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امللخ�س

ن�رضت  املتج�شدة,  للوقائع  وتلم�شاً  والدولية  االإقليمية  التغريات  ظّل  يف 

يف  ال�شيا�شية,  وثيقتها   2017/5/1 يف  )حما�ش(  االإ�شالمية  املقاومة  حركة 

حما�ش  موقف  تبني  ال�شيا�شية,  الق�شايا  من  العديد  جتاه  جديدة  �شياغات 

اآب/ يف  االأول  ميثاقها  اإ�شدار  بعد  امل�شتجدة  الق�شايا  من  العديد   جتاه 

اأغ�شط�ش 1988.

ال�شيا�شية  الوثيقة  الإعالن  حما�ش  حركة  دوافع  يف  الدرا�شة  هذه  تبحث 

تبحث يف الثابت واملتغري يف الفكر ال�شيا�شي حلركة حما�ش  كما   ,2017 �شنة 

يف الوثيقة اجلديدة مقارنة مع ميثاقها �شنة 1988, وتوؤكد اأنها مل ُتلِغ امليثاق, 

واملحددات  االإ�شالمية  واملبادئ  بالثوابت  يتعلق  فيما  فيها  جديد  ال  واأنه 

بعد  اأعلنتها  كانت  التي  احلركة  مواقف  تاأكيد  على  ت�شتمل  ولكنها  الوطنية, 

1988, وهي مبثابة تعبري عن التطور التاريخي يف الفكر  اإ�شدار ميثاق �شنة 

ال�شيا�شي للحركة. كما يرى الباحث اأنه ال ُيفهم من ن�شو�ش الوثيقة اجلديدة, 

خ�شو�شاً فيما يتعلق مبوافقة احلركة على دولة يف حدود الرابع من حزيران/ 

يونيو 1967 اأنها تكرار لتجربة منظمة التحرير الفل�شطينية, فهناك اختالف 

اأن حما�ش متكنت  الباحث  الن�ش ومفهومه يف كال احلالتني. وراأى  وا�شح يف 

يف الوثيقة اجلديدة من تقدمي نف�شها ب�شياغة تراعي اأبجديات اخلطاب الدويل 

واالإقليمي, وبلغة معا�رضة منفتحة.

الكلمات املفتاحية:

الق�شية الفل�شطينية
حركة املقاومة االإ�شالمية 

)حما�ش(
الوثيقة ال�شيا�شية

منظمة التحرير الفل�شطينية

النظام ال�شيا�شي

الفل�شطيني
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حما�س بني امليثاق والوثيقة

قراءة يف الثابت واملتغري

1
وائل عبد احلميد املبحوح

مقدمة:

وثيقتها  عن   2017/5/1 يف  )حما�ش(  االإ�شالمية  املقاومة  حركة  اأعلنت 

ال�شيا�شية بعد انتظاٍر طويٍل, رمبا اأخذ �شنواٍت من النقا�ش يف اأروقتها الداخلية, 

وقال   .1988 اأغ�شط�ش  اآب/  يف  اأ�شدرته  ا�شمها  يحمل  ميثاقاً  ثمة  اأن  �شيّما  ال 

ال�شيا�شية  الوثيقة  “اإن  ال�شيا�شي حلركة حما�ش خالد م�شعل:  املكتب  رئي�ش 

حمل  عليهم  وت�شّهل  لها,  وال�شديقة  احلليفة  الدول  “تريح  حلركته  اجلديدة 

“الوثيقة  اأن  اإىل كل املنابر واملحافل الدولية””, واأ�شاف  ق�شيتنا الفل�شطينية 

بدقة �شياغتها وتوازن طرحها بني الثوابت واملرونة, وبني االنفتاح والتم�شك 

باحلقوق؛ قّدمت الق�شية الفل�شطينية ملحيطها االإقليمي والدويل ب�شورة اأكرث 

“فيها �شياغات  اأن الوثيقة   
3
. ويرى فهمي هويدي

قدرة على ك�شب االآخر”2

املجتمع  تخاطب  اأنها  مبيناً  جديدة”,  مواقف  بال�رضورة  ولي�شت  جديدة, 

يف  موؤكداً  بلغته,  تخاطبه  فاإنها  معه  تتفاعل  وحتى  االأوىل,  بالدرجة  الدويل 

الوقت نف�شه اأن هذه الوثيقة ال تلغي ما قبلها, اأي امليثاق الذي ن�رضته احلركة 

�شنة 1988, م�شيفاً اأنه ي�شح حلما�ش اأن “تقدم نف�شها بوجه �شيا�شي تراعي 

نف�ش  ويف  ال�شيا�شية,  التحوالت  مع  التفاعل  ولكن  القبول,  لي�ش  حماولة  فيه 

باحث يف ال�شوؤون ال�شيا�شية.  
1

http://safa.ps/post/207250 :وكالة ال�شحافة الفل�شطينية )�شفا(, انظر  
2

اإ�شالمي  ومفكر  و�شحفي  كاتب  هويدي:  فهمي  و�شهرته  هويدي  الرزاق  عبد  فهمي  حممود   
3

م�رضي ذو اجتاه قومي عربي, ويعد من اأبرز املفكرين املعا�رضين.
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 اأن وثيقة 
5
. يف املقابل يرى ح�شن نافعة

الوقت التم�شك مبواقفها االأ�شا�شية”4

االأخطاء  ببع�ش  �شمناً  لالعرتاف  “جاءت  واأنها  متاأخرة”,  “جاءت  حما�ش 

والدولية  االإقليمية  لل�شغوطات  ونظراً  املا�شي,  يف  احلركة  بها  وقعت  التي 

نتيجة  ]كما و�شفها[, جاء  “اأن تعديل ميثاق ومبادئ احلركة  عليها”. مبيناً 

العديد من ال�شغوط التي تعر�شت لها احلركة من الداخل, وال�شغوط العربية 

كان  “هل  مت�شائالً:  فكري”.  خما�ش  نتيجة  تاأِت  ومل  والعاملية,  واالإقليمية 

لو  مفاجئ؟  ب�شكل  ون�شَج  )حما�ش(  حلركة  اللحظة  وليد  الفكري  املخا�ش 

كانت الق�شية ق�شية ن�شوج فكري ل�شدرت تلك الوثيقة منذ زمٍن بعيد, وكان 

. وي�شري 
ميكن اأن توؤتي ثمارها ب�شكٍل اأف�شل من اإ�شدارها ب�شبب �شغوط”6

اأن )حما�ش( مل تذهب يف وثيقتها  الرئي�شة هنا  “اأن املالحظة  اإىل   
7
ماجد كيايل

مع انطالقها  حلظة  اأ�شدرته  كانت  الذي  ميثاقها  مع  القطع  اإىل  ال   اجلديدة 

اإ�شالمية, واأي�شاً  1987, وال مع واقع كونها حركة  اندالع االنتفا�شة االأوىل 

على  ن�ّش  كما  امل�شلمون”,  “االإخوان  هي  اأكرب  حركة  من  جزءاً  باعتبارها 

الفل�شطينية التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  . فيما قال ع�شو 
 ذلك ميثاقها”8

اأحمد جمدالين: “اإن )حما�ش( حتاول اأن تتاأقلم مع التغريات االإقليمية والدولية, 

�شحيفة  بلغته,  الدويل  للمجتمع  وخماطبة  بالثوابت  مت�شك  حما�ش:  وثيقة  هويدي,  فهمي   
4

فل�سطني, غزة, 2017/5/2.

ح�شن ال�شيد نافعة: الرئي�ش ال�شابق لق�شم العلوم ال�شيا�شية بكلية االقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية   
5

بجامعة القاهرة ويعمل اأ�شتاذاً بها منذ �شنة 1978.

مفكر م�رضي يك�شف اأ�رضار وثيقة )حما�ش( ومالمح “�شفقة القرن” وحرب غزة, موقع وكالة   
6

https://paltoday.ps/ar/post/297871 :فل�شطني اليوم االإخبارية, 2017/5/8, انظر

ماجد كيايل: كاتب �شيا�شي فل�شطيني, مقيم يف �شورية. من مواليد مدينة حلب �شنة 1954. يكتب   
7

املقاالت والدرا�شات املتعلقة بال�شوؤون الفل�شطينية, و�شوؤون ال�رضاع العربي - االإ�رضائيلي.

ماجد كيايل, نظرة نقدية اأولية للوثيقة “احلم�شاوية”, موقع اجلزيرة.نت, 2017/4/15, انظر:   
8

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/4/12
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مو�شحاً اأن بع�ش النقاط يف الوثيقة غام�ش وملتب�ش, ويحتمل اأكرث من تف�شري 

بالدولة  يتعلق  فيما  التحرير  منظمة  برنامج  من  كثرياً  اقرتبت  عموماً  لكن 

. وهو 
امل�شتقلة على حدود عام 1967, وا�شتخدام اأ�شاليب الن�شال املختلفة”9

)م.ت.ف( الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�شو  اإليه  اأ�شار  ما 

“اإن هذا االأمر  اأبو يو�شف تعليقاً على وثيقة حما�ش اجلديدة بالقول:  وا�شل 

يعك�ش ا�شت�شعار حما�ش باملتغريات اجلارية على امل�شتويات االإقليمية العربية 

العلوم  اأ�شتاذ  رف�ش  فيما   .
فعلياً”10 املتج�شدة  للوقائع  وتلم�شاً  والدولية, 

“تقرتب من  الوثيقة  اأن  االأزهر بغزة ناجي �رضاب اعتبار  ال�شيا�شية بجامعة 

كبرية فجوة  “هناك  اأن  اإىل  م�شرياً  الفل�شطينية”,  التحرير  منظمة   برنامج 

بدولة  يعرتف  والذي  للمنظمة  ال�شيا�شي  والربنامج  الوثيقة  حتمله  ما  بني 

ال  اأخرى  ونقاط  العنف,  وينبذ  وباإ�رضائيل,   ,1967 حدود  على  فل�شطينية 

ال�شهري الربيطاين  الكاتب  ُيعقِّب  ذاته  ال�شياق  ويف   .
الوثيقة”11  تت�شمنها 

ديفيد هري�شت David Hirst اأنه “كما لو كانت تتكلم ب�شوت واحد, ف�رّضت 

جميع و�شائل االإعالم الغربية وثيقة حما�ش ال�شيا�شية على اأنها ترقيق ملوقف 

ملو�شوع  فتح  حركة  الحتكار  حتدٍ  مبثابة  اأنها  وعلى  اإ�رضائيل  جتاه  حما�ش 

على  ن�ّشت  الوثيقة  اأن  “اإال  م�شيفاً:   ,”1967 حدود  على  الفل�شطينية  الدولة 

اللحاق بحركة فتح يف رحلتها امل�شوؤومة. فحما�ش  �رضوط ثالثة حتول دون 

ترف�ش االعرتاف باإ�رضائيل, وترف�ش التخلي عن اأي بقعة يف اأر�ش فل�شطني 

اإىل  والنازحني  الالجئني  جميع  عودة  على  وت�رض  بحرها,  اإىل  نهرها  من 

.
ديارهم”12

�شحيفة احلياة, لندن, 2017/5/2.  
9

�شحيفة الغد, عّمان, 2017/5/3.  
10

�شحيفة القد�س, القد�ش, 2017/5/2.  
11

هل تذهب حما�ش اإىل احلج و“النا�ش راجعة”, موقع عربي 21, 2017/5/3, انظر:  
12

http://arabi21.com/story/1003330
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يف  قّدم  حما�ش,  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ش  م�شعل؛  خالد  كان 

والق�شية  العربي  العامل  يف  “االإ�شالميون  موؤمتر  يف  عمل  ورقة  �شابق  وقت 

الفل�شطينية” يف �شوء التغريات والثورات العربية والذي عقده مركز الزيتونة 

19 بنداً روؤية  28–11/29 /2012 عر�ش فيها يف  للدرا�شات واال�شت�شارات يف 

ومفاهيم  ملواقف  العملي  والتطبيق  الفل�شطينية,  للق�شية  الفكرية  حركته 

حما�ش, كما ت�شتعر�ش التغرّيات يف العامل العربي وانعكا�شاتها على الق�شية 

اأعلنها م�شعل خالل زيارته  وعلى حما�ش ودورها. وهي البنود نف�شها التي 

يف  احلركة  انطالقة  مهرجان  يف   2012 دي�شمرب  االأول/  كانون  يف  غزة  لقطاع 

ذكراها الـ 25. ويرى الباحث اأن تلك الورقة كانت االأ�شا�ش الذي ا�شتندت اإليه 

. علماً باأن م�شعل و�شف ورقته 
13

احلركة يف اإعداد وثيقتها ال�شيا�شية اجلديدة

اآنذاك باأنها: “حديث من الواقع ولي�ش تنظرياً اأو جمرد ا�شت�رضاف للم�شتقبل. 

فـ)حما�ش( منذ 25 عاماً وهي تعمل على االأر�ش, حتاول وجتتهد, قد تخطئ 

.
اأحياناً ولكنها ت�شيب غالباً وكثرياً”14

فل�شطني  جتاه  االإ�شالمية  احلركات  روؤية  ميثل   ,1988 الـ  ميثاق  كان 

ويعرّب عنها مع مل�شة فل�شطينية حملية ميزت حما�ش عن غريها من التنظيمات 

واحلركات ال�شيا�شية االإ�شالمية االأخرى, وظلَّ امليثاق يعك�ش فل�شفة احلركة 

وروؤيتها عند كثري من موؤيديها اأو خ�شومها ال�شيا�شيني, على الرغم من اأنه مل 

يكن �شادراً عن موؤ�ش�شة ت�رضيعية فيها, وذلك قبل اأن ت�شتقر لوائح حما�ش 

الوقت فيما يتعلق  اإىل طبيعة عمل احلركة يف ذلك  اإ�شافة  الداخلية,  واأنظمتها 

التطورات,”  اآخر  ظل  يف  حما�ش  حلركة  ال�شيا�شي  الفكر  م�شعل:  خالد  بقلم  �شيا�شية  “وثيقة   
13

http://www.alzaytouna.:2013/3/20, انظر الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات,  موقع مركز 

 net/2013/03/27

املرجع نف�شه.  
14
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15

بال�رضية والعمل اجلماهريي املنظم �شّد االحتالل. وبح�شب اأ�شامة االأ�شقر

احلا�شمة,  ولغته  املعتمدة,  غري  وتوجهاته  العايل,  ب�شقفه  امليثاق  هذا  “ظلَّ 
كان  مما  )حما�ش(,  لفهم  االآخرين  مدخل  هو  الدقيقة,  غري  �شعاراته  وبع�ش 

وت�رضيحاتها  بياناتها  يف  عنها  تعلن  التي  �شيا�شاتها  مع  تناق�ش  يف  يجعلها 

الر�شمية, مثل كونها ذراعاً ع�شكريًة حلركة االإخوان امل�شلمني يف العامل, واأنها 

امليثاق بني من يدعو لتعديله  . كان اجلدل يزداد حول 
16

اليهود”...اإلخ تقاتل 

اأو الإلغائه, ويبدو اأن حما�ش اجتهت �شوب مربٍع اآخَر, فقررت اأن تبحث عن 

وكاأنها  ال�شيا�شية,  جتربتها  ن�شج  بعد  املعتمدة  هويتها  تبنّي  اأخرى  �شيغة 

 .
17

قررت اعتبار ذلك امليثاق حمطة من حمطاتها اأو�شلها اإىل وثيقتها اجلديدة

ويرى نهاد ال�شيخ خليل: “اأن اأجواء ال�رضية التي اأحاطت بعمل حركة )حما�ش( 

حتت  الواقعة  الفل�شطينية  املناطق  يف  اجلهد  اأغلب  وانح�شار  الوقت,  ذلك  يف 

االحتالل؛ كل هذا حرم امليثاق من اال�شتفادة من خربات قانونية وثقافية على 

بعيدة,  امليثاق عاطفية حما�شية  لغة  املعرفة, ولهذا جاءت  م�شتوى رفيع من 

 .
خطابية وُمرجتلة اإىل حّد بعيد”18

وبح�شب ال�شيخ خليل: 

اأن  مبكرة,  فرتة  منذ  )حما�ش(,  كوادر  من  العديد  الحظ  فقد 

اإ�شالميٍة  مقاومٍة  حركة  واأن  عجٍل,  على  جاءت  امليثاق  �شياغة 

اأن تتبنى مواقف وتقدمها  الفل�شطيني, عليها  ال�شعب  لقيادة  تطمح 

اأ�شامة االأ�شقر: املدير العام ملوؤ�ش�شة فل�شطني للثقافة, راوي �شل�شلة اأر�ش ال�شمر الوثائقية.  
15

اأ�شامة االأ�شقر, حما�ش من امليثاق اإىل الوثيقة.. ما اجلديد؟, �شحيفة فل�سطني, غزة, 2017/5/2,   
16

�ش 16.

املرجع نف�شه.  
17

خليل, ال�شيخ  نهاد  مع  بوك”  “في�ش  االجتماعي  التوا�شل  موقع  عرب  الباحث  اأجراها  مقابلة   
18 

.2017/5/3 اأ�شتاذ التاريخ احلديث باجلامعة االإ�شالمية, 
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يف �شياغات تليق بكل ما متثله هذه احلركة, ودارت نقا�شات داخل 

حركة )حما�ش( يف ال�شجون, ويف خارج فل�شطني حول اإمكانية تعديل 

امليثاق, ورمبا كانت اأكرث تلك النقا�شات ر�شمية هي تلك التي حدثت 

مل  النقا�شات  تلك  كل  لكن  الزهور,  مرج  يف  املبعدين  بني   1993 عام 

ُت�شفر عن اإجراء اأي تعديل للميثاق, ويرجع ذلك لالأ�شباب التالية:

اأجواء مريحة  اأوالً: عدم قدرة قيادات احلركة على االجتماع يف 

هذه  اكتمال  دون  يحول  كان  الذي  االأمر  ال�شابقة,  الفرتات  خالل 

النقا�شات يف املوؤ�ش�شات القيادية للحركة.

من  )حما�ش(  حركة  قيادة  يف  وا�شعة  اأو�شاط  خ�شية  ثانياً: 

قيام اأن  خا�شة  احلركة,  مواقف  ت�شويه  يف  تعديل  اأي  ُي�شتغل   اأن 

ال�شعب  اأو�شاط  اإزعاجاً كبرياً يف  اأحدث  )م. ت. ف( بتعديل ميثاقها 

الفل�شطيني.

ثالثاً: خ�شية اأو�شاٍط يف قيادات )حما�ش(, من اأن ُيحدث اأيُّ تعديٍل 

.
19

تاأثرياٍت �شلبيًة على وحدة حركة )حما�ش( الداخلية

كانت  التي  وللظروف   ,1988 احلركة  ميثاق  اأن  اإىل  هنا  االإ�شارة  ميكن 

اآنذاك )ال�رضية حتديداً(, مل تتمكن قيادة احلركة من عر�شه  تعي�شها احلركة 

على القواعد التنظيمية ومّت اإ�شداره بعد اإقراره من املكتب االإداري, الذي يقود 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة, وكان يراأ�شه عبد الفتاح دخان, فيما يبدو وا�شحاً 

اأن املكتب ال�شيا�شي للحركة مل ينفرد ب�شياغة الوثيقة, فقد اأكد م�شعل:

ومع  �شنوات,  اأربع  قبل  كانت  الوثيقة  بها  جاءت  التي  الظروف  اأن 

بداية الدورة القيادية لها توافقت قيادتها على �رضورة و�شع وثيقة 

طوال  للحركة  ال�شيا�شي  واالأداء  الفكر  تطور  فيها  تعك�ش  �شيا�شية 

منها...  االأخرية  �شنوات  الع�رض  يف  وخا�شة  املا�شية,  �شنة  الثالثني 

املرجع نف�شه.  
19
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واإن ال�شنتني املا�شيتني بداأت خاللها حركته مبرحلة التداول العميق 

للوثيقة, واخلروج بها لل�شيغة النهائية, والعمل على طبخ الوثيقة يف 

.
20

مطابخ احلركة ال�شيا�شية وقيادتها يف الداخل واخلارج

اإ�شافة اإىل ا�شتفادة القيادة ال�شيا�شية من ا�شت�شارات قانونية ا�شتندت اإىل 

حقوق  على  املوؤكدة   1949 جنيف  واتفاقية   ,1948 االإن�شاين  الدويل  القانون 

ال�شعوب يف الدفاع عن اأوطانها, وقرارات االأمم املتحدة املوؤكدة على حّق العودة 

وقرار التق�شيم, كما اأكدت على حّق املراأة وال�شباب والتداول ال�شلمي لل�شلطة, 

واأو�شحت ا�شرتاتيجية التحرير املرحلي على وجه اخل�شو�ش, بل رمبا ميكن 

 ,
21

القول هنا اإن احلركة ا�شتفادت مما هو مكتوب باأيدي موؤلفني فل�شطينيني

وعرباً واأجانب حول حركة حما�ش خالل ثالثني عاماً من ن�شاأتها.

م�سكلة الدرا�سة:

12/14 /1987 انطلق جدٌل طويٌل بني املحللني  منذ االإعالن عن ن�شاأتها يف 

ذاُت مغاٍز متعددة حول ماهية حركة  واأ�شئلٌة  ال�شيا�شيني والكتاب واملعنيني 

املقاومة االإ�شالمية )حما�ش( واأفكارها ودورها, وهو ما حاول ميثاق احلركة 

الذي اأ�شدرته يف اآب/ اأغ�شط�ش 1988 االإجابة عليها يف حينه. لكن مع تطور اأداء 

حركة  من  وحتولها  والع�شكري,  ال�شيا�شي  املجالني  يف  وخ�شو�شاً  احلركة 

حركة  اإىل  فل�شطني,  لتحرير  �شبيالً  االحتالل  مقاومة  من  تتخذ  جماهريية 

�شيا�شية متار�ش العمل ال�شيا�شي يف كافة جوانبه, اإ�شافة اإىل املقاومة, بل اإنها 

�شحيفة فل�سطني, غزة, 2017/5/2, �ش 2.  
20

كان الباحث واحداً من اأولئك الذين طالبوا حركة حما�ش باإعادة �شياغة بع�ش بنود ميثاقها خالل   
21

تو�شيات درا�شته املاج�شتري يف درا�شات ال�رضق االأو�شط �شنة 2010, وقد ن�رضت الدرا�شة كتاباً 

(حما�س)  الإ�سالمية  املقاومة  حلركة  ال�سيا�سي  الفكر  يف  املعار�سة  املبحوح,  وائل  بعنوان: 

 .)2012 واال�شت�شارات,  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  )بريوت:  حتليلية  درا�سة   :2006-1994

و�شياأتي االإ�شارة اإىل ذلك الحقاً.
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2006, وبعد االنتخابات الت�رضيعية الثانية التي فازت بها احلركة,  منذ �شنة 

احلكومة  و�شّكلت  اأبوابه  اأو�شع  من  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  دخلت 

يرى  من  هناك  اأ�شبح  التطور,  هذا  مع  اآنذاك.  منفردة  العا�رضة  الفل�شطينية 

اأن ثّمَة فجوة كبرية بني بنود ميثاق احلركة وبني �شلوكها امليداين يف جوانبه 

ال  حتى  امليثاق  ذلك  بنود  من  العديد  يف  النظر  اإعادة  من  بّد  ال  فكان  املتعددة, 

ي�شبح جمرد تاريخ, اأو يظل جامداً ال يواكب التطورات احلادثة على �شلوك 

حما�ش ال�شيا�شي والفكري وحتى التنظيمي.

تتمثل م�شكلة الدرا�شة يف االإجابة على ال�شوؤال الرئي�شي التايل:

2017( ميثاق  هل تلغي وثيقة املبادئ وال�شيا�شات العامة )وثيقة حما�ش 

احلركة 1988؟

وينبثق عنه ال�شوؤاالن البحثيان التاليان:

ما دوافع حركة حما�ش الإعالن وثيقة �شيا�شية جديدة؟  .1

ما الثابت وما املتغري يف الفكر ال�شيا�شي حلركة حما�ش يف الوثيقة اجلديدة؟  .2

اأهداف الدرا�سة:

التعرف اإىل دوافع حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�ش( من اإ�شدار وثيقتها   .1

ال�شيا�شية 2017.

وميثاق  ,2017 وثيقة  بني  الت�شابه  واأوجه  االختالف  اأوجه  اإىل  التعرف   .2 

الـ 1988.

بعد حما�ش  حلركة  ال�شيا�شي  الفكر  ومتغريات  ثوابت  اإىل  التعرف   .3 

ثالثني عاماً من ن�شاأتها.
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اأهمية الدرا�سة:

رمبا تكون الدرا�شة هي االأوىل من نوعها, وذلك بالنظر اإىل توقيت اإجرائها   .1

مبا�رضة بعد �شدور وثيقة حما�ش ال�شيا�شية 2017.

وحركة  عامة  االإ�شالمية  احلركات  �شوؤون  يف  الباحثني  الدرا�شة  تفيد  قد   .2

حما�ش بوجه خا�ش.

قد تفيد الدرا�شة الباحثني يف اإعداد ور�شم ال�شيا�شات العامة.  .3

منهجية الدرا�سة:

ا�شتخدم الباحث املنهج التاريخي, واالأ�شلوب الو�شفي يف جمع املعلومات, 

ميثاق  حول  املن�شور  االأدب  على  معتمداً  املقارن,  التحليل  منهج  اإىل  اإ�شافة 

2017, انطالقاً من حتليل امل�شمون )اأي  1988, ووثيقتها ال�شيا�شية  حما�ش 

من  �شيا�شية  تنظريات  اأو  تاأويالت  اأّي  عن  ومبعزل  الن�ش(,  على  باالعتماد 

والراأي  الراأي  اإظهار  احلاجة,  دعت  كلما  الباحث,  حاول  اأمكن,  ما  خارجها, 

االآخر ال�شتكمال الفكرة.
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املبحث الأول: امليثاق والوثيقة: الدوافع والأ�سباب

اأولً: امليثاق 1988:

ميكن القول اإن حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�ش( انطلقت �شنة 1987, يف 

بيئة �شيا�شية ووطنية وعربية ودولية قلقة, اإ�شافة اإىل اأن االأو�شاط الداخلية 

والتفاعل  النقا�ش  من  حالة  ت�شهد  كانت  العهد—  —حديثة  حما�ش  حلركة 

التي  الداخلية واخلارجية  البيئة   
22

ال�شيخ خليل امل�شتمرين, وُيجمل  الداخلي 

انطلقت يف �شياقها حركة حما�ش بالنقاط التالية:

الفل�شطينية,  التحرير  منظمة  مواقف  يف  الرتاجعات  من  جمموعة  حدثت   .1

واالإ�شارات  املقاومة(,  بذلك  )واملق�شود  العنف  نبذ  اإعالنات  خ�شو�شاً 

اإىل حّل �شيا�شي �شلمي  املتزايدة من قيادات املنظمة باال�شتعداد للتو�شل 

مع االحتالل.

وتخلياً  الفل�شطينية,  للق�شية  كاملة  �شبه  ظهر  اإدارة  العربي  النظام  اأظهر   .2

القمة  اجتماع  اأن  للفل�شطينيني, حتى  ال�شيا�شي  الدعم  وا�شحاً عن تقدمي 

1987, جتاهل الق�شية  العربية الذي �شبق اندالع االنتفا�شة الفل�شطينية 

الفل�شطينية, وينطبق االأمر نف�شه على املجتمع الدويل الذي اأظهر انحيازاً 

كبرياً —خ�شو�شاً القوى املهيمنة على العامل— ل�شالح دولة االحتالل.

امتد النقا�ش يف اأو�شاط كوادر جماعة االإخوان امل�شلمني الفل�شطينيني منذ   .3

ال�شبعينيات حول تبني جماعتهم للمقاومة �شّد االحتالل, ويف  منت�شف 

منت�شف الثمانينيات ن�شج خيار تبني الكفاح امل�شلّح قوالً وفعالً.

االإ�شالمية  املقاومة  حركة  دوافع  حتديد  املمكن  من  فاإنه  ذلك  اإىل  ا�شتناداً 

)حما�ش( اآنذاك يف اإ�شدار ميثاقها, وبالتايل احلكم عليه من خالل تلك الظروف 

مقابلة مع نهاد ال�شيخ خليل, 2017/5/3.  
22
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ال�شيا�شية املحلية واالإقليمية والدولية التي حكمت امليثاق من حيث التوجهات 

نظر  وجهة  من  الدوافع  تلك  اأهم  ولعل  اخلطاب.  وطبيعة  وال�شياغة  العامة 

الباحث هي ما يلي:

اإن�شاء حركة  اأ�شهر تقريباً من االإعالن عن  امليثاق بعد ت�شعة  اإ�شدار  جاء   .1

على  ليجيب  امليثاق  جاء  فقد  وبال�رضورة  )حما�ش(,  االإ�شالمية  املقاومة 

على  اأي�شاً  االإقليم  ت�شاوؤالت  وعلى  اآنذاك  الفل�شطيني  ال�شارع  ت�شاوؤالت 

وما  تريد؟  ماذا  الفكرية؟  توجهاتها  ما  حما�ش؟  هي  من  التحديد  وجه 

عالقتها بالتيار العلماين بو�شفها متثل اجتاهاً اأو تياراً اإ�شالمياً, خ�شو�شاً 

يف ظّل قوة التيار العلماين يف االأداء ال�شيا�شي وامليداين الفل�شطيني طوال 

فرتة ال�شبعينيات والثمانينيات من القرن الع�رضين.

بكامل  التم�شك  نحو  جديد  من  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  البو�شلة  توجيه   .2

الرتاب الوطني الفل�شطيني واعتباره وقفاً اإ�شالمياً ال يجوز لكائن ما فرداً 

اأو جماعًة التنازل عن �شرب واحد منه, وذلك مقابل توجه منظمة التحرير 

الدولية  ال�شغوطات  بفعل  التنازالت  من  مزيد  تقدمي  نحو  الفل�شطينية 

والعربية, وتوجهها نحو توقيع اتفاقيات �شالم مع املحتل.

اإيجاد مرجعيات اأدبية حتتكم اإليها يف خالفاتها مع اأّي جهة فل�شطينية اأو   .3

عربية اأو دولية على قاعدة اأن امليثاق هو املرجع االأ�شا�شي للفكر ال�شيا�شي 

للحركة.

ثانياً: الوثيقة 2017:

مع حالة التطور يف الفكر واالأداء ال�شيا�شي حلركة حما�ش على مدار نحو 

ثالثني عاماً, ويف ظّل املتغريات الدولية واالإقليمية واملحلية التي كانت حما�ش 

جزءاً ال يتجزاأ منها, يبدو اأن القيادة ال�شيا�شية حلركة حما�ش راأت اأن اأحد اأهم 

امل�شتويات  على  احلركة  خ�شوم  ي�شتخدمها  التي  والثغرات  ال�شعف,  نقاط 
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“اإ�رضائيل” اإىل  الداخلية, واأعداوؤها يف اخلارج تتمثل يف امليثاق, الذي ترجمته 

قرابة ع�رضين لغة, اإ�شافة اإىل اأن حركة حما�ش وجدت مع اخلربة والتجربة 

اأن اإهمال االعتبارات القانونية وال�شيا�شية, من �شاأنه اأن ُيعرِّ�ش جهاد احلركة 

من  الكثري  وُيفقده  لل�شياع,  الفل�شطيني,  ال�شعب  حقوق  وكذلك  ومقاومتها, 

التاأثري, خ�شو�شاً بعد اأن مّت اإدراج حركة حما�ش على قوائم االإرهاب يف اأمريكا 

واأوروبا, االأمر الذي و�شع الكثري من القيود حول حتركات قيادات وكوادر 

واأموال حركة حما�ش.

اإىل  للدرا�شات واال�شت�شارات حم�شن �شالح,  الزيتونة  ي�شري مدير مركز 

:
23

اأبرز معامل ومزايا الوثيقة مبا يلي

االأنظمة  تخاطب  التي  واملعا�رضة,  املحرتفة  والقانونية  ال�شيا�شية  اللغة   .1

واملجتمعات العربية والدولية باللغة التي يفهمونها.

موا�شع  يف  عليها  وتاأكيدها  بالثوابت,  يتعلق  فيما  والو�شوح  ال�شالبة   .2

عديدة ب�شكل ال يحتمل اللب�ش.

اللغة ال�شيا�شية املرنة املنفتحة على الواقع, والتي توؤكد على امل�شرتك مع   .3

االآخرين دومنا اإخالل بالثوابت.

الروح االإ�شالمية الو�شطية املت�شاحمة املعتدلة, البعيدة عن الغلو والتطرف   .4

والتع�شب؛ والتي توؤكد على القيم االإن�شانية امل�شرتكة يف احلرية والعدالة 

ورف�ش الظلم والعدوان.

 ,2017/5/30 اجلزيرة.نت,  ال�شيا�شية,  حما�ش  وثيقة  حول  اجلدل  عن  �شالح,  حممد  حم�شن   
23

 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/5/30 :انظر
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وي�شجل هنا ال�شيخ خليل:

اأنه ورغم اأن حركة )حما�ش( مل تقم بتعديل امليثاق, اإال اأنها ومنذ 

التي  العاطفية  البنود  من  للكثري  عملياً  جتاوزاً  �شجلت  مبكرة  فرتة 

قيادات  من  جلزء  الت�رضيحات  بع�ش  بقيت  فيما  امليثاق,  يف  وردت 

حركة )حما�ش( تعك�ش حالة من الرتدد بني املواقف اجلديدة, وبني 

حت�شم  اأن  اأرادت  )حما�ش(  حركة  اأن  ويبدو  القدمية,  املواقف  تلك 

تعريفاً  وحتدد  اأ�شدقائها,  ومع  اأو�شاطها,  يف  املمتدة  النقا�شات 

وا�شحاً للحركة, وتبني املبادئ الفكرية وال�شيا�شية التي توؤمن بها 

وتتبناها, لكي تكون ملزمة الأبنائها وقياداتها, اإ�شافة اإىل رغبتها يف 

اأن ي�شاعد هذا على تو�شيح حقيقتها اأمام العامل, وُيبعد عنها �ُشبهة 

.
24

االإرهاب, ويفتح اأمامها ما انغلق من االأبواب

 :
25

ويرى �شالح اأن ثمة ثالثة اأ�شباب تدفع باجتاه اإعداد الوثيقة ون�رضها

مالحظات  لديها  كانت  حلما�ش  القيادية  االأطر  من  العديد  اأن  اأولها 

اإدخال  تريد  وكانت   ,1988 �شنة  �شدر  الذي  امليثاق  على  قدمية 

الق�شايا  ع�رضات  واجهت  حما�ش  اأن  وثانيها  عليه.  تعديالت 

يف  نقا�ش  مثار  كانت  املا�شية  الثالثني  ال�شنوات  طوال  وامل�شتجدات 

اأطرها, وقدمت عليها اإجابات �شيا�شية من قياداتها يف بيئات وظروف 

الروؤية,  ال�شورة, وتوحيد  للملمة  فاأ�شبحت ثمة �رضورة  خمتلفة, 

خ�شو�شاً  واالأولويات  املعايري  وحتديد  ال�شيا�شية,  اللغة  و�شبط 

لدى كوادرها وموؤيديها, وبالتايل فقد كانت البنية الداخلية والداعمة 

�شبباً اأ�شا�شياً ل�شدور الوثيقة. وثالثها احلاجة اإىل و�شع النقاط على 

الفي�ش  مع  والتعامل  واالإعالم,  الدعاية  اآالت  ومواجهة  احلروف, 

ر”  “ُتنظِّ اأخذت  التي  الكتابات والت�رضيحات والدرا�شات  الهائل من 

مقابلة مع نهاد ال�شيخ خليل, 2017/5/3.  
24

حم�شن حممد �شالح, عن اجلدل حول وثيقة حما�ش ال�شيا�شية.  
25
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ال�شيا�شي ومواقفها,  بالنيابة عن حما�ش فيما يتعلق بتطور فكرها 

اأدبيات ر�شمية معتمدة  الفراغ عن عدم �شدور  �شبه  م�شتغلة حالة 

وثيقة  من  بّد  ال  فكان  1988؛  �شنة  ميثاقها  �شدور  منذ  احلركة  عن 

تتحدث فيها حما�ش عن نف�شها بنف�شها.

عن  اإعالنه  اأثناء  يف  حلما�ش  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ش  م�شعل  خالد  نّوه 

اأولهما:  مفتاحيتني؛  فكرتني  تقدم  الوثيقة  اأن  اإىل   2017 ال�شيا�شية  الوثيقة 

“اأن حركة )حما�ش( حركة حيوية متجددة, تتطور يف وعيها وفكرها واأدائها 
ال�شيا�شي, كما تتطور يف اأدائها املقاوم والن�شايل وم�شارات عملها”. وثانيهما: 

ت�شري اإىل “اأن )حما�ش( تقدم الوثيقة منوذجاً يف التطوير واالنفتاح والتعامل 

الوطني وا�شرتاتيجياته, وال  باأ�شل امل�رضوع  اإخالٍل  الواقع دون  الواعي مع 

توؤمن  حما�ش  اأن  على  م�شدداً  ل�شعبنا”,  الوطنية  واحلقوق  بالثوابت  م�شٍّ 

له من  بّد  الكائن احلي ال  واأن احلركات كما  والتجديد �رضورة,  التطور  “اأن 
اأدبيات  من  “جزء  الوثيقة  اأن  اإىل  م�شرياً  واالندثار”,  املوت  فهو  واإال  التطور 

احلركة ال�شيا�شية واالأدبية, واأن م�شتقبل االأيام رمبا يكون فيه اأدبيات اأخرى 

 .
�شتعك�ش التطور الطبيعي والتجدد احليوي لـ)حما�ش(”26

اأنه من املمكن اأن نرجع اأ�شباب تد�شني   يرى 
27

يف املقابل فاإن بكر اأبو بكر

:
28

اإعالن االنعطافة الفكرية حلما�ش اأو التجدد الن�شبي اإىل االأمور التالية

العربي  العامل  انق�شام  مثل  وعاملية:  واإقليمية  داخلية  تاأثريات  الأ�شباب   .1

ملع�شكرات فئوية, وا�شتعال فكرة الطائفية والقبلية فيها, وال�رضاع العربي 

الفار�شي على النفوذ وامل�شالح.

�شحيفة فل�سطني, غزة, 2017/5/2, �ش 2.  
26

بكر اأبو بكر: كاتب ومفكر عربي من القد�ش.  
27

بكر اأبو بكر, وثيقة “حما�ش” يف امليزان, وكالة االأنباء واملعلومات الفل�شطينية )وفا(, 2017/5/5,   
28

 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=DDMcVJa775998484008aDDMcVJ :انظر
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عن  عدا  والعامل,  باملنطقة  �شعب  كرقم  املتطرفني  “االإ�شالمويني”  ظهور   .2

يف  امل�شلمني”  “االإخوان  دولة  و�شقوط  اإرهابية,  منظمة  حما�ش  اعتبار 

م�رض.

باملنطقة  واالإيرانية  الرتكية  واملطامع  تون�ش,  يف  الغنو�شي  فكر  تطور   .3

العربية.

انهيار جدار االأمة ال�شلب من حول الق�شية الفل�شطينية ان�شغاالً بق�شاياها   .4

الداخلية.

يوؤكد القيادي يف احلركة ح�شام بدران اأن الوثيقة ال�شيا�شية “مل ت�شدر بناًء 

على �شغوط الواقع, وال التغريات االإقليمية املختلفة, بل هي تطور طبيعي يف 

فكر حما�ش ال�شيا�شي, وخطابها, ومفرداتها, يراد منها تبني روؤية وا�شحة 

كله للعامل  ثم  الفل�شطيني  لل�شعب  موجهة  وهي  الفل�شطيني”.  للكل   ت�شلح 

ال�شعب  ثوابت  عن  تعبري  الوثيقة  اأن  موؤكداً  مبا�رضة”,  منا  ي�شمع  “كي 
. ويرى 

29
اأي طرف اإر�شاء  الفل�شطيني واأن حما�ش ال تبحث من خاللها عن 

 اأنه: 
30

�شيف الدين عبد الفتاح

ملحتل  املقاومة  حركة  عن  تخرج  التي  الوثائق  تلك  تفهم  اأال  يجب 

احلركة  هذه  حتا�رض  اأن  حتاول  �شياقات  ظّل  يف  اإال  غا�شب 

واجلغرافيا التي تعي�ش فيها, لي�ش فقط ح�شاراً مادياً ولكنها كذلك 

الفرقة  بزراعة  اخل�شوم  خالله  من  تقوم  معنوي,  بح�شار  تقوم 

واأطراف  قوى  بني  اخلالف  وتاأجيج  الواحد  امل�رضوع  اأ�شحاب  بني 

َثّم فاإن ا�شتيعاب اال�شرتاتيجية واملقاومة على  يف وطن واحد, ومن 

�شحيفة فل�سطني, غزة, 2017/5/2, �ش 3.  
29

الفريق وع�شو  �شابقاً,  القاهرة  بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  الفتاح:  عبد  الدين  �شيف   
30 

الرئا�شي للرئي�ش امل�رضي ال�شابق حممد مر�شي.
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داعميه من  العدو وعلى  الفر�شة على  يفّوت  فٍن  اإىل  ب�شرية حتتاج 

اأن ينجحوا يف معركة ح�شار االإرادة, ومترير هذا االلتفاف املعنوي 

ر�شائل  حتمل  حركة  على  خطر  اأكرب  االأمر  حقيقة  يف  ي�شكل  الذي 

.
31

تتعلق بالتحرير وتطلب يف م�شالك مقاومتها الفاعلية والتاأثري

اإىل دوافع حركة حما�ش الإ�شدار  اإىل ما �شبق, ميكن االإ�شارة هنا  ا�شتناداً 

الوثيقة ال�شيا�شية 2017 على النحو التايل:

باالإرهاب,  اتهامها  عن  الذرائع  �شّد  ي�شمن  مبا  احلركة  تو�شيف  اإعادة   .1

اأو  ال�شديقة  االأطراف  قبل  من  الفل�شطينية  الق�شية  تبني  عملية  وت�شهيل 

الداعمة حلما�ش.

حدثت  التي  الق�شايا  من  العديد  حول  واآرائها  ال�شيا�شية  مواقفها  تثبيت   .2

بعد اإ�شدار ميثاقها يف اآب/ اأغ�شط�ش 1988 مثل اتفاقية اأو�شلو 1993 وما 

 ,1994 اإن�شاء ال�شلطة الفل�شطينية  تبعها من اتفاقيات, وما نتج عنها مثل 

وغريها.

يف  االأخطاء  بع�ش  من  وتخل�شها  خمتلف,  بقالب  مواقفها  �شياغة  اإعادة   .3

و�شيا�شياً,  وطنياً,  جوهراً  مواقفها  وت�شمني  اخلطاب,  ويف  املعلومات 

بالعدالة,  توؤمن  التي  االإ�شالمية  القيم  روح  وبّث  واأخالقياً,  وقانونياً, 

وامل�شاواة, والت�شاحلية, والكفاح من اأجل ا�شرتداد احلقوق.

حماولة تغيري ال�شورة النمطية عن احلركة يف االإقليم ولدى املجتمع الدويل   .4

2006, وفر�ش احل�شار  خ�شو�شاً بعد فوزها يف االنتخابات الت�رضيعية 

عليها, يف حماولة منها للخروج من العزلة الدولية واالإقليمية وحتديداً بعد 

�شقوط حكم االإخوان يف م�رض.

حما�ش يف عامل متغري, �شحيفة فل�سطني, غزة, 2017/5/5, �ش 15.  
31
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اأن تكون الوثيقة ال�شيا�شية اجلديدة مرجعاً مهماً اأي�شاً من املراجع االأدبية   .5

للحركة, ُيحتكم اإليه يف بيان وتف�شري مواقف حما�ش ال�شيا�شية.

واخلال�شة هنا اأن دوافع اإ�شدار امليثاق 1988, والوثيقة ال�شيا�شية 2017 

املتغريات  العديد من  واأن هناك  ب�شكل الفت,  الزمان واملكان  حكمها عن�رضا 

جتاه  حما�ش  روؤية  جديد  من  �شاغت  التي  واخلارجية  الداخلية  ال�شيا�شية 

واإن�شاء   ,1993 اأو�شلو  اتفاقية  راأ�شها  وعلى  ال�شيا�شية,  الق�شايا  من  العديد 

يف  احلركة  وم�شاركة  غزة,  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة 

العملية ال�شيا�شية ودخول االنتخابات املحلية 2005/2004, والت�رضيعية 2006, 

اإىل  اإ�شافة  الدولتني.  حّل  فكرة  من  واملوقف   ,2007 ال�شيا�شي  واالنق�شام 

العربية على وجه  املنطقة  العامل بوجه عام ويف  الدولية احلادثة يف  املتغريات 

العالقة  ترتيب  اإعادة  من  تالها  وما  العربي,  الربيع  وثورات  التخ�شي�ش, 

و�شورية,  م�رض  راأ�شها  وعلى  البلدان,  من  كثري  يف  العربية  احلم�شاوية 

ال�شيا�شي  ال�شلوك  وتطور  ال�شيا�شية  املمار�شة  دور  اإغفال  ميكن  ال  كذلك 

للحركة خ�شو�شاً يف االأعوام الع�رضة االأخرية التي تلت فوزها يف االنتخابات 

الت�رضيعية الفل�شطينية الثانية 2006, االأمر الذي اأوجب اإ�شدار وثيقة جديدة 

اإ�شدار  اإبان  تبني موقف حما�ش من الكثري من احلادثات التي مل تكن وقعت 

ميثاقها االأول اآب/ اأغ�شط�ش 1988.
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 املبحث الثاين: امليثاق والوثيقة:

الأفكار والتوجهات، ال�سكل وامل�سمون

مبا اأن اجلدل بداأ حول العالقة بني امليثاق القدمي والوثيقة اجلديدة, مبجرد 

اأن اأعلنت حركة حما�ش نيتها اإ�شدار وثيقة �شيا�شية جديدة, ومل ينته باإعالن 

اأن نحاول هنا بيان  2017/5/1, فاإنه من ال�رضورة مبكان  الوثيقة ر�شمياً يف 

اأوجه االختالف من جهة, واأوجه الت�شابه من جهة اأخرى, بني كال املرجعني؛ 

امليثاق والوثيقة, يف جمموعة من التق�شيمات هي على النحو التايل:

اأولً: يف ال�سم:

1. امليثاق:

واجلمع  واملعاهدة  املواثقة  من  العهد  هو  “امليثاق”  العرب:  ل�شان  يف  قال 

وجاء   .
32

الوثائق واجلمع  االأمر  يف  االإحكام  والوثيقة  مواثق,  اأو  املواثيق 

ر�شميّاً  عليه  يتحالف  اأو  يتعاهد  ما  )القانون(,  املِيثَاُق:   :
33

املعاين معجم  يف 

�شخ�شان اأو اأكرث, رابطة تتاألّف من اأجل عمل م�شرتك. وجاء معنى ِميثَاٌق يف 

و“ِميثَاُق  الَعْهُد,  َِف”:  ال�رضَّ “ِميثَاُق  َمَواِثيُق,  وجمعها  ِميثَاٌق   :
34

الغني معجم 

�َشا�ِشيَِّة 
َ
االأ َوالَقَواِعِد   ِ مَم

ُ
االأ َمبَاِدَئ  ُن  َتتَ�َشمَّ �ِشيَا�ِشيٌَّة  َوِثيَقٌة  امْلُتَِّحَدِة”:  مَمِ 

ُ
االأ

مَمُ امْلُتَِّحَدُة َعلَى ِميثَاِق 
ْجِل اْحرِتَاِمَها يِف امْلَُماَر�َشِة. “�شاَدَقِت االأُ

َ
امْلُتََّفِق َعلَيَْها ِمْن اأ

ُحُقوِق االإِْن�َشاِن �شنة 1949م”.

ل�سان  امل�رضي,  االإفريقي  منظور  ابن  مكرم  بن  حممد  الدين  جمال  الف�شل  اأبو  منظور,  ابن   
32

العرب )بريوت: دار �شادر للطباعة والن�رض, طبعة جديدة حمققة 2000(, ج 15, �ش 152.

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%8A%D8 :موقع املعاين, انظر  
33

%AB%D8%A7%D9%82

https://www.maajim.com/dictionary/%D9%85%D9%90%D9%8 :موقع معاجم, انظر  
34

A%D8%AB%D9%8E%D8%A7%D9%82%D9%8C
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2. الوثيقة:

 اأن معنى وثيقة: كلُّ ما ُكتب فاتُّخذ حجة اأو �شاهداً, مثل 
35

ذكر معجم الغني

وثيقة زواج, وثيقة �شيا�شية, وثيقة تاريخية.

وا�شح هنا من معاين ودالالت املفهومني اأن ثّمَة فارقاً مهماً بني املفهومني, 

ذلك اأن مفهوم امليثاق يت�شمن مفهوم املعاهدة مع االآخرين فيما ال ُيفهم من 

اختارت  “وقد  بقوله:  االأ�شقر  يوؤكده  ما  وهذا  االلتزام  ذلك  الوثيقة  معنى 

مفهوم  يت�شمن  امليثاق  مفهوم  لكون  امليثاق  ال  الوثيقة  م�شطلح  )حما�ش( 

املعاهدة مع االآخرين ويرتتب عليه التزامات جتاههم, اأما الوثيقة فاإنها معنية 

فقط بتبيني هوية اجلهة التي اأ�شدرتها ونظرتها اإىل الق�شايا التي تليها ومبا 

. وعليه فاإن وثيقة 
اأو عدمه”36 تلزم به نف�شها بغ�ش النظر عن وجود االآخر 

حما�ش ال�شيا�شية اجلديدة اإمنا و�شعت الإعادة تعريف احلركة من جديد مبا 

يتوافق مع التطورات امليدانية احلادثة, ومع ال�شلوك ال�شيا�شي للحركة على 

الفل�شطينية  الق�شايا  مدار ثالثني عاماً, كما ت�شع فيها احلركة روؤيتها جتاه 

موفقًة  كانت  حما�ش  اأن  هنا  الباحث  ويرى  امليثاق.  اإ�شدار  بعد  طراأت  التي 

با�شتخدام م�شطلح الوثيقة ال�شيا�شية, الأنها باإعادة ا�شتخدام م�شطلح امليثاق 

فكاأنها ت�شري اإىل ا�شتبدال الوثيقة بامليثاق وهو اأمر مل ُترده احلركة. 

ثانياً: من ناحية ال�سكل:

ميكن االإ�شارة اإىل ذلك من خالل النقاط التالية:

واحدٍة  كلُّ  تتحدث  تقدميية  ديباجة  على  والوثيقة  امليثاق  من  كلٌّ  احتوى 

منها عن طبيعة املرحلة التي �شدرت فيها, ففي حني كانت مقدمة امليثاق 1988 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar -ar/%D9%88%D8%AB%D :موقع املعاين, انظر  
35
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اأ�شامة االأ�شقر, حما�ش من امليثاق اإىل الوثيقة.. ما اجلديد؟.  
36
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اإن�شاء  االإعالن عن  اأ�شبَه ما تكون مبقدمة خطبة دعوية, بينت حراك ما قبل 

احلركة مثل: 

القلوب  نب�شات  ومن  املعاناة,  خ�شم  ويف  اخلطوب,  و�شط  من 

للواجب, وا�شتجابة الأمر اهلل,  املوؤمنة, وال�شواعد املتو�شئة واإدراكاً 

منهج  على  الرتبية  وكانت  والتجمع,  التالقي,  وكان  الدعوة  كانت 

متخطية  احلياة,  يف  دورها  تاأدية  على  امل�شممة  االإرادة  وكانت  اهلل, 

املتوا�شل,  االإعداد  وكان  الطريق,  م�شاعب  متجاوزة  العقبات,  كل 

واال�شتعداد لبذل النف�ش والنفي�ش يف �شبيل اهلل. 

البحر  هذا  يف  طريقها  ت�شق  واأخذت  النواة,  ت�شكلت  اأن  وكان 

واملخاطر  والتمنيات  االأ�شواق  ومن  واالآمال,  االأماين  من  املتالطم 

والعقبات, واالآالم والتحديات يف الداخل واخلارج. 

وملا ن�شجت الفكرة, ومنت البذرة, و�رضبت النبتة بجذورها يف 

اأر�ش الواقع, بعيداً عن العاطفة املوؤقتة, والت�رضع املذموم, انطلقت 

حركة املقاومة االإ�شالمية لتوؤدي دورها جماهدة يف �شبيل ربها...

وهذا ميثاق حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�ش(, يجلي �شورتها 

ويتحدث  تطلعها,  ويو�شح  موقفها,  ويبني  هويتها,  عن  ويك�شف 

ب�شفوفها,  وااللتحاق  ودعمها,  منا�رضتها  اإىل  ويدعو  اآمالها,  عن 

اإىل جميع اجلهود  فمعركتنا مع يهود جد كبرية وخطرية, وحتتاج 

املخل�شة, وهي خطوة ال بّد من اأن تتبعها خطوات, وكتيبة ال بّد من 

واالإ�شالمي  العربي  العامل  هذا  من  الكتائب  تلو  الكتائب  تدعمها  اأن 

املرتامي االأطراف حتى يندحر االأعداء ويتنزل ن�رض اهلل.

جدير باالإ�شارة هنا اأن هذا االأ�شلوب كان الطريقة املثلى ملخاطبة القواعد 

واالأفراد من جهة, وخماطبة اجلماهري من جهة اأخرى, الأنها كانت يف خ�شم 

انتفا�شة �شعبية عارمة, واأحداث مواجهات يومية, و�شهداء وجرحى واأ�رضى, 

وبالتايل فاإن هذا اخلطاب يروق للكثري من النا�ش, وهو اخلطاب العاطفي الذي 
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يحاول ا�شتمالة اجلماهري اإىل فكرة ما وااللت�شاق بها, ورمبا ميكن القول هنا 

اإن حما�ش جنحت يف ذلك بدرجة كبرية, حيث متكنت خالل فرتة ق�شرية من 

الزمان من حيازة تعاطف جماهريي كبري جعل من و�شفها حركة جماهريية 

اأمراً ال بّد منه.

لتوؤكد   ,2017 ال�شيا�شية  الوثيقة  مقدمة  جاءت  فقد  بالوثيقة,  يتعلق  فيما 

على ماهية فل�شطني بالن�شبة حلما�ش, وهو اأمٌر رمبا اأرادت به احلركة االإ�شارة 

اإىل فل�شطينيتها, وانتمائها لق�شيتها املركزية, ورمبا اأكدت بع�ش مواد الوثيقة 

ذلك عند االإ�شارة اإىل مركزية الق�شية الفل�شطينية و�شيا�شة عدم تدخل حما�ش 

يف ال�شوؤون الداخلية الأي طرف كان. وقد جاءت املقدمة على النحو التايل:

وعليها  نبت,  منها  العربي,  الفل�شطيني  ال�شعب  اأر�ش  فل�شطني 

ثبت, ولها انتمى, وبها امتّد واّت�شل.

فل�شطني اأر�ٌش اأعلى االإ�شالم مكانتها, ورفع لها مقاَمها, وب�شط 

فيها روَحه وقيمه العادلة, واأ�ّش�ش لعقيدة الدفاع عنها وحت�شينها.

فل�شطني ق�شية �شعب عجز العامل عن �شمان حقوقه وا�شرتداد 

اأ�شكال  اأ�شواأ  من  واحد  من  تعاين  اأر�شه  وبقيت  منه,  اغتُ�ِشب  ما 

االحتالل يف هذا العامل. 

فل�شطني التي ا�شتوىل عليها م�رضوع �شهيويّن اإحاليلّ عن�رضي 

معاٍد لالإن�شانية, تاأ�ش�ش على ت�رضيح باطل )وعد بلفور(, واعرتاٍف 

بكيان غا�شب, وفر�ِش اأمٍر واقٍع بقوة النار.

التحرير,  اإجناز  حتى  متوا�شلة  �شتظل  التي  املقاومة  فل�شطني 

وعا�شمتها  الكاملة,  ال�شيادة  ذات  الدولة  وبناء  العودة,  وحتقيق 

القد�ش.
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فل�شطني ال�رضاكة احلقيقية بني الفل�شطينيني بكل انتماءاتهم, من 

اأجل بلوغ هدف التحرير ال�شامي. 

االإن�شانية,  وروح  املركزية,  وق�شيتها  االأمة,  روح  فل�شطني 

و�شمريها احلي.

وا�شح هنا اأن احلركة يف هذه املقدمة ركزت على فل�شطني وحدها, وكاأنها 

 وتوجهاً وهدفاً, واأنها تلعب دورها الوطني 
ً
ت�شري اإىل فل�شطينية احلركة من�شاأ

تتعلق  دالالت  من  ذلك  يحمله  مبا  اجلغرايف  فل�شطني  حميط  يف  وال�شيا�شي 

اأن  اإىل  بقد�شية املكان بعيداً عن وقفية فل�شطني التاريخية. تبقى االإ�شارة هنا 

القراآنية, واأقوال  االآيات  العديد من  االأوىل ت�شمنت  امليثاق يف �شفحته  مقدمة 

علماء ودعاة مثل ح�شن البنا: “�شتقوم اإ�رضائيل, و�شتظل قائمة اإىل اأن يبطلها 

االإ�شالمي  العامل  “اإن  الزهاوي:  اأجمد  قبلها”. وال�شيخ  ما  اأبطل  االإ�شالم كما 

يحرتق, وعلى كل منا اأن ي�شب ولو قليالً من املاء ليطفئ ما ي�شتطيع اأن يطفئه 

واالأحاديث  القراآنية  لالآيات  اال�شتدعاء  هذا  وا�شتمر  غريه”.  ينتظر  اأن  دون 

النبوية ما دعت اإليه احلاجة يف كافة اأبواب ومواد امليثاق, فيما خلت الوثيقة من 

تلك االآيات القراآنية الكرمية واالأحاديث النبوية واالأقوال, مكتفية باالإ�شارة اإىل 

املرجعية االإ�شالمية لها يف املنطلقات واالأهداف والو�شائل. واختتمت الوثيقة 

مقدمتها بالتاأكيد على اأنها: “بهذه الوثيقة تتعمق جتربتُنا, وت�شرتك اأفهاُمنا, 

وتتاأ�ّش�ش نظرُتنا, وتتحرك م�شريتنا على اأر�شيات ومنطلقات واأعمدة متينة 

وثوابت را�شخة, حتفظ ال�شورة العامة, وُتربز معامَل الطريق, وتعزِّز اأ�شوَل 

وحدود  العمل  مبادئ  وتر�شم  للق�شية,  امل�شرتك  والفهَم  الوطنية,  الوحدة 

املرونة”.

اأبواب,  خم�شة  اإىل  م  وُق�شِّ املتو�شط,  القطع  من  �شفحة   39 يف  امليثاق  جاء 

وحتت كل باب ب�شع مواد فيما جمموعه 36 مادة, وجاءت االأبواب على النحو 

التايل:
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احلركة  و�شلة  الفكرية  املنطلقات  وفيه  باحلركة,  التعريف  الأول:  الباب 

واملكاين  الزماين  والبعد  والتكوين,  والبنية  امل�شلمني,  االإخوان  بجماعة 

للحركة, والتميز واال�شتقاللية, وعاملية احلركة, اإ�شافة اإىل �شعارها املعهود: 

اهلل غايتها, والر�شول قدوتها, والقراآن د�شتورها, واجلهاد �شبيلها, واملوت يف 

�شبيل اهلل اأ�شمى اأمانيها.

الباب الثاين: االأهداف, وفيه البواعث واالأهداف فقط.

وقف  اأر�ش  فل�شطني  وفيه  والو�شائل,  اال�شرتاتيجية  الثالث:  الباب 

ال�شلمية  واحللول  احلركة,  نظر  وجهة  من  والوطنية  والوطن  اإ�شالمي, 

والعربية  )الفل�شطينية  الثالث  والدوائر  الدولية,  واملوؤمترات  واملبادرات 

فر�ش  فل�شطني  لتحرير  واجلهاد  فل�شطني,  بتحرير  املتعلقة  واالإ�شالمية( 

االإ�شالمي يف معركة  الفن  امل�شلمة, ودور  املراأة  االأجيال, ودور  عني, وتربية 

التحرير, والتكافل االجتماعي, والقوى التي تدعم العدو.

االإ�شالمية,  احلركات  من  احلركة  موقف  وفيه  مواقفنا,  الرابع:  الباب 

واحلركات الوطنية على ال�شاحة الفل�شطينية, ومنظمة التحرير الفل�شطينية, 

واالإ�شالمية  الوطنية  والتجمعات  واالإ�شالمية,  العربية  واحلكومات  والدول 

واملوؤ�ش�شات واملثقفون يف الوطن العربي واالإ�شالمي, واأهل الديانات االأخرى 

بال�شعب  االنفراد  حماوالت  عن  وحديث  اإن�شانية,  حركة  احلركة  اأن  وبيان 

الفل�شطيني.

الباب اخلام�س: �شهادة التاريخ, وفيه, عرب التاريخ يف مواجهة املعتدين, 

وحركة املقاومة االإ�شالمية جنود.

االإلكرتونية(,  )الن�شخة  10 �شفحات  ال�شيا�شية يف  الوثيقة  يف حني جاءت 

مق�شمة اإىل 12 ق�شماً ان�شوى حتتها 42 مادة وهي على النحو التايل:
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تعريف احلركة.  .1

اأر�ش فل�شطني.  .2

�شعب فل�شطني.  .3

االإ�شالم وفل�شطني.  .4

القد�ش.  .5

الالجئون وحّق العودة.  .6

امل�رضوع ال�شهيوين.  .7

املوقف من االحتالل والت�شوية ال�شيا�شية.  .8

املقاومة والتحرير.  .9

النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني.  .10

االأمة العربية واالإ�شالمية.  .11

اجلانب االإن�شاين والدويل.  .12

احلركة  حاولت   ,2017 ال�شيا�شية  للوثيقة  جديداً  تبويباً  هناك  اأن  وا�شح 

من خالله االإحاطة بكافة امل�شتجدات على ال�شاحة الفل�شطينية, وفيما يتعلق 

ال�شيا�شي  النظام  دخولها  بعد  خ�شو�شاً  اجلديدة  ال�شيا�شية  بعالقاتها 

يف  االختالف  بع�ش  ذكر  و�شياأتي  الفل�شطينية.  بال�شلطة  ممثالً  الفل�شطيني, 

املحتوى عند احلديث عن امل�شمون يف ال�شطور الالحقة. لكن يف املجمل يبدو 

وا�شحاً اأن ثمة عالقة ما زالت موجودة بني الوثيقة وامليثاق, فلم تلِغ الوثيقة 

من  امليثاق  يتمكن  مل  ما  اأو�شحت  لكنها  كامل,  ب�شكل  تتجاوزه  اأو  امليثاق, 

االإ�شارة اإليه بحكم تقدم تاريخ اإ�شدار امليثاق عن االأحداث التاريخية الالحقة 

على مدار ثالثني عاماً تقريباً. وقد اأ�شار م�شعل اإىل ذلك يف معر�ش رده على 

ت�شاوؤالت النخب بعد عر�ش الوثيقة ال�شيا�شية اجلديدة حني �ُشئل عن م�شري 

اأن تكون ملغيًة  “كل وثيقة تعرب عن وقتها, ولي�ش بال�رضورة  امليثاق فقال: 
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يف  املرحلة.  هذه  خالل  ال�شيا�شي  )حما�ش(  اأداء  يف  مرجعنا  الوثيقة  لالآخر. 

.
امل�شتقبل قد ت�شدر اأدبيات اأخرى”37

ثالثاً: من ناحية امل�سمون:

يف  هناك  اأو  هنا  اختالف  فيه  كان  واإن  امل�شمون,  اإن  هنا  القول  ميكن 

ال�شياغة واالأ�شلوب, فاإنه مل يختلف يف الثوابت واملبادئ العامة وخ�شو�شاً 

وجود  ب�رضعية  االعرتاف  وعدم  والالجئني  والقد�ش  بالعودة  يتعلق  فيما 

“اإ�رضائيل”. بهذا اخل�شو�ش يرى االأ�شقر: “اأن الوثيقة متتاز باإيجازها ودقة 
على  ت�شاعد  ترقيمية  بعالمات  جملها  وتق�شيم  موادها,  و�شبط  �شياغتها, 

فهم املراد, ويظهر اأنها خ�شعت ملراجعة �رضعية و�شيا�شية وقانونية ولغوية 

. فيما يوؤكد ال�شيخ 
ا�شتثنائية حتى راأيناها بهذا ال�شبط الذي �شدرت عليه”38

اأعادت  اأن حما�ش  ُتظهر  الوثيقة  الواردة يف  للبنود  املتاأنية  القراءة  “اأن  خليل: 

�شياغة مواقفها بقالب خمتلف, وتخل�شت من بع�ش االأخطاء يف املعلومات ويف 

واأخالقياً,  وقانونياً,  و�شيا�شياً,  وطنياً,  جوهراً  مواقفها  و�شّمنت  اخلطاب, 

وامل�شاواة  بالعدالة  توؤمن  التي  االإ�شالمية  القيم  روح  الوثيقة  ثنايا  يف  وبثّت 

والت�شاحلية, والكفاح من اأجل ا�شرتداد احلقوق”39. خالل تعليقه على ن�رض 

الوثيقة عرب اجلزيرة مبا�رض اأكد حممود الزهار ع�شو املكتب ال�شيا�شي حلركة 

حما�ش: “اأن الوثيقة ال�شيا�شية التي اأعلنتها احلركة تت�شمن الثوابت االأربعة 

للحركة العقيدة, واالأر�ش, واالإن�شان, واملقد�ش, واآليات حتقيق هذه الثوابت, 

ت�شجيل موؤمتر االإعالن عن الوثيقة كامالً على موقع اليوتيوب, انظر:  
37

 https://www.youtube.com/watch?v=gwAQ7uUmyF4  

الدقيقة عند  الرد  وكان   ,1:01:02 الدقيقة  عند  ال�رضيف  تامر  االإعالمي  �شوؤال  ورد  حيث    

.1:17:05

اأ�شامة االأ�شقر, حما�ش من امليثاق اإىل الوثيقة.. ما اجلديد؟.  
38

مقابلة مع نهاد ال�شيخ خليل, 2017/5/3.  
39
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وتعرب عن ثقة احلركة بقدرتها العالية يف الربط ما بني املبادئ والثوابت التي 

توؤمن  الذي  الفكر  حقيقة  عن  عربت  كما  التحقيق,  و�شائل  بني  وما  تتغري,  ال 

. ويرى 
به احلركة, وكيف ترى نف�شها فل�شطينياً وعربياً واإ�شالمياً ودولياً”40

بالل ال�شوبكي: “اأنه ال تبدو وثيقة )حما�ش( اجلديدة انقالباً على امليثاق, فهي 

وثيقة من�شجمة مع خطاب و�شلوك احلركة ال�شيا�شيني, ومتجاوزة الإ�شكالية 

وبدت  وتعريفه,  االحتالل  مع  ال�رضاع  تو�شيف  يف  وخ�شو�شاً  ال�شياغة 

�شعيد  الفل�شطيني  الكاتب  يرى  بدوره   .
والتو�شيح”41 التف�شري  يف  مبالغة 

احلاج اأن:

من  تعرب   2017 ووثيقة   ,1988 ميثاق  بني  وا�شحة  فوارق  ثمة 

زاوية ما عّما مرت به احلركة من خربة وجتارب من جهة و�شغوط 

التكيف  معنى  الفوارق  هذه  حتمل  بحيث  اأخرى,  جهة  من  واأزمات 

يف  يكمن  االأول  الفارق  الن�شج.  معنى  فيه  حتمل  الذي  القدر  بنف�ش 

اخلطاب وال�شياغات, بحيث حتللت الوثيقة اإىل حٍد بعيد من احلمل 

لتخرج  احلادة  وامل�شطلحات  الف�شفا�شة  والعبارات  االأيديولوجي 

البعد احلقوقي -  يف �شياغة متما�شكة ومكتوبة بعناية, ف�شالً عن 

القانوين وا�شح الب�شمات يف الوثيقة )يبدو اأحياناً كمرجعية لبع�ش 

كما  الدويل  القانون  يف  خرباء  على  عر�شها  نتاج  ذلك  ولعل  املواد( 

الدويل  للمجتمع  النظرة  تختلف  اأي�شاً  واالأ�شلوب  اخلطاب  يف  ُذكر. 

واخلطاب  التاآمري  التف�شري  عن  ابتعاداً  امليثاق,  يف  عنها  الوثيقة  يف 

احلاد, ومروراً باحلديث عن امل�شرتكات والقيم االإن�شانية مثل احلق 

اإىل  و�شوالً  والتمييز,  الظلم  ورف�ش  واحلرية  والكرامة  والعدالة 

الزهار: وثيقة حما�ش ت�شمنت الثوابت واآليات حتقيقها, موقع الر�شالة نت, 2017/5/2, انظر:  
40

http://alresalah.ps/ar/post/159891  

مقابلة اأجراها الباحث عرب الفي�ش بوك مع بالل ال�شوبكي, رئي�ش ق�شم العلوم ال�شيا�شية بجامعة   
41

اخلليل, 2017/5/3.
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اإن�شانية وقانونية  اعتبار حترير فل�شطني عمالً م�رضوعاً من زاوية 

انتهاًء  ولي�ش  الدويل,  للقانون  اأو�شلو  اتفاق  خمالفة  اإىل  واالإ�شارة 

  .
42

باعتبار الكيان ال�شهيوين خطراً على االأمن وال�شلم الدوليني

�شنحاول يف هذه ال�شطور التعرف اإىل اأوجه االختالف يف م�شمون ر�شائل 

حما�ش التي تكرر ذكرها يف كلٍّ من امليثاق والوثيقة على حدٍّ �شواء, اأو تلك التي 

انفرد بها واحد منهما عن االآخر على النحو التايل:

1. يف التعريف:

عرَّفت حما�ش نف�شها يف امليثاق يف املادة االأوىل منه باأنها: “حركة املقاومة 

وت�شوراتها  ومفاهيمها  اأفكارها  ت�شتمد  منه  منهجها,  االإ�شالم  االإ�شالمية, 

ت�شتلهم  ومنه  ت�شوراتها  كل  يف  حتتكم  واإليه  واالإن�شان  واحلياة  الكون  عن 

تر�شيد خطاها”, كما اأ�شارت يف املادة الثانية باأنها “جناح من اأجنحة االإخوان 

املادة  ويف  عاملي...”,  تنظيم  امل�شلمني  االإخوان  وحركة  بفل�شطني,  امل�شلمني 

الذين  امل�شلمني  انت�شار  “بحكم  بقولها:  احلركة  عاملية  اإىل  اأ�شارت  ال�شابعة 

على  ويعملون  العامل,  بقاع  كل  يف  االإ�شالمية  املقاومة  حركة  منهج  ينهجون 

منا�رضتها, وتبني مواقفها, وتعزيز جهادها, فهي حركة عاملية, وهي موؤهلة 

يف  تعريفها  جاء  فيما  اأهدافها”.  و�شمو  غايتها,  ونبل  فكرتها,  لو�شوح  لذلك 

حركة  هي  )حما�ش(,  االإ�شالمية  املقاومة  “حركة  باأنها:  ال�شيا�شية  الوثيقة 

حتّرر ومقاومة وطنية فل�شطينيَّة اإ�شالمية, هدفها حترير فل�شطني ومواجهة 

امل�رضوع ال�شهيوين, مرجعيَّتها االإ�شالم يف منطلقاتها واأهدافها وو�شائلها”. 

“باعتبارها   :
43

عوكل طالل  يرى  كما  هويتها  �شياغة  تعيد  اأنها  يعني  وهذا 

اأون الين,  اأبعد من الن�شو�ش املكتوبة, موقع عالمات  ال�شيا�شية:  �شعيد احلاج, وثيقة حما�ش   
42

 http://alamatonline.com/archives/215205 :2017/5/6, انظر

طالل عوكل: كاتب وحملل �شيا�شي فل�شطيني مقيم يف غزة.  
43
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حركة حترر وطني مبرجعية اإ�شالمية, ولي�ش مبرجعيات تنظيمية دولية, ما 

خليل:  ال�شيخ  ويرى   .
خمتلفة”44 وعربية  اإقليمية  دول  طماأنة  على  ي�شاعدها 

ذات  فل�شطينية,  وطنية  حركة  باأنها  نف�شها  عّرفت  الوثيقة  يف  احلركة  “اأن 
واإميانها  التعددية,  قبولها  على  واأكدت  و�شطية,  اإ�شالمية  فكرية  مرجعية 

 .
بالت�شامح, ونبذها للتطرف واحرتامها خليارات ال�شعب الفل�شطيني”45

ي�شري الباحث هنا اإىل اأن حركة حما�ش مل تغفل يف ميثاق الـ 1988 االإ�شارة 

اإىل فل�شطينيتها, فقد ورد ذلك �رضاحة يف املادة ال�شاد�شة من الباب االأول حيث 

جاء فيها ما يلي: “حركة املقاومة االإ�شالمية حركة فل�شطينية متميزة, تعطي 

احلديث  العبث  فمن  وعليه  حياة...”,  منهج  االإ�شالم  من  وتتخذ  هلل,  والءها 

اإىل  االإ�شارة  دون  فقط,  امل�شلمني  االإخوان  بجماعة  حما�ش  ارتباط  عن  دائماً 

متييزها نف�شها باأنها حركة فل�شطينية.

�شيا�شية  “حركة  باأنها:  احلركة  عّرف  كان  الباحث  اأن  هنا  بالذكر  جدير 

املقاوم  جناحها  لها  االإ�شالم,  من  ال�شيا�شي  فكرها  ت�شتمد  فل�شطينية 

لالحتالل, كما لها اأذرعها االأخرى, االجتماعية واملوؤ�ش�شاتية والدعوية التي 

اأر�ش  على  ال�شيا�شية  ملمار�شتها  وتوؤ�ش�ش  ال�شيا�شي,  ُبعدها  جمتمعة  تخدم 

 .
الواقع”46

باالإخوان  عالقتها  اإىل  اجلديدة  وثيقتها  يف  حما�ش  ُت�رض  مل  ملاذا  لكن: 

اإليه  اأ�رضنا  امل�شلمني, وهي التي حر�شت على بيان ذلك بقوة يف ميثاقها كما 

�شابقاً؟!

وثيقة حما�ش �شاحلة الأن تكون ا�شرتاتيجية وطنية جامعة, �شحيفة فل�سطني, غزة, 2017/5/3,   
44

�ش 8.

مقابلة مع نهاد ال�شيخ خليل, 2017/5/3.  
45

وائل املبحوح, املعار�سة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) 2006-1994:   
46

درا�سة حتليلية )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, 2012(, �ش 148.
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على  ح�شابه  على  الباحث  عر�شه  تفاعلي  �شوؤال  على  اإجابته  خالل 

علي  لبنان  يف  وممثلها  حما�ش  يف  القيادي  ذكر   ,2017/5/4 يف  الفي�شبوك 

البنت  بني  العالقة  طبيعة  الإعالن  داعي  وال  االإخوان  “بنت  حما�ش:  اأن  بركة 

واأمها”. فيما يرى ال�شوبكي: “اأنها واإذ مل تفعل ذلك فهي بذلك تعفي نف�شها 

من مواجهة االأنظمة بتهمة االرتباط التنظيمي مع االإخوان, وال تتحمل وزر 

. كما ي�شري اإىل اأن حما�ش:
اإعالن القطيعة بن�ش �رضيح اأمام اأبناء االإخوان”47

تظهر يف وثيقتها اجلديدة ُن�شجاً يتجاوز اخلطابات االنفعالية التي 

مع  العالقة  اأن  وتدرك  مراراً.  الفل�شطينية  القيادات  عن  �شدرت 

االأنظمة العربية �رضورية لتاأمني حركة الفل�شطينيني بحّدها االأدنى, 

باأهّمية  توؤمن  كما  الفل�شطينية,  للموؤ�ش�شات  املايل  االإ�شناد  و�شمان 

الدعم ال�شعبي العربي وخ�شو�شاً ذلك الدعم الذي تناله من اأع�شاء 

االإخوان امل�شلمني يف الوطن العربي. وهنا يبدو عدم اإ�شارتها للعالقة 

مع االإخوان يف بنود وثيقتها اجلديدة, �شحباً للب�شاط من حتت اأقدام 

من تعامل معها كجزء من تنظيم االإخوان, مبا اأعاق عالقتها مع دول 

 .
48

كم�رض واالأردن واالإمارات

 اإىل: “اأن خ�شو�شية الق�شية الفل�شطينية تقت�شي 
49

وي�شري يو�شف رزقة

من )حما�ش( الوقوف عند هويتها اخلا�شة باأنها حركة حترر وطني فل�شطيني, 

. وكان م�شعل اأكد خالل عر�شه 
ولي�شت جزءاً من حركات خارج فل�شطني”50

الوثيقة ال�شيا�شية “اأن حركته جزء من مدر�شة االإخوان امل�شلمني فكرياً, وقد 

مقابلة مع بالل ال�شوبكي, 2017/5/3.  
47

املرجع نف�شه.  
48

الفل�شطيني  الوزراء  لرئي�ش  ال�شابق  ال�شيا�شي  االأدب والنقد, وامل�شت�شار  اأ�شتاذ  يو�شف رزقة:   
49

ال�شابق اإ�شماعيل هنية.

يو�شف رزقة, قراءة يف وثيقة حما�ش, �شحيفة فل�سطني, غزة, 2017/5/3, ال�شفحة االأخرية.  
50
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اأنها تنظيم  ُت�شمى تنظيم االإخوان امل�شلمني, غري   1987 كانت قبل انطالقتها 

قال  بدوره   .
التنظيمية”51 القيادة  ومرجعيته  بذاته,  قائم  م�شتقل  فل�شطيني 

)حما�ش(  حركة  “اإن  االإ�شالمية:  احلركات  �شوؤون  يف  اخلبري  حبيب,  كمال 

عليها, خا�شة  ارتباطها باالإخوان �شيمثل عبئاً  اأن  كحركة حترر وطني راأت 

االإخوان  جماعة  ت�شنفان  الدولتني  وكال  وبال�شعودية,  مب�رض  عالقاتها  يف 

يف  اخلبري  املن�شاوي,  جمال  يرى  ذاته  ال�شياق  ويف   .
اإرهابية”52 باعتبارها 

ما  بقدر  الطرفني  الأن  كثرياً  تاأخرت  اخلطوة  هذه  “اأن  االإ�شالمية:  احلركات 

االأخرية,  الفرتة  يف  خا�شة  ت�رضروا  ما  بقدر  البع�ش,  بع�شهم  من  انتفعوا 

مو�شحاً اأن هذا ت�رضف تكتيكي لكنه بال �شّك ُي�شعف من معنويات االإخوان 

.
واإطارهم التنظيمي”53

مع  العالقة  اإىل  االإ�شارة  عن  حما�ش  ابتعاد  تف�شري  باأن  الباحث  ويرى 

االإخوان كان ب�شبب و�شم اجلماعة باالإرهاب اأمٌر غري م�شوغ, ذلك اأن حما�ش 

من  العديد  وهناك  االأمريكية,  االإرهاب  قوائم  على  مدرجة  زالت  ما  نف�شها 

قياداتها ال�شيا�شية والع�شكرية على راأ�ش هذه القوائم, بل اإن يحيى ال�شنوار 

درج ا�شمه �شمن تلك القوائم. وبهذا 
ُ
رئي�ش املكتب ال�شيا�شي للحركة يف غزة اأ

ال�شلة  ب�شبب  عليها  الت�شييق  من  اخل�شية  “اأما  �شالح:  يقول  اخل�شو�ش 

باالإخوان؛ فاإن )حما�ش( لديها من اأ�شباب الت�شييق عليها ما هو اأكرب؛ اإذ اإنها 

اأقوى عمل م�شلح مقاوم �شّد امل�رضوع ال�شهيوين, وهي م�شنّفة اإرهابية لدى 

.
الغرب, الذي ال ت�شنف معظم دوله االإخوان جماعة اإرهابية”54

�شحيفة فل�سطني, غزة, 2017/5/2.  
51

�شحيفة اليوم ال�سابع, القاهرة, 2017/5/1.  
52

املرجع نف�شه.  
53

حم�شن حممد �شالح, عن اجلدل حول وثيقة حما�ش ال�شيا�شية.  
54
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2. فل�سطني:

عند احلديث عن فل�شطني رّكز امليثاق على وقفية اأر�ش فل�شطني حيث جاء 

يف الباب الثالث املادة الـ 11:

اأر�ش وقف  اأر�ش فل�شطني  اأن  االإ�شالمية  املقاومة  تعتقد حركة 

التفريط  ي�شح  ال  القيامة,  يوم  اإىل  امل�شلمني  اأجيال  على  اإ�شالمي 

اأو عن جزء منها, وال متلك ذلك  اأو التنازل عنها  اأو بجزء منها,  بها 

اأو  اأو رئي�ش,  العربية, وال ميلك ذلك ملك  الدول  اأو كل  دولة عربية 

�شواء  املنظمات  كل  اأو  منظمة  ذلك  متلك  وال  والروؤ�شاء,  امللوك  كل 

اإ�شالمي على  اأر�ش وقف  فل�شطني  اأو عربية, الأن  فل�شطينية  كانت 

اأجيال امل�شلمني اإىل يوم القيامة, ومن ميلك النيابة احلقة عن االأجيال 

االإ�شالمية اإىل يوم القيامة؟

اأر�ش وقفية  اإىل  اإ�شارة  اأّي  اجلديدة  ال�شيا�شية  الوثيقة  اأغفلت   فيما 

اإىل قدا�شتها ومكانتها اخلا�شة الرغم من احتفاظها باالإ�شارة   فل�شطني, على 

يف قلب كل م�شلم, حيث اأ�شارت املواد 2–3, اإىل اأن:

املتو�شط  البحر  اإىل  �رضقاً  االأردن  نهر  من  بحدودها  فل�شطني   .2

اأّم الر�رضا�ش جنوباً وحدة  اإىل  غرباً, ومن راأ�ش الناقورة �شماالً 

واإنَّ  ووطنُه.  الفل�شطيني  ال�شعب  اأر�ُش  وهي  تتجّزاأ,  ال  اإقليمية 

كياٍن  واإقامة  اأر�شه,  من  وت�رضيَده  الفل�شطيني  ال�شعب  طرَد 

�شهيويّن عليها, ال يلغي حقَّ ال�شعب الفل�شطيني يف كامل اأر�شه, 

وال ين�شُئ اأي حّق للكيان ال�شهيوين الغا�شب فيها.

فل�شطني اأر�ش عربية اإ�شالمية, وهي اأر�ش مباركة مقّد�شة, لها   .3

مكانتها اخلا�شة يف قلب كّل عربي وم�شلم.

فلماذا اأغفلت الوثيقة ذكر وقفية فل�شطني؟
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ال ميكن احلكم باأن الوثيقة باإغفالها ذكر وقفية اأر�ش فل�شطني, فاإن حركة 

ت تفكريها بهذا اخل�شو�ش, ما دام مل ي�شدر عن احلركة ما يفيد  حما�ش غريَّ

ذلك. فلقد ن�ش ميثاق احلركة 1988, الذي اأكدت احلركة اأن الوثيقة مل ُتلغه, 

اأن وقفية اأر�ش فل�شطني ال ميكن اإلغاوؤها بحال من االأحوال, حيث اأكد الن�ش 

يف  حكمها  “هذا  االإ�شالمية:  ال�رضيعة  يف  حكمها  هو  هذا  اأن  اأعاله  اإليه  امل�شار 

ال�رضيعة االإ�شالمية, وَمثَلُها يف ذلك َمثَُل كل اأر�ش فتحها امل�شلمون عنوة, حيث 

وقفها امل�شلمون زمن الفتح على اأجيال امل�شلمني اإىل يوم القيامة”. وهذا يعني 

املوافقة  ا�شرتاط  اإن  القول هنا  االأمر مل يتغري, بل ميكن  اأن فهم احلركة لهذا 

له  بـ“اإ�رضائيل”  االعرتاف  بدون   1967 حدود  يف  فل�شطينية  دولة  قيام  على 

عالقة بفهم احلركة لهذا االأمر, فاإن االعرتاف بدولة “اإ�رضائيل” على االأرا�شي 

فل�شطني,  اأر�ش  وقفية  �رضيح  ب�شكل  ُيلغي  حالياً  عليها  املقامة  الفل�شطينية 

وهو ما ال تريده احلركة بحال.

فيما يتعلق بالوثيقة فقد ف�ّشلت قليالً يف مو�شوع فل�شطني, حيث عّرفت 

يف املواد 2–3 اأر�َش فل�شطني كما اأ�شار الن�ش اأعاله, كما عّرفت �شعب فل�شطني 

يف املواد 4–6, باأنه:

يف  يقيمون  كانوا  الذين  العرب  املواطنون  هم  الفل�شطينيون   .4

خرج منها اأم من بقي فيها؛ 
ُ
فل�شطني حتّى �شنة 1947, �شواء من اأ

داخل  التاريخ,  هذا  بعد  فل�شطيني  عربي  اأب  من  ولد  َمْن  وكّل 

فل�شطني اأو خارجها, هو فل�شطيني.

وهي  تزول,  ال  الزمة,  اأ�شيلة,  �شفة  الفل�شطينية  ال�شخ�شية   .5

بال�شعب  حلّت  التي  النكبات  اأن  كما  االأبناء؛  اإىل  االآباء  من  تنتقل 

التي  التهجري  ال�شهيوين و�شيا�شة  الفل�شطيني, بفعل االحتالل 

ال  كذلك  تنفيها.  وال  وانتماَءه  �شخ�شيته  تفقده  ال  ينتهجها, 

يت�شبب ح�شول الفل�شطيني على جن�شية اأخرى يف فقدانه هويته 

وحقوقه الوطنية.
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ال�شعب الفل�شطيني �شعٌب واحد, بكل اأبنائه يف الداخل واخلارج,   .6

وبكل مكّوناته الدينية والثقافية وال�شيا�شية.

ُي�شار هنا اإىل اأن الوثيقة متيزت اأي�شاً عن امليثاق باإفرادها مادتني للحديث 

عن القد�ش وامل�شجد االأق�شى حتت ق�شم القد�ش حيث اأكدت على اأن:

والتاريخية  الدينية  مكانتها  ولها  فل�شطني,  عا�شمة  القد�ش 

مقد�شاتها  وجميع  واإن�شانياً؛  واإ�شالمياً  عربياً  واحل�شارية, 

ة  واالأمَّ الفل�شطيني  لل�شعب  ثابت  حّق  هي  وامل�شيحية,  االإ�شالمية 

منها؛  جزء  باأّي  تفريط  وال  عنها  تنازل  وال  واالإ�شالمية,  العربية 

واإنَّ كّل اإجراءات االحتالل يف القد�ش من تهويٍد وا�شتيطاٍن وتزوير 

للحقائِق وطم�ش للمعامِل منعدمة, واأن امل�شجد االأق�شى املبارك حّق 

خال�ش ل�شعبنا واأمتنا, ولي�ش لالحتالل اأي حّق فيه, واإن خمططاته 

واإجراءاته وحماوالته لتهويد االأق�شى وتق�شيمه باطلة وال �رضعية 

لها.

كما  امليثاق,  يف  ورد  كما  للحركة  عامة  اأهدافاً  اجلديدة  الوثيقة  حتدد  مل 

اإال  عام  ب�شكل  والو�شائل  اال�شرتاتيجيات  عن  احلديث  عن  النظر  �رضفت 

اإىل مفهومي الوطن  اإىل عدم االإ�شارة  اإ�شافة  فيما يتعلق باملقاومة والتحرير, 

 4 رقم  البند  يف  الفل�شطيني  عّرفت  اأنها  بيد  امليثاق,  يف  الواردين  والوطنية 

بالقول: “الفل�شطينيون هم املواطنون العرب الذين كانوا يقيمون يف فل�شطني 

خرج منها اأم من بقي فيها؛ وكّل َمْن ولد من اأب 
ُ
حتّى �شنة 1947, �شواء من اأ

عربي فل�شطيني بعد هذا التاريخ, داخل فل�شطني اأو خارجها, هو فل�شطيني”.

بقي اأن ن�شري هنا اإىل اأن امليثاق ن�ّش �رضاحة على اأن الق�شية الفل�شطينية 

“وال بّد من ربط ق�شية فل�شطني   :15 الـ  هي ق�شية دينية حيث جاء يف املادة 

هذا  على  معاجلتها  ويجب  دينية,  ق�شية  اأنها  على  امل�شلمة  االأجيال  اأذهان  يف 

ارتبط  الذي  االأق�شى,  امل�شجد  اإ�شالمية حيث  االأ�شا�ش, فهي ت�شم مقد�شات 
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باإ�رضاء  واالأر�ش  ال�شماوات  دامت  ما  له  انف�شام  ال  رباطاً  احلرام  بامل�شجد 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ومعراجه منه”.

3. احللول ال�سلمية واملبادرات والتفاقيات:

ن�شت املادة 13 من امليثاق اأنه: 

واملوؤمترات  ال�شلمية  باحللول  ي�شمى  وما  املبادرات,  تتعار�ش 

املقاومة  حركة  عقيدة  مع  الفل�شطينية  الق�شية  حلل  الدولية 

من  جزء  يف  تفريط  فل�شطني  من  جزء  اأي  يف  فالتفريط  االإ�شالمية, 

االإ�شالمية جزء من دينها, على ذلك  املقاومة  الدين, فوطنية حركة 

اأفرادها, ولرفع راية اهلل فوق وطنهم يجاهدون...., وما تلك  تربي 

امل�شلمني,  اأر�ش  يف  الكفر  اأهل  حتكيم  اأنواع  من  نوع  اإال  املوؤمترات 

ومتى اأن�شف اأهل الكفر اأهل االإميان؟. 

كما ق�رضت احللَّ على اجلهاد يف �شبيل اهلل: “وال حّل للق�شية الفل�شطينية 

اإال باجلهاد, اأما املبادرات والطروحات واملوؤمترات الدولية, فم�شيعة للوقت, 

ُيعبث مب�شتقبله, وحقه  اأن  اأكرم من  الفل�شطيني  وال�شعب  العبث,  وعبث من 

وم�شريه”.

مل يختلف موقف حما�ش بهذا ال�شاأن يف الوثيقة ال�شيا�شية عنه يف امليثاق, 

فلقد اأكدت الوثيقة يف مادتيها 22–23 على ما يلي:

وم�رضوعات  واملبادرات  االتفاقات  جميع  حما�ش  22. ترف�ش 

الت�شوية الرامية اإىل ت�شفية الق�شية الفل�شطينية اأو االنتقا�ش من 

حقوق �شعبنا الفل�شطيني, واإنَّ اأيَّ موقٍف اأو مبادرٍة اأو برنامٍج 

�شيا�شّي يجُب اأن ال مي�ش هذه احلقوق, وال يجوُز اأن يخالفها اأو 

يتناق�َش معها.

اأر�شه  واغت�شاب  الفل�شطيني  ال�شعب  ظلم  اأن  حما�ش  23. توؤكد 

ت�شويات  اأية  واإن  �شالماً.  ُي�شمى  اأن  ميكن  ال  منها  وتهجريه 
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تقوم على هذا االأ�شا�ش, لن توؤدي اإىل ال�شالم؛ و�شتظل املقاومة 

لكل  و�رضفاً  وواجباً  م�رضوعاً  حقاً  فل�شطني  لتحرير  واجلهاد 

اأبناء �شعبنا واأمتنا. 

بل اإن حما�ش رمبا تكون ذهبت اأبعد من ذلك عندما ن�شت الوثيقة يف املادة 

الـ 18 وما بعدها على عدمية ت�رضيح بلفور, وبالتايل عدم �رضعية قيام دولة 

“اإ�رضائيل”, واأنه ال تنازَل عن اأّي جزء من اأر�ش فل�شطني, مهما كانت االأ�شباب 
والظروف وال�شغوط, ومهما طال االحتالل, كما تبني املواد التالية:

الربيطاين  االنتداب  و�شّك  بلفور,  ت�رضيح  من  كلٌّ  منعدماً  18. ُيعدُّ 

ما  وكّل  فل�شطني,  بتق�شيم  املتحدة  االأمم  وقرار  فل�شطني,  على 

ترّتب عليها اأو ماثلها من قرارات واإجراءات؛ واإنَّ قيام “اإ�رضائيل” 

باطٌل من اأ�شا�شه, وهو مناق�ٌش حلقوق ال�شعب الفل�شطيني غري 

القابلة للت�رضف, والإرادته واإرادة االأمة, وحلقوق االإن�شان التي 

تكفلها املواثيق الدولية, ويف مقّدمتها حّق تقرير امل�شري.

19. ال اعرتاَف ب�رضعية الكيان ال�شهيوين؛ واإنَّ كّل ما طراأ على اأر�ش 

اأو ا�شتيطان, اأو تهويد, اأو تغيري للمعامل,  فل�شطني من احتالل, 

اأو تزوير للحقائق باطٌل؛ فاحلقوق ال ت�شقط بالتقادم.

االأ�شباب  كانت  مهما  فل�شطني,  اأر�ش  من  جزء  اأّي  عن  تنازَل  20. ال 

حما�ش  وترف�ش  االحتالل.  طال  ومهما  وال�شغوط,  والظروف 

اأيَّ بديٍل عن حترير فل�شطني حتريراً كامالً, من نهرها اإىل بحرها. 

ومع ذلك—ومبا ال يعني اإطالقاً االعرتاف بالكيان ال�شهيوين, 

وال التنازل عن اأيٍّ من احلقوق الفل�شطينية—فاإن حما�ش تعترب 

وعا�شمتها  ال�شيادة,  كاملة  م�شتقلة  فل�شطينية  دولة  اإقامة  اأن 

القد�ش, على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967, مع عودة 

الالجئني والنازحني اإىل منازلهم التي اأخرجوا منها, هي �شيغة 

توافقية وطنية م�شرتكة.
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تخالف  وملحقاتها  اأو�شلو  اتفاقات  اأن  على  حما�ش  حركة  21. توؤكد 

التزامات  رتبت  اإنها  حيث  من  االآمرة  الدويل  القانون  قواعد 

تخالف حقوق ال�شعب الفل�شطيني غري القابلة للت�رضف, ولذلك 

فاإن احلركة ترف�ش هذه االتفاقات, وما ترتب عليها من التزامات 

ت�رض مب�شالح �شعبنا, وخا�شة التن�شيق )التعاون( االأمني.

كما ميكن االإ�شارة هنا اإىل تف�شري م�شعل نف�شه يف ورقته امل�شار اإليها �شابقاً 

عند احلديث عن هذا ال�شاأن بقوله:

املوافقة على دولة على حدود عام 1967: والبع�ش اأي�شاً يقلق اأن 

م  هذا رمبا كان مقدمة لل�شري على نهج من �شبقنا, ويف النهاية يتقزَّ

لالأر�ش  التحرير  هدف  اأن  لقناعتنا  لي�ش  ال,  نقول  الكبري.  احللم 

اأعتقد من  فاأنا �شخ�شياً  بال�رضورة,  1967 هو هدف عملي  املحتلة 

االأر�ش  يحرر  اأن  ي�شتطيع  الذي  اأن  املو�شوعية  العملية  الناحية 

اأن  غري  فل�شطني.  بقية  يحرر  اأن  الواقع  يف  قادر  هو   ,1967 املحتلة 

على  العربي  املوقف  وكذلك  الفل�شطيني  املوقف  توحيد  �رضورة 

النظر عن  القوا�شم امل�شرتكة, يلتقي عليها اجلميع ب�رضف  برنامج 

يف  نحن  علينا  ميلي  الذي  هو  طرف,  بكل  اخلا�ش  الربنامج  تفاوت 

حركة حما�ش ومعنا حركات مقاومة اأخرى اأن نذهب اإىل هذا املوقف 

الفل�شطينية,  ال�شيا�شي, ما دام ذلك لي�ش على ح�شاب بقية االأر�ش 

اأي  يت�شمن  وال  اأر�شنا,  من  جزء  اأو  حّق  باأي  تفريطاً  يت�شمن  وال 

.
اعرتاف بـ“اإ�رضائيل”55

اجلديدة  الر�شمية  ال�شيا�شية  وثيقتها  يف  �شجلت  حما�ش  اأن  هنا  اجلديد 

موؤكدة   ,1967 �شنة  حدود  على  فل�شطينية  دولة  اإقامة  من  ال�شابق  موقفها 

“وثيقة �شيا�شية بقلم خالد م�شعل: الفكر ال�شيا�شي حلركة حما�ش يف ظل اآخر التطورات,” مركز   
55

الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, 2013/3/20.
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ال�شيخ  ذكره  كان  ما  وهو  م�شرتكة,  وطنية  �شيغة  تكون  اأن  يجب  اأنها  على 

الع�رض,  قناة اجلزيرة يف برنامج �شاهد على  يا�شني خالل مقابلته مع  اأحمد 

حيث اأجاب على �شوؤال هل ميكن اأن تقول لنا ما هي بو�شوح واإيجاز ما هي 

�رضوطكم للم�شاحلة مع “اإ�رضائيل” اأو عقد هدنة معها؟ بقوله:

واأعلنتها  �شابقاً  طرحتها  اأنا,  طرحتها  التي  للهدنة  �رضوطنا 

للعامل, نريد يف هذه املرحلة اأن يزول االحتالل عن اأر�شنا املحتلة بعد 

67 كاملة, واأن تزول كل اآثار االحتالل االإ�رضائيلي؛ من م�شتوطنات, 

واقت�شادية,  داخلية  �شغوط  ومن  ومعتقالت,  �شجون  ومن 

دولة  لنا  تقوم  واأن  الفل�شطيني,  ال�شعب  على  املغلقة  احلدود  من 

االإ�رضائيلي  االحتالل  تركه  الذي  املحرر  ترابنا  على  فل�شطينية 

اإ�رضائيل يف �شوؤوننا, وال  ال�رضيف, واأال تتدخل  القد�ش  وعا�شمتها 

.
56ً

اأمرنا وال حركتنا, واأن ياأخذ �شعبنا حقه يف تقرير م�شريه كامال

)وثيقة  الوطني  الوفاق  وثيقة  يف  املعلن  احلركة  ملوقف  تثبيت  اأي�شاً  وهو 

االأطر  بها  والتزمت   ,2006 �شنة  االأ�شرية  احلركة  وقعتها  التي  االأ�رضى( 

حتّفظ  مع  وحما�ش  فتح  راأ�شها  وعلى  الفل�شطينية  التنظيمات  لكافة  القيادية 

اجلهاد االإ�شالمي على بند التفاو�ش مع املحتل, حيث جاء يف البند االأول منها:

اإن ال�شعب الفل�شطيني يف الوطن واملنايف ي�شعى من اأجل حترير 

اأر�شه واإجناز حقه يف احلرية والعودة واال�شتقالل ويف �شبيل حقه 

يف تقرير م�شريه مبا يف ذلك حقه يف اإقامة دولته امل�شتقلة وعا�شمتها 

 ,1967 عام  املحتلة  االأرا�شي  جميع  على  ال�رضيف  القد�ش  مدينة 

االأ�رضى واملعتقلني,  العودة لالجئني, وحترير جميع  و�شمان حّق 

م�شتندين يف ذلك اإىل حّق �شعبنا التاريخي يف اأر�ش االآباء واالأجداد, 

جزء من حلقات برنامج �شاهد على الع�رض على اليوتيوب, انظر:  
56

https://www.youtube.com/watch  
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ال�رضعية  كفلته  وما  الدويل,  والقانون  املتحدة,  االأمم  ميثاق  واإىل 

.
57

الدولية

 1967 “اأن الدولة على حدود عام  وبهذا اخل�شو�ش ي�شري ال�شوبكي اإىل: 

لي�شت خيار حما�ش, بل �شيغة توافقية اأدنى من �شقف حما�ش املتمثل بكامل 

. فيما يرى �شادق اأبو عامر اأن:
االأر�ش”58

الوثيقة اجلديدة اأظهرت موقفاً اأكرث واقعية فيما يتعلق بال�رضاع 

املوافقة على  الدولية من خالل  املواثيق  مع االحتالل, مبا يتفق مع 

وهو  بـ“اإ�رضائيل”,  االعرتاف  دون   67 حدود  على  فل�شطينية  دولة 

الدولية  العالقات  واقع  مع  وين�شجم  الدويل,  القانون  يكفله  حّق 

العالقات  لتبادل  الدول  ب�رضعية  االعرتاف  ي�شرتط  ال  حيث  اليوم, 

مببداأ  التم�شك  من  الرئي�ش  الغر�ش  ورمبا  االأ�شكال,  من  �شكل  باأي 

عدم االعرتاف يتعلق باحلفاظ على حّق االأجيال القادمة من ال�شعب 

موازين  اأن  هو  االأهم  التاريخية.  بحقوقه  املطالبة  يف  الفل�شطيني 

�شالح  يف  اليوم  كانت  فاإذا  للتغري  قابلة  وهي  ثابتة  لي�شت  القوى 

الكيان فلي�ش بال�رضورة اأن تظل كذلك اإىل ما ال نهاية, فعامل الزمن 

 .
59

ال يلعب فقط ل�شالح طرف �شّد طرف فاالأمور قابلة للتبدل

بتطورات  مّر  الت�شوية  عملية  من  حما�ش  موقف  اأن  هنا  واخلال�شة 

معار�شة  ال�شلمية  احللول  تعار�ش  احلركة  كانت  ففيما  متعددة,  وانتقاالت 

ت�شتند اإىل موقف مبدئي عام كما عرّب عنه ميثاقها, باعتبار اأن هذه املفاو�شات 

مع  تتناق�ش  وا�شتحقاقات  تنازالت  تت�شمن  للت�شوية  املطروحة  وامل�شاريع 

ن�ش وثيقة االأ�رضى الفل�شطينيني للوفاق الوطني, اجلزيرة.نت, 2006/5/26.  
57

مقابلة مع بالل ال�شوبكي, 2017/5/3.  
58

ال�شيا�شي, ورئي�ش ق�شم  الباحث  اأبو عامر,  الفي�ش بوك مع �شادق  الباحث عرب  اأجراها  مقابلة   
59

ال�شوؤون احلزبية والربملانية يف مركز روؤية للتنمية ال�شيا�شية, 2017/5/4.
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اال�شرتاتيجي,  اأم  املرحلي  املدى  على  �شواًء  وواقعياً,  مبدئياً  احلركة  روؤية 

حتولت فيما بعد اإىل مرحلة القبول باحلل املرحلي, دون امل�شا�ش بثابت عدم 

االعرتاف بـ“اإ�رضائيل”. ولعل الدافع اإىل اإعالن حما�ش ذلك يف وثيقتها اجلديدة 

هو �شّد الذرائع اأمام كل من يحاول اتهام احلركة باأنها تقف عرثة اأمام تنفيذ 

اأن  1967, بالرغم من  حّل الدولة الفل�شطينية على حدود الرابع من حزيران 

االحتالل ال�شهيوين هو الذي يعلن دائماً ف�شل حّل الدولتني, وي�شع العراقيل 

اأمام اأّي احتمال لتنفيذ هذا املقرتح الذي مل تنجح مفاو�شات ال�شلطة معه على 

مدار ربع قرن من الزمان من حتقيقه.

4. املوقف من منظمة التحرير الفل�سطينية ومن الف�سائل الأخرى:

التحرير  منظمة  مع  العالقة  طبيعة   1988 امليثاق  من   27 الـ  املادة  بينت 

الفل�شطينية واأنها:

االأب  ففيها  االإ�شالمية,  املقاومة  حركة  اإىل  املقربني  اأقرب  من 

اأو  اأخاه  اأو  اأباه  امل�شلم  يجفو  وهل  ال�شديق,  اأو  القريب  اأو  االأخ  اأو 

قريبة اأو �شديقه؟ فوطننا واحد, وم�شابنا واحد, وم�شرينا واحد, 

وهكذا  العلمانية  الدولة  فكرة  املنظمة  تبنت  م�شرتك....  وعدونا 

نح�شبها. والفكرة العلمانية, مناق�شة للفكرة الدينية مناق�شة تامة, 

ومن  القرارات.  وتتخذ  والت�رضفات  املواقف,  تبنى  االأفكار  وعلى 

هنا مع تقديرنا ملنظمة التحرير الفل�شطينية—وما ميكن اأن تتطور 

االإ�رضائيلي, ال  العربي  ال�رضاع  التقليل من دورها يف  اإليه—وعدم 

لنتبنى  وامل�شتقبلية  احلالية  فل�شطني  اإ�شالمية  ن�شتبدل  اأن  ميكننا 

يف  فرط  ومن  ديننا  من  جزء  فل�شطني  فاإ�شالمية  العلمانية,  الفكرة 

دينه فقد خ�رض, ... ويوم تتبنى منظمة التحرير الفل�شطينية االإ�شالم 

كمنهج حياة, فنحن جنودها, ووقود نارها التي حترق االأعداء, فاإىل 

اأن يتم ذلك—ون�شاأل اهلل اأن يكون قريباً—فموقف حركة املقاومة 

االإ�شالمية من منظمة التحرير الفل�شطينية هو موقف االبن من اأبيه 
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�شوكة,  اأ�شابته  اإن  الأمله  يتاأمل  قريبه,  من  والقريب  اأخيه  من  واالأخ 

وي�شد اأزره يف مواجهة االأعداء ويتمنى له الهداية والر�شاد.

الفل�شطينية  التحرير  اإىل منظمة  باالإ�شارة  ال�شيا�شية  الوثيقة  اكتفت  بينما 

ب�شكل عام وذلك يف املادتني 29–30 على النحو التايل:

الفل�شطيني  لل�شعب  وطني  اإطار  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

على  العمل  �رضورة  مع  عليه,  املحافظة  يجب  واخلارج  الداخل  يف 

م�شاركة  ت�شمن  دميقراطية,  اأ�ش�ش  على  بنائها  واإعادة  تطويرها 

جميع مكونات وقوى ال�شعب الفل�شطيني, ومبا يحافظ على احلقوق 

الفل�شطينية, توؤكد حما�ش على �رضورة بناء املوؤ�ش�شات واملرجعيات 

يف  ورا�شخة,  �شليمة  دميقراطية  اأ�ش�ش  على  الفل�شطينية  الوطنية 

مقدمتها االنتخابات احلرة والنزيهة, وعلى قاعدة ال�رضاكة الوطنية, 

باحلقوق  تتم�ّشك  املعامل,  وا�شحة  وا�شرتاتيجية  برنامج  ووفق 

وباملقاومة, وتلبّي تطلّعات ال�شعب الفل�شطيني. 

االأمر الذي يعني ثبات موقف احلركة من املنظمة واأنها ال تعرتف بها حتى 

اللحظة ممثالً �رضعياً ووحيداً لل�شعب الفل�شطيني كما ت�رض حركة فتح على 

.
60

الطلب دائماً من حركة حما�ش

العلمانية  الفل�شطينية؛  التنظيمية  االأطر  من  حما�ش  مبوقف  يتعلق  وفيما 

منها واالإ�شالمية, ال يبدو اأن ثمة اختالفاً بني ن�شو�ش امليثاق والوثيقة �شوى 

“توؤمن وتتم�شك باإدارة  اإذ اأكدت الوثيقة اأن حما�ش:  يف ال�شياغة واالأ�شلوب, 

وال�رضاكة  الدميقراطي  واخليار  التعددية  قاعدة  على  الفل�شطينية  عالقاتها 

والعمل  ال�شف  وحدة  يعّزز  مبا  احلوار,  واعتماد  االآخر  وقبول  الوطنية 

يف  املعار�سة  املبحوح,  وائل  انظر:  تاريخياً,  باملنظمة  حما�ش  عالقة  حول  املعلومات  من  ملزيد   
60

الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) 1994-2006, �ش 63-50.
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الفل�شطيني”.  ال�شعب  وتطلّعات  الوطنية  االأهداف  حتقيق  اأجل  من  امل�شرتك, 

بعنوان  الرابع  الباب  يف   1988 احلركة  ميثاق  منه  قريب  اإىل  اأ�شار  ما  وهو 

“مواقفنا”.

5. الالجئون وحّق العودة:

ميثاق  يف  العودة  وحّق  الالجئني  م�شاألة  اإىل  رئي�شية  اإ�شارة  ترد  مل  فيما 

12–13 على هذه امل�شاألة حتت  1988, فقد ن�ّشت الوثيقة يف مادتيها  احلركة 

عنوان “الالجئون وحّق العودة” وجاءت على النحو التايل: 

حمتلة  اأر�ش  ق�شية  جوهرها  يف  هي  الفل�شطينية  الق�شية  اإن   .12

ر؛ واإن حقَّ العودة لالجئني والنازحني الفل�شطينيني  و�شعٍب ُمهجَّ

خرجوا منها, اأو منعوا من العودة اإليها, �شواء يف 
ُ
اإىل ديارهم التي اأ

املناطق التي احتلت عام 1948 اأم عام 1967, )اأي كل فل�شطني(, 

ال�شماوية  ال�رضائع  توؤكُده  وجماعي,  فردي  طبيعي,  حقٌّ  هو 

وهو  الدولية,  والقوانني  االإن�شان,  حلقوق  االأ�شا�شية  واملبادئ 

حّق غري قابل للت�رّضف من اأّي جهة كانت, فل�شطينية اأو عربية 

اأو دولية.

ت�شفية  اإىل  الهادفة  واملحاوالت  امل�رضوعات  كّل  حما�ش  ترف�ش   .13

ق�شية الالجئني, مبا يف ذلك حماوالت توطينهم خارج فل�شطني, 

الالجئني  تعوي�َش  اأن  وتوؤكد  البديل؛  الوطن  وم�رضوعات 

ت�رضيدهم  عن  الناجت  ال�رضر  عن  الفل�شطينيني  والنازحني 

واحتالل اأر�شهم هو حّق مالزم حلق عودتهم, ويتم بعد تنفيذ 

هذا احلق, وال يلغي حّقهم يف العودة وال ينتق�ش منه. 

6. امل�رشوع ال�سهيوين:

اإليها هو االإ�شارة  التي ميكن  امليثاق والوثيقة,  الفوارق بني  اأهم  اأحد   لعل 

االإ�رضائيلي,   - الفل�شطيني  العربي  ال�رضاع  بطبيعة  املتعلق  االأمر  هذا 
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حتدثت  حني  ففي  �شهيونياً,  اأم  يهودياً  كونه  املحتل  مع  العالقة  وتو�شيف 

املادة 7 من امليثاق عن اجلهاد يف مواجهة الغزوة ال�شهيونية: “وحركة املقاومة 

تت�شل  ال�شهيونية,  الغزوة  مواجهة  يف  اجلهاد  حلقات  من  حلقة  االإ�شالمية 

الق�شام واإخوانه املجاهدين من االإخوان  الدين  ال�شهيد عز  وترتبط بانطالقة 

جهاد  ت�شم  اأخرى  بحلقة  وترتبط  لتت�شل  ومت�شي   ,1936 عام  امل�شلمني 

والعمليات   ,1948 حرب  يف  امل�شلمني  االإخوان  وجهاد  وجهود  الفل�شطينيني 

اجلهادية لالإخوان امل�شلمني عام 1968م وما بعدها”. فقد ا�شت�شهدت بحديث 

عن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ي�شري اإىل قتل اليهود:

هذا واإن تباعدت احللقات, وحالت دون موا�شلة اجلهاد العقبات 

فاإن  املجاهدين,  وجه  يف  ال�شهيونية  فلك  يف  الدائرون  ي�شعها  التي 

حركة املقاومة االإ�شالمية تتطلع اإىل حتقيق وعد اهلل مهما طال الزمن, 

والر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: “ال تقوم ال�شاعة حتى يقاتل 

امل�شلمون اليهود فيقتلهم امل�شلمون, حتى يختبئ اليهودي من وراء 

هذا  اهلل  عبد  يا  م�شلم  يا  وال�شجر  احلجر  فيقول  وال�شجر,  احلجر 

يهودي خلفي تعال فاقتله, اإال الغرقد فاإنه من �شجر اليهود” )رواه 

البخاري وم�شلم(.

كما اأن املادة 15 اأ�شارت �رضاحة اإىل اأن املحتل هم اليهود: “يوم يغت�شب 

االأعداء بع�ش اأر�ش امل�شلمني, فاجلهاد فر�ش عني على كل م�شلم, ويف مواجهة 

اغت�شاب اليهود لفل�شطني ال بّد من رفع راية اجلهاد, وذلك يتطلب ن�رض الوعي 

االإ�شالمي يف اأو�شاط اجلماهري حملياً وعربياً واإ�شالمياً, وال بّد من بّث روح 

اجلهاد يف االأمة ومنازلة االأعداء وااللتحاق ب�شفوف املجاهدين”.

فيما ن�ّشت الوثيقة ال�شيا�شية �رضاحة على امل�رضوع ال�شهيوين موؤكدة اأن 

ال�رضاع معه لي�ش �رضاعاً مع اليهود ب�شبب ديانتهم, حيث جاء يف املواد من 

14–16 من الوثيقة ما يلي:
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اإحاليل,  عدواين,  عن�رضي,  م�رضوع  هو  ال�شهيوين  امل�رضوع   .14

لل�شعب  ومعاٍد  االآخرين,  حقوق  اغت�شاب  على  قائم  تو�شعي, 

وتقرير  والعودة  والتحرير  احلرية  يف  وتطلّعاته  الفل�شطيني 

ال�شهيوين  امل�رضوع  اأداة  هو  االإ�رضائيلي  الكيان  واإنَّ  امل�شري؛ 

وقاعدته العدوانية.

فقط,  الفل�شطيني  ال�شعب  ي�شتهدف  ال  ال�شهيوين  امل�رضوع   .15

حقيقياً  خطراً  وي�شّكل  واالإ�شالمية,  العربية  ة  لالأمَّ عدوٌّ  هو  بل 

عليها, وتهديداً بالغاً الأمنها وم�شاحلها, كما اأّنه معاٍد لتطلّعاتها 

تعانيه  ملا  رئي�ش  �شبب  وهو  والتحّرر,  والنه�شة  الوحدة  يف 

على  خطراً  اأي�شاً,  ال�شهيوين,  امل�رضوع  وي�شّكل  اليوم,  االأمة 

وم�شاحله  االإن�شاين  املجتمع  وعلى  الّدولينَي,  وال�ّشلم  االأمن 

وا�شتقراره.

ال�شهيوين لي�ش �رضاعاً  اأنَّ ال�رضاع مع امل�رضوع  توؤكد حما�ش   .16

�شّد  �رضاعاً  تخو�ش  ال  وحما�ش  ديانتهم؛  ب�شبب  اليهود  مع 

ال�شهاينة  �شّد  �رضاعاً  تخو�ش  ا  واإمنَّ يهوداً,  لكونهم  اليهود 

يقومون  من  هم  االحتالل  قادة  بينما  املعتدين؛  املحتلني 

وو�شف  ال�رضاع,  يف  واليهودية  اليهود  �شعارات  با�شتخدام 

كيانهم الغا�شب بها.

وعليه كما يوؤكد االأ�شقر فقد ح�شمت حما�ش جداالً قدمياً حول املوقف من 

اليهودية واأن موقف حما�ش هو املوقف من املحتل, فاالحتالل مرفو�ش يلزم 

اأو  مقاومته لكونه حمتالً باالأ�شا�ش ولي�ش لكونه يهودياً اأو م�شيحياً اأو بوذياً 

. ويوؤكد اأبو عامر اأن واحدة من اأهم املالحظات على الوثيقة 
61

ُمّدعياً لالإ�شالم

ال�شيا�شية “اإزالة كل العبارات التي قد يعمد البع�ش اإىل اإ�شاءة فهمها كما كان 

اأ�شامة االأ�شقر, حما�ش من امليثاق اإىل الوثيقة.. ما اجلديد؟.  
61
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موقف  اأنه  على  ف�رض  والذي  اليهود  من  املوقف  )مثل  التاأ�شي�ش  ميثاق  حال 

الدولية حيث  الدويل واملوؤ�ش�شات  املجتمع  ب�شاأن  االأمر  لل�شامية وكذلك  معاٍد 

اأنها موؤامرة يهودية(, وبالتايل  �شّور ميثاق التاأ�شي�ش العالقات الدولية على 

ال�شيا�شي  ب�شلوكها  ارتباطاً  ولي�ش  االأ�شا�ش  من  احلركة  اإدانة  موقفها  كان 

. ويرى ال�شيخ خليل اأن حما�ش: “اأكدت اأن �رضاعها مع االحتالل, 
الفعلي”62

ولي�ش مع اليهود, وبيّنت احرتامها لكل االأديان واالأيديولوجيات, وا�شتعدادها 

الفل�شطيني,  ال�شعب  على  الواقع  الظلم  يرتفع  اأن  �رضيطة  ب�شالم,  للعي�ش 

. يف ال�شياق ذاته يرى �شالح:
وحترير كامل تراب ال�شعب الفل�شطيني”63

باليهود,  يتعلق  ما  اأبرزها  امليثاق كان  الوثيقة عاجلت ثغرات يف  اأن 

حيث كان ثمة لب�ش بني اليهود كاأتباع ديانة واأهل كتاب, وبني اليهود 

مق�شودة  غري  ثغرة  وهي  فل�شطني.  الأر�ش  الغا�شبني  ال�شهاينة 

العربي  العامل  يف  �شائدة  كانت  التي  ال�شعبية  الثقافة  اأن  باعتبار 

وتعميمه.  امل�شطلح  ا�شتخدام  يف  مب�شطة  لغة  ت�شتخدم  واالإ�شالمي 

حما�ش  التهام  الثغرة  هذه  ا�شتغل  االإ�رضائيلي  اجلانب  اأن  غري 

الوثيقة  اأكدت  ولذلك  مكان,  كل  يف  �شورتها  وت�شويه  بالال�شامية 

ديانتهم,  ب�شبب  اأو  يهوداً  لكونهم  اليهود  حتارب  ال  حما�ش  اأن 

املحتلني  املعتدين  وال�شهاينة  ال�شهيوين  امل�رضوع  حتارب  واإمنا 

.
64

لفل�شطني

جدير باالإ�شارة هنا اأن الباحث كان اأو�شى حركة حما�ش بهذا اخل�شو�ش:

الفل�شطيني -  ال�رضاع  جوهر  تعريف  اإعادة  ب�رضورة 

اأن العدو هو االحتالل وال�شهاينة, ولي�ش  اأ�شا�ش  االإ�رضائيلي, على 

مقابلة مع �شادق اأبو عامر, 2017/5/4.  
62

مقابلة مع نهاد ال�شيخ خليل, 2017/5/3.  
63

حم�شن حممد �شالح, عن اجلدل حول وثيقة حما�ش ال�شيا�شية.  
64
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اليهود, واأن �شبب ال�رضاع هو م�شوؤوليتهم عن ت�رضيد الفل�شطينيني 

من اأرا�شيهم بعيداً عن نظرية املوؤامرة �شّد االإ�شالم وامل�شلمني. كما 

يجب على احلركة اأن ُتعيد تقدمي نف�شها كجزء من اجل�شم ال�شيا�شي 

الفل�شطيني التعددي, يف ظّل �شعيها اإىل تو�شيع عالقاتها مع ال�رضق 

والغرب على حدٍّ �شواء, ويف ظّل مطالبتها حكومات العامل االعرتاف 

 .
65

بها

7. النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني:

النظام  ي�شمى  ما  اإىل   1988 احلركة  ميثاق  ي�شري  اأال  الطبيعي  من  كان 

ين�شاأ  مل  املفهوم  هذا  اإن  اإذ  النظام,  ذلك  ن�شاأة  حلداثة  الفل�شطيني  ال�شيا�شي 

احلركة  ميثاق  اإ�شدار  بعد  اأي   ,1994 الفل�شطينية  ال�شلطة  اإن�شاء  بعد  �شوى 

بعدة �شنوات, ولو اعتربنا منظمة التحرير الفل�شطينية يف فرتة ما قبل اإن�شاء 

يف  احلركة  اأ�شارت  فقد  جمازاً,  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  مبثابة  ال�شلطة 

�شيا�شياً  نظاماً  بها  االعرتاف  دون  من  باملنظمة  عالقتها  طبيعة  اإىل  ميثاقها 

 .
66

الفل�شطيني لل�شعب  ووحيداً  �رضعياً  ممثالً  اإليها  االإ�شارة  اأو  فل�شطينياً, 

لكن احلركة يف وثيقتها اجلديدة اأفردت املواد من 27–34 للحديث عن النظام 

الفل�شطينية,  التحرير  منظمة  ذلك  يف  مبا  ومكوناته  الفل�شطيني  ال�شيا�شي 

وال�شلطة الفل�شطينية, وخمتلف مكونات املجتمع الفل�شطيني من �شخ�شيات, 

ودور  ون�شائية,  ونقابية,  وطالبية,  �شبابية,  وجتمعات  ووجهاء,  ورموز, 

املراأة على النحو التايل:

وائل املبحوح, املعار�سة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) 2006-1994,   
65

�ش 152.

املرجع نف�شه, املبحوح,  انظر: وائل  املعلومات حول عالقة حما�ش باملنظمة تاريخياً,  ملزيد من   
66 

�ش 50–63.



درا�سات علمية حمكمة )4(

52

عن  بديَل  وال  التحرير,  ثمرة  هي  احلقيقية  الفل�شطينية  الدولة   .27

اإقامة الدولة الفل�شطينية كاملة ال�شيادة على كل الرتاب الوطني 

الفل�شطيني, وعا�شمتها القد�ش. 

توؤمن حما�ش وتتم�شك باإدارة عالقاتها الفل�شطينية على قاعدة   .28

التعددية واخليار الدميقراطي وال�رضاكة الوطنية وقبول االآخر 

من  امل�شرتك,  والعمل  ال�شف  وحدة  يعّزز  مبا  احلوار,  واعتماد 

اأجل حتقيق االأهداف الوطنية وتطلّعات ال�شعب الفل�شطيني. 

الفل�شطيني يف  لل�شعب  اإطار وطني  الفل�شطينية  التحرير  منظمة   .29

على  العمل  �رضورة  مع  عليه,  املحافظة  يجب  واخلارج  الداخل 

تطويرها واإعادة بنائها على اأ�ش�ش دميقراطية, ت�شمن م�شاركة 

على  يحافظ  ومبا  الفل�شطيني,  ال�شعب  وقوى  مكونات  جميع 

احلقوق الفل�شطينية. 

توؤكد حما�ش على �رضورة بناء املوؤ�ش�شات واملرجعيات الوطنية   .30

الفل�شطينية على اأ�ش�ش دميقراطية �شليمة ورا�شخة, يف مقدمتها 

الوطنية,  ال�رضاكة  قاعدة  وعلى  والنزيهة,  احلرة  االنتخابات 

ووفق برنامج وا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل, تتم�ّشك باحلقوق 

وباملقاومة, وتلبّي تطلّعات ال�شعب الفل�شطيني. 

يجب  الفل�شطينية  ال�شلطة  دور  اأن  على  حما�ش  حركة  توؤكد   .31

وحقوقه  اأمنه  وحماية  الفل�شطيني  ال�شعب  خدمة  يف  يكون  اأن 

وم�رضوعه الوطني. 

توؤّكد حما�ش على �رضورة ا�شتقاللية القرار الوطني الفل�شطيني,   .32

على  ذاته  الوقت  يف  وتوؤكد  خارجية,  جلهات  ارتهانه  وعدم 

حترير  يف  ودورهم  وواجبهم  وامل�شلمني  العرب  م�شوؤولية 

فل�شطني من االحتالل ال�شهيوين. 
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ووجهاء  ورموز  �شخ�شيات  من  املجتمع  مكّونات  خمتلَف  اإن   .33

والطالبية  ال�شبابية  والتجّمعات  املدين,  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

والنقابية والن�شائية, العاملة من اأجل حتقيق االأهداف الوطنية, 

املقاومة  ومل�رضوع  املجتمعي  البناء  لعملية  مهّمة  روافد  هي 

والتحرير. 

اإن دور املراأة الفل�شطينية اأ�شا�ش يف بناء احلا�رض وامل�شتقبل, كما   .34

كان دائماً يف �شناعة التاريخ الفل�شطيني, وهو دور حموري يف 

م�رضوع املقاومة والتحرير وبناء النظام ال�شيا�شي.

حدٍّ  على  الوثيقة  وعن  امليثاق  عن  الفل�شطينية  الدولة  مفهوم  غاب  فهل 

�شواء؟!

احلركة  اأهداف   1988 احلركة  ميثاق  “حدد  بالقول:   
67

املبحوح يجيب 

الباطل,  االأهداف, فهي منازلة  واأما  التا�شعة منه والتي ن�شت على:  املادة  يف 

االأوطان, وينطلق من فوق م�شاجدها  لي�شود احلق, وتعود  وقهره ودحره, 

مكانه  اإىل  كّل  واالأ�شياء  النا�ش  ليعود  االإ�شالم,  دولة  قيام  معلناً  االأذان 

ال�شحيح, واهلل امل�شتعان”. ميكن و�شف هذه االأهداف —خ�شو�شاً الواردة 

يف امليثاق— باأنها ف�شفا�شة, وغري دقيقة التعبري �شيا�شياً, متيل اإىل العموم, 

اإغفال  االأحوال  من  بحال  ميكن  ال  اأننا  غري  املو�شوعي,  للقيا�ش  قابلة  وغري 

الظروف التي �شيغت فيها هذه االأهداف على اعتبار اأنها �شيغت مع بدايات 

العمومية  بداأت  احلركة  تطور  ومع  االأيام,  مرور  مع  ولكن  احلركة,  ظهور 

بالقول:   27 املادة  ال�شيا�شية يف  الوثيقة  اأكدته  ما  ف�شيئاً”. وهو  تتقل�ش �شيئاً 

هذه االإجابة م�شتقاة مع اإ�شافة لها عالقة بالوثيقة اجلديدة من: وائل املبحوح, املعار�شة يف الفكر   
67

,2010 من�شورة,  ماج�شتري  ر�شالة  حتليلية,  درا�شة   :1996-1994 حما�ش  حلركة   ال�شيا�شي 

�ش 448-449, وهو من اجلزء غري املن�شور من الر�شالة التي ن�رضت يف: وائل املبحوح, املعار�سة 

يف الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) 1994-2006: درا�سة حتليلية.
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الدولة  اإقامة  عن  بديَل  وال  التحرير,  ثمرة  هي  احلقيقية  الفل�شطينية  “الدولة 
وعا�شمتها  الفل�شطيني,  الوطني  الرتاب  كل  على  ال�شيادة  كاملة  الفل�شطينية 

القد�ش”. وهو ما كان اأ�شار اإليه م�شعل عند حديثه عن اأهداف احلركة بقوله: 

اإنهاء  “هدفها التخل�ش من االحتالل وا�شتعادة االأر�ش. م�رضوع حما�ش هو 
وا�شتعادة  املقد�شات,  وحترير  فل�شطني,  وحترير  ال�شهيوين,  االحتالل 

اأر�شهم ووطنهم وديارهم  اإىل  الفل�شطيني حقوقه, وعودة الالجئني  ال�شعب 

م�شيفاً  الكربى”,  الفل�شطينية  الوطنية  االأهداف  هي  هذه  القد�ش.  وا�شتعادة 

اأن:

وطرد  الوطن,  حترير  الوطن,  ا�شتعادة  هي  اليوم  حما�ش  اأولوية 

الواقع  الظلم  هذا  ووقف  الفل�شطينية,  املعاناة  واإنهاء  االحتالل, 

الت�رضد معاناة  واإنهاء  امل�شري,  تقرير  حق  وتطبيق  �شعبنا,   على 

نلتقي  نحن  لذلك  االآن,  االأولوية  هي  هذه  فل�شطيني.  ماليني  ل�شتة 

مع �رضكائنا جميعاً يف ال�شاحة الفل�شطينية اأكانوا يف فتح, اأم يف بقية 

التفكري  اأولوياتنا  من  لي�ش  لكن  مثالً.  االإ�شالمي  كاجلهاد  املنظمات 

الذي وقعت  اأقع يف اخلطاأ  اأن  اأريد  التي �شتن�شاأ, ال  الدولة  يف طبيعة 

اأن قبل  الدولة  عن  احلديث  ا�شتعجلت  حني  التحرير  منظمة   فيه 

�شيادة,  1988 عن دولة بال  �شنة  التحرير, فتحدثت يف  تنجز هدف 

وبال اأر�ش, كنوع من التعبري النف�شي واملعنوي وال�شيا�شي. واليوم 

ما زال البع�ش يتحدث عن الدولة وهو ال ميلك ال�شيادة على االأر�ش. 

اإنه ميار�ش احلكم الذاتي, اأي �شلطة بال �شيادة. نحن اليوم ل�شنا مع 

ال�شيادة  منتلك  وعندما  التحرير,  هي  االأولوية  الدولة.  عن  احلديث 

على  �شيادة  اأ�شحاب  ن�شبح  حني  الدولة.  عن  نتحدث  االأر�ش  على 

الدولة.  نتباحث كفل�شطينيني يف هوية  الدولة  الوطن ونن�شئ  اأر�ش 

اإكراهاً,  النا�ش  ُنكره  ال  نحن  الدميقراطية.  اللعبة  هو  بيننا  واحلَكم 

هذا لي�ش �شاأننا, وهذا لي�ش حقاً لنا, ثم هو لي�ش من طبيعتنا ولي�ش 
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من تفكرينا, الأن امل�شائل كلها عندنا تقوم على االختيار, هناك لعبة 

دميقراطية, وال�شعب مبجموعه وعرب اختياره احلر هو الذي يقرر 

االأحوال,  جميع  ويف  العامل,  يف  دولة  اأي  يف  يحدث  كما  الدولة  هوية 

ومع  اأمتها  ومع  �شعبها  مع  مت�شاحلة  دولة  اأي  تكون  اأن  االأ�شل 

جذورها احل�شارية, ومنفتحة على العامل وبعيدة عن التع�شب, واأن 

تكون مت�شاحمة, واأن تكون وعاء الوطن الذي ي�شتوعب اجلميع. 

احلركة  اأدبيات  خالل  من  لالأهداف  العامة  ال�شورة  ر�شم  ميكن  وعليه 

ووثيقتها  وقادتها  رموزها  ومناق�شة  ال�شيا�شية  حركتها  ومتابعة  )امليثاق( 

والهدف  العام,  الهدف  لت�شمل  املو�شوع  هذا  يف  اجلديدة  ال�شيا�شية 

العام  فالهدف  الظرفية,  االأهداف  واأخرياً  املرحلية,  واالأهداف  اال�شرتاتيجي, 

“اإقامة الدولة االإ�شالمية”, وهو هدف جتتمع حوله احلركات االإ�شالمية  هو 

ثمة  اأن  ترى  الدولة  ملو�شوع  طرحها  يف  حما�ش  اأن  اإال  املختلفة,  األوانها  بكل 

فقيام  الدولة”,  “اإقامة  وهدف  “التحرير”,  هدف  اإجناز  بني  ع�شوية  عالقة 

عالقة  ثمة  اأن  اإىل  ي�شري  اأمر  وهو  للتحرير,  ثمرة  يعد  حما�ش  فهم  يف  الدولة 

الدولة”, وكاأمنا  “اإقامة  “التحرير”, وهدف  جدلية وتداخل حمكم بني هدف 

التحرير,  باب  دخول  من  ينطلق  الدولة  اإىل  الو�شول  اأن  احلركة  اأدركت 

فـ“التحرير والدولة” خطان متالزمان يف�شي االأول بال�رضورة اإىل الثاين. اأما 

الهدف اال�شرتاتيجي, فهو يف فكر حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�ش(, حترير 

كامل فل�شطني, حيث ت�شعى احلركة اإىل حترير كامل االأر�ش الفل�شطينية على 

14 من ميثاقها  الـ  املادة  اأن ق�شية حترير فل�شطني تتعلق كما ورد يف  اأ�شا�ش 

بدوائر ثالث: الدائرة الفل�شطينية, والدائرة العربية, والدائرة االإ�شالمية, وكل 

دائرة من هذه الدوائر لها دورها يف ال�رضاع مع ال�شهيونية, وعليها واجبات, 

اأو خطوة على  “راأ�ش حربة  فيما ترى احلركة نف�شها بالنظر اإىل هذه الدوائر 

الطريق”.
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فيما يرى اأبو بكر:

هو  الحقاً  عليه  االإجابة  “حما�ش”  على  يتوجب  الذي  ال�شوؤال  اأن 

مفهوم  اإىل  هل  اليوم؟  “حما�ش”  حركة  تنتمي  املفهومني  اأي  اإىل 

وال�رضاكة  املوؤمنة(  العلمانية  )اأو  واملدنية  واملواطنة  الوطنية  الدولة 

الذي  التقليدي؟  االإ�شالمية”  “الدولة  مفهوم  اإىل  اأم  والدميقراطية؟ 

االإ�شالمي  ال�شلطان  وفهم  االإ�شالمي  احلكم  بهيمنة  عنه  عربت 

اأتباع  على الطوائف االأخرى, كما هو ن�ش العبارة بالوثيقة )يعي�ش 

ال�رضائع واالأديان يف اأمن واأمان(, فاإن كانت الثانية فهذا نكو�ش كبري 

الفكر االإ�شالمي, ونكو�ش كبري عن حقيقة  عن كل م�شامني تطور 

.
68

التطور عامة

حما�ش  �شلوك  تف�شري  ميكن  كيف  وهو:  اآخر,  �شوؤال  اإىل  يدفعنا  ما  وهذا 

واإدارتها   ,2006 الت�رضيعية  االنتخابات  بعد  احلكم  مبمار�شة  ال�شيا�شي 

للدولة  ال�شابق  مفهومها  وفق  غزة,  قطاع  �شنوات  ع�رض  من  اأكرث  مدار  على 

االأمر  فل�شفة  �شمن  اإدراجه  ميكن  هل  االإ�شالمية؟؟  الدولة  اأو  الفل�شطينية 

اأو�شلو؟!  عن  الناجت  الذاتي  احلكم  فل�شفة  لتغيري  حماولة  هي  اأم  الواقع؟ 

امل�شاركة يف ال�شلطة الفل�شطينية: اأال تتناق�ش هذه امل�شاركة مع موقف احلركة 

من اتفاقية اأو�شلو؟

يجيب على هذا ال�شوؤال خالد م�شعل بالقول:

ونحن  التبا�ش,  فيه  االأمر  ظاهر  اأن  �شّك  وال  م�رضوع,  �شوؤال 

االتفاقات  وكل  اأو�شلو  من  مواقفنا  وا�شحة.  امل�شاألة  اإن  نقول: 

املفّرطة موقف حم�شوم ال تردد فيه, اإمنا هناك �رضورات اأملت علينا 

اأن ندخل ال�شلطة لنغري دورها الوظيفي, ولنجعلها جتمع بني خدمة 

ال�شعب واإدارة �شوؤونه اليومية من ناحية, وحقه يف مقاومة االحتالل 

بكر اأبو بكر, وثيقة “حما�ش” يف امليزان.  
68
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من ناحية اأخرى. وها نحن اليوم �شلطة يف قطاع غزة ومع ذلك نقوم 

باملقاومة ونطورها ونعززها, مع اإدراكنا اأن هناك �شعوبة عملية يف 

اجلمع بني كل هذه االعتبارات؛ لكن االنحياز للمبادئ وااللتزام بها 

 .
69

يجعلنا نطّوع الواقع للمبادئ ولي�ش العك�ش

بعد  اأنه  ذلك  يعني  هل  ولكن:  االأمر,  هذا  حول  و�شيبقى  كان  جدل  هناك 

وحما�ش  ال�شلطة,  على  ال  املنظمة  على  �شين�شّب  حما�ش  تركيز  فاإن  الوثيقة 

لبناء  �شعيها  يعني  ما  وهو  جديدة  ن�شالية  باأدوات  وتقبل  اأو�شلو  ترف�ش 

حتالف راف�ش الأو�شلو قد تكون �رضيحة من حركة فتح قد بداأت فعالً بالتفكري 

.
70

به, على اأن يتبنّى هذا التحالف خيار املقاومة ال�شعبية لالحتالل

8. املقاومة والتحرير:

اأفرد ميثاق الـ 1988 املادة 15 للحديث عن اجلهاد فجاء فيها: 

يوم يغت�شب االأعداء بع�ش اأر�ش امل�شلمني, فاجلهاد فر�ش عني 

من  بّد  ال  لفل�شطني  اليهود  اغت�شاب  مواجهة  ويف  م�شلم,  كل  على 

اأو�شاط  يف  االإ�شالمي  الوعي  ن�رض  يتطلب  وذلك  اجلهاد,  راية  رفع 

يف  اجلهاد  روح  بّث  من  بّد  وال  واإ�شالمياً,  وعربياً  حملياً  اجلماهري 

االأمة ومنازلة االأعداء وااللتحاق ب�شفوف املجاهدين. وال بّد من اأن 

الرتبية والتعليم, ورجال  العلماء ورجال  التوعية  ي�شرتك يف عملية 

�شباب  االأخ�ش  وعلى  املثقفني,  وجماهري  الن�رض,  وو�شائل  االإعالم 

اإدخال تغيريات جوهرية  احلركة االإ�شالمية و�شيوخها, وال بّد من 

حلق  الذي  الفكري,  الغزو  اآثار  من  تخل�شها  التعليم,  مناهج  على 

َيْدَهُم  الغزو  اأخذ ذلك  اأيدي امل�شت�رضقني واملب�رضين, حيث  بها على 

“وثيقة �شيا�شية بقلم خالد م�شعل: الفكر ال�شيا�شي حلركة حما�ش يف ظل اآخر التطورات,” مركز   
69

الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, 2013/3/20.

مقابلة مع بالل ال�شوبكي, 2017/5/3.  
70
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فقد  ال�شليبيني,  جيو�ش  االأيوبي  الدين  �شالح  دحر  اأن  بعد  املنطقَة 

لذلك  ميهد  باأن  اإال  امل�شلمني,  قهر  ميكن  ال  اأنه  ال�شليبيون,  اأدرك 

بغزو فكري, يبلبل فكرهم, وي�شوه تراثهم, ويطعن يف مثلهم, وبعد 

اال�شتعماري,  للغزو  متهيداً  ذلك  وكان  باجلنود,  الغزو  يكون  ذلك 

احلروب  انتهت  “االآن  قائالً:  القد�ش  دخول  عند  اللنبي  اأعلن  حيث 

ال�شليبية”. ووقف اجلرنال غورو على قرب �شالح الدين قائالً: “ها 

الغزو  تعزيز  على  اال�شتعمار  �شاعد  وقد  الدين”  �شالح  يا  عدنا  قد 

ل�شياع  ممهداً  كله  ذلك  وكان  يزال,  وال  جذوره,  وتعميق  الفكري, 

فل�شطني. 

24-26 عن املقاومة والتحرير  فيما تتحدث الوثيقة �رضاحة يف املواد من 

مبا يلي:

خا�شة,  ب�شفة  الفل�شطيني  ال�شعب  واجب  فل�شطني  حترير  اإن   .24

اأي�شاً  وهو  عامة,  ب�شفة  واالإ�شالمية  العربية  االأمة  وواجب 

دوائر  واإن  والعدل.  احلق  مقت�شيات  وفق  اإن�شانية  م�شوؤولية 

اأم  اإ�شالمية  اأم  عربية  اأم  وطنية  كانت  �شواء  لفل�شطني  العمل 

اإن�شانية هي دوائر متكاملة متناغمة, ال تعار�ش بينها. 

اإن مقاومة االحتالل, بالو�شائل واالأ�شاليب كافة, حّق م�رضوع   .25

كفلته ال�رضائع ال�شماوية واالأعراف والقوانني الدولية, ويف القلب 

حلماية  اال�شرتاتيجي  اخلياَر  تعدُّ  التي  امل�شلحة  املقاومة  منها 

الثوابت وا�شرتداد حقوق ال�شعب الفل�شطيني. 

حّق  على  وتوؤكد  و�شالحها,  باملقاومة  امل�شا�ش  حما�ش  ترف�ش   .26

املقاومة  اإدارة  واإن  واآلياتها.  املقاومة  و�شائل  تطوير  يف  �شعبنا 

الو�شائل  تنّوُع  حيث  من  اأو  التهدئة,  اأو  الت�شعيد  حيث  من 

واالأ�شاليب, يندرج كلّه �شمن عملية اإدارة ال�رضاع, ولي�ش على 

ح�شاب مبداأ املقاومة.
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هذا يعني من وجهة نظر الباحث اأن حما�ش الذي تطورت اآليات مقاومتها 

لالحتالل ب�شكل وا�شح منذ انطالقتها وحتى العدوان االأخري على غزة 2014, 

العدو  اإيالم  على  قادرة  قوية  مقاومة  هناك  تكون  اأن  معنى  متاماً  تدرك 

امليثاق  يف  احلديث  كان  واإن  املتكررة,  العتداءاته  الت�شدي  اأو  مبا�رض,  ب�شكل 

جاء ب�شيغة احلّث على اجلهاد وبيان اأهميته واأحكامه, فاإنه يف الوثيقة تاأكيد 

الفل�شطينية  الق�شية  حلل  هناك  اأو  هنا  من  تعر�ش  حلول  اأية  اأن  على  �شارم 

يجب اأال يكون على ح�شاب �شالح اأو مبداأ املقاومة.

9. اجلانب الإن�ساين والدويل:

حتت عنوان حركة املقاومة االإ�شالمية حركة اإن�شانية جاء يف امليثاق ما يلي:

احلقوق  ترعى  اإن�شانية,  حركة  االإ�شالمية  املقاومة  حركة 

الديانات  اأتباع  اإىل  النظر  يف  االإ�شالم,  ب�شماحة  وتلتزم  االإن�شانية, 

االأخرى, ال تعادي منهم اإال من نا�شبها العداء, اأو وقف يف طريقها 

ليعيق حتركها اأو يبدد جهودها, ويف ظّل االإ�شالم ميكن اأن يتعاي�ش 

اأتباع الديانات الثالث االإ�شالم وامل�شيحية واليهودية يف اأمن واأمان, 

والتاريخ  االإ�شالم  ظّل  يف  اإال  واالأمان  االأمن  يتوافر  اأن  ميكن  وال 

القريب والبعيد خري �شاهد على ذلك. وعلى اأتباع الديانات االأخرى 

اأن يكفوا عن منازعة االإ�شالم يف ال�شيادة على هذه املنطقة الأنهم يوم 

ي�شيق  فهم  والت�رضيد,  والتعذيب  التقتيل  اإال  يكون  فال  ي�شودون 

االأخرى, واملا�شي  الديانات  اأتباع  بع�شهم ببع�ش ذرعاً ف�شالً عن 

واحلا�رض مليئان مبا يوؤكد ذلك.

من املواد  له  واأفردت  اجلانب,  هذا  على  الوثيقة  رّكزت  فقد  املقابل   يف 

38–42, وجاءت على النحو التايل:

اإن الق�شية الفل�شطينية ق�شية ذات اأبعاد اإن�شانية ودولية كربى؛   .38

ة اإن�شانية وح�شارية, تفر�شها  واإن منا�رضتها ودعمها هي مهمَّ

مقت�شيات احلق والعدل والقيم االإن�شانية امل�شرتكة.
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م�رضوع  عمل  واإن�شانية  قانونية  ناحية  من  فل�شطني  حتريَر  اإن   .39

الطبيعي  ال�شعوب  النف�ش, وحّق  الّدفاع عن  تقت�شيه �رضورات 

يف تقرير م�شريها.

بقيم  و�شعوبه,  العامل  دول  مع  عالقاتها  يف  حما�ش,  توؤمن   .40

التعاون, والعدالة, واحلرية, واحرتام اإرادة ال�شعوب.

الداعمة  والهيئات  واملنظمات  الدول  مبواقف  حما�ش  ترّحب   .41

املنا�رضين  العامل  اأحرار  وحتيّي  الفل�شطيني,  ال�شعب  لـحقوق 

ال�شهيوين,  لـلكيان  طرف  اأو  جهة  اأّي  دعَم  تدين  كما  للق�شية؛ 

اإىل  الفل�شطينيني, وتدعو  التغطية على جرائمه وعدوانه على  اأو 

مالحقة جمرمي احلرب ال�شهاينة.

ترف�ش حما�ش حماوالت الهيمنة على االأمة العربية واالإ�شالمية,   .42

كما ترف�ش حماوالت الهيمنة على �شائر االأمم وال�شعوب, وتدين 

والظلم  والتمييز  واالحتالل  اال�شتعمار  اأ�شكال  من  �شكل  اأّي 

والعدوان يف العامل.

ومبقارنة ب�شيطة بني الن�شني يت�شح تركيز الن�ش يف امليثاق على اجلانب 

واليهودية,  وامل�شيحية  االإ�شالم  الثالثة؛  االأديان  بني  والعالقة  الديني, 

الفل�شطينية,  الق�شية  اإن�شانية  على  الوثيقة  ن�ّش  رّكز  فيما  بينها,  والتعاي�ش 

وعلى القيم االإن�شانية التي يتعار�ش معها االحتالل احلادث لفل�شطني, مرحبة 

حقوق  يدعم  دويل  اأو  موؤ�ش�شاتي  اأو  �شخ�شي  موقف  اأو  دور  بكل  احلركة 

ال�شعب الفل�شطيني.
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اخلال�سة

كما دار جدل كبري حول امليثاق بعد اإ�شداره, وبلغ هذا اجلدل مداه حتى 

دائراً  ويبقى  �شيدور  اجلدل  فاإن  وقياداتها,  نف�شها  احلركة  اأبناء  اإىل  و�شل 

حول الوثيقة ال�شيا�شية اجلديدة حلركة حما�ش من حيث التوقيت, ومن حيث 

احلركة  ا�شتخدمتها  التي  اللغة  و�شت�شمح  امل�شمون,  حيث  ومن  االأهداف, 

ن�شو�شها  تف�شري  حول  املناق�شات  من  الكثري  اإثارة  يف  اأفكارها  �شياغة  يف 

وحماولة ا�شتك�شاف اآراء واأفكار احلركة التي تختبئ خلف حروفها. و�شتبقى 

جهة,  من  الوثيقة  ويف  امليثاق  يف  احلركة  باآراء  يتعلق  فيما  حا�رضة  املقارنات 

وبني الوثيقة ووثائق فل�شطينية اأخرى يف حماولة لر�شم طبيعة املرحلة القادمة 

ميّز  ما  اأهم  ولعل  االأيام,  م�شتقبل  يف  ال�شيا�شي  احلركة  فكر  وا�شتك�شاف 

الوثيقة ال�شيا�شية اجلديدة حلما�ش اأنه اأطلق هذا اجلدل وهذه املناق�شات الإثراء 

اأحداث  �شنعتها  اجلمود  من  حالة  بعد  احلديث,  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  الفكر 

اأ�شداوؤها  اأو �شنعها االحتالل االإ�رضائيلي وما تزال  فل�شطينية - فل�شطينية 

العربة  اإن  هنا  بالقول  وجدير  الداخلي.  الفل�شطيني  بالواقع  تعبث  واآثارها 

دائماً لي�ش مبا ُيخطُّ من حروف بقدر ما ميار�ش على اأر�ش الواقع من اأفعال, 

وبطبيعة �شواء,  حٍد  على  وخ�شومها  حما�ش  اأن�شار  عليه  ُيراهن  ما   وهذا 

اأدبيات القادمة  املرحلة  ت�شهد  فهل  واأمنيّاته.  نظره  وجهة  من  كلٌّ   احلال 

مثل  اليوم,  احلديث  ممنوع  هو  ما  عن  فيها  تتحدث  حما�ش  حلركة  اأخرى 

التفاو�ش املبا�رض مع االحتالل؟! اأو املوقف من م�رضوع اإقامة دولة يف قطاع 

غزة على ح�شاب جزء من اأرا�شي �شيناء؟

وتبقى العربة دائماً باالأداء يف امليدان وعلى اأر�ش الواقع, وهو ما مل يغفل 

م�شعل االإ�شارة اإليه يف وثيقته امل�شار اإليها �شابقاً حيث قال:
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قد يت�شاءل البع�ش اأين الواقع من هذا الكالم اجلميل؟ واأين االأداء 

الب�رض,  كل  كاأداء  االأر�ش  على  احلركة  اأداء  اإن  نقول  االأر�ش؟  على 

يحتمل ال�شواب واخلطاأ. لكنه يف حالتنا كحركة, فاإن ال�شواب وهلل 

من  معلن  هو  ما  مع  كثرياً  من�شجم  االأداء  حيث  الغالب,  هو  احلمد 

اأحياناً  اأو  اأخطاء  اأو  ثغرات  اإما  هناك  تكون  واأحياناً  وقيم,  مبادئ 

�شور ملتب�شة, قد توهم اأن ثمة تعار�شاً اأو تناق�شاً مع ما هو معلن. 

وبكل و�شوح نقول: حتى لو اأخطاأنا يف االجتهاد, وحتى لو التب�شت 

اأو  املبادئ والثوابت  اأي تلك  بع�ش ال�شور, فاملعيار هو ما ذكرناه, 

.
71

ال�شيا�شات واملواقف املذكورة اأعاله

“وثيقة �شيا�شية بقلم خالد م�شعل: الفكر ال�شيا�شي حلركة حما�ش يف ظل اآخر التطورات,” مركز   
71

الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, 2013/3/20.
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النتائج

يخل�ش الباحث يف نهاية هذه الدرا�شة اإىل النتائج التالية:

ِ امليثاق, وهو ما مّت تاأكيده من قبل اأكرث  الوثيقة ال�شيا�شية اجلديدة مل ُتلغ  .1

من قيادي يف احلركة, ولعل اأبلغ تعبري عن ذلك هو رّد الفعل االإ�رضائيلي, 

حيث اأعلن نتنياهو؛ رئي�ش الوزراء االإ�رضائيلي اأن حما�ش حتاول ت�شليل 

العامل وخداعه, و“اأن وثيقة حما�ش اجلديدة تلفيق كامل للحقيقة, وتن�ش 

اأر�شنا  من  �شنتيمرت  كل  واأن  بالوجود,  حّق  اأّي  الإ�رضائيل  لي�ش  اأنه  على 

يعود للفل�شطينيني, واأنه ال حّل مقبوالً اإال بزوال اإ�رضائيل”, واتهم نتنياهو 

.
حما�ش باأنها تريد “ا�شتخدام الدولة الفل�شطينية لتدمري اإ�رضائيل”72

ال�شيا�شية اجلديدة للحركة, وانتخاب  الوثيقة  اإ�شدار  الربط بني  ال ميكن   .2

من�شبه  م�شعل  خالد  ومغادرة  للحركة,  اجلديد  ال�شيا�شي  املكتب  قيادة 

رئي�شاً للمكتب ال�شيا�شي للحركة, اإال فيما ميكن اأن ُي�شمى تكرمياً للرجل؛ 

قبل  بنف�شه  ويعلنها  ال�شكل,  بهذا  مهمة  وثيقة  احلركة  عن  ت�شدر  باأن 

مغادرة كر�شي رئا�شة املكتب ال�شيا�شي للحركة بعدة اأيام.

يرى الباحث اأنه ال جديد يف وثيقة حما�ش ال�شيا�شية فيما يتعلق بالثوابت   .3

التي  احلركة  مواقف  تاأكيد  على  ت�شتمل  لكنها  الوطنية,  العامة  واملبادئ 

للتطور  توثيق  مبثابة  وهي   ,1988 الـ  ميثاق  اإ�شدار  بعد  اأعلنتها  كانت 

التاريخي يف الفكر ال�شيا�شي للحركة.

مبوافقة  يتعلق  فيما  خ�شو�شاً  اجلديدة,  الوثيقة  ن�شو�ش  من  ُيفهم  ال   .4

اأنها تكرار لتجربة   1967 احلركة على دولة يف حدود الرابع من حزيران 

نتنياهو ميزق وثيقة حما�ش, اجلزيرة.نت, 2017/5/8, انظر:  
72

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/5/8  
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منظمة التحرير الفل�شطينية, فهناك اختالف وا�شح يف الن�ش ومفهومه يف 

كلتي احلالتني, وهو ما اأكدته احلركة بالتاأكيد على اأن القبول بدولة يف تلك 

احلدود ال يعني القبول ب�رضعية االحتالل.

يفهمها  جديدة  بلغة  نف�شها  تقدمي  من  اجلديدة  الوثيقة  يف  حما�ش  متكنت   .5

اأبجديات  تراعي  وب�شياغة  �شواء,  حٍد  على  والقدامى  اجلدد  املخاطبون 

اخلطاب الدويل واالإقليمي, كما اأنها متكنت من اإعادة تو�شيف نف�شها مبا 

الق�شية  اتهامها باالإرهاب, وت�شهيل عملية تبني  الذرائع عن  ي�شمن �شّد 

الفل�شطينية من قبل االأطراف ال�شديقة اأو الداعمة حلما�ش.

تقدم حما�ش من خالل فكرها واأدائها ال�شيا�شي منوذجاً توؤمن به ومتار�شه   .6

بالثوابت  التم�شك  وبني  واملعا�رضة,  االأ�شالة  بني  اجلمع  وهو  عملياً 

واملرونة واالنفتاح, وال�شعي الدائم اإىل املزيد من التطور والفعالية والتجدد 

واالإبداع, مبا يو�شل اإىل النجاح وحتقيق االأهداف, ويعزز الثقة والر�شا 

.
73

الأبناء احلركة

يبدو وا�شحاً غياب اخلطاب الديني يف الوثيقة, وهو الذي كان م�شيطراً يف   .7

امليثاق, وهذا ميكن فهمه االآن ويف هذه الظروف بحاجة حما�ش اإىل اخلطاب 

اإغفال  العاطفي, واإن كان ال ميكن  الديني  ال�شيا�شي متجرداً من اخلطاب 

ا�شتح�شار الديني يف التاأكيد على اأن االإ�شالم هو املرجعية الفكرية للحركة.

م�شعل: التفاو�ش املبا�رض مع اإ�رضائيل غري مطروح, �شحيفة فل�سطني, غزة, 2017/5/5, �ش 2.  
73
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�سدر من �سل�سلة

مة ة حمكَّ درا�سات علميَّ

�شابر رم�شان, دور احلركة الطالبية الفل�سطينية يف التحرر الوطني:   .1

الفر�س واملعيقات, درا�شة علمية حمّكمة )1(, 2016.

اإىل  ال�ست�رشاق  من  والغرب  ال�سهيونية  بدر,  عثمان  اأ�رضف   .2

الإ�سالموفوبيا, درا�شة علمية حمّكمة )2(, 2016.

الواقع،  الغربية:  ال�سفة  يف  املوحد  املعلمني  حراك  رم�شان,  �شابر   .3

والديناميات، واآفاق امل�ستقبل, درا�شة علمية حمّكمة )3(, 2017.

وائل املبحوح, حما�س بني امليثاق والوثيقة: قراءة يف الثابت واملتغري,   .4

درا�شة علمية حمّكمة )4(, 2017.

من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

ال�شل�شلة هذه  من  �شدر  الفل�سطيني,  ال�سرتاتيجي  التقرير  �سل�سلة   .1 

9 جملدات, تغطي الفرتة 2015-2005.

�سل�سلة الوثائق الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة 7 جملدات, تغطي   .2

الفرتة 2011-2005.

جملدات,   3 ال�شل�شلة  هذه  من  �شدر  الفل�سطينية,  اليوميات  �سل�سلة   .3

تغطي الفرتة 2016-2014.

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�سل�سلة تقرير معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 28 كتاباً.  .5

كتب علمية متنوعة )75 كتاباً(.  .6

كتب باللغة الأجنبية )28 كتاباً(.  .7
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قواعد الن�سر

مة ة حمكَّ يف �سل�سلة درا�سات علميَّ

يرحب مركز الزيتونة بالدرا�شات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�شيا�شية   .1

يرتبط  وما  فل�شطني  بق�شية  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شاً  واال�شرتاتيجية, 

بذلك عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

تلتزم  واأن  �شابقاً,  ن�رضت  قد  تكون  اأال  املر�شلة  الدرا�شات  يف  ي�شرتط   .2

مبناهج البحث العلمي املعتمدة.

بحدود  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ملخ�ش  الدرا�شة  مع  الباحث  يرفق   .3

120–150 كلمة.

تخ�شع املواد املر�شلة للتحكيم العلمي االأويل من هيئة التحرير, ثم تر�شل   .4

للتحكيم العلمي اخلارجي, وفق االأعراف العلمية العاملية. ومن حق الهيئة 

رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  االإلكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5

وترجمتها,  وال يجوز اإعادة ن�رضها اإال باإذن خطي م�شبق من املجلة.

ُتراَعى يف كتابة الدرا�شات املو�شوعية والدقة, وقواعد التوثيق واالقتبا�ش,   .6

وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً, والتي تت�شمن:

ا�شم  الن�رض:  )مكان  الطبعة  ورقم  الكتاب,  وعنوان  املوؤلف,  ا�شم  الكتب:   •

النا�رض, تاريخ الن�رض(, واأرقام ال�شفحات.

املجالت: ا�شم كاتب املقال, وعنوان املقال, وا�شم املجلة اأو الدورية, ورقم   •

العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.
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ومكان  ال�شحيفة,  وا�شم  املقال,  وعنوان  املقال,  كاتب  ا�شم  ال�شحف:   •

�شدورها, وتاريخ العدد. 

ملزيد من التف�شيالت حول طرق التوثيق, يرجى فتح الرابط التايل:

https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-Academic-

Studies

اأن  Microsoft Word, مع مراعاة  الدرا�شات على برنامج  اإر�شال  7. يرجى 

يكون حجم اخلط 14, ونوع اخلط Simplified Arabic, كما يرجى اإعداد 

.)Footnotes الهوام�ش يف ذيل كل �شفحة )على �شكل

كتب  من  وف�شول  والدرا�شات  الكتب  من  الكثري  الزيتونة  مركز  يوفر 

االإلكرتوين: الرابط  على  االطالع  يرجى  موقعه,  عرب  املجاين   للتحميل 

https://www.alzaytouna.net
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Abstract

Hamas Between the Charter and the Document 
An Overview of the Fundamentals and Tactics

In light of regional and international changes, the Islamic 

Resistance Movement (Hamas) published on 1/5/2017 its new 

political document regarding many political issues. It explains 

the position of Hamas on many issues that have emerged after 

the issuance of its first charter in August 1988.

This study discusses the motives of Hamas to publish the 

document and examines what is constant and what has changed 

in the political thought of Hamas, by comparing the new 

document to the 1988 charter. The movement affirms that it has 

not abolished the charter, and that there is nothing new in the 

new document regarding the fundamentals, Islamic principles 

and national determinants. However, it confirms the positions of 

the movement announced after the issuance of the 1988 charter, 

thus expressing the development of the movement’s political 

thought.

The researcher also believes that the new document does not 

repeat the experience of the Palestine Liberation Organization, 

especially with regard to the movement’s approval of a state 

within the borders of 4/6/1967. For he considers that there is 

a clear difference in the texts and concepts. He believes that 

Hamas has expressed itself in the new document with an open 

contemporary language, while taking into account international 

and regional discourse.




