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املبحث الأول: تقييــم جتربــة حمـــا�س فـــي ال�سلطــة 

1*
وامل�ساحلة الوطنية

اأوًل: جتـربــة حـمــا�س فــي املــ�ساركــة فــي الـ�سلـطــة 

الفل�سطينية:

�لتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جتربة  مع  نتعامل  �أن  و�ملهم  �ل�رشوري  من  مو�صوعياً 

ن�صاأت عام 1994، وما تفرع عنها من موؤ�ص�صات ت�رشيعية وحكومية، باملنظار �لن�صبي 

فال�صلطة  طبيعية.  حالة  لي�صت  �لفل�صطينية  �حلالة  �أن  باعتبار  وذلك  �لفارق،  ومع 

�أو�صلو،  �تفاق  هو  �أمني  �صيا�صي  �تفاق  ونتيجة  �الحتالل  ظّل  يف  ن�صاأت  �لفل�صطينية 

�صيا�صي  نظام  �أو  طبيعية  �صيا�صية  جتربة  يدي  بني  �إننا  �لقول  ن�صتطيع  ال  وبالتايل 

طبيعي. ونحن يف حما�ص كان لنا منذ �لبد�ية موقف معار�ص الإن�صاء �صلطة قبل حترير 

�أن�صاأ �صلطة على �أر�ص  �أمني �صيا�صي  �أو�صلو مل حترر �الأر�ص، بل هي �تفاق  �الأر�ص. 

�ل�صيادة  �لدولة ذ�ت  ثم نقيم  �أوالً  �الأر�ص  �أن نحرر  ما ز�لت حتت �الحتالل. و�الأ�صل 

�لعامة  �النتخابات  خو�ص   2006 عام  يف  قررنا  وحني  عليها.  �حلقيقي  و�ال�صتقالل 

�إ�صالحها و�لتغيري  �الإ�صهام يف  فاإن ذلك كان بهدف  �ل�صلطة،  و�مل�صاركة يف موؤ�ص�صات 

—خا�صة  يف وظيفتها ودورها خدمًة ل�صعبنا �لفل�صطيني، و�لعمل على جتاوز �لقيود 

�الأمنية— �لتي حّملها �إياها �تفاق �أو�صلو.

وبناء على ذلك، فاإن �أّي تقييم لتجربة حما�ص �أو غريها يف �مل�صاركة يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 

لل�صلطة وحكومتها ينبغي �أن ير�عي هذه �ملالحظة �جلوهرية، مبعنى �أنها لي�صت جتربة 

طبيعية. وبالتايل ينبغي �أال يتم بنف�ص معايري تقييم �لتجارب �لطبيعية و�مل�صاركة �ل�صيا�صية 

بع�ص  نورد  تعنيه،  وما  �ملالحظة  هذه  دالالت  ندرك  وحتى  �مل�صتقلة.  �الأخرى  �لدول  يف 

حما�ص  م�صاركة  على  بالتايل  و�أثَّرت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  جتربة  �صبغت  �لتي  �ملالمح 

و�لقوى �لفل�صطينية �الأخرى جّر�ء و�قع �الحتالل و�لظروف �ال�صتثنائية لهذه �ل�صلطة.

)بريوت،  �صالح  حممد  حم�صن  �أجر�ها  �الإلكرتونية(  باملر��صلة  )متت  مكتوبة  مقابلة  ن�ّص  هو  �الأول  �ملبحث   *
2014/4/2، وعن  لبنان( مع �الأ�صتاذ خالد م�صعل )�لدوحة، قطر(، حيث �أجاب �الأ�صتاذ م�صعل عن بند �أوالً يف 

بند ثانياً يف 2014/6/11. وقد ُو�صع �ل�صوؤ�الن هنا على �صكل عناوين للم�صاعدة يف �ن�صيابية �لن�ص و�صال�صته.
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بح�صار  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عوقب   2006 عام  حما�ص  فازت  عندما  �الأول:  �مللمح 

مطبق خا�صة يف غزة، وبكثري من �لت�صييق يف �لتحويالت �ملالية و�لبنكية، ويف �الإجر�ء�ت 

حتت  هي  طاملا  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  على  يدل  مما  و�لعدو�نية.  �الأمنية  و�ملمار�صات 

�الحتالل و�صيطرته �الأمنية و�القت�صادية وعلى �ملعابر �صو�ًء يف غزة �أو يف �ل�صفة، فاإن 

ذلك يعني �أن �أّي جتربة يف �إد�رة هذه �ل�صلطة ب�رشف �لنظر عمن ي�صارك فيها، خا�صة 

�ل�صغوط �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية ومع  �أو�صلو و��صتحقاقاتها  �إن مل يكن من�صجماً مع قيود 

حّد  �إىل  توؤثر  �لتي  �لعقوبات  من  لكثري  و�صيخ�صع  باهظاً،  ثمناً  �صيدفع  فاإنه  و�لدولية، 

وموؤ�ص�صاتها  وحكومتها  �ل�صلطة  فعالية  على  وبالتايل  �ل�صيا�صية،  م�صاركته  على  بعيد 

وجمل�صها �لت�رشيعي. 

�مللمح �لثاين: �ملجال�ص �لنيابية تفقد بع�ص �أع�صائها —عادة— نتيجة �لوفاة وبع�ص 

�لظروف �لطارئة �الأخرى، وهذ� �أمر طبيعي. �أّما �أن يفقد جمل�ص ت�رشيعي ثلث �أع�صائه 

�أو ربعهم مرة و�حدة نتيجة �العتقال و�الختطاف �الإ�رش�ئيلي لهم كما ح�صل يف �ل�صفة 

�لغربية، خا�صة مع ممثلي حما�ص يف �ملجل�ص، و�أن تفقد �حلكومة عدد�ً كبري�ً من وزر�ئها 

كذلك جّر�ء ممار�صات �الحتالل �لقمعية و�لتع�صفية، فاإن ذلك لي�ص �أمر�ً طبيعياً، وبالتايل 

يجعل �لتجربة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية يف �إطار �ل�صلطة حالة ��صتثنائية.

خا�صة  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  و�أع�صائها  حما�ص  وزر�ء  مع  بالفعل  ح�صل  ما  وهذ� 

حما�ص  م�صاركة  �أن  للعدو  وتاأكد  �صاليط،  جلعاد  �جلندي  �أ�رش  عملية  جرت  عندما 

�ل�صيا�صية ال تعني تخليها عن �ملقاومة، بل �إن حما�ص �أعلنت ذلك �رش�حة و�صّدقت عملياً 

ال  �حلركة  �إن  �إذ  و�ملقاومة،  �حلكم  وبني  و�ملقاومة  �ل�صيا�صة  بني  �جلمع  يف  موقفها  على 

ترى تعار�صاً بينهما مطلقاً، بل هما معاً حّق �ل�صعب �لفل�صطيني وقو�ه �ملنا�صلة. فاإد�رة 

�حلكم و�مل�صاركة يف �ملجل�ص �لت�رشيعي وت�صكيل حكومة هو جزء من �مل�صوؤولية �لوطنية 

حلما�ص وغريها من �لقوى و�لف�صائل جتاه �صعبها وو�جبها يف خدمته يف حياته �ليومية، 

يف  �لطبيعية  و��صرت�تيجيتها  �لوطنية  وم�صوؤوليتها  حما�ص  خيار  فهي  �ملقاومة  و�أما 

مو�جهة �الحتالل، وال تعار�ص بني �مل�صارين وال بني �ال�صرت�تيجيتني.

�رش�ع  �إىل  حتول  �لذي  �لفل�صطيني  �لفل�صطيني  �لتناف�ص  وهو  ثالث،  ملمح  وهناك 

وذلك  �لبد�ية،  منذ  و�لت�رشيعي  �حلكومة  يف  حما�ص  جتربة  على  نف�صه  فر�ص  موؤ�صف 

بها  ت�صليمه  وعدم  �النتخابات،  لنتائج  حمدد  فل�صطيني  طرف  رف�ص  عن  عملي  كتعبري 
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عملياً بالرغم من �الإقر�ر بها نظرياً. وهذه �لبيئة �لفل�صطينية �لد�خلية غري �ل�صحية �لتي 

م�صتمرة  ز�لت  وما   ،2007 عام  �النق�صام  حني  �إىل  وتو��صلت   ،2006 �نتخابات  �أعقبت 

على  ولي�ص  �لفل�صطيني  �لو�قع  جممل  على  �لقامتة  بظاللها  �ألقت  لالأ�صف،  �الآن  حتى 

�ل�صلطة بحكومتها وجمل�صها �لت�رشيعي فح�صب، وعطلت موؤ�ص�صات �ل�صلطة، ثم �أحدثت 

بها �رشخاً و�نق�صاماً ما ز�ل قائماً حتى �الآن لالأ�صف. وبالتايل، فاإن بيئة �ل�رش�ع �لد�خلي 

�أّي  �الأدنى من متطلبات جناح جتربة  �أن توفر حتى جمرد �حلد  �النق�صام، ال يكن  ثم 

حركة �أو ف�صيل فل�صطيني يف �ل�صلطة.

�صحيح �أن مثل هذ� �لتناف�ص �أو �ل�رش�ع �لد�خلي قد يح�صل بل ح�صل عملياً يف دول 

�صلطة  لكن ح�صول ذلك يف ظروف  فيها،  �أد�ء جتربة �حلكم  �صّك على  و�أثر بال  �أخرى، 

ُعقدة  متثل  �لتي  كفل�صطني  بلد  يف  خا�صة  وتعقيد�ً،  �صعوبة  �أكرث  يكون  �الحتالل  حتت 

�ل�رش�ع �ملركزي يف �ملنطقة منذ عقود طويلة.

وعقوبات  ح�صار  من  ر�فقها  �أو  عليها  ترتب  وما  وغريها،  �لفارقة  �ملالمح  هذه 

�ل�صلطة  على  و�صغوطهم  �لفل�صطيني،  �لو�قع  يف  ودولية  �إ�رش�ئيلية  وتدخالت  جماعية، 

غزة  قطاع  على  خا�صة  �ملتو��صل  �لع�صكري  �ل�صغط  ثم  و�صيا�صياً،  و�قت�صادياً  �أمنياً 

قا�صياً  و�قعاً  �صنع  ذلك  كل  فيه،  و�ملقاومة  حما�ص  وعلى  عليه  عدو�نيتني  حربني  و�صّن 

و��صتثنائياً مل ي�صمح حلما�ص بخو�ص جتربة حقيقية يف �إد�رة �صوؤون �ل�صلطة، ومل يعطها 

�لفر�صة لذلك.

هذ� ال يعني �أنه ال يوجد ثمة جو�نب للتقييم حول جتربة حما�ص وما �أجنزته يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي ويف �حلكومة �صو�ًء ما قبل �النق�صام �لذي وقع يف عام 2007 �أو ما بعده، بل 

هناك ما يكن تناوله و�حلديث عنه مو�صوعياً.

�إخفاقات وجو�نب نق�ص  �لوقت هناك  �إجناز�ت وجناحات، ويف ذ�ت  بالتاأكيد  فهناك 

�لتعقيد  بالغة  ��صتثنائية  ظروف  ظّل  ويف  �ل�صلطة،  يف  حلما�ص  جتربة  �أول  �أنها  �صيّما  ال 

ون�صتفيد  �أخطائنا  من  لنتعلم  يكفي  ما  و�لوعي  �ل�صجاعة  من  لدينا  ونحن  �أ�رشنا.  كما 

من �صو�بنا، ولدينا �لقدرة على حت�صني �الأد�ء وتطويره يف جمال �ل�صيا�صة كما يف جمال 

�ملقاومة و�مليادين �الأخرى؛ وذلك مبا يعود باخلري و�لفائدة على �صعبنا وق�صيتنا وعلى 

جتربة �حلركة ور�صيدها.
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وهذ� يقودنا لالإجابة على �جلزء �لثاين من �ل�صوؤ�ل: هل يكن حلما�ص �أن تقدم منوذجاً 

ناجحاً لالإ�صالح و�لتغيري حتت �الحتالل؟... نعم، ن�صتطيع ذلك باإذن �هلل، على �لرغم من 

�إدر�كنا �لعميق �أن �حلكم و�ل�صلطة حتت �الحتالل هو و�صع غري طبيعي. ونحن ن�صتند 

يف ذلك �إىل روؤية و��صحة، وهي �أن �إد�رة �ل�صلطة و�ل�صوؤون �ليومية ل�صعبنا و�لعمل على 

للم�صوؤولية  مكملة  وطنية  م�صوؤولية  هي  �إمنا  �الأف�صل،  �إىل  وتغيريها  �أو�صاعه  �إ�صالح 

�إد�رة �ل�رش�ع ومعركة �ملقاومة و�لن�صال �صّد �الحتالل �ل�صهيوين؛  �لعامة يف  �لوطنية 

ومبا يعني �صعبنا على تعزيز �صموده يف �أر�صه وقدرته على مو�جهة �الحتالل، ومتتني 

جبهته �لد�خلية �صيا�صياً و�أمنياً و�قت�صادياً و�جتماعياً، ولي�صت م�صوؤولية منف�صلة عن 

�لتغيري  عن  �حلديث  فاإن  وبالتايل  له.  معاك�صة  �أو  �لوطني  و�لتحرر  �ملقاومة  م�رشوع 

لدولة  �صلطة  ولي�صت  لالحتالل،  مقاوماً  �صعباً  تقود  �صلطة  �إطار  يف  هو  هنا  و�الإ�صالح 

م�صتقلة وم�صتقرة.

�إن �أّي �صلطة حتت �الحتالل ال ي�صح �أن يكون لديها �صعار�ت بر�قة ووعود عاطفية 

مثل  �صتكون  �ل�صفة  �أو  غزة  و�أن  و�ال�صتثمار�ت،  بالرخاء  �صعبها  َتِعد  كاأن  وهمية، 

�صنغافورة،... هذه �أوهام �أو خديعة للذ�ت ولل�صعب، فنحن و�قعون حتت �الحتالل وال 

نعي�ص يف دولة م�صتقلة.

ومتطلبات  �لكرية  �ليومية  �حلياة  له  حتقق  �أن  قيادته  على  �ل�صعب  حّق  من  لكن 

�ل�صمود، وحياة �صيا�صية حرة تقوم على �لديقر�طية و�لعد�لة و�حرت�م حقوق �الإن�صان 

و�حلريات �لعامة ونظافة �ليد بعيد�ً عن �لف�صاد بكل �أ�صكاله.

�إىل  �الأخرى،  �ملخل�صة  و�لقوى  حما�ص  فاإن  �لروؤية،  هذه  ووفق  �الأ�صا�ص  هذ�  وعلى 

جانب ��صتغالها مب�رشوعها �لطبيعي وهو مقاومة �ملحتل، ت�صتطيع يف ذ�ت �لوقت �أن تبني 

م�رشوعها يف �ل�صاأن �لوطني �لد�خلي على هذه �الأ�ص�ص و�ملعايري، و�أن حتقق ل�صعبها قدر�ً 

و�قعياً وملمو�صاً من �الإ�صالح و�لتغيري يف حياته �ليومية، معي�صياً و�قت�صادياً و�صيا�صياً 

و�جتماعياً وتعليمياً وثقافياً، و�إ�صاعة �حلريات �لعامة، وتطبيق معايري �مل�صاو�ة و�لعدل 

حترير  �أجل  من  ِجّد  بكل  �لعمل  عن  ف�صالً  �الإن�صان،  حقوق  و�حرت�م  �لفر�ص  وتكافوؤ 

وبناء  وقيوده،  �الحتالل  �صغوط  من  و�القت�صادي  و�الأمني  �ل�صيا�صي  �لوطني  �لقر�ر 

لالحتالل،  �لتبعية  من  ممكن  قدر  باأعلى  متحرر  �صمود،  �قت�صاد  �أي  وطني،  �قت�صاد 

�لنجاح �حلقيقي يف جمال �حلكم  �ملانحة على حّد �صو�ء. وهذ� هو  ومن �الرتهان للدول 

و�ل�صلطة ل�صعب ما ز�ل يعي�ص ق�صية حترر وطني ومقاومة �صّد �الحتالل. 
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لقد حر�صنا عقب فوزنا يف �نتخابات 2006 مبا�رشة على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، 

فتح  �عتذرت  لالأ�صف  لكن  فتح،  حركة  يف  �الإخوة  ر�أ�صهم  وعلى  للجميع  �أيدينا  ومددنا 

ومعظم �لقوى و�لف�صائل؛ مما �أعطى موؤ�رش�ً مبكر�ً على رغبة بع�ص �الأطر�ف �لفل�صطينية 

يف ترك حما�ص وحدها يف �لتجربة متهيد�ً للعمل على عزلها �إقليمياً ودولياً. ثم جنحنا الحقاً 

عمرها  يطل  مل  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  يف   )2007 فب�ير  )�صباط/  مكة  �تفاق  بعد 

ُتِرْد جناح تلك  �إقليمية ودولية خمتلفة مل  قليلة، وذلك جّر�ء تدخالت  �أ�صهر�ً  �إال  لالأ�صف 

�لتجربة بل تاآمرت عليها، و�نتهى ذلك باالنق�صام �مل�صوؤوم يف حزير�ن/ يونيو 2007.

�ملختلفة:  ميادينه  يف  �النتخابي  برناجمنا  تطبيق  وبعده  �النق�صام  قبل  حاولنا  وقد 

�ل�صمود،  �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية و�الجتماعية، ومبا يعزز قدرة �صعبنا على 

�لوطنية  �جلبهة  ويقوي  �ال�صتقالل،  روح  ويعزز  ومقاومة،  �صمود  �قت�صاد  وبناء 

�لظروف  لكن  �ل�صعب،  �إىل  و�الحتكام  و�ملوؤ�ص�صية  �لديقر�طية  نهج  وير�صخ  �لد�خلية، 

�لتي ُقذفت يف وجهنا د�خلياً وخارجياً حالت دون �لنجاح يف ذلك �إال جزئياً. 

ملو�جهة  جادة  عملية  ��صرت�تيجية  وو�صع  �لتحدي  قبول  �إال  �أمامنا  يكن  مل  وهنا 

وحماوالت  و�الأمنية  �لع�صكرية  �لتحديات  ومو�جهة  �جلماعية،  و�لعقوبات  �حل�صار 

�لتخريب و�لتحري�ص. وقد جنحنا يف ذلك —بف�صل �هلل— جناحاً ملحوظاً يف قطاع غزة، 

حيث �نح�رش دور حكومة 2007 �لوطنية فيها بعد �النق�صام، و��صتطعنا �لتغلب على كثري 

من �ملخاطر و�العتد�ء�ت و�لتحديات. و�جتهدنا يف ذ�ت �لوقت يف حت�صني �أد�ئنا يف �حلكم 

و�لتو��صل مع قطاعات �صعبنا وتوفري �الأمن و�حلياة �لكرية له، وحتقَّق لنا قدر جيد من 

َ تطبيق  �أخطاء وثغر�ت ال يخلو منها جهد ب�رشي. ويف ذ�ت �لوقت تعرثَّ ذلك، مع وقوع 

�ل�صحق  �أنو�ع  ل�صتى  �النق�صام  بعد  فيها  تعر�صنا  حيث  �ل�صفة،  يف  وبرناجمنا  روؤيتنا 

ونزع  �ملقاومة  وجترمي  و�لتعذيب،  �الأمني  و�لتن�صيق  و�ملالحقة  و�ل�صيطنة  و�الإق�صاء 

�صالحها ومالحقة �أبطالها، ف�صالً عن �عتقاالت و��صعة ومتالحقة طالت �ملئات من قياد�ت 

�حلركة وكو�درها ورموزها، منهم �أع�صاء يف �ملجل�ص �لت�رشيعي ووزر�ء �صابقون.

ب�صبب  له،  تتعر�ص  تز�ل  وما  تعر�صت،  ما  كل  من  بالرغم  حما�ص  �إن  �خلال�صة، 

عب  �صعبها  بثقة  وفوزها  �ل�صلطة  يف  م�صاركتها  وب�صبب  لالحتالل،  �ملقاوم  برناجمها 

ثم  تعاىل،  �هلل  بف�صل  ��صتطاعت،  فاإنها  �لوطنية؛  بالثو�بت  ومت�صكها  �القرت�ع  �صناديق 

وعدم  �ل�صمود  على  وت�صميم  عالية  �إر�دة  �إىل  ت�صتند  هائلة  جهود  من  بذلته  ما  بف�صل 
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قطاع  يف  وتطوره  �ملقاوم  برناجمها  على  حتافظ  �أن  ��صتطاعت  و�ال�صت�صالم،  �النك�صار 

�أّمنت ظهرها من �ال�صتهد�ف �الأمني، وما تز�ل يف ذ�ت  �أن  �إىل م�صتوى متقدم، بعد  غزة 

�صّد  �ل�صفة  يف  �ملقاومة  ال�صتئناف  �ل�صعوبات—  كل  من  —بالرغم  ت�صعى  �لوقت 

�إىل  بالقيا�ص  —ن�صبياً  �حلركة  جنحت  فقد  �حلكم،  جمال  يف  �أما  و�مل�صتوطنني.  �ملحتلني 

�ملعقول  �حلد  وتوفري  و�أمنياً  �صيا�صياً  �صعبنا  �صوؤون  �إد�رة  يف  �ال�صتثنائي—  �لظرف 

�إبد�عات  �لبد�ئل، وك�رش �حل�صار جزئياً، و�جرت�ح  �ل�صمود، و�لبحث عن  من متطلبات 

�لذ�ت  على  �العتماد  �صيا�صة  وتبنّي  و�لتحديات،  �ملخاطر  مو�جهة  يف  ومقدَّرة  ملحوظة 

وعلى �لدعم �حلر غري �مل�رشوط وغري �ملرتهن. و�جتهدت حما�ص يف تقدمي منوذج عملي 

حل�صن �الأد�ء وفعالية �الإد�رة، ونظافة �ليد و�لقدوة �حل�صنة، مع �حلر�ص على �ملز�وجة 

بني �ال�صرت�تيجية و�لتكتيك مبا يعني على �ل�صمود و�لتقدم �إىل �الأمام من ناحية، وال يخل 

باملبادئ و�لقيم و�لثو�بت �لوطنية من ناحية �أخرى.

ويف هذه �مل�صرية �لقا�صية و�ل�صاخبة و�لز�خرة باالأحد�ث و�حلروب و�ملوؤ�مر�ت، ويف 

ظّل ظروف طابعها �لعام ��صتثنائي، وبالنظر �إىل طبيعة �جلهد �لب�رشي، فقد وقعت �أخطاء 

�لتفا�صيل  يف  وثغر�ت  �أخطاء  لكنها  �أحد،  على  خافية  لي�صت  ق�صور  وجو�نب  وثغر�ت 

ذلك  روؤية  يف  �جلر�أة  متلك  حما�ص  �أن  كما  و�ال�صرت�تيجيات.  �لكليات  يف  ولي�ص  و�لتكتيك 

ومن  ذلك،  من  و�لعب  �لدرو�ص  و��صتخال�ص  �لتعلم  على  �لقدرة  متلك  كما  به،  و�الإقر�ر 

�لنجاحات  من  �ملزيد  وحتقيق  و�لتطوير،  �لتح�صني  يف  و�الجتهاد  �الأمام  �إىل  �النطالق  ثم 

�إىل �لهدف �ملن�صود يف  و�الإجناز�ت، و�النت�صار�ت �جلزئية، و�لتي يقود تر�كمها �مل�صتمر 

�لتخل�ص من �الحتالل، وحترير �الأر�ص و�لقد�ص و�ملقد�صات، و��صتعادة �حلقوق �لوطنية 

�مل�رشوعة باإذن �هلل.

ثانيًا: جتربة حما�س يف امل�ساحلة الوطنية:

�مل�صاحلة �لفل�صطينية �رشورة وطنية ال بّد من �إجنازها، وال بّد من �رشعة �خلروج 

من حالة �النق�صام، فهي حالة غري طبيعية، ومل تكن خيار�ً لنا يوماً ما، بل فر�صت علينا 

2006، خا�صة مع �إ�رش�رنا يف  عقاباً لنا ول�صعبنا �لفل�صطيني عقب نتائج �نتخابات عام 

يف  وجودنا  من  بالرغم  �ملقاومة  وبخيار  �لوطنية  بالثو�بت  �لتم�صك  على  حما�ص  حركة 

�ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها �لقيادية. وبالتايل فاإن �مل�صاحلة هي �حلالة �لطبيعية �لتي يجب �أن 

تت�صافر جهود �جلميع الإجنازها و�لتغلب على معوقاتها �ملختلفة.
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لقد بذلنا طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية جهود�ً كبرية وعقدنا لقاء�ت عديدة �أ�صفرت عن عدة 

�لقاهرة  يف  �أبرزها  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لعو��صم  من  عدد  يف  �مل�صاحلة  ب�صاأن  �تفاقات 

و�لدوحة، ومن قبل يف مكة �ملكرمة. وبالرغم من ذلك مل تتحقق �مل�صاحلة عملياً لالأ�صف 

حتى �الآن، حتى باتت �مل�صاحلة —بالرغم من �رشورتها �لوطنية و�أهميتها �حليوية— 

و�لعو�مل  �لعو�ئق  من  جملة  �إىل  عائد  وذلك  نبلغه؛  نكاد  وال  �إليه  ن�صعى  ع�صري�ً  مطلباً 

�ملعطلة �أهمها:

بهدف  تعميقها،  بل  �النق�صام  حالة  على  �الإبقاء  يريد  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لعامل   .1

�إ�صعافنا كفل�صطينيني. وهو �مل�صتفيد منها بال �صّك، ويتخذها ذريعة للكثري من مو�قفه 

و�صيا�صاته جتاه �صعبنا �لفل�صطيني �صو�ء يف �ل�صفة �أم �لقطاع. 

�الأوروبية،  �الأطر�ف  وبع�ص  �ملتحدة  �لواليات  يف  ممثلة  �خلارجية  �لتدخالت   .2

على  وجمحفة  قا�صية  �رشوطاً  و�صعت  �لتي  �لدولية،  �لرباعية  �إطار  خالل  من  وخا�صة 

حما�ص  الإلز�م  و�ل�صغط  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  بتحقيق  لل�صماح  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

ب�رشوط �لرباعية �ملعروفة حتى تقبل م�صاركتها يف ت�صكيل حكومة تو�فق وطني يف �إطار 

�مل�صاحلة. وهو �أمر م�صتهجن جد�ً وبالغ �لفظاظة يف تدخله �ل�صافر يف �ل�صاأن �لفل�صطيني 

�لد�خلي، فامل�صاحلة يف �أّي بلد �أو جمتمع �صاأن وطني د�خلي، ال ينبغي �أن يتدخل فيه �أحد 

�ل�صيا�صية و�لن�صالية، وال ي�صح  �لوطن وقو�ه  �أي�صاً حّق الأبناء ذلك  من �خلارج، وهو 

�أو �رشوط عليه. ومل يتوقف �الأمر عند حّد  �أو و�صع فيتو  �أّي طرف  م�صادرته من قبل 

�إعالن �ل�رشوط و�العرت��صات، بل تعد�ها �إىل �إجر�ء�ت و�صيا�صات عملية �صاغطة، كتهديد 

�ل�صلطة يف ر�م �هلل بقطع �الأمو�ل عنها يف حال ذهبت �إىل �مل�صاحلة مع حما�ص، و�ل�صغوط 

مع  �مل�صاحلة  من  بدالً  نتنياهو  مع  للمفاو�صات  �الأولوية  تعطي  باأن  عليها  �الأمريكية 

�إىل تعطيل م�صار �مل�صاحلة �أكرث من مرة خا�صة مع بد�يات عام  حما�ص، مما �أدى عملياً 

2013 يف �لقاهرة، �أيام �لرئي�ص حممد مر�صي. �إ�صافة �إىل تدخالت خفية تعمل على ت�صميم 

�الأجو�ء �لفل�صطينية �لد�خلية كلما ن�صطت جهود �مل�صاحلة.

توفر  �أو  ن�صوج  عدم  من  نابعة  �أ�صا�صاً  وهي  لالأ�صف،  د�خلية  فل�صطينية  عقبات   .3

�ل�صلمي  بالتد�ول  ي�صمى  ملا  عامة،  �لعربية  �ملنطقة  ويف  فل�صطني،  يف  �ل�صيا�صية  �لبيئة 

لل�صلطة �أو �ل�رش�كة �حلقيقية يف �لقر�ر �ل�صيا�صي. نعم، هناك �صعار�ت وتعبري�ت معلنة 

حول هذه �ملفاهيم، لكنها تبقى يف �الإطار �لنظري، وغالباً لال�صتهالك �الإعالمي.
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وهنا ال بّد من �لتنويه �إىل نقطة مهمة، وهي �أننا ال نعتب �أنف�صنا كفل�صطينيني يف و�صع 

طبيعي، نحكم دولة �أو �صلطة حقيقية ذ�ت �صيادة، بل ما زلنا حتت �الحتالل. ولكن طاملا 

و�نتخاب  �ملوؤ�ص�صات  بناء  تنظم  �لتي  وقو�نينها  د�صتورها  ولها  �صلطة  و�قع  �أمام  نحن 

�لقياد�ت عب �صناديق �القرت�ع، وتعتمد �لديقر�طية و�صيلة لذلك، فاإنه ال بّد من �حرت�م 

�إليه،  و�إ�صافة  �لديقر�طية.  �لعملية  تفرزه هذه  �لعام مبا  به، و�لرت��صي  ذلك و�اللتز�م 

فاإنني دعوت يف �ملا�صي وما زلت �أدعو �إىل �لعمل بقاعدة �ل�رش�كة �لوطنية �إىل جانب قاعدة 

�ل�صلطة و�ملنظمة، بحيث نعمل  �إطاَري  �لوطنية يف  �النتخابات �حلرة يف بناء موؤ�ص�صاتنا 

جانب  �إىل  �لوطنية،  �مل�صوؤولية  ل  وحَتمُّ �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �إد�رة  يف  حقيقية  ب�رش�كة  معاً 

�الحتكام �إىل �صناديق �القرت�ع.

لديه  لي�ص  عام،  ب�صكل  �ليوم  �لعربي  و�لو�قع  خا�ص،  ب�صكل  �لفل�صطيني  و�قعنا  �إن 

موؤ�ص�صاتها  وبناء  �ل�صلطة  تد�ول  قاعدة  فيه  نطبق  لكي  و�خلبة  و�جلهد  �لوقت  فائ�ص 

�إىل  �الآخرون  ويتحول  �الأغلبية  �صاحب  يحكم  بحيث  فح�صب،  �النتخابات  نتائج  وفق 

�لفل�صطيني  و�قعنا  �إن  �لعامل.  يف  �لعريقة  �لديقر�طيات  يف  ذلك  يجري  كما  �ملعار�صة، 

و�لعربي �خلا�ص، و�لذي ير يف ظروف ��صتثنائية ومرحلة �نتقالية �صعبة نحو �لع�رش 

�لديقر�طي �حلقيقي، يفر�ص علينا �الأخذ بالقاعدتني معاً: �النتخابات و�ل�رش�كة، بحيث 

�لطاقة  جمموع  ونح�صد  ناحية،  من  ر��صخة  بخطى  �لديقر�طية  �لتجربة  ونطور  نعزز 

�لفل�صطينية يف بناء موؤ�ص�صاتنا و�إد�رة قر�رنا ور�صم ��صرت�تيجيتنا وحتمل �أعباء ن�صالنا 

�لوطني يف مو�جهة �الحتالل من ناحية �أخرى.

بل �إنني �أرى �أن قاعدة �النتخابات نف�صها حتتاج يف عملية تطبيقها �إىل روح و�إجر�ء�ت 

�إىل  طريقاً  �النتخابات  �إىل  �الحتكام  وجتعل  �ال�صتثنائي،  �لظرف  هذ�  تر�عي  تو�فقية 

�صناعة �لوفاق و�ال�صتقر�ر �لوطني ولي�ص �إىل مزيد من �ل�رش�ع و�ال�صتقطاب �حلادَّين، 

وهنا �أهمية تطبيق �لديقر�طية بروح و�إجر�ء�ت تو�فقية يف حاالت �لتحول �لديقر�طي 

كالتي ت�صهدها منطقتنا �لعربية.

من هنا، فاإنني �أرى �أن �أ�صا�ص �لعقبات �لفل�صطينية �لد�خلية مل�صار �مل�صاحلة ينبع من 

�ل�رش�كة �حلقيقية، و�الإ�رش�ر مقابل ذلك على تطبيق  بنهج  �لقناعة  هذ� �خللل يف غياب 

على  توؤثر  ال  متممة،  �أدو�ر  يف  �الآخرين  �إ�رش�ك  وهي  �ل�صابقة،  �ل�صيا�صية  �للعبة  قو�عد 

�النفر�د بجوهر �لقر�ر، وهو �أمر مل يكن �صائباً يف �ملا�صي، وبالتاأكيد فاإنه ال ي�صلح �ليوم 



465

حما�س: معامل يف الفكر والتجربة 

�أبناء �لوطن  للحا�رش وال للم�صتقبل، فال خيار لنا �إال يف �ل�رش�كة �لكاملة و�حلقيقية بني 

�لو�حد و�لق�صية �لو�حدة، وعلى �أ�ص�ص متينة من �لديقر�طية و�حلريات �ل�صيا�صية. �إن 

قوتنا �حلقيقية كفل�صطينيني تنبع من د�خلنا، ومن وحدة �صفنا ومتانة بنائنا �لوطني، 

و�إجناز ذلك على �أ�صا�َصي �لديقر�طية و�ل�رش�كة معاً، و�إيان �جلميع بحاجته لالآخر يف 

�إطار �لوطن �لو�حد.

�إىل ما �صبق، فاإننا نوجز روؤيتنا الإجناز �مل�صاحلة ب�صورة حقيقية وفاعلة  و��صتناد�ً 

باالآتي:

و�ل�صخ�صيات  و�لقوى  فتح  حركة  يف  �إخو�ننا  مع  عليه  �التفاق  مّت  مبا  �اللتز�م   .1

�أجل �رشعة تطبيق ذلك عملياً حتى  �لقاهرة و�لدوحة، و�لعمل باإخال�ص من  �لوطنية يف 

ننهي �صفحة �النق�صام �ل�صود�ء، ونبني معاً وحدتنا �لوطنية وجبهتنا �لد�خلية، ثم نعمل 

جنباً �إىل جنب للنهو�ص مب�رشوعنا �لوطني وملفاته �الأ�صا�صية.

2. �لتاأكيد على روح �لديقر�طية و�النتخابات و�ل�رش�كة يف بناء موؤ�ص�صاتنا �لوطنية 

و�حدة  موؤ�ص�صات  لنا  تكون  بحيث  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ومنظمة  �ل�صلطة  �إطاَري  يف 

موحدة جلميع �أبناء �لوطن يف �لد�خل و�خلارج.

3. حتمل �مل�صوؤولية �مل�صرتكة يف �إد�رة �لقر�ر �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، فهو م�صوؤوليتنا 

جميعاً، ويهمنا جميعاً، وهو يف غاية �الأهمية و�خلطورة، وال ي�صتطيع �أحد �أن ينفرد به، 

�لقوى  مو�زين  و�ختالل  �ملعقدة،  بظروفها  �لفل�صطينية  فالق�صية  ذلك.  الأحد  يحق  وال 

ل�صالح عدونا، وت�صابكها مع �لو�صع �الإقليمي و�لدويل، تتطلب كامل �لطاقة �لفل�صطينية، 

وكامل �لعقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، حتى يكون قر�رنا �ل�صيا�صي �أكرث ر�صد�ً و��صتقامة، 

غالبية  وعن  �لفل�صطينية  �الإر�دة  عن  وتعبري�ً  �لت�صاقاً  و�أكرث  و�إجناز�ً،  فعالية  و�أكرث 

جماهري �صعبنا وقطاعاته و�رش�ئحه يف �لد�خل و�خلارج.

4. �لتو�فق على ��صرت�تيجية وطنية فل�صطينية ن�صالية بديلة ن�صرتك يف ر�صمها وبنائها 
�لغنية  وحمطاتها  �لطويلة،  �لفل�صطينية  �لتجربة  ر�صيد  �العتبار  بعني  �آخذين  جميعاً، 

بالدرو�ص و�لعب؛ م�صتندين يف ذلك �إىل تقدير دقيق للموقف، وقر�ءة عميقة للو�قع بكل 

�لوقت ثو�بتنا وحقوقنا  معطياته وتعقيد�ته، وفر�صه وخماطره، م�صتح�رشين يف ذ�ت 

�لرئي�صة لهذه �ال�صرت�تيجية  �لكبى و�مل�صار�ت  �لوطني، و�الأهد�ف  وجوهر م�رشوعنا 

�لوطنية، وكذلك و�صائلها وتكتيكاتها �ملختلفة، وجماالتها وميادينها �ملتعددة: من مقاومة 

�صّد �الحتالل بكل �أ�صكالها وعلى ر�أ�صها �ملقاومة �مل�صلحة، وعمل �صيا�صي ودبلوما�صي 
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خمتلف  يف  �لعدو  ومالحقة  وقانوين،...�إلخ،  و�قت�صادي  وثقايف  وجماهريي  و�إعالمي 

�ملنابر �الإقليمية و�لدولية، وح�صد طاقة �الأمة معنا وتوحيد �صفوفها على �لق�صية وح�صن 

�لتفاعل و�لتن�صيق معها، وك�صب �ملزيد و�ملزيد من �الأن�صار و�ملوؤيدين على مدى �لعامل، 

�لذي بد�أ يكت�صف �لوجه �حلقيقي لهذ� �الحتالل �ل�صهيوين �لعن�رشي.

املبحث الثاين: روؤيــة حمــا�س ومواقفهــا يف �سوء 

التغريات يف العامل العربي**2

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

و�ملر�صلني  �الأنبياء  خامت  حممد  نبينا  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 

وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، وعلى جميع �إخو�نه �الأنبياء و�ملر�صلني.

�أيها �الإخوة و�الأخو�ت، �أيها �حل�صور �لكرمي، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

�لتوقيت  هذ�  ويف  �ملهم  �ملوؤمتر  هذ�  على  �لزيتونة  مركز  كلمتي  ��صتهالل  يف  و�أ�صكر 

�حل�صور  و�أحيّي  �صالح،  حم�صن  �لدكتور  للمركز  �لعام  �ملدير  بال�صكر  و�أخ�ص  �ملهم، 

د  �لكرمي و�أمتنى لكم �لتوفيق، و�إن �صاء �هلل يتمخ�ص عن هذ� �ملوؤمتر خال�صات مهمة تر�صِّ

�لربيع �لعربي، وُتطوِّر موقفه من �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين لننعم بف�صيلتني؛ ف�صيلة 

�لف�صاد  وحماربة  و�لديوقر�طية  �حلرية  على  قائمة  جديدة  �أ�ص�ص  على  �لد�خلي  �لبناء 

و�ال�صتبد�د، وف�صيلة �ل�صيا�صة �خلارجية �لقوية �ملتما�صكة �مل�صتقلة �لتي متلك قر�رها، 

وتطور �الأد�ء �لعربي و�الإ�صالمي جتاه فل�صطني وق�صايا �الأمة ب�صكل عام. 

تكمن �أهمية هذ� �ملوؤمتر يف:

1. توقيته: فال �صّك �أنه ياأتي يف ظّل �لربيع �لعربي، وتطور �إر�دة �جلماهري ودورها 
�ل�صيا�صي و�متالكها لنا�صية �لقر�ر. 

2. �أنه ياأتي �أي�صاً يف ظّل تقدم دور �الإ�صالميني، وو�صول بع�صهم �إىل �حلكم يف بع�ص 

�لدول �لعربية.

“�الإ�صالميون  �فتتاح موؤمتر  �ل�صناعية( يف  �الأقمار  �لدوحة يف قطر عب  �ألقاها )من  �لتي  ** ورقة خالد م�صعل 
�لزيتونة  مركز  عقده  �لذي  �لعربية”،  و�لثور�ت  �لتغري�ت  �صوء  يف  �لفل�صطينية:  و�لق�صية  �لعربي  �لعامل  يف 

هذه  تكون  �أن  م�صعل  �الأ�صتاذ  مع  �لتو�فق  ومّت   .2012/11/29-28 يف  بريوت  يف  و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات 

�لورقة جزء�ً من هذ� �لكتاب.
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3. �أنه ياأتي يف ظّل تعاظم دور حركات �ملقاومة يف �ملنطقة، خا�صة بعد �أن تر�جع �لدور 

�أن حققت حركات  �ل�صعبي، وبعد  تعاظم �حلر�ك  �أن  �ملا�صية، وبعد  �لعقود  �لر�صمي يف 

�ملقاومة �إجناز�ت مهمة. 

تفوقه  ��صتمر�ر  من  �لرغم  على  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  تر�جع  ظّل  يف  ياأتي  �أنه   .4

�لع�صكري و�لتكنولوجي يف �ملنطقة، لكن ال �صّك �أن هذ� �لكيان يرت�جع وترت�جع �صورته 

ذ�ت  غزة  حرب  يف  جرى  ما  ولعل  بعيد،  زمن  منذ  �نت�صار�ت  يحقق  يعد  ومل  �لعامل،  يف 

�الأيام �لثمانية و�لتي �نت�رشت فيها �ملقاومة �لفل�صطينية موؤ�رش مهم على ذلك.

هو  ومو�قفها،  حما�ص  روؤية  حول  �ملوؤمتر  هذ�  يف  �ليوم  نقدمها  �لتي  �لورقة  �أن   .5

25 عاماً  منذ  للم�صتقبل. فحما�ص  ��صت�رش�ف  �أو جمرد  تنظري�ً  �لو�قع ولي�ص  حديث من 

وهي تعمل على �الأر�ص، حتاول وجتتهد، قد تخطئ �أحياناً ولكنها ت�صيب غالباً وكثري�ً، 

ون�صاأل �هلل �لقبول.

�أيها �الإخوة �لكر�م، �أعرف �أن كلمتي هذه لي�صت جمرد كلمة، بل هي مبثابة ورقة متثل 

روؤية حما�ص حول �لعنو�ن �ملطروح.

اأوًل: روؤية حركة حما�س للق�سية الفل�سطينية:

ولكن  ومعلوم،  معروف  وهو  و�لبديهيات،  �لثو�بت  �إىل  �أقرب  هو  �صنذكره  ما  لعل 

يف  غاية  م�صاألة  زمن،  كل  ويف  �لزمن  هذ�  يف  و�لثو�بت،  و�الأ�صا�صيات  باملبادئ  �لتذكري 

حركة  حما�ص  باعتبار  لي�ص  نتحدث  فاإننا  �الإطار،  هذ�  يف  نتحدث  عندما  ونحن  �الأهمية. 

وما  �إ�صالمية.  حركة  كونها  �إىل  �إ�صافة  وطني،  حترر  حركة  هي  بل  جمردة،  �إ�صالمية 

�الآخر  يندرج بع�صه  �أن  �لثو�بت و�ملبادئ، ويكن  بند  يندرج حتت  �أن  �صنطرحه يكن 

حتت بند �ل�صيا�صات و�ملو�قف وهكذ�. وجنمل �لنقاط فيما يلي:

�ل�صعب  �أر�ص  هي  جنوبها،  �إىل  �صمالها  ومن  بحرها،  �إىل  نهرها  من  فل�صطني   .1

كانت  مهما  منها،  جزء  �أو  �صب  �أّي  عن  تنازل  وال  �مل�رشوع،  وحقه  ووطنُه  �لفل�صطيني 

�الأ�صباب و�لظروف و�ل�صغوط.

2. فل�صطني —كل فل�صطني— �أر�ص عربية �إ�صالمية، �نتماوؤها عربي �إ�صالمي، وهي 

�أر�ص مباركة مقد�صة، لها مكانتها �لكبى يف قلب كّل عربي وم�صلم، ولها مكانتها �لكبى 

كذلك لدى كل �الأديان �ل�صماوية.
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و�أخالقي،  و�صيا�صي  مبدئي  موقف  فهذ�  كان،  �أّياً  �الحتالل  ب�رشعية  �عرت�ف  ال   .3

ولذلك ال �عرت�ف ب�رشعية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لفل�صطني، وال �عرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” وال 

�إن �صاء �هلل.  �لزمن؛ ولن يطول  �أّي جزء من فل�صطني مهما طال  ب�رشعية وجودها على 

وكل ما طر�أ على فل�صطني من �حتالل �أو ��صتيطان �أو تهويد �أو تغيري للمعامل �أو تزوير 

للحقائق هو باطل، وال بّد �أن ينتهي باإذن �هلل.

4. حترير فل�صطني و�جب وطني وقومي و�رشعي، وهو م�صوؤولية �ل�صعب �لفل�صطيني 

و�الأمة �لعربية و�الإ�صالمية، بل هي �أي�صاً م�صوؤولية �إن�صانية وفق مقت�صيات �حلق و�لعدل.

فل�صطني،  لتحرير  و�حلقيقي  �ل�صحيح  �لطريق  هي  �مل�صلحة  و�ملقاومة  �جلهاد   .5

و�لدبلوما�صي  �ل�صيا�صي  �لن�صال  �أ�صكال  كل  بالطبع  ومعه  �حلقوق،  كافة  و��صتعادة 

�ملعركة،  يف  �الأمة  طاقات  كّل  ح�صد  �رشورة  مع  و�لقانوين؛  و�جلماهريي  و�الإعالمي 

و��صتجماع عو�مل �لقوة لديها.

6. �ملقاومة و�صيلة ولي�صت غاية، ولو توفر لنا طريق �آخر لي�ص فيه دماء وال ت�صحيات 

موؤملة لتحرير �الأر�ص و�إنهاء �الحتالل و��صتعادة �حلقوق ل�صلكناه، ولكن جتارب �الأمم 

عب �لتاريخ �أثبتت �أنه ال خيار لطرد �ملحتلني ورّد �لعدو�ن و��صتعادة �الأر�ص و�حلقوق 

�إال �ملقاومة بكل �أ�صكالها، وعلى ر�أ�صها �ملقاومة �مل�صلحة.

7. نحن ال نقاتل �ليهود لكونهم يهود�ً، �إمنا نقاتل �ليهود �ل�صهاينة �ملحتلني �ملعتدين، 

و�صنقاتل كل من يحاول �أن يعتدي علينا �أو يغت�صب حقوقنا �أو يحتل �أر�صنا، ب�رشف 

�لنظر عن دينه �أو �نتمائه �أو عرقه �أو قوميته.

8. �مل�رشوع �ل�صهيوين هو م�رشوع عن�رشي عدو�ين �إحاليل تو�صعي قائم على �لقتل 

عليها،  حقيقياً  خطر�ً  وي�صكل  ولالأمة،  �لفل�صطيني  لل�صعب  عدو  بذلك  وهو  و�الإرهاب، 

وتهديد�ً بالغاً الأمنها وم�صاحلها، بل ال نبالغ �إن قلنا �إنه ي�صكل خطر�ً على �أمن �ملجتمع 

�الإن�صاين وم�صاحله و��صتقر�ره.

نفّرط  وال  عنها  نتنازل  وال  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية  ومبقد�صاتها  بالقد�ص  نتم�صك   .9

عا�صمة  وهي  وم�صتقبلنا،  وحا�رشنا  وتاريخنا  وروحنا  حقنا  فهي  منها،  جزء  باأي 

فل�صطني، ومهوى �أفئدة �لعرب و�مل�صلمني، وموؤ�رش عزتهم ومكانتهم. وال �رشعية وال حّق 

�إجر�ء�ت  �لقد�ص مطلقاً، كما ال �رشعية وال حّق لها يف كل فل�صطني. وكل  لـ“�إ�رش�ئيل” يف 

“�إ�رش�ئيل” يف �لقد�ص ويف غري �لقد�ص، من تهويد و��صتيطان وتزوير �حلقائق وحماولة 

�رشقة �لتاريخ باطلة.
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خرجو� 
ُ
10. �لتم�صك بحق �لعودة لالجئني و�لنازحني �لفل�صطينيني �إىل ديارهم �لتي �أ

منها، �أو منعو� من �لعودة �إليها، �صو�ء يف �ملناطق �ملحتلة �صنة 1948 �أم �صنة 1967، �أي �إىل 

كل فل�صطني، ورف�ص �لتنازل مطلقاً عن هذ� �حلق. ويف �لوقت ذ�ته نرف�ص كّل م�صاريع 

�لتوطني و�لوطن �لبديل. 

بني  ُتعزف  �لتي  “�ل�صيمفونية”  تلك  عند  للتوقف  و�أخو�تي  �إخو�ين  فر�صة  وهذه 

فرتة و�أخرى؛ فمرة يف لبنان �خلوف من �لتوطني، ومرة يف �الأردن �خلوف من �لتوطني 

له  �لفل�صطيني ال عو�ص  �ل�صعب  �إن  �إخو�ننا  يا  �الأيام يف �صيناء.  �لبديل، وهذه  �لوطن  �أو 

ويف  بل  قبلها،  وما  �الأخرية  غزة  حرب  يف  �صعبنا  �صلوك  و�إن  فل�صطني.  �إال  فل�صطني  عن 

�النتفا�صات و�لثور�ت �ملتو��صلة ل�صعبنا، دليل على ت�صبث و�نغر��ص هذ� �ل�صعب �لعظيم 

يف �أر�صه.

غزة  وقطاع  �لقد�ص(  فيها  )مبا  �لغربية  فال�صفة  �لفل�صطينية:  �الأر�ص  وحدة   .11

و�الأر�ص �ملحتلة 1948، �أر�ص و�حدة بكل جغر�فيتها، �إنها وحدة و�حدة، ال ُيف�صل جزء 

منها عن �الآخر، وهي مبجموعها وطن �ل�صعب �لفل�صطيني. �أما و�صع غزة �حلايل، �لذي 

يتخوف منه �لبع�ص، فاإنه حال ��صتثنائي ُفر�ص علينا، ولي�ص و�صعاً طبيعياً، وال يكن 

�أن نقبل �أن تكون غزة منف�صلة عن �ل�صفة، فغزة و�ل�صفة وحدة و�حدة، وهما معاً جزء 

من �لوطن �لفل�صطيني �لكبري.

�لفكرية  مكوناته  وبكل  وم�صيحييه،  مب�صلميه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وحدة   .12

و�ل�صيا�صية و�الأيديولوجية، وبكل قو�ه وف�صائله �ملقاومة و�ملنا�صلة و�ل�صيا�صية.

�لوطنية  مرجعيته  ووحدة  وموؤ�ص�صاته،  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  وحدة   .13

�صحيحة،  �أ�ص�ص  على  بنائها  �إعادة  يلزم  �لتي  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  خالل  من 

لت�صم جميع �لقوى و�ملكونات �لفل�صطينية. و�إن �النق�صام �حلايل ال يعّب عن �الأ�صل وال 

�النق�صام بعد رف�ص قوى دولية و�إقليمية لالنتخابات  ُفر�ص علينا هذ�  لقد  �لو�قع.  عن 

�لنظام  ووحدة  �ل�صف  وحدة  و�إن  حما�ص،  فيها  فازت  �لتي   2006 عام  �لفل�صطينية 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني هي �الأ�صا�ص، ونحن ما�صون بكل قوتنا لتحقيق ذلك باإذن �هلل تعاىل.

14. �لتحرير �أوالً ثم �لدولة: فالدولة �حلقيقية ثمرة �لتحرير، �أما �لدولة �لتي هي ثمرة 

�أو �صلطة حكم ذ�تي، �صموها ما �صئتم، لكن �لدولة �حلقيقية هي ثمرة  �تفاق فهي كيان 

�إقامة �لدولة �لفل�صطينية، ذ�ت �ل�صيادة �حلقيقية على كامل  �أوالً، وال بديل عن  �لتحرير 

�الأر�ص �لفل�صطينية. 
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�صعبنا  يخدم  مبا  �الآخرين  مع  وطنية  ب�رش�كة  �إد�رته  نريد  و�قع  فهي  �ل�صلطة:  �أما 

ويخدم حقوقه وم�رشوعه �لتحرري وين�صجم مع ثو�بته �لوطنية.

15. �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني �مل�صتقل: وهو مبد�أ يقوم على عدم �لتبعية �أو �الرتهان 

الأي دولة �أو طرف يف �لعامل؛ �صديقاً كان �أو حليفاً �أو عدو�ً �أو مناوئاً. ولكن ذلك ال يعني 

وال يكن �أن نقبله يف �إطار ح�رش �لق�صية �لفل�صطينية يف �ل�صعب �لفل�صطيني، و�صطب �أو 

عربية  ق�صية  و�صتبقى  ز�لت  وما  كانت  ففل�صطني  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لدور  �إ�صعاف 

�إ�صالمية، بل ق�صية �إن�صانية �أي�صاً.

على  د�ئماً  يكون  �أن  ينبغي  �لفل�صطينية  �لوطنية  و�ملرجعيات  �ملوؤ�ص�صات  بناء   .16

�لفر�ص. ي�صاف  �ملتكافئة  �لنزيهة،  �النتخابات �حلرة  �أ�ص�ص ديوقر�طية، ويف مقدمتها 

�إليها مبد�أ �ل�رش�كة و�لعمل �لوطني �الئتاليف، فال ي�صح �أن نكتفي باالنتخابات ثم يقوم 

يف  تكون  �أن  يجب  �ل�رش�كة  �إن  يعار�ص.  �أو  يتفرج  �لباقي  بينما  �لقر�ر،  باإد�رة  �لبع�ص 

�أن �ملعار�صة حّق  �لتاأكيد  �أو هناك، مع  �لنجاح هنا  �لنظر عن ن�صب  كل �ملر�حل ب�رشف 

�إىل  �جلميع  يحتكم  و�أن  بناءة،  معار�صة  تكون  �أن  �ل�رشوري  ومن  للجميع،  م�رشوع 

لل�صلطة،  �ل�صلمي  بالتد�ول  يقبلو�  و�أن  �ل�صعب،  �إر�دة  يحرتمو�  و�أن  �القرت�ع،  �صناديق 

مع �لتذكري د�ئماً بحالنا �ال�صتثنائي غري �لطبيعي حيث �أننا ما زلنا نعي�ص حتت �الحتالل.

و�لنز�عات  �ملحاور  يف  �لدخول  وعدم  �الأخرى،  �لدول  �صوؤون  يف  �لتدخل  عدم   .17

وخا�صة  �لعامل،  دول  خمتلف  على  ننفتح  �أن  و�صيا�صتنا  �لدول.  بني  و�ال�صطفافات 

�لعربية و�الإ�صالمية. ونحن ن�صعى بالتاأكيد �إىل عالقات متو�زنة، يكون ميز�نها ومعيارها 

م�صلحة فل�صطني وخدمة �ل�صعب �لفل�صطيني ودعم �صموده. وقطعاً فاإن معيارها �أي�صاً 

هو م�صلحة �الأمة و�أمنها، ورف�ص �لتبعية الأي دولة �أو طرف يف �لعامل.

18. وحدة �الأمة بكل مكوناتها �لدينية و�لعرقية و�ملذهبية، فهي �أمة و�حدة يف تاريخها 

وحا�رشها وم�صتقبلها وم�صريها وم�صاحلها، ونحن نتعامل معها على هذ� �الأ�صا�ص. 

ومع �الإقر�ر بو�قع �لتعدد و�لتنوع يف �الأمة، فاإننا نرى �رشورة �أن يناأى �جلميع يف �أمتنا 

بنف�صه عن �إثارة �لنعر�ت و�خلالفات وجتنب �ال�صطفاف على �أ�صا�صها، بل نتعاي�ص كما 

وياأخذ  حدوده،  يعرف  �أن  �الأمة  هذه  يف  �جلميع  وعلى  �ملا�صية،  �لقرون  طو�ل  تعاي�صنا 

حقه دون �أن يتعدى على حقوق �الآخرين، و�أن يغلّب �ل�صالح �لعام لالأمة على �أية م�صالح 

فئوية �أو حزبية.
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�أن  �أو تف�صيلي يجب  �أو برنامج �صيا�صي مرحلي تكتيكي  �أو مبادرة  �أي موقف   .19

ين�صجم مع �لثو�بت �لوطنية �لفل�صطينية �لتي �أ�رشنا �إليها، وال يجوز �أن يعاك�صها �أو �أن 

�ملبد�أ، وعلى ذلك فنحن  �أو كلي فاإنه يخ�صع لهذ�  يتناق�ص معها. وكل �جتهاد تف�صيلي 

ومت�ص  و�ملبادئ  �لثو�بت  تلك  من  تنتق�ص  ت�صويات  �أو  �تفاقات  �أو  م�صاريع  �أّي  نرف�ص 

باحلقوق �لوطنية �لفل�صطينية.

وكما تالحظون فاإن هذه �لنقطة �الأخرية يف �لثو�بت و�ل�صيا�صات و�ملو�قف و�ملبادئ، 

هي حاكمة ملا قبلها، �أو ��صتدر�ك متمم �رشوري ملا �صبق.

ثانيًا: التطبيق العملي للمواقف واملفاهيم:

قد يت�صاءل �لبع�ص �أين �لو�قع من هذ� �لكالم �جلميل؟ و�أين �الأد�ء على �الأر�ص؟ 

نقول �إن �أد�ء �حلركة على �الأر�ص كاأد�ء كل �لب�رش، يحتمل �ل�صو�ب و�خلطاأ. لكنه يف 

حالتنا كحركة فاإن �ل�صو�ب وهلل �حلمد هو �لغالب، حيث �الأد�ء من�صجم كثري�ً مع ما هو 

معلن من مبادئ وقيم، و�أحياناً تكون هناك �إما ثغر�ت �أو �أخطاء �أو �أحياناً �صور ملتب�صة 

قد توهم �أن ثمة تعار�صاً �أو تناق�صاً مع ما هو معلن. وبكل و�صوح نقول: حتى لو �أخطاأنا 

�ملبادئ  تلك  �أي  ذكرناه،  ما  هو  فاملعيار  �ل�صور  بع�ص  �لتب�صت  لو  وحتى  �الجتهاد،  يف 

و�لثو�بت �أو �ل�صيا�صات و�ملو�قف �ملذكورة �أعاله. 

وهنا �أ�رشد �أربعة �أمثلة تو�صح �ل�صورة:

1. �ملقاومة: �إنها مبد�أ �أ�صا�صي، وهي خيارنا �ال�صرت�تيجي. لقد كان �لبع�ص ي�صكك يف 

�أن �حلديث عن �لتهدئة هو تفريط باملقاومة؛ وهذ� طبعاً كالم فيه �عت�صاف. وباخت�صار 

�أمٌر ال م�ّص فيه؛  فاإن م�صار �ملقاومة، حت�صري�ً و�إعد�د�ً و�أد�ًء حتى حترير فل�صطني، هو 

غري �أن طريقة �إد�رة قر�ر �لت�صعيد و�لتهدئة، وتنويع �لو�صائل و�الأ�صاليب يندرج كله يف 

عملية �إد�رة �لقر�ر، ولي�ص يف مبد�أ �لقر�ر، فاملبد�أ ال يكن �أن ُي�ص.

د�ئرة  من  نخرجها  �أن  يكن  فال  منها،  و�مل�صتوطنون  �لعدو  خرج  و�إن  غزة  وحتى 

�ل�رش�ع، و�إن كانت �ل�رشورة ت�صتدعي �أن يتغري �صكل دورها يف �ملعركة بحكم ظروفها. 

�إ�صاءة عظيمة، ال يف فل�صطني وحدها، بل يف �الأمة كلها بف�صل  وغزة ما ز�لت بحمد هلل 
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�هلل تعاىل. وقد خرجنا نحن لتونا من هذه �حلرب �لعدو�نية على قطاع غزة و�لتي ختمت 

بانت�صار �ملقاومة �لفل�صطينية وجنحت يف فر�ص �رشوطها لوقف �حلرب.

�أما يف �ل�صفة �لغربية فاإن غياب �ملقاومة فيها منذ �صنو�ت لي�ص تغيري�ً يف �الأ�صل و�ملبد�أ، 

من  �الجتاهات،  كل  من  �لهائل  �الأمني  �ل�صغط  حيث  ل�صعبنا،  �مللجئة  �ل�رشورة  ولكنها 

�أو تر�جع �الأد�ء �ملقاوم هو ��صطر�ٌر و�أمٌر و�قٌع  ل  �لقريب و�لبعيد. بالن�صبة لنا فاإن تعطُّ

�هلل  �صاء  و�إن  جديدة.  النطالقة  و�لتح�صري  بل  �ملنعقدة  �لنية  بقاء  مع  لتجاوزه،  ن�صعى 

�لن�صال  مر�حل  كل  يف  و�أ�صا�صية  فاعلة  كانت  كما  �لغربية  �ل�صفة  �إىل  �ملقاومة  �صتعود 

�لفل�صطيني، فال �ن�صحاب للعدو من �أر�صنا �إال حتت �صغط �ملقاومة.

2. �مل�صاركة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية: �أال تتناق�ص هذه �مل�صاركة مع موقف �حلركة من 

�تفاقية �أو�صلو؟ 

�صوؤ�ل م�رشوع، وال �صّك �أن ظاهر �الأمر فيه �لتبا�ص، ونحن نقول �إن �مل�صاألة و��صحة. 

هناك  �إمنا  فيه،  تردد  ال  حم�صوم  موقف  �ملفّرطة  �التفاقات  وكل  �أو�صلو  من  مو�قفنا 

�رشور�ت �أملت علينا �أن ندخل �ل�صلطة لنغري دورها �لوظيفي، ولنجعلها جتمع بني خدمة 

�ل�صعب و�إد�رة �صوؤونه �ليومية من ناحية، وحقه يف مقاومة �الحتالل من ناحية �أخرى. 

مع  ونعززها،  ونطورها  باملقاومة  نقوم  ذلك  ومع  غزة  قطاع  يف  �صلطة  �ليوم  نحن  وها 

�إدر�كنا �أن هناك �صعوبة عملية يف �جلمع بني كل هذه �العتبار�ت؛ لكن �النحياز للمبادئ 

و�اللتز�م بها يجعلنا نطّوع �لو�قع للمبادئ ولي�ص �لعك�ص. 

�أن هذ� رمبا كان  يقلق  �أي�صاً  1967: و�لبع�ص  �ملو�فقة على دولة على حدود عام   .3

مقدمة لل�صري على نهج من �صبقنا، ويف �لنهاية يتقزَّم �حللم �لكبري. نقول ال، لي�ص لقناعتنا 

�أن هدف �لتحرير لالأر�ص �ملحتلة 1967 هو هدف عملي بال�رشورة، فاأنا �صخ�صياً �أعتقد 

هو   ،1967 �ملحتلة  �الأر�ص  يحرر  �أن  ي�صتطيع  �لذي  �أن  �ملو�صوعية  �لعملية  �لناحية  من 

قادر يف �لو�قع �أن يحرر بقية فل�صطني. غري �أن �رشورة توحيد �ملوقف �لفل�صطيني وكذلك 

�ملوقف �لعربي على برنامج �لقو��صم �مل�صرتكة، يلتقي عليها �جلميع ب�رشف �لنظر عن 

تفاوت �لبنامج �خلا�ص بكل طرف، هو �لذي يلي علينا نحن يف حركة حما�ص ومعنا 

حركات مقاومة �أخرى �أن نذهب �إىل هذ� �ملوقف �ل�صيا�صي، ما د�م ذلك لي�ص على ح�صاب 

بقية �الأر�ص �لفل�صطينية، وال يت�صمن تفريطاً باأي حّق �أو جزء من �أر�صنا، وال يت�صمن 

�أّي �عرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”.
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4. مو�صوع �النق�صام: هو �أي�صاً و�قٌع ُفر�ص علينا ومل نخرته، �إمنا فر�ص علينا عام 

�نتخابات  نتائج  عديدة  و�إقليمية  دولية  �أطر�ف  رف�صت  عندما  �جلميع،  يعلم  كما   2007

و14   13 يوم  ح�صل  �النق�صام  �إن  تاريخية،  حمطة  وهذه  �صهادة  هنا  و�أقول   .2006

بالقيادة  �ت�صلت  �ل�صهر  ذلك  من   15 �جلمعة  يوم  يف  و�أنا   ،2007 يونيو  حزير�ن/  و15 

يكن  مل  �النق�صام  الأن  و�مل�صاحلة،  �الأمور  لت�صوية  جاهزون  نحن  لهم  وقلت  �مل�رشية، 

متو��صل  ب�صكل  �جلهود  نبذل  زلنا  ما  �لوقت  ذلك  منذ  ونحن  علينا.  ُفر�ص  بل  خيارنا 

الإنهاء �النق�صام، ون�صعى لتحقيق �مل�صاحلة على �أ�ص�ص وطنية تكفل �إعادة ترتيب �لبيت 

�لفل�صطيني يف �إطار �ل�صلطة و�ملنظمة يف �آن و�حد، وتبني برنامج �صيا�صي وطني ينحاز 

للثو�بت و�حلقوق و�مل�صالح �لوطنية �لفل�صطينية.

ثالثًا: التغريات يف العالــم العـربـي وانعـكـا�سـاتهــا

على القـ�سيــة وعلى دور حمــا�س والتـحـديــات

املحتملة:

�لعربي  �لعامل  يف  �لتغري�ت  حول  �لروؤية  وهو  �ملو�صوع،  من  �لثاين  �ل�صق  �إىل  ننتقل 

ذلك،  عن  �لنا�صئة  و�لفر�ص  و�لتحديات  حما�ص،  دور  وعلى  �لق�صية  على  و�نعكا�صاتها 

ونوجزها فيما يلي باخت�صار:

1. ال �صّك �أن “�لربيع �لعربي”، ف�صالً عن �أهميته لالأمة يف �صياق نه�صتها �لتاريخية، 

فاإنه كذلك تطور ��صرت�تيجي كبري ومهم على طريق حترير فل�صطني ومو�جهة �مل�رشوع 

جبهتها  يف  متعافية  قوية  �أمة  �إىل  حتتاج  وحتريرها  فل�صطني  معركة  الأن  �ل�صهيوين؛ 

�لد�خلية ويف �صيا�صتها �خلارجية، وم�صتندة �إىل �إر�دة �صعبية ومتلك قر�رها �مل�صتقل.

و�أربك ح�صاباته. الأن قو�عد  �الإ�رش�ئيلي  �لقلق  �لعربي ز�د من  �لربيع  �أن  �صّك  2. ال 

�للعبة �لتي �عتاد عليها �لعدو بد�أت تتغري، ونحن هنا نكتفي بالعناوين وال �أريد �لتف�صيل 

ل�صيق �لوقت �ملتاح، فكلكم يدرك ذلك.

3. ال �صّك لدينا �أن �لربيع �لعربي و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي تعطي حما�ص وحركات 

�ملقاومة �لفل�صطينية فر�صة للعمل يف بيئة عربية �أف�صل و�أكرث �ن�صجاماً مع خّط �ملقاومة، 

و�أكرث مت�صكاً بالثو�بت و�حلقوق �لوطنية �لفل�صطينية.
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عالقات  خريطة  يف  غرّيت  �ملتالحقة  �لكبرية  و�أحد�ثه  �لربيع  هذ�  �أن  �لو��صح  من   .4

حما�ص �ل�صيا�صية، و�أ�صافت لها و�أّثرت على بع�صها. فال �صّك �أن م�رش وتون�ص و�ملغرب 

�إ�صافة نوعية مهمة يف عالقات حما�ص �ل�صيا�صية، قيا�صاً باأو�صاع عالقاتنا �ل�صابقة. علماً 

�لعربية،  �لدول  �ملا�صيني عالقات متفاوتة مع معظم  �لعقدين  لها خالل  �أن حما�ص كان 

�لعالقات  ��صتمر�ر  مع  �أ�رشنا،  كما  �لعالقات  هذه  بع�ص  ليعزز  �لعربي  �لربيع  فجاء 

�الأخرى، فنحن حري�صون عليها جميعاً.

 �أما يف تاأثري �لربيع �لعربي على عالقات �حلركة، فال �صّك �أن عالقتنا �ملعروفة و�ملتميزة 

ب�صورية �أ�صابها ما �أ�صابها مما هو معلوم يف ظّل �الأحد�ث �لر�هنة، وما كنا و�هلل نتمنى �أن 

يحدث ما حدث، بل كنا حري�صني من �للحظة �الأوىل، و�لتاريخ �صي�صهد على ذلك، �أن ت�صري 

وب�صيا�صتها  و��صتقر�رها  باأمنها  قوية  �صورية  تظل  �أن  نريد  كنا  �آخر.  م�صار  يف  �الأمور 

�خلارجية �لتي كانت طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية منحازة للمقاومة، وهذه حقيقة تاريخية. 

ومع بد�ية �لربيع �لعربي ومع �نتقاله �لطبيعي �إىل �صاحة �صورية؛ فال�صعب �ل�صوري ال 

�لقر�ر، كنا  �لعربية حر�صاً على ديوقر�طيته وحريته وم�صاركته يف  �ل�صعوب  يقل عن 

عديدة  ن�صائح  وقدمنا  �ل�صعبية،  لالإر�دة  ت�صتجيب  د�خلية  �صيا�صة  تبني  يتم  �أن  نتمنى 

بهذ� �الجتاه، لي�ص تدخالً منا يف �ل�صاأن �لد�خلي، ولكْن ن�صحاً �صادقاً من موقع �حلر�ص 

على �مل�صلحة �لعربية مبا فيها م�صلحة �صورية؛ فتظل �صورية قلعة للمقاومة ب�صيا�صتها 

�خلارجية وم�صتندة �إىل �صيا�صة د�خلية تر�صي �صعبها وت�صتجيب ملطالبه. ولكن لالأ�صف 

م�صت �الأمور بال�صورة �ملوؤملة �لتي نر�ها �ليوم. ومع ذلك فنحن نوؤمن �أن �صورية، �لتي 

�صتكون م�صتندة ديقر�طياً �إىل �صعبها، لن تكون بال�رشورة �إال مع �ملقاومة، فاملقاومة مل 

تكن خيار�ً ر�صمياً فقط عند بع�ص �لدول بل هي قبله وبعده خيار �ل�صعوب �أوالً، وكل قائد 

عندما ي�صعر �أن �صعبه يدعم �ملقاومة يكون �أكرث قوة. �ل�صعوب كانت د�ئماً مع �ملقاومة، 

�أما �الأنظمة فبع�صها كان مع �ملقاومة وبع�صها كان �صلبياً وبع�صها كان عدو�ً للمقاومة.

تخفى  ال  �أخرى  و�أمثلة  وهناك،  هنا  تاأثرت  �لتي  لعالقاتنا  منوذج  هذ�  �أن  �صّك  ال 

ففل�صطني  حمور،  �إىل  حمور  من  تنتقل  مل  مهمة،  نقطة  وهذه  حما�ص  لكن  �أحد.  على 

فندقاً  لي�ص  �ملقاومة  وحمور  �ملقاومة  �ملقاومة.  حمور  �أ�صل  هي  �لفل�صطينية  و�ملقاومة 

جنل�ص فيه �أو نغادره، و�ملقاومة لي�صت مرتبطة باجلغر�فيا، فعندما كانت قيادة حما�ص 

مع  حما�ص  كانت  �لد�خل—  يف  و�الأ�صا�ص  �لطبيعي  وجودها  جانب  —�إىل  �الأردن  يف 
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دول  �إىل  ثم  �صورية  و�إىل  قطر  �إىل  ذلك  بعد  �نتقلنا  وعندما  �ملقاومة،  ومتار�ص  �ملقاومة 

�أخرى كم�رش ظلت حما�ص حركة مقاومة. حما�ص كانت و�صتبقى مع �ملقاومة وحركة 

تتنف�صها  �لتي  روحها  هذه  الأن  �جلغر�يف—  متو�صعها  عن  �لنظر  —ب�رشف  مقاومة 

وهذ� هو خيارها �ال�صرت�تيجي حتى نحرر فل�صطني �إن �صاء �هلل.

5. لقد �رشف �لربيع �لعربي و�أحد�ثه �لكبرية �الأنظار موؤقتاً عن �لق�صية �لفل�صطينية، 

وهذه خ�صارة ال �صّك، لكنها خ�صارة موؤقتة ق�صرية �الأجل. و�أنا �أقول �إن من حّق �ل�صعوب 

�لعربية �أن تبحث عن همومها وعن م�صاحلها، ونحن و�ثقون �أن �ل�صعوب �لعربية حتى 

وهي من�صغلة يف همومها �لد�خلية فاإن فل�صطني حا�رشة يف ميادينها ويف عقلها وقلبها ويف 

هتافاتها. و�إن حرب غزة �ملا�صية �الأخرية، كانت دليالً عملياً متجدد�ً على مكانة فل�صطني 

�لتي ال تتغري عند �الأمة حتى وهي من�صغلة يف �أحد�ثها وتطور�تها �لد�خلية.

رابعًا: حتديات واإ�سكالت اأمام الربيع العربي ودوله:

جملة  ت�صتدعي  ودوله،  �لعربي  �لربيع  �أمام  و�إ�صكاالت  حتديات  �صفافية  بكل  هناك 

�ل�رش�حة  �أن يكون هناك درجة عالية من  �ل�رشوري  من �ملالحظات و�لتنبيهات. ومن 

من  جملة  �صاأذكر  هنا  ومنه  �أهله.  يكذب  ال  فالر�ئد  �ملو�صوع،  هذ�  تناول  يف  و�ل�صفافية 

�إال �ل�صالح  �ملالحظات و�لن�صائح �ل�رشيحة يف هذ� �ملو�صوع لي�ص يل من هدف ور�ءها 

�لعام الأمتنا �لعظيمة:

�أي �لهم  �أي �لهم �لوطني، و�أولويات �الأمة  �أولويات �لد�خل  1. �رشورة �لتو�زن بني 

�لقومي، وال تعار�ص بينهما، فالنجاح يف �لد�خل يقوِّي �ملوقف �خلارجي للدولة، و�لعك�ص 

�صحيح، ومن �خلطاأ تبنِّي �صيا�صة �النكفاء على �لذ�ت. بل نقول �إن �الن�صغال بالق�صايا 

�لكبى ال يعزز دور �لدولة �الإقليمي و�لدويل فح�صب، بل يخدم �ل�صيا�صة �لد�خلية للدولة 

يف مو�جهة �ل�صغوط وحماوالت �لتدخل �خلارجي. من �خلطاأ �أن حتمي نف�صك باالنكفاء، 

بل �حم ِ نف�صك باالنفتاح و�ملبادرة و�ال�صتغال بالق�صايا �لكبرية.

�لُقْطري  �ملوقع  من  �الأمة  تاريخ  يف  �لكبرية  �لر�هنة  �ملرحلة  �إد�رة  عدم  �رشورة   .2

�ل�صغري �ملنفرد، بل يف �إطار �أو�صع لالأمة �لعربية و�الإ�صالمية بتعاون وتكامل. هذ� و�هلل 

يخدم �لهموم و�مل�صالح و�مللفات �لُقْطرية �لد�خلية نف�صها؛ فالتكامل �القت�صادي و�الأمني 
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تعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �النتقالية  �ملرحلة  هذه  يف  خا�صة  �لعربية  �لدول  بني  و�ل�صيا�صي 

بع�ص �أقطار �لربيع �لعربي يخدم هذه �لدول و�صعوبها وي�صهل عبور �ملرحلة �النتقالية 

�لُقْطرية،  �أقطارها وهم من�صغلون بهمومهم  �ل�صعوب و�لقياد�ت يف  �إن  �أف�صل.  ب�صورة 

ذ�ت  ويف  كذلك  يفكرو�  �أن  جديد  من  �أوطانهم  يبنون  وهم  عليهم  �لطبيعي،  حقهم  وهذ� 

حتت  مكانها  �أين  دورها؟  �أين  موقعها؟  �أين  وم�صاحلها!  وهمومها  �الأمة  بو�قع  �لوقت 

ُيلعب فيها، ويتم �لت�صارع  �ل�صم�ص؟ لقد م�صت على �الأمة فرتة طويلة كانت فيه ملعباً 

عليها وهي غائبة. �ليوم �آن لالأمة �أن تكون العباً �أ�صا�صياً، وت�صهم يف بناء خريطة �الإقليم 

ذ�ت  يف  �لكبري  �لعربي  �لوطن  ونبني  �أوطاننا  نبني  جميعاً،  م�صوؤوليتنا  هذه  جديد.  من 

�لوقت. غاب �لعرب عقود�ً طويلة، و�آن لهم �ليوم �أن يعودو� �إىل �مل�رشح و�إىل �صاحة �لفعل، 

�أما مع دول  ال ليت�صارعو� مع �أحد �إال مع �لعدو �ل�صهيوين ومع كل من يغزو بالدهم، 

�الإقليم و�جلو�ر، فرنيد �أن نبني خريطة من �لتو�زن و�لتكامل و�لتعاون، دون �أن ي�صيع 

موقع �لعرب ودورهم.

�ليوم  عامل  يف  طبيعي  �صيء  وهذ�  �لكبى،  و�لدول  �لغرب  مع  �لعالقة  �إد�رة   .3

ل�رشور�ت �صيا�صية و�قت�صادية...�إلخ، يجب �أن ال يكون على ح�صاب �لق�صية �لفل�صطينية 

ودور �لعرب فيها وم�صوؤولياتهم جتاهها. و�أقول ذلك و�أنا و�ثق �أن �الأمة هي �إن �صاء �هلل 

على خري ور�صد، لكننا نقول ذلك من باب �لتذكري. ونرى �أنه من �ل�رشوري عدم تقدمي 

تنازالت جمانية للغرب يف �صياق �إد�رة �لعالقة معه. �إن �رشعية دول �لربيع �لعربي نابعة 

من �إر�دة �صعوبهم ولي�ص من �لدعم �خلارجي، و�إن �لت�صدي للق�صايا �لكبى يقوي دول 

�لربيع �لعربي وال ي�صعفها.

�لعربية، و�صقف كل دولة كذلك  �لعربي و�جلامعة  �ملوقف  4. �رشورة رفع �صقف 

و�رشورة  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �ل�رش�ع  مو�صوع  يف  وخا�صة  �ل�صيا�صي  �ملوقف  يف 

�للغة  تغيري  كبد�ية  يقت�صي  هذ�  �لقائمة.  �لعربية  �ال�صرت�تيجية  ومر�جعة  �لنظر  �إعادة 

�ل�صيا�صية، نعم، �لنا�ص حتتاج �إىل وقت هذ� �صحيح، ولكن ال ي�صح بعد هذ� �لربيع �لعربي 

�أن تبقى �للغة هي �للغة ذ�تها، و�ملبادر�ت هي �ملبادر�ت ذ�تها، و�مل�صاريع هي �مل�صاريع 

زمن،  �إىل  يحتاج  �لكلي  و�لتطوير  �لتحّول  �أن  �أعلم  ذ�تها.  �ملو�قف  هي  و�ملو�قف  ذ�تها، 

�ل�صيا�صية ومفرد�ت  �للغة  تغيري  من  بّد  ال  �الآن،  من  �الأوىل  �خلطوة  نبد�أ  �أن  بّد  ال  ولكن 

�لعربية  �ال�صرت�تيجية  تغيري  يف  و�لبحث  �لبدء  من  بّد  ال  �لعربي.  �ل�صيا�صي  �خلطاب 
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جتاه �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، ومن ذلك �الجتاه نحو تغيري �ملو�قف جتاه �ملقاومة 

وحركات �ملقاومة. وما كان م�صتغرباً وم�صتهجناً �أو حمرماً يف �ملا�صي يف �لعرف �لعربي 

�لر�صمي مثل عدم تزويد �ملقاومة بال�صالح، يلزم �أن ي�صبح �ليوم ممكناً. مطلوب ر�صم 

��صرت�تيجية تدر�صها �الأمة كما ت�صاء، تعلن بع�صها وتخفي بع�صها، كيف ندعم حركات 

�ملقاومة باملال وبال�صالح، ون�صندها �صيا�صياً ونحمي ظهرها...�إلخ، ليكون ر�صالة قوية 

من �الأمة �أن �لزمن قد تغري، و�أنه ال بّد للعامل �أن يحرتم �إر�دة �الأمة وحقوقها وم�صاحلها، 

و��صتهتارها  �الأمة  على  عدو�نها  �أمام  عاجز�ً  ويقف  لـ“�إ�رش�ئيل”،  منحاز�ً  يظل  �أن  ال 

بحقوقها وم�صاحلها ومقد�صاتها. 

و�إذ� مل تكن هناك حروب جيو�ص ر�صمية، فلتدعم �الأمة على �الأقل �خليار �لذهبي �لذي 

�أثبت جدو�ه بف�صل �هلل تعاىل، خا�صة خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية. منذ عام 1967 مل تنت�رش 

�لفل�صطينية  �لثورة  �أخرجت  حني   ،1982 عام  قلنا  �إذ�  �إال  حقيقية،  حرب  يف  “�إ�رش�ئيل” 

يف  فل�صطني  يف  �أم  لبنان  يف  �صو�ء  لـ“�إ�رش�ئيل”  �نت�صار  ال  ذلك  بعد  ولبنان.  بريوت  من 

كّل مو�قعها خا�صة يف غزة، و�لف�صل يف ذلك —بعد �هلل تعاىل— هو للمقاومة والأبطال 

�ملقاومة ول�صالح �ملقاومة ودعم �الأمة لها.

مطلوب كذلك طّي �صفحة �مل�صاريع و�ملبادر�ت �لتي �أكل عليها �لزمن و�رشب، ال بّد من 

�متالك  ر�أ�صها  �لبحث عن روؤى جديدة وم�صاريع جديدة و��صرت�تيجيات جديدة، وعلى 

�أور�ق قّوة حقيقية، و�أن تكون خيار�ت �الأمة مفتوحة.

5. معاهد�ت �لت�صوية وموقف �لدول �لتي تقيمها، فال �صّك �أن هذ� �إرث ثقيل ال بّد من 

�لت�صويات  �إن  �أنه ال بّد من هذ�.  مر�جعته، كيف وباأي طريقة وباأي �صياق زمني؟ �ملهم 

لي�صت  فل�صطني،  وبحق  �الأمة  بحق  جمحفة  هي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  و�ملعاهد�ت  �ل�صيا�صية 

�أ�صالً وال �صيئاً �أ�صيالً، ولي�صت و�صعاً طبيعياً، فـ“�إ�رش�ئيل” مل تكن ولن تكون �صديقاً 

وال جار�ً، بل هي عدو لي�ص للفل�صطينيني وحدهم، بل لالأمة جميعاً. و�إذ� كنا نقول هذ� 

�أن نتحدث عن �لعالقات و�الت�صاالت و�لتطبيع مع �ملحتل  �أوىل  عن �ملعاهد�ت فمن باب 

�الإ�رش�ئيلي، فال يجوز هذ� على �الإطالق مع �لربيع �لعربي �جلميل، الأن على قادة �الأمة 

يف هذه �ملرحلة �أن يعلمو� �أن غ�صب �صعوبهم مل يكن فقط على �ل�صيا�صات �لد�خلية، ولكن 

كان غ�صبهم �أي�صاً على هو�ن �الأمة و�صعف مو�قفها و�صيا�صاتها و��صرت�تيجياتها جتاه 

�ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي.
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6. بالن�صبة �إىل و�صول �الإ�صالميني �إىل �حلكم، و�أهمية ذلك وتاأثريه على �لق�صية، فال 

يعني ذلك �أن فل�صطني حتتاج �إىل �الإ�صالميني وحدهم، �أو �أن حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي 

ومتيّز  �أهميتهم  على  �الإ�صالميني  �إىل  فقط  يحتاجون  فل�صطينية  �إ�صالمية  وطنية  كقوى 

ومكوناتها،  تيار�تها  بكل  �الأمة  �إىل  حمتاجون  نحن  بل  �لق�صية،  جتاه  موقفهم  وثبات 

جميعاً،  نحتاجها  �أمتنا  هي  هذه  و�لي�صاريني،  و�لليب�ليني  و�لقوميني  �الإ�صالميني 

وفل�صطني كانت ق�صية �الأمة و�صتبقى كذلك. و�إن من �ل�رشورة مبكان �أن نناأى جميعاً 

عن �أّي تق�صيمات �أو ��صطفافات طائفية �أو عرقية �أو دينية. قاتل �هلل هذه �لطائفية �لبغي�صة 

�لتي ع�صع�صت يف �ملنطقة، قاتل �هلل �لتق�صيمات �لعرقية و�ملذهبية و�لتق�صيمات �لدينية. �إن 

�أمتنا طول عمرها فيها هذ� �لتعدد �جلميل، هذ� تاريخ ورثناه وهو �صّكل ح�صارة �الأمة 

وم�صارها عب �لتاريخ، ال ي�صح �ليوم �أن نبحث عن هذه �ل�صقوق �لتي ي�صع فيها �أعد�وؤنا 

�لزيت و�لنار لتدمرينا. وهذ� يقت�صي لي�ص تثبيت �الأفكار و�ملفاهيم �ل�صحيحة فح�صب، 

بل يقت�صي �أن يكون �صلوكنا كدول �أو حركات �أو مفكرين �أو مثقفني، ين�صجم عملياً مع 

هذ� �ملوقف وتلك �ملفاهيم وال يغذي م�صاعر �لطائفية �أو �لعرقية. 

و�أن  فل�صطني،  على  وموحدة  كاأمة،  موحدة  تكون  �أن  �لعربي  ربيعها  يف  لالأمة  نريد 

تبني جبهتها �لد�خلية مبا يحقق م�صلحة �صعوبها. هذه �ل�صعوب �ليوم متعط�صة للحرية، 

متعط�صة للديقر�طية، متعط�صة للتنمية، متعط�صة للقمة �لعي�ص �لكرية، متعط�صة للنماء 

�الأمم،  بني  متقدمة  �أمة  تكون  �أن  �إىل  �لوقت  ذ�ت  يف  ومتطلعة  و�لتكنولوجيا،  و�لنهو�ص 

وقوية يف �إد�رة عالقاتها و�صيا�صاتها �خلارجية، ويف �إد�رة معركتها مع �لعدو �ل�صهيوين.

 ويف �خلتام، بارك �هلل فيكم، و�صكر�ً مرة �أخرى ملركز �لزيتونة على �إتاحة هذه �لفر�صة. 

هذه ب�صاعتنا وجتربتنا �ملتو��صعة �أحببنا �أن نقدمها وننقلها لكم، لعل فيها فائدة ترجى. 

ونرجو �أن تظل حركة حما�ص كما كانت على �لدو�م عند ح�صن ظنكم وثقتكم.

وبارك �هلل فيكم، و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته




