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 التعقيبات والمداخالت على ورقة األستاذ إسماعيل هنية
 "رؤية حركة حماس للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني"

 وردوده وتوضيحاته عليها
 0202 نوفمبرتشرين الثاني/  3 في للدراسات واالستشارات في ندوة لمركز الزيتونة

  
 :إسماعيل هنيةألستاذ اكلمات المعقبين الرئيسيين على كلمة  أواًل:

 :هاني المصري . كلمة األستاذ 1
م   أن البداية، في لي، اسمحوا  إتاحةِّ  لىع صالح محسن الدكتور العزيز للصديق الشكر   أقد 

 .الزيتونة مركز ووطنية مهنية على تدل التي المهمة، الفرصةِّ  هذه

 لتهنئةا له وأقدم   ،(العبد أبو) هنية إسماعيل والصديق العزيز األخ أحيي أن لي واسمحوا
 .السياسي المكتب رئاسة في ثانية   لدورة   انتخابِّه تجديدِّ  على

 طنيةِّ الو  الحركةِّ  إطار في المهم ودورِّها حماس لحركة تقديري  عن أعرِّب   أن لي اسمحوا كما
 رائع بشكل   لىتج   الذي الفلسطينية، المقاومةِّ  في المركزي  دورِّها وعلى عام، بشكل الفلسطينية

 الصمودو  العطاء قادٌر على الفلسطيني   الشعب   أن على دللت التي القدس، سيف معركةِّ  في
 .واالنتصار والمقاومة

 بالمشروعِّ  للنهوضِّ  حماس حركةِّ  رؤية   يتناول   إذ األهمية، منتهى في اليوم الحوارِّ  موضوع   إن  
 .لوطنيةا وقضي ته شعب نا تواجه التي الكبرى  التحدياتِّ  ظل   في الفلسطيني، الوطني

 وض  النه حماس حركة   تستهدف   الذي الوطني المشروع بماهية تتعلق   المالحظة األولى:
 تتصور وكيف ؟غيرها أو ديموقراطية فلسطينية دولة وإقامة والعودة، فلسطين تحرير   هو هل ؛به

 شعبِّ ال قدراتِّ  ضمن   المشروع هذا تحقيق   وهل مراحل؟ على أو واحدة، مرة ذلك حدوثِّ  إمكانية  
ه؟ الفلسطيني  المشروع في اإلسرائيليين اليهودِّ  وكذلك ،48 أراضي في شعبنا موقع   وما وحد 

ه الذي  حماس؟ تطرح 
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 أقدر وأنا يستحق ها، التي األهمية   األمر   هذا تولِّ  لم حماس أن إلى المالحظة هذه وترجع  
 تعد   مل األخيرة األشهرِّ  في حماس أن لوحظ كما مداخلته، في أهمية أوالها العبد أبو األخ أن

 تصريحاتٌ  هناك ألن ؟اآلن عنه تخلت فهل ،67 حدود على الدولة إقامة برنامج إلى تتطرق  
 االنتهاء   المطلوب   وأن قبلها، عما يختلف   القدس سيف معركةِّ  بعد ما بأن تضمنت قيادتها من
 ذلك؟ كل من الموقف ما .األصول إلى والعودة 67 حدود على الدولة برنامج حول الجدال من

 سواء ،حماس برنامج بين ما التناقض   وهي بكثير، أهم نقطة إلى تقودنا المالحظة   وهذه
 الحد وبرنامج ،2017/ مايو أيار في المقرة السياسية الوثيقةِّ  في أم القديم ميثاقِّها في المتضمن

 يتناقض   وال الا بدي ليس المشترك األدنى الحدِّ  برنامج   بأن القول   يكفي ال وهنا،. المشترك األدنى
 أن   خصوصاا  ،النضال وأشكالِّ  ستراتيجياتِّ واال األهدافِّ  في قائمٌ  فالتناقض   الحركة، برنامج مع

 يزال   ام وهو والمنظمة، السلطة في المتنفذة القيادةِّ  زمام   يملك   طرف مع األدنى الحدِّ  برنامج  
 أقل   سقف ضمن   تعرفا ياسر واغتيال ،الثانية االنتفاضة بعد ويعمل   والتزاماتِّه، بأوسلو يعترف  

 الوجود في "رائيلإس" بحق واعترافٌ  اقتصادية وتبعيةٌ  أمنيٌ  تنسيقٌ  أوسلو ففي .أوسلو سقفِّ  من
. فلسطينية دولة إلى ستقود   بأنها متوه   هناك وكان متبادلٌة، التزاماتٌ  فيها سياسية   عملية   ضمن  

 .ةالسلط على الحفاظِّ  وبهدفِّ  سياسية، عملية   دون  من االلتزامات   فبقيت ذلك بعد أما

 اللجنة   ماس  ح ضتوفو   المفاوضات، خيار   المشترك   البرنامج   يتضمن   المثال، سبيل فعلى
 الوطنية، حدةالو  حكومة وبرنامج األسرى  وثيقة في جاء كما ،التفاوض في ورئيسها التنفيذية  

ها حماس   أبدت ذلك من أكثر بل  الوفاق ةلحكوم شرعيةا  رتووف   االتفاقيات، الحترام استعداد 
  .المنظمة التزاماتِّ  دتأك   التي الوطني

 يامهاق عند فحماس عليها، وتبني األولى المالحظةِّ  إلى تستند وهي :الثانية المالحظة  
 المشاركة ،2001 سنة في القاهرة، إعالن بعد قررت أن إلى المنظمة، نع بديالا  نفسها طرحت

 أن دون  من ولكن ،الوطنية الوحدةِّ  أجل من سعت الحين ذلك ومنذ والسلطة، المنظمة في
 الزاوية، جرح بوصفه الحوار، طاولة على المشترك السياسي   والبرنامج   الوطني   المشروع   تضع  

 حدةو  ال أن المفترض من الذي الموضوع هذا تجنب يتم وكان للوحدة، اا شرط ذلك تعد ولم
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 .فيه بتوال البحث تأخير ويمكن واسعٌة، الخالفات   أن بحجة دونه، من حقيقية وشراكة وطنية
 نأ عن التغاضي مع ،المنظمة إلى للدخول العمل ومواصلة السلطة في الدخول إلى قاد وهذا

 ال اا ددع إعالنها على الرغم من طريقها في ماضيةٌ  عليه المترتبة وااللتزامات أوسلو سلطة
 لسلطة،ا مفاتيح وتسليمِّ  االتفاقيات، ووقفِّ  األمني، التنسيق وقفِّ  عن المرات من يحصى
 ."إسرائيلـ"ب االعتراف بسحب والتهديدِّ 

 للعبةا في واالنخراطِّ  والمنظمةِّ  السلطةِّ  في المشاركة   قررت حماس أن ،سبق ما خطورة   إن
 في وليس ن،الالعبي في فقط تكمن   المشكلة   وكأن تغييرها، دون  من القائمة القواعد وفق القائمة
 القدرة  و  التغيير، أدوات   تملك   أن دون  من الداخل من تغييرها أمل على وأهدافِّها، اللعبة قواعدِّ 
 مواقفِّ  تذبذبِّ  في ظهرت ،لها حصر ال وتنازالت الواقع مع تعايش إلى أدى ما تحقيقه، على

 حركة عم الثنائيِّ  والتقاسمِّ  المحاصصةِّ  بين ما والمغالبة ،المشاركة على العمل بين ما حماس
 القيادي إلطارا اجتماعِّ  لعقدِّ  بالدعوة الرئيس تفويض تتضمن التي االتفاقات بتوقيع ،فتح

 أوسلو،ب المعترفةِّ  هللا الحمد رامي حكومة وتشكيل الوطنية، الوحدة حكومة وترؤسِّ  المؤقت،
 الرئيس   ن  يكو  وأن ،مشتركة   قائمة   تشكيل على االتفاق إلى إضافة تمكينها، على والموافقة

 تفاهمات قوف إجرائها على متفقاا  كان التي الرئاسية االنتخابات في عليه متوافقاا  اا مرشح
 والمرجعيةِّ  البديلِّ  وإيجادِّ  الشامل، والتغييرِّ  باإلسقاطِّ  والمطالبةِّ  التخوينِّ  بين وما إسطنبول،

 .انتقالية بقيادة المتمثلةِّ  الجديدةِّ 

 المنظمة، في االنخراطِّ  ومحاولةِّ  السلطةِّ  في لالنخراط السعيِّ  تجربةِّ  بعد :الثالثة المالحظة
 من وغيره ذلك إليه قاد وما العمل، وقواعد النضال وأشكال األهداف على اتفاق دون  من

 بالقيادةِّ  تفاظ  االح يريد   فطرفٌ  الطرفين، من للشراكة االستعدادِّ  عدم جراء االنقسام، إلى األسباب
 جديدة   ب  مكاس وتحصيل   بسلطته االحتفاظ   يريد وطرفٌ  غزة؛ قطاع في حماس سلطة وإسقاطِّ 

  .والمنظمة الضفةِّ  في السلطة في

 عطياتالم ظل   في المسلحة والمقاومة السلطةِّ  بين ما الجمع محاولة حول تساؤل يبرز وهنا
 خفيفِّه،ت أو الحصار رفعِّ  أجلِّ  من السلطة لخدمةِّ  أداةا  كأنها تبدو المقاومة   جعلت التي ،الراهنة
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 مقاومة   مليات  ع تتخللها عامةا  سياسةا  التهدئة   أصبحت لذلك للتحرير، ستراتيجيةٌ ا هي ما أكثر
 تخفيف قابلم تهدئةٌ  سقف ها ،سنوات عدة كل االحتالل مع عسكريةٌ  مواجهاتٌ  أو متفرقة، مسلحة  

 .الحصار

 قيدة  م سلطة   في االنخراط تجربةِّ  دراسةِّ  إلى نحتاج أال االنقسام، على اا عام 14 من أكثر بعد
، قلاأل على ،دون  من المسلحة، المقاومةِّ  وبين بينها ما للجمع والسعي مجحفة ، بالتزامات  

 تغييرها؟ اشتراط

 الضفة، في حتى المسلحة المقاومةِّ  إمكانية   غزة في السلطة على المقاومة سيطرة دتقي   ألم
 تخفيفب وغزة الضفة في التهدئة بين ما االحتالل   بها يربط   التي المعادلة في يظهر   كما

 أسرِّ  عملية بعد ،2014سنة  في غزة قطاع على العدوان شنِّ  في ظهر وكما الحصار،
 .الخليل في وقتلِّهم الثالثة المستوطنين

 م منعلى الرغ ،حماس سيطرةِّ  تحت غزة قطاع تجربة   أن وهو التالي، بالرأي أتوجه وهنا
 لجهةِّ  م  تقيي إلى بحاجة ،إنجازات   من تحقق وما والشجاعة، الباسلة والمقاومةِّ  العظيم الصمودِّ 
 مع العالقةِّ  ولجهةِّ  الدورية، واالنتخابات ،قراطيةو والديم ،والشراكةِّ  الرشيد، الحكمِّ  توفر ضرورة

 عن راجعللت دفعه وهذا غزة، قطاعِّ  احتاللِّ  إعادةِّ  لثمنِّ  حساب   ألف   يحسب   أخذ   الذي االحتالل
 لمقاومةا سالح ونزعِّ  الرباعية، اللجنة بشروط االلتزام ضرورةِّ  مثل حماس، من مطالبه بعض

 وصفقة دئةوالته اإلعمار إعادة بين الربطِّ  لعدم ويتجه   األنفاق، وحفر ،تطويرها عن والتوقفِّ 
ها وتعطيلِّها المقاومة حصارِّ  في نجحت "إسرائيل  " أن إال .األسرى  تبادل  ياجاتباحت وربطِّ

 ائمِّ الد السعي في لالنهماكِّ  حماس دفعت حيث آخر، شيء أي من أكثر القطاع في السلطة
 لقطاع،ل حصارها على "إسرائيل" حافظت الذي الوقت في الحصار، تخفيفِّ  مقابل للتهدئة
  .قتهوعم   االنقسام على حافظت واألهم

على  قالية،انت قيادة تشكيل على التوافقِّ  أو االنتخاباتِّ  إلى اللجوء   حماس   تطرح   ،اا وأخير 
 ألقلا على الوطني البرنامج على أو الوطني، والمشروع األهداف على االتفاق أن   الرغم من

 تعذر أيضاا  تتأثب الماضية   والتجارب   العنيد الواقعِّ  حقائق   أن إلى إضافة ذلك، تعذر   أثبت ،أوالا 
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 وطني  ٍ   برنامج على التوافقِّ  دون  ومن االحتالل، وتحت االنقسام ظل   في فاالنتخابات  . ذلك
 إقليمي   ائيلي  إسر  توافق   ضمن ثنائي   محاصصة   اتفاقِّ  أساسِّ  على إال تجري   لن الشراكة، وأسسِّ 

 حرةا  ون  تك ولن االنقسام، إدارة ،حصلت إذا ،االنتخابات إليه تؤدي أن يمكن ما وأكثر كي،يأمر 
ها وتحترم   ونزيهةا   .أوالا  قساماالن إنهاء فالمطلوب محاصصة، وال توافق دون  من جرت إذا نتائج 

 التباعد ظل   يف جداا  مستبعدٌ  ،انتقالية قيادة   وتشكيلِّ  ،حقيقية   شراكة   على االتفاق   أن كما
، الالعبِّ  ،"إسرائيل" من جذور ه يستمد   الذي القائم،  عربية  و  فلسطينية أطراف   ومن الرئيسيِّ

 شاملة   ؤية  ر  بلورةِّ  في حماس   تسهم   وأن ؟العمل ما سؤال عن جابةاإل يتطلب ما ودولية، وإقليمية  
 إحياء   تريد   يالت واألفراد   والمؤسسات   والمجموعات   القوى  تضم   متكاملة، متعددة   ستراتيجيات  او 

 أوهام   وال تهور   وال تخاذل   دون  من المشتركة القواسمِّ  برنامجِّ  على واالتفاق   الوطني، المشروعِّ 
 بديل   قديمِّ ت وال واإلسقاط اإلطاحة ليس هدف ها واسعةا  جبهةا  تشكل   أن على خاسرة، حسابات   وال

 إقامة ضفر  إلى يصل   أن إلى المتراكم والجماهيري  السياسي   الضغط   وإنما اآلخرين، يقصي
 والعمل ل،مجا كل وفي السلطة في المثل وضرب ،ميدانياا  المقاومة وحدة وتجسيد كاملة ، شراكة  
 على التفاق  ا ومفتاح ها والتزامن، بالتوازي  تطبق   التي الشاملة الرزمةِّ  حلِّ   تطبيق أساس على

 ،السلطة ير  وتغي ،الوحدة واستعادة   االنقسام إنهاء   وتتضمن   السياسي، والبرنامج الشراكة أسس
 إلى ةبحاج التي المنظمة، إلى السياسية أدوارها ونقل   التزاماتها، من للتخلص خطة ووضع  

 توافقيةِّ ال قراطيةِّ و الديم خاللِّ  ومن الوطني، المشروعِّ  إحياءِّ  أساسِّ  على مؤسساتِّها بناء إعادة
 .تاالنتخابا إجراء   يتعذر   حينما الوطني التوافقِّ  وعبر ،اا ممكن كان حيثما واالنتخابات

 هو مابين ،حينها الحاكم الحزب بوابة عبر المغرب زيارة في أخطأت حماس أن تعتقد أال
 الصهيوني؟ الكيان مع عمطب ِّ 

 بعدو  اآلن، صداها ويتردد" هدموها قلعةا  شيدوا كلما وأهلي: "اا سابق درويش محمود قالها
 جنيِّ  من فبدالا  القدس، سيف ومعركة الشاملة فلسطين ةهب   على أشهر   خمسةِّ  من أكثر مضي
 والتعاونِّ  سيقِّ التن مقابل   السلطةِّ  بقاءِّ  دوامةِّ  في ندور   وبتنا ،االنقسام   تعزز   ،السياسية الثمار

 .األمد طويلة أو مؤقتة تهدئة مقابل   والتسهيالت   واالقتصاد   األمني،
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 ،2021/ مايو يارأ رهاوف   التي التاريخية اللحظةِّ  اللتقاطِّ  مهمةا  فرصةا  نضي ع   نكاد   أو ناع  ض  أ  
 األرضِّ و  الشعبِّ  ووحدة   ،الوعي عودة   والمقاومةِّ  بغزة   واألقصى للقدس بربطها لتمث   والتي

 العدو، ايريده ال تسوية   إلى التوصل متاهةِّ  خارجِّ  الوطني التحررِّ  لخطابِّ  وعودةا  والقضية،
 الحقوقِّ  إلى يستند   نهائي   هدف   وضعِّ  على يقوم   الذي الوطنيِّ  للمشروعِّ  االعتبار   وأعادت

 للمسألة الا ح ويتضمن   القوى، موازين إلى وليس والسياسية، والقانونيةِّ  والتاريخيةِّ  الطبيعيةِّ 
 عِّ ووض بالبحر، برميهم التفكير وال يهودي مليون  7 وجود مسألةِّ  تجاهل   يمكن   فال اليهودية،

 أجل نم مرحلة كل في تحقيقه يمكن ما أقصى تحقيقِّ  طريقِّ  على وبرامج   وبدائل   خيارات  
 .العامة والمصلحة والحقوق  المبادئ عن التخلي دون  من النهائي، الهدف إنجاز

 
 :وليد عبد الحي. كلمة األستاذ الدكتور 2

 ،"التأثير ظيمع االحتمال قليل رالمتغي  " يسمى ما هناك المستقبلية الدراسات تقنيات بين من
 عظيمة اتهوتداعي عواقبه تكون  حدث إذا ولكنه ضعيفاا، حدوثه احتمال يكون  الذي رالمتغي   أي

 كان إذ امسة،الخ الجهة" مولتكة الجنرال" لبيسمارك العسكري  القائد عليه أطلق ما وهو التأثير،
، "الخامسة الجهة من جاء ولكنه ،األربع الجهات حدىإ من العدو يأتي نأ توقعأ كنت" يقول

  .المتوقعة غير يأ
 ةعربي وقيادات مجتمعات صابتأ التي الخامسة الجهة على يدةدع نماذج تقديم ويمكن

 .للغاية عميقة اثاراا  وتركت عربية وغير
 دمع معدل ضعافأ بثالثة فيها السياسي االستقرار عدم معدل منطقة في نناأ وحيث
 ".عدداا  أكثر يصبح االحتمال قليل المتغير" نإف ،عالمياا  االستقرار

 :حماس حركة على نأ رى أ لذا
 أعوام ةلعشر ا خالل التأثير عظيمة االحتمال قليلة المتغيرات بتحديد يقوم فريقاا  تشكل أنأ. 

 وقوعها حال في ،وتكييفها ،المتغيرات تلك مع التعاطي كيفية بتحديد الفريق يقومو  .القادمة
 .ثارهاآ لتخفيف
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 .ذلك على بناء هاوترتيب وقوعها مستويات وتحديد ،المتغيرات هذه بين المتبادل ثيرأالت تحديد. ب
 :يلي ما ثيرأالت عظيمة االحتمال قليلة المتغيرات هذه برزأو 
 .اعياجتم اضطراب وأ ،طاحنة اقتصادية زماتأ وأ ،انقالب بسبب ،يرانياإل النظام تغيرأ. 

 .بيةالعر  المنطقة في المسلمين خواناإل وخصوصاا  ،الدينية التيارات تراجع استمرارب. 
  ومهمة. جديدة لدول ووصولها ،"سرائيل"إ مع العربي التطبيع قاعدة اتساعج. 
 .سالمياإل والجهاد حماس بين االشتباك مرحلة تصل قد حادة خالفات حدوثد. 

 .لسطينف خارج ارتكاز قاعدة سورية لتكون  الحمساوية السورية العالقات عادةإ  في الفشله. 
 الغربية الضفة نم تبقى ما قليمإ وضم   ،قاليمأ لىإ الدولة تقسيم باتجاه ردنياأل الموقف رتغي  و. 

 .ردنلأل
 عربيةال الدول من اليهود المهاجرين مالكأ ايضةقبم( العربية الجامعة عبر) عربي قبولز. 

 .الفلسطينيين الالجئين بممتلكات
 .ودولية عربية ؛مالية مساعدات مقابل التوطين بفكرة العربية الجامعة قبولح. 
 .البداية في مؤقتاا  قبوالا  الضفة في ذاتي بحكم الفلسطينية السلطة قبولط. 
 .موضوعي وأ ذاتي سبب يأل حماس حركة في انشقاق حدوث احتمالي. 
 .مؤثر بشكل تخفيضه وأ ،لغزة المالي الدعم استمرار عن وتركيا قطر تراجعك. 
 لقوى ا مساعدة وطلب ،"الشرعية على" متمرداا  قطاعاا  غزة قطاع اعتبار هللا رام سلطة عالنل. إ 

  .للسلطة وخضوعه سالحه من تجريده على الدولية
 .انك سبب يأل ،عباس غياب حالة في الفلسطينية مناأل جهزةأ بين دموي  صراع حدوثم. 

 فهذا ،%5 هو السابقة 13ـ ال المتغيرات من يأ حدوث احتمال نأ افترضنا لو :الخالصة
 .(5×13) %65 لىإ يصل احتمال هو اا متغير  13الـ  بين من واحد متغير حدوث احتمال نأ يعني

 وجود افتراض على يقوم حماس وبين منياأل التنسيق سلطة بين الحوار موضوع :أخيراً 
 .لخسائرا من قدر قلأ وأ ،الممكنة المكاسب من قدر كبرأ تمثل ،المتفاوضين بين وسطى نقطة

 خاليا بينو  ،منياأل التنسيق جهزةأ بين التفاوض في الوسطى النقطة هي ينأ هو سؤالي
 المقاومة؟
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 : عاطف الجوالني. كلمة األستاذ 3
ماعيل والتحية الكبيرة لألستاذ إس ،أجدد التحية لمركز الزيتونة الذي أتاح لنا هذه الفرصة

 .ما يدل على وضوح الرؤية لديه ،في أفكاره هنية الذي كان متسلسالا 
وبالحقيقة المحاور التي طرحت كانت متسلسلة بشكل جيد. في تقديري  ،ما طرح تابعت  

 :  جانبينستاذ إسماعيل تنبع أهميتها من األها حالرؤية واألفكار التي طر 
نحن نتحدث عن طرف فاعل بشكل  ؛الرؤيةالجهة التي قدمت هذه بتعلق ي :الجانب األول

ز كوازن ومؤثر، وأنا تابعت استطالعات الرأي التي تجريها مرا ،كبير في الساحة الفلسطينية
 ،إلى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية وأشير تحديداا  ،الدراسات الفلسطينية

ب/ آ في استطالع الرأي الذي أجري لى أشير إ ،أنه يجري استطالعات رأي دوريةخصوصاا 
 ؟"،لشعب الفلسطينيان األجدر بتمثيل وقيادة م  "وأشار في اإلجابة عن سؤال  ،2021 أغسطس

 ،نيةث باسمها أستاذ هيعتقدون أن الجهة التي تحد  من الفلسطينيين  %45 وكانت النتيجة أن
لمنافس الطرف امقابل  ،بقيادة وتمثيل الشعب الفلسطينيهي األجدر  أنها ،وهي حركة حماس

رئيسية ربما تكون رقم ولذلك نتحدث عن حركة أساسية  .%19حصلت على التي حركة فتح 
 لذلك أن نستمع على رؤية هذه ،فهي جهة مهمة ،بدرجة التساوي مع حركة فتحواحد أو اثنان 

 أمر بالغ األهمية.  الحركة هو
وهو في بداية  ،الشخص الذي طرح هذه الرؤية هو رئيس حركة حماس :الجانب الثاني
ي هي التتوقع نهذه الرؤية وبالتالي  ،قبل فترة وجيزةانتخابات  الحركة أجرت .دورة قيادية جديدة

 .وهذا أمر بالغ األهمية ،ستحدد مالمح األداء لحركة حماس خالل السنوات األربع القادمة
وربما  ،من المعطيات في اللحظة الراهنةإلى جملة  هنية ستاذاأل أشار ،قيتو وفيما يتعلق بالت

هذه الرؤية ف ؛ما يتعلق بسيف القدسوالتحوالت أهم هذه المتغيرات  ،على المستوى الفلسطيني
ورفع وية تتجه نحو الشعب كان ينتظر أن ،بعد سيف القدسهي ولكن سيف القدس  قبلليست 

لم يتأثر و  ،الواقعيةو  التوازن  من على قدر كبيرما سمعناه انطوى ولكن بالحقيقة  ،السقوف
وأنا  ،ما طرح بتقديري مهم جداا  ولذلك .اللحظة وحالة االنتصار الذي حققته المقاومة بضغط
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رؤيتها  يأقدر مركز الزيتونة أنه اهتم بهذا الجانب أن تطرح حركة حماس كطرف فاعل ورئيس
  للمرحلة قادمة.

باقي القوى األساسية في الساحة  ،أن تبادر القوى األخرى  هو ما هو مطلوب في تقديري 
ادرة من حركة هذه مب الفلسطينية وتحديداا حركة فتح والجبهة الشعبية وحركة الجهاد اإلسالمي،

نريد أن يتحول النقاش خالل  ،مبادرات أخرى  ننتظر مبادرة من مركز الزيتونة أو ،حماس
في  النقاشألفكار و المرحلة القادمة من قضايا شخصية وتجاذبات فصائلية للحديث عن ا

في  حركة فتحرؤية ألن نستمع إلى في الحقيقة أتطلع  .تصورات إلدارة المرحلة القادمةال
د كخيار وحيكما أشار األستاذ إسماعيل هل ما زالت تتمسك بالمفاوضات  ،مرحلة القادمةال

ي ف تدفع باتجاه إعادة النظر وصلت إلى طريق مسدودالتي أم أن المفاوضات  ؟واستراتيجي
كذلك من الجبهة الشعبية ومن الجهاد اإلسالمي كما أشرت هذا نريد أن نسمع  ؟هذه الخيارات

قية إلى أن نستمع حول رؤية تواف ،الجميع بحاجة ،ولكن بموازاة ذلك أعتقد أننا بحاجة مهم جداا،
ية رؤ ولكن ماذا عن ال ،من الجيد أن نستمع إلى رؤية حماس وفتح والشعبية ،فلسطينية

لزمني أن نتوقع خالل المدى االمعطيات الحالية  هل يمكن في ظل   ؟الفلسطينية للمرحلة القادمة
ن يكون أ ،سيفي برنامج سيا أمسواء تمثلت في مشروع وطني  ؛القريب رؤية توافقية فلسطينية

 ؟من التوافق في الموقف الفلسطينيدنى هناك حد  أ
ك إعادة موضوع تحقيق الوحدة وكذلبفيما يتعلق  ت؛رحإلى المضامين التي ط   تقلأنبعد ذلك 

خيار  ىبإنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة والذهاب إلالجميع يطمح  ،بناء القيادة الفلسطينية
إما  ؛النقسام وتحقيق المصالحةار إنهاء ماذا لو تعذ   :السؤالولكن  إعادة بناء منظمة التحرير،

والجانب  ،تتعلق بضغط اإلقليم بارات موضوعيةتالعأو  ،العتبارات وأسباب ذاتية فلسطينية
ى الواقع هل سيبق ،إذا لم يتم إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة ؟الدوليةوالحالة  ،اإلسرائيلي

القاسم  لىعالقوى الفلسطينية التي تتفق  ماذا عنالفلسطيني معطالا خالل الفترة القادمة؟ 
 ،طينيةن تبادر هذه القوى الفلسأهل يمكن  ؟ع االحتالللمقاومة والمواجهة مفكرة اوهو  ،المشترك

تعزيز ول يقصيغة للتعاون وللتنس لبلورة ،الفترة القادمة خالل ،المقاومة موضوع على تتفقالتي 
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عن المواجهة مع السلطة ،حالة المواجهة مع االحتالل ال نتحدث عن إطار بديل وال  ؟بعيدا ا
ولكن ال نكون أمام خياران إما أن نبقى في الواقع الحالي  ،مرجعية جديدة وال صيغة منافسة

 ل هذا المسار سنتين أو ثالثماذا لو تعط   ،تكون الفكرة على منظمة التحريرأن أو  ،القائم
هذه المسألة يجب أن تكون موضع اهتمام حماس وبقية أن أعتقد  ؟سنوات في الفترة القادمة

  القوة التي تلتقي في مشروع المقاومة.
ح التي تابعت الطر  ؛عد العربي واإلسالميما يتعلق بالب   ،المسألة األخرى ما يتعلق باألمة

فهي تؤكد أهمية الشراكة وليس مجرد الدعم واإلسناد،  ،قدمته حركة حماس في الفترة األخيرة
ى القو و  ،ومع شعوب األمة ،مع األمةمن الواضح أن حركة حماس تسعى لنقل مستوى العالقة 

 من مستوى الدعم واإلسناد إلى مستوى واإلسالمية، ية والشعبية في المنطقة العربية السياس
وفي دعم الشعب الفلسطيني في مواجهته لالحتالل، هذه الشراكة  ،في مشروع التحريرالشراكة 

هل  ،االستراتيجية ما بين الوضع الفلسطيني وما بين األمة بقواها الحية وبقطاعاتها الشعبية
أم سيكون لدى حركة حماس  ؟ستبقى خالل الفترة القادمة في إطار الشعار والطرح النظري 

تتفق  ،بحيث تتحول فكرة الشراكة االستراتيجية مع األمة إلى جوانب عملية ،اهتمام بهذا األمر
  ؟على المستوى العربي واإلسالميمع مختلف القوى الفاعلة فيها 

ات الفلسطيني الشت دور نحن نتفق أن ،دور الشتات الفلسطينيالمسألة األخرى فيما يتعلق ب
 ،تفاعل مع الحدث بشكل جيدو برز  ،والداخل الفلسطيني خالل مواجهة معركة سيف القدس

ذا كان الشتات إ .مومةالدي ةوال يتصف بصف موسمياا  تفاعالا  في تقديري ظل  ولكن هذا التفاعل 
ال يمكن أن يصفق أو يحلق عالياا، كيف يمكن  الفلسطيني يمثل جناح الطائر اآلخر بدونه

 عدة ماليين من ،والكل متفق على أهمية دور الشتات ؟تفعيل دور الشتات الفلسطيني
يترجم خالل  نإلى أيحتاج و  ،ؤيةبتقديري أن تفعيل دور الشتات يحتاج إلى ر  .الفلسطينيين

لفترة في ا حماس حركةسيكون هذا الموضوع ضمن أولويات هل  ،يملة بشكل عمالفترة القاد
   ؟قادمةال
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 واناا للصراععنينبغي أن تكون القدس ن أعلى تفق مالكل  ،ع القدسو ما يتعلق بموض ،أخيراً 
 والمقاومة قامت بدورها وناصرتهم في سيف ،المقدسيون يقومون بدورهمو  في المرحلة القادمة،

كن كيف يم .ن تبدأ مواجهة جديدةر أو شهرين أالمقاومة كل شهولكن ال تستطيع  ،القدس
ورته بحيث يتم بل كذلك ؟عنوان الصراع خالل الفترة القادمة إلى برنامج عمليمن تحويل القدس 

 .تي نتابعهابصورة أفضل من ال تجاه القدسباالجهد العربي واإلسالمي الجهد الفلسطيني و  يكون 
ولكن في  ،مستوى العربي واإلسالمي بل والفلسطينيتقدم على الهناك أدوار  ،بصراحة كبيرة

لى رأس ع كون ن تأ ستدعيي ،القدس مدينة وما يتعرض له األهل في ،خطورة المعركة تقديري 
 .مومةديبال ولكن يتصف ،تحرر ليس بالنفس القصير برنامج وتحتاج إلى ،األولويات

انت في ك الكثير من األفكار ،متسلسلةال فكاراألكل الشكر لألخ أبو العبد على رؤيته و 
  .ألخ أبو العبد ولمركز الزيتونةل شكراا  وتفتح المجال لكثير من النقاش، ،غاية األهمية

 
 :: مداخالت الحضورثانياً 

 :. مهند مصطفىد
ستاذ إسماعيل في التعامل مع الحالة الفلسطينية كحالة األأتفق مع التأطير الذي بدأ فيه 

مع و استعمار استيطاني حالة وعندما نتعامل مع الحالة الفلسطينية ك ،استيطانياستعمار 
هذا يتطلب منا في الوعي الفلسطيني وفي الممارسة  ،الحركة الصهيونية كحركة استعمارية

دة ومع الوطن الفلسطيني كوح ،مع الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة تعاملالفلسطينية أن ن
يتطلب  هذا ولكن ،استيطانية طير للحالة الفلسطينية كحالة استعماريةهذا التأومهم جداا  .واحدة
تحت حالة استعمارية  يقعون ألنهم أيضاا ، 48الفلسطينيين في الداخل  التعامل مع أيضاا 

 .حالة المواطنة التي يعيشونها على الرغم من ،استيطانية
نية جداا في محاولة زج الحركة الوط كبيراا  إسهاماا " إسرائيل"ن في الفلسطينيو يسهم اليوم، و 

لهذا الطلب و  .تحديداا في التعامل مع الحالة الفلسطينية كحالة استعمار استيطاني الفلسطينية
حتى التفكير أيضاا و  ،في الحالة الفلسطينية بشكل مختلف والتفكير ،نضالية مختلفةأدوات  أيضاا 
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حديداا بسؤال ولكن تسؤال السلطة الذي هو مشروع أكثر يتحدد ليس ب ،المشروع الفلسطينيفي 
هيوني وللمشروع الص لة الفلسطينية عموماا احذا كان التأطير للولذلك إ .الشعب الفلسطيني

في المشروع الوطني  48هو موقع فلسطينيي سؤالي ما ف ؛كحالة استعمارية استيطانية
  ؟ني الفلسطينيوفي رؤية حماس للمشروع الوط ،الفلسطيني

 
  :رائد نعيرات د.

 ؟على أرض الواقعهذا الطرح  كيف سيتم إسقاط ؛ساؤلولكن لدي ت ،الطرح جيد وجميل
ي حياة ف سسلِّ  لى واقع  ومحددات تاريخياا ترفض أن يتحول هذا الطرح إ ،هناك عوامل معلومة

كيف  ؟هذا الطرح كيف سيتم تجسيده في الواقع الفلسطيني ،اآلن السؤال .الشعب الفلسطيني
كيف سيتم  ؟الشعب الفلسطينيوحدانية كيف سيتم تناول موضوع  ؟تجسيد الوحدة الوطنيةسيتم 

وليد أن  لدكتوراصحيح ما ذكره  ؟ومتغيراتها شعب الفلسطينيالحالة الديناميكية للتناول قضية 
شير التي تهناك مئات المؤشرات أن أيضاا باعتقادي و  ،المنطقةفي  عدم استقرارحالة  هناك

ية على ما سلب مؤشراتهي أغلبها  سف فيومع األ ،إلى عدم االستقرار في الواقع الفلسطيني
 ؟الفلسطيني الواقع هذه الرؤية فيكيفية تجسيد اإلجابة على أتمنى  .ن يطمح له الفلسطينيو 

 
 :أ. وائل المبحوح

ماذا لو حدث كيان سياسي مستقل في غزة  ،وليد مثاالا آخرستاذ األكنت أرغب لو أعطى 
ن مع بالتعاو  ،لماذا ال تبادر حركة حماس ،هنيةإسماعيل ستاذ ألوالسؤال ل ؟تحت ضغط واقع

ان أبو عمار ك ؟المنطقة المحررة ،لبناء مؤسسات الدولة في غزة ،كل الجهات العاملة في غزة
ال اآلن غزة محررة و  ،قة محررة وأنا أبني فيها دولة"منط أعطوني ،يقول دائماا "أعطوني شبراا 
ي فلماذا ال نبادر بإجراء انتخابات  ،وال نقابات ،وال اتحاد طالب ،نجري فيها أي انتخابات

 ماذا لو لم تنجح هذه الرؤية ؟وصوالا إلى البلديات والتشريعيكافة االتحادات والنقابات 
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عامة ية هي رؤ رؤية الهذه باعتقادي أن  ؟واقعوكيف سنسقطها على أرض ال ؟واالستراتيجية
 .ومن؟( ؟ومتى ؟)كيفكل بند على قاعدة األسئلة المهمة ونحن بحاجة إلى تفصيل 

نيين أن فلسطين للفلسطي ،كما يراها رئيس الحركة ،وردت في رؤية حماسنقطة مهمة  هناك
محسن  كتورالد التي طرحهافكرة األوهام وهذا ذكر في  ،الفلسطينيون بمساعدة العرب اويحرره

لشأن أعتقد أن كل المهتمين با من بين هذه األوهام أن التحرير يأتي من الداخل،و  ،في مقاالته
لخارج بمساعدة ن في ان يكو التحرير يجب أيتحدثون أن تاريخياا وسياسياا وواقعياا الفلسطيني 

اذ ألستلوما دور الخارج؟ السؤال األخير  ؟ما هو دور الداخل ؛تتغير المعادلة، وهنا سالداخل
 ؟كيف ترى حماس مستوى الرضى الشعبي عنها في قطاع غزة تحديداا  هنية، إسماعيل

 
 :زياد ابحيص أ.

عندما كنت أستمع إلى المحور الذي يتحدث عن عناصر  لدي نقطتان واضحتان جداا؛
م هل هذه عناصر نهوض أ :حقيقة لم أتمكن من ضبط نفسي من التساؤل ،النهوض الخمسة

تتوقف على إرادة مام خمسة عناصر أ اآلن نحنبساطة بألننا  ؟هي عناصر استمرار المأزق 
من التعنت  14مام أنحن  .الطرف اآلخر  ولدى السلطة ،لدى قيادة السلطة الفلسطينيةعاما ا

نية ولسنا أمام حالة نخبة وط ،حالة نخبة مصالحن هناك أونحن لدينا تشخيص واحد  ،المتنفذة
إجراءات بإلى متى سنبقى متعلقين  .فتح معها الحوارتقارب ما هو المشروع الوطني كي ي  

يع تعليق جم وهل يمكن الخروج من األزمة في ظل   ؟على إرادة الطرف اآلخر تتوقف وجودياا 
 استمر الطرفو ماذا ل :وهو ،آلناهناك سؤال مهم لم يجاب حتى  ؟خياراتنا على ذلك الطرف

ورفض  ،ورفض االتفاق على االستراتيجية ،اآلخر بالتعنت ورفض إعادة تعريف دور السلطة
حينها  ؟ماذا سنفعل ؟ورفض إعادة تشكيل قيادة منظمة التحرير ،االتفاق على تكتيك مرحلة

 ،بل هي عناصر استمرار أزمة ،أرى أن هذه العناصر ليست عناصر نهوضوبناء على ذلك 
  .وأدعو حركة حماس إلى إعادة التفكير بها جدياا  ،أستاذ إسماعيل هنيةوأدعو 
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تمكنت ة مشرف معركة ،خاضتها المقاومةهناك معركة اسمها سيف القدس  القضية الثانية أن
هو لتلك المعركة و  أحد العناصر المركزية نا أن نخسردباألمس كمن فرض وقائع وإنجازات، 

ضنا من ميدانية لقضية خالهذا يشير إلى وجود أزمة في متابعتنا السياسية حي الشيخ جراح، 
خضنا الحرب ولكن كدنا أن نخسر بالتحايل في المحاكم ما عجز العدو أن يأخذه  ،أجلها حرباا 
     وبالتالي أين القدس على األجندة السياسية لحركة حماس؟  ،في الحرب

 
 :د. وائل نجم

كن ول ،النهوض للمشروع الوطني الفلسطيني وهي مهمة جداا جرى الحديث عن مقومات 
سواء  ،الوقت يمضي والوقائع على األرض يجري تثبيتها ،هي محل خالف من الطرف اآلخر

الل اإلسرائيلي لالحت مأ ،والنهوض بهالفلسطيني لمشروع لنقاط ا مألناحية الرافض لهذه النقاط 
 .ذاته

عن ماماا تأن ما بعد سيف القدس يختلف وقلنا معركة سيف القدس  نحن تطلعنا إلىاليوم 
ذا ن تترجم هأكيف لحماس وقوى المقاومة الفلسطينية والسؤال هنا  ،سيف القدسقبل ما 

كمتغير أساسي في المشهد مؤخراا ألن معركة سيف القدس جرى الحديث عنها  ؟المتغير
تثمر هذا سن تأقاومة الفلسطينية مالقوى ف لحماس و كي ،ي وصحيحوهذا حقيق ،الفلسطيني

 نهوض المشروع الوطني الفلسطيني؟ المتغير ليكون نقطة ارتكاز أساسية في
 

 :يأ. أحمد صباه
أنا ال أتفق مع وجهات  .الممكن حالياا هذا هو و  ،وشاملة رؤية متكاملة في الحقيقة هذه

مشكلة  وه الحسم العسكري  ؟فما هو الحل ،النظر التي تقول أن الطرف اآلخر ال يرضى بها
 كبرى.

 الباب فتحأنه اتفاق أوسلو،  موضوع حولستاذ إسماعيل هنية األإن النقطة التي أثارها 
ا ما لسنا ل أنفسنكفلسطينيين نحم  ربما نحن  أقول ،أمام التطبيع في الدول العربية مشرعاا 
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ع في المنطقة م هناك صراعمصالح خاصة، عت ربما لديها طب  ولين عنه، الدول التي مسؤ 
لمغرب ااقتصادية وسياسية مع الكيان االحتالل اإلسرائيلي، -إيران، اإلمارات لديها مصالح جيو

، كل دولة من الدول التي طبعت نحن كفلسطين السودان لديه ديون  ،صحراء الغربيةاللديه 
 .ربما ال نتحمل ذلك

هذا األمر ممتاز  ،هم في المعادلةوإشراكالالجئين الفلسطينيين موضوع لاألمر الثاني بالنسبة 
طني مشروع الو الوعلى طاولة  ،يجب أن أكون موجوداا على طاولة الحوارإني كالجئ فلسطيني 

مجلس الوطني لاتأجيل انتخابات  وتم   ،تأجيل االنتخابات ولكن لألسف الشديد تم   ،الفلسطيني
 الفلسطيني. 
ستاذ هاني المصري انتقد زيارة حماس األ، إثارته حول التطبيع خير حول ما تم  األمر األ

قطة أنا مع الن ،واإلسالمية لإلسرائيلي ال نخلي الساحة العربيةن يجب أ إلى المغرب، أقول
ي واإلقليمي العربعدها إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية بب  ستاذ هنية حول األالتي أثارها 

نستطيع  ولكن ،عت نعمهذه األنظمة طب   ؟اكيف لنا ذلك إذا أغلقنا األبواب في وجوهن ،الدوليو 
تى على وح ،وعلى المستوى الحزبي ،أن ندخل إلى هذه الدول العربية على المستوى الشعبي

 عة. وإن كانت هذه األنظمة مطب ِّ المستوى الرسمي 
 

  :أ. ساري عرابي
حها جداا من النقاط التي طر  اا كبير  اا النقطة األولى التي أود  أن أعل ق عليها سريعاا أن قدر 

 ،ال سي ما في توصيف الواقع وتوصيف بنية السلطة والسياسيات الخاطئة للسلطة ،أستاذ هنية
 اا ولكن قد يالحظ الناس أن جزء ،وال يمكن االختالف معه ،محل اتفاق التوصيفأعتقد أن هذا 

 14 رافي اإلصرار على مد ماال سي  و  ،من خيارات حماس السياسية تتناقض مع هذا التوصيف
أو محاولة إجراء المصالحة بما يقضي أحياناا  ،صالح من داخل السلطة الفلسطينيةلإلعاماا 

من أجل إنجاز هذه  ،سياسي من طرف حركة حماسالبرنامج ال يفتقديم تنازالت سياسية 
ازالا في برنامجك نأن تقدم ت ،في السياق الفلسطيني هذه مفارقة تاريخيةأن  ،وبالحقيقة .المشاركة
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ن ومن هنا يمكن أ ،اآلخرالوطني لالحتالل حتى تتحالف أو تتصالح مع الطرف السياسي 
ا على أن حماس أثبتت حسن النواي وال شك   ،في الحقيقة في هذا الموضوعنضرب أمثلة كثيرة 

 . في هذه المحاوالت المتكررة اا عام 14مدار 
د أخيراا رسالة محمو أن تسربت وحتى بعد  ،وبعد معركة سيف القدس اا،عام 14الـ بعد اآلن 

أن  بعد كل ذلك أعتقد ،دوليةالالشرعية بالقرارات عباس التي يطالب بها حماس االعتراف 
يشرح  اا برنامجلنا أن تقدم ، يفترض بها حركة حماسقيادة ن يقدم البديل هو أالمطالب منه 

سيكون هناك  كيف ؟الواقعفي كيف سيتمظهر  ؛كاديميينلعموم الفلسطينيين والمثقفين واأل
 حرص نمبالرغم من التقدير الكبير  ،لمساراإلصرار على هذا األن  ؟إجراءات في الواقع

 ،، مشكلة ال تالحظ بنية السلطة الفلسطينيةمشكلة الحقيقة هو ،نجاز وحدة وطنيةحماس على إ
 .عاماا  14 الـ على مدىالطويل طول هذا الزمن  ال تالحظ

 ألنه سؤال من أجل تكريس العجز؛ ،مضلالا  يكون سؤاالا أن يمكن أحياناا سؤال البديل قد 
 عاماا  14، والسياسات المدمرةمن  عاماا  14، ومن الفشل عاماا  14و ،من العجزعاماا  14

االحتالل ينجز مشروعه  عاماا  14و ،استيطانياا واستعمارياا في الضفة الغربية االحتالل يتمددو 
 اومةبنى فصائل المق السلطة الفلسطينية واالحتالل يفككانعاماا و  14و ،داخل القدسالداخلي 

أقول  عائالت التي هذه ال ،كبير الشيخ جراح إلى حد   حي  في الضفة الغربية وفي القدس، دعني ِّ
حركة ألن بنى الا نها وحدهأتشعر قد أحياناا الناس  بعد تسريب موضوع التسوية، تالمقد 

ومن طرف  ،من طرف السلطة الفلسطينيةجرى تفكيكها الوطنية في الضفة الغربية والقدس 
 ؟حدث عنهاالجبهة الوطنية التي ت ينأ ؛هناك أسئلة كثيرة طرحتوبالتالي االحتالل اإلسرائيلي، 

رورة بالضهل هناك رؤية إليجاد جسد ليس  لقطاع غزة؟مثالا هل هناك رؤية إلدارة مشتركة 
ولكن يزاحمها أمام العالم وأمام الشعب  ،ومنظمة التحرير على التمثيل أن ينافس فتح

ترض أن يردف فهذا الطرح الذي عرضه أستاذ هنية ي   ،بالحقيقة هناك أفكار كثيرة ؟الفلسطيني
 وخطط واضحة في العيان للجماهير الفلسطينية. ،بخطاب برامجي أكثر تفصيالا 
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 : ضوروعلى مداخالت الح ،بين الرئيسيينعلى كلمات المعق   إسماعيل هنية : رد األستاذ ثالثاً 
 على اا عتقد أن أكون قادر أ حاطة بها، وال اإلوسأعمل على  ،سأسجل بعض النقاط المهمة

 :أن أحيط بكل هذه األسئلة
 هوكل ما طرح ،هو موضوع في غاية التعقيدوإنما  ،نحن ال نتكلم عن موضوع سهل .1

 اسمير ويجب على صناع القرار وعلى  .إخواننا من الجوانب المتعددة هو أمر حقيقي وواقعي
هو  .أن يأخذوه في االعتبار خارجها مسواء داخل حركة حماس أ السياسات واالستراتيجيات

وعن  ،نيفلسطينينحن نتحدث عن جوهر وجودنا ك ،اا فرعي اا وال موضوع اا ثانوي اا ليس موضوع
دعم وأيضاا مع كل األطراف التي ت ،قلب التحدي والصراع الكوني مع االحتاللمشروع يقع في 

 ،هذا الموضوع في غاية األهمية والخطورة نلذلك يجب أن نقرر في البداية أ ،هذا االحتالل
اا أمامه وأيض ،والعوامل الذاتية والعوامل الداخلية والخارجيةوتحيط به الكثير من التحديات 

 .باالعتبار هذا األمرويجب أن نأخذ  ،الكثير من األفق
 ،عن مشروع حركة حماسأتحدث  مللكني و  ،رؤية حماس في المشروع الوطني طرحت   .2
 ،اتهجيياستراتو  هاوهي متمسكة بمشروعص هو معلوم ومعروف الخاع حركة حماس و مشر 

وهي  ،اليوم حركة حماسلكن  .من أثمان وما يحيط به كل التحدياتمن رغم بال وستمضي به
 اا شكل قاسمتتوخى أن تطرح رؤية وحركة ي   ،رة في الشأن الفلسطينيحركة مقر ِّ  ،بما وصفتموها

ومة في حركة فتح وفصائل المقاخوة إلمع ا وخصوصاا  ،الوطني الفلسطينيمع الكل  اا مشترك
ننهض  نرؤيتنا للمشروع الوطني الفلسطيني وكيف يمكن أمن  شيئاا  لذلك طرحت   ،الفلسطينية

ا فهذ ،وكيف تمضي حركة حماس ،واستراتيجية حركة حماس ،مشروع حركة حماس أما .به
  .في هذا الموضوع اآلخروالمسار في المقلب واالتجاه 

نحن ال نتحدث عن صراع مشاريع داخل الساحة أننا  خوةأرجو أن يكون واضحاا لإل .3
ل الكثير وشك   ،األوزار السياسيةن المشروع اآلخر يحمل الكثير من من أرغم بال ،الفلسطينية

نحن  .مشاريعالمع ذلك لسنا مع صراع  ناولكن ،حباطات والمعاناة للشعب الفلسطينيمن اإل
شكل اإليجابي ولكن بال ،نحاول كفلسطينيين وكقيادات فلسطينية أن نتحدث عن تعايش مشاريع
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 ألن الدخول في ؛اإلخوةالذي يمكن أن يجيب على األسئلة المهمة التي طرحها الكثير من 
 ،فلسطينييننحن ك مطلقاا  نالن يفيدصراع المشاريع فلسطيني على قاعدة  - صراع فلسطيني

ة ولصالح كل من يريد تصفية القضي ،ونتائجه في المحصلة ستكون لصالح اإلسرائيلي
تي هي وال ،مسألة الصراعات الموجودة في الدول المحيطة وتتابعون  الفلسطينية، وأنتم تعايشون 

 فال يوجد هناك رابح في هذه الصراعات. ،مستمرة
كنت أدرك  ،مع العدو الصهيوني هو كدت أن التناقض الرئيسيعندما أ ،ننحن كفلسطينيي

 اا ومتعارك اا وقد يكون متعاكس ،أحياناا  اا ننا ندخل في نقاش وفي حوار قد يكون ساخنأأن هذا يعني 
 مسلحوال دام العسكري طصاال ال نصل إلى حد   ناولكن ،أحياناا بالمعنى السياسي واإلعالمي

حن ال ن .موضوعب شعبنا هذا الجن  ن  أن ونحن نريد أن نتجنب و  ،داخل الساحة الفلسطينية
مة ب مشروع المقاو ص ِّ ن  أن المشروع اآلخر يريد أن ي  من رغم بال ،نتحدث عن صراع مشاريع

أبعاد  وبما تدركه من ،ولكن حركة حماس بما تتحلى به من مسؤولية تاريخية ،على أنه خصم
ولكن باالتجاه اإليجابي الذي يحقق  ،هي تتحدث عن تعايش المشاريع ؛الصراعات الداخلية

  لشعبنا الفلسطيني تطلعاته وطموحاته.
م تريدون هل أنت ،ليس هناك تناقض بين االستراتيجي والمرحلي، كما ذكر األستاذ هاني .4

ن نييفلسطينحن ك وأ ؟وهل ستعتمدون على أنفسكم لوحدكم ؟أن تأخذوا الموضوع جملة واحدة
ين بدائماا هناك ربط أخي العزيز  ؟أطراف وعوامل أخرى عناصر و أم ستعتمدون على  ؟لوحدنا

ضربة ب، إما أن يتم حيثما نتحدث عن إنجاز مشروع التحريرنحن  ،االستراتيجي والمرحلي
  مراحل.أن يتم عن طريق الإما و  ،قاضية وواحدة

 كنا نتحدث عما يسمى ،عندما تحدثنا عن القاسم المشترك في طرحنا السياسي أننا وأظن
التي  في الوثيقة السياسيةمرة ثانية كر ذ  التحرر المرحلي الذي ولكن هذا  ،بالتحرر المرحلي

وعاصمتها القدس وحق  1967على كامل حدود  بأن قيام دولة فلسطينية ،2017 سنة اعتمدناها
 مطلقاا   يتناقضالهو  ،والمشترك الفلسطيني يأتي في إطار البرنامج التوافقي الفلسطيني ،العودة
هي  ى النهرفلسطين التاريخية من البحر إل ؛السياسيةأدبياتنا  هذه الوثيقة وفي ناه فيتبث مع ما
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 هذا معناه نحن ال نعارض قيام دولةسرائيلي. اإلال نعترف بالكيان نحن و  ،أرض فلسطينية
نية في هذا فلسطي - المشكلة ليس فلسطينية ،ال نعارض نظرية التحرر المرحلي ،فلسطينية
ألن هذا األمر وقت اجتماعات مكة  ،عربية – ن ال تكون المشكلة فلسطينيةويجب أ ،الموضوع

ن المبادرة أونحن كنا نؤكد  ،بادرة العربيةأنه يجب علينا أن نوافق على الم ،علينا اا كان مطروح
ي المملكة ولكن كنا نقول ألشقائنا حتى ف ،استراتيجية الحركةالعربية تحمل عناصر تتناقض مع 

ماس مع ا كفلسطينيين وال معنا كحالمشكلة ليس بينن ،أثناء هذا الحوارفي العربية السعودية 
 إسرائيلية.  -حمساوية  ،إسرائيلية – فلسطينية ، إسرائيلية –المشكلة عربية  ،شقائنا العربأ

 ،وعاصمتها القدس ،67على حدود فلسطينية ال نعارض قيام دولة نحن  ،بشكل عامأما 
 من سجون االحتالل الصهيوني.  أسرانا ريتحر ، و عودة الالجئينو 

ولكن  ،على هذا الطريقوقدراتها وتمضي حماس تسخر إمكاناتها  ،إذا مضينا بهذا االتجاه
 محتلةمن بقية األرض الال تتنازل عن شبر واحد ، وهي ال تعترف باالحتاللحماس  :بشرطين

 .1948 سنة
لذي هذا هو الربط بين المشروع الوطني ا ،بين االستراتيجي والمرحليالدقيق الربط هو هذا 

وله وبين مشروعها االستراتيجي الذي تتمسك وتق ،تراه حماس في إطار برنامج سياسي للمرحلة
 حه في وسائل إعالمها، وفي خطاباتها الكثيرة على هذا الصعيد.في أدبياتها، وتوض ِّ 

 وأن هذه ،المقاومةمشروع هذا يتناقض مع أن و  ،حماس إلى السلطةحركة دخول مسألة . 5
حماس حينما حركة الا أو  السلطة في إطار وظيفة معينة، كيف تتعامل معها حركة حماس؟

دخلت و  ،مةوبخيار المقاو وبثوابتها بسياستها دخلت باستراتيجيتها و  2006دخلت إلى انتخابات 
لكل من و  ،ةلزم للشرعيات الفلسطينيبالمعنى الم  اتفاق أوسلو قائماا فيه  عدلم يفي الوقت الذي 

رئاسة العبد ب الحكومة العاشرةلنا عندما شك   أننا بدليل ،يريد أن يدخل إلى المجلس التشريعي
نتائج  أي مع ،مع الحكومةتعامل الدولية ثالثة شروط علينا حتى تالرباعية طرحت  الفقير،

 :  ، وهياالنتخابات
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 ".إسرائيلـ". االعتراف بأ
  .المقاومةووقف  ،"اإلرهاب". نبذ ب
دها األمني عالموقعة مع الجانب اإلسرائيلي، بمعنى اتفاقيات أوسلو بب   باالتفاقيات االلتزام. ج

 عدها االقتصادي.وبب  
 "،سرائيلإـ"نعترف ب نقلنا ل ،ونحن في داخل الحكومة وفي داخل السلطة ،نحن بكل وضوحو 

ما ال االتفاقيات نتعامل معها ب ،المقاومة مستمرة ؛بموقعي كرئيس للوزراء لحكومة فلسطينية
في كان  سواء ،من الحوارجداا لذلك جزء كبير الفلسطيني، و يضر بالمصالح العليا للشعب 

ضنا كلمة ف  ور   ،بين االحترام وااللتزام هو ؛نا نتحاور حول اتفاق مكةك حين لقاهرةافي م أمكة 
ريد أن تدخل ال ت ،ي تتعامل معهه واقعفي ال شيئاا هي تحترم أن تلتزم الحكومة باالتفاقيات، 

 – لسطينيف صراع  إسرائيلي إلى - فلسطينيصراع لعدم تحويل الصراع من في تناقض كامل 
شاهد وة التي ت  قهذه ال، و ه اليومؤ بنا لذلك قلنا هذا الكالم بكل بوضوح، كل شيء تم   ،فلسطيني

 .الحكومةوجود حركة حماس في  نيت في ظل  ب  هي  ،اليوم في قطاع غزة
 ن السلطة في الضفةألو  ،ونحن قادرين ،ل السلطةحماس استطاعت أن تحو  أن بوأعتقد 

ا في نحن نجحن .ممانعة سياسيةسلطة سلطة مقاومة و  الغربية تمتلك اإلرادة أن تكون أيضاا 
شاهده وكل تراكم القوة الذي يشاهده شعبنا وت ،سلطة مقاومة في قطاع غزة بإرادتنا وبقرارنابناء 

هو في ظل  أن هناك حكومة وهناك سلطة  ،والذي شاهدوه في سيف القدس ،شعوب األمة
جودها و مع وبشكل مختلف  ،ت بشكل مختلف مع وظيفة السلطةولكن تعامل   ،داخل قطاع غزة

، 2006حزيران/ يونيو  يف حكومةالبعد شهرين من تسلم أننا  ،وأنا أقول أيضاا  .في الحكومة
قيادة الحركة وقيادة وكانت  ،بحر بيت الهيا لى شاطئعهدى عائلة غالية وقعت مجزرة 

ائلة ع هناك مجزرة ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي في غزة وأباد ؛جداا الحكومة أمام معطى خطير 
 وجودها في، هل حركة حماس سترد على هذه المجزرة أم أنها ستخضع لقرار بشكل كامل

فصائل  وعدداا منقامت بها كتائب القسام، ونفذت عملية بطولية  ،وكان القرار بالرد ؟الحكومة
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القيام بتموضعنا في قلب الحكومة والسلطة عن ثنينا ولم ي ،رداا على هذه المجزرة ،المقاومة
  .تجاه المقاومة والدفاع عن شعبنا الفلسطيني نااتبالتزام

 اهلحتى في أثناء وجودك في الحكم وفي السلطة يمكن أن تحو  ،والقرار القصة تتعلق باإلرادة
وأن ال تتحول إلى هذا الواقع الموجود في  ،تماسك وطني فلسطيني ،ممانعةمقاومة إلى سلطة 

 الضفة الغربية. 
ذ من .غزةقطاع إدارة وموضوع  ،ت الحكم الرشيدأن تثب لحماس كيف يمكنموضوع . 6

ر حتى ها اعتذجميع هاولكن ،في الحكومةالفصائل المشاركة جميع  علىنحن عرضنا البداية 
لى عرضنا ع أيضاا  نحنلعسكري، االحسم  حصولبعد  ،ذلكبعد حتى  من الحكومة العاشرة.

ميع ج وأن تشارك في إدارة القطاع ،لقطاع غزةدارة اإل قلب فيموجودة  كون تلجميع الفصائل 
 نتخاباتا جراءإل باقتراحتقدمت أيضاا حماس  .ذلك وا عناعتذر  ، ولكنالفصائل والشخصيات

قية وكانوا إخواننا في حركة فتح وب ،طلبة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةاللمجالس 
نتخابات الالفصائل يرفضون الدخول في هذه االنتخابات في فترات سابقة، وكانوا يعتقدون أن ا

كريس طالبية في قطاع غزة دون الضفة الغربية هو تالنتخابات النقابية واالنتخابات البلدية واال
ة وهذا معروض على اإلخو زية و هوالج الستعدادولدينا ا عرضنا وما زلنا نحنلالنقسام، لذلك 

 ما في ذلكب ،من الفصائل الفلسطينيةظ نحن نحترمه تحف  رؤية وهناك هناك ولكن  ،جميعاا 
نقسام اال من اا أنها أصبحت جزء يسمىأن هي ال تريد أن تدخل فيما يمكن  ،فصائل المقاومة

  .وهو باألساس ليس كذلك على اإلطالق ،الفلسطيني
نحن ذهبنا إلى المغرب كما  وكيف تمت على هذا الصعيد. ،موضوع زيارة المغرب. 7

فلسطينيين نحن ك .كثيرة لها عالقات مع الكيان اإلسرائيليعربية هناك دول  ،نذهب إلى أي دولة
لشعب القوى واألحزاب واوجدنا داخله نحن  ،ولكن حينما ذهبنا إلى المغرب ،ونرفضهال نملكه 

 ،ب هي عالقة سويةونحن نعرف أن العالقة مع الشعو حقيقة، التطبيع  ضد  هو  يالمغرب
 وابإذا أردت أن تغلق األب ،نعموأنا أقول  .التطبيع ضد   الوطن العربي واإلسالمي هيشعوب و 

تتقدم  وأيضاا هي ،بحجم حركة حماس تتصدى لمشروع المقاومةلحركة لعالقات السياسية في ا
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ما هو بتها اتحكم عالق نتريد أ إذا كانت ،لقيادة المشروع الوطني على قاعدة شراكة مع اآلخر
هذا مما و  ألنه لألسف الشديد ،ال يوجد عالقات في محيطك العربيف ،يطبعمن مع وليس مع و 

أن  ونحن وجدنا في المغرب ،كثير من الدول ذهبت في ذلك االتجاهال هناك ألن ،ءبه البال عم  
وأيضاا  .ييرفض التطبيع مع االحتالل اإلسرائيل وشعبياا وحزبياا  سياسياا  ؛هائالا جداا  اا عقطاهناك 

ظل ت محتفظة بخطابها، وهي حركة منتصرة في سيف لى المغرب إحركة حماس عندما ذهبت 
  .تغير من جلدها في هذا الموضوع مول ،وخرجت مقاومة ،دخلت مقاومةالقدس، وحركة 

وكيف يمكن  ،واألخطار التي أشار إليها أخونا الدكتور وليدالمستقبل تنبؤات فيما يتعلق ب. 8
لون أكان الناس يس" ،رضي هللا تعالى عنهمنهج سيدنا حذيفة هو نعم هذا  ؛ن نتعامل معهاأ

 جبي نعم .يدركني"أو أن  عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه هللا رسول
في ضاا أيولكن هذا  ،كون على الطاولةيجب أن تو  ،استحضار السيناريوهات المرعبة كما ذكر

 ل النهوضمع سب أن حركة فتح والسلطة ظلت متعنتة ورافضة وال تتعاطى برقية أخرى ماذا لو
أنا أريد أن أحيل اإلخوة إلى عناصر القوة التي أشرت  ؟ي الفلسطينيمجدداا في المشروع الوطن

ولدينا  ،ولدينا عدل ،ولدينا حق ،سياسية شعب، ولدينا مقاومة، ولدينا جغرافيالدينا  أنه ؛لها
ة لو نحن واضعين كل البيض في سللسنا أسرى لهذا الواقع، حركة حماس كنحن  ،مسارأيضاا 

ونريد  ،امونريد أن ننهي االنقس ،ن بهو ن عليه ومعنيو أننا حريص منعلى الرغم  ،اتفاق التوافق
 ومشروع ،وبرنامج سياسي مشترك ،ومنظمة واحدة ،سلطة واحدةو  ،كون لنا قيادة واحدةأن ت

 لكن نحن في الوقت نفسه لسنا أسرى لهذاو  .هذه حماس ال تتراجع عن ذلكو  ،كفاحي مشترك
الضفة  واستعادة نهضة المقاومة في ،وتراكم القوة ،القوةنحن لدينا استراتيجية بناء  ،الموضوع

أريد أن أوجه تحية خاصة لشعبنا و  .1948فلسطين المحتلة  وشعبنا الفلسطيني في ،الغربية
تاريخ لوا موقفاا للوسج   ،الذين هم موجودون على رأس أولويات الحركة الوطنية، 48وألهلنا في الـ 

واستطاعوا  ،وقبل ذلك وبعد ذلك ،1976بل منذ يوم األرض سنة  دسليس فقط في سيف الق
واستطاعوا  ،الفلسطينيةالوطنية واستطاعوا أن يحافظوا على الهوية  ،أن يبنوا مجتمعاا عصامياا 

 اا كلوا رافديشواستطاعوا أن  ،دورهم التاريخي في حماية المقدسات والقدس واألقصىبيقوموا أن 
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 ،والمالية ،واإلنسانية ،األبعاد السياسية قطاع غزة فيو لضفة الغربية ام في هألهل اا داعم اا قوي
التي  ولكن للظروف .لذلك هم في قلب وجوهر المشروع الوطني العام ،والقانونية ،والحقوقية

يقدروا ولديهم المخزون الفكري  أنو  ،أن يصمموا ن هم يستطيعو ، 48تحيط بأهلنا في الـ 
القيادات ولديهم المرجعيات التي تؤهلهم أن يحددوا تموضعهم في ولديهم ، والسياسي والثقافي
  ألة.المس هلهذولدينا قراءتنا وأيضاا نحن لدينا رؤيتنا  ،إطار هذا المشروع

أن  لألسف الشديد يبدوونعم أقول  ،بناء منظمة التحرير الفلسطينيةإعادة إذا تعذر  ،اآلن
وق عنا في القاهرة على اتفاق إعادة بناء  2005، نحن كحماس وكفصائل منذ سنة األمر كذلك

وبيت جامع  ،وقلنا أن المنظمة هي ممثل شرعي للشعب الفلسطيني ،منظمة التحرير الفلسطينية
ومنذ ذلك اليوم والحوارات تجري من أجل إعادة بناء منظمة التحرير  ،للبيت الفلسطيني

طار تشكيل قبلنا بمنطق التوافق في إ ،وحتى عندما اتفقنا على االنتخابات األخيرة .الفلسطينية
قلية التفرد عأن ولكن على ما يبدو  ،وفي إطار اللجنة التنفيذية ،المجلس الوطني الفلسطيني

ناء دون الدخول إلى إعادة بيحول  ،الخارجيةرادات وأيضاا الرضوخ لإل ،بالمؤسسةواالستئثار 
 منظمة التحرير الفلسطينية.

طينية ومكونات شعبنا الفلس ،والفصائل الوطنية ،فصائل المقاومةو  ،ؤال هل حركة حماسسال
 لكم أنا أقول ؟ستنتظر طويالا على قارعة الطريق حتى تفتح أبواب منظمة التحرير الفلسطينية

دينا ولكن نحن ل ،حديث بالتفصيلاليحتاج إلى موضوع الهذا  ؟اآلن كيف ،بكل وضوح ،ال
ة التي خيولية التاريوالمسؤ  ،الموقف األخالقيأيضاا نا ولدي ،ألطراولدينا  ،تأيضاا المؤهال

وى فحماس اليوم والفصائل والجبهات والق ،تتطلب منا أن ال نطيل االنتظار على قارعة الطريق
يوجد و  ،يوجد مؤتمر شعبي لفلسطينيي الخارجوأنتم تعلمون  ،شعبنا في الخارجالشخصيات و و 

 نيعب الفلسطيأن الش على هذا كله يؤشرإلخ، ،...الالتينيةريكا موأ ،مؤتمرات لفلسطينيي أوروبا
وأن ال  ،وتعيد البوصلة لمشروع التحرير ،تمثيل حقيقي إيجاد أطر تحقق لهكيفية يبحث في 

 .بقي القرار الفلسطيني معطالا في أطر محددة في هذا الموضوعت  
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تحدث نحن ن ؛برامجولكن أريد أن أقول لألخ الحبيب الذي قال نحن نريد تفاصيل ونريد 
 ،صيلاوبالتأكيد أن كل موضوع يحتاج إلى برامج وإلى تف ،دقيقة 35عن برنامج وطني خالل 

نطاق الضفة  ونحن نعمل في ،ولدينا برامج ،لدينا تفاصيلو  ،رؤيتنا ونحن بالتأكيد لدينا كحركة
جد تفاصيل كثيرة يو بالتأكيد  ،شعبنا الفلسطيني في الداخلأيضاا و  ،الخارج والقطاع والقدس وفي

 .اتالجبهفي كل التحرك على كل المسارات والمستويات و وفي نطاق  ،هي في طي العمل
 ،المحاورينا خواننوأجدد تقديري العالي ألخي الدكتور محسن ولمركز الزيتونة وإل ،لكم وشكراا 

وة اإلخوأعتذر إذا لم أصل إلى اإلجابة على قضايا محددة طرحها بعض  ،الكرامولكل اإلخوة 
 .ألني محكوم بهذا الوقت

 وأستغفر هللا لي ولكم. ،وصلى هللا على سيدنا محمد


