�لنز�هة  كال�صفافية 

�ل�صارع بعد �إخفاق �حلكومات �ل�صابقة يف �إيجاد م�صد�قية لها لدى �جلمهور، وما �أ�صهم 

يف �إعطاء �صورة �أكرث قرباً لنب�ص �ل�صارع، هو ربط �لبنامج �النتخابي مبفاهيم وروؤى 

معا�رشة تلقى قبوالً يف �لعامل �لغربي، وتت�صق يف �لوقت نف�صه مع �ملوروث �الإ�صالمي، 

يف �إ�صارة من �حلركة �إىل �أنه ال يوجد تناق�ص بني �لدعو�ت �لعاملية لالإ�صالح �ملوؤ�ص�صاتي 

.
38

مع �ملرجعية �الإ�صالمية

الأن  �صعت  وقد  �لع�صكرية،  �ملقاومة  نهج  جانباً  ت�صع  مل  حما�ص  فاإن  حال،  �أّي  على 

وت�صكيل  �لع�صكرية  �ملقاومة  م�رشوع  حلماية  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  وجودها  ُت�صّخر 

حا�صنة له، وقد عبت عن ذلك حرفياً يف برناجمها �النتخابي، بالقول �إن م�صاركتها تاأتي: 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �لذي �رت�صاه  �ملقاومة و�النتفا�صة  �إ�صناد�ً ودعماً لبنامج  “لتكون 

. كما �أنها عملت على ��صتئناف عملها �لع�صكري يف 
خيار�ً ��صرت�تيجياً الإنهاء �الحتالل”39

�أثناء �ن�صغالها مبلف ت�صكيل �حلكومة، و��صتطاعت �أن تقدم على خطوة نوعية يف ن�صاط 

كتائب �لق�صام حني جنحت �لكتائب يف �أ�رش �جلندي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط.

بني  �جلمع  على  حما�ص  �إ�رش�ر  على  تدليلها  من  �لرغم  وعلى  �خلطوة  هذه  �أن  �إال 

�لعمل �لع�صكري وبني �إد�رة �ل�صلطة، �إال �أنها قد �أثبتت �أي�صاً على �أن �الإقد�م على �لعمل 

�لتدخل،  على  “�إ�رش�ئيل”  قدرة  بحكم  �الإ�صالحية  �لب�مج  تطبيق  �أعاق  قد  �لع�صكري 

وخنقها  �لت�رشيعي،  جمل�صها  و�أع�صاء  وزر�ئها  و�عتقال  �ل�صلطة،  موؤ�ص�صات  وتعطيل 

مالياً و�قت�صادياً، ومنع حركة �مل�صوؤولني و�الأفر�د... وقد �أوجد ذلك قناعات متز�يدة لدى 

حما�ص بال�صعوبة �ل�صديدة للجمع بني م�صاري �إد�رة �ل�صلطة و�ملقاومة حتت �الحتالل. 

ويتطلب ذلك من �حلركة در��صة معّمقة لب�جمها �النتخابية �لقادمة وما هو متوقع من 

�أولوية  �إىل  �لفل�صطيني  �ل�صارع  توعية  �ملرحلة  هذه  يف  �ملهم  ومن  و�أعد�ئها.  خ�صومها 

مقاومة �لف�صاد د�خلياً �إىل جانب مقاومة “�إ�رش�ئيل”. 

 بالل �ل�صوبكي، يف ذكرى �نطالقتها �لو�حدة و�لع�رشين: حما�ص وجدلية �ملقاومة و�حلكم، فل�شطني امل�شلمة، 
38

www.fm-m.com/2009/jan/9-2.php :كانون �لثاين/ يناير 2009، �نظر

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006. 
39
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4. حما�س واالنتقال من رّد الفعل اإىل املبادرة:

2006 جمبة على  حركة حما�ص وجدت نف�صها يف �أكرث من مرة وبعد �نتخابها �صنة 

دون  �ل�صمود  على  مرة  كّل  يف  قادرة  كانت  �أنها  �إال  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لع�صكري  �لتعامل 

كافياً،  يكن  مل  �الحتالل  مع  مو�جهة  جولة  كّل  يف  �ل�صمود  لكن  غزة.  يف  حكمها  �نهيار 

وكانت حما�ص بحاجة �إىل �جرت�ح نهج جديد يحفظ لها �إمكانية �ملبادرة وعدم ترك �الأمور 

�أوىل على طريق  �أن طرح �لهدنة من قبل حما�ص يثل خطوة  بيد �الحتالل. يكن �لقول 

�ال�صتثمار �ل�صيا�صي لعملها �مل�صلح. �لبع�ص حاول تاأويل �لهدنة على �أنها نكو�ص حما�ص 

عن �ملقاومة ب�صكل يعك�ص عجزها عن �ملقاومة و�حلكم معاً، لكن هذ� �الدعاء يتال�صى �أمام 

�حلقائق �لتالية: �أولها �أن حما�ص مل تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”، وهي �لتي فازت يف �آخر �نتخابات 

�ملقاومة  �أن  وثانيها  حقيقية.  �صعبية  �رشعية  �أعطاها  مما  فل�صطينية،  نيابية  ت�رشيعية 

حلما�ص،  �لع�صكري  �جلناح  �لق�صام  بكتائب  مرتبطة  �لفعال  �لعملي  ب�صكلها  �لع�صكرية 

وثالثها �أن حما�ص باتت يف �ل�صنو�ت �الأخرية هي �حلركة �لفل�صطينية �لوحيدة �لتي ت�صتطيع 

، وخ�صو�صاً يف مرحلة ما بعد �لثور�ت �لعربية.
40

�لتاأثري يف �ل�صارع �لعربي و�الإ�صالمي

نظرها  وجهة  تقوم  حيث  �لنظرية،  �لناحية  من  جديد�ً  لي�ص  للهدنة  حما�ص  طرح  �إن 

�الأوىل مرحلة �حلل  �إىل مرحلتني:  �لفل�صطينية  �لق�صية  �لهدنة على جتزيء حّل  يف طرح 

�لتي  �الأر��صي  من  �إ�رش�ئيلي  �ن�صحاب  يقابلها  �لزمن،  حمددة  هدنة  وتت�صمن  �ملعجل، 

من  فل�صطني  حترير  مرحلة  وهي  �ملوؤجل،  �حلل  مرحلة  و�لثانية   ،1967 �صنة  �حتلتها 

. وهذ� ما ينح حما�ص �لقدرة على 
41

�لبحر �إىل �لنهر بجهود فل�صطينية وعربية و�إ�صالمية

�لتكيف مع �ملتغري�ت، و�ملرونة �لكافية لتحقيق �لفو�ئد خالل �ملرحلة �لو�قعة بني �حللول 

 .
42

�ملعجلة و�ملوؤجلة

2003، وكما كان خطاب حما�ص �النتخابي  تفعيل �لفكرة وطرحها ر�صمياً كان �صنة 

�ملتعلق ب�صيغة  �ل�صيا�صي  �لفل�صطيني حينها، كان خطابه  �ملو�طن  �أولويات  مع  متنا�صباً 

�لعالقة مع �الحتالل مت�صقاً �أي�صاً مع �لر�أي �لعام �لفل�صطيني، ففي ��صتطالع للر�أي �لعام 

 بالل �ل�صوبكي، مرجع �صابق.
40

 مو�صى زيد �لكيالين، احلركات االإ�شالمية يف االأردن وفل�شطني )بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة للطباعة و�لن�رش 
41

و�لتوزيع، وعّمان: د�ر �لفرقان للن�رش و�لتوزيع، 2000(، �ص 202-201.

 �صاوؤول م�صعال و�أبر�هام �صيال، مرجع �شابق. 
42
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“�أن  تبني  �لف�صائل،  بني  �لهدنة  على  �التفاق  عقب  لال�صتعالمات  �لعامة  �لهيئة  �أجرته 

�لفل�صطينية،  �لف�صائل  �تخذته  �لذي  �لهدنة،  �لعينة ر��صون عن قر�ر  �أفر�د  68.8% من 

و%67.8  عامة،  وطنية  م�صلحة  �لهدنة  �أن  يعتقدون  �لعينة  �أفر�د  من   %56.8 �أن  كما 

.
يعتقدون �أن �ل�صعب �لفل�صطيني بحاجة �إىل هذه �لهدنة”43

عب  و�حلكم  �ملقاومة  بني  �جلمع  حاولت  حما�ص  حركة  فاإن  �صبق،  ما  على  تاأ�صي�صاً 

ثالثة �أبعاد:

�الأول: من خالل �لرتكيز على �الإ�صالح وحماربة �لف�صاد. وفقاً للمبادئ �الإ�صالمية 

�لتي تتبعها حما�ص فاإن هذ� ُيعدُّ �صنفاً من �جلهاد، ومرتبطاً باالأمر باملعروف و�لنهي عن 

�ملنكر، و�إ�صالح �لنف�ص و�الأ�رشة و�ملجتمع.

و�أ�رش  �لق�صام،  �لدين  عّز  كتائب  خالل  من  �لع�صكري  �لعمل  يف  �ال�صتمر�ر  �لثاين: 

�صاليط كان جزء�ً من هذه �ل�صيا�صة و�صّد �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على غزة يف 2008 و2012.

�لثالث: تعزيز �ل�صمود و�ملحافظة على �حلكم دون �لتنازل عن �ملقاومة من خالل �لهدنة. 

5. االحتالل االإ�رشائيلي كتحٍد حلكم حما�س:

�خل�صو�صية �لتي حتيط بتجربة �ل�صلطة �لفل�صطينية نابعة �أ�صا�صاً من كونها جتربة 

كان  �أياً  �ل�صلطة  لعمل  تقييد�ً  ت�صكل  و�عتد�ء�ته  �الحتالل  ف�صيا�صات  �الحتالل،  ظّل  يف 

درجة  زيادة  من  �الأمر  يعنيه  مبا  �لقائد؟  ذلك  هي  حما�ص  كانت  لو  فماذ�  يقودها،  من 

�لتقييد �الإ�رش�ئيلي لعمل موؤ�ص�صات �ل�صلطة، كنتيجة متوقعة لطبيعة �لعالقة بني حما�ص 

.
و“�إ�رش�ئيل”44

يكن �إجمال �صيا�صات “�إ�رش�ئيل” �ملقيدة الأد�ء حما�ص �حلكومي، وبالتايل توؤثر على 

تقييم �لتجربة:

�عتقال �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ممن ينتمون لكتلة �لتغيري و�الإ�صالح،  	·
يف  قيادياً   64 باعتقال  “�إ�رش�ئيل”  قامت  �لت�رشيعية  �النتخابات  �نتهت  �أن  فمنذ 

 موقع �لهيئة �لعامة لال�صتعالمات، �مل�صوح وقيا�ص �لر�أي �لعام، نتائج ��صتطالع �لر�أي �لعام �لفل�صطيني حول قر�ر 
43

�لهدنة بني �لف�صائل �لفل�صطينية، ر�م �هلل، 3-2003/7/6، يف:

http://www.sis.gov.ps/arabic/polls/archive/hodna.html

 Abraham Rabinovich, “Israel Fears Fight against Hamas; Sees Iran’s Hand in Fortification,”  
44

The Washington Times, 20/3/2007.



حما�س يف احلكم

407

حما�ص بال�صفة �لغربية من بينهم 44 ع�صو�ً يف �لت�رشيعي )مبن فيهم رئي�ص �ملجل�ص 

�لتي  �حلقيقية  و�لن�صبة  �ملجل�ص  تو�زن  على  بذلك  موؤثرة  �لدويك(،  عزيز  �لت�رشيعي 

.
45

�أفرزتها �النتخابات

�أع�صاء �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة  قيام �الحتالل �الإ�رش�ئيلي باعتقال ع�رشة من  	·
.
46

�ملقيمني يف �ل�صفة �لغربية

�عتقال قيادة حركة حما�ص وعدد كبري من �أبنائها يف �ل�صفة �لغربية، وق�صف مقر�ت  	·
�حلكومة و�ل�صلطة يف غزة؛ حيث بلغ عدد �ملعتقلني �إثر عملية �أ�رش �جلندي �الإ�رش�ئيلي 

 ،
47

“جلعاد �صاليط” يف 2006/6/25 وحتى نهاية �ل�صنة ما جمموعه 3,500 فل�صطيني

معظمهم حم�صوبون على حركة حما�ص.

و�ال�صتري�د  �جلمارك  عائد�ت  من  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �مل�صتحقة  �الأمو�ل  جتميد  	·
و�لت�صدير و�حتجازها، مما �أرهق �ل�صلطة �لفل�صطينية مالياً. حيث بلغت قيمة �الأمو�ل 

�ملحتجزة لدى “�إ�رش�ئيل” نحو 500-600 مليون دوالر، بعد نحو �صنة وثالثة �أ�صهر 

.
48

من ت�صكيل حكومة حما�ص )�أي يف حزير�ن/ يونيو 2007(

�لتي  �ل�صيف”  “�أمطار  حملة  و�أبرزها  غزة  قطاع  على  �ملتتابعة  �لع�صكرية  �حلمالت  	·
، و�أدت �إىل ��صت�صهاد 400 فل�صطيني وجرح 

��صتمرت يف �لفرتة 492006/10/31-6/26

�إىل  �أدت  �لتي  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �خلريف”  “غيوم  وحملة  �آخرين،   1,852

.
50

��صت�صهاد 105 فل�صطينيني وجرح 353 �آخرين

قيام �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية مبنع تنقل �لقياد�ت �حلكومية و�ل�صعبية حلما�ص، وتعطيل  	·
قدرتهم عن �لعمل.

45 الد�شتور، واحلياة، 2006/6/29؛ وال�رشق االأو�شط، 2006/8/7؛ والقد�س العربي، 2006/8/9.

 �نظر: وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، تقرير �إح�صائي �صامل يتناول �أو�صاع �الأ�رشى ب�صكل عام و�أبرز 
46

�أحد�ث عام 2006 ب�صكل خا�ص، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني:

http://www.pnic.gov.ps/arabic/social/prisoners/prisoners19.html

 �ملرجع نف�صه.
47

Los Angeles Times newspaper, 25/6/2007, articles.latimes.com/2007/jun/25/world/fg-mideast 25 48

احلياة،  �ل�صلطة،”  يف  قانوين  فر�غ  من  و�أكب  �أ�صري  جندي  من  �أكب  �ل�صيف:  “�أمطار  �مل�رشي،  هاين  �نظر:   
49

.2006/7/7

 �نظر: تقرير وفا، 2006/11/23، نقالً عن معاوية ح�صنني، مدير �الإ�صعاف و�لطو�رئ بوز�رة �ل�صحة؛ والبيان، 
50

2006/11/23؛ وتقرير �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم حول جمزرة بيت حانون، 2006/11/8.
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6. املقاطعة الدولية حلركة حما�س:

قد  ع�رش  و�حلادية  �لعا�رشة  �لفل�صطينية  �حلكومة  فاإن  �صبق،  ما  كّل  �إىل  باالإ�صافة 

عملت يف ظّل ح�صار �قت�صادي و�صيا�صي خانق من قبل �لقوى �لدولية. فقد ربطت كّل 

من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الحتاد �الأوروبي فتحها لعالقات طبيعية مع حكومة 

ت�صارك فيها حما�ص، �أو تقودها، �أو �إر�صال �ملعونات و�لدعم �ملايل لتلك �حلكومة، بامتثال 

و�اللتز�م  �لعنف،  ونبذ  بـ“�إ�رش�ئيل”،  باالعرت�ف  �ملتعلقة  �لدولية  لل�رشوط  حما�ص 

باالتفاقيات �لتي وقعتها منظمة �لتحرير مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

ويف ظّل �صعوبة �ملو�فقة �حلم�صاوية على تلك �ملطالب، ��صتمر �حل�صار �لدويل على 

�إىل  وو��صحاً  متيناً  �الإ�صالمي  وكذلك  �لر�صمي  �لعربي  �ملوقف  يكن  ومل  �لفل�صطينيني، 

�حلد �لذي يكنه من تخفيف �حل�صار على �لفل�صطينيني، وبد�أت تتحول �أنظار �ل�صارع 

�إىل قدرة �حلكومة على فّك ذلك �حل�صار و�إدخال �الأمو�ل بدالً من �نتظار ما �صتقدمه من 

م�صاريع �لتغيري و�الإ�صالح �لتي �نتخبت حما�ص على �أ�صا�صها.

باالعتبار مدى  ياأخذ  �أن  �ل�صيا�صي يجب  الأد�ء حما�ص  �ملو�صوعي  �لتقييم  فاإن  لذلك 

تاأثري ذلك �حل�صار على جتربة �حلكم لدى حما�ص، كون مقيا�ص �لنجاح يف حالة �حل�صار 

�ختلف، وذلك من وجهة نظر �لبع�ص، وحتول من كونه قيا�صاً لقدرة حما�ص على تنفيذ 

وعودها �إىل قدرتها على فّك �حل�صار و�ل�صمود، و�إن كان هذ� ال يعني �لبتة �أن �لتقييم لن 

يتناول باالأ�صا�ص قدرة حما�ص على �لتنبوؤ بدورها �جلديد وما يحيطه من عقبات، ومدى 

�إدر�كها لذلك يف و�صعها لبناجمها �النتخابي و�حلكومي.

7. اأداء حركة حما�س يف احلكم:

اأ. مرحلة احلكومة العا�رشة واحلادية ع�رش:

�الإ�صالمية،  �أيديولوجيتها  بني  �جلمع  على  حما�ص  حركة  بقدرة  �لبع�ص  يقتنع  مل 

�تهامها من  مّت  �لت�رشيعية  �أن فازت حما�ص يف �النتخابات  �لديوقر�طية. فبعد  ومبادئ 

�لتهم  هذه  رف�صت  حما�ص  حركة  �الإ�صالمية.  �أيديولوجيتها  هّم�صت  �أنها  �لبع�ص  قبل 

نقي�صاً  ُيعدُّ  ال  فل�صطني  يف  �ل�صيا�صي  �لعمل  يف  م�صاركتها  �أن  على  و�أكدت  قاطع  ب�صكل 
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�لتعاي�ص  عليها  �أن  تعني  كانت  �النتخابات  يف  حما�ص  م�صاركة  �إن   .
51

�الإ�صالمية ملبادئها 

مع �أطر�ف فل�صطينية باأيديولوجيات خمتلفة متاماً يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. وهنا 

جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لبع�ص يرى �أن حما�ص �رتكبت بع�ص �الأخطاء يف حماولتها �لتكيف 

مع �لتعددية يف �لنظام �ل�صيا�صي. 

ب. برنامج انتخابي مثايل:

�ملثالية هنا ال تعني بال�رشورة تقييماً �إيجابياً ي�صجل ل�صالح حما�ص، فجزء من جناح 

�أهد�فها  و�صياغة  �لو�قع  قر�ءة  على  قدرتها  مدى  هو  �صيا�صية  �صخ�صية  �أو  جماعة  �أّي 

مبا ين�صجم ومتطلبات ذ�ك �لو�قع، ولي�ص مبقد�ر �صمو �أهد�فها و�رتقائها. فمثالية �لطرح 

قد تتحول بني ليلة و�صحاها �إىل �أد�ة م�صلّطة على رقاب من خطها، �إذ �أنها �صتتحول �إىل 

حما�ص  برنامج  يف  و�قعية  غري  كانت  �لبنود  بع�ص  �صتحاكم.  �أ�صا�صه  على  �لذي  �ملعيار 

�النتخابي، وحتى �صياغتها للبنامج �النتخابي جاءت مبعزل عما �آلت �إليه حما�ص بعد 

�النتخابات، مبا يعطي داللة على �أنها مل تكن تتوقع �لفوز، وعلى �أقل تقدير توقعته ومل 

تتنباأ با�صتحقاقاته. �الإ�صكاليات �لتي وجدت يف �لبنامج هي �الآتي:

1. مل يكن مطلوباً من حما�ص �أن جتيب يف برناجمها �النتخابي عن ق�صايا ��صرت�تيجية، 

حّل كّل ق�صية منها يحتاج �إىل عقود بينما عمر دورتها �النتخابية هو �أربع �صنو�ت فقط. 

وح�صبما يرى �لبع�ص مل يكن مطلوباً منها، يف �لوقت �لذي ت�صارك يف �نتخابات �ل�صلطة 

حما�ص  موقف  ُت�صدِّر  �أن  خدماتي،  �إطار  يف  ن�صاطاتها  معظم  تندرج  �لتي  �لفل�صطينية 

�إىل  �أهد�ف حما�ص  �إىل كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، لتتحول بذلك  �ل�صيا�صي و�الأيديولوجي 

عقبة يجب جتاوزها حتى يتم تطبيق �لتغيري و�الإ�صالح. ومع ذلك فاإن هناك من يرى 

�ل�صعوبة �لبالغة يف �أال يكون لكتلة �لتغيري و�الإ�صالح برناجمها �ل�صيا�صي �لو��صح، الأن 

�ل�صعب �لفل�صطيني �صعب ُم�صيَّ�ص، والأن �أعد�د�ً كبرية منهم تنتخب بناء على �لبنامج 

�ل�صيا�صي ولي�ص �خلدماتي فقط؛ وتغييب �لثو�بت له ح�صا�صية بالغة لدى �لفل�صطينيني 

و�لعرب و�مل�صلمني، وقد ي�رش بحما�ص �أكرث مما ينفعها.

 م�صري �مل�رشي، امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية يف ظل اأنظمة احلكم املعا�رشة )�لقاهرة: مكتبة د�ر �لكلمة، 
51

2006(، يف: �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:
 http://www.palestine-info.com/arabic/books/2006/musheer/musheer1.htm؛ و�نظر �أي�صاً:

  Amr Hamzawy, ”The Key to Arab Reform: Moderate Islamists,“ Policy Brief, no. 40, August
2005, Carnegie Endowment for International Peace, http://carnegieendowment.org/files/pb40.
 hamzawy.FINAL.pdf
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ال �أحد ينكر �ل�صلة �لعملية بني حما�ص و�لتغيري و�الإ�صالح، ول�صنا ممن يبالغون يف 

طلب �لف�صل بينهما، الأنها كتلة برملانية تابعة حلما�ص، لكن من �حلكمة �أال يزج بكل ما 

لدى حما�ص يف �إطار �ل�صلطة، وهنا على حما�ص �أن جتيب على ت�صاوؤل مفاده: هل �صلطة 

فال�صلطة،  جنيب  �أن  كباحثني  لنا  كان  �إن  حما�ص؟  ��صتيعاب  على  قادرة  �لذ�تي  �حلكم 

�لتي مّت تركيبها وفق �تفاقية �أو�صلو، ال ت�صتوعب �أّي برنامج حترري. ومبا �أن حما�ص 

�أن تكون  للمرحلة �حلالية، فهذ� ال يعني  �ل�صلطة �رشورة  ُكرُث ترى يف  ومعها ف�صائل 

�ل�صيا�صي مبجمله. �لن�صاط  �ل�صلطة حمور 

حما�ص،  عليه  �صتقدم  فيما  �لت�صكيك  ُتبِّر  عبار�ت  �أورد  مقدمته  ويف  �لبنامج   .2

�ل�صيا�صية  �مل�صاركة  با�صتعد�دها  �لديوقر�طية  مع  �أنها  �أعلنت  قد  حما�ص  كانت  فاإذ� 

لي�صت  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  �أن  لتوؤكد  �الأوىل  �لبنامج  �صطور  جاءت  �النتخابات،  عب 

ثابتاً لها. وفقاً لروؤية حما�ص ومرجعيتها �الإ�صالمية لي�ص يف �الأمر ما يعيبها، لكن  خطاً 

�الإجر�ئية.  �لثو�بت  �ل�صيا�صية هي من  �مل�صاركة  فاإن  للديوقر�طية و��صتحقاقاتها  وفقاً 

وهنا يحق �لت�صاوؤل و�الإجابة على من خطت يده تلك �ل�صطور، ما �أهمية تلك �لعبارة يف 

�لبنامج �النتخابي “�مل�صاركة �أو عدمها �جتهاد�ً وو�صيلة، ولي�صت ثابتاً عقدياً �أو مبدء�ً، 

ال يتغري”52، كان من �ملمكن �لقبول بهكذ� عبارة قبل �الإعالن عن مو�فقة حما�ص دخول 

ي�صاغ  �أن  مقبوالً  يعد  مل  �لدخول  قررت  �أن  بعد  لكن  �أو�صلو،  �صقف  ب�صبب  �النتخابات 

�خلطاب وكاأن �صيئاً مل يتغري.

من  جمموعة  �النتخابي  برناجمها  يف  حما�ص  �أوردت  �لثو�بت،  �أ�صمته  بند  حتت   .3

�لنقاط �لتي نرى �أن �إ�صقاطها على موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية لي�ص منطقياً، الأنها يف 

جمملها ق�صايا �صيا�صية �أعلى من �صقف �ل�صلطة �ملرهون وجودها مبوقف �صيا�صي معني 

جتاه هذه �لق�صايا، وهذه �لثو�بت ح�صب حما�ص هي �الآتي: 

4. �لتاأكيد على �حلق يف فل�صطني �لتاريخية.

5. �لتاأكيد على �ملقاومة �مل�صلحة.

6. حّق �لعودة.

7. حترمي �القتتال و��صتخد�م �لقوة لت�صوية �خلالفات �لد�خلية.

8. �لعمل على �الإفر�ج عن كافة �الأ�رشى.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
52
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ال �أحد ينكر على حما�ص حقها يف �لتاأكيد على ثو�بتها، و�حلفاظ عليها، لكن و�صع هذه 

�لثو�بت �صمن بر�مج �نتخابي ل�صلطة ال يكن �أن حتقق �أّياً من هذه �لثو�بت لعدة �أ�صباب، 

�أهمها �أنها جاءت كخيار يتناق�ص مع جزء من �لثو�بت �صابقة �لذكر، وقد يفهمه �لبع�ص 

يد�فع عن ذلك  و�إن كان هناك من  �لناخبني،  �إعالمية ت�صتقطب  �أنه جزء من دعاية  على 

باأن حما�ص �صعت �إىل طماأنة جمهورها من �أن م�صاركتها ال تعني �لتنازل عن ثو�بتها. �إن 

و�صع مثل هذه �لثو�بت يف برنامج �نتخابي مرحلي، قد يعطي كّل فل�صطيني �حلق ل�صوؤ�ل 

حما�ص بعد �أربع �صنو�ت حول �صو�طئ حيفا وعكا، و�أ�رشى �لنقب ونفحة، وفل�صطينيي 

�صمن  و�صعتها  �أنها  مبا  �لت�صاوؤالت؟  هذه  عن  جتيب  �أن  حلما�ص  فهل  و�صورية،  لبنان 

برنامج �نتخابي، يثل �لعقد �لذي على �أ�صا�صه خولت حما�ص قيادة �ل�صلطة من �صعبها.

�الإطار  يف  تكون  قد  و�إمنا  حما�ص،  و�صعتها  �لتي  �لثو�بت  يف  لي�صت  �مل�صلكة  ولعل 

يعالج  �أن  �ملفرت�ص  من  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �مل�رشوع  حما�ص.  �ختارته  �لذي 

�أو  �حلركة  �إطار  يف  بـ“�إ�رش�ئيل”  �ملتعلقة  و�لق�صايا  �ل�صلطة،  �إطار  يف  �لد�خلية  �لق�صايا 

منظمة �لتحرير بعد �إ�صالحها. الأن �ال�صتمر�ر يف هكذ� حال يعني �أن ال جمال للم�صاركة 

�أنه  �ل�صيا�صية لكل ف�صيل فل�صطيني على  �لب�مج  �ل�صلطة، يف ظّل زّج  و�ل�رش�كة �صمن 

�الأمثل لتحديد ن�صاط �ل�صلطة. و�لف�صائل �الأخرى تعاين �الإ�صكالية نف�صها لكنها لي�صت 

حمور نقا�صنا يف هذ� �لكتاب.

�إن �إ�صكالية �ل�رش�كة يف ظّل �حلالة �صابقة �لذكر تدفعنا لالنتقال �إىل بند �آخر يف �لثو�بت 

و��صتخد�م  �القتتال  حترمي  وهو  و�الإ�صالح،  �لتغيري  كتلة  برنامج  الئحة  على  �ملدرجة 

�لقوة يف �لعالقات �لد�خلية. �إن بند�ً كهذ� ال يفرت�ص وجوده يف برنامج �نتخابي يف �لظروف 

يقبل  �أمر�ً  �لد�خلي  �ل�صلم  عن  �حلديث  فيها  يعد  مل  �لتي  �لثالثة  �الألفية  يف  الأننا  �ملعتادة، 

�أّي برنامج �نتخابي قد يعني للبع�ص  ُم�َصلَّم بها يف  �أمور  �لنقا�ص، فهي ُم�صلَّمة، و�إدر�ج 

�أنها فقدت �صفتها �الأ�صا�صية وباتت حمل �صّك. لي�ص هذ� فح�صب بل �إن �إد�رجها، يظهر 

حركة حما�ص كما لو �أنها تنظر �إىل �الأطر�ف �الأخرى يف �ل�صاحة �لفل�صطينية بعني �ل�صك 

�رشورياً  كان  حلما�ص  �إدر�جها  فاإن  ذلك،  ومع  �ل�صلطة.  دخول  قبل  حتى  و�لتخوف، 

ب�صبب وجود �جلميع حتت �الحتالل وب�صبب حالة �ال�صتقطاب يف �ل�صاحة �لفل�صطينية؛ 

والأن حما�ص كانت هي �لطرف �لذي عانى من قمع �ل�صلطة وتنكيلها ومالحقاتها �الأمنية؛ 

ومل تكن �إطالقاً جزء�ً من �ل�صلطة وال ع�صو�ً يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.
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�القتتال  حترمي  يف  ثو�بتها  عن  بالنكو�ص  حما�ص  يتهم  من  فهناك  حال،  �أّي  وعلى 

�لد�خلي عندما قامت باحل�صم �لع�صكري يف قطاع غزة. لكن حما�ص ترد �أن ذلك كان فعل 

��صطر�ر بعد عمليات �الإف�صال و�لفلتان �الأمني وتعطيل �ملوؤ�ص�صات �لتي قامت بها �أطر�ف 

حم�صوبة على فتح. و�أن حما�ص قامت بذلك وهي تدير �حلكومة، وتتمتع بالوقت نف�صه 

بدعم �ملجل�ص �لت�رشيعي، وكان �إجر�وؤها حفاظاً على �لنظام وعلى �ل�رشعية �لد�صتورية؛ 

ولي�ص جمرد �إجر�ء ف�صائلي حزبي.

ج. ت�شكيل احلكومة:

�إ�صماعيل  تكليف  ومّت  حما�ص،  حركة  فوز  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت  �إن  ما 

�لدعوة  يف  حما�ص  �صارعت  حتى  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  قبل  من  �حلكومة  بت�صكيل  هنية 

��صتعد�د�ً  تعك�ص  �لدعوة  هذه  �أن  �لقول  يكن  نظرياً،  وطنية.  وحدة  حكومة  ت�صكيل  �إىل 

للم�صاركة �ل�صيا�صية وعدم �ال�صتحو�ذ على �ل�صلطة و�لقبول مببد�أ �لتعددية �ل�صيا�صية، 

�إال �أنها تعك�ص من �لناحية �لعملية تخوف حما�ص من ��صتالم �إد�رة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

حقيقة،  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  متويل  ال�صتمر�ر  حاجتها  مبكر�ً  �أدركت  حما�ص  لوحدها. 

فاإن رو�تب موظفي �ل�صلطة كان �ل�صالح �الأجنع باأيدي خ�صوم حما�ص. مل يكن مبقدور 

حما�ص �الدعاء باأن �حلكومة �لعا�رشة لي�صت حكومة حما�ص، �إذ ��صطرت لت�صكيل هذه 

�حلكومة لوحدها بعد ��صتنكاف باقي �لف�صائل �لفل�صطينية، �صو�ء رغبة باإف�صال جتربة 

حما�ص، �أم �صعور�ً باأن مركب حما�ص غارق ال حمالة وال حاجة للركوب فيه، �أم ب�صبب 

و�صع �رشوط ومطالب عالية للم�صاركة. وعلى �أّي حال، فقد قدمت حما�ص نخبة مميزة 

من  ع�رش  �أحد  �ملثال  �صبيل  على  فيها  �صارك  �إذ  �لعا�رشة،  حكومتها  يف  �لتكنوقر�ط  من 

حملة �لدكتور�ه من �أ�صل 24 وزير�ً. ومع ذلك فرمبا تكون �أخطاأت حني �ختارت رموز�ً 

�ل�صلطة وفقاً  �إىل  �أن دخول حما�ص  �إىل  لقيادة �حلكومة، و�ل�صبب يعود  كبرية يف حما�ص 

وكفاء�ت  خب�ء  �إىل  يحتاج  ما  وهو  و�إ�صالحية  تنموية  ق�صايا  �أجل  من  كان  لبناجمها 

تكنوقر�طية �أكرث مما يحتاج �إىل �صيا�صيني؛ مع �إدر�كنا بوجود وجهة نظر قوية يف �ل�صاحة 

�لفل�صطيني وظروف وحتديات �الحتالل تفر�ص  �لو�صع  باأن طبيعة  �لفل�صطينية تقول 

ال  �لنهاية  يف  �لتكنوقر�ط  الأن  قر�ر؛  �صاحبة  �صيا�صية  ورموز  قوية  �صخ�صيات  وجود 

ي�صتطيعون �لعمل دون غطاء ودعم �صيا�صي. 

يف  �لبارزة  �ل�صيا�صية  �لرموز  بع�ص  وجود  �أن  �لبع�ص  يرى  �لعملية  �لناحية  ومن 

بالن�صبة للحكومة فقد و�جهت �صعوبات  �أ�صعف كالً من �حلكومة و�حلركة.  �حلكومة 
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�خلارجي.  لل�صغط  �أكرث  ُمعر�صة  جعلها  ذلك  فاإن  �حلركة  �أما  �خلارجية،  عالقاتها  يف 

باالإ�صافة �إىل ذلك، قامت حما�ص بتفريغ كثري من عنا�رشها يف مو�قع حكومية خمتلفة، 

�ملجتمع  يف  قطاعات  لدى  حما�ص  ظهرت  لذلك،  مهني.  مبر  دون  كثرية  �أحيان  ويف 

�لفل�صطيني وكاأنها تعيد �صيناريو فتح. لكن حما�ص بررت ذلك بعدم قدرتها على تطبيق 

برناجمها �حلكومي يف ظّل �لتجاهل �لذي قوبلت به يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة. �إال �أن خطوتها 

هذه مل تعد عليها مبنفعة حقيقية، فمن عينتهم من �الأ�صخا�ص مل يكن مبقدورهم تطبيق 

برناجمها، بل �إن �صيا�صاتها يف �لتوظيف دفعت بالكثريين �إىل �لتقرب من حما�ص �إعالمياً 

للح�صول على وظيفة حكومية مرموقة.

باإن�صاء  �لتناق�ص مع ذ�تها خالل حكمها، حيث قامت  �أن حما�ص وقعت يف  �أي�صاً  بد� 

�لقوة �لتنفيذية يف عهد �لر�حل �صعيد �صيام، بينما ركزت خالل حملتها �النتخابية على 

�أثر على م�صد�قية  �الأمنية وتقليل عددها ودجمها، وهو ما  �إ�صالح �الأجهزة  �إىل  �لدعوة 

برنامج حما�ص �النتخابي حني قامت با�صتحد�ث جهاز �أمني جديد. غري �أن حما�ص ر�أت 

يف ذلك فعالً ��صطر�رياً بعد �أن وجدت �أن قياد�ت �الأجهزة �الأمنية ترف�ص �لتعاون معها، 

�لرئي�ص عبا�ص وقياد�ت من فتح، ولي�ص باأمر �حلكومة.  وتقوم بتعطيلها، وتاأمتر باأمر 

كما �أن حما�ص ركزت قبيل �النتخابات على �لتد�خل بني حركة فتح و�الأجهزة �الأمنية، �إال 

�أنها وقعت يف �خلطاأ نف�صه حني تد�خلت �لقوة �لتنفيذية مع كتائب �لق�صام. 

د. اإجنازات حما�س يف احلكم:

�أن �حلكومتني �لعا�رشة و�حلادية ع�رش حققتا  �إال  على �لرغم من �ملالحظات �ل�صابقة 

بع�ص �الإجناز�ت يف جماالت حماربة �لف�صاد ومبا�رشة �خلطو�ت �الإ�صالحية. فاإذ� قّدرنا �أن 

�رتفاع م�صتوى �ل�صفافية ياأتي من�صجماً مع رغبة �ل�صارع يف �الإطالع على ماهية �الإجر�ء�ت 

�الإد�رية و�ملالية يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة مبا يحد من �نت�صار �لف�صاد، فاإن �لتقرير �خلا�ص 

�لذي �أ�صدرته �الأمم �ملتحدة ملعاجلة مو�صوع �ل�صفافية �صنة 2006، �أ�صار بو�صوح �إىل �أن 

م�صتوى �ل�صفافية يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة حقق �رتفاعاً ملمو�صاً يف تلك �لفرتة، وهي �لتي 

عقبت فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية وتوليها �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة. كما 

�أن �حلكومة �آنذ�ك �أ�صهمت يف �لنظام �لعام لن�رش �لبيانات �لتابعة لـ�صندوق �لنقد �لدويل يف 

.
53

2006/3/13، حمققة بذلك خطوة كبى �إىل �الأمام على �صعيد تطوير نظامها �الإح�صائي

 برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، برنامج �إد�رة �حلكم يف �لدول �لعربية، �حلكم �لر�صيد، �ل�صفافية �ملالية، �نظر: 
53

http://www.pogar.org/arabic/countries/finances.asp?cid=14
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كجزء �أي�صاً من حماربة �لف�صاد يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة، و�صعياً لتحويل �صعار �لتغيري 

�لف�صاد  ق�صايا  من  �لعديد  فتح  مّت  قد  فاإنه  �الأر�ص،  على  ملمو�صة  وقائع  �إىل  و�الإ�صالح 

وخا�صة �ملالية و�الإد�رية منها ب�صكل مل ت�صتطع �ملوؤ�ص�صات �لدولية �إغفاله، حيث �أ�صارت 

�أن �جلهاز �لق�صائي قد  �إىل  بع�ص تلك �لتقارير ومن بينها تقرير �الأمم �ملتحدة �خلا�ص، 

 .
54

�الحتكارية �ملوؤ�ص�صات  �ملدر�ء وخا�صة يف  بكبار  �لق�صايا �خلا�صة  �لعديد من  ��صتلم 

وهذ� ما �أكدته موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �ملحلية، ومر�كز �لدر��صات و�الأبحاث حيث �أ�صري 

�إىل �أن فرتة تويل حما�ص للحكومة �لعا�رشة �صهدت حتقيقاً يف ع�رش�ت ق�صايا �لف�صاد من 

.
55

قبل �لنائب �لعام

ما �أقدمت عليه حما�ص من خطو�ت �إ�صالحية يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة، وخا�صة يف �أثناء 

�حلكومة �لعا�رشة، و�إن جاء باهتاً من �لناحية �الإعالمية، تارة للتق�صري �الإعالمي �لتابع 

لل�صلطة، وتارة الن�صغال �الإعالم مبا هو �صيا�صي من �لق�صايا، �إال �أنه جاء مقبوالً قيا�صاً 

بحجم �ل�صغوطات �لتي كانت �حلكومة بقيادة حما�ص حتت وطاأتها. 

�أي�صاً  �إ�صالح موؤ�ص�صات �ل�صلطة، طالت  �خلطو�ت �لتي تقدمت بها حما�ص يف جمال 

من  �لعديد  باإجر�ء  با�رشت  حيث  �الأمنية،  �ملوؤ�ص�صة  وهي  �حل�صا�صة،  �ملوؤ�ص�صات  �إحدى 

�خلطو�ت �الإ�صالحية يف هذ� �ملجال، وهنا نق�صد خطو�ت �إ�صالحية يف �جلانب �الإد�ري 

ح�صب  و��صحاً  كان  ما  وهذ�  �ل�صلطة،  موؤ�ص�صات  خمتلف  جانب  �إىل  �الأمنية  للموؤ�ص�صة 

 United Nations Development Programme تقرير برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي

(UNDP) �صنة 2006، و�لذي �أكد بكل و�صوح �أن �حلكومة �لعا�رشة تقود حملة �إ�صالح 

�ل�صغوطات  �أهمية وجدوى هذه �حلملة حجم  �ل�صلطة، وما يقلل من  �أجهزة  يف خمتلف 

.
56

�ملفرو�صة على �ل�صلطة �لفل�صطينية

يف  و�ل�صفافية  �لنز�هة  تعزيز  طريق  يف  كخطوة  لها  �الإ�صارة  يكن  �أخرى  ق�صية 

من  �لعا�رشة  �حلكومة  طبقتها  حني  �صابقة  و�صكلت  �لفل�صطينية،  �حلكومة  موؤ�ص�صات 

�ل�صحافة”  “و�جه  �أطلق عليه  فيما  �لكامري�،  �أمام عد�صة  �لدوري  خالل ظهور وزر�ئها 

 �ملرجع نف�صه.
54

 جهاد حرب، “م�صتقبل �الإ�صالح �ل�صيا�صي يف �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ظل حكومة حما�ص،” �ملركز �لفل�صطيني 
55

للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، وحدة �ل�صيا�صة و�حلكم، ر�م �هلل، ني�صان 2006، �نظر:

http://www.pcpsr.org/arabic/domestic/policypapers/policyjehadreform.pdf

 برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، برنامج �إد�رة �حلكم يف �لدول �لعربية، �حلكم �لر�صيد، �ل�صفافية �ملالية.
56
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حيث يو�جه �لوزر�ء �أ�صئلة �ل�صحفيني وو�صائل �الإعالم ب�صكل دوري ومف�صلي. خطوة 

كهذه جعلت من �لق�صايا �لعامة �أمر�ً قابالً للنقا�ص لي�ص على م�صتوى �لقياد�ت و�إمنا على 

�ل�صعيد �ملجتمعي �أي�صاً، وهو ما يعزز �أحد مبادئ �حلكم �لر�صيد يف �لنظم �لديوقر�طية، 

حيث يتم تطبيق مبد�أ �حلاكمية للمو�طنني، من خالل �إتاحة �ملجال �أمامهم لالطالع على 

.
57

تفا�صيل �صوؤونهم �لعامة يف كافة �لقطاعات

كما يكن �الإ�صارة هنا �إىل �أن �أع�صاء �حلكومة �لعا�رشة و�حلادية ع�رش، يعتقدون باأنه 

مّت حتقيق �لعديد من �الإجناز�ت �الأخرى، فقد �أورد �أبو عي�صة خالل لقائه مع �لباحث عدة 

:
58

ق�صايا حققتها �حلكومة �لعا�رشة و�حلادية ع�رش، ومنها

خططاً  قدمت  �لعا�رشة  �حلكومة  �أن  �إال  �ال�صتقر�ر  وغياب  �لتوتر  حالة  من  بالرغم   .1

طارئة للتعامل مع �لو�صع �ال�صتثنائي تركز على ت�صغيل �الأيدي �لعاملة وم�صاريع 

�لبنية �لتحتية.

تعزيز �لعالقات بني �لوز�ر�ت؛ ولعبت وز�رة �لتخطيط دور�ً مهماً يف ذلك بالرغم من   .2

حالة عدم �الن�صجام �لتي كانت قائمة.

مّت ربط �لتخطيط باملو�زنة، وهذه خطوة مهمة لتحقيق نوع من �لتناغم بني �الإمكانيات   .3

�ملتاحة و�الأهد�ف.

من  م�صتفيدة  وعلمية،  مهنية  الأ�ص�ص  وفقاً  �لوز�ر�ت  هيكليات  من  �لعديد  �إجناز   .4

�لتجارب �ل�صابقة.

�لتاأكد من عدم وجود تعيينات خارج �الأنظمة �لقانونية.  .5

كان هناك جلنة وز�رية �إد�رية تتابع ق�صايا ترتيب �لوظيفة �لعمومية مبا ين�صجم مع   .6

�لقو�نني.

�الإعالن �لدوري عن �لدخل �ملايل للوز�ر�ت وم�رشوفاتها.  .7

تنعدم  بحيث  و�ل�صو�غر  �لتعيني  ق�صايا  مع  للتعامل  حمو�صبة  بر�مج  ��صتحد�ث  مّت   .8

متاماً �الأبعاد �ل�صخ�صية يف �لتعيني.

�ملو�طنني وحماربة  لتح�صني حياة  �الجتماعية  �لتنموية  �مل�صاريع  بالعديد من  �لقيام   .9

�لفقر، مثل م�رشوع متكني �الأ�رش �لتي فقدت معيلها، و�لتخطيط الإن�صاء بنك للفقر�ء.

www.kaa.jo/Portals/0/Form3.doc :موقع جائزة �مللك عبد �هلل �لثاين لتميز �الأد�ء �حلكومي و�ل�صفافية، �نظر 
57
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يبقى هنا من �ل�رشوري �الإ�صارة �إىل �أن �خلطو�ت �ملطلوبة يف هذ� �ملجال و�لتي ينتظرها 

�أعر��ص  �أعمق بكثري من بع�ص �ملظاهر �الإ�صالحية، و�لتي حتارب  �لفل�صطيني  �ملجتمع 

حما�ص،  بها  قامت  �لتي  �خلطو�ت  تلك  فهي،  و�نت�صاره،  ن�صوئه  �أ�صباب  ولي�ص  �لف�صاد 

�لبنيوي  �ملتعلقة يف �خللل  �مل�صكلة  �أنها مل تالم�ص جذور  �إال  �إيجابية  و�إن كانت خطو�ت 

و�لهيكلي يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة، و�ل�صبب يف عدم �لبدء يف خطو�ت �إ�صالحية عميقة من 

. فقد 
59

هذ� �ل�صكل، هو حاجة هذه �خلطو�ت �إىل بيئة �صيا�صية حتت�صن م�رشوع �الإ�صالح

تبني من خالل �لتقرير �لذي ن�رشه ديو�ن �لرقابة على موؤ�ص�صات �ل�صلطة �أن هناك مو�طن 

.
60

خلل متعددة يف �الإد�رة �لعامة و�الإد�رة �ملالية

ويف حماولة ملعرفة ماهية �لعو�مل �لتي حالت دون حتقيق �لكثري من �الأهد�ف �لتي 

ر�صمتها �حلكومة �لعا�رشة و�حلادية ع�رش، مّت �للقاء بوزير �لتخطيط يف تلك �حلكومتني 

�صمري �أبو عي�صة، ومن خالل دوره يف وز�رة �لتخطيط �لتي تعدُّ حمرك �لعمل �الإدر�ي يف 

:
61

�حلكومة، قام بتو�صيح �أهم �ملعيقات �أمام �حلكومتني �لعا�رشة و�حلادية ع�رش

غياب �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي، و�الن�صغال بتهدئة �الأجو�ء.  .1

�لفلتان �الأمني يف �ملدن �لرئي�صية.  .2

غياب �الن�صجام �الإد�ري د�خل �ملوؤ�ص�صات �حلكومية.  .3

�لتد�خل بني �لوز�ر�ت وخا�صة يف �حلكومة �حلادية ع�رش.  .4

غياب �الن�صجام وحمدودية �لتن�صيق بني �لوزر�ء يف حكومة �لوحدة.  .5

�ال�رش�بات �لتي عرقلت �حلياة �لعامة.  .6

عدم �إي�صال �لر�صالة �حلكومية ب�صكل فعال، ويف حال �إي�صالها تتم بطريقة تقلل من   .7

�أهمية �الإجناز�ت �حلكومية لدى �ملو�طن.

�نقطاع �لعالقات مع �لكثري من �ملوؤ�ص�صات �لدولية �لد�عمة.  .8

معظم �الأمو�ل �لتي و�صلت �إىل �ل�صلطة كانت نفقات جارية، ومل تكِف ل�صد�د �لرو�تب.  .9

�حتجاز �ل�رش�ئب لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي.  .10

كثري من �لكو�در �حلكومية �لعاملة كانت بحاجة �إىل تطوير وتدعيم.  .11

 معيار نز�هة �ملر�صح و�أثره يف �صلوك �لناخب �لفل�صطيني، موقع �أمان، �نظر:
59

http://www.aman-palestine.org/Arabic/Documents/Election/VoterTrans.doc

http://www.facb.gov.ps :ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية، �نظر� 
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�أم  ذ�تها  �ل�صلطة  �صعيد  على  �صو�ء  �لر�صمية  �جلهات  قبل  من  �لكايف  �لتعاون  عدم   .12

�لدول �لتي تقيم عالقات مع �ل�صلطة.

عدم �لتو��صل �ملبا�رش بني �صطري �حلكومة يف غزة و�ل�صفة.  .13

�لتن�صيق بني مكتب �لرئي�ص وبع�ص �لوز�ر�ت كان حمدود�ً.  .14

هـ. مرحلة احلكم يف قطاع غزة 2013-2007:

ت�صكيل  ثم  ومن  مكة  �تفاق  على  �لتوقيع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  جنحت  �أن  بعد 

ل�صخ�صيات  �لتابعة  �ملجموعات  بع�ص  ��صتمرت  فل�صطينية،  وطنية  وحدة  حكومة  �أول 

نافذة �صيا�صياً و�إعالمياً يف عرقلة عمل �حلكومة، وهو ما دفع حركة حما�ص �إىل �ملو�جهة 

�مل�صلحة، مما �أدى �إىل �صيطرة حما�ص �لكاملة على �لقطاع. كان لهذه �خلطوة تبعات حادة 

على �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية، فقد �أدت �إىل قطيعة كاملة بني فتح وحما�ص و�نق�صام 

�أنه بقدر ما �أعطى حركة  �ل�صلطة �إىل حكومتني، و�حدة يف �ل�صفة و�الأخرى يف غزة، كما 

حما�ص وف�صائل �ملقاومة �أريحية للعمل من د�خل �لقطاع، �إال �أنه �أ�رش مب�صالح �حلركة 

يف �ل�صفة �لغربية �إىل حّد �الجتثاث �لكامل للحركة كتنظيم �صيا�صي.

و“�إ�رش�ئيل”  �لدويل  �ملجتمع  على  �ملهمة  �صهل  غزة،  قطاع  يف  �ملنفرد  حما�ص  حكم 

وخ�صومها �لد�خليني، فتعر�صت غزة للح�صار و�حلرب وفو�صى �أمنية، �إال �أن ذلك مل 

�ملقاطعة  �رتخاء  �إىل  ما دفع الحقاً  ي�صقط حكم حما�ص، وبقيت �حلركة متما�صكة، وهو 

�لدولية، وعودة �حلو�ر �لد�خلي، وجتديد �لهدنة مع �الحتالل. لكن حركة حما�ص ومنذ 

�صيطرتها على �لقطاع مل يعد باإمكانها �لبحث يف �آليات تنفيذ برنامج �لتغيري و�الإ�صالح، 

فذلك �لبنامج كان خم�ص�صاً لفرتة والية �عتيادية وم�صتقرة ن�صبياً، �أما يف ظّل ظروف 

�حل�صار و�لتهديد باحلرب �الإ�رش�ئيلية و�لتحدي �الأمني �لد�خلي، حتول برنامج حكومة 

حما�ص �إىل �ل�صمود فقط. 

�لفل�صطينية يف  �لقيادة  ��صتفزت  2008 خطوة  �أبريل  �إ�صماعيل هنية يف ني�صان/  �تخذ 

�إ�صماعيل هنية بزيادة عدد وزر�ء حكومته تعزيز�ً  �أن قيام  ر�م �هلل، حيث ر�أت �الأخرية 

قد  �أنها  �إال  فتح،  مع  �لعالقة  على  �ل�صلبية  �خلطوة  تلك  دالالت  من  بالرغم   .
62

لالنق�صام

ووز�رة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أعمال  ت�صيري  ��صتطاعت  فقد  غزة،  يف  �حلكومة  خدمت 

62 �نظر: ت�رشيح عز�م �الأحمد، القد�س العربي، 2008/4/29؛ وت�رشيح عبد �هلل عبد �هلل، عكاظ، 2008/4/29.
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�ل�صحة بالرغم من �الإ�رش�ب �لذي خا�صه �لعاملون �ملوؤيدون حلركة فتح، وقد جنحت يف 

�إف�صال �الإ�رش�ب من خالل توفري كو�در ب�رشية بديلة.

وقد قامت �حلكومة بعد �حلرب مبا�رشة بتحمل م�صوؤولياتها، فبعد �أن �صمدت مدة 

�صهر تقريباً خالل �حلرب �الإ�رش�ئيلية، وبعد �أن مّت تدمري معظم مقر�تها، قامت مبمار�صة 

�أعمالها من �أماكن موؤقتة، وقد ��صتطاعات توزيع معونات مالية عاجلة على �ملت�رشرين 

، وجتنيد �لد�عمني من بع�ص �لدول �لعربية الإعادة �إعمار 
63

قدرت بنحو 38 مليون دوالر

 .
64

�لقطاع حتت �إ�رش�فها �أو �إ�رش�ف �ملمولني

��صتمر عمل �حلكومة يف قطاع غزة دون �أّي قدرة على �لتخطيط مل�صاريع ��صرت�تيجية 

�حتياجات  تاأمني  وحماولة  �الإعمار،  باإعادة   2009 �صنة  خالل  �ن�صغلت  فقد  تنموية، 

�ملو�طن، وقد ��صتفادت كثري�ً من �الأنفاق على �حلدود �مل�رشية، وبالرغم مما �أثارته من 

يف  �حلياة  ��صتمر�رية  على  حافظت  �الأنفاق  هذه  �أن  �إال  �مل�رشيني،  لدى  �أمنية  تخوفات 

�الأنفاق  هذه  عدد  قّدر  وقد  �الأ�صا�صية،  �ملو�طن  �حتياجات  تاأمني  خالل  من  غزة  قطاع 

500 نفق. كما �أنها كانت نقطة حتول �أ�صا�صية يف �أد�ء حركات �ملقاومة بعد تدفق  بنحو 

�أو�صع  �ل�صالح �إليها عب تلك �الأنفاق، وهو ما يعني �أن حركات �ملقاومة �متلكت هام�صاً 

من �لعمل، وحماية �أمنية يف ظّل حكومة حما�ص. 

وبالرغم من ظروف �حل�صار �لقا�صية، فيظهر �أن حكومة هنية متكنت تدريجياً من 

�هلل،  ر�م  يف  فيا�ص  حكومة  حققته  �لذي  ذلك  من  �أعلى  ن�صبي  �قت�صادي  حت�صن  حتقيق 

�أن كان  فبعد  �الإ�رش�ئيلي.  ن�صبي من �جلانب  تتمتع بدعم عربي ودويل، وبتعاون  �لتي 

9.5% مقارنة  �لغربية  �ل�صفة  فيا�ص يف  لدى حكومة  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  معدل منو 

�لنمو لدى حكومة  �رتفع معدل   ،2009 0.7% حلكومة هنية يف قطاع غزة �صنة  بن�صبة 

فيا�ص بن�صبة 7.6% مقارنة بن�صبة 15.1% حلكومة هنية �صنة 2010. وقفز معدل �لنمو 

�إىل  ي�صري  ما  وهو   .
65

فيا�ص حلكومة   %8.7 مقابل   %23 �إىل   2011 �صنة  هنية  حلكومة 

63 فل�شطني، 2009/4/13.

64 احلياة، 2009/1/22.

القومية  للح�شابات  االأولية  للتقديرات  ال�شحفي  التقرير  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   65

يف:   ،)2013 مار�ص  �آذ�ر/  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   )2012 الرابع  )الربع  الربعية 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_QNAQ42012A.pdf
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�أعلى لدى حكومة هنية يف �ال�صتفادة من �ملو�رد �ملتاحة ويف حماربة �لف�صاد. كما  كفاءة 

متكن قطاع غزة من �القرت�ب من حتقيق �كتفاء ذ�تي من �خل�رشو�ت و�لدجاج وتوفري 

�إىل  �لقطاع  يف  �لبطالة  ن�صبة  �نخف�صت  كما  للمو�طنني.  �ليومية  �الحتياجات  من  �لعديد 

.
30.3% �صنة 2011 بعد �أن و�صلت �إىل 60% �صنة 662007

�حلكومة  جنحت  فقد  �ملقاومة،  ف�صائل  يخدم  ومبا  �الأمني  بالعمل  مت�صل  �صياق  يف 

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  ل�صالح  �لتج�ص�ص  ملو�جهة  عديدة  �أمنية  حمالت  يف  غزة  قطاع  يف 

و�صملت �ملالحقة �الأمنية للتعامل مع �جلو��صي�ص كما �صملت �لتوعية �الأمنية للوقاية من 

من  جيد�ً  ��صتفادت  غزة  قطاع  يف  �حلكومة  �أن  يبدو  �الحتالل.  مع  �لعاملني  �أعد�د  تز�يد 

�حلرب على �لقطاع عام 2009/2008 حيث �كت�صفت �لكثري من بوؤر �خللل �الأمنية، وطرق 

 .
67

عمل �جلو��صي�ص، و�الأجهزة �مل�صتخدمة يف تبادل �ملعلومات مع �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية

ويف �صياق حملة مو�جهة �لتج�ص�ص، قامت �حلكومة بالك�صف عن بع�ص �لعمالء وتنفيذ 

�الإعد�م بحقهم يف حماولة لردع من ي�صري يف �الجتاه نف�صه، وقد متت حماكمتهم  حكم 

�الأمنية  �حلمالت 
 

�أما  .
68

�لفل�صطيني �لق�صاء  يف  بها  �ملعمول  �لقانونية  لالأحكام  وفقاً 

ملو�جهة �لتج�ص�ص فهي تتجدد يف كّل عام وما ز�لت م�صتمرة.

باخت�صار يكن �لقول، �أن �صنة 2008 كانت �صنة �ملو�جهة وتثبيت �الأركان بالن�صبة 

2010 بد�أت حكومة  2009 فقد كانت �صنة �ل�صمود. يف �صنة  �أما �صنة  حلكومة حما�ص، 

من  �خلارج  �إىل  بااللتفات  بد�أت  فقد  �ال�صتقر�ر،  من  بنوع  تت�صم  جديدة  مرحلة  غزة 

وبد�أت  ل�صاحلها،  �لعاملي  �لعام  �لر�أي  من  و��صعة  �رشيحة  جتنيد  و��صتطاعت  جديد، 

قو�فل برية و�أ�صاطيل بحرية عاملية تن�صط يف كثري من دول �لعامل من �أجل فّك �حل�صار 

عن قطاع غزة، حيث جنح بع�صها يف خرق �حل�صار، وبع�صها رجع �إىل مكان �نطالقه 

رفح  معب  عب  بالدخول  له  ي�صمح  مل  �أو  �الإ�رش�ئيلية،  �لبحرية  �لزو�رق  �عرت��ص  بعد 

 �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، م�شح القوى العاملة دورة )ت�رشين اأول - كانون اأول 2012( 
66

الربع الرابع 2012 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2013/2/21(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_LFSQ42012A.pdf

67 �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، جمل�ص �لوزر�ء، �الأمانة �لعامة، غزة، 2010/9/26، �نظر:

http://www.pmo.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=564:2010-09-26-
06-51-37&catid=25:news&Itemid=67

68 الغد، 2010/4/16.



حمـــــا�س

420

ومن  �لبية  �لقو�فل  �أهم  من   Viva Palestina �حلياة”  “�رشيان  قافلة  كانت  �لبي. 

عدد  �إجمايل  وو�صل  2009/2/14؛  يف  لندن  من  �الأوىل  حملتها  �نطلقت  و�لتي  �أو�ئلها، 

�حلافالت فيها �إىل 110 حافالت ير�فقها 300 مت�صامن من 20 دولة. وقد �أطلقت خالل 

2009-2010 خم�ص قو�فل لك�رش ح�صار غزة. وهناك قافلة “�أميال من �البت�صامات”، 

�حتوت  حاوية،   58 �لقافلة  �صمت  وقد   ،2009/9/28 يف  �الأوىل  حملتها  �نطلقت  �لتي 

و�أجهزة  و�أدوية،  كهربائياً،  متحركاً  كر�صياً  و275  �ملعاقني،  لنقل  �صيار�ت   110 على 

حا�صوب، وقد �أطلقت هذه �لقافلة حتى تاريخ كتابة هذ� �لف�صل �أكرث من ع�رشين حملة. 

�مل�صاعد�ت  من  طّن  �آالف  ع�رشة  نحو  �صفنه  منت  على  حمل  فقد  �حلرية”  “�أ�صطول  �أما 

�الثنني  يوم  فجر  �الإ�رش�ئيلية  للبحرية  �لتابعة  �خلا�صة  �لقو�ت  قامت  وقد  �الإن�صانية، 

و�إ�صابة  �أتر�ك  ت�صعة  ��صت�صهاد  �إىل  �أدى  مما  �لدولية،  �ملياه  يف  مبهاجمته   2010/5/31

كانت  �لقافلة  هذه  �أن  �إال  عقبات  من  له  تعر�صت  مما  وبالرغم   .
69

�ملت�صامنني ع�رش�ت 

�الأحيان. وقد  و�إن كان معنوياً يف كثري من  �ملتو��صل،  �لدعم  بد�ية موجة مفتوحة من 

من  �الأهم  �أما  جيد.  ب�صكل  �إعالمياً  �لعدو�ن  هذ�  ت�صخري  غزة  يف  �حلكومة  ��صتطاعت 

تاأثري �صلبي على عالقتها مع تركيا،  �الإ�رش�ئيلية من  �أحدثته هذه �خلطوة  ذلك فهو ما 

مع  �لقا�صي  �لتعامل  على  غا�صبة  ودولية  و�إ�صالمية،  عربية،  ردود  من  �أحدثته  وما 

 .
70

�الأجانب �ملت�صامنني 

و�إمنا  فقط،  غزة  قطاع  مع  �ل�صعبية  �لت�صامن  حلمالت  بد�ية   2010 �صنة  تكن  مل 

�صهدت تو�فد �لعديد من �ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية �لعاملية �إىل قطاع غزة، ولقاء م�صوؤوليها، 

�لعالقات  عن  تف�صيلي  ب�صكل  �حلديث  يكون  ورمبا  عنها،  �حل�صار  فّك  �إىل  و�لدعوة 

�خلارجية حلما�ص يف ف�صل �آخر من هذ� �لكتاب، �إال �أنه جتدر �الإ�صارة يف هذ� �ملقام �إىل �أن 

�لزيار�ت كانت متنوعة من وزر�ء وم�صوؤولني يف منظمات دولية و�صخ�صيات �إعالمية �أو 

�صيا�صية �صابقة، ومن �أبرز تلك �ل�صخ�صيات �الأمني �لعام �ل�صابق جلامعة �لدول �لعربية 

�خلارجية  �ل�صوؤون  مفو�صة   Catherine Ashton �آ�صتون  وكاثرين   ،
71

مو�صى عمرو 

69 ملزيد من �ملعلومات، �نظر: ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، قوافل ك�رش 

احل�شار عن قطاع غزة، �صل�صلة تقرير معلومات )20( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،2011(.

 �جلزيرة.نت، 2010/5/31.
70

71 ال�رشق االأو�شط، 2010/6/14.
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، ووزر�ء خارجية كّل من �أملانيا و�إيطاليا ومالطا �لذين ز�رو� �لقطاع يف �أو�خر 
72

�الأوروبية

.
73

�صنة 2010 ووجهو� دعوة لرفع �حل�صار عن قطاع غزة

2011 دخلت �حلكومة يف قطاع غزة مرحلة جديدة، متثلت يف عملها �صمن  يف �صنة 

بيئة عربية متغرية؛ فقد �ندلعت �لثور�ت يف كثري من �لبلد�ن و�صقطت �لعديد من �الأنظمة، 

�أن  ملت حركة حما�ص 
َ
�أ فقد  لقطاع غزة هو �صقوط ح�صني مبارك.  �أهمية  �الأكرث  وكان 

ز�دت  وقد  �لتاريخ.  من  فيها  �حل�صار  ي�صبح  جديدة  ملرحلة  بد�ية  �لتغيري  هذ�  يكون 

من تفاوؤلها حني فاز حممد مر�صي يف �النتخابات �لرئا�صية. �إال �أن كّل هذه �لتطور�ت يف 

م�رش مل ترتِق �إىل م�صتوى �لطموح �لفل�صطيني، فقد �قت�رش �لتغيري على �لدعم �ملعنوي 

و�لنقل.  �ملعابر  بحركة  يتعلق  فيما  جوهري  تغيري  هناك  يكون  �أن  دون  و�الإعالمي، 

قيادة  مع  تعاملت  مر�صي  �نتخاب  قبل  )�لع�صكرية(  �جلديدة  �مل�رشية  �لقيادة  �أن  حتى 

معهم،  مبارك  بها  يتعامل  كان  �لتي  نف�صها  بالطريقة  غزة  قطاع  يف  و�حلكومة  حما�ص 

�صخ�صيات  قبل  من  �إال  م�رش  �إىل  �ملتكررة  زيارتهم  من  �لرغم  على  ��صتقبالهم  يتم  فلم 

�إىل تكري�ص �لتعامل �الأمني  �إ�صارة  غري حكومية با�صتثناء قيادة �ملخابر�ت �مل�رشية، يف 

 .
74

مع حركة حما�ص

�أ�صماها  جديدة  �إ�رش�ئيلية  حرباً  غزة  قطاع  �صهد   2012 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف 

“عمود �ل�صحاب” Pillar of Defense تز�منت هذه �حلرب مع متغري�ت �إقليمية مهمة، 

�أبرزها �صعود �الإ�صالميني للحكم يف تون�ص وم�رش. خالل �حلرب كان و��صحاً �أن حما�ص 

��صتفادت ب�صكل ملحوظ من �لربيع �لعربي، من حيث نوع وكّم �الأ�صلحة �مل�صتخدمة يف 

�صّد �لهجوم �الإ�رش�ئيلي، فمن �لو��صح �أن تهريب �ل�صالح لقطاع غزة من �لدول �ملجاورة 

بات �أ�صهل يف ظّل �ملتغري�ت �جلديدة. كما جاءت هذه �حلرب عقب تطور و��صح يف موقف 

، وهو ما قابلته “�إ�رش�ئيل” بت�صعيد 
75

قطر، حيث ز�ر �أمري قطر قطاع غزة وتكّفل بدعمها

مبا�رش يف حماولة الإف�صال دعم حكومة حما�ص. 

72 �صحيفة القد�س، 2010/7/18.

73 �جلزيرة.نت، 2010/11/8، و2010/11/24، و2010/12/17.

74 موقع �إيالف، 2012/1/12.

75 �جلزيرة.نت، 2012/11/4.
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خالل �حلرب �أي�صاً �أبدت �حلكومة يف قطاع غزة قدرة على �إد�رة �ل�صوؤون �لد�خلية، 

و��صتطاعت �ل�صمود بالرغم من كّل ما تعر�صت من �أذى، وقد خرجت من �حلرب �أكرث 

قوة نتيجة لنجاح كتائب �لق�صام وف�صائل �ملقاومة يف �إطالق �ل�صو�ريخ على �لتجمعات 

للحكومة يف قطاع غزة من دعم دويل  �إىل ما حتقق  باالإ�صافة  �الإ�رش�ئيلية ب�صكل ر�دع، 

و�صل  فقد  �لعربي.  �لربيع  دول  من  غزة  قطاع  لزيارة  �لوفود  تو�لت  حيث  �صيا�صي، 

، ورمبا تكون 
76

لزيارتها رئي�ص وزر�ء م�رش ه�صام قنديل يف �أثناء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي

هذه �لزيارة هي �لر�صالة �الأقوى لـ“�إ�رش�ئيل” بعد �لثور�ت �لعربية. كما قام �أي�صاً وزير 

، وكذلك 
77

�خلارجية �لتون�صي بزيارة ت�صمانية مع قطاع غزة عقب �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي

.
78

فعل نائب رئي�ص �لوزر�ء �لليبي �ل�صديق عبد �لكرمي

كان  فقد  �لعربي،  �لربيع  دول  على  تقت�رش  مل  غزة  قطاع  مع  �لت�صامنية  �لوفود 

قام  فقد  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لد�عم  ح�صورها  متقدمة  �إ�صالمية  لدول 

وزير �خلارجية �لرتكي �أحمد د�ود �أوغلو بزيارة ت�صمانية �أكد فيها على رف�ص بالده 

. يف �ل�صياق نف�صه جاءت �أي�صاً زيارة رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي 
79

لالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية

عن  �حل�صار  ك�رش  �رشورة  على  لتوؤكد   Najib Abdul Razak �لرز�ق  عبد  جنيب 

 .
80

غزة قطاع 

�أن مرحلة ما بعد �لثور�ت �لعربية، قد ز�دت من مناعة موقف حما�ص،  كان و��صحاً 

وهو ما �أدى �إىل �حلديث مرة �أخرى عن �حلو�ر �لفل�صطيني �لد�خلي و�رشورة �مل�صاحلة 

�لف�صائل  جناح  من  وبالرغم  لكن  �لت�صوية.  عملية  جمود  ظّل  يف  وخ�صو�صاً  �لوطنية، 

�إىل تفاهمات  �أنها مل ت�صل  �إال  �لقاهرة،  �تفاق يف  �أو  �لتوقيع على تفاهمات  �لفل�صطينية يف 

على �لق�صايا �جلوهرية �أو �لتف�صيلية، ولذلك بقي مو�صوع �حلو�ر �لفل�صطيني جممد�ً من 

�لناحية �لعملية، فيما بد�أ �ل�صارع �لفل�صطيني ينظر ب�صخرية �إىل �أّي �إعالن عن قرب �لتو�صل 

�إىل حكومة وحدة وطنية، يف موؤ�رش على �نحد�ر م�صتوى �لثقة بالف�صائل �لفل�صطينية. 

http://www.france24.com/ar/ :76 موقع فر�ن�ص 24، 2012/11/16، �نظر

77 رويرتز، 2012/11/16.

78 القد�س العربي، 2012/11/21.

79 الغد، 2012/11/20.

http://anbamoscow.com/ :80 موقع �أنباء مو�صكو، 2013/1/22، �نظر
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حكومة قطاع غزة، بد�أت ت�صري يف �جتاه �آخر، غري �ل�صمود ومو�جهة �لعدو�ن، وهو 

�جتاه ي�صعى �إىل تطوير �لو�صع �لد�خلي يف قطاع غزة، ولذلك قام �إ�صماعيل هنية بتعديل 

�أنه �صّكل �بتز�ز�ً حلركة  �إال  �أنه مل يتم بناء على دو�فع �صيا�صية،  �أكد على  وز�ري جديد 

 .
81

فتح مرة �أخرى

�لتفتت �حلكومة �إىل �رشورة حت�صني �الأو�صاع �القت�صادية يف قطاع غزة وقد قامت 

بتقدمي �لعديد من �ملقرتحات حتى تتجنب �العتماد �مل�صتمر على �الأنفاق، حيث ��صتغلت 

خا�ص  ر�صيف  ��صتئجار  �جلديدة  �لنخبة  على  �القرت�ح  �أجل  من  �مل�رشية  �الإد�رة  تغري 

يف ميناء �لعري�ص لتوريد �لب�صائع �إىل قطاع غزة، لكن حكومة غزة مل تتلَق �أّي ��صتجابة 

. وهو ما �أعطى �نطباعات جدية �أن م�رش يف �ملرحلة �جلديدة 
82

عملية من �لقيادة �مل�رشية

لي�صت قادرة على حماية قطاع غزة �أو م�صاعدته �أو �صمان هام�ص من �حلركة ل�صكانه، 

وذلك على �ملدى �لقريب نتيجة لتعقيد �مللف �مل�رشي �لد�خلي. 

ُك�صف  فقد  �لتنموية،  �خلطط  تقدمي  من  غزة  قطاع  يف  �حلكومة  ينع  مل  ذلك  �أن  �إال 

�ل�صتار عن خطة للتنمية ل�صنتي 2013-2014 حيث �صتطرحها وز�رة �لتخطيط للنقا�ص 

و�لتنفيد، وت�صمل �خلطة وفقاً ملا �صدر عن وز�رة �لتخطيط يف غزة “�لقطاعات �الإنتاجية 

من  �لرغم  وعلى   ،
�لر�صيد”83 و�حلكم  و�الأمن  �لتحتية  �لبنية  وقطاعي  و�الجتماعية 

�صعوبة تنفيذ �أّي خمططات تنموية يف قطاع غزة نتيجة للح�صار �ملفرو�ص عليه ونتيجة 

�ملنتخب  �لرئي�ص  على  �النقالب  حّد  �إىل  و�صلت  و�لتي  �لد�خلية،  �مل�رشية  �الأزمة  تفاقم 

�لبحث عن  �إىل  �أن �صعي حكومة حما�ص  �إال  �نتقالية،  حممد مر�صي وتعيني رئي�ص لفرتة 

م�صاريع تنموية يعطي موؤ�رش�ت على حالة من �ال�صتقر�ر �لن�صبي. 

عن  �ملد�فعون  كان  �إن  يتبنّي  فلم  م�رش،  يف  بعد  تت�صح  مل  �ل�صورة  �أن  من  وبالرغم 

بع�ص   )2013 )�صيف  �الآن  تظهر  ال،  �أم  �الأو�صاع  ت�صحيح  على  قادرون  �ل�رشعية 

�الأ�صو�ت �لتي ترى �أن نهاية حكم حما�ص �أ�صبحت و�صيكة، يف ظّل خ�صارة حلفائهم يف 

م�رش. وهنا جتدر �الإ�صارة �إىل �أن و�صع حما�ص قد ال يكون �أكرث �صوء�ً مما كان �لو�صع 

http://www.albawaba.com/ar/ :81 موقع �لبو�بة، 2011/3/10، �نظر

82 قد�ص بر�ص، 2011/5/15.

83 فل�صطني �أون الين، 2012/9/3.
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تاأثري  ذ�ت  فلن تكون  �الأحد�ث  �صتفرزها  �لتي  �حلالة  كانت  عليه يف عهد مبارك، ومهما 

من  �الأ�صا�صية  قوتها  ت�صتمد  ال  حما�ص  حركة  �أن  و�ل�صبب  حما�ص،  حركة  على  جذري 

�خلارج، وال تعتمد يف ن�صاطها على �لتحرك �خلارجي �ملبا�رش، وتكتفي مبا يقوم به مكتب 

حما�ص يف �خلارج. لكن هذ� ال يعني �أن حما�ص لن تو�جه �أّي عقبات �أو م�صاكل، فالو�صع 

�أهل  لكن  �الأنفاق،  �إغالق معب رفح وتدمري  �صيا�صة  ب�صبب  �صوء�ً  �صيزد�د  �القت�صادي 

غزة �أثبتو� خالل ما يقارب عقد من �لزمان �أن كّل موجة �صغط على قطاع غزة ال تعني 

�نفجار�ً يف وجه حكومتها، بقدر ما هي �نفجار�ً يف وجه �الحتالل. 

تاأ�صي�صاً على ما �صبق، ويف جزئية حكم حما�ص لقطاع غزة بعد �صيطرتها عليه يف �صنة 

�لكثري من هذه �خلطوة  �أن حركة حما�ص كتنظيم فل�صطيني خ�رش  �لقول  2007، يكن 

يف �ل�صفة �لغربية؛ �إذ خ�رشت حما�ص جميع موؤ�ص�صاتها وتعر�ص موؤيدوها و�أن�صارها 

لالعتقاالت و�لف�صل �لوظيفي. لقد خ�رشت حما�ص يف �ل�صفة مقومات �لتجنيد و�لتن�صئة 

و�الأندية  �خلريية،  و�ملوؤ�ص�صات  و�مل�صاجد،  �ملد�ر�ص،  عن  مغيبة  و�حلركة  �ل�صيا�صية، 

�لريا�صية و�صبه مغيبة عن �جلامعات. كما ت�صلل �صعور باخلذالن لدى بع�ص �أن�صارها 

�للذين تولد لديهم �عتقاد باأن �حلركة يف قطاع غزة �تخذت قر�ر �ل�صيطرة على �لقطاع 

يف  �أن�صارها  له  يتعر�ص  قد  ملا  در��صة  ودومنا  �خلارج،  �أو  �ل�صفة  مع  تن�صيق  �أّي  دون 

�ل�صفة �لغربية.

يف �لوقت نف�صه، فاإن حما�ص وجدت نف�صها يف منت�صف 2007 �أمام خيارين �أحالهما 

، �إذ �إن خيار �حل�صم �لع�صكري يف �لقطاع كان خيار ��صطر�ر، يف مقابل �خليار �الآخر  مرُّ

�ل�صلطة  �أطر�ف يف  و�إف�صالها، و�صعي  �إ�صقاط حما�ص  �ت�صحت موؤ�رش�ته يف عملية  �لذي 

وتنفيذ  �لفل�صطينية،  �لديوقر�طية  �لتجربة  و�أد  �إىل  فتح  على  حم�صوبة  �لفل�صطينية 

خريطة �لطريق �الأمريكية �لتي ت�صرتط ت�صفية قوى �ملقاومة و�صبط �الأمن وفق �ملعايري 

�الإ�رش�ئيلية. مبعنى �أن حما�ص لو تركت �الأمور ت�صري على ما �أر�د �الآخرون لتم �رشبها 

ومالحقتها يف قطاع غزة، باالإ�صافة �إىل �أن برنامج ��صتهد�فها يف �ل�صفة �لغربية مل يكن 

ليتغري.

لكن ويف مقابل هذه �خل�صارة �ل�صيا�صية على �صعيد �لتنظيم، فاإن حركة حما�ص ترى 

حالت  غزة،  قطاع  على  ف�صيطرتها  ككل،  �لوطني  �مل�رشوع  حلماية  �صمانة  خطوتها  يف 

دون ��صتطاعة �ل�صلطة �مل�صي قدماً يف �أّي م�صاريع ت�صوية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وهو 
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�أّي خ�صارة على �مل�صتوى �لتنظيمي. وقد �صاعدها يف ذلك  ما تعدُّه حما�ص �إجناز�ً يفوق 

“�إ�رش�ئيل” حني ��صتطاعت  �أظهرتها يف مو�جهاتها مع  �إمكانيتها �لع�صكرية �لتي  تطوير 

�صو�ريخها �رشب �لتجمعات �الإ�رش�ئيلية يف �أر��صي 1948. وبعمق 75 كم بحيث ي�صل 

�إىل تّل �أبيب و�لقد�ص. 

على �صعيد �لو�صع �لد�خلي، فاإن �إ�صكالية “�ل�رشعية �ملنقو�صة” �ألقت بظاللها على 

حكومة ت�صيري �الأعمال يف غزة وعلى حركة حما�ص ب�صكل عام. فحكومتها يف غزة حكومة 

مقالة، وال تتعامل مع �لدول �لعربية و�لعاملية كحكومة �رشعية. وهناك م�صكلة �أي�صاً يف 

�رشعية حكومة ر�م �هلل �لتي مل ُيجزها �ملجل�ص �لت�رشيعي. وهناك م�صكلة يف �نتهاء �ملدة 

�مل�صاكل  هذه  عك�صت  وقد  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  ولوالية  عبا�ص  �لرئي�ص  لوالية  �لر�صمية 

نف�صها على �الأد�ء �ل�صيا�صي و�الأطر�ف �لفل�صطينية. وبالرغم من توقيع �تفاق �مل�صاحلة 

�إال �أن �لو�قع �لعملي �لفل�صطيني ما ز�ل يعاين من هذه �الإ�صكاليات. 

�أمنياً، ال �صّك �أن حكومة قطاع غزة �أبدت متيز�ً يف هذ� �جلانب، من حيث قدرتها على 

�صبط �الأمن �لد�خلي وحفظ �ال�صتقر�ر وحماية �ملو�طنني و�إنهاء ظاهرة �لفلتان �الأمني، 

�أثبتت  غزة  قطاع  يف  �حلكومة  �أن  كما  �الحتالل.  مع  �لعمالة  ظاهرة  من  �حلد  �إىل  م�صافاً 

قدرة عالية على حماية �ملقاومني ورعايتهم وتاأمني هام�ص من �حلركة لهم، وقدرة مماثلة 

على �حلفاظ على �لهدنة.

خال�سة:

�إن �لنقا�ص �أعاله قادنا �إىل �ال�صتنتاجات �لتالية:

�لنظام  يف  �خللل  ب�صبب  كانت  حما�ص  حركة  و�جهتها  �لتي  �لتحديات  من  جزء  �أوالً: 

و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  بني  �ملتزنة  غري  �لعالقات  و�أهمها  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي 

هذ�  �لوزر�ء،  ورئي�ص  �لرئي�ص  بني  �ل�صالحيات  على  �لنز�ع  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينية، 

�خللل �صابق لوجود حما�ص يف �حلكم. 

حما�ص  كانت  وقد  �حلركة،  على  لل�صغط  �أد�ة  كان  حما�ص  �أيديولوجية  �نتقاد  ثانياً: 

حذرة يف �أن تعطي �أّي �إ�صارة على �أ�صلمة �ملجتمع، وحني قررت �لدخول �إىل �ل�صلطة �أكدت 

حما�ص قبولها مببادئ �لديوقر�طية و�لتعددية.
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ثالثاً: حماولة حما�ص �جلمع بني �حلكم و�ملقاومة �لع�صكرية حال دون قدرتها على 

تطبيق برناجمها �النتخابي. 

�أبرزها  ومن  �ل�صعف،  نقاط  من  �لعديد  من  عانى  �النتخابي  حما�ص  برنامج  ر�بعاً: 

غياب �ال�صرت�تيجية �لو��صحة للتحرك على �مل�صتوى �لدويل يف ظّل �رتباط �ل�صلطة مالياً 

بالغرب. 

خام�صاً: تعيني قياد�ت حما�ص يف �حلكومة مل يعد بالنفع على �حلركة �أو �حلكومة، فقد 

جعل �حلركة �أكرث عر�صة لل�صغط �لدويل، و�صّعب من مهمة �حلكومة يف تطوير عالقاتها 

مع �ملجتمع �لدويل. 

تعيني  مثل  �النتخابي  برناجمها  مع  تعار�صت  حما�ص  �صيا�صات  بع�ص  �صاد�صاً: 

�أن�صارها يف مو�قع ح�صا�صة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية دون مبر مهني. 

�صابعاً: ظروف �حل�صار و�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �ملتجدد �أجبت حما�ص على �لرتكيز يف 

ق�صايا تعزيز �ل�صمود ب�صكل �أكب من ق�صايا �لتنمية و�الإ�صالح.

ثامناً: �أ�صهمت �لثور�ت �لعربية يف �إعطاء حما�ص وحكومتها هام�ص �أو�صع من �حلركة 

على �ل�صعيد �الإقليمي لكن ذلك مل يحقق تغيري�ً جذرياً يف و�صع قطاع غزة.

�لتج�ص�ص  مكافحة  جمال  يف  عديدة  �أمنية  �إجناز�ت  غزة  يف  �حلكومة  حققت  تا�صعاً: 

خمططاتها  تنفيذ  عن  عاجزة  ز�لت  ما  لكنها  �حلدود،  و�صبط  �الأمني  �لفلتان  و�إنهاء 

�القت�صادية �لتنموية.




