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ن حماس وتقدير موقف: |||     |||الاحتاللبطولة الشطرنج العاملية ب

  مقدمة:

  
  ()اْلَماِكِريَن)  َخْيرُ  َواللَّهُ  ۖ◌  اللَّهُ  َوَيْمُكرُ  ْمُكُرونَ َويَ  ۚ◌ َوإِْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخِرُجوَك (
  

ُتسمى الشطرنج لعبة االذكياء، ألنها تعتمد على التفكير والتخطيط، وتبرز قوة الذكاء فيها في سيطرة الالعب 
  ه.على الرقعة، وقدرته على نشر قطعه بشكل يساهم في نجاح استراتيجيته في الوصول لملك الخصم وقتل

في هذه المقالة سوف نتناول الحديث في موضوع هو أشبه إلى حد كبير بلعبة الشطرنج، التي يبرز فيها عنصر 
التحدي بين الخصمان الذي يحاول كل منهما السيطرة على الرقعة وتحريك القطع، في االتجاه الذي يحقق له 

  الفوز واالنتصار.
بلغ من القوة ما يستطيع بها تحريك كل القطع الموجودة  والخصمين هنا هما حماس والعدو الصهيوني، الذي

  على رقعة الشطرنج في الوقت الذي يشاء وبالكيفية التي يريد، إال قطعة واحدة استعصى عليه تحريكها.
  فماذا سيفعل حيالها؟!

  وما هي أفضل خياراته تجاهها؟!
  ية الرموت كونترول"؟!وما هي توقعات حماس لنقالته القادمة للقطع المتحركة بـــــ "تقن

  وما تأثير هذه النقالت عليها؟!

ى الواقع ٕالاقليمي بعيون "إسرائيلية":    ولتتضح هذه املسألة علينا ان ننظر إ

يبلغ تعداد الدولة الصهيونية (إسرائيل) حسب احصائيات دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية في العام  .1
) نسمة، 6,419,000) % منهم من اليهود بنحو (74,8) مليون نسمة؛ (8٫585,000( نحو 2016

  .)1() نسمة 1,786,000) % من العرب بنحو (20,8و(
) مليون نسمة 423) دولة، بإجمالي عدد سكان نحو (22يبلغ عدد الدول العربية المحيطة بهذا الكيان ( .2

 .)3() % 28سنة) نحو ( 24 –سنوات  10، نسبة العمر الشبابي فيها ما بين ()2(

                                                 
، التركيبة السكانية في إسرائيلويكيبيديا،  -  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%
%DA7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3

8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84 ،21/09/2020 ،2:43 م.  
، عدد دول العالم العربيموقع حياتك،  -  2

https://hyatoky.com/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8
%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A ،21/09/2020 ،2:43 م.  

، مليار في العالم 7.7مليون نسمة سكان الوطن العربي من إجمالي  377األمم المتحدة: شروق، موقع ال -  3
3e076964708f-9ed1-4037-6c1e-id=bda4590bhttps://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08072020& ،

  .م 2:43، 21/09/2020



  تقدير موقف (مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

ن حماس والاحتاللتقدير موقف:  |||||  )  4صفحة رقم (   بطولة الشطرنج العاملية ب

يش دولة االحتالل في بيئة إقليمية متناقضة معها في كل شيء؛ في الدين واللغة والثقافة واألخالق وفي تع .3
 تركيبة السكان.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إزاء هذه الحقائق فإن دولة الكيان تعلم علم اليقين أن وجودها مرتبط بصناعة عوامل بيئية إقليمية تضمن لها 
بعيد، هذه العوامل تقضي بضرورة بلقنة الوطن العربي وتحويله إلى كيانات وجودها واستمرارها على المدى ال

ر إلسرائيل وجودها في وسط يسوده الطائفية، وينتج عنه خالفات وصراعات محلية حول الحدود  طائفية تَُبرِّ
ي ِظلها واألطماع المتعلقة بالممرات المائية والثروات البترولية وما عداها لمدة خمسين سنة قادمة تعيش ف

  .)4("إسرائيل" بأمان وسالم واستقرار 
وعلى الرغم من قدرات "إسرائيل" وبراعتها في تحريك القطع الشطرنجية إال أن مشروعها في المنطقة يواجه 

  تحديات جسام ال ُيستهان بها وهي تنظر إليها بعين الجدية والخوف.
ث ُيعتبر الفلسطينيون هم (الُعْقدة) في المنشار تتمثل أولى هذه التحديات في الشعب الفلسطيني بشكل عام حي

) مليون نسمة، يعيش منهم نحو 13م نحو (2019الصهيوني، وقد تجاوز تعدادهم في العالم مع نهاية العام 
، ويمثلون رأس الحربة في الصراع مع )5() مليون في قطاع غزة 2) مليون فلسطيني في الضفة الغربية، و(3(

  العقبة الكؤود في طريق المخططات الصهيونية.العدو الصهيوني، وهم 
                                                 

https://eipss-أنظر المعھد المصري للدراسات، عبد الوھاب المسيري ونظرية األمن الصھيونية، 21/09/2020 -  4
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8-8%B9%D8%A8%D8%AFeg.org/%D
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/ ،21/09/2020 ،2:43 م.  
5  - ARABIC.NEWS.CN ، 2019مليون نسمة مع نھاية  13تقرير إحصائي: عدد الفلسطينيين تجاوز،-http://arabic.news.cn/2019 

12/31/c_138669522.htm  ،21/09/2020 ،2:43 م.  

ي الدول العرب ن املحتلة مقارنه بنسبة عدد العرب  ي فلسط ود    ية املحيطة بدولة الاحتاللشكل يوضع نسبة عدد السكان ال
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لذلك اقتضت إستراتيجية "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين تحييدهم وٕاخراجهم من دائرة الصراع، وضربهم ببعض في 
ذات الوقت، فكان ما ُعرف باتفاقيات أوسلو التي اعترفت فيها منظمة التحرير الفلسطينية التي اصُطلح على 

) % من أرض 80ل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" بالكيان الصهيوني تنازلت بموجبه عن (نعتها بــــ "الممث
فلسطين دون أن ُيَقدِّم االحتالل أي تنازالت ُتذكر بل ساهمت هذه االتفاقيات في ترسيخ الوجود الصهيوني على 

  األرض وفتحت له باب التطبيع مع األنظمة العربية.
رة في تاريخ القضية الفلسطينية التي قصمت بها منظمة التحرير وحركة فتح ظهر وأمام هذه االنزالقة الخطي

النضال الفلسطيني، ظهرت حماس كحركة فكرية سياسية عسكرية لتشكل تحديًا كبيرًا أمام "إسرائيل" التي ما لبثت 
لك إرثها التاريخي أن تنفست الُصَعداء من إخراج (حركة فتح) من دائرة الصراع والمواجهة، ففقدت األخيرة بذ

  والنضالي والوطني الذي سطره آالف الشهداء بدمائهم واشالئهم.
وبذلك أصبحت حماس حجر عثرة أمام الصهاينة في تمرير مخططاتهم، ما يضع "إسرائيل" أمام عدة خيارات 

  لتحريك هذا الحجر في المكان الذي يناسبها على الرقعة؟!

ي  ي: وتتمثل خيارات "إسرائيل" مع حماس    ثالث خيارات أو احتماالت 

  (إزالة الحجر بالقوة العسكرية المباشرة).شطبها وتصفيتها من الوجود.  األول:
  (تحريك الحجر إلى خارج الرقعة).نفيها وتشتيتها في أقاصي األرض.  الثاني:
ط الحجر في مكان ال (ربخنقها والتضييق عليها إلجبارها على القبول باألمر الواقع كما فعل من قبلها.  الثالث:

  يستطيع التحرك فيه).
وأعتقد أن "إسرائيل" تسير تجاه حماس في الثالث اتجاهات السابقة، فهي تهدف من خالل سياساتها الخارجية 

إلى خنق حماس محليًا وٕاقليميًا وعالميًا بحيث ال يبقى أمام حماس إال أن تحذو حذو من سبقها  )6(والداخلية 
  وتعترف بــــ "إسرائيل". وتقبل باألمر الواقع

فإذا استعصت حماس على ذلك الخيار بينما عجلة التطبيع تسير لألمام فإن العواصم العربية لن تستقبلها 
  وسُتغلق أبوابها دونها، ولن يجد قادة الحركة مكانًا لهم في األرض إال في البلدان النائية المحايدة.

عمل دولة االحتالل على إحكام قبضتها على الفلسطينيين إلجبار وفي ظل التقدم في السيناريوهات السابقة ست
  فإذا اعترفت ُشِطبت وانتهت.حماس على قبول االعتراف بــــ "إسرائيل"، 

الشطرنج وكيف ُتحركها "إسرائيل" لتكش بها الملك العربي لنحو وبهذا يتضح لنا كيفية انتشار القطع على رقعة 
  خمسين سنة قادمة، فكيف لحماس مواجهة تلك السيناريوهات.

                                                 
ع غزة شاناً نقصد بسياساتھا الداخلية ھنا سياساتھا داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تخضع لسيطرتھا بشكل مباشر أو غير مباشر. ويعتبر قطا -  6

  ستقالً وإنما يخضع لقيود السلطة واالحتالل.داخلياً بالنسبة للكيان الصھيوني، ألنه ال يُمثل كياناً م
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  هنا علينا أن نتساءل:

ى حماس وُتنه وجودها؟!!! ا العسكرية للقضاء ع   ملاذا ال تستخدم "إسرائيل" قو

  االجابة على هذا السؤال له اعتبارات كثيرة:
حسابات "إسرائيل" الدقيقة التي تقضي بأن حربها مع حماس غير مضمونة النتائج والعواقب، وقد تؤدي  :األول

  إلى إفساد كل ما بنته السياسة "اإلسرائيلية" عبر سنواتها الماضية.
"كسب أن استمرار تكبيل يد حماس وخنقها في قطاع غزة هو الضمان الوحيد إلبقائها تلعب بورقة  الثاني:
حتى تتغير معطيات البيئة اإلقليمية لصالحها، فال تحتاج "إسرائيل" في هذه المرحلة إلى خوض الحرب  "الوقت

  وٕانما هي بحاجة إلى تركيز جهودها على البيئة اإلقليمية إلبقائها على النحو الذي ال يخدم حماس في رؤيتها.
اللجوء لهذا الخيار، خصوصًا في ظل : إن تجارب الحرب الثالث السابقة تجعل من الصعب على حماس الثالث

  تغييب الشعوب العربية عن مسرح األحداث، وهذا سيطيل أمد الحصار على قطاع غزة.
إن مراهنة حماس على تفاهمات اجتماع األمناء العامين هي مراهنة على الحصان الخاسر، ألن قيادات  الرابع:

تحملون تبعات قراراتهم الوطنية، التي قد تؤدي إلى السلطة وفتح ليست قيادات وطنية بالمعنى الذي يجعلهم ي
  مقتلهم أو إلى اعتقالهم، خصوصًا وأنهم يعيشون تحت رحمة اآللة العسكرية اإلسرائيلية.

  لذلك!!

  فإن أرى أن حماس أمامها ثالث خيارات للتعامل مع هذا الواقع:

ود لجس نبض العدو وٕاجباره على التحرك في عليها الظهور بمظهر القوي الواثق من خالل التصعيد المحد أوًال:
  االتجاه الذي نريد بدًال من أن يحركنا هو في االتجاه الذي يريد.

إلى جانب إظهار القوة على حماس أن تُبدي مرونة (مدروسة) في التعامل مع جميع األحجار الموجود  ثانيًا:
معهم واالستفادة من وجودهم كأطراف  على الرقعة، وأن تتحرك وفق تكتيكيات (محسوبة) إلحداث التقارب

محايدة، وهذا ُيحتم عليها تجنب المبالغة في إظهار العداوة لهم والتي من المتوقع استخدامها فيما بعد من قبل 
  "إسرائيل" إلحداث التقارب مع حماس.  

للعبة لصالح حماس إن تحرير يد المقاومة في الضفة واندالع انتفاضة شعبية هناك سوف ُيغير مجريات ا ثالثاُ:
  وهذا متوقف على قدرات المقاومة هناك، وعلى قوة الضغط الشعبي، وعلى رفع السلطة يدها عن المقاومة.

 
 

  


