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وفاًء لصاحب الوفاء
األخ والصديق العزيز األستاذ خالد مشعل

نهدي هذا الكتاب..



دائمًا هناك من ُيســدي لنا شــيئًا يســتحق الشــكر والثناء 
عىل فضل جهده، ومن هؤالء د. جواد الهشيم واألستاذ 
إبراهيــم خــر للتدقيــق اللغــوي، واألســتاذ هيثــم أبــو 
حشــيش لتنســيق الصفحات وإخراجهــا، وكذلك لمصمم 
الغالف األســتاذ سعيد إســليم، وأيضًا اآلنسة هبه صالح 
للمستشــار  والشــكر موصــول  والمتابعــة،  الطباعــة  يف 
محمود المدهون؛ مدير معهد )بيت الحكمة( يف اعتماد 

طباعة الكتاب ونرشه. 
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قبــل خمس ســنوات، وبتاريخ 21 فرباير 2017، نرش موقــع )أمد لإلعالم( خرباً،   

ح القيادي يف حركة حامس، ورئيس مجلس مؤسسة )بيت الحكمة(،  جاء فيه: "رصَّ

د. أحمد يوســف أنه بصــدد الكتابة عن تجربة رئيس املكتب الســيايس لحركة حامس 

األســتاذ خالد مشــعل، ودوره يف تطوير فكر حامس الســيايس". وأضاف يوســف: "من 

مشاريعي لهذا العام 2017 كتاب: )خالد مشعل.. عقدان من الزعامة يف قيادة حامس(، 

حيث ســيتناول الكتاب مســرية الرجل وأفكاره الدينية والسياســية، ورؤيته تجاه إدارة 

الرصاع وحّلِه مع دولة االحتالل، ونظرته للحركات اإلســالمية وتيارات اإلســالم السيايس، 

ولتجربته يف التعامل مع دول املنطقة العربية واإلســالمية، كإيران وسوريا ومرص وتركيا 

وقطر والســعودية، وإســهاماته وسعيه لتطوير فكر حامس الســيايس والنضايل، وقراءاته 

لعالقات حامس مع الجامعات والحركات اإلســالمية، والتحركات التي قامت بها الحركة 

يف عهــده للتواصل مع املجتمع الــدويل، واجتهاداته لتحقيق اخرتاقات عىل الســاحة 

الدوليــة، وأســلوبه يف التخذيل عن حركة حامس والحفاظ عــىل حضورها املتميز عربيًا 

وإسالميًا. كام أننا سنغوص يف أعامقه ملعرفة ما الذي يتطلع لعمله يف الفصل القادم من 

محطات حياته الدعوية والفكرية، واإلرث الذي يطمع يف تركه كســرية لحياته يف ذاكرة 

األجيال. كام أن الكتاب سيتضمن تقيياًم لشخصيته من خالل معرفتي به عىل مدار أكرث 

ماِع، كريَم النظر كن يف الطريِق عفيَف الُخطا ** رشيَف السَّ

وكـن رجــــــــاًل إن أتــــــوا بعده ** يقولــــون: »مــرَّ« وهــذا األثـْر”

- أحمد شويق
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من ثالثني عامًا عملنا فيهــا وتواصلنا تنظيميًا، وجمعتنا لقاءات وحوارات يف العديد من 

البلدان، مثل: أمريكا وسوريا ومرص وإيران وقطر وتركيا ولبنان.

وقد أجمل يوســف ترصيحه بالقول: "إن األخ خالد مشعل اتفقنا أو اختلفنا معه،   

يبقى قائداً ملرحلة مهمة من تاريخ أمتنا وحركة حامس، وهي تستحق البحث والتسجيل 

والدراسة، ويتوجب الوعي بها، وخاصة من جيل الشباب؛ فهؤالء هم عناوين الزمن القادم 

ورجاالته لقيادة املرحلة األهم يف تاريخ قضيتنا، والتي تنتظرهم فيها تحديات جدُّ كبرية، 

وهي تتطلب الكثري من الحكمة والوعي والنضوج يف املجالني الحريك والوطني. إن هذا 

الكتاب سيتناول ما لألخ خالد مشعل وما عليه، وماذا يقول عنه من عارصوه من القيادات 

اب الغربيون". والزعامات الوطنية واإلسالمية، ومباذا تناوله الكتَّ

وختم يوســف القول: "آمل بهذا الكتاب )خالد مشــعل.. عقدان من الزعامة يف   

قيــادة حامس(، أن أقدم مســاهمة لخدمة هذا الجيل الفلســطيني الفريــد، الذي أعتز 

بطهارته ووطنيته واستعداداته العالية - وطنيًا ودينيًا - للتضحية والفداء" .

يف الحقيقــة، كان هذا توجهي قبل ثالث ســنوات، ولكنَّ الفرصة مل تتأىت إلنجاز   

املرشوع بالشــكل والتفصيل الذي ذكرت، لعدة أسباب، منها: أواًل؛ انشغايل كأستاذ زائر 

بالجامعة اإلسالمية، وعميل الدائم يف مؤسسة )بيت الحكمة(، وصعوبة السفر دون معرفة 

توقيت العودة، حيث إن املعرب كان ُيغلق لفرتات تتجاوز الشــهر والشهرين أحيانًا. ثانيًا؛ 

القطيعــة التي جــرت يف الخليج وكانت مرص يف املعســكر الذي اصطــف لحصار قطر، 

مام جعل الســفر إىل الدوحة للقاء األستاذ خالد مشــعل هناك أو يف تركيا رحلة محفوفة 

باملخاطر. ثالثًا؛ كان سفري يستدعي ترتيبات خاصة، وهذا ما كنت أرغب يف تجنبه.

تأجلــت فكرة الكتــاب إىل أن ُتتاح الفرصة، ويتســنى يل الخروج من قطاع غزة   

بشــكل عادي، ثم إذا تيرست األمور خالل جولة كنت أرتب لها يف أكرث من دولة، ُنعرِّج 

–بهدوء- عىل زيارة األســتاذ خالد مشــعل، ونجري املقابــالت املطلوبة للكتاب. وفعاًل؛ 



11

أرسلت له جزءاً من األسئلة التي كنت أبحث عن إجابات لها عرب اإلمييل.

جاءت الفرصة للسفر يف شهر فرباير 2020، وأعددنا الفيزا وترتيبات السفر للدوحة،   

وفجأة ظهــر وباء الكورونا، وتعطل كل يشء من جديد. التقيت األســتاذ خالد )أبو الوليد( يف 

تركيا بعد ذلك أكرث من مرة، ولكن زحمة الوقت، واهتامم جهة أوروبية بتناول سريته يف كتاب 

باللغة اإلنجليزية، رمبا كان سببًا آخر يف رغبته بالرتيث، وإعطاء األولوية للنارش الغريب.

من هنا، اتخذت قراري بعدم االنتظار، ونرش الكتاب هنا يف تركيا، ولكن  بصورة   

غري التي ذكرتها يف ترصيحي السابق، وذلك باالعتامد عىل ما سبق يل نرشه من مقاالت، 

مع محاولة استجالء مواقف األستاذ مشعل الحديثة، من خالل حواراته ولقاءاته مع بعض 

 .)Zoom -مراكز الدراسات ومنابر الحوار عرب برنامج )الزوم

لذلــك، أكرثت من تناول مواقفه عرب عدد من املقاالت التي نرشتها يف صحيفة   

ات اإلعالمية، حتى قال يل أحد الشيوخ مداعبًا:  القدس، وبعض املواقع اإلخبارية واملنصَّ

يا دكتور أحمد.. من أمَّ فليخفف!!

، وهو أن هــذه الكلامت وإن كانــت موجهة ألخي  حقيقــًة ، مل أبح ألحــٍد بالرسِّ  

وصديقي خالد مشــعل )أبو الوليد(، فهــي من حيث موضوعاتها رســائُل لجميع قيادات 

حركة حامس، وإن كان األخ مشعل هو األسهل يف املخاطبة، وذلك لسعة صدره وحكمته 

وبعد نظره، وللثقة العالية بيننا، وهو األقدر عىل قراءة ما بني السطور وإدراك مرامي هذه 

النصائح والقصد من  وراء ما أوردناه  يف هذه الصفات. 

نعم؛ حرِصت عىل أن يتصدر اســمه كل مقال، ولكن بأسلوب "التورية" أّي "إياِك   

أعني وافهمي يا جارة"، وهي يف الحقيقة أكرث من جارة عزيزة يف داخل الوطن وخارجه.

ولعــل كلامت جــالل الدين الرومي البالغــة الروعة تكفــي يف دالالتها لتوضيح   

املعنى وبيان القصد، إذ يقول: 

"ال تؤِذ قلًبا رقَّ لك يوًما، فلحظاُت الودِّ لها عليك ألُف حٍق وحق".
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نعــم؛ قد يتفق معــي الكثري أو القليل من قيــادات هذه الحركة العظيمــة وكوادرها يف 

الداخــل أو الخارج، وقد يخالفني البعض، وهذا أمــٌر ال نختلف عليه، حيث "إنَّ اختالَف 

الرأي ال ُيفسد للودِّ فضية"، وهذا ما تربينا عليه ونهجناه يف حواراتنا وإصالح ذات بيننا، 

وكانت مشكاة الرشاد لنا يف ذلك "ال خري فيكم إن مل تقولوها". 

فلكل إخواين األحبة يف قيادة هذه الحركة الجهادية املســتنرية الذين تشاطرنا   

معهم مســرية الدعوة والفعل املقاوم، تأيت هذه الصفحات، وما تحمله ثنايا سطورها من 

نصائح وإرشادات، يف سياق "اللهم قد بلغت، وحتى ال نظل نكرر القول: "... فلم يستبينوا 

الُنصَح إال يف ُضحى الغِد".

يف الحقيقــة إن هذه املقاالت التي كتبتها ونرشتها يف الصحف ويف وســائل   

التواصــل االجتامعي أو عىل صفحــات كتبتها ونرشتها يف الصحــف أو عىل صفحات 

كتبي هي األســاس يف تجلية الرسديــة النضالية والدعويــة والتنظيمية لألخ والصديق 

خالد مشعل )أبو الوليد(.

هــذا الكتاب )الفارس.. خالد مشــعل كام عرفتــه( ليس نصًا بحثيًا   

ميكن مناقشــته أكادمييًا، ولكنه تعبريات وجدانية فيه مشــاعر وأحاســيس كتلك التي 

يكتبهــا الشــعراء أحيانًا، ولكنها صادقة، ومن قلب أٍخ محــٍب ألخيه، وإن كان الكامل لله 

وحده )فال إنساَن من عيٍب سليٌم(.

أرجو الله أن يكون هذا الكتاب )الفارس.. خالد مشعل كام عرفته(   

هو اســتكامل ملا ُكتب عن األســتاذ خالد مشعل، وما ســيكتب يف قادم األيام والسنني، 

للتدبر وأخذ العرب؛ ألن ما يبقى لإلنسان من سريته ومشوار حياته هو "النهج واألثر".

والله من وراء القصد والهادي إىل سواء السبيل،،،

د. أحمد يوسف

استانبول- تركيا
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بناًء عىل طلٍب من صديقي العزيز، الكاتب السيايس والدكتور األكادميي أحمد   

يوســف، أكتب هذه األســطر املتواضعة تقدميــًا لكتابه الجديــد )الفارس.. خالد 

مشــعل كام عرفته(. وهذه ليســت املرة األوىل التي أكتب فيهــا تقدميًا للدكتور أحمد 

يوســف. فقلُم د. أحمد ســّياٌل ِمعطاٌء، ويراُعه متوقٌد ُمندفٌع، وهــو متمّرٌس يف الكتابة، 

وغزيٌر يف التأليف والتعليق والنقد والتوجيه. حتى إنك ال تكاد تجد قضيًة سياســيًة تقع 

عىل الساحة الفلسطينية لتميض ِمن غرِي أن يعّلق عليها د. أحمد مبقاٍل "ساخٍن" أعجبك 

أو أغاظــك. ثم يأيت اليــوُم الذي َيجمع فيــه د. أحمد تلك املقاالِت واألفــكاَر يف كتاٍب 

ُيخّلدها. وهو إىل جانب ذلك يختار عدداً من الشــخصيات املؤّثرة للكتابة عنهم، بغرض 

التعريــف بهم وتخليــد أفكارهم، كام فعل هنا يف كتابه هذا عن القائد الوطني األســتاذ 

خالد مشعل )أبو الوليد(، وطلَب مني كتابَة تقديٍم له. وما كان يل وال لغريي إال االستجابة 

لطلب الدكتور الكريم. فهو يكتب عن واحٍد من قيادات الشــعب الفلســطيني البارزين، 

ما زاد قدرَك بني الناِس من لقٍب

فاللُه للمجِد أصفَى الناِس يختارُ 

-الشيخ أبو فريد نديم منصور 

المواقف مراتب الرجال، 

وِذكرهم الَحسن
- د. نارص الدين الشاعر
نائب رئيس الوزراء ووزير الرتبية والتعليم العايل السابق

)1(
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ليس للتعريف به وبأفكاره وأدواره فحسب، بل وللتعريف بأهم املجريات املعارصة عىل 

الساحة الفلسطينية من خالل هذه الشخصية القيادية التي اختارها. فأبو الوليد، شخصيٌة 

بارزٌة، ومعروفٌة بحضورها املكثف وتأثريها العميق عىل الســاحة الفلســطينية واإلقليمية 

والعاملية عرب ثالثة عقود متتالية. 

ــا يف هذه املقدمات املتواضعة تدويُن تعريٍف شــامٍل بحياة  وليــس مطلوبًا منَّ  

أيب الوليــد وأفكاره وجهوده. إمنا هي ومضاٌت تليق بالرجل القائد، ثم نرتك األمر للكتاب 

وصاحبه الذي فّصل ووّف، ليغوَص القارُئ الكريم يف صفحاته ويعيَش يف أفيائه. 

ومن الجميل أن ُنسّجَل ابتداًء، إعجاَبنا مبقولة الرجل: أنه ُرمبا أصاب وأخطأ ككلِّ   

الناس. فليس يف العمل الســيايس عصمٌة من الخطأ ألحــد. ونحن إذ ُندّوُن هذه املقولة 

للرجل من منطلق الرىض عن دالالتها، فإننا نأمل أن تكون هذه العبارة نهجًا للجميع، حتى 

ال يتمرتَس كلُّ فريٍق خلَف مواقفه التي ال يخلو بعضها من الخطأ ورمبا من الجرمية بحق 

الوطن. فُمصيبتنا اليوَم يف الذين يّدعون امتالك الحقيقة املطلقة الســاملة من النقص، 

والذين يّدعون العصمَة لقراراتهم، بذريعة الخربة والســبق وســعة االطالع وطول التجربة 

التي مل تنفعهم ومل تنفع شعبهم وقضّيتهم يف يشٍء ذي بال.. بينام هم أنفسهم يزدرون 

اآلخرين وال يقيمون لهم أي اعتبار، حتى لو عالجوا األوزون وقلبوا املعادالت الظاملة وأَتوا 

بالعجائب لشعبهم وقضيتهم.

ُد توجهاته وتحركاته،  ثم إن الرجل قد جعل من الوطن وَمصالِحه العليا بوصلًة ُتحدِّ  

ويرســُم عالقاته مع األقارب واألباعد يف ضوئها وعىل أساســها. ألجــل ذلك، وبالرغم من 

حرصــه عىل محاورِة الكبار يف العامل ِمن اليوم األول، وبالرغم من ســعيه الدؤوب لجعِل 

حركتــِه يف قمة الخارطــة العاملية ومداوالتها، فقد كان حريصــًا كلَّ الوقت عىل تحقيق 

ة الداخلية، ولو عرَب تنــازالٍت مؤملٍة لجامعته، ما دام  الوحــدة الوطنية واســتعادة اللُحمَّ

ذلك يخدم القضية والوطن. والشــواهد عىل ذلك كثريٌة، منها املشهور ومنها ما مل َيطلع 
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عليــه الكثريون. فهو الذي وافَق ذاَت يوٍم عىل تشــكيل حكومٍة وطنيٍة برئاســة الرئيس، 

األمر الذي مل يستسغه حتى بعض رفاق دربه. ذلك فضاًل عن دوره يف اتفاق مكة الشهري 

إلنهاء االنقســام. وغريها من محطــات املصالحة الوطنية التي شــهدت بدوره الوطني، 

والحظها كلُّ مشارٍك يف تلك الحوارات أو متابٍع لها َعرب وسائل اإلعالم.

كام ُعــرف عن الرجل ســعيُه للنأِي بحركته عــن التحالفــات اإلقليمية الضارة   

بثوابتها، واملسيئة للقضية الوطنية برمتها عىل املدى البعيد، رغم فوائدها اآلنية. ثم هو 

مــع ذلك، يبذل جهداً مضنيًا النفتاح حركته عىل العامل واإلقليم، وعدم حرشها يف زاوية 

معزولة يســهل محارصتها فيها. لذلك، تجده يسهم يف نسج العالقة مع الدول املؤثرة يف 

القضية، ســواء أكان عىل املســتوى اإلقليمي أو عىل املستوى العاملي، وذلك لالستفادة 

من دور تلك الدول يف تحقيق أوســع املصالح للقضية الفلسطينية، مهام كان هذا الدور 

متواضعًا يف نظر البعض. 

ُيضاف إىل ذلك، َسعيُه ورفاُق دربه لتطوير املرتكزات السياسية لحركتهم عرَب   

الربنامج الســيايس الشــامل الذي أعلنوه، ووّفروا إلعالنه األجواء الدعائية الالزمة، حتى 

َة  يطغــى عىل كلِّ صورٍة ســلبيٍة عن الحركة، وحتــى يوفر ذلك الربنامــُج الجديُد األرضيَّ

الالزمــة للتواصــل مع جميــع األطراف املؤثرة يف العــامل، فضاًل عن األرضيــة النضالية 

والسياســية املشــرتكة، التي يوفرها لاللتقاء مع الُكلِّ الفلسطيني. ويبدو أن هذا البيان 

السيايس )الوثيقة( قد جاء نتيجة تفاعالت داخلية َلديهم استمرت ألكرَث ِمن َعقدين من 

الزمان، حتى وصل إىل محطتــه األخرية.. َبيد أن التوجهات الدولية والظروف اإلقليمية 

واألحداث الداخلية، مل تساعد عىل تحقيق األهداف املنشودة من ذلك البيان )الوثيقة( 

حتــى اللحظــة. ومع ذلك، فإن هذا البيان يبقى أرضيًة مناســبًة للبنــاء عليه، ومرجعيًة 

لتطوير املواقف والسياســات وشبكة العالقات الداخلية والخارجية عىل أساس ما يوفره 

من ســعٍة وآلياٍت وقواسَم مشــرتكٍة مع الكل الفلسطيني ِمن جهٍة، ومع األطراف املحبة 
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للحرية والداعمة للعدالة ولحق تقرير املصري لجميع شعوب العامل ِمن جهٍة أخرى.  

ويبقى لألستاذ خالد مشــعل )أبو الوليد( َمحطاته الكثرية التي نجح فيها ودّونها   

يف سجلِّ حياته بحروٍف من نور وأمل، وتلك التي أخفق يف إيصالها لغاياتها املرجوة، ككلِّ 

قائٍد يف هذه الدنيا، ولكِل ُمجتهٍد نصيٌب من مسعاه. 

آمُل أن يفَي هذا الكتاُب: )الفارس.. خالد مشعل كام عرفته(،  

رف عىل املرحلة من   بحقِّ الرجل، وأن يفتح الباَب عىل ِمرصاعيه لدراســة التجربة، والتعَّ

خالل شــخصه الكريم، ومن خالل قيادات فلســطينيٍة أخرى أســهمت بجدارة يف تنمية 

وقيادة العمل الوطني املعارص.

والله ِمن وراء القصد، وهو الهادي إىل سواء السبيل.

نابلس- فلسطني

ديسمرب 2021م



17

مل يكتب يل قدري أن أعرف القائد خالد مشــعل )أبو الوليد( وأكتشــف معه خفايا  

اءاً،  الظلم الذي وقع علينا، وأســري بنوره نحو التحرير، فقد كان ِمْشــَعاًل منرياً وضَّ

سمعته مرة بعد الحرب عىل غزة سنة 2009/2008 وقد اتصل يب ليقول: "كيف تستطيع 

غزة وفلســطني أن تنىس األب منويل مســلم؟" منّوها بذلك إىل الدور الوطني واإلنساين 

والخدمايت والنفيس الذي لعبُته أثناء عواء الذئاب الصهاينة عىل شــعبي، إذ اقتســمت 

الرغيــف وكأس املاء مع الذين جاعوا من جــرياين، وآويت الخائف الهارب الضائع منهم 

عت عىل  تي، وشجَّ يف بيتي وكنيســتي ومدرستي، وصلَّيت مع أطفال مدرستي وأبناء رعيَّ

املقاومة والصمود شــباب شعبي الرابضني يف خنادقهم بكلامت ال أزال أذكرها: )فّز من 

الخندق واحمل رشاشك، وارفع يف السامء علم بالدك، واعرب ع النار الجنة قدامك، مرفوع 

الرأس وعايل الجبينا(.

ومــرَّة ثانية كنت يف القاهــرة يف قاعة مع الباحثني عــن املصالحة الوطنية ما   

»ِإَذا ُكْنــَت ُتِرْيــُد أْن َيْدُخَل النَّاُس إىل َعالَِمَك، َفَلْســَت ِبَحاَجٍة إىل َدْعَوِتِهْم؛ 

َكَما َفَعَل َخالِد مْشَعل، فَقْط اْتُرْك َباَبَك َمْفُتْوًحا واْجَعْل أْفَكارََك َواِضَحًة!«. 

- مارغريت دوبوا 

خالد مشعل.. 

ى اسٌم عىل ُمسمَّ
م - األب منويل مسلَّ
عضو اهليئة اإلسالمية املسيحية لنرصة املقدسات

)2(
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بني حامس وفتح، دخل السيد خالد مشعل ورآين عند الباب؛ وقبل أن يصافحني سمعت 

صوت صديقي فوزي برهوم يعرّفني هكذا: "األب منويل مســلَّم؛ عضو املكتب السيايس 

لني واصطحبنــي إىل صدر املجلس  يف حركة حامس". ضحك الســيد خالد مشــعل وقبَّ

وأجلســني بقربه، وهناك قال: "أشكرك يا أب منويل باسم شعبك"، ثم تكلَّم عن العالقات 

اإلسالمية املسيحية والهوية والحضارة والتاريخ واملصري الواحد املشرتك، ذاكراً إيلَّ أنه 

حني أبرقت الحرب عىل غزة، أرعد املسيحيون مع إخوتهم املسلمني.

إن كنُت عشــُت بعيداً عن الشــمس، إال أنني حظيت بحرارتها ونورها الســاطع؛   

فألين كنت مقاومًا ُظْلم االحتالل بغري سالح مثلك يا أخي د. احمد يوسف مع املقاومني 

بالسالح، عشت وفلسفِة املقاومة الخالدية املشعلية. 

يف هذا املقام، وألين مل أُعايش مســرية األســتاذ خالد مشعل بصورة شخصية،   

سأكتب عن رؤية د. أحمد يوسف للسيد خالد مشعل، كام جاءت يف هذه املقاالت التي 

ستوضع يف كتاٍب مثني، يجب أن يرى النور رسيعًا لييضء مساحة خندق صغري كان فيه 

السيد خالد مشعل يرتبَّص لعدوه الصهيوين.

رست والصديق د. أحمد يوســف يف رحاب "املحارب"؛ املشعل خالد مشعل.   

قرأُت يا عزيزي أحمد مقاالتك عن هذا "املحارب"، وكان يل يف ذلك هزات فرح عارمة.. 

ين أن أحصل من خالل تجوالنا يف رحاب هذا اإلنسان الرائع عىل رقعة صغرية  لذلك، يرسُّ

مــن الثلج َبِقَيْت يف أخــدوٍد هناك، وننحــدر إىل واديه الهادر الثائر وســهوله الرحيبة، 

وسواقيه الناعمة التي َرَوْت فلسطني وشعبها.

ا وما زلنا  املشــعل خالد مشعل، قائٌد وطني كبري، قاد فصيل سيايس شعاره: "كنَّ  

وسنبقى نحرص معركتنا مع االحتالل بفلسطني، وليس لنا أي معارك جانبية، ولن نتدخل 

بشــأن أي دولة يف العامل". لطاملا كانت رؤيته تتمحور حول احتضان فلسطني امُلَبْعرَثَة؛ 

ضفة غربية وقــدس وقطاع غزة واألرض املحتلة عام 1948م، يك تعود أرضًا واحدًة بكل 
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جغرافيتها عىل قرار أن تعود َوْحَدًة واحدة، ال ُيفَصل جزء منها عن اآلخر، وهي مبجموعها 

وطن الشعب الفلسطيني.

اعتمد األســتاذ خالد مشــعل املقاومة بكافة أشكالها وكام أقرها القانون الدويل،   

مبا يف ذلك الكفاح املسلح، وَعِمل عىل توحيد قوى املقاومة ميدانيًا، ولكنه لسنني طويلة 

مل يســتطع جمع "الكل الفلســطيني" عىل رؤيته السياســية الجامعة، والنابعة من رضورة 

التوافق والتفاهم والتنســيق بني جميع القوى الوطنية واإلســالمية، كان األســتاذ مشعل 

يخطط عىل الــدوام إلحداث نقلة يف مرشوع املقاومة تختــرص الطريق، وُتقرِّب الهدف، 

فوجــد أن البعض يحــارصه ويحرص مجال عمله يف غزة، إال أنه ظل يغرس األمل البعيد يف 

النرص، وعمل عىل تجاوز ذوي النظر القصري، وزرع يف املجاهدين اآلمل.

يشــهد الجميع لألســتاذ خالد مشــعل أنه عىل ُخلٍق رفيع، وأنه مقاتل صادق،   

شجاع، ونبيل، يصارع خصاًم متوحشًا قويَّ األنياب والعضالت، يحظى بالدعم العسكري 

األمــرييك واألورويب، إال أنه مل يقبل أبداً إال أن يكون شــجاعًا يف املعركة، إنه ليس من 

ذاك النــوع الــذي إذا خاصم َفَجر، فهــو يريد أن يقود شــعبه إىل تحرير كامل الرتاب 

الفلســطيني من البحر اىل النهر، وُيِعدُّ رجاله املحيطني به يف غزة ألن يكونوا مقاتلني 

يف كل املــدن الفلســطينية، ولكنــه كان يحلــم بالوحدة التي تســتخدم كل أســلحة 

الفلســطينيني بقــرار وطني، وليس كام هــو الحال بقرار فصائيل. هــذه الرؤى مدفونة 

عميقًا مثل آللئ يف عمق بحٍر تحتاج إىل غواصني ماهرين ليكتشــفوا هذا الدّر الكمني 

يف عقل وقلب خالد مشعل.

كلام نظرت إىل الســيد خالد مشعل، تشــعر بتواضعه، بالتوازي مع قوة فكره   

وتدفقه وانســيابه، فهو يطــرق دامئًا جميع األبواب، ويعمل باســتمرار عىل املزاوجة 

بني الحفــاظ عىل صالبة مقاومته لالحتــالل، وفتح املجال أمام أبواب الســالم، فهو 

وإن كان يؤمن باملقاومة العســكرية، إال أنه يقبل مبــا يتوافق عليه إخوانه يف فصائل 
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العمل الوطني فيام يخص الدولة الفلســطينية عىل حدود 1967، كام يؤمن باملقاومة 

الشعبية السلمية. ويف هذا اإلطار، قال: "االحتجاجات الشعبية لديها قوة تسونامي"، 

حيــث كان هذا املوقف مبثابة اختصار طريق طويــل للتوافق مع موقف حركة فتح، 

والعمل عىل تشــكيل مســاحة عمل مشــرتكة بني الفصائل، حيث اعترب هذا التوافق 

أرضيــة ميكــن العمل معًا عليهــا، وإن كان يختلف يف هذا مع كثرييــن، إال أنه طرح 

موضوعا للنقاش: هل تســتطيع الحشــود الجامهريية املســلحة بالحجــارة مواجهة 

الجنود اإلرسائيليني املدججني بالسالح؟!

حقيقًة؛ لقد أبدى الســيد خالد مشــعل موقفًا مرنًا عىل املستوى الداخيل   

الفلســطيني، فقد اعرتف بواقع الســلطة الفلســطينية وأبدى رغبته بالتعاون معها 

برشاكــة وطنية، وذلــك انطالقًا من رؤيته بــأن ذلك "يخدم شــعبنا ويخدم حقوقه 

ومرشوعه التحرري وينسجم مع ثوابته الوطنية"، كام انطلق موقفه -عىل املستوى 

الداخــيل- مــن رضورة إعادة بنــاء منظمة التحريــر، التي تعرب عن وحــدة النظام 

الســيايس الفلسطيني، ومؤسســاته، ووحدة مرجعيته الوطنية، حيث طالب بإعادة 

بناء هذه املنظمة عىل أســس صحيحــة، لتضم جميع القــوى والفعاليات الحركية 

واملكونات الفلسطينية.

يعرتف األستاذ خالد مشعل مبرارة االنقسام الفلسطيني، الذي جاء بعد أن قررت   

حركة حامس املشــاركة يف االنتخابات الترشيعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت 

االحتالل، إال أنــه أرّص عىل صوابية هذا القرار بالرغم من النتائج التي أفضت إليه، حيث 

رّصح مرّصا: "إن ما فعلته حامس من املشاركة باالنتخابات عام 2006، كان صوابًا... وإن 

دخول االنتخابات، ليس إقراراً بـ)أوسلو(، وإمنا ألن الخيار البديل بعد سنوات االنتفاضة، 

كان ســيجلب نظامًا سياســيًا، يحارص املقاومة، وكنا سنكون مكشويف الظهر"، ومع ذلك 

فقد أعطى األستاذ خالد مشعل من جهده مساحة واسعة للعمل عىل وحدة الوطن ورسعة 
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إنهاء االنقســام، لقطع الطريق أمام املحتل، وهذا ما يجعلنا نتوقع أن يوافق الســيد خالد 

مشــعل يف االنتخابات القادمة عىل الدخول يف قامئة مشــرتكة مع فتح؛ َكَمَمٍر إجباري 

إلنهاء االنقســام، وحامية ظهر املقاومة، وتأمني إجراء انتخابات رئاســية ومجلس وطني 

ومصالح موظفي حامس.

هذا القائد ال يزال يتمتع بقوته ومكانته وقدرته، شأن القادة العظام الذين يثبتون   

حتــى النفس األخري عــىل البحث يف كيفية إحداث نقلة نوعيــة يف حركة حامس، ويف 

منهجها املقاوم، هناك رصاخ شــديد يدوي يف أَذيْنَّ خالد مشــعل، وهي صوت القدس 

ًا،  والالجئني والحصار عىل غزة وآهات األرسى، وحّلها يستدعي ِفكراً ُمبدعًا، وتضامنًا محليَّ

ومن أحرار العرب والعامل، إلنهاء مأساة األرض واإلنسان. 

نحن هنا أمام قائد اســمه خالد مشعل تجارس بقوة، بعد أن استشعر من خالل   

املراجعة أن هناك خطًأ أظهرته املامرســة يف مشــهد الحكم والسياســية، ليقول ملن 

معه: "اخطأنا" تعالوا لنصحح املسرية. هنا أرى يف خالد مشعل الكاريزما بأن القائد هو 

من يرى يف الظالم ويأمر بالتغيري، لكننا –لألســف- أمام منظمة التحرير التي تعتربها 

حامس قد أخطأت يف أوســلو، فكيف َتواَفَق خالد مشــعل معها، وهي ُترص عىل خطئها 

يف أوســلو، ومــع ذلك يريد أن يتوافق معها ويتكلم عن مــرشوع وطني، وإن كان أكرثنا 

يتســاءل: "هل بقي لنا مرشوع وطني للجهاد من أجله، وقد فشــلت جميع املشــاريع 

ًا عىل التنسيق  وســقطت، وعىل املقاومة أن تصوغ لنا مرشوعًا وطنيًا جديداً ليس مبنيَّ

األمني واملفاوضات". 

كثريون رأوا أن حامس تتجه نحو الجنوب وأنها تحتاج اىل تصويب بوصلتها نحو   

الشامل: فليس عىل املقاومة أن تعتني بشعب غزة، ولكن يجب عىل شعب غزة أن يعتني 

باملقاومة، فهل ســيكون ضخ دماء جديدة يف حركة حامس كفياًل بإجراء التصويب، يك 

تتخلص من خطر الشيخوخة؟
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تساؤل مرشوع!!
"أشريوا عىلَّ أيها الناس.." هل نعود يف االنتخابات القادمة إىل األمس؟

هل نذهب بعيداً عن القادة السابقني ونبحث عن قادة شباب؟ القائد هو مصدر   

النور فلييضء الطريق ِبـ "مشــعَل"، ولكني ال أوافقك الرأي يا أخي أحمد يوســف، أن نعود 

ونتســلق نفس الجبل، ونعرب نفس الوادي مرَّتني. صحيــح أن الجميع وقع يف ُحبِّ خالد 

مشعل، ألنه يف تلك الِحْقبات الصعبة مل يستطع أحد أن يساعده فأحبوه، وهذه حقيقة أن 

الجبل مهام ارتفع ال ميكن أن يحجب الشمس، فالشباب يجب أن يأخذ دوره يف القيادة 

ويقرُر ما يريد لنفسه، وال يسمح ألحد بأن يقّرر له.

لقد أصبت يا أخي أحمد يوســف حني قلت: "إن حركة حامس وشــبابها وقادتها   

بحاجة إىل ثقافة جديدة ورؤية يف العمل، غري تلك التي عهدناها يف السنوات التي وصلنا 

فيها إىل مشهد الحكم والسياسة." 

نحن نقرأ يف هذا الكتاب "الفارس.. خالد مشــعل كام عرفته" أن فلســطني   

تأمــر حامس بأن تفرز نفســها حركة مقاومة، ال دخل لها يف أوســلو، وال يف الفصائل 

السياســية ال من قريب وال من بعيــد، بل تفاوض فقط الفصائل املقاومة والشــباب 

األحرار، استنفذت أوسلو كل املفاوضات، ويجب أن تسكت، وعىل السالح أن يفاوض 

الكيان الصهيوين وال يســكت أبداً، ليُكن شعار حامس: "أيها املقاومون الفلسطينيون 

اتَّحدوا"، وليس غري ذلك.

إن الرشاكة السياســية، والتوافق الوطني، والقامئة املشرتكة يف أي انتخابات قادمة   

بني حامس وفتح، ليســت إال حجــر الرحى ُيَعلَّق يف رقاب الفلســطينيني، وُيْلَقى فيهم بالبحر 

ها بالسالح، كام قال مؤسسها الشيخ أحمد ياسني  ليغرقوا وينتهوا، نريد أن تخاطب حامس عدوَّ

)رحمــه الله(، وأن تخاطب أهلهــا بالحب واألدب والتواضع، وأن تكون حامس "وســادة رحمة" 

ألهلنا كام كان األستاذ خالد مشعل، وصاعقًة ألعدائنا كام كان الشيخ الشهيد أحمد ياسني. 
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اجلس أيها الفلســطيني بجوار الجبل "خالد مشعل" واشــعر بعنفوانك، وانحدر   

ى شموخ خالد  إىل واديه، واشــعر بتواضعك، ومتتع بهدير نهره، واشعر بعنفوانك. لقد أدَّ

مشعل، وهدير أفكاره املتواصل، إىل صقل صخور الحمساويني املقاومني.

بريزيت-فلسطني  
يناير 2021
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خالد مشعل.. 
كاريزما القيادة وأدب الحوار

-أ. د. خالد صايف
أكاديمي كاتب وحملل سيايس

ُيعدُّ هذا الكتاب إضافة نوعية لسلسلة الكتب التي أصدرها د. أحمد يوسف؛ سواء  

من حيث األهمية كونه يتحدث عن شــخصية قياديــة تولت قيادة دفة األمور يف 

حركة املقاومة اإلســالمية "حامس" كحركة وطنية ذات مرجعية إســالمية إخوانية لنحو 

عقدين مــن الزمن، تعرضت خالله الحركة ملتغريات فكرية وحركية اســتجابة ألحداث 

محلية وعربية وإقليمية ودولية. كام أن الكتاب كام يقول املؤلف يأيت يف وقت تشــهد 

الحركة تحديات ومنعطفات خطرة تحــت إدارة القيادة الجديدة للحركة منذ 2017م.. 

َر عن ساعديه لجمع ما كتبه من مقاالت ُصحفية ورسائل ُنصحيِّة، ومقابالت  ولذلك، َشــمَّ

إعالمية تتعلق باألخ خالد مشــعل، الذي عاش معه املؤلف لسنوات طويلة، مواقٌف فيها 

من التوافق واالنســجام أكــرث مام فيها من االختالف يف الرأي ورمبــا الخصومة، فوجده 

نبيل يف أخالقه، عادل يف خصومته، واسع الصدر، تتسم شخصيته بالتسامح والغفران. 

ولذلــك، يأيت هذا الكتاب الذي يضم بني دفتيه نحو 280 صفحة، منها صفحات   

تتعلق بالتقديم من قبل شخصيات لها مكانتها االعتبارية والنضالية مثل د. نارص الشاعر، 

)3(

»الفروســية ليســت يف امتطــاء ظهــر الحصــان، ولكــن يف طريقــة 

ترويضه، والفارس هو سيف النَّرِص وتاجر األمل«.
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واألب منويل مسلَّم، هذا إضافة إىل مقدمة املؤلف، وكلها هامات وقامات وطنية وفكرية 

ت املقــاالت الجزء األكرب مــن الكتاب، إضافة  ننحــي أمامها إجــالاًل واحرتامًا. ولقد غطَّ

إىل الســرية الذاتية للقائد خالد مشــعل )أبو الوليد( تحت عنوان "من الطفولة إىل مشهد 

الزعامة". ورغم أن د. أحمد يقول يف مقدمته: "إن ما يقدمه الكتاب هو تعبريات وجدانية 

فيها مشاعر وأحاسيس كتلك التي يكتبها الشعراء"، ولكن رمبا اختلف معه يف الرأي هنا، 

واالختالف يف الرأي ال ُيفسد للود قضية، فام كتبه د. أحمد رمبا يف بعضه تجليات إحساس 

وشعور، ولكن يف أغلبه معالجات فكرية، فاملقاالت التي كتبها هي نبضات فكرية بامتياز، 

فهي إما تأييٌد ملواقف فكرية وسياسية سلكها األخ أبو الوليد، أو تقديم الُنصح واإلرشاد يف 

معالجات سياسية وفكرية يجب أن تحدث، نتيجًة لتغريات املحيط وانعكاساته. وبالتايل 

البدَّ أن يكون هناك متّسٌك يف املبادئ والثوابت، مع براغامتية يف املامرسة واألداء.. كام 

أن د. أحمد قد دافع عن األستاذ خالد )أبو الوليد( يف مواقف عدة. وبالتايل فإن املقاالت 

وإن كانت ليســت ُبحوثًا ودراســاٍت أكادمييًة تتبع منهج البحــث العلمي مبتطلباته يف 

التوثيــق والتحليــل، وإخضاع املادة العلميــة لتحليل ورمبا قوالب النظريات السياســية 

فيام يتعلق بنظريات الدور، وصناعة القرار، ونظريات دراسات املقارنة، أو حتى نظريات 

التاريــخ فيام يتعلق بنظريات الرجل العظيم أو النظريات التي تركز عىل األداء الشــعبي، 

وتحاول دراسة األحداث من أسفل إىل أعىل كمسعى إلدخال الشعب يف صناعة التاريخ.

فاملقاالت هي صياغة لغوية ألفكار سياسية تعرب عن مواقف التأييد أو الرفض أو   

ذات رؤية تقييمية نقدية بني ما هو إيجايب يتم الحض عىل االســتمرار فيه، وبني ما هو 

ســلبي يجب التنحي عنه. ولذلك، رغم أن د. أحمــد يعترب ما يضمه الكتاب من مقاالت 

تدخــل بـ"األســاس يف تجلية الرسديــة النضالية والدعويــة والتنظيمية لــألخ والصديق 

خالد مشــعل"، ويحاول أن ُيجنَِّب نفســه عناء النقد األكادميي الصارم، ولذلك ال يعتربه 

"نصًا بحثيًا ميكن مناقشــته أكادمييًا.. ولكننــا نرى بأن د. أحمد يف مقاالته وترصيحاته؛ 
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ســواء فيام يتعلق مبقاالت هذه الكتاب أو غريها، قد وضع لنفسه مدرسة فكرية تتصف 

دم  باالســتمرارية، وتتســم بالثبات عىل الحق، وعىل التمســك بالوالء واالنتامء، ولكنه يقِّ

دومًا رؤية فكرية متقدمة تعكس حالة االنفتاح عىل املحيط الوطني والقومي واإلسالمي، 

بحيث يتجاوز فيها االنغالق الفكري نحو فكر الرشاكة والتوافق، واملواطنة، ورفض احتكار 

الحقيقة. وما كتبه باألمس ولقي الرفض والصدود، ورمبا أحيانًا موجات التشكيك واالتهام 

بأنــه ُيغرد خارج الرسب!! نجد أن الحركة تعود إليه وتتبناه يف مواقف الحقة، وللحقيقة 

والتاريخ، فإن كثرياً من بنود الوثيقة السياســية لحركــة حامس، والتي تمَّ تبنيها ونرشها 

يف مايو 2017م هي صدى واضح لكثري من أفكار د. أحمد يوســف ورؤاه عىل مدى نحو 

عقدين من الزمن.

ولذلــك، فإن ما يتضمنــه هذا الكتاب بني دّفتيه   من أفكار ومواقف سياســية،   

يتوجب باعتقادي أن تخضع للمناقشــة األكادميية والصحفيــة.. فالكتاب كام قلنا، فيه 

تأييٌد ملواقف سياســية أليب الوليد، أو جملة من النصائح واالرشــادات يف ســياق الرأي 

واملشورة، تصدر من رجل وطني حريص عىل وطنه وحركته مبرجعياتها اإلسالمية، وموجة 

أيضــًا لرجل وطني وقائٍد قىض ُجــلَّ حياته من أجل قضية وطنية وإســالمية عادلة، وكاد  

يدفع حياته مثنًا لها. 

كــام يضم الكتــاب وثائق، مثل: اتفاق مكة ورســائل أخرى مــن رئيس الحركة،   

ومواقف له من األحداث يف سوريا، ومقابلة صحفية معه. كام ختم د. أحمد كتابه بسلسلة 

ُ فيها عن تأييده للقائد خالد مشــعل؛ فكراً ومامرســة،  مقاالت أو ترصيحات صحفية ُيعربِّ

َم أمان، ولذلك يجب عودته إىل قيادة حركة حامس، وذلك باســتحداث  وأنه ُيشــّكل صامَّ

مناصــب جديدة يف الحركة، مثل منصب األمني العــام، حيث يبدو أن د. أحمد يعرتيه 

بعض القلق والخوف من تجليات خطرة بدت تتمظهر يف فكر الحركة وأدائها الســيايس 

خالل الســنوات األخرية. ولذلك، يســعى بقوة مستنداً إىل رؤيته االســترشافية وعرب ما 
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جاء يف هــذا الكتاب وغريه، بالدعــوة إىل رضورة التصويب فيام اعــرتى الفكر واألداء، 

ٍن إىل رضورة القيام بقراءات نقدية داخل املشــهد التنظيمي  بحيــث يدعو بشــكٍل مبطَّ

عىل مســتوى الرؤيــة النضالية والتجربة الحركية كذلك مشــهد الحكم والسياســة، وما 

تواجهــه القضية الفلســطينية من تحديات كبرية عىل الصعيد املحيل يف ظل انقســام، 

وعىل الصعيد العريب يف ظل هرولة التطبيع، وعىل الصعيد اإلقليمي من تجاذبات تركية 

وإيرانية، وعىل صعيد العامل من خالل عواصف األداء السيايس األمرييك وتداعيات عهد 

دونالد ترامب، والتصاقه فكراً ومامرسة بعنجهية إرسائيل بقيادة نتانياهو، ونحو ذلك من 

سياسات أمريكية ال تزال تتخبط، وتتصف بالعجرفة والنفاق والكيل مبكيالني.

يرى د. أحمد أن القائد أبا الوليد برحابه صدره، وســعة أفقه السيايس يجب أن   

يعود للمشــهد الســيايس يف حركة حامس.. وبالتايل يجمع الكتاب بني شاعرية دفء 

اإلحســاس ومتانة العالقة مبا تحويه من ملسات وفاء تتسم بها شخصية د. أحمد، وبني 

رغبة تعرتيه شعوريًا ووجدانيًا ومعرفيًا بأن القائد أبا الوليد يجمع بني وضوح الفكر وقوة 

َل منارة ومنوذجًا يحتذى به، وأن يتم اإلبقاء عىل حضوره  األداء، وبالتايل يجب أن ُيَشــكِّ

يف املشــهد الســيايس يف حركة حامس قويًا وفاعاًل، وينظر له د. أحمد عىل أنه حكيم 

الحركة وعمود خيمتها، وهذا يبدو حتى يف عنوان الكتاب رغم ما يبدو فيه من حميمة 

الوفــاء، فلقب الفارس يف العنــوان ُيعطي االنطباع مبدى ما يتمتع بــه هذا الفارس من 

صفات الفروســية كالشــجاعة والقوة ونبل األخالق واملواقف. كــام يؤكد ذلك اإلهداء 

ُه املؤلف. الذي خطَّ

يبقى أن أشــري إىل أننــي التقيت القائد خالد مشــعل لقاًء واحداً يف ديســمرب   

2012م، خالل زيارته الوحيدة واليتيمة -كام اعتقد- لغزة، يف ظل ظروف ســاعدت عىل 

ذلك فلســطينيًا ومرصيــًا ورمبا عربيًا، حيث جمعنا لقاء يف قاعــة مطعم الروتس القديم 

)ســيدار حاليًا(، وقد شارك جلســة الحوار تلك مجموعة ضمت خمسني صحفيًا وكاتبًا تمَّ 
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دعوتهم من قبل مكتب العالقات العامة يف حركة املقاومة اإلسالمية، حيث اتسم اللقاء 

بالرصاحــة والشــفافية، والرجاء بأن يظــل جوهر أرساره أمانة بني الحضــور، وعدم تناقله 

إعالميــًا. إضافة إىل ما ســاد اللقاء من أجــواء األخوة والوطنية، وما أضفاه عليه األســتاذ 

مشعل عىل اللقاء من دفء الثقة واملحبة، مبا يتمتع به من كاريزما قوية ندر أن نجدها 

اآلن يف القيادات الوطنية واإلسالمية املعارصة، جوا من الثقة والدفء. 

جال بنا يف أكرث من ســاعتني فيام تتســم به رؤيته وأدائه من فكر ومامرســة   

تربز الحــرص عىل الوحدة والرشكة والتوافق الوطني. وأنه يرتك للقيادة الفلســطينية 

ســنة كاملة الحرية يف محاوالتهــا تحقيق اخرتاق يف املفاوضــات التي كانت تعتزم 

العــودة إليها مــن أجل الوصول إىل حل لدولتني. وأنه ال يســعى أن تكون حركته بديال 

عن منظمة التحرير الفلسطينية بل جزءاً رئيسًا منها، ورافدا مهام عىل الصعيد النضال 

السيايس والعسكري.

وأضاف بأنه ال ميانع أن يكون هناك حل للقضية الفلســطينية عىل أساس دولة   

يف حــدود 1967م، وعاصمتها القــدس الرشيف. ويتمنى أن تنجــح منظمة التحرير 

الفلســطينية أن تحقق ذلك يف مسارها التفاويض. وأن حركة حامس لن تكون عائقا يف 

َك مع ذلك يف  تحقيــق ذلك وفــق رؤيتها للهدنة وعدم االعرتاف بإرسائيل. ولكنه َشــكَّ

نجاح املســار التفــاويض يف ذلك ألن الكيان الصهيوين ال يريد الســالم، وبالتايل البد 

من الحفاظ عىل حالة االشــتباك مع العدو الصهيوين بكل الوسائل املتاحة وعىل رأسها 

املقاومة املسلحة.

ومل َيْخُل اللقاء من االعرتاف الرصيح من قبل القائد أيب الوليد بأن تجربة حركة   

حــامس يف غزة بعد االنقســام مل تكن تجربــة ناجحة ميكن البناء عليهــا، وهو يف ذلك 

يعــرتف بصعوبة هذه التجربة، وما القته من صعوبات وتحديات. وكأنه بذلك يعرتف بأن 

هــذه التجربة يجب أن تكون تجربة مؤقتة يتم َطّي صفحتها يف أقرب وقت ممكن. هذه 
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الرصاحة التي تعني برضورة إنهاء االنقســام واستعادة الوحدة الوطنية عىل أسس الرشكة 

والتوافق الوطني.

وأخريا رغم أن هذا الكتاب هو ملسة وفاء لقائد عظيم من قبل أيضا قائد ومفكر   

ُل رســالة سياســية مهمة عــىل صعيد الفكر  نكــن له كل االحرتام والتقدير إال إنه ُيَشــكِّ

ُل إضافة أكرث من مهمٍة للباحثني يف الفكر السيايس اإلسالمي بشكل  واملامرســة، وُيَشــكِّ

نٍة إىل الحاجة إىل  عام والفكر الســيايس اإلسالمي الفلسطيني بشــكل خاص. ودعوة ُمَبطَّ

مراجعــات فكرية وسياســية جديدة، وإىل رضورة إحداث تغيــريات عىل صعيد القيادة 

وأدوات النضال.

غزة -فلسطني

ديسمرب2021
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إنَّ مــن الصعب الحديث عن قائد بحجم األخ خالد مشــعل )ابو الوليد( وهو الزال 

يف قمة عطائه الفكري والســيايس والقيادي، ويســاهم بشّكلٍّ فاعٍل يف رسم صورة 

فريــدة يف تاريــخ النضال الفلســطيني.. إنَّ ما يقوم بــه األخ د. أحمد يوســف يف هذا 

الكتاب )الفارس: خالد مشــعل كام عرفته( ُيعترب خطوًة شــجاعة وفريدة ورائدة يف إبراز 

قيــادات بحجم األخ خالد )ابــو الوليد(، بهدف إطالع الجيل الفلســطيني املعارص عىل 

هــذه النامذج الخاصة، والتعرف عليها وهي الزالــت تعيش بني ظهرانينا ومتارس دورها 

القيادي بكل ثقة واقتدار، خاصة وأن هذا الجيل نشأ يف مرحلة االنقسام الداخيل، الذي 

خلَّف ثقافة التعصب األعمى يف كثري من األحيان من جهة النظِر والُحكِم عىل األشخاص 

والحــركات، فكان ال بدَّ من إيضاح الصورة عىل يــد القيادات التي عارصت هؤالء القادة، 

وكانت قريبة منهم.. ولعلَّ د. احمد يوسف هو أفضل من يتصدى لهذه املهمة، ملا لديه 

ْيِخ، َأنَُّه لَْم َيْسَتِطْع رَُجٌل َأْن َيْنَجَح يِفْ  ارِ
»ُتْظِهُر لََنا اْلِقرَاَءُة اْلُمْمِتَعُة لِلتَّ

ِل  اْلِقَيــاَدِة ُدْوَن َأْن ُيْقِنــَع َأْتَباَعُه، ِبَأنَُّه َقْد َوَضَعُهــْم يِفْ اْلَمَقاِم اأْلَوَّ

ٍء«. َوَقْبَل ُكِّ َشْ

النباهة السياسية 

وحكمة الرجل الرشيد
- م. عامد عبد احلميد الفالوجي 
وزير سابق
رئيس مركز آدم حلوار احلضارات

)4(
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مــن جرأة يف التعبري، ومبا ميتلكه من معلومات غزيرة تراكمت عرب ســنوات طويلة من 

التزامه اإلسالمي، ومتيزت يف تعدد األماكن واختالف الظروف، التي واكبت تاريخ حركة 

فلسطينية بحجم حركة املقاومة اإلسالمية )حامس(.

إنَّ أول لقاٍء مبارش يل باألخ خالد مشعل كان يف عامن عام 1996، ولكنَّ معرفتنا   

سبقت ذلك بسنوات، وذلك خالل عميل التنظيمي مع حركة حامس. ومنذ ذلك اللقاء، 

استشــعرت أنني أمام قائد اســتثنايئ ميتلك كاريزما قيادية ال ميلكها الكثري من قادة 

حركــة حامس، ويتمتع بخصوصية خاصة يف التعبري عن آرائه ومواقفه وتطلعاته، وأهم 

ما مييز حديثه هو املوضوعية يف الطرح، بعيداً عن الشــطحات السياسية أو الفكرية 

أو التنظيميــة الداخليــة.. لقد وجدت نفيس حقيقًة أمام قائد يتمتع بروح الشــباب، 

والقــدرة عىل االجتهاد وطرح املبادرة، مع عمٍق فكري وحجة قوية، مصحوبًا بسالســة 

الطــرح وســهولة املصطلح واملبارشة يف عــرض الفكرة التي يؤمن بهــا، ومهام كانت 

تعقيدات الطرح وســخونة القضايا فإنه ال يفقد هدوءه أو اتزانه، بل وحتى ابتســامته، 

كام أنه يتمتع بصفة ُحســن االســتامع ملحاوره، واالهتامم بكل مــا يتم طرحه، ولديه 

الشــجاعة أن يعرتف بصحة ما يســمع، ويعلن مبارشة إعجابه بالــرأي الصواب، بغض 

النظر عن طبيعة صاحب الرأي.

من املعروف أن األخ خالد مشــعل َتقلََّد قيادة املكتب السيايس لحركة حامس   

يف أصعــب الظروف والتحديــات، التي كانت متــرُّ بها الحركة عىل كافة املســتويات 

الداخلية والخارجية، وكانت سخونة األوضاع وتعقيداتها يف تلك املرحلة تتطلب قرارات 

جريئة وصعبة وحكيمة، لتخرج من كل تلك األزمات بأقل الخسائر، وتحقيق أفضل النتائج 

لحركٍة مقاومة تقف "رأس حربة" يف مواجهة املخطط الصهيوين عىل فلســطني، يف ظل 

التوجــه الدويل واإلقليمي لدعم العملية السياســية املنبثقة عن اتفاق أوســلو، ويف ظل 

قيام السلطة الفلسطينية بوضع السياسات العامة للحفاظ عىل سري هذه العملية بكل ما 
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أوتيت من قوة.. استطاع األخ خالد مشعل قيادة الحركة يف تلك املرحلة، وتجاوز كل تلك 

التحديات بكافة الســبل املمكنة واملتاحة، من خالل استخدام لغة التواصل والحوار مع 

"الكل الفلســطيني"، ومن خالل املواجهــة عىل األرض، ومن خالل مخاطبة عقول وقلوب 

أبناء شعبه بلغته املعهودة والقوية، فقد نجح خالل تلك الفرتة من بناء مؤسسات الحركة 

بشكل قوي ومنظم وعىل كافة املستويات. 

ومن هذا املنطلق، وإلدراك الكيان الصهيوين بخطورة ما يقوم به األخ خالد عىل   

املستوى االسرتاتيجي يف الرصاع املحتدم بني الشعب الفلسطيني بكافة قواه الوطنية، 

وما تســعى حركة حامس يف الوصول إليه من التخطيــط العميق والثابت، وإدراك الكيان 

الصهيوين خطورة هذا القائد قامت بوضع الخطط املجنونة للتخلص منه وبشــكل مبارش 

ومهــام كلف الثمن، ضاربني عرض الحائط بكل قواعد اللعبــة اإلقليمية، فكانت محاولة 

اغتياله يف قلب العاصمة عامن عام 1997، ولكنَّ عناية الله أفشلت هذه العملية، لتنقلب 

عــىل رأس منفذيها، وكانت أكــرب رضبة موجعة ألجهزة الكيان الصهيوين االســتخبارية، 

حيــث اضطرت حكومة نتانياهو عىل أثرها لدفع كلفة باهظة ومثن كبري مل  تتخيله، وهو 

خضوعها ملطلب األردن باإلفراج عن الشــيخ أحمد ياسني )رحمه الله(، فانقلبت محاولة 

االغتيال من صناعة املوت اىل كتابة حياة جديدة، وانطالقة فاعلة لحركة حامس، حيث 

التقى الشــيخ املؤســس لقيادة الحركة بالكثري من إخوانه يف قيــادة الخارج، وتكاملت 

بذلك أركان القيادة املمثلة للحركة، وقد كانت جولة الشيخ أحمد ياسني يف العديد من  

الدول العربية واإلســالمية فرصة النفتاح الحركة وتواصلها مع عمقيها الرسمي والشعبي، 

مام كان له كبرُي األثر يف تحريك وتغيري مسار أحداث كثرية يف املنطقة.

  وبعــد هذه العمليــة الجبانة، أدرك املجتمع الــدويل مكانة وأهمية الدور 

الذي يقوم به األخ خالد مشعل، وأصبح مَحطَّ األنظار من كافة األطراف الدولية.

ز به األخ خالد مشــعل، هو امتالكه الشجاعة  وحول الطرح الســيايس الذي متيَّ  
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يف طــرح القضايا الشــائكة بــكل ذكاء وحكمة وقدرة عــىل صياغة ما يؤمــن به، وتقديم 

رؤية سياســية شــاملة، جمعت بني الثوابت التي ال تراجع عنهــا، وبني التجاوب لطبيعة 

املرحلــة، وذلك يف أســلوب موضوعي يصعب رفضه من كافة األطــراف الدولية، وكانت 

بصمته واضحة يف الوثيقة السياســية الجديدة التي طرحتها حركة حامس إبان رئاســته 

للمكتب السيايس، والتي أحدثت ضجة سياســية كربى يف األوساط الدولية واإلقليمية، 

حيث اعتربهــا الكثريون "نقطة تحول كربى" ميكن البنــاء عليها.. إنَّ كل من تعمق يف 

قراءتها بشكٍل متأٍن، فسوف يجد أن هناك دقة يف صياغتها مبهنية واحرتاف، إذ حافظت 

"الوثيقة" عىل الثوابــت التي ال ميكن الرتاجع عنها، وعدم منح االحتالل أّي رشعيِّة عىل 

األرض.. ويف الوقت نفسه، كان موقف الحركة واضحًا بأنها لن تكون عقبًة أو تشكل عائقًا 

أمام الحلول التي ميكن من خاللها اسرتجاع جزٍء من حقوقنا بالوسائل السلمية. 

  وبسبب هذا االنفتاح الكبري، الذي قاده األخ خالد مشعل مع كافة األطراف، فقد 

اســتطاع صياغة عالقات متميزة مع "الكل الفلسطيني"، بدءاً من الرئيس محمود عباس 

ــخت قاعــدة االحرتام املتبادل  وأركان حركة فتح، إذ متكن من نســج عالقة مميزة، رسَّ

ونجحت يف اســتعادة نوٍع من الثقة املفقودة بحكم واقع االنقســام الطارئ.. ومن باب 

األمانــة، فــإن هذا النجــاح مل يحققه أحد ســوى األخ خالد، بالرغم مــن حجم التناقض 

والخالفات الكبرية بني سياسة حركة حامس ورؤيتها وسياسة السلطة وارتباطاتها.

  كــام أن  األخ خالــد  نجح كذلك يف التواصل وبناِء عالقــات متوازنة مع كافة 

خ واقع الحركة يف ســياق عالقاتها الوطنية، ومنحها قوة  الفصائل الفلســطينية، مام رسَّ

يف مجال عالقاتها الداخلية، واســتطاع بكل ِحنكٍة  واقتدار رســم السياســة العامة لكل 

تلك العالقات، ولعل قيادته يف أكرث من مرحلة للحوار الفلســطيني ستبقى شاهداً عىل 

ذلك، فالرجل من الشــخصيات القليلة التي تجاوز فهمها العميق لتطور األحداث حدود 

الثقافــة الحزبية الضيقة، ومن هنا فلعلــه القائد الوحيد الذي قال علنا ودون مواربة او 
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تردد: "لقد أخطأنا" واســتخدم مصطلح "أخطأنا يف التقدير"، وذلك يف خطوة مل يتعود 

عليهــا أتباع األحزاب يف النقد العلني الذايت، وهذا املوقف منحه املزيد من االحرتام 

والتقدير عند الجميع .

وحول العالقات الدولية واإلقليمية، فلقد كان خطاب األخ خالد مشعل السيايس   

ومــا ميلكه من كاريزمــا قيادية خاصة، فرضت احرتامه عىل مختلــف األطراف الدولية؛ 

ســواء الصديق واملؤيد للقضية الفلســطينية او املعادي لها، وأصبحت ترصيحاته مَحطَّ 

األنظار حول قبوله مببدأ التفاوض للوصول لحل يقبل به الشــعب الفلسطيني، وهو القائد 

الوحيد الذي خاطب الرئيس محمود عباس )أبو مازن( قائال له: "اذهب وتفاوض، وعندما 

تصل إىل اتفاق نعرضه عىل الشــعب الفلسطيني ضمن استفتاء عام، وسنقبل مبا يقبل به 

الشعب الفلسطيني". 

ويف أحــد لقــاءايت مع وفــد أمرييك حــول ترصيحات األخ خالد مشــعل وحول   

موافقته عىل )حّل الدولتني(، وانه مع الســالم الــذي يعيد الحقوق إىل أصحابها، وخاصة 

ــخت مــا كان يدعو إليه.. قــال يل قنصل  بعــد صدور وثيقــة حامس األخرية، والتي رسَّ

أمرييك: إن ترصيحات الســيد مشــعل أخذت حيــزاً كبرياً يف مناقشــتها داخل اإلدارة 

األمريكيــة، وأحدثت رشخًا كبرياً يف املوقف من حركة حــامس، وأصبح هناك تياٌر مهم 

يطــرح رضورة منح هذه الحركة الفرصة إلثبات ذاتها سياســيًا، إذ إنَّ ترصيحات الســيد 

خالد مشعل بالنسبة لنا كافية لدعوته لزيارة البيت األبيض واللقاء مع الرئيس األمرييك، 

ولكــن الترصيحات املناقضة له والتي نســمعها من قادة آخريــن يف نفس حركته تجعلنا 

يف شــكٍّ من صدق ما يقول. قلت لهم: أنتم ال تريدون ســامع صــوت العقل الذي ميثله 

األستاذ خالد مشعل؛ ألنه يضعكم يف حرج من موقفكم من حركة حامس، إذ ُترصون عىل 

تصنيفهــا كحركة إرهابية!! وأنتم -لألســف- الزلتم أرسى الروايــة الصهيونية وال تريدون 

رؤية الحقيقة، التي مُيثلها األستاذ مشعل، وهو رجٌل صادٌق يف كل ما يقول.
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ومــا حدث مع األمريكان، ســمعته أيضــًا يف لقاءايت مع أطــراف أوروبية أخرى   

مهمة، وهو أن السياســة التي يقودها خالد مشعل يف مخاطبته املجتمع الدويل، كفيلٌة 

يف نهاية املطاف لوضع الجميع أمام مسئولياته التاريخية يف التعامل مع حركة حامس، 

كونهــا أصبحت العبًا إقليميًا مهامً ال ميكن تجاهــل وجودها وتأثريها عىل مجمل الحلول 

املقرتحة للقضية الفلسطينية.

ســيكتب الكثريون عن شخصية األخ خالد مشــعل، الذي ال زال يواصل قيادته،   

م األفكار اإلبداعية من أجل التقدم لحل اإلشــكاليات الداخلية، وما وصل إليه من  ويقــدِّ

احرتام ومكانة إقليمية مميزة، وســيبقى هناك الكثري الذي مل َيحن الوقت لكتابته حول 

تفاصيل كثرية تحيط مبا قام به األخ خالد )أبو الوليد( يف مســرية قيادته لحركة حامس، 

وستظل كلامت سيدنا عيل بن ايب طالب )ريض الله عنه( يف هذا املضامر: "ليس كلُّ ما 

ُيعرف ُيقال، وليس كلُّ ما ُيقال حرض أهله، وليس كلُّ ما حرض أهله حان وقته".

   إنَّ مــا ذكرناه هي صفحات قليلة من صفحات أكرث إرشاقًا يف حياة األخ القائد 

خالد مشعل )أبو الوليد(.. 

ويأيت هــذا الكتاب )الفارس: خالد مشــعل كام عرفتــه.. أربعون   

ره األخ د. أحمد يوســف بني دفتيه من  عاماً من املواقف والذكريات(، وما ســطَّ
مقاالت متَّت صياغتها يف مراحل مختلفة، وجميعها تخص "الفارس خالد مشــعل"، وهي 

يف مجموعهــا متثل تشــخيصًا دقيقًا ومنصفًا ملعرفة حياة وفكر ومســرية األخ خالد )أبو 

الوليــد(، واملواقف التي جمعت بني األخوين أحمد وخالد خالل تلك الســنوات الطويلة، 

ومــا تضمنها من تفاصيل مثرية تســتحق القراءة والتحليل، وهي تشــمل مــا بني التأييد 

د فيهــا كلَّ تلك الرصاحة  والتوافــق والخالف، حيث تأخذ القارئ إىل مســاحات مل يتعوَّ

والذكــر لألحداث كــام كانت دون تجميــل أو تعديل.. إنه نهج جديــد يخطه د. أحمد 

ْد عليه الكثريون مــن حملِة الفكر  يوســف يف هذا الكتاب، وهو أســلوب وَنْهٌج مل يتعــوَّ
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اإلســالمي، وال أُنكر أنني وجدت فيه الكثري مام يجب معرفته، والوقوف عند الكثري مام 

ذكر يف هذا الكتاب.

كل الشكر لألخ الحبيب د. أحمد يوسف عىل جهده يف تسليط الضوء عىل هذه   

القيادات الوازنة، التي أسهمت بشكل كبري يف النهوض مبسريتنا النضالية،  وهي ما تزال 

تقوم بدورها يف خدمة قضيتنا املركزية، لتكون هذه الصفحات نرباسًا لألجيال القادمة، 

خاصة ونحن نكتب عن أعقد وأهم مرحلة من مراحل التاريخ الفلسطيني املعارص.

والله املوفق والهادي إىل سواء السبيل،،، 

غزة – فلسطني

ديسمرب 2021م
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يبقى الفلســطيني -أينام حلَّ وارتحل- إنسانًا مناضاًل يسكن الوطن وجدانه، كام   

ل أهم مالمح رسديته الحياتية.  أن املكان الذي ولد فيه أو ترعرع بعيداً عنه ُيشــكِّ

إن لكل فلســطيني قصة تســتحق التســجيل، وتوريث روايتها ألجيــاٍل قادمة يف الوطن 

والشتات، بعيداً يف بالد الغربة أو تحت نري االحتالل.

بادَى ذي بدء، هناك -بال شك- من تحتاج مسريته النضالية والسياسية إىل أكرث من   

كتاب وبأكرث من لغة. األســتاذ خالد مشعل )أبو الوليد( هو واحد من بني هؤالء الذين فرضت 

أبعاد رحلته الطويلة عن أرض الوطن باتجاه الكويت، حيث كان يعمل والده هناك، ثم ســاقته 

محطات االغرتاب وظروف النضال إىل التنقل برؤيته وسالحه إىل دوٍل أخرى كاألردن وسوريا 

وقطر وتركيا لسنوات طويلة من اإلقامة والقيادة، وإىل سفريات ذات طابع حريك أو سيايس، 

حيث طافت تلك املسرية إىل معظم الدول العربية والكثري من البالد اإلسالمية، إضافة لعدد 

من الحوارض الغربية كأمريكا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا والسويد وأملانيا والنمسا...الخ 

إن سرية األســتاذ خالد مشعل ومســريته النضالية والحركية؛ باعتباره القيادي   

الذي رعى قافلة حركة حامس لعرشين ســنة كرئيس للمكتب الســيايس، قبل أن يرتجل 

اللتقاط األنفاس، كام تنص لوائح الحركة.

َدُه َأبوُه َوَينَشُأ ناِشُ الِفتياِن ِمّنا ... َعىل ما كاَن َعوَّ
- أبو العالء المعري

السرية الذاتية

 من طفولة اللجوء والحرمان 

إىل مشهد الزعامة وقيادة اإلخوان
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اليوم؛ -بال شــّك- هــو األكرث أهليِّة ملعاودة إمســاك الخطام، والســري بالقافلة   

كحاديها األمني ورجلها القوي املتني، من حيث الخربة وعمق البصرية والتجربة الحيوية 

الحركيِّة والوعي بالعالقات الدولية وما تتطلبه من دراية ونباهة سياسية. 

يف الحقيقــة، إن حركة حامس لديها الكثري من رجاالت القيادة، منهم من قىض   

نحبــه ومنهم من ينتظر، ولكــنَّ املرحلة الحالية تتطلب الرهــان عىل األفضل من بني ما 

متلكه الحركة من طاقات وشخصيات ميكن أن نصفها من حيث التقييم بـ"القويِّ األمني".

ونظراً ألن السرية الذاتية لألستاذ خالد مشعل قد تمَّ تداولها باستفاضة يف أكرث   

مــن بحث أو كتــاب* وبأكرث من لغة؛ فإننا ســنعرض لنصٍّ مخترص عــىل صفحات هذا 

الكتاب ) الفارس.. خالد مشعل كام عرفته(.

املولد والنشأة
ولد األستاذ خالد مشعل يف 28 مايو1956م يف بلدة )سلواد( قضاء رام الله، وقد   

تأثر الطفل خالد بروايات والده عبد الرحيم عن مشاركته يف مقاومة االنتداب الربيطاين، 

ويف ثــورة الرباق عــام 1929م، كام أن صفحــات حياته مل تبتعد عن الســرية الجهادية 

ام، وهذا ما ترك أكرث من بصمة وأثر عىل وعي األستاذ خالد )أبو  للشــهيد عز الدين القسَّ

الوليد( ورجاحة عقله ووجدانه.

يف أواخر خمســينيات القرن املايض توجه والد خالد مشعل إىل الكويت للعمل   

هناك، وبعد حرب 1967م وجراء احتالل الضفة الغربية التحقت به عائلته. وتمَّ تســجيل 

الشاب خالد بإحدى املدارس املتوسطة هناك. كان الشاب خالد مشعل يتلمس وعائلته 

وقع الهزميــة املوجعة واملفاجأة التــي كان وقعها كالصاعقة عبى الفلســطينيني وعىل 

شعوب األمتني العربية واإلسالمية.

بول ماك جوا، أقتل خالد: عملية املوســاد الفاشــلة الغتيال خالد مشعل وصعود حامس، الدار العربية 
*

للعلوم نارشون، 22 يوليو 2009م، وكذلك موقع الجزيرة نت.
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بعــد عام من تلــك الهزمية املوجعة، كانت معركــة الكرامة يف مارس 1968،   

حيث ســجلت قوات املقاومة الفلسطينية وبإســناد كبري من الجيش األردين انتصاراً 

عــىل الجيش اإلرسائييل، وردت الغزاة مدحورين من حيث أتوا، ومنحت الفدائيني يف 

صمودهم ومشــهد تضحياتهم الباسلة الكثري من أوسمة الرشف والفخر، وأعادت جزئيًا 

ثقة الفلســطينيني بقدرات مقاتليهــم يف الداخل ودول الجــوار الجغرايف وخاصة يف 

األردن ولينان.

الدراسة والتكوين
ال شكَّ أن تدّين العائلة قد انعكس إيجابيًا عىل حالة الشاب خالد اإلميانية، وأسهم   

يف التزامه اإلسالمي ومحافظته عىل الصالة والصوم، وتوخيه آلداِب املعاملة، واعتامده يف 

خطابه الكلم الطيب يف عالقاته وحواراته ومدونة سلوكياته منذ نعومة أظفاره.

  انتقل الشــاب خالد مشــعل إىل التدّين الحريك يف ثانوية عبد الله الســامل بالكويت، 

وذلك بعد مرافقته لعدٍد من الشــبان الفلســطينيني املنتمني لحركة اإلخوان املسلمني 

يف الكويت.

  يف عام 1971م، التحق بتنظيم اإلخوان املسلمني يف الكويت، وكان من شيوخه 

وأصحاب الفضل عليه يف مسريته الدعوية األستاذين سليامن حمد وسليامن عبد القادر، 

وكذلك الشيخ د. عمر األشقر )رحمهم الله جميعًا(.

  ويف مناخ الثورة والغضب الفلســطيني العارم يف الســبعينيات، شاهد 

الشاب خالد مشعل القائد يارس عرفات وصالح خلف وخالد الحسن )رحمهم الله( 

عدة مرات واســتمع لخطاباتهم الثورية ودعواتهم للشباب الفلسطيني االلتحاق 

ر الشــاب  بالعمل الفدايئ، والتجنيد داخل صفوف حركة فتح. يف تلك الفرتة، فكَّ

خالد يف األمر مليًا، وكاد يغادر مقاعد الدراسة ألجل ذلك، إال أن تفوقه الدرايس 

ونصائــح بعض العقالء من حولــه كان يدفعه إىل التأجيــل؛ باعتبار أن التحصيل 



42

العلمي سيساعده الحقًا عىل أداء دوره الوطني املطلوب من موقٍع أفضل.

  ومن عىل مقاعد الدراسة بجامعة الكويت )1974 - 1978م(، انشغل طالب 

الفيزياء بالهموم الوطنية واإلســالمية، وال تزال ذاكرته تحتفظ بالكثري من مشــاهد 

حــرب 1973 واقتحامات الجيش املرصي لخط برليف عــىل الضفة الرشقية لقناة 

السويس، وكذلك لبعض فصول الحرب األهلية الدامية يف لبنان عام 1975، ومظاهر 

إحياء الفلســطينيني داخل الخط األخــرض لـ"يوم األرض" يف 1976، فضاًل عن توجه 

بعض زمالئه لتنفيــذ عمليات للمقاومة يف الداخل الفلســطيني، ثمَّ حالة اإلحباط 

التي انتابته بعد رؤيته للرئيس أنور السادات وهو يزور )الكنيست( يف العام 1977، 

قبل التوقيع عىل "اتفاقية كامب ديفيد" يف العاصمة األمريكية واشنطن.

كانت نلك الســنوات مبجريات وقائعها وتأثرياتها ومشــاهدها الرصاعية، تحرك   

الشاب خالد لحسم خياراته باتجاه تبني الفعل املقاوم.

التجربة السياسية
انضــم الشــاب خالد مشــعل إىل الجنــاح الفلســطيني من تنظيــم اإلخوان   

املســلمني عام 1971، وقاد التيار اإلخواين الفلسطيني يف جامعة الكويت تحت اسم 

"كتلة الحق اإلســالمية"، التي نافست قوائم حركة فتح عىل قيادة االتحاد العام لطلبة 

فلسطني يف الكويت.

وبعــد ثالث ســنوات من قيام كتلــة الحق، جــرى اإلعالن عن إنشــاء "الرابطة   

اإلســالمية لطلبة فلســطني"، والتي كانت إحدى اللبنات التي أسهمت يف تأسيس حركة 

حامس، وتعزيز حضورها وفرص دعمها يف الخارج.

يقول األســتاذ خالد مشــعل: "كانت هذه الرابطة من اللبنات التمهيدية لحركة   

حــامس، التي ُبنيت لبناتها األوىل يف غزة والضفة والشــتات الفلســطيني.. كان جســم 

الحركة حقيقًة يتشكل هنا وهناك". 
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الوظائف واملسؤوليات
بعد التخرج من الجامعة، عمل األستاذ خالد بالتدريس يف الكويت، لست   

ســنوات )1978 - 1984(، ثــم تفرغ للعمــل الوطني واإلنشــغال بالعمل يف خدمة 

القضية الفلســطينية، وقد  تزوج يف عام 1981، وهو أب لســبعة من األبناء؛ ثالث 

بنات وأربعة أوالد. 

يف النصــف األول من مثانينيــات القرن املايض، كانت تجمعات اإلســالميني   

من أصول فلســطينية تتنامــى رّساً يف أماكن وبلدان عربية وإســالمية عدة، وخاصة يف 

أوســاط الشباب الذين ينظرون لفلســطني وتحريرها من الغزاة الصهاينة كقضية مركزية 

وأن مســؤولية تحريرها تقع عىل كاهل الكلِّ اإلسالمي.. كان األستاذ خالد مشعل املقيم 

يف الكويت، وسط جالية فلسطينية معظم أبنائها من الالجئني، ويناهز تعدادها 400 ألف 

نســمة، أحد نشــطاء الحراك الفلسطيني وأعمدته من اإلســالميني، قبل أعوام كثرية من 

. تحوله إىل مسؤول أول لحركة حامس بشكل علنيِّ

يعترب األستاذ خالد مشعل تاريخيًا أحد مؤسيس حركة حامس، وهو عضو مكتبها   

الســيايس منذ تأسيسه يف مطلع التسعينيات. توىل األستاذ خالد مشعل رئاسة املكتب 

السيايس للحركة يف الفرتة ما بني أعوام )2017-1996( . 

االنتقال إىل األردن
انتهت مرحلة اإلقامة يف الكويت بعد غزو القوات العراقية لهذا البلد الخليجي   

يف أغسطس 1990، وبدأت مرحلة أخرى يف حياة األستاذ مشعل بعد خروجه من الكويت 

مع رحيل آالف الفلســطينيني من هناك إىل األردن ودوٍل عربية وإسالمية أخرى، وكذلك 

إىل بعض حوارض الدول الغربية يف أوروبا وكندا.

وكون األســتاذ خالد مشعل يحمل جواز ســفر أردين، فقد استقر به املقام بعد   

مغادرتــه للكويت مع أهله وعائلته يف العاصمــة األردنية عامن. لقد منحته هذه اإلقامة 
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الفرصــة لالحتكاك املبارش مع تجمعات الالجئني الفلســطينيني هنــاك، وأن يكون عىل 

"مقــرط عصــا" من خط الحدود مــع االحتالل، ليتنســم هواء الوطن، فيــام تلوح القدس 

واألقىص بأنوارها من أفق بعيد.

يف األردن، كرب دور األســتاذ خالد مشــعل بالتوازي مع تصاعد دور حامس يف   

داخــل الوطن املحتل، وانطالق قوافل االستشــهاديني من أبنائها، مبــرشًة بيوم التحرير 

والظفر املبني.

حماولة االغتيال الفاشلة
يف العــام 1996م، انتخبه إخوانه يف قيادة الحركة رئيســًا للمكتب الســيايس،   

ولكــنَّ الحدث األكرب واألخطر جاء بعد عام من هذا االختيار، حني تعرض األســتاذ خالد 

ن عىل  مشــعل يف يوم 25 ســبتمرب 1997 ملحاولة اغتيال فاشــلة بالعاصمة األردنية عامَّ

يد عميلني من املوســاد اإلرسائييل يحمالن جوازات ســفر كندية، وقد عمال بتوجيهات 

مبارشة من رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو.

وبتوفيــق من اللــه، ثم بشــجاعة مرافق أبو الوليــد االخ محمد أبو ســيف، ألقت   

الســلطات األردنية القبض عىل اإلرسائيليني الضالعني يف عملية االغتيال، واشــرتط امللك 

حسني، الذي استشاط غضبًا جراء هذه العملية، ومهدداً الحكومة اإلرسائيلية بإلغاء اتفاقية 

)وادي عربة(، إذا مل تقم بإحضار املصل املضاد )الرتياق(، والقادر عىل مكافحة السمِّ الذي 

دخل جسم مشعل، واإلفراج عن الشيخ أحمد ياسني، الذي كان محكومًا عليه بالسجن مدى 

الحياة، مقابل إطالق رساح العميلني، وهو ما تمَّ بالفعل.

مشعل وقرار اإلبعاد من األردن
بعد وفاة امللك حســني )رحمه الله( وتنصيب ابنه عبداللــه ملكًا للبالد، قامت   

الســلطات األردنية باعتقال األســتاذ خالد مشعل يف 22 من ســبتمرب 1999م، بعد قرار 

إغالق مكاتب حامس يف األردن، كام اعتقلت عدداً آخر من كوادر الحركة هناك.. وبعد 



45

اإلفراج عنه، قامت الســلطات األردنية بإبعاده عــن أراضيها مع ثالثة آخرين من قيادات 

الحركة إىل دولة قطر يف الـ 21 من نوفمرب 1999م.

االنتقال إىل العاصمة السورية-دمشق
مــع نهايات عام 2000م، انتقل األســتاذ خالد مشــعل ومعــه بعض قيادات   

الحركة إىل العاصمة الســورية دمشق، وكان يشــغل منصب رئيس املكتب السيايس 

لحركة حامس.

بعد اغتيال القوات اإلرسائيلية للشــيخ أحمد ياســني )زعيم ومؤســس حامس(،   

أعلنــت الحركة يوم الثالثــاء 23 مارس 2004م، أنه جرى التوافق عىل انتخاب األســتاذ 

خالد مشعل رئيسًا عامًا للحركة، فيام تمَّ انتخاب د. عبد العزيز الرنتييس مسؤواًل للحركة 

يف قطاع غزة.

يف ســوريا تطور العمــل الجهادي والفعــل املقاوم، وتنامت قــدرات املقاومة   

عســكريًا، وحظيت مبســتويات متقدمة من التدريب والتأهيل، وكانت دمشق  امللتقى 

لقيادات حركة حامس يف الداخل والخارج، وتعترب تلك السنوات من إقامة قيادة الحركة 

هناك هي األفضل، حيث تمَّ احتضان الحركة رســميًا وشــعبيًا، وكانت تتدفق عليها كافة 

أشــكال الدعم املايل الذي ســمح بتطور عمــل املقاومة يف الداخل املحتــل، وانفتاح 

الحركة يف عالقاتها اإلقليمية  وارتباطاتها بقوة مع باقي الحركات اإلسالمية يف املنطقة.

ومع أحداث الحراك الشــعبي أو ما ســمي بـ"الربيع العريب" دخلت سوريا يف   

أتون حرٍب أهلية ومواجهات مســلحة حاولت فيها قيادة حامس أن تلعب دوراً لتهدئة 

األوضاع بالتواصل مع النظام وفتح املجال إليجاد تفاهامت بينه وبني املعارضة. ويف 

ظل إخفاق حركة حامس يف جهود الوساطة ولجوء النظام للحل األمني، اتخذت قيادة 

الحركة قرارها باإلجامع مبغادرة العاصمة الســورية دمشــق بعد أن شعروا بأن النظام 

يحاول استاملتهم باالصطفاف إىل جانبه عىل حساب الشارع.
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توزعت قيادات الحركة بني عدة أماكن، منها مرص وتركيا وغزة وكذلك العاصمة   

القطرية الدوحة لإلقامة والعمل من هناك.

مشعل وزيارة قطاع غزة
جاءت زيارة األستاذ خالد مشعل إىل قطاع غزة يف السابع من ديسمرب   2012،   

وذلك بعد الصمود العظيم الذي أباله الشــعب الفلســطيني  ومقاومته الباســلة يف َصدِّ 

العدوان اإلرسائييل الغادر يف نوفمرب 2012، فيام أســامه الفلســطينيون بحرب )حجارة 

ــجيل(، حيث جاء هذا الصمود محطاًم آلمال الغزاة املحتلني يف كرس شــوكة حركة  السِّ

املقاومة اإلسالمية )حامس( وكتائبها املسلحة.

جاءت الزيارة كميالد لفيٍض من املشاعر واألحاسيس والقناعات بأن يوم النرص   

والتمكني ليــس ببعيد.. ومع زخِم ثورات الربيع العريب وهدير الجامهري، تعاظم اإلميان 

بوعد اآلخرة، وأن التحرير والعودة غدت حقيقة ال خياال.

خرجت الجامهري الســتقبال األستاذ خالد مشعل وإخوانه يف قيادة حامس، حيث    

اصطفت الحشود من معرب رفح وعىل امتداد شارع صالح الدين إىل ساحة الكتيبة الخرضاء 

يف مدينة غزة، حيث االحتفال الجامهريي الكبري. وخالل فرتة اإلقامة -رغم قرصها- كانت 

هناك العديد من الزيارات واالحتفاالت تكرميًا لألستاذ خالد والوفد القيادي الذي جاء معه.

كانت الزيارة يف الوجدان الفلســطيني تاريخية، وســجلت يف دالالتها ومعانيها   

وتفاعالت أهل قطاع غزة معها مشهداً من الذكريات التي ال تنىس، ومن الصفحات التي 

ال متحى، ومنحت التاريخ الفلسطيني مشكاة ُمَتأللئًا "من أيام الله".

أربع سنوات من العمل اهلادئ والتأمل
يف الســادس من مايو 2017 انتخب مجلس شــورى الحركة األســتاذ إسامعيل   

هنية خلفًا لألســتاذ خالد مشعل يف رئاسة مكتبها السيايس، دون اإلعالن عن الوظيفة أو 

املهمة التي سيكلف بها داخل الحركة.
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  ترجل األستاذ خالد مشعل عن فرسه، ولكنه مل يغادر حلبة السباق. كانت أمامه 

هناك أربُع ســنوات "اســرتاحة محارب"، إلجراء مراجعات لكل تلك الســنوات التي كان 

فيها أهم "رُساة القوم"، والفارس الذي ال يشق له غبار، حيث سار بالقافلة حاديًا لها حتى 

أوصلها إىل اســترشافات وطنية متقدمة  صارت معها حركة حامس يف ســياق الحاضنة 

الشعبية -وطنيًا وعربيًا وإســالميًا- ملء السمع والبرص، وغدت حالة األمل بفرص النرص 

والتمكني ترتآى مع ثورات الربيع العريب ككنوٍز تتألأل يف نهاية النفق.

هذه السرية الحركية والتنظيمية لألستاذ خالد مشعل هي تجسيد ملسار طويل   

تمَّ قطع مسافات معتربة منه، وهناك محطات أخرى عىل الطريق رجالها تنتظر.

خالد مشعل ومشهد القائد والزعيم
يعترب األســتاذ خالد مشعل اليوم أقرب ملشهد األمني العام للحركة، ملا يحظى   

به من موقع الســبق والريادة يف معظم أماكن الحركة، التي شــغلها عرب مسريته الطويلة 

منــذ أن كان طالبــًا يف الجامعــة وحتى اليــوم، إذ إنَّ ظهوره املتكرر دامئــًا عىل منصة 

املؤمترات يف الســاحات العربية واإلســالمية، ويف لقاءاته للعديد من الرؤساء والزعامء 

يف منطقة الرشق األوســط وبعض دول الغرب تيش مبكانته الحقيقية ومنزلته املتقدمة 

كأحد أهم قيادات حركة حامس وفرسانها امليامني.

لســت بحاجة الســتدعاء شــهادات تزكيــة من قيــادات وكوادر هــذه الحركة   

وأنصارها، فالتاريخ النضايل وصفحات الوفاء واملواقف الرجولية والوطنية لألســتاذ خالد 

مشعل متاحة عىل صفحات ميكن الرجوع إليها أو سامع منطوقها من عىل ألسنة أشخاٍص 

عايشوه وعرفوه من إخوانه وأصدقائه يف دائرة الجوار أو حوارض "املقربني األخيار". 
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إنَّ من تابع حركية الوعي وســلوكيات السياسة لدى األستاذ خالد مشعل سيجد   

نفســه أمام شــخصية تتمتع بكاريزما عالية وقدرات حوارية متميزة، وأداء سيايس 

رشــيد، مصحوبًا بلغة تجمع وال تفرق، ورؤية فكرية يحظــى فيها الوطن والوطنية مبكانة 

تتقدم عىل أي اعتبارات أخرى.

من املعروف عن األســتاذ خالد مشــعل أنه من مدرســة "هونًا مــا.. يف الحب   

والبغض"، فال ُيغلق بابًا بل يجعله دامئًا مواربًا؛ ألن األخالق والسياســة ومقتضيات الحالة 

االحتالليــة تتطلب ذلك، وأن حجر الزاوية يف مشــهد مواقف الحركــة فقد عرب عنه أبو 

الوليــد بهذه العبارة والكلامت الجامعة، قائاًل بــكل رصاحة ووضوح: "نحن هكذا.. اقبلوا 

بنا كام نحن، فنحن حريصون عىل عالقات جيدة وقوية مع الجميع، لكننا يف الوقت ذاته 

ال نعمل عند أحد، مهام عال شأنه، وزاد دعمه"..

ويف ســياق الوصف والتحليل، فإن األستاذ خالد مشــعل معروٌف عنه براعته يف   

صوغ املواقف لحركته بعبــارات منطقية ومعتدلة. كام يوصف أيضًا بالصلب املرن، وأنه 

محاور ال يوِصد الباب ويبقيه مواربًا، فالسياسة ال تتحمل املواقف ذات الحديِّات املطلقة.

»اإلنسان يف خالصته موقف، وآراؤه يف مجملها هي انعكاٌس 
لتجربته يف الحياة ومدى وعيه المعريف والحريك بكل ما يدور 

حوله من تقلبات وأحداث«. 
- د. أحمد يوسف

األستاذ خالد مشعل

صفحات من الرؤى والمواقف والَكِلم الطيب
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ولعيل هنا أســوق أمثلًة عىل بعض هذه املواقف التي تتعلق ببعض الشخصيات   

ها األســتاذ خالد مشــعل عىل لسانه يف أكرث من  والدول والحركات، والتي أوضحها وجالَّ

مناسبة ولقاء، وهي:  

-املوقــف مــن يــارس عرفــات.. وأنا أضع اللمســات األخــرية عىل كتاب   
)يارس عرفات.. ذاكرٌة ال تغيب(، ســألته الرأي يف سرية )أبو عامر(، فأجابني بكالم جميل 

ف، أقتبس منه بعض الســطور: "اتفقت معه أو اختلفت... الشــهيد يارس عرفات  ومنصِّ

قائد اســتثنايئ يف تاريخنا الفلســطيني املعارص... وأنا ال أُذيع رساً إن قلت اآلن عن تلك 

ًا من موقعي الوطني ويف قيادة  املرحلة وبعد مرور هذه السنوات عليها، أنني كنت معنيَّ

حــامس، أن أقف إىل جانب يارس عرفات )أبو عامر( يف املحطات الصعبة والحرجة التي 

مرَّ بها، وهو يواجه الحصار والضغط ورسائل التهديد، وخذالن القريب والبعيد. لقد كنت 

ــدَّ عىل يديه وتأكيد الوقوف إىل جانبه ُقبيل وُبعيد كل زائر  أحرص عىل االتصال به والشَّ

من ذلك الصنف الذي يجمل رسائل التهديد ومواقف الخذالن. وكنت أفعل ذلك انطالقًا 

من املسؤولية الوطنية، وقيم النخوة والرجولة، والوفاء لقائد مل يخُذل شعبه يف لحظات 

املواجهة الحاسمة مع االحتالل".

- املوقــف مــن إيــران.. نحن نحاول إقامة عالقة متوازنــة مع الجميع ممن   
م أحداً  ميثلون عمقنا العريب واإلسالمي، فمن مدَّ لنا يداً منحناه أيدينا وقلوبنا، ونحن ال نقدِّ

عىل أحد، ونســعى ألن تكون العالقة عىل مسافات متســاوية مع الكل العريب واإلسالمي، 

حيث إن فلســطني هي قضية األمة، وتحريرها هو مسؤولية الجميع. نعم؛ هناك من أمدنا 

ا كإيران، وهناك آخرون حرصنا دامئًا عىل التقرب  بناه نجيَّ باملال والســالح فشــكرناه وقرَّ

منهــم ومل يبخلوا علينا يف العطاء كالســعودية وقطر وتركيا، وهناك من وقفوا إىل جانب 

شعبنا وقضيته كمرص والكويت والسودان وماليزيا، فكل بلد يف عمقنا العريب واإلسالمي 

يقدم لنا شيئًا مام أفاء الله عليه، ونحن ال نتواىن يف الشكر والثناء عىل الجميع.
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-املوقــف مــن النظــام الســوري: نعم؛ قــد ال توجد اتصــاالت مع النظام   
الســوري يف الوقت الحارض، إال أننا نتمنى أن تبقى ســوريا موحدة، فالفرتة التي سبقت 

قيام الثورة الســورية، وخالل تواجدنا يف دمشق، عشــنا "فرتة ذهبية"، من حيث الدعم 

الرسمي والشعبي، وأن حركة حامس ال تعادي أي أحد، وأنه يتأمل ملا يجري هناك، ويتمنى 

أن تستقر الدولة السورية لكل أبنائها. وأشار مؤكداً أنهم يف حركة حامس مل يكونوا طرفًا 

يف أي أزمة، بعيداً عن االستقطاب الطائفي والعرقي والديني، وأن باستطاعتنا أن نتعايش 

ونخوض معاركنا معًا.

-املوقــف مــن الســعودية.. ال يختلف اثنان عىل كرم الســعودية ودعمها   
وعطاياها للشــعب الفلسطيني، كام أن حركة حامس حظيت بالكثري من التقدير الرسمي 

والشــعبي، وكانــت قياداتها تبادر دامئــًا بالقول إن اململكة -ملكًا وشــعبًا- هام ركيزتان 

لنضاالت شعبنا، وهام مبثابة الركن الشديد لنا ولقضيتنا.

لألســف، مع مجيء ترامب والضغوطات التي مارســتها إدارته عىل امللك وويّل   

عهــده، حدثت تحوالت فاجأتنا جميعًا، إذ أصحبت حركة حامس يف دائرة االســتهداف، 

وخرجت ترصيحات من العاصمة الرياض وعىل ألســنة مسؤولني كبار تتهم حامس بأنها 

حركة إرهابية!! وجرى اعتقال عرشات الفلســطينيني املتعاطفني معها باململكة، وذلك 

يف سابقة استعصت عىل فهمها عقول الفلسطينيني وشعوب أمتنا العربية واإلسالمية، إذ 

مل يعهد عىل حركة حامس أن أساءت يومًا للملكة، وكانت تحرص دامئًا عىل إظهار الدور 

املميز للملكة يف دعم الفلسطينيني وقضيتهم .

-املوقف من مرص.. إن دور مرص يف الشــأن الفلســطيني هو دوٌر أســاس،   
حيث إن املصالح املشرتكة تتطلب أن يعمل الطرفان معًا، وقد توفر أدواراً يتفق الجانبان 

عليهــام ويعمالن فيهــا معًا عىل الرغم مــن الخالفات.. فنحن يف حــامس، وعىل الرغم 

مــن أننــا جزء أصيل من اإلخوان املســلمني، إال أننا حركة مقاومة وال نتدخل يف شــؤون 
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اآلخرين، ونحن نتعامل مع البلدان اإلســالمية، ومع غريها، عىل أساس قضيتنا ومصالحها 

دون التدخل يف شــؤونهم ودون أن يتدخلوا هم يف شــؤوننا. ولذلك، فإننا ُنرحب بالدور 

املرصي، كام ُنرحب بأدوار الدول العربية واإلســالمية أو أي بلد يف العامل طاملا أن ذلك 

يخدم شعبنا، ويوقف العدوان ضده ويخدم صموده.

-املوقف من مجاعة اإلخوان املسلمني.. جوهر القضية وبيت القصيد   
-من وجهة نظري- هو أن الحركات كاإلنسان كائن حي يتطور، وحركة حامس تطورت يف 

مفاهيمها ونظرتها وتجربتها، ولكن مبادئها مل تتغري، وهو ما عرّبت عنه الوثيقة السياسية 

يف العام 2017، وأشــار إىل أن حامس من مدرســة اإلخوان الفكرية والثقافية والرتبوية، 

ولكنها تنظيم وطني فلســطيني إسالمي مستقل، وقرارها ومرجعيتها من مؤسساتها، ونابع 

من املصلحة الوطنية الفلسطينية العليا.

يف الحقيقة، مل تغب عن ترصيحات األســتاذ خالد مشــعل كلامت الثناء دامئًا   

عــىل املواقف املتقدمة لدوٍل مثل قطر وتركيا، والــدور املميز لزعيميِّ هذين البلدين؛ 

األمري متيم والرئيس أردوغان.

األستاذ خالد مشعل ووفد من قيادة حامس 
يف زيارة ملفتي لبنان يف العاصمة بريوت- 2021م



من وحي القلم والوجدان
)مقاالت منشورة(
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هذه املقاالت كتبتها يف أوقات وســياقات ذات صلة بوقائع وأحداث   
بعينها، ومل يكن يف ذهني مجعها يف كتاب، ولكن بعد ما آلت إليه أحوالنا 
احلركيــة والسياســة إىل مســتويات استشــعرت فيهــا اخلطــر، اجتهــدت 
ا فيــه، وما آلت إليه أمورنا  رأيــي بــأن أدفع هبذه املقاالت للتذكري بام كنَّ

وأضحت عليه. 
هــذه املقــاالت هــي حمطــات يف ســرية أحــد زعــامء هــذه احلركــة   
وأعالمهــا املؤسســني، والــذي أرى فيــه ويف عودتــه لقيــادة هــذه احلركــة 
يف ســاحتها اخلارجيــة كســباً ميمونــاً ملــا يمتلكه من كاريزمــا، وحيظى 
بــه مــن تقديــر واحــرتام كبرييــن، إن األمل واإليــامن بقدراتــه عىل مجع 
الصــف وتوحيد الطاقات داخل الوطــن وخارجه عالية جداً، وهو ما يؤهلنا 
كحركة وطنية نضالية عىل معاودة إمســاك اخلطام، وتســيري القافلة 

إىل برِّ األمان. 
إن مــا ينظــم عقــد هــذه املقــاالت أهنا هدفــت احلديث عن شــخص   
األستاذ خالد مشعل )أبو الوليد(؛ باعتباره الفارس الذي مجعتنا به سنوات 
طويلة من اللقاءات واحلوارات واملؤمترات يف أمريكا وسوريا ولبنان ومرص 
وإيــران وغــزة وقطــر وتركيــا. وبرغــم قســوة الظــروف واحلصــار الذي 
تعرضــت لــه حركــة محــاس وقياداهتــا يف الكثري مــن احلــوارض العربية 
والغربية، إال أنه ظل يف املشهد احلركي  والسيايس صاحب األداء األفضل 

ا مجيعاً. منَّ
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أخي أبا الوليد..
إن معرفتنــا األوىل تعــود لبدايــة الثامنينيــات، وقد جمعتنــا ملتقيات العمــل لقضيتنا 

الفلســطينية عىل أكرث من ساحة عربية وإســالمية ودولية، وكنت دامئًا انظر إليك بتقديٍر 

واحرتام، فأنت صاحب ُخلق كريم ولسانك ميتأل  أدبًا وعّفة.. وفيام يتعلق بالسياسة والقرار، 

فأنت مشهود لك مبشاورة إخوانك واستشارتهم يف كل صغرية وكبرية، وأنت يف شخصيتك 

حنكة القائد وحكمة الزعيم، والقدرة عىل اتخاذ املبادرة والحســم يف األمور.. الشــك بأن 

هــذه الصفــات هي واحدة من خصائــص "صاحب الزمان" الذي ال يــرتك األمور تجري يف 

أعنتها، بل يســتبق األحداث قبل وقوعها، ويحفظ الراية مرشعة تغازل الريح وتحفظ توازن 

السفينة حتى يف أشد اللحظات اضطرابًا وقلقًا.

أخي أبا الوليد...
لقد حملت املشعل بعد غياب أكرث من رجل عظيم قاد هذه الحركة ونال الشهادة   

ِخَذ  “إنَّ اْلَحِكْيــَم ُهَو الِذْي َيْســَمُع َوْقــَع اْلَمَخاِطِر َقْبــَل ُوُقْوِعَها، َوَيتَّ
ِمَن األْسَباِب َما ُيِعنْيُ َعىَل َتْطِوْيِقَها َواإْلِْفاَلِت ِمْنَها”

رسالة لألستاذ خالد مشعل..
المصالحة فريضة رشعية ورضورة وطنية*

هذا املقال عبارة عن رســالة وجهتها إىل األســتاذ خالد مشــعل بصفته رئيســًا لحركة حامس، بتاريخ 
*

7 فربايــر 2011، وتمَّ نرشهــا بعد ذلك يف كتاب )هكذا عرفناهم(، ضمن مجموعة من الرســائل األخرى 

إىل قيادة الســلطة ورئييس الحكومة يف كل من غزة ورام الله، وذلك كمناشــدة لرأب الصدع وتحقيق 

املصالحة وإنهاء االنقسام، وبأمل استعادة وحدتنا الفلسطينية.
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يف سبيلها، وقد حاولت - بال شك - إضفاء بصامت قيادتك لهذه الحركة اإلسالمية العمالقة 

التي قادت نضاالت شــعبنا الفلســطيني منذ الخمســينيات، ممثلة باإلخوان املسلمني؛ 

كربى الحركات اإلسالمية، ثم كانت حامس التي انبثقت من رحم هذه الحركة يف ديسمرب 

1987، وظلت عىل مدار 23 عامًا تصنع مجداً لهذا الشــعب وبطوالت عزَّ نظريها يف تاريخ 

مسريتنا الكفاحية ضد املرشوع الصهيوين االستيطاين عىل أرض فلسطني.

لقــد نجحت الحركة يف عهدك أن تتحرك خطوة واســعة، حيث قامت باملزاوجة   

بني السياســة واملقاومة، وجعلت حامس تســجل كســبًا سياســيًا غري مســبوق يف تاريخ 

املنطقة بأرسها، ويف ظل ظروٍف كان الغرب - بذريعة الحرب عىل اإلرهاب - ميّد ســيفه 

باتجاه أعناقنا جميعًا، مستهدفًا اإلسالم واإلسالميني.

لقد نجحت – أخي أبا الوليد – يف قيادة القافلة حتى اللحظة، ولكّن واقع االنقسام   

الذي نحن فيه يستوجب منك التحرك عىل محورين أساسيني هام: 

أواًل( املصاحلة الوطنية وإهناء االنقسام
أخي أبا الوليد...

إن الحالــة التي نحن عليها اآلن ُتكرس – لألســف – ســلوكيات سياســية وأمنية   

خاطئة، وهي تنخر يف عظام قيمنا املجتمعية لتشــكل واقعــًا حزبيًا مقيتًا، تتكلس أدرانه 

عىل نوايص حراكنا السيايس يومًا بعد يوم.

لقد ســبق أن قلتم - ومعكم قيادة حامس يف الداخل وحكومة األخ إســامعيل   

هنية - بأن املصالحة الفلسطينية هي إسرتاتيجية إسالمية ورضورة وطنية وليس هناك 

مــن بديل عنها، وهــذا يعكس – أخي أبا الوليــد - حالة من الوعي الناضج باإلشــكالية 

الوطنيــة، التي نؤمن جميعــًا بتعقيداتها لكرثة التدخالت الخارجية فيها ســواء أكانت 

إقليميــة أو دولية، هــذا مع األخذ بعني االعتبــار ما يبيته لنا العــدو املحتل من مكر 

يواصل فيه الليل مع النهار.
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لقد علمتنا السياســة أن بلوغ األهداف يحتاج أحيانًا أن نتحرك خطوة أو خطوتني   

إىل الوراء  من أجل قفزة واسعة  إىل األمام.

إننــي أضم صويت إىل مقــرتح األخ عزيز دويك رئيس املجلــس الترشيعي – وإن   

أصبح األمر يف ظل ما متر به مرص اآلن من أحداث متأخراً - بتوقيع الورقة املرصية، بالرغم 

مــام لكم من مالحظــات حول بعض بنودها، ثم العمل عىل إنجــاز التفاهامت حول امللف 

األمني بالتوافق مع فصائل العمل الوطني واإلســالمي والتنســيق – الحقًا - مع األشــقاء يف 

جمهورية مرص العربية.

إن املطلــوب اآلن هــو خلق أجواٍء مشــبعة بالتفاؤل، تفتح لشــعبنا املجال لريى   

انفراجًا يعطيه بصيصًا من األمل، وإحساسًا أفضل بالحياة.

أخي أبا الوليد...
إن الرؤية اإلسرتاتيجية ملرشوعنا اإلسالمي والتي عشناها أحالمًا عىل مدار العقود   

األربعــة من عمرنا الحريك توجــب علينا – اليوم - القيام مبراجعة للحالة التي وصلنا إليها 

يف عالقتنا مع أنفسنا ومع محيطنا العريب واإلسالمي وكذلك عىل ساحة املجتمع الدويل.

لقــد كّنا دامئــًا نتفهم طبيعة الرصاع عىل أرض فلســطني، باعتبــار أن القضية   

الفلســطينية هي القضيــة املركزية لألمتني العربية واإلســالمية، وكّنا نقــول بأننا رأس 

حربة يف مرشوع التحرير، وأن هذا األمر يســتدعي نهضة األمة واســتعادة وعيها بأبعاد 

املرشوع الصهيوين عىل مستقبل وجودها وهيبتها ومكانتها بني األمم.. لقد اختلفنا يف 

أواخر الســبعينيات حول جدلية التحرير والتمكني، وترتب عىل هذا الخالف خروج عدٍد 

من إخواننا يف الحركة، وتشــكيل حركة الجهاد اإلســالمي بقيادة الدكتور الشهيد فتحي 

الشقاقي )رحمه الله(.

فهل نختلف اليوم مجدداً عىل خلفية نظرتنا لقطاع غزة..!؟

إننا مل نكن يومًا نفكر يف حكم غزة لذات الحكم، ولكننا دفعنا مثن ما وصلنا إليه   
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الكثــري من خرية قياداتنا وكوادرنا اإلســالمية، حيث مىض منهم املئات شــهداء، وهناك 

كذلــك اآلالف من املعاقني والجرحى، ومثلهم من املعتقلني واألرسى.. كل ذلك، من أجل 

مقدساتنا وإرث املسلمني عىل هذه األرض املباركة، وكرمال عيون املسجد األقىص الذي 

سنظل نفديه باملهج واألرواح.

إن مثــن الحريــة التي ننعم بها – اآلن - يف الشــطر الجنويب مــن الوطن هي جزٌء   

من أحالم عمٍر قضيناه مناضلني يف الوطن والشــتات، وقد جسده شباب القّسام بدمائهم 

وتضحياتهم واقعًا يستحق مّنا أن ننحني له إعجابا وتقديراً.

لقــد عهدتك – أخي أبا الوليد - رجــل املهامت الصعبة، ولقد كتب الله لك عمراً   

جديــداً بعــد أن نّجاك من محاولة االغتيــال يف عامن عام 1997، لقــد كانت هذه النجاة 

مبثابة رسالة إلهّية بأن املهمة التي ُحمّلت أمانتها مل تنجز بعد.

أخــي أبا الوليد، أنت اليــوم قائم عىل الثغر األقدس لهذه األمــة، وأنت اليوم مع   

إخوانــك يف حركة حــامس تصنعون منوذجًا إما أن ينجح وتتقدم به األمة، أو نصل إىل حالة 

من التعرث واإلخفاق ينتّكس معها – ال سمح الله – مرشوعنا الوطني/اإلسالمي، ويتهدم كلُّ 

ما بنيناه عىل مدى سنوات الحلم واملسرية.

أخي أبا الوليد...
إنني أعلم أنك مل تدخر وإخوانك جهداً يف سبيل تحقيق املصالحة وإنهاء االنقسام،    

وأعلم كذلك أن هناك قوى خارجية – دولية وإقليمية – ال تريد للمصالحة أن تتم، حيث إن 

وجودنا السيايس يشكل خطراً عليها، وتنظر بتوجس إىل إمكانياتنا العسكرية واألمنية التي 

نريدها أن تبقى رافعة قوية للمقاومة؛ تحميها وتشد أزرها.

إننــا عىل وعيٍّ تام بأن هناك مــن يرتبص بنا الدوائر ويريد لتجربتنا يف الحكم أن   

تفشل، فهذا أمٌر مسّلٌم به، فالحرب عىل اإلسالم واستهداف اإلسالميني مل تضع أوزارها منذ 

أن أطلقها الرئيس جورج بوش بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب 2001، والتي أهلكت 
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الحرث والنسل يف بلدين عزيزين من بالد املسلمني هام أفغانستان والعراق، والتآمر مازال 

يطل برأســه لتفكيك بالٍد أخرى عىل خريطتنا العربية واإلســالمية، ومشــاهد ما يجري يف 

املنطقة ليس صعبًا علينا قراءته أو التنبؤ بعواقبه. 

أخي أبا الوليد...
بالرغم من حالة التشــظي واالنقســام التــي عليها حالتنا السياســية عىل أرض   

فلســطني، وبالرغم من وضعية االصطفاف السلبي التي عليها أنظمتنا العربية واإلسالمية، 

إال أن هناك الكثري من املبرشات ومساحات األمل بأن تحواًل يف السياسة الدولية قد يقع 

لصالح شعبنا وقضيتنا، فإرسائيل اليوم مأزومة يف عالقاتها الدولية وخالفاتها مع املجتمع 

الدويل تتسع يومًا بعد يوم، وعلينا اقتناص اللحظة قبل أن تضيع؛ فهناك لحظات تاريخية 

تســاوي ذهبًا إذا تمَّ اقتناصها، وإذا تباطئنا عن اإلمســاك بها فقد ال تســاوي - بعد ذلك 

- شــيئًا، علاًم بأن الشــواهد تقول: إن العظامء هم الذين يصنعــون اللحظة التاريخية وال 

ينتظرون وصولها. 

ثانياً( االنفتاح عىل مرص والتفاهم معها
أخي أبا الوليد...

إن رصاعنــا الالحــب الطويل مع االحتــالل ودولته املارقة يحتاج مّنا أن نكســب   

دعم جميع دول الطوق، وعىل رأســها جمهورية مرص العربية، فهي الدولة األهم باملنطقة، 

وهي صاحبة التاريخ واملجد والتضحيات، وخســارتها تعني أن القضية الفلسطينية ستبقى 

معلقة، وســتبقى يد إرسائيل طليقة ملأسســة االحتالل وتجســيد واقع االستيطان، بحيث 

تصبح فلسطني ومقدساتها وشعبها أثراً بعد عني.

نعم؛ هناك عتب لحركتنا عىل مرص، ألنها - طوال تاريخ ما بعد االستقالل - مل تكن   

لها من قضية إال فلسطني، وعىل حرارة كلامت التي نطق بها الزعيم جامل عبد النارص كان 

الحشد اإلقليمي واألممي لُنرصة فلســطني وأهلها.. إن مقوالت الرئيس عبد النارص )رحمه 
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الله( هي التي اقتاتت عليها جامهري أمتنا العربية، وعاشــت تهتف معه "إن ما أخذ بالقوة 

ال يسرتد بغري بالقوة".

إن علينا أال نباعد الشــقة مع أشقائنا يف القيادة املرصية، وأن ال نسمح ألحد بأن   

يجــرح كربيــاء هذا البلد الكبري.. نعم؛ لنا عتب ولكن يبقى يف ســياق مــا نراه من "عجز 

القادرين عىل التامم".. إننا نعتقد أن مرص لديها الكثري مام ميكن أن ُيلجم دولة االحتالل، 

وأن لديهــا ما ميّكنها من تغيري خريطة التحالفات يف املنطقة لصالح فلســطني وشــعبها، 

وأن قدراتها وتاريخها وشــعبها العظيم وعالقاتها الدولية الواسعة متنحها مكانة التأثري عىل 

صانع القرار األمرييك، الذي يوفر الغطاء السيايس والعسكري إلرسائيل.

إننا نتطلع ملرص العظيمة أن تعود لقيادة األمة، هكذا كانت عرب تاريخها الطويل،   

العمود الفقري للعرب واملســلمني؛ إذا عّزت مرص عزَّ العرب، وإذا انتكست كان الضعف 

والتبعية والهوان.

من هنا، كان يأيت العتب عىل القيادة يف مرص، فنحن مل نكن نريد خالفًا معها بل   

توافقًا عىل كل ملفات الوطــن.. يف النهاية، نحن أصحاب قضية واحدة، ومرص هي عامدة 

كل العرب، وبوابة االنتصارات واألمجاد.

أخي أبا الوليد...
كــام نجحت يف املايض يف إعــادة الحياة من جديد مللــف املصالحة الوطنية   

من خالل لقائك مبعايل الوزير عمر ســليامن يف رمضان املــايض، وتجّددت عىل إثر ذلك 

اللقاءات مع األخوة يف حركة فتح، بهدف التوصل إىل تفاهامت فلســطينية - فلســطينية 

حول بعض نقاط الورقة املرصية إلنهاء االنقسام، وفعاًل متت اللقاءات يف دمشق، وانتظرنا.. 

ولكن - لألسف - تعّقدت األمور من جديد.

إن املطلــوب اآلن – يا أبا الوليد - هو قرع باب القاهرة إذا فتح من جديد، ومرص   

أبوابها دامئًا - لفلسطني - مرشعة باملحبة والوفاء كام هي قلوب الشعب املرصي العظيم، 
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فال ترتد يف الدخول رعاك الله وحامك.. وإذا تأخرت صياغة املعادلة السياســية الجديدة 

يف مرص بسبب األحداث، فعليك بطرق أبواٍب أخرى كالسعودية وتركيا.

إن القائــد املحنك – أخي أبا الوليد - هو الذي ُيبقي الكرة دامئًا يف ملعب اآلخر،   

ويكســب تعاطف الســاحة لصالح موقفه.. إن تأجيل اللقاء بحركة فتح بذريعة االعتقاالت 

املتكــررة لكوادر الحركة وقياداتها لن يتوقف، ألن هنــاك جهات أمنية ال تريد للمصالحة 

أن تتحقق، ولكن مع نجاح املصالحة فإن املســتوى الســيايس ســيضع حــّداً للتجاوزات، 

وسيضبط إيقاع الصالحيات واملعايري التي اعتاد البعض التغول عليها.

الشــك بأن هناك عقبات ال ميكــن القفز عنها، كام أن هناك تســاؤالت تفرض   

نفسها عىل ألسنة الناس وحواراتهم، والهمس فيها ليس بعيداً عن مجالسنا الحركية أو 

ما يدور يف الصالونات الفكرية والسياســية داخــل القطاع وخارجه، وميكن إجاملها يف 

بعض النقاط التالية:

1( امللف األمني: املعضلة واحلل
أخــي أبا الوليد.. فيام يتعلق بامللف األمني، فــإن هناك من يعتقد بأن   

حــامس والحكومة يف غزة تتــذرع بتعقيدات حله ألنها ال تريــد للمصالحة أن 

تتم.. وأيٍّ كانت الصعوبات واملحاذير، فإن هناك أفكاراً كثرية ميكن من خاللها 

ضامن اســتمرار ما أنجزته حكومة إسامعيل هنية يف هذا املجال، ولن يسمح - 

بأي حاٍل - بالتالعب يف هذا امللف االسرتاتيجي ألي جهة كانت.. إن باإلمكان 

التوافق عىل اســتمرار عمل األجهزة األمنية كام هــي عليه اآلن بدون أي تغيري 

ملــدة عام، مع االتفاق عىل وضع اللوائــح التي متنع قيام أية تجاوزات من قبل 

قيادات هذه األجهزة، وأن تبارش "الغرفة املشــرتكة" التنســيق فيام يتعلق بأية 

ملفات أمنية هنا أو هناك.

الشــك بأن التنســيق بني الطرفني ســيقطع الطريق عىل كل من يحــاول تخريب   
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العالقة وتوتريها، وســيمنح الجميع فرتة من الهدوء واألمان لبناء الثقة واستعادة االستقرار 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

2( العالقة مع إيران
أخــي أبا الوليــد.. إن هناك أربع دول مركزية باملنطقــة يتوجب أن تكون العالقة   

معهــا متوازنة ومفهومة وهي تركيا وإيران ومرص والســعودية.. إن هذه الدول األربع متثل 

العمق االســرتاتيجي العريب واإلسالمي لفلسطني.. ال شــك بأن هذا التخصيص ال يقلل من 

أهمية باقي دول املنطقة، ولكن هذه الدول املركزية لها تأثري واســع يف مربعات اآلخرين، 

األمر الذي يجعل من كسب موقفها ومؤازرتها كسبًا للساحة كلها.

أنــا أعلــم – أخي الحبيب - أن عالقاتنا بإيران ال تختلــف كثرياً عن عالقتنا بباقي   

الــدول األخرى، ولكــّن إرسائيل - والغرب عمومًا - تحاول الغمــز بها وإظهار حامس وكأنها 

تدور يف فلكها الســيايس واألمني، وبالتايل إبقاؤها يف دائرة التحريض والتشويه، باعتبارها 

حالة يتوجب العمل عىل محارصتها واستئصالها إن أمكن.

لقــد كانت حامس – ما قبــل الحكومة – متهمة بأنها تتلقى دعاًم ماليًا ومعنويًا   

من اململكة العربية السعودية أو أن القيادة يف اململكة تغض الطرف عام يقدم لحامس 

من مســاعدات ُتنعــش عمل الجمعيات الخريية اإلســالمية واملؤسســات الخدمّية يف 

األرايض املحتلة، وتســهم بذلك يف تنامي شعبية حامس وتعاظم قوتها داخل االتحادات 

والنقابات املهنية والطالبية.

أما اآلن فإن إيران هي الدولة التي تقع يف دائرة االســتهداف، ولذلك يتم الرتكيز   

عــىل ربط حامس بها، ليس إال لهدف واحد وهو عزلها، والعمل عىل إفشــال الحكومة التي 

متثلها؛ أي حكومة إسامعيل هنية.

إننــي – أخي الحبيب – عىل يقني بحرصكم يف املكتب الســيايس عىل أن تكون   

عالقتانا مع كل محيطنا العريب واإلســالمي مميزة وعىل مسافة واحدة من الجميع، انطالقًا 
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من قناعتنا بأن فلســطني هي قضية األمة، وهي تتمتع مبركزية االهتامم يف عقل ووجدان 

العرب واملسلمني، هذا الفهم ترعرعنا عليه منذ نعومة أظافرنا كأبناء لهذه الحركة، ومازلنا 

منارسه يف الفكر والسياسة.

إن علينا التأكيد دامئًا أننا لســنا مع طرٍف عىل حساب طرٍف آخر، وفلسطني هي   

مملكة لجميع العرب واملســلمني، وأن اقرتابنا من جهة ليس عىل حساب أي جهة أخرى، 

ولكنه الوفاء ملن ميد يده عندما تتقارص همم اآلخرين وأيديهم.

ختاماً: أمانة املسئولية
أخي أبا الوليد.. إن ســفينة الوطن تتأرجح يف بحر الظلامت، فإما أن تكون قبطانًا   

ماهــراً وتنجَو بنا وبالوطن إىل شــاطئ األمان، وإما أن نبقى نواجــه أمواجًا عاتية، ومصرياً ال 

يعلم عقابيل غيبه إال الله.

واعلم - أخي أبا الوليد - أن البيت املنقســم عىل نفســه ال ميكنه الصمود يف وجه   

( هذا األمر يف كتابه الكريم، قائاًل:  األخطار أو عند مالقاة األعداء، وقد أوضح املوىل )عزَّ وجلَّ

"وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم". ويف الختام، لكم مني عاطر التحية والسالم.

مســاحات  دائــاًم  هنــاك  السياســة،  »يف 
لالختالف واالتفاق، وتقديرات املصلحة 
الوطنية هي من حتكم مواقف وحسابات 

اجلميع«
- خالد مشعل
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تعــود عالقتي باألخ خالد مشــعل رئيس املكتب الســيايس لحركة حامس إىل   

بدايــة الثامنينيات، حيث كان اللقاء األول بيننــا يف الواليات املتحدة األمريكية 

عــام 1983، حني دعوناه إىل أحــد املخيامت الطالبية التي كنا نعقدها باســم االتحاد 

اإلســالمي لفلســطني، للحديث حول مستجدات القضية الفلســطينية عىل املستويني 

اإلقليمي والــدويل.. ثم تتابعت اللقــاءات بعد ذلك بأشــكالها التنظيمية والفكرية إىل 

يومنا هذا.

لقــد كان انتامؤنــا إىل حركة اإلخوان املســلمني هو املظلــة الحركية التي   

جمعتنــا وعاظمت من ترابطنا خالل املســرية التي امتدت عــىل طول أكرث من ثالثة 

عقود، كّنا فيها مرابطني عىل ثغور العمل اإلسالمي من أجل فلسطني، التقينا يف سياق 

هذا العمل يف أماكن عدة وعىل أكرث من صعيد؛ ففي الواليات املتحدة، كانت هناك 

املؤمترات الطالبية التي تنظمها ســنويُا ألبناء الجالية العربية واإلســالمية منظامت 

مثل: االتحاد اإلســالمي لشــامل أمريــكا )ISNA(، ورابطة الشــباب املســلم العريب 

ْوَحَة َوِدَمْشــَق َكاَنــْت اللَِّقاَءاُت  »يِفْ َطْهــرَاَن َوَبــْرُْوَت َواْلَقاِهَرَة والدَّ
ــْعِب  اِعَمــِة لِِنَضااَلِت الشَّ َتَتَكــرَّرُ َبْيَنَنــا يِفْ اْلُمْؤَتَمــرَاِت َواأْلَْنِشــَطِة الدَّ

يَِّة َواالْسِتْقاَلِل«. ، َوَمَطالِِبِه اْلَعاِدلَِة يِفْ اْلُحرِّ الِفِلْسِطْيِنِّ

الوطن والرجل الرشيد*:

 خالد مشعل كما عرفته

املقال منشور عىل موقع )وطن اإلخباري(، وموقع )سام اإلخباري(، بتاريخ 28 يناير 2012م.
*
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.)ICP( واللجنة اإلسالمية لفلسطني ،)IAP( واالتحاد اإلسالمي لفلسطني ،)MAYA(

كانت هذه املنتديات مبثابة منابر فكرية للحشــد والدعم اإلعالمي والسيايس   

لفلســطني، كام أنها كانت فرصة للقاءات املوســعة بني أبنا الوطن الواحد وشــخصيات 

قيادية - فكرية ونضالية - من خارج الساحة األمريكية.

كانت مساحات العمل ووجود اإلمكانيات تسمح لنا – آنذاك - بخلق فضاءات   

متجددة للنشــاطات الثقافية واإلعالمية عىل مستوى القضية والجالية الفلسطينية 

يف أمريكا.

ويف طهران وبريوت والقاهرة والدوحة ودمشــق كانت اللقاءات تتكرر بيننا يف   

املؤمترات واألنشــطة الداعمة لنضاالت الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة يف الحرية 

واالستقالل.

أكرث من لقاء عىل هذه املستويات جعلتني قريبًا من األخ خالد مشعل، ومنحتني الفرصة 

ملعرفته عىل املستويني الحريك واإلنساين؛ فالرجل يتمتع بخلق دمث وحسٍّ وطني عال 

ومشــاعر جياشة تجاه إخوانه وأبناء شــعبه، وفيه من أدب التواضع ما مييزه – بجدارة – 

عن اآلخرين.

وعىل مــدار أكرث من ثالثة عقــود عملنا معًا عىل مســتويات تنظيمية مختلفة   

كنت أجد يف الرجل نضجًا سياسيًا يتطور مع السنني، مع فهم يتعمق يف عالقاته الوطنية 

واإلسالمية والدولية شهد أبرز تجلياته يف العامني املاضيني، حيث أظهرت الترصيحات 

التــي أطلقها بعد توقيع حامس عــىل ورقة املصالحة وإنهاء االنقســام املرصية يف مايو 

2011 رغبة صادقة لدى األخ خالد مشــعل يف رؤية وقائع عىل األرض تعكس هذه النوايا 

التي حملتها كل من فتح وحامس تجاه تطبيق ما جاء يف الورقة املرصية.

كذلــك، فإن هناك جملة مــن املواقف التي عــرّب عنها األخ خالــد )أبو الوليد(   

والتي تتعلق بالعالقة مع مرص، من ناحية وجوب تعميقها ومنح الثقة يف الجهد املرصي 
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لرتتيب عالقاتنا الفلسطينية – الفلسطينية والتشاور يف كل ما هو اسرتاتيجي، واإلصغاء 

باحرتام ومسئولية ملا يفيض إليه الرأي واملشورة مع إخواننا يف جمهورية مرص العربية، 

باعتبار أن مرص - ما بعد الثورة – أمينة عىل املرشوع الوطني الفلسطيني، وهي دعامتنا 

وذراعنــا الطويل يف الحفاظ عىل حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وتحقيق طموحات شــعبنا يف 

الحرية واالستقالل.

وفيــام يتعلــق بالرئيس عباس )أبو مــازن( وحركة فتح فقد نجــح األخ خالد )أبو   

الوليد( يف إعادة بناء الثقة وجســور املودة للعالقــة املجروحة واملتوترة مع إخواننا يف 

الحركة الوطنية، وخاصة بعد التفاهم عىل موضوع الرشاكة السياسية مهام كانت النتائج 

التي ستأيت بها االنتخابات الترشيعية القادمة.

لقد متكــن األخ أبو الوليد من جرس هوة الخالف والنــزاع التي كانت قامئة مع   

الرئيس عباس وحركة فتح، والتحرك يف اتجاه رؤية وطنية واحدة تجمع الصف الفلسطيني 

عىل آليــة توافقية تضع املصلحة الوطنيــة العليا فوق أية اعتبــارات حزبية أو فصائلية، 

وتقطــع الطريق أمام التوجهــات التي ال تحظى بإجامع وطني أو ُيشــتم من ورائها وجود 

أجندات ذات أبعاد ال تخدم الســياق الوطني، وتبتعد عام يشــكل الحد األدىن للمطالب 

الفلســطينية يف دولة عىل حدود 67 والقدس عاصمة لها، وحق الالجئني يف العودة إىل 

أرضهم وديارهم.

لقد حظيت برشف مشاركته اللقاء مع العديد من الشخصيات الوطنية واإلسالمية   

والدولية، وقد شــاهدت حجم اإلعجاب بفكره السيايس ومواقفه الوطنية، فالرجل يتمتع 

برؤية ثاقبة ملجريات األمور التي تعيشــها املنطقــة العربية وبأبعاد التحوالت التي متر 

بها، كام أن تقديراته ملسار السياسة الغربية ووعيه مبا هو مطلوب من الجميع فعله ليك 

تســتوي عالقات الطرفني مبا يخدم األمن واالســتقرار واالزدهار باملنطقة يلحظه كل من 

يتابع حواراته مع من يلتقيهم من برملانيني أوروبيني أو سفراء من الدول الغربية.
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لقد أشــاد يل الكثري مــن األوروبيني - ممن التقاهم األخ أبــو الوليد - بواقعيته   

وعقالنيته السياسية وحجته البالغة فيام يعرضه من رؤى وأفكار؛ فالرجل أظهر بتحركاته 

.)Ahead of his time( ومواقفه أنه بحق سابٌق لزمانه

ملف املصاحلة: الرؤية واهلدف
خــالل أكرث من لقاء يف دمشــق والقاهرة تداولت معه أنــا واألخ د. غازي حمد   

ملفــات الوضع الداخيل، وأهمية اإلرساع بإنهاء ملف االنقســام، حتى يتســنى لنا جميعًا 

توحيد الجهــود ملواجهة مخططات االحتالل االســتيطانية والعمل عــىل تحرير األرسى 

واملعتقلني، وحشــد املواقف التضامنية يف وجه االحتالل والحصار.. لقد ملســنا تفهاًم 

وإحساســًا عاٍل باملســئولية الوطنية، ووجدنا أن إميان األخ خالد مشعل باملصالحة ينبع 

من املنطلقات والدوافع التالية:

أوال( إعادة التأكيد عىل وحدة الوطن وإنهاء حالة االنقســام، فاملعركة الحقيقية   

هي مع االحتالل، وهذا يتطلب متتني الجبهة الداخلية وليس رشذمة الجهود السياســية 

وتشتيت الفعل املقاوم.

ثانيا( اســتعادة قوة الزخم العريب واإلسالمي لدعم القضية الفلسطينية إقليميًا   

ودوليــًا، حيــث إن حشــد التعاطف العــريب واإلســالمي وتفعيل التضامــن الغريب مع 

الفلســطينيني يحتاج إىل جهد مشــرتك وصفٍّ مرصوص، فالتعبئــة ال تجدي نفعًا مع 

رشكاَء متشاكسني.

ثالثــا( تحقيــق التوازن والعــدل داخل مكونات الشــعب الفلســطيني وهياكله   

السياســية، وأن ما نتوخاه من املصالحة هو أن تكون منصفــة وحقيقية وذات مصداقية 

عىل األرض؛ عادلة للجميع ونافعة للجميع.

رابعا( الرشاكة عىل أساس التوافق الوطني، فبالرغم من الخالف السيايس داخل   

الســاحة الفلســطينية إال أن ما يجمعنا أكرب بكثري مام يفرقنا، فنحن جميعًا عنواٌن لهذه 
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األمة وأمٌل لها، ولهذا فإن املطلوب هو رؤيتنا – نضاليًا - عىل قلب رجل واحد.

التصدر السيايس: نباهة وفطنة
إن من تابع األخ )أبو الوليد( يف ترصيحاته ومواقفه خالل العاميني املاضيني يلحظ   

تحوال عقالنيًا يف لغة الخطاب الســيايس يطلق عليه يف الغرب اســم الواقعية السياسية 

)Pragmatism(، أي أنــك تخرج مــن تحت عباءة املنطلقات وتفتــح عينيك عىل واقع 

موازين القوى، وتعمل عىل تكييف أفعالك مبا هو يف حدود اإلمكانات املتاحة لديك، وال 

تطلق العنان لعقريتك ملامرسة القذف بالكلامت والتهديدات التي متنح ألعدائك املربر 

لعزلك واستهدافك، مع كسب دعم املجتمع الدويل وتأييده.

إن جوهر املنطق الذي تحدث به األخ أبو الوليد - سياسيًا - ال يخرج عن الحقائق   

والثوابت التالية:

1 - إن حامس ال تســعى للســيطرة واالســتحواذ عــىل مراكز الســلطة، فهي مع   

االحتــكام إىل صناديق االقرتاع، والقبول بالنتائــج مهام كانت.. إن هناك حقيقة تفرضها 

العملية الدميقراطية يف معظم الدول املستقلة وهي أن هناك من يحكم وهناك أيضا من 

يقــوم بدور املعارضة، أما نحن فامزلنا تحت االحتالل، وهذا يســتدعي أن ندير شــؤوننا 

بأسلوب دميقراطي ولكن من خالل الرشاكة السياسية.

2 - إن مــن الصعب عىل أي طرف أن ينفرد بالحكم وحده، وقد كشــفت تجربة   

السنوات املاضية – من خالل املامرسة – خطأ هذا االعتقاد، حيث ال يستطيع أي فصيل 

مهــام بلغت قوته تحقيق ذلك، وحامس اليوم تتطلــع إىل النامذج التي أنتجتها الثورات 

العربية، حيث تقاســمت القوى الوطنية واإلسالمية إدارة شئون الحكم مبا يحقق العدالة 

والتنمية واالستقرار للجميع.

3 - إننا نتطلع لدور أورويب قادر عىل خدمة القضية الفلســطينية، كام نأمل   

أن يقــوم األوربيون مبراجعــة موقفهم الذي ينظــر لحركة حــامس باعتبارها حركة 
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إرهابيــة.! فنحن شــعٌب تحت االحتــالل، وحقنا يف مقاومته مــرشوع بكل املعايري 

الدينية واألخالقية والقانونية.

4 - إن املنطقــة العربيــة كان يتم النظر إليها كحاضنــة لإلرهاب والتطرف،   

اليــوم هي صانعة الثورات، كام أنها تتحدث بلغة أكــرث دميقراطية من الغرب، وهذا 

يؤكد بأن الشــعوب عندما تعطى حريتها ومتتلك قرارها ينشــأ عــن ذلك إبداع وتطور 

وتنمية وعدالة واستقرار.

5 - أثبتت الشعوب العربية من خالل ثورتها أن ثقافتها إسالمية وأنها مع الهوية   

اإلسالمية، كام برهنت عىل أن الدين ليس عنرص رصاع وتوتر بل هو عامل لتحقيق األمن 

واالستقرار. آمل أال يتم تقييم األمور يف املنطقة من خالل منظار الرؤية اإلرسائيلية الذي 

ال يرى يف اإلسالم إال خطراً عليه وعىل مصالح الغرب اإلسرتاتيجية يف املنطقة.

6 - إننــا مع إجراء االنتخابــات الترشيعية كام توافقنا يف مايو القادم، وليس لنا   

أي اعرتض أو مامنعة من حضور أطراف دولية ملراقبتها وضامن نزاهتها، ونأمل أن ميارس 

الغــرب الضغط عــىل إرسائيل لعدم تعطيلهــا، وكذلك العمل عىل وقــف اعتقال النواب 

وإطالق رساح املعتقلني منهم.

خالد مشعل واخليارات القادمة
ال شــك أن السنوات الســتة عرش التي قضاها األخ )أبو الوليد( يف قيادة الحركة   

والحكمة التي أظهرها خالل تلك الفرتة، بكل ما فيها من تقلبات محلية وإقليمية ودولية، 

جعلت الرجل يســتحق وبجدارة موقع الصدارة الســتكامل مــرشوع الحركة ورؤيتها يف 

التحرير والعودة.

لقد كان يل فرصة االســتامع إليه وهو يعرض مســببات رغبته يف عدم الرتشح   

يف االنتخابــات القادمة، كان األخ )أبو الوليد( يريد أن يعطي للدميقراطية فرصتها داخل 

مؤسســات الحركة، فرسمدية املناصب أصبحــت خياراً غري مرغوب فيه، كام أنها تفتح 
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املجال ملطاردات القيل والقال، والتغيري سمة هذا العرص، وأنه يريد أن مينح األخوة يف 

الحركة فرصة للمنافسة والتجديد.

قــد يكون ما يطرحه األخ )أبو الوليد( صحيحــًا يف كل أبعاده ودالالته، وأن هذه   

الحركة العمالقة تســتحق أن تقدم النموذج لباقي حركات العمل الوطني واإلســالمي يف 

الســاحة الفلســطينية، والتي تعيش معظم قياداتها عىل رأس هياكلها التنظيمية إىل أن 

يدركها الزهامير أو يغشاها ملك املوت.

إن العملية الدميقراطية هي ظاهرة صحية، كام أن عمليات التغيري التي تحدثها   

داخــل األطــر التنظيمية تقطع دابر التكلس والشــللية وتعطل اإلبداع.. فالشــك أن لكل 

قائد ســنوات من العطاء يحتاج أن مننحها له، ليستكمل مرشوعه الذي عاهد الله عليه، 

.. وهذا األثر". وتحقيق االنجاز الذي وعد به، والذي يجعلنا نقول: "مرَّ

إن حركــة حامس التي تــرأس قيادة مكتبها الســيايس األول الدكتور موىس أبو   

مت إبداعات وطنية، جعلتها أمل األمتني  مرزوق منذ انطالقتها، ثم األخ خالد مشعل، قدَّ

العربية واإلســالمية، واليوم ونحن نتحرك باتجاه مســار صعب - وطنيًا وإسالميًا - نحتاج 

فيه حقيقة إىل اســتمرار النهج الذي عليه األخوين د. موىس أبو مرزوق واألســتاذ خالد 

مشــعل، فاملرحلة القادمة ســوف تشــهد تحوالت هائلة عىل الصعيد اإلقليمي والدويل، 

كام أن ساحتنا الداخلية سوف تنشغل باالنتخابات الربملانية، وهذا كله يتطلب نوعًا من 

االستقرار التنظيمي والحراك الشعبي لضامن الكسب املأمول فيها.

سلوكيات رسالّية: اهلدّية والكلمة الطيبة
إن هنــاك ظاهــرة يلحظها كل مــن يلتقي أو يــزور األخ )أبو الوليــد( وهي وهج   

البشاشــة والرتحاب الذي يســتقبلك به، والتي تعرب عنها – دامئًا - ابتســامته العريضة 

وحرارة العناق.. ومع الرصاحة والوضوح الذي يتجىل به حواره، تخرج حقيقة من النقاش 

بانطباعــات أنك فعاًل تتحدث مع زعيم شــعب يحمل همَّ الوطــن عىل كاهله، فهو يتكلم 
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باللغــة التي تعرب بصدق عن الكل الوطني، بعيــداً عن املفردات الحزبية أو الترصيحات 

التي تثري الخالف وُتعّمق الجراح .. بعد اللقاء يودعك الرجل بنفس االبتســامة والحرارة، 

وأحيانا تخرج بهدية ُتذّكرك بحديث النبي )( "َتَهاَدْوا َتَحابُّوا".

ال أنكــر أنني اختلفت مع الرجل يف أواخر التســعينيات عىل خلفية اجتهادات   

جرت بعد اعتقال د. موىس أبو مرزوق يف الواليات املتحدة، ولكن الرجل نجح بعد ذلك 

يف استيعاب ذلك الخالف، والحفاظ عىل عالقتنا األخوية وكأن شيئًا مل يكن.

أشــهد لألخ )أبو الوليد( أنه ليس من ذاك النوع الذي إذا خاصم فجر، فهو ليس   

مزاجــي الطباع، وصدره وســادة رحمة؛ فهو ال يحمل الضغينــة وال يحتفظ بالخصومة بل 

يــرضب الذكر عنهــا صفحًا، وهو حريص عىل إخوانه وعىل وحــدة الصف، ودامئًا يبحث 

عىل إنهاء الخالفات قبل أن تجتاز عتبة بيتنا التنظيمي.

إن الرجــل يتمتع بكاريزما القائد الذي ُيجيد التعامل مع إخوانه ومع غريهم من   

القوى الوطنية واإلسالمية.

إن األخ )أبــو الوليــد( يتميز بامتالك مهارة كســب األصدقــاء، ويحتفظ - دامئا   

- بخــط الرجعة يف عالقاته مــع اآلخرين، فال ُيرسف يف الخــالف وال يبتعد يف املناكفة 

والجدل مع أحد، فهو يعتمد سيكولوجية إنسانية منطلقها ُحسن التعامل بـ"إفشاء السالم 

وإطعام الطعام".

وكــام كنت أمتنى للســيد الرئيــس )أبو مــازن( بالقدوم إىل غــزة - بعد توقيع   

حــامس للورقــة املرصية يف مايو املــايض - باعتبار أن ذلك هو مبثابة اإلعالن الرســمي 

إلنهاء االنقسام، فإنني كذلك دعوت األخ )أبو الوليد( للقيام بهذه الزيارة كتدشني صادق 

للمصالحة، مع إحسايس باملخاطر األمنية التي رمبا تكتنف ذلك.

اليوم، أكرر التمني للسيد الرئيس )أبو مازن( واألخ )أبو الوليد( أن تكون محطتهام   

القادمة - بعد لقاء القاهرة يف 2 فرباير - هي القيام بزيارة مشرتكة لغزة، وكم ستكون هذه 
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الزيارة تاريخية لو اصطحبا معهام األمني العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العريب.

إن غزة الحزينة بحاجة اليوم - وأكرث من أي وقت مىض - لرسم ابتسامة عريضة   

عىل وجهها، تقطع الطريق عىل واقع االحتالل الذي يتهدد وجودنا جميعًا، ومتنحنا القوة 

لحشــد طاقات أمتنا للتصدي ملخططات املحتل الغاصــب يف تهويد مدينتنا املقدس 

وتهديد أقصانا األسري.

ختامًا.. ألخي )أبو الوليد( أقول: أنت صامم أمان لهذا الوطن، أحبتك حامس كام   

أن فتــح اليوم آخذٌة يف التعود عىل حبك، والجميع يرى أنك تتحىل باألمانة واملســئولية 

الوطنية، التي تجعلك يف مقام القائد الذي تتعلق به أفئدة هذا الشعب العظيم، وتطالب 

باســتمرار مســريته لتحقيق طموحاتها يف الحرية واالســتقالل.. إنك - بحســب ما أقره 

مجلس الشــورى العام – ما تزال متتلك الحق يف املنافســة لدورة ثانية.. إن قادم األيام 

ُحبىل بالتحديات والفنت، وقيادتك - أخي أبا الوليد - أهٌل ملواجهتها والتصدي لها.

أمتنى كإســالمي وحمســاوي وكشــخصية فلسطينية وطنية عاشــت قريبة من   

األخوين د. موىس أبو مرزوق واألســتاذ خالد مشعل الحفاظ عىل نهج مسريتهام بتثبيت 

ما هو قائم لدورة قادمة أو التأكيد عىل تداول القيادة بينهام.

وعمقنــا  قضيتنــا،  فلســطني  »تبقــى 
العريب واإلســالمي حاضنتنا، والضمري 
رِصُخُه للوقوِف إىل  اإلنساين صوٌت َنستَّ

جانب حقنا السليب«
- خالد مشعل
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تشــهد ساحتنا اإلسالمية لغطًا كثرياً حول العديد من املفاهيم املتعلقة بالرؤية   

السياسية، وجوهر العالقة الوطنية والطريق إلنجاز مرشوع التحرير والعودة، وكذلك 

يف النظر لخصوصيات العالقة العربية واإلســالمية، وإىل فهم طبيعة العالقة مع املجتمع 

الدويل وكيفية الوصول إليه والتعامل معه.

ال شــك أن هناك لبســًا وعدم وضوح – أحيانًا – فيام نعتربه قضايا اســرتاتيجية   

وثوابــت وطنية، حيث تظهر ترصيحات مختلفة أو متناقضــة يلتبس عىل البعض فهمها 

والتسليم بها.

ولذلــك، فإن وضــوح الرؤية واألهداف يف اســرتاتيجية أي حركة هو مؤرش عىل   

صحة النهج وســالمة الخطى باتجــاه بلوغ الغايات.. وفيام يتعلــق بحركة حامس وباألخ 

خالد مشعل فإن متطلبات املرحلة توجب أن يكون املسار هو السري عىل خريطة واضحة 

املعامل، وبخطى واثقة، كمن مييش "سويًا عىل رصاط مستقيم".

إن حركة حامس يف سياق مراجعاتها الداخلية ستعمل عىل الظهور بروٍح جديدة   

 ، »َوإِلِْخَواِنَنا يِفْ َحَرَكِة َفْتِح َوَبايِقْ َفَصاِئِل اْلَعَمِل اْلَوَطِنِّ َواإْلِْساَلِميِّ
ــْعَب َيْنَتِظُر  َأُقــْوُل: ِإنَّ اْلَوَطــَن َأَماَنــٌة يِفْ َأْعَناِقُكــْم َجِمْيَعــًا، َوِإنَّ الشَّ
َعــَة َتْحِقْيــِق اْلُمَصالََحِة َوِإْنَهــاِء االْنِقَســاِم، َوَأْن َنُقْوَل يِفْ  ِمْنُكــْم ُسْ

َبْعِضَنا َخْرًَا«.

خالد مشعل والمرشوع الوطن*

تحديات المرحلة واالستجابة المطلوبة

املقال منشور عىل موقع )سام اإلخباري( وموقع )أمد لإلعالم( بتاريخ 20 أبريل 2013م.
*
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وحيوية وثابة الســتعادة زخم حضورها بالشــارع، والذي ال يخفى عىل أحٍد أنه شهد بعض 

الرتاجع، وخاصة يف قطاع غزة، نتيجة للرصاعات التي أخذت شكاًل من أشكال املواجهة 

الداميــة، وأدت لحدوث انقســامات واســتقطابات مجتمعية، أســهمت يف تآكل بريق 

نســيجنا االجتامعي، وإذهاب عافيــة الحامس والحيوية التي كانــت عنوانًا ألرصة القوة 

التي تجمعنا يف وجه املحتل الغاصب .

ســنتناول فيام نقدمه – هنــا - من أفكار انتخابات حركة حامس، وانعكاســات   

فوز األخ خالد مشــعل وبصامته عىل رؤية الحركة يف املرحلة القادمة.. إضافة إىل بعض 

النصائــح إلخواننا يف الحركة يف هذا الوقت الذي يجتمع فيه أعضاء املكتب الســيايس 

بالدوحة لتوزيع الحقائب وامللفات واعتامد الربنامج الحريك للمرحلة القادمة.

أواًل( الفوز يف االنتخابات
بعــد انتهاء انتخابات املكتب الســيايس لحركة حــامس بالقاهرة يف األول من   

إبريل 2013، وفوز األخ خالد مشعل )أبو الوليد( بقيادة الحركة ألربع سنوات قادمة، فإن 

أســئلة كثرية يطرحها هذا الفوز من حيث الداللة والرؤية والربنامج والعالقة مع الســلطة 

وفصائل العمل الوطني الفلسطيني وكذلك النظرة ألبعاد العالقات االقليمية والدولية.

الشــك أن الشــهور التي ســبقت هذه الجولة األخرية من االنتخابات يف القاهرة   

أثارت الكثري من التســاؤالت والشــكوك حول وجود خالفات داخــل الحركة، األمر الذي 

ترتب عليه تكرار عمليات التأجيل، والتي أخذت مســاحة زمنية تجاوزت الثامين شهور، 

تكاثرت فيها االدعاءات والتفســريات واألقاويل، حتى وصلنا إىل حالة من التندر بالقول: 

"ُترى متى يظهر الدخان األبيض؟!" يف عملية محاكاة للوضعية التي يتم فيها اختيار "بابا 

الفاتيكان" يف روما.

يف الحقيقة، ما تناولته الكثري من وسائل اإلعالم حول الرصاع الداخيل واملوقف   

من األخ أبو الوليد ليس - عىل إطالقه - صحيح.. نعم؛ كانت هناك حوارات موسعة داخل 
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الحركــة حــول أهمية التجديد، وخاصــة بعدما أعلن األخ أبو الوليد عــن عدم رغبته يف 

الرتشح ملنصب الرجل األول يف الحركة.

تدخل الكثري من الوســطاء إلقناع األخ أبو الوليد بأن املرحلة تتطلب اســتمرار   

النهــج الذي بدأه، وتثبيت العالقات التي أرىس أُسســها يف محيطه العريب واإلســالمي، 

وكذلك ما أنجزه من اتفاقات عىل طريق تحقيق املصالحة الفلسطينية والعمل عىل إنهاء 

االنقســام بني فتح وحامس، وحالة االنســجام والحميمية يف العالقة التي تمَّ تطويرها مع 

األخ الرئيــس محمود عباس.. لقد كان ردُّ األخ أبو الوليد لجميع من ناشــدوه هو التمنع 

والرفض، رغبة يف إعطاء الفرصة لدم جديد وقيادة جديدة.

وجــاءت أحــداث العدوان اإلرسائييل عــىل قطاع غزة بعــد عملية اغتيال   

أحمد الجعربي؛ القائد العســكري لكتائب عز الدين القســام، والرد القوي لحركة 

حــامس يف اليوم التــايل، والصمود البطويل الذي أظهرتــه املقاومة، وقدرتها عىل 

الرد - بجراءة – بإطالق صواريخ )فجر M75 - 5( التي طالت القدس وتل أبيب، بعد 

إسيدروت وعسقالن.

يف الحقيقة، لقد انتىش القطاع بنشوة النرص، وتحركت الضفة الغربية منتفضة   

بروح جديدة ومعنويات عالية.. هذه املشــاهد – بدون شــك – دفعــت األخ أبو الوليد 

ليعيد حســاباته فيام يتعلق مبسألة عدم الرتشــح، والقيام بزيارته التاريخية إىل القطاع، 

واملشاركة يف احتفالية حركة حامس يف ذكرى انطالقتها الخامسة والعرشين.

ت إىل  كانــت الحفاوة التي لقيها األخ أبو الوليد يف غزة بالغة األثر والتأثري، وأدَّ  

ِه وتعلقه بشعبه ووطنه، وهي كانت بالتأكيد  تهييج مكنون العاطفة، وارتفاع منســوب ُحبِّ

– إضافة ملا تقدم - الدافع القوي وراء إعادته النظر يف موضوع عدم الرتشح.

يف الواقــع، كانــت االنتقادات التي تعــرض لها األخ أبو الوليد بســبب بعض   

ترصيحاته ومواقفه السياسية قاسية، ومتواترة عىل ألسنة العديد من إخوانه يف الداخل 
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والخارج، حيث كانت ُجرأته يف اتخاذ بعض القرارات السياســية - مثل إعالن الدوحة 

- مثــرية لحفيظة البعض عليه، واســتهدافه بلغــة إعالمية تجرح مــن مكانته كرئيس 

للمكتــب الســيايس للحركة، وهو أســلوب – كان حتى تلك اللحظــة - غري معهود يف 

إطاراتنا الحركية.

اآلن، وقد تبني الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر، وعاد األخ أبو الوليد   

لتصدر مشهد القيادة للمكتب السيايس )Politburo( فإن السؤال الذي يدور عىل ألسنة 

الجميــع هو: ما الجديد الذي يحمله يف جعبته؟ ملفات كثرية بانتظاره، وهي تســتدعي 

إحاطة شاملة بها، وتتطلب إجابات رسيعة لها.

لقاءات للتناصح وتبادل الرأي
خــالل زياراتنا املتكررة للخــارج، التقينــا األخ أبو الوليد يف دمشــق والقاهرة   

والدوحــة، وقد تحدثنا معه حول رضورات تحديث لغتنا السياســية ونظرتنا لرشكائنا يف 

الوطن من فصائل العمل الوطني، كام أن ثقافتنا الحزبية بحاجة إىل الكثري من املراجعات، 

حيث طغت لدى البعض حســابات التنظيم عىل الحس الوطني، وتغولت مفردات "األنا 

الحمساوية" عىل ما تربينا عليه يف أدبياتنا اإلسالمية، وما فقهناه من كلامت اإلمام حسن 

البنا – رحمه الله- يف رسالة دعوتنا، حيث أشار قائاًل: "ونحب كذلك أن يعلم قومنا أنهم 

أحب إلينا من أنفســنا، وأنه حبيب إىل هذه النفوس أن تذهب فداًء لعزتهم إن كان فيها 

الفداء، وأن تزهق مثنًا ملجدهم وكرامتهم ودينهم وآمالهم إن كان فيها الغناء".

لقــد عــرب لنا األخ أبو الوليد – يف أكرث من مــرة - عن رغبته يف تناول بعض   

امللفات التي تجري تفاصيلها عىل ألســنة الناس، وخلقت حالة من التشــويش حول 

الحركــة ورؤيتها السياســية جراء وجود إشــكاليات ُتظهر وكأن هنــاك تناقض بني ما 

اعتدنــا أن ندعو إليه من مثاليات وفضائل إســالمية وما منارســه مــن فقه الواقع يف 

إدارتنا لشأن البالد.!!
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إن لديَّ - كام لغريي - بعض التحفظات عىل أداء ومواقف األخ أبو الوليد، لكنيَّ   

- كــام غريي - نحتفظ للرجل بنظــرة تقدير واحرتام عالية؛ فهو مســتمع جيد وصاحب 

كاريزما، ولديه من ُحســن اإلنصات وأدب االختالف ما يشــجعك عىل إطالة الحوار معه، 

ويجعلك تجاريه وترتاح يف التعامل معه.

لقد وعدنا الرجل أن يعمل عىل مراجعة وإصالح الكثري مام يصل إليه من شكاوى   

ومالحظات حول بعض السلوكيات الفردية أو االجتهادات الخاطئة التي تقع فيها جهات 

داخل الحركة أو الحكومة يف غزة، والتي أخذت ســبيلها إىل أعمدة الصحف واملجالت 

وصفحات "الفيس بوك" بشــكل متســارع، كام طابت بالحديــث عنها مجالس العائالت 

وتجمعات الفصائل والكتل الطالبية.

محاس يف إطاللتها اجلديدة: وعد بالوضوح واالنفتاح
لقد أسعدين كثرياً بعض ما قرأت من أفكار لألخ أبو الوليد أخذت طريقها للنرش   

يف وسائل اإلعالم يف األيام واألسابيع األخرية، وهي تتناول بعض ما كنا نطلبه منه وننادي 

به.. ولعيل أشري - هنا - إىل بعض هذه املقابالت املطولة التي تتضمن رؤى اسرتاتيجية 

لكل ما يحتاجه الشــارع من ردود ألســئلته املرشوعة وامللحة حول نظرة حامس للرصاع 

مع املحتــل الغاصب وتوضيح رفضهــا القاطع لالعرتاف به، وحــول املقاومة ورشعيتها 

حسب القانون الدويل.

ولعــل من أبرز هذه املقابــالت والحوارات املطولة ما نرشته صحيفة الســبيل   

األردنية عىل شــكل دراســة تحت عنوان: "الفكر الســيايس لحركة حامس: يف حوار مع 

خالد مشــعل"، وصدر مبناســبة الذكرى الــ)25( النطالقة حــامس، وتتضمن العديد من 

األســئلة واإلجابات حول فلسفة حامس ورؤيتها للتحرير، وعن الدور الفلسطيني والعريب 

واإلســالمي واإلنساين يف معادلة التحرير، وعن مدى تأثر الرؤية بواقع االنقسام والتجزئة 

والتفــكك الــذي يهيمن عىل الواقع العريب، وعن نظرة حــامس للمرأة ولدورها يف ميدان 
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املقاومة والسياســية، وكيف تنظر الحركة للمســيحيني، وهل تقاوم اإلرسائيليني؛ ألنهم 

يهــود أو لكونهم محتلني، وحول جدلية العالقة بني حامس والحركة اإلســالمية العاملية؛ 

من يستفيد ِمن َمن؟ ومن يخدم َمن؟ وأسئلة أخرى تتعلق بتجربة حامس الجهادية؛ وهل 

نجحت يف تقديم منوذج خاص مبوازاة مشــاريع تعمل يف الســاحة اإلسالمية وتستخدم 

القوم العســكرية؟ وكيف تنظر الحركة إىل مسألة التساهل يف إراقة الدماء، وحول نظرة 

حامس ملنظمة التحرير كإطار مرجعي للشعب الفلسطيني؟ وهل تؤمن الحركة بالرشاكة 

مع اآلخرين، أم تسعى للهيمنة والتفرد؟ وما موقع العالقات الدولية يف فكرها وأولوياتها.. 

وأيضًا أسئلة تتعلق مبلف املفاوضات وموقف حامس منها.

لقــد كانت اإلجابات مهمــة لتوطني مفاهيم وقناعات موجــودة يف رأس الهرم   

الســيايس للحركة، وهي بحاجة إىل إنزالها لقواعــد الحركة وتأثيث ذهنية الكوادر برؤى 

وأفــكار يتوجب عىل الجميع األخذ بها، واعتامدهــا يف لغة خطاب يتحقق معها اإلجامع 

داخل صفوف الحركة، وقادرة عىل خلق وحدة فهم يف املواقف بني الجميع.

ولعــل الورقة التــي قدمها األخ أبو الوليد ملؤمتر "اإلســالميون يف العامل العريب   

والقضية الفلســطينية يف ضوء التغريات والثــورات العربية" والذي عقده مركز الزيتونة 

للدراسات واالستشارات بعنوان: "الفكر السيايس لحركة حامس يف ظل آخر التطورات"، 

بتاريــخ 28-29 نوفمــرب 2012، تتضمن هــي األخرى الكثري من القضايا التي تســتهدف 

إزالة اللبس والغموض، وتؤسس لوحـــــــدة إجمـــــاع فكـــــرى تنهــــي التنـــاقـــــض 

الـــــــذي يظهــر – أحيانًا - يف ترصيحــات بعض قيادات الحركة حــول مجمل األوضاع 

السياسية داخل ســاحتنا الفلسطينية. أشار األخ خالد مشعل يف هذه الورقة بأن السلطة 

الفلســطينية هي واقع نريد إدارته برشاكة وطنية مع اآلخرين، مبا يخدم شــعبنا ويخدم 

حقوقه ومرشوعه التحرري وينسجم مع ثوابته الوطنية، مؤكداً عىل وحدة النظام السيايس 

الفلسطيني ومؤسساته، ووحدة مرجعيته الوطنية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية، 
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التي يتوجب إعادة بنائها عىل أســس صحيحة، لتضــم جميع القوى والفعاليات الحركية 

واملكونات الفلسطينية.

وأكــد األخ خالد مشــعل عىل أنه ال ميكــن أن نقبل أن تكون غــزة منفصلة عن   

الضفــة الغربية، وقال: الضفــة الغربية - مبا فيها القدس - وقطــاع غزة واألرض املحتلة 

عــام 1948م، أرض واحدة بــكل جغرافيتها، إنها وحدة واحــدة، ال ينفصل جزء منها عن 

اآلخر، وهي مبجموعها وطن الشعب الفلسطيني. أما الوضع الحايل يف قطاع غزة، والذي 

يتخوف منه البعض، فإنه حالة اســتثنائية ُفرضت علينــا، وليس وضعًا طبيعيًا، وال ميكن 

أن نقبل أن تكون غزة منفصلة عن الضفة، فقطاع غزة والضفة الغربية وحدة واحدة، وهام 

معًا جزء من الوطن الفلسطيني الكبري.

وشــدد األخ خالــد مشــعل عــىل أن بنــاء املؤسســات واملرجعيــات الوطنية   

الفلســطينية ينبغي أن يكون دامئًا عىل أســس دميوقراطيــة، ويف مقدمتها االنتخابات 

الحــرة النزيهة، املتكافئة الفرص، يضاف إليها مبــدأ الرشاكة والعمل الوطني االئتاليف، 

فــال يصح أن نكتفــي باالنتخابات ثم يقوم البعــض بإدارة القرار، بينــام الباقي يتفرج أو 

يعارض، إن الرشاكة يجب أن تكون يف كل املراحل برصف النظر عن نســب النجاح هنا 

أو هنــاك، مع التأكيد أن املعارضة حّق مرشوع للجميع، ومن الرضوري أن تكون معارضة 

بنــاءة، وأن يحتكم الجميع إىل صناديق االقرتاع، وأن يحرتموا إرادة الشــعب، وأن يقبلوا 

بالتداول السلمي للســلطة، مع التذكري دامئًا بحالنا االستثنايئ غري الطبيعي، حيث إننا 

ما زلنا نعيش تحت االحتالل اإلرسائييل البغيض .

ال شك – كذلك - أن املقابلة الخاصة التي أجرتها صحيفة القدس)املقدسية(   

مــع األخ أبــو الوليد تناولت هي األخــرى حصيلة مطلوبة من اإلجابــات، التي تجعل 

الجميع يف الصف اإلسالمي يعتمد سياسة "التسديد واملقاربة" والبحث عن القواسم 

املشــرتكة يف تعامالتنا الفلسطينية ونظرتنا ملرشوعنا الوطني.. يف الحقيقة، كانت 
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هنــاك الكثري من املواضيع املهمة التي تناولتهــا املقابلة، وتمَّ نرشها يف الصحيفة 

بتاريخ 11 فرباير2013، تحت عنوان: "خالد مشعل لـ القدس": حامس ال تقيص أحداً 

ونريد إنهاء االنقســام"، وقد تعددت خطوطها العريضة ببعض املنشــيتات الفرعية 

مثل: "ال نتدخل يف الشــؤون الداخلية لألشقاء العرب.."، "نرحب بزيارة أي مسئول 

لغزة ونعتربها كرساً للحصار"، "نريد رئاســة واحدة ومرجعيــة واحدة".. "املصالحة 

رضورة وطنيــة".. "نرحــب بالجهــود الدولية لدعم الشــعب الفلســطيني".. "نريد 

املصالحة رزمة واحدة ومبســارات متساوية".. "عىل العامل أن يحاسبنا عىل ما نفعل 

ال عىل ما نتهم به"... الخ.

ه البعض وكأنه وثيقة بعنوان: "جولة يف الفكر الســيايس لحركة  وأخرياً مــا اعدَّ  

حامس" تمَّ نرشها يف صحيفة فلســطني بتاريخ 16 أبريل 2013، واشتملت عىل امللفات 

التالية: املقاومة.. االعرتاف والتفاوض مع إرسائيل.. فلســفة حامس ورؤيتها للتحرير.. 

حدود الدور الفلســطيني والعريب واإلسالمي يف دعم القضية الفلسطينية.. رؤية الحركة 

لالنقســام والتجزئة والتفكك الذي يهيمن عــىل املنطقة.. نظرة حامس ملنظمة التحرير 

الفلســطينية والرشاكــة يف العمل الوطني.. مســاحة املرونة والثوابت لــدى الحركة.. 

والعالقة بني حامس والحركة اإلسالمية العاملية.

يف الواقع الذي نتطلع اليه ونرصد معه فضاءات ما هو قائم، فإن هذه املقابالت   

والدراسات تصلح أن تكون الناظم لرؤية حامس السياسية واالسرتاتيجية التي عىل هديها 

يتوجب عىل الجميع داخل التنظيم أن يحدد مواقفه وســلوكياته، فإذا كان الحديث عن 

املصالحة والرشاكة السياســية مثاًل؛ فإن هذا يعنــي أننا جميعًا يجب أن منارس عالقاتنا 

مــع األخر الوطني أو اإلســالمي بروح ما يفرضه النص؛ أي العمل مــن أجل تعزيز وحدتنا 

الوطنيــة والتمكــني ملرشوعنا الوطنــي باصطفافنا خلف موقف ســيايس واحد، وضمن 

فعاليات تجتمع فيها وعليها أيدي الجميع، وأن ينظر كل مّنا لألخر بأنه "ُقّرة عنٍي له" وأن 
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ما بيننا من خالف إمنا هو "َنزُغ شــيطاٍن" ســنعمل جميعًا للتغلب عليه والتعايف منه من 

خالل تحقيق املصالحة وإنهاء االنقسام.

ثانيا( مالمح الرؤية السياسية
إن مراجعة رسيعة ملنت هذه الحوارات واألوراق تجعلنا نقف عىل مالمح الرؤية   

التي يتحدث عنها األخ خالد مشــعل والتي هي اآلن أحد أركان االســرتاتيجية التي يراد 

تجســيدها يف فكر وأدبيات حركة حامس للســنوات القادمة، وهــي ال تخرج عن النقاط 

العرش التي اعتاد األخ أبو الوليد عىل ترديدها، وهي كالتايل:

1( الرشاكة السياســية يف ســياق تفاهامت وطنية، يجتمع عىل برنامجها السيايس الكل 

الوطني واإلسالمي.

2( التوافق الوطني حول النقاط واملبادئ التي تشــكل "القاســم املشرتك" يف املرشوع 

الوطني الفلسطيني.

3( تعزيز التواصل مع العمق العريب واإلســالمي، والتنســيق معه يف كل خطوات التحرك 

عىل الساحتني االقليمية والدولية.

4( االنفتــاح عىل املجتمــع الغريب، بكل مؤسســاته الرســمية واملجتمعية، وتحريك 

جالياتنا العربية واإلســالمية هناك للضغط عىل حكوماتها لتبني سياســات أكرث توازنًا 

تجاه قضيتنا الفلسطينية.

5( اعتامد املقاومة بكافة أشكالها وكام أقرها القانون الدويل، مبا يف ذلك الكفاح املسلح 

وكافة أساليب املقاومة الالعنفية.

6( الدفاع عن قضية األرسى يف املحافل الدولية، وحشد الدعم العريب واإلسالمي لتفعيل 

قضيتهم عامليًا.

7( االبتعــاد عن لغــة التحريض والتشــهري الفصائيل، والتنديد بأســاليب االتهام 

بالعاملة والخيانة.
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8( الحرص عىل إظهار الحس الوطني وتضحيات كوادر العمل الوطني واإلســالمي وإبراز 

ذلك عرب أدبياتنا السياسية والفكرية.

9( العمــل عىل توحيد قــوى املقاومة ميدانيًا يف إطار رؤية سياســية جامعة، ونابعة من 

حالة التوافق والتفاهم والتنسيق بني جميع القوى الوطنية واإلسالمية.

10( التأكيــد عــىل وحدة الوطن والعمل عىل رسعة إنهاء االنقســام، لقطــع الطريق أمام 

املحتل من قتل الخيارات السياسة املتاحة للحل.

وختاماً.. الدين النصيحة
إىل أخي أبو الوليد وكل إخواين أعضاء املكتب السيايس عاطر التحية والسالم..   

إن من باب ما تعلمناه يف ديننا من واجب إسداء النصيحة، وما نفهمه من مقولة "أشريوا 

عــىلَّ أيها الناس.."، أقــول لهم جميعًا - هم وإخواننا يف حركة فتــح وباقي فصائل العمل 

الوطني واإلســالمي - إن الوطن أمانة يف أعناقكم جميعًا، وإن الشعب ينتظر منكم رسعة 

تحقيق املصالحة وإنهاء االنقســام، وأن نقــول يف بعضنا خرياً، بعيداً عن االتهامات التي 

مل ُتبق داخل صفوفنا – لألسف - شخصية ميكن وصفها بالوطنية، والتي ميكن أن يجتمع 

عليها الناس.

أمتنى أن يســود حديثنا الســيايس اللغة التي تجمع وال تفرق، وأن نرشع يف   

أدبياتنــا التنظيميــة والفكرية التأكيد عــىل النصف اململوء من الــكأس يف عالقاتنا 

الوطنية، حتى تسود املحبة ويتعاظم التآخي والتوافق عىل ما يجمعنا من الكلم الطيب 

وفصل الخطاب.
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جمعني لقاء مع أحد الشــخصيات الفلســطينية السياســية املخرضمة، وأخذنا   

الحديث باتجاه األخ خالد مشعل؛ الرئيس الحايل للمكتب السيايس لحركة حامس، 

وقــد أثنى ذلــك الصديق كثرياً عــىل األخ أبو الوليــد، واعتربه األقرب لشــخصية القائد 

والزعيم الراحل يارس عرفات، وذلك من حيث مدونة سلوكه العام وطريقة تعامله األخوية 

واإلنســانية مع الناس، والكاريزما التي ميتلكها ويلحظها كل من تعامل معه، وابتســامته 

التي تبعث عىل الشــعور بالطأمنينة واألمان، والتي يلمسها كل من جالسه أو تعامل معه، 

ومواقفه التي تعكس وعيًا وطنيًا ونضجًا سياســيًا، وكذلك مرونته يف الخطاب مع الحلفاء 

والخصوم. نعم؛ قد تختلف معه، ولكنك ال متلك يف النهاية إال أن تحرتمه وتثني عليه.

قــد ال أختلف كثــرياً مع ما قدمه صديقي الســيايس املخرضم من تحليل حول   

شــخصية األخ خالد مشعل، ولكن رمبا كانت مســاحة العاطفة التي متنحها مكانة األب 

أكرث نضوجًا ووضوحًا يف شخص الرئيس يارس عرفات.

اِتــِه  ٌ يِفْ َتَعاُماَلِتــِه َوَأْخاَلِقيَّ »ِإنَّ اأْلَْخ َأَبــا اْلَولِْيــِد ُهــَو ِإْنَســاٌن ُمَتَمــزِّ
ْهِج َواأْلََثــِر، َوَقْد  ِة، َولَــُه اْلَكِثــْرُ َعــىَل ُمْســَتَوى النَّ َياِســيَّ َوِخْبَاِتــِه السِّ
ُث ِبَها ِإىَل َأْهِلَنا يِفْ اْلَوَطِن  ْيَحاُتُه الــِيْ َيَتَحدَّ َأْعَجَبْتــِنْ َكِلَماُتُه َوَترْصِ
ِة، َواْلِحرِْص َعىَل  ِة اْلَوَطِنيَّ ُث ِبُرْوِح اْلَمْســُؤْولِيَّ ــَتاِت، َحْيُث َيَتَحدَّ َوالشَّ

ْعِب َواْلَقِضيَّة«. الشَّ

ُل إال بقاَمٍة ُمنتِصَبة* الفارُس ال يرتجَّ

خالد مشعل والمهمة الوطنية المطلوبة

املقال منشــور يف صحيفة )القدس( املقدســية، وعىل موقــع )أمد لإلعالم(، وأيضًا عىل موقع )ســام 
*

اإلخباري( وموقع )دنيا الوطن(، بتاريخ 24 يونيو 2016م.
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حقيقــة، إن األخ أبــو الوليد هو إنســان متميز يف تعامالتــه وأخالقياته وخرباته   

السياســية، وله الكثري عىل مســتوى النهج واألثر، وقد أعجبتني كلامته وترصيحاته التي 

يتحــدث بهــا إىل أهلنا يف الوطن والشــتات، حيث يتحدث بروح املســئولية الوطنية، 

والحرص عىل الشعب والقضية، وتعكس خطاباته شخصية متثل عنوانًا وطنيًا كبرياً، وهي 

غــري مضغوطة أو مأزومة حزبيًا، بل تجده فيها مستشــعراً الخطــر الذي يتهدد القضية، 

ويستهدف مرشوعنا الوطني.

عىل مائدة اإلفطار: عندما جتتمع نربة الوطن بنكهة السياسة
يف كلمتــه أمام حفل إفطار أقامته حركة حامس يف العاصمة القطرية )الدوحة(   

عىل رشف إعالميني عرب، أشــار األخ أبو الوليد أن هناك مخططات إقليمية يتم اإلعداد 

لها ملحاولة صياغة املشهد الفلسطيني الداخيل، وصناعة قيادته الجديدة، والتحكم فيها 

وفق مقاسات إقليمية وليس وفق متطلبات الفلسطينيني ومصالحهم، وهذه املخططات 

تستهدف غزة ورام الله يف آن واحد.

وأضــاف: "يف ظل التطــورات اإلقليميــة الســاخنة، تتعاظم املســؤولية علينا   

كفلســطينيني بصورة غري مســبوقة، ويف ظل انشغال العامل عنا"، مؤكًدا: "ما حكَّ جلدك 

مثل ظفرك".

وشــدد األخ أبو الوليد عىل أن العدو اإلرسائييل يحاول اســتعجال التطبيع، عىل   

حســاب القضية الفلســطينية، ويســتغل رصاعــات املنطقة لتقديم نفســه كـ"العب ال 

ُيستغنى عنه، ورشيك لبعض األطراف".

ورأى أنَّ مــا يجــري من حديث ومخططات ما هو إال "مبادرات سياســية دولية   

أقرب مللء الفراغ منها إىل فرٍص جادة ملعالجة الرصاع، فضاًل عن اختالل مضمونها".

واســتطرد: "وعىل القادة الفلســطينيني أال يســعدوا بالفتات، فهــي للتلهية".   

مؤكــًدا أن حركة حامس تبدي احرتامها وتعاطفها مع شــعوب األمة، وأنه "ال تعارض مع 
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أولويــة قضيتنا وأولويــة قضايا األمة، التــي مل تعد مجرد قضايا سياســية، بل فيها نزف 

ودماء"، وفق قوله.

ولفــت األخ أبــو الوليــد أن الكيان اإلرسائيــيل "عامل أســاس يف تأجيج أزمات   

املنطقة وتأخري حلها، يف إطار السعي لتقسيم املنطقة".

وذكر أن األولويات التي تفرض نفسها اآلن هي؛ إنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة   

والوحــدة الوطنية، املحافظة عىل زخــم املقاومة واالنتفاضة، وتحقيــق التوافق الوطني 

عــىل إدارة االنتفاضة وتكتيكاتها مبا يحافظ عىل نتائجها وحامية القدس واألقىص وتقوية 

املرشوع الفلسطيني.

مشــدًدا عىل أن كرس الحصار عن غزة وإيجاد حلول حقيقية ألزماته، مع السعي   

لتجنب أي حرب جديدة عىل القطاع، واالســتمرار بتدعيم قدرات املقاومة واالستعداد 

ألسوأ االحتامالت، من األولويات أيًضا.

ودعا األخ أبو الوليد القادة الفلســطينيني إىل العمل وفق برامج وآليات محددة   

إلرشاك جميع قطاعات الشعب الفلسطيني يف الداخل والخارج باملرشوع الوطني.

وأكــد عــىل رضورة التحرك الفلســطيني "بفاعلية ودقة" عىل الســاحة العربية   

والدوليــة، وفق اســرتاتيجية مشــرتكة، مبا يحقق إعــادة االعتبار للقضية الفلســطينية 

ومكانتها وكسب الدعم والتأييد لها.

وبنّي أن سياسة حركة حامس واضحة، مشدًدا عىل أنها تقوم عىل "عدم التدخل   

يف شؤون الدول، وأنها مل تتدخل يف أي شأن عريب أو غري عريب".

مســتدرًكا: "الترصفات الفردية من املحسوبني عىل الحركة ال ُتلزمها، وهي غري   

مســؤولة عنها". وأضاف: "حامس متعاطفة مع قضايا األمــة، والتعاطف ال يعني التدخل 

بالقتال وال بالسياسة يف هذه القضايا، ألنها ليست مسؤوليتنا".

وأشــار األخ أبــو الوليد إىل أن حركة حــامس تقود معركة كبــرية ضد االحتالل   
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اإلرسائييل، "ما يســتوجب االنفتاح عىل األمــة، خاصة يف ظل اختالل موازين القوى التي 

تفرض الحاجة لدعم األمة".

وقــال إن من حق كل صاحــب قضية طرق أبواب العامل، برشط أن ال يدفع فاتورة   

ذلك من قيمه ومبادئه، موضًحا: لقد "مررنا مبرحلة كان لدينا تحالفات، اتفقنا معهم عىل 

قضية فلسطني، وعندما انشغل كل طرف بأولوياته األخرى، افرتقنا جغرافًيا وسياسًيا".

هــذه اللغــة بنربتهــا الوطنية هو مــا نتطلع إليــه إلصالح ذات البــني يف بيتنا   

الفلسطيني، وهي التي نريدها لقيام رشاكة سياسية عىل قاعدة من التوافق الوطني، والتي 

من خاللها ميكننا بناء رؤية اســرتاتيجية وطنية توافقية، يجتمع عليها الكل الفلسطيني، 

ونعتمدها كرافعة ملرشوعنا الوطني وتطلعات شعبنا يف التحرير والعودة.

خالد مشعل: كام عرفته وتعاملت معه
يف الواقــع، وبرغــم كل الكتابات والتحليــالت التي تناولت شــخصية األخ أبو   

الوليــد باللغتني العربية واألجنبية، إال أنه يبقي كالبحر يف أحشــائه الدرُّ كامٌن، ويحتاج 

إىل املزيــد من الغواصني، ليكتشــفوا الكثري مــام يف صدفاته من الوطنية واإلنســانية 

واألخالقية، وطبيعة العشــق التي تتملكــه تجاه هويته الفلســطينية، وحبه الكبري ألمته 

العربية واإلسالمية.

لقــد وجدت – حقيقة - من خالل معرفتي الطويلة بالعمل معه شــيئًا مام ذكره   

ُتُه املعروُف  واحي أتيتــه * * * فُلجَّ الشــاعر أبــو متام، حيث قــال: ُهو الَبْحُر مــن أيِّ النًّ

والُجوُد ساِحُلْه.

وحيث يجري الحديــث عن قرب ترجل الفارس، واســتعداده ملغادرته مضامر   

الســباق، كرئيس للمكتب السيايس باتجاه تكليف آخر يف ســلم القيادة بحركة حامس، 

أقول ألخي الحبيب أبا الوليد: ستظل صفحات جهادك ومسريتك القيادية بيننا لسنوات 

قادمة، هي مشكاة نســتيضء بها، ونحن نتحسس طريقنا تجاه وحدة شعبنا الفلسطيني، 
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والذي يأمل يف قياداته السياسية والفصائلية أن تأخذ بيده، حتى يتحقق اجتامع الشمل 

ويتوحد الصف؛ باعتبار أن الوطن ليس أنا أو أنت، بل أنا وأنت.

أمتنى أخي أبا الوليد أن تكون لك بصمة يف توطني الكثري من املعاين واملفاهيم   

يف ذهنياتنــا كفلســطينيني، والتي تعرضت لعمليات ممنهجة من االحتالل لتشــويهها، 

والعمل عىل مســخها وطنيًا، وأدت إىل تباعد منطلقاتنا الفكرية، وقيام حواجز يف رؤيتنا 

األيدولوجية تجاه بعضنا البعض.

إننا نطلبك اليوم، ونطالبك كأحد قيادات الشعب الفلسطيني، العمل عىل تعزيز   

ا لآلخر، وتغرس  عروتنا الوثقى، وإشــاعة قيم الحب والتسامح التي تعني عىل تقبل كل منَّ

فينــا ثقافة التغافر والتعايش القامئــة عىل مبدأ الرشاكة السياســية، واالحتكام للتوافق 

الوطني، والعمل بروح التآخي والوطنية العالية يف مســاحة املشرتك، الذي يشكل نقطة 

التقاء وتوازن يف عالقاتنا الداخلية، حيث ينعدم التناكر والخالف. 

لقــد مررنا بتجربة مريرة من الرصاع واالنقســام البغيض عمرها – اآلن - تســع   

ســنوات، وقد أوشــكنا مع ما لحق بعالقاتنا الوطنية من قطيعة وتربص وشكوك أن يختل 

توازن بوصلتنا، وتنحرف بعيداً عن هدف شعبنا االسرتاتيجي يف التحرير والعودة، حيث 

غدت مســارح تلك الرصاعات هي منرب للمناكفة وتوجيه االتهامــات والتنابز باأللقاب، 

وغدت كياناتنا التنظيمية تعمل بعقلية )كلُّ حزٍب مبا لديهم فرحون(.!! 

أخــي أبا الوليد.. من خالل ما يجمعنا من معرفة متتد حبال صداقتها ألكرث من   

ثالثــة عقود ونصف العقد، فإين أعتقد أنك الشــخص الذي متتلك القدرة أكرث من غريك 

عىل تحريك السفني، واالبتعاد بقافلتنا عن مسار الحزبية وتعقيداتها الفلسفية، وأخطارها 

عىل مستقبل شعبنا ووحدتنا الوطنية، والتي ال تبتعد كثرياً عام نشاهده اليوم – لألسف 

- يجــري يف بعض بالدنا العربية؛ كالعراق وســوريا وليبيا واليمن من اســتباحة همجية 

للدماء، وتخريب وإهالك للحرث والنسل، جرَّاء الحسابات والنعرات الطائفية، التي غزت 
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بأحقادها وعداواتها وجاهليتها بالد العرب واملسلمني، وأحالتها إىل قصعة تتداعى عليها 

وتعمل عىل تقسيمها الشعوب واألمم.

أعرف أنك ســتغادر موقع الرجل األول إذا ما اســتمر العمل بالهياكل التنظيمية   

القامئة، ولكنك ســتبقى األول يف قلوبنا، إىل جانب شــيخنا املؤســس والشــهيد أحمد 

ياســني، وإخوانه الذين ســبقوا عىل درب الجهاد واملقاومة؛ الدكتور إبراهيم املقادمة، 

واملهندس إســامعيل أبو شنب، والدكتور عبد العزيز الرنتييس، واألخوين صالح شحادة 

وأحمد الجعربي، وباقي الرهط الكريم من شهداء الحركة وشيوخها الذين سبقوا بإحسان، 

ريض الله عنهم ورضوا عنه. 

أخي أبا الوليد إن الفارس ال يرتجل إال واقفًا، ولقد شاهدناك بعد محاولة املوساد   

اإلرسائييل اغتيالك يف األردن عام 1997، ولكن الله ســبحانه كتب لك الحياة لتقود هذا 

املركــب قرابة عقدين من الزمــان، كان لك فيها نصيب من هذا الكســب الذي أنجزته 

حركــة حامس، كام كان عليك أيضًا تحمل جزءاً من املســئولية مام آلت إليه األمور بعد 

األحداث املأســوية يف يونيه 2007، وهذه جردة حســاب عادلة، فكل إنســان له وعليه، 

فــكل قائد أو زعيــم له اجتهاداته التي قــد تخطئ أو تصيب، وعليــه أن يتحمل تبعاتها، 

واألنسان يف كال الحالني مأجور.

أنا وأنت: جزٌء من صفحات التاريخ
أشــهد أننا اختلفنا - أنا وأنت - عندما تحرك البعض بعد اعتقال األخ د. موىس   

أبو مرزوق يف أمريكا، وجاءوا بك رئيســًا ليمأل الفراغ الذي حل بغيابه.. يف ذلك الوقت، 

شــعرت وكأن هنــاك من وجهه طعنة لألخ أبــو مرزوق عن قصد أو بغــري علم لتقديرات 

خطورتها عليه، وكتبت – حينذاك - رسالة قاسية يف عباراتها، وفيها انتقاد حاد ملن فكر 

يف مثل هذا اإلجراء.. ولكن بقيت حبال الود قامئة، وظل التواصل ممتداً بيننا. ويف عام 

2001، وعىل إثر ما تناقله البعض بأن هناك من ميكر لتغييب األخ موىس أبو مرزوق عن 
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موقعه، باعتباره الرجل الثاين يف التنظيم، وتحركت موجة من الغضب واالحتجاج كادت 

تقصــم ظهر الحركــة، ولكن إخواننا يف عمقنا العريب تدخلــوا وأنهوا هذا الخالف بحكمة 

حفظــت وحدة الحركة، وعززت من ترابط كياناتها يف الداخل والخارج. أتذكر بعض تلك 

اللقاءات التي جمعتنا يف دمشق وبريوت وما دار فيها من حديث بيننا بهذا الخصوص، 

وأشــهد لك أنك كنت من النوع الذي إذا خاصم عدل.. ولذلك، دانت لك الوالية كل تلك 

السنوات، حيث توافق اإلخوة - يف الداخل والخارج – عىل تجاوز اللوائح التنظيمية التي 

ال تجيز ذلك؛ ألنك كنت بأخالقك وحكمتك القادر عىل حامية الحركة وجمع الصف. 

ختامــًا.. لن يؤثــر غيابك – أخي أبا الوليد - كثرياً عىل مســتقبل حركة حامس،   

واســتقرار مؤسســاتها يف الداخل والخارج؛ ألنك لن تبتعد كثرياً عن موقع صناعة القرار 

ومتابعة تنفيذه، بغض النظر عمن سيخلفك عىل رأس املكتب السيايس للحركة، فحركة 

حامس لها إطاراتها التنظيمية ومجالسها الشورية التي تحفظ متاسكها، وتحمي واجهاتها 

الثالث؛ الدعوية والسياسية والعسكرية، من مخاطر التفكك واالنقسام.

هذه كلامت ما قبل الوداع، للقائد الذي أرسنا بأخالقه وكرمة وحنكته السياسية،   

ومــا غابت حكمته يف الحفاظ عىل وحدتنا التنظيمية، وما تزال مســاعيه قامئة لتحقيق 

املصالحة وإنهاء االنقسام. 

»الرشاكة السياســية والتوافق الوطني 
لتحقيــق  الطريــق  معــامل  أهــم  مهــا 

املصاحلة واجتامع الشمل«
- خالد مشعل
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لقد كانت مداخلة األخ خالد مشــعل )أبو الوليد( يف مؤمتر "تحوالت الحركات   

اإلســالمية" يف الدوحة بتاريخ 24 ســبتمرب 2016، أشبه بخبطة عىل الرأس للكثري 

مــن شــباب حركة حامس، حيــث إن كلمة "أخطأنا" ليســت يف العــادة ضمن مفردات 

خطابهم الســيايس أو الحريك، إذ إن الرتبية الدينية ثم الحزبية قد منحتهم الثقة بأنهم 

منزَّهون عن الخطأ، وهذه الكلمة كبرية يف ارتداداتها وال تعرف طريقها إليهم؛ فقياداتهم 

كام يــرى الكثريون منهم هم "ربَّانيــون"، ومناهجهم الفكرية ال يأتيهــا باطل أو خلل وال 

يصاحبها خالف، وأنهم يف كل ما يجتهدون مربأون من كلِّ عيب أو نقيصة، والحقيقة هم 

من ميتلكون نواصيها بامتياز، واآلخرون هم العاقون ومن ضلوا السبيل!!

إن كلامت األخ خالد مشعل ليست "رضبة مقفي"، وليست "خطاب مودع" كام   

يحاول البعض تفريغ هذا املوقف من قيمته السياســية واألخالقية، فالرجل كام عرفناه 

عىل مدار ثالث عقود ونصف العقد، مل نشهد له إال مبا علمنا، حيث كان صاحب الهمة 

الوطنيــة العالية، وهو وإن ترجل عن صهوة جواده كرئيس للمكتب الســيايس للحركة، 

»َنَعــْم؛ َأْخَطْأَنــا.. رُبََّما لَــْم َيُقْلَها َأَحٌد آَخــَر ِمْن ِقَيــاَداِت َحَرَكِة َحَماْس 
ِ اأْلَْخ َخالِْد )أَبا اْلَولِْيد(، َولَِكنَّ  ِة الِيْ َنَطَق ِبَها َعىَل اْلَمــألَ ِبَهــِذِه اْلُقوَّ
اَحُة  َ آَخِرْيَن َقالُْوَها يِفْ اْلَجَلَســاِت اْلُمْغَلَقِة، َوَأْيَضًا ِحنْيَ َتَطلََّبْت الرصَّ

أالَّ َيْكِذَب الرَّاِئُد َأْهَلُه«.

خالد مشعل والتغريد خارج الرسب!!*

لقد أصبت يف قولك أخطأنا

 املقال منشــور يف صحيفة )القدس( املقدســية، وعىل موقع )دنيا الوطن(، وكذلك عىل موقع )قدس 
*

نت لألنباء(، بتاريخ 30 سبتمرب2016م.
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فإمنــا ليمتطي جواداً آخر يف نفس امليدان، ويف دائرة رأس الهرم وأعمدة حكمته التي 

ال تتبدل، ورمبا يف موقع أكرث أهمية للقضية الفلســطينية من األول.. فال داعي للخلط 

بــني حكمة الرجل القائد واجتهــاده يف هذا القول، الذي كان يعمل له منذ زمن طويل، 

وقد واتت فكرة طرحه – اآلن - يف سياق مراجعات متر بها كل الحركات اإلسالمية يف 

دول املنطقة.  

يف عام 2006 ومع تشكيل الحكومة، عندما كنا نتحدث عن الرشاكة السياسية   

والتوافــق الوطنــي، كان البعض يتهمنا – آنــذاك - بأننا نغرد خارج الــرسب، وأن هؤالء 

ال ميكن االلتقاء معهم بالشــكل الذي ننادي به؛ ألنهم حســب تصنيــف البعض "عمالء 

وجواسيس"!! ويجب أن يأتوا عن يدٍّ وهم صاغرون!!

كانت هــذه املقولــة "التغريد خارج الــرسب" تالحقنا مــع كل رأي أو موقٍف   

اجتهدناه، حتى غدت لحنًا يتغنى به البعض لسحب رشعيتنا، باعتبار أننا نأيت من القول 

مبا مل يسمع بعضهم من آبائهم األولني!!

شهادة لله، أن هذه الحركة هي وطنية يف أهدافها وتطلعاتها، والكثري من رجاالتها   

وقادتهــا هم طالب شــهادة، وأن هناك الكثري الكثري من العقــالء الذين كانوا يباركون ما 

نكتــب أو نتحدث به، ولكنهم لألســف ال ميلكون الجرأة التــي تؤهلهم للجهر مبثل هذه 

اآلراء، بل إن بعضهم كان يهمس يل: يا دكتور نحن ال منتلك شجاعتك وال تاريخك، وأنت 

متثل بالنســبة لنا خط الدفاع األول عن هذه القناعات التي نشــاركك فيها، فال ترتاجع أو 

تنهــزم.. وكان يقدم يل باتصاله من الدعم املعنوي الكثري. نعم؛ مل يحظ بهذا التصنيف 

"التغريد خارج الرسب" لعرش سنوات أحد غريي، ولكن – مؤخراً - بدأ البعض يصدح مبا 

يرفعه لنيل رشف هذا االتهام!!

مل تكــن ترصيحات األخ خالــد )أبو الوليــد( مفاجأة يل، فالرجــل أعرفه منذ   

بدايــة الثامنينيات، وفكره مألوف لديَّ بهــذه املرونة والعقالنية واالنفتاح، وال تنقطع 
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ابتسامته وســعيه عىل اســتيعاب اآلخر واحتضانه، وهو مدرســة يف كسب األصدقاء 

واالنصار، ويحســن التعامل - بأدبه الجم - مع الجميع، وقد ســبق له أن وضع جزءاً من 

أفــكاره يف حديث مطول أجرته معه صحيفة الســبيل يف يوليــو 2010، وتمَّ نرشه يف 

كراس كمذكرة توضح مواقفه السياسية، متثل رؤية متقدمة عن خطابات اآلخرين من 

قيادات الحركة يف الداخل.

ومــن الجدير ذكــره، أن األخ خالد )أبو الوليد( يف كل مواقفــه وترصيحاته كان   

حقيقًة يعكس هــذه الروح التوافقية واملواقف اإليجابية تجاه الحالة الفلســطينية، وهو 

يتمتــع بالكثري من الخصــال الحميدة، التي كانت متيز شــخصية الرئيــس القائد يارس 

عرفات )رحمه الله(، وخري رُساة القوم من قياداتنا الفلسطينية. 

نعــم؛ أخطأنا.. رمبا مل يقلها أحد آخر من قيادات حركة حامس بهذه القوة التي   

نطق بها عىل املأل األخ خالد )أبو الوليد(، ولكنَّ آخرين قالوها يف الجلسات املغلقة، وأيضًا 

حني تطلبت الرصاحة أال يكذب الرائد أهله.

لقــد كان د. مــوىس أبو مــرزوق واألخ د. غازي حمد واألخ ســيد أبو مســامح،   

واألخ حســن الصيفي وآخرون من بني هؤالء الذين أشــاروا واعرتفــوا بوجود أخطاء، ولكن 

يف ســياقات مل تضعهم ضمن دائرة "التغريد خــارج الرسب"، وظل هذا املصطلح عالمة 

مسجلة باسم "د. أحمد يوسف"!!

كنــت أكرث من تعــرض للمراجعة واالتهــام، رغم أن أحاديثــي كانت يف اإلطار   

الوطني العام، الذي يعزز وحدة شــعبنا واجتامع شمل الكل الوطني، والدافع هو قناعتي 

بــأن الحــق فوق كل أحد، وأن الوطــن قبل كل يشء، فنحن مل نأت لهــذه الحركة ونرتك 

مــا كنا عليه من أيديولوجيات إال من أجل عيون فلســطني وقرانــا املهجرة، وأهلنا الذين 

ينتظرون أن نعيدهم من مخيامت اللجوء والشــتات، مل نلتحق بدعاة املرشوع اإلسالمي 

إال ألن القــدس واألقــىص كانت هي النداء، وكانــت عنوان بوصلتنــا الوطنية. مل نغادر 
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محطة النارصية إال ألن الشيخ أحمد ياسني )رحمه الله( وعدنا أن يقدم لنا البديل، الذي 

يجتمع عليه شــملنا أجمعني؛ مذكراً إيَّانا بعني جالوت وحطني، وأن الصهيونية كمرشوع 

استعامري إىل زوال، وأنه األمني عىل مستقبل هذا الشعب العظيم.

بهذه األمانة واإلحســاس العايل باملســئولية كان رشف انتســابنا لهذه الحركة   

اإلسالمية، وكان العهد هو أن تتسع صدورنا لكل أهلنا، وأن نحتضنهم باالبتسامة والكلمة 

الطيبة، وأن مفاتيح الرشــد يف ذلك كانت تلــك املعاين العظيمة التي طاملا كنا نتواىص 

بها، مثل: )وقولوا للناس حسنًا(، )والصلح خري(، )وأثابهم الله مبا قالوا( ونحو ذلك.

وأنا أسمع أخي خالد )أبو الوليد( يقول: "لقد أخطأنا"، أدركت أننا قد أصبنا، وإن   

كانت الخطوة قد جاءت متأخرة عرش ســنني، فاالعرتاف بالخطــأ هو بداية الوعي، وأول 

طريق اإلصالح والتغيري.

إنــك بهذه الكلمة "لقد أخطأنــا" أيها األخ الكبري قد فتحــت الباب للمراجعات   

داخــل الحركة هذا من ناحية، وقد نقلت الكرة أيضًا مللعب اآلخر ليك ميتلك الشــجاعة 

ويقول نعم؛ ونحن كذلك أخطأنا.

أتذكــر أنني تحدثت يف أحــد الربامج التلفزيونية يف عــام 2010، وقلت إن   

مــا جــرى يف يونيه 2007، كان خطــأ ويتحمل مســئوليته الجميع، وأن هــذه الدماء 

الفلســطينية الغالية التي ســالت تحتاج منــا أن نعتذر ألصحابها، وقلــت: أنا أول من 

يعتذر ويعرتف بالخطأ الذي وقع، وبعد أســبوعني من ذلك االعتذار خرج أيضًا محمد 

دحالن وقال: نعم؛ أخطأنا.

والكتامل املشــهد، فنحن اليــوم - أيضًا - نطالب األخ الرئيــس أبو مازن؛ كبري   

العائلة الفلســطينية، الجهر بالقول بأن الســلطة الفلســطينية هي األخــرى قد أخطأت، 

وتتحمل - بشكل أو بآخر - جزءاً من املسئولية عام جرى، وكان سببًا يف هذا االنقسام.

الرشاكة السياسية: طريق االتفاق والوفاق الوطني 
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يف عــام 2006، كان التوجه لــدى حامس هو بناء نظام حكم يقوم عىل مبدأ    

الرشاكة السياســية والتداول الســلمي للســلطة، ولكن محاولتها مل يكتب لها النجاح 

يف الحكومــة العارشة، رمبا ألن ســقف حــامس كان عاليًا، وخطابها واشــرتاطاتها مل 

تكن باملســتوى الذي يعطي املجال واسعًا لرؤية وتحركات اآلخرين يف فصائل العمل 

الوطني واالسالمي.

مضت ســنوات الحكومة العارشة مثقلة بطيئة، اختلطت فيها حســابات كثرية،   

ونكأت جراحًا كّنا نظنها قد اندملت، فســال الدم أبطحًا، وتحركت نزوات وعصبيات هي 

أقرب لثقافة الجاهلية األوىل. وأخذ الكل يعمل بنعرات "يا لألوس.. يا للخزرج.." وبعقلية 

"وأحيانًا عىل بكٍر أخينا"...!!

ومع إعامل الســيف والرصاص كلٌّ يف جســد اآلخر، عاد بعض الرشد إىل الرؤوس،   

وحّط صوت العقل منطقه يف جعبة هذا وذاك، فكان أن توســعت القناعة برضورة العمل يف 

إطار الرشاكة السياسية، والتي تجلت مالمحها يف حكومة الوحدة )الحكومة الحادية عرشة(.

توافقنا عىل الربنامج السيايس، وتفاهمنا عىل نصيب كل واحد مّنا يف الوزارات   

من حيث العدد والشخصيات املرشحة لها، وكذلك حظوظ كوادرنا يف الهيكليات، وتركنا 

مساحة ال بأس بها للتنظيامت خارج فتح وحامس، لتأخذ مقعدها الذي يؤكد عىل إثبات 

رغبتنا يف تحقيق الرشاكة السياسية.

السقوط يف الوحل!!
مل ميِض عىل الصيغة التي توافقنا عليها يف مكة – فرباير 2007م - ســوى ثالثة   

شــهور حتى انهار كل مــا بنيناه، وأصبحنا "كالتــي نقضت غزلها من بعد قــوة أنكاثا".. 

صحيــح أن حامس حاولــت أن تعض عىل جراحها وتنقذ مرشوعها الســيايس يف الحكم، 

ولكن ظلت هناك أيادي تعبث يف الظالم، وترتبص لتخريب كل ما تّم التوافق أو التفاهم 

عليه وطنيًا.
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ال شــك أن جهات التواطؤ والتآمر كثرية، فاالحتالل ال يريحه مشــاهدة شــعبنا   

موحــداً كالبنيــان املرصــوص، واإلدارة األمريكية التي أعلنت "الحــرب عىل اإلرهاب"، 

وأدرجــت حركة حامس ضمن قوامئه، ال ميكنها تحمل رؤية اإلســالميني يحققون نجاحًا 

يف الحكم أو كســبًا يف السياســة، والنظام العريب يتوجس – بطبعه - خيفة من التمكني 

ألصحاب املرشوع االسالمي الوطني الذي تقوده حامس.. من هنا، عمل الجميع إلجهاض 

تجربة حضور اإلسالميني يف مشهد الحكم والسياسة.

لقد آثرت هذه الجهات املتآمرة، واملتهمة وطنيًا، أن تســقط شعبنا يف الوحل،   

ليقتــل بعضنا بعضــًا، وتتمرغ صورتنــا الوضيئة يف طني الزب، ُيذهب إرشاقة املشــهد 

الفلسطيني وصفائه من حاضنة الوجدان العريب واالسالمي.

نعــم لقد أنجزنا وثيقــة الوفاق الوطني يف يونيو 2006، وعــىل هديها حاولنا أن   

نتحرك نحو رشاكة سياســية حقيقــة، ولكن الظروف خذلتنا، وجهلنــا يف معرفة ما كان 

يبيته األعداء لنا، دفع كل واحد منا أن يضع خنجره يف خارصة اآلخر!! 

واليــوم، وقد تجــاوزت محنتنا أكرث من عقٍد من الزمــان، إال أننا ما زلنا نتحرك   

عــىل غري هدى، يرتبص كلٌّ مّنا باآلخر، ألســنتنا حادة يف الطعن والســباب، بالرغم من 

توجهاتنا الصادقة، والتي أفضت - رســميًا - إىل املصالحة وإنهاء حالة االنقسام يف أبريل 

2014، ومراهنــة كل مّنــا – آنذاك - عــىل االنتخابات القادمة أن تشــفي له الغليل، وأن 

متنحــه تفرداً يفري كبد خصمه العنيد، ويعيد له مجــداً مل يحفظ طهارته فيام غرب من 

الســنني.. لألســف، حتى هذا الحلم الجميل مل يتحقق، وما زلنا نراوح يف نفس املكان 

حيث التالحي واالتهام!!

طريق احلل واخلالص: الرشاكة السياسية والتوافق الوطني
يف الحالة املأساوية التي متر بها قضيتنا، حيث إن شعبنا يعاين من كارثة ثالثية   

األبعــاد؛ االحتالل والحصار واالنقســام، فليس أمام فصائل العمل الوطني واإلســالمي إال 
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االتفاق والتفاهم يف إطار رشاكة سياســية تحفظ جميع مكونــات الكل الوطني، ومتنحه 

مساحة للتحرك يف الحشد والتعبئة والفعل املقاوم.

إن وجود شــعب تحت االحتالل يســتلزم تأكيد رشاكة الجميع يف وضع الرؤية   

االسرتاتيجية للوطن.. إن كل ما حولنا ييش بحاجتنا إىل تفكيك كل بؤر التوتر ومضخات 

التصعيد، والســامح بانســياب الجهد الوطني واإلســالمي يف عمليــة تكاملية تعاظم من 

إمكانيات صمودنا يف وجه مخططات األعداء، الذين ميكرون بنا الليل والنهار.

إن الرشاكــة السياســية كمصطلح للتعايش وحــل النزاعات الداخليــة هو آلية   

تعاطت معها الكثري من شــعوب العامل، التي مزقتها الحروب الطائفية واألثنية والدينية، 

حيث وجدت يف الرشاكة السياسية طوق النجاة الذي يحمي من الغرق.. ونحن وإن كّنا 

يف مجتمعنا الفلســطيني أكرث انسجامًا وتجانســًا يف الرتكيبة االجتامعية، إال أن النربة 

الحزبية والفصائلية قد نخرت عظام شــعبنا، واســتوطنت نخاعنا الشــويك بشكل يهدد 

أساسات مرشوعنا الوطني، ومستقبليات نسيجنا االجتامعي وفعلنا املقاوم.

لذلك، ونحن نتحرك يف اتجاه املصالحة الوطنية وانهاء حالة االنقســام علينا أن   

نؤسس ملرتكزات استمرار الوفاق واالتفاق فيام بيننا، واالبتعاد عن لغة االتهام والتجريح 

الذي يتجرع شــعبنا غثائياتها عىل الفضائيات صبح مساء. إن عىل الجميع أن يفهم أننا 

شــعب يحتاج إىل من ميد لنا يد العون اإلنســاين والســيايس واملعنوي، وهذا يستدعي 

أن نكــون صفًا واحــداً يخاطبنا األخرون بالقول: "إنك شــعب جئت عــىل قدر"، فينترص 

ملظلوميتنــا كل حــرٍّ يف هذا العامل. وعلينا أن نتذكر جميعــًا أنه ال ميكن بناء وطن عىل 

قاعدة من الخالف والتحريض والخصومة.

إن الطريق للتعايش والحفاظ عىل مقدرات شــعبنا، وقــوى الفعل املقاوم فيه،   

تتطلب أن نبني نظامًا سياسيًا قامئًا عىل مفهوم الرشاكة، يتمثل فيه الجميع كّل بحسب 

حجمه وقاعدته العامة، وال يتفرد فيه طرف دون اآلخر، وأمهات املســائل يجب أن تؤخذ 
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يف مثــل وضعيتنا باإلجامع، وينطبق عىل حالة التعامل فيام بيننا مقولة أيب بكر لألنصار 

يف اجتامع السقيفة: "ال تفتاتون مبشورة وال تقىض دونكم األمور".. رشكاء يف الدم رشكاء 

يف القرار، هذا الوطن نحرره معًا ونبنيه معًا.

إن الرشاكة السياســية تعني إرشاك جميع مكونات الشــعب السياسية يف صنع   

القرار، بنية الوصول إىل املصلحة العامة وإىل الهدف املشــرتك، دون استئثار أي طرف 

مــن األطــراف بحق الهيمنــة أو الفيتو الذي من شــأنه أن ُيخرج الرشاكــة من مفهومها 

الحقيقــي إىل مفهوم املحاصصة، مع مراعاة أن تأخــذ األغلبية بنظر االعتبار وجهة نظر 

األقلية )الحزبية( يك ال يصل األمر إىل االستبداد من قبل األكرثية.

أمتنى بعد تجربتنا الدامية، وهوان أحولنا ودموعنا عىل الناس من شعوب أمتنا،   

وبعد عرش ســنوات عجــاف مل نحقق فيها ما كنــا نتطلع إلنجازه، أن نســعى مجتمعني 

لتكييف عالقاتنا للتعايش مع بعضنا البعض، وأن نعمل بروح أن الوطن هو ساحة التدافع 

وبذل الجهد، وهو سقف الجميع ومالذهم اآلمن.

ويف الختام أمتنى أن نســتثمر تلك التعابــري اإليجابية التي أطلقها كل من األخ   

خالد مشــعل والرئيس ابو مــازن، وحتى محمد دحالن بكل ما عليــه من تحفظات؛ جهة 

الرئيــس وحركة حــامس، فقد كان يف بيانــه الكثري من موجبات العفــو واالنفتاح لرأب 

الصدع وتوحيد ساحات الوطن.

أخــي أبا الوليد أهاًل بك ملزاحمتي رشف االتهام، وإن كان "التغريد خارج الرسب"   

ليس عيبًا أو منقصة، بل هو قوة دافعة لطاقات األقوياء، بهدف رسعة الوصول إىل األهداف.. 

يقول املفكر اإلســالمي خالص جلبــي: "ال تنضج الروح بأفضل من جــو املعاناة واملواجهة، 

وليس مثل الوعي نوراً، وأن أعظم مؤرش عىل الحكمة هو تقبل النقد وتحمله، وشــكر صاحبه 

واالســتفادة مــن املالحظة، فليس من إنســان فوق الخطــأ، ودون الزلة والحيــد عن جادة 

الصدق.."، ويضيف قائاًل: "ال ميكن للعقل أن ينضج إال بالتأمل واملراجعة". 
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ونحــن نعيش لحظات انتهاء االنتخابات التنظيمية لحركة حامس، واختيار األخ    

إســامعيل هنية )أبــو العبد( خلفًا لألخ خالد مشــعل يف قيادة املكتب الســيايس 

للحركة عىل مستوى الداخل والخارج، فإننا ونحن نسجل بعض كلامت الوداع لألخ الذي 

عملنــا معه وعرفناه، فإننا نتمنى للقائد الجديد وإخوانه يف اللجنة التنفيذية واملجالس 

الشــورية استكامل ما بناه الســابقون من تاريخ ومجد، وخاصة األخوين موىس أبو مرزوق 

وخالد مشــعل، واللذين قادا الحركة منذ تأسيس مكتبها السيايس عام 1992 وحتى اآلن، 

وشــكلَّ كلُّ واحد منهام مالمــح بصمته عىل مرحلة تاريخية معينة، هي شــاهدة له بكل 

مــا فيها من مواقف وإنجازات، إال أن املكانة التي بلغتها حركة حامس يف هذا املشــوار 

الحريك والنضايل، والذي اســتمر لثالثة عقود حتى اللحظة، ييش بأننا كنا أمام قيادتني 

يحق لنا الفخر واالعتزاز بهام وبكل ما تركاه من أثر.

األســابيع القادمة ستشهد تحركات نشــطة عىل مستوى توزيع املهام واملواقع   

ِة  ِميَّ ِة َواإْلِْســالَ ِتَنا اْلَعَرِبيَّ »ِإنَّ َحَرَكــَة َحَماْس الِيْ ُتَمثُِّل َمْفَخَرَة ِعزٍّ أِلُمَّ
َيِجُب َأْن ُتِقرَّ َوَتْعرَتَِف ِبَأنَّ َما َوَقَع َعاَم 2007 ِمْن ُمَواَجَهاٍت ُمَسلََّحٍة 
َتُه اْلَجِمْيَع، َوَأنََّنا َيِجُب َأْن َنْعَتِذرَ لَِشــْعِبَنا  ُل َمْســُؤْولِيَّ َكاَن َخَطًأ َيَتَحمَّ
 ، َياِسِّ اِعَنا السِّ َة لرِِصَ ِحيَّ اْلِفِلْسِطْيِنِّ الِذْي َخَذْلَناُه، َوُهَو اْلَيْوَم الضَّ

َوَهَذا االْنِقَساِم اْلَبِغْيض«.

أخي خالد مشعل يا أبا الوليد*

 ستبقى الكبَر الذي عرَْفَناه 

املقال منشــور يف صحيفة )القدس( املقدســية، وعىل موقع )سام اإلخباري(، وكذلك عىل موقع )دنيا 
*

الوطن(، بتاريخ 7 مايو 2017م.
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القياديــة الحركيــة، وترتيب البيت الداخيل لحركة حامس، وترميــم للكثري من عالقاتها 

اإلقليمية والدولية، خاصة يف ضوء الرؤية والربنامج الســيايس الجديدة، والذي توافقت 

عىل بنوده كل قطاعات الحركة يف داخل الوطن وخارجه، وغدت منذ إطالقها يف الدوحة 

ملزمة للجميع كخارطة طريق للتحرك يف املرحلة القادمة. 

إن مســرية الحركة خالل الثالثني ســنة املاضية كانت تحكم تدرجات تقدمها   

تها، ولكنها مل تخُل من األخطاء وســوء تقدير املواقف من  الكثــري من حكمة الرجال وهمَّ

حني آلخر، ولعل أكرث ما ميكننا الترصيح به هو أننا مل نستثمر حرص الرئيس يارس عرفات 

أن نكون إىل جانبه بعد عودته إىل قطاع غزة يف عام 1994، ودخلنا يف مناكفة معه كان 

باإلمكان تأجيلها بعض الوقت، واالســتثامر يف طيبته ووطنيته وحبه لشــعبه لنشــد من 

أزره، ونقطــع الطريق أمام من حارصوه من البطانة الســيئة التي أوغلت صدره، وأدخلتنا 

يف متاهــات الرصاع مبكراً مع إخواننــا يف حركة فتح، فكانــت املالحقات واالعتقاالت 

والتعذيب عام 1996، والذي طال الكثري من كوادر وقيادات الحركة، وأثرَّ فيام بعد عىل 

املواقف والسياسات التي حكمت عالقاتنا تجاه بعضنا البعض.

كان املشــهد الثــاين الذي خرسنــا فيه الكثري، مــام كان ميكننــا البناء عليه   

لتأســيس رشاكة سياســية، ومنظومة حكم جديدة، هو األحداث املأساوية، التي وقعت 

يف يونية 2007، والتي كانت تداعياتها كارثية، وما زلنا كحالة فلسطينية سياسية ندفع 

مثنها حتى اآلن.

لــوال هذان الرشخــان، وعمق الجــرح الذي أعقبهــام، ونزفه الــذي مل يتوقف   

رغم محــاوالت األخ خالد )أبو الوليد( تقديم الكثري من املواقف السياســية والتعبريات 

اإليجابية تجاه السلطة والرئيس أبو مازن، إال أن كل املحاوالت ما تزال تظلع مكانها، ومل 

نصل بعد إىل ما ميكننا من خالله تحقيق املصالحة وإنهاء االنقسام، وطي صفحة املايض 

وجمع الصف الفلسطيني مبختلف مشاربه الدينية والوطنية.. صحيٌح، هناك يف ساحتنا 
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الفلســطينية توجهات وأيدولوجيات متباينة فكريًا، ولكن ليس من الصعب انصهارها يف 

بوتقة املرشوع الوطني، ويف إطار الرؤية التي صاغتها وثيقة الوفاق عام 2006.

اليــوم، وبعد أن قام األخ الكبري خالد مشــعل بعــرض برنامج حركة حامس، من   

خالل "وثيقة املبادئ والسياسات العامة" الجديدة، والتي رسمت مالمح التحرك والرؤية 

للســنوات القادمة، وهي - إذا صدق عزم الجميع - من املفرتض أن تهيئ لنا الطريق يك 

نصــل لبعضنا البعض، ونعجل بإنهــاء حالة القطيعة القامئة بيننــا، والدخول يف عالقاتنا 

اإلقليميــة والدولية من باب واحد، بدل تلك األبواب املتفرقة ووضعية الترشذم، لحامية 

مرشوعنا الوطني الذي ميثل حالة التوافق واإلجامع لنا جميعًا.

اليوم يا أبا الوليد ونحن نخاطبك بهذه الكلامت قبل مشــهد الوداع الرســمي،   

فإمنا نأمل منك أن تويص خليفتك الجديد األخ إســامعيل )أبــو العبد( مبا تراكم عندك 

من رصيد التجربة والخربة يف عامل السياســة ودهاليزها الحركية واألخالقية ومعنى أن 

الوطــن فوق الجميع، وأننا جميعًا كفلســطينيني يداً عىل من عادانا، وأن ســالحنا الذي 

أخطــأ مرة عنوان املعركة عليه أال يعــود وأن يعتذر، وأن عقيدتنا األمنية هي أننا لعدونا 

وعدو أمتنا قاهرون.

إن حركــة حامس التي متثل مفخرة عزٍّ ألمتنا العربية واإلســالمية يجب أن تقر   

وتعرتف بأن ما وقع عام 2007 من مواجهات مسلحة كان خطأ يتحمل مسئوليته الجميع؛ 

الكل الوطني واإلســالمي، وأننا يجب أن نعتذر لشــعبنا الفلســطيني الذي خذلناه، وهو 

اليوم الضحية لرصاعنا السيايس، وهذا االنقسام البغيض.

لقــد أكربناك يا أبا الوليد يوم خرجت وقلت "لقد أخطأنا"، ووضعت النقاط عىل   

الحــروف. إن مــا قلته مل ينقص مــن عظمة حركة حامس شــيئًا، ومل يقلل من تضحيات 

رجالهــا وإنجازاتهــم البطولية، فحركة حامس ما تزال هي أيقونة الكرامة لشــعبنا وأمتنا، 

ام هي مثار إعجاب ومصدر ثقة لنا واعتزاز إذا حمي الوطيس مع األعداء.  وكتائب القسَّ
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أخــي أبا الوليــد أنت يف نظري ذلك الفتى الذي عرفتــه يف بداية الثامنينيات،   

املمتلئ حامســة ووطنية وأخالقًا وكرامة إنسانية، واستمرت السنوات تتطور فيها رؤيتنا 

ولقاءاتنــا، وتكرب معها أحالمنا يف بناء حركة وطنية/إســالمية تحقق تطلعات شــعبنا يف 

التحرير والعودة. يف ذلك الوقت من الثامنينيات والتسعينيات، مل تكن املواقع القيادية 

هدفًا ألحد منا، وكانت هناك الكثري من الوجوه التي ال تقل حيوية وحامســة عنا، أســامٌء 

كثرية مرت بعضها أخذ حظه من القيادة والزعامة والشــهرة، وبعضهم ما زال يعمل بعيداً 

يف الظل بكل إخالص وحامٍس ووطنية، ولكنه مل يفقد البوصلة فام تزال مقلتاه ترنوان إىل 

األقىص وبيت املقدس.

لــن أنىس أخي د. موىس أبو مرزوق الذي عاش القضية والهمَّ الوطنَّي بكل عقله   

وجوارحه، ودفع بعضًا من سنوات عمره داخل السجون األمريكية للنهوض بحركته، وكان 

كالطود شــامخًا وصابراً وحافظًا للعهد واملسرية، وظل مرابطًا عىل الثغور مل يتخلف يومًا 

عن مسئولياته النضالية برغم كل الذي األذى الذي أصابه، واملكر الذي لحق به.

ســتظل أخي أبا الوليد بطيبتك وأخالقك وابتســامتك التي جمعتنا سنني، األخ   

الذي نتذكــره ونتذاكر مواقفه، ونحفــظ له الكثري من املشــاهد التي حكمت مظاهر 

تعامالته مع الجميع، لتحافظ عىل هذه الحركة العظيمة وتحميها من عاديات الخصوم 

وغوائل الزمن.

نعــم؛ عرشون عامًا كنــت فيها أخي أبــا الوليد حادي الركــب، وكان بيدك   

ــام، وســجلنا  زمام القيــادة والتوجيه، وكربت بك ومعك حركة حامس وكتائب القسَّ

بــك ومعك الكثريون مــن إخوانك ما اعتربناه انتصاراً عــىل األعداء، حتى خروجك من 

دمشق والنجاة بالحركة واالبتعاد بها عن التورط بدماء إخواننا السوريني، كانت حكمة 

تحســب لك وإلخوانك يف قيادة حامس، وإن جرَّت عليك وعلينا غضب من نحب من 

إخواننا العرب والعجم.
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لقــد كنت تتحرك يــا أبا الوليد وســط حقل من األلغــام والتناقضــات األمنية   

والسياســية العربية واإلسالمية، ولكنك نجحت يف الوصول بنا ملا يحب ربنا ويرىض من 

بنــاء هذا الرصح الشــامخ لحركة املقاومة اإلســالمية، فلم نكن يومــًا يف جيب أحد، بل 

حرصنا من خاللك أن نكون عند حسن ظن الجميع بنا؛ شعبنا وأمتنا، التي وضعت قضيتنا 

يف صدارة اهتامماتها، ومل تبخل علينا يف التضحية والعطاء.

مســئوليات جســام بانتظارك يا أبا الوليد، وال يكفي أنك رسمت معامل الطريق،   

وأوضحت خارطتها لقادم الســنني، فأنت رجل ميتلــك الكاريزما والحكمة ولك دالة عىل 

الكثرييــن مــن رموز وقيادات هــذه الحركة يف الوطن والشــتات، ونحــن اليوم كحركة 

وطنية/إســالمية تتناوشــنا بعض رياح الخــالف، وهي تحتــاج  - اآلن - جهدك وحكمتك 

إلصــالح ذات البني، والعمل عىل متتني الصف وشــدِّ  أركان البنيــان، ونحن ننتظر أيضًا 

من القيادة الجديدة ومن األخ إسامعيل هنية أال تغطي الشمس بغربال التجاهل واالنكار، 

حيــث علينا أن نفكر جديًا بثالث قضايا نطرق اليــوم بها جدار الخزان؛ وهي أواًل الحزب 

السيايس، الذي غدا رضورة ومطلبًا وسيسمح لنا من خالل هذه الوثيقة الجديدة التحرك 

إقليميًا ودوليًا بشكل أفضل، للحفاظ عىل ما أنجزناه كحركة وطنية/إسالمية. والثاين؛ وهو 

رضورة الفصل بني العمل الدعوي والعســكري، حيث إن األول يتطلب التوســع واالنتشار 

وبناء الحاضنة الشــعبية، فيام الثاين وهو العمل العسكري يحتاج إىل الرسية واالنضباط 

. والنخبة وليس كل من هبَّ ودبَّ

إذا تحقق ذلك، فلسنا بصدد فتح الحديث عن اللوائح والقوانني الناظمة للعملية   

االنتخابية، والتي مل تكن عملية إجرائها يف هذه الدورة موفقة يف بعض املناطق، وتركت 

ندوبًا ســوداء عىل ما اعتربناه دومًا أطهر ما فينا وهو النزاهة والشــفافية واألخالق، وأننا 

ننظر للمناصب كمغرٍم وليس مبغنم، وأننا مل نتعود يف حراكنا التنظيمي تزكية أنفســنا، 

بل نتسابق عىل املوت والشهادة يف سبيل الله والوطن.
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وإذا مل يتحقــق ما نطالب به، فإننا ننتظر منك أخي أبا الوليد وبعض أركان هذه   

الحركة العتيدة وممن نعتربهم من "عظام الرقبة" تويل عملية اإلصالح، وإجراء التغيريات 

املطلوبة لتصويب العملية االنتخابية، حتى ال يقع مستقباًل ما ال يحمد عقباه. 

نقطة أخرية، لقد كنت أرشت قبل عاٍم تقريبًا ما كنت أراه – آنذاك - رضورة   

تنظيميــة، وهي أن الحركة بحاجة إىل اختيــار أمني عاٍم لها من قياداتها املخرضمني 

بصالحيــات متكنه يف ضبط اإليقاع داخل هذه الحركة واســعة االنتشــار، ويكون يف 

موقعه ذلك مبثابة بيضة القبان لها.. هذا االقرتاح ما زلت أطرحه للنقاش، كام أرشــح 

لــه حاليًا أحد األخوين الســيد خالد مشــعل والدكتور موىس أبو مــرزوق؛ العتبارات 

التوازن والحكمة.   

ختامًا يا أبا الوليد... فأنت اليوم ترتب أوراق خليفتك وتستعد لالنتقال إىل موقعك   

الجديــد يف العمل، مل يحن الوقت بعــد يك أقول لك وداعًا، وإن كنت أعلم أنك تتهيأ لهذه 

ون  اللحظــة منذ عدة ســنني.. لذا، بالنســبة يل مل يأت بعد وقت اإلشــادة والغزل، فالخريِّ

أمثالك سيبقون دامئًا حارضين، وستظل مآثرهم تفوح باملواقف واإلنجازات والذكر الحسن. 

مع متنياتنا للقيادة الجديدة واألخ إسامعيل هنية بالتوفيق والسداد.

املوقــف  يف  نختلــف  أن  حقنــا  »مــن 
والرأي، ولكن نعالج اخلالف يف املواقف 

السياسية باحلوار«
- خالد مشعل
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األستاذ خالد مشعل )أبو الوليد( هو أحد القيادات التاريخية لحركة حامس،   

ورئيــس مكتبها الســيايس الســابق لعقدين مــن الزمن، وهو شــخصية تتمتع 

بكاريزما عالية، وله تقدير كبري يف األوســاط اإلســالمية داخل الوطن وخارجه، ولقد 

تعاملت معه لســنوات عن قرب ويف مســتويات قيادية متقدمة، وأشهد له أنه "ِنعم 

القائــد" كام أعلم أنــه "ِنعم األخ والصديق"، وله منزلة خاصة يف قلبي منذ أن تعارفنا 

تنظيميًا يف مطلع الثامنينيات.

كان األخ خالــد أبــو الوليد إىل جانــب د. موىس أبو مرزوق مــن أفضل قيادات   

حركــة حامس يف الخارج، وكانا قد تركا بصمة وأثراً يف الفهم وحيوية األداء، ويف ُحســن 

الســلوك واألخالق والطهارة الحركية، وكانت دائرة املشورة لديهام تجرى بشكل جامعي، 

ــاِت الــِي ُتِعْيــُق َحالَــَة االْنِســَجاِم َبنْيَ  »ِإنَّ ُهَنــاَك اْلَكِثــْرَ ِمــَن اْلَمَطبَّ
، َوَقْبــَل ِإْطــاَلِق اْلَحْبــِل َعىَل َغارِِبــِه، َوَتْعِلْيــُل النَّْفِس  الــُكلِّ الَوَطــِنِّ
ِْمْيِم  اِخِلَّ ِبَحاَجٍة لِلرتَّ ِباآلَمــاِل َنْرُقُبَها، فإن َعَلْيَنا َأْن ُنْدرَِك بَأنَّ َبْيَتَنا الدَّ
َنــازاَُلِت َواْحِتَواُء  ِح، َوَهــَذا َيَتَطلَّــُب اْلَكِثْرَ ِمــَن اْلَعَمــِل َوالتَّ َواإِلْصــالَ
ًا أنَّ َمَســاَحاِتَها اَل  ِة، والِي َيْبُدو َحاليَّ اْلَجِمْيِع ِضْمَن اْلَبْوَتَقِة اْلَوَطِنيَّ

َتْسَتْوِعُب اْلَجِمْيع«!!

خالد مشعل وفلسفة الرأي والنصيحة*

حماس إىل أين؟!!

املقال منشور يف موقع )أمد لإلعالم(، وكذلك عىل موقع )دنيا الوطن(، وأيضًا عىل موقع )سام اإلخباري( 
*

بتاريخ 19 سبتمرب 2018م.
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وناال من خاللها احرتام الجميع، مبا يف ذلك شــخصيات اعتبارية عربية وإســالمية ُيعتد 

بها وبالعمل معها.

بعــد االنتخابات التنظيميــة األخرية يف يونيــو 2017، والتي شــابها الكثري من   

املالحظات السلبية، فيام يتعلق باملنظومة القيمية التي تربينا عليها منذ قرابة نصف قرن 

من العمل اإلسالمي، تراجعت حظوظ طهارتنا الحركية، وتسببت تلك املامرسات الخاطئة 

– يف الحقيقة – بتغييب مكانة بعض الوجوه التاريخية، من حيث القدرة والتأثري الحريك 

والسيايس، وظهرت وجوه أخرى!! سنرتك - اآلن - للمستقبل فرصة تقييمها والحكم عليها، 

وإن كان املشهد امليداين ال يطرح ما يبرشنا باالطمئنان؛ ألن من هم يف صدارة قمة الهرم 

التنظيمي ال ميتلكون - بأيديهم وحناجرهم - طوق الخالص، حيث إن أكرثهم - برصاحة - 

يفتقدون للمكانة القيادية، وال يرتقون ملفهوم "وجئت عىل َقدٍر يا موىس"!! حيث تتحقق 

الزعامة واملثال، بكل ما يعنيه ذلك من مكانة األسوة والقدوة الحسنة. 

يف املؤمتر الــذي عقدته حركة حامس بعنوان "حــامس يف عامها الثالثني...   

الواقع واملأمول" بتاريخ 18 سبتمرب 2018، وهو ملتقى نخبوي حاشد ميثل فكرة طموحة 

تحتاج إىل التشجيع والتطوير، لتصبح إطاراً فاعاًل للمراجعات املطلوبة لإلصالح والتغري 

داخــل الحركة.. يف هذا املؤمتر، تحدث عدد من قيادات الحركة، ولكن ما يهمني هنا 

يف ســياق القــراءة والتحليل هو ما طرحه األخ خالد )أبــو الوليد( من توجيهات ونصائح، 

حيث أوضح يف كلمته املخترصة للمؤمتر بعض ما يراه "رضورات املرحلة"، قائاًل: نريد 

نقلــة يف مرشوع املقاومة تختــرص علينا الطريق، وُتقرِّب إلينا الهدف.. وأن مســؤولية 

القيادات اليــوم هي يف البحث عن مخارج ابداعية لالنقســام، والذي نتطلع لتجاوزه، 

والعمــل بإرصار إلنهائه.. وأضاف بكلمتــه التي أخذت طابعًا أبويًا: األمــر ما زال مقلقًا، 

ولقد حاولنا، والبدَّ أن ننجح يف إنهاء االنقســام، وبناء وحدتنا الوطنية، وأن نعيد تعريف 

املرشوع الوطني الفلسطيني، ونعيد بناءه.



109

وأوضح قائاًل: نريد أن نتحدث عن الواقع واملأمول، وأَخترص ذلك يف عنوان عام،   

ات الوازنة يف الداخل الخارج،  وهو يف تقديري مســؤولية قيادة حامس والفصائل واألهليَّ

من حيث إبداع حلول للتحديات التالية: 

أواًل: صناعة نقلة كربى يف مرشوع املقاومة واملواجهة مع االحتالل عىل طريق التحرير.

ثانيًا: إدارة اسرتاتيجية دقيقة وفاعلة ألربعة ملفات، معركة القدس ومقدساتنا اإلسالمية 

واملسيحية، معركة العودة لالجئني والنازحني، معركة مواجهة االستيطان ورسقة األرض، 

معركة تحرير األرسى، نريد إدارة اسرتاتيجية تحقق النرص.

ثالثًا: مســؤولية القيادات اليوم أن توجد مخرجًا إبداعيًا لالنقســام، مستندة إىل ثوابت 

شعبنا وحقوقه الوطنية، االنقسام مزمن ومشؤوم، نريد أن نتجاوز ذلك وُنرص عىل إنهائه.

رابعًا: مرتبط بتجديد الفكر الســيايس الفلسطيني ليواكب تطورات الرصاع ومستجداته، 

يحافظ عىل األصول والثوابت ويشق الطريق إىل األمام.

خامســًا: الجرأة يف التغيري والتجديد داخل الفصائل والقوى الفلســطينية، وتجديد دور 

شبابها، وتعزيز روح الدميقراطية الحقيقية داخلها، تخلصًا من خطر الشيخوخة.

سادسًا: مرتبط مبضاعفة جهودنا من أجل استعادة قضيتنا وأولويتها عند األمة.

ســابعًا: مرتبط بإحداث اخرتاقات مؤثرة عىل املســتوى الدويل ومالحقات أوسع لجرائم 

االحتالل يف العامل مع توسيع سياسة املقاطعة.

ال شــك أن هذه لفتات مهمة تستحق التفكري وإعامل العقل من أجل تحقيقها..   

ولكن الســؤال الذي يحارصنا دومًا: من هو الذي ميتلك - اآلن - زمام املبادرة لوضع مثل 

هذه األفكار موضع التنفيذ؟

هل حركة حامس يف ظل ظروفها الصعبة، وخالفاتها الواســعة مع الســلطة والرئيس أبو   

مــازن، لديها القــدرة عىل العمل يف إطار رشاكة سياســية مع باقي فصائل العمــل الوطني والكل 

الفلسطيني، بهدف إيجاد خارطة طريق للخروج من النفق املظلم الذي طال انتظار رؤية نهاية له؟
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أم هــي الفصائــل التي تآكلت، وســاهمنا جميعــًا يف إضعاف شــوكتها، وكرس   

هيبتها؟! مل يعد هناك اليوم يف الســاحة من ميكننا التعلق بأهداب قيادته، أو االعتامد 

عىل قدرات فعله.

حتى التيار اإلصالحي الذي استبرشنا خرياً يف أن يكون له "سهم خري" الستنقاذ   

الحالــة الوطنيــة، تباينت املواقف حولــه، ومل مننحه األريحية الكافيــة للعمل معنا يف 

مشوارنا الطويل إلصالح الداخل الفلسطيني؛ ألن هناك من يعرتض، ولديه اعتبارات متنع 

االنفتاح بالسعة املطلوبة لالحتضان والرشاكة الوطنية!!

ات التي تعيق حالة االنسجام بني الكل الوطني، وقبل  إن هناك الكثري من املطبَّ  

إطالق الحبل عىل غاربــه، وتعليل النفس باآلمال نرقبها، علينا أن ندرك أن بيتنا الداخيل 

بحاجــة للرتميم واإلصالح، وهذا يتطلــب الكثري من العمل والتنــازالت واحتواء الجميع 

ضمن البوتقة الوطنية، والتي يبدو حاليًا أن مساحاتها ال تستوعب الجميع!!

إن ما تفضلت به – أخي أبا الوليد – يف كلمتك للمؤمتر يأيت يف ســياق "التمني   

والتحيل" أكرث من حقيقة الوعي بحالة الواقع البائس الذي نحن فيه معيشــيًا وسياســيًا 

وتنظيميــًا، والذي أوصلنــاه بخالفاتنا وتنابذنا باأللقاب الســيئة إىل الدرك األســفل من 

الترشذم واالنحطاط، وغدا خروجنا منه لنصل إىل ما تنادي به من حالة وطنية يســتدعي 

أن تغيب وجوه من مشــهد الحكم والسياســة كانت - لألسف - وراء كل ما لحق بساحتنا 

من أخطاء وخطايا، أوردتنا ومرشوعنا الوطني مورد الهالك.

أخانا أبا الوليد.. إن حركة حــامس مطلوب منها الكثري من املراجعات النقدية   

لتصويــب املســار وإقناع اآلخر؛ ألن العمل املشــرتك يتطلب االتفــاق بني الجميع عىل 

رؤية وطنية متثل القاســم املشــرتك بني الكل الفلسطيني، وليس التعاطي مع اآلخر بزي 

األستاذية والقوامة الفكرية.

إن حركــة حامس اليوم ليســت هي حركة حامس قبل عقــد أو يزيد من الزمن،   
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حيث كان مشــهدنا يف السابق يشــد الجميع باتجاه بوصلتنا، ولكننا - اليوم - مل نعد يف 

نفس املكان من الخريية والكامل.

إن حركــة حامس يك تنجح يف اســتجالب اآلخر والتعاقد معــه، عليها أن توطن   

مفهوم الرشاكة السياسية يف ذهنية قياداتها وكوادرها؛ ألن ذلك هو حجر الزاوية و"مربط 

الفرس" يف تحقيق اإلجامع الوطني.

إن التحديــات التي تعرتض طريق الكثري من النقاط التي تفضلت بتقدميها   

– أخــي أبــا الوليد - هي إن حركة حــامس مل تعد يف املوقع الــذي يجعل اآلخرين 

يقبلــون عليها؛ ألن هنــاك يف تركيبتها البنيوية أكرث من خلل يســتدعي املعالجة، 

وهذا لن يتحقق إصالحه إال بقيام مراجعات جادة لتصويب مسارات الرؤية وأسلوب 

العمل مع اآلخر. 

احرتم مكانتك واجتهادك، ولكن ما تتطلع له ليس مبقدور حركة حامس أن تقوم   

بــه؛ ألن اإلعيــاء أثقل كاهلها، وتداعــى عىل قصعتها كل من يطلــب الخالص منها، وهي 

لألسف مل تحسن صنعًا يوم كان بإمكانها فعل ذلك.

نحــن اليوم - أخي أبا الوليد - محشــورون يف الزاويــة، وأيدينا مكبلة، وخياراتنا   

محدودة ومقيدة، ومساراتنا اضطرارية، ولن يكلف الله نفسًا إال وسعها.

آمــل أن تأتينا حركة حامس باملبادرات التي تســد باب الذرائع وال ترتك فرصة   

لتهرب اآلخرين.

سعدنا بإطاللتك يا أبا الوليد.. ولكن الكرة اليوم هي يف ملعب حامس، وعلينا أن   

نختار من ميثلنا يف خط الهجوم كام الدفاع، حتى ال ترتامى األهداف تباعًا يف شباكنا.

أخي أبا الوليد.. كلامٌت من حمب 
إن حركــة حــامس يك تعود إىل عني الشــمس وال ُيخطــئ رؤيتها أحد، فإن   

هناك الكثري الكثري من اإلصالحات املطلوبة، وذلك يك نســتعيد مكانة وأمجاد من 
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يتغنى بذكرهم وتضحياتهم اليوم كل قادة حامس املدنيني والعسكريني.

إن هذه الحركة العظيمة التي صنعت تاريخها مبالحم ودماء خرية أبنائها، عليها   

القيــام مبراجعات ومحاســبات ألخطاء أدت إىل تراجع مكانتهــا يف قلوب الكثريين من 

محبيها، الذين منحوها خرية أوقاتهم وأموالهم، وهم اليوم يعقبون يف حرسة وأىس: رحم 

الله حامس.. فقد كانت ملء الســمع والبرص؛ برجالها وعطائها املتميز، ويف مشاهدات 

أيب بكر وعمر بني صفوفها.

مجــرد مالحظات ملــا يتطلب عمله، حتــى نحفظ بعض التــوازن لهذه الحركة   

العظيمة يف تاريخها وأمجادها، وألخصه يف بعض النقاط اســتكاماًل لسطور كثرية جاءت 

يف سياق النصيحة ومحاوالت االستدراك، وهي كالتايل:

- االبتعاد عن القراءة الوعظيِّة لألحداث السياســية، فالناس آخر النهار ستقول لك كيف 

أعيش وكيف أطعم أوالدي؟!

- رضورة اعتــامد التثقيف الســيايس ضمن مرجعيــات مؤهلة أكادمييــًا ويف فضاءات 

مفتوحة، من خالل الندوات واملؤمترات والورش الخاصة.

- رسعة الفصل بني الســيايس والدعوي والعســكري داخل بنيان هذه الحركة العظيمة، 

وبحسب التخصصات واالهتاممات الحركية والعلمية واألمنية.

- العمل عىل تشجيع الشباب عىل الحوار ومامرسة النقد؛ باعتباره حقًا واجب الوجوب.

- تقديم رؤية عرصية ملفهوم الســمع والطاعة، بعيداً عامَّ تمَّ تكريسه تنظيميًا، من خالل 

ذ ثم ناقش(!! مامرسات تربوية خاطئة )نفِّ

- التجديد يف آليات العملية االنتخابية لسدِّ الطريق أمام أساليب "الكولسة" وجامعات املصالح.

- الحفاظ عىل حامية وطهارة القيادات من خالل األخذ مببدأ )من أين لك هذا.؟(.

أخانــا أبــا الوليد.. إن حامس العبــاءة الناصعة البياض دخلهــا الكثري من الدخن   

فطهارتها النضالية وخطابها الرســايل تحول إىل "مادة ارتزاق"، ولهاث خلف الشهرة، بعيداً 



113

عن أوجاع الناس وهمومهم!! إن حركة حامس اليوم وهي ما تزال يف مشــهد الحكم حركة 

سياســية مطلوب منها اإلنجــاز، وليس حركة عىل املنابر تطالب النــاس بالصرب واحتامل 

عي هؤالء الوعاظ - هو حالة من االبتالء ومتحيص الصفوف! األذى؛ ألن ما نحن فيه – كام يدَّ

إن هذه اللغة يا أبا الوليد، قد نحتاجها لســنة أو ســنتني، وليس ألكرث من عرش   

ســنوات كان لنا فيها التمكني، وصارت أمور الناس ونواصيهــا طوع أيدينا، وكانت معنا 

تعاين وتتصرب بانتظار فرٍج قريب، مل أر له حتى اآلن بابًا يطرقه.

أخانا أبا الوليد.. إن حركة حامس وشــبابها وقادتها بحاجة إىل ثقافة جديدة ورؤية   

يف العمل غري تلك التي عهدناها يف السنوات التي وصلنا فيها إىل مشهد الحكم والسياسة.

لقــد أصــاب الكرثين الرتهل، ومل تعد لغة ما بيننا مــن قيادات مقنعة، وإذا مل   

تشهد هذه الحركة تغيرياً جذريًا يف مناهجها ولوائحها التنظيمية وتربية ابنائها وتعاملهم 

من اآلخــر، فإن نواميس الكون ال تحايب أحداً، وســتغادرنا األيام كام غادرت غرينا، ممن 

منحوا أنفســهم ألقابًا لها عالقة بفعل الســامء والقدر!!  لتنهار ماملكهم وتغادر ذكراهم 

وأمجادهم وآثارهم صفحات التاريخ.

إن حركة حامس كام تعلم أخي أبا الوليد هي حركة فتية، حيث إن نسبة الشباب   

فيهــا عالية جداً، وأكرث هــؤالء هم من ذوي الثقافــة الجامعية مام يجعلها إذا أحســنت 

املراجعــة أن تعيد إمســاك الخطام، وأن تكون الحادي لقافلة الوطن، التي أنهكها الســري 

يف التيه، وكانت تنظر لحامس بأنها واحتها الوارفة الظالل.. مل تكن – لألســف- أكرث من 

رساب يلوح يف األفق، والقافلة ما تزال ترتنح ونحن فقدنا البوصلة ونزعم أن لدينا الخالص.

إن طريقنا طويلة لإلصالح يا أبا الوليد.. وإال فإنا حالنا اليوم أشــبه باملنبّت؛ "ال   

أرضًا قطَع وال ظهراً أبقى"!!
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  أن تعرف شخصًا ألكرث من ثالثني عامًا وأن تتعامل معه يف العديد من امللفات 

الســاخنة قبل تأســيس حركة حامس وبعدها، وأن تجالســه ويجمعــك معه الحوار 

والطعام وهمس املشــاعر وأرسار الكالم، وأن تشــاهده يف املنشــط واملكره، وأن ترقب 

تحركاته وهمته العالية ومتيزه يف التعاطي بأخالق عالية وأدب جمٍّ يف محطات االختالف 

التي عصفت بالحركة، وكيف أجاد كقبطان للسفينة، إىل أن سلَّم الراية قوية خفاقة ملن 

جاء بعده يكمل املسري.. 

يف الحقيقة، كان األســتاذ خالد مشعل بحاجة إىل "قيلولة سياسية" و"اسرتاحة   

محارب" لريقب املشــهد ويتابعه بعيداً عن ضغوطات الحــدث اليومي وصغائر األمور، 

وبهدف صياغة رؤية يســتكمل فيها مالمح االسرتاتيجية التي حدد خطوطها العريضة يف 

الورقة السياسية التي اعتمدتها الحركة ممثلة باملكتب السيايس الذي كان يرأسه حتى 

منتصف العام 2017.

»َكاَن اأْلُْســَتاْذ َخالِــْد ِمْشــَعْل ِخاَلَل َفــرْتَِة َتَولِّْيِه ِقَيــاَدِة َحَرَكِة َحَماْس، 
ِتِه َوُمَتاَبَعِتِه  ٍَة يِفْ َحَرِكيَّ ْيزَما َعالَِيٍة َوُكْتَلِة َنَشــاٍط ُمَتَمزِّ ًة ِبَكارِ َشــْخِصيَّ
ــارِِع، َوَكاَنــْت ِسَياَســُة »اْلَباِب اْلَمْفُتــْوِح« الِيْ  ْنِظْيــِم َوالشَّ لَِنْبــِض التَّ
ُع اْلُكلَّ اْلِفِلْسِطْيِنِّ لِلتََّواُصِل  اْعَتَمَدَها يِفْ َعاَلَقاِتِه َمَع اْلَجِمْيِع ُتَشجِّ

َمَعُه َأْو اْلِحرِْص َعىَل َترِْتْيِب لَِقاَءاٍت َوِحَوارَاٍت َمَعُه«.

خالد مشعل والمشهد الفلسطين القادم*!!

حركيِّة الرؤية والميدان

املقال منشــور عىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، )دنيا الوطن(، بتاريخ 9 
*

يناير 2020م.
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إن ما يطرحه اليوم األســتاذ خالد مشعل هو مقرتح رؤية يحاول من خاللها جمع   

أبناء فلسطني من اإلسالميني والقوى الوطنية عليها، مع الحفاظ عىل مكانتها يف الوجدان 

العريب واإلسالمي؛ باعتبارها قضيتهم املركزية.. وتتضمن الرؤية برنامجًا وطنيًا يقوم عىل 

إطالق املقاومة الفلســطينية واملواجهة الشــاملة مع االحتالل، ومعالجة أزمة املرشوع 

الوطنــي الفلســطيني من خالل خريطة طريــق تعيد االعتبار له، من أجــل تعزيز الوحدة 

وإطالق الطاقات يف وجه االحتالل بهدف إنجاز مرشوع التحرير وتحقيق االستقالل.

ال شك أن الرؤية التي عرضها األستاذ خالد مشعل تحت عنوان "املرشوع الوطني   

الفلســطيني ومواجهة قرار الضم"، من خالل منتدي التفكــري العريب – لندن، مطلع يوليو 

املايض، تســتدعي التســاؤل حول الجديد فيها، وما الذي يضيفه األســتاذ مشعل ملشهد 

الحركة اإلسالمية والتنظيم إذا ما آلت إليه قيادة القاطرة الحمساوية؟ وهل بإمكانه إحداث 

التغيري الذي يتطلع له الكثريون من نخب الحركة وكوادرها؟ وهل يتمكن من التوفيق بني 

احتياجات الحركة والتزاماتها السياسية وعالقاتها اإلقليمية والدولية، رغم وضعية التناقض 

وحالة االصطفاف وتباين معسكرات التحالف داخل املنطقة والتي أحالتها إىل حقل ألغام.

ال شــك أن هذه الورقة التي تحمل رؤية سياســية نضالية قد لفتت أنظار الكثري   

من املراقبني للمشــهد الفلســطيني، وقــد اعتربها البعض بأنها مبثابة برنامج ترشــحه 

لرئاسة حركة حامس!!

نعــم؛ هناك الكثري مــن النقاط اإليجابية التي تناولتها الرؤية عىل ســبيل إعادة   

إحياء الكيانية الفلســطينية بروح الرشاكة السياسية والتوافق الوطني. ولكن هذه الورقة 

تجتاج إىل ورقة أخرى تســندها وهي تتعلق بالبيت الحمســاوي نفســه، والذي يتطلب 

تعزيز قدراته القيام بنقلة نوعية تعني قيادته عىل حمل هذه الرؤية والتمكني لها، وهو ما 

سأشري إليه، عىل أمل أخذها يف الحسبان، لتتكامل معامل النهضة وأركان القوة ملرشوعنا 

الوطني وبنياننا الداخيل.
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تبــدو اليوم، ورمبا منذ أن دخلت حركة حامس عىل خط الحكم والسياســة، أن   

حالــة التضخم يف األعداد واآلليات وامليزانيات واألعبــاء املالية قد تعاظمت يف قطاع 

غزة وأثقلت طاقات الحركة، بل جعلت من علت بهم مشــاغل مشهد الحكم عاجزين عن 

التفريق بــني التزامات الحكومة وأعباء الحركة، بحيث تداخلــت األمور واختلط الحابل 

بالنابــل.. لقد كان الشــعور بأخطار تراجــع األداء مع محدودية الكفــاءات التي تتصدر 

عمليــة اتخاذ القــرار ملحوظًا، وقد تهامس به الكثري ممن هــم مبكانة "عظم الرقبة" من 

نخب الحركة ورجالها املخرضمني.

ولعيل أذكر أننا كتبنا حول هذه املســألة منــذ زمن ليس بالقصري، وأدرنا بعض   

اللقــاءات الحوارية لبلــورة رأي حريك حولها، واحرتمنا قــرار الحركة بأن الوقت مل يحن 

بعد. ومع مرور الســنني وتداخل املســؤوليات وتكاثر األعباء التــي تنوء بحملها أكتاف 

الرجال نعاود طرح الفكرة والدفع بها من جديد.. الفكرة -يف الحقيقة- تقوم ببساطة عىل 

تجزئة املهامت وجهات االختصاص، بحيث تتوزع األحامل ومســاحات العمل عىل ثالث 

جهــات أو جبهات تنظيمية منفصلة من حيث التخصــص واالهتاممات؛ الدائرة األوىل: 

أن تكــون  جبهــة للفعل املقاوم والعمل األمني تحظى بالرسيــة والخصوصية، ولها قيادة 

تتمتع بأهلية وخربات امليــدان ومبيزانيات وهيكليات صغرية يصعب اخرتاقها، وهناك 

ما يربطها بأضيق دوائر العمل بشكل ما.

  أما الدائرة الثانية؛ يف العمل الســيايس من خالل واجهة حزبية، لها مســاحات 

مفتوحة للعمــل واملناورة وحامية املرشوع الوطني، ويحظى قادتها بوجوه وشــخصيات 

وطنية ذات توجهات إســالمية عامة، وتتمتع بدعم الحركة ومباركتها، وميكنها التحرك 

يف فضاء يستوعب الجميع، كام نشاهد حاليًا يف املغرب وتركيا  وماليزيا.

أما الدائرة الثالثة؛ فهي العمل الدعوي، الذي يشكل الحاضنة الشعبية والشبابية   

للحركــة، ويظل ميارس العمل العام يف كافة مناحيه الرتبوية والحركية والنقابية، وتكون 
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هذه الدائرة مبؤسساتها الواسعة ومرتكزاتها الضخمة حجر الرحى يف عملنا كحركة تعمل 

للوطن واألمة.

كان األخ خالــد مشــعل خالل فــرتة توليه قيــادة حركة حــامس، والتي قاربت   

العقدين لظروف واعتبارات اســتثنائية، شخصية بكاريزما عالية وكتلة نشاط متميزة يف 

حركيته ومتابعته لنبض التنظيم والشارع، وكانت سياسة "الباب املفتوح" التي اعتمدها 

يف عالقاتــه مع الجميع تشــجع أبناء الحركــة والكثري من قيــادات التنظيامت وفصائل 

العمل الوطني وأصحاب املكانة من املخاتري والوجهاء ونشطاء املجتمع املدين ورؤساء 

التجمعات النقابية والشخصيات االعتبارية بالتواصل معه أو الحرص عىل ترتيب لقاءات 

وحوارات معه، وكان مكتبه يف دمشق أو خالل زيارته لبريوت والقاهرة والسودان وتونس 

ال توصد له أبواب، فكان ملاًم بكل يشء، وكانت دائرة عالقاته متشابكة بقوة، وكان مقنعًا 

يف جاذبيته ورصاحته ملشاطريه الحديث.

إن األســتاذ خالد مشــعل هو شــخصية ذات تاريخ مرشق وصفحــات مليئة   

باإلنجــاز، وهناك الكثــري من أبناء الحركة الذين يتطلعــون لعودته لقيادة الحركة، ملا 

يتمتع به من أهليِّة ومكانة ووعي رجل الدولة. ال شــك أن االنتخابات القادمة إن جرت 

يف موعدها أو تأجلت لبعض الوقت ستشهد تنافسًا لن يغيب عن مشهده شخص بوزن 

ومكانة األســتاذ خالد مشعل. بالطبع، هناك شخصيات أخرى تتمتع بإمكانيات قيادية 

وازنــة ولها هي األخرى فرص وحظوظ متقاربة، وإن كانت االنتخابات وما يصاحبها من 

تفاعــالت داخل التنظيم يف الداخل والخارج هي من ستحســم الخيارات وتضع الراية 

يف اليــد األكرث قدرة عىل إدارة الحركة وترتيب أوضاعها وجمع شــملها، والتعامل مع 

املرحلة السياسية واألمنية التي متر بالكثري من التهديدات واملخاوف عىل مستقبل 

الشعب والقضية.

قد يكون من املبكــر طرح مثل هذه القضية للتداول اإلعالمي، وإن كان طرحها   
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ال يغيب عن جلســات نخب الحركة وكوادرها، وهي جــزء من العملية الدميقراطية التي 

متيــزت بها حركة حــامس، منذ انفتاحها قبل عقد ونصف العقد عىل العمل الســيايس، 

حيث صارت لغة السياسة ومفرداتها جزءاً من أشكال املامرسة الحركية يف داخلها.

إن بيــت القصيد وحجر الزاوية -يا أبا الوليد-  أن الرؤية تحتاج قبل النفري   

إىل إصــالح القاطرة، وتأســيس أركان مســريتنا عــىل نهٍج من الرشاكة السياســية 

والتوافق الوطني.

األستاذ خالد مشعل يف حديث مع وسائل االعالم العربية 
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نحن الفلسطينيني مبختلف انتامءاتنا السياسية وتوجهاتنا األيدولوجية شعب عايل 

الثقافــة والتأطري، والكل له رأي يحظى بالرشــد والتقدير، وخاصة إذا ما تعلق األمر 

بالوطن وتقرير املصري.

األستاذ خالد مشــعل؛ رئيس املكتب السيايس السابق لحركة حامس، شخصية   

فلســطينية متتلك كاريزمــا وطنية متميــزة، وتتمتع بآداب وأخالقيات إســالمية عالية، 

واجتهاداتها السياســية تلقى الكثري من التقدير لحفاظهــا عىل خطوط التوازن والواقعية 

مع "الكل الفلســطيني"، وقد تبدى ذلك جليًا يف وثيقة حامس السياســية الصادرة مطلع 

ــن بها – قبل مغادرته ملنصبه – قناعاته ملشــهد الرصاع مع االحتالل  مايــو 2017، ودشَّ

اإلرسائييل يف السياقني الوطني واإلسالمي.

يف الحقيقــة، أن األخ خالد مشــعل )أبو الوليد( ومنــذ ترجله عن قيادة حامس،   

بحسب مقتضيات لوائح الحركة الداخلية، مل يتوقف عن تقديم الرأي واملشورة، واألخذ 

–بقوة وجسارة- للمواقف التي يتطلبها املشهد النضايل الفلسطيني.    

ْيِك اْلَوَطِنِّ ِضْمَن  ِ
اِم َمَكاَنِة الرشَّ ِة اْلِفْرَعْوِن َواْحــرِتَ »ِإنَّ َتْطِوْيــَع َعْقِليَّ

ُل  ٍة ُتَشــكِّ َتَواُفَقــاٍت اَل َنْخَتِلــُف َعَلْيَها، ِهَي اْلَمْدَخُل أِلَيِّ رُْؤَيٍة ِسَياِســيَّ
ِتَنا َجِمْيَعًا يِفْ ُمَواَجَهِة االْحِتاَلل«. اْسرتَاِتْيِجيَّ

إىل أخي خالد مشعل:*

تحريُر األوطاِن رؤيٌة اسرتاتيجيٌة جاِمَعة

املقال منشور يف موقع )أمد لإلعالم(، وكذلك عىل موقع )دنيا الوطن(، وأيضًا عىل موقع )سام اإلخباري( 
 *

بتاريخ 7 يوليو 2020م.
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يف 2 يوليو 2020، اســتضاف "منتدى التفكري العريب" يف العاصمة الربيطانية   

األخ خالد مشــعل، وأدار معه حواراً مطواًل حول توجهات حكومــة نتانياهو اقتطاع أراٍض 

فلســطينية من الضفة الغربية وضمها عنوة إىل كيانه الغاصب.. األمر الذي حرَّك النخبة 

الفلســطينية لتديل برأيها فيام يتوجب عمله للتصدي لذلك املخطط اإلرسائييل والعمل 

عىل إحباطه بكل ما تســتدعي الرضورة من أدوات نضاليــة وتضحيات. ويف كلمته التي 

كانت أشبه بنص قطعي الداللة، تحدث األخ خالد مشعل، مقدمًا رؤيته للخالص الوطني، 

مقابل مــا أعلنته حكومة نتانياهو مــن إجراءات لضم املزيد من األرايض الفلســطينية، 

تســاوقًا مع صفقة القرن الذي أعلنت عنها إدارة الرئيس ترامب رســميًا بالبيت األبيض 

بتاريخ 28 يناير 2020، والتي تتمثل برسقة %30  من مساحة الضفة، ما بني مستوطنات 

أقامتهــا ســلطة االحتالل – بفرض سياســة األمــر الواقع – عىل مدار أكرث من خمســني 

ســنة، وأراض زراعية مبنطقة األغوار متثل ســلة الغذاء الرئيسة للفلسطينيني، وأحد أهم 

مقومات دولتهم ومستقبل حياتهم. 

أشــار األستاذ خالد مشــعل بجملة من األفكار والرؤى ال تبتعد كثرياً عام طرحه   

آخرون من الشــخصيات والنخب الفلسطينية ألكرث من عقد ونصف العقد من الزمن، وال 

أظن أن أحداً ســيختلف معه أو مع غرية إال يف جزئيات ميكن التفاهم حولها يف ســياق 

التوافق الوطني.. إن املشكلة والعقبة الكأداة هي يف عقلية البعض من رجاالت السلطة، 

والتي مل متنح ألحد غريها حق امتالك املشــهد السيايس وتسيريه أو التفكري يف خالصه 

خارج حساباتها، وهي مأساة قضيتنا التي ما زلنا نعاين منها حتى اللحظة!!

قّدم األســتاذ مشــعل برنامجًا للرد عىل قرار الضم، قائاًل: إن الجهد الفلسطيني   

يجب أن يتطور إىل موقف عميل، عرب "املواجهة املبارشة مع العدو الصهيوين، واالشتباك 

معه ميدانيًا وسياســيًا وجامهرييًا ودبلوماســيًا".. وأضاف: يف حال توســع االحتالل يف 

الضفة، فإن املواجهة املبارشة معه ســتزداد، متابعًا بأن كل ذلك يجب أن يسبقه توحيد 
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صف فلســطيني داخيل، وأن تتبنى الســلطة الفلســطينية هذه الرؤية، مشيداً بقدرات 

شــعبنا العظيم عىل التحدي والتصدي ملخططات اإلرسائيليني، وأن الرأي العام الدويل 

يصب يف صالح الفلســطينيني. وأضاف قائاًل: "نريد أن نســتنزف االحتالل وهو يســعى 

إىل الضــم، نريد أن نربك جنوده ومســتوطنيه، هذه املعركة عادلــة وناجحة".. ولخص 

مشعل التحديات التي تواجه الفلسطينيني، وهي "تسارع املشاريع األمريكية اإلرسائيلية 

لتصفيــة القضية، وغياب الفعل الفلســطيني املؤثر بســبب االنقســام، وغياب القيادة 

الفلسطينية الجامعة التي متلك الرؤيا وأدوات الفعل املؤثر".

طبعًا قضية حل السلطة – الذي طرحها األستاذ مشعل – هي مسألة ذات خالف   

واســع بني "الكل الفلســطيني"، وال أعتقد أنها املدخل لتحقيق أي إجامع فلسطيني. 

وقد عرب األســتاذ نبيل عمرو؛ مستشــار الرئيس الفلســطيني الســابق يــارس عرفات، 

بالقول: إن حل الســلطة الفلســطينية لن يكون مجديًا كرد عــىل الضم، ولكنه أكد بأن 

السلطة تحتاج إىل إصالح وتقوية ودعم، وفصل جدي بينها وبني منظمة التحرير. كام 

د. سالم فياض؛ رئيس الوزراء السابق، طرح هو اآلخر رؤية للخالص الوطني الفلسطيني  

مشرياً بأن هنالك حاجة ملحة للتوافق العام بشأن املرتكزات األساسية لجهد فلسطيني 

فاعل، وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، إلعادة االعتبار للقضية الفلســطينية كقضية تحرر وطني 

تســتمد رشعيتها من الحق املطلق للشــعب الفلســطيني يف تقرير مصريه عىل أرض 

آبائه وأجــداده، األمر الذي يتطلب انعقاد لقاء وطني يضم مكونات النظام الســيايس 

الفلســطيني كافة. كام يتطلب أيضًا، وفيام ميهــد لتطوير وتفعيل منظمة التحرير مبا 

يفســح املجال لجميع هذه املكونات لالنضواء تحت لوائها.. وطالب بعدم االستمرار 

يف السامح لتعدد الرؤى وتضاربها بشأن مفهوم الحل الشامل املقبول وطنيًا يف إعاقة 

توحيد الجهد الوطني.

كــام أن ما ظهــر يف املؤمتر الصحفي بــني الرجوب والعــروري كلها محاوالت   
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لتقريــب وجهــات النظر، ولكن اإلشــكالية أن كل هذه املســاعي تتحطــم عىل "صخرة 

الفرعون"، حيث تنعدم رؤية اآلخر!! مهام كانت قوته وحاضنته الشــعبية، وتنترص مقولة 

"ما أريكم إال ما أرى"!!

خالصــة املوقــف – يا أبــا الوليد – إن تطويــع عقلية الفرعون واحــرتام مكانة   

الرشيك الوطني ضمن توافقات ال نختلف عليها، هي املدخل ألي رؤية سياســية تشــكل 

اسرتاتيجيتنا جميعًا يف مواجهة االحتالل، وايقاف عجلة عدوانه علينا وعىل األرض التي 

متثل مستقبل وجودنا ومكانتنا كشعب ميتلك أهلية القيادة والتحرير لألرض التي باركها 

سبحانه للعاملني.

األستاذ خالد مشعل يف زيارة إىل املرشد األعىل 

عيل خامنئي يف العاصمة اإليرانية طهران
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خالــد مشــعل )أبــو الوليد( الــذي عرفته منذ أربعــني عامًا مل يتغــري يف أدبه   

وأخالقه ووطنيته العالية، ولكنَّ رؤيته السياسية ووعيه باآلخر ومفاهيمه التنظيمية 

والحركيــة تجددت كثرياً، وأصبحت تعبرياته يف الســياق الوطنــي أكرث وحدوية؛ ألنها 

تجمع وال ُتفرق، وتعطي لكل ذي حٍق حقه، فال تهميش ألحد وال إنكار لتضحيات أي فصيل 

ناضل وســبق، بل اعرتاف وإنصاف مبساهامت وجهد الجميع، والتعبري بلغة رصيحة بأن 

الرشاكة السياســة والتوافــق الوطني هام طوق النجاة للجميع، ولكــنَّ هذا يتطلب ضبط 

معادلــة العالقة بــني "الكل الفلســطيني" يف إطار منظمــة التحرير، وضمــن االعرتاف 

باملتغريات التي فرضتها قوة حركة حامس وحضورها املشــهود يف الشــارع الفلسطيني 

عىل املستويني السيايس والنضايل املقاوم.

كان اللقاء الحواري لألخ خالد مشعل؛ الرئيس السابق للمكتب السيايس لحركة   

حامس، والذي نظمه مركز مســارات مبشاركة واسعة عرب برنامج زووم، ومشاهدة اآلالف 

لَُها؛  : َأوَّ »َكاَنْت ُمَقارََبُة ِمْشَعْل إِلِْنَهاِء االْنِقَساِم َتُقْوُم َعىَل َثاَلَثِة َعَناِصَ
اْلَعَمــُل َمَعــًا يِفْ اْلَمْيــَداِن ِوْفــَق َبرَْناَمٍج ِنَضــاِلٍّ لُِمَواَجَهــِة االْحِتاَلِل.. 
ــِة يِفْ  َســاِت اْلَوَطِنيَّ ــاِت َواْلُمَؤسَّ اَكــُة يِفْ ِبَنــاِء اْلَمْرِجِعيَّ َ َوَثاِنْيَهــا؛ الرشَّ
ٍة.. َوَثالُِثَها؛ اْلُمَسارََعُة ِإىَل  َمِة َعىَل ُأُســسٍ ِدْيُمْقرَاِطيَّ ْلَطِة َواْلُمَنظَّ السُّ
ِة َوَغزَّة«. فَّ يَّاِت ِبالضِّ َقَة َوُتِعْيُد االْعِتَبارَ لِْلُحرِّ ُخُطَواٍت َعىَل اأْلَرِْض ُتَعزِّزُ الثِّ

مشعل وحديث السياسة..

 نوافقك الرأي ولكن*!!

املقال منشور يف موقع )سام اإلخباري( وموقع )أمد لإلعالم(، بتاريخ  12 نوفمرب 2020م.
*
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له عىل منصات التواصل االجتامعي، فرصًة لرؤية إطالالت التجديد التي جاء بها صديقنا 

العزيــز خالــد )أبو الوليد(، والتــي لقيت استحســانًا وترحيبًا ممن أتيحــت لهم الفرصة 

للتعقيب وطرح األسئلة حول املحاور األربعة التي تناولها بالعرض والتحليل، وهي:   

أواًل( الرؤيــة التي طرحها يف يوليو املايض، واملوســومة )املرشوع الوطني الفلســطيني 

ومواجهة قرار الضم(، واملوقف من السلطة: حلها أم تغيري وظيفتها؟

ثانًيا( ملاذا مل تنجح محاوالت إنجاز املصالحة، وكيف ميكن تحقيقها؟

ثالًثا( املوقف من بايدن، وإمكانية اســتئناف املفاوضات والعملية السياسية، واملوقف 

من املحاور العربية واإلقليمية؟

رابًعــا( إىل أين تتجه حركــة حامس، وما عالقتها بجامعة اإلخوان املســلمني، إضافة إىل 

االنتخابات الداخلية للحركة؟  

ال شــك أن تلقائية الخطاب وانســياب لغــة التعبري التي ظهــر عليها األخ حالد   

مشــعل يف تناوله ألســئلة املرحلة تلك، تعكس حقيقة صدقية املوقف والقناعة والرغبة 

الحقيقيــة يف التوجه ملنصــات الخالص، بهدف النجــاة والخروج من الحالــة الكارثية 

ملشــهد الحكم والسياســة التي تربعت عليه كل من حركتي فتح وحامس، وليس بعيداً 

عن تداعياتها املشهد الفلسطيني العام يف إطاراته الفصائلية والشعبية، حيث استبدت 

حالة الصدمة والذهول والشعور بالعدميِّة وفقدان النصري بالجميع.

لقد حملت روح الحديث ونربة الخطاب َنفســًا إيجابيًا ورؤية سويِّة لرجل يحمل   

يف فكره مشعاًل ميكن أن يصل بنا وبشعبنا إىل شاطئ األمان، رغم شدة األعاصري واألنواء 

التــي تحارصنــا جميعًا يف بحر من الظلــامت، والذي تهتز وتتأرجح بــني أمواجه العاتية 

أرشعة سفينتنا.

قنديل ديوجني أم مصباح عالء الدين؟!
يقال أن الفيلســوف اليوناين "ديوجني" كان طوال حياتــه يحمل قندياًل مضيئًا،   
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ويتجــول به نهاراً بحثًا عن رجل: رشيف.. محرتم.. فاضل.. أمني.. مســتقيم.. صادق.. 

رصيــح.. مخلص.. متواضع.. بســيط.. بريء، علــه يجده!! فقنديــل ديوجني.. هو رمز 

الحكمــة، والبحث عن الحقيقة. أما مصبــاح عالء الدين فهو يرمز للخرييِّة والقدرة. فهل 

جاء مشعل يحمل لنا يف حواره حكمة ديوجني أم قدرة عالء الدين؟!  

الســؤال الذي يطرحه الشارع الفلسطيني: ما الجديد الذي جاء به حديث خالد   

مشعل؟ وهل هناك ما ميكن التعويل عليه كرؤية للخالص؟ وهل لهجة الخطاب تحمل يف 

طياتها سياسة جديدة لحركة حامس أم هي فقط تعبريات وقناعات خاصة؟!

ال شــك أن األستاذ مشــعل وضع نقاطًا عىل حروٍف ســاخنة مل تتعودها الساحة   

اإلســالمية، ورســم خطوطًا عىل رمال متحركة تحتاج إىل أكرث من نقطة ارتكاز لتثبيتها. 

من هنا، وجدت أن من األهمية اســتنطاق نخبة من اإلسالميني للتعقيب عىل نقاط خالد 

مشعل، والتي تلخصت يف النقاط التالية:

• إنهاء السلطة بحاجة إىل توافق وطني.

• حامس من مدرسة اإلخوان املسلمني الفكرية والثقافية والرتبوية، ولكنها تنظيم وطني 

فلسطيني إسالمي مستقل.

• هنــاك تخوف متبادل حول الرشاكة والربنامج الســيايس، وحركة حامس ترى أن يكون 

الجميع رشيكًا يف القرارين السيايس والنضايل.

• ال بدَّ من برنامج حقيقي ملقاومة االحتالل، ونحن متفقون عىل املقاومة الشعبية.

• متمسكون بسالح املقاومة وال ُنخضعه لرشوط التوافق، ويكون استخدامه ضد االحتالل 

بقرار وطني يف ظل الوحدة، والرشاكة يف القرارين السيايس والنضايل.

وطرح مشــعل مقاربة إلنهاء االنقســام تقوم عىل ثالثــة عنارص: أولها العمل   

مًعــا يف امليدان وفــق برنامج نضايل ملواجهــة االحتالل؛ وثانيهــا، الرشاكة يف بناء 

املرجعيــات واملؤسســات الوطنية يف الســلطة واملنظمة عىل أســس دميقراطية؛ 



128

وثالثها، املســارعة إىل خطــوات عىل األرض تعــزز بناء الثقة بــني الجانبني وتعيد 

االعتبار للحريات بالضفة وغزة. 

أما تعقيبات النخبة اإلسالمية التي استطلعنا وجهات نظرها فقد جاءت كالتايل:

- د. إبراهيم مايض: من املهم أن نذكر أن الســيد خالد مشعل واملعروف  عنه   

د لتلك املحاور  الوضــوح والعمق يف تحليل األمور عيل صعيد وطني وإقليمي  ودويل  قعَّ

األربعــة قبل الخوض فيها تحلياًل ونقاشــًا بــرضورة تحقيق هدفني، هــام غاية يف الدقة 

واألهمية وميكن االعتامد عليهام، وذلك من أجل  ترتيب العالقة بني "الكل الفلســطيني" 

بهدف إنجاح املصالحة وإعادة بناء املرشوع الوطني الفلســطيني، والذي اعرتاه الخلل 

ما بعد اوســلو. فالهدف االول؛ هو ترسيخ جملة من املفاهيم الوطنية يقع يف قلبها قبول 

اآلخر والرشاكة الحقيقية لتشــكل أساســًا قويًا لثقافة وطنية عابــرة للفصائلية ومتجاوزة 

زة للعمل عند شعبنا  لالنقســام الفلسطيني. أما الهدف الثاين؛ فهو خلق بيئة فكرية محفِّ

الفلســطيني يف الداخل والخارج، بغرض الخروج من نفق االنقســام، وبناء املؤسســات 

الوطنية للســلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلســطينية.. لقد كان أبو الوليد دقيقًا 

يف رشح مسألة الجمع واملزاوجة بني الســلطة ومرشوع املقاومة، ورضورة التوافق عيل 

بقاء السلطة، وكذلك عيل أشكال وأدوات املقاومة ضمن رؤية وطنية جامعة. 

- د. عدنان أبو عامر؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة األمة: ال شك أن املداخلة   

مها األســتاذ مشــعل تشــكل منوذجًا واضحًا عــن ترجيح كفة الخطــاب الوطني  التي قدَّ

الفلســطيني عىل الحزيب التنظيمي، مام مينحه مكانة يف الفضاء الفلسطيني العام دون 

البقاء داخل رشنقة التنظيم، وهي عملية طبيعية ومتوقعة بدأها مشعل منذ سنوات، من 

خالل امتالكه لشــبكة عالقات محلية وإقليمية ودولية من جهة، ومن جهة أخرى توجهه 

الذي تتبناه حامس بالعمل عىل قيادة املرشوع الوطني الفلسطيني العام، وبالرشاكة مع 

باقي القوى السياسية الفلسطينية.
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- د. أميــن دراغمة؛ نائب عــن كتلة التغيري واإلصالح: إن مــا طرحه األخ خالد   

مشــعل ينسجم مع تطلعات شعبنا كأهداف عامة ورؤية النخب الفلسطينية للخروج من 

املأزق، وهو خطاب ميتاز بالواقعية والعمق ويؤســس لقواعد العمل املشــرتك، من خالل 

فهم الواقع والظروف املحيطة واســباب االنقسام وحاجة األطراف كافة وتخوفاتها، وبناء 

عىل ما تمَّ من تفاهامت سابقة وما حدث مؤخراً من خالل لقاءات التقارب.. ليس أمامنا 

اليوم ســوى مســار واحد يؤدي إىل نتائج مقبولة وهو مســار التأســيس السليم للرشاكة 

الوطنية الجامعة، من خالل تشارك املسؤوليات وتحمل التبعات والذهاب لعملية اعادة 

تشــكيل وبناء جديدة، عىل قاعدة وثيقة األرسى. أنا أرى أن ما تمَّ تقدميه بحاجة إلجابة 

رصيحــة وواضحة من طرف الرئيس، الذي بيده مفاتيح قيادة تغيري الواقع الفلســطيني 

الحايل نحو رؤية مشرتكة وعمل مشرتك ومؤسسات منتخبة وقوية وفاعلة.

- د. أحمــد دلول؛ كاتب ومحلل ســيايس: إن من شــاهد الحــوار حقيقة يدرُك   

أنَّ األســتاذ خالد مشــعل ما زال يتابع حيثيات املشهد الســيايس الفلسطيني بتفاصيله 

ث بلهجته وطنية متميزة،  الواسعة، وقد امتألت كلمته باملصطلحات الوطنية، حيث تحدَّ

وأقصد هنا أنَّه قد تجاوز الكثري من تفاصيل الهوية الحمساوية يف خطابه، كالتأكيد عىل 

وطنية حركته ذات األصول اإلخوانية، واملطالبة بالرشاكة يف صناعة القرار الفلســطيني، 

وكذلك عرض أن يكون اســتخدام ســالح املقاومــة بقرار وطني، وهنــا رمبا لو مل أعرف 

الرجــل من قبل العتقدُت أنَّ املتحدث هو رجل دولة بخلفية إســالمية، وأعتقد أنَّ هذه 

الحالة يجب تعميمها عىل قيادات الحركة اإلسالمية من الصف األول وما دون ذلك.

- د. أكرم رضوان؛ أســتاذ جامعي: خطاب مشــعل كام عهدناه خطاب ســيايس   

ووطني بامتياز، ففيــه قليل من األيديولوجيا والعواطف.. كثري من السياســة والواقعية، 

وهو يحاول أن ُيقدم مقاربًة وطرحًا ميّثل توافقًا بني القوى الفلســطينّية.. كام أن خطابه 

يتســم بلغة توافقية وَنفٍس إيجايب وانفتاح عىل جميع األطياف، فرتاه ُيثني عىل اآلخر وال 



130

يسفهه، ويتعامل معه عىل أساس الرشاكة والهّم العام واالنتامء للوطن، وليس من منطلق 

التنافســية أو العداء، فرتاه يرتحم عىل عرفات ويشكر عباس ويثني عىل اإلخوة يف فتح، 

ص كل هذا -كام  ويركز يف حديثه عىل املساحات املشرتكة ويضع الخالفات جانبًا. ولخَّ

ورد يف مقدمة حديثه يف اللقاء- بأنه يســعى لرتســيخ ثقافة عابــرة للفصائلية وللحزبية 

ومتجــاوزة لحالة االنقســام.. وعندمــا يتحدث عن االنقســام، فإنه ُيشــّخص الهواجس 

والتخوفات لدى الطرفني، واملســببة لعرقلة مســار املصالحة بشــكل واضح، بعيداً عن 

الكالم املنمق. ومشــعل من القادة القلة الذين لديهم جــرأة ليعرتف بوجود أخطاء لدى 

حركتــه، وال ينفي حدوث ذلك.. كم نحن –حقيقــة- بحاجة اىل أن يتحول هذا النموذج 

)مشــعل( إىل ظاهرة لدى الساســة الفلســطينيني، وأال يتحول خطــاب التوافق لخطاب 

موســمي حســب مزاج القادة أو مســاعي املصالحة، نحتاج هذه الثقافة وهذه النامذج 

لتعزيز الثقة والرشاكة والتأسيس لبناء مرجعيات موحدة.

- د. صبحي رشــيد اليازجي؛ أستاذ العلوم السياســية بالجامعة اإلسالمية: بعد   

أن اســتمعت إىل األســتاذ خالد مشــعل يف كلمته حول املصالحة الوطنية الفلسطينية، 

قلت: حق للشــعب الفلســطيني أن يفاخر بشــخصية قيادية منحها الله البرص والبصرية 

والرؤيا الواضحة للمرشوع الوطني الفلسطيني، والتي تدور حول ترسيخ املفاهيم الوطنية 

وتشــكيل الثقافة، وخلق بيئة فكرية سياسية ونفسية تكون محفزة لدى الجميع، لخوض 

غامر امليادين املختلفة يف مواجهة ما يدور حولنا.. كام أنه وقف كقائد مسئول وعارف 

يتحــدث عن ســلبيات املايض بــكل قوة وجــرأة، وكان هذا من باب فتــح اآلفاق ووضع 

الجميع أمام مسئولياته، ولكن أخىش ما أخشاه أن ال تلتقط حركة فتح هذه الرسالة وتكابر 

وتعانــد كاملعتاد، فال تعرتف هي األخرى بأخطاء املايض، لنســري معًا وســويًا  نحو بناء 

الدولة واإلنسان الفلسطيني، برؤيا واضحة املعامل، وال نأبه بقوى الرش.

- د. مأمــون أبــو عامر؛ كاتب ومحلل ســيايس: ما مييز حديث األســتاذ خالد   
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مشعل عن املصالحة تقديم رؤية تفتح الطريق للعمل املشرتك بني الفصيلني الكبريين، 

عــىل قاعدة التعــاون فيام يخدم املصالح الوطنية العليا للشــعب الفلســطيني وتجاوز 

الخطــوط الحزبية لصالــح الخط الوطني الجامع، الذي يشــعر املجموع الوطني بحاجة 

ماسة له، خاصة يف هذا التوقيت بالذات، من خالل الدعوة لالتفاق عىل العمل معًا وفق 

برنامج نضايل مشــرتك ملواجهة االحتالل والظهور مبوقف موحد والتعاقد عىل الرشاكة 

يف بناء املؤسســات الوطنية والســلطة والقرار السيايس، مع املسارعة التخاذ  خطوات 

عــىل األرض إلطالق الحريات وبناء نظام ليك يشــعر الجميع بأنــه يف وطنه وخلق واقع 

ثقة.. لقد تجاوز مشــعل اكرب تحٍد ُطرح يف وجه حامس وهو مسالة االستعداد ملناقشة 

مكانة ســالح املقاومة. ورضورة أن يكون قرار الحرب والسالم باتفاق وطني ولبس حكراً 

ألي طرف من األطراف.

- م. ســفيان أبو ســمرة؛ وكيل وزارة ســابق: إن هذة الرؤية متثــل نقطة انطالق   

ودعوة رصيحة وواضحة للوحدة والعمل املشرتك يف ساحات العمل الوطني الفلسطيني، 

دعــوة إىل إزالــة كل حواجز التفــرد واالنعزال والتفــرق، دعوة صادقــة لصياغة أهداف 

واســرتاتيجيات املــرشوع الوطني الفلســطيني ككل دعــوة إىل توحيد صورة الشــعب 

الفلســطيني أمام الكل اإلقليمي والعاملي.. نأمل أن تجد هذه الدعوة صدًى صادقًا لدى 

إخواننا يف حركة فتح حتى نكون يداً واحدة عىل من سوانا.

- د. حسام الدين الجزار؛ أستاذ التاريخ بجامعة األقىص: حني يتحدث األستاذ خالد   

مشــعل يف السياسة تجد أن نفسَك منسجمة مع انســيابية أفكاره، حيث يستطيع بناء الفكرة 

بطريقة عبقرية.. لقد اســتطاع الرجل أن يصنع الدواء للداء الذي أصاب القضية الفلسطينية، 

ومتكن أن يكون جرَّاحًا ماهراً. لقد كان واضحًا وسلسًا يف أفكاره التكتيكية واإلسرتاتيجية، حيث 

تحدث بحروف وكلامت محددة وبزمن محدد، بعيداً عن الرنجســية والخطابات اللولبية. إن 

حالة الفهم والوعي والوطنية كانت حارضة بقوة يف خطابه، وكذلك البعد عن الحزبية.



132

م األســتاذ مشعل يف حواره  - د. فهمي رشاب؛ أســتاذ جامعي؛ يف الحقيقة، قدَّ  

حلــواًل عملية وواقعيــة بعيداً عن لغــة التنظري، وأعطــي لكل طرف مــن فواعل القضية 

الفلســطينية حقه حســب مدى قوته وتأثريه، وأظهر حرصًا عىل ملِّ الشــمل الفلسطيني 

وتقديم خطة عمل مشــرتكة وتقارب أكرب تجاه تحصني مجتمعنا، واالهتامم بكل الشعب 

الفلســطيني يف الشــتات والداخل وغــزة والضفة. وقد أصاب الوصــف عندما قال: "إن 

املفاوضات فشــلت بينام املقاومة مل تفشــل"، بل نرى أنها طورت نفســها وال تزال رغم 

الحصار. إن خطاب مشــعل يف جوهره وحدوي وواقعي، ويكشــف بأنه عىل مقربة دامئة 

بكل تفاصيل القضايا الفلسطينية وتحديثاتها.

- د. أمين أبو العنني؛ أســتاذ جامعي: بداية، اعتقد بقوة أن الخطاب الســيايس   

األخري لألســتاذ خالد مشــعل كان وطنيًا خالصًا، ويشــتمل عىل عدة نقاط ارتكاز أساسية 

لجمع الشــمل الفلســطيني وتوحيد الصف الوطني، لقد كان خطابًا ناضجًا برؤية وطنية، 

بعيــداً عن الرؤية الحزبية الفصائلية الضيقــة، كام أن الخطاب كان رصيحًا يف االعرتاف 

بتضحيات اآلخرين، وأن الكل الفلســطيني هو جزء أسايس يف عملية التحرير املتواصلة 

واستعادة الحقوق.. برصاحة، لقد حلَّق االخ األستاذ خالد مشعل يف سامء الوطن بكلامته 

كنجم منري، يقدم حلواًل مقنعة للحالة الفلســطينية عــىل كل األصعدة الوطنية.. عالوة 

عىل ذلك، إن األخ مشعل؛ غادر مربع الحزب مبحدداته الضيقة إىل فضاء الوطن واتساعه 

للجميع، لقد ســبق االخ األســتاذ مشــعل الجميع من قادة الفصائل الوطنية يف تقدميه 

الحلول الوطنية الفلسطينية، والتي توحد وتجمع وال تفرق.

- د. بالل ياســني؛ كاتب ومحلل سيايس: يف الحقيقة، يتمتع أبو الوليد بخطاب   

وطني متوازن، حيث إنه يجمع الكل الفلسطيني يف مواجهة االحتالل، ويحرتم رؤية اآلخر 

يف ذلك، ويراعي خصوصية كل ساحة ومتطلباتها امليدانية، ويتعامل مع الجميع يف إطار 

الوطنية، وهذا يشكل مدرسة جديدة يف الخطاب اإلسالمي وتعامله مع املخالف.
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- األســتاذ أحمد أبو ارتيمة؛ ناشــط مجتمعي: يف رأيي أن األســتاذ خالد مشعل   

هو شــخصية وطنية يتميز حضوره بقدرته عىل بعث األمل يف نفوس شــعبه حتى يف ظل 

األوقات والتحديات الصعبة. رمبا أهم ما يتميز به أمران: الخطاب الوحدوي الذي يتبناه، 

وحثِّه دامئًا عن املساحة املشرتكة التي ميكن أن تجتمع عليها قوى العمل الوطني، وحتى 

حــني ينتقد الربنامج الســيايس لآلخر فهو يفعل ذلك بنربة هادئــة غري توتريية وخطاب 

عقالين بعيد عن لغة التخوين والتهجم الشخيص. أما امليزة الثانية؛ التي تحسب له فهي 

جرأته عىل النقد الذايت، وهي ميزة نادرة يف حالتنا الفلسطينية، كأن يقول قائد سيايس: 

"نعم؛ لقد أخطأنا" يف اجتهادنا!! إن هذه امليزات تجعل من األســتاذ مشعل قائداً وطنيًا 

قادراً عىل تجاوز حدود الفصيل وبإمكانه تذليل العقبات واكتساب مساحات جديدة يف 

الساحات الخارجية، فنحن حقيقة يف حاجة إىل تعزيز هذا النهج من الخطاب التجميعي 

الهادئ العقالين.

- األســتاذ إبراهيم خرض؛ ناشط شــبايب: يف بعض األحيان ال يجد املرء ضالته   

إال يف اخــرتاع التناقضات املريحــة، ال ليشء إال ابتغاء اإلنصاف، فــأن تجد رجاًل منَّ 

الله عليه بإتقان الجمع بني املامرسة والتنظري لهو أمر جدير باالحرتام والتقدير، لكنَّ 

مســتنقع األزمات الذي يحاول مشــعل إخراجنا منه ال يحتاج مجرد قائد أو ســيايس 

محنــك، بل يحتاج زعيــاًم قادراً عىل األخذ بيدنا إىل برِّ األمــان.. يف ظني، أنه برؤيته 

الوطنيــة ومنطقــه الذي يدعو للرشاكــة والتوافق ميكن أن يقربنا مــام نطمح إليه من 

وحدة الصف وتصويب البوصلة.

- األســتاذ عبد الرحمن زيــدان؛ نائب عن كتلة اإلصــالح والتغيري: منذ عرفت   

األستاذ خالد مشعل منذ أربعة عقود وهو يتميز بحضور بارز بني أقرانه، كام أن شخصيته 

محببة جذابة، وهو يتمتع بفهم عميق واضح وبحجة وبيان وشخصية جامعة تظهر عليها 

ســامت الروح الشــفافة.. ال تختلف عليه اآلراء، فهو قادر دامئًا عــىل احتواء إخوانه يف 
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مختلــف املواقف. اليوم، يظهر أكرث نضجًا وعمقًا ووضوحًا واقناعًا ليس عىل املســتوى 

التنظيمي، بل تجاوز أطر التنظيم وقيود الفكرة إىل الفضاء الوطني، وهذا ما ســمعته من 

قيادات الفصائل الذين تعاملوا معه وخربوه عن قرب.

- م. باســم رشاب؛ وزارة الحكم املحيل: ال شكَّ أن هناك تغرياً يف األفكار، ولو   

ُطرحــت هذه األفكار بعد انتخابات الترشيعي يف 2006 لتجنبنا كثرياً من الخالفات، 

وحافظنــا عىل الحد األدىن من العمل الفلســطيني املشــرتك. ال شــكَّ أن هناك تغرياً 

واضحًا يف الفكر اإلســالمي، كام عرب عنه األســتاذ خالد مشعل، وهو أن حاميل الفكرة 

االســالمية هم جزٌء مــن ُكل، وأن الوطن يتســع للجميع، وأن الجميــع يجب أن يعمل 

لتحقيق الغايات الوطنية األساســية؛ ســواًء أكان ذلك داخل منظومة الحكم والتمثيل 

الرسمي أم يف املعارضة. 

يف الحقيقــة، إن مــا عليه نخــب الحركة اإلســالمية وحركة حــامس اليوم هو   

أقرب ملا تحدث به األســتاذ خالد مشــعل، وأنا من وجهة نظري أن هذا النهج هو التوجه 

ة الخالف يف الخطاب السيايس بني حركتي فتح  املستقبيل للحركة، والذي به سرتدم هوَّ

وحامس، ليأخذ الســياق الوطني تجلياته يف أدبياتنا الحركية ومســاراتها النضالية، كون 

السياسة –باختصار- هي درجة انصهار األيديولوجيا واحرتاقها.

نعم؛ السياســة مصالح، ولكنها بالنســبة 
والقيــم  املبــادئ  حتكمهــا  مصالــح  لنــا 

والتوافق الوطني.
- خالد مشعل
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يف الحوار الطويل الذي أجراه األســتاذ خالد مشــعل؛ الرئيس الســابق للمكتب   

السيايس لحركة حامس، مع مركز مسارات بتاريخ 7 نوفمرب 2020، والذي دعا فيه 

إىل إعادة تغيري وظيفة السلطة، موضحًا أن إنهاء السلطة بحاجة إىل توافق وطني، مشدداً 

عىل رضورة وجود توافق فلسطيني عىل كيفية إدارة غزة، يف حال اختيار حّل السلطة، مع 

تأكيده بعدم قبول دولة يف غزة مبعزل عن الضفة الغربية أو الكل الفلسطيني. وقد طرح 

األســتاذ مشــعل كذلك مقاربة إلنهاء االنقســام تقوم عىل ثالثة عنارص: أولها؛ العمل معًا 

يف امليــدان وفق برنامج نضايل ملواجهة االحتالل. وثانيها؛ الرشاكة يف بناء املرجعيات 

واملؤسسات الوطنية يف السلطة واملنظمة عىل أسس دميقراطية. وثالثها؛ املسارعة إىل 

خطوات عىل األرض تعزز الثقة وتعيد االعتبار للحريات بالضفة وغزة.

يف الحقيقة، القى  الحديث الطويل لألســتاذ خالد مشعل تقديراً واستحسانًا من   

الجميع، إال أن الالفت للنظر تلك "التخريجة" التي طرحها صديقنا العزيز حســن عصفور، 

وجاءت يف ســياق زاويته عىل موقــع )أمد اإلعالمي( تحت عنوان: مقرتح خالد مشــعل 

ــُل –اْلَيــْوَم- ُأْنُمْوَذَجــًا لِْلِفْكــِر اإْلِْســاَلِميِّ  »اأْلُْســَتاْذ َخالِــْد ِمْشــَعْل ُيَمثِّ
ْيَن  ( اْلُمْسَتِنْرِ، َكَما َأنَُّه ُقْدَوٌة َحَسَنٌة يِفْ َأْخاَلِقِه َوآَداِبِه لِْلَكِثْرِ )اْلَوَسِطيِّ
ِة  اَحِة اإْلِْساَلِميَّ ٌَة يِفْ السَّ ِة، َولَُه َمَكاَنٌة ُمَتَمزِّ ِمْن َأْبَناِء اْلَحَرَكِة اإْلِْساَلِميَّ

ِة ِمْن َطْنَجة ِإىَل َجاَكرَْتا«. ِتَها اْلُمْمَتدَّ ِبُجْغرَاِفيَّ

لماذا يستهدف البعض خالد مشعل؟*

حسن عصفور نموذجًا!!

املقال منشور عىل موقع )أمد لإلعالم(، وكذلك موقع )سام اإلخباري(، بتاريخ 21 نوفمرب 2020م.
*
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لـ"ـدولة غزة الوطنية"! يف قراءة تحليلية ظاملة ملا جاء يف الكلمة، حيث ذهب صديقنا 

بعيداً يف تقييمه وتفسريه، والذي مل يخطر عىل بال أحٍد غريه من البرش!!

اإلشــكالية يف الصديق العزيز حســن عصفور أنه ال ينقصه الذكاء أو الفطنة،   

لكنها –كام يقول البعض- األجندة والخلفية اليسارية املتعصبة، التي تحجب الرؤية 

الصائبــة أحيانًا، وتذهب باملرء بعيداً يف تفســرياته، وتســلبه القدرة عىل اســتكناه 

"عفوية" اآلخرين.

بادَئ ذي بدء، أنا ال أُخفي تحيزي لألستاذ خالد مشعل )أبو الوليد( بحكم معرفتي   

به ألكرث من أربعة عقود، وبالتايل ميكنني قراءة ما يفكر به واســتيعاب مدلوالت خطابه، 

ات" أو صاحب فراسة يف فهم وإدراك  عاء بأين "قارٌئ للنيَّ فاملسألة بالنسبة يل ال تحتاج لالدِّ

الطريقة التي يفكر بها شخص كاألخ خالد )أبو الوليد(، والذي هو اليوم أحد أيقونات الحركة 

اإلسالمية، ومشكاة مضيئة لساحتنا الفلسطينية يف املشهدين الديني والوطني. فاألستاذ 

خالد مشــعل ميثل –اليوم- أمنوذجًا للفكر اإلسالمي )الوســطي( املستنري، كام أنه قدوة 

حسنة يف أخالقه وآدابه للكثريين من أبناء الحركة اإلسالمية، وله مكانة متميزة يف الساحة 

اإلســالمية بجغرافيتها املمتدة من طنجــة إىل جاكرتا، فالرجل الــذي قاد حركة حامس 

ألكرث من عرشين عامًا، وكان أحد أعمدة التأســيس لها منذ انطالقتها يف ديسمرب 1987، 

وتنقل عرب حوارض األمتني العربية واإلسالمية لحشد الدعم والتأييد لقضيتنا الفلسطينية؛ 

باعتبارها القضية املركزية لألمة، وقاد عملية التطوير لوثيقة حامس السياســية أو "ميثاق 

2017"، ليتناســب يف أدبياته مع روح الدين والسياســة، وبهــدف تجنيب الحركة مزالق 

االتهامات التي الحقت "ميثاق 88" لحنٍي من الوقت.. إن الذي يعرف األســتاذ خالد )أبو 

الوليــد( يدرك بأن الرجل مارس مع ذكائه "حكمة الكبار" للحفاظ عىل عالقات الحركة مع 

"الكل الفلســطيني"، وعمل –مبثابرة عالية- لكسب الُنرصة والتأييد للحركة يف الفضاءات 

العربية واإلسالمية وبني تجمعات جالياتنا املسلمة يف الغرب.
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البالء موكل باملنطق!!
كان عيلَّ أن أحمل ما كتبه صديقي العزيز حســن عصفور وعرضه عىل عدد من   

النخب السياسية، التي اســتمعت أو شاركت يف الحوار مع األخ خالد مشعل، الستطالع 

رأيهــا حول ما أورده صديقنا من اتهامات، جاءت عىل الشــكل التــايل: إن الحديث عن 

"إدارة مركزيــة وطنيــة" لقطاع غزة، بعد حلِّ الســلطة، ميثل إعالنًا رصيحــًا أن الكيانية 

الفلسطينية تتلخص يف ذلك املقرتح، وكان له أن يكون مقرتحًا "عمليًا، لو تمَّ وضع ذلك 

جزءاً من إعالن فلسطني دولة تحت االحتالل وفق قرار األمم املتحدة، كاستبدال سيايس 

للســلطة القامئة، وليس حاًل بال بديل ســوى "كيان غزة الوطني".. وأضاف: إن اســتبعاد 

إعالن دولة فلســطني تحت االحتالل من مقرتحات مشــعل، ال ميكن التعامل معها بأنها 

"ســقطة سياســية"، خاصة بعد تركيزه عىل حلِّ السلطة مع بديل "الكيان الغزي"، وهو ما 

ميثل تساوقًا عمليًا، بل ورسالة سياسية ملن يهمه األمر غري الفلسطيني، أن حامس لديها 

االســتعداد للتفكري العميل فيام ســيكون.. ويعقب بالقول: لو أن األمــر جاء ضمن رؤية 

وطنية حقيقية، لربط مشعل بني "إدارة غزة" والدولة تحت االحتالل، وأن تكون جزءاً منها 

تتمتع بوضع خاص ضمن املركزية الوطنية، وليس إدارة مركزية خاصة بها، وكأنها سلطة 

مســتقلة. ثــم أجمل صديقنا القول بأن مقرتح مشــعل أخطر من "صفقــة ترامب"؛ كونه 

يجسد مقرتح الفصل الوطني الرصيح، وطالب حامس بالتربؤ منه كليًا واعتباره ال ميثلها، 

وطالــب الكل الوطني محاربة ذلك، ووقف كل تواصل مع حامس؛ ألن هذا املقرتح يفتح 

الباب ليس لتهويد الوطنية الفلســطينية، بل لتدمري املرشوع الوطني بكامله، ما يفرض 

التصدي له بال انتظار!!

يف الحقيقــة، كان يل رشف مشــاهدة الحــوار والثناء عىل كل مــا جاء به؛ ومل   

يــراودين أيًّ من املخاوف التي تفتَّقت عنها ذهنيــة صديقنا العزيز ال من قريب وال من 

بعيد. وبالنســبة يل، فقد متكن األستاذ خالد مشعل من تسلق أسوار قلعة حصينة، ونجح 
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عها أن تحذو حذوه  يف فتح الباب للكثري من نخب الحركة اإلســالمية وكواددرها، وشــجَّ

يف التعاطي بجرأة مع الكثري من األدبيات الوطنية، والتي كان يصعب – سابقًا- توطينها 

بسهولة يف ذهنّيات اإلسالميني. 

حجر الزاوية وبيت القصيد!! 
وحتى نقطع الشــك باليقني اســتدعينا "جهيــزة" لتقطع لنا قــول كل خطيب،   

فخاطبنا كل من األخ خالد مشــعل واألســتاذ هاين املرصي؛ مدير مركز مسارات والذي 

أرشف عــىل إدارة الحــوار، ألخذ رأيه فيــام كتبه صديقي العزيز حســن عصفور. فأجاب 

األول: إنه كان من أوائل الذين باركوا ذلك اإلعالن ودعموا الرئيس عام 2012، باعتبار أن 

أي كسب سيايس هو كسب للقضية، وأن إعالن الدولة نحن ال نرفضه بل وقفنا إىل جانبه، 

ولكنه حتى اللحظة يبدو شكليًا وال قيمة له.. ولألسف؛ نحن مازلنا تحت االحتالل، وحتى 

غزة مل تتحرر بالكامل. واملوضوع كله مل يغب عن بايل، والســلطة باالســتقاللية والهيبة 

واملكانة ليست قبل متتعنا بالتحرير الكامل.. 

أما األستاذ هاين املرصي، فأجاب: إن ما عهدناه عن األخ خالد مشعل هو خطابه   

الهــادئ الداعي لوحدة الوطــن واجتامع الشــمل، ومل يكن هناك يف الحــوار ما يدفعنا 

لالعتقاد مبا ذهب إليه الصديق حسن عصفور.

ختامًا.. الســؤال الذي يطرحه البعض يف حــامس: كيف خلص صديقك العزيز   

إىل اســتنتاجه الغريب؟! وإذا كان يتمتع –فعاًل- بهذه النباهة والذكاء كام تقول، فلامذا 

ات التي أوقعتنا فيها أوسلو، والذي كان صديقك أحد  غابت عنه كل تلك الثغرات واملطبَّ

مهندسيها الُنجباء؟! وما زال شعبنا حتى 

اليــوم، وبعــد أكرث من عقدين ونصف العقد يدفع مثن ســقطاتها!! إن مشــكلة   

صديقك العزيز – يا أخ أحمد – ليســت يف حواســه، فهو يســمع ويرى، بل يف شــفتيه، 

وهذه – يف الحقيقة- هي نقطة خالفنا معه. وعىل أية حاٍل، حتى لو قلنا: "يا عامل العامل 
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اتحــدوا" لخــرج إلينا صديقك بالقــول: إنهم غري صادقني، بدليل أنهــم مل يقوموا بوضع 

تشكيالت كافية عىل الحروف!!

وحتى ننهي الجدل، فأنا أقول لصديقي مبحبٍة وعتب: ما هكذا تورد اإلبل يا حسن!!

األستاذ خالد مشعل ولقاء مع د. مهاتري محمد؛ 

رئيس الوزراء املاليزي يف العاصمة كوالملبور
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يف الذكرى الثالثة والثالثني النطالقــة حركة حامس، خرجت ترصيحات كثرية   

من شــخصيات قيادية معروفة متثل هذه الحركة، إال أن ردود الفعل لدى الشــارع 

الفلســطيني مل تكن بدرجة االستحسان املعهودة، من حيث اإلشادة والبهجة والتمجيد، 

وهذا ميكن تفهمه ألسباب تتعلق بوطئة الظروف املعيشية والصحية الصعبة التي مير بها 

قطاع غزة، جراء االحتالل والحصار واالنقسام ووباء الكورونا، حيث تعاظمت معاناة الناس 

أضعافًا مضاعفة، وتدنَّت مستويات العيش ملا دون خط الفقر بنسٍب عالية، وخاصة عىل 

حياة الكثريين من ســكان املخيامت، الذين ال تتوفر لهم مقومات العيش الكريم وحفظ 

ماء الوجه، العتامدهم عىل كســب قوتهم اليومي من خشــاش األرض، واملمثل بعرشات 

اآلالف من البســطات والعربات التي يجوبون بها الشــوارع والحــارات، نظراً لعدم وجود 

وظائف ورواتب شهرية مخصصة لهم.

"نعم؛ كانت ردود فعل الشــارع عنيفة عىل بعض تلك الترصيحات الحمساوية،   

وميكــن تصنيف الكثري منها من حيــث الحدة لدرجة "الجهر بالســوء من القول"، وهي 

انعكاس طبيعي لحالة الوجع والقرف من كلِّ ما يتلفظ به –بشكل عام- من هم يف مشهد 

الحكم والسياسة".

َة اْخِتَيارِ  اِخِلَّ َوآلِيَّ »لََقــْد آَن اأْلََواُن َأْن ُترَاِجــَع َحَرَكُة َحَماْس ِنَظاَمَهــا الدَّ
َياَسة«. يَِّة، َوِتْلَك الَِّيْ َتَتَحرَُّك يِفْ َمْشَهِد اْلُحْكِم َوالسِّ ْورِ

ِقَياَدِتَها الشُّ

ألخي خالد مشعل..

حماس وجدلية اإلصالح والتغير*!!«

املقال منشور عىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، )دنيا الوطن(، بتاريخ 24 ديسمرب 2020م.
*
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"وعليه؛ فأنا هنا لســت بــوارد التعليق أو التعقيب عىل تلــك الردود؛ ألن هناك   

ات الرسمية  لة بهذا األمر، وهي متتلك من املنابر واملنصَّ جهات إعالمية تابعة للحركة موكَّ

والحزبيــة ما يعفيني من ذلك، ولكنَّ الذي لفت نظري وما يهمني  هنا هو الذي جاء عىل 

لسان األستاذ خالد مشعل )أبو الوليد(؛ القيادي املخرضم واألكرث فهاًم ووعيًا مبتطلبات 

املرحلة التي متر بها الحالة الفلســطينية، وهو ما استدعاه -يف الشهور األخرية- للظهور 

عىل أكرث من منصة حوارية، ملخاطبة "الكل الفلسطيني" حول ما يتوجب عمله الستنقاذ 

املرشوع الوطني وتصويب بوصلته، مع اإلشــارة –بكل رصاحة وجسارة- ملا يتحمله هذا 

الكّل من األخطاء، والتي ال ميكن بحاٍل تربئة ساحة أّي طرٍف منه".

"كان لقــاء األخ خالــد مشــعل مع مجموعة فلســطينية وعربية مــن املفكرين   

واإلعالميــني ونشــطاء املجتمع املدين عــرب )برنامج الــزووم(، وبرتتيــب من صحيفة 

"الرسالة"، وتحت عنوان: "مبارش مع خالد مشعل.. تساؤالت الحارض واملستقبل(، بتاريخ 

15 ديســمرب .202. كان اللقاء يتسم بالرصاحة و"يف العمق"، حيث مل ُيفوِّت املشاركون 

َشــارَِدًة َواَل َوارَِدًة تعكس نبض الشــارع وقلق أعالمه ومريديه إال أتوا بها محاورين. فكان 

النقــاش محاولة لوضع بعــض النقاط عىل حــروف كثرية خرجت متمردة عن ســياقها، 

وتحتاج إىل رجل متمرٍس حكيم كاألخ خالد مشعل لتسكني العديد منها".

واقعنا مأزوم وأكثر من تساؤالت!!
  "أخي أبا الوليد.. إن ما جاء عىل لســانك يف ذكرى انطالقة حامس، وكان مهوى 

ات التواصل االجتامعي، هو قولك: "إن ما فعلته حامس من  أفئدة اإلعالميني وتفاعل منصَّ

املشــاركة باالنتخابات عام 2006، كان صوابًا"... و"أن دخــول االنتخابات، ليس إقراراً 

بـ)أوســلو(، وإمنا ألن الخيار البديل بعد ســنوات االنتفاضة، كان سيجلب نظامًا سياسيًا، 

يحارص املقاومة، وكنا سنكون مكشويف الظهر".

"بادَئ ذي بدء؛ أنا أتفق معك يف الجزء األول مام ذكرت، ولكني أختلف معك يف   
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جزئــه الثاين، وهذا هو حجر الزاوية وبيت القصيد".. "أخي أبا الوليد.. إن مايض الحركة 

اإلسالمية يف فلسطني واملمتد –عمليًا- ألكرث من سبعني عامًا، والذي عشنا يف محاضنه 

–معًا- قرابة نصف قرن من الحركية التنظيمية والتفاعل النضايل النشــط، هو –بال شك- 

صفحات مرشقة من العمل الدعوي واألنشــطة الرتبوية والتحركات اإلنسانية والحمالت 

اإلغاثيــة، التــي مل ُتخطؤها عنُي أحد يف وطننا املحتل، إضافة ملا ســجلته املقاومة يف 

عملياتها ضد االحتالل بكل ما يشــفي صدور قوم مؤمنني من العرب واملسلمني.. ولكنَّ 

حارض الحركة اإلســالمية ومامرســاتها اليوم هي "مربط الفرس" ومناط التقييم، وموضع 

التساؤل والنقاش والجدل!!

أخي أبــا الوليد.. ليس فيام قلــت يف ذكرى االنطالقة ما نختلــف عليه كثرياً،   

ولكنَّك ُتخفي يف صدرك ما يبديه واقعنا األليم، وهو ما ميكننا نبشه والحوار حوله، بهدف 

التوضيح وتفعيل ثقافة املراجعة يف الحركة، التي نعتز باالنتامء إليها والدفاع عن عرينها، 

وبغرض إصالح ذات البني مع كل من اختلف معنا، وخرسنا -بســبب عرثات سياســاتنا- 

مواقفه الداعمة لنا، مبا يف ذلك املضغة الغالية التي متثلها "الحاضنة الشعبية" العريضة، 

التي كانت بحشــودها وتحركاتها الواســعة مثابة آمنة لنا، حيــث كانت تقف إىل جانبنا 

بقوة، وتذود عن حياضنا -كتنظيم وحركة مقاومة- بالغايل من التضحيات.

إن ما ذكرته -أخي أبا الوليد- حول الســياقات التي أخذتنا إىل مربع االنتخابات   

يف ينايــر 2006، وولوج مرسح العمل الســيايس الحكومي، بإمكاننا تفهمها واســتيعاب 

ذرائعهــا، وأنا رمبــا كنت من أكرث الداعمني لهــذا التوجه، بل كنت أنــادي -كمن جاء 

ل االنخراط يف العملية السياســية مع  من أقىص املدينة يســعى- مطالبًا الحركة بأن ُتعجِّ

قيام الســلطة الفلسطينية عام 1994، وأن تبادر بتأسيس حزب سيايس لها مينحها حرية 

التحرك واملناورة، والتمكني لكوادرها من العمل داخل مؤسســات الســلطة وأروقتها من 

خــالل ما أتاحه الرئيس يارس عرفات )رحمه الله( لها مــن نوافذ وأبواب، واغتنام الفرصة 
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باملشــاركة يف أية انتخابات يتم إجراؤها، وفرض مكانة للحركة وإثباٍت لحضورها بشكل 

مبكٍر داخل الساحة السياسية، التي مل تستِو عىل سوقها بعد.

ومع تأســيس "حزب الخالص الوطني اإلســالمي" عام 1996، اســتبرشنا خرياً..   

ولكــن رسعان ما تراجعت الحركة عــن اندفاعتها األوىل، وقامــت بتفكيك الحزب وحّله 

رساً، ثــم عملت عىل تهميش كل القيادات التي كانت لها طموحات يف اســتمرار عمله، 

والدخول من خالله عىل خط الحكم والسياسة.

أخي أبا الوليد.. هناك الكثري من الكالم الذي مبكننا قوله وتوجيه االنتقاد وجلد   

الــذات من خالله، مــن حيث عجزنا عن القيام -حتى اآلن- مبراجعات جادة، واســتمرار 

العمل بسياســة طي صفحات ما مىض، وعدم التوقف عند أخطاٍء تجاوزناها، والبناء عىل 

توجهات اللحظة ومتطلبات الحراك القادم!!

إن أحــد أخطائنــا التي مــا زلنا نراكمهــا –أخي أبــا الوليد- هي "غيــاُب األخِذ   

بالــدروس والعرب" من ناحية، وعدم االســتفادة مــن حواراتنا مع اآلخريــن، وترك األمور 

ألفراد أو مجموعات صغرية يف الحركة أو "املكتب الســيايس" للحكم عىل األمور واتخاذ 

القرارات، بينام عقول الحركة االسرتاتيجية وثروتها الفكرية املتميزة وأعيانها من النخب 

املخرضمة يجري تهميشها بشكل مستفٍز أو تغييبها عن أية أدوار حقيقية لها!! 

أحي أبا الوليــد.. إن أكرث ما نعتز ونفاخر به هو فعلنا املقاوم لالحتالل، وكذلك   

نخوة شــعوب أمتنا وتياراتها اإلســالمية والعروبية التي وضعت قضية فلسطني عىل رأس 

أجندتهــا الوطنية، واعتربتها قضيتهــا املركزية، ولكنَّ علينا أن نخــىش اليوم أن ما كان 

ُيعتــرب "ُدرَّة التاج واملجــد التليد" من قدرات لنا بجدع أنف االحتــالل، ثم ما توفره لنا 

عروتنا الوثقى من اإلسالميني يف بالدنا العربية وحول العام من ُنرصة ودعم وتأييد، آخذة 

يف الرتاجع واهتزاز املكانة، ومل تعد لشوكتها القدرة عىل التحرك وتحدي أشكال الهرولة 

والتطبيع مــع إرسائيل؛ الدولة املارقة والعدو التاريخي لألمة، وقد شــاهدنا هذه الحالة 
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مــن الضعف والوهن، التي عليها مواقف اإلســالميني وأنصارهم مــن العروبيني، يف دول 

كاملغرب والسودان مام لهم فيها مصحف وسيف!!

أخي أبا الوليد.. كام كان لك ســهُم خري يف تجديــد ميثاق 88، والخروج بورقة   

سياســية عام 2017، ميكن اســتثامرها -ولو بعد حني- يف التخفيف عن كاهل شــعبنا، 

فإن الــرضورة تفرض علينا التوقف طوياًل بهدف التأمــل واملراجعة؛ ألن حصحصة الحق 

ُتظهر مؤرشات خطرية ال تنفع معها سياسة "دعوها فإنها مأمورة"، والتي اعتمدها البعض 

واسرتاح مسرتخيًا عىل أريكته طوياًل!!

سؤالنا: أمل يأِن حلامس.. نعم قد آن!!
لقــد آن األوان أن تراجــع حركة حامس نظامهــا الداخيل وآلية اختيــار قيادتها   

الشورية، وتلك التي تتحرك يف مشهد الحكم والسياسة.

لقد آن األوان العتامد املؤمتر التنظيمي بأشكاله املعارصة، والتي تسمح بالتعرف   

عىل األفــكار، وتفتح املجــال للمناظرات، والظهــور بجدارة ألهل الكفــاءات والقدرات 

واإلنجاز من أخذ أماكنهم، وطرح برامجهم ورؤيتهم يف اإلصالح والخالص الوطني.  

لقد آن األوان لعقد هدنة أو "اسرتاحة محارب" اللتقاط األنفاس وتفقد ما عطب   

مــن الهمم وكلَّ من النفوس، جراء حالة التداعي األممــي التي أفرغت قصعتنا، وأوهنت 

عظام كل من وقف معنا وطالب بحرقة لنرصتنا.

لقد آن األوان لتبني خارطة للطريق يشاركنا يف صياغة معاملها "الكل الفلسطيني"   

والوطنيون من أبناء أمتنا وأحرار العامل.

لقــد آن األوان لنهــج مقاوم يــردع االحتالل، ويفضح ما يرتكبــه من جرائم بحق   

اإلنسانية، وقد أرشت يف حواراتك إىل أسلوب املقاومة الالعنفية كأرضية للتوافق الوطني 

الذي عليه الجميع اليوم.

لقــد آن األوان لتعزيــز ارتباطنــا بالقوي األمني مــن دولنا العربية واإلســالمية،   
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وإرشاك جالياتنا يف الغرب عرب شبكة عالقاتها الواسعة مع التيارات واألحزاب السياسية 

لتمتني التواصل مع "حبل الناس" لصالح قضيتنا هناك.

لقد آن األوان إلنشاء حزب سيايس بتحدث باسم اإلسالميني يف فلسطني، وميثل   

رأس جرس لهم، بعيداً عن اتهامات التطرف واإلرهاب.

لقــد آن األوان أن ُنعطى أولوية اإلنفاق للمحتاجني، وأن نوجه دعم املؤسســات   

الخريية يف عاملنا العريب واإلســالمي لوكالــة األونروا، باعتبارها "قوت املســتضعفني" 

ورمق الفقراء واملساكني.

لقــد آن األوان أن نطور إعالمنا الحزيب إىل إعالم وطني، وأن نجتهد يف تحديث   

الرسدية الفلســطينية مبا يتناسب مع التطور الذي تشــهده وسائل االتصال الجامهريي 

وآليات الدبلوماسية الرقمية.

لقــد آن األوان لالنســحاب من إدارة البلديات والنقابات وكل املؤسســات   

التــي أخضعتها حركة حامس لســيطرتها، وترك التنافس الحــر الدميقراطي مفتوحًا 

أبوابه للجميع.

أخي أبا الوليد.. أعرف أن هذا ِحماًل ثقياًل ال يتحمله كاهلك وحدك، وأنك بحاجة   

الســتعادة موقع الصدارة لتحقيق القدرة عىل اتخاذ القرار. لذلك، فإن هذه النصيحة هي 

لك بالدرجة األوىل أو ملن ســتأيت به االنتخابات خالل الشهور الستة القادمة، وإن كانت 

قناعتنا بأن أهليتك للقيادة وقدرتك عىل توجيه دفة القرار هي نقطة االرتكاز لكل ما نرجو 

تحقيقه من أمنيات. 
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مــرة أخرى، أعاود طرح األســئلة عىل األســتاذ خالد مشــعل، القيادي الحريك    

والسيايس املخرضم لحركة حامس، وما زال يف جعبتي الكثري..

لن أكرتث كثرياً مبخاطبة اآلخرين من إخواين يف قيادات الحركة، حيث ســبق   

وأن أسديت لهم الكثري من النصح، وأثقلت عليهم ألكرث من عقد من الزمن. لذا؛ سأوجه 

تساؤاليت إىل الشخص الذي قاد الحركة لعرشين سنة، وكان من أبرز وجوه انطالقتها قبل 

33 عامًا مع الشــيخ الشهيد أحمد ياســني والدكتور موىس أبو مرزوق واملهندس حسن 

ل الكثري مام ُيحســب  القيــق )رحمه الله(، والذي كان خالل ُعهدته التنظيمية قد ســجَّ

له كإنجازات عىل املســتوى الحريك والوطني ويف الساحتني العربية واإلسالمية، وأيضًا 

كإخفاقات وعجز عن إصالح النظام االنتخايب للحركة، مام أقعدها عىل قيادات شــاخت 

واسرتخى الكثري منها، بل واستمرأت بهجة السفر والكالم، وجرَّت عىل الحركة الكثري من 

اللغط وإحراجات الســؤال: أين التغيري؟ وأين الشباب؟ وما جدوى االنتخابات إذا كانت 

ِة »َتَشــاُؤِم  »ِإنََّنــا ِباْنِتَظــارِ ِإْطاَللَــٍة َجِدْيــَدٍة، ُنَعاِيُشــَها يِفْ ِســَياِق َجَدلِيَّ
اْلَعْقــِل َوَتَفاُؤِل اإْلِرَاَدِة«، َحْيُث َنْأَمُل َأْن َتُكْوَن االْنِتَخاَباُت اْلَقاِدَمُة ِهَي 
ــاِت  ْجِدْيــِد يِفْ آلِيَّ ــٌة« يِفْ اْخِتَيــارَاِت َحَمــاْس لِِقَياَدِتَهــا، َوالتَّ »َنْقَلــٌة َنْوِعيَّ

.» َعَمِلَها اْلَوَطِنّ

إىل األستاذ خالد مشعل..

 سؤال االنتخابات ومسطرُة القياس*؟!

املقال منشــور عىل صحيفة القدس املقدسية، وعىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، 
*

)دنيا الوطن(، بتاريخ 4 يناير 2021م.   
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مجرد "إعادة تدوير" لوجوه بعض الشــخصيات التاريخية، وكأن لســان حال هذه الحركة 

العتيدة يرد عىل من يطالب مبولود جديد، بالقول: أَألُد وأنا عجوٌز عقيم؟!!

أخي وصديقي أبا الوليد.. أعرف أينِّ أُثقل عليك يف الكثري مام أقول، ومن وضعك   

دون غــريك "يف بوز املدفع" كام يقولون!! رمبا الســبب يف ذلك هــو صداقتنا الطويلة، 

ومعرفتي بســعة صدرك وتحملك للنقد وتقبل النصيحة أكرث من غريك، ويف النهاية فإن 

العربة هي يف أبعاد القصد: "إيَّاك أعني وافهمي يا جارة".

االستحقاق االنتخايب واملسطرة املفقودة!!
يف حقــل التعليم هناك ما نلجأ إليه من معايري لقياس درجات الطالب والتمييز   

بينهم، ليأخذ كل ذي حٍق حقه يف املكانة والجدارة.

لألســف، رغم املناشــدات واالقرتاحات التي يتم طرحها بخصــوص إنتخابات   

الحركة ورضورات تطوير آليات املفاضلة والقياس، إال أن أحداً مل ينجح يف فرض شــكٍل 

ل أو جديد مام تمَّ عرضه للمســاهمة يف العثور عىل تلك "املســطرة الذهبية"، التي  ُمعدَّ

تتضح معها معايري قياس النجاح أو الفشــل يف إدارة شؤون الحركة، والتي أثبتت آلياتها 

الحاليــة أنها ال تصلح للمعاينة والقياس، حيث أكل عليها الدهر ورشب، وأن مخرجاتها ال 

ــم أداءها، وإن كانت املؤرشات العامة  تتجاوز إال تكريس شــخصيات ال نعرف كيف ُنقيِّ

عة، وال تبعث عىل االطمئنان عىل مستوى الحركة أو الوطن!! للتقييم غري مشجِّ

ويبقى التســاؤل املرشوع لكلِّ كادر يف الحركة: عىل أيِّ أساس نبني خياراتنا؟   

وكيف بإمكاين أن أصّوت لشخٍص تاريخي تتفاوت تقييامتنا له، وأن كلَّ الذي نعرفه عنه 

أنه خطيٌب مفوه، أو داعيٌة أخذ السجن من عمره سنني!!

ملــاذا أُحرم من حق التعرُّف عىل قدرات عطائــه الفكري وحضوره اإلقليمي   

والدويل، وما ميتلكه من تجربة ورؤية نضالية للخالص الوطني؟ وهل سنوات حضوره 

يف الدائــرة الحركية املتقدمة أو مشــهد الحكم والسياســة تكفي معياراً ملســطرة 
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دونا استواء مواقفهم بني "الالء والَنعُم" أهاًل للجدارة  التقييم والقياس؟ وهل الذين عوَّ

وتصدر القيادة؟! 

من خالل معافستي الحركّية، وألكرث من 50 عامًا يف مواقع الحركة املختلفة؛   

د ُســلَّم القيادة من قاعدته إىل  من فرٍد يف أرسة أواخر الســتينيات، إىل شــخٍص توسَّ

قرب سنامته، أقول: إننا كحركة إسالمية مل نكن -يف السابق- نكرتث أو نختلف كثرياً 

ن ســيقود املركب، ومييض بالركب؛ ألن "رُساة القوم" يف زمن ما قبل  يف خياراتنا عمَّ

الحكم والتمكــني كانوا يتكافؤون يف املكانة واملهابة واملثابرة والنباهة والتضحيات، 

وكانــت األعباء واإلمكانيات متقاربة. أما اليوم، وبعد أن ولجنا عامل السياســة، ورصنا 

ك املصري ملســتقبل شــعبنا وقضيتنا الوطنيــة، وأن موقع  أحــد واجهات الحكم وُمالَّ

ا نرتاىض عليه  الرجــل األول تنبني عليه اتجاهات املواقف والقرارات.. لذا، فإن ما كنَّ

يف املايض مل يعد يصلح ملشــهٍد نســترشفه، وتعتمد عليه فــرص التمكني وقدرات 

االنتصار أو تضيع وتنهار.   

غازي محد.. رصخٌة يف واد!!
قبــل أن يطوي عــام 2020 أرشعته بيــوم واحد، نرش األخ والصديــق العزيز د.   

غازي حمد؛ القيادي يف حركة حامس، مقــااًل بعنوان: "انتخابات حامس.. بني النمطية 

التقليدية والتجديد املطلوب"، حيث طرح عدة أســئلة مسكونة حروفها ومعانيها بالشكِّ 

والتوجــس والقلق، قائاًل: ينتظرون ويرتقبون عامَّ سُتســفر عنــه انتخابات حركة حامس 

الداخليــة!! يف الحقيقة، إنَّ الســؤال املهم واألهم واألجدى للطرح هــو: ما الذي يتغري 

بعد كل دورة انتخابية من تجديد رؤى وسياسات واعتامد خطط وتحقيق إنجازات, وهل 

ينعكس ذلك عىل الوضع التنظيمي والحالة الوطنية؟!

ثم يحاول الرد عىل ســؤاله وتفريغه من زفرات الشــكِّ التي سكنته، بالقول: منذ   

أعــوام وحركة حامس تجــري انتخابات دوريــة- تقليدية- أفرزت العديــد من الهيئات 
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والقيادات السياســية املتتالية, لكنها, بالعموم, مل تكرس الروتني الذي دأبت عليه منذ 

عقود، ومل ُتحدث تغيريات جذرية عىل مستوى النهج التنظيمي بكل تفريعاته ونشاطاته, 

وكذلك عىل مســتوى إصالح الحالة الوطنية بشكل عام, وظلَّت األمور تسري بنهج روتيني 

ز عىل زيادة القوة البرشية والعسكرية للحركة. ركَّ

  ثم يســتدرك قائــاًل: "صحيٌح أنهــا انتخابــات دميقراطية, وِســمة مميزة 

للحركة, وإن كانت تشوبهًا من وقت آلخر بعض الشوائب التي ُتنغِّص حالوتها وُتضيِّع 

بهجتها, لكنَّ مشــكلتها الرئيسة والجوهرية تكمن يف أنها انتخابات منطية تقليدية 

غري متجددة".!!

ويخلص د. حمد قائاًل: "إن هذه النمطية التقليدية غري املتجددة فرضت حرَص   

نتائــج االنتخابــات يف اختيارات وخيــارات محدودة يف إطار الفهــم والعمل التنظيمي 

املجرد, الــذي يفرز األعضاء والقيادات حســب مفاهيم تنظيمية روتينيــة تمَّ االعتياد 

عليها منذ نشأة الحركة, وهي غري مرتبطة بالحالة الوطنية أو بدرجة الوعي السيايس, أو 

حتى بالكفاءات واملهارات اإلدارية واملهنية".

ومن جديد، يعاود د. حمد نبش املشهد املأساوي الذي عليه الحركة، بالقول:   

"إن قاعدة حامس, وبعد 33 عامًا من العمل التنظيمي والسيايس واالجتامعي, مل يتبلور 

لديها فكٌر أو رأٌي يف توسيع أفقها االنتخايب, من حيث فتح باب التنافس اإلبداعي بني 

األعضــاء يف طرح الــرؤى واألفكار, واملزاحمة يف إصالح الوضــع الحريك, أو املدافعة 

يف اجــرتاح معالجات وطنية ذات جدوى, ودأبت عىل التســليم أو القبول بالتغيريات 

الطفيفــة غري الجوهرية.  ولهذا فان االنتخابات غالبًا ما تتحول إىل )نســخة كربونية(, 

تتكــرر فيها القيادات، ويتكرر فيها العمل والنشــاط التنظيمي دون أن ُيرتجم ذلك إىل 

تغيري حقيقي وملموس".

ويختــم د. حمد مقاله الرائع الذي أصاب فيــه مِببضع كلامته كبد الحقيقة،   
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والذي أشاطره الكثري مام جاء فيه، قائاًل بكل رصاحة ووضوح: "إن االنفتاح وزيادة الوعي 

وتحويل االنتخابات إىل حلبة تنافس فكري وســيايس وســاحة اســتعراض للمنجزات, 

بعيداً عن الشــعارات الفضفاضة, هو املفتاح والحل لرفد الحركة بدم جديد، وقدرات 

قة، ُتســهم يف خلق نهضة حركيــة حقيقية يف جميــع النواحي, الفكرية  مبدعــة وخالَّ

والسياسية واإلدارية".

مــن الجدير ذكره، أن هناك أســئلة كثرية يطرحها البعــض من محبي هذه   

الحركــة، والحريصني عليها كأيقونة نضالية، تســتدعي من هذه الشــخصيات التي 

تطرح نفســها للقيــادة أن تجيبنا عنها، وخاصة أن هــذه االنتخابات رمبا هي األكرث 

أهمية وحساســية عىل املستويني الحريك والوطني، وحتى ما يخص عالقات حامس 

اإلقليمية والدولية.

ث به د. حمد وأفصح عنه هو يف الحقيقة  ملاذا أقول ذلك وأجهر به؛ ألن ما تحدَّ  

دردشــات مجالس أغلب نخب الحركة الفكرية والنضالية، وأن حالة التناجي والفضفضة 

قد اتســعت حلقاتها وعلت وشوشــاتها حتى بني كوادر الحركة العاديني، وأصبح الهمس 

يخــرج للعلن كمحاولــة متواضعة لقرع جدار الخــزَّان، حيث إن مآالت املشــهد الذي 

عليه أحوالنا، من حيث كارثية األوضاع السياســية واملعيشــية، وغيــاب الرؤية الوطنية 

االسرتاتيجية الجامعة، مل تعد تتحمل إطالة الصمت والتسليم بحسابات األوهام.

وعليه؛ فإننا بانتظار إطاللة جديدة، نعايشــها يف ســياق جدلية "تشــاؤم العقل   

وتفاؤل اإلرادة"، حيث نأمل أن تكون االنتخابات القادمة هي "نقلة نوعية" يف اختيارات 

حــامس لقيادتها، والتجديد يف آليات عملهــا الوطني، قبل أن يحطَّ الليل بكلكله، وتضيع 

يف ظالمه الدامس أحالمنا يف التحرير والعودة.
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 ،)CNN( وأنــا أتابع مجريات تنصيب الرئيــس األمرييك جو بايدن عىل شاشــة  

لفــت نظري خطابــه وهو يتحدث عــن الوحدة وجمع الشــمل، وخططــه القادمة 

إلصــالح أوضاع البــالد الداخلية، الســتعادة قوة أمريــكا وهيبتها، بعدمــا مزَّقت الفرقة 

والخالفات نســيجها االجتامعي وأصابته بالتهتك، واســترشت بــني املواطنني حالة من 

العداء والكراهية، وتعاظمت مظاهر العنرصية تجاه اآلخرين من غري ذوي العرق األبيض، 

نتيجة لالصطفافــات الحزبية والتنازع عىل كريس الرئاســة، يف رسيالية صدمت العامل 

ودميقراطياته التي تحبو وتلهو يف الحضن األمرييك!!    

للحظة ذهب خيايل بعيداً ملشــهد ســاحتنا الفلســطينية، ومن يا تري يف هذه   

الساحة ميتلك تقديم مثل هذا الخطاب يف نربته الوطنية واإلنسانية، وبهذا الزخم العاطفي 

م مصلحة البالد  واألخالقي والســيايس العابر للحزبيات والعرقيات، الخطاب الــذي ُيقدِّ

فوق مصلحة الحزب أو التنظيم، ويشــكل بعمق الرؤية واإلحســاس باملســؤولية الوطنية 

»رُْغَم أنَّ َحَرَكَة َحَماْس َتْبُدْو يِفْ اْلَمْشَهِد َكاأْلََسِد اْلَجِرْيِح، َوِهَي ُتَحاِوُل 
ــُرِق اْلُخُرْوَج ِمــْن َورَْطِة اْلُحُكْوَمــِة ِبَأَقلِّ اْلَخَســاِئِر، ِإالَّ َأنَّ َواِقَع  ِبــُكلِّ الطُّ
ُغْوَطاِت الَِّيْ ُتَعاِيُشــَها َتْفــرُِض َعَلْيَها اْلُمُرْوَنــُة َواْلُقُبْوُل  اْلَحــاِل َوالضُّ

َياَسة«. َها لُْعَبُة السِّ اَكاٍت َقْد اَل ُترِْضْ َكَواِدرََها، َولَِكنَّ ِبرَشَ

االنتخابات الفلسطينية:

قراءة عابرة لعقل خالد مشعل*!!

املقال منشــور عىل صحيفة القدس املقدسية، وعىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، 
*

)دنيا الوطن(، بتاريخ 23 يناير 2021م.   



154

حاضنًة للكل الفلســطيني، وقاساًم مشرتكًا لكل ما يتدافع فيه من قراءات وقرارات تجاه 

اآلخر وتنافضاته السياسية واأليدولوجية.

لقد تأملت ما جرى عىل طول ســنوات محنتنا الوطنية، التي أملَّت بشــعبنا   

منــذ يونيو 2007 وحتى اآلن، وحاولت أن أتبني رصيد بعض األســامء والشــخصيات 

القيادية، التي ميكن التعويل عليها لتحقيق حالة إجامع وطني وســبيِل خالص لشعبنا 

وقضيتنا، وُتخرجنا مام نحن فيه من ورطة وفراغ  سيايس!! لقد وجدت أن هناك ثالث 

أو أربع شخصيات تيش مسريتها النضالية وانفتاحها عىل اآلخر، وتواصلها مع الجميع 

بالغرض املطلوب. 

ولكن؛ ألن قضيتنا لها عمق عريب وإســالمي نحن يف أمس الحاجة إليه، وخاصة   

يف هذه املرحلة، كان ترشيحي لألستاذ خالد مشعل، والذي كانت حواراته األخرية تلقى 

القبول لدى الجميع، وميكن أن متثل "الرتياق" الســيايس واالجتامعي النتشالنا من حالة 

التيه والتخبط وشظف العيش التي نحن عليها اليوم. 

قراءة يف خريطة االنتخابات     
نعــم؛ الــكلُّ اليوم يتجهز لالنتخابــات الترشيعية يف مايو القــادم؛ ألن ما يلوح   

يف األفــق يوحي للبعض أنها ســتكون طوق نجاة للكل الفلســطيني، وهــي رضورة وطنية 

-بال شــّك- لتجديد الرشعيات وتهدئة األوضاع السياســية، وفرصة للخروج من مستنقع 

التهميش ومأزق االنقسام والعبثية السياسية.

مــن نافلة القول، إن فتــح وحامس هام بالدرجة األوىل طرفا االنقســام، وبينهام   

-منذ سنوات- ما صنع الحداد، ولكنهام يف الوقت نفسه هام الفصيالن األهم يف الساحة 

الفلســطينية، من حيث املكانة والتاريخ والتضحيات والكوادر البرشية وأعداد املراكز 

- تحديات أكرب  واملقرات واملؤسسات والجمعيات اإلغاثية والرتبوية، وأمامهام –بال شكٍّ

مــن إمكانيات وقــدرات أيٍّ منهام. ولذلك، يترسب الكثري مــن الكالم حول فرص دخول 
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االنتخابات ضمن قامئة مشرتكة، وإن كان هذا الخيار ليس بال مخاطر تنظيمية أو أرضار، 

حيث إن حالة التناجي داخل أروقة كل تنظيم تتعاىل وتريتها بالرفض واالحتجاج، ولكنها 

بالتأكيد ســترتاجع مع النقاشــات الداخلية وطرح الحقائق واألخطار ليسود منطق "الله 

غالب" مع األيام.

إن محاولة اســترشاف ما يدور يف رأس قيادات كل من فتح وحامس حول هذا   

الخيار يف ســياق حســابات السياســة القامئة عىل اعتبارات املصالح، والتي غالبًا ما 

ترتاجع معها وتتحرك الكثري من املفاهيم التي تخص القيم واملبادئ، إذ إن السياســة 

هي درجة احرتاق األيديولوجيا، وهي تفرض عىل األطراف التوافق ضمن فضاءات واسعة 

من املصالح واالسرتاتيجيات.

ات اإلعالمية والديوانيات ومنابر الحوار، يديل  الكلُّ اليوم، ومن خالل املنصَّ  

بدلوه، ويجادل يف صحة هذه الخطوة أو خطئها، وهل ســتمثل رافعة وطنية أو سلاًم 

آياًل للسقوط؟! 

ال شــكَّ أن أكرث من تحدثــوا من قيادة حامس كان زعيم الحركة خالد مشــعل،   

م مــن خالل حواراته يف الشــهور األخرية أفــكاراً للخــالص الوطني، وهي يف  والــذي قدَّ

مجملها تعرب عن موقف ســيايس يرســم طريقًا ميكن أن تتجىل فيه الرشاكة السياســية 

ضمن تفاهامت )أنا وأنت( وقواعد التوافق الوطني داخل الساحة الفلسطينية. 

نعم؛ سنشــهد يف األيام واألسابيع والشهور القادمة إطالالت تحريرية تستقرئ   

خريطــة التحركات واالتصاالت بني الفصائل والتنظيامت، وســتظهر الكثري من أصوات 

اإلسالميني لتديل برأيها، بعدما شبَّ الكثري من نخب هذا التيار عىل الطوق وصارت لهم 

منابر يتواصلون من خاللها مع قواعد عريضة من املنارصين واملؤيدين، ولعل الفضل يف 

ذلــك يعود للقائد الذي منح الجرأة لآلخرين يوم خــرج قائاًل: لقد أخطأنا!! وأعاد ترتيب 

الحقوق يف الساحة الفلسطينية باالعرتاف لرشكاء الوطن بنضاالتهم وصفحات تاريخهم 
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وتضحياتهــم، وأن عملية التحرير هي مســؤولية تقع عىل عاتــق الجميع، وأن مرشوعنا 

الوطنــي يحتاج للكل الفلســطيني، وأن النــرص معقودة نواصيه بوحدة هــذا الكل، وفق 

رؤية تجسدها تلك املقولة الخالدة: "الوطن.. نحرره معًا ونبنيه معًا"، و"رشكاء يف الدم 

رشكاء يف القرار".

لعــيل ال أختلف كثرياً عام ذهب إليه د. إبراهيم مايض؛ ابن الحركة اإلســالمية   

من تشخيص، حول القامئة املشرتكة والرئيس التوافقي، حني كتب يف تغريدة له: "يبدو 

أن خيار القامئة املشرتكة والرئيس التوافقي مطروح وبقوة كخيار توافقي يف االنتخابات 

القادمة. الســؤال الذي يفرض نفسه: ما هو شــكل الربنامج لتلك القامئة؛ هل هو برنامج 

التغيري واإلصالح أم برنامج وثيقة األرسي أم سيكون برنامج م.ت.ف، والتي مل يتم إعادة 

بنائها بعد؟! هذه أســئلة مطروحــة للنقاش، ولكن األهم: كيف ميكــن أن ُتقنع الجمهور 

العريض بانتخاب تلك القامئة،  والذي عاين املر خالل ســنوات االنقســام حصاراً وظلاًم 

وقطــع رواتب يف غزة، وتنســيقًا أمنيًا مــع االحتالل ومالحقًة واعتقــااًل يف الضفة!! بهذا 

الربنامج، فإن الســؤال األصعب: كيف سُيقنع الحزبان الكبريان قواعدهام بانتخاب تلك 

القامئــة". ويضيف د مايض: أنا عيل قناعــة، ونتيجة للتثقيف الداخيل األحادي الذي ال 

يقبل اآلخر، فإن جزءاً كبرياً من قواعد الحزبني لن يقتنع بذلك؛ إما امتناعًا عن التصويت 

وعدم املشاركة، وإما أن يخرجوا للتصويت، ولكن لقوائم أخرى، وهذا ما اعتقده".

اليــوم، نحن أمام واقٍع مأزوم، وهناك محاولة للخروج من مربع االنقســام، ومن   

الواضــح أن مــن يهندســها يريد أن يضمن فوزاً ال يخرج كســبه من بــني يديه، حيث إن 

الرئيــس أبو مازن لن يغامر بالذهاب لالنتخابات منفرداً يف منافســة قد ال تزيد حظوظه 

فيها عن %25-20، وكذلك الحال بالنســبة لحركة حــامس، ولذلك لن تكون هناك فرصة 

أليٍّ منهام لتشــكيل الحكومة دون االستعانة برشاكة اآلخر. أما باقي الفصائل، فإن التيار 

الثالث والرابع املرشــحان لفرض حضورهــام كمنافس هام تلك القامئة التي سيشــكلها 
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التيار اإلصالحي -بحرفية وذكاء- من تحالفات وطنية واســعة من اليســار واملســتقلني، 

وكذلك قامئة )وطن( التي شكلها د. عبد الستار قاسم وحسن خريشة كحاضنة للمستقلني 

من الشــخصيات الوطنية، وكل من هم يف حالة من الغضــب وخارج دائرة فتح/ الرئيس 

وحامس. إن هاتني الجهتني تعوالن عىل أصوات كتلة وازنة من “األغلبية الصامتة"، والتي 

قد تصل نســبتها إىل أكرث من %50، وعمودها الفقري هم الشــباب، وخاصة من طالب 

وطالبــات الجامعات، الذين اكتوى أكرثهم بنار الرصاع بني فتح وحامس، ولديهم الكثري 

من رغبات االنتقام والتشفي.

ورغم أن حركة حامس تبدو يف املشهد كاألسد الجريح، وهي تحاول بكل الطرق   

الخروج من ورطة الحكومة بأقل الخســائر، إال أنَّ واقع الحال والضغوطات التي تعايشــها 

يف الداخل والخارج تفرض عليها املرونة والقبول برشاكات ومواقف لن ُتريض الكثري من 

كوادرها، لكنها "لعبة السياســة"، التي تعلمك بأن )دخول الحامم مش زي خروجه(!! ألن 

الخروج من الحكومة لن يكون بدون مثن.

ال شــكَّ أن حركة حامس تحتاج إىل هذه الرشاكة إذا ما أرادت إنهاء االنقســام   

وتحقيق  املصالحة، وميكنها مــن خالل الترشيعي –عندئذ- التصــدي ألي تجاوزات أو 

حلول ميكن أن متس الثوابت الفلسطينية.

القائمة املشرتكة وفرص مللمة اجلراح
إذا مــا اجتهدُت لقــراءة عقل الزعيــم الحقيقي لحركة حامس، األســتاذ خالد   

مشعل، فيمكنني الخروج برؤية املشهد عىل الشكل التايل:

1( القامئة املشرتكة ممر إجباري إلجراء االنتخابات وإنهاء االنقسام.

2( القامئة املشرتكة ضامنة لحامس لحامية ظهر املقاومة، حتى يف شكلها الالعنفي.

3( القامئة املشرتكة خيار آين للتهدئة وإعادة رص صفوف اإلسالميني.

4( القامئة املشرتكة هي املرجحة كخيار لحلفاء حامس من الدول العربية واإلسالمية.
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5( القامئة املشــرتكة رغم مساســها مبصداقية حركة حامس وخطابهــا الدعوي وفعلها 

املقاوم، إال أنها أفضل من أن متتحن الحركة رصيدها، الذي تعرض الستنزاف هائل خالل 

العقد ونصف العقد املايض.

6( القامئة املشــرتكة ستحظى بنصف املقاعد أو أكرث، وهذا مينح حامس أربع سنوات 

لتعزيز مواقعها، واختبار مصداقية فتح يف موضوع منظمة التحرير والرشاكة السياســية 

بتوافق وطني.

7( القامئة املشــرتكة ســيكون برنامجها فيه ما ُيطمنئ املقاومة عىل ســالحها، والكوادر 

الحكومية عىل وظائفها.

8( نجاح القامئة املشرتكة يف الترشيعي سيجعل الفرصة قامئة إلجراء انتخابات رئاسية 

ومجلس وطني.

9( القامئة املشــرتكة سوف تساعد حركة حامس لرد األمانات إىل أهلها، حيث إن هناك 

الكثري من مستحقات املوظفني ما زالت عالقة. 

10( القامئــة املشــرتكة تعني أن حركة حامس بدأت تعي جدلية الدين والسياســة، 

وهذا ســيمهد الطريق أمام تأســيس حزب ســيايس، وعودة الحركــة لرتميم قالعها 

الدعوية والحركية. 

ختامًا.. مل أتبني موقف األســتاذ خالد مشعل بعد من مسألة القامئة املشرتكة،   

ولكني ال أحســبه سيعرتض عليها يف السياق الســيايس كرؤية للخالص وإنهاء االنقسام؛ 

ألن الكثــري مــن نخب الحركــة اليوم ويف ظل سياســة املمكن املتاح هــي مع كل آلية 

أو اجتهــاد ميكن أن يؤدي إىل جمع صف الفلســطينيني، وفتح قنــوات الحوار أمامهم، 

وإعانتهم عىل بناء نظام سيايس يتحمل املسؤوليه فيه "الكل الفلسطيني".

بيت القصيد، إن حالة الترشذم واالنقســام يف الشارع الفلسطيني لن تنتهي   

إذا مل نلتِق وتجمعنا رشاكة وطنية، وأن حصوننا ستظل مهددة من الداخل؛ ألن "البيت 
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املنقسم عىل نفسه –كام قال الحكامء منذ مئات السنني-  ال ميكنه الصمود".

نعم؛ خالد مشــعل ليس بســامرك الذي وحــد أملانيا، ولن يكــون لنكولن الذي   

أعــاد روح الوطن لألمريكيني بعد الحرب األهلية، ولكنه ســيكون أحد رجاالت املرحلة، 

واملســاهم بقوة يف اجتامع الشــمل الفلســطيني، بهدف تعزير فرص مرشوعنا الوطني 

يف التحريــر والعودة، وتصويب البوصلة النضالية، حتى تظل القدس يف العيون، ومآذنها 

شامخة ال تهون.  

األستاذ خالد مشعل ووفد من قيادة حامس

 يف زيارة للعاصمة املاليزية كوالملبور
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لقد جاء خرب انتخاب األستاذ خالد مشعل )أبو الوليد(؛ رئيس املكتب السيايس   

الســابق، لقيادة حركة حامس يف الساحات الخارجية، واختياره للدكتور موىس أبو 

مرزوق؛ أول رئيس ملكتب حامس الســيايس، نائبًا له، مام مينح الحركة منسوبًا عاليًا من 

ة والسياسية،  قوة الدفع والثقة الكبرية يف قدرات حامس عىل اســتعادة فاعليتها الحركيَّ

والتمكني من جمع صفوفها وتوحيد إمكانياتها وكوادرها يف الداخل والخارج.

ال َّشــكَّ أن هــذه الثقة يف االختيــار تعنى إطاللة حمســاوية قويــة عىل الكلِّ   

الفلســطيني، وتعزيــز فرص التفاهــامت والحــوار والتحالفات، مبا يعــزز من قدرات 

مرشوعنــا الوطنــي عىل مواجهة االحتــالل والتصدي لسياســاته العدوانية الظاملة يف 

ل حالــة انتهاك احتاللية وجرمية  حصار شــعبنا داخل قطاع غزة، وبالدرجة التي ُتســجِّ

حرب بحق اإلنسان الفلسطيني.

يف الحقيقــة، مل ميكث أحٌد يف قيادة الحركة -بشــكل رســمي ومنتخب-   

»َيْمَتِلــُك اأْلُْســَتاْذ َخالِْد ِمْشــَعْل ِســَماٍت اَل ُتْخِطُئَها اْلَعــنْيُ يِفْ ُمَتاَبَعِة 
ِة، َكَمــا أنَّ َدْعَمُه  ْنِظْيِميَّ ُشــُؤْوِن اْلَحَرَكــِة َوالتََّواُصِل َمــَع َكَواِدرَِهــا التَّ
يَّ َواْلَمْعَنِويَّ إِلِْخَواِنِه يِفْ اْلَحَرَكِة ُيَمثُِّل »َعاَلَمٌة َفارَِقٌة« يِفْ رَْسِم  اْلَمادِّ

َِة ِمْن َذلَِك اْلِجْيِل اْلُقْرآِنِّ اْلَفِرْيد«. ِتِه اْلُمَتَمزِّ ُحُدْوِد َشْخِصيَّ

خالد مشعل..
 التفان والوفاء والقيادة الحكيمة*

املقال منشــور عىل صحيفة القدس املقدسية، وعىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، 
*

)دنيا الوطن(، بتاريخ 29 ابريل 2021م.   
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ألكرث من عرشين ســنة، إضافة لعقدين قبلها، حينام كان يتوىل األستاذ خالد مشعل 

منظومــة األنشــطة الطالبيــة يف جامعة الكويت، حيــث كانت "الكتلة اإلســالمية" 

متثل أبرز أشــكال التحــدي أمام حالة التنافس عىل صدارة وقيادة النشــاط الطاليب 

الفلسطيني يف الجامعة.

إنَّ أول مميزات القيادة التي عرفتها يف األســتاذ خالد )أبو الوليد( ولقرابة عمر   

زمني امتد ألربعني عامــاً مثّلت درجة من التقدير واالهتامم، التي كان مينحها إلخوانه؛ 

ســواء من "أهل بدر" الذين سبقوا وبايعوا عىل السمع والطاعة، وااللتزام مبتطلبات "عهد 

الجهاد والشــهادة" لهذه الحركة، والتي بدأت انطالقتها العملية بعد هزمية العام 1967، 

ة  العمود الفقري لقوة واتساع فعالياتها، من  ل هؤالء   بطاقاتهم الشــبابية الحيِّ حيث شــكَّ

خالل الطــالب الذين تمَّ ابتعاثهم للدراســة يف مرص وبعض الجامعــات الخليجية، مثل 

جامعة العني التابعة لوالية أبو ظبي.

ولقراءة املشــهد التاريخي والحريك الذي ميثله األستاذ خالد مشعل بإنصاف،   

فــإن الحقيقة تقتيض القول بأن الجميع من إخوانه كانوا يلمســون فيه طاقة اســتثنائية 

ــد روح القيادة بشــكلها "األبوي"، والذي متيَّزت به شــخصيته وأخالقياته العالية،  ُتجسِّ

حيث كان من عادة األســتاذ خالد مشــعل التواصل الدائم مع إخوانــه، وتفقد حاجاتهم 

واحرتام كل ما يتمخض عنها من تفاهامت عىل املستويات التنظيمية والنضالية.

كان األســتاذ خالد مشــعل ميتلك ســامٍت ال تخطئها العني يف متابعة شــؤون    

الحركة والتواصــل مع كوادرها التنظيمية، كام أن دعمه املــادي واملعنوي إلخوانه يف 

الحركة ميثل "عالمة فارقة" يف رســم حدود شــخصيته املتميزة من ذلك الجيل القرآين 

الفريــد بني إخوانه من ناحية، ونخب املجتمع الفلســطيني مــن مختلف فصائل العمل 

السيايس والنضايل من ناحية ثانية.

لقد حافظ األستاذ خالد مشعل )أبو الوليد( عىل هذه األخالقيات العالية، واحتفظ   
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ة يف تفقد إخوانه ومتابعة شــؤونهم؛ ســواء أكانــت مكانته تنظياًم يف  مبشــهد علو الهمِّ

رأس الهرم الحريك أو عند ترجله لألربع ســنوات املاضية، حيث كان يعمل فيها بصمت 

وهدوء، إلعــادة تجديد الروح النضالية وااللتزام الحريك، الذي اهتز –نســبيًا- يف فرتة 

شهدت فيها الحركة مواقف متباينة تخص مرجعيتها القيادية والسياسية، وذلك بدخول 

"العسكر" عىل خط التنافس عىل قيادة املكتب السيايس؛ سواء يف الداخل أو الخارج.

خالد مشعل.. املسؤولية واملواقف بعد اعتقال د. أبو مرزوق  
إنَّ من أهم املواقع واملحطات التي عملت فيها مع األســتاذ خالد مشعل؛ سواء   

خــالل فرتة وجودي يف أمريكا لقرابة العرشين عامًا، أو أثنــاء الفرتة التي تعرض فيها د. 

موىس أبو مرزوق للســجن واالعتقال عام 1995، واستمرت قرابة السنتني، والتي أظهرت 

حقيقة ومكانة األســتاذ خالد مشــعل كقائــد حكيم، كان يتابع بجــدارة وفعالية أخالقية 

وإنسانية عالية تطورات الحالة التي كان مير بها د. موىس خالل فرتة اعتقاله يف أمريكا، 

حيث كانــت األخطار واملهــددات األمنية كبرية، نظــراً ملطالبــات نتانياهو وحكومته 

اليمينية املتطرفة فيها كبرية لجهة تسليمه إىل إرسائيل ومحاكمته هناك بتهم التطرف 

واإلرهاب.. كان نتانياهو يطالب بتسليمه إلرسائيل، مستغاًل قوة تأثري اللوبيات السياسية 

اليهوديــة، والفاعليــة الصهيونية مع تيــار املحافظني الجــدد واإلنجيليني املتعصبني 

إلرسائيــل، ولكنَّ حالة د. موىس أبو مرزوق كقائد ســيايس، جعلــت اإلدارة األمريكية يف 

عهد الرئيس كلنتون ترتدد يف عملية تســليمه وترحيلــه إىل إرسائيل ملحاكمته هناك، 

بادعاءات وُتهم لها عالقة بالتطرف واإلرهاب، وقيادته لحركة فلســطينية تقاوم االحتالل 

يف مواجهات أمنية وعسكرية مفتوحة.

لقد لفت نظري خالل محنة االبتالء التي تعرض لها د. موىس أبو مرزوق، والتي   

استمرت لسنتني تقريبًا، وكنت فيها أحد أعضاء لجنة الدفاع عنه، والتعريف بقضيته 

ومظلوميتــه السياســية يف العاصمة األمريكية واشــنطن. كان تواصل األســتاذ خالد 
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مشــعل بعائلة د. موىس للتأكد دامئًا بأن العائلة تتوفر لها كل التغطيات واملتطلبات 

التي تحفظ كرامتها اإلنســانية وعزة نفســها، وذلك بعدم حاجتها ألي دعم مايل آخر 

غري مــا تتطلبه الحالة املعيشــية واملصاريف العالية، والتي كانــت الحركة تغطيها 

كمصاريــف لطاقم املحامني املميزين قانونيًا، والــذي متثل من املحامي املخرضم 

روبــرت كنيدي، والربفســور رشيف بســيوين؛ أســتاذ القانون الدويل والشــخصية 

األكادميية واملهنية األكرث حضوراً يف مجال األنشطة ذات الصبغة الحقوقية، وكذلك 

املحامي والناشــط الحقوقي ســتانيل كوهني، الذي أدار القضيــة مع القضاء كقضية 

سياســية بالدرجة األوىل، وأن املسألة ليس لها أيِّة عالقات مبلف التطرف واإلرهاب، 

والتي بذلت فيها إرسائيل كل ســطوتها السياســية واإلعالمية، ومارست كل أساليب 

الخــداع يف الغرب، وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية، لتربير إجراءات اعتقال 

د. أبو مرزوق، والعمل بالتواطؤ مع الجهات األمنية األمريكية عىل ســجنه الحقًا، من 

خالل شيطنته إعالميًا عرب حمالت تحريضية ممنهجة، لعبت فيها الحركة الصهيونية 

واللــويب القوي )إيبــاك( دوراً تأثرياً يف إلباس حركة حامس ثوب الشــيطان، واتهامها 

وقياداتها السياسية بالتطرف واإلرهاب!!

االنتخابات الترشيعية والكسب السيايس الكبري حلركة محاس 
بعد فوز حركة حامس يف االنتخابات الترشيعية وتشــكيلها لحكومة إســامعيل   

هنية )أبو العبد( يف شهر مارس 2006، استطعت كمستشار سيايس لرئيس الحكومة من 

الســفر إىل ســوريا أكرث من مرة، وااللتقاء باألستاذ  خالد مشــعل يف مكتبه يف العاصمة 

دمشق، حيث كانت مساحة االنســجام يف التفاهم والحوار حول رضورة عمل مراجعات 

جادة لتقديم الحركة يف إطارها القيادي األوســع، والذي أخذ يزاوج تدريجيًا بني العمل 

الســيايس والفعل املقاوم، وهذا هو ما أفىض –الحقًا- لقيام حركة حامس مبراجعة بعٍض 

من أدبيات وثائقها الســابقة، والخروج بوثيقتها السياسية الجديدة يف مطلع مايو 2017، 
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والتي تعترب مرجعية فكرية وإطاللة اســرتاتيجية عند الُحكم والتقييم للحركة يف مشهد 

الحكم والسياســة والفعل املقاوم لالحتالل، ومدى االنفتاح واملرونة والواقعية السياسية 

التي أخذت ُتبديها حركة حامس محليًا وإقليميًا ودوليًا، وهي حالة يرجع الفضل فيها يف 

"التخذيــل" عن الحركة للرجل الــذي كان ومازال عنوانًا ملا هو قادم من مراحل تتصاعد 

فيهــا مكانــة حركة حامس إىل مســتوى ســريتها األوىل كعنوان نضايل مقــاوم يف وجه 

االحتالل اإلرسائييل.

باختصار.. األستاذ خالد مشعل هو "رجل املرحلة" وصاحب الكلمة والقيادة الحكيمة.  

كلمــة أخرية.. خــالل فرتة إصابتــي بالكورونا ودخويل للمستشــفى ملدة ثالث   

أسابيع يف مستشفى "أوك ميداين" باستانبول، كان األستاذ خالد مشعل بروح األخ الكبري 

من أكرث الذين تواصلوا بالســؤال لالطمئنان؛ سواء بالتواصل معي أو عرب زوجتي وأوالدي، 

والدعاء لنا بظهر الغيب بتمنيات العافية والشفاء.

الشكَّ أن هذا التواصل قد أثلج صدري ومنحني طاقة معنوية أمدتني بالقوة التي   

تتطلبها حالة املرء من الحضور بني الحياة واملوت. والتأكد من ســالمة ما يحفظ كرامة 

العائلة، خالل املحنة التي أملَّت بنا يف فرتة الغربة والغياب املؤقت عن وطننا الحبيب 

وأهلنا وإخواننا الغوايل يف قطاع غزة.

أخي خالد مشــعل.. حافظ عىل رصيدك العايل بــني إخوانك، وابق كام عهدناك   

رجــاًل يف أخالقه آية، وأهاًل للوفاء لكل إخوانك الذين منحوك البيعة والعهد والثقة العالية 

والحب والتقدير املميز لك بني كل إخوانك.    

وأخرياً.. أن تكون قائداً متميزاً يسمع لك إخوانك والناس ممن حولك، فهذا يعني   

أن الكثري من أشــكال العظمة تهجع بني يديك. وكام قال "أندري تاركوفســيك": نحن ال 

نرتب أماكن األشخاص يف قلوبنا، أفعالهم تتوىل ذلك.





167

يف محاولة لفهم الخطاب السيايس لحركة حامس بعد العدوان األخري عىل قطاع   

ن يف بعض املقابالت اإلعالمية لعدٍد من الشــخصيات القيادية  غــزة، أخذت أمتعَّ

للحركة، وقد لفت نظري من بني تلك الحوارات مقابلتان أجراهام األستاذ خالد مشعل مع 

اإلعالم الغريب والعريب، وتحمل كل واحدة منهام يف جوهرها رســائل وتوجهات، تأيت يف 

حقيقتها كاستكامل لوثيقة حامس السياسية الصادرة يف مايو 2017، ولكنَّ العامل الغريب 

تجاهلهــا آنذاك؛ باعتبارهــا جاءت يف توقيت مل تكن فيه الحركــة يف أفضل حاالتها، بل 

كانت تتعرض ملوجة من االنتقادات والقطيعة يف عالقاتها الداخلية والخارجية.

اليوم؛ يتحدث األستاذ خالد مشعل؛ العائد إىل املشهد السيايس القيادي بقوة،   

والذي ســيكون ملواقفه وتوجهاتــه تأثريات كبرية لالرتقاء مبكانــة الحركة وعالقاتها يف 

الساحتني اإلقليمية والدولية.

ال شــك أن مقابلة األستاذ خالد مشــعل مع اإلعالمي الربيطاين املخرضم ديفيد   

هريست؛ رئيس تحرير موقع )ميدل إيست آي(، بتاريخ 25 مايو 2021، سيكون لها دالالتها 

َياِسِّ  اْذ َخالِْد ِمْشــَعْل؛ اْلَعاِئُد ِإىَل اْلَمْشَهِد السِّ ُث اأْلُْســتَ »اْلَيْوَم؛ َيَتَحدَّ
َهاِتِه َتْأِثــْرَاٌت َكِبْرٌَة  ـِذْي َســَيُكْوُن لَِمَواِقِفــِه َوَتَوجُّ ٍة، َوالَـّ اْلِقَيــاِديِّ ِبُقــوَّ
ْولِيَّة«. ِة َوالدَّ اَحَتنْيِ اإْلِْقِلْيِميَّ لاِلرِْتَقاِء ِبَمَكاَنِة اْلَحَرَكِة َوَعاَلَقاِتَها يِفْ السَّ

خالد مشعل وأدبيات الخطاب السياس:

الغرب.. وأنظمٌة عربيٌة وإسالميٌة أخرى*!!

املقال منشــور عىل صحيفة القدس املقدسية، وعىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، 
*

)دنيا الوطن(، بتاريخ 2 يونيو 2021م.   
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من حيث األبعاد والســاحات، وفرص ايصال موقف حامس السيايس إىل أعىل مستويات 

اتخاذ القرار يف الدول الغربية.

يف الحقيقة، تضمنت املقابلة وأجواء الحوار العديد من الرسائل، التي تعكس حالة   

النضج والنباهة السياســية لخطاب األستاذ مشــعل، وإىل جانبه نائبه د. موىس أبو مرزوق، 

ومــا عليه –اليــوم- الكثري من نخب الحركة ورجاالتها املتميزيــن معرفيًا بالخربة والحنكة 

السياسية.. جاءت ردود األستاذ مشعل واضحة ورصيحة ويف العمق، لكل من أمريكا وإدارة 

الرئيس بايدن، وأيضًا إىل مرص، التي تصدرت ملف التهدئة إىل جانب دولة قطر. 

ابتدأ األســتاذ خالد مشعل املقابلة بالقول: إن حامس اآلن هي من يقود الشعب   

الفلسطيني؛ ألن الدور األساس للقيادة -تحت االحتالل- هو األخذ بيد الفلسطينيني نحو 

الحرية والتحرير.. وهذا بالطبع ال يعني إقصاء أو شــطب أحد، ومجال الرشاكة والتوافق 

الوطني مفتوح مع الكل الفلسطيني ومع قيادة السلطة.

وفيام يتعلق بعالقات الحركة الخارجية، قال األستاذ مشعل: "إن الحركة مستعدة   

للتحدث مع الواليات املتحدة". وتساءل مستنكراً: "أليس هناك ما يستدعي االستغراب 

يف الســلوك األمرييك، حيث إن إدارة الرئيس جو بايدن تجري لقاءات وحوارات موسعة 

مع طالبان، التي تقاتل بقوة القوات األمريكية يف أفغانستان ألكرث من عقدين، بينام هي 

ترفض التحدث مع حركة حامس!! التي ال تناصبها العداء أو تخوض قتااًلً معها!! 

لقد أوضح األستاذ مشعل يف رسالته املوجهة إىل الرئيس بايدن موقف الحركة،   

بالقول: "نحن ال نعتربكم أعداًء لنا، رغم أننا نعرتض عىل الكثري من سياســاتكم املنحازة 

إلرسائيل، ووضعكم لحركتنا عىل قامئة اإلرهاب!! وتوجهاتكم التي تعمل ضد مصالح أمتنا 

العربية واإلســالمية!! ومع ذلك، فنحن لسنا يف حرب معكم، كام أننا يف سياساتنا أبوابنا 

مرشعة، ولدينا الجاهزية واالســتعداد للتواصل مع أيِّ طــرف دون رشوط". وفيام يتعلق 

بإرسائيل، فقد أشار األستاذ مشعل يف رسالته لإلدارة األمريكية والدول الغربية، قائاًل: إن 
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استمرار الضغوط عىل حامس واتهامها باإلرهاب، مسألة لن تغريِّ من مواقف الحركة تجاه 

دولة االحتالل، طال الزمن أم قرص.

وفيام يتعلق بالسؤال حول سبب قيام حامس بإطالق الصواريخ مرة أخرى، أجاب   

األســتاذ مشعل: إن وقف إطالق النار ال يتوقف فقط عىل إنهاء الهجامت اإلرسائيلية عىل 

قطاع غزة ، ولكن أيضًا عىل إنهاء توغالت قوات األمن واملســتوطنني اليهود يف األقىص، 

وإنهاء تهجري الفلســطينيني من سكان حي الشيخ جراح والقدس الرشقية. لقد اشتعلت 

املعركــة األخرية )ســيف القدس( لهذه األســباب، وأن توقف إطــالق صواريخ املقاومة 

مــن غزة مرهون بتوقف مثل هــذه االعتداءات، حيث إن إرسائيل تدفع مثن سياســاتها 

العنرصية وانتهاكاتها لحقوق مواطنيها الفلســطينيني، األمر الذي كشف "هشاشة" هذه 

الدولــة، وأنها يف الواقع أوهى من بيت العنكبــوت.. لقد أصبح واضحًا لجميع الجامهري 

الفلسطينية والعربية واإلسالمية ولشعوب العامل الحرة أنها َتعدُّ أيامها، وأن هذا االحتالل 

واالستيطان والكيان االستعامري ليس له مستقبل يف املنطقة.

العالقة مع مرص: برغامتية املواقف وحسابات املصالح 
جاءت كلامت األستاذ مشعل يف مقابلته دافئًة تجاه مرص، حيث أشار بأن دورها   

يف الشؤون الفلسطينية أسايس، رغم وجود خالفات. موضحًا أن املصالح املتبادلة تتطلب 

أن يعمــل الطرفان معًا، والقيــام بتوفري األدوار التي عليها اتفــاق بينهام، وميكنهام العمل 

عليها بشــكل مشــرتك، حتى يف ظل وجود تباينات حول بعض القضايا واإلشــكاليات مثل 

قضيــة اإلخوان أو غريهــا.. وقال: نعم؛ نحن يف حامس جزٌء أســاس من هــذه الحركة يف 

إطارهــا الفكري، إال أننا حركة مقاومة، وال نتدخل يف شــؤون اآلخريــن، ونتعامل مع الدول 

اإلسالمية ومع غريها من منطلق قضيتنا ومصالحها، دون أن نتدخل يف شؤونهم أو السامح 

لهم بالتدخل يف شؤوننا.. "لذلك، نحن نرحب بالدور املرصي، ونرحب بكل الدول العربية 

واإلسالمية أو أي دولة أخرى يف هذا العامل، طاملا أن الهدف من وراء ذلك هو خدمة شعبنا 
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ووقــف العدوان عليه، وتعزيز قدرات صموده عىل أرضه. وأكد األســتاذ مشــعل عىل ذلك 

بالقول: "إن الدول العربية تتحمل معنا مســؤولية الخروج بإســرتاتيجية جديدة الستعادة 

فلســطني والقدس واألقىص، وإنهاء االحتالل.. فبداًل من الشــعور بالعجز حيال االنتهاكات 

واملخططــات اإلرسائيلية، فها نحن اليوم أمام فرصة يتوجب اقتناصها، حيث إن املقاومة 

ة العظيمة لشــعبنا تقول للعرب: أيها النــاس.. نحن أمة واحدة،  يف فلســطني، وهــذه الهبَّ

ولدينــا نفس املصالح، لذلك دعونا نبني عىل هذا اإلنجــاز.. دعونا نخوض معركة واحدة، 

ليس فقط إلنقاذ فلسطني واملطالبة باستعادتها، ولكن أيضًا لحامية األمة بأكملها.

مشعل .. محاس وإيران: املوقف وحجر الزاوية
بعد العــدوان األخري عىل قطاع غزة، أطلقت بعض قيــادات حامس ترصيحات   

تشــيد فيها بإيران وبدور الجمهورية اإلســالمية يف دعم حركة حامس وفصائل املقاومة 

الفلســطينية بشــكل لفت نظر الشارع، وأثار الكثري من التســاؤالت حول دواعي ودوافع 

مثــل هذا الخطاب، الذي حرَّك لغطًا، وطرح العديد من عالمات االســتفهام، التي كانت 

ملحوظة عىل منصات التواصل االجتامعي، أيضًا يف الحوارات اإلعالمية عىل الفضائيات، 

وخاصة أن هناك دواًل عربية وحركات إســالمية يف املنطقــة وحول العامل ال ترتاح ملثل 

ت به تلك القيادات.  هذه العالقة، بالشكل الذي عربَّ

ويف محاولة لتوضيح املوقف وتبديد الشــكوك محليــًا وإقليميًا ودوليًا، جاءت   

إجابة األســتاذ خالد مشعل يف مقابلة له مع موقع )إنسان لإلعالم( بتاريخ 25 مايو 2021، 

حيــث تكلم بعاطفة ال تخلو من اللباقة السياســية، وما متثله من ُنضــج وواقعية وإدراك 

حيٍّ لوجدان األمة، وبعض ما هناك من حساســيات دينيــة ومذهبية. وقد جاء التوضيح 

للموقف عىل الشكل التايل:

- لســنا أمــام خالف ســيايس، فنحــن يف معركة حيــاة أو مــوت ودفاع عن   

مقدســات.. نقبل الدعم من كل من يقدمه؛ سواء اتفقنا معه سياسيًا أو فكريًا أو عرقيًا 
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أم ال.. نحن أصحاب قضية مصريية، وال نسمح ألي دولة تدعمنا أن تتدخل يف قرارنا.

- اإلخــوة يف حركة حامس أرضهم محتلة، وإرسائيل تحارص غزة وتعتدي عليها،   

وتستهدف القدس واملســجد املبارك، كام أنها تحتل الضفة الغربية، وتعمل عىل تغيري 

معاملها بالتوسع االستيطاين، يف محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

- أنــا لســت أمام خالف ســيايس، أنــا أمام محتل مســتقٍو باألمريــكان وبغري   

األمريــكان، ومتفوق عىلَّ عســكريًا وتكنولوجيًا.. فنحن يف معركة قاســية؛ معركة حياة 

أو مــوت. وأنا كفلســطيني، أقاتل منذ 100 عام، ولســت يف أرض نائيــة.. أنا ف قلب 

األمــة العربية واإلســالمية، أدافع عــن أرض اإلرساء واملعراج وقبلة املســلمني األويل، 

وعن مرسي النبي )صيل الله عليه وســلم( ومعراجه إىل السامء يف هذه األرض املقدسة 

املباركة... إخوانكم يف فلســطني ينوبون عنكم وميثلونكم يف قلب هذه األمة العظيمة، 

ويف قلب هذا املوروث ويف هذه الجغرافيا، وليس حامس فقط.. إخوانكم أهلكم شعبكم 

يف فلسطني مضطرون إىل طلب العون واملساعدة من كل من ُيقدم الدعم؛ سواء اتفقنا 

معه سياســيًا أو فكريًا أو اتفقنا معه يف عرق عريب أو يف طائفة أو يف مذهب، نحن يف 

النهاية أصحاب قضية.

-عندمــا نأخذ دعاًم من أي دولة، من إيران، من قطر، من تركيا، من مرص، أو من   

ســوريا كام كنا يف املايض، أو دول الخليج وشــامل أفريقيا وآسيا، أو أخذنا من دولة غري 

عربية وال مســلمة يف أوروبــا، فهذا ال يعني أننا متوافقون معهــم يف كل يشء.. نعم؛ هو 

يدعمني وأنا أقاتل الكيان الصهيوين، فأقول له: شكراً.. إن مدحي له لدعمه يل يف معركتي 

مع االحتالل الصهيوين، ال ينسحب عىل ما يفعل يف بلده أو ما يفعل يف أي بلد آخر.

لنفــرتض أن هناك واحداً مختلفًا مع تركيا، ليس فقط مع إيران، أو حتى مختلفًا   

مع بلد آخر، هذه معركتك وحقك ال ألومك، إيران أو غري إيران عندها أجندة أو سياسة يف 

بلدك أرضت بك.. من حقك أن يكون لك موقف، وأن تعرتض وأن تنتقد.
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- بيــت القصيــد؛ إن ثنايئ عىل إيران أو غري إيــران، ألن الدعم ليس مقصوراً عىل   

إيران.. نعم؛ إيران دعمتنا عسكريًا وتقنيًا أكرث من أي جانب آخر، لكن الدعم املايل جاءنا 

من دول إسالمية وعربية كثرية، وأهم يشء جاءنا من الشعوب، فشكراً لكل من يدعمنا.

هنا نقطة مهمة جديرة باالنتباه.. "ثناؤنا أو مدحنا ملن يدعمنا، مرتبط بوقوفه   

إىل جانبنا يف معركتنا ضد إرسائيل، وهذا ال يعني أننا نثني عليه يف أولوياته أو أجنداته 

أو أهدافــه األخــرى يف أي بلد من البــالد".. األمر اآلخر، نحن ال نتدخل يف سياســات 

الدول، وال يف أي ســاحة من الســاحات.. نعم؛ لدينا قناعاتنا، لكن ال نتدخل يف شؤون 

اآلخرين، ولســنا جزءاً من أجنــدة أي دولة.. فمن يدعمنا نقول له: شــكراً.. ولكن هذه 

الدولة التي تدعمنا ال نســمح لها أن تتدخل يف قرارنــا، وال أن تأخذنا اىل التطابق معها 

يف كل مواقفها وسياساتها.

وختم األستاذ مشعل رده حول هذا اللغز أو الشيفرة، بالقول: إن هذه التفريقات   

البسيطة لو استحرضناها فسوف نعالج كثرياً من عتب بعضنا عىل اآلخر. "نحن يف حركة 

حــامس ال نتدخل يف شــؤون اآلخرين، ولكن عليكم يا أحبــة أن تفهمونا، وأن تتفهموا بأن 

حركــة حامس مدركــة لهموم األمة، لكن لديهــا معركتها، ومن يقــف معها يف معركتها 

ال نســتطيع إال أن نقــول له: شــكرا، حتى لو كانت دولــة أوروبية متدنــا بالتكنولوجيا أو 

الخدمــات لرفع الحصار عن قطاع غزة.. تذكــروا أن أول من كرس هذا الحصار بالقوارب 

مل يكونــوا عربًا وال مســلمني، معظمهم كانوا أجانــب.. ماذا نقول لهم لــو كانوا من بلد 

أورويب سياســته الرسمية ضدنا أو من أمريكا التي سياسة إدارتها منحازة لصالح عدونا؟. 

باختصار.. إن من يدعمنا نقول له: شــكراً.. لكنَّ هذا ال يعني أننا نتامهى معه يف أجندته 

هنا أو هناك.

وقدميًا قالوا: "إنَّ البالَء موكٌل باملنطق".. شكراً أخي أبا الوليد، فقد أوضحت ما   

عجم عىل البعض فهمه.
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ســيظل خالد مشــعل مــن أفضل من ُيعــربِّ عن فكــر حركة حامس الســيايس؛   

باعتبــاره من أبــرز امُلنتٍجني للكثري من هذا الفكــر وامُلنّظرين له، وكونه من جيل 

الطالئع األوىل من اإلســالميني، الذين ظهرت أسامؤهم كنشطاء يف الجامعات خالل فرتة 

السبعينيات والثامنينيات، مثل: موىس أبو مرزوق وفتحي الشقاقي وإسامعيل أبو شنب 

وإبراهيــم املقادمة وآخرون، ثم ارتبطت فعاليــات حركيتهم التنظيمية بالحالة النضالية 

الفلسطينية، وكانوا وراء تأسيس الفعل املقاوم مع الشيخ الشهيد أحمد ياسني.

كان األســتاذ خالــد مشــعل والدكتور موىس أبــو مرزوق شــخصيتني ال تغيب   

مالمح بصامتهم عام اســتجد من اطروحات تتعلق بالحالة السياســية الفلسطينية وفكر 

ع بثقافة الجهاد واملقاومة، كام أن األستاذ مشعل الذي قاد الحركة  حركة حامس املشــبَّ

لعقديــن من الزمن كان من أصحــاب الرؤية واإلميان العميق بــأن املعركة مع االحتالل 

اإلرسائيــيل هي قدر ومصري، وأن القدس واألقىص هام خطوط حمراء ال ميكن املســاومة 

عىل تحريرهام أو العبث بانتامئهام الفلسطيني العرويب واإلسالمي.

اليوم؛ يتبوأ األســتاذ خالد مشــعل رئاسة املكتب الســيايس لحركة حامس يف   

»ِإنَّ َخالِْد ِمْشَعْل الَِّذْي َعرَْفَناُه لُِعُقْوٍد، ُهَو رَُجُل َدْولٍَة ِباْمِتَيازٍ، َوِخَطاُبُه 
ــَياِسُّ لَْيَس ِبَغرَِض اْلُمَناَكَفِة ِبَقْدرِ َما ُهَو اْلَعَمُل إِلِْظَهارِ َمَواِقِف  السِّ

اْلَحَرَكِة َوَتَوازُِن ِسَياَساِتَها، ِمْن َحْيُث اْلَعاَلَقُة َمَع اْلَجِمْيع«.

خالد مشعل ولقاء العربيَّة* 

مقارباٌت ال بدَّ منها!!

املقال عىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، )دنيا الوطن(، بتاريخ 10 يوليو 2021م.   
*
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الخارج، وهو شخصية مخرضمة متثل مدرسة يف أدب السلوك اإلسالمي، وتتمتع بالكثري 

من حب واحرتام إخوانه يف حركة حامس وبني الكوادر اإلسالمية يف هياكلها وتنظيامتها 

اإلقليميــة وحواضنهــا وفعالياتها العامليــة، ويحظى كذلك عىل مســتوى الوطن املحتل 

بتقديــر قيــادات وفصائل العمــل الوطني، كام أن النخــب الحركية والفكرية ونشــطاء 

املجتمع املدين تنظر إليه كرجل دولة يف مواقفه السياسية وحيويته الحركية، وتعامالته 

ِبنفٍس وروح وطنية وأخوية عالية مع الكل الفلسطيني.

لقاء العربية: خطوة يف االجتاه الصحيح
كان لقاء قناة العربية بتاريخ 4 يوليو 2021 مهاًم، وقد نال إعجاب الكثريين   

فيام حمله من رســائل وإشــارات إيجابية.. أولها؛ إنها إطاللة يف اتجاه لكرس الجليد 

مع الســعودية، وهذا "فأٌل حســن". ثانيًا؛ إن اللقاء وضعه عــىل منرب إعالمي مناوئ 

لحركة حامس، ليقول من خالله رأيه ويعرب عن مواقف حركته يف اسئلة اآلخر، الذي 

قد ال يكون متعاطفًا معها أو كان محجوبًا عنها، وتدور أســئلته يف ســياق التشــكيك 

والطعــن بوالءاتها تجاه أمتها وانتامئها العرويب، وبذلك منحته الفرصة والوقت ليضع 

الكثــري من نقاط التوضيــح عام التبس من الحروف والكلــامت الغامضة فيام يخص 

عالقة الحركة بإيران وتركيا، والتي تظهر لهام بعض دول الخليج الكثري من الخصومة 

والتحامل والتحريض.

نعم؛ لقد سبق لألستاذ خالد مشعل أن تناول بعض ما تمَّ طرحه من تساؤالت   

حول مســألة االنتامء والعالقة بحركة اإلخوان املســلمني، وأوضــح بجالء حقيقة هذا 

االرتباط التاريخــي من ناحية الفكر واأليدولوجيا، والــذي تربت وتنامت عليه أجيال 

عربيــة وإســالمية، وخرجت من تحــت عباءة االنتــامء إليه أحزاب وقوى سياســية 

وحركات ُتعد كوادرها باملاليني، وتنترش مؤسســاتها وجمعياتها ودعاتها يف مشــارق 

األرض ومغاربها.
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  لقد أكد األســتاذ خالد مشــعل خالل املقابلة عىل أن هــذا الفكر "اإلخواين" ال 

ميثــل قيداً عىل معتنقيه، حيث إن حركات النضال والثورة لها –عادة- مرجعيات فكرية 

وأخري تنظيمية، وأنَّ لكل بلد خصوصيته التي متنحه حرية الرأي واالختيار واملرونة يف 

اتخاذ لقرار، وفقًا ملتطلبات املرحلة والتحديات التي ُتفرضها، فالجبهة الشعبية –مثاًل- 

كانت يف نشــأتها تنتمي لحركة "القوميني العرب"، ثم تباعدت مســاحات اللقاء بينهام 

حني تجلَّــت مالمحها النضالية والفكريــة يف هويتها الفلســطينية وتبنيها لنهج الكفاح 

املسلح يف وجه االحتالل الصهيوين. 

فحركة حامس من حيث النشــأة، ويف ســياق املنظار التاريخي لجذور الحركة   

وأصولها الفكرية تعود لحركة االخوان املسلمني، كون مؤسس وزعيم هذه الحركة اإلمام 

ا )رحمه الله( هو من أوائل الدعاة الذيــن نادوا بتحرير األرض التي باركها الله  حســن البنَّ

للعاملني، وقام بزيارة لقطاع غزة ليتعرف عىل أحوال أهل فلســطني قبل النكبة، وأرســل 

لتحريرها من الغزاة املحتلني طالئع شــباب مرص من اإلســالميني، وقد ظل هؤالء أوفياء 

للقضية، وســاهموا يف تعبئة وتحفيز شــعوب األمتني العربية واإلســالمية لدعم نضاالت 

أهل فلســطني، وعملوا من خالل امتداداتهم التنظيمية عىل حثِّ األنظمة الرســمية عيل 

املســاهمة يف جهود إغاثة وتشــغيل الالجئني، ودعوا إىل تنميــة وتطوير املخيامت يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وعملوا عىل تعزيز قدرات املقاومة ماليًا وعسكريًا.

ال شكَّ بأن هذا التاريخ امليضء سيبقى أمانة يف أعناق الفلسطينيني، وال ميكنهم   

التنكــر له أو التربؤ منــه.. إن الجميع يعلم بأن حركة حامس تتمتــع بحرية التعبري عن 

مواقفها واستقاللية قرارها، وأن عالقاتها مع محيطها العريب واإلسالمي قامئة عىل شكر كل 

من أسدى لها معروفًا ودعمها باملال والسالح واملوقف، وهي ال تحايب أحداً، وتحرص عىل 

الحفاظ عىل مسافة متساوية مع الجميع، وتنأي بنفسها وبخريطتها النضالية عن سياسة 

املحاور والتحالفات؛ باعتبار أن تحرير فلســطني هي مســألٌة تحتــاج إىل جهد الجميع، 
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كونها متثل القضية املركزية يف وجدان األمة، وأن القدس واألقىص هام مســؤولية الكل 

العريب واإلســالمي.. ولذا، فإن نهج حركة حــامس وتوجهاتها هي االبتعاد يف مواقفها عن 

أجنــدات هذه الدولة أو تلــك، وهي تدرك بأن طبيعة الرصاعات القامئة يف املنطقة تؤثر 

بشكل ســلبي عىل القضية، وأن االصطفاف له خطورته عىل مستقبل القضية الفلسطينية 

بشــكل عام، وخاصة إذا ما انحرفت البوصلة، وتاهت ســفينتنا يف بحِر ما اســترشى من 

الخالفات العربية- العربية والعربية – اإلسالمية.

إن خالد مشــعل الذي عرفناه لعقود، هو رجل دولة بامتياز، وخطابه الســيايس   

ليــس بغرض املناكفة بقدر ما هــو العمل إلظهار مواقف الحركة وتوازن سياســاتها، من 

حيث العالقة مع الجميع، فالســعودية هي بلد عريب لها وزنها اإلســالمي وثقلها السيايس 

ومكانتها عىل مســتوى األمة وجغرافيا املنطقة، ولحامس رغبات حقيقية ومساٍع أخوية 

جــادة لعودة العالقة ملا كانــت عليه من تنارص وتناصح مل تغب بركاته أو تنقطع إال منذ 

خمسة أو ستة سنوات تقريبًا.

تركيا وإيران: ونظرية حجر الزاوية
إن عالقــة حركــة حامس بدولة إســالمية مثــل إيران أو تركيا هي كســب كبري   

للقضية الفلســطينية، وكون إيران وتركيا اليوم لهام خالف عارض أو عميق مع بعض دول 

املنطقة، فهذا ال يتطلب من حامس أن تقطع عالقتها مع أيٍّ منهام.. فدولة مثل إيران أو 

تركيا هام األقوى اليوم يف املنطقة، ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية تتجاوز الشعارات 

إىل الُنرصة والتأييد.

إن الحقيقــة التــي ال ميكن حجبهــا بغربال االدعاء والدجل، هــي أن من يحاول   

شــيطنة تركيا وإيران هي إرسائيل، مستعينة –لألسف- ببعض دوائر الرسميات العربية،  

التي تدور يف فلك السياسة األمريكية، وأن فلسطني مل تعد بالنسبة لها إال ورقة للمساومة، 

بهدف رشاء صكوك الحامية الغربية ألنظمتها السياسية.
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لقد أوضح األســتاذ خالد مشــعل أن العالقة مع كل من تركيا وإيران ليست يف   

سياق التبعية أو االصطفاف، بل تأيت لتمتني ُعصبة "سنشد عضدك بأخيك".. ففي الوقت 

الذي تحاول فيه الســعودية واإلمارات البحث عن انفراجات يف العالقة مع تركيا وإيران 

ترتفع أصوات تطالب حامس باالبتعاد عنهام!! 

خالد مشعل.. القيادة ومتطلبات املرحلة
أخي أبا الوليد.. كام تعلم بأن السياســة ليســت ملعبًا للهــواة، وهي تحتاج إىل   

فائض وعي وذكاء يف عامل السياســة، وإىل حاٍو يلعــب بالبيضة والحجر، وأن عىل حركة 

حــامس أن تظل أبوابهــا مرشعة للمراجعات، وإن هناك الكثري من التســاؤالت وعالمات 

االستفهام بانتظار من يقدم اإلجابات. 

لقد استبرشنا بعودتك إلمســاك الخطام وقيادة الركب، وإننا لرنجو أن يكتب   

اللــه عــىل يديك مخرجــًا، فام زال الضــوء يف نهاية النفــق بعيداً، وهنــاك الكثري من 

املقاربات عليك االجتهاد مع إخوانك عىل صياغتها حتى ال تنتهي رحلة الخالص بنفق 

آخر يف نهاية الضوء!! 

األستاذ خالد مشعل ووفد من قيادة حامس 
يف لقاء بالعاصمة املرصية القاهرة 2021م
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ل بالحصار، جلست أتابع حركة املوج بلحنها الحزين،  عىل شاطئ بحر غزة املكبَّ  

فيام عيناي ترنوان بشغٍف يف األفق البعيد.. كنت أحاول استجالب ذكرياٍت عزيزة 

تجاوز عمر بعضها األربعني سنًة من العالقة األخوية مع األستاذ العزيز خالد مشعل.

  لقد تركت لخيايل أن يرسح وميرح بعيداً، وأن يأيت يل بأكرث ما يف هذه الذكريات 

إثارة واســتحواذاً عىل مشــهد معرفتــي بهذا القيادي اإلســالمي والزعيم الفلســطيني، 

رُت خالل ما مىض من الســنني الكثري  الــذي َأكنُّ له تقديراً واحرتامًا كبريين، وقد ســطَّ

مــن التغريدات حول شــخصيته القيادية ومآثره األخوية واإلنســانية، وما له من تجليات 

ونفحات يف سياق املواقف الحركية والنضالية.

األستاذ خالد مشعل يف مســريته الدعوية وانتامئه اإلخواين له يف نفيس مكانة   

خاصة، حيث تتصدر ســريته منزلة متقدمة مع ثلة أخرى من اإلســالميني الذين عرفتهم 

داخل ســاحتنا الفلسطينية، أمثال الشيخ أحمد ياسني والشــيخ عبد الله عزام والدكتور 

نْيَ  ِميِّ ُل َبنْيَ اإْلِْســالَ »اأْلُْســَتاْذ َخالِْد ِمْشــَعْل ِبَمَكاَنِتِه اْلِقَياِديَِّة رُبََّما اأْلَوَّ
اْلِفِلْســِطْيِنيِّنْيَ يِفْ اإْلِْقرَارِ ِبُوُجْوِد َخَطٍأ َأْو َأْخَطاٍء َعىَل ُمْسَتَوى اْلَفْهِم 
اَكِة، الَِّيْ َتْفرُِضَهــا َحالَُة اْلُحْكِم  َ َواْلَوْعــِي ِبُمَتَطلََّبــاِت اْلَمْرَحَلِة ِمــَن الرشَّ
َياَسِة. َكاَنْت ِتْلَك اْلَكِلَماُت »لََقْد َأْخَطْأَنا..« ِهَي يِفْ اْلَحِقْيَقِة َدْعَوٌة  َوالسِّ

لَِفْتِح َباِب اْلُمرَاَجَعاِت، َقْبَل أْن َيَقَع َما اَل ُيْحَمُد ُعْقَباُه«

خالد مشعل الذي يف القلب*

إطاللُة ذكريات

املقال عىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، )دنيا الوطن(، بتاريخ 15 سبتمرب 2021.   
*
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إبراهيم املقادمة واملهندس إسامعيل أبو شنب، والدكتور موىس أبو مرزوق واملهندس 

حســن القيق والشيخ إبراهيم أبو سامل، وغريهم من القادة األعالم؛ أصحاب النهج واألثر، 

ممن ال تكف ألسنتنا عن ذكر صفحات عطائهم، وتدعو ألحيائهم بظهر الغيب، وهم ممن 

جمعتنا بهم ســاحات الدعوة والرباط يف أرجاء بلدنا الحبيب أو يف مهاجر االغرتاب يف 

أمريــكا وأوروبــا، وكان لعدٍد منهم أياٍد بيضاء وتأثري عميق عىل مســريتنا النضالية، التي 

توشك أن ُتطوى صفحاتها مع اقرتاب أجل الرحيل.

مهسات الشاطئ ووشوشات الرمال..
قلت يف نفيس وأنا جالس بارتياح عىل الشاطئ، أداعب رماله بقدمّي، وألهو   

مــع أمواج البحــر بقذف ما تناثر من الزلف والقواقع البحريــة باتجاهها: يا الله.. ما 

أقــرص رحلة العمر، فهــي تلوح من خالل رشيــط الذكريات كالوميــض، وكأنها ثواٍن 

معدودة!! فهذا املكان الذي اتربع عىل كريس خشــبي فيه اليوم، كان قد شهد قبل 

خمسة عقود ســنوات طفولتي وشبايب، إذ كنا نأتيه كمتنفس وحيد البتالع فراغات 

أوقاتنــا، حيث يطارد بعضنا بعضًا، ونقفز يف الهواء بحــركات بهلوانية، ونتمرغ عىل 

ترابه الناعم الناصع البياض، ونقيض ســاعات جميلة يف الســباحة والجري، وننافس 

يف مســابقة القوة والتحدي؛ من يسبق من يف السباحة بعيداً داخل البحر، والعودة 

أواًل قبل رفاقه؟!  

كان يف يدي كوٌب من الشــاي أرتشــف منه ببطء ُجرعــات بعدما فرتت حدة   

ســخونته، فيام عيناي تالحقان قرص الشمس وهو ينســحب بهدوء وجامل ساحر بعيداً 

خلف األفق، متخذاً سبيله يف البحر رسبًا باتجاه املغيب. 

مل تكن عملية اســتدراج الذكريات من الخيال ونظمها سطوراً عىل ورقة صغرية   

كانت تداعبها رياح البحر يف يدي بالعملية الســهلة، ولكــن كل ما كان يهمني من هذا 

األمر هو اإلمســاك بطرف الخيط ملشــاهٍد كانت مبثابة محطات مهمة يل يف مســريتنا 
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األخوية ومشوار حيايت مع واحد من الشخصيات التي لها أكرث من بصمة وأثر يف رحلتنا 

الدعوية ومهمتنا الرســالية، ورسمْت يف سنوات تســلمها للقيادة ملحمة الخلود لشعبنا 

الفلسطيني وحركتنا اإلسالمية.

يف ستينيات القرن املايض، مل يكن يسكن عقولنا كإسالميني إال أننا طالئع جيل   

التحريــر والعودة، وأننا رأس الحربة أو النفيضــة يف معركة األمة مع املحتل اإلرسائييل 

الغاصــب.. كانت أحالمنا يوم امتطينــا صهوة خيول ذلك الزمان متنحنا البشــارة، وأننا 

م من أعامرنا بعد عقد أو عقدين معركة "الفتح الكبري" لبيت املقدس،  سنشهد فيام تقدَّ

وأننــا ســنعيش -إذا حالفنا الحــظ بطول العمر- لحظــة الظفر وتحقيــق االنتصار، وننعم 

مبشــاهدة الديار وقد تحررت باندحار الغزاة الصهاينة، وارتفاع رايات التمكني ألمتنا يف 

كل مكان من أرض فلسطني. 

نعــم؛ ميكننا القول بأن بعــض أحالمنا قد تحققت، فيام بعضهــا اآلخر قد أنكفأ   

وتعــرث، واكتىس -لألســف- بيشء من خيبات األمل، لكنَّ ما كان يؤنســنا أنَّ واقع الحياة 

ليس مثاليًا كالخيال، وأن الوعي بحركة التاريخ، ســيقودنا للتســليم بأن ما هو واقع اليوم 

إمنا هو يف جوهره خالصة الصريورة وحقيقة املآل.

الشاطئ مشفى اهلموم واألحزان!!
لقــد تعودنا ســامع مقولة: عليــك بالبحر فعىل شــاطئه يصفو الكدر وتنقشــع   

الهموم.. وهذا ما كان حايل، كلام حططت عىل شاطئه رحايل، وأطلقت لخيايل العنان.

البحر اليوم هو متنزه كل الفلسطينيني؛ لذا فإن شاطئه مكتظ بزحمة املصطافني،   

ل ضجيج مثل هذا التدافع والزحام.  وملن هم يف مثل حايل من أهل الخلوة والهدوء َتحمُّ

كنت مســتغرقًا أُقلب ســجل الذكريات، وكان هناك بني الفنية واألخرى ما يقطع خلويت 

من أصوات الباعة الجائلني، ومن يفاجئني من األصدقاء ومعارف الجريان بطرحه للسالم، 

ويسأل: كيف حالك يا دكتور؟ ثم مييض. وكان هناك من يتوقف قلياًل للمجاملة واحرتام 
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املقام، ويسألني واالبتسامة تكســو تجاعيد وجهه: والله شكلك رسحان يا دكتور.. "اليل 

وأخذ عقلك يتهنى به"!!

يف الحقيقــة، كانــت بعض كلامت املارة ومجامالتهم تهــزين ألصحو من غفوة   

الذكريات، واالبتعاد للحظات عن مشــهد الرجل الذي كان حلم يقظتي لكثري من الوقت 

عىل الشاطئ.

مل يبخل القلم عن تســجيل لقطات مــا جمعناه من خيال الذكريات.. وحني   

شــعرت أنني قطعت يف حلــم يقظتي ما يكفي من املشــاهد لتخليــد الصورة، التي 

أود أن أتركها ألجيال قادمة عن أحد شــخصيات العمل اإلســالمي، الذين سبق يل أن 

تعاملت معهم، وأرسين بأخالقه وأدبه وبسجية الوفاء التي ملسها فيه كل من عرفه من 

املقربني األخيار. 

عدت إىل البيت، بعدما ألقى الغروب بظلمته عىل املكان، وجلســت أنتقى من   

لت بالنسبة يل  أطايب ما جمعت من الذكريات ما ميكنني رسده من املحطات، التي مثَّ

أهم لقطات العالقة مع الرجل، الذي أسال الله أن يسدد خطاه، وأن يجمعنا به يف عليني 

عىل أنغام الصالحني من إخوانه وأهازيجهم: "فتنت روحي يا شهيد".

خالد مشعل..  كلامت وذكريات 
كانت أول مشــاهد الذكريات هــي ذلك اللقاء التعاريف باألخ خالد مشــعل يف   

أمريكا خالل صيف عام 1983، حيث قدم من األردن مع أخوين آخرين من قيادة "تنظيم 

بالد الشــام"، هام املهندس أحمد قطيش واألســتاذ ســليامن حمد )رحمهام الله( كوفد 

إلصالح ذات البني بني إخوان أمريكا.

وقــد بذل الوفد خالل فــرتة إقامته بيننا جهداً مشــكوراً لتقريب القلوب، وكان   

لحضور األخ خالد مشــعل كقيادي شاب كبري األثر يف تلطيف األجواء، وعودة املياه إىل 

مجاريها بني اإلخوان.
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أما املشــهد الثاين الذي التقطته الذاكرة، فهو مــا أعقب اعتقال د. موىس أبو   

مرزوق يف أمريكا، وتشكيلنا هناك لجنة للدفاع عنه، وكان تواصلنا معظم الوقت مع األخ 

خالد مشــعل، والذي كان يشغل تنظيميًا -حينئذ - موقع الرجل الثاين، واألول مع غياب 

د. أبو مرزوق معتقاًل يف "غيابت الجب" األمرييك. 

مل أشــهد للرجل خالل تلــك الفرتة إال كّل موقف كريم، حيث عمل مبســؤولية   

عالية لتذليل كل العقبات التي كانت تعرتض عملنا؛ سواء أكانت مالية أو حركية.

كان األخ خالد مشــعل صاحب نخوة ووفاء، وتعامل بروح األخ الكبري الذي تعهد بتغطية 

كل احتياجات القضية من مستحقات املحامني ومتطلبات األنشطة اإلعالمية للتعريف 

بالقضية وباملظلومية التي لحقت بأخينا الكبري د. أبو مرزوق.

كانت اإلشــكالية الوحيدة التــي صدمتنا يف تلك الفــرتة الحرجة من مجريات   

القضية، هي اإلعالن عن انتخاب األخ خالد مشــعل رئيســًا للمكتب السيايس بداًل عن د. 

أبو مرزوق؛ املعتقل يف أمريكا بانتظار املحاكمة.

مل نكــن يف أمريكا نعرف تفاصيل مــا حدث، وكيف اتخذ قرار تلك االنتخابات،   

واملــربرات التي ســاقت إلجرائها، إذ تمَّ النظر للمســألة -آنذاك- بأنهــا مبثابة طعنة يف 

ت مبكانة د. أبو مرزوق وحصانته، إذ كان منصب "رئيس املكتب السيايس"  الخارصة مسَّ

ميثــل درعًا واقيًا مينــع اإلدارة األمريكية -بقوة القانون- مــن ترحيله إىل إرسائيل. وعند 

مراجعتنا لألخ خالد مشــعل بعد ســنوات طويلة عن تلك الخطــوة، والتي صاحبها جدل 

واستهجان الكثري من إخوان أمريكا، أوضح الرجل لنا املوقف بصيغة تفهمناها فيام بعد، 

وهي ال متت لكثري من الهواجس والشكوك التي انتابتنا، واستحوذت عىل طريقة تفكرينا 

وتحليالتنا لسنوات يف أمريكا.

كان املشــهد الثالث الذي فرض نفسه عىل رشيط الذكريات، هي محاولة   

االغتيال الفاشــلة لألخ خالد مشعل يف األردن من قبل املوساد اإلرسائييل، ونجاته 
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بأعجوبة من املوت، وملحمة البطولة يف مطاردة الجناة والتعرف عليهم.

ال شــكَّ أن مشــهد األخ خالد مشــعل وهو ممدد عىل رسير املستشــفى يف   

غيبوبــة كان مقلقــًا لنا جميعــًا، إال أن القضية انتهت بإجبار ارسائيــل عىل االعتذار 

للملك حسني )رحمه الله( عن العملية، وإحضار الدواء )الرتياق( الذي أعاد لألخ خالد 

مشــعل حيويته والنجاة من املوت، وقد متت اســتجابة نتنياهو كذلك لطلب امللك 

حســني بإطالق رساح الشيخ أحمد ياسني من السجن، والسامح له بالسفر إىل األردن 

لتلقي العالج، واللقاء بقيادة الحركــة يف الخارج، وزيارته للعديد من البلدان العربية 

واإلسالمية بدعوات رسمية.

كان اللقاء يف لبنان عىل هامش املؤمتر التأسييس ملؤسسة القدس الدولية عام   

2000، وهو أيضًا من بني املحطات التي ســجلتها الذاكرة، إذ جمعنا باألخ خالد مشــعل 

لقــاء مقتضــب يف بريوت، ثم كان هناك بعد عدة أيام لقــاء آخر وحديث خاص معه يف 

دمشــق، حيث كان اللقاء فرصة للمراجعة والعتاب؛ ألننا اشــتممنا ســلوكيات تنظيمية 

غري مألوفة يف ثقافتنا الحركية وأديباتنا اإلســالمية، وأن هناك "مكيدة أو شــبه مؤامرة" 

ُتحــاك يف الخفاء لــإلرضار باملوقع القيادي ألخينا د. أبو مرزوق. أوضح لنا األخ مشــعل 

م رأيه بروح الحريص عىل أخيه ومكانته التاريخية كأول رئيس  موقفه مام كان ُيشاع، وقدَّ

للمكتب الســيايس للحركة، مشرياً إىل أن هناك لجنة قيادية عليا من إخوان مرص ولبنان 

واألردن تحقــق يف األمــر، وقد انتهت القضية بالحكم لصالــح األخ د. موىس أبو مرزوق، 

وتجنيب ساحة األخ خالد مشعل من أية اتهامات. 

أما املشــهد الذي ال يغيــب عن الذاكرة، واعتربه أحد مشــاهد الحضور الدائم   

معي للتأكيد عىل وعي الرجل املبكر وفطنته السياسية املتقدمة، فهو ذلك اللقاء الذي 

جرى يف دمشق بعد عام تقريبًا من فوز حركة حامس يف االنتخابات الترشيعية يف يناير 

2006 وتشكيلها للحكومة الفلسطينية العارشة، حيث تحدثنا طوياًل حول رضورة أن تجري 
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حركة حامس مراجعات حقيقيــة مليثاقها بعدما رصنا يف الحكومة، ورشع الصهاينة يف 

توظيف لغة امليثاق املتشــددة يف بعض نصوصها إللباس حركة حامس ثوب الشــيطان 

واتهامها بالتطرف واإلرهاب.

  كان األخ مشــعل من أكرث املتجاوبني مع ما كنــا نطرحه عليه من أفكار، وكان 

يشــاركني الحوار معه من حني آلخر األخوان د. غازي حمد والنائب سيد أبو مسامح. مل 

يعرتض األخ مشــعل عىل فكــرة املراجعات ورضورتها، وخاصة مــا يتعلق مبيثاق 88، إال 

أنه كان يحاججنا الرأي بأن املســألة تحتاج فقط لبعض الوقت، وحتى ال ُتفهم مثل هذه 

الخطــوة خطأ ويف غري ســياقها بني صفوف كوادر الحركة وبعــض قياداتها وأنصارها يف 

الداخل والخارج.

نعــم؛ أخذت هذه الخطوة أكرث من عرش ســنوات إلنجازهــا، ولكن كانت هناك   

مواقف أظهرها األخ مشــعل تؤكــد للمتابع بأن حركة حامس تجري تطورات يف مشــهد 

الحكم والسياســة، وأن التغيري قــادم، وهو ما حصل قبل أن يغــادر األخ أبو الوليد قيادة 

املكتب السيايس للحركة يف مايو 2017.

بالطبــع ال ميكن التفاق مكــة أن يبتعد بأحداثه عن الذاكــرة، وكيف لعب األخ   

مشــعل دور رجل الدولة وصاحب الزمان يف توقيع االتفاق، والذي مل يســتمر –لألسف- 

طوياًل؛ ألن هناك أصحاب مصالح وامتيازات كانت لها أصابع تعبث بها يف الخفاء، بهدف 

إفشــال االتفاق، وتخريب العالقة ليس فقط بني فتح وحامس فحسب، بل ومع السعودية 

التــي كانت داعاًم كبرياً للقضية ولحركة حامس. لقد حاول األخ خالد مشــعل برســالته 

التوضيحية لرشح ما حدث اســتعادة ثقة امللك عبــد الله )رحمه الله(، إال أن األجواء قد 

لعبــت عىل تعكريها أطراٌف من رام الله، وقامت بتخريب ما بيننا من ثقة، وما ســبق أن 

أقمناه من تفاهامت، وفقدنا بذلك عالقتنا االسرتاتيجية مع اململكة.

كان لقاء الرئيس كارتر يف إبريل 2008 باألخ خالد مشــعل يف دمشق، بعد لقاء   
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سبقه يف القاهرة، وكان يل رشف حضور جلسة اللقاء مع األخوة د. محمود الزهار والنائب 

سعيد صيام )رحمه الله( والدكتور خليل الحيِّة. لقد كانت إطاللة اللقاء التي أظهرها األخ 

خالد مشعل خالل استقباله وترحيبه بالرئيس كارتر أننا أمام رجل دولة بكل ما تعنيه هذه 

الكلمة من معاٍن. 

يل( عــام 2012، وانتخاب مرشــح اإلخــوان محمد  بعــد معركة )حجارة الســجِّ  

مــرىس )رحمه الله( لحكم مرص، انفتحت املطارات واملعابر لألخ خالد مشــعل وإخوانه 

يف املكتب الســيايس للقدوم إىل غزة، ومشاركة أهلها فرحتهم بقهر الغزاة، وصمودهم 

ببسالة يف وجه حصار املحتل الغاصب.

كانــت زيارة وفــد قيادات الحركة يف الخارج وعىل رأســهم األخ خالد مشــعل   

تاريخية بكل معنى الكلمة، وكان مشــهد املوكب والحشــود الغفرية مؤثراً وعاطفيًا إىل 

أبعد الحدود، ومينحنا شعوراً استثنائيًا وكأننا يف استقبال قادة الفتح املبني.

إن واحداً من اللقاءات املهمة التي قمت برتتيبها لألخ مشعل كانت يف القاهرة   

يف العام 2012، حيث التقى السيد جني دانيال روش؛ الدبلومايس بالخارجية السويرسية، 

وكان اللقــاء يهدف التعرف عىل رؤية حركة حامس وفكر الرجل الذي ميثل قيادتها. لقد 

م األخ مشــعل يف إطــار الرؤية كل ما يهم الســيايس األورويب معرفته، والرد عىل كل  قدَّ

التخوفات واالدعاءات التي تحاول إرسائيل تسويقها يف الغرب، من حيث شيطنة حامس 

واتهامها بالتطرف واإلرهاب. لقد أبدي يل الســيد جني دانيــال بعد اللقاء إعجابه باألخ 

خالد مشعل ومبرونته وعقليته السياسية املنفتحة. 

خالل انتفاضات الربيع العريب متلملت ســوريا، وشــهدت حراكًا شــعبيًا واسعًا   

ضد النظام وبأمل التغيري، أسوة ملا جرى يف تونس وليبيا ومرص. حاول األخ خالد مشعل 

التواصل مــع النظام وتقديم النصيحة بــرضورة االبتعاد عن الحــل األمني، والدخول يف 

املفاوضــات للتعــرف عىل مطالــب الجامهــري، إال أن أجهزة النظام راهنــت عىل الحل 
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العســكري، مــام دفع حركة حــامس التخــاذ قرارها التاريخــي مبغادرة ســوريا حتى ال 

ل هذا القرار حالة ارتياح عامة بني  تتهم بتأييدها ووقوفها خلف النظام يف ســوريا. شــكَّ

اإلسالميني يف دول املنطقة وبني كوادر حركة حامس بشكل عام، وهذا املوقف ُيحسب 

لألخ مشعل؛ باعتباره ميثل رأس هرم البناء التنظيمي لحركة حامس.

به الذاكــرة هو قولته الشــهرية يف ندوة  ولعــل املوقــف الذي ال ميكــن أن ُتغيِّ  

"التحــوالت يف الحركات اإلســالمية" بالدوحة عــام 2016: "لقد أخطأنــا.."، من خالل 

حديثه عن حامس يف مشهد الحكم والسياسة، إذ قال: "إن الحركات اإلسالمية الوسطية 

-مبــا فيها حركة حــامس- ارتكبت خطأين: األول املبالغة يف الرهــان عىل القوة الذاتية، 

والثاين وجود خلل يف التعامل مع رشكاء الوطن". كان للكلمة صدى كبري يف التعليقات 

اإلعالمية؛ بني من استحســن منطق الرصاحة، وبني من اســتهجن ومل يستوعب دالالت 

هذا االعرتاف.

كان األخ مشــعل مبكانته القيادية رمبا األول بني اإلســالميني الفلسطينيني يف   

اإلقرار بوجود خطأ أو أخطاء عىل مســتوى الفهم والوعي مبتطلبات املرحلة من الرشاكة، 

التي تفرضها حالة الحكم والسياسة. كانت تلك الكلامت "لقد أخطأنا.." هي يف الحقيقة 

دعوة لفتح باب املراجعات، قبل أن يقع ما ال يحمد عقباه.

املشــهد األخري الذي شدتني إليه بقوة لحظات التأمل يف رشيط الذكريات هو   

األخري، والذي منحنــي الفرصة ملعرفة الرجل -عن قرب- حق املعرفة، وذلك خالل فرتة 

وجودي باملستشــفى يف اســتانبول، بعد إصابتي بفريوس كرورنــا، ومكويث هناك لثالثة 

أسابيع يف غرفة العناية املركزة، حيث كان أول املبادرين بالسؤال واالطمئنان عن حالتي 

الصحية، ومن أكرث املتابعني مع األهل، وقد عمل بأصالته وكرمه املعهود مع آخرين عىل 

ما حفظ لنا املقام وسرت الحال.

  ومع ما جمعته الذاكرة من صيد الخاطر عن األخ خالد مشــعل، وما انتزعته من 
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صور تراءت مع شــفِق الغروب خالل جلسة الشاطئ، كان املشهد الذي خلصت إليه بعد 

تتبعي ملعامل خطاه ألكرث من أربعني ســنة هي أننا أمــام "محارب" ما زال يقف برجولة 

شــامخًا يف امليدان، ويف كنانته الكثري من الســهام ملغالبة من يستهدفوننا، ويحاولون 

مبكرهم استدراجنا بعيداً عن ساحة املعركة املفروضة علينا وعىل أمتنا، والتلهي مبا الح 

من ُلعاعات الدنيا من الغنائم واألنفال.

أخــي أبا الوليد.. مكانك كام عهدناك وعاهدناك هو "جبل الرماة"، فأنت مبآثرك   

وأخالقك وحكمتك قلعتنا األخرية.

األستاذ خالد مشعل يف زيارة لسمو األمري

 متيم بن حمد آل ثاين يف العاصمة القطرية الدوحة
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إن األوضــاع األمنية والسياســية وحتــى منظومة العالقات العربية واإلســالمية   

يف املنطقة تتســارع بشــكل يبعث عــىل الخــوف والقلق عىل مســتقبل قضيتنا 

الفلســطينية، وأيضــًا عىل طبيعة االســتهداف الذي قد يطال اإلســالميني وخاصة حركة 

حــامس، فالتحالفات بني دول املنطقــة أصبحت لها معايري مغايرة لكل ما كان ســائداً 

تاريخيــًا من عقيدة أمنية وأفكار قومية وتوجهات عروبية وعقد اجتامعي بني أبناء األمة 

فيام يتعلق بطبيعة الرصاع مع إرسائيل؛ باعتبارها كيان اســتعامري اســتيطاين غاصب، 

وأن املطلــوب هو تضافر الجهود إلزالته أو تفكيك منظومته السياســية. لألســف، تبدو  

الحســابات اليوم مع الكثري مــن دول املنطقة مرتبطة باملوقف مــن إيران )مع أو ضد( 

وليــس إرسائيل!! وكذلك من حيث اتجاهات العالقة مع قطر وتركيا أو الســعودية ودول 

خليجية أخرى.

هذه األجواء تعيدنا -يف معركة الحفاظ عىل الوجود- للبحث عن وســائل لتدبري   

 ، ــَياِسِّ َعِويِّ َوالسِّ اِجَحــةَ لِْلَفْصــِل َبــنْيَ الدَّ َة النَّ ِميَّ َجــارَِب اإْلِْســالَ »ِإنَّ التَّ
ْفِكْرِ  ُز َعــىَل التَّ ْ َشــاَهْدَناَها يِفْ َبْعِض ُدَوِل اْلَمْغــِرِب اْلَعرَِبِّ ُتَحفِّ ـيِ َوالَـّ
ْنِمَيِة يِفْ  ــِه، َوَكَذلَِك َفِإنَّ َنَجاَحــاِت ِحْزِب اْلَعَدالَــِة َوالتَّ ِبِمْثــِل َهَذا التََّوجُّ
ْوِك َهَذا  ُع ِهَي اأْلُْخَرى َعىَل ُســلُ ُتْركَيا لُِقرَاَبِة اْلَعْقَدْيِن ِمَن الزََّمِن ُتَشــجِّ

ْرِب، َواْلُمِضِّ ُقُدَمًا ِفْيه«. الدَّ

خالد مشعل ومراجعات حماس*

 نظراٌت ووقفاٌت ال بدَّ منها!!

املقال عىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، )دنيا الوطن(، بتاريخ 26 سبتمرب 2021.   
*
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مســتقبلنا، والتخذيل عن أنفسنا من اســتهداف األعداء واملرتبصني بنا من الخصوم ما 

استطعنا إىل ذلك سبيال.

عم؛ املســألة تحتاج إىل الكثــري من الجهد وإعامل العقل للخــروج برؤيِة "أقل   

الخسائر"، عرب االنحناء للعاصفة بدل االنكسار والتفتت.

نداء املراجعات.. ملاذا خالد مشعل؟ 
إن واحداً من بني الذين اعتدت عىل مناشــدتهم للتحرك وإجراء ما نراه رضورة   

من املراجعات هو األســتاذ خالد مشعل )أبو الوليد(؛ باعتباره أحد رجاالت حركة حامس 

األوائل ومن ُيطلق عليهم اســم جيل "اآلباء املؤسســون"، وهو من الشــخصيات القيادية 

املخرضمــة التي تتمتع برؤية ومواقف سياســية وازنة، وتحظى بحضور متقدم وشــعبية 

واســعة بني النخب الفلســطينية. لذا، تــأيت مخاطبتنا له بناًء عىل مــا عهدناه عليه من 

براعة يف التحاور مع إخوانه، وقدرة عىل االســترشاف والحســم واتخاذ املوقف، وملا له 

من تقدير واحرتام كبريين بني إخوانه من "رساة القوم" وكوادر حركة حامس.

  إنَّ ما أطرحه أخي خالد ليس جديداً، فلقد سبق يل أن تدارسته معك ومع آخرين 

مــن قيادات الحركة يف الداخــل والخارج قبل أكرث من عرش ســنوات، ويف ظل ظروف 

سياسية وحركية محلية وإقليمية أفضل.

اليوم، أخي أبا الوليد.. أعيد عليك وعىل إخوانك يف قيادة حركة حامس ما سبق   

لنــا طرحه حول الحزب الســيايس، وذلك من باب األمانــة والنصيحة والحرص عىل هذه 

الحركة اإلسالمية، التي ما تزال تشكل أماًل ورافعة ملرشوعنا الوطني، بعدما أخذت حالة 

التآمــر والتكالب عليها تتعاظــم، وأصبح الخطر الذي يتهددها له صوت مســموع ووقع 

خطوات ال ميكن تجاهلها أو قمع الحديث عنها بني نخب الحركة وكوادرها الواعية.

الجمع بني الدعوي والسيايس والعسكري

أخي أبا الوليد.. إن التجارب اإلسالمية الناجحة للفصل بني الدعوي والسيايس،   



191

والتي شــاهدناها يف بعض دول املغــرب العريب ُتحفز عىل التفكــري مبثل هذا التوجه، 

وكذلــك فإن نجاحات حزب العدالة والتنمية يف تركيا لقرابة العقدين من الزمن ُتشــجع 

هي األخرى عىل سلوك هذا الدرب، وامليض ُقدمًا فيه.

مت لك -أخــي أبا الوليد- ولقيادة حركة حــامس يف نهاية عام 2006  لقــد قدَّ  

ًا حول رضورة إنشــاء حزب ســيايس للحركة أو تحــول ذراعها وكتلتها يف  مقرتحــًا أوليِّ

املجلــس الترشيعي "التغيري واإلصالح" إىل حزب ســيايس، ولكن – لألســف - مل يكن 

هناك قناعة بالفكرة أو حتى استحســان لها، إذ كانت نشوة االنتصار بالكسب االنتخايب 

تحجــب الرؤية ملوجاتها العالية، وأنَّ أي مواجهة لها –آنذاك- كانت تبدو خارسة. ومع 

ذلــك، فأنا وحتــى اليوم مل يتغري موقفي حول رضورة قيــام مثل هذا الحزب كمتطلب 

أساس للعمل السيايس، والعتبارات أمنية ال ميكن أيضًا تجاهلها، وخاصة حني نضع كلَّ 

بيضنــا يف ســلة تنظيمية واحدة. لذا، فأنا ما زلت عىل ما آمنــُت به، منذ اللحظة التي 

ر إخواين بهذه  قررت فيها حركة حامس دخول معرتك العمل الســيايس، بل بقيت أُذكِّ

الفكرة من حني آخر.

ومع قناعتي املطلقة –أخي أبا الوليد- برضورة عدم إشغال كل مكونات الحركة   

اإلسالمية مبشهد الحكم والسياسة، وأهمية االستفادة من تجارب شعوب عربية وإسالمية 

أخرى سبقتنا مبثل هذا الفصل بني الدعوي والسيايس والعسكري، وحقق بعضها النجاح 

والتمكني، إال أن فضاءات الرؤية يف ساحتنا ما تزال ضبابية، وهناك غالبية قيادية تتمنع 

العتبارات قد نتفهم بعضًا منها، وإن كان الكثري من الكوادر الشبابية عالية الثقافة غدت 

تؤمن بالفكرة، وتتحدث عنها، وتطالب مبثل ما ندعو إليه.

ملاذا احلزب السيايس اآلن؟
خالل االنتخابات التنظيمية األخرية والدورة التي سبقتها، ساد الكثري من الهرج   

واملــرج صفوف حركة حــامس، وتعالت أصوات البعض برضورة املكاشــفة والعمل عىل 
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تحييد العسكريني، وعدم إشغالهم مبا عليه أهل السياسة من لغة التناجي وطرائق "الَّلّت 

والعجن" والخداع واملواقف املتقلبة، والتي ال تروق مساراتها وأساليبها ألن يكون "رجال 

املقاومة والعمل املسلح" طرفًا فيها.

أخــي أبا الوليد.. يف شــهر فربايــر 2016، نرشت مقااًل بعنوان "قضية برســم   

الحوار: حامس وإمكانيات الفصل بني الدعوي والسيايس والعسكري؟"، أرشت فيه إىل 

أن الحركة اإلســالمية بشكل عام، ويف فلســطني عىل وجه الخصوص، هي اليوم بحاجة 

ماســة إىل إجراء مراجعات فكرية وإعادة بنــاء لهياكلها الحركية عىل ضوء املتغريات 

املحلية واملســتجدات اإلقليمية والدولية، وهذا ما درجت عليه الشــعوب واألمم، إذ 

أنها بني حني وآخر تقوم مبثل هذا اإلجراء للحفاظ عىل حيوية مؤسســاتها والتكيف مع 

املتغــريات. ففي الدميقراطيــات املعارصة، يتم ذلك من خــالل العمليات االنتخابية 

املنتظمة يف كل مؤسســات الدولة، إذ َتعرض األحزاب والتيارات السياســية برامجها 

ورؤيتهــا لإلصالح والتغيــري، وبناًء عىل ذلك تتــم املباركة وإعالن القبــول أو الرفض، 

واالنتظار لجولة انتخابية قادمة.

ومبــا أن العملية االنتخابية يف بالدنــا معطلة وغري منتظمة منذ قرابة العقد   

ونصــف العقــد، لذا فــإن علينا - نحــن الفلســطينيني- أن نفكر بآلية أخــرى إلجراء 

املراجعــات، وتجديد األدوات، يك نســتبني وقع خطانا عىل الطريق، والتحقق من أن 

املســرية متيض بنا يف االتجاه الصحيح أو تأخذنا بعيداً عن الجادة إىل مســاٍر خاطئ 

تتقاذفنا به عاتية الريح.

اإلسالميون يف فلسطني: العثرات واالستهداف
مل تكن حركة حامس التي قادت عمليات املواجهة مع االحتالل يف االنتفاضتني   

األوىل )1987( والثانيــة )2000( بعيــدة عــن متابعة ســري املتغريات التــي تجري يف 

عها ألن تخوض غامر تجربة الحكم عــرب االنتخابات، بعد أن  املنطقــة، األمر الذي شــجَّ
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اطأمنت لرصيدها الكبري داخل الشــارع الفلسطيني، والذي أظهرتها بجالء نتائج تقدمها 

يف اســتطالعات الرأي أو كسبها امللحوظ يف االنتخابات املحلية كالبلديات واتحادات 

الطالب والنقابات العاملية والتعليمية، وأيضًا دخول اإلسالميني يف عاملنا العريب ومنطقة 

الرشق األوسط بقوة عىل خط املشاركة والعمل السيايس.

ومام ال شكَّ فيه، فإن حركة حامس وبعد أن حصلت عىل تطمينات كافية بضامن   

عت عىل خوض غامر التجربة؛ أماًل بتحقيق هدفها يف  نزاهة العملية الدميقراطية، تشــجَّ

"اإلصالح والتغيري"، وحاميًة لظهر املقاومة من الطعن واالستهداف.

مــت الكثري مــن الوعــود يف برنامجها الســيايس الذي  ال شــكَّ أن الحركــة قدَّ  

خاضت فيه انتخابات 25 يناير 2006، والذي أخفق لألســف بعد ســنوات من املدافعة 

واالجتهادات السياســية املتعرثة يف بناء شــبكة من العالقات اإلقليمية والدولية، وترك 

انطباعــًا عامًا بأن الحركة غري قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها، كام أنها عاجزة عن تحقيق ما 

قطعته عىل نفسها من تعهدات ووعود، وذلك ألسباب داخلية وأخرى إقليمية ودولية قد 

يتفهمها الكثريون.

وفيام نحن اليوم نواجه حصاراً إرسائيليًا قاتاًل، وأشكااًل من التواطؤ اإلقليمي والتآمر   

الدويل، الذي يســتهدف مبجموعه اســتنزاف رصيدنا الشــعبي، نتيجًة لتفيش البطالة 

بنســبة عالية )%60( وخاصة بني الشــباب، وتقليص الرواتب وتدين مستوى الخدمات، 

والنقص الحاد يف األدوية واملستلزمات الطبية، وتهالك البنية التحتية لكثري من املرافق 

العامة، وتراجع القطاع الصناعي نتيجة للحروب والعدوان اإلرسائييل  املتكرر، واستمرار 

دولة االحتالل يف حظر الكثري من املواد الخام بذرائع أمنية وأخرى عقابية، واإلجراءات 

التعسفية عىل املعابر الحدودية، وحرمان اآلالف من الطالب واملرىض وأصحاب اإلقامات 

يف الخارج من مغادرة القطاع بشكل مريح وانسياب سلس...الخ.

  ويف ظــل كل هذه الظروف الصعبة معيشــيًا، والتي يرتاجــع فيها رصيد حركة 
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حامس شــعبيًا وسياسيًا، تصبح -أخي أبا الوليد- بعض األسئلة املحذورة واملحرَّم طرحها 

يف العلــن مرشوعــة، مثل: كيف ميكــن لحركة حامس أن تســتعيد خطواتهــا ومكانتها 

الشــعبية الواســعة من جديد؟ وهل هنــاك بدائل أو أدوات أخرى لتجــاوز حالة االنكفاء 

والعجــز وتخطــي حائط الصد وااللتفــاف حوله؟ وهل حركة حامس ما تزال أمل الشــارع 

الفلســطيني أم أن حضورها ســيبقى كاآلخرين؛ "شاهد مشــفش حاجة"؟! وما هي رؤيتها 

ملستقبل الرصاع واملواجهات املسلحة بعد أريع حروٍب عدوانية أكلت األخرض واليابس 

من ربوع بالدنا وقطاعنا الحبيب؟

بالطبــع، هناك أيضًا من يتســاءل بتحــرٍس وبراءة: بعد قرابة العقــد ونصف العقد   

مــن محاوالت الخروج من نفق الحصار والتشــظي واالنقســام والتصدع الــذي أصاب بيتنا 

الفلسطيني، هل ما تزال حركة حامس قادرة عىل تسويق مرشوعها اإلسالمي ورؤيتها الوطنية 

يف التحرير والعودة؟ وهل ميكن اســتمرار النظر إىل تجربتها بأنها ما تزال عىل املحك، وأن 

هناك فرصًة للتدارك وحامية سفينة الوطن من الرتنح والغرق؟ وإذا كان األمر كذلك؛ كيف؟

نحن اليوم –أخي أبا الوليد- أمام تحديات كبرية؛ أهمها محنة املرشوع الوطني،   

واالنقسام الذي أثقل بتبعاته كاهل شعبنا وقضيتنا، وأوشك أن يقصم "ظهر البعري" الذي 

يحمل مئونة ما يقيم أوَد وجودنا، وأوهن بتداعياته شوكتنا القتالية، وأرض بعروتنا الوثقى 

ورؤيتنا النضالية.

أخــي أبا الوليد.. ال شــكَّ بــأن ما آلت إليــه أحوالنا يف الحركة اإلســالمية ليس   

باملشــهد الذي كنا نطمح لرؤيته. لقد كان ســقف طموحاتنا يتــألأل يف األعايل، وكانت 

أحالمنــا وردية، فيام كنا نتطلع لخدمة شــعبنا يف أجواء أفضل للتعبئة والتبشــري بقرب  

االنتصار، وتحقيق أمنياته يف الحرية واألمن واالزدهار.

لألســف؛ كان حجم التآمر عىل تجربتنا الوليدة كبــرياً، أما خرباتنا يف املناورة   

وامتصــاص الصدمات فكانــت محدودة، ولذا وقــع املحذور عــام 2007، وأدركنا بأننا 
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بحاجة ماسة إىل املراجعات، ومعاودة النظر وإعامل الفكر واالستدراك، وهذا ما يحدث 

أحيانــًا، باعتبار أن "لــكلِّ جواٍد كبوة". ومهام كانت االنتكاســة وخيبة الرجاء، فإن فرص 

النهوض وتجاوز عرثات ما نحن فيه تبدو متاحة، وال تقع يف دائرة املستحيل.

محاس: بني األمس واليوم
أخي أبا الوليد.. وكام ال يخفى عليك وعىل إخوانك يف قيادة الحركة فإن حامس   

كانت تتمتع برصيد شــعبي واســع قبل أن تلج عامل الحكم والسياسة، إذ كانت إنجازاتها 

عــىل األرض ويف مقاومــة االحتالل محل تقدير وإعجاب من الجميع، وتحظى أنشــطتها 

الدعوية والرتبويــة وتحركاتها املجتمعية بكل املؤازرة والتأييد، وكان ارتفاع منســوبها 

القيمي واألخالقي فوق الشــبهات، لذا منحها الشــعب يف االنتخابــات الترشيعية ثقته 

نتها من تشكيل  الكاملة، وفازت الحركة بنسبة مرتفعة فاقت حساباتها كل التوقعات، ومكَّ

الحكومة مبفردها، حني امتنع اآلخرون من الدخول يف رشاكة سياسية معها.

وبعد تشكيل الحكومة، بدأ العدُّ التنازيل، حيث تكاثرت االضطرابات واملناكفات   

اإلعالمية، وتعددت أشــكال التحريض واملواجهات الداخليــة من مكر ذوي القرىب إىل 

االجتياحات اإلرسائيلية، وتمَّ فرض الحصار الظامل عىل قطاع غزة.

  كان املطلــوب –أخي أبا الوليد- هو إشــغال حامس عــن مرشوعها يف اإلصالح 

والتغيري، وإظهارها أمام شــعبنا الفلســطيني والعامل مبظهر العاجز عن القيام بواجباته!! 

وأن اختيارها يف االنتخابات ورهانها عىل حامس كان خطئًا يتوجب الرجوع عنه.

رت إمكاناتها  لقد وضعت حركــة حامس كل ما لديها من طاقات أبنائها، وســخَّ  

يف الداخــل والخارج، بهدف التمكني لتجربتهــا، والقيام بكل متطلبات الحكم، وهذا ما 

تســبب يف تراجع مرشوعها الدعوي، وفقدان ســيطرتها عىل شــبكة املساجد والدروس 

الدينية والرتبوية التي ُتدار من خاللها، وفتح املجال لآلخرين للتمدد يف ساحاتها، وكرس 

احتكارها للخطاب اإلسالمي ومنافستها عليه.
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ل هو  كام أن التوســع يف العمل العســكري التي تقوم به كتائب القسام قد شكَّ  

اآلخر مسار استنزاف للطاقات، التي كانت مفرَّغة بشكل كامل يف مجاالت العمل الدعوي 

والرتبوي واإلغايث، ووجدت يف ســاحة الفعل املقاوم إغراءات أفضل ماديًا ودينيًا، فصار 

لهذا املجال األولوية بني قيادات الحركة وكوادرها.

أما العمل الســيايس، فقد تســابق إليه - يف البداية - الكثــريون من أبناء حركة   

حــامس، حيث العمل الحكومي الذي يوفر الوظيفــة والوجاهة واملكانة بني الناس. ويف 

ظــل هذا التموج وحركة التنقالت، التي طالت األفراد والقيادات، اختلت موازين الضبط 

والربط، وتداخل الدعوي بالســيايس كام العســكري!! وأصبح الشــيخ الــذي نريده عىل 

املنرب للوعظ واإلرشاد وزيراً أو نائبًا أو قائداً عسكريًا ال ُيشّق له ُغبار!! أما الشاب الداعية 

الغيور فقد اســتدار هو اآلخر إىل متطلبات حياتــه الدنيا يطلب نصيبه منها، بعدما فقد 

القدوة واملثال فيمن سبقه من القادة واألمئة األعالم.

نعم؛ بــرز إىل الســطح خلل كبــري أفرزته عمليــات التســمية والتوصية   

والتكليف والتوظيف، حيث وصل كثريون من خاللها بدون أهلية أو استحقاق إىل 

مبتغاهم وحدهم.

  نعم؛ لقد درجت ساحتنا الفلسطينية لتقديم أصحاب الوالء عىل الكفاءة، وهذا 

ا نصيبه  ما سبقتنا إليه حركة فتح، فإذا بنا كإسالميني – لألسف – نحذو حذوها، ولكلٍّ منَّ

من الحجج واألعذار.

لكلِّ ما ســبق أخي أبا الوليد، هذه هي أحوالنا، وهذا هو توصيفنا للواقع املرير،   

ونأمل أن ميتلك كل إخواننا يف القيادة معك ومن حولك ســعة الصدر والشــجاعة ليكون 

ل أحمد بن حنبل )رحمه اللــه(، حني قال: "ال نزال بخري ما كان يف  مثالهــم اإلمام امُلبجَّ

ا بهذا الكالم إمنا نحاول وضع النقاط عىل الحروف،  الناس من ُينكر علينا".. فنحن وإن كنَّ

فإننا نرجو أن يتجاوب الركب معنا، لننتشل الوطن من الغرق ومتيض بأمان سفينتنا.
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اليوم ما املطلوب عمله؟
كام ســبق يل أن قلت أخي أبا الوليد: إنني يف عام 2006 طرحت فكرة تدشــني   

الحزب الســيايس، للحفاظ عىل مقدرات الحركــة ورصيدها األخالقي يف أذهان قواعدها 

الشــعبية. لقد آمنت دوما بأن للحزب السيايس مهامت محددة وأهدافًا واضحة، وميكن 

أن يقوم بها أشــخاص مبواصفــات معروفة، ولديهم إمكانيات ومهــارات متميزة، وليس 

رهــا النجباء. ولكن الفكرة – آنذاك – مل تلَق  بالرضورة أن يكونوا من أمئة املســاجد وُعامَّ

م البعض منهم ذلك. قبواًل لدى قيادات الحركة، وإن تفهَّ

ويف إبريــل عــام 2012، نــرشت مقــااًل بصحيفــة "الحيــاة" اللندنيــة بعنوان   

"اإلســالميون يف فلسطني: آن األوان إلنشاء حزب ســيايس"، وقد ورد يف بعض رشوحاته 

التايل: "إن الحزب املطلوب يجب أن يكون واجهة للعمل السيايس مفتوحًة عىل الجميع، 

ويتوجــب عىل رجاالته بذل كل الجهــود لجمع كل الوجوه الوطنية املخلصة وحشــدها 

يف جبهة واحدة، بغــض النظر عن أيديولوجياتها السياســية وتوجهاتها الفكرية وأدواتها 

النضاليــة، لتمكني شــعبنا من تحقيق طموحاتــه يف التحرير والعــودة.. كام أن الحزب 

املطلــوب ميكنــه كذلك العمل يف إطار رشاكة سياســية مع اآلخرين، مبــا يعزز قدرات 

مرشوعنا الوطني للنهوض بالحالة املجتمعية لشعبنا يف الوطن والشتات".

عــاودت مراجعة بعض اإلخوة يف قيادة الحركة بعد ميض ســت ســنوات من   

اختبــارات مشــهد الحكم والسياســة، ولكن كان الجواب كســابقه، وهو الخشــية عىل 

مســتقبل الحركة والخوف من االنقســام، بالرغم أن تداعيات ما يحدث ال تبرش بخري، 

وأن علينــا اتخــاذ القرار الصعب يف ســبيل النجــاة بالقافلة، وعدم تركها لقمة ســائغة 

للمتآمرين، ونهبًا للطامعني بلحومنا وصفحات مجدنا التليد، واملرتبصني لكرس شــوكة 

املقاومة وفرسانها امليامني.

اليوم، وبعد الدرس الذي تعلمناه من السنوات العجاف ملشهد الحكم والسياسة،   
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فإننــي أعيد طرح الفكرة عليك أخي خالد )أبو الوليد( وعىل املخلصني من إخوانك، ولكن 

بقناعة ووعي أكرب واستحســان وإدراك أفضل، حيث إن لدينا وأمامنا تجارب إلســالميني 

قاموا بتأســيس أحزاب سياســية، وعملوا عىل دعمها بشــكل مبــارش أو من وراء حجاب 

يف أكــرث من بلد عريب وإســالمي.. والشــاهد أن هذه األحزاب إذا مــا أبدعت ونجحت 

يف مهامتهــا، فإن ذلــك أدى إىل تعاظم كســب الحركة األم واالرتقــاء مبكانتها، وإذا مل 

تكلل برامجها بالنجاح ومل تكسب االنتخابات، حافظت عىل استقرار البالد، وعادت تكرر 

املحاولة من جديد.

إن تجربة "حزب العدالة والتنمية" باملغرب لعرش ســنوات يف مشــهد الحكم   

والسياســة هي النموذج األبرز لالستشهاد به، رغم تراجعها يف االنتخابات األخرية، إذ إن 

اإلسالميني يف املغرب بشكل عام ميثلون الطبعة العربية لتجربة تركيا أردوغان.

   نعــم؛ نحن ندرك بــأن لكل بلد خصوصيته، وتجربتنا كشــعب تحت االحتالل 

تختلــف بالكليــة عن حركة تعيش يف بلد أحواله مســتقرة، وأن هناك قناعة وانســجامًا 

للعمل مع القرص أو النظام السيايس القائم، َوفق تفاهامت أضحت هي جزءاً من أدبيات 

الحركة والحزب.

إن أمامنــا تجارب يف بلدان مختلفة بعضها إســالمية مثل ماليزيا وإندونيســيا   

نجحت فيها مثل هذه التجارب، وبعضها كانت يف مرحلة التحرر، ولكنها أعطت للسياسة 

دورها، ومل يقترص جهادها فقط عىل البندقية، كام أنها أوكلت لكل جبهة من يسدد فيها 

ويقارب؛ حيث إن لســاحة الجهاد فارســها املغوار من املناضلني والثوار، وإىل ساحات 

املســاجد ومنابرها العوايل دعاتها األغيار من أهــل العلم وطالبه من املصطفني األخيار، 

كذلك فإن مليادين السياســة وحلباتها رجالها من أهــل الحنكة والنباهة ممن خربوا هذا 

ًا وال  املجال أو درسوه، وتنطبق عليهم مقولة عمر بن الخطاب )ريض الله عنه( "لست خبَّ

الخبُّ يخدعني".
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أخي أبا الوليد.. لقد توسعت حركتنا كثرياً، وتضخمت فيها املسئوليات وتعاظمت   

األعباء، وناء بكلكل قادتها ثقل املهام وتعددها، وآن للبعض أن يتخفف من بعض األحامل، 

ليجــد وقتًا يعطيه ألهله وأقاربه وجريانــه، والرتكيز عىل امللفات التي بني يديه، وليس أن 

يحمل أَسفاراً بني منكبيه، يقيم معها الليل وال حلَّ لديه من وحل ما نحن فيه.

آن األوان يك تتــوزع األعبــاء عىل طاقــات أهل العلم واالختصــاص، وأن يتفرغ   

كلٌّ لســاحته ضمن ناظمة ال تســمح بتغول جبهة عىل أخرى، ولكنها تسمح بتوزيع عادل 

للمناصب ومواقع العمل وفق الطاقات واإلمكانيات، ويف ضوء الرؤية االســرتاتيجية التي 

رسمنا خطوطها العريضة، ونعمل جميعًا مجتهدين وفق محدداتها.

آمل أن تعطي أخي أبــا الوليد أنت وإخوانك يف القيادة الفرصة ملفكري الحركة   

وأصحاب التجربة السياســية فيها من التحرك ومباركة ما نراه حتمية للبقاء يف مشــهد 

الحكم والسياسة، أال وهو إنشاء "الحزب السيايس".

إن علينا النظر والتدبر يف تجربة إيرلندا الشاملية، حيث إنها تحتوي يف جوانب   

منها عىل ما ميكن محاكاتها فيه، حيث عمل العسكر والسياسيون يف ساحتني مختلفتني، 

وكانت معطيات الحصاد يف النهاية واحدة، وهي الحرية واالستقالل.

مــن الجدير ذكــره، أن الثابت األكيد والحاســم ألي حركة، هــو متانة القاعدة   

الشــعبية واتساع ساحة األنصار، وأن العمل لكســب الجمهور الفلسطيني واستعادته من 

جديد يســتوجب مثل هذا التحرك، والعمل وفق اســرتاتيجية جديدة تقوم عىل أســاس 

واحد، وهو ترميم العالقة مع الشــارع الذي ميثل حاضنتنا الشعبية بأيِّ مثن، وأن تقديم 

التضحيــات يف هذا االتجاه هو واجب، بل هو حراك باملعنى الرشعي "واجب الوجوب"؛ 

وكام تعلمنا من قواعد الفقه وأدبياتنا اإلسالمية، فإن "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب". 

إن هذه الدعوة للفصل بني الدعوي والسيايس والعسكري تبقى - حتى اآلن- مجرد مقرتح 

أو فكــرة للتداول والحــوار، وال متثل رؤية متكاملة الزوايا واألبعاد، فهذه مســألة مرتوكة 
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للمراجعات واملؤسسات الحركية صاحبة االختصاص للبحث يف تفاصيلها.

وللحقيقة أقول: إن هذه الفكرة ما تزال تراوح مكانها، وتدور حولها املواقف بني   

التأييد والرفض عىل املســتوى الرسمي داخل مؤسسات الحركة وبني قياداتها، وإن كان 

الكثــري من جيل املثقفني والقيادات الشــابة ال يعارض ذلك، ورمبا لو جرت املراجعات 

التــي ننادي بها فستتوســع – بالتأكيد - املــدارك لقبول الفكرة، وإيجــاد بيئة نخبوية 

حاضنة لها.

باختصار: إذا تحققت فرص إنجاز تهدئة أو هدنة فسوف متهد األرضية لفكرة   

الحديث  -وبنربة عالية- عن الحزب الســيايس، وسيكون الجدل أقل وترية منه اآلن.. 

ولذلــك - ويف ســياق النصيحة - أقول إلخــواين: خذوا أمر الحزب الســيايس بقوة وال 

ترتدوا، فالجهاد بالكلمة واملوقف ال يقل أهمية وفاعلية عن جهاد الرصاصة والســيف، 

ويف كلٍّ خري.

ولعل مقولة يعقوب )عليه الســالم( "يا َبنيَّ ال تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من   

أبواب متفرقة"، لها كثري من الدالالت حول ما لنا من النية والقصد.

األستاذ خالد مشعل خالل لقائه األستاذ زياد النخالة
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يومًا بعد يوم تتأكد قناعتي بأن األستاذ خالد مشعل هو القيادي املنتظر للخالص   

الوطني، وإذا مل تكتب له املقادير ذلك،  فإن شــخصًا ميتلك فكراً نضاليًا ويتحدث 

بتلك اللغة الوطنية العالية التي تعطي كل ذي حٍق حقه، هو من يستحق الرتشيح الشعبي 

لقيادة شعبنا يف املرحلة القادمة.

لقد اســتمعت لكلمة األســتاذ خالد مشــعل يف مركز مســارات حــول البدائل   

والخيارات، ووجدت نفيس أنصت لشــخص قيادي يف حركة حامس ولكنه يتحدث بلغة 

رجل الدولة، والذي مل ُيقصِّ أحداً يف املشــهد الفلســطيني بل تكلم بلغة الحريص عىل 

هذا "الكل"، وتقاســم كل ما وقع من أخطاء وإخفاقات فلــم يربئ حامس ويتهم فتح، بل 

ل الجميع املســئولية، أو نســب للجميــع كل ما مرَّ يف  أصــاب كبد الحقيقة عندما حمَّ

املشهد الفلسطيني من تراجع وعرثات.

مل يكن األســتاذ خالد مشــعل متعصبًا لحركة حامس؛ ألن الوطن لديه أكرب من   

الجميع، وألن "الكل الفلســطيني" ليس خاليًا من مسئولية ما وقع وإن تفاوتت الدرجات 

»لَْيَس ُهَناَك َشكٌّ ِبَأنَّ اأْلُْسَتاْذ َخالِْد ِمْشَعْل ُهَو رَُجُل َدْولٍَة ِبُكلِّ َما َتْعِنْيِه 
 ، ٍة َوَوْعٍي ِســَياِسٍّ ُنُه ِمْن َأَدٍب َوِدْبُلوَماِســيَّ َهــِذِه اْلَكِلَمُة َوَمــا َتَتَضمَّ
ٌَة َورُبََّما َفِرْيَدٌة َبنْيَ ِقَياَداِت َحَرَكِة َحَماْس َواْلَحَرَكُة  ٌة ُمَتَمزِّ َوُهَو َشْخِصيَّ

ُة ِبَشْكٍل َعاْم«. اإْلِْساَلِميَّ

خالد مشعل ولغة رجل الدولة*

لقد أنصفت بقولك »الجميع«!!

املقال عىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، )دنيا الوطن(، بتاريخ 3 أكتوبر 2021.
*
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بني هذا الفصيل أو ذاك . إن من مثالب املشــهد الفلسطيني أنك عندما تسمع لآلخرين 

من قيادات حامس، تلحظ –لألسف- أنَّ الكثري منهم يحاولون يف تقييامتهم وضع الحركة 

يف مقام "املربأ من كل عيب"، وأن الكرة دامئًا يف ملعب اآلخرين!!

إن عقد ونصف العقد من وجود حركة حامس يف مشهد الحكم والسياسة تكفى   

للتقييم املنصف بأن هناك مــن األخطاء ما يقع عىل كاهل قياداتها، وأن االعرتاف بذلك 

ليس فضيلة فقط، إمنا هو جزء من الحل لتحقيق التقارب وإنهاء االنقسام.

  حقيقــة؛ إن ما طرحه األســتاذ خالد مشــعل يف كلمته وحواره مع من شــاركوا 

االستامع إليه، وتعقيباتهم واألسئلة أو التساؤالت التي طرحوها، ثم إجابات األستاذ مشعل 

عليهــا بكل الرصاحة والوضوح واإلنصاف هي نهج وســلوك حميد نتمنى عىل اآلخرين يف 

قيادة الحركة تبنيه، واعتامد الرأي الذي قدمه كـ"مسطرة قياس" ملدى الوعي ومستوى 

النضج عند قيادات الحركة وكوادرها، والتي متنحها وسائل اإلعالم فرصًا للظهور للتعبري 

عن مواقف الحركة وآرائها يف الشأن الوطني وعالقات حامس اإلقليمية والدولية.

التشخيص ومالمح الرؤية واخلالص
تناول األســتاذ خالد مشــعل يف حواره املعمق مع مركز "مســارات" بتاريخ 29   

ســبتمرب 2021، رؤيته للخالص الوطني، والتي تبدأ بإعادة تشــكيل القيادة الفلسطينية، 

مشرياً إىل أنَّ هناك ثالثة عنارص يف تشخيص األزمة الفلسطينية، أولها أزمة قيادة خطرية 

ومزمنة؛ وثانيها غياب الفعل النضايل، املقاوم والسيايس، املنهجي واملتتابع واملتكامل 

بني مختلف ســاحات الوطــن، وتواجد شــعبنا يف الداخــل والخارج؛ وثالثها االنقســام 

الفلســطيني املزمن، املســتعيص عىل الحل حتى اللحظة.. وأوضح األســتاذ مشــعل أن 

العنرصين األولني ساهام يف تعميق االنقسام.

هــذا، وقد طرح األســتاذ مشــعل رؤيًة للخــالص والخروج من هــذا الواقع ومن   

تراكــم األزمات، من خالل ثالثة محــاور، يقوم املحور األول عىل إعادة تشــكيل القيادة 
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الفلسطينية، بحيث يكون لها صيغة وشكل جديدان، وروح ورؤية جديدة وبرنامج جديد، 

مؤكداً أن القصد من  "الجديد" ليس معناه نفي ما له عالقة باملايض والحارض، ولكن فيه 

تجدد وحيوية، وتوافق فلسطيني، وفعل حقيقي.

وأوضح األستاذ مشعل "إن القيادة هي َمن ُتحدث الفارق، وإال سنبقى يف حالة من   

هذا الشتات، وعندما تتشكل القيادة؛ والعنوان منظمة التحرير، يصاحبها بناء مؤسسات 

الوطن واملنظمة والسلطة، وكل الهياكل الحزبية والنقابية والجامعية، والبلديات، برعاية 

قيادة موحدة".

أما املحور الثاين الذي طرحة األســتاذ مشعل، فهو يقوم عىل التايل: "استعادة   

زمام الفعل املؤثر، عرب برنامج نضايل مقاوم وسيايس متعدد الجبهات وامليادين، متناغم 

ومتكامــل ومتتابع، لنقل القضية إىل موقع آخر، بحيث نضغط عىل االحتالل ونجربه عىل 

الرتاجع، وننجز أهدافنا الوطنية عىل طريق التحرير والعودة وإستعادة الحقوق، واالنتصار 

يف معركة القدس، ومعركة تحرير األرسى، وكرس الحصار عن غزة، وإستعادة العافية يف 

الضفة الغربية، وننجح يف بلورة دور أكرب ألهلنا يف 48، وتعزيز دور شعبنا يف الشتات".

وختم األســتاذ مشــعل رؤيته باملحور الثالــث، والقائم عىل اســتعادة الوحدة   

الوطنية وإنهاء االنقســام، موضحًا بالقول "إذا نجحنا يف إعادة تشكيل القيادة، واستعادة 

زمام الفعل النضايل املؤثر، فســننجح يف إنهاء االنقســام"، وأضاف: "إن الحل يكمن يف 

االتفاق عىل برنامج مشرتك نكون فيه رشكاء يف القيادة وقراري الحرب والسياسة".

وأوضح بلغة ال تحتمل التأويل: "إننا ال نختار رشيكنا يف الســاحة الفلســطينية،   

بل نتشــارك مع القامئني من أبناء الوطن، وال أوافق عىل أن املقاومة املسلحة واملقاومة 

الشعبية خطان ال يلتقيان، فنحن نحتاج املقاومة بكل أشكالها.. أما بالنسبة إىل الربنامج 

الــذي ميكــن أن ُيعتمد بيننا، فليــس برنامج فتح وال برنامج حــامس، وإمنا برنامج الحد 

املشــرتك الذي نســتطيع االلتقاء عليه، موضحًا أن املقاومة نشــأت مــن أجل التحرير 
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والعودة، وال يعني أنها غرّيت أهدافها إذا ُوّظفت لفك الحصار عن قطاع غزة لصالح شعبنا.

وأشــار األستاذ مشــعل بالقول: "إن حركة حامس وافقت، يف العام 2005، عىل   

قيام دولة فلســطينية عىل حدود 1967، عىل أساس برنامج مشرتك مع القوى والفصائل 

الفلســطينية، مع احتفاظ حامس بربنامجها ومبادئها املتمســكة بكل فلسطني، ولكن ما 

جرى طوال الســنوات املاضية يتطلب منا جميعًا العودة إىل الرواية األصلية والتمســك 

بكامل الوطن الفلسطيني من البحر إىل النهر".

مه األســتاذ خالد مشــعل من أفــكار ورؤية وطنية ليس  إن هذا الطرح الذي قدَّ  

جديداً، ولكنَّ الجديد فيه أنه جاء عىل لســان شــخص هو األكرث تقديراً واحرتامًا ومكانة 

تاريخية بــني قيادات وكوادر حركة حــامس، رجل ُعرف بالنباهة السياســية  والواقعية 

الحركية يف عالقته باآلخر؛ ســواء أكان فلســطينيًا أو عربيًا أو حتى للجهات التي تتحكم 

يف مشهد الرصاع من الدول الغربية.

نعــم؛ قد تكون هذه الطروحات قد جــاءت متأخرة ألكرث من عقد ونصف العقد   

مــن الزمن، ولكــن والحقيقة يجب أن تقــال أن الطرف اآلخر وهــو الرئيس عباس وبعض 

قيــادات حركة فتــح مل يكن أحٌد منهم ُيبيِّت ما يدعو إىل بناء الثقة معه، ومدِّ الجســور 

باتجاه الوحدة الوطنية والرؤية االسرتاتيجية، التي ميكن للجميع التوافق عليها.

ى للبعض  اليوم، األستاذ خالد مشعل هو فارس حركة حامس بال منازع، وإن تبدَّ  

غري ذلك، وهو الشــخص الذى تعقــد عىل نواصيه فرص اســتعادة حركة حامس لخطام 

املشهد السيايس الفلسطيني، وحتى لقافلة حركة حامس حتى ال تظلع بعيداً يف خالفات 

الرأي واملشــورة، والتمكني لها من ترميم بيتها الداخيل، وما يحيط به من جوار فصائيل، 

تحت سقف منظمة التحرير وركائزها الثورية.

إن األســتاذ خالد مشعل القيادي املخرضم يف حركة حامس ليس مجرد صوت   

عادي يتحدث بقوة يف مشهد الحكم والسياسة، بل هو شخصية وطنية بصفحات وضيئة 
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من االنتامء الطويل للحركة اإلســالمية، والتــي لها مكانتها داخل الوطن املحتل وخارجه، 

وكذلك يف الســاحتني العربية واإلسالمية، كام أن اسمه ال يغيب، ومواقفه حارضة وتؤخذ 

بعني االعتبار يف املراكز البحثية وأيضًا ال يتجاهلها صانعي الرأي يف الحوارض الغربية.

صحيح، أن األســتاذ خالد مشــعل كان يف كلمته يخاطب جمهــوراً من النخبة   

الفلســطينية التي بادلته الرأي وأثنت عىل كثري مام تناوله من اآلراء واملواقف، فالرجل 

كان يف تقسيمه للمشهد الفلسطيني عاداًل، وأكد عىل أنه ال حق لحامس االستفراد بقرار 

الحرب، ويف الوقت نفسه فإن ليس لفتح وال الرئيس عباس االنفراد بالقرار السيايس؛ ألن 

"الكل الفلسطيني" هو صاحب  الحق يف قراري الحرب والسالم.

  ليس هناك شك بأن األستاذ خالد مشعل هو رجل دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة 

وما تتضمنه من أدب ودبلوماســية ووعي سيايس، وهو شخصية متميزة ورمبا فريدة بني 

قيادات حركة حامس والحركة اإلســالمية بشكل عام.. لألسف، إن وسائل اإلعالم العربية 

والغربيــة تعطى أحيانــًا تركيزاً عىل شــخصيات من حركة حامس اســتحوذت حناجرها 

بطيش عىل لغة العقل والسياســة، فكانت عرثاتها عبثًا عىل سري القافلة وخارطة طريقها 

وما يتطلبه ذلك من أساليب التخذيل والتعبري عن حالة  املظلومية.

إن األســتاذ خالد مشــعل اليوم هو يف خطابه الســيايس مســطرة القياس، وهو   

من أدركت الكثري من قيادات الحركة وكوادرها أن لغته هي بوصلة الوصول إىل شــاطئ 

األمان، والحفاظ عىل سفينتنا من االستهداف والغرق.

باختصار.. االستاذ خالد مشعل اليوم هو من يحمل بيده القنديل، والذي يتوسد   

موقعًا مينحه خطوة متقدمة، وحظوة كذلك لتحقيق حالة من اإلجامع الوطني مبا ميتلكه 

-وعــن جدارة- من وعي نضايل وكفاءة قياديــة ال تختلف عليها اليوم الغالبية بني قواعد 

ونخب الكل الفلسطيني. 
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كنت دامئًا وال أزال األبن الويفِّ لهذه الحركة اإلســالمية منذ أن تفتحت عيوين   

عىل عهد االلتزام بها قبل 55 عامًا، وقد توســدت الكثري من مناصبها القيادية يف 

الداخــل والخــارج، ومل يتوقف قلمي عن الكتابة فيام كنت أعتقد أنه رؤى اســرتاتيجية 

أو خيارات وبدائل للخروج من نفق الحصار ومكائد االســتئصال، وقد تناثرت تلك األفكار 

عىل مســاحة واسعة من الصفحات التي أخذت طريقها كمطويات داخل أربعني كتابًا تمَّ 

نرشها باللغتني العربية واإلنجليزية.

نعم؛ نحن عرفنا الحركة اإلســالمية وحركة حــامس أكرث من غرينا، حيث تربينا   

شــبابًا يف أحضانها، وترعرعنا مع قياداتها مثل الشــيخ أحمد ياسني واألستاذ عبد الفتاح 

دخــان والدكتور موىس أبو مرزوق واملهندس إســامعيل أبو شــنب والدكتــور إبراهيم 

ا من وإىل جانب  املقادمة واملهندس حسن القيق والشيخ إبراهيم أبو سامل وآخرين، وكنَّ

ر  اع القرار فيها، ونعرف أن هذا األســلوب من النصيحــة والخطاب ال يضريها وال ُيعكِّ ُصنَّ

ة التي نعتز بها، وهذا ما  صفوها، فهي حركة شــورية ولها مؤسســاتها ومرجعياتها الحركيِّ

»ِإنَّ لَِحــااَلِت االْســِتْضَعاِف ِفْقَهــًا َيْنَبِغْي َأْن َنْفَطَن لَــُه، ِإْذ لَْيَس ُهَناَك 
، َوَتْعِزْيِز  ْوِعَنا اْلَوَطــِنِّ َمــا ُيِعْيــُب يِفْ ُمَحاَكاِتِه َواأْلَْخــِذ ِبِه لِِحَماَيــِة َمرْشُ
ِة اْلَعِرْيَضِة، َحْيُث  ــْعِبيَّ ِع َقاِعَدِتَنا الشَّ ، َوَتْوِســيْ َعِويِّ َكْســِبَنا اْلَحريَِكِّ َوالدَّ

َواِهِد َعىَل َذلِك«. ٌء ِبالشَّ ْيَخَنا اإْلِْساَلِميَّ َمِلْ ِإنَّ َتارِ

رسالٌة مفتوحٌة إىل األستاذ خالد مشعل*

البوصلُة والمراجعاُت المطلوبة!!

املقال عىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، )دنيا الوطن(، بتاريخ 10 أكتوبر 2021.  
*
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عنا عىل املجاهرة مبا نعتربه الرأي والنصيحة وفصل  مينحنا االطمئنان والثقة بها، وُيشجِّ

الخطاب لإلخوة األحباب.

إننا كإسالميني وأبناٍء منتمني فكريًا لحركة حامس نواجه اليوم مرحلة حساسة،   

وظروفًا سياســية وأمنيــة واقتصادية صعبة، وأوضاعًا ُحبــىل باملخاطر والتحديات، وهي 

تفــرض علينا أن ننصح لقيادة هذه الحركة بكل مســتوياتها، وأن نضع النقاط - وإن بدت 

ثقيلة - عىل بعض الحروف والكلامت.

نحن الرياح ونحن البحر والسفن!!
إن حركــة حامس هي تاريخ مــن الفخر واإلنجاز، وصفحات مشــهودة من الدم   

والشــهادة، وســرية عطرة من البطوالت واألمجاد، حتى أنَّ شــاعرنا الفلسطيني د. جواد 

الهشــيم قال ذات يوم: "بحٌر أنا، وحامُس رّس هديرِه.. َمن يجهِل اإلبحاَر فيه ســيغرُق".. 

وأنــا من جهتــي أقول: إنها حركــة ال ُيخىش عليها من إشــارات نقدمهــا يف ثوب الرأي 

والنصيحــة، وبأمل التســديد واملقاربة واإلصالح، فإن وجد اإلخوة مــن "رُساة القوم" يف 

وا بكدٍر تركوه. ذلك خرياً أخذوه، وإن مرُّ

وعليه؛ أخي أبا الوليد، فلعلك تتذكر أنني كنت من بني املبادرين األوائل الذين   

أشاروا عليك وعىل قيادة الحركة برضورة وضع رؤية سياسية وبرنامج وطني ميثل مرجعية 

خطابنا الحريك والسيايس، حيث إن هناك - لألسف - غيابًا يف وحدة الخطاب وتباينًا يف 

زوايــا النظــر لجهة وحدة القناعة والفهم، كام أن هناك ما يبــدو تناقضًا وتعدديًة يف لغة 

ى إىل تعقيد عالقتنا باآلخرين من أبناء جلدتنا من ناحية،  خطابنا السيايس، األمر الذي أدَّ

ومن نظرتنا للرصاع ومقارباتنا من اآلخر الذي يشــاركنا الرؤية وتصويبات فوهة البندقية؛ 

فنحــن كالنا يتطلع للتحرير وقيام الدولة الفلســطينية، ولكننــا منيض عىل خطوط تبدو 

للبعض متشاكسة ومتعاكسة أو متوازية يصعب التقاؤها!!

ذات يوٍم كتب د. غازي حمد رسالة إىل قادة حامس تضمنت مخاوفه ونصائحه   
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إىل إخوانه يف الحركة، وكان من بني ما جاء فيها تلك الكلامت: "ليس مطلوبًا من حامس 

أن تتنــازل عن حقوق وثوابــت القضية، بل املطلوب شــيئان: األول؛ رؤية اســرتاتيجية 

واضحة. والثاين؛ قدرة مرنة يف التكتيك واملناورة السياسية". 

الحمد لله، تحقق املطلب األول بهذه الوثيقة السياسية الجديدة التي أنجزتها   

مشــكوراً قبل مغادرتك ملقعد رئاســة الحركة عام 2017، ولكــن يبقى املطلب الثاين، 

والــذي نأمل أن نرى مفاعيله اليــوم عىل األرض، من خالل ما تعرضه من طروحات بني 

الحني واآلخر.

استرشاف املستقبل: رؤية مبكرة
يف عام 2012، التقيناك أخي أبا الوليد يف دمشق، وكان معي د. غازي حمد،   

حيــث جرى لنا معك حديث طويل ورصيــح حول خطورة النهج الذي عليه الكثري من 

كــوادر الحركة وبعض قيادتها يف نظرتها وطريقة تعاملها تجاه الرشيك الفلســطيني، 

ورضورة أن تكــون هنــاك توجهــات إيجابية وتوجيهــات لهؤالء عىل مســتوى الفكر 

واملامرســة، بحيث تتفهمهــا الكوادر كام القيادات، حتى ال يكــرث "املغردون خارج 

الرسب" عن قصد وبغري قصد. 

ال أنــىس أنــك وعدتنا خرياً، ومل يكن أمامنا –آنــذاك- إال االنتظار.. وفعاًل؛ وقبل   

أن تغادر موقعك كزعيم للحركة ورئيٍس ملكتبها الســيايس، جاءت هذه الورقة السياسية 

الجديــدة؛ باعتبارها "خارطة الطريق"، التي ترســم لنا كأبناء لهــذه الحركة معامل الرؤية 

والفهم، واألهداف التي نصبوا إىل تحقيقها.

كان الغــرض من هذه الوثيقة الجديدة – حقيقة - هو تصويب ما ورد يف ميثاق   

1988 مــن مســائل ومفاهيم، مل تكــن – قبل أكرث من ثالثني عامًا - بالنســبة للشــارع 

الفلســطيني أو ُنخبــه الفكرية موضع حــواٍر أو جدل، ومل تكن تشــكل أزمة يف الخطاب 

التعبوي لحركة حامس، وجاءت يف ســياق أوضاع كانت فيها االنتفاضة الفلسطينية هي 
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الفعل والهمِّ اليومي لقيادة الحركة، بعد انطالقتها املباركة يف نهاية الثامنينيات.

اســتغلت إرسائيل بعض البنود التــي وردت يف ذلك امليثــاق بطريقة خبيثة،   

حيث قامت بإظهار حركة حامس أنها جامعة عنرصية معادية للسامية، وال تحرتم القانون 

الدويل، وظلت تعزف عىل وتر أنها كذلك حركة إرهابية متطرفة!!

ت عملية التحريض والتشــهري والتشــويه التي قامت بها املاكينة السياسية  أدَّ  

واإلعالميــة لدولــة االحتالل إىل وضع حركــة حامس عىل قامئة اإلرهــاب األمريكية عام 

أ بعض الدول العربية  1996، ثم عىل قوائم اإلرهاب األوروبية يف سنة 2001، وهذا ما جرَّ

عىل إغالق مكاتب الحركة عىل أراضيها، والرتبص وتضييق الخناق عىل حركة مناضليها، 

بل واعتقال املتضامنني معها. 

إن مــا جاءت به هذه الوثيقة السياســية الجديدة والصــادرة يف مايو 2017 هو   

لة، وتسويق طرح ينسجم مع خطاب الحركة منذ أن دخلت مربع الحكم  تقديم رؤية معدَّ

والسياسة مطلع عام 2006.

ال شــك -أخي أبــا الوليد- أن هــذه الوثيقة جــاءت متأخرة عــن موعدها بعرش   

ســنوات، ولكنَّ التفاعالت السياسية هي اسقاطات وتكّيف مع الواقع السيايس بناًء عىل 

معطيــات وتحــوالت بعينها؛ ألن السياســة وإن كانت هي فن املمكــن، إال أنها بالدرجة 

األوىل انعكاس ملوازين القوى يف ســياقاتها اإلقليمية والدولية، والتي ال تبدو منذ تراجع 

حركة النهوض العريب، وانفجار األوضاع الداخلية يف العديد من الدول العربية، وانشغال 

العامل اإلسالمي بتداعيات ما يجري يف املنطقة من رصاعات وحروب، أنها تعمل لصالح 

القضية الفلســطينية، أو ُتعني عىل تثبيت بوصلة األمــة باتجاه تكريس العداء والكراهية 

إلرسائيــل؛ العدو املركزي ألمتنا، بل أخذت –لألســف- مســارات مضلله وتحشــيدات 

باتجــاه النظر إىل إيران كعدٍو بديل!! إذ صار املشــهد اليوم أن الكثري من دولنا العربية 

يخطــب ودَّ إرسائيل ويتقرب إليها، يف محاولة إلرضاء اإلدارة األمريكية وسياســاتها تجاه 
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منطقة الرشق األوســط، بهدف االســتقواء عىل إيران؛ الجمهورية اإلســالمية، وطمعًا يف 

إيجاد تحالفات تحمي أنظمتها بالدرجة األوىل من مخاطر التهديدات اإليرانية العسكرية 

املزعومة لها.

مرحلة االستضعاف: رؤية يف سياسات تدبري املستقبل
ال شك -أخي أبا الوليد- أننا ويف ظل هذه املتغريات الكثرية والكبرية التي ألقت   

بتداعياتها الكارثية عىل القضية الفلســطينية، وجعلتنا هنا يف قطاع غزة نعاين - بســبب 

االنقســام البغيض - من فقدان الحليف القريب، ونشعر رمبا للمرة األوىل بغياب العمق 

االســرتاتيجي العريب واإلســالمي، والذي هرولت معظم أنظمته –لألســف- خلف أمريكا 

ورئيســها الســابق دونالد ترامب، والذي تعمد بوقاحة اتهام حركة حامس بأنها )إرهابية( 

من وسط العاصمة السعودية الرياض، وخالل مؤمتٍر جمع دول عربية وإسالمية!! لألسف، 

مل ميتلــك أحٌد من الزعامء العرب الذين تحدثوا الجرأة للرد عىل مثل هذا االتهام الظامل 

بتسوية حركة حامس بداعش، وتصنيفها كحركة إرهابية!!

كم كان مؤســفًا ومحزنًا أالَّ ُيحرك زعامء العرب واملسلمني ساكنًا. إن هذا يشء   

يبعــث عىل الخــوف والقلق ملا هو قادم مــن صعوبات وضغوطات قــد تواجهها الحركة 

وأهلنا يف قطاع غزة، مام يستدعي من ذوي الفطنة والحكمة والنباهة السياسية التحرك 

للتخذيل، والعمل عىل سدِّ باب الذرائع ملا ميكن أن تفكر إرسائيل أو غريها القيام به.

أخي خالد يا أبا الوليد.. إن لحاالت االستضعاف فقهًا ينبغي أن نفطن له، إذ ليس   

هناك ما ُيعيب يف محاكاته واألخذ به لحامية مرشوعنا الوطني، وتعزيز كســبنا الحريك 

والدعوي، وتوسيع قاعدتنا الشعبية العريضة، حيث إن تاريخنا اإلسالمي ميلء بالشواهد 

عىل ذلك، وســأكتفي فقط  باإلشــارة لبعض تلك الوقائع التي جرت يف العهد النبوي، ولن 

أتطرق لعهود إسالمية وســياقات تاريخية أخرى، مثل: "صلح الرملة"، الذي عقده صالح 

الدين األيويب مع الصليبيني.
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إن هناك فقط شاهداً آخر سأستدعيه من مواقف الحركة اإلسالمية املعارصة يف   

تونس، حيث تنازلت "حركة النهضة" طواعية عن صدارة املشهد السيايس بعد فوزها يف 

االنتخابات الربملانية، والقبول بالرشاكة السياسية. كام أنها صربت فيام بعد كذلك عىل 

طيش الرئيس "قيس إســعيد" وإجراءاته التعسفية، التي استهدفت مكانتها، وطالت من 

ت عىل جراحها وكرامة منتســبيها، حامية  موقع وهيبة قياداتها، إذ تحملت األذى، وعضَّ

للبالد من االنقسام، وحقنًا للدماء بني أبناء الوطن الواحد.

يف املشــهد التاريخي، يتبدى لنا بال شــّك -أخي أبا الوليد- أبدع ظواهر تدبري   

املستقبل يف صلح الُحديبية، إذ قبل الرسول الكريم )( محو كلمة "محمد رسول الله"، 

لهدف أبعد مدى يتعلق بتأمني املســتقبل اإلســالمي، وقد دخل من الناس يف دين الله 

تعاىل بعد مرحلة االنفتاح والســلم تلك ما يعادل من دخلوا يف اإلسالم قبل الصلح، الذي 

سامه القرآن الكريم فتحًا مبينًا.

ويف وضع ُثلث مثار املدينة لتحييد الخصوم، وهو ما يدل عىل رضورة اســتقراء   

املســتقبل، الذي يحقق األمن والســالم لألمة املســلمة، فقال الرسول )( يف الرد عىل 

املعرتضــني من اتباعه: "ما أصنع ذلك إال ألنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، 

وكالبوكم من كلِّ جانب، فأردت أن أكرس عنكم شوكتهم إىل أمر ما".

وكام أشــار املؤرخون إىل أن مجمل الوثائق السياســية التي عقدها الرســول   

الكريــم )( والبالغــة 287 وثيقــة، كان دافعها وموجبها تأمني مســتقبل أعز وأقوى 

وأحكم لألمة املسلمة.

وعليــه؛ ومــن باب أال ُنضيِّق واســعًا علينا وعىل أهلنا يف قطــاع غزة، فإن هناك   

مجموعــة من األفكار التي ســبق وأن تناولنا بعضــًا منها، وأرى أن مــن الواجب أن أعيد 

التذكري مبا هو ُمهٌم منها هنا، وخاصة بعد اللقاء املوسع الذي جمع قيادة الحركة مؤخراً 

يف القاهــرة وحمل ما يدعــو للتفاؤل واألمل، وباعتبــار أنها إِعذاٌر إىل اللــه واعتذاٌر إىل 
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الناس، الذين منحونا ثقتهم، وبايعونا عىل املوت والشــهادة، وهم اليوم ميثلون الحاضنة 

الشعبية األهم لنا وللمقاومة، التي نعتز بها جميعًا، وهي تتلخص يف النقاط التالية:

1(  اعطاء األولوية الحتضان قطاع غزة املحارص، وتعهد أهله بالدعم واالســناد، وتقاســم 

لقمة العيش بالتساوي بني الجميع.

2(  العمل عىل تجنب لغة التصعيد والحرب وكأنها خيارنا الوحيد، حيث تعوَّدت ألســنة 

البعض تظهرينا يف قطاع غزة وكأننا بإمكانياتنا املتواضعة دولة عظمى.

3(  رضورة التحرك من خالل عنوان سيايس يعرب عن توجهاتنا، والوثيقة الجديدة فيها ما 

يصلح أرضية مناسبة لهذا الحزب للتحرك ورسم السياسات.

4(  العمل عىل اعتامد الســلوك الدميقراطي يف إدارة شــئون قطاع غزة، وتفعيل العملية 

االنتخابيــة يف جميــع املرافق التي تتطلب ذلك، مثل البلديــات والنقابات واالتحادات 

والكتل الطالبية، وهذه مسألة ليست مرتبطة باالنقسام، بل هي حراك يحافظ عىل حيوية 

املجتمع وفعاليته السياسية.

5(  العمــل عــىل تجنيب املســاجد واملؤسســات التعليمية لغة املناكفات السياســة، 

واحرتام الخصوصيات الدينية والوطنية لتلك األماكن.

6(  تهذيــب لغة الخطاب اإلعالمي، واالبتعاد عن أســلوب التكفري والتخوين واملالعنات 

الحزبية، وكل ما يوغر الصدور، ويكرِّس ثقافة التالحي واالنقسام.

7(  تكريــس الجهــود لتحقيق املصالحة بني الكل الفلســطيني كأولويــة وطنية، وتوفري 

ع عىل ذلك، وتعمل عىل رسعة تحقيقها. األرضية التي ُتشجِّ

8( التخفيف من مظاهر العسكرة ولغة الحرب، وتعزيز دور األجهزة الرشطية واألمنية يف 

ظل احرتام الجميع للنظام وسيادة القانون.

9( تحقيــق التقارب مع فصائل العمل الوطني واإلســالمي كرشيك حقيقي وصاحب قرار، 

وإيجاد اإلطار املناسب لتحقيق ذلك.
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10( ارتقاء القيادة يف خطابها الســيايس للمســتوى الوطني، واالبتعاد عن اللغة الحزبية 

والفصائلية، وتجنب إقامة الفعاليات التي متيض يف مثل هذا السياق.

11(  تبنى الحركة لسياسات تحافظ عىل رصيدها يف الشارع، وتسهم يف تعزيز حاضنتها 

الشــعبية، كالحفاظ عىل الحد األدىن من العيش الكريم لألرس البائسة واملحتاجة، ضمن 

نظام تكافيل يستوعب الطبقات التي تعيش تحت خط الفقر. 

12(  رضورة أن تخرج القيادة الجديدة للحركة يف إطاللتها بخطاب ســيايس يعكس روح 

مــا جاء يف الوثيقة الجديدة مــن تحوالت، لإلجابة عىل ســؤال املصداقية الذي ينتظره 

الغرب واملجتمع الدويل من حركة حامس.

13(  إن الحركة بحاجة إىل مراجعة حقيقيٍة لنظرتها ملن هم خارج دائرتها التنظيمية، كام 

أنها بحاجة إىل تربية كوادرها وتعويدهم عىل لغة الوفاق وتقبل اآلخر، وأهمية البحث عن 

القواسم املشرتكة. 

14( التأكيــد الدائم عىل نهج الحركة؛ باعتبارها حركــة تحرر وطني، وليس لها أي عالقة 

باإلرهاب، وقد سبق لها التنديد ببعض أشكاله التي تجري يف املنطقة وحول العامل.

15( إبراز املكانة التاريخية ملرص يف دعم القضية الفلسطينية، والرتكيز عىل ذكر الدور 

والجهود املتميزة لها طوال سنوات الرصاع مع دولة االحتالل اإلرسائييل. 

16( الوضوح والرصاحة يف خطاب الحركة الســيايس واأليديولوجي بأنها ليست طرفًا فيام 

تعيشه املنطقة من اصطفافات وأحالف، فالقضية الفلسطينية هي قضية األمة املركزية، 

وهي تحتاج إىل جهد الجميع ومواقف الكل العريب واإلسالمي.

17( العــودة للمطالبــة بإجراء االنتخابات الترشيعية، والبحث عــن خيارات تلزم الطرف 

اإلرسائييل بعدم التدخل فيها.

18( حــث مــرص؛ العمــود الفقري ألمتنــا وقضيتنــا، عىل معــاودة دورها لجمع شــمل 

الفلســطينيني وإنهاء االنقســام الواقع بينهــم، والعمل عىل تحقيق الرشاكة السياســية، 
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ووضع الجميع أمام االســتحقاقات الوطنية التي تفرض عىل الجميع مواجهة العامل برؤية 

سياسية متثل الكل الفلسطيني.

وختامــًا، أخي أبا الوليد.. العودة للقاهرة هــي "ُبرْشَى خرٍي"، وتصويب للبوصلة،   

باعتبارها الســاحة األقرب للوطن؛ جغرافيًا وتاريخيًا ونضاليًا، وهي كذلك األمل للكثريين 

فيام نرجوه من تحقيق املصالحة والخالص الوطني.

األستاذ خالد مشعل مع وزير الخارجية الرويس

 سريجي الفروف يف العاصمة موسكو
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أصــدر املعهــد اليهودي لشــؤون األمن القومــي )JINSA(، واملعــروف كأحد   

اللوبيات الصهيونية التي تعمل لصالح إرسائيل يف الواليات املتحدة، تقريراً بعنوان: 

)تقييم نزاع غزة 2021: املالحظات والدروس(، بهدف إدانة حركة حامس وإلباسها ثوب 

الشــيطان، من خالل اتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق اإلنســانية!! أي كام يقول 

املثل العريب "رمتني بدائها وانسلت".

إن أخطر ما يلفت النظر يف التقرير هو أن مجموعة العمل هم شخصيات أمريكية   

عســكرية وأمنية كبرية، بغرض منح التقرير مصداقية واهتامم وسط النخب العاملة يف 

مجاالت الدفاع واألمن والسياسة واإلعالم. 

إن هــذا التقرير يؤكد عىل طبيعة العالقة بني أمريكا وإرسائيل، والتي تطورت   

من موقع إرسائيل كـ"دولة وظيفية" يف الخمسينيات، إىل دولة ذات عالقة اسرتاتيجية 

يف الســتينيات، وخاصة بعد متكنها من هزمية عــدة دول عربية عام 1967م، ثم إىل 

حالة من التداخل يف النسيج األمرييك، وتشكيل عالقة عضوية فاعلة ومؤثرة، باعتبارها 

 ، نْيَ َياِســيِّ ل وإْخواُنُه ِمَن الَقاَدِة السِّ اذ خالد ِمْشــعَ »َأَتَمنَّ عىل اأُلْســتَ
ــْأِن  ــاِت اْلُمْشــرَتََكِة َوَأْهــِل الشَّ َورَِجــااَلِت اْلُمَقاَوَمــِة يف ُغْرَفــِة اْلَعَمِليَّ
ْقِرْيِر  واالْخِتَصــاِص ِمــَن اْلَجاِنــِب الِفِلْســطْيِنِّ ِقــرَاَءَة ُكِّ َصَفَحــاِت التَّ

رُْوِس َواْلِعَبْ«. ٍن الْسِتْخاَلِص الدُّ ِبُعْمٍق َوَتَمعُّ

إىل خالد مشعل وقيادة حماس*

تقييم أمرييك للحرب األخرة عىل غزة!!

املقال عىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، )دنيا الوطن(، بتاريخ 9 نوفمرب 2021.  
*
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كأحد واليات أمريكا الخمســني، ويتحقق لها بذلك ما عملت اللوبيات الصهيونية عىل 

إنجازه منذ أكرث من ســتة عقود، وهو: "أمن إرسائيل مقابل حامية املصالح األمريكية 

يف املنطقة".

هــذا التقرير يقول لألمريكان: إن اســتهداف إرسائيل مــن قبل املنظامت   

الحقوقية وشــبكات اإلعــالم يتطلب من اإلدارة األمريكية أن تكــون لها كلمًة حازمة 

ووقفــًة صارمــة يف مواجهة هذه الحمالت التحريضيــة؛ ألن أمريكا إذا مل تفعل ذلك 

اليــوم فســوف تقع مســتقباًل يف نفس الورطة، التــي تواجه إرسائيل خــالل حروبها 

رض نفســها وســمعة جيشها وعملياتها  مع حامس والجهاد اإلســالمي، وأنها بذلك تعِّ

العســكرية إىل انتقادات كثرية من مؤسســات دولية حقوقية، وكذلك من منظامت 

املجتمــع. املدين والكثري مــن الحركات األمميــة التي تنــادي مبقاطعة إرسائيل 

اقتصاديًا والتنديد بها سياسيًا.

خذوا حذركم.. فالعدو من أمامكم وحبله من خلفكم!!
كلمة عىل املأل أهمســها بصوٍت مســموع يف أذن األستاذ خالد مشعل وإخوانه   

ام..  الكرام يف قيادة حركة حامس وجناحها العســكري؛ كتائب الشــهيد عز الدين القسَّ

إن هذا التقرير مبا ســاقه من مزاعم واتهامات يســتهدفكم بالدرجة األوىل، وعليكم أخذ 

الحيطــة والحذر، والعمل عىل ســدِّ باب الذرائع وإقفال الثغــرات، حتى ال نؤىت من قبل 

أنفســنا ويرجمنا األعداء بــال رحمة ونحن يف غفلة من أمرنا!! ســأعرض بعض ما جاء يف 

التقريــر لكم ألخذ الحــذر ومعرفة ما يبيت له األعداء من مخططــات التآمر والكيد بكم 

ومبقاومتنا الباســلة وشــعبنا العظيم، وأترك لجهات االختصاص يف األجنحة العســكرية 

ام ورسايا القدس،  ملراجعته كاماًل، والعمل عىل تطوبق  الفلسطينية، وخاصة كتائب القسَّ

االدعاءات واحتــواء الجنح التي يتخذها اإلرسائيليون ذريعــة لتربير جرامئهم املتعلقة 

بالحرب وقواعد االشتباك .
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ملخص التقرير:
عــىل مدى عقدين من الزمن، حارب الجيش األمرييك أعداًء ال ميثلون يف كثري   

من األحيان دولة، وال يرتدون الزي العســكري، وال يبذلون أي جهد لتمييز أنفســهم عن 

املدنيني يف املناطق املكتظة بالســكان، وال يحرتمون قوانــني الحرب وال الحقيقة. إن 

الواليــات املتحدة قد تواجه مثل هــؤالء الخصوم مرة أخرى، حتــى عندما ترتك وراءها 

تركيزها االسرتاتيجي بعد 11 سبتمرب عىل التهديدات اإلرهابية.. 

لهذا الســبب قمنا، بصفتنا جــرناالت وأدمرياالت وخرباء قانونيني عســكريني   

متقاعدين يف الواليات املتحدة، بإجراء هذه الدراســة للنزاع املسلح يف مايو 2021 بني 

إرسائيــل وحركة حامس والجهاد اإلســالمي يف قطاع غزة. إن تحليلنــا لهذا الرصاع؛ جاء 

اســتناًدا إىل بحث املصدر األســاس ورحلٍة إىل إرسائيل لتقيص الحقائق، ومناقشاٍت مع 

شــخصيات عســكرية وأمنية هناك، ومع كبار املســؤولني يف األمم املتحدة، إلعطاء ما 

يلزم من املالحظات القانونية واالســرتاتيجية والتشغيلية والتكنولوجية حول التحديات 

التي تواجه إرسائيل اليوم، وميكن أن تواجه الواليات املتحدة يف املستقبل. وعليه؛ فإن 

تحليلنا للعمليات العســكرية اإلرسائيلية يف هذا الرصاع، ســوف ميكننا أيضًا من تحديد 

الدروس التي قد تساعد القادة األمريكيني يف االستعداد للرصاعات املستقبلية، وإدارتها 

.)LOAC( بفعالية وكفاءة ووفًقًا لقانون الرصاع املسلح

رمبا كانت الســمة األكرث داللة يف نزاع غزة هي عدم التوافق اإلسرتاتيجي بني   

األهداف العســكرية والتشغيلية البحتة إلرسائيل، لتقويض القدرات العسكرية لحامس - 

مبســاعدة التقدم املذهل يف تحديد األهداف ورضبها بدقة - واألهداف اإلســرتاتيجية 

القامئة عــىل املعلومات لحامس واملتمثلة بنزع الرشعية عــن إرسائيل يف الرأي العام 

وإضعــاف امليزة العملياتيــة للجيش اإلرسائييل. إن قدرة الخصم عــىل تقييد العمليات 

العســكرية أو حتى تحقيق ميزة اســرتاتيجية ضد خصم أكرث قدرة، من خالل استخدام 
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الدروع البرشيــة، واملعلومات املضللة حول كل من الحقائــق والقانون، هي نذير مقلق 

بشكل خاص ملا قد تواجهه الواليات املتحدة يف املستقبل القريب.

ويخلــص هــؤالء الجرناالت إىل الزعــم: إن ما أجمعوا عليه مــن حكم، هو أن   

العمليات العسكرية لجيش الدفاع اإلرسائييل متتثل لقواعد قانون النزاعات املسلحة 

وبشــكل متســق، حيث اتخذ الجيش اإلرسائييل االحتياطات املطلوبة للتخفيف من 

املخاطــر املدنيــة، كام أن بعضهــا قد يتجاوز تلــك التي تم تنفيذهــا يف العمليات 

القتالية األمريكية األخرية التي شــاركنا فيها، عىل الرغم من مواجهة خصم ســعى يف 

كثري من األحيان إىل تفاقم هذا الخطر بشــكل متعمد. ومع ذلك، وجدنا –لألســف- 

فجــوة كبرية يف فهم الجمهور لواقع امتثال جيش الدفاع اإلرسائييل لقانون النزاعات 

املسلحة وانتهاك حامس له، إذ مل تتمكن الرسائل اإلرسائيلية للرشح والتربير من سدِّ 

هذه الفجوة.

إن هنــاك حاجــة التعلم من تجربة إرسائيل، إذ يتوجــب عىل الواليات املتحدة   

االســتعداد ملواجهة الخصوم يف املســتقبل؛ ســواء من الجامعــات اإلرهابية املنظمة 

بشكل فضفاض أو القوات املسلحة التقليدية، والتي ُتعرِّض مامرساتها املدنيني طواعية 

للخطر، ثم تقوم بتوجيه اللوم للطرف اآلخر عىل ذلك. ولهذا، يجب عىل الجيش األمرييك 

التــدرب عىل العمل يف بيئات أكرث تعقيًدا بشــكل ملحوظ من غــزة - متاًما مثل كثافة 

السكان املدنيني، ولكن أبعد من ذلك، مع قدر أكرب من الذكاء املحدود، وعدم الهيمنة 

الجويــة، والطيف الكهرومغناطيــيس املتنازع عليه - مع الحفاظ عــىل االلتزام بقواعد 

قانون النزاعات املسلحة. ولكن يجب أيًضا أن يكون الجيش األمرييك واضًحا بشأن وضع 

توقعات واقعية ملا ســيبدو عليه هذا االمتثال يف مثل هذه العمليات، إذ قد ال يكون من 

املمكن اتخاذ نفس االحتياطات غري العادية ولكن املكلفة، التي استخدمتها إرسائيل يف 

غزة.. ال شــك أن االستثامرات املشرتكة يف التقنيات الجديدة ملواجهة قدرات األعداء 
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املتقدمة، جنًبا إىل جنب مع رشكاء مثل إرسائيل، ســيؤدي -وهذا أمر بالغ األهمية- إىل 

التخفيف من املخاطر عىل املدنيني.

املالحظات كام أوردها التقرير..
يف 10 مايــو 2021، وســط رصاع ســيايس بــني حــامس يف غزة والســلطة   

الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة، باإلضافــة إىل تصاعــد التوترات بــني املدنيني 

الفلسطينيني والرشطة اإلرسائيلية يف القدس الرشقية، أطلقت حامس واباًل عشوائًيا 

من 150 صاروًخا عىل إرسائيل من قطاع غزة، مبا يف ذلك ســتة اســتهدفت القدس. 

كان الرصاع الذي أعقب ذلك، والذي اســتمر 11 يوًما، رابع جولة رئيسة من األعامل 

العدائية منذ انسحاب إرسائيل من جانب واحد من قطاع غزة يف عام 2005، وتويل 

حامس السلطة هناك يف عام 2007.

لقد شــهد الرصاع زيادة كبرية يف الوتــرية العملياتية، من كال الجانبني، مقارنة   

بالنزاع السابق يف عام 2014، حيث أطلقت حامس والجهاد اإلسالمي يف فلسطني العديد 

مــن الصواريخ، ورضبت إرسائيــل العديد من األهــداف؛ أي يف 11 يوًما كام يف 50 يوًما 

أثناء النزاع قبل ســبع ســنوات. ازدادت االتهامات يف وسائل اإلعالم وانترشت أكرث بأن 

جيش الدفاع اإلرسائييل انتهك قانون النزاعات املســلحة، وبدا أن العديد من املراقبني 

يتبنونها برسعة. ومع ذلك، وبســبب االبتكارات التشــغيلية والتكنولوجية إىل حد كبري، 

متكنت إرسائيل برسعة من تحقيق أهدافها العســكرية مع تقليل عدد الضحايا املدنيني 

بشــكل كبري. يف الوقت نفسه، أعلنت حامس انتصاًرا اسرتاتيجًيا، بعد أن عززت صورتها 

يف مواجهة الســلطة الفلســطينية كمدافع عن القدس والفلســطينيني، ونزعت رشعية 

العمليات اإلرسائيلية. كام ظهرت ألول مرة العديد من القدرات الجديدة واملحدثة، مبا 

يف ذلك الطائرات بدون طيار والحرب اإللكرتونية.

إن مالحظاتنا حول الديناميكيا الرئيسة لهذا الرصاع تشمل ما ييل:  
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أواًل( امتثلــت إرسائيل لقانــون النزاعات املســلحة ومتطلباتــه للتخفيف من   

املخاطــر عىل املدنيــني.. ففي رأينا الجامعي، عكســت العمليات العســكرية للجيش 

اإلرسائيــيل يف غــزة التزاًما ثابًتا وحســن النية باحــرتام وتنفيذ قانون الرصاع املســلح 

ومبادئ الرضورة واإلنســانية والتميز والتناســب. وهذا ليس أكرث مام نتوقعه من جيش 

الدفاع اإلرسائييل، أو قواتنا األمريكية أو تلك من رشكاء التحالف.

عىل وجه التحديد، نســتنتج أن لــدى جيش الدفاع اإلرسائيــيل عمليات قوية   

لضامن الفحص القانوين لألهداف املقرتحة، وطريقة محددة للهجوم، واإلصابة العرضية 

املحتملة واألرضار الجانبية. التزمت عملياتها بتفويض قانون النزاعات املسلحة لتنفيذ 

جميــع التدابــري االحرتازية املمكنة لتقليــل املخاطر عىل الســكان املدنيني يف قطاع 

غزة. لقد تمَّ إســقاط العديد من املنشورات، وتمَّ كذلك إجراء مكاملات هاتفية للسكان، 

وإرســال رســائل نصية لتحذير املدنيني يف غزة ملغادرة منطقــة عمليات محددة قبل 

الغــارات الجوية، وقبــل دقائق من الهجوم الفعيل، أطلقــت الذخائر الصغرية "طرًقا عىل 

السطح" لتوفري مزيد من التحذير من الهجوم الوشيك، وهو تكتيك استخدم ألول مرة يف 

عــام 2014، وبالتايل فهو مألوف لدى الســكان املدنيني.. عالوة عىل ذلك، تمَّ تخصيص 

منصــات مراقبة متعددة لكل هدف، وأحيانًا لعدة ســاعات، لضامن إخالء املدنيني من 

مناطــق الهجوم، وغالبًا ما جــاءت هذه االحتياطات املثرية لإلعجاب بتكلفة تشــغيلية 

وتكتيكيــة لجيــش الدفــاع اإلرسائييل، مام ســمح للمقاتلــني بالهــروب، وتقليل امليزة 

التكتيكيــة للمفاجأة، وتقليل عدد األهداف األخرى التــي ميكن مراقبتها أو رضبها. وقد 

قبل الجيش اإلرسائييل هذه التكاليف ملصلحة التخفيف من املخاطر املدنية.

ثانيــًا( اتبعت حامس اســرتاتيجية إعالمية لزيادة رشعيتهــا ونزع الرشعية عن   

العمليات اإلرسائيلية.. لقد بدأت حامس األعامل العدائية بإطالق صواريخ عشوائية عىل 

القدس بعد أن ألغت الســلطة الفلســطينية االنتخابات يف الضفة الغربية، ووسط تصاعد 
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التوترات الفلســطينية اإلرسائيلية يف املدينة. وهذا يشري إىل أن أهدافها االسرتاتيجية 

يف الرصاع مل تكن مرتبطة بالحامية من أي يشء يشكل تهديًدا لغزة، ولكنه مرتبط ارتباًطًا 

وثيًقا بالتنافس بني الفلســطينيني والوضع يف القدس، بل انها أطلقت عىل عمليتها اسم 

"سيف القدس".

إن تقييمنا يخلص إىل أن حامس سعت إىل تحقيق أهداف سياسية وإعالمية واسعة   

من أجل: إضعاف السلطة الفلسطينية وبذر األرض لحامس لزيادة نفوذها يف الضفة الغربية، 

مع مســاٍع لتلميع قيادتها املعلنة من جانب واحد، وذلك بغرض تعزيز حاضنتها الشــعبية، 

ونزع الرشعية عن إرسائيل؛ باعتبارها منتهكة للحقوق الفلسطينية والقانون الدويل.

ثالثــًا( انتهكت حامس قانــون النزاعات املســلحة، واســتخدمت املعلومات   

املضللة يف ســعيها لتحقيق أهدافها االســرتاتيجية بشــكل متسلســل، من خالل توجيه 

هجامت ضد املدنيني اإلرسائيليني، وشــن هجامت عشــوائية ضــد إرسائيل، وتعريض 

املدنيني يف غزة ملخاطر ميكن تجنبها إما لتعقيد العمليات العســكرية اإلرسائيلية عن 

عمد أو اســتغالل اإلصابــات يف صفوف املدنيني لتقديم مزاعــم كاذبة بارتكاب جرائم 

حرب إرسائيلية.

لقد انتهكت حامس أبســط مبادئ قانون النزاعات املســلحة - مبدأ التمييز أو   

التمييز بني األهداف العســكرية واملدنية - من خالل مهاجمة مناطق السكان املدنيني 

اإلرسائيليني عمداً وشــن هجامت عشوائية. يف حني أن معظم هذه الهجامت فشلت، إال 

أن الجهد، وليس النتيجة، هو الذي يشري إىل انتهاكات حامس الواسعة لقانون النزاعات 

املسلحة. عالوة عىل ذلك، عمدت حامس إىل إقامة مواقع أصولها العسكرية - مبا يف ذلك 

منصات إطالق الصواريخ، ومواقع الهاون، ومواقع القيادة والسيطرة، واألنفاق العسكرية - 

عىل مقربة شديدة من املدنيني، مام يشري إىل وجود نية غري قانونية الستخدام الدروع 

البرشية، وجعل هجوم الجيش اإلرسائييل شبه مستحيل. 



224

ويزعــم التقريــر أن هذه األعامل تتامىش مــع أيديولوجية حــامس املعلنة، حيث 

عية أن الخسائر املدنية كانت مؤرًشا عىل جرائم  قامت بنرش معلومات مضللة، مدَّ

الحرب اإلرسائيلية.

رابعًا( ُتيسء وسائل اإلعالم الدولية والجمهور فهم قانون النزاعات املسلحة، مام   

مُيّكن إســرتاتيجية حامس من نرشها للمعلومات املضللة.. إن ســوء فهم وسائل اإلعالم 

والجمهور لكيفية تطبيق قانون النزاعات املســلحة عىل العمليات العســكرية - ال سيام 

االفرتاض الخاطئ بــأن تأثري الهجوم، وخاصة وجود ضحايا مدنيني، يحدد رشعيته - إىل 

جانب قدرة وســائل التواصل االجتامعي عىل نقل الصور الرســومية برسعة وعىل الصعيد 

العاملي دون توضيح. ويف نفس الســياق، جعل الجمهــور أكرث تقباًل لتضليل حامس بأن 

معاناة سكان غزة كانت دلياًل عىل انتهاكات إرسائيل لقانون النزاعات املسلحة. 

خامســًا( لقد ســعت إرسائيل إىل تحقيق أهداف عملياتية عســكرية دون وضع   

اســرتاتيجي نهايئ محــدد، حيث دخلت إرسائيــل يف حملتها يف مايــو 2021 ونفذتها 

بأهداف عملياتية عسكرية محددة، وهي: ردع حامس عن إثارة املزيد من الرصاع ألطول 

فرتة ممكنة، وإضعاف قدراتها العســكرية بشكل كبري وبطريقة رسيعة تقلل من املخاطر 

عىل املدنيــني واملمتلكات املدنية. وحتى بعد أن أدارْت حامس أربعة رصاعات مهمة 

منــذ عام 2008، فإن إرسائيل ال تزال حذرة من الســعي إما إلخراجها من غزة أو إضعاف 

قدراتها العسكرية بشكل استباقي، وبالتايل تظل حذرة بشكل عام يف نهجها.

لقــد ركزت االتصــاالت اإلرسائيلية عىل توفري معلومــات واقعية حول عملياتها   

العســكرية - عىل الرغم من العديد من األخطاء امللحوظة - لكنها مل َتصد بشــكل كاٍف 

اســتخدام حامس االســرتاتيجي لـــمعلومات مضللة، إذ مل تكن هناك جهود متسقة من 

قبل الحكومــة اإلرسائيلية، ال قبل النزاع وال خالله، للفت االنتباه إىل اســتخدام حامس 

لإلرهــاب لالحتفاظ بالســيطرة عىل قطاع غزة، أو مســؤوليتها عن معاناة ســكان القطاع 
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وفقرهــم، أو انتهاكاتها املتعمدة لقانون النزاعات املســلحة. ويزعم التقرير أنه مل تكن 

هناك حملة ممنهجة ملكافحة تضليل حامس!! وبداًل من ذلك، فقد تواصلت إرسائيل خالل 

النزاع بشــكل أسايس مع وســائل اإلعالم الدولية والجمهور عرب املتحدث باسم الجيش 

اإلرسائييل، الذي نقل معلومات واقعية حول أهداف وطبيعة العمليات اإلرسائيلية، حيث 

أثبتت هذه الحقائق مبفردها، دون ســياق وتفسري، أنها غري كافية ملواءمة التصور العام 

لرشعية عمليات جيش الدفاع اإلرسائييل مع واقع امتثالها لقانون النزاعات املسلحة.

سادســًا( مل تتصــدَّ إرسائيل للمعلومات املضللة لحــامس، وواجهت تحديات   

يف اإلبــالغ عن امتثالها لقانون النزاعات املســلحة.. رمبا تكــون فعالية هذا النهج قد 

تراجعت أكرث بســبب التأخــريات وعدة أخطاء كبرية، مبا يف ذلــك تأجيل تربير غارة 

الجيش اإلرسائييل عىل مبنى الجالء، الذي يضم وســائل إعالم دولية يف غزة، فضاًل عن 

التصور بأن الجيش اإلرسائييل كذب عمًدا عىل وســائل اإلعالم بشــأن إطالق العمليات 

الربية يف غزة.

عىل الرغم مــن هذه الجهود، واجهنا تقديم اســتقاالت طويلة األمد بني القادة   

العســكريني واملدنيــني يف إرسائيــل، حيث ال ميكن ألي تحســن يف رســائلهم التغلب 

عىل االندفاع نحو اإلدانة، التــي تبدو مخصصة إلرسائيل وحدها بني جميع الدول.. لكن 

مراجعتنا تشــري أيًضا إىل أنه حتى لو كان لجهود املراسلة تأثري هاميش، فإن التنازل عن 

مجال املعلومات للعدو هو استجابة غري مقبولة.

ســابعًا( يــؤدي عدم التوافق اإلســرتاتيجي بــني إرسائيل وحــامس إىل احتامل   

تكرار الرصاع.. حيث إن عدم التوافق بني املعلومات اإلســرتاتيجية لحامس والعمليات 

العســكرية اإلرسائيليــة، مّكنــت كال الجانبني من إعــالن النــرص يف رصاع مايو 2021، 

وفشــلت يف حل أي قضايا أساســية يف النزاع، كام أنها تشــري إىل احتامل كبري لوقوع 

أعامل عدائية يف املســتقبل. نعم؛ اســتعادت إرسائيل ما يشبه الهدوء عىل جبهة غزة، 
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ويف املقــام األول وقف إطالق القذائف، وقوضت قدرات حامس العســكرية، ولكن دون 

تغيري جذري يف الظروف العملياتية عىل األرض، حيث ما تزال ســيطرة حامس عىل غزة 

وقدرتها عىل إعادة التسلح قامئة، كام أنها زعمت نجاحها يف الدفاع عن القدس والوقوف 

مع الفلســطينيني يف الشيخ جراح، بالرغم من خسائرها الكبرية يف ساحة املعركة، وهذا 

يخلــق حلقة مفرغة، ويجعل الرتكيز العمليايت إلرسائيل فيها أكرث احتاماًل ملواصلة شــن 

العمليات العسكرية يف غزة، وخسارة معركة الرشعية.

ثامنا( عقيــدة العمليات اإلرسائيلية "الزخــم" أدت إىل تقصري الرصاع.. وكجزٍء   

مــن خطة إعــادة هيكلة "الزخم" )تنوفا( األكرب واملتعددة الســنوات، فــإن جيش الدفاع 

اإلرسائييل أعطى للعمليات يف نزاع مايو األولوية لـ "االستخدام الرسيع والواسع للقوة ضد 

أنظمــة العدو"، مع تقليل املخاطر أيًضا عــىل املدنيني يف غزة، وزاد من وترية العمليات 

مبرور الوقت، وقد ســمح ذلــك إلرسائيل برضب أكرب عدد ممكن مــن األهداف يف نزاع 

مايو 2021 )11 يوًما(، كام فعلت خالل األسابيع السبعة الكاملة من القتال يف عام 2014. 

وبسبب املعلومات االستخبارية املكثفة ومجموعة األهداف املخطط لها مسبًقا، متكنت 

إرسائيــل مــن رضب وتعطيل الكثري من شــبكات األنفاق التابعة لحــامس وتوقف جميع 

عملياتها الهجومية تقريًبا، باستثناء إطالق الصواريخ وقذائف الهاون.. لقد ساعدت كثافة 

وفعالية عمليات جيش الدفاع اإلرسائييل يف الحد من مدة نزاع مايو 2021.

تاســعًا( عززت التطــورات التكنولوجيــة اإلرسائيلية مــن حامية املدنيني   

اإلرسائيليني والغزيني، ووصف الجيش اإلرسائييل عملياته يف مايو 2021 بأنها "حرب 

الذكاء االصطناعي األوىل". فرق "لإلشــارة إىل األهــداف املحتملة ومراجعتها، قام 

جيش الدفاع اإلرسائييل بتجميع كميات كبرية من البيانات يف مجلدات أهداف ما 

قبل الرصاع، والتي كانت أكرث تفصياًل ودقة ويف الوقت املناســب، مام كانت عليه 

يف عــام 2014. معلومات اســتخباراتية مرئية للوحدات القتالية باســتخدام نظام 
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. )PGM( إدارة ساحة املعركة، الذي يطابق األهداف مع الذخائر املوجهة بدقة

ويف الوقت نفســه، عززت ترقيات الدفاعات الجوية للقبة الحديدية من قدرتها   

عىل اعرتاض أكرث من %90 من املقذوفات املتوجهة نحو املناطق املأهولة بالســكان، 

عــىل الرغم من تكتيكات حامس الجديدة إلطالق النار، مام أدى إىل تقليص التهديد من 

مواقع إطالق الصواريخ يف غزة، وبالتايل الحاجة امللحة إىل تحييدها..

مع وجود استخبارات رسيعة ودقيقة، يتم توفريها للوحدات القتالية، من خالل   

ســاحة معركــة فعالة ونظام إدارة متكامل مع أســلحة دقيقة، ميكــن للجيش اإلرسائييل 

شــن غارات جوية دقيقة للغاية، مام يقلل بشــكل كبري من املخاطر عىل املدنيني. لقد 

دافعت القبة الحديدية عن املراكز الســكانية اإلرسائيلية، مــع توفري األمن للقادة، مام 

سمح إلرسائيل بالصرب االسرتاتيجي لوضع احتياطات مستهلكة للوقت ومكلفة، للتخفيف 

من املخاطر عىل املدنيني يف غزة.

لت االبتكارات التكنولوجية..  عارشاً(  إن التغيريات التنظيمية يف إرسائيل سهَّ  

إن دمج جيش الدفاع اإلرسائييل للذكاء االصطناعي يف عملية االستهداف تطلب تسخري 

كلٍّ من التكنولوجيا واستثامرات البنية التحتية، وجمعها بكميات هائلة من البيانات يف 

ملف واحد وقابل للبحث، وقاعدة بيانات ميكن الوصول إليها. 

الحــادي عــرش( لقد تعلمت حــامس من الرصاعــات الســابقة لتطوير قدرات   

وتكتيكات جديدة.. حبث أظهرت حامس تقدًما مادًيا وتكتيكًيا - مبا يف ذلك اســتخدام 

قذائــف صاروخية أحادية الهدف، وأنفــاق دفاعية، وطائرات بدون طيار، وقدرات حرب 

إلكرتونية - عكست العديد منها دروسها التطبيقية املستفادة من آخر جولة قتال رئيسة 

يف عام 2014.

إن حجم ترســانات حامس والجهاد اإلســالمي يف فلســطني مــن الصواريخ غري   

ت  املوجهة بقيت دون تغيري فعلًيا منذ عام 2014، لكن مداها وحمولتها زادت. كام غريَّ
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حامس والجهاد اإلسالمي من خطط إطالق النار بشكل كبري عن عام 2014، حيث أطلقت 

رشــقات أكرب بكثري عىل هــدف واحد يف محاوالت متعمدة تفــوق بطارية قبة حديدية 

واحــدة. غري ان حامس مل تعد قــادرة – كام يزعم التقرير- عىل االســتفادة من األنفاق 

ت  الهجومية التي تعرب إىل إرسائيل، والتي اســتخدمتها يف عام 2014، إال أن حامس ردَّ

عىل تكنولوجيا إرسائيل للكشــف عن األنفاق عىل الحدود من خالل بناء حوايل 220 مياًل 

منهــا تحت املناطق املدنيــة يف قطاع غزة.. كام أطلقت حــامس يف رصاع عام 2021 

طائرات بدون طيار، واســتخدمت منصات تحت املــاء، مبا يف ذلك تدريب عدة مئات 

من املقاتلني إلجراء عمليات بحرية عىل زالجات نفاثة.

 )EW( أخرًيا، كانت حــامس تطور يف مبنى الجالء قدرات الحــرب اإللكرتونية  

لتشويش القبة الحديدية.

الثــاين عرش( ال تزال الثغــرات يف قدرات جيش الدفــاع اإلرسائييل قامئة..   

فعــىل الرغــم من األداء العام املثــري لإلعجاب للجيش اإلرسائيــيل يف مايو 2021، ال 

ســيام ضد شــبكة أنفاق حامس، إال أن هناك بروزاً للعديد من أوجه العصور العملياتية 

الرئيسة، نظًرا ألن العديد من املقذوفات تمَّ إطالقها عىل إرسائيل يف نزاع 11 يوًما يف 

مايــو 2021 كام هو الحال يف نزاع 50 يوًما بأكمله لعام 2014 - حوايل 4500 إجاميل 

- مبــا يف ذلك حتى نهايــة األعامل العدائية، مام يشــري إىل أن إرسائيل مل تكن قادرة 

عىل التدمري الكامل ملخزون حامس وقاذفاتها، حيث ظلت مواجهة نريان الهاون متثل 

تحدًيا بســبب املســار املنخفض واملســافة القصرية وقلة وقت التحذير لهذا النوع 

من األســلحة.. أخرًيا، بينــام نجحت إرسائيل يف هزمية العــدد الصغري من الطائرات 

بــدون طيار، التي تمَّ إطالقها من غزة يف عام 2021، إال أنها فعلت ذلك فقط من خالل 

تحويل بطاريات القبة الحديديــة والطائرات املقاتلة من طراز F-16 من مهام أخرى. 

يف النهاية، إن هذا يعكــس حامقة االفرتاض بأن القبة الحديدية أو أي "درع" دفاعي، 
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ميكــن االعتامد عليها حرصًيــا لتحقيق أهداف الدفاع عن النفــس اإلقليمي ضد عدو 

مصمم وقابل للتكيف.

الثالث عرش( غزة ســاحة معركة محــدودة، ولكنها ما زالت معقدة.. ففي كثري   

من النواحي، تعترب غزة ساحة قتال  محدودة للغاية وال تشبه البيئات املستقبلية، حيث 

قد ُيطلب من القوات األمريكية أو حتى اإلرسائيلية العمل والتحرك. إن حجم غزة، وقربها 

مــن إرسائيل، وافتقــار حامس إىل القدرات العســكرية املهمة متعــددة املجاالت، وال 

سيام الدفاعات الجوية املضادة، يوفر إلرسائيل القدرة عىل مراقبة أعدائها باستمرار من 

مســافة قريبة وإجراء العمليات الجوية دون عوائــق إىل حد كبري. ومع ذلك، فإن العمل 

ضد حامس يف غزة، يفرض عىل الجيش اإلرسائييل محاربة قوة غري نظامية يف وسط  بيئة 

من أكرث املناطق الحرضية كثافة ســكانية يف العامل. إن الحاجة إىل العمل بدقة ومهنية 

ووفًقا لقانون النزاعات املسلحة يف مثل هذه البيئة، وضد خصم يتجاهل قانون النزاعات 

املسلحة، ستؤدي إىل تعقيد كبري سوف يظهر يف النزاعات املستقبلية.

الرابــع عرش( لقد حاربت إرسائيل حامس عىل خلفية التهديد اإليراين، فحامس   

ليست هي التهديد األسايس إلرسائيل، بل إيران ووكيلها الرئيس حزب الله اللبناين.. لقد 

كان عىل الجيش اإلرسائييل أن يالحق رصاع مايو 2021 بينام يحاول تقليل نقاط الضعف، 

من خــالل الحفاظ عــىل التوازن بني إنهــاء القتال برسعــة، وكبح القــدرات العملياتية 

ومخزونات األســلحة الحتامل حدوث رصاعات متزامنة أو مســتقبلية واسعة النطاق مع 

إيران وحزب الله يف الشامل. 

العرب والدروس املستفادة كام عرضها التقرير..
تؤكد أحداث مايو 2021 عىل حاجة الواليات املتحدة والجيوش املتحالفة إىل   

االســتعداد لعمليات ضد األعداء الذين يقاتلون يف بيئات معقدة ويستغلون املدنيني، 

وينرشون حمالت تضليل متعمدة. إن ذلك ســوف يتطلب اسرتاتيجيات إعالمية لرشح 



230

الســلوك القانــوين للقوات األمريكية بشــكل أكرث اســتباقية، وبناء التوقعات بشــكل 

اســتباقي بأن النزاعات عالية الحدة ستوفر فرًصا أقل لالحتياطات املتخذة للتخفيف 

مــن املخاطــر، التي يتعرض لها املدنيــون من قبل إرسائيل يف عمليــة غزة األخرية.. 

إن التقدم واالســتثامر يف املجاالت التكنولوجية والتنظيمية سيعطي األفضلية لهزمية 

قدرات الخصوم املتطورة.

وعليه؛ تأيت خمرجات هذا التقرير بالنصائح والتوجيهات التالية:
ع خصوٍم مختلطني، وقتاٍل حضاريٍّ وعمليات معقدة، وعمليات نفوذ.. إن  1( توقُّ  

عىل الجيش األمرييك أن يكون مستعًدا للقتال والفوز والحفاظ عىل التزامه بامتثال قانون 

النزاعات املسلحة مع استخبارات محدودة، وعدم تفوق جوي، وطيف كهرومغناطييس 

متنازع عليه عند مواجهة الخصوم، والجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية عىل حد 

ســواء، واملجهزة بأسلحة تقليدية متطورة القتال بشــكل غري تقليدي، غالًبا يف املناطق 

الحرضيــة، وإجــراء عمليات التأثــري لنزع الرشعية عــن الحمالت العســكرية للواليات 

املتحدة وحلفائها.

2( االســتعداد للتواصل بشكل فعال بشــأن رشعية العمل العسكري األمرييك..   

حيث إن العمليات التي ستواجه فيها القوات األمريكية خصوًما يسعون إىل تعقيد االمتثال 

لقانون النزاعات املســلحة مع االســتفادة من املعلومات املضللة، تحتاج استعداداً إذ 

يجــب تعديل التعليم العســكري املحرتف، وتخطيط الحملــة ملعالجة النطاق والرسعة 

املتزايدين اللذين ميكن أن تصل بهام عمليات التأثري إىل جميع أنحاء العامل. ولتحسني 

االتصاالت مع وسائل اإلعالم الدولية واملنظامت والجامهري، يجب عىل الجيوش البحث 

عن طــرق أكرث فاعلية لتقديم معلومات أكرث تفصيــاًل للجمهور، وبرسعة تتعلق برضورة 

ورشعية أفعالهم يف جميع مراحل العمليات القتالية.

3( توضيــح متطلبات قانون النزاعات املســلحة ورشحها بشــكل أكرث فعالية..   
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حيث إن املطلوب القيام بحملة واسعة لتصحيح حالة عدم الوضوح فيام يتعلق مبتطلبات 

قانــون النزاعات املســلحة، خاصة يف حرب املدن. إذ ال ميكــن القيام بذلك عن طريق 

الترصيحات الرسيعة من قبل أفراد عســكريني يف الشؤون العامة مبجرد اندالع األعامل 

العدائية، إذ يتطلب بذل جهد شــامل واســتباقي لتعزيز التقدير العــام اللتزام الواليات 

املتحــدة بقانون النزاعات املســلحة، وفهــم العالقة الحقيقية بــني القانون والعمليات 

العسكرية املعقدة.

4( ال تتوقع تدابري مامثلة لتخفيف املخاطر املدنية يف النزاعات املستقبلية..   

إن قانــون النزاعــات املســلحة يتطلب من القــادة اتخاذ االحتياطــات املمكنة لتقليل 

املخاطر عىل املدنيني. ومع ذلك، فإن العديد من االحتياطات املســتخدمة يف غزة لن 

تكــون بالرضورة ممكنــة يف رصاعات ضد خصوم أكرث قــدرة أو يف بيئات أكرث تعقيًدا. 

حتى حني إثبات قضية الســلوك اإلرسائييل القانــوين يف غزة، فإنه يتوجب عىل إرسائيل 

والواليــات املتحدة إعداد جامهريهم ووســائل اإلعالم واملجتمع الدويل عىل عدم توقع 

نفس اليشء من االحتياطات يف النزاعات املستقبلية.

5( التطورات التكنولوجية ســتتطلب تغيــريات تنظيمية.. حيث ميكن للجيش   

األمرييك أن يتعلم من تجربة نظرائه اإلرسائيليني كيفية القيام بذلك وبشــكل فعال، مثل 

تنفيذ أنظمة مبتكرة كالقيادة والتحكم املشرتك لجميع املجاالت. يبدو أن أحد الدروس 

الرئيســة هو أن تحديات جمع البيانات وتحليلها ليســت مجرد تحديــات تكنولوجية - 

فهي ثقافيــة وتنظيمية بنفس القدر. إن الجيوش األمريكية والجيوش املتحالفة ســوف 

تحتاج إىل ضامن التزام دائم بعمليات إعادة التنظيم الصعبة، إذ ُيحتمل أن تكون مدمرة 

للحفاظ عىل مزايا ســاحة املعركة، التي يوفرها الذكاء االصطناعي ضد املنافســني ذوي 

القدرات املتزايدة، والذين هم أكرث تقدًما من الناحية التكنولوجية من حامس.

6( التعاون ملواجهة التقنيات الناشئة والتغلب عليها.. إذ يكشف منو القدرات   
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املتقدمة بني األعداء الهجينني - مبا يف ذلك الحرب اإللكرتونية والطائرات بدون طيار 

واألنفاق والقدرة عىل اســتخدام صواريخ كبرية الحجم وأرساب من الطائرات بدون طيار 

- الحاجــة إىل التعــاون بني الواليــات املتحدة وإرسائيل والــدول ذات التفكري املامثل 

للمراقبة واعرتاض عمليات نقل األســلحة والتكنولوجيا ذات االســتخدام املزدوج. كام 

يتطلب أيًضا جهوًدا مشــرتكة يف البحث لتطوير حلــول للتهديدات مثل صواريخ الهاون 

واســعة النطاق، وأرساب املركبــات املوجهة عن بعد )RPV(، مبا يف ذلك استكشــاف 

الحاجة إىل أســلحة الطاقة املوجهــة )DEW(  والصواريخ املضــادة واملدفعية والهاون 

.)C-RAM أنظمة(

ختامــًا.. وهنــا حجر الزاويــة وبيت القصيــد، إذا يخرج لنا معــدو التقرير من   

العســكريني والسياســيني بخالصة من املزاعم واالدعاءات مفادها: إنهــم يعتقدون أن 

املالحظــات الواردة يف هذه التقرير ذات قيمة لألمن القومي للواليات املتحدة، وكذلك 

إىل حلفائها يف النزاعات املســتقبلية، وهذه معنــاه رضورة الوقوف إىل جانب إرسائيل 

وتطوير قدراتها والدفاع عن سلوكياتها العسكرية يف املحافل الدولية.

أمتنــى عىل األســتاذ خالد مشــعل وإخوانه من القــادة السياســيني، ورجاالت   

املقاومة يف غرفة العمليات املشرتكة وأهل الشأن واالختصاص من الجانب الفلسطيني 

قراءة كل صفحات التقرير بعمق ومتعن الســتخالص الدروس والعرب، وبهدف االستفادة 

مام ورد فيه من "مامســك وعيوب" ميكــن تجنبها يف أية مواجهات قادمة، حيث يحاول 

"معســكر األعداء" مــن خالل بغض أخطــاء املقاومــة وهفواتها إدانتهــا وتجرميها أمام 

املجتمع الدويل.. وحرصًا عىل طهارة أداء املقاومة وتجنيب قادتها وكوادرها االتهامات 

بارتكاب جرائم الحرب، فإن االلتزام بقواعد االشتباك وقانون الرصاع املسلح تبدو رضورة 

يتوجب تقديرها واألخذ بها يف أية مواجهات قادمة.
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السياسة هي عملية حيوية ال تتوقف تساؤالتها وال تراوح مكانها، بل هي دامئة   

الطرح والتفاعل بحســب األحداث والوقائع واملستجدات، وقد حظيت منطقة 

الرشق األوســط بحضور واســع يف اهتاممــات الغربيني؛ ألن مســاحات الرصاع فيها 

مفتوحة، ســواء ما تعلق منها بالحرب عىل اإلرهاب أو املواجهات املسلحة بني دول 

الجوار كام نشــاهد اليوم يف اليمن وسوريا وليبيا، وســابقًا كان غزو العراق للكويت، 

والتحرشــات القامئة بني الســعودية وإيران واإلمارات وقطر...الــخ، حيث ال تقترص 

أشكال املتابعة لهذه الساحات عىل االهتاممات اإلعالمية فقط، إذ إن املراكز البحثية 

يف العديــد من الدول الغربية، وخاصة دول االتحاد األورويب وأمريكا، توفر دراســات 

اع القرار باتجاه السياســات الواجــب اتباعها نحو  اســرتاتيجية تســهم يف توجيه ُصنَّ

مجريات ما هو حاصل يف منطقتنا العربية واإلســالمية، واملشهد اليوم هو ما تعطيه 

هذه املراكز البحثية من اهتامم لحركات مثل حامس وطالبان.. ولهذا، يتوجب عىل 

حركة حامس وقيادتها يف الداخل والخارج والواقعة يف دائرة االســتهداف الصهيوين 

ِرْيــِه َوُنَشــَطاِء اْلُمْجَتَمِع  َواُصــلَ َمــَع اْلَغــْرِب َعْبَ ُنَخِبــِه َوُمَفكِّ »إنَّ التَّ
ــِة، لَِكــرْسِ َشــْوَكِة  ْخِذْيــِل اْلُمِهمَّ اْلَمــَدِنِّ ِفْيــِه ُهــَو َأَحــُد َوَســاِئِل التَّ
ــَياِسَّ َورَِواَيِة  اِئْيــَل ِمْن َناِحَيٍة، َوَفْتِح اْلَمَجاِل لِِخَطاِب َحَماَس السِّ ِإْسَ

ِة الِفِلْسطْيِنيَّة«. اْلَمْظُلْوِميَّ

خالد مشعل وحماس والغرب*

سؤاُل المرحلِة وتساؤالٌت ُأخرى!!

املقال عىل املواقع التالية: )أمد لإلعالم(، )سام اإلخباري(، )دنيا الوطن(، بتاريخ 25 نوفمرب 2021.
*
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متابعة حالــة االهتامم لدى النخــب الغربية، وتقديم إجابــات مقنعة ملا يجري مع 

االحتالل من مواجهات عســكرية، ال تقترص تداعياتهــا بالطبع عىل دول املنطقة، بل 

أيضًا عىل املصالح الغربية الحيوية فيها.

وعليه؛ فإن شخصية قيادية كاريزمية ذات وعي سيايس ومكانة تنظيمية وحركية   

متميزة كاألســتاذ خالد مشــعل تسرتعي انتباه نخب السياســيني واملفكرين يف الغرب 

للحوار معها واللقاء بها، بحثًا عن إجابات للكثري من تســاؤالتهم، وكرساً الحتكار إرسائيل 

لرواية الرصاع يف املنطقة، والذي مينحها دامئًا كدولة استعامرية بقدرات إعالمية هائلة 

األفضليــة يف التعاطي مع األســئلة التي تدور يف أذهان هذه النخب الســتقبال إجابات 

وتحليالت لها، وبالتايل إبقاء حركة حامس دامئًا يف دائرة االتهام بالتطرف واإلرهاب.

أسئلة بانتظار اإلجابة!!
إن الــرضورة باتت تفرض عىل عــدد من  الشــخصيات واملفكرين داخل حركة   

بوا، بل يجب أن تظل إطاللتهم اإلعالمية حارضة وإجاباتهم كذلك،  حامس أال يغيبوا أو يغيَّ

لكل ما يتعلق بحامس ومقاومتها ومشهدها يف الحكم والسياسة.

ولذا بات عىل حركة حامس واألستاذ خالد مشعل وإخوانه يف القيادة السياسية   

إعطــاء الوقــت لتقديم الرأي وفصــل الخطاب، لدحــض كل ما تحاول ماكينــة الدعاية 

اإلرسائيلية القيام به لشــحن أذهان املجتمعات الغربية مبا تسوقه من روايات  لشيطنة 

حركة حامس وتشويه صورة مواقفها، ولقطع كل حبل لها مع الدول الغربية.

خــالل الشــهور الثالثة املاضيــة أتيحــت  يل الفرصة إليصال رســالة حامس   

السياســية عرب عدة مراكز بحثية يف أمريكا وبريطانيــا، حيث كنت ضيف اللقاء وقد 

ُطلــب مني عــرض موقف الحركة ورؤيتهــا أمام مجموعة من السياســيني واملفكرين 

واإلعالميني الغربيني.

نعم؛ كان الحديــث خلف الكواليس، ومقترصاً عىل شــخصيات مرموقة، وبأمل   
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قها إرسائيــل والخاصة بحركة حامس  تحقيــق التوازن مــع الرواية أو الرسدية التي ُتســوِّ

والقضية الفلسطينية.

ومن بــاب وضع قيادة حركة حامس يف صورة تلك اللقاءات، وما تتطرق له هذه   

النخب يف الغرب، جاءت اســتضافة األســتاذ خالد مشعل؛ مســؤول الحركة يف الخارج، 

بهدف وضع النقاط عىل الحروف، ومواجهة االتهامات اإلرسائيلية للمقاومة الفلســطينية 

وكتائب القسام بأنها متثل تهديداً وجوديًا لكيانها الغاصب.  

وبرغم التهديد والوعيد القائم، ملنع النخب السياســية والفكرية يف الغرب   

مــن اللقاء بشــخصيات قيادية من حركــة حامس، إال أن هناك عقــالء من املفكرين 

واألكادمييــني والباحثــني والسياســيني املخرضمــني ممن يــرون  رضورًة للتواصل 

والحديث مع الحركة وقياداتها.

لقد أجريت أكرث من لقاء مع مراكز دراســات يف أمريكا وبريطانيا، وشعرت   

أن الــذي مينــع التواصل مع الحركة، وبعطــل من مجريات الوعي مبــربرات رؤيتها 

النضاليــة، والقــدرة عىل اســتيعاب منطق املظلوميــة، الذي يحرك فعلهــا املقاوم 

لالحتالل، هو خشــية الكثريين من هــؤالء النخب الغربية أن تطالهــا العقوبات التي 

فرضتهــا أمريــكا ودول االتحاد األورويب عــىل كل من يتجرأ أو يجاهــر بالتواصل مع 

الحركة وفتح حوارات مع قياداتها.

لكــن هناك –بال شــك- من لديه مــا يربر اتصاالتــه ويجادل مبــا يدحض هذه   

التهديدات وإجــراءات الحظر، وخاصة بعد أن بارشت أمريكا التفاوض مع حركة طالبان 

يف الدوحة، رغم وضعها عىل قوائم اإلرهاب الغربية ألكرث من عرشين عامًا، والتي انتهت 

بعد ســنتني من املفاوضــات للتوصل إىل حلٍّ ينهــي الرصاع معها، ويوفر انســحابًا آمنًا 

لقواتها من أفغانســتان. والســؤال الذي يطرحه البعض: ملــاذا ال تحذو دوٌل غربية بفتح 

ًا يف  باب الحوار مع حركة حامس، من أجل البحث عن حلِّ ســيايس ينهي الرصاع ســلميَّ
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املنطقة، ويعيد للفلســطينيني حقهم املســلوب يف سياق حلِّ الدولة أو الدولتني، ووفق 

أرضية ال يشعر معها الفلسطينيون بالظلم أو املظلومية؟!

يف اآلونــة األخرية، جرى لقاء حواري خاص مع األســتاذ خالد مشــعل مع عدد   

من الشــخصيات التي جمعتها مراكز دراسات وأبحاث عربية وغربية، وتمَّ طرح العديد 

من األســئلة التي مل يبخل األستاذ خالد مشعل عن املساهمة يف تقديم إجابات واضحة 

ورصيحــة لهــا.. إن ما يهمني هنا هو بعض ما ورد من تســاؤالت وتعقيبات عىل ألســنة 

العديــد من السياســيني الربيطانيــني واألمريكان حــول "اتفاقية أبرهام" وحــل "الدولة 

الواحدة" ورؤية حركة حامس يف التعاطي مع االحتالل يف ظل الواقع املأساوي القائم يف 

قطاع غزة، وتعقيدات املشهد السيايس املتلبك إقليميًا ودوليًا؟  

كان األســتاذ خالد مشــعل موفقًا لحد كبري يف إجاباته ورصاحته، فهو كقيادي   

مخرضم خرب العقلية الغربية ويتفهم خلفية ما تطرحه يف نقاشــاتها من أسئلة وتعليقات، 

حيث تعامل معها ألكرث من أربعني عامًا، خالل زياراته ولقاءاته عىل ســاحاتها كمتحدٍث 

أو ضيــف رشٍف يف الكثري من املؤمترات وندوات الحوار يف دول مثل أمريكا وبريطانيا 

وإيطاليا وأملانيا والسويد والنمسا...الخ حيث كانت تجري عىل هوامش تلك املؤمترات 

العديد من اللقاءات والجلسات الجانبية مع شخصيات وازنة يف تلك الدول الغربية.

يف اللقــاء األخري مــع مجموعة من النخب الغربية، وبعــد انتخابه لقيادة حركة   

حــامس يف الخارج عرب تقنية الزوم )zoom(، تحدث األســتاذ خالد مشــعل مســتعرضًا 

أولويــات حركة حــامس يف املرحلة الحاليــة، وهي مبثابة واجبات ومســؤوليات يتحرك 

الجميع يف الحركة ومؤسساتها من أجل إنجازها، وتتجىل محاورها يف النقاط األربع التالية  

1( إدارة الرصاع مع االحتالل اإلرسائييل من أجل تحقيق األهداف الوطنية .

2( إنهاء االنقســام القائم، وتحقيق املصالحة الوطنية، وبناء األسس لرشاكة سياسية، مع 

العمل عىل إصالح املؤسسات الفلسطينية. 
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3( إيجاد حلول لقضايا الشعب الفلسطيني يف الداخل والخارج. 

4( التواصــل مــع املحيط اإلقليمي والدويل لكســب النــرصة والتعاطف والتأييد 

للقضية الفلسطينية.

وقد أكد األســتاذ خالد يف حواره مع هذه النخب الغربية أنه ليس هناك لحركة   

حامس مشكلة مع أحد يف أوروبا والغرب بشكل عام، حيث إن املعركة الحقيقية للحركة 

والفلسطينيني هي مع االحتالل اإلرسائييل، وأن الحركة حريصة عىل االستقرار والسلم يف 

العامل، إذ أن األصل يف العالقة بني الشعوب هي أن يتعارفوا ال أن يتصارعوا. وفيام يخص 

"اتفاقية ابرهام"، فهي ليســت إال قناٌع خادع وثوُب رياء يشفُّ عام تحته، وامُلتلحف بها 

عاٍر، وأن أهدافها ال تصب يف صالح شــعبنا وقضيتنــا، وال ُيرجى من ورائها عودة الحقوق 

الفلسطينية إىل أصحابها. 

وحــول موضوع االنتخابات التي جرى تعطيلها أو تأجيلها، ذكر األســتاذ خالد   

مشعل أنه جرى االتفاق مع الرئيس عباس واإلخوة يف حركة فتح خالل لقاءات بريوت 

واســتانبول وبتفاهامت مع باقي الفصائل الفلســطينية عىل أن ُتجــرى وفق تواريخ تمَّ 

التوافق عليها، ولكن –لألســف- والعتبارات مرتبطة رمبا بتقديرات النتائج والتخوف 

من حظوظ الكســب األوفر للخصوم، تمَّ تعليقها بدعوى أن إرسائيل متاطل يف إجرائها 

مبدينة القدس!! 

وأشــار األستاذ خالد )أبو الوليد( أن حركة حامس جاهزة لهذه االنتخابات وتقبل   

نتائجهــا، وأن الكرة حقيقــة هي يف ملعب الرئيــس عباس؛ باعتباره عىل رأس الســلطة 

السياسية وهو صاحب القرار.

وحــول طلــب أحد املشــاركني  يف الحوار منــه تقديم نصيحــة لإلرسائيليني،   

أجاب األســتاذ خالد مشــعل باختصــار: إن الحكومــات الصهيونية اليمينيــة املتطرفة 

واملتعاقبة عىل الحكم يف إرسائيل هي من أضاعت فرص تحقيق سالم مع الفلسطينيني، 
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وهي من أفشــلت "حل الدولتــني" وعطلت التقيد مبا ورد يف "اتفاقية أوســلو" من بنود 

عته يف واشنطن مع  تتعلق باســتحقاقات للطرف الفلســطيني، ورضبت باالتفاق الذي وقَّ

منظمــة التحرير والرئيس يــارس عرفات )رحمه الله( عرض الحائــط، وهي من تعمل ليل 

نهار عىل تهويد القدس واملقدســات اإلســالمية والرتاثية فيها، وهي من تغتصب أرايض 

الفلســطينيني يف الضفة الغربية وتقيم عليها املســتوطنات لفرض حقائق احتاللية عىل 

األرض، وهي من تفرض الحصار الظامل عىل قطاع غزة ألكرث من 15 عامًا، وتشــن الحروب 

وكافة أشــكال العدوان عىل شعبنا يف القطاع. نحن موقفنا يف مقابل ذلك واضح وصارم: 

"ال سالم مع االحتالل، وال استقرار يف ظل االستيطان"، فقدرنا كفلسطينيني أن نناضل، إذ 

مل ُيبِق لنا الصهاينة ما نخرسه. 

وفيام يتعلق مبا ذكرته من خيار "فلســطني.. من البحر إىل النهر"، فهو الرد   

املنطقي عىل من يحاولون تجاهل الحق الفلســطيني، ويرفضون االعرتاف بنا كشعب 

يعيش عىل هذه األرض قبل أن يســتوطنها أحد منهم.. لقد جمعتنا رسالة السامء، إذ 

كانت فلسطني هي األرض التي باركها ربنا )سبحانه( للعاملني، فكانت مهداً للرساالت 

الســاموية الثالث؛ اليهودية واملسيحية واإلسالم، حيث تعايشنا آلالف السنني، وكان 

التســامح ديدن العالقة بيننا.. اليوم، ومنذ النكبة والتهجري القرسي لشــعبنا الذي 

وقع عــام 1948، ُينكر الصهاينة حقنــا يف الوجود عىل أرضنــا التاريخية؛ أرض اآلباء 

واألجداد، وهم يتعاملون مع شــعبنا بسياســة الفصل العنرصي )االبرتهايد( ويضغطون 

بكل الوســائل للتضييق عىل شبابنا ودفعهم للهجرة خارج البالد، مع مامرسة ممنهجة 

للتطهري العرقي، بهدف إخالء األرض من ســاكنيها األصليني، لحســاب من يجلبونهم 

من املستوطنتني الغرباء!!  

لذا؛ فإن من واجبنا، ويف ظل هذه السياسة من عدم االعرتاف باآلخر الفلسطيني،   

ر العامل وهؤالء الغزاة الصهاينة  أن ُنقّدم روايتنا ورسديتنا التاريخية ألصل الرصاع، وأن ُنذكِّ
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بأن "فلســطني.. من البحر إىل النهر" هــي أرضنا، التي عليها نحيــا، ومن أجلها نجاهد، 

وعليها منوت.

مشعل.. خطوة حوار يف االجتاه الصحيح
ال شك أن األستاذ خالد مشعل كان يخاطب هذه النخبة من الشخصيات الغربية   

بلغة املنطق وما تتطلبه هذه اللغة من حجة وإعامل عقل، وكذلك بلمســة إنسانية تحرك 

ضامئرهم وتستدعي تعاطفهم.

حقيقــة، ويف ســياق مجريــات الحوار ومــا تمَّ طرحه من أســئلة وتســاؤالت،   

تبــدو الحاجة أكرث من ُمّلحة لخلــق حالة من التواصل والحوار، وخاصة مع السياســيني 

واملفكرين ونشــطاء املجتمع املدين يف الســاحات الغربيــة، وبالدرجة األوىل يف دول 

االتحاد األورويب، بهدف الترسيع برفع اســم الحركة وبعــض قياداتها من قامئة االرهاب 

األوروبيــة؛ ألن التحــرر من هذه القامئــة يفتح الطريق للدخول يف نقاشــات مثمرة عرب 

املشاركة يف اللقاءات والحوارات السياسية التي تدور يف أروقة العديد من هذه الدول، 

والتي لبعضها تأثري كبري عىل مجريات السياســة يف منطقة الرشق األوســط، وميكن أن 

تشكل مواقفها إذا توازنت رافعة للحالة السياسية الفلسطينية.

إن محاولة الولوج لســاحات كاالتحاد األورويب هي كســٌب ال ميكن التقليل من   

أهميتــه، ويجب العمل من أجــل تحقيق اخرتاق فعيل يعزز من فــرص املغالبة والتأييد 

للروايــة الفلســطينية، والتــي أضعفتها –لألســف- وضعية االنقســام الداخيل، وترشذم 

حال أمتنا العربية واإلســالمية، إضافة لقوة ماكينة الدعايــة الصهيونية وهيمنة الرسدية 

الصهيونيــة بشــكل كبري عىل دوائر الرأي والقرار يف أغلب الــدول الغربية.. إن الوصول 

لحــوارض الغرب وبخطاب املظلومية الــذي عليه قضيتنا ســيدفع إرسائيل إىل الزاوية، 

بحيــث تجد نفســها محصــورة فقط يف عدد من الــدول الغربية التي تدافــع عنها وعن 

سياساتها العدوانية بالحق والباطل.
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إن تحييــد دوٌل غربيــة يف أوروبــا واســتاملتها إيل جانــب الحق الفلســطيني   

سريدع إرسائيل عن مامرسة العدوان، وسيكبح جامح آلتها العسكرية وعجرفة جرناالتها، 

وسيجعلها تضع يف حساباتها كلَّ االعتبار ملا قد يرتتب عىل جرائم الحرب التي تقرتفها، 

والجرائم بحق االنسانية التي ترتكبها، سواء عىل شكل إدانات أو عقوبات دولية.

باختصــار.. إن التواصــل مع الغرب عــرب نخبه ومفكريه ونشــطاء املجتمع   

املدين فيه هو أحد وســائل التخذيل املهمة، لكرس شــوكة إرسائيل من ناحية، وفتح 

املجال لخطاب حامس الســيايس ورواية املظلومية الفلســطينية، يك تأخذ طريقها 

إىل عقل الرأي العام الغريب ووجدانه، وذلك بهدف قطع "حبل الناس" الذي تستقوي 

به إرسائيل عرب "رسدية الضحية"، التي تلعبها بأســاليب حرفيِّة ُمضللة يف املســارح 

العاملية واملنابر الدولية.

األستاذ خالد مشعل مع الرئيس أردوغان يف العاصمة الرتكية- أنقرة
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أقواٌل كثرية قيلت يف القائد والقيادة، وهي ُخالصة تجارٍب مرَّت بها الشعوب   

واألمم عرب العصور والزمن، فكم من هذه الخصائل والصفات وجدتها يف صاحب 

السرية واملسرية التي تناولتها يف هذا الكتاب.

األستاذ خالد مشعل؛ رئيس املكتب السابق لحركة حامس،  وأحد أبرز قيادات   

الحركة الذي تجسدت فيه الكثري من تلك املقوالت، وأوصلته إىل مرتبة الزعامة بكل 

ما تعنيه من كاريزما ووفاء. لذلك، احرتمته كوادر الحركة من عســكر ودعاة، وكان له 

ره اإلخوان يف بالد العروبة واإلسالم، وكان له  بني "الكل الفلسطيني" منزلة ومقام، وقدَّ

بني الورى أكرث من شاكر وذاكر ِبحسِن الكالم.

ونحــن أبناء هذه الحركة اإلســالمية العتيدة؛ حركة حامس، الذين عايشــناه   

وتعاملنا معه يف ســاحة الفكر وامليدان لعقود وســنوات، وأشــدنا بــه بالكتابة ونطق 

اللسان، ال ُنرَبُِّئه من كلِّ عيب، أو نرفعه فوق كل خطأ، فهو من بني القالئل الذين يردهم 

خطــأ املوقف واملراجعة لالعتذار، وقد وجدناه مــرآة لهذا القول: "كلُّ ابن آدم خطاءـ 

وخري الخطائني التوابون".

يف مقــاالت هذا الكتاب )الفارس.. خالد مشــعل كــام عرفته(، اجتهدت يف   

اســتعراض شــخصيته، من خــالل مواقفه التي عرفتهــا، وكنت –أحيانــًا- من موقعي 

التنظيمي مشــاركًا يف بعضها، وتركت للقلم أن يســكب مداده بطهارة ال تحايب أحداً، 

»اَلَ َنْحُكُم َشْعَبًا ِإالَّ ِبَأْن ُنِرَيُه اْلُمْسَتْقَبْل، اْلَقاِئُد ُهَو َتاِجُر اأْلََمْل«
- نابليون بونابرت   
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قد أكون أصبت أو بالغت وأخذين حامس من ساق القصيد شغفًا يف صديق أو حبيب، 

ولكــنَّ تجليات القول مل تخرج –رغم املبالغة أحيانــًا- عن النصيحة لرجل -من وجهة 

نظري- رشيد. 

إن القائد الحقيقي ليس هو الذي يقود يف حياته، ولكنه الشــخص الذي يرتك   

خلفه مصابيح تيضء الطريق ملن يأتوا بعده.

إن هناك من وصف األستاذ خالد مشعل بأنه بارع يف صوغ املواقف املتشددة   

صه بالرجل الصلب املرن،  لحركتــه بعبارات منطقية ومعتدلة. كام أن هناك من شــخَّ

وأنه محاور ال ُيوِصد الباب.

ولعــيل إِخاُل بــأن القائد املميز  ليس هو فقط الشــخص الذي يجعل اآلخرين   

يثقون به، بل هو الذي يجعلهم يثقون بأنفســهم . وأنه إذا صلح القائد فليس هناك من 

يجرؤ عىل الفساد؟ كام قال فليسوف الصني العظيم كونفوشيوس.

ولذلــك، كانت القيادة هي فن اتخاذ القرار، وأن عظمة القائد هي يف مقدرته   

عىل االســتعانة برجاله دون أن يستســلم لهم. وإذا ما أردنا حقيقة اختبار نباهة القائد 

وقدرته، فإن علينا أن ننظر إىل الرجال املحيطني به، فالقائد ال يتبع الركب، بل يسبقه 

دامئــًا؛ ألنه يتمتع برؤية ثاقبة، وقدرة عىل التبرص الســترشاف املخاطر قبل اآلخرين. 

إن أرفع درجات القيادة السياســية اليوم هي املعرفة بكيفية مســايرة الظروف، وخلق 

سكينة وهدوء داخليني، عىل الرغم من العواصف الخارجية .

باختصار: إن موقع الشــخص يف رأس هرم الســلطة ليس كافيــًا ليكون قائداً،   

حيــث تظهــر لنا قراءة صفحات التاريــخ املمتعة بأنه لن يســتطيع رجل أن ينجح يف 

القيادة، دون أن ُيقنع أتباعه بأنه قد وضعهم يف املقام األول وقبل كل يشء .

والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل،،،



هــذه األوراق ليســت خمطوطــات رسية؛ ألهنا برصاحــة متوفرة عىل 
االنرتنــت، ويمكــن الوصــول إليهــا بأقــل اجلهــد، ولقــد حرصنــا عىل 
تضمينهــا يف الكتــاب ألمهية مــا فيها من معلومات ومواقف لألســتاذ 

خالد مشعل، وهي بالنسبة لنا أشبه بالوثائق.
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أعلن األســتاذ خالد مشــعل "أن رئيس الوزراء اإلرسائييل أريئيل شــارون وعدداً   

مــن القادة اإلرسائيليني ُيعتربون هدفًا ملقاتيل الحركــة التي تنوي الثأر الغتيال زعيمها 

ومؤسسها الشيخ أحمد ياسني.

  وأكد مشعل يف كلمة موجهة هاتفيًا إىل بيت عزاء الشيخ ياسني يف ملعب الريموك 

بغزة استمرار العمل عىل تقوية "الوحدة الوطنية" الفلسطينية ومواصلة "نهج املقاومة".

  وقال يف الكلمة التي ألقاها من دمشــق واســتمع إليها آالف الفلسطينيني عرب 

مكرب للصوت بينهم عدد من قادة الحركة "نحن ماضون يف الوحدة الوطنية التي سقاها 

الشيخ ياسني يف حياته... لتظل الوحدة هي سندنا ومالذنا من املؤامرات اإلرسائيلية."

 وأكد "أن حركة حامس ستقوى واملقاومة ستقوى وقطاع غزة سيقوى وفلسطني ستقوى، 

والعدو سيضعف وسيندحر ال محال.. هذا قدر الله."

وأضاف: "شــارون يقول إنه سينســحب، أنه ســريحل ونحن ال ننتظر أن يتصدق    

علينا والذي يجعله يرحل هو املقاومة وليس مبادرته، ونريد أن نثبت للعامل أننا شــعب 

واحد يستحق الحياة والحرية واالستقالل والتحرير ونحن قادرون كفصائل وقوى وجامهري 

لنصطف صفًا واحداً وندير شأننا."

وثيقة )1( 
كلمة األستاذ خالد مشعل؛

 رئيس المكتب السياس لحركة حماس، 
بشأن اغتيال الشيخ أحمد ياسني*

*ألقيت هذه الكلمة من العاصمة الســورية دمشق، وقد ُوجهت عرب الهاتف إىل بيت عزاء الشيخ أحمد 

ياسني يف غزة، بتاريخ 24 مارس 2004م.
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  وأشــار إىل أن "هذا استفتاء عىل املقاومة." وأكد مشعل أن استشهاد املؤسس 

والرمز واملرشــد يشكل خســارة كبرية، إاّل إن غيابه لن يؤثر يف وحدة القرار وال عىل نهج 

املقاومة وال عىل متاسك الصف الداخيل.

  وأضاف: إن "حجم جرمية )اغتيال الشــيخ ياســني( وبشــاعتها يخلق حالة تحد 

عند الشعب، وإذا كان شارون

يقصد إنهاء املقامة، فنحن سنعزز املقاومة والرد الفلسطيني سيكون بحجم الجرمية."

  ويف الوقــت ذاتــه، اعترب مشــعل أن عملية االغتيال "عملية اســتعراضية، لرد 

االعتبار بعد عملية أســدود" ومحاولة  من شــارون "ليوازن مركزه السيايس بعد تضعضع 

وضعه يف الحكومة نتيجة االعرتاضات عىل فك االرتباط واالنســحاب من طرف واحد من 

غــزة" و"محاولة لتجنب ســيناريو الخروج من قطاع غزة بصــورة الهزمية، كام جرى يف 

جنوب لبنان."

وأعرب عن اعتقاده بأن هدف شارون من طرح خطة فك االرتباط كان "االلتفاف   

عىل املقاومة أو محاولة وقفها وإجهاض منجزاتها وحرمان الشعب الفلسطيني من الثمرة 

الحقيقية للمقاومة واالنتفاضة وهي رحيل االحتالل من دون قيد أو رشط"، مشرياً إىل أن 

الحركة ستعمل عىل الحفاظ عىل وحدة الصف الفلسطيني.

  وأوضح مشــعل أن "الزعامــة الروحية ليســت موقعًا إداريًا يحــدد باالنتخاب 

أو االختيار بل إنها مســألة اكتســبها الشيخ الشــهيد برمزيته الدينية ورمزيته الجهادية 

ورمزيته اإلنسانية.. وهذا موقع ُخصَّ به الشيخ ياسني، أّما الصيغة التنظيمية للحركة فلها 

وضع آخر، والقيادة يف حامس جامعية وهي مؤسسة.

  وختم مشــعل كلمته بالقول: ال شك أن رحيل الشيخ أحمد ياسني خسارة يف 

هــذا املعنى، لكن حامس عوَّدت أمتها أن تقدم طالئع وقوافل من القادة كمجاهدين 

واستشــهاديني مــن دون أن تضعف الحركة أو أن تلني لها قنــاة، فالحركة قادرة عىل 
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ترتيــب أمورها.. ليس عندنا تنازل وال تطلع إىل منافســة أو ســلطة. وبالتايل القيادة 

عندنا مؤسســة والحركة قادرة عىل اســتيعاب املرحلة املقبلــة حتى وإن رحل عنها 

رجــل كبري وعظيم بحجم الشــيخ.. "واألمر ليس يف حاجــة إىل اجتامعات، وأن هذه 

اآلليات تلقائية متارســها الحركة كلام غاب عنها أحباؤها من الرموز والقيادات؛ سواء 

يف املجال السيايس أو العسكري."

جنازة الشيخ الشهيد أحمد ياسني - مارس 2004م
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بنــاءً  عىل املبادرة الكرمية، التــي أعلنها خادم الحرمني الرشيفني، امللك عبد   

الله بن عبد العزيز، ملك اململكة العربية الســعودية، وتحــت الرعاية الكرمية لجاللته، 

جــرت يف مكة املكرمة، بــني حركتي "فتح" و"حامس" يف الفرتة مــن 19 إىل 21 محرم 

1428، املوافق من السادس إىل الثامن من شباط -فرباير 2007 حوارات الوفاق واالتفاق 

الفلســطيني، وقد تكللت هذه الحوارات بفضل الله سبحانه وتعاىل بالنجاح حيث جرى 

االتفاق عىل ما ييل:

أواًل: التأكيــد عىل تحريم دم الفلســطيني، واتخاذ كافة اإلجراءات والرتتيبات،   

التي تحول دون إراقته مع التأكيد عىل أهمية الوحدة الوطنية، كأســاس للصمود الوطني 

والتصدي لالحتالل، وتحقيق األهداف الوطنية املرشوعة للشــعب الفلسطيني، واعتامد 

لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخالفات السياسية يف الساحة الفلسطينية.

ويف هذا اإلطار نقدم الشكر الجزيل لألخوة يف مرص الشقيقة والوفد األمني   

املرصي يف غــزة، الذين بذلوا جهــوًدا كبرية يف تهدئة األوضــاع يف القطاع، خالل 

الفرتة السابقة.

ثانًيا: االتفاق وبصورة نهائية عىل تشــكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية،   

وفــق اتفاق تفصيــيل معتمد بني الطرفــني، والرشوع العاجل يف اتخــاذ اإلجراءات 

الدستورية لتشكيلها.

َن اْلَمْســِجِد اْلَحرَاِم ِإىَل اْلَمْســِجِد  ى ِبَعْبِدِه لَْياًل مِّ ـِذي َأْسَ }ُســْبَحاَن الَـّ
ِميُع الَبِصُر{ َيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ اأَلْقَص الَِّذي َبارَْكَنا َحْولَُه لُِنِ

وثيقة )2( 

اتفاقية مكة



250

ثالثا: امليض قدما يف إجراءات تفعيل وتطوير وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية،   

وترسيع إجراءات عمل اللجنة التحضريية، استناًدا لتفاهامت القاهرة ودمشق.

وقد جرى االتفاق عىل خطوات تفصيلية بني الطرفني بهذا الخصوص.  

رابًعا: تأكيد مبدأ الرشاكة السياســية عىل أســاس القوانني املعمول بها يف   

الســلطة الوطنية الفلســطينية، وعىل قاعدة التعددية السياسية، وفق اتفاق معتمد 

بني الطرفني.

إننــا إذ نزف هــذا االتفاق إىل جامهرينا الفلســطينية، وجامهــري أمتنا العربية   

واإلســالمية وكل األصدقاء يف العامل، فإننا نؤكد التزامنا بــه نًصا وروًحا، من أجل التفرغ 

إلنجاز أهدافنــا الوطنية، والتخلص من االحتالل، واســتعادة حقوقنــا والتفرغ للملفات 

الرئيســية، ويف مقدمتها قضايا القدس والالجئني واملسجد األقىص واألرسى واملعتقلني 

ومواجهة الجدار واالستيطان.

والله املوفق.

مكة املكرمة يف 21 محرم 1428، 

املوافق الثامن من شباط -فرباير 2007.

األستاذ خالد مشعل مع الرئيس محمود عباس يف ضيافة امللك 
عبدالله بن عبدالعزيز )رحمه الله( باململكة العربية السعودية



251

أشــار األستاذ خالد مشــعل إىل أن فصائل املقاومة ورغم كل الدمار الذي لحق   

بقطاع غزة "لن تقبل الرشوط اإلرسائيلية لوقف إطالق ا لنار؛ ألن املقاومة عىل ارض غزة 

مل تهزم، وإرسائيل فشلت يف امليدان".

وقــال مشــعل، متحدثًا باســم الفصائل الفلســطينية أمام القمــة العربية التي   

ُعقــدت يف العاصمــة القطرية الدوحة وحرضهــا وعدد من قادة وممثــيل الفصائل، إن 

الكيــان الصهيــوين ورغم كل جربوته يســتهدف األطفال واملستشــفيات واملســاجد، 

وإرسائيل ترتكب جرمية، وعليه أدعو القمة إىل أن تتحرك عىل كل الصعد إلدانة إرسائيل 

ومحاكمتهــا قريبًا".. مشــرياً إىل أن الكيان الصهيوين مل يعد ذلــك الكيان الذي انترص 

علينــا يف املايض، وقــال: "إرسائيل أصبحت -اليوم- عاجزة عــن النرص عىل املقاومة؛ 

فكيــف لو واجهتها األمة صفًا واحــداً".. موضحًا يف الوقت ذاته، أن اإلدارة األمريكية مل 

تعــد اليوم متلك الهيمنة وفرض الرشوط علينا، وقد تأزمت بســبب املقاومة العراقية"، 

مطالبــًا الدول العربية أن تأخذ خياراتهــا وتتعامل مع اإلدارة األمريكية مبنطلق الندية". 

وطالب خالد مشــعل القمة العربية بتبني مطالب الشــعب الفلسطيني بوقف العدوان 

واالنســحاب الصهيوين من غــزة ورفع الحصار وفتــح املعابر، مشــدداً عىل رضورة أن 

وثيقة )3( 
كلمة األستاذ خالد مشعل؛

 رئيس المكتب السياس لحركة حماس، 
أمام قمة الدوحة حول غزة*

*ألقيت الكلمة أمام القمة الطارئة بتاريخ 16 يناير 2009م.
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يتحمل الكيان الصهيوين مسؤولية ما لحق بالشعب الفلسطيني من دمار وضحايا.. وأكد 

عىل "حق شعبنا يف املقاومة وتعزيز صمود شعبنا حتى يرحل االحتالل، وندعو إىل وقف 

كل أشكال التطبيع والعالقات مع اإلرسائيليني بكل أشكالها وتفعيل املقاطعة مع الكيان 

الصهيــوين". داعيًا إىل تعزيز دعوة أمري قطر بجهد عــريب ثم دويل إلعادة إعامل غزة، 

كام دعا إىل رعاية عربية للمصالحة الفلسطينية.

لقاء دمشق مع الرئيس األمرييك السابق جيمي كارتر
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وثيقة )4( 
كلمة خالد مشعل حول صفقة الجندي 
اإلسائيل جلعاد شاليط لتبادل األسى 
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أيها اإلخوة الكرام، أعرف أّن كلمتي هذه ليست مجرد كلمة، بل هي مبثابة ورقة   

متثل رؤية حامس يف ضوء التغريات والثورات العربية. وهي تتضمن التالبي:

أواًل: رؤية حركة محاس للقضية الفلسطينية
لعل ما ســنذكره هو أقرب إىل الثوابت والبديهيات، وهو معروف ومعلوم، ولكن   

التذكري باملبادئ واألساســيات والثوابت، يف هذا الزمن ويف كل زمن، مســألة غاية يف 

األهمية. ونحن عندمــا نتحدث يف هذا اإلطار، فإننا نتحدث ليس باعتبار حامس حركة 

إسالمية مجردة، بل هي حركة تحرر وطني، إضافة إىل كونها حركة إسالمية. وما سنطرحه 

ميكــن أن يندرج تحت بند الثوابت واملبادئ، وميكــن أن يندرج بعضه اآلخر تحت بند 

السياسات واملواقف وهكذا. ونجمل النقاط فيام ييل:

1. فلسطني من نهرها إىل بحرها، ومن شاملها إىل جنوبها، هي أرض الشعب   

الفلســطيني ووطُنه وحقه املرشوع، وال تنازل عن أي شــرب أو جزء منها، مهام كانت 

األسباب والظروف والضغوط.

2. فلسطني – كل فلسطني – أرض عربية إسالمية، انتامؤها عريب إسالمي، وهي   

وثيقة )5( 
الفكر السياس لحركة حماس 

يف ظل آخر التطورات السياسية*

ل للفكر السيايس لحركة حامس،  *نرش مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات الوثيقة التالية التي تؤصِّ

والتي أعّدها رئيس املكتب الســيايس للحركة األستاذ خالد مشعل. هذه الوثيقة تعتمد يف األصل عىل 

ورقة عمل قدمها مشعل يف مؤمتر “اإلسالميون يف العامل العريب والقضية الفلسطينية يف ضوء التغريات 

والثورات العربية” والذي عقده مركز الزيتونة يف 28 و29 نوفمرب/ترشين الثاين 2012م.
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أرض مباركة مقدسة، لها مكانتها الكربى يف قلب كّل عريب ومسلم، ولها مكانتها الكربى 

كذلك لدى كل األديان الساموية.

3. ال اعرتاف برشعية االحتالل أّيًا كان، فهذا موقف مبديئ وســيايس وأخالقي،   

ولذلــك ال اعرتاف برشعية االحتالل اإلرسائييل لفلســطني، وال اعــرتاف بـ”إرسائيل” وال 

برشعية وجودها عىل أي جزء من فلســطني مهام طال الزمن؛ ولن يطول إن شاء الله. وكل 

ما طرأ عىل فلســطني من احتالل أو استيطان أو تهويد أو تغيري للمعامل أو تزوير للحقائق 

هو باطل، والبد أن ينتهي بإذن الله.

4. تحريــر فلســطني واجب وطنــي وقومي ورشعي، وهو مســؤولية الشــعب   

الفلســطيني واألمة العربية واإلسالمية، بل هي أيضًا مســؤولية إنسانية وفق مقتضيات 

الحق والعدل.

5. الجهاد واملقاومة املسلحة هي الطريق الصحيح والحقيقي لتحرير فلسطني،   

واستعادة كافة الحقوق، ومعه بالطبع كل أشكال النضال السيايس والدبلومايس واإلعالمي 

والجامهريي والقانوين؛ مع رضورة حشد كّل طاقات األمة يف املعركة، واستجامع عوامل 

القوة لديها.

6. املقاومة وســيلة وليســت غاية، ولــو توفر لنا طريق آخر ليــس فيه دماء وال   

تضحيات مؤملة لتحرير األرض وإنهاء االحتالل واستعادة الحقوق لسلكناه، ولكن تجارب 

األمــم عــرب التاريخ أثبتت أنــه ال خيار لطرد املحتلــني ورد العدوان واســتعادة األرض 

والحقوق إال املقاومة بكل أشكالها وعىل رأسها املقاومة املسلحة.

7. نحــن ال نقاتل اليهود لكونهــم يهوداً، إمنا نقاتل اليهــود الصهاينة املحتلني   

املعتدين، وســنقاتل كل من يحاول أن يعتدي علينــا أو يغتصب حقوقنا أو يحتل أرضنا، 

برصف النظر عن دينه أو انتامئه أو عرقه أو قوميته.

8. املــرشوع الصهيوين هو مرشوع عنرصي عدواين إحاليل توســعي قائم عىل   
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القتل واإلرهاب، وهو بذلك عدو للشعب الفلسطيني ولألمة، ويشكل خطراً حقيقيًا عليها، 

وتهديــداً بالغــًا ألمنها ومصالحها، بل ال نبالغ إن قلنا إنه يشــكل خطراً عىل أمن املجتمع 

اإلنساين ومصالحه واستقراره.

9. نتمســك بالقدس ومبقدســاتها اإلسالمية واملســيحية، وال نتنازل عنها وال   

نفــّرط بأي جزء منها، فهــي حقنا وروحنــا وتاريخنا وحارضنا ومســتقبلنا، وهي عاصمة 

فلسطني، ومهوى أفئدة العرب واملسلمني، ومؤرش عزتهم ومكانتهم. وال رشعية وال حّق 

لـ”إرسائيل” يف القدس مطلقًا، كام ال رشعية وال حّق لها يف كل فلسطني. وكل إجراءات 

“إرسائيــل” يف القدس ويف غري القدس، من تهويد واســتيطان وتزوير الحقائق ومحاولة 

رسقة التاريخ باطلة.

10. التمســك بحق العــودة لالجئني والنازحني الفلســطينيني إىل ديارهم التي   

أُخرجوا منها، أو منعوا من العودة إليها، ســواء يف املناطق املحتلة ســنة 1948 أم ســنة 

1967، أي إىل كل فلسطني، ورفض التنازل مطلقًا عن هذا الحق. ويف الوقت ذاته نرفض 

كّل مشاريع التوطني والوطن البديل.

وهذه فرصة للتوقف عند تلك “السيمفونية” التي ُتعزف بني فرتة وأخرى؛ فمرة   

يف لبنــان الخوف من التوطــني، ومرة يف األردن الخوف من التوطــني أو الوطن البديل، 

وهذه األيام يف ســيناء. يا إخواننا إن الشــعب الفلســطيني ال عوض له عن فلســطني إال 

فلسطني. وإن سلوك شعبنا يف حرب غزة األخرية وما قبلها، بل ويف االنتفاضات والثورات 

املتواصلة لشعبنا، دليل عىل تشبث وانغراس هذا الشعب العظيم يف أرضه.

11. وحــدة األرض الفلســطينية: فالضفة الغربية )مبا فيهــا القدس( وقطاع غزة   

واألرض املحتلــة 1948، أرض واحــدة بكل جغرافيتها، إنها وحــدة واحدة، ال ُيفصل جزء 

منها عن اآلخر، وهي مبجموعها وطن الشــعب الفلســطيني. أما وضع غزة الحايل، الذي 

يتخوف منه البعض، فإنه حال اســتثنايئ ُفرض علينــا، وليس وضعًا طبيعيًا، وال ميكن أن 
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نقبــل أن تكون غزة منفصلة عــن الضفة، فغزة والضفة وحدة واحــدة، وهام معًا جزء من 

الوطن الفلسطيني الكبري.

12. وحدة الشــعب الفلسطيني مبســلميه ومســيحييه، وبكل مكوناته الفكرية   

والسياسية واأليديولوجية، وبكل قواه وفصائله املقاومة واملناضلة والسياسية.

13. وحدة النظام الســيايس الفلسطيني ومؤسســاته، ووحدة مرجعيته الوطنية   

مــن خــالل منظمة التحرير الفلســطينية، التي يلــزم إعادة بنائها عىل أســس صحيحة، 

لتضم جميع القوى واملكونات الفلســطينية. وإن االنقســام الحايل ال يعرّب عن األصل وال 

عــن الواقع. لقد ُفرض علينا هذا االنقســام بعد رفض قوى دوليــة وإقليمية لالنتخابات 

الفلسطينية عام 2006 التي فازت فيها حامس، وإن وحدة الصف ووحدة النظام السيايس 

الفلسطيني هي األساس، ونحن ماضون بكل قوتنا لتحقيق ذلك بإذن الله تعاىل.

14. التحرير أواًل ثم الدولة: فالدولة الحقيقية مثرة التحرير، أما الدولة التي هي   

مثرة اتفاق فهي كيان أو ســلطة حكم ذايت، ســموها ما شــئتم، لكن الدولة الحقيقية هي 

مثرة التحرير أواًل، وال بديل عن إقامة الدولة الفلســطينية، ذات الســيادة الحقيقية عىل 

كامل األرض الفلسطينية.

أما الســلطة: فهي واقع نريد إدارته برشاكة وطنية مع اآلخرين مبا يخدم شعبنا   

ويخدم حقوقه ومرشوعه التحرري وينسجم مع ثوابته الوطنية.

15. القرار الوطني الفلســطيني املســتقل: وهو مبدأ يقوم عىل عدم التبعية أو   

االرتهــان ألي دولــة أو طرف يف العامل؛ صديقًا كان أو حليفًا أو عدواً أو مناوئًا. ولكن ذلك 

ال يعني وال ميكن أن نقبله يف إطار حرص القضية الفلســطينية يف الشــعب الفلســطيني، 

وشــطب أو إضعاف الدور العريب واإلسالمي، ففلســطني كانت وما زالت وستبقى قضية 

عربية إسالمية بل قضية إنسانية أيضًا.

16. بناء املؤسســات واملرجعيات الوطنية الفلســطينية ينبغي أن يكون دامئًا   



261

عىل أســس دميوقراطية، ويف مقدمتهــا االنتخابات الحرة النزيهــة، املتكافئة الفرص. 

يضــاف إليها مبدأ الرشاكة والعمــل الوطني االئتاليف، فال يصح أن نكتفي باالنتخابات ثم 

يقــوم البعض بإدارة القرار، بينام الباقي يتفرج أو يعارض. إن الرشاكة يجب أن تكون يف 

كل املراحل برصف النظر عن نســب النجاح هنا أو هناك، مع التأكيد أن املعارضة حّق 

مــرشوع للجميع، ومن الرضوري أن تكون معارضة بناءة، وأن يحتكم الجميع إىل صناديق 

االقرتاع، وأن يحرتموا إرادة الشــعب، وأن يقبلوا بالتداول الســلمي للسلطة، مع التذكري 

دامئًا بحالنا االستثنايئ غري الطبيعي حيث أننا ما زلنا نعيش تحت االحتالل.

17. عدم التدخل يف شؤون الدول األخرى، وعدم الدخول يف املحاور والنزاعات   

واالصطفافات بني الدول. وسياســتنا أن ننفتح عىل مختلف دول العامل، وخاصة العربية 

واإلســالمية. ونحن نســعى بالتأكيد إىل عالقات متوازنة، يكون ميزانها ومعيارها مصلحة 

فلسطني وخدمة الشعب الفلسطيني ودعم صموده. وقطعًا فإن معيارها أيضًا هو مصلحة 

األمة وأمنها، ورفض التبعية ألي دولة أو طرف يف العامل.

18. وحدة األمة بكل مكوناتها الدينية والعرقية واملذهبية، فهي أمة واحدة يف   

تاريخها وحارضها ومستقبلها ومصريها ومصالحها، ونحن نتعامل معها عىل هذا األساس. 

ومــع اإلقرار بواقع التعــدد والتنوع يف األمة، فإننا نرى رضورة أن ينأى الجميع يف أمتنا 

بنفســه عن إثارة النعرات والخالفات وتجنب االصطفاف عىل أساســها، بل نتعايش كام 

تعايشــنا طوال القــرون املاضية، وعىل الجميع يف هذه األمــة أن يعرف حدوده، ويأخذ 

حقــه دون أن يتعدى عىل حقوق اآلخرين، وأن يغّلب الصالح العام لألمة عىل أية مصالح 

فئوية أو حزبية.

19. أي موقــف أو مبادرة أو برنامج ســيايس مرحيل تكتيــيك أو تفصييل يجب   

أن ينســجم مع الثوابت الوطنية الفلسطينية التي أرشنا إليها، وال يجوز أن يعاكسها أو أن 

يتناقض معهــا. وكل اجتهاد تفصييل أو كيل فإنه يخضع لهــذا املبدأ، وعىل ذلك فنحن 
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نرفــض أي مشــاريع أو اتفاقات أو تســويات تنتقص من تلك الثوابــت واملبادئ ومتس 

بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وكــام تالحظون فإن هــذه النقطة األخــرية يف الثوابت والسياســات واملواقف   

واملبادئ، هي حاكمة ملا قبلها، أو استدراك متمم رضوري ملا سبق.

ثانياً: التطبيق العميل للمواقف واملفاهيم
قد يتساءل البعض أين الواقع من هذا الكالم الجميل؟ وأين األداء عىل األرض؟

نقول إن أداء الحركة عىل األرض كأداء كل البرش، يحتمل الصواب والخطأ. لكنه   

يف حالتنا كحركة فإن الصواب ولله الحمد هو الغالب، حيث األداء منسجم كثرياً مع ما 

هو معلن من مبادئ وقيم، وأحيانًا تكون هناك إما ثغرات أو أخطاء أو أحيانًا صور ملتبسة 

قــد توهم أن مثة تعارضــًا أو تناقضًا مع ما هو معلن. وبكل وضوح نقــول: حتى لو أخطأنا 

يف االجتهاد، وحتى لو التبســت بعــض الصور فاملعيار هو ما ذكرنــاه، أي تلك املبادئ 

والثوابت أو السياسات واملواقف املذكورة أعاله.

وهنا أرسد أربعة أمثلة توضح الصورة:
1. املقاومــة: إنها مبدأ أســايس، وهي خيارنا االســرتاتيجي. لقــد كان البعض   

يشــكك يف أن الحديث عن التهدئة هو تفريط باملقاومة؛ وهذا طبعًا كالم فيه اعتساف. 

وباختصار فإن مســار املقاومة، تحضرياً وإعداداً وأداًء حتى تحرير فلســطني، هو أمٌر ال 

مّس فيه؛ غري أن طريقة إدارة قرار التصعيد والتهدئة، وتنويع الوسائل واألساليب يندرج 

كله يف عملية إدارة القرار، وليس يف مبدأ القرار، فاملبدأ ال ميكن أن مُيس.

وحتى غزة وإن خرج العدو واملستوطنون منها، فال ميكن أن نخرجها من دائرة   

الرصاع، وإن كانت الرضورة تستدعي أن يتغري شكل دورها يف املعركة بحكم ظروفها. 

وغزة ما زالت بحمد لله إضاءة عظيمة، ال يف فلسطني وحدها، بل يف األمة كلها بفضل 

اللــه تعــاىل. وقد خرجنا نحن لتونا مــن هذه الحرب العدوانية عــىل قطاع غزة والتي 
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ختمت بانتصار املقاومة الفلسطينية ونجحت يف فرض رشوطها لوقف الحرب.

أما يف الضفة الغربية فإن غياب املقاومة فيها منذ سنوات ليس تغيرياً يف األصل   

واملبدأ، ولكنها الرضورة امللجئة لشعبنا، حيث الضغط األمني الهائل من كل االتجاهات، 

ل أو تراجع األداء املقاوم هو اضطراٌر وأمٌر واقٌع  من القريب والبعيد. بالنسبة لنا فإن تعطُّ

نســعى لتجاوزه، مع بقاء النية املنعقــدة بل والتحضري النطالقة جديدة. وإن شــاء الله 

ســتعود املقاومة إىل الضفــة الغربية كام كانت فاعلة وأساســية يف كل مراحل النضال 

الفلسطيني، فال انسحاب للعدو من أرضنا إال تحت ضغط املقاومة.

2. املشــاركة يف الســلطة الفلســطينية: أال تتناقض هذه املشاركة مع موقف   

الحركة من اتفاقية أوسلو؟

ســؤال مــرشوع، وال شــّك أن ظاهر األمر فيــه التباس، ونحن نقول إن املســألة   

واضحــة. مواقفنا من أوســلو وكل االتفاقــات املفّرطة موقف محســوم ال تردد فيه، إمنا 

هناك رضورات أملت علينا أن ندخل السلطة لنغري دورها الوظيفي، ولنجعلها تجمع بني 

خدمة الشــعب وإدارة شــؤونه اليومية من ناحية، وحقه يف مقاومــة االحتالل من ناحية 

أخرى. وها نحن اليوم ســلطة يف قطاع غزة ومع ذلك نقــوم باملقاومة ونطورها ونعززها، 

مــع إدراكنا أن هناك صعوبة عمليــة يف الجمع بني كل هذه االعتبــارات؛ لكن االنحياز 

للمبادئ وااللتزام بها يجعلنا نطّوع الواقع للمبادئ وليس العكس.

3. املوافقــة عىل دولة عىل حدود عام 1967: والبعــض أيضًا يقلق أن هذا رمبا   

كان مقدمة للســري عىل نهج من ســبقنا، ويف النهاية يتقزَّم الحلم الكبري. نقول ال، ليس 

لقناعتنا أن هدف التحرير لألرض املحتلة 1967 هو هدف عميل بالرضورة، فأنا شــخصيًا 

أعتقد من الناحية العملية املوضوعية أن الذي يستطيع أن يحرر األرض املحتلة 1967، 

هــو قادر يف الواقع أن يحرر بقية فلســطني. غري أن رضورة توحيد املوقف الفلســطيني 

وكذلــك املوقف العريب عىل برنامج القواســم املشــرتكة، يلتقي عليهــا الجميع برصف 
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النظر عن تفاوت الربنامج الخاص بكل طرف، هو الذي مييل علينا نحن يف حركة حامس 

ومعنا حركات مقاومة أخرى أن نذهب إىل هذا املوقف السيايس، ما دام ذلك ليس عىل 

حساب بقية األرض الفلسطينية، وال يتضمن تفريطًا بأي حّق أو جزء من أرضنا، وال يتضمن 

أي اعرتاف بـ”إرسائيل”.

4. موضوع االنقســام: هو أيضًا واقٌع ُفرض علينا ومل نخرته، إمنا فرض علينا عام   

2007 كــام يعلم الجميع، عندما رفضت أطــراف دولية وإقليمية عديدة نتائج انتخابات 

2006. وأقــول هنا شــهادة وهذه محطة تاريخية، إن االنقســام حصل يــوم 13 و14 و15 

حزيران/ يونيو 2007، وأنا يف يوم الجمعة 15 من ذلك الشــهر اتصلت بالقيادة املرصية، 

وقلت لهم نحن جاهزون لتســوية األمور واملصالحة، ألن االنقسام مل يكن خيارنا بل ُفرض 

علينــا. ونحن منذ ذلك الوقــت ما زلنا نبذل الجهود بشــكل متواصل إلنهاء االنقســام، 

ونســعى لتحقيق املصالحة عىل أســس وطنية تكفل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني يف 

إطار السلطة واملنظمة يف آن واحد، وتبني برنامج سيايس وطني ينحاز للثوابت والحقوق 

واملصالح الوطنية الفلسطينية.

ثالثــاً: التغريات يف العامل العريب وانعكاســاهتا عىل القضية وعىل دور 
محاس والتحديات املحتملة:

ننتقــل إىل الشــق الثاين من املوضوع، وهــو الرؤية حول التغــريات يف العامل   

العريب وانعكاساتها عىل القضية وعىل دور حامس، والتحديات والفرص الناشئة عن ذلك، 

ونوجزها فيام ييل باختصار:

1. ال شّك أن “الربيع العريب”، فضاًل عن أهميته لألمة يف سياق نهضتها التاريخية،   

فإنه كذلك تطور اســرتاتيجي كبري ومهم عىل طريق تحرير فلســطني ومواجهة املرشوع 

الصهيــوين؛ ألن معركــة فلســطني وتحريرها تحتــاج إىل أمة قوية متعافيــة يف جبهتها 

الداخلية ويف سياستها الخارجية، ومستندة إىل إرادة شعبية ومتلك قرارها املستقل.
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2. ال شــّك أنَّ الربيع العريب زاد من القلق اإلرسائييل وأربك حساباته. ألن قواعد   

اللعبة التي اعتاد عليها العدو بدأت تتغري، ونحن هنا نكتفي بالعناوين وال أريد التفصيل 

لضيق الوقت املتاح، فكلكم يدرك ذلك.

3. ال شــّك لدينــا أّن الربيع العــريب والتغريات يف العــامل العريب تعطي حامس   

وحركات املقاومة الفلسطينية فرصة للعمل يف بيئة عربية أفضل وأكرث انسجامًا مع خّط 

املقاومة، وأكرث متسكًا بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية.

4. مــن الواضــح أّن هذا الربيــع وأحداثه الكبرية املتالحقة غــرّيت يف خريطة   

عالقــات حامس السياســية، وأضافت لها وأّثــرت عىل بعضها. فال شــّك أن مرص وتونس 

واملغــرب إضافــة نوعية مهمة يف عالقات حامس السياســية، قياســًا بأوضــاع عالقاتنا 

الســابقة. علاًم أن حــامس كان لها خالل العقدين املاضيني عالقــات متفاوتة مع معظم 

الــدول العربية، فجــاء الربيع العريب ليعزز بعض هذه العالقات كام أرشنا، مع اســتمرار 

العالقات األخرى فنحن حريصون عليها جميعًا.

أمــا يف تأثري الربيع العريب عىل عالقات الحركة، فال شــكّ أن عالقتنا املعروفة   

واملتميزة بسورية أصابها ما أصابها مام هو معلوم يف ظل األحداث الراهنة، وما كنا والله 

نتمنــى أن يحدث ما حدث، بل كنا حريصني من اللحظة األوىل، والتاريخ سيشــهد عىل 

ذلك، أن تسري األمور يف مسار آخر.

كنا نريد أن تظل سورية قوية بأمنها واستقرارها وبسياستها الخارجية التي كانت   

طوال السنوات املاضية منحازة للمقاومة، وهذه حقيقة تاريخية، ومع بداية الربيع العريب 

ومع انتقاله الطبيعي إىل ســاحة ســورية؛ فالشعب الســوري ال يقل عن الشعوب العربية 

حرصًا عىل دميوقراطيته وحريته ومشــاركته يف القرار، كنا نتمنى أن يتم تبني سياســة 

داخلية تستجيب لإلرادة الشــعبية، وقدمنا نصائح عديدة بهذا االتجاه، ليس تدخاًل منا 

يف الشــأن الداخيل، ولكْن نصحًا صادقًا من موقع الحرص عىل املصلحة العربية مبا فيها 
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مصلحة ســورية؛ فتظل سورية قلعة للمقاومة بسياســتها الخارجية ومستندة إىل سياسة 

داخلية تريض شعبها وتستجيب ملطالبه.

ولكن لألســف مضت األمور بالصورة املؤملة التــي نراها اليوم. ومع ذلك فنحن   

نؤمن أن ســورية التي ســتكون مستندة دميقراطيًا إىل شــعبها لن تكون بالرضورة إال مع 

املقاومة، فاملقاومة مل تكن خياراً رســميًا فقط عند بعض الدول بل هي قبله وبعده خيار 

الشــعوب أواًل، وكل قائد عندما يشعر أن شعبه يدعم املقاومة يكون أكرث قوة. الشعوب 

كانــت دامئًا مع املقاومــة، أما األنظمة فبعضهــا كان مع املقاومة وبعضها كان ســلبيًا 

وبعضها كان عدواً للمقاومة.

ال شّك أن هذا منوذج لعالقاتنا التي تأثرت هنا وهناك، وأمثلة أخرى ال تخفى عىل   

أحد. لكنَّ حامس وهذه نقطة مهمة، مل تنتقل من محور إىل محور، ففلســطني واملقاومة 

الفلســطينية هي أصل محور املقاومة. املقاومة ومحور املقاومة ليس فندقًا نجلس فيه 

أو نغادره، واملقاومة ليســت مرتبطة بالجغرافيــا، فعندما كانت قيادة حامس يف األردن 

– إىل جانب وجودها الطبيعي واألســاس يف الداخل- كانت حامس مع املقاومة ومتارس 

املقاومة، وعندما انتقلنا بعد ذلك إىل قطر وإىل ســورية ثم إىل دول أخرى كمرص ظلت 

حامس حركة مقاومة. حامس كانت وستبقى مع املقاومة وحركة مقاومة– برصف النظر 

عن متوضعها الجغرايف – ألن هذه روحها التي تتنفســها وهذا هو خيارها االســرتاتيجي 

حتى نحرر فلسطني إن شاء الله.

5. لقــد رصف الربيــع العــريب وأحداثــه الكبــرية األنظــار مؤقتًا عــن القضية   

الفلسطينية، وهذه خسارة ال شّك، لكنها خسارة مؤقتة قصرية األجل. وأنا أقول إن من حّق 

الشعوب العربية أن تبحث عن همومها وعن مصالحها، ونحن واثقون أن الشعوب العربية 

حتى وهي منشغلة يف همومها الداخلية فإن فلسطني حارضة يف ميادينها ويف عقلها

وقلبهــا ويف هتافاتهــا. وإن حرب غزة املاضيــة األخرية، كانــت دلياًل عمليًا   
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متجدداً عىل مكانة فلســطني التي ال تتغري عند األمة حتى وهي منشــغلة يف أحداثها 

وتطوراتها الداخلية.

رابعاً: حتديات وإشكاالت أمام الربيع العريب ودوله
هناك بكل شفافية تحديات وإشكاالت أمام الربيع العريب ودوله، تستدعي جملة   

من املالحظــات والتنبيهات. ومن الــرضوري أن يكون هناك درجــة عالية من الرصاحة 

والشــفافية يف تناول هذا املوضوع، فالرائد ال يكذب أهله. ومنه هنا ســأذكر جملة من 

املالحظــات والنصائح الرصيحة يف هذا املوضوع ليــس يل من هدف وراءها إال الصالح 

العام ألمتنا العظيمة:

1. رضورة التــوازن بني أولويات الداخل أي الهم الوطني وأولويات األمة أي الهم   

القومي، وال تعارض بينهام، فالنجاح يف الداخل يقوِّي املوقف الخارجي للدولة، والعكس 

صحيــح، ومن الخطأ تبنِّي سياســة االنكفــاء عىل الذات. بل نقول إن االنشــغال بالقضايا 

الكربى ال يعزز دور الدولة اإلقليمي والدويل فحسب، بل يخدم السياسة الداخلية للدولة 

يف مواجهة الضغوط ومحاوالت التدخل الخارجي. من الخطأ أن تحمي نفســك باالنكفاء، 

بل احِم نفسك باالنفتاح واملبادرة واالشتغال بالقضايا الكبرية.

2. رضورة عدم إدارة املرحلة الراهنة الكبرية يف تاريخ األمة من املوقع الُقْطري   

الصغري املنفرد، بل يف إطار أوســع لألمة العربية واإلســالمية بتعاون وتكامل. هذا والله 

يخدم الهموم واملصالح وامللفات الُقْطرية الداخلية نفسها؛ فالتكامل االقتصادي واألمني 

والســيايس بني الدول العربية خاصــة يف هذه املرحلة االنتقالية الصعبة التي تعيشــها 

بعض أقطار الربيع العريب يخدم هذه الدول وشــعوبها ويســهل عبور املرحلة االنتقالية 

بصورة أفضل.

إن الشعوب والقيادات يف أقطارها وهم منشغلون بهمومهم الُقطرية، وهذا حقهم   

الطبيعــي، عليهم وهم يبنون أوطانهم من جديد أن يفكروا كذلك ويف ذات الوقت بواقع 
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األمة وهمومها ومصالحها! أين موقعها؟ أين دورها؟ أين مكانها تحت الشمس؟ لقد مضت 

عــىل األمة فرتة طويلة كانت فيه ملعبــًا ُيلعب فيها، ويتم التصــارع عليها وهي غائبة.. 

اليوم، آن لألمة أن تكون العبًا أساســيًا، وتســهم يف بناء خريطــة اإلقليم من جديد. هذه 

مسؤوليتنا جميعًا، نبني أوطاننا ونبني الوطن العريب الكبري يف ذات الوقت. غاب العرب 

عقــوداً طويلة، وآن لهم اليوم أن يعودوا إىل املرسح وإىل ســاحة الفعل، ال ليتصارعوا مع 

أحد إال مع العدو الصهيوين ومع كل من يغزو بالدهم، أما مع دول اإلقليم والجوار، فرنيد 

أن نبني خريطة من التوازن والتكامل والتعاون، دون أن يضيع موقع العرب ودورهم.

3. إدارة العالقــة مع الغرب والدول الكربى، وهــذا يشء طبيعي يف عامل اليوم   

لرضورات سياســية واقتصادية… الخ، يجب أن ال يكون عىل حساب القضية الفلسطينية 

ودور العــرب فيها ومســؤولياتهم تجاهها. وأقول ذلك وأنا واثق أن األمة هي إن شــاء الله 

عىل خري ورشــد، لكننا نقول ذلك من باب التذكــري. ونرى أنه من الرضوري عدم تقديم 

تنازالت مجانية للغرب يف ســياق إدارة العالقة معه. إن رشعية دول الربيع العريب نابعة 

من إرادة شــعوبهم وليس من الدعم الخارجي، وإن التصــدي للقضايا الكربى يقوي دول 

الربيع العريب وال يضعفها.

4. رضورة رفع سقف املوقف العريب، والجامعة العربية، وسقف كل دولة كذلك   

يف املوقف السيايس وخاصة يف موضوع الرصاع العريب اإلرسائييل، ورضورة إعادة النظر 

ومراجعة االسرتاتيجية العربية القامئة.

هــذا يقتيض كبداية تغيري اللغة السياســية، نعم، النــاس تحتاج إىل وقت هذا   

صحيــح، ولكن ال يصح بعد هذا الربيع العريب أن تبقى اللغة هي اللغة ذاتها، واملبادرات 

هي املبادرات ذاتها، واملشاريع هي املشاريع ذاتها، واملواقف هي املواقف ذاتها. أعلم 

أن التحــّول والتطوير الكيل يحتاج إىل زمن، ولكن ال بّد أن نبدأ الخطوة األوىل من اآلن، ال 

بّد من تغيري اللغة السياسية ومفردات الخطاب السيايس العريب. البد من البدء والبحث 
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يف تغيــري االســرتاتيجية العربية تجاه الرصاع العريب اإلرسائيــيل، ومن ذلك االتجاه نحو 

تغيري املواقف تجاه املقاومة وحركات املقاومة.

ومــا كان مســتغربًا ومســتهجنًا أو محرمــًا يف املــايض يف العــرف العريب   

الرســمي مثل عدم تزويد املقاومة بالسالح، يلزم أن يصبح اليوم ممكنًا. مطلوب رسم 

اســرتاتيجية تدرسها األمة كام تشاء، تعلن بعضها وتخفي بعضها، كيف ندعم حركات 

املقاومة باملال وبالسالح، ونســندها سياسيًا ونحمي ظهرها…إلخ، ليكون رسالة قوية 

من األمة أن الزمن قد تغري، وأنه البد للعامل أن يحرتم إرادة األمة وحقوقها ومصالحها، 

ال أن يظل منحازاً إلرسائيل، ويقف عاجزاً أمام عدوانها عىل األمة واســتهتارها بحقوقها 

ومصالحها ومقدساتها.

وإذا مل تكن هناك حروب جيوش رسمية، فلتدعم األمة عىل األقل الخيار الذهبي   

الذي أثبت جدواه بفضل الله تعاىل، خاصة خالل السنوات املاضية.

منذ عام 1967 مل تنترص إرسائيل يف حرب حقيقية، إال إذا قلنا عام 1982، حني   

أخرجت الثورة الفلســطينية من بريوت ولبنان. بعد ذلك ال انتصار لـ”إرسائيل” سواء يف 

لبنان أم يف فلسطني يف كّل مواقعها خاصة يف غزة، والفضل يف ذلك – بعد الله تعاىل – 

هو للمقاومة وألبطال املقاومة ولسالح املقاومة ودعم األمة لها.

مطلوب كذلك طي صفحة املشاريع واملبادرات التي أكل عليها الزمن ورشب،   

ال بّد من البحث عن رؤى جديدة ومشــاريع جديدة واسرتاتيجيات جديدة، وعىل رأسها 

امتالك أوراق قّوة حقيقية، وأن تكون خيارات األمة مفتوحة.

5. معاهدات التســوية وموقف الدول التي تقيمها، فال شــّك أنَّ هذا إرث ثقيل   

ال بــّد من مراجعته، كيف وبأي طريقة وبأي ســياق زمني؟ املهم أنــه ال بّد من هذا. إن 

التســويات السياســية واملعاهدات مع إرسائيل، هي مجحفة بحق األمة وبحق فلسطني، 

ليســت أصاًل وال شيئًا أصياًل، وليست وضعًا طبيعيًا، “فإرسائيل” مل تكن ولن تكون صديقًا 
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وال جاراً، بل هي عدو ليس للفلسطينيني وحدهم، بل لألمة جميعًا. وإذا كنا نقول هذا عن 

املعاهــدات فمن باب أوىل أن نتحدث عن العالقــات واالتصاالت والتطبيع مع املحتل 

اإلرسائيــيل، فال يجوز هذا عــىل اإلطالق مع الربيع العريب الجميــل، ألن عىل قادة األمة 

يف هــذه املرحلة أن يعلموا أّن غضب شــعوبهم مل يكن فقط عىل السياســات الداخلية، 

ولكن كان غضبهم أيضًا عىل هوان األمة وضعف مواقفها وسياســاتها واسرتاتيجياتها تجاه 

الرصاع العريب اإلرسائييل.

6. بالنســبة إىل وصول اإلسالميني إىل الحكم، وأهمية ذلك وتأثريه عىل القضية،   

فال يعني ذلك أّن فلسطني تحتاج إىل اإلسالميني وحدهم، أو أن حامس والجهاد اإلسالمي 

كقوى وطنية إسالمية فلسطينية يحتاجون فقط إىل اإلسالميني عىل أهميتهم ومتيز وثبات 

موقفهم تجــاه القضية، بل نحن محتاجون إىل األمة بكل تياراتها ومكوناتها، اإلســالميني 

والقوميني والليرباليني واليســاريني، هــذه هي أمتنا نحتاجها جميعًا، وفلســطني كانت 

قضية األمة وســتبقى كذلك. وإن من الرضورة مبكان أن ننأى جميعًا عن أي تقسيامت أو 

اصطفافات طائفية أو عرقية أو دينية. قاتل الله هذه الطائفية البغيضة التي عشعشت يف 

املنطقة، قاتل الله التقسيامت العرقية واملذهبية والتقسيامت الدينية.

إن أمتنا طول عمرها فيها هذا التعدد الجميل، هذا تاريخ ورثناه وهو شّكل حضارة   

األمــة ومســارها عرب التاريخ، ال يصح اليــوم أن نبحث عن هذه الشــقوق التي يضع فيها 

أعداؤنــا الزيت والنار لتدمرينا. وهذا يقتيض ليس تثبيــت األفكار واملفاهيم الصحيحة 

فحســب، بل يقتيض أن يكون ســلوكنا كدول أو حركات أو مفكرين أو مثقفنًي، ينســجم 

عمليًا مع هذا املوقف وتلك املفاهيم وال يغذي مشاعر الطائفية أو العرقية.

نريد لألمة يف ربيعها العريب أن تكون موحدة كأمة، وموحدة عىل فلســطني،   

وأن تبني جبهتها الداخلية مبا يحقق مصلحة شــعوبها. هذه الشعوب اليوم متعطشة 

للحرية، متعطشــة للدميقراطية، متعطشــة للتنمية، متعطشة للقمة العيش الكرمية، 
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متعطشــة للنامء والنهوض والتكنولوجيا، ومتطلعــة يف ذات الوقت إىل أن تكون أمة 

متقدمة بني األمم، وقوية يف إدارة عالقاتها وسياســاتها الخارجية، ويف إدارة معركتها 

مع العدو الصهيوين.

ويف الختام، بارك الله فيكم، وشــكراً مــرة أخرى ملركز الزيتونة عىل إتاحة هذه   

الفرصة. هذه بضاعتنا وتجربتنا املتواضعة أحببنا أن نقدمها وننقلها لكم، لعل فيها فائدة 

ترجى. ونرجو أن تظل حركة حامس كام كانت عىل الدوام عند حسن ظنكم وثقتكم.

وبارك الله فيكم، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

األستاذ خالد مشعل يف زيارة للملك عبدالله بن الحسني  يف األردن
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أّكد األستاذ خالد مشعل أن حركته لن تفّرط بشرب واحد من فلسطني من بحرها   

إىل نهرها، ومن شــاملها إىل جنوبها، داعيًا إىل االلتقاء من أجل إنهاء االنقســام وتحقيق 

الوحدة الوطنية.

وقال: "يا أبناء شــعبنا.. ويا قادة الفصائل.. ويا أيتها الشــخصيات املســتقلة..   

]نحن[ مستعدون للتوافق السيايس فلسطينيًا وعربيًا عىل برامج سياسية مشرتكة تتقاطع 

فيها برامجنا، ونؤسس لربنامج القواسم املشرتكة."

ودعا رئيس املكتب السيايس لحركة حامس "إىل إعادة النظر مبسارنا السيايس   

الذي أتعبنا وأفشلته 'إرسائيل'، الدولة الفلسطينية، التي اشتغل عليها املفاوضون سنوات 

عــن طريق املفاوضــات قضت عليها 'إرسائيــل'؛ تعالوا ُنِعد النظر ونبحــث عن خياراتنا 

املفتوحة، ونراهن عىل املقاومة، املقاومة ستظل العمود الفقري لربامجنا."

وشدد مشعل عىل أن "فلسطني كانت ومازالت وستبقى عربية إسالمية، انتامؤها   

عريب إســالمي، لنا ال لغرينا، وال ميكن أن نعــرتف برشعية احتالل إرسائيل لها، ال رشعية 

إلرسائيل مهام طال الزمن، فلسطني لنا ال للصهاينة."

وأشــار إىل أن "كل ما طرأ عىل فلســطني من احتالل واستيطان وتهويد   

وثيقة )6( 
كلمة األستاذ خالد مشعل؛ 

رئيس المكتب السياس لحركة حماس، خالل 
مهرجان يف غزة يف ذكرى تأسيس الحركة*

*كلمة مشعل يف مهرجان انطالقة حركة حامس الـ ٢٥، بتاريخ 8 ديسمرب 2012م.  
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ورسقــة للتاريخ  وتزويــر للمعامل كله باطل وستكنســه املقاومــة، وإن تحرير 

فلســطني كل فلسطني واجب وحّق وهدف وغاية وهي مسؤولية الشعب واألمة 

العربية واإلسالمية." وبنّي أن "الجهاد واملقاومة املسلحة هي الطريق الحقيقي 

والصحيــح للتحرير واســتعادة الحقوق ومعها كل أشــكال النضال الســيايس 

والدبلومــايس والجامهــريي والقانوين، لكــن ال قيمة لكل ذلــك دون مقاومة 

مسلحة، فالسياســة تولد من رحم املقاومة، والسيايس الحقيقي يولد من رحم 

البندقية والصاروخ."

ودعا السياســيني العرب واملسلمني ألخذ الدرس من غزة، "فمن ُيِرد أن يتحرك   

يف دروب السياســة عليه أن يســتند إىل بنية املقاومة"، وقال: "نحن مدينون إىل قيادة 

األجنحة العسكرية الفلسطينية. بوركت أيديكم، هذا فخرنا."

وعن القدس املحتلة قال مشعل: "هي روحنا؛ تاريخنا؛ ذاكرتنا؛ ماضينا؛ حارضنا؛   

مستقبلنا؛ عاصمتنا األبدية، نتمسك بها وسنحررها شرباً شرباً وحّيًا حّيًا وحجراً حجراً، وال 

حّق إلرسائيل يف القدس."

وأضاف مشعل: "حق عودة كل الالجئني والنازحني واملبعدين إىل أرض فلسطني،   

إىل املــدن والقرى واألحياء، يف غزة والضفة و٤٨، حق مقدس، كل شــرب من أرضنا نحن 

أصحابه، لنا فيه ذاكرة وتاريخ، مقدس لدينا وال تفريط فيه." وشــدد بشكل قاطع عىل أنه 

"ال توطني وال وطن بدياًل، وال غنى عن فلسطني، ال بديل عنها"، 

واستطرد: "يا أهل األردن، األردن عزيز علينا، لكن فلسطني هي فلسطني واألردن   

هو األردن، ويا أهل لبنان ال ُت تعبوا أنفسكم بالخوف من توطني الالجئني، كل فلسطيني 

ال يستغني عن ذرة تراب من فلسطني."

وضمن حديثه عن ثوابت حركته، شــّدد مشــعل عىل وحدة األرض الفلسطينية،   

الضفة، وغزة، و٤٨، والقدس، وقال: "أرض فلســطني، كلها فلسطني، مبجموعها فلسطني، 
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وال يعيش جزء بعيداً عن الجزء اآلخر، ال غنى للضفة عن غزة، وال غنى للضفة عن غزة، وال 

غنى لهام عن يافا وحيفا وصفد ويبنا وبرئ السبع."

وقال مشــعل: "من ثوابتنــا.. التحرير أواًل ثــم الدولة، والدولــة الحقيقية دولة   

التحرير وليست دولة املفاوضات، ال بديل عن دولة فلسطينية حرة ذات سيادة حقيقية 

عىل كل أرض فلسطني، أّما السلطة فهو واقع نتعامل به ونديره معًا لنخدم شعبنا، ولنسهر 

عىل حقوقه، ولنجعل مرشوع السلطة جزءاً خادمًا للمرشوع الوطني الفلسطيني."

وأكد مشــعل عىل "القرار الوطني الفلسطيني املســتقل، فال تبعية وال ارتهان ألحد، لكن 

هذا ال يعني أن نشــطب أو نضعف الدور العريب واإلســالمي، ففلســطني كانت وستبقى 

القضية املركزية لألمة.

األستاذ خالد مشغل عىل منصة ساحة الكتيبة 
يف الذكرى 25  النطالقة حامس عام 2012م
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تحدث األستاذ خالد مشــعل؛ رئيس املكتب السيايس لحركة حامس، يف ندوة   

"التحوالت يف الحركة اإلســالمية"، مشرياً إىل أن الحركات اإلسالمية الوسطية -مبا فيها 

حركة حامس- ارتكبت خطأين: األول املبالغة يف الرهان عىل القوة الذاتية، والثاين وجود 

خلل يف التعامل مع رشكاء الوطن.

وأضــاف: إن االختبــار الحقيقــي للحــركات اإلســالمية ال يكمــن يف اإلميــان   

بالدميقراطية ومامرســتها بل يف التمســك بها والحرص يف كل األحوال عىل الرشاكة مع 

األطراف األخرى رغم امتالكها األغلبية.

األغلبية ال تكفي
وقال مشعل إن امتالك األغلبية يف االنتخابات أمر مهم لكنه ال يكفي للزهد يف   

الرشاكة السياســية، مؤكداً أن نظرية البديل )أن تياراً ميكن أن يكون بدياًل من تيار آلخر( 

نظريــة خاطئة، وأن الصواب هــو الرشاكة والتوافق؛ ألن تعقيــدات الواقع أكرب مام تظن 

الحركــة اإلســالمية، وأكرب من أن يقدر عىل معالجتها تيــار أو حركة وحدها، وأن الطرف 

اآلخر يف الحالة الفلسطينية ارتكب أيضًا الخطأ نفسه.

وزاد "لقد ثبت أننا محتاجون للرشاكة يف تحمل املسؤولية والربنامج السيايس   

املشــرتك وكذلك الربنامج العســكري"، موضحًا يف الوقت نفســه أن حركة حامس وإن 

وثيقة )7( 
األستاذ خالد مشعل: أخطأ اإلسالميون 

بالرهان عىل القوة الذاتية*

*ألقيت هذه الكلمة يف ندوة »التحوالت يف الحركات اإلسالمية«، التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات 

يف العاصمة القطرية الدوحة، بتاريخ 24 سبتمرب 2016م.
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كانت تعرتف بالوقوع يف هذا الخطأ فإنها حققت إنجازات كبرية ونجاحات رغم الحصار 

الظامل وخوض ثالث حروب ضد العدو اإلرسائييل، بحيث استمرت املقاومة وصمود أهل 

غزة والشعب الفلسطيني.

وأشــار إىل أن املرحلــة الجديدة تحتــاج إىل قراءة الواقــع وتطوير النفس   

فكريًا وسياسياً وتنظيميًا، دون الخضوع لضغوط اآلخرين ورشوطهم أو فقدان الهوية 

الفكرية والسياسية.

كام أكد رئيس املكتب السيايس لحركة حامس أن الحركة تأثرت بالربيع العريب   

الذي زلزل دواًل وأسقط أنظمة، وأن الشعب الفلسطيني اعترب أن ذلك الربيع أعطاه رسالة 

مفادها أن تغيرياً إيجابيًا حدث وســيكون يف صالح القضية الفلســطينية، بعدما تشــكل 

لت حكومات لها رصيد شعبي. مشهد سيايس جديد يف املنطقة، وُشكِّ

وأوضح األســتاذ مشــعل أن املقاومة اســتفادت من هذه التحوالت عام 2012،   

ولقيــت دعاًم من تركيــا ومرص وقطر، بحيث بات االحتالل اإلرسائييل يســأل عن رشوط 

املقاومة لوقف الحرب وليس العكس، مؤكداً أن هذه الحالة أعطت منوذجًا ملا ميكن أن 

يكون عليه النضال الفلسطيني عندما يجد ظهرياً عربيًا إسالميًا قويًا.

وذكر أن حركة حامس ســاندت خيار الشعوب، ورفضت الوقوف مع حكام ضد   

شــعوبها؛ ســواء يف بداية الربيع العريب أو بعد ظهور الثورة املضــادة، لكنها يف الوقت 

نفسه مل تتدخل يف الرصاع يف املنطقة خاصة بعد دخوله يف استقطاب طائفي.

املوازنة بني املبادئ والرضورات
وبنيَّ األســتاذ مشــعل أن الحركة اجتهدت يف إدارة عالقاتها يف املنطقة بتوازن،   

مشــرياً إىل أن دواًل عربية اســتغلت هذه التحوالت للهرولة للتطبيع مع إرسائيل، ومحاولة 

خفض سقف مطالب الشعب الفلسطيني، بل محاولة فرض قيادة فلسطينية جديدة وعرقلة 

املصالحة، مضيفا ًأن الحركة حرصت رغم ذلك عىل السري فوق حد السيف يف عالقاتها.
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وبخصــوص املوقــف من إيران والعالقة معها، قال األســتاذ مشــعل: إن حامس   

ســعت إلدارة تلك العالقة عىل قاعدة التوزان بني الرضورات واملبادئ، مع التأكيد عىل 

املواقف الثابتة للحركة يف مساندة شعوب املنطقة.

وشــدد عىل أن حامس ترفــض التطبيع، لكنها ال تخــوض معركة مع املطبعني،   

وتركز عىل القضية والتمســك بخيار املقاومة وحقوق الشــعب الفلسطيني حتى لو منع 

عنها الدعم.

وطالب يف الوقت نفسه بعدم التدخل يف الشأن الفلسطيني بتعطيل املصالحة   

أو فــرض قيــادة أو تأجيل االنتخابات ضد إرادة الشــعب الفلســطيني، كام طالب بعدم 

متييع الرصاع بجعله رصاعًا فلسطينيًا إرسائيليًا والحال أنه رصاع عريب إرسائييل.
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تناولت رؤية األســتاذ مشعل حول املرشوع الوطني الفلسطيني ومواجهة قرار الضم عدة 

محاور، وقد أبرزها يف النقاط التالية التي تضمنها الحوار، وهي كالتايل:

1 - املحور األول.. قرار الضم توقيته وأبعاده ومخاطره.. أشــار األستاذ   
مشــعل "إن الذي حاولــه املبعوثون األمريكان، خاصة يف ظــل بعض التباينات بني 

رشكاء الحكومة الصهيونية )نتنياهو – غانتـــس(، هـــو الدفع باتجاه تأجيل التنفيذ 

بعــض الوقــت، وأن تتم خطوات الضم عىل مراحل وبالتقســـيط". واعترب أن هـــذه 

الجهـود األمريكية متعلقة بكيفية إخراج خطـوات الضم وإدارتها تكتيكيـًا، ومحاولة 

متريرها علينا، بالخديعـة والتضليل، وليسـت متعلقة بالرتاجع عـن الخطوة أو التغيري 

يف جوهرها. فهناك تباين بســيط بني الطرفني األمريــيك واإلرسائييل يتعلق باإلدارة 

التكتيكيــة لقرار الضم، وليس يف أصل القرار، وتابــع: إنها لحظة مثقلة بالتحديات 

واملخاطــر العاصفة، ولكــن تحمل يف ثناياها فرصــًا واعدة. وأبرز تلــك التحديات 

واملخاطر ثالثة:

وثيقة )8( 
األستاذ خالد مشعل يطرح 

رؤية لمرشوع وطن فلسطين*

*صحيفــة الســبيل، 29 يوليو 2020م. بعد الصدى الواســع الذي القاه الحــوار التلفزيوين الذي أجراه 

منتدى التفكري العريب مع الرئيس الســابق للمكتب الســيايس لحركة حامس األستاذ خالد مشعل، قام 

املنتــدى بنرش نص الحوار كاماًل تحت عنوان »رؤية القائد الفلســطيني خالد مشــعل حول املرشوع 

الوطنــي الفلســطيني ومواجهة قرار الضــم«.. الحوار الذي ُيعد تأسيســيًا يف تفكيكــه للواقع، ورؤيته 

للمستقبل، امتّد عىل 46 صفحة.
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التحـــدي األول: تســـارع املخططــات اإلرسائيلية األمريكيــة لتصفية القضية   

الفلسـطينية، من خالل عناوين مسـتجدة؛ كصفقـة القـرن، وقرار الضم، وإحـكام التهويد 

عىل القدس، إىل جانب املخططات والعناوين السـابقة.

التحدي الثاين: غياب الفعل الفلســطيني املؤثر، وغياب القيادة الجامعة التي   

تحمل مسؤولية قيادة هذه اللحظة التاريخيـــة: برؤيـة واضحـة، وأدوات نضالية فاعلـة، 

وروح مقدامة مسـتعدة للمخاطرة من أجـل الوطن.

التحدي الثالث: االحتالل الذي أصاب حاضنتنا العربية واإلســالمية.. وأضاف:   

وأما أهم الفرص التي تربز يف ثنايا تلك التحديات واملخاطر، وميكننا العمل عليها، فهي:

  أواًل؛ توحيد الصف الوطني الفلسطيني عىل أرضية املواجهة مع قرار الضم 

وصفقة القرن. ثانيًا؛ روح إضافية وانطالقة جديدة ملســرية املقاومة والنضال. ثالثًا؛ 

تحويل إجراءات االحتالل عىل األرض إىل أداة اســتنزاف لــه. رابعًا؛ لحظة تاريخية 

ســانحة لتصويب صــورة القضية الفلســطينية أمام العــامل، وإعادتهــا إىل صورتها 

الحقيقية؛ كقضية تحرر وطني من االحتالل، ال قضية تســويات ومفاوضات وخالف 

عىل بعض التفاصيل.

2 - املحور الثاين.. تناول فيه مشعل الربنامج الوطني الفلسطيني ملواجهة   
خطة الضم.. ومن أبرز مالمحه أن تبـــادر القيـــادة الفلســـطينية وقيـــادات وفصائـــل 

املقاومـة معـًا، بأخـذ قـرار واضـح باملواجهة املفتوحة مع االحتالل. أما الخطوة الثانية؛ 

فهي إعطـــاء رسـالة الثقـــة واملصداقيـة والجديـة عبـــر تنفيذ القـرارات التـي اُتخذت 

فلســـطينيًا، علـــى مدى الســـنوات واألشــهر األخرية، وتحويل األقوال إىل أفعال. وهذا 

يشـمل قرارات وقف التنســـيق األمني، ووقف العمل باالتفاقيات املوقعة مع االحتالل. 

أما الخطوة الثالثة؛ فتتمثل يف حشــــد شــــعبنا فــــي مختلــف الســــاحات وأماكــن 

وجــوده فــي الداخــل والخــارج خلــف هــذا املوقـف القـوي املوحـد. ويتـم اشـتقاق 
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برنامـج تفصييل خاص بكل ســـاحة ومنطقة ومـا متلكه من قـدرات وخيارات، فتتكامـل 

الجهـــود وتتعانق نحو الهـــدف الوطني العام. وفّصل مشــعل يف إجراءات كل ساحة.. 

الخطوة الرابعة؛ هي يف التحرك عىل املســـتوى العريب واإلسالمي رســـميًا وشـعبيًا. أما 

الخطوة الخامسة؛ فهي يف التحـرك علـى السـاحة اإلقليمية والدوليـة، مبوقـف فلسـطيني 

موحـد، وخطـــاب موحد، ودبلوماسية موحدة، لنضع قضيتنا الفلسطينية أمام العامل يف 

صورتها الحقيقية.

وعّدد إمكانيات الفلســطينيني بأن هناك شــعبًا عظياًم، ومقاومة مبدعة، وأّمة   

أصيلة، وســاحة دولية بدأت تتململ من العدّو الصهيوين وترصفاته، وشــدد مشعل عىل 

وجود شــواهد تدل عىل تراجع املرشوع الصهيوين، ومنها: انكامشه وخوضه الحروب يف 

الداخل، وتنامي دور املقاومة وإمكانياتها.

3 - املحور الثالث.. هو كيفية بناء املرشوع الوطني الفلسطيني، فرأيي أن مشكالتنا 
اليـوم فـــي غالبهـا نابعـة مـن غيـاب هـذا املشـــروع الوطنـي الجامـع والواضـح فـي 

أذهـان القـوى والقيـادات وعمـوم جامهيـر شـعبنا ونخبـه السياسـية والفكريـة.

واعتــرب أن من أهم مكونات املرشوع الوطني الفلســطيني إعـــادة تحديـــد   

وتعريـف الثوابـت والحقـوق واألهداف الوطنيـة الفلسـطينية، وفـي مقدمتهـا قضايـا: 

األرض، القـــدس، وحـــق العـــودة. املسألة الثانية؛ اعتمـــاد برنامـــج نضالـي مقـاوم 

ميدانيـًا وسياسـيًا، مبسـتوى قضيتنـا، وقـادر علـى إنجـاز حقوقنــا وتحقيــق أهدافنــا 

الوطنيــة. املسألة الثالثة؛ إعـادة بنـاء املؤسسـات القياديـة، ومرجعيـة القـرار، علـى 

أســـس دميقراطيـــة حقيقيـة، وعلـى قاعـــدة الشـراكة الوطنيـة بيـــن جميـع القـوى 

واملكونـات الفلسـطينية.

وأكــد عىل أن الحديث عن إعادة بناء املرشوع الوطني الفلســـطيني يقتيض -   

مبنطق البداهة والرشط املوضوعي- الحديث عن املصالحة، وتوحيد الصف الفلسطيني، 
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حتى نصنع البيئة السياسية والنفسية والعملية التي تسهل بناء الرؤية الجامعة للمرشوع 

الوطني. محدداً العوامل التي تقف يف طريق املصالحة.

واقرتح مشــعل خيار حل السلطة؛ معترباً إياه خياراً ممكنًا، وله دواعيه وأسبابه،   

وله متطلباته. مفصاًل يف كل ذلك، مشرياً إىل أنه إذا تعــــذر التوافــــق الوطنــــي علــى 

حــل الســلطة، فالخيــار الوحيــد املتبقــي تغييــر وظيفــة السـلطة.

ويف املحــور األخري؛ تناول مشــعل عدة قضايا مــن بينها مرحلة ما بعد   
فشــل التسوية، وفرص تطبيق صفقة القرن، وعالقات )حامس( السياسية. خامتًا هذا 

الحوار بالقول: "بهـــذه الـــروح، وعلـــى أسـاس هـذه الرؤيـــة، واالستعداد لتحمـل 

التبعـــات وتقديـــم التضحيـــات فـــي ميدان املواجهــــة.. نحــن علــــى يقيــن 

بالنصــــر، ومتفائلــون مبســتقبل فلســــطني، وواثقــون بقدرتنــــا علــى تحريــر 

أرضنــــا، واســتعادة قدســنا ومقدســــاتنا، وتحقيــق الحريــــة ألرسانا، والعــودة 

لالجئينا، وإنجــاز االستقالل بـإذن الله".

األستاذ خالد مشعل يلقي كلمة يف مدنية استانبول عام 2021م



تعليقات إعالمية

اليوم، ويف عامل )الفيس بوك(، هناك الكثري من التغريدات والتعليقات 
ُب عىل ما نكتبه أو نطرحه من مقوالت أو ننرشه  الصحفيــة التــي ُتَعقِّ

من مقاالت. هنا فقط أردت عرَض ْبعض ٍمنها.
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أحمد يوسف يدعو إىل استحداث منصب 
األمني العام لحماس وتوليته إىل مشعل*

وكالة خرب الفلسطينية للصحافة، بتاريخ 13 يونيو 2016م.
*

يف منتصف التسعينيات، وبعد اعتقال د. موىس أبو مرزوق يف أمريكا، ووضعه   

قيد االعتقال ملدة قاربت العامني، تسلم األخ خالد )أبو الوليد( الراية، ونهج سلوكًا 

لجمع الصف، والعمل عىل بناء عالقات مع العديد من الدول العربية واإلسالمية لتوسيع 

حاضنة حامس الشــعبية والرســمية، وكانت تلك املســاعي تتقدم – آنذاك - مع جهات 

كإيــران وحزب الله، والســودان واليمن واألردن وســوريا، إال أنها ظلــت محدودة وخلف 

الكواليس مع جهات أخرى كالســعودية وقطر والجزائــر وماليزيا. واليوم هي األقوى مع 

قطر وتركيا، وبدرجة أقل مع إيران وحزب الله.

أحيانــًا تجمعنا املجالس وترسح بنا النقاشــات، حيث يبــدأ البعض بالحديث   

عــن االنتخابات القادمة داخل الحركة، عــىل نحو ما الذي نريده منها، وما الذي نتوقعه 

من تغيريات يف مشــهد الرؤية والقيادة، ويأيت ِذْكــُر األخ أيب الوليد؛ القيادي املخرضم 

سياســيًا وحركيًا، والذي يقف عىل رأس التنظيم منذ 1997 تقريبًا، والذي تجاوز وجوده 

كرئيس للمكتب السيايس كل ما هو منصوص عليه يف اللوائح والقوانني التنظيمية، ولكن 

هيبته وابتســامته ونضاليته التاريخية ال تغيب مشــاهدها عن كل من تابع مسرية حركة 

حامس منذ ديسمرب 1987، ويبقى السؤال الذي يراود أذهان الكثريين من كوادر الحركة 

وبعض قياداتها الشــابة هو: من الذي سيخلف هذا الزعيم التاريخي عىل قيادة الحركة؟ 
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ومــن يا ترى ميتلك ما لديه مــن الخربة والتجربة بهذا العمق والدرايــة والكاريزما ليمأل 

املكان بجدارة واقتدار؟ 

يف الواقع، إن الحركة لديها كفاءات عديدة، ولكن - وهذه حقيقة - ال تجتمع لها   

ما لدى األخ أيب الوليد من كاريزما الزعامة، وفن املداراة، والنباهة السياسية، والعالقات 

الواسعة مع التيارات اإلسالمية والرسميات يف العديد من دولنا العربية واإلسالمية. 

هناك – بال شــك - بعض األســامء والوجوه املعروفة، والتي تتداولها ألسنة   

الكثرييــن من قيادات وكوادر الحركة؛ كالدكتور مــوىس أبو مرزوق، وهناك وجوه 

أخــرى ال تظهــر كثرياً يف وســائل اإلعــالم، ولكن لديها شــيئًا مام لــدى األخوين؛ 

األستاذ خالد مشعل والدكتور موىس أبو مرزوق من الخربة واملعرفة والعالقات يف 

الســاحات اإلقليمية والدولية، وقد تفاجئنــا االنتخابات القادمة إذا متت يف وقتها 

بظهور البعض منهم. 

لقد عرفت األخ أبا الوليد منذ أوائل الثامنينيات، كناشط شبايب وداعية حريك،   

ميتلــك ناصية الحديــث وأدب التعامل مع إخوانه، حيث كان يســهل عليه الوصول إىل 

قلوبهم، ويسعدون بطيب مجلسه عىل مستوى الحوار والتحليل.

نعم؛ حامس وبحســب لوائحها تنتظر قيادة جديدة ملكتبها الســيايس، ولكنها   

يف الوقــت ذاته ال ُيتوقع أن ُتغيِّب شــخصًا مبكانة األخ )أبو الوليد( عن صدارة املشــهد 

وديناميكيات الفعل الحريك فيه.

نعم؛ األخ أبو الوليد يجب أن يغادر رئاســة املكتب الســيايس مع نهاية الدورة   

الحالية لشخص آخر تنتخبه أطر الحركة يف الداخل والخارج، ولكن هل هناك من مخرج 

لتلك املعضلة التنظيمية برضورة الحفاظ عىل مكانة الرجل، وحفظ هيبته، واالستفادة من 

خرباته وعالقاته الواســعة إســالميًا؟ بالتأكيد، ميكن إدخال منصب جديد داخل الحركة 

مبســمى األمني العــام، وانتخاب األخ )أبو الوليد( بالتزكية لهــذا املنصب، واإلبقاء عىل 
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اآلليات األخرى تعمل وتلتزم باللوائح والقوانني، حيث نشــهد تغيرياً مســتمراً يف قيادة 

املكتب السيايس دومنا حاجة إىل أسلوب الرسمدة يف اإلدارة والقيادة.

ال أحد حتى اللحظة يعرف متى ســتكون االنتخابــات التنظيمية القادمة، ولكن   

هذا مجرد اقرتاح للحفاظ عىل مكانة الرجل الذي ســطر تاريخ الحركة عىل مدار عقدين 

من الزمان، وكانت له بصامت وأثر لن يغفله أحد.

ألخــي الحبيب )أبو الوليد( الذي أكن له كل التقدير واالحرتام، ســنظل نطلبك   

قائــداً؛ ألنك األجدر واألقدر واألكــرث وعيًا من بني أقرانك من القادة، فأنت لنا - حتى وإن 

اختلفنا يف بعض االجتهادات معك – األخ املناضل وصاحب التضحيات، والذي مل يبخل 

عىل إخوانه يف الرؤية والعطاء.

نعــم؛ علينا احرتام آلياتنا يف تدوير القيادات، ولكنَّ القائد يبقى قائداً، حتى ولو   

بأشكاٍل أخرى.

هذه مجرد خاطرة حركتها بعض التساؤالت التي تدور يف وسائل اإلعالم حاليًا.

األستاذ خالد مشعل مع سامحة السيد 

حسن نرصالله يف العاصمة اللبنانية بريوت
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)2(

أحمد يوسف: مشعل لن يغيب 
عن مشهد حركة حماس*

وقد يصبح “الرجل الثان”

موقع )سام اإلخباري(، بتاريخ 11 يوليو 2016م.
*

غزة- البيادر الســيايس: قال القيادي يف حركة "حامس"، د. أحمد يوســف، إن   

"االنتخابات الداخلية للحركة ستجري خالل الفرتة الواقعة بني نهاية العام الجاري 

وبداية العام القادم، وسط غياب خالد مشعل عن قيادة املكتب السيايس، بدون مبارحته 

للمشهد العام".

وأضاف يوســف، لصحيفة )الغد األردنية(: إن االنتخابات "ســتجري وفق تقديم   

الربامج، بداًل من االعتامد عىل املكانة الشــخصية ورصيدها، فحسّب، كام َسُتطَرُح أفكاٌر 

ووجوٌه جديدٌة إىل واجهة املكتب الســيايس، إلعادة صياغة الرؤية حول القضايا الحيّوية 

ومفاعيل العالقات العربية، بدون استبعاد حدوث مراجعات خالل املرحلة املقبلة".

ونوه إىل "تحرك داخيل ونقاش دائر حول اســتحداث منصب األمانة العامة   

للحركة، مام يســمح ببقاء مشعل ضمن منصب ثابت ومستمر، ويتيح االستفادة من 

غزيــر خرباتــه وإمكانياته املعتــربّة، يف ظل ما يحظى به من إجــامع داخيل ومكانة 

خارجية رفيعة".

وأوضــح بأنه "وفقا للوائح الداخلية النافذة، واملجّمع عليها من مكونات الحركة   

مؤخراً، فإن مشعل خارج نطاق املنافسة عىل قيادة املكتب السيايس عقب انتهاء دورته 
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الثانية، مبا يســتدعي تولية شــخصية أخرى ملهام املســؤولية، ولكنه يســتطيع الرتشّح 

مجدداً غداة استكامل الدورة القادمة".

وقــال إن مشــعل "لن يغيب عن املشــهد العام، فقد يكــون الرجل الثاين يف   

هيكلية املكتب الســيايس، أي نائب الرئيس، أو رئيســًا ملجلس شــورى الحركة، إزاء 

عالقاتــه الداخلية املحمــوّدة والخارجية الوازنة، وإما أن يشــغل منصب األمني العام 

للحركة، لدى استحداثه".

كام يتطلع )مشــعل( "ملنصب قيادي يستطيع من خالله العمل لخدمة القضية   

الفلسطينية، والحفاظ عىل وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة الصّف اإلسالمي، إزاء رؤية 

اســرتاتيجية للتحرك ضمن الصّف العريب اإلسالمي تجاه املرشوع اإلسالمي، ولعب دوراً 

معترباً يف تجميع الصّف اإلســالمي وإجراء الحوار مع الجميع، الســيام مع متزق الحركة 

اإلسالمية وتشتت شملها وانقسام القيادات اإلسالمية".

واســتبعد ترّشــح مشــعل لقيادة منظمة التحرير؛ مضيفًا إنه "يف ظل اســتمرار   

حالة االنقســام بدون تّوقــع انفراجة قريبة يف املصالحة، ويف ظل منظمة شــبه معطلة، 

فإن منصب رئاســة املجلس الوطني الفلســطيني، الذي طرحته بعض القيادات الوطنية 

واإلسالمية، يصبح تطلعًا بعيد املنال".

وأوضح يوسف بأن الحركة تشهد "حراكًا نشطًا للتحضري للعملية االنتخابية، التي   

تجري ضمن دوائر الخارج والداخل يف كل من قطاع غزة والضفة الغربية وسجون االحتالل 

اإلرسائييل، كام تشهد منافسة عىل قيادة املكتب السيايس من قبل بعض الشخصيات".

واعترب أن "طبيعــة الحركة وحاجتها للتحرك يف الســاحة الخارجية، تجعل من   

القيــادي فيها، موىس أبو مرزوق، من أكرث الوجــوه الجّمعية قوة وقبواًل، فيام يعّد )نائب 

رئيس املكتب السيايس( إســامعيل هنية ضمن األسامء املنافّسة واملرتشّحة، والتي لها 

مسريتها وتاريخها".
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وتابــع قائاًل أن "قيادة الحركة يجب أن تكون يف الخارج، لســهولة التحرك وبناء   

العالقات"، بينام "يتمتع أبو مرزوق بالفرصة الكبرية".

وبــنّي أن "الحوارات ما تزال مســتمرة داخل الحركة، إال أن املجالس الشــورّية   

صاحبــة القول الفصل يف متطلبات املرحلة القادمة، نظري األحداث والتفاعالت الجارية 

ضمن املشهد اإلقليمي العريّب املضطرّب".

وأشار إىل أن "املكتب السيايس الجديد للحركة سيّصيغ طبيعة العالقات العربية   

اإلقليميــة وأولوياتها"، مؤكدا عىل أهمية "اســتعادة العالقــة وتوطيّدها مع األردن، بحكم 

العالقة التاريخية بني الشعبني الشقيقني، ومكانة األردن ودوره املركّزي يف املنطقة".

وقال إنه "بالرغم من زيارة مشعل وبعض القيادات للمملكة تكتيس جانبًا إنسانيًا،   

إال أن "حامس" معنّية بتطوير العالقة البينّية وتعزيزها".

وأكد حيّوية "ترتيــب العالقة مع مرص، عرب تجاوز الخالفات الالحقة مبتغريات   

املشهد الداخيل املرصي، عقب العام 2013، صوّب بناء عالقات وطّيدة، بحكم مكانتها 

االسرتاتيجية املركزية، وتاريخية رعايتها وانشغالها بالقضية الفلسطينية، وسّعيها لتأكيد 

عروبتها بوصفها قضية األمة العربية اإلسالمية".

وتحدث يوســف عن أهمية أن "ال يكون االرتبــاط التاريخي للحركة مع اإلخوان   

املسلمني، ضمن إطار األمة العربية اإلسالمية، حجّر عرثّة أمام استعادة العالقة مع مرص 

لعافيتها"، مبينًا أن "هناك مبادرات لتحقيق املصالحة بني النظام املرصي واإلخوان مبا 

يخدم القضية الفلسطينية".

وقــال إن "حــامس" ال تتنكــر لجامعــة اإلخوان املســلمني يف مــرص، وإمنا ال   

وجود ألي ارتباط تنظيمي أو إداري معها"، مشــدداً عىل "وقوف الحركة إىل جانب أمن 

واســتقرار الدولة املرصية". وعــرّب عن أمله يف "تحقيق مصالحة بــني الدولة املرصية 

وتيار اإلخوان"، مقّدراً "بعدم إمكانية تجاهل حركة كبرية تعيش حالة من التغيري داخل 
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جسّمها وقضية الفصل بني السيايس والدعوي، باعتباره حديثًا دائراً داخل املجالس".

وأشــار إىل حيّويــة "العالقة مع إيران، بحكم كونها دولــة مركزية يف املنطقة ال   

ميكن تجاوزها، ولها دور يف مســتقبل الرصاع العــريب – اإلرسائييل"، مبينًا بأن "الحركة 

معنية بالحفاظ عىل مسافات متساوية مع الجميع وعدم خسارة أحد".

واســتبعد وجود لقاءات قريبة بني حركتي "فتح" و"حــامس"، معترباً أن "الكرة   

اآلن يف ملعــب الرئيــس محمود عبــاس، الذي أضاع فرصة ترتيب اللقاء مع مشــعل يف 

الدوحة، مؤخراً، بينام تكمن اإلشــكالية يف وجود بعض األشــخاص حوله ممن ال يفكرون 

باملصلحة الوطنية العليا"، بحسب قوله.

وأكد يوسف رضورة "تحقيق املصالحة" يف ظل العدوان اإلرسائييل ضد الشعب   

الفلســطيني"، معترباً أنَّ "كلتا الحركتني تتحمالن مســؤولية عــدم إنجازها، إال أن الجزء 

األكرب منها يقع عىل كاهل موقع الرئيس بحكم موقعه ككبري العائلة الفلسطينية وعامدة 

خيمة االستقرار".

األستاذ خالد مشعل مع الدكتور أحمد يوسف 

واألستاذ محمد كايا يف تركيا عام2021م
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إصالح »حماس«.. 
عمرو عالن يساجل أحمد يوسف*

موقع )عريب 21(، بتاريخ 31 ديسمرب 2020 م. 
*

نرش د. أحمد يوســف مؤخرا مقاال بعنوان "ألخي خالد مشعل.. حامس وجدلية   

اإلصالح والتغيري"، وجاء املقال عىل صيغة نصيحة لحركة "حامس" ولرئيس مكتبها 

السيايس السابق الســيد خالد مشعل بهدف تقويم املسار وسد الثغرات وتقوية الحركة 

حسب تصور د. أحمد. 

ه د. أحمــد نصائح إصالحيــة كانت يف الحقيقة تســاعد عىل  لكــن جل مــا عدَّ  

زيادة اعوجاج املســار -إن كان مسار الحركة شابه اعوجاج- وتفتح الباب عىل مرصاعيه 

للتنازالت يف الثوابت عوضًا عن ســد الثغرات، وفيها مام يهدم قوة الحركة الحقيقية إذا 

ما استساغتها قيادة الحركة.

ويبــدو أن مــا ورد يف املقال املذكور يتجاوز كونه حالــة فردية إىل كونه ميثل   

وجهة نظر رشيحة معينة من أبناء حركة املقاومة اإلسالمية "حامس". 

وال يّدعي كاتب هذه السطور أنه أحد أبناء هذه الحركة، لكن منطلقًا من الحرص   

عــىل كل فصائل املقاومة الفلســطينية، التي تعد حامس عمودهــا الفقري، والتي باتت 

تشكل يد الشعب الفلسطيني الطوىل وسنده الصلب، هو ما اقتىض هذا الرد.

»محاس« واملعرتك السيايس
يقول د. أحمد إنه كان من أوائل من دعوا إىل دخول معرتك السياســة والُحْكم،   
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ويتحرس عىل تأخر حركة حامس يف اتخاذ هذه الخطوة، لكنه يف الوقت نفســه يختلف 

مع الســيد خالد مشــعل عىل كون خوض حــامس النتخابــات 2006 ودخولها معرتك 

الســلطة والُحْكم قد حمى ظهــر املقاومة كام كان مرجواً، وهو محــق يف هذا التقييم، 

فكيف إذن ال تؤخذ هذه التجربة ونتائجها بالحســبان عند الدعوة إىل الغوص أكرث يف 

دهاليز السياسة والُحْكم؟ 

وهنا يجدر التذكري بكون أول من عد انتخابات 2006 غري رشعية كانت أمريكا   

ومن لف لفها من دعاة الدميقراطية، رغم شــهادة الجميع بنزاهة تلك االنتخابات مبا يف 

ذلــك حركة فتح ذاتها. أليــس يف هذا عربة ملن َيعّد أن تلك الدول التي يرجى مخاطبتها 

يف السياســة كخصم سيايس لن تعرتف بحركات املقاومة كنّد سيايس حتى تتخىل عن 

الثوابت؟ ناهيك عن تخليها عن املقاومة املسلحة كمنهج وطريق للتحرير؟

ويف الواقع ـ ومع تقديرنا لكالم الســيد خالد مشــعل ـ فإن دخول حركة حامس   

انتخابات 2006 كان خطأ يف التقدير، فهو أواًل: مل يؤّمن للمقاومة وحركة حامس عموما 

أي حصانــة، وثانيــًا: كان مبعنى أو بآخر اعرتافًا ضمنيًا بأوســلو رغــم ترصيحات حامس 

بعكس ذلك، ورغم عدم رغبة حامس باالعرتاف مبسار أوسلو، فالسياسة مامرسة، ال مجرد 

مواقف تفقــد قيمتها إذا ما اقرتنت بالفعل، وعىل املــرء أن يعرتف بأن رفض مخرجات 

أوســلو ومن ثم دخول انتخابات للمشــاركة يف ســلطة هي أحد مخرجات أوسلو فيه من 

التناقض ما ال ميكن تجاهله.

ومن ثم يذكر د. أحمد فيام َذَكر لدعم وجهة نظره خذالن بعض الحركات اإلسالمية   

والعروبية التي كانت حامس تعول عليها مبا نراه من انبطاح واتفاقيات تطبيع مخزية. 

حسنا، أليس أحد أهداف هذه االتفاقيات بث الوهن يف َعُضد حركات املقاومة   

والضغــط عليها نفســيًا؟ وإيهامها بأنه مل يعد لها ســند وال نصري علَّها ترضخ للمســارات 

السياسية طريقًا عوضًا عن طريق املقاومة والكفاح املسلح؟ 



297

نعــم يــأمل الجميع ملا نــراه من هرولة لالرمتــاء يف أحضان العــدو، لكن هذا ال   

يغري شــيئًا عــىل األرض ويف امليدان، فلقد طــورت حامس يف ظل الســنوات العجاف 

التــي مرت من قدراتها التســليحية أضعافًا، وحفرت عــرشات الكيلومرتات من األنفاق، 

وتحولت املقاومة إىل جيش يحســب له ألف حســاب، ولكم يف املناورات املشــرتكة 

األخرية "الركن الشــديد" مثااًل، وإن هذا الطريق هو الذي يحبط أهداف العدو من إسقاط 

بعض األنظمة والحركات يف براثن التطبيع، وأما الغرق أكرث يف بحور الســلطة فلن يكون 

مصريه أفضل مام وصلت إليه الســلطة الوطنية الفلســطينية، التــي مل تصمد عىل قرار 

وقف التنسيق األمني الشكيل سوى أسابيع، حتى خرج علينا حسني الشيخ ليعلن انتصار 

الشــعب الفلســطيني وعودة الحــال ملا كان عليه بعد اســتالمه ورقة مــن مجرد ضابط 

مخابرات صهيوين، وباملناســبة كان شح األموال وضيق الحال االقتصادي من أهم دوافع 

السلطة إلعالن عودة التنسيق األمني والخروج علينا بترصيح حسني الشيخ املخزي بكل 

املعايري، وهذه نفس الظروف التي أشــار إليها د. أحمد يف مطلع مقاله، ولعله بهذا يقرأ 

يف كتاب الرئيس محمود عباس.

النظام الداخيل حلامس وحديث اهلدنة
وميــيض د. أحمد يف مقاله بعد ذلك لتعــداد بعض النقاط التي يرى فيها خلال،   

ومن بينها عىل ســبيل املثال: دعوته إىل تطوير النظام الداخيل لحركة حامس، ولعملية 

اختيــار القيادات فيهــا، وهذا أمر مرشوع ومحمــود بالتأكيد، لكن مــع مراعات منهج 

التطوير الســليم، وإدراك كون حركة حامس حركة مقاومــة وتحرير ال دولة، فصحيح أنه 

يجب بث الدماء الجديدة يف صفوف القيادات واالستفادة من طاقات أبناء حركة حامس 

املخرضمــني، لكن مــن الصحيح أيضا أن معيــار اختيار القيادات األســايس يف حركات 

التحرير يبقى ِســِجل تلك القيادات الجهادي والنضايل، وهذا نهج كل حركات املقاومة 

ر  والتحرير عرب التاريخ، فال تقاد حركات املقاومــة )بالتكنوقراط( واالختصاصيني، وُيذكِّ
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هــذا مبا كانت تتداولــه بعض قيادات فتح عــن أبو عامر -رحمة الله عليه- بعد إنشــاء 

الســلطة، وبعد تصديقهم ألكذوبة أنه بات لنا دولة، فكانوا يتهامســون بأن أبا عامر ليس 

رجــل املرحلة، حيث مقتضيــات إدارة الدولة تختلف عن متطلبــات إدارة حركة نضال 

وطني، والكل يعرف بقية القصة، وما آلت إليه حركة فتح بعد إقصاء كل من كان له تاريخ 

نضايل من صفوفها لصالح )التكنوقراط( عىل شاكلة سالم فياض وغريه.

ثم يقول د. أحمد إنه قد آن األوان لعقد هدنة أو اسرتاحة محارب، وليته وضح   

لنا مفهوم الهدنة التي يقرتحها، أمل تعقد حامس عدة اتفاقيات تهدئة؟ لكن دامئا كان 

العــدو من يخرقها وال ينّفذ ما التزم به، فالهدنة املقبولة من وجهة نظر العدو هي تلك 

التي تســلم املقاومة مبقتضاها ســالحها أو تتوقف عن اإلعداد من زيادة الســالح كاًم 

ونوعــًا وحفر األنفاق وغري ذلك، فهل هذا هو الثمن الذي ُيقرَتح عىل حركات املقاومة 

وحامس دفعه؟

نعــم املقاومة الســلمية تعــد أحد أشــكال املقاومة لكن ال يجوز بحــال تبنيها   

كمنهــج وأســاس للمقاومة، فالكفاح املســلح وحده من يردع العدو، ولــو كانت مقاومة 

الشــموع تردع محتال لفلحت مقاومة من اتخذهــا نهجا من قْبل، فأي نصيحة هذه التي 

تؤدي إىل تسليم رقاب املقاومني للصهيوين يك يذبحهم عىل مذبح تجربة املجرب؟

ويف نقطــة أخرى متصلــة يدعو د. أحمــد إىل تبّني منهج مقــاوم يردع العدو   

ويكشــف جرامئه، ملمحا إىل املقاومة الســلمية، ويتعجب املرء مــن هكذا كالم وكأن 

املقاومة الســلمية تردع عدواً أو تكبح مغتصبًا، نعم املقاومة الســلمية تعد أحد أشكال 

املقاومة لكن ال يجوز بحال تبنيها كمنهج وأســاس للمقاومة، فالكفاح املسلح وحده من 

يردع العدو، ولو كانت مقاومة الشــموع تردع محتاًل لفلحــت مقاومة من اتخذها نهجًا 

من قْبل، فأي نصيحة هذه التي تؤدي إىل تسليم رقاب املقاومني للصهيوين يك يذبحهم 

عىل مذبح تجربة املجرب؟ وأما فضح جرائم االحتالل، فليكن د. أحمد متأكدا بأن أولئك 
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الذيــن يرغب بفضح العدو أمامهم هم ذاتهم رشكاء حتى أخمص قدميهم يف جرائم هذا 

العدو، وال يلزمهم رشح وال توضيح.

حزب سيايس لإلسالميني!
أما الطامة فكانت يف قول د. أحمد "لقد آن األوان إلنشاء حزب سيايس يتحدث   

باســم اإلســالميني يف فلســطني، وميثل رأس جرس لهم، بعيــداً عن اتهامــات التطرف 

واإلرهــاب"، عذراً لكن أميا تشــويش يف األفكار هذا؟ هل يــرىض د. أحمد وصول الحال 

بحامس بأن تشــجب وتديــن العمل املقاوم لريىض عنها هــؤالء الذين يريد رشح جرائم 

االحتــالل لهم؟ ونربــأ بالدكتور أحمد عن ذلــك، وأيضا هل وصف حركة حامس وســائر 

حركات املقاومة باإلرهاب والتشدد ألنهم فعاًل كذلك أم لكونهم متمسكني بحقهم وحق 

كل الشعب الفلسطيني يف املقاومة والتحرير؟ 

وعليه ليس مفهومًا ما املقصود من هذه النصيحة، وما هي طبيعة تلك الحركات   

اإلســالمية "غري املتشــددة"، ولعل مرد التشــويش يف األفكار عند د. أحمد هو اإلميان 

بطريق الســلطة والُحْكم، وإعالء السياســة كأولويــة عىل القوة واملقاومــة اللتني تعدان 

مصدري صناعة السياســة ومرتكزاتها األساســية، وبدونهام يصري العمل السيايس مجرد 

استجداء وحرب عىل ورق.

ويدعو د. أحمد إىل رضورة إعطاء أولوية اإلنفاق للمحتاجني، ولتوجيه دعم الدول   

العربية واإلسالمية لوكالة األونروا، مجدداً القصد غري واضح متامًا من هذه النصيحة ومن 

اســتخدام كلمة "أولوية" يف هذا املقام، بالطبع يقع عىل عاتق حركة حامس مســؤولية 

اتجاه املحتاجني من شــعبنا، كونها أحد الفصيلني األكربين يف الســاحة الفلســطينية، 

وكونها ارتضت تســلم الســلطة يف قطاع غزة، فإن كان القصد هو إيالء هذه املســؤولية 

املزيد من االهتامم عرب ســد أبواب الهدر التي باتت وبرصاحة كثرية يف نشاطات فروع 

حركة حامس يف خارج فلســطني، عرب كرثة املؤمتــرات الخطابية التي ال تقدم وال تؤخر 



300

كثرياً، والتي تتســم يف الكثري مــن األحيان بالبذخ غري املقبــول نهائيًا، وصارت مصدر 

اســرتزاق للبعض وللزبائنية، وحيث صار جزء ال يســتهان به من كوادر حركة حامس يف 

الخارج عبء عىل كاهل الحركة بداًل من أن يكونوا رافداً لها..

فــإذا كان املقصود هو ســد هــذا الباب وتحويــل جزء من هــذا الهدر لدعم   

املحتاجني من شــعبنا فال غبار عىل ذلك، وأمــا إن كان املقصود تحويل حركة حامس 

لجمعية خريية، وتقزيم القضية الفلســطينية لتصبح قضية محتاجني ففي هذا انحراف 

كبري، فمسؤولية حركة حامس األساســية مع باقي حركات املقاومة العمل عىل تحرير 

األرض، والتحرير له أولوياته املعروفة، وهذا ما يحل مشكلة املحتاجني من أصلها التي 

ما هي إال أحد أعراض االحتالل وضياع األرض، وإال ســيظل شعبنا محتاجًا ومحرومًا إىل 

ما شــاء الله، ومع الفوارق يف الفداحة وقدر املعاناة، يظل حال الشــعب الفلســطيني 

كحال غريه من شــعوب املنطقة التي اتخذت من املقاومــة والصمود طريقًا، فها هي 

الجمهورية اإلسالمية يف إيران ترزح تحت حصار خانق منذ قرابة األربعني عامًا، ولبنان 

يتحمل من الحصار والضغوط األمريكيني بســبب متســك حزب اللــه بالثوابت الدينية 

والوطنية وحقوق لبنان يف أرضه وثرواته من غاز وغريه، وتتعرض ســوريا لحرب كونية 

رضوس منذ عرش ســنوات بســبب مواقفها الوطنية والقومية الداعمة للمقاومات يف 

لبنان وفلســطني عىل حد ســواء، واليوم جاؤوها بقانون قيرص الظامل ليستكمل الحصار 

االقتصادي عىل شــعبها الصامد، فهذا هو حال شــعبنا وهذه هي رضيبة التحرير، وإال 

فلرنتــيض أن تصري حركة حامس تنتظــر الفتات من تحويالت ماليــة "إرسائيلية" كام 

السلطة الوطنية الفلسطينية العتيدة.

الحديث يطول فيام ورد يف املقال من نقاط "ونصائح"، لكن ملخص القول إن د.   

أحمد دعا يف غري موضع من مقاله إىل اســتخالص العرب والدروس من تجارب املايض، 

لكن الظاهر أن د. أحمد مل يســتخلص العرب من املثال الشــاخص أمامنا ممثاًل يف مسار 
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منظمــة التحرير وما وصلت إليه، ناهيكم عن مســارات املتخاذلني اآلخرين من حركات 

ونظام عريب متهالك، فإذا كان هذا هو املنهج فال لوم عىل الذين ســقطوا ســقوطًا مدويًا 

يف عامنا هذا الذي يصح وصفه بعام الخيانات.

*كاتب فلسطيني وباحث سيايس

األستاذ خالد مشعل خالل زيارته لقطاع غزة عام 2012م
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)4(

ماذا أراد يوسف أن يقول من خالل 

نرش مقاله عن مشعل واالنتخابات*؟

أغصان حمد، موقع )دنيا الوطن(، بتاريخ 7 يناير 2021م.
*

تناول القيادي يف حركة حامس أحمد يوسف، الحالة التي متر فيها حركة حامس   

من خالل مقال عنوانه "ألخي خالد مشــعل.. حــامس وجدلية االصالح والتغيري!! " 

نرشه يف تاريخ 24 كانون االول 2020.

ومن خالل املقال، أثنى عىل رئيس املكتب الســيايس السابق يف حركة حامس   

خالد مشعل وسياسته وانتقد علنا قرارات قيادة حامس السياسية الحالية.   

ويعرب يوسف يف مقاله عن دعمه لرتشح مشعل يف االنتخابات الداخلية القادمة   

لحامس حيث قال إن مشــعل "القيادي املخرضم واألكرث فهاًم ووعيًا مبتطلبات املرحلة 

التي متر بها الحالة الفلسطينية، وهو ما استدعاه -يف الشهور األخرية- للظهور عىل أكرث 

من منصة حوارية، ملخاطبة "الكل الفلسطيني" حول ما يتوجب عمله الستنقاذ املرشوع 

الوطني وتصويب بوصلته، مع اإلشــارة –بكل رصاحة وجســارة- ملا يتحمله هذا الكّل من 

األخطاء، والتي ال ميكن بحاٍل تربئة ساحة أّي طرٍف منه".

وعــام إذا نرش هذا املقال يكشــف النقاب عن وجود خالفات بني املرشــحني   

األبرز لرئاسة الحركة إســامعيل هنية وخالد مشعل، أجاب املحلل السيايس أحمد فودة 

بالنفي ألن حامس حركة مؤسسات وال ميكن ألي شخص أن يكون أكرب من الحركة، ولكن 

بالتأكيد املنافسة بني الرجلني ستكون رشسة.
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وأوضح أن أحمد يوســف اختبار تأييد مشــعل عىل حســاب هنيــة، رغم أنه مل   

يعلنها رصاحة ولكن قوله إن مشــعل هو "األكرث فهاًم ووعيًا مبتطلبات املرحلة التي متر 

بها الحالة الفلسطينية" يبني أن يوسف يعترب أن أبا الوليد هو املفضل لرئاسة الحركة يف 

ظل الظروف الراهنة يف القضية الفلسطينية واإلقليم والعامل.

أمــا املحلل الســيايس عبد الله الرجوب قال إن نشــوب خالفــات بني قيادات   

حــامس وارد جــداً، خاصة وأن غازي حمد هو االخر كتب مقــااًل طالب من خالله بتغيري 

منطيــة تفكري قيادة وانصار حامس بعيداً عن الســمع والطاعة للمرشــد كام يحدث يف 

جامعة االخوان املسلمني والجامعات املنبثقة عنها.

وذكــر أن أحمد يوســف بنفــس توقيت مقال غــازي حمد ســلط الضوء عىل   

إخفاقات حركته طوال 15 عاما مضت، وهو يشــري بوضوح لحدوث خالفات واختالفات 

عند قيادات الحركة يف الداخل والخارج، مشــرياً اىل أن د. يوسف غري معجب برئاسة 

إســامعيل هنية للحركة، يف الوقت الذي مل يذكر هنية يف املقال، ذكر كلمة مشــعل 

)وأبو الوليد( حوال 13 مرة.

األستاذ خالد مشعل يف زيارة للرئيس املنصف املرزوقي

 يف قرص قرطاج بالعاصمة التونسية
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عىل أعتاب ُعرس حماس االنتخاب..

هل يعود خالد مشعل*؟

اإلعالمي عامد عفانة، صحيفة )رأي اليوم(، بتاريخ 24 يناير 2021م.
*

دتنا حامس عىل أن قراراتها وسياســاتها واســرتاتيجياتها، ترسم وتؤخذ وتقر  عوَّ  

بشــكل جامعي، كونها حركة تعتمد النظام الشــوري يف إدارة مؤسساتها، مع عدم 

إغفال مساحة شــخصية القائد، وكاريزما الزعيم يف التأثري، عىل تفاعل وحيوية امللفات 

والتوجهات ضامنًا للتقدم واإلنجاز.

وكون االنتخابــات الداخلية لحامس، لتجديد هيئاتها اإلدارية والقيادية، كانت   

وما زالــت تتم بصورة رسية، متنع معها الدعاية االنتخابية أو الرتويج ألشــخاص بعينهم 

دون غريهم.

فاجأنــا الدكتور أحمد يوســف، بتصدير عــدد من املقاالت التــي تروج لعودة   

األستاذ خالد مشعل، لإلمساك بدفة قيادة حامس من جديد، بالتزامن مع مراسيم الرئيس 

عباس إلجراء االنتخابات الترشيعية والرئاســية واملجلس الوطني، رغم الشكوك الكبرية 

التي تحيط بها.

واختــار أحمــد يوســف الرتويج لزعامة مشــعل مــن بوابة عــن الحديث عن   

خطــاب الوحدة وجمع الشــمل، وخطط إصــالح أوضاع البالد الداخليــة،  بعدما مزَّقت 

الفرقة والخالفات نســيجنا االجتامعــي وأصابتنا بالتهتك، واســترشت بني املواطنني 

حالة من العداء والكراهية، وتعاظمــت مظاهر العنرصية الحزبية تجاه اآلخرين، نتيجة 
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لالصطفافات الحزبية والتنازع عىل الكرايس، يف رسيالية صدمت القريب قبل البعيد.

للحظة ذهب خيال أحمد يوســف وكأنه يروج لشخصية كانت بعيدة عن مشهد   

ســاحتنا الفلسطينية، وكأن مصيبة االنقســام متت يف غري عهد قيادته، وكأن مشعل مل 

يفلح عرب كثري من املحاوالت لرأب الصدع وملِّ الشمل،  وذلك ألسباب خارجه عن إرادته 

وعن إرادة حامس، ألن االنقسام تم بإرادة دولية وإن كان بأيدي فلسطينية.

وكأن إرادة املصالحة وإنهاء االنقســام وملِّ الشمل وترميم الحالة الفلسطينية رؤية خاصة 

مبشعل وليس اسرتاتيجية لدى حامس.

غريــب أن يروج رجل بحجــم وعمر وتاريخ أحمد يوســف صاحب أكرث من 40   

كتاب تاريخي وثقايف، لخالد مشــعل من بوابة الشــخصنة، متجاهاًل البعد االسرتاتيجي 

َل هذه الشــخصية عىل مدار نحــو 20 عاما يف قيادة مكتبها الســيايس، هذه  الذي َشــكَّ

االســرتاتيجية كانــت تعمل حامس عىل إنجازها قبل مشــعل واســتمرت يف العمل عىل 

إنجازها بعد مشــعل، فاالسرتاتيجية غري مرتبطة بأشــخاص، بل بإرادة جامعية بوصلتها 

املصلحة العامة للوطن واألمة.

يا ســادة، خالد مشعل وإســامعيل هنية ومن قبلهم موىس أبو مرزوق مع حفظ   

األلقاب، ينطلقون من مشــكاة واحدة، ويسعون لتنفيذ اسرتاتيجية واحدة، وإن اختلفت 

التكتيكات، قراراهم كان شــوريًا وما زال، كونهم يقفون عىل رأس هرم اللجنة التنفيذية 

لحامس، فهم ينفذون السياسة التي ترسمها وتقرها املؤسسات الشورية، وليس توجهاتها 

ورؤاهم الشخصية حول األحداث.

من هنــا جاء وجه الغرابة، أن ُتروَِّج لشــخصية كبرية ووازنــة بحجم ووزن خالد   

َع عليها أطراف الحركة وامتداداتها يف كل مكان. مشعل من بوابة االسرتاتيجية التي تجمَّ

فاذا تأملنا الخطاب الذي يقدمه مشــعل يف نربته الوطنية واإلنســانية، واملتلفع بالزخم 

العاطفي واألخالقي والســيايس العابر للحزبيات والعرقيــات، نجد أنه هو ذات الخطاب 
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الــذي كان يقدمه الرئيس األســبق لحامس موىس أبو مرزوق، وهــو ذات الخطاب الذي 

يقدمه زعيم حامس الحايل إســامعيل هنية، وإن اختلف األسلوب تبعًا لكاريزما كل قائد 

م مصلحة البالد فوق مصلحة الحزب أو التنظيم، فحامس  منهم، فهو خطاب باملجمل ُيقدِّ

وغريها من التنظيامت يف نظرنا وسيلة وليست غاية،  لذا يدفعهم اإلحساس باملسؤولية 

الوطنية للبحث عن القواســم املشــرتكة ونفي التناقضات السياســية واأليدولوجية مع 

اآلخر، ما دام يجمعنا السعي لهدف واحد.

لست من يحدد ألحمد يوســف كرجل مخرضم رؤيته لألمور واألشخاص، ولكن   

كنت أمتنى أن يذهب هذا الرجل الســبعيني العتيق، للرتويج لتعاضد الجهود، وتكامل 

العقول، وتزامن الســري نحــو أهدافنا، عرب توزيع محكم لألدوار بني هذه الشــخصيات، 

ُل أهرامات حامس، مبــا يضمن الوصول ملا نتمنــى، فحامس بحاجة  كونهــا باتت ُتَشــكِّ

أكــرث من أي وقت مىض لكاريزما مشــعل، وحــامس وحيوية هنية، ولرزانــة وهدوء أبو 

مرزوق، وإلبداع وتجديد برامج مختلف الهيئات اإلدارية والقيادية عىل امتداد الساحة 

الفلســطينية والساحات التي تنترش فيها حامس سياسيًا وشــعبيًا، وبعث الروح الثورية 

فيها من جديد.

فحــامس التي طاملــا اكتوت بنار دكتاتوريات العرب، يجــب أن تصبح أبعد ما   

تكــون عن تقديس األشــخاص لصالح رأي الجامعة، وأبعد ما تكــون عن العدوى مبصيبة 

التنافس عىل الكريس والزعامة، فقد علمتنا حامس أن االرتقاء يف مناصبها هو ارتقاء نحو 

الشهادة، فحركة ثورية مقاتلة ال ينبغي أن يتقدم فيها وال يرتقي سوى الفدائيني.
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د. أحمد يوسف.. صوٌت عاقٍل 

هل تستمع إليه قيادة حماس*؟

فتحي البس، صحيفة الحياة الجديدة، بتاريخ 17 أكتوبر 2021م.  
*

وّجَه الدكتور أحمد يوسف؛ القيادي التاريخي يف حركة حامس، رسالًة مفتوحة   

لخالد مشــعل بتاريخ 14/10/2021 تحت عنوان "البوصلة واملراجعات املطلوبة"، 

فيهــا صوت عقٍل أرى أن نتوقــف أمامها، والغريب أنه مل يوجههــا إىل قيادة غزة حيث 

يعيش وهي من تحكم األرض واإلنســان يف قطاع غزة، وال إىل رئيس املكتب الســيايس؛ 

إســامعيل هنية، واملفروض أنه يقود الحركــة يف الداخل والخارج، ومل يعد مفهومًا دور 

خالد مشــعل؛ مســؤول الحركة يف الخارج، إال إذا كان أحمد يوسف يرى أن مشعل قادر 

عىل معالجة واحــدة من النصائح املهمة ملعالجة تعدد الخطــاب داخل الحركة، والتي 

تعاين منها الساحة الفلسطينية:

"حيث إن هناك - لألسف -غيابًا يف وحدة الخطاب وتباينًا يف زوايا النظر لجهة   

وحــدة القناعة والفهم، كام أن هناك ما يبدو تناقضًا وتعدديًة يف لغة خطابنا الســيايس، 

ى إىل تعقيد عالقتنا باآلخرين مــن أبناء جلدتنا من ناحيــة، ومن نظرتنا  األمــر الــذي أدَّ

للــرصاع ومقارباتنا من اآلخر، الذي يشــاركنا الرؤية وتصويبات فوهــة البندقية؛ فنحن- 

كالنا- يتطلع للتحرير وقيام الدولة الفلســطينية، ولكننا منيض عىل خطوط تبدو للبعض 

متشاكسة ومتعاكسة أو متوازية يصعب التقاؤها!!".

ر أحمد يوســف بدوره التاريخي مع زميله غازي حمد، وســعادته بإصدار  يذكِّ  

خالد مشعل "الوثيقة السياسية الجديدة"، والصادرة يف أيار/مايو 2017، بـ"تقديم رؤية 
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لة، وتسويق طرح ينسجم مع خطاب الحركة منذ أن دخلت مربع الحكم والسياسة  معدَّ

مطلع عام 2006"، قبل تنحيته عن رئاســة املكتب الســيايس، والتي كام يقول "كان 

الغــرض من هذه الوثيقة الجديدة - حقيقــة - هو تصويب ما ورد يف ميثاق 1988 من 

مســائل ومفاهيم، مل تكن– قبل أكرث من ثالثني عامًا- بالنســبة للشــارع الفلسطيني 

أو ُنخبــه الفكرية موضَع حواٍر أو جدل". والتي يرى يوســف أنهــا "جاءت متأخرة عن 

موعدها بعرش ســنوات، ولكنَّ التفاعالت السياسية هي إســقاطات وتكّيف مع الواقع 

السيايس، بناًء عىل معطيات وتحوالت بعينها؛ ألن السياسة وإن كانت هي فن املمكن، 

إال أنها بالدرجة األوىل انعكاس ملوازين القوى يف ســياقاتها اإلقليمية والدولية"... لغة 

دقيقة يوردها بعد التذكري بصلح الحديبية الذي أبرمه رســولنا الكريم )صىل الله عليه 

وســلم( مع كفار قريش، وصلح الرملة الذي أبرمه صالح الدين مع الصليبيني، ويطلب 

حســن التفكــري والتدبري يف ظل أوضاع غــزة وضنك العيش الذي يعيشــه مواطنوها. 

ويلفت النظر إىل:

"إننا ويف ظل هذه املتغريات الكثرية والكبرية التي ألقت بتداعياتها الكارثية   

عىل القضية الفلسطينية، وجعلتنا هنا يف قطاع غزة نعاين - بسبب االنقسام البغيض 

- من فقدان الحليف القريب، ونشــعر رمبا للمرة األوىل بغياب العمق االســرتاتيجي 

العريب واإلسالمي!!"

ُينهي أحمد يوســف رســالته بتقديم 18 توصية يرى أن يأخذ بها خالد مشــعل،   

ويقصد بالطبع أن يبذل جهده العتامدها من قبل حركة حامس، ومن أهمها:

- إعطاء األولوية الحتضان قطاع غزة املحارص، وتعهد أهله بالدعم واإلسناد، وتقاسم لقمة 

العيش بالتساوي بني الجميع.

- العمل عــىل تجنب لغة التصعيد والحرب وكأنها خيارنا الوحيد، حيث تعوَّدت ألســنة 

البعض تظهرينا يف قطاع غزة وكأننا بإمكانياتنا املتواضعة دولة عظمى!!
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- التخفيف من مظاهر العســكرة ولغة الحرب، وتعزيز دور األجهزة الرشطية واألمنية يف 

ظل احرتام الجميع للنظام وسيادة القانون.

- رضورة أن تخرج القيادة الجديدة للحركة يف إطاللتها بخطاب ســيايس يعكس روح ما 

جاء يف الوثيقة الجديدة من تحوالت، لإلجابة عىل سؤال املصداقية الذي ينتظره الغرب 

واملجتمع الدويل من حركة حامس.

وهنــاك أفكار أخرى أهمها دعوة الحركة لالعتــامد عىل مرص التي تبذل جهوداً   

عظيمة إلنجاز املصالحة الوطنية.

إنه صوُت عاقٍل ال أجد له انعكاســًا يف ترصيحات ومواقف حامس، التي اجتمع   

مكتبها الســيايس يف مرص وبرعاية املخابرات املرصية، وصدرت ترصيحات عن لقاءاته 

باملخابــرات املرصية غامضة ال نســتطيع الحكم عىل توجهات الحركــة بعدها، وكذلك 

األمر، مل تفصح املخابرات املرصية عام تمَّ التوصل إليه يف هذه اللقاءات.

أن ُيطلــق أحد قيــادات حامس مثل هذه األفــكار، فهذا  يعنــي أن هناك بدايًة   

جديدة للتفكــري بصوٍت عال، وهذا تحوٌل إيجايب، وإن تجاوزت حامس عنها، فهي مؤرش 

إىل أنها ســوف تســتمر يف االســتقواء غري املثمر عىل اآلخرين، وإبقاء الحال عىل ما هو 

عليــه بالتمييز بني الناس يف لقمة العيش، وتصوير قطاع غزة كدولة عســكرية عظمى!! 

وانعدام وجود خطاب سيايس موحد ينتظره العامل، كام يقول أحمد يوسف.

حاولــت أن أرصــد ردوداً من مشــعل وقادة حــامس اآلخرين عىل هذه الرســالة   

العقالنية، ومل أجد، ملاذا؟! هل تجاوز أحمد يوســف خطــوط الحركة الحمراء؟؟، أرى أنه 

مل يفعــل، إذ يضع نصــب عينيه املصلحة العليا بإنهاء االنقســام، ويرتبها بتوحيد خطاب 

ُن الفلسطينيني -يف  كِّ حامس أواًل، وصواًل إىل لغة سياســية واضحة متفق عليها، بحيث مُتَ

ظل منظمة التحرير- من مواجهة العدوان واالحتالل وخططه. أرجو ان يتحقق ذلك.
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م: أيقونة وطن ج1 ) أكتوبر 2018(. -  األب مانويل مسلَّ
م: من وحي الوطن ج2 ) أغسطس 2019(. -  األب مانويل مسلَّ

- اإلنسان موقف )10(: اهلزيع األخري )نوفمرب 2019(.
-  حممد نزير كايا: سليل العثامنيني ) نوفمرب 2019 (.

-  د. عصام يوسف: معاً سنكرس احلصار )يوليو 2021(.
- أوليفر ماك ترينن: طيف السامء السرية واملسرية ج1)مارس 2021(.

- أوليفر ماك ترينن: طيف السامء.. شهود وشهادات ج2 )مارس 2021(.
- احلاج موسى صالح: سنوات الطفولة والغياب )رواية( )مايو 2021(.

م: نفنى وال هتون ج3 ) ديسمرب 2021(. -  األب مانويل مسلَّ

اللغة اإلنجليزية

- اإلسالم والغرب: حواٌر ال بّد منه )2000(
- الدين واحلرية:

 السياسات واملسارات اإلنسانية يف تركيا )2000(
- املواجهة بني اإلسالمية والعلامنية يف تركيا:

 قضية نجم الدين أربكان )2000(
- املحّرضون عىل العداء:

 محلة استهداف املسلمني يف الواليات املتحدة األمريكية )2001(
- د. أنور إبراهيم: رجل النهضة )2002( 



- بصامت التآمر الصهيوين:
 التحريض عىل املسلمني بعد 11 سبتمرب)2003(

- سقوط الدولة اليهودية: مسألة وقت )2003(
- مسلمو أمريكا: جاليٌة حتت احلصار )2004(
تحت الطبع

-  التيارات السلفية يف قطاع غزة: 
بني اإلعتدال والتطرف واحلسابات الوطنية

-  فلسطني يف وجدان اجلزائر:
   دراسة يف األبعاد الدينية والقومية ودالالهتا التارخيية

- احلركة اإلسالمية يف فلسطني: خيارات الدين والسياسة واحلكم الرشيد
- وطن وعيون دامعة فتح ومحاس: جدلية التعايش واملواجهة

- جدل امللك واحلكمة:  جتارب سياسية ونضالية معارصة
- حركة محاس: املسار والصريورة التارخيية

- د. عز الدين أبو العيش: ال أكره.. ولكن!!

للمؤلف من إصدارات بيت الحكمة
سلسلة تجارب نضالية وسياسية معارصة

1 -  احلركة اإلسالمية يف تركيا: االستهداف والتمكني
2 -  حركة جمتمع السلم "محس": خيارات الدم والسياسة

3 -  حزب اهلل اللبناين: املزاوجة بني املقاومة والسياسة
4 -  طالبان أفغانستان: جدليات الدين والسياسة واملقاومة

سلسلة أوراق سياسية فلسطينية

1 - اسرتاتيجية محاس: مالمح وحمددات
2 - جتربة محاس السياسية: مربعات الرؤية واحلسابات الوطنية

3 - مذكرة النصيحة: وقفوهم إهنم مسؤولون
4 - الرشاكة السياسية: طريق االتفاق والوفاق واملصاحلة الوطنية



سلسلة مراجعات فكرية وسياسية

1 - اإلخوان املسلمون والثورة اإلسالمية يف إيران: 
 جدلية الدولة واألمة يف فكر اإلمامني البّنا واخلميني

2 - تأمالت يف الدين والسياسة: قراءات يف احلالة الفلسطينية
3 - تركيا أردوغان: إطاللة سياسية جديدة

4 - فجر الرشق: 
املتغريات السياسية يف املنطقة وانعكاساهتا عىل القضية الفلسطينية

5 - محاس واحلركة السلفية يف قطاع غزة: 
آفاق الرؤية والعمل املشرتك

6 - املسلمون واملسيحيون عىل أرض فلسطني:
تاريخ من التسامح الديني واالنتامء الوطني واهلوية النضالية 

سلسلة عالقات دولية  
1 - املوقف األورويب جتاه القضية الفلسطينية: سويرسا نموذجاً

2 - محاس والغرب: رضورات التعايش واالنفتاح يف ظل الربيع العريب
3 - محاس وقطر: كرم العطاء وجدل السياسة

4 - مذابح األرمن: االدعاء واحلقيقة؟
5 - املواقف العربية جتاه حماولة االنقالب الفاشلة يف تركيا:

بني املعارضة والرتحيب



املعهد يف سطور

 معهــد بيــت احلكمــة لالستشــارات وحــل النزاعــات، رشكــة غري ربحية مســجلة 
بحســب قانــون الــرشكات الفلســطيني لعــام 1929 وتعديالتــه، ُأنــيَء  املعهد يف 
الربع األخري من عام 2007 وقد سجل لدى السلطات املعنية يف بداية عام 2008. 
ويتكون جملس أمناء معهد بيت احلكمة من شخصيات قيادية وأكاديمية حتظى 

باحرتام وتقدير املجتمع الفلسطيني. 
 بيــت احلكمــة هــو معهــد فلســطيني مســتقل، أســس لإلســهام يف بنــاء وتنميــة املــوارد 
البرشية الفلسطينية يف مجيع القطاعات خدمة للمجتمع الفلسطيني، باإلضافة إىل 
االهتامم بصانعي القرار عىل الساحة الفلسطينية وتقديم النصيحة واالستشارة هلم.
  يركــز املعهــد جهــده عــىل تعزيز مبــدأ احلكم الرشــيد وتطوير احليــاة املجتمعية 
ورأب أّيــة خالفــات، وحتقيــق االســتقرار الداخــيل، باإلضافــة إىل ذلك فإنــه يقوم 
بــدوره الســيايس نحــو حتقيــق املصاحلــة وحالــة االنســجام واالتفــاق بــني فصائل 

وأحزاب العمل الوطني.
  يــرشف املعهــد عــىل عــدد من الربامج والنشــاطات التــي من شــأهنا أن تزيل الصور 
النمطية غري الصحيحة عن القضية والشعب الفلسطيني، باإلضافة إىل رأب هوة 
اخلالف ما بني العامل الغريب والعامل العريب واإلسالمي، وذلك من خالل استقبال 
 وفود غربية أجنبية وتنفيذ نشاطات معرفية تسهم يف إزالة هذه الصور النمطية.

الرؤية
نســعى ألن نكــون األفضــل يف تقديــم رسٍد دقيٍق للقضيــة الفلســطينية جنباً إىل 
جنــب مــع التواصل وتقديــم وجهة نظر القيادة الفلســطينية إىل العامل بطريقة 
مهنيــة وعمليــة، باإلضافــة إىل ذلــك، فإننــا نســعى إىل بنــاء وتدريــب القــدرات 

الشبابية الفلسطينية.

معهد بيت الحكمة لالستشارات وحل النزاعات



الرسالة
يف بيــت احلكمــة نعمل عىل تقديــم وتطوير الربامج األكاديميــة والعملية. ونحن 
اع القرار الفلســطيني من أجل سد الفجوة بني  نقدم وجهات النظر واملشــاورات لصنَّ
بني الســاحتني الفلسطينية والغربية. ونحن نســعى جاهدين للحصول عىل أنسب 
السبل للحفاظ عىل التواصل مع الغرب ورفع مستوى الوعي للقضية الفلسطينية.

األهداف 
1. تعزيز السياسات التي من شأهنا أن ترسخ مبدأ احلكم الرشيد يف املجتمع الفلسطيني.

2. تزويــد صانعــي القرار واملؤثرين فيــه بالنصائح العملية التي من شــأهنا تطوير 
املجتمع الفلسطيني.

3. اإلســهام يف رأب هوة اخلالف بني االحزاب الفلسطينية املختلفة، والتواصل مع 
ممثيل أحزاب من الدول الغربية.

4. تعزيز دور القطاع األمني يف خدمة املجتمع الفلسطيني.
5. تطوير وتشــجيع املواهب واألفكار الشــبابية التي من شــأهنا أن تســهم يف تطوير 

املجتمع الفلسطيني.


