بدؼ هللا الخحسؽ الخحيؼ
حؾار مفتؾح لـ"عخبي "21األميؽ العام لحخكة الجياد اإلسالمي القائج زياد الشخالة:
 الخالؼ بيغ فتح وحساس يخجع لتزارب مذخوعيغ ال يسكغ أف يمتكيا
ال حتى يعيجوا رسع مذخوعيع
 عمى الفمدصيشييغ أف يقخؤوا "السذخوع الرييػني" أو ً
الػششي
 التدػية مع االحتالؿ مدتحيمة ما دامت مػازيغ القػى عمى حاليا
 مذاريع التدػية عبارة عغ تقجيع تشازالت مجانية لعجو ال يعتخؼ بشا أصالً
 كل مغ يؤمغ بالتدػية مع االحتالؿ ال يفيع شبيعة "السذخوع الرييػني"
 انتخابات الدمصة الفمدصيشية ىي تزميل لذعبشا ولمعالع ولحلظ رفزشاىا
 السذاركة في انتخابات الدمصة يعشي تكخيذ الػضع القائع وإضفاء الذخعية عمى
االحتالؿ
 الجياد وحساس تتمكياف الجعع مغ إيخاف لكششا فرائل فمدصيشية مدتقمة ولدشا محدػبيغ
عمى أحج
فتحت "عخبي "12العجيج مغ السمفات الداخشة في حػار شامل وحرخي وغيخ مدبػؽ مع
عج واحجاً مغ السشطخيغ الفمدصيشييغ،
األميغ العاـ لحخكة الجياد اإلسالمي ،زياد الشخالة ،الحي يُ ّ
الحي قمسا يطيخ عمى وسائل اإلعالـ ،فيسا كذف الشخالة في حجيثو لػ"عخبي "12عغ العجيج مغ
التقجيخات والسػاقف التي تتبشاىا حخكة "الجياد" ،وأجاب عغ العجيج مغ األسئمة التي يتجاوليا
الفمدصيشيػف أو تذغل الذارع الفمدصيشي.
وعبخ إجخاءات أمشية مكثفة ،استغخؽ الػصػؿ إلى الشخالة نحػ ثالث ساعات ،قبل أف تبجأ
"عخبي " 12الحػار معو في مكاف غيخ معخوؼ بالعاصسة المبشانية بيخوت ،حيث ضيخ الخجل

متػازنًا متساسكًا واثقًا مغ نفدو ،فيسا استقبل الفخيق الرحفي التابع لػ"عخبي "12بالقػؿ" :اسألػا
ما شئتع ،وتشاولػا أي مػضػع تخغبػف ،فميذ لجيشا أي قيػد ،وال حجود لمحجيث".
ورغع َّ
أف الحػار مع الشخالة كاف مقخ ًار أف يدتسخ نرف ساعة فقط ،إال أنو تػاصل ألكثخ مغ
ساعتيغ ونرف ،تع خالليا التصخؽ إلى العجيج مغ السمفات الججلية التي تذغل الذارع
الفمدصيشي ،فيسا بجا الشخالة مفك ًاخ عخبيًا فمدصيشيًا أكثخ مغ كػنو زعيسًا لفريل فمدصيشي تالحقو
قػات االحتالؿ اإلسخائيمي ،وتزعو عمى رأس قائسة السصمػبيغ لجييا.
وأدلى الشخالة بتقييع شامل لمحخب اإلسخائيمية األخيخة عمى قصاع غدة ،مؤكجًا أنيا "إنجاز وششي
معتبخ" ،وإف كاف يتجشب التعامل مع نتائج الحخب عمى أنو "انترار"َّ ،
لكغ األىع مغ ذلظ أف
الشخالة يؤكج عمى ضخورة "عػدة االشتباؾ مع االحتالؿ في الزفة الغخبية" ،ويخى أف فرائل
السقاومة أماـ ىحه السيسة.
وردًا عمى سؤاؿ لػػ"عخبي " 12عغ مدتقبل السرالحة الفمدصيشية والجور الػسيط الحي يسكغ أف
تمعبو حخكة الجيا د اإلسالمي في التقخيب بيغ حخكتي فتح وحساس ،جاء الخد غيخ الستػقع عمى
لداف الشخالة ،بالتأكيج أف "السرالحة غيخ مسكشة ،وأف أي وساشة في ىحا اإلشار ليدت سػى
تزييع وقت" ،متدائالً" :كيف ُيسكغ الجسع بيغ بخنامجيغ متشاقزيغ ،أحجىسا يتبشى السقاومة

واآلخخ يخفزيا؟".

وحػؿ إمكانية التدػية مع االحتالؿ ،يؤكج الشخالة أنيا "مدتحيمة" ،وأف حخكة الجياد اإلسالمي
كانت تتػقع مشح تػقيع اتفاؽ أوسمػ عاـ  2991أف ىحا السدار سػؼ يشتيي إلى الفذل ،وسػؼ
ويفدخ
يؤدي بالفمدصيشييغ إلى ىحا السأزؽ دوف أف يرل بيع إلى بشاء الجولة الفمدصيشيةُ ،

الشخالة ذلظ بالقػؿ" :كل مغ يصخح التدػية مع االحتالؿ ويعتقج بأنيا مسكشة فيػ ال يفيع شبيعة
السذخوع الرييػني".

ويخمز الشخالة إلى تأكيج أف "إقامة دولة فمدصيشية ال يسكغ أف تتع إال عبخ تغييخ مػازيغ القػى
وعبخ السقاومة" ،مؤكجاً أف مدار التدػية ال يسكغ أف يؤدي إلى أف يشاؿ الفمدصيشيػف حقػقيع،
وال أف ُيكيسػا دولتيع.
وفيسا يمي الشص الكامل لحؾار "عخبي "21مع األميؽ العام لحخكة الجياد اإلسالمي زياد
الشخالة:
الحخب عمى غدة ونتائجيا
س /ىل ندتظيع القؾل أن الحخب اإلسخائيمية األخيخة عمى غدة انتيت بانترار السقاومة؟
ىحه الحخب ليا ميدة عغ غيخىا مغ الحخوب الدابقة ،بأف أحجثت تغيي ًاخ في الػعي العخبيوالػعي الفمدصيشي ،وأيزاً تغييخ في الػعي اإلسخائيمي ،حيث تسكشت مغ كي الػعي اإلسخائيمي
ّ
مغ جية وبالسقابل رفعت مغ مدتػى الػعي العخبي والفمدصيشي وأصبح الكل يجرؾ بأف إسخائيل
لع تعج تمظ التي كشا نعخفيا في الدابق ،أي إسخائيل العطسى القػية الستشسخة عمى العالع العخبي
وصاحبة الجير الحي ال ُيقيخ .كل ىحه األشياء كانت قج أوججت فكخة في العقل العخبي بأف

ىحه دولة ال ُيسكغ ىديستيا .وىحا كمو تغيخ ،فقج أحجثت ىحه الحخب نقمة نػعية في العقل العخبي
والفمدصيشي وىحا تحقق في ىحه الحخب ألوؿ مخة.

بعج ىحه الحخب أصبح لجى العخب والفمدصيشييغ إحداس بأف إسخائيل مغ السسكغ ىديستيا ،أما
اإلسخائيمي فأصبح مجرؾ بأنو يعير في دولة ميجدة ليذ فييا أماف ،وىحا أمخ ميع ألف
"السذخوع الرييػني" قاـ عمى قاعجة أنو "فخصة حياة"  -صحيح أف "السذخوع الرييػني" كاف
خمفو أيزاً أيجيػلػجيا لكشيا أيزاً لع تكغ كافية لتحذج كل ىحا العجد ،إذ ندبة كبيخة مشيع جاؤوا
بشاء عمى وجػد "فخصة حياة" .ولحلظ كمو فيحه الحخب خمقت عشج اإلسخائيمي شعػر شػاؿ الػ22

يػمًا بأنو تحت التيجيج .والحطشا كيف أف كل اإلسخائيمييغ تقخيبًا ندلػا إلى السالجئ ،وكانػا في
كياً في العقل
الذػارع يحتسػف باألرض لسجخد سساعيع صفارات اإلنحار ،وىحا كمو أحجث ّ
اإلسخائيمي ووعيًا في العقل العخبي ،ومغ ىشا أنا أقػؿ بأف ما أحجثشاه في ىحه الحخب ال أستصيع

أف أقػؿ عشو انترا ًار ولكشي أقػؿ إنو إنجاز ميع في شخيق تحخيخ فمدصيغ ،وىػ شخيق ليذ
قري ًاخ.
ال أقػؿ عشو انترار بالصخيقة التي يتع الحجيث عشيا في اإلعالـ بالسبالغة الكبيخة ،ألنشا ما زلشا
نخاوح في نفذ السكاف ونفذ الجغخافيا ،وإسخائيل تسارس عجوانيا وتفعل كل ما تخيجه ،وما زالت
تحاصخ قصاع غدة وتػاصل مسارساتيا ضج السدجج األقرى .كسا أف إسخائيل تحاوؿ تختيب
أوراقيا بعج الحخب بأف تقشع اآلخخيغ بأف ال شيء تغيخ ،وتحاوؿ أف تُفقج ىحا اإلنجاز قيستو.
وأنا أعتقج أنشا اآلف في معخكة الحفاظ عمى ىحا السكتدب .ويجب أف يطل الشاس مقتشعػف
بالتغيخات التي حرمت.

س /لكؽ الحجيث اآلن يجور عؽ اتفاق بيؽ حساس واالحتالل ُيعيج األوضاع إلى ما كانت

عميو قبل  11مايؾ!..

إذا حرل ذلظ فيحا يعشي أنشا لدشا أماـ انترار ..أنا لحلظ أقػؿ بأنشا ندتصيع أف نصمق عمى ما
حجث اسع "إنجاز" بحجسو الػاقعي أكثخ مغ كمسة "انترار".

س /لكؽ ىشاك خذية مؽ أن تكؾن إسخائيل نجحت بعج شيخ ونرف مؽ الحخب في أن تشدع
الجسؼ مؽ ىحا اإلنجاز ..ما رأيػ؟

ال .وىحا مدتسخ بدمػكيع اليػمي ومسارساتيع التي لع تتغيخ .وأنا أعتقج أف
ىع يحاولػا ذلظ فع ً
ىشاؾ جيػد كبيخة وتحجثت خالؿ السعخكة أيزاً بأنشا سشكػف أماـ معخكة سياسية كبيخة وميسة،
وسيكػف ىشاؾ محاولة إسخائيمية إلفخاغ ىحا اإلنجاز مغ محتػاه ونعػد مخة أخخى لمسخبع األوؿ.
وأمامشا أيزاً معخكة سياسية نخػضيا اآلف ،حيث عشجما نقػؿ اليػـ أف األمػر ستعػد إلى ما
قبل الحخب فيحا يعشي أنشا لع نحقق شيئًا ،ولع نحقق االنترار الحي يجخي الحجيث عشو .ولحلظ
فيجب أف نزع ما حجث في إش اره الصبيعي ،وىػ أنو إنجاز ويجب الحفاظ عمى ىحا اإلنجاز
وأف نبشي عميو كل ما سيأتي الحقًا.

س /ىل ندتظيع القؾل بشاء عمى ذلػ أن فرائل السقاومة تفتقج لجياز سياسي لجيو نفذ
الكفاءة التي لجى الجياز العدكخي ..أي أن السقاوميؽ يحققؾن إنجا ًاز عمى األرض بيشسا ال
يججون جشاح ًا سياسي ًا يحرج ىحا اإلنجاز؟
البيئة الفمدصيشية فييا الكثيخ مغ التعقيجات ،مغ بيشيا تعجد الفرائل واالنتساءات ،وكل فريل
يزع رؤيتو ولو خصابو وميداتو .لجرجة أنشي أستغخب بعس الخصابات التي تزع مبالغات
كبيخة ،لكغ في الشياية كل فريل لجيو نسط معيغ في التعبيخ عغ مػقفو .وفي الشياية فاف
العخب والفمدصيشييغ لجييع شعػر بأنو حجث أمخ ميع ،وىع يقجروا ما حرل ،وتفاعمػا معو عمى
كل السدتػيات .أنا ما أخذاه ىػ أف يعػد الشاس إلى السخبع األوؿ عشجما يتداءلػا كيف تدتسخ
السعاناة ويدتسخ الحرار بيشسا كشتع قبل شيخ واحج فقط مغ اآلف تتحجثػف عغ انترار.

لحلظ أفزل شيء ىػ أف نتحجث إلى الشاس بحجع ما أنجدناه ،ال أف نعصي الشاس جخعة أكبخ
مسا حجث في الػاقع ،وىشا أعتقج أنو كاف يػجج خمل في خصابشا اإلعالمي السػجو لعامة الشاس،
وأنا دائسًا أحاوؿ االكتفاء بالحجيث عغ إنجاز معشػي وليذ مادي بحجع االنترار.

س /لكؽ لؾ تؾصمت السقاومة إلى صفقة تبادل أسخى ،فيل تعتبخ أن ىحا سيكؾن إنجا اًز
كافي ًا؟
إذا كشا نتحجث عغ انترار فاف مذخوعشا ىػ تحخيخ فمدصيغ ،أما مػضػع األسخى فاذا حجث
سيكػف إنجا ًاز ميسًا لكل الذعب الفمدصيشي ،ولكغ الحجيث عغ االنترارات يختمف ألف صخاعشا
مع "السذخوع الرييػني" معقج وكبيخ.

س /لكؽ تجاربشا الدابقة ىؾ أن إسخائيل تعيج اعتقال األسخى السحخريؽ أو تقؾم بإبعادىؼ.
حتى لػ حجث ذلظ فيطل إنجا ًاز .صحيح أف إسخائيل اعتقمت عجدا مغ األسخى الحيغ خخجػا في
التبادؿ األخيخ ،لكغ يجب أف ال نشدى أف إسخائيل أشمقت أكثخ مغ ألف أسيخ فمدصيشي .تع
إعادة اعتقاؿ عذخات فقط مسغ كانػا في الزفة الغخبية الخاضعة لديصخة االحتالؿَّ .
لكغ العجد
الحي خخج مغ الدجػف لع يكغ بديصًا .وأنا أعتقج أف أحج ميساتشا ىػ تحخيخ األسخى مغ
الدجػف ،فيحا أمخ ميع ججاً.

السرالحة الفمدظيشية ..إلى أيؽ؟
س /باالنتقال إلى ممف السرالحة الفمدظيشية واالنقدام الجاخمي ..ما ىؾ دور حخكة الجياد
في التقخيب بيؽ حخكتي حساس وفتح؟ ىل لعبتؼ دو ًار مؽ أجل إنجاز السرالحة؟
اصصالح السرالحة جاء كتدسية لسا حجث وكأنو خالؼ بيغ قبيمتيغ ،لكغ الرحيح ىػ َّ
أف
الخالؼ في الداحة الفمدصيشية ىػ خالؼ عمى البخامج والخؤى الدياسية ،وىحا الخالؼ انعكذ
عمى السيجاف .وعشج الحجيث عغ مرالحة نجج أنفدشا أماـ معخكة بخامج ولدشا أماـ شخفيغ
اختمفا واخترسا وحجث مذكمة بيشيسا ويسكغ أف يشتيي بالتدػية.

س /ىل أفيؼ مؽ كالمػ بأن السرالحة غيخ مسكشة بيؽ فتح وحساس؟
نعع نعع .أنا أقػؿ أف ىشاؾ جيػد عبثية تُبحؿ في ىحا السجاؿ ،وأصبح ىشاؾ ثخثخة سياسية أكثخ
مسا يشبغي في ىحا السمف .السفخوض أنشا نتحجث عغ بخامج ورؤى وكيف نجيخ صخاعشا مع
"السذخوع الرييػني" ،وعشجما نتحجث عغ مرالحة نحغ نخفي الحقائق ،ألنو ثبت عسمياً أف
السدألة ليدت في أف ىشاؾ شخفاف ويجب أف يترالحا ،ولكششا أماـ مذخوعيغ متشاقزيغ تسامًا،
فال يػجج اتفاؽ عمى ماذا تسثل إسخائيل بالشدبة لشا ،ىل ىي عجو أـ جار أـ ماذا؟ ..حتى
تػصيف إسخائيل نحغ لدشا متفقيغ عميو كقػى سياسية.
وعشجما نصخح بخنامجا سياسيا يقػـ عمى الدالـ مع إسخائيل ،فيحا يعشي أف إسخائيل دولة نعتخؼ
بيا ونحغ وإياىع جيخاف ،ويجب أف نخمق اتفاؽ سالـ بيششا ،في حيغ أنو في األصل قاـ
مذخوعشا الفمدصيشي عمى تحخيخ فمدصيغ عمى اعتبار أف فمدصيغ أرض تحت االحتالؿ وأف
ىحا "السذخوع الرييػني" وجج عمى حداب الذعب الفمدصيشي وأف "السذخوع الرييػني" قاـ

بصخد ىحا الذعب مغ ىحه األرض .وقج تع إنذاء مشطسة التحخيخ عمى ىحا األساس وىحه
القاعجة ،واكتدبت اسسيا أيزاً مغ مذخوعيا.
لكغ عشجما فقج السذخوع الػششي الفمدصيشي ىػيتو الحكيكية القائسة عمى تحخيخ فمدصيغ ،ذىب
إلى تحػيخ المغة .أنا أتحجث عغ بخنامج مشطسة التحخيخ الحي بجأ بفكخة تحخيخ فمدصيغ كل
فمدصيغ ،وبالتجريج أقشع الفمدصيشيػف أنفديع وأوىسػا أنفديع بأنو يجب أف نتكيف مع الطخوؼ
الجولية ،ونخفس مغ سقف رؤيتشا .ربسا بدبب ضعف أو ضخوؼ دولية أو أفكار ججيجة دخمت
عمييع.

س /لكؽ ىل ىحا يشظبق عمى حخكة حساس أيزاً التي أصجرت "الؾثيقة الدياسية" سشة
2012؟
نعع ىحا يشصبق عمى كل شخؼ يسكغ أف يتخيل في لحطة مغ المحطات أنو حتى نخضي العالع
يجب أف نقجـ أنفدشا بذكل واقعي يجعل العالع يقبل بشا.
ولحلظ فاف الخؤية الفمدصيشية التي قامت عمى فكخة القبػؿ بإسخائيل وتقجيع بخامج سياسية تقبل
بالصخؼ اإلسخائيمي ،إنسا ىحه أوىاـ نحغ خمقشاىا.
وعمى سبيل السثاؿ ،فمع ُيقجـ أحج لمفمدصيشييغ حل حتى نقػؿ إف كشا نقبل أو نخفس .لع تصخح
أي دولة في العالع عمى الفمدصيشييغ مثالً أف يأخحوا دولة في الزفة وغدة والقجس ضسغ اتفاؽ
سالـ ،نحغ الحيغ خمقشا ىحا الػىع عمى أمل أف يقتشع بشا العالع ويداعجنا في تحقيق ىحا
اإلنجاز .لكغ في نفذ الػقت عشجما نأخح ىحه الخصػات نفقج فيسشا "لمسذخوع الرييػني"،

ولحلظ أنا أقػؿ دائسًا أنو يجب أف نعيج قخاءة "السذخوع الرييػني" ونبشي عمى قخاءتشا ىحه
بخامجشا الػششية.
" أنا أعتبخ أف كل شخؼ يصخح فكخة التدػية مع إسخائيل فيػ ال يفيع "السذخوع الرييػني" ،فكل
شخؼ يقبل بالحل مع إسخائيل فيػ غيخ مجرؾ لمسذخوع الرييػني ،ألف الصخؼ اآلخخ غيخ
جاىد لمحل وال يقبل بو".
ال لمذعب الفمدصيشي ،ولحلظ فكل البخامج التي
في الصخؼ اآلخخ ال يػجج أي بخنامج يتزسغ ح ً
شخحيا الفمدصيشيػف جاءت م غ مػقع الزعف وليذ القػة ،وعمى أمل كدب تعاشف دولي
وإقميسي.
أنا أعتقج أف الحل الػحيج الحي تع شخحو عمى الفمدصيشييغ ىػ صفقة تخامب ،وقبل ذلظ فال أحج
شخح مذاريع ،صحيح ىشاؾ ق اخرات دولية سابقة لكشيا جسيعًا تتزسغ اعتخافًا بحق الذعب
الفمدصيشي وليذ مذخوعًا لمحل أو التدػية.
وعمى سبيل السثاؿ ،الجوؿ العخبية قجمت ما ُيدسى "مبادرة الدالـ العخبية" ،وىحه السبادرة جاءت
بعج أف يئذ الشطاـ الخسسي العخبي ،بسا فيو مشطسة التحخيخ ،في أف ُيحقق أي إنجاز وأف يأخح
أي شيء مغ إسخائيل ،فجاءت ىحه السبادرة التي تقػـ عمى أف تأخح إسخائيل كل ما تخيج مقابل

أف تعصي الفمدصيشييغ جدءًا مغ األرض ويكيسػا دولتيع عمييا .لكغ إسخائيل لع تقبل ذلظ أيزًا،
وىحا دليل أيزاً أنو ال يػجج عشج إسخائيل أي استعجاد لمحل.
وأنا أقػؿ إذا لع تقبل إسخائيل مغ العخب والسدمسيغ مجتسعيغ مبادرة لمحل ،فكيف يسكغ أف تقبل
مغ الفمدصيشييغ مشفخديغ صيغة حل أو مذخوع تدػية.

لحلظ أنا أعتقج أنو ال قيسة ألي بخنامج سياسي يتشازؿ عغ حق الذعب الفمدصيشي في كل
فمدصيغ ،وعشجما يدمع الصخؼ اآلخخ أنو يػجج لمفمدصيشييغ حق عشجىا يسكغ أف يشاقر
الفمدصيشيػف إف كاف ىشاؾ فخصة حل أـ ال ،وىل نقبل بالحل السصخوح أـ ال.
نحغ يجب أف نجفع ثسغ إحجاث تغييخ في عقل العجو إلى أف يدتدمع إلى فكخة أنو ال خيار
سػى باالعتخاؼ بالفمدصيشييغ وأف تجفع ثسشًا ،وإذا لع نػصل إسخائيل إلى ىحا الػضع فبالتأكيج
سشطل نخاوح في نفذ السكاف .وكل السبادرات التي تُصخح اآلف بأنشا نقبل بجولة في حجود الػ76
أو نقبل بق اخرات الذخعية الجولية أو غيخ ذلظ كمو رسائل في اليػاء ال قيسة ليا ،وال أحج يعصييا
أي قيسة ،وخاصة إذا درسشا كيف أنذيء "السذخوع الرييػني" لشجج بأنو تع تأسيدو بقخار مغ
الجوؿ الكبخى ،وتع تعديده بالخؤية التػراتية ،وىػ مذخوع غدو غخبي وحققػا ىحا األمخ وسيصخوا
عمى فمدصيغ والسدجج األقرى.
ىحا "السذخوع الرييػني" خمفو دوؿ عطسى وليذ ندوة لسجسػعة مغ البذخ ،وما زاؿ الغخب
بأكسمو يجعع ىحا السذخوع ويحافع عميو امشيًا وعدكخيًا واقتراديًا .وعشجما التقيت بػزيخ خارجية
روسيا أبمغتو بأف مػسكػ أيزاً تجعع "السذخوع الرييػني" ،وأف الحجيث الخوسي عغ حل
فمدصيشي ال قيسة لو.
وبشاء عمى ىحا كمو ،فعميشا أف نشطخ إلى إسخائيل عمى أنيا مذخوع الغخب في السشصقة
اإلسالمية ،وأف القجس ىي عشػاف صخاع حزارات وليذ صخاع جغخافيا بديط ،وىكحا يجب أف
ندسي األشياء بأسسائيا.
عشجما نتحجث عغ القجس فإنشا ن تحجث عغ صخاع الحق والباشل ،وصخاع الحزارات في
السشصقة ،وكل ىحا التعقيج يتع اختراره في الرخاع عمى القجس ،وعشجما نتخمى نحغ عغ القجس

فيحا يعشي أنشا نتخمى في الحكيقة عغ مذخوع اإلسالـ الحزاري في السشصقة ،ألف القجس ىي
مخكد كل شيء.
في الخؤية األساسية فاف القجس تعشي شيئًا ميسًا عشج كل الجيانات ،ولحلظ فاف الديصخة عمييا
تعشي أم اًخ ميساً عشج كل حزارة في ىحا العالع .وعشجما يتييأ لشا نحغ بأنشا مغ السسكغ أف
نتشاقر ونتحاور حػؿ ىحه القزية فيحا خصأ ،وأنا أعتقج أف الزعفاء ال يسكغ أف يحرمػا عمى
شيء بالسفاوضات .الحياة مػازيغ قػى وليدت مفاوضات ،وال فالف لجيو لباقة اكثخ ويدتصيع
تحقيق شيء.
الجغخافيا في العالع ارتدست بسػازيغ قػى وليذ بسفاوضات ،وىحه حكيقة ثابتة.

س /بالعؾدة إلى تشاقض السذاريع في الداحة الفمدظيشية ،واعتبار أن السرالحة ال يسكؽ أن
تتؼ ..حخكة الجياد اإلسالمي كانت حاضخة في كل المقاءات ..ماذا يعشي ذلػ؟
نحغ جدء مغ السذيج الفمدصيشي وال نقبل أف تُصخح أي مدألة ونحغ خارجيا ،ولكغ أيزاً
ندجل مػقفشا في كل لقاء يتع عقجه .كسا أنشا شخؼ غيخ محايج في ىحا الخالؼ بيغ فتح
وحساس ،فشحغ جدء مغ البخنامج الحي يقػؿ بأف فتح ومشطسة التحخيخ عمى مػقف سياسي
خاشئ وال يتشاسب مع رؤية الذعب الفمدصيشي ،وأف حساس اختمفت مع فتح بدبب البخنامج
ال أو غيخ ذلظ .لحلظ نحغ أوضحشا مػقفشا مغ ىحا
الدياسي وليذ خالؼ عمى ُحكع غدة مث ً
الخالؼ ونخى أف السقاومة ىي الصخيق األصح واألصػب واألسمع في صخاعشا مع "السذخوع
الرييػني" ،ون حغ ضج البخنامج الدياسي لسشطسة التحخيخ الحي يقػـ عمى التدػية .لكغ في
سياؽ تختيب البيت الجاخمي الفمدصيشي فشحغ جدء مغ السذيج ويجب أف نذارؾ ونجفع باتجاه أف

يكػف ىشاؾ جػ مػاتي أف يعير الفمدصيشييغ في وضع أفزل ولكغ ليذ عمى حداب البخنامج
الدياسي وحقػؽ شعبشا.

س /بشغخكؼ ما ىؾ مدتقبل ىحا التشاقض بيؽ السذخوعيؽ؟
أعتقج بأف التشاقس ىحا سيدتسخ ،وأعتقج أف ىشاؾ الكثيخ مغ الثخثخة الدياسية تذيجىا الداحة
الفمدصيشية ،والرخاع بيغ البخامج سيطل مػجػداً ومعقجاً .وعشجما أقػؿ مشطسة التحخيخ فشحغ
نتحجث عغ بخنامج الشطاـ الخسسي العخبي ،ف يي نطيخ ألي نطاـ عخبي آخخ ،كسا أنيا مصمب
عخبي ألنيا تسثل العخب في مذخوع التدػية مع إسخائيل ،ولحلظ سيطل العخب يحافطػف عمى
ىحا االشار وعمى مػقفو ،وبالسقابل سيطل كل مغ يشادي بسذخوع آخخ في الخارج.
الشطاـ العخبي ىػ شخؼ في السدألة ،حتى وإف بجا أف أبػ مازف ىػ الحي يفاوض .فال مرخ
وال أي دولة عخبية تػافق أف تأتي قػى تحسل بخنامجاً مختمفاً لتكػف جدءاً مغ بشية مشطسة
التحخيخ حتى ال تُحجث تغيي ًاخ في الجاخل.

إصالح مشغسة التحخيخ ..ىل ىؾ مسكؽ؟
س /ىحا يفتح الدؤال أمامشا حؾل فكخة إصالح مشغسة التحخيخ..
ىحا يفتح أمامشا الدؤاؿ عغ إعادة بشاء مشطسة التحخيخ عمى أسذ سياسية وتشطيسية ججيجة .أي
يجب أف تستمظ مشطسة التحخيخ بخنامجًا سياسيًا مختمفًا .ولحلظ نحغ لساذا عارضشا االنتخابات
ألنيا جدء مغ بخنامج سياسي تابع لسشطسة التحخيخ.

س /ىل تؤيج حخكة الجياد اإلسالمي إعادة بشاء مشغسة التحخيخ؟ وىل تقبل أن تشزؼ
لمسشغسة؟
في الدابق كاف اإلسالميػف يتحجثػف عغ السشطسة عمى أنيا إشار ال يسكغ أف نشزع إليو،
وحرمت حػارات كثيخة ،وفي ضل انتفاضة العاـ  ،1222والحػارات بيغ الفرائل التي تمت ىحه
االنتفاضة والتي استسخت حتى العاـ  1222كانت كل الفرائل تمػـ حساس والجياد لخفزيسا
االنزساـ لمسشطسة ،وكأنشا نختكب إثسًا أو كبيخة ،وفي الشياية قمشا أنشا نقبل أف نشزع لمسشطسة
وإنسا عمى أسذ سياسية وتشطيسية ججيجة ،وفي حيشيا اعتبخت الفرائل أف ىحا إنجا اًز ألنشا قبمشا
مغ حيث السبجأ أف نكػف جدءًا مغ المعبة.
والحقًا لقبػلشا تحػؿ الحجيث إلى ضخورة أف نمتدـ ببخنامج مشطسة التحخيخ حتى نشزع إلييا.
وىحا يعشي أنو ال وجػد لحساس والجياد في السشطسة دوف القبػؿ ببخنامجيا الدياسي الحي
يعتخؼ بإسخائيل ،والسحسي مغ الدياسة العخبية والجولية .ال يسكغ أف يحجث ذلظ.

س /إذن ىل يسكؽ أن يتؼ إعادة بشاء السشغسة أو إصالحيا؟
أنا أشظ في ذلظ ،وحتى ىحه المحطة فيحا صعب .والدبب أف ىحا البخنامج ىػ الحي تتبشاه
حخكة فتح وىي مقتشعة أف التدػية مع إسخائيل ىػ البخنامج الرحيح.

س /لكؽ فتح جخبت ىحا السدار ..أال تدسعؾن تحؾ ًال في ليجة فتح تجاه اتفاق أوسمؾ
ومدار السفاوضات والتدؾية؟
ىشاؾ مغ يشتقج اتفاقات أوسمػ نعع ،لكشيع يعتقجوف بأف الصخيق لمحل مع إسخائيل ىػ
السفاوضات ،وعمى قاعجة البخنامج الدياسي لسشطسة التحخيخ ،وىحا بسعدؿ عغ اتفاؽ أوسمػ ىػ
البخنامج الحي تقجمو فتح لمعالع وال تدتصيع أف تغادره ،وإذا تخكتو تتحػؿ إلى مشطسة إرىابية وإف
تسدكت بو فال تحقق شيئاً.
وليحا أنا أعتقج أف مشطسة التحخيخ قجمت تشازالً مجانيًا مقابل ال شيء ،بل مقابل إحباط حالة
البخنامج الفمدصيشي الدابق الحي كاف يشادي بتحخيخ كل فمدصيغ .وىشا عشجما نقػؿ أنو يػجج
بخنامج فيحا يعشي العسل عمى أساسو ،فعشجما تقػؿ حخكة فتح أف لجيشا بخنامج يقػـ عمى أساس
إقامة دولة في الزفة الغخبية وغدة فيحا يعشي أنيع يعسمػف عمى ىحا األساس ،ويعبئػف الذعب
الفمدصيشي عمى ىحا األساس .لكغ الػاقع أف الصخؼ اآلخخ ،وىػ إسخائيل يتعامل معشا عمى أنشا
إرىابيػف حتى وإف قبمشا بحلظ ،كسا أف الشطاـ الخسسي العخبي يتعامل معشا أيزاً كحلظ ،ولػ
شافت قيادة حساس والديج إسساعيل ىشية عمى كل الجوؿ العخبية فدػؼ يػاصمػف اعتبارنا
إرىابييغ ومخالفيغ لمذخعية العخبية والجولية وحتى الفمدصيشية.

س /باالنتقال إلى الدمظة الفمدظيشية ..كيف تخى حخكة الجياد اإلسالمي الحل؟ ىل تخون
أنو مؽ السسكؽ حل الدمظة والعؾدة إلى ما قبل العام 1991؟ أم أن مؽ السسكؽ تغييخ
وعيفة الدمظة كسا يظخح البعض؟

أنا أردد دائسًا أنو يتػجب عميشا إعادة قخاءة "السذخوع الرييػني" ،وىحا يعشي أف عميشا إعادة
قخاءة مذخوعشا الػششي ،ألنشا عشجما ذىبشا إلى مدار التدػية مع إسخائيل فيحا كاف يعشي أنشا ال
نعخؼ ما ىي إسخائيل وال ما ىػ جػىخ "السذخوع الرييػني" .ىحا السذخوع يقػـ عمى أف
فمدصيغ ىي إسخائيل ،وأف القجس ىي عاصسة ليع ،كسا أنيع يصمقػف عمى الزفة الغخبية اسع
"ييػدا والدامخة" وىحا ىػ أصل السذخوع الييػدي في السشصقة العخبية ،وىحا يعشي في السصاؼ
األخيخ أنشا مختمفػف عمى نفذ األيجيػلػجيا ونفذ األرض ونفذ التاريخ .ىع يدعسػف أنشا نحتل
أرضيع مشح ثالث آالؼ سشة وأنيع حخروىا مشا نحغ الفمدصيشييغ ،ولحلظ فكل الدمػؾ اإلسخائيمي
يقػـ عمى ىحه الفكخة.
اليػـ عشجما يياجسػف سمػاف وحي الذيخ جخاح والتغييخات التي يقػمػف بيا في مجيشة القجس
تقػـ عمى افتخاض أف ىحه السجيشة ليع بالكامل .والعتبارات سياسية فقط ىع لع يقػمػا بيجـ
القجس والسدجج األقرى بذكل كامل حتى اآلف ،لكغ لػ بقيت مػازيغ القػى كسا ىي وضمت
اإلرادة العخبية بيحا الذكل وإذا تخميشا نحغ الفمدصيشييغ عغ السقاومة فإسخائيل لغ تتشازؿ ال عغ
القجس وال الزفة الغخبية ،وال يسكغ ألحج أف يعصي ألحج في العالع شيئًا بالسجاف .ىحا وشغ
ويحتاج تزحيات.

س /الدمظة الفمدظيشية أصبحت تذكل أزمة لمفمدظيشييؽ ،ورأيشا ذلػ في أكثخ مؽ محظة،
ربسا كان آخخىا حادثة مقتل ندار بشات ..فسا الحل مؽ وجية نغخكؼ؟
لألسف تجاخمت حخكة فتح مع الدمصة ،وأصبح كالىسا واحج ،وفتح أصبحت الحدب الحاكع.
نحغ مختمفيغ مع الدمصة عمى بخنامج سياسي ،إذ لجى الدمصة بخنامج يقػـ عمى الدالـ مع
ال كبيخة في اليػاء ،لكغ الدبب العسمي في وجػد ىحه الدمصة أف
االحتالؿ ،وال زالت تعمق آما ً

حخكة فتح أصبح لجييا عسميًا سمصة عمى األرض ،ولجييا شكل مغ أشكاؿ "الجولة اليالمية"
وتختب عمييا وضائف ونفػذ وشخعية وتعامالت ،وكل ىحه االمتيازات ستخدخىا فتح إذا تخمت
عغ الدمصة أو إذا غيخت بخنامجيا .فإذا سحبت الدمصة اعتخافيا بإسخائيل فدػؼ يتخمى عشيع
االحتالؿ ويبحث عغ غيخىع ليحل مكانيع .لحلظ أبػ مازف قبل نحػ عاميغ دخل أبػ مازف في
صجاـ مع إسخائيل عشجما صادروا جدءاً مغ أمػاؿ الزخائب بدبب مخررات ورواتب
السعتقميغ ،بعج فتخة أبػ مازف تخاجع ألف الدمصة شعخت بأنيا لع يعج ليا أي قيسة ،ومغ ثع
اضصخت وعادت لمعب الجور اإلداري واألمشي الحي تقػـ بو.
عميشا أف نفيع بأف لمدمصة دور وضيفي محجد وعشجما نتحجث عغ تغييخ في البخنامج أو الػضيفة
فيع أنفديع يعتخفػف بأف ىحا سيفقجىع مبخر وجػدىع ،وأف ال خيار سػى التعاير مع ىحا
الػضع.
أما عمى السدتػى الجولي فشاؾ قميل مغ التعاشف مع الفمدصيشييغ عمى أنو شعب وقع عميو
ضمع ،لكغ ال يدتصيع ىؤالء الستعاشفػف أف يقجمػا أي شيء ،ألنو في األصل لغ تقػـ الجوؿ
الغخبية بفعل الفكخة ونكيزيا ،إذ أنيع مع وجػد دولة إسخائيل ومع وجػد ليسشة ليا .أضف إلى
ذلظ أف اإلسخائيمي مقتشع بأنو أي تغييخ في الزفة الغخبية لرالح الفمدصيشييغ ىػ تيجيج
لسدتقبل دولة إسخائيل تساما.

س /ىل لجى حخكة الجياد استخاتيجية إلعادة االشتباك السباشخ بيؽ الفمدظيشي واالحتالل في
الزفة الغخبية؟

شبعاً ،ىحا ىػ اليع اليػمي لحخكات السقاومة ،لكغ متى يتع إنجاز ذلظ ال نعخؼ ،الكل يعسل
مغ أجل إنجاز ذلظ ،وأيزاً نأمل أف تحجث تغيخات أيزاً في بشية حخكة فتح ،والػضع الخاىغ
لغ يطل عمى حالو ،فصالسا الذعب الفمدصيشي يعير تحت االحتالؿ فسا ىػ خيار أي شعب
يعير تحت االحتالؿ؟ بالتأكيج مقاومة االحتالؿ أو أنو سيقبل بالعير تحت االحتالؿ ،ونحغ
بصبيعة الحاؿ لجيشا ثقة بأف الذعب الفمدصيشي لغ يقبل العير تحت االحتالؿ لألبج.

االنتخابات الفمدظيشية ..صؾاب أم خظأ؟
س /حخكة الجياد رفزت السذاركة في االنتخابات الفمدظيشية ،وكان مؾقف ًا الفت ًا ،ما ىي
أسباب تحفغكؼ عمى االنتخابات؟
أوال االنتخابات ىي رسالة خاشئة مغ الذعب الفمدصيشي إلى السجتسع الجولي والعالع كمو،
فعشجما تتحجث عغ انتخابات فيحا يعشي أنو يػجج دولة مدتقمة وشعب حخ ويسارس حياتو
الجيسقخاشية ،وعميشا أف نالحع أنو خالؿ فتخة االنتخابات كاف الكل يتداءؿ عسا يجخي مغ
حسالت انتخابية وقػائع ومخشحيغ وخالفو ،فبجا السذيج وكأنشا أماـ دولة ديسقخاشية بامتياز ،في
حيغ أنو يػجج في الزفة الغخبية  722حاجد عدكخي ،ويػجج  022ألف مدتػشغ مدمح،
فأنت تقػـ بتزميل الذعب الفمدصيشي وتزميل العالع
وعشجما تسارس كل ىحه "الدفة االنتخابية" َ
بأف ترػر ليع َّ
أف لجيشا دولة ونعير في أجػاء ديسقخاشية ،وىحا ليذ صحيحاً ،الرػاب ىػ أنشا

تحت االحتال ؿ ويجب أف نقػؿ لمعالع أنشا شعب تحت االحتالؿ .لحلظ عشجما تقػـ بتشطيع
االنتخابات فأنت تقػؿ لمشاس أنشا بخيخ ووضع جيج وال نػاجو احتالؿ وال حرار وال معاناة.

مغ ىشا نحغ شعخنا في حخكة الجياد اإلسالمي أف الذعب الحي يعير تحت االحتالؿ يجب أف
تطل أولػيتو مقاومة االحتالؿ ال أف يكػف لجيو بخنامج انتخابي .االنتخابات تُزفي شخعية عمى
الػضع القائع وتُكخس االحتالؿ.

س /ىل كان تقجيخكؼ بأن االنتخابات سؾف تؤدي إلى مديج مؽ االنقدام الجاخمي الفمدظيشي؟
الزعف يخمق أوىاـ ،فعشجما تكػف ضعيفاً كأف تكػف مدجػناً في زندانة تبجأ تتػىع بأنشي لػ
فعمت كحا يسكغ أف أتحخر ،ولػ فعمت كحا ربسا يحجث كحا ،لكغ في الشياية فاف األوىاـ تُفقجؾ
البػصمة األساسية .يجب أف نتحكخ دوما بأف إسخائيل تحتل األراضي الفمدصيشية ،بسا فييا
الزفة الغخبية والقجس ،ويجب أف ال يطغ أي فمدصيشي أف إسخائيل يسكغ أف تعصيشا القجس أو
الزفة وىي بيحه القػة وضسغ مػازيغ القػى الحالية .ىحا غيخ مسكغ .ىع يسكغ أف يعصػنا فقط
إذا استصعشا تغييخ مػازيغ القػى ،أي أف يذعخ كل إسخائيمي أف حياتو في ىحا السكاف غيخ
مسكشة ،عشجىا سيبحث اإلسخائيميػف عغ حل.
حالة االشتباؾ مع اإلسخائيمي ،ولػ بالحجخ فقط أو الراروخ الرغيخ ،تيجؼ إلى أف ُيربح

اإلسخائيمي العادي مقتشع أنو في مذكمة ويبجأ بالسصالبة بحميا ،ولحلظ يجب خمق حالة عجـ

استقخار في ىحا السجتسع مغ أجل دفعو إلى ىحه الحالة .يجب أف نخمق ىحه البيئة التي يقتشع
فييا اإلسخائيميػف أف ال فخصة حياة ليع عمى ىحه األرض ألف فييا شعب آخخ مدتعج أف
يقاتمكع إلى ما ال نياية ،وعشجىا تتػلج القشاعة لجى االحتالؿ بأف استس اخره ىشا غيخ مسكغ .أما
عشجما يجج السحتل أف ىحا الذعب يقبل أف يعسل عشجه ويتعاير معو ويتعامل معو ويعتخؼ بيع
فمغ يغادر االحتالؿ.

نحغ واجبشا كحخكات مقاومة تتخح مغ اإلسالـ مػجيًا أساسيًا ليا ىػ أف يكػف لجيشا نساذج
وندتجعي التاريخ ،ولظ أف تتخيل أف القخاف الكخيع كاف قج ندؿ لمتػ عمى الشبي وهللا يقػؿ لو" :يا
أييا الشبي حخض السؤمشيغ عمى القتاؿ" ،وحيشيا كاف السدمسػف مجسػعات صغيخة في أوضاع
صعبة وال يججوف حتى ما يأكمػنو .نحغ كحخكات مقاومة عميشا تحخيس الشاس عمى قتاؿ
االحتالؿ ،وىحه ميستشا وليذ مصمػباً مشا الشطخ إلى الشتائج.

س /ىل تعتقج أن حخكة حساس تعخضت لمخجاع عشجما وافقت عمى االنتخابات؟
ال لع يتع خجاع حساس ..ال ..السدائل تربح بالعجوى .ففي العالع تحجث إغخاءات ،وقج ترل
في بعس الحخكات الد ياسية أف يعتبخوا بأف عقج لقاء مع الدفيخ األمخيكي أو البخيصاني مثال
ىػ إنجاز ،وىحه تخمق أوىاـ بأف اجتساعا مثال مع مدؤوؿ أجشبي قج يعصيشا نػع مغ الذخعية.
وىكحا.
ربسا إخػانشا في حساس يقػلػا أف ىحا تكتيظ ،وأف السذاركة في االنتخابات قج ُيقشع العالع بأنشا

عقالنيي غ وسياسييغ وحكساء .لكغ الرحيح ىػ أف لجيشا مذخوع ويجب أف نتعامل عمى أساسو،
ونحغ يجب أف ال نيأس مغ األمة ،إذ خمفشا أمة كبيخة ،ويجب أف يطل عقمشا مدتيقطًا .ومعشا
رأي عاـ كبيخ وأمة تؤمغ بفمدصيغ وحق الذعب الفمدصيشي وحقشا في القجس حتى وإف كانت
األنطسة ممعػنة وتخيج التعاير مع إسخائيل.
عميشا أف نتحكخ أف ىحا "السذخوع الرييػني" انذغل عميو لدشػات شػيمة ،وأنا وضيفتي أف أقػـ
ال عشيا.
بالسثابخة وأف أؤدي واجبي وعسمي وميستي أما الشتيجة
فمدت مدؤو ً
ُ

يجب أف نكػف مقتشعيغ -وأنا وحخكة الجياد مقتشعػف تساما -أنو لػ وقف كل العخب والسدمسيغ
جسيعاً في ضل مػازيغ القػى الحالية فمغ ُيحرمػا دولة فمدصيشية في الزفة الغخبية والقجس .ال
يسكغ تحقيق دولة دوف أف يحجثػا تغيي اًخ ججيًا في الػاقع وفي مػازيغ القػى يسا يفخض عمى

إسخائيل أف تقجـ تشازالً.
أما اآلف في الػضع الحالي فميذ مغ الحكسة وال السشصق تقجيع تشازالت مجانية ،إذ ال يػجج أي
عخوض أو حمػؿ تع شخحيا أصال عمى الفمدصيشييغ حتى نقبل بيا أو نخفس أو نقجـ بعس
التشازالت ..عشجما يعخضػف عميشا شيئًا يسكغ أف نفكخ بو ،أما اآلف فتقجيع التشازالت يعشي أنظ
ضعيف وليذ لجيظ أي شيء وال أي خيارات.
ىع يخيجوف مشا في البجاية أف نعتخؼ بإسخائيل ثع نبجأ التشازالت واحجة تمػ األخخى ،وسبق أف
تمقيشا أسئمة نحغ في حخكة الجياد اإلسالمي مغ أشخاؼ دولية حػؿ رفزشا االعتخاؼ بإسخائيل،
وكشا نقػؿ دومًا إنيع أصال ال يعتخفػف بشا كذعب فمدصيشي فكيف يسكغ أف نعتخؼ بيع؟ ىحا
غيخ مسكغ .
إذا فيس شا أكثخ سشعالج مذاكمشا برػرة أفزل ،ولكغ السذكمة أنو مع الػقت يجخل السمل والكمل،
ولحلظ فالسفاوضات دائساً اليجؼ مشيا أف ُيييأ لظ مع الػقت أنظ حققت شيئاً ىشا وىشاؾ ،بيشسا

في الحكيقة لع يتع تحقيق أي شيء ولع يتع تحريل أي شيء ..ىحا ما يحجث في السفاوضات

بيغ الفمدصيشييغ واالحتالؿ ،وىحا ما حجث في اتفاؽ أوسمػ عشجما تػىع الفمدصيشيػف أنيع
حرمػا عمى شيء ثع اكتذفػا بعج سشػات أنيع لع يحققػا شيئاً ،ولع يحرمػا عمى أي مكاسب،
وأف الدمصة ليدت سػى إدارات بمجية تقػـ بإدارة شؤوف الدكاف السحمييغ بالشيابة عغ االحتالؿ.
ماذا تسثل الد مصة األف؟ ال شيء ،حيث إسخائيل تجخل إلى األراضي الخاضعة لمدمصة وتقػـ
بتشفيح االعتقاالت وتفعل ما تخيج ،كسا أف األمغ الفمدصيشي ُيقجـ كل السعمػمات عغ الفمدصيشييغ

الحيغ يسكغ أف يفعمػا أي شيء ضج قػات االحتالؿ ،أي أف الدمصة قبمت أف تكػف حاكسًا
لذعبظ بسا يحقق مرمحة االحتالؿ اإلسخائيمي.

العالقات الجولية لحخكة الجياد
س /يدعؼ البعض في الذارع العخبي أن حخكة الجياد اإلسالمي مؾالية إليخان ..ما طبيعة
عالقتكؼ مع طيخان؟
االدعاء أف الحخكة محدػبة عمى إيخاف فيحا ليذ صحيحًا ألنشا محدػبيغ عمى أنفدشا وعمى
الذعب الفمدصيشي فقط ،ونحغ نخفس ىحا االدعاء جسمة وتفريال ،ويجب عمى الجسيع أف يعمع
بأنشا حخكة إسالمية سشية فمدصيشية محدػبيغ عمى أنفدشا ومدتقميغ عغ أي جية ،لكغ ما حجث
أف تأسيذ حخكة الجياد اإلسالمي كاف متدامشاً مع الثػرة اإلسالمية في إيخاف ،كسا أف
السجسػعة األولى والخعيل األوؿ مغ أبشاء حخكة الجياد ىع أبشاء الحخكة اإلسالمية ،وعشجما
انترخت الثػرة اإلسالمية في إيخاف كل الحخكة اإلسالمية في العالع أيجت ىحه الثػرة ولع يكغ
يخصخ بباؿ أحج السعاييخ الصائفية التي يتحجث عشيا البعس في الػقت الخاىغ.
ومغ السيع القػؿ أف العالقات بيغ إيخاف ودوؿ السشصقة كانت دافئة مع كل الجوؿ العخبية ،وحتى
الذعػب العخبية كانت تتعاشف مع الثػرة اإلسالمية في إيخاف.
نحغ كشا وما زلشا نخى في إيخاف دولة مدتقمة وقادرة عمى مػاجية الػاليات الستحجة وليا مػقف
مؤيج لمذعب الفمدصيشي ،فيل يرح أف نعادييا؟ ..ىحه دولة ليا مػقف ضج إسخائيل وتجعع
الذعب الفمدصيشي وحقو في التحخر ،ولع تحتل أرضشا وال تعتقمشا وال تصاردنا وال تسشعشا مغ
العسل والحخكة.

ىل يرح أف نتخؾ الجولة التي تجعسشا ونتقخب لمجوؿ التي تكيع عالقات مع االحتالؿ وتحارب
القزية الفمدصيشية والذعب الفمدصيشي؟ وىل يرح أف نخفس دعسيع لشا وتأييجىع لقزيتشا؟.
وفي السػضػع السحىبي دعشي أقػؿ بأف الذيعة سيطمػف شيعة ،والدشة سيطمػف كحلظ ،والى
األبج ،ولغ يدتصيع أي شخؼ أف يقػـ بتغييخ اآلخخ وال تحػيمو مغ شائفة إلى أخخى.
وعمى الجانب اآلخخ ،دعشي أقػؿ بأف عالقة إيخاف مع الفمدصيشييغ ليدت محرػرة في حخكة
الجياد اإلسالمي ،وإنسا ىشاؾ عالقة مع حخكة حساس أيزاً.

س /لكؽ ما سبب الخبط الذائع بيشكؼ وبيؽ ايخان؟
جاءت ىحه الذائعة مغ فكخة عجـ قبػؿ وجػد حخكة إسالمية مػازية لحساس التي ىي تشطيع
اإلخػاف السدمسيغ في فمدصيغ ،وىشا بجأت فكخة ربصشا بإيخاف ،حيث كاف اإلخػاف السدمسػف في
فمدصيغ يخفزػف فكخة وجػد جساعة إسالمية أخخى.
أنا أود التأكيج لظ بأف عالقة حساس مع إيخاف أقػى مشا ،وإذا كانت شيخاف تقجـ لشا الجعع بقخش
واحج فحخكة حساس تتمقى مقابمو عذخة ،وأنا مدؤوؿ عغ ىحا الكالـ بحكع مػقعي ومعخفتي.

س /إذن ىل ندتظيع القؾل إن السدافة واحجة بيؽ إيخان وكل فرائل السقاومة؟
ال ..ال أقػؿ الكل ،وإنسا السدافة بيغ إيخاف والجياد معخوؼ مجاىا ،والسدافة بيغ حساس وإيخاف
معخوؼ مجاىا وعسقيا ،لكغ ليذ كل الفرائل الفمدصيشية ليا نفذ العالقة مع إيخاف ،بل حساس

والجياد ليسا عالقة أكثخ تسي ًاد مع إيخاف .شيخاف تقجـ الجعع والتأييج لمجسيع ولكغ حساس
والجياد أكثخ مغ غيخىع ،كسا أنشي أؤكج بأف حساس تحطى بحرة األسج مغ الجعع اإليخاني.
لكشي أرى أنو ليذ مغ صالحشا أف نفتعل خالفًا مع إيخاف وال أف نعادييا ،وقمشا مئة مخة:
فميتفزل العخب ويقجمػا الجعع لمسقاومة الفمدصيشية ،وعشجىا سشقػؿ لإلخػة اإليخانييغ "شك اًخ لكع
فإخػانا العخب أصبحػا يجعسػنا"َّ ..
لكغ الحاصل أنشا محاصخوف مغ اإلخػة العخب ويسشعػا عشا
أي دعع أو مداعجة بيشسا يأتي اإليخانيػف ويعخضػا عميشا السداعجة ،فيل الرػاب أف نخفس
الجعع اإليخاني وتقػؿ ليع أنشا نخيج البقاء تحت االحتالؿ اإلسخائيمي؟! ىحا غيخ مسكغ.
وتاريخياً في الدابق تمقى الفمدصيشيػف الجعع مغ االتحاد الدػفييتي والقػى الذيػعية والساركدية،
ولع يكغ أحج يشكخ عمييع ذلظ ألنيع يخيجوف مقاومة االحتالؿ.
الذعب الفمدصيشي بحاجة لكل مداعجة مغ العالع العخبي واإلسالمي مغ أجل مػاجية االحتالؿ
و"السذخوع الرييػني" ،ومغ يخغب بأف يقجـ الجعع والسداعجة فيحه فمدصيغ مفتػحة أمامكع،
وإيخاف مغ ىحه الجوؿ اإلسالمية التي تقجـ الجعع والسداعجة ،ونتسشى مغ الجوؿ األخخى أف
تتشافذ معيا في تقجيع الجعع والسدانجة لمفمدصيشييغ.

ال مؽ أجل تحديؽ العالقات مع السقاومة؟
س /ىل حاولتؼ التؾاصل مع الدعؾدية مث ً
حساس حجيثة عيج في القصيعة مع الدعػدية ،أما نحغ في حخكة الجياد اإلسالمي فكاف آخخ
تػاصل عمى السدتػى الخسسي مشح أكثخ مغ عذخيغ عامًا ،وحيشيا لع يتقبمػنا عمى ما يبجو.
والدعػديػف ليع بخنامجيع.

الحخكة اإلسالمية ..وتقييؼ األداء
س /كيف تقيسؾن تجخبة الحخكة اإلسالمية في فمدظيؽ خرؾص ًا والعالؼ العخبي عسؾم ًا؟
أعتقج أف تجخبة الحخكة اإلسالمية معقجة ،وكانت تغفل الحخكة اإلسالمية عغ فيع الػاقع ،حيث
يػجج أسذ قامت عمييا الحخكة اإلسالمية لكشيا كانت تفتقج لخؤية سياسية وأشخاص بارعيغ
لمعسل في السجتسعات .ال يكفي أف نرمي ونرػـ ونؤدي العبادات ،وإنسا نحتاج إلى أشخاص
بارعيغ ويفيسػف في إدارة السعخكة مع الصخؼ اآلخخ .لحلظ فإف أزمة الحخكة اإلسالمية تتسثل
في كيفية قخاءتيا لمػاقع ،إضافة إلى البجايات التي لع تتصػر.
ال نق أخ حدغ البشا ونجرس ما كتب  ،لكغ ثسة ضخوؼ استججت غيخ تمظ التي تحجث
نحغ مث ً
عشيا البشا ،فسثالً كاف البشا يتعامل مع السمظ فاروؽ فيل يجب أف نتعامل نحغ مع السمػؾ
والخؤساء بشفذ الصخيقة؟ بالتأكيج فاف لكل فتخة ضخوفيا وتحتاج لخصػات سياسية مختمفة لمتعامل
معيا.
ال يكفي أف نقف عمى السشبخ ونذخح درسًا ل مشاس وإنسا عميشا أف نجرس أدوات التغييخ في العالع
وكيف نشطخ نحغ لمعالع .شبعاً شيجت الحخكة اإلسالمية بعس الخؤى اإلصالحية الحقاً،
وخاصة بعج سيج قصب ورؤيتو ،وأيزًا بعج كتاب اليزيبي ،لكغ السذكمة أنشا ىخبشا مغ حالة
التصخؼ إلى حالة السداكشة ،أي أنو صحيح أنشا ال نخيج حسل رؤية سيج قصب لكغ في الػقت
نفدو يجب عجـ االندالؽ إلى رؤية مشاقزة تساماً.
لحلظ واجيت الحخكة اإلسالمية أزمات لع يدتصع مفكخوىا أف يزعػا حمػالً ليا ،فتستخست
الحخكة عشج العسل الخيخي واإلنداني والجعػي دوف إجادة العسل الدياسي.

ودعشي أقػؿ إف العسل الدياسي الحي تسارسو حخكة حساس في فمدصيغ حاليًا ىػ "درة التاج"
بالشدبة لسا يفعمو اإلخػاف السدمسػف في العالع مغ الشاحية الدياسية.
أما في مرخ فأعتقج أنيع لع يكػنػا في السدتػى الحي ُيسكشيع مغ إدارة بمج بحجع مرخ.

س /ىل تعتقج أن اإلخؾان في مرخ أخظأوا بالسذاركة في االنتخابات؟
أنا أعتقج أنيع تػرشػا في انتخابات الخئاسة ،حيث قفدوا عمى شيء ال يسكغ حسمو ،ألنو يػجج
دولة عسيقة في مرخ .كاف مغ السسكغ أف يطمػا في البخلساف .لكغ إدارة معخكة بيحا الحجع
كانت تحتاج الكثيخ مغ األشياء ،ومغ بيشيا الخخوج مغ الحدبية ،إضافة إلى كفاءات وخبخات
أكبخ ،واستعجاد لمتزحية.

ال
س /ىل ندتظيع القؾل أن الحخكة اإلسالمية متبايشة مؽ دولة عخبية ألخخى ..في تؾنذ مث ً
أكثخ بخاعة؟
ىشاؾ بخاغساتية متبايشة بيغ شخؼ وآخخ مغ أشخاؼ الحخكة اإلسالمية ،فخصاب الذيخ راشج
الغشػشي مثالً يختمف حيث لجيو تداوج بيغ الفكخ اإلسالمي والفكخ الغخبي ،كسا اكتدب خبخة
مغ التجخبة السرخية جشبتو الكثيخ مغ األزمات.
أنا أعتقج أف الحخكة اإلسالمية في مخاض كبيخ ،ويجب أف تربح أكثخ تحخرية وتخخج مغ
األشخ الحدبية القجيسة والتي ال تتعمق بصبيعة الحاؿ باإلسالـ الحي ىػ ال يتغيخ وال يتبجؿ.

عمييع أيزًا ا لتخمي عغ اعتبار الحدبية ىي الحاكع األساس في العالقة بيغ السدمسيغ بعزيع
ببعس .عمييع أف يتخكػا فكخة أنيع "جساعة السدمسيغ" أو أنيع السسثميغ لمسدمسيغ دوف غيخىع.

س /ىل تعتبخ "الجياد اإلسالمي" نفديا جدءًا مؽ الحخكة اإلسالمية؟
شبعًا بكل تأكيج .وأىع ما فعمتو الحخكة اإلسالمية وجساعة اإلخػاف أنيا حافطت عمى الفكخاإلسالمي ،أما السجرسة الدياسية فتحتاج إلى تقييع كبيخ .كل الشذاط الدياسي يحتاج إلى تقييع
وإعادة قخاءة وإعادة تسػضع مختمفة.

س /ىل تخى أن ىشاك مذكمة في األداء الدياسي لإلخؾان السدمسيؽ؟
شبعاً يػجج مذكمة كبيخة وسػء تقجيخ أحيانا وأحكاـ عذػائية أيزا في أحياف أخخى دوف وجػد
رؤية واضحة .الشقج كبيخ وىشاؾ إيجابيات كثيخة ،لكغ يجب أف يستمظ أبشاء الحخكة اإلسالمية
الجخأة لالعتخاؼ أيغ أصابػا وأيغ أخصأوا ،ويجب التعامل مع مغ يتكمع عمى أنو آثع ،وعشجما
تتػفخ حخية الخأي يحجث الشقاش والحػار السثسخ والبشاء.
الصخؽ الكالسيكية لع تعج مججية ،والتججيج أمخ ضخوري والزـ ،ويجب عمى الحخكة اإلسالمية
أف تعيج التقييع والججيج.

التظبيع العخبي مع إسخائيل
س /البعض يخى أن التظبيع فيو مرمحة لمجول التي أقجمت عميو ..ما رأيػ؟

ىحا داللة ىديسة وليذ فيو أي مرمحة ،ما مرمحة اإلمارات أف تصبع مع إسخائيل وىي التي
ال يشقريا ال الساؿ وال الدالح وال الخفاه وال أي شيء آخخ ،ما ىحا التصبيع سػى داللة عمى
اليديسة واالستدالـ ،بل ىحا يعشي أنشا أصبحشا أقل مغ السيدوميغ ،فيسا يذعخ ىؤالء السصبعػف
أف إسخائيل تحسييع ،بيشسا ال يػجج أي تيجيج تحسييع إسخائيل مشو.
ىي أوىاـ لتبخيخ سمػكيع نحػ إسخائيل ،وىػ انييار إضافي في السشطػمة العخبية.
عمى الجسيع أف ُيجرؾ بأف العجو التاريخي والسخكدي لكل أمتشا العخبية واإلسالمية ىػ إسخائيل،
ومغ يغادر ىحا السخبع تحت أي تبخيخ فيػ ليذ سػى ميدوـ.

س /ما تأثيخ التظبيع عمى الذعب الفمدظيشي وقزيتو؟
مؤذي ججا شبعًا .في المحطة التي يخى فييا الفمدصيشي أف الػفج اإلسخائيمي الحي زار اإلمارات
يسخ مغ أجػاء الدعػدية ،أي فػؽ مكة السكخمة والسجيشة السشػرة ،فأي محلة تمحق بشا نحغ
كعخب .لحلظ يحجث ض خر كبيخ نتيجة ليحا التصبيع .لكغ أنا أعتقج أف عميشا كفمدصيشييغ عجـ
االكتخاث بحلظ ،وعميشا أف نتحكخ دوما الديخة الشبػية التي ىي أكبخ مجرسة لمحخكة اإلسالمية
والسجاىجيغ ،ونجج في الديخة كيف أف السدمسيغ كانػا قمة واستصاعػا تغييخ العالع.
أنا أقػؿ دوما يجب أف نحىب لمقتاؿ كسا نحىب لمرالة ،وكالىسا التقاء الخوح بخالقيا ،وليفعل
بشا هللا بعج ذلظ ما نذاء.

