


الوثائق ملحق 





ملحق الوثائق

559

ملحق الوثائق

وثيقة رقم 1:

البيان االأول حلركة املقاومة االإ�شالمية - حما�س1

14 كانون �الأول/ دي�صمب 1987

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)ائ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ(

يا جماهرينا �ملر�بطة �مل�صلمة:

�أنتم �ليوم على موعد مع قدر �هلل �صبحانه �لنافذ يف �ليهود و�أعو�نهم.. بل �أنتم جزء من هذ� 

�لقدر �لذي �صيقتلع جذور كيانهم �إن �آجالً �أم عاجالً باإذن �هلل �صبحانه وتعاىل.

�إن مئات �جلرحى وع�رش�ت �ل�صهد�ء �لذين قدمو� �أرو�حهم خالل �أ�صبوع يف �صبيل �هلل من 

�أجل عزة �أمتهم وكر�متها، ومن �أجل ��صتعادة حقنا يف وطننا رفعاً لر�ية �هلل يف �الأر�ص لهي تعبري 

�صادق عن روح �لت�صحية و�لفد�ء �لتي يتمتع بها �صعبنا و�لذي ق�ّص م�صاجع �ل�صهاينة وزلزل 

كيانهم، و�لذي �أثبت للعامل �أن �صعباً يطلب �ملوت ال يكن �أن يوت.

يعانيها  �لتي  �ملعاناة  برغم  ومعتقالتهم..  و�صجونهم  قيودهم  برغم  �ليهود  يفهم  �أن  بّد  ال 

�صعبنا يف ظل �حتاللهم �ملجرم.. برغم �صالالت �لدماء �لتي تنزف كل يوم.. برغم �جلر�ح، فاإن 

�أن �صيا�صة  �ل�صب و�لثبات يف وجه طغيانهم وغطر�صتهم حتى يعلمو�  �أقدر منهم على  �صعبنا 

يع�صق  مما  �أ�صد  �خللد  جنات  يع�صقون  الأنهم  و�صبابنا  �أبنائنا  من  منها  [�أ�صد]  �صتقابل  �لعنف 

�أعد�وؤنا �حلياة �لدنيا.

و�صغوطاته..  �الحتالل  لكل  رف�صاً  �ملحتلة  �الأر�ص  يف  �ملر�بط  �صعبنا  �نتفا�صة  جاءت  لقد 

رف�صاً ل�صيا�صة �لقهر من �ل�صهاينة..  رف�صاً ل�صيا�صة �نتز�ع �الأر��صي وغر�ص �مل�صتوطنات.. 

ور�ء  �لفارغة..  �لدولية  �ملوؤمتر�ت  ور�ء  �لهزيل..  �ل�صالم  ور�ء  �لالهثني  �صمائر  لتوقظ  جاءت 

م�صاحلات جانبية خائنة على طريق كامب ديفيد.. و�أن يتيقنو� �أن �الإ�صالم هو �حلل وهو �لبديل.

�أال يعلم كل �مل�صتوطنون �مل�صتهرتون �أن �صعبنا عرف ويعرف طريقه -طريق �ال�صت�صهاد 

�لع�صكريني  �صيا�صة  جتديهم  ولن  �مليد�ن،  هذ�  يف  كرمي  جو�د  �صعبنا  و�أن  �لت�صحية،  وطريق 

و�مل�صتوطنني و�صتتحطم كل حماوالتهم الإذ�بة �صعبنا و�إبادته برغم ر�صا�صهم وبرغم عمالئهم 

وبرغم خمازيهم..

1 �لبيان �الأول حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص، ويكيبيديا �الإخو�ن �مل�صلمون.
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“و�أنا  �لقائل:  و�صدق  �لقتل.  �إال  يولد  ال  �لقتل  و�أن  �لعنف  �إال  يولد  ال  �لعنف  �أن  وليعلمو� 

�لغريق فما خويف من �لبلل”.

- عن مدننا - عن خميماتنا - عن قر�نا،  ول�صهاينة �ملجرمني: �رفعو� �أياديكم عن �صعبنا 

معركتنا معكم معركة عقيدة ووجود وحياة.

وليعلم �لعامل �أن �ليهود يرتكبون �جلر�ئم �لنازية �صّد �صعبنا. و�أنهم �صي�رشبون من نف�ص 

�لكاأ�ص.

)ڦ  ڦ   ڦ   ڄ(

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية

                                                                                14-12-1987م

وثيقة رقم 2:

مذكرة حركة حما�س اإىل رئي�س واأع�شاء اللجنة التح�شريية

الإعادة ت�شكيل املجل�س الوطني الفل�شطيني2

6 ني�صان/ �أبريل 1990

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

من حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(

�إىل: رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

�صماحة �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�صائح �ملحرتم

�الإخوة �أع�صاء �للجنة �لتح�صريية �ملحرتمني

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته:

�إننا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، ن�صجل تقديرنا للدعوة �لكرية �لتي وجهتموها 

�لفل�صطيني، و�لتي  �لوطني  �لتح�صريية الإعادة ت�صكيل �ملجل�ص  �للجنة  �أعمال  للم�صاركة يف  لنا 

�لتي  �لدعوة  هذه  7/�أبريل/1990م.  �ملو�فق  1410هـ  رم�صان   12 �ل�صبت  يوم  �أعمالها  �صتبد�أ 

جاءت باعتبار )حما�ص( �إحدى �لقوى �لفل�صطينية �لفاعلة و�ملوؤثرة يف قيادة �النتفا�صة �ملباركة 

و�لتحدي لالحتالل �ليهودي و�آلته �لقمعية، �الأمر �لذي دفع �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني �إىل �اللتفاف 

حول حركتهم )حما�ص( يف تالحم جهادي ر�ئع.. عّمده �لدم وكر�صته �لت�صحيات.

و�إننا �إن نعتذر عن �مل�صاركة يف �للجنة �ملذكورة ملجموعة من �لظروف و�العتبار�ت لن�صاأل �هلل 

�أن يوفقكم �إىل �لتم�صك بحقوق �صعبنا وثو�بتها �لتي �صحى من �أجلها طيلة �ل�صنو�ت �ملا�صية.

2 �ملكتب �الإعالمي حلما�ص، وثائق حركة املقاومة االإ�شالمية، �ص 126.
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بكل  �صعبنا  �أبناء  وحدة  مع  �أنها  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  توؤكد  �ملنا�صبة  وبهذه 

�جتاهاته وقو�ه على �أ�ص�ص وثو�بت و��صحة بينة.. دون تفريط �أو تنازل... ولذلك فاإن حركتنا 

تطرح عليكم ت�صور�تنا الأ�ص�ص ت�صكيل �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف �ملرحلة �لقادمة.

�صماحة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

�الإخوة �أع�صاء �للجنة �لتح�صريية

�لعو�مل  من  جمموعة  الإفر�ز  نتيجة  �ملا�صية،  �ملرحلة  يف  �لوطني  �ملجل�ص  ت�صكيل  جاء  لقد 

و�لظروف �ل�صيا�صية �لتي مّر بها �صعبنا يف �ل�صنو�ت �الأوىل لنهو�صه �لوطني بعد �صتات 1948.. 

ومما ال �صّك فيه �أنه نتيجة لتغري �لظروف و�ملعطيات، فاإن �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �لقادم 

حقائق  من  كر�صته  وما  �ملباركة  �النتفا�صة  مرحلة  �لر�هنة..  �ملرحلة  ظروف  تفرزه  �أن  يجب 

ميد�نية وتوجهات وقوى �صعبية و�صيا�صية.

على  �هلل—  —بعون  قادر  �لبطل  �لفل�صطيني  �صعبنا  �أن  �لبا�صلة  �نتفا�صتنا  �أكدت  فقد 

مو�جهة �الحتالل وزعزعة وجوده و��صتقر�ره... وم�رشٌّ على �نتز�ع حقوقه �لثابتة. كما �أثبتت 

�النتفا�صة �لتالحم �لع�صوي بني �أبناء �صعبنا، بكافة قو�ه وتوجهاته.

�صماحة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

�الإخوة �أع�صاء �للجنة �لتح�صريية

�إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( ترى �أن �لت�صكيل �جلديد للمجل�ص �لوطني يجب �أن 

ير�عي �لعنا�رش �لتالية:

�ملجل�ص  �أع�صاء  الختيار  �ملعتمدة  �الأ�صا�صية  �لو�صيلة  هو  �لتعيني  ولي�ص  �النتخاب  �أوالً: 

�لوطني، وتكون �النتخابات ح�صب �الأقاليم وبن�صب تكافئ ثقلها.

ثانياً: �إذ� تعذر �إجر�ء �النتخابات فيجب �أن يعك�ص �لت�صكيل �أوز�ن �لقوى �ل�صيا�صية �ملوجودة 

على �ل�صاحة، باأعد�د تتنا�صب و�أحجامها.

ثالثاً: يتم �ختيار �مل�صتقلني.. بناء على ما تفرزه نتائج �النتخابات. ويف حالة تعذر �النتخابات 

يتم حتديد �أعد�دهم و�أ�صمائهم باتفاق جميع �لقوى �لفاعلة على �ل�صاحة �لفل�صطينية.

�ملجل�ص  �أع�صاء  عدد  تخفي�ص  يف�صل  ومالية،  و�أمنية  و�إد�رية  �صيا�صية  العتبار�ت  ر�بعاً: 

�لوطني �لفل�صطيني، و�إعادة �لنظر يف �ملجل�ص �ملركزي ودوره.

خام�صاً: تعديل �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني مبا ين�صجم مع عقيدة �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�صلم 

وتر�ثه �الأ�صيل.

�صماحة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

�الإخوة �أع�صاء �للجنة �لتح�صريية
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�ملرحلة  هذه  يف  �لوطنية  �لوحدة  �أهمية  على  توؤكد  )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  �إن 

�حلا�صمة من مر�حل جهاد �صعبنا.. ولذلك فاإننا يف حما�ص نفتح قلوبنا و�صدورنا ومند �أيدينا 

للتن�صيق مع كافة �لقوى و�جلهات و�ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية مبا يحقق م�صلحة �صعبنا وق�صيتنا. 

با�صرت�ك  �ملنادية  للدعو�ت  و�إجابة  �لق�صية..  هذه  من  �لثابت  )حما�ص(  موقف  مع  و�ن�صجاماً 

)حما�ص( يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، من �صماحة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �ل�صيخ/ 

�لتعامل  حلما�ص  يكن  عليها،  و�ملو�فقة  �لفل�صطينية  �لقوى  بع�ص  ومن  �ل�صائح،  �حلميد  عبد 

باإيجابية مع مو�صوع �مل�صاركة يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني:

تتجز�أ،  ال  وحدة  �لناقورة،  ر�أ�ص  �إىل  �لنقب  ومن  �لنهر،  �إىل  �لبحر  من  فل�صطني  �عتبار  �أوالً: 

وهي حّق لل�صعب �لفل�صطيني.

كياناً  �ليهودي  �لكيان  �عتبار  ورف�ص  فل�صطني،  �أر�ص  من  جزء  باأي  �لتفريط  رف�ص  ثانياً: 

�رشعياً ومعرتفاً به، حتت �أي ظرف من �لظروف.. ورف�ص كل �لقر�ر�ت �لدولية �لتي تنتق�ص 

من حّق �صعبنا يف كل �أر�صه، مبا فيها �لقر�ر�ت 181، 242، 338.

ثالثاً: �لتاأكيد على �خليار �لع�صكري، و�عتبار �جلهاد هو �لطريق �ل�صحيح لتحرير فل�صطني 

و�إجناز �ال�صتقالل.

�لقيام  �لتي عليها  �لعربية و�الإ�صالمية جمعاء،  �الأمة  �عتبار ق�صية فل�صطني، ق�صية  ر�بعاً: 

مبتطلبات ذلك وحتمل دورها يف �لتحرير.

خام�صاً: �لتاأكيد على �أهمية ��صتمر�ر �النتفا�صة وتطويرها وت�صعيدها ودعم �صمود �صعبنا 

يف مو�جهة �الحتالل.

�ل�صاحة و�لتي ترت�وح  �صاد�صاً: متثيل )حما�ص( يف �ملجل�ص بعدد ي�صاوي ويكافئ ثقلها يف 

بني 40-50% من جمموع �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني.

موؤ�ص�صات  جميع  يف  وثقلها  حجمها  مع  �ملتنا�صب  حقها  على  )حما�ص(  حت�صل  �أن  �صابعاً: 

�ملنظمة و�أجهزتها.

ثامناً: �أن يوقف فور�ً وعلى �لتَّو كل ما يتعر�ص له �صجناء )حما�ص( من �عتد�ء�ت وتطاول، 

على �أيدي حركة فتح يف كل �صجون �لد�خل و�إعطائهم حقوق �لقوى �الأخرى يف �ل�صجون.

حقوقنا  مع  تتناق�ص  �لتي  و�العرت�فات  و�لتنازالت  �لرت�جعات  كافة  عن  �لتخلي  تا�صعاً: 

ومع تطلعات �صعبنا وت�صحياته و�لتي كان �آخرها قر�ر�ت �لدورة �لتا�صعة ع�رشة يف �جلز�ئر يف 

ت�رشين ثاين 1988م من تنازالت.

�لثو�بت  هذه  �إن  �لوطني.  �ملجل�ص  ت�صكيل  يف  �لذكر  �آنفة  �خلم�صة  �لعنا�رش  مر�عاة  عا�رش�ً: 

بها  يق�صد  وال  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة  جديد�ً  طرحاً  لي�صت  و�ل�رشوط،  و�ملبادئ 

�لتعجيز.. و�إمنا هي �أ�ص�ص قامت حركتنا من �أجل تكري�صها و�لدفاع عنها.
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�صماحة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

�الإخوة �أع�صاء �للجنة �لتح�صريية

و�عتبار�تنا  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  ت�صكيل  الإعادة  ت�صور�تنا  عليكم  نعر�ص  �إذ  �إننا 

للم�صاركة و�النخر�ط يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.. لنوؤكد ��صتعد�دنا للعمل �ملخل�ص مع كافة 

�لقوى �لفل�صطينية �لفاعلة مهما كان فكرها �أو �نتماوؤها د�عني �هلل لكم �لتوفيق و�ل�صد�د. و�هلل من 

ور�ء �لق�صد. حفظ �هلل وحدة �صعبنا و�أمتنا.

)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې(

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية (حما�ص)

                                                                                                                فل�صطني

                                                                   11 رم�صان 1410هـ
                                                                    6 ني�صان (�أبريل) 1990م

وثيقة رقم 3:

البيان االأول لكتائب ال�شهيد عز الدين الق�شام3

1 كانون �لثاين/ يناير 1992

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(

بيان ع�صكري

قتل �حلاخام �ليهودي )ورون �صو�صان( ردنا على جر�ئم �الإرهابي ر�بني

�لطهور،  �أر�صنا  من  مكان  كل  يف  �لنازفة  �صعبنا  جر�حات  من  �ملتدفق  �لدم  ل�صالل  �نتقاماً 

�إحدى  قامت  فل�صطني،  �ملحتلة الأر�ص  �ليهود  �أقد�م ع�صابات  نار�ً حتت  �الأر�ص  تلتهب  وحتى 

جمموعاتنا �لعاملة م�صاء �ليوم �الأربعاء �ملو�فق 1992/1/1م بقتل حاخام م�صتوطنة كفار د�روم 

)ورون �صو�صان( من خالل �إطالق �لنار عليه، وليعلم ر�بني وزمرته باأن قتل �الأبرياء من �صعبنا 

�صيقابل بنف�ص �الأ�صلوب و�صيكون كل يهودي هدفاً م�رشوعاً الأبطالنا منذ �للحظة.

عهد�ً هلل باأننا ما�صون على درب �جلهاد حتى �لن�رش �أو �ل�صهادة.

و�هلل �أكب وهلل �حلمد

و�هلل �أكب و�ملوت للمحتلني

كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام

                                                                         1 يناير 1992م

3 �لبيان �الأول لكتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، ويكيبيديا �الإخو�ن �مل�صلمون.
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وثيقة رقم 4:

بيان حلركة حما�س ترف�س فيه اتفاق القاهرة )اأو�شلو 2( 

بني منظمة التحرير الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”4

14 �أيار/ مايو 1994

�لفل�صطينية  �أر�صنا  على  �ل�صهيوين  و�لعدو�ن  �الحتالل  دولة  قيام  �إعالن  ذكرى  جتيء 

�ملقد�صة و�لتي ت�صادف يوم غد �الأحد 15 �أيار )مايو( بعد �أقل من �أ�صبوعني على توقيع �تفاق 

�لقاهرة �مل�صوؤوم، حيث متر ق�صيتنا �لفل�صطينية يف مرحلة خطرية من مر�حل �رش�عنا �لطويل 

�لعدو  قيام دولة  �أعلن بن غوريون   1948 )مايو( من عام  �أيار   15 �لغا�صم، ففي  �الحتالل  مع 

�ملحتل بعد �حتالل �أر�صنا �لفل�صطينية عام 1948.

�أن  بعد  �لباطلة  دولتهم  قيام  �إعالن  ذكرى  يف  �ملحتلون  �ل�صهاينة  يحتفل  �الأيام  هذه  ويف 

��صتطاعو� هزية فئة من �صعبنا و�إرغامها على �العرت�ف بكيانهم �لباطل و�لتنازل عن حقوق 

�صعبنا و�أر�صه حيث حتقق �أخري�ً الأقلية مدريد و�أو�صلو و�لقاهرة ما �أر�دو� و�نتهو� مما �أ�صموه 

مفاو�صات �ل�صالم مع �لعدو �ل�صهيوين �ملحتل ووقعو� على بيع فل�صطني و�صعبها، ووقعو� مع 

�الإرهابي ر�بني عقود ت�صغيلهم وعملهم يف وظائف �إد�رية يف �الإد�رة �ملدنية للعدو.

لقد بات و��صحاً وجلياً ل�صعبنا �لفل�صطيني والأمتنا �لعربية و�الإ�صالمية حجم �لتزوير �لذي 

�قرتفت  ما  الإخفاء  لهوؤالء  جمال  ال  و�أ�صبح  �ملهينة،  تنازالتهم  لتمرير  ممار�صته  هوؤالء  حاول 

�أيديهم من �إثم وعدو�ن على �صعبنا و�أر�صنا وق�صيتنا وحقوقنا �ملقد�صة.

�صعبنا �لفل�صطيني.. �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية:

“حما�ص” �لتي �أعلنت رف�صها �حلا�صم التفاق �لعار  �إن حركتكم حركة �ملقاومة �الإ�صالمية 

�مل�صمى غزة �أريحا، �صتعمل مع �ملخل�صني و�ل�رشفاء يف �أمتنا ومع �لف�صائل �الإ�صالمية و�لوطنية 

�ملوقعون على  �أتى به  �لذي  �ملهني، على ك�صف حجم �النهيار و�لتفريط  �لر�ف�صة لهذ� �التفاق 

�أقلية  �إلينا  تزفها  �لتي  �ملهني،  �التفاق  هذ�  )ب�صائر(  بع�ص  و�إليكم  �لقاهرة  يف  �مل�صوؤوم  �التفاق 

�أو�صلو ومدريد و�لقاهرة:

�أوالً: �صلطة �الإد�رة �لذ�تية، �لتي تتاألف من 24 ع�صو�ً يجب �أن تخ�صع ملو�فقة و�عتماد �لعدو 

وحكومة  �ملنظمة  بني  باالتفاق  يكون  �أن  يجب  �الإد�رة  هذه  �أع�صاء  يف  تغيري  و�أي  �ل�صهيوين، 

ما  وهذ�  �ملحتل،  �لعدو  مو�فقة  دون  مهامه  مبا�رشة  هوؤالء  من  ع�صو  �أي  ي�صتطيع  وال  �لعدو، 

ت�صمنته �ملادة �لر�بعة من �تفاق �لقاهرة، مما يوؤكد �أن هذه �ل�صلطة �إمنا هي �أد�ة معيَّنة من قبل 

�الحتالل، وتابعة له وال يكن �عتبارها �صلطة وطنية م�صتقلة.

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/documents/cairo.htm :4 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر
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ثانياً: لي�ص من �صالحيات �الإد�رة �لذ�تية وال من �خت�صا�صاتها �لعالقات �خلارجية و�الأمن 

�خلارجي، ح�صبما جاء يف �ملادة �خلام�صة و�ملادة �ل�صاد�صة. مما يعني �أن هذه �ل�صلطة ال متلك �أي 

�صكل من �أ�صكال �ل�صيادة و�أن مهامها حم�صورة يف وظائف مدنية تنفيذية وخدماتية يف �إطار ما 

ي�صمح به �الحتالل.

ثالثاً: �إبقاء �مل�صتوطنات على حالها يف قطاع غزة، و�إعطاء �مل�صتوطنات و�مل�صتوطنني �رشعية 

�لوجود وبقاء مهمة حماية �مل�صتوطنات و�مل�صتوطنني من م�صوؤولية جي�ص �لعدو، وبهذه �حلجة 

فاإن قو�ت �الحتالل و�آلياته �صتو��صل وجودها يف قطاع غزة و�أريحا و�صت�صتمر يف حتركاتها يف 

كل �ل�صو�رع.

�ل�صلطة  ت�صدرها  لو�ئح  �أو  قو�نني  �أية  و�إيقاف  �العرت��ص  يف  �حلق  �لعدو  حلكومة  ر�بعاً: 

�لفل�صطينية، كما �أ�صارت �ملادة �ل�صابعة، �الأمر �لذي يعني �أن هذه �ل�صلطة ال متلك من �أمرها �صيئاً 

و�أن مرجعيتها �لعليا يف كل �صاأن من �صوؤونها هو �الحتالل، و�أن �أي قو�نني �أو قر�ر�ت يكن �أن 

ت�صدرها يجب �أن تخدم �الحتالل �أو على �الأقل ال تتعار�ص مع م�صاحله.

للفل�صطينيني  �لد�خلي  �لنظام و�الأمن  �لفل�صطينية تنح�رش يف حفظ  �ل�رشطة  خام�صاً: مهام 

يف غزة و�أريحا ولي�ص من م�صوؤولياتها �لوقوف يف وجه �لتهديد�ت �خلارجية �أو حماية �حلدود، 

�إجر�ء�ت ير�ها  �أية  له �ل�صالحيات التخاذ  �لذي تبقى  �لعدو  ويبقى ذلك من �صالحيات جي�ص 

�رشورية للقيام مبهامه تلك.

�صاد�صاً: يجب �أن تعر�ص منظمة �لتحرير �لقو�ئم �لكاملة الأ�صماء عنا�رش �ل�رشطة �لفل�صطينية 

على �صلطات �لعدو �ل�صهيوين، وللعدو �حلق يف �العرت��ص على �أي ��صم من هوؤالء مما يوؤكد �أي�صاً 

على عدم ��صتقاللية �أي قر�ر ل�صلطة �الإد�رة �ملدنية.

�صابعاً: مّت �التفاق على �أ�صلحة �ل�رشطة �لفل�صطينية وعلى نوعيتها وعددها، و�التفاق على 

ت�صجيل �لرقم �ملت�صل�صل لكل قطعة �صالح و��صم �ل�صخ�ص �لذي �صيت�صلمها من �أفر�د �ل�رشطة 

�أو  �أو ��صتري�د  �أو حيازة  �أو �رش�ء  �أو بيع  �أو فرد يف غزة و�أريحا ت�صنيع  وال يجوز الأية منظمة 

�أعمال �حلفر  ي�صتخدم يف  �لذي  �لبارود  �أو حتى  �أخرى؟!(  )�أ�صلحة  �أو  نارية  �أ�صلحة  �أية  �إدخال 

والأغر��ص مدنية.

ثامناً: مبوجب هذ� �التفاق تعهدت منظمة �لتحرير باالمتناع عن �أي �صكل من �أ�صكال �لنقد 

و�صتتخذ  �لقمعية،  وممار�صاته  �ملحتل  �لعدو  �صد  �لدعائية  �حلمالت  ذلك  يف  مبا  �لتحري�ص  �أو 

يف  ورد  ح�صبما  ذلك  ممار�صة  من  �صخ�ص  �أو  جمموعة  �أو  منظمة  �أي  ملنع  �ملختلفة  �الإجر�ء�ت 

�ملادة �لثانية ع�رش من �التفاق، �الأمر �لذي يحول �صلطة �الإد�رة �لذ�تية �إىل �أد�ة خلدمة �مل�صالح 

�ل�صهيونية و�لدفاع عنها. كما يتيح ذلك لهذه �الإد�رة و�صلطات �لعدو �ملحتل �عتبار ن�رش �آيات 

من  عمالً  �آمنو�  للذين  �الأبدية  وعد�وتهم  �لفا�صدة  �ليهود  �أخالق  عن  تتكلم  �لتي  �لكرمي  �لقر�آن 

�أعمال �لتحري�ص �لذي يجب منعه ومالحقته.



حمـــــا�س

566

تا�صعاً: �ملعتقلون �لذين مّت �إطالق �رش�حهم �أو �لذين �صيطلق �رش�حهم خالل �الأيام �لقادمة 

ملزمون بالبقاء يف منطقة قطاع غزة و�أريحا طيلة �ملدة �ملتبقية من حمكومياتهم، وهو ما يوؤكد �أن 

غزة و�أريحا ح�صب �ملفهوم �ل�صهيوين عبارة عن �صجن كبري ل�صعبنا. وهو ما �أ�صارت له �ملادة 

�لع�رشون من �التفاق.

�لت�صوية،  وموؤيدي  فتح  حركة  �إىل  ينتمون  عنهم  �الإفر�ج  يتم  �لذين  �ملعتقلون  عا�رش�ً: 

وترف�ص حكومة �لعدو وكذ� �صلطة �الإد�رة �لذ�تية �ملو�فقة على �إطالق �رش�ح معار�صي �لت�صوية 

�إال �إذ� تعهدو� بتوقيع وثيقة �إقر�ر وتعهد الإد�نة كل ما�صيهم وجهادهم و�لتعهد بتاأييد �التفاق 

وقد  �ملفاو�ص،  ووفدها  �لتحرير  منظمة  فر�صتها  �ملذل  �لتعهد  هذ�  و�صيغة  ودعمه،  �مل�صوؤوم 

رف�ص �ملعتقلون �الأبطال �لتوقيع على هذه �لوثيقة �ملهينة.

خانو�  �لذين  �لعمالء  وبني  �ملعتقلني  �ملجاهدين  بني  �لتحرير  منظمة  �صاوت  ع�رش:  حادي 

�صعبهم ووطنهم حيث قبلت �ملنظمة �أن يتم �الإفر�ج عن �ملعتقلني مقابل �إ�صد�ر عفو عن �لعمالء، 

�إيذ�ئهم  �أو  و�لتعهد باإيجاد حّل لق�صيتهم يقبل به �لعدو، كما تعهدت بعدم مالحقتهم ق�صائياً 

باأي �صكل من �الأ�صكال.

وهو  �ل�صهيوين..  و�لكيان  �لتحرير  منظمة  بني  �لقاهرة  �تفاق  عليه  ��صتمل  ما  بع�ص  هذ� 

ي�صّور حجم �لتفريط و�لتنازل �لذي قدمته م.ت.ف ومفاو�صوها، وي�صّور �النهيار �لتام لهوؤالء 

�أمام �ملفاو�صني �ل�صهاينة و�أمام �الإمالء�ت �الأمريكية، ويوؤكد �أن ما مّت لي�ص حترير�ً كما يحاول 

�لو�همون �أن يّدعو�، ولي�ص �ن�صحاباً كما تزعم �صلطات �لعدو، و�إمنا هو �إعادة �نت�صار جلي�ص �لعدو 

بطريقة جديدة تخفف من �أعبائهم وتقلل من )�ملخاطر( �لتي يتعر�صون لها. �إن بقية مو�د �التفاق 

وخر�ئطه ومالحقه ت�صتمل على م�صائب �أكب و�أخطر، وهذ� ما يف�رش �إحجام قيادة �ملنظمة عن 

ن�رش كل ما يتعلق باالتفاق وتف�صيالته، و�صتعمل حركتنا على ك�صف هذ� �التفاق �مل�صوؤوم وتبيان 

خماطره �ملدمرة على �صعبنا وق�صيتنا وف�صح رموزه وعّر�بيه �أوالً باأول..

�إننا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( نوؤكد على ما يلي:

�أوالً: �إن توقيع ذلك �التفاق �مل�صوؤوم هو نهاية مرحلة ولي�ص نهاية �لق�صية �لفل�صطينية، وال 

يعني نهاية جهاد �صعبنا �مل�رشوع �صد �الحتالل كما ال يعني نهاية طموحات �صعبنا و�أهد�فه �لتي 

كافح وقدم قو�فل �ل�صهد�ء من �أجلها، و�إمنا يعني نهاية مرحلة من مر�حل �لق�صية �لفل�صطينية 

كما �نتهت عدة مر�حل �صابقة، ونهاية �لدور �لوطني و�لن�صايل لفئة �أو�صلو ومدريد و�لقاهرة.

ثانياً: �إن معار�صة �صعبنا �حلا�صمة لالتفاق ال حتتاج �إىل دليل �أو برهان، بل �إن �أركان جمموعة 

مدريد و�أو�صلو و�لقاهرة نف�صها قد بد�أت تت�صع�صع وتنهار ب�صبب حجم �لتنازالت �ملخزية �لتي 

��صتمل عليها �التفاق وهو �الأمر �لذي يف�رش عزوف بع�ص عّر�بي �التفاق —حتى �الآن— عن 

هذ�  �أن  ويقينهم  و�صخطه،  �صعبهم  غ�صبة  من  خلوفهم  �لذ�تية  �ل�صلطة  �إد�رة  يف  منا�صب  قبول 

�التفاق هو ��صت�صالم مقيت للمحتل �لغا�صب.
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ثالثاً: �إن ما جاء به هوؤالء من �إد�رة مرتهنة لالحتالل ومنزوعة �ل�صيادة يوؤكد �أن هذ� �التفاق 

يحمل يف طياته بذور موته وف�صله، و�أنه غري قابل لال�صتمر�ر باأي �صكل من �الأ�صكال، ويوؤكد 

�أن ما �أخد بالقوة ال ي�صرتد باملفاو�صات و�لتنازالت و�أن �لكفاح و�جلهاد وتقدمي �لت�صحيات هو 

�لطريق �لوحيد للتحرير ودحر �ملحتلني.

معتقليها  من  معتقل  �أي  توقيع  برف�ص  قر�ر�ً  )حما�ص(  حركة  قيادة  �تخذت  لقد  ر�بعاً: 

�إقر�ر وتعهد( �ملذلة �لتي فر�صها �لوفد �ملفاو�ص. الأن �لتوقيع  �الأبطال على ما ي�صمى )وثيقة 

على ن�ّص هذ� �لتعهد يعني �إد�نة جلهاد �صعبنا و�إد�نة لكل ت�صحياته و�صهد�ئه وهو ما ال ير�صاه 

�أي خمل�ص وطني.

خام�صاً: �إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( �إذ توؤكد رف�صها �ملطلق لهذ� �التفاق، وتعتبه 

�لوطنية  �لف�صائل  �ملجاهد ومعظم  �لفل�صطيني  فاإنها ومعها �صعبنا  مهيناً،  و��صت�صالماً  تفريطاً 

و�لتحرير،  �جلهاد  طريق  مو��صلة  على  عازمة  و�لق�صية،  لل�صعب  وفية  �صتبقى  و�الإ�صالمية 

وتعزيز وحدة �صعبنا وتكتيل قو�ه �ملجاهدة وتوحيد �صفوفه ملو�جهة هذ� �ملنعطف �خلطري، مع 

حر�صنا �ل�صديد على جتنب �أي �صكل من �أ�صكال �القتتال بني �أبناء �ل�صعب �لو�حد.

و�هلل �أكب.. و�لن�رش ل�صعبنا �ملجاهد

�ل�صبت 3 ذي �حلجة 1414 هـ

�ملو�فق 14 �أيار )مايو( 1994م

                                                                                                                            حركة �ملقاومة �الإ�صالمية

                                                                                                                               )حما�ص( - فل�صطني

وثيقة رقم 5:

مذكرة �شادرة عن حركة حما�س حول انتخابات جمل�س احلكم الذاتي 

املحدود5 الفل�شطيني 

16 كانون �لثاين/ يناير 1996

�إننا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( و�نطالقاً من �لو�جب �لذي يحتمه علينا �لتز�منا 

حقوقه  عن  و�لدفاع  �صعبنا  م�صالح  برعاية  حملناها  �لتي  لالأمانة  و�أد�ًء  و�لوطني  �لديني 

�حلكم  جمل�ص  �نتخابات  مبقاطعة  عنه  و�أعلنا  �صبق  �لذي  موقفنا  مع  وتو��صالً  ومكت�صباته، 

�لذ�تي �ملحدود ودعوة �صعبنا �إىل مقاطعتها، فقد �رتاأينا �أن نحدد يف هذه �ملذكرة نظرتنا �إىل هذه 

�النتخابات و�الأ�ص�ص و�لثو�بت �لتي ��صتندنا �إليها يف قر�رنا �ل�صابق. 

5 مذكرة �صادرة عن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( حول �نتخابات جمل�ص �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني �ملحدود، �ملركز 

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/documents/election2.htm :لفل�صطيني لالإعالم، �نظر�
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�إن موقف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( من هذه �النتخابات حتدد من خالل �لتايل: 

على  بال�صيادة  يحتفظ  �الحتالل  فيها  ز�ل  ال  مرحلة  يف  تتم  �لفل�صطينية  �النتخابات  �أوالً: 

مثل  �لفل�صطينية  �ملناطق  معظم  على  مبا�رش  ب�صكل  ويهيمن  بل  ومقد�صاتنا،  وثرو�تنا  �أر�صنا 

هذه  يجعل  مما  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  و)ج(  )ب(  و�ملناطق  و�مل�صتوطنات  و�لقد�ص  �خلليل 

�النتخابات تكر�ص هذ� �لو�قع �الحتاليل وتعطيه �ل�رشعية �لتي �أعطاه �إياها �تفاق �أو�صلو �أي�صاً، 

نز�هتها  دعاوى  بعمق  ي�رشب  �النتخابات  هذه  �أثناء  �الحتالل  وجود  فاإن  �أخرى  جهة  ومن 

وحياديتها! 

ثانياً: ن�صت �تفاقيات �أو�صلو و�لقاهرة وطابا، باالإ�صافة �إىل قانون �النتخابات �لفل�صطينية 

�لعملي عن طريق  �لتطبيق  �أو�صلو مو�صع  �تفاقيات  �إىل و�صع  �النتخابات تهدف  �أن هذه  على 

�إىل  باالإ�صافة  تنفيذية  ب�صالحيات  ويتمتع  تطبيقها  على  يعمل  فل�صطيني  جمل�ص  �نتخاب 

�صالحيات ت�رشيعية حمدودة ب�صقف �التفاقيات وال تتعار�ص معها، مع �إعطاء �لكيان �ل�صهيوين 

�أحقية فر�ص �لفيتو على بع�ص هذه �لت�رشيعات �لتي ال تتالءم مع ن�صو�ص �التفاقيات وروحها 

�أو توؤدي �إىل �إحلاق �ل�رشر بالكيان �ل�صهيوين. 

للمعار�صة لكي ت�صارك يف هذه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لتي توجهها  �لدعو�ت  فاإن  ومن هنا، 

�النتخابات وتغيري �تفاق �أو�صلو �أو حتى �إلغائه هي دعو�ت م�صللة، فكيف يت�صنى للمعار�صة 

�أن تغري �تفاقاً جعل �النتخابات و�صيلة لتنفيذه ال لتغيريه!! 

ثالثاً: �ل�صعب �لفل�صطيني هو وحدة و�حدة ال تتجز�أ، وبالتايل فاإن �النتخابات �لتي �صتقت�رش 

على �صعبنا يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة دون �ل�صتات ودون �لقد�ص )تر�صيحاً( ودون معتقلينا 

�ل�صامدين يف �صجون �الحتالل، هي حماولة لتجزئة �ل�صعب �لفل�صطيني وتق�صيمه وت�صب يف 

ومنح  �لالجئني  وتعوي�ص  بتوطني  �لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صفية  �ل�صهيونية  �ملحاوالت  خانة 

�لفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع حكماً ذ�تياً مرتبطاً بالكيان �ل�صهيوين، كما �أن ذلك يقدح بجدية 

�لقيادة �لفل�صطينية يف تر�صيخ �لديقر�طية يف �ملجتمع �لفل�صطيني بتنفيذها �النتخابات لل�صعب 

�لفل�صطيني حتت �الحتالل وجتاهلها لـ 5 ماليني فل�صطيني يف �ل�صتات! 

ر�بعاً: �النتخابات �لديقر�طية �لتي تتم يف �أجو�ء �صيانة حرية �لكلمة وعلى �أ�صا�ص �لتعددية 

)حما�ص(  حركة  رف�ص  و�أن  ملمثليه،  �ل�صعب  النتخابات  �ملثلى  �لطريقة  هي  �ل�صلطة  وتد�ول 

للم�صاركة يف �نتخابات جمل�ص �حلكم �لذ�تي ال يعني بتاتاً رف�ص �لتعاطي مع �لديقر�طية فها 

هي �حلركات �الإ�صالمية يف طول �لبالد �لعربية وعر�صها ت�صارك يف برملانات دولها. كما �أن �إجر�ء 

هذه �النتخابات ال يعني بحال �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية حري�صة على �لديقر�طية، فهي تنتهكها 

كل يوم باعتقاالتها �مل�صتمرة لل�صحافيني و�لت�صييق عليهم الأتفه �الأ�صباب، وباعتد�ء�تها على 

�ل�صحف و�ل�صحافيني كما ح�صل مع �صحيفة �الأمة يف �لقد�ص، ومع �ل�صحفي �صيد �أبو م�صامح 

رئي�ص حترير جريدة �لوطن، و�ل�صحفي ماهر �لعلمي وغريهم �لكثريين. �إن حمالت �العتقال 
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�أئمة وخطباء �مل�صاجد كما ح�صل مع  �أو�صلو من  �مل�صتمرة �صد من يجاهر مبعار�صته التفاق 

�ل�صلطة �مل�صتمرة ل�رش�ء �لذمم وممار�صة �ل�صغوط على  �أحمد منر وغريه، وحماوالت  �ل�صيخ 

�أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني عموماً و�ملعار�صني خ�صو�صاً لكي يلتزمو� مبا �لتزمت به هذه �ل�صلطة 

�لتعبري  حرية  وجوهر  �لديقر�طية  لروح  �ملعادي  �ل�صلطة  نهج  على  تاأكيد  �ل�صهيوين  للكيان 

د�خل �ملجتمع �لفل�صطيني. 

�لفل�صطينية  �لبلديات  وجمال�ص  روؤ�صاء  بتعيني  �ل�صلطة  هذه  رئي�ص  قيام  فاإن  و�أخري�ً.. 

عن  تعبري�ً  ت�صكل  �النتخابات  هذه  باأن  �ل�صلطة  �دعاء  ينق�ص  ونابل�ص  غزة  يف  خ�صو�صاً 

�لديقر�طية �حلقيقية! 

خام�صاً: الأن �نتخابات �حلكم �لذ�تي �ملحدود تعني تكري�صاً لالتفاقيات �لتي وقعت مبعزل 

�لقيادة  قدمتها  �لتي  �لتنازالت  على  �لتغطية  �إىل  تهدف  والأنها  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إر�دة  عن 

ثرو�تنا  وي�صتبيح  �أر�صنا  على  يجثم  ز�ل  ما  �الحتالل  والأن  �ل�صهيوين،  للكيان  �لفل�صطينية 

ومقد�صاتنا والأننا نرى �أن �صعبنا جدير بانتخابات حقيقية متثيلية ال ت�صتثني �أي فئة منه، فقد 

قررنا مقاطعة هذه �النتخابات ودعوة �صعبنا �لفل�صطيني �إىل مقاطعتها. 

�صاد�صاً: و�إدر�كاً من حركة )حما�ص( لدقة �ملرحلة �لتي متر بها �لق�صية �لفل�صطينية وطبيعة 

فقد  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  ��صتقطاب  من  �أحدثته  وما  �أو�صلو،  �تفاقيات  �أفرزته  �لذي  �لو�قع 

�أن ي�صفر عن ذلك من م�صاحنات  �لقوة الإف�صال �النتخابات ملا يكن  ��صتعمال  تعهدت بتجنب 

عبت،  �لتي  �لوطنية  �لوحدة  بقاعدة  �الإ�رش�ر  �إىل  توؤدي  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  و��صطر�بات 

وما تز�ل، حركة “حما�ص” عن حر�صها عليها �أ�صد �حلر�ص يف �لوقت �لذي تعر�صت فيه �أكرث 

من مرة لظلم �ل�صلطة �لفل�صطينية! 

�صابعاً: �إننا نرى �أن �ملرحلة �لقادمة، لن تكون مرحلة حترر من �الحتالل، كما �أنها لن تكون 

كل  فاإن  ذلك،  من  �لعك�ص  على  بل  �لبع�ص  يدعي  كما  �لفل�صطينية  للديقر�طية  مزدهر�ً  ع�رش�ً 

�ملوؤ�رش�ت تدل على ت�صلب �ل�صهاينة يف مو��صيع �حلل �لنهائي و��صتمر�ر هيمنة عقلية �لتفرد 

و�لت�صلط لدى قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

�أن ي�رش بها،  �صاأنه  �لوطنية وجتنب كل ما من  �لوحدة  �لتم�صك مببد�أ  �إىل  فاإننا ندعو  لذلك 

لل�صعب  �لعليا  �الأهد�ف  حتقيق  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قوى  كافة  بني  �اللتقاء  و�رشورة 

عن  و�لتعبري  �ل�صهيوين  لالحتالل  مقاومتها  ��صتمر�ر  يف  �ملعار�صة  حق  و�حرت�م  �لفل�صطيني 

موقفها �لر�ف�ص التفاقيات �أو�صلو بكافة �لو�صائل �مل�رشوعة. 

�إننا ال نعتب �أن �النتخابات هي نهاية �ملطاف بالن�صبة لق�صية �صعبنا، فهناك ق�صايا �لقد�ص 

و�مل�صتوطنات و�ل�صيادة و�لالجئني و�لتي حتتاج من جميع قوى �صعبنا �لتكاتف ملنع �صياعها 

يف مفاو�صات �حلل �لنهائي كما �صاع غريها يف �ملفاو�صات �ل�صابقة! 
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وختاماً.. فاإن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( �إذ حتر�ص على تو�صيح موقفها يف هذه 

�ملرحلة �حلا�صمة من حياة �ل�صعب �لفل�صطيني، وتدعو جميع �أبناء �صعبنا مل�صاندتها يف موقفها 

هذ�، لتوؤكد �أنها �صتظل �أمينة على حقوق �صعبنا ومكت�صباته ووفية لدماء �صهد�ئه �الأبر�ر �لذين 

ق�صو� دفاعاً عن حقه يف �ال�صتقالل و�حلرية و�أنها �صتو��صل رفع ر�ية �ملقاومة �صد �الحتالل 

ما د�م يحتل �صب�ً و�حد�ً من �أر�صنا! 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( 

                                                                                                                  فل�صطني 1996/1/16م

وثيقة رقم 6:

6
بيان حركة حما�س يف بداية انتفا�شة االأق�شى

29 �أيلول/ �صبتمب 2000

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�مل�صجد  �صاحات  يف  �لعزل  �صعبنا  �أبناء  �صد  �لب�صعة،  �ل�صهيونية  �ملجزرة  على  �حتجاجاً 

�لفل�صطيني  �صعبنا  جماهري  تدعو  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  فاإن  �ملبارك،  �الأق�صى 

لالإ�رش�ب �ل�صامل غد�ً �ل�صبت، و�ملو�جهات مع جنود �لعدو وقطعان م�صتوطنيه، للتاأكيد على 

رف�ص �صعبنا لالأطماع �لعدو�نية �ل�صهيونية، ورف�ص �لتنازل عن �لقد�ص و�الأق�صى.

كما ندعو جماهري �صعبنا �لفل�صطيني �ملجاهد للحد�د ثالثة �أيام على �أرو�ح �صهد�ء جمزرة 

�الأق�صى.

و�هلل �أكب ...... و�لن�رش ل�صعبنا �ملجاهد.

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية

“حما�ص” - فل�صطني
�جلمعة 2 رجب 1421هـ

�ملو�فق 29 �أيلول )�صبتمب( 2000

6 موقع مقاتل من �ل�صحر�ء، �نظر:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/EntefadaAq/mol02.doc_cvt.htm
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وثيقة رقم 7:

مقابلة لل�شيخ اأحمد يا�شني مع املركز الفل�شطيني لالإعالم

 مبنا�شبة الذكرى الثالثة لالنتفا�شة7

28 �أيلول/ �صبتمب 2003

غزة/ خا�ص

منذ جناته من �ملحاولة �ل�صهيونية �لفا�صلة الغتياله بعد ق�صف �ملنزل �لذي كان يتو�جد فيه 

�إ�صماعيل هنية ع�صو �لقيادة �ل�صيا�صية حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية  برفقة مدير مكتبه �الأ�صتاذ 

حما�ص، وهو خمتف عن �الأنظار، مل يدل ِباأي ت�رشيح �صحفي �أو لقاء.

مع  �ملباركة  �الأق�صى  �نتفا�صة  الندالع  [�لثالثة]  �لر�بعة  �ل�صنوية  �لذكرى  تز�من  ومع 

�إ�صافة  �لدين،  �صالح  �مل�صلم  �لقائد  يد  على  �ل�صليبيني  من  �الأق�صى  �مل�صجد  حترير  ذكرى 

و�الأمة  �لفل�صطيني  �صعبه  �أبناء  يطمئن  �أن  يا�صني  �ل�صيخ  �أر�د  و�ملعر�ج،  �الإ�رش�ء  ذكرى  �إىل 

مع  �خلا�ص  �للقاء  هذ�  فكان  فل�صطني،  يف  و�ملقاومة  �حلركة  و�صع  على  و�الإ�صالمية  �لعربية 

يا�صني. �ل�صيخ 

�س. يف الذكرى ال�شنوية الرابعة ]الثالثة[ النتفا�شة االأق�شى، ماذا تقول يف هذه املنا�شبة، 

وما هو تاأثري العمليات اال�شت�شهادية عليكم يف هذه املرحلة؟

ج. �أوجه ند�ء لكل �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية �أن �لقد�ص هي قبلة �مل�صلمني �الأوىل، ننا�صدهم �أن 

يقفو� �إىل جانب �صعبنا �لفل�صطيني حتى يتم حترير �لقد�ص و�الأق�صى، ونوجه ند�ءنا لكل 

م�صلم وقائد وزعيم وملك، �إىل كل رجل و�مر�أة �أن �لقد�ص �ليوم ت�صيع ويف خطر، وال بّد من 

جمع �لقوة ال�صرتد�دها وحتريرها.

م�صتقبل  �أجل  من  وم�صلمة  م�صلم  كل  على  فري�صة  فل�صطني  �صعب  جانب  �إىل  �لوقوف  �إن 

�الأمة وعزتها، �لقد�ص �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج، قبلة �مل�صلمني �الأوىل.

ودخولها  �ملباركة  �الأق�صى  �نتفا�صة  على  �أعو�م  ثالثة  نهاية  ذكرى  �ليوم  وت�صادفنا 

عامها �لر�بع من �ملقاومة �ل�رش�صة و�لت�صحيات و�لدماء و�ل�صهد�ء و�جلرحى و�ملعتقلني، 

وكل   ،48 عام  وفل�صطني  �ملحتلة  و�الأر�ص  �ل�صتات  يف  فل�صطني  ل�صعب  �لتحية  ونوجه 

�ل�صعب �لفل�صطيني �ملجاهد �ل�صابر يف كل مكان، �ل�صعب �لذي �صحى وي�صحي ويقف يف 

وجه �أعتى قوة يف �لعامل، ن�صد على يديه، و�أوؤكد للجميع �أن �ملقاومة و�جلهاد هو خيارنا 

�أننا لن  بال�صهد�ء و�لدماء، و�أننا عاهدنا �هلل، ثم نعاهد �صعوبنا،  �لن�رش حمفوف  وطريق 

http://www.palestine–info.com/arabic/hamas/hewar/yaseeen1.htm :7 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر

مالحظة: �أ�صار �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم �أن �ملقابلة متت يف �لذكرى �لر�بعة لالنتفا�صة؛ و�ل�صحيح �أنها متت يف �لذكرى 

�لثالثة يف 2003/9/28.
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وعدنا  هو  هذ�  �ل�صهادة.  �أو  �لن�رش  �إما  و�صنقاتل  �لبي�صاء  �لر�يات  نرفع  ولن  ن�صت�صلم 

ومهما  و�أبنائنا،  لبيوتنا  و�لتدمري  و�لق�صف  و�لعدو�ن  �لتهديد�ت  بلغت  مهما  وطريقنا 

و�صنبقى  ن�صت�صلم  ولن  وتر�ث  ووطن  حق  �صاحب  �صعب  فنحن  �لعدو  جمازر  بلغت 

على طريقنا مهما طال، و�لن�رش يف �لنهاية للموؤمنني الأن �هلل وعدنا بالن�رش و�لتمكني يف 

�الأر�ص و�هلل على ما ي�صاء قدير.

ي�صع  ما  و�الإمكانات  �لطاقات  من  ويلك  �ل�صهيوين،  �لعدو  من  �أقوى  �صعبنا  �إن  و�أقول 

معادالت غري معادلة �لقوة، و�صعبنا هو �ملنت�رش و�لعدو ف�صل �أن يفر�ص بالقوة عليه، و�إن 

�صاء �هلل �صت�صتمر �النتفا�صة حتى ننت�رش وي�صت�صلم �لعدو وي�صلم بحقوق �صعبنا، باأر�صه 

ووطنه ومقد�صاته.

�لذي رف�ص �ال�صت�صالم، وقدم ع�رش�ت  �ملجاهد،  �مل�صابر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و�أحيي كل 

هذ�  و�الأر��صي،  و�لبيوت  و�ملجازر  و�ملعوقني  و�جلرحى  و�الأ�رشى  �ل�صهد�ء  من  �الآالف 

�صعب قوي جبار ال يكن الأحد �أن ينت�رش عليه �أو يغلبه و�إنه �صاحب حق.

�أمام  يرتنح  �لعدو  و�أن  �لن�رش،  �أبو�ب  على  و�أننا  قريبة،  �لن�رش  �إىل  �لطريق  �أن  له  و�أوؤكد 

�رشبات �ملقاومة، و�أن ما علينا �إال �ل�صب و�لثبات وعدم �لياأ�ص، وتوحيد �صفوفنا يف وجه 

�لعدو على قاعدة �جلهاد و�ملقاومة ولي�ص على قاعدة �ال�صت�صالم.

على  قوي  تاأثري  لها  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  و�أن  قوة،  �إال  تزيدنا  ال  فاإنها  �لتهديد�ت  و�أما 

�أمنه و�قت�صاده وكل ما يلك، لذلك  �أركانه، وتدمر  �ل�صهيوين، وهّز كيانه وتهديد  �لعدو 

هو جّن جنونه.

16 وال طيار�ت �الأبات�صي، وال منلك �صو�ريخ بعيدة �ملدى، بل منلك  �أف  �لـ  نحن ال منلك 

�أن  �لذي هّز كيانه ويوؤثر فيه، فعندما ير�صى  �أن يقاتل وي�صت�صهد، وهذ�  �إن�صاناً م�صتعد�ً 

�لقانون  عن  �خلارجة  �لت�صفيات  وعن  ومقد�صاتنا،  �صعبنا  مدنيي  على  �العتد�ء  يوقف 

“�الغتياالت” يكن لنا �أن نوقف هجماتنا، على �ملدنيني من جانبهم.

�س. هل ميكن القول اإن انتفا�شة االأق�شى مع دخولها عامها الرابع حققت ولو جزء ب�شيط 

من اأهدافها؟

�لعدو�ن،  ووقف  �الحتالل،  وطرد  �أر�صنا  حترير  يف  وتتمثل  وبعيدة،  طويلة،  �الأهد�ف  ج. 

يركع  حتى  طويلة  ��صتنز�ف  حرب  هذه  عامني،  �أو  عام  �أو  يومني  �أو  يوم  يف  يتم  ال  وهذ� 

على  �صعبنا  يح�صل  حتى  ومقد�صاته  �أر�صه  �إىل  وعودته  �صعبنا  بحقوق  وي�صلم  �لعدو 

حقه، على �أر�ص وطنه، لذلك ال يكن �ليوم �أن نقول هناك �إجناز�ت، و�إن قلنا، فاالإجناز 

 يف �ملو�جهة مع �لعدو، وهو �إجناز مهم، 
�الأول هو ��صتمر�ر �النتفا�صة، [وخلق طوعي]8

8 هكذ� يف �لن�ص.
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�ملحاوالت  كل  وف�صلت  �لبي�صاء  �لر�ية  يرفع  ومل  ي�صت�صلم  مل  �لفل�صطيني  �صعبنا  و�إن 

�لعمل  ي�صتمر  �أن  �إجناز  �أكب  وبذلك  �صعبنا،  لرتكيع  �صارون  يفر�صها  �لتي  بالقوة 

�لذي  يولول وهو  �لذي  �ل�صهيوين هو  �لعدو  الأن  �ال�صت�صالم  و�ملقاوم، وعدم  �جلهادي 

[�صي�صت�صلم] يف نهاية �ملطاف. �صي�صلم 

�س. هل جنحت دولة االإرهاب ال�شهيوين يف عزل قيادة حمـا�س عن اجلماهري الفل�شطينية 

بعد ا�شتهدافها لهم وق�شفها بطائرات الـ اأف 16؟

�أقول �صتف�صل يف  �الآن معكم، و�أنا  �لكيان بذلك ملا كنت  �ل�صيخ م�صتهزئاً: لو جنحت دولة 

�إن �صاء �هلل  كل حماوالتها للق�صاء على �حلركة وف�صلت فعلياً يف ذلك، و�صننت�رش يف ذلك 

و�صعبنا هو �ملنت�رش.

جديد  و�قع  �أمام  نف�صها  وجدت  حما�ص  لكن  حما�ص،  قيادة  يغيب  �أن  �أحد  ي�صتطيع  لن 

ن�صاء  وال  بيوت  وال  قيود  وال  حدود  حترتم  وال  تهاجم  جديدة  �صهيونية  و��صرت�تيجية 

وال �أطفال، فكان ال بّد �أن تتخذ ��صرت�تيجية جديدة تتكيف مع هذ� �لو�قع �لظامل لتتحا�صى 

حما�ص  فحركة  وجهادها،  ومقاومته  قوتها  وبقاء  �ل�صاحة  يف  وجودها  ولتثبت  �لعدو�ن 

�صعب  حركة  حما�ص  حركة  الأفر�د..  قتل  وال  لقيادة،  قتل  وال  عدو�ن،  يغيِّبها  �أن  يكن  ال 

فل�صطيني كامل، حركة �أمة، حركة تاريخ، وهي �ملنت�رشة يف �لنهاية �إن �صاء �هلل تعاىل.

�س. كيف تقيم العالقة بني الفل�شطينيني اأنف�شهم يف هذه املرحلة احلرجة واحل�شا�شة من 

تاريخ ق�شيتهم؟ وهل الفل�شطينيون ال زالوا متفقون على املقاومة كما يف ال�شابق؟

ج. كل �لف�صائل �لفل�صطينية متفقة على ��صتمر�ر �النتفا�صة و�ملقاومة، ثم �مل�صاريع �جلديدة 

�لتي تريد وقف �النتفا�صة و�ملقاومة ونزع �ل�صالح هي م�صاريع �أمريكية، فتارة تفر�صها 

عن طريق وز�رة جديدة �أو رئي�ص وزر�ء جديد وغريها من �لو�صائل.

نبيع وطننا ونفرط  �أن  �لفل�صطيني؟؟؟.، ال يكن  �ل�صعب  مقابل ماذ� يريدون نزع �صالح 

بحقوقنا مقابل وعود �رش�بية �صبابية تعطيها �أمريكا لنا، نريد �أر�صاً ووطناً و�صعباً حر�ً 

�أن  �أر�ص فل�صطني، عندما يتحقق ذلك ممكن  5 ماليني الجئ من  �أر�صه، نريد عودة  على 

يكون هناك وقف للمقاومة، يف ظل دولة ال يكن �أن تكون هناك مقاومة لكن يف ظل �حتالل، 

كل مو�طن فل�صطيني من حقه �أن يحمل �ل�صالح ويد�فع عن نف�صه.

�س. هل ميكن حلمـا�س اأن تغري من اأ�شاليبها وا�شرتاجتياتها يف العام اجلديد لالنتفا�شة 

يف ظل العدوان ال�شهيوين املتوا�شل؟

ج. نحن ملاذ� حملنا �ل�صالح وملاذ� نقاوم وملاذ� �النتفا�صة، �إذ� كنا �أمام �لتهديد و�خلوف و�لقتل 

ن�صلم ونرفع �الأيادي �لبي�صاء، ف�صنبوء بالف�صل �لكبري، نحن عزمنا على �جلهاد و�لتحرير 

فل�صطني  حترير  حتى  �صنقاتل  وثو�بتنا،  �الأ�صا�صية  �أ�صاليبنا  نغري  �أن  يكن  وال  و�لن�رش 

و�إقامة دولتنا �لفل�صطينية عليها، �أما �لتكتيكات فيمكن �أن تتغري من وقت الآخر.
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�س. الكل يف ال�شارع الفل�شطيني يت�شاءل: اإىل متى �شتبقى قيادة حما�س خمتبئة وال تواجه 

�شعبها وال تقود اجلماهري كما كانت طوال ثالث �شنني من االنتفا�شة؟

ج. حما�ص وجدت نف�صها �أمام متغري جديد يحتاج �إىل تغيري �أي�صاً يف مو�جهة هذ� �لو�قع، وال 

يكن الإن�صان �أن يجد نف�صه يف بيته كما فعل �لدكتور حممود �لزهار ثم ي�رشب بالطائر�ت؟ 

لن تغيب عن  قيادة حما�ص  لكن  �أمنية،  بو�صائل  �إال  �لو�قع  �إذن كيف يكنني مو�جهة هذ� 

�ل�صارع وعن �ل�صعب، وهذ� �للقاء �ليوم دليل على �أننا لن نغيب و�صنكون يف �ل�صاحة مهما 

بلغت �لت�صحيات.

�س. ما الذي دفعكم للظهور فجاأة واحلديث يف هذا اللقاء؟

ج. �أنا مل �أظهر فجاأة، �أنا �أظهر كثري�ً، و�أهل م�صجد �ملجمع �الإ�صالمي ي�صهدون على ذلك، لكن 

�ل�صليبيني  من  �لقد�ص  حترير  وذكرى  و�ملعر�ج  �الإ�رش�ء  ذكرى  ملنا�صبة  خرجت  �أنا  �ليوم 

الأنا�صد �الأمة �الإ�صالمية �أن تقف �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني، والأوؤكد �أن قيادة حما�ص ال 

يكن �أن تغيب عن �ل�صارع �لفل�صطيني، وهي من �ل�صارع و�جلماهري و�لو�قع، و�أنها ثابتة 

على خّط دفاعها وجهادها �صد �لعدو �ل�صهيوين ولن ت�صت�صلم �إن �صاء �هلل.

�س. لكن دولة الكيان ال�شهيوين تف�رش غياب قادة حما�س اأنها جنحت يف الق�شاء على قدرة 

احلركة على حتريك اجلماهري والتاأثري فيهم واإقناعهم بفكرة املقاومة؟

ج. هذ� �لكالم ال يعنينا كثري�ً، هم ف�صلو�، حركة حما�ص قادرة على حتريك �جلماهري، و�لوجود 

[وعلى �لبقاء]، وقادتها قادرين على �لظهور يف �لوقت �ملنا�صب، دون خوف �أو وجل، الأن 
�ل�صهادة عندهم مطلب ومغنم وال يخافون �ملوت.

�س. لكن لي�س هناك عمليات ع�شكرية قوية كتلك التي �شهدناها يف املا�شي حلركة حما�س 

منذ الهجوم االأخري على قيادة احلركة، هل اأثرت هذه ال�رشبات يف قدرة حركة حما�س 

على تنفيذ هجمات كتلك؟

ج. بالعك�ص �أثبتت حما�ص يف كل تاريخها �أنها قادرة �أن ترد �ل�صاع �صاعني وتدّفعه ثمناً باهظاً 

على جر�ئمه، ولقد ر�أيت يف �لعمليات �الأخرية �أنها كانت رد�ً �رشيعاً جد�ً، لكن نحن ال نعرف 

�لعقبات �لتي تقف �أمام �ملقاومني يف تنفيذ هجماتهم وعملياتهم على �لعدو، ونعلم �أن هناك 

�ملهم  لكن  �لعمليات،  من  كثري  و�إبطال  �إف�صال  فيها  يحاول  للعدو  كبرية  �أمنية  �حتياطات 

وال  نقاتل  �أن  �ملهم  بل  �لرد،  توقيت  مهماً  ولي�ص  و�جلهاد،  �ملقاومة  وت�صتمر  ن�صت�صلم  �أال 

ن�صت�صلم و�أظن يدفع �لعدو ثمن جر�ئمه �إن �صاء �هلل عاجالً �أم �آجالً.

مبادرة،  تطلقوا  ال  ملاذا  ذلك،  منكم  ويطلبوا  الو�شطاء  ياأتيكم  حتى  تنتظرون  ملاذا  �س. 

لثالثة اأ�شهر مثالً يف هذا الوقت بالذات، اأن حما�س م�شتعدة لوقف العمليات وبالتايل 

حترجون دولة الكيان ال�شهيوين اأمام الراأي العام العاملي؟
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جمل�ص  وال  �ملتحدة  �الأمم  وال  �لعامل  حترتم  ومل  تلتزم،  ومل  كثري�ً  �أحرجت  �الإرهاب  دولة  ج. 

و�لن�صاء  �لبيوت  ت�صتهدف  عندما  �الأمن،  جمل�ص  يف  بقر�ر�تها  حتميها  فاأمريكا  �الأمن، 

و�الأطفال و�ل�صيوخ هل هناك �إحر�ج �أكرث من )هيك( يف �لعامل، و�صمت �لعامل �صمت �لقبور، 

�لفل�صطينية  �الأر�ص  وتلتهم  عن�رشياً  جد�ر�ً  وتبني  بيوت  تهدم  يوم  كل  �الإرهاب  دولة 

رغم كل �لقر�ر�ت �لدولية، لذلك هي لي�صت بحاجة الإحر�ج وتفهم �أي مبادرة من �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �أو �أي تنظيم فل�صطيني يف �لوقت، �لذي ت�رشب فيه، على �أنها هزية و�صعف، 

نحن لن نهزم و�صننت�رش �إن �صاء �هلل.

�س. الرئي�س االأمريكي بو�س قال �شيحارب االأيدلوجيات املتطرفة يف ال�رشق االأو�شط كيف 

�شرتد عليه؟

هذه  عن  قال  عندما  و�مل�صلمني  �الإ�صالم  على  �حلرب  �أول  يف  �أعلنه  �لذي  بو�ص  �صمري  هذ�  ج. 

على  حرب  يعلنها  و�ليوم  �لعاملي،  �ل�صغط  �أمام  تر�جع  ثم  �ل�صليبية،  �حلرب  �أنها  �حلرب 

�الإ�صالم حتت �صعار �الإرهاب و�الأيدلوجيات �لتي تولد �الإرهاب، فاالإرهاب يف نظر بو�ص 

هو �الإ�صالم و�مل�صلمني و�الأمة �الإ�صالمية، لكن ال بد �أن يفهم بو�ص �أن �أ�صحاب �لعقائد ال 

تخيفهم �لتهديد�ت و�أن �الإ�صالم �أقوى من نظام بو�ص ومن دولة بو�ص و�الإ�صالم �صينت�رش 

وهو �ملنت�رش يف �مل�صتقبل.

�إذ� كان بو�ص يلك عقيدة �صحيحة فليحاور �الإ�صالم؛ يجد نف�صه قد هزم يف ميد�ن �لفكر 

و�لبيان لكنه ف�صل يف عر�ص مبادئه وحماربة �الإ�صالم باحلجة و�لبهان فلجاأ �إىل �لطائر�ت 

�أفغان�صتان و�لعر�ق وفل�صطني  �إن �صاء �هلل يف  و�لدبابات و�جليو�ص وهو مهزوم و�صيهزم 

ويف كل �الأر�ص �الإ�صالمية الأن �ل�صعوب �الإ�صالمية ال ز�لت حية متم�صكة بدينها و�صتد�فع 

عنها حتى ي�صقط بو�ص وكل من يدور يف فلكه �إن �صاء �هلل.

بني  متبادل  نار  اإطالق  لوقف  ي�شعى  اإنه  قال  قريع  اأحمد  املكلف  الوزراء  رئي�س  �س. 

هل  لذلك  الفل�شطينية  الف�شائل  مع  حوار  ويجري  ال�شهيوين،  والعدو  الفل�شطينيني 

حدث معك حوار؟

يقتل  يدمر  تاأتي من جانب �صعب مغلوب مطرود  �لهدنة ال  ثانياً  �أي حو�ر،  �أوالً: مل يجِر  ج. 

يطارد. �لهدنة تاأتي من طرف يلك �لقوة، �لعدو �ل�صهيوين خالل �لهدنة �لتي طرحت يف 

لي�ص  لذلك  و�حدة  حلظة  يتوقف  ومل  و�لقتل  و�ملجازر  و�لهدم  �لعدو�ن  يف  ��صتمر  �ملا�صي 

لدينا �ليوم جمال للحديث عن �أي هدنة الأن �لعدو م�صتمر يف عدو�نه، ومن يريد هدنة ليوقف 

�لبيوت  وهدم  م�صاء  �صباح  �صعبنا  تطارد  �لتي  �أوالً  وهمجيته  وجمازره  �لعدو  عدو�ن 

ثم  �لفل�صطينية  �الأر�ص  على  موجود  ذلك  كل  �لعن�رشي  و�ل�صور  و�ال�صتيطان  و�العتقال 

موجودة.  و�ملمار�صات  موجود  �الحتالل  نار،  �إطالق  ووقف  عدو�ن  وقف  عن  نتحدث 

�أوقفو� �لعدو�ن عن �صعبنا و�ال�صتيطان و�ملجازر وهدم �لبيوت وم�صادرة �الأر�ص، �أوقفو� 

�لعدو�ن عن �صعبنا يف كل �أر��صيه ثم حتدثو� عن هدنة.
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�س. هل هناك اأي و�شاطات م�رشية، ب�شددها حركة حما�س، للتو�شل اإىل نوع من اتفاق 

مثل ما �شبق؟

ج. �أنا ال علم يل حتى هذه �للحظة باأي و�صاطات م�رشية.

�س. اإىل متى �شتبقى قيادة حما�س تعمل من حتت االأر�س، اأي من اخلفاء؟

ج. حتى تتغري �لظروف �لتي فر�صت علينا هذ� �لو�قع، حتى يتغري هذ� �لو�قع �لظامل.

لكم  وهل  لها،  تنظرون  كيف  الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  الداخلية  باالأزمة  يتعلق  فيما  �س. 

حماولة لالإ�شهام يف التخفيف من حدة االأمر واأنتم �شابقاً حتدثتم عن �رشورة تعزيز 

مع  كثرياً  تختلفون  ال  اأنكم  خا�شة  الداخلية  واللحمة  الفل�شطيني  الداخلي  الو�شع 

عرفات؟

ج. بكل تاأكيد �أنا مرة �أخرى هنا �أوؤكد على وحدة �صعبنا و�أوؤكد على رف�ص �أي م�صاكل د�خلية 

و�لتفاهم  �الت�صاالت  يف  خلل  جتعل  ال  م�صاكل  من  ح�صل  ما  وكل  د�خلية  �صد�مات  و�أي 

و�حلو�ر وكل خطاأ �رتكب يف هذه �مل�صاكل �صيحا�صب مرتكبوها على هذ� �خلطاأ.

�س. وكيف تقيمون جهود اأبو العالء لت�شكيل حكومة فل�شطينية وماذا تتوقعون منها؟

ج. نحن �ل�صعب �لفل�صطيني لي�ص هدفنا حكومات، هدفنا حترير �الأر�ص و�الإن�صان �لفل�صطيني، 

وهذ� �لهدف يكن �أن نفت�ص عن �لو�صائل �لتي تو�صلنا �إليه �إذ� كانت �حلكومة و�صيلة لتحرير 

�الأر�ص و�الإن�صان �لفل�صطيني فاأهالً و�صهالً بها، �إذ� كانت �حلكومة �صتدفعنا �إىل �ال�صت�صالم 

و�لت�صليم ونزع �ل�صالم [�ل�صالح] فال، ورفع �لر�يات �لبي�صاء للعدو �ل�صهيوين، فال معنى 

�ملا�صي يف حكومة يف  �أي حكومة ومل ن�صارك يف  لهذه �حلكومة، ولذلك نحن ال ن�صارك يف 

ظل �حتالل.. رئي�ص �لوزر�ء و�لوزير و�ملجل�ص يحتاج �إىل ت�رشيح عندما ينتقل من ر�م �هلل 

وال  حريتها  وال  �إر�دتها  متلك  فال  حكومة  هذه  كانت  �إذ�  �ل�صفة،  �إىل  غزة  ومن  نابل�ص  �إىل 

��صتقالليتها، فاإذ� كانت ال متلك لنف�صها �لقوة فماذ� �صتعمل لل�صعب �لفل�صطيني؟ فلذلك ال 

ن�صارك يف هذه �حلكومة.

من  االأ�شلحة  جمع  املمكن  من  اأنه  يعني  فهذا  �شالح  فو�شى  عن  حتدث  العالء  اأبو  �س. 

املقاومة الفل�شطينية، هل حركة حما�س �شتقوم بت�شليم اأ�شلحتها اإىل ال�شلطة؟

ج. نحن قلنا كلمة و��صحة، �ل�صالح �لذي حمله �صعبنا حمله للدفاع عن نف�صه وعن �أمته وعن 

وطنه وال يكن الأحد �أن ينزع هذ� �ل�صالح �إال بعد حترير �الأر�ص وحترير �ملقد�صات عندها 

ظل  يف  ولكن  و�حدة،  �صلطة  �صاحب  م�صتقل  وكيان  دولة  لنا  في�صبح  �ل�صالح  نزع  يكن 

�الحتالل ال يكن [ �أن تكون] هناك حرية فال يوجد �صلطة ل�صعبنا، فال يوجد �إر�دة حرة، 

قتل  معناه  �النتفا�صة،  قتل  معناه  �الإ�رش�ئيلي،  للعدو  �ال�صت�صالم  معناه  �ل�صالح  ونزع 
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�لفل�صطيني  �لفل�صطيني، فال�صعب  �ملقاومة، معناه �نت�صار �صارون و�أنه نزع قوة �ل�صعب 

��صت�صلم لالإمالء�ت و�ل�رشوط �ل�صهيونية لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية وت�صفية �ل�صعب 

�لفل�صطيني هذه طريق حمفوفة باملخاطر ومرفو�صة ولن ي�صلم بها �صعبنا.

عمليات  عن  ال�شهيوين  الكيان  دولة  تتوقف  باأن  �شمانات  على  احل�شول  اأمكن  اإذا  �س. 

االغتيال وعملية القتل هل باالإمكان احلديث مرة ثانية عن هدنة ب�شمانات من اأفراد 

دولية اأو عربية؟

�أن  ج. نحن ننتظر من كل �لذين يتحدثون عن هدنة �أن يوقفو� �لعدو �أوالً، �أن يوقفو� عدو�نه 

يوقفو� جر�ئمه، و�أن يعلن �لتز�مه و�ن�صباطه، عن [عند] ذلك نفكر يف �لو�قع �جلديد.

�س. هناك تقارير باأن م�شئولني عن حركة حما�س قد التقوا مب�شئولني عن حزب اهلل اللبناين 

االأ�شبوع املا�شي من اأجل احلديث عن �شفقة تبادل االأ�رشى مع الكيان ال�شهيوين، هل 

هناك اأي معلومات لديكم حول ما يجري احلديث عنه عن �شفقة تبادل االأ�رشى مع 

ال�شهاينة، هل حما�س قدمت قائمة؟

تبادل  و�صفقة  �الأ�رشى  تبادل  لعملية  دولية  بو�صاطة  جادة  حماوالت  هناك  �أن  �صّك  ال  ج. 

من  ممكن  عدد  �أكب  الإخر�ج  �هلل  حزب  مع  بالتو��صل  جانبنا  من  نعمل  ونحن  �الأ�رشى، 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �لعدو �ل�صهيوين.

�س. هل ق�شمتم قوائم حلزب اهلل؟

ج. على كل حال كل �صيء منوط يف حالته ووقته، �إمنا حزب �هلل م�صتعد للتعاون معنا والإخر�ج 

�ل�صجون  يف  و�لدوريات  و�لعرب  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  من  ي�صتطيعون  �لذي  �لعدد 

�ل�صهيونية.

�س. هل اأجرى اأبو العالء ات�شاالت مع احلركة من اأجل احل�شول على هدنة متبادلة ح�شب 

ما اأعلن، هل اأجرى ات�شاالت معكم؟

هذ�  يف  غريه  وال  �لعالء  �أبو  مع  ال  تفاهمات  �أي  يتم  ومل  �ت�صاالت  �أي  جنِر  مل  �الآن  حتى  ج. 

�لوقت  هذ�  يف  هدنة  عن  �حلديث  هدنة.  عن  حديث  وقت  لي�ص  �لوقت  هذ�  الأن  �ملو�صوع 

مرفو�ص من جانبنا متاماً.

�س. كيف ترى اإ�رشار �شارون على الق�شاء على قيادة حما�س واأنتم بالذات؟

و�لذي  لل�صهادة  ن�صعى  نحن  قوة،  �إال  يزيدنا  ال  �لتهديد  نحن  �أخرى  مرة  كالمي  �أعيد  �أنا  ج. 

وال  حياة  طالب  ولي�ص  �صهادة  طالب  نحن  �ل�صهادة،  يطلب  نف�صه  ويفجر  �لقنبلة  يحمل 

طالب دنيا، نحن طالب �آخرة ولذلك �لتهديد�ت ال ت�رشنا وال تزيدنا �إال قوة وال ت�صعفنا، 

و�إننا نحب �ل�صهادة ونكره �حلياة �لذليلة.
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�س. هناك اأنباء يف ال�شهر املقبل عن اجتياح دولة الكيان ال�شهيوين لقطاع غزة، هل حما�س 

جاهزة للدفاع عن قطاع غزة؟

�إذ� دخل غزة ف�صيدفع ثمناً باهظاً ولن ي�صتطيع  ج. غزة لي�صت م�صتباحة و�لعدو �ل�صهيوين 

كل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  كل  عنها  �صيد�فع  غزة  قر�ر..  له  ي�صتقر  ولن  غزة  يف  �ال�صتقر�ر 

�أبناء �ل�رشطة �لفل�صطينية �صيد�فعون عنها الأنها ملك للجميع  �لف�صائل �لفل�صطينية، حتى 

لي�صت حلما�ص وال غري حما�ص، هي ملك �ل�صعب �لفل�صطيني �إن �صاء �هلل.

�س. حما�س هددت با�شتهداف مباين �شكنية بعد ن�شف منزل الدكتور الزهار، هل كتائب 

الق�شام قادرة على تنفيذ هذا التهديد؟

ج. هذ� �الأمر منوط مبدى �الإمكانيات �لتي يتلكها �جلناح �لع�صكري للحركة، و�لظروف �لتي 

ير بها وحتيط به.

وثيقة رقم 8: 

بيان حركة حما�س ب�شاأن امل�شاركة يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي 

لل�شلطة الفل�شطينية9

12 �آذ�ر/ مار�ص 2005

حر�صاً منا يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص على تعزيز نهجنا يف خدمة �صعبنا �لفل�صطيني 

يف كل �ملجاالت و�مليادين، ورعاية �صوؤونه وم�صاحله، وحماية حقوقه ومكت�صباته، و�إ�صهاماً منا 

يف بناء موؤ�ص�صات �ملجتمع �لفل�صطيني على �أ�ص�ص �صليمة، ومعاجلة كل جو�نب �لف�صاد و�خللل، 

مو�جهة  يف  �ل�صمود  على  �أقدر  �صعبنا  ليكون  و�حلقيقي،  �ل�صامل  �لوطني  �الإ�صالح  وحتقيق 

�لقوى  جميع  م�صاركة  على  وحر�صه  ورغبته،  �صعبنا  لنب�ص  و��صتجابة  و�لعدو�ن،  �الحتالل 

و�لف�صائل يف �حلياة �ل�صيا�صية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

فقد قررت حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص وبعد مد�والت وم�صاور�ت م�صتفي�صة �صملت 

خمتلف موؤ�ص�صاتها وهيئاتها �لقيادية يف �لد�خل و�خلارج، مبا يف ذلك �أ�رشى �حلركة يف �صجون 

�الحتالل �ل�صهيوين، �مل�صاركة يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لقادمة، وذلك على 

قاعدة �لتم�صك باحلقوق �مل�رشوعة ل�صعبنا، وحماية برنامج �ملقاومة كخيار ��صرت�تيجي حتى 

زو�ل �الحتالل، باإذن �هلل.

 حم�صن حممد �صالح وو�ئل �أحمد �صعد )حمرر�ن(، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات 
9

و�ال�صت�صار�ت، 2006(، وثيقة رقم 28، �ص 68.
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وثيقة رقم 9:

الن�س احلريف لـ“اإعالن القاهرة” ال�شادر عن الف�شائل الفل�شطينية

يف 102005/3/17

17 �آذ�ر/ مار�ص 2005

يف ما ياأتي �لن�ص �حلريف للبيان �خلتامي �ل�صادر عن موؤمتر �حلو�ر �لفل�صطيني �لذي �أعلن 

�اللتز�م بفرتة تهدئة حتى نهاية عام 2005م يف مقابل وقف �إ�رش�ئيل “لكافة �أ�صكال عدو�نها” 

تلبية لدعوة كرية من جمهورية م�رش �لعربية �ل�صقيقة وبرعاية م�صكورة منها، عقد يف �لقاهرة 

�لرئي�ص  مب�صاركة   2005 �آذ�ر   17 �إىل   15 من  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  �لفل�صطيني  للحو�ر  موؤمتر 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص وبح�صور �ثني ع�رش تنظيماً وف�صيالً:

�أكد �ملجتمعون على �لتم�صك بالثو�بت �لفل�صطينية دون �أي تفريط، وحق �ل�صعب �لفل�صطيني   .1
وعا�صمتها  �ل�صيادة  كاملة  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �الحتالل،  �إنهاء  �أجل  من  �ملقاومة  يف 

�لقد�ص، و�صمان حق عودة �لالجئني �إىل ديارهم وممتلكاتهم.

و�فق �ملجتمعون على برنامج لعام 2005 يرتكز على �اللتز�م با�صتمر�ر �ملناخ �حلايل للتهدئة   .2
مقابل �لتز�م �إ�رش�ئيلي متبادل بوقف كافة �أ�صكال �لعدو�ن على �أر�صنا و�صعبنا �لفل�صطيني 

�أينما وجد، وكذلك �الإفر�ج عن جميع �الأ�رشى و�ملعتقلني.

عو�مل  هي  �ل�رشقية  �لقد�ص  وتهويد  �جلد�ر  وبناء  �ال�صتيطان  ��صتمر�ر  �أن  �ملجتمعون  �أكد   .3
تفجري.

بحث �ملجتمعون �لو�صع �لفل�صطيني �لد�خلي و�تفقو� على �رشورة ��صتكمال �الإ�صالحات   .4
�النتخابات  �ملختلفة، وعقد  �لديقر�طية بجو�نبها  �لعملية  �ملجاالت، ودعم  �ل�صاملة يف كافة 

�ملحلية و�لت�رشيعية يف توقيتاتها �ملحددة وفقاً لقانون �نتخابي يتم �لتو�فق عليه. ويو�صي 

�ملوؤمتر �ملجل�ص �لت�رشيعي باتخاذ �الإجر�ء�ت لتعديل قانون �النتخابات �لت�رشيعية باعتماد 

�ملنا�صفة يف �لنظام �ملختلط كما يو�صي بتعديل قانون �النتخابات للمجال�ص �ملحلية باعتماد 

�لتمثيل �لن�صبي.

و�فق �ملجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وفق �أ�ص�ص يتم �لرت��صي   .5
عليها، بحيث ت�صم جميع �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية ب�صفة �ملنظمة �ملمثل �ل�رشعي �لوحيد 

لل�صعب �لفل�صطيني، ومن �أجل ذلك مت �لتو�فق على ت�صكيل جلنة تتوىل حتديد هذه �الأ�ص�ص 

و�الأمناء  للمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  و�أع�صاء  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  من  �للجنة  وتت�صكل 

�لعامني جلميع �لف�صائل و�صخ�صيات وطنية م�صتقلة، ويدعو رئي�ص �للجنة �لتنفيذية لهذه 

�الجتماعات.

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4894 :10 وفا، �نظر
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�أجمع �مل�صاركون على �أن �حلو�ر هو �لو�صيلة �لوحيدة للتعامل بني كافة �لقوى دعماً للوحدة   .6
�لد�خلية  لل�صالح يف �خلالفات  �لفل�صطيني وعلى حترمي �الحتكام  �ل�صف  �لوطنية ووحدة 

و�حرت�م حقوق �ملو�طن �لفل�صطيني وعدم �مل�صا�ص بها، و�إن ��صتكمال �حلو�ر خالل �ملرحلة 

�ملقبلة يعد �رشورة �أ�صا�صية نحو جمع �لكلمة و�صيانة �حلقوق �لفل�صطينية.

وثيقة رقم 10:

ن�ّس برنامج قائمة “التغيري واالإ�شالح”

11
النتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني 2006 

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

قائمة “�لتغيري و�الإ�صالح”

)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ(
)هود: 88(

�لبنامج �النتخابي

النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني

�لدورة �لثانية

2006م
مقدمة:

�عتقاد�ً منا باأننا على ثغرة عظيمة من ثغور �الإ�صالم وقياماً بامل�صوؤولية جتاه �صعبنا �ملجاهد 

مبا  �لفل�صطيني  �لو�قع  �إ�صالح  يف  �الإ�صهام  يف  و�جبنا  من  و�نطالقاً  �لعادلة،  �ملقد�صة  وق�صيته 

�لوحدة  تعزيز  يف  و�أمالً  �لف�صاد،  من  ويحميه  �صموده  ويعزز  �لبا�صل  �صعبنا  معاناة  يخفف 

�لوطنية ومتتني �ل�صف �لد�خلي �لفل�صطيني، �تخذنا قر�رنا بامل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية 

�لفل�صطينية 2006.

�أن م�صاركتها يف �النتخابات �لت�رشيعية يف هذ� �لتوقيت  �إن قائمة �لتغيري و�الإ�صالح تعتقد 

ويف ظل �لو�قع �لذي تعي�صه �لق�صية �لفل�صطينية تاأتي يف �إطار �لبنامج �ل�صامل لتحرير فل�صطني 

وعودة �ل�صعب �لفل�صطيني �إىل �أر�صه ووطنه و�إقامة دولته �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص. لتكون 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �رت�صاه  �لذي  و�النتفا�صة  �ملقاومة  لبنامج  ودعماً  �إ�صناد�ً  �مل�صاركة  هذه 

خيار�ً ��صرت�تيجياً الإنهاء �الحتالل.

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/:ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/1/5، �نظر� 
11

entkhabat06/entkhabat_tashre3i_06/program/5_1_06.htm
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على  يقوم  متطور  فل�صطيني  مدين  جمتمع  لبناء  ت�صعى  و�الإ�صالح  �لتغيري  قائمة  �إن 

�لتعددية �ل�صيا�صية وتد�ول �ل�صلطة وتوجيه �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني وبرناجمه �ل�صيا�صي 

وجود  �العتبار  بعني  �آخذين  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لوطنية  �حلقوق  ينجز  مبا  و�الإ�صالحي 

تفا�صيل  يف  حتى  �ل�صافرة  وتدخالته  و�ل�صعب،  �الأر�ص  على  �لبغي�ص  بثقله  �لغا�صم  �الحتالل 

�حلياة �لفل�صطينية.

�لتي ترى يف هذ�  �ل�صابرة  �لوفاء جلماهرينا  �إن تقدمي قائمتنا لبناجمها هذ� هو من قبيل 

�لنهج �لبديل �لناجع وترى يف �حلركة �أملها �لو�عد بغد �أف�صل �إن �صاء �هلل وترى يف هذه �لقائمة 

�لقيادة �ل�صادقة لغٍد �أف�صل باإذن �هلل.

 قال تعاىل: )چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ( )�الأنعام : 153(
اأوالً: ثوابتنا:

�ملرجعية  من  �ملنبثقة  �لثو�بت  من  جمموعة  و�الإ�صالح(  �لتغيري  )قائمة  قائمتنا  تتبنى 

�الإ�صالمية �لتي نعتمدها ونر�ها حمل �تفاق لي�ص على �صعيد �صعبنا �لفل�صطيني فح�صب و�إمنا 

على �صعيد �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية. وهذه �لثو�بت هي:

�الإ�صالم �حلنيف ومنجز�ته �حل�صارية مرجعيتنا ومنهاج حلياتنا بكل مكوناتها �ل�صيا�صية   .1
و�القت�صادية و�الجتماعية و�لقانونية.

فل�صطني �لتاريخية جزء من �الأر�ص �لعربية و�الإ�صالمية وهي حق لل�صعب �لفل�صطيني ال   .2
يزول بالتقادم، وال يغري من ذلك �أي �إجر�ء�ت ع�صكرية �أو قانونية مزعومة.

�ل�صعب �لفل�صطيني وحدة و�حدة يف كافة �أماكن تو�جده، وهو جزء ال يتجز�أ من �الأمة �لعربية   .3
و�الإ�صالمية، )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( )�الأنبياء: 92(.

ال�صرتد�د  �لعمل  يف  �حلق  وله  �لوطني،  �لتحرر  مرحلة  يعي�ص  ز�ل  ما  �لفل�صطيني  �صعبنا   .4
وعلينا  �مل�صلحة.  �ملقاومة  ذلك  يف  مبا  �لو�صائل  كافة  با�صتخد�م  �الحتالل  و�إنهاء  حقوقه 

و�إقامة  �الحتالل  لدحر  �الإمكانات  كافة  وتوفري  �صعبنا،  �صمود  لدعم  طاقاتنا  كل  ت�صخري 

�لدولة �لفل�صطينية وعا�صمتها �لقد�ص.

�أر��صيهم وممتلكاتهم،  �إىل  �لالجئني و�ملبعدين  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أبناء  لكافة  �لعودة  حق   .5
وحق تقرير �مل�صري، وكل حقوقنا �لوطنية، تعد حقوقاً غري قابلة للت�رشف، وهي ثابتة ال 

ينتق�ص منها �أية تنازالت �صيا�صية.

و�ملياه  و�ملقد�صات  و�لقد�ص  �الأر�ص  يف  و�الأ�صيلة  �لثابتة  �صعبنا  بحقوق  �لكامل  �لتم�صك   .6
و�حلدود و�لدولة �لفل�صطينية كاملة �ل�صيادة وعا�صمتها �لقد�ص.
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تعزيز وحماية �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية من �أولويات �لعمل �لوطني �لفل�صطيني.  .7
�إن ق�صية �الأ�رشى و�ملعتقلني يف ر�أ�ص �أولويات �لعمل �لفل�صطيني.  .8

ثانياً: يف ال�شيا�شة الداخلية:

باأبعادها  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  للحياة  �لناظمة  �لد�خلية  �ل�صيا�صة  م�صتوى  على  نتطلع 

�ملختلفة �إىل حتقيق �الأولويات �لتالية �لتي نعدها �صماناً مل�صتقبل يليق بجهاد �صعبنا وت�صحياته 

ويعزز �صموده �صعياً نحو �لتحرر �ل�صامل و�الإ�صالح �ملن�صود.

�ملحافظة على �لثو�بت �لوطنية �لفل�صطينية، ومقاومة �لتفريط بها �أو �لتنازل عنها.  .1
و�جتماعياً  و�قت�صادياً  �صيا�صياً  ذلك  ودعم  �لقد�ص  يف  �لفل�صطيني  �لتو�جد  على  �ملحافظة   .2
وثقافياً، ومقاومة حماوالت �لعدو تهويد �لقد�ص، وحماية �ملقد�صات �لفل�صطينية �الإ�صالمية 

و�مل�صيحية من �لتدني�ص �ل�صهيوين.

�حلريات �ل�صيا�صية، و�لتعددية، وحرية ت�صكيل �الأحز�ب، و�الحتكام �إىل �صناديق �القرت�ع   .3
و�صمانة  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  للعمل  �لناظم  �الإطار  تعد  لل�صلطة  �ل�صلمي  و�لتد�ول 

�الإ�صالح وحماربة �لف�صاد، وبناء جمتمع مدين فل�صطيني متقدم.

�خلالفات  حلل  �لعقل  �إىل  و�الحتكام  �حلو�ر  لغة  و�عتماد  �لوطنية،  �لوحدة  �أو��رش  تعميق   .4
�الإطار  يف  با�صتخد�مها  �لتهديد  �أو  �لقوة  ��صتخد�م  �أ�صكال  وكل  �القتتال  وحترمي  �لد�خلية 

�لد�خلي.

و�لتجمع،  �الإعالم،  �لر�أي،  عن  �لتعبري  )حرية  �لعامة  �حلريات  �حرت�م  تثبيت  على  �لعمل   .5
و�لتنقل، و�لعمل..( كو�قع معي�ص لل�صعب �لفل�صطيني.

�لدم �لفل�صطيني من �ملحرمات يف �ملجتمع �لفل�صطيني، و�حلو�ر فقط هو �ملنهج �ملقبول حلل   .6
�خلالفات �لفل�صطينية �لد�خلية.

حترمي �العتقال �ل�صيا�صي ورف�ص م�صادرة �لر�أي.  .7
حماية موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، وتفعيل دورها يف �لتنمية و�لرقابة.  .8

ت�صويب وتر�صيد دور �الأجهزة �الأمنية يف حماية �أمن �ملو�طن. ووقف �ملمار�صات �خلاطئة   .9
و�لتع�صفية و�صمان حريات �ملو�طنني و�حلفاظ على �ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة و�إخ�صاع 

ممار�صات هذه �الأجهزة لرقابة وحما�صبة �ملجل�ص �لت�رشيعي.

�عتبار �لتعاون �الأمني �أو ما ي�صمى “�لتن�صيق �الأمني” مع �الحتالل جرية وطنية ودينية   .10
كبى، يجب �أن يعاقب عليها �أق�صى �لعقوبات.

حماية �ملقاومة، وتفعيل دورها يف مقاومة �الحتالل، و�إجناز مهمة �لتحرير.  .11
لبذل  و�مل�صتعد  وكر�مته  وحريته  و�أر�صه  بدينه  �ملعتز  وي  �ل�صَّ �لفل�صطيني  �الإن�صان  بناء   .12

�لغايل و�لنفي�ص يف �صبيل ذلك.

فيها  مبا  �ملمكنة  �ل�صبل  بكل  �إز�لته،  حتى  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  بناء  مقاومة  تفعيل   .13
�ملوؤ�ص�صات و�ملحاكم �لدولية.
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�صمان حقوق �الأقليات و�حرت�مها يف جميع �ملجاالت على قاعدة �ملو�طنة �لكاملة.  .14
يف  ت�صتخدم  �أن  ويجب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جلميع  حق  �أنو�عها(  )بجميع  �لعامة  �الأمو�ل   .15
متويل �لتنمية �لفل�صطينية �ل�صاملة ب�صورة حتقق �لعد�لة �جلغر�فية و�لعد�لة �الجتماعية 

بعيد�ً عن �صوء �ال�صتغالل و�لهدر و�لغ�صب و�لف�صاد و�الختال�ص.

�أ�رشهم  ورعاية  ورعايتهم  �لفل�صطينية،  �لت�صحية  عنو�ن  و�ل�صهد�ء  و�جلرحى  �الأ�رشى   .16
و�إطالق �رش�ح �الأ�رشى هدف �أويل على ر�أ�ص �أجندتنا �لوطنية.

و�لتعامل مع  �ل�صهد�ء و�جلرحى  �الأ�صرية والأ�رش  للحركة  �لد�عمة  �ملوؤ�ص�صات  رفع كفاءة   .17
�الأ�صري و�ل�صهيد على �أنه على ر�أ�ص عمله �ملدين وي�رشف له ر�تب مكافئ للر�تب �ملدين.

و�لتالعب،  �العتد�ء  من  وحمايته  و�مل�صيحي  �الإ�صالمي  �لفل�صطيني  �لوقف  على  �حلفاظ   .18
ورعايته وتطويره مبا يتالءم مع �لقيمة �ملعنوية و�ملادية لهذ� �لوقف �ملمتد يف كّل فل�صطني.

�لفل�صطينية  �لوطنية  �لفل�صطينية و�ل�صلطة  �لتحرير  �لعالقة بني منظمة  �لعمل على ترميم   .19
مبا يخدم �الأهد�ف �لوطنية ويحرتم جماالت �لتخ�ص�ص. 

ثالثاً: يف العالقات اخلارجية:

�لعمق  بو�صفه  �ملجاالت،  جميع  يف  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل  مع  �لعالقات  توطيد   .1
�ال�صرت�تيجي لفل�صطني، و�النفتاح على بقية دول �لعامل.

تفعيل دور �جلماهري �لعربية و�الإ�صالمية يف دعم مقاومة �صعبنا لالحتالل ورف�ص �لتطبيع   .2
معه.

رف�ص �لدعو�ت �لعرقية و�الإقليمية و�لطائفية �لتي ت�صتهدف جتزئة �الأمة.  .3
�ملجتمع  يف  �لفاعلة  �مل�صاركة  ت�صمن  �لدولية  �الأ�رشة  مع  متو�زنة  �صيا�صية  عالقات  بناء   .4
وحماية  حقوقها  و�صون  وتقدمها،  �لوطنية  و�صيادتها  �الأمة  وحدة  على  وحتافظ  �لدويل، 

ق�صيتها —ويف مقدمتها �لق�صية �لفل�صطينية— ورّد �لعدو�ن عنها.

�لتاأكيد على جميع �مل�صتويات �لدولية ويف جميع �ملنتديات �لعاملية على عدم �رشعية �الحتالل   .5
وكل ما نتج عنه.

�عتبار �الحتالل �أب�صع �أنو�ع �الإرهاب ومقاومته بكل �لو�صائل حق كفلته �ل�رش�ئع �ل�صماوية   .6
و�لقو�نني �لدولية.

يرتكز  الإقامة �صالم عاملي عادل  �لتحالف  �إىل  �لعامل  �ل�صعوب و�لقوى �خلرية يف  دعوة كل   .7
على �لتخل�ص من كل �أنو�ع �الحتالل، و�آثار �ال�صتعمار ومنع �لتدخل �الأجنبي يف �ل�صوؤون 

�لد�خلية.

�إعادة �العتبار للحقوق �لفل�صطينية، يف �ملحافل �لعربية و�لدولية، وخا�صة حق �لتحرر من   .8
�الحتالل، وعودة �لالجئني، و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية كاملة �ل�صيادة، و��صت�صد�ر �ملو�قف 

و�لقر�ر�ت �لد�عمة لها.
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�لبنية  وتوفري  و�لقرى  �ملدن  تاأهيل  �إعادة  دعم  يف  �لفاعلة  للم�صاهمة  �لدويل  �ملجتمع  دعوة   .9
�لتحتية لها.

�لبد�ئل  الإيجاد  �حلثيث  و�ل�صعي  �لوطنية  �لثو�بت  عن  بتنازالت  �مل�رشوطة  �ملنح  رف�ص   .10
�ل�رشيفة.

رابعاً: يف االإ�شالح االإداري ومكافحة الف�شاد:

حماربة �لف�صاد بجميع �أ�صكاله و�عتباره �صبباً رئي�صاً يف �إ�صعاف �جلبهة �لد�خلية �لفل�صطينية   .1
و�ملايل  �الإد�ري  �لف�صاد  ملفات  يف  �لتحقيق  ومتابعة  �لوطنية..  �لوحدة  �أ�ص�ص  وتقوي�ص 

ومعاقبة �لفا�صدين من خالل �لق�صاء.

جميع  يف  �لعامة  �ملو�زنة  مع  �لتعاطي  يف  و�ملحا�صبة  و�مل�صاءلة  و�لرقابة  �ل�صفافية  تعزيز   .2
مر�حلها )�لتخطيط و�الإعد�د و�لنقا�ص و�الإقر�ر و�لتنفيذ(.

�لتنفيذية  �الأجهزة  فاعلية  زيادة  يكفل  ب�صكل  �لعامة  �الإد�رية  و�لنظم  �لت�رشيعات  حتديث   .3
�مل�صتويات،  جميع  على  و�صهولة  بي�رش  عالية،  بجودة  �لعامة  �خلدمات  تقدمي  يف  لت�صهم 

وحتقيق مفهوم �لالمركزية، و�لعمل مببد�أ تفوي�ص �ل�صلطة، و�مل�صاركة يف �تخاذ �لقر�ر.

�ل�صعب  �أبناء  جلميع  �لفر�ص  تكافوؤ  ي�صمن  مبا  �لعام  �لتوظيف  �صيا�صة  �صياغة  �إعادة   .4
يف  و�حلزبية  و�لفئوية  و�لو�صاطات  �ملح�صوبيات  وحماربة  �لكفاءة  قاعدة  على  �لفل�صطيني 

�لتعيينات و�لرتقيات يف جميع �ملوؤ�ص�صات �لعامة ودو�ئر �لدولة.

ت�صكيل جلنة وطنية - برملانية ملر�قبة �أمو�ل �لوقف �لفل�صطيني ب�صقيه �الإ�صالمي و�مل�صيحي   .5
ل�صمان �صالمة �لت�رشف فيه وحتقيق �أهد�فه.

�ل�صعور  تعزيز  على  و�لعمل  �لعام،  �ملال  و�إهد�ر  �حلكومي  �الأد�ء  يف  �لت�صيب  مكافحة   .6
بامل�صوؤولية لدى جميع �لعاملني )كلكم ر�ع وكلكم م�صئول عن رعيته( )حديث �رشيف(.

تطبيق �صيا�صة “من �أين لك هذ�؟” على موظفي �خلدمة �لعامة.  .7
تطوير وتفعيل دور �الأجهزة �لرقابية مثل ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية و�الأجهزة �لرقابية   .8

�الأخرى.

�إن�صاء “ديو�ن �ملظامل” لتلقي �صكاوى �ملو�طنني.  .9

خام�شاً: يف ال�شيا�شة الت�رشيعية واإ�شالح الق�شاء:

جعل �ل�رشيعة �الإ�صالمية “�مل�صدر �لرئي�ص للت�رشيع” يف فل�صطني.  .1
تاأكيد �لف�صل بني �ل�صلطات �لثالث �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية.  .2

تفعيل دور �ملحكمة �لد�صتورية.  .3
�صّن �لت�رشيعات �لتي تر�عي خ�صو�صية �ل�صعب �لفل�صطيني وقيمه وتر�ثه.  .4

تاأ�صي�ص معهد ق�صائي للتدريب و�لتاأهيل.  .5
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�إعادة ت�صكيل جمل�ص �لق�صاء �الأعلى باالنتخاب من قبل ق�صاة فل�صطني على �أ�صا�ص �لكفاءة   .6
و�خلبة بعيد�ً عن �لفئوية �ل�صيا�صية و�الجتماعية و�ملح�صوبية �ل�صخ�صية.

بكل  �لق�صائي  �جلهاز  على  للرقابة  �لق�صائي  �لتفتي�ص  تفعيل  �إىل  �لهادفة  �لقو�نني  �صّن   .7
م�صتوياته.

و�مل�صاءلة  و�لرقابة  �لكفاءة  و�عتماد  �لعامة  �لنيابة  ت�صيي�ص  ملنع  �لالزمة  �لقو�نني  �صن   .8
و�ملحا�صبة.

تعديل قانون �أ�صول �ملحاكمات �ملدنية و�لتجارية وقانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية مبا يكفل �حلد   .9
من �إطالة �أمد �لتقا�صي وعدد �لق�صايا �ملدورة وحتديد �صقف زمني لكل نوع من �لق�صايا 

وملدد �لتاأجيل.

تعزيز �لديقر�طية و�ل�صورى يف خمتلف �ملجاالت و�ملو�قع، وحتقيق �مل�صاركة �لفعالة.  .10
�لعمل على و�صع حد لتجاوز �ل�صلطة �لتنفيذية على �لد�صتور باإ�صد�رها قو�نني موؤقتة �أو   .11

تعديالت متكررة �أو تاأخري �إنفاذ �لقو�نني �أو غري ذلك من تعديات.

�لعمل على �إ�صد�ر قانون �نتخابي جديد، يحقق �لعد�لة وي�صمن �إفر�ز جمل�ص يثل �صعبنا   .12
يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة متثيالً حقيقياً و�أميناً.

�لوقوف يف وجه �أية ت�رشيعات �أو �تفاقات مع �لعدو تنتق�ص من حقوق �صعبنا �لفل�صطيني.   .13

�شاد�شاً: يف احلريات العامة وحقوق املواطن:

حتقيق مبد�أ م�صاو�ة �ملو�طنني �أمام �لقانون، وم�صاو�تهم يف �حلقوق و�لو�جبات.  .1
�أو  �لتع�صفي  لالعتقال  يتعر�ص  فال  ممتلكاته،  وحماية  وحمايته  مو�طن  لكل  �الأمن  توفري   .2

�لتعذيب �أو �النتقام.

وقف تدخالت �الأجهزة �الأمنية يف �لتوظيف و�إلغاء ما يعرف بال�صالمة �الأمنية.  .3
وموروثه  �ل�صعب  عقيدة  مع  يتناق�ص  ال  مبا  �الآر�ء،  كل  و�حرت�م  �حلو�ر،  ثقافة  تر�صيخ   .4

�حل�صاري.

�صمان حقوق �لفئات �خلا�صة )�الأ�رشى و�أ�رشهم، و�أ�رش �ل�صهد�ء، و�ملر�أة و�لطفل، و�ملعاقني   .5
و�لفقر�ء...(.

رعاية �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية و�صمان حق �ل�صحفيني يف �حل�صول على �ملعلومة ون�رشها.  .6
�أ�صكال  كل  عن  بها  و�البتعاد  �لنقابات،  ��صتقالل  على  و�ملحافظة  �لنقابية،  �حلريات  �صون   .7
كافة  يف  �لعاملني  حقوق  على  حفاظاً  جديدة  نقابات  تاأ�صي�ص  �أمام  �ملجال  و�إف�صاح  �لهيمنة، 

�ملجاالت.

�العرت�ف بالقوى �ل�صيا�صية وت�صجيعها و�ال�صتفادة من دورها، ودعم موؤ�ص�صات �ملجتمع   .8
�ملدين �ملختلفة.

�عتماد مبد�أ تكافوؤ �لفر�ص وو�صع �لرجل �ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب.  .9
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�شابعاً: يف ال�شيا�شة الرتبوية والتعليمية:

ملا كانت �لرتبية هي �أ�صا�ص بناء �جليل �لقادر على ر�صم م�صتقبل �لوطن وحتقيق حلم �حلرية 

و�لتحرير و�ال�صتقالل، وكذ� �لتعليم �لذي يجب �أن يو�كب كل جديد، فاإن قائمتنا �صتعمل على 

ما يلي:

تطبيق �الأ�ص�ص �لتي ت�صتند �إليها فل�صفة �لرتبية و�لتعليم يف فل�صطني و�أولها �أن �الإ�صالم نظام   .1
�صامل فيه خري �الإن�صان، ويحفظ له حقوقه بالتو�زي مع حقوق �ملجتمع.

تطبيق قو�نني �لتعليم �الإلز�مي، و�لتو�صع يف �لتعليم �لثانوي ب�صقيه �ملهني و�الأكاديي.  .2
يف  و�أهد�فها  و�لتعليم  �لرتبية  فل�صفة  مع  يتالءم  مبا  �ملدر�صية  و�لو�صائل  �ملناهج  تطوير   .3

فل�صطني ومقت�صيات مو�كبة �لع�رش.

�الهتمام بالعلوم �الإن�صانية، و�لرتكيز على �للغات وخا�صة �للغة �لعربية يف خمتلف �ملر�حل.  .4
تر�صيخ �أخالقيات مهنة �لرتبية و�لتعليم، و�حرت�م حقوق �ملعلمني، وتطوير قدر�تهم.  .5

وموؤ�ص�صات  �جلامعات  يف  و�لتعليمية  �الأكاديية  �لعملية  ت�صون  �لتي  �لت�رشيعات  �إ�صد�ر   .6
�لتعليم �لعايل من �لعبث و�ملز�جية و�ملح�صوبية.

�إن�صاء وتطوير موؤ�ص�صات لرعاية �ملبدعني و�ملتفوقني و�أ�صحاب �لقدر�ت �خلا�صة.  .7
مركز  تاأ�صي�ص  ذلك  يف  مبا  �لعلمي  �لبحث  جماالت  ودعم  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�ص�صات  تطوير   .8

�لبحث �لعلمي �لفل�صطيني.

ت�صجيع �لعمل �لطالبي �لنقابي، وتوفري �ملناخ �ملنا�صب لعمل �الحتاد�ت �لطالبية ودعمها،   .9
لتقوم بدورها �ملن�صود، حتى تظل �ملد�ر�ص و�جلامعات معاقل للعمل �لوطني.

جميع  يف  و�حلا�صوب  �لعلمية  و�ملختب�ت  و�لثقافية  �لريا�صية  �ملر�فق  تاأمني  على  �لعمل   .10
مد�ر�ص �لوطن.

��صتقطاب  خالل  من  �لوطن،  مناطق  خمتلف  يف  �ملختلفة  �لتخ�ص�صات  توفري  على  �لعمل   .11
�لكفاء�ت �لفل�صطينية �ملهاجرة وتدريب �لكفاء�ت �ملقيمة يف �لوطن.

�لتعليمية  �لعملية  متطلبات  من  وجعلها  �لد�خلية  و�ل�صياحة  �لك�صفية  �الأن�صطة  ت�صجيع   .12
وبخا�صة من خالل مناهج �لرتبية �لوطنية.

ت�صجيع موؤ�ص�صات �لتعليم �خلا�ص يف �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة )قبل �جلامعية( ملا توفره   .13
على مو�زنة �لدولة، وما متثله من تناف�ص يفيد �لتعليم ب�صكل عام.

�ل�صماح مبنح رخ�ص للجامعات �لنوعية )�خلا�صة وغري �لربحية(. لت�صجيع �ملناف�صة �لتي   .14
توؤدي �إىل تطوير �لكفاء�ت وكذلك فاإنها تبقي طالبنا يف �لبلد مما يوفر على �القت�صاد مو�رد 

مالية جيدة.

�الهتمام بالتعليم �ملهني و�لتدريب �لفني و�لتعليم �لزر�عي.  .15
�لتوظيف..  يف  �ملح�صوبية  ونبذ  �لكفاءة  على  تركز  بحيث  �لتعليم  ��صرت�تيجيات  تطوير   .16

وتركز على نوعية �لطلبة �ملتخرجني من �لنظام �لتعليمي.
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دعم �صندوق �لطالب �جلامعي �ملحتاج وتطوير �آلياته بحيث متثل �أعلى قدر من �ل�صفافية   .17
و�ملو�صوعية و�إي�صال �مل�صاعدة �إىل م�صتحقيها.

ثامناً: يف مو�شوع الوعظ واالإر�شاد:

حيث  من  �الأخرى،  �لوز�ر�ت  يف  بنظر�ئهم  وم�صاو�تهم  و�ملر�صدين،  �لوعاظ  كفاءة  رفع   .1
�لدرجات و�لرتقيات و�حلقوق، و�إيجاد �حلو�فز �ملجزية لهم، وو�صع �للو�ئح و�الأنظمة �لتي 

حتقق �لعد�لة.

�لقيام  من  �لعاملني  �لعلماء  ومتكني  �جلهاز  هذ�  يف  �الأمنية  �لتدخالت  �أ�صكال  جميع  وقف   .2
بدورهم، ووقف �صيا�صة �الإق�صاء.

لتاأدية  �لفر�صة  �لعلم و�لكفاءة  �لوعظ و�الإر�صاد مبا يتيح الأ�صحاب  �لنظر يف قانون  �إعادة   .3
و�جباتهم �لدينية و�لوطنية..

رعاية �مل�صاجد وعمارتها وتفعيل دورها �لدعوي و�لرتبوي يف �ملجتمع.  .4
�الهتمام مبتابعة ق�صايا �حلج و�لعمرة من �أجل ت�صهيل مهام ُحجاج بيت �هلل �حلر�م الأد�ء   .5

منا�صكهم يف ر�حة وُي�رش.

تا�شعاً: يف ال�شيا�شة االجتماعية:

�لذي  �ملتني  �الأ�صا�ص  ت�صكل  حتى  ومتا�صكها  �لفل�صطينية  لالأ�رشة  �ل�صليم  �الأ�صا�ص  دعم   .1
يحافظ على قيمنا �الجتماعية ومثلنا �الأخالقية.

حتقيق �لتكافل �الجتماعي وت�صجيع �صبكة �حلماية �الجتماعية �لقائمة وتو�صيعها ل�صمان   .2
�ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي و�القت�صادي لالأ�رشة و�ملجتمع وتعزيز مقومات �ل�صمود.

�لعامة  و�خلدمات  �الجتماعي(  و�ل�صمان  و�ل�صحة  )�لتعليم  �الجتماعية  �خلدمات  توفري   .3
�الأخرى للجميع دون متييز �أو حم�صوبية �أو فئوية.

توحيد �لنظام �لتقاعدي مبا يحقق �مل�صاو�ة و�لعد�لة بني �ملتقاعدين.  .4
فيما يخ�ص قانون �الأحو�ل �ل�صخ�صية و�ملحاكم �ل�رشعية:  .5

هناك حاجة ل�صن قانون و�حد م�صتنبط من �لن�صو�ص �ل�رشعية و�ملذ�هب �لفقهية �ملعتمدة  	·
و�ختيار ما يتنا�صب مع تطور �ملجتمع �لفل�صطيني �مل�صلم.

�صّن �لت�رشيعات �خلا�صة باملحاكم �ل�رشعية �لفل�صطينية على �ختالف درجاتها لتطبيقها  	·
ب�صكل موحد يف حماكم )�لقد�ص و�ل�صفة �لغربية وغزة(. مبا يف ذلك قانون �لوقف وقانون 

�الإرث وقانون �لطو�ئف غري �مل�صلمة.

�لعمل على متثيل �ملحاكم �ل�رشعية يف �ملحكمة �لد�صتورية �لفل�صطينية بن�صبة معقولة. 	·

�حلفاظ على �لن�صيج �الجتماعي لل�صعب �لفل�صطيني و�الأخالق �لعامة، و�صمان عدم �نتهاك   .6
�لثو�بت �الجتماعية و�حليلولة دون �أي �إجر�ء�ت �أو ت�رشيعات مت�صها.
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و�ليتيم  و�لطفل  كاملر�أة  �ملختلفة  �ملجتمع  فئات  ترعى  �لتي  �الجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  دعم   .7
و�لفقر�ء وذوي �الحتياجات �خلا�صة.

تطوير �ملر�كز و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�لتدريبية و�لتاأهيلية �لتي تعنى باالأ�رشى و�ملحررين   .8
وتعمل على دجمهم يف �ملجتمع و�إ�صهامهم يف تنمية �لوطن.

�ل�رش�ئح  وجميع  و�ملعتقلني  �ل�صهد�ء  الأ�رش  و�ل�صحية  �لتعليمية  �ل�صاملة  �لرعاية  توفري   .9
�ملحتاجة يف �ملجتمع.

تفعيل جلان �لزكاة وتنظيمها وتطويرها.  .10
�جلمعيات  وت�صجيع  �لرثوة،  وتوزيع  �لعدل  �إقامة  على  �لعمل  خالل  من  �لفقر  حماربة   .11

�خلريية، ورفع �لقيود عنها.

على  و�ملحافظة  �لفقر  على  �لق�صاء  على  ي�صاعد  مبا  �الجتماعية  �لتاأمينات  �أنظمة  تطوير   .12
�لوئام �الجتماعي �ل�صائد يف �ملجتمع �لفل�صطيني.

و�لرتبية  و�لتوعية  �لثقافة  خالل  من  �أ�صكاله  بكل  و�لف�صاد  و�مل�صكر�ت  �ملخدر�ت  حماربة   .13
وتفعيل �لقانون.

دعم موؤ�ص�صات �لعناية باملعاقني وذوي �الحتياجات �خلا�صة وتطوير بر�مج �ندماجهم يف   .14
�ملجتمع.

�لعاملة،  �لب�رشية  �لقوى  تنمية  خالل  من  �لب�رشي  بالعن�رش  تهتم  و��صحة  �صيا�صة  تبني   .15
وحتقيق �الأمن �لوظيفي و�ال�صتقر�ر �لنف�صي للعاملني.

�أفر�د �ملجتمع و�إعادة  تفعيل جلان �الإ�صالح ودعمها ملا لها من دور يف حل �مل�صكالت بني   .16
�أجو�ء �لود و�لت�صايف بني �ملتخا�صمني.

عا�رشاً: يف ال�شيا�شة الثقافية واالإعالمية:

نظر�ً ملا للثقافة و�الإعالم من دور عظيم يف ت�صكيل عقلية �ملو�طن وتفكريه، وبناء �صخ�صية 

�الأمة، فاإن قائمتنا �صتعمل على:

بناء �ل�صيا�صة �الإعالمية على مبادئ حرية �لتفكري و�لتعبري و�لنز�هة.  .1
حت�صني �ملو�طنني وخا�صة �ل�صباب �لنا�صئ من �الإف�صاد و�لتغريب و�لغزو �لفكري ومقاومة   .2

�لتطبيع �لثقايف.

ت�صهيل مهمة �الإعالميني وو�صائل �الإعالم وحق �جلمهور يف معرفة �حلقيقة.  .3
وقف تدخالت �الأجهزة �الأمنية يف منح رخ�ص دور �لن�رش، ومر�كز �الأبحاث، و�ملطبوعات،   .4

وموؤ�ص�صات قيا�ص �لر�أي.

رفع �مل�صتوى �لثقايف و�لوعي �لعام باحلقوق و�لو�جبات و�مل�صوؤوليات وتبعاتها.  .5
تفعيل و�صائل �الإعالم �لعامة وحتريرها من �لفئوية وتعزيز �ملهنية و�ل�صفافية يف بر�جمها.  .6
�لفل�صطيني  بالرت�ث  تعنى  خا�صة  موؤ�ص�صات  �إقامة  وت�صجيع  عامة  موؤ�ص�صات  تاأ�صي�ص   .7

وتاريخه �حلديث ومقد�صاته.
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توجيه و�صائل �الإعالم �لر�صمية للنهو�ص باملجتمع �لفل�صطيني وتعزيز �صموده ومقاومته،   .8
وجعله منب يعب بال�صدق عن ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني و�رشف ق�صيته، مع �إف�صاح �ملجال 

بالثو�بت  �مل�صا�ص  دون  بحرية  مو�صوعاتهم  لطرح  و�الإعالميني  و�ملفكرين  �ل�صا�صة  �أمام 

�لوطنية.

حادي ع�رش: يف ق�شايا املراأة والطفل واالأ�رشة: 

�لنف�صية  و�لرتبية  و�لتغذية  �لتن�صئة  يف  حقها  على  و�لتاأكيد  ورعايتها  �لطفولة  حماية   .1
و�جل�صمية و�لتوجيه و�لتعليم.

�ملر�أة �لفل�صطينية �رشيك يف �جلهاد و�ملقاومة و�رشيك يف �لبناء و�لتنمية.  .2
من  متكينها  على  و�لعمل  لها،  �ملعزز  �لت�رشيعي  �الإطار  و��صتكمال  �ملر�أة،  حقوق  �صمان   .3

�الإ�صهام يف �لتنمية �الجتماعية و�القت�صادية و�ل�صيا�صية.

�صخ�صيتها  وتاأكيد  �ل�رشعية،  بحقوقها  وتوعيتها  �الإ�صالمية،  بالرتبية  �ملر�أة  حت�صني   .4
�مل�صتقلة �لقائمة على �لعفة و�الحت�صام و�اللتز�م.

تفعيل دور �ملوؤ�ص�صات �لن�صائية �لتطوعية �لبناءة، باعتبارها جزء�ً من موؤ�ص�صات �ملجتمع   .5
�ملدين.

�ل�صجاد و�لب�صط و�لن�صيج و�ملنمنمات وغريها  �لريف ل�صناعة  �إر�صادية يف  �إن�صاء وحد�ت   .6
لتاأمني فر�ص عمل للمر�أة �لريفية.

ت�صجيع توظيف طاقات �ملر�أة يف �لعمل �لعام، و�إبر�ز دورها يف بناء �ملجتمع.  .7
دعم ��صتقر�ر �الأ�رشة من خالل:  .8

تطوير �لت�رشيعات �خلا�صة باملر�أة �لعاملة، مبا يحقق ��صتقر�ر �الأ�رشة وحماية �لن�صء،  	·
ورعايته.

�لتكافل مع �الأ�رش �لتي تتعر�ص بيوتها للهدم �أو �أبناوؤها لالعتقال �أو �ملالحقة. 	·
لالأ�رشة  �لعامة  �ل�صحة  يحقق  مبا  �ملنا�صبة  و�مل�صت�صفيات  �ل�صحية  �لعياد�ت  توفري  	·

وخا�صة ما يتعلق باالأمومة و�لطفولة.

حماية �ملر�أة من جميع �أ�صكال �ال�صتغالل الأنوثتها مبا يف ذلك �ال�صتخد�م �لذي يحط من  	·
كر�متها، �أو يعاملها كج�صٍد فقط يف �لدعاية و�الإعالنات، �أو باأية �أعمال غري م�رشوعة.

ثاين ع�رش: يف ق�شايا ال�شباب:

�ل�صخ�صية  بناء  ي�صمن  مبا  منها،  �لقائم  وتطوير  �ل�صباب  موؤ�ص�صات  �إن�صاء  يف  �لتو�صع   .1
�ل�صبابية �ل�صوية، وت�صجيع منابر �حلو�ر �ل�صبابي.

�لظو�هر  وحماربة  �صوؤونها  يف  للتدخالت  حد  وو�صع  و�لثقافية،  �لريا�صية  �الأندية  دعم   .2
�ل�صلبية فيها.
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دعم وت�صجيع �ملبدعني �ل�صباب يف خمتلف �ملجاالت، وتوفري فر�ص �لعمل و�الإبد�ع لل�صباب   .3
كل يف جماله.

�لعمل على رعاية �ل�صباب وحت�صينهم من كل �أ�صباب �لف�صاد و�النحر�ف �الأخالقي.  .4
توفري فر�ص �لعمل �ملنا�صبة و�لكرية لل�صباب، وخا�صة خريجي �جلامعات.  .5

و�لثقافية  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  �لفعاليات  جممل  يف  �ل�صباب  م�صاركة  م�صاحة  زيادة   .6
و�لفنية �لهادفة.

و�لعربية  �ملحلية  �لبطوالت  يف  م�صاركتها  ي�صمن  مبا  �ملختلفة  �لريا�صية  �لفرق  دعم   .7
و�الإ�صالمية و�لعاملية، و�لعمل على �إن�صاء �ل�صاالت و�ملالعب �لتي تخدم ذلك.

ثالث ع�رش: يف ال�شيا�شة االإ�شكانية:

تخ�صي�ص بع�ص �الأر��صي �لعامة الإقامة �لتجمعات و�لقرى �ل�صكنية، وتوزيعها على ذوي   .1
�لدخل �ملحدود وبخا�صة �لذين هدمت بيوتهم و�الأ�رش �لفقرية و�أ�رش �ل�صهد�ء و�ملعتقلني.

م�صكلة  وتخفيف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  من  �ملحدود  �لدخل  لفئات  �ل�صكن  م�صكلة  تخفيف   .2
�الكتظاظ يف �مل�صاكن وخا�صة يف قطاع غزة وبع�ص �ملناطق يف �ل�صفة �لغربية.

كاملد�ر�ص  �لعامة  باملوؤ�ص�صات  �مللحقة  �لوظيفي  �الإ�صكان  جممعات  �إن�صاء  ت�صجيع   .3
و�مل�صت�صفيات و�جلامعات و�ملر�فق �لعامة.

�لعد�لة يف توزيع �ملن�صاآت �الإ�صكانية �خلريية مما ي�صجع �ملح�صنني على �ال�صتمر�ر يف دعم   .4
هذه �مل�صاريع.

�الإ�صكان  �ل�صهل مل�صاريع  �لتمويل  �الإن�صاء�ت من خالل توفري  �لرتكيز على تن�صيط قطاع   .5
وم�صاريع �إن�صاء �ملباين �لعامة. مما ي�صهم وب�صكل �رشيع ن�صبياً يف:

حل م�صكلة �لبطالة بني �لفل�صطينيني �لذين �عتادو� �لعمل يف �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي خا�صة  	·
ع�رش�ت  ��صتيعاب  �إىل  باالإ�صافة  �الإن�صاء�ت،  يف  ومهارة  خبة  يتلكون  معظمهم  و�أن 

�الآالف من �لعاملني �جلدد وخا�صة ذوي �ملهارة �ملتدنية.

تخفي�ص فاتورة �الإيجار�ت �لتي تدفعها �حلكومة للمباين �لتي ت�صغلها، وبالتايل �لتخفيف  	·
من �أعباء �ملو�زنة وتوجيه �ملو�رد �إىل �أولويات �أخرى.

تطوير �خلدمات �الجتماعية من خالل توفري مباين جديدة �أو تو�صيع �لقائم منها وخا�صة  	·
يف جماالت �لتعليم و�لرعاية �ل�صحية.

مي�رشة  وباأق�صاط  �لكلفة  ب�صعر  �ملحدود  �لدخل  وذوي  �ملوظفني،  ل�صغار  �مل�صاكن  توفري   .6
خالية من �لربا، وت�صجيع عقود �الإ�صكان ومعاجلة حاالت �لع�رش.

�عتماد �ملخططات �لهيكلية و�الإقليمية للمدن و�لقرى �لفل�صطينية.  .7
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رابع ع�رش: يف ال�شيا�شة ال�شحية والبيئية:

�إ�صالح نظام �لتاأمني �ل�صحي و�إتاحته لكل �ملو�طنني بدء�ً بالفئات �لفقرية �الأكرث حاجة.  .1
�لعالج  �إهد�ر �الأمو�ل يف  �لطبي يف جميع �ملجاالت ملنع  و�صع خطة زمنية لتحقيق �الكتفاء   .2

باخلارج.

للعالج وتخفيفاً  �لعامة، تي�صري�ً  �لرعاية �ل�صحية �الأولية و�ل�صحة  تو�صيع خدمات مر�كز   .3
على �ملو�طنني يف �لقرى و�ملدن �ل�صغرية.

تطوير �خلدمات �ل�صحية �لعامة لت�صاهي يف نوعيتها �خلدمات �ل�صحية �ملتاحة يف �لقطاع   .4
�خلا�ص.

و�صع �خلطط �لالزمة للتو�صع يف بناء �مل�صت�صفيات �ملتكاملة وفق �حتياجات �ملناطق.  .5
للكفاء�ت  �لعادل  و�لتوزيع  �مل�صت�صفيات  لدى  و�خلب�ت  �لتخ�ص�صات  يف  تو�زن  �إيجاد   .6

و�لتجهيز�ت يف جميع �ملناطق.

�ملناطق  يف  �لعاملني  �ل�صحة  قطاع  يف  و�لعاملني  و�ملمر�صني  لالأطباء  �ملادية  �حلو�فز  توفري   .7
�لنائية وذوي �الخت�صا�صات �لنادرة من �لعاملني يف �ملجال �ل�صحي.

ت�صجيع �خلدمات �ل�صحية �خلا�صة و�لتخ�ص�صية.  .8
�الرتقاء مب�صتوى �لقطاع �ل�صحي )�الأطباء و�ل�صيادلة و�ملمر�صني و�الإد�ر�ت �ل�صحية( مبا   .9

يتنا�صب مع حاجات ومتطلبات �ملجتمع �لفل�صطيني.

�لذين  و�ملعاقني  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بجرحى  لالهتمام  �ملنا�صبة  �ل�صحية  �ملر�فق  توفري   .10
�أ�صيبو� خالل م�صرية �جلهاد �لفل�صطيني ومن فئات �ل�صعب كافة دون متييز.

توفري �لعناية �ل�صحية �ملالئمة و�ملجانية الأ�رش �ل�صهد�ء و�جلرحى و�ملعاقني و�الأ�رشى.  .11
�لطرق  وت�صجري  �لعامة،  �لنظافة  ثقافة  تنمية  خالل  من  نظيفة  بيئة  �إيجاد  على  �لعمل   .12

و�ملتنزهات �لعامة، وت�صجيع �إقامة �حلد�ئق �خلا�صة و�لعامة.

وكذلك  �لدولية،  �ملنظمات  مع  بالتن�صيق  �لفل�صطيني  �لبيئي  �لتدهور  ووقف  �لبيئة  حماية   .13
�الحتالل  ممار�صات  عن  �لناجم  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �مل�صتمر  �لبيئي  �لتلويث  مقاومة 

و�مل�صتوطنات �ل�صهيونية و�لعمل على ف�صح هذه �ملمار�صات يف �ملحافل �لدولية.

�حلفاظ على �صاطئ بحر غزة ليكون نظيفاً وجميالً �صاحلاً لال�صطياف و�ل�صياحة، ووقف   .14
�لتعديات عليه من �إلقاء �لردم و�ملخلفات، ومنع �لتلوث �لبيئي �لناجم عن حتويل �ل�رشف 

�ل�صحي �إىل مياه �لبحر.

متابعة �لدر��صات �ملُعدة للتخل�ص من �لكارثة �لبيئية �لناجمة عن وجود �أحو��ص �ملعاجلة يف   .15
�صمال قطاع غزة، وتخ�صي�ص �أر��ص ٍجديدة لزيادة عدد “مكبات �لنفايات” يف قطاع غزة 

و�ل�صفة �لغربية، و�إقامة �مل�صاريع لال�صتفادة منها.
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خام�س ع�رش: يف ال�شيا�شة الزراعية:

تنمية �لقطاع �لزر�عي و�لرثوة �حليو�نية باجتاه حتقيق �الأمن �لغذ�ئي لل�صعب �لفل�صطيني،   .1
ثم �الجتاه نحو حتقيق فائ�ص يف �الإنتاج بهدف �لت�صدير.

�ل�صعي �إىل ت�صنيف �الأر��صي يف فل�صطني، وحتديد ��صتعماالتها مثل �حلم�صيات و�حلبوب   .2
و�لفو�كه و�لورود وغريها، وو�صع �لت�رشيعات �لالزمة لتطويرها.

�إعادة ت�صكيل �حتاد �ملز�رعني وتفعيله بحيث ي�صمل كل حمافظات �لوطن لي�صاهم يف تطبيق   .3
�ل�صيا�صات �لزر�عية �لهادفة لالرتقاء بهذ� �لقطاع �ملهم.

�لزر�عي  �الإقر��ص  وت�صجيع  �لربوي،  للنظام  بديل  زر�عي  �إقر��ص  نظام  تبني  على  �لعمل   .4
�لعيني.

و�إنتاجاً  �صيا�صة  �لزر�عي  بالقطاع  �ملعنية  �ملوؤ�ص�صات  بني  �لتن�صيق  تعزيز  على  �لعمل   .5
وت�صنيعاً وت�صويقاً، و�لعمل على فتح �الأ�صو�ق �لعربية و�لدولية �أمام �ملنتجات �لفل�صطينية 

وخا�صة �لزر�عية منها �صمن �تفاقات �ملعاملة �لتف�صيلية �ملتاحة.

�عتماد �أ�صلوب �لتنمية �لريفية �ل�صاملة كاإطار للتنمية �لزر�عية من خالل توفري �لبنى �لتحتية   .6
�ل�رشورية للم�صاريع �لزر�عية.

تطوير  على  و�لعمل  �الإنتاج  فائ�ص  من  لال�صتفادة  �لغذ�ئي  �لت�صنيع  م�صاريع  ت�صجيع   .7
نوعيات �لبذور و�لتقاوي و�ملبيد�ت و�الأ�صمدة �مل�صنعة حملياً.

�الهتمام بالرثوة �ل�صمكية وحماية حقوق �ل�صيادين.  .8
وتقنني  �لبيطرية.  �أو  �لزر�عية  و�الأدوية  �ملبيد�ت  و��صتخد�م  وت�صويق  ��صتري�د  تنظيم   .9

��صتخد�م �الأ�صمدة �لكيماوية وتوفري خدمات �الإر�صاد �لزر�عي.

ت�صجيع ��صت�صالح �الأر��صي ودعم زر�عتها وريها.  .10
�لعمل على تنمية �لرثوة �حليو�نية وتقلي�ص �لفجوة بني �لطلب و�لعر�ص.  .11

مر�قبة �أد�ء م�صلحة “مياه �ل�صاحل” ملا فيه حتقيق م�صلحة �لوطن و�ملو�طن.   .12

�شاد�س ع�رش: يف ال�شيا�شة االقت�شادية واملالية والنقدية:

حئ(  جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   )ېئ  تعاىل:   يقول 

)67 )�لفرقان: 

ويقول عز وجل:         )ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ(    )�لبقرة: 276(

و�قت�صاده  �ل�صهيوين  �لكيان  مع  �الرتباط  وفّك  و�لنقدي  �القت�صادي  �ال�صتقالل  حتقيق   .1
ونقده، و�لتخل�ص من �لتبعية له و�ل�صعي الإ�صد�ر عملة فل�صطينية.

�إعادة �لنظر يف �لقو�نني و�لت�رشيعات �القت�صادية و�ملالية وتطويرها.  .2
�قت�صادية  قو�نني  و�صّن  �ال�صتثمار  لت�صجيع  �ملنا�صبة  و�الإجر�ئية  �لقانونية  �لبيئة  توفري   .3

�إ�صافية وحيوية مثل: قانون منع �الحتكار وقانون �جلمارك.
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مظاهر  عن  و�البتعاد  �لذ�ت،  على  �العتماد  وت�صجيع  �ملقاوم”،  “�القت�صاد  لبناء  �ل�صعي   .4
�أو تلك �لتي تف�صد �لبنية �الجتماعية  �ال�رش�ف و�لعبث، و�حلذر من �مل�صاريع غري �ملنتجة، 

و�الأخالقية كاالأندية �لليلية و�صاالت �لقمار.... وغريها.

�لتوزيع �ملدرو�ص للم�صاريع، وتو�صيع دو�ئرها �لب�رشية و�جلغر�فية مبا ي�صهم يف حمايتها،   .5
ويخفف من �حتماالت �ل�رشب و�لت�صييق و�حل�صار �لتي يار�صها �لعدو.

�لظروف  �العتبار  بعني  لتاأخذ  وتطويرها  �لدولية  �القت�صادية  �التفاقيات  يف  �لنظر  �إعادة   .6
�خلا�صة باالقت�صاد �لفل�صطيني و�أهمها:

�تفاقية باري�ص �القت�صادية. 	·
�تفاقية �لتجارة �حلرة مع �لواليات �ملتحدة. 	·

�تفاقية �ل�رش�كة مع �الحتاد �الأوروبي. 	·
�تفاقية �لتعاون �القت�صادي مع كل من م�رش و�الأردن. 	·

�تفاقات  خالل  من  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل  مع  و�لتجارية  �القت�صادية  �لعالقة  تطوير   .7
�لتبعية  من  �لفكاك  على  وم�صاعدته  �لفل�صطيني  �القت�صاد  تنمية  يف  ت�صهم  متييزية  جتارة 

لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي.

و�ل�صناعية  و�لتجارية  و�لت�صغيلية  و�لنقدية  )�ملالية  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  و�صع   .8
�لتنمية  حتقيق  على  �صنو�ت((   4( �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مدة  )خالل  تعمل  �لتي  و�لزر�عية( 

�القت�صادية �ملتو�زنة وتعزز �لقدر�ت �لذ�تية وحتمي �لفئات �ملهم�صة وحتافظ على �لتكافل 

�الجتماعي وحتقق ��صتقر�ر �الأ�صعار و�الأجور. وتوؤدي �إىل مكافحة �لفقر وتخفي�ص �لبطالة، 

و�إبقاء �لت�صخم م�صبوطاً، وحتقيق منو �قت�صادي وحت�صني م�صتوى معي�صة �لفرد.

�لعامة،  و�خلدمات  و�لزر�عي  �ل�صناعي  �لقطاع  مع  يتنا�صب  مبا  �لتحتية  �لبنية  تطوير   .9
�ل�صوق  �حتياجات  لتنا�صب  �لفل�صطينية  �لعاملة  �لقوى  وتاأهيل  تدريب  على  و�لرتكيز 

�لفل�صطيني وبالتايل حل م�صكلة �العتماد على �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي يف �لت�صغيل.

لالأجيال  �لعام  �لنفع  حتقق  ب�صورة  و��صتغاللها  �لعامة  و�الأمو�ل  �الأمالك  على  �ملحافظة   .10
و�الإد�ري  �ملايل  لالإ�صالح  طموح  برنامج  تنفيذ  ذلك  ويتطلب  �مل�صتقبل،  و�أجيال  �حلالية 

�ملثلى  بال�صورة  �لدولية  �مل�صاعد�ت  و��صتخد�م  �ل�صلطة،  و�أجهزة  موؤ�ص�صات  جميع  يف 

�لعد�لة  وحتقيق  �ال�صتخد�م،  و�صوء  �لهدر  عن  بعيد�ً  �ل�صاملة  �لتنمية  �أهد�ف  حتقق  �لتي 

�الجتماعية من خالل ذلك.

عن  يخفف  مبا  و�ملاء  و�لهاتف  و�لكهرباء  �لنفط  وم�صتقات  �لغاز  �أ�صعار  يف  �لنظر  �إعادة   .11
�ملو�طن.

�لعلمية  �لدر��صات  تو�صيات  تطبيق  خالل  من  �لفل�صطينية  �الإنتاجية  بالقطاعات  �الهتمام   .12
�جلدية وخا�صة تلك �لتي تعمل على تطوير �لقدر�ت �لذ�تية لالقت�صاد �لفل�صطيني.
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تطوير �ل�صيا�صة �لتجارية و�جلمركية �لفل�صطينية لتتنا�صب مع �لو�صع �لتنموي لالقت�صاد   .13
�لفل�صطيني وخ�صائ�ص و�أهد�ف �لتجارة �خلارجية �لفل�صطينية.

�إعادة �صياغة قانون �رشيبة �لدخل ليكون ت�صاعدياً مبا يخفف على ذوي �لدخل �لب�صيط،   .14
وتعديل �ل�رش�ئب غري �ملبا�رشة يف �القت�صاد �لفل�صطيني وتخفي�ص �رشيبة �لقيمة �مل�صافة 

لتتنا�صب مع �مل�صتوى �لتنموي �لفل�صطيني.

�شابع ع�رش: يف ق�شايا العمل والعمال:

�حرت�م وتطوير وت�صجيع عمل �لنقابات و�جلمعيات �ملهنية و�ملتخ�ص�صة.  .1
�لعمل على و�صع حد �أدنى لالأجور للقطاعات �لعمالية �ملختلفة، توفري�ً مل�صتوى مقبول من   .2

�لعي�ص �لكرمي.

تنفيذ خطة وطنية جادة للتعامل مع ظاهرة �لبطالة م�صتندة �إىل بر�مج تنمية �لقدر�ت �لذ�تية   .3
�أو  �لذ�تية  )�صو�ء  �لفل�صطينية  �لعامة  لالأمو�ل  �الأمثل  و�ال�صتخد�م  �لفل�صطيني  لالقت�صاد 

�مل�صاعد�ت �لدولية(.

�لعاملني يف كل  و�لو�جبات بني جميع  �لعمايل حول �حلقوق  و�لوعي  �لعمالية  �لثقافة  ن�رش   .4
�لقطاعات وب�صتى �لو�صائل و�الأ�صاليب �مل�رشوعة.

�صمول �لعاملني يف جميع �لقطاعات حتت مظلة �لتاأمني �ل�صحي �ل�صامل.  .5
وحقهم  �لعمال  حقوق  ي�صمن  مبا  وتطويرها  و�لنقابات  و�لعمال  �لعمل  قانون  تطوير   .6
�صتى  يف  �لعاملني  جلميع  �لعد�لة  وحتقيق  �ملرحلة  تطور�ت  يو�كب  ومبا  �لنقابي  �لعمل  يف 

قطاعات �الإنتاج.

ربط �أجور ورو�تب �لعاملني بجدول غالء �ملعي�صة.  .7

ثامن ع�رش: املوا�شالت واملعابر:

�إعادة تاأهيل كل �لطرق يف �لوطن مبو��صفات حديثة.  .1
يف  بحقه  مت�رشر  مو�طن  كل  �حتفاظ  مع  و�لقرى  �ملدن  بني  حيوية  جديده  طرق  �صق   .2

�لتعوي�ص.

�لتاأكيد على �لتو��صل �حلر �لفعال بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.  .3
فتح �ملعابر �حلرة بني �الأر��صي �لفل�صطينية وم�رش و�الأردن ورف�ص �أي تدخل �أجنبي مهما   .4

كانت درجته.

بني  �لتو��صل  ويخدم  �لفل�صطيني  �القت�صاد  تطوير  يحقق  مبا  و�ملطار  �مليناء  لفتح  �ل�صعي   .5
�أبناء �ل�صعب �لو�حد يف �لد�خل و�خلارج.
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خامتة:

لقد �أوجدت �نتفا�صة �الأق�صى �ملباركة حقائق جديدة على �الأر�ص، جعلت من برنامج �أو�صلو 

تاريخاً ما�صياً، وحتدثت �الأطر�ف �ملختلفة، مبا فيها �الحتالل �ل�صهيوين عن “دفن �أو�صلو”. 

�النتخابات  نحو  تتقدم  حما�ص  و�إن  مر��صاً،  و�أ�صعب  ووعياً،  متا�صكاً  �أكرث  هو  �الآن  �صعبنا  �إن 

وقد متكنت بعون �هلل وبالتعاون مع كل �ل�رشفاء من تعزيز نهج �ملقاومة وجتزيرها يف عقول 

ونفو�ص ووجد�ن �أبناء �صعبنا.

�أوالء  �لناخبة... هذ� هو برناجمنا، ن�صعه بني يديك... وها نحن  �لناخب...... �الأخت  �الأخ 

ن�صاركك �لطموح، ون�صع �أيدينا بيديك، ال نّدعي �صنع �ملعجز�ت وال �متالك ع�صاً �صحرية.

 ولكننا معاً ن�صدد ونقارب نحو حتقيق م�رشوعنا �لوطني على طريق �أهد�فنا �لكبى.. �أمًة 

و�حدًة حرة ر��صدة..

�الأخ �لناخب...... �الأخت �لناخبة.... �مل�صئولية م�صرتكة، و�لعمل �ل�صالح يرفعه �هلل �صبحانه 

وينميه..

�أمناء و�أكفاء يرفعون �صعار �ل�صدق هلل و�لوالء له ولل�صعب  �إن منهجنا يعتمد على ممثلني 

و�لق�صية.. فكن على ثقة تامة باأنهم �صيطبقون �صعار�تهم.. و�صيكونون عند وعودهم..

�الأخ �لناخب...... �الأخت �لناخبة....

�أنت موؤمتن على �صهادتك يف  �أمام �صندوق �القرت�ع تذكر م�صئوليتك بني يدي �هلل تعاىل... 

�ختيار ممثلك يف �ملجل�ص �لت�رشيعي.. عندما يتكلم هذ� �ملمثل ويف�صل يف ق�صايا �لدين و�لوطن 

 [ �لعظيـم  ور�صولك  �لكـريـم  ربـك  لرت�صـي  �ختيـارك  فاأح�صن  عنـك،  يعبـر  فاإنـه  و�مل�صتـقبـل 

)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(..

نعم �أح�صن �ختيارك لت�صعد وي�صعد �صعبك باإذن �هلل تعاىل..

“�الإ�صالم هو �حلل” هو طريقنا للتغيري و�الإ�صالح

برناجمنا هو �صبيلنا لتعزيز بناء �ملجتمع �لذي دمره �الحتالل وحماية مقاومته

برناجمنا هو دربنا لتعزيز �لوحدة �لوطنية و�الإ�صالمية على طريق �لتحرر �لوطني �ل�صامل

برناجمنا برنامج �ل�صعب و�لوطن كله

)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  
وئ   وئ( )�لتوبة: 105(
�أخي �لناخب..�أختي �لناخبة:

)�صوتك �أمانة فال ت�صهد �إال باحلق(



حمـــــا�س

596

وثيقة رقم 11:

كلمة رئي�س الوزراء اإ�شماعيل هنية اأمام املجل�س الت�رشيعي لنيل الثقة

للحكومة العا�رشة12 ]مقتطفات[

27 �آذ�ر/ مار�ص 2006

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صوله �الأمني و�لنبيني �أجمعني ومن تبعهم 

باإح�صان �إىل يوم �لدين، �أما بعد،

�الأخ رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملحرتم

�الإخوة و�الأخو�ت �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملحرتمون

�ل�صادة �ملحرتمون �ل�صفر�ء و�لقنا�صل وممثلو �لدول و�لهيئات �لدولية

�ل�صيوف �لكر�م

�حل�صور �الأعز�ء

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

�لقد�ص  يف  جميعاً  لقاوؤنا  يكون  و�أن  �أف�صل،  ظرف  يف  �ملجل�ص  هذ�  ينعقد  �أن  �آمل  كنت  فقد 

يقدم  �لوطن  �أو�صال  فيه  تقطع  �لذي  �لظرف  هذ�  لكن  �مل�صتقلة.  �لفل�صطينية  دولتنا  عا�صمة 

للعامل دليالً و��صحاً على ق�صوة �الحتالل وظلمه. فها هو �الحتالل ي�صن حرباً �رشو�صاً �صد 

من  دو�مة  يف  �ملنطقة  �إبقاء  على  وُي�رش  �لديقر�طي،  خياره  �صد  ويحر�ص  �الأعزل،  �صعبنا 

�ل�رش�ع �لد�مي.

ينعقد �ليوم جمل�صكم �ملوقر لي�صهد والدة حكومة فل�صطينية جديدة هي �حلكومة �لعا�رشة 

�صيا�صات  و��صتمر�ر  و�جلرحى،  �ل�صهد�ء  �أعد�د  وتز�يد  و�لعدو�ن،  �الحتالل  تو��صل  ظل  يف 

�لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  وبناء  �الأر��صي،  وم�صادرة  و�حل�صار  و�خلنق  و�العتقال  �الغتيال 

�لد�ئم باقتحامه  �ملبارك و�لتلويح  �الأق�صى  �مل�صجد  �لقد�ص و��صتمر�ر �حلفريات حتت  وتهويد 

وكذلك تو�صيع �مل�صتوطنات وخمططات �صّم �الأغو�ر، وحرمان �صعبنا من �لتو��صل حتى د�خل 

توج  �أن  �إىل  �حلدودي..  �ملعب  ي�صبه  ما  �إىل  قلنديا  حاجز  بتحويل  ذلك  وكر�ص  نف�صها،  �ل�صفة 

�الحتالل �عتد�ء�ته هذه باقتحام �صجن �أريحا وخطف �ملنا�صلني �أحمد �صعد�ت وفوؤ�د �ل�صوبكي 

�لتدمري  عن  ف�صالً  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  من  عدد�ً  خملفاً  هناك،  �ملعتقلني  �إخو�نهم  من  عدد  مع 

�ل�صامل ملبنى �ملقاطعة. متنكر�ً بهذ� �لفعل �الإجر�مي لكل ما متَّ توقيعه من �تفاقيات.

http://www.palestine-info.info/arabic/Hamas/hewar/2006/ismael_ �نظر:   ،2006/3/27 لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز   12

haneya/27_3_06.htm؛ و�صحيفة دنيا �لوطن �الإلكرتونية، 2006/3/27، �نظر:
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/03/27/40919.html
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وجه  يف  ليقذفها  �لت�صعيد�ت  هذه  بكل  يقوم  �إمنا  �لغا�صب  �الحتالل  باأن  يقني  على  �إننا 

�حلكومة �جلديدة، بهدف �إي�صال ر�صالٍة لل�صعب �لفل�صطيني مفادها: “�إنك �أخطاأت يف �الختيار، 

والبدَّ �أن تعاقب”. وهذ� �ملوقف لالأ�صف يتم حتت �صمع �لعامل وب�رشه، ونحن نحذر من مغبة 

مثل هذه �ل�صيا�صات.. فال�صعب �لفل�صطيني �لعظيم يجب �أالّ يعاقب الأنه مار�ص حقه يف �ختيار 

يظن  من  وخمطٌئ  نز�هتها،  على  و�صهد  �لعامل  �صاهدها  حرة  ديقر�طية  �نتخابات  عب  قيادته 

كذلك باأن �ل�صغط �القت�صادي هذ� �صوف يدفع حكومتنا للخ�صوع �أو يوهن من عزية و�صمود 

�إىل �حلياة �حلرة �لكرية، معتمدًة  �إن هذه �حلكومة �صتقود �صعبها  �لفل�صطيني �الأبّي..  �صعبنا 

على �هلل تعاىل ومتوكلة عليه )ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  

چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ(. 
عرفات  يا�رش  �لر�حل  �لرئي�ص  منهم  بالذكر  ونخ�ص  �الأبر�ر  ل�صهد�ئنا  �لتحية  كل  فالتحية 

و�ل�صيخ �الإمام �أحمد يا�صني و�لدكتور عبد �لعزيز �لرنتي�صي و�لدكتور فتحي �ل�صقاقي، و�لرفيق 

�لر�ب�صني  �الأبطال  �الأماجد وملعتقلينا  �لعبا�ص، و�لتحية جلرحانا  �أبو  �أبو علي م�صطفى و�الأخ 

و�أُ�رشهم  لعو�ئلهم  و�لتقدير  �لعون  وكل  ومعتقالته،  �الحتالل  �صجون  يف  �لق�صبان  خلف 

�ل�صابرة �ملحت�صبة.

د�خل  �لف�صائل  خمتلف  من  �لفل�صطيني  �لوطني  �لعمل  ولقياد�ت  ملنا�صلينا  و�لتحية 

�أننا  وعرب(—  )فل�صطينيني  و�الأ�صري�ت  �الأ�رشى  جميع  نعاهد  —كما  ونعاهدهم  �ل�صجون.. 

لن نن�صاهم، ولن ت�صيع ت�صحياتهم �أو تذهب �صدى، و�صنعمل دون توقف لتاأمني �الإفر�ج عنهم 

�لبناء و�لتطوير  بعزة وكر�مة، لي�صاركونا يف حتقيق �حلرية ل�صعبنا، وي�صهمو� معنا يف عملية 

و�الإ�صالح و�لتغيري.

كما نزجي حتية �إجالل وتقدير ل�صعبنا �لفل�صطيني �لعظيم يف �لد�خل و�خلارج؛ ويف خميمات 

�ل�صتات، و�إىل جالياتنا �لفل�صطينية يف كل �أنحاء �لعامل.

�الأخ رئي�ص �ملجل�ص �ملحرتم

�الإخوة و�الأخو�ت �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأفا�صل

�لثقة، كي  �أن متنحو� حكومتي  �آمالً  �إىل جمل�صكم �ملوقر ببناجمي هذ�،  �أتقدم  �أن  يطيب يل 

و��صتعادة  �لعليا،  �لوطنية  م�صاحله  ل�صون  �صعبنا  به  وعدت  �لذي  برناجمها  لتطبيق  تنطلق 

حقوقه �ملغت�صبة، وحتقيق �الأمن و�الزدهار و�الإ�صالح �ملن�صود.

�أتوجه  �أن  �حلكومة  برنامج  يف  �لرئي�صة  �ملحاور  عن  �حلديث  يف  �لدخول  قبل  وي�صعدين، 

بخال�ص �لتحية لل�صيد �لرئي�ص حممود عبا�ص )�أبو مازن(، رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، 

رئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �لذي ن�صجل له باحرت�م دوره �لبارز يف �إجر�ء 

�النتخابات �لت�رشيعية ويف تعزيز �أ�ص�ص �لديقر�طية �لفل�صطينية. فقد كان حري�صاً على رعاية 

فل�صطينية  �الأخرية  �النتخابات  ر�فقت  �لتي  �الأيام  كانت  ولقد  وحمايتها،  �ل�صيا�صية  �لتعددية 
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بامتياز؛ مما �أده�ص �لعامل �أجمع، وعك�ص �لوجه �حل�صاري لل�صعب �لفل�صطيني. و�أود �أن �أوؤكد 

حر�صنا على �حرت�منا للعالقة �لد�صتورية مع �ل�صيد �لرئي�ص وتر�صيخها خلدمة م�صالح �صعبنا 

و�صيانة ثو�بته �مل�رشوعة، ملتزمني مبعاجلة �ل�صيا�صات و�ملو�قف، من خالل �حلو�ر و�لتعاون 

و�لتن�صيق �مل�صتمر بني موؤ�ص�صة �لرئا�صة و�حلكومة و�صائر �ملوؤ�ص�صات �لوطنية، وعلى ر�أ�صها 

�لد�صتورية  �ل�صالحيات  وحماية  �ملتبادل  �الحرت�م  قاعدة  وعلى  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

و�لوظيفية لكل م�صتوى من �مل�صتويات.

�لثقة  هذه  منحونا  �لذين  �لعظيم  �صعبنا  الأبناء  و�لتقدير  بالتحية  �أتوجه  �أن  يفوتني  ال  كما 

�لغالية، وعلقو� �آماالً كبرية علينا، ونعاهدهم �أن نكون عند ح�صن ظنهم بنا، و�أال ندخر جهد�ً من 

�إليه من �حلرية و�ال�صتقالل و�لتقدم  �ملعاناة عنهم جميعاً، وحتقيق ما يتطلعون  �أجل تخفيف 

و�الزدهار.

فهذ� �ل�صعب �ملر�بط �لذي �أبدع يف مقاومة �الحتالل وكان مثاالً يف �لعطاء و�ل�صب و�ل�صمود، 

�صتتجلى �إبد�عاته —�إن �صاء �هلل— يف �لبناء و�الإعمار، ويف تعزيز �خليار �لديقر�طي، �لذي من 

�صاأن جناحه �أن ي�صكل منوذجاً يحتذي به كل �ل�رشفاء و�الأحر�ر يف �لعامل.

قريع  �أحمد  �الأخ  وحلكومة  �ل�صابقة،  �حلكومات  و�أع�صاء  لروؤ�صاء  مو�صول  �ل�صكر  ثم 

)�أبو عالء(، �لذي �أبدى م�صكور�ً حر�صه وتعاونه لالنتفال �ل�صل�ص للحكم، ويف ت�صيري مهامها 

�ل�صابقني، ولالأخ روحي  �لت�رشيعي  �لوزر�ء و�أع�صاء �ملجل�ص  لل�صادة  �ملختلفة. و�ل�صكر كذلك 

فتوح �لرئي�ص �ل�صابق ملجل�صنا �لت�رشيعي �ملوقر.

�الأخ رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�الإخوة و�الأخو�ت �أع�صاء �ملجل�ص

و�إن  و�خلارجي.  �لد�خلي  �ل�صعيد  على  �حلكومة  عاتق  على  تقع  ج�صام  مهمات  هناك 

�ال�صطالع بهذه �ملهمات ي�صتلزم ت�صخي�ص �ملرحلة �ملا�صية، وقر�ءة �لو�قع، لتعزيز �لنجاحات 

وت�صويب �مل�صرية.

ولعل من �أبرز �لتحديات و�لق�صايا و�ملهام �لتي تنتظر حكومتنا �إمنا يتمثل يف �الآتي:

�أوالً: �الحتالل وممار�صاته �لب�صعة �صد �الأر�ص و�الإن�صان و�ملقد�صات و�ملقدر�ت.

ثانياً: توفري �الأمن و�إنهاء �لفو�صى د�خل �ل�صاحة �لفل�صطينية.

ثالثاً: �الأو�صاع �القت�صادية �ل�صعبة �لتي يعاين منها �ل�صعب �لفل�صطيني.

ر�بعاً: �الإ�صالح وحماربة �لف�صاد �الإد�ري و�ملايل.

�أ�ص�ص  على  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  و�صياغة  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �لبيت  ترتيب  خام�صاً: 

ديوقر�طية حتقق �ل�رش�كة �ل�صيا�صية للجميع.
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�صاد�صاً: تعزيز مكانة �لق�صية �لفل�صطينية يف �لعمق �لعربي و�الإ�صالمي.

�صابعاً: تطوير �لعالقة مع �ملحيط �الإقليمي و�لدويل مبا يخدم �مل�صالح �لعليا ل�صعبنا.

ويف �صوء ما �صبق فاإننا نوؤكد ما يلي:

�مل�صتوطنات،  و�إز�لة  �الحتالل،  مو�جهة  يف  نف�صه  عن  �لدفاع  يف  �صعبنا  حق  حماية  �أوالً: 

�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة كاملة  �أجل  وجد�ر �لف�صل �لعن�رشي، ومو��صلة ن�صاله من 

�ل�صيادة وعا�صمتها �لقد�ص، ورف�ص �حللول �جلزئية و�حلدود �ملوؤقتة و�صيا�صة �الأمر �لو�قع، 

وكل م�رشوع ينتق�ص من حقوقنا وم�صاحلنا كخطة فك �الرتباط �لهادفة �إىل حتويل وطننا �إىل 

معازل وكنتونات تقطع �لطريق �أمام قيام دولة فل�صطينية قابلة للحياة. كما �أننا نوؤكد مت�صكنا 

بحق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعودة و�لتعوي�ص، و�عتبار ذلك حقاً فردياً وجماعياً غري قابل 

�إجر�ء�ت  ومو�جهة  �الأ�رشى،  حترير  �أجل  من  �لعمل  وكذلك  عليه.  �مل�صاومة  �أو  عنه  للتنازل 

�الحتالل على �الأر�ص من �غتياالت و�عتقاالت و�جتياحات، و�لدفاع عن �لقد�ص �لتي تتعر�ص 

الأكب عملية تهويد. ومو�جهة حماوالت �صّم �الأغو�ر وتو�صيع �مل�صتوطنات. كما �صنعمل على 

مو�جهة �لعقوبات �جلماعية، ورف�ص �حتجاز �الحتالل م�صتحقاتنا �ملالية.

�لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  �التفاقيات  مع  �صتتعامل  �حلكومة  فاإن  �الإطار،  هذ�  ويف 

�لفل�صطينية و�ل�صلطة �لفل�صطينية مب�صوؤولية وطنيٍة عاليٍة، ومبا يخدم م�صالح �صعبنا وحقوقه 

�لثابتة. كما �أن �حلكومة وبوز�ر�تها �ملخت�صة �صوف تر�عي م�صالح ومتطلبات �صعبنا، و�آليات 

حركة �حلياة ذ�ت �لتما�ص باالحتالل، وذلك يف كافة �لنو�حي �القت�صادية و�لتجارية و�ل�صحية 

�لفل�صطينية  بالق�صية  �ملتعلقة  �لدولية  �لقر�ر�ت  مع  �صتتعامل  �حلكومة  �أن  كما  و�لعمالية. 

مب�صوؤولية وطنية، ومبا يحمي حقوق �صعبنا وثو�بته �لوطنية.

ومقر�ت  �ل�صفار�ت  وحماية  وممتلكاتهم،  �أنف�صهم  يف  للمو�طنني  �الأمن  توفري  �إن  ثانياً: 

�ملوؤ�ص�صات �لدولية و�لعاملني فيها و�صيوفنا �الأجانب، هي مهمة غري قابلة للتاأجيل، و�صنعاجلها 

وبالتعاون  �صعبنا،  بها  �متاز  �لتي  �الأخالقية  وبالقيم  �لقانون،  ب�صلطة  وذلك  وحزم،  بحكمة 

�مل�صوؤول بني كافة قوى �صعبنا �لعظيم. ومما ال �صك فيه، �أن تلك �خلروقات و�لتجاوز�ت �الأمنية 

ال تليق ب�صعبنا �لذي �صجل �صفحات من �ملجد تفخر بها �أمم �الأر�ص. وهو ما ي�صتلزم معاجلة تلك 

�خلروقات �ملحدودة، ملا تقدمه من �صورة م�صوهة عنا وملا تلحقه من �رشر كبري مب�صاحلنا �لعليا.

دورها  وتعزيز  �الأمنية،  �الأجهزة  �أد�ء  تطوير  على  �صتعمل  �حلكومة  فاإن  �الإطار،  هذ�  ويف 

باعتبارها �مل�صوؤولة عن حماية �صعبنا وحفظ �أمنه، وم�صوؤولة كذلك عن حماية �صيادة �لقانون 

�أو �متهان لكر�مته  �لد�صتورية  �نتهاك حلقوقه  �لنظام، وتوفري �الأمن للمو�طن، دومنا  و�صبط 

�الإن�صانية �أو تدخل يف حياته �ملدنية.

ول�صعبنا  �ملوقر  ملجل�صكم  لتوؤكد  �الإ�صالح،  ��صرت�تيجية  تتبنى  �لتي  حكومتي  �إن  ثالثاً: 

�لذي �أعطانا �لثقة �لغالية باأننا �صنكون �أوفياء لهذه �لثقة، حيث �صيلم�ص �ملو�طن من خالل عمل 
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—باإذن �هلل تعاىل— �إجناز�ت حقيقية على �الأر�ص يف دو�ئر �الإ�صالح �الإد�ري  هذه �حلكومة 

و�ملايل؛ من خالل �لرقابة �لفاعلة و�لتعاون مع �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �إ�صد�ر �لقو�نني �لتي تعزز 

�الإ�صالح وحتارب �لف�صاد.

و�صوف حتر�ص �حلكومة على �ال�صتجابة لالحتياجات �مللحة للمو�طن يف خمتلف �ملجاالت، 

�ملبادر�ت  �إطالق  ويف  و�الإنفاق،  �ل�رشف  �أولويات  حتديد  ويف  و�ملبادرة،  �لتخطيط  خالل  من 

يف  �الآخرين  جتارب  من  و�ال�صتفادة  �مل�صد�قية،  من  درجة  �أق�صى  على  و�حلفاظ  و�الإبد�عات، 

مر�عاة  مع  �لعامة،  و�حلريات  �الإن�صان  وحقوق  �لديقر�طية  وق�صايا  �ملجتمع  ماأ�ص�صة  جمال 

�لو�قع  �العتبار  بعني  تاأخذ  �لتي  �لفريدة،  و�الإ�صالمية  و�لعربية  �لفل�صطينية  خ�صو�صيتنا 

�ل�صيا�صي و�الجتماعي و�لتاريخي ل�صعبنا.

�إطار �الإ�صالح كذلك، فاإن �حلكومة �صت�صعى �إىل حماربة �لف�صاد، وتعزيز قيم �لنز�هة  ويف 

و�ل�صفافية، و�لرتفع عن ��صتغالل �ملال �لعام.. و�صنعطي م�صاألة �لتطوير �الإد�ري بعد�ً �جتماعياً 

وثقافة جمتمعية توؤ�ص�ص ملفهوم جديد، فقد بتنا باأم�ص �حلاجة �إىل �صياغة ��صرت�تيجية فل�صطينية 

جمتمعية للتنمية �الإد�رية، و�إىل �آلية عمل �صليمة ت�صتند �إىل مفاهيم �الإد�رة �حلديثة مما ي�صاعد 

على تنفيذ هذه �ال�صرت�تيجية وفق متطلبات وحاجة �ملجتمع �لفل�صطيني.

تلتزم  �حلرة،  و�النتخابات  �لديقر�طي  �خليار  عب  جاءت  �لتي  �حلكومة  هذه  �إن  ر�بعاً: 

بحماية �لديقر�طية �لفل�صطينية و�حلفاظ عليها و�لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة، وتر�صيخ �ل�رش�كة 

و�لتعددية �ل�صيا�صية، باعتبارها �خليار �ل�صليم ل�صمان �صالمة نظامنا �ل�صيا�صي و��صتقر�ره.

�لقانون،  �صيادة  �إقر�ر  على  �لعمل  يتطلب  و�لديقر�طية  �ل�صورى  تعزيز  �أن  ندرك  �إننا 

و�لتخل�ص من �لنعر�ت �لع�صائرية و�لعائلية و�جلهوية، وتكري�ص مبد�أ �مل�صاو�ة بني �ملو�طنني يف 

�حلقوق و�لو�جبات.

و�صتعمل �حلكومة على حماية �حلقوق �لد�صتورية جلميع �ملو�طنني، و�صيانتها مبا يحمي 

حقوق �الإن�صان �لفل�صطيني وحريته.

و�صتعمل �حلكومة كذلك على �أن تتبو�أ �ملر�أة �لفل�صطينية �ملكانة �لتي تليق بها وبت�صحياتها 

�لكبرية، وت�صمن لها �مل�صاركة يف �صنع �لقر�ر يف وز�ر�تنا وموؤ�ص�صاتنا �لوطنية.

�أ�صا�ص  �ملو�طنة دون تفريق على  �ملو�طن، وتر�صيخ مبد�أ  وتتعهد �حلكومة بحماية حقوق 

�ملعتقد �أو �النتماء �ل�صيا�صي، و�صنعمل معاً على حماربة �الإق�صاء �ل�صيا�صي و�لوظيفي، و�صوف 

نف�صي  �لظلم على  �إيّن حرمت  )يا عبادي...  �إىل ذلك �صبيالً  ��صتطعنا  ما  �لنا�ص  �لظلم عن  نرفع 

وجعلته بينكم حمرماً، فال تظاملو�(.

�إن بناء دولة �لقانون يعزز �لديقر�طية يف �ملجتمع �لفل�صطيني، وي�صاعد على دعم �صموده 

�الأ�صا�صي يف �صمانه  �لدور  �لقانون جتعل للق�صاء  �أن �صيادة  دفاعاً عن حقوقه وحرياته، كما 
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�لق�صاء  رجال  فاإن  ولذلك،  �الأ�صا�صية..  وحرياته  �الإن�صان  حقوق  و�حرت�م  �مل�صاو�ة  لتحقيق 

�لقانون  �صيادة  تطبيق  على  �لتنفيذية  �ل�صلطة  لعمل  �رشوري  مكمل  هم  و�ملحامني  و�لنيابة 

وم�صوؤولية..  عالية  مبهنية  وعمله  �لق�صاء  ��صتقالل  يتطلب  ما  وهو  �لديقر�طية،  وتعزيز 

فا�صتقالل �لق�صاء وعمله مبهنية ومو�صوعية، هو �لذي ي�صيع �الأمن يف �ملجتمع وي�صكل �صمانة 

�أ�صا�صية لتحقيق �لعد�لة.

�لعامة،  �إىل �خلزينة  �لوطنية  �ل�صلطة  �إير�د�ت  �ملايل وحتويل كل  �لنظام  �إ�صالح  �إن  خام�صاً: 

للتاأجيل،  قابلة  غري  مهمة  �أي�صاً  �صتكون  �ل�رشف  �أولويات  وحتديد  �ل�صفافية  مبد�أ  وتعزيز 

و�صن�صعى �إليها �صمن روؤية �قت�صادية فل�صطينية متكاملة، و�صوف نعدُّ لها �أنف�صنا ب�صكل جيد 

وخالق، و�صنعمل �صمن �ملحدد�ت �لتالية:

�لتي  �مل�رشوعة  �ملكا�صب  على  و�حلفاظ  للمو�طن،  حرة  كرية  حياة  �صمان  على  �لعمل   �أ. 

حتققت، وتاأمني �رشف رو�تب �ملوظفني؛ ع�صكريني ومدنيني، وكذلك �ملخ�ص�صات �ملتعلقة 

بال�صوؤون �الجتماعية و�أ�رش �ل�صهد�ء و�الأ�رشى و�جلرحى و�ملعاقني.

�إعطاء �الأولوية لالرتقاء باالقت�صاد �لوطني، وو�صع �ل�صيا�صات و�لب�مج �لكفيلة مبعاجلة  ب. 

�لفقر و�لبطالة؛ من خالل تعزيز �لقدرة �لذ�تية وت�صجيع �لقطاعات �القت�صادية �الإنتاجية، 

مع �ملحافظة على دعم �ملنتجات �لوطنية بكافة �لو�صائل �ملمكنة، �إ�صافًة �إىل تطوير �لعالقات 

�لعالقات  وت�صجيع  خا�ص،  ب�صكل  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل  مع  و�لتجارية  �القت�صادية 

�ملبا�رشة مع �الحتاد �الأوروبي وبقية دول �لعامل.

�لتحرك حلماية �مل�صتهلك، وت�صجيع �لقطاع �خلا�ص، وتوفري �ملناخ �ملالئم و�ملنا�صب لن�صاطه،   ج. 

وموؤ�ص�صات  �لر�صمية  وموؤ�ص�صاته  �حلكومي  �لعمل  بني  �ل�صليمة  �لقو�عد  �إر�صاء  �إن  كما 

�إىل فل�صطني، و�صتقوم �حلكومة  �لقطاع �خلا�ص، ي�صكل �صمانة مهمة جللب �ال�صتثمار�ت 

بتوفري �لبيئة �ملنا�صبة و�أجو�ء �حلماية و�ال�صتقر�ر للم�صاريع �ال�صتثمارية.

و��صمحو� يل ومن على هذ� �ملنب �أن �أتوجه بند�ٍء �إىل �أ�صحاب ر�أ�ص �ملال �لفل�صطيني و�لعربي 

�ملجاالت،  خمتلف  يف  �ال�صتثمار  فر�ص  ال�صتك�صاف  وطننا  �إىل  للقدوم  و�أدعوهم  و�الإ�صالمي، 

و�حلماية  و�الأمن  �ال�صتثماري  و�ملناخ  ممكنة،  م�صاعدة  كل  لهم  �صنوفر  باأننا  نعدهم  ونحن 

�القت�صادية، عب �صّن �لقو�نني و�لت�رشيعات �لالزمة... فنحن نتطلع �إىل م�صاركتهم و�إ�صهامهم 

يف تخفيف �ملعاناة عن �صعبنا ون�رشة ق�صيته �لعادلة، ويف تخفيف �صائقته �القت�صادية �خلانقة، 

وحتى ي�صاهمو� يف �إيجاد فر�ص �لعمل لقطاعات �ل�صباب و�خلريجني و�خلريجات.

�مل�صتد�مة، وال تغني  �لتنمية  �ال�صتثمار هو دعامة من دعائم  باأن  �لتاأكيد  ونحن هنا جندد 

�أوىل  �أهميتها و�رشورتها يف هذه �ملرحلة— ولذ� فاإن و�حدة من  —على  �لتبعات و�ملعونات 

على  حكومتنا  و�صتكون  فل�صطني،  يف  �ال�صتثمار  ت�صجيع  هي  �القت�صادي  برناجمنا  �أولويات 

جاهزية عالية لبحث كافة �لتفا�صيل �ملتعلقة بتوفري �ل�صمانات �لالزمة لال�صتثمار �خلارجي، 
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�لد�خل لت�صاهم يف  �إىل  �لفل�صطينية  �لوطنية  �الأمو�ل  �أن تعود  �أوىل  �إنه من باب  ونحن هنا نقول 

حتريك عجلة �لبناء و�لتنمية، و�صتعمل حكومتنا على حّث �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�رشفية �لعاملة 

يف فل�صطني على ��صتثمار �لود�ئع و�الأمو�ل د�خل فل�صطني، و�صنكون عوناً لها يف توفري �أف�صل 

�الأجو�ء �ال�صتثمارية لتحقيق �لعو�ئد �ملالية �ملجدية.

�لطاقات  بتفجري  �مل�صتد�مة  �لتنمية  حتقيق  �إىل  ي�صعى  �القت�صادي  برناجمنا  كان  و�إذ� 

ب�صعبنا  �ملحيطة  �ل�صيا�صية  �الأو�صاع  باأن  تدرك  �حلكومة  �أن  �إال  للرثوة،  �الأمثل  و�ال�صتغالل 

مما  �الأ�صا�صية،  ببنيتنا  كبري�ً  دمار�ً  �أحلقت  قد  �ملعابر  �إغالق  و��صتمر�ر  باالحتالل  �ملحا�رش 

جعلنا يف حاجة ما�صة �إىل �لعون و�مل�صاندة من �ملجتمع �لدويل ومن �الأ�صقاء و�الأ�صدقاء يف �لعامل، 

و�صت�صعى �حلكومة �إىل �النفتاح و�حلو�ر مع كافة �لدول مبا فيها دول �الحتاد �الأوروبي على 

مو��صلة تقدمي �مل�صاعد�ت ل�صعبنا و�صلطتنا، مبا يوفر حياة كرية لهذ� �ل�صعب �ملنكوب، ونحن 

نوؤكد لكل �ملانحني �أننا �صنوفر �صمانتني:

�لتي خ�ص�صت  �إىل وجهتها  ل�صعبنا و�صلطتنا �صتذهب  �لتي �صتقدم  �الأمو�ل  �إن كل  �الأوىل: 

لها، و�صتنفق على �مل�صاريع و�ملجاالت �لتي يتم تبنيها ومتويلها، ولن تذهب �إىل �أي جهة �أخرى.

و�لثانية: �إن حكومتنا �صتوفر كل �ل�صمانات و�الآليات �لالزمة لكافة �لدول �ملانحة و�جلهات 

�ملتبعة ملر�قبة عملية �رشف هذه �الأمو�ل، و�لتاأكد من �أنها �أنفقت يف �الإطار �ل�صحيح، ووفق ما 

�عتمد من خطط وم�صاريع وبر�مج.

�النتخابات،  عقب  �صدرت  �لتي  �ملت�رشعة  و�لقر�ر�ت  �لت�رشيحات  �إن  �أقول  �أن  و�أريد 

وخ�صو�صاً عن �الإد�رة �الأمريكية �لتي هددت بوقف �مل�صاعد�ت عن �ل�صعب �لفل�صطيني، ال مبر 

لها على �الطالق وال تخدم بحال �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، ونحن نطالب �ملجتمع �لدويل باإعادة �لنظر 

و�أن  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لديقر�طي  �خليار  يحرتم  و�أن  �جلديدة،  �حلكومة  جتاه  موقفه  يف 

يدعم طموحات �صعبنا يف �حلرية و�ال�صتقالل و�النعتاق من �الحتالل، و�أن يوجه �صغوطاته 

نحو �لقوة �ملحتلة بدالً من �ل�صغط على �ل�صعب �لفل�صطيني �لذي يرزح حتت �الحتالل.

�إن �الإد�رة �الأمريكية �لتي تنادي بن�رش �لديقر�طية و�حرت�م خيار�ت �ل�صعوب مدعوة قبل 

غريها لتعزيز �خليار �لفل�صطيني، ولي�ص حما�رشته بالتهديد و�لوعيد، و�أن تفي بالوعود �لتي 

قطعتها حول �إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص.

�إقامة عالقات �صليمة ومتينة مع خمتلف دول �لعامل، وكذلك مع  �إن حكومتنا �صتعمل على 

�ملوؤ�ص�صات �لدولية مبا فيها �الأمم �ملتحدة، وجمل�ص �الأمن، و�ملنظمات �لدولية باختالف جماالت 

من  كثري�ً  قدم  �الأوروبي  �الحتاد  �إن  �لعاملي..  و�ال�صتقر�ر  �ل�صلم  تعزيز  �إىل  يهدف  مبا  عملها، 

جادة  مو�قف  له  وكانت  و�ال�صتقالل،  �حلرية  يف  حقه  ودعم  �لفل�صطيني،  ل�صعبنا  �مل�صاعد�ت 

فاإننا معنيون بعالقة قوية ومتينة مع �الحتاد  لذ�  يف توجيه �النتقاد�ت ل�صيا�صات �الحتالل... 
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�إعادة �لنظر يف بع�ص �صيا�صاته �ملتبعة ب�صاأن  �أننا نتوقع من �الحتاد �الأوروبي  �الأوروبي، غري 

�ل�رش�ع يف �ملنطقة، حيث نتوقع منه دور�ً �أكب يف ممار�صة �ل�صغط على �صلطات �الحتالل ل�صحب 

قو�تها من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، ووقف �ملمار�صات �لعدو�نية �ملتكررة بحق �صعبنا.

�إىل  تنحاز  �أن  �لدولية  �لرباعية  �للجنة  وخ�صو�صاً  �لدويل،  �ملجتمع  من  تنتظر  حكومتنا  �إن 

قيم �لعدل و�الإن�صاف من �أجل حتقيق �ل�صالم �ل�صامل و�لعادل يف �ملنطقة، و�أالَّ تنحاز �إىل طرف 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  على  عقوبات  بفر�ص  �لتلويح  عن  تتوقف  و�أن  �آخر،  طرف  ح�صاب  على 

ب�صبب خياره �لديقر�طي، ويف هذ� �ل�صدد فاإن �حلكومة تثمن موقف رو�صيا كع�صو يف �للجنة 

�لرباعية �لتي �ختارت �صبيل �حلو�ر بدالً عن �لتلويح بالتهديد و�لوعيد، و�إن حكومتنا �صتكون 

على ��صتعد�د للحو�ر مع �للجنة �لرباعية �لدولية و�لبحث عن كافة �ل�صبل الإنهاء حالة �ل�رش�ع 

و�إقر�ر �لهدوء يف �ملنطقة.

�الأخ �لرئي�ص

�الإخوة و�الأخو�ت �أع�صاء �ملجل�ص

�إننا ندرك، ونحن ن�صتعر�ص �أمامكم هذه �لتحديات، ومنهجية �حلكومة يف مو�جهتها، باأننا 

�أمام مرحلة �صعبة، و�أن �ملهمات �ملطلوبة من هذه �حلكومة لي�صت �صهلة، الأن �لرتكة ثقيلة وعلى 

�أكرث من �صعيد، ولكننا نت�صلح باإر�دة ال تلني وعزٍم ال ينثني، الأنه ال خيار �أمامنا �صوى �أن نعمل 

معاً لنحمي هذ� �لوطن �ملبارك.

ومن �أجل ذلك �أردنا �أن نو�جه كل ذلك ب�صف موحد وحكومة �ئتالفية، ولذ� �صعينا بكل جهد 

وطاقة لت�صكيل حكومة �ئتالف وطني، وبذلنا جهد�ً طويالً خالل �الأ�صابيع �الأخرية؛ بغية حتقيق 

هذ� �لهدف �لنبيل، وعملنا بكل �صدق و�إخال�ص وجدية من خالل حو�ر�تنا �لطويلة مع �الإخوة يف 

�لكتل �لبملانية و�لف�صائل؛ لهدف �لو�صول �إىل قو��صم م�صرتكة ت�صمن م�صاركة �جلميع، وخا�صة 

�الإخوة يف حركة فتح. كما �متد �لت�صاور و�حلو�ر �إىل �لف�صائل غري �ملمثلة يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

�الإ�صالمي.. وخالل كل هذه  �إخو�ننا يف حركة �جلهاد  �النتخابات، مثل  و�لذين مل ي�صاركو� يف 

�حلو�ر�ت قّدمنا �صياغات متعددة وتعديالت كثرية على �لبنامج �ل�صيا�صي حلكومة �الئتالف 

�لوطني، و�أبدينا تفهماً ومرونة عالية يف تلك �حلو�ر�ت، الأننا كنا وما زلنا نوؤمن باأن جناحنا هو 

يف �ئتالفنا، ويف توحدنا يكمن �لنهو�ص و�لتطور و�مل�صي نحو �الأف�صل.. ولكن �إخو�ننا يف �لكتل 

�إذ� كنا  �لبملانية ف�صلو� عدم �مل�صاركة يف هذه �حلكومة، ونحن نحرتم �ختيارهم، لكننا نقول: 

معاً مل نوفق يف ت�صكيل حكومة �ئتالف وطني؛ فيجب �أن ننجح يف �حلفاظ على �لوحدة �لوطنية.. 

لن نياأ�ص يف ذلك، و�صنو��صل �لعمل من �أجل تعزيز �لوحدة �لوطنية ور�ّص �ل�صفوف، وترتيب 

�لبيت �لفل�صطيني، وت�صليب جبهتنا �لد�خلية، و�صتبقى �أيدينا ممدودة للجميع للحو�ر و�لت�صاور 

حول كافة �لق�صايا مبا يحقق �مل�صلحة �لوطنية �لعليا ل�صعبنا و�أمتنا، و�صيبقى باب �مل�صاركة يف 

�حلكومة مفتوحاً، فهذ� وطن �جلميع، وم�صري �جلميع، وم�صتقبل �جلميع.
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�أما بخ�صو�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية فاإن �حلكومة تنا�صد �لف�صائل و�لقوى و�لفعاليات 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  على  لنحافظ  معاً  و�صنعمل  �لقاهرة...  تفاهمات  لتنفيذ  معاً  �لعمل 

باعتبارها �الإطار �ملج�صد الآمال �صعبنا وت�صحياته �مل�صتمرة لنيل حقوقه، و�لتي ت�صكل عنو�ناً 

ن�صالياً تر�كمياً نعتز به، ون�صعى �إىل تطويره و�إ�صالحه عب �لت�صاور و�حلو�ر. ونوؤكد هنا على 

�رشورة �الإ�رش�ع يف تنفيذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لذلك، مبا ي�صمن �ن�صمام كل �لف�صائل و�لقوى 

�لفل�صطينية �لفاعلة، و�إعادة بناء �ملنظمة على �أ�ص�ص ديقر�طية �صليمة، حتقق �ل�رش�كة �ل�صيا�صية، 

باعتبارها �ملظلة �لكبرية �لتي ي�صتظل بها كل �لفل�صطينيني يف �لد�خل و�خلارج؛ متثلهم وترعى 

م�صاحلهم، وحتمل همومهم، وتعالج م�صاكلهم وق�صاياهم، وحتمي حقوقهم �لوطنية.

بني  �لربط  على  و�الإ�رش�ر  �لفل�صطينية،  �جلغر�فية  �لوحدة  على  �لتاأكيد  من  هنا  بّد  ال  كما 

و�لقطاع،  �ل�صفة  بني  و�لثقايف  و�الجتماعي  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي  بالربط  �لوطن  �صطري 

ف�صالً عن �لربط بني �لد�خل و�خلارج، وتفعيل �ملوؤ�ص�صات �لوطنية وعلى ر�أ�صها منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية، ل�صمان هذ� �لرت�بط، ول�صيانة حق �لعودة ل�صعبنا يف �ل�صتات.

لتلبية  وتطويره؛  �ل�صحي  �جلانب  رعاية  �رشورة  �إىل  �أ�صري  �لد�خلي  �ملجتمعي  �ل�صاأن  ويف 

�لفل�صطيني، وي�صمن ذلك تطوير بر�مج للتاأمني �ل�صحي وحت�صني و�صع  �حتياجات �ملجتمع 

�مل�صت�صفيات. كما ال بّد من �لعمل على ر�صم �صيا�صة �جتماعية و��صحة ذ�ت ��صرت�تيجية، تهدف 

�إىل توفري حياة �جتماعية كرية جلميع فئات �ملجتمع �لفل�صطيني، من خالل برنامج �ل�صمان 

و�النحر�ف.  و�لبطالة  �لفقر  مثل  �الجتماعية  �مل�صاكل  من  �ملجتمع  يحمي  بحيث  �الجتماعي؛ 

كذلك  [و]  �خلا�صة.  �الحتياجات  و�أ�صحاب  و�لعجزة  �ل�صن  لكبار  �الجتماعية  �لتاأمينات  كذلك 

�لعمل على توفري �لرعاية �الجتماعية لالأ�رشة من خالل بر�مج �جتماعية هادفة.

هي  �لفل�صطيني  �الإن�صان  حرية  �أن  نوؤكد  �لديقر�طية،  وتعزيز  �لقانون  �صيادة  جمال  ويف 

�لهدف �لذي ت�صعى �إليه �حلكومة �لفل�صطينية عب �مل�صاو�ة و�لعد�لة و�حرت�م حقوق �الإن�صان، 

ما  وهو  للمجتمع،  و��صتقر�ر  �أمن  من  ذلك  يحققه  ملا  �مل�صت�صعفة؛  و�لفئات  للمر�أة  وخا�صة 

�صتحر�ص عليه �حلكومة يف عملها �لتنفيذي و�قرت�حاتها �لت�رشيعية، �لتي �صتحر�ص فيها على 

�ملر�أة وم�صاركتها يف �حلياة  تنمية دور  �ملجتمعية وما ي�صهل  �لب�رشية  �لتنمية  كل ما ي�صهم يف 

�لفل�صطيني،  �ملجتمع  يف  �لديقر�طية  يعزز  �لقانون  دولة  بناء  �إن  عامة.  و�ملجتمعية  �ل�صيا�صية 

وي�صاعد على دعم �صموده دفاعاً عن حقوقه وحرياته، وهو ما يتطلب ��صتقالل �لق�صاء وعمله 

مبهنية عالية وم�صوؤولية.

كما ال بّد من �لنهو�ص بالعملية �لتعليمية وتطويرها؛ للرقي بها �إىل م�صاف �لدول �ملتطورة 

و�ال�صتفادة من �خلب�ت �حلديثة مع �حلفاظ على �لهوية.

برنامج  تنفيذ  على  �لعمل  �إىل  �صن�صعى  �حلكومي،  و�الإ�صالح  �الإد�رية  �لتنمية  جمال  ويف 

�لوز�ر�ت  كافة  يف  �الإد�ري  �جلهاز  وتطوير  �الإد�رية،  �لهيكلية  ومر�جعة  �حلكومي،  �الإ�صالح 
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و�ملوؤ�ص�صات �لعامة وتعزيز �لتعاون بينها، و��صتكمال بناء �لقدر�ت �لذ�تية فيها، و�لرتكيز على 

�لتنمية �الإد�رية و�لتنمية �لب�رشية باعتبارها �لركن �الأ�صا�ص يف �لتنمية �ل�صاملة.

�الحتالل  دمرها  �لتي  و�ملباين  �لتحتية  �لبنية  �إعمار  و�إعادة  �إ�صالح  من  بّد  ال  كما 

�الإ�رش�ئيلي، و�ل�صعي لتخ�صي�ص ��صتثمار�ت مالئمة لتطوير و�إعادة تاأهيل و�صيانة �أو �إن�صاء 

�ملناطق  �الأ�صا�صية من طرق ومياه وكهرباء وغريها، وتطوير و�إن�صاء  �لتحتية  �لبنى  �صبكات 

�لدخل  لذوي  وخا�صة  مالئم،  �صكن  لتوفري  �الإ�صكان  قطاع  تطوير  على  و�لعمل  �ل�صناعية، 

يف  للم�صاهمة  �لقطاع  هذ�  وتطوير  �ملعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف  �جلدد.  و�الأزو�ج  �ملحدود 

بناء جمتمع �ملعرفة.

�الأخ �لرئي�ص 

�الإخوة و�الأخو�ت �أع�صاء �ملجل�ص 

�ل�صيوف �لكر�م

و�الإ�صالمي،  �لعربي  حميطنا  مع  و�لت�صاور  �لعالقة  تعميق  على  �صتحر�ص  حكومتنا  �إن 

فهذ� هو عمقنا �لقومي و�ال�صرت�تيجي.. حيث �إن �صعبنا �لفل�صطيني هو جزٌء ال يتجز�أ من �أمته 

حياة  مت�ص  ال  بهذ�  وهي  و�إ�صالمية،  عربية  م�صوؤولية  هي  ق�صيته  والأن  و�الإ�صالمية،  �لعربية 

وم�صتقبل �ل�صعب �لفل�صطيني فح�صب، بل حياة وم�صتقبل �لعرب و�مل�صلمني جميعاً.

حل�صول  �مل�صتمرة  و�الإ�صالمية  �لعربية  �جلهود  عالياً  تثمن  �أن  هنا  تود  حكومتنا  �إن 

�صعبنا على حقوقه، مبا يف ذلك �جلهود �ملميزة جلامعة �لدول �لعربية، و�أمينها �لعام �لدكتور 

�الإطار  هذ�  ويف  �لفل�صطينية.  ق�صيتنا  مبنا�رشة  قوياً  �لتز�ماً  د�ئماً  �أبدى  �لذي  مو�صى،  عمرو 

نبعث بتهانينا �حلارة له مبنا�صبة جتديد واليته كاأمني عام جلامعة �لدول �لعربية، وناأمل �أن 

نتعاون �صوياً يف �ملرحلة �لقادمة ال�صتعادة �حلقوق �لفل�صطينية كاملة غري منقو�صة، وملنظمة 

توثيق  على  حري�صة  �صتكون  حكومتنا  باأن  ونوؤكد  و�لتقدير..  �لتحية  كل  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر 

وقومية  �إ�صالمية  وحركات  وعلماء  و�صعوباً  حكاماً  و�الإ�صالمية؛  �لعربية  �لدول  مع  �لعالقة 

�ملناخ  و�صنوفر  �مل�صرتك،  �لعربي  �لعمل  يخدم  مبا  وتطويرها  وفكرية،  �صيا�صية  ونخب 

ت�صجع  حكومتنا  فاإن  هنا،  ومن  �لفل�صطيني..  �صعبنا  حقوق  ن  يوؤمِّ و�إ�صالمي  عربي  لتحرك 

كل حترك �صيا�صي عربي و�إ�صالمي؛ من �أجل ��صتعادة �ل�صعب �لفل�صطيني حلقوقه �لوطنية، 

توؤكد  �أن حكومتنا  �لقد�ص، كما  �ل�صيادة وعا�صمتها  �مل�صتقلة كاملة  �لفل�صطينية  و�إقامة دولته 

�ملحتل  و�جلوالن  �ل�صقيق  �لعر�ق  بالذكر  ونخ�ص  �الحتالل،  من  �لتحرر  ق�صايا  مع  وقوفها 

�للبنانية �ملحتلة. وبقية �الأر�ص 

�إننا نذكر �لعامل �أجمع باأن �صلطات �الحتالل هي �لتي جتاهلت د�ئماً �ملبادر�ت �لعربية، مبا 

�أو عربية �إمنا هي لدى  �أبد�ً فل�صطينية  فيها مبادرة �لقمة �لعربية يف بريوت.. فامل�صكلة مل تكن 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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و�أود �أن �أ�صري هنا �إىل �الإ�صار�ت �لتي تلقيناها من خالل �الت�صاالت �لكثرية �لتي �أجريناها 

باأن  �الطمئنان  على  وتبعث  طيبة  نتائج  حملت  و�لتي  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لدول  مع  موؤخر�ً 

و�إمنا  منبتاً،  �أو  مقطوعاً  يكون  ولن  �لقادمة،  �ملرحلة  يف  وحيد�ً  يكون  لن  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

و�لنخب  و�لقادة  �لزعماء  من  �لكثري  تعهد  وقد  ومعنوي،  ومايل  �صيا�صي  دعم  على  �صيح�صل 

�صو�ء  �ملايل؛  و�لدعم  �مل�صاعدة  بتقدمي  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل  يف  �القت�صادية  و�لفعاليات 

�خلريية  و�ملوؤ�ص�صات  �لفل�صطيني  لل�صعب  �أو  وم�صاريعها  وموؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية  للحكومة 

غري �حلكومية.

�ل�صقيقتان م�رش و�الأردن،  �لدولتان  �لتي تبعت بها  �لعينية  �مل�صاعد�ت  �أن  ونحن نعتب 

�إمنا هي منوذج طيب  �لتي ت�صببت يف نق�ص �خلبز و�لطحني،  �الإ�رش�ئيلي  بعد حمنة �حل�صار 

�لعربية  �أمتنا  من  نتوقعه  �لذي  �لغيث  بد�ية  �أنها  ونرى  �لعربي،  �الأخوي  و�لت�صامن  للتكافل 

و�الإ�صالمية.

�آن �الأو�ن الإقامة مو�زين �لعدل يف �لق�صية  �أنه قد  �أجمع يف هذ� �ليوم  �إىل �لعامل  �إن ر�صالتنا 

�لفل�صطينية، و�إعادة �حلقوق الأ�صحابها، و�إنهاء �لظلم �لذي حلق ب�صعبنا على مدى �صتة عقود 

من �لزمان.. و�إن �صعبنا �لفل�صطيني هو �أحوج �صعوب �الأر�ص �إىل �ل�صالم و�الأمن و�ال�صتقر�ر، 

و�إن حكومتنا لن تتو�نى عن بذل كل جهد ممكن من �أجل �لو�صول �إىل �ل�صالم �لعادل يف �ملنطقة، 

�إىل �أ�صحابها، فنحن مل نكن يوماً هو�ة حرب وال  �ل�صالم �لذي ينهي �الحتالل ويعيد �حلقوق 

دعاة �إرهاب �أو �صفك دماء.

و�إنني �أدعو �هلل �لعلي �لقدير، �أن يوفقنا ويعيننا على حمل �الأمانة �لتي فو�صنا �إياها �صعبنا، 

ونعاهد �صعبنا و�صهد�ءنا �الأبر�ر و�أ�رش�نا وجرحانا ومنا�صلي �صعبنا يف �لد�خل و�ل�صتات، باأن 

نكون �أوفياء للمبادئ و�لقيم �لتي جاهدنا من [�أجلها و] �لتزمنا بها، �أوفياء لفل�صطني ولتاريخها 

�لت�صامح  روح  على  موؤكدين  �حلنيف،  �الإ�صالمي  ديننا  يف  �ل�صمحة  �لقيم  لكل  �أوفياء  �ملجيد، 

�إطار من  �لو�حد من م�صلمني وم�صيحيني و�صامريني، يف  �أبناء �لوطن  و�لتعاون و�لتعاي�ص بني 

�ملو�طنة �لتي ال متيز بني �ملو�طنني على �أ�صا�ص من �لدين �أو �ملعتقد. وموؤكدين يف �لوقت نف�صه 

�الإ�صالمية  �ملتاحة حلماية مقد�صاتنا  �ل�صبل  وبكل  �لعمل �جلاد حملياً وعربياً ودولياً  �رشورة 

و�مل�صيحية، و�رشورة �ل�صعي �إىل حماية �لقد�ص عا�صمة دولتنا �مل�صتقلة من �لتهويد، و�رشورة 

�لتي  و�لتهجري  �لتهويد  �إجر�ء�ت  مو�جهة  يف  �أر�صهم  على  �لبقاء  عنا�رش  بكل  �ملقد�صيني  دعم 

يار�صها �الحتالل يومياً.

�الأخ �لرئي�ص 

�الإخوة و�الأخو�ت 

لقد جاءت ت�صكيلة هذه �حلكومة، بعد عمل دوؤوب، ��صتجابة و�عية خالقة ملتطلبات �ملرحلة 

يف  وخب�ء  وم�صتقلني  �صيا�صيني  من  لكم،  �أخوة  فاأع�صاوؤها  �لفل�صطيني،  �لوطني  و�لعمل 

جماالتهم، نذرو� �أنف�صهم خلدمة �صعبهم و�أمتهم. فكونو� لهم بعد �هلل عوناً ونا�صحاً �أميناً.
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��صتثنائياً  �أن نو��صل �لعمل ليل نهار، و�أن نبذل جهد�ً  �أمام مهمة عظيمة ت�صتدعي منا  �إننا 

م�صتعينني باهلل تعاىل �لقائل )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ(،.. و�لقائل )ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ(.
و�إنني �أتقدم �إىل جمل�صكم �لكرمي بالتحية، مثمناً ثقة �صعبكم بكم، �آمالً �أن متنحو� حكومتي 

�لثقة كي نعمل �صوياً خلدمة هذ� �لوطن �لعظيم كلٌّ يف جمال �خت�صا�صه، وبح�صب مو�د �لقانون 

�الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة “2003م”.

�جل�صام  للمهام  للت�صدي  �لكرمي؛  جمل�صكم  مع  وم�صتمر  م�صرتك  تعاون  �إىل  نتطلع  �إننا 

�الأثر  له  �صيكون  معاً  تعاوننا  باأن  ثقة  وكلي  �أد�ئها”،  على  جميعاً  �هلل  “�أعاننا  تنتظرنا  �لتي 

بكل  �صعبنا  �أبناء  تعاون  �إىل  نتطلع  و�إياكم  ونحن  �حلكومة،  هذه  جتربة  �إجناح  يف  �حلا�صم 

�لد�خل و�خلارج الإجناح هذه  �لوطنية و�الإ�صالمية، ونقاباته يف  فئاته وموؤ�ص�صاته وف�صائله 

�لتجربة �جلديدة.

�ملرحلة  لهذه  تام  ب�صكل  �أنف�صنا  �أعددنا  وقد  جنابهها،  �لتي  �لتحديات  م�صتوى  ندرك  �إننا 

من  وم�صتفيدين  ق�صيتنا،  بعد�لة  �لعميق  باإياننا  ومت�صلحني  وجل(،  )عز  �هلل  على  متوكلني 

�أزرنا يف  لنا ي�صد من  �لغنية �صتكون عوناً  �إن جتاربهم  �ل�صابقة..  �لوز�ر�ت  �إخو�ننا يف  جتارب 

�لنهو�ص بالتحديات �مللقاة على عاتقنا لتوفري حياة كرية ل�صعبنا؛ حياًة تليق بن�صاله وعر�قته 

وت�صحيات �الآالف من �ل�صهد�ء و�جلرحى و�الأ�رشى و�ملعتقلني.

�إننا نوؤكد �أن عهدنا باإذن �هلل هو عهد �ملرحمة ال عهد �مللحمة، و�صرن�صخ فيه �لرت�حم و�لتغافر 

و�صوف  للجميع،  و�الإح�صان  �الأخوي،  و�لتعاي�ص  �الجتماعي،  و�ل�صلم  و�لتالحم  و�لتو��صل 

نكون �صند�ً لكل �أبناء �صعبنا على �ختالف توجهاتهم و�نتماء�تهم، هذ� وطننا، هذ� بيتنا وهذه 

�أ�رشتنا �لفل�صطينية، فلنم�صي على بركة �هلل يف بناء �لوطن، وتوفري �الأمن و�لكر�مة لكل مو�طن 

)ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   )ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ(... 
ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ(.

 )....(

   �آمل �أن حتظى حكومتي هذه بثقتكم �لغالية، �صاكر�ً لكم تفهمكم، ومقدر�ً ثقة �صعبكم بكم

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

 �أخوكم/ �إ�صماعيل عبد �ل�صالم هنيـة 

 رئيـ�ص جملـ�ص �لـوزر�ء

غـزة - فل�صطني 

حرر يوم �الإثنني �ل�صابع و�لع�رشين من �صهر مار�ص عام 2006م 

�ملو�فق �الإثنني �ل�صابع و�لع�رشين من �صفر �خلري من �لعام 1427هـ
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وثيقة رقم 12:

الن�س النهائي لوثيقة الوفاق الوطني13

28 حزير�ن/ يونيو 2006
ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ( �صدق �هلل �لعظيم

)وثيقــة الوفــاق الوطنــي(

مقدمة:

�نطالقاً من �ل�صعور �لعايل بامل�صوؤولية �لوطنية و�لتاريخية، ونظر�ً للمخاطر �ملحدقة ب�صعبنا، 

و�نطالقاً من مبد�أ �أن �حلقوق ال ت�صقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم �العرت�ف ب�رشعية �الحتالل، 

ويف �صبيل تعزيز �جلبهة �لفل�صطينية �لد�خلية و�صيانة وحماية �لوحدة �لوطنية ووحدة �صعبنا 

�الإ�رش�ئيلي،  �حلل  لفر�ص  �لهادف  �الإ�رش�ئيلي  �مل�رشوع  مو�جهة  �أجل  ومن  و�ملنايف،  �لوطن  يف 

�مل�رشوع  هذ�  �ل�صيادة،  كاملة  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  دولته  �إقامة  يف  �صعبنا  وحق  حلم  ون�صف 

�إقامة  على  تاأ�صي�صاً  �لقادمة،  �ملرحلة  خالل  تنفيذه  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تنوي  �لذي  و�ملخطط 

و��صتكمال �جلد�ر �لعن�رشي، وتهويد �لقد�ص، وتو�صيع �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية، و�ال�صتيالء 

على �الأغو�ر، و�صم �أجز�ء و��صعة من �ل�صفة �لغربية و�إغالق �لباب �أمام �صعبنا يف ممار�صة حقه 

يف �لعودة. 

ومن �أجل �ملحافظة على منجز�ت ومكت�صبات �صعبنا �لتي حققها من خالل م�صرية كفاحه 

�لطويل، ووفاًء ل�صهد�ء �صعبنا �لعظيم وعذ�بات �أ�رش�ه و�أنات جرحاه، و�نطالقاً من �أننا ال زلنا 

�صيا�صية  ��صرت�تيجية  يفر�ص  مما  وديقر�طي  وطني  �الأ�صا�صي  طابعها  حترر  مرحلة  يف  منر 

كفاحية متنا�صبة مع هذ� �لطابع، ومن �أجل �إجناح �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني �ل�صامل، و��صتناد�ً 

�لوفاق  �لوثيقة )وثيقة  فاإننا نتقدم بهذه  للوحدة و�لتالحم،  �مللحة  �لقاهرة و�حلاجة  �إعالن  �إىل 

�لوطني( ل�صعبنا �لعظيم �ل�صامد �ملر�بط، و�إىل �لرئي�ص حممود عبا�ص �أبو مازن، وقيادة منظمة 

�لتحرير �لوطني �لفل�صطيني، و�إىل رئي�ص �حلكومة �إ�صماعيل هنية وجمل�ص �لوزر�ء، و�إىل رئي�ص 

و�إىل  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  و�أع�صاء  ورئي�ص  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  و�أع�صاء 

كافة �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية، و�إىل كافة �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات �الأهلية و�ل�صعبية، وقادة 

�لر�أي �لعام �لفل�صطيني يف �لوطن و�ملنايف. 

تعد وثيقة �لوفاق �لوطني كالً متكامالً و�ملقدمة جزء منها:

13 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، وثيقة رقم 205، �ص 518-514.

مالحظة: �أ�صل هذه �لوثيقة قبل تعديلها ُعرف بـ“وثيقة �الأ�رشى”.
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1. �إن �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لوطن و�ملنايف ي�صعى وينا�صل، من �أجل حترير �أر�صه و�إز�لة 
�مل�صتوطنات و�إجالء �مل�صتوطنني و�إز�لة جد�ر �لف�صل و�ل�صم �لعن�رشي، و�إجناز حقه يف �حلرية 

و�لعودة و�ال�صتقالل، ويف �صبيل حقه يف تقرير م�صريه مبا يف ذلك �إقامة دولته �مل�صتقلة كاملة 

�ل�صيادة على جميع �الأر��صي �ملحتلة عام 1967، وعا�صمتها مدينة �لقد�ص �ل�رشيف، و�صمان 

جميع  وحترير  وتعوي�صهم،  منها  طردو�  �لتي  وممتلكاتهم  ديارهم  �إىل  �لالجئني  عودة  حق 

�لتاريخي يف  �إىل حق �صعبنا  �أو متييز، م�صتندين يف كل ذلك  ��صتثناء  �الأ�رشى و�ملعتقلني بدون 

�أر�ص �الآباء و�الأجد�د و�إىل ميثاق �الأمم �ملتحدة و�لقانون �لدويل وما كفلته �ل�رشعية �لدولية مبا 

ال ينتق�ص من حقوق �صعبنا.

2. �الإ�رش�ع يف �إجناز ما مت �التفاق عليه يف �لقاهرة �آذ�ر 2005، فيما يتعلق بتطوير وتفعيل 
ديقر�طية  �أ�ص�ص  وفق  �إليها،  و�لف�صائل  �لقوى  كل  و�ن�صمام  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

تو�جده  �أماكن  ل�صعبنا يف  و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  �لفل�صطينية  �لتحرير  تر�صخ مكانة منظمة 

�لتحرير  منظمة  قدرة  يعزز  ومبا  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �ملتغري�ت  مع  يتالءم  مبا  كافة، 

عن  و�لدفاع  تعبئته  ويف  و�ملنايف  �لوطن  يف  �صعبنا  قيادة  يف  مب�صوؤولياتها  و�لنهو�ص  �لقيام  يف 

و�الإقليمية  �لدولية  و�ملجاالت  و�ملحافل  �لدو�ئر  يف  و�الإن�صانية  و�ل�صيا�صية  �لوطنية  حقوقه 

2006، مبا  كافة، و�إن �مل�صلحة �لوطنية تقت�صي ت�صكيل جمل�ص وطني جديد قبل نهاية �لعام 

�صعبنا  وجتمعات  جميعها  و�الإ�صالمية  �لوطنية  و�الأحز�ب  و�لف�صائل  �لقوى  متثيل  ي�صمن 

حيثما  باالنتخابات  كافة،  و�ل�صخ�صيات  و�لفعاليات  و�ملوؤ�ص�صات  و�لقطاعات  مكان  كل  يف 

�أمكن وفقاً ملبد�أ �لتمثيل �لن�صبي وبالتو�فق، حيث يتعذر �إجر�ء �النتخابات وفق �آليات ت�صعها 

�إطار�ً  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  على  و�حلفاظ  �لقاهرة،  حو�ر  عن  �ملنبثقة  �لعليا  �للجنة 

للفل�صطينيني  عليا  �صيا�صية  ومرجعية  جامعاً  و�إطار�ً  �صامالً  وطنياً  و�ئتالفاً  عري�صاً  جبهوياً 

يف �لوطن و�ملنايف. 

3. حق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة و�لتم�صك بخيار مقاومة �الحتالل مبختلف �لو�صائل، 
و�لتفاو�صي  �ل�صيا�صي  �لعمل  جانب  �إىل   ،1967 عام  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ملقاومة  وتركيز 

�أ�صكاله  مبختلف  �الحتالل  �صد  �جلماهريية  �ل�صعبية  �ملقاومة  يف  و�ال�صتمر�ر  و�لدبلوما�صي، 

و�لقطاعات  و�جلهات  �لفئات  خمتلف  م�صاركة  بتو�صيع  و�الهتمام  و�صيا�صاته،  ووجوده 

وجماهري �صعبنا يف هذه �ملقاومة �ل�صعبية.

4. و�صع خطة فل�صطينية للتحرك �ل�صيا�صي �ل�صامل وتوحيد �خلطاب �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، 
على �أ�صا�ص �الأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية كما وردت يف هذه �لوثيقة و�ل�رشعية �لعربية وقر�ر�ت 

�لتحرير  منظمة  قيادة  تنفذها  وثو�بته،  حقوقه  يحفظ  مبا  ل�صعبنا  �ملن�صفة  �لدولية  �ل�رشعية 

ومنظمات  و�الإ�صالمية،  �لوطنية  و�لف�صائل  وحكومة،  رئي�صاً  �لوطنية  و�ل�صلطة  وموؤ�ص�صاتها 

�لدعم  وح�صد  وتعزيز  ��صتح�صار  �أجل  من  �لعامة؛  و�لفعاليات  و�ل�صخ�صيات  �ملدين  �ملجتمع 

�لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل �ل�صيا�صي و�ملايل و�القت�صادي و�الإن�صاين ل�صعبنا و�صلطتنا �لوطنية، 
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دعماً حلق �صعبنا يف تقرير �مل�صري و�حلرية و�لعودة و�ال�صتقالل، وملو�جهة خطة �إ�رش�ئيل يف 

فر�ص �حلل �الإ�رش�ئيلي على �صعبنا وملو�جهة �حل�صار �لظامل. 

5. حماية وتعزيز �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية باعتبارها نو�ة �لدولة �لقادمة. هذه �ل�صلطة 
�لعليا  �لوطنية  �مل�صلحة  و�إن  �أبنائه.  وعذ�بات  ودماء  وت�صحياته  بكفاحه  �صعبنا  �صيدها  �لتي 

م�صوؤوليات  و�حرت�م  بها،  �ملعمول  و�لقو�نني  لل�صلطة،  �الأ�صا�صي”  “�لقانون  �حرت�م  تقت�صي 

ديقر�طية  حرة  بانتخابات  �لفل�صطيني  �ل�صعب  الإر�دة  وفقاً  �ملنتخب،  �لرئي�ص  و�صالحيات 

�لت�رشيعي  �لثقة من �ملجل�ص  �لتي منحت  ونزيهة، و�حرت�م م�صوؤوليات و�صالحيات �حلكومة 

�ملنتخب بانتخابات حرة وديقر�طية ونزيهة، و�أهمية و�رشورة �لتعاون �خلالق بني �لرئا�صة 

�لتعاون  وتعزيز  لتحقيق  بينهما  �لدورية  �الجتماعات  وعقد  �مل�صرتك،  و�لعمل  و�حلكومة 

�إجر�ء  و�رشورة  �لعليا،  �لوطنية  وللم�صلحة  �الأ�صا�صي”  “�لقانون  الأحكام  وفقاً  و�لتكامل، 

�لق�صائي مع �رشورة �حرت�م  �لوطنية، وخا�صة �جلهاز  �ل�صلطة  �إ�صالح �صامل يف موؤ�ص�صات 

�لق�صاء مب�صتوياته كافة وتنفيذ قر�ر�ته وتعزيز وتكري�ص �صيادة �لقانون. 

�لكتل �لبملانية  �أ�صا�ص ي�صمن م�صاركة  �لعمل على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية على   .6
بالو�صع  للنهو�ص  م�صرتك  وبرنامج  �لوثيقة  هذه  قاعدة  على  �لر�غبة،  �ل�صيا�صية  و�لقوى 

وطنية  وحدة  بحكومة  �لتحديات  ومو�جهة  ودولياً،  و�إقليمياً  وعربياً  حملياً  �لفل�صطيني 

بالدعم  وكذلك  �لقوى،  جميع  من  �لفل�صطيني  و�ل�صيا�صي  �ل�صعبي  بالدعم  حتظى  قوية 

وت�صجيع  �لوطني،  �القت�صاد  وتنمية  �الإ�صالح  برنامج  تنفيذ  من  وتتمكن  و�لدويل،  �لعربي 

�أعباء  حتملت  �لتي  للفئات  ممكنة  رعاية  �أف�صل  وتقدمي  و�لبطالة،  �لفقر  وحماربة  �ال�صتثمار، 

وبخا�صة  �الإ�رش�ئيلي  �الإجر�مي  للعدو�ن  �صحية  وكانت  و�النتفا�صة،  و�ملقاومة  �ل�صمود 

�الحتالل،  دمرها  �لتي  و�ملمتلكات  �لبيوت  و�أ�صحاب  و�جلرحى  و�الأ�رشى  �ل�صهد�ء  �أ�رش 

وكذلك �لعاطلني عن �لعمل و�خلريجني.

7. �إن �إد�رة �ملفاو�صات هي من �صالحية )م.ت.ف( ورئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، 
على قاعدة �لتم�صك باالأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية كما وردت يف هذه �لوثيقة، على �أن يتم عر�ص 

�أي �تفاق بهذ� �ل�صاأن على �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �جلديد؛ الإقر�ره و�لت�صديق عليه �أو �إجر�ء 

��صتفتاء عام يف �لوطن و�ملنايف بقانون ينظمه.

كافة  بالو�صائل  به  تقوم  �أن  يجب  مقد�ص،  وطني  و�جب  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  حترير   .8
�لقوى و�لف�صائل �لوطنية و�الإ�صالمية و)م.ت.ف( و�ل�صلطة �لوطنية رئي�صاً وحكومة وجمل�صاً 

ت�رشيعياً وت�صكيالت �ملقاومة كافة. 

9. �رشورة �لعمل وم�صاعفة �جلهد لدعم وم�صاندة ورعاية �لالجئني �لفل�صطينيني و�لدفاع 
عن حقوقهم، و�لعمل على عقد موؤمتر �صعبي لالجئني تنبثق عنه هيئات متابعة، وظيفتها �لتاأكيد 

194 بخ�صو�ص  على حق �لعودة و�لتم�صك به، ودعوة �ملجتمع �لدويل لتنفيذ ما ورد يف �لقر�ر 

حق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني وتعوي�صهم.
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لقيادة  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  جبهة  با�صم  موحدة  مقاومة  جبهة  ت�صكيل  على  �لعمل   .10
وخو�ص �ملقاومة �صد �الحتالل، وتوحيد وتن�صيق �لعمل و�لفعل �ملقاوم، و�لعمل على حتديد 

مرجعية �صيا�صية موحدة لها.

ونزيهة  وحرة  ودورية  عامة  �نتخابات  وباإجر�ء  �لديقر�طي  بالنهج  �لتم�صك   .11
و�الحتاد�ت  و�لبلدية  �ملحلية  وللمجال�ص  و�لت�رشيعي  للرئي�ص  للقانون،  طبقاً  وديقر�طية، 

�لف�صل بني  و�لتاأكيد على مبد�أ  لل�صلطة  �ل�صلمي  �لتد�ول  و�لنقابات و�جلمعيات، و�حرت�م مبد�أ 

�لديقر�طي  �خليار  و�حرت�م  �لديقر�طية،  �لفل�صطينية  �لتجربة  بحماية  و�لتعهد  �ل�صلطات 

وحرية  �الإن�صان،  وحقوق  و�لعامة،  �لفردية  و�حلريات  �لقانون  �صيادة  و�حرت�م  ونتائجه، 

�ل�صحافة، و�مل�صاو�ة بني �ملو�طنني يف �حلقوق و�لو�جبات دون متيز، وحماية مكت�صبات �ملر�أة 

وتطويرها وتعزيزها.

�صعبنا،  على  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات  تقوده  �لذي  �لظامل  �حل�صار  و�إد�نة  رف�ص   .12
و)م.ت.ف(  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وم�صاندة  لدعم  ور�صمياً  �صعبياً  �لعرب  �الأ�صقاء  ودعوة 

و�ملالية  �ل�صيا�صية  �لعربية  �لقمم  قر�ر�ت  لتنفيذ  �لعربية  �حلكومات  ودعوة  �لوطنية،  و�صلطته 

و�لتاأكيد  �لوطنية،  وق�صيته  و�صموده  �لفل�صطيني  ل�صعبنا  �لد�عمة  و�الإعالمية،  و�القت�صادية 

على �أن �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية ملتزمة باالإجماع و�لعمل �لعربي �مل�صرتك �لد�عم لق�صيتنا 

�لعادلة و�مل�صالح �لعربية �لعليا.

13. دعوة �ل�صعب �لفل�صطيني للوحدة و�لتالحم ور�ص �ل�صفوف ودعم وم�صاندة )م.ت.ف( 
�لعدو�ن  وجه  يف  و�ملقاومة  �ل�صمود  وتعزيز  وحكومة،  رئي�صاً  �لفل�صطينية  �لوطنية  و�ل�صلطة 

و�حل�صار، ورف�ص �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية �لفل�صطينية.

��صتخد�م  وحترمي  و�إد�نة  �لفتنة  �إىل  يقود  وما  كلها،  و�النق�صام  �لفرقة  مظاهر  نبذ   .14
�ل�صالح بني �أبناء �ل�صعب �لو�حد، مهما كانت �ملبر�ت لف�ص �لنز�عات �لد�خلية، و�لتاأكيد على 

�لر�أي،  عن  و�لتعبري  �خلالفات  حلل  وحيد�ً  �أ�صلوباً  باحلو�ر  و�اللتز�م  �لفل�صطيني  �لدم  حرمة 

وحق  �لقانون  يكفله  ما  �أ�صا�ص  على  وقر�ر�تها،  �ل�صلطة  معار�صة  ذلك  يف  مبا  كافة  بالو�صائل 

�صلمية  تكون  �أن  �رشيطة  و�العت�صامات،  و�لتظاهر�ت  �مل�صري�ت  وتنظيم  �ل�صلمي  �الحتجاج 

وخالية من �ل�صالح وال تتعدى على �ملو�طنني وممتلكاتهم و�ملمتلكات �لعامة. 

15. �إن �مل�صلحة �لوطنية تقت�صي �رشورة �لبحث عن �أف�صل �الأ�صاليب و�لو�صائل �ملنا�صبة؛ 
يف  كافة  تو�جده  �أماكن  يف  و�الجتماعية  و�ل�صيا�صية  �لوطنية  وقو�ه  �صعبنا  م�صاركة  ال�صتمر�ر 

معركة �حلرية و�لعودة و�ال�صتقالل، مع �الأخذ بعني �العتبار �لو�صع �جلديد لقطاع غزة، ومبا 

يجعله ر�فعة وقوة حقيقية ل�صمود �صعبنا على �أ�صا�ص ��صتخد�م �لو�صائل و�الأ�صاليب �لن�صالية 

�الأجنع يف مقاومة �الحتالل مع مر�عاة �مل�صالح �لعليا ل�صعبنا.

16. �رشورة �إ�صالح وتطوير �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �لفل�صطينية بكل فروعها على �أ�صا�ص ع�رشي، 
�لعدو�ن  �لوطن و�ملو�طنني، ويف مو�جهة  �لدفاع عن  �لقيام مبهمة  �أكرث قدرة على  ومبا يجعلها 
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و�الحتالل وحفظ �الأمن و�لنظام �لعام، وتنفيذ �لقو�نني و�إنهاء حالة �لفو�صى و�لفلتان �الأمني، 

�لذي  �الأمني،  و�لفلتان  �لفو�صى  �صالح  وم�صادرة  و�ال�صتعر��صات،  �مل�صلحة  �ملظاهر  و�إنهاء 

و�رشورة  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  وحدة  ويهدد  �صورتها  وي�صوه  باملقاومة  فادحاً  �رشر�ً  يلحق 

تن�صيق وتنظيم �لعالقة مع قوى وت�صكيالت �ملقاومة وتنظيم وحماية �صالحها.

�الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  لعمل  �ملنظمة،  �لقو�نني  �إ�صد�ر  ملو��صلة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  دعوة   .17
�ل�صيا�صي  �لعمل  ممار�صة  ينع  قانون  �إ�صد�ر  على  و�لعمل  فروعها،  مبختلف  و�الأجهزة 

و�حلزبي ملنت�صبي �الأجهزة، و�اللتز�م باملرجعية �ل�صيا�صية �ملنتخبة �لتي حددها �لقانون.

�ملحبة  و�ملجموعات  �لدولية  �لت�صامن  جلان  وح�صور  دور  تو�صيع  �أجل  من  �لعمل   .18
وجد�ر  و�ال�صتيطان  وممار�صته  �الحتالل  �صد  �لعادل  ون�صاله  �صعبنا  �صمود  لدعم  لل�صالم؛ 

�لف�صل و�ل�صم �لعن�رشي، ومن �أجل تنفيذ قر�ر حمكمة �لعدل �لدولية يف الهاي �ملتعلق باإز�لة 

�جلد�ر و�ال�صتيطان وعدم م�رشوعيتهما.

وثيقة رقم 13:

ن�ّس اتفاق مكة بني حركتي فتح وحما�س14

8 �صباط/ فب�ير 2007

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ(
�صدق �هلل �لعظيم.

بناء على �ملبادرة �لكرية �لتي �أعلنها خادم �حلرمني �ل�رشيفني، �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز، 

بني  �ملكـرمة،  مكة  يف  جرت  جلاللته،  �لكرية  �لرعاية  وحتت  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  ملك 

حركتي فتح وحما�ص، يف �لفـرتة من 19 �إىل 21 حمرم 1428 هجرياً، �ملو�فق من 6 �إىل 8 فب�ير 

�هلل  بف�صل  �حلو�ر�ت،  هذه  تكللت  وقد  �لفل�صطيني،  �لوطني  و�التفاق  �لوفاق  حو�ر�ت   ،2007
�صبحانه وتعاىل بالنجاح، حيث جرى �التفاق على ما يلي:

�أوالً: �لتاأكيد على حترمي �لدم �لفل�صطيني، و�تخاذ كافة �الإجر�ء�ت و�لرتتيبات �لتي حتول 

دون ذلك. مع �لتاأكيد على �أهمية �لوحدة �لوطنية كاأ�صا�ص لل�صمود �لوطني و�لت�صدي لالحتالل، 

�لفل�صطيني، و�عتماد لغة �حلو�ر كاأ�صا�ص وحيد  لل�صعب  �مل�رشوعة  �لوطنية  �الأهد�ف  وحتقيق 

حلل �خلالفات �ل�صيا�صية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

�الأمني �مل�رشي يف  �ل�صقيقة، و�لوفد  �ل�صكر �جلزيل لالإخوة يف م�رش  �الإطار نقدم  ويف هذ� 

غزة، �لذين بذلو� جهود�ً كبرية يف تهدئة �الأو�صاع يف قطاع غزة يف �لفرتة �ل�صابقة.

14 الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، وثيقة رقم 52، �ص 122.
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�تفاق  وفق  فل�صطينية،  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  على  نهائية  وب�صورة  �التفاق  ثانياً: 

تف�صيلي معتمد بني �لطرفني، و�ل�رشوع �لعاجل يف �تخاذ �الإجر�ء�ت �لد�صتورية لتكري�صها.

وت�رشيع  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  و�إ�صالح  تطوير  �إجر�ء�ت  يف  قدماً  �مل�صي  ثالثاً: 

عمل �للجنة �لتح�صريية، ��صتناد�ً لتفاهمات �لقاهرة ودم�صق. وقد جرى �التفاق على خطو�ت 

تف�صيلية بني �لطرفني بهذ� �خل�صو�ص.

�لوطنية  �ل�صلطة  �ملعمول بها يف  �لقو�نني  �أ�صا�ص  �ل�صيا�صية على  �ل�رش�كة  تاأكيد مبد�أ  ر�بعاً: 

�لفل�صطينية، وعلى قاعدة �لتعددية �ل�صيا�صية وفق �تفاق معتمد بني �لطرفني.

و�الإ�صالمية،  �لعربية  �أمتنا  وجماهري  �لفل�صطينية،  جماهرينا  �إىل  �التفاق  هذ�  نزف  �إذ  �إننا 

وكل �الأ�صدقاء يف �لعامل، فاإننا نوؤكد �لتز�منا بهذ� �التفاق ن�صاً وروحاً، من �أجل �لتفرغ الإجناز 

�أهد�فنا �لوطنية، و�لتخل�ص من �الحتالل، و��صتعادة حقوقنا و�لتفرغ للملفات �الأ�صا�صية، ويف 

ومو�جهة  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  وق�صية  �الأق�صى  و�مل�صجد  و�لالجئني  �لقد�ص  ق�صية  مقدمتها 

�جلد�ر و�ال�صتيطان. و�هلل �ملوفق.

وثيقة رقم 14:

برنامج حكومة الوحدة الوطنية الفل�شطينية برئا�شة اإ�شماعيل هنية15

16 �آذ�ر/ مار�ص 2007

�لوطنية  �لوحدة  حلكومة  �ل�صيا�صي  �لبنامج  ن�ّص  على  �الأو�صط”  “�ل�رشق  ح�صلت 

�لفل�صطينية، �لتي من �ملقرر �أن تعر�ص غد�ً �ل�صبت، للثقة على �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. 

وعكف على �صياغة بنود �لبنامج ممثلون عن خمتلف �لكتل �لبملانية �مل�صاركة يف �حلكومة. 

وفيما يلي �لن�ص:

و�لتهجري،  و�حلرمان  �لت�رشد  وطاأة  حتت  عاماً،  �صتني  قر�بة  �لفل�صطيني  �صعبنا  عا�ص  لقد 

�صعبنا  ر�صم  ذلك  ومقابل  و�لعدو�ن.  و�لقهر  �لعذ�ب  �صنوف  كل  من  �الحتالل  جر�ء  وعانى 

م�صرية طويلة من �لن�صال و�ملقاومة و�مل�صابرة و�ملثابرة، قّدم عبها مئات �الآالف من �ل�صهد�ء 

�أروع �الأمثلة يف �لت�صحية و�لعطاء و�لتم�صك بحقوقه وثو�بته،  و�جلرحى و�الأ�رشى، و�رشب 

متنقالً عب حمطات تاريخية مهمة �إىل �أن و�صلنا �إىل حمطة حكومة �لوحدة �لوطنية )�حلكومة 

�حلادية ع�رشة(.

لقد ولدت حكومة �لوحدة بعد جهود م�صنية من قبل �ملخل�صني و�ملثابرين من �أبناء �لوطن، 

�لذين و�صلو� �لليل بالنهار للتو�صل �إىل روؤًى تو�فقية وقو��صم م�صرتكة، جتمع �لكل �لفل�صطيني 

حتت مظلة و�حدة.

15 ال�رشق االأو�شط، 2007/3/16. و�نظر �أي�صاً: الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، وثيقة رقم 81، �ص 173-169.
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معاجلة  �إىل  �أف�صت  �لتي  �ملتبادلة  و�لثقة  �الإيجابية،  للروح  كثمرة  جاءت  �حلكومة  هذه  �إن 

خادم  برعاية  �ملكرمة  مكة  �تفاق  نتائج  �أبرز  من  وهي  �ملجاالت.  خمتلف  ويف  كافة،  �لق�صايا 

تتويجاً  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ومثلت  �لعزيز.  عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك  �ل�رشيفني،  �حلرمني 

�لدور  و�صورية  �لعربية  م�رش  جلمهورية  كان  �لفل�صطينية،  �حلو�ر�ت  من  طويل  مل�صل�صل 

و�ملنظمات  �ل�صقيقة  �لعربية  �لدول  من  للعديد  مقدرة  وبجهود  ومتابعتها،  رعايتها  يف  �لبارز 

�لعربية و�الإٍ�صالمية. كما �أنها عبت عن �لوفاء مل�صرية �ل�صهد�ء وعذ�بات �الأ�رشى و�جلرحى، 

يا�صني  �أحمد  �الإمام  و�ل�صيخ  عرفات،  يا�رش  �لر�حل  �لرئي�ص  �لكبار؛  �ل�صهد�ء  مقدمتهم  ويف 

)موؤ�ص�ص حما�ص(، و�لقائد �أبو علي م�صطفى )�الأمني �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني(، 

�جلهاد  حلركة  �لعام  )�الأمني  �ل�صقاقي  فتحي  و�لقائد  وغزة(،  �هلل  ر�م  يف  �إ�رش�ئيل  )�غتالتهما 

�لعبا�ص )حممد عبا�ص؛ �الأمني �لعام جلبهة  �أبو  �إ�رش�ئيل يف مالطا(، و�لقائد  �الإ�صالمي، �غتالته 

�لتحرير �لفل�صطينية، �لذي تويف نتيجة �إ�صابته بنوبة قلبية يف �صجن �أمريكي يف �لعر�ق(.

�لوحدة  حكومة  فاإن  �لتكليف؛  خطاب  �صوء  ويف  �لوطني،  �لوفاق  وثيقة  �إىل  و��صتناد�ً 

�لوطنية �صتعمل على كافة �الأ�صعدة مبا يحقق �مل�صالح �لعليا لل�صعب �لفل�صطيني، وذلك على 

�لتايل: �لنحو 

�أوالً: على �ل�صعيد �ل�صيا�صي:

�الحتالل  �إنهاء  على  يتوقف  �ملنطقة،  يف  و�ال�صتقر�ر  �الأمن  مفتاح  �أن  توؤكد  �حلكومة  �إن   .1
�لفل�صطيني.  لل�صعب  �مل�صري  تقرير  بحق  و�العرت�ف  �لفل�صطينية،  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي 

�حلقوق  و��صتعادة  �الحتالل،  �إنهاء  �أجل  من  �لدويل  �ملجتمع  مع  �حلكومة  تعمل  و�صوف 

�مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني، حتى نتمكن من بناء �أر�صية قوية ومتما�صكة لل�صالم و�الأمن 

و�الزدهار يف ربوع �ملنطقة.

تلتزم �حلكومة حماية �مل�صالح �لوطنية �لعليا لل�صعب �لفل�صطيني، و�صون حقوقه، و�حلفاظ   .2
على مكت�صباته وتطويرها، و�لعمل على حتقيق �أهد�فه �لوطنية، كما �أقرتها قر�ر�ت �ملجال�ص 

�لوطنية، ومو�د �لقانون �الأ�صا�صي، ووثيقة �لوفاق �لوطني، وقر�ر�ت �لقمم �لعربية. وعلى 

منظمة  وقعتها  �لتي  و�التفاقات  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �حلكومة  حترتم  ذلك  �أ�صا�ص 

�لتحرير �لفل�صطينية.

تلتزم �حلكومة رف�ص ما ي�صمى بالدولة ذ�ت �حلدود �ملوؤقتة؛ الأنها فكرة تقوم على �أ�صا�ص   .3
�النتقا�ص من �حلقوق �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني.

�لتم�صك بحق �لالجئني �لفل�صطينيني، وحق �لعودة �إىل �أر�صهم وممتلكاتهم.  .4
�لعمل �لدوؤوب من �أجل حترير �الأ�رشى �الأبطال من �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.  .5

مو�جهة �إجر�ء�ت �الحتالل على �الأر�ص من �غتياالت و�عتقاالت و�جتياحات، و�صوف تويل   .6
�حلكومة �أهمية خا�صة ملدينة �لقد�ص؛ ملو�جهة �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية �ملعلقة بالقد�ص �أر�صاً 

و�صعباً ومقد�صات.
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�الإقليمي  �ملحيط  مع  و�لتعاون  و�النفتاح  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لدول  مع  �لعالقة  تر�صيخ   .7
و�لدويل على �أ�صا�ص �الحرت�م �ملتبادل.

ثانياً: على �صعيد �لو�صع مع �الحتالل:

�الحتالل  �أ�صكال  كافة  باإنهاء  مرهون  �ملنطقة  يف  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم  �أن  �حلكومة  توؤكد   .1
�لقد�ص،  تهويد  ووقف  و�مل�صتوطنات،  �لعن�رشي  �جلد�ر  و�إز�لة  �لفل�صطينية،  لالأر��صي 

و�صيا�صة �ل�صم، و�إعادة �حلقوق �إىل �أ�صحابها.

توؤكد �حلكومة �أن �ملقاومة حق م�رشوع لل�صعب �لفل�صطيني، وكفلته كافة �الأعر�ف و�ملو�ثيق   .2
�لدولية، ومن حق �صعبنا �لدفاع عن نف�صه �أمام �أي عدو�ن �إ�رش�ئيلي. وترى �أن وقف �ملقاومة 

مرهون باإنهاء �الحتالل، وحتقيق �حلرية، و�لعودة، و�ال�صتقالل.

�لتهدئة  تثبيت  على  تعمل  �صوف  �لوطني،  �لتو�فق  خالل  ومن  �حلكومة،  فاإن  ذلك  ومع   .3
�إ�رش�ئيل بوقف  وتو�صيعها؛ لت�صبح تهدئة �صاملة ومتبادلة ومتز�منة. وذلك مقابل �لتز�م 

�لبيوت،  وهدم  و�جتياحات،  و�عتقاالت،  �غتياالت،  من  �الأر�ص  على  �الحتاللية  �إجر�ء�تها 

�ملعابر،  فتح  و�إعادة  �حلو�جز،  رفع  على  و�لعمل  �لقد�ص،  وحفريات  �الأر��صي،  وجتريف 

ورفع �لقيود على حركة �لتنقل، و�الإفر�ج عن �الأ�رشى.

توؤكد �حلكومة على ما جاء يف وثيقة �لوفاق �لوطني من �أن �إد�رة �ملفاو�صات هي من �صالحية   .4
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، ورئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية. وذلك على قاعدة �لتم�صك 

باالأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية وحتقيقها، بحيث يتم عر�ص �أي �تفاق م�صريي على �ملجل�ص 

��صتفتاء عام لل�صعب  �إجر�ء  �أو  �لفل�صطيني )برملان �ملنفى( �جلديد؛ للت�صديق عليه  �لوطني 

�لفل�صطيني، يف �لد�خل و�خلارج بقانون ينظمه.

�صوف تدعم �حلكومة �جلهود �ملبذولة، وت�صجع �الأطر�ف ذ�ت �ل�صلة من �أجل �الإ�رش�ع يف   .5
�إنهاء ق�صية �جلندي �الإ�رش�ئيلي �الأ�صري، يف �إطار �صفقة م�رشفة لتبادل �الأ�رشى.

�الأمنية  �الأو�صاع  �صعوبة  تدرك  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  �إن  �الأمني؛  �ل�صعيد  على  ثالثاً: 

�لد�خلية، وترى �أن من �أهم �أولوياتها يف �ملرحلة �لقادمة �صبط �الأو�صاع �الأمنية �ل�صائدة، ومن 

�أجل حتقيق ذلك فاإن �حلكومة �صوف تعتمد يف برناجمها ما يلي:

ت�صكيل جمل�ص �أعلى لالأمن �لقومي، يثل �ملرجعية لكافة �الأجهزة �الأمنية، و�الإطار �لناظم   .1
�ملتعلق  �لقانون  �إجناز  �أجل  من  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �إىل  و�لطلب  �صيا�صاتها،  وحتديد  لعملها 

بهذ� �ملجل�ص.

�حتياجاتها،  توفري  على  و�لعمل  مهنية،  �أ�ص�ص  على  وبناوؤها  �الأمنية  �الأجهزة  هيكلية   .2
�ل�صيا�صية، وتر�صيخ  �لتجاذبات و�ل�رش�عات  و�إبعادها عن  و�لتخفيف من ظالل �حلزبية، 

كانت، و�حلر�ص  �أياً  �ل�صيا�صية  و�أخري�ً، وتلتزم بتنفيذ قر�ر�ت قيادتها  �أوالً  للوطن  والئها 

على �لتز�م �لعاملني يف �ملوؤ�ص�صة �الأمنية باملهام �ملنوطة بهم.
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�لعمل على تفعيل �لقو�نني �لتي مّت �عتمادها من �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�صاأن �ملوؤ�ص�صة �الأمنية.  .3
و�صع خطة �أمنية �صاملة الإنهاء كافة مظاهر �لفو�صى و�لفلتان �الأمني و�لتعديات، وحماية   .4
�الأمن  وتوفري  �ل�صالح  و�صبط  و�خلا�صة،  �لعامة  و�ملمتلكات  و�الأمو�ل  و�الأعر��ص  �لدماء 

للمو�طن، و�لعمل على رفع �ملظامل عن �لنا�ص من خالل �صيادة �لقانون، وم�صاندة �ل�رشطة 

لتقوم بو�جبها على �أح�صن وجه.

ر�بعاً: على �ل�صعيد �لقانوين:

�إ�صالح وتفعيل  �لق�صائية، ل�صمان  �ل�صلطة  �لكامل مع  �صوف تعمل �حلكومة، وبالتعاون   .1
وحماية جهاز �لق�صاء مبوؤ�ص�صاته كافة، ومبا يكِّنه من �أد�ء و�جباته يف �إطار تكري�ص �لعد�لة 

وحماربة �لف�صاد، و�اللتز�م ب�صيادة �لقانون وتطبيقه بنز�هة و�صفافية على �جلميع، دون 

تدخل من �أي �أطر�ف.

توؤكد �حلكومة �لعمل مبوجب �لقانون �الأ�صا�صي، �لذي ينظم �لعالقة بني �ل�صلطات �لثالث   .2
على �أ�ص�ص �لف�صل بني �ل�صلطات، و�حرت�م �ل�صالحيات �ملمنوحة للرئا�صة و�حلكومة وفق 

�لنظام و�لقانون.

على  حتر�ص  و�صوف  �ملختلفة،  مهامه  �أد�ء  يف  �لرئي�ص  �ل�صيد  ت�صاعد  �صوف  �حلكومة  �إن   .3
�لتعاون �لكامل مع رئا�صة �ل�صلطة و�ملوؤ�ص�صات �لد�صتورية، وبالعمل مع �ملجل�ص �لت�رشيعي 

وجود  �أ�صا�ص  وعلى  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام  تطوير  �أجل  من  �لق�صائية،  و�ل�صلطة 

�صلطة وطنية و�حدة وموحدة وقوية.

خام�صاً: على �صعيد منظومة �لقيم �لفل�صطينية: 

�الأهلي،  �ل�صلم  وحماية  �لوطنية،  �لوحدة  برت�صيخ  ع�رشة  �حلادية  �حلكومة  تلتزم  �صوف   .1
وتر�صيخ قيم �الحرت�م �ملتبادل، و�عتماد لغة �حلو�ر، و�إنهاء كافة �أ�صكال �لتوتر و�الحتقان، 

وتر�صيخ ثقافة �لت�صامح وحماية �لدم �لفل�صطيني وحترمي �القتتال �لد�خلي.

توؤكد �حلكومة على وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج، وحتر�ص �حلكومة على   .2
م�صاركة �أبناء �صعبنا يف �خلارج يف كل ما يتعلق ب�صاأننا �لفل�صطيني.

�ل�صاملة،  �لوطنية  �مل�صاحلة  ولتحقيق  �لوطني،  �لوفاق  تر�صيخ  نحو  �حلكومة  �صت�صعى   .3
�لت�رشيعي  من  تت�صكل  و�حلكومة،  �لرئا�صة  برعاية  عليا  وطنية  هيئة  ت�صكيل  خالل  من 

�إنهاء  �لهيئة  هذه  هدف  ويكون  و�لعلماء،  و�لقانونيني  و�الأعيان  و�لوجهاء  و�لف�صائل 

م�صاكل �لدماء بني �لف�صائل و�لعو�ئل، وتقدير �الأ�رش�ر �لتي حلقت باملمتلكات و�ملوؤ�ص�صات 

و�لعمل على حلها.

�صوف تعمل �حلكومة على تكري�ص مبد�أ �ملو�طنة من خالل �مل�صاو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات   .4
وتكافوؤ �لفر�صة، وتر�صيخ �لعد�لة �الجتماعية يف �لتوظيف و�لتعيينات يف خمتلف �لوز�ر�ت 

و�ملوؤ�ص�صات، و�إنهاء كافة �أ�صكال �ملح�صوبية �ل�صيا�صية يف �لتوظيف �ملدين و�الأمني.
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وتعزيز  �لعامة،  �حلريات  وحماية  �ل�صيا�صية،  �لتعددية  مبد�أ  حترتم  �أنها  �حلكومة  توؤكد   .5
و�مل�صاو�ة،  �لعد�لة  مبد�أ  وتر�صيخ  �الإن�صان،  حقوق  وحماية  و�لديقر�طية،  �ل�صورى  قيم 

و�صون حرية �ل�صحافة، وحرية �لر�أي و�لتعبري، و�اللتز�م بالتد�ول �ل�صلمي على �ل�صلطة، 

و��صتكمال �النتخابات للمجال�ص �ملحلية خالل �الأ�صهر �ل�صتة �لقادمة �إن �صاء �هلل.

�حلياة  م�صتلزمات  وتوفري  �لفل�صطيني،  للمو�طن  �لكرية  �حلياة  بتوفري  �حلكومة  تلتزم   .6
�لتاأمني  وتو�صيع  مر�فقها  وتطوير  �ل�صحية  �حتياجاته  وتلبية  �الجتماعية،  و�لرعاية 

ظاهرة  معاجلة  على  و�لعمل  و�مل�صتو�صفات،  �مل�صت�صفيات  و�صعية  وحت�صني  �ل�صحي، 

�لفقر و�لبطالة، من خالل توفري فر�ص �لعمل، و�مل�صاريع �لتنموية، و�لتاأمينات �الجتماعية، 

وبرنامج �ل�صمان �الجتماعي. كما �صتويل �حلكومة رعاية خا�صة للرتبية و�لتعليم �لعايل، 

و�صوف ت�صجع �لبحث �لعلمي وتوفر �حتياجاته.

�ملكانة  تتبو�أ  كي  و�ملر�أة  �ل�صباب،  وقطاع  و�ل�صيادين،  و�ملز�رعني  �لعمال  بقطاع  �الهتمام   .7
�لتي تليق بها وبت�صحياتها �لكبرية، وتوؤمن لهم �مل�صاركة يف �صناعة �لقر�ر، و�مل�صاهمة يف 

م�صرية �لبناء يف كافة �ملوؤ�ص�صات و�لوز�ر�ت وخمتلف �ملجاالت.

�صاد�صاً: �لو�صع �القت�صادي:

من  وذلك  �لفل�صطيني،  �صعبنا  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  �إنهاء  على  �حلكومة  تعمل  �صوف   .1
�صعبنا  عن  �ملعاناة  لتخفيف  و�لدولية؛  �الإقليمية  �الأطر  وتفعيل  و�لعالقات،  �لب�مج  خالل 

�لفل�صطيني.

�إعطاء �الأولوية لالرتقاء باالقت�صاد �لوطني، وت�صجيع �لقطاعات �القت�صادية و�لتجارية مع   .2
�لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، وت�صجيع �لعالقات �القت�صادية و�لتجارية مع �الحتاد �الأوروبي 

وبقية دول �لعامل.

و�ملنا�صب  �ملالئم  �ملناخ  وتوفري  �خلا�ص،  �لقطاع  وت�صجيع  �مل�صتهلك،  حلماية  �لتحرك   .3
لن�صاطه، و�إر�صاء �لقو�عد �ل�صليمة بني �لعمل �حلكومي وموؤ�ص�صاته �لر�صمية وموؤ�ص�صات 

�لقطاع �خلا�ص، و�إنهاء �الحتكار، و�صتقوم �حلكومة بتوفري �لبيئة �ملنا�صبة و�أجو�ء �حلماية 

و�ال�صتقر�ر للم�صاريع �ال�صتثمارية.

و�أعر�فنا،  قيمنا  مع  ين�صجم  مبا  �حلر  �القت�صاد  مبادئ  �حرت�م  على  �حلكومة  �صتحر�ص   .4
وب�صكل يخدم �لتنمية �لفل�صطينية، وحماية �لقطاع �خلا�ص، وت�صجيع �ال�صتثمار، وحماربة 

�لبطالة و�لفقر، وتعزيز �لقطاعات �القت�صادية �ملنتجة، و�إعادة �إعمار �لبنية �لتحتية، وتطوير 

�ملناطق �ل�صناعية وقطاعات �الإ�صكان و�لتكنولوجيا.

�صابعاً: يف جمال �الإ�صالح:

�إن حكومتي �لتي تتبنى ��صرت�تيجية �الإ�صالح، لتوؤكد ملجل�صكم �ملوقر ول�صعبنا �لذي �أعطانا   .1
هذه  عمل  خالل  من  �ملو�طن  �صيلم�ص  حيث  �لثقة،  لهذه  �أوفياء  �صنكون  باأننا  �لغالية،  �لثقة 
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�الإد�ري  �الإ�صالح  دو�ئر  يف  �الأر�ص  على  حقيقية  �إجناز�ت  تعاىل—  �هلل  —باإذن  �حلكومة 

وحتارب  �الإ�صالح  تعزز  �لتي  �لقو�نني  �إ�صد�ر  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مع  و�لتعاون  و�ملايل 

�لف�صاد، و�لنظر يف �لهيكليات و�أ�صاليب �لعمل، مبا ي�صمن فعالية وح�صن �صري عمل �لوز�ر�ت 

و�لتز�مها بالقانون.

�صوف حتر�ص �حلكومة على �ال�صتجابة لالحتياجات �مللحة للمو�طن يف خمتلف �ملجاالت،   .2
�إطالق  �أولويات �ل�رشف، وتر�صيد �الإنفاق، ويف  من خالل �لتخطيط و�ملبادرة، ويف حتديد 

�ملبادر�ت و�الإبد�عات، و�حلفاظ على �أق�صى درجة من �مل�صد�قية و�ل�صفافية.

�إطار �الإ�صالح كذلك، فاإن �حلكومة �صت�صعى �إىل حماربة �لف�صاد، وتعزيز قيم �لنز�هة  ويف   .3
بعد�ً  �الإد�ري  �لتطوير  م�صاألة  و�صنعطي  �لعام.  �ملال  ��صتغالل  عن  و�لرتفع  و�ل�صفافية، 

�جتماعياً، وثقافة جمتمعية توؤ�ص�ص ملفهوم جديد، و�صياغة ��صرت�تيجية فل�صطينية جمتمعية 

على  ي�صاعد  مما  �حلديثة،  �الإد�رة  مفاهيم  �إىل  ت�صتند  �صليمة  عمل  والآلية  �الإد�رية،  للتنمية 

تنفيذ هذه �ال�صرت�تيجية وفق متطلبات وحاجة �ملجتمع �لفل�صطيني.

ثامناً: �لعالقة �لدولية؛ يف �لوقت �لذي توؤكد فيه �حلكومة على عمقها �لعربي و�الإ�صالمي، 

فاإنها �صتعمل على �إقامة عالقات �صليمة ومتينة مع خمتلف دول �لعامل، وكذلك مع �ملوؤ�ص�صات 

يف  ي�صاعد  مبا  �لدولية،  �الإقليمية  و�ملنظمات  �الأمن  وجمل�ص  �ملتحدة  �الأمم  فيها  مبا  �لدولية، 

ل�صعبنا  �مل�صاعد�ت  من  كثري�ً  قّدم  �الأوروبي  �الحتاد  �إن  �لعاملي.  و�ال�صتقر�ر  �ل�صلم  تعزيز 

�لفل�صطيني، ودعم حقه يف �حلرية و�ال�صتقالل، وكانت له مو�قف جادة يف توجيه �النتقاد�ت 

�الأوروبي،  �الحتاد  مع  متينة  بعالقة  معنيون  فاإننا  لذ�  �الإ�رش�ئيلي...  �الحتالل  ل�صيا�صات 

حقوق  الحرت�م  �الحتالل؛  �صلطات  على  �ل�صغط  ممار�صة  من  �أكب  دور�ً  منه  نتوقع  حيث 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  من  قو�تها  ل�صحب  [و]  �لدولية،  �ملو�ثيق  عليها  ن�صت  �لتي  �الإن�صان، 

على  �صتحر�ص  �حلكومة  �أن  كما  �صعبنا.  بحق  �ملتكررة  �لعدو�نية  �ملمار�صات  ووقف  �ملحتلة، 

�الحتادية  رو�صيا  ر�أ�صها  وعلى  �الأمن،  جمل�ص  يف  �لع�صوية  د�ئمة  �لدول  مع  �لعالقة  تطوير 

�لعادلة  �حلقوق  يوؤمن  مبا  و�الآ�صيوية،  �الإفريقية  و�لدول  و�ليابان  �ل�صني  وجمهورية 

يف  �لنظر  الإعادة  �الأمريكية؛  �الإد�رة  تدعو  �حلكومة  فاإن  ذ�ته  �لوقت  ويف  �لفل�صطيني.  ل�صعبنا 

�ل�صعب  خيار  �حرت�م  �رشورة  �إىل  وتدعوها  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه  �لعادلة  غري  مو�قفها 

�لفل�صطيني، �لذي جت�صده حكومة �لوحدة �لوطنية.
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وثيقة رقم 15:

املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته حركة حما�س يف مدينة غزة بعد

 احل�شم الع�شكري16

22 حزير�ن/ يونيو 2007

ملاذ� �نفجرت �الأو�صاع يف غزة حتى مّت �لتخل�ص من تيار �لفتنة و�خلونة؟ 

ما قبل اتفاق مكة

�أوالً: حالة �لتاآمر على نتائج �النتخابات من �ليوم �الأول. 

بل  �حل�صار،  فّك  بعدم  و�الأمريكان  �الأوروبيني  �أمام  و�حلكومة  حما�ص  على  �لتحري�ص  	·
ت�صديده. 

حتري�ص �لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية بعدم �لتعامل مع �حلكومة.  	·
�لتعليم  يف  وخا�صة  �مل�صي�صة،  لالإ�رش�بات  و�صلنا  حتى  �لوز�ر�ت  يف  �لوظيفي  �لع�صيان  	·

و�ل�صحة.

�لوز�ر�ت  على  و�العتد�ء  �الأمنية،  �الأجهزة  منت�صبي  من  وخا�صة  �مل�صلحة،  �مل�صري�ت  	·
وكذلك  مرة،  من  �أكرث  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حتطيم  مّت  حتى  و�لعامة.  �خلا�صة  و�ملوؤ�ص�صات 

جمل�ص �لوزر�ء. 

لفر�ص  حما�ص؛  لنو�ب  �الحتالل  �صلطات  �عتقال  و��صتغالل  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  تعطيل  	·
بع�ص �لقر�ر�ت و�لقو�نني �لتي يريدونها. 

ثانياً: حالة �حل�صم بالقوة:

�الأمريكي  �لقر�ر  �أو �صقوط �حلكومة، كما كان  �إخر�ج �حلركة،  �الإجر�ء�ت يف  ملا ف�صلت كل 

و�ل�صهيوين بد�أت مرحلة �لقوة و�العتد�ء�ت و�لت�صفيات �جل�صدية، �لتي طالت رموز وكو�در 

وعنا�رش �حلركة؛ للو�صول لالنقالب على �حلكومة، و�إعالن حالة �لطو�رئ )وثيقة رقم 1(. 

قتل �ل�صاب ر�مي �لدلو، و�لقتلة معروفون، ومل يفعلو� لهم �صيئاً، بل هربوهم للخارج.  	·
ح�صني  �لدكتور  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صية  �لقيادة  وع�صو  �جلامعة  و�أ�صتاذ  �لعامل  قتل  	·
�الأمني  �الإغالق  ظّل  يف  �لغربية،  لل�صفة  وتهريبهم  وعالجهم،  �لقتلة  وحماية  عجوة،  �أبو 

�لكامل على قطاع غزة.

405. مالحظة: �لذي حتدث يف �ملوؤمتر �ل�صحفي با�صم حركة  187، �ص  2007، وثيقة رقم  الوثائق الفل�شطينية ل�شنة   
16

حما�ص هو د. خليل �حلية.

�ملر�صلتني من  �لد�خليتني  �لوثيقتني  �لذي قامت به حما�ص يف قطاع غزة،  �لع�صكري،  �أي�صاً حول ظروف �حل�صم  �نظر 

 ،2007 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  يف:   ،2007/6/14-13 يف  دم�صق،  يف  حما�ص  قيادة  �إىل  غزة  قطاع  يف  حما�ص  قيادة 

وثيقة رقم 161 ووثيقة رقم 162، �ص 349-345.
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جهاز �لوقائي، يف �صابقة خطرية، يجب �أحد �الأ�صخا�ص على �الإدالء باعرت�فات كاذبة، ويقوم  	·
�لوقائي بحمل �ل�صاب لعائلة كو�رع ليديل �أمامهم باالعرت�فات �لكاذبة؛ ليغرو� �لعائلة بقتل 

�أمام مكتبه،  �لفر�  ب�صام  �ل�صيخ  �لقا�صي  لقتل  بالكذب. وقد فعلو ودبرو�  من �عرتف عليه 

و�عرت�فات �ل�صاب موجودة لدينا وموثقة.

عليه  تطلق  �أن  دون  له  حاجز  على  �لغلبان  عائالت  من  عائلة  باإعد�م  قام  �لوقائي  �الأمن  	·
ر�صا�صة و�حدة، وقد قتل يف هذ� �حلادث �لقائد يا�رش �لغلبان وزوجة �أخيه و�بنة �أخيه من 

بني من كانو� يف �ل�صيارة.

�صميح �ملدهون �لذي، �عرتف على جر�ئمه �أمام �الإعالم بقتل وحرق �لبيوت كان بوؤرة قتل  	·
دون  �ملجاهدين  �أقد�م  على  �لنار  و�إطالق  بالتحقيق  قام  وكم  �ل�صمالية،  �ملنطقة  يف  ودمار 

ر�دع. 

بعدما �تفقنا على وقف كل مظاهر �القتتال مع هذ� �لتيار، وعقدنا جل�صات �حلو�ر �لوطني،  	·
لبع�ص  حماوالت  من  وحذرتهم  فتح  حركة  من  قياد�ت  مع  جل�صت  قد  �حلية(  )خليل  كنت 

�صبابهم باالعتد�ء، و�إعادة �الأمر من جديد، لالأ�صف قامت جمموعة منهم بعد �صاعتني من 

�للقاء بو�صع عبوة جليب للقوة �لتنفيذية يف منطقة جباليا، وقامو� بتدمري وقتل �أربعة ممن 

كانو� فيه، وقد مّت �إلقاء �لقب�ص على �لقتلة. وقد �عرتفت �ملجموعة بعد ذلك على جريتهم، 

وقد �صلمناهم للنيابة، ولكن لالأ�صف �ل�صديد مّت �الإفر�ج عنهم.

حماولة �غتيال رئي�ص �لوزر�ء يف معب رفح، و��صت�صهاد مر�فقه عبد �لرحمن ن�صار، و�إ�صابة  	·
�مل�صت�صار �ل�صيا�صي و�الأمني �لعام ملجل�ص �لوزر�ء. وبحوزتنا �الآن �عرت�فات م�صجلة تدين 

باإعطاء  قام  ومن  �الغتيال،  خطة  ر�صمو�  �لذين  و�ل�صباط  �جلرية،  لهذه  �لقر�ر  متخذي 

�الأو�مر للتنفيذ، و�صنقدم هذ� للجنة تق�صي �حلقائق �أو �أي جهة قانونية الحقاً. 

من�صور �صاليل وقتله ملجموعة من �صباب �حلركة يف �صيارة �الإذ�عة، ووقت �الن�صحاب من  	·
�أمام �لبيت، بناء على �التفاق بيننا وبني فتح، قام بقتل �ثنني من كتائب �لق�صام �أي�صاً. 

�لوثائق و�لتحقيقات موجودة،  �ل�صيئ فيها، وكذلك  �لوقائي  �لهد�ية ودور  جرية م�صجد  	·
بني  من  �أربعة  ��صت�صهد  �أن  �إىل  �مل�صجد  من  �جلرحى  الإ�صعاف  �لو�صول  من  �لوقائي  ومنع 

�أبناء �حلركة، على ر�أ�صهم �لقائد �أبو �أن�ص �ملن�صي. 

جرية حرق �جلامعة �الإ�صالمية من قبل �أمن �لرئا�صة وجمموعات �لتيار �خلياين، دون �أن  	·
جند موقفاً و��صحاً ال من �لرئا�صة، وال من قادة هذ� �لتيار �النقالبي. 

�إل�صاق مقتلهم ب�صباب �حلركة، دون دليل، بل كنا  �لتيار �ملجرم  عائلة بعلو�صة وحماولة  	·
�لوزر�ء  ورئي�ص  �حلكومة  ووقوف  و�ملجروحة،  �ملكلومة  �لعائلة  بجانب  �الأول  �ليوم  من 

بجانبه. 

ليلة �تفاق مكة قامو� بقتل حممد �أبو كر�ص، �أحد قادة �لق�صام، و�أمرو� �أحد �لفاعلني من عائلة  	·
دغم�ص �أن يتحمل �لفعلة با�صم �لعائلة؛ لينجو �لتيار �ملجرم من �لتبعة، وليورط عائلته بهذه 

�جلرية. 
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بعد اتفاق مكة 

عدنا بعد �تفاق مكة وكلنا �أمل �أن تنتهي �الأمور، وال نرجع للور�ء، ولكن لالأ�صف �ل�صديد  	·
و�الأمريكي  �ل�صهيوين  �لدعم  ��صتقبال  فو��صل  �ل�صيا�صة؛  نف�ص  على  نف�صه  �لتيار  ظّل 

)وثيقة رقم 2(. 

�إدخال �ل�صيار�ت �مل�صفحة بدون علم �حلكومة وال �جلهات �ملخت�صة.  	·
قياد�ت  ومالحقة  متابعة  �الأمنية،  �الأجهزة  وخارج  فتح  حركة  خارج  �ملجموعات  ت�صكيل  	·
�حلركة ورموزها وعنا�رشها، وجمع �ملعلومات عنها. )وثيقة رقم 3(، و�لت�صنت على كل 

ملو�جهة  �لع�صكرية  و�ملعد�ت  �الأدو�ت  و�صناعة  تخزين  �أماكن  وك�صف  �الت�صال.  و�صائل 

�الحتالل، و�لك�صف عن �أماكن �لعبو�ت و�الأنفاق �ملعدة لالحتالل، و�أماكن تخزين �ل�صالح. 

مو�عيد  وحتديد  متعددة،  دول  يف  �ل�صو�رع  حرب  على  عنا�رشهم  من  �ملئات  وتدريب 

للمو�جهة مع �حلركة، وهي بعد �النتهاء من �متحانات �لثانوية �لعامة. 

قمنا باإبالغ �أبو مازن باأفعال هوؤالء، وكذلك قيادة فتح، �لتي كانت جتل�ص معنا، وحذرناهم  	·
مما يخطط هوؤالء. 

�أبلغنا بع�ص �جلهات �لعربية بهذ� �ملخطط، ومنهم عمرو مو�صى، �الأمني �لعام جلامعة �لدول  	·
�لعربية، و�لوزير عمر �صليمان، رئي�ص �ملخابر�ت �مل�رشية. 

قبيل دعوة م�رش للف�شائل للحوار االأخري 

عقد بع�ص رموز هذ� �لتيار، وهم معروفون باال�صم، �جتماعاً مع جهات �أجنبية، و�صلموهم  	·
معلومات عن قياد�ت �صيا�صية وع�صكرية حلركة حما�ص، وبعد هذ� �الجتماع باأيام، و�صعت 

�الأ�صماء على قائمة �ملطلوب ت�صفيتهم من قو�ت �الحتالل )وثيقة رقم 4(. 

�خلطة  تنفيذ  على  مازن  و�أبو  هنية  �إ�صماعيل  �لوزر�ء  رئي�ص  بني  جرى  �لذي  �التفاق  بعد  	·
على  �التفاق  وكان  �لقو��صمي،  هاين  �لوزير  عهد  يف  �لد�خلية  وز�رة  �أعدتها  �لتي  �الأمنية، 

�جتماعاً  �صباك  �أبو  ر�صيد  عقد  �صباك.  �أبو  ر�صيد  ر�أ�صهم  على  �أمنية،  قياد�ت  يف  تغيري�ت 

�الإلهية،  و�لذ�ت  �لدين  ي�صب  وقام  �لوقائي،  �الأمن  مقر  يف  وذلك  �الأمنية،  �لقياد�ت  لبع�ص 

غزة  مدينة  يف  قو�ت  بن�رش  قام  �لليلة  ذ�ت  ويف  �جلميع.  على  �لطاولة  �صيقلب  �أنه  ويق�صم 

وكادت  �لق�صام،  بكتائب  �لقو�ت  هذه  و��صطدمت  �حلكومة،  وال  �لد�خلية  وزير  علم  دون 

�لوزر�ء  رئي�ص  وتدخل  �صيار�تهم،  من  جمموعة  على  �ل�صيطرة  ومتت  جمزرة،  تقع  �أن 

بنف�صه، و�أعاد �ل�صيار�ت جلهاز �ل�رشطة. وبعد يوم و�حد مّت قتل بهاء �أبو جر�د، و�تهمو� 

�أبدينا �ال�صتعد�د لت�صكيل جلنة حتقيق م�صرتكة،  �أننا  حما�ص يف قتله كذباً وبهتاناً. ورغم 

من  كل  مع  وم�صاكل  خالفات  له  جر�د  �أبو  بهاء  �أن  �لعلم  مع  غزة،  قطاع  باإ�صعال  قامو� 

�صميح �ملدهون ومن�صور �صاليل. وللعلم لقد �صارحنا ماجد �أبو �صمالة يف ح�صور �لوفد 

�إن  قائالً:  �صباك  �أبو  ر�صيد  خب  على  وعلق  ينكرها،  فلم  �ملعلومات  بهذه  �مل�رشي  �الأمني 

ر�صيد كان غ�صبان. 



حمـــــا�س

622

قامو� باأب�صع �جلر�ئم �لتي عرفتها �لب�رشية؛ قتلو� �لنا�ص على �للحية و�النتماء، و�أطلقو� �لنار  	·
على �الأقد�م، وقتلو� �ل�صحفي حممد عبدو و�صليمان �لع�صي وع�صام �جلوجو بعدما �أخذوهم 

وحققو� معهم. قتلو� �لتاجر �مل�صن ناه�ص �لنمر �أمام بيته و�أمام �أعني �أبنائه وبناته. و�لذين 

رفعو�  وكذلك  �ل�صنيعة،  فعلتهم  بعد  �إليه  وعادو�  �لرئا�صة  منتدى  من  خرجو�  بقتله  قامو� 

�حلجاب عن وجه �إحدى �الأخو�ت من بنات �لكتلة �الإ�صالمية، و�أطلقو� �لنار بني �أقد�مها. 

حرقو� �لبيوت �الآمنة و�ملحالت �لتجارية.  	·
كل هذه �جلر�ئم كانت حتدث يف غرف خا�صة يف منتدى �لرئي�ص �أبو مازن؛ و�صعو� �حلو�جز،  	·

و�عتلو� �الأبر�ج، و�صيقو� على �لنا�ص حياتهم. 

على  �لوطني  �الأمن  من  جمموعات  ومن  �لرئا�صة،  �أمن  جهاز  بها  يقوم  كان  �جلر�ئم  هذه  	·
�لتي �صكلها حممد دحالن؛ ليحقق بها طموحاته  �لتي كان ين�صبها، و�لتنفيذية  �حلو�جز، 

��صتنكار  عبارة  ن�صمع  ومل  �صاكناً.  يحرك  ومل  مازن  �أبو  �أعني  حتت  وخمططاته  و�أهد�فه 

�لقتل  رموز  �أحد  كان  �لذي  �ملدهون،  �صميح  مع  له  �صور  ن�رشت  لالأ�صف  لكنه  �صجب،  �أو 

و�لتعذيب يف �ملنتدى، بل �الأخطر �أن �صميح ومن�صور �صاليل تلقو� �أمو�الً من حر�ص �لرئا�صة 

و�لوثائق بني �أيدينا )وثيقة رقم 5(. 

اتفاقات عقدت ومل يتم احرتامها بل كانوا اأول من يخرقها

للق�صام، وقتل فيه  �الأول خرقته جمموعات ماهر مقد�د، عندما �عتدت على موقع  �التفاق  	·
بع�ص حر��ص مقد�د، وجرح بع�ص �صباب �لق�صام يف �ال�صتباك بينهم. 

�إبر�هيم منية  [من �التفاق]، قام �الأمن �لوطني بقتل �لقائد  �التفاق �لثاين، بعد ربع �صاعة  	·
�لقائد حممد  �لنار على �جلنازة، وقتل  �أثناء ت�صييع جثمانه قامو� باإطالق  �أ�صامة، ويف  �أبو 

�أبو �خلري �بن �خلم�صني عاماً. 

�الأمني �مل�رشي  �لوفد  �لف�صائل من  �لثالث، بعد �التفاق ب�صاعة، و�أثناء توجه وفد  �التفاق  	·
لتنفيذ �التفاق، متت حماولة �غتيال غازي حمد و�أين طه على يد جمموعات عرفت نف�صها 

�لوفد كان  �أن  �إ�صماعيل، ولوال  �لعميد �رشيف  �إثرها  �لوقائي. و�أ�صيب على  �الأمن  �أنها من 

ي�صتقل �صيارة م�صفحة لقتلو� جميعاً، ثم مّت �إطالق �لنار عليهم بغز�رة �أمام مقر �جلو�ز�ت. 

جند  ال  �التفاقات  كل  يف]  [الأنه  الأن  �لنار؛  �إطالق  و�أوقفنا  و�حد،  طرف  من  موقفاً  �تخذنا  	·
�لق�صام مو�قع �الحتالل  بالوقوف عن جر�ئمه وغيه. وق�صفت كتائب  �لتيار  من يلزم هذ� 

بال�صو�ريخ رد�ً على جر�ئم �الحتالل، وتفويتاً على من يريدنا �أن نن�صغل بالق�صايا �لد�خلية 

عن مقاومة �الحتالل. 

من  قتل  �أي�صاً،  جانبه  من  �لوقف  �أعلن  مازن  �أبو  �أن  رغم  و�حد،  جانب  من  �لوقف  ليلة  يف 

مع  �الت�صاالت  كل  تنجح  مل  مروع  م�صهد  ويف  �لقتلة.  هوؤالء  يد  على  ثمانية  �حلركة  عنا�رش 

قيادتهم �لتي د�مت �صاعة ون�صف من �إنقاذ حياة �صاب ينزف، فقد كانت جمموعات من �الأمن 

�لوطني تطلق �لنار على �صيارة �الإ�صعاف كلما حاولت �القرت�ب منه، حتى فارق �حلياة. 
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مّت  �الأحد�ث  وذيول  جذور  كل  لننهي  جنل�ص  كنا  وملا  نهائياً،  �الأحد�ث  تطويق  مّت  ذلك  بعد  	·
رئي�ص  مبر�قبة  مكلف  باأنه  �عرتف  معه  �لتحقيق  وبعد  �لرئا�صة،  �أمن  عنا�رش  �أحد  �صبط 

�لوزر�ء �إ�صماعيل هنية ومتابعته. و�عرت�فاته م�صجلة بال�صوت و�ل�صورة، وقد �أبلغنا �لوفد 

�الأمني �مل�رشي بذلك و�أبو مازن فماذ� فعل )وثيقة رقم 6(. وكذلك وجدت خارطة يف منتدى 

�لرئا�صة ت�صري �إىل مد�خل وخمارج بيت رئي�ص �لوزر�ء، وطريق خروجه ودخوله �إليه. 

�ملوؤ�ص�صات  عن  �ملعلومات  ويجمعو�  يح�صو�  باأن  بهم  �ملغرر  �صبابهم  من  بالطلب  قامو�  	·
وو�صعو�  �حلركة.  من  تتعاون  �لتي  �أو  �حلركة،  من  �أ�صحابها  �ملقرب  �أو  للحركة،  �لتابعة 

�أغرى �صلطات  هذه �لبيانات ون�رشوها عب �الإنرتنت، وروجو� عنها معلومات كاذبة؛ مما 

�الحتالل با�صتهد�فها وتدمريها، كما حدث مع حمالت �أبو عكر لالأغذية، وحمل �لبع�صي 

وحرز �هلل و�خلازند�ر لل�رش�فة، )وثيقة رقم 7(. 

قامو� بحملة منظمة ومبجمة �صد �لقوة �لتنفيذية، وقدمو� معلومات جلهات �أمنية متعددة  	·
�أماكن تو�جدها و�إمكاناتها. وقال يومها عز�م �الأحمد لريفع �لغطاء عنها: هذه  عنها، وعن 

جي�ص  ي�صتبيح  قولته  من  و�حد  يوم  بعد  و�إذ�  �لوجود،  من  و�إنهاوؤها  �صحقها  يجب  �لقوة 

و�جلرحى  �ل�صهد�ء  ع�رش�ت  فيهم  �أوقع  مما  �لتنفيذية،  للقوة  �ملقر�ت  ع�رش�ت  �الحتالل 

ودمرت �ملو�قع بالكامل. 

االنفجار االأخري 

لقد �أو�صحنا لالأ�صقاء �مل�رشيني كل �حلقائق �ملا�صية، وقلنا لهم ما د�م تيار دحالن �خلياين  	·
باقياً يف و�صطنا لن ينعم �أحد باالأمن، و�أظن �أن غرينا ممن �لتقاهم �مل�رشيون قالو� لهم نف�ص 

�لكالم، و�صاألنا �مل�رشيني هل يوجد �أحد يكنه جلم هذ� �لتيار؟ فاأفادونا باالإيجاب. 

لقد وعدنا �الأ�صقاء �مل�رشيني بااللتز�م بتهدئة �جلبهة �لد�خلية، ومتنينا عليهم �إلز�م هوؤالء  	·
فوعدو� خري�ً. 

ولكن كانت املفاجاأة واملفارقة 

قامو� باإطالق �لنار على جمموعة من �ملجاهدين يف رفح، ووقعت �أحد�ث موؤ�صفة قتل فيها  	·
�أحد قادة �لق�صام يف رفح، �ل�صهيد �أحمد �أبو حرب، ومع ذلك مّت تطويق �الأحد�ث. 

�أقد�م  على  �لنار  باإطالق  فقامو�  غزة،  �إىل  �الأحد�ث  نقلو�  رفح  �أحد�ث  من  و�حد  يوم  بعد  	·
وقامو�  �لرئا�صة.  منتدى  يف  الأخيه  تخرج  حفل  يح�رش  كان  �لذي  �لب�وي،  فايز  �لدكتور/ 

“ح�صن  �لوزر�ء  �أحد مر�فقي رئي�ص  �لزيتون، وخطفو�  بخطف �ثنني من حما�ص يف منطقة 

�لبزم”، وعذبوه عذ�باً نكر�ً، وحلقو� حو�جبة، ون�صف �صاربه، وحلقو� ر�أ�صه باإ�صارة )17(. 

�إطالق �لنار على مقر �حلكومة يف �أثناء �جتماعها و�نعقادها، كذلك �إطالق قذيفة �آر بي جيه  	·
على منزل رئي�ص �لوزر�ء، و�أ�صابو� �لبيت �إ�صابة مبا�رشة. 

ثم قامو� باأب�صع جرية، وهي قتل �لعامل و�إمام م�صجد �لعبا�ص �ل�صيخ/ حممد �لرفاتي؛ مما  	·
هّز م�صاعر كل �لنا�ص، ومل ي�صتطع �أحد حتمل هذ� �مل�صهد. ومع ذلك �َصبََط �ل�صباب نفو�صهم 
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الأن �ليوم �لتايل كان بد�ية �متحانات �لثانوية �لعامة، و�إذ� بهم يدفعو� �أذنابهم، ومن يدوهم 

�ملجاهد مازن عجور  بكر؛ فحرقو� منجرة عائلة عجور، وقتلو�  باملال و�ل�صالح من عائلة 

�أحد كو�در كتائب �لق�صام. فقام �لق�صام مبحا�رشة عائلة بكر لينال �لقتلة عقابهم، و�إذ� باأمن 

ح�صام  �ل�صاب/  باإلقاء  �لقتلة  هوؤالء  قام  �ليوم  نف�ص  ويف  و�ل�صالح،  بالعتاد  يدهم  �لرئا�صة 

�أبو قين�ص من �لبج عن �لطابق �لثاين ع�رش، و��صاألو� عائلته. ومع ذلك يكذبون ويتهمون 

قناة  مبهاجمة  جمموعاتهم  وقامت  �الأبر�ج،  فوق  من  �لنا�ص  �ألقت  �لتي  هي  �أنها  حما�ص 

�الأق�صى �لف�صائية، بعدد من �جليبات و�الأ�صلحة �لثقيلة. فات�صعت �الأحد�ث وتدهور �ملوقف، 

�لع�رش�ت،  وقتل  بيتاً،  ع�رشين  من  �أكرث  وحرق  قتل  �أنه  �ملدهون  �صميح  �أعلن  ملا  وبالذ�ت 

�لتطهري  حملة  وتو��صلت  كاخلر�ف.  و�صيذبحهم  حم�صاوي،  هو  من  كل  ويقتل  و�صيفعل 

ع�رش�ت  فحرقت  �لهول(؛  تل  )�أي  �الإ�صالم  تل  منطقة  من  حما�ص  وقياد�ت  الأبناء  �لعرقي 

�لبيوت و�ملوؤ�ص�صات، و�صمعنا �رشخات �لن�صاء �حلر�ئر ي�صتغثن من هول ما يتعر�صون له 

يف بيوتهم و�أماكنهم يف هذه �ملنطقة، �لتي كان ي�صيطر عليها �لتيار �خلياين. 

كانت هذه �الأعمال �ل�رش�رة و�لوقود �لذي و�صع على �لنري�ن، فتمت مهاجمة ر�أ�ص �الأفعى  	·
يتم  مل  �صبابنا  من  لثمانية  �جلماعية  �ملقبة  فيه  ووجدت  �ملكائد،  فيه  تدبر  �لذي  ومعقلهم 

�لتعرف على �أغلبهم ب�صبب حتلل �جلثث، ووجدت فيه �جلر�ئم �الأمنية و�الأخالقية و�لوطنية. 

مركز  يف  من  ففر  مبا�رشة،  �ملو�قع  بقية  �صلمت  وبعده  �لق�صام،  يد  يف  �لوقائي  �الأمن  �صقط  	·
�ملخابر�ت ما ي�صمى بال�صفينة، بعدها �نهارت �ملو�قع �الأمنية �أمام كتائب �لق�صام، وخرج من 

فيها، ودخل �لنا�ص هذه �ملو�قع قبل و�صول �لق�صام �إليها، كما حدث يف منتدى �لرئا�صة. 

وبعد �الأحد�ث بيوم، مّت [متت] �ل�صيطرة على كل �ملو�قع، ومّت تاأمينها وحر��صتها، وهي �الآن  	·
حتت �حلر��صة وال ي�صها �أحد ب�صوء. 

�أما �ل�رشطة �لتي مل تدخل يف �الأحد�ث فلم ي�صها �أحد ب�صوء، ومّت �التفاق مع قادتها لتقوم  	·
مبهماتها. ولكن لالأ�صف �ل�صديد �صدرت �الأو�مر لها من �أبو مازن على ل�صان كمال �ل�صيخ 

�متحانات  قاعات  تركو�  �إنهم  حتى  وحترق.  تخرب  حتى  ودعوها  �ملو�قع  من  باالن�صحاب 

�لثانوية دون حر��صة وهم يف و�صط �المتحانات يوم �ل�صبت. ولكن مّت ترتيب �الأمور يوم �الأحد 

بالقوة �لتنفيذية، ومن �أ�رش على �لبقاء من �ل�رشطة، �لذين نوجه لهم �لتقدير و�الحرت�م. 

اأحداث التخريب واالنفالت 

لقد حدثت حو�دث ال نقبلها وندينها، مثل ك�رش �جلندي �ملجهول، �أو جلو�ص بع�ص �ل�صباب 

على كر�صي �لرئي�ص، �أو �العتد�ء على بع�ص �لبيوت، ولكن: 

هذه �إما حدثت من عو�م �لنا�ص، �لذين �ندفعو� لهذه �الأماكن، ومل ي�صتطع �أحد يف �أول يومني  	·
�أن ي�صبط �الأمور. 

�أو حدثت ب�صلوك فردي من بع�ص �أن�صار �حلركة ومنت�صبيها، ولكن هذ� ال نقره ونرف�صه  	·
وندينه. 
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ولكن ن�صتغرب من ت�صليط �ل�صوء عليها ونن�صى �جلر�ئم �لتي حدثت، فما �ملوقف من رمي 

قتل  من  �ملوقف  هو  وما  حدثت؟  �لتي  �لوحيدة  �حلالة  وهو  �لبج  فوق  من  قين�ص  �أبو  ح�صام 

�لنا�ص د�خل منتدى �لرئي�ص و�لتحقيق معهم؟ وما هو �ملوقف من ��صتباحة كل من هو حم�صاوي 

يف �ل�صفة �لغربية؟ وما هو �ملوقف من حرق بيت عزيز دويك رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملختطف 

يف �صجون �الحتالل، و�العتد�ء على بيوت و�أبناء وبنات �لنو�ب �ملختطفني �أي�صاً؟ وقبل كل هذه 

وقتل  �الإ�صالمية  �جلامعة  حرق  من  مازن،  �أبو  مقدمتهم  ويف  �جلميع،  موقف  هو  ما  �جلر�ئم 

�لعلماء؟ �أم �أن هوؤالء دمهم و�أمو�لهم وبيوتهم م�صتباحة!!!!!. 

االأجهزة االأمنية وقياداتها مل تكن اأجهزة وطنية 

�لعامل؛  خمابر�ت  لكل  �أمنية  قاعدة  لتكون  بل  �لوطن،  خلدمة  ال  �الأمنية  �الأجهزة  بنيت  لقد 

و�ملتاجرة  �ملجاهدين،  ومالحقة  �الحتالل،  مع  �الأمني  �لتن�صيق  من  �ل�صيئ  بالدور  فقامت 

باملعلومات �الأمنية ل�صالح جهات خارجية. وهذ� تف�صيل هذه �جلر�ئم: 

حماربة ومطاردة ومتابعة ور�صد رجال �ملقاومة )وثيقة رقم 9(.   .1
�لبحث �حلثيث عن مكان �جلندي �ل�صهيوين �الأ�صري �صليط.   .2

�لتنن�صت على كل �لنا�ص خارج �لقانون؛ قياد�ت �صيا�صية و�أمنية وف�صائل وجتار ورجال   .3
�لعربية  �لدبلوما�صية  �لبعثات  تن�صتهم  ومن  منهم  ت�صلم  مل  حتى  ون�صاء،  رجاالً  �أعمال 

وغريها، مبا فيها �مل�رشيني. حتى �أبو عمار، رحمه �هلل، كانو� يتن�صتون عليه. 

�إ�صقاط �لنا�ص يف حبائلهم بعد ��صتدر�جهم جن�صياً و�أخالقياً، ثم م�صاومتهم لينفذو� لهم ما   .4
يريدون، وقد �أ�صقطو� وزر�ء ومدر�ء و�صيا�صيني )وثيقة رقم 10(. 

�أو قل �خليانة �لوطنية، وكان �مل�رشف �ملبا�رش على ذلك دحالن ور�صيد  �لتن�صيق �الأمني،   .5
�أبو �صباك. وهذ� باعرت�ف قياد�ت هذ� �لتيار �خلياين. 

لقد حتول قياد�ت �لوقائي من فقر�ء عالة �إىل روؤو�ص �أمو�ل و�إقطاعيني، و��صاألو� ر�أ�ص �لفتنة   .6
حممد دحالن من �أين له �ملليار�ت يف �لد�خل و�خلارج؛ من �أبر�ج وفلل وعقار�ت و�رشكات 

وغريها، يديرها �أزالمه حل�صابه؟ مما هو م�صجل با�صمه �أو �أ�صماء �أخرى معروفة لدينا. 

�لوقائي هو من �صّكل فرق �ملوت، �لتي ذ�ق �لنا�ص منها �لويالت، و�بتزو� �لنا�ص وقتلوهم   .7
وجباليا  �جلامعة  مبجزرة  مرور�ً  فل�صطني،  جمزرة  منذ  �صفوفهم.  يف  �لرعب  وبثو� 

وغزة...�إلخ. 

بت�صليم  قامو�  حيث  �أجنبية؛  ودول  و�ل�صهيونية  �الأمريكية  �ملخابر�ت  ل�صالح  �لعمل   .8
�صيا�صية  قياد�ت  �لعربي و�الإقليمي و�الإ�صالمي، والحقو�  �لقومي  باالأمن  معلومات ت�رش 

حل�صاب  دول  �صّد  وعملو�  بل  خطرية،  معلومات  عن  و�أبلغو�  للف�صائل،  وقياد�ت  وعلماء 

دول �أخرى حتت ما ي�صمى بالعالقات �خلارجية د�خل �الأجهزة �الأمنية، وخا�صة يف �الأمن 

�لوقائي و�ملخابر�ت )وثيقة رقم 12(. 

�لوقائي ور�ء معظم حاالت �خلطف، خا�صة لالأجانب.   .9
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ليكون  و�لوز�ر�ت،  و�ملوؤ�ص�صات  �الأمنية  �الأجهزة  قيادة  على  ي�صيطر  �أن  ��صتطاع  �لوقائي   .10
�لوطن حتت ت�رشفه. لذلك بّث كو�دره وقياد�ته لتكون متنفذة يف �لقطاع �لعام. 

تهريب �ملخدر�ت �إىل �ل�صفة �لغربية، بعدما يتم �ل�صيطرة عليها و�صبطها من جتار �ملخدر�ت   .11
يف غزة، و��صتخد�م �لدوالر�ت �ملزورة؛ حيث �صبطت كميات منها يف مقر�ت �الأجهزة �الأمنية 

)وثيقة رقم 13(. 

 حركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص

وثيقة رقم 16:

حوار �شحيفة ال�شبيل مع رئي�س املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�س خالد م�شعل 

حول الفكر ال�شيا�شي حلما�س17 ]مقتطفات[

23 �آب/ �أغ�صط�ص 2010

�س. ما املعادلة التي تتبناها حما�س الإجناز معادلة التحرير واإنهاء االحتالل؛ ومن وجهة 

نظركم، هل ميكن اإجناز م�رشوع التحرير بجهد ومقومات فل�شطينية مبعزل عن دور 

و�رشاكة عربية؟

�لفل�صطينيني  بني  جمّرد�ً  �رش�عاً  لي�صت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  و��صحاً  كان  �لبد�ية  منذ  ج. 

�الأمة  ي�صتهدف  تو�صعي  �حتاليل  �صهيوين  م�رشوع  مع  �الأمة  �رش�ع  بل  و�الإ�رش�ئيليني، 

مبجموعها، وال يقت�رش خطره على فل�صطني وحدها.

�أو جدل حول طبيعة هذ�  هذ� �لفهم كان مو�صع �تفاق منذ وقت مبكر، ومل يكن ثمة �صك 

�ل�رش�ع، وهو �لذي جعل �لدول �لعربية تدخل حروبها �الأوىل مع �لكيان �ل�صهيوين، وهو 

مع  �ل�رش�ع  يف  بفعالية  للم�صاركة  و�مل�صلمني  �لعرب  �ملتطوعني  من  كثري�ً  دفع  �لذي  كذلك 

�مل�رشوع �ل�صهيوين يف مر�حله �ملتعددة.

عن  بالتخلي  �لبع�ص  ورغبة  �ل�رش�ع،  طبيعة  فهم  يف  �النحر�ف  فاإن  لالأ�صف،  لكن 

م�صوؤولياته، دفع باجتاه تعزيز �ملنطق �لقطري �ل�صيق �لذي بد�أ يطغى يف وقت متاأخر على 

نظرة بع�ص �الأطر�ف �لر�صمية �لعربية �لتي توّهمت باأنها متلك �لتخفف من �أعباء �ل�رش�ع 

مع �مل�رشوع �ل�صهيوين.

وفيما بعد �نعك�ص �الأمر على �ل�صيا�صة �لر�صمية �لفل�صطينية، خا�صة حني حتولت بو�صلة 

باإمكانها  �أن  �آنذ�ك  معتقدة  و�ملفاو�صات،  �لت�صوية  خيار  باجتاه  �ملقاومة  عن  قيادتها 

للتعامل  �صالكاً  بات  �لطريق  د�م  ما  و�الإ�صالمي  �لعربي  و�الإ�صناد  �لدعم  عن  �ال�صتغناء 

ب�صورة مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية عب خيار �ملفاو�صات.

17 ال�شبيل، 2010/8/23.
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يف تلك �للحظة بد�أ �حلديث يتعاىل عن ��صتقاللية �لقر�ر �لفل�صطيني وعن “فل�صطنة” �ل�رش�ع، 

ولل�رش�ع.  للق�صية  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعمق  مع  بال�رشورة  يتناق�ص  ذلك  �أن  وترويج 

�لع�صكري،  �خليار  عن  بالتدريج  �لفل�صطينية  �لقيادة  تخلي  مع  بالتز�من  ذلك  ح�صل 

خ�صو�صاً بعد �جتياح �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي لبريوت عام 1982، وتهجري �لبندقية �لفل�صطينية 

�إىل �ملنايف �لعربية، بل و�صل �الأمر الحقاً �إىل حّد �إعالن �لطالق مع خيار �لكفاح �مل�صلح.

هذ� �لتحول �خلطري يف م�صار �ل�رش�ع، كان له �نعكا�صاته �خلطرية على �لق�صية �لفل�صطينية 

وعلى �لو�قع �لعربي وعلى مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين، وما زلنا نعاين حتى �للحظة من 

�أر�دت ت�صحيح  �ل�رش�ع. وحني جاءت حما�ص،  �النحر�ف يف بو�صلة  لهذ�  �ل�صلبية  �الآثار 

�لعربي  للبعد  �العتبار  ورّد  ح�صل،  �لذي  �خلطري  �النحر�ف  ومعاجلة  �لبو�صلة،  �جتاه 

و�الإ�صالمي، بل و�الإن�صاين، لل�رش�ع مع �لكيان �ل�صهيوين. 

مع  وحده،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �رش�ع  ولي�ص  �الأمة،  �رش�ع  �ل�رش�ع  باأن  نوؤمن  فنحن 

ومل�صاحلها،  ولوجودها  �الأمة  مل�رشوع  جذرياً  نقي�صاً  ي�صكل  �لذي  �ل�صهيوين  �مل�رشوع 

وهو ما يجعل �الأمة طرفاً �أ�صا�صياً يف �ل�رش�ع و�رشيكاً يف م�رشوع �ملو�جهة، ال جمرد د�عم 

ن�صعى  زلنا  وما  و�صعينا  لدينا،  ر��صخة  قناعة  هذه  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  ملقاومة  وم�صاند 

يف  عملياً  ولتكري�صها  �صيا�صية،  وحركات  ونخباً  وقياد�ت  �صعوباً  �أمتنا،  لدى  لتعزيزها 

مبكر�ً  رفعناها  �لتي  �ل�رش�كة  قاعدة  على  �ل�رش�ع،  و�إد�رة  و�ملو�جهة  و�ملمار�صة  �لثقافة 

ك�صعار، ون�صعى لرتجمتها �أكرث �إىل بر�مج عمل منهجية ود�ئمة وموؤ�ص�صية، ولي�ص جمرد 

�لفل�صطينية، وال  �إلغاء �خل�صو�صية  �أن يعني ذلك  �أو عاطفية عابرة، دون  هبات مو�صمية 

�رتهان �لقر�ر �لفل�صطيني الأحد.

�س. لكن هناك من يرّوج اأن هذا الفهم لطبيعة ال�رشاع رمبا يلغي اخل�شو�شية الفل�شطينية؟

و�ملنتظر  �ملر�قب  موقف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يقف  �أال  �لطبيعي  من  �إن  نقول  جانبنا،  ج. من 

لغريه، الأنه يف عمق �ل�رش�ع، وهو �الأوىل باأد�ء �لو�جب، ومكانه �لطبيعي د�ئماً يف �ل�صفوف 

�الأمامية للمو�جهة، ويف �خلنادق �ملتقدمة للمعركة. وهكذ� كان �صعبنا طو�ل حياته وعلى 

مدى كل مر�حل �ل�رش�ع مبادر�ً �إىل �ملقاومة و�لن�صال و�لت�صحية بكل ما يلك.

�ل�رش�كة  منطلق  من  �ل�رش�ع  بخو�ص  معنية  مكوناتها،  بكل  �الأمة  فاإن  �لوقت،  ذ�ت  يف 

و�لدفاع عن �لذ�ت و�مل�صري �مل�صرتك، ال من موقع �لد�عم و�مل�صاند فقط. فمو�جهة �مل�رشوع 

�الأمة  �لوقت دفاع عن  �أجل فل�صطني فح�صب، بل هي يف ذ�ت  من  لي�صت جهد�ً  �ل�صهيوين 

نف�صها، عن ذ�تها ووجودها وم�رشوعها �حل�صاري.

�إذ�ً، كال �لبعدين لل�رش�ع مهم و�رشوري، وال تناق�ص بينهما، وال ي�صح �أن يطغى �أحدهما 

على �الآخر، �أو �أن يكون على ح�صاب �الآخر، وال �أن ي�صّخم ُبْعٌد على ح�صاب ُبْعٍد، الأن من 



حمـــــا�س

628

�صاأن ذلك �أن يحدث خلالً يف �ملعادلة، ولذلك ال بّد من و�صع �الأمور يف ن�صابها �صمن حالة 

من �لتو�زن و�لتكامل و�لتعا�صد بني ما هو فل�صطيني وما هو عربي و�إ�صالمي )....( 

�لبعد �لعربي و�الإ�صالمي و�الإن�صاين مهم يف فل�صفة حما�ص وم�رشوعها للتحرير، ).....(

—م�صلمني  �لعربية  �الأمة  عند  ��صتثنائية  خ�صو�صية  لها  فل�صطني  �أن  ذلك  �إىل  ي�صاف 

�لديني  وموقعها  ومكانتها  تاريخها  بحكم  �الإ�صالمية،  �الأمة  وعند  وم�صيحيني— 

و�جلغر�يف و�ال�صرت�تيجي. ففل�صطني، و�لقد�ص بخا�صة، هي قبلة �مل�صلمني �الأوىل وم�رشى 

�لقد��صة و�لبكة،  �أر�ص  �ل�صماء، وهي  �إىل  �الأر�ص  ] ومعر�جه، فهي بو�بة  �لنبي حممد 

وفل�صطني  و�ل�صالم.  �ل�صالة  عليه  عي�صى  �مل�صيح  مهد  وهي  و�لر�صاالت،  �لر�صل  و�أر�ص 

كذلك لي�صت على تخوم �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، بل يف �لقلب منه ومن �لعامل، لذلك من 

�لطبيعي بل �حلتمي �أن يكون لهذ� �ل�رش�ع تاأثري�ته وتفاعالته �لكبرية مع �ملحيط �لعربي 

و�الإ�صالمي و�الإن�صاين.

للبعد  نقي�صاً  نر�ها  وال  �لفل�صطينية،  �خل�صو�صية  جتاوز  مع  ل�صنا  �لوقت  ذ�ت  يف  ونحن 

�لعربي و�الإ�صالمي لل�رش�ع؛ فهي م�صاألة طبيعية ولها مبر�ت �إن�صانية وو�قعية ودينية. 

�حتالل  �أو  لعدو�ن  يتعر�ص  �صعب  �أي  �أن  �لطبيعي  من  و�لو�قعي،  �الإن�صاين  �ملفهوم  يف 

خارجي، فاإن و�جبه �أكب من غريه ومقدم عليه يف مو�جهة هذ� �لعدو�ن؛ وال يوجد �صعب 

وين�صى  �الآخرين  على  يعتمد  �أن  يكن  �لقومية،  �أو  �لدينية  �متد�د�ته  كانت  مهما  �لدنيا  يف 

دوره، فدور �ل�صعب �لفل�صطيني دور طليعي و�أ�صا�صي يف �ملعركة، وال يجوز تعطيله حتت 

�أية مبر�ت، وال يجوز �عتباره ملحقاً بالدور �لعربي و�الإ�صالمي، هو دور �أ�صيل وكبري 

ومتقدم، يتكامل مع �لدور �لعربي و�الإ�صالمي وال يتناق�ص معه. )....(

�إذ�ً، فل�صفتنا تقوم على �أ�صا�ص تاأكيد �أهمية �لعمق �لعربي و�الإ�صالمي و�الإن�صاين لل�رش�ع، 

�ملبادرة  زمام  �أخذ  يف  �لفل�صطيني  �لدور  وخ�صو�صية  �أهمية  على  نوؤكد  �لوقت  ذ�ت  ويف 

و�ل�صد�رة يف �ملو�جهة ويف �خلندق �ملتقدم للمعركة، يقاوم وي�صحي يف �مليد�ن، ثم يطلب من 

�الأمة �أن ت�صاركه معركة �لتحرير. )....( 

 �صحيح �أن �ل�صعب �لفل�صطيني ال ي�صتطيع منفرد�ً �أن يت�صدى الأعباء �ملعركة، الأنها كما نوؤكد 

يبد�أها ويتحمل م�صوؤولياتها، كما  �أن  ي�صتطيع  لكنه  لي�صت معركة حملية بل عاملية،  د�ئماً 

فعل ذلك بف�صل �هلل عّز وجّل د�ئماً، و�أن ي�صمد وي�صب بل ويتعملق يف ميد�ن �ملو�جهة، و�أن 

ي�صتنزف �مل�رشوع �ل�صهيوين وي�صارعه يف كل �مليادين وبكل �لو�صائل �ملتاحة، ويتم�صك 

بكل حقوقه. هو �صعب عظيم لديه ت�صميم و�إر�دة عالية وقدرة هائلة على �لعطاء وتقدمي 

�لت�صحيات، لكن ال يجوز �أن يرتك وحده يف �صاحة �ملو�جهة، وهذ� ال يتناق�ص مع ��صتقاللية 

�لقر�ر �لفل�صطيني، وال يعني �لتغّول على �خل�صو�صية �لفل�صطينية، على �لعك�ص من ذلك، 

ت�صعفه؛  وال  �لفل�صطيني  �لقر�ر  قوة  تعزز  �ملعركة  يف  و�الإ�صالمية  �لعربية  �مل�صاركة  فاإن 
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الأنها جتعله غري خا�صع لالبتز�ز �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي، �أما حني يرتك �لفل�صطيني وحده 

ويكون  للخطر،  يتعر�ص  �لفل�صطيني  �لقر�ر  فاإن  و�الإ�صالمي  �لعربي  عمقه  عن  مبعزل 

خا�صعاً لل�صغط و�البتز�ز �الأجنبي بل و�ملعادي كما هو و�قع �ليوم لالأ�صف.

حما�س والتناق�شات الطائفية والعرقية:

ذلك  يرى  والبع�س  املنطقة،  يف  وعرقية  طائفية  تناق�شات  لتفجري  ي�شعى  من  ثمة  �س. 

جزءاً من خمطط لتفكيك االأمة وتفتيتها.. يح�شل ذلك يف العراق وال�شودان ويف مواقع 

اأخرى؛ كيف تنظرون اأنتم اإىل امل�شاألة؟

ج. هناك عدة �أبعاد يف �لتعامل مع هذه �لق�صية بالغة �الأهمية:

�لتعدد  من  و��صعاً  قدر�ً  هناك  �أن  ندرك  ونحن  وتو�زن،  بدقة  �لو�قع  �إدر�ك  �الأول:  �لبعد 

�لتعدد  هذ�  وقومي؛  وعرقي،  ومذهبي،  ديني،  تعدد  هناك  �الأمة.  ويف  �ملنطقة  يف  و�لتنوع 

ال يجوز �لتغا�صي عنه من حيث معرفته و�إدر�كه ومعرفة تاأثري�ته و�نعكا�صاته ومتطلباته.

�لبعد �لثاين: �أن �الأمة مّر عليها زمن طويل يف �ملا�صي و�حلا�رش �لقريب وهي تعي�ص ذ�ت 

�حلالة من �لتعدد و�لتنوع، ومع ذلك فلم يوؤد �إىل �رش�ع وال �إىل تفتيت �جل�صد �لو�حد، فلماذ� 

يثار هذ� �ل�رش�ع �ليوم؟ وهل ��صتيقظ �لبع�ص على هذ� �لتعدد وكاأنه �صيء جديد ي�صتوجب 

�أن ندخل على �أ�صا�صه �رش�عات دموية ومو�جهات د�خلية؟!

نحن  وم�صيحي..  م�صلم  بني  �لنعر�ت  �إثارة  �أبد�ً  يجوز  فال   )....( مرفو�ص،  منطق  هذ� 

وتنوعت  مذ�هبها  وتعاي�صت  وقومياتها  �أعر�قها  �متزجت  �أمة  نحن   )....( مت�صاحمة،  �أمة 

ثقافاتها يف �إطار �الأمة �لو�حدة، و�إذ� كان �الإ�صالم لي�ص دين �جلميع، فاإن ح�صارة �الإ�صالم 

هي ح�صارة �جلميع يف هذه �الأمة.

�أما �لبعد �لثالث: فهو �أن �إثارة هذه �لنعر�ت وت�صخيمها هو جزء من �أجندة معادية، �أجندة 

�ملنطقة  على  �لهيمنة  �أجل  من  ت�صد”،  “فرق  قاعدة  على  غربية،  و��صتعمارية  �صهيونية 

و�ل�صيطرة على مقّدر�تها؛ )....(

ونقول   ).....( وتتعافى،  �الأمة  تنه�ص  باأن  يكون  �حلاالت  هذه  عالج  �أن  �لر�بع:  �لبعد 

�ملنطقة  يف  �أو  �لعامل  يف  طرف  �أي  توظيف  يخ�صون  �لذين  م�صوؤوليها  �أو  �الأمة  �أبناء  لبع�ص 

�أن نقع يف فخ �الآخرين وم�صائدهم و�لعزف على  �إن �لعالج لي�ص  لعو�مل �لتعدد يف �الأمة: 

حالة  من  ونهو�صها  �الأمة  بتعايف  يكون  �حلقيقي  �لعالج  ولكن  و�النق�صام،  �خلالف  نغمة 

�ل�صعف و�متالك �أ�صباب �لقوة، وح�صد جهودها وجبهتها �لد�خلية يف مو�جهة �أعد�ء �الأمة 

�حلقيقيني، عندها ي�صبح �لتعدد عامل قوة ولي�ص عامل �صعف ومتزيق، وت�صتطيع �الأمة 

حينها �إيجاد �ل�صيغة �ملالئمة للتعاي�ص و�ل�صلم �الجتماعي بني كل مكوناتها.
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حما�س واحلركة االإ�شالمية:

وهل  العاملي،  ببعدها  االإ�شالمية  باحلركة  حما�س  تربط  التي  العالقة  طبيعة  ما  �س. 

ت�شتفيدون وحدكم من هذه العالقة، اأم اأنها فائدة متبادلة باجتاهني؟

وجذورها  وتاريخها  �الإ�صالمية  هويتها  وبحكم  وطني،  وحترر  مقاومة  كحركة  حما�ص  ج. 

�الإخو�نية، تتقاطع مع �حلركات �الإ�صالمية يف �لعامل مب�صاحات م�صرتكة؛ هذه �مل�صاحة من 

�النتماء ال ن�صتحيي منها بل نتم�صك بها. حما�ص تعتز بهذ� �لتاريخ وبهذه �جلذور و�خللفية، 

وبهذه �مل�صاحة من �لتقاطع مع �حلركات �الإ�صالمية يف �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، ولكنها 

ال حت�رش نف�صها يف ذلك؛ فهي بحكم كونها حركة حترر وطني وحركة مقاومة، وبحكم 

خ�صو�صية �ل�رش�ع يف فل�صطني و�أبعاده �لعربية و�الإ�صالمية، وبالنظر �إىل موقع �حلركة يف 

�ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، و�إدر�كها ملتطلبات هذ� �ل�رش�ع ومل�صوؤولياتها جتاه �ل�صعب 

�لعامل  يف  و�ل�صيا�صية  و�حلزبية  �لفكرية  �لدو�ئر  خمتلف  على  منفتحة  فاإنها  �لفل�صطيني، 

�لعربي �الإ�صالمي؛ نحن منفتحون على دو�ئر �لعمل �لوطني و�لقومي و�الإ�صالمي، وعلى 

خمتلف �لتيار�ت �لفكرية و�ل�صيا�صية يف �لعامل �لعربي؛ نتعاون معهم ونتقاطع يف �مل�صاحات 

مع  �ل�رش�ع  ومو�جهة  فل�صطني  �أجل  من  وح�صدها  �جلهود  لتوحيد  ون�صعى  �مل�صرتكة، 

�مل�رشوع �ل�صهيوين، ومن �أجل ق�صايا �الأمة �لرئي�صة و�أمنها وم�صاحلها �مل�صرتكة. )....(

و�العتد�ل،  و�لو�صطية  و�ملقاومة،  �جلهاد  بخط  و�الإيان  لالإ�صالم،  �ل�صامل  �لفهم 

و�النفتاح على �الآخر و�لت�صامح معه، و�ل�صعي خلدمة �لنا�ص، و�الهتمام باملجتمع �ملحلي 

هذه  كل  وهمومها،  �الأمة  بق�صايا  �الهتمام  جانب  �إىل  و�الجتماعية  �لوطنية  وبالق�صايا 

مفاهيم تتبناها �حلركة �الإ�صالمية �لتي لها �إرث جميل وفّعال و�إيجابي؛ حما�ص ��صتفادت 

بالتاأكيد من هذ� �الإرث باعتبارها جزء�ً من ذ�ت �ملدر�صة، وهذ� يح�صب للحركة �الإ�صالمية؛ 

لكن هذ� ال يعني عدم وجود �أخطاء، فكل جتربة �إن�صانية لها �أخطاوؤها و�صلبياتها كما لها 

�إجناز�تها و�إيجابياتها، وال بد �أن نذكر لكل �صاحب ف�صل ف�صله. )....(

التفاو�س مع العدو:

�س. التفاو�س مع العدو، هل ترف�شونه من حيث املبداأ؟ واإذا مل يكن التفاو�س مع العدو، 

فهل يكون مع ال�شديق؟ هل املرفو�س لدى حما�س مبداأ التفاو�س، اأم �شكله واإدارته 

ونتائجه؟

�لتفاو�ص مع �الأعد�ء غري مرفو�ص، ال �رشعاً وال عقالً، وخا�صة  �أن  ج. )....( ال خالف على 

�أن هناك بع�ص �ملحطات يف �ل�رش�ع بني �الأعد�ء قد تتطلب وجود �لتفاو�ص. هذ� يف �ملنطق 

�لعقلي و�ل�رشعي؛ فالتفاو�ص كاأد�ة وو�صيلة قد يكون مقبوالً وم�رشوعاً يف حلظة معينة، 

وقد يكون مرفو�صاً وممنوعاً يف حلظة �أخرى، �أي �أنه لي�ص مرفو�صاً لذ�ته، وال مرفو�صاً 

على �لدو�م.
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يف �لتاريخ �الإ�صالمي، يف عهد �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم، ويف �لع�صور �لالحقة، و�أيام 

�صالح �لدين �الأيوبي، كان هناك تفاو�ص مع �الأعد�ء، لكن �صمن مفهوم و��صح وفل�صفة 

لل�صورة  مغايرة  �لتفاو�ص،  هذ�  حتكم  و�صو�بط  وقو�عد  وروؤية  �صياق  و�صمن  حمددة، 

حياة،  منهج  ويعتبونه  �لتفاو�ص  يحرتفون  باتو�  من  يار�صها  �لتي  و�لبائ�صة  �ملريرة 

وخيار�ً ��صرت�تيجياً وحيد�ً ي�صطبون من �أجله بقية �خليار�ت. ).....(

�إد�رة  من  ونوع  للحرب،  �متد�د  هو  �لتفاو�ص  �ل�رش�عات،  و�إد�رة  �ال�صرت�تيجية  علم  يف 

على  و�صعك  نتاج  هو  �لطاولة  على  بالتفاو�ص  تاأخذه  فما  �أخرى،  بطريقة  �حلرب 

�مليد�ن، �صتهزم ال �صك  �مليد�ن؛ فاإذ� كنت مهزوما يف  �لقوى يف  �الأر�ص، وح�صيلة ميز�ن 

يف �لتفاو�ص؛ و�إذ� كانت �حلرب حتتاج �إىل مو�زين قوى، فالتفاو�ص يحتاج هو �الآخر �إىل 

مو�زين قوى، )....(

�حلالة بالن�صبة لل�رش�ع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي خمتلفة، فهناك نبت غريب جاء �إىل �ملنطقة 

مهاجرين  مكانهم  و�أحل  �أر�صهم،  من  �لنا�ص  و�رّشد  و�صعب،  �أر�ص  على  نف�صه  وفر�ص 

��صتجلبهم من �صتات �الأر�ص. بالتايل هي حالة معقدة، وينبغي �لتعامل معها تعامالً دقيقاً 

وح�ّصا�صاً. 

�لتفاو�ص حني تتوفر �رشوطه ومتطلباته �ملو�صوعية، وعلى ر�أ�صها و�صع يتوفر فيه قدر 

�إليه، مع �لتوقيت �ملنا�صب له، ال  من �لتو�زن و�لتكافوؤ �لن�صبي، وحني تتاأكد �حلاجة 
ٍ
كاف 

�آلية و�أد�ة  �إليها باعتباره  �أن يكون �أحد �خليار�ت �لتي نلجاأ  �إبطاًء، عندئذ يكن  تعجالً وال 

�أد�ة  �لتفاو�ص  ��صرت�تيجياً.  خيار�ً  وال  د�ئمة  حالة  وال  غاية،  وال  هدفاً  ولي�ص  وو�صيلة، 

تكتيكية؛ وكما �أن �حلرب لي�صت حالة د�ئمة، ولها متطلباتها و�رشوطها، كذلك �لتفاو�ص.

وبهذه �لروؤية �ملحددة للتفاو�ص، وحني يـُمار�ص بحذر �صديد، وقو�عد �صارمة، ويف �لتوقيت 

�إىل  �إالّ  �إد�رة �ل�رش�ع، وبغري ذلك فال يقود  �ل�صحيح، فاإنه يكون مقبوالً ومفيد�ً يف �صياق 

�ال�صت�صالم و�خل�صوع لهيمنة �لعدو و�رشوطه، و�لتفريط باحلقوق، و�خلف�ص �ملتو��صل 

ل�صقوف �ملطالب و�ملو�قف �ل�صيا�صية. ).....(

�لتفاو�ص، هو �أد�ة وتكتيك يف خدمة �ال�صرت�تيجية، ولي�ص ��صرت�تيجية قائمة بذ�تها، كما �أنه 

لي�ص بديالً عن �ملقاومة و��صرت�تيجية �ملو�جهة مع �الحتالل. )....( 

و�لتفاو�ص له م�صاحاته وجماالته �ملحددة ولي�ص خيار�ً مطلقاً يف كل �الأمور، فهناك �أمور ال 

يجوز �لتفاو�ص عليها، فالثو�بت �حلا�صمة ال يجوز �لتفاو�ص عليها. �لتفاو�ص �آلية وتكتيك 

�صمن هو�م�ص وم�صاحات حمددة، ولي�ص هناك عاقل يتفاو�ص على كل �صيء خا�صة على 

�الأ�صول. �لتفاو�ص يف �لتجارة يكون يف �لغالب على �الأرباح ولي�ص على �الأ�صول �لتجارية؛ 

لكن لالأ�صف، فاإن �لتجربة �حلالية خا�صة بالن�صبة للمفاو�صات �لفل�صطينية خرجت على كل 

هذه �لقو�عد. 
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ممنوعاً،  وال  حر�ماً  لي�ص  �ملطلقة،  �لنظرة  حيث  من  �لتفاو�ص  �أقول:  و�صجاعة  �أمانه  بكل 

ال بامليز�ن �ل�رشعي وال �ل�صيا�صي، وال بتجارب �الأمة و�الإن�صانية، وال مبمار�صة حركات 

وح�صابات  و�صو�بط  ملعادالت  يخ�صع  �أن  ينبغي  لكن  �لتاريخ؛  عب  و�لثور�ت  �ملقاومة 

معاك�صة  �أد�ة  ي�صبح  وبدونها  �صحيحة،  �إد�رة  وطريقة  و�صياقات  وتوقيتات  وظروف 

ومدمرة. ).....(

حما�س واالعرتاف:

�س. م�شاألة االعرتاف بالكيان ال�شهيوين تثري الكثري من اللغط، وثمة حديث عن اعرتاف 

قانوين واآخر واقعي.. ما موقف حما�س من هذه امل�شاألة؟

وال  فيه  ند�ري  ال  وحم�صوم،  و��صح  �الحتالل  ب�رشعية  �العرت�ف  مو�صوع  من  موقفنا  ج. 

نو�ري؛ )....(

و�ل�رشقة  جرية،  �الحتالل  �الأر�ص؛  و�رشقة  لالحتالل  �ل�رشعية  �إعطاء  �ملرفو�ص  فمن 

جرية، وال يجوز باأي حال من �الأحو�ل �أن حتظى بال�رشعية، وهذه مفاهيم ال خالف حولها 

يف �ملفهوم �الإن�صاين �لعام، فكيف �حلال بالن�صبة للفل�صطيني �لذي هو �ل�صحية و�صاحب 

�الأر�ص �لتي �نتزعت منه غ�صباً وقهر�ً؟! هذه م�صاألة مبد�أ ترتبط بوجودنا �الإن�صاين �لذي 

ما  ذلك  �إىل  ي�صاف  حني  فكيف  و�الغت�صاب،  �الحتالل  ب�رشعية  �العرت�ف  مع  يتناق�ص 

يربطنا بهذه �الأر�ص �ملباركة �ملقد�صة من م�صاعر وطنية ودينية، و�نتماء ح�صاري، وعمق 

تاريخي له جذوره �ل�صاربة يف �لِقدم.

�العرت�ف  نرف�ص  الأننا  “�إ�رش�ئيل”؛  ب�رشعية  �العرت�ف  نرف�ص  نحن  باخت�صار   )....(

ب�رشعية �الحتالل و�رشقة �الأر�ص، وهذ� مبد�أ و��صح وحا�صم بالن�صبة لـنا.

حما�س واليهود:

�س. مقاومة حما�س، هل هي موّجهة �شد ال�شهاينة ب�شفتهم يهوداً اأم ب�شفتهم حمتلني؟

ج. ال نحارب �ل�صهاينة الأنهم يهود، بل نحاربهم الأنهم حمتلون. �ل�صبب ور�ء حربنا مع �لكيان 

و�ملو�جهة  �ملقاومة  �لدين.  يف  �الختالف  ولي�ص  �الحتالل،  هو  له  ومقاومتنا  �ل�صهيوين 

بحق  يرتكبونها  �لتي  و�جلر�ئم  و�لعدو�ن  �الحتالل  �صببها  �الإ�رش�ئيليني  مع  �لع�صكرية 

�ل�صعب �لفل�صطيني، ولي�ص ب�صبب �الختالف معهم يف �لدين و�ملعتقد. )....(

حما�س والعالقات الدولية:

موقع  وما  الدولية؟  العالقات  �شعيد  على  اإجنازاتكم  م�شتوى  عن  را�شون  اأنتم  هل  �س. 

هذه العالقات يف فكر حما�س وبراجمها واأولوياتها؟ 

ج. �لعالقات �لدولية يف فكر حما�ص �ل�صيا�صي لها عدة �أبعاد:
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�صد  �الإن�صانية  معركة  هي  وجوهها،  �أحد  يف  فل�صطني  معركة  باأن  �لقناعة  �الأول؛  �لبعد 

�لعامل  �لذي ي�صتهدف  �لعن�رشي  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �الإ�رش�ئيلي و�صد  �لظلم و�لطغيان 

على  وخطره  �رّشه  يقت�رش  وال  و�الأمم،  �ل�صعوب  م�صالح  ويهدد  باأ�رشها،  و�الإن�صانية 

فل�صطني و�لفل�صطينيني و�لعرب و�مل�صلمني.

�ملوؤيدين  �الأ�صدقاء  من  �ملزيد  وك�صب  �لعادلة،  ق�صيتنا  ت�صويق  �رشورة  �لثاين؛  �لبعد 

�ل�صمري  �أن  عملياً  ثبت  وقد  و�لعدو�ن.  �الحتالل  مقاومة  يف  وحلقنا  �مل�رشوعة،  حلقوقنا 

�إذ� �أح�صنّا عر�ص ق�صايانا،  �إيقاظه وحتريكه ل�صاحلنا  �الإن�صاين ما ز�ل فيه خري، ويكن 

و�جتهدنا يف ك�صف �لكيان �ل�صهيوين على حقيقته. )....(

�أن  علينا  فاإن  �لدويل،  �مل�رشح  على  وتالحقنا  حتا�رشنا  “�إ�رش�ئيل”  �أن  كما  �لثالث؛  �لبعد 

نالحقها يف كل �ملحافل �لدولية؛ فال يجوز �أن نرتك هذ� �مل�رشح حكر�ً عليها. )....(

�لبعد �لر�بع؛ نحن معنيون بن�صج �صبكة عالقات قوية وفاعلة على كل �مل�صتويات؛ �لدولية 

�إىل جانب �لعربية و�الإ�صالمية، )...(

�لبعد �خلام�ص؛ بناء �لعالقات �لدولية يبد�أ من هنا، �أي من د�خل �ملنطقة، فهنا �لزرع �الأ�صا�ص، 

وهناك يف �لغرب �حل�صاد و�لقطاف مع قدر مطلوب من �لزرع و�لعمل �لدوؤوب كذلك.

باأن  هو  �لدولية،  �لعالقات  يف  و�لنجاح  �الخرت�ق  لتحقيق  �الأ�صا�ص  �لقوة  عامل  �أن  �أي 

�أقوياء على �الأر�ص، منغر�صني فيها، ملتفني حول �صعبنا و�أمتنا، منار�ص �ملقاومة  نكون 

يف  ��صتقر�ر  وال  �صالم  هناك  يكون  لن  �أنه  ويدرك  �لعامل،  يحرتمنا  عندها  و�ل�صمود، 

�إذ� تعامل معنا، و�أعطانا �العتبار �لذي ن�صتحقه، و�حرتم م�صاحلنا وحقوقنا  �إال  �ملنطقة 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �النحياز  على  �لقائمة  �لر�هنة  �صيا�صاته  عن  وتر�جع  �مل�رشوعة،  ومطالبنا 

وجتاهل �لفل�صطينيني و�لعرب و�مل�صلمني. ).....(

حما�س واال�شطفافات واملحاور:

نِّفتم  �س. �شهدت ال�شاحة العربية يف ال�شنوات االأخرية �شيا�شة حماور وا�شطفافات، و�شُ

�شمن حمور املمانعة. كيف تنظرون اإىل هذه احلالة التي �شيطرت على امل�شهد ال�شيا�شي 

العربي، واأين ترون موقعكم منها، وهل تعتقدون اأنها ت�شب يف �شالح االأمة؟

ج. �صاأتناول �الإجابة من ثالث زو�يا:

�أ�صا�ص  على  �لتجمع مثالً  �ملذموم، هو  �لتجمع  �الأوىل: هناك جتمع مذموم، و�آخر حممود. 

�لعرق �أو �الأفكار �لقطرية �ل�صيقة، �أو غريها، يف مو�جهة �الآخرين، مبعنى �أن ت�صتدعي عو�مل 

�لفرز و�ال�صطفاف �لد�خلي، على م�صتوى �لوطن �أو �الأمة، �لتي تفّرق وال جتمع. )....(

�أن يتجمع �لنا�ص على �خلري، وعلى ن�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني، وعلى مقاومة �لعدو  لكن 

ومو�جهة  �الأمة،  الخرت�ق  �الأعد�ء  جلهود  و�لت�صدي  �لتطبيع  مو�جهة  وعلى  �ل�صهيوين، 
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�لهيمنة �الأمريكية و�حتاللها للعر�ق و�أفغان�صتان، و�لوقوف يف وجه حماوالت �ل�صطو على 

ثرو�ت �الأمة... كل هذ� جتمع حممود، وال يجوز �مل�صاو�ة بني �لتجمعني.

وبحق  �لفل�صطينية  باحلقوق  و�لتم�صك  �ملقاومة  مربع  يف  �إننا  نقول  عندما  نحن  لذلك، 

�لعودة و�النحياز لفل�صطني و�لقد�ص ومقد�صات �الأمة، و�أننا نرف�ص �الحتالل �ل�صهيوين، 

ونرف�ص �خل�صوع الإمالء�ت �الأعد�ء، فهذ� �صيء نفخر به وال ن�صتحيي منه. �لز�وية �لثانية، 

�الأعد�ء،  ول�رشوط  �لرباعية  ل�رشوط  �خل�صوع  ورف�صنا  باملقاومة  مت�صكنا  نعتب  ال  �أننا 

�أن  �لفل�صطينية، ال نعتب  وللروؤية �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية للت�صوية، وللتنازل عن �حلقوق 

ذلك ياأتي يف مو�جهة �أطر�ف فل�صطينية �أو عربية، و�إمنا يف مو�جهة �لعدو �ل�صهيوين؛ ومع 

ـل حمور�ً فل�صطينياً عربياً �أو م�صلماً  ذلك فنحن ال نعادي �أحد�ً من �صعبنا و�أمتنا، ومل ن�صكِّ

�صد حمور فل�صطيني عربي �آخر، وما زلنا مند �أيدينا للجميع، وحري�صون على �لتو��صل 

مع �جلميع، )....(

للموقف  تقدير�تنا  ويف  �ل�صيا�صية  ��صطفافاتنا  يف  نختلف  �أن  لنا  جاز  �إذ�  �لثالثة،  �لز�وية 

�ل�صيا�صي يوم �أن كانت �لت�صوية جمرد م�رشوع حتت �الختبار، ويوم كان �لنا�ص يعانون 

من �الأثمان �لباهظة مل�رشوع �ملقاومة، فهل يجوز لنا �أن نختلف �ليوم بعد �أن �أظهر م�رشوع 

�لت�صوية ف�صله و�ن�صد�د �أفقه �ل�صيا�صي، وثبت �أن �أثمانه باهظة وتبعاته كبرية، �أكب بكثري 

من �الأثمان و�لت�صحيات �ملرتتبة على م�رشوع �ملقاومة؟!

نحن ندعو كل دول �الأمة وقو�ها �إىل �ال�صطفاف جميعاً يف مربعنا �لطبيعي كاأمة؛ فحينما 

تتعر�ص �الأمة لالحتالل فمربعنا �لطبيعي و�الأولوية حينئذ هي �ملقاومة، وحينما نتعر�ص 

للعدو�ن فمربعنا �لطبيعي �أن نتوحد يف مو�جهة �لعدو�ن، وحني تعي�ص �الأمة حالة ��صتقالل 

فمربعنا �لطبيعي و�الأولوية حينئذ هي �لبناء و�لنهو�ص �القت�صادي و�لعمر�ين و�لنه�صة 

�حل�صارية بكل �أبعادها. 

حما�س وامل�شيحيون:

�س. وكيف تنظر حما�س اإىل امل�شيحيني واإىل دورهم يف الق�شية الفل�شطينية؟

�لديانات  �أ�صحاب  �إىل  بالقيا�ص  خ�صو�صيته  له  تعامالً  �مل�صيحيني  مع  تعامل  �الإ�صالم  ج. 

ڭ   ڭ      ڭ   ڭ      ۓ   ۓ      ے   )ے     �لكرية  �الآية  يف  كما  �الأخرى، 

ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ  
ې    ې  ې  ى  ى  ائ( )....(

�أي  تن�صاأ  ومل  وجيدة،  طبيعية  �مل�صيحيني  �الإخوة  مع  �لعالقة  كانت  حما�ص  �نطالقة  ومنذ 

تخويف  —لالأ�صف—  حاولت  �لفل�صطينية  �لقوى  بع�ص  �أن  رغم  وبينهم،  بيننا  م�صكلة 

�إ�صالمية، لرتويج  للذهن كونها حركة  .. حما�ص، م�صتدعية  �لقادم �جلديد  �مل�صيحيني من 

تناق�ص حتمي مزعوم بينها وبني �مل�صيحيني. لكن حماوالت �لتخويف تلك ف�صلت، وثبت 
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للم�صيحيني �أن �حلركة قريبة منهم، و�أنها تتعامل مع �جلميع بت�صامح و�نفتاح و�حرت�م، 

وكانت  و�أعيادهم،  �مل�صيحيني  خ�صو�صيات  و�لثانية  �الأوىل  �النتفا�صتني  يف  ر�عت  حيث 

حر�صت  كما  ومنا�صباتهم،  �مل�صيحيني  �أعياد  مع  �الإ�رش�ب  �أيام  تتقاطع  �أال  على  حتر�ص 

دور  لهم  يكون  �أن  على  حر�صت  بل  فح�صب،  هذ�  لي�ص  �مل�صيحيني؛  ممتلكات  على  ب�صدة 

لقاء�ت  �لد�خل و�خلارج  لقياد�ت �حلركة يف  �لفل�صطينية، وكان  �ل�صيا�صية  فاعل يف �حلياة 

عديدة مع �لقياد�ت و�لرموز �لدينية و�لوطنية من �الإخوة �مل�صيحيني.

�النتخابات  قبل  �مل�صيحيني،  لدى  و��صع  بتاأييد  حما�ص  حظيت  كله،  ذلك  �أجل  من 

�القرت�ع،  �صناديق  يف  �نتخبوها  منهم  �لكثري  وهناك  وبعدها،   2006 عام  �لت�رشيعية 

ونحن عملنا على �إجناح عدد منهم يف �ل�صفة و�لقطاع، فعلى �صبيل �ملثال، جنح �لدكتور 

�مل�صلمني  و�أ�صو�ت  وموؤيديها،  حما�ص  باأ�صو�ت  غزة  يف  —م�صيحي—  �لطويل  ح�صام 

�لذين �نتخبوه كانت �أ�صعاف �أ�صو�ت �مل�صيحيني؛ بحكم �أن عدد �الإخوة �مل�صيحيني يف �لقطاع 

قليل. )....(

نحن نتعامل مع �الإخوة �مل�صيحيني كمكون �أ�صا�صي من مكونات �ل�صعب و�لوطن، وكجزء 

فاعل يف معركة �لن�صال �صد �الحتالل )....(.

حركة حما�ص رمبا فاجاأت بع�ص �لليب�ليني و�لعلمانيني يف �ل�صاحة �لفل�صطينية من �لذين 

وقد  نف�صها،  على  وتنغلق  �صتتقوقع  �الإ�صالمية  هويتها  بحكم  �أنها  رّوجو�،  حتى  �أو  ظنو� 

تن�صاأ عالقة توتر بينها وبني �مل�صيحيني �لفل�صطينيني، ففوجئو� بعك�ص ذلك، الأن �لدين لي�ص 

تقوقعاً وال �نغالقاً، على �لنقي�ص من ذلك، �لتدين يدفع �صاحبه �إىل �لت�صامح و�حرت�م �الآخر 

و�العرت�ف بحقوقه.

حما�س واملراأة:

�س. توجه االتهامات عادة للحركات االإ�شالمية بازدراء املراأة وبتهمي�س دورها يف احلياة 

ال�شيا�شية واالجتماعية؛ كيف تنظرون اإىل هذه االتهامات يف �شوء جتربتكم يف حما�س؟

ج. )....(

ن�صف  �دعاء—  ال  —فعالً  هي  ودور�ً،  وتكليفاً  وفقهاً  فكر�ً  �الإ�صالمي  �ملفهوم  يف  �ملر�أة 

�ملجتمع، ولها مكانتها و�حرت�مها. ولكن هناك فرقاً كبري�ً بني �حرت�مها وتقديرها و�إنز�لها 

�ملكانة �لتي ت�صتحقها، و�حرت�م دورها وم�صوؤولياتها يف �ملجتمع، وبني �بتز�زها وتقديها 

�صلعة رخي�صة كما تفعل �حل�صارة �لغربية؛ فرق بني �حلفاظ على عفتها وحيائها و�صون 

�لتعامل معها ك�صلعة ومتعة و�صهوة. هذه  لها، وبني  �ملنا�صب  �لدور  �إعطائها  حقوقها مع 

�ل�صو�بط �الأخالقية لي�صت �صو�بط �إ�صالمية فقط، بل �صو�بط فطرية و�إن�صانية.

نحن يف حما�ص حري�صون يف مو�صوع �ملر�أة على ��صتدعاء �ملفاهيم �الإ�صالمية وتطبيقاتها 

من  �لنابعة  �الجتماعية  و�لتقاليد  �لعاد�ت  بثقل  �أو  �لتخلف  بع�صور  �ملمزوجة  غري  �لنقية 
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متح�رشة  بيئة  بل  مغلقة،  لي�صت  فل�صطني  بيئة  �أن  خا�صة  �ل�رشعي؛  �لن�ص  من  ال  �لبيئة 

تاريخياً، وفيها تعدد و�نفتاح على كل �لديانات و�حل�صار�ت و�لثقافات. 

حما�ص بهذ� �لفهم �لنقي �الأ�صيل، وكجزء و�متد�د للتجربة �لفل�صطينية و�إرثها، كان للمر�أة 

يف �أعمالها وم�صريتها دور متميز. لقد ظهر دور �ملر�أة يف �النتفا�صة ويف �ملقاومة ويف �أ�صكال 

�لعمل �لن�صايل؛ لي�ص فقط كاأّم وزوجة و�أخت للمجاهد، بل وكمجاهدة بنف�صها، )....(

�لعمل �جلهادي  لدينا يف �حلركة، �صو�ء يف  �لفل�صطينية، وكبري  �ل�صاحة  �ملر�أة كبري يف  دور 

�ل�صيا�صي  �ملجال  يف  �أم  و�لرتبوي،  و�خلريي  �الجتماعي  �لعمل  ميد�ن  يف  �أم  و�لن�صايل، 

�أبد�ً  و�لنقابي. �ملر�أة �لفل�صطينية متعلمة ومثقفة، ون�صاطها يف �ملد�ر�ص و�جلامعات ال يقل 

عن دور �لرجل. ).....(

حما�س ومنظمة التحرير:

�س. هل تعتقدون اأن منظمة التحرير الفل�شطينية ما زالت ت�شلح كاإطار ومرجعية لتمثيل 

ظل  ويف  اأو�شاعها،  اإليه  اآلت  ما  ظل  يف  طموحاته  عن  وللتعبري  الفل�شطيني  ال�شعب 

رف�س املهيمنني عليها اأي اإجراءات لتفعيلها واإ�شالح هياكلها التنظيمية واالإدارية؟

ج. ال �صّك �أن و�قع �ملنظمة �ليوم بات مو�صوعاً �صائكاً و�أزمة حقيقية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، 

وي�صكل حتدياً كبري�ً لكل �لقوى و�ل�صخ�صيات �لفل�صطينية. )....(

ولذلك فنحن نحتاج �إىل تناول هذ� �ملو�صوع بروّية وتو�زن وم�صوؤولية، ومن خمتلف �الأبعاد 

�أزمة  �لوطنية،  �الأزمة  هذه  من  وحقيقي  منا�صب  خمرج  �إيجاد  من  نتمكن  حتى  و�لزو�يا، 

�ملرجعية.

�لبعد �الأول: �إن منظمة �لتحرير، بالرغم مما �أ�صابها من �صعف وتر�جع، وما وقعت فيه 

و�إجناز�ته  تاريخه  له  �إطار�ً  تبقى  فاإنها  �صيا�صية،  وتر�جعات  �أخطاء  من  �ملتنفذة  قيادتها 

ور�صيده يف �لتجربة �لفل�صطينية، مما يوجب على �جلميع بذل �أق�صى �جلهود من �أجل �لبناء 

على هذه �لتجربة، و�لعمل على �إ�صالح و�قع �ملنظمة �لر�هن، ومعاجلة �أخطائها وترهلها، 

و�ملبادرة بالتو�فق �لوطني �إىل �إعادة بناء موؤ�ص�صاتها على �أ�ص�ص ديقر�طية حقيقية.

و�إقليمي  عربي  وقبول  �عرت�ف  موقع  على  يح�صل  حني  وطني  �إطار  �أي  �إن  �لثاين:  �لبعد 

وهذ�  �العرت�ف  بهذ�  �الحتفاظ  �أمكن  فاإن  به؛  �لتفريط  يجوز  ال  ر�صيد�ً  يغدو  ودويل؛ 

�لر�صيد، دون �أن يكون ذلك على ح�صاب حقوقنا �لفل�صطينية وثو�بتنا �لوطنية، فهذ� �أمر 

ينبغي �أن نحر�ص عليه، وال نفرط فيه، وال نتجاهله.

�لبعد �لثالث: �إن �ملرجعيات لدى �ل�صعوب وحركات �لتحرر ال يكن �أن يكتب لها �لنجاح �إذ� 

مل حتَظ بتو�فق �ملجموع، �أو �الأغلبية �لكبرية و�لو��صحة؛ وال ي�صتطيع طرف ما �أن يّدعي 

�أنه ي�صتطيع �أن ي�صنع وحده مرجعية وطنية، ويف حال �ّدعى ذلك فاإنه يكون �صبباً للمزيد 

من �لت�رشذم و�النق�صام، )....(
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�رشعية  من  �صند  دون  مقاليدها  يف  ويتحكم  �ليوم،  �ملنظمة  يختطف  �لذي  �لطرف  �أن  كما 

�حتكارها و�لهيمنة على قر�رها،  �أو قبول فل�صطيني وطني عام، وي�رّش على  ديقر�طية 

و�إ�صالحها،  بنائها  �إعادة  على  �لفل�صطيني  �لتو�فق  قر�ر�ت  كل  �حلائط  بعر�ص  وي�رشب 

�ملرجعية  موقع  �لقيادية  وموؤ�ص�صاتها  �ملنظمة  و�أفقد  �ملرجعية  قتل  قد  يكون  بذلك  فاإنه 

�لوطنية و�رشعية متثيل �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج. ).....(

�لو�قع  ظل  يف  و�ملرجعية  �ملنظمة  مو�صوع  يف  �لتعقيد  حقيقة  تو�صح  �لثالثة  �الأبعاد  هذه 

�لر�هن. ونحن يف حما�ص ندرك ذلك جيد�ً، ولذلك حري�صون على معاجلة هذ� �ملو�صوع مع 

�إيجاد  �إىل  تهدف  �لتي  �لعالية،  �مل�صوؤولية  بروح  �لفل�صطينية  و�ل�صخ�صيات  �لقوى  خمتلف 

خمرج حقيقي يجمع �ل�صعب �لفل�صطيني وقو�ه جميعاً على مرجعية حقيقية و�حدة، وعدم 

�للجوء �إىل خيار�ت تزيد �لو�قع �لفل�صطيني تف�ّصخاً و�نق�صاماً؛ وعدم �ل�صماح الأحد —يف ذ�ت 

�لوقت— بالتحكم يف مو�صوع �ملرجعية وتعطيلها و�ال�صتمر�ر يف �ختطافها و�حتكارها.

لقد قبلنا نحن وغرينا �أن تكون هذه �ملرجعية �لوطنية هي منظمة �لتحرير، بل نرّحب بذلك؛ 

يقت�صي  �الأمر  ولكن  مر�ر�ً،  ذلك  على  فل�صطينياً  تو�فقنا  �أننا  خا�صة  بقوة،  �إليه  ون�صعى 

�إ�صالحها و�إعادة بنائها ليدخلها �جلميع، كي تعّب عنّا جميعاً وعن �صعبنا وق�صيتنا. )....(

�س. هل توؤمنون بال�رشاكة مع االآخرين يف �شاحة العمل ال�شيا�شي، اأم ت�شعون اإىل التفرد 

والهيمنة؟ 

ج. ما نرف�صه من غرينا ال يكن �أن نقبله الأنف�صنا. نحن نرف�ص �لتفرد و�لهيمنة و�الحتكار، 

و�صعبنا يرف�ص ذلك، ونحن ملتزمون بال�رش�كة مع كل �لقوى و�ل�صخ�صيات �لفل�صطينية؛ 

�أو غريها  وملتزمون بذلك، فنحن جميعاً �رشكاء �لوطن و�لق�صية. وال يعني فوز حما�ص 

يف �النتخابات �أن ت�صتاأثر بالقر�ر؛ نحن ملتزمون بال�رش�كة وبالعمل �الئتاليف مع �جلميع، 

�أو بعدها، وقد عملنا على حتقيق ذلك يف �صاحة �ملقاومة و�لن�صال،  �صو�ء قبل �النتخابات 

حتالف  جتربة  ويف  �لع�رشة،  �لف�صائل  جتربة  ويف  و�لنقابي،  �ل�صيا�صي  �لعمل  جمال  ويف 

ويف   ،2007 عام  مكة  �تفاق  بعد  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  ويف  �لفل�صطينية،  �لقوى 

�لوفاق  ووثيقة   ،2005 �لقاهرة  كاتفاق  �لفل�صطينية،  �لتو�فقات  من  �لعديد  �إىل  �لو�صول 

�لوطني �لفل�صطيني 2006، وغريها.

�أو ن�صبة  مهما كانت قوة �أي طرف يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، ومهما و�صلت درجة جناحه، 

فوزه يف �النتخابات، فاإنه ال ي�صتطيع �النفر�د بالقر�ر �لفل�صطيني وال يجوز له ذلك. )....(

حما�س واملرونة والواقعية:

�س. اأين موقع املرونة لدى حما�س، ما حدودها وهوام�شها، واأين تبداأ واأين تنتهي؛ وهل 

ذاتية  قراءة  بفعل  اأم  الواقع،  االأمر  �شغوط  بفعل  ال�شيا�شية  حما�س  مرونة  تاأتي 

م�شبقة؟
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�أخرى،  د�ئرة  �لدقيق و�حل�صا�ص يح�صل عندما تطغى د�ئرة على  �ملو�صوع  ج. �خللل يف هذ� 

فاالأ�صل �أن تـُعطى كل د�ئرة حقها. فاأنت �إذ� و�ّصعت د�ئرة �لثو�بت لت�صمل غريها مما هو 

لي�ص بثو�بت؛ تكون قد �صيقت و��صعاً. نعم، قد يكون د�فعك �لتحّوط و�الحرت�ز و�خلوف 

رمزيتك  على  لتحافظ  �لت�صدد  �إظهار  حماولة  �لد�فع  يكون  وقد  �خلطاأ،  يف  �لوقوع  من 

و�صورتك ك�صاحب موقف قوي؛ وهذ� بتقديري خطاأ ينبغي �حلذر منه، فالثو�بت ينبغي 

�أن ال تتحول �إىل حالة من �جلمود، وال �إىل �صورة من �لتباهي و�ال�صتعر��ص و�ملز�يدة. 

هذه  �أن  بحجة  و�ملبادئ،  �لثو�بت  د�ئرة  على  لتتعدى  �ملرونة  د�ئرة  تو�صيع  فاإن  كذلك، 

�رشور�ت �لو�قع، فذلك فهم خاطئ مرفو�ص كذلك؛ الأن هذ� يقودك �إىل �مليوعة و�لتفريط 

وت�صييع �مل�صالح و�حلقوق.

مدر�صة  مع  فنحن  �الإ�صالمي  �لفكر  ومنهج  �لفقهية  �لناحية  ومن  �لتو�زن؛  حالة  مع  نحن 

�لو�صطية و�العتد�ل، ونحن مع و�صع �الأمور يف ن�صابها؛ دون �إفر�ط �أو تفريط، فهذ� هو 

�ملنهج �ل�صحيح �لذي نتبناه. )....(

�لت�صدد يف غري مو�صعه. فكيف تكون  �إىل  ما تدفع  �ل�صعور بالقوة غالباً  �ملبالغة يف  �أن  كما 

�ملرونة، ويوقعك يف  �لذي يحرمك من هو�م�ص  �لغرور  �إىل  قوًة ال تطغيك وال تدفعك  قوياً 

حتت  و�لتنازل  �مليوعة  �إىل  ُيلجئك  �لذي  �لعجز  عن  بنف�صك  تناأى  وكيف  �خلانقة؟  �الأزمات 

وقع �ل�صغوط؟ هذ� يحتاج �إىل تو�زن وحكمة وح�صن �جتهاده، وقبل ذلك وبعده �إىل توفيق 

من �هلل تعاىل.

يف �ل�صيا�صة، �متالك �لقوة هو �لذي يعطيك �لتو�زن �ملطلوب يف �إد�رة �لقر�ر �ل�صيا�صي. ومن 

يعمل بال�صيا�صة بعيد�ً عن �لقوة و�ملقاومة، �صيجد نف�صه يعي�ص على هو�م�ص �الجتهاد�ت 

�ل�رشورة  حاالت  يف  حم�صورة  �الأحيان  غالب  يف  تكون  �لتي  �ل�صعيفة،  �ل�صيا�صية 

و�ال�صطر�ر و�لّرخـَ�ص.

�لثو�بت  بني  �ملز�وجة  تتقن  حما�ص  حركة  جتعل  �لتي  �لعو�مل  �أهم  �أحد  فاإن  هنا،  ومن 

و�ملرونة مب�صاحات متجاورة، ال متد�خلة وال متعار�صة، هو �متالكها لعو�مل �لقوة �لتي 

جتعلها يف و�صع �أكرث تو�زناً.

عامل ثان مهم؛ هو فهمنا �ل�رشعي �لدقيق، الأن هذ� �لفهم ي�صاعدنا على �صبط هذه �مل�صائل 

و�لتعامل معها ب�صورة �صحيحة �صمن مو�زنات ومقاربات حكيمة.

�لقيادي، متّكنها من  �لقر�ر  �إد�رة  لديها موؤ�ص�صية ر��صخة يف  “حما�ص”  �أن  �لثالث؛  �لعامل 

�صبط هذه �ملو�قف و�ل�صيا�صات. )....(

�لعامل �لر�بع؛ �أن “حما�ص” ال تتعجل �الأمور؛ �ال�صتعجال قاتل، ومن يتعجل يدفع �أثماناً 

باهظة؛ وقد ال يظفر مبا �أر�د؛ )....(
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�لعامل �خلام�ص؛ مع كوننا ب�رش�ً ي�صيبنا ما ي�صيب كل �لب�رش من �الأعر��ص ونقاط �ل�صعف، 

وهي  �الإغر�ء،  و�صد  �لتخويف  �صد  قوية  ومناعة  ح�صانة  وف�صله  �هلل  بحمد  لدينا  لكن 

َمقاِتل ت�صيب �لقياد�ت وجتعلها تقع يف خانة �لتفريط و�لت�صليم باالأمر �لو�قع، و�خل�صوع 

لل�صغوط �خلارجية. �لتهديد ال يخيفنا، كذلك �الإغر�ء ال يغوينا.

من  مبزيج  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �إد�رة  من  �هلل  بف�صل  تـُمكـّننا  مبجموعها  �لعو�مل  وهذه 

�ملحافظة على �لثو�بت وعلى �ملرونة و�لو�قعية يف ذ�ت �لوقت، دون �أن تطغى د�ئرة على 

د�ئرة. )....(

�لدقيق،  و�لتطبيق  �لعميق،  �لفهم  على  �حلر�ص  د�ئماً  و�ل�رشوري  �ملهم  من  فاإن  لذلك 

�ل�صخ�صية  �مل�صلحة  ولي�صت  �لعامة  �مل�صلحة  هي  �لد�فع  يكون  و�أن  �ل�صحيح،  و�لتوقيت 

�أو �حلزبية.

متلك  و�جهتها،  �لتي  و�لتحديات  �لتجربة  بحكم  باتت  حما�ص  حركة  �أن  ونح�صب   ).....(

يف  ن�صتند  �حلمد  وهلل  فنحن  �لدقيقة،  و�مل�صائل  �لتو�زنات  هذه  مع  �لتعامل  يف  جيدة  خبة 

كل ذلك �إىل تر�ثنا �ل�رشعي �الأ�صيل، و�إرثنا �لوطني، وتاريخ �أمتنا ور�صيدها �حل�صاري، 

وجتارب �ل�صعوب و�الأمم وخب�تها �ملرت�كمة. ).....(

حما�س ومنوذج املقاومة:

�س. ما االإ�شافة التي قدمتها حما�س يف اجلانب اجلهادي والن�شايل؟ ومباذا متّيز اأمنوذجها 

املقاوم؟ 

جزء  هي  �ل�صهيوين،  �ملحتل  �صد  مقاومة  كحركة  حما�ص  �أن  �لبد�ية  يف  �لتاأكيد  من  بّد  ال  ج. 

�لفل�صطيني، و�متد�د لها، وحلقة من حلقاتها �ملباركة  �لن�صال  طبيعي و�أ�صيل من جتربة 

�ملمتدة و�ملتو��صلة منذ مائة عام، )....(

وما  لها  مبا  �خلا�صة  جتربتنا  نبني  ثم  منه،  ون�صتفيد  �صبق  َمـْن  على  نبني  وغرينا  نحن 

عليها، ونتفاعل �أخذ�ً وعطاًء مع َمْن يز�ملنا يف �مل�صرية، ليكون كل ذلك �إرثاً لالأجيال �لقادمة 

�لتي حتمل �لر�ية وتو��صل م�صرية �لن�صال، حتى يتحقق �لن�رش و�لتحرير باإذن �هلل، وهو 

�لهدف �لذي �صيكون �جلميع، �ل�صابق و�لالحق، �رشيكاً يف �صنعه حتى و�إن مل ي�صهد قطف 

ثمرته �لنهائية.

�لكبري،  �ل�رش�ع  هذ�  يف  منّا  و�إ�صهاماً  للو�جب  �أد�ًء  �أن�صاأناه  �لذي  �ملقاوم،  �أمنوذجنا  �أما 

وَحـَر�صنا على �أن نقدم من خالله �إ�صافة مميزة مل�صرية �لن�صال �لفل�صطيني )...(

ومن �أبرز هذه �لروؤى و�ملفاهيم و�ل�صيا�صات �لتي يكن �الإ�صارة �إليها:

�لتحرير  وهو  �ال�صرت�تيجي،  �لهدف  لتحقيق  �ال�صرت�تيجية  و�صيلتنا  هي  �ملقاومة  �أوالً، 

و�لعودة و��صتعادة �حلقوق و�إنهاء �الحتالل �ل�صهيوين الأر�صنا ومقد�صاتنا. )....(
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ثانياً، �ملقاومة عندنا و�صيلة ال غاية، وهي يف خدمة �لهدف و�لغاية، ولي�صت مقاومة من �أجل 

�ملقاومة. )...( و�إمنا هي �ل�صبيل و�لطريق لتحقيق �لهدف، و�لو�صيلة �ال�صرت�تيجية للتحرير.

ثالثاً، حما�ص لي�صت جمموعة ع�صكرية، بل هي حركة حترر وطني �صاملة، �ملقاومة حمور 

عملها �لرئي�ص، وو�صيلتها �ال�صرت�تيجية للتحرير وحتقيق �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، 

وتعمل يف ذ�ت �لوقت يف خمتلف �ملجاالت و�مليادين، ولها �أهد�فها وروؤيتها �ل�صيا�صية. وهي 

وتعنى  م�صاحله،  عن  وتد�فع  و�خلارج،  �لد�خل  يف  �صعبها،  هموم  تعي�ص  �صعبية  حركة 

بخدمته —قدر ��صتطاعتها— يف خمتلف جو�نب �حلياة �ليومية.

ر�بعاً، لقد ح�رشنا �ملقاومة لتكون �صد �ملحتل �الإ�رش�ئيلي فقط، فمقاومتنا هي �صد �لعدو 

�لذي يحتل �أر�صنا ويعتدي على �صعبنا ومقد�صاتنا، ولي�ص �صد �أحد �آخر )...(.

لي�ص  �خلارج،  يف  ممار�صتها  وجتنب  فل�صطني  د�خل  �ملقاومة  ح�رش  �صيا�صة  �عتمدنا  كما 

عجز�ً، ولكن ن�صدر يف ذلك عن تقدير دقيق للم�صلحة، ومو�زنة بني خمتلف �العتبار�ت.

خام�صاً، نحن نتبنى بو�صوح �صيا�صة عدم ��صتعمال �ل�صالح و�لقوة �إال يف مو�جهة �ملحتل 

و�لعدو �خلارجي �لذي يعتدي علينا، وهي �ملقاومة �مل�رشوعة. وهذ� يعني عدم ��صتعمال 

فعالج  و�لفكرية،  �ل�صيا�صية  �خلالفات  معاجلة  يف  وال  �لد�خلي  �ل�صاأن  يف  و�لقوة  �ل�صالح 

�خلالفات د�خل �ل�صف �لوطني يتم عن طريق �حلو�ر و�لتو�فق و�الحتكام �إىل �ل�صعب عب 

�لديقر�طية و�صناديق �القرت�ع.

وما ح�صل يف قطاع غزة من �أحد�ث موؤ�صفة قبل �صنو�ت لي�ص خروجاً عن هذه �ل�صيا�صة، 

�النتخابات،  نتائج  رف�ص  فل�صطيني  فريق  فهناك  معاك�صة،  بل  متاماً،  خمتلفة  �حلالة  الأن 

—لالأ�صف—  علينا  و��صتقوى  �لفل�صطينية،  �ل�رشعية  على  �أي  عليها،  لالنقالب  و�صعى 

ند�فع  �أن  �لطبيعي  �ل�صالح �صدنا، فمن حقنا  و��صتعمل  �ل�صهيوين وباالأمريكان،  بالعدو 

�لتي  �ل�رشعية  �حلكومة  رئا�صة  موقع  من  ذلك  نفعل  �أننا  خا�صة  ��صطر�ر�ً،  �أنف�صنا  عن 

ت�صكلت يف �أعقاب �نتخابات ديقر�طية نزيهة، و�عتمدها �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخب. )....(

�صاد�صاً، تبنينا يف �حلركة �صيا�صة عدم �لدخول يف �أية معارك جانبية يف �ملنطقة، خالفاً ملا فعله 

غرينا يف مر�حل �صابقة. ومل ن�صتخدم �لقوة و�ل�صالح �صد �أية دولة �أو طرف عربي حتى 

�أو طعن مقاومتنا يف ظهرها،  �إخو�ننا وعذبهم،  �عتقل  �أو  �إلينا،  �آذ�نا، وحا�رشنا و�أ�صاء  لو 

ن�صيء  �أن  يكن  وال  �ال�صرت�تيجي،  وعمقنا  و�أهلنا  �إخو�ننا  هم  فالعرب  علينا،  حّر�ص  �أو 

�إليهم حتى لو �أ�صاءو� �إلينا. وقد �لتزمنا بهذه �ل�صيا�صة طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية، و�صنبقى 

ملتزمني بها باإذن �هلل، الأن معركتنا �لوحيدة هي -ح�رش�ً- �صد �الحتالل �ل�صهيوين.

�ملقاوم  �الإن�صان  بناء  على  بالرتكيز  �أ�صا�صي،  وب�صكل  �ملقاومة  بناء  يف  ُعـنينا  وقد  �صابعاً، 

�إيانياً وتربوياً ونف�صياً وفكرياً، و�إيجاد درجة عالية من �الن�صباط �لتنظيمي و�ل�صلوكي، 

و�اللتز�م بال�صو�بط �ل�رشعية و�الأخالقية للمقاومة، وتنمية �لقدرة على �ل�صب و�ل�صمود 
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و�لتحمل و�لعمل يف �أق�صى �لظروف، �إىل جانب �لوعي وو�صوح �لروؤية و�لهدف لدى �ملقاتل، 

و�إخال�ص �لق�صد و�لنية، و�متز�ج �لبعد �لديني و�لوطني لي�صكل حافز�ً قوياً وم�صاعفاً يف 

م�صرية �جلهاد و�ملقاومة، فاملجاهد يقاتل يف �صبيل �هلل �صد عدوه �ملحتل، دفاعاً عن وطنه 

و�أر�صه ومقد�صاته، وعن �صعبه و�أمته، وعن �أهله وعر�صه. ).....(

م�شتقبل امل�رشوع ال�شهيوين:

�س. من خالل قراءتكم مل�شار امل�رشوع ال�شهيوين وما اآل اإليه واقعه الراهن.. كيف تنظرون 

اإىل م�شتقبل هذا امل�رشوع، هل يتقدم و�شوالً اإىل حتقيق “اإ�رشائيل الكربى”، اأم يتقهقر 

وينكفئ؟

ج. معطيات �لو�قع تعزز �لقناعة باأن �مل�رشوع �ل�صهيوين ال م�صتقبل له يف �ملنطقة. هناك تر�جع 

حقيقي لهذ� �مل�رشوع �لذي كان �لتو�ّصع �أحد خ�صائ�صه �ملهمة، وهو �ليوم مل يعد قادر�ً على 

مو��صلة �لتو�صع. وما بناء �جلد�ر )رغم �إدر�ك تد�عياته �ل�صلبية على �ل�صعب �لفل�صطيني(، 

و�الن�صحاب من جنوب لبنان ومن قطاع غزة، �إال �أمثلة عملية على هذ� �لرت�جع و�النكفاء.

“�إ�رش�ئيل” �لتي كانت ت�صن �حلروب على من حولها، وتنت�رش فيها ب�صهولة، وتتمكن من 
وللمقاومة  وتد�عياتها،  للحروب  �أ�صا�صية  �صاحة  عمقها  بات  �لعدو،  �أر�ص  �إىل  �ملعركة  نقل 

�لفل�صطينية حني كانت ت�رشب يف كل مكان فيه، وهي حالة قابلة للتكر�ر. وما ي�صمى باجلبهة 

�الإ�رش�ئيلية �لد�خلية باتت مهددة يف كل حرب �أو مو�جهة، وتدفع ثمن مغامر�ت قيادتها.

كثري  م�صتوى  وعلى  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ليوم  �حلاكم  �ل�صهيوين  �جليل  فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً 

من قياد�ته �لع�صكرية و�ل�صيا�صية و�الأمنية، مل يعد يلك قدر�ت �جليل �الأول �لذي بنى هذ� 

�لكيان، وال �إر�دة �لقتال �لتي كانت لديه. ف�صالً عن ��صت�رش�ء حالة �لف�صاد يف �لطبقة �حلاكمة، 

وتز�يد حاالت �النتحار و�لتهرب من �خلدمة �لع�صكرية، وتر�جع �أد�ء موؤ�ص�صاتها �الأمنية.

منذ عام 1967 مل تك�صب “�إ�رش�ئيل” حرباً حقيقية، �إال �جتياحها ملدينة بريوت عام 1982. 

وهذ� موؤ�رش مهم على تر�جع قدرة �مل�رشوع �ل�صهيوين، و�أنه ال م�صتقبل له. وبتقديري 

على  قادر�ً  يعد  مل  بب�صاطة  �ل�صهيوين  �لعدو  الأن  �نتهى،  �لكبى”  “�إ�رش�ئيل  م�رشوع  �أن 

�إفريقيا  جنوب  دولة  �إليه  �نتهت  �لذي  �مل�صار  نف�ص  يف  ما�صية  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  حتقيقه، 

�لعن�رشية، وهي قناعة تتز�يد حتى عند كثري من �ل�صيا�صيني و�ملر�قبني �ملحايدين.

بعد �أكرث من 60 عاماً على قيام هذ� �لكيان، وعندما يكون �ل�صوؤ�ل لدى �ل�صارع �الإ�رش�ئيلي 

لي�ص عن �أمن “�إ�رش�ئيل” فح�صب، و�إمنا عن م�صتقبلها وم�صريها، فهذ� تطور مهم وخطري. 

وعندما ي�صك �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي يف �أ�صا�ص وجوده، ويف م�صتقبله، ويف جدوى م�رشوعه، 

يكون �لعّد �لعك�صي قد بد�أ باإذن �هلل.

لي�ص كافياً �أن نقول هذ� �لكالم، ولكن �ملطلوب �أن نبني عليه. ونحن ال ندعو بهذ� �لكالم �إىل 

�ال�صتهانة بقوة �لكيان �ل�صهيوين وقدر�ته، فالعاقل هو �لذي ال ي�صتهني بعدوه، فما ز�ل 
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هذ� �لكيان يلك كثري�ً من عنا�رش �لقوة. ولكن هذه �لقر�ءة و�لروؤية �لو�قعية �مل�صتندة �إىل 

كثري من �حلقائق و�ملوؤ�رش�ت، ينبغي �أن تدفعنا �إىل عدم �خل�صوع للتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية، 

وال �إىل �رشوطها للت�صوية �ل�صيا�صية، و�أن تدفعنا �إىل عدم �لتعامل مع �مل�رشوع �ل�صهيوين 

كاأنه قدر مقدور ال مفّر منه. �لبديل عن �صيا�صة �خل�صوع �أو حالة �لعجز و�النتظار و�لغرق 

�ل�صهيوين  �لكيان  مع  �ملو�جهة  ��صتمر�ر  هو  �الآ�صن،  و�لت�صوية  �ملفاو�صات  م�صتنقع  يف 

و�ل�صعب  �ملقاومة؛  هو  �ملتاح  �حلقيقي  و�خليار  �ملتاحة،  و�خليار�ت  �الإمكانات  �صمن 

�لفل�صطيني قادر باإذن �هلل على مو��صلة �ملقاومة، لكنه يحتاج �إىل �إ�صناد �الأمة وم�صاركتها 

ودعمها. ).....(

عب  و�لعدو�ن  و�ال�صتيطان  �الحتالل  م�صاريع  ككل  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  باخت�صار، 

�لتاريخ، ال �رشعية له، وبالتايل ال م�صتقبل له، الأنه غريب عن منطقتنا، وال يحمل مقومات 

�لبقاء، و�صتجري عليه ذ�ت �ل�صنة �لتي جرت على �مل�صاريع �مل�صابهة له من قبل. ونحن �أمة 

عظيمة، تعتز بنف�صها ودينها و�أر�صها وتاريخها وح�صارتها وهويتها، وتعتب فل�صطني 

�ل�صهيوين  �لكيان  على  ت�صب  لن  لذلك  وبقائها،  حياتها  ودليل  �لناب�ص،  قلبها  و�لقد�ص 

طويالً، و�صتهزمه كما هزمت �حلمالت �ل�صليبية و�لزحف �ملغويل من قبل باإذن �هلل.

)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(    �صدق �هلل �لعظيم

وثيقة رقم 17:

18
اتفاقية الوفاق الوطني الفل�شطيني يف القاهرة يف 2011/5/3 

3 �أيار/ مايو 2011

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اتفاقية الوفاق الوطني الفل�شطيني

لل�صعب  �لعليا  �مل�صلحة  �إعالء  تقت�صي  �لتي  و�لتاريخية  �لوطنية  �مل�صوؤولية  من  �نطالقاً 

�لفل�صطيني، ووفاء لدماء ل�صهد�ئنا �الأبر�ر، و�إجالالً ملعاناة �أ�رش�نا �لبو��صل، ويف �صبيل تعزيز 

�لوطن  يف  �صعبنا  ووحدة  �لوطنية،  �لوحدة  وحماية  و�صيانة  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �جلبهة 

كفاحه  م�صرية  خالل  من  حققها  �لتي  �صعبنا  مكت�صبات  على  �ملحافظة  �أجل  ومن  و�ل�صتات، 

�أن  يجب  ال  م�صت  عقود  مد�ر  على  �ل�صامد  �صعبنا  وت�صحيات  منجز�ت  باأن  ويقينا  �لطويل، 

تهدرها �أية خالفات �أو �رش�عات.

 موقع حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني )فتح(، مفو�صية �لعالقات �لوطنية، �نظر:
18

www.fatehwatan.ps/functions.php?action=files&table=files&ID=23
و�نظر �أي�صاً: �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/4/29، �نظر:

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=8718
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 من 2009-9-26 
ً
و�رتباطاً باحلو�ر �لوطني �لفل�صطيني �ل�صامل �لذي ُعقد يف �لقاهرة �بتد�ء 

�ت�صمت  ومكثفة  متعددة  حو�ر  جل�صات  من  ذلك  تلى  وما  ومقدرة،  فاعلة  م�رشية  مب�صاركة 

و�إر�دة  مفتوح  بعقل  �لوطني  �لعمل  ق�صايا  كافة  مناق�صة  يف  و�لتعمق  و�مل�صارحة،  بال�صفافية 

�صيا�صية، ورغبة حقيقية يف �إنهاء �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف و�لنف�صي �لذي �أ�صفى �صلبياته 

على كافة �أرجاء �لوطن �لفل�صطيني.

وتاأكيد�ً للتوجه �حلقيقي نحو �لوفاق و�مل�صاحلة، و�لتغلب على �ملعوقات �لتي حتول دون 

�إعادة وحدة �لوطن و�ل�صعب، فقد �تفقت كافة �لف�صائل و�لتنظيمات و�لقوى �لفل�صطينية على 

�إنهاء حالة �النق�صام �لفل�صطيني �إىل غري رجعة، وحددت كافة �ملبادئ و�الأ�ص�ص �لالزمة لتنفيذ 

متطلبات ذلك، وتو�فقت على حلول للق�صايا �لتي مثلت جوهر �خلالف و�النق�صام، و�أ�صبحت 

هذه �حللول هي �لنب��ص �لذي �صكل �لقاعدة �لرئي�صية لتوقيع �تفاقية �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني 

يف �لقاهرة، على �أن يتم �النطالق منها �إىل �آفاق �لتنفيذ لتن�صهر فيها كل �خلالفات، وتتاآلف معها 

كل �الإر�د�ت، ويتحرك �جلميع يد�ً بيد لبناء �لوطن �لفل�صطيني.

ومن �أجل �إجناح �تفاقية �لوفاق �لوطني يف �ملرحلة �لقادمة �لتي �صتعقب عملية �لتوقيع، فقد 

و�فق �جلميع على �اللتز�م �لتام مبقت�صيات هذه �ملرحلة وتوفري �ملناخ �ملالئم لتنفيذ متطلباتها، 

و�لتفاعل باإيجابية مع ��صتحقاقاتها، على �أن تتوىل جلنة عليا برئا�صة م�رشية ومب�صاركة عربية 

�الإ�رش�ف و�ملتابعة لتنفيذ هذه �التفاقية.

�لدوؤوب  وللجهد  �لفل�صطينية،  للق�صية  �لد�عم  �مل�رشي  �لدور  �ملجتمعون  يثمن  �لنهاية  ويف 

�لفل�صطيني  �لبيت  �إعادة حقيقية لرتتيب  �لوطني مبا يتيح  �لوفاق  �تفاقية  �إىل توقيع  �أدى  �لذي 

و�لتقدير  �ل�صكر  بكل  �ملجتمعون  يتقدم  كما  �مل�صتقلة،  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  نحو  كخطوة 

للدول �لعربية �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية، و�صتظل فل�صطني ترى �أن �لدول �لعربية هي عمقها 

�حلقيقي.

وقد �تفق �ملجتمعون على �أن هذه �التفاقية تتطلب �أن تتحول �لنو�يا �حل�صنة �إىل برنامج عمل 

قابل للتنفيذ، ويعاهدون �هلل، ويتعهدون �أمام �صعبهم يف �لوطن و�ل�صتات، �أن يقومو� بتنفيذ كل 

ما ت�صمنته �التفاقية وبذل كل �جلهد الإجناحها، من �أجل م�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �إطار 

من �مل�صوؤولية و�اللتز�م.

اأوالً: منظمة التحرير الفل�شطينية

ت�صم  بحيث  عليها  �لرت��صي  يتم  �أ�ص�ص  وفق  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وتطوير  تفعيل 

جميع �لقوى و�لف�صائل وفقاً التفاق �لقاهرة مار�ص 2005، وكما ورد يف �لفقرة �لثانية من وثيقة 

�لوفاق �لوطني يونيو 2006 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ن�صمام 

�لفل�صطينية  �لتحرير  �أ�ص�ص ديوقر�طية تر�صخ مكانة منظمة  �إليها وفق  �لقوى و�لف�صائل  كل 
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�أماكن تو�جده كافة، مبا يتالءم مع �لتغري�ت على �ل�صاحة  �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد ل�صعبنا يف 

�لفل�صطينية، ومبا يعزز قدرة منظمة �لتحرير يف �لقيام و�لنهو�ص مب�صوؤوليتها يف قيادة �صعبنا 

�لدو�ئر  يف  و�الإن�صانية  و�ل�صيا�صية  �لوطنية  حقوقه  عن  و�لدفاع  تعبئته  ويف  و�ملنايف  �لوطن  يف 

و�ملحافل و�ملجاالت �لدولية و�الإقليمية كافة.

مبا  �ملحددة(  للتوقيتات  طبقاً  جديد)  وطني  جمل�ص  ت�صكيل  تقت�صي  �لوطنية  �مل�صلحة  �إن 

ي�صمن متثيل �لقوى و�لف�صائل و�الأحز�ب �لوطنية و�الإ�صالمية جميعها وجتمعات �صعبنا يف كل 

مكان و�لقطاعات و�ملوؤ�ص�صات و�لفعاليات و�ل�صخ�صيات كافة، باالنتخابات حيثما �أمكن ووفقاً 

ملبد�أ �لتمثيل �لن�صبي بالتو�فق حيث يتعذر �إجر�ء �النتخابات وفق �آليات ت�صعها �للجنة �ملنبثقة 

عن �تفاق �لقاهرة مار�ص 2005 و�حلفاظ على منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إطار�ً جبهوياً عري�صاً 

و�ئتالفاً وطنياً �صامالً و�إطار�ً جامعاً ومرجعية �صيا�صية عليا للفل�صطينيني يف �لوطن و�ملنايف.

والية �ملجل�ص �لوطني “4” �صنو�ت بحيث تتز�من مع �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي وجتري 

�نتخابات �ملجل�ص �لوطني وفق مبد�أ �لتمثيل �لن�صبي �لكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتو�فق يف 

�ملو�قع �لتي يتعذر فيها �إجر�ء �نتخابات.

ت�صكل �للجنة �ملكلفة بتطوير منظمة �لتحرير �لفل�صطينية )ح�صب �إعالن �لقاهرة مار�ص 2005( 

جلنة متخ�ص�صة الإعد�د قانون �النتخابات للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني ورفعه �إليها العتماده.

 )2005 �لقاهرة  �إعالن  )ح�صب  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بتطوير  �ملكلفة  �للجنة  تقوم 

با�صتكمال ت�صكيلها وعقد �أول �جتماع لها فور �لبدء يف تنفيذ �التفاق.

�لتحرير  منظمة  من  لكل  و�ملهام  و�لهياكل  �ملوؤ�ص�صات  بني  �لعالقة  بتحديد  �للجنة  تقوم 

و�ملجل�ص  �لوطني  �ملجل�ص  بني  �لعالقة  خا�صة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية 

�لت�رشيعي، ومبا يحافظ على مرجعية منظمة �لتحرير �لفل�صطينية لل�صلطة �لفل�صطينية وي�صمن 

عدم �الزدو�جية بينهما يف �ل�صالحيات و�مل�صوؤوليات.

�لتنفيذية  �للجنة  �صالحيات  على  �لتاأكيد  ومع  �جلديد  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخاب  وحلني 

ح�صب  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بتطوير  �ملكلفة  �للجنة  تقوم  �ملنظمة  موؤ�ص�صات  و�صائر 

كاإطار قيادي موؤقت وتكون  لها  �جتماع  �أول  ت�صكيلها وعقد  با�صتكمال   2005 �لقاهرة  �إعالن 

مهامها كالتايل:

و�صع �الأ�ص�ص و�الآليات للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني. 	·
معاجلة �لق�صايا �مل�صريية يف �ل�صاأن �ل�صيا�صي و�لوطني و�تخاذ �لقر�ر�ت ب�صاأنها بالتو�فق. 	·
�آليات  لبحث  �لقاهرة  يف  �الأول  �جتماعها  وتعقد  �حلو�ر  عن  �ملنبثقة  �لقر�ر�ت  تنفيذ  متابعة  	·

عملها.
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ثانياً: االنتخابات

جتري �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني متز�منة يوم �الثنني 

�ملو�فق 28-6-2010 ويلتزم �جلميع بذلك.

يف  �لكامل  �لن�صبي  �لتمثيل  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخابات  جتري 

 �لوطن و�خلارج حيثما �أمكن، بينما جتري �النتخابات �لت�رشيعية على �أ�صا�ص �لنظام �ملختلط.

تتم �النتخابات �لت�رشيعية بالنظام �ملختلط على �لنحو �لتايل: 

75% )قو�ئم(. 	·

25% )دو�ئر(. 	·
·	 ن�صبة �حل�صم %2.

�لغربية، وخم�ص دو�ئر يف  �ل�صفة  )�إحدى ع�رش د�ئرة يف  �نتخابية  �لوطن �صتة ع�رش د�ئرة  	·
قطاع غزة(.

ل�صمان  �لتد�بري  كافة  �تخاذ  �إمكانية  مع  ودويل،  عربي  �إ�رش�ف  حتت  �النتخابات  جتري 

�إجر�ئها يف ظروف متكافئة ومو�تية للجميع، ويف جو من �حلرية و�لنز�هة و�ل�صفافية يف �ل�صفة 

و�لقطاع.

التوافق على املبادئ العامة التالية:

تهيئة �الأجو�ء �لالزمة لت�صهيل و�إجناح �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية. 	·
جتري �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية يف جميع مناطق �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية مبا  	·

فيها �لقد�ص.

توفري �ل�صمانات �لالزمة الإجر�ء و�إجناح �النتخابات يف مو�عيدها. 	·
�إجر�ء  ل�صمان  �حلو�ر  يف  �مل�صاركة  و�لفعاليات  �لقوى  جميع  بني  �رشف  ميثاق  توقيع  	·

�النتخابات دورياً بنز�هة و�صفافية يف مو�عيدها.

اآلية الرقابة على االنتخابات:

�لتاأكيد على ما ورد يف �ملادة )113( من قانون �النتخابات ب�صاأن مر�قبة وتغطية �النتخابات. 	·
تعزيز �لرقابة على �النتخابات بتو�صيع �مل�صاركة �ملحلية و�لعربية و�لدولية. 	·

�لتدقيق  �أن يكون  �لرقابة �الإلكرتونية على  �آليات  �إلكرتوين يتم توفري  �إن�صاء نظام  يف حالة  	·
�لورقي هو �ملعيار �ملعتب يف هذ� �ل�صاأن.

ت�شكيل حمكمة ق�شايا االنتخابات:

وفقاً الأحكام �لقانون ت�صكل حمكمة ق�صايا �النتخابات من رئي�ص وثمانية ق�صاة بتن�صيب 

لت�صكيله  �الإجر�ء�ت  ��صتكمال  بعد  رئا�صي  مبر�صوم  عنها  ويعلن  �الأعلى،  �لق�صاء  جمل�ص  من 
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��صتقاللية  ي�ص  ال  ومبا  �لقانون  وفق  �لوطني  و�لتو�فق  بالت�صاور  �الأعلى(  �لق�صاء  )جمل�ص 

�ل�صلطة �لق�صائية.

ت�شكيل جلنة االنتخابات:

عمالً مبا جاء يف قانون �النتخابات يقوم �لرئي�ص �لفل�صطيني بت�صكيل جلنة �النتخابات بناء 

على �مل�صاور�ت �لتي يقوم بها وعلى تن�صيب �لقوى �ل�صيا�صية و�ل�صخ�صيات �لوطنية.

ثالثاً: االأمن

مبادئ عامة:

مقدمة:

�إن �صعبنا �لفل�صطيني ال يز�ل يعي�ص مرحلة �لتحرر �لوطني، لذ� فاإن عمل �الأجهزة �الأمنية يف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يجب �أن يحقق �أمن �لوطن و�ملو�طن من خالل �ملبادئ �لتالية: 

�صياغة �لقو�نني �خلا�صة باالأجهزة �الأمنية ح�صب �ملهام �ملنوطة بها وفقاً للم�صالح �لوطنية  	·
�لفل�صطينية.

تلك  تكون  و�أن  �لفل�صطينية  �الأمن  قوى  يف  �خلدمة  لقانون  طبقاً  �الأمنية  �الأجهزة  مرجعية  	·
�الأجهزة مهنية وغري ف�صائلية.

حتديد معايري و�أ�ص�ص �إعادة بناء وهيكلة وتوحيد �الأجهزة �الأمنية. 	·
جميع �الأجهزة �الأمنية تخ�صع للم�صاءلة و�ملحا�صبة �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي. 	·

كل ما لدى �الأجهزة �الأمنية من معلومات و�أ�رش�ر تخ�صع ملفهوم وقو�عد �ل�رشية �ملعمول  	·
بها يف �للو�ئح و�لقو�نني، و�أي خمالفة لها توقع �صاحبها حتت طائلة �لقانون.

كافة �ملقيمني على �أر��صي �ل�صلطة، من مو�طنني و�أجانب هم �أ�صحاب حق يف توفري �الأمن  	·
و�الأمان، دون �عتبار للجن�ص �أو �للون �أو �لدين.

�أي معلومات �أو تخابر �أو �إعطاء معلومات للعدو مت�ص �لوطن و�ملو�طن �لفل�صطيني و�ملقاومة  	·
تعتب خيانة عظمى يعاقب عليها �لقانون.

حترمي �العتقال �ل�صيا�صي. 	·
�حرت�م �الأجهزة �الأمنية حلق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة و�لدفاع عن �لوطن و�ملو�طن. 	·

�لعالقة �خلارجية لل�صوؤون �الأمنية تخ�صع لقر�ر �صيا�صي وتنفذ �لتعليمات �ل�صيا�صية. 	·
وعدم  و�لف�صائل  �لقوى  بني  �ل�صيا�صية  و�خلالفات  �لتجاذبات  عن  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  �إبعاد  	·

�لتجريح و�لتخوين لهذه �ملوؤ�ص�صة و�عتبارها �صمان الأمن و��صتقر�ر �لوطن و�ملو�طن.

معايري واأ�ش�س اإعادة بناء وهيكلة االأجهزة االأمنية:

�لتاأكيد على ما ن�ص عليه قانون �خلدمة لقوى �الأمن و�ملو�فقة على جميع �ملحظور�ت �لو�ردة  	·
يف �لقانون )من �ملو�د من 94-90(.
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�عتماد �ملعايري �ملهنية و�لوطنية يف �النت�صاب لالأجهزة �الأمنية. 	·
�الإ�رش�ع يف �إجناز �لقو�نني و�للو�ئح �خلا�صة باالأجهزة �الأمنية مبا ينظم عمل هذه �الأجهزة،  	·

وعدم �لتد�خل يف �الخت�صا�صات.

�الأمنية مبا يكفل هرمية  �ملوؤ�ص�صة  �الأو�مر يف  �الإد�ري يف �صدور  �لت�صل�صل  حتديد وتنظيم  	·
�لقيادة و�ل�صيطرة.

يحظر �إقامة �أي ت�صكيالت ع�صكرية خارج �إطار �لهيكل �ملقرر لكل جهاز. 	·
تنا�صب عدد �الأفر�د لكل جهاز مع �ملهام �ملوكلة له. 	·

مبادئ  و�حرت�م  �ل�صلطة،  مناطق  يف  بها  �ملعمول  �ل�صارية  بالقو�نني  �الأجهزة  جميع  �لتز�م  	·
حقوق �الإن�صان وكر�مة �ملو�طنني، و�لتعاون �لتام بني �الأجهزة ذ�ت �لعالقة )�لق�صاء - �لنيابة 

�لوطنية ومر�كز  �لهيئات  �لوز�ر�ت �ملختلفة( ومتكني  �لعامة - موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين - 

موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان من ممار�صة عملها للتاأكد من �حلفاظ على حقوق �الإن�صان.

تخ�صع �الأجهزة �الأمنية وقادتها وعنا�رشها للم�صاءلة و�لرقابة من قبل �لهيئات و�جلهات  	·
�مل�صوؤولة �ملخولة ووفق �لقانون و�لنظام.

�للو�ئح  عن  وبعيد�ً  �لوظيفية  �ملهمات  خارج  الأ�صباب  �ل�صالح  ��صتخد�م  وحترمي  جترمي  	·
و�الأنظمة �ملن�صو�ص عليها.

�ملحافظة �ملطلقة على �أ�رش�ر �لدولة و�ملوؤ�ص�صة. 	·
�ل�صالحيات  ووفق  �لتدخالت،  عن  وبعيد�ً  للقانون  وفقاً  عملها  �الأمنية  �الأجهزة  تبا�رش  	·

�ملخولة لها يف �لقانون، ومع �رشورة تعزيز �لقانون و�لت�رشيعات مبا يخدم ذلك.

�رشورة �الهتمام بالتدريب �ملحلي و�خلارجي نظر�ً ملا للتدريب من �أهمية ق�صوى يف �صقل  	·
�ملهار�ت و�كت�صاب �خلب�ت نحو �لتطوير �ملهني.

ت�صتجيب �ملعايري �ملو�صوعة الحتياجات �لفل�صطينيني �الأمنية يف حدودهم �ل�صيا�صية. 	·
�أوجه  �الأمنية، وتخ�صع جميع  باالأجهزة  �ملنوطة  �ملهام  �ملقررة مع حجم  �ملو�زنة  تتنا�صب  	·

�ل�رشف ملبد�أ �لرقابة و�ل�صفافية.

�اللتز�م باملدد �ملحددة لقادة �الأجهزة وفق �لقانون. 	·

اللجنة االأمنية العليا واال�شتيعاب:

ت�صكيل جلنة �أمنية عليا ي�صدر �لرئي�ص �لفل�صطيني مر�صوماً بها، تتكون من �صباط مهنيني  	·
�لوفاق  �تفاقية  وتنفيذ  ملتابعة  وعربي  م�رشي  �إ�رش�ف  حتت  عملها  ومتار�ص  بالتو�فق، 

�لوطني يف �ل�صفة و�لقطاع، وتكون من بني مهامها ر�صم �ل�صيا�صات �الأمنية و�الإ�رش�ف على 

تنفيذها.

من  كل  يف  وعربية  م�رشية  مب�صاعدة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  وهيكلة  بناء  �إعادة  يتم  	·
�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.
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�إحالة   - )��صتيعاب  �الأمنية  باالأجهزة  �لعاملني  جلميع  �لوظيفي  �ل�صمان  حق  على  �لتاأكيد  	·
للتقاعد - نقل �إىل وظائف مدنية - .....(. 

يف  �ل�صابقة  �الأمنية  �الأجهزة  منت�صبي  من  عن�رش  �آالف(  )ثالثة  عدد  ��صتيعاب  عملية  تبد�أ  	·
�ل�رشطة و�الأمن �لوطني و�لدفاع �ملدين يف �الأجهزة �لقائمة يف قطاع غزة بعد توقيع �تفاقية 

�لوفاق �لوطني مبا�رشة، على �أن يزد�د هذ� �لعدد تدريجياً حتى �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية 

وفق �آلية يتم �لتو�فق عليها.

يتم �صمان تاأمني كافة م�صتلزمات ��صتيعاب هذه �لعنا�رش من خالل دعم م�رشي وعربي. 	·

�لفل�صطينية  �الأمن  �ملدنية يف قوى  �الأمنية ح�صب قانون �خلدمة  �الأجهزة  �ملو�فقة على عدد 

ل�صنة 2005 لتكون على �لنحو �لتايل:

قو�ت �الأمن �لوطني وجي�ص �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني. 	·
قوى �الأمن �لد�خلي )�ل�رشطة - �لدفاع �ملدين - �الأمن �لوقائي(.  	·

�ملخابر�ت �لعامة. 	·

)و�أي قوة �أو قو�ت �أخرى موجودة �أو ت�صتحدث تكون �صمن �لقوى �لثالثة(.

مهام االأجهزة االأمنية:

االأمن الوطني:

التعريف:

قيادة  حتت  �خت�صا�صاتها  وتبا�رش  وظائفها  توؤدي  نظامية،  ع�صكرية  هيئة  �لوطني  �الأمن 

وفقاً  كافة،  �صوؤونها  وتنظيم  عملها  الإد�رة  �لالزمة  �لقر�ر�ت  ي�صدر  �لذي  وهو  �لعام،  �لقائد 

الأحكام �لقانون و�الأنظمة �ل�صادرة مبقت�صاه. 

مهام قوات االأمن الوطني:

حماية �صيادة �لبالد وتاأمني �صالمة �أر��صيها و�مل�صاركة يف تعمريها و�مل�صاعدة يف مو�جهة  	·
�لكو�رث �لد�خلية، وذلك وفقاً للحاالت �لتي يجوز فيها �ال�صتعانة بقو�ت �الأمن �لوطني يف 

�ملهام غري �لع�صكرية. 

تنفيذ �الأحكام �لق�صائية و�الأو�مر �ل�صادرة عن �ل�صلطة ذ�ت �الخت�صا�ص فيما يتعلق بقوى  	·
�الأمن وفق �لنظام و�لقانون �لع�صكري.

حماية �لوطن من �أي �عتد�ء خارجي. 	·
مو�جهة �لتهديد�ت �خلارجية و�لد�خلية يف مناطق �نت�صارها، وت�صرتك يف �لت�صدي حلاالت  	·

�لطو�رئ �ملحددة د�صتورياً.

�لتمثيل �لع�صكري يف �ل�صفار�ت �لوطنية يف �خلارج. 	·
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قوات االأمن الداخلي:

التعريف:

�الأمن �لد�خلي هو هيئة �أمنية نظامية، توؤدي وظائفها وتبا�رش �خت�صا�صاتها برئا�صة وزير 

�أعمالها  �لالزمة الإد�رة  �لقر�ر�ت  �لذي ي�صدر  �لد�خلي وهو  �الأمن  �لد�خلية وبقيادة مدير عام 

وتنظيم �صوؤونها.

مهام قوى االأمن الداخلي:

حفظ �لنظام �لعام و�حلفاظ على �الآد�ب و�الأخالق �لفا�صلة. 	·
حماية �أمن �ملو�طن وحقوقه وحرياته و�ملوؤ�ص�صات �لعامة و�خلا�صة. 	·

تنفيذ و�حرت�م �لقانون. 	·
�لقيام باأعمال �لدفاع �ملدين و�الإنقاذ و�إطفاء �حلر�ئق. 	·

مكافحة كافة �أعمال و�صور �لتج�ص�ص د�خل �لوطن. 	·
�ملحافظة على �جلبهة �لد�خلية من �أي �خرت�قات �أو تهديد�ت خارجية. 	·

تنفيذ �الأحكام �لق�صائية �أو �أي قر�ر�ت قانونية �صادرة عن �ل�صلطة ذ�ت �الخت�صا�ص وفق  	·
ما ين�ص عليه �لقانون.

تتاألف قوى االأمن الداخلي من االأجهزة التالية:

ال�رشطة:

مهام جهاز ال�رشطة:

�ملحافظة على �لنظام و�الأمن وحماية �الأرو�ح و�الأغر��ص و�الأمو�ل و�الآد�ب �لعامة. 	·
منع �جلر�ئم، و�لعمل على �كت�صافها وتعقبها و�لقب�ص على مرتكبيها وتقديهم للعد�لة. 	·

�إد�رة مر�كز �الإ�صالح وحر��صتها. 	·
تنفيذ �لقو�نني و�الأنظمة و�الأو�مر �لر�صمية، ومعاونة �ل�صلطات �لعامة بتاأدية وظائفها وفق  	·

�أحكام �لقانون.

مر�قبة وتنظيم �لنقل على �لطرق. 	·
حماية �لتجمعات و�مل�صري�ت ح�صب �لقانون. 	·

االأمن الداخلي/ االأمن الوقائي:

مهام جهاز االأمن الداخلي/ االأمن الوقائي:

مكافحة �الأعمال �لتج�ص�صية د�خل �أر��صي �ل�صلطة. 	·
متابعة �جلر�ئم �لتي تهدد �الأمن �لد�خلي لل�صلطة و�لعمل على منع وقوعها. 	·
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�لعامة  و�ملوؤ�ص�صات  و�لهيئات  �حلكومية  �الإد�ر�ت  ت�صتهدف  �لتي  �جلر�ئم  عن  �لك�صف  	·
و�لعاملني فيها.

توفري �ملعلومات للقيادة �ل�صيا�صية لال�صرت�صاد بها يف �لتخطيط و�تخاذ �لقر�ر�ت. 	·

الدفاع املدين:

مهام جهاز الدفاع املدين )قانون الدفاع املدين الفل�شطيني(:

االأمن واحلماية:

�لتو�فق على �ملهام �لتالية له:

حماية �ل�صخ�صيات �لر�صمية و�لقياد�ت �حلكومية خالل حتركاتهم �لد�خلية و�أثناء �ل�صفر  	·
للخارج.

توفري �حلماية للوفود �الأجنبية. 	·
تاأمني �أماكن �للقاء�ت و�الجتماعات �لر�صمية. 	·

متابعة �أمن وفح�ص �ملركبات �لتابعة للجهاز و�ل�صخ�صيات.  	·
حماية مو�كب �ل�صخ�صيات وحتركاتهم د�خل �لوطن.  	·

توفري �حلماية لل�صخ�صيات و�لزو�ر يف معابر �لوطن وت�صهيل مهمة �ل�صفر. 	·
توفري �الأماكن �الآمنة الإيو�ء �ل�صخ�صيات و�لقياد�ت �حلكومية يف حالة �لطو�رئ. 	·

و�صع خطط �لطو�رئ لتنقل و�ت�صاالت �ل�صخ�صيات و�لقياد�ت �حلكومية يف حالة �لطو�رئ.  	·

املخابرات العامة:

تعريف املخابرات العامة:

وظائفها  وتوؤدي  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  تتبع  م�صتقلة  نظامية  �أمنية  هيئة  �لعامة  �ملخابر�ت 

الإد�رة  �لالزمة  �لقر�ر�ت  ي�صدر  �لذي  وهو  قيادته،  وحتت  برئا�صته  �خت�صا�صاتها  وتبا�رش 

عملها وتنظيم �صوؤونها كافة.

مهام جهاز املخابرات وفق قانون املخابرات العامة الفل�شطينية:

�تخاذ �لتد�بري �لالزمة للوقاية من �أية �أعمال تعر�ص �أمن و�صالمة فل�صطني للخطر و�تخاذ  	·
�الإجر�ء�ت �لالزمة �صد مرتكبيها وفقاً الأحكام �لقانون.

�لك�صف عن �الأخطار �خلارجية �لتي من �صاأنها �مل�صا�ص باالأمن �لقومي �لفل�صطيني يف جماالت  	·
�لتج�ص�ص و�لتاآمر و�لتخريب �أو �أعمال �أخرى تهدد وحدة �لوطن و�آمنه و��صتقالله ومقدر�ته.

�لتعاون �مل�صرتك مع �أجهزة �لدول �ل�صديقة �مل�صابهة ملكافحة �أية �أعمال تهدد �ل�صلم و�الأمن  	·
�مل�صرتك، �أو �أي من جماالت �الأمن �لد�خلي، �رشيطة �ملعاملة باملثل.
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عقيدة قوى االأمن:

تنطلق عقيدة �الأجهزة �الأمنية وفق ما ن�ص عليه �لقانون �الأ�صا�صي )�ملادة 84( مع �إ�صافة  	·
جملة “وحماية حقوقه �مل�رشوعة”.

مرجعية قوى االأمن:

تكون مرجعية قوى �الأمن وفقاً ملا مت �التفاق عليه يف مهام �الأجهزة �الأمنية.  	·

جمل�س االأمن القومي:

·	 ُيرجع للمجل�ص �لت�رشيعي الإ�صد�ر قانون ملجل�ص �الأمن �لقومي �لفل�صطيني.

اآليات امل�شاعدة العربية لبناء االأجهزة االأمنية:

ت�صكيل جلنة لالت�صال وتوفري �الحتياجات �ملحددة. 	·
يقوم كل جهاز بتحديد �حتياجاته وتقدم للجنة. 	·

يكون  �أن  على  �الأمنية  لالأجهزة  �مل�صاعدة  تقدمي  بغر�ص  �لز�ئرة  �الأمنية  �لوفود  ��صتقبال  	·
حمكوماً ب�صو�بط �ملهمة وفق جدول زمني حمدد.

رابعاً: امل�شاحلة الوطنية

االتفاق على االأهداف التالية: 

ن�رش ثقافة �لت�صامح، و�ملحبة، و�مل�صاحلة، و�ل�رش�كة �ل�صيا�صية، و�لعي�ص �مل�صرتك. 	·
حل جميع �النتهاكات �لتي جنمت عن �لفلتان و�النق�صام بالطرق �ل�رشعية و�لقانونية.  	·

و�صع برنامج لتعوي�ص �ملت�رشرين من �النق�صام و�لعنف مادياً ومعنوياً. 	·
و�صع �الأ�ص�ص و�الآليات �لكفيلة مبنع تكر�ر �الأحد�ث �ملوؤ�صفة.  	·

تاأمني �ملو�زنات �لالزمة لدعم �إجناح مهمة �للجنة من خالل �صندوق وطني يول عربياً. 	·
�الإ�رش�ف على �مل�صاحلة �الجتماعية. 	·

ت�صكيل جلان فرعية يف كافة �ملحافظات. 	·

اآليات وو�شائل امل�شاحلة:

�لوقف �لفوري لكل �أ�صكال �لتحري�ص �ملتبادل و�النتهاكات مبختلف �أنو�عها ومر�قبة تنفيذ  	·
ذلك.

جتمعات  جامعات،  )مد�ر�ص،  �ملجتمع  قطاعات  كل  تطال  مو�صعة  جماهريية  لقاء�ت  عقد  	·
�ملجتمع،  يف  و�لت�صامح  �مل�صاحلة  مناخ  �إ�صاعة  هدفها  �إعالمية  حمالت  وتنظيم  �صعبية( 

و�إ�رش�ك كافة �ملنابر �الإعالمية مبا يف ذلك �مل�صاجد من �أجل حتقيق هذ� �لهدف. 
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�إ�رش�ك كل من �لقوى �ل�صيا�صية، وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، و�مل�صتقلني وجلان �الإ�صالح،  	·
يف خلق بيئة �مل�صاحلة و�لت�صامح و�ل�صفح �لعام. 

�ملادي  �ل�رشر  وحتديد  �الأمني،  و�لفلتان  �لد�خلي  �لعنف  �صحايا  جميع  �إىل  �ال�صتماع  	·
و�ملعنوي �لذي حلق باملت�رشرين وذويهم.

حتديد �أ�ص�ص �لتعوي�ص �ملادي للمت�رشرين.  	·
بحث �صبل تفعيل دور �لقانون يف �ملحا�صبة، و�لتو�صيات بذلك جلهات �الخت�صا�ص.  	·

�لزيار�ت �مليد�نية و�إجر�ء �ال�صتق�صاء�ت �لالزمة.  	·
باليد  �لقانون  �أخذ  عملية  لوقف  مو�قفها  يف  باحلزم  ومطالبتها  �ملعنية  �جلهات  مع  �ملتابعة  	·

و�ملحا�صبة �ل�صارمة ملنع كل ذلك.

�لعمل على رفع �لغطاء �لتنظيمي و�لع�صائري و�لعائلي عن كل من يرتكب �العتد�ء�ت على  	·
�لنا�ص وممتلكاتهم.

�إ�صد�ر ميثاق �رشف يوؤكد على حترمي �القتتال �لد�خلي، وو�صع �آلية متابعة ذلك. 	·
�لقيام بجوالت عربية لت�صهيل مهام جلنة �مل�صاحلة، بالتن�صيق مع �جلهات �ملخت�صة. 	·

ت�شكيل جلنة امل�شاحلة من االآتي:

رئي�ص �للجنة )بالتو�فق(. 	·
نائب رئي�ص. 	·

�أمني �رش. 	·
�أمني �صندوق. 	·

�الأع�صاء. 	·

ت�شكيل وحدة ا�شت�شارية للمعاجلات الق�شائية، بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة وهي:

وحدة �لتعبئة و�الإعالم. 	·
وحدة �ل�صكاوى و�ملظامل. 	·

وحدة �لعالقات �لعامة. 	·

وحدة ح�رش �الأ�رش�ر. 	·
وحدة �لتوجيه �لق�صائية )�لق�صاء �لنظامي - �لق�صاء �ل�رشعي - �لق�صاء �لع�صائري(. 	·

�لد�خلية  �ملو�جهات  مرحلة  �أثناء  �أنو�عه  مبختلف  �أذى  بهم  حلق  �لذين  �الأفر�د  �أن  �عتبار 

�صحايا �لعنف، و�أن تتحمل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية م�صوؤولية معاجلة ق�صاياهم، مبتابعة 

وم�صاركة من جلنة �مل�صاحلة �لوطنية، وينطبق على �جلرحى ما ينطبق على �ل�صحايا.

وبناء على ذلك فاإن �لذين حلق بهم �أذى مبختلف �أنو�عه ب�صبب �أعمال جنائية فردية، يتحمل 

�أذى  بهم  حلق  �لذين  �أما  �ملالئمة،  �لق�صائية  �الإجر�ء�ت  بحقه  وتتخذ  ذلك  م�صوؤولية  �جلاين 

مبختلف �أنو�عه على خلفية �ل�رش�ع �ل�صيا�صي يتحمل �لتنظيم �ملت�صبب باالأذى م�صئوليته، دون 
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حتميل �مل�صوؤولية لالأفر�د، وجتري معاجلة �آثار ذلك مب�صاركة وطنية من �جلميع، ومبا يحقق 

�لعد�لة للمت�رشرين.

جلنة  �إىل  يتقدم  �أن  يجب  له،  ملكية  وي�صكل  منه  �صلب  منقول  �أو  ثابت  حق  مو�طن  لكل 

�ل�صكاوى و�ملظامل الإعادة حقوقه كاملة.

اآليات جلنة امل�شاحلة:

تعمل جلنة �مل�صاحلة من خالل �الآليات �لتالية:

جتتمع �للجنة عقب توقيع �تفاقية �لوفاق �لوطني لتوزيع �ملهام بني �أع�صائها ح�صب �لهيكلية  	·
�ملتفق عليها.

�حل�صول على مقر مركزي منا�صب يف مدينة غزة. 	·
�لبدء فور�ً بت�صكيل جلان فرعية يف �ملحافظات د�خل �ل�صفة وغزة، مل�صاعدة �للجنة �لعليا يف  	·

تنفيذ مهامها.

حتديد �لكادر �لوظيفي �ل�رشوري لت�صكيل وحد�ت �لعمل �ملتفق عليه. 	·
�الإ�رش�ع يف تنظيم موؤمتر �صعبي للم�صاحلة و�لت�صامح يثل �نطالقة لعملها، و�إعالن �لعمل  	·

مليثاق �ل�رشف.

ت�رشع �للجنة فور ت�صكيلها مبمار�صة مهامها. 	·
�أماكن مقر�تها،  �للجنة، و�الإعالن عن  �أعمال  �لو�صائل �الإعالمية عن بدء  �الإعالن عب كافة  	·

�آلية عملها وتنفيذها.

و�صع مو�زنة �رشورية الإجناح �أعمالها، وت�صعى لتاأمني هذه �ملو�زنة �ل�رشورية �لالزمة  	·
من جهة �الخت�صا�ص.

�ملتعلقة  �ل�رشورية  �ملعلومات  جتميع  بعد  للتنفيذ  �ملخت�صة  للجهات  تقريرها  �للجنة  ترفع  	·
باملو�طنني �لذين تعر�صو� لالنتهاكات و�الأ�رش�ر و�صبل عالجها.

ميثاق ال�رشف اخلا�س بامل�شاحلات الوطنية:

مت �التفاق على ميثاق �رشف خا�ص بامل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية )�مللحق “�أ”(.

خام�شاً: اللجنة امل�شرتكة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني

ت�شكيل اللجنة:

ت�صمي  و�مل�صتقلني  و�لف�صائل  وحما�ص  فتح  حركتي  من  ع�صو�ً(   16( من  �للجنة  تت�صكل 

رئا�صياً  مر�صوماً  عبا�ص”  “حممود  �لرئي�ص  �ل�صيد  وي�صدر  �أع�صاء(   8( وحما�ص  فتح  من  كل 

بت�صكيلها بعد �لتو�فق على �أع�صائها.
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مرجعية اللجنة:

�للجنة ب�صفته رئي�ص منظمة  “�أبو مازن” هو مرجعية  �لفل�صطيني حممود عبا�ص  �لرئي�ص 

�لتحرير �لفل�صطينية ورئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية. 

االإطار القانوين للجنة:

وتبد�أ  �صيا�صية،  ��صتحقاقات  �أو  �لتز�مات  �أية  لديها  لي�صت  تن�صيقي  �إطار  �للجنة  تكون 

عملها فور توقيع �تفاقية �لوفاق �لوطني، وينتهي عملها يف �أعقاب �إجر�ء �النتخابات �لرئا�صية 

و�لت�رشيعية و�ملجل�ص �لوطني وت�صكيل حكومة فل�صطينية جديدة.

مهام اللجنة:

خالل  من  �لوطن  يف  تطبيقها  �ملقرر  �لوطني  �لوفاق  �تفاقية  تنفيذ  �مل�صرتكة  �للجنة  تتوىل 

�لتعامل مع �جلهات �ملعنية �ملختلفة، مبا يف ذلك �الآتي: 

تهيئة �الأجو�ء الإجر�ء �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية و�ملجل�ص �لوطني. 	·
�الإ�رش�ف على معاجلة ق�صايا �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية. 	·

متابعة عمليات �إعادة �الإعمار يف قطاع غزة. 	·

توحيد موؤ�ش�شات ال�شلطة الوطنية بال�شفة والقطاع:

يتم توحيد موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بالتن�صيق مع جهات 

�لوطنية،  �لوحدة  وتعزيز  �لوطني  و�لتو�فق  �ل�رش�كة  مبد�أ  على  ذلك  يف  معتمدًة  �الخت�صا�ص 

�ن�صجاماً وتنفيذ�ً لنتائج ومقرر�ت �تفاقية �لوفاق �لوطني، وخا�صًة معايري ونتائج عمل �للجنة 

�الإد�رية �لقانونية.

ت�شوية اأو�شاع اجلمعيات واملوؤ�ش�شات االأهلية:

�أو �ُصودرت ملا كانت عليه، قبل  غلقت 
ُ
�أ �إعادة �أو�صاع �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية �لتي 

�لوطني،  �لوفاق  �تفاقية  توقيع  فور  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   2007 عام  حزير�ن   14
و�لعمل على �إعادة ممتلكاتها وتعوي�صها عن خ�صائرها نتيجة ذلك.

ت�صوية �أو�صاع �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية وفقاً للقو�نني �ملعمول بها قبل 14 حزير�ن 

.2007

معاجلة وت�صوية �أو�صاع �ملوظفني �ملنتدبني للعمل باجلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية ح�صب 

�لقانون.

ال يجوز م�صادرة �أمو�ل �جلمعيات �أو �ملوؤ�ص�صات �إال بقر�ر ق�صائي.
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معاجلة الق�شايا املدنية وامل�شاكل االإدارية الناجمة عن االنق�شام:

�إن معاجلة �لق�صايا �ملدنية �لتي نتجت عن �النق�صام )بعد 14 حزير�ن 2007( بحل م�صاكل 

و�لد�صتورية،  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  وحدة  و��صتعادة  �النق�صام  من  ت�رشرو�  �لذين  �لعاملني 

�الأ�صا�صي  للقانون  وفقاً  �ملوؤ�ص�صات  هذه  يف  �لعمل  وعودة  �لق�صاء،  ��صتقالل  على  و�حلفاظ 

�لتي �صدرت  �لقر�ر�ت  �لتي ترتبت على  �الآثار  �لوطني، وحل  �ل�صلة و�لتو�فق  و�لقو�نني ذ�ت 

بعد هذ� �لتاريخ، ركيزة �أ�صا�صية الإنهاء �النق�صام ولتحقيق �لوحدة �لوطنية وتثبيتها. 

يف  و�لتنقالت  �لر�تب  ووقف  و�لف�صل  وترقياتهم  �ملوظفني  تعيينات  �لق�صايا  هذه  ت�صمل 

عليها  �ملختلف  و�حلكومية  �لرئا�صية  و�لقر�ر�ت  و�ملر��صيم  �حلكومية،  و�الإد�ر�ت  �ملوؤ�ص�صات 

ذ�ت �ل�صلة.

متخ�ص�صني  قانونيني  وخب�ء  �إد�ريني  خب�ء  بني  جتمع  قانونية  �إد�رية  جلنة  ت�صكيل 

يقومون بدر��صة �لق�صية �ملذكورة بعاليه [�أعاله] و�قرت�ح �صبل معاجلتها، وتقدم �للجنة نتائج 

�لتي  �أ�صهر من بدء ت�صكيلها—  �أربعة  �أق�صاه  —يف موعد  �ملخت�صة  �لتنفيذية  �أعمالها للجهات 

تقوم بتنفيذها على �أ�صا�ص �لقانون �الأ�صا�صي و�لقو�نني ذ�ت �ل�صلة. 

تقوم هذه �للجنة بعملها وفقاً لالأ�ص�ص و�ملبادئ �لتالية: 

�اللتز�م بالقانون �الأ�صا�صي �ملعدل للعام 2005، وبالقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح ذ�ت �ل�صلة  	·
�ملقرة قبل 14 حزير�ن 2007.

حتقيق �لعد�لة و�الإن�صاف دون �لتمييز بني �ملو�طنني وعدم �الإجحاف بحقوق �الأفر�د �لذين  	·
ت�رشرو� نتيجة لالنق�صام.

�أ�صا�ص  وعلى  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  الأبناء  �ل�رش�كة  مبد�أ  على  �لتاأكيد  	·
�لكفاءة و�ملو�ءمة بني �ملوظف و�لوظيفة �لتي ير�صح ل�صغلها.

�لهياكل  وعلى  �لعامة،  �ملو�زنة  على  و�نعكا�صها  �ملتاحة  �ملالية  و�ملو�رد  �الإمكانيات  مر�عاة  	·
�الإد�رية و�لتنظيمية للموؤ�ص�صات �حلكومية و�صيا�صات �لتوظيف �ملقرة، ومبا يعالج �لت�صخم 

�لوظيفي يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية. 

ت�صكيل جلنة قانونية خمت�صة ب�صالحيات تت�صكل من جمموعة ق�صاة م�صهود لهم بالكفاءة 

و�لهيئات  و�ملوؤ�ص�صات  �الأفر�د  يرفعها  �لتي  و�لتظلمات  و�ل�صكاوى  �ملظامل  يف  تف�صل  و�لنز�هة 

لالعرت��ص على �أي قر�ر�ت �صدرت بحقهم، دون �الإجحاف بحق �الأفر�د و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات 

يف �للجوء �ىل �لق�صاء ح�صب �لقانون.

�لقانون  وفق  �الأ�صا�صي  �لقانون  يحددها  �لتي  مرجعيتها  و�ل�صلطات  �لهيئات  جميع  تتبع 

�لقانون  يتعار�ص مع  بها مبا ال  �ملعمول  �لقو�نني  �أو�صاعها وفق  ينظم عملها، وت�صوب  �لذي 

�الأ�صا�صي.
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قبل  عملهـم  ر�أ�ص  على  كانو�  �لذين  غزة  وقطاع  بال�صفـة  �ملدنيني  �ملوظفني  جميع  عودة 

14-6-2007 �إىل وظائفهم، مبا يف ذلك �ملف�صولني و�ملتغيبني على خلفية �النق�صام مع �حلفاظ 
على كامل حقوقهم و�صحب و�إلغاء قر�ر�ت �لف�صل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ �تفاقية �لوفاق 

�مل�صكلة  �لقانونية  �الإد�رية  �للجنة  بها  �صتو�صي  �لتي  �الآلية  وفق  �لعودة  وتكون  �لوطني، 

وخالل �ملدة �ملقررة لعملها.

�الإد�رية  �للجنة  عمل  �نتهاء  حلني  جديدة  تعيينات  �أو  تعديالت  باأية  �لقيام  بعدم  �اللتز�م 

�لقانونية �مل�صكلة مبوجب هذه �التفاقية.

�شاد�شاً: املعتقلون

�لفل�صطينية، وتاأكيد�ً  �لف�صائل  �ملعتقلني من كل  �لتو�فق على �رشورة حل م�صكلة  �إطار  يف 

ملبادئ حترمي �العتقال على خلفية �النتماء �ل�صيا�صي �أو دون �إجر�ء�ت ق�صائية، فقد مت �التفاق 

على حل هذه �مل�صكلة من خالل �الآليات �ملحددة �لتالية: 

تقوم كل من حركتي فتح وحما�ص بتحديد قو�ئم �ملعتقلني طبقاً الآخر موقف، ويتم ت�صليم  	·
�الأعد�د  )تثبيت  منها  �لتحقق  بعد  منها  ن�صخة  عليها(  )يتفق  حقوقية  وموؤ�ص�صة  م�رش 

و�الأ�صماء( قبل توقيع �تفاقية �لوفاق �لوطني.

يقوم كل طرف باالإفر�ج عن �ملعتقلني �ملوجودين لديه من كافة �لف�صائل فور توقيع �التفاقية. 	·
�أ�صماء  �ملعتقلني، يقوم كل طرف بت�صليم م�رش قائمة تت�صمن  �الإفر�ج عن  �أعقاب عملية  يف  	·
باملوقف  تقارير  ورفع  عنهم،  �الإفر�ج  عدم  وحيثيات  عنهم  �الإفر�ج  �ملتعذر  �ملعتقلني  �أولئك 

لقيادتي فتح وحما�ص.

�العتقاالت  ملف  الإغالق  م�رشية  مب�صاركة  �ملبذولة  �جلهود  ت�صتمر  �التفاقية  توقيع  بعد  	·
نهائياً.

ميثاق ال�رشف للم�شاحلة الوطنية الفل�شطينية

من  قدمه  ما  خالل  من  �لوطنية  �صخ�صيته  �لطويل  تاريخه  عب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ج�صد 

�لذي  ف�صعبنا  ومقد�صاته،  وق�صيته  �أر�صه  عن  دفاعاً  و�ملعتقلني  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  قو�فل 

��صتحق كل تقدير يعي�ص �الآن ظروفاً بالغة �ل�صعوبة.

من  ن�صعى  متما�صكة  د�خلية  جبهة  وجود  ب�رشورة  و�إياناً  �لظروف،  لتلك  منا  وتقدير�ً 

خاللها لتحقيق �أهد�ف �صعبنا، و�لدفاع عن حقوقه وحترير �أر�صنا و��صتعادة حقوقنا، ونظر�ً 

لالآثار �ل�صلبية �لتي �أوجدتها حالة �النق�صام، فاإننا يف جلنة �مل�صاحلة �لوطنية �ملنبثقة عن موؤمتر 

�حلو�ر �لفل�صطيني �تفقنا على �لعمل و�اللتز�م ببنود ميثاق �ل�رشف هذ�.

�لد�خلية  جبهتنا  وحلماية  تد�عياته،  وعالج  �النق�صام  حالة  �إنهاء  يف  رغبتنا  على  وتاأكيد�ً 

ومنعاً لتكر�ر �الأحد�ث �ملوؤ�صفة يت�صمن ميثاق �ل�رشف �ملبادئ �لتالية: 
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�لتاأكيد على حرمة �القتتال �لد�خلي و�لبعد عن �ل�صد�م �مل�صلح مهما كانت �الأ�صباب ومهما  	·
بلغت حدة �خلالفات.

�لتاأكيد على �ملبد�أ �لعام �لذي ��صطلح �لفل�صطينيون عليه طو�ل �لوقت، وهو �أن �حلو�ر يجب  	·
�أن يظل �لو�صيلة �لوحيدة للتخاطب بينهم، وحل �خلالفات �لتي تن�صاأ بينهم.

حترمي �العتقال ووقف �ملطارد�ت و�ملالحقات على خلفية �النتماء �ل�صيا�صي. 	·
ال يجوز �عتقال �أي فرد دون وجود �أو�مر ق�صائية �أو �إذن من �لنيابة. 	·

منع �للجوء للتعذيب يف حالة �العتقال و�رشورة �حرت�م حقوق �ملعتقل وعدم �إهانته. 	·
متكني �ملتهم من �لدفاع عن نف�صه وتوفري كافة �لو�صائل �لقانونية له. 	·

حترمي كل �أ�صكال �العتد�ء على �الإر�دة و�ملمتلكات. 	·
رفع �لغطاء �لتنظيمي و�لعائلي و�لع�صائري على كل فرد يتجاوز �لقانون و�الأعر��ص. 	·

�صيا�صية  �أي جتاذبات  و�إبعاده عن  فيه  �لتدخل  �لق�صاء وقر�ر�ته وعدم  ��صتقاللية  �حرت�م  	·
وحزبية.

�رشورة �حرت�م �لقو�نني �ملعمول بها، و�لتاأكيد على �أن �جلميع مت�صاوون �أمام �لقانون. 	·
�صون �حلريات �لعامة و�خلا�صة لالأفر�د و�جلماعات. 	·

�لتاأكيد على حرية �ل�صحافة و�لتعبري عن �لر�أي. 	·
�لتـاأكيد على منع �أي �صكل من �أ�صكال �لتحري�ص �الإعالمي و�ملجتمعي. 	·

�لتاأكيد على �ل�رش�كة �ل�صيا�صية ومبد�أ �لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة. 	·
حق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة و�لت�صدي لالحتالل و�لعدو�ن. 	·

�لعائلية  �ل�رش�عات  يف  به  �لزج  وعدم  �ملحتل  مو�جهة  يف  و�صالحها  �ملقاومة  على  �حلفاظ  	·
و�لع�صائرية و�لف�صائلية.

�صمان حق �لعمل للجميع على �أ�صا�ص �لكفاءة و�ملهنية. 	·
رف�ص �صيا�صة �لف�صل و�الإق�صاء �لوظيفي وقطع �لرو�تب ب�صبب �النتماء �ل�صيا�صي. 	·

�إننا �إذ نقدم هذه �لوثيقة هدية ل�صعبنا فاإننا ندعو �هلل �صبحانه وتعاىل �أن يوفق �صعبنا وقياد�ته 

للحفاظ على وحدته و�لدفاع عن حقوقه.

التحية ل�شهدائنا االأبرار

احلرية الأ�رشانا االأبطال

ال�شفاء العاجل جلرحانا

   جلنة امل�شاحلة الوطنية املنبثقة

   عن موؤمتر احلوار الفل�شطيني
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

حم�رش اجتماع

ب�شاأن التفاهمات حول امل�شاحلة الوطنية الفل�شطينية

2011/4/27، لبحث  حتت رعاية م�رشية �جتمع وفد� حركتي فتح وحما�ص بالقاهرة يوم 

�لق�صايا �خلا�صة باإنهاء �النق�صام وحتقيق �مل�صاحلة، وعلى ر�أ�صها �ملالحظات �خلا�صة مبا ورد 

باتفاقية �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني لعام 2009.

�ملباحثات  خالل  �ملالحظات  هذه  ب�صاأن  متت  �لتي  �لتفاهمات  تكون  �أن  على  �لطرفان  �تفق 

ملزمة للطرفني عند تطبيق �تفاق �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني.

تتمثل �لتفاهمات �لتي �تفقت عليها حركتا فتح وحما�ص يف �الآتي:

1. االنتخابات:

اأ. جلنة االنتخابات: 

�تفق �لطرفان، فتح وحما�ص، على حتديد �أ�صماء �أع�صاء جلنة �النتخابات �ملركزية باالتفاق 

مع �لف�صائل �لفل�صطينية، على �أن ترفع للرئي�ص لي�صدر مر�صوماً بت�صكيل هذه �للجنة.

ب. حمكمة االنتخابات:

�تفق �لطرفان، فتح وحما�ص، على تر�صيح ما ال يزيد عن )12( من �لق�صاة لع�صوية حمكمة 

�النتخابات، على �أن ترفع �إىل �لرئي�ص �لفل�صطيني التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة لت�صكيلها 

باالتفاق مع �لف�صائل �لفل�صطينية.

ج. توقيت االنتخابات: 

جتري �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني متز�منة بعد عام من 

تاريخ توقيع �تفاقية �لوفاق �لوطني، من جانب �لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية.

2. منظمة التحرير الفل�شطينية:

�تفقت حركتا فتح وحما�ص على �أن تكون مهام وقر�ر�ت �الإطار �لقيادي �ملوؤقت غري قابلة 

للتعطيل، ومبا ال يتعار�ص مع �صالحيات �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

3. االأمن:

�لتاأكيد على �أن ت�صكيل �للجنة �الأمنية �لعليا �لتي ي�صدر �لرئي�ص �لفل�صطيني مر�صوماً ب�صاأنها 

وتتكون من �صباط مهنيني تكون بالتو�فق.
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4. احلكومة:

اأ. ت�شكيل احلكومة:

�لوزر�ء  رئي�ص  وتعيني  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�صكيل  على  وحما�ص  فتح  حركتا  �تفقت 

و�لوزر�ء بالتو�فق.

ب. مهام احلكومة:

1. تهيئة �الأجو�ء الإجر�ء �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية و�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني.
2. �الإ�رش�ف على معاجلة ق�صايا �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية �لناجتة عن حالة �النق�صام.

3. متابعة عمليات �إعادة �إعمار قطاع غزة و�إنهاء �حل�صار.
4. متابعة تنفيذ ما ورد يف �تفاقية �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني.

5. معاجلة �لق�صايا �ملدنية و�مل�صاكل �الإد�رية �لناجمة عن �النق�صام.
6. توحيد موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية بال�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لقد�ص.

7. ت�صوية �أو�صاع �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية و�خلريية.

5. املجل�س الت�رشيعي:

�تفق �لطرفان على تفعيل �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ح�صب �لقانون �الأ�صا�صي.

حركة فتح                                                                                                         حركة حما�ص

     عز�م �الأحمد                                                                                                 مو�صى �أبو مرزوق

وثيقة رقم 18:

ن�ّس بيان اإنفاذ اتفاق امل�شاحلة الفل�شطينية بني حركتي فتح وحما�س

(اتفاق ال�شاطئ(19

23 ني�صان/ �أبريل 2014

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ(

�النق�صام  الإنهاء  “حما�ص”  وحركة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وفد  لقاء  عن  �صادر  بيان 

وتنفيذ �تفاق �مل�صاحلة �لوطنية.

يف �لوقت �لذي تتعاظم فيه �لهجمة على �لق�صية �لفل�صطينية، على كل �مل�صتويات، ويف �لوقت 

�لذي تزد�د فيه �العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى، �أوىل �لقبلتني وم�رشى ر�صول �هلل ]، وتتكثّف 

فيه عمليات تهويد مدينة �لقد�ص �ملحتلة، وت�صفية هويتها �لعربية، وتدني�ص مقد�صاتنا �الإ�صالمية 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/434135 :19 امل�رشي اليوم، 2014/4/23، �نظر
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و�مل�صيحية، ويتغول فيه �ال�صتيطان على �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ل�صامدة، ويتنكر فيه �الحتالل 

لكل �التفاقات و�ملعاهد�ت و�ملو�ثيق و�الأعر�ف �لدولية، فيكثّف جي�صه �عتد�ء�ته، ويتجاوز كل 

�حلدود، ويز�يد قادته على �صعبنا وقياد�ته باالنق�صام �لبغي�ص، ويعربد م�صتوطنوه على �لب�رش 

و�ل�صجر و�حلجر، ويتعر�ص �أ�رش�نا و�أ�صري�تنا يف �صجون �الحتالل �إىل �أب�صع �صنوف �لتنكيل.

�مل�صكالت  وتتفاقم  �ل�صامخ،  قطاعنا  على  �خلانق  �حل�صار  فيه  ي�صتد  �لذي  �لوقت  ويف 

�لوطن  يف  �صعبنا  معاناة  فيه  ت�صتمر  �لذي  �لوقت  ويف  فيه،  �ل�صابرين  �أهلنا  على  �الإن�صانية 

و�ل�صتات، فاإن �مل�صاحلة �لوطنية و�إنهاء �النق�صام �لفل�صطيني و�إعادة �لوحدة �لوطنية ومتتينها 

وو�صع �ل�صو�بط �لتي تكفل ثباتها و��صتمر�رها وتعاظمها ت�صبح و�جباً وطنياً.

وحالة  �لوطنية،  ق�صيتنا  بها  متر  �لتي  �ل�صيا�صية،  �الأو�صاع  �الإخوة  ��صتعر�ص  وحيث 

�مل�صوؤولية  �جلميع  ��صتح�رش  وقد  �الإ�رش�ئيلي،  و�لتعنت  �ل�صيا�صة  ب�صبب  �ل�صيا�صي  �الن�صد�د 

�لوطنية يف �لعمل �مل�صرتك، و�رشورة تعزيز �ل�رش�كة يف �ل�صيا�صة و�لقر�ر، حتى يت�صنى ل�صعبنا 

مو��صلة م�صريته نحو �حلرية، و�لعودة، و�إقامة دولته �لفل�صطينية �مل�صتقلة، وعا�صمتها �لقد�ص.

ومن هذه �ملنطلقات �لوطنية، و�لدينية، و�لقومية �ل�صامية، فقد تد�عى وفد منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية، وحركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” للقاء على �أر�ص غزة �ل�صمود، لالتفاق على 

و�صع �جلد�ول �لزمنية الإنهاء �النق�صام وتطبيق �تفاق �مل�صاحلة �لوطنية.

وقد مت عقد �جتماعني على مد�ر �ليومني، بني �لوفدين، �صادتهما روح �لتفاهم، و�حلر�ص، 

و�لتو�فق، وتغليب م�صلحة �لوطن، حيث مت �التفاق على ما يلي:

�مللحقة،  و�لتفاهمات  �لقاهرة،  �تفاق  يف  عليه  �التفاق  مت  ما  بكل  �اللتز�م  على  �لتاأكيد  �أوالً: 

و�إعالن �لدوحة، و�عتبارها �ملرجعية عند �لتنفيذ.

�لوطني،  �لتو�فق  حكومة  ت�صكيل  م�صاور�ت  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  يبد�أ  �حلكومة:  ثانياً: 

�إىل  ��صتناد�ً  �أ�صابيع،  بخم�صة  �ملحددة  �لقانونية  �لفرتة  خالل  و�إعالنها  تاريخه،  من  بالتو�فق 

�تفاق �لقاهرة، و�إعالن �لدوحة، وقيامها بالتز�ماتها كافة.

ثالثاً: �النتخابات: �لتاأكيد على تز�من �النتخابات �لت�رشيعية، و�لرئا�صية، و�ملجل�ص �لوطني، 

�أن  �لوطنية، على  �لقوى و�لفعاليات  �لرئي�ص بتحديد موعد �النتخابات، بالت�صاور مع  ويخّول 

يتم �إجر�ء �النتخابات بعد 6 �أ�صهر من ت�صكيل �حلكومة على �الأقل.

وتتم مناق�صة ذلك يف جلنة تفعيل منظمة �لتحرير، يف �جتماعها �لقادم، و�إجناز مقت�صيات 

�إجر�ء �النتخابات �ملذكورة.

ر�بعاً: منظمة �لتحرير: مت �التفاق على عقد جلنة تفعيل وتطوير منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 

ملمار�صة مهامها �ملن�صو�ص عليها باالتفاقيات، يف غ�صون خم�صة �أ�صابيع من تاريخه، و�لتاأكيد 

على دورية وتو��صل �جتماعاتها بعد ذلك.
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خام�صاً: جلنة �مل�صاحلة �ملجتمعية: �ال�صتئناف �لفوري لعمل �مل�صاحلة �ملجتمعية، وجلانها 

�لفرعية، ��صتناد�ً �إىل ما مت �التفاق عليه يف �لقاهرة.

�صاد�صاً: جلنة �حلريات: �لتاأكيد على تطبيق ما مت �التفاق عليه يف �لقاهرة، يف ملف �حلريات 

�لعامة، ودعوة جلنة �حلريات �لعامة يف �ل�صفة و�لقطاع، ال�صتئناف عملها فور�ً وتنفيذ قر�ر�تها.

�صابعاً: �ملجل�ص �لت�رشيعي: �لتاأكيد على تطبيق ما مت �التفاق عليه، بتفعيل �ملجل�ص �لت�رشيعي 

و�لقيام مبهامه.

�مل�صاحلة،  �تفاق  رعاية  يف  �مل�رشي  �لدور  وتقدير  تثمني  على  �لوفد�ن  يوؤكد  �خلتام،  ويف 

ويوؤكد�ن مو��صلة هذ� �لدور وتثمني �لدعم �لعربي �ل�صامل لتطبيق �تفاق �مل�صاحلة.

�لتحية كل �لتحية ل�صهد�ئنا �الأبر�ر

�لتحية كل �لتحية الأ�رش�نا �الأبطال

�لتحية كل �لتحية جلر�حنا [جلرحانا] �مليامني

وفد منظمة �لتحرير �لفل�صطينية:

عز�م �الأحمد، حركة “فتح”، ب�صام �ل�صاحلي، حزب “�ل�صعب”، م�صطفى �لبغوثي، حركة 

“�ملبادرة �لوطنية”، منيب �مل�رشي، رجل �أعمال، جميل �صحادة، “جبهة �لتحرير �لعربية”.

وفد حركة “حما�ص”:

�ملكتب  �أبو مرزوق، ع�صو  للحركة، مو�صى  �ل�صيا�صي  �ملكتب  نائب رئي�ص  �إ�صماعيل هنية، 

�ل�صيا�صي،  �ملكتب  ع�صو  �لزهار،  حممود  �ل�صيا�صي،  �ملكتب  ع�صو  �لعلمي،  عماد  �ل�صيا�صي، 

خليل �حلية، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي، نز�ر عو�ص �هلل، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي.
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اإ�شدارات مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات

اأوًل: الإ�سدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

1. ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، حمرر�ن، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، 

.2006

2. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.

3. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.

4. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.

5. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.

6. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.

7. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.

8. حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2013-2012، 2014.

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

9. حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005، 

.2006

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .10

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .11

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .12

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .13

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رشية اإ�رشائيل: فل�شطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(،   .14

.2008

حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .15

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.
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االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �حليلة  �أحمد   .16

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008.

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  االأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .17

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009.

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .18

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .19

.2010

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .20

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

ح�صن �بحي�ص وخالد عايد، اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )8(،   .21

.2010

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت االحتالل   .22

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�شطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي،   .23

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

االحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .24

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .25

االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  حياة  �رشيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .26

ح�شار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رشاع مع   .27

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�شار املفاو�شات الفل�شطينية االإ�رشائيلية   .28

ما بني “اأنابولي�س” والقمة العربية يف دم�شق )خريف 2007 - ربيع 2008(، �صل�صلة 

تقرير معلومات )4(، 2008.
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الف�شاد يف الطبقة ال�شيا�شية االإ�رشائيلية،  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .29

�صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .30

الفل�شطينية واالنتهاكات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(،  غزة بني احلاجة 

 .2008

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رش وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(،   .31

.2009

غزة  قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .32

)2008/12/27-2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب كادميا، �صل�صلة تقرير معلومات )9(،   .33

.2009

الفكر  يف  الفل�شطينيني(  )طرد  الرتان�شفري  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .34

واملمار�شات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  االأمني  امللف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .35

واإ�رشائيل، �صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الالجئون الفل�شطينيون يف العراق، �صل�صلة   .36

تقرير معلومات )12(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  البارد،  نهر  خميم  اأزمة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .37

معلومات )13(، 2010.

املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني يف ال�شفة  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .38

الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.

االأداء،  وتقييم  العمل  برامج  االأونروا:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .39

�صل�صلة تقرير معلومات )15(، 2010.

الت�شوية  م�شار  يف  االأوروبي  االحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .40

ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير معلومات )16(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير   .41

معلومات )17(، 2010.

الفل�شطينيني يف  اإعطاء الالجئني  اإ�شكالية  �لزيتونة،  �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز  ق�صم   .42

لبنان حقوقهم املدنية، �صل�صلة تقرير معلومات )18(، 2011.
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تقرير  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  العمل  حزب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .43

معلومات )19(، 2011.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، قوافل ك�رش احل�شار عن قطاع غزة، �صل�صلة   .44

تقرير معلومات )20(، 2011.

اال�شتيطان االإ�رشائيلي يف ال�شفة الغربية  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .45

1993-2011، �صل�صلة تقرير معلومات )21(، 2012.

اإىل  املتبدد”  “الوهم  عملية  من  �شاليط:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .46

�شفقة “وفاء االأحرار” ، �صل�صلة تقرير معلومات )22(، 2012.

يناير   25 ثورة  من  االإ�رشائيلي  املوقف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .47

امل�رشية، �صل�صلة تقرير معلومات )23(، 2012.

2000-2012، �صل�صلة  اجلي�س االإ�رشائيلي  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة،   .48

تقرير معلومات )24(، 2013.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، االأحزاب العربية يف فل�شطني املحتلة 1948،   .49

�صل�صلة تقرير معلومات )25(، 2014.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، املقاومة ال�شعبية يف فل�شطني، �صل�صلة تقرير   .50

معلومات )26(، 2014.

كتب عامة:

اإ�شقاط  وحماوالت  الفل�شطيني  ال�شعب  ح�شار  حول  درا�شة  احل�شار:  �صعد،  و�ئل   .51

حكومة حما�س، 2006.

االإجنيليني  امل�شيحيني  �شعود  اأمريكا:  يف  وال�شيا�شة  الدين  �هلل،  زكاء  عارف  حممد   .52

واأثرهم، ترجمة �أمل عيتاين، 2007.

�أحمد �صعيد نوفل، دور اإ�رشائيل يف تفتيت الوطن العربي، 2007، ط 2، 2010.  .53

واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�شطينية:  التحرير  منظمة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .54

البناء، 2007.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها 2007-2006،   .55

.2007

خالد وليد حممود، اآفاق االأمن االإ�رشائيلي: الواقع وامل�شتقبل، 2007.  .56
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 ،2007-2006 الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  االأمنية  التطورات  �صعد،  وو�ئل  �بحي�ص  ح�صن   .57

ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )1(، 2008.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، �رشاع االإرادات: ال�شلوك االأمني لفتح وحما�س واالأطراف   .58

املعنية 2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )2(، 2008.

الفل�شطينية  ال�شلطة  اإدارة  يف  وحما�س  فتح  بني  ال�شالحيات  �رشاع  عيتاين،  مرمي   .59

.2008 ،2007-2006

واملفاو�شات  الدولية  ال�رشعية  بني  الفل�شطينيني  الالجئني  حقوق  ح�صاوي،  جنوى   .60

الفل�شطينية - االإ�رشائيلية، 2008.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان، 2008، ط 2، 2012.  .61

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، 2008.  .62

 :)2006 الثانية )متوز  لبنان  �أبو عامر، مرتجم، درو�س م�شتخل�شة من حرب  عدنان   .63

تقرير جلنة اخلارجية واالأمن يف الكني�شت االإ�رشائيلي، 2008.

عدنان �أبو عامر، ثغرات يف جدار اجلي�س االإ�رشائيلي، 2009.  .64

ق�صي �أحمد حامد، الواليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�شطني، 2009.  .65

�أمل عيتاين وعبد �لقادر علي ومعني منّاع، اجلماعة االإ�شالمية يف لبنان منذ الن�شاأة حتى   .66

.2009 ،1975

�صمر جودت �لبغوثي، �شمات النخبة ال�شيا�شية الفل�شطينية قبل وبعد قيام ال�شلطة   .67

الوطنية الفل�شطينية، 2009.

عملية  غزة:  قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  يف  درا�شات  حمرر،  �لكيايل،  �حلميد  عبد   .68

الر�شا�س امل�شبوب/ معركة الفرقان، 2009.

عدنان �أبو عامر، مرتجم، قراءات اإ�رشائيلية ا�شرتاتيجية: التقدير اال�شرتاتيجي ال�شادر   .69

عن معهد اأبحاث االأمن القومي االإ�رشائيلي، 2009.

�صامح خليل �لو�دية، امل�شوؤولية الدولية عن جرائم احلرب االإ�رشائيلية، 2009.  .70

حممد عي�صى �صاحلية، مدينة القد�س: ال�شكان واالأر�س )العرب واليهود( 1275-1368هـ/   .71

1858-1948م، 2009.

ر�أفت فهد مرة، احلركات والقوى االإ�شالمية يف املجتمع الفل�شطيني يف لبنان: الن�شاأة -   .72

االأهداف - االإجنازات، 2010.

 2 ط  االإ�شالمية،  ال�رشيعة  مقا�شد  منظور  من  درا�شات  فل�شطني:  �ل�صالحات،  �صامي   .73

)بالتعاون مع موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة(، 2010.
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حم�صن حممد �صالح، حمرر، درا�شات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، 2010.  .74

مـاأمون كـيو�ن، فل�شطينيون يف وطنهم ال دولتهم، 2010.  .75

حم�صن حممد �صالح، حقائق وثوابت يف الق�شية الفل�شطينية: روؤية اإ�شالمية، 2010.  .76

عبد �لرحمن حممد علي، حمرر، اإ�رشائيل والقانون الدويل، 2011.  .77

�أمل  ترجمة  املوؤثرة،  والعنا�رش  االآليات  االإ�رشائيلي:  القرار  �شناعة  �جلندي،  كرمي   .78

عيتاين، 2011.

و�صام �أبي عي�صى، املوقف الرو�شي جتاه حركة حما�س: 2010-2006، 2011.  .79

االأوقاف االإ�شالمية يف فل�شطني ودورها يف مواجهة االحتالل  �صامي حممد �ل�صالحات،   .80

االإ�رشائيلي، 2011.

نادية �صعد �لدين، حق عودة الالجئني الفل�شطينيني: بني حل الدولتني ويهودية الدولة،   .81

.2011

ال�شودان  اإفريقيا:  جتاه  االإ�رشائيلية  اخلارجية  ال�شيا�شة  عامر،  �أحمد  خليل  عامر   .82

منوذجاً، 2011.

�إبر�هيم �أبو جابر و�آخرون، الداخل الفل�شطيني ويهودية الدولة، 2011.  .83

العدوان على قطاع غزة: درا�شة  االإ�رشائيلية خالل  اجلرائم  �لرحمن حممد علي،  عبد   .84

قانونية، 2011.

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة،   .85

 .2012

نائل �إ�صماعيل رم�صان، اأحكام االأ�رشى يف �شجون االحتالل االإ�رشائيلي: درا�شة فقهية   .86

مقارنة، 2012.

ح�صني حممد �لبوريني، مرج الزهور: حمطة يف تاريخ احلركة االإ�شالمية يف فل�شطني،   .87

.2012
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