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 ||| الحالة السياسية الفلسطينية: ولسياسي حلقاء |||   

 9مسجد مرج الزهور طاملكان:  م(00:1_2011) الوقت: م92/11/9112األربعاء الزمان: 
 

 مقدمة:

محمد املدهون والذي  د.ا باألخ أبو فكري، وبعد القرآن الكريم تحدث عصام عدوان اللقاء مرحب   د.افتتح 

بدأ بالترحيب والثناء على ضيف اللقاء واقتضب الحديث في كلمة موجزة عن عمل الدائرة السياسية في غرب 

 ، ثم قدم عريف اللقاء األخ أبو فكري للحديث والذي تحدث في املحاور التالية0غزة

 :الحالة السياسية الفلسطينية بشأنأوال: 

  سنة، ولكن منذ سنتين يقود عباس حملة  :1تفرضه السلطة منذ نحن نعيش حالة الحصار الذي

 
 
ا الحاضنة الشعبية للمقاومة؛ وذلك بهدف دفع غزة تشديد الحصار ضد املكون الكلي لغزة مستهدف

 إلحدى السيناريوهات التالية0

 أن يخرج الناس ضد حماس. .1

 تنفجر حماس في وجه االحتالل وبالتالي الدخول في حرب طاحنة. .9

 حماس باتجاه مصر وبالتالي دخول حماس في اشتباك مع الجيش املصري.تنفجر  .:

  فكرت حماس بطريقة مغايرة، وخيبت فأل عباس ولم تتجه نحو مواجهات عسكرية واتجهت ملسيرات

 العودة.

  من خالل املسيرات استوعبنا جميع الفصائل في غزة، وكان ذلك مقدمة إلنشاء الغرفة املشتركة

 وطنيا.إنجازا  للفصائل، والذي يعد

 ( فصيل، 11) من خالل املشتركة واحتواء الفصائل فإن الفصائل التي تتبنى وجهة نظر حماس تصل إلى

 أكبر بكثير من فتح. وسيطرتنا على الفصائلوبذلك فإن حضورنا 

  
 
ا في التفاهمات مع االحتالل، وجعلناه حققنا اختراق في جدار العالقة مع الجانب املصري وجعلناه وسيط

 
 
 ا في محادثات املصالحة.وسيط

  فتح الجانب املصري معبر رفح أمام املسافرين ولألغراض التجارية، رغم معارضة السلطة، وباملناسبة

 من إيرادات غزة من معبر رفح. 01%

 .حققنا انشقاقات في "فتح" بالسماح للتيار اإلصالحي "دحالن" بالعمل في غزة 
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 (  4صفحة رقم )  حالة السياسية الفلسطينيةلقاء سياس ي حول ال |||||

 

  وغيرنا قواعد  مواجهة عسكرية مع االحتالل دون الوصول لحالة حرب، (19)في تلك املرحلة خضنا

 نف العدو.االشتباك رغما عن أ

 ثانيا: بشأن االنتخابات الفلسطينية:

  ر جريء اتخذه حماس، ولكنه أقل خطورة من قرار الذهاب قرا 9191قرار الذهاب لالنتخابات

 ، ولو فازت فتح لذهبا إلى السجون.9110لالنتخابات 

 تخش حماس من الذهاب لالنتخابات خاصة بعد  وف على القرار بدأ الفشل، لذلك لما سيطر الخإذ

 إلى اآلن0 9110التغيرات الجذرية التي حدثت منذ 

 حماس تمتلك القوة في غزة .1

 حماس تمتلك الخبرة في اإلدارة الحكومية واألمنية. .9

 فتح ليست فتح، فقد تشققت وانقسمت أكثر من قسم. .:

 9110املصريين ليست كما كانت في العالقة مع  .4

  وقد  9119لو سيطر الخوف علينا ملا اتخذنا قرار الحسم، ولو سيطر علينا الخوف ملا قصفنا تل أبيب في

 صواريخ فقط، وانظر كيف تعامل العالم بعد ضرب أرامكو؟! 0كان لدينا 

 إال غزة واقفة على قدميها،  املنطقة كلها مضطربة من لبنان للعراق لسوريا، ولم يبق من حلف املقاومة

 لذلك قرار االنتخابات للحفاظ على غزة.

  من الشعب  %08لو لم توافق حماس على االنتخابات سيخرج الناس ضد حماس، والدراسات تقول أن

 زمة السياسية القائمة.الذهاب لالنتخابات كوسيلة لحل األ الفلسطيني يؤيد 

  قرار حماس باملوافقة على االنتخابات أرب 
 

 لالنتخابات، وأحرجه أمام ك حسابات عباس املعارض أصال

 الناس.

 .ضغط األملان على عباس للموافقة على االنتخابات 

 .موقف فتح حتى اآلن ضبابي وغير واضح بخصوص االنتخابات 

   لزم موقف حماس من االنتخابات هو التزامن في االنتخابات التشريعية والرئاسية واملجلس الوطني، وأال ي

 مرشح باالعتراف بأي اتفاقيات تعترف بإسرائيل.أي 

 أوال ثم  دفعت حماس باتجاه حوار وطني يسبق املرسوم الرئاس ي لالنتخابات، وعباس رفض وقال املرسوم

 الحوار، فردت حماس بأن يكون الحوار واملرسوم بالتزامن



 تقدير موقف )مستقبل االنتخابات املحلية |||||

 

 (  5صفحة رقم )  حالة السياسية الفلسطينيةلقاء سياس ي حول ال |||||

 

  في سبيل دفع حماس للرد كان حنا ناصر في طريقة إلى لغزة بينما فضت شرطة رام هللا اعتصام األسرى

 السلبي على موضوع االنتخابات، والزالت حماس تحشر عباس في الزاوية باملوافقة.

  إذا قدر وجرت االنتخابات فستدير حماس املسألة بكل ذكاء من خالل القوائم أو التمثيل النسبي بحيث

 تحسم معركة االقتراع لصالحها.

 العالقة مع الجهاد اإلسالمي:بشأن  ثالثا:

  أشهر ورغم وجود املشتركة تتفرد الجهاد اإلسالمي بإطالق صواريخ، وبمبررات وهمية وكان  ستةمنذ

 بعضها إلرضاء جهات في الخارج.

  تم عقد أكثر من لقاء مع النخالة والقيادات السياسية والعسكرية في غزة بهدف توحيد املوجة، وفي كل

 بإطالق صواريخ بشكل منفرد.املرات نأخذ رد إيجابي ونتفاجأ فيما بعد 

  أشهر الجهاد تطلق صواريخ وحماس تدفع الثمن. ستةعلى مدار 

  واح القيادات السياسية والعسكرية التي تكون في إطالق الصواريخ دون التنسيق يعني استخفاف بأر

 حالة استرخاء أمني.

 تظاهرين في مسيرات العودة في ذكرى وعد بلفور هددنا العدو من خالل الوسيط أنه إذا أوغل في قتل امل

 القتل، وتفاجأنا بإطالق الجهاد لثمانية فستضرب حماس األراض ي املحتلة، وقد التزم العدو ولم يوغل في

 صواريخ، وقد دفعنا الثمن.

   ا حتى يلتزم بالقرار الوطني، وهذا ما حدث بعد اغتيال أبو العطا.كان البد أن يتلقى الجهاد اإلسالمي درس 

  ماس أبو العطا أرسل العدو لنا من خالل الوسيط أن املشكلة ليست مع الجهاد وال مع حعند اغتيال

 الصواريخ خارج التفاهمات. إنما مع عناصر معينة من مطلقي

  رغم كل هذا نحن فتحنا املجال للجهاد للرد كيفما يشاء، وقد دفعنا بعض الفصائل للمشاركة في إطالق

من خالل الوسيط أنه إذا هاجم العدو املقدرات االستراتيجية  الصواريخ، وقد أوصلنا رسالة للعدو 

 للمقاومة أو البنية التحتية لغزة فستدخل حماس املواجهة.

 الم، ومن في ضرب العالقة بين حماس والجهاد من خالل التحريض عبر اإلع سعى االحتالل والسلطة

محسوبة  عناصر تكفيرية تفجير أشدها على كل الحاالت التي كان ، وقد سيطرنا خالل العناصر التكفيرية

 في حواجز الشرطة.على الجهاد 

   ا لتدهور األمور.أجلنا مسيرات العودة أكثر من مرة نتيجة تصريحات النخالة بالخصوص، ومنع 
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 (  6صفحة رقم )  حالة السياسية الفلسطينيةلقاء سياس ي حول ال |||||

 

  لن تكون غزة أداة لتخفيف الضغط عن أي جهة كحزب هللا أو إيران في سوريا، والقاعدة التي تعمل من

أراد ان يدعم املقاومة في غزة فال ينتظر منا موقف، ومقاومتنا لخدمة قضيتنا خاللها حماس أن من 

 فحسب.

  و السلطة بضربها، القة استراتيجية ولن نسمح للعدو أإن العالقة مع الجهاد اإلسالمي عكل ذلك فرغم

ة وقد جلسنا مع قيادة الجهاد في الخارج وفي الداخل بعد جولة التصعيد ووضعنا الحلول وتم تسوي

 املسألة.

 الخالصة:

حتى نرى األمور بالشكل الصحيح، وكثير من  التي نرى من خاللها؛ يجب أن نمسح الغبار عن زجاج النافذة

األحيان البد من اتخاذ القرارات املحفوفة باملخاطر بعد التوكل على هللا، ولو قدر لهذه الحركة أن تنتهي النتهت 

 قبل الحسم.
 

 .م22/11/2112ا في تحرير  
 

 ق،واهلل ويل التوفي
 غرب غزة –الدائرة السياسية 

 

 


