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 صالح محمد محسنالدكتور  أجراها( اإللكترونية بالمراسلة تمت) مكتوبة مقابلة نص   هو النص هذا
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"حركة المقاومة  كتاب في نشره تم   وقد .وسالسته النص انسيابية في للمساعدة ومحاور عناوين شكل

 والذي صالح، محمد محسن. د بتحريره قام الذي ،دراسات في الفكر والتجربة" حماس: اإلسالمية
 .6122 سنة بيروت في واالستشارات للدراسات ونةالزيت مركز عن العربي نصه صدر

 .2015 يونيو/ حزيرانتم  رفع هذه النسخة اإللكترونية على موقع الزيتونة في 
 .اآلراء الواردة في هذه الدراسة، ال تعّبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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 حماس: قراءة وتقييم للتجربة
 1قموسى أبو مرزو . د

 
 عناصر القوة والتماسك لدى حماس: أواًل:

تكاد تكون حركة حماس منفردة، بين الحركات، في مراحل التحرر من االستعمار، التي حافظت 
 على وحدتها، وتماسك عناصرها، وذلك لألسباب اآلتية:

حركة الشورى في الحركة، وهي ملزمة للقيادة، وأطرها الواسعة، ابتداًء من الحي وانتهاًء من ال .2
 في أعلى مراتبها وهي الصيغة الوحيدة للتصعيد القيادي.

العمل المؤسسي التخصصي الذي يوظف الطاقات ويرفع القدرات، مع وجود أنظمة حاكمة في  .6
 كل مؤسسة.

عدم االرتهان لسياسات خارجية، مهما كانت قوتها أو انعكاساتها، والحفاظ على مؤسسات  .2
 ها.الحركة في تحديد قراراتها وتوجهات

 الفصل بين السلطات وغياب الدكتاتوريات أو القيادات الشمولية. .2

 اعتماد االنتخابات كقاعدة للتصعيد القيادي في كل مستوياته. .5

الجرح والتعديل والتقييم المستمر لكل المستويات القيادية الوسطى والعليا، في إطار من  .2
 االحترام والمحبة والشفافية.

 والثقة والمحبة بينهم. ،دةالتواصل بين القيادة والقاع .7

 

 أبرز عناصر قوتها وتماسكها:
 .التربية الداخلية .2
 .اللحمة التنظيمية .6
 .المؤسسية .2
 .شرعية القيادة .2

                                                           
 سنة يةالصناع الهندسة في الدكتوراه درجة على حاصل غزة، قطاع في رفح مخيم في 2152 سنة ولد بفلسطين، يبنا قرية من 1

 المتحدة الواليات اعتقلته إلى أن ،2116 سنة حماس لحركة السياسي للمكتب رئيساً  انتخابه تم  . المتحدة الواليات من ،2116
 الجامعة مؤسسي أحد. للحركة السياسي المكتب رئيس نائب مسؤولية تولى، 2117 سنة عنه اإلفراج وبعد. 2115 سنة األمريكية
 رئيساً  وعمل فيها، التحضيرية للهيئة رئيساً  وكان القدس، مؤسسة إنشاء في أسهم. فيها اإلشراف هيئة عضو وهو بغزة، اإلسالمية
 .اإلسالمي القومي للمؤتمر اإلدارية الهيئة في عضو وهو. اإلدارة مجلس في عضواً  أصبح ثم األولى، دورتها في إدارتها لمجلس
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 وع الوطني الفلسطيني في نظر حماس:أولويات المشر ثانيًا: 

ن اختلفت مشاربها  ،أن  المشروع الوطني هو الذي تتبناه الجماعة الوطنية ؛كما هو معلوم وا 
ماعًا كان هناك إج ما ل  أن ه ق :هذا الخصوص نستطيع أن نقولوفي  ،والفلسفية ،ولوجيةييداأل

وميثاقها  حينما طرح مشروع م.ت.ف ،باستثناء فترة قصيرة ،فلسطينيًا حول مشروع وطني جامع
في  أحدث شرخاً األخطر والذي  نقساماالإن  .وطنية، تحرير، عودة تحت شعار وحدةالقومي 

بعد توقيع اتفاقية أوسلو، حيث كانت فتح وقيادتها للمنظمة تتبنى دولة  كان طنيالمشروع الو 
ونبذ  ،الدولتين في إطار مشروع حل   ،لقضية الالجئين عادالً  فلسطينية عاصمتها القدس وحالً 

في حين رفض ذلك كٌم فلسطينٌي معتبر أبقى على أولوياته في  ،واالعتراف المتبادل ،العنف
ولم تستمر الجماعة الوطنية في  ؛وكان أو ل مقترح يقارب بين الفرقاء .والعودة ،ريروالتح ،المقاومة
وفي  .كاف العتباره مشروعًا وطنيًا جامعاً  م  الوفاق الوطني والذي وقعه ك  هو اتفاق  ،استكماله

. تفاقية الوفاق الوطنياقاعدته  ،اعتقادي أن ال انسداد لدينا في الوصول إلى مشروع وطني جامع
أن نعلم أن هناك بعض القضايا المؤثرة في  ال بد   ،أما إذا نظرنا ألولويات المشروع الوطني

من تلخيص هذه المؤثرات في تفصيالت  وبعجالة ال بد   .مضامينهاتفصيالت هذه األولويات و 
 المشروع الوطني:

قف الذي ألن الس ،مع االحتالل ،انسداد األفق بالوصول إلى دولة فلسطينية عبر المفاوضات .2
في مشروع المقاومة بسبب التنسيق  ؛ كما أن هناك صعوبات جم ةً يطرحه ال يمكن قبوله فلسطينياً 
 .، واإلجراءات الصهيونية على األرض، والحصار المفروضاألمني في الداخل الفلسطيني

 الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني: انقسام فلسطيني في الداخل بين ضفة غربية معزولة عن .6
نظام الفصل  بكانتوناتفي بقع أشبه  والضفة نفسها أصبحت .القدس وغزة والداخل الفلسطيني

وارث كل أبناء الوطن الواحد على أرضهم باإلضافة إلى حيث من الصعب تواص ،العنصري
ومن قبلهم  ،فلسطينيي سورية ثم ،بفلسطينيي العراقكما حدث بالخارج الفلسطيني،  تحل  

في  يصبح يكاد نصفهم أو يزيدإن حتى  ،والتهديد المستمر لفلسطينيي لبنان ،فلسطينيي الكويت
وباختصار بسبب األوضاع العربية وسياساتها بعد النكبة وحتى اليوم هاجر شعبنا  .خارج لبنان

 مرتين وثالثة.

ا زال يبحث عن االستقرار موالذي  ،ال يمكن عزله عن محيطه العربي ،المشروع الوطني .2
 والدستورية. ،واالجتماعية ،تيب أوضاعه السياسيةوتر  ،الداخلي
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وانعكاساتها على الوضع  ،وفارق القوة ،العلو الكبير للمشروع الصهيوني في مختلف المجاالت .2
الجيوش العربية المحيطة، بما في ذلك تقلقه، التهديدات األمنية التي كانت  ، وانتهاءالفلسطيني

 تحييدها. واألسلحة الكيميائية والذرية التي تم  

هو اصطفافه مع العدو الصهيوني  ، ولكنالموقف الدولي )أمريكا وأوروبا( مع التسوية السياسية .5
 وقوف من غمر بال ،تحييد الكثير من تأثير المجتمع الدولي عن القضية الفلسطينية وتم   الغالب.
 المستمر مع القضية الفلسطينية وعدالتها. الكثيرين

 المشروع الوطني الفلسطيني:طيع أن أحدد أولويات أست، وباألخذ بالنقاط أعاله
 ويشمل هذا الترتيب األمور التالية: ،ترتيب البيت الفلسطيني .2

نهاء االنقسام. .أ  المصالحة الفلسطينية وا 

حياء مؤسساتها ومشاركة الجميع في مجمل  ،إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية .ب وا 
 مكوناتها.

وتعديل أوضاعها لتنسجم مع  ،وطنية رافعةنية لتكون العمل على إصالح السلطة الفلسطي .ج
 البرنامج الوطني الجامع.

سواء كان  ،ولياتؤ وتولي المس ،يحدد المبادئ الحاكمة في التدافع السياسي :ميثاق شرف .د
لسلطة السلمي لل و ادتالقراطية و و الديم أم ،ذلك بتحريم استخدام القوة في الوسط الفلسطيني

 . إلى غير ذلك... ،حقوقهوا عالء قيمة اإلنسان و 

 المقاومة بكافة أشكالها كحق لشعبنا الفلسطيني: .6

 تجريم التنسيق األمني. .أ

 قيادةأو  ،أو تنسيق مشترك ،التوافق على البرامج واآلليات للمقاومة كلجان مشتركة .ب
 مشتركة.

 تحرير األسرى من سجون االحتالل: .2

 العمل بكافة السبل لتحريرهم. .أ

 رعاية المفرج عنهم. .ب

 اية أسر األسرى والشهداء.رع .ج

 ،المستويات الرسمية ةعلى كاف ،استعادة الدور العربي واإلسالمي في القضية الفلسطينية .2
من أوراق  %99لقضيتنا، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي جعل كعمل استراتيجي  ،والشعبية

 القضية بيد أمريكا.
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محكمة كالمؤسسات الدولية لصالح شعبنا وتفعيل  ،وأحرار العالم ،استعادة االعتبار للدعم الدولي .5
كنتيجة  ،ومعالجة كافة السلبيات ،والمؤسسات الثقافية ،ولجان حقوق اإلنسان ،الجنايات الدولية

 المنطقة.بلضغط الواليات المتحدة واستفرادها حدثت  طبيعية

 
 من اليهود ومن الحركة الصهيونية: موقف حماسثالثًا: 

 ،باإليمان بكل الرسل وال يكتمل إسالم أحدنا إال ،ونؤمن بأنبيائها ،لديانة اليهودية نعترف بهاا
سحاق ،وعيسى ،وموسى ،إبراهيم وننزههم عن  ،... ونحن ال نفرق بين رسل هللا،ويحيى ،ويوسف ،وا 
ويتزوجون  ،ويشاربونهم ،عاش اليهود بين المسلمين يؤاكلونهم. وسوء األخالق ،والغش ،الخطايا
 ،صابون باضطهاد من الغربوحينما كانوا يُ  ،ويشاركونهم أفراحهم ،أحزانهمهم في نيواسو و  ،منهم
اضطهاد عند  ،حدث هذا عندما لجأوا إلى تركيا والمغرب وغيرها .بالد المسلمينيلجأون إلى  كانوا

مة قد  هم مُ تبل اعتبرنا حمايتهم ومواطن ،يحياً ولم يسجل التاريخ أننا ظلمنا يهوديًا أو مس لهم الغرب
 غيرهم من المسلمين لوصية الرسول العظيم بهم. على
صدر وعد بلفور بإعطائهم  اليهود )كحركة صهيونية( إال بعد أن ضد  لم يُثر الفلسطينيون  

مواقف إن  .من سكان فلسطين %8وهم في ذلك الوقت لم يكونوا يمثلون سوى  فلسطين وطنًا قومياً 
 ،الفلسطينيين لكونهم استولوا على أرضي ه ،في فلسطين الصهاينة اليهود ضد  ن يالفلسطيني

لألسف  عينه أغمض الغرب عنها ،ئة مذبحةفي أكثر من م ،وقتلوا النساء واألطفال ،وممتلكاتهم
هم ولذلك  ،يهودالأفعالهم هذه باسم تكون  أنعلى  نو ألنهم يصر   "اليهود"نقول  هنا نحن الشديد.

 دولة اليهود. "إسرائيلأن " أساسيصرون على 
 ،وتجميع األموال ،واغتصاب األرض ،تشجع على القتل ،فهي حركة عنصريةالحركة الصهيونية،  أما

فريقيا ،وروسيا ،لقتل األبرياء، نقلت مئات اآلالف من أوروبا ،وتسليح الرجال  ،إلى فلسطين ،والمشرق ،وا 
لسطينيين الذين ات على حساب الفوأنشأت المستعمر  ،واستولت على أراضي الفلسطينيين بالقوة والسالح

 فيها ال سبب وال ذنب لهؤالء إال حتى اللحظة يعيشون ،إلى المغادرة إلى مخيمات واجبر وأُ  ،حياتهمرت م   دُ 
فال يمكن أن يكون الرب العادل يمنح أناسًا  .ال أساس لها من الصحة في الدين والتاريخ ،دينية ادعاءات

 .، كما يعتقدونًا لفئة دون فئةوال يمكن لرب عادل أن يعمل سمسار  ،أرضًا لآلخرين
وفي  ،وفي منازلهم ت،هؤالء الصهاينة على الرغم من مالحقتهم للفلسطينيين بالقتل في المخيما

ولم تعمل  ،أن حماس اقتصرت في مقاومتها لالحتالل داخل فلسطين إال ،والغرب ،عواصم العرب
 عملية مسلحة خارج فلسطين. أي  



5  5        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات              

في تجمعات  ،من اليهود الساحقة هميتوأغلب ،يجمعون أنفسهم ،نهؤالء الصهاينة من خارج فلسطي
 اإلعالم،و  ،مستخدمين المال وفي أمريكا، ،سياسية )لوبيات( للضغط على البرلمانات األوروبية

 ومدها بكل أسباب القتل والتدمير. ،"إسرائيل"لتأييد  ،وصناديق االنتخابات
 

الحد األدنى الذي و  ،، ومشروع التسوية السلميةيموقف من االعتراف بالكيان الصهيونالرابعًا: 
 يمكن أن تقبل به حماس:

 :االعتراف بالكيان الصهيوني. 1
قبول تبادل  )في ظل   على األقل %78معناه التنازل عن إن االعتراف بالكيان الصهيوني  

قوة من خرج أبي بال ،وأنا واحٌد منهم ،وهناك أصحاب لهذه األرض .األراضي من ق بل أبو مازن(
حتى مخيم الالجئين الفلسطينيين في رفح  ،ومشيًا على األقدام ،هو وكل أبناء القرية ،بناقريته ي  

وكل  ،قريتنا بديالً عن عن حقنا و التنازل ولن نرضى  ،وأسرتنا تقد ر بالمئات .بقطاع غزة
ال مجال  األطراف االتفاق بين كل ولو تم   ،الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقهم في العودة إلى ديارهم

مهما فال اعتراف مهما كانت الوقائع و  ؛لالعتراف بالكيان الصهيوني على أرض آبائي وأجدادي
 الموازين.اختلت 

 

 . اتفاقية أوسلو:2
حماس ومعظم فصائل العمل الوطني المشاركة في من ق ب ل ، 1993يًا في لقد كان رفضًا نظر 

لما آلت  لهذه االتفاقية عامًا تأكد رفضنا عشرينبعد ولكن اليوم و  ،وغير المشاركة فيها ،م.ت.ف
وكر ست المفاوضات قوات  ،فقد أخرجت المقاومة قوات االحتالل من قطاع غزة .إليه األوضاع اآلن

ما هو  ىأوسلو إلاتفاقيات تجاوز  ولكن تم   مستمرة ا زالت المفاوضاتمو  ،الضفة في ،االحتالل
 أكثر خطورة.

يفاوض قدموا  حتى من ،مرفوضة من الجماعة الوطنية بكاملها ،ليومالتي تجري ا المفاوضات
 جديد   لقبول إطار   ،عادهم أبو مازن للمفاوضات، واألخطر أن هناك ضغوطًا أمريكية، وأ استقالتهم

عنوان غير دولة من  وال أجد لها ،قيادة م.ت.فل وتهديدات أوروبية وأمريكية ،باقتراحات أمريكية
غير مناسبة  ،إن أوضاع العرب والفلسطينيين مقابل رواتب لموظفي السلطة.في بقايا الضفة في 

ويجب على السلطة التوجه إلى توحيد الشعب وجمع قواه  ،البتة ألي تفاوض مع الكيان الصهيوني
 تحت خيمة الوطن.
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 :الحد األدنى الذي يمكن أن تقبل به حماس. 3
نهاء الصراع ،واالعتراف المتبادل ،لتينالدو  مشروع التسوية السياسية قائم على مبدأ حل    ،وا 

اف المتبادل واالعتر  ،الدولتين مرفوض وحل   ،فإنهاء الصراع مرفوض المبرراتالنظر عن وبغض 
 ألنه يتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته. ،مرفوض

وبدون  ،في الضفة والقطاع ،عاصمتها القدس ،وافقت على دولة فلسطينية ولكن حماس
الحديث عن تشابه في الموقف بين حماس  فإن ، ولذلك"إسرائيلـ"وبدون االعتراف ب ،اتعمر مست

 بين الموقفين. جوهري وفتح أمر غير صحيح، هناك فرق
 

 :تجربة حماس في السلطة الفلسطينية خامسًا:
يعلم الجميع أن دخول حماس االنتخابات كان على برنامجها وليس على أساس اتفاقيات أوسلو 

ن لها عمليًا الحكم في قطاع غزة والضفة مك  لم يُ  ،في المجلس التشريعي اً مقعد 74بـ  افوزهعد بو 
حيث اعتقلت السلطات الصهيونية  ؛شاليط اإلسرائيليبعد عملية أسر الجندي  خصوصاً  ،الغربية

فقد  حركة فتح أما .أعضاء المجلس التشريعي وبعض الوزراء في الضفة وحاصرت قطاع غزة
أماًل في إفشال  شيء وسلمت المكاتب بدون أي   ،لسلطة من الوظيفة العموميةسحبت موظفي ا

غير طبيعية وفريدة من نوعها في إدارة قطاع غزة التي كانت صعوبة المرحلة من مما زاد  ،حماس
 يخضع في الوقتالذي و  (؛2006نسمة في ذلك الوقت )سنة  مليون 1.5الذين يبلغ عددهم بسكانه 

 المذهلة وتجربة الصمود، باإلضافة إلى تجربة المزاوجة بين الحكم والمقاومة .لحصار دولي نفسه
 ،والبر ،من البحر صهيوني أمام عدوان عسكري ،كبير في معنوياته قطاع صغير في مساحتهفي 

 ،ديموقراطيةتصل إلى الحكم بطريقة  ،باإلضافة إلى تجربة أول حركة ذات مرجعية إسالمية ،والجو
 ولذلك كل ه ال .وطريقة اإلدارة في برنامج اسمه التغيير واإلصالح ،الفسادمحاربة  فيلحركة اونجاح 

 ،وعراقيل داخلية ،من حصار دولي خانق ،من استحضار الظروف التي وضعت فيها الحركة بد  
ضعف اإلمكانيات لدى و كسحب الموظفين العموميين من أماكن عملهم( من قبل حركة فتح أساسًا )

والعدوان العسكري  ،ها تتجه صوب حكومة رام هللاالدولية كلن المساعدات إ حيث ،حركة حماس
ومتطلبات  ،2012و، 2008/2009و، 2006 سنواتال، بما في ذلك المواجهات الكبيرة في المستمر

 ... .سكان من دمر منزلهإعادة ا  و  ،السكان من سفر وعمل وحاجيات إنسانية وتعليم وصحة
حماس فترة قصيرة ال تستطيع أن تبني عليها تقييمًا مع ع التجربة و ولعل الضفة الغربية عاشت م

ن استلمت مقاليد الوزارة حتى واجهت الصعاب الكثيرة من فتح إما  إنها حيث ،موضوعياً 
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الوزارة والبلديات اعتقال العديد من القيادات في  حيث تم   ،من العدو الصهيونيو واإلعالميين 
وبعد نائبًا.  42لين من أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية والتشريعي حتى بلغ عدد المعتق

صل عدد كبير من الموظفين وفُ  ،ومالحقة رؤساء البلديات وأعضائها ،صاء الوزراءإق االنقسام تم  
على التجربة  تطيع أحد أن يبنيولذا ال يس موظف. 1,100على حماس بلغ أكثر من  المحسوبين

 :مالحظات اآلتيةال ، ولكن يمكن وضععموماً 
 :الجانب السياسيفي  .1

 حققت حماس اآلتي:

 .في االنتخابات الشرعية الشعبية عبر نجاحها .أ

ما ، ونبذ "إسرائيلـ"التي طالبتها باالعتراف ببما في ذلك الضغوط  ،واجهت الضغوط بنجاح .ب
 ، واالعتراف باالتفاقيات الموقعة.المقاومةويقصدون فيه  "العنف"يسمونه بـ

ن تأثرت سلبًا في الفترة األخير.و  ،وعالقات جيدة مع الكثير من دول العالم ،قات تحالفيةترتيب عال  .ج   ا 

تفاهمات الوصول مع فتح إلى  من رغمبال ،ة مع فتح والتي بقيت تراوح في مكانهالحالمصا .د
 وبرعاية مصرية. ،واتفاقيات مهمة

 السلفية. الحركات في أوساط حماس وما تقوم به من التحريض على، تجاوز معضلة الحركات التكفيرية  .ه

 نجحت الحركة في تجاوز كل الضغوط التي كانت تسعى إلقصائها. .و

 
 الجانب االقتصادي:في  .2

 التي ،غلب عليه اقتصاد األنفاق محدود اإلمكانات،ما في بناء اقتصاد  نجحت حماس إلى حد  
إلى سبة البطالة مرتفعة وبسبب الحصار كانت ن (،2013)النصف الثاني من  مؤخراً إغالقها  تم  

مع  ،القصور في البنية التحتية بسبب العدوان الصهيونيمن كثير كان هناك الو  ،%40من  أكثر
الكثير من أوجه العمل لضعف الطاقة  تتوقفكما  ،عدم تجديد البنية التحتية بسبب الحصار

يستطع أصحاب  ولم ،بل لم يستطع أصحاب المصانع المدمرة أن يعيدوا تشغيلها ،الكهربائية
الطاقة، كما أن نسبة الفقر زادت في  ونقص ،بسبب غياب المواد األولية ،المصانع السليمة تشغيلها
 ،لقطاع غزة واضح للعيان العجز الكبير في موازنة إدارة حماس ولعل .المجتمع وبطريقة كبيرة

قفال األنفاق ،وبسبب انخفاض الصادرات الزراعية االستثمار في وعدم  ،وتراجع القطاع الخاص ،وا 
 ات التي تقدم للقطاع.نباستثناء المعو  ،وانعدام االستثمار من الخارج ،الداخل
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 الجانب األمني:في  .3

نضباط االفرضت و  ،واستطاعت فرض النظام وضبط السالح ،أعادت حماس األمن للشارع .أ
 بلطجة.من كان يأخذ القانون بيده أو يمارس ال خصوصاً ، للقيادات العشائرية واألسرية

ن لم  ،نجحت في تضييق الخناق على العمالء والمتعاونين مع الصهاينة إلى درجة كبيرة .ب وا 
 تستطع القضاء عليهم.

ن كانت صغيرة العدد ،برزت عدة جماعات مرتبطة بالقاعدة  .ج  صار جند هللا،مثل أن ،قليلة التأثير ،وا 
اتهمت حماس بعدم تطبيق هذه الجماعات و  لخإين، وجيش اإلسالم...جلجلت، وحزب هللا فلسط

كما قتلت  ،وأعلنت قيام إمارة إسالمية في رفح ،وكف رت حماس وحكومتها ،الشريعة اإلسالمية
آالن وقبله الصحفي البريطاني  Vittorio Arrigoni أريغوني فيتوريو المتضامن اإليطالي

 وغيرها من الحوادث المتفرقة. ،Alan Johnstonجونستون 

ر كانكما   .د عائالت  لب  من ق   النظامية الشرطة من خالله مواجهة قوات تم   ،هناك عنف غير مبر 
 .السيطرة على كل ذلك ، وتم  لمطلوبين الشرطة أثناء اعتقالفي 

 

 جتماعي واألخقاقي والحقوقي:في الجانب اال .4

حيث كثرت  ،التي واجهت حماس في غزة إثارًة وانتقاداً أكثر الجوانب الجانب هو هذا لعل  
لزام النساء بالحجاب ،بتدائيوطالبات اال ياتتحجيب المحام حول اإلشاعات في جلوسهن  منعو ، وا 
ب الطالبانية على غل  ت"و، ةركوب الدراجات الناريمنعهن من و  ،"الشيشة" هنومنع شرب ،المقاهي

 ،إنشاء هيئة جديدة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فلسطيناالدعاء ب أو ،"األردوغانية"
ل دعاء بأن المجلس التشريعي أقر  في قراءته الثانية بل وصل األمر إلى ا .ائها في السعوديةغوا 

وكل ذلك ليس له من  ،سنتين نأكثر م القراءة الثالثة منذ ولكن لألسف لم تأت   ،قانون العقوبات
دارته م ن كان هناك جوانب حقيقية ال بد   .ل حماسق ب   نواقع في حياة أهل القطاع وا  من التعامل  وا 

المناكفات  ولكن في ظل   ؛وتقييد حرية البعض في السفر والتنقل ،ل العمالء في الشارعحمعها كس
 ،والتظاهر ،حرية االجتماع مثل الحد من ،أن تكون ل مخالفات ال ينبغي لهاج  س  تُ  ،بين فتح وحماس

 الخصوم السياسيينمن  اً عريض اً أن هناك قطاع غير .واالستدعاءات ،والمساءالت القانونية
انتخابات ، مثل لدى منظمات حقوقية عديدة ،كيدية وبالغاتهم ضدها ،انتقاداتهم لهاتكون  ،لحماس

 منوعدم إدخال حماس للصحف  ،المنظمات األهلية وا غالق بعض ،الصحفيين واألندية والنقابات
 الضفة الغربية.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0BF848C9-4933-4944-B75D-9C7B4C7E1D2B.htm?GoogleStatID=9
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 سادسًا: تقييم عقاقات حماس مع القوى الفلسطينية:
 العقاقة مع حركة فتح: .1

العالقة بين فتح وحماس معقدة ألسباب موضوعية، حيث تمثل فتح قيادة م.ت.ف ومعظم 
ضافة إلى السلطة الفلسطينية والتي تشكل فتح باإل في السفارات والهيئات الدولية، أجهزتها وممثليها
هذا مع األخذ  .في التشريعي والوزارات باإلضافة إلى تنظيم كبير وقيادات مختلفة، عمودها الفقري
بشكل كبير، بعد فوز  تظهر بدأت ،الصراع والمصالحة وأ ،واالتفاق الخالفإشكاالت باالعتبار أن 

بهذه الطريقة  ،انتخابات المجلس التشريعيتح ألول مرة حماس باالنتخابات التشريعية، وخسارة ف
ما غير المتوقعة، وانعكاس هذه االنتخابات على قيادة فتح للمشروع الوطني، ومؤسساته ال سي  

ر ي، أو إجراء انتخابات وتغيللمنظمة المختلفة الخشية من دخول حماس بأجهزتهاكانت و  ،م.ت.ف
باإلضافة إلى  ،المبكرة جدًا إلعادة االنتخابات التشريعيةعوة المعادلة الداخلية، ومن هنا كانت الد

 ومحاولة إسقاط حماس في أول تجربة لها. ،التسليم بالنتيجة بشكل شكلي
من الحل السلمي وعبر  بد   البأنه ن فتح ترى إحيث برز الخالف حول المشروع الوطني 

كتجسيد  "إسرائيل"لة أخرى اسمها وصواًل لدولة فلسطينية عاصمتها القدس بجوار دو  ،المفاوضات
نهاء الصراع وحل    العودة. لقضية الالجئين بدياًل عن حق   عادل لحل الدولتين وا 

 ، هوالمقاومة برنامج وأن ،عدم االعتراف بهاتؤمن بو  ،"إسرائيل"ـأن ال شرعية ل وحماس ترى
مانع من دولة وأن ال  .وعودة الشعب الفلسطيني ألرضه، البرنامج األساس لتحرير فلسطين

وبدون  ،اتعمر وبدون مست ،والقدس عاصمة لها بدون االعتراف ،وغزة ،فلسطينية في الضفة الغربية
 إنهاء الصراع.

كان ذلك  سواء ،شرعية لحماس حيث ال ترى فتح أن هناك أي   ،االختالف الثالث حول الشرعية
 ؛في مراحل التحرر الوطني سيةية أسارعكشالمقاومة ب أم ،االنتخابات والفوز بالمجلس التشريعيب

 بالرئيس الفلسطيني. عند فتح الشرعيات وتنحصر
والتي وقعت عليها جميع فصائل  ،وثيقة الوفاق الوطني هي وأكثر األوراق معالجة لهذه النقاط

بعبارات  ،ةيباستثناء الجهاد اإلسالمي، وقد عالجت هذه الوثيقة نقاط الخالف الرئيس ،العمل الوطني
قرارات األمم ب مأ ،العمل المقاومب مأ ،ما يتعلق بالجهود السياسيةفيسواء كان ذلك  ،الجميع رضي عنها

ورقة  هي والورقة الثانية .غيرها من النقاط ذات العالقة بصلب الخالفاتأم ب ،م.ت.ف مأ ،المتحدة
 ،ةوالرئاس ،والمجلس التشريعي ،والتي عالجت قضية الحكومة ،المصالحة المصرية وملحقاتها

 ،والدوحة ،كثيرة تمت في صنعاء ، وهناك لقاءاتوالمصالحة المجتمعية ، والملف األمني،واالنتخابات
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أما  .طبعًا، لمعالجة الخالفات الحاليةكانت المحطات األبرز وفي القاهرة  ،وعم ان ،ودمشق ،ومكة
وأخيرًا  ،ائهاتجاهلها وبعد ذلك احتو ثم  ،تغييب حماس فيجسدًا تن الخالف مفي الماضي فقد كا

 ،بين حماس وفتح في صنعاءوكانت هناك لقاءات عديدة  ،برام هللا ومحاوالت إلحاقها إخضاعها
بيان الخرطوم سوى وفي االجتماعات هذه لم نتوصل ألي من االتفاقيات  .وتونس ،والخرطوم ،انوعم  

عكس وهو ما  ؛ووقعه نصر يوسف ،البقاء لتوقيعهستمرار و االار أبو عم في حينه والذي رفض
 .(2014)مطلع سنة  ولكن دون تنفيذ حتى اآلن التقاءنقاط في  هاتلور ب والتي تم   الحقيقيةالخالفات 

 في اعتقادي أن خالفات فتح وحماس ستبقى ولكن المهم هو:
 ن التدافع السياسي إلى الصراع العسكري كما حدث فيمتنظيم هذه الخالفات وعدم خروجها  .أ

 .2007 سنة

خالص نوايا.تطبيق ما ي .ب  تم االتفاق عليه وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية وا 

الهيمنة على  زمنفتح بأن  نيقتوأن ت ،أن تقبل فتح بمشاركة الجميع في تحمل مسؤولياتهم  .ج
ما يتخذه و  ،فتححركة  ما تقررههي  أن الوطنية وعهد وأن زمن ،القرار الفلسطيني قد ول ى

 قد انتهى. هو رجعية وعمالة، من توجهات اآلخرون

 (التمويل األساسي يأتي من الواليات المتحدة حيث)صعوبة ذلك من رغم بالتحييد العامل الخارجي  .د
 ملفات أساسية على األقل وهي: ةوالكيان الصهيوني يتحكم بثالث

  تقييدًا للحريات.و الحكومة: اعتقااًل 

 ،تخاب في القدسإجراءات، منع االن اعتقاالت، رفض االنتخابات: إقصاء ألطراف معينة. 

 الصهيوني في كل حوار وذريعة الكيان ياألمن: وهو الملف الرئيس. 

 ،لبقاء االنقسام لمصلحة الكيان اإلسرائيليجاهل الفيتو األمريكي مع االعتراض م تولذلك يت
ما السالم  إمايختار أبو مازن أن  علىن إ :يكرر نتنياهو ولذلك كان حيث ال يمكن  ،حماسوا 

 حسب نتنياهو. ،االتجاهينالمضي في كال 
 
 د اإلسقامي:حركة الجهاالعقاقة مع . 2

 ،ن كأصحاب المهنة الواحدة والبضاعة نفسهاايتدافع افهم ،عالقة حماس والجهاد عالقة خاصة
 ومخرجاته متشابهة. عين واحدٌ فالم   ،فال تكاد ترى فكرًا مغايرًا أو سياسة مخالفة

 في ثمانينيات حتاللاال ضد   مقاومةء في عمليات الالبدالسبق في قصب حركة الجهاد لكانت 
من طور الدعوة واإلصالح بين  حماسوكانت أحد المحفزات التي عجلت بانتقال  ،القرن العشرين
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مع رجحان كفة  رهان أصبحنا كفرسيوعندما  .نانالناس والمقاومة باللسان إلى المقاومة بالس   
 الجهادحركة  فما هو مستقبل ،حماس نزلت الميدانما دامت  :طرأ عندهم السؤال الكبير حماس،

  ؟واستقاللها اإلسالمي
أن  من العالقة ما هو أكبر من وبيننا ،الشقاقي حوارات عديدة مع األخ الدكتور فتحيفي دخلنا 
 ،وكان المطروح أحيانًا التنسيق المتدرج وصواًل إلى االندماج والوحدة ،بين تنظيمين حوار  ك نتحدث

كانت  بالتأكيدولكن  ،بعدهمن  لوحدة وترتيباتها. واستمرت العالقة المتالحمة مع القيادةوأحيانًا ا
أحيانًا على ؛ )كما يقال( واحد كارأصحاب  ناألن ،نافسهمتهناك الكثير من اإلشكاالت في القواعد ل

 ،رمرسوم على جداوأحيانًا على شعار فوق شعار  ،جداالمس لوحاتوأحيانًا أخرى على  ،جداالمس
ويتم تطويقها وال نتركها تتفاعل وتتفاقم، وكانت بعض الخالفات تنشأ من  سوىولكن كانت األمور تُ 

ولعل الخالف األبرز كان يوم قررت حماس بعض عمليات حماس.  حركة الجهاد التسرع في تبني
ولكن لم يكن هناك  المشاركة، ولحسابات كثيرة رفضت الجهاد ،التشريعية دخول االنتخابات

لكن  ،مضر عند االختالف في السياسة، صحيح لم تصل عالقاتنا إلى الوحدة واالندماجصطفاف ا
على كل  ،والتنسيق القيادي ،نجاح اللجان المشتركةكان ل بل ؛التنسيق والعمل المشترك قائم

 المستويات انعكاس إيجابي.
 
 مع قوى اليسار:العقاقة . 3

لجهاد اإلسالمي وقوى اليسار، تاريخيًا كان هناك حركة في الساحة الفلسطينية هناك فتح وحماس وا
 القوميين العرب والحزب الشيوعي الفلسطيني ولكن تبنت حركة القوميين العرب األفكار اليسارية.

قسم اصطف إلى جانب المقاومة  ؛ولذلك تستطيع أن تقول بأن قوى اليسار الفلسطيني قسمين
تحالفًا  ،جهاد وحماس وقوى اليسار الفلسطيني في دمشقوعملنا سويًا ال ،وعارض اتفاقيات أوسلو

 نفسها وهناك قوى أخرى قد تحمل األسماء ،"تحالف قوى الشعب الفلسطيني"فلسطينيًا تحت اسم 
 مؤيدينو لمنظمة التحرير الفلسطينية  اللجنة التنفيذيةن أعضاء في و العام   ؤهاأمنا ظل   ولكن

 ،مصطفون إلى جانب حركة فتح سياسياً  همال بأس بها ولكن وعالقاتنا مع هؤالء .التفاقيات أوسلو
ن كانت االتصاالت والعالقات معهم ال مشاكل فيها.  وا 
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 سابعًا: تقييم مشروع المصالحة الفلسطينية:

مباشرة، بدعوة مصرية شملت  2008/2009 الفرقان انطلقت المصالحة الفلسطينية بعد إنهاء حرب
راجع تحتى ت على حاله، بعد أن كان أبو مازن ُمصرًا على إبقاء الوضعطياف اللون الفلسطيني، كل أ

نقالب العسكري ومحاسبتها على ذلك، مع محاوالت اليصفه هو با اعلى مبخطئها  وتعترفحماس 
في إدارتها لقطاع غزة، واألمثلة واضحة كإقفال المعابر والمنافذ  إفشالهاأو سابقة إلقصاء حماس 
لتحق بعمله. اوقطع راتب من  ،المباشر من الموظفين عدم الذهاب ألعمالهم وتشديد الحصار والطلب

كان طرح  ،وبعد حوارات صعبة وطويلة ،الحرب وتهربًا من تحمل تبعات الحربنتهاء اولكن بعد 
الجميع تحت االحتالل بالتالي يصبح و  ،إخواننا في فتح عبارة عن إلحاق قطاع غزة بالضفة المحتلة

 كة قاعدة أساسها التوافق السياسي.الشراو أن التوافق الوطني  ت ترىكان حماس، و سواء
على موقف الحركة أن تقرير لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة والذي يدين  األبرز دليلوال

 وتم   ،رفض أبو مازن تفعيله خالل حربه على قطاع غزة )تقرير جولدستون( الكيان الصهيوني
والمفاوضات األخيرة  ؛ماع الشعبي على محاسبة الكيان الصهيونياإلجمن رغم على ال تجاوزه،

 .في إطار من الرفض الشعبي والحزبي والفصائلي أبو مازن ذهب إليها
من عدم التوقيع  ،وألشهر عديدة ،هي التي منعت الحركة ،إصرار الحركة على التوافق والشراكة 

 ،ع الورقة المصرية مع المالحظات المرفقةتوقي تم   ،وحينما وافق أبو مازن ؛على الورقة المصرية
وننا كلها. بعد التوقيع على الورقة ؤ الشراكة الوطنية في ش التوافق على والتي ليس لها عنوان غير

ولكن لم  ،والتفصيالت والمواعيد واإلجراءاتالتعديالت التوقيع على عدد كبير من  المصرية تم  
 .(2014)مطلع سنة  االنقسام والوحدة الوطنيةوهو إنهاء  ،الهدف الحقيقي ىإل عدُ نصل ب  

ن كانت هناك  ،ال أصل لها يعةذر فهذه ، اتهام حماس بتعويق المصالحة الوطنيةأما عن  وا 
 حدثت وهناك جوانب إيجابية عالج بعضها ولم يعالج البعض اآلخر. تم  وقد أخطاء من الطرفين، 

في  "دولة مراقب غير عضو"ة أخذت فلسطين صفعندما  29/11/2012بعد مكسب سياسي في 
في تشرين الثاني/  حجارة السجيل )حربوانتصار المقاومة على العدوان الصهيوني  ،األمم المتحدة

وتخفيف حدة التراشق  ،فقد اتخذت خطوات كإطالق سراح المعتقلين قطاع غزة. ضد  ( 2012 نوفمبر
مما  ،نتخابات المركزية لقطاع غزةوعودة لجنة اال ،متبادلة بتنظيم مهرجانات والسماح ،اإلعالمي

 برئاسة أبو مازن. ،تكنوقراطرب بانتهاء االنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية من لقأشاع أجواء ا
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 ها باآلتي:خصأل ،ن هناك معوقات عدة حالت دون إتمام المصالحةإأريد أن أقول 
 ،كاألمن بعدة ملفات مهمة ويتحكموأقصد هنا الكيان الصهيوني  :العامل الخارجي .2

وقدرتها على اعتقال الوزراء والنواب بدون  ،نتخابيةاالوالحرية السياسية واإلعالمية و  ،واالنتخابات
وكذلك  ،الواليات المتحدة وقدرتها على الضغط على المانحين، كذلك تحفظ في الضفة الغربية

 ضد  المصالحة و  ضد   (أمريكا والكيان الصهيوني) وكالهما ،مقدار ما تدفعه من مساعدات للسلطة
 نقسام.إنهاء اال

 ،أموال الضرائب زولقد مارست السلطات الصهيونية عمليًا عدة إجراءات عقابية سابقة كحج
ما و  ،ورئاسة وأعضاء المجالس البلدية ،أعضاء المجلس التشريعيرئاسة و  واعتقال ،واعتقال الوزراء

 ،مازن أن يختار بين السالم وحماس يأبعلى إن زلنا نذكر تهديد نتنياهو للرئيس أبو مازن بقوله 
 حيث ال يمكن المضي في كال االتجاهين.

المقاومة  برنامج ،ن هناك في الساحة الفلسطينية برنامجينإحيث  :عقدة البرامج السياسية .6
هو و  ،ومقتضياته من حيث عدم االعتراف بالكيان الصهيوني ومقاومته الحتالله األرض والمقدسات

عدم التعاطي مع  ىيتبن  الكيان الصهيوني، و  التفاوض معيرفض سيق األمني، و التن برنامج يرفض
 ،برنامج التسوية السياسية واالعتراف بالكيان الصهيوني من جهة ثانية . وهناكالدولتين حل  

في ولهذا السبب  ومواجهة المقاومة. ،وتبادل األراضي ،والتنسيق األمني ،والتفاوض مع االحتالل
 ،التي نتعامل بها المطلوبة نجد صعوبة كبيرة في إيجاد القواسم المشتركة واللغة ،يناختالف الوجهت

)عقدة البرنامج  العقدةولكن بقيت هذه  ،تلجاأنجح المعاكانت من  ولعل وثيقة الوفاق الوطني
 من أكبر المعوقات.السياسي( 

 معوال  ،ن الصهيونيجهة مع الكياانه ال يريد مو إحيث  :أبو مازن السياسية الرئيسأولويات  .2
ومن هنا  ؛والمفاوضات لتفاوض السياسيعنده هي ل ولويةاألو  ،الراعي األمريكي الرافض للمصالحة
عند بدء  عن المصالحة ويتراجع ،قفل باب التفاوض السياسيُيقبل على الحوار الداخلي إذا أُ 

 .مما يجعل مسألة المصالحة مسألة ثانوية عنده ،التفاوض

 :االنقسام وزسبل تجاأما عن 
، لو توفرت اإلرادة السياسية بالشكل الكافي لتجاوزنا الكثير من الصعوبات اإلرادة السياسية: .2

هذا لعل ثم جُ  ،هذه اإلرادةمثل ولو توفرت  ،ولكن لم تصل اإلرادة السياسية لدرجة التوافق السياسي
 الشعب الفلسطيني وحقوقه.ترتيب األولويات بطريقة صحيحة تخدم  تم  ل   ،األولوية القصوى مراأل
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التوافق عليه وعدم االنتظار طوياًل أمام كل حادثة في المحيط العربي أو  تطبيق ما تم   .6
 مباحثات مع الصهاينة.ال

 أن تكون أرضية لذلك. تصلحأعتقد أن وثيقة التوافق الوطني و  ،على برنامج سياسي واحد االتفاق .2

حياء هذا المفهوم وعدم ترك القضية  ،ضيتناالعمق الحقيقي لق فهمو ، من سند عربي ال بد   .2 وا 
 لألمريكان والهيئات الدولية.

 
 :الثورات والتغيرات في العالم العربيثامنًا: 

المطروحة سواء  المستقبلية االحتماالتمن التغيرات في العالم العربي عميقة وال يكاد يخلو نظام 
ما جاورهم من أقطار بمعطيات  مربي أمن دخل في مسمى ثورات الربيع الع نكانت تلك البالد ضم

 وظروف داخلية مختلفة.
سنوات نحو االستقرار على قواعد عدة  وستأخذ كبيرةالعالم العربي يمر في مخاضات وتغيرات 

القوى المتدافعة داخل كل قطر من األقطار من القوة بحيث يصعب إزاحتها من  .سياسية واضحة
 حتواء اآلخرين.اا هبحيث يصعب علي ضعفومن ال ،المشهد

دى المسألة إلى تدخالت عوال يقتصر المشهد في أي   من األقطار على قواه المتدافعة بل تت
 خارجية مؤثرة.

، الفقر ومستوى ،قتصادواال ،فاألمن ،السلبيات التي تنعكس من خالل هذا التدافع أيضًا متشعبة
 التدافع الداخلي.بتأثر يكل ذلك وغيره  ،والسلم المجتمعي ،والتعليم ،والتصدير ،ادواالستير  ،والبطالة

 ،غير ذلك أم ،مهنية أم ،عرقية أم ،العصر الذي نعيش فيه يصعب معه حكم األقليات سواء دينيةو 
من دماء وأموال وجراح  ،ولكن سيكون لهذا األمر ثمن كبير ،في النهاية وستنتصر إرادة الشعوب

 التامة في كل شيء. ونسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة ،كبيرة
 

 (:محور الممانعة)ن وسورية وحزب هللا العقاقة مع إيراتاسعًا: 

 العقاقة مع إيران:. 1
 ،وأجناسهم ،وأعرافهم ،ومذاهبهم ،االنفتاح على كل القوى على اختالف عقائدهم ،سياسة الحركة

أن ال  الثابتة ركةالح وسياسة ،باستثناء الكيان الصهيوني ،على اختالف توجهاتها ،وكافة القوى
 .العدو الصهيوني أو التقاء مع حوار أو اتفاق
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 اية الفلسطينية وتأييدهمن القض اقربهومعيار العالقات مع هذه الدول والقوى مبني على قاعدة 
واألمر اآلخر هو عدم التدخل في الشأن الداخلي  .للشعب الفلسطيني ومقاومته اودعمهللمقاومة، 

ونحن في  ،هذه الدول والحركاتمن ال تدخل في الشأن الداخلي ألي  كما أن الحركة .للحركة
 وعمقها.دل على مستوى العالقة يومدى التأييد والدعم  ،حاجة لتأييد ودعم كل هؤالء

 اودعمه ،من القضية الفلسطينية امن موقفه ةابعن اإليرانية عالقتنا مع الجمهورية اإلسالمية
 اتنا معهعالقغير أن  .تكون إيران الدولة األهم في هذا اإلطارفتكاد  ،للشعب الفلسطيني ومقاومته

 ،كما اعترضوا على بعض سياساتنا ،وقد اختلفنا مع بعض سياساتهم ،في السياسة اً ال يعني تطابق
دخولنا في  لم يكونوا معكذلك و لم يكن متطابقًا معهم،  الموقف من سورية وعلى سبيل المثال

ولم يتدخلوا  ،واستمرت العالقة مع كل هذه االختالفات (.2006سنة ) انتخابات المجلس التشريعي
 من األيام. يومفي ون الحركة على مدار العالقة ؤ شأن من ش في أي  
 
 :العقاقة مع سورية. 2
 :لنقاط اآلتية في عالقتنا مع سوريةقد أكدنا وفي أكثر من مناسبة ال
ومنعطفاتها ومقاومتها، العالقة معنا مع الحركة في كل مواقفها  اوالرئيس بشار وقف سورية .أ

حينما كانت تضغط  ،ومتحدية في أحيان  كثيرة الدول الكبرى ،كانت متميزة عن معظم الدول
 لطردنا أو إقفال مكاتبنا.

مرحلة، ولم  وننا الداخلية، ولم نعلم أنه تجاوز ذلك في أي  ؤ لم يتدخل النظام السوري في ش .ب
 طلب على اإلطالق. يطلب منا طوال فترة العالقة أي  

  ه عن غيره من احترمت الحركة هذه العالقة، واعترفنا بجميل النظام وحسن تعاونه، ومي زنا  .ج
 ا للنظام وقيادته.األقطار تقديرًا من

نيسان/ في  هُ ل  ب  ا النظام تحديد موقف، فحددنا موقفنا الذي ق  ند بدء األحداث الداخلية، طلب منع .د
 دعم النظام ومساندته لنا؛فيه  قد رناو  ،سياساتنا في عدم التدخلوكان منسجمًا مع  2011بريل أ
 وبالمناسبة كان النظام يكرر هذه العبارة دون ملل. .مع الشعب السوري في تطلعاته وحقوقهوقفنا و 

من موافقة باقتراح من حزب هللا، و بناء على  ،المعارضينو حاولنا التوسط بالخير بين النظام   .ه
لنا اللواء  هُ ل  ق  ن   ،نفسه من الرئيسبطلب  إيقافنا تم  بدأنا بالتحرك حتى  نإما ، و بشار الرئيس

 المملوك.
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توجه أو قرار بالخروج وترك  ، دون اتخاذ أي  تشرين الثاني/ نوفمبر في سوريةبقيت الحركة حتى  .و
باللقاء مع الرئيس السوري بشار األسد  ل النظامب  من ق   العزيزة، حتى كان االقتراح سورية
آخر  طينيًا مع الرئيس منفردًا ولقاءصائل الفلسطينية جميعها وحزب هللا. فاقترحنا لقاًء فلسوالف

 يعطي اللقاء انطباعًا سلبيًا عند أحد. حتى ال اً لبناني

 إلغاء اللقاء بالكامل. رفض النظام االقتراح وتم   .ز

ا يجري في ا موقف الحياد فيمولم يقبل من ،طلب منا تحديد موقف الحركة إما مع أو ضد   .ح
باستخدام  نصحناو  ،وكان موقفنا بعد ما تبنى  النظام الحل العسكري رفض هذه السياسة ،سورية

سي ما أن  وكان هذا األمر مقبواًل ال ،الحل السياسي وعدم إقحام األمن والجيش فيما يجري
 .في األشهر األولى للثورة الرئيس بشار لم يكن موضع خالف بين جميع القوى تقريباً 

لمقتضيات  ،لب منا لقاء الرئيس بشكل منفرد وحاولنا االعتذار عن اللقاء بطرق مختلفةطُ ثم   .ط
اللقاء المقترح من إعطاء صورة أن الحركة إلى جانب النظام في سياساته وحددنا موقفنا بهذا 

ما االعتذار  ،ولقاء الرئيس ما االنحياز في الموقفإ، الخصوص، فلم يكن لدينا خيار وا 
ة انحيازًا لسياستنا بعدم التدخل في الشأن السوري وتجنيبًا لمخيماتنا الفلسطينية من كل والمغادر 

 عوامل الصراع على الساحة السورية.

ر المكتب السياسي المغادرة  .ي عضو مكتب سياسي ومسؤول الساحة  يبقوأُ  ،المقاطعة وليس ،قر 
وأعلنا  .الفلسطينيين السوريين وغادر بقية المكتب السياسي وكوادر الحركة من غير ،في الحركة
كة بسبب األحداث عدم قدرة القيادة على إدارة الشأن الداخلي والخارجي للحر هو أن السبب 

 وكان هذا سببًا صحيحًا أيضًا. ،الجارية في سورية

ولكننا انحزنا لسياسات الحركة  ،للنظام وذكرنا حسن صنيعه السابق نسئعند مغادرتنا لم   .ك
 .شعوب وتطلعاتهاقوف إلى جانب الفي الو  ومبادئنا

وعناصرها، واضطراب  قع على الحركة، بانتشار قياداتهافي الحقيقة الضرر األكبر فيما جرى و  .ل
 العالقة مع تيارات وقوى عدة في األمة.

، وكل ما قيل عن كير في المشاركة بالنزاع في سوريةقرار أو توجه أو تف لم تتخذ الحركة أي   .م
أو أننا قمنا بتدريب  ،أو استشهد البعض في الميدان ،ت أنفسها بأسماءعناصر من الحركة سم  

 .من الصحة على اإلطالقأساس  أي  ليس له كل هذا ، حفر األنفاق وزرع األلغامعلى  الثوار
فمن ادعى أنه من حماس مقاتاًل لم يكن صادقًا، ومن قاتل وله تاريخ مع حماس فقد تركها، ولم 

واقتصر عمل حماس في قناعاته، التي لم يكن لنا يٌد فيها.  إلى حيث يعد عنصرًا فيها، وذهب
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ن كان من بين هؤالء الكثير من  ،والخدماتي اإلغاثي على العمل اإلنساني مخيمات سورية وا 
 المعتقلين والشهداء.

الفلسطينيون ال يمكن أن ينفردوا في قضيتهم وال في نضالهم بدون وقوف العرب والمسلمين  .ن
ومهما كانت  ،قضيتهم المركزية وقدموا آالف الشهداء ولقد اعتبروها ،لعمق والسندفهم ا ،معهم

ففي بالدهم  ،ومصر وكل محيط فلسطين أساساً  قوال ال يمكن االستغناء عن سوريةاألحوال واأل
من فكرنا أو  سوريةوال يمكن أن تسقط  .وكان شعبهم حاضنة الثورة عبر التاريخ ،عاش شعبنا

ون ؤ شفي بعدم التدخل  ظرف مؤقت اتخذناه النحيازنا االستراتيجي لسياساتنابل هو  ،واقعنا
 مستقبل قضيتنا.وهذا من أجل  اآلخرين،

 

 حزب هللا:. العقاقة مع 3
ولعل االنتصارات في المعارك التي خاضها  ،مشروع الصهيونيال ضد  هي عالقة نضال وجهاد 

في مواجهة قوة طاغية ظالمة متجبرة  ،لمينكانت منارة في تاريخ العرب والمس ،الحزب والحركة
ونعمل لتعزيز المقاومة معًا على كافة المستويات اإلعالمية  .األكبر في العالم ةمدعومة من القو 

لمواقفنا بالنسبة للشأن  وكان هناك تفهمٌ  .ولقاءاتنا مستمرة معهم ،المقاومةمن أجل خدمة والسياسية 
وظهر الخالف حول التعاطي مع  ،ب العالقة بعض الخللشا ،ولكن بعد خروجنا بفترة ،السوري

تلطيف األجواء وتمهيد الطرق لعالقة  تم   ،وعلى كل حالوالمشاركة في القتال. الشأن السوري 
 وسنبقى حريصين على عالقاتنا حتى ولو اختلفنا في مسألة ما. ،سليمة مستأنفة

 
 عاشرًا: عقاقات حماس الدولية:

، وعالقاتنا ا تقريبًا مع معظم الدول الغربيةا الدولية واتصاالتهحماس منفتحة في عالقاته
مع هذه  يوذلك ألن الجانب األساس ؛الالتينية ال بأس بها أمريكا اآلسيوية واإلفريقية وبعض دول

 الدول هو الجانب السياسي المتعلق بالصراع مع الكيان الصهيوني وقضية الالجئين الفلسطينيين.
المنضوية باالتحاد األوروبي، العالقات معها علنية، وهناك لقاءات دورية، الدول الغربية غير 

من زاوية  خصوصاً واتصاالت مستمرة، وكثيرًا ما كان انعكاسها جيدًا على الشعب الفلسطيني، 
تفهمهم للصراع وأدواته، ومصلحة الشعب الفلسطيني واحتياجاته. أما دول االتحاد األوروبي فمنذ 

جرى عبر واالتصاالت مع أغلبهم تُ  ،قائمة المنظمات الداعمة لإلرهاب وضعت الحركة على
أكاديميين ودبلوماسيين متقاعدين ومراكز دراسات ومستشارين قريبين من مراكز صنع القرار. 



 08        واالستشارات    مركز الزيتونة للدراسات            

 ،وذلك ألن القرار، المشكلة أن وضع اسم على القائمة أمر ال صعوبة فيه، ورفعه مشكلة كبيرة
وهذا السبب في عدم التعامل مع  ،دولة على هذا القرار تعترض أي   اليؤخذ باإلجماع؛ بمعنى أ

 ا يزالون يتعاملون معها كحركة إرهابية.محماس كحركة وطنية مقاومة و 
 تصنيف وهو ،ويتعامل معه اآلخرون ،على كل حال هذا التصنيف السياسي يفرضه القوي

يسعى  اً منذ نشأته حزب يعد ونهاق فانظر إلى حزب العمال الكردستاني في العر  .سياسي وغير عادل
انظر إلى  .حزبًا إرهابياً ( الشق التركيلكنه  نفسه الحزبوهو )حزب العمال التركي  يعد ونللحرية و 

حتى اللحظة لم ترفع الواليات المتحدة اسمها عند التعامل معها من اإلرهاب،  ،منظمة التحرير
ترك الرئاسة  Nelson Mandela نديالما نيلسون. ة شهورتولذلك تجدد التصريح لوجودها كل س

 ."اً إرهابي" ًا باعتبارها يزال مصنفمواسمه كان 
ولكن  ،2006 أوائل سنة االنتخاباتفي بالطبع نتج عن هذا التصنيف حرج لهم بعد فوز حماس 

بعد  حماس معللتعامل  ثالثة شروط في التوافق على وضعللواليات المتحدة، مع ذلك انحاز  الغرب
 :، وهياتفي االنتخاب فوزها
 االعتراف بالكيان الصهيوني. .2

 نبذ العنف. .6

 االعتراف باالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية. .2

والشرعية الدولية تبيح لمن احتلت أرضه  ،أي على الرغم من اعترافهم أن هناك مناطق محتلة
التوقيع عليها  اتفاقية تم   لم تتعامل مع أي   "يلإسرائ"و .ه عنفاً يعد ونإال  أنهم  ،أن يقاوم هذا االحتالل

والتواريخ ال وزن  ،حتى حولت جميع االتفاقيات إلى مجرد أوراق ال قيمة لها ،بشفافية ومصداقية
وأخيرًا هل لهم أن  .التي وقعتها م.ت.ف تفاقياتباال ومع ذلك يطالبون الفلسطينيين باالعتراف ،لها

يس األجدر أن يعترف الكيان الصهيوني بالفلسطينيين وحقوقهم قبل يطالبوا باالعتراف بالكيان، أل
 امغتصب أرضهم وديارهم وطردهم إلى مخيمات ا الذي  ،مطالبة المظلومين باالعتراف بالظالم

 ؟وجبروته حتاللاال على ظلم ةً زالت شاهد
وشرعيته، وال وتحاول الدفع من خاللها لتبيان الحق الفلسطيني  إال الحركة ال تجد فرصة ،أخيراً 

تحقيق  ننكر أن قوى التحرر، وكثير من القوى الشبابية، والحقوقية، واليسارية، في الغرب قد تم  
 هم في مساندة القضية الفلسطينية.الكثير من التقدم مع




