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�أو ًال :عنا�صر القوة والتما�سك لدى حما�س:
تكاد تكون حركة حما�س منفردة ،بني احلركات ،يف مراحل التحرر من اال�ستعمار،
التي حافظت على وحدتها ،ومتا�سك عنا�رصها ،وذلك للأ�سباب الآتية:
	.1ال�شورى يف احلركة ،وهي ملزمة للقيادة ،و�أطرها الوا�سعة ،ابتدا ًء من احلي وانتها ًء
من احلركة يف �أعلى مراتبها وهي ال�صيغة الوحيدة للت�صعيد القيادي.
	.2العمل امل�ؤ�س�سي التخ�ص�صي الذي يوظف الطاقات ويرفع القدرات ،مع وجود �أنظمة
حاكمة يف كل م�ؤ�س�سة.
 .3عدم االرتهان ل�سيا�سات خارجية ،مهما كانت قوتها �أو انعكا�ساتها ،واحلفاظ على
م�ؤ�س�سات احلركة يف حتديد قراراتها وتوجهاتها.
	.4الف�صل بني ال�سلطات وغياب الدكتاتوريات �أو القيادات ال�شمولية.
	.5اعتماد االنتخابات كقاعدة للت�صعيد القيادي يف كل م�ستوياته.
	.6اجلرح والتعديل والتقييم امل�ستمر لكل امل�ستويات القيادية الو�سطى والعليا ،يف �إطار
من االحرتام واملحبة وال�شفافية.
	.7التوا�صل بني القيادة والقاعدة ،والثقة واملحبة بينهم.

�أبرز عنا�رص قوتها ومتا�سكها:
	.1الرتبية الداخلية.
	.2اللحمة التنظيمية.
	.3امل�ؤ�س�سية.
� .4رشعية القيادة.
ن�ص مقابلة مكتوبة (متت باملرا�سلة الإلكرتونية) �أجراها حم�سن حممد �صالح (بريوت ،لبنان)
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د .مو�سى يف  .2014/2/19وقد ُو�ضعت الت�سا�ؤالت هنا على �شكل عناوين وحماور للم�ساعدة يف ان�سيابية
الن�ص و�سال�سته.
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ثاني ًا� :أولويـات امل�شــروع الوطنـي الفل�سطينـي يف
نظر حما�س:
كما هو معلوم؛ �أنّ امل�رشوع الوطني هو الذي تتبناه اجلماعة الوطنية ،و�إن اختلفت
م�شاربها الأيديولوجية ،والفل�سفية ،ويف هذا اخل�صو�ص ن�ستطيع �أن نقول� :أ ّنه ق ّل ما
كان هناك �إجماعا ً فل�سطينيا ً حول م�رشوع وطني جامع ،با�ستثناء فرتة ق�صرية ،حينما
طرح م�رشوع م.ت.ف وميثاقها القومي حتت �شعار وحدة وطنية ،حترير ،عودة� .إن
االنق�سام الأخطر والذي �أحدث �رشخا ً يف امل�رشوع الوطني كان بعد توقيع اتفاقية �أو�سلو،
حيث كانت فتح وقيادتها للمنظمة تتبنى دولة فل�سطينية عا�صمتها القد�س وحالً عادالً
لق�ضية الالجئني ،يف �إطار م�رشوع ح ّل الدولتني ،ونبذ العنف ،واالعرتاف املتبادل ،يف
فل�سطيني معترب �أبقى على �أولوياته يف املقاومة ،والتحرير ،والعودة.
حني رف�ض ذلك ك ٌم
ٌ
وكان �أ ّول مقرتح يقارب بني الفرقاء؛ ومل ت�ستمر اجلماعة الوطنية يف ا�ستكماله ،هو اتفاق
الوفاق الوطني والذي وقعه َك ٌّم كاف العتباره م�رشوعا ً وطنيا ً جامعاً .ويف اعتقادي �أن
ال ان�سداد لدينا يف الو�صول �إىل م�رشوع وطني جامع ،قاعدته اتفاقية الوفاق الوطني.
�أما �إذا نظرنا لأولويات امل�رشوع الوطني ،ال ب ّد �أن نعلم �أن هناك بع�ض الق�ضايا امل�ؤثرة
يف تف�صيالت هذه الأولويات وم�ضامينها .وبعجالة ال ب ّد من تلخي�ص هذه امل�ؤثرات يف
تف�صيالت امل�رشوع الوطني:
 .1ان�سداد الأفق بالو�صول �إىل دولة فل�سطينية عرب املفاو�ضات ،مع االحتالل ،لأن
ال�سقف الذي يطرحه ال ميكن قبوله فل�سطينياً؛ كما �أن هناك �صعوبات ج ّم ًة يف م�رشوع
املقاومة ب�سبب التن�سيق الأمني يف الداخل الفل�سطيني ،واحل�صار املفرو�ض ،والإجراءات
ال�صهيونية على الأر�ض.
 .2احلالة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني :انق�سام فل�سطيني يف الداخل بني �ضفة
غربية معزولة عن القد�س وغزة والداخل الفل�سطيني .وال�ضفة نف�سها �أ�صبحت يف بقع
�أ�شبه بكانتونات نظام الف�صل العن�رصي ،حيث من ال�صعب توا�صل �أبناء الوطن الواحد
على �أر�ضهم بالإ�ضافة �إىل كوارث حلَّت باخلارج الفل�سطيني ،كما حدث بفل�سطينيي
العراق ،ثم فل�سطينيي �سورية ،ومن قبلهم فل�سطينيي الكويت ،والتهديد امل�ستمر
لفل�سطينيي لبنان ،حتى �إن ن�صفهم �أو يزيد يكاد ي�صبح يف خارج لبنان .وباخت�صار
ب�سبب الأو�ضاع العربية و�سيا�ساتها بعد النكبة وحتى اليوم هاجر �شعبنا مرتني وثالثة.
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 .3امل�رشوع الوطني ،ال ميكن عزله عن حميطه العربي ،والذي ما زال يبحث عن
اال�ستقرار الداخلي ،وترتيب �أو�ضاعه ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والد�ستورية.
 .4العلو الكبري للم�رشوع ال�صهيوين يف خمتلف املجاالت ،وفارق القوة ،وانعكا�ساتها
على الو�ضع الفل�سطيني ،وانتهاء التهديدات الأمنية التي كانت تقلقه ،مبا يف ذلك اجليو�ش
العربية املحيطة ،والأ�سلحة الكيميائية والذرية التي ّ
مت حتييدها.
 .5املوقف الدويل (�أمريكا و�أوروبا) مع الت�سوية ال�سيا�سية ،ولكن ا�صطفافه مع العدو
ال�صهيوين هو الغالب .و ّ
مت حتييد الكثري من ت�أثري املجتمع الدويل عن الق�ضية الفل�سطينية،
بالرغم من وقوف الكثريين امل�ستمر مع الق�ضية الفل�سطينية وعدالتها.
وبالأخذ بالنقاط �أعاله� ،أ�ستطيع �أن �أحدد �أولويات امل�رشوع الوطني الفل�سطيني:
 .1ترتيب البيت الفل�سطيني ,وي�شمل هذا الرتتيب الأمور التالية:
�أ	.امل�صاحلة الفل�سطينية و�إنهاء االنق�سام.
ب� .إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية ،و�إحياء م�ؤ�س�ساتها وم�شاركة اجلميع يف
جممل مكوناتها.
ج	.العمل على �إ�صالح ال�سلطة الفل�سطينية لتكون رافعة وطنية ،وتعديل �أو�ضاعها
لتن�سجم مع الربنامج الوطني اجلامع.
د .ميثاق �رشف :يحدد املبادئ احلاكمة يف التدافع ال�سيا�سي ،وتويل امل�س�ؤوليات،
�سواء كان ذلك بتحرمي ا�ستخدام القوة يف الو�سط الفل�سطيني� ،أم الدميوقراطية
والتداول ال�سلمي لل�سلطة و�إعالء قيمة الإن�سان وحقوقه� ،إىل غري ذلك. ...
 .2املقاومة بكافة �أ�شكالها كحق ل�شعبنا الفل�سطيني:
�أ .جترمي التن�سيق الأمني.
ب	.التوافق على الربامج والآليات للمقاومة كلجان م�شرتكة� ،أو تن�سيق م�شرتك� ،أو
قيادة م�شرتكة.
 .3حترير الأ�رسى من �سجون االحتالل:
�أ	.العمل بكافة ال�سبل لتحريرهم.
ب .رعاية املفرج عنهم.
ج .رعاية �أ�رس الأ�رسى وال�شهداء.
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	.4ا�ستعادة الدور العربي والإ�سالمي يف الق�ضية الفل�سطينية ،على كافة امل�ستويات
الر�سمية ،وال�شعبية ،كعمل ا�سرتاتيجي لق�ضيتنا ،وت�صحيح اخلط�أ التاريخي الذي
جعل  %99من �أوراق الق�ضية بيد �أمريكا.
	.5ا�ستعادة االعتبار للدعم الدويل ،و�أحرار العامل ،وتفعيل امل�ؤ�س�سات الدولية
ل�صالح �شعبنا كمحكمة اجلنايات الدولية ،وجلان حقوق الإن�سان ،وامل�ؤ�س�سات
الثقافية ،ومعاجلة كافة ال�سلبيات ،كنتيجة طبيعية حدثت ل�ضغط الواليات املتحدة
وا�ستفرادها باملنطقة.

ثالث ًا :مـوقـف حمــــا�س من اليـهـود ومن احلـركــة
ال�صهيونية:
الديانة اليهودية نعرتف بها ،ون�ؤمن ب�أنبيائها ،وال يكتمل �إ�سالم �أحدنا �إال بالإميان
بكل الر�سل� ،إبراهيم ،ومو�سى ،وعي�سى ،و�إ�سحاق ،ويو�سف ،ويحيى ...،ونحن ال نفرق
بني ر�سل اهلل ،وننزههم عن اخلطايا ،والغ�ش ،و�سوء الأخالق .عا�ش اليهود بني امل�سلمني
ي�ؤاكلونهم ،وي�شاربونهم ،ويتزوجون منهم ،ويوا�سونهم يف �أحزانهم ،وي�شاركونهم
�أفراحهم ،وحينما كانوا ُي�صابون با�ضطهاد من الغرب ،كانوا يلج�أون �إىل بالد امل�سلمني.
حدث هذا عندما جل�أوا �إىل تركيا واملغرب وغريها ،عند ا�ضطهاد الغرب لهم ومل ي�سجل
التاريخ �أننا ظلمنا يهوديا ً �أو م�سيحياً ،بل اعتربنا حمايتهم ومواطنتهم ُمق َّدمة على
غريهم من امل�سلمني لو�صية الر�سول العظيم بهم.
مل ُ
يث الفل�سطينيون �ض ّد اليهود (كحركة �صهيونية) �إال بعد �أن �صدر وعد بلفور
ب�إعطائهم فل�سطني وطنا ً قوميا ً وهم يف ذلك الوقت مل يكونوا ميثلون �سوى  %8من
�سكان فل�سطني� .إن مواقف الفل�سطينيني �ض ّد اليهود ال�صهاينة يف فل�سطني ،هي لكونهم
ا�ستولوا على �أر�ض الفل�سطينيني ،وممتلكاتهم ،وقتلوا الن�ساء والأطفال ،يف �أكرث من
مئة مذبحة� ،أغم�ض الغرب عنها عينه للأ�سف ال�شديد .نحن هنا نقول “اليهود” لأنهم
رصون على �أن تكون �أفعالهم هذه با�سم اليهود ،ولذلك هم ي�رصون على �أ�سا�س �أن
ي� ّ
“�إ�رسائيل” دولة اليهود.
�أما احلركة ال�صهيونية ،فهي حركة عن�رصية ،ت�شجع على القتل ،واغت�صاب الأر�ض،
وجتميع الأموال ،وت�سليح الرجال ،لقتل الأبرياء ،نقلت مئات الآالف من �أوروبا،
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ورو�سيا ،و�إفريقيا ،وامل�رشق� ،إىل فل�سطني ،وا�ستولت على �أرا�ضي الفل�سطينيني
بالقوة وال�سالح ،و�أن�ش�أت امل�ستعمرات على ح�ساب الفل�سطينيني الذين ُد ِّمرت حياتهم،
و�أُجربوا �إىل املغادرة �إىل خميمات ،حتى اللحظة يعي�شون فيها ال �سبب وال ذنب له�ؤالء
�إال ادعاءات دينية ،ال �أ�سا�س لها من ال�صحة يف الدين والتاريخ .فال ميكن �أن يكون الرب
العادل مينح �أنا�سا ً �أر�ضا ً للآخرين ،وال ميكن لرب عادل �أن يعمل �سم�سارا ً لفئة دون
فئة ،كما يعتقدون.
ه�ؤالء ال�صهاينة على الرغم من مالحقتهم للفل�سطينيني بالقتل يف املخيمات ،ويف
منازلهم ،ويف عوا�صم العرب ،والغرب� ،إال �أن حما�س اقت�رصت يف مقاومتها لالحتالل
داخل فل�سطني ،ومل تعمل � ّأي عملية م�سلحة خارج فل�سطني.
ه�ؤالء ال�صهاينة من خارج فل�سطني ،يجمعون �أنف�سهم ،و�أغلبيتهم ال�ساحقة من
اليهود ،يف جتمعات �سيا�سية (لوبيات) لل�ضغط على الربملانات الأوروبية ،ويف �أمريكا،
م�ستخدمني املال ،والإعالم ،و�صناديق االنتخابات ،لت�أييد “�إ�رسائيل” ،ومدها بكل
�أ�سباب القتل والتدمري.

رابعـ ًا :املوقـف مـن االعتـراف بالكيـان ال�صهيونــي،
وم�شروع الت�سوية ال�سلمية ،واحلد الأدنى الذي
ميكن �أن تقبل به حما�س:
 .1االعرتاف بالكيان ال�صهيوين:
�إن االعرتاف بالكيان ال�صهيوين معناه التنازل عن  %78على الأقل (يف ظ ّل قبول
تبادل الأرا�ضي من ِقبل �أبو مازن) .وهناك �أ�صحاب لهذه الأر�ض ،و�أنا واح ٌد منهم ،خرج
�أبي بالقوة من قريته ِيبنا ،هو وكل �أبناء القرية ،وم�شيا ً على الأقدام ،حتى خميم الالجئني
الفل�سطينيني يف رفح بقطاع غزة .و�أ�رستنا تق ّدر باملئات ،ولن نر�ضى التنازل عن حقنا
وعن قريتنا بديالً ،وكل الفل�سطينيني لن يتنازلوا عن حقهم يف العودة �إىل ديارهم ،ولو
ّ
مت االتفاق بني كل الأطراف ال جمال لالعرتاف بالكيان ال�صهيوين على �أر�ض �آبائي
و�أجدادي؛ فال اعرتاف مهما كانت الوقائع ومهما اختلت املوازين.
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 .2اتفاقية �أو�سلو:
لقد كان رف�ضا ً نظريا ً يف  ،1993من ِقبَل حما�س ومعظم ف�صائل العمل الوطني
امل�شاركة يف م.ت.ف ،وغري امل�شاركة فيها ،ولكن اليوم وبعد ع�رشين عاما ً ت�أكد رف�ضنا
لهذه االتفاقية ملا �آلت �إليه الأو�ضاع الآن .فقد �أخرجت املقاومة قوات االحتالل من قطاع
غزة ،وك ّر�ست املفاو�ضات قوات االحتالل ،يف ال�ضفة ،وما زالت املفاو�ضات م�ستمرة
ولكن ّ
مت جتاوز اتفاقيات �أو�سلو �إىل ما هو �أكرث خطورة.
املفاو�ضات التي جتري اليوم ،مرفو�ضة من اجلماعة الوطنية بكاملها ،حتى من
يفاو�ض قدموا ا�ستقالتهم ،و�أعادهم �أبو مازن للمفاو�ضات ،والأخطر �أن هناك �ضغوطا ً
�أمريكية ،لقبول �إطا ٍر جدي ٍد باقرتاحات �أمريكية ،وتهديدات �أوروبية و�أمريكية لقيادة
م.ت.ف ،وال �أجد لها من عنوان غري دولة يف بقايا ال�ضفة يف مقابل رواتب ملوظفي ال�سلطة.
�إن �أو�ضاع العرب والفل�سطينيني ،غري منا�سبة البتة لأي تفاو�ض مع الكيان ال�صهيوين،
ويجب على ال�سلطة التوجه �إىل توحيد ال�شعب وجمع قواه حتت خيمة الوطن.

 .3احلد الأدنى الذي ميكن �أن تقبل به حما�س:
م�رشوع الت�سوية ال�سيا�سية قائم على مبد�أ ح ّل الدولتني ،واالعرتاف املتبادل ،و�إنهاء
ال�رصاع ،وبغ�ض النظر عن املربرات ف�إنهاء ال�رصاع مرفو�ض ،وح ّل الدولتني مرفو�ض،
واالعرتاف املتبادل مرفو�ض ،لأنه يتجاوز حقوق ال�شعب الفل�سطيني وثوابته.
ولكن حما�س وافقت على دولة فل�سطينية ،عا�صمتها القد�س ،يف ال�ضفة والقطاع،
وبدون م�ستعمرات ،وبدون االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،ولذلك ف�إن احلديث عن ت�شابه يف
املوقف بني حما�س وفتح �أمر غري �صحيح ،هناك فرق جوهري بني املوقفني.

خام�س ًا :جتربة حما�س يف ال�سلطة الفل�سطينية:
يعلم اجلميع �أن دخول حما�س االنتخابات كان على برناجمها ولي�س على �أ�سا�س
اتفاقيات �أو�سلو وبعد فوزها بـ  74مقعدا ً يف املجل�س الت�رشيعي ،مل ُي َّكن لها عمليا ً
احلكم يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،خ�صو�صا ً بعد عملية �أ�رس اجلندي الإ�رسائيلي
�شاليط؛ حيث اعتقلت ال�سلطات ال�صهيونية �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي وبع�ض الوزراء
يف ال�ضفة وحا�رصت قطاع غزة� .أما حركة فتح فقد �سحبت موظفي ال�سلطة من الوظيفة
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العمومية ،و�سلمت املكاتب بدون � ّأي �شيء �أمالً يف �إف�شال حما�س ،مما زاد من �صعوبة
املرحلة التي كانت غري طبيعية وفريدة من نوعها يف �إدارة قطاع غزة ب�سكانه الذين يبلغ
عددهم  1.5مليون ن�سمة يف ذلك الوقت (�سنة )2006؛ والذي يخ�ضع يف الوقت نف�سه
حل�صار دويل .بالإ�ضافة �إىل جتربة املزاوجة بني احلكم واملقاومة ،وجتربة ال�صمود
املذهلة يف قطاع �صغري يف م�ساحته كبري يف معنوياته� ،أمام عدوان ع�سكري �صهيوين
من البحر ،والرب ،واجلو ،بالإ�ضافة �إىل جتربة �أول حركة ذات مرجعية �إ�سالمية،
ت�صل �إىل احلكم بطريقة دميوقراطية ،وجناح احلركة يف حماربة الف�ساد ،وطريقة
الإدارة يف برنامج ا�سمه التغيري والإ�صالح .ولذلك كلّه ال ب ّد من ا�ستح�ضار الظروف
التي و�ضعت فيها احلركة ،من ح�صار دويل خانق ،وعراقيل داخلية ،من قبل حركة
فتح �أ�سا�سا ً (ك�سحب املوظفني العموميني من �أماكن عملهم) و�ضعف الإمكانيات لدى
حركة حما�س ،حيث �إن امل�ساعدات الدولية كلها تتجه �صوب حكومة رام اهلل ،والعدوان
الع�سكري امل�ستمر ،مبا يف ذلك املواجهات الكبرية يف ال�سنوات  ،2006و،2009/2008
و ،2012ومتطلبات ال�سكان من �سفر وعمل وحاجيات �إن�سانية وتعليم و�صحة ،و�إعادة
�إ�سكان من دمر منزله. ...
ولعل ال�ضفة الغربية عا�شت مع التجربة ومع حما�س فرتة ق�صرية ال ت�ستطيع �أن
تبني عليها تقييما ً مو�ضوعياً ،حيث �إنها ما �إن ا�ستلمت مقاليد الوزارة حتى واجهت
ال�صعاب الكثرية من فتح والإعالميني ومن العدو ال�صهيوين ،حيث ّ
مت اعتقال العديد من
القيادات يف الوزارة والبلديات والت�رشيعي حتى بلغ عدد املعتقلني من �أع�ضاء املجل�س
الت�رشيعي يف ال�ضفة الغربية  42نائباً .وبعد االنق�سام ّ
مت �إق�صاء الوزراء ،ومالحقة
ر�ؤ�ساء البلديات و�أع�ضائها ،و ُف�صل عدد كبري من املوظفني املح�سوبني على حما�س بلغ
�أكرث من  1,100موظف .ولذا ال ي�ستطيع �أحد �أن يبني على التجربة عموماً ،ولكن ميكن
و�ضع املالحظات الآتية:

 .1يف اجلانب ال�سيا�سي:
حققت حما�س الآتي:
�أ	.ال�رشعية ال�شعبية عرب جناحها يف االنتخابات.
ب .واجهت ال�ضغوط بنجاح ،مبا يف ذلك ال�ضغوط التي طالبتها باالعرتاف بـ“�إ�رسائيل”،
ونبذ ما ي�سمونه بـ“العنف” ويق�صدون فيه املقاومة ،واالعرتاف باالتفاقيات املوقعة.
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ج .ترتيب عالقات حتالفية ،وعالقات جيدة مع الكثري من دول العامل ،و�إن ت�أثرت �سلبا ً

يف الفرتة الأخري.
د	.امل�صاحلة مع فتح والتي بقيت تراوح يف مكانها ،بالرغم من الو�صول مع فتح �إىل
تفاهمات واتفاقيات مهمة ،وبرعاية م�رصية.
هـ .جتاوز مع�ضلة احلركات التكفريية ،وما تقوم به من التحري�ض على حما�س يف �أو�ساط
احلركات ال�سلفية.
و .جنحت احلركة يف جتاوز كل ال�ضغوط التي كانت ت�سعى لإق�صائها.

 .2يف اجلانب االقت�صادي:
جنحت حما�س �إىل ح ٍّد ما يف بناء اقت�صاد حمدود الإمكانات ،غلب عليه اقت�صاد
الأنفاق ،التي ّ
مت �إغالقها م�ؤخرا ً (الن�صف الثاين من  ،)2013وب�سبب احل�صار كانت
ن�سبة البطالة مرتفعة �إىل �أكرث من  ،%40وكان هناك الكثري من الق�صور يف البنية التحتية
ب�سبب العدوان ال�صهيوين ،مع عدم جتديد البنية التحتية ب�سبب احل�صار ،كما توقفت
الكثري من �أوجه العمل ل�ضعف الطاقة الكهربائية ،بل مل ي�ستطع �أ�صحاب امل�صانع املدمرة
�أن يعيدوا ت�شغيلها ،ومل ي�ستطع �أ�صحاب امل�صانع ال�سليمة ت�شغيلها ،ب�سبب غياب املواد
الأولية ،ونق�ص الطاقة ،كما �أن ن�سبة الفقر زادت يف املجتمع وبطريقة كبرية .ولعل العجز
الكبري يف موازنة �إدارة حما�س لقطاع غزة وا�ضح للعيان ،وب�سبب انخفا�ض ال�صادرات
الزراعية ،و�إقفال الأنفاق ،وتراجع القطاع اخلا�ص ،وعدم اال�ستثمار يف الداخل ،وانعدام
اال�ستثمار من اخلارج ،با�ستثناء املعونات التي تقدم للقطاع.

 .3يف اجلانب الأمني:
�أ� .أعادت حما�س الأمن لل�شارع ،وا�ستطاعت فر�ض النظام و�ضبط ال�سالح ،وفر�ضت
االن�ضباط للقيادات الع�شائرية والأ�رسية ،خ�صو�صا ً من كان ي�أخذ القانون بيده �أو
ميار�س البلطجة.
ب .جنحت يف ت�ضييق اخلناق على العمالء واملتعاونني مع ال�صهاينة �إىل درجة كبرية،
و�إن مل ت�ستطع الق�ضاء عليهم.
ج .برزت عدة جماعات مرتبطة بالقاعدة ،و�إن كانت �صغرية العدد ،قليلة الت�أثري ،مثل
�أن�صار جند اهلل ،جلجلت ،وحزب اهلل فل�سطني ،وجي�ش الإ�سالم�...إلخ وهذه اجلماعات
اتهمت حما�س بعدم تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية ،وك ّفرت حما�س وحكومتها ،و�أعلنت
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قيام �إمارة �إ�سالمية يف رفح ،كما قتلت املت�ضامن الإيطايل فيتوريو �أريغوين Vittorio

 Arrigoniوقبله ال�صحفي الربيطاين �آالن جون�ستون  ،Alan Johnstonوغريها من
احلوادث املتفرقة.
ربرّ ،
مت من خالله مواجهة قوات ال�رشطة النظامية من
د .كما كان هناك عنف غري م ّ
ِقبَل عائالت يف �أثناء اعتقال ال�رشطة ملطلوبني ،و ّ
مت ال�سيطرة على كل ذلك.

 .4يف اجلانب االجتماعي والأخالقي واحلقوقي:
لع ّل هذا اجلانب هو �أكرث اجلوانب التي واجهت حما�س يف غزة �إثار ًة وانتقاداً ،حيث
كرثت الإ�شاعات حول حتجيب املحاميات وطالبات االبتدائي ،و�إلزام الن�ساء باحلجاب،
ومنع جلو�سهن يف املقاهي ،ومنع �رشبهن “ال�شي�شة” ،ومنعهن من ركوب الدراجات
النارية ،وتغلُّب “الطالبانية” على “الأردوغانية”� ،أو االدعاء ب�إن�شاء هيئة جديدة للأمر
باملعروف والنهي عن املنكر يف فل�سطني ،و�إلغائها يف ال�سعودية .بل و�صل الأمر �إىل
ادعاء ب�أن املجل�س الت�رشيعي �أق ّر يف قراءته الثانية قانون العقوبات ،ولكن للأ�سف مل
ت� ِأت القراءة الثالثة منذ �أكرث من �سنتني ،وكل ذلك لي�س له من واقع يف حياة �أهل القطاع
و�إدارته من ِقبَل حما�س .و�إن كان هناك جوانب حقيقية ال ب ّد من التعامل معها ك�سحل
العمالء يف ال�شارع ،وتقييد حرية البع�ض يف ال�سفر والتنقل؛ ولكن يف ظ ّل املناكفات بني
فتح وحما�سُ ،ت َ�س َّجل خمالفات ال ينبغي لها �أن تكون ،مثل احلد من حرية االجتماع،
والتظاهر ،وامل�ساءالت القانونية ،واال�ستدعاءات .غري �أن هناك قطاعا ً عري�ضا ً من
اخل�صوم ال�سيا�سيني حلما�س ،تكون انتقاداتهم لها ،وبالغاتهم �ضدها كيدية ،لدى
منظمات حقوقية عديدة ،مثل انتخابات ال�صحفيني والأندية والنقابات ،و�إغالق بع�ض
املنظمات الأهلية ،وعدم �إدخال حما�س لل�صحف من ال�ضفة الغربية.

�ساد�س ًا :تقييـم عالقـــــات حمــــــــا�س مــــع القـــــــــوى
الفل�سطينيـــــــة:
 .1العالقة مع حركة فتح:
العالقة بني فتح وحما�س معقدة لأ�سباب مو�ضوعية ،حيث متثل فتح قيادة
م.ت.ف ومعظم �أجهزتها وممثليها يف ال�سفارات والهيئات الدولية ،بالإ�ضافة �إىل
ال�سلطة الفل�سطينية والتي ت�شكل فتح عمودها الفقري ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم كبري
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وقيادات خمتلفة يف الت�رشيعي والوزارات .هذا مع الأخذ باالعتبار �أن �إ�شكاالت
اخلالف واالتفاق� ،أو ال�رصاع وامل�صاحلة ،بد�أت تظهر ب�شكل كبري ،بعد فوز حما�س
باالنتخابات الت�رشيعية ،وخ�سارة فتح لأول مرة انتخابات املجل�س الت�رشيعي ،بهذه
الطريقة غري املتوقعة ،وانعكا�س هذه االنتخابات على قيادة فتح للم�رشوع الوطني،
وم�ؤ�س�ساته ال �سيّما م.ت.ف ،وكانت اخل�شية من دخول حما�س ب�أجهزتها املختلفة
للمنظمة� ،أو �إجراء انتخابات وتغيري املعادلة الداخلية ،ومن هنا كانت الدعوة املبكرة
جدا ً لإعادة االنتخابات الت�رشيعية ،بالإ�ضافة �إىل الت�سليم بالنتيجة ب�شكل �شكلي،
وحماولة �إ�سقاط حما�س يف �أول جتربة لها.
برز اخلالف حول امل�رشوع الوطني حيث �إن فتح ترى ب�أنه ال ب ّد من احلل ال�سلمي
وعرب املفاو�ضات ،و�صوالً لدولة فل�سطينية عا�صمتها القد�س بجوار دولة �أخرى ا�سمها
“�إ�رسائيل” كتج�سيد حلل الدولتني و�إنهاء ال�رصاع وح ّل عادل لق�ضية الالجئني بديالً عن
حقّ العودة.
وحما�س ترى �أن ال �رشعية لـ“�إ�رسائيل” ،وت�ؤمن بعدم االعرتاف بها ،و�أن برنامج
املقاومة ،هو الربنامج الأ�سا�س لتحرير فل�سطني ،وعودة ال�شعب الفل�سطيني لأر�ضه.
و�أن ال مانع من دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،وغزة ،والقد�س عا�صمة لها بدون
االعرتاف ،وبدون م�ستعمرات ،وبدون �إنهاء ال�رصاع.
االختالف الثالث حول ال�رشعية ،حيث ال ترى فتح �أن هناك � ّأي �رشعية حلما�س،
�سواء كان ذلك باالنتخابات والفوز باملجل�س الت�رشيعي� ،أم باملقاومة ك�رشعية �أ�سا�سية
يف مراحل التحرر الوطني؛ وتنح�رص ال�رشعيات عند فتح بالرئي�س الفل�سطيني.
و�أكرث الأوراق معاجلة لهذه النقاط هي وثيقة الوفاق الوطني ،والتي وقعت عليها
جميع ف�صائل العمل الوطني ،با�ستثناء اجلهاد الإ�سالمي ،وقد عاجلت هذه الوثيقة نقاط
اخلالف الرئي�سية ،بعبارات ر�ضي عنها اجلميع� ،سواء كان ذلك فيما يتعلق باجلهود
ال�سيا�سية� ،أم بالعمل املقاوم� ،أم بقرارات الأمم املتحدة� ،أم م.ت.ف� ،أم بغريها من النقاط
ذات العالقة ب�صلب اخلالفات .والورقة الثانية هي ورقة امل�صاحلة امل�رصية وملحقاتها،
والتي عاجلت ق�ضية احلكومة ،واملجل�س الت�رشيعي ،والرئا�سة ،واالنتخابات ،وامللف
الأمني ،وامل�صاحلة املجتمعية ،وهناك لقاءات كثرية متت يف �صنعاء ،والدوحة ،ومكة،
ودم�شق ،وع ّمان ،ويف القاهرة كانت املحطات الأبرز طبعاً ،ملعاجلة اخلالفات احلالية� .أما
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يف املا�ضي فقد كان اخلالف متج�سدا ً يف تغييب حما�س ،ثم جتاهلها وبعد ذلك احتوائها،
و�أخريا ً �إخ�ضاعها وحماوالت �إحلاقها برام اهلل ،وكانت هناك لقاءات عديدة بني حما�س
وفتح يف �صنعاء ،وع ّمان ،واخلرطوم ،وتون�س .ويف االجتماعات هذه مل نتو�صل لأي
من االتفاقيات �سوى بيان اخلرطوم والذي رف�ض يف حينه �أبو عمار اال�ستمرار والبقاء
لتوقيعه ،ووقعه ن�رص يو�سف؛ وهو ما عك�س اخلالفات احلقيقية والتي ّ
مت بلورتها يف
نقاط التقاء ولكن دون تنفيذ حتى الآن (مطلع �سنة .)2014
يف اعتقادي �أن خالفات فتح وحما�س �ستبقى ولكن املهم هو:
�أ .تنظيم هذه اخلالفات وعدم خروجها من التدافع ال�سيا�سي �إىل ال�رصاع الع�سكري كما
حدث يف �سنة .2007
ب .تطبيق ما يتم االتفاق عليه وهذا يحتاج �إىل �إرادة �سيا�سية و�إخال�ص نوايا.
ج� .أن تقبل فتح مب�شاركة اجلميع يف حتمل م�س�ؤولياتهم ،و�أن تتيقن فتح ب�أن زمن
الهيمنة على القرار الفل�سطيني قد ّ
ول ،و�أن زمن وعهد �أن الوطنية هي ما تقرره
حركة فتح ،وما يتخذه الآخرون من توجهات هو رجعية وعمالة ،قد انتهى.
د .حتييد العامل اخلارجي بالرغم من �صعوبة ذلك (حيث التمويل الأ�سا�سي ي�أتي من
الواليات املتحدة) والكيان ال�صهيوين يتحكم بثالثة ملفات �أ�سا�سية على الأقل وهي:
· احلكومة :اعتقاالً وتقييدا ً للحريات.
· االنتخابات� :إق�صاء لأطراف معينة ،اعتقاالت ،رف�ض �إجراءات ،منع االنتخاب يف
القد�س.
· الأمن :وهو امللف الرئي�سي وذريعة الكيان ال�صهيوين يف كل حوار.
ولذلك يتم جتاهل الفيتو الأمريكي مع االعرتا�ض الإ�رسائيلي لبقاء االنق�سام مل�صلحة
الكيان ،ولذلك كان نتنياهو يكرر� :إن على �أبو مازن �أن يختار �إما ال�سالم و�إما حما�س،
حيث ال ميكن امل�ضي يف كال االجتاهني ،ح�سب نتنياهو.

 .2العالقة مع حركة اجلهاد الإ�سالمي:
عالقة حما�س واجلهاد عالقة خا�صة ،فهما يتدافعان ك�أ�صحاب املهنة الواحدة
والب�ضاعة نف�سها ،فال تكاد ترى فكرا ً مغايرا ً �أو �سيا�سة خمالفة ،فاملَعني واح ٌد وخمرجاته
مت�شابهة.
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كانت حلركة اجلهاد ق�صب ال�سبق يف البدء يف عمليات املقاومة �ض ّد االحتالل يف
ثمانينيات القرن الع�رشين ،وكانت �أحد املحفزات التي عجلت بانتقال حما�س من طور
بال�سنان .وعندما �أ�صبحنا
الدعوة والإ�صالح بني النا�س واملقاومة بالل�سان �إىل املقاومة ِّ
كفر�سي رهان مع رجحان كفة حما�س ،طر�أ عندهم ال�س�ؤال الكبري :ما دامت حما�س نزلت
امليدان ،فما هو م�ستقبل حركة اجلهاد الإ�سالمي وا�ستقاللها؟
دخلنا يف حوارات عديدة مع الأخ الدكتور فتحي ال�شقاقي ,وبيننا من العالقة ما هو
�أكرب من �أن نتحدث كحوار ٍ بني تنظيمني ،وكان املطروح �أحيانا ً التن�سيق املتدرج و�صوالً
�إىل االندماج والوحدة ،و�أحيانا ً الوحدة وترتيباتها .وا�ستمرت العالقة املتالحمة مع
القيادة من بعده ،ولكن بالت�أكيد كانت هناك الكثري من الإ�شكاالت يف القواعد لتناف�سهم,
لأننا �أ�صحاب كار واحد (كما يقال)؛ �أحيانا ً على امل�ساجد ،و�أحيانا ً �أخرى على لوحات
امل�ساجد ،و�أحيانا ً على �شعار فوق �شعار مر�سوم على جدار ،ولكن كانت الأمور ُت�سوى
ويتم تطويقها وال نرتكها تتفاعل وتتفاقم ،وكانت بع�ض اخلالفات تن�ش�أ من الت�رسع يف
تبني حركة اجلهاد بع�ض عمليات حما�س .ولعل اخلالف الأبرز كان يوم قررت حما�س
دخول االنتخابات الت�رشيعية ،وحل�سابات كثرية رف�ضت اجلهاد امل�شاركة ،ولكن مل
يكن هناك ا�صطفاف م�رض عند االختالف يف ال�سيا�سة� ،صحيح مل ت�صل عالقاتنا �إىل
الوحدة واالندماج ،لكن التن�سيق والعمل امل�شرتك قائم؛ بل كان لنجاح اللجان امل�شرتكة،
والتن�سيق القيادي ،على كل امل�ستويات انعكا�س �إيجابي.

 .3العالقة مع قوى الي�سار:
يف ال�ساحة الفل�سطينية هناك فتح وحما�س واجلهاد الإ�سالمي وقوى الي�سار،
تاريخيا ً كان هناك حركة القوميني العرب واحلزب ال�شيوعي الفل�سطيني ولكن تبنت
حركة القوميني العرب الأفكار الي�سارية.
ولذلك ت�ستطيع �أن تقول ب�أن قوى الي�سار الفل�سطيني ق�سمني؛ ق�سم ا�صطف �إىل
جانب املقاومة وعار�ض اتفاقيات �أو�سلو ،وعملنا �سويا ً اجلهاد وحما�س وقوى الي�سار
الفل�سطيني يف دم�شق ،حتالفا ً فل�سطينيا ً حتت ا�سم “حتالف قوى ال�شعب الفل�سطيني”،
وهناك قوى �أخرى قد حتمل الأ�سماء نف�سها ولكن ظ ّل �أمنا�ؤها العا ُّمون �أع�ضاء يف اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية وم�ؤيدين التفاقيات �أو�سلو .وعالقاتنا مع ه�ؤالء
ال ب�أ�س بها ولكنهم م�صطفون �إىل جانب حركة فتح �سيا�سياً ،و�إن كانت االت�صاالت
والعالقات معهم ال م�شاكل فيها.
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�سابع ًا :تقييم م�شروع امل�صاحلة الفل�سطينية:
انطلقت امل�صاحلة الفل�سطينية بعد �إنهاء حرب الفرقان  2009/2008مبا�رشة ،بدعوة
م�رصية �شملت كل �أطياف اللون الفل�سطيني ،بعد �أن كان �أبو مازن ُم�رصا ً على �إبقاء
الو�ضع على حاله ،حتى ترتاجع حما�س وتعرتف بخطئها على ما ي�صفه هو باالنقالب
الع�سكري وحما�سبتها على ذلك ،مع حماوالت �سابقة لإق�صاء حما�س �أو �إف�شالها يف
�إدارتها لقطاع غزة ،والأمثلة وا�ضحة ك�إقفال املعابر واملنافذ وت�شديد احل�صار والطلب
املبا�رش من املوظفني عدم الذهاب لأعمالهم ،وقطع راتب من التحق بعمله .ولكن بعد
انتهاء احلرب وتهربا ً من حتمل تبعات احلرب ،وبعد حوارات �صعبة وطويلة ،كان طرح
�إخواننا يف فتح عبارة عن �إحلاق قطاع غزة بال�ضفة املحتلة ،وبالتايل ي�صبح اجلميع
حتت االحتالل �سواء ،وحما�س كانت ترى �أن التوافق الوطني وال�رشاكة قاعدة �أ�سا�سها
التوافق ال�سيا�سي.
والدليل الأبرز على موقف احلركة �أن تقرير جلنة حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة
والذي يدين الكيان ال�صهيوين خالل حربه على قطاع غزة (تقرير جولد�ستون) رف�ض
�أبو مازن تفعيله ،و ّ
مت جتاوزه ،على الرغم من الإجماع ال�شعبي على حما�سبة الكيان
ال�صهيوين؛ واملفاو�ضات الأخرية ذهب �إليها �أبو مازن يف �إطار من الرف�ض ال�شعبي
واحلزبي والف�صائلي.
�إ�رصار احلركة على التوافق وال�رشاكة ،هي التي منعت احلركة ،ولأ�شهر عديدة ،من
عدم التوقيع على الورقة امل�رصية؛ وحينما وافق �أبو مازنّ ،
مت توقيع الورقة امل�رصية مع
املالحظات املرفقة ،والتي لي�س لها عنوان غري التوافق على ال�رشاكة الوطنية يف �ش�ؤوننا
كلها .بعد التوقيع على الورقة امل�رصية ّ
مت التوقيع على عدد كبري من التعديالت واملواعيد
والإجراءات والتف�صيالت ،ولكن مل ن�صل َبع ُد �إىل الهدف احلقيقي ،وهو �إنهاء االنق�سام
والوحدة الوطنية (مطلع �سنة .)2014
�أما عن اتهام حما�س بتعويق امل�صاحلة الوطنية ،فهذه ذريعة ال �أ�صل لها ،و�إن
كانت هناك �أخطاء من الطرفني ،وقد ّ
مت عالج بع�ضها ومل يعالج البع�ض الآخر .وهناك
جوانب �إيجابية حدثت بعد مك�سب �سيا�سي يف  2012/11/29عندما �أخذت فل�سطني
�صفة “دولة مراقب غري ع�ضو” يف الأمم املتحدة ،وانت�صار املقاومة على العدوان
ال�صهيوين (حرب حجارة ال�سجيل يف ت�رشين الثاين /نوفمرب � )2012ض ّد قطاع غزة.
509

حمـــــا�س
فقد اتخذت خطوات ك�إطالق �رساح املعتقلني ،وتخفيف حدة الرتا�شق الإعالمي،
وال�سماح بتنظيم مهرجانات متبادلة ،وعودة جلنة االنتخابات املركزية لقطاع غزة،
مما �أ�شاع �أجواء القرب بانتهاء االنق�سام وت�شكيل حكومة وحدة وطنية من تكنوقراط،
برئا�سة �أبو مازن.
�أريد �أن �أقول �إن هناك معوقات عدة حالت دون �إمتام امل�صاحلة� ،أخل�صها بالآتي:
 .1العامل اخلارجي :و�أق�صد هنا الكيان ال�صهيوين ويتحكم بعدة ملفات مهمة
كالأمن ،واالنتخابات ،واحلرية ال�سيا�سية والإعالمية واالنتخابية ،وقدرتها على اعتقال
الوزراء والنواب بدون حتفظ يف ال�ضفة الغربية ،كذلك الواليات املتحدة وقدرتها على
ال�ضغط على املانحني ،وكذلك مقدار ما تدفعه من م�ساعدات لل�سلطة ،وكالهما (�أمريكا
والكيان ال�صهيوين) �ض ّد امل�صاحلة و�ض ّد �إنهاء االنق�سام.
ولقد مار�ست ال�سلطات ال�صهيونية عمليا ً عدة �إجراءات عقابية �سابقة كحجز �أموال
ال�رضائب ،واعتقال الوزراء ،واعتقال رئا�سة و�أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي ،ورئا�سة
و�أع�ضاء املجال�س البلدية ،وما زلنا نذكر تهديد نتنياهو للرئي�س �أبو مازن بقوله �إن على
�أبي مازن �أن يختار بني ال�سالم وحما�س ،حيث ال ميكن امل�ضي يف كال االجتاهني.
 .2عقدة الربامج ال�سيا�سية :حيث �إن هناك يف ال�ساحة الفل�سطينية برناجمني ،برنامج
املقاومة ومقت�ضياته من حيث عدم االعرتاف بالكيان ال�صهيوين ومقاومته الحتالله
الأر�ض واملقد�سات ،وهو برنامج يرف�ض التن�سيق الأمني ،ويرف�ض التفاو�ض مع الكيان
ال�صهيوين ،ويتبنَّى عدم التعاطي مع ح ّل الدولتني .وهناك من جهة ثانية برنامج الت�سوية
ال�سيا�سية واالعرتاف بالكيان ال�صهيوين ،والتفاو�ض مع االحتالل ،والتن�سيق الأمني،
وتبادل الأرا�ضي ،ومواجهة املقاومة .ولهذا ال�سبب يف اختالف الوجهتني ،جند �صعوبة
كبرية يف �إيجاد القوا�سم امل�شرتكة واللغة املطلوبة التي نتعامل بها ،ولعل وثيقة الوفاق
الوطني كانت من �أجنح املعاجلات ،ولكن بقيت هذه العقدة (عقدة الربنامج ال�سيا�سي)
من �أكرب املعوقات.
� .3أولويات الرئي�س �أبو مازن ال�سيا�سية :حيث �إنه ال يريد مواجهة مع الكيان
ال�صهيوين ،وال مع الراعي الأمريكي الراف�ض للم�صاحلة ،والأولوية عنده هي
للتفاو�ض ال�سيا�سي واملفاو�ضات؛ ومن هنا ُيقبل على احلوار الداخلي �إذا �أُقفل باب
التفاو�ض ال�سيا�سي ،ويرتاجع عن امل�صاحلة عند بدء التفاو�ض ،مما يجعل م�س�ألة
امل�صاحلة م�س�ألة ثانوية عنده.
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�أما عن �سبل جتاوز االنق�سام:
	.1الإرادة ال�سيا�سية :لو توفرت الإرادة ال�سيا�سية بال�شكل الكايف لتجاوزنا الكثري من
ال�صعوبات ،ولكن مل ت�صل الإرادة ال�سيا�سية لدرجة التوافق ال�سيا�سي ،ولو توفرت
مثل هذه الإرادة ،ثم ُجعل لهذا الأمر الأولوية الق�صوى ،لَت َّم ترتيب الأولويات بطريقة
�صحيحة تخدم ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه.
 .2تطبيق ما ّ
مت التوافق عليه وعدم االنتظار طويالً �أمام كل حادثة يف املحيط العربي �أو
املباحثات مع ال�صهاينة.
	.3االتفاق على برنامج �سيا�سي واحد ،و�أعتقد �أن وثيقة التوافق الوطني ت�صلح �أن تكون
�أر�ضية لذلك.
 .4ال ب ّد من �سند عربي ،وفهم العمق احلقيقي لق�ضيتنا ،و�إحياء هذا املفهوم وعدم ترك
الق�ضية للأمريكان والهيئات الدولية.

ثامن ًا :الثورات والتغريات يف العامل العربي:
التغريات يف العامل العربي عميقة وال يكاد يخلو نظام من االحتماالت امل�ستقبلية
املطروحة �سواء كانت تلك البالد �ضمن من دخل يف م�سمى ثورات الربيع العربي �أم ما
جاورهم من �أقطار مبعطيات وظروف داخلية خمتلفة.
العامل العربي مير يف خما�ضات وتغريات كبرية و�ست�أخذ عدة �سنوات نحو اال�ستقرار
على قواعد �سيا�سية وا�ضحة .القوى املتدافعة داخل كل قطر من الأقطار من القوة بحيث
ي�صعب �إزاحتها من امل�شهد ،ومن ال�ضعف بحيث ي�صعب عليها احتواء الآخرين.
وال يقت�رص امل�شهد يف � ٍّأي من الأقطار على قواه املتدافعة بل تتعدى امل�س�ألة �إىل تدخالت
خارجية م�ؤثرة.
ال�سلبيات التي تنعك�س من خالل هذا التدافع �أي�ضا ً مت�شعبة ،فالأمن ،واالقت�صاد،
وم�ستوى الفقر ،والبطالة ،واال�سترياد ،والت�صدير ،والتعليم ،وال�سلم املجتمعي ،كل
ذلك وغريه يت�أثر بالتدافع الداخلي .والع�رص الذي نعي�ش فيه ي�صعب معه حكم الأقليات
�سواء دينية� ،أم عرقية� ،أم مهنية� ،أم غري ذلك ،و�ستنت�رص �إرادة ال�شعوب يف النهاية،
ولكن �سيكون لهذا الأمر ثمن كبري ،من دماء و�أموال وجراح كبرية ،ون�س�أله تعاىل العفو
والعافية واملعافاة التامة يف كل �شيء.
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تا�سع ًا :العالقـــة مـــع �إيـــران و�سوريــــة وحــــزب اللــه
(حمور املمانعة):
 .1العالقة مع �إيران:
�سيا�سة احلركة ،االنفتاح على كل القوى على اختالف عقائدهم ،ومذاهبهم ،و�أعرافهم،
و�أجنا�سهم ،وكافة القوى ،على اختالف توجهاتها ،با�ستثناء الكيان ال�صهيوين ،و�سيا�سة
احلركة الثابتة �أن ال حوار �أو اتفاق �أو التقاء مع العدو ال�صهيوين.
ومعيار العالقات مع هذه الدول والقوى مبني على قاعدة قربها من الق�ضية
الفل�سطينية وت�أييدها للمقاومة ،ودعمها لل�شعب الفل�سطيني ومقاومته .والأمر الآخر
هو عدم التدخل يف ال�ش�أن الداخلي للحركة .كما �أن احلركة ال تدخل يف ال�ش�أن الداخلي لأي
من هذه الدول واحلركات ،ونحن يف حاجة لت�أييد ودعم كل ه�ؤالء ،ومدى الت�أييد والدعم
يدل على م�ستوى العالقة وعمقها.
عالقتنا مع اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية نابعة من موقفها من الق�ضية الفل�سطينية،
ودعمها لل�شعب الفل�سطيني ومقاومته ،فتكاد تكون �إيران الدولة الأهم يف هذا الإطار.
غري �أن عالقتنا معها ال يعني تطابقا ً يف ال�سيا�سة ،وقد اختلفنا مع بع�ض �سيا�ساتهم ،كما
اعرت�ضوا على بع�ض �سيا�ساتنا ،وعلى �سبيل املثال املوقف من �سورية مل يكن متطابقا ً
معهم ،وكذلك مل يكونوا مع دخولنا يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي (�سنة .)2006
وا�ستمرت العالقة مع كل هذه االختالفات ،ومل يتدخلوا يف � ّأي �ش�أن من �ش�ؤون احلركة
على مدار العالقة يف يوم من الأيام.

 .2العالقة مع �سورية:
لقد �أكدنا ويف �أكرث من منا�سبة النقاط الآتية يف عالقتنا مع �سورية:
�أ� .سورية والرئي�س ب�شار وقفا مع احلركة يف كل مواقفها ومنعطفاتها ومقاومتها،
العالقة معنا كانت متميزة عن معظم الدول ،ومتحدية يف �أحيانٍ كثرية الدول الكربى،
حينما كانت ت�ضغط لطردنا �أو �إقفال مكاتبنا.
ب .مل يتدخل النظام ال�سوري يف �ش�ؤوننا الداخلية ،ومل نعلم �أنه جتاوز ذلك يف � ّأي مرحلة،
ومل يطلب منا طوال فرتة العالقة � ّأي طلب على الإطالق.
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ج	.احرتمت احلركة هذه العالقة ،واعرتفنا بجميل النظام وح�سن تعاونه ،وميّزناه عن
غريه من الأقطار تقديرا ً منا للنظام وقيادته.
د .عند بدء الأحداث الداخلية ،طلب منا النظام حتديد موقف ،فحددنا موقفنا الذي َقبِل َ ُه
يف ني�سان� /أبريل  2011وكان من�سجما ً مع �سيا�ساتنا يف عدم التدخل ،وق ّدرنا فيه دعم
النظام وم�ساندته لنا؛ ووقفنا مع ال�شعب ال�سوري يف تطلعاته وحقوقه .وباملنا�سبة
كان النظام يكرر هذه العبارة دون ملل.
هـ .حاولنا التو�سط باخلري بني النظام واملعار�ضني ،بناء على اقرتاح من حزب اهلل،
ومبوافقة من الرئي�س ب�شار ،وما �إن بد�أنا بالتحرك حتى ّ
مت �إيقافنا بطلب من الرئي�س
نف�سهَ ،ن َقل َ ُه لنا اللواء اململوك.
و .بقيت احلركة حتى ت�رشين الثاين /نوفمرب يف �سورية ،دون اتخاذ � ّأي توجه �أو قرار
باخلروج وترك �سورية العزيزة ،حتى كان االقرتاح من ِقبَل النظام باللقاء مع
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد والف�صائل الفل�سطينية جميعها وحزب اهلل .فاقرتحنا
لقا ًء فل�سطينيا ً مع الرئي�س منفردا ً ولقاء �آخر لبنانيا ً حتى ال يعطي اللقاء انطباعا ً �سلبيا ً
عند �أحد.
ز .رف�ض النظام االقرتاح و ّ
مت �إلغاء اللقاء بالكامل.
ح .طلب منا حتديد موقف احلركة �إما مع �أو �ض ّد ،ومل يقبل منا موقف احلياد فيما يجري
تبنى النظام احلل الع�سكري رف�ض هذه ال�سيا�سة،
يف �سورية ،وكان موقفنا بعد ما ّ
ون�صحنا با�ستخدام احلل ال�سيا�سي وعدم �إقحام الأمن واجلي�ش فيما يجري ،وكان
هذا الأمر مقبوالً ال �سيّما �أن الرئي�س ب�شار مل يكن مو�ضع خالف بني جميع القوى
تقريبا ً يف الأ�شهر الأوىل للثورة.
ط .ثم ُطلب منا لقاء الرئي�س ب�شكل منفرد وحاولنا االعتذار عن اللقاء بطرق خمتلفة،
ملقت�ضيات اللقاء املقرتح من �إعطاء �صورة �أن احلركة �إىل جانب النظام يف �سيا�ساته
وحددنا موقفنا بهذا اخل�صو�ص ،فلم يكن لدينا خيار� ،إما االنحياز يف املوقف ولقاء
الرئي�س ،و�إما االعتذار واملغادرة انحيازا ً ل�سيا�ستنا بعدم التدخل يف ال�ش�أن ال�سوري
وجتنيبا ً ملخيماتنا الفل�سطينية من كل عوامل ال�رصاع على ال�ساحة ال�سورية.
ي .ق ّرر املكتب ال�سيا�سي املغادرة ،ولي�س املقاطعة ،و�أُبقي ع�ضو مكتب �سيا�سي وم�س�ؤول
ال�ساحة يف احلركة ،وغادر بقية املكتب ال�سيا�سي وكوادر احلركة من غري الفل�سطينيني
ال�سوريني .و�أعلنا �أن ال�سبب هو عدم قدرة القيادة على �إدارة ال�ش�أن الداخلي واخلارجي
للحركة ب�سبب الأحداث اجلارية يف �سورية ،وكان هذا �سببا ً �صحيحا ً �أي�ضاً.
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ك .عند مغادرتنا مل ن�سئ للنظام وذكرنا ح�سن �صنيعه ال�سابق ،ولكننا انحزنا ل�سيا�سات
احلركة ومبادئنا يف الوقوف �إىل جانب ال�شعوب وتطلعاتها.
ل .يف احلقيقة ال�رضر الأكرب فيما جرى وقع على احلركة ،بانت�شار قياداتها وعنا�رصها،
وا�ضطراب العالقة مع تيارات وقوى عدة يف الأمة.
م .مل تتخذ احلركة � ّأي قرار �أو توجه �أو تفكري يف امل�شاركة بالنزاع يف �سورية ،وكل ما
قيل عن عنا�رص من احلركة �س َّمت �أنف�سها ب�أ�سماء� ،أو ا�ست�شهد البع�ض يف امليدان� ،أو
�أننا قمنا بتدريب الثوار على حفر الأنفاق وزرع الألغام ،كل هذا لي�س له � ّأي �أ�سا�س
من ال�صحة على الإطالق .فمن ادعى �أنه من حما�س مقاتالً مل يكن �صادقاً ،ومن قاتل
وله تاريخ مع حما�س فقد تركها ،ومل يعد عن�رصا ً فيها ،وذهب �إىل حيث قناعاته ،التي
مل يكن لنا ي ٌد فيها .واقت�رص عمل حما�س يف خميمات �سورية على العمل الإن�ساين
الإغاثي واخلدماتي ،و�إن كان من بني ه�ؤالء الكثري من املعتقلني وال�شهداء.
ن	.الفل�سطينيون ال ميكن �أن ينفردوا يف ق�ضيتهم وال يف ن�ضالهم بدون وقوف العرب
وامل�سلمني معهم ،فهم العمق وال�سند ،ولقد اعتربوها ق�ضيتهم املركزية وقدموا �آالف
ال�شهداء ،ومهما كانت الأحوال والأقوال ال ميكن اال�ستغناء عن �سورية وم�رص وكل
حميط فل�سطني �أ�سا�ساً ،ففي بالدهم عا�ش �شعبنا ،وكان �شعبهم حا�ضنة الثورة عرب
التاريخ .وال ميكن �أن ت�سقط �سورية من فكرنا �أو واقعنا ،بل هو ظرف م�ؤقت اتخذناه
النحيازنا اال�سرتاتيجي ل�سيا�ساتنا بعدم التدخل يف �ش�ؤون الآخرين ،وهذا من �أجل
م�ستقبل ق�ضيتنا.

 .3العالقة مع حزب اهلل:
هي عالقة ن�ضال وجهاد �ض ّد امل�رشوع ال�صهيوين ،ولعل االنت�صارات يف املعارك
التي خا�ضها احلزب واحلركة ،كانت منارة يف تاريخ العرب وامل�سلمني ،يف مواجهة
قوة طاغية ظاملة متجربة مدعومة من القوة الأكرب يف العامل .ونعمل لتعزيز املقاومة
معا ً على كافة امل�ستويات الإعالمية وال�سيا�سية من �أجل خدمة املقاومة ،ولقاءاتنا
م�ستمرة معهم .وكان هناك تفه ٌم ملواقفنا بالن�سبة لل�ش�أن ال�سوري ،ولكن بعد خروجنا
بفرتة� ،شاب العالقة بع�ض اخللل ،وظهر اخلالف حول التعاطي مع ال�ش�أن ال�سوري
وامل�شاركة يف القتال .وعلى كل حالّ ،
مت تلطيف الأجواء ومتهيد الطرق لعالقة �سليمة
م�ست�أنفة ،و�سنبقى حري�صني على عالقاتنا حتى ولو اختلفنا يف م�س�ألة ما.
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عا�شر ًا :عالقات حما�س الدولية:
حما�س منفتحة يف عالقاتها الدولية وات�صاالتها تقريبا ً مع معظم الدول الغربية،
وعالقاتنا الآ�سيوية والإفريقية وبع�ض دول �أمريكا الالتينية ال ب�أ�س بها؛ وذلك لأن
اجلانب الأ�سا�سي مع هذه الدول هو اجلانب ال�سيا�سي املتعلق بال�رصاع مع الكيان
ال�صهيوين وق�ضية الالجئني الفل�سطينيني.
الدول الغربية غري املن�ضوية باالحتاد الأوروبي ،العالقات معها علنية ،وهناك لقاءات
دورية ،وات�صاالت م�ستمرة ،وكثريا ً ما كان انعكا�سها جيدا ً على ال�شعب الفل�سطيني،
خ�صو�صا ًمن زاوية تفهمهم لل�رصاع و�أدواته ،وم�صلحة ال�شعب الفل�سطيني واحتياجاته.
�أما دول االحتاد الأوروبي فمنذ و�ضعت احلركة على قائمة املنظمات الداعمة للإرهاب،
واالت�صاالت مع �أغلبهم ُترى عرب �أكادمييني ودبلوما�سيني متقاعدين ومراكز درا�سات
وم�ست�شارين قريبني من مراكز �صنع القرار .امل�شكلة �أن و�ضع ا�سم على القائمة �أمر ال
�صعوبة فيه ،ورفعه م�شكلة كبرية ،وذلك لأن القرار ،ي�ؤخذ بالإجماع؛ مبعنى �أال تعرت�ض
� ّأي دولة على هذا القرار ،وهذا ال�سبب يف عدم التعامل مع حما�س كحركة وطنية مقاومة
وما يزالون يتعاملون معها كحركة �إرهابية.
على كل حال هذا الت�صنيف ال�سيا�سي يفر�ضه القوي ،ويتعامل معه الآخرون ،وهو
ت�صنيف �سيا�سي وغري عادل .فانظر �إىل حزب العمال الكرد�ستاين يف العراق يع ّدونه
منذ ن�ش�أته حزبا ً ي�سعى للحرية ويع ّدون حزب العمال الرتكي (وهو احلزب نف�سه لكنه
ال�شق الرتكي) حزبا ً �إرهابياً .انظر �إىل منظمة التحرير ،حتى اللحظة مل ترفع الواليات
املتحدة ا�سمها عند التعامل معها من الإرهاب ،ولذلك جتدد الت�رصيح لوجودها كل
�ستة �شهور .نيل�سون مانديال  Nelson Mandelaترك الرئا�سة وا�سمه كان ما يزال
م�صنفا ً باعتباره “�إرهابيا ً”.
بالطبع نتج عن هذا الت�صنيف حرج لهم بعد فوز حما�س يف االنتخابات �أوائل �سنة
 ،2006ولكن الغرب مع ذلك انحاز للواليات املتحدة ،يف التوافق على و�ضع ثالثة �رشوط
للتعامل مع حما�س بعد فوزها يف االنتخابات ،وهي:
	.1االعرتاف بالكيان ال�صهيوين.
 .2نبذ العنف.
	.3االعرتاف باالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفل�سطينية.
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�أي على الرغم من اعرتافهم �أن هناك مناطق حمتلة ،وال�رشعية الدولية تبيح ملن
احتلت �أر�ضه �أن يقاوم هذا االحتالل� ،إالّ �أنهم يع ّدونه عنفاً .و“�إ�رسائيل” مل تتعامل مع
� ّأي اتفاقية ّ
مت التوقيع عليها ب�شفافية وم�صداقية ،حتى حولت جميع االتفاقيات �إىل جمرد
�أوراق ال قيمة لها ،والتواريخ ال وزن لها ،ومع ذلك يطالبون الفل�سطينيني باالعرتاف
باالتفاقيات التي وقعتها م.ت.ف .و�أخريا ً هل لهم �أن يطالبوا باالعرتاف بالكيان� ،ألي�س
الأجدر �أن يعرتف الكيان ال�صهيوين بالفل�سطينيني وحقوقهم قبل مطالبة املظلومني
باالعرتاف بالظامل ،الذي اغت�صب �أر�ضهم وديارهم وطردهم �إىل خميمات ما زالت
�شاهدة على ظلم االحتالل وجربوته؟
�أخرياً ،احلركة ال جتد فر�صة �إال وحتاول الدفع من خاللها لتبيان احلق الفل�سطيني
و�رشعيته ،وال ننكر �أن قوى التحرر ،وكثري من القوى ال�شبابية ،واحلقوقية ،والي�سارية،
يف الغرب قد ّ
مت حتقيق الكثري من التقدم معهم يف م�ساندة الق�ضية الفل�سطينية.
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