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املبحث الأول :تقييــم جتربــة حمـــا�س فـــي ال�سلطــة
*1
وامل�صاحلة الوطنية
�أو ًال :جتـربــة حـمــا�س فــي املــ�شاركــة فــي الـ�سلـطــة
الفل�سطينية:
مو�ضوعيا ً من ال�رضوري واملهم �أن نتعامل مع جتربة ال�سلطة الفل�سطينية التي
ن�ش�أت عام  ،1994وما تفرع عنها من م�ؤ�س�سات ت�رشيعية وحكومية ،باملنظار الن�سبي
ومع الفارق ،وذلك باعتبار �أن احلالة الفل�سطينية لي�ست حالة طبيعية .فال�سلطة
الفل�سطينية ن�ش�أت يف ظ ّل االحتالل ونتيجة اتفاق �سيا�سي �أمني هو اتفاق �أو�سلو،
وبالتايل ال ن�ستطيع القول �إننا بني يدي جتربة �سيا�سية طبيعية �أو نظام �سيا�سي
طبيعي .ونحن يف حما�س كان لنا منذ البداية موقف معار�ض لإن�شاء �سلطة قبل حترير
الأر�ض� .أو�سلو مل حترر الأر�ض ،بل هي اتفاق �أمني �سيا�سي �أن�ش�أ �سلطة على �أر�ض
ما زالت حتت االحتالل .والأ�صل �أن نحرر الأر�ض �أوالً ثم نقيم الدولة ذات ال�سيادة
واال�ستقالل احلقيقي عليها .وحني قررنا يف عام  2006خو�ض االنتخابات العامة
وامل�شاركة يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،ف�إن ذلك كان بهدف الإ�سهام يف �إ�صالحها والتغيري
يف وظيفتها ودورها خدم ًة ل�شعبنا الفل�سطيني ،والعمل على جتاوز القيود —خا�صة
الأمنية— التي ح ّملها �إياها اتفاق �أو�سلو.
وبناء على ذلك ،ف�إن � ّأي تقييم لتجربة حما�س �أو غريها يف امل�شاركة يف املجل�س الت�رشيعي
لل�سلطة وحكومتها ينبغي �أن يراعي هذه املالحظة اجلوهرية ،مبعنى �أنها لي�ست جتربة
طبيعية .وبالتايل ينبغي �أال يتم بنف�س معايري تقييم التجارب الطبيعية وامل�شاركة ال�سيا�سية
يف الدول الأخرى امل�ستقلة .وحتى ندرك دالالت هذه املالحظة وما تعنيه ،نورد بع�ض
املالمح التي �صبغت جتربة ال�سلطة الفل�سطينية ،و�أ َّثرت بالتايل على م�شاركة حما�س
والقوى الفل�سطينية الأخرى ج ّراء واقع االحتالل والظروف اال�ستثنائية لهذه ال�سلطة.
ن�ص مقابلة مكتوبة (متت باملرا�سلة الإلكرتونية) �أجراها حم�سن حممد �صالح (بريوت،
* املبحث الأول هو ّ
لبنان) مع الأ�ستاذ خالد م�شعل (الدوحة ،قطر) ،حيث �أجاب الأ�ستاذ م�شعل عن بند �أوالً يف  ،2014/4/2وعن
بند ثانيا ً يف  .2014/6/11وقد ُو�ضع ال�س�ؤاالن هنا على �شكل عناوين للم�ساعدة يف ان�سيابية الن�ص و�سال�سته.
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امللمح الأول :عندما فازت حما�س عام  2006عوقب ال�شعب الفل�سطيني بح�صار
مطبق خا�صة يف غزة ،وبكثري من الت�ضييق يف التحويالت املالية والبنكية ،ويف الإجراءات
واملمار�سات الأمنية والعدوانية .مما يدل على �أن ال�سلطة الفل�سطينية طاملا هي حتت
االحتالل و�سيطرته الأمنية واالقت�صادية وعلى املعابر �سوا ًء يف غزة �أو يف ال�ضفة ،ف�إن
ذلك يعني �أن � ّأي جتربة يف �إدارة هذه ال�سلطة ب�رصف النظر عمن ي�شارك فيها ،خا�صة
�إن مل يكن من�سجما ً مع قيود �أو�سلو وا�ستحقاقاتها الأمنية ومع ال�ضغوط الإ�رسائيلية
والدولية ،ف�إنه �سيدفع ثمنا ً باهظاً ،و�سيخ�ضع لكثري من العقوبات التي ت�ؤثر �إىل ح ّد
بعيد على م�شاركته ال�سيا�سية ،وبالتايل على فعالية ال�سلطة وحكومتها وم�ؤ�س�ساتها
وجمل�سها الت�رشيعي.
امللمح الثاين :املجال�س النيابية تفقد بع�ض �أع�ضائها —عادة— نتيجة الوفاة وبع�ض
الظروف الطارئة الأخرى ،وهذا �أمر طبيعي� .أ ّما �أن يفقد جمل�س ت�رشيعي ثلث �أع�ضائه
�أو ربعهم مرة واحدة نتيجة االعتقال واالختطاف الإ�رسائيلي لهم كما ح�صل يف ال�ضفة
الغربية ،خا�صة مع ممثلي حما�س يف املجل�س ،و�أن تفقد احلكومة عددا ً كبريا ً من وزرائها
كذلك ج ّراء ممار�سات االحتالل القمعية والتع�سفية ،ف�إن ذلك لي�س �أمرا ً طبيعياً ،وبالتايل
يجعل التجربة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف �إطار ال�سلطة حالة ا�ستثنائية.
وهذا ما ح�صل بالفعل مع وزراء حما�س و�أع�ضائها يف املجل�س الت�رشيعي ،خا�صة
عندما جرت عملية �أ�رس اجلندي جلعاد �شاليط ،وت�أكد للعدو �أن م�شاركة حما�س
ال�سيا�سية ال تعني تخليها عن املقاومة ،بل �إن حما�س �أعلنت ذلك �رصاحة و�ص ّدقت عمليا ً
على موقفها يف اجلمع بني ال�سيا�سة واملقاومة وبني احلكم واملقاومة� ،إذ �إن احلركة ال
ترى تعار�ضا ً بينهما مطلقاً ،بل هما معا ً حقّ ال�شعب الفل�سطيني وقواه املنا�ضلة .ف�إدارة
احلكم وامل�شاركة يف املجل�س الت�رشيعي وت�شكيل حكومة هو جزء من امل�س�ؤولية الوطنية
حلما�س وغريها من القوى والف�صائل جتاه �شعبها وواجبها يف خدمته يف حياته اليومية،
و�أما املقاومة فهي خيار حما�س وم�س�ؤوليتها الوطنية وا�سرتاتيجيتها الطبيعية يف
مواجهة االحتالل ،وال تعار�ض بني امل�سارين وال بني اال�سرتاتيجيتني.
وهناك ملمح ثالث ،وهو التناف�س الفل�سطيني الفل�سطيني الذي حتول �إىل �رصاع
م�ؤ�سف فر�ض نف�سه على جتربة حما�س يف احلكومة والت�رشيعي منذ البداية ،وذلك
كتعبري عملي عن رف�ض طرف فل�سطيني حمدد لنتائج االنتخابات ،وعدم ت�سليمه بها
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عمليا ً بالرغم من الإقرار بها نظرياً .وهذه البيئة الفل�سطينية الداخلية غري ال�صحية التي
�أعقبت انتخابات  ،2006وتوا�صلت �إىل حني االنق�سام عام  ،2007وما زالت م�ستمرة
حتى الآن للأ�سف� ،ألقت بظاللها القامتة على جممل الواقع الفل�سطيني ولي�س على
ال�سلطة بحكومتها وجمل�سها الت�رشيعي فح�سب ،وعطلت م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،ثم �أحدثت
بها �رشخا ً وانق�ساما ً ما زال قائما ً حتى الآن للأ�سف .وبالتايل ،ف�إن بيئة ال�رصاع الداخلي
ثم االنق�سام ،ال ميكن �أن توفر حتى جمرد احلد الأدنى من متطلبات جناح جتربة � ّأي
حركة �أو ف�صيل فل�سطيني يف ال�سلطة.
�صحيح �أن مثل هذا التناف�س �أو ال�رصاع الداخلي قد يح�صل بل ح�صل عمليا ً يف دول
�أخرى ،و�أثر بال �ش ّك على �أداء جتربة احلكم فيها ،لكن ح�صول ذلك يف ظروف �سلطة
حتت االحتالل يكون �أكرث �صعوبة وتعقيداً ،خا�صة يف بلد كفل�سطني التي متثل ُعقدة
ال�رصاع املركزي يف املنطقة منذ عقود طويلة.
هذه املالمح الفارقة وغريها ،وما ترتب عليها �أو رافقها من ح�صار وعقوبات
جماعية ،وتدخالت �إ�رسائيلية ودولية يف الواقع الفل�سطيني ،و�ضغوطهم على ال�سلطة
�أمنيا ً واقت�صاديا ً و�سيا�سياً ،ثم ال�ضغط الع�سكري املتوا�صل خا�صة على قطاع غزة
و�ش ّن حربني عدوانيتني عليه وعلى حما�س واملقاومة فيه ،كل ذلك �صنع واقعا ً قا�سيا ً
وا�ستثنائيا ً مل ي�سمح حلما�س بخو�ض جتربة حقيقية يف �إدارة �ش�ؤون ال�سلطة ،ومل يعطها
الفر�صة لذلك.
هذا ال يعني �أنه ال يوجد ثمة جوانب للتقييم حول جتربة حما�س وما �أجنزته يف املجل�س
الت�رشيعي ويف احلكومة �سوا ًء ما قبل االنق�سام الذي وقع يف عام � 2007أو ما بعده ،بل
هناك ما ميكن تناوله واحلديث عنه مو�ضوعياً.
فهناك بالت�أكيد �إجنازات وجناحات ،ويف ذات الوقت هناك �إخفاقات وجوانب نق�ص
ال �سيّما �أنها �أول جتربة حلما�س يف ال�سلطة ،ويف ظ ّل ظروف ا�ستثنائية بالغة التعقيد
كما �أ�رشنا .ونحن لدينا من ال�شجاعة والوعي ما يكفي لنتعلم من �أخطائنا ون�ستفيد
من �صوابنا ،ولدينا القدرة على حت�سني الأداء وتطويره يف جمال ال�سيا�سة كما يف جمال
املقاومة وامليادين الأخرى؛ وذلك مبا يعود باخلري والفائدة على �شعبنا وق�ضيتنا وعلى
جتربة احلركة ور�صيدها.
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وهذا يقودنا للإجابة على اجلزء الثاين من ال�س�ؤال :هل ميكن حلما�س �أن تقدم منوذجا ً
ناجحا ً للإ�صالح والتغيري حتت االحتالل؟ ...نعم ،ن�ستطيع ذلك ب�إذن اهلل ،على الرغم من

�إدراكنا العميق �أن احلكم وال�سلطة حتت االحتالل هو و�ضع غري طبيعي .ونحن ن�ستند
يف ذلك �إىل ر�ؤية وا�ضحة ،وهي �أن �إدارة ال�سلطة وال�ش�ؤون اليومية ل�شعبنا والعمل على
�إ�صالح �أو�ضاعه وتغيريها �إىل الأف�ضل� ،إمنا هي م�س�ؤولية وطنية مكملة للم�س�ؤولية
الوطنية العامة يف �إدارة ال�رصاع ومعركة املقاومة والن�ضال �ض ّد االحتالل ال�صهيوين؛
ومبا يعني �شعبنا على تعزيز �صموده يف �أر�ضه وقدرته على مواجهة االحتالل ،ومتتني
جبهته الداخلية �سيا�سيا ً و�أمنيا ً واقت�صاديا ً واجتماعياً ،ولي�ست م�س�ؤولية منف�صلة عن
م�رشوع املقاومة والتحرر الوطني �أو معاك�سة له .وبالتايل ف�إن احلديث عن التغيري
والإ�صالح هنا هو يف �إطار �سلطة تقود �شعبا ً مقاوما ً لالحتالل ،ولي�ست �سلطة لدولة
م�ستقلة وم�ستقرة.
�إن � ّأي �سلطة حتت االحتالل ال ي�صح �أن يكون لديها �شعارات براقة ووعود عاطفية
وهمية ،ك�أن َت ِعد �شعبها بالرخاء واال�ستثمارات ،و�أن غزة �أو ال�ضفة �ستكون مثل
�سنغافورة ...،هذه �أوهام �أو خديعة للذات ولل�شعب ،فنحن واقعون حتت االحتالل وال
نعي�ش يف دولة م�ستقلة.
لكن من حقّ ال�شعب على قيادته �أن حتقق له احلياة اليومية الكرمية ومتطلبات
ال�صمود ،وحياة �سيا�سية حرة تقوم على الدميقراطية والعدالة واحرتام حقوق الإن�سان
واحلريات العامة ونظافة اليد بعيدا ً عن الف�ساد بكل �أ�شكاله.

وعلى هذا الأ�سا�س ووفق هذه الر�ؤية ،ف�إن حما�س والقوى املخل�صة الأخرى� ،إىل
جانب ا�شتغالها مب�رشوعها الطبيعي وهو مقاومة املحتل ،ت�ستطيع يف ذات الوقت �أن تبني
م�رشوعها يف ال�ش�أن الوطني الداخلي على هذه الأ�س�س واملعايري ،و�أن حتقق ل�شعبها قدرا ً
واقعيا ً وملمو�سا ً من الإ�صالح والتغيري يف حياته اليومية ،معي�شيا ً واقت�صاديا ً و�سيا�سيا ً
واجتماعيا ً وتعليميا ً وثقافياً ،و�إ�شاعة احلريات العامة ،وتطبيق معايري امل�ساواة والعدل
وتكاف�ؤ الفر�ص واحرتام حقوق الإن�سان ،ف�ضالً عن العمل بكل جِ ّد من �أجل حترير
القرار الوطني ال�سيا�سي والأمني واالقت�صادي من �ضغوط االحتالل وقيوده ،وبناء
اقت�صاد وطني� ،أي اقت�صاد �صمود ،متحرر ب�أعلى قدر ممكن من التبعية لالحتالل،
ومن االرتهان للدول املانحة على ح ّد �سواء .وهذا هو النجاح احلقيقي يف جمال احلكم
وال�سلطة ل�شعب ما زال يعي�ش ق�ضية حترر وطني ومقاومة �ض ّد االحتالل.
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لقد حر�صنا عقب فوزنا يف انتخابات  2006مبا�رشة على ت�شكيل حكومة وحدة وطنية،
ومددنا �أيدينا للجميع وعلى ر�أ�سهم الإخوة يف حركة فتح ،لكن للأ�سف اعتذرت فتح
ومعظم القوى والف�صائل؛ مما �أعطى م�ؤ�رشا ً مبكرا ً على رغبة بع�ض الأطراف الفل�سطينية
يف ترك حما�س وحدها يف التجربة متهيدا ً للعمل على عزلها �إقليميا ً ودولياً .ثم جنحنا الحقا ً
بعد اتفاق مكة (�شباط /فرباير  )2007يف ت�شكيل حكومة وحدة وطنية مل يطل عمرها
للأ�سف �إال �أ�شهرا ً قليلة ،وذلك ج ّراء تدخالت �إقليمية ودولية خمتلفة مل ُت ِر ْد جناح تلك
التجربة بل ت�آمرت عليها ،وانتهى ذلك باالنق�سام امل�ش�ؤوم يف حزيران /يونيو .2007
وقد حاولنا قبل االنق�سام وبعده تطبيق برناجمنا االنتخابي يف ميادينه املختلفة:
ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية واالجتماعية ،ومبا يعزز قدرة �شعبنا على ال�صمود،
وبناء اقت�صاد �صمود ومقاومة ،ويعزز روح اال�ستقالل ،ويقوي اجلبهة الوطنية
الداخلية ،وير�سخ نهج الدميقراطية وامل�ؤ�س�سية واالحتكام �إىل ال�شعب ،لكن الظروف
التي ُقذفت يف وجهنا داخليا ً وخارجيا ً حالت دون النجاح يف ذلك �إال جزئياً.
وهنا مل يكن �أمامنا �إال قبول التحدي وو�ضع ا�سرتاتيجية عملية جادة ملواجهة
احل�صار والعقوبات اجلماعية ،ومواجهة التحديات الع�سكرية والأمنية وحماوالت
التخريب والتحري�ض .وقد جنحنا يف ذلك —بف�ضل اهلل— جناحا ً ملحوظا ً يف قطاع غزة،
حيث انح�رس دور حكومة  2007الوطنية فيها بعد االنق�سام ،وا�ستطعنا التغلب على كثري
من املخاطر واالعتداءات والتحديات .واجتهدنا يف ذات الوقت يف حت�سني �أدائنا يف احلكم
والتوا�صل مع قطاعات �شعبنا وتوفري الأمن واحلياة الكرمية له ،وحت َّقق لنا قدر جيد من
ذلك ،مع وقوع �أخطاء وثغرات ال يخلو منها جهد ب�رشي .ويف ذات الوقت َّ َ
تعث تطبيق
ر�ؤيتنا وبرناجمنا يف ال�ضفة ،حيث تعر�ضنا فيها بعد االنق�سام ل�شتى �أنواع ال�سحق
والإق�صاء وال�شيطنة واملالحقة والتن�سيق الأمني والتعذيب ،وجترمي املقاومة ونزع
�سالحها ومالحقة �أبطالها ،ف�ضالً عن اعتقاالت وا�سعة ومتالحقة طالت املئات من قيادات
احلركة وكوادرها ورموزها ،منهم �أع�ضاء يف املجل�س الت�رشيعي ووزراء �سابقون.
اخلال�صة� ،إن حما�س بالرغم من كل ما تعر�ضت ،وما تزال تتعر�ض له ،ب�سبب
برناجمها املقاوم لالحتالل ،وب�سبب م�شاركتها يف ال�سلطة وفوزها بثقة �شعبها عرب
�صناديق االقرتاع ومت�سكها بالثوابت الوطنية؛ ف�إنها ا�ستطاعت ،بف�ضل اهلل تعاىل ،ثم
بف�ضل ما بذلته من جهود هائلة ت�ستند �إىل �إرادة عالية وت�صميم على ال�صمود وعدم
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االنك�سار واال�ست�سالم ،ا�ستطاعت �أن حتافظ على برناجمها املقاوم وتطوره يف قطاع
غزة �إىل م�ستوى متقدم ،بعد �أن �أ ّمنت ظهرها من اال�ستهداف الأمني ،وما تزال يف ذات
الوقت ت�سعى —بالرغم من كل ال�صعوبات— ال�ستئناف املقاومة يف ال�ضفة �ض ّد
املحتلني وامل�ستوطنني� .أما يف جمال احلكم ،فقد جنحت احلركة —ن�سبيا ً بالقيا�س �إىل
الظرف اال�ستثنائي— يف �إدارة �ش�ؤون �شعبنا �سيا�سيا ً و�أمنيا ً وتوفري احلد املعقول
من متطلبات ال�صمود ،والبحث عن البدائل ،وك�رس احل�صار جزئياً ،واجرتاح �إبداعات
ملحوظة ومق َّدرة يف مواجهة املخاطر والتحديات ،وتبنّي �سيا�سة االعتماد على الذات
وعلى الدعم احلر غري امل�رشوط وغري املرتهن .واجتهدت حما�س يف تقدمي منوذج عملي
حل�سن الأداء وفعالية الإدارة ،ونظافة اليد والقدوة احل�سنة ،مع احلر�ص على املزاوجة
بني اال�سرتاتيجية والتكتيك مبا يعني على ال�صمود والتقدم �إىل الأمام من ناحية ،وال يخل
باملبادئ والقيم والثوابت الوطنية من ناحية �أخرى.
ويف هذه امل�سرية القا�سية وال�صاخبة والزاخرة بالأحداث واحلروب وامل�ؤامرات ،ويف
ظ ّل ظروف طابعها العام ا�ستثنائي ،وبالنظر �إىل طبيعة اجلهد الب�رشي ،فقد وقعت �أخطاء
وثغرات وجوانب ق�صور لي�ست خافية على �أحد ،لكنها �أخطاء وثغرات يف التفا�صيل
والتكتيك ولي�س يف الكليات واال�سرتاتيجيات .كما �أن حما�س متلك اجلر�أة يف ر�ؤية ذلك
والإقرار به ،كما متلك القدرة على التعلم وا�ستخال�ص الدرو�س والعرب من ذلك ،ومن
ثم االنطالق �إىل الأمام واالجتهاد يف التح�سني والتطوير ،وحتقيق املزيد من النجاحات
والإجنازات ،واالنت�صارات اجلزئية ،والتي يقود تراكمها امل�ستمر �إىل الهدف املن�شود يف
التخل�ص من االحتالل ،وحترير الأر�ض والقد�س واملقد�سات ،وا�ستعادة احلقوق الوطنية
امل�رشوعة ب�إذن اهلل.

ثاني ًا :جتربة حما�س يف امل�صاحلة الوطنية:
امل�صاحلة الفل�سطينية �رضورة وطنية ال ب ّد من �إجنازها ،وال ب ّد من �رسعة اخلروج
من حالة االنق�سام ،فهي حالة غري طبيعية ،ومل تكن خيارا ً لنا يوما ً ما ،بل فر�ضت علينا
عقابا ً لنا ول�شعبنا الفل�سطيني عقب نتائج انتخابات عام  ،2006خا�صة مع �إ�رصارنا يف
حركة حما�س على التم�سك بالثوابت الوطنية وبخيار املقاومة بالرغم من وجودنا يف
ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها القيادية .وبالتايل ف�إن امل�صاحلة هي احلالة الطبيعية التي يجب �أن
تت�ضافر جهود اجلميع لإجنازها والتغلب على معوقاتها املختلفة.
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لقد بذلنا طوال ال�سنوات املا�ضية جهودا ً كبرية وعقدنا لقاءات عديدة �أ�سفرت عن عدة
اتفاقات ب�ش�أن امل�صاحلة يف عدد من العوا�صم العربية والإ�سالمية� ،أبرزها يف القاهرة
والدوحة ،ومن قبل يف مكة املكرمة .وبالرغم من ذلك مل تتحقق امل�صاحلة عمليا ً للأ�سف
حتى الآن ،حتى باتت امل�صاحلة —بالرغم من �رضورتها الوطنية و�أهميتها احليوية—
مطلبا ً ع�سريا ً ن�سعى �إليه وال نكاد نبلغه؛ وذلك عائد �إىل جملة من العوائق والعوامل
املعطلة �أهمها:
 .1العامل الإ�رسائيلي الذي يريد الإبقاء على حالة االنق�سام بل تعميقها ،بهدف
�إ�ضعافنا كفل�سطينيني .وهو امل�ستفيد منها بال �ش ّك ،ويتخذها ذريعة للكثري من مواقفه
و�سيا�ساته جتاه �شعبنا الفل�سطيني �سواء يف ال�ضفة �أم القطاع.
 .2التدخالت اخلارجية ممثلة يف الواليات املتحدة وبع�ض الأطراف الأوروبية،
وخا�صة من خالل �إطار الرباعية الدولية ،التي و�ضعت �رشوطا ً قا�سية وجمحفة على
ال�شعب الفل�سطيني لل�سماح بتحقيق امل�صاحلة الفل�سطينية ،وال�ضغط لإلزام حما�س
ب�رشوط الرباعية املعروفة حتى تقبل م�شاركتها يف ت�شكيل حكومة توافق وطني يف �إطار
امل�صاحلة .وهو �أمر م�ستهجن جدا ً وبالغ الفظاظة يف تدخله ال�سافر يف ال�ش�أن الفل�سطيني
الداخلي ،فامل�صاحلة يف � ّأي بلد �أو جمتمع �ش�أن وطني داخلي ،ال ينبغي �أن يتدخل فيه �أحد
من اخلارج ،وهو �أي�ضا ً حقّ لأبناء ذلك الوطن وقواه ال�سيا�سية والن�ضالية ،وال ي�صح
م�صادرته من قبل � ّأي طرف �أو و�ضع فيتو �أو �رشوط عليه .ومل يتوقف الأمر عند ح ّد
�إعالن ال�رشوط واالعرتا�ضات ،بل تعداها �إىل �إجراءات و�سيا�سات عملية �ضاغطة ،كتهديد
ال�سلطة يف رام اهلل بقطع الأموال عنها يف حال ذهبت �إىل امل�صاحلة مع حما�س ،وال�ضغوط
الأمريكية عليها ب�أن تعطي الأولوية للمفاو�ضات مع نتنياهو بدالً من امل�صاحلة مع
حما�س ،مما �أدى عمليا ً �إىل تعطيل م�سار امل�صاحلة �أكرث من مرة خا�صة مع بدايات عام
 2013يف القاهرة� ،أيام الرئي�س حممد مر�سي� .إ�ضافة �إىل تدخالت خفية تعمل على ت�سميم
الأجواء الفل�سطينية الداخلية كلما ن�شطت جهود امل�صاحلة.
 .3عقبات فل�سطينية داخلية للأ�سف ،وهي �أ�سا�سا ً نابعة من عدم ن�ضوج �أو توفر
البيئة ال�سيا�سية يف فل�سطني ،ويف املنطقة العربية عامة ،ملا ي�سمى بالتداول ال�سلمي
لل�سلطة �أو ال�رشاكة احلقيقية يف القرار ال�سيا�سي .نعم ،هناك �شعارات وتعبريات معلنة
حول هذه املفاهيم ،لكنها تبقى يف الإطار النظري ،وغالبا ً لال�ستهالك الإعالمي.
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وهنا ال ب ّد من التنويه �إىل نقطة مهمة ،وهي �أننا ال نعترب �أنف�سنا كفل�سطينيني يف و�ضع
طبيعي ،نحكم دولة �أو �سلطة حقيقية ذات �سيادة ،بل ما زلنا حتت االحتالل .ولكن طاملا
نحن �أمام واقع �سلطة ولها د�ستورها وقوانينها التي تنظم بناء امل�ؤ�س�سات وانتخاب
القيادات عرب �صناديق االقرتاع ،وتعتمد الدميقراطية و�سيلة لذلك ،ف�إنه ال ب ّد من احرتام
ذلك وااللتزام به ،والرتا�ضي العام مبا تفرزه هذه العملية الدميقراطية .و�إ�ضافة �إليه،
ف�إنني دعوت يف املا�ضي وما زلت �أدعو �إىل العمل بقاعدة ال�رشاكة الوطنية �إىل جانب قاعدة
االنتخابات احلرة يف بناء م�ؤ�س�ساتنا الوطنية يف �إطا َري ال�سلطة واملنظمة ،بحيث نعمل
معا ً ب�رشاكة حقيقية يف �إدارة القرار ال�سيا�سي َ
وت ُّمل امل�س�ؤولية الوطنية� ،إىل جانب
االحتكام �إىل �صناديق االقرتاع.
�إن واقعنا الفل�سطيني ب�شكل خا�ص ،والواقع العربي اليوم ب�شكل عام ،لي�س لديه
فائ�ض الوقت واجلهد واخلربة لكي نطبق فيه قاعدة تداول ال�سلطة وبناء م�ؤ�س�ساتها
وفق نتائج االنتخابات فح�سب ،بحيث يحكم �صاحب الأغلبية ويتحول الآخرون �إىل
املعار�ضة ،كما يجري ذلك يف الدميقراطيات العريقة يف العامل� .إن واقعنا الفل�سطيني
والعربي اخلا�ص ،والذي مير يف ظروف ا�ستثنائية ومرحلة انتقالية �صعبة نحو الع�رص
الدميقراطي احلقيقي ،يفر�ض علينا الأخذ بالقاعدتني معاً :االنتخابات وال�رشاكة ،بحيث
نعزز ونطور التجربة الدميقراطية بخطى را�سخة من ناحية ،ونح�شد جمموع الطاقة
الفل�سطينية يف بناء م�ؤ�س�ساتنا و�إدارة قرارنا ور�سم ا�سرتاتيجيتنا وحتمل �أعباء ن�ضالنا
الوطني يف مواجهة االحتالل من ناحية �أخرى.
بل �إنني �أرى �أن قاعدة االنتخابات نف�سها حتتاج يف عملية تطبيقها �إىل روح و�إجراءات
توافقية تراعي هذا الظرف اال�ستثنائي ،وجتعل االحتكام �إىل االنتخابات طريقا ً �إىل
�صناعة الوفاق واال�ستقرار الوطني ولي�س �إىل مزيد من ال�رصاع واال�ستقطاب احلا َّدين،
وهنا �أهمية تطبيق الدميقراطية بروح و�إجراءات توافقية يف حاالت التحول الدميقراطي
كالتي ت�شهدها منطقتنا العربية.
من هنا ،ف�إنني �أرى �أن �أ�سا�س العقبات الفل�سطينية الداخلية مل�سار امل�صاحلة ينبع من
هذا اخللل يف غياب القناعة بنهج ال�رشاكة احلقيقية ،والإ�رصار مقابل ذلك على تطبيق
قواعد اللعبة ال�سيا�سية ال�سابقة ،وهي �إ�رشاك الآخرين يف �أدوار متممة ،ال ت�ؤثر على
االنفراد بجوهر القرار ،وهو �أمر مل يكن �صائبا ً يف املا�ضي ،وبالت�أكيد ف�إنه ال ي�صلح اليوم
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للحا�رض وال للم�ستقبل ،فال خيار لنا �إال يف ال�رشاكة الكاملة واحلقيقية بني �أبناء الوطن
الواحد والق�ضية الواحدة ،وعلى �أ�س�س متينة من الدميقراطية واحلريات ال�سيا�سية� .إن
قوتنا احلقيقية كفل�سطينيني تنبع من داخلنا ،ومن وحدة �صفنا ومتانة بنائنا الوطني،
أ�سا�سي الدميقراطية وال�رشاكة معاً ،و�إميان اجلميع بحاجته للآخر يف
و�إجناز ذلك على � َ
�إطار الوطن الواحد.
وا�ستنادا ً �إىل ما �سبق ،ف�إننا نوجز ر�ؤيتنا لإجناز امل�صاحلة ب�صورة حقيقية وفاعلة
بالآتي:
 .1االلتزام مبا ّ
مت االتفاق عليه مع �إخواننا يف حركة فتح والقوى وال�شخ�صيات
الوطنية يف القاهرة والدوحة ،والعمل ب�إخال�ص من �أجل �رسعة تطبيق ذلك عمليا ً حتى
ننهي �صفحة االنق�سام ال�سوداء ،ونبني معا ً وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية ،ثم نعمل
جنبا ً �إىل جنب للنهو�ض مب�رشوعنا الوطني وملفاته الأ�سا�سية.
 .2الت�أكيد على روح الدميقراطية واالنتخابات وال�رشاكة يف بناء م�ؤ�س�ساتنا الوطنية
يف �إطا َري ال�سلطة ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،بحيث تكون لنا م�ؤ�س�سات واحدة
موحدة جلميع �أبناء الوطن يف الداخل واخلارج.
 .3حتمل امل�س�ؤولية امل�شرتكة يف �إدارة القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني ،فهو م�س�ؤوليتنا
جميعاً ،ويهمنا جميعاً ،وهو يف غاية الأهمية واخلطورة ،وال ي�ستطيع �أحد �أن ينفرد به،
وال يحق لأحد ذلك .فالق�ضية الفل�سطينية بظروفها املعقدة ،واختالل موازين القوى
ل�صالح عدونا ،وت�شابكها مع الو�ضع الإقليمي والدويل ،تتطلب كامل الطاقة الفل�سطينية،
وكامل العقل ال�سيا�سي الفل�سطيني ،حتى يكون قرارنا ال�سيا�سي �أكرث ر�شدا ً وا�ستقامة،
و�أكرث فعالية و�إجنازاً ،و�أكرث الت�صاقا ً وتعبريا ً عن الإرادة الفل�سطينية وعن غالبية
جماهري �شعبنا وقطاعاته و�رشائحه يف الداخل واخلارج.
 .4التوافق على ا�سرتاتيجية وطنية فل�سطينية ن�ضالية بديلة ن�شرتك يف ر�سمها وبنائها
جميعاً� ،آخذين بعني االعتبار ر�صيد التجربة الفل�سطينية الطويلة ،وحمطاتها الغنية
بالدرو�س والعرب؛ م�ستندين يف ذلك �إىل تقدير دقيق للموقف ،وقراءة عميقة للواقع بكل
معطياته وتعقيداته ،وفر�صه وخماطره ،م�ستح�رضين يف ذات الوقت ثوابتنا وحقوقنا
وجوهر م�رشوعنا الوطني ،والأهداف الكربى وامل�سارات الرئي�سة لهذه اال�سرتاتيجية
الوطنية ،وكذلك و�سائلها وتكتيكاتها املختلفة ،وجماالتها وميادينها املتعددة :من مقاومة
�ض ّد االحتالل بكل �أ�شكالها وعلى ر�أ�سها املقاومة امل�سلحة ،وعمل �سيا�سي ودبلوما�سي
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و�إعالمي وجماهريي وثقايف واقت�صادي وقانوين�...،إلخ ،ومالحقة العدو يف خمتلف
املنابر الإقليمية والدولية ،وح�شد طاقة الأمة معنا وتوحيد �صفوفها على الق�ضية وح�سن
التفاعل والتن�سيق معها ،وك�سب املزيد واملزيد من الأن�صار وامل�ؤيدين على مدى العامل،
الذي بد�أ يكت�شف الوجه احلقيقي لهذا االحتالل ال�صهيوين العن�رصي.

املبحث الثاين :ر�ؤيــة حمــا�س ومواقفهــا يف �ضوء
**2
التغريات يف العامل العربي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد خامت الأنبياء واملر�سلني
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وعلى جميع �إخوانه الأنبياء واملر�سلني.
�أيها الإخوة والأخوات� ،أيها احل�ضور الكرمي ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
و�أ�شكر يف ا�ستهالل كلمتي مركز الزيتونة على هذا امل�ؤمتر املهم ويف هذا التوقيت
املهم ،و�أخ�ص بال�شكر املدير العام للمركز الدكتور حم�سن �صالح ،و�أحيّي احل�ضور
الكرمي و�أمتنى لكم التوفيق ،و�إن �شاء اهلل يتمخ�ض عن هذا امل�ؤمتر خال�صات مهمة ِّ
تر�شد
الربيع العربي ،و ُتط ِّور موقفه من ال�رصاع العربي ال�صهيوين لننعم بف�ضيلتني؛ ف�ضيلة
البناء الداخلي على �أ�س�س جديدة قائمة على احلرية والدميوقراطية وحماربة الف�ساد
واال�ستبداد ،وف�ضيلة ال�سيا�سة اخلارجية القوية املتما�سكة امل�ستقلة التي متلك قرارها،
وتطور الأداء العربي والإ�سالمي جتاه فل�سطني وق�ضايا الأمة ب�شكل عام.
تكمن �أهمية هذا امل�ؤمتر يف:
 .1توقيته :فال �ش ّك �أنه ي�أتي يف ظ ّل الربيع العربي ،وتطور �إرادة اجلماهري ودورها
ال�سيا�سي وامتالكها لنا�صية القرار.
� .2أنه ي�أتي �أي�ضا ً يف ظ ّل تقدم دور الإ�سالميني ،وو�صول بع�ضهم �إىل احلكم يف بع�ض
الدول العربية.
** ورقة خالد م�شعل التي �ألقاها (من الدوحة يف قطر عرب الأقمار ال�صناعية) يف افتتاح م�ؤمتر “الإ�سالميون
يف العامل العربي والق�ضية الفل�سطينية :يف �ضوء التغريات والثورات العربية” ،الذي عقده مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات يف بريوت يف  .2012/11/29-28و ّ
مت التوافق مع الأ�ستاذ م�شعل �أن تكون هذه
الورقة جزءا ً من هذا الكتاب.
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� .3أنه ي�أتي يف ظ ّل تعاظم دور حركات املقاومة يف املنطقة ،خا�صة بعد �أن تراجع الدور
الر�سمي يف العقود املا�ضية ،وبعد �أن تعاظم احلراك ال�شعبي ،وبعد �أن حققت حركات
املقاومة �إجنازات مهمة.
� .4أنه ي�أتي يف ظ ّل تراجع امل�رشوع ال�صهيوين ،على الرغم من ا�ستمرار تفوقه
الع�سكري والتكنولوجي يف املنطقة ،لكن ال �ش ّك �أن هذا الكيان يرتاجع وترتاجع �صورته
يف العامل ،ومل يعد يحقق انت�صارات منذ زمن بعيد ،ولعل ما جرى يف حرب غزة ذات
الأيام الثمانية والتي انت�رصت فيها املقاومة الفل�سطينية م�ؤ�رش مهم على ذلك.
� .5أن الورقة التي نقدمها اليوم يف هذا امل�ؤمتر حول ر�ؤية حما�س ومواقفها ،هو
حديث من الواقع ولي�س تنظريا ً �أو جمرد ا�ست�رشاف للم�ستقبل .فحما�س منذ  25عاما ً
وهي تعمل على الأر�ض ،حتاول وجتتهد ،قد تخطئ �أحيانا ً ولكنها ت�صيب غالبا ً وكثرياً،
ون�س�أل اهلل القبول.
�أيها الإخوة الكرام� ،أعرف �أن كلمتي هذه لي�ست جمرد كلمة ،بل هي مبثابة ورقة متثل
ر�ؤية حما�س حول العنوان املطروح.

�أو ًال :ر�ؤية حركة حما�س للق�ضية الفل�سطينية:
لعل ما �سنذكره هو �أقرب �إىل الثوابت والبديهيات ،وهو معروف ومعلوم ،ولكن
التذكري باملبادئ والأ�سا�سيات والثوابت ،يف هذا الزمن ويف كل زمن ،م�س�ألة غاية يف
الأهمية .ونحن عندما نتحدث يف هذا الإطار ،ف�إننا نتحدث لي�س باعتبار حما�س حركة
�إ�سالمية جمردة ،بل هي حركة حترر وطني� ،إ�ضافة �إىل كونها حركة �إ�سالمية .وما
�سنطرحه ميكن �أن يندرج حتت بند الثوابت واملبادئ ،وميكن �أن يندرج بع�ضه الآخر
حتت بند ال�سيا�سات واملواقف وهكذا .وجنمل النقاط فيما يلي:
 .1فل�سطني من نهرها �إىل بحرها ،ومن �شمالها �إىل جنوبها ،هي �أر�ض ال�شعب
الفل�سطيني ووطنُه وحقه امل�رشوع ،وال تنازل عن � ّأي �شرب �أو جزء منها ،مهما كانت
الأ�سباب والظروف وال�ضغوط.
 .2فل�سطني —كل فل�سطني— �أر�ض عربية �إ�سالمية ،انتما�ؤها عربي �إ�سالمي ،وهي
�أر�ض مباركة مقد�سة ،لها مكانتها الكربى يف قلب ك ّل عربي وم�سلم ،ولها مكانتها الكربى
كذلك لدى كل الأديان ال�سماوية.
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 .3ال اعرتاف ب�رشعية االحتالل �أ ّيا ً كان ،فهذا موقف مبدئي و�سيا�سي و�أخالقي،
ولذلك ال اعرتاف ب�رشعية االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني ،وال اعرتاف بـ“�إ�رسائيل” وال
ب�رشعية وجودها على � ّأي جزء من فل�سطني مهما طال الزمن؛ ولن يطول �إن �شاء اهلل.
وكل ما طر�أ على فل�سطني من احتالل �أو ا�ستيطان �أو تهويد �أو تغيري للمعامل �أو تزوير
للحقائق هو باطل ،وال ب ّد �أن ينتهي ب�إذن اهلل.
 .4حترير فل�سطني واجب وطني وقومي و�رشعي ،وهو م�س�ؤولية ال�شعب الفل�سطيني
والأمة العربية والإ�سالمية ،بل هي �أي�ضا ً م�س�ؤولية �إن�سانية وفق مقت�ضيات احلق والعدل.
 .5اجلهاد واملقاومة امل�سلحة هي الطريق ال�صحيح واحلقيقي لتحرير فل�سطني،
وا�ستعادة كافة احلقوق ،ومعه بالطبع كل �أ�شكال الن�ضال ال�سيا�سي والدبلوما�سي
والإعالمي واجلماهريي والقانوين؛ مع �رضورة ح�شد ك ّل طاقات الأمة يف املعركة،
وا�ستجماع عوامل القوة لديها.
 .6املقاومة و�سيلة ولي�ست غاية ،ولو توفر لنا طريق �آخر لي�س فيه دماء وال ت�ضحيات
م�ؤملة لتحرير الأر�ض و�إنهاء االحتالل وا�ستعادة احلقوق ل�سلكناه ،ولكن جتارب الأمم
عرب التاريخ �أثبتت �أنه ال خيار لطرد املحتلني ور ّد العدوان وا�ستعادة الأر�ض واحلقوق
�إال املقاومة بكل �أ�شكالها ،وعلى ر�أ�سها املقاومة امل�سلحة.
 .7نحن ال نقاتل اليهود لكونهم يهوداً� ،إمنا نقاتل اليهود ال�صهاينة املحتلني املعتدين،
و�سنقاتل كل من يحاول �أن يعتدي علينا �أو يغت�صب حقوقنا �أو يحتل �أر�ضنا ،ب�رصف
النظر عن دينه �أو انتمائه �أو عرقه �أو قوميته.
 .8امل�رشوع ال�صهيوين هو م�رشوع عن�رصي عدواين �إحاليل تو�سعي قائم على القتل
والإرهاب ،وهو بذلك عدو لل�شعب الفل�سطيني وللأمة ،وي�شكل خطرا ً حقيقيا ً عليها،
وتهديدا ً بالغا ً لأمنها وم�صاحلها ،بل ال نبالغ �إن قلنا �إنه ي�شكل خطرا ً على �أمن املجتمع
الإن�ساين وم�صاحله وا�ستقراره.
 .9نتم�سك بالقد�س ومبقد�ساتها الإ�سالمية وامل�سيحية ،وال نتنازل عنها وال نف ّرط
ب�أي جزء منها ،فهي حقنا وروحنا وتاريخنا وحا�رضنا وم�ستقبلنا ،وهي عا�صمة
فل�سطني ،ومهوى �أفئدة العرب وامل�سلمني ،وم�ؤ�رش عزتهم ومكانتهم .وال �رشعية وال حقّ
لـ“�إ�رسائيل” يف القد�س مطلقاً ،كما ال �رشعية وال حقّ لها يف كل فل�سطني .وكل �إجراءات
“�إ�رسائيل” يف القد�س ويف غري القد�س ،من تهويد وا�ستيطان وتزوير احلقائق وحماولة
�رسقة التاريخ باطلة.
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 .10التم�سك بحق العودة لالجئني والنازحني الفل�سطينيني �إىل ديارهم التي �أُخرجوا
منها� ،أو منعوا من العودة �إليها� ،سواء يف املناطق املحتلة �سنة � 1948أم �سنة � ،1967أي �إىل
كل فل�سطني ،ورف�ض التنازل مطلقا ً عن هذا احلق .ويف الوقت ذاته نرف�ض ك ّل م�شاريع
التوطني والوطن البديل.
وهذه فر�صة �إخواين و�أخواتي للتوقف عند تلك “ال�سيمفونية” التي ُتعزف بني
فرتة و�أخرى؛ فمرة يف لبنان اخلوف من التوطني ،ومرة يف الأردن اخلوف من التوطني
�أو الوطن البديل ،وهذه الأيام يف �سيناء .يا �إخواننا �إن ال�شعب الفل�سطيني ال عو�ض له
عن فل�سطني �إال فل�سطني .و�إن �سلوك �شعبنا يف حرب غزة الأخرية وما قبلها ،بل ويف
االنتفا�ضات والثورات املتوا�صلة ل�شعبنا ،دليل على ت�شبث وانغرا�س هذا ال�شعب العظيم
يف �أر�ضه.
 .11وحدة الأر�ض الفل�سطينية :فال�ضفة الغربية (مبا فيها القد�س) وقطاع غزة
والأر�ض املحتلة � ،1948أر�ض واحدة بكل جغرافيتها� ،إنها وحدة واحدة ،ال ُيف�صل جزء
منها عن الآخر ،وهي مبجموعها وطن ال�شعب الفل�سطيني� .أما و�ضع غزة احلايل ،الذي
يتخوف منه البع�ض ،ف�إنه حال ا�ستثنائي ُفر�ض علينا ،ولي�س و�ضعا ً طبيعياً ،وال ميكن
�أن نقبل �أن تكون غزة منف�صلة عن ال�ضفة ،فغزة وال�ضفة وحدة واحدة ،وهما معا ً جزء
من الوطن الفل�سطيني الكبري.
 .12وحدة ال�شعب الفل�سطيني مب�سلميه وم�سيحييه ،وبكل مكوناته الفكرية
وال�سيا�سية والأيديولوجية ،وبكل قواه وف�صائله املقاومة واملنا�ضلة وال�سيا�سية.
 .13وحدة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته ،ووحدة مرجعيته الوطنية
من خالل منظمة التحرير الفل�سطينية ،التي يلزم �إعادة بنائها على �أ�س�س �صحيحة،
يعب عن الأ�صل وال
لت�ضم جميع القوى واملكونات الفل�سطينية .و�إن االنق�سام احلايل ال ّ
عن الواقع .لقد ُفر�ض علينا هذا االنق�سام بعد رف�ض قوى دولية و�إقليمية لالنتخابات
الفل�سطينية عام  2006التي فازت فيها حما�س ،و�إن وحدة ال�صف ووحدة النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني هي الأ�سا�س ،ونحن ما�ضون بكل قوتنا لتحقيق ذلك ب�إذن اهلل تعاىل.
 .14التحرير �أوالً ثم الدولة :فالدولة احلقيقية ثمرة التحرير� ،أما الدولة التي هي ثمرة
اتفاق فهي كيان �أو �سلطة حكم ذاتي� ،سموها ما �شئتم ،لكن الدولة احلقيقية هي ثمرة
التحرير �أوالً ،وال بديل عن �إقامة الدولة الفل�سطينية ،ذات ال�سيادة احلقيقية على كامل
الأر�ض الفل�سطينية.
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�أما ال�سلطة :فهي واقع نريد �إدارته ب�رشاكة وطنية مع الآخرين مبا يخدم �شعبنا
ويخدم حقوقه وم�رشوعه التحرري وين�سجم مع ثوابته الوطنية.
 .15القرار الوطني الفل�سطيني امل�ستقل :وهو مبد�أ يقوم على عدم التبعية �أو االرتهان
لأي دولة �أو طرف يف العامل؛ �صديقا ً كان �أو حليفا ً �أو عدوا ً �أو مناوئاً .ولكن ذلك ال يعني
وال ميكن �أن نقبله يف �إطار ح�رص الق�ضية الفل�سطينية يف ال�شعب الفل�سطيني ،و�شطب �أو
�إ�ضعاف الدور العربي والإ�سالمي ،ففل�سطني كانت وما زالت و�ستبقى ق�ضية عربية
�إ�سالمية ،بل ق�ضية �إن�سانية �أي�ضاً.
 .16بناء امل�ؤ�س�سات واملرجعيات الوطنية الفل�سطينية ينبغي �أن يكون دائما ً على
�أ�س�س دميوقراطية ،ويف مقدمتها االنتخابات احلرة النزيهة ،املتكافئة الفر�ص .ي�ضاف
�إليها مبد�أ ال�رشاكة والعمل الوطني االئتاليف ،فال ي�صح �أن نكتفي باالنتخابات ثم يقوم
البع�ض ب�إدارة القرار ،بينما الباقي يتفرج �أو يعار�ض� .إن ال�رشاكة يجب �أن تكون يف
كل املراحل ب�رصف النظر عن ن�سب النجاح هنا �أو هناك ،مع الت�أكيد �أن املعار�ضة حقّ
م�رشوع للجميع ،ومن ال�رضوري �أن تكون معار�ضة بناءة ،و�أن يحتكم اجلميع �إىل
�صناديق االقرتاع ،و�أن يحرتموا �إرادة ال�شعب ،و�أن يقبلوا بالتداول ال�سلمي لل�سلطة،
مع التذكري دائما ً بحالنا اال�ستثنائي غري الطبيعي حيث �أننا ما زلنا نعي�ش حتت االحتالل.
 .17عدم التدخل يف �ش�ؤون الدول الأخرى ،وعدم الدخول يف املحاور والنزاعات
واال�صطفافات بني الدول .و�سيا�ستنا �أن ننفتح على خمتلف دول العامل ،وخا�صة
العربية والإ�سالمية .ونحن ن�سعى بالت�أكيد �إىل عالقات متوازنة ،يكون ميزانها ومعيارها
م�صلحة فل�سطني وخدمة ال�شعب الفل�سطيني ودعم �صموده .وقطعا ً ف�إن معيارها �أي�ضا ً
هو م�صلحة الأمة و�أمنها ،ورف�ض التبعية لأي دولة �أو طرف يف العامل.
 .18وحدة الأمة بكل مكوناتها الدينية والعرقية واملذهبية ،فهي �أمة واحدة يف تاريخها
وحا�رضها وم�ستقبلها وم�صريها وم�صاحلها ،ونحن نتعامل معها على هذا الأ�سا�س.
ومع الإقرار بواقع التعدد والتنوع يف الأمة ،ف�إننا نرى �رضورة �أن ين�أى اجلميع يف �أمتنا
بنف�سه عن �إثارة النعرات واخلالفات وجتنب اال�صطفاف على �أ�سا�سها ،بل نتعاي�ش كما
تعاي�شنا طوال القرون املا�ضية ،وعلى اجلميع يف هذه الأمة �أن يعرف حدوده ،وي�أخذ
حقه دون �أن يتعدى على حقوق الآخرين ،و�أن يغلّب ال�صالح العام للأمة على �أية م�صالح
فئوية �أو حزبية.
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� .19أي موقف �أو مبادرة �أو برنامج �سيا�سي مرحلي تكتيكي �أو تف�صيلي يجب �أن
ين�سجم مع الثوابت الوطنية الفل�سطينية التي �أ�رشنا �إليها ،وال يجوز �أن يعاك�سها �أو �أن
يتناق�ض معها .وكل اجتهاد تف�صيلي �أو كلي ف�إنه يخ�ضع لهذا املبد�أ ،وعلى ذلك فنحن
نرف�ض � ّأي م�شاريع �أو اتفاقات �أو ت�سويات تنتق�ص من تلك الثوابت واملبادئ ومت�س
باحلقوق الوطنية الفل�سطينية.
وكما تالحظون ف�إن هذه النقطة الأخرية يف الثوابت وال�سيا�سات واملواقف واملبادئ،
هي حاكمة ملا قبلها� ،أو ا�ستدراك متمم �رضوري ملا �سبق.

ثاني ًا :التطبيق العملي للمواقف واملفاهيم:
قد يت�ساءل البع�ض �أين الواقع من هذا الكالم اجلميل؟ و�أين الأداء على الأر�ض؟
نقول �إن �أداء احلركة على الأر�ض ك�أداء كل الب�رش ،يحتمل ال�صواب واخلط�أ .لكنه يف
حالتنا كحركة ف�إن ال�صواب وهلل احلمد هو الغالب ،حيث الأداء من�سجم كثريا ً مع ما هو
معلن من مبادئ وقيم ،و�أحيانا ً تكون هناك �إما ثغرات �أو �أخطاء �أو �أحيانا ً �صور ملتب�سة
قد توهم �أن ثمة تعار�ضا ً �أو تناق�ضا ً مع ما هو معلن .وبكل و�ضوح نقول :حتى لو �أخط�أنا
يف االجتهاد ،وحتى لو التب�ست بع�ض ال�صور فاملعيار هو ما ذكرناه� ،أي تلك املبادئ
والثوابت �أو ال�سيا�سات واملواقف املذكورة �أعاله.
وهنا �أ�رسد �أربعة �أمثلة تو�ضح ال�صورة:
 .1املقاومة� :إنها مبد�أ �أ�سا�سي ،وهي خيارنا اال�سرتاتيجي .لقد كان البع�ض ي�شكك يف
�أن احلديث عن التهدئة هو تفريط باملقاومة؛ وهذا طبعا ً كالم فيه اعت�ساف .وباخت�صار
م�س فيه؛
ف�إن م�سار املقاومة ،حت�ضريا ً و�إعدادا ً و�أدا ًء حتى حترير فل�سطني ،هو �أم ٌر ال ّ
غري �أن طريقة �إدارة قرار الت�صعيد والتهدئة ،وتنويع الو�سائل والأ�ساليب يندرج كله يف
عملية �إدارة القرار ،ولي�س يف مبد�أ القرار ،فاملبد�أ ال ميكن �أن ُي�س.
وحتى غزة و�إن خرج العدو وامل�ستوطنون منها ،فال ميكن �أن نخرجها من دائرة
ال�رصاع ،و�إن كانت ال�رضورة ت�ستدعي �أن يتغري �شكل دورها يف املعركة بحكم ظروفها.
وغزة ما زالت بحمد هلل �إ�ضاءة عظيمة ،ال يف فل�سطني وحدها ،بل يف الأمة كلها بف�ضل
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اهلل تعاىل .وقد خرجنا نحن لتونا من هذه احلرب العدوانية على قطاع غزة والتي ختمت
بانت�صار املقاومة الفل�سطينية وجنحت يف فر�ض �رشوطها لوقف احلرب.
�أما يف ال�ضفة الغربية ف�إن غياب املقاومة فيها منذ �سنوات لي�س تغيريا ً يف الأ�صل واملبد�أ،
ولكنها ال�رضورة امللجئة ل�شعبنا ،حيث ال�ضغط الأمني الهائل من كل االجتاهات ،من
القريب والبعيد .بالن�سبة لنا ف�إن ُّ
تعطل �أو تراجع الأداء املقاوم هو ا�ضطرا ٌر و�أم ٌر واق ٌع
ن�سعى لتجاوزه ،مع بقاء النية املنعقدة بل والتح�ضري النطالقة جديدة .و�إن �شاء اهلل
�ستعود املقاومة �إىل ال�ضفة الغربية كما كانت فاعلة و�أ�سا�سية يف كل مراحل الن�ضال
الفل�سطيني ،فال ان�سحاب للعدو من �أر�ضنا �إال حتت �ضغط املقاومة.
 .2امل�شاركة يف ال�سلطة الفل�سطينية� :أال تتناق�ض هذه امل�شاركة مع موقف احلركة من
اتفاقية �أو�سلو؟
�س�ؤال م�رشوع ،وال �ش ّك �أن ظاهر الأمر فيه التبا�س ،ونحن نقول �إن امل�س�ألة وا�ضحة.
مواقفنا من �أو�سلو وكل االتفاقات املف ّرطة موقف حم�سوم ال تردد فيه� ،إمنا هناك
�رضورات �أملت علينا �أن ندخل ال�سلطة لنغري دورها الوظيفي ،ولنجعلها جتمع بني خدمة
ال�شعب و�إدارة �ش�ؤونه اليومية من ناحية ،وحقه يف مقاومة االحتالل من ناحية �أخرى.
وها نحن اليوم �سلطة يف قطاع غزة ومع ذلك نقوم باملقاومة ونطورها ونعززها ،مع
�إدراكنا �أن هناك �صعوبة عملية يف اجلمع بني كل هذه االعتبارات؛ لكن االنحياز للمبادئ
وااللتزام بها يجعلنا نط ّوع الواقع للمبادئ ولي�س العك�س.
 .3املوافقة على دولة على حدود عام  :1967والبع�ض �أي�ضا ً يقلق �أن هذا رمبا كان
مقدمة لل�سري على نهج من �سبقنا ،ويف النهاية يتق َّزم احللم الكبري .نقول ال ،لي�س لقناعتنا
�أن هدف التحرير للأر�ض املحتلة  1967هو هدف عملي بال�رضورة ،ف�أنا �شخ�صيا ً �أعتقد
من الناحية العملية املو�ضوعية �أن الذي ي�ستطيع �أن يحرر الأر�ض املحتلة  ،1967هو
قادر يف الواقع �أن يحرر بقية فل�سطني .غري �أن �رضورة توحيد املوقف الفل�سطيني وكذلك
املوقف العربي على برنامج القوا�سم امل�شرتكة ،يلتقي عليها اجلميع ب�رصف النظر عن
تفاوت الربنامج اخلا�ص بكل طرف ،هو الذي ميلي علينا نحن يف حركة حما�س ومعنا
حركات مقاومة �أخرى �أن نذهب �إىل هذا املوقف ال�سيا�سي ،ما دام ذلك لي�س على ح�ساب
بقية الأر�ض الفل�سطينية ،وال يت�ضمن تفريطا ً ب�أي حقّ �أو جزء من �أر�ضنا ،وال يت�ضمن
� ّأي اعرتاف بـ“�إ�رسائيل”.
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 .4مو�ضوع االنق�سام :هو �أي�ضا ً واق ٌع ُفر�ض علينا ومل نخرته� ،إمنا فر�ض علينا عام
 2007كما يعلم اجلميع ،عندما رف�ضت �أطراف دولية و�إقليمية عديدة نتائج انتخابات
 .2006و�أقول هنا �شهادة وهذه حمطة تاريخية� ،إن االنق�سام ح�صل يوم  13و14
و 15حزيران /يونيو  ،2007و�أنا يف يوم اجلمعة  15من ذلك ال�شهر ات�صلت بالقيادة
امل�رصية ،وقلت لهم نحن جاهزون لت�سوية الأمور وامل�صاحلة ،لأن االنق�سام مل يكن
خيارنا بل ُفر�ض علينا .ونحن منذ ذلك الوقت ما زلنا نبذل اجلهود ب�شكل متوا�صل
لإنهاء االنق�سام ،ون�سعى لتحقيق امل�صاحلة على �أ�س�س وطنية تكفل �إعادة ترتيب البيت
الفل�سطيني يف �إطار ال�سلطة واملنظمة يف �آن واحد ،وتبني برنامج �سيا�سي وطني ينحاز
للثوابت واحلقوق وامل�صالح الوطنية الفل�سطينية.

ثالث ًا :التغريات يف العالــم العـربـي وانعـكـا�سـاتهــا
على القـ�ضيــة وعلى دور حمــا�س والتـحـديــات
املحتملة:
ننتقل �إىل ال�شق الثاين من املو�ضوع ،وهو الر�ؤية حول التغريات يف العامل العربي
وانعكا�ساتها على الق�ضية وعلى دور حما�س ،والتحديات والفر�ص النا�شئة عن ذلك،
ونوجزها فيما يلي باخت�صار:
 .1ال �ش ّك �أن “الربيع العربي” ،ف�ضالً عن �أهميته للأمة يف �سياق نه�ضتها التاريخية،
ف�إنه كذلك تطور ا�سرتاتيجي كبري ومهم على طريق حترير فل�سطني ومواجهة امل�رشوع
ال�صهيوين؛ لأن معركة فل�سطني وحتريرها حتتاج �إىل �أمة قوية متعافية يف جبهتها
الداخلية ويف �سيا�ستها اخلارجية ،وم�ستندة �إىل �إرادة �شعبية ومتلك قرارها امل�ستقل.
 .2ال �ش ّك �أن الربيع العربي زاد من القلق الإ�رسائيلي و�أربك ح�ساباته .لأن قواعد
اللعبة التي اعتاد عليها العدو بد�أت تتغري ،ونحن هنا نكتفي بالعناوين وال �أريد التف�صيل
ل�ضيق الوقت املتاح ،فكلكم يدرك ذلك.
 .3ال �ش ّك لدينا �أن الربيع العربي والتغريات يف العامل العربي تعطي حما�س وحركات
املقاومة الفل�سطينية فر�صة للعمل يف بيئة عربية �أف�ضل و�أكرث ان�سجاما ً مع ّ
خط املقاومة،
و�أكرث مت�سكا ً بالثوابت واحلقوق الوطنية الفل�سطينية.
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غيت يف خريطة عالقات
 .4من الوا�ضح �أن هذا الربيع و�أحداثه الكبرية املتالحقة ّ
حما�س ال�سيا�سية ،و�أ�ضافت لها و�أ ّثرت على بع�ضها .فال �ش ّك �أن م�رص وتون�س واملغرب
�إ�ضافة نوعية مهمة يف عالقات حما�س ال�سيا�سية ،قيا�سا ً ب�أو�ضاع عالقاتنا ال�سابقة .علما ً
�أن حما�س كان لها خالل العقدين املا�ضيني عالقات متفاوتة مع معظم الدول العربية،
فجاء الربيع العربي ليعزز بع�ض هذه العالقات كما �أ�رشنا ،مع ا�ستمرار العالقات
الأخرى ،فنحن حري�صون عليها جميعاً.
�أما يف ت�أثري الربيع العربي على عالقات احلركة ،فال �ش ّك �أن عالقتنا املعروفة واملتميزة
ب�سورية �أ�صابها ما �أ�صابها مما هو معلوم يف ظ ّل الأحداث الراهنة ،وما كنا واهلل نتمنى �أن
يحدث ما حدث ،بل كنا حري�صني من اللحظة الأوىل ،والتاريخ �سي�شهد على ذلك� ،أن ت�سري
الأمور يف م�سار �آخر .كنا نريد �أن تظل �سورية قوية ب�أمنها وا�ستقرارها وب�سيا�ستها
اخلارجية التي كانت طوال ال�سنوات املا�ضية منحازة للمقاومة ،وهذه حقيقة تاريخية.
ومع بداية الربيع العربي ومع انتقاله الطبيعي �إىل �ساحة �سورية؛ فال�شعب ال�سوري ال
يقل عن ال�شعوب العربية حر�صا ً على دميوقراطيته وحريته وم�شاركته يف القرار ،كنا
نتمنى �أن يتم تبني �سيا�سة داخلية ت�ستجيب للإرادة ال�شعبية ،وقدمنا ن�صائح عديدة
بهذا االجتاه ،لي�س تدخالً منا يف ال�ش�أن الداخلي ،ولك ْن ن�صحا ً �صادقا ً من موقع احلر�ص
على امل�صلحة العربية مبا فيها م�صلحة �سورية؛ فتظل �سورية قلعة للمقاومة ب�سيا�ستها
اخلارجية وم�ستندة �إىل �سيا�سة داخلية تر�ضي �شعبها وت�ستجيب ملطالبه .ولكن للأ�سف
م�ضت الأمور بال�صورة امل�ؤملة التي نراها اليوم .ومع ذلك فنحن ن�ؤمن �أن �سورية ،التي
�ستكون م�ستندة دميقراطيا ً �إىل �شعبها ،لن تكون بال�رضورة �إال مع املقاومة ،فاملقاومة مل
تكن خيارا ً ر�سميا ً فقط عند بع�ض الدول بل هي قبله وبعده خيار ال�شعوب �أوالً ،وكل قائد
عندما ي�شعر �أن �شعبه يدعم املقاومة يكون �أكرث قوة .ال�شعوب كانت دائما ً مع املقاومة،
�أما الأنظمة فبع�ضها كان مع املقاومة وبع�ضها كان �سلبيا ً وبع�ضها كان عدوا ً للمقاومة.
ال �ش ّك �أن هذا منوذج لعالقاتنا التي ت�أثرت هنا وهناك ،و�أمثلة �أخرى ال تخفى
على �أحد .لكن حما�س وهذه نقطة مهمة ،مل تنتقل من حمور �إىل حمور ،ففل�سطني
واملقاومة الفل�سطينية هي �أ�صل حمور املقاومة .املقاومة وحمور املقاومة لي�س فندقا ً
جنل�س فيه �أو نغادره ،واملقاومة لي�ست مرتبطة باجلغرافيا ،فعندما كانت قيادة حما�س
يف الأردن —�إىل جانب وجودها الطبيعي والأ�سا�س يف الداخل— كانت حما�س مع
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املقاومة ومتار�س املقاومة ،وعندما انتقلنا بعد ذلك �إىل قطر و�إىل �سورية ثم �إىل دول
�أخرى كم�رص ظلت حما�س حركة مقاومة .حما�س كانت و�ستبقى مع املقاومة وحركة
مقاومة —ب�رصف النظر عن متو�ضعها اجلغرايف— لأن هذه روحها التي تتنف�سها
وهذا هو خيارها اال�سرتاتيجي حتى نحرر فل�سطني �إن �شاء اهلل.
 .5لقد �رصف الربيع العربي و�أحداثه الكبرية الأنظار م�ؤقتا ً عن الق�ضية الفل�سطينية،
وهذه خ�سارة ال �ش ّك ،لكنها خ�سارة م�ؤقتة ق�صرية الأجل .و�أنا �أقول �إن من حقّ ال�شعوب
العربية �أن تبحث عن همومها وعن م�صاحلها ،ونحن واثقون �أن ال�شعوب العربية حتى
وهي من�شغلة يف همومها الداخلية ف�إن فل�سطني حا�رضة يف ميادينها ويف عقلها وقلبها ويف
هتافاتها .و�إن حرب غزة املا�ضية الأخرية ،كانت دليالً عمليا ً متجددا ً على مكانة فل�سطني
التي ال تتغري عند الأمة حتى وهي من�شغلة يف �أحداثها وتطوراتها الداخلية.

رابع ًا :حتديات و�إ�شكاالت �أمام الربيع العربي ودوله:
هناك بكل �شفافية حتديات و�إ�شكاالت �أمام الربيع العربي ودوله ،ت�ستدعي جملة
من املالحظات والتنبيهات .ومن ال�رضوري �أن يكون هناك درجة عالية من ال�رصاحة
وال�شفافية يف تناول هذا املو�ضوع ،فالرائد ال يكذب �أهله .ومنه هنا �س�أذكر جملة من
املالحظات والن�صائح ال�رصيحة يف هذا املو�ضوع لي�س يل من هدف وراءها �إال ال�صالح
العام لأمتنا العظيمة:
� .1رضورة التوازن بني �أولويات الداخل �أي الهم الوطني ،و�أولويات الأمة �أي الهم
القومي ،وال تعار�ض بينهما ،فالنجاح يف الداخل يق ِّوي املوقف اخلارجي للدولة ،والعك�س
�صحيح ،ومن اخلط�أ تبنِّي �سيا�سة االنكفاء على الذات .بل نقول �إن االن�شغال بالق�ضايا
الكربى ال يعزز دور الدولة الإقليمي والدويل فح�سب ،بل يخدم ال�سيا�سة الداخلية للدولة
يف مواجهة ال�ضغوط وحماوالت التدخل اخلارجي .من اخلط�أ �أن حتمي نف�سك باالنكفاء،
بل احم ِ نف�سك باالنفتاح واملبادرة واال�شتغال بالق�ضايا الكبرية.
� .2رضورة عدم �إدارة املرحلة الراهنة الكبرية يف تاريخ الأمة من املوقع ال ُق ْطري
ال�صغري املنفرد ،بل يف �إطار �أو�سع للأمة العربية والإ�سالمية بتعاون وتكامل .هذا واهلل
يخدم الهموم وامل�صالح وامللفات ال ُق ْطرية الداخلية نف�سها؛ فالتكامل االقت�صادي والأمني
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وال�سيا�سي بني الدول العربية خا�صة يف هذه املرحلة االنتقالية ال�صعبة التي تعي�شها
بع�ض �أقطار الربيع العربي يخدم هذه الدول و�شعوبها وي�سهل عبور املرحلة االنتقالية
ب�صورة �أف�ضل� .إن ال�شعوب والقيادات يف �أقطارها وهم من�شغلون بهمومهم ال ُق ْطرية،
وهذا حقهم الطبيعي ،عليهم وهم يبنون �أوطانهم من جديد �أن يفكروا كذلك ويف ذات
الوقت بواقع الأمة وهمومها وم�صاحلها! �أين موقعها؟ �أين دورها؟ �أين مكانها حتت
ال�شم�س؟ لقد م�ضت على الأمة فرتة طويلة كانت فيه ملعبا ً ُيلعب فيها ،ويتم الت�صارع
عليها وهي غائبة .اليوم �آن للأمة �أن تكون العبا ً �أ�سا�سياً ،وت�سهم يف بناء خريطة الإقليم
من جديد .هذه م�س�ؤوليتنا جميعاً ،نبني �أوطاننا ونبني الوطن العربي الكبري يف ذات
الوقت .غاب العرب عقودا ً طويلة ،و�آن لهم اليوم �أن يعودوا �إىل امل�رسح و�إىل �ساحة الفعل،
ال ليت�صارعوا مع �أحد �إال مع العدو ال�صهيوين ومع كل من يغزو بالدهم� ،أما مع دول
الإقليم واجلوار ،فرنيد �أن نبني خريطة من التوازن والتكامل والتعاون ،دون �أن ي�ضيع
موقع العرب ودورهم.
� .3إدارة العالقة مع الغرب والدول الكربى ،وهذا �شيء طبيعي يف عامل اليوم
ل�رضورات �سيا�سية واقت�صادية�...إلخ ،يجب �أن ال يكون على ح�ساب الق�ضية الفل�سطينية
ودور العرب فيها وم�س�ؤولياتهم جتاهها .و�أقول ذلك و�أنا واثق �أن الأمة هي �إن �شاء اهلل
على خري ور�شد ،لكننا نقول ذلك من باب التذكري .ونرى �أنه من ال�رضوري عدم تقدمي
تنازالت جمانية للغرب يف �سياق �إدارة العالقة معه� .إن �رشعية دول الربيع العربي نابعة
من �إرادة �شعوبهم ولي�س من الدعم اخلارجي ،و�إن الت�صدي للق�ضايا الكربى يقوي دول
الربيع العربي وال ي�ضعفها.
� .4رضورة رفع �سقف املوقف العربي واجلامعة العربية ،و�سقف كل دولة كذلك
يف املوقف ال�سيا�سي وخا�صة يف مو�ضوع ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،و�رضورة
�إعادة النظر ومراجعة اال�سرتاتيجية العربية القائمة .هذا يقت�ضي كبداية تغيري اللغة
ال�سيا�سية ،نعم ،النا�س حتتاج �إىل وقت هذا �صحيح ،ولكن ال ي�صح بعد هذا الربيع العربي
�أن تبقى اللغة هي اللغة ذاتها ،واملبادرات هي املبادرات ذاتها ،وامل�شاريع هي امل�شاريع
ذاتها ،واملواقف هي املواقف ذاتها� .أعلم �أن التح ّول والتطوير الكلي يحتاج �إىل زمن،
ولكن ال ب ّد �أن نبد�أ اخلطوة الأوىل من الآن ،ال ب ّد من تغيري اللغة ال�سيا�سية ومفردات
اخلطاب ال�سيا�سي العربي .ال ب ّد من البدء والبحث يف تغيري اال�سرتاتيجية العربية
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جتاه ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،ومن ذلك االجتاه نحو تغيري املواقف جتاه املقاومة
وحركات املقاومة .وما كان م�ستغربا ً وم�ستهجنا ً �أو حمرما ً يف املا�ضي يف العرف العربي
الر�سمي مثل عدم تزويد املقاومة بال�سالح ،يلزم �أن ي�صبح اليوم ممكناً .مطلوب ر�سم
ا�سرتاتيجية تدر�سها الأمة كما ت�شاء ،تعلن بع�ضها وتخفي بع�ضها ،كيف ندعم حركات
املقاومة باملال وبال�سالح ،ون�سندها �سيا�سيا ً ونحمي ظهرها�...إلخ ،ليكون ر�سالة قوية
من الأمة �أن الزمن قد تغري ،و�أنه ال ب ّد للعامل �أن يحرتم �إرادة الأمة وحقوقها وم�صاحلها،
ال �أن يظل منحازا ً لـ“�إ�رسائيل” ،ويقف عاجزا ً �أمام عدوانها على الأمة وا�ستهتارها
بحقوقها وم�صاحلها ومقد�ساتها.
و�إذا مل تكن هناك حروب جيو�ش ر�سمية ،فلتدعم الأمة على الأقل اخليار الذهبي الذي
�أثبت جدواه بف�ضل اهلل تعاىل ،خا�صة خالل ال�سنوات املا�ضية .منذ عام  1967مل تنت�رص
“�إ�رسائيل” يف حرب حقيقية� ،إال �إذا قلنا عام  ،1982حني �أخرجت الثورة الفل�سطينية
من بريوت ولبنان .بعد ذلك ال انت�صار لـ“�إ�رسائيل” �سواء يف لبنان �أم يف فل�سطني يف
ك ّل مواقعها خا�صة يف غزة ،والف�ضل يف ذلك —بعد اهلل تعاىل— هو للمقاومة ولأبطال
املقاومة ول�سالح املقاومة ودعم الأمة لها.
طي �صفحة امل�شاريع واملبادرات التي �أكل عليها الزمن و�رشب ،ال ب ّد من
مطلوب كذلك ّ
البحث عن ر�ؤى جديدة وم�شاريع جديدة وا�سرتاتيجيات جديدة ،وعلى ر�أ�سها امتالك
�أوراق ق ّوة حقيقية ،و�أن تكون خيارات الأمة مفتوحة.
 .5معاهدات الت�سوية وموقف الدول التي تقيمها ،فال �ش ّك �أن هذا �إرث ثقيل ال ب ّد من
مراجعته ،كيف وب�أي طريقة وب�أي �سياق زمني؟ املهم �أنه ال ب ّد من هذا� .إن الت�سويات
ال�سيا�سية واملعاهدات مع “�إ�رسائيل” ،هي جمحفة بحق الأمة وبحق فل�سطني ،لي�ست
�أ�صالً وال �شيئا ً �أ�صيالً ،ولي�ست و�ضعا ً طبيعياً ،فـ“�إ�رسائيل” مل تكن ولن تكون �صديقا ً
وال جاراً ،بل هي عدو لي�س للفل�سطينيني وحدهم ،بل للأمة جميعاً .و�إذا كنا نقول هذا
عن املعاهدات فمن باب �أوىل �أن نتحدث عن العالقات واالت�صاالت والتطبيع مع املحتل
الإ�رسائيلي ،فال يجوز هذا على الإطالق مع الربيع العربي اجلميل ،لأن على قادة الأمة
يف هذه املرحلة �أن يعلموا �أن غ�ضب �شعوبهم مل يكن فقط على ال�سيا�سات الداخلية ،ولكن
كان غ�ضبهم �أي�ضا ً على هوان الأمة و�ضعف مواقفها و�سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها جتاه
ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي.
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 .6بالن�سبة �إىل و�صول الإ�سالميني �إىل احلكم ،و�أهمية ذلك وت�أثريه على الق�ضية ،فال
يعني ذلك �أن فل�سطني حتتاج �إىل الإ�سالميني وحدهم� ،أو �أن حما�س واجلهاد الإ�سالمي
كقوى وطنية �إ�سالمية فل�سطينية يحتاجون فقط �إىل الإ�سالميني على �أهميتهم ومتيّز
وثبات موقفهم جتاه الق�ضية ،بل نحن حمتاجون �إىل الأمة بكل تياراتها ومكوناتها،
الإ�سالميني والقوميني والليرباليني والي�ساريني ،هذه هي �أمتنا نحتاجها جميعاً،
وفل�سطني كانت ق�ضية الأمة و�ستبقى كذلك .و�إن من ال�رضورة مبكان �أن نن�أى جميعا ً
عن � ّأي تق�سيمات �أو ا�صطفافات طائفية �أو عرقية �أو دينية .قاتل اهلل هذه الطائفية البغي�ضة
التي ع�شع�شت يف املنطقة ،قاتل اهلل التق�سيمات العرقية واملذهبية والتق�سيمات الدينية� .إن
�أمتنا طول عمرها فيها هذا التعدد اجلميل ،هذا تاريخ ورثناه وهو �ش ّكل ح�ضارة الأمة
وم�سارها عرب التاريخ ،ال ي�صح اليوم �أن نبحث عن هذه ال�شقوق التي ي�ضع فيها �أعدا�ؤنا
الزيت والنار لتدمرينا .وهذا يقت�ضي لي�س تثبيت الأفكار واملفاهيم ال�صحيحة فح�سب،
بل يقت�ضي �أن يكون �سلوكنا كدول �أو حركات �أو مفكرين �أو مثقفني ،ين�سجم عمليا ً مع
هذا املوقف وتلك املفاهيم وال يغذي م�شاعر الطائفية �أو العرقية.
نريد للأمة يف ربيعها العربي �أن تكون موحدة ك�أمة ،وموحدة على فل�سطني ،و�أن
تبني جبهتها الداخلية مبا يحقق م�صلحة �شعوبها .هذه ال�شعوب اليوم متعط�شة للحرية،
متعط�شة للدميقراطية ،متعط�شة للتنمية ،متعط�شة للقمة العي�ش الكرمية ،متعط�شة للنماء
والنهو�ض والتكنولوجيا ،ومتطلعة يف ذات الوقت �إىل �أن تكون �أمة متقدمة بني الأمم،
وقوية يف �إدارة عالقاتها و�سيا�ساتها اخلارجية ،ويف �إدارة معركتها مع العدو ال�صهيوين.
ويف اخلتام ،بارك اهلل فيكم ،و�شكرا ً مرة �أخرى ملركز الزيتونة على �إتاحة هذه الفر�صة.
هذه ب�ضاعتنا وجتربتنا املتوا�ضعة �أحببنا �أن نقدمها وننقلها لكم ،لعل فيها فائدة ترجى.
ونرجو �أن تظل حركة حما�س كما كانت على الدوام عند ح�سن ظنكم وثقتكم.
وبارك اهلل فيكم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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