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*
حما�س: قراءة وتقييم للتجربة1

اأوًل: عنا�سر القوة والتما�سك لدى حما�س:

تكاد تكون حركة حما�ص منفردة، بني �حلركات، يف مر�حل �لتحرر من �ال�صتعمار، 

�لتي حافظت على وحدتها، ومتا�صك عنا�رشها، وذلك لالأ�صباب �الآتية:

�ل�صورى يف �حلركة، وهي ملزمة للقيادة، و�أطرها �لو��صعة، �بتد�ًء من �حلي و�نتهاًء   .1

من �حلركة يف �أعلى مر�تبها وهي �ل�صيغة �لوحيدة للت�صعيد �لقيادي.

�لعمل �ملوؤ�ص�صي �لتخ�ص�صي �لذي يوظف �لطاقات ويرفع �لقدر�ت، مع وجود �أنظمة   .2

حاكمة يف كل موؤ�ص�صة.

�نعكا�صاتها، و�حلفاظ على  �أو  ل�صيا�صات خارجية، مهما كانت قوتها  �الرتهان  عدم   .3

موؤ�ص�صات �حلركة يف حتديد قر�ر�تها وتوجهاتها.

�لف�صل بني �ل�صلطات وغياب �لدكتاتوريات �أو �لقياد�ت �ل�صمولية.  .4

�عتماد �النتخابات كقاعدة للت�صعيد �لقيادي يف كل م�صتوياته.  .5

�جلرح و�لتعديل و�لتقييم �مل�صتمر لكل �مل�صتويات �لقيادية �لو�صطى و�لعليا، يف �إطار   .6

من �الحرت�م و�ملحبة و�ل�صفافية.

�لتو��صل بني �لقيادة و�لقاعدة، و�لثقة و�ملحبة بينهم.  .7

اأبرز عنا�رش قوتها ومتا�شكها:

�لرتبية �لد�خلية.  .1

�للحمة �لتنظيمية.  .2

�ملوؤ�ص�صية.  .3

�رشعية �لقيادة.  .4

* هذ� �لن�ص هو ن�ّص مقابلة مكتوبة )متت باملر��صلة �الإلكرتونية( �أجر�ها حم�صن حممد �صالح )بريوت، لبنان( 
2013/12/26، ومّت �عتماد �لن�ص من  �أبو مرزوق )�لقاهرة، م�رش(، حيث بد�أت �ملر��صالت يف  مع د. مو�صى 

�ن�صيابية  يف  للم�صاعدة  وحماور  عناوين  �صكل  على  هنا  �لت�صاوؤالت  ُو�صعت  وقد   .2014/2/19 يف  مو�صى  د. 

�لن�ص و�صال�صته.
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ثانيًا: اأولويـات امل�ســروع الوطنـي الفل�سطينـي يف

نظر حما�س:

�أّن �مل�رشوع �لوطني هو �لذي تتبناه �جلماعة �لوطنية، و�إن �ختلفت  كما هو معلوم؛ 

ما  قّل  �أّنه  نقول:  �أن  ن�صتطيع  �خل�صو�ص  هذ�  ويف  و�لفل�صفية،  �الأيديولوجية،  م�صاربها 

كان هناك �إجماعاً فل�صطينياً حول م�رشوع وطني جامع، با�صتثناء فرتة ق�صرية، حينما 

�إن  �لقومي حتت �صعار وحدة وطنية، حترير، عودة.  طرح م�رشوع م.ت.ف وميثاقها 

�النق�صام �الأخطر و�لذي �أحدث �رشخاً يف �مل�رشوع �لوطني كان بعد توقيع �تفاقية �أو�صلو، 

حيث كانت فتح وقيادتها للمنظمة تتبنى دولة فل�صطينية عا�صمتها �لقد�ص وحالً عادالً 

يف  �ملتبادل،  و�العرت�ف  �لعنف،  ونبذ  �لدولتني،  حّل  م�رشوع  �إطار  يف  �لالجئني،  لق�صية 

حني رف�ص ذلك كٌم فل�صطينٌي معتب �أبقى على �أولوياته يف �ملقاومة، و�لتحرير، و�لعودة. 

وكان �أّول مقرتح يقارب بني �لفرقاء؛ ومل ت�صتمر �جلماعة �لوطنية يف ��صتكماله، هو �تفاق 

�لوفاق �لوطني و�لذي وقعه َكمٌّ كاف العتباره م�رشوعاً وطنياً جامعاً. ويف �عتقادي �أن 

�لوطني.  �لوفاق  �تفاقية  قاعدته  �إىل م�رشوع وطني جامع،  �لو�صول  لدينا يف  �ن�صد�د  ال 

�أما �إذ� نظرنا الأولويات �مل�رشوع �لوطني، ال بّد �أن نعلم �أن هناك بع�ص �لق�صايا �ملوؤثرة 

�ملوؤثر�ت يف  بّد من تلخي�ص هذه  �الأولويات وم�صامينها. وبعجالة ال  يف تف�صيالت هذه 

تف�صيالت �مل�رشوع �لوطني:

�ملفاو�صات، مع �الحتالل، الأن  �إىل دولة فل�صطينية عب  �الأفق بالو�صول  �ن�صد�د   .1

�ل�صقف �لذي يطرحه ال يكن قبوله فل�صطينياً؛ كما �أن هناك �صعوبات جّمًة يف م�رشوع 

�ملقاومة ب�صبب �لتن�صيق �الأمني يف �لد�خل �لفل�صطيني، و�حل�صار �ملفرو�ص، و�الإجر�ء�ت 

�ل�صهيونية على �الأر�ص.

�لد�خل بني �صفة  فل�صطيني يف  �نق�صام  �لفل�صطيني:  �ل�صعب  �لتي يعي�صها  2. �حلالة 

غربية معزولة عن �لقد�ص وغزة و�لد�خل �لفل�صطيني. و�ل�صفة نف�صها �أ�صبحت يف بقع 

�أ�صبه بكانتونات نظام �لف�صل �لعن�رشي، حيث من �ل�صعب تو��صل �أبناء �لوطن �لو�حد 

بفل�صطينيي  حدث  كما  �لفل�صطيني،  باخلارج  حلَّت  كو�رث  �إىل  باالإ�صافة  �أر�صهم  على 

�مل�صتمر  و�لتهديد  �لكويت،  فل�صطينيي  قبلهم  ومن  �صورية،  فل�صطينيي  ثم  �لعر�ق، 

وباخت�صار  لبنان.  خارج  يف  ي�صبح  يكاد  يزيد  �أو  ن�صفهم  �إن  حتى  لبنان،  لفل�صطينيي 

ب�صبب �الأو�صاع �لعربية و�صيا�صاتها بعد �لنكبة وحتى �ليوم هاجر �صعبنا مرتني وثالثة.



499

حما�س: قراءة وتقييم للتجربة 

عن  يبحث  ز�ل  ما  و�لذي  �لعربي،  حميطه  عن  عزله  يكن  ال  �لوطني،  �مل�رشوع   .3

�ال�صتقر�ر �لد�خلي، وترتيب �أو�صاعه �ل�صيا�صية، و�الجتماعية، و�لد�صتورية.

4. �لعلو �لكبري للم�رشوع �ل�صهيوين يف خمتلف �ملجاالت، وفارق �لقوة، و�نعكا�صاتها 

على �لو�صع �لفل�صطيني، و�نتهاء �لتهديد�ت �الأمنية �لتي كانت تقلقه، مبا يف ذلك �جليو�ص 

�لعربية �ملحيطة، و�الأ�صلحة �لكيميائية و�لذرية �لتي مّت حتييدها.

5. �ملوقف �لدويل )�أمريكا و�أوروبا( مع �لت�صوية �ل�صيا�صية، ولكن ��صطفافه مع �لعدو 

�ل�صهيوين هو �لغالب. ومّت حتييد �لكثري من تاأثري �ملجتمع �لدويل عن �لق�صية �لفل�صطينية، 

بالرغم من وقوف �لكثريين �مل�صتمر مع �لق�صية �لفل�صطينية وعد�لتها.

وباالأخذ بالنقاط �أعاله، �أ�صتطيع �أن �أحدد �أولويات �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني:

1. ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، وي�صمل هذ� �لرتتيب �الأمور �لتالية:

�مل�صاحلة �لفل�صطينية و�إنهاء �النق�صام. �أ. 

�إعادة بناء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�إحياء موؤ�ص�صاتها وم�صاركة �جلميع يف  ب. 

جممل مكوناتها.

�أو�صاعها  �لفل�صطينية لتكون ر�فعة وطنية، وتعديل  �ل�صلطة  �إ�صالح  �لعمل على  ج. 

لتن�صجم مع �لبنامج �لوطني �جلامع.

�مل�صوؤوليات،  وتويل  �ل�صيا�صي،  �لتد�فع  يف  �حلاكمة  �ملبادئ  يحدد  �رشف:  ميثاق  د. 

�لديوقر�طية  �أم  �لفل�صطيني،  �لو�صط  �لقوة يف  ��صتخد�م  �صو�ء كان ذلك بتحرمي 

و�لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة و�إعالء قيمة �الإن�صان وحقوقه، �إىل غري ذلك... .

2. �ملقاومة بكافة �أ�صكالها كحق ل�صعبنا �لفل�صطيني:

جترمي �لتن�صيق �الأمني. �أ. 

�لتو�فق على �لب�مج و�الآليات للمقاومة كلجان م�صرتكة، �أو تن�صيق م�صرتك، �أو  ب. 

قيادة م�صرتكة.

3. حترير �الأ�رشى من �صجون �الحتالل:

�لعمل بكافة �ل�صبل لتحريرهم. �أ. 

رعاية �ملفرج عنهم. ب. 

رعاية �أ�رش �الأ�رشى و�ل�صهد�ء. ج. 
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�مل�صتويات  كافة  على  �لفل�صطينية،  �لق�صية  يف  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لدور  ��صتعادة   .4

�لذي  �لتاريخي  �خلطاأ  وت�صحيح  لق�صيتنا،  ��صرت�تيجي  كعمل  و�ل�صعبية،  �لر�صمية، 

جعل 99% من �أور�ق �لق�صية بيد �أمريكا.

�لدولية  �ملوؤ�ص�صات  وتفعيل  �لعامل،  و�أحر�ر  �لدويل،  للدعم  �العتبار  ��صتعادة   .5

و�ملوؤ�ص�صات  �الإن�صان،  حقوق  وجلان  �لدولية،  �جلنايات  كمحكمة  �صعبنا  ل�صالح 

�ملتحدة  �لواليات  �ل�صلبيات، كنتيجة طبيعية حدثت ل�صغط  كافة  �لثقافية، ومعاجلة 

باملنطقة. و��صتفر�دها 

ثالثًا: مـوقـف حمــــا�س من اليـهـود ومن احلـركــة 

ال�سهيونية:

�لديانة �ليهودية نعرتف بها، ونوؤمن باأنبيائها، وال يكتمل �إ�صالم �أحدنا �إال باالإيان 

بكل �لر�صل، �إبر�هيم، ومو�صى، وعي�صى، و�إ�صحاق، ويو�صف، ويحيى،... ونحن ال نفرق 

بني ر�صل �هلل، وننزههم عن �خلطايا، و�لغ�ص، و�صوء �الأخالق. عا�ص �ليهود بني �مل�صلمني 

وي�صاركونهم  �أحز�نهم،  يف  ويو��صونهم  منهم،  ويتزوجون  وي�صاربونهم،  يوؤ�كلونهم، 

�أفر�حهم، وحينما كانو� ُي�صابون با�صطهاد من �لغرب، كانو� يلجاأون �إىل بالد �مل�صلمني. 

حدث هذ� عندما جلاأو� �إىل تركيا و�ملغرب وغريها، عند ��صطهاد �لغرب لهم ومل ي�صجل 

على  ُمقدَّمة  ومو�طنتهم  حمايتهم  �عتبنا  بل  م�صيحياً،  �أو  يهودياً  ظلمنا  �أننا  �لتاريخ 

غريهم من �مل�صلمني لو�صية �لر�صول �لعظيم بهم.

�أن �صدر وعد بلفور  �إال بعد   مل يرُث �لفل�صطينيون �صّد �ليهود )كحركة �صهيونية( 

من  �صوى %8  يثلون  يكونو�  مل  �لوقت  ذلك  يف  وهم  قومياً  وطناً  فل�صطني  باإعطائهم 

�صكان فل�صطني. �إن مو�قف �لفل�صطينيني �صّد �ليهود �ل�صهاينة يف فل�صطني، هي لكونهم 

من  �أكرث  يف  و�الأطفال،  �لن�صاء  وقتلو�  وممتلكاتهم،  �لفل�صطينيني،  �أر�ص  على  ��صتولو� 

“�ليهود” الأنهم  مئة مذبحة، �أغم�ص �لغرب عنها عينه لالأ�صف �ل�صديد. نحن هنا نقول 

�أ�صا�ص �أن  �أفعالهم هذه با�صم �ليهود، ولذلك هم ي�رشون على  ي�رّشون على �أن تكون 

“�إ�رش�ئيل” دولة �ليهود.

�أما �حلركة �ل�صهيونية، فهي حركة عن�رشية، ت�صجع على �لقتل، و�غت�صاب �الأر�ص، 

�أوروبا،  من  �الآالف  مئات  نقلت  �الأبرياء،  لقتل  �لرجال،  وت�صليح  �الأمو�ل،  وجتميع 
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�لفل�صطينيني  �أر��صي  على  و��صتولت  فل�صطني،  �إىل  و�مل�رشق،  و�إفريقيا،  ورو�صيا، 

رت حياتهم،  بالقوة و�ل�صالح، و�أن�صاأت �مل�صتعمر�ت على ح�صاب �لفل�صطينيني �لذين ُدمِّ

�إىل خميمات، حتى �للحظة يعي�صون فيها ال �صبب وال ذنب لهوؤالء  �إىل �ملغادرة  جبو� 
ُ
و�أ

�إال �دعاء�ت دينية، ال �أ�صا�ص لها من �ل�صحة يف �لدين و�لتاريخ. فال يكن �أن يكون �لرب 

لفئة دون  �أن يعمل �صم�صار�ً  لالآخرين، وال يكن لرب عادل  �أر�صاً  �أنا�صاً  �لعادل ينح 

فئة، كما يعتقدون.

ويف  �ملخيمات،  يف  بالقتل  للفل�صطينيني  مالحقتهم  من  �لرغم  على  �ل�صهاينة  هوؤالء 

�قت�رشت يف مقاومتها لالحتالل  �أن حما�ص  �إال  �لعرب، و�لغرب،  منازلهم، ويف عو��صم 

د�خل فل�صطني، ومل تعمل �أّي عملية م�صلحة خارج فل�صطني.

من  �ل�صاحقة  و�أغلبيتهم  �أنف�صهم،  يجمعون  فل�صطني،  خارج  من  �ل�صهاينة  هوؤالء 

�أمريكا،  �الأوروبية، ويف  �لبملانات  �ليهود، يف جتمعات �صيا�صية )لوبيات( لل�صغط على 

بكل  ومدها  “�إ�رش�ئيل”،  لتاأييد  �النتخابات،  و�صناديق  و�الإعالم،  �ملال،  م�صتخدمني 

�أ�صباب �لقتل و�لتدمري.

رابعـًا: املوقـف مـن العتـراف بالكيـان ال�سهيونــي، 

وم�سروع الت�سوية ال�سلمية، واحلد الأدنى الذي 

ميكن اأن تقبل به حما�س:

1. االعرتاف بالكيان ال�شهيوين:

�الأقل )يف ظّل قبول  على   %78 �لتنازل عن  �ل�صهيوين معناه  بالكيان  �إن �العرت�ف   

تبادل �الأر��صي من ِقبل �أبو مازن(. وهناك �أ�صحاب لهذه �الأر�ص، و�أنا و�حٌد منهم، خرج 

�أبي بالقوة من قريته ِيبنا، هو وكل �أبناء �لقرية، وم�صياً على �الأقد�م، حتى خميم �لالجئني 

�لفل�صطينيني يف رفح بقطاع غزة. و�أ�رشتنا تقّدر باملئات، ولن نر�صى �لتنازل عن حقنا 

�إىل ديارهم، ولو  وعن قريتنا بديالً، وكل �لفل�صطينيني لن يتنازلو� عن حقهم يف �لعودة 

�آبائي  �أر�ص  على  �ل�صهيوين  بالكيان  لالعرت�ف  جمال  ال  �الأطر�ف  كل  بني  �التفاق  مّت 

و�أجد�دي؛ فال �عرت�ف مهما كانت �لوقائع ومهما �ختلت �ملو�زين.
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2. اتفاقية اأو�شلو:

�لوطني  �لعمل  ف�صائل  ومعظم  حما�ص  ِقبَل  من   ،1993 يف  نظرياً  رف�صاً  كان  لقد 

�مل�صاركة يف م.ت.ف، وغري �مل�صاركة فيها، ولكن �ليوم وبعد ع�رشين عاماً تاأكد رف�صنا 

لهذه �التفاقية ملا �آلت �إليه �الأو�صاع �الآن. فقد �أخرجت �ملقاومة قو�ت �الحتالل من قطاع 

م�صتمرة  �ملفاو�صات  ز�لت  وما  �ل�صفة،  يف  �الحتالل،  قو�ت  �ملفاو�صات  وكّر�صت  غزة، 

ولكن مّت جتاوز �تفاقيات �أو�صلو �إىل ما هو �أكرث خطورة.

من  حتى  بكاملها،  �لوطنية  �جلماعة  من  مرفو�صة  �ليوم،  جتري  �لتي  �ملفاو�صات 

يفاو�ص قدمو� ��صتقالتهم، و�أعادهم �أبو مازن للمفاو�صات، و�الأخطر �أن هناك �صغوطاً 

لقيادة  و�أمريكية  �أوروبية  وتهديد�ت  �أمريكية،  باقرت�حات  جديٍد  �إطاٍر  لقبول  �أمريكية، 

م.ت.ف، وال �أجد لها من عنو�ن غري دولة يف بقايا �ل�صفة يف مقابل رو�تب ملوظفي �ل�صلطة. 

�إن �أو�صاع �لعرب و�لفل�صطينيني، غري منا�صبة �لبتة الأي تفاو�ص مع �لكيان �ل�صهيوين، 

ويجب على �ل�صلطة �لتوجه �إىل توحيد �ل�صعب وجمع قو�ه حتت خيمة �لوطن.

3. احلد االأدنى الذي ميكن اأن تقبل به حما�س:

م�رشوع �لت�صوية �ل�صيا�صية قائم على مبد�أ حّل �لدولتني، و�العرت�ف �ملتبادل، و�إنهاء 

�ل�رش�ع، وبغ�ص �لنظر عن �ملبر�ت فاإنهاء �ل�رش�ع مرفو�ص، وحّل �لدولتني مرفو�ص، 

و�العرت�ف �ملتبادل مرفو�ص، الأنه يتجاوز حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني وثو�بته.

و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �لقد�ص،  عا�صمتها  فل�صطينية،  دولة  على  و�فقت  حما�ص  ولكن 

يف  ت�صابه  عن  �حلديث  فاإن  ولذلك  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  وبدون  م�صتعمر�ت،  وبدون 

�ملوقف بني حما�ص وفتح �أمر غري �صحيح، هناك فرق جوهري بني �ملوقفني.

خام�سًا: جتربة حما�س يف ال�سلطة الفل�سطينية:

�أ�صا�ص  على  ولي�ص  برناجمها  على  كان  �النتخابات  حما�ص  دخول  �أن  �جلميع  يعلم 

عملياً  لها  ن  ُيكَّ مل  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  مقعد�ً   74 بـ  فوزها  وبعد  �أو�صلو  �تفاقيات 

�الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رش  عملية  بعد  خ�صو�صاً  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  �حلكم 

�صاليط؛ حيث �عتقلت �ل�صلطات �ل�صهيونية �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي وبع�ص �لوزر�ء 

يف �ل�صفة وحا�رشت قطاع غزة. �أما حركة فتح فقد �صحبت موظفي �ل�صلطة من �لوظيفة 
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�لعمومية، و�صلمت �ملكاتب بدون �أّي �صيء �أمالً يف �إف�صال حما�ص، مما ز�د من �صعوبة 

�ملرحلة �لتي كانت غري طبيعية وفريدة من نوعها يف �إد�رة قطاع غزة ب�صكانه �لذين يبلغ 

�لوقت نف�صه  2006(؛ و�لذي يخ�صع يف  )�صنة  �لوقت  1.5 مليون ن�صمة يف ذلك  عددهم 

�ل�صمود  وجتربة  و�ملقاومة،  �حلكم  بني  �ملز�وجة  جتربة  �إىل  باالإ�صافة  دويل.  حل�صار 

�أمام عدو�ن ع�صكري �صهيوين  �ملذهلة يف قطاع �صغري يف م�صاحته كبري يف معنوياته، 

�إ�صالمية،  مرجعية  ذ�ت  حركة  �أول  جتربة  �إىل  باالإ�صافة  و�جلو،  و�لب،  �لبحر،  من 

وطريقة  �لف�صاد،  حماربة  يف  �حلركة  وجناح  ديوقر�طية،  بطريقة  �حلكم  �إىل  ت�صل 

�لظروف  ��صتح�صار  بّد من  كلّه ال  �لتغيري و�الإ�صالح. ولذلك  ��صمه  برنامج  �الإد�رة يف 

حركة  قبل  من  د�خلية،  وعر�قيل  خانق،  دويل  ح�صار  من  �حلركة،  فيها  و�صعت  �لتي 

لدى  �الإمكانيات  و�صعف  عملهم(  �أماكن  من  �لعموميني  �ملوظفني  )ك�صحب  �أ�صا�صاً  فتح 

حركة حما�ص، حيث �إن �مل�صاعد�ت �لدولية كلها تتجه �صوب حكومة ر�م �هلل، و�لعدو�ن 

و2009/2008،   ،2006 �ل�صنو�ت  يف  �لكبرية  �ملو�جهات  ذلك  يف  مبا  �مل�صتمر،  �لع�صكري 

و2012، ومتطلبات �ل�صكان من �صفر وعمل وحاجيات �إن�صانية وتعليم و�صحة، و�إعادة 

�إ�صكان من دمر منزله... .

�أن  ت�صتطيع  ال  ق�صرية  فرتة  حما�ص  ومع  �لتجربة  مع  عا�صت  �لغربية  �ل�صفة  ولعل 

و�جهت  حتى  �لوز�رة  مقاليد  ��صتلمت  �إن  ما  �إنها  حيث  مو�صوعياً،  تقييماً  عليها  تبني 

�ل�صعاب �لكثرية من فتح و�الإعالميني ومن �لعدو �ل�صهيوين، حيث مّت �عتقال �لعديد من 

�ملجل�ص  �أع�صاء  من  �ملعتقلني  عدد  بلغ  حتى  و�لت�رشيعي  و�لبلديات  �لوز�رة  يف  �لقياد�ت 

ومالحقة  �لوزر�ء،  �إق�صاء  مّت  �النق�صام  وبعد  نائباً.   42 �لغربية  �ل�صفة  يف  �لت�رشيعي 

روؤ�صاء �لبلديات و�أع�صائها، وُف�صل عدد كبري من �ملوظفني �ملح�صوبني على حما�ص بلغ 

�أكرث من 1,100 موظف. ولذ� ال ي�صتطيع �أحد �أن يبني على �لتجربة عموماً، ولكن يكن 

و�صع �ملالحظات �الآتية:

1. يف اجلانب ال�شيا�شي:

حققت حما�ص �الآتي:

�ل�رشعية �ل�صعبية عب جناحها يف �النتخابات. �أ. 

و�جهت �ل�صغوط بنجاح، مبا يف ذلك �ل�صغوط �لتي طالبتها باالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”،  ب. 

ونبذ ما ي�صمونه بـ“�لعنف” ويق�صدون فيه �ملقاومة، و�العرت�ف باالتفاقيات �ملوقعة.
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ترتيب عالقات حتالفية، وعالقات جيدة مع �لكثري من دول �لعامل، و�إن تاأثرت �صلباً  ج. 

يف �لفرتة �الأخري. 

�إىل  فتح  مع  �لو�صول  من  بالرغم  مكانها،  يف  تر�وح  بقيت  و�لتي  فتح  مع  �مل�صاحلة  د. 

تفاهمات و�تفاقيات مهمة، وبرعاية م�رشية.

جتاوز مع�صلة �حلركات �لتكفريية، وما تقوم به من �لتحري�ص على حما�ص يف �أو�صاط  هـ. 

�حلركات �ل�صلفية.

جنحت �حلركة يف جتاوز كل �ل�صغوط �لتي كانت ت�صعى الإق�صائها. و. 

2. يف اجلانب االقت�شادي:

�قت�صاد  عليه  غلب  �الإمكانات،  حمدود  �قت�صاد  بناء  يف  ما  حٍدّ  �إىل  حما�ص  جنحت 

كانت  �حل�صار  وب�صبب   ،)2013 من  �لثاين  )�لن�صف  موؤخر�ً  �إغالقها  مّت  �لتي  �الأنفاق، 

ن�صبة �لبطالة مرتفعة �إىل �أكرث من 40%، وكان هناك �لكثري من �لق�صور يف �لبنية �لتحتية 

ب�صبب �لعدو�ن �ل�صهيوين، مع عدم جتديد �لبنية �لتحتية ب�صبب �حل�صار، كما توقفت 

�لكثري من �أوجه �لعمل ل�صعف �لطاقة �لكهربائية، بل مل ي�صتطع �أ�صحاب �مل�صانع �ملدمرة 

�أن يعيدو� ت�صغيلها، ومل ي�صتطع �أ�صحاب �مل�صانع �ل�صليمة ت�صغيلها، ب�صبب غياب �ملو�د 

�الأولية، ونق�ص �لطاقة، كما �أن ن�صبة �لفقر ز�دت يف �ملجتمع وبطريقة كبرية. ولعل �لعجز 

�لكبري يف مو�زنة �إد�رة حما�ص لقطاع غزة و��صح للعيان، وب�صبب �نخفا�ص �ل�صادر�ت 

�لزر�عية، و�إقفال �الأنفاق، وتر�جع �لقطاع �خلا�ص، وعدم �ال�صتثمار يف �لد�خل، و�نعد�م 

�ال�صتثمار من �خلارج، با�صتثناء �ملعونات �لتي تقدم للقطاع.

3. يف اجلانب االأمني:

�أعادت حما�ص �الأمن لل�صارع، و��صتطاعت فر�ص �لنظام و�صبط �ل�صالح، وفر�صت  �أ. 

�أو  �الن�صباط للقياد�ت �لع�صائرية و�الأ�رشية، خ�صو�صاً من كان ياأخذ �لقانون بيده 

يار�ص �لبلطجة.

كبرية،  درجة  �إىل  �ل�صهاينة  مع  و�ملتعاونني  �لعمالء  على  �خلناق  ت�صييق  يف  جنحت  ب. 

و�إن مل ت�صتطع �لق�صاء عليهم.

�لتاأثري، مثل  �لعدد، قليلة  برزت عدة جماعات مرتبطة بالقاعدة، و�إن كانت �صغرية  ج. 

�أن�صار جند �هلل، جلجلت، وحزب �هلل فل�صطني، وجي�ص �الإ�صالم...�إلخ وهذه �جلماعات 

�تهمت حما�ص بعدم تطبيق �ل�رشيعة �الإ�صالمية، وكّفرت حما�ص وحكومتها، و�أعلنت 
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 Vittorio قيام �إمارة �إ�صالمية يف رفح، كما قتلت �ملت�صامن �الإيطايل فيتوريو �أريغوين

Arrigoni وقبله �ل�صحفي �لبيطاين �آالن جون�صتون Alan Johnston، وغريها من 
�حلو�دث �ملتفرقة.

�لنظامية من  �ل�رشطة  مّت من خالله مو�جهة قو�ت  كما كان هناك عنف غري مّبر،  د. 

ِقبَل عائالت يف �أثناء �عتقال �ل�رشطة ملطلوبني، ومّت �ل�صيطرة على كل ذلك.

4. يف اجلانب االجتماعي واالأخالقي واحلقوقي:

�إثارًة و�نتقاد�ً، حيث  لعّل هذ� �جلانب هو �أكرث �جلو�نب �لتي و�جهت حما�ص يف غزة 

كرثت �الإ�صاعات حول حتجيب �ملحاميات وطالبات �البتد�ئي، و�إلز�م �لن�صاء باحلجاب، 

�لدر�جات  ركوب  من  ومنعهن  “�ل�صي�صة”،  �رشبهن  ومنع  �ملقاهي،  يف  جلو�صهن  ومنع 

�لنارية، وتغلُّب “�لطالبانية” على “�الأردوغانية”، �أو �الدعاء باإن�صاء هيئة جديدة لالأمر 

�إىل  �الأمر  و�صل  بل  �ل�صعودية.  يف  و�إلغائها  فل�صطني،  يف  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف 

مل  لالأ�صف  ولكن  �لعقوبات،  قانون  �لثانية  قر�ءته  يف  �أقّر  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  باأن  �دعاء 

تاأِت �لقر�ءة �لثالثة منذ �أكرث من �صنتني، وكل ذلك لي�ص له من و�قع يف حياة �أهل �لقطاع 

و�إد�رته من ِقبَل حما�ص. و�إن كان هناك جو�نب حقيقية ال بّد من �لتعامل معها ك�صحل 

�ل�صفر و�لتنقل؛ ولكن يف ظّل �ملناكفات بني  �ل�صارع، وتقييد حرية �لبع�ص يف  �لعمالء يف 

�الجتماع،  حرية  من  �حلد  مثل  تكون،  �أن  لها  ينبغي  ال  خمالفات  ل  ُت�َصجَّ وحما�ص،  فتح 

من  عري�صاً  قطاعاً  هناك  �أن  غري  و�ال�صتدعاء�ت.  �لقانونية،  و�مل�صاءالت  و�لتظاهر، 

لدى  كيدية،  �صدها  وبالغاتهم  لها،  �نتقاد�تهم  تكون  حلما�ص،  �ل�صيا�صيني  �خل�صوم 

�ل�صحفيني و�الأندية و�لنقابات، و�إغالق بع�ص  �نتخابات  منظمات حقوقية عديدة، مثل 

�ملنظمات �الأهلية، وعدم �إدخال حما�ص لل�صحف من �ل�صفة �لغربية.

�ساد�سًا: تقييـم عالقـــــات حمــــــــا�س مــــع القـــــــــوى 

الفل�سطينيـــــــة:

1. العالقة مع حركة فتح:

قيادة  فتح  متثل  حيث  مو�صوعية،  الأ�صباب  معقدة  وحما�ص  فتح  بني  �لعالقة 

�إىل  باالإ�صافة  �لدولية،  و�لهيئات  �ل�صفار�ت  يف  وممثليها  �أجهزتها  ومعظم  م.ت.ف 

كبري  تنظيم  �إىل  باالإ�صافة  �لفقري،  عمودها  فتح  ت�صكل  و�لتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 
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�إ�صكاالت  �أن  باالعتبار  �الأخذ  مع  هذ�  و�لوز�ر�ت.  �لت�رشيعي  يف  خمتلفة  وقياد�ت 

حما�ص  فوز  بعد  كبري،  ب�صكل  تظهر  بد�أت  و�مل�صاحلة،  �ل�رش�ع  �أو  و�التفاق،  �خلالف 

بهذه  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �نتخابات  مرة  الأول  فتح  وخ�صارة  �لت�رشيعية،  باالنتخابات 

�لوطني،  للم�رشوع  فتح  قيادة  على  �النتخابات  هذه  و�نعكا�ص  �ملتوقعة،  غري  �لطريقة 

�ملختلفة  باأجهزتها  حما�ص  دخول  من  �خل�صية  وكانت  م.ت.ف،  �صيّما  ال  وموؤ�ص�صاته 

�ملبكرة  �لدعوة  كانت  هنا  ومن  �لد�خلية،  �ملعادلة  وتغيري  �نتخابات  �إجر�ء  �أو  للمنظمة، 

�صكلي،  ب�صكل  بالنتيجة  �لت�صليم  �إىل  باالإ�صافة  �لت�رشيعية،  �النتخابات  الإعادة  جد�ً 

وحماولة �إ�صقاط حما�ص يف �أول جتربة لها.

برز �خلالف حول �مل�رشوع �لوطني حيث �إن فتح ترى باأنه ال بّد من �حلل �ل�صلمي 

وعب �ملفاو�صات، و�صوالً لدولة فل�صطينية عا�صمتها �لقد�ص بجو�ر دولة �أخرى ��صمها 

“�إ�رش�ئيل” كتج�صيد حلل �لدولتني و�إنهاء �ل�رش�ع وحّل عادل لق�صية �لالجئني بديالً عن 

حّق �لعودة.

لـ“�إ�رش�ئيل”، وتوؤمن بعدم �العرت�ف بها، و�أن برنامج  �أن ال �رشعية  وحما�ص ترى 

الأر�صه.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وعودة  فل�صطني،  لتحرير  �الأ�صا�ص  �لبنامج  هو  �ملقاومة، 

بدون  لها  عا�صمة  و�لقد�ص  وغزة،  �لغربية،  �ل�صفة  يف  فل�صطينية  دولة  من  مانع  ال  و�أن 

�العرت�ف، وبدون م�صتعمر�ت، وبدون �إنهاء �ل�رش�ع.

حلما�ص،  �رشعية  �أّي  هناك  �أن  فتح  ترى  ال  حيث  �ل�رشعية،  حول  �لثالث  �الختالف 

�صو�ء كان ذلك باالنتخابات و�لفوز باملجل�ص �لت�رشيعي، �أم باملقاومة ك�رشعية �أ�صا�صية 

يف مر�حل �لتحرر �لوطني؛ وتنح�رش �ل�رشعيات عند فتح بالرئي�ص �لفل�صطيني.

عليها  وقعت  و�لتي  �لوطني،  �لوفاق  وثيقة  هي  �لنقاط  لهذه  معاجلة  �الأور�ق  و�أكرث 

جميع ف�صائل �لعمل �لوطني، با�صتثناء �جلهاد �الإ�صالمي، وقد عاجلت هذه �لوثيقة نقاط 

باجلهود  يتعلق  فيما  ذلك  كان  �صو�ء  �جلميع،  عنها  ر�صي  بعبار�ت  �لرئي�صية،  �خلالف 

�ل�صيا�صية، �أم بالعمل �ملقاوم، �أم بقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، �أم م.ت.ف، �أم بغريها من �لنقاط 

ذ�ت �لعالقة ب�صلب �خلالفات. و�لورقة �لثانية هي ورقة �مل�صاحلة �مل�رشية وملحقاتها، 

و�مللف  و�النتخابات،  و�لرئا�صة،  �لت�رشيعي،  و�ملجل�ص  �حلكومة،  ق�صية  عاجلت  و�لتي 

ومكة،  و�لدوحة،  �صنعاء،  يف  متت  كثرية  لقاء�ت  وهناك  �ملجتمعية،  و�مل�صاحلة  �الأمني، 

ودم�صق، وعّمان، ويف �لقاهرة كانت �ملحطات �الأبرز طبعاً، ملعاجلة �خلالفات �حلالية. �أما 



507

حما�س: قراءة وتقييم للتجربة 

يف �ملا�صي فقد كان �خلالف متج�صد�ً يف تغييب حما�ص، ثم جتاهلها وبعد ذلك �حتو�ئها، 

�إحلاقها بر�م �هلل، وكانت هناك لقاء�ت عديدة بني حما�ص  �إخ�صاعها وحماوالت  و�أخري�ً 

الأي  نتو�صل  مل  هذه  �الجتماعات  ويف  وتون�ص.  و�خلرطوم،  وعّمان،  �صنعاء،  يف  وفتح 

من �التفاقيات �صوى بيان �خلرطوم و�لذي رف�ص يف حينه �أبو عمار �ال�صتمر�ر و�لبقاء 

لتوقيعه، ووقعه ن�رش يو�صف؛ وهو ما عك�ص �خلالفات �حلقيقية و�لتي مّت بلورتها يف 

نقاط �لتقاء ولكن دون تنفيذ حتى �الآن )مطلع �صنة 2014(.

يف �عتقادي �أن خالفات فتح وحما�ص �صتبقى ولكن �ملهم هو:

تنظيم هذه �خلالفات وعدم خروجها من �لتد�فع �ل�صيا�صي �إىل �ل�رش�ع �لع�صكري كما  �أ. 

حدث يف �صنة 2007.

تطبيق ما يتم �التفاق عليه وهذ� يحتاج �إىل �إر�دة �صيا�صية و�إخال�ص نو�يا. ب. 

زمن  باأن  فتح  تتيقن  و�أن  م�صوؤولياتهم،  حتمل  يف  �جلميع  مب�صاركة  فتح  تقبل  �أن  ج. 

تقرره  ما  هي  �لوطنية  �أن  وعهد  زمن  و�أن  وىّل،  قد  �لفل�صطيني  �لقر�ر  على  �لهيمنة 

حركة فتح، وما يتخذه �الآخرون من توجهات هو رجعية وعمالة، قد �نتهى.

حتييد �لعامل �خلارجي بالرغم من �صعوبة ذلك )حيث �لتمويل �الأ�صا�صي ياأتي من  د. 

�لواليات �ملتحدة( و�لكيان �ل�صهيوين يتحكم بثالثة ملفات �أ�صا�صية على �الأقل وهي:

�حلكومة: �عتقاالً وتقييد�ً للحريات. 	·
يف  �النتخاب  منع  �إجر�ء�ت،  رف�ص  �عتقاالت،  معينة،  الأطر�ف  �إق�صاء  �النتخابات:  	·

�لقد�ص.

�الأمن: وهو �مللف �لرئي�صي وذريعة �لكيان �ل�صهيوين يف كل حو�ر. 	·

ولذلك يتم جتاهل �لفيتو �الأمريكي مع �العرت��ص �الإ�رش�ئيلي لبقاء �النق�صام مل�صلحة 

�إما �ل�صالم و�إما حما�ص،  �أبو مازن �أن يختار  �لكيان، ولذلك كان نتنياهو يكرر: �إن على 

حيث ال يكن �مل�صي يف كال �الجتاهني، ح�صب نتنياهو.

2. العالقة مع حركة اجلهاد االإ�شالمي:

�لو�حدة  �ملهنة  كاأ�صحاب  يتد�فعان  فهما  خا�صة،  عالقة  و�جلهاد  حما�ص  عالقة 

و�لب�صاعة نف�صها، فال تكاد ترى فكر�ً مغاير�ً �أو �صيا�صة خمالفة، فاملَعني و�حٌد وخمرجاته 

مت�صابهة.
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يف  �الحتالل  �صّد  �ملقاومة  عمليات  يف  �لبدء  يف  �ل�صبق  ق�صب  �جلهاد  حلركة  كانت 

بانتقال حما�ص من طور  �لتي عجلت  �ملحفز�ت  �أحد  �لع�رشين، وكانت  �لقرن  ثمانينيات 

نان. وعندما �أ�صبحنا  �لدعوة و�الإ�صالح بني �لنا�ص و�ملقاومة بالل�صان �إىل �ملقاومة بال�صِّ

كفر�صي رهان مع رجحان كفة حما�ص، طر�أ عندهم �ل�صوؤ�ل �لكبري: ما د�مت حما�ص نزلت 

�مليد�ن، فما هو م�صتقبل حركة �جلهاد �الإ�صالمي و��صتقاللها؟ 

دخلنا يف حو�ر�ت عديدة مع �الأخ �لدكتور فتحي �ل�صقاقي، وبيننا من �لعالقة ما هو 

�أكب من �أن نتحدث كحو�ر ٍ بني تنظيمني، وكان �ملطروح �أحياناً �لتن�صيق �ملتدرج و�صوالً 

مع  �ملتالحمة  �لعالقة  و��صتمرت  وترتيباتها.  �لوحدة  و�أحياناً  و�لوحدة،  �الندماج  �إىل 

�لقيادة من بعده، ولكن بالتاأكيد كانت هناك �لكثري من �الإ�صكاالت يف �لقو�عد لتناف�صهم، 

�أخرى على لوحات  و�أحياناً  �مل�صاجد،  على  �أحياناً  يقال(؛  )كما  كار و�حد  �أ�صحاب  الأننا 

�مل�صاجد، و�أحياناً على �صعار فوق �صعار مر�صوم على جد�ر، ولكن كانت �الأمور ُت�صوى 

ويتم تطويقها وال نرتكها تتفاعل وتتفاقم، وكانت بع�ص �خلالفات تن�صاأ من �لت�رشع يف 

تبني حركة �جلهاد بع�ص عمليات حما�ص. ولعل �خلالف �الأبرز كان يوم قررت حما�ص 

مل  ولكن  �مل�صاركة،  �جلهاد  رف�صت  كثرية  وحل�صابات  �لت�رشيعية،  �النتخابات  دخول 

�إىل  عالقاتنا  ت�صل  مل  �صحيح  �ل�صيا�صة،  يف  �الختالف  عند  م�رش  ��صطفاف  هناك  يكن 

�لوحدة و�الندماج، لكن �لتن�صيق و�لعمل �مل�صرتك قائم؛ بل كان لنجاح �للجان �مل�صرتكة، 

و�لتن�صيق �لقيادي، على كل �مل�صتويات �نعكا�ص �إيجابي.

3. العالقة مع قوى الي�شار:

�لي�صار،  وقوى  �الإ�صالمي  و�جلهاد  وحما�ص  فتح  هناك  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف 

تبنت  ولكن  �لفل�صطيني  �ل�صيوعي  و�حلزب  �لعرب  �لقوميني  حركة  هناك  كان  تاريخياً 

حركة �لقوميني �لعرب �الأفكار �لي�صارية.

�إىل  ��صطف  ق�صم  ق�صمني؛  �لفل�صطيني  �لي�صار  قوى  باأن  تقول  �أن  ت�صتطيع  ولذلك 

�أو�صلو، وعملنا �صوياً �جلهاد وحما�ص وقوى �لي�صار  جانب �ملقاومة وعار�ص �تفاقيات 

�لفل�صطيني يف دم�صق، حتالفاً فل�صطينياً حتت ��صم “حتالف قوى �ل�صعب �لفل�صطيني”، 

ون �أع�صاء يف �للجنة  وهناك قوى �أخرى قد حتمل �الأ�صماء نف�صها ولكن ظّل �أمناوؤها �لعامُّ

�أو�صلو. وعالقاتنا مع هوؤالء  �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية وموؤيدين التفاقيات 

�الت�صاالت  كانت  و�إن  �صيا�صياً،  فتح  حركة  جانب  �إىل  م�صطفون  ولكنهم  بها  باأ�ص  ال 

و�لعالقات معهم ال م�صاكل فيها.



509

حما�س: قراءة وتقييم للتجربة 

�سابعًا: تقييم م�سروع امل�ساحلة الفل�سطينية:

�نطلقت �مل�صاحلة �لفل�صطينية بعد �إنهاء حرب �لفرقان 2009/2008 مبا�رشة، بدعوة 

�إبقاء  على  ُم�رش�ً  مازن  �أبو  كان  �أن  بعد  �لفل�صطيني،  �للون  �أطياف  كل  �صملت  م�رشية 

�لو�صع على حاله، حتى ترت�جع حما�ص وتعرتف بخطئها على ما ي�صفه هو باالنقالب 

يف  �إف�صالها  �أو  حما�ص  الإق�صاء  �صابقة  حماوالت  مع  ذلك،  على  وحما�صبتها  �لع�صكري 

�إد�رتها لقطاع غزة، و�الأمثلة و��صحة كاإقفال �ملعابر و�ملنافذ وت�صديد �حل�صار و�لطلب 

بعد  ولكن  بعمله.  �لتحق  من  ر�تب  وقطع  الأعمالهم،  �لذهاب  عدم  �ملوظفني  من  �ملبا�رش 

�نتهاء �حلرب وتهرباً من حتمل تبعات �حلرب، وبعد حو�ر�ت �صعبة وطويلة، كان طرح 

�جلميع  ي�صبح  وبالتايل  �ملحتلة،  بال�صفة  غزة  قطاع  �إحلاق  عن  عبارة  فتح  يف  �إخو�ننا 

حتت �الحتالل �صو�ء، وحما�ص كانت ترى �أن �لتو�فق �لوطني و�ل�رش�كة قاعدة �أ�صا�صها 

�لتو�فق �ل�صيا�صي.

�ملتحدة  �الأمم  �الإن�صان يف  �أن تقرير جلنة حقوق  �الأبرز على موقف �حلركة  و�لدليل 

و�لذي يدين �لكيان �ل�صهيوين خالل حربه على قطاع غزة )تقرير جولد�صتون( رف�ص 

�لكيان  حما�صبة  على  �ل�صعبي  �الإجماع  من  �لرغم  على  جتاوزه،  ومّت  تفعيله،  مازن  �أبو 

�ل�صعبي  �لرف�ص  من  �إطار  يف  مازن  �أبو  �إليها  ذهب  �الأخرية  و�ملفاو�صات  �ل�صهيوين؛ 

و�حلزبي و�لف�صائلي.

�إ�رش�ر �حلركة على �لتو�فق و�ل�رش�كة، هي �لتي منعت �حلركة، والأ�صهر عديدة، من 

عدم �لتوقيع على �لورقة �مل�رشية؛ وحينما و�فق �أبو مازن، مّت توقيع �لورقة �مل�رشية مع 

�ملالحظات �ملرفقة، و�لتي لي�ص لها عنو�ن غري �لتو�فق على �ل�رش�كة �لوطنية يف �صوؤوننا 

كلها. بعد �لتوقيع على �لورقة �مل�رشية مّت �لتوقيع على عدد كبري من �لتعديالت و�ملو�عيد 

و�الإجر�ء�ت و�لتف�صيالت، ولكن مل ن�صل َبعُد �إىل �لهدف �حلقيقي، وهو �إنهاء �النق�صام 

و�لوحدة �لوطنية )مطلع �صنة 2014).

و�إن  لها،  �أ�صل  ال  ذريعة  فهذه  �لوطنية،  �مل�صاحلة  بتعويق  حما�ص  �تهام  عن  �أما 

كانت هناك �أخطاء من �لطرفني، وقد مّت عالج بع�صها ومل يعالج �لبع�ص �الآخر. وهناك 

فل�صطني  �أخذت  عندما   2012/11/29 يف  �صيا�صي  مك�صب  بعد  حدثت  �إيجابية  جو�نب 

�لعدو�ن  على  �ملقاومة  و�نت�صار  �ملتحدة،  �الأمم  يف  ع�صو”  غري  مر�قب  “دولة  �صفة 

�ل�صهيوين )حرب حجارة �ل�صجيل يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012( �صّد قطاع غزة. 
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�الإعالمي،  �لرت��صق  حدة  وتخفيف  �ملعتقلني،  �رش�ح  كاإطالق  خطو�ت  �تخذت  فقد 

غزة،  لقطاع  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  وعودة  متبادلة،  مهرجانات  بتنظيم  و�ل�صماح 

مما �أ�صاع �أجو�ء �لقرب بانتهاء �النق�صام وت�صكيل حكومة وحدة وطنية من تكنوقر�ط، 

برئا�صة �أبو مازن.

�أريد �أن �أقول �إن هناك معوقات عدة حالت دون �إمتام �مل�صاحلة، �أخل�صها باالآتي:

مهمة  ملفات  بعدة  ويتحكم  �ل�صهيوين  �لكيان  هنا  و�أق�صد  �خلارجي:  �لعامل   .1

كاالأمن، و�النتخابات، و�حلرية �ل�صيا�صية و�الإعالمية و�النتخابية، وقدرتها على �عتقال 

على  وقدرتها  �ملتحدة  �لواليات  كذلك  �لغربية،  �ل�صفة  يف  حتفظ  بدون  و�لنو�ب  �لوزر�ء 

�ل�صغط على �ملانحني، وكذلك مقد�ر ما تدفعه من م�صاعد�ت لل�صلطة، وكالهما )�أمريكا 

و�لكيان �ل�صهيوين( �صّد �مل�صاحلة و�صّد �إنهاء �النق�صام.

ولقد مار�صت �ل�صلطات �ل�صهيونية عملياً عدة �إجر�ء�ت عقابية �صابقة كحجز �أمو�ل 

ورئا�صة  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  و�أع�صاء  رئا�صة  و�عتقال  �لوزر�ء،  و�عتقال  �ل�رش�ئب، 

و�أع�صاء �ملجال�ص �لبلدية، وما زلنا نذكر تهديد نتنياهو للرئي�ص �أبو مازن بقوله �إن على 

�أبي مازن �أن يختار بني �ل�صالم وحما�ص، حيث ال يكن �مل�صي يف كال �الجتاهني.

2. عقدة �لب�مج �ل�صيا�صية: حيث �إن هناك يف �ل�صاحة �لفل�صطينية برناجمني، برنامج 

الحتالله  ومقاومته  �ل�صهيوين  بالكيان  �العرت�ف  عدم  حيث  من  ومقت�صياته  �ملقاومة 

�الأر�ص و�ملقد�صات، وهو برنامج يرف�ص �لتن�صيق �الأمني، ويرف�ص �لتفاو�ص مع �لكيان 

�ل�صهيوين، ويتبنَّى عدم �لتعاطي مع حّل �لدولتني. وهناك من جهة ثانية برنامج �لت�صوية 

�ل�صيا�صية و�العرت�ف بالكيان �ل�صهيوين، و�لتفاو�ص مع �الحتالل، و�لتن�صيق �الأمني، 

وتبادل �الأر��صي، ومو�جهة �ملقاومة. ولهذ� �ل�صبب يف �ختالف �لوجهتني، جند �صعوبة 

�إيجاد �لقو��صم �مل�صرتكة و�للغة �ملطلوبة �لتي نتعامل بها، ولعل وثيقة �لوفاق  كبرية يف 

�ل�صيا�صي(  �لبنامج  �لعقدة )عقدة  �ملعاجلات، ولكن بقيت هذه  �أجنح  �لوطني كانت من 

من �أكب �ملعوقات.

�لكيان  مع  مو�جهة  يريد  ال  �إنه  حيث  �ل�صيا�صية:  مازن  �أبو  �لرئي�ص  �أولويات   .3

هي  عنده  و�الأولوية  للم�صاحلة،  �لر�ف�ص  �الأمريكي  �لر�عي  مع  وال  �ل�صهيوين، 

باب  قفل 
ُ
�أ �إذ�  �لد�خلي  �حلو�ر  على  ُيقبل  هنا  ومن  و�ملفاو�صات؛  �ل�صيا�صي  للتفاو�ص 

م�صاألة  يجعل  مما  �لتفاو�ص،  بدء  عند  �مل�صاحلة  عن  ويرت�جع  �ل�صيا�صي،  �لتفاو�ص 

�مل�صاحلة م�صاألة ثانوية عنده.
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�أما عن �صبل جتاوز �النق�صام:

من  �لكثري  لتجاوزنا  �لكايف  بال�صكل  �ل�صيا�صية  �الإر�دة  توفرت  لو  �ل�صيا�صية:  �الإر�دة   .1
�ل�صعوبات، ولكن مل ت�صل �الإر�دة �ل�صيا�صية لدرجة �لتو�فق �ل�صيا�صي، ولو توفرت 

مثل هذه �الإر�دة، ثم ُجعل لهذ� �الأمر �الأولوية �لق�صوى، لَتمَّ ترتيب �الأولويات بطريقة 

�صحيحة تخدم �ل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه.

�أمام كل حادثة يف �ملحيط �لعربي �أو  تطبيق ما مّت �لتو�فق عليه وعدم �النتظار طويالً   .2
�ملباحثات مع �ل�صهاينة.

�التفاق على برنامج �صيا�صي و�حد، و�أعتقد �أن وثيقة �لتو�فق �لوطني ت�صلح �أن تكون   .3
�أر�صية لذلك.

ال بّد من �صند عربي، وفهم �لعمق �حلقيقي لق�صيتنا، و�إحياء هذ� �ملفهوم وعدم ترك   .4
�لق�صية لالأمريكان و�لهيئات �لدولية.

ثامنًا: الثورات والتغريات يف العامل العربي:

�مل�صتقبلية  �الحتماالت  من  نظام  يخلو  يكاد  وال  عميقة  �لعربي  �لعامل  يف  �لتغري�ت 

�ملطروحة �صو�ء كانت تلك �لبالد �صمن من دخل يف م�صمى ثور�ت �لربيع �لعربي �أم ما 

جاورهم من �أقطار مبعطيات وظروف د�خلية خمتلفة.

�لعامل �لعربي ير يف خما�صات وتغري�ت كبرية و�صتاأخذ عدة �صنو�ت نحو �ال�صتقر�ر 

على قو�عد �صيا�صية و��صحة. �لقوى �ملتد�فعة د�خل كل قطر من �الأقطار من �لقوة بحيث 

ي�صعب �إز�حتها من �مل�صهد، ومن �ل�صعف بحيث ي�صعب عليها �حتو�ء �الآخرين.

وال يقت�رش �مل�صهد يف �أيٍّ من �الأقطار على قو�ه �ملتد�فعة بل تتعدى �مل�صاألة �إىل تدخالت 

خارجية موؤثرة.

و�القت�صاد،  فاالأمن،  مت�صعبة،  �أي�صاً  �لتد�فع  هذ�  خالل  من  تنعك�ص  �لتي  �ل�صلبيات 

كل  �ملجتمعي،  و�ل�صلم  و�لتعليم،  و�لت�صدير،  و�ال�صتري�د،  و�لبطالة،  �لفقر،  وم�صتوى 

ذلك وغريه يتاأثر بالتد�فع �لد�خلي. و�لع�رش �لذي نعي�ص فيه ي�صعب معه حكم �الأقليات 

�لنهاية،  يف  �ل�صعوب  �إر�دة  و�صتنت�رش  ذلك،  غري  �أم  مهنية،  �أم  عرقية،  �أم  دينية،  �صو�ء 

ولكن �صيكون لهذ� �الأمر ثمن كبري، من دماء و�أمو�ل وجر�ح كبرية، ون�صاأله تعاىل �لعفو 

و�لعافية و�ملعافاة �لتامة يف كل �صيء.
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تا�سعًا: العالقـــة مـــع اإيـــران و�سوريــــة وحــــزب اللــه

)حمور املمانعة(:

1. العالقة مع اإيران:

�صيا�صة �حلركة، �النفتاح على كل �لقوى على �ختالف عقائدهم، ومذ�هبهم، و�أعر�فهم، 

و�أجنا�صهم، وكافة �لقوى، على �ختالف توجهاتها، با�صتثناء �لكيان �ل�صهيوين، و�صيا�صة 

�حلركة �لثابتة �أن ال حو�ر �أو �تفاق �أو �لتقاء مع �لعدو �ل�صهيوين.

�لق�صية  من  قربها  قاعدة  على  مبني  و�لقوى  �لدول  هذه  مع  �لعالقات  ومعيار 

�الآخر  و�الأمر  ومقاومته.  �لفل�صطيني  لل�صعب  ودعمها  للمقاومة،  وتاأييدها  �لفل�صطينية 

هو عدم �لتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي للحركة. كما �أن �حلركة ال تدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي الأي 

من هذه �لدول و�حلركات، ونحن يف حاجة لتاأييد ودعم كل هوؤالء، ومدى �لتاأييد و�لدعم 

يدل على م�صتوى �لعالقة وعمقها.

عالقتنا مع �جلمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية نابعة من موقفها من �لق�صية �لفل�صطينية، 

�الإطار.  هذ�  يف  �الأهم  �لدولة  �إير�ن  تكون  فتكاد  ومقاومته،  �لفل�صطيني  لل�صعب  ودعمها 

غري �أن عالقتنا معها ال يعني تطابقاً يف �ل�صيا�صة، وقد �ختلفنا مع بع�ص �صيا�صاتهم، كما 

�عرت�صو� على بع�ص �صيا�صاتنا، وعلى �صبيل �ملثال �ملوقف من �صورية مل يكن متطابقاً 

 .)2006 )�صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  دخولنا  مع  يكونو�  مل  وكذلك  معهم، 

و��صتمرت �لعالقة مع كل هذه �الختالفات، ومل يتدخلو� يف �أّي �صاأن من �صوؤون �حلركة 

على مد�ر �لعالقة يف يوم من �الأيام.

2. العالقة مع �شورية:

لقد �أكدنا ويف �أكرث من منا�صبة �لنقاط �الآتية يف عالقتنا مع �صورية:

ومقاومتها،  ومنعطفاتها  مو�قفها  كل  يف  �حلركة  مع  وقفا  ب�صار  و�لرئي�ص  �صورية  �أ. 

�لعالقة معنا كانت متميزة عن معظم �لدول، ومتحدية يف �أحياٍن كثرية �لدول �لكبى، 

حينما كانت ت�صغط لطردنا �أو �إقفال مكاتبنا.

مل يتدخل �لنظام �ل�صوري يف �صوؤوننا �لد�خلية، ومل نعلم �أنه جتاوز ذلك يف �أّي مرحلة،  ب. 

ومل يطلب منا طو�ل فرتة �لعالقة �أّي طلب على �الإطالق.
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�حرتمت �حلركة هذه �لعالقة، و�عرتفنا بجميل �لنظام وح�صن تعاونه، وميّزناه عن  ج. 

غريه من �الأقطار تقدير�ً منا للنظام وقيادته.

عند بدء �الأحد�ث �لد�خلية، طلب منا �لنظام حتديد موقف، فحددنا موقفنا �لذي َقبِلَُه  د. 

يف ني�صان/ �أبريل 2011 وكان من�صجماً مع �صيا�صاتنا يف عدم �لتدخل، وقّدرنا فيه دعم 

�لنظام وم�صاندته لنا؛ ووقفنا مع �ل�صعب �ل�صوري يف تطلعاته وحقوقه. وباملنا�صبة 

كان �لنظام يكرر هذه �لعبارة دون ملل.

�هلل،  حزب  من  �قرت�ح  على  بناء  و�ملعار�صني،  �لنظام  بني  باخلري  �لتو�صط  حاولنا  هـ. 

ومبو�فقة من �لرئي�ص ب�صار، وما �إن بد�أنا بالتحرك حتى مّت �إيقافنا بطلب من �لرئي�ص 

نف�صه، َنَقلَُه لنا �للو�ء �ململوك.

بقيت �حلركة حتى ت�رشين �لثاين/ نوفمب يف �صورية، دون �تخاذ �أّي توجه �أو قر�ر  و. 

مع  باللقاء  �لنظام  ِقبَل  من  �القرت�ح  كان  حتى  �لعزيزة،  �صورية  وترك  باخلروج 

�لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد و�لف�صائل �لفل�صطينية جميعها وحزب �هلل. فاقرتحنا 

لقاًء فل�صطينياً مع �لرئي�ص منفرد�ً ولقاء �آخر لبنانياً حتى ال يعطي �للقاء �نطباعاً �صلبياً 

عند �أحد.

رف�ص �لنظام �القرت�ح ومّت �إلغاء �للقاء بالكامل. ز. 

طلب منا حتديد موقف �حلركة �إما مع �أو �صّد، ومل يقبل منا موقف �حلياد فيما يجري  ح. 

يف �صورية، وكان موقفنا بعد ما تبنّى �لنظام �حلل �لع�صكري رف�ص هذه �ل�صيا�صة، 

ون�صحنا با�صتخد�م �حلل �ل�صيا�صي وعدم �إقحام �الأمن و�جلي�ص فيما يجري، وكان 

هذ� �الأمر مقبوالً ال �صيّما �أن �لرئي�ص ب�صار مل يكن مو�صع خالف بني جميع �لقوى 

تقريباً يف �الأ�صهر �الأوىل للثورة.

خمتلفة،  بطرق  �للقاء  عن  �العتذ�ر  وحاولنا  منفرد  ب�صكل  �لرئي�ص  لقاء  منا  ُطلب  ثم  ط. 

�لنظام يف �صيا�صاته  �إىل جانب  �أن �حلركة  �إعطاء �صورة  �للقاء �ملقرتح من  ملقت�صيات 

وحددنا موقفنا بهذ� �خل�صو�ص، فلم يكن لدينا خيار، �إما �النحياز يف �ملوقف ولقاء 

�لرئي�ص، و�إما �العتذ�ر و�ملغادرة �نحياز�ً ل�صيا�صتنا بعدم �لتدخل يف �ل�صاأن �ل�صوري 

وجتنيباً ملخيماتنا �لفل�صطينية من كل عو�مل �ل�رش�ع على �ل�صاحة �ل�صورية.

بقي ع�صو مكتب �صيا�صي وم�صوؤول 
ُ
قّرر �ملكتب �ل�صيا�صي �ملغادرة، ولي�ص �ملقاطعة، و�أ ي. 

�ل�صاحة يف �حلركة، وغادر بقية �ملكتب �ل�صيا�صي وكو�در �حلركة من غري �لفل�صطينيني 

�ل�صوريني. و�أعلنا �أن �ل�صبب هو عدم قدرة �لقيادة على �إد�رة �ل�صاأن �لد�خلي و�خلارجي 

للحركة ب�صبب �الأحد�ث �جلارية يف �صورية، وكان هذ� �صبباً �صحيحاً �أي�صاً.
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عند مغادرتنا مل ن�صئ للنظام وذكرنا ح�صن �صنيعه �ل�صابق، ولكننا �نحزنا ل�صيا�صات  ك. 

�حلركة ومبادئنا يف �لوقوف �إىل جانب �ل�صعوب وتطلعاتها.

يف �حلقيقة �ل�رشر �الأكب فيما جرى وقع على �حلركة، بانت�صار قياد�تها وعنا�رشها،  ل. 

و��صطر�ب �لعالقة مع تيار�ت وقوى عدة يف �الأمة.

�أو تفكري يف �مل�صاركة بالنز�ع يف �صورية، وكل ما  �أو توجه  �أّي قر�ر  مل تتخذ �حلركة  م. 

قيل عن عنا�رش من �حلركة �صمَّت �أنف�صها باأ�صماء، �أو ��صت�صهد �لبع�ص يف �مليد�ن، �أو 

�أ�صا�ص  �أّي  �أننا قمنا بتدريب �لثو�ر على حفر �الأنفاق وزرع �الألغام، كل هذ� لي�ص له 

من �ل�صحة على �الإطالق. فمن �دعى �أنه من حما�ص مقاتالً مل يكن �صادقاً، ومن قاتل 

وله تاريخ مع حما�ص فقد تركها، ومل يعد عن�رش�ً فيها، وذهب �إىل حيث قناعاته، �لتي 

�الإن�صاين  �لعمل  فيها. و�قت�رش عمل حما�ص يف خميمات �صورية على  يٌد  لنا  مل يكن 

�الإغاثي و�خلدماتي، و�إن كان من بني هوؤالء �لكثري من �ملعتقلني و�ل�صهد�ء.

�لعرب  �أن ينفردو� يف ق�صيتهم وال يف ن�صالهم بدون وقوف  �لفل�صطينيون ال يكن  ن. 

و�مل�صلمني معهم، فهم �لعمق و�ل�صند، ولقد �عتبوها ق�صيتهم �ملركزية وقدمو� �آالف 

�ل�صهد�ء، ومهما كانت �الأحو�ل و�الأقو�ل ال يكن �ال�صتغناء عن �صورية وم�رش وكل 

حميط فل�صطني �أ�صا�صاً، ففي بالدهم عا�ص �صعبنا، وكان �صعبهم حا�صنة �لثورة عب 

�لتاريخ. وال يكن �أن ت�صقط �صورية من فكرنا �أو و�قعنا، بل هو ظرف موؤقت �تخذناه 

النحيازنا �ال�صرت�تيجي ل�صيا�صاتنا بعدم �لتدخل يف �صوؤون �الآخرين، وهذ� من �أجل 

م�صتقبل ق�صيتنا.

3. العالقة مع حزب اهلل:

�ملعارك  �النت�صار�ت يف  �ل�صهيوين، ولعل  �مل�رشوع  هي عالقة ن�صال وجهاد �صّد 

مو�جهة  يف  و�مل�صلمني،  �لعرب  تاريخ  يف  منارة  كانت  و�حلركة،  �حلزب  خا�صها  �لتي 

�ملقاومة  لتعزيز  ونعمل  �لعامل.  يف  �الأكب  �لقوة  من  مدعومة  متجبة  ظاملة  طاغية  قوة 

ولقاء�تنا  �ملقاومة،  خدمة  �أجل  من  و�ل�صيا�صية  �الإعالمية  �مل�صتويات  كافة  على  معاً 

م�صتمرة معهم. وكان هناك تفهٌم ملو�قفنا بالن�صبة لل�صاأن �ل�صوري، ولكن بعد خروجنا 

�ل�صوري  �ل�صاأن  �لتعاطي مع  �لعالقة بع�ص �خللل، وظهر �خلالف حول  بفرتة، �صاب 

و�مل�صاركة يف �لقتال. وعلى كل حال، مّت تلطيف �الأجو�ء ومتهيد �لطرق لعالقة �صليمة 

م�صتاأنفة، و�صنبقى حري�صني على عالقاتنا حتى ولو �ختلفنا يف م�صاألة ما.
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عا�سرًا: عالقات حما�س الدولية:

�لغربية،  �لدول  معظم  مع  تقريباً  و�ت�صاالتها  �لدولية  عالقاتها  يف  منفتحة  حما�ص 

الأن  وذلك  بها؛  باأ�ص  ال  �لالتينية  �أمريكا  دول  وبع�ص  و�الإفريقية  �الآ�صيوية  وعالقاتنا 

�لكيان  مع  بال�رش�ع  �ملتعلق  �ل�صيا�صي  �جلانب  هو  �لدول  هذه  مع  �الأ�صا�صي  �جلانب 

�ل�صهيوين وق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني.

�لدول �لغربية غري �ملن�صوية باالحتاد �الأوروبي، �لعالقات معها علنية، وهناك لقاء�ت 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  جيد�ً  �نعكا�صها  كان  ما  وكثري�ً  م�صتمرة،  و�ت�صاالت  دورية، 

خ�صو�صاً من ز�وية تفهمهم لل�رش�ع و�أدو�ته، وم�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني و�حتياجاته. 

�أما دول �الحتاد �الأوروبي فمنذ و�صعت �حلركة على قائمة �ملنظمات �لد�عمة لالإرهاب، 

و�الت�صاالت مع �أغلبهم جُترى عب �أكادييني ودبلوما�صيني متقاعدين ومر�كز در��صات 

وم�صت�صارين قريبني من مر�كز �صنع �لقر�ر. �مل�صكلة �أن و�صع ��صم على �لقائمة �أمر ال 

�صعوبة فيه، ورفعه م�صكلة كبرية، وذلك الأن �لقر�ر، يوؤخذ باالإجماع؛ مبعنى �أال تعرت�ص 

�أّي دولة على هذ� �لقر�ر، وهذ� �ل�صبب يف عدم �لتعامل مع حما�ص كحركة وطنية مقاومة 

وما يز�لون يتعاملون معها كحركة �إرهابية.

على كل حال هذ� �لت�صنيف �ل�صيا�صي يفر�صه �لقوي، ويتعامل معه �الآخرون، وهو 

�لعر�ق يعّدونه  �لكرد�صتاين يف  �لعمال  �إىل حزب  ت�صنيف �صيا�صي وغري عادل. فانظر 

منذ ن�صاأته حزباً ي�صعى للحرية ويعّدون حزب �لعمال �لرتكي )وهو �حلزب نف�صه لكنه 

�ل�صق �لرتكي( حزباً �إرهابياً. �نظر �إىل منظمة �لتحرير، حتى �للحظة مل ترفع �لواليات 

كل  لوجودها  �لت�رشيح  جتدد  ولذلك  �الإرهاب،  من  معها  �لتعامل  عند  ��صمها  �ملتحدة 

يز�ل  ما  �لرئا�صة و��صمه كان  Nelson Mandela ترك  نيل�صون مانديال  �صتة �صهور. 

“�إرهابياً”. باعتباره  م�صنفاً 

�أو�ئل �صنة  �لت�صنيف حرج لهم بعد فوز حما�ص يف �النتخابات  بالطبع نتج عن هذ� 

2006، ولكن �لغرب مع ذلك �نحاز للواليات �ملتحدة، يف �لتو�فق على و�صع ثالثة �رشوط 
للتعامل مع حما�ص بعد فوزها يف �النتخابات، وهي:

�العرت�ف بالكيان �ل�صهيوين.  .1
نبذ �لعنف.  .2

�العرت�ف باالتفاقيات �لتي وقعتها منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.  .3
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ملن  تبيح  �لدولية  و�ل�رشعية  حمتلة،  مناطق  هناك  �أن  �عرت�فهم  من  �لرغم  على  �أي 

�حتلت �أر�صه �أن يقاوم هذ� �الحتالل، �إالّ �أنهم يعّدونه عنفاً. و“�إ�رش�ئيل” مل تتعامل مع 

�أّي �تفاقية مّت �لتوقيع عليها ب�صفافية وم�صد�قية، حتى حولت جميع �التفاقيات �إىل جمرد 

باالعرت�ف  �لفل�صطينيني  لها، ومع ذلك يطالبون  لها، و�لتو�ريخ ال وزن  �أور�ق ال قيمة 

باالتفاقيات �لتي وقعتها م.ت.ف. و�أخري�ً هل لهم �أن يطالبو� باالعرت�ف بالكيان، �ألي�ص 

�ملظلومني  مطالبة  قبل  وحقوقهم  بالفل�صطينيني  �ل�صهيوين  �لكيان  يعرتف  �أن  �الأجدر 

ز�لت  ما  خميمات  �إىل  وطردهم  وديارهم  �أر�صهم  �غت�صب  �لذي  بالظامل،  باالعرت�ف 

�صاهدة على ظلم �الحتالل وجبوته؟

�أخري�ً، �حلركة ال جتد فر�صة �إال وحتاول �لدفع من خاللها لتبيان �حلق �لفل�صطيني 

و�رشعيته، وال ننكر �أن قوى �لتحرر، وكثري من �لقوى �ل�صبابية، و�حلقوقية، و�لي�صارية، 

يف �لغرب قد مّت حتقيق �لكثري من �لتقدم معهم يف م�صاندة �لق�صية �لفل�صطينية.




