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الروؤية ال�شيا�شية حلما�س

مقدمة:

“�لدين  “روؤية حما�ص �ل�صيا�صية” من خالل ق�صايا حمددة وهي  يناق�ص هذ� �لبحث 

�ل�صيا�صية،  و�لتعددية  �ل�صعب،  و�صلطة  و�لديوقر�طية  و�لعلمانية،  و�لوطنية  و�لدولة، 

هذه  من  و�لعملي  �لنظري  حما�ص  موقف  على  �لتعرف  بغر�ص  �الإن�صان”،  وحقوق 

�لق�صايا، ويعتمد �لباحث يف مقاربته على �ملحدد�ت �لفكرية و�ل�صيا�صية �لتي حتدثت عنها 

�ال�صتعانة  مع  �حلركة،  قادة  ت�رشيحات  يف  وردت  �لتي  تلك  �أو  �ملكتوبة،  حما�ص  وثائق 

“�الإخو�ن  �ملجال، وبالذ�ت ما قدمته حركة  �الإ�صالمي يف هذ�  �ل�صيا�صي  �لفكر  مبا قدمه 

دون  �لبحث،  مفرد�ت  مقاربة  يف  �لتحليلي  �لو�صف  منهج  �لبحث  ويعتمد  �مل�صلمون”. 

�الإغر�ق يف �لتتبع �لتاريخي للمو�قف و�لوقائع �إال عند �ل�رشورة.

اأوًل: يف الفكر ال�سيا�سي حلما�س:

�صنعة  هو  �الإ�صالمي  فالفكر  نف�صه.  و“�الإ�صالم”  �الإ�صالمي”  “�لفكر  بني  فرق  ثمة 

�مل�صلمني �لعقلية لتحقيق م�صالح �ملجتمع، وخدمة �ملبادئ �لدينية عامة. �أما �الإ�صالم فهو 

وجهات  يف  و�لتعدد  و�لتغيري  للتطوير  قابل  �لفكر  فاإن  عليه،  وبناء  ثابتة.  و�صنن  وحي، 

�لفكر مرتبط  بنتائج  �اللتز�م  فاإن  لذ�  �ملجتهدين،  �ملتغري و�ختالف  �لو�قع  �لنظر، بحكم 

.
1
بات�صاقه مع �لقو�عد و�الأ�صول �الإ�صالمية �لعامة

يف  و�ل�صيا�صية  �لفكرية  حما�ص  روؤية  لفهم  �رشوري  �لذكر  �آنف  للفرق  �إدر�كنا  �إن 

�لدين و�لدولة، و�لوطنية، و�لعلمانية، و�لديوقر�طية،  �لتي تدور حول:  ق�صايا �لبحث 

و�لتعددية، وحقوق �الإن�صان؛ وذلك على �أ�صا�ص �أن هذه �لعناوين هي من مكونات �لروؤية 

�ل�صيا�صية �لفكرية، وعلى �أ�صا�ص �أن �الإ�صالم و�صع يف جمال �ل�صيا�صة �أحكاماً عامة، هي 

مرجعية ملزمة حاكمة على �لتفا�صيل �لتي ي�صطنعها �مل�صلمون الإد�رة �صوؤونهم وخدمة 

 حممد �لغز�يل، لي�س من االإ�شالم، ط 6 )�لقاهرة: مكتبة وهبة، 1996(، �ص 139-136.
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ومن  �ملتغرية.  و�حل�صارية  و�ملكانية  �لزمانية  ظروفهم  مقت�صيات  بح�صب  م�صاحلهم، 

�ملبادئ  �أو  �لعامة  �الأحكام  لتحويل  �لالزمة  �الآليات  و��صطناع  �ملوؤ�ص�صات،  �إقامة  حقهم 

�الإ�صالمية �لعامة �إىل �أعمال منظمة باآليات وموؤ�ص�صات حمددة. وهذ� ما نطلق عليه �لفكر 

�ل�صيا�صي حلما�ص.

عّرفت  وقد  �إ�صالمية،  مرجعية  ذ�ت  فل�صطينية  وطني  حترر  حركة  حما�ص  حركة 

ت�صتمد  ومنه  منهجها،  �الإ�صالم  �الإ�صالمية.  �ملقاومة  “حركة  باأنها  ميثاقها  يف  نف�صها 

�الأر�ص  لتحرير  تعمل  مقاومة  حركة  �أنها  ومع   .
وت�صور�تها”2 ومفاهيمها  �أفكارها 

خمتلف  يف  تعمل  �صامل...  حترر  حركة  بل  ع�صكرية  جمموعة  “لي�صت  فهي  و�الإن�صان 

�ل�صيا�صية، وهي حركة �صعبية تعي�ص هموم  �أهد�فها وروؤيتها  �ملجاالت و�مليادين، ولها 

�صلتها  وحددت   .
بخدمته”3 وتعنى  م�صاحله  عن  وتد�فع  و�خلارج،  �لد�خل  يف  �صعبها 

“باأنها جناح من �أجنحة �الإخو�ن �مل�صلمني  بحركة �الإخو�ن �مل�صلمني، فقالت عن نف�صها 

 .
يف فل�صطني”4

فل�صطني  يف  �أن  تعني  قد  الأنها  �لكافية،  بالدقة  تتمتع  “�جلناح”  فكرة  �أن  يبدو  ال 

�أحمد  كالم  �أن  ويبدو  كذلك.  لي�ص  و�لو�قع  حلما�ص.  و�الآخر  لالإخو�ن،  �الأول  تنظيمني: 

ونحن  م�صلمني...  �إخو�ن  “نحن  قال:  حيث  دقة  �أكرث  �لع�رش”  على  “�صاهد  يف  يا�صني، 

.
�متد�د لالإخو�ن يف كّل �لعامل”5

وبناء على ما تقدم يكن �أن نقول: �إن م�صادر فكر حما�ص �ل�صيا�صي تت�صكل من:

�لفكر �ل�صيا�صي �الإ�صالمي �لعام �لذي �أنتجه �ملفكرون �الإ�صالميون قدياً وحديثاً.  .1
فكر �الإخو�ن �مل�صلمني �ل�صيا�صي، وفهمهم لالإ�صالم.  .2

فكر قادة حما�ص ومفكروها وكو�درها و�أدبياتهم �ل�صيا�صية.  .3

�ل�صيا�صية،  حما�ص  لروؤية  مقاربتي  يف  و�لثاين  �الأول  للم�صدر  حمتاجاً  نف�صي  و�أجد 

مو�صوع �لبحث، لقلة معلومات �مل�صدر �لثالث. ولهذه �لقلة �لتي و�صفها خالد �حلروب 

 ميثاق حما�س، �ملادة 1.
2

 مقابلة مع خالد م�صعل، �صحيفة ال�شبيل، عّمان، 2010/8/23. �نظر وثيقة رقم 16 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 626.
3

 ميثاق حما�س، �ملادة 2.
4

 �أحمد من�صور، اأحمد يا�شني: �شاهد على ع�رش االنتفا�شة، �صل�صلة كتاب �جلزيرة - �صاهد على �لع�رش )2( 
5

)بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم ود�ر �بن حزم، 2003(، �ص 253.
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. على م�صتوى �لتنظري ما يبرها، كنق�ص �خلبة �لفكرية �خلا�صة و�لتجربة 
بـ“�لندرة”6

ق�صايا  �إىل  ندخل  �أن  وقبل  وتد�عياتها.  و�ملقاومة  باالنتفا�صة  و�الن�صغال  �ل�صيا�صية، 

�لبحث، �أود �أن �أ�صجل �ملالحظات �لتالية:

مف�صل  ب�صكل  �لبحث  مفرد�ت  قاربت  و�لتي  حلما�ص،  تنتمي  �لتي  �لدر��صات  قلة   .1
�لتاريخية  بالوقائع  ين�صغل  �أو  بالعموم،  يت�صف  منها  وجدناه  وما  متكامل.  �أو 

وتطور�تها.

مل يتعر�ص ميثاق حما�ص ب�صكل مبا�رش، �أو مف�صل لروؤية حما�ص �ل�صيا�صية، وغلبت   .2
عليه �لروؤية �لعامة �الأخالقية، دون �لروؤية �ل�صيا�صية �ملحددة.

و�لعلمانية  و�لوطنية  و�لدولة،  و�لدين  و�لتعددية،  �لديوقر�طية،  ق�صايا  حتَظ  مل   .3
باالأولوية �لتي حظيت بها �ملقاومة و�لدعوة عند حما�ص. وحني �صكل يا�رش عرفات 

�ل�صلطة بعد �تفاق �أو�صلو، مل يدفع هذ� �لت�صكيل حما�ص نحو �ل�صيا�صة وبناء نظرية 

خا�صة بها.

�إن طبيعة �ل�رش�ع مع �الحتالل، و�ن�صغال حما�ص بق�صاياه وخمرجاته وتد�عياته،   .4
مع غياب �الأمل بقرب قيام �لدولة، �أخرج ق�صايا �لبحث �ملذكورة من طريق �الهتمام.

ال متثل حما�ص تيار�ً فكرياً خا�صاً يف فهمها للديوقر�طية، بل �إن فهمها هو جزء من   .5
فهم �لتيار �الإ�صالمي �لعام. وال يخرج فكرها �ل�صيا�صي عن �الآر�ء �لر�جحة للمفكرين 

�الإ�صالميني، �ملطالبني باملرونة، و�حلو�ر مع منتجات �الآخرين و�لبالد �لديوقر�طية.

يف  م�صاركتها  وبالذ�ت  حلما�ص،  �لعملية  باملمار�صة  �لبحث  ي�صتعني  �أن  �ملفيد  من   .6

�النتخابات و�حلكومة يف 2006؛ �إ�صافة �إىل �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �إذ� �حتكمت 

�إليه جتربة حما�ص �ل�صيا�صية يف �حلكم.

ز�لو�  1948، وما  �صنة  �لدولة منذ  �فتقدو�  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل  ن�صري  �أن  �ملفيد  ومن   .7

يفتقدونها حتى �الآن. ومل تتمكن �ل�صلطة من �إقامة موؤ�ص�صات �لدولة، وال من �إعد�د 

و�ن�رشف  مكتمل.  ب�صكل  �ل�صيا�صية  للحياة  منظمة  وقو�نني  د�صتور  من  يلزم  ما 

متطلباته  على  و�الإجابة  �حلكم  وممار�صة  و�لعدو�ن،  �الحتالل  �إز�لة  نحو  �هتمامها 

�ليومية.

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1996(، �ص 275.
6
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ثانيًا: الدين والدولة:

ال تختلف حما�ص عن جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف روؤيتها للدولة، ويف حتديد وظيفتها، 

�ل�رشيعة،  �أحكام  لتنفيذ  �رشورية”  “�أد�ة  �الإ�صالمي  �لفكر  يف  �لدولة  �إقامتها.  ووجوب 

ال  وحيث  كذلك،  والأنها  �أفر�ده.  و�صيا�صة  �ملجتمع  م�صالح  وحتقيق  �لدين،  وحر��صة 

حما�ص  جعلت   ،
7
�لغنو�صي ر��صد  تعبري  حّد  على  �ملجتمعات،  من  جمتمع  عنها  ي�صتغني 

مقاومة �الحتالل، وتقرير �مل�صري، و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية على ر�أ�ص مهامها �لدعوية 

و�ل�صيا�صية.

“دينية”. ويف هذ�  �إقامة دولة  �إىل  “�إ�صالمية”، وال تدعو  �إقامة دولة  �إىل  تدعو حما�ص 

تنبع  م�صتحدثة،  غربية  فكرة  وتر�ها  �لدولة،  عن  �لدين  ف�صل  فكرة  ترف�ص  �ل�صياق 

�إىل فكرة  �ملقابل، تدعو  بها. ويف  �لعربية و�الإ�صالمية  للبيئة  من جتربة خا�صة ال عالقة 

“�ل�صمول” �لتي جتمع بني �ل�صيا�صة و�لدين، وت�صري على نهج ح�صن �لبنا يف قوله: “�حلكم 

معدود يف كتبنا �لفقهية من �لعقائد، و�الأ�صول، ال من �لفقهيات و�لفروع، فاالإ�صالم حكم 

.
وتنفيذ، كما هو ت�رشيع وتعليم، كما هو قانون وق�صاء، ال ينفك �أحدهما عن �الآخر”8

�إبر�هيم  عند  �ل�صيا�صي  فاملوقف  �لدين،  من  جزء  �ل�صيا�صة  �أن  على  حما�ص  توؤكد 

. ومن ثم دعا علماء �مل�صلمني �إىل �ال�صتغال 
9
�ملقادمة هو فتوى �رشعية ب�صكل من �الأ�صكال

“�أنتم �أوىل بالعمل يف �ل�صيا�صة، فاأنتم تفهمون دين �هلل، وتفهمون  بال�صيا�صة قائالً لهم: 

. ودعوة �ملقادمة هذه تنبع من جتربة خا�صة فل�صطينية عربية، حيث 
م�صالح �الأمة”10

تفّرد باحلكم �لليب�ليون و�لي�صاريون لعقود طويلة. �إن �نتقاد حما�ص و�الإخو�ن للدول 

 ،)1993 �لعربية،  �لوحدة  در��صات  مركز  )بريوت:  االإ�شالمية  الدولة  يف  العامة  احلريات  �لغنو�صي،  ر��صد   
7

�جلزء 1، �ص 146.

  ح�صن �لبنا، جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �صل�صلة من تر�ث �الإمام �لبنا )15(، ط 2 )�جليزة: �لب�صائر للبحوث 
8

و�لدر��صات، 2010(، �ص 351. ويقول: “نحن نعتقد �أن �أحكام �الإ�صالم وتعاليمه �صاملة يف تنظيم �صوؤون �لنا�ص 

و�لقر�آن  و�صيف  وم�صحف  ودولة،  ودين  وجن�صية،  ووطن  وعبادة،  عقيدة  فاالإ�صالم   ... و�الآخرة،  �لدنيا  يف 

ينطق بذلك كله”، يف: جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 330.

 .1998/2/26 غزة،  الر�شالة،  �صحيفة  و�حلكام،  �لعلماء  �الإ�صالمي:  �ملجتمع  يف  �لعام  �لر�أي  �ملقادمة،  �إبر�هيم   
9

�إبر�هيم �أحمد خالد �ملقادمة )1952-2003(، قائد حما�ص يف �إقليم غزة، وع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي، طبيب ومفكر 

ود�عية، �غتالته �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية يف 2003/3/8.

 �إبر�هيم �ملقادمة، �إىل علماء �الإ�صالم، الر�شالة، 2003/10/31.
10
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�أنها مل تقم بو�جباتها �لوظيفية يف حفظ �الإ�صالم وتنفيذ  و�حلكومات �لعربية، ينبع من 

�أحكامه على �لوجه �ملطلوب �رشعاً، ومل حتقق لالأمة نه�صة وعزة وتقدماً.

فاإن  لذ�  دولة؛  من  �أقل  فهي  حقيقية،  �صيادة  بال  �صلطة  و�إمنا  دولة،  لي�صت  فل�صطني 

�لنقد �لذي توجهه حما�ص �إىل �ل�صلطة و�إىل �لدول �لعربية، يعّب عن حر�ص حما�ص على 

�الإ�صالمي،  �لفكر  حددها  �لتي  مب�صوؤولياتها  تقوم  �صيادة  ذ�ت  فل�صطينية  دولة  �إقامة 

بدون تدخل من “�إ�رش�ئيل” �أو من غريها.

�إن رف�ص حما�ص لفكرة �لف�صل وتبني فكرة �ل�صمول ال يعني �أنها تدعو �إىل حكومة 

دينية “ثيوقر�طية” يف فل�صطني. فالفكر �الإ�صالمي �ل�صيا�صي، �لذي تتبناه حما�ص، يرف�ص 

�لدولة “�لدينية”، ويدعو �إىل دولة “مدنية” ذ�ت مرجعية �إ�صالمية. وال يقبل و�صف دولة 

�خلالفة �لر��صدة بالدولة �لدينية.

من  مفّو�صة  و�لدولة  و�ل�صلطة،...  �ل�صيادة  “م�صتقر  هي  �الإ�صالمي  �لفكر  يف  �الأمة 

. وهذ� �لتفوي�ص ينع 
قبل هذه �الأمة للقيام مبا يفّو�ص �إليها من �صالحيات ومهام”11

�لدولة من جتاوز �الأحكام �لقطعية يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية، وقد تكرر رف�ص �حلكومة 

وح�صن  عودة  �لقادر  عبد  ر�أى  حيث  حما�ص،  وقادة  �الإخو�ن  قادة  �أل�صنة  على  �لدينية 

دينية  دولة  هناك  لي�صت  �أنه  �آخرون  عنهم  ونقله  �له�صيبي،  وماأمون  �لع�صماوي 

�رشورة  مع  تخطئ.  ال  �أنها  �أو  �حلكم،  يف  �إلهي  حّق  �صاحبة  �أنها  تدعي  �الإ�صالم،  يف 

�لتز�مها باالأ�صول �الإ�صالمية. وبالتايل، ت�صتطيع �الأمة �أن متار�ص دورها يف �لتقومي �أو 

�إر�دة �هلل  �أنه  �الإ�صالم حكم ثيوقر�طي، يعلن  “لي�ص يف  . يقول جمال من�صور: 
12

�لعزل

يف �الأر�ص...”. و�أعلن �خلليفة �الأول بو�صوح خ�صوعه للقانون والإر�دة �الأمة بقوله: 

.
“�أطيعوين ما �أطعت �هلل فيكم فاإن ع�صيته فال طاعة يل عليكم”13

 حممد عبد �لفتاح فتوح، الدميقراطية وال�شورى يف الفكر االإ�شالمي املعا�رش: درا�شة يف فكر ال�شيخ حممد 
11

الغزايل )�لقاهرة: مكتبة �ل�رشوق �لدولية، 2006(، �ص 34.

م�رش بني الدولة الدينية واملدنية )د.م: �لد�ر   ماأمون �له�صيبي يف: حازم �الأ�صهب وفريد �إبر�هيم )�إعد�د(، 
12

 9 االإ�شالم واأو�شاعنا ال�شيا�شية، ط  49؛ و�نظر: عبد �لقادر عودة،  1992(، �ص  �مل�رشية للن�رش و�لتوزيع، 

)بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة، 1997(، �ص 101-102؛ و�نظر: حممد �صليم �لعو�، يف النظام ال�شيا�شي للدولة 

حممد  وح�صن   ،)1954-1906( عودة  �لقادر  عبد   .206 �ص   ،)2006 �ل�رشوق،  د�ر  )�لقاهرة:   2 ط  االإ�شالمية، 

�لع�صماوي )1921-1972(، وحممد ماأمون ح�صن �له�صيبي )1921-2004(، ثالثتهم من قادة �الإخو�ن يف م�رش.

 جمال من�صور، �لتحول �لديقر�طي �لفل�صطيني وجهة نظر �إ�صالمية، مذكرة غري من�صورة، نابل�ص، 1996، 
13

�لزهور  �إىل مرج  �ملبعدين  �لغربية، ومن  �ل�صفة  �أحد قياد�ت حما�ص يف  �لرحمن من�صور،  9. جمال عبد  �ص 

.2001 1992، �غتالته �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية مبكتبه يف مدينة نابل�ص �صنة  �صنة 
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ثالثًا: الدولة والد�ستور والقانون:

يف �لدولة �ملدنية يحتكم �أبناء �ل�صعب �إىل �لقانون، و�إىل �لد�صتور، �لذي يثّل مرجعية 

و�لتغيري  �لتعديل  يقبالن  وكالهما  �ل�صعب،  �أبناء  و�صع  من  وكالهما  للقانون،  حاكمة 

�آليات و�إجر�ء�ت حمددة يف �الأنظمة �ملدنية �لديوقر�طية. ومن ثم يكن �لنظر  بح�صب 

�إىل �لد�صتور و�لقانون على �أنهما معيار على طبيعة �لدولة وهويتها.

ترفع حما�ص �صعار: “�هلل غايتنا، و�لقر�آن د�صتورنا”، وهو �ل�صعار نف�صه �لذي ترفعه 

حركة �الإخو�ن �مل�صلمني منذ �أيام ح�صن �لبنا. غري �أن حما�ص مل تق�صد، ومل تقل �إن �ل�صعار 

بديل عن �لد�صتور �لذي يقوم �ل�صعب بو�صعه، ويتخذه مرجعية حاكمة على نظام �حلكم 

وعلى �لقانون، بعد �إقر�ر �لد�صتور من �ل�صعب باآلية منا�صبة. �لقر�آن ال يحتاج �إىل �إقر�ر �أو 

��صتفتاء عليه، ولكن �لد�صتور يف حاجة �إليهما، ومن ثم طالبت حما�ص مبا طالب به ح�صن 

 .
�لبنا و�الإخو�ن: “�أن تكون �ل�رشيعة �الإ�صالمية �مل�صدر �الأول للقانون”14

�لعام  “�لد�صتور هو نظام �حلكم  �لد�صتور و�لقانون فيقول:  �لبنا بني  يفّرق ح�صن 

هو  و�لقانون  باملحكومني.  و�صلتهم  �حلاكمني  وو�جبات  �ل�صلطات  حدود  ينظم  �لذي 

�لذي ينظم �صلة �الأفر�د بع�صهم ببع�ص، ويحمي حقوقهم �الأدبية و�ملادية، ويحا�صبهم 

.
على ما ياأتون من �أعمال”15

“نظام  �لبنا  ح�صن  ف�صل  �لب�رش،  و�صع  من  وهي  متعددة،  �حلكم  �أنظمة  كانت  وملا 

 .
�حلكم �لد�صتوري”. وقال فيه: “�إنه �أقرب نظم �حلكم �لقائمة يف �لعامل كله �إىل �الإ�صالم”16

وبّرر ذلك بقوله: 

�إن �لباحث حني ينظر �إىل مبادئ �حلكم �لد�صتوري �لتي تتلخ�ص يف �ملحافظة 

�ل�صلطة  ��صتمد�د  �ل�صورى، وعلى  �أنو�عها، وعلى  بكل  �ل�صخ�صية  على �حلرية 

يعملون  ما  على  وحما�صبتهم  �ل�صعب،  �أمام  �حلكام  م�صئولية  وعلى  �الأمة،  من 

من �أعمال، وبيان حدود كّل �صلطة من �ل�صلطات. هذه كلها يتجلى للباحث �أنها 

.
17

تنطبق كّل �النطباق على تعاليم �الإ�صالم وقو�عده يف �صكل �حلكم

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 564.
14

15 املرجع نف�شه، �ص 355.

16 املرجع نف�شه، �ص 353.

�أ�صله،  و��صعة  وهي  �لد�صتوري،  �حلكم  تنايف  ال  نف�صها  “�ل�صيا�صة  �آخر:  موطن  يف  ويقول  نف�شه.  املرجع   
17

ومر�صدة �لنا�ص �إليه” يف قوله تعاىل )ں ں ڻ(، القراآن الكرمي، �صورة �ل�صورى، �آية 38.
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وهذه �ملبر�ت جمتمعة هي من مبادئ �لديوقر�طية �الأ�صا�صية و�آلياتها.

غري  �مل�صاألة؛  هذه  يف  وموقفه  �لبنا  ح�صن  فكر  �ل�صيا�صي  حما�ص  موقف  يتجاوز  ال 

الأن  للدولة،  د�صتور  و�صع  حتاول  ومل  �لد�صتور،  مب�صاألة  نف�صها  ت�صغل  مل  حما�ص  �أن 

�لدولة �لفل�صطينية لي�صت موجودة، وحما�ص من�صغلة كغريها من �لف�صائل �لفل�صطينية 

بالتحرر من �الحتالل، وتقرير �مل�صري. لذ� ال غر�بة يف �ال�صتنتاج �لقائل باأن �أهم عيوب 

�لو�صع �لت�رشيعي و�لقانوين �لر�هن يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية هو“غياب �ملرجعية 

.
�لد�صتورية ممثلة يف �لد�صتور”18

�الأر��صي  من  حمدودة  �أجز�ء  على  دولة،  من  �أقل  هي  فل�صطينية  �صلطة  قامت  حني 

لها،  د�صتور  و�صع  �ل�صلطة  حتاول  مل  �أو�صلو،  �تفاق  مبوجب   1994 �صنة  يف  �ملحتلة 

وحكمت من خالل �أمرين:

االأمر االأول: �لقانون �الأ�صا�صي �ملوؤقت، �لذي عرفته مقدمته فقالت:

لقد قرر هذ� �لقانون �الأ�صا�صي �الأ�ص�ص �لثابتة �لتي متثل �لوجد�ن �جلماعي 

��صتمل  كما  �لقومي،  و�نتمائه  �لوطنية،  وعقيدته  �لروحية  مبكوناته  ل�صعبنا، 

�صو�ء  �ملتطورة،  �لد�صتورية  و�الأ�صول  �لقو�عد  من  جمموعة  على  �أبو�به  يف 

�ختالفها  على  و�ل�صخ�صية  �لعامة  و�حلريات  �حلقوق  ب�صمان  يت�صل  فيما 

�صيادة  مبد�أ  يخ�ص  فيما  �أو  متييز،  دون  للجميع  و�مل�صاو�ة  �لعدل  يحقق  مبا 

بني  �لفا�صلة  �حلدود  تو�صيح  مع  �ل�صلطات،  بني  تو�زن  وحتقيق  �لقانون 

يف  و�لتكامل  ناحية،  من  �ال�صتقاللية  لها  تكفل  بحيث  منها،  كّل  �خت�صا�صات 

 .
19

�الأد�ء من ناحية �أخرى

�لر�صمي  �لدين  هو  “�الإ�صالم  فقالت:  بالدولة  �لدين  عالقة  منه   4 �ملادة  حددت  وقد 

منه   5 �ملادة  وحددت  وقد�صيتها”.  �حرت�مها  �ل�صماوية  �لديانات  ول�صائر  فل�صطني،  يف 

طبيعة نظام �حلكم فقالت: “نظام �حلكم يف فل�صطني نظام ديقر�طي نيابي، يعتمد على 

�لتعددية �ل�صيا�صية و�حلزبية، وُينتخب فيه رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �نتخاباً مبا�رش�ً من 

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 24.
18

بوز�رة  و�لت�رشيع  �لفتوى  ديو�ن  )غزة:  وتعديالته  االأ�شا�شي  القانون  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة   
19

�لعدل، 2008(، �ملقدمة، �ص 4.
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“مبد�أ  6 منه فقال:  قبل �ل�صعب”. وقرر �لقانون �الأ�صا�صي مبد�أ �صيادة �لقانون يف �ملادة 

�أ�صا�ص �حلكم يف فل�صطني، وتخ�صع للقانون جميع �ل�صلطات و�الأجهزة  �صيادة �لقانون 

 .
و�لهيئات و�ملوؤ�ص�صات و�الأ�صخا�ص”20

وقد ر�أى جمال من�صور يف �لقانون �الأ�صا�صي تو�زناً معقوالً، وهو بالرغم من بع�ص 

�ملالحظات �خلا�صة، �إال �أنه ُيعدُّ �أ�صا�صاً مقبوالً لنظام �صيا�صي ي�صمل معظم �مل�صتلزمات 

 ،2006 �نتخابات  يف  فوزها  بعد  �حلكم  يف  به  حما�ص  �لتزمت  وقد   .
21

�لديوقر�طية

ورئا�صتها للحكومة �لعا�رشة، وما ز�لت ملتزمة به بالرغم من حالة �النق�صام.

�أعمال  فيها  تخ�صع  �لتي  �لدولة  “هي  بقوله:  �لقانون  دولة  من�صور  جمال  يعّرف 

مقبول  مبد�أ  �لقانون  و“�صيادة   .
حمددة”22 وقو�نني  وقو�عد  لنظم  و�صئونها  �حلكومة 

. ويح�صب �لباحث �أن هذ� �لتعريف قد �نطلق من جتربة 
ومن�صجم مع روح �الإ�صالم”23

و�قعية يف فل�صطني �صهدت جتاوز�ت خطرية للقانون �الأ�صا�صي من �ل�صلطة �لتنفيذية.

واالأمر الثاين: هو �حلكم من خالل مفهوم �لقيادة �لن�صالية �لتاريخية، و�لكاريزمية 

فيه  “�ل�صلطة  �الأبوي:  �ملجتمع  للقائد، وهو ما و�صفه ه�صام �رش�بي منتقد�ً  �ل�صخ�صية 

بيد �أنا�ص قالئل يتكلمون عن �ل�صعب، وال يتكلمون �إليه، ويظنون بطبيعة تفكريهم �أنهم 

.
ال يخطئون”24

ويف �الأمر �لثاين ت�صكن �ملخالفة �ل�رشيحة ل�صيادة �لقانون، وملفهوم �لديوقر�طية، 

ب�صيادة  حما�ص  نادت  لذ�  لال�صتبد�د،  جيدة  و�صفة  و�لتاريخية،  �لن�صالية  و�لقيادة 

. و�أ�صفر موقفها هذ� عن حالة 
25

�لقانون، وجعلته ملزماً للحاكم وللمحكومني على �ل�صو�ء

نز�ع وخالف مع �ل�صلطة �حلاكمة.

20 املرجع نف�شه، �ملادة 2 و5.

 جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 24.
21

 �ملرجع نف�صه، �ص 9.
22

 �ملرجع نف�صه.
23

 �نظر: خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 18.
24

 جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 9.
25
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رابعًا: حما�س والوطنية:

حما�ص  حركتي  عند  �لوطنية  و�ملفاهيم  �لدينية  �ملفاهيم  بني  وتكامل  �ن�صجام  هناك 

و�الإخو�ن �مل�صلمني، وتتغلب عندهما �الأبعاد �لدينية على غريها من �الأبعاد �لتي جاءت بها 

�لفكرة �لوطنية و�لقومية �لتي �صادت �أوروبا يف ع�رش �لنه�صة. ويبدو �أن مفهوم �لوطنية 

مل يكن حمدد �لداللة حتى عند من نادو� بها يف �لعامل �لعربي يف بو�كري �لع�رش �حلديث، 

�ت�صاعاً عند  �الأكرث  �لر�بطة  �لتي هي  “�الإ�صالمية”  �أنها بديل عن  �إذ قّدمها بع�صهم على 

�الإخو�ن �مل�صلمني.

يقول ح�صن �لبنا يف مو�زنة له بني مفهوم �لوطنيني للوطنية، ومفهوم �أبناء �الإخو�ن 

للوطنية فيقول:

�إن كان دعاة �لوطنية يريدون بها حّب هذه �الأر�ص و�ألفتها و�حلنني �إليها... 

فذلك �أمر مركوز يف فطرة �لنفو�ص من جهة، ماأمور به يف �الإ�صالم من جهة �أخرى. 

و�إن كانو� يريدون �أن من �لو�جب �لعمل بكل جهد يف حترير �لوطن من �لغا�صبني، 

وتوفري �ال�صتقر�ر له... فنحن معهم يف ذلك �أي�صاً، وقد �صدد �الإ�صالم يف ذلك �أبلغ 

�لت�صديد. و�إن كانو� يريدون بالوطنية تقوية �لر�بطة بني �أفر�د �لقطر �لو�حد... 

فذلك نو�فقهم فيه وير�ه �الإ�صالم فري�صة. و�إن كانو� يريدون بالوطنية تق�صيم 

�الأمة �إىل طو�ئف متناحرة وتت�صاغن وترت��صق بال�صباب... فتلك وطنية ز�ئفة ال 

.
26

خري فيها لدعاتها وال للنا�ص

�إنه مع غياب حتديد دقيق متفق عليه ملفهوم �لوطنية يف تلك �لفرتة �ملبكرة �لتي �صهدت 

نوعني  بني  �لبنا  ح�صن  فّرق  �الإ�صالمية،  للر�بطة  وتر�جعاً  و�لقومية  للوطنية  رو�جاً 

�لذي  �لو�قع  خالل  من  �ملزيفة  �إىل  ونظر  مزيفة.  و�الأخرى  حقيقية،  �الأوىل  �لوطنية:  من 

ج�ّصدته يف م�رش ويف غريها من �الأقطار �لعربية يف تلك �لفرتة، و�لتي تقوم على �لتع�صب 

“للقطرية” وتق�صيم �الأمة �إىل طو�ئف متناحرة. �لوطنية �لز�ئفة عند �الإخو�ن وعند حما�ص 

�لعربي و�الإ�صالمي، و�لتي جاءت مع  �لطارئة على عاملنا  �ملتناحرة  �لقطرية  �أي�صاً، هي 

�ال�صتعمار، ومع غلبة �ملادية و�لقومية و�جلغر�فيا على �أوروبا.

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 129.
26
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�ل�صيق، ب�صكل غري مبا�رش، على بعث  �لوطنية مبفهومها �جلغر�يف  لقد �صاعد دعاة 

�لر�بطة �الإ�صالمية من حتت �لركام لتمالأ وعاء �لوطنية و�لقومية مبفاهيم �إ�صالمية تقوم 

بيكو   - “�صايك�ص  تق�صيمات  عند  وال  و�جلن�ص  �جلغر�فيا  عند  تقف  وال  �لعقيدة،  على 

Sykes-Picot agreement”، كما وقف عندها دعاة �لوطنية �لقطرية. يقول ح�صن �لبنا: 

“�ت�صع �أفق �لوطن �الإ�صالمي، و�صما عن حدود �لوطنية �جلغر�فية، و�لوطنية �لدموية، 

 .
�إىل وطنية �ملبادئ �ل�صامية، و�لعقائد �خلا�صة �ل�صحيحة”27

ال تتجاوز حركة حما�ص يف مفهومها للوطنية ما قاله �ملوؤ�ص�ص ح�صن �لبنا، حيث يقول 

ميثاقها: “�لوطنية من وجهة نظر حركة �ملقاومة �الإ�صالمية جزء من �لعقيدة �لدينية... و�إذ� 

�ملقاومة  باأ�صباب مادية ب�رشية و�إقليمية، فوطنية حركة  �لوطنيات �ملختلفة ترتبط  كانت 

 .
�الإ�صالمية لها كّل ذلك، ولها فوق ذلك، وهو �الأهم، �أ�صباب ربانية تعطيها روحاً وحياة”28

�إذ� كان مفهوم �لوطنية عند �الإخو�ن وعند حما�ص يقوم يف �أحد �أبعاده �لرئي�صية على 

على  �لثاين  بعده  يف  يقوم  فاإنه  �ملتناحرة،  �لقطرية  ورف�ص  �ل�صامية  و�ملبادئ  �لعقيدة 

وحماية  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لوطن  عن  �مل�صرتك”  “�لدفاع  مبفهوم  ت�صميته  يكن  ما 

�لفري�صة  ُقل  �أو  �لديني،  �لو�جب  م�صتوى  �إىل  يرتقي  دفاع  وهو  وم�صاحله،  حقوقه 

�أر�ص من  “�إن �ملحافظة على كّل �صب  �لبنا يف �لوطن �الإ�صالمي:  �لو�جبة. يقول ح�صن 

. ويقول: “... كّل بقعة فيها م�صلم 
�أر�صه فري�صة �إ�صالمية ي�صاألنا �هلل عنها بني يديه”29

يقول )ال �إله �إال �هلل حممد ر�صول �هلل( وطن عندنا له حرمته وقد��صته وحبه و�الإخال�ص 

.
له، و�جلهاد يف �صبيله”30

�لو�قع  �أن تتقبل حركة حما�ص هذ� �ملفهوم وترحب به مع ما ي�صكن  �لبدهي  �إنه ملن 

�لعربي من مفارقة �صلبية بني �لنظرية و�لتطبيق. لذ� جعلته جزء�ً من ميثاقها الأن فل�صطني 

هي �مل�صتفيد �الأول منه، فقالت: “... لي�ص �أبلغ يف �لوطنية وال �أعمق من �أنه �إذ� وطئ �لعدو 

.
�أر�ص �مل�صلمني �صار جهاده و�لت�صدي له فر�ص عني على كّل م�صلم وم�صلمة”31

27 املرجع نف�شه، �ص 65.

 ميثاق حما�س، �ملادة 12.
28

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 132.
29

30 املرجع نف�شه، �ص 129.

 ميثاق حما�س، �ملادة 12.
31
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ومتثل فكرة �لتحرير بعد�ً ثالثاً يف مفهوم حما�ص للوطنية، وهو ُبعد يرتبط ب�صابقيه 

)�لعقيدة، و�لدفاع �مل�صرتك(، حيث يقول �أحمد يا�صني “مبا �أن وطننا حمتل، فنحن نريد �أن 

. ويخاطب 
نحرر وطننا، �إذن فنحن لدينا ق�صيتان هما ق�صية �لعقيدة وق�صية �لوطن”32

خالد م�صعل �لعرب بعد بيانه لعيوب �لقطرية، فيقول “تعالو� معنا و�صاركونا �مل�صئولية، 

.
فال ي�صح �أن حتجب �لقطرية �أمتنا عن دورها �حلقيقي يف ق�صية فل�صطني”33

�لعربي  �لعمق  �لتحرير  نحو  �ل�صيا�صية  ��صرت�تيجيتها  يف  حما�ص  تبنّت  ثم  ومن 

و�الإ�صالمي، وحّملت م�صوؤولية �لتخلف و�لهزية ب�صكل كبري للدولة �لقطرية �ملتناحرة، 

و�إن “�ملنطق �لقطري ال يلبي وال ي�صتجيب حتى ملتطلبات �لقطرية �لتي �ختارها �لبع�ص 

، يق�صد يف ظّل �لتكتالت �لدولية �لكبرية. ودعت حما�ص يف برنامج 
وح�رش نف�صه فيها”34

“�إىل توطيد �لعالقات مع �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي  كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �النتخابي: 

�خلال�ص  حزب  و�أ�رشك   .
لفل�صطني”35 �ال�صرت�تيجي  �لعمق  بو�صفه  �ملجاالت  كافة  يف 

حتمل  يف  و�الإ�صالمية  �لعربية  �الأمة  حما�ص(  حركة  �أ�ص�صته  )�لذي  �الإ�صالمي  �لوطني 

م�صوؤولية �لتحرير، فقال يف مبادئه “�إن �لعرب و�مل�صلمني ي�صكلون �أمة و�حدة ويقع على 

.
عاتقهم حترير فل�صطني”36

ال تتعار�ص “�الإ�صالمية” مع “�لوطنية” يف �لفكر �الإ�صالمي وال عند �الإخو�ن، وال عند 

حما�ص. فجميعهم ينظر �إىل �الإ�صالمية على �أنها وعاء و��صع ي�صع �لوطنية و�لقومية، وتتقبل 

مفاهيمهما �الإيجابية وتزيد عليهما �الأبعاد �لعقيدية، و�لدفاع �مل�صرتك، و�لتحرير؛ �إ�صافة 

�الإ�صالم  �لبنا عن مفهوم  �لعربية”. ومن ثم ينفي ح�صن  “�لوحدة  ُبعد ر�بع مهم هو  �إىل 

للوطنية تهمة متزيق �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية �لتي تتاألف �ليوم من �أقطار متعددة، ومن 

 �أحمد من�صور، مرجع �شابق، �ص 81.
32

 مقابلة مع خالد م�صعل، ال�شبيل، 2010/8/23.
33

34 املرجع نف�شه.

 متثل كتلة �لتغيري و�الإ�صالح حركة حما�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. �نظر: كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 
35

�لتغيري و�الإ�صالح،  موقع كتلة   ،2006 �لثانية  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، غزة، 2006، �لبند 1، يف:

 http://www.islah.ps/new/index.php?page=viewThread&id=128
�نظر وثيقة رقم 10 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 580.

�أذرع حما�ص  �أحد  3. و�حلزب هو  1996(، �ص  االأ�شا�شي )غزة:  النظام  �الإ�صالمي،  �لوطني   حزب �خلال�ص 
36

�ل�صيا�صية �لتي تفتح ع�صويتها جلميع �أبناء فل�صطني.
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بني  �لر�بطة  هذه  كفل  و�مل�صاو�ة  �لوحدة  دين  وهو  �الإ�صالم  الأن  خمتلفة،  دينية  عنا�رش 

�جلميع ما د�مو� متعاونني على �خلري: )ڃچچچچڇڇڇڇڍڍ

.
37

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑک( )�صورة �ملمتحنة، �آية 8(
و�إذ� رجعنا �إىل برنامج “كتلة �لتغيري و�الإ�صالح” �لتي متثّل حركة حما�ص يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني، جند ح�صور�ً كبري�ً للبعد �لر�بع من مفهوم �لوطنية، حيث ورد 

يتجز�أ  ال  جزء  وهو  تو�جده،  �أماكن  كافة  يف  و�حدة،  وحدة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  فيه 

ٿ(  ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ )ڀ و�الإ�صالمية؛  �لعربية  �الأمة  من 

. ومن �لو��صح �أن �لن�ص ال يقف عند �ملفهوم �ل�صيا�صي لوحدة 
38

)92 
)�صورة �الأنبياء، �آية

�الأمة �لعربية، بل ي�صفي عليه مفاهيم دينية تعطيه قدر�ً من �لقد��صة، على �أ�صا�ص �أن �الأمة 

�لعربية هي جزء من �الأمة �الإ�صالمية، و�أن �الإ�صالم ي�صملهم جميعاً.

ويرف�ص �لبنامج �لدعو�ت �لعرقية و�الإقليمية و�لقطرية و�لطائفية، �لتي ت�صتهدف 

جتزئة �الأمة، ويدعو �إىل ت�صجيع �أّي م�صعى للوحدة بني �أّي قطرين عربيني �أو �إ�صالميني 

. وقد جعل حزب �خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي دعم 
39

�أو �أكرث، و�صوالً �إىل �لوحدة �ل�صاملة

 .
40

�لت�صامن �الإ�صالمي وتبني �لق�صايا �لعربية و�الإ�صالمية و�حد�ً من �أهد�فه

ويكن �لنظر �إىل حتالفات حما�ص مع غريها من �لف�صائل �لفل�صطينية، وبالذ�ت حتالف 

�لف�صائل �لع�رشة �لذي ت�صكلت جذوره �الأوىل يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1991، �لذي �صّم 

ف�صائل علمانية وي�صارية �إ�صافة �إىل �حلزب �ل�صيوعي، على �أنه دليل على مرونة حما�ص 

يف فهمها للوطنية، حيث ال جتد تعار�صاً بني �لوطنية و�الإ�صالمية يف عالقاتها �لعملية مع 

�لدفاع  وبفكرة  باالإ�صالمية  �لوطنية  �متز�ج  �إىل  �لباحث  تقدير  يف  هذ�  ويرجع  �الآخرين، 

�مل�صرتك و�لتحرير.

�لفل�صطيني  �لد�خل  م�صتوى  على  وكدعوة  كمفهوم  “�لوطنية”  مع  حما�ص  تتعامل 

و�لتحالفات من منطلق �صيا�صي �أكرث و�صوحاً، يقوم على جتميع �الأطر�ف �لفل�صطينية 

على قاعدة حماية �حلقوق �لفل�صطينية و�لتحرير، وتوؤكد د�ئماً �أن �لوطن يت�صع للجميع 

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 131.
37

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006، �لبند 3.
38

 �ملرجع نف�صه.
39

 حزب �خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي، النظام االأ�شا�شي، �ص 4.
40
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�أن  وتوؤكد  �ملختلفة،  �ل�صيا�صية  و�ملو�قف  �الأيديولوجية  �الختالفات  عن  �لنظر  بغ�ص 

. وتقول “فل�صطني... وطن 
“�ل�صعب �لفل�صطيني وحدة و�حدة يف كافة �أماكن تو�جده”41

 ،
لكل �لفل�صطينيني يف �لد�خل و�ل�صتات بكافة توجهاتهم �لدينية و�لعرقية و�ل�صيا�صية”42

�ل�صعب ويبعث  �أن يزق  �الإ�صالمي للوطنية يكن  باأن مفهومها  �لقائل  �لزعم  وترف�ص 

على �لتنازع �لطائفي، فقد �أكد ميثاقها على �أنه “يف ظّل �الإ�صالم يكن �أن يتعاي�ص �أتباع 

 .
�لديانات �لثالث: �الإ�صالم و�مل�صيحية و�ليهودية يف �أمن و�أمان”43

�ملنطلق  من  �لعربية  �لعالقات  م�صتوى  على  �لوطنية  مفهوم  مع  حما�ص  وتتعامل 

�لدول  �مل�صاكل بني  و�لعنف يف حّل  �لقوة  ��صتخد�م  لذ� جتدها ترف�ص  نف�صه،  �ل�صيا�صي 

�لعربية، ومن هذ� �ملنطلق وقفت �صّد غزو �صد�م ح�صني للكويت يف �آب/ �أغ�صط�ص 1990، 

ودعت �إىل عودة �لكويت بلد�ً حر�ً عزيز�ً، ي�صهم بطاقاته وثرو�ته يف تنمية �لوطن �لعربي، 

ويدعو   .
44

�الإ�صالمي �لعربي  �الإطار  يف  و�لعر�ق  �لكويت  بني  �لق�صية  بت�صوية  وطالبت 

وبالتفكك  بالقطرية  �ملو�صوفة  �لر�هنة  �حلالة  من  �خلروج  يف  �لتدرج  �إىل  م�صعل  خالد 

�ل�صيا�صي �لعام، وبالذ�ت على �مل�صتوى �لر�صمي، حيث يرى �أن �مل�صتوى �ل�صعبي �أكرث 

. �إن �الأبعاد �لتي حّملتها حما�ص للوطنية تنطلق من م�صتويني: �الأول 
45

عافية من �لر�صمي

ديني، و�الآخر �صيا�صي، وبينهما متازج وتكامل.

خام�سًا: حما�س والعلمانية:

حما�ص  ملوقف  مقاربتنا  عند  و�ملمار�صة  �لنظرية  بني  �لتفريق  �إىل  حاجة  يف  �أننا  يبدو 

�ل�صيا�صي من �لعلمانية. وقبل ذلك نود �أن ننّبه �لقارئ �إىل قلة �ملعلومات �لتي ُتن�صب �إىل 

قادة حركة حما�ص يف هذ� �ملو�صوع، �إذ مل نعرث يف م�صادر �حلركة �لر�صمية على �هتمام 

كبري به، ومل نعرث على تفا�صيل لروؤية حما�ص وموقفها �ل�صيا�صي منه.

 كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006، �لبند 3، 
41

�ص 2.

 حزب �خلال�ص �لوطني �ال�صالمي، النظام االأ�شا�شي، �ص 3.
42

 ميثاق حما�س، �ملادة 6.
43

 �ملكتب �الإعالمي حلما�ص، وثائق حركة املقاومة االإ�شالمية، بيان رقم 61 و 63، �ص 58-61، و 69-65.
44

 مقابلة مع خالد م�صعل، ال�شبيل، 2010/8/23.
45
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�إن قلة �ملعلومات، �أو ُقل ندرتها، يف وثائق �حلركة �لر�صمية �أو يف كالم �لقادة، يرجع 

و�لتحرير  �الحتالل  مع  �ل�رش�ع  �إد�رة  بق�صية  حما�ص  �ن�صغال  منها:  عديدة  �أ�صباب  �إىل 

لها  تت�صع  �لتي  �الأيديولوجية،  �الأفكار  من  وغريها  �لعلمانية  مز�حمة  تقبل  ال  كاأولوية، 

�لفل�صطينية،  �لد�خلية  �لعالقات  على  �حلفاظ  ومنها  و�حلزبية؛  �ل�صيا�صية  �لتعددية 

وحماية �صاحة �لعمل �لوطني من �خلالفات ومن �ملعارك �جلانبية.

روؤية  مع  يتعار�ص  �لديوقر�طية  �لعلمانية  �لدولة  لفكرة  �لتحرير  منظمة  تبني  �إن 

حما�ص للدولة �الإ�صالمية، ومع مفهومها لعالقة �لدين بالدولة، �الأمر �لذي يعني �أن �أّي 

�رش�عات �أيديولوجية جديدة يكن �أن ترهق �لف�صائل �لفل�صطينية و�ملجتمع �أي�صاً، لذ� 

وال  يقّدم  ال  هنا  باالأيديولوجيا  �الهتمام  والأن  �لعلماين؛  يف  �حلديث  من  حما�ص  خففت 

يوؤخر ما د�مت �لدولة غري موجودة، و�لتحرير يحتاج �إىل �جلميع.

�إنه يف �صوء ما تقدم نقول: �إنه يكن حتديد موقف حما�ص من �لعلمانية يف م�صتويني 

بينهما قدر من �لتباين: �الأول نظري، و�الآخر عملي.

1. على امل�شتوى النظري:

مناه�صة  كفل�صفة  �أو  بالالدينية،  �لعلمانية  تف�رش  �لتي  �الأيديولوجية  تتغلب  وهنا 

و�لفكرة   ...“ حما�ص:  ميثاق  يقول  حيث  �لدولة،  عن  �لدين  ف�صل  �إىل  وتدعو  للدين، 

�لعلمانية مناق�صة للفكرة �لدينية مناق�صة تامة، وعلى �الأفكار تبنى �ملو�قف و�لت�رشفات 

. ويح�صب �لباحث �أن �لن�ص يفتقر �إىل �لدقة، ويفتقر �إىل �لتف�صيل، 
وتتخذ �لقر�ر�ت...”46

�الأيديولوجية  �الأفكار  على  بناء  د�ئماً  تتخذ  ال  و�لقر�ر�ت  �صو�ء،  لي�صو�  فالعلمانيون 

�مل�صالح  على  بناء  وت�رشفت  �صيا�صية،  مو�قف  �تخذت  نف�صها  وحما�ص  �لفل�صفية،  �أو 

وجتاوزت �لنظريات �لفكرية.

لقد رف�صت حما�ص علمانية منظمة �لتحرير وقالت “... ويوم تتبنى منظمة �لتحرير 

ولكن هذ� �ل�رشط مل ي�صمد طويالً، و�أ�صقطته 
 
.
�الإ�صالم كمنهج حياة فنحن جنودها”47

حما�ص يف مو�قفها �ل�صيا�صية و�لعملية بعد ذلك. �إن رف�ص حما�ص لوحد�نية متثيل منظمة 

�لتحرير لل�صعب �لفل�صطيني يرجع �إىل �صببني رئي�صيني: �الأول ي�صتند �إىل علمانية منظمة 

 ميثاق حما�س، �ملادة 27.
46

47 ميثاق حما�س، �ملادة 27.
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�لتحرير، و�لثاين الأن حما�ص لي�صت �رشيكاً يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وغري ممثلة يف 

موؤ�ص�صاتها، و�الإقر�ر بوحد�نية �لتمثيل يعني �أن حما�ص تلغي نف�صها.

وحتى  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  مدى  على  �لتحرير  منظمة  �إىل  حما�ص  دخول  تعطل  لقد 

�ملجل�ص  �لتمثيل يف  بن�صب  يتعلق  ما  �آنفاً، ومنها  تاريخه الأ�صباب عديدة منها ما ذكرناه 

�لتنفيذية،  و�للجنة  �لوطني  �ملجل�ص  بناء  الإعادة  باالنتخابات  يتعلق  ما  ومنها  �لوطني، 

ومنها ما يتعلق باختالف �مل�صاريع �ل�صيا�صية يف مقاربة �ل�رش�ع مع �الحتالل.

�لن�ص �ملقتب�ص من �مليثاق ن�ّص �أيديولوجي قاطع �لداللة، يت�صمن حكماً عاماً ال موقفاً 

�صيا�صياً، وُتعدُّ �الأحكام �لعامة �لقطعية �إحدى عيوب �مليثاق ب�صكل عام، كما نبّه �إىل ذلك 

، وطالبو� حما�ص باإعادة �لنظر فيه.
48

خالد �حلروب وغريه

2. على امل�شتوى العملي:

�إننا �إذ� �نتقلنا يف مقاربة موقف حما�ص من �لعلمانية من �لنظرية �إىل �ملمار�صة �لعملية، 

حيث  و�ملمار�صة؛  �لنظرية  بني  مفارقة  عن  تك�صف  مرنة  مو�قف  تتبنى  حما�ص  �ألفينا 

�صاركت حما�ص يف بناء حتالفات �صيا�صية عديدة مع ف�صائل فل�صطينية علمانية وي�صارية 

�إن  �لفل�صطيني.  بالقر�ر  فتح  حركة  وتفّرد  �أو�صلو  �تفاقية  وملو�جهة  �الحتالل،  ملو�جهة 

“حما�ص جتاوزت عائق  باأن  �لقول  �إىل  �لباحثني  �لعملية حلركة حما�ص دفعت  �ملمار�صة 

�لعلمانية يف حتالفاتها مع �الآخرين”49. وبع�صهم ف�رشه على �أنه �زدو�جية موقف، لكنه 

بالن�صبة حلما�ص كان ممار�صة م�رشوعة، �صمن �ملباح، و�صمن فقه �ملقا�صد، �لذي ير�عي 

�مل�صالح �لعليا و�الأولويات عند �لتفاعل مع �لو�قع. ويكن �إرجاع موقف حما�ص �لعملي 

هذ� �إىل ثالثة �أ�صباب هي:

�لو�صع �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لعام �لذي يغلّب �لعمل من �أجل �لتحرير على �لنظرية  �أ. 

و�خلالفات �الأيديولوجية.

 
.
50

تز�يد قوة حما�ص و�ت�صاع نفوذها ب. 

.
51

تطور فكر حما�ص �ل�صيا�صي وجتربتها يف �حلكم وحتمل �مل�صوؤولية �لعامة ج. 

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 125 و210.
48

49 املرجع نف�شه، �ص 146.

50 املرجع نف�شه.

 �نظر: يو�صف رزقة، الطريق ال�شعب: جتربة حما�س يف احلكومة احلادية ع�رشة )غزة(، ج 1، �ص 133، 
51

وج 2، �ص 109.
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�إنه وبغ�ص �لنظر عن �الأ�صباب �لتي تف�رش تطور موقف حما�ص وحتالفها مع ف�صائل 

يتم�صكون  �آخرون  ز�ل  ما  �إ�صالمي”  “تابو  ك�رش  �ملرن  موقفها  فاإن  وي�صارية،  علمانية 

“�أبدت  بقوله:  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �ل�صقاقي  فتحي  �أكده  ما  وهو  به، 

حما�ص مرونة و��صحة جتاه �لتحالفات د�خل �حلركة �لفل�صطينية مع ف�صائل �ملعار�صة، 

 .
وك�رشت تابو �إ�صالمياً تقليدياً بهذ� �ل�صاأن”52

�إذ  �مليثاق،  يف  وردت  �لتي  �ل�رشطية”  “�لقاعدة  حتالفاتها  يف  حما�ص  جتاوزت  لقد 

�مل�صاحات �مل�صرتكة.  �لتحالف كّل لنف�صه بفكره وروؤيته، وعملو� معاً يف  �أطر�ف  �حتفظ 

لذ� يرى �لباحث �أن فكرة �لتحرير و�لدولة �لتي حتتل �لبند �الأول يف �أجندة �لعمل �لوطني 

قادة حما�ص:  �لن�صار وهو من  �لعلمانية. يقول عي�صى  �لفل�صطيني ت�صهل مهمة جتاوز 

�الأوىل،  بالدرجة  دعوة  �صاحبة  لكونها  باالآخرين،  باحتكاكها  �صيئاً  تخ�رش  ال  “حما�ص 

ويقول خالد م�صعل: 
 
.
وهي تلتقي مع كّل ف�صيل يتبنى �لن�صال من �أجل دحر �الحتالل”53

 .
“�إننا ل�صنا من دعاة �النعز�ل عن �لو�قع، بل �صيا�صتنا �لتفاعل معه و�لتاأثري فيه”54

لقد جتاوزت حما�ص حتت قيادة خالد م�صعل �مليثاق، وتخلت عن �رشط ترك �لعلمانية 

و�لتعددية  �لديوقر�طية  مبادئ  على  بالرتكيز  و�كتفت  �لتحرير،  منظمة  يف  للم�صاركة 

يف  ن�صج  على  موؤ�رش  وهذ�  �ل�صيا�صي.  موقفها  على  قيد�ً  �مليثاق  يعد  ومل  و�النتخابات، 

�مل�صتوعبة  و�ملقا�صد  �الأولويات  فقه  وتغليب  �لديوقر�طية،  مفهوم  مع  حما�ص  تعامل 

للو�قع على �لنظريات �ملجردة يف �ملمار�صة �ل�صيا�صية.

�ملنظم  �الأ�صا�صي  �لقانون  �صقف  حتت   2006 �نتخابات  يف  حما�ص  �صاركت  لقد 

الخت�صا�ص �ل�صلطات و�ملت�صمن للقو�نني. وحني فازت باالأغلبية يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

و�لي�صارية  �لعلمانية  �لفل�صطينية  �لف�صائل  على  عر�صت  �حلكومة،  برئا�صة  وُكلفت 

�أمام  عقبة  �لعلمانية  تقف  ومل  �مل�صوؤولية.  وحتّمل  �حلكومة  يف  م�صاركتها  و�الإ�صالمية 

عر�صها، ومل تقف �الإ�صالمية عقبة �أمام �الآخرين، حيث جاء رف�صهم �مل�صاركة الأ�صباب 

�صيا�صية.

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 148.
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53 املرجع نف�شه، �ص 147.

54 املرجع نف�شه، �ص 70.
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�لعلمانية بو�صفها فل�صفة فكرية و�صيا�صية  تنتقد مناهج حما�ص �لرتبوية و�لفكرية 

يف  يبقى  �النتقادي  �ملوقف  هذ�  ولكن  �لدولة،  وعن  �ل�صيا�صة  عن  �لدين  ف�صل  �إىل  تدعو 

�لعلمانية  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  تتعامل  حني  ولكنها  للتنظيم،  �لد�خلي  �لبناء  �إطار 

تنحاز �إىل قاعدة �مل�صالح �لعليا و�لو�قعية �ل�صيا�صية يف حتديد موقفها �ل�صيا�صي. مبعنى 

�أن �ختالف �لروؤى �الأيديولوجية ال ينع �رشعاً وال عقالً من �لتعاون يف ق�صايا �لوطن 

و�الأمة ومقاومة �الحتالل وحترير �الأر�ص. وحتتاج قياد�ت حما�ص �أحياناً �إىل بذل مزيد 

من �جلهد الإقناع �أبناء �لتنظيم وغريهم يف �الإجابة على �أ�صئلتهم حول �ملفارقة بني �لنظرية 

و�ملمار�صة يف تعامل حما�ص مع �لعلمانية.

حركة  عن  �نبثق  �لذي  �الإ�صالمي،  �لوطني  �خلال�ص  حزب  جتاوز  �أخرى،  جهة  من 

حما�ص يف �صنة 1996 هذه �ملفارقة، ومل يتعر�ص للعلمانية يف نظامه �لد�خلي �أو يف عالقاته 

 
.
55

مع �الآخرين، وجعل من �أهد�فه �لرئي�صية بناء �ملجتمع �لفل�صطيني �ملدين

�ساد�سًا: حما�س والدميوقراطية:

1. الدميوقراطية وال�شورى:

�لبيئة  �إىل  جذورها  يف  تنتمي  �لتي  �ل�صيا�صية  �ملفاهيم  من  �لديوقر�طية  مفهوم  يعد 

�الأمثل  �لنموذج  متثل  �أنها  على  �لغربي  �لفكر  �إليها  وينظر  �لغربي.  و�لفكر  �لغربية 

للنظام �ل�صيا�صي �حلّر يف مو�جهة �ال�صتبد�د. ويثري �ملفهوم و�مل�صطلح يف �لبيئة �لعربية 

�مل�صلمني،  عند  �ل�صورى  مبفهوم  �لديوقر�طية  عالقة  حول  جدالً  �الإ�صالمي  و�لفكر 

عن  �لنقي  �لبديل  ويثل  �لقر�آن،  �رشيح  بن�ص  �إ�صالمي  م�صطلح  �ل�صورى  �أن  باعتبار 

بفل�صفاتهم  و�ملحّمل  �لغربية  �ملجتمعات  من  �مل�صلمني  على  �لو�فد  �لديوقر�طية  مفهوم 

وبتجاربهم �ل�صيا�صية.

�حلركات  �أبناء  من  �ملتدينني  عند  كامل  بتقبل  �لديوقر�طية  مفهوم  يحظى  ال 

بع�صهم  ويتقبله  �ل�صيا�صي،  خطابه  يف  ي�صتخدمه  وال  بع�صهم  يرف�صه  �إذ  �الإ�صالمية، 

ويت�صاهل يف ��صتخد�مه يف خطابه �ل�صيا�صي ويف �ملمار�صة �لعملية �أي�صاً؛ على �أ�صا�ص �أنه 

 �نظر: حزب �خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي، النظام االأ�شا�شي.
55
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نظام موؤ�ص�صي و�آليات عمل ملو�جهة �ال�صتبد�د، قام على و�صعها �لب�رش حلماية حقوق 

�لفرد و�ملجتمع معاً. ومن �لالفت للنظر ت�صدد بع�ص �مل�صلمني يف رف�صهم، و�إ�رش�رهم 

�أثار �صكوكاً يف �لغرب حول موقف �لفكر  على ��صتخد�م م�صطلح �ل�صورى، �الأمر �لذي 

نبد�أ  �أن  ر�أينا  لذ�  �لديوقر�طية،  �ل�صيا�صي من  �الإ�صالم  �الإ�صالمي، وحركات  �ل�صيا�صي 

بتعريف �ل�صورى.

�أن جميعها �رتكز على مكنونني،  تتعدد تعريفات �ل�صورى يف �لفكر �الإ�صالمي، غري 

و�ل�رش�كة  �لعام  �ل�صاأن  يف  �لر�أي  �إبد�ء  يف  عنها  ينوب  من  �أو  �الأمة  حّق  هو:  منهما  �الأول 

من  الأي  �ل�صورى  جمل�ص  قر�ر�ت  خمالفة  عدم  ��صرت�ط  هو:  و�لثاين  �لقر�ر.  �صناعة  يف 

�لن�صو�ص �لقطعية و�ملبادئ �الإ�صالمية �لعامة، �لتي ال تقبل �أن تكون حمالً للت�صاور �أو 

.
56

�الجتهاد

يعّرف ب�صام عطية �ل�صورى بقوله: “�إنها ��صتطالع ومعرفة ر�أي �الأمة �أو من يثلها 

للن�صو�ص  �مل�صادمة  عدم  ب�رشط  منها،  فئة  �أو  مبجموعها  تخ�صها  �لتي  �لق�صايا  يف 

من  يفهم   .
�لتاأبيد”57 �صفة  له  �إجماعاً  عليها  �ملجمع  و�لداللة  �لثبوت  قطعية  �ل�رشعية 

�لتعريف �أنه لي�ص للحاكم �أن يقطع يف �أمٍر ذي مغزى من �أمور �ل�صاأن �لعام قبل �لنقا�ص 

وُتعدُّ  “�لبملان”.  �أو  �ل�صورية  �ملوؤ�ص�صة  يف  عنها  ينوب  من  �أو  �الأمة،  باإ�رش�ك  و�لتد�ول 

هذه �ملبادئ معايري حاكمة وقيا�صية يف �ملمار�صة �ل�صورية وما ي�صدر عنها من قر�ر�ت، 

تثري  بينما  �الإ�صالميني؛  �ملفكرين  بني  خالف  �أّي  �ملعنى  بهذ�  �ل�صورى  مفهوم  يثري  وال 

بح�صب  باإيجاز  تعريفاتها  نقارب  �أن  ر�أينا  لذ�  عندهم،  �الختالف  بع�ص  �لديوقر�طية 

طبيعة �لبحث. 

يف  قولهم  �الإ�صالمية  �الأو�صاط  يف  و�إثارة  �صيوعاً  و�أكرثها  �لتعريفات  �أقدم  من 

حتول  تعريف  وهو   ،
ولل�صعب”58 بال�صعب  �ل�صعب  “حكم  تعني  �أنها  �لديوقر�طية 

الحقاً �إىل حكم �الأكرثية و�إىل نو�ب �ل�صعب �ملنتخبني، وتعّرفها مو�صوعة �ل�صيا�صة باأنها: 

�مل�صاو�ة  مبد�أ  وفق  و�لدولة،  �ملجتمع  �أفر�د  بني  �لعالقة  يقيم  �جتماعي  �صيا�صي  “نظام 

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 27.
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57 املرجع نف�شه.

58 املرجع نف�شه، �ص 25.
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 ،
�لعامة”59 �حلياة  تنظم  �لتي  �لت�رشيعات  �صنع  يف  �حلرة  وم�صاركتهم  �ملو�طنني،  بني 

�لقر�ر�ت  �إىل  �لو�صول  �إىل  �لذي يهدف  �ملنظم  �لرتتيب  “ذلك  �أنها:  �أي�صاً  ومن تعريفاتها 

�ل�صيا�صية، و�لذي يكن من خاللها لالأفر�د �كت�صاب �ل�صلطة باحل�صول على �الأ�صو�ت 

.
61

، و�أنها حكم جماعي قائم على �النتخابات
عن طريق �لتناف�ص”60

�صلطة  منها:  حاكمة  م�صرتكة  مبادئ  �لذكر  �آنفة  �لديوقر�طية  تعريفات  تت�صمن 

يكن  �أنه  �ملفكرون  ويرى  و�النتخابات.  و�ل�صورى،  �الأكرثية،  وحكم  �الأمة،  �أو  �ل�صعب 

قيا�ص حالة �لديوقر�طية �إجر�ئياً يف مو�قع �لعمل، من خالل موؤ�رش�ت قيا�ص ذ�ت داللة، 

وف�صل  و�حلريات،  و�حلزبية،  �ل�صيا�صية  و�لتعددية  �الإن�صان،  حقوق  حالة  ومنها: 

�ل�صلطة،  على  �ل�صلمي  و�لتد�ول  �النتخابات،  ونز�هة  �لق�صاء،  و��صتقالل  �ل�صلطات، 

. وهي مقايي�ص �أ�صافتها �خلبة �لديوقر�طية �إىل مفهوم �ل�صورى، 
62

و�لرقابة و�مل�صاءلة

�لب�رشية  للخبة  �لتفا�صيل و�الآليات  �ل�صيا�صية، وترك  للحياة  �لعامة  �ملبادئ  �لذي قرر 

ومقت�صيات �لزمان و�ملكان. 

لقد و�جهت حما�ص �ال�صتبد�د من خالل �لدعوة �إىل �ملمار�صة �لديوقر�طية، وتبنّت 

معايريها �آنفة �لذكر، و��صتخدمتها كمر�دف لل�صورى مبفهومها �الإ�صالمي يف �ملمار�صة. 

ومل تن�صغل بالبحث فيما بينها من نقاط �ختالف؛ �الأمر �لذي يعني �أن حما�ص تعاملت 

و�لتزمت  �لفرد،  وحلكم  لال�صتبد�د  �ملناق�ص  �لعام  �الإطار  يف  �لديوقر�طية  مفهوم  مع 

باآليات �لعمل �لديوقر�طي يف �ملمار�صة، و�إن ظلت تف�صل ��صتخد�م م�صطلح �ل�صورى 

مع  يتو�فق  �ل�صورى  م�صطلح  الأن  ؛ 
63

�ملكتوبة وثائقها  يف  �لديوقر�طية  م�صطلح  على 

ملا  �مل�صلمة  عند �جلماهري  �لديوقر�طية يثري خالفاً  �الإ�صالمية، والأن م�صطلح  روؤيتها 

�لغربية  وباملمار�صة  حيناً،  بالفل�صفة  ترتبط  �صلبية  ظالل  من  �لغربي  �مل�صطلح  يحمله 

�مل�صوهة غالباً.

 ،)1981  عبد �لوهاب �لكيايل و�آخرون، مو�شوعة ال�شيا�شة )بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 
59

ج 2، �ص 751.

 روبرت د�ل، مقدمة اإىل الدميقراطية االقت�شادية، ترجمة حممد م�صطفى غنيم )�لقاهرة: �لد�ر �لدولية للن�رش 
60

و�لتوزيع، 1992(، �ص 45.

61 املرجع نف�شه.

 �نظر: معن �أبو نو�ر، يف الدميقراطية احلديثة )عّمان: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات، 1992(، �ص 23.
62

 �نظر: حما�ص، �لنظام �لد�خلي، غزة، 2012؛ وكتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص 
63

�لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006.
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ومل  للديوقر�طية،  �لكثرية  �لتعريفات  من  بعينه  تعريف  �ختيار  حما�ص  حتاول  مل 

حتاول �إن�صاء تعريف خا�ص بها. وظلت حما�ص تتعامل مع مفهوم �لديوقر�طية ب�صكل 

عام، وتركز على �الآليات و�ملوؤ�ص�صات �لتي غدت جوهر �لديوقر�طية عندها.

ويفهم من كالم جمال من�صور �أن حما�ص تعاملت بتوج�ص مع م�صطلح �لديوقر�طية، 

�ل�صاحات  يف  ترت�جع  �أخذت  هذه  �لتوج�ص  حالة  ولكن  �مل�صتعمر.  ب�صاعة  من  لكونه 

�مل�صلمون  �ملفكرون  قدمها  �لتي  �لعديدة  �ملقاربات  بعد  �أي�صاً،  حما�ص  وعند  �الإ�صالمية 

لتخلي�ص �مل�صطلح من بيئته ومن �صلبياته، و�لرتكيز على مكوناته ومعطياته �الإيجابية. 

�إيجابياته �لر�جحة، �ختار جمال  َتقبَّل �مل�صطلح، وَك�صَف عن  �إنه يف �صوء �لتطور �لذي 

�أن  تاأكيده  مع  �لذكر،  �آنف  �ل�صيا�صة  مو�صوعة  تعريف  حما�ص  قادة  من  وهو  من�صور 

.
64

�لديوقر�طية لي�صت عقيدة و�إمنا منهج و�آليات عمل التخاذ �لقر�ر

�ل�صورى  بني  �لعالقة  جدلية  �إىل  �أدبياتها  وال  حما�ص،  قياد�ت  تتعر�ص  مل 

ثقافية،  حركة  لي�صت  حما�ص  الأن  �مل�صلمني،  للمفكرين  ذلك  وتركت  و�لديوقر�طية، 

هويتها  بني  جتمع  حركة  هي  و�إمنا  �هتماماتها،  من  جزء�ً  �لثقافة  رعاية  كانت  و�إن 

 ،
65

�الإ�صالمية وبني كونها حركة مقاومة وحترر وطني، كما �أ�صار �إىل ذلك خالد م�صعل

و�لعد�لة،  �حلرية  �أّي  نقي�صهما،  وتتقبل  و�الحتالل،  �ال�صتبد�د  ترف�ص  فهي  ثم  ومن 

وهما متوفر�ن يف �لديوقر�طية.

�لد�ئرة  من  فل�صطينية  عنا�رش  �حلكم  يف  �ل�صيا�صية  جتربتها  يف  حما�ص  و�جهت  لقد 

من  باأن  وزعمهم  منطقهم  ورف�صت  يتبناها،  من  وتكّفر  �لديوقر�طية  ترف�ص  �ل�صلفية 

�لت�رشيع  حّق  يعطي  �لديوقر�طية  ويتبنى  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  ي�صارك 

، ويتخذ �أرباباً من دون �هلل. الأن قولهم هذ� قول مر�صل، يفتقر �إىل 
66

لل�صعب من دون �هلل

�ملنطق و�لدليل ويخالف �لو�قع وحمكم �ل�رشيعة معاً. وبعبارة �أخرى، فاإن حما�ص توؤمن 

باالحتكام �إىل �رشع �هلل، كما توؤمن �أن �ملمار�صات �لديوقر�طية ال يجب �أن تتعار�ص مع 

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 8.
64

فل�شطني،  �صحيفة  هويدي،  فهمي  �أي�صاً:  و�نظر  2010/8/23؛  ال�شبيل،  م�صعل،  خالد  مع  مقابلة  �نظر:   
65

 .2012/10/14

66 هذ� قول ملجموعة �صلفية ت�صمى يف غزة )جلجلت( وقولهم هذ� يعتمد على قول �أين �لظو�هري: “كّل من �صارك 

�لظو�هري،  �أين  �نظر:  �الإ�صالم”.  ملة  عن  خارج  مرتد  كافر  فهو  �لديقر�طية  بحقيقه  عاملاً  �النتخابات  يف 

احل�شاد املر: االإخوان امل�شلمون يف �شتني عاماً )عّمان: د�ر �لبيان، د.ت(، �ص 14.
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�لن�صو�ص �ل�رشعية قاطعة �لداللة؛ لكنها توؤمن يف �لوقت نف�صه بوجود م�صاحات و��صعة 

توؤمن  كما  و�الأولويات،  �ملقا�صد  وفق  �ملباح  د�ئرة  يف  تقع  �لديوقر�طية  مع  م�صرتكة 

�الإ�صالم.  �أحكام  لتطبيق  �ملنا�صبة  �لبيئة  و�إيجاد  �مل�صلم،  �ملجتمع  وبناء  بالتدرج  حما�ص 

�إن �ملجل�ص �لت�رشيعي يف فل�صطني و�لكتل �لبملانية فيه تعمل يف د�ئرة �ملباح �لتي تركته 

�ل�رشيعة الجتهاد�ت �لنا�ص. ومن هنا ر�أت حما�ص، �أن �الإ�صالم قد �رشع �ل�صورى كمبد�أ 

�مل�صالح  يحقق  مبا  و�الإن�صان  و�ملكان  �لزمان  لظروف  و�آلياته  تف�صيالته  وترك  عام، 

، وهذ� ما يتو�فق مع �لديوقر�طية. 
67

�لعامة للمجتمع و�الأمة

يظلم �ملت�صددون �الإ�صالم مرتني:

�إذ  �لديقر�طية،  �صّد  �إنه  يقال  عندما  ومرة  بالديقر�طية.  يقارن  عندما  مرة 

�ملقارنة بني �الثنني خاطئة، و�دعاء �لتنايف خطيئة. و�ملقارنة متعذرة من ناحية 

عباد�ت  تنظم  مبادئ  تت�صمن  ور�صالة  دين  هو  �لذي  �الإ�صالم  بني  �ملنهجية 

�لتي هي نظام للحكم، و�آلية  �لديقر�طية  �لنا�ص و�أخالقهم ومعامالتهم، وبني 

.
68

للم�صاركة، وهي عنو�ن حممل بالعديد من �لقيم �الإيجابية

�إن ما يحرم �قرت�فه يف جمال�ص �ل�صورى من ت�رشيعات تتعار�ص مع ما �أحلته �ل�رشيعة 

ب�صو�ء،  �صو�ء  �لديوقر�طية،  �ملوؤ�ص�صات  يف  �أي�صاً  �قرت�فه  يحرم  حّرمته،  �أو  �الإ�صالمية 

�لفل�صفية  �خللفية  �أو  �الأ�ص�ص  متثل  �أن  يكن  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لبيئة  يف  فال�صورى 

�لتي  و�ملوؤ�ص�صات  و�الآليات  �لو�صائل  �لديوقر�طية  ت�صكل  �أن  ويكن  للديوقر�طية، 

 .
69

تطبق هذه �الأ�ص�ص

توفيق  تعبري  حّد  على  �الإ�صالمية”  �ل�صورى  من  غربية  “�صورة  �لديوقر�طية  �إن 

مو�صع  �الإ�صالمي  �ملفهوم  هذ�  بو�صع  قامت  �لديوقر�طية  �لنظم  و�إن   ،
70

�ل�صاوي

�لتي تن�صجم مع  �الآليات  لذ� يكن �ال�صتفادة من هذه  �آليات عملية.  �لتطبيق، من خالل 

�لقيم و�ملبادئ �الإ�صالمية. و�إن �إنكار هذه �الآليات وردها هو ل�صالح بديل ال يكن قبوله، 

 �نظر: حممد �صليم �لعو�، الفقه االإ�شالمي يف طريق التجديد، ط 2 )بريوت: �ملكتب �الإ�صالمي، 1998(، �ص 49.
67

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 66.
68

 حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 48.
69

 توفيق �ل�صاوي، فقه ال�شورى واال�شت�شارة، ط 2 )�ملن�صورة: د�ر �لوفاء للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 1992(، 
70

�ص 11؛  و�نظر: عبد �حلميد �الأن�صاري، ال�شورى واأثرها يف الدميقراطية “درا�شة مقارنة” )�لقاهرة: د�ر �لفكر 

�لعربي، 1996(، �ص 427، حيث يقول: “�إن �لديقر�طية �صبه �ملبا�رشة هي �الأقرب �إىل �ل�صورى يف �الإ�صالم”.
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، �لتي 
71

وهو �ال�صتبد�د �ل�صيا�صي �أو �حلكم �لفردي �ملطلق، بح�صب روؤية ر��صد �لغنو�صي

ُتعدُّ روؤيته مقبولة عند حما�ص وعند قادتها.

2. ال�شورى ملزمة: 

�إنه �إذ� كانت )�ل�صورى/ �لديوقر�طية( كمبادئ و�آليات عمل حمل �تفاق، فاإن م�صاألة 

�مل�صلمني.  �ملفكرين  عند  �ختالف  مو�صع  هي  �ل�صورى،  جمال�ص  قر�ر�ت  “�إلز�مية” 
�تخاذ  �إجر�ء�ت  يف  �الأغلبية  مبد�أ  �عتماد  مع  و�نتهاء  �بتد�ء  ملزمة  �أنها  بع�صهم  يرى  �إذ 

�ل�صعب  مب�صالح  يتعلق  فيما  بالقر�ر  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �أو  �حلاكم  لتفرد  منعاً  �لقر�ر، 

�لعليا، �لتي هي من �خت�صا�ص جمال�ص �ل�صورى. ويرى �آخرون �أنها غري ملزمة �نتهاء، 

. ولقد �ختارت حما�ص �لر�أي �الأول وقّررته يف نظامها 
72

يف �أحو�ل كثرية ف�ّصلها �لعلماء

.
�لد�خلي فقالت: “�ل�صورى �مللزمة هي �الأ�صا�ص �ملعتمد يف �تخاذ �لقر�ر...”73

هذ� �الختيار يج�ّصد موقفاً �صيا�صياً وتنظيمياً ثابتاً حلما�ص، كان قد �أّكد عليه �ل�صيخ 

�أحمد يا�صني من معتقله للقيادة يف �صنة 1993، حيث قال لهم: “�ل�صورى عندنا ملزمة، ال 

يجوز �أن ينفرد �صخ�ص �أو بع�ص �أ�صخا�ص يف قر�ر يحدد م�صتقبل دعوتنا [يعني حما�ص] 

 .
و�أّي قر�ر تتخذه �الأغلبية �صيكون ملزماً للجميع”74

باإلز�مية  وكو�درها  قادتها  �لتز�م  حما�ص  حركة  ملوؤ�ص�صات  �لعملية  �ملمار�صة  وتوؤكد 

�ل�صيا�صي �لذي يثل  �ل�صورى، حيث رّد جمل�ص �ل�صورى �لعام قر�ر�ت عديدة للمكتب 

�لد�خلي،  �ل�صورى يف نظامها  �إلز�مية  �ختارت حما�ص  لقد  �لتنفيذية يف �حلركة.  �ل�صلطة 

ومل ت�صغل نف�صها بالتفا�صيل �خلالفية �لتي �ن�صغل بها �ملفكرون. فقد ر�أت يف مبد�أ �الإلز�م 

�نتخابات  يف  �صاركت  وحني  و�ال�صتبد�د،  �لتفرد  وينع  �خلطاأ  من  قر�ر�تها  يح�ّصن  ما 

2006، �لتزمت مببادئ �لقانون �الأ�صا�صي  �ملجل�ص �لت�رشيعي لل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 

وحّق  منها،  �لثقة  نزع  وحّق  �حلكومة،  على  �مل�صادقة  حّق  �ملجل�ص  تعطي  �لتي  ومو�ده 

 .
75

مر�قبتها وحما�صبتها، وتعتمد قر�ر�ته باالأغلبية. وقر�ر�ت �الأغلبية ملزمة للحكومة

 ،1995  ،110 املنطلق، بريوت، �لعدد  �إق�صاء �ل�رشيعة و�الأمة: تد�عيات خوف �لفتنة، جملة   ر��صد �لغنو�صي، 
71

�ص 33-32.

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 40.
72

 حما�ص، �لنظام �لد�خلي، �ملادة 7، �لبند 2، �ص 5.
73

 �نظر: خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 64.
74

 �نظر: �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، القانون االأ�شا�شي وتعديالته، �ملادة 78 وغريها.
75
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3. يف تطبيقات الدميوقراطية: 

�الإ�صالمي �حلديث  �لفكر  �لديوقر�طية وتطبيقاته يف  �إن معظم �جلدل حول مفهوم 

يرتكز حول م�صائل بعينها، ومنها: م�صاألة �صيادة �ل�صعب، و�النتخابات، ومبد�أ �الأغلبية، 

وحرياته.  �الإن�صان  وحقوق  و�حلزبية،  �ل�صيا�صية  و�لتعددية  �ل�صلطات،  بني  و�لف�صل 

وهي م�صائل �صنقف عندها من خالل ثالثة تطبيقات هي: 

�أ. �النتخابات و�صيادة �ل�صعب.

ب. �لتعددية �ل�صيا�صية و�حلزبية.

ج. حقوق �الإن�صان وحرياته.

ن�صتهدف من خاللها �لتعرف �إىل موقف حما�ص ومقاربتها �ل�صيا�صية لهذه �مل�صائل. 

اأ. االنتخابات و�شيادة ال�شعب:

1. االأمة م�شدر ال�شلطات:

“�أن  مبد�أ  �مل�صلمني  جمهور  من  بع�ص  عند  �لتبا�صاً  �الأكرث  �لديوقر�طية  م�صائل  من 

�ل�صيادة لل�صعب، و�أن �الأمة هي م�صدر �ل�صلطات”. وم�صدر �اللتبا�ص عندهم ياأتي من 

ربطهم بني مفهوم هذه �لعبارة، ومفهوم �لت�رشيع بالوحي. فاإذ� كانت �الأمة هي م�صدر 

�أو �لبملانية، فاأين  �ل�صلطات، ومن �صلطاتها �صلطة �لت�رشيع من خالل �ملجال�ص �لنيابية 

ن�صع �لت�رشيع �الإلهي من ممار�صة هذه �ملجال�ص؟

وياأتي �اللتبا�ص مرة ثانية من كون هذه �لعبارة �آنفة �لذكر، هي من نتاج �لفكر �لغربي 

بحكم  وقالت  �لت�رشيع،  وعن  �ل�صيا�صة  عن  �لدين  عزلت  �لتي  �لغربية،  و�لديوقر�طية 

لهذه  �إ�صالمي  مفهوم  تقدمي  �مل�صلمني  �ملفكرين  من  تطلب  �لذي  �الأمر  لل�صعب،  �ل�صعب 

�لعبارة على نحو يرفع �اللتبا�ص، ويجلّي �حلقيقة.

ويف  �لديوقر�طية  �لنظم  يف  مقيد  نف�صه  �لت�رشيع  �أن  �مل�صلمون  �ملفكرون  ر�أى  لقد 

�ل�صورى بالد�صتور. ويف �لد�صتور مبادئ حاكمة ملعاجلة �أّي تعار�ص حمتمل بني �ل�رشيعة 

�الإ�صالمية، �لتي هي عادة �مل�صدر �لرئي�صي �أو �الأول للت�رشيع، وبني �لقو�نني يف د�صاتري 

�لبالد �لعربية و�الإ�صالمية. 
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و�إذ� قاربنا موقف حما�ص من هذه �مل�صاألة وجدناها تتقبل ما �صّمنه �لفكر �الإ�صالمي 

للعبارة من معاٍن وحقوق لالأمة ومنها: حّق �الأمة يف �ختيار من يحكمها، ويتم ترجمة هذ� 

�حلق يف �لعملية �لديوقر�طية من خالل �النتخابات و�صندوق �القرت�ع وقر�ر �الأغلبية.

“�لبيعة”  نظام  مق�صد  يحقق  �النتخابات  نظام  �أن  �مل�صلمني  �ملفكرين  بع�ص  ويرى 

�لذي عرفه وطبّقه �ملتقدمون، و�لذي يعطي �الأمة �حلق يف تعيني �حلاكم وعزله. و�لبيعة 

�حلاكم  بني  “�لعقد”  مفهوم  ويحقق   .
76

�الإ�صالم يف  �ل�صورى  �أركان  من  �أ�صا�صي  ركن 

�أو  فاإن نكث  بها،  �لقيام بو�جباته و�لوفاء  �لعقد على �حلاكم  ُيوِجب  و�ملحكومني. حيث 

ق�رش فلالأمة �حلق يف عزله وف�صخ �لعقد معه. وتعّد �النتخابات �الآلية �الأ�صهل يف ع�رشنا 

و�إجر�ء  �لعقد  لف�صخ  �صلمية  �آلية  وتقدم  �لعقد،  ومفهوم  �لبيعة  مفهوم  لتحقيق  �حلديث 

.
77

�لعزل من خالل �النتخابات �لتي جتري كّل �أربع �صنو�ت يف كثري من �لدول

تعني:  �لدينية  �لبيعة  الأن  �ل�صيا�صية،  و�لبيعة  �لدينية  �لبيعة  بني  عمارة  حممد  يفّرق 

�ل�صيا�صية  �لبيعة  �أما  �لدين و�الإيان به، وهي و�جبة، و�خلروج عليها رّدة.  �لدخول يف 

فهي للحاكم، �أو للدولة، وهي �ختيارية، ويجوز فيها �ملعار�صة، �أي �المتناع عن �لدخول 

�الأمور  �أما  وخلعه.  �حلاكم  تعيني  فيها  ويجوز  دنيوية،  باأمور  ترتبط  بيعة  وهي  فيها. 

�ملرتبطة بالعباد�ت فال عالقة لها بهذه �لبيعة �ل�صيا�صية.

ُتلزم حركة حما�ص �أفر�دها بالبيعة “�لتنظيمية”، وهي من هذ� �لنوع �ل�صيا�صي �لذي 

، وقد جاءت لتعزيز فكرة 
78

بيّنه حممد عمارة، حتى و�إن ��صطبغ ن�صها ب�صبغة دينية

�لوالء و�اللتز�م �لتنظيمي. �إنها بيعة �صيا�صية ال يرتتب على �خلروج منها �أّي �أحكام �أو 

م�صوؤوليات دينية. كما ال يرتتب على من مل يدخل فيها �أّي �أحكام �أو م�صوؤوليات دينية. 

ت�صبه  تنظيمية  حقوقاً  �ملبايع  تعطي  و�صيا�صية،  تنظيمية  بيعة  هي  حما�ص  عند  �لبيعة 

للديقر�طية، جملة  �إ�صالمية  �الأمني، روؤية  53؛ و�نظر: حممد ح�صن  مرجع �شابق، �ص  �نظر: حممد فتوح،   
76

املنابر، بريوت، �ل�صنة 6، �لعدد 66، كانون �لثاين/ يناير- �صباط/ فب�ير - �آذ�ر/ مار�ص 1992، �ص 64.

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 36.
77

 �نظر: حما�ص، �لنظام �لد�خلي، �ملادة 11. ن�ّص �لبيعة: “�إن �لذين يبايعونك �إمنا يبايعون �هلل يد �هلل فوق �أيديهم 
78

فمن نكث فاإمنا ينكث على نف�صه، ومن �أوفى مبا عاهد �هلل عليه ف�صوف يوؤتيه �هلل �أجر�ً عظيماً”. “�أبايعك بعهد 

�هلل وميثاقه على �أن �أكون جندياً عامالً يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمون، وعلى �أن �أ�صمع و�أطيع يف �لع�رش و�لي�رش 

و�ملن�صط و�ملكره، �إال يف مع�صية �هلل، وعلى �أثرة علّي، وعلى �أالّ �أنازع �الأمر �أهله، وعلى �أن �أبذل جهدي ومايل 

ودمي يف �صبيل �هلل ما ��صتطعت �إىل ذلك �صبيالً، و�هلل على ما �أقول وكيل”.
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تلك �حلقوق �لتي ُتعطى لالأفر�د يف �الأحز�ب �لليب�لية و�لي�صارية، من مثل �مل�صاركة يف 

�النتخابات �لد�خلية للحركة. ومن نق�ص بيعته �لتنظيمية فقد حقوقه �لتنظيمية فح�صب.

2. الرت�شح والدعاية:

�لرت�صح و�لدعاية من مبادئ وم�صتلزمات �النتخابات يف �لنظام �لديوقر�طي، حيث 

�أو تر�صيح �حلزب لهم. غري  �نتخابات بدون دعاية وبدون تر�صيح �الأفر�د الأنف�صهم  ال 

�أن من �ملفكرين �الإ�صالميني فريق يرف�ص مبد�أ �لرت�صيح و�لدعاية، وينعه �عتماد�ً على 

فهمهم لبع�ص �لن�صو�ص �لدينية، ومنها �حلديث �ل�رشيف: “نحن ال نويل �أمرنا من يطلبه 

حيث  �لد�خلية،  �نتخاباتها  يف  هذ�  �ملنع  مببد�أ  حما�ص  حركة  وتاأخذ   .
عليه”79 يحر�ص  �أو 

جميع  يف  للمنا�صب  �لرت�صح  يجوز  “ال  ن�صه:  ما  لالنتخابات  �لد�خلية  �لالئحة  يف  ورد 

 .
مر�حل �لعملية �النتخابية، وال يجوز عمل دعاية �نتخابية”80

غري �أنها تاأخذ مببد�أ �لرت�صح و�لدعاية �ملقرر يف �ملمار�صة �لديوقر�طية يف �النتخابات 

وجمال�ص  و�لنقابات  �ملوؤ�ص�صات  و�نتخابات  �لبلدية،  و�النتخابات  �لعامة،  �لت�رشيعية 

�لطلبة، وال ترى باأ�صاً يف ذلك. ومن ثم يكن �لقول �إن حلما�ص موقفني من مبد�أ �لرت�صح 

�لثاين  للموقف  و��صحاً  تاأثري�ً  جند  ما  وغالباً  و�حد�ً.  موقفاً  ال  و�لدعاية  لالنتخابات 

يف  و�حلظر  �ملنع  ملبد�أ  �ملخالفات  بع�ص  �حلركة  ت�صبط  حيث  �لد�خلية،  �النتخابات  على 

�النتخابات �لد�خلية.

ومن جهة �أخرى، يفهم فريق �آخر من �ملفكرين �مل�صلمني �أن �لرت�صح �ملذموم يف طلب 

�الإمارة هو �ملرتبط بالغ�ص و�خلد�ع، و�لدعاية �مل�صللة، وقالو�: �إن �لهدف من �لرت�صح هو 

.
81

“�الإعالن” عن ��صتيفاء �ملر�صح لل�رشوط و�ملوؤهالت �لالزمة للمن�صب

وم�صاركة  �لتطور�ت،  مو�جهة  يف  و�قعيته  هو  �لثاين  �لفريق  ر�أي  يعّزز  ومما 

�حلركات �الإ�صالمية يف �النتخابات �لعامة، و�أخذها باالأ�صاليب و�الآليات �لتي تاأخذ بها 

للمر�صحني  و�لدعاية  �لرت�صيح  �صار  �أن  بعد  و�لي�صارية؛  �لليب�لية  �الأخرى  �الأحز�ب 

م�شلم  و�شحيح  2261؛  رقم   ،)2000 �حلديث،  د�ر  )�لقاهرة:  �لذهبي  م�صطفى  حتقيق  البخاري،  �شحيح   
79

)بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 2008(، رقم 1826.

 حما�ص، �لنظام �لد�خلي، ملحق: �لالئحة �النتخابية - �أحكام عامة 12، �ص 59.
80

 عبد �لوهاب �مل�رشي، “�لديقر�طية يف �خلطاب �الإ�صالمي �ملعا�رش،” جملة امل�شتقبل العربي، مركز در��صات 
81

�لوحدة �لعربية، بريوت، �لعدد 164، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1992، �ص 173.
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من  كونه  �إىل  �إ�صافة  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لبالد  يف  �ل�صيا�صية  �حلياة  و�قع  من  جزء�ً 

يو�صف  ر�أى  �إ�صالمياً،  �الإجر�ء�ت  هذه  ولتوجيه  �لديوقر�طية.  �لعملية  م�صتلزمات 

له،  �رشعية  تزكية  �صهادة  مبثابة  �أنها  للمر�صح  �لناخب  �ختيار  عملية  يف  �لقر�صاوي 

�لناخب  على  �أوجب  لذ�  �أخرى؛  ق�صايا  يف  �صهادته  عن  ي�صاأل  كما  �رشعاً،  عنها  ُي�صاأل 

تعاىل:  لقوله  و�لقوة  �الأمانة  قاعدتها  حزبية،  ال  �رشعية  �أ�ص�ص  على  �الختيار  حتري 

.
)ےےۓۓڭڭ(82

3. مبداأ االأغلبية:

من �ملبادئ �لديوقر�طية يف �النتخابات، ويف �أعمال �ملجال�ص �لنيابية، �تخاذ �لقر�ر�ت 

للعمل و�حلياة عند  �إذ ثمة تعطيل  �الإجر�ئية؛  �لن�صو�ص  �الأ�صو�ت كما حتّددها  باأغلبية 

�أ�صا�ص  �الأغلبية  ملبد�أ  �أن  ويبدو  م�صتحيالً.  يكون  ما  غالباً  �الإجماع  الأن  �الإجماع،  طلب 

وتقبّل يف �لفكر �الإ�صالمي، �إذ يقول فهمي هويدي:

يف  كان  فاإذ�  لهما.  ثالث  ال  �ملو�صوعية،  �لناحية  من  معيار�ن  له  �ل�صو�ب 

�مل�صاألة ن�ّص �رشعي قطعي، ال جمال فيه للظن �أو �الجتهاد، فهو معيار �ل�صو�ب 

�لذي ينبغي �أن يتقيد به �جلميع يف �أمة �الإ�صالم.

ما  هو  و�ل�صو�ب  �الأمة،  ر�أي  فالر�أي  و�ملحدود،  �ل�صيق  �لنطاق  ذلك  خارج 

�الأغلبية،  ر�أي  ين�صخ  �أو  يفوق  �أن  �أغلبية ممثليها. وال �صو�ب يكن  تتفق عليه 

وما دون ذلك يعد ت�صويغاً للهوى و�ال�صتبد�د، وتعري�صاً مل�صالح �الأمة ملخاطر 

.
83

�ل�صدفة �لتي قد ت�صيب وقد تخيب

حمط  وال  �الإ�صالمية،  �حلركات  يف  نقا�ص  مو�صع  يعد  مل  �الأغلبية  مبد�أ  �أن  يبدو 

ثمة  هناك  كان  و�إن  حتى،  حما�ص  حركة  به  وتاأخذ  �لعملية،  �الإجر�ء�ت  يف  �ختالف 

�خلالدي  حممود  ويرى  قليلة.  مر�ت  يف  �ل�صو�ب  هو  �الأقلية  ر�أي  يكون  الأن  �حتمال 

يف  �مل�صاألة  ولكن   .
ثابتة”84 �إ�صالمية  قاعدة  ولي�صت  و�صعية،  قاعدة  �الأغلبية  مبد�أ  “�أن 

82 القراآن الكرمي �صورة �لق�ص�ص، �آية 26.

ح�صن  و�نظر:  1993(؛  و�لن�رش،  للرتجمة  �الأهر�م  مركز  )�لقاهرة:  والدميقراطية  االإ�شالم  هويدي،  فهمي   
83

�أيار/   ،75 �لعدد  العربي،  امل�شتقبل  جملة  و�ملفهوم،”  �مل�صطلح  �إ�صكاالت  و�لديقر�طية:  “�ل�صورى  �لرت�بي، 

مايو 1985، �ص 13.

�لر�صالة  مكتبة  )عّمان:  االإ�شالمية  ال�رشيعة  �شوء  يف  الغربية  الدميقراطية  �خلالدي،  حممود  �نظر:   
84

�حلديثة، 1986(، �ص 131.
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�أو  �لقاعدة  باإ�صالمية  وال  و�خلطاأ،  بال�صو�ب  تتعلق  ال  حما�ص  عند  �لعملية  �ملمار�صة 

�ل�صو�ب و�خلطاأ فيما فيه �جتهاد هو م�صاألة ن�صبية، ويرتبط بتحقيق  و�صعيتها؛ الأن 

�آلية يف  �الإجماع �صبه م�صتحيل وال ي�صلح  �لقر�ر، الأن  �تخاذ  �آليات  �مل�صالح، وتب�صيط 

 .
85

�تخاذ �لقر�ر�ت

�الإعادة،  قر�ر�ت  يف  به  وتاأخذ  �لد�خلية،  �نتخاباتها  يف  �الأغلبية  مببد�أ  حما�ص  تاأخذ 

�لت�رشيعية  �ملجال�ص  و�إد�رة  �لعامة،  �النتخابات  يف  به  وتاأخذ  بل  �أخرى؛  �إجر�ء�ت  ويف 

و�لنقابية، وتقبل بفكرة �ال�صتفتاء �لعام يف �لق�صايا �لتي ت�صتدعي ذلك.

4. مبداأ ف�شل ال�شلطات:

و�لت�رشيعية  �لتنفيذية  �ل�صلطات،  ف�صل  و�إجر�ء�تها  �لديوقر�طية  مبادئ  من 

و�لق�صائية، بع�صها عن بع�ص، ف�صالً ي�صتهدف حتقيق �لعد�لة ومنع �ال�صتبد�د، ومنع 

تغول �ل�صلطة �لتنفيذية، �صاحبة �ملال و�الأدو�ت، على �ل�صلطتني �لت�رشيعية و�لق�صائية. 

�ملفكرين  بني  جتد  �أنك  غري  �ملبد�أ،  هذ�  �أهمية  على  �الإ�صالمي  �ل�صيا�صي  �لفكر  �أكد  لقد 

. �إذ يرى ر��صد 
86ً

�مل�صلمني �ختالفاً يف درجة �لف�صل، وهل يكون تاماً، �أم ن�صبياً، �أي خمففا

بني  �لتعاون  قاعدة  على  يكون  �أن  يجب  �الإ�صالم  يف  �ل�صلطات  بني  �لف�صل  �أن  �لغنو�صي 

�ل�صلطات ال على قاعدة �لتنازع و�لتناف�ص، الأن �لدولة مبجملها هي �أد�ة تنفيذية وتخ�صع 

.
87

ل�صلطة �الأمة

وجند حلما�ص يف م�صاألة ف�صل �ل�صلطات موقفني: �أحدهما على �مل�صتوى �لعام د�خل 

�ملجتمع حيث تطالب بف�صل �ل�صلطات ملنع �ال�صتبد�د، وملنع تغول �ل�صلطة �لتنفيذية على 

بكافة  �لدولة  م�صوؤولية  وتتفهم  بينها،  �لتعاون  فكرة  ترف�ص  وال  �ل�صلطات،  من  غريها 

. وال تعار�ص يف �لتطبيق 
88

�صلطاتها، بناًء على ما ورد يف �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني

مفهوم  �إن  ثم   .
89

من�صور جمال  و�ختارها  �لغنو�صي  �إليها  �أ�صار  �لتي  �لتعاون  فكرة 

عند  مفهومه  عن  يختلف  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص  �حلزبي  �لعمل  يف  حما�ص  عند  �ملعار�صة 

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 2.
85

 �ملرجع نف�صه، �ص 4.
86

 ر��صد �لغنو�صي، احلريات العامة يف الدولة االإ�شالمية، �ص 247.
87

 �نظر: �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، القانون االأ�شا�شي وتعديالته، �ملادة 2.
88

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 5.
89
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�لغرب، حيث ترى حما�ص �أن �ملعار�صة يف �الإ�صالم ملزمة بالتعاون مع �ل�صلطة �لتنفيذية 

 ،
ېئ(90 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ �حلاكمة يف �صوء قوله تعاىل )ەئ

الأن �ملعار�صة �حلزبية �لقائمة على �لتنازع، وت�صيد �الأخطاء الإ�صقاط �حلكومة، و�لقفز 

�إىل مكانها ي�صعف �لدولة، ورمبا ي�رش مب�صالح �ل�صعب؛ وهو ما نبه �إليه �إبر�هيم �ملقادمة 

يف حما�رش�ته. وقد ر�أى ح�صن �لبنا يف تنازع �الأحز�ب �مل�رشية دو�فع �صخ�صية وحزبية، 

.
91

جعلته يرف�ص، على وجه �صخ�صي، �حلزبية يف فرتة �لتحرر من �ال�صتعمار

�أما �ملوقف �لثاين فلعل حالة �لف�صل بني �ل�صلطات �لتنفيذية و�لت�رشيعية و�لق�صائية 

�ملوجود،  �لف�صل  �أن  �إال  حما�ص،  حلركة  �لد�خلي  �مل�صتوى  على  متاماً  مكتملة  غري 

قيا�صاً  متقدمة  حالة  ُيعّد  و�لق�صائية،  �لت�رشيعية  لل�صلطتني  �ملتوفرة  و�ل�صالحيات 

باالجتاهات و�الأحز�ب �ملماثلة حلما�ص يف �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي. ثّم �إن هذه �ل�صلطات 

تعاين من �لعمل يف ظروف ��صتثنائية ب�صبب �الحتالل و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي يف �لد�خل، 

وب�صبب �صعوبة �لعمل و�حلركة و�لقدرة على �الجتماع، خ�صو�صاً بعد خروج حما�ص 

من �صورية، و�لرتتيبات �الأمنية �ملتعلقة بذلك يف �لد�خل و�خلارج.

ب. التعددية ال�شيا�شية واحلزبية: 

وتنظيم  �الختالف،  مبد�أ  عن  تعبري  �ل�صيا�صية  و�لتعددية  كونية.  �صنة  �الختالف 

و�قع  الأنه  باالختالف،  �لت�صليم  �لعو�  �صليم  حممد  عند  وهي   .
92

�ملجتمع يف  لالختالفات 

. وتقت�صي 
93

�أن يحرمهم منه �أحد  ال ينكره عاقل، و�لت�صليم به حّق للمتخالفني ال يلك 

�لتعددية �الإيجابية، �إن �صّح هذ� �لو�صف، �عرت�ف �ملتخالفني بع�صهم ببع�ص، مع “�إر�دة 

. وحني تغيب �إر�دة �لعي�ص �مل�صرتك تكون �لتعددية �صلبية.
�لعي�ص �مل�صرتك”94

و�الآخر  تنوع،  �ختالف  �الأول  ق�صمني:  �إىل  �الختالف  �لقر�صاوي  يو�صف  م  ُيق�صِّ

�لتنوع يف�صي  �ملجتمع و�الأمة، الأن  �الأول خطر على متا�صك  �ختالف ت�صاد. ولي�ص يف 

90 القراآن الكرمي، �صورة �ملائدة، �آية 2.

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 364.
91

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 61 و63.
92

 �نظر: حممد �صليم �لعو�، �لتعددية �ل�صيا�صية من منظور �إ�صالمي، جملة االإن�شان، باري�ص، �ل�صنة 1، �لعدد 2، 
93

�آب/ �أغ�صط�ص 1990، �ص 22.

 �نظر: املرجع نف�شه، �ص 9.
94
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على  خطر  وهو  و�الن�صقاق،  �لت�رشذم  �إىل  يف�صي  �لت�صاد،  �أي  ومقابله،   .
95

�لتكامل �إىل 

م�رش:  يف  �حلزبية  للحياة  معاي�صته  بعد  �لبنا  ح�صن  قال  �لثاين،  ويف  �ملجتمع.  متا�صك 

وعّطلت  حياتهم،  مر�فق  كّل  �لنا�ص  على  �أف�صدت  قد  �حلزبية  هذه  �أن  �الإخو�ن  “يعتقد 

م�صاحلهم، و�أتلفت �أخالقهم، ومّزقت رو�بطهم، وكان لها يف حياتهم �لعامة و�خلا�صة 

. ومن ثم �أحاط �ملفكرون �مل�صلمون �لتعددية و�حلزبية ب�صمانات، متنع 
�أ�صو�أ �الآثار”96

�لتجاوز�ت، ومتنع حتول �لتعددية �إىل �ختالف مذموم �رشعاً وعقالً.

. وهي �رشورية 
97

يرى يو�صف �لقر�صاوي يف �لتعددية �ل�صيا�صية ما ينع �ال�صتبد�د

. ويف �لتعددية يكن 
98

لتحقيق �لعديد من �لقيم �الإ�صالمية كاحلرية و�مل�صاو�ة و�ل�صورى

�لتي  �ملو�طنة،  قاعدة  على  و�خلالفات  للحقوق  وتنظيماً  �الأقليات،  مل�صكلة  حالً  جند  �أن 

تعني �أن �لوطن جلميع �أبنائه، وجميعهم لهم حقوق مت�صاوية.

وقو�نني  منظمة  �أحز�ب  بدون  تعددية  وال  �صيا�صية،  تعددية  بدون  ديوقر�طية  ال 

�صابطة. ولالأحز�ب يف �لنظام �لديوقر�طي مهام عديدة، �صو�ء �أكانت يف �حلكومة �أم يف 

�ملعار�صة. ومع �أهميتها ودورها، فقد �ختلفت مو�قف �ملفكرين �مل�صلمني منها �ختالفاً ال 

ينبع من مبد�أ �لتعددية �ل�صيا�صية �حلزبية نف�صه، و�إمنا ينبع عند من يرف�صون �حلزبية 

من و�قع �ملمار�صة �ل�صلبية لها يف بالدهم. ورمبا �أ�صاف بع�صهم �إىل رف�صه ورود �حلزبية 

يف �لقر�آن ب�صيغة �لذم. وهو �صبب مردود، الأنها وردت يف مو��صع �أخرى ب�صيغة �ملدح. 

حممد  ح�رش  لاللتبا�ص،  ورفعاً  نف�صه.  �ملذموم  ماهية  يف  لها  �لر�ف�ص  يبحث  مل  ثم  ومن 

 ،
99

�صليم �لعو� �لذم يف �الأحز�ب �لتي تقوم على �لكفر و�ل�رشك ومعاد�ة �الإ�صالم و�مل�صلمني

�إ�صحاق  ��صرت�ط  وذلك  �لبنا.  ح�صن  ذكر  كما  �الأمة  يف  و�النق�صام  �لت�رشذم  تثري  وبالتي 

.
100

�لفرحان على �الأحز�ب عدم خمالفتها للمبادئ و�الأ�صول �الإ�صالمية

 يو�صف �لقر�صاوي، فتاوى معا�رشة )�ملن�صورة: د�ر �لوفاء للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 1993(، ج 2، �ص 658.
95

 جمموعة ر�شائل االإمام البنا، �ص 364.
96

 �نظر: يو�صف �لقر�صاوي، مرجع �شابق، �ص 652.
97

وحممد  عيد  �لر�زق  وعبد  56؛  �ص  �إ�صالمي،  منظور  من  �ل�صيا�صية  �لتعددية  �لعو�،  �صليم  حممد  �نظر:   
98

.43 �ص   ،)1999 �لفكر،  د�ر  )دم�صق:  والعلمانية  االإ�شالم  بني  الدميقراطية  �جلبار،  عبد 

 حممد �صليم �لعو�، �لتعددية �ل�صيا�صية من منظور �إ�صالمي، �ص 22.
99

 �نظر: �إ�صحاق �لفرحان، �ملوقف �الإ�صالمي من �مل�صاركة �ل�صيا�صية، جملة الندوة، عّمان، �ملجلد 7، �لعدد 1، 
100

�صباط/ فب�ير 1996، �ص 240.
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يعّرف يو�صف �لقر�صاوي �حلزب �ل�صيا�صي بقوله: “هو جمموعة من �الأع�صاء �لذين 

. وي�صرتط على �حلزب 
�إىل �ل�صو�ب”101 �أنها �الأقرب  �أفكار معينة، ويرون  يلتقون على 

�العرت�ف بغريه من �الأحز�ب، و�أال يقوم على �أ�ص�ص �إقليمية �أو عرقية �أو دينية �أو ما �صابه 

.
102

من ذلك

موؤ�ص�صات  بني  وقدرة  ن�صجاً  �الأكرث  �ملوؤ�ص�صة  �حلديث  �لع�رش  يف  �الأحز�ب  وتعد 

جاهزية  �الأكرث  وهي  وتطويره؛  �لديوقر�طي  �ل�صيا�صي  �لنظام  قيادة  على  �ملجتمع 

للتفاعل مع م�صائل �لديوقر�طية: كاالنتخابات وتد�ول �ل�صلطة، وحتقيق مبد�أ �ملر�قبة 

�صيا�صية  معار�صة  تقوم  �أن  �أحد  يت�صور  وال  �لبملانية.  �ملعار�صة  وتنظيم  و�ملحا�صبة، 

�لهادفة يعني  �لقوية  �ملعار�صة  �الأحز�ب وغياب  �إن غياب  �أحز�ب قوية.  فاعلة من دون 

�ال�صتبد�د نف�صه.

يف  �مل�صلمني  �ملفكرين  من  كثري  لدى  كبرية  م�صكلة  �ل�صيوعية  �الأحز�ب  تثري  وال 

�لنظام �لديوقر�طي عند �حلديث عن �لتعددية �ل�صيا�صية �حلزبية، بالرغم من �الإقر�ر 

�الأمة  �أن  ومنها  �حلاكمة  �الأ�صولية  �لقو�عد  على  يتفقون  �إذ  بينهم.  �ختالف  بوجود 

ومنها  �صليمة  باآليات  �صلطاتهم  يار�صون  �الأمة  �أبناء  و�أن  �ل�صلطات،  م�صدر  هي 

و�لعو�  و�لغنو�صي  �لقر�صاوي  يو�صف  �ملفكرين  هوؤالء  ومن  �لدورية،  �النتخابات 

يكنها  �الأحز�ب  هذه  �أن  على   .
�لر�أي”103 عن  �لتعبري  حرية  نطاق  �صمن  ذلك  د�م  “ما 

معار�صة �ملوقف �ل�صيا�صي و�لدولة، ال �أن تن�صغل مبعاد�ة �لعقيدة �الإ�صالمية. ويتقبل 

ونزيهة،  حرة  �نتخابات  يف  ثقتها  �الأمة  �أعطته  �إذ�  باحلكم  �ل�صيوعي  �حلزب  فوز  �لعو� 

. ويرى ح�صن �لرت�بي، 
104

ويرجع فوزه يف هذه �حلالة �إىل تق�صري �الأحز�ب �الإ�صالمية

وهو رمبا ينطلق من و�قع �لتجربة �ل�صود�نية، �أنه ال م�صلحة يف قيام �أحز�ب �صيوعية 

�لدويل،  و�لو�صع  بقيامها  �ل�صماح  بني  �هلل  ف�صل  ح�صني  حممد  يربط  بينما   .
105

ملحدة

 يو�صف �لقر�صاوي، مرجع �شابق، �ص 656.
101

102 املرجع نف�شه، �ص 565.

 ر��صد �لغنو�صي، �إق�صاء �ل�رشيعة و�الأمة، �ص 35-34.
103

�لدر��صات  مركز  )�لقاهرة:  اإ�شالمية  روؤية  ال�شيا�شية:  التعددية  و�آخرون،  م�صهور  م�صطفى  �نظر:   
104

املنطلق،  �لدينية،  �لدولة  �أ�صئلة يف  �لدين و�لديقر�طية:  54؛ و�نظر: حممد خامتي،  1994(، �ص  �حل�صارية، 

�لعدد 115، ربيع - �صيف 1996، �ص 54.

 �نظر: ح�صن �لرت�بي، احلركة االإ�شالمية يف ال�شودان: التطور والك�شب والنهج )�خلرطوم: د.ن، 1989(، 
105

�ص 245.
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�أو  �لدويل  �لو�صع  تطلب  �إذ�  بالظهور  �الإ�صالمية  غري  لالأحز�ب  �ل�صماح  عنده  يكن  �إذ 

.
106

�لظروف �ل�صاغطة ذلك؛ �أي �إن �الأمر عنده مرحلي

�لتعددية  مل�صاألة  مقاربته  يف  �ل�صيا�صي  �الإ�صالمي  �لفكر  يف  ثر�ء  �صبق  ما  ُيظهر 

�ل�صيا�صية و�حلزبية؛ غري �أنا نالحظ ندرة يف مقاربات حما�ص �لفكرية �ملتخ�ص�صة لهذه 

�مل�صاألة. فقد تعاملت حما�ص مع هذه �مل�صاألة باإ�صار�ت عامة وعبار�ت ف�صفا�صة، ويرجع 

�لدولة؛ هذ� من ناحية،  �لتحرير، و�لبحث عن  هذ� فيما نح�صب الن�صغال حما�ص بفكرة 

والكتفائها باملنتج �لفكري �لذي قّدمه قادة �حلركة �الإ�صالمية ومفكروها كح�صن �لبنا، 

و�لقر�صاوي، وحممد �لعو�، ور��صد �لغنو�صي، وح�صن �لرت�بي وغريهم، وهي تنهل مما 

قدموه بال حتفظ، ومبا يتنا�صب مع �لو�صع �لفل�صطيني.

�لتعددية، وبني ما جاء يف هذه  �أقو�ل حما�ص وتطبيقاتها يف م�صاألة  بني  ال جند فرقاً 

�أنها  �أ�صا�ص  على  �مل�صادر  هذه  �إىل  �لنظر  يكن  وعليه،  �آنفاً.  �إليه  �أ�رشنا  مما  �مل�صادر 

تعوي�ص للنق�ص �لذي يلم�صه �لباحث يف �لتنظري �ل�صيا�صي حلما�ص. يقارب ميثاق حما�ص 

“�حلركات  فيقول:  و�الإ�صالمي”  �لوطني  ب�صقيها:  �لفل�صطينية  �لف�صائلية  “�لتعددية 

ظروفها،  وتقدر  �الحرت�م،  حما�ص]  [يعني  تبادلها  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  على  �لوطنية 

و�لعو�مل �ملحيطة بها، و�ملوؤثرة فيها، وت�صّد على يدها، ماد�مت ال تعطي والءها لل�رشق 

.
�ل�صيوعي �أو �لغرب �ل�صليبي من �أجل حترير فل�صطني”107

ويقول يف �ل�صق �الإ�صالمي: “تنظر حركة �ملقاومة �الإ�صالمية �إىل �حلركات �الإ�صالمية 

�تفقت معها  �أو ت�صور،  �ختلفت معها يف جانب  �إن  �الأخرى نظرة �حرت�م وتقدير، فهي 

يف جو�نب وت�صور�ت، وتنظر �إىل تلك �حلركات، �إن تو�فرت �لنو�يا �ل�صليمة و�الإخال�ص 

عليها  يغلب  �صيا�صية  مقاربة  �لنَّ�صنْي  هذين  يف   .
�الجتهاد...”108 باب  يف  تدرج  باأنها 

�ل�صياغة �لعامة و�لروؤية �الأخالقية، �لتي توؤكد على �الحرت�م و�لتقدير ب�رشطني:

مفهومها  حتدد  �أن  دون  و�لغرب،  لل�رشق  والءها  �لف�صائل  هذه  تعطي  �أال  �الأول: 

للوالء، �لذي ينع �الحرت�م و�لتقدير، و�آليات �ملنع وكيفياته. وهذ� �ل�رشط �أكرث و�صوحاً 

�لتوحيد )4( )بريوت:  االإ�شالمي، �صل�صلة كتاب  ال�شيا�شي  الفكر  تاأمالت يف   �نظر: حممد ح�صني ف�صل �هلل، 
106

موؤ�ص�صة �لتوحيد للن�رش �لثقايف، 1995(، �ص 41-40.

 ميثاق حما�س، �ملادة 24.
107

 ميثاق حما�س، �ملادة 24-23.
108
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�مللحدة  �ل�صيوعية  �الأحز�ب  �إقامة  رف�صو�  �لذين  �الإ�صالميني،  �ملفكرين  عند  وحتديد�ً 

جميعاً  �الأحز�ب  يتقبل  �لذي  �لر�جح  �لر�أي  مع  �أي�صاً  يتعار�ص  وهو  للدين.  ملعاد�تها 

ويتقبل فوز �حلزب �ل�صيوعي بال�صلطة �إن �أعطته �الأمة �لفوز و�ل�صلطة يف �نتخابات حرة 

ونزيهة؛ وهو �أمر يتقبله �أحمد يا�صني موؤ�ص�ص حما�ص.

و�لثاين: هو �لعمل من �أجل حترير �الأر��صي �ملحتلة. و�لتحرير فكرة مقدمة ومقدرة 

يف فل�صفة �لتعددية �لفل�صطينية، وعند �لف�صائل �ملقاومة و�الأحز�ب �ل�صيا�صية معاً.

�أكرث مما يقارب �لتعددية  �إن ميثاق حما�ص يقرر موقفها مما هو قائم على �الأر�ص، 

من منظور فكري �صيا�صي، وعالقتها بالديوقر�طية، ومناق�صتها لال�صتبد�د. ويتكرر 

�إذ يقول يف  “�الحرت�م” عند قادة حما�ص ومنهم �أحمد يا�صني؛  �ملوقف نف�صه �لقائم على 

عالقة حركته مع حركة فتح: “نحن جتاوزنا هذه �خلالفات يف �النتفا�صة، و�ندجمنا يف 

�ملوجودة  �خلالفات  �قتتال].  [يق�صد  خالفات  �الآن  توجد  ال  �لتعاون...  وعاد  �ملقاومة، 

حول وجهات نظر �صيا�صية: �أو�صلو، وم�صار �أو�صلو، ولكن بالن�صبة لنا كف�صائل مقاومة 

. مل يعرف �ملجتمع �لفل�صطيني �حلزبية 
جماهدة ال توجد بيننا خالفات �أو �رش�عات”109

عرفته  كما  �أو  �لغرب،  عرفه  كما  و�ملتكامل،  �ملف�صل  �ل�صيا�صي،  مبفهومها  �ل�صيا�صية 

�إىل  �لو�صول  ي�صتهدف  ونظام  منظم،  جتمع  �حلزب  �أن  �أ�صا�ص  على  �مل�صتقرة،  �لدول 

�لتنظري  �إذ طغى �لعمل �ملقاوم على  ؛ 
110

�أو موؤتلفاً مع غريه من �الأحز�ب �حلكم منفرد�ً، 

موؤتلفة  حزبية  حالة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  متثل  وال  �ل�صيا�صية.  و�الهتمامات 

�ملحا�ص�صة  على  فيها  �لتمثيل  يقوم  �لن�صالية،  �ملمار�صة  من  حالة  هي  بل  حقيقية، 

.
111

“�لكوتا”، ولي�ص على �لتناف�ص �حلزبي �لب�جمي

�ل�صاحة  تفتقدها  �ملبادئ  وهذه  و�لعلنية،  �ال�صتقر�ر  �إىل  حتتاج  �حلزبية  �حلياة 

�لفل�صطينية، وب�صبب �ملقاومة �أخذت حما�ص كغريها من ف�صائل �لعمل �لوطني و�الإ�صالمي 

بال�رشية، و�لعمل حتت �الأر�ص يف كثري من �أن�صطتها. ومن ثم عرَّفت حما�ص نف�صها باأنها 

�صيا�صياً  حزباً  تن�صئ  �أن  حما�ص  قررت  وحني  �صيا�صياً.  حزباً  ولي�صت  مقاومة  حركة 

�أو�صلو، دون  �مل�صتحدثة بعد  1995، الأ�صباب مو�صوعية تتعلق باحلركة وبالبيئة  �صنة 

 �أحمد من�صور، مرجع �شابق، �ص 250-249.
109

 يو�صف �لقر�صاوي، مرجع �شابق، �ص 656.
110

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 35.
111
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�أن تكون هناك حياة �صيا�صية نا�صجة يف فل�صطني، ودون �أن تكون هناك قو�نني منظمة 

�ل�صفة  �إىل  غزة  يف  �أن�صاأته  �لذي  �الإ�صالمي  �لوطني  �خلال�ص  حزب  يتد  مل  لالأحز�ب، 

�لغربية بقر�ر من حما�ص نف�صها. ومل ُتعِط حما�ص، يف �لوقت نف�صه �حلزب، م�صاحة عمل 

�إىل  و��صعة وم�صتقلة حتفظ له �صخ�صيته وتقدمه، لذ� تر�جع �إىل �خللف، وحتول الحقاً 

عنو�ن ومقر ويافطة. وكان ذلك حل�صاب �حلركة نف�صها، �الأمر �لذي قد يفهم منه تر�جعاً 

�الأقل عند خ�صوم حما�ص؛ بينما  �ل�صيا�صية و�حلزبية، على  �لتعددية  �صلبياً عن مفهوم 

فهم �لكثري من قادة حما�ص �أن �الأمر غري متعلق باالختالف على �لتعددية؛ و�أن �مل�صاألة 

مل تن�صج مبا يكفي التخاذ قر�ر �إن كان هذ� �حلزب �صيكون هو و�جهة هذه �لتعددية، �أم 

�أن حما�ص نف�صها �صتتابع ممار�صة هذ� �لدور على �أ�صا�ص �أنها هي نف�صها �لالفتة �حلزبية 

تفعل  �لدور، كما  لهذ�  �لنهاية كان مع متابعة حما�ص  �لقر�ر يف  و�أن  �ملهمة،  بهذه  �ملعنية 

معظم �لف�صائل �لفل�صطينية. 

�إنه من �ل�صعب فيما يبدو، �أن تنجح �الأحز�ب �ل�صيا�صية يف ظّل ف�صائل عمل مقاومة 

ت�صتهدف �لتحرير، ومن �ل�صعب �أي�صاً �أن تتنازل ف�صائل �ملقاومة عن مكانتها ودورها 

بع�ص  مطالبة  من  بالرغم  �صيا�صياً،  حزباً  فتح  حركة  تن�صئ  مل  لذ�  �صيا�صية.  الأحز�ب 

�الإ�صالمي قدم  �لوطني  �إن حزب �خلال�ص  �لقول  باإن�صائه. ويجدر هنا  �ل�صابة  قياد�تها 

يف نظامه �الأ�صا�صي �ملعتمد �صنة 1995 م�رشوعاً حزبياً �أكرث تقدماً و�ت�صاعاً من �لف�صائل 

يف مفهوم �لديوقر�طية و�لتعددية �حلزبية؛ �لتي قال فيها �إنها “حّق مكفول للجميع يف 

. ومع ذلك ن�صتطيع �أن نقول يف حّق حما�ص و�لف�صائل �أمرين: 
�إطار �ل�رشع و�لقانون”112

�الأول: �أن حركة حما�ص و�لف�صائل �الأخرى تقوم ببع�ص �الأعمال و�ل�صيا�صات �لتي 

تقوم بها �الأحز�ب �ل�صيا�صية. لذ� فهي متالأ ما يكن ت�صميته بالفر�غ �حلزبي مبفهومه 

�لفل�صطيني ب�صكل �آخر.

�أحز�ب �صيا�صية، حني يتم  �إىل  �إن هذه �لف�صائل مهياأة تنظيمياً لكي تتحول  و�لثاين: 

�لتحرير وتقوم �لدولة �مل�صتقلة �مل�صتقرة، وتتهياأ ببيئة �صاحلة حلياة حزبية متطورة.

حزبية  حياة  �إقامة  نحو  خطوة  تتقدم  �أن  عرفات  يا�رش  عهد  يف  �ل�صلطة  حاولت  لقد 

�لفتوى  ديو�ن  �أعده  �لذي   ،1995 ل�صنة  �الأحز�ب  قانون  م�رشوع  خالل  من  تعددية 

 �نظر: حزب �خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي، النظام االأ�شا�شي.
112
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باأنه  فل�صطني  يف  �حلكم  طبيعة  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  حدد  وقد   .
113

و�لت�رشيع

�لقانون  ولكن   .
�حلزبية”114 �ل�صيا�صية  �لتعددية  على  يعتمد  نيابي  ديقر�طي  “نظام 

�حلالة  ن�صج  عدم  �إىل  �لباحث  ظّن  يف  هذ�  ويرجع  �ل�صطور.  هذه  كتابة  حتى  ي�صدر  مل 

على  �ل�صلمي  و�لتد�ول  �لنزيهة،  �حلرة  �النتخابات  تعني:  و�لتي  فل�صطني،  يف  �حلزبية 

��صتنتج  �لذي  �الأمر   .
115

و�ملحا�صبة...�إلخ باملر�قبة  تقوم  معار�صة  وت�صكيل  �ل�صلطة، 

منه جمال من�صور ما يكن ت�صميته مبوقف مثري لل�صك يف موقف �ل�صلطة من �لتعددية 

. وهنا يجدر ذكر بع�ص �ملعوقات �لرئي�صية �أمام �لتعددية �ل�صيا�صية 
116

�حلزبية �حلقيقية

و�حلزبية كما ير�ها �لباحث: 

�لعمل  مقت�صى  مع  �أحياناً  �ملتباينة  وتقاليده  و�لثوري،  �لف�صائلي  �ل�صيا�صي  �الإرث   .1

�لتد�ول  وغياب  �ل�صيا�صي،  و�لتفرد  �لتاريخية،  و�لقيادة  كاملحا�ص�صة،  �حلزبي 

و�لب�مج �ل�صيا�صية.

عند  �لتوجه  و�صوح  وعدم  �لرتدد،  على  ذلك  و�آثار  و�لبناء،  �لتحرر  مرحلتي  تد�خل   .2

�لقوى �لفل�صطينية، �إ�صافة �إىل �حل�صور �الإ�رش�ئيلي يف هذ� �ل�صاأن.

�الأحز�ب.  قانون  �صدور  وعدم  �ل�صيا�صة،  للحياة  �ملنظم  �لقانوين  �الأ�صا�ص  غياب   .3

�حلزبية  وبني  �ملقاومة  �لف�صائلية  بني  �لرتدد  حالة  �أن  �ملعوقات:  هذه  من  وي�صتنتج 

.
117

�ل�صيا�صية �مل�صتقرة، �صتظل �صائدة يف �ملرحلة �لر�هنة

�إىل  ودعت  مبكر،  وقت  يف  �حلزبية  �ل�صيا�صية  �لتعددية  معوقات  حما�ص  و�جهت  لقد 

�إعادة  و�إىل  منظمة،  بقو�نني  وحزبية  �صيا�صية  تعددية  و�إىل  حقيقي،  ديوقر�طي  نظام 

�العتبار ل�صلطة �ل�صعب من خالل �النتخابات. ويف هذ� قال �أحمد يا�صني: “�أنا �أريد دولة 

ديقر�طية متعددة �الأحز�ب، و�ل�صلطة ملن يفوز يف �النتخابات،... حتى لو فاز �حلزب 

مبر�جعة  يقوم  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  يف  �لعدل  وز�رة  موؤ�ص�صات  �أحد  و�لت�رشيع،  �لفتوى  ديو�ن   
113

�لقو�نني قبل �لت�صديق عليها، وي�رشف على �إ�صد�ر جملة الوقائع الفل�شطينية.

 �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، القانون االأ�شا�شي وتعديالته، �ملادة 5.
114

 �نظر: جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 37.
115

 �ملرجع نف�صه.
116

 �نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 38.
117
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�أي   ،1989 �صنة  يف  هذ�  قوله  وكان   .
�لفل�صطيني”118 �ل�صعب  رغبة  ف�صاأحرتم  �ل�صيوعي 

قبل قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية مبوجب �تفاق �أو�صلو يف �صنة 1994. وهو ما �أكده حممود 

�لزهار بقوله: “�إن حما�ص حترتم ر�أي �ل�صارع �لفل�صطيني ولو كان عك�ص رغبتها، لكن 

 .
لالإ�صالم”119 نعم  قال  �إذ�  �لفل�صطيني  �ل�صارع  ر�أي  يحرتمو�  �أن  �أي�صاً  �الآخرين  على 

�لر�أي  وهو  �رشط،  بغري  �ملفتوحة  �ل�صيا�صية  �لتعددية  �إىل  متيل  حما�ص  �أن  ندرك  وبهذ� 

�لذي رجحه �لعديد من �ملفكرين و�لعلماء �مل�صلمني كما تقدم �آنفاً.

ويرى علي �جلرباوي �أن حما�ص “�صمنت لنف�صها موقعاً مميز�ً يف �مل�صهد �ل�صيا�صي 

تلك  مع  وتعاملها  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  �الأيديولوجية  بالتعددية  بقبولها  �لفل�صطيني 

.
�ل�صاحة على �أ�صا�ص ذلك �لو�قع موؤكدة منهجاً بر�غماتياً”120

لقد نظرت حما�ص �إىل �لتعددية �ل�صيا�صية و�حلزبية، بو�صفها �أد�ة لتنظيم �خلالفات 

ل�صان  على  �أكدت  لذ�  �صلمية.  ديوقر�طية  باآليات  و�إد�رتها  �ل�صيا�صية  وغري  �ل�صيا�صية 

قادتها �أنها ترف�ص �لعنف �لد�خلي، وترف�ص �الغتياالت �ل�صيا�صية رف�صاً مطلقاً، وتطلب 

“حما�ص �صتعار�ص  �لرنتي�صي:  �لعزيز  باملثل. يقول عبد  �ملعاملة  �لفل�صطيني  �الآخر  من 

�أّي طرف ي�صري يف طريق �حلكم �لذ�تي،  �حلكم �لذ�تي، ولكنها لن ت�صتخدم �لعنف �صّد 

وتطلب من �الآخرين �أن يحرتمو� �أّي طرف يقول ر�أيه... وحترتم �جتهاد�ت �الآخرين، وال 

 .
جند حرجاً يف �لتعاون مع �أّي طرف �آخر مبا يخدم �لق�صية �لفل�صطينية”121

�لوطني،  باحلو�ر  و�إيانها  للتعددية،  قبولها  على  �لعملية  حما�ص  �صرية  �أكدت  وقد 

و�إد�رة �خلالفات �لد�خلية بطرق �صلمية، ودخلت يف حتالفات �لف�صائل �لع�رشة. وحني 

�مل�صاركة على  �لفوز باالنتخابات عر�صت  2006، بعد  �صكلت حما�ص حكومتها يف �صنة 

حما�ص  ز�لت  وما  �لفل�صطيني.  �ل�صيوعي  �حلزب  فيها  مبا  كافة،  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

تدعو �إىل ت�صكيل حكومة �ئتالف وطني مو�صعة، الأن �أعباء �لق�صية �لفل�صطينية �لثقيلة ال 

يقدر عليها ف�صيل لوحده، بل هي يف حاجة �إىل �جلميع.

 مقابلة مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني، �صحيفة النهار، �لقد�ص، 1989/4/30.
118

 مقابلة مع حممود �لزهار، جملة الوطن، غزة، 1995/8/19.
119

 �نظر: خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 238.
120

 مقابلة مع عبد �لعزيز �لرنتي�صي، �صحيفة الفجر، �لقد�ص، 1992/8/3.
121
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يوؤكد خالد م�صعل على خ�صو�صية �لو�صع �لفل�صطيني، في�صيف �إىل �لديوقر�طية 

�لوطنية  و�ملرجعيات  �ملوؤ�ص�صات  “بناء  فيقول:  “�ل�رش�كة”،  فكرة  �النتخابات  ونتائج 

�النتخابات  مقدمتها  ويف  ديقر�طية،  �أ�ص�ص  على  د�ئماً  يكون  �أن  ينبغي  �لفل�صطينية 

�حلرة �لنزيهة، �ملتكافئة �لفر�ص. ي�صاف �إليها مبد�أ �ل�رش�كة و�لعمل �الئتاليف، فال ي�صح 

�لنظر عن  �ملر�حل ب�رشف  �أن تكون يف كّل  �ل�رش�كة يجب  �إن  �أن نكتفي باالنتخابات... 

.
ن�صب �لنجاح”122

ج. حقوق االإن�شان وحرياته:

�أنه  ويبدو  وحرياته.  �الإن�صان  حقوق  مبد�أ  �الأ�صا�صية:  �لديوقر�طية  مبادئ  من 

�الأ�صا�ص �لذي �نطلق منه �لفكر �الإ�صالمي �حلديث يف �لربط بني �لديوقر�طية و�ل�صورى، 

 .
123

�مل�صلمني �ملفكرين  باتفاق  �أن يحظى  يكاد  �أو  �الأ�صا�ص يف مفرد�ته،  حيث يحظى هذ� 

وال تكاد جتد، يف �لوقت نف�صه، �ختالفاً بني ما ت�صمنه “�لبيان �لعاملي حلقوق �الإن�صان يف 

�الإ�صالم”، �ل�صادر يف باري�ص �صنة 1981، وما ت�صمنه “�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان” 

The Universal Declaration of Human Rights �ل�صادر عن �الأمم �ملتحدة، حول 

.
124

حقوق �الإن�صان وحرياته

�إن جّل �حلقوق �لتي ن�صت عليها �ملو�ثيق �لدولية لالإن�صان ب�صكل عام ال تتعار�ص، 

 .
125

بح�صب ع�صمت �صيف �لدولة مع ما �أقرته �ل�رشيعة �الإ�صالمية من حقوق وحريات

بل �إن يو�صف �لقر�صاوي يرى �أن �الإ�صالم كان �أ�صبق من �لديوقر�طية، فيما قررته من 

.
126

قو�عد ومبادئ وحقوق

�صل�صلة  واجتاهات،  جتارب  الدميقراطي..  احلكم  ونظام  االإ�شالميون  موؤمتر  عمل،  ورقة  م�صعل،  خالد   
122

تقرير �لدوحة )�لدوحة: �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، 2012(، �ص 4 .

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 10.
123

www.un.org/ar/documents/udhr/ :124 املرجع نف�شه، �ص 166؛ وموقع �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان، �نظر

على  �حل�صول  وحّق  �لقانون،  �أمام  و�مل�صاو�ة  �لق�صاء،  �إىل  �للجوء  يف  �حلق  �حلياة،  يف  �حلق  ت�صمنا:  حيث 

يف  �الإن�صان  وحّق  و�الإقامة،  �لتنقل  وحّق  �خلا�صة،  حياته  �صوؤون  حماية  يف  �الإن�صان  وحّق  عادلة،  حماكمة 

�جلن�صية، وحّق �الإن�صان يف �لزو�ج وتكوين �الأ�رشة...�إلخ.

االإ�شالم وحقوق االإن�شان: �رشورات ال حقوق، �صل�صلة عامل �ملعرفة )89( )�لكويت: �ملجل�ص   حممد عمارة، 

125

�لوطني للثقافة و�لفنون و�الآد�ب، 1985(، �ص39-37.

 �نظر: يو�صف �لقر�صاوي، مرجع �شابق، �ص 638.
126
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يتلكها  �لتي  �لطبيعية  �حلقوق  من  جمموعة  باأنها:  �الإن�صان  حقوق  ف  ُتعرَّ

�الإن�صان، وهي ل�صيقة بطبيعته، وتظل موجودة و�إن مل يتم �العرت�ف بها، �أو �نتهكتها 

 .
128

�مل�صوؤولية حتمل  مع  يريد  ملا  �الإن�صان  فعل  باأنها:  �حلرية  وُتعرَّف   .
127

ما �صلطة 

.
129

عنه �مل�صوؤولية  وبتحمل  �الختيار  بحق  عادة  ترتبط  فهي 

�رشح  كما  �الإ�صالم”،  يف  �حلكم  “�أ�صا�ص  هي  وحرياته  �الإن�صان  حقوق  حماية  �إن 

بذلك حممد �لغز�يل. والأنها كذلك، فهي بحاجة �إىل �صمانات �صيا�صية وقانونية حلمايتها 

فتئ  وما  د�صاتريها.  �لديوقر�طية  �لدول  �صمنتها  لذ�  �ال�صتبد�د؛  ومن  �لعدو�ن،  من 

�لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  خ�ص�ص  وقد   .
130

بها يطالبون  �مل�صلمون  �ملفكرون 

.
131

�لباب �لثاين منه ملو�صوع �حلقوق و�حلريات �لعامة من �ملادة 34-9 

وحرياته،  �الإن�صان  حلقوق  مقاربته  يف  �لديوقر�طية  عن  �الإ�صالمي  �لفكر  يتميّز 

فيجعل منها “و�جبات” ال يقبل �لتنازل عنها، وال يقبل عدو�ن �الآخرين عليها، ويربطها 

ب�صوؤون  ولالهتمام  �أوالً،  و�لعقل  �لبدن  ل�صالمة  �رشوري  بع�صها  الأن  �لدين،  باإقامة 

مطالب  عندهم  وهي  �لقانون.  ب�صلطة  �لغرب  يف  مقّرة  هي  بينما  ثانياً.  و�إقامتها  �لعبادة 

.
132

�صيا�صية �أكرث من كونها قيماً �أ�صا�صية لبناء �ملجتمع

باحرت�م  حتظى  �أن  يجب  قيماً  بو�صفها  و�حلريات  �حلقوق  هذه  �إىل  حما�ص  وتنظر 

�ل�صلطة و�ملجتمع معاً. ويرى حممد �صليم �لعو� �أن �لدفاع عن حقوق �الإن�صان وحرياته 

و�جب يف �الإ�صالم من ثالثة وجوه، هي:

�الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر.  .1
�لتعاون على �لب و�لتقوى.  .2

.
133

رفع �لظلم عن �لنا�ص  .3

 �نظر: عي�صى بريم، احلريات وحقوق االإن�شان )بريوت: د�ر �ملنهل �للبناين، 1998(، �ص 14-13.
127

128 املرجع نف�شه، �ص 41-40.

 �نظر: حممد �صليم �لعو�، �لتعددية �ل�صيا�صية من منظور �إ�صالمي، �ص 24.
129

 �نظر: حممد قطب، خطب ال�شيخ حممد الغزايل يف �شئون الدين واحلياة )�لقاهرة: د�ر �العت�صام، 1986(، 
130

�ص 119.

 �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، القانون االأ�شا�شي وتعديالته، �ملو�د 34-9.
131

 حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 68.
132

 حممد �صليم �لعو�، الفقه االإ�شالمي يف طريق التجديد.
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وتعّد هذه �لوجوه �لثالثة من �أ�ص�ص �لعمل �لدعوي و�ل�صيا�صي حلركة حما�ص، وهو 

يقول  �أن  ي�صتطيع  �إن�صان  كّل   ...“ �ملقادمة:  �إبر�هيم  يقول  جماعي،  وحّق  فردي  حّق 

وين�صاع  �حلق  ي�صمع  �أن  �حلاكم  على  ويجب  الئم،  لومة  �هلل  يف  يخاف  وال  �حلق  كلمة 

.
للحق”134

وُيق�ّصم بع�ص �ملفكرين حقوق �الإن�صان على تعددها �إىل ثالثة �أق�صام، هي:

�حلقوق و�حلريات �ل�صيا�صية.   .1

�حلقوق و�حلريات �لفردية.  .2

.
135

�حلقوق �لتي ترتبط باحلاجات �الإن�صانية �ل�رشورية من �قت�صادية و�جتماعية  .3

وعند  �ملفكرين  عند  وباالهتمام  باالأولوية  �ل�صيا�صية  و�حلريات  �حلقوق  حتظى 

للحريات  و�صامنًة  �ل�صخ�صية،  �حلريات  من  مهماً  جزء�ً  لكونها  حلقوقهم،  �ملمار�صني 

�الأخرى. وت�صتمل �حلقوق �ل�صيا�صية على حّق �القرت�ع، وحرية �لكالم، وحرية �لبحث، 

و�حلق يف �نتخابات عادلة ونزيهة، جترى يف فرت�ت متكررة معقولة، و�حلق يف ت�صكيل 

تويل  يف  �حلق  على  وت�صتمل  ناحية،  من  هذ�  �ل�صيا�صية...�إلخ.  و�الأحز�ب  �الحتاد�ت 

.
136

�لوظائف �لعامة يف �لدولة بال متييز �أو �إق�صاء، ب�رشط توفر �الأهلية من ناحية ثانية

�إن من يتمتع بحريته �ل�صيا�صية يلزمه �أن يتمتع بحقوق �أخرى مثل �لتعليم، وتاأمني 

. وهناك 
137

�رشوريات �حلياة، �إذ �إن �لعالقة وثيقة بني ما هو �صخ�صي وما هو �صيا�صي

. �إن متتع �أفر�د �ل�صعب بحقوقهم 
138

من جعل �حلرية �ل�صيا�صية هي �لديوقر�طية بعينها

الأن  �الأخرى،  بحقوقهم  ذلك،  على  بناء  يتمتعون،  �أنهم  يعني  �ل�صيا�صية،  وحرياتهم 

مو�طن �لتنازع مع �ل�صلطة تقع يف باب �حلقوق و�حلريات �ل�صيا�صية. ول�صبط ممار�صة 

�الأفر�د حلرياتهم �لفردية و�لعامة و�صع �الإ�صالم قو�عد �صابطة، منها:

 �نظر: �رشيف �أبو �صمالة، االأعمال الكاملة لل�شهيد اإبراهيم املقادمة )د.م: د.ن، د.ت(، �ص 470.
134

 حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 31.
135

 �نظر: حممد �لغز�يل، حقوق االإن�شان بني تعاليم االإ�شالم واإعالن االأمم املتحدة )�لقاهرة: د�ر �لدعوة، 1993(، 
136

�ص 63-64؛ وروبرت د�ل، مرجع �شابق، �ص 29.

 �نظر: �أحمد مبارك، االإ�شالم واأزمة الدميقراطية )طر�بل�ص، ليبيا: من�صور�ت ر�صالة �جلهاد، 1986(، �ص 56.
137

 �نظر: حممد فتوح، مرجع �شابق، �ص 170.
138
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جتنب �الإ�صاءة �إىل �الآخرين.  .1

�أالّ تخرج �حلريات عن تعاليم �ل�رشيعة وحدودها.  .2

.
139

�حلريات �ملطلوبة تهدف �إىل قول �حلق و�لدفاع عنه بال تطاول  .3

ناحية،  من  و�جلماعة  �لفرد  بني  دقيقاً  تو�زناً  تتطلب  �حلقوق  هذه  ممار�صة  و�إن 

ويحفظ  و�جلماعات،  �الأفر�د  حقوق  يحفظ  مبا  ثانية؛  ناحية  من  �ل�صلطة  وبني  وبينهما 

لل�صلطة دورها وهيبتها �أي�صاً.

قلنا �إن �حلريات �ل�صيا�صية �صامنٌة لغريها من �حلريات و�حلقوق؛ لذ� �ن�صغلت حركة 

حما�ص باحلريات �ل�صيا�صية، وقاومت �ال�صتبد�د، وتعر�صت لالعتقاالت، ولالإق�صاء من 

�أنها يف مو��صع  �إال  �أن مقاومتها كانت �صلمية، وبال عنف.  �لعامة، بالرغم من  �لوظائف 

قليلة، ��صطرت للدفاع عن حقوقها بالقوة كما حدث يف 2007/6/14.

يقول جمال من�صور: “�إننا يف مقدمة ركب �لد�عمني الحرت�م حقوق �الإن�صان وتاأمني 

�الأخالقية  �لنظم  �إطار  يف  �حلرية  ممار�صة  �صبل  وتي�صري  جميعاً،  للنا�ص  �حلقوق  تلك 

—ولو كان �الإ�صالم  �أّي �صعار  و�لقانونية. و�إن �لعدو�ن على �حلقوق و�حلريات حتت 

.
نف�صه— يتهن �إن�صانية �الإن�صان”140

�الإخو�ن  حركة  نظرة  عينها  هي  وحرياته  �الإن�صان  حلقوق  حما�ص  حركة  نظرة  �إن 

�مل�صلمني، وهي عينها نظرة �لفكر �الإ�صالمي �ملعا�رش، �لذي �أ�رشنا �إىل بع�ص جو�نبه �آنفاً. 

وهي نظرة تقوم على �أمرين: �الأول تقبل �ملبادئ �لعاملية و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �الإن�صان 

1948، الأنها  �ملتحدة يف �صنة  �ل�صادر عن �الأمم  �لعاملي  وحرياته، وعلى ر�أ�صها �الإعالن 

تتفق مع ما قررته �ل�رشيعة �الإ�صالمية. لذ� فهي تطالب �أنظمة �حلكم و�ل�صلطات بتاأمني 

هذه �حلقوق لكافة �لنا�ص، دون متييز على �لهوية �أو �لدين. و�لثاين �أن ممار�صة �الإن�صان 

حلقوقه وحرياته لها �صو�بط حمددة يف �ل�رشيعة و�لقو�نني، وقد �أ�رشنا �إليها �آنفاً. وعلى 

�مل�صتفيدين �صو�ء �أكانو� �أفر�د�ً، �أم جماعات، �أم �صلطات �اللتز�م بهذه �ل�صو�بط.

 �نظر: ب�صار عو�د معروف، �حلريات و�أنو�عها و�صو�بطها يف �الإ�صالم، جملة اآفاق االإ�شالم، عّمان، �ل�صنة 2، 
139

�لعدد 3، �أيلول/ �صبتمب 1994، �ص 69.

 جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 13.
140
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لقد دخلت حما�ص �إىل �لديوقر�طية من باب حقوق �الإن�صان وحرياته، حني ر�أت �أن 

�ملجتمعات �لغربية تتقدم نحو �لعدل و�مل�صاو�ة و�لنه�صة بف�صل حالة �حلريات �لعامة، 

�لديوقر�طية،  �لدولة  حماية  ظّل  يف  �الإن�صانية،  بحقوقهم  �ملجتمع  �أفر�د  متتع  وبف�صل 

ووعي �لر�أي �لعام و�صلطانه؛ يف �لوقت �لذي تعي�ص فيه �ملجتمعات �لعربية و�الإ�صالمية 

حقوق  على  �ل�صلطات  فيها  وتعتدي  و�لعائلي،  �ل�صمويل،  و�حلكم  �ال�صتبد�د  من  حالة 

�نتخابات  �ل�صعب يف  �إر�دة  �لعام، وتزّيف  �لر�أي  �الأفر�د و�جلماعات وحرياتهم، وتقمع 

�صكلية جتري لذر �لرماد يف �لعيون.

�إن تاريخ حما�ص �لعملي حافل مبقاومة عدو�ن �ل�صلطات �حلاكمة على حقوق �الإن�صان 

وممار�صة  �لعامة،  �حلريات  �إىل  بالدعوة  متتلئ  حما�ص  و�أدبيات  وحرياته.  �لفل�صطيني 

�لتحرير،  منظمة  من  حما�ص  مبوقف  هنا  �ال�صرت�صاد  ويكن  كاملة،  حلقوقه  �الإن�صان 

وموقفها �ل�صيا�صي من �تفاقية �أو�صلو، ومن �عتقال �ل�صلطة لقادتها وكو�درها يف �رشبة 

بحقوقها  حما�ص  مطالبة  هو  �ملو�قف  هذه  يجمع  �لذي  �مل�صرتك  و�لقا�صم   .1996 �صنة 

�أبناء �ملجتمع من �صلطة فل�صطينية �صاقت  �ل�صيا�صية و�الإن�صانية ب�صكل عام، وبحقوق 

متم�صكة  حما�ص  وظلت  و�لقمع،  �لعنف  �إىل  فلجاأت  �ملطالب،  وبهذه  �حلقوق  بهذه  ذرعاً 

مببد�أ �صلمية دعوتها ومطالبها. 

حركة  مت�صك  باب  من  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  حما�ص  مقاومة  �إىل  �لنظر  ويكن 

حما�ص بحقوقها �لوطنية، وبحقوقها �الإن�صانية �لتي �أقرتها �ملو�ثيق �لدولية؛ حيث مثّل 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنموذج �الأكرث ب�صاعة وق�صوة يف عمليات �نتهاك حقوق �الإن�صان 

�لفل�صطيني وحرياته. و�إن تعاون حركة حما�ص وحكومتها يف غزة مع بعثة �الأمم �ملتحدة 

 United Nations Fact-Finding Mission غزة  يف  �لنز�ع  ب�صاأن  �حلقائق  لتق�صي 

�الإ�رش�ئيلي على غزة  �لعدو�ن  للتحقيق يف جر�ئم �حلرب يف   on the Gaza Conflict

�صدوره،  بعد   Goldstone Report جولد�صتون  لتقرير  وتقبلها   ،2009/2008 يف 

ومطالبتها �الأمم �ملتحدة بتنفيذ بنوده، لدليل كبري على مت�صك حما�ص بحقوق �الإن�صان، 

وتقبلها للمو�ثيق �لدولية �ملنظمة لهذه �حلقوق.

�لعامة،  و�حلريات  �الإن�صان  حقوق  ق�صايا  من  حما�ص  موقف  على  �لتعرف  ُيرِد  من 

�أن  يوم  �لعملية  حما�ص  حركة  م�صرية  تتبع  فعليه  �خل�صو�ص،  وجه  على  و�ل�صيا�صية 

كانت حركة دعوية تربوية يف �ل�صبعينيات �أوالً، ثم يوم �أن �صاركت يف �ملقاومة مع بد�ية 
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�النتفا�صة �الأوىل �صنة 1987 ثانياً، ثم يوم �أن �صاركت يف �لعملية �ل�صيا�صية و�النتخابات 

يف �صنة 2006 ثالثاً.

على  و�لتعاون  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  �الأمر  مبادئ  تبنت  �الأوىل  �ملرحلة  ففي 

حقوق  عن  للدفاع  عمل  و�آليات  ثابتة  كاأ�ص�ص  �لنا�ص،  عن  �لظلم  ورفع  و�لتقوى،  �لب 

�الإن�صان وحرياته يف مو�جهة �ال�صتبد�د. وجمعت يف �ملرحلة �لثانية بني �لعمل �لرتبوي 

�لدعوي على م�صتوى �لد�خل �لفل�صطيني، و�ملقاومة �ل�صعبية و�الإعالمية، ثم �لع�صكرية 

�لثالثة  �ملرحلة  ويف  �حلقوق.  هذه  على  منها  تاأكيد�ً  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  م�صتوى  على 

�حلريات  ن�رش  جوهره  �صيا�صي  ببنامج  و�النتخابات  �ل�صيا�صية  �لعملية  يف  �صاركت 

ورعاية حقوق �الإن�صان، وقد �صهدت مرحلتها يف �حلكم ورئا�صة �لوزر�ء تقدماً يف ملفات 

حقوق �الإن�صان، و�لتعاون مع موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �حلقوقية، بالرغم من �لظروف 

�ل�صعبة �لتي ال تخلو من �أخطاء ��صتثنائية فر�صها �لو�قع وفر�صتها �لبيئة.

�أن  “نريد  فيقول:  �حلقيقية  حرياته  �ل�صعب  باإعطاء  �ل�صلطة  �ملقادمة  �إبر�هيم  يطالب 

ت�صود بيننا حرية �لر�أي �حلقيقية، �لتي �رشعها �الإ�صالم يف ظّل نظام حكم عادل، يكفل 

حقوق �الإن�صان �ل�صحيحة، و�أولها حقه يف ممار�صة �إن�صانيته بكر�مة. ونريد �أن يكون لنا 

نظامنا �لقانوين و�لق�صائي �خلا�ص بنا، و�لذي مل تدخله �الأهو�ء و�مل�صالح �القت�صادية 

. مل يكن �ملقادمة مرتاحاً لعمل موؤ�ص�صات �ل�صلطة يف تلك 
�لطارئة لطبقة من �لطبقات”141

�الأمنية؛  �الأجهزة  تغول  �أمام  لل�صالحيات  فاقدة  �صكلية  موؤ�ص�صاتها  بدت  حيث  �لفرتة 

حيث كان و�حد�ً ممن �عتقلو� وعذبو� عذ�باً �صديد�ً �صنة 1996.

وجتربة  �مل�رشي،  �لبملان  النتخابات  نف�صه  ر�صح  حني  �لبنا  ح�صن  جتربة  �إن 

�أي�صاً، وجتربة حما�ص  �ل�صيا�صية يف �لبملان ويف �حلكومة  �إخو�ن �الأردن وم�صاركتهم 

ثم  �لفل�صطيني،  �الأ�صا�صي  �لقانون  بح�صب  �حلكم  وممار�صتها   ،2006 �نتخابات  يف 

وفوز   ،2011/1/25 ثورة  بعد  �النتخابات  يف  م�رش  يف  و�حلرية  �لعد�لة  حزب  م�صاركة 

حركة  تقبل  على  �لعملي  �لدليل  جمموعها  يف  لهي  �جلمهورية،  برئا�صة  مر�صي  حممد 

حما�ص وحركة �الإخو�ن للديوقر�طية و�حرت�م �آلياتها وموؤ�ص�صاتها؛ ومن ثم مت�صكها 

تكّفر  �لتي  و�ملت�صددة  �ل�صلفية  �ملو�قف  لبع�ص  ورف�صها  وحرياته،  �الإن�صان  بحقوق 

�لديوقر�طية و�النتخابات.

141 الر�شالة، 2011/11/22؛ و�رشيف �أبو �صمالة، مرجع �شابق، �ص 159.
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وحرياته  �الإن�صان  حقوق  من  �أن  حما�ص  وعند  �الإخو�ن  عند  �ملقررة  �ملبادئ  ومن 

عند �الختالف مع �ل�صلطات �حلاكمة �أن تلجاأ �الأطر�ف �إىل �لد�صتور، و�إىل �لقانون، و�إىل 

�لبملان، و�إىل �لق�صاء، و�إىل �لر�أي �لعام من خالل و�صائل �صلمية، للو�صول �إىل تاأييد ما 

تر�ه �صو�باً من موقفها. �إن �أخذ حما�ص بهذه �الإجر�ء�ت يعني �أن حما�ص تقّر باأن �الأمة 

تعمل  �أن  وتقبل  لالإ�صالم(،  �لقاطعة  �لن�صو�ص  مع  يتعار�ص  ال  )مبا  �ل�صلطات  م�صدر 

عن  �لدفاع  يف  �حلديثة،  �لديوقر�طية  �أن�صاأتها  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  �لعمل  �آليات  مبوجب 

حقوقها وحقوق �الإن�صان وحرياته �لعامة.

�إىل �لبناء �لد�خلي حلركة حما�ص يعطيك فكرة جيدة عن �ملمار�صة  �إن �لتفاتة ب�صيطة 

�لديوقر�طية حلركة حما�ص بني �أع�صائها و�ملنت�صبني �إليها، فثمة �أمري، وجمل�ص �صورى، 

وجمال�ص �إد�رية، وقادة �أقاليم ومناطق. وكلهم ي�صلون �إىل منا�صبهم من خالل �النتخابات 

�حلرة، �لتي ال ت�صاحبها دعاية �أو تزكية بح�صب قانون حما�ص لالنتخابات �لد�خلية.

وحرياتهم  �الإن�صانية،  وحقوقهم  �لتنظيمية،  حقوقهم  بكل  �لناخبون  ويتمتع 

مببد�أ  حما�ص  وتاأخذ  �ل�صورى.  جمال�ص  يف  �ملقررة  �للو�ئح  بح�صب  وم�صاو�ة  بعد�لة 

متتاليتني،  دورتني  لالأمري  �للو�ئح  حتدد  حيث  �لتنظيم  م�صتوى  على  �ل�صلطة  تد�ول 

حما�ص  �أعر�صت  ولقد  �لديوقر�طية.  يف  �أ�صا�صي  مبد�أ  وهو  �صنو�ت،  �أربع  دورة  لكل 

مدى  يبقى  �أن  �الإ�صالمي يكن  �لنظام  يف  �الأمري  �أن  ترى  �ملفكرين  من  جماعة  ر�أي  عن 

�حلياة. �إن تطبيقات حما�ص �لعملية تقول �إنها تاأخذ مبا كتبه �ملفكرون �الإ�صالميون عن 

�لديوقر�طية و�ل�صورى، ومن ثم فال يوجد عندها �نف�صام بني �لنظرية و�ملمار�صة �إال 

يف حاالت ��صتثنائية.

يف �أدبيات حما�ص كالم كثري عن “�لعدل و�مل�صاو�ة” بني �لنا�ص، بغ�ص �لنظر عن �لدين 

�الإن�صانية.  وباحلقوق  بالدين  ترتبط  قيماً  بو�صفهما  �إليهما  وتنظر  و�للون،  و�جلن�ص 

و�إن نظرتها �إىل �لعدل و�مل�صاو�ة ت�صطبغ مبوقف �صيا�صي يف �لتعامل مع �ملجتمع �لدويل 

وجمل�ص  �لغربي  �ملجتمع  �نحياز  من  حما�ص  ت�صتكي  حيث  �ملتحدة،  �الأمم  وموؤ�ص�صات 

�الأمن لـ“�إ�رش�ئيل”. �إن �أهم ما تاأخذه حما�ص على �لديوقر�طية �لغربية هو غياب �لعدل 

و�مل�صاو�ة يف كثري من �ملعامالت �لتي تتعلق باحلقوق �لفل�صطينية و�ل�رش�ع مع �الحتالل. 
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�سابعًا: حما�س وحقوق الأقليات: 

ال توجد تاريخياً م�صكلة طائفية يف فل�صطني، ال قبل �حتالل فل�صطني وال بعد �الحتالل 

�إثنية يف تاريخ فل�صطني، حيث قامت  �أو  �أقليات دينية  �ل�صهيوين لها. وال توجد م�صكلة 

�الأغلبية  وبني  �مل�صيحيني،  عند  �الأف�صل  �ال�صم  وهو  �مل�صيحية  �الأ�رشة  بني  �لعالقة 

�لفل�صطينية �مل�صلمة على قاعدتي �لت�صامح و�ملو�طنة؛ فجميع �صكان فل�صطني لهم حقوق 

مت�صاوية، وعليهم و�جبات حمددة ب�صكل مت�صاٍو �أي�صاً.

يقول خالد م�صعل: “نحن نتعامل مع �الأخوة �مل�صيحيني كمكون �أ�صا�صي من مكونات 

�ل�صعب و�لوطن، وكجزء فاعل يف معركة �لن�صال �صّد �الحتالل، بعيد�ً عن ح�صابات �أن 

.
هذ� م�صلم وهذ� م�صيحي. نحن �رشكاء يف �لوطن، و�جلميع له حقوق وعليه و�جبات”142

�ملقاومة  ف�صائل  من  ف�صيالً  وال  �صيا�صياً،  حزباً  فل�صطني  يف  �مل�صيحيون  ي�صكل  ال 

يخ�صهم وحدهم، و�أ�صباب ذلك معروفة، وهم يتو�جدون يف جّل �لف�صائل �لفل�صطينية، 

وبع�ص  فتح،  حركة  عن  ف�صالً  �ل�صعبية،  و�جلبهة  �لديوقر�طية،  �جلبهة  وبالذ�ت 

ليا�رش  �ل�صيقة  �لد�ئرة  ويف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  مهمة  منا�صب  �صغلت  قيادتهم 

عرفات، ومنظمة �لتحرير.

وغريهم  �مل�صيحيني  �إىل  جيد�ً  �نتبهت  حتررية  وطنية  �إ�صالمية  حركة  حما�ص  والأن 

وحددت موقفها يف �مليثاق �لذي �صدر عنها وقالت: “�إن حركة حما�ص حركة �إن�صانية، 

�لديانات  �أتباع  �إىل  �لنظر  يف  �الإ�صالم  ب�صماحة  وتلتزم  �الإن�صانية،  �حلقوق  ترعى 

�أو  ليعيق حتركها  �أو وقف يف طريقها  �لعد�ء،  �إال من نا�صبها  �الأخرى. ال تعادي منهم 

.
يبدد جهودها”143

ويف �إ�صارة �إىل حالة �لتعاي�ص و�لت�صامح �لتاريخيني يف فل�صطني، يقول �مليثاق “يف ظّل 

�الإ�صالم يكن �أن يتعاي�ص �أتباع �لديانات �لثالث: �الإ�صالم و�مل�صيحية و�ليهودية يف �أمن 

و�أمان، وال يكن �أن يتوفر �الأمن و�الأمان �إال يف ظّل �الإ�صالم. و�لتاريخ �لقريب و�لبعيد 

.
خري �صاهد على ذلك”144

 مقابلة مع خالد م�صعل، ال�شبيل، 2010/8/23. 
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 ميثاق حما�س، �ملادة 31.
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 ميثاق حما�س، �ملادة 6.
144



حمـــــا�س

106

باالعتد�ء  منهم  قام  من  و�إمنا  ومعتقد�تهم،  دينهم  ب�صبب  �ليهود  حما�ص  تعادي  ال 

�ل�صالح؛ فموقف حما�ص غري مرتبط  �لفل�صطينيني منها بقوة  و�حتالل فل�صطني وطرد 

�أّي مو�قف معادية الأحد  �إن حما�ص ال تتخذ   .
“�العتد�ء”145 بـ“�العتقاد” و�إمنا مبجابهة 

��صتناد�ً �إىل فكره وعقيدته، و�إمنا تتخذ مثل هذه �ملو�قف عندما يتحول هذ� �لفكر و�لعقيدة 

هو  �ملحتلة  �ل�صهيونية  مع  �ل�رش�ع  �أن  على  وتوؤكد  تخريبية،  �أو  عدو�نية  ممار�صة  �إىل 

�رش�ع ح�صاري. 

وينقل خالد �حلروب ما يكن ت�صميته مببادئ �صيا�صية حمددة لعالقات حما�ص مع 

�مل�صيحيني ومنها:

وهويتها  �لعربية  و�الأمة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  يتجز�أ  ال  جزء  فل�صطني  ن�صارى   .1
�حل�صارية.

للن�صارى من �حلقوق �ملدنية ما لبقية �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني و�الأمة �لعربية.   .2
تذكريهم باأهمية �رتباطهم مبقد�صاتهم و�أر�صهم من منطلقات دينية ووطنية.  .3

�لفل�صطيني  لل�صعب  و�لكفاحية  �ل�صيا�صية  �حلياة  يف  ��صرت�كهم  �أهمية  على  �لتاأكيد   .4

و�ملوؤ�ص�صات  �لعمل  يف  ��صتقطابهم  على  و�لعمل  �لتحرير،  وبعد  �الحتالل  فرتة  يف 

.
146

�لوطنية

حما�ص،  حلركة  �صيا�صي  ذر�ع  وهو  �الإ�صالمي،  �لوطني  �خلال�ص  حزب  فتح  وقد 

2006 على قائمة حما�ص  �أمام �مل�صيحيني على قاعدة �ملو�طنة. وفاز يف �نتخابات  �أبو�به 

ح�صام �لطويل، وهو �صخ�صية م�صيحية مرموقة، و�صارك �لوزير جودة جورج مرق�ص، 

وهو م�صيحي من بيت حلم، يف حكومة حما�ص برئا�صة �إ�صماعيل هنية 2006. وب�صكل عام 

فاإن مت�صك حركة حما�ص بالدفاع عن حقوق �مل�صيحيني يف فل�صطني يقوم على قاعدتني: 

دينية وديوقر�طية.

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �لعليا، ويف  �لوظائف  �الأقليات يف  �أبناء  �إن نظرة تقييمية حل�صور 

قوي  ح�صور  هو  و�ل�صعبية  �لر�صمية  �ملو�قع  يف  �الأقليات  �أبناء  ح�صور  �أن  عن  تك�صف 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  فاحل�صور  �ل�صكان؛  ملجمل  �لعدد  ن�صبة  جمرد  من  �أكب  وفعال، 

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 152.
145

146 املرجع نف�شه، �ص 47.
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لهم  �الأماكن  كّل  فتح  عن  ف�صالً  و�ل�صومريني،  للم�صيحيني  “�لكوتا”  بنظام  م�صمون 

�أن  من�صور  جمال  ويرى   .
147

فر�صتان لهم  ولذلك  �ل�صعب.  كمجمل  عليها  ليتناف�صو� 

نظام “�لكوتا” يكر�ص �لطائفية، وينايف �لديوقر�طية، ولكنه يتقبله الأن �الأ�رشة �مل�صيحية 

.
148

تتقبله وت�صعر معه باالإن�صاف

و�إذ� عدنا �إىل برنامج كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �النتخابي �لتي متثّل حما�ص يف �ملجل�ص 

“�صمان  �إىل  يدعو  �لد�خلية  �ل�صيا�صة  من   10 رقم  �لبند  �أن  جند  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي 

ويدعو   .
�لكاملة”149 �ملو�طنة  قاعدة  على  �ملجاالت  كافة  يف  �الأقليات  حقوق  و�حرت�م 

من  وحمايته  و�مل�صيحي  �الإ�صالمي  �لفل�صطيني  �لوقف  على  “�حلفاظ  �إىل  �لبنامج 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي  . وهذه دعوة يف غاية �الأهمية يف مو�جهة 
�العتد�ء و�لتالعب...”150

مدينة  يف  خا�صة  و�مل�صادرة  وبالتهويد  بال�رش�ء  و�الإ�صالمية  �مل�صيحية  �حلقوق  على 

�لقد�ص. ودعا �لبنامج �إىل: “�لعد�لة وتكافوؤ �لفر�ص جلميع �ملو�طنني يف �لتعيني و�لعمل 

. وهذه �ملبادئ ت�صمل �أبناء �الأقليات بال�رشورة. وبالرغم من �أن “�إ�رش�ئيل” 
و�لرتقية”151

�لذي  هو  �لدين  �أن  ترى  ال  حما�ص  فاإن  �ل�رش�ع،  يف  وتوظفه  �لدين  ت�صتدعي  �لتي  هي 

م�صعل:  خالد  يقول  �حلالة،  هذه  �أوجد  �لذي  هو  �الحتالل  بل  و�ملقاومة،  �ل�رش�ع  �أوجد 

“ال نحارب �ل�صهاينة الأنهم يهود، بل نحاربهم الأنهم حمتلون، �ل�صبب ور�ء حربنا مع 

.
�لكيان �ل�صهيوين ومقاومتنا له هو �الحتالل، ولي�ص �الختالف يف �لدين”152

عامة  �الإن�صان  بحقوق  مت�صكها  من  جزء  هو  �الأقليات  بحقوق  حما�ص  مت�صك  �إن 

�أن  بها  مت�صكها  من  يزيد  ومما  �لدولية،  �ملو�ثيق  قررتها  وكما  �ل�رشيعة،  قررتها  كما 

�نتهاكه حلقوق �الإن�صان يف  �لعامل من �الحتالل ومن  �لفل�صطيني هو �الأكرث ت�رشر�ً يف 

فل�صطني، دون �أن يحظى �لفل�صطيني بحماية دولية حتمي حقوقه بدرجة مت�صاوية مع 

حقوق �الآخرين يف �لعامل.

 جمال من�صور، مرجع �صابق، �ص 43.
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