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قضية

بعد انتهاء األزمة ،هناك شرعية للسؤال عن الحاضنة الشعبية لحركات املقاومة،
ْ
لكن ،هناك فرق بني السؤال عن شعبية املقاومة نفسها ،وهذه تجيب عنها تضحيات الناس
وصبرهم ،وبني السؤال عن شعبية فصيل بعينه ،وهو الذي مارس السياسة من دون تجربة سابقة،
ثم ترك الحكم قبل اندالع الحرب بأسابيع ،وكان يقول إن حربني ماضيتني اندلعتا لـ«إسقاط حكمه»

شعبية «حماس» في
حسابات الحرب والسياسة
غزة ـ بيان عبد الواحد
قـبــل أن يصبح أب ـنــاء «ح ـمــاس» عناصر
فــي ه ــذا التنظيم اإلســامــي املنبثق عن
جماعة «اإلخـ ــوان املـسـلـمــون» ،عليهم أن
ي ـ ــؤدوا ق ـســم الـبـيـعــة أمـ ــام أم ــرائ ـه ــم على
«ال ـس ـم ــع وال ـط ــاع ــة ف ــي ال ـع ـس ــر وال ـي ـســر
واملنشط واملـكــره» .بموجب هــذه البيعة،
ال يحق لهم أن يـجــادلــوا ق ـيــادات الصف
األول ف ــي م ــا أقـ ـ ـ ــروا ،أت ـع ـل ــق ذل ـ ــك بــأمــر
ّ
دعوي أم سياسي ،وال سيما أن املسلم به
داخل التنظيم غياب أي فصل بني الدين
والسياسة.
رغــم هــذا البناء املـتــن ،فقد دفـعــت جملة
املتغيرات اإلقليمية فــي النصف الثاني
مــن الـعــام ال ـجــاري بالحركة نحو اتخاذ
قـ ــرار بــاملـصــالـحــة م ــع غــريـمـتـهــا «ف ـتــح»،
علمًا بأنها دخلت املعترك السياسي عام
 2006بتحقيق كتلتها الـبــرملــانـيــة أكثر
م ــن ثـلـثــي أص ـ ــوات امل ـج ـلــس الـتـشــريـعــي.
ومـقــابــل خـطــوة املـصــالـحــة ،رف ــع عناصر
ف ــي «حـ ـم ــاس» أيــدي ـهــم لـيـسـجـلــوا نقطة
نظام على هــذه الخطوة التي وصفوها
بــ«الـخـطـيــرة» ،ألنـهــم ي ــرون أن الحكومة
التي جرى تشكيلها أواخــر أيار املاضي،
«ال ـتــوافــق» ،هــي «حـكــومــة تـكـنــوقــراط في
املظهر ،وفتحاوية في الجوهر».
ح ـت ــى ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى اإلعـ ــامـ ــي ظ ـهــرت
عــدة إش ــارات اعـتــراض منها «مانشيت»
صحيفة «الرسالة» ،التابعة لـ«حماس»،
في عددها الصادر في الثاني من حزيران
املاضي ،وحمل عنوان (حكومة عباس -

قراط) .في ذلك اليوم كان رئيس السلطة،
محمود عباس ،قد أصر على تولي رياض
املالكي وزارة الخارجية ،وهــو شخصية
تقع في محل رفض حمساوي ،األمر الذي
هــدد بـفــرط عقد املـصــالـحــة ،لكن سرعان
مـ ــا ق ـب ـل ــت «حـ ـ ـم ـ ــاس» ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ك ـل ـهــا.
وص ــار لـلـقــرار الـتــي اتـخــذ عـلــى مستوى
املكتب السياسي للحركة باملوافقة على
اشتراطات عباس له أثر بالغ في نفوس
ال ـق ــاع ــدة ال ـعــري ـضــة لـلـتـنـظـيــم اإلســامــي
داخـ ــل ال ـه ـيــاكــل الــرس ـم ـيــة وامل ـنــاصــريــن،
وال سيما أصحاب الــرؤى التي ال ترحب
بـفـكــرة االن ــدم ــاج مــع «ف ـتــح ذات الـتــوجــه
العلماني».
أيـضــا ،جــاء دخــول «حـمــاس» الحكم قبل
ث ـم ــان ــي سـ ـن ــوات ومـ ـح ــاول ــة انـسـحــابـهــا
م ـن ــه مـ ــع بـ ـق ــاء م ـص ـيــر  40أل ـ ــف مــوظــف
وعائالتهم معلقًا ليسهم ذلك في خلخلة
الـقــاعــدة الجماهيرية للحركة والتأثير
في شعبيتها .وزادت صعوبة املوقف مع
تفاقم أزمة الرواتب واالعتداء على البنوك
إل ــى أن ص ــدم ــت ال ـح ــرب ق ـطــار ال ـتــدهــور
السياسي الفلسطينيّ ،
وأجـلــت النقاش
الداخلي الرسمي والشعبي  51يومًا.
بـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــرب ،ع ـ ـ ــادت أص ـ ـ ـ ــوات شـعـبـيــة
أخــرى لتتظاهر على «حـمــاس» ،بجانب
هجومها على «فـتــح» ،جــراء فـقــدان األثــر
امل ـبــاشــر مل ـفــاوضــات ال ـق ــاه ــرة ،بــالـتــزامــن
م ــع عـ ــودة ال ـتــراشــق اإلع ــام ــي وال ـخــوف
مـ ــن بـ ـق ــاء ق ـض ـي ــة اإلعـ ـ ـم ـ ــار رهـ ـن ــا ب ـه ــذه
ال ـت ـج ــاذب ــات .وزاد ع ـلــى ذل ــك اس ـتــرجــاع
الذاكرة الشعبية الخوف من تكرار تجربة

االنقسام الفلسطيني قبل ثماني سنوات
إن ع ــادت الـسـلـطــة م ـجــددًا إل ــى غ ــزة دون
حــل ال ـخــافــات كـلـيــا ،مــا يـعـنــي أن هناك
«حزيران» داميًا آخر.
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ع ـم ـل ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
لــ«حـمــاس» على تسويق رؤيـتـهــا بشأن
املقاربة بني املصلحة العامة والخاصة،
فخرج عضو مكتبها السياسي ،موسى
أب ــو م ـ ــرزوق ،إل ــى ال ـقــواعــد الــدن ـيــا وعـبــر
املساجد والـقــاعــات املغلقة حتى يوضح
دواع ــي ال ـنــزول عــن الـشـجــرة .ك ــان واح ـدًا
من مـبــررات أبــو مــرزوق حيال املصالحة
مع «فـتــح» ،وفــق مصادر حركية مطلعة،
الحفاظ على بقاء «حماس» من االندثار
بفعل مــا صــار يسمى داخـلـيــا «الخريف
ال ـعــربــي الـ ــذي أس ـقــط ورقـ ــة اإلســام ـيــن
مـ ـم ــن ت ـ ـ ـصـ ـ ــدروا الـ ــواج ـ ـهـ ــة ف ـ ــي أعـ ـق ــاب
الـتـحــركــات ال ـتــي شـهــدتـهــا كــل مــن مصر
وليبيا وسوريا» .وأقرت تلك املصادر بأن
هـنــاك «أص ــوات ــا مـعــارضــة داخ ــل حماس
ضد قبولها حكومة الحمدالله الذي كان
في وقت من األوقات جزءًا من االنقسام»،
لكنها شددت على أن «الحركة تعمل وفق
ّ
شوري وتأخذ مواقفها باإلجماع».
مبدأ
أما على املستوى الشعبي ،فإن االستياء
بلغ حـ ّـده جــراء تــردي األوضــاع املعيشية
في غزة إلى نحو غير مسبوق قبل الحرب
وبعدها ،وخصوصًا أن معدالت البطالة
تخطت حــاجــز  %40والـفـقــر قـفــز إل ــى ما
فوق  ،%39واألمر هنا ال يتعلق باملقاومة
وأدائ ـهــا ال ــذي يقع محل الفخر الشعبي
الــواضــح بقدر النظر إلــى سلوك حكومة

يبدو تأييد «حماس» في الضفة قويا خاصة أن سكانها لم يعايشوا تجربة حكمها (آي بي ايه)

دخول «حماس»
كما
إلى السلطة ّ
خروجها منها أزما الوضع
المعيشي في غزة
ارتفعت شعبية
الحركة في الحرب،
لكن المخاوف من
انخفاضها قائمة

«حماس» السابقة التي ال تــزال كوادرها
ّ
وتصرح في غزة .فراح جزء
اإلدارية تعمل
كبير من املواطنني نحو اتهام «حماس»
بــأن ـهــا تـمـسـكــت بــاملـنـصــب ع ـلــى حـســاب
مـصــالــح الـشـعــب ،بــداللــة أن ـهــا بـقـيــت في
الحكم ثماني سنوات دون اكتراث لواقع
الناس ،ولم تتنازل عنه إال بعدما أحدق
ً
بها الخطر ولــم تجد سبيال للحل ،كما
يقولون.
ف ــي ت ـق ــوي ــم ت ـل ــك ال ـح ـق ـب ــة ،يـ ـق ــول امل ـح ـلــل
ّالسياسي ،طالل عوكل ،إن األداء الحكومي
أثر في شعبية «حماس» كثيرًا ،إضافة إلى
أن «مـلــف االنـقـســام بحد ذات ــه جــر الكثير
مــن الــواليــات على الشعب وحـمــاس على
وج ــه ال ـخ ـصــوص» ،لـكـنــه رأى أن الـحــركــة
أدارت الحكم في ظروف صعبة وتحوالت
عــربـيــة« ،كـمــا تحملت وحــدهــا املسؤولية
ولم تستطع صنع شراكة مع اآلخرين من
غـيــر ف ـتــح» .ويـضـيــف عــوكــل ل ــ«األخ ـبــار»:
«ي ـجــب أن يـعـلــم مــن يــرغــب فــي الـحـكــم أن

«فتح» :من «الطلقة األولى» إلى «غصن الزيتون» ...والمسافة بــ
غزة ـ سناء كمال
قبل الحديث عــن نظرة القاعدة الشعبية
ال ـك ـب ـيــرة ل ـحــركــة «فـ ـت ــح» ،ف ــي ق ـطــاع غ ــزة،
إلــى حركة «حماس» وأدائـهــا في املقاومة
بعد ثــاث حــروب ،والحكومة بعد ثماني
سنوات ،فإن من املهم االلتفات إلى تاريخ
الـ ـتـ ـع ــام ــل بـ ــن «ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـض ـ ـفـ ــة» ،ال ـض ـفــة
املحتلة ،و«فتح غــزة» .يقول الفتحاويون
فــي غ ــزة إنـهــم مـنــذ رحـيــل الــرئـيــس ياسر
عرفات تلقوا «غبنا كثيرا» على املستوى
التنظيمي أوال ،والحكومي حينما كانت
ال ـس ـل ـطــة ب ـي ــد ح ــرك ـت ـه ــم .ف ــي س ـب ـيــل ذل ــك
ي ـض ــرب ــون أم ـث ـلــة ك ـث ـيــرة كـقـلــة امل ــوازن ــات
الـتـنـظـيـمـيــة املـخـصـصــة لـلـقـطــاع وص ــوال
إلى طرق التعامل الــوزاري وجعل مركزية
القرار بيد رام الله.
م ـقــابــل ذلـ ــك ،ت ـعــاطــى ف ـت ـحــاويــو غ ــزة مع

«ح ـمــاس» بـحــذر وعـلــى مــراحــل مـتــدرجــة،
ك ـل ـهــا ارت ـب ـط ــت ب ـمــوق ـف ـهــم م ــن «ح ـم ــاس»
ومــوق ـع ـهــا م ــن امل ـق ــاوم ــة ،لــذلــك لــوحــظ أن
حجم التعاطف معها فــي الـحــرب األولــى
 2008كــان مـحــدودا بسبب آث ــار االنقسام
ال ــداخـ ـل ــي ،م ــا دع ـ ــا ب ـع ـض ـهــم آنـ ـ ـ ــذاك إل ــى
توزيع الحلوى فرحا باستشهاد عناصر
شرطة غــزة ،لكن فــي حــرب  2012كــان أول
املـحـتـفـلــن بــاالن ـت ـصــار ف ــي الـ ـش ــوارع هم
عناصر «فتح».
ال ـي ــوم ،وب ـعــد ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة ،انقسمت
النظرة الفتحاوية نحو «حماس» ،فضال
عن االنقسام الداخلي الكبير بني مؤيدي
رئيس السلطة ،محمود عباس ،ومؤيدي
القيادي املفصول من الحركة والنائب في
املجلس التشريعي محمد دح ــان .حتى
داخل التيارين هناك قسمان ،األول ينظر
إلــى أن «ح ـمــاس» جــزء فـعــال فــي املقاومة

على خالف النهج السلمي الــذي اختارته
«فـ ـت ــح» ،وآخـ ــر ي ــراه ــا جـ ــزءا م ــن املـشـكـلــة
الفلسطينية الداخلية وأنها تجر الحروب
والويالت على غزة.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ظ ـل ــت «ف ـ ـتـ ــح» فـ ــي غـ ـ ــزة تـعـمــل
عسكريا تحت عدة مسميات ،كما شاركت
في التصدي بالحرب بمجموعات مسلحة
صغيرة .يكشف أحــد ك ــوادر «فـتــح» الــذي
فضل إخـفــاء اسمه أنــه منذ بــدايــة الحرب
وحـتــى الـيــوم دقــت طـبــول حــرب فتحاوية
داخلية «فــي ظــل اتـســاع فـجــوة االخـتــاف
بني فكرين ونهجني» داخل التنظيم نفسه.
من هذا املنطلق ،يشير هذا الكادر إلى أن
التصعيد اإلعــامــي ال ــذي قــادتــه الحركة
بـ ـش ــأن مـ ـم ــارس ــات «ح ـ ـمـ ــاس» م ــع بـعــض
عناصرها ،وإن كــان حقيقة ،فــإن الغرض
م ـن ــه «ت ــذك ـي ــر ال ـف ـت ـح ــاوي ــن بـ ــأن ح ـمــاس
خصمهم».

لجهة اإلصـ ــرار عـلــى الـخـيــار املـسـلــح رغــم
أن قيادة «فتح» ال تتبنى هذا الخيار وال
تــدع ـمــه ،فـيـمــا ت ـقــابــل «حـ ـم ــاس» عـنــاصــر
الحركة في غــزة بالتضييق ،وخاصة في
النشاطات التنظيمية الــداخـلـيــة ،يحاول
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم «ك ـتــائــب األق ـص ــى ـ ل ــواء
الـشـهـيــد نـضــال ال ـع ــام ــودي» ،أب ــو محمد،
شرح كيف ينظرون إلى املقاومة انطالقا
مــن غ ــزة ال ـتــي تسيطر عليها «ح ـمــاس».
يـقــول أب ــو مـحـمــد« :ف ــي فـتــح لـيــس أمامنا
خ ـ ـيـ ــار س ـ ــوى امل ـ ـقـ ــاومـ ــة املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،ع ـبــر
الــرصــاصــة األول ــى الـتــي أطلقتها الحركة
وتعهدنا من ذلــك الحني تحرير األرض»،
مــؤكــدا أن ــه ال مــانــع لــديـهــم مــن الـعـمــل مع
بــاقــي الفصائل «وف ــي مقدمتها حماس»
ملقاتلة إسرائيل.
ه ــذا امل ــوق ــف يــرب ـطــه امل ـت ـحــدث الـعـسـكــري
بــاإلشــارة إلــى أن األي ــام أثبتت أن الشعب

ل ــن ي ـح ـت ـضــن أي ف ـص ـيــل إذا اب ـت ـع ــد عــن
ال ـك ـفــاح امل ـس ـلــح« ،وهـ ــو م ــا واج ـه ـتــه فتح
فعليا حينما سلمت البندقية واتجهت
إلــى املـفــاوضــات دون ســاح تــدافــع بــه عن
شعبها» .يتابع أبــو محمد ل ـ «األخ ـبــار»:
«ال يـخـفــى أن قـ ــادة ل ـهــم ثـقـلـهــم ف ــي فتح
يـ ـح ــاول ــون دثـ ــرنـ ــا ت ـح ــت الـ ـ ـت ـ ــراب ون ـفــي
االعتراف بنا ،لكننا نبههم إلى أن الشعب
هـ ــو مـ ــن س ـي ـض ـع ـهــم فـ ــي ت ـ ـ ــراب ال ـت ــاري ــخ
لتخليهم عــن نـصــرتــه»ّ .
ووج ــه فــي الوقت
نفسه رسالة إلى مقاومي الضفة بالقول:
«غزة انتفضت نصرة للطفل أبو خضيرة
الذي قتله املستوطنون وأحرقوه ،ودفعت
ثمنا باهظا لنصرة الضفة ،لكننا لألسف
لــم نـجــد مــن الـضـفــة مــا يخفف عـنــا وطــأة
الـحــرب ...ال ننكر أن سبب ذلــك يرجع إلى
السلطة (فتح) التي تقمع كل من يحاول أن
يرفع السالح في وجه إسرائيل».

