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 كممة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(
 أ. خالد مشعل

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى نبينا محمد خاتم األنبياء والمرسمين وعمى آله وصحبه أجمعين، وعمى 
 جميع إخوانه األنبياء والمرسمين.

 ات، أيها الحضور الكريم، السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته.أيها اإلخوة واألخو 
وأشكر في استيالل كممتي مركز الزيتونة عمى ىذا المؤتمر الميم وفي ىذا التوقيت الميم، وأخص بالشكر المدير العام 

ن شاء اهلل يتمخض عن ىذا  المؤتمر لممركز الدكتور محسن صالح، وأحيي الحضور الكريم وأتمنى لكم التوفيق، وا 
خالصات ميمة ترشِّد الربيع العربي، وُتطوِّر موقفو من الصراع العربي الصييوني لننعم بفضيمتين؛ فضيمة البناء الداخمي 
عمى أسس جديدة قائمة عمى الحرية والديموقراطية ومحاربة الفساد واالستبداد، وفضيمة السياسة الخارجية القوية المتماسكة 

 وتطور األداء العربي واإلسالمي تجاه فمسطين وقضايا األمة بشكل عام.  ،ىاالمستقمة التي تممك قرار 
 تكمن أىمية ىذا المؤتمر في:

وامتالكيا لناصية  ودورىا السياسي توقيتو: فال شّك أنو يأتي في ظّل الربيع العربي، وتطور إرادة الجماىير .1
 القرار. 

 عضيم إلى الحكم في بعض الدول العربية.أنو يأتي أيضًا في ظّل تقدم دور اإلسالميين، ووصول ب .2
أنو يأتي في ظّل تعاظم دور حركات المقاومة في المنطقة، خاصة بعد أن تراجع الدور الرسمي في العقود  .3

 الماضية، وبعد أن تعاظم الحراك الشعبي، وبعد أن حققت حركات المقاومة إنجازات ميمة. 
 ،الرغم من استمرار تفوقو العسكري والتكنولوجي في المنطقةأنو يأتي في ظّل تراجع المشروع الصييوني، عمى  .4

لكن ال شّك أن ىذا الكيان يتراجع وتتراجع صورتو في العالم، ولم  يعد يحقق انتصارات منذ زمن بعيد، ولعل 
 والتي انتصرت فييا المقاومة الفمسطينية مؤشر ميم عمى ذلك. الثمانية ما جرى في حرب غزة ذات األيام

حول رؤية حماس ومواقفيا، ىو حديث من الواقع وليس تنظيرًا أو في ىذا المؤتمر  ة التي نقدميا اليوم أن الورق .5
قد تخطئ أحيانًا  ،وتجتيدتحاول  ،عمى األرضوىي تعمل عامًا  25فحماس منذ  .استشراف لممستقبلمجرد 

 ولكنيا تصيب غالبًا وكثيرًا، ونسأل اهلل القبول.
تمثل رؤية حماس حول العنوان ة ورقة ببمثابل ىي  ،ليست مجرد كممةىذه ف أّن كممتي أييا اإلخوة الكرام، أعر 

 المطروح.
 

 :أواًل: رؤية حركة حماس لمقضية الفمسطينية
لعل ما سنذكره ىو أقرب إلى الثوابت والبديييات، وىو معروف ومعموم، ولكن التذكير بالمبادئ واألساسيات والثوابت،  

كل زمن، مسألة غاية في األىمية. ونحن عندما نتحدث في ىذا اإلطار، فإننا نتحدث ليس باعتبار في ىذا الزمن وفي 
                                                 

 ومة اإلسالمية )حماس(رئيس المكتب السياسي لحركة المقا: أ. خالد مشعل. 
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حماس حركة إسالمية مجردة، بل ىي حركة تحرر وطني، إضافة إلى كونيا حركة إسالمية. وما سنطرحو يمكن أن يندرج 
 ات والمواقف وىكذا. ونجمل النقاط فيما يمي:تحت بند الثوابت والمبادئ ، ويمكن أن يندرج بعضو اآلخر تحت بند السياس

ىي أرض الشعب الفمسطيني ووطُنو وحقو المشروع،  ،فمسطين من نيرىا إلى بحرىا، ومن شماليا إلى جنوبيا .1
 وال تنازل عن أي شبر أو جزء منيا، ميما كانت األسباب والظروف والضغوط.

وىي أرض مباركة مقدسة، ليا  ،ي إسالميأرض عربية إسالمية، انتماؤىا عرب -كل فمسطين  -فمسطين  .2
 مكانتيا الكبرى في قمب كّل عربي ومسمم، وليا مكانتيا الكبرى كذلك لدى كل األديان السماوية.

يذا موقف مبدئي وسياسي وأخالقي، ولذلك ال اعتراف بشرعية فأّيًا كان، ال اعتراف بشرعية االحتالل  .3
بـ"إسرائيل" وال بشرعية وجودىا عمى أي جزء من فمسطين ميما طال اإلسرائيمي لفمسطين، وال اعتراف االحتالل 

وكل ما طرأ عمى فمسطين من احتالل أو استيطان أو تيويد أو تغيير لممعالم  الزمن؛ ولن يطول إن شاء اهلل.
 باطل، والبد أن ينتيي بإذن اهلل.ىو  تزوير لمحقائق أو

ة الشعب الفمسطيني واألمة العربية واإلسالمية، بل تحرير فمسطين واجب وطني وقومي وشرعي، وىو مسؤولي .4
 ىي أيضًا مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل.

الجياد والمقاومة المسمحة ىي الطريق الصحيح والحقيقي لتحرير فمسطين، واستعادة كافة الحقوق، ومعو  .5
القانوني؛ مع ضرورة حشد كّل بالطبع كل أشكال النضال السياسي والدبموماسي واإلعالمي والجماىيري و 

 طاقات األمة في المعركة، واستجماع عوامل القوة لدييا.
لتحرير األرض  مؤلمة ولو توفر لنا طريق آخر ليس فيو دماء وال تضحياتالمقاومة وسيمة وليست غاية،  .6

نياء االحتالل واستعادة الحقوق لسمكناه، ولكن تجارب األمم عبر التاريخ أثبتت أنو ال خي ار لطرد المحتمين وا 
 ورد العدوان واستعادة األرض والحقوق إال المقاومة بكل أشكاليا وعمى رأسيا المقاومة المسمحة.

نحن ال نقاتل الييود لكونيم ييودًا، إنما نقاتل الييود الصياينة المحتمين المعتدين، وسنقاتل كل من يحاول أن  .7
 ف النظر عن دينو أو انتمائو أو عرقو أو قوميتو.يعتدي عمينا أو يغتصب حقوقنا أو يحتل أرضنا، بصر 

المشروع الصييوني ىو مشروع عنصري عدواني إحاللي توسعي قائم عمى القتل واإلرىاب، وىو بذلك عدو  .8
لمشعب الفمسطيني ولألمة، ويشكل خطرًا حقيقيًا عمييا، وتيديدًا بالغًا ألمنيا ومصالحيا، بل ال نبالغ إن قمنا إنو 

 مى أمن المجتمع اإلنساني ومصالحو واستقراره.يشكل خطرًا ع
وحنا حقنا ور  نتمسك بالقدس وبمقدساتيا اإلسالمية والمسيحية، وال نتنازل عنيا وال نفّرط بأي جزء منيا، فيي .9

عاصمة فمسطين، وميوى أفئدة العرب والمسممين، ومؤشر عزتيم ومكانتيم.  وىي وتاريخنا وحاضرنا ومستقبمنا،
ّق لـ"إسرائيل" في القدس مطمقًا، كما ال شرعية وال حّق ليا في كل فمسطين. وكل إجراءات وال شرعية وال ح

 "إسرائيل" في القدس وفي غير القدس، من تيويد واستيطان وتزوير الحقائق ومحاولة سرقة التاريخ باطمة.
أو منعوا من العودة لالجئين والنازحين الفمسطينيين إلى ديارىم التي ُأخرجوا منيا،  التمسك بحق العودة .10

فمسطين، ورفض التنازل مطمقًا عن ي إلى كل ، أ1967أم سنة  1948إلييا، سواء في المناطق المحتمة سنة 
 ىذا الحق. وفي الوقت ذاتو نرفض كّل مشاريع التوطين والوطن البديل. 
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؛ فمرة في لبنان الخوف فونية" التي ُتعزف بين فترة وأخرىممتوقف عند تمك "السيلوىذه فرصة إخواني وأخواتي 
من التوطين، ومرة في األردن الخوف من التوطين أو الوطن البديل، وىذه األيام في سيناء. يا إخواننا إن 

ن حرب غزة األخيرة وما قبميا،  سموك شعبنا في الشعب الفمسطيني ال عوض لو عن فمسطين إال فمسطين. وا 
 في أرضو.العظيم دليل عمى تشبث وانغراس ىذا الشعب  ،نابل وفي االنتفاضات والثورات المتواصمة لشعب

، أرض 1948وحدة األرض الفمسطينية: فالضفة الغربية )بما فييا القدس( وقطاع غزة واألرض المحتمة  .11
واحدة بكل جغرافيتيا، إنيا وحدة واحدة، ال ُيفصل جزء منيا عن اآلخر، وىي بمجموعيا وطن الشعب 

ي، الذي يتخوف منو البعض، فإنو حال استثنائي ُفرض عمينا، وليس وضعًا الفمسطيني. أما وضع غزة الحال
طبيعيًا، وال يمكن أن نقبل أن تكون غزة منفصمة عن الضفة، فغزة والضفة وحدة واحدة، وىما معًا جزء من 

 الوطن الفمسطيني الكبير.
واأليديولوجية، وبكل قواه وحدة الشعب الفمسطيني بمسمميو ومسيحييو، وبكل مكوناتو الفكرية والسياسية  .12

 وفصائمو المقاومة والمناضمة والسياسية.
من خالل منظمة التحرير الفمسطينية،  وطنيةومؤسساتو، ووحدة مرجعيتو الوحدة النظام السياسي الفمسطيني  .13

ن االنقسام الحالي ال  التي يمزم إعادة بنائيا عمى أسس صحيحة، لتضم جميع القوى والمكونات الفمسطينية. وا 
قميمية بعد رفض قوى دولية يعّبر عن األصل وال عن الواقع. لقد ُفرض عمينا ىذا االنقسام لالنتخابات  وا 

ن وحدة الصف التي فازت فييا حماس، 2006الفمسطينية عام  ىي  ووحدة النظام السياسي الفمسطيني وا 
 بإذن اهلل تعالى. بكل قوتنا لتحقيق ذلك نماضو  األساس، ونحن

سمطة حكم أو ثم الدولة: فالدولة الحقيقية ثمرة التحرير، أما الدولة التي ىي ثمرة اتفاق فيي كيان  التحرير أوالً  .14
ذاتي، سموىا ما شئتم، لكن الدولة الحقيقية ىي ثمرة التحرير أواًل، وال بديل عن إقامة الدولة الفمسطينية، ذات 

  السيادة الحقيقية عمى كامل األرض الفمسطينية.
فيي واقع نريد إدارتو بشراكة وطنية مع اآلخرين بما يخدم شعبنا ويخدم حقوقو ومشروعو التحرري  أما السمطة:

 وينسجم مع ثوابتو الوطنية.
القرار الوطني الفمسطيني المستقل: وىو مبدأ يقوم عمى عدم التبعية أو االرتيان ألي دولة أو طرف في  .15

. ولكن ذلك ال يعني وال يمكن أن نقبمو في إطار حصر القضية العالم؛ صديقًا كان أو حميفًا أو عدوًا أو مناوئاً 
الفمسطينية في الشعب الفمسطيني، وشطب أو إضعاف الدور العربي واإلسالمي، ففمسطين كانت وما زالت 

 وستبقى قضية عربية إسالمية بل قضية إنسانية أيضًا.
ائمًا عمى أسس ديموقراطية، وفي مقدمتيا بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفمسطينية ينبغي أن يكون د .16

االنتخابات الحرة النزيية، المتكافئة الفرص. يضاف إلييا مبدأ الشراكة والعمل الوطني االئتالفي، فال يصح أن 
نكتفي باالنتخابات ثم يقوم البعض بإدارة القرار، بينما الباقي يتفرج أو يعارض. إن الشراكة يجب أن تكون في 

ومن ، لمجميع المعارضة حّق مشروع، مع التأكيد أن رف النظر عن نسب النجاح ىنا أو ىناككل المراحل بص
معارضة بناءة، وأن يحتكم الجميع إلى صناديق االقتراع، وأن يحترموا إرادة الشعب، وأن  الضروري أن تكون
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ما زلنا نعيش تحت أننا حيث  ، مع التذكير دائمًا بحالنا االستثنائي غير الطبيعييقبموا بالتداول السممي لمسمطة
 االحتالل.

 .والنزاعات واالصطفافات بين الدولعدم التدخل في شؤون الدول األخرى، وعدم الدخول في المحاور  .17
ننفتح عمى مختمف دول العالم، وخاصة العربية واإلسالمية. ونحن نسعى بالتأكيد إلى عالقات أن  سياستناو 

حة فمسطين وخدمة الشعب الفمسطيني ودعم صموده. وقطعًا فإن معيارىا متوازنة، يكون ميزانيا ومعيارىا مصم
 أيضًا ىو مصمحة األمة وأمنيا، ورفض التبعية ألي دولة أو طرف في العالم.

يي أمة واحدة في تاريخيا وحاضرىا ومستقبميا ف الدينية والعرقية والمذىبية، بكل مكوناتيا وحدة األمة .18
معيا عمى ىذا األساس. ومع اإلقرار بواقع التعدد والتنوع في األمة، فإننا  ومصيرىا ومصالحيا، ونحن نتعامل

نرى ضرورة أن ينأى الجميع في أمتنا بنفسو عن إثارة النعرات والخالفات وتجنب االصطفاف عمى أساسيا، 
و دون بل نتعايش كما تعايشنا طوال القرون الماضية، وعمى الجميع في ىذه األمة أن يعرف حدوده، ويأخذ حق

 ب الصالح العام لألمة عمى أية مصالح فئوية أو حزبية.أن يتعدى عمى حقوق اآلخرين، وأن يغمّ 
أن ينسجم مع الثوابت الوطنية اسي مرحمي تكتيكي أو تفصيمي يجب أي موقف أو مبادرة أو برنامج سي .19

فإنو ياد تفصيمي أو كمي الفمسطينية التي أشرنا إلييا، وال يجوز أن يعاكسيا أو أن يتناقض معيا. وكل اجت
يخضع ليذا المبدأ، وعمى ذلك فنحن نرفض أي مشاريع أو اتفاقات أو تسويات تنتقص من تمك الثوابت 

 والمبادئ وتمس بالحقوق الوطنية الفمسطينية.
وكما تالحظون فإن ىذه النقطة األخيرة في الثوابت والسياسات والمواقف والمبادئ، ىي حاكمة لما قبميا، أو 

 دراك متمم ضروري لما سبق.است
 

 :ثانيًا: التطبيق العممي لممواقف والمفاهيم
 قد يتساءل البعض أين الواقع من ىذا الكالم الجميل؟ وأين األداء عمى األرض؟ 

وهلل ركة فإن الصواب حيحتمل الصواب والخطأ. لكنو في حالتنا كالحركة عمى األرض كأداء كل البشر،  أداءنقول إن 
مع ما ىو معمن من مبادئ وقيم، وأحيانًا تكون ىناك إما ثغرات أو أخطاء أو  غالب، حيث األداء منسجم كثيراً ىو الالحمد 

حتى لو أخطأنا في  بكل وضوح نقول:و  أو تناقضًا مع ما ىو معمن. م أن ثمة تعارضاً أحيانًا صور ممتبسة قد توى
أو السياسات والمواقف  والثوابت ه، أي تمك المبادئاالجتياد، وحتى لو التبست بعض الصور فالمعيار ىو ما ذكرنا

 . مذكورة أعالهال
 وىنا أسرد أربعة أمثمة توضح الصورة:

المقاومة: إنيا مبدأ أساسي، وىي خيارنا االستراتيجي. لقد كان البعض يشكك في أن الحديث عن التيدئة ىو  .1
عدادًا و وباختصار فإن م .ومة؛ وىذا طبعًا كالم فيو اعتسافتفريط بالمقا داًء حتى أسار المقاومة، تحضيرًا وا 

، ىو أمٌر ال مّس فيو؛ غير أن طريقة إدارة قرار التصعيد والتيدئة، وتنويع الوسائل واألساليب تحرير فمسطين
 يندرج كمو في عممية إدارة القرار، وليس في مبدأ القرار، فالمبدأ ال يمكن أن ُيمس.
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ن خرج العدو والمستوطنو غزة  وحتى   ن كانت الضرورة ا  ون منيا، فال يمكن أن نخرجيا من دائرة الصراع، وا 
بحكم ظروفيا. وغزة ما زالت بحمد هلل إضاءة عظيمة، ال في فمسطين في المعركة تستدعي أن يتغير شكل دورىا 

والتي  ةعمى قطاع غز  وحدىا، بل في األمة كميا بفضل اهلل تعالى. و قد خرجنا نحن لتونا من ىذه الحرب العدوانية
 .ونجحت في فرض شروطيا لوقف الحرب لمقاومة الفمسطينيةا بانتصارختمت 
منذ سنوات ليس تغييرًا في األصل والمبدأ، ولكنيا الضرورة فإن غياب المقاومة فييا في الضفة الغربية أما 

أو  لنا فإن تعطُّلبالنسبة من القريب والبعيد. من كل االتجاىات، اليائل الممجئة لشعبنا، حيث الضغط األمني 
النطالقة  األداء المقاوم ىو اضطراٌر وأمٌر واقٌع نسعى لتجاوزه، مع بقاء النية المنعقدة بل والتحضير تراجع

ن شاء اهلل ستعود المقاومة إلى الضفة الغربية في كل مراحل النضال فاعمة وأساسية كما كانت  جديدة. وا 
 تحت ضغط المقاومة.، فال انسحاب لمعدو من أرضنا إال الفمسطيني

 ؟ اتفاقية أوسمو ه المشاركة مع موقف الحركة منتناقض ىذتالمشاركة في السمطة الفمسطينية: أال  .2
ن المسألة واضحة. مواقفنا من أوسمو وكل إالتباس، ونحن نقول  ظاىر األمر فيوال شّك أن و  سؤال مشروع،

رورات أممت عمينا أن ندخل السمطة لنغير دورىا االتفاقات المفّرطة موقف محسوم ال تردد فيو، إنما ىناك ض
دارة شؤونالوظيفي، ولنجعميا تجمع بين خدمة الشعب  من ناحية، وحقو في مقاومة االحتالل من اليومية  ووا 

أن  ونطورىا ونعززىا، مع إدراكناومع ذلك نقوم بالمقاومة في قطاع غزة سمطة اليوم . وىا نحن ناحية أخرى
طّوع الواقع ئ وااللتزام بيا يجعمنا ندباالجمع بين كل ىذه االعتبارات؛ لكن االنحياز لمم فيعممية ىناك صعوبة 

 لممبادئ وليس العكس. 
: والبعض أيضًا يقمق أن ىذا ربما كان مقدمة لمسير عمى نيج من 1967الموافقة عمى دولة عمى حدود عام  .3

ىو  1967ألرض المحتمة لناعتنا أن ىدف التحرير ، ليس لقسبقنا، وفي النياية يتقزَّم الحمم الكبير. نقول ال
يحرر األرض يستطيع أن الذي أن  الموضوعية أنا شخصيًا أعتقد من الناحية العمميةف، بالضرورة ىدف عممي

الواقع أن يحرر بقية فمسطين. غير أن ضرورة توحيد الموقف الفمسطيني وكذلك قادر في ىو ، 1967المحتمة 
مشتركة، يمتقي عمييا الجميع بصرف النظر عن تفاوت البرنامج الخاص القواسم ال برنامج الموقف العربي عمى

 ىذا الموقفإلى بكل طرف، ىو الذي يممي عمينا نحن في حركة حماس ومعنا حركات مقاومة أخرى أن نذىب 
جزء من  عمى حساب بقية األرض الفمسطينية، وال يتضمن تفريطًا بأي حّق أو السياسي، ما دام ذلك ليس

 أرضنا، وال يتضمن أي اعتراف بـ"إسرائيل".
كما يعمم الجميع، عندما  2007موضوع االنقسام: ىو أيضًا واقٌع ُفرض عمينا ولم نختره، إنما فرض عمينا عام  .4

قميمية عديدة رفضت   ، إنشيادة وىذه محطة تاريخية ىنا . وأقول2006نتائج انتخابات أطراف دولية وا 
اتصمت من ذلك الشير  15جمعة أنا في يوم الو ، 2007 يونيو حزيران/ 15و 14و 13االنقسام حصل يوم 

بالقيادة المصرية، وقمت ليم نحن جاىزون لتسوية األمور والمصالحة، ألن االنقسام لم يكن خيارنا بل ُفرض 
ق المصالحة نبذل الجيود بشكل متواصل إلنياء االنقسام، ونسعى لتحقيمنذ ذلك الوقت ما زلنا  عمينا. ونحن

وتبني برنامج  في إطار السمطة والمنظمة في آن واحد، عمى أسس وطنية تكفل إعادة ترتيب البيت الفمسطيني
 .وطني ينحاز لمثوابت والحقوق والمصالح الوطنية الفمسطينيةسياسي 
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 :ممةوعمى دور حماس والتحديات المحت ثالثًا: التغيرات في العالم العربي وانعكاساتها عمى القضية

، وىو الرؤية حول التغيرات في العالم العربي وانعكاساتيا عمى القضية وعمى دور موضوعننتقل إلى الشق الثاني من ال
 باختصار: الناشئة عن ذلك، ونوجزىا فيما يمي حماس، والتحديات والفرص

تطور استراتيجي كذلك  فضاًل عن أىميتو لألمة في سياق نيضتيا التاريخية، فإنو ،ال شّك أن "الربيع العربي" .1
كبير وميم عمى طريق تحرير فمسطين ومواجية المشروع الصييوني؛ ألن معركة فمسطين وتحريرىا تحتاج إلى 
 أمة قوية متعافية في جبيتيا الداخمية وفي سياستيا الخارجية، ومستندة إلى إرادة شعبية وتممك قرارىا المستقل.

ق اإلسرائيمي وأربك حساباتو. ألن قواعد المعبة التي اعتاد عمييا العدو ال شّك أنَّ الربيع العربي زاد من القم .2
 فكمكم يدرك ذلك. ،لضيق الوقت المتاحبدأت تتغير، ونحن ىنا نكتفي بالعناوين وال أريد التفصيل 

 أّن الربيع العربي والتغيرات في العالم العربي تعطي حماس وحركات المقاومة الفمسطينية فرصةلدينا ال شّك  .3
لمعمل في بيئة عربية أفضل وأكثر انسجامًا مع خّط المقاومة، وأكثر تمسكًا بالثوابت والحقوق الوطنية 

 الفمسطينية.
ليا  تأّن ىذا الربيع وأحداثو الكبيرة المتالحقة غّيرت في خريطة عالقات حماس السياسية، وأضافمن الواضح  .4

، نوعية ميمة في عالقات حماس السياسية افةعمى بعضيا. فال شّك أن مصر وتونس والمغرب إض توأّثر 
معظم عالقات متفاوتة مع خالل العقدين الماضيين كان ليا  عممًا أن حماس قياسًا بأوضاع عالقاتنا السابقة.

فنحن  العالقات األخرى فجاء الربيع العربي ليعزز بعض ىذه العالقات كما أشرنا، مع استمرارالدول العربية، 
 .اً حريصون عمييا جميع

بسورية أصابيا ما المعروفة والمتميزة فال شّك أن عالقتنا ي تأثير الربيع العربي عمى عالقات الحركة، أما ف 
كنا حريصين من بل ، وما كنا واهلل نتمنى أن يحدث ما حدث، حداث الراىنةألافي ظل  أصابيا مما ىو معموم

. كنا نريد أن تظل سورية قوية في مسار آخرذلك، أن تسير األمور عمى  والتاريخ سيشيد ،المحظة األولى
 ،زة لممقاومة، وىذه حقيقة تاريخيةبأمنيا واستقرارىا وبسياستيا الخارجية التي كانت طوال السنوات الماضية منحا

ومع بداية الربيع العربي ومع انتقالو الطبيعي إلى ساحة سورية؛ فالشعب السوري ال يقل عن الشعوب العربية 
موقراطيتو وحريتو ومشاركتو في القرار، كنا نتمنى أن يتم تبني سياسة داخمية تستجيب لإلرادة حرصًا عمى دي

من موقع ًا صادقنصحًا  ولكنْ في الشأن الداخمي، ليس تدخاًل منا  ، وقدمنا نصائح عديدة بيذا االتجاه،الشعبية
قاومة بسياستيا الخارجية الحرص عمى المصمحة العربية بما فييا مصمحة سورية؛ فتظل سورية قمعة لمم

بالصورة المؤلمة  مضت األمور لألسف. ولكن سياسة داخمية ترضي شعبيا وتستجيب لمطالبوإلى  ومستندة
بالضرورة لن تكون  إلى شعبيا ديمقراطياً  سورية التي ستكون مستندة نحن نؤمن أن. ومع ذلك فالتي نراىا اليوم
قبمو وبعده خيار الشعوب أواًل،  يرسميًا فقط عند بعض الدول بل ى كن خياراً تفالمقاومة لم  ،إال مع المقاومة

وكل قائد عندما يشعر أن شعبو يدعم المقاومة يكون أكثر قوة. الشعوب كانت دائمًا مع المقاومة، أما األنظمة 
 فبعضيا كان مع المقاومة وبعضيا كان سمبيًا وبعضيا كان عدوًا لممقاومة.
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نقطة  ذهال تخفى عمى أحد. لكنَّ حماس وىاتنا التي تأثرت ىنا وىناك، وأمثمة أخرى القلعال شّك أن ىذا نموذج 
ميمة، لم تنتقل من محور إلى محور، ففمسطين والمقاومة الفمسطينية ىي أصل محور المقاومة. المقاومة 

كانت قيادة حماس  فعندماومحور المقاومة ليس فندقًا نجمس فيو أو نغادره، والمقاومة ليست مرتبطة بالجغرافيا، 
كانت حماس مع المقاومة وتمارس المقاومة،  -في الداخل إلى جانب وجودىا الطبيعي واألساس -في األردن 

لى سورية  حماس  .مقاومةحركة إلى دول أخرى كمصر ظمت حماس ثم وعندما انتقمنا بعد ذلك إلى قطر وا 
ألن ىذه روحيا التي  -ضعيا الجغرافي بصرف النظر عن تمو  –وحركة مقاومة كانت وستبقى مع المقاومة

 حتى نحرر فمسطين إن شاء اهلل. وىذا ىو خيارىا االستراتيجي تتنفسيا
، لكنيا الربيع العربي وأحداثو الكبيرة األنظار مؤقتًا عن القضية الفمسطينية، وىذه خسارة ال شكّ  قد صرفل .5

، وعن مصالحيا ىمومياية أن تبحث عن لشعوب العربمن حّق اإن وأنا أقول  .قصيرة األجلمؤقتة  خسارة
فمسطين حاضرة في ميادينيا وفي فإن الشعوب العربية حتى وىي منشغمة في ىموميا الداخمية  ونحن واثقون أن
ن حرب غزة الماضية األخيرة، كانت دلياًل  فيعقميا وقمبيا و  عمى مكانة فمسطين التي عمميًا متجددًا ىتافاتيا. وا 
 وتطوراتيا الداخمية. تى وىي منشغمة في أحداثيااألمة حال تتغير عند 

 
شكاالت أمام الربيع العربي ودوله  :رابعًا: تحديات وا 

شكاالت أمام الربيع العربي ودولو، تستد ىناك بكل شفافية ومن  .عي جممة من المالحظات والتنبيياتتحديات وا 
ىذا الموضوع، فالرائد ال يكذب أىمو. ومنو ىنا  الضروري أن يكون ىناك درجة عالية من الصراحة والشفافية في تناول

من ىدف وراءىا إال الصالح العام ألمتنا لي الصريحة في ىذا الموضوع ليس  لمالحظات والنصائحسأذكر جممة من ا
 العظيمة:
ال تعارض بينيما، و  ،ي وأولويات األمة أي اليم القوميضرورة التوازن بين أولويات الداخل أي اليم الوطن .1

ن الخطأ تبنِّي سياسة االنكفاء عمى وم والعكس صحيح، ،لمدولة جاح في الداخل يقوِّي الموقف الخارجيالنف
، بل يخدم السياسة فحسب دور الدولة اإلقميمي والدولي الذات. بل نقول إن االنشغال بالقضايا الكبرى ال يعزز

حِم اخطأ أن تحمي نفسك باالنكفاء، بل لفي مواجية الضغوط ومحاوالت التدخل الخارجي. من ا لمدولة الداخمية
 .واالشتغال بالقضايا الكبيرةوالمبادرة نفسك باالنفتاح 

ضرورة عدم إدارة المرحمة الراىنة الكبيرة في تاريخ األمة من الموقع الُقْطري الصغير المنفرد، بل في إطار  .2
الممفات الُقْطرية الداخمية المصالح و م و أوسع لألمة العربية واإلسالمية بتعاون وتكامل. ىذا واهلل يخدم اليمو 

ين الدول العربية خاصة في ىذه المرحمة االنتقالية الصعبة ب لتكامل االقتصادي واألمني والسياسيفانفسيا؛ 
ة ر التي تعيشيا بعض أقطار الربيع العربي يخدم ىذه الدول وشعوبيا ويسيل عبور المرحمة االنتقالية بصو 

وىم  عمييم ،عييقطارىا وىم منشغمون بيموميم الُقطرية، وىذا حقيم الطبات في أالشعوب والقيادإن . أفضل
أين موقعيا؟ أين  وىموميا ومصالحيا! األمة كذلك وفي ذات الوقت بواقع يبنون أوطانيم من جديد أن يفكروا

ويتم التصارع األمة فترة طويمة كانت فيو ممعبًا ُيمعب فييا، لقد مضت عمى ؟ أين مكانيا تحت الشمس؟ دورىا
عمييا وىي غائبة. اليوم آن لألمة أن تكون العبًا أساسيًا، وتسيم في بناء خريطة اإلقميم من جديد. ىذه 
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 . غاب العرب عقودًا طويمة، وآن ليمفي ذات الوقت ، نبني أوطاننا ونبني الوطن العربي الكبيرجميعاً  مسؤوليتنا
لى ساحة الفعل،أن يعودوا  اليوم ال ليتصارعوا مع أحد إال مع العدو الصييوني ومع كل من  إلى المسرح وا 

يضيع  دون أنأما مع دول اإلقميم والجوار، فنريد أن نبني خريطة من التوازن والتكامل والتعاون،  ،يغزو بالدىم
 موقع العرب ودورىم.

 ... الخ،واقتصادية إدارة العالقة مع الغرب والدول الكبرى، وىذا شيء طبيعي في عالم اليوم لضرورات سياسية .3
أنا واثق و  ذلك يجب أن ال يكون عمى حساب القضية الفمسطينية ودور العرب فييا ومسؤولياتيم تجاىيا. وأقول

 عدم . ونرى أنو من الضروريمن باب التذكيرذلك لكننا نقول  ،مة ىي إن شاء اهلل عمى خير ورشدأن األ
إن شرعية دول الربيع العربي نابعة من إرادة شعوبيم  قة معو.لمغرب في سياق إدارة العال تقديم تنازالت مجانية

ن التصدي لمقضايا الكبرى يقوي دول الربيع العربي وال يضعفيا.  وليس من الدعم الخارجي، وا 
ضرورة رفع سقف الموقف العربي، والجامعة العربية، وسقف كل دولة كذلك في الموقف السياسي وخاصة في  .4

سرائيمي، وضرورة إعادة النظر ومراجعة االستراتيجية العربية القائمة. ىذا يقتضي موضوع الصراع العربي اإل
يع العربي تغيير المغة السياسية، نعم، الناس تحتاج إلى وقت ىذا صحيح، ولكن ال يصح بعد ىذا الربكبداية 

ىي ذاتيا، والمواقف  المغة ذاتيا، والمبادرات ىي المبادرات ذاتيا، والمشاريع ىي المشاريع أن تبقى المغة ىي
المواقف ذاتيا. أعمم أن التحّول والتطوير الكمي يحتاج إلى زمن، ولكن ال بّد أن نبدأ الخطوة األولى من اآلن، 

في تغيير  والبحث ومفردات الخطاب السياسي العربي. البد من البدء ال بّد من تغيير المغة السياسية
تغيير المواقف تجاه المقاومة  اإلسرائيمي، ومن ذلك االتجاه نحوة تجاه الصراع العربي االستراتيجية العربي

مستيجنًا أو محرمًا في الماضي في العرف العربي الرسمي مثل عدم و وحركات المقاومة. وما كان مستغربًا 
صبح اليوم ممكنًا. مطموب رسم استراتيجية تدرسيا األمة كما تشاء، تعمن أن يمزم يبالسالح،  المقاومة تزويد

 ،سندىا سياسيًا ونحمي ظيرىا...إلخعضيا وتخفي بعضيا، كيف ندعم حركات المقاومة بالمال وبالسالح، ونب
م إرادة األمة وحقوقيا ومصالحيا، ال أن الم أن يحتر رسالة قوية من األمة أن الزمن قد تغير، وأنو البد لمع ليكون

  واستيتارىا بحقوقيا ومصالحيا ومقدساتيا. عمى األمةيظل منحازًا إلسرائيل، ويقف عاجزًا أمام عدوانيا 
ذا لم تكن ىناك حروب جيوش رسمية، فمو  أثبت جدواه بفضل اهلل عمى األقل الخيار الذىبي الذي  األمة دعمتا 

في حرب حقيقية، إال إذا قمنا عام  إسرائيل لم تنتصر 1967منذ عام  خاصة خالل السنوات الماضية. ،ىتعال
الفمسطينية من بيروت ولبنان. بعد ذلك ال انتصار لـ"إسرائيل" سواء في لبنان أم في  ، حين أخرجت الثورة1982

ىو لممقاومة وألبطال المقاومة  –اهلل تعالى  بعد –والفضل في ذلك  خاصة في غزة، فمسطين في كّل مواقعيا
 .ودعم األمة ليا ولسالح المقاومة

عمييا الزمن وشرب، ال بّد من البحث عن رؤى جديدة التي أكل والمبادرات طي صفحة المشاريع كذلك طموب م
 ومشاريع جديدة واستراتيجيات جديدة، وعمى رأسيا امتالك أوراق قّوة حقيقية، وأن تكون خيارات األمة مفتوحة.

وموقف الدول التي تقيميا، فال شّك أنَّ ىذا إرث ثقيل ال بّد من مراجعتو، كيف وبأي طريقة  معاىدات التسوية .5
لسياسية والمعاىدات مع إسرائيل، ىي مجحفة بحق ا اتإن التسوي .ال بّد من ىذاالميم أنو اق زمني؟ وبأي سي

إسرائيل" لم تكن ولن تكون صديقًا "ف ،وليست وضعًا طبيعياً وال شيئًا أصياًل، ليست أصاًل  األمة وبحق فمسطين،
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ذا كنا نقول ىذا عن المعاىدات فمن باب وال جارًا، بل ىي عدو ليس لمفمسطينيين وحدىم، بل لألمة جميعًا. و  ا 
، فال يجوز ىذا عمى اإلطالق مع مع المحتل اإلسرائيمي أولى أن نتحدث عن العالقات واالتصاالت والتطبيع

قط عمى الربيع العربي الجميل، ألن عمى قادة األمة في ىذه المرحمة أن يعمموا أّن غضب شعوبيم لم يكن ف
تجاه وسياساتيا واستراتيجياتيا قفيا ان غضبيم أيضًا عمى ىوان األمة وضعف مو ، ولكن كاالسياسات الداخمية

 الصراع العربي اإلسرائيمي.
أّن فمسطين تحتاج  ذلك ال يعنيف وأىمية ذلك وتأثيره عمى القضية، بالنسبة إلى وصول اإلسالميين إلى الحكم، .6

إسالمية فمسطينية يحتاجون فقط إلى ية وطنإلى اإلسالميين وحدىم، أو أن حماس والجياد اإلسالمي كقوى 
، بل نحن محتاجون إلى األمة بكل تياراتيا عمى أىميتيم وتميز وثبات موقفيم تجاه القضية اإلسالميين

ومكوناتيا، اإلسالميين والقوميين والميبراليين واليساريين، ىذه ىي أمتنا نحتاجيا جميعًا، وفمسطين كانت قضية 
ن  من الضرورة بمكان أن ننأى جميعًا عن أي تقسيمات أو اصطفافات طائفية أو عرقية األمة وستبقى كذلك. وا 

أو دينية. قاتل اهلل ىذه الطائفية البغيضة التي عشعشت في المنطقة، قاتل اهلل التقسيمات العرقية والمذىبية 
وىو شّكل حضارة األمة والتقسيمات الدينية. إن أمتنا طول عمرىا فييا ىذا التعدد الجميل، ىذا تاريخ ورثناه 

ومسارىا عبر التاريخ، ال يصح اليوم أن نبحث عن ىذه الشقوق التي يضع فييا أعداؤنا الزيت والنار لتدميرنا. 
، بل يقتضي أن يكون سموكنا كدول أو حركات أو الصحيحة فحسب وىذا يقتضي ليس تثبيت األفكار والمفاىيم

  وال يغذي مشاعر الطائفية أو العرقية. لموقف وتمك المفاىيما مع ىذا عممياً  مفكرين أو مثقفيًن، ينسجم
الداخمية بما يحقق  أن تبني جبيتياو  ،وموحدة عمى فمسطين ،أن تكون موحدة كأمةألمة في ربيعيا العربي نريد ل

متعطشة لمقمة  ،متعطشة لمتنمية ، متعطشة لمديمقراطية،ىذه الشعوب اليوم متعطشة لمحرية .مصمحة شعوبيا
أمة متقدمة بين  ومتطمعة في ذات الوقت إلى أن تكونيش الكريمة، متعطشة لمنماء والنيوض والتكنولوجيا، الع

 ا مع العدو الصييوني.يمعركت إدارةفي ا الخارجية، و يا وسياساتيفي إدارة عالقات قويةو  ،األمم
 
وتجربتنا ذه الفرصة. ىذه بضاعتنا لمركز الزيتونة عمى إتاحة ىمرة أخرى بارك اهلل فيكم، وشكرًا وفي الختام،  

دة ترجى. ونرجو أن تظل حركة حماس كما كانت عمى الدوام أن نقدميا وننقميا لكم، لعل فييا فائأحببنا  المتواضعة
 عند حسن ظنكم وثقتكم.

 
 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته.وبارك اهلل فيكم، 


