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أخطأت يف جتربة  "حماس"أن فيها مشعل يؤكد كلمة خلالد 

ويدعو اإلسالميين اىل االعتراف بأن احلكم أعقد  ،غزةيف احلكم 

 ا كانوا يتصورونممّ

  ]مقتطفات[ *.٨/١٠/٢٠١٢ ،الدوحة

  

خالد مشعل يف كلمة ) "حماس"(حلركة املقاومة اإلسالمية أكد رئيس املكتب السياسي 

  :قد يف الدوحة أني عُذال" جتارب واجتاهات.. اإلسالميون ونظام احلكم الديمقراطي"أمام مؤتمر 

إذ هي منقوصة السيادة بل  ،السلطة يف احلالة الفلسطينية ليست احلالة االعتيادية

 ،شعب جمزأ ومشتت ]وإنما هناك[ لة ليست موجودة،كما أن عناصر الدو. ومعدومة السيادة أصالً

  .وسلطة ال تملك السلطة ،وتراب حمتل

يف إطار تناول اإلسالم  "حماس"ويرى مشعل يف ظل هذا الوضع أنه ال يمكن أخذ حالة 

السياسي العام، وال حتى يف اإلطار العام للمؤتمر الذي عقده املركز العربي لألبحاث ودراسة 

ة هو ، وأضاف أن ما زاد الطين بلّ"اإلسالميون ونظام احلكم الديمقراطي" السياسات بعنوان

ى سمّ مل تعد هناك حالة يمكن أن تُ : "وتابع يقول. االنقسام الذي حدث بين الضفة الغربية وغزة

نشير إىل أننا خضنا التجربة ونتعلم منها وقد  'حماس'لكننا يف . جتربة حكم إسالميين يف غزة

  ".ونتعلم من ذلك أخطأنا يف أشياء

...].[...  
                                                            

 
  :، يف املوقع اإللكتروين التايل"السياسات ودراسة لألبحاث العربي املركز" :املصدر  *

  
http://www.dohainstitute.org/release/93ebec5e-b7c6-4751-afbf-7c727fa74f72 
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 وأوصى مشعل األنظمة الديمقراطية التي تنشأ عن ثورات الربيع العربي بالتوازن بين الهمّ 

ال يمكن أن تنكفئ على  العربي واإلقليمي، فدولة بأهمية مصر مثالً الوطني الداخلي وأولويات الهمّ

اإلسرائيلي،  ـ ي أو الصراع العربينفسها، وتبقى يف منأى عن قضية فلسطين أو التوازن اإلقليم

ودعا إىل انفتاح بين  .ظم ما بعد الثورات العربيةوهذا هو الدور املطلوب من نُ. وامللفات الكبرى

جتارب اإلقليم يف مصر وتونس واليمن وغيرها، لالستفادة من التفكير بعقل جماعي، فال أحد 

  .حاجة إليهابغيرها وغيرها  حاجة إىلبينكفئ على نفسه حتى لو كان بحجم مصر، فهي 

إىل إعادة توزيع خريطة التوازنات اإلقليمية وتفادي التدافع بين  كما دعا أيضاً

يجب أن نعرف كيف نقود هذه التجربة بين " :وقال. االجتاهات الفكرية املتعددة يف البلد الواحد

باالنحياز للمصلحة  إالّوذلك ال يتم ). ن، وداخل كل تيار خطوطون ليبراليوإسالمي(هذا اخلليط 

وشدد على ضرورة نبذ االستقطاب " .العامة والشجاعة يف التعبير عن اخليارات التي تتطلبها

  .السني ألنه خطر على األمة وال يصح على اإلطالق ـالطائفي الشيعي 

ه إىل احلركات السياسية اإلسالمية وغيرها على السواء بضرورة التواضع يف الوعود وتوجّ

  .ويف ادعاء امتالك احلقيقةللناس 


