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روؤية حما�س لالإ�شالح ال�شيا�شي والجتماعي 

يف فل�شطني

مقدمة: 

ملفهوم  �لو��صع  باملعنى  جهادية  حركة   ،
1
�أدبياتها ح�صب  نف�صها،  حما�ص  حركة  تعدُّ 

�جلهاد، وهي جزء من حركة �لنه�صة �الإ�صالمية �لهادفة �إىل �إ�صالح �صاأن �الأمة يف �جلو�نب 

�ملختلفة، وبخا�صة يف �جلانبني �ل�صيا�صي و�الجتماعي، وترى �أن �لنه�صة و�الإ�صالح هما 

�ملدخل �الأ�صا�صي لتحرير فل�صطني.

متطور،  مدين  فل�صطيني  جمتمع  لبناء  �لهادفة  روؤيتها  على  كثري�ً  توؤكد  و�حلركة 

و�إ�صالح �لنظام �ل�صيا�صي و�الجتماعي �لفل�صطيني، مبا ينجز �حلقوق �لوطنية لل�صعب 

و�ل�صعب،  �الأر�ص  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ت�صلط  �العتبار  بعني  �آخذين  �لفل�صطيني، 

وتدخالته �ملبا�رشة يف تفا�صيل �حلياة �لفل�صطينية.

يغو�ص  و�أن  �ملهمة،  �مل�صادر  من  عدد  غور  ي�صب  �أن  بّد  ال  �ل�صاأن  هذ�  يف  �لباحث  �إن 

فيها لبناء �صورة و��صحة لهذه �لروؤية �الإ�صالحية. ولعل من �أبرز هذه �مل�صادر �ملعبة 

ب�صكل �صادق وو�قعي عن هذه �لروؤية، ميثاق �حلركة ووثائقها �ملختلفة وبياناتها. كما 

بعد  للحكومة  وت�صكيلها  و�لبملانية،  و�لبلدية  �لنقابية  �النتخابات  يف  �حلركة  جتربة  �أن 

2006، وما �صدر عنها بهذ� �خل�صو�ص من بر�مج  فوزها يف �النتخابات �لبملانية �صنة 

�نتخابية وتطبيقات ميد�نية، ت�صكل م�صدر�ً ثرياً ال�صتكمال جميع �أطر�ف هذه �ل�صورة؛ 

على �أن ال نن�صى �أن حركة حما�ص هي جزء من جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �لعاملية، كما جاء 

، وهي بذلك ت�صتقي روؤيتها �الإ�صالحية لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الجتماعية من 
2
يف ميثاقها

فكرها ومنهجها.

 �نظر: ميثاق حما�س.
1

 �نظر: ميثاق حما�س، �ملادة 2، حيث جاء فيها: “حركة �ملقاومة �الإ�صالمية جناح من �أجنحة �الإخو�ن �مل�صلمني 
2

�حلديث،  �لع�رش  يف  �الإ�صالمية  �حلركات  كبى  وهي  عاملي،  تنظيم  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وحركة  بفل�صطني. 

ومتتاز بالفهم �لعميق، و�لت�صور �لدقيق، و�ل�صمولية �لتامة لكل �ملفاهيم �الإ�صالمية يف �صتى جماالت �حلياة، يف 

�لت�صور و�العتقاد، يف �ل�صيا�صة و�القت�صاد، يف �لرتبية و�الجتماع، يف �لق�صاء و�حلكم، يف �لدعوة و�لتعليم، يف 

�لفن و�الإعالم، يف �لغيب و�ل�صهادة، ويف باقي جماالت �حلياة”.
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اأوًل: روؤية حما�س لالإ�سالح ال�سيا�سي:

1. روؤية حما�س ملفهوم العمل ال�شيا�شي:

هذ�  مدلول  حتديد  �أوالً:  يتطلب  �ل�صيا�صي  �لعمل  ملفهوم  حما�ص  روؤية  حتديد  �إن 

�أما   ،
ي�صلحه”3 مبا  �ل�صيء  على  “�لقيام  �للغوي:  معناها  يف  تعني  فال�صيا�صة  �مل�صطلح، 

معناها �ال�صطالحي في�صري �إىل �أنه “فن ممار�صة �لقيادة و�حلكم وعلم �ل�صلطة...، �لذي 

�ل�رشعية  �لقوة  خالل  من  و�لوفاق،  �لتو�زن  ويقيم  �الأمن  وي�صمن  �لعامة  �حلياة  ينظم 

. وحركة حما�ص ال تبتعد كثري�ً يف روؤيتها للعمل 
و�ل�صيادة بني �الأفر�د و�جلماعات...”4

حركة  �أي�صاً  فاإنها  وطني،  حترر  حركة  كونها  بجانب  فهي  �ملفهوم،  هذ�  عن  �ل�صيا�صي 

�أفكارها ومفاهيمها وت�صور�تها عن  “�الإ�صالم منهجها، منه ت�صتمد  �إ�صالمية:  �صيا�صية 

.
�لكون و�حلياة و�الإن�صان، و�إليه حتتكم يف كّل ت�رشفاتها ومنه ت�صتلهم خطاها...”5

�إن حما�ص، ومنذ ن�صاأتها، مل تغفل ومل تبتعد عن �لعمل �ل�صيا�صي، فهي �بنة جماعة 

و�جلهادية  و�لرتبوية  �لدعوية  م�صاريعها  جانب  فاإىل  فل�صطني،  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

تنظيم  من  �صل�ص  ب�صكل  فانتقلت  خمتلفة،  باأ�صكال  �ل�صيا�صة  متار�ص  كانت  �ملختلفة، 

�آر�ئها  عن  �ملعبة  و�ملن�صور�ت  �لبيانات  و�إ�صد�ر  �ل�صيا�صية  و�ملهرجانات  �لندو�ت 

ثم  ومن  �الأخرى،  �الحتجاج  و�أ�صكال  و�الإ�رش�بات  بالتظاهر�ت  �لقيام  �إىل  �ل�صيا�صية، 

�آخر  دخول معرتك �النتخابات �لطالبية و�لنقابية و�ل�صبابية �ملختلفة، �لتي كانت وجهاً 

للعمل �ل�صيا�صي، يف ظّل �ملنع و�لقمع �لذي كانت متار�صه قو�ت �الحتالل �صّد �حلركات 

.
6
�لفل�صطينية ب�صكل عام وحركة حما�ص ب�صكل خا�ص

�لبيانات  �إ�صد�ر  على  �بتد�ء  �ل�صيا�صية  نظرها  وجهة  تبيان  يف  حما�ص  �عتمدت 

و�ملن�صور�ت و�ملذكر�ت �لد�خلية، �لتي كانت �أهم و�صيلة �صيا�صية من و�صائل �حلركة يف 

�لتوعية، و�لتثقيف، و�لتوجيه، وتنمية  �لتعبئة �جلماهريية. و�أ�صهمت ب�صكل و��صح يف 

مما  �جلماهري،  وبني  �ملقاومة  حركة  بني  �أ�صا�صية  كو�صيلة  وتكر�صت  �ملقاومة،  روح 

 �نظر: مرت�صى �لزبيدي، تاج العرو�س يف مادة �شو�س )بريوت: د�ر �صادر، 1980(، ج 4، �ص 164.
3

الفكر  يف  درا�شة  )حمرر�ن(،  �لبغوثي  و�إياد  �حلمد  جو�د  يف  �ل�صيا�صي،”  و�لعمل  “�حلركة  �ل�صو�،  علي   
4

�الأو�صط،  �ل�رشق  در��صات  مركز  )عّمان:   1996-1987 حما�س:  االإ�شالمية:  املقاومة  حلركة  ال�شيا�شي 

1997(، �ص 186-185.

 ميثاق حما�س، �ملادة 1.
5

 �نظر: مقابلة مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني، النهار، �لقد�ص، 1989/4/30.
6
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. و�صعت حما�ص �أي�صاً من خالل مفهومها للعمل �ل�صيا�صي، �إىل 
7
عزز �لثقة بني �لطرفني

�النتخابات  يف  فدخلت  �لفل�صطينية؛  للق�صية  لروؤيتها  �جلماهريي  �لتاأييد  ك�صب  حماولة 

�لعمل  �أهم و�صائل حما�ص يف  �لنقابية من  �ملو�قع  �لقطاعات �ملختلفة، حيث كانت هذه  يف 

�ل�صيا�صي يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

من  �ل�صيا�صي،  للعمل  خمتلفة  �أ�صكاالً  تفر�ص  �ملت�صارعة  �ل�صيا�صية  �الأحد�ث  وكانت 

حيث تطور هذ� �ملفهوم وح�صب �حلاجة. فقد �أدى موؤمتر مدريد �صنة 1991 مثالً �إىل �إفر�ز 

�صيغة جديدة للعمل �ل�صيا�صي يف �حلركة؛ فقامت بالعمل على بناء حتالف �صيا�صي من عدة 

ف�صائل فل�صطينية، ينظر �إليه على �أنه تطور الفت يف عمل حما�ص �ل�صيا�صي، حيث خرجت 

من خالله من �إطار خماطبة �أن�صارها يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، �إىل خماطبة �خلارج وبناء 

، كما �أنها خرجت من عقلية �الإعالن عن مو�قفها 
8
عالقات �صيا�صية حملية و�إقليمية ودولية

وروؤ�ها �ل�صيا�صية من �لبيانات و�ملن�صور�ت، �إىل �إيجاد مكتب �صيا�صي ظاهر للعلن، ورموز 

�صيا�صية ناطقة با�صم �حلركة تتعاطى ب�صكل يومي مع �الأحد�ث �لفل�صطينية �ملتتابعة.

لقد �أدركت حما�ص مبكر�ً، �أن �لعمل �ملقاوم ال بّد له من عمل �صيا�صي وروؤى ��صرت�تيجية 

و�جتماعية،  فكرية،  موؤ�ص�صات  �إىل  بحاجة  و�أنها  كله، 
ُ
�أ يوؤتي  حتى  و��صتثماره  لدعمه 

من  بّد  ال  و�أنه  و�ل�صمود...  �ال�صتمر�ر  ل�صمان  لت�صانده  ومدنية،  وتعليمية،  وثقافية، 

.
9
�ل�صعي الإظهار �حلجم و�لثقل �ل�صيا�صي للحركة، ومتثيله يف �ل�صارع

لذلك وجدنا حما�ص يف فرت�ت الحقة —وهي ت�صري �صمن هذه �لروؤية— ت�صارع يف 

خطو�تها وعملها �ل�صيا�صي لت�صل �إىل �ملناف�صة على �النتخابات �لعامة �لبلدية و�لبملانية؛ 

�لو�صائل  �أهم  من  ذلك  �أن  ر�أت  حيث  كافة،  �ملو�قع  يف  �النتخابات  بدخول  �لقر�ر  فكان 

، وذلك للمحافظة على وجودها، ولطرح روؤيتها لالإ�صالح 
10

لتحقيق روؤيتها �ل�صيا�صية

�ل�صيا�صي، ولتحويل �لروؤية �لنظرية �إىل و�قع �صيا�صي ملمو�ص.

 �صاوؤول م�صعال ويونان �أهروين، “�حلجارة لي�صت كّل �صيء،” مركز �لدر��صات �ملعا�رشة، لندن، 1990/11/22. 
7

2006-2007 )بريوت: مركز  قراءات نقدية فى جتربة حما�س وحكومتها   حم�صن حممد �صالح و�آخرون، 
8

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 86-85. 

 بدر �لدين مدوخ، جتربة حما�ص يف �حلكم... �ملز�وجة بني �لعمل �ل�صيا�صي و�ملقاوم!، فل�شطني، 2011/1/1.
9

درا�شة يف  “�أهد�ف حركة )حما�ص( وو�صائلها،” يف جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي )حمرر�ن(،   حممد برهومة، 
10

الفكر ال�شيا�شي حلركة املقاومة االإ�شالمية: حما�س: 1987-1996 )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 

1997(، �ص 85-87؛ و�نظر: معتز �صمري �لدب�ص، �لتطور�ت �لد�خلية و�أثرها على حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( 
2000-2009، ر�صالة ماج�صتري، كلية �القت�صاد و�لعلوم �ل�صيا�صية، جامعة �الأزهر، غزة، فل�صطني، 2010، �ص 12-10.
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2. حمددات العمل ال�شيا�شي حلركة حما�س:

من  جمموعة  لنف�صها  و�صعت  باملز�لق،  �ملحفوف  �ملعرتك  هذ�  تلج  وهي  حما�ص  �إن 

لق�صية مت�صابكة  تتجاوزها، وبخا�صة يف عمل متحرك  �ملحدد�ت تعمل من خاللها وال 

كاأي  �أنها  �إال  �صعبها،  مل�صلحة  تعمل  كونها  �إىل  باالإ�صافة  فهي  �لفل�صطينية.  كالق�صية 

ف�صيل �صيا�صي لها روؤيتها �لتي تربطها مع هذه �مل�صلحة. فهي ترى �أن هذ� �لعمل ال بّد 

�أن ير�عي مفهوم �حلق و�لعدل �ملَُعب عنه بـ“�مل�رشوعية” مع مر�عاة �الأولويات، بحيث 

�أو �النزالق يف خمططات ال تتو�فق مع منهجها وفكرها.  �ل�صيا�صي،  �لعزل  �إىل  ال يوؤدي 

فقد �أكدت يف برناجمها �النتخابي ل�صنة 2006 على هذ� �ملعنى بالقول:“�إن غياب �لثو�بت 

�أو �ملرجعيات، �أو عدم و�صوحها ُيدخل �صعبنا يف جتاذبات وتناق�صات، ت�صتهلك جهده 

�أما نحن  �لفر�ص و�لوقت، وتختل بو�صلته ويطمع فيه عدوه...  وطاقته، وت�صيع عليه 

معظم  �صعيد  على  لي�ص  �تفاق  حمل  ونر�ها  حمددة،  ثو�بت  جمموعة  تنظمه  فتحركنا 

.
�صعبنا فح�صب، و�إمنا على �صعيد �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية ”11

�لعمل  يف  توغلها  �أثناء  يف  بها  تلتزم  �ملبادئ  من  جمموعة  لنف�صها  حما�ص  حددت  لقد 

�لفكر  دو�ئر  �إىل  �مل�صتندة  �لكلية  بالثو�بت  �لتم�صك  �رشورة  تعي  فهي  �ل�صيا�صي، 

عنه  عبَّ  ما  وهذ�   .
و�حلر�م”12 “�حلالل  �ل�رشع  ودو�ئر  و�لباطل”،  “�حلق  �الإ�صالمي 

�لبنامج �النتخابي لكتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتابعة للحركة بالقول: “�الإ�صالم �حلنيف 

و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  مكوناتها  بكل  حياتنا،  ونهج  مرجعيتنا  �حل�صارية  ومنجز�ته 

�لقبول  �إمكانية  تعي  �لثو�بت،  باجتاه  حتركها  مع  وكانت   .
و�لقانونية”13 و�الجتماعية 

بتحقيق �أهد�ف جزئية ال تتعار�ص مع �لثو�بت �لكلية �أو تنتق�ص منها. ومن ذلك مثالً �أن 

حما�ص ترى �أر�ص فل�صطني هي �أر�ص ال يجوز �لتنازل عن �أّي جزء منها، وهي تعدُّ ذلك 

�الأر�ص  من  جزء  �لتاريخية  “فل�صطني  �النتخابي:  برناجمها  يف  فجاء  �لثو�بت،  من  ثابتاً 

�لعربية و�الإ�صالمية وهي حّق لل�صعب �لفل�صطيني ال يزول بالتقادم، وال يغري من ذلك 

. كما �أن �لتحرك باجتاه �ل�رشعي �لقطعي ال 
�أّي �إجر�ء�ت ع�صكرية �أو قانونية مزعومة”14

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
11

 �نظر: علي �ل�صو�، مرجع �صابق، �ص 186.
12

 �نظر: كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
13

 �ملرجع نف�صه.
14
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ينفي عملية �ملو�زنة بني �الأولويات و�أدو�ت �ملو�زنات: “�أي �لظني �ملتحرك �صمن �لقطعي 

.
ولي�ص �لعك�ص”15

و�الحتكام  �لتعددية  مبد�أ  على  و�أكدت  للجميع،  �ل�صيا�صية  باحلريات  حما�ص  �آمنت 

للعمل  �لناظم  �الإطار هو  لل�صلطة، وعدَّت ذلك  �ل�صلمي  و�لتد�ول  �القرت�ع  �إىل �صناديق 

مدين  جمتمع  وبناء  �لف�صاد،  وحماربة  لالإ�صالح  و�ل�صامن  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي 

فاإن  �حلركة،  نهج  يف  �أ�صا�صية  و�صيلة  لالحتالل  �ملقاومة  �أن  ومبا   .
16

متقدم فل�صطيني 

�خلروج �إىل هدنة موؤقتة من �أجل �لدخول يف �نتخابات �صيا�صية ال يعني �لتخلي عن هذ� 

�جلهاد  حلقات  من  حلقة  �الإ�صالمية  �ملقاومة  “وحركة  ميثاقها:  يف  قالت  ولذلك  �لنهج، 

�لق�صام  �لدين  عز  �ل�صهيد  بانطالقة  وترتبط  تت�صل  �ل�صهيونية،  �لغزوة  مو�جهة  يف 

1936، ومت�صي لتت�صل وترتبط بحلقة  و�إخو�نه �ملجاهدين من �الإخو�ن �مل�صلمني عام 

 ،1948 حرب  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وجهاد  وجهود  �لفل�صطينيني  جهاد  ت�صم  �أخرى 

فقد  وبالتايل   .
بعدها...”17 وما  1968م  عام  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �جلهادية  و�لعمليات 

مع  �ل�صابقة،  �ملبادئ  متثل  على  �العتماد  لقر�ر�تها  �تخاذها  �أثناء  يف  لنف�صها  و�صعت 

�لد�خلية  للمعادلة  �ل�صيا�صية  وتقدير�تها  �حلركة  وم�صالح  مو�زنات  يف  تدور  مرونة 

.
18

و�خلارجية وح�صاباتها لل�صالح و�الأف�صل مل�رشوع �لتحرير على وجه �خل�صو�ص

كافة  ي�صمل  حما�ص،  مفهوم  يف  �ل�صيا�صي  �الإ�صالح  �إن  �لقول  يكن  هنا  ومن 

�لتي  �ملفهوم و�صمن �ملحدد�ت  �لتي تقع �صمن هذ�  �ملبا�رشة  �ملبا�رشة وغري  �خلطو�ت 

و�الإ�صالح”،  “�لتغيري  �النتخابية  لكتلتها  برناجمها  ويف  ميثاقها  يف  �حلركة  و�صعتها 

�لو�صائل  2006، و�إنها �صعت بكل  �أ�صا�صه �صنة  �لنيابية على  �النتخابات  �لذي خا�صت 

�لعمل  يف  �ملوؤثرة  �ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صات  كافة  �إىل  �الإ�صالحية  بروؤيتها  للو�صول  �ملمكنة 

�لفل�صطيني. �ل�صيا�صي 

 علي �ل�صو�، مرجع �صابق، �ص 189.
15

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
16

 ميثاق حما�س، �ملادة 7.
17

 �نظر: �إبر�هيم �أبو �لهيجاء، �لفكر �ل�صيا�صي حلما�ص.. مقاربات �لثابت و�ملتغري، موقع �أون �إ�صالم، 2007/3/19،
18

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/89271-2007-03-19%20 :نظر�

17-08-42.html
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3. روؤية حما�س لالإ�شالح ال�شيا�شي من خالل املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية يف 
ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

لقد �صاركت �حلركة يف �نتخابات �ملجتمع �ملدين �لنقابية و�لبلدية و�لطالبية و�ل�صبابية 

�ل�صيا�صي يف فكر  لالإ�صالح  �النتخابات و�صيلة مهمة  �أ�صلفنا، الأن  منذ فرتة طويلة كما 

�لتاأ�صي�صي  �لدور  �إىل  ما ي�صري قادة �حلركة ورموزها  �ل�صيا�صي. وكثري�ً  حركة حما�ص 

�لقرن  �ل�صبعينيات و�لثمانينيات من  �لتابعة للحركة، منذ  �لطالبية  �لكتل  �لذي قامت به 

للحركة،  �ل�صيا�صي  للعمل   1987 �صنة  �الأوىل  �النتفا�صة  �ندالع  تاريخ  وحتى  �لع�رشين 

يف  �الإ�صالمية  للحركة  �ل�صيا�صي  للوجود  �الأول  �لوعاء  �لطالبية  �لكتل  هذه  كانت  حيث 

�لتناف�ص  �أثناء  يف  ذلك  بعد  خا�صة  �أهمية  تكت�صب  �النتخابات  هذه  و�أ�صبحت  فل�صطني. 

 على ك�صب �الأن�صار د�خل �ل�صاحة �لفل�صطينية. 
19

�ل�صديد مع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية

“... مما هو  بالقول:  �النتخابات  �أهمية  يا�صني، موؤ�ص�ص �حلركة،  �أحمد  �ل�صيخ  وقد بني 

مطروح �ليوم على �ل�صاحة �لفل�صطينية ق�صية �النتخابات �لتي يرتدد �الإ�صالميون بني 

مو�فق على دخولها ومعار�ص، ولكن �أرى �أن �لدخول فيها خري من عدمه، الأننا نعار�ص 

 .
ما يجري يف �ل�صارع، فلماذ� ال نعار�ص يف قلب �ملوؤ�ص�صة �ل�رشعية”20

وهذ� يو�صح �أن روؤية حما�ص لالإ�صالح �ل�صيا�صي يف �ل�صاحة �لفل�صطينية تركز على 

�أجدى و�أنفع من �لعمل خارجها؛ ولكن مع كّل ذلك فاإن  �لعمل من د�خل �ملوؤ�ص�صة الأنه 

در��صة متفح�صة يف فكر حما�ص وو�قع م�صاركتها يف هذه �النتخابات تبني �أنها تفرق بني 

خمتلف.  موقف  عليها  ينبني  وبالتايل  خا�صة،  طبيعة  نوع  لكل  �النتخابات،  من  نوعني 

ثقلها  الإظهار  و�لبلدية،  و�لنقابية  �لطالبية  �النتخابات  يف  بحما�صة  ت�صارك  كانت  فبينما 

�ل�صيا�صية  �لعامة  �النتخابات  يف  �مل�صاركة  يف  و��صح  ب�صكل  تريثت  �أنها  �إال  �ل�صارع،  يف 

�ملرتبطة مب�صاريع �لت�صوية كاحلكم �لذ�تي �أو �تفاق �أو�صلو، و�لتي حَتّدَد موقف حما�ص 

فقد   .
21

�ل�صيا�صية وم�صاحلها  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مل�صالح  روؤيتها  �أ�ص�ص  على  ب�صاأنها 

�النتخابات  يف  �مل�صاركة  عن  و�متنعت   ،1996 �صنة  �نتخابات  يف  �مل�صاركة  عن  �متنعت 

�لرئا�صية �صنة 2005، ثم حني توفرت �لظروف �ملو�صوعية و�لذ�تية للحركة �صاركت يف 

�نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي 2006.

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 239.
19

20 املرجع نف�شه، �ص 246.

21 املرجع نف�شه، �ص 240.
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وملا كان �الإ�صالح �ل�صيا�صي �ل�صامل ال يتحقق �إال بدخول �ملوؤ�ص�صة �ل�صيا�صية، فقد 

�أعلنت حما�ص ع�صية قبولها دخول �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 �أن هدفها من ذلك 

�لكبى  �لظو�هر  �ل�صعب، و�أ�صبح من  �أو�صاط  ��صت�رشى يف  �لذي  �لف�صاد  “حماربة  هو: 

�لتي حتتاج �إىل عالج �رشيع وفعال، الأن كافة �أهلنا يف �ل�صفة و�لقطاع يت�رشرون ب�صبب 

�إيقاف هدر �ملال  �لفا�صدة. و�إن حماربة �لف�صاد هو و�جب �حلركة، و�إن  هذه �ملمار�صات 

مهمات  يف  تدخل  كلها  للمظلوم  و�النت�صار  و�ل�صفافية،  �ملحا�صبة  مبد�أ  وتكري�ص  �لعام 

منافذه  من  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �مل�رشوع  يف  حما�ص  حركة  �نخرطت  لذ�   .
�حلركة”22

�لر�صمية و�ملعرتف بها عاملياً؛ وخا�صت �أربع جوالت من �النتخابات �ملحلية و�لبلدية يف 

قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية �صنة 2005، الأنه كما قالت: “�إن من حّق �أهلنا �أن يحيو� حياة 

كرية، و�أال تبدد حقوقهم و�أن تتكافاأ �أمامهم �لفر�ص، و�أن �حلركة �صت�صعى الأن يكون 

.
�ملجل�ص �لت�رشيعي منب�ً حلماية �لنا�ص وحقوقهم، ولك�صف �لفا�صدين و�ملف�صدين”23

�ل�صاحة  �الأهم يف  �أن حما�ص �رشيك مهم، بل  �لبلدية  �النتخابات  نتائج  �أو�صحت  لقد 

�لفل�صطيني حيث جنح مر�صحوها يف �حل�صول على  �ل�صارع  �لفل�صطينية، لها وزنها يف 

�صيا�صية  مبرونة  حما�ص  متتعت  وقد  لل�صكان.  تعد�د�ً  و�الأكرث  �ملهمة،  �لبلديات  مقاعد 

تخالفها  �لتي  �الأخرى،  �لقوى  مع  وحتالفية  م�صرتكة  قو�ئم  ت�صكيل  تف�صل  جعلتها 

�ل�صيا�صية  للموؤ�ص�صات  �الإ�صالحية  روؤيتها  تخالف  ال  ولكن  �الأيديولوجية،  �لروؤية  يف 

�الأن�صار  من  مهماً  ب�رشياً  عمقاً  �حلركة  تعطي  �لتحالفات  هذه  وكانت  �لفل�صطينية، 

.
24

و�ملوؤيدين خارج �أطر �صفوفها

مل تلزم �النتخابات �لبلدية حما�ص بتقدمي �أثمان �صيا�صية بينما �النتخابات �لت�رشيعية 

و�لرئا�صية �لتي تكون على �أ�ص�ص �صيا�صية قد تدفع �إىل تقدمي مثل هذه �الأثمان من �أجل 

خدمة �ملجتمع �لفل�صطيني، وبخا�صة �لعالقات �ال�صطر�رية مع �الحتالل يف �ملعامالت 

.
25

�ليومية �خلا�صة بالنا�ص حتت �الحتالل

22 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 4، �ص 34.

23 املرجع نف�شه.

�ليمان لالإعالم و�لتدريب،  )غزة: مركز  قراءات يف فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية  �أبو عامر،  عدنان   24

2006(، ج 1، خمتار�ت �صحفية حول جناحات حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” يف �النتخابات �لبلدية، �ص 2. 

25 املرجع نف�شه، �ص 11. 
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و�ملهنية  �لنقابية  �النتخابات  يف  حما�ص  عليه  ح�صلت  �لذي  �ل�صعبي  �لتاأييد  �إن 

�النتخابات  يف  للدخول  لها  د�فعاً  كان  �لع�رشين،  �لقرن  ثمانينيات  منذ  و�لبلدية 

خالل  ال�صرت�تيجيتها  منطقية  نتيجة  وباعتبارها   ،2006 �لفل�صطينية  �لت�رشيعية 

�لبحث  على  قامت  �لتي  �لفل�صطيني،  �لو�قع  �أر�ص  على  وحلركتها  �الأخرية  �ل�صنو�ت 

و�مل�صاركة �لفعالة و�لتدريجية يف �ل�صلطة، �الأمر �لذي عك�ص مدى �أهمية �النتخابات يف 

�حلركة. ��صرت�تيجية 

�إن دخول معرتك �لعمل �ل�صيا�صي �ملبا�رش وبزخم كبري مل يكن باالأمر �ل�صهل �لذي 

�تفاقيات  �صّد  و��صح  ب�صكل  معباأ  كان  وجمهورها  قو�عدها  الأن  حما�ص،  عليه  تقدم 

حما�ص  فروؤية  �لفل�صطينية(.  و�حلكومة  �لت�رشيعي،  )�ملجل�ص  �إفر�ز�تها  وجميع  �أو�صلو 

�صفها  على  �حلفاظ  باأهمية  لي�صت  ولكن  مهمة،  �لفل�صطينية  للموؤ�ص�صة  �الإ�صالحية 

�لد�خلي من �لتمزق و�النهيار، �إذ� ما مّت �الأمر بطريقة غري �صحيحة ومتعجلة، فحر�صت 

وقيادتها  موؤ�ص�صاتها،  �أغلبية  ر�أي  هو  �لت�رشيعية  �النتخابات  دخولها  قر�ر  يكون  �أن 

على  ��صت�صار�تها  د�ئرة  تو�صيع  على  عملت  ولذلك  �مليد�نية.  وكو�درها  �لرئي�صية، 

و�أن  و�ل�صتات،  وغزة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �جلغر�فية  �ملناطق  جميع  ويف  �مل�صتويات  كافة 

يكون لالأ�رشى و�ملعتقلني يف �صجون �الحتالل كلمتهم ور�أيهم. ودعمت ذلك بدر��صات 

، وكان 
26

�رشعية وحركية معمقة، تو�زن بني �الإيجابيات و�ل�صلبيات ملثل هذه �مل�صاركة

�لر�أي، لدى �الأغلبية، و��صحاً باجتاه �مل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �لتي عقدت يف 

.2006/1/25

�لد�خلية،  ��صتعد�د�تها  و��صتكملت  �لد�خلي  �صفها  حما�ص  نت  ح�صَّ �أن  وبعد  وهكذ�، 

�ل�صيا�صي  للعمل  �الإ�صالحية  روؤيتها  �أن  على  �لوطنيني  �رشكائها  طماأنة  يف  بد�أت 

�لفل�صطيني ال تعني تهمي�ص �أو �إق�صاء �الآخر. فاأكدت د�ئماً على مبد�أ �ل�رش�كة �ل�صيا�صية 

�أجل �ملحافظة على �لوحدة �لوطنية وبناء �لبيت �لفل�صطيني، الأن  �لفعالة و�حلقيقية من 

�مل�صوؤولية كبرية وعظيمة. فاحلركة، ح�صب وجهة نظرها، وبتبنيها لهذه �لروؤية، تتم�صك 

بتطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني و�أهد�فه و�ن�صغاالته، وو�صح �إ�صماعيل هنية ذلك بالقول: 

“ال يكن ل�صخ�ص �أو ف�صيل مهما كانت قوته ونفوذه �أن ينفرد باإد�رة �ل�رش�ع مع �لعدو 

 �نظر: �حلركة �الإ�صالمية، حكم �مل�صاركة يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني )در��صة فقهية(، �ملركز �لفل�صطيني 
26

لالإعالم، ن�رشتها حما�ص وعممتها على كو�درها وعنا�رشها �حلركية قبل �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006.
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�أو م�رشوع �لتحرير، و�صتبقى �حلركة وفيَّة للقد�ص وحلق �لعودة لالجئني، ولالإفر�ج عن 

.
كافة �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل �لذين ي�صكلون عنو�ناً جهادياً عظيماً”27

�ل�صهيوين  �الحتالل  �صّد  وعملياتها  �جلهادي  �حلركة  تاريخ  �أن  و��صحاً  كان  لقد 

�لتاريخ،  على  فقط  يعي�ص  ال  �ل�صيا�صي  �لعمل  ولكن  كبرية،  �صعبية  دفع  قوة  تعطيها 

�ل�صيا�صية  �لقيادة  دفة  لت�صليم  �لنا�ص  يقنع  حقيقي  �إ�صالح  برنامج  وجود  من  بّد  فال 

دعايتها  يف   
و�الإ�صالح”28 “�لتغيري  �صعار  حما�ص  رفعت  ولذلك  غريها.  دون  حلما�ص 

و�ملف�صدين،  �لف�صاد  مبحاربة  حما�ص  وتعهدت   .2006 �لت�رشيعي  للمجل�ص  �النتخابية 

هذه  �نت�صار  من  عانى  الأنه  و�صانده،  و�أيده  �لفل�صطيني  �ل�صارع  حوله  �لتف  �أمر  وهو 

عدو�ً  ويو�جه  وي�صحي  يقاوم  جمتمع  على  خطرية  تد�عيات  من  تبعها  وما  �لظاهرة 

و�ل�صيطرة على  �لهيمنة  �أجل  �أدو�ته، من  كاأد�ة من  �لفا�صدين  ي�صتخدم هوؤالء  �رش�صاً، 

�حلرية  على  �حل�صول  يف  حلمه  وتبديد  مقاومته،  و�إف�صاد  وحدته،  وتفتيت  مقدر�ته، 

من  �صعبها  بجانب  لتكون  حما�ص،  بر�أي  �ملنا�صب،  �لوقت  هو  هذ�  فكان  و�ال�صتقالل؛ 

حما�ص  تبنت  كما  �لتحديات.  هذه  مثل  ملو�جهة  و�لت�رشيعي،  �ل�صيا�صي  �لعمل  خالل 

، وهو �صعار قليل �لكلمات ولكنه 
هتافاً خا�صاً باالنتخابات هو: “يد تبني ويد تقاوم”29

يحفر عميقاً يف وجد�ن �ل�صعب �لفل�صطيني ويعطيه �لكثري �لكثري من �ملعاين و�لدالالت.

�ل�صيا�صي  �لو�صع  �إ�صالح  �إىل  �ل�صيا�صي  �ملعرتك  دخولها  من  حما�ص  هدفت 

�لفل�صطيني، وترجمة �إجناز�ت �ملقاومة وحماية برناجمها وتطبيقها عل �أر�ص �لو�قع؛ ال 

�صيّما و�أن �حلركة عانت من �ل�صلطة باعتقال كو�درها، وحماولة نزع �صالحها، وو�صفها 

. كما �أر�دت �الرتقاء باملجتمع �لفل�صطيني 
30

باالإرهاب، وبخا�صة بعد �أحد�ث 2001/9/11 

�لق�صايا  من  للعديد  حّد  وو�صع   ،
31

وحقوقه ثو�بته  على  و�حلفاظ  تطلعاته  وحتقيق 

و�لظو�هر �ل�صلبية �لتي �نت�رشت يف موؤ�ص�صات �ل�صعب �لفل�صطيني. فحملت �حلركة هذ� 

 ت�رشيح �صحفي الإ�صماعيل هنية، �ملوؤمتر �ل�صحفي لالإعالن عن �نطالقة �حلملة �النتخابية حلركة حما�ص، 
27

الر�شالة، 2006/1/5. 

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
28

 �صعار رفعته حما�ص يف �أثناء حملتها �النتخابية للمجل�ص �لت�رشيعي يف 2006/1/25. �نظر: �ملرجع نف�صه.
29

 مقابلة مع �أحمد بحر، قيادي يف حركة حما�ص، الر�شالة، 2006/1/5. 
30

31 املرجع نف�شه.
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من  �لفل�صطيني؛  �لد�خلي  �لو�صع  عن  �لر�صا  وعدم   
32

�لف�صاد حماربة  �أجل  من  �ل�صعار 

�الأمنية، فكان  �الأجهزة  �ل�صلطة، وتقاع�ص  �أمني، وجمود �صيا�صي، و�صياع هيبة  فلتان 

.
33

دخول �النتخابات بهدف �الإ�صالح �ل�صامل يف خمتلف مناحي �حلياة �لفل�صطينية

دخول  خالل  من  �ل�صيا�صي  لالإ�صالح  حما�ص  روؤية  �إىل  مبا�رش  ب�صكل  دلفنا  و�إذ� 

غزة(،  وقطاع  �لغربية  )�ل�صفة  �ملحتلة  فل�صطني  د�خل  �لرئي�صية  �لت�رشيعية  �ملوؤ�ص�صة 

فاإن برنامج كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �النتخابي �لتابعة للحركة يركز ب�صكل مبا�رش على: 

�لد�خلية  �جلبهة  �إ�صعاف  يف  رئي�صياً  �صبباً  و�عتباره  �أ�صكاله  بجميع  �لف�صاد  “حماربة 
.
�لفل�صطينية وتقوي�ص �أ�ص�ص �لوحدة �لوطنية”34

وتكرر هذ� يف برنامج �حلكومة �حلادية ع�رشة “حكومة �لوحدة �لوطنية” على �ملبد�أ 

نف�صه، حيث دعا �إىل: “حماربة �لف�صاد وتعزيز قيم �لنز�هة و�ل�صفافية ومنع ��صتغالل �ملال 

. فحما�ص تعتقد ومعها 
�لعام، و�صياغة ��صرت�تيجية فل�صطينية جمتمعية للتنمية �الإد�رية”35

جزء كبري من �ل�صعب �لفل�صطيني، �أن �لف�صاد يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة و�صل �إىل مرحلة كادت 

تع�صف بامل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، فكان �لرتكيز يف �لبنامج على �رشورة “تعزيز 

. وهذ� �الأمر يتطلب ب�صكل عاجل “حتديث 
�ل�صفافية و�لرقابة و�مل�صاءلة و�ملحا�صبة...”36

�لت�رشيعات و�لنظم �الإد�رية ب�صكل يكفل زيادة فاعلية �أجهزة �الإد�رة، لت�صاهم يف تقدمي 

�خلدمات بي�رش و�صهولة يف كافة �مل�صتويات”، وملا كانت حما�ص وبقية �لف�صائل تعاين من 

�لعامة وح�رشها يف حركة فتح دون  �لوظائف  �لتوظيف يف  تهمي�ص و��صح يف مو�صوع 

�لعام  �لتوظيف  �صيا�صة  �صياغة  “�إعادة  �رشورة  على  �لبنامج  ركز  فقد  �لوطني،  �لكل 

مبا ي�صمن تكافوؤ �لفر�ص لكافة �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني على قاعدة �لكفاءة، و�حليلولة 

دون ��صتخد�م �ملن�صب للم�صلحة �خلا�صة”؛ فاقت�صى �لتنويه و�لتاأكيد مرة �أخرى على 

كافة  يف  و�لرتقيات  �لتعيينات  يف  و�لفئوية  و�لو�صاطات  �ملح�صوبيات  “حماربة  �رشورة 

�ملوؤ�ص�صات �لعامة”. كما �أن هذ� �لف�صاد عّب عن نف�صه بوجود جي�ص من �لعاطلني عن �لعمل 

�لذين ُح�رشو� د�خل �لوز�ر�ت دون �أن يكونو� نافعني للعمل �لوطني، فدعا �لبنامج �إىل 

 مقابلة مع حممد عبد �لهادي �صهاب، قيادي يف حركة حما�ص، الر�شالة، 2006/1/5.
32

 مقابلة مع غازي حمد، قيادي يف حركة حما�ص، الر�شالة، 2006/1/5.
33

34 املرجع نف�شه.

35 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، وثيقة رقم 81، �ص 173.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
36
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و�أكد  �لعام”.  �لقطاع  حجم  مع  يتنا�صب  مبا  �لعامة  و�ملوؤ�ص�صات  �لوز�ر�ت  هيكلة  “�إعادة 

�لعام،  �ملال  و�إهد�ر  �حلكومي  �الأد�ء  يف  �لت�صيب  “مكافحة  �رشوة  على  كذلك  �لبنامج 

.
و�لعمل على تعزيز �ل�صعور بامل�صوؤولية لدى جميع �لعاملني...”37

ركزت حملة كتلة �لتغيري و�الإ�صالح على �الإن�صان �لفل�صطيني ل�صماع ر�أيه ومعاناته 

�لقوى  تنمية  خالل  من  �لب�رشي  بالعن�رش  تهتم  و��صحة  �صيا�صة  بـ“تبني  و�صكاويه 

يتم  وحتى  للعاملني”.  �لنف�صي  و�ال�صتقر�ر  �لوظيفي  �الأمن  وحتقيق  �لعاملة،  �لب�رشية 

�إىل  “�صمان حّق �ملو�طن يف تقدمي �ل�صكاوى  �أكد �لبنامج على  ذلك ب�صكل منهجي، فقد 

.
�جلهات �ملعنية �خلا�صة �أو �لعامة”38

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ينتظره  كان  و�لذي  �لطموح  �لبنامج  هذ�  �إن 

وقطاع غزة، ال يكن �أن يتم بالن�صبة لروؤية حما�ص يف �الإ�صالح �إال بالدخول �إىل موؤ�ص�صته 

مل�رشوع  توؤ�ص�ص  �لتي  �لت�رشيعات  ل�صن  �لت�رشيعي”؛  “�ملجل�ص  �لرئي�صية  �ل�صيا�صية 

�إ�صالح �صيا�صي و�عد؛ فاأكدت �لكتلة يف برناجمها �أنه ال بدّ من �صنّ �لقو�نني �ملعتمدة على 

�ل�رشيعة �الإ�صالمية، فطالبت بجعل “�ل�رشيعة �الإ�صالمية “�مل�صدر �لرئي�ص للت�رشيع” يف 

فل�صطني”. وهو ما يتو�فق مع ميثاق حما�ص �ملعب ب�صكل و��صح عن توجهاتها �حلركية 

بني  “�لف�صل  �إىل  يحتاج  و�الإ�صالح  �لتغيري  وهذ�  �الإ�صالمية.  ومرجعيتها  و�لفكرية 

�ل�صلطات �لثالث، �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية، وتفعيل دور �ملحكمة �لد�صتورية”. 

وهذ� �لف�صل بني �ل�صلطات يتطلب ح�صب �لبنامج “�إ�صالحات د�صتورية جذرية، تكون 

�ل�صلطة  لتجاوز  حّد  و�صع  على  و�لعمل  �صاملة،  �صيا�صية  وتنمية  الإ�صالحات  مدخالً 

�لتنفيذية على �لد�صتور، باإ�صد�رها قو�نني موؤقتة، �أو تعديالت متكررة، �أو تاأخري �إنفاذ 

.
�لقو�نني، �أو غري ذلك من تعديات”39

على  للمحافظة  �حلقيقية  �ل�صمانة  هو  �صلمياً  �ل�صلطة  تد�ول  �أن  ترى  حما�ص  �إن 

مّت  ولذلك  مدمر.  د�خلي  �رش�ع  يف  �لدخول  وعدم  �الحتالل،  ومقارعة  �ال�صتقر�ر، 

و�ملو�قع،  �ملجاالت  خمتلف  يف  وتر�صيخه  �ل�صورى  مبد�أ  “تعزيز  مبد�أ  على  �لتاأكيد 

�لطاقات  كافة  و�إ�رش�ك  عملياً،  �ل�صلطة  تد�ول  مبد�أ  و�إقر�ر  �لفعالة،  �مل�صاركة  وحتقيق 

 �ملرجع نف�صه. 
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 �ملرجع نف�صه.
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�إ�صد�ر  �ل�صامل”. وهذ� يتطلب ب�صكل مبا�رش  �لتطوير  �لفل�صطينية يف برنامج  �لب�رشية 

�لت�رشيعات و�لقو�نني، �لتي متكن من �لو�صول �إىل ذلك، فال بّد من “�لعمل على �إ�صد�ر 

�ل�صفة  يف  �صعبنا  يثل  جمل�ص  �إفر�ز  وي�صمن  �لعد�لة  يحقق  جديد،  �نتخابي  قانون 

�لغربية وقطاع غزة متثيالً حقيقياً و�أميناً”، ول�صمان ذلك كله كان ال بّد من “�الإ�صالح 

.
�ل�صامل للجهاز �لق�صائي، بحيث تتوفر له �لنز�هة و�ال�صتقالل و�لفاعلية و�لتطور”40

على  �ملحافظة  دون  حقيقية  �صيا�صية  �إ�صالحات  �أّي  تتم  لن  �أنه  حما�ص  ر�أت  لقد 

�حلريات �لعامة لل�صعب، فهي �ل�صمانة للو�صول �إىل موؤ�ص�صات �صيا�صية نا�صجة؛ فدعت 

و�لو�جبات”.  �حلقوق  يف  وت�صاويهم  �لقانون،  �أمام  �ملو�طنني  ت�صاوي  مبد�أ  “حتقيق  �إىل 

وهذ� �حلق يتطلب “حماية وتوفري �الأمن لكل مو�طن، فال يتعر�ص لالعتقال �لتع�صفي �أو 

�لتعذيب �أو �النتقام”، وهذ� يقت�صي �أن يتم “حماية �حلريات �لعامة للمو�طنني، و�صمان 

وتكافوؤ  �لعد�لة  “مبد�أ  تنفيذ  يكون  �أن  �إىل  بدوره  يوؤدي  و�لذي  �لتعبري”،  يف  �ملو�طن  حّق 

�لفر�ص جلميع �ملو�طنني يف �لتعيني و�لعمل و�لرتقية”، هو �الأ�صا�ص �لذي ينبغي �لرتكيز 

�الأمنية يف منح رخ�ص  �الأجهزة  “وقف تدخالت  بّد من  عليه و�صمان وجوده؛ فكان ال 

�لن�رش، ومر�كز �لبحوث، و�ملطبوعات، وموؤ�ص�صات قيا�ص �لر�أي وتر�صيخ ثقافة �حلو�ر، 

و�حرت�م كّل �الآر�ء، مبا ال يتناق�ص مع عقيدة �ل�صعب وموروثه �حل�صاري، وبناء �صيا�صة 

و�لتعدد  �لتنوع  ومر�عاة  و�لنز�هة،  و�لتعبري  �لتفكري  حرية  مبادئ  على  قائمة  �إعالمية 

موؤ�ص�صات  خالل  من  حُتمى  �أن  ينبغي  �لعامة  �حلقوق  هذه  وكّل   .
�الختيار”41 وحّق 

حقوقية متخ�ص�صة، وحتت رقابة �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية، مع �صمان �حلريات �لنقابية، 

موؤ�ص�صات  لدعم  دورها  من  و�ال�صتفادة  وت�صجيعها  �ل�صيا�صية،  بالقوى  و�العرت�ف 

�ملجتمع �ملدين، فركزت حما�ص يف برناجمها �النتخابي على هذه �ملبادئ.

�لتي  �لعا�رشة  �حلكومة  وبرنامج  �النتخابي،  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  برنامج  �إن 

حما�ص  قادتها  �لتي  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  وبرنامج   ،2006 �صنة  حما�ص  �صكلتها 

�أ�ص�ص روؤية حما�ص  2007 توؤكد جميعها على هذه �ملعاين، فكانت ت�صكل مبجملها  �صنة 

�أن  لالإ�صالح �ل�صيا�صي يف �ل�صفة �لغربية وغزة. وكان �ل�صعب �لفل�صطيني ينتظر منها 

2006 وت�صكيلها للحكومة،  �لثقة يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة  �أعطاها  �أن  حتققه، بعد 
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ت�صليمها  وعدم  مبو�قعها  )فتح(  �ملناف�صة  �حلركة  ومت�صك  �لد�خلية  �لظروف  ولكن 

يف  و�لوزر�ء  �لنو�ب  باعتقال  �ل�صافر  �ل�صهيوين  �الحتالل  وتدخل  لها،  فعلياً  �ل�صلطة 

�ل�صفة �لغربية، وما تبع ذلك من ��صرت�طات �للجنة �لرباعية للتعامل مع حما�ص، �أدى �إىل 

�لغربية  �ل�صفة  �ل�صيا�صي بني  �النق�صام  �إىل  �أدت  �حتقانات د�خلية وم�صاحنات متتالية، 

وقطاع غزة يف 2007/6/14، مما عطل وب�صكل و��صح �إمكانية �حلكم على تطبيق حما�ص 

لروؤيتها، و�أدخل �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني يف نفق �النق�صام �ملظلم.

4. روؤية حما�س يف االإ�شالح ال�شيا�شي للعالقات اخلارجية:

�لد�خل  يف  �ملوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  �ل�صيا�صي  لالإ�صالح  حما�ص  روؤية  تقت�رش  مل 

�خلارجي  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لعمل  الإ�صالح  م�رشوعاً  طرحت  بل  �لفل�صطيني، 

وبخا�صة مع �ملحيط �لعربي و�الإ�صالمي، فركز �لبنامج على “توطيد �لعالقات مع �لعامل 

�لعربي و�الإ�صالمي يف كافة �ملجاالت، بو�صفه �لعمق �ال�صرت�تيجي لفل�صطني، و�النفتاح 

على بقية دول �لعامل...”. ونظر�ً لكون حما�ص حركة �صعبية ب�صكل �أ�صا�صي فقد �هتمت 

و�الإ�صالمية  �لعربية  �جلماهري  دور  “تفعيل  �إىل  برناجمها  يف  فدعت  بال�صعوب،  كذلك 

ير�ود  حلم  هناك  ثم  ومن  معه...”.  �لتطبيع  ورف�ص  لالحتالل  �صعبنا  مقاومة  دعم  يف 

ولذلك  �الأمة؛  وحدة  �رشورة  من  �ملنطلقة  و�أيديولوجيتها  فكرها  من  جزء  وهو  حما�ص 

�أكرث و�صوالً  �أو  �إ�صالميني  �أو  �أّي قطرين عربيني  للوحدة بني  �أّي م�صعى  “ت�صجع  فهي 

�لتي  و�لطائفية  و�الإقليمية  �لعرقية  �لدعو�ت  “رف�ص  ثم  ومن  �ل�صاملة...”،  �لوحدة  �إىل 

.
ت�صتهدف جتزئة �الأمة...”42

�أما بالن�صبة لل�صيا�صة �لدولية، فقد ر�أت حما�ص �أنها ال متانع من عمل عالقات �صيا�صية 

�لدولية،  �الأ�رشة  بـ“بناء عالقات �صيا�صية متو�زنة مع  �لدول، فتعهدت  كّل  متو�زنة مع 

�لعدو�ن  ورّد  ق�صيتها،  وحماية  حقوقها،  و�صون  وتقدمها،  �الأمة  وحدة  على  حتافظ 

عنها...”. وهدفت هذه �لعالقة ب�صكل �أ�صا�صي �إىل “�لتاأكيد على كافة �مل�صتويات �لدولية، 

ويف كافة �ملنتديات �لعاملية على عدم �رشعية �الحتالل وكّل ما نتج عنه...”. وجتاوز �الأمر 

حكومات هذه �لدول �إىل دعوة �صعوبها �إىل �إقامة �صالم عاملي ال يحمي �لظلم، فدعت “كّل 

على  يرتكز  عادل،  عاملي  �صالم  الإقامة  �لتحالف  �إىل  �لعامل  يف  �خلرية  و�لقوى  �ل�صعوب 

�ل�صوؤون  يف  �الأجنبي  �لتدخل  ومنع  �ال�صتعمار،  و�آثار  �الحتالل  �أنو�ع  كّل  من  �لتخل�ص 
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�لتابعة،  ومنظماتها  �ملتحدة  و�الأمم  �الأمن  كمجل�ص  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  �أما  �لد�خلية...”. 

�لعربية  �ملحافل  يف  �لفل�صطينية  للحقوق  �العتبار  “�إعادة  �رشورة  ترى  حما�ص  فاإن 

�لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �لالجئني،  وعودة  �الحتالل،  من  �لتحرر  وخا�صة  و�لدولية، 

.
كاملة �ل�صيادة، و��صت�صد�ر �ملو�قف و�لقر�ر�ت �لد�عمة لها”43

و�صع  ومّت  �حلركة،  من  وزر�وؤها  وُمنع  وحملياً  �إقليمياً  حما�ص  حما�رشة  مّت  لقد 

�ال�صرت�طات عليها من ِقبل �لقوى �ملتحكمة باملجتمع �لدويل، و�ملتمثلة يف �للجنة �لرباعية، 

وتو�طاأت �أطر�ف �إقليمية وحملية الإف�صال هذه �لتجربة وعدم �كتمالها على �أر�ص �لو�قع. 

�لنظرية للحركة عند تطبيقها،  وهذ� يجعل �حلكم، يف هذه �حلالة، على �الأفكار و�لروؤى 

و�خلروج من �لنظرية و�لبنامج �النتخابي �إىل �لتطبيق �ل�صيا�صي �لفعلي، �صعباً جد�ً �إن 

مل يكن م�صتحيالً.

5. روؤية حما�س الإ�شالح منظمة التحرير الفل�شطينية:

�لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  للحركة  �الأهم  �لوعاء  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ُتعد 

و�كت�صبت زخماً كبري�ً باعتبار �أنها �أ�صبحت ر�صمياً هي �ملمثل لل�صعب �لفل�صطيني �أمام 

�الإقليمية و�لدولية. وبالرغم من عدم دخول حما�ص ومنظمات  �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات 

�أخرى يف �إطار �ملنظمة الأ�صباب خمتلفة، �إال �أن حما�ص كانت د�ئماً تطرح روؤ�ها �خلا�صة 

الإ�صالح �ملنظمة، على �أ�صا�ص �أن متثيلها لل�صعب �لفل�صطيني لي�ص متثيالً كامالً؛ لكونها 

�أطيافه �ملختلفة. وقد ورد يف ميثاق  �ل�صعب وال متثل  ال تعبِّ حقيقة عن جمموع قوى 

�أنها  �ملنظمة على  �إىل طماأنة  �ملنظمة، �صعت من خاللها  ُودٍّ كثرية جتاه  �إ�صار�ت  حما�ص 

�أن   27 �ملادة  يف  حما�ص  ميثاق  يف  فورد  معها؛  �ل�صد�م  �أو  متثيلها  �رشب  �إىل  ت�صعى  ال 

ففيها  �الإ�صالمية،  �ملقاومة  حركة  �إىل  �ملقربني  �أقرب  من  �لفل�صطينية  �لتحرير  “منظمة 

�الأب �أو �الأخ �أو �لقريب �أو �ل�صديق، وهل يجفو �مل�صلم �أباه �أو �أخاه �أو قريبه �أو �صديقه. 

ميثاق  �أخذ  ولكن   .
م�صرتك”44 وعدونا  و�حد  وم�صرينا  و�حد  وم�صابنا  و�حد  فوطننا 

وقت  يف  حما�ص  وطرحت  �إ�صالمي.  غري  ملنهج  وتبنيها  علمانيتها  �ملنظمة  على  حما�ص 

�لتحرير  ملنظمة  تقديرنا  “ومع  �مليثاق  يف  فجاء  �لتحرير،  منظمة  تطوير  م�صاألة  مبكر 

�ل�رش�ع  يف  دورها  من  �لتقليل  وعدم  �إليه—  تتطور  �أن  يكن  —وما  �لفل�صطينية 
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�لعربي �الإ�رش�ئيلي، ال يكننا �أن ن�صتبدل �إ�صالمية فل�صطني �حلالية و�مل�صتقبلية لتبني 

.
�لفكرة �لعلمانية، فاإ�صالمية فل�صطني جزء من ديننا...”45

تتبناها  �لتي  �الإ�صالمية  للفكرة  معاك�صة  �ملنظمة  تتبناها  �لتي  �لعلمانية  فالفكرة 

نح�صبها،  وهكذ�  �لعلمانية  �لدولة  فكرة  �ملنظمة  “تبنت  بقولها  ذلك  �إىل  فنوهت  حما�ص، 

�ملو�قف  ُتبنى  �الأفكار  وعلى  تامة،  مناق�صة  �لدينية  للفكرة  مناق�صة  �لعلمانية  و�لفكرة 

�رشعياً  ممثالً  �رش�حة  بها  �حلركة  تقر  مل  ولذلك   .
�لقر�ر�ت”46 وتتخذ  و�لت�رشفات، 

ووحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني، مما �أثار خوف قيادة �ملنظمة من �أن ت�صكل حما�ص مناف�صاً 

�أر�صلت  �إىل �ملنظمة، ولكن حما�ص  لها، فعر�صت مر�ت عدة على حما�ص �لدخول  حقيقياً 

مذكرة يف �صهر ني�صان/ �أبريل 1990 �إىل رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، ��صرتطت فيه 

للدخول �إىل �ملنظمة عدة �رشوط منها: �أن يتم فرز �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني على 

�أ�صا�ص �النتخاب ال �لتعيني، و�إذ� ما تعذر �النتخاب فيجب �لتمثيل على ح�صب حجم �لقوى 

د�خل �ملجتمع �لفل�صطيني. وطالبت حما�ص بن�صبة 40-45% من جمموع �أع�صائه، و�أن 

حت�صل على حقها يف موؤ�ص�صات �ملنظمة و�أجهزتها، و�أن تتخلى )�ملنظمة( عن �العرت�ف 

حما�ص  ميثاق  يف  ورد  وقد   .
47

و338.   242 قر�ري  قبول  بعدم  طالبت  كما  بـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لتحرير  منظمة  تتبنى  “ويوم  �رش�حة:  ذلك  على  فن�ّصت  �ال�صرت�طات  هذه  يوؤكد  ما 

.
�لفل�صطينية �الإ�صالم كمنهج حياة، فنحن جنودها ووقود نارها �لتي حترق �الأعد�ء”48

جرت حماوالت خمتلفة لدخول حما�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية منذ بد�ية 1990، 

متعّددة  �أ�صكاالً  �أخذت  �لفل�صطينية  �لتحرير  ومنظمة  حما�ص  حركة  بني  �لعالقة  ولكن 

وف�صيلها  �ملنظمة،  تفّرد  من  طويلة  �صنني  فبعد  و�لروؤى.  �لطروحات  يف  �لتناف�ص  من 

�لقائد حركة فتح، يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، دون مناف�ص ُيذكر، ظهرت حركة 

�لفل�صطيني،  �ل�صارع  بتمثيل  �ملنظمة  تفّرد  لتهّدد  �الإ�صالمي  م�رشوعها  لديها  �صيا�صية 

ومع �زدياد �صعبية �حلركة يف �ل�صارع، كان ال بّد من �العرت�ف بوجودها وقوتها حتى 

بلغ �الأمر باأحد �أبرز قياد�ت فتح و�ملنظمة �صالح خلف )�أبو �إياد( �إىل �لقول: “�إن حما�ص 
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 .
قوة �إ�صالمية موجودة د�خل �الأر��صي �ملحتلة، وقاعدتها من �أنظف �لقو�عد �ملقاتلة”49

�أن �الأ�صو�ت �لتي كانت تدعو ال�صتبعاد حما�ص وحما�رشتها ومعاد�تها  وهذ� ال يعني 

د�خل �ملنظمة قد غابت متاماً.

�إن �خليار �ملرجح كان بالن�صبة حلما�ص هو �ل�صعي لت�صحيح م�صار منظمة �لتحرير 

بنائها  �إعادة  على  �لرئي�صية  ف�صائلها  بني  �التفاق  بعد  لدخولها  و�ل�صعي  �لفل�صطينية، 

حركة  عن  �ل�صادرة  �لر�صمية  و�لوثائق  �لبيانات  يف  مبكر�ً  �الجتاه  هذ�  وظهر  وتفعيلها، 

“حركة  �إن  حما�ص. ففي مذكرة تعريفية �صادرة عن �حلركة �صنة 1993 حيث جاء فيها 

حما�ص لي�صت بديالً الأحد، وترى �أن م.ت.ف. �إجناز وطني ينبغي �حلفاظ عليه، وال مانع 

لديها من �لدخول يف �إطار م.ت.ف على �أ�صا�ص �لتز�م م.ت.ف بالعمل على حترير فل�صطني، 

.
وعدم �العرت�ف بالعدو �ل�صهيوين، و�إعطائه �رشعية �لوجود على �أّي جزء من فل�صطني”50

ويبدو و��صحاً �أن روؤية حما�ص �الإ�صالحية للمنظمة تركزت على: 

وموؤ�ص�صي  �صيا�صي  �أ�صا�ص  على  �الإ�صالح  عملية  ترتكز  �أن  �رشورة 

وديوقر�طي، و�أن ي�صارك �جلميع يف �إعادة بناء �ملنظمة، و�أن ال ُي�صتثنى �أحد. 

و�أن ال ُيعطى طرف ما حّق رف�ص م�صاركة �أّي طرف فل�صطيني يف �إعادة �لبناء، 

خالل  من  �ملنظمة  هذه  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ممثلي  �ختيار  عملية  تكون  و�أن 

�النتخابات �ملبا�رشة. وتكون حرية �الختيار و�لرقابة لل�صعب �لفل�صطيني دون 

حالة  ن�رش  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  و�ملز�يد�ت،  للح�ص�ص  مرتعاً  �ملنظمة  ت�صبح  �أن 

.
51

�لف�صاد، ومن ثم �النهيار �حلا�صل يف موؤ�ص�صات �ملنظمة...

بل  �حلالية،  ب�صيغتها  �ملنظمة  �إىل  �لدخول  لي�ص  حما�ص  مطالبات  كانت  عليه،  وبناء 

�إلغاء �مليثاق �لوطني  “�إنه بعد  �أ�صامة حمد�ن  �إعادة هيكلة و�إ�صالح وبناء �ملنظمة، يقول 

�تفاق على ميثاق وطني فل�صطيني جديد  �إىل  �الأمر يحتاج  فاإن   ،1998 �لفل�صطيني �صنة 

هذ�  من  نابعاً  للمنظمة  �ل�صيا�صي  �لبنامج  ويكون  �ملنتخب،  �لوطني  �ملجل�ص  يعتمده 

�مليثاق، ويجب �أن يحظى مبو�فقة �ملجل�ص �لوطني �لذي �صيكون معنياً مبر�قبة تنفيذ هذ� 

.
�لبنامج...”52

www.islamstory.com: حما�ص ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، موقع ق�صة �الإ�صالم، 2008/2/11، �نظر 
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قال  فقد  للمنظمة،  �لتنفيذية  �للجنة  الإ�صالح  و��صحة  روؤية  كذلك  حما�ص  وعر�صت 

حمد�ن �إن “�للجنة �لتنفيذية �لتي متثل �لهرم �لتنفيذي يف �ملنظمة فاقدة لن�صابها �لقانوين، 

فمعظم �أع�صائها �ملنتخبني �إما توفو� �أو ��صتقالو�، مما يعني �أنه ال قانونية ملعظم قر�ر�تها، 

.
وهذ� يعني �أننا بحاجة �إىل �إعادة بناء موؤ�ص�صات �ملنظمة ب�صورة كاملة...”53

لقد مّت �التفاق يف �آذ�ر/ مار�ص 2005، بعد لقاء �جتماع قادة حما�ص مع قيادة �ملنظمة يف 

�لقاهرة على �إعادة بناء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، لكن �التفاق تعّر�ص ل�رشبة قوية، 

برت�جع قيادة �ملنظمة عن �لتز�م م�صمونه بعدما ��صتطاعت حركة حما�ص عب �النتخابات 

�لت�رشيعية �لفل�صطينية يف 2006/1/25 حتقيق جناح منقطع �لنظري. ويبدو �أن �مل�صاحلة 

�لفل�صطينية �ليوم تركز ب�صكل �أ�صا�صي على �إعادة بناء �ملنظمة على �أ�ص�ص جديدة، ولكن 

، فاإنها مل يتم تفعيلها حتى كتابة هذه 
54

وبالرغم من توقيع هذه �التفاقية يف 2011/5/3 

�ل�صطور، مما ي�صري �إىل �أن �أطر�فاً كثرية يف �ملنطقة و�لعامل ال تريد �أن يتوحد �لفل�صطينيون 

�صمن موؤ�ص�صة و�حدة قوية متثلهم، وحتمل م�رشوعهم �لوطني و�ل�صيا�صي، للو�صول 

�إىل حتقيق �أحالمهم يف �حلرية و�لكر�مة و�النعتاق من �الحتالل.

وهكذ� يتبني لنا �أن حما�ص، ويف �صبيل حتقيق روؤيتها لالإ�صالح �ل�صيا�صي يف فل�صطني، 

بد�أت بتعبئة �جلماهري و�لتب�صري بروؤيتها من  �ملمكنة، فقد  �ل�صيا�صية  �ل�صبل  �صلكت كّل 

خالل �لبيانات و�ملن�صور�ت، وخا�صت جتربة �لعمل يف �جلامعات و�لنقابات، ودخلت يف 

�لتي �صلكتها قيادة منظمة  �ل�صيا�صات و�مل�صالك  حتالفات �صيا�صية للوقوف �صّد بع�ص 

�لتحرير، و�صاركت يف جتربة �النتخابات �لبلدية، وح�صلت على ن�صب معتََبَة فيها، ومن 

ثم كان �حلدث �الأكب بدخول �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني وح�صولها على 

وب�صكل  وحاولت  و�لقطاع.  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  وت�صكيل  �الأغلبية، 

وقد  �ل�صيا�صية.  روؤيتها  ح�صب  �لد�خل  من  و�إ�صالحها  �لتحرير  منظمة  دخول  متكرر 

جنحت �أحياناً يف �لو�صول �إىل حتقيق بع�ص �أهد�فها، وف�صلت �أحياناً �أخرى يف ظّل ظروف 

وعو�ئق د�خلية وخارجية خمتلفة. 
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ثانيًا: روؤية حما�س لالإ�سالح الجتماعي:

1. روؤية حما�س ملفهوم االإ�شالح االجتماعي:

لالإ�صالح  تنطلق يف فهمها  و�لفكرية، منه  �لعقائدية  �الإ�صالم مرجعيتها  تعدُّ حما�ص 

�إىل تبني  �لتي دعت   
55

�لكتاب �لكرمي �آيات  �الجتماعي، وقد حتدد هذ� �ملفهوم من خالل 

هذ� �ملنهج ب�صكل �رشيح، وركزت على تفعيل هذ� �ملفهوم، لكي يتحقق لالإن�صان حياة 

�لت�صامح و�لتعاي�ص و�لتقدم و�ل�صمو و�لعزة و�لرفعة، و�لذي يوؤدي  �صعيدة قائمة على 

�إن حما�ص تبنت  �ل�صمود و�ملو�جهة.  �إيجاد جمتمع متما�صك قوي قادر على  �إىل  بدوره 

�إيجاد جمتمع متما�صك ومت�صامح، بعيد�ً  يف ميثاقها هذ� �ملفهوم، فركزت على �رشورة 

عن �ل�صغينة و�لعبث �الجتماعي، فاأكدت على �رشورة “تربية �الأجيال على هذه �ملعاين 

در��صة  �هلل  كتاب  ودر��صة  �لدينية،  �لفر�ئ�ص  �أد�ء  على  تعتمد  �إ�صالمية  تربية  خالل  من 

نة �لنبوية، و�الطالع على �لتاريخ و�لرت�ث �الإ�صالمي من م�صادره  و�عية، ودر��صة �ل�صُّ

. ولقد �أ�صهم �نت�صار حمالت �لكتب �ملتخ�ص�صة يف �لفكر �الإ�صالمي يف فل�صطني 
�ملوثقة...”56

�إىل �مل�صاعدة يف حتقيق هذه �ملعاين، حيث تر�جعت مبيعات �لكتب �ملتعلقة باملو�صوعات 

 .
57

�الأخرى مما جعل �لكتاب �الإ�صالمي �الأكرث رو�جاً كما يوؤكد �أ�صحاب �ملكتبات �أنف�صهم

17 من �مليثاق  وما يلفت �لنظر هو تركيز حما�ص على دور �ملر�أة حيث ورد يف �ملادة 

م�صنع  فهي  �لرجل  دور  عن  يقل  ال  دور  �لتحرير  معركة  يف  �مل�صلمة  “للمر�أة  ن�صه:  ما 

.
�لرجال، ودورها يف توجيه �الأجيال وتربيتها دور كبري...”58

وحتى تقوم بدورها هذ� ال بّد �أن ُت�صلح بالوعي و�الإدر�ك لدورها �حليوي يف �الأ�رشة 

و�ملجتمع فذكر �مليثاق ذلك بالقول:

 �نظر: �الآيات يف القراآن الكرمي: )ڳ ڱڱڱڱںںڻ( �صورة �حلجر�ت، �آية 9. ويف 
55

و�الآية   .10 �آية  �حلجر�ت،  �صورة  ٴۇۋۋۅۅۉېېې(  )ۈ  �أخرى  �آية 

1. وب�صكل عام،  �آية  �الأنفال،  )ڀڀڀڀٺٺٺٿٿٿٿ( �صورة 
�إذ� �أر�د �الإن�صان �الإ�صالح بنية �صاحلة، فاإن �هلل يجعل ماآل ذلك ملمو�صاً يف نفو�ص �لنا�ص، قال تعاىل )ڈ ژ

ژڑڑکک( �صورة �لن�صاء، �آية 35 .
 ميثاق حما�س، �ملادة 16.

56

 �إياد �لبغوثي، االأ�شلمة وال�شيا�شة يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، �ص 99 ؛ و�نظر: حممد برهومة، مرجع 
57

�صابق، �ص 66-65.

 ميثاق حما�س، �ملادة 17.
58
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�الأمور  �لوعي و�الإدر�ك يف تدبري  من 
ٍ
�أن تكون على قدر كاف  بّد لها من  ال 

�ملنزلية. فاالقت�صاد و�لبعد عن �الإ�رش�ف يف نفقات �الأ�رشة من متطلبات �لقدرة 

على مو��صلة �ل�صري يف �لظروف �ل�صعبة �ملحيطة، وليكن ن�صب عينيها �أن �لنقود 

�ملتو�فرة عبارة عن دم يجب �أال يجري �إال يف �لعروق ال�صتمر�ر �حلياة يف �ل�صغار 

 .
59

و�لكبار على حّد �صو�ء

�لذي  �لفل�صطيني  �ملجتمع  على  كذلك  تركز  �الجتماعي  لالإ�صالح  حما�ص  روؤية  �إن 

؛ 
“�ملجتمع �مل�صلم جمتمع متكافل”60 ال بّد �أن يكون متكافالً فقد ورد يف �مليثاق ما ن�صه 

عيالهم  طعام  قلَّ  �إذ�  كانو�  �أنهم  �الأ�صعريني  عن   [ �لر�صول  بحديث  �مليثاق  و��صت�صهد 

لتحقيق  “�صمانة  �لتكافل  وهذ�   .
61

بال�صوية بينهم  �قت�صموه  ثم  عندهم  كان  ما  جمعو� 

برنامج  يف  وجاء   .
�ل�صمود”62 مقومات  وتعزيز  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر 

لل�صعب  �الجتماعي  �لن�صيج  على  “�حلفاظ  من  بّد  ال  �أنه   2006 �صنة  �النتخابي  حما�ص 

و�حليلولة  �الجتماعية  �لثو�بت  �نتهاك  عدم  و�صمان  �لعامة،  و�الأخالقيات  �لفل�صطيني 

.
دون �أّي �إجر�ء�ت �أو ت�رشيعات مت�ص بها”63

�لتاأكيد  مّت  فقد  �الحتالل،  حتت  ووقوعه  �لفل�صطيني  �ملجتمع  خل�صو�صية  ونظر�ً 

�ل�صفات  بهذه  يتحلى  �أن  يجب  فل�صطني  يف  فاملجتمع  و��صح،  ب�صكل  �ملعاين  هذه  على 

فهو “�لذي يت�صدى لعدو �رش�ص، نازي يف ت�رشفاته، ال يفرق بني رجل و�مر�أة �أو كبري 

الإجر�ء�ت  يتعر�ص  جمتمع  فهو   .
هذه”64 �الإ�صالم  بروح  يتحلى  �أن  �أوىل  هو  و�صغري، 

�لنا�ص  �َصلَب  �جلماعي،  �لعقاب  “�أ�صلوب  فيه  يعتمد  �ل�صهيوين  �الحتالل  من  قمعية 

.
�أوطانهم وممتلكاتهم، والحقهم يف مهاجرهم و�أماكن جتمعهم”65

 ميثاق حما�س، �ملادة 18.
59

 ميثاق حما�س، �ملادة 20.
60

61 ن�ّص �حلديث: عن �أبي مو�صى �الأ�صعري [ قال: قال ر�صول �هلل ]: “�إنَّ �الأ�صعريِّني �إذ� �أرملو� يف �لغزو، �أو 

ويَّة، فهم  قلَّ طعام عيالهم باملدينة جمعو� ما كان عندهم يف ثوب و�حد، ثم �قت�صموه بينهم يف �إناء و�حد بال�صَّ

منِّي، و�أنا منهم”. )متفق عليه(

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
62

 �ملرجع نف�صه.
63

 ميثاق حما�س، �ملادة 20.
64

 ميثاق حما�س، �ملادة 20.
65
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�أحد�ً؛  ي�صتثني  وال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  �لوح�صية  بهذه  يتعامل  �لعدو  والأن 

�جل�صد  �صائر  له  تد�عى  ع�صو  منه  ��صتكى  �إذ�  و�حد  كج�صد  �لعدو  مو�جهة  من  بّد  فال 

�مل�صاعدة  “تقدمي  �لتكافل فن�ص على  �أوجه من هذ�  �مليثاق  بال�صهر و�حلمى. وقد حدد 

�الأعمال”،  بع�ص  �إجناز  يف  �مل�صاركة  �أو  معنوية،  �أو  مادية  كانت  �صو�ء  حمتاج،  لكل 

وطلبت �حلركة من عنا�رشها �الهتمام بهذ� �جلانب فدعتهم �إىل “�أن ينظرو� �إىل م�صالح 

�جلماهري نظرتهم �إىل م�صاحلهم �خلا�صة، وعليهم �أال يدخرو� جهد�ً يف �صبيل حتقيقها 

�الأجيال  م�صتقبل  يف  يوؤثر  ما  بكل  �لتالعب  دون  يُحولو�  �أن  وعليهم  عليها،  و�ملحافظة 

يف  �الجتماعي  �لعمل  تقدم  �أن  حما�ص  حاولت   .
باخل�صارة”66 جمتمعهم  على  يعود  �أو 

�أو  للمحتاجني،  �إغاثة  جمرد  لي�ص  �أنه  �أ�صا�ص  على  �إليه  تنظر  ��صرت�تيجية  نظرة  �إطار 

وتفاعل  بالنا�ص  �لتحام  هو  حما�ص  قالت  كما  �لعمل  هذ�  �إن  بل  و�لثو�ب،  لالأجر  طلباً 

م�صتقبلهم”،  م�صتقبلها  لهم،  قوة  وقوتها  ولهم،  منهم  “فاجلماهري  ق�صاياهم،  مع 

�أفر�حهم و�أتر�حهم، و�أن  �لنا�ص يف  “�أن ي�صاركو�  ولذلك فاملطلوب من عنا�رش حما�ص 

�إىل  �لو�صول  ثم  ومن  وم�صاحلهم”؛  م�صاحلها  يحقق  وما  �جلماهري  مطالب  يتبنو� 

�لهدف �لنهائي ملثل هذه �لروؤية وهو �أنه “يوم ت�صود هذه �لروح: تتعمق �الألفة، ويكون 

.
�لتعاون و�لرت�حم، وتتوثق �لوحدة، ويقوى �ل�صف يف مو�جهة �الأعد�ء”67

و�أكدت حما�ص ذلك مر�ت عدة؛ ففي بيانها �لذي �أعلنت فيه نيتها �مل�صاركة يف خو�ص 

�النتخابات �لت�رشيعية قالت: “�إن من حّق �أهلنا �أن يحيو� حياة كرية، و�أال تبدد حقوقهم 

و�أن تتكافاأ �أمامهم �لفر�ص.... وهي تتبنى [�أي حما�ص] برناجماً �صامالً للنه�صة بال�صعب 

�لفل�صطيني. وقد كانت رعاية م�صالح �لنا�ص وخدمتهم و�لتخفيف من معاناتهم �أحد �أهم 

 .
بر�جمها....”68

لقد د�أبت �أدبيات حما�ص، ويف وقت مبكر، باالإ�صارة �إىل روؤيتها لالإ�صالح �الجتماعي 

�الجتماعي؛  �ل�صاأن  �إىل  �الأوىل  �النتفا�صة  بياناتها خالل  �ملختلفة، ونبهت يف  �ملجاالت  يف 

فحمل بيانها �خلام�ص �ل�صادر يف كانون �لثاين/ يناير 1988 بع�ص �أهد�فها �الجتماعية، 

 ميثاق حما�س، �ملادة 21.
66

 ميثاق حما�س، �ملادة 21.
67

68 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 4، �ص 34. 
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 .
وكان منها: “رف�ص ن�رش �لرذيلة و�لف�صاد و�الإ�صقاط يف �صباك �ملخابر�ت �ل�صهيونية”69

�الإ�صالح من خالل عدة  �إىل حتقيق روؤيتها يف  فحذرت من ذلك ب�صكل و��صح، و�صعت 

لتهيئة  �الأهم  �لو�صيلة  فيها  ور�أت  عاجل.  ب�صكل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يحتاجها  جماالت 

و�أر�صه  كر�مته  و��صتعادة  حريته  لنيل  �الحتالل  مع  �الأ�صا�صية  ملعركته  �ملجتمع  هذ� 

ومقد�صاته. 

2. روؤية حما�س لالإ�شالح االجتماعي يف املجاالت املختلفة:

ركزت حما�ص يف روؤيتها لالإ�صالح �الجتماعي على �رشورة مكافحة �لفقر كمدخل 

للتنمية و�الإ�صالح �ل�صامل. وقد ورد ذلك ب�صكل و��صح يف برناجمها �النتخابي فاأكدت 

على “حماربة �لفقر من خالل �لعمل على �إقامة �لعدل وتوزيع �لرثوة، وت�صجيع �جلمعيات 

�خلريية، ورفع �لقيود عنها، و�إف�صاح �ملجال لها للم�صاهمة يف بناء �ملجتمع وتخفيف وطاأة 

.
�لفقر”70

وقد تكرر هذ� �لرتكيز على مو�صوع �لفقر يف برنامج حكومة حما�ص �لعا�رشة حيث 

جاء فيه �أنه ال بّد من “حماية حقوق �لفقر�ء و�ل�صعفاء، ورعاية حقوق ذوي �الحتياجات 

. وقد �صدد �لبنامج على �رشورة 
�خلا�صة ودعم �ملوؤ�ص�صات �لتي تقوم على رعايتهم”71

“�لعمل على حت�صني ظروف معي�صة �ملو�طنني، وت�صجيع �لتكافل �الجتماعي، وتو�صيع 

�ملقدمة  �خلدمات  وتطوير  و�لتعليمية،  و�ل�صحية  �الجتماعية  و�حلماية  �الأمان  �صبكة 

و�أ�صحاب  �ملحتاجني  م�صاعدة  على  حما�ص  وحر�صت   .
�ملختلفة”72 باأ�صكالها  للمو�طن 

و�أ�صحاب  و�لفقر�ء  و�ملعتقلني  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  وذوي  �خلا�صة  �الحتياجات 

�لذي  �ل�صهيوين  �الحتالل  مو�جهة  يف  كاهلهم  عن  و�لتخفيف  �الجتماعية،  �الحتياجات 

ي�صتهدف تركيعهم وك�رش �صوكتهم و�إر�دتهم. 

ركيزة  و�ملحتاجني  �لفقر�ء  وخدمة  و�لتطوعي  �الجتماعي  �لعمل  �أن  حما�ص  ر�أت 

�أ�صا�صية يف بناء �ملجتمع �لفل�صطيني، بخ�صو�صيته وما يتعر�ص له من �حتالل وعدو�ن 

 بيان حلركة حما�ص، رقم 5، �صدر يف �النتفا�صة �الأوىل 1987-1992، 1988/1/5، �نظر: �ملكتب �الإعالمي - حركة 
69

�ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص، وثائق حركة حما�ص، �صل�صلة بيانات �حلركة، �ل�صنة �الأوىل لالنتفا�صة.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
70

71 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 69، �ص 162.

72 املرجع نف�شه.
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�إىل  �لفل�صطيني حتت �الحتالل  �لتي يعي�صها �ملجتمع  �لقا�صية  �لظروف  �أدت  �إذ  م�صتمر؛ 

�ل�صعب، على  �ملحتاجني، و�لتقريب بني فئات  �لتطوعي وم�صاعدة  �لعمل  تعزيز مفهوم 

بذلك  وتعزز  و�الجتماعية.  و�ل�صيا�صية  و�لفكرية  و�ملذهبية  �لدينية  توجهاتهم  �ختالف 

�لفقر�ء  حاجة  ل�صد  �إ�صافة  عام،  ب�صكل  �لفل�صطيني  للمجتمع  و�لوالء  �النتماء  مفهوم 

و�ملحتاجني وذوي �ل�صهد�ء و�الأ�رشى ب�صكل خا�ص.

خاللها  من  تريد  �لتي  �الجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  بناء  �إىل  حما�ص  توجهت  عليه،  وبناء 

�ل�صعب  من  و��صعة  قطاعات  على  و�لتاأثري  �الجتماعي،  لالإ�صالح  روؤيتها  حتقيق 

و�ملكتبات.  �لزكاة  وجلان  �لريا�صية  و�الأندية  �خلريية  �جلمعيات  فاأن�صاأت  �لفل�صطيني، 

غزة،  يف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �أن�صاأه  �لذي  �الإ�صالمي  �ملجمع  �ملثال،  �صبيل  على  و�أ�صبح 

�ملوؤ�ص�صات  �أ�صبحت  ، كما 
73

�لو��صع �لن�صاط �الجتماعي  �أهم �ملر�كز �الإ�صالمية ذ�ت  من 

�الجتماعية �لتي ترعاها �حلركة ت�رشف على ع�رش�ت �آالف �لعو�ئل �ملحتاجة، مما �أوجد 

حلما�ص تو�جد�ً كثيفاً بني فئات �ملجتمع مل ت�صتطع �أّي منظمة �أخرى مناف�صتها فيه.

�إذ  �الأوىل،  �النتفا�صة  تلت  �لتي  �ملرحلة  على  كبري  �أثر  �ملوؤ�ص�صات  لهذه  كان  ولقد 

�مل�صلمني يف  �الإخو�ن  �متد�د�ً جلماعة  ُتعد  �لو��صعة حلما�ص، و�لتي  �ل�صبكة  �أ�صهمت هذه 

فل�صطني، يف تثبيت دعائم �حلركة وك�صب �أن�صار ُكرث لها؛ حيث �متازت هذه �ملوؤ�ص�صات 

“بقلة �لتكاليف من جهة، وح�صن �أخالق �لقائمني عليها من جهة �أخرى مقارنة بغريها، 
.
وهذ� �أثَّر كثري�ً على �نت�صار �حلركة ومنهجها �الإ�صالحي يف �ملجتمع”74

لتحقيق  حما�ص  �تبعتها  �أخرى  و�صيلة  �مل�صاجد  يف  و�لتوجيه  �لتعبئة  كانت  كما 

�مل�صاعد�ت،  وتوزيع  �الجتماعي  للتو��صل  مكاناً  فكانت  �الجتماعي،  لالإ�صالح  روؤيتها 

فامل�صجد عند حما�ص “�أهم �آليات حتقيق �لروؤية �الإ�صالحية للحركة يف �ملجال �الجتماعي 

�إ�صافة لكونه بيتاً  �أ�صكال �لن�صاط  و�ل�صيا�صي، ووفر نقطة �لتقاء و�آلية منتظمة ملختلف 

. ويغدو �الأمر �أكرث �إحلاحاً حلركة حترر وطني جعلت تربية �الأجيال تربية 
للعبادة...”75

جهادية �أمر�ً �أ�صا�صياً تعتمد على �أد�ء �لفر�ئ�ص �لدينية يف �مل�صاجد يف حتقيق ذلك، فكانت 

 عبد �ل�صتار قا�صم و�أ�صامة �أبو �ر�صيد، “�لتمهيد،” يف جو�د �حلمد و�إياد �لبغوثي )حمرر�ن(، درا�شة يف الفكر 
73

�الأو�صط،  �ل�رش  در��صات  مركز  )عّمان:   1996-1987 حما�س:  االإ�شالمية:  املقاومة  حلركة  ال�شيا�شي 

1997(، �ص 37.

جملة  �ل�صيا�صية،”  �ل�رشعية  �إىل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  مدخل  “حما�ص  �جلرباوي،  وعلي  نف�صه؛  �ملرجع  �نظر:   
74

الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 13، 1993، �ص 94.

 حممد برهومة، مرجع �صابق، �ص 81-80.
75
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حم�صن  فهي  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  تعاطف  لك�صب  �حلركة  �نطالق  “نقطة  ز�لت  وما 

��صتقالل  ركائز  �أهم  و�إحدى  �لقرن،  هذ�  مطلع  منذ  �الحتالل  �أنو�ع  كّل  �صّد  �لثور�ت 

 .
�ملجتمع �لفل�صطيني �ملدين”76

لروؤيتها  للرتويج  �حلركة  �عتمدتها  �لتي  �لو�صائل  �أهم  من  �مل�صجد  موؤ�ص�صة  ُتعد 

خاللها،  من  �لدور  بهذ�  يقومون  ودعاتها  وعلماوؤها  �حلركة  خطباء  فكان  �الإ�صالحية، 

�آلية   
77

�الإ�صالمية �الأعر��ص  كانت  كما  �الإ�صالحية.  �ملجتمع  رموز  �أهم  بذلك  فاأ�صبحو� 

�أخرى م�صاندة الآلية �مل�صجد يف �لتعبئة �جلماهريية، حيث مثلت هذه �ملنا�صبة �الجتماعية 

ميد�ناً خ�صباً تب�رش حما�ص من خالله بروؤيتها، وتن�رش فكرها وتكت�صب �الأن�صار �جلدد، 

�صمن  للم�صاجد  بع�صه  يح�رش  ال  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قطاعات  من  �آخر  قطاعاً  وتعبئ 

روؤيتها �الجتماعية �الإ�صالحية. 

كما ركزت حما�ص يف روؤيتها على �لتعليم وموؤ�ص�صاته فاأن�صاأت �حلركة جمموعة من 

غزة  قطاع  مدن  من  متفرقة  �أنحاء  على  موزعة  باملئات  تقدر  �الأطفال  وريا�ص  �ملد�ر�ص 

�أنها  �أ�صا�ص  على  تقوم  حما�ص  روؤية  الأن  �ل�صتات؛  خميمات  يف  وحتى  �لغربية،  و�ل�صفة 

تتحمل م�صوؤولية بناء جمتمعها �لر�زح حتت �الحتالل ال �صيّما �أن “�الحتالل و�الإهمال 

�مل�صلمون  �الإخو�ن  �أن�صاأها  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  كافة  حما�ص  و�صعت  فقد   .
�صنو�ن”78

�ملوؤ�ص�صات  هذه  وفرت  حيث  �الإ�صالحي،  حما�ص  م�رشوع  خدمة  يف  �الأم(  )�جلماعة 

�لتعليمية “بد�ئل عالية �لتنظيم و�لفاعلية... و�أعطت مثاالً حياً على ترجمة �لفكر �إىل وعي 

يف  و�لتاأثري  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  و�لفاعل  �حلي  �لتو�جد  و��صتطاعت  ملتزم،  وعمل 

 .
�أعر�ص قطاعاته”79

�لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  فاأن�صاأت  �لتعليمية،  �ملوؤ�ص�صات  �إن�صاء  يف  حما�ص  تو�صعت 

�جلامعية  و�لكلية  �الإ�صالمية  “�جلامعة  �ملتخ�ص�صة  �لتعليمية  و�ملعاهد  كاجلامعات 

هذه  من  مزيد  باإن�صاء  كذلك  ووعدت  �لثقافية.  �ملوؤ�ص�صات  من  وغريها  �لتطبيقية” 

“�إن�صاء وتطوير  �إىل  �ل�صلطة وت�صكيل �حلكومة، فدعت  �إىل  �ملوؤ�ص�صات يف حال و�صولها 

 �نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 79؛ والراأي، عّمان، 1992/6/8.
76

 زياد �أبو عمرو، حما�ص خلفية تاريخية، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 13، �صنة 1993، �ص 95؛ و�نظر: 
77

علي �ل�صو�، مرجع �صابق، �ص 193-192.

 عبد �جلبار �لعدو�ن، هذ� �ل�صالم يدمر �ملجتمع �لفل�صطيني، ال�رشق االأو�شط، 1995/4/17.
78

 علي �جلرباوي، “حما�ص مدخل �الإخو�ن �مل�صلمني �إىل �ل�رشعية �ل�صيا�صية،” �ص 80. 
79
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برنامج  يف  كذلك  هذ�  وورد   .
و�لتاأهيلية...”80 و�لتدريبية  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات  �ملر�كز 

و�لتعليم  �لتعليم،  دور  “تعزيز  على  فحث  �لتعليم  على  ركز  حيث  �لعا�رشة  �حلكومة 

�لعايل، وتطوير موؤ�ص�صاتهما وتنويعها، ورفع �لكفاءة و�جلودة، وت�صجيع �لبحث �لعلمي 

 .
ودعمه، وتوظيف نتائجه، ورعاية �خلريجني، مع �الهتمام بالتعليم �ملهني و�لتطبيقي”81

حما�ص بن�رش �أفكارها وروؤيتها �الإ�صالحية من خالل موؤ�ص�صاتها �لتعليمية 
ِ
مل تكتف 

�إ�صالمية  طالبية  كتالً  �الأخرى  �لفل�صطينية  و�ملعاهد  �جلامعات  يف  �أن�صاأت  بل  �خلا�صة، 

�أن  ويبدو  خالله.  من  يتحركون  لالإ�صالميني  مهماً  نقابياً  عنو�ناً  كانت  للحركة  تابعة 

تكوين �لكتلة �الإ�صالمية الأول مرة يف تاريخ �جلامعات �لفل�صطينية يعود �إىل نهاية �ل�صنة 

لعر�ص  جديد�ً  منب�ً  للحركة  هياأ  ما  وهو   ،
82

بريزيت جامعة  يف   1979/1978 �لدر��صية 

�لفاعل و�ملثقف، و�لذي  �لفل�صطيني  �ل�صباب  روؤيتها و�لتاأثري بقطاع و��صع من �رشيحة 

بقية  يف  و�لتاأثري  �الحتالل  مقاومة  يف  للحركة  �مل�صتقبلي  �لبنامج  حمل  يف  عليه  يعول 

�رش�ئح �ملجتمع �لفل�صطيني �ملختلفة.

�ملوؤ�ص�صات  باإن�صاء  �الهتمام  �الإ�صالحية  حما�ص  روؤية  يف  �الأخرى  �ملجاالت  ومن 

�ل�صحية  �ملر�كز  من  عدد�ً  فبنت  و�ملتنقلة،  �لثابتة  و�لعياد�ت  �مل�صت�صفيات  �ل�صحية، 

و�لعياد�ت �ملتنقلة يف �ملدن، و�لقرى، و�ملخيمات �لتي تقدم �خلدمات �صبه �ملجانية لل�صعب 

�أن  فذكر  �النتخابي  حما�ص  برنامج  خالل  من  كذلك  و��صحاً  ذلك  بد�  وقد  �لفل�صطيني، 

�لعامة  و�خلدمات  �الجتماعي]  و�ل�صمان  و�ل�صحة  [�لتعليم  �الجتماعية  “�خلدمات 
، وكذلك مّت �لرتكيز يف ذلك 

�الأخرى حّق للجميع دون متييز �أو حم�صوبية �أو فئوية...”83

يف برنامج �حلكومة �لعا�رشة حيث �لتزمت بـ“تطوير �ملر�فق �ل�صحية، وتطوير خدماتها 

.
�لعامة و�لتخ�ص�صية...”84

و�هتمت حما�ص كذلك باإن�صاء �ملوؤ�ص�صات �لتي تعتني باملر�أة و�لطفل تاأهيالً وتوعية 

“�الأ�رشة  على  حتر�ص  �أن   2006 �النتخابي  برناجمها  يف  ناخبيها  فوعدت  وعناية، 

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
80

81 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 69، �ص 163.

مركز  )بريوت:  منوذجاً  االإ�شالمية  الكتلة  فل�شطني:  يف  االإ�شالمية  الطالبية  احلركة  باج�ص،  دالل  �نظر:   
82

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 19.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
83

84 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 69، �ص 163.
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�الجتماعية  قيمنا  على  يحافظ  �لذي  �ملتني  “�الأ�صا�ص  الأنها  ومتا�صكها...”،  �لفل�صطينية 

�لفئات  ترعى  �لتي  �الجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  بـ“دعم  �أي�صاً  ووعدت  �الأخالقية”،  ومثلنا 

كاملر�أة و�لطفل و�ليتيم و�لفقر�ء وذوي �الحتياجات �خلا�صة؛ وحماية �لطفولة ورعايتها 

وهذ�  و�لتعليم”.  و�لتوجيه  و�جل�صمية  �لنف�صية  و�لرتبية  و�لتغذية  �لتن�صئة  يف  وحقها 

�الهتمام له �صببه يف نظر حما�ص فـ“�ملر�أة �لفل�صطينية �رشيك يف �جلهاد و�ملقاومة و�رشيك 

يف �لبناء و�لتنمية، وحقوقها �ملدنية و�ل�رشعية مكفولة”، ولهذ� فال بّد من “�صمان حقوق 

�ملر�أة، و��صتكمال �الإطار �لت�رشيعي �ملعزز حلقوقها، و�لعمل على متكينها من �مل�صاهمة 

�ملر�أة  بـ“حت�صني  كله  ذلك  ويكون  و�ل�صيا�صية”،  و�القت�صادية  �الجتماعية  �لتنمية  يف 

بالرتبية �الإ�صالمية، وتوعيتها بحقوقها �ل�رشعية، وتاأكيد �صخ�صيتها �لقائمة على �لعفة 

.
و�الحت�صام و�اللتز�م”85

كانت روؤية حما�ص لالإ�صالح �الجتماعي، و�الهتمام باملر�أة �لفل�صطينية متالزمتان 

�إ�صالح �صوؤون �ملر�أة هو مفتاح الإ�صالح �ملجتمع يف نظرها، ولذلك كان �لرتكيز  �إن  �إذ 

�أ�صيالً ولي�ص طارئاً  �ملر�أة عند حما�ص ينبع من روؤية ��صرت�تيجية، وكان �هتماماً  على 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بعد  �لدعوي  �لعمل  تفعيل  باإعادة  مرتبطاً  وكان  فعل،  ردة  �أو 

�ل�صيخ  “ظّل  نعيم:  هدى  حما�ص  حركة  يف  �لن�صوية  �لنا�صطة  قالت  و�لقطاع.  لل�صفة 

ودعوياً،  تربوياً  �لنو�ة  هذه  بنف�صه  يتابع  من  هو  �الأوىل  �ل�صنو�ت  يف  �هلل  رحمه  يا�صني 

 ،
�أن يوكل هذه �ملهمة الأحد غريه رغم م�صاكله �لعظيمة وو�صعه �ل�صحي”86 ومل يقبل 

�لكثري  �ل�صحيحة خم�ص�صاً  �الإ�صالمية  �ل�صاحلة و�لن�صاأة  �لبذرة  �أوجد  �أنه  �إىل  م�صريًة 

من �لق�صايا لعمل �ملر�أة د�خل �حلركة �لن�صائية و�الهتمام �خلا�ص بها و�لتو��صل �صبه 

“كانت روؤية �حلركة للن�صاء و�مل�صاركة يف برناجمها تعتمد  . و�أ�صافت: 
87

�ليومي معها

ي�صتثنى منه  بناء  �أّي  و�أن  منه،  �ملر�أة جزء�ً  و�أن تكون  بّد  �أّي عمل جمتمعي ال  �أن  على 

.
�لن�صاء يكون بناء غري متكامل؛ الأن �ملجتمع يقوم على �ملر�أة و�لرجل على حّد �صو�ء”88

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
85

 �ملر�أة وبرناجمها يف حركة حما�ص، ويكيبيديا �الإخو�ن �مل�صلمون، 2009/12/16.
86

 �ملرجع نف�صه.
87

 �ملرجع نف�صه.
88
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كما عمدت حما�ص ومن باب روؤيتها لالإ�صالح �الجتماعي �إىل �إن�صاء جلان �ل�صلح �ملحلية 

)خ�صو�صاً بعد �صيطرة حما�ص على قطاع غزة �صنة 2007( للم�صاعدة يف حّل �ملنازعات 

و�خل�صومات بني �أفر�د �ملجتمع، وهو يدخل يف باب �ملحافظة على �صالبة �ملجتمع، ومتتني 

وحدته ليبقى �صامد�ً �أمام �ملخططات �ل�صهيونية �لهادفة �إىل تفتيته، وتغذية �خلالفات بني 

�أفر�ده ب�صكل ي�صعفه ويقو�ص �أركانه. فاأن�صاأت حما�ص هذه �للجان �لتي “يلجاأ �لنا�ص �إليها 

�أنو�عها— الأنها ت�صتغرق وقتاً طويالً يف �ملحاكم  —على �ختالف  ملحاولة حّل �لق�صايا 

�لنظامية ب�صبب طول �إجر�ء�تها”، فكانت هذه �للجان تعمل على حّل “�لكثري من �لق�صايا 

و�مل�صاكل �ملعقدة مب�صاعدة �ل�رشطة ووز�رة �لد�خلية، [�لتابعة حلكومة حما�ص �ملقالة يف 

 .
غزة] م�صتخدمًة يف حتقيق �حللول �الإجر�ء�ت �ل�رشعية و�لقانونية...”89

لقد متيزت هذه �للجان بال�رشعة يف حّل �الأمور و�مل�صد�قية و�لدقة؛ يقول رئي�ص د�ئرة 

�الإ�صالح يف ر�بطة علماء فل�صطني ن�صيم يا�صني:

�إن جلان �الإ�صالح �أن�صاأتها ر�بطة علماء فل�صطني وفق �ختيار دقيق ومقايي�ص 

حمافظات  كافة  م�صتوى  على  موزعة  جلان  ت�صمهم  �إ�صالح  لرجال  معينة 

قطاع غزة يبلغ عددها �أربعاً وثالثني جلنة يعمل فيها �أكرث من خم�صمائة رجل 

�أخالقهم،  وعن  عنهم،  �ل�صوؤ�ل  بعد  يكون  �الختيار  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  �إ�صالح، 

.
90

و�صلوكياتهم، ومدى �لتز�مهم، وقدرتهم على �حلو�ر و�لكالم مع �الآخرين

�حلجة،  وقوة  �لنف�ص،  وطول  “بال�صب،  يتحلو�:  �أن  ينبغي  �مل�صلحون  وهوؤالء 

ليتم  بينهم  و�لتوفيق  �لنا�ص  بني  �الإ�صالح  من  ليتمكن  عالية  وحكمة  �الإقناع،  ومهارة 

�الإ�صالمية...”، وبالتايل  �ل�رشيعة  �أ�ص�ص �صليمة وفق ما تن�ص عليه  �لقر�ر�ت على  بناء 

ال بّد �أن يكون هوؤالء ممن يتو�فر عندهم “ثقافة �إ�صالمية، ومن �ل�صخ�صيات �العتبارية 

.
يف منطقة �صكنه”91

وهذ� �لنظام حلل �مل�صاكل كما يو�صح عبد �لعزيز �لكجك )من كبار رجال �الإ�صالح يف 

غزة( ينق�صم �إىل ق�صمني، �رشعي وع�صائري، و�لتحكيم �ل�رشعي ينفذه �لعلماء ممن لديهم 

معرفة باأحكام �ل�رشيعة �الإ�صالمية، �أما �لق�صاء �لع�صائري فيقوم بتنفيذه وجوه �لع�صائر، 

 �أ�صماء �رش�صور، جلان �الإ�صالح تعمل وفق �رشيعة �هلل لر�أب �ل�صدع، فل�صطني �أون الين، 2011/9/12.
89

 �ملرجع نف�صه.
90

 �ملرجع نف�صه.
91
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وهذ� يتبع وز�رة �لد�خلية وال يتعار�ص مع عمل �ملحاكم بل هو مكمٌل لها. ويلفت �لنظر 

�إىل وجود �لعديد من �لق�صايا �لتي جترى لها عدة جل�صات دون �لتو�صل �إىل حكم ويتم 

حتويلها للحل �لع�صائري، الأن قانون �لع�صائر يعمل على تقريب وجهات �لنظر وتنتهي 

�لق�صية بالرت��صي بني �لطرفني، فلجان �الإ�صالح �لع�صائرية تتعامل مع جميع �لق�صايا 

.
92

و�مل�صاكل �مل�صتع�صية �لتي حتدث بني �ملو�طنني وخا�صة ق�صايا �لدماء و�مل�صاجر�ت...

�إن هذ� �لرتكيز �لو��صح على �الإ�صالح �الجتماعي و�إن�صاء �ملوؤ�ص�صات �لتي ت�صاعد 

عليه لي�ص غريباً على حما�ص ونهجها، فقد �جتهت جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني 

�الإ�صالح  خالل  من  �لتغيري  نظرية  نحو  بد�ياتها  يف  لها(  �متد�د�ً  حما�ص  ُتعّد  )�لتي 

حتت  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  وحتركها  ن�صاطاتها  يف  �الأولوية  و�أعطتها  �الجتماعي، 

�ل�صيا�صي  و�الإ�صالح  �لتغيري  �إىل  �صيقود  �الجتماعي  �الإ�صالح  �أن  ر�أت  �إذ  �الحتالل. 

ومقاومة �ملحتلني و�ملحافظة على �ملجتمع. و�أنه ال بّد من �إحد�ث هذ� �لتغري حتى ي�صبح 

يكن  ال  �الحتالل  تقاوم  حركة  �أّي  و�أن  لالحتالل،  �صاملة  ملقاومة  نا�صجاً  �ملجتمع 

موؤ�ص�صات  دون  من  و�أنه   ،
93

�ملالئم و�ملناخ  �ملنا�صبة  �الأر�صية  توفري  بدون  ت�صمد  �أن 

حتت  ومتطلباته  همومه  مع  وتتعامل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  ترعى  متعددة  �جتماعية 

�الإ�صالح  فاإن  وبالتايل  �لنا�ص؛  على  �لعنت  زيادة  �إىل  �صيوؤدي  ذلك  فاإن  �الحتالل، 

�ل�صيا�صي �صيكون �أ�صد �صعوبة، فاإطعام �ملحتاج و�لفقري ورعاية �بن �ل�صهيد و�الأ�صري 

�أهم بكثري يف نظر حما�ص من �لتنظري �ل�صيا�صي.

�أوجد،  و�إيانياً  وعقائدياً  تربوياً  وتاأهيله  �لفل�صطيني  باالإن�صان  حما�ص  �هتمام  �إن 

ترجمة  على  حياً  مثاالً  و�أعطى  �ل�صعب،  ل�صمود  �لقوية  �لبنية  حما�ص،  روؤية  ح�صب 

ومو�جهة  �ملختلفة  باالأحد�ث  �لتاأثري  بذلك،  فا�صتطاعت  ملتزم.  وعمل  وعي  �إىل  �لفكر 

�ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  “�ل�صوؤون  ي�صمى  ما  مبن�صق  حد�  مما  وممار�صاته،  �الحتالل 

�الأر�ص  لفل�صطيني  حما�ص  تقدمها  �لتي  �مل�صاعد�ت  “�إن  للقول  غزة”  وقطاع  �لغربية 

حلت  فقد  �لتحرير  منظمة  لهم  تقدمها  �لتي  �مل�صاعدة  تفوق   1994-1991 منذ  �ملحتلة 

.
حما�ص حمل م.ت.ف كمانح م�صاعدة رئي�صي لل�صكان”94

 �ملرجع نف�صه.
92

 �نظر مقابلة مع حممد نز�ل، عّمان، 1995/12/8، يف: عبد �ل�صتار قا�صم و�أ�صامة �أبو �ر�صيد، مرجع �صابق، �ص 35 .
93

1994/7/25؛ و�نظر حممد برهومة، مرجع �صابق،   ،238 ق�شايا دولية، �لعدد  �إخباري، جملة   �نظر: تقرير 
94

�ص 88.
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لقد حاولت حما�ص بعد فوزها يف �النتخابات وت�صلمها للحكومة �أن تطبق برناجمها 

يف  ذكرته  �صديد  وح�صار  بعو�ئق  جوبهت  ولكنها  �صعبها،  به  وعدت  �لذي  �الإ�صالحي 

بياناتها بح�رشة ومر�رة حيث ذكرت ذلك يف بيان لها بعد عام على �نتخابها، فقالت “�إنها ال 

ز�لت ت�رش على �إنفاذ برناجمها �الإ�صالحي يف �ملجتمع �لفل�صطيني رغم �حل�صار �خلانق 

�إال  �لوعود  وهذه  �لروؤية  هذه  تطبق  �أن  حاولت  بالفعل  و�إنها   .
�ل�صخمة...”95 و�لعو�ئق 

“�أن كثري�ً من �لب�مج و�الأهد�ف، و�لتي �رشعت �حلركة يف تطبيقها قد تعر�صت لل�رشب 

و�الإ�صقاط  �الإف�صال  وحماوالت  �خلارجي...  �حل�صار  خالل  من  و�الإف�صال  و�الإعاقة 

ولكن   .
�الأمني....”96 و�لتفجري  و�الإعالمي  �ل�صيا�صي  �لتحري�ص  �متهنت  �لتي  �لد�خلي 

بعد ذلك �أ�رشت �حلركة على برناجمها وروؤيتها، �إذ �إنه وبالرغم من كّل ذلك، فقد ر�أت �أن 

برناجمها ما ز�ل قيد �لتطبيق و�إن �لتعقيد�ت �ملختلفة جتعلها توغل يف تطبيق هذه �لروؤية 

برفق وتدرج، فقد جاء يف بيانها “�إن �لبنامج �الإ�صالحي �لذي رفعته ونادت به ما ز�ل 

�ملتدرج،  �لتطبيق  العتبار�ت  يخ�صع  ذلك  و�أن  للحركة...  �حلكومية  �الأجندة  ر�أ�ص  على 

.
و�حلل �ملو�صوعي �ملرتكز على خ�صو�صية وح�صا�صية وتعقيد�ت �لو�قع �لفل�صطيني”97

كافة  وت�صلمت   ،2007/6/14 يف  غزة  يف  ل�صاحلها  �الأمر  حما�ص  ح�صمت  �أن  وبعد 

�أثرت تاأثري�ً  �ملوؤ�ص�صات، �كت�صب �حل�صور �الجتماعي �لفاعل للحركة قوة زخم جديدة 

�إيجابياً يف ك�صب قاعدة جماهريية جديدة، و�أ�صبح ما كانت تنادي به من خالل بر�جمها 

�الإ�صالحية �ملختلفة وبياناتها �أمر�ً ممكن �لتحقيق. فقامت بعدة �إجر�ء�ت عملية من �أجل 

�الإ�صهام يف حتقيق هذه �الأفكار �الإ�صالحية لالإ�صهام يف �الإ�صالح �الجتماعي ح�صب روؤية 

. فحر�صت �حلركة على جت�صيد �لتكافل �الجتماعي و�قعاً ملمو�صاً، 
98

�حلركة ومنهجها

خا�صة يف ظّل �صيا�صة �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �لقمعية و�لتي �أدت �إىل زيادة معدالت �لفقر، 

 World Health Organization �لعاملية  �ل�صحة  حيث ر�صد تقرير �صادر عن منظمة 

(WHO) �أن �قت�صاد غزة يف �نهيار م�صتمر بعد �أن ز�دت ن�صبة �لبطالة على 60% �أحياناً، 

95 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، وثيقة رقم 22، �ص 73.

96 املرجع نف�شه، �ص 74.

97 املرجع نف�شه، �ص 73.

 See Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamists Social Sector  98

(US: Princeton University Press, 2011).
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�أقل من دوالر و�حد  �لتي تعي�ص على دخل  �لعائالت  �لفقر بني  �إىل �رتفاع ن�صبة  �إ�صافة 

. فقامت حكومة حما�ص يف غزة، �صمن �إمكاناتها �ملحدودة، 
99

يف �ليوم لل�صخ�ص �لو�حد

و�أخرى  �ل�صهد�ء،  و�أهايل  �لعمل  عن  و�لعاطلني  للمحتاجني  مالية  خم�ص�صات  ب�رشف 

كما  وغريها،  تعليمية  وم�صاعد�ت  �مل�صتع�صية،  �ملر�صية  للحاالت  للعالج  �صفر  بدل 

�أدوية،  بدل  م�صاعد�ت  فقدمت  للمعوزين،  ودو�ئية  وغذ�ئية  عينية  م�صاعد�ت  تقدمي  مّت 

وم�صاعد�ت متوينية �صمن برنامج �لغذ�ء �لعاملي، وتقدمي م�صاعد�ت �رشيعة يف �حلاالت 

�لطارئة كحملة طو�رئ �الأمطار، وكذلك تقدمي م�صاعد�ت م�صاندة وتاأهيل مثل �لكر��صي 

�لكهربائية �ملتحركة لذوي �الحتياجات �خلا�صة، كما مّت توفري فر�ص عمل للمعاقني على 

.
100

بند �لت�صغيل �ملوؤقت لغري �ملنتفعني من �ل�صوؤون �الجتماعية، وذلك ملدد زمنية خمتلفة

لقد كان من �أهم معامل �الإ�صالح �الجتماعي �لتي قامت بها حما�ص يف غزة �الهتمام 

بفئة �لعمال و�ل�صيادين، و�لتي ت�صكل �أكب �رشيحة �جتماعية و�أكرثها تاأثر�ً باإجر�ء�ت 

على  مالية  مبالغ  فوزعت  �ل�صكان،  ثلثي  من  �أكرث  وتعيل  �لقا�صية،  و�حل�صار  �الحتالل 

.
101

عدد كبري منهم، �لذين مل ت�صتطع توفري فر�ص عمل لهم

�لق�صية  لهذه  ملا  خا�صة،  �أهمية  و�ملحررين  �الأ�رشى  مو�صوع  حما�ص  �أولت  كما 

�الأ�رشى  ق�صية  تبني  �إىل  ل�صعيها  فباالإ�صافة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لدى  �أهمية  من 

من  بالعديد  قامت  فقد   ،
102

�ل�صهيونية �ل�صجون  من  عنهم  �الإفر�ج  وحماولة 

�صغط  حمالت  لعمل  �أجانب  مت�صامنني  مع  لقاء�ت  فعقدت  �ملجال،  هذ�  يف  �لن�صاطات 

“تقرير  �حلكومي،  �الأد�ء  جلودة  �لعامة  �الإد�رة  �لوزر�ء،  جمل�ص  رئا�صة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  �نظر:   
99

رئا�صة  موقع  يونيو 2012،  حزير�ن/  ع�رش،”  �حلادية  �لفل�صطينية  �حلكومة  الإجناز�ت   2012 �الأول  �لربع 

جمل�ص �لوزر�ء، �الأمانة �لعامة، غزة، �نظر:

http://www.pmo.gov.ps/images/stories/qgp/2012_1.pdf

 �نظر: �ملرجع نف�صه. و�نظر �أي�صاً: �أحمد حممد �ل�صاعاتي، حركة �ملقاومة �لفل�صطينية “حما�ص” 1994-1987 )20(، 
100

فل�شطني، 2013/1/14.

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة �لوطنية  �لت�صغيل �ملوؤقت، موقع وز�رة �لعمل،  �لعاملني على بند   �نظر: �رشف رو�تب 
101

غزة، 2013/3/21.

 لقد قامت حما�ص باأ�رش �جلندي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط �صنة  2006 بعد فوزها يف �النتخابات وت�صكيلها 
102

 ،2011/10/11 يف  �ل�صهرية  �لتبادل  �صفقة  متت  حتى  �صنو�ت  خم�ص  ملدة  به  و�حتفظت  �لعا�رشة،  �حلكومة 

�ألف �صجني فل�صطيني من �صجون �الحتالل من  �أكرث من  �لتي مّت فيها حترير  بـ“وفاء �الأحر�ر”،  و�ملعروفة 

كافة ف�صائل �لعمل �لفل�صطيني. �نظر: جلعاد �صاليط: �صفقة �الألف �أ�صري، �جلزيرة.نت، 2011/10/12.
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�الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  مع  وتو��صلت  ق�صيتهم،  لتبني  �لعام  �لر�أي  على 

International Committee of the Red Cross (ICRC) ملناق�صة ملف �الأ�رشى 

�لعامل  �أطباء  موؤ�ص�صة  مع  و�لتو��صل  غزة،  قطاع  من  وبخا�صة  لهم  �أهاليهم  وزيار�ت 

و�صخ�صيات  موؤ�ص�صات  مع  و�لتو��صل  �الحتالل،  �صجون  يف  منهم  �ملر�صى  لزيارة 

بهذ�  �خلا�صة  و�مل�صتجد�ت  �الأ�رشى  ق�صية  حول  خا�صة  مبلفات  وتزويدها  �أجنبية، 

مالية  خم�ص�صات  لهم  ففر�صت  �الأ�رشى،  باأ�رش  بالعناية  حما�ص  قامت  كما  �مللف. 

�إىل رعاية عائالت �الأ�رشى من حيث �لعناية �الجتماعية و�لتعليمية  �صهرية، باالإ�صافة 

�لعز�ب منهم،  منا�صبة، و�أ�صهمت يف تزويج  �ملحررين بيوتاً  وغريها. و�أّمنت لالأ�رشى 

�ل�صحي،  �لتاأمني  ر�صوم  من  و�أعفتهم  كما  حمرر،  لكل  �صهرية  خم�ص�صات  وفر�صت 

وخف�صت ر�صوم ��صتهالك �لكهرباء لهم، وقدمت لهم دور�ت تاأهيلية يف حرف خمتلفة 

(�خلدمة �الجتماعية - تاأهيل دعاة( حتى يعتمد هوؤالء �الأ�رشى �ملحررون على �أنف�صهم 
.
103

من خالل وظيفة �أو حرفة معينة

خالل  من  �الأ�رشى  باأو�صاع  �هتمامها  حما�ص  تابعت  فقد  �ل�صجون،  د�خل  يف  �أما 

�أغذية ومالب�ص و�أدوية من  تقدمي منح مالية لهم ليقوم هوؤالء ب�رش�ء ما يحتاجونه من 

عب  معهم  و�لت�صامن  عنهم،  للدفاع  حمامني  تعيني  مّت  كما  �ل�صجون،  مقا�صف  د�خل 

�العت�صامات، و�الإ�رش�بات �ل�صاملة، و�لت�صعيد �صّد �الحتالل؛ �حتجاجاً على ظروفهم 

�العتقالية، و�لتو��صل مع �أهاليهم وزيارتهم يف �ملنا�صبات �لدينية و�لوطنية؛ ملو��صاتهم 

 .
104

وتقدمي �لهد�يا لهم

�أما يف جانب �ملر�أة و�ل�صباب، فقد قامت �حلكومة و�حلركة باإن�صاء عدد من �مل�صاريع 

بتنظيم  وقامت   ،
105

و�ل�صباب �ملر�أة  خالل  من  �ملجتمع  الإ�صالح  بها  تنادي  كانت  �لتي 

“دعم  حول  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �لن�صاء  من  كبرية  الأعد�د  متكاملة  در��صية  دور�ت 

تعبئة  حملة  �صمن  وتاأتي  �ملر�أة”،  جتاه  �ل�صلبية  �لعاد�ت  ومو�جهة  �الإيجابية  �لعاد�ت 

وتاأثري لتح�صني �لثقافة �ملجتمعية نحو �ملر�أة وتفعيل دورها يف �ملجتمع، و�أعدت �مل�صابقات 

“تقرير  �لعامة جلودة �الأد�ء �حلكومي،  �لفل�صطينية، رئا�صة جمل�ص �لوزر�ء، �الإد�رة  �ل�صلطة �لوطنية   �نظر: 
103

�لربع �الأول 2012 الإجناز�ت �حلكومة �لفل�صطينية �حلادية ع�رش”.

 �ملرجع نف�صه.
104

�لوطنية  �ل�صلطة  �لعمل،  وز�رة  على:  من�صور  �صبابي  م�رشوع  ثالثني  من  �أكرث  �ملثال  �صبيل  على  �نظر   
105

�لفل�صطينية، غزة.
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�لفنية بعنو�ن “�أمرية �الأدب” للكتابة يف ق�صايا �ملر�أة يف �الأدب هي “�ل�صعر، و�ل�صيناريو، 

.
و�لق�صة �ل�صحفية، و�لق�صة �لق�صرية”106

�لعاملي، وعيد  �ملر�أة  �ملنا�صبات �خلا�صة باملر�أة كيوم  �إحياء  وحر�صت �حلكومة على 

�ملر�أة  مع  للت�صامن  �لعاملية  �للجنة  بت�صكيل  قامت  كما  ذلك  وغري  �الأ�رشة،  ويوم  �الأم، 

�لفل�صطينية، ونظمت فعاليات مفتوحة لرعاية �مل�صنات، و�أقامت دور�ت للعناية بهن على 

نفقة �حلكومة، وفتحت �ملجال الإن�صاء عدد كبري من �جلمعيات �لن�صائية �ملجتمعية للعمل، 

.
107

و�لقيام بو�جبها جتاه �ملر�أة �لفل�صطينية يف قطاع غزة

حكومتها  خالل  من  حما�ص  �أوجدت  فقد  وتاأهيلهم،  �ل�صباب  �إ�صالح  جمال  يف  �أما 

خا�صاً  قانوناً  فاأ�صدرت  بال�صباب،  �خلا�صة  �الجتماعية  �لب�مج  من  كبرية  جمموعة 

لل�صباب، وعقدت ندو�ت مع �جلمعيات �الأهلية �ل�صبابية و�جلامعات يف جميع حمافظات 

قطاع غزة، �صمن حملة لتوعية �ل�صباب بحقوقهم وتعريفهم بالقانون، و�أ�صهمت بذلك 

موؤ�ص�صات �إعالمية ولقاء�ت تلفزيونية و�صل�صلة حلقات تعريفية يف �ل�صحف، مع �إطالق 

.
108

خدمة �لر�صائل �لق�صرية وتوزيع مطوية، وتخ�صي�ص �صفحة �إلكرتونية لهذ� �لغر�ص

ولقد كان للم�صاريع �لريا�صية �خلا�صة بال�صباب عناية خا�صة بالرغم من �صيق ذ�ت 

�ليد و�حل�صار �خلانق على غزة. �إال �أن حكومة حما�ص مل تهمل هذ� �جلانب، فاأقامت عدد�ً 

لالإبد�ع  �لت�صجيعية  فل�صطني  جائزة  عن  �حلكومة  �أعلنت  كما  �لريا�صية.  �مل�صاريع  من 

م�صاريع  و�حلكومة  �حلركة  و�أطلقت   ،
109

�ملختلفة �ملجاالت  من  جماالً   16 يف  �ل�صبابي 

�ملقبل  �ل�صباب  لعدد كبري من  �لقر�ص  مّت تقدمي  �لفل�صطيني، حيث  �ل�صباب  �إجناز عر�ص 

على �لزو�ج، وتوفري ع�رش�ت �لهد�يا من عدة موؤ�ص�صات يف �لقطاع �خلا�ص، وذلك �صمن 

.
110

�أن�صطة دعم �ل�صباب �لفل�صطيني لبناء �أ�رشة هي �أ�صا�ص �صالح �ملجتمع وتطوره

“تقرير  �لعامة جلودة �الأد�ء �حلكومي،  �لفل�صطينية، رئا�صة جمل�ص �لوزر�ء، �الإد�رة  �ل�صلطة �لوطنية   �نظر: 
106

�لربع �الأول 2012 الإجناز�ت �حلكومة �لفل�صطينية �حلادية ع�رش”.

 �ملرجع نف�صه؛ و�نظر: �أحمد حممد �ل�صاعاتي، مرجع �صابق.
107

 �ملر�جع نف�صها.
108

 �ملر�جع نف�صها.
109

 ،http://www.mys.gov.ps :نظر: موقع بو�بة �ل�صباب و�لريا�صة �لفل�صطينية، وز�رة �ل�صباب و�لريا�صة، غزة، يف� 
110

حيث رعت �لوز�رة مثل هذه �الأعر��ص؛ فقامت يف 2012/3/8، على �صبيل �ملثال، بتزويج �أكرث من �ألف �صاب و�صابة، 

و�أقر�صت كّل عري�ص مبلغ �ألفي دوالر مع مبالغ �أخرى كهد�يا غري م�صرتدة.
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�ل�صباب  �إىل ��صتقطاب  �أجل تطبيق منهجها �الإ�صالحي  لقد عمدت حركة حما�ص من 

�إىل جانبها، من خالل تفريغ طاقاتهم، وتعزيز �خللق �الإ�صالمي �لرفيع بتطبيق �ملبادئ 

�لفرق  �حلركة  و�أن�صاأت  �الإ�صالمي،  �لرتبوي  �ملنهج  من  �لنابعة  �لريا�صية  و�ملفاهيم 

�لريا�صية �ملتنوعة يف �مل�صاجد، و�أقامت �لدوريات فيما بينها، لتحقيق �ملعاين �الإ�صالحية 

�لتي ترى حما�ص �رشورة غر�صها يف �صباب فل�صطني ��صتعد�د�ً لتحرير �أر�صهم �ملغت�صبة 

.
111

من رقبة �الحتالل

كما عملت حما�ص وحكومتها يف غزة بعد �أن �ن�صحب موظفو �ل�صلطة �لتابعني لفتح يف 

�إىل �ملحاكم، على تعميم ثقافة �ل�صلم �الجتماعي، و�لف�صل  ر�م �هلل و�متنعو� عن �لذهاب 

�الإ�صالح  طرق  وت�صجيع  �حلق،  و�إحقاق  �ملظلومني،  و�إن�صاف  �لنا�ص،  بني  �لنز�عات  يف 

عن طريق جلان خا�صة �صكلتها لت�صاعد �لق�صاء �لر�صمي على �لقيام بو�جبه، وبخا�صة 

يف ظّل حاجة �لنا�ص لطرق بديلة للق�صاء حلل م�صاكلهم و�إن�صافهم، بعد حماولة �صلطة 

�ل�رشطة �خلا�صعة لها يف غزة بعد �صيطرة  �لفل�صطينية، ودو�ئر  �ملحاكم  ر�م �هلل تعطيل 

. وقامت �حلركة باالعتماد على عدد كبري من رموزها �لذين نالو� �لتقدير 
112

حما�ص عليها

و�الحرت�م يف �ملجتمع للعمل يف جمال �الإ�صالح، وكان لهم دور فاعل وجناحات يف هذ� 

�ملجال �الجتماعي �ملهم.

كما �أن حما�ص ر�أت �أن من �أهم و�صائل �الإ�صالح �الجتماعي تقدمي خدمات �صحية 

من  �لعديد  �إجر�ء  خالل  من  �ل�صحة  وز�رة  كو�در  تطوير  على  بالعمل  فقامت  غزة،  يف 

�لدور�ت �لتدريبية وور�ص �لعمل للموظفني، وعقد �لعديد من �أن�صطة �لتثقيف �ل�صحي، 

و�أن�صاأت وز�رة �ل�صحة �لتابعة لها �أكرث من 32 م�رشوعاً �صحياً، كان من �أهمها �إن�صاء 

�الأطفال  م�صت�صفى  �إن�صاء  وم�رشوع  �الإندوني�صي،  و�مل�صت�صفى  �ليا�صني،  م�صت�صفى 

.
113

بدير �لبلح، وتنفيذ �لعديد من �مل�صاريع و�الأبنية يف خمتلف �ملر�فق �ل�صحية

 �نظر: عماد عفانة، حما�ص بني جمتمع �لف�صيلة و�حلكم �لر�صيد، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/7/19.
111

www.rapeta.ps/Rapta :نظر تفا�صيل هذه �للجان وطرق عملها من خالل موقع ر�بطة علماء فل�صطني يف غزة، يف� 
112

“تقرير  �لعامة جلودة �الأد�ء �حلكومي،  �لوزر�ء، �الإد�رة  �لفل�صطينية، رئا�صة جمل�ص  �ل�صلطة �لوطنية   �نظر: 
113

�لربع �الأول 2012 الإجناز�ت �حلكومة �لفل�صطينية �حلادية ع�رش”.
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خال�سة:

و��صتطاعت  و�الجتماعية،  �ل�صيا�صية  �الإ�صالحية  روؤيتها  حتقيق  �إىل  حما�ص  �صعت 

يف  �ملجتمع  ب�صهر  و�ال�صتمر�ر  �أطيافه،  بكافة  �لفل�صطيني  �ملدين  �ملجتمع  يف  �لتغلغل 

�لفكرة �لتي توؤمن بها، بالرغم من �ل�صعوبات و�ملعوقات، من خالل م�صاركة كو�درها 

�صيا�صي  عملي  و�قع  �ىل  �الإجناز�ت  هذه  لرتجمة  و�صعت  �لتغيري.  باإحد�ث  و�أن�صارها 

ملمو�ص يحقق لل�صعب �لفل�صطيني م�صاحله، و�آماله، وتطلعاته �ملختلفة. وقد مكنها ذلك 

�أو  �إىل قاعدة �صعبية و��صعة؛ ي�صعب �رشبها،  من حتقيق وجود �صيا�صي قوي، ي�صتند 

تهمي�صها، �أو جتاهلها.






