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«إن حركة محاس حركة جماهدة ..علنية ورسية..
ما هو مفهوم للناس فهو علنى ،وما هو غري مفهوم
للناس فهو رسى ..وحركة جماهدة ال يمكن أن
تكشف للناس كل أوراقها وكل ما عندها ،لكنها
تعمل بالشورى والنظام الصحيح ،»...من أقوال
ملخصا نظرة
مؤسس احلركة ،الشهيد أمحد ياسني،
ً
احلركة جلدلية الكشف عن هيكلها التنظيمى وتركيبة
أجهزهتا وتشكيالهتا الداخلية.

م�اذا حيدث داخل حركة مح�اس؟ هل ح ًّقا
يروج البعض؟ ثم
هناك رصاع عىل السلطة كام ِّ
يروجون
عن أى س�لطة يتحدث ه�ؤالء الذين ِّ
خلالف�ات تنظيمية داخلية؟ وما حقيقة ما يدور
حول ش�خصيات بعينها من قيادات احلركة ىف
الداخل واخل�ارج ،باعتباره�م الفاعل الرئيس
فيما ي�دور م�ن تكهن�ات وش�ائعات ومزاع�م
تتعلق بملف االنتخابات الداخلية حلامس التى
قاربت نتائجها النهائية عىل الظهور؟
كانت الرتبية والروابط الروحية بني احلركة
ومجاع�ة اإلخ�وان املس�لمني ىف مصر ،ضامن�ة
ومناع�ة داخلية ،ربما ألهنا قررت من�ذ البداية
العم�ل بالقاع�دة املعروف�ة بين اإلخ�وان ،أال
وهى أن «طالب الوالية ال ُي َولىَّ ».
بداي� ًة ..الب�د م�ن التأكيد أن مح�اس (التى
نش�أت ملقاومة االحتالل وحترير كامل الرتاب
الفلسطينى من البحر إىل النهر) ،والتى اكتسبت
زمخها ووضعها املميز بني حركات املقاومة عىل
مس�توى العامل ،بس�بب اهلدف الذى نشأت من
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أجله ،ال يمكنها التخىل بسهولة عن هذه املكانة
واإلنسياق خلف رصاعات ومغانم ،تتناىف متا ًما
مع أفكارها كحركة مقاومة إسالمية-وطنية.

ورغم أن التيار اإلسالمى عمل ىف فلسطني
حتت مسميات متعددة منذ ما قبل عام ،1948
فإن�ه منذ انطالقتها الرس�مية (ىف الس�ادس من
ديس�مرب ع�ام  ،)1987عىل ي�د الرعيل األول
املؤسس (الشيخ املجاهد أمحد ياسني ..إبراهيم
اليازورى ..حممد ش�معة ..عبد الفتاح دخان..
الدكتور عبد العزيز الرنتيسى ..عيسى النشار..
أى من القيادات
صالح ش�حادة ،)...مل ُيضبط ٌّ
التارخيي�ة أو حت�ى القي�ادات الوس�يطة حلركة

وم�ن ثم فـحماس التى ظل�ت  18عا ًما ىف
صف�وف املعارض�ة ،إىل أن وج�دت نفس�ها ىف
خضم رصاعات وتش�ابكات داخلية وإقليمية
وخارجية بعد اكتساحها االنتخابات الترشيعية
ع�ام  ،2006ورغ�م أهن�ا كان�ت تتعاط�ى ىف
السابق مع هذه الرصاعات والتشابكات بمنطق
اخلط�اب السياس�ى وفع�ل املقاوم�ة ،فإنه جاء
اليوم الذى تتفاعل فيه مع هذه املستجدات من
منطلق القابض عىل مجرة القرار السياس�ى؛ لذا
كان واج ًب�ا عىل قيادات مح�اس اخلضوع لرأى
اجلامعة ،واحرتام إرادهتا والنزول عند قرارها.

األم�ر اآلخ�ر أن االنش�غال باهل�م الع�ام
اجتامعيا) داخل
سياسيا..
(ميدانيا..
ًّ
ًّ
ًّ
كان�������ت التربي�������ة والرواب�������ط الروحية بي�������ن الحركة
قطاع غزة حتديدً ا ،فرض عىل محاس
وجماعة الإخوان الم�سلمين فى م�صر� ،ضمانة ومناعة
ً
نمطا معينًا ىف إدارة شئوهنا الداخلية،

داخلية ،ربما لأنها قررت منذ البداية العمل بالقاعدة

ال جمال فيه للتنازع والرصاعات ..كام
المعروفة بي�������ن الإخوان� ،أال وهى �أن «طالب الوالية ال 
أن املواجه�ة املس�تمرة مع االحتالل
يُ َو َّلى».
واألوض�اع الصعب�ة الت�ى تعيش�ها
متلبس�ا بالبح�ث ع�ن موقع أو س�اع ًيا احلرك�ة ىف ض�وء ه�ذه املواجه�ة ،ال يمكنها أن
مح�اس
ً
ملنصب ،وكان�ت الرتبية والروابط الروحية بني تُنتج ه�ذه احلالة م�ن الرفاهية ،لكنها تنس�حب
احلرك�ة ومجاع�ة اإلخ�وان املس�لمني ىف مرص ،عىل حركات وتنظيامت أخرى (داخل فلس�طني
ضامن�ة ومناع�ة داخلي�ة ،ربام ألهنا ق�ررت منذ وخارجها) تتبنى ىف الظاه�ر مقاومة االحتالل،
البداية العمل بالقاع�دة املعروفة بني اإلخوان ،بينما قادهت�ا يتقاس�مون املناص�ب واألم�وال
أمنيا مع االحتالل (!) ،فهل يمكن أن
أال وهى أن «طالب الوالية ال ُي َولىَّ ».
وينسقون ًّ
االنش�غال باهلم العام (ميدانيا ..سياس�يا ..تنزل�ق مح�اس إىل هذه اهلاوية ،وه�ى التى تؤمن
ًّ
ًّ
اجتامعيا) داخل قطاع غ�زة حتديدً ا ،فرض عىل بأن الصراع مع االحتلال اإلرسائيلى «رصاع
ًّ
نمطا معينًا ىف إدارة ش�ئوهنا الداخلية ،ال وجود وليس رصاع حدود»؟ ما يعنى مرشوعية
محاس ً
اجله�اد بأنواعه وأش�كاله املختلف�ة إلمتام هدف
جمال فيه للتنازع والرصاعات
حترير فلسطني.
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يقود حركة محاس جملس شورى
عضوا يمثلون
يتكون من  50إىل 60
ً
احلركة ىف فلسطني واخلارج

يقود حركة حما�س مجل�س �شورى يتكون من � 50إلى
 60ع�ضوًا يمثلون الحركة فى فل�سطين والخارج.
يُ عتقد �أنه من بين �أع�ض�������اء مجل�س ال�شورى العام يتم
فرز �أع�ضاء مجل�س �شورى م�صغر ( 25ع�ضوًا تقريبًا)،
وم�������ن بين �أع�ضاء ه�������ذا المجل�س يتم اختي�������ار �أع�ضاء
المكتب ال�سيا�سى �أنف�سهم

وم�ن ث�م ف�إن حرك�ة مح�اس
الت�ى نمت وتط�ورت حتى صارت
إط�ارا ضخًم�اً للعم�ل :الدع�وي..
ً
العس�كري ..الس�يايس ،ب�ل العمل
الع�ام ،نجح�ت ىف أن تتف�وق على
ح�ركات وفصائ�ل س�بقتها ىف مسيرة النضال
ومواجه�ة االحتلال؛ لكث�رة الس�احات
واملجاالت التى تقوم هبا احلركة داخل فلسطني
وخارجها.
ويق�ود حركة محاس جملس ش�ورى يتكون
عض�وا يمثل�ون احلرك�ة ىف
م�ن  50إىل 60
ً
فلسطني (قطاع غزة ..الضفة الغربية ..السجون
اإلرسائيلية) ،واخلارج .وجملس الشورى العام
حلامس هو أعىل س�لطة رقابية وترشيعية داخل
محاس؛ حيث يمثل اهليئ�ة الدعوية العليا ،التى
توف�ر اإلس�ناد الرشع�ى لنش�اطات وق�رارات
مح�اس احلركي�ة والسياس�ية ،كما أنه املس�ئول
عن حتديد املوازنات املالية ووضع السياس�ات
ِ
وهيئات
العامة وإقرار خطط عمل مؤسس�اتهِ ا
َ
واللوائح
القوانين
احلرك�ة املنتخبة ،كام يناقش
َ
الت�ى حتكمه�ا وتنظم عمله�ا ،بام يتناس�ب مع
دورها ونفوذها وانتشارها ومدى تأثريها.

و ُيعتقد أنه من بني أعضاء جملس الش�ورى
العام يتم فرز أعضاء جملس شورى مصغر (25
عض�وا تقري ًبا) ،ومن بني أعض�اء هذا املجلس
ً

يتم اختيار أعضاء املكتب السياس�ى أنفسهم..
لك�ن لصعوب�ة عق�د اجتامعات منتظم�ة وآمنة
ملجلس ش�ورى احلرك�ة ،ف�إن القي�ادة الفعلية
التنفيذية ظلت لس�نوات بيد املكتب السياس�ى
للحرك�ة (أعلى هيئ�ة قيادي�ة -سياس�ية ،ثانى
س�لطة تنظيمي�ة ىف احلرك�ة)؛ حي�ث تتمثل فيه
قطاع�ات العمل املختلفة ،كام أنه معني برس�م
سياسات محاس ومتثيلها ىف العالقات اخلارجية
والتف�اوض بإس�مها ىف كل امللفات التى تتعلق
ب�إدارة العالق�ات الفلسطينية-الفلس�طينية،
أو التعام�ل م�ع احلكومات واملنظمات العربية
واإلسلامية ،فضلا ع�ن اجله�ات الرس�مية
والشعبية ىف العامل.
ُيعتق�د أنه م�ن بني أعضاء جملس الش�ورى
العام يتم فرز أعضاء جملس شورى مصغر (25
عض�وا تقري ًبا) ،ومن بني أعض�اء هذا املجلس
ً
يتم اختيار أعضاء املكتب السياسى أنفسهم

أعض�اء املكتب السياس�ى الذي�ن ينترشون
ىف العدي�د من ال�دول العربية (لظ�روف تتعلق
باألوض�اع األمني�ة لق�ادة املكت�ب ،حيث إهنم
مجيعا من قادة االحتالل) ،نجحوا
مس�تهدفون ً
ىف ترمج�ة العالق�ات الداخلي�ة داخ�ل احلركة،

�شـتـاء 2012
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ٍ
جان�ب م�ن مثاليته�ا (النس�بية) ىف قي�ادة احلرك�ة إىل اخل�ارج ع�ام  ،1989بع�د
وكش�ف
والزج هبم
التعام�ل البينى ..وليس هناك دليل يؤكد إنكار اعتقال ع�دد كبري من قادة الداخ�ل
ِّ
ال�ذات والزهد ىف املواقع التنظيمية بني قيادات ىف السجون اإلرسائيلية ،ويرى هؤالء أن هناك
احلركة ،من عملية التس�ليم والتس�لم التى متت تباينً�ا ىف إدارة النق�اش الداخلى وطبيعة صنع
بني مؤس�س املكتب السياس�ى حلرك�ة محاس ،الق�رار و َم ْن ل�ه احلق ىف احلس�م النهائى ..لكن
أول رئيس له منذ عام  ،1989الدكتور موسى ثمة ما جيب تأكيده ىف ثنائية العالقة بني قيادات
أبومرزوق ،الذى أعاد بناء تنظيم حركة محاس محاس ىف الداخل واخلارج ،فالتجربة الشخصية
بع�د الرضبة الش�املة الت�ى تلقتها آن�ذاك ،عىل تؤك�د أن هن�اك حالة خاص�ة ىف اإلدارة؛ حيث
خلفية اعتقال الشيخ املجاهد أمحد ياسني وعدد توزي�ع األدوار القيادي�ة والتنفيذي�ة واملهمات
كبير من ق�ادة احلرك�ة ونش�طائها ىف الداخل ،خيض�ع لعملي�ة منضبط�ة ،حتكمه�ا أوض�اع
وتفكيك أجهزهتا العس�كرية واألمنية) ،إىل أن وظ�روف املقاوم�ة ،كما أهن�ا حمكوم�ة بنظ�ام
الش�ورى ال�ذى اس�تمدته حرك�ة
ال يتخل�������ى ق�������ادة حما��������س ف�������ى الداخل والخ�������ارج عن
محاس من الرتبية واإلدارة التنظيمية
التذكي�������ر الدائ�������م بالعامل الأهم ف�������ى الحفاظ على
جلامعة اإلخوان املس�لمني ،نجحت
بني�������ة الحرك�������ة ،م�ؤكدين �أن «المقاوم�������ة هى �أق�صر
قيادات مح�اس ىف تطويره وتطويعه
الطرق لتحرير فل�سطين».
حتى يتناسب مع الشأن الفلسطينى
ج�رى اعتقاله ىف الواليات املتحدة عام  1995وظروف�ه الصعبة ىف مواجه�ة االحتالل ،األمر
مل�دة عامين ،م�ا دف�ع خال�د مش�عل إىل إعادة الذى أس�هم ىف تطوي�ر أداء احلرك�ة ،كام ج َّنبها
تش�كيل املكتب السياس�ى وإجراء االنتخابات ىف الوقت نفس�ه أزم�ات تنظيمي�ة ،كان يمكن
ىف العاصم�ة األردني�ة (عمان) ع�ام  ،1996أن تعطل مسيرهتا وجتعلها هش�ة أمام العدوان
رئيسا للمكتب وانتخابه ألربع اإلرسائيىل املستمر.
حيث تم تعيينه ً
دورات الحقة حتى اآلن ،ومع ذلك فإن عالقة
ال يتخلى ق�ادة محاس ىف الداخ�ل واخلارج
مش�عل-أبو م�رزوق (وكذل�ك كل قي�ادات ع�ن التذكري الدائ�م بالعامل األه�م ىف احلفاظ
احلرك�ة ىف الداخ�ل واخل�ارج) ت َُع�دَّ
ً
نموذج�ا على بني�ة احلرك�ة ،مؤكدي�ن أن «املقاوم�ة هى
لالحترام والتقدير واجلهاد املشترك من أجل أقرص الطرق لتحرير فلسطني».
قوة مح�اس ىف مواجهة االحتلال ،ومؤامرات
هن�اك إذن توازن ىف التأثري عىل عملية صنع
الداخل واخلارج.
جناح ْى احلركة ىف الداخل واخلارج،
القرار بني
َ
يروجه البعض من حس�ابات ،مفادها
الالف�ت أن البع�ض حي�اول التأس�يس بعيدً ا عماَّ ِّ
للخالف�ات الداخلي�ة ىف مح�اس بانتق�ال مركز أن الداخ�ل يمتل�ك ورقة التنظي�م ويتحكم ىف
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الق�رارات امليداني�ة ،بينما اخل�ارج لدي�ه ورق�ة
العالقات اخلارجية والتمويل .لكن ال هذا وال
ذاك هو ال�ذى حيافظ عىل وحدة محاس ،بل هو
حالة العصف الذهنى التى تسبق إختاذ أى قرار،
ثم االحتكام للش�ورى ،وقد قال ىل قيادى بارز
نص�ا« :هناك مي�زة يف حركة محاس،
ىف احلرك�ة ًّ
البعض حياول أن جيعل منها مش�كلة ،وهى أنه
أمرا والكل يتبعه،
ال يوجد عندنا شخص يقول ً
وال ش�خص يقول إنه نزل علي�ه الوحي؛ نحن
مؤسس�ة النقاش فيها يدور حول كل القضايا،
نناقش�ها ونق ِّيمه�ا ،ولكن قرار احلرك�ة النهائي
يحُرتم م�ن اجلميع ..نحن ال ندَّ عي أننا مالئكة،
ولكن نملك اجلرأة ألن نقول إننا أخطأنا».
وال يتخىل قادة مح�اس ىف الداخل واخلارج
ع�ن التذكري الدائ�م بالعامل األه�م ىف احلفاظ
على بني�ة احلرك�ة ،مؤكدي�ن أن «املقاوم�ة هى
أقصر الط�رق لتحري�ر فلس�طني» ..لك�ن إىل
جان�ب خي�ار املقاومة ال�ذى ارتضت�ه احلركة،
هن�اك ملفات أخ�رى تفرض نفس�ها عىل قيادة
مح�اس ،التى رشعت بالفع�ل ىف تفعيل العديد
منها.

لقيم املؤسس�ية والش�ورى)؛ لظروف الرتصد
الرسية
الدائم من ِقب�ل االحتالل ،ما يربر حالة ِّ
الت�ى حتيط هبا محاس معظم م�ا يتعلق بمجلس
ش�ورى احلركة (العدد الفعلى لألعضاء ..آلية
انتخاهب�م ..هويته�م ..أماك�ن اجتامعاهت�م..
طبيعة املداوالت الداخلية.)...
أث�ار مل�ف االنتخاب�ات الداخلي�ة حلرك�ة
مح�اس ،ومل�ف إس�تمرار أو ع�دم إس�تمرار
رئيس املكتب السياس�ى للحركة خالد مشعل،
املستمر ىف موقعه (بتوافق داخىل) منذ  16عا ًما
حالة من اجلدل.

غير أن انتخاب�ات املكت�ب السياس�ى التى
جت�رى كل  4س�نوات ،ويت�م ىف هنايته�ا اختيار
رئي�س املكت�ب بالتواف�ق ،تش�غل املراقبين؛
بحك�م أن مح�اس أصبح�ت اآلن الرقم األهم
ىف الس�احة الفلس�طينية ،ورقماً مهًّم�اًّ ىف املعادلة
اإلقليمية والدولي�ة ،بحيث ال يمكن جتاوزها.
من ثم فقد كان إعالن رئيس املكتب السياسى،
خال�د مش�عل ،رغبت�ه ىف ع�دم االس�تمرار ىف
منصب�ه ،البواب�ة الت�ى دخ�ل منه�ا الكثير من

�أثار ملف االنتخابات الداخلية لحركة حما�س ،وملف
�إ�ستم�������رار �أو عدم �إ�ستم�������رار رئي�س المكت�������ب ال�سيا�سى
للحركة خال�������د م�شعل ،الم�ستمر فى موقعه (بتوافق
داخلى) منذ  16عامً ا حالة من الجدل.

وأثار ملف االنتخابات الداخلية
حلرك�ة مح�اس ،ومل�ف إس�تمرار
أو ع�دم إس�تمرار رئي�س املكت�ب
السياس�ى للحرك�ة خال�د مش�عل،
املس�تمر ىف موقع�ه (بتواف�ق داخلى) من�ذ 16
عا ًما حالة م�ن اجلدل ،وزادت وطأة الغموض
بع�دُ ىف ضوء اإلج�راءات الصارم�ة التى حتيط
هب�ا احلرك�ة هيكله�ا التنظيمى املنتخ�ب (وف ًقا

التحليلات واملتابع�ات الت�ى راح�ت تُوج�د
البدائ�ل واخلي�ارات ىف حال متس�ك «مش�عل»
بموقف�ه ،قب�ل أن تؤك�د قي�ادة احلرك�ة أن كل
�ن تكلم ىف هذا املل�ف أو أدىل بدلوه فيه ليس
َم ْ
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معن ًيا بتحديد َم ْن س�تكون له قيادة احلركة ،وأن االنتخابات حت�ى هنايتها ،وإن كان حق الدول
محاس كيان ومؤسس�ات كبيرة ،ولدهيا القدرة واملنظمات واإلعلام أن يتعرف على ما يدور
ذاتيا فقط ،بل
واإلمكان�ات التى تُنت�ج قياداهتا باالختيار احلر داخ�ل احلركة؛ ألهنا مل تعد ش�أ ًنا ًّ
عاما هيم اجلميع ،لكن اإلعالن عنه حتدده
املب�ارش ..وس�ط تأكي�دات بأن�ه مل يرش�ح أحد شأ ًنا ًّ
نفس�ه ،ال خالد مشعل وال موسى أبو مرزوق؛ احلرك�ة ومؤسس�اهتا السياس�ية واإلعالمي�ة،
وال إسماعيل هنية؛ كون مؤسسات احلركة هى بع�د اس�تكامل انتخاباهتا ىف املواق�ع واألقاليم؛
وتصوت عليها وختتارها ،ث�م انعق�اد جملس الش�ورى املرك�زى للحركة،
التى ترش�ح قياداهتا
ّ
وبالتاىل كل ما يقال يف الصحافة واإلعالم ليس الذى يملك وح�ده صالحيات انتخاب رئيس
املكت�ب السياس�ى ،وصاح�ب كلم�ة الفص�ل
هو الذى سيحدّ د توجهات محاس.
احلاس�مة ىف حتدي�د هوي�ة الرئي�س
غير �أن انتخابات المكت�������ب ال�سيا�سى التى تجرى كل
ٍ
انتخاب�ات حقيقي�ة،
اجلدي�د ،عبر
� 4سن�������وات ،ويتم ف�������ى نهايتها اختي�������ار رئي�س المكتب
ٍ
نزهي�ة وديمقراطي�ة ،وه�و ما جيرى
بالتوافق ،ت�شغل المراقبين؛ بحكم �أن حما�س �أ�صبحت
حاليا.
له
الرتتيب
ًّ
الآن الرقم الأهم فى ال�ساحة الفل�سطينية.
ق�ال ً
أيضا :من حق أعضاء ش�ورى احلركة
أن يرش�حوا هلذا املنصب َم ْن يرون فيه الكفاءة
والقدرة واملس�ئولية واألهلية ،ىف الوقت الذى
ال يس�تطيع في�ه أي عض ٍو أن يرش�ح نفس�ه ،أو
يقدم ذاته بنفس�ه؛ إذ إن تقديم النفس وترشيح
ال�ذات ٌ
عي�ب ومنقصة،
مثلبة كبيرة ،وىف ديننا
ٌ
والساعى للرئاسة يحُ جب.
غير أن انتخاب�ات املكت�ب السياس�ى التى
جت�رى كل  4س�نوات ،ويت�م ىف هنايته�ا اختيار
رئيس املكتب بالتوافق ،تشغل املراقبني؛ بحكم
أن محاس أصبحت اآلن الرقم األهم ىف الساحة
الفلسطينية
موضح�ا لسياس�ة
ربما كان ه�ذا ال�رد
ً
مح�اس ىف احلفاظ عىل رسي�ة التعامل مع قضية
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وقد كش�ف االحتف�ال بذكرى
االنطالق�ة ال�ـ 25حلرك�ة مح�اس ع�ن حج�م
االفتراءات واالدع�اءات الت�ى تالح�ق ق�ادة
احلرك�ة؛ حي�ث ال انقس�امات أو خالف حمتدم
ىف قيادة احلركة عىل رئاستها ،بل كان االحتفال
إش�ارة مهم�ة عىل عافي�ة ووح�دة احلركة ،وال
رسا عندم�ا أق�ول إن قي�ادات احلركة ىف
أذي�ع ًّ
الداخ�ل واخلارج بذل�وا جهدً ا عظيًم�اً ىف إقناع
«مش�عل» باالس�تمرار ىف قيادة احلركة للدورة
املقبل�ة ،لـ”مصلح�ة احلرك�ة» ،وأن�ا أعل�م أن
وتقديرا متبادال وعمي ًقا بني األخ أبو
هناك حمب ًة
ً
الوليد وقيادات غزة واخلارج.

يب�دو قادة محاس مش�غولني بفتح حوارات
سياس�ية م�ع كل دول العامل ،الس�يام العواصم
الت�ى ال ت�زال تصنِّف مح�اس باعتباره�ا تنظيماً
إرهابيا (!) ،ويتمسك قادهتا بفتح حوارات مع
ًّ
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كل دول الع�امل إال إرسائي�ل« ،ك�ون اللغة التى
يفهمها االحتلال الصهيونى هى لغة الصمود
واملقاوم�ة والكفاح حتى يت�م دحره عن أرض
فلسطني» ،عىل حد وصف قادة احلركة.

كش�ف االحتف�ال بذك�رى االنطالق�ة
ال�ـ 25حلرك�ة مح�اس ع�ن حجم االفتراءات
واالدع�اءات التى تالحق ق�ادة احلركة؛ حيث
ال انقس�امات أو خالف حمت�دم ىف قيادة احلركة
عىل رئاس�تها ،ب�ل كان االحتفال إش�ارة مهمة
عىل عافية ووحدة احلركة

تب�دو احلرك�ة مش�غولة ً
أيض�ا بإمت�ام ملف
املصاحل�ة الفلسطينية-الفلس�طينية ،باعتباره�ا
أولوي�ة ورضورة وطني�ة ،وه�ى وإن كان�ت ال
تعن�ى االندم�اج أو ختىل أى طرف ع�ن برناجمه
السياس�ى ،فإهن�ا تعن�ى إهن�اء حال�ة االنقس�ام
بين الش�عب الفلس�طينى ىف الضف�ة الغربي�ة
وط�ى تل�ك الصفحة الس�لبية،
وقط�اع غ�زة،
َّ
متهيدً ا لالتف�اق واالنضواء حتت برنامج وطنى
مشرتك.

س�اب ًقا ،لكننا نحتاج إىل تطبيقه بعقول وقلوب
مفتوح�ة .قيل ىل ً
أيضا :االنتصار الذى حتقق ىف
قطاع غزة هو انتصار لكل الشعب الفلسطينى،
وأن أج�واء الع�دوان اإلرسائيلى الغاش�م
توح�د الش�عب
كان�ت بمثاب�ة كلم�ة السر ىف ُّ
والفصائ�ل والق�وى الفلس�طينية ىف املي�دان،
وصنعت ً
مناخا مناس� ًبا ج�دًّ ا لتحريك وإنجاز
مل�ف املصاحلة ،ل�ذا جيب الذه�اب للمصاحلة
بجميع بنودها ،واتفاق اجلميع عىل إسرتاتيجية
موح�دة وبرنام�ج وطن�ى يش�ارك في�ه اجلميع
ويجُ مع�ون علي�ه على أس�اس املقاومة ،يس�بقه
اجتامع للمجلس الوطنى املنتخب اجلديد وهو
صاح�ب الوالي�ة بتش�كيل جلن�ة متثي�ل منظمة
التحري�ر وإق�رار برنام�ج وطني موح�د للكل
الفلسطيني ،وتفعيل األجواء اإلجيابية ومنظمة
التحري�ر الفلس�طينية واملصاحل�ة املجتمعي�ة
وتش�كيل احلكوم�ة الفلس�طينية واالنتخابات
التي هي جزء من كل عملية املصاحلة.
وىف ه�ذا الش�أن البد أن نس�تحرض ما قاله

ك�شف االحتف�������ال بذكرى االنطالقة الـ 25لحركة
حما�س ع�������ن حجم االفتراءات واالدعاءات التى تالحق
ق�������ادة الحركة؛ حيث ال انق�سام�������ات �أو خالف محتدم
فى قيادة الحركة عل�������ى رئا�ستها ،بل كان االحتفال
�إ�شارة مهمة على عافية ووحدة الحركة.

(ش�خصيا) م�ن
وق�د س�معت
ًّ
ق�ادة املكت�ب السياس�ى للحركة ىف
الداخل واخلارج تأكيدات واضحة
بأمهي�ة املصاحل�ة اآلن وأكثر من أى
وق�ت مضى ،وعندم�ا س�ألت عن
إمكانية رفع احلركة س�قف مطالبها
الس�يام بعد انتصارها على إرسائيل ،قيل ىل :ال
رشوط عىل املصاحلة ،نحن ذاهبون إليها بدون
أى رشوط..مح�اس ملتزم�ة بكل م�ا اتُّفق عليه

«مشعل» ىف االحتفال بذكرى االنطالقة ،السيام
تأكيد القرار الوطنى الفلسطينى املستقل ،حيث
«ال تبعي�ة وال ارهت�ان ،م�ع مراعاة أال نش�طب
أو ُنضع�ف م�ن ال�دور العربى-اإلسلامى؛
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ألن فلس�طني كانت وس�تبقى القضي�ة املركزية
لألمتين العربية واإلسلامية ،وتش�ديده ً
أيضا
على اإلنحي�از خلي�ار الديمقراطي�ة والذه�اب
لالنتخابات وصناديق االقرتاع؛ ألن الشجعان
ال خيش�ون االحت�كام لصنادي�ق االقتراع؛
وألن الواثقني بأنفس�هم ال خيش�ون أن يعودوا
لش�عبهم ،نحن م�ع االنتخابات ،لك�ن نريدها
على أصوهل�ا وبع�د أن نامرس�ها على أصوهلا،
هن�اك مفه�وم آخ�ر ،نري�د انتخاب�ات ورشاكة
وطنية برصف النظر ع�ن نتائج االنتخابات»..
هكذا أكد «أبو الوليد».
ليس وح�ده من يؤكد ذل�ك ،لكن قيادات
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مح�اس ىف الداخ�ل يؤكدون ً
أيض�ا أن املصاحلة

تعن�ي وح�دة النظ�ام الس�يايس ..تعنى س�لطة
ورئيس�ا واح�دً ا
واح�دة وحكوم� ًة واح�دة
ً
ورئي�س وزراء واح�دً ا ..تعن�ى مرجعية وطنية
فلس�طينية ،فيه�ا اجلمي�ع ،تُبن�ى على أس�س

سياسية وديمقراطية تضم كل أبناء الوطن ،من
أجل حترير فلس�طني وختليص األقىص السليب

من يد الصهاينة.

أيص�ح بع�د ه�ذا أن يزعم البع�ض أن ثمة

خالفات ورصاعات عىل الس�لطة داخل تنظيم

ينشغل باآلخرة أكثر مما تشغله الدنيا؟!
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