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ر�ؤية حما�س للإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي
يف فل�سطني
مقدمة:
تع ُّد حركة حما�س نف�سها ،ح�سب �أدبياتها ،1حركة جهادية باملعنى الوا�سع ملفهوم
اجلهاد ،وهي جزء من حركة النه�ضة الإ�سالمية الهادفة �إىل �إ�صالح �ش�أن الأمة يف اجلوانب
املختلفة ،وبخا�صة يف اجلانبني ال�سيا�سي واالجتماعي ،وترى �أن النه�ضة والإ�صالح هما
املدخل الأ�سا�سي لتحرير فل�سطني.
واحلركة ت�ؤكد كثريا ً على ر�ؤيتها الهادفة لبناء جمتمع فل�سطيني مدين متطور،
و�إ�صالح النظام ال�سيا�سي واالجتماعي الفل�سطيني ،مبا ينجز احلقوق الوطنية لل�شعب
الفل�سطيني� ،آخذين بعني االعتبار ت�سلط االحتالل الإ�رسائيلي على الأر�ض وال�شعب،
وتدخالته املبا�رشة يف تفا�صيل احلياة الفل�سطينية.
�إن الباحث يف هذا ال�ش�أن ال ب ّد �أن ي�سرب غور عدد من امل�صادر املهمة ،و�أن يغو�ص
فيها لبناء �صورة وا�ضحة لهذه الر�ؤية الإ�صالحية .ولعل من �أبرز هذه امل�صادر املعربة
ب�شكل �صادق وواقعي عن هذه الر�ؤية ،ميثاق احلركة ووثائقها املختلفة وبياناتها .كما
�أن جتربة احلركة يف االنتخابات النقابية والبلدية والربملانية ،وت�شكيلها للحكومة بعد
فوزها يف االنتخابات الربملانية �سنة  ،2006وما �صدر عنها بهذا اخل�صو�ص من برامج
انتخابية وتطبيقات ميدانية ،ت�شكل م�صدرا ً ثريا ً ال�ستكمال جميع �أطراف هذه ال�صورة؛
على �أن ال نن�سى �أن حركة حما�س هي جزء من جماعة الإخوان امل�سلمني العاملية ،كما جاء
يف ميثاقها ،2وهي بذلك ت�ستقي ر�ؤيتها الإ�صالحية لل�ش�ؤون ال�سيا�سية واالجتماعية من
فكرها ومنهجها.
 1انظر :ميثاق حما�س.
 2انظر :ميثاق حما�س ،املادة  ،2حيث جاء فيها“ :حركة املقاومة الإ�سالمية جناح من �أجنحة الإخوان امل�سلمني
بفل�سطني .وحركة الإخوان امل�سلمني تنظيم عاملي ،وهي كربى احلركات الإ�سالمية يف الع�رص احلديث،
ومتتاز بالفهم العميق ،والت�صور الدقيق ،وال�شمولية التامة لكل املفاهيم الإ�سالمية يف �شتى جماالت احلياة ،يف
الت�صور واالعتقاد ،يف ال�سيا�سة واالقت�صاد ،يف الرتبية واالجتماع ،يف الق�ضاء واحلكم ،يف الدعوة والتعليم ،يف
الفن والإعالم ،يف الغيب وال�شهادة ،ويف باقي جماالت احلياة”.
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�أو ًال :ر�ؤية حما�س للإ�صالح ال�سيا�سي:
 .1ر�ؤية حما�س ملفهوم العمل ال�سيا�سي:
�إن حتديد ر�ؤية حما�س ملفهوم العمل ال�سيا�سي يتطلب �أوالً :حتديد مدلول هذا
امل�صطلح ،فال�سيا�سة تعني يف معناها اللغوي“ :القيام على ال�شيء مبا ي�صلحه”� ،3أما
معناها اال�صطالحي في�شري �إىل �أنه “فن ممار�سة القيادة واحلكم وعلم ال�سلطة ،...الذي
ينظم احلياة العامة وي�ضمن الأمن ويقيم التوازن والوفاق ،من خالل القوة ال�رشعية
وال�سيادة بني الأفراد واجلماعات .4”...وحركة حما�س ال تبتعد كثريا ً يف ر�ؤيتها للعمل
ال�سيا�سي عن هذا املفهوم ،فهي بجانب كونها حركة حترر وطني ،ف�إنها �أي�ضا ً حركة
�سيا�سية �إ�سالمية“ :الإ�سالم منهجها ،منه ت�ستمد �أفكارها ومفاهيمها وت�صوراتها عن
الكون واحلياة والإن�سان ،و�إليه حتتكم يف ك ّل ت�رصفاتها ومنه ت�ستلهم خطاها.5”...
�إن حما�س ،ومنذ ن�ش�أتها ،مل تغفل ومل تبتعد عن العمل ال�سيا�سي ،فهي ابنة جماعة
الإخوان امل�سلمني يف فل�سطني ،ف�إىل جانب م�شاريعها الدعوية والرتبوية واجلهادية
املختلفة ،كانت متار�س ال�سيا�سة ب�أ�شكال خمتلفة ،فانتقلت ب�شكل �سل�س من تنظيم
الندوات واملهرجانات ال�سيا�سية و�إ�صدار البيانات واملن�شورات املعربة عن �آرائها
ال�سيا�سية� ،إىل القيام بالتظاهرات والإ�رضابات و�أ�شكال االحتجاج الأخرى ،ومن ثم
دخول معرتك االنتخابات الطالبية والنقابية وال�شبابية املختلفة ،التي كانت وجها ً �آخر
للعمل ال�سيا�سي ،يف ظ ّل املنع والقمع الذي كانت متار�سه قوات االحتالل �ض ّد احلركات
الفل�سطينية ب�شكل عام وحركة حما�س ب�شكل خا�ص.6
اعتمدت حما�س يف تبيان وجهة نظرها ال�سيا�سية ابتداء على �إ�صدار البيانات
واملن�شورات واملذكرات الداخلية ،التي كانت �أهم و�سيلة �سيا�سية من و�سائل احلركة يف
التعبئة اجلماهريية .و�أ�سهمت ب�شكل وا�ضح يف التوعية ،والتثقيف ،والتوجيه ،وتنمية
روح املقاومة ،وتكر�ست كو�سيلة �أ�سا�سية بني حركة املقاومة وبني اجلماهري ،مما
 3انظر :مرت�ضى الزبيدي ،تاج العرو�س يف مادة �سو�س (بريوت :دار �صادر ،)1980 ،ج � ،4ص .164
 4علي ال�صوا“ ،احلركة والعمل ال�سيا�سي ”،يف جواد احلمد و�إياد الربغوثي (حمرران) ،درا�سة يف الفكر
ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية :حما�س( 1996-1987 :ع ّمان :مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط،
� ،)1997ص .186-185
 5ميثاق حما�س ،املادة .1
 6انظر :مقابلة مع ال�شيخ �أحمد يا�سني ،النهار ،القد�س.1989/4/30 ،
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عزز الثقة بني الطرفني .7و�سعت حما�س �أي�ضا ً من خالل مفهومها للعمل ال�سيا�سي� ،إىل
حماولة ك�سب الت�أييد اجلماهريي لر�ؤيتها للق�ضية الفل�سطينية؛ فدخلت يف االنتخابات
يف القطاعات املختلفة ،حيث كانت هذه املواقع النقابية من �أهم و�سائل حما�س يف العمل
ال�سيا�سي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت الأحداث ال�سيا�سية املت�سارعة تفر�ض �أ�شكاالً خمتلفة للعمل ال�سيا�سي ،من
حيث تطور هذا املفهوم وح�سب احلاجة .فقد �أدى م�ؤمتر مدريد �سنة  1991مثالً �إىل �إفراز
�صيغة جديدة للعمل ال�سيا�سي يف احلركة؛ فقامت بالعمل على بناء حتالف �سيا�سي من عدة
ف�صائل فل�سطينية ،ينظر �إليه على �أنه تطور الفت يف عمل حما�س ال�سيا�سي ،حيث خرجت
من خالله من �إطار خماطبة �أن�صارها يف ال�ساحة الفل�سطينية� ،إىل خماطبة اخلارج وبناء
عالقات �سيا�سية حملية و�إقليمية ودولية ،8كما �أنها خرجت من عقلية الإعالن عن مواقفها
ور�ؤاها ال�سيا�سية من البيانات واملن�شورات� ،إىل �إيجاد مكتب �سيا�سي ظاهر للعلن ،ورموز
�سيا�سية ناطقة با�سم احلركة تتعاطى ب�شكل يومي مع الأحداث الفل�سطينية املتتابعة.
لقد �أدركت حما�س مبكراً� ،أن العمل املقاوم ال ب ّد له من عمل �سيا�سي ور�ؤى ا�سرتاتيجية
لدعمه وا�ستثماره حتى ي�ؤتي �أُكله ،و�أنها بحاجة �إىل م�ؤ�س�سات فكرية ،واجتماعية،
وثقافية ،وتعليمية ،ومدنية ،لت�سانده ل�ضمان اال�ستمرار وال�صمود ...و�أنه ال ب ّد من
ال�سعي لإظهار احلجم والثقل ال�سيا�سي للحركة ،ومتثيله يف ال�شارع.9
لذلك وجدنا حما�س يف فرتات الحقة —وهي ت�سري �ضمن هذه الر�ؤية— ت�سارع يف
خطواتها وعملها ال�سيا�سي لت�صل �إىل املناف�سة على االنتخابات العامة البلدية والربملانية؛
فكان القرار بدخول االنتخابات يف املواقع كافة ،حيث ر�أت �أن ذلك من �أهم الو�سائل
لتحقيق ر�ؤيتها ال�سيا�سية ،10وذلك للمحافظة على وجودها ،ولطرح ر�ؤيتها للإ�صالح
ال�سيا�سي ،ولتحويل الر�ؤية النظرية �إىل واقع �سيا�سي ملمو�س.
� 7شا�ؤول م�شعال ويونان �أهروين“ ،احلجارة لي�ست ك ّل �شيء ”،مركز الدرا�سات املعا�رصة ،لندن.1990/11/22 ،
 8حم�سن حممد �صالح و�آخرون ،قراءات نقدية فى جتربة حما�س وحكومتها ( 2007-2006بريوت :مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2007 ،ص .86-85
 9بدر الدين مدوخ ،جتربة حما�س يف احلكم ...املزاوجة بني العمل ال�سيا�سي واملقاوم! ،فل�سطني.2011/1/1 ،
 10حممد برهومة�“ ،أهداف حركة (حما�س) وو�سائلها ”،يف جواد احلمد و�إياد الربغوثي (حمرران) ،درا�سة يف
الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية :حما�س( 1996-1987 :ع ّمان :مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط،
� ،)1997ص 87-85؛ وانظر :معتز �سمري الدب�س ،التطورات الداخلية و�أثرها على حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
،2009-2000ر�سالةماج�ستري،كليةاالقت�صادوالعلومال�سيا�سية،جامعةالأزهر،غزة،فل�سطني�،2010،ص.12-10
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 .2حمددات العمل ال�سيا�سي حلركة حما�س:
�إن حما�س وهي تلج هذا املعرتك املحفوف باملزالق ،و�ضعت لنف�سها جمموعة من
املحددات تعمل من خاللها وال تتجاوزها ،وبخا�صة يف عمل متحرك لق�ضية مت�شابكة
كالق�ضية الفل�سطينية .فهي بالإ�ضافة �إىل كونها تعمل مل�صلحة �شعبها� ،إال �أنها ك�أي
ف�صيل �سيا�سي لها ر�ؤيتها التي تربطها مع هذه امل�صلحة .فهي ترى �أن هذا العمل ال ب ّد
�أن يراعي مفهوم احلق والعدل امل ُ َعرب عنه بـ“امل�رشوعية” مع مراعاة الأولويات ،بحيث
ال ي�ؤدي �إىل العزل ال�سيا�سي� ،أو االنزالق يف خمططات ال تتوافق مع منهجها وفكرها.
فقد �أكدت يف برناجمها االنتخابي ل�سنة  2006على هذا املعنى بالقول�“:إن غياب الثوابت
�أو املرجعيات� ،أو عدم و�ضوحها ُيدخل �شعبنا يف جتاذبات وتناق�ضات ،ت�ستهلك جهده
وطاقته ،وت�ضيع عليه الفر�ص والوقت ،وتختل بو�صلته ويطمع فيه عدوه� ...أما نحن
فتحركنا تنظمه جمموعة ثوابت حمددة ،ونراها حمل اتفاق لي�س على �صعيد معظم
�شعبنا فح�سب ،و�إمنا على �صعيد �أمتنا العربية والإ�سالمية ”.11
لقد حددت حما�س لنف�سها جمموعة من املبادئ تلتزم بها يف �أثناء توغلها يف العمل
ال�سيا�سي ،فهي تعي �رضورة التم�سك بالثوابت الكلية امل�ستندة �إىل دوائر الفكر
عب عنه
الإ�سالمي “احلق والباطل” ،ودوائر ال�رشع “احلالل واحلرام” .12وهذا ما َّ
الربنامج االنتخابي لكتلة التغيري والإ�صالح التابعة للحركة بالقول“ :الإ�سالم احلنيف
ومنجزاته احل�ضارية مرجعيتنا ونهج حياتنا ،بكل مكوناتها ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والقانونية” .13وكانت مع حتركها باجتاه الثوابت ،تعي �إمكانية القبول
بتحقيق �أهداف جزئية ال تتعار�ض مع الثوابت الكلية �أو تنتق�ص منها .ومن ذلك مثالً �أن
حما�س ترى �أر�ض فل�سطني هي �أر�ض ال يجوز التنازل عن � ّأي جزء منها ،وهي تع ُّد ذلك
ثابتا ً من الثوابت ،فجاء يف برناجمها االنتخابي“ :فل�سطني التاريخية جزء من الأر�ض
العربية والإ�سالمية وهي حقّ لل�شعب الفل�سطيني ال يزول بالتقادم ،وال يغري من ذلك
� ّأي �إجراءات ع�سكرية �أو قانونية مزعومة” .14كما �أن التحرك باجتاه ال�رشعي القطعي ال
 11كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
 12انظر :علي ال�صوا ،مرجع �سابق� ،ص .186
 13انظر :كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
 14املرجع نف�سه.
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ينفي عملية املوازنة بني الأولويات و�أدوات املوازنات�“ :أي الظني املتحرك �ضمن القطعي
ولي�س العك�س”.15
�آمنت حما�س باحلريات ال�سيا�سية للجميع ،و�أكدت على مبد�أ التعددية واالحتكام
�إىل �صناديق االقرتاع والتداول ال�سلمي لل�سلطة ،وع َّدت ذلك الإطار هو الناظم للعمل
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وال�ضامن للإ�صالح وحماربة الف�ساد ،وبناء جمتمع مدين
فل�سطيني متقدم .16ومبا �أن املقاومة لالحتالل و�سيلة �أ�سا�سية يف نهج احلركة ،ف�إن
اخلروج �إىل هدنة م�ؤقتة من �أجل الدخول يف انتخابات �سيا�سية ال يعني التخلي عن هذا
النهج ،ولذلك قالت يف ميثاقها“ :وحركة املقاومة الإ�سالمية حلقة من حلقات اجلهاد
يف مواجهة الغزوة ال�صهيونية ،تت�صل وترتبط بانطالقة ال�شهيد عز الدين الق�سام
و�إخوانه املجاهدين من الإخوان امل�سلمني عام  ،1936ومت�ضي لتت�صل وترتبط بحلقة
�أخرى ت�ضم جهاد الفل�سطينيني وجهود وجهاد الإخوان امل�سلمني يف حرب ،1948
والعمليات اجلهادية للإخوان امل�سلمني عام 1968م وما بعدها .17”...وبالتايل فقد
و�ضعت لنف�سها يف �أثناء اتخاذها لقراراتها االعتماد على متثل املبادئ ال�سابقة ،مع
مرونة تدور يف موازنات وم�صالح احلركة وتقديراتها ال�سيا�سية للمعادلة الداخلية
واخلارجية وح�ساباتها لل�صالح والأف�ضل مل�رشوع التحرير على وجه اخل�صو�ص.18
ومن هنا ميكن القول �إن الإ�صالح ال�سيا�سي يف مفهوم حما�س ،ي�شمل كافة
اخلطوات املبا�رشة وغري املبا�رشة التي تقع �ضمن هذا املفهوم و�ضمن املحددات التي
و�ضعتها احلركة يف ميثاقها ويف برناجمها لكتلتها االنتخابية “التغيري والإ�صالح”،
الذي خا�ضت االنتخابات النيابية على �أ�سا�سه �سنة  ،2006و�إنها �سعت بكل الو�سائل
املمكنة للو�صول بر�ؤيتها الإ�صالحية �إىل كافة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية امل�ؤثرة يف العمل
ال�سيا�سي الفل�سطيني.
 15علي ال�صوا ،مرجع �سابق� ،ص .189
 16كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
 17ميثاق حما�س ،املادة .7
 18انظر� :إبراهيم �أبو الهيجاء ،الفكر ال�سيا�سي حلما�س ..مقاربات الثابت واملتغري ،موقع �أون �إ�سالم،2007/3/19 ،
انظرhttp://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/89271-2007-03-19%20 :
17-08-42.html
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 .3ر�ؤية حما�س للإ�صالح ال�سيا�سي من خالل امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة:
لقد �شاركت احلركة يف انتخابات املجتمع املدين النقابية والبلدية والطالبية وال�شبابية
منذ فرتة طويلة كما �أ�سلفنا ،لأن االنتخابات و�سيلة مهمة للإ�صالح ال�سيا�سي يف فكر
حركة حما�س ال�سيا�سي .وكثريا ً ما ي�شري قادة احلركة ورموزها �إىل الدور الت�أ�سي�سي
الذي قامت به الكتل الطالبية التابعة للحركة ،منذ ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن
الع�رشين وحتى تاريخ اندالع االنتفا�ضة الأوىل �سنة  1987للعمل ال�سيا�سي للحركة،
حيث كانت هذه الكتل الطالبية الوعاء الأول للوجود ال�سيا�سي للحركة الإ�سالمية يف
فل�سطني .و�أ�صبحت هذه االنتخابات تكت�سب �أهمية خا�صة بعد ذلك يف �أثناء التناف�س
ال�شديد مع منظمة التحرير الفل�سطينية 19على ك�سب الأن�صار داخل ال�ساحة الفل�سطينية.
وقد بني ال�شيخ �أحمد يا�سني ،م�ؤ�س�س احلركة� ،أهمية االنتخابات بالقول ...“ :مما هو
مطروح اليوم على ال�ساحة الفل�سطينية ق�ضية االنتخابات التي يرتدد الإ�سالميون بني
موافق على دخولها ومعار�ض ،ولكن �أرى �أن الدخول فيها خري من عدمه ،لأننا نعار�ض
ما يجري يف ال�شارع ،فلماذا ال نعار�ض يف قلب امل�ؤ�س�سة ال�رشعية”.20
وهذا يو�ضح �أن ر�ؤية حما�س للإ�صالح ال�سيا�سي يف ال�ساحة الفل�سطينية تركز على
العمل من داخل امل�ؤ�س�سة لأنه �أجدى و�أنفع من العمل خارجها؛ ولكن مع ك ّل ذلك ف�إن
درا�سة متفح�صة يف فكر حما�س وواقع م�شاركتها يف هذه االنتخابات تبني �أنها تفرق بني
نوعني من االنتخابات ،لكل نوع طبيعة خا�صة ،وبالتايل ينبني عليها موقف خمتلف.
فبينما كانت ت�شارك بحما�سة يف االنتخابات الطالبية والنقابية والبلدية ،لإظهار ثقلها
يف ال�شارع� ،إال �أنها تريثت ب�شكل وا�ضح يف امل�شاركة يف االنتخابات العامة ال�سيا�سية
املرتبطة مب�شاريع الت�سوية كاحلكم الذاتي �أو اتفاق �أو�سلو ،والتي َت ّد َد موقف حما�س
ب�ش�أنها على �أ�س�س ر�ؤيتها مل�صالح ال�شعب الفل�سطيني وم�صاحلها ال�سيا�سية .21فقد
امتنعت عن امل�شاركة يف انتخابات �سنة  ،1996وامتنعت عن امل�شاركة يف االنتخابات
الرئا�سية �سنة  ،2005ثم حني توفرت الظروف املو�ضوعية والذاتية للحركة �شاركت يف
انتخابات املجل�س الت�رشيعي .2006
 19خالد احلروب ،حما�س :الفكر واملمار�سة ال�سيا�سية� ،ص .239
 20املرجع نف�سه� ،ص .246
 21املرجع نف�سه� ،ص .240
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وملا كان الإ�صالح ال�سيا�سي ال�شامل ال يتحقق �إال بدخول امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية ،فقد
�أعلنت حما�س ع�شية قبولها دخول االنتخابات الت�رشيعية �سنة � 2006أن هدفها من ذلك
هو“ :حماربة الف�ساد الذي ا�ست�رشى يف �أو�ساط ال�شعب ،و�أ�صبح من الظواهر الكربى
التي حتتاج �إىل عالج �رسيع وفعال ،لأن كافة �أهلنا يف ال�ضفة والقطاع يت�رضرون ب�سبب
هذه املمار�سات الفا�سدة .و�إن حماربة الف�ساد هو واجب احلركة ،و�إن �إيقاف هدر املال
العام وتكري�س مبد�أ املحا�سبة وال�شفافية ،واالنت�صار للمظلوم كلها تدخل يف مهمات
احلركة” .22لذا انخرطت حركة حما�س يف امل�رشوع ال�سيا�سي الفل�سطيني من منافذه
الر�سمية واملعرتف بها عاملياً؛ وخا�ضت �أربع جوالت من االنتخابات املحلية والبلدية يف
قطاع غزة وال�ضفة الغربية �سنة  ،2005لأنه كما قالت�“ :إن من حقّ �أهلنا �أن يحيوا حياة
كرمية ،و�أال تبدد حقوقهم و�أن تتكاف�أ �أمامهم الفر�ص ،و�أن احلركة �ست�سعى لأن يكون
املجل�س الت�رشيعي منربا ً حلماية النا�س وحقوقهم ،ولك�شف الفا�سدين واملف�سدين”.23
لقد �أو�ضحت نتائج االنتخابات البلدية �أن حما�س �رشيك مهم ،بل الأهم يف ال�ساحة
الفل�سطينية ،لها وزنها يف ال�شارع الفل�سطيني حيث جنح مر�شحوها يف احل�صول على
مقاعد البلديات املهمة ،والأكرث تعدادا ً لل�سكان .وقد متتعت حما�س مبرونة �سيا�سية
جعلتها تف�ضل ت�شكيل قوائم م�شرتكة وحتالفية مع القوى الأخرى ،التي تخالفها
يف الر�ؤية الأيديولوجية ،ولكن ال تخالف ر�ؤيتها الإ�صالحية للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
الفل�سطينية ،وكانت هذه التحالفات تعطي احلركة عمقا ً ب�رشيا ً مهما ً من الأن�صار
وامل�ؤيدين خارج �أطر �صفوفها.24
مل تلزم االنتخابات البلدية حما�س بتقدمي �أثمان �سيا�سية بينما االنتخابات الت�رشيعية
والرئا�سية التي تكون على �أ�س�س �سيا�سية قد تدفع �إىل تقدمي مثل هذه الأثمان من �أجل
خدمة املجتمع الفل�سطيني ،وبخا�صة العالقات اال�ضطرارية مع االحتالل يف املعامالت
اليومية اخلا�صة بالنا�س حتت االحتالل.25

 22الوثائق الفل�سطينية ل�سنة  ،2006وثيقة رقم � ،4ص .34
 23املرجع نف�سه.
 24عدنان �أبو عامر ،قراءات يف فوز حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية (غزة :مركز اليمان للإعالم والتدريب،
 ،)2006ج  ،1خمتارات �صحفية حول جناحات حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” يف االنتخابات البلدية� ،ص .2
 25املرجع نف�سه� ،ص .11
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�إن الت�أييد ال�شعبي الذي ح�صلت عليه حما�س يف االنتخابات النقابية واملهنية
والبلدية منذ ثمانينيات القرن الع�رشين ،كان دافعا ً لها للدخول يف االنتخابات
الت�رشيعية الفل�سطينية  ،2006وباعتبارها نتيجة منطقية ال�سرتاتيجيتها خالل
ال�سنوات الأخرية وحلركتها على �أر�ض الواقع الفل�سطيني ،التي قامت على البحث
وامل�شاركة الفعالة والتدريجية يف ال�سلطة ،الأمر الذي عك�س مدى �أهمية االنتخابات يف
ا�سرتاتيجية احلركة.
�إن دخول معرتك العمل ال�سيا�سي املبا�رش وبزخم كبري مل يكن بالأمر ال�سهل الذي
تقدم عليه حما�س ،لأن قواعدها وجمهورها كان معب�أ ب�شكل وا�ضح �ض ّد اتفاقيات
�أو�سلو وجميع �إفرازاتها (املجل�س الت�رشيعي ،واحلكومة الفل�سطينية) .فر�ؤية حما�س
الإ�صالحية للم�ؤ�س�سة الفل�سطينية مهمة ،ولكن لي�ست ب�أهمية احلفاظ على �صفها
الداخلي من التمزق واالنهيار� ،إذا ما ّ
مت الأمر بطريقة غري �صحيحة ومتعجلة ،فحر�صت
�أن يكون قرار دخولها االنتخابات الت�رشيعية هو ر�أي �أغلبية م�ؤ�س�ساتها ،وقيادتها
الرئي�سية ،وكوادرها امليدانية .ولذلك عملت على تو�سيع دائرة ا�ست�شاراتها على
كافة امل�ستويات ويف جميع املناطق اجلغرافية يف ال�ضفة الغربية وغزة وال�شتات ،و�أن
يكون للأ�رسى واملعتقلني يف �سجون االحتالل كلمتهم ور�أيهم .ودعمت ذلك بدرا�سات
�رشعية وحركية معمقة ،توازن بني الإيجابيات وال�سلبيات ملثل هذه امل�شاركة ،26وكان
الر�أي ،لدى الأغلبية ،وا�ضحا ً باجتاه امل�شاركة يف االنتخابات الت�رشيعية التي عقدت يف
.2006/1/25
ح�صنت حما�س �صفها الداخلي وا�ستكملت ا�ستعداداتها الداخلية،
وهكذا ،وبعد �أن َّ
بد�أت يف طم�أنة �رشكائها الوطنيني على �أن ر�ؤيتها الإ�صالحية للعمل ال�سيا�سي
الفل�سطيني ال تعني تهمي�ش �أو �إق�صاء الآخر .ف�أكدت دائما ً على مبد�أ ال�رشاكة ال�سيا�سية
الفعالة واحلقيقية من �أجل املحافظة على الوحدة الوطنية وبناء البيت الفل�سطيني ،لأن
امل�س�ؤولية كبرية وعظيمة .فاحلركة ،ح�سب وجهة نظرها ،وبتبنيها لهذه الر�ؤية ،تتم�سك
بتطلعات ال�شعب الفل�سطيني و�أهدافه وان�شغاالته ،وو�ضح �إ�سماعيل هنية ذلك بالقول:
“ال ميكن ل�شخ�ص �أو ف�صيل مهما كانت قوته ونفوذه �أن ينفرد ب�إدارة ال�رصاع مع العدو
 26انظر :احلركة الإ�سالمية ,حكم امل�شاركة يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني (درا�سة فقهية) ,املركز الفل�سطيني
للإعالم ،ن�رشتها حما�س وعممتها على كوادرها وعنا�رصها احلركية قبل االنتخابات الت�رشيعية �سنة .2006
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�أو م�رشوع التحرير ،و�ستبقى احلركة وفيَّة للقد�س وحلق العودة لالجئني ،وللإفراج عن
كافة الأ�رسى يف �سجون االحتالل الذين ي�شكلون عنوانا ً جهاديا ً عظيما ً”.27
لقد كان وا�ضحا ً �أن تاريخ احلركة اجلهادي وعملياتها �ض ّد االحتالل ال�صهيوين
تعطيها قوة دفع �شعبية كبرية ،ولكن العمل ال�سيا�سي ال يعي�ش فقط على التاريخ،
فال ب ّد من وجود برنامج �إ�صالح حقيقي يقنع النا�س لت�سليم دفة القيادة ال�سيا�سية
حلما�س دون غريها .ولذلك رفعت حما�س �شعار “التغيري والإ�صالح” 28يف دعايتها
االنتخابية للمجل�س الت�رشيعي  .2006وتعهدت حما�س مبحاربة الف�ساد واملف�سدين،
وهو �أمر التف حوله ال�شارع الفل�سطيني و�أيده و�سانده ،لأنه عانى من انت�شار هذه
الظاهرة وما تبعها من تداعيات خطرية على جمتمع يقاوم وي�ضحي ويواجه عدوا ً
�رش�ساً ،ي�ستخدم ه�ؤالء الفا�سدين ك�أداة من �أدواته ،من �أجل الهيمنة وال�سيطرة على
مقدراته ،وتفتيت وحدته ،و�إف�ساد مقاومته ،وتبديد حلمه يف احل�صول على احلرية
واال�ستقالل؛ فكان هذا هو الوقت املنا�سب ،بر�أي حما�س ،لتكون بجانب �شعبها من
خالل العمل ال�سيا�سي والت�رشيعي ،ملواجهة مثل هذه التحديات .كما تبنت حما�س
هتافا ً خا�صا ً باالنتخابات هو“ :يد تبني ويد تقاوم” ،29وهو �شعار قليل الكلمات ولكنه
يحفر عميقا ً يف وجدان ال�شعب الفل�سطيني ويعطيه الكثري الكثري من املعاين والدالالت.
هدفت حما�س من دخولها املعرتك ال�سيا�سي �إىل �إ�صالح الو�ضع ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،وترجمة �إجنازات املقاومة وحماية برناجمها وتطبيقها عل �أر�ض الواقع؛ ال
�سيّما و�أن احلركة عانت من ال�سلطة باعتقال كوادرها ،وحماولة نزع �سالحها ،وو�صفها
بالإرهاب ،وبخا�صة بعد �أحداث  .302001/9/11كما �أرادت االرتقاء باملجتمع الفل�سطيني
وحتقيق تطلعاته واحلفاظ على ثوابته وحقوقه ،31وو�ضع ح ّد للعديد من الق�ضايا
والظواهر ال�سلبية التي انت�رشت يف م�ؤ�س�سات ال�شعب الفل�سطيني .فحملت احلركة هذا

 27ت�رصيح �صحفي لإ�سماعيل هنية ،امل�ؤمتر ال�صحفي للإعالن عن انطالقة احلملة االنتخابية حلركة حما�س،
الر�سالة.2006/1/5 ،
 28كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
� 29شعار رفعته حما�س يف �أثناء حملتها االنتخابية للمجل�س الت�رشيعي يف  .2006/1/25انظر :املرجع نف�سه.
 30مقابلة مع �أحمد بحر ،قيادي يف حركة حما�س ،الر�سالة.2006/1/5 ،
 31املرجع نف�سه.

259

حمـــــا�س
ال�شعار من �أجل حماربة الف�ساد 32وعدم الر�ضا عن الو�ضع الداخلي الفل�سطيني؛ من
فلتان �أمني ،وجمود �سيا�سي ،و�ضياع هيبة ال�سلطة ،وتقاع�س الأجهزة الأمنية ،فكان
دخول االنتخابات بهدف الإ�صالح ال�شامل يف خمتلف مناحي احلياة الفل�سطينية.33
و�إذا دلفنا ب�شكل مبا�رش �إىل ر�ؤية حما�س للإ�صالح ال�سيا�سي من خالل دخول
امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية الرئي�سية داخل فل�سطني املحتلة (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة)،
ف�إن برنامج كتلة التغيري والإ�صالح االنتخابي التابعة للحركة يركز ب�شكل مبا�رش على:
“حماربة الف�ساد بجميع �أ�شكاله واعتباره �سببا ً رئي�سيا ً يف �إ�ضعاف اجلبهة الداخلية
الفل�سطينية وتقوي�ض �أ�س�س الوحدة الوطنية”.34
وتكرر هذا يف برنامج احلكومة احلادية ع�رشة “حكومة الوحدة الوطنية” على املبد�أ
نف�سه ،حيث دعا �إىل“ :حماربة الف�ساد وتعزيز قيم النزاهة وال�شفافية ومنع ا�ستغالل املال
العام ،و�صياغة ا�سرتاتيجية فل�سطينية جمتمعية للتنمية الإدارية” .35فحما�س تعتقد ومعها
جزء كبري من ال�شعب الفل�سطيني� ،أن الف�ساد يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة و�صل �إىل مرحلة كادت
تع�صف بامل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،فكان الرتكيز يف الربنامج على �رضورة “تعزيز
ال�شفافية والرقابة وامل�ساءلة واملحا�سبة .36”...وهذا الأمر يتطلب ب�شكل عاجل “حتديث
الت�رشيعات والنظم الإدارية ب�شكل يكفل زيادة فاعلية �أجهزة الإدارة ،لت�ساهم يف تقدمي
اخلدمات بي�رس و�سهولة يف كافة امل�ستويات” ،وملا كانت حما�س وبقية الف�صائل تعاين من
تهمي�ش وا�ضح يف مو�ضوع التوظيف يف الوظائف العامة وح�رصها يف حركة فتح دون
الكل الوطني ،فقد ركز الربنامج على �رضورة “�إعادة �صياغة �سيا�سة التوظيف العام
مبا ي�ضمن تكاف�ؤ الفر�ص لكافة �أبناء ال�شعب الفل�سطيني على قاعدة الكفاءة ،واحليلولة
دون ا�ستخدام املن�صب للم�صلحة اخلا�صة”؛ فاقت�ضى التنويه والت�أكيد مرة �أخرى على
�رضورة “حماربة املح�سوبيات والو�ساطات والفئوية يف التعيينات والرتقيات يف كافة
عب عن نف�سه بوجود جي�ش من العاطلني عن العمل
امل�ؤ�س�سات العامة” .كما �أن هذا الف�ساد ّ
الذين ُح�رشوا داخل الوزارات دون �أن يكونوا نافعني للعمل الوطني ،فدعا الربنامج �إىل
 32مقابلة مع حممد عبد الهادي �شهاب ،قيادي يف حركة حما�س ،الر�سالة.2006/1/5 ،
 33مقابلة مع غازي حمد ،قيادي يف حركة حما�س ،الر�سالة.2006/1/5 ،
 34املرجع نف�سه.
 35الوثائق الفل�سطينية ل�سنة  ،2007وثيقة رقم � ،81ص .173
 36كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
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“�إعادة هيكلة الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا يتنا�سب مع حجم القطاع العام” .و�أكد
الربنامج كذلك على �رضوة “مكافحة الت�سيب يف الأداء احلكومي و�إهدار املال العام،
والعمل على تعزيز ال�شعور بامل�س�ؤولية لدى جميع العاملني.37”...
ركزت حملة كتلة التغيري والإ�صالح على الإن�سان الفل�سطيني ل�سماع ر�أيه ومعاناته
و�شكاويه بـ“تبني �سيا�سة وا�ضحة تهتم بالعن�رص الب�رشي من خالل تنمية القوى
الب�رشية العاملة ،وحتقيق الأمن الوظيفي واال�ستقرار النف�سي للعاملني” .وحتى يتم
ذلك ب�شكل منهجي ،فقد �أكد الربنامج على “�ضمان حقّ املواطن يف تقدمي ال�شكاوى �إىل
اجلهات املعنية اخلا�صة �أو العامة”.38
�إن هذا الربنامج الطموح والذي كان ينتظره ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،ال ميكن �أن يتم بالن�سبة لر�ؤية حما�س يف الإ�صالح �إال بالدخول �إىل م�ؤ�س�سته
ال�سيا�سية الرئي�سية “املجل�س الت�رشيعي”؛ ل�سن الت�رشيعات التي ت�ؤ�س�س مل�رشوع
�إ�صالح �سيا�سي واعد؛ ف�أكدت الكتلة يف برناجمها �أنه ال بدّ من �سنّ القوانني املعتمدة على
ال�رشيعة الإ�سالمية ،فطالبت بجعل “ال�رشيعة الإ�سالمية “امل�صدر الرئي�س للت�رشيع” يف
فل�سطني” .وهو ما يتوافق مع ميثاق حما�س املعرب ب�شكل وا�ضح عن توجهاتها احلركية
والفكرية ومرجعيتها الإ�سالمية .وهذا التغيري والإ�صالح يحتاج �إىل “الف�صل بني
ال�سلطات الثالث ،الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية ،وتفعيل دور املحكمة الد�ستورية”.
وهذا الف�صل بني ال�سلطات يتطلب ح�سب الربنامج “�إ�صالحات د�ستورية جذرية ،تكون
مدخالً لإ�صالحات وتنمية �سيا�سية �شاملة ،والعمل على و�ضع ح ّد لتجاوز ال�سلطة
التنفيذية على الد�ستور ،ب�إ�صدارها قوانني م�ؤقتة� ،أو تعديالت متكررة� ،أو ت�أخري �إنفاذ
القوانني� ،أو غري ذلك من تعديات”.39
�إن حما�س ترى �أن تداول ال�سلطة �سلميا ً هو ال�ضمانة احلقيقية للمحافظة على
اال�ستقرار ،ومقارعة االحتالل ،وعدم الدخول يف �رصاع داخلي مدمر .ولذلك ّ
مت
الت�أكيد على مبد�أ “تعزيز مبد�أ ال�شورى وتر�سيخه يف خمتلف املجاالت واملواقع،
وحتقيق امل�شاركة الفعالة ،و�إقرار مبد�أ تداول ال�سلطة عملياً ،و�إ�رشاك كافة الطاقات
 37املرجع نف�سه.
 38املرجع نف�سه.
 39املرجع نف�سه.

261

حمـــــا�س
الب�رشية الفل�سطينية يف برنامج التطوير ال�شامل” .وهذا يتطلب ب�شكل مبا�رش �إ�صدار
الت�رشيعات والقوانني ،التي متكن من الو�صول �إىل ذلك ،فال ب ّد من “العمل على �إ�صدار
قانون انتخابي جديد ،يحقق العدالة وي�ضمن �إفراز جمل�س ميثل �شعبنا يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة متثيالً حقيقيا ً و�أمينا ً” ،ول�ضمان ذلك كله كان ال ب ّد من “الإ�صالح
ال�شامل للجهاز الق�ضائي ،بحيث تتوفر له النزاهة واال�ستقالل والفاعلية والتطور”.40
لقد ر�أت حما�س �أنه لن تتم � ّأي �إ�صالحات �سيا�سية حقيقية دون املحافظة على
احلريات العامة لل�شعب ،فهي ال�ضمانة للو�صول �إىل م�ؤ�س�سات �سيا�سية نا�ضجة؛ فدعت
�إىل “حتقيق مبد�أ ت�ساوي املواطنني �أمام القانون ،وت�ساويهم يف احلقوق والواجبات”.
وهذا احلق يتطلب “حماية وتوفري الأمن لكل مواطن ،فال يتعر�ض لالعتقال التع�سفي �أو
التعذيب �أو االنتقام” ،وهذا يقت�ضي �أن يتم “حماية احلريات العامة للمواطنني ،و�ضمان
حقّ املواطن يف التعبري” ،والذي ي�ؤدي بدوره �إىل �أن يكون تنفيذ “مبد�أ العدالة وتكاف�ؤ
الفر�ص جلميع املواطنني يف التعيني والعمل والرتقية” ،هو الأ�سا�س الذي ينبغي الرتكيز
عليه و�ضمان وجوده؛ فكان ال ب ّد من “وقف تدخالت الأجهزة الأمنية يف منح رخ�ص
الن�رش ،ومراكز البحوث ،واملطبوعات ،وم�ؤ�س�سات قيا�س الر�أي وتر�سيخ ثقافة احلوار،
واحرتام ك ّل الآراء ،مبا ال يتناق�ض مع عقيدة ال�شعب وموروثه احل�ضاري ،وبناء �سيا�سة
�إعالمية قائمة على مبادئ حرية التفكري والتعبري والنزاهة ،ومراعاة التنوع والتعدد
وحقّ االختيار” .41وك ّل هذه احلقوق العامة ينبغي �أن ُتمى من خالل م�ؤ�س�سات
حقوقية متخ�ص�صة ،وحتت رقابة امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،مع �ضمان احلريات النقابية،
واالعرتاف بالقوى ال�سيا�سية ،وت�شجيعها واال�ستفادة من دورها لدعم م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،فركزت حما�س يف برناجمها االنتخابي على هذه املبادئ.
�إن برنامج كتلة التغيري والإ�صالح االنتخابي ،وبرنامج احلكومة العا�رشة التي
�شكلتها حما�س �سنة  ،2006وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية التي قادتها حما�س
�سنة  2007ت�ؤكد جميعها على هذه املعاين ،فكانت ت�شكل مبجملها �أ�س�س ر�ؤية حما�س
للإ�صالح ال�سيا�سي يف ال�ضفة الغربية وغزة .وكان ال�شعب الفل�سطيني ينتظر منها �أن
حتققه ،بعد �أن �أعطاها الثقة يف االنتخابات الت�رشيعية �سنة  2006وت�شكيلها للحكومة،
 40املرجع نف�سه.
 41املرجع نف�سه.
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ولكن الظروف الداخلية ومت�سك احلركة املناف�سة (فتح) مبواقعها وعدم ت�سليمها
ال�سلطة فعليا ً لها ،وتدخل االحتالل ال�صهيوين ال�سافر باعتقال النواب والوزراء يف
ال�ضفة الغربية ،وما تبع ذلك من ا�شرتاطات اللجنة الرباعية للتعامل مع حما�س� ،أدى �إىل
احتقانات داخلية وم�شاحنات متتالية� ،أدت �إىل االنق�سام ال�سيا�سي بني ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة يف  ،2007/6/14مما عطل وب�شكل وا�ضح �إمكانية احلكم على تطبيق حما�س
لر�ؤيتها ،و�أدخل الو�ضع الداخلي الفل�سطيني يف نفق االنق�سام املظلم.

 .4ر�ؤية حما�س يف الإ�صالح ال�سيا�سي للعالقات اخلارجية:
مل تقت�رص ر�ؤية حما�س للإ�صالح ال�سيا�سي على م�ستوى امل�ؤ�س�سات يف الداخل
الفل�سطيني ،بل طرحت م�رشوعا ً لإ�صالح العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني اخلارجي
وبخا�صة مع املحيط العربي والإ�سالمي ،فركز الربنامج على “توطيد العالقات مع العامل
العربي والإ�سالمي يف كافة املجاالت ،بو�صفه العمق اال�سرتاتيجي لفل�سطني ،واالنفتاح
على بقية دول العامل .”...ونظرا ً لكون حما�س حركة �شعبية ب�شكل �أ�سا�سي فقد اهتمت
كذلك بال�شعوب ،فدعت يف برناجمها �إىل “تفعيل دور اجلماهري العربية والإ�سالمية
يف دعم مقاومة �شعبنا لالحتالل ورف�ض التطبيع معه .”...ومن ثم هناك حلم يراود
حما�س وهو جزء من فكرها و�أيديولوجيتها املنطلقة من �رضورة وحدة الأمة؛ ولذلك
فهي “ت�شجع � ّأي م�سعى للوحدة بني � ّأي قطرين عربيني �أو �إ�سالميني �أو �أكرث و�صوالً
�إىل الوحدة ال�شاملة ،”...ومن ثم “رف�ض الدعوات العرقية والإقليمية والطائفية التي
ت�ستهدف جتزئة الأمة.42”...
�أما بالن�سبة لل�سيا�سة الدولية ،فقد ر�أت حما�س �أنها ال متانع من عمل عالقات �سيا�سية
متوازنة مع ك ّل الدول ،فتعهدت بـ“بناء عالقات �سيا�سية متوازنة مع الأ�رسة الدولية،
حتافظ على وحدة الأمة وتقدمها ،و�صون حقوقها ،وحماية ق�ضيتها ،ور ّد العدوان
عنها .”...وهدفت هذه العالقة ب�شكل �أ�سا�سي �إىل “الت�أكيد على كافة امل�ستويات الدولية،
ويف كافة املنتديات العاملية على عدم �رشعية االحتالل وك ّل ما نتج عنه .”...وجتاوز الأمر
حكومات هذه الدول �إىل دعوة �شعوبها �إىل �إقامة �سالم عاملي ال يحمي الظلم ،فدعت “ك ّل
ال�شعوب والقوى اخلرية يف العامل �إىل التحالف لإقامة �سالم عاملي عادل ،يرتكز على
التخل�ص من ك ّل �أنواع االحتالل و�آثار اال�ستعمار ،ومنع التدخل الأجنبي يف ال�ش�ؤون
 42املرجع نف�سه.
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الداخلية� .”...أما امل�ؤ�س�سات الدولية كمجل�س الأمن والأمم املتحدة ومنظماتها التابعة،
ف�إن حما�س ترى �رضورة “�إعادة االعتبار للحقوق الفل�سطينية يف املحافل العربية
والدولية ،وخا�صة التحرر من االحتالل ،وعودة الالجئني ،و�إقامة الدولة الفل�سطينية
كاملة ال�سيادة ،وا�ست�صدار املواقف والقرارات الداعمة لها”.43
مت حما�رصة حما�س �إقليميا ً وحمليا ً و ُمنع وزرا�ؤها من احلركة ،و ّ
لقد ّ
مت و�ضع
اال�شرتاطات عليها من ِقبل القوى املتحكمة باملجتمع الدويل ،واملتمثلة يف اللجنة الرباعية،
وتواط�أت �أطراف �إقليمية وحملية لإف�شال هذه التجربة وعدم اكتمالها على �أر�ض الواقع.
وهذا يجعل احلكم ،يف هذه احلالة ،على الأفكار والر�ؤى النظرية للحركة عند تطبيقها،
واخلروج من النظرية والربنامج االنتخابي �إىل التطبيق ال�سيا�سي الفعلي� ،صعبا ً جدا ً �إن
مل يكن م�ستحيالً.

 .5ر�ؤية حما�س لإ�صالح منظمة التحرير الفل�سطينية:
ُتعد منظمة التحرير الفل�سطينية الوعاء الأهم للحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية،
واكت�سبت زخما ً كبريا ً باعتبار �أنها �أ�صبحت ر�سميا ً هي املمثل لل�شعب الفل�سطيني �أمام
امل�ؤ�س�سات واملنظمات الإقليمية والدولية .وبالرغم من عدم دخول حما�س ومنظمات
�أخرى يف �إطار املنظمة لأ�سباب خمتلفة� ،إال �أن حما�س كانت دائما ً تطرح ر�ؤاها اخلا�صة
لإ�صالح املنظمة ،على �أ�سا�س �أن متثيلها لل�شعب الفل�سطيني لي�س متثيالً كامالً؛ لكونها
تعب حقيقة عن جمموع قوى ال�شعب وال متثل �أطيافه املختلفة .وقد ورد يف ميثاق
ال ِّ
حما�س �إ�شارات ُو ٍّد كثرية جتاه املنظمة� ،سعت من خاللها �إىل طم�أنة املنظمة على �أنها
ال ت�سعى �إىل �رضب متثيلها �أو ال�صدام معها؛ فورد يف ميثاق حما�س يف املادة � 27أن
“منظمة التحرير الفل�سطينية من �أقرب املقربني �إىل حركة املقاومة الإ�سالمية ،ففيها
الأب �أو الأخ �أو القريب �أو ال�صديق ،وهل يجفو امل�سلم �أباه �أو �أخاه �أو قريبه �أو �صديقه.
فوطننا واحد وم�صابنا واحد وم�صرينا واحد وعدونا م�شرتك” .44ولكن �أخذ ميثاق
حما�س على املنظمة علمانيتها وتبنيها ملنهج غري �إ�سالمي .وطرحت حما�س يف وقت
مبكر م�س�ألة تطوير منظمة التحرير ،فجاء يف امليثاق “ومع تقديرنا ملنظمة التحرير
الفل�سطينية —وما ميكن �أن تتطور �إليه— وعدم التقليل من دورها يف ال�رصاع
 43املرجع نف�سه.
 44ميثاق حما�س ،املادة .27
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العربي الإ�رسائيلي ،ال ميكننا �أن ن�ستبدل �إ�سالمية فل�سطني احلالية وامل�ستقبلية لتبني
الفكرة العلمانية ،ف�إ�سالمية فل�سطني جزء من ديننا.45”...
فالفكرة العلمانية التي تتبناها املنظمة معاك�سة للفكرة الإ�سالمية التي تتبناها
حما�س ،فنوهت �إىل ذلك بقولها “تبنت املنظمة فكرة الدولة العلمانية وهكذا نح�سبها،
والفكرة العلمانية مناق�ضة للفكرة الدينية مناق�ضة تامة ،وعلى الأفكار ُتبنى املواقف
والت�رصفات ،وتتخذ القرارات” .46ولذلك مل تقر احلركة بها �رصاحة ممثالً �رشعيا ً
ووحيدا ً لل�شعب الفل�سطيني ،مما �أثار خوف قيادة املنظمة من �أن ت�شكل حما�س مناف�سا ً
حقيقيا ً لها ،فعر�ضت مرات عدة على حما�س الدخول �إىل املنظمة ،ولكن حما�س �أر�سلت
مذكرة يف �شهر ني�سان� /أبريل � 1990إىل رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني ،ا�شرتطت فيه
للدخول �إىل املنظمة عدة �رشوط منها� :أن يتم فرز �أع�ضاء املجل�س الوطني الفل�سطيني على
�أ�سا�س االنتخاب ال التعيني ،و�إذا ما تعذر االنتخاب فيجب التمثيل على ح�سب حجم القوى
داخل املجتمع الفل�سطيني .وطالبت حما�س بن�سبة  %45-40من جمموع �أع�ضائه ،و�أن
حت�صل على حقها يف م�ؤ�س�سات املنظمة و�أجهزتها ،و�أن تتخلى (املنظمة) عن االعرتاف
بـ“�إ�رسائيل” ،كما طالبت بعدم قبول قراري  242و .47338وقد ورد يف ميثاق حما�س
فن�صت على ذلك �رصاحة“ :ويوم تتبنى منظمة التحرير
ما ي�ؤكد هذه اال�شرتاطات
ّ
الفل�سطينية الإ�سالم كمنهج حياة ،فنحن جنودها ووقود نارها التي حترق الأعداء”.48
.

جرت حماوالت خمتلفة لدخول حما�س منظمة التحرير الفل�سطينية منذ بداية ،1990
ولكن العالقة بني حركة حما�س ومنظمة التحرير الفل�سطينية �أخذت �أ�شكاالً متع ّددة
من التناف�س يف الطروحات والر�ؤى .فبعد �سنني طويلة من تف ّرد املنظمة ،وف�صيلها
القائد حركة فتح ،يف ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية ،دون مناف�س ُيذكر ،ظهرت حركة
�سيا�سية لديها م�رشوعها الإ�سالمي لته ّدد تف ّرد املنظمة بتمثيل ال�شارع الفل�سطيني،
ومع ازدياد �شعبية احلركة يف ال�شارع ،كان ال ب ّد من االعرتاف بوجودها وقوتها حتى
بلغ الأمر ب�أحد �أبرز قيادات فتح واملنظمة �صالح خلف (�أبو �إياد) �إىل القول�“ :إن حما�س
 45ميثاق حما�س ،املادة .27
 46ميثاق حما�س ،املادة .27
 47خالد احلروب ،حما�س :الفكر واملمار�سة ال�سيا�سية� ،ص .321-318
 48ميثاق حما�س ،املادة .27
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قوة �إ�سالمية موجودة داخل الأرا�ضي املحتلة ،وقاعدتها من �أنظف القواعد املقاتلة”.49
وهذا ال يعني �أن الأ�صوات التي كانت تدعو ال�ستبعاد حما�س وحما�رصتها ومعاداتها
داخل املنظمة قد غابت متاماً.
�إن اخليار املرجح كان بالن�سبة حلما�س هو ال�سعي لت�صحيح م�سار منظمة التحرير
الفل�سطينية ،وال�سعي لدخولها بعد االتفاق بني ف�صائلها الرئي�سية على �إعادة بنائها
وتفعيلها ،وظهر هذا االجتاه مبكرا ً يف البيانات والوثائق الر�سمية ال�صادرة عن حركة
حما�س .ففي مذكرة تعريفية �صادرة عن احلركة �سنة  1993حيث جاء فيها �إن “حركة
حما�س لي�ست بديالً لأحد ،وترى �أن م.ت.ف� .إجناز وطني ينبغي احلفاظ عليه ،وال مانع
لديها من الدخول يف �إطار م.ت.ف على �أ�سا�س التزام م.ت.ف بالعمل على حترير فل�سطني،
وعدم االعرتاف بالعدو ال�صهيوين ،و�إعطائه �رشعية الوجود على � ّأي جزء من فل�سطني”.50
ويبدو وا�ضحا ً �أن ر�ؤية حما�س الإ�صالحية للمنظمة تركزت على:
�رضورة �أن ترتكز عملية الإ�صالح على �أ�سا�س �سيا�سي وم�ؤ�س�سي
ودميوقراطي ،و�أن ي�شارك اجلميع يف �إعادة بناء املنظمة ،و�أن ال ُي�ستثنى �أحد.
و�أن ال ُيعطى طرف ما حقّ رف�ض م�شاركة � ّأي طرف فل�سطيني يف �إعادة البناء،
و�أن تكون عملية اختيار ممثلي ال�شعب الفل�سطيني يف هذه املنظمة من خالل
االنتخابات املبا�رشة .وتكون حرية االختيار والرقابة لل�شعب الفل�سطيني دون
�أن ت�صبح املنظمة مرتعا ً للح�ص�ص واملزايدات ،الأمر الذي �أدى �إىل ن�رش حالة
الف�ساد ،ومن ثم االنهيار احلا�صل يف م�ؤ�س�سات املنظمة.51...

وبناء عليه ،كانت مطالبات حما�س لي�س الدخول �إىل املنظمة ب�صيغتها احلالية ،بل
�إعادة هيكلة و�إ�صالح وبناء املنظمة ،يقول �أ�سامة حمدان “�إنه بعد �إلغاء امليثاق الوطني
الفل�سطيني �سنة  ،1998ف�إن الأمر يحتاج �إىل اتفاق على ميثاق وطني فل�سطيني جديد
يعتمده املجل�س الوطني املنتخب ،ويكون الربنامج ال�سيا�سي للمنظمة نابعا ً من هذا
امليثاق ،ويجب �أن يحظى مبوافقة املجل�س الوطني الذي �سيكون معنيا ً مبراقبة تنفيذ هذا
الربنامج.52”...
 49حما�س ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،موقع ق�صة الإ�سالم ،2008/2/11 ،انظر www.islamstory.com:

 50املرجع نف�سه.
 51ت�رصيح �صحفي لأ�سامة حمدان ،قد�س بر�س.2007/5/7 ،
 52املرجع نف�سه.
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وعر�ضت حما�س كذلك ر�ؤية وا�ضحة لإ�صالح اللجنة التنفيذية للمنظمة ،فقد قال
حمدان �إن “اللجنة التنفيذية التي متثل الهرم التنفيذي يف املنظمة فاقدة لن�صابها القانوين،
فمعظم �أع�ضائها املنتخبني �إما توفوا �أو ا�ستقالوا ،مما يعني �أنه ال قانونية ملعظم قراراتها،
وهذا يعني �أننا بحاجة �إىل �إعادة بناء م�ؤ�س�سات املنظمة ب�صورة كاملة.53”...
لقد ّ
مت االتفاق يف �آذار /مار�س  ،2005بعد لقاء اجتماع قادة حما�س مع قيادة املنظمة يف
القاهرة على �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية ،لكن االتفاق تع ّر�ض ل�رضبة قوية،
برتاجع قيادة املنظمة عن التزام م�ضمونه بعدما ا�ستطاعت حركة حما�س عرب االنتخابات
الت�رشيعية الفل�سطينية يف  2006/1/25حتقيق جناح منقطع النظري .ويبدو �أن امل�صاحلة
الفل�سطينية اليوم تركز ب�شكل �أ�سا�سي على �إعادة بناء املنظمة على �أ�س�س جديدة ،ولكن
وبالرغم من توقيع هذه االتفاقية يف  ،542011/5/3ف�إنها مل يتم تفعيلها حتى كتابة هذه
ال�سطور ،مما ي�شري �إىل �أن �أطرافا ً كثرية يف املنطقة والعامل ال تريد �أن يتوحد الفل�سطينيون
�ضمن م�ؤ�س�سة واحدة قوية متثلهم ،وحتمل م�رشوعهم الوطني وال�سيا�سي ،للو�صول
�إىل حتقيق �أحالمهم يف احلرية والكرامة واالنعتاق من االحتالل.
وهكذا يتبني لنا �أن حما�س ،ويف �سبيل حتقيق ر�ؤيتها للإ�صالح ال�سيا�سي يف فل�سطني،
�سلكت ك ّل ال�سبل ال�سيا�سية املمكنة ،فقد بد�أت بتعبئة اجلماهري والتب�شري بر�ؤيتها من
خالل البيانات واملن�شورات ،وخا�ضت جتربة العمل يف اجلامعات والنقابات ،ودخلت يف
حتالفات �سيا�سية للوقوف �ض ّد بع�ض ال�سيا�سات وامل�سالك التي �سلكتها قيادة منظمة
بة فيها ،ومن
التحرير ،و�شاركت يف جتربة االنتخابات البلدية ،وح�صلت على ن�سب معتَ َ َ
ثم كان احلدث الأكرب بدخول انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني وح�صولها على
الأغلبية ،وت�شكيل احلكومة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية والقطاع .وحاولت وب�شكل
متكرر دخول منظمة التحرير و�إ�صالحها من الداخل ح�سب ر�ؤيتها ال�سيا�سية .وقد
جنحت �أحيانا ً يف الو�صول �إىل حتقيق بع�ض �أهدافها ،وف�شلت �أحيانا ً �أخرى يف ظ ّل ظروف
وعوائق داخلية وخارجية خمتلفة.

 53املرجع نف�سه.
 54انظر وثيقة رقم  17يف ملحق هذا الكتاب� ،ص .642
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ثاني ًا :ر�ؤية حما�س للإ�صالح االجتماعي:
 .1ر�ؤية حما�س ملفهوم الإ�صالح االجتماعي:
تع ُّد حما�س الإ�سالم مرجعيتها العقائدية والفكرية ،منه تنطلق يف فهمها للإ�صالح
االجتماعي ،وقد حتدد هذا املفهوم من خالل �آيات الكتاب الكرمي 55التي دعت �إىل تبني
هذا املنهج ب�شكل �رصيح ،وركزت على تفعيل هذا املفهوم ،لكي يتحقق للإن�سان حياة
�سعيدة قائمة على الت�سامح والتعاي�ش والتقدم وال�سمو والعزة والرفعة ،والذي ي�ؤدي
بدوره �إىل �إيجاد جمتمع متما�سك قوي قادر على ال�صمود واملواجهة� .إن حما�س تبنت
يف ميثاقها هذا املفهوم ،فركزت على �رضورة �إيجاد جمتمع متما�سك ومت�سامح ،بعيدا ً
عن ال�ضغينة والعبث االجتماعي ،ف�أكدت على �رضورة “تربية الأجيال على هذه املعاين
من خالل تربية �إ�سالمية تعتمد على �أداء الفرائ�ض الدينية ،ودرا�سة كتاب اهلل درا�سة
ال�سنة النبوية ،واالطالع على التاريخ والرتاث الإ�سالمي من م�صادره
واعية ،ودرا�سة ُّ
املوثقة .56”...ولقد �أ�سهم انت�شار حمالت الكتب املتخ�ص�صة يف الفكر الإ�سالمي يف فل�سطني
�إىل امل�ساعدة يف حتقيق هذه املعاين ،حيث تراجعت مبيعات الكتب املتعلقة باملو�ضوعات
الأخرى مما جعل الكتاب الإ�سالمي الأكرث رواجا ً كما ي�ؤكد �أ�صحاب املكتبات �أنف�سهم.57
وما يلفت النظر هو تركيز حما�س على دور املر�أة حيث ورد يف املادة  17من امليثاق
ما ن�صه“ :للمر�أة امل�سلمة يف معركة التحرير دور ال يقل عن دور الرجل فهي م�صنع
الرجال ،ودورها يف توجيه الأجيال وتربيتها دور كبري.58”...
وحتى تقوم بدورها هذا ال ب ّد �أن ُت�سلح بالوعي والإدراك لدورها احليوي يف الأ�رسة
واملجتمع فذكر امليثاق ذلك بالقول:
 55انظر :الآيات يف القر�آن الكرمي( :ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ) �سورة احلجرات� ,آية  .9ويف
�آية �أخرى (ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯣﯤﯥﯦ) �سورة احلجرات� ,آية  .10والآية
(ﭚﭛﭜﭝﭞﭠﭡﭢﭣﭤﭥ)�سورة الأنفال� ,آية  .1وب�شكل عام،
�إذا �أراد الإن�سان الإ�صالح بنية �صاحلة ،ف�إن اهلل يجعل م�آل ذلك ملمو�سا ً يف نفو�س النا�س ,قال تعاىل (ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍ ﮎﮏ) �سورة الن�ساء� ,آية . 35

 56ميثاق حما�س ،املادة .16

� 57إياد الربغوثي ،الأ�سلمة وال�سيا�سة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة� ،ص  99؛ وانظر :حممد برهومة ،مرجع
�سابق� ،ص .66-65
 58ميثاق حما�س ،املادة .17
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ال ب ّد لها من �أن تكون على قدر كاف ٍمن الوعي والإدراك يف تدبري الأمور
املنزلية .فاالقت�صاد والبعد عن الإ�رساف يف نفقات الأ�رسة من متطلبات القدرة
على موا�صلة ال�سري يف الظروف ال�صعبة املحيطة ،وليكن ن�صب عينيها �أن النقود
املتوافرة عبارة عن دم يجب �أال يجري �إال يف العروق ال�ستمرار احلياة يف ال�صغار
والكبار على ح ّد �سواء.59

�إن ر�ؤية حما�س للإ�صالح االجتماعي تركز كذلك على املجتمع الفل�سطيني الذي
ال ب ّد �أن يكون متكافالً فقد ورد يف امليثاق ما ن�صه “املجتمع امل�سلم جمتمع متكافل”60؛
وا�ست�شهد امليثاق بحديث الر�سول [ عن الأ�شعريني �أنهم كانوا �إذا ق َّل طعام عيالهم
جمعوا ما كان عندهم ثم اقت�سموه بينهم بال�سوية .61وهذا التكافل “�ضمانة لتحقيق
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي وتعزيز مقومات ال�صمود” .62وجاء يف برنامج
حما�س االنتخابي �سنة � 2006أنه ال ب ّد من “احلفاظ على الن�سيج االجتماعي لل�شعب
الفل�سطيني والأخالقيات العامة ،و�ضمان عدم انتهاك الثوابت االجتماعية واحليلولة
دون � ّأي �إجراءات �أو ت�رشيعات مت�س بها”.63
ونظرا ً خل�صو�صية املجتمع الفل�سطيني ووقوعه حتت االحتالل ،فقد ّ
مت الت�أكيد
على هذه املعاين ب�شكل وا�ضح ،فاملجتمع يف فل�سطني يجب �أن يتحلى بهذه ال�صفات
فهو “الذي يت�صدى لعدو �رش�س ،نازي يف ت�رصفاته ،ال يفرق بني رجل وامر�أة �أو كبري
و�صغري ،هو �أوىل �أن يتحلى بروح الإ�سالم هذه” .64فهو جمتمع يتعر�ض لإجراءات
قمعية من االحتالل ال�صهيوين يعتمد فيه “�أ�سلوب العقاب اجلماعي�َ ،سلَب النا�س
�أوطانهم وممتلكاتهم ،والحقهم يف مهاجرهم و�أماكن جتمعهم”.65
 59ميثاق حما�س ،املادة .18

 60ميثاق حما�س ،املادة .20
ن�ص احلديث :عن �أبي مو�سى الأ�شعري ] قال :قال ر�سول اهلل [�“ :إنَّ الأ�شعر ِّيني �إذا �أرملوا يف الغزو� ،أو
ّ 61
بال�سو َّية ،فهم
ق َّل طعام عيالهم باملدينة جمعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد ،ثم اقت�سموه بينهم يف �إناء واحد َّ
منِّي ،و�أنا منهم”( .متفق عليه)
 62كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
 63املرجع نف�سه.
 64ميثاق حما�س ،املادة .20
 65ميثاق حما�س ،املادة .20
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ولأن العدو يتعامل بهذه الوح�شية مع ال�شعب الفل�سطيني ،وال ي�ستثني �أحداً؛
فال ب ّد من مواجهة العدو كج�سد واحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد
بال�سهر واحلمى .وقد حدد امليثاق �أوجه من هذا التكافل فن�ص على “تقدمي امل�ساعدة
لكل حمتاج� ،سواء كانت مادية �أو معنوية� ،أو امل�شاركة يف �إجناز بع�ض الأعمال”،
وطلبت احلركة من عنا�رصها االهتمام بهذا اجلانب فدعتهم �إىل “�أن ينظروا �إىل م�صالح
اجلماهري نظرتهم �إىل م�صاحلهم اخلا�صة ،وعليهم �أال يدخروا جهدا ً يف �سبيل حتقيقها
يحولوا دون التالعب بكل ما ي�ؤثر يف م�ستقبل الأجيال
واملحافظة عليها ،وعليهم �أن ُ
�أو يعود على جمتمعهم باخل�سارة” .66حاولت حما�س �أن تقدم العمل االجتماعي يف
�إطار نظرة ا�سرتاتيجية تنظر �إليه على �أ�سا�س �أنه لي�س جمرد �إغاثة للمحتاجني� ،أو
طلبا ً للأجر والثواب ،بل �إن هذا العمل كما قالت حما�س هو التحام بالنا�س وتفاعل
مع ق�ضاياهم“ ،فاجلماهري منهم ولهم ،وقوتها قوة لهم ،م�ستقبلها م�ستقبلهم”،
ولذلك فاملطلوب من عنا�رص حما�س “�أن ي�شاركوا النا�س يف �أفراحهم و�أتراحهم ،و�أن
يتبنوا مطالب اجلماهري وما يحقق م�صاحلها وم�صاحلهم”؛ ومن ثم الو�صول �إىل
الهدف النهائي ملثل هذه الر�ؤية وهو �أنه “يوم ت�سود هذه الروح :تتعمق الألفة ،ويكون
التعاون والرتاحم ،وتتوثق الوحدة ،ويقوى ال�صف يف مواجهة الأعداء”.67
و�أكدت حما�س ذلك مرات عدة؛ ففي بيانها الذي �أعلنت فيه نيتها امل�شاركة يف خو�ض
االنتخابات الت�رشيعية قالت�“ :إن من حقّ �أهلنا �أن يحيوا حياة كرمية ،و�أال تبدد حقوقهم
و�أن تتكاف�أ �أمامهم الفر�ص ....وهي تتبنى [�أي حما�س] برناجما ً �شامالً للنه�ضة بال�شعب
الفل�سطيني .وقد كانت رعاية م�صالح النا�س وخدمتهم والتخفيف من معاناتهم �أحد �أهم
براجمها.68”....
لقد د�أبت �أدبيات حما�س ،ويف وقت مبكر ،بالإ�شارة �إىل ر�ؤيتها للإ�صالح االجتماعي
يف املجاالت املختلفة ،ونبهت يف بياناتها خالل االنتفا�ضة الأوىل �إىل ال�ش�أن االجتماعي؛
فحمل بيانها اخلام�س ال�صادر يف كانون الثاين /يناير  1988بع�ض �أهدافها االجتماعية،

 66ميثاق حما�س ،املادة .21
 67ميثاق حما�س ،املادة .21
 68الوثائق الفل�سطينية ل�سنة  ،2006وثيقة رقم � ،4ص .34

270

ر�ؤية حما�س للإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي
وكان منها“ :رف�ض ن�رش الرذيلة والف�ساد والإ�سقاط يف �شباك املخابرات ال�صهيونية”.69
فحذرت من ذلك ب�شكل وا�ضح ،و�سعت �إىل حتقيق ر�ؤيتها يف الإ�صالح من خالل عدة
جماالت يحتاجها ال�شعب الفل�سطيني ب�شكل عاجل .ور�أت فيها الو�سيلة الأهم لتهيئة
هذا املجتمع ملعركته الأ�سا�سية مع االحتالل لنيل حريته وا�ستعادة كرامته و�أر�ضه
ومقد�ساته.

 .2ر�ؤية حما�س للإ�صالح االجتماعي يف املجاالت املختلفة:
ركزت حما�س يف ر�ؤيتها للإ�صالح االجتماعي على �رضورة مكافحة الفقر كمدخل
للتنمية والإ�صالح ال�شامل .وقد ورد ذلك ب�شكل وا�ضح يف برناجمها االنتخابي ف�أكدت
على “حماربة الفقر من خالل العمل على �إقامة العدل وتوزيع الرثوة ،وت�شجيع اجلمعيات
اخلريية ،ورفع القيود عنها ،و�إف�ساح املجال لها للم�ساهمة يف بناء املجتمع وتخفيف وط�أة
الفقر”.70
وقد تكرر هذا الرتكيز على مو�ضوع الفقر يف برنامج حكومة حما�س العا�رشة حيث
جاء فيه �أنه ال ب ّد من “حماية حقوق الفقراء وال�ضعفاء ،ورعاية حقوق ذوي االحتياجات
اخلا�صة ودعم امل�ؤ�س�سات التي تقوم على رعايتهم” .71وقد �شدد الربنامج على �رضورة
“العمل على حت�سني ظروف معي�شة املواطنني ،وت�شجيع التكافل االجتماعي ،وتو�سيع
�شبكة الأمان واحلماية االجتماعية وال�صحية والتعليمية ،وتطوير اخلدمات املقدمة
للمواطن ب�أ�شكالها املختلفة” .72وحر�صت حما�س على م�ساعدة املحتاجني و�أ�صحاب
االحتياجات اخلا�صة وذوي ال�شهداء واجلرحى واملعتقلني والفقراء و�أ�صحاب
االحتياجات االجتماعية ،والتخفيف عن كاهلهم يف مواجهة االحتالل ال�صهيوين الذي
ي�ستهدف تركيعهم وك�رس �شوكتهم و�إرادتهم.
ر�أت حما�س �أن العمل االجتماعي والتطوعي وخدمة الفقراء واملحتاجني ركيزة
�أ�سا�سية يف بناء املجتمع الفل�سطيني ،بخ�صو�صيته وما يتعر�ض له من احتالل وعدوان
 69بيان حلركة حما�س ،رقم � ،5صدر يف االنتفا�ضة الأوىل  ،1988/1/5 ،1992-1987انظر :املكتب الإعالمي  -حركة
املقاومة الإ�سالمية حما�س ،وثائق حركة حما�س� ،سل�سلة بيانات احلركة ،ال�سنة الأوىل لالنتفا�ضة.
 70كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
 71الوثائق الفل�سطينية ل�سنة  ،2006وثيقة رقم � ،69ص .162
 72املرجع نف�سه.
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م�ستمر؛ �إذ �أدت الظروف القا�سية التي يعي�شها املجتمع الفل�سطيني حتت االحتالل �إىل
تعزيز مفهوم العمل التطوعي وم�ساعدة املحتاجني ،والتقريب بني فئات ال�شعب ،على
اختالف توجهاتهم الدينية واملذهبية والفكرية وال�سيا�سية واالجتماعية .وتعزز بذلك
مفهوم االنتماء والوالء للمجتمع الفل�سطيني ب�شكل عام� ،إ�ضافة ل�سد حاجة الفقراء
واملحتاجني وذوي ال�شهداء والأ�رسى ب�شكل خا�ص.
وبناء عليه ،توجهت حما�س �إىل بناء امل�ؤ�س�سات االجتماعية التي تريد من خاللها
حتقيق ر�ؤيتها للإ�صالح االجتماعي ،والت�أثري على قطاعات وا�سعة من ال�شعب
الفل�سطيني ،ف�أن�ش�أت اجلمعيات اخلريية والأندية الريا�ضية وجلان الزكاة واملكتبات.
و�أ�صبح على �سبيل املثال ،املجمع الإ�سالمي الذي �أن�ش�أه ال�شيخ �أحمد يا�سني يف غزة،
من �أهم املراكز الإ�سالمية ذات الن�شاط االجتماعي الوا�سع ،73كما �أ�صبحت امل�ؤ�س�سات
االجتماعية التي ترعاها احلركة ت�رشف على ع�رشات �آالف العوائل املحتاجة ،مما �أوجد
حلما�س تواجدا ً كثيفا ً بني فئات املجتمع مل ت�ستطع � ّأي منظمة �أخرى مناف�ستها فيه.
ولقد كان لهذه امل�ؤ�س�سات �أثر كبري على املرحلة التي تلت االنتفا�ضة الأوىل� ،إذ
�أ�سهمت هذه ال�شبكة الوا�سعة حلما�س ،والتي ُتعد امتدادا ً جلماعة الإخوان امل�سلمني يف
فل�سطني ،يف تثبيت دعائم احلركة وك�سب �أن�صار ُكرث لها؛ حيث امتازت هذه امل�ؤ�س�سات
“بقلة التكاليف من جهة ،وح�سن �أخالق القائمني عليها من جهة �أخرى مقارنة بغريها،
وهذا �أ َّثر كثريا ً على انت�شار احلركة ومنهجها الإ�صالحي يف املجتمع”.74
كما كانت التعبئة والتوجيه يف امل�ساجد و�سيلة �أخرى اتبعتها حما�س لتحقيق
ر�ؤيتها للإ�صالح االجتماعي ،فكانت مكانا ً للتوا�صل االجتماعي وتوزيع امل�ساعدات،
فامل�سجد عند حما�س “�أهم �آليات حتقيق الر�ؤية الإ�صالحية للحركة يف املجال االجتماعي
وال�سيا�سي ،ووفر نقطة التقاء و�آلية منتظمة ملختلف �أ�شكال الن�شاط �إ�ضافة لكونه بيتا ً
للعبادة .75”...ويغدو الأمر �أكرث �إحلاحا ً حلركة حترر وطني جعلت تربية الأجيال تربية
جهادية �أمرا ً �أ�سا�سيا ً تعتمد على �أداء الفرائ�ض الدينية يف امل�ساجد يف حتقيق ذلك ،فكانت
 73عبد ال�ستار قا�سم و�أ�سامة �أبو ار�شيد“ ،التمهيد ”،يف جواد احلمد و�إياد الربغوثي (حمرران) ،درا�سة يف الفكر
ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية :حما�س( 1996-1987 :ع ّمان :مركز درا�سات ال�رش الأو�سط،
� ،)1997ص .37
 74انظر :املرجع نف�سه؛ وعلي اجلرباوي“ ،حما�س مدخل الإخوان امل�سلمني �إىل ال�رشعية ال�سيا�سية ”،جملة
الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد � ،1993 ،13ص .94
 75حممد برهومة ،مرجع �سابق� ،ص .81-80
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وما زالت “نقطة انطالق احلركة لك�سب تعاطف ال�شارع الفل�سطيني ،فهي حم�ضن
الثورات �ض ّد ك ّل �أنواع االحتالل منذ مطلع هذا القرن ،و�إحدى �أهم ركائز ا�ستقالل
املجتمع الفل�سطيني املدين”.76
ُتعد م�ؤ�س�سة امل�سجد من �أهم الو�سائل التي اعتمدتها احلركة للرتويج لر�ؤيتها
الإ�صالحية ،فكان خطباء احلركة وعلما�ؤها ودعاتها يقومون بهذا الدور من خاللها،
ف�أ�صبحوا بذلك �أهم رموز املجتمع الإ�صالحية .كما كانت الأعرا�س الإ�سالمية� 77آلية
�أخرى م�ساندة لآلية امل�سجد يف التعبئة اجلماهريية ،حيث مثلت هذه املنا�سبة االجتماعية
ميدانا ً خ�صبا ً تب�رش حما�س من خالله بر�ؤيتها ،وتن�رش فكرها وتكت�سب الأن�صار اجلدد،
وتعبئ قطاعا ً �آخر من قطاعات ال�شعب الفل�سطيني ال يح�رض بع�ضه للم�ساجد �ضمن
ر�ؤيتها االجتماعية الإ�صالحية.
كما ركزت حما�س يف ر�ؤيتها على التعليم وم�ؤ�س�ساته ف�أن�ش�أت احلركة جمموعة من
املدار�س وريا�ض الأطفال تقدر باملئات موزعة على �أنحاء متفرقة من مدن قطاع غزة
وال�ضفة الغربية ،وحتى يف خميمات ال�شتات؛ لأن ر�ؤية حما�س تقوم على �أ�سا�س �أنها
تتحمل م�س�ؤولية بناء جمتمعها الرازح حتت االحتالل ال �سيّما �أن “االحتالل والإهمال
�صنوان” .78فقد و�ضعت حما�س كافة امل�ؤ�س�سات التي �أن�ش�أها الإخوان امل�سلمون
(اجلماعة الأم) يف خدمة م�رشوع حما�س الإ�صالحي ،حيث وفرت هذه امل�ؤ�س�سات
التعليمية “بدائل عالية التنظيم والفاعلية ...و�أعطت مثاالً حيا ً على ترجمة الفكر �إىل وعي
وعمل ملتزم ،وا�ستطاعت التواجد احلي والفاعل يف املجتمع الفل�سطيني والت�أثري يف
�أعر�ض قطاعاته”.79
تو�سعت حما�س يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ف�أن�ش�أت م�ؤ�س�سات التعليم العايل
كاجلامعات واملعاهد التعليمية املتخ�ص�صة “اجلامعة الإ�سالمية والكلية اجلامعية
التطبيقية” وغريها من امل�ؤ�س�سات الثقافية .ووعدت كذلك ب�إن�شاء مزيد من هذه
امل�ؤ�س�سات يف حال و�صولها �إىل ال�سلطة وت�شكيل احلكومة ،فدعت �إىل “�إن�شاء وتطوير
 76انظر :املرجع نف�سه� ،ص 79؛ والر�أي ،ع ّمان.1992/6/8 ،
 77زياد �أبو عمرو ،حما�س خلفية تاريخية ،جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد � ،13سنة � ،1993ص 95؛ وانظر:
علي ال�صوا ،مرجع �سابق� ،ص .193-192
 78عبد اجلبار العدوان ،هذا ال�سالم يدمر املجتمع الفل�سطيني ،ال�رشق الأو�سط.1995/4/17 ،
 79علي اجلرباوي“ ،حما�س مدخل الإخوان امل�سلمني �إىل ال�رشعية ال�سيا�سية� ”،ص .80
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املراكز وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية والت�أهيلية .80”...وورد هذا كذلك يف برنامج
احلكومة العا�رشة حيث ركز على التعليم فحث على “تعزيز دور التعليم ،والتعليم
العايل ،وتطوير م�ؤ�س�ساتهما وتنويعها ،ورفع الكفاءة واجلودة ،وت�شجيع البحث العلمي
ودعمه ،وتوظيف نتائجه ،ورعاية اخلريجني ،مع االهتمام بالتعليم املهني والتطبيقي”.81
مل تكتف ِحما�س بن�رش �أفكارها ور�ؤيتها الإ�صالحية من خالل م�ؤ�س�ساتها التعليمية
اخلا�صة ،بل �أن�ش�أت يف اجلامعات واملعاهد الفل�سطينية الأخرى كتالً طالبية �إ�سالمية
تابعة للحركة كانت عنوانا ً نقابيا ً مهما ً للإ�سالميني يتحركون من خالله .ويبدو �أن
تكوين الكتلة الإ�سالمية لأول مرة يف تاريخ اجلامعات الفل�سطينية يعود �إىل نهاية ال�سنة
الدرا�سية  1979/1978يف جامعة بريزيت ،82وهو ما هي�أ للحركة منربا ً جديدا ً لعر�ض
ر�ؤيتها والت�أثري بقطاع وا�سع من �رشيحة ال�شباب الفل�سطيني الفاعل واملثقف ،والذي
يعول عليه يف حمل الربنامج امل�ستقبلي للحركة يف مقاومة االحتالل والت�أثري يف بقية
�رشائح املجتمع الفل�سطيني املختلفة.
ومن املجاالت الأخرى يف ر�ؤية حما�س الإ�صالحية االهتمام ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ،امل�ست�شفيات والعيادات الثابتة واملتنقلة ،فبنت عددا ً من املراكز ال�صحية
والعيادات املتنقلة يف املدن ،والقرى ،واملخيمات التي تقدم اخلدمات �شبه املجانية لل�شعب
الفل�سطيني ،وقد بدا ذلك وا�ضحا ً كذلك من خالل برنامج حما�س االنتخابي فذكر �أن
“اخلدمات االجتماعية ]التعليم وال�صحة وال�ضمان االجتماعي[ واخلدمات العامة
الأخرى حقّ للجميع دون متييز �أو حم�سوبية �أو فئوية ،83”...وكذلك ّ
مت الرتكيز يف ذلك
يف برنامج احلكومة العا�رشة حيث التزمت بـ“تطوير املرافق ال�صحية ،وتطوير خدماتها
العامة والتخ�ص�صية.84”...
واهتمت حما�س كذلك ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التي تعتني باملر�أة والطفل ت�أهيالً وتوعية
وعناية ،فوعدت ناخبيها يف برناجمها االنتخابي � 2006أن حتر�ص على “الأ�رسة
 80كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
 81الوثائق الفل�سطينية ل�سنة  ،2006وثيقة رقم � ،69ص .163

 82انظر :دالل باج�س ،احلركة الطالبية الإ�سالمية يف فل�سطني :الكتلة الإ�سالمية منوذجا ً (بريوت :مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2012 ،ص .19
 83كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
 84الوثائق الفل�سطينية ل�سنة  ،2006وثيقة رقم � ،69ص .163
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الفل�سطينية ومتا�سكها ،”...لأنها “الأ�سا�س املتني الذي يحافظ على قيمنا االجتماعية
ومثلنا الأخالقية” ،ووعدت �أي�ضا ً بـ“دعم امل�ؤ�س�سات االجتماعية التي ترعى الفئات
كاملر�أة والطفل واليتيم والفقراء وذوي االحتياجات اخلا�صة؛ وحماية الطفولة ورعايتها
وحقها يف التن�شئة والتغذية والرتبية النف�سية واجل�سمية والتوجيه والتعليم” .وهذا
االهتمام له �سببه يف نظر حما�س فـ“املر�أة الفل�سطينية �رشيك يف اجلهاد واملقاومة و�رشيك
يف البناء والتنمية ،وحقوقها املدنية وال�رشعية مكفولة” ،ولهذا فال ب ّد من “�ضمان حقوق
املر�أة ،وا�ستكمال الإطار الت�رشيعي املعزز حلقوقها ،والعمل على متكينها من امل�ساهمة
يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية” ،ويكون ذلك كله بـ“حت�صني املر�أة
بالرتبية الإ�سالمية ،وتوعيتها بحقوقها ال�رشعية ،وت�أكيد �شخ�صيتها القائمة على العفة
واالحت�شام وااللتزام”.85
كانت ر�ؤية حما�س للإ�صالح االجتماعي ،واالهتمام باملر�أة الفل�سطينية متالزمتان
�إذ �إن �إ�صالح �ش�ؤون املر�أة هو مفتاح لإ�صالح املجتمع يف نظرها ،ولذلك كان الرتكيز
على املر�أة عند حما�س ينبع من ر�ؤية ا�سرتاتيجية ،وكان اهتماما ً �أ�صيالً ولي�س طارئا ً
�أو ردة فعل ،وكان مرتبطا ً ب�إعادة تفعيل العمل الدعوي بعد االحتالل الإ�رسائيلي
لل�ضفة والقطاع .قالت النا�شطة الن�سوية يف حركة حما�س هدى نعيم“ :ظ ّل ال�شيخ
يا�سني رحمه اهلل يف ال�سنوات الأوىل هو من يتابع بنف�سه هذه النواة تربويا ً ودعوياً،
ومل يقبل �أن يوكل هذه املهمة لأحد غريه رغم م�شاكله العظيمة وو�ضعه ال�صحي”،86
م�شري ًة �إىل �أنه �أوجد البذرة ال�صاحلة والن�ش�أة الإ�سالمية ال�صحيحة خم�ص�صا ً الكثري
من الق�ضايا لعمل املر�أة داخل احلركة الن�سائية واالهتمام اخلا�ص بها والتوا�صل �شبه
اليومي معها .87و�أ�ضافت“ :كانت ر�ؤية احلركة للن�ساء وامل�شاركة يف برناجمها تعتمد
على �أن � ّأي عمل جمتمعي ال ب ّد و�أن تكون املر�أة جزءا ً منه ،و�أن � ّأي بناء ي�ستثنى منه
الن�ساء يكون بناء غري متكامل؛ لأن املجتمع يقوم على املر�أة والرجل على ح ّد �سواء”.88
 85كتلة التغيري والإ�صالح ،الربنامج االنتخابي النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية .2006
 86املر�أة وبرناجمها يف حركة حما�س ،ويكيبيديا الإخوان امل�سلمون.2009/12/16 ،
 87املرجع نف�سه.
 88املرجع نف�سه.
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كما عمدت حما�س ومن باب ر�ؤيتها للإ�صالح االجتماعي �إىل �إن�شاء جلان ال�صلح املحلية
(خ�صو�صا ً بعد �سيطرة حما�س على قطاع غزة �سنة  )2007للم�ساعدة يف ح ّل املنازعات
واخل�صومات بني �أفراد املجتمع ،وهو يدخل يف باب املحافظة على �صالبة املجتمع ،ومتتني
وحدته ليبقى �صامدا ً �أمام املخططات ال�صهيونية الهادفة �إىل تفتيته ،وتغذية اخلالفات بني
�أفراده ب�شكل ي�ضعفه ويقو�ض �أركانه .ف�أن�ش�أت حما�س هذه اللجان التي “يلج�أ النا�س �إليها
ملحاولة ح ّل الق�ضايا —على اختالف �أنواعها— لأنها ت�ستغرق وقتا ً طويالً يف املحاكم
النظامية ب�سبب طول �إجراءاتها” ،فكانت هذه اللجان تعمل على ح ّل “الكثري من الق�ضايا
وامل�شاكل املعقدة مب�ساعدة ال�رشطة ووزارة الداخلية[ ،التابعة حلكومة حما�س املقالة يف
غزة] م�ستخدم ًة يف حتقيق احللول الإجراءات ال�رشعية والقانونية.89”...
لقد متيزت هذه اللجان بال�رسعة يف ح ّل الأمور وامل�صداقية والدقة؛ يقول رئي�س دائرة
الإ�صالح يف رابطة علماء فل�سطني ن�سيم يا�سني:
�إن جلان الإ�صالح �أن�ش�أتها رابطة علماء فل�سطني وفق اختيار دقيق ومقايي�س
معينة لرجال �إ�صالح ت�ضمهم جلان موزعة على م�ستوى كافة حمافظات
قطاع غزة يبلغ عددها �أربعا ً وثالثني جلنة يعمل فيها �أكرث من خم�سمائة رجل
�إ�صالح ،الفتا ً النظر �إىل �أن االختيار يكون بعد ال�س�ؤال عنهم ،وعن �أخالقهم،
و�سلوكياتهم ،ومدى التزامهم ،وقدرتهم على احلوار والكالم مع الآخرين.90

وه�ؤالء امل�صلحون ينبغي �أن يتحلوا“ :بال�صرب ،وطول النف�س ،وقوة احلجة،
ومهارة الإقناع ،وحكمة عالية ليتمكن من الإ�صالح بني النا�س والتوفيق بينهم ليتم
بناء القرارات على �أ�س�س �سليمة وفق ما تن�ص عليه ال�رشيعة الإ�سالمية ،”...وبالتايل
ال ب ّد �أن يكون ه�ؤالء ممن يتوافر عندهم “ثقافة �إ�سالمية ،ومن ال�شخ�صيات االعتبارية
يف منطقة �سكنه”.91
وهذا النظام حلل امل�شاكل كما يو�ضح عبد العزيز الكجك (من كبار رجال الإ�صالح يف
غزة) ينق�سم �إىل ق�سمني� ،رشعي وع�شائري ،والتحكيم ال�رشعي ينفذه العلماء ممن لديهم
معرفة ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية� ،أما الق�ضاء الع�شائري فيقوم بتنفيذه وجوه الع�شائر،
� 89أ�سماء �رص�صور ،جلان الإ�صالح تعمل وفق �رشيعة اهلل لر�أب ال�صدع ،فل�سطني �أون الين.2011/9/12 ،
 90املرجع نف�سه.
 91املرجع نف�سه.
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وهذا يتبع وزارة الداخلية وال يتعار�ض مع عمل املحاكم بل هو مكم ٌل لها .ويلفت النظر
�إىل وجود العديد من الق�ضايا التي جترى لها عدة جل�سات دون التو�صل �إىل حكم ويتم
حتويلها للحل الع�شائري ،لأن قانون الع�شائر يعمل على تقريب وجهات النظر وتنتهي
الق�ضية بالرتا�ضي بني الطرفني ،فلجان الإ�صالح الع�شائرية تتعامل مع جميع الق�ضايا
وامل�شاكل امل�ستع�صية التي حتدث بني املواطنني وخا�صة ق�ضايا الدماء وامل�شاجرات.92...
�إن هذا الرتكيز الوا�ضح على الإ�صالح االجتماعي و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التي ت�ساعد
عليه لي�س غريبا ً على حما�س ونهجها ،فقد اجتهت جماعة الإخوان امل�سلمني يف فل�سطني
(التي ُتع ّد حما�س امتدادا ً لها) يف بداياتها نحو نظرية التغيري من خالل الإ�صالح
االجتماعي ،و�أعطتها الأولوية يف ن�شاطاتها وحتركها يف املجتمع الفل�سطيني حتت
االحتالل� .إذ ر�أت �أن الإ�صالح االجتماعي �سيقود �إىل التغيري والإ�صالح ال�سيا�سي
ومقاومة املحتلني واملحافظة على املجتمع .و�أنه ال ب ّد من �إحداث هذا التغري حتى ي�صبح
املجتمع نا�ضجا ً ملقاومة �شاملة لالحتالل ،و�أن � ّأي حركة تقاوم االحتالل ال ميكن
�أن ت�صمد بدون توفري الأر�ضية املنا�سبة واملناخ املالئم ،93و�أنه من دون م�ؤ�س�سات
اجتماعية متعددة ترعى ال�شعب الفل�سطيني ،وتتعامل مع همومه ومتطلباته حتت
االحتالل ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل زيادة العنت على النا�س؛ وبالتايل ف�إن الإ�صالح
ال�سيا�سي �سيكون �أ�شد �صعوبة ،ف�إطعام املحتاج والفقري ورعاية ابن ال�شهيد والأ�سري
�أهم بكثري يف نظر حما�س من التنظري ال�سيا�سي.
�إن اهتمام حما�س بالإن�سان الفل�سطيني وت�أهيله تربويا ً وعقائديا ً و�إميانيا ً �أوجد,
ح�سب ر�ؤية حما�س ,البنية القوية ل�صمود ال�شعب ،و�أعطى مثاالً حيا ً على ترجمة
الفكر �إىل وعي وعمل ملتزم .فا�ستطاعت بذلك ,الت�أثري بالأحداث املختلفة ومواجهة
االحتالل وممار�ساته ،مما حدا مبن�سق ما ي�سمى “ال�ش�ؤون الإ�رسائيلية يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة” للقول “�إن امل�ساعدات التي تقدمها حما�س لفل�سطيني الأر�ض
املحتلة منذ  1994-1991تفوق امل�ساعدة التي تقدمها لهم منظمة التحرير فقد حلت
حما�س حمل م.ت.ف كمانح م�ساعدة رئي�سي لل�سكان”.94
 92املرجع نف�سه.
 93انظر مقابلة مع حممد نزال ،ع ّمان ،1995/12/8 ،يف :عبد ال�ستار قا�سم و�أ�سامة �أبو ار�شيد ،مرجع �سابق� ،ص . 35
 94انظر :تقرير �إخباري ,جملة ق�ضايا دولية ،العدد 1994/7/25 ،238؛ وانظر حممد برهومة ،مرجع �سابق،
�ص .88
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لقد حاولت حما�س بعد فوزها يف االنتخابات وت�سلمها للحكومة �أن تطبق برناجمها
الإ�صالحي الذي وعدت به �شعبها ،ولكنها جوبهت بعوائق وح�صار �شديد ذكرته يف
بياناتها بح�رسة ومرارة حيث ذكرت ذلك يف بيان لها بعد عام على انتخابها ،فقالت “�إنها ال
زالت ت�رص على �إنفاذ برناجمها الإ�صالحي يف املجتمع الفل�سطيني رغم احل�صار اخلانق
والعوائق ال�ضخمة .95”...و�إنها بالفعل حاولت �أن تطبق هذه الر�ؤية وهذه الوعود �إال
“�أن كثريا ً من الربامج والأهداف ،والتي �رشعت احلركة يف تطبيقها قد تعر�ضت لل�رضب
والإعاقة والإف�شال من خالل احل�صار اخلارجي ...وحماوالت الإف�شال والإ�سقاط
الداخلي التي امتهنت التحري�ض ال�سيا�سي والإعالمي والتفجري الأمني .96”....ولكن
بعد ذلك �أ�رصت احلركة على برناجمها ور�ؤيتها� ،إذ �إنه وبالرغم من ك ّل ذلك ،فقد ر�أت �أن
برناجمها ما زال قيد التطبيق و�إن التعقيدات املختلفة جتعلها توغل يف تطبيق هذه الر�ؤية
برفق وتدرج ،فقد جاء يف بيانها “�إن الربنامج الإ�صالحي الذي رفعته ونادت به ما زال
على ر�أ�س الأجندة احلكومية للحركة ...و�أن ذلك يخ�ضع العتبارات التطبيق املتدرج،
واحلل املو�ضوعي املرتكز على خ�صو�صية وح�سا�سية وتعقيدات الواقع الفل�سطيني”.97
وبعد �أن ح�سمت حما�س الأمر ل�صاحلها يف غزة يف  ،2007/6/14وت�سلمت كافة
امل�ؤ�س�سات ,اكت�سب احل�ضور االجتماعي الفاعل للحركة قوة زخم جديدة �أثرت ت�أثريا ً
�إيجابيا ً يف ك�سب قاعدة جماهريية جديدة ،و�أ�صبح ما كانت تنادي به من خالل براجمها
الإ�صالحية املختلفة وبياناتها �أمرا ً ممكن التحقيق .فقامت بعدة �إجراءات عملية من �أجل
الإ�سهام يف حتقيق هذه الأفكار الإ�صالحية للإ�سهام يف الإ�صالح االجتماعي ح�سب ر�ؤية
احلركة ومنهجها .98فحر�صت احلركة على جت�سيد التكافل االجتماعي واقعا ً ملمو�ساً،
خا�صة يف ظ ّل �سيا�سة احل�صار الإ�رسائيلي القمعية والتي �أدت �إىل زيادة معدالت الفقر،
حيث ر�صد تقرير �صادر عن منظمة ال�صحة العاملية World Health Organization
)� (WHOأن اقت�صاد غزة يف انهيار م�ستمر بعد �أن زادت ن�سبة البطالة على � %60أحياناً،
 95الوثائق الفل�سطينية ل�سنة  ،2007وثيقة رقم � ،22ص .73
 96املرجع نف�سه� ،ص .74
 97املرجع نف�سه� ،ص .73
98

See Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamists Social Sector
(US: Princeton University Press, 2011).
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�إ�ضافة �إىل ارتفاع ن�سبة الفقر بني العائالت التي تعي�ش على دخل �أقل من دوالر واحد
يف اليوم لل�شخ�ص الواحد .99فقامت حكومة حما�س يف غزة� ،ضمن �إمكاناتها املحدودة،
ب�رصف خم�ص�صات مالية للمحتاجني والعاطلني عن العمل و�أهايل ال�شهداء ،و�أخرى
بدل �سفر للعالج للحاالت املر�ضية امل�ستع�صية ،وم�ساعدات تعليمية وغريها ،كما
ّ
مت تقدمي م�ساعدات عينية وغذائية ودوائية للمعوزين ،فقدمت م�ساعدات بدل �أدوية،
وم�ساعدات متوينية �ضمن برنامج الغذاء العاملي ،وتقدمي م�ساعدات �رسيعة يف احلاالت
الطارئة كحملة طوارئ الأمطار ،وكذلك تقدمي م�ساعدات م�ساندة وت�أهيل مثل الكرا�سي
الكهربائية املتحركة لذوي االحتياجات اخلا�صة ،كما ّ
مت توفري فر�ص عمل للمعاقني على
بند الت�شغيل امل�ؤقت لغري املنتفعني من ال�ش�ؤون االجتماعية ،وذلك ملدد زمنية خمتلفة.100
لقد كان من �أهم معامل الإ�صالح االجتماعي التي قامت بها حما�س يف غزة االهتمام
بفئة العمال وال�صيادين ،والتي ت�شكل �أكرب �رشيحة اجتماعية و�أكرثها ت�أثرا ً ب�إجراءات
االحتالل واحل�صار القا�سية ،وتعيل �أكرث من ثلثي ال�سكان ،فوزعت مبالغ مالية على
عدد كبري منهم ،الذين مل ت�ستطع توفري فر�ص عمل لهم.101
كما �أولت حما�س مو�ضوع الأ�رسى واملحررين �أهمية خا�صة ،ملا لهذه الق�ضية
من �أهمية لدى ال�شعب الفل�سطيني ،فبالإ�ضافة ل�سعيها �إىل تبني ق�ضية الأ�رسى
وحماولة الإفراج عنهم من ال�سجون ال�صهيونية  ،102فقد قامت بالعديد من
الن�شاطات يف هذا املجال ،فعقدت لقاءات مع مت�ضامنني �أجانب لعمل حمالت �ضغط
 99انظر :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،رئا�سة جمل�س الوزراء ،الإدارة العامة جلودة الأداء احلكومي“ ،تقرير
الربع الأول  2012لإجنازات احلكومة الفل�سطينية احلادية ع�رش ”،حزيران /يونيو  ،2012موقع رئا�سة
جمل�س الوزراء ،الأمانة العامة ،غزة ،انظر:
http://www.pmo.gov.ps/images/stories/qgp/2012_1.pdf

 100انظر :املرجع نف�سه .وانظر �أي�ضاً� :أحمد حممد ال�ساعاتي ،حركة املقاومة الفل�سطينية “حما�س” ،)20( 1994-1987
فل�سطني.2013/1/14 ،
 101انظر� :رصف رواتب العاملني على بند الت�شغيل امل�ؤقت ،موقع وزارة العمل ,ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية,
غزة.2013/3/21 ،
 102لقد قامت حما�س ب�أ�رس اجلندي الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط �سنة  2006بعد فوزها يف االنتخابات وت�شكيلها
احلكومة العا�رشة ،واحتفظت به ملدة خم�س �سنوات حتى متت �صفقة التبادل ال�شهرية يف ،2011/10/11
واملعروفة بـ“وفاء الأحرار” ،التي ّ
مت فيها حترير �أكرث من �ألف �سجني فل�سطيني من �سجون االحتالل من
كافة ف�صائل العمل الفل�سطيني .انظر :جلعاد �شاليط� :صفقة الألف �أ�سري ،اجلزيرة.نت.2011/10/12 ،
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على الر�أي العام لتبني ق�ضيتهم ،وتوا�صلت مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
) International Committee of the Red Cross (ICRCملناق�شة ملف الأ�رسى
وزيارات �أهاليهم لهم وبخا�صة من قطاع غزة ،والتوا�صل مع م�ؤ�س�سة �أطباء العامل
لزيارة املر�ضى منهم يف �سجون االحتالل ،والتوا�صل مع م�ؤ�س�سات و�شخ�صيات
�أجنبية ،وتزويدها مبلفات خا�صة حول ق�ضية الأ�رسى وامل�ستجدات اخلا�صة بهذا
امللف .كما قامت حما�س بالعناية ب�أ�رس الأ�رسى ،ففر�ضت لهم خم�ص�صات مالية
�شهرية ،بالإ�ضافة �إىل رعاية عائالت الأ�رسى من حيث العناية االجتماعية والتعليمية
وغريها .و�أ ّمنت للأ�رسى املحررين بيوتا ً منا�سبة ،و�أ�سهمت يف تزويج العزاب منهم،
وفر�ضت خم�ص�صات �شهرية لكل حمرر ،كما و�أعفتهم من ر�سوم الت�أمني ال�صحي،
وخف�ضت ر�سوم ا�ستهالك الكهرباء لهم ،وقدمت لهم دورات ت�أهيلية يف حرف خمتلفة
)اخلدمة االجتماعية  -ت�أهيل دعاة) حتى يعتمد ه�ؤالء الأ�رسى املحررون على �أنف�سهم
من خالل وظيفة �أو حرفة معينة.103
�أما يف داخل ال�سجون ،فقد تابعت حما�س اهتمامها ب�أو�ضاع الأ�رسى من خالل
تقدمي منح مالية لهم ليقوم ه�ؤالء ب�رشاء ما يحتاجونه من �أغذية ومالب�س و�أدوية من
داخل مقا�صف ال�سجون ،كما ّ
مت تعيني حمامني للدفاع عنهم ،والت�ضامن معهم عرب
االعت�صامات ،والإ�رضابات ال�شاملة ،والت�صعيد �ض ّد االحتالل؛ احتجاجا ً على ظروفهم
االعتقالية ،والتوا�صل مع �أهاليهم وزيارتهم يف املنا�سبات الدينية والوطنية؛ ملوا�ساتهم
وتقدمي الهدايا لهم.104
�أما يف جانب املر�أة وال�شباب ،فقد قامت احلكومة واحلركة ب�إن�شاء عدد من امل�شاريع
التي كانت تنادي بها لإ�صالح املجتمع من خالل املر�أة وال�شباب ،105وقامت بتنظيم
دورات درا�سية متكاملة لأعداد كبرية من الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني حول “دعم
العادات الإيجابية ومواجهة العادات ال�سلبية جتاه املر�أة” ،وت�أتي �ضمن حملة تعبئة
وت�أثري لتح�سني الثقافة املجتمعية نحو املر�أة وتفعيل دورها يف املجتمع ،و�أعدت امل�سابقات
 103انظر :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،رئا�سة جمل�س الوزراء ،الإدارة العامة جلودة الأداء احلكومي“ ،تقرير
الربع الأول  2012لإجنازات احلكومة الفل�سطينية احلادية ع�رش”.
 104املرجع نف�سه.
 105انظر على �سبيل املثال �أكرث من ثالثني م�رشوع �شبابي من�شور على :وزارة العمل ،ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،غزة.
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الفنية بعنوان “�أمرية الأدب” للكتابة يف ق�ضايا املر�أة يف الأدب هي “ال�شعر ،وال�سيناريو،
والق�صة ال�صحفية ،والق�صة الق�صرية”.106
وحر�صت احلكومة على �إحياء املنا�سبات اخلا�صة باملر�أة كيوم املر�أة العاملي ،وعيد
الأم ،ويوم الأ�رسة ،وغري ذلك كما قامت بت�شكيل اللجنة العاملية للت�ضامن مع املر�أة
الفل�سطينية ،ونظمت فعاليات مفتوحة لرعاية امل�سنات ،و�أقامت دورات للعناية بهن على
نفقة احلكومة ،وفتحت املجال لإن�شاء عدد كبري من اجلمعيات الن�سائية املجتمعية للعمل،
والقيام بواجبها جتاه املر�أة الفل�سطينية يف قطاع غزة.107
�أما يف جمال �إ�صالح ال�شباب وت�أهيلهم ،فقد �أوجدت حما�س من خالل حكومتها
جمموعة كبرية من الربامج االجتماعية اخلا�صة بال�شباب ،ف�أ�صدرت قانونا ً خا�صا ً
لل�شباب ،وعقدت ندوات مع اجلمعيات الأهلية ال�شبابية واجلامعات يف جميع حمافظات
قطاع غزة� ،ضمن حملة لتوعية ال�شباب بحقوقهم وتعريفهم بالقانون ،و�أ�سهمت بذلك
م�ؤ�س�سات �إعالمية ولقاءات تلفزيونية و�سل�سلة حلقات تعريفية يف ال�صحف ،مع �إطالق
خدمة الر�سائل الق�صرية وتوزيع مطوية ،وتخ�صي�ص �صفحة �إلكرتونية لهذا الغر�ض.108
ولقد كان للم�شاريع الريا�ضية اخلا�صة بال�شباب عناية خا�صة بالرغم من �ضيق ذات
اليد واحل�صار اخلانق على غزة� .إال �أن حكومة حما�س مل تهمل هذا اجلانب ،ف�أقامت عددا ً
من امل�شاريع الريا�ضية .كما �أعلنت احلكومة عن جائزة فل�سطني الت�شجيعية للإبداع
ال�شبابي يف  16جماالً من املجاالت املختلفة ،109و�أطلقت احلركة واحلكومة م�شاريع
�إجناز عر�س ال�شباب الفل�سطيني ،حيث ّ
مت تقدمي القر�ض لعدد كبري من ال�شباب املقبل
على الزواج ،وتوفري ع�رشات الهدايا من عدة م�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص ،وذلك �ضمن
�أن�شطة دعم ال�شباب الفل�سطيني لبناء �أ�رسة هي �أ�سا�س �صالح املجتمع وتطوره.110
 106انظر :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،رئا�سة جمل�س الوزراء ،الإدارة العامة جلودة الأداء احلكومي“ ،تقرير
الربع الأول  2012لإجنازات احلكومة الفل�سطينية احلادية ع�رش”.
 107املرجع نف�سه؛ وانظر� :أحمد حممد ال�ساعاتي ،مرجع �سابق.
 108املراجع نف�سها.
 109املراجع نف�سها.
 110انظر :موقع بوابة ال�شباب والريا�ضة الفل�سطينية ،وزارة ال�شباب والريا�ضة ،غزة ،يف،http://www.mys.gov.ps :
حيث رعت الوزارة مثل هذه الأعرا�س؛ فقامت يف  ،2012/3/8على �سبيل املثال ،بتزويج �أكرث من �ألف �شاب و�شابة،
و�أقر�ضت ك ّل عري�س مبلغ �ألفي دوالر مع مبالغ �أخرى كهدايا غري م�سرتدة.
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لقد عمدت حركة حما�س من �أجل تطبيق منهجها الإ�صالحي �إىل ا�ستقطاب ال�شباب
�إىل جانبها ،من خالل تفريغ طاقاتهم ،وتعزيز اخللق الإ�سالمي الرفيع بتطبيق املبادئ
واملفاهيم الريا�ضية النابعة من املنهج الرتبوي الإ�سالمي ،و�أن�ش�أت احلركة الفرق
الريا�ضية املتنوعة يف امل�ساجد ،و�أقامت الدوريات فيما بينها ،لتحقيق املعاين الإ�صالحية
التي ترى حما�س �رضورة غر�سها يف �شباب فل�سطني ا�ستعدادا ً لتحرير �أر�ضهم املغت�صبة
من رقبة االحتالل.111
كما عملت حما�س وحكومتها يف غزة بعد �أن ان�سحب موظفو ال�سلطة التابعني لفتح يف
رام اهلل وامتنعوا عن الذهاب �إىل املحاكم ،على تعميم ثقافة ال�سلم االجتماعي ،والف�صل
يف النزاعات بني النا�س ،و�إن�صاف املظلومني ،و�إحقاق احلق ،وت�شجيع طرق الإ�صالح
عن طريق جلان خا�صة �شكلتها لت�ساعد الق�ضاء الر�سمي على القيام بواجبه ،وبخا�صة
يف ظ ّل حاجة النا�س لطرق بديلة للق�ضاء حلل م�شاكلهم و�إن�صافهم ،بعد حماولة �سلطة
رام اهلل تعطيل املحاكم الفل�سطينية ،ودوائر ال�رشطة اخلا�ضعة لها يف غزة بعد �سيطرة
حما�س عليها .112وقامت احلركة باالعتماد على عدد كبري من رموزها الذين نالوا التقدير
واالحرتام يف املجتمع للعمل يف جمال الإ�صالح ،وكان لهم دور فاعل وجناحات يف هذا
املجال االجتماعي املهم.
كما �أن حما�س ر�أت �أن من �أهم و�سائل الإ�صالح االجتماعي تقدمي خدمات �صحية
يف غزة ،فقامت بالعمل على تطوير كوادر وزارة ال�صحة من خالل �إجراء العديد من
الدورات التدريبية وور�ش العمل للموظفني ،وعقد العديد من �أن�شطة التثقيف ال�صحي،
و�أن�ش�أت وزارة ال�صحة التابعة لها �أكرث من  32م�رشوعا ً �صحياً ،كان من �أهمها �إن�شاء
م�ست�شفى اليا�سني ،وامل�ست�شفى الإندوني�سي ،وم�رشوع �إن�شاء م�ست�شفى الأطفال
بدير البلح ،وتنفيذ العديد من امل�شاريع والأبنية يف خمتلف املرافق ال�صحية.113

 111انظر :عماد عفانة ،حما�س بني جمتمع الف�ضيلة واحلكم الر�شيد ،املركز الفل�سطيني للإعالم.2009/7/19 ،
 112انظر تفا�صيل هذه اللجان وطرق عملها من خالل موقع رابطة علماء فل�سطني يف غزة ،يفwww.rapeta.ps/Rapta :

 113انظر :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،رئا�سة جمل�س الوزراء ،الإدارة العامة جلودة الأداء احلكومي“ ،تقرير
الربع الأول  2012لإجنازات احلكومة الفل�سطينية احلادية ع�رش”.
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خال�صة:
�سعت حما�س �إىل حتقيق ر�ؤيتها الإ�صالحية ال�سيا�سية واالجتماعية ،وا�ستطاعت
التغلغل يف املجتمع املدين الفل�سطيني بكافة �أطيافه ،واال�ستمرار ب�صهر املجتمع يف
الفكرة التي ت�ؤمن بها ،بالرغم من ال�صعوبات واملعوقات ،من خالل م�شاركة كوادرها
و�أن�صارها ب�إحداث التغيري .و�سعت لرتجمة هذه الإجنازات اىل واقع عملي �سيا�سي
ملمو�س يحقق لل�شعب الفل�سطيني م�صاحله ،و�آماله ،وتطلعاته املختلفة .وقد مكنها ذلك
من حتقيق وجود �سيا�سي قوي ،ي�ستند �إىل قاعدة �شعبية وا�سعة؛ ي�صعب �رضبها� ،أو
تهمي�شها� ،أو جتاهلها.
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