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مقدمة
يندرج كتاب طارق بقعوين ،احتواء حامس :صعود مقاومة فلسطينية
ُ
وركودها ،يف فضاء دراسات الحركات اإلسالمية والدراسات الفلسطينية
التي حاولت فهم ظاهرة حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،بوصفها
حرك ًة تجمع بني الهوية الفلسطينية واإلسالمية ،والتي اختلفت يف
مقاربتها؛ فمنها مقاربات عالجتها باعتبارها حرك ًة اجتامعية((( ،أو حركة
إسالمية((( ،وأُخرى باعتبارها منظم ًة إرهابية((( .ومن حيث املوضوع،
اهتمت بعض الدراسات ببحث عالقات حامس بالقوى الفلسطينية
األُخرى((( ،أو عالقاتها الخارجية((( ،يف حني ركّزت أُخرى عىل البنية
الداخلية لحامس((( ،أو نشأة حامس وتح ّوالتها((( ،أو موقف حامس
السري الذاتية وشهادات قادة حامس
من الدميقراطية((( ،إضاف ًة إىل ّ
التي تُوث ّق تجربة الحركة من منظور الفاعلني((( .إ ّن دراسة الحركات
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مهم،
ذات الطابع اإلسالمي دراس ًة أكادميي ًة موضوعي ًة يُع ّد أم ًرا ًّ
تصاعد يف ِ
ٍ
تحتل
العقد األخري ،بحيث باتت ّ
بالنظر إىل ما شهدته من
ٍ
يشوب
مواقع سياسية واجتامعية بعد فرتة من التهميش ،إضاف ًة إىل ما
ُ
هذه الحركات من رسي ٍة ،عىل مستوى التنظيم واإلدارة والتمويل،
يحاف ُظ عليها امل ُنتسبون إليها .ويف املقابل ،تج ُّنب من هم خارجها
االنخراط فيها ،أو التع ُّرف إليها .وينطيل ذلك عىل الحالة الفلسطينية
التي تتّسم بخصوصية يفرضها السياق االستعامري اإلحاليل .ومن هذا
امل ُنطلق ،تأيت الدراسات ،التي من بينها كتاب بقعوين ،لتكشف جان ًبا
من هذا الغموض وتُقدم قراء ًة يف تجربة ُمغايرة.
يغطّي الكتاب املعامل الرئيسة التي م ّرت بها حامس ،يف الفرتة
 ،2017-1987بطريق ٍة رسدية ،وذلك مبَ ْوقَعة حامس يف السياق
شامل
الفلسطيني األوسع .وال ي ّدعي املؤلف أ ّن كتابه يُقدم تاريخًا ً
للعقود الثالثة ،أو يُراجع السياسات اإلرسائيلية تجاه األرايض
الفلسطينية ،كام أنه ال ي ّدعي رشح التعقيدات املتشابكة لحامس،
مثل العالقة بني حامس الداخل والخارج ،أو بني األجنحة العسكرية
والسلطة
والسياسية للحركة ،بل يُحاول رشح الديناميكية بني حامس ُّ
الفلسطينية من جهة ،وبني حامس وإرسائيل من جه ٍة أخرى ،وفهم
ديناميات العزل والتشويه التي تع ّرضت لها حامس من ُذ نحو عرش
فلسطيني داخل
مليون
َ
سنوات ،والتي عىل إثرها باتت ُمعاناة نحو
ّ
مقبول .إضاف ًة إىل ذلك ،يهدف الكتاب إىل تت ُّبع
ً
قطاع غزة أم ًرا
الحرب ض ّد االحتالل اإلرسائييل من منظور حامس ،وذلك باالبتعاد
عن الجدل املشحون ،وغري الف ّعال ،املرتبط باستخدام ُمصطلحات
مثل اإلرهاب والعنف وغريها ،من أجل قراءة حامس بطريق ٍة نقدية
يستكشف الكتاب األسس
تفتقر إليها الكثري من األدبيات .ويف حني ال
ُ
النظرية أليديولوجيا الحركة ،فإنه يُعالج كيفية تأثري امل ُعتقدات
الدينية يف النظرة السياسية لحامس بوصفها حزبًا سياسيًا ،وليس
دينيًا .مع اإلشارة إىل أ ّن حامس ت ُع ّرف نفسها بأنها حركة إسالمية
مبوجب ميثاقها وإميان قيادتها وقاعدة أعضائها .وبذلك ،فإن الكتاب
يُسلّط الضوء عىل جامعة مه ّمشة رغم مركزيتها يف الحركة الوطنية
الفلسطينية (ص .)xi-xii, xx-xxi, xxiii
ويعتمد الكتاب تحليل الخطاب منه ًجا ،استنا ًدا إىل مجموعة واسعة
من األدبيات املختلفة التي ض ّمت مصادر أرشيفية من آالف الوثائق
العربية التي تحتوي عىل خطابات شفهية وبرصية ومكتوبة نرشتها
حامس ،بني عا َمي  1987و ،2017مثل مجلة فلسطني املسلمة،
فضل عن البيانات الصادرة
وصحيفة الرسالة ،ومنشورات السفريً ،
عن حامس ،وحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني ،وحركة التحرير
الوطني الفلسطيني "فتح" ،والفصائل األخرى ،وأجنحتها العسكرية،
ومنشورات إخبارية محلّية وإقليمية ودولية تتح ّدث عن حامس،

بتك ضورعو تاعجارم
"احتواء حماس :صعود مقاومة فلسطينية وركودها" لطارق بقعوني

وتتض ّمن ترصيحات أدىل بها أعضاء حامس ،واملنشورات اإللكرتونية
للحركة .إضاف ًة إىل ذلــك ،أجــرى املؤلف ُمقابالت مع أعضاء
حامس يف لبنان واألردن وقطر والضفّة الغربية وقطاع غزة ،ومع
سياسيني ومحللني وأكادمييني وناشطني إرسائيليني وفلسطينيني ،إىل
جانب اعتامده عىل أدبيات ثانوية باللغتني العربية واإلنكليزية،
واستفادته من زيار ٍ
ات ميدانية قام بها متعلقة بأرشيف "مجموعة
الوثائق العربية" ملعهد الدراسات الفلسطينية ،وأرشيف "الوثائق
الفلسطينية" (خالل األعوام  )2011-2005ملركز الزيتونة يف بريوت،
إضاف ًة إىل زيارته لقطاع غزة عام  ،2015واطّالعه عىل أرشيف
صحيفة الرسالة .وقد أراد املؤلف هذا التن ّو َع يف مصادر كتابه مراعا ًة
للتاميُزات الدقيقة داخل الحركة ،فهو يعتقد أ ّن حامس ليست ك ًُّل
واح ًدا ،بل هي حركة ُمنظّمة ُمعقّدة والمركزية وذات أوجه ُمختلفة،
تعمل عىل موازنة توت ُّراتها الداخلية باستمرار (ص .)xx-xxiii
ُ
يقع الكتاب يف ستة فصول وصفية /رسدية ،وخامتة تحليلية .ويف
الفصل األول ،يتت ّب ُع املؤلف تط ّور نشاط الحركة اإلسالمية يف فلسطني،
منذ إنشاء فر ٍع لجامعة اإلخوان املسلمني عام  1945حتّى االنطالق
الرسمي لحامس عام  .1988أ ّما الفصل الثاين ،فيُعالج العالقة
املضطربة بني حامس والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو
حتّى وصمها باإلرهاب .ويف الفصلني الثالث والرابع ،يبحثُ املؤلف،
تح ّول حامس تجاه العمل السيايس من خالل انخراطها يف االنتخابات
وينتقل يف
ُ
املحلّية الترشيعية ،وتداعيات سيطرتها عىل قطاع غزة.
الفصل الخامس إىل معالجة الكيفية التي أ ّدى من خاللها ُحكم حامس
اإلداري يف قطاع غزة إىل مأسسة االنقسام الفلسطيني  -الفلسطيني.
أ ّما الفصل السادس ،فهو يبحثُ أثر االضطرابات العربية من ُذ عام
 2011يف ُسلوك حامس السيايس .ويف الخامتة ،يُراجع املؤلف  -نقديًّا -
تح ُّوالت حامس املفصليةُ ،مق ّي ًم أخطا َءها ،حيث يخرج عن النهج
الرسدي املعتمد يف بقية الكتاب إلجراء تدخالت تحليلية حول حامس
واملرحلة الحالية من القومية الفلسطينية.

أسلمة القومية الفلسطينية:
االنتفاضة األولى وصعود "حماس"
بحسب املؤلف ،بدأت العالقة بني اإلخوان املسلمني وفلسطني مع
افتتاح جامعة اإلخوان املسلمني أول فرع رسمي لها يف القدس عام
 ،1945ليُصبح لديها نحو خمسة وعرشين فر ًعا داخل فلسطني
بحلول عام  .1948وقد ّأسست الجامعة – التي انض َّم إليها الشيخ
أحمد ياسني (ُ )2004-1936منذ تأسيسها – معسكرات تدريب
عسكرية يف قطاع غ ّزة لدعم املهامت امل ُسلّحة التي ُ
تهدف إىل تحرير
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الوطن الفلسطيني ،وذلك بالنظر إىل أ ّن الخطط الصهيونية ،وتوسيع
الهجرة اليهودية إىل فلسطني ،من أكرب تهديدات العامل اإلسالمي
(ص  .)11 ،8-4إال أن ريتشارد ميتشل يُشري إىل أ ّن "عالقة الجامعة
بفلسطني بدأت منذ عام  1935عندما زار عبد الرحمن البنا ،شقيق
حسن البنا ،فلسطني والتقى بالحاج أمني الحسيني مفتي القدس
ورئيس املجلس اإلسالمي األعىل يف ذلك الوقت"(.((1
ويُجادل املؤلف بأ ّن الخالف امل ُبكّر بني اإلخوان امل ُسلمني واألعضاء
اإلسالميني يف الحركة الوطنية الفلسطينية يعو ُد إىل لحظة تأسيس
حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ،عام  ،1959من جانب يارس
عرفات ( – )2004-1929الذي َع َ َب كعضو غري رسمي يف معسكرات
اإلخوان امل ُسلمني – ورفاقه ،العتقاد الجامعة أ ّن غياب األجندة
اإلسالمية مقابل "العلامنية" سيمنع تحقيق األهداف القومية للقضية
الفلسطينية (ص  .)13واستم َّر هذا الخالف لتستغله إرسائيل فيام
بعد ،حيث وافقت سلطات االحتالل اإلرسائيلية عىل طلب ترخيص
الجمعية اإلسالمية الذي تقد َم به ياسني عام  ،1976لطموحها إىل
إنتاج قوة مضادة ت ُضعف الحركات القومية الفلسطينية األخرى ،من
خالل "زراعة" اإلخوان يف قطاع غ ّزة ومنو الحركات اإلسالمية عمو ًما.
ويف املقابل ،اعتربت قيادة اإلخوان هذا التفاهم الضمني مع إرسائيل،
وسيل ًة لتوسيع نطاقها ومواجهة التأثري العلامين للفصائل القومية.
وقد أدى هذا التنافس بني اإلسالميني والقوميني إىل نزاعات دموية
وعنيفة ،عىل مرأى من قوات االحتالل اإلرسائيلية التي تقاعست
عم ًدا عن إنهاء هذه املواجهات لتمكني منو اإلخوان (ص .)17
وخالفًا للقوميني الذين استجابوا لنداء الكفاح امل ُسلّح ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،وعىل النقيض من تجربة حركة الجهاد اإلسالمي التي
رفضت التعامل مع إرسائيل ،وركّــزت مثل منظمة التحرير عىل
مواجهة االحتالل بدلً من بناء املؤسسات اإلسالمية ،إلميانها أن تحرير
فلسطني هو الطريق نحو إحياء األمة اإلسالمية ،وأ ّن التفاين األعمى
لألسلمة يُضعف النضال الفلسطيني ،حاف َظ اإلخــوان امل ُسلمون
عىل ارتباطهم الرباغاميت بإرسائيل ،ليعطي ياسني ورفاقه األولوية
لألسلمة عىل حساب املقاومة الفورية لالحتالل ،حيث ركّزوا عىل
توسيع بنيتهمالتحتية االجتامعية والخريية والتعليم واإلحياء الديني
داخل األرايض امل ُحتلّة؛ ما أ ّدى إىل استياء كبري بالنسبة إىل القوميني
وأعضاء قاعدتهم أيضً ا ،األمر الذي دف َع اإلخوان امل ُسلمني إىل ترسيع
انخراطهم يف ُمقاومة االحتالل ،ليبدأ الشيخ ياسني ورفاقه بتخزين
رسا يف منزله بغزة ،ولتستحدث الجامعة يف أواخر عام 1985
األسلحة ًّ
 10زياد أبو عمرو ،أصول الحركات السياسية يف قطاع غزة( 1967-1948 :عكا :دار
األسوار ،)1987 ،ص .63
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ع ّدة أجهزة ،منها مقاتلو الجهاد الفلسطيني ،وهي منظمة عسكرية
تركز عىل استهداف الجنود اإلرسائيليني واملستوطنني اليهود يف قطاع
غزة (ترأّسها صالح شحادة) ،ومنظمة الجهاد والتبشري التي تعاملت
مع الفلسطينيني املتعاونني مع االحتالل (ص .)20-17
بسبب حادث سري يف  8كانون األول /ديسمرب  ،1987بني عربة تابعة
عمل املياومة الفلسطينيني من
للجيش اإلرسائييل وسيارات ُّ
تقل ّ
عملهم يف إرسائيل إىل منازلهم يف قطاع غزة ،أسف َر عن مقتل أربعة
فلسطينيني (ثالثة منهم من مخيم جباليا لالجئني) ،اندلعت أحداث
لتشمل كل األرايض
َ
االنتفاضة الفلسطينية األوىل من مخيم جباليا
الفلسطينية .ويف حني كان الزعيم الفلسطيني يارس عرفات يسعى
من منفاه يف تونس إىل توجيه منظمة التحرير الفلسطينية لتويل
دور قيادي ألحداث االنتفاضة لالستفادة من هذه اله ّبة الجامهريية
وضامن بقائها سلمية ،اجتمع الشيخ ياسني ورفاقه ليبحثوا كيفية
االستفادة من هذه املشاعر الشعبية ،ث ّم إنهم ع ّمموا منشو ًرا يف 14
كانون األول /ديسمرب – مل يحمل اسم "حامس" – يشيد باالنتفاضة
ويرفع شعار "اإلسالم هو الحل والبديل"ُ ،مستنكرين بذلك فشل
منظمة التحرير الفلسطينية يف إنهاء االحتالل (ص  .)3-1وقد
نافست حامس القيادة املحلية التي تعمل بالتنسيق مع منظمة
التحرير الفلسطينية ،بل إنها اقرتحت تواريخ إرضاب بديلة من تلك
رصا
التي أعلنتها ،واستخدمت يف منشوراتها لغ ًة مختلفة توظّف عن ً
دين ًيا ،ونرشت رسوماتها التي تهاجم اليهود واملسيحيني والقوميني
العلامنيني ،األمر الذي أدى إىل اتهامها بتقويض الوحدة من جانب
منظمة التحرير الفلسطينية (ص .)25
وبعد بضعة أسابيع من اندالع االنتفاضةّ ،أسس ياسني ورفاقه حركة
املقاومة اإلسالمية "حامس" رسميًا يف كانون الثاين /يناير ،1988
استنا ًدا إىل بناء مؤسيس متني طُ ِّور عىل مدى عقود داخل قطاع غزة،
عن طريق نجاح املؤسسات االجتامعية والخريية للجمعية اإلسالمية
(ص  ،)4-3لتتنقل حامس و ُمامرساتها بالتدريج من حركة ذات طابع
دعوي ديني عىل النمط اإلخواين الكالسييك إىل حركة وطنية جهادية
من نو ٍع جديد(.((1
ويف آب /أغسطس  ،1988أصدرت حامس ميثاقها ليحدد مهمتها
وقيمها وأهدافها تحت عنوان "ميثاق الله :منهج حركة املقاومة
اإلسالمية (حامس)" ،وليكون شعارها" :الله غايتنا ،الرسول قدوتنا،
القرآن دستورنا الجهاد سبيلنا ،املوت يف سبيل الله أسمى أمانينا".
ومع أ ّن امليثاق يُع ّرف حامس بأنها جناح لفرع اإلخوان املسلمني يف
 11سعود املوىل" ،املقاومة اإلسالمية يف فلسطني :التباسات البدايات ،واقعية املسارات"،
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ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

فلسطني ،فإنّه أظهر فَلسطنة حامس بوصفها حزبًا إسالم ًّيا وطن ًّيا.
ومن خالل تعريف القومية بأنها "جزء ال يتجزأ من أيديولوجيتها
الدينية" ،أظهر قادة حامس أن اإلسالم هو أساس أيديولوجيتها
السياسية( .((1ومل يقدم امليثاق أي إشارة إىل طبيعة الدولة أو الكيان
اإلسالمي الفلسطيني الذي تسعى إليه ،إال أنه تحدث عن السالم
مع املسيحيني واليهود يف ظل الحكم اإلسالمي ،رغم تض ّمن امليثاق
إشارات معادية للسامية بُنيت عىل بروتوكوالت حكامء صهيون(،((1
والصور النمطية القدمية عن الشعب اليهودي .ومن خالل ميثاقها،
عبت حامس عن رفضها االعرتاف بدولة إرسائيل ،وشددت عىل عدم
ّ
قابلية تجزئة أرض "فلسطني التاريخية" (ص .)23-21
ويرى املؤلف أ ّن العالقة بني حامس وإرسائيل تح ّولت إىل مواجهة
 بعد أن كانت إرسائيل تعترب حامس مؤسسة اجتامعية غري سياسية -عندما ع ّرفت حامس نفسها بأنها حركة مقاومة ،لتُصنفها إرسائيل
منظم ًة إرهابية يف أوائل عام  1989عندما أرست جنديني إرسائيليني
وقتلتهام ،ث ّم إ ّن إرسائيل اعتقلت ثالمثئة من أعضائها ،مبن فيهم
الشيخ ياسني ،وأعلنت أن التعامل مع حامس جرمية يُعاقب عليها.
وقد دفع هذا األمر حامس إىل نقل صنع القرار إىل الخارج ،حيث
أنشأت فرو ًعا ترشيعية وتنفيذية ،مع الحفاظ عىل قيادة رسية داخل
األرايض املحتلة ،ليكون ذلك مبنزلة إضفاء الطابع املؤسيس الرسمي
عىل ما سيعرف فيام بعد بالقيادة "الداخلية" و"الخارجية" لحامس.
وإىل جانب ذلك ،أضفت حامس الطابع املؤسيس عىل وحداتها
العسكرية بتوحيدها تحت جناح مسلح بقيادة صالح شحادة،
القسام" ،تكرميًا للشخص
عام  ،1991تحت اسم "كتائب عز الدين ّ
الذي اعتربته سلفها ،ولتبدأ بعد ذلك – عىل غرار منظمة التحرير
ُ
تستهدف مواقع الجيش اإلرسائييل
الفلسطينية – حملة عسكرية
وتجمعات املستوطنني .ث ّم إ ّن إسحاق رابني اعتقل  413عض ًوا من
أعضاء حامس والجهاد اإلسالمي ،يف كانون األول /ديسمرب ،1992
وجرى ترحيلهم إىل منطقة مرج الزهور يف جنوب لبنان ،ليلتقي قادة
حامس املعزولني تحت االحتالل مع نظرائهم يف القيادة الخارجية،
وليبدؤوا قنوات اتصال مع منظامت أخرى ،مثل حزب الله وإيران،
بشكل غري مبارش .وبحلول التسعينيات ،تح ّولت حامس إىل العب
 12مل ت ُبلور حامس منه ًجا أو فك ًرا نظريًّا سياس ًّيا واض ًحا من ُذ نشأتها ،بل استندت يف بلورتها
لقواعدها النظرية العامة ولفكرها السيايس إىل أدبيات جامعة اإلخوان امل ُسلمني باعتبارها
امتدادًا لها .يُنظر :سميح ح ّمودة" ،موقف حامس من الحركات اإلسالمية الفلسطينية" ،يف:
محمد محسن صالح (مح ّرر) ،حركة املقاومة اإلسالمية حامس :دراسات يف الفكر والتجربة
(بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)2014 ،ص .178
" 13بروتوكوالت حكامء صهيون" :هي وثيقة ظهرت عىل يد الكاتب الرويس سريغي
بروتوكول تدعي وجود
ً
نيلوس ( )1929-1862عام  1905يف روسيا القيرصية ،وتتضمن 24
خطة لليهود للسيطرة عىل العامل.

بتك ضورعو تاعجارم
"احتواء حماس :صعود مقاومة فلسطينية وركودها" لطارق بقعوني

قوي يف املنطقة ،ليتحول التنافس بني الحركات اإلسالمية والقومية
التي تعود إىل السبعينيات والثامنينيات إىل نزاع حول هوية ومسار
القومية الفلسطينية يف املستقبل .ويُشار يف ذلك إىل أن حامس
استفادت من قرارها يف إدانة غزو صدام حسني للكويت عام ،1990
خالفًا ملنظمة التحرير الفلسطينية التي انحازت إىل صدام حسني(.((1
حسن
فرغم أن موقفها مل يكن محبوبًا عىل املستوى املحيل ،فإنه ّ
وضعها مع دول الخليج التي أعادت توجيه أموالها نحوها ،وأغرقت
منظمة التحرير يف أزمة مالية (ص .)28-26

ُمعارضة "أوسلو" مع االنخراط في
مؤسساتها" :حماس" من المقاومة
إلى السياسة
عارضت حامس مفاوضات "عملية السالم" التي انطلقت بعد توقيع
اتفاق إعالن املبادئ "أوسلو" يف أيلول /سبتمرب  ،1993ورفضت
املشاركة يف أوىل انتخابات رئاسية وترشيعية فلسطينية عام ،1996
لتجنب إضفاء الرشعية عىل اتفاقيات أوسلو ،واستمرت يف عملياتها
االنتحارية /االستشهادية إلخراج عملية السالم عن مسارها .ويف
املقابل ،استمرت السلطة الوطنية الفلسطينية حملتها القمعية عىل
حامس ،بالتعاون مع إرسائيل ضمن آليات التنسيق األمني ،إضاف ًة
ٍ
بضغط من
إىل إعالن األردن عن عدم قانونية وجود حامس يف البالد،
إرسائيل ،والواليات املتحدة التي صنفتها منظمة إرهابية عام 1997؛
ما ألحق أرضا ًرا بالغة بالحركة (ص .)34-29 ،27
ومع اندالع االنتفاضة الثانية عام  ،2000أشادت حامس مبا أسمته
أخرج العملية الدبلوماسية عن مسارها.
"التدخل اإللهي" الذي
َ
ورغم خطابها الحاميس ،فإ ّن عسكرة حامس – كام يف االنتفاضة
األوىل – تخلّفت عن ركب الفصائل الفلسطينية األخرى ،العتقادها
أن عرفات يستغل االنتفاضة من أجل موقف تفاويض أفضل مع
إرسائيل .وقَبلت حامس فكرة الدولة الفلسطينية عىل حدود ،1967
كام فعلت منظمة التحرير الفلسطينية من قبل ،من خالل إشارتها إىل
أن عملياتها العسكرية – من عمليات استشهادية وإطالق الصواريخ
رص عىل هدف تحرير األرايض املحتلة ،وأنها ليست
من غ ّزة – تقت ُ
من أجل تدمري إرسائيل .ورغم وضوح عسكرة حامس ،فإ ّن إرسائيل
 14انقسم موقف قادة منظمة التحرير الفلسطينية بني مؤيد و ُمعارض للغزو ،لكن زيارة
رئيس املنظمة يارس عرفات للعراق بعد يومني من األزمة ،وتصويت املنظمة ض ّد قرار الق ّمة
فعل إعالن
شجب الغزو ،أ ّديَا إىل توتّر العالقة الفلسطينية  -الكويتية .وكذلك َ
العربية يف
ِ
صدام ( 12آب /أغسطس )1990؛ بربطه لالنسحاب من الكويت ،بانسحاب إرسائيل من
املناطق امل ُحتلّة .يُنظر :شفيق الغربا ،النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني يف الكويت (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .254-248
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بدل منها ،ووضعت خططًا
واصلت تركيزها عىل السلطة الفلسطينية ً
لتدمري مؤسساتها ونزع سالح الحكومة اإلداريــة وقواتها األمنية
(ص .)47-36
ُمستغل ًة مناخ هجامت  11سبتمرب  ،2001أظهرت إرسائيل االنتفاضة
الثانية عىل أنها "حرب إرسائيل عىل اإلرهاب" .ومع ذلك ،رفضت
حامس خطّة اإلصالح التي قدمها الرئيس األمرييك جورج بوش يف
حزيران /يونيو  ،2002رغم تهدئة نشاطها العسكري ،وهو ما أشار
إىل استعدادها لتعليق كفاحها املسلح أثناء االنخراط يف مفاوضات
داخلية مع السلطة الوطنية الفلسطينية .إال أ ّن حركة حامس استأنفت
عملياتها االنتحارية يف خريف عام  ،2002بعد اغتيال قائدها شحادة،
وأدانت وصف رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية محمود
عباس للمقاومة الفلسطينية بـ "اإلرهاب" ،عام  ،2003بوصفه نز ًعا
رصحت بأنها لن تحرج عباس إذا متكن من
لرشعيتها .ويف املقابلّ ،
الحصول عىل وعد من شارون بإنهاء االغتياالت والغارات ض ّدها
(ص .)59-54 ،48-47
وبعد جدا ٍل دار داخل أروقة الحركة ،ق ّررت حامس املشاركة يف
االنتخابات املقرر إجراؤها يف متوز /يوليو  ،2005مستفيد ًة من أدائها
القوي يف االنتخابات البلدية ،إال أن عباس ق ّرر تأجيلها ،خالفًا التفاق
ٍ
بضغط دويل وموافقة أمريكية ،لكبح طموحات حامس
القاهرة،
السياسية ،وإعطاء حركة فتح املزيد من الوقت لالستعداد .ورغم
تأجيل االنتخابات إىل كانون الثاين /يناير  ،2006فإ ّن حركة حامس
استفادت من كونها حزب معارضة ،ومن إحباط الشارع الفلسطيني
تجاه فتح وزعيمها ،وفازت وفق برنامجها االنتخايب "التغيري واإلصالح"
يف االنتخابات – التي بلغت نسبة املشاركة فيها  77يف املئة ،والتي
اعتربها املراقبون األجانب منوذ ًجا للدميقراطية يف املنطقة – بغالبية
املقاعد ( 76مقع ًدا من أصل  132مقع ًدا) ،مقابل  43مقع ًدا لحركة
فتح (ص .)96-83
ورغم ا ّدعاء إدارة بوش حرصها عىل تعزيز الدميقراطية ،فإنّها تب ّنت
اسرتاتيجية ُمزدوجة لعز ِل حامس وتأكيد هيمنة حركة فتح عسكريًا
ومال ًيا ودبلوماس ًيا ،وبدأت برنام ًجا رسيًّا لدعم فتح وتسليحها .وعلي ِه،
فُر َِض حصار ما ٌّيل عىل حكومة حامس .كام ل ّوحت اللجنة الرباعية
الدولية باحتاملية تراجع املانحني عن تقديم امل ُساعدات إىل أي
الل ُعنف واالعرتاف بإرسائيل
حكومة يف حال عدم التزامها مببادئ ّ
واالتفاقات امل ُربمة سابقًا مبا فيها "خارطة الطريق" .ومن جهتهام،
أطلقت الواليات املُتّحدة وإرسائيل اسرتاتيجية الجدار الحديدي
(بحسب وصف حامس) لخنق حكومة حامس ،وإجبارها عىل قبول
ٍ
النتخابات جديدة .يف حني
رشوط اللّجنة أو دفع عباس إىل الدعوة
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مل تصنف روسيا (عضو اللجنة الرباعية) حامس ُمنظم ًة إرهابية ،كام
يشري املؤلف إىل استعداد إيران لدعم حامس ماليًا (ص ،)100-97
األمر الذي يوضّ ح – بحسب العريب ص ّديقي – أ ّن نرش الدميقراطية
وفضل عن ذلك،
ً
بالطريقة األمريكية يُنتج التّفرد بدلً من التعددية.
يتّضح أ ّن الواليات املتحدة عندما تعتم ُد االستقطاب فإنها تلجأُ إىل
سياسية الرتهيب (ال الحوافز) .فحملة إرهاب حامس ت ُشبه حملة
إدارة ريغان يف إرهاب الساندينيني بنيكاراغوا يف الثامنينيات(.((1
يرى املؤلف أ ّن حكومة حامس التي ض ّمت كبار أعضاء املكتب
السيايس لحامس كحركة ،مثل محمود الز ّهار وإسامعيل هنية،
املؤسيس عىل
حاولت الخروج من ف ّخ الحكم الذايت وإضفاء الطابع ّ
مفهوم "امل ُقاومة" يف فلسفة النظام الفلسطيني ،ذلك أنها طمحت
إىل استبدال ق ّوات األمن بجيش ُمقاومة ،وتعزيز االقتصاد الوطني،
و ُمعالجة الفساد ،وبناء نظام قانوين ُمستقل ،إال أن هذا الطموح
ِ
والتهميش الدويل (ص  .)106-103ورغم
اصطدم بالقصو ِر الداخيل
تفاقُم التوتُّرات بني حكومة حامس ومكتب ع ّباس بسبب جهود
حامس لتسليح نفسها يف ربيع عام  ،2006فإنّها ق ّدمت تنازالت كبرية
يف اتفاق مكّة (عام  )2007إليجاد أرضية ُمشرتكة مع عباس ،وتحقيق
مطالب املجتمع الدويل؛ من أجل رفع الحصار وتهدئة املخاوف
الدولية ،إال أن االشتباكات بني مسلّحي فتح وحامس عادت بعد
اتفاق مكة بأسابيع لتنتهي بسيطرة حامس الكاملة عىل قطاع غزة يف
 14يونيو /حزيران ( 2007ص .)133 ،128-126 ،110

سيطرة حماس على غزة:
مأسسة االنقسام
الفلسطيني  -الفلسطيني
ُرض الحصار عىل قطاع غ ّزة لدفعِ ُسكّانها،
بعد سيطرة حامس ،ف َ
بسبب املعاناة ،إىل الثورة ض ّد ُسلطة حامس وإطاحتها ،حيثُ ُعز َِل
القطاع عسكريًّا ودبلوماس ًّيا واقتصاديًّا ،وتح ّول إىل سجنٍ جامعي
مليون نسمة .وبذلك ،تح ّولت حكومة حامس إىل ُسلطة إدارية
َ
لنحو
ب ُحكم الواقع  De Factoتعمل تحت إرشاف الحركة ،التي خلقت
بيئ ًة داعمة للنضال امل ُسلّح ض ّد إرسائيل ،ليزداد إطالق الصواريخ تجاه
إرسائيل ،من جانب حركة الجهاد اإلسالمي غال ًبا ،وتتصاعد الغارات
الجوية والتوغُّالت ال ّربية اإلرسائيلية يف غزة يف املقابل ،لتُعلن إرسائيل
وتعمل عىل
ُ
بحلول أيلول /سبتمرب  2007أ ّن غزة "منطقة ُمعادية"،
 15العريب صدّيقي ،إعادة التفكري يف الدمقرطة العربية :انتخابات بدون دميقراطية،
ترجمة محمد ش ّيا (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2010 ،ص .269-262
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تدويل الدعم الذي يصل إىل القطاع من خالل سيطرتها عىل الحدود،
إال أن حامس متكّنت من تخفيف الحصار عن طريق اقتصاد األنفاق
(ص .)153 ،140 ،136-135
وبرصف النظر عن طبيعتها اإلسالمية ،يُرجع املؤلف ق ّوة حامس
أول ،امتالكها ما تراه انتصا ًرا ُمدويًا يُ ِّربر
األيديولوجية إىل عاملنيً :
الكفاح امل ُسلّح ويُثبت جدواه ،ويف هذا السياق نشري إىل انسحاب
إرسائيل من جنوب لبنان (عام  )2000ومن قطاع غزة (عام .)2005
الفشل السابق مل ُنظّمة التحرير الفلسطينية يف إقامة دولة
ُ
ثان ًيا،
فلسطينية ونبذُها الكفاح امل ُسلّح ،إضاف ًة إىل تع ُّنت حامس
أي مبدأ من مبادئها األيديولوجية
األيديولوجي ،فهي مل تتنازل عن ّ
خصوصا برفضها االعرتاف
األساسية مثلام فعلت منظمة التحرير،
ً
ُفس قبولها ب ُحدود  1967بأنه تكتيك تفاويض؛
بإرسائيل ،ذلك أنها ت ّ
كون إرسائيل نفسها ترفُض االعـراف برشعية هذه ال ُحدود ،كام
أنّها قدمت عروضً ا ُمتك ّررة إلنهاء ُعنفها ُمقابل امل ُعاملة باملثل من
جانب إرسائيل ،إال أن إرسائيل تجاهلت باستمرار هذه العروض
(ص .)231-228
َهدفت إرسائيل من خالل عملية "الرصاص املصبوب" ()2009-2008
إىل إجبار حامس عىل التهدئة وإضعافها من دون إعادة احتالل القطاع
بشكلٍ ُمبارش وتح ُّمل مسؤولية ُسكّانه .وبالفعل ،بدأ سكّان القطاع
يستاؤون من حامس ،حيث أتت استطالعات الرأي ٍ
بتأييد لفتح بنسب ِة
 35يف املئة ُمقابل  19يف املئة لحامس ،وذلك بسبب ما لحق بهم من
ٍ
بؤس خالل حكمها ،وقمعها للفصائل املنافسة ،وتقويضها للمجتمع
املدين وزيادة القيود عىل املنظامت غري الحكومية ،واستغاللها لبيئة
الحرب (حروب األعوام ،2008 :و ،2012و )2014والفوىض لتسوية
حساباتها السياسية ،وتنفيذ عمليات اغتيال خارج نطاق القضاء
ألعدائها املحلّيني ،مبن فيهم أعضاء فتح امل ُحتجزين يف ُسجونها
(ص  .)217 ،163-156وهذا ال ينفي وقوع الكثري من سياسات حامس
مثل،
يف صميم االهتاممات الشعبية؛ فخالل عملية "الجرف الصامد" ً
وصل الدعم لحامس إىل نحو  40يف املئة ،وتأييد مفهوم "امل ُقاومة" إىل
أكرث من  90يف املئة (ص .)228-227
لقد فشلت اسرتاتيجيتا الق ّوة يف قطاع غ ّزة والدبلوماسية يف الضفة
أي تنازُالت سياسية من إرسائيل ،بل أ ّدتا
الغربية يف الحصول عىل ّ
إىل تفاقُم االنقسام الداخيل؛ ما مأسس االنقسام الفلسطيني الذي
استفادت منه إرسائيل بذكا ٍء وفاعلية ،بحيث واصلت مسارات
التفاوض امل ُبارشة وغري امل ُبارشة مع كِال الطرفني بشكلٍ ُمنفصل ،مع
أي وحدة بينهام (ص  .)170-169وقد أُبرمت العديد من
عرقلة ّ
االتفاقيات بني فتح وحامس إلنهاء االنقسام؛ منها "اتفاق الدوحة"

بتك ضورعو تاعجارم
"احتواء حماس :صعود مقاومة فلسطينية وركودها" لطارق بقعوني

(عام  )2012الذي أظهرت فيه حامس مرون ًة كبرية يف تقديمِ التنازُالت،
حيث وافقت عىل تأجيل اإلفراج عن السجناء السياسيني لدى السلطة
الفلسطينية إىل ما بعد امل ُصالحة ،كام سمحت حامس لعباس برئاسة
الحكومة ،إضاف ًة إىل تأكيدها عىل دور امل ُقاومة الشعبية غري امل ُسلّحة
يف النضال ض ّد االحتالل ،ومنها كذلك "اتفاق الشاطئ" (عام )2014
الذي تنازلت فيه حامس عن جميع املناصب الوزارية ،ووافقت عىل
السلطة الفلسطينية عىل ُحدود رفح ،مع تأكيدها عىل عدم
إرشاف ُّ
نزع سالحها .لكن حكومة الوحدة الوطنية التي شُ ِّكلَت ظلّت رمزيةً،
فقد حافظت حامس عىل سيطرتها القوية عىل القطاع من خالل
القسام ،وتطويرها لهيكل ُحكم يف غزة ُمنفصل
كتائب عز الدين ّ
املؤسسات اإلدارية والوزارية لل ُحكومة؛ ما أتاح إلرسائيل فُرص ًة
عن ّ
إلضفاء الطابع الرسمي عىل الوسائل امل ُختلفة لفصلِ غزة عن بقيّة
فلسطني ،بتقديم حامس عىل أنها منظمة إرهابية من امل ّربر تهميشها
مليون فلسطيني ،وبتصوير عمليات الجيش اإلرسائييل ض ّد
َ
ومحارصة
غزة عىل أنّها شكل مرشوع للدفاع عن النفس .ويف ذلك ،يرى املؤلف
بدل
بسبب غزةً ،
أنّه من ال ِّدقة أن يُقال إ ّن حامس أصبحت ُمه ّمشة
ِ
بسبب حامس ،وإ ّن حامس ال تُ ثّل ُمشكلة إلرسائيل،
من تهميش غزة
ِ
بل مشكلتها هي فلسطني (ص .)227-225 ،223 ،209 ،188
يُجادل املؤلف بأ ّن حامس تتح ّم ُل درجة كبرية من املسؤولية عن
ترسخها يف قطاع
حال ِة التجزئة داخل األرايض الفلسطينية .ففي ِّ
ظل ُّ
غزة وسيطرتها االستبدادية امل ُتزايدة عىل الحكومة ،اتخذت حامس
قرارات ُمد ّمرة يف املجالني السيايس والعسكري امل ُتشابكني .سياس ًيا،
بدأ الرضر مع قرار الحركة خوض االنتخابات الترشيعية ،فهي سعت
املؤسسات نفسها التي رفضتهاُ ،معترب ًة انتصارها
لالنضاممِ إىل
ّ
ِ
الدميقراطي تفويضً ا لتفكيك وإعادة تجميع هياكل "الدولة" بأكملها،
لتفشل يف فهمِ مبادئ ال ُحكم الدميقراطي؛ فهي تب ّنت الدميقراطية
ليس من أجل تشكيل حكومة ،بل من أجل قيادة النضال الفلسطيني.
وال عالقة لهذا الفشل بالتعا ُرض بني اإلسالم والدميقراطية ،بقدر
ما يتعلّق ب ُحدود السيادة والعالقات بني بناء الدولة والثورة .فقد
افرتضت الحركة خطأً أ ّن الثورة ُيكن أن تنطلق من داخل األنظمة
التي أُنشئت من أجل تدجني النضال الوطني ،كام أدى ال ُعنف
الذي أطلقته حامس ض ّد الفلسطينيني اآلخرين إىل تعريض النضال
الفلسطيني للخطر .إضاف ًة إىل ذلك ،أعطت حامس بقا َءها أولوي ًة عىل
حساب امل ُصالحة وتحقيق الوحدة ،م ّربر ًة ذلك بحامية الفلسطينيني
من ٍ
مزيد من تنازُالت ُمنظّمة التحرير الفلسطينية .أ ّما عسكريًا ،فقد
فشلت حامس اسرتاتيجيًا يف تحقيق غايات الجهاد ،وأدى اعتامدها
عىل العنف إىل تهديد النسيج االجتامعي لل ُمجتمع الفلسطيني
ٍ
كتكتيك لتحقيقِ غايات
الواقع تحت االحتالل ،حيث استُخدم ال ُعنف
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سياسية ،وس ّهل تجريد امل ُعارضني من إنسان ّيتهم .لقد ساهمت
حامس – وفتح بالتأكيد – بشكلٍ ف ّعال يف تقسيمِ نضال التحرير
الوطني إىل مسارين ُمتنافسني ،ويف تحويل العالقات الداخلية إىل
ٍ
السلطة
معارك ضارية ال ُمتناهية .وبطبيعة الحال ،عرقلت ك ٌُّل من ُّ
للتخل عن مسؤوليات ال ُحكم
الفلسطينية وإرسائيل ال ُجهود املبذولة ّ
والعودة إىل حركة التحرير (ص .)245-240

احتواء حماس :محاولة فهم
تعقيدات حركة إسالمية تحت الحصار
يُرجع املؤلف بقاء حامس إىل ما يصف ُه باحتواء حامس ،حيث عملت
إرسائيل منذ عام  2007عىل احتواء حامس يف قطاع غزة وتحويلها
إىل ُسلطة إدارية شبيهة بالسلطة الفلسطينية يف الضفّة الغربية من
خالل "إدارة املقاومة" ،وذلك عن طريق سياسة "جز ال ُعشب" التي
ألي من ّو
تعتم ُد عىل االستخدام امل ُتقطع للق ّوة العسكرية؛ تقويضً ا ّ
تحتاج إىل حامس ضعيفة مبا يكفي
لفصائل امل ُقاومة يف غزة .فإرسائيل
ُ
حتى ال تُهاجم إرسائيل من جهة ،و ُمستق ّرة مبا يكفي للتعا ُمل مع
الجامعات اإلرهابية امل ُتط ّرفة يف غزة من جهة أخرى ،األمر الذي أدى
كل من إرسائيل وحامس يف عملية الحفاظ عىل التوازُن،
إىل انخراط ٍّ
بحيث تعتمد حامس عىل إطالق الصواريخ إلزعاج إرسائيل ،يف حني
ِ
إلضعاف حامس (ص .)233-232
تستخدم إرسائيل الق ّوة العسكرية
وبعد أن فشلت حامس يف تح ُّمل مسؤولياتها الحكومية ،وبعد أن
الخاصة،
أصبح التمسك مبرشوع التحرير ُمرهقًا ،اتخذت إجراءاتها
ّ
خالل عا َمي  2015و ،2016لتعزي ِز إيراداتها من خالل زيادة الرضائب
ِ
للحفاظ عىل العالقات اإلقليمية.
املحلّية ،وإحياء ال ُجهود الدبلوماسية
وبات التأييد الشعبي لحامس يتشكّل من خالل نوعية إدارتها لقطاع
غزة ،وليس من خالل التزامها بامل ُقاومة .صحيح أ ّن اتهامات فتح
لحامس بخضوعها خلف األبواب امل ُغلقة ُمبالغ فيها للمصلحة الذاتية،
ّإل أنها تنطوي عىل جانب من الحقيقة .ففي ك ُّل ُمحادثات وقف
إطالق النار املوقّعة مع إرسائيل بني عا َمي  2009و ،2012وافقت
حامس عىل مسا ٍع قصرية املدى لكب ِح جامح امل ُقاومة ُمقابل االستقرار
ِ
بتخفيف الحصار يف امل ُستقبل (ص .)234-233
والوعد
عب
وأصدرت حامس "وثيقة سياسية" جديدة يف أيار /مايو  ،2017لتُ ّ
عن تح ّوالت الحركة خالل ٍ
عقد من حكمها لغزة .فقد وافقت فيها
عىل إنشاء دولة فلسطينية عىل حدود عام  ،1967وقرار األمم
املتحدة رقم  194الخاص بحق العودة ،وتقييد الكفاح املسلح للعمل
يف حدود القانون الدويل ،وفصل ارتباط حامس مبنظمتها األم اإلخوان
املسلمني ،موضح ًة التزامها بالقومية الفلسطينية (ص .)245
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ِ
تعقيد الحركات اإلسالمية؛
يستنتج املؤلف من تجربة حامس مدى
ُ
ففي حني تدعو إىل الكفاح امل ُسلّح ض ّد االحتالل ،فإنها تُظهِر "موقفًا
ُمعتدلً " تجاه العملية الدميقراطية محليًّا ،مع قمعها للتع ُّددية
السياسية وحفاظها عىل نظام اجتامعي ُمحافظ وإظهار قُدرتها
عىل تب ّني نهج حدايث وعميل لل ُحكم .كام توفّر تجربة حامس بعد
سيطرتها عىل قطاع غزة نظر ًة أكرث قُربًا لنهجها يف ال ُحكم .فبينام
السلطة ،أُثريت مخاوف بشأنِ رغبتها يف ِ
فرض
ركّزت قبضتها عىل ُّ
نظام اجتامعي ُمحافظ مثل تطبيقها لقوانني الفصل بني الجنسني؛ إذ
تهدف إىل إنشا ِء نظام ُيكن من خالله أن تتط ّور الرشيعة بشكلٍ
إنها ُ
تلتف حول امل ُقاومة (ص  .)240-239وينبغي
ُعضوي ،وبناء هوية ُّ
اإلشارة هنا إىل أن حامس مل تحكم غزة مبعايري الدولة الدينية ،إال أن
خصوصا من خالل ترصيحات قياداتها التي
توجهاتها الدينية واضحة،
ً
اختلف بعد
أشارت إىل الدولة اإلسالمية والخالفة رصاحةً ،وهو أم ٌر
َ
وصولها إىل الحكم(.((1
ٍ
لحركات مثل
يؤكد املؤلف عىل أن فهم الرشعية الواسعة النطاق
حامس أم ٌر رضوري ،حيث إ ّن العديد من الدوافع السياسية التي
تقوم عليها أيديولوج ّيتها تُشكّل مبادئ أساسية للنضال الفلسطيني
من أجل تقرير املصري .ويف حني يبدو أ ّن وحشية حرب عام 2014
عىل غزة تضم ُن فرتة تهدئة أطول من التصعيد السابق ،فإ ّن هذا
الشأن ال ينفي ُهجو ًما آخر وشيكًا بوصفه استمرا ًرا السرتاتيجي ِة
إرسائيل يف "ج ّز ال ُعشب"؛ إذ إ ّن االحتواء الف ّعال لحامس من جانب
إرسائيل يعني إلغا َء احتاملية ظهور قرار نهايئ من شأنه تلبية
املطالب الفلسطينية ،وتسهيل إلقائها اللّو َم عىل إرهاب حامس
ويكن لحامس من جانبها،
باعتباره السبب األسايس لالضطراباتُ .
تج ّنب تقديم تنازُالت أيديولوجية إضافية بالقول إ ّن إرسائيل نفسها
فشلت يف قبول الوفاء بالحقوق الفلسطينية أو رشعية ُحدود .1967
وبهذه الطريقة ستواصل حامس الحفاظ عىل ق ّوتها ،وتواصل إرسائيل
استعامرها للضفّة الغربية وسيطرتها عىل قطاع غزة ،يف حني يواصل
الفلسطينيون دفع الثمن األعىل (ص .)249-247
يرى بقعوين أنّه بات من الصعب عىل حامس ،بعد أكرث من  13عا ًما
من إدارتها قطاع غزة ،أن تحافظ عىل املوازنة بني نشاطاتها العسكرية
ومسؤولياتها يف الحكم ،بوصفها العبًا براغامتيًّا يتحكّم يف التزاماته
األيديولوجية الطويلة املدى ويتعامل مع الوقائع السياسية القصرية
املدى .إ ّن ترحيب حامس مبسريات العودة الكربى ()2019-2018
ومن ث ّم مشاركتها فيها ،يظهر سعي الحركة إىل تنويع وسائلها ملامرسة
 16سنية الحسيني" ،االنقسام وحدود التباين الفكري بني فتح وحامس" ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد ( 105شتاء  ،)2016ص .142
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الضغط عىل إرسائيل ،مبا يتجاوز استخدام التكتيكات العسكرية
التقليدية مثل إطالق الصواريخ .كام يُظهر وقف إطالق النار املتقطّع
الذي أعقب ذلك بني حامس وإرسائيل منذ عام  ،2018رغبة حامس يف
كبح جامح نشاطاتها العسكرية مقابل التزام إرسائيل بتخفيف الحصار
والقيود املفروضة عىل غزة ،األمر الذي أبدى الفلسطينيون يف غزة
اعرتاضً ا عليه ،إىل جانب فصائل أخرى ،عىل اعتباره تقيي ًدا لنشاطات
املقاومة وأهدافها السياسية املتمثّلة بالتحرير .وتكمن بعض الحقيقة
يف ذلك ،فالق ّوة العسكرية التي تستخدمها إرسائيل ض ّد الفلسطينيني
ث ّبطت جميع أشكال املقاومة الفلسطينية بنجاح ،وحرصت ك ًُل من
حركة حامس والسلطة الفلسطينية يف أدوار السلطات الحاكمة يف
املناطق الفلسطينية الخاضعة للسيطرة اإلرسائيلية .وغال ًبا ما ت ُبدي
حامس ،عىل املدى القصري عىل األقل ،مسؤولياتها يف الحكم عىل
حاكم
املقاومة العسكرية .وعملت حكومة حامس ،بوصفها كيانًا
ً
يعمل يف ظروف استثنائية ،بشكل جيّد نسبيًّا يف بعض املجاالت ،مثل
رصفت
التعامل مع أزمة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-بينام ت ّ
بطريق ٍة سلطوية يف مجاالت أخرى ،مبا يف ذلك قمع ح ّرية التعبري
وقمع أشكال االحتجاج الشعبي ،جعلت الحياة يف غزة أكرث صعوبة.
أ ّما عىل الصعيد اإلقليمي ،فتسري الحركة ،كام هو الحال بالنسبة إىل
السلطة الفلسطينية ،عىل خ ٍّط رفيع ،كونها تدير تحالفات إقليمية
رسيعة التح ّول ،ليس أقلها مع دول مثل مرص واململكة العربية
السعودية ،والتي تعمل عىل توسيع تحالفاتها األمنية مع إرسائيل
وتؤيّد الثورات اإلقليمية املضا ّدة ،ومع دول أخرى فاعلة مثل إيران
وتركيا وقطر ،والتي تق ّدم الدعم الجيوسيايس واملايل لحامس(.((1

خاتمة
يُق ّدم املؤلف يف كتابه تأريخًا نقديًّا لحامس بوصفها جامعة مركزية
ومه ّمشة يف الحركة الوطنية الفلسطينية ُمعتم ًدا عىل منهج تحليل
الخطاب لرسد سرية الحركة كام وردت يف خطاباتها ووثائقها ،ويرصد
 كرونولوج ًّيا  -التحوالت الرئيسة التي م ّرت بها الحركة ،ليعود يفذلك إىل امتدادها التاريخي بإنشاء أ ّول فرع للجامعة األم (اإلخوان
املسلمون) يف فلسطني عام  ،1945ومن ث ّم إىل بدايات تبلورها مع
تأسيس الجمعية اإلسالمية عام  1976من جانب مؤسس الحركة
الشيخ أحمد ياسني ،ث ُ ّم نشأتها عام  ،1987وصولً إىل سيطرتها
وصول إىل احتوائها من خالل
ً
عىل غزة ،ومن ث ّم حصارها وخَنقها،
ُمعادلة "التوازُن الضمني" ،بحسب وصف املؤلف ،بني حامس
وإرسائيل .ومع أ ّن الكتاب يروي حكاية حامس ،فإنّه يروي حكاية
17
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بتك ضورعو تاعجارم
"احتواء حماس :صعود مقاومة فلسطينية وركودها" لطارق بقعوني

الحركة الوطنية الفلسطينية من جهة ،ويرشح تط ُّورات الرصاع
الفلسطيني  -اإلرسائييل ،واالنقسام الفلسطيني  -الفلسطيني بني
السلطة الفلسطينية وحامس من جه ٍة أُخرى .ويعزو املؤلف ذلك
إىل فرتة السبعينيات من القرن املايض ،وليس إىل أحداث االقتتال
الفلسطيني عام .2007
ومتتاز مساهمة املؤلف بتح ّررها من الحموالت األيديولوجية،
فمثل ،يدين املؤلف استهداف
بل إنه كان محاي ًدا إىل ح ٍّد بعيدً .
املدنيني من كال الجانبني؛ الفلسطيني واإلرسائييل (ص  .)x-xiiكام
أنه ينتق ُد ُمحاوالت إخضاع السياق الفلسطيني ملفاهيم ال تنطبق
عليه مبوضوعية ،مثل اإلرهاب والحرب والسلم والعنف .ومن خالل
ذلك يشري إىل أ ّن استخدام العنف يف النضال الفلسطيني املسلّح يُدان
يف كثري من األحيان ،مع تنايس أ ّن العنف أثا َر العدي َد من مسارات
التح ُّرر امل ُنا ِهضة لالستعامر ،وإغفال السياق التاريخي الذي أ ّدى إىل
ظهور حامس بوصفها حركة مقاومة مسلّحة (ص .)x, xv, xviii-xix
لقد نجح املؤلف يف توصيف وتحليل قرارات الحركة التي ات ّخذتها
للتك ّيف مع تط ّورات عالقتها بالسلطة الوطنية ورصاعها مع إرسائيل،
من دون أن يسقط يف االنحياز الذي قد يق ُع فيه من يستن ُد إىل
املصادر األولية لفاعلٍ واحد من دون باقي الفاعلني؛ فهو قد تفادى،
مبوضوعية ،تح ُّول مؤلَّفه إىل انعكاس لصوت الحركة كام تريد أن
ت ُق ِّدم نفسها .كام يُشا ُد يف ذلك ،بالعمل امليداين الذي قام به املؤلف،
تجعل الكتاب
ورجوعه إىل ك ٍّم كبري من املصادر ووثائق الحركة التي ُ
شامل ،وقاد ًرا عىل امل ُقارنة بني خطاب الحركة و ُمامرساتها .إال أن
ً
منهج تحليل الخطاب رغم إتاحته التّعرف إىل رسدية الفاعل ،كام
يرويها املؤلف نفسه ،ينطوي عىل جوانب من القصور يُح ِّدد منها
املؤلف عدم سامحه ٍ
ال يكّن
بقياس علمي لواقع حامس( ،((1ث ّم إنّه ُ
من فهم كيفية تشكّل هوية حامس ،وأمناط التعبئة والتحشيد التي
تتبعها الحركة ،واالقتصاد السيايس للحركة ومصادر متويلها ،إضاف ًة إىل
إغفال الجانب السوسيولوجي للحركة؛ فالكتاب يُقدم قراءة يف كيفية
صمود حامس يف غ ّزة ،لكن ماذا عن بنية حامس الداخلية وقاعدتها؟
وما هي البنية الرأسية لحامس؟ إ ّن بنية حامس تُشبه إىل ح ٍّد بعيد
بنية تنظيم اإلخوان املسلمني ،حيث تتسلسل قيادتها من املكتب
السيايس وجهاز الدعوة والذراع العسكرية حتّى الشعبة واألرسة.
أ ّما اإلشكالية الرئيسة يف كتاب املؤلف ،فهي تتمثّل يف غياب املعالجة
النظرية أو املفاهيمية ،حيث مل يح ّدد املؤلف طريقة دراسته لحامس
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(ليس منهج ًّيا ،بل نظريًّا)؛ فهو مل يق ّدم تعريفًا لحامس من جهة أنها
حركة اجتامعية ،أو حزب سيايس ،أو ميليشيا مسلحة ،أو جامعة
دون الدولة( ،((1كام أنه مل يوضّ ح الحقل العلمي الذي يُدرج فيه
كتابه .ويف حني راوحت الدراسات يف بحثها للحركات اإلسالمية بني
اقرتابات نظرية مختلفة؛ مثل اقرتاب األزمة ،واالقرتاب املاهوي/
الجوهراين ،أو اقرتابات نظرية الحركات االجتامعية (اقرتاب العملية
السياسية ،واقرتاب بنية الفرص السياسية ،واقرتاب التأطري الثقايف)(،((2
أي اقرتاب نظري يف دراسته لحامس رغم
فإ ّن املؤلف مل يستند إىل ّ
تعقيداتها بوصفها حركة إسالمية يف سياق استعامري.
ختا ًما ،يُعترب هذا الكتاب ،احتواء حامس :صعود مقاومة فلسطينية
مهم للتع ُّرف إىل تاريخ حامس ،وديناميات
وركودها ،مرج ًعا ًّ
صعودها واحتوائها ،خاص ًة أنّه ال يعزلها عن سياقها الفلسطيني
األوسع كام يالحظ يف العديد من الدراسات التي ص ّورت حامس
ولعل الكتابة
بوصفها حركة دخيل ًة عىل الحركة الوطنية الفلسطينيةّ .
عن حامس ،يف ح ِّد ذاتها ،مغامرة محفوفة بالعديد من املخاطر ،حتى
يصعب االبتعاد عن "مطرقة" املبالغة يف املدح و"سنديان" ِ
النقد
إنه
ُ
يلحق باملتعاطف مع الحركة اتهامات
األيديولوجي املتطرف ،حيث ُ
باألصولية ودعم اإلرهــاب ،ومبنتقديها ت ُ َهم العلمنة واالسترشاق
و ُمعارضة املقاومة .يضاف إىل ذلك شُ ّح األدبيات التي بحثت هذه
التجربة الفريدة ،يف السياق الفلسطيني ،وسياق الحركات اإلسالمية
بشكلٍ عا ّم.

 19عىل سبيل املثال ،يُع ّرف سعود املوىل حامس بأنها حركة جهادية باملعنى الواسع
ُعب عمل ًيا عن تيار
للجهاد بحسب أيديولوجيا ّ
مؤسسيها ،ومن جه ٍة أخرى هي حركة شعبية ت ّ
فلسطيني شعبي واسع .يُنظر :املوىل" ،املقاومة اإلسالمية يف فلسطني" ،ص .57
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 ،)2018ص .56-41
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