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�أو ًال� :أبرز ثوابت حركة حما�س:
�إن ثوابت حركة حما�س هي ثوابت ال�شعب الفل�سطيني ،واملتعلقة بق�ضيتني �أ�سا�سيتني
هما :الأر�ض والإن�سان؛ الأر�ض وهي الأر�ض الفل�سطينية غري منقو�صة ،والإن�سان احلر
على �أر�ضه احلرة ،مبا يحقق حقّ العودة لكل �إن�سان فل�سطيني �إىل �أر�ضه ووطنه وبيته
وقريته ،يعي�ش فيها حرا ً كرمياً ،ويتمتع فيها بكافة حقوق الإن�سان؛ بدءا ً بحق تقرير
امل�صري �إىل �آخر و�أ�صغر احلقوق ،ككل ال يتجز�أ .وبكلمات �أخرى ثوابتنا هي حترير
الأر�ض الفل�سطينية وعودة الالجئني ليعي�شوا �أحرارا ً يف �أر�ضهم احلرة.

ثاني ًا :عنا�صر القوة والتما�سك لدى حما�س:
لقد تعر�ضت حما�س �إىل �سل�سلة من ال�رضبات التي �أُري َد لكل منها �أن تكون القا�صمة
والنهائية ،كي ُتنهي هذه احلركة ،غري �أن رعاية اهلل لها وعنايته بها لتم�سكها باملنهج
القومي الذي �أر�سله للب�رشية ،وا�ستنادها �إىل موروث العقيدة والفكر الإ�سالمي؛ جعل
منها را�سخة يف قلوب رجال �أ�شداء ُي�ضحون بكل �شيء من �أجل الأهداف النبيلة التي
ت�شكلت من �أجلها ،والتفاف اجلماهري من حول ه�ؤالء الرجال الذين قدموا الت�ضحيات
من �أنف�سهم وعوائلهم و�ساروا على درب ال�شهادة؛ بدءا ً من امل�ؤ�س�س ال�شيخ �أحمد يا�سني؛
وكوكبة من قادة احلركة �أمثال د .عبد العزيز الرنتي�سي ،و�إ�سماعيل �أبو �شنب ،و�إبراهيم
املقادمة ،و�صالح �شحادة ،وجمال من�صور ،وجمال �سليم ،و�صالح دروزة وغريهم
الكثري رحمهم اهلل .كما �أن هناك العديد من عنا�رص القوة التي �أدت �إىل هذا النمو امل�ضطرد
وهي عدالة الق�ضية التي ن�ش�أت من �أجلها حركة حما�س ،وهي الق�ضية الفل�سطينية بكل
مكوناتها .وكذلك مدى الإخال�ص لكل من القيادة والعنا�رص التي تنتمي للحركة يف الدفاع
عن هذه الق�ضية والت�ضحية من �أجلها.
ن�ص مقابلة مكتوبة (متت باملرا�سلة الإلكرتونية) �أجراها حم�سن حممد �صالح (بريوت ،لبنان) مع
* هذا الن�ص هو ّ
الأ�ستاذ �إ�سماعيل هنية (غزة ،فل�سطني) ،حيث بد�أت املرا�سالت يف  ،2013/12/19و ّ
مت اعتماد الن�ص من الأ�ستاذ هنية
يف  .2014/3/11وقد ُو�ضعت الت�سا�ؤالت هنا على �شكل عناوين وحماور للم�ساعدة يف ان�سيابية الن�ص و�سال�سته.
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العن�رص الثالث هو احلكمة ال�سيا�سية ،وفقه املوازنات والأولويات يف �سيا�سة احلركة
الذي �أدى �إىل جعل م�سار احلركة يف �صعود م�ستمر ،فال يوجد هناك جمود ،و�إمنا حراك
�إيجابي يحافظ على الأ�صالة يف الفكر ،ويحقق التجديد يف املمار�سة والتطبيق.
وال ميكن �إغفال العن�رص املميز للحركة وهو �إ�رصارها على احلفاظ على ثوابت �شعبنا
ومقاومته كعنوان لتحقيق الأهداف الوطنية ،ورف�ضها االن�سياق �إىل � ّأي م�ساومة على
هذه الثوابت واحلقوق؛ مع �إبداء املرونة الالزمة يف الهوام�ش املتاحة من العمل ال�سيا�سي.
ومن العنا�رص املميزة كذلك االمتداد العربي والإ�سالمي ،والذي جعل من احللقة
التنظيمية �أو الفل�سطينية واحدة من �سل�سلة حلقات داعمة لل�شعب الفل�سطيني.
وهناك عن�رص الو�ضع التنظيمي والتداول ال�شوري على قيادة التنظيم ،وهناك
�أي�ضا ً ميزة �أخرى هي �أن احلركة عملت يف كل جماالت احلياة الفل�سطينية :االجتماعية،
وال�سيا�سية ،والع�سكرية ،والأمنية� ،إ�ضافة �إىل عملها الأ�سا�سي الدعوي؛ مما مكنها من
االنت�شار وفتح �ساحات جديدة.

ثالث ًا� :أولويات امل�شروع الوطني الفل�سطيني:
ال �ش ّك �أن الأولويات تختلف من مرحلة �إىل �أخرى ومتطلبات كل مرحلة ،واحلالة
ال�سائدة جتعل من ق�ضية ما تتقدم على �أخرى ،يف �سياق الأهداف العامة ل�شعبنا ،ب�سبب
الظرف املو�ضوعي الذي متر به احلالة الوطنية.
�إ�ضافة �إىل �أن جملة املتغريات منذ �سنة  ،1991وبدء مفاو�ضات مدريد ،ثم اتفاق �إعالن
املبادئ �أدت �إىل غياب مفهوم “م�رشوع وطني” يحظى ب�إجماع كل القوى والف�صائل
الفل�سطينية ،ل�صالح برامج ف�صائلية يف طريق حتقيق الأهداف العامة واحلقوق غري
القابلة للت�رصف لل�شعب الفل�سطيني ،وتتمثل �أولويات حركة حما�س يف هذه املرحلة من
تاريخ �شعبنا يف ا�ستعادة وحدة �شعبنا واحلفاظ على الثوابت واحلقوق الوطنية ،دون
� ّأي انتقا�ص �أو تنازل يف ظ ّل الظرف ال�سيا�سي الراهن ،من حالة ان�شغال عربي وانق�سام
فل�سطيني و�ضعف عام ناجت عن اختالل موازين القوى ،والعمل على تعديل ميزان
القوى ل�صالح ا�ستكمال م�رشوع التحرير ،وتوفري احلياة احلرة والكرمية �إىل املواطن
الفل�سطيني ،لي�شكل رافدا ً �أ�سا�سيا ً مل�رشوع التحرير .كما �أن من �أولوياتنا اال�ستمرار يف
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مرحلة التحرر الوطني جنبا ً �إىل جنب مع مرحلة البناء للم�ؤ�س�سة الفل�سطينية ،على قواعد
و�أ�س�س وطنية� ،سواء امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية �أم الإدارية �أم الأمنية.
وهذه الق�ضايا يجب العمل لها ب�شكل متوا ٍز ،لأننا نرى �أن ا�ستمرار االنق�سام
وحالة اال�ستفراد بالقرار الفل�سطيني ،ي�شكالن خطرا ً على الق�ضية الفل�سطينية ،قد
ي�ؤدي �إىل انعكا�سات خطرية على احلا�رض وامل�ستقبل الفل�سطيني.

رابع ًا :تقييم النموذج املقاوم حلما�س:
قدمت حما�س منوذجا ً جديدا ً من العمل الوطني يف ال�ساحة الفل�سطينية ،بل يف املنطقة
العربية والإ�سالمية .وهو منوذج فريد من حيث طبيعة التحديات التي تواجهه ،وطبيعة
الو�سائل التي تعامل معها .فبالرغم من �أن حركة حما�س هي امتداد فكري طبيعي للحركة
الإ�سالمية� ،إال �أن الأداء امليداين اختلف عن جماالت تركيز احلركة الأم؛ فلم يقت�رص
�أدا�ؤها على البعد اخلريي والدعوي واالجتماعي ،ولكنه ر ّكز على الأداء املقاوم للحركة
بحكم طبيعة احلالة الفل�سطينية ووقوعها حتت االحتالل ،مما �أدى �إىل بروز املقاومة
ك�إبداع و�أولوية يف العمل.
وبهذا ا�ستطاعت حما�س �أن تقدم النموذج اخلا�ص بها ،لتكون حالة مميزة يف ال�ساحة
الفل�سطينية .وبالرغم من التناف�س الف�صائلي احلاد على اجلماهري� ،إال �أنها ا�ستطاعت �أن
حتقق ثقالً جماهرييا ً كبريا ً عك�س نف�سه يف �أكرث من جتربة انتخابية.
هذا النموذج هو خليط فريد من املقاومة والعمل الدعوي ،والإغاثي ،واجلماهريي،
وال�سيا�سي ،والفكري حتى �شكلت هذه احلركة �إرثا ً ي�ستحق الدرا�سة ب�شيء من التف�صيل
يف كل هذه املجاالت ،وحتى جتربة احلكم قدمت �شخ�صية قيادية خمتلفة.
وبعد  26عاماً ,اكت�سبت حما�س جتربة مرتاكمة بني �أجيال خمتلفة �أ َّثر كل منها يف
�صناعة تاريخ هذه احلركة وحا�رضها ،مما جعل منها العبا ً م�ؤثرا ً لي�س يف ال�ساحة
الفل�سطينية فح�سب و�إمنا يف املنطقة.
وقد تطور منوذج املقاومة لدى حما�س بتطور كل مرحلة ومبا ينا�سبها �سيا�سياً،
ومبا يحقق الأهداف املناطة بهذا العمل املقاوم على طريق التحرير كا�سرتاتيجية ،وعلى
طريق حتقيق الأهداف املرحلية يف �إطار الر�ؤية ال�شاملة.
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خام�س ًا :موقف حما�س من اليهود:
نحن كم�سلمني نقر بالكتب التي �أنزلها اهلل ونحرتم الديانة اليهودية كديانة �سماوية،
ونع ُّد �أ�صحابها �أهل كتاب ،متاما ً كالن�صارى الذين يعي�شون جنبا ً �إىل جنب مع امل�سلمني
يف فل�سطني وخمتلف دول املنطقة.
وقد و�ضع الإ�سالم �أ�س�س التعامل مع �أهل الكتاب واحرتامهم وحقوقهم ،ولكن
هناك فرقا ً بني اليهودية كديانة واليهود ك�أ�شخا�ص من جهة ،وبني احلركة ال�صهيونية
واحتاللها لأر�ضنا من جهة �أخرى .فنحن ال نعادي ه�ؤالء لأنهم يهود ولكن لكونهم
يحتلون �أر�ضنا ويغت�صبون حقوقنا .وقبل هذا االحتالل تعاي�ش امل�سلمون مع اليهود
دون � ّأي �إ�شكال ،بل �إنهم اختاروا الدول العربية لال�ستقرار فيها ب�سبب توفر احلماية
لهم ،بينما كانوا ُيقتلون يف �أوروبا وترتكب يف حقهم املجازر.

�ساد�س ًا :املوقـف مـن االعتـراف بالكيـان ال�صهيونــي،
وم�شروع الت�سوية ال�سلمية ،واحلد الأدنى الذي
ميكن �أن تقبل به حما�س:
ت�ضمن �شكل االعرتاف الذي قدمته منظمة التحرير باالحتالل ال�صهيوين كارثة
�سيا�سية .فهو مل يكن اعرتافا ً ب�أمر واقع و�إمنا كان اعرتافا ً بحق “ا�رسائيل” يف الوجود،
دون � ّأي �ضوابط واعتبارات ،مما فتح الباب على م�رصاعيه لالحتالل ،الذي ومبوجب
اتفاق �أو�سلو ّ
مت التنازل له عن  %78من �أر�ض فل�سطني ،واعتبار �أن ما يبقى من فل�سطني
هي �أرا�ض ٍ متنازع عليها يجري التفاو�ض الآن حولها.
وقد جاء اتفاق �أو�سلو وليد مرحلة �سيا�سية جعلت من الواليات املتحدة القطب
العاملي الأقوى والوحيد ،وكنتيجة ثانوية حلرب اخلليج والتوجه العربي اجلمعي نحو
م�سرية الت�سوية منذ م�ؤمتر مدريد .ومنذ تلك اللحظة مل ُي�شكل فقط تنازالً جوهريا ً
لالحتالل عن حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،و�إمنا �أوجد انق�ساما ً يف ال�ساحة الفل�سطينية
حول الأهداف والو�سائل ،ونقل ال�رصاع �إىل داخل البيت الفل�سطيني .ومنذ ذلك الوقت
�أثبتت الأيام �أن م�سار الت�سوية م�سار عقيم ،ي�صب ل�صالح االحتالل ملراكمة فر�ض وقائع
على الأر�ض وتنازالت يومية من املفاو�ض الفل�سطيني دون � ّأي �إجنازات تذكر .ي�ضاف
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�إىل ذلك �إ�سهام هذه املفاو�ضات يف جتميل وجه االحتالل ،وغ�سل يديه من اجلرائم التي
اقرتفها بحق ال�شعب الفل�سطيني وقتل الآالف ،ف�ضالً عن اجلهود التي يبذلها لتهويد
املقد�سات وال�سيطرة عليها.
ونحن نفرق ما بني اجلهود ال�سيا�سية وما بني التنازل ،فل�سنا �ض ّد � ّأي جهود
دبلوما�سية و�سيا�سية من �أجل ا�ستعادة حقوقنا ،ولكننا ل�سنا مع امل�ساومة عليها �أو
مبادلة حقّ بحق �آخر.
وقد توافقنا فل�سطينيا ً على القبول ب�إقامة دولة فل�سطينية على حدود الرابع من
حزيران /يونيو  ،1967مع عودة الالجئني دون التنازل عن باقي حقوقنا؛ لأن ال�شعب
الفل�سطيني يفو�ض القيادة ال�ستعادة حقوقه ،ولي�س للتنازل عنها ،لأنها لي�ست ملكا ً لنا
�أو جليلنا احلايل فقط حتى نتنازل عنها.

�سابع ًا :جتربة حما�س يف ال�سلطة الفل�سطينية:
 .1حما�س و�إ�شكالية الإ�صالح والتغيري حتت االحتالل:
عندما قاطعت حما�س االنتخابات يف �سنة  1996كان ذلك لعدم �إعطاء � ّأي �رشعية
لربنامج �أو�سلو الذي كان يف ذروة �صعوده ،و�أُري َد دمج كل مكونات �شعبنا يف هذا
امل�رشوع عرب عدة بوابات من بينها االنتخابات ،كما كان هناك تعطيل لدور ذلك املجل�س
بن�ص وا�ضح يقول �إنه ال يجوز للمجل�س �أو حتى لرئي�س ال�سلطة �إ�صدار ت�رشيعات تخالف
االتفاقات املعقودة بني الطرفني ،كما �سحبت من ال�سلطة � ّأي �صالحيات �أو م�س�ؤوليات يف
جمال العالقات الدولية �أو االتفاقات االقت�صادية.
غري �أن جملة من املتغريات �أدت �إىل تغري هذا املوقف يف �سنة  ،2006وخ�صو�صا ً �أن
اتفاق �أو�سلو مل يعد له وجود من الناحية العملية .كما �أن املنهج التفاو�ضي ثبت ف�شله بعد
ع�رشة �أعوام من الأداء ال�سيء والإحباط الذي �أ�صاب املواطنني ،جراء ال�سلوك ال�سيا�سي
واحلكومي لل�سلطة الفل�سطينية ،والذي كان يتطلب �أن ت�أتي قوة جديدة ال حتمل �إرث
�ض َب الكثري من مكونات ال�سلطة؛ وكان الإحلاح اجلماهريي على
املا�ضي من ف�ساد َ َ
�أ�شده يطالب حركة حما�س بالدخول يف هذه االنتخابات ،وبالفعل ّ
مت ذلك حتت �شعار
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الإ�صالح والتغيري ،لت�صحيح جملة من امل�سارات التي انتهجتها قيادة ال�سلطة ما قبل
 ،2006وحلماية الق�ضية وال�شعب من ال�سقوط يف وحل العمالة والف�ساد ،وهما وجهان
لعملة واحدة.
وقد ا�ستطاعت حما�س املزاوجة بني برناجمني ومرحلتني ،وهما التحرر الوطني
والبناء والتغيري ،و�رضبت النموذج العملي يف �إمكانية حتقيق هذه املزاوجة ،فقد
خا�ضت احلركة واحلكومة حتديات ج�ساما ً كانت ت�ستهدف وجود احلكومة بالأ�سا�س،
و�ض َب هذا امل�رشوع القادم وا�ستئ�صاله .وخا�ضت معركة احل�صار وعدة حروب
َ ْ
قا�سية ،ا�ستطاعت اخلروج منها �أكرث ثباتا ً وقدرة على تقدمي املزيد من العطاء لل�شعب
الفل�سطيني؛ و�أثبتت �أنه لو توفرت الإرادة احلقيقية ميكن التقدم يف امل�سارين .فاملقاومة
اليوم يف ظ ّل حكم حما�س هي �أكرث قوة وقدرة على �إيالم العدو ،وفر�ضت عليه معادالت
جديدة ،و�رضبت املرتكزات الأ�سا�سية لنظرياته الأمنية والع�سكرية.
وهذا يعود لوجود حكومة حتمي ظهر هذه املقاومة وتوفر لها الغطاء ال�سيا�سي.
ولعل �أبرز جتليات التكامل بني الأداء ال�سيا�سي للحكومة والفعل املقاوم جتلت يف معركة
حجارة ال�سجيل ،التي �أبدعت فيها املقاومة ،ولعبت احلكومة دورا ً �سيا�سيا ً يف ا�ستقطاب
الفعل الإقليمي الداعم ،وحمت ظهر املقاومة ،وهذا مل يكن لي�أتي لو مل تكن هناك حكومة
من النهج ال�سيا�سي ذاته .وقد ر�أينا حكومات �سابقة كانت تدين الفعل الفل�سطيني املقاوم
بل وجته�ضه؛ وبالتايل امل�شاركة يف االنتخابات واحلكم هو �أحد �رضوريات جناح وتقدم
م�رشوع املقاومة ،ويثبت وي�ؤكد ذلك � ّأي مقارنة بني واقعي غزة وال�ضفة من حيث قوة
وقدرة املقاومة.
�أما يف املقابل ،فم�رشوع التغيري والإ�صالح حقق تقدماً؛ وانتهت على الأقل يف قطاع
غزة (حيث وجود احلكومة) �أ�شكال الف�ساد والتجاوزات ومراكز القوى ،وبالرغم من
احل�صار امل�رضوب على القطاع �إال �أن تقدما ً حدث يف االقت�صاد الفل�سطيني ،و�رشعت
احلكومة بخطوات و�إجراءات يف �إطار احلكم الر�شيد وامل�أ�س�سة.
�أما يف ال�ضفة املحتلة فامل�شكلة �أن احلكومة مل ُت َّكن من القيام بدورها ،وال�سبب
الأ�سا�سي هو حالة االنق�سام وت�شكيل حكومة �أخرى (حكومة �سالم فيا�ض) ،ف�ضالً عن
وجود االحتالل.
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 .2جتربة احلكومة العا�رشة التي قادتها حما�س:
عندما خا�ضت احلركة االنتخابات الربملانية �سنة  2006كانت تدرك متاما ً جملة
التحديات التي �ستواجهها ،لأنها مقبلة على مرحلة من نوع جديد ،لذلك دفعت احلركة
بخرية قادتها �إىل هذه االنتخابات ،ومن ثم �إىل احلكومة العا�رشة؛ �ض َّمت قيادات تاريخية،
لأن املهمة هي تاريخية .فربنامج الإ�صالح والتغيري لي�س مقت�رصا ً على الأ�سماء
والأ�شخا�ص واالنتماء ال�سيا�سي ،و�إمنا تغيري يف املنهج وامل�سار لل�سلطة الوطنية ،من
حيث العقيدة الفكرية واملمار�سة ال�سيا�سية واملنطلقات ملختلف القرارات؛ وهو ما �سوف
ي�ستدعي بال�رضورة وجود جبهة معا َر�ضة ورف�ض كربى داخليا ً وخارجياً ،لذلك يتطلب
نوعية من الرجال لهم عزمية ت�ستطيع خو�ض غمار املرحلة.
ما ّ
مت توقعه قد حدث ،وبد�أ احل�صار مع ظهور نتائج االنتخابات و�إعالن احلركة
نيتها ت�شكيل احلكومة ،وبد�أت عملية الإف�شال داخليا ً وخارجياً .وظهر �أن هناك من مل
يقبل هذه النتائج و�إن �سلَّم بها �شكلياً ،ولكن عمل على �إجها�ض وو�أد التجربة يف �أ�شهرها
الأوىل ،وراهن البع�ض على �سقوط احلكومة بعد فرتة ال تتجاوز الثالثة �أ�شهر.
وا�ستطاعت احلكومة ال�صمود �أمام معركة الإف�شال ،والتي متثلت يف فو�ضى �أمنية
وح�صار �سيا�سي ،وتعطيل داخل الوزارات ،وت�صعيد ع�سكري.
�شكلت احلكومة القوة التنفيذية لتجاوز الفو�ضى الأمنية ،والت�صدي لها ،ومواجهة
حاالت الف�ساد ،عرب �إحكام �ضبط الوزارات و�إيجاد البدائل املالية عن املال ال�سيا�سي،
وفتح قنوات ات�صال مع دول عديدة لك�رس احل�صار ال�سيا�سي .وبالرغم من عدم
االن�صياع من غالبية املوظفني يف عملهم لقطع الطريق �أمام تقدم و�إجناز احلكومة ،بل
وتخريب جهودها ،وت�شكيل حكومة موازية يف مكتب الرئا�سة ،وعمل الأجهزة الأمنية
�ض ّد الأمن ،و�ض ّد � ّأي �إجناز؛ �سارت احلكومة و�صمدت نحو عام كامل ،ا�ستطاعت خالله
�إثبات �أن وجود حما�س يف احلكم ال يعطل املقاومة ،فكان �أ�رس �شاليط؛ و�إثبات �أنه يف ظ ّل
حكم حما�س ميكن �إيجاد دبلوما�سية قائمة مع دول ال تكرتث كثريا ً باحل�صار الأمريكي
الإ�رسائيلي ،و�إثبات �أن الأداء ال�سيا�سي ميكن �أن يحقق تغريات ،لتوفري البديل املايل،
بحيث تدعم حكومة مقاومة .وا�ستطاعت هذه الر�ؤية �أن توجد لها قاعدة حقيقية على
امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل.
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 .3جتربة حكومة الوحدة الوطنية (احلادية ع�رش):
لقد حاولنا بكل جهد ممكن قبل ت�شكيل احلكومة العا�رشة �أن تكون حكومة وحدة
وطنية ،و�شكلت احلركة من �أجل هذه الغاية جلنة متخ�ص�صة للجلو�س مع الف�صائل
الوطنية والإ�سالمية ،وخا�ضت �سل�سلة من اللقاءات املطولة على امل�ستوى الثنائي
واجلماعي للتو�صل �إىل اتفاق ،وقدمت الكثري من املرونة على �صعيد احلقائب الوزارية،
وعلى �صعيد الربنامج ال�سيا�سي للحكومة ،بالرغم من �أننا نتمتع ب�أغلبية مريحة تتيح لنا
ت�شكيل احلكومة ب�شكل منفرد ،ونيل الثقة ب�سهولة من املجل�س الت�رشيعي وفق الربنامج
ال�سيا�سي الذي يحدده رئي�س احلكومة والأغلبية الربملانية .ولكن �أردنا �أن ن�رضب
منوذجا ً جديدا ً يف احلكم؛ ف�ضالً عن فوائد احلكم الر�شيد والنزاهة ،وهو العمل امل�شرتك
وحتقيق ال�رشاكة احلقيقية.
ولكن باءت هذه اجلهود بالف�شل للعديد من الأ�سباب من بينها ال�ضغوط اخلارجية
التي �أرادت حلما�س �أن تخو�ض غمار التجربة وتف�شل —عرب عوامل الإف�شال التي
كان يخطط لها— والبع�ض الآخر كانت قراءته �أن هذه احلكومة لن ت�ستمر وال يريد �أن
ي�شارك يف ف�شل� ،أو �أن يقدم ما يراه هو طوق جناة للحركة.
ولكن بعد جناح احلركة يف ال�صمود ملدة عام كامل �أمام �ضغوط كانت كفيلة ب�إ�سقاط
نظم م�ستقرة ،مثل احل�صار املايل واالقت�صادي ،والفو�ضى الأمنية ،والإ�شغال
الع�سكري ،والهجمات املتتالية واملناكفة الدائمة من املوظفني ،والتحري�ض الإعالمي
و�سل�سلة من الأكاذيب واالفرتاءات التي طالت كل حلظة من عمل احلكومة ،والت�آمر
الداخلي واخلارجي ،وبالتايل و�صلت قناعة �أن احلركة متلك من الر�صيد الكثري الذي
لن تنجح معه جهود �إ�سقاطها ،فيما برزت بع�ض الر�ؤو�س الرامية �إىل العمل امل�شرتك.
وقد جتاذبنا معها ب�إخال�ص ور�أينا يف مكة �أن الفر�صة �سانحة لنكر�س �رشاكة حقيقية
يف ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية وتقدمي النموذج الذي كنا نطمح به قبل عام ،و�أن
هذه احلكومة ميكن �أن تكون ر�سالة �إىل العامل بوحدة �شعبنا وقدرته على جتاوز
�أ�صعب املراحل ،و�أن روح التحدي متوفرة للجميع ،خ�صو�صا ً �أن ذلك ي�أتي يف �أعقاب
انتفا�ضة خا�ضتها كل الف�صائل �سوية �ض ّد االحتالل ،وبعد �سقوط خيار �أو�سلو عمليا ً
على وقع دبابات العدو .غري �أن الوقائع كانت خالف هذه التوقعات ،وظهر �أن هناك
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تيارا ً مل ي�سلِّم بالواقع اجلديد ،وعمل ليل نهار ال�ستكمال عملية الإف�شال املنظمة؛
وارتبطت م�صاحله بامل�صالح الأمريكية الإ�رسائيلية �ض ّد هذه التجربة حتى لو كانت
يف �إطار حكومة الوحدة .وا�ستمرت عملية الإف�شال من مراكز القوى التي ت�شكلت يف
الأجهزة الأمنية واجلهاز الإداري ،وارتبطت م�صاحلها ب�رضورة غياب حما�س عن
احلكم وا�ستمرار النموذج ال�سابق.
وكان ج ّل عملية الإف�شال من قلب الأجهزة الأمنية التي كان لديها �إ�رصار على ج ّر
البالد نحو الفو�ضى املنظمة ،ون�رش القتل والدماء ونقاط التفتي�ش ،والتمركز على
الأبراج ،وبثّ الذعر يف نفو�س املواطنني.
وقد ا�ستدعى ذلك �أن يكون هناك حملة �أمنية للقوة التنفيذية ،للق�ضاء على مراكز
التوتر والعنا�رص الفو�ضوية ،ا�ستغرقت ثالثة �أيام وانتهت با�ست�سالم كل هذه العنا�رص
ب�شكل كامل يف قطاع غزة يف  .2007/6/14وكان امل�أمول �أن يكون هناك ترحيب بهذه
اخلطوة لفر�ض الأمن واال�ستقرار يف غزة ،غري �أن قرارات الرئا�سة �أوجدت واقعا ً جديدا ً
عرب وجود حكومتني واحدة يف غزة والثانية يف ال�ضفة ،و�أدت �إىل تعطيل عمل املجل�س
الت�رشيعي ،وبد�أت مرحلة االنق�سام نتيجة رف�ض حركة فتح بقيادة حممود عبا�س
لنتائج االنتخابات.

 .4جتربة حكومة ت�سيري الأعمال يف الفرتة :2013-2007
حتمل هذه املرحلة معان مزدوجة االجتاه ،فقد حملت هذه ال�سنوات �صعوبات عظام
وحتديات ج�ساماً ،لرمبا كانت الأ�شد على �شعبنا الذي �أبدى يف املقابل ا�ستقرارا ً عظيما ً
ب�صرب ال حدود له ،وقدم ت�ضحيات فاقت كل التوقعات .ويف مقابل �صورة الأمل كانت
�صورة الأمل حتدو النفو�س ،وا�ستطاعت احلكومة وال�شعب معا ً �أن ير�سما لوحة �إبداعية
فل�سطينية معبقة بالدم.
لقد بد�أت هذه املرحلة بت�شديد ٍللح�صار ،ب�شكل غري م�سبوق من خمتلف االجتاهات،
وبد�أت حماولة خنق قطاع غزة فاختفت من حمالها الب�ضائع وخمتلف �أنواع الأطعمة
واملالب�س والوقود والأدوية ،واختفت الكهرباء عن البيوت وع ّم الظالم الدام�س ،وحتول
ا�صين
القطاع �إىل �سجن كبري معزول ومغلق؛ وغابت املعاين الإن�سانية عن ال�سا�سة امل ُ َح ِ
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فل�سطينيا ً وعربيا ً ودولياً .ولكن �إبداع �شعبنا �سبق كالعادة قيادته ،وك�رست اجلماهري
�أ�سوار احل�صار ،واقتحم نحو � 750ألف مواطن كل احلدود مع م�رص ،ودخلوا العري�ش
( 45كم داخل احلدود امل�رصية) وابتاعوا احتياجات القطاع خالل ثالثة �أيام ،وعادوا
جمددا ً �إىل غزة مل يتخلف �أحد ،ومل يقم � ّأي منهم بجرمية واحدة ،و�رضبوا منوذجا ً
�أخالقيا ً فريداً .ثم تواىل الإبداع عرب �أنفاق �شكلت �رشايني احلياة لغزة ال�صابرة،
وقد واكب هذه املرحلة عملية ا�ستنكاف �شاملة لغالبية املوظفني يف جميع القطاعات،
يف حماولة لإ�صابة القطاع بال�شلل؛ وخ�صو�صا ً املدر�سني ،والأطباء ،واملمر�ضني،
والق�ضاة ،ووكالء النيابة ،وال�رشطة ،واملوظفني يف باقي الوزارات.
وترك اجلميع �أعمالهم حتى تدب الفو�ضى والتذمر �أو�ساط املواطنني يف القطاع ،غري
�أن احلكومة ا�ستطاعت وخالل ثالثة �أيام �أن متلأ هذه الأماكن وتقوم ب�إعادة ت�سيريها
جميعاً ،وتقدم ع�رشات بل مئات املتطوعني يف كل مهنة بال مقابل ،للحفاظ على ا�ستقرار
القطاع و�سري العمل يف خمتلف املرافق.
و�أدى الف�شل يف مرحلة اخلنق واال�ستنكاف ومن قبلهما الفو�ضى �إىل اللجوء للخيار
الأخري النتزاع هذه احلكومة نهائياً ،عرب القوة الع�سكرية؛ وجاء عدوان ،2009/2008
عرب  22يوما ً من االعتداءات املتوا�صلة على مدار ال�ساعة ،وكانت احلرب الأعنف يف
املنطقة منذ �سنة  .1967وخالل �ساعات كانت ن�صف طائرات �سالح اجلو الإ�رسائيلي
تق�صف كل �أنحاء قطاع غزة وتلقي بحممها لتحيل القطاع �إىل ِب َرك ٍ من الدماء ،منت�رشة
يف كل مكان .وتواىل العدوان برا ً وبحرا ً وجواً ،لكنه قوبل ب�صمود �أ�سطوري من �شعب
�شبه �أعزل ،ميتلك بالكاد من الو�سائل القتالية ما يقول �أنا ما زلت حيا ً و�أمتلك �إرادة
ال�صمود ،ولن �أركع �أو �أرفع الراية البي�ضاء� 1,500 .شهيد ،و� 5آالف منزل مدمر،
و� 10آالف م�صاب خالل  22يوما ً من العدوان ،ويف النهاية �أوقف العدو حربه دون �أن
يح�صل على � ّأي من �أهداف هذه احلرب .فال �أزاح احلكومة ،وال ا�ستعاد �شاليط ،وال ك�رس
�إرادة و�صمود املقاومة التي ظلت �صواريخها ت�سقط على غالف غزة ،حتى بعد �إعالن
االحتالل وقف �إطالق النار �أحادي اجلانب بـ � 12ساعة ،ورف�ضت املقاومة �أن توافق على
�رشوط االحتالل لوقف �إطالق النار ف�أُوقف من جانب واحد هذا العدوان والإرهاب.
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وبعد ف�شل �آخر ما يف جعبة املت�آمرين من �أوراق بد�أت املعادلة تتغري ،وبد�أ احل�صار
يتهاوى ،خ�صو�صا ً مع متغري جديد متثل يف حماقة جديدة ارتكبها االحتالل مبهاجمة
�أ�سطول احلرية القادم للت�ضامن مع غزة ،مما �أدى �إىل ا�ست�شهاد ت�سعة من املت�ضامنني
الأتراك .وحتول احل�صار �إىل ق�ضية �إن�سانية دولية كربى ،و�أزمة �سيا�سية مع دولة لطاملا
�صنفت ك�صديق لـ“�إ�رسائيل” .كل هذه التغريات �أدت �إىل �إعادة فتح معرب رفح ب�شكل
متقطع ،وبد�أت جوالت احلوار الوطني يف القاهرة التي �أعادت عالقتها مع غزة بعد
قطيعة نحو عامني ،و�رشعت احلكومة بتطوير �أدائها يف كل املجاالت لتبني مفهوم احلكم
الر�شيد ،وتثبت مفاهيم ال�شفافية والعدالة والإ�صالح يف العمل الإداري ،وتبد�أ عملية
�إعادة بناء اجلهاز الإداري ب�شكل كامل ،وكذلك عملية �إعادة بناء القطاع ،وخ�صو�صا ً ما
هدمه االحتالل.
وتوالت انت�صارات �شعبنا وحكومته ومقاومته� ،إذ جاءت �صفقة وفاء الأحرار لتطلق
�رساح � 1,050أ�سريا ً من خرية �أبناء �شعبنا من �سجون االحتالل ،ولتنت�رش الفرحة
والبهجة يف كل بيت من بيوت القطاع ال�صامد ،وت�صبح غزة قبلة الأحرار يف هذا العامل،
وجاءت ع�رشات بل مئات الوفود الت�ضامنية من خمتلف دول العامل ،عربا ً وم�سلمني
و�أوروبيني و�أمريكان ،كلهم يحملون من امل�شاريع والدعم املادي واملعنوي ،و�أ�صبحت
رمزا ً للعزة والإباء واحلرية الإن�سانية .وتتحول ال�صعاب التي واجهتها غزة وحكومتها
�إىل نعمة ،ب�أن رفع اهلل �ش�أن هذه البقعة ال�صغرية من العامل ،بفعل جهاد وت�ضحية و�صمود
�أبنائها على الظلم والت�آمر.
وقد حاول االحتالل �أن يق�ضي على م�شاعر االنت�صار ويقوم بعملية “ك�رس وعي”

للمواطن الفل�سطيني ،ف�أعلن احلرب جمددا ً باغتيال ال�شهيد القائد �أحمد اجلعربي و�ش ّن
العدوان الثاين ،فكانت املفاج�أة من ن�صيبه مرة �أخرى ،ف�إذا بغزة ال�ضعيفة املحا�رصة
تقود مقاومة �ضارية وت�رضب كل نظرياته الأمنية ،وتق�صف لأول مرة يف �رصاعه مع
العدو تل �أبيب والقد�س ،وت�سقط الطائرات ،وت�ستهدف البوارج ،وتدمر الدبابات.
بل و�أكرث من ذلك ي�ستمر الأداء احلكومي كما هو ،وي�شهد القطاع حالة ا�ستقرار
يف الأ�سواق واملحال واملخابز وال�شوارع ،وتعمل كافة الأجهزة احلكومية بخطط
بديلة ،مما �أ�صاب العدو بالذهول .وتقاطع العمل ال�سيا�سي مع الإداري مع العمل
املقاوم؛ وو�صل �إىل غزة رئي�س الوزراء امل�رصي ،ووزراء خارجية الدول العربية،
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و�أمني عام جامعة الدول العربية ،ووزير اخلارجية الرتكي ،بعد �سل�سلة من االت�صاالت
ال�سيا�سية للحكومة ،وجهود مكثفة �أ�سفرت عن اتفاق للمرة الأوىل لوقف العدوان على
غزة .وحت ّقق ن�رص �سيا�سي ل�صالح املقاومة لأول مرة يف تاريخ ال�رصاع على العدو
ال�صهيوين ،بفعل هذا التكامل والتناغم يف الأداء الوطني.
وقد عززت هذه املعركة القناعات ب�إمكانية املزاوجة بل والتكامل بني احلكومة والعمل
املقاوم ،و�أن هذا الو�ضع هو الأن�سب عرب ت�شكيل غطاء �سيا�سي للمقاومة ،و�أنه ميكن
حتقيق الإجنازات احلقيقية.
اليوم ،هناك حكومة را�سخة الأقدام ف�شلت كل حماوالت �إ�سقاطها �أو دقّ الأ�سافني
بينها وبني �شعبها ،ا�ستطاعت حتقيق الأمن للمواطنني ،وتقوم ب�سل�سلة م�شاريع
ا�سرتاتيجية يف غزة .ففي ظلها �شهد قطاع غزة انطالقة طيبة منقطعة النظري ،و�أُن�شئت
امل�شاريع الزراعية التي حققت االكتفاء الذاتي بكل اخل�رضوات والكثري من الفواكه،
و�أعادت عملية الإنتاج مل�صانع مهملة ومغلقة.
كل ذلك وهي ما زالت حما�رصة يتم الت�آمر عليها ،وتواجه مقاطعة عربية ودولية،
ولكن �رشعيتها وقدرتها نابعة من �إميان �شعبها ،ومن ثقتهم بها وحبهم لها.

ثامن ًا :تقييم عالقـــات حمـــا�س مع فتـــح والي�ســـار
الفــل�سطينـــي:
 .1العالقة مع حركة فتح:
ال �ش ّك �أن حركة فتح حركة وطنية ،قادت الن�ضال الوطني يف مراحل مهمة وح�سا�سة
من تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ،غري �أن تطورات الأداء ال�سيا�سي لها �أدت �إىل خ�صومة
�سيا�سية معها واختالف يف املنهج ،ال �سيّما بعد قبولها توقيع اتفاق �أو�سلو وخو�ضها يف
نفق املفاو�ضات.
�س اله َّوة بيننا ،لي�س على قاعدة �أن تتحول حما�س
ونحن ن�سعى عرب امل�صاحلة �إىل َج ْ ِ
�إىل فتح �أو تتحول فتح �إىل حما�س ،ولكن على قاعدة التعاي�ش بني الربامج املختلفة ،و�أن
حتكم قواعد العمل الدميوقراطي اخلالف بني الر�ؤى ال�سيا�سية املختلفة واملتباينة ،و�أن
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يحرتم ك ُّل ر�أي ٍ الآخر؛ ولكن يف النهاية نحرتم جميعا ً �إرادة ال�شعب الفل�سطيني الذي
يختار م�ساره ال�سيا�سي وقيادته عرب �صناديق االقرتاع.
نحن ل�سنا يف حالة عداء مع حركة فتح ،و�إن كان اخلالف بيننا يف مرحلة من املراحل
قد و�صل �إىل ال�سالح نتيجة تطورات �أَ ْملَتْها اللحظة واملرحلة ،والتي حتدثنا عنها ب�شيء
من التف�صيل �سابقاً ،ولكن يف الأ�سا�س نحن �رشكاء يف الوطن ويجب على كلينا العمل
وفق �رشاكة حقيقية ،لنج�سد ما كنا نردده دائما ً �رشكاء يف الوطن� ،رشكاء يف الدم،
�رشكاء يف القرار.

 .2العالقة مع قوى الي�سار:
�إن عالقة حما�س مع خمتلف مكونات �شعبنا وقواه وف�صائله قائمة على االحرتام
واالحرتام املتبادل ،خ�صو�صا ً و�أن هذه القوى حتمل تاريخيا ً دورا ً ن�ضاليا ً ووطنيا ً
مميزا ً وما زالت �رشيكة يف العطاء والن�ضال من �أجل فل�سطني؛ وعالقتنا بها قائمة على
هذا الأ�سا�س من ال�رشاكة يف حتمل امل�س�ؤولية الوطنية ،حتى و�إن �شاب هذه العالقة
مراحل خمتلفة من التوافق �أو االختالف ،ولكن يف �إطار الوجهة الوطنية ذاتها ،ونحرتم
اختالفاتنا الفكرية فاالختالف والتنوع �سمة الأ�شياء ،بل حتى التناف�س من �أجل فل�سطني
ويف �ساحاتها حممو ٌد ومطلوب طاملا �أَ ْح َ�سنَت الظن بع�ضها ببع�ض.
وقد عملنا مع هذه القوى الوطنية يف �إطار جلنة املتابعة العليا للقوى الوطنية ،ومن
قبلها يف ائتالف الف�صائل الع�رش ،ويف جتمع القوى املمانعة ،وما زال لدينا اللقاءات
لتن�سيق العمل امل�شرتك ،ون�أمل بزيادة وتطور هذه العالقات الوطنية .والي�سار ي�شكل
العمود الفقري لـ“التيار الثالث” ،ولعب دورا ً مهما ً يف ال�ساحة ال�سيا�سية يف الفرتة
الأخرية ،واجتهدنا على �إبقاء العالقة معه مميزة يف �إطار امل�صلحة الفل�سطينية العليا.
كما ال نن�سى �أن الي�سار ي�شكل جزءا ً مهما ً وفاعالً يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املختلفة؛
احلقوقية ،وال�صحية ،واالجتماعية�...،إلخ ،والتي كان لها دور �إيجابي يف ك�رس احل�صار
عن قطاع غزة.
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