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  مقابلة

  إسماعيل أبو شنب:
  وافقنا على الهدنة إلعطاء فرصة للشارع

  الفلسطيني اللتقاط أنفاسه، وفرصة جلهود احلكومة
 وعدم قدرتها  "حماس"ملاذا وافقتكم على الهدنة؟ هل يعبر هذا عن ضـــــــــــعف حركة

  األميركي؟ - على مواجهة االستهداف اإلسرائيلي
الهــدنــة التي وافقنــا عليهــا مل تــأت من ضـــــــــــعف، بــل جــاءت يف أوج تقــدم احلركــة بعــد  

عملية اســــتشــــهادية يف القدس هزت كيان العدو الصــــهيوين، وكانت رداً مزلزالً ومفاجئًا 
نتيســـــــــــي. مل نكن يف حالة هزيمة وســـــــــــريعاً على حماولة اغتيال الدكتور عبد العزيز الر

  وإنما يف أوج انتصاراتنا على العدو، ويف أوج صمودنا يف وجه ممارساته.
من جانب آخر، تؤخذ الضـــــــــــغوط األميركية يف احلســـــــــــبان ولها وزن يف معادلتنا، 
لكنه وزن خفيف إذا ما قورن بقناعتنا بالوحدة الداخلية الفلســطينية، وبإعطاء الشــارع 

 "اسحم"ألن  "حماس"التقاط أنفاســـه. وأقول الشـــارع الفلســـطيني ال  الفلســـطيني فرصـــة
صـــــــــــــامــدة واحلمــد للــه، لكن الشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني مكونــاتــه كثيرة ويجــب أن تؤخــذ يف 
احلســـــــــــبان. هذا باإلضـــــــــــافة إىل إعطاء جهود احلكومة اجلديدة فرصـــــــــــة من أجل: إمّا أن 

حقيقية. وبالتايل هذه  تقتنع بأن طريق التفاوض خطأ، وإّما أن جتلب لشـــــــــــعبها فوائد
  فرصة جلس النبض واختبار النيات.

ثالثاً، وكي أكون صريحاً، نحن نراهن على أن العدو اإلسرائيلي لن يحترم الشروط 
التي أعلناها، وليس يف نيته أن يحترمها، ألنه عدواين. وبالتايل نحن نزيل القناع عنه 

                                           

)(   وأجراها وحررها أشرف العجرمي.2003تموز/يوليو  6تمت يف غزة بتاريخ ، 
)(   وحماضر يف كلية الهندسة يف اجلامعة اإلسالمية "حماس"عضو القيادة السياسية حلركة  - 

غزة. ويف أثناء وجود هذا العدد يف املطبعة، أُعلن اســـــــــــتشـــــــــــهاده نتيجة اســـــــــــتهدافه بقصـــــــــــف 
 صاروخي جوي إسرائيلي.
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الصـــــــــــهيونية  - ية األميركيةأيلول/ســـــــــــبتمبر، تصــــــــــــاحبه الدعا 11بعد أن بدأ يف إثر 
املعادية لقضـــــــــــيتنا، بخلط األوراق بين مشـــــــــــروع املقاومة واإلرهاب، بحيث أصـــــــــــبحت 
مقــاومتنــا لالســـــــــــتيطــان واالحتالل يف القــاموس األميركي إرهــابــاً، والقــاموس العربي 

  سيخضع لهذا املفهوم.
ف تفهمــاً للمعطيــات الــدوليــة قررنــا أن نعطي هــذه اجلهود فرصـــــــــــــة، ونحن ال نخــا

التهديدات األميركية، ألن أميركا ال تملك أوراق ضـــــــــغط ضـــــــــدنا، ونحن ال نتمول من أية 
  دولة للواليات املتحدة سلطة عليها؛ فتمويلنا ذاتي.

 مع أن ثمة مفاوضـــــــــات "فتح"ملاذا أعلنتم الهدنة من دون انتظار االتفاق مع حركة ،
  كانت جترى معها؟

يف الســـــجون، وصـــــدر  "فتح"حن نســـــقنا مع أود احلديث بصـــــراحة عن هذا املوضـــــوع. ن
عنهم موقف داعم لفكرة الهدنة حيث كان هناك اتصــــــــــــال بين مروان البرغوثي وخالد 
مشـــــــعل، رئيس املكتب الســـــــياســـــــي للحركة، واتفق الطرفان على مســـــــودة مبادرة أعدتها 

. وكنــا "على بركــة اللــه"احلركــة وأعلم بهــا الرئيس يــاســـــــــــر عرفــات الــذي قــال بــاحلرف: 
ين من التفاهم على إصـــــــدار هذا النص مباشـــــــرة بعد الضـــــــوء األخضـــــــر من الرئيس قريب

، إذ إن اجلبهتين الشـــــــــعبية والديمقراطية "فتح"عرفات نحن واجلهاد اإلســـــــــالمي وحركة 
  أعلنتا موقفاً ضد الهدنة وكانتا خارج التنسيق بشأن هذا املوضوع.

وقالت إن ما اتفقتم عليه مع  "فتح"وفوجئنا ليلة اإلعالن بأن اتصـــــــــــلت بنا حركة 
ونريد مناقشــة املوضــوع. فاتصــلنا باألخ أبو  "فتح"مروان البرغوثي ليس ملزماً لنا يف 

عمار فقال ال مانع يف أن تتصــــــــــلوا باإلخوة يف غزة وتنســــــــــقوا معهم. هنا شــــــــــعرنا بأن 
بو مازن هناك طرفاً ال يريد لفكرة الهدنة أن تُنجز، وكأنه خلط لألوراق، إّما مناكفة أل

، "حماس"أن تعلنها، أو حماولة إلحراج  "حماس"وإمّا تشـــويشـــاً على املبادرة التي تريد 
هو أنهم يريدون وثيقة تتحدث عن شـــــــــرط القبول  "فتح"ألن ما طرح من قبل اإلخوة يف 

بخريطة الطريق، بينما حتدثنا نحن عن مبادرة ذاتية للهدنة مشـــــــــــروطة باإلفراج عن 
وان على شعبنا بعيداً عن أي مدلول سياسي. فقررنا إعالن الهدنة املعتقلين ووقف العد

ولو لوحــدنــا، لكن اإلخوة يف اجلهــاد اإلســـــــــــالمي أيــدونــا يف هــذا املوقف وأعلنــا موقفــًا 
  ال من قبلنا. "فتح"مستقالً، والعوائق كانت من 
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 هــل تعتبر موافقتكم على الهــدنــة قبوالً من حيــث املبــدأ بــالتســـــــــــويــة الســـــــــــيــاســــــــــيــة، أو
  املفاوضات من أجل هذه التسوية؟ب

إطالقاً ال، مع أن هناك تقاطعاً بين هذه الفكرة وبين مشـــــــــــروع أبو مازن للتفاوض.  
ونحن نقول إننا يجب أن نســـــــــــعى دائماً ألن يكون للشـــــــــــارع الفلســـــــــــطيني، على اختالف 
وجهات النظر فيه، قواســــــــم مشــــــــتركة للعمل املشــــــــترك، وأن يكون لديه آلية للتناغم ولو 

اإليقاع كالفرقة املوســيقية. فاملقاومة هي ورقة  اختلفت االســتراتيجيات، وآلية لضــبط
ضغط يف يد الشعب الفلسطيني الذي ال يملك أوراق ضغط سواها، والتفاوض هو وسيلة 
من أجل جتنيد دعم دويل إلقناع العدو باالنســـــــــــحاب، وأيضـــــــــــاً هذه ورقة من نوع آخر. 

ب س من بانحن نريد أن تنســـــجم هاتان الورقتان يف مصـــــلحة الشـــــعب الفلســـــطيني، ولي
  قناعتنا بأن خريطة الطريق على صواب، أو أن التفاوض سيوصلنا إىل شيء.

 هل تعتقدون أن الهدنة حماولة جلر اجلميع إىل فخ تصفية املقاومة؟  
هــذا مــا يخطط لــه العــدو اإلســـــــــــرائيلي بــالتنســـــــــــيق مع أميركــا. وهم قــالوا يف أكثر من  

ة املقاومة. لكن نتيجة إحلاح الســـــــلطة مناســـــــبة أنهم ال يقبلون الهدنة، ويريدون تصـــــــفي
الفلسطينية قبلت أميركا وإسرائيل بفكرة الهدنة لتعزز السلطة قوتها يف املرحلة األوىل 

  فتستطيع أن تتحكم يف املقاومة وحتجمها فيما بعد.
أميركي نحن واعون له. وهناك صـــــراع بين إرادتين: إرادة  -  هذا خمطط إســـــرائيلي

ا املشـــــــــروع، وإرادة حماية املقاومة. ومن هنا ســـــــــنعمل على حماصـــــــــرة املقاومة يف هذ
  حماية املقاومة وتقويتها بهذه الهدنة، وسنعمل على تاليف نقاط الضعف.

 هل تثقون باحلكومة الفلسطينية وبوعود أبو مازن حتديداً؟  
يف الســــــياســــــة ال يوجد مبدأ ثقة بقدر ما توجد مصــــــالح. ومصــــــلحة احلكومة واضــــــحة  

حاجة إىل تقوية ثقة الشــــــعب الفلســــــطيني بها ألنها جاءت بدعم من أميركا. اآلن، فهي ب
وهي، بالتايل، تريد أن تقنع شــــــــــعبها بأنها تعمل ملصــــــــــلحته. وهذا الدافع يجعلنا نمنح 
احلكومة هذه الفرصــــــة. ويف اللحظة التي يتبين لنا أنها تســــــعى لعكس ذلك ســــــيكون لنا 

اع هذه احلكومة ملا يخدم الشـــــــــــعب موقف آخر. نحن ســـــــــــنعمل بوعينا على ضـــــــــــبط إيق
  الفلسطيني، وعندما تنحرف لن نقبل لها بهذا االنحراف.
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 هل تعتقدون أنه يمكن خلريطة الطريق أن تأتي بدولة فلسطينية قابلة للحياة؟  
دعنا ال نتحدث عن اعتقاد. نحن نتمنى أن تكون لنا دولة فلسطينية. وخريطة الطريق  

املرحلة الثالثة. لكن يف املرحلة األوىل هناك التزامات  تنص على دولة فلســـــــــــطينية يف
أمنية فلســـــــــــطينية ومطالب ال حصـــــــــــر لها من اجلانب اإلســـــــــــرائيلي، وهذا ســـــــــــيطيل أمد 

  استحقاق الدولة.
رى ن "حماس"الدولة مشروع مهم يف نظرنا ويف استراتيجيتنا اإلسالمية. نحن يف 

حقاً فلســطينياً ذا مغزى اســتراتيجياً  يف إقامة دولة فلســطينية على أي جزء يتم حتريره
نســـــتطيع من خالله أن نبني قاعدة قوية لشـــــعبنا على طريق حترير باقي أرضـــــه وعودة 

  الالجئين إىل ديارهم. ونحن نشكك يف النيات من وراء خريطة الطريق.
  ما هي شـــــــــــروط احلد األدنى املقبولة بالنســــــــــبة إىل الدولة الفلســــــــــطينية من وجهة

  نظركم؟
شـــــــيء أن تكون أرضـــــــاً حرة ذات ســـــــيادة، وأن تكون خالية من املســـــــتعمرات، وأال  أهم 

  تتنازل عن حق الشعب الفلسطيني يف باقي األراضي الفلسطينية.
  إذا مل ينجح مشـــــــــروع خريطة الطريق يف الوصـــــــــول إىل شـــــــــيء، ما هو البديل العملي

  للفلسطينيين؟
البديل العملي هو ما يعيشه الفلسطينيون اآلن من حالة انتفاضة. فاالنتفاضة ليست  

مرحلة وإنما حالة جماهيرية غاضـــــــــــبة على االحتالل وتقاومه بكل ما لديها من قوة، 
مرة بالعمل الشـــــــــــعبي، ومرة باملقاومة املســـــــــــلحة، ومرة باالحتجاج. وما دمنا يف ظل 

و نفقــــد املقــــاومــــة أو القــــدرة على تفعيــــل الشــــــــــــــارع االحتالل يجــــب أالّ نلقي الســـــــــــالح أ
الفلســــطيني ضــــد االحتالل. فالفشــــل متوقع، ويجب أن نحتفظ باخليار اآلخر، وهو خيار 

  استمرار املقاومة.
  أال تفكرون يف االنضــــمام إىل املؤســــســــة الفلســــطينية، الســــلطة أو منظمة التحرير، أو

  يعي؟املشاركة يف االنتخابات املقبلة للمجلس التشر
دعني أوضـــــــــح، يف البداية، أننا جزء من املؤســـــــــســـــــــة الفلســـــــــطينية التي تعني الشـــــــــعب  

الفلســـــــطيني، فنحن جزء من هذا الشـــــــعب. وهناك مؤســـــــســـــــة تقليدية كانت تقود الشـــــــعب 
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الفلســــــطيني يف مرحلة من مراحل نضــــــاله، لكنها بهتت وترهلت وفقدت األهلية للتعبير 
يها من تقادم وإلغاء للميثاق وقيام ســـــــــلطة عن تطلعات الشـــــــــعب وهمومه، بما جرى عل

  فلسطينية، وبما آلت إليه أحوالها من دون انتخابات، وبالتفرد وعدم االنتظام.
نحن بحــاجــة إىل صـــــــــــيغــة جــديــدة نؤمن بهــا ونــدفع يف اجتــاههــا، لكن ال يوجــد من 

وغ يســــاعدنا حتى يف إطار هذه املؤســــســــات. لقد أعلنا، مراراً وتكراراً، أننا مع إعادة صــــ
منظمة التحرير على أســـــــس ديمقراطية تكفل مشـــــــاركة اجلميع، وتضـــــــمن تمثيل الشـــــــعب 
الفلســـــطيني يف الداخل والشـــــتات. الكل يتحدث عن الســـــلطة الفلســـــطينية كممثل للشـــــعب 
الفلســطيني بديالً من منظمة التحرير التي أصــبحت عاجزة عن تمثيله، وغير قادرة على 

  احتواء الكل الفلسطيني.
إىل اللحظة التي تتحلل فيها الســــــــلطة الفلســــــــطينية من التزاماتها جتاه نحن نتطلع 

إســـــرائيل وجتاه االتفاقات التي تكبل املقاومة، مثل اتفاق أوســـــلو وغيره، لتكون خليطًا 
فلســــطينياً واحداً يف بوتقة ســــياســــية واحدة. وإذا حدث ذلك ســــتكون لنا مشــــاركة فاعلة 

  يف الترتيبات السياسية املقبلة كلها.
 كيف تنظرون إىل دعوات تشكيل قيادة وطنية موحدة، وهل ترونها جدية؟  
إننا ممن اشــترك يف كل النقاشــات بشــأن فكرة قيادة وحدة وطنية. ولألســف اكتشــفنا  

لتقبــل بــاالنخراط يف العمليــة  "حمــاس"يف النهــايــة أن املقصـــــــــــود هو اســـــــــــتــدراج حركــة 
ي شامل للتحرير. ويف تقديرنا مل السياسية من دون أن يكون هناك أي مشروع فلسطين

 يكن هناك دعوة جدية بهذا اخلصوص.

كل فصــــيل يطرح املوضــــوع من زاويته اخلاصــــة: اليســــار الفلســــطيني يريد التمثيل 
ل تريد احتواء الفصـــائ "فتح"النســـبي ألنه يريد أن يكون له وجود ســـياســـي يف امليدان. و

ن نشـــــــــارك بعضـــــــــو يف اللجنة على غرار ما مارســـــــــته يف الســـــــــابق، وقد عرضـــــــــت علينا أ
  ."حماس"التنفيذية. وهذا مرفوض من قبل 

  ؟"حماس"وماذا تريد  
تريد صـــــــــــوغ منظمة التحرير على أســـــــــــس ديمقراطية، وأن جترى انتخابات  "حماس"

للمجلس الوطني الفلســطيني يف الداخل والشــتات أينما توفر ذلك، بحيث يعكس اجمللس 
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ق النســـــــبة العددية، وبهذا نكون وضـــــــعنا أقدامنا على تمثيالً عادالً للداخل والشـــــــتات وف
لها من خال "فتح"القديمة التي اســتطاعت  "الكوتا"الطريق الصــحيح. أمّا التفرد ومعادلة 

أن تتفرد بالقرار الفلســـــــــــطيني وتموه على الفصـــــــــــائل بأن تبقى األغلبية يف يدها، فهذا 
  ."حماس"مرفوض من 

 وإســرائيل على قيام دولة فلســطينية، بغض النظر  لو تم االتفاق بين الســلطة الوطنية
  عن طبيعة هذه الدولة ومالحظاتكم عليها، كيف ستتعاملون مع هذه الدولة؟

نحن يف هذه اللحظة ال نســتطيع أن نتصــور ما هو املطروح كي نعطي رداً عليه. لكننا  
شـــــاركة إذا نترك للتطورات على أرض الواقع أن تأخذ جمراها. واحلركة منفتحة على امل

كانت هذه املشــاركة غير مقيدة بقيود إســرائيلية كما حدث يف أوســلو، وهذا هو الضــابط 
  األساسي.

  يف التحول إىل حزب ســــــــياســــــــي يف ظل صــــــــعوبة ممارســــــــة  "حماس"هل تفكر حركة
  الكفاح املسلح الذي ربما يصبح متعذراً؟

االحتالل ال يناســـبه النهج الســـياســـي. ولو كانت الوســـيلة الســـياســـية ناجعة من وجهة  
نظرنا لكنا أول من اســــتخدمها. فنحن لســــنا طالب قتال، ولســــنا مغرمين بالقتال، لكننا 
نؤمن بأن إدارة الصــراع مع عدو حمتل ال يناســبها التفاوض معه ألنه يعني اســتســالماً 

  اجه بالقوة، والتفاوض يواجه بالتفاوض.للقوة. ومن هنا فإن القوة تو
ويف أي فترة تتعذر وســــــــــائل املقاومة ســــــــــتبتكر املقاومة وســــــــــائل جديدة تناســـــــــب 
الوضـــــــع القائم لتكون ورقة ضـــــــغط قوية ال ورقة تســـــــتجدي حقوقها، بل تفرضـــــــها على 

  الطاولة.
 ماذا تعني الدولة اإلسالمية بالنسبة إليكم، وما موقفكم من العلمانيين فيها؟  
نحن نؤمن بالديمقراطية التي تتشـــــــــابه يف جزء منها مع مفهوم اإلســـــــــالم للشـــــــــورى،  

ونؤمن بحريــة التعبير للشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني وبمشــــــــــــاركتــه الفــاعلــة يف اختيــار حكــامــه 
ار والطروحــات واأليــديولوجيــات القــائمـة وقــادتــه. وبــالتــايل نحن نتعــايش مع كــل األفكــ

يف جمتمعنــا. وهــذه مل تكن وليــدة اختراعنــا بقــدر مــا هي تراكمــات واقعنــا الفلســـــــــــطيني 
  املعاصر. ونحن ال نتجاهل الواقع، وال نلغي اآلخر.
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نحن نؤمن باآلخر، وبالتنافس الديمقراطي بين القناعات واألفكار واملبادئ من 
  . وبهذا املفهوم نحن نقبل أن تكون الديمقراطية هي احلكم.أجل إقناع الشارع باألجندة

نحن ال نقبل أن نصل إىل احلكم بالديمقراطية وعندما نصل نلغي هذه الديمقراطية 
ولو كنا األغلبية. هذا األمر يعتبر انقضــــاضــــاً، ونحن ال نقبل به يف مفهومنا الســــياســــي، 

  ونترك لقناعة الشارع أن حتدد؛ فالشعب هو احلكم.
ن نــــاحيــــة أُخرى أود أن أعرج على فكرة تظلم اإلســـــــــــالم عنــــدمــــا تطرح القوانين م

اإلســـــــــــالمية على أنها عنصـــــــــــرية دينية. هذا مفهوم مغلوط فيه، فالقوانين اإلســـــــــــالمية 
ربانية حتقق العدل واملســـــــاواة والتكافؤ لكل بني البشـــــــر.  -  عاملية -  قوانين إنســـــــانية

  يتعدى هذه املفاهيم.وأحتدى أن يكون هناك أي قانون إسالمي 
 ويف النهــــايــــة انتصــــــــــر التيــــار "حمــــاس"يقولون إنــــه كــــان هنــــاك خالفــــات داخــــل ،

  البراغماتي املعتدل الذي يتعامل مع ظروف الوضع الدويل واإلقليمي؟
أوالً، ال يوجد داخل احلركة تيار براغماتي وتيار أيديولوجي، وإنما هناك تيار موحد  

هــد يف كــل مســــــــــــألــة اجتهــادات متنوعــة. العقــائــدي يف هــذه لــه اجتهــاداتــه املتعــددة. يجت
املســـــــألة قد يكون براغماتياً يف أُخرى. نحن بفهمنا اإلســـــــالمي ندمج بين األيديولوجيا 
. وبـــــالتـــــايل إذا وجـــــد من يركز على اجلـــــانـــــب  واملصـــــــــــلحـــــة دجمـــــاً يحقق االثنتين معـــــاً

ان يصـــــــوغان القرار األيديولوجي، ومن يركز على اجلانب املصـــــــلحي يف احلركة، فاالثن
بعد النقاش والتحاور ألن اإلســــالم يف ذاته فكرة أيديولوجية نقية، ويف الوقت نفســــه ال 

  يخرج عن إطار مصالح البشر يف احلياة الكريمة احلرة واملستقيمة.
وبالتايل ال يوجد لدينا صـــــــــــنفان، وإنما هناك اجتهادات. والهدنة كانت ألول مرة 

  لخالف.حمط إجماع، وليست جماالً ل
  عن التركيز على مســــــــــألة  "حماس"لوحظ خالل املرحلة املاضــــــــــية انصــــــــــراف حركة

اإلصــــــــــالح الـــداخلي. هـــل لـــدى احلركـــة نيـــة، يف ظـــل الهـــدنـــة، لاللتفـــات إىل القضـــــــــــــايـــا 
  االجتماعية واالقتصادية وقضايا اإلصالح عامة؟

تعط فيها نعم، نحن نقول إن املرحلة الســـــــــــابقة مرت بترســـــــــــيخ مفهوم املقاومة، ومل  
احلركة االهتمام الكامل لنقد الســــلطة، إذ كان التركيز على إبراز مشــــروع املقاومة الذي 
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  كان مطلوباً إلغاؤه.
ويف املرحلة املقبلة، بعد أن جتذر مشـــــــــــروع املقاومة، ال بد من أن تعطي احلركة 

كي اإلصــــــــــالح الداخلي جزءاً من انتباهها. هذا ما حملته احلكومة اجلديدة كمشــــــــــروع. و
نكون جزءاً من تصـــــــــــحيح احلكومة يجب أن تكون لنا نظرة إىل أداء هذه احلكومة. وقد 
الحظنــا يف مســـــــــــيرات اجلمعــة االحتجــاج على قــانون العقوبــات والتعــامــل مع قضـــــــــــيــة 

 األسرى واملعتقلين.
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