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حماس ھدفھای نظامی خود را بر نيازھای مردم غير نظامی غزه ترجيح
می دھد :اولويت ھای راھبردی حماس ،آنگونه که در سخنانی از خالد
مشعل ،رييس دفتر سياسی حماس ،يکسال پس از عمليات »سرب
گداخته« مورد اعتراف قرار گرفته بود

خالد مشعل ،رييس دفتر سياسی حماس ،در نشست احزاب عربی در دمشق گفت بيشترين پول ھا و کمک ھای مالی که به سازمان حماس اعطاء
می شود ،در درجه نخست برای ھدف ھای نظامی اين سازمان ھزينه می گردد )نه برای مردم غزه( )»فلسطين اآلن« 12 ،نوامبر .(2009

 .1مسئله بازسازی غزه ،زمانی که عمليات نظامی جاری در باريکه )عمليات »صخره استوار«( به پايان برسد ،بار
ديگر در دستور کار سياسی دنيای عربی و جامعه بين المللی قرار خواھد گرفت .از اين نظر ،اظھاراتی که خالد
مشعل ،رييس دفتر سياسی حماس ،حدود يک سال پس از خاتمه عمليات »سرب گداخته« ،در قضيه لزوم بازسازی
غزه بيان کرده بود ،اھميت بسياری دارد که مورد يادآوری قرار گيرد.
 .2خالد مشعل در نوامبر  2009در ديدار با شماری از مقامات بلندپايه که در نشست احزاب عربی در دمشق شرکت
کرده بودند ،زمانی که مسئله اھدای کمک مالی وسيع از سو کشورھای عربی برای بازسازی غزه مطرح شد ،تاکيد
کرد که حماس »به راه مقاومت وفادار خواھد بود« )که منظور؛ ادامه اقدامات تروريستی حماس است( و افزوده بود،
به ھمين دليل ،حماس بخش عمده ای از پول ھايی را که ھديه می گيرد ،برای تقويت توان نظامی خود به کار می گيرد
)و نه برای بازسازی غزه( .او در اين راستا ازجمله گفته بود )به نقل از وبسايت خبری »فلسطين آالن« (:1
الف – تالش عمده حماس مصروف توان نظامی اين سازمان است» :تصوير بيرونی )ظاھر مسئله( که
در باره غزه ترسيم می شود ،اظھاراتی در خصوص آشتی )ميان فتح و حماس( و بازسازی غزه است ،اما

 1در خصوص اين اظھارات خالد مشعل ،گزارش مشروحی را که به تاريخ ھفدھم نوامبر  2009منتشر کرده بوديم ،می توانيد با مراجعه به
آرشيو اين وبسايت مطالعه کنيد.
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کمتر کمسی به اين امر توجه دارد )باطن امر اين است( که اکثر ھدايای مالی که به ما داده می شود ،برای
مقاومت و توانايی ھای نظامی مصروف می گردد...ما بر مسئله مقاومت تمرکز کرده ايم«.
وفيما يتعلق بغزة ،قال مشعل "ظاھر الصورة في غزة أنھم يتحدثون عن المصالحة والبناء ،لكن باطن الصورة يقول إن
معظم المال والجھد يذھب للمقاومة واالستعدادات العسكرية" ..مؤكدا "نحن شغالين على المقاومة".
بخشی از سخنان اصلی خالد مشعل به عربی

ب  -حماس که در تنگنای مالی قرار گرفته است ،به ھدايای مالی برای »مقاومت« نياز دارد :خالد مشعل
در آن ديدار ،از احزاب عربی خواسته بود که برای گردآوری کمک مالی جھت »ارتقای مقاومت« )که
منظور؛ گسترش عمليات تروريستی اين سازمان است( بسيج شوند .وی گفته بود ،حماس در »حصر
مالی« نيز قرار دارد ،و افزوده بود برخی عوامل که مايل به اھدای پول به حماس ھستند ،شرط گذاشته اند
که حماس ابتداء عمليات تروريستی چشمگيری عليه اسرائيل انجام دھد تا آنھا به اين سازمان پول به عنوان
»دستخوش« ھديه کنند .مشعل گفت ،شما اول بايد پول بدھيد که ما بتوانيم آمادگی ھای مقاومت را باال
ببريم )که بعد بتوانيم عمليات ضربه زدن مھمی به اسرائيل را انجام دھيم(.
 .3گفتنی است که سخنان خالد مشعل زمانی بيان شده بود که حدود يکسال از پايان عمليات اسرائيل عليه تروريست ھا
در غزه ،درعمليات موسوم به »سرب گداخته« در دسامبر  2008و ژانويه  ،2009سپری شده بود ولی روند
بازسازی ويرانی ھای گسترده ای که در غزه به بار آمده بود ،ھنوز آھنگی کند داشت .اما اين اظھارات خالد مشعل
اولويت ھای حماس را که بر اساس ماھيت تروريستی اين سازمان تنظيم شده است ،به خوبی عيان می کند و بار ديگر
نشان می دھد که برای حماس پيشبرد راھبرد »مقاومت« و ترور ،بر زندگی مردم غيرنظامی غزه برتری دارد و
تقويت توان و استعدادھای نظامی حماس در صدر اولويت ھای اين سازمان است ،و لذا ،منابع مالی را که عمدتا ً از
کشورھا و عوامل عربی و گاه بين المللی دريافت می کند ،برای تقويت نظامی خود ،و به زيان بازسازی زيربناھای
غيرنظامی باريکه غزه ،به کار می برد.
 .4اين سخنان خالد مشعل تنھا اظھاراتی بدون عمل نبود ،بلکه در صحنه عمل نيز ديده شد که حماس پول ھای
کالنی را که از سوی عوامل جھانی و عربی برای بازسازی غزه اھدا شد ،مصروف توان تروريستی خود و تقويت
زيربناھای تروريستی اين سازمان کرد و حتی سيمان و آھن ھای اھدايی جھت ساخت واحدھای مسکونی جديد برای
غير نظاميان غزه را برای ساخت تونل ھا تروريستی و توليد راکت ھا به کار برد .نظر به اين پيشينه ،اين احتمال
نيز مطرح است که پول ھای آتی که به غزه ،در پايان عمليات نظامی جاری ھديه شود ،به ھمان شيوه گذشته،
مصروف عمليات تروريستی گردد.
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