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 :المقدمة
طالقتها سنة برزت حركة حماس كالعب أساسي في ساحة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي منذ ان

. دفعتتتت الفتتتروف الفريتتتدة التتتتي عاشتتتتها القختتتية الفلستتتطينية ختتتالل انتفاختتتة الحجتتتارة  حركتتتة 1987
والسياستتتي الفكتتتري  حمتتاس  التتتتي كانتتتت المحتتترا األستتتاس فيهتتا  إلتتتد إصتتتدار  ميثتتتاق  يحتتتدد اإلطتتار

 واخحة. للتعامل مع االحتالل اإلسرائيلي  كما باتت من خالله هوية الحركة ومواقفها وأهدافها

وكحركة تحرر رائدة تعتي  فتي بيئتات متةيترة  وتواجته أحتداثاال وتحتوالت مستتجدة  احتاجتت حمتاس 
إلتتتتد إجتتتتترا  مراجعتتتتتات وتقييمتتتتات لستتتتتبر رتي  ووختتتتتع تكتيكتتتتات واستتتتتتراتيجيات مرحليتتتتتة ومستتتتتتقبلية  
خصوصتتتتاال متتتتع دختتتتول القختتتتية الفلستتتتطينية فتتتتي استتتتتحقاقات ومنعطفتتتتات خطيتتتترة وهامتتتتة  بدايتتتتة متتتتع 

أوسلو  وما نتج عنها من سلطة فلسطينية وحكم ذاتي محدود  مروراال بفشتل مستار التستوية  مفاوخات
  وفتتوز حمتتاس باالنتخابتتات التشتتريعية ستتنة 2000فتتي كامتتب ديفيتتد  وانتتدالع انتفاختتة األقصتتد ستتنة 

  وستتتيطرتها علتتتد قطتتتاع لتتتزة بعتتتد ذلتتتا  وصتتتوالال إلتتتد المرحلتتتة الراهنتتتة التتتتي تشتتتهدها المنطقتتتة  2006
 ت الربيع العربي والثورة المخادة  والحملة لير المسبوقة علد  اإلسالم السياسي .وتداعيا

انبثقتتت عتتن هتتذه المراجعتتات والتقييمتتات الشتتاملة  التتتي لتتم تكتتن وليتتدة اللحفتتة  متتا أستتمته الحركتتة 
 . متتتا يزميتتتز هتتتذه الوثيقتتتة ويكستتتبها أهميتتتة كبيتتترة  أنهتتتا صتتتدرت بعتتتد وثيقتتتة المبتتتادي والسياستتتات العامتتتة 

ورات ومراجعات طالت كافة األطر والمتسسات المعنيتة  التتي تشتكل اإلطتار القيتادي للحركتة فتي مشا
 الخارج والداخل.

أثتتتارت هتتتذه الوثيقتتتة موجتتتة كبيتتترة متتتن المواقتتتف وردود األفعتتتال  التتتتي اختلفتتتت فتتتي درجتتتات ت ييتتتدها 
الموختوع وانعكاستاته ومعارختها للوثيقة  كما اختلفت في تحليل مخامينها. وانطالقاال من أهميتة هتذا 

علتتد القختتية الفلستتطينية  اختتتارت هيئتتة التحريتتر فتتي مركتتز الزيتونتتة إصتتدار ملتتف معلومتتات يتنتتاول 
 وثيقة حماس السياسية والمواقف وردود الفعل التي أعقبت صدورها.

وتجتتدر اإلشتتارة هنتتا إلتتد أن القتتاري قتتد يالحتتا عتتدم وجتتود أخبتتار تتعلتتق بمواقتتف وردود فعتتل علتتد 
لسياستتتتية متتتتن قبتتتتل بعتتتتأل التتتتدول أو بعتتتتأل األحتتتتزاب والقتتتتوي السياستتتتية العربيتتتتة واإلستتتتالمية الوثيقتتتتة ا

تخاذهتا مواقتف محتددة تجتاه الوثيقتة  وربمتا يرجتع والدولية  حيث لم نجد متن ختالل متابعتنتا متا يفيتد با
أو  ذلا إلد رلبة بعخها بعتدم إبتدا  مواقتف معينتة ختالل هتذه المرحلتة العتبتارات وحستابات خاصتة 

 نا لم نستطع الوصول إلد األخبار التي نقلت تصريحات عن بعأل هذه األطراف.لعل
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 وثيقة المبادئ والسياسات العامة  نص  .1
مام المجاهدين  وعلد آله وصتحبه  الم علد سّيد المرسلين وا  الة والسَّ الحمد هلل رّب العالمين  والصَّ

 أجمعين.
 

 مقدمة:
 نبت  وعليها ثبت  ولها انتمد  وبها امتّد واّتصل.فلسطين أرأل الشعب الفلسطيني العربي  منها 

ته وقيمته العادلتة  وأّستس  فلسطين أرأٌل أعلد اإلستالم مكانتهتا  ورفتع لهتا مقام هتا  وبست  فيهتا روح 
 لعقيدة الدفاع عنها وتحصينها.

تتب منتته  وبقيتتت أرختته  فلستتطين قختتية شتتعب عجتتز العتتالم عتتن ختتمان حقوقتته واستتترداد متتا التزص 
 من أسوأ أشكال االحتالل في هذا العالم. تعاني من واحد

فلستتتطين التتتتي استتتتولد عليهتتتا مشتتتروع صتتتهيونّي إحاللتتتّي عنصتتتري معتتتاد  ل نستتتانية  ت ستتتس علتتتد 
 تصريح باطل )وعد بلفور(  واعتراف  بكيان لاصب  وفرأل  أمر  واقع  بقوة النار.
دة  وبنتتا  الدولتتة ذات فلستتطين المقاومتتة التتتي ستتتفل متواصتتلة حتتتد إنجتتاز التحريتتر  وتحقيتتق العتتو 

 السيادة الكاملة  وعاصمتها القدس.
 فلسطين الشراكة الحقيقية بين الفلسطينيين بكل انتما اتهم  من أجل بلوغ هدف التحرير السامي. 

 فلسطين روح األمة  وقخيتها المركزية  وروح اإلنسانية  وخميرها الحي.
نتتا  و  تت ّستتس نفرتزنتتا  وتتحتترا مستتيرتنا علتتد أرختتيات بهتتذه الوثيقتتة تتعمتتق تجربتزنتتا  وتشتتترا أفهامز

ز أصتول   ومنطلقات وأعمدة متينة وثوابتت راستخة  تحفتا الصتورة العامتة  وتزبترز معتالم  الطريتق  وتعتزّ 
 الوحدة الوطنية  والفهم  المشترا للقخية  وترسم مبادي العمل وحدود المرونة.

 
 تعريف الحركة:

هي حركة تحّرر ومقاومة وطنية فلسطينيَّة إستالمية  هتدفها . حركة المقاومة اإلسالمية  حماس  1
 تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني  مرجعيَّتها اإلسالم في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها.

 
 أرُض فلسطين:

. فلستتطين بحتتدودها متتن نهتتر األردن شتترقاال إلتتد البحتتر المتوستت  لربتتاال  ومتتن رأس النتتاقورة شتتماالال 2
نَّ طتتتترد  إلتتتد أّم الر   شتتترا  جنوبتتتاال وحتتتدة إقليميتتتة ال تتجتتتتّزأ  وهتتتي أرألز الشتتتعب الفلستتتطيني ووطنزتتته. وا 
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قامة كيان  صهيونّي عليها  ال يلةي حقَّ الشتعب الفلستطيني  ه من أرخه  وا  الشعب الفلسطيني وتشريد 
 في كامل أرخه  وال ينشد ز أي حق للكيان الصهيوني الةاصب فيها.

ية  وهتي أرأل مباركتة مقّدستة  لهتا مكانتهتا الخاصتة فتي قلتب كتّل . فلسطين أرأل عربية إستالم3
 عربي ومسلم. 

 
 شعب فلسطين:

, ستوا  متن 1947. الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون في فلسطين حّتد ستنة 4
ن أو أزخرج منها أم من بقي فيها  وكّل م ْن ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ  داخل فلسطي

 خارجها  هو فلسطيني. 
. الشخصية الفلسطينية صتفة أصتيلة  الزمتة  ال تتزول  وهتي تنتقتل متن اىبتا  إلتد األبنتا   كمتا 5

أن النكبات التي حّلت بالشعب الفلسطيني  بفعل االحتالل الصهيوني وسياسة التهجير التي ينتهجها  
صتتول الفلستتطيني علتتد جنستتية أختتري فتتي ال تفقتتده شخصتتيته وانتمتتا  ه وال تنفيهتتا. كتتذلا ال يتستتبب ح

 فقدانه هويته وحقوقه الوطنية.
. الشعب الفلسطيني شعٌب واحد  بكل أبنائه في الداخل والخارج  وبكتل مكّوناتته الدينيتة والثقافيتة 6

 والسياسية. 
 

 اإلسالم وفلسطين:
ففيهتا بيتت المقتدس . فلسطين في موقع القلب من األمة العربية واإلسالمية  وتحتتفا ب هميتة خاصتة  7

التتذي بتتارا ل حولتته  وهتتي األرأل المقدستتة التتتي بتتارا ل فيهتتا للعتتالمين  وهتتي قبلتتة المستتلمين األولتتد  
عليته الستتالم  -ومعراجتته إلتد الستما   ومهتتد المستيح  -صتتلد ل عليته وستلم  -ومستري رستول ل محمتد 

فتتي  -ن  وهتتي أرأل القتتائمين علتتد الحتتق وفتتي ثراهتتا رفتتات اىالف متتن األنبيتتا  والصتتحابة والمجاهتتدي -
 الذين ال يخرهم من خالفهم وال من خذلهم حتد ي تي أمر ل.  -بيت المقدس وأكناف بيت المقدس 

. تفهم حركة حماس اإلسالم بشموله جوانب الحياة كافة  وصتالحيته لكتل زمتان ومكتان  وروحته 8
ي فلته يعتي  أتبتاع الشترائع واألديتان فتي أمتن الوسطية المعتدلة  وتتمن أنه دين الستالم والتستامح  فت

 وأمان  كما تتمن أنَّ فلسطين كانت وستبقد نموذجاال للتعاي  والتسامح واإلبداع الحخاري. 
. تتمن حماس ب نَّ رسالة اإلسالم جا ت بقتيم الحتق والعتدل والحريتة والكرامتة  وتحتريم الفلتم ب شتكاله 9

عرقتتته أو جنستتته أو جنستتتيته  وأنَّ اإلستتتالم ختتتّد جميتتتع أشتتتكال كافتتتة  وتجتتتريم الفتتتالم مهمتتتا كتتتان دينتتته أو 
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التطتتّرف والتعصتتب التتديني والعرقتتي والطتتائفي  وهتتو التتّدينز التتذي يرّبتتي أتباعتته علتتد رّد العتتدوان واالنتصتتار 
 للمفلومين  ويحّثهم علد البذل والعطا  والتخحية دفاعاال عن كرامتهم وأرخهم وشعوبهم ومقدساتهم.

 
 القدس:

ستتتتالمياال . القتتتتد10 س عاصتتتتمة فلستتتتطين  ولهتتتتا مكانتهتتتتا الدينيتتتتة والتاريخيتتتتة والحختتتتارية  عربيتتتتاال وا 
تتة العربيتتة  نستتانياال  وجميتتع مقدستتاتها اإلستتالمية والمستتيحية  هتتي حتتّق ثابتتت للشتتعب الفلستتطيني واألمَّ وا 

نَّ كتتّل إجتترا ات االحتتتتالل فتتي القتتدس  متتتن واإلستتالمية  وال تنتتازل عنهتتا وال تفتتتري  بتت ّي جتتز  منهتتتا  وا 
 تهويد  واستيطان  وتزوير للحقائق  وطمس للمعالم  منعدمة.

ن 11 . المستتتجد األقصتتتد المبتتتارا حتتتق ختتتال، لشتتتعبنا وأمتنتتتا  ولتتتيس لالحتتتتالل أي حتتتق فيتتته  وا 
جرا اته ومحاوالته لتهويد األقصد وتقسيمه باطلة وال شرعية لها.     مخططاته وا 

 
 الاّلجئون وحّق العودة: 

نَّ حتتقَّ العتتودة . إنَّ القختتية الفلستت12 تتر  وا  طينية هتتي فتتي جوهرهتتا قختتية أرأل محتلتتة وشتتعب  مزهجَّ
لالجئتتين والنتتازحين الفلستتطينيين إلتتد ديتتارهم التتتي أزخرجتتوا منهتتا  أو منعتتوا متتن العتتودة إليهتتا  ستتوا  فتتي 

)أي كتل فلستطين(  هتو حتقي طبيعتي  فتردي وجمتاعي  1967أم عتام  1948المناطق التي احتلت عام 
ه الشتترا ئع الستتماوية والمبتتادي األساستتية لحقتتوق اإلنستتان  والقتتوانين الدوليتتة  وهتتو حتتّق ليتتر قابتتل تتكتتدز

 للتصّرف من أّي جهة كانت  فلسطينية أو عربية أو دولية. 
. ترفأل حماس كّل المشروعات والمحاوالت الهادفة إلد تصفية قخية الالجئتين  بمتا فتي ذلتا 13

التوطن البتديل  وتتكتد أنَّ تعتويأل  الالجئتين والنتازحين محاوالت توطينهم خارج فلسطين  ومشروعات 
الفلسطينيين عن الخرر الناتج عن تشريدهم واحتالل أرخهم هو حّق مالزم لحق عودتهم  ويتتم بعتد 

 تنفيذ هذا الحق  وال يلةي حّقهم في العودة وال ينتق، منه.  
 

 المشروع الصهيوني:
ني  إحاللتتي  توستتعي  قتتائم علتتد التصتتاب . المشتتروع الصتتهيوني هتتو مشتتروع عنصتتري  عتتدوا14

نَّ  حقوق اىخرين  ومعاد  للشعب الفلسطيني وتطّلعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير  وا 
 الكيان اإلسرائيلي هو أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية. 
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تتتتة العربيتتتتة  . المشتتتتروع الصتتتتهيوني ال يستتتتتهدف الشتتتتعب الفلستتتتطيني فقتتتت   بتتتتل هتتتتو عتتتتدوي 15 لألمَّ
واإلسالمية  ويشّكل خطراال حقيقياال عليها  وتهديداال بالةاال ألمنها ومصالحها  كما أّنه معتاد  لتطّلعاتهتا فتي 
الوحتتدة والنهختتة والتحتتّرر  وهتتو ستتبب رئتتيس لمتتا تعانيتته األمتتة اليتتوم  ويشتتّكل المشتتروع الصتتهيوني  

 مجتمع اإلنساني ومصالحه واستقراره.  أيخاال  خطراال علد األمن والّسلم الّدولي ين  وعلد ال
. تتكتتتد حمتتتاس أنَّ الصتتتراع متتتع المشتتتروع الصتتتهيوني لتتتيس صتتتراعاال متتتع اليهتتتود بستتتبب ديتتتانتهم  16

نَّمتا تختوأل صتراعاال ختد الصتهاينة المحتلتين  وحماس ال تخوأل صراعاال ختد اليهتود لكتونهم يهتوداال  وا 
شتتتعارات اليهتتتود واليهوديتتتة فتتتي الصتتتراع  المعتتتتدين  بينمتتتا قتتتادة االحتتتتالل هتتتم متتتن يقومتتتون باستتتتخدام 

 ووصف كيانهم الةاصب بها.
. تتترفأل حمتتاس اختتطهاد أّي إنستتان أو االنتقتتا، متتن حقوقتته علتتد أستتاس قتتومي أو دينتتي أو 17

طائفي  وتري أنَّ المشكلة اليهوديتة والعتدا  للستامية واختطهاد اليهتود فتواهر ارتبطتت أساستاال بالتتاريخ 
التتتي تمّكنتتت متتن -ب والمستتلمين وال متتواريثهم. وأنَّ الحركتتة الصتتهيونية األوروبتتي  ولتتيس بتتتاريخ العتتر 

هتتي النمتتوذج األخطتتر لالحتتتالل االستتتيطاني  التتذي زال عتتن  -احتتتالل فلستتطين برعايتتة القتتوي الةربيتتة
 معفم أرجا  العالم  والذي يجب أن يزول عن فلسطين.

 
 الموقف من االحتالل والتسوية السياسية:

كتلي متن تصتريح  بلفتور   وصتّا االنتتداب البريطتاني علتد فلستطين  وقترار األمتم  . يزعدُّ منعتدماال 18
نَّ قيتتام  إستترائيل   جتترا ات  وا  المتحتتدة بتقستتيم فلستتطين  وكتتّل متتا ترتّتتب عليهتتا أو ماثلهتتا متتن قتترارات وا 
رادة األم ة  باطٌل من أساسه  وهو مناقأٌل لحقوق الشعب الفلسطيني لير القابلة للتصرف  وإلرادته وا 

 ولحقوق اإلنسان التي تكفلها المواثيق الدولية  وفي مقّدمتها حّق تقرير المصير.
نَّ كتتّل متتا طتترأ علتتد أرأل فلستتطين متتن احتتتالل أو 19 . ال اعتتتراف  بشتترعية الكيتتان الصتتهيوني  وا 

 استيطان أو تهويد أو تةيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطٌل  فالحقوق ال تسق  بالتقادم. 
نازل  عن أّي جز  من أرأل فلسطين  مهما كانتت األستباب والفتروف والختةوم  ومهمتا . ال ت20

طتتال االحتتتالل. وتتترفأل حمتتاس أي بتتديل  عتتن تحريتتر فلستتطين تحريتتراال كتتامالال  متتن نهرهتتا إلتتد بحرهتتا. 
وبمتتتا ال يعنتتتي إطالقتتتاال االعتتتتراف بالكيتتتان الصتتتهيوني  وال التنتتتازل عتتتن أيّ  متتتن الحقتتتوق  -ومتتتع ذلتتتا 
فتنن حمتاس تعتبتتر أن إقامتة دولتة فلستطينية مستتتقلة كاملتة الستيادة  وعاصتمتها القتتدس   -ة الفلستطيني

  مع عودة الالجئين والنازحين إلتد منتازلهم التتي أخرجتوا 1967علد خطوم الرابع من حزيران/ يونيو 
 منها  هي صيةة توافقية وطنية مشتركة.
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تخالف قواعد القانون التدولي اىمترة متن . تتكد حركة حماس علد أن اتفاقات أوسلو وملحقاتها 21
حيث إنها رتبت التزامات تخالف حقوق الشعب الفلستطيني ليتر القابلتة للتصترف  ولتذلا فتنن الحركتة 
تتتتترفأل هتتتتذه االتفاقتتتتات  ومتتتتا ترتتتتتب عليهتتتتا متتتتن التزامتتتتات تختتتتر بمصتتتتالح شتتتتعبنا  وخاصتتتتة التنستتتتيق 

 )التعاون( األمني.
درات ومشتتروعات التستتوية الراميتتة إلتتد تصتتفية القختتية . تتترفأل حمتتاس جميتتع االتفاقتتات والمبتتا22

نَّ أيَّ موقتتف  أو مبتتادرة  أو برنتتامج  سياستتّي  الفلستتطينية أو االنتقتتا، متتن حقتتوق شتتعبنا الفلستتطيني  وا 
 يجبز أن ال يمس هذه الحقوق  وال يجوزز أن يخالفها أو يتناقأل  معها.

وتهجيتتره منهتتا ال يمكتتن أن يزستتمد . تتكتتد حمتتاس أن فلتتم الشتتعب الفلستتطيني والتصتتاب أرختته 23
نَّ أي تستتويات تقتتوم علتتد هتتذا األستتاس  لتتن تتتتدي إلتتد الستتالم  وستتتفل المقاومتتة والجهتتاد  ستتالماال. وا 

 لتحرير فلسطين حقاال مشروعاال وواجباال وشرفاال لكل أبنا  شعبنا وأمتنا.
 

 المقاومة والتحرير:
  وواجب األمة العربية واإلستالمية . إنَّ تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني بصفة خاصة24

نَّ دوائتر العمتتل لفلستتطين  بصتفة عامتتة  وهتو أيختتاال مستتتولية إنستانية وفتتق مقتختيات الحتتق والعتتدل. وا 
 سوا  كانت وطنية أم عربية أم إسالمية أم إنسانية هي دوائر متكاملة متنالمة  ال تعارأل بينها. 

كافتتتتتة  حتتتتتّق مشتتتتتروع كفلتتتتتته الشتتتتترائع الستتتتتماوية . إنَّ مقاومتتتتتة االحتتتتتتالل  بالوستتتتتائل واألستتتتتاليب 25
واألعراف والقوانين الدولية  وفي القلتب منهتا المقاومتة المستلحة التتي تعتدُّ الخيتار  االستتراتيجي لحمايتة 

 الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني.
. تتتترفأل حمتتتاس المستتتاس بالمقاومتتتة وستتتالحها  وتتكتتتد علتتتد حتتتق شتتتعبنا فتتتي تطتتتوير وستتتائل 26
نَّ إدارة المقاومتتتة متتتن حيتتتثز التصتتتعيدز أو التهدئتتتة  أو متتتن حيتتتث تنتتتّوعز الوستتتائل المقاو  متتتة وآلياتهتتتا. وا 

 واألساليب  يندرج كّله خمن عملية إدارة الصراع  وليس علد حساب مبدأ المقاومة.
 

 النظام السياسي الفلسطيني:
الدولتتة الفلستتطينية كاملتتة  . الدولتتة الفلستتطينية الحقيقيتتة هتتي ثمتترة التحريتتر  وال بتتديل  عتتن إقامتتة27

 السيادة علد كل التراب الوطني الفلسطيني  وعاصمتها القدس. 
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. تتتتمن حمتتاس وتتمستتا بتتندارة عالقاتهتتا الفلستتطينية علتتد قاعتتدة التعدديتتة والخيتتار التتديمقراطي 28
والشتتراكة الوطنيتتة وقبتتول اىختتر واعتمتتاد الحتتوار  بمتتا يعتتّزز وحتتدة الصتتف والعمتتل المشتتترا  متتن أجتتل 

 تحقيق األهداف الوطنية وتطّلعات الشعب الفلسطيني.
. منفمتتتتة التحريتتتتر الفلستتتتطينية إطتتتتار وطنتتتتي للشتتتتعب الفلستتتتطيني فتتتتي التتتتداخل والختتتتارج يجتتتتب 29

المحاففة عليه  مع خرورة العمل علد تطويرها وا عادة بنائها علد أسس ديمقراطية  تخمن مشاركة 
 علد الحقوق الفلسطينية.   جميع مكونات وقوي الشعب الفلسطيني  وبما يحافا

. تتكتتتد حمتتتاس علتتتد ختتترورة بنتتتا  المتسستتتات والمرجعيتتتات الوطنيتتتة الفلستتتطينية علتتتد أستتتس 30
ديمقراطيتتة ستتتليمة وراستتخة  فتتتي مقتتدمتها االنتخابتتتات الحتتترة والنزيهتتة  وعلتتتد قاعتتدة الشتتتراكة الوطنيتتتة  

  وتلّبتتتي تطّلعتتتات الشتتتعب ووفتتتق برنتتتامج واستتتتراتيجية واختتتحة المعتتتالم  تتمّستتتا بتتتالحقوق وبالمقاومتتتة
 الفلسطيني.

. تتكتتتتد حركتتتتة حمتتتتاس علتتتتد أن دور الستتتتلطة الفلستتتتطينية يجتتتتب أن يكتتتتون فتتتتي خدمتتتتة الشتتتتعب 31
 الفلسطيني وحماية أمنه وحقوقه ومشروعه الوطني.

. تتّكد حماس علد خرورة استقاللية القرار الوطني الفلسطيني  وعدم ارتهانه لجهات خارجية  32
اتتتته علتتتد مستتتتولية العتتترب والمستتتلمين وواجتتتبهم ودورهتتتم فتتتي تحريتتتر فلستتتطين متتتن وتتكتتتد فتتتي الوقتتتت ذ

 االحتالل الصهيوني. 
. إنَّ مختلتتف  مكّونتتات المجتمتتع متتتن شخصتتيات ورمتتوز ووجهتتتا  ومتسستتات المجتمتتع المتتتدني  33

 والتجّمعتتات الشتتبابية والطالبيتتة والنقابيتتة والنستتائية  العاملتتة متتن أجتتل تحقيتتق األهتتداف الوطنيتتة  هتتي
 روافد مهّمة لعملية البنا  المجتمعي ولمشروع المقاومة والتحرير.

. إن دور المتترأة الفلستتطينية أستتاس فتتي بنتتا  الحاختتر والمستتتقبل  كمتتا كتتان دائمتتاال فتتي صتتناعة 34
 التاريخ الفلسطيني  وهو دور محوري في مشروع المقاومة والتحرير وبنا  النفام السياسي.

 
 األمة العربية واإلسالمية:

 . تتمن حماس أن قخية فلسطين هي القخية المركزية لألمة العربية واإلسالمية. 35
تتة بكتتّل مكّوناتهتتا المتنوعتتة  وتتتري ختترورة  تجنتتب كتتل متتا متتن شتت نه 36 . تتتتمن حمتتاس بوحتتدة األمَّ

 تمزيق صف األمة ووحدتها. 
أل التتدخل . تتمن حمتاس بالتعتاون متع جميتع التدول الداعمتة لحقتوق الشتعب الفلستطيني  وتترف37

في الشتون الداخلية للدول  كما ترفأل الدخول في النزاعات والصراعات بينها. وتتبند حماس سياسة 
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االنفتتتاح علتتد مختلتتف دول العتتالم  وخاصتتة العربيتتة واإلستتالمية  وتستتعد إلتتد بنتتا  عالقتتات متوازنتتة  
يني  وبتتين مصتتلحة  يكتون معيارزهتتا الجمتتع  بتتين متطلبتات القختتية الفلستتطينية ومصتتلحة الشتعب الفلستتط

 األمَّة ونهختها وأمنها. 
 

 الجانب اإلنساني والدولي:
نَّ مناصتترتها ودعمهتتا هتتي 38 . إنَّ القختتية الفلستتطينية قختتية ذات أبعتتاد إنستتانية ودوليتتة كبتتري  وا 

 مهمَّة إنسانية وحخارية  تفرخها مقتخيات الحق والعدل والقيم اإلنسانية المشتركة. 
نستتانية عمتتل مشتتروع تقتختتيه ختترورات التتّدفاع عتتن . إنَّ تحريتتر  فلستتطي39 ن متتن ناحيتتة قانونيتتة وا 

 النفس  وحّق الشعوب الطبيعي في تقرير مصيرها. 
. تتمن حماس  في عالقاتها مع دول العالم وشعوبه  بقيم التعتاون  والعدالتة  والحريتة  واحتترام 40

 إرادة الشعوب. 
ئات الداعمة لتحقوق الشعب الفلسطيني  وتحّيتي . ترّحب حماس بمواقف الدول والمنفمات والهي41

أحتترار العتتالم المناصتترين للقختتية  كمتتا تتتدين دعتتم  أّي جهتتة أو طتترف لتتتلكيان الصتتهيوني  أو التةطيتتة 
 علد جرائمه وعدوانه علد الفلسطينيين  وتدعو إلد مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

اإلسالمية  كما ترفأل محتاوالت الهيمنتة . ترفأل حماس محاوالت الهيمنة علد األمة العربية و 42
علد سائر األمم والشعوب  وتدين أّي شكل من أشكال االستعمار واالحتالل والتمييز والفلم والعدوان 

 في العالم.
 2017أيار )مايو( 

 : لالطالع علد النسخة اإلنجليزية للوثيقة
http://hamas.ps/ar/uploads/documents/06c77206ce934064ab5a901fa8bfef44.pdf 

 1/5/2017، موقع حركة حماس
 

 مشعل: وثيقة حماس تقوم على االنفتاح والتطور دون اإلخالل بالثوابت  .2
أكتتد رئتتيس المكتتتب السياستتي لحركتتة المقاومتتة اإلستتالمية  حمتتاس  خالتتد مشتتعل مستتا  اإلثنتتين أن 

التراختتتتي العتتتتام فتتتتي وثيقتتتة الحركتتتتة السياستتتتية  وثيقتتتتة المبتتتتادي والسياستتتتات العامتتتة  تعكتتتتس اإلجمتتتتاع و 
 الحركة.
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وقتال مشتعل ختالل متتتمر صتحفي فتي العاصتتمة القطريتة الدوحتة ل عتالن عتن وثيقتة حمتتاس  إن 
الوثيقتتتة تقتتتوم علتتتد منهجيتتتة متوازنتتتة بتتتين االنفتتتتاح والتطتتتور والتجتتتدد دون اإلختتتالل بالثوابتتتت والحقتتتوق 

 للشعب الفلسطيني.
بمتتتا يعكتتتس التطتتتور الطبيعتتتي والتجتتتدد فتتتي وشتتتدد علتتتد أن الوثيقتتتة تعتتتد جتتتز ا متتتن أدبيتتتات الحركتتتة 

 مسيرتها لألمام.
وقتتال مشتتتعل إن الوثيقتتتة تستتتتند إلتتتد فكتتترتين مفتتتتاحيتين  األولتتتد أن حمتتتاس حركتتتة حيويتتتة متجتتتددة 
تتطتتور فتتتي وعيهتتا وفكرهتتتا وأدائهتتا السياستتتي كمتتا تتطتتتور فتتي أدائهتتتا المقتتاوم والنختتتالي وفتتي مستتتارات 

 عملها.
حمتتتاس تقتتتدم بوثيقهتتتا نموذجتتتا فتتتي التطتتتور واالنفتتتتاح والتعامتتتل وأختتتاف أن الفكتتترة الثانيتتتة هتتتي أن 

وال الثوابتتت والحقتتوق الوطنيتتة للشتتعب  واستتتراتيجياتهاالتواعي متتع الواقتتع دون اإلختتالل ألصتتل المشتروع 
 الفلسطيني.

 
 سياق إعداد الوثيقة

قبتل أربتع  وحول سياق إعداد الوثيقة  ذكر مشعل أنه جا  مع بداية الدورة القياديتة األخيترة لحمتاس
ستتنوات  حيتتث توافقتتت قيتتادة الحركتتة فتتي حينتته علتتد وختتع وثيقتتة سياستتية تعكتتس فيهتتا تطتتور الفكتتر 

 عاما الماخية خاصة في العشر سنوات الماخية. 30واألدا  السياسي لحماس طوال 
وأختتاف مشتتعل: نقتتدم هتتذه الوثيقتتة ألبنتتا  حمتتاس وقواعتتدها لتكتتون مرجعتتا لهتتم وتتتثقفهم وتحتتدد لهتتم 

رتية والقرار  ولشعبنا الفلسطيني الذي نحن جتز  أصتيل منته وشتركائنا فتي التوطن وجمهورنتا معايير ال
 العربي واإلسالمي ومحيطنا اإلقليمي والدولي.

وتابع  هذه الوثيقة تمثل مرجعا ودليال لمن يريد أن يتعرف إلد مواقتف حمتاس وفكرهتا والمعتادالت 
 مواقفها السياسية في مختلف المراحل والمواقف.الدقيقة جدا التي تستند إليها في اجتهاداتها و 

وأشتتار إلتتد أنتته  فتتي آختتر عتتامين تتتم التتتداول العميتتق فتتي التتداخل والختتارج للوصتتول إلتتد الصتتيالة 
النهائية وهي وثيقة لم تطبخ علد عجلة ولم يكتبها فرد بعينه أو مجموعة بعينها  بل بمشتاركة واستعة 

 ج.جدا من قيادات الحركة في الداخل والخار 
وبتتّين مشتتعل أن الوثيقتتة متترت فتتي أطتتوار ومستتودات متعتتددة  ثتتم عرختتت علتتد المكتتتب السياستتي 
جماعها   للحركة ومجلسها الشوري وتم وخع قرا ات متعددة لعكس فكر الحركة القيادي والمتسسي وا 
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مشتتتيراال إلتتتد أن الوثيقتتتة عزرختتتت علتتتد خبتتترا  قتتتانونيين لختتتبطها وفتتتق القتتتانون التتتدولي ولمراعتتتاة كتتتل 
 عتبارات بما يخدم القخية الفلسطينية.اال

 
 بنود الوثيقة

واستعرأل مشعل أبترز بنتود الوثيقتة السياستية الجديتدة لحمتاس  مبينتاال أن الحركتة اختتارت أن تقتدم 
نموذج الجمع بتين المقاومتة الصتلبة فتي مواجهتة االحتتالل اإلسترائيلي وفكتر الوستطي المعتتدل والعقتل 

 السياسي المنفتح.
حماس هي حركة تحّرر ومقاومة وطنية فلسطينيَّة إسالمية  هدفها تحرير فلسطين وأكد مشعل أن 

 ومواجهة المشروع الصهيوني  مرجعيَّتها اإلسالم في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها.
وبتتّين أن فلستتطين بحتتدودها متتن نهتتر األردن شتترقاال إلتتد البحتتر المتوستت  لربتتاال  ومتتن رأس النتتاقورة 

  جنوبتتاال وحتتدة إقليميتتة ال تتجتتّزأ  وهتتي أرألز الشتتعب الفلستتطيني ووطنزتته  مشتتدداال شتتماالال إلتتد أّم الرشتترا
قامتتتة كيتتتان  صتتتهيونّي عليهتتتا  ال يلةتتتي حتتتقَّ  ه متتتن أرختته  وا  ن طتتتْرد الشتتتعب الفلستتتطيني وتشتتتريد  أنتته وا 

 الشعب الفلسطيني في كامل أرخه  وال ينشئ أي حق للكيان الصهيوني الةاصب فيها.
صتتتتمة فلستتتطين  ولهتتتتا مكانتهتتتا الدينيتتتتة والتاريخيتتتة والحختتتتارية  عربيتتتتاال وأكتتتد مشتتتتعل أن القتتتدس عا

تتة  نستانياال  وجميتع مقدستاتها اإلستالمية والمستتيحية  هتي حتّق ثابتت للشتعب الفلستطيني واألمَّ ستالمياال وا  وا 
العربية واإلسالمية  وال تنازل عنهتا وال تفتري  بت ّي جتز  منهتا  وأنَّ كتّل إجترا ات االحتتالل فتي القتدس 

 هويد  واستيطان  وتزوير للحقائق  وطمس للمعالم  منعدمة.من ت
ن  وتتتابع:  المستتجد األقصتتد المبتتارا حتتق ختتال، لشتتعبنا وأمتنتتا  ولتتيس لالحتتتالل أي حتتق فيتته  وا 

جرا اته ومحاوالته لتهويد األقصد وتقسيمه باطلة وال شرعية لها .   مخططاته وا 
 

 إضراب األسرى 
تحيتتة لألستتري واألستتيرات المختتربين عتتن الطعتتام  متكتتداال ووجتته رئتتيس المكتتتب السياستتي لحمتتاس ال

علد تخامن الحركة الكامل معهم والوقوف إلد جانب قخيتهم  داعياال شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربي 
 واإلسالمية وأحرار العالم لمواصلة تخامنهم مع األسري والخة  علد االحتالل حتد اإلفراج عنهم.

جدي بتل تنتتزع انتزاعتاال مشتدداال علتد أن المقاومتة وعلتد رأستها كتائتب وأكد مشعل أن الحريتة ال تزستت
 القسام ستنتزع الحرية ألسرانا من كل شعبنا وفصائله.
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 التفاوض ليس من الثوابت
وحتتول العالقتتة متتع اإلختتوان المستتلمين  قتتال مشتتعل إن حمتتاس جتتز  متتن المدرستتة اإلخوانيتتة  لكنهتتا 

 يته متسساته القيادية  وليس تابعا ألحد.تنفيم فلسطيني مستقل قائم بذاته  ومرجع
وشتدد أن التفتاوأل متع االحتتالل لتيس متن الثوابتتت  وسياستتنا الحاليتة هتو عتدم التفتاوأل المباشتتر 

عاماال تقاوم ولم  30بسبب اختالل الموازين وكونه يصب في مصلحة االحتالل  مبيناال أن حماس ومنذ 
 ع السياسي بكل تطوراته.تةير ثوابتها  ولكن بانفتاحها تتعاطد مع الواق

وفيما إن كانت هذه الوثيقة تلةي ميثاق حماس  أكد مشعل أن الميثاق أو الوثيقتة كتل منهمتا يعبتر 
عن مرحلته ووقته وزمانه  وال يلةي كل واحد اىختر  وهتذه الوثيقتة هتي مرجعيتنتا فتي األدا  السياستي 

 اليوم.
نته أشتار إلتد أنهتا شتريا قتوي ال تقبتل ورفأل مشعل أن تكون حركتة حمتاس بتديال لحركتة فتتح  لك

 ألحد أن ينفرد بالقرار.
وأكتتد رئتتيس المكتتتب السياستتي لحمتتاس أنتته وبعتتد أيتتام قليلتتة ستتتكون المحطتتة األخيتترة فتتي انتخابتتات 

 الحركة وستكون هناا قيادة جديدة ورئيس جديد لحركة حماس كلنا نصطف معه.
لقيتادات تتةيتر بتدون أن يكتون الستبب أن وأوخح مشتعل أن حمتاس تقتدم نموذجتاال محترمتاال فتي أن ا

 تموت أو تعجز بل تةادر موقعها وهي تعمل وهي تفل جندية في الحركة. 
 1/5/2017، موقع حركة حماس

 
 الثوابت الوطنية ال تمّس  حماس هنية: وثيقة .3

ختتتالل مهرجتتتان نفمتتتته وزارة   قتتتال نائتتتب رئتتتيس المكتتتتب السياستتتي لحركتتتة حمتتتاس إستتتماعيل هنيتتتة
الوثيقتتة السياستتية لحركتتة إن  بعنتتوان  إلتتد القتتدس عائتتدون   30/4/2017لتتزة يتتوم األحتتد األوقتتاف فتتي 

حمتتاس تتترب  بتتين األصتتالة وبتتين هتتذا التطتتور التتتي تتميتتز بتته الحركتتات الفاعلتتة  متكتتداال أن الوثيقتتة ال 
 تمس الثوابت الوطنية.

  30/4/2017 ،موقع حركة حماس
 

 ملتزمة بأربع محددات في العالقة مع مصرسية السياوثيقة والليست تحت الطلب  مشعل: حماس .4
خالد مشعل  رئتيس المكتتب السياستي أن  الدوحة  من 2/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالمقال 

لحركتتتة  حمتتتاس  أكتتتد أن الوثيقتتتة السياستتتية التتتتي أطلقتهتتتا الحركتتتة جتتتا ت منستتتجمة متتتع استتتتراتيجيتها 
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والفصائل ال أن تكون بتديال عنهتا  فيمتا أشتار إلتد أن حركته طرحت الشراكة مع فتح  اال المعلنة  مشدد
 التزام حركته ب ربعة محددات في العالقة مع مصر ساهمت في تخفيف حدة األزمة معها.

وقتتال مشتتعل فتتي مقابلتتة  مستتا  يتتوم الثالثتتا  متتع تلفزيتتون العربتتي:  تطتتور حمتتاس وتطتتوير خطابهتتا 
ا  كل ذلا منسجم مع االستراتيجية التتي وما تقدمه من لةة منطقية ومنفتحة وتكيف مع فروف شعبن

نعلنهتتا صتتباح مستتا    نافيتتا وجتتود تمتتاه  فتتي هتتذا التطتتوير متتع تجربتتة حركتتة  فتتتح  فتتي تعتتديل مواقفهتتا 
إلتتتد أنهتتتا ذهبتتتت إلتتتد التكتيتتتا علتتتد حستتتاب االستتتتراتيجية  وناقختتتتها ثتتتتم  اال وتةييتتتر سياستتتاتها  مشتتتير 

وال استراتيجيا  إنمتا تعبيتر عتن التطتور الطبيعتي وشدد مشعل علد أن هذه الوثيقة ليست تح تزاوجتها.
 في فكر حماس السياسي وأدائها السياسي خالل السنوات الماخية.

وقال:  الحركات الحية هي التي تتطور وتتقدم لألمام. قدمنا نموذجا للتطور والتقدم دون االنسالخ 
 عن الثوابت وأصل المشروع .

لقتتت يتتوم أمتتس جتتا ت لتعبتتر عتتن هويتتة حمتتاس ورتيتهتتا  وشتدد علتتد أن الوثيقتتة السياستتية التتتي أط
وليس نتيجة أية خةوم من أي جهة   فحماس ليستت تحتت الطلتب   الفتتا إلتد وحتدة موقتف الحركتة 

 منها  وهو ما بدا من خالل الحخور القيادي في متتمر إطالقها بين الدوحة ولزة.
ري تتدريس الوثيقتة لقواعتدها  وأكد وحدة الخطاب اإلعالمي لحماس سوا  داخل صفها  حيث ستيج

 وكذلا الخطاب الخارجي حيث ترجمت الوثيقة باللةة اإلنجليزية بالبنود نفسها دون تةيير.
دون تنتتازل عتتن أّي  1967فتتي الوثيقتتة )المتعلتتق بقبتتول دولتتة علتتد حتتدود  20ونفتتد أن يكتتون البنتتد 

  وكتتان منصوصتتا 2005جتتز  متتن أرأل فلستتطين(  جديتتدا  فقتتد كتتان فتتي أطروحتتات حمتتاس منتتذ عتتام 
  وفتتي مجمتتل االتفاقتتات والحتتوارات متتع 2006عليتته فتتي اتفتتاق القتتاهرة  ثتتم فتتي وثيقتتة الوفتتاق التتوطني 

الفصائل في الدوحة وا عالن الشاطئ  وهو تعبير عن مرونة حماس من أجتل تستهيل التوافتق التوطني 
 علد برنامج سياسي مشترا.

إلتتتد أن الوثيقتتتة نصتتت علتتتد ذلتتتا بشتتتكل وشتتدد علتتتد رفتتتأل االعتتتراف بالكيتتتان الصتتتهيوني  الفتتتا 
 صريح.

ونفد االتهامات لحماس أنها تسعد أن تكون بديال عن فتح أو المنفمة  قائالال:  حمتاس ال تستعد 
أن نكتتون بتتديال إنمتتا شتتريكا  شتتركا  فتتي المستتتولية والتختتحية والقتترار والمستتتولية. هتتذه )االتهامتتات( 

 مجرد إلقا  الكرة في مرمانا .
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مع الكيان الصهيوني  قال:  التفاوأل مع العدو ليس ثابتا  إنما سياسة التفاوأل  وبش ن التفاوأل
جتترا  التفتتاوأل فتتي ليتتر وقتتته وحتتين ال تنختتج الفتتروف يصتتبح عبثيتتا كمتتا هتتو الحتتال  لتته قواعتتده  وا 
 اليوم  حيث تستةله إسرائيل لطا  للعدوان وسرقة األراخي واستنزاف الموقف الفلسطيني والعربي .

تحتتت  1987بعتتدم ذكتتر االرتبتتام بجماعتتة اإلختتوان فتتي الوثيقتتة  قتتال  نعمتتل منتتذ عتتام  وفيمتتا يتعلتتق
حركتتة  حمتتاس   فكرنتتا ختتمن المدرستتة اإلخوانيتتة  وهتتي مدرستتة االعتتتدال والوستتطية  وهتتذا كتتان ومتتا 

 علد أن  حماس  تنفيم فلسطيني مستقل. اال زال   مشدد
وقتال:  نحتن حريصتون علتد العالقتة وأكد وجود تحسن في العالقات مع مصر مت مال أن يتطور  

الجيدة مع مصر بحكم الجوار ومكانة مصر كت كبر دولتة عربيتة  ولنتا تتاريخ مشتترا. لتيس فقت  بهتذه 
 الوثيقة نحسن العالقة .

وأختتاف  نطتتور العالقتتة متتن ختتالل فتتا األزمتتات  متتا يجتتري فتتي مصتتر شتت ن مصتتري داخلتتي. ال 
المصري  بل حريصون عليه   مشيرا إلد أنه كان  نتدخل في شتون اىخرين  وال نمس األمن القومي

هنتتتاا حتتتوار شتتتفاف متتتع مصتتتر  وكتتتان موقفنتتتا واختتتحا  قلنتتتا لهتتتم: إن حمتتتاس ال تتتتتدخل فتتتي الشتتت ن 
المصري  وحماس تخب  الحدود بين لزة وسينا   وال نسمح ألحد باستهداف األمن المصري انطالقا 

 القومي لمصر . من لزة  وال نسمح ب ن تكون لزة م من من يهدد األمن
وشدد علتد أن  هتذه هتي المحتددات األربعتة للعالقتة متع مصتر  وهتي مرختية لهتم أيختا. صتحيح 

 أن هناا بعأل التباينات في بعأل األمور .
وحتتول العالقتتة متتع الستتعودية  قتتال إنهتتا  جيتتدة  ون متتل أن تكتتون أفختتل   مختتيفا  الستتعودية دولتتة 

 مهمة  وحريصون علد العالقة معها .
فتتي  نتاد معانتاة أهتتالي لتزة جترا  الحصتتار وتنكتر حكومتة الحمتدل اللتزاماتهتتا  قتائالال:  أهلوأشتار إلت

لزة يت لمون من المعانتاة جترا  الحصتار ومعتاقبتهم فتي الكهربتا  والمعتابر وعتدم تحمتل حكومتة الحمتد 
 ل مستولياتها .

ان  رب  فيها بتين كستر دور ليبرمجعلد ستال يتعلق بتصريحات لوزير الحرب الصهيوني أفي اال وردّ 
حصتتار لتتزة ووقتتف األنفتتاق  وزعتتم فيهتتا أن الحركتتة ت ختتذ أهتتل لتتزة رهتتائن  قتتال مشتتعل:  أن ينصتتحنا 
آخرون في العالم نتقبل  لكن هذا )ليبرمان( عدونا يتهم حمتاس  هتذه تهمتة فريتة  أتينتا عبتر صتناديق 

ل  ونصتتفه اىختتر مبعتتد االقتتتراع  االحتتتالل هتتو متتن يختطتتف كتتل شتتعبنا  نصتتف شتتعبنا تحتتت االحتتتال
 خارج وطنه .
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وأشار إلد ما يعانيه أهل لزة جترا  سياستة الحصتار والعتدوان الصتهيوني  كمتا نبته إلتد متا تعانيته 
الختتتفة الةربيتتتة متتتن احتتتتالل واستتتتيطان وستتترقة أراأل  وحتتترق األطفتتتال كمتتتا حصتتتل متتتع دوابشتتتة وأبتتتو 

 فيها. خخير واالعتدا  علد المقدسات  رلم عدم وجود صواريخ وأنفاق
وعبر مشعل عن فخره بديمقراطية حماس  وقال:  إنها تقدم نماذج راقية في أشيا  كثيترة  المقاومتة 

 بين االنفتاح واألصالة والديمقراطية الداخلية .
وأختتتتاف  بعتتتتد أيتتتتام تقتتتتدم )حمتتتتاس( نموذجتتتتا كيتتتتف تةيتتتتر قيادتهتتتتا األولتتتتد بطريقتتتتة ديمقراطيتتتتة دون 

د أن الصتتعوبات واكبتتت الحركتتة منتتذ انطالقتهتتا  فهتتي تعمتتل لختب  هتتذا نمتتوذج نفتختتر بتته   الفتتتا إلتت
 تتكيف معها وتطّوعها لصالح شعبنا. اال في فروف صعبة  ودوم

ــع الجزيــرة نــت، الدوحــة، وأختتاف  يتتة إلتتد اعتمتتاد مريكاإلدارة األدعتتا مشتتعل   أن 3/5/2017موق
متن جهتة أختري أن حمتاس مقاربة جديدة للصتراع العربتي اإلسترائيلي بعتد فشتل مقاربتهتا الستابقة  وأكتد 

 -في مقابلتة متع الجزيترة-وقال مشعل  حركة تحرر وطني فلسطينية وليست مرتبطة ب ي تنفيم آخر.
يتتتتة فلتةيتتتتر تكتيكاتهتتتتا  وتتعامتتتتل بجديتتتتة أكبتتتتر متتتتع حقتتتتوق الشتتتتعب مريكإنتتتته طالمتتتتا تةيتتتترت اإلدارة األ

بقة إزا  الصتتتتراع العربتتتتي يتتتتة الستتتتامريكالفلستتتتطيني. وأختتتتاف أن المقاربتتتتات التتتتتي اعتمتتتتدتها اإلدارة األ
 اإلسرائيلي آلت إلد طريق مسدود.

أن تتتتدرا أن التصتتتلب يكمتتتن فتتتي الجانتتتب اإلستتترائيلي  ترامتتتبوتتتتابع أن علتتتد إدارة التتترئيس دونالتتتد 
ال يبتتدو أنهتتتا  ترامتتتبولتتيس فتتي الجانتتتب الفلستتطيني. وقتتتال رئتتيس المكتتتب السياستتتي لحمتتاس إن إدارة 

صتتراع العربتتي اإلستترائيلي بستتبب انشتتةالها بملفتتات كثيتترة بينهتتا اتختتذت رتيتتة جديتتدة أو مستتارا واختتحا لل
يران وكوريا الشمالية والعالقة مع روسيا. سورية  والعراق وا 

وفتتي هتتذا اإلطتتار  أشتتار مشتتعل إلتتد أن اإلدارة الحاليتتة بواشتتنطن لتتم توختتح حتتتد اللحفتتة رتيتهتتا 
قاده ب نها ال تعتبر ذلا أولوية لها بش ن القخية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي  وعبر عن اعت

 في الوقت الحاخر النشةالها بملفات أخري.
من جهة أخري  قال مشعل إّنه لم يتّم ذكر حركة اإلخوان المسلمين في وثيقة المبادي والسياستات 

 .1988العامة التي أعلنتها حماس ألنه ال حاجة لتكرار األمر المذكور أصال في ميثاق ت سيسها عام 
ختتتح أن الحركتتتة جتتتذورها إخوانيتتتة وفكرهتتتا إختتتواني  لكنهتتتا حركتتتة وطنيتتتة وحركتتتة تحتتترر فلستتتطينية وأو 

مستقلة ومرجعيتها إسالمية تعمل بالساحة الفلسطينية  وال ارتبام لها ب ي تنفيم آختر. وأشتار إلتد أن 
 مرجعية حماس في العمل التنفيمي هي متسساتها القيادية.
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 عمل مقاربة جديدةمشعل لترامب: وثيقة حماس فرصة ل .5
متب والعواصتم الدوليتة إلتد التقتام اخالد مشعل إدارة تر   دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

 الفرصة والتعامل بجدية مع حركة حماس بعد اإلعالن عن الوثيقة السياسية الجديدة للحركة.
كفتتتي ألي األمريكيتتتة  إن متتتا ورد فتتتي وثيقتتتة حمتتتاس ي CNNوقتتتال مشتتتعل ختتتالل مقابلتتتة متتتع قنتتتاة 

منصتتتتتف فتتتتتي العتتتتتالم خاصتتتتتة العواصتتتتتم الدوليتتتتتة أن يلتتتتتتق  الفرصتتتتتة وأن يتعامتتتتتل بجديتتتتتة معهتتتتتا ومتتتتتع 
 الفلسطينيين والعرب وأن يخة  علد الجانب اإلسرائيلي.

مب إلد أن تتعا بالمقاربات الخاطئة التي كانت في الماخي  والتقام فرصة اودعا مشعل إدارة تر 
 يني والعربي لعمل مقاربات جديدة.الموقف اإليجابي الحمساوي والفلسط

وأكتتتد مشتتتعل أن اإلدارة األمريكيتتتة الجديتتتتدة لتتتديها مقاربتتتة مختلفتتتة وهتتتتام  أكبتتتر متتتن الجتتترأة وهتتتتي 
وأشتار إلتد  تستطيع أن تحدث تةييتراال فتي التعامتل متع ملتف الصتراع العربتي الفلستطيني متع االحتتالل.

 لمكرورة لن يفخي إلد نتائج مختلفة.أن استمرار اإلدارة األمريكية في مقارباتها الخاطئة وا
 3/5/2017، غزة، موقع حركة حماس

 
 في الفترة الحالية غير مجد ومخاطره كبيرة "إسرائيل"مشعل: التفاوض المباشر مع  .6

قتتتال رئتتيس المكتتتب السياستتي لحركتتة حمتتاس خالتتتد  :أحمتتد يوستتفو  متتتين موتتتان أوللتتو -الدوحتتة 
عن ثقته  ي الفترة الحالية لير مجد ومخاطرة كبيرة  معرباال ف  إسرائيل مشعل إن التفاوأل المباشر مع 

  تختدم المصتلحة الوطنيتة وصتورة 1/5/2017في أن الوثيقة السياسية التتي أصتدرتها الحركتة  االثنتين 
موقتتف الحركتتة والشتتعب الفلستتطيني إلتتد شتتريحة أكبتتر علتتد  إيصتتالالقختتية فتتي العتتالم  وتستتاعد فتتي 

 المستوي الدولي.
 ت في الدوحة بعيد إصدار الوثيقة.بلة خاصة لألناخول مع مشعل أجريجا  ذلا في مقا

وعن أجوا  ما بعد إعالن الوثيقة  أوخح رئيس المكتب السياسي لحماس  أن هنتاا ارتياحتاال كبيتراال 
داخل الحركة بعد اإلعالن الرسمي عن الوثيقة  وهي التي جا ت في فل إجماع وتراخي عام عليها 

ها تعكس االنفتتاح والتطتور فتي فكتر الحركتة وأدائهتا السياستي  متع المحاففتة داخل الحركة  خاصة أن
 علد أصالتها وشخصيتها وثوابتها وحقوق شعبها  وفي فل االهتمام العام والواسع بها.

وعتتن موقتتف إستترائيل متتن الوثيقتتة  أوختتح مشتتعل:  إستترائيل منزعجتتة متتن أن تفهتتر حمتتاس بهتتذه 
طبتتتة العتتتالم متتتن حولهتتتا  متتتع بقائهتتتا بقوتهتتتا وأصتتتالتها ومبادئهتتتا الصتتتورة المنفتحتتتة الواعيتتتة  تحستتتن مخا

تريتد حمتاس ختعيفة علتد األرأل ومتشتددة فتي لةتهتا  إسترائيلوأخاف   المنحازة للشعب الفلسطيني .
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السياستية  فتت ن تفعتتل حمتتاس العكتتس  وأن تكتتون ذات فكتر معتتتدل وعقتتل سياستتي منفتتتح  وتحستتن فيتته 
وشتتدد علتتد أن  يميتتة والدوليتتة  فكتتل هتتذا يتتزعج إستترائيل بالت كيتتد .مخاطبتتة شتتعبها وأمتهتتا والستتاحة اإلقل

لصتاق صتفة التشتدد واإلرهتاب بشتعبنا  فتي الوقتت   إسرائيل تسعد دائماال لتشويه الموقف الفلسطيني  وا 
الذي تحاول بهذه التهم أن تخفي سلوكها الحقيقي في القتل وسفا التدما  وسترقة األرأل  ورفتأل أي 

 والتعامل مع العالم كله بازدرا .  حل عادل ينصف شعبنا  
ليتتر أنتته أكتتد فتتي المقابتتل أن  حركتتة حمتتاس لتتديها الثقتتة متتن أن هتتذه الوثيقتتة تستتاعد علتتد إيصتتال 

 موقف حماس والشعب الفلسطيني إلد شريحة أكبر وكسب المزيد من األنصار في العالم .
 

 "إسرائيل"التفاوض المباشر مع 
جابتتة منتته علتتد ستتتالنا حتتول التفتتاو    أوختتح مشتتعل أن  التفتتاوأل متتع  إستترائيل أل المباشتتر متتع وا 

األعدا  مشروع من حيث المبدأ حين يلزم  فهو سياسة قابلتة للتةيتر  فمتن حتق أي حركتة أو دولتة أن 
تفاوأل عتدوها حتين يكتون ذلتا خترورياال ومحققتاال لةاياتته  بشترم اختيتار اللحفتة المناستبة التتي يكتون 

رأل مناسباال ويجبر العدو علد التسليم بحقوقنا  وتاريخ أمتنا واألمم فيها ميزان القوي والوخع علد األ
لكنتتته أكتتتد أن  سياستتتة الحركتتتة فتتتي هتتتذه الفتتتترة الحاليتتتة هتتتي عتتتدم  . األختتتري حافتتتل باألمثلتتتة علتتتد ذلتتتا

التفتتتاوأل المباشتتتر متتتع إستتترائيل   معلتتتالال ذلتتتا أن  لحفتتتة التفتتتاوأل المجديتتتة فتتتي إدارة الصتتتراع ليستتتت 
نح للسالم ولم يعتترف بحقوقنتا  وال يشتعر اليتوم أن هنتاا متا يجبتره علتد التراجتع متوفرة  فالعدو لم يج

 . فاوأل هنا لير مجد ومخاطره كبيرةواالنسحاب واالعتراف بحقوق شعبنا  وبالتالي فالت
 اعتتتادت استتتخدام التفتتاوأل كعالقتتات عامتتة لختتداع العتتالم ب نهتتا تريتتد   إستترائيل وذكتتر مشتتعل بتت ن 
ا وختتداعها هتتذا لفتترأل المزيتتد متتن مشتتاريعها فتتي االستتتيطان وستترقة األراختتي الستتالم  وتستتتةل كتتذبه

وأختتتتاف قتتتتائالال  إن  والتهويتتتتد وتةييتتتتر الواقتتتتع علتتتتد األرأل بمتتتتا يحتتتتول دون أي خيتتتتارات مستتتتتقبلية. 
تستةل هذه المفاوخات في استنزاف سقوف المواقف الفلسطينية والعربية  وا لراق المفتاوأل   إسرائيل 

فتتي التفاصتيل  والبتتد  فتي كتل جولتتة جديتدة متتن حيتث انتهتد التنتتازل والتراجتع فتتي  الفلستطيني والعربتي
 الجولة التي سبقتها  وهذا أمر بالغ الخطورة.  

 
 الوثيقة والمجتمع الدولي

فتتي ستتياق آختتر  قتتال مشتتعل إن  هتتذه الوثيقتتة ومتتع أنهتتا تتت تي تطتتوراال طبيعيتتاال لفكتتر الحركتتة وأدائهتتا 
حة الوطنيتة وخلتق منتاخ أفختل فتي الستاحة الفلستطينية  إال أنهتا فتي وتجربتها  ومعنيتة بخدمتة المصتل
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يصتالهاالوقت ذاته تصب في تعزيز صورة القخية في العالم   بكتل مكوناتهتا إلتد المجتمتع التدولي   وا 
ونفتي االتهامتات والصتور النمطيتة الفالمتة للمقاومتتة الفلستطينية  وتستاعد فتي تحقيتق مكاستب للحركتتة 

 الساحة اإلقليمية والدولية في مواجهة الدعاية واألكاذيب اإلسرائيلية .ولشعبنا وقخيتنا في 
ودعا دول العالم وهيئاته إلد االنفتاح علد مختلف مكونات الشعب الفلسطيني وحركاته المقاومتة  
والتخلي عن وخع شروم مسبقة لذلا هي في الحقيقة قيود أرادها االحتالل اإلسرائيلي وليستت نابعتة 

وطالتب تلتا القتوي الدوليتة بالتعامتل بننصتاف وجديتة متع القختية الفلستطينية  ل العالم.من مصالح دو 
دراا حقيقتة أن أستاس المشتكلة هتي فتي  وحقوق شعبنا في الحرية والتحرر والعودة وتقرير المصتير  وا 
 االحتالل وفي السياسات الممارسات والمواقف اإلسرائيلية  وليست في الموقف الفلسطيني أو العربي.

 
 الحركات اإلسالمية والوثيقة

وحتتتول تتتت ثير الوثيقتتتة علتتتد تجتتتارب الحركتتتات اإلستتتالمية فتتتي مجتتتال فكرهتتتا وعملهتتتا السياستتتي  قتتتال 
مشعل إن حماس من خالل فكرها وأدائها السياسي تقدم نموذجاال تتمن به  وتمارسته عمليتاال  وتتري أنته 

لمعاصتترة  وبتتين التمستتا بالثوابتتت األصتتلح للحركتتات الجتتادة والمتطتتورة  وهتتو الجمتتع بتتين األصتتالة وا
والمرونة واالنفتاح  والسعي التدائم إلتد المزيتد متن التطتور والفعاليتة والتجتدد واإلبتداع  بمتا يوصتل إلتد 

وكما نحن نستفيد من تجارب  النجاح وتحقيق األهداف  ويعزز الثقة والرخا بين أبنا  تلا الحركات.
أن تستتفيد الحركتات اإلستالمية وليرهتا متن تجربتة حمتاس  ليرنا في المنطقة وفتي العتالم  فنننتا ن متل 

 مع إدراكنا الختالف الفروف والخصوصيات بين حركة وأخري  واختالف ساحاتها وبيئاتها.
 

 مشعل بعد ترك موقعه
وحول دوره بعد انتها  فترة رئاسته للمكتب السياسي لحركة حماس  أكد مشتعل أنته بصترف النفتر 

ره فتي خدمتة حركتته وقختيته وشتعبه  والتفاعتل متع همتوم أمتته ومختلتف عن موقعته فننته سيواصتل دو 
واختتم قائال:  كمتا قتدمت حمتاس بفختل ل نموذجتاال متميتزاال فتي المقاومتة والسياستة   قخايا اإلنسانية.

فننهتتا تقتتدم نموذجتتاال رائتتداال فتتي عمتتق الشتتوري والديمقراطيتتة فتتي عملهتتا وتجديتتد متسستتاتها وقيادتهتتا  وفتتي 
 القادة واستمرار دورهم بصرف النفر عن مواقعهم.تواصل عمل 

 4/5/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
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نجاح مبادرة ترامب للسالم في الشرق  رؤيته حول فرصمشعل يعرض بحوار مع "دير شبيغل"  .7
 األوسط

بينما يدفع الرئيس األميركي دونالد ترامب من أجل مبادرة سالم جديدة في الشرق األوس   يعرأل 
 .رتيته حول فر، النجاح  مجلة  دير شبيةل في حوار أجراه مع مشعل  خالد

 : نيكوال آبي  وكريستيان هوفمانوفي التالي ن، الحوار الذي أجراه 
: ستتيد مشتتعل. أعلتتن التترئيس األميركتتي دونالتتد ترامتتب عتتن مبتتادرة جديتتدة للستتالم فتتي الشتترق شــبيغل

( في السعودية  قسم العالم اإلسالمي إلد  خيّ تر  أيار )مايو 21األوس . وفي الخطاب الذي ألقاه يوم 
 و شرير . ووجهة نفره أن حماس تقع بوخوح في فئة  الشرير .

 خط  كبيراال.–: نحن نرفأل وجهة نفر ترامب. كان قول ذلا خط  مشعل
شتتبيةل: وختتع ترامتتب حمتتاس فتتي نفتتس فئتتة تنفتتيم القاعتتدة أو تنفتتيم الدولتتة اإلستتالمية. هتتل كتتان 

 ؟مخطئاال في ذلا
: إننا نرفأل هذا تماماال. إن ما تفعلته حمتاس والشتعب الفلستطيني هتو مقاومتة مشتروعة ختد مشعل

االحتالل اإلسرائيلي. ومقاومتنا مقتصرة علد األراخي داخل فلسطين وتستهدف االحتالل اإلسترائيلي 
 مرئون القتل ويقتلون الناس األبريا  في جميع أنحا  العالم.تفق . إننا لسنا أناساال يس

: قبتتتل رحلتتتة ترامتتتب إلتتتد الشتتترق األوستتت   تحتتتدثتم عتتتن  فرصتتتة تاريخيتتتة . متتتا التتتذي كنتتتتم شـــبيغل
 تتوقعونه؟
ذا كتتان جتتاداال بمتتا مشــعل : إننتتا نشتتاهد رئيستتاال أميركيتتاال جديتتداال يتحتتدث بشتتكل مختلتتف عتتن أستتالفه. وا 

ديتتد  يكفتتي  فننتته يمكتتن أن يةتتتنم الفرصتتة المتاحتتة لصتتنع ستتالم حقيقتتي فتتي المنطقتتة. وبتبنتتي نهتتج ج
يستتطيع أن يحقتتق متتا فشتتلت كتل المنتتاهج الستتابقة فتتي تحقيقتته. ولكتن لألستتف  متتا نشتتهده اىن هتتو أن 
الحكومة األميركية الجديدة عالقة في أنمام التفكير نفسها المنحازة القديمة فيما يتعلق بمقاومتنا. وهذا 

 خط .
تم تت ملون بت ن ذلتا ربمتا : في الماخي  لم تشارا حماس أبداال في محادثات السالم. هل كنتشبيغل

 يتةير اىن؟
: متتن حيتتث المبتتدأ  ليستتت حمتتاس حريصتتة علتتد أن تكتتون جتتز اال متتن عمليتتة تفتتاوأل ليتتر مشــعل

عادلة  والتي تكون األمور الوحيدة التي يمكن أن تنتج عنها هي تنازالت جديدة يقدمها شتعبنا. فلمتاذا 
ة حقيقية في اتجاه تحقيق سالم عادة. نتفاوأل؟ لألسف  حتد مع إدارة ترامب  ال أري وجود أي رتي
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ومتتن جهتتة أختتري  فتتنن أي نهتتج ال يعتتترف بحقتتوق الفلستتطينيين المشتتروعة ستتيكون محكومتتاال بالفشتتل. 
 وينطبق هذا أيخاال علد أي استراتيجية تتجاهل حقيقة أن حماس هي جز  من المقاومة الفلسطينية.

التتدول العربيتتة والفصتتيل الفلستتطيني : يبتتدو أن رتيتتة ترامتتب تتصتتور الجمتتع بتتين إستترائيل و شــبيغل
حتتدي األفكتتار هتتي تهدئتتة الصتتراع عتتن طريتتق تحستتين  المعتتتدل التتذي يقتتوده التترئيس محمتتود عبتتاس. وا 

 الوخع االقتصادي في األراخي الفلسطينية. ما رأيا في ذلا؟
: القختية الفلستطينية قختية وطنيتة سياستية. يجتب عتدم النفتر إليهتا كقختية سياستية يمكتن مشعل
و معالجتهتتتا باتبتتتاع نهتتتج اقتصتتتادي متتتا  والتتتذي يجعتتتل المستتتتوي المعيشتتتي للنتتتاس أفختتتل تحتتتت حلهتتتا أ

االحتالل. لقد خاق الشعب الفلسطيني ذرعاال بالمحادثات التي تجري لسنوات. إننا نتطلع إلد السالم  
 لكننا ال نبحث عن عملية سالم جديدة. هذه العملية سوف تفشل.

ياستية جديتدة. وهتي أقتل تطرفتاال متن الميثتاق الت سيستي للعتام : نشترت حمتاس متتخراال وثيقتة سشبيغل
ويبدو أنها تهدف إلد إنها  العزلة الدولية. هل تشعر بخيبة األمل من حقيقتة أنهتا لتم تتترا أي  1988

 انطباع علد ترامب كما يبدو؟
ألنها  : الموقف السلبي الذي ذكره الرئيس لم يشكل مفاج ة لنا. وال يمكن أن يتصل بالوثيقة مشعل

تعكس تطورنا علد مدي السنوات العشر الماخية  وهي موجهة بشكل أساستي إلتد الفلستطينيين. لقتد 
نما أيخاال رلبتنا في التعامل مع الصراع بطريقة برالماتية.  أردنا أن نفهر رتيتنا  وا 

 : دعنا نتحدث قليالال عن رتيتكم. وفقاال لها  سوف تقبل حماس بدولة فلسطينية خمن حتدودشبيغل
متقتاال علد األقل. هل يعنتي هتذا أنكتم يمكتن أن تعترفتوا  -بمعند قبل حرب األيام الستة- 1967العام 

 بحكم األمر الواقع بحق إسرائيل في الوجود وبحل قائم علد مبدأ الدولتين؟
: تزفهتر وثيقتنتا السياستية أننتا مستتعدون فتي ستياق إجمتاع وطنتي للقبتول بدولتة علتد أستاس مشعل

  متتع القتتدس كعاصتتمة والوفتتا  بحتتق العتتودة لالجئتتين. هتتذا ال يعنتتي أن هتتذه الوثيقتتة 1967حتتدود العتتام 
تعتتتترف بشتتترعية االحتتتتالل اإلستتترائيلي. كمتتتا أنهتتتا ال تعنتتتي أننتتتا ستتتنتنازل عتتتن أي جتتتز  متتتن األراختتتي 

 .الفلسطينية
طقتة : عندما تتحدث عن االحتالل اإلسرائيلي  هل تشير إلد احتالل الخفة الةربيتة أم المنشبيغل

 بكاملها  من نهر األردن إلد البحر المتوس ؟
: الوثيقتتة واختتحة بهتتذا الخصتتو،. أوالال  ستتوف لتتن نتنتتازل عتتن رتيتنتتا  ومبادئنتتا وحقوقنتتا مشــعل

  التتتي لتتن نتخلتتد عنهتتا. ومتتع ذلتتا  نحتتن الفلستتطينيةالمشتتروعة كفلستتطينيين. ويشتتمل ذلتتا األراختتي 
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في نطاق توافق لتررا . هتذه هتي سياستتنا  1967مستعدون في الوقت نفسه للقبول بدولة خمن حدود 
 البرالماتية الواقعية.

 : لكن هناا تناقخاال جدياال بين سياستكم ورتيتكم.شبيغل
: لقد اعترف ياسر عرفات ومحمود عباس بحق إسرائيل في الوجود. متاذا كانتت نتيجتة ذلتا مشعل

دولة ذات سيادة وفي تقرير المصير.  الموقف السياسي؟ لم تعترف الحكومة اإلسرائيلية أبداال بحقنا في
كان المجتمع الدولي ينتزع التنازالت من الطترف األختعف التذي يترزح تحتت االحتتالل. طتوال عقتود  
لم تفعل هذه االستراتيجية أي شي  مطلقاال للفلسطينيين. واىن هم يطالبون ب ن تستلا حمتاس الطريتق 

س هتتو المفتتتاح لتحقيتتق الستتالم. يجتتب أن يزمتتارس نفستته. نحتتن لتتن نقبتتل بهتتذا. إن انتتتزاع التنتتازالت لتتي
 الخة  علد الطرف الذي يمارس االحتالل.

: هتتل يكتتون خطكتتم الجديتتد مجتترد شتتي  لوختتعه فتتي واجهتتة العتترأل؟ هتتل متتا يتتزال تتتدمير شــبيغل
 إسرائيل هدف حماس؟

من : يزفهر نهجنا البرالماتي كم نحنز جادون في هذا الش ن. إننا مستعدون للقبول بدولة خمشعل
 .1967حدود 

 : ولكن هل ستكونون مستعدين لتقديم تنازالت من أجل جعل السالم ممكناال؟شبيغل
: عنتتدما نتتري جديتتة متتن الجانتتب اإلستترائيلي إزا  التعامتتل متتع متطلبتتات الستتالم الحقيقتتي فتتي مشــعل

 هذه المنطقة  فسوف نكون عندئذ  علد استعداد لتقديم تنازالت.
ذكتر لكتون إسترائيل هتي العتدو. بتدالال متن ذلتا أشتارت إليهتا باستم  : لم ت ت الوثيقة علتد أيشبيغل

 الكيتتتان الصتتتهيوني . لكتتتن الوثيقتتتة لتتتم تستتتتبعد العنتتتف. هتتتل يعنتتتي هتتتذا أن حمتتتاس ستواصتتتل هجماتهتتتا 
 الصاروخية والتفجيرات االنتحارية؟

ل : بالنستبة لنتا  هتذا لتيس عنفتاال  هتذه مقاومتة مشتروعة. هتذا حتق شتعبنا فتي مقاومتة االحتتالمشعل
 اإلسرائيلي.
 : لكنكم تستهدفون المدنيين.شبيغل
 : كال. إننا نستهدف االحتالل اإلسرائيلي  وليس المدنيين.مشعل
: عنتتدما تقتتوم كتائتتب القستتام بتتنطالق الصتتواريخ علتتد إستترائيل  فتتنن الهتتدف النهتتائي يكتتون شــبيغل

 عشوائياال تماماال.
طة التي في متناولنا. ونحن حريصون علتد : إننا ندافع عن أنفسنا بالوسائل العسكرية البسيمشعل

 تطوير والحصول علد أسلحة دقيقة متطورة من أجل استهداف المتسسات العسكرية اإلسرائيلية بدقة.
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 : لكن الناس الذين يموتون يكونون من المدنيين في كثير من األحيان.شبيغل
 70قد الجانتب اإلسترائيلي   ف2014: كال  معفمهم من الجنود. في الحرب األخيرة في العام مشعل
فتتي  80شتتخ،   2,500فتتي المائتتة متتنهم كتتانوا جنتتوداال. وعلتتد الجانتتب الفلستتطيني  قتتتل  95شخصتتاال  

المائة منهم من المتدنيين. وكانتت لتدي الجتي  اإلسترائيلي أكثتر األستلحة تطتوراال والتتي استتخدمها ختد 
 األبراج السكنية والمستشفيات.

 تخبئ األسلحة والمقاتلين فيها. : ألن حماس كثيراال ما كانتشبيغل
 هذه هي الرواية التي يروجها االحتالل اإلسرائيلي. :مشعل
 : ولكن  حتد األمم المتحدة أكدت أن هذا حدث في قطاع لزة.شبيغل
 : إننا ال نستخدم شعبنا كدروع بشرية.مشعل
 ؟1988: هل تحل الوثيقة السياسية الجديدة محل ميثاق حماس القديم للعام شبيغل
: إننتتا ال نتحتتدث عتتن استتتبدال الميثتتاق. كتتان الميثتتاق وثيقتتة تاريخيتتة تعتتود ورا  إلتتد أصتتول مشــعل
 حماس.

 : هل أصبح منتهي الصالحية اىن؟شبيغل
إنهتتا تتطتتور. -: أحتتب أن أستتتخدم لةتتتي الخاصتتة. الحركتتات السياستتية مثتتل الكائنتتات الحيتتة مشــعل

 جز  من التطور الطبيعي.كل وثيقة تعبر عن وقتها  والمراحل المختلفة هي 
: متتتا هتتتو الوختتتع فتتتي قطتتتاع لتتتزة التتتذي تحكمتتته حمتتتاس؟ تتتتم انتختتتاب متشتتتدد متتتن الجنتتتاح شـــبيغل

العستتتتكري متتتتتخراال رئيستتتتاال للحكومتتتتة هنتتتتاا. البطالتتتتة مرتفعتتتتة جتتتتداال  والنتتتتاس يعتتتتانون متتتتن نقتتتت، الةتتتتذا  
متت احتجاجتات كبيترة . وقا2014واإلمدادات  وهناا القليل جداال من إعادة البنا  منذ الحترب فتي العتام 

ختتد نفتتام حمتتاس فتتي العتتام الماختتي. لمتتاذا ال تستتتطيع حمتتاس أن تحكتتم لتتزة بطريقتتة أفختتل وأكثتتر 
 كفا ة؟

 : االحتجاجات كانت خد إسرائيل  وليس خد حماس.مشعل
: حتد أن الطالب نفموا إختراباال عتن الطعتام ألنهتم ستاخطون متن الوختع فتي قطتاع لتزة  شبيغل

 صة للعثور علد عمل. وقد اشتكوا من الفساد  والمحسوبية والقمع الوحشي.بالنفر إلد عدم وجود فر 
لختتب النتتاس فتتي قطتتتاع لتتزة يتجتته بشتتكل رئيستتي نحتتتو أولئتتا المستتتولين عتتن فتتتروف  :مشــعل

المعيشة القاسية  واالحتالل والحصار. ولكن  نعم  بالت كيد  كما هو واقع الحال في كل مكان  هناا 
متتة. لكتتنهم قليلتتون جتتداال مقارنتتة بستتكان لتتزة التتذين يقتتترب عتتددهم متتن التتبعأل التتذين يعارختتون الحكو 

 مليوني مواطن  والذين يعانون من إسرائيل  قوة االحتالل.
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: تتعرأل لزة أيخاال للحصتار متن الجانتب المصتري. وقتد أمتر الترئيس عبتد الفتتاح السيستي شبيغل
د. هتتل تشتتعرون بتت ن الحكومتتة بتتنلراق أنفتتاق التهريتتب وقتتام بقصتتف القتتري وا عتتادة توطينهتتا علتتد الحتتدو 

 المصرية قد تخلت عنكم؟
: لتتدينا خالفاتنتتا حتتول متتا تفعلتته الحكومتتة المصتترية. لكتتن العالقتتات الجيتتدة متتع مصتتر مهمتتة مشــعل

للةاية بالنسبة لنا. مصتر هتي جارتنتا الكبتري وأكبتر بلتد عربتي. والنتاس فتي كتل التدول المستلمة يقفتون 
 إلد جانبنا.
 ماذا عن القادة السياسيين؟: ربما الناس  ولكن شبيغل
: هناا البعأل الذين يدعموننا وآخرون يقفون علد الجانتب اىختر. إنهتم ينحنتون للختةوم مشعل

متتن المجتمتتع التتدولي. ولكتتن  لتتيس هنتتاا ستتبب ألي متتنهم ليكتتون ختتد مكتتامن قلقنتتا الفلستتطينية. إننتتا 
 .حركة وطنية ونحن نركز علد صراعنا ومعركتنا خد االحتالل اإلسرائيلي

 : بعد عقدين  تركتم موقعكم علد رأس المكتب السياسي لحركة حماس. لماذا؟شبيغل
: كان هذا هو الوقت المناسب للمةادرة. تحتاج قيادة حمتاس إلتد دم جديتد. كمتا أننتي أردت مشعل

أن أفهتتر أيختتاال أن متتن الممكتتن فتتي هتتذه المنطقتتة متتن العتتالم مةتتادرة المنصتتب طوعتتاال  قبتتل أن يمتتوت 
 المر .

: اىن ستتتيتم تعيينتتتا رئيستتتتاال لمجلتتتس حمتتتاس التتتديني. هتتتتل تنتتتوي الترشتتتح لتصتتتبح التتتترئيس لشـــبيغ
 الفلسطيني وخليفة عباس؟

: ستتوف أواصتتل خدمتتة شتتعبي. لكتتن رئاستتة الستتلطة الفلستتطينية المستتتقلة ليستتت منصتتباال حتتراال مشــعل
متام بالنستبة إنها منصب مقيد بتاالحتالل. وهتو الستبب فتي أن هتذا المنصتب لتيس مثيتراال لالهت-سيادياال 
 لحماس.

 : سيد مشعل  شكراال لا علد هذه المقابلة.شبيغل
 12/6/2017الغد، عمان، 
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عتزت الرشتق  إن  وثيقتة حمتاس تزبترز  قال عخو المكتتب السياستي لحركتة حمتاس: ربيع أبو نقيرة
ز أصتول  الوحتدة الوطنيتة  والفهتم  المشتترا للقختية  وترستم مبتادي العمتل وحتدود معال م  الطريق  وتعزّ 

نتتا  وتت ّستتس نفرتزنتتا  وتتحتترَّا و  المرونتتة . تتق تجربتزنتتا  وتشتتترا أفهامز أختتاف:  وثيقتتة حمتتاس بهتتا تتعمَّ
 مسيرتنا علد أرخيات ومنطلقات وأعمدة متينة وثوابت راسخة .
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ريدات له علتد مواقتع التواصتل االجتمتاعي أن فلستطين أرأٌل أعلتد اإلستالم وأوخح الرشق في تة
ه وقيمه العادلة  وأّسس لعقيدة الدفاع عنها وتحصينها.  مكانتها  ورفع لها مقام ها  وبس  فيها روح 

ولتترد علتتد هاشتتتاق _وثيقتتة_حماس قتتائال:  فلستتطين المقاومتتة التتتي ستتتفل متواصتتلة حتتتد إنجتتاز 
 عودة  وبنا  الدولة ذات السيادة الكاملة  وعاصمتها القدس  التحرير  وتحقيق ال

وأشار الرشق إلد أن فلسطين قخية شتعب عجتز العتالم عتن ختمان حقوقته واستترداد متا التصتب 
 منه  وبقيت أرخه تعاني من واحد من أسوأ أشكال االحتالل في هذا العالم.

 2/5/2017، فلسطين أون الين
 

 ي وليس إرضاًء ألحد  بدران: وثيقة حماس تطور فكر  .9
أكتد القيتادي فتي حركتة حمتاس حستام بتدران بت ن الوثيقتة السياستية : يحيد اليعقوبي -لزة   الدوحة

التتتتتي أصتتتتدرتها حركتتتتته  مستتتتا  أمتتتتس  لتتتتم تصتتتتدر بنتتتتا  علتتتتد ختتتتةوم الواقتتتتع وال التةيتتتترات اإلقليميتتتتة 
راد منهتا تبنتي رتيتة المختلفة  بل هي تطتور طبيعتي فتي فكتر حمتاس السياستي وخطابهتا ومفرداتهتا  يت

 واخحة تصلح للكل الفلسطيني.
وقتتال بتتدران فتتي تصتتريح ختتا، لصتتحيفة  فلستتطين :  إن الوثيقتتة السياستتية التتتي أصتتدرتها حركتتة 
حماس  موجهة أوال لشعبنا الفلسطيني ثم لكل العتالم كتي يستمع منتا مباشترة   متكتدا أن الوثيقتة تعبيتر 

 تبحث من خاللها عن إرخا  أي طرف.عن ثوابت الشعب الفلسطيني  وأن حماس ال 
وجدد القيادي في حماس ت كيده أن أهمية الوثيقة تكمن ب نها نتاج نقاشات وحوارات داخليتة معمقتة 
علد مختلف المستويات في حركة حماس  وت تي لتعبتر عتن المواقتف والترتي المعتمتدة لتدي الحركتة  

 بحيث تصبح ركيزة يتعامل معها الجميع داخليا وخارجيا.
وفي السياق ذاته  تابع بدران:  نحن كفلسطينيين أصحاب حق ال لبس فيه وعلد العتالم أن يحتترم 

وردا علد ستال  فلسطين  حول تطلعات حماس بتقبل الوثيقة  طموحاتنا  ويتعامل علد هذا األساس .
فهتذه قختية عربيا ودوليا  قال:  ننصح الجميع أن ال ينتفروا تنازالت من جانبنا أو من جانب شتعبنا 

عادلة دفع شعبنا في ستبيلها ثمنتا باهفتا متن دمتا  أبنائته  ونحتن أوفيتا  لمتن ستبقنا وعلتد العهتد حتتد 
 تحرير أرخنا كاملة لير منقوصة . 

 2/5/2017، فلسطين أون الين
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 البردويل: وثيقة حماس تبرهن تمسكها بالثوابت الفلسطينية  .11
صتالح البردويتل  إن الوثيقتتة   حمتتاسي لتتحركة قتال عختو المكتتتب السياست: محمتد الستتنوار - لتزة

ن الحتديث عتن إقامتة دولتة فلستطينية  السياسية الجديدة لحماس تعكس تمسكها بالثوابت الفلسطينية  وا 
ال يلةتتي حقنتتا فتتي كامتتل فلستطين وتحريرهتتا متتن بحرهتتا إلتتد  1967علتد حتتدود الرابتتع متتن حزيتتران عتام 

يحتاول تشتويه الوثيقتة متن ختالل التترويج أن حمتاس  ن التبعألأ  وأخاف ختالل حديثته للترأي نهرها .
أن فلسطين كل فلستطين هتي ملتا للشتعب الفلستطيني  والحتديث عتن إقامتة  اال تقبل بدولة مجتزأة  متكد
ال يمكن أن يلةتي حتق الشتعب فتي كامتل فلستطين وتحريرهتا متن بحرهتا إلتد  67دولة علد حدود عام 

 الال .نهرها  من رفح جنوباال حتد رأس الناقورة شما
هتتي حركتتة تحتترر وطنتتي فلستتطينية  ومتتا يحكتتم  حمتتاسوأشتتار البردويتتل إلتتد أن الوثيقتتة تتكتتد أن 

عالقاتها مع التدول قتائم علتد طترق كتل األبتواب التتي تعتود بتالنفع علتد الشتعب الفلستطيني وقختيته  
ة  وأن دون التتتتدخل فتتتي شتتتتونها الداخليتتتة  وتجتتتاوز حتتتدود العقائديتتتة والمذهبيتتتة والعرقيتتتة واأليدولوجيتتت

وأوختح أن  الصراع فق  مع االحتالل الذي يةتصب األرأل والحقوق الفلسطينية  وليس متع اليهتود .
حركته تشاورت مع شخصيات وطنية فلسطينية وسياسية عربية كبيرة لختمان تحلّ يهتا بمبتادي القتانون 

أنتتيس القاستتم   التتدولي اإلنستتاني  مشتتيراال إلتتد أن متتن بتتين تلتتا الشخصتتيات الخبيتتر فتتي القتتانون التتدولي
وشدد علد أن  والكاتب المصري المعروف فهمي هويدي  وليرهما من الشخصيات العربية المعروفة.

 الوثيقة تم صيالتها وستصدر بنرادة  حماس  الداخلية  نفياال اعتراأل أي من الدول علد تلا الوثيقة.
  1/5/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 ت الثوابت وآلية تحقيقها الزهار: وثيقة حماس تضمن .11

محمتتتود الزهتتتار عختتتو المكتتتتب السياستتتي لحركتتتة حمتتتاس أن الوثيقتتتة السياستتتية التتتتي  .أكتتتد د :لتتتزة
أعلنتها الحركة  االثنتين  تتختمن الثوابتت األربعتة للحركتة العقيتدة واألرأل واإلنستان والمقتدس وآليتات 

رتها العاليتتتة فتتتي التتترب  متتتا بتتتين وأوختتتح أن الوثيقتتتة تعبتتتر عتتتن ثقتتتة الحركتتتة بقتتتد تحقيتتتق هتتتذه الثوابتتتت.
المبادي والثوابت التي ال تتةير وما بين وسائل التحقيق  كما عّبرت عن حقيقتة الفكتر التذي تتتمن بته 

ستالمياالحركة وكيف تري نفسها فلستطينيا وعربيتا  وأعلنتت حمتاس عتن بنتود ميثاقهتا الجديتد  ودوليتا. وا 
 الدوحة.  مسا  االثنين  في متتمر عقدته بالعاصمة القطرية

  1/5/2017، الرسالة، فلسطين
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 "السلوك العنصري "تمزيق نتنياهو لوثيقتها السياسية بـحماس تصف  .12
هتتاجم رئتتيس التتوزرا  اإلستترائيلي  بنيتتامين نتنيتتاهو  مستتا  األحتتد  وثيقتتة حركتتة حمتتاس  :األناختتول

 السياسية الجديدة  قبل أن يقدم علد تمزيقها في مقطع فيديو.
وقتتال  حركتتة حمتتاس تمزيتتق نتنيتتاهو لوثيقتهتتا السياستتية بتتت السلوا العنصتتري .متتن جانبهتتا  وصتتفت 

ستتامي أبتتو زهتتري  المتحتتدث باستتم الحركتتة  فتتي تةريتتدة عبتتر حستتابه بموقتتع  تتتويتر :  تمزيتتق نتنيتتاهو 
ودعتا أبتو زهتري الترأي العتام العتالمي للتوقتف عنتد  وثيقة حماس فعل الختعفا  ودليتل ت ثيرهتا وقوتهتا .

  العنصري   بحسب وصفه. سلوا نتنياهو
 8/5/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الرشق: وثيقة حماس مطاردة من قاعة إلى قاعة  .13

ستتيعلن عنهتتا كتتان قتتال عتتزت الرشتتق القيتتادي فتتي حركتتة حمتتاس إن الوثيقتتة السياستتية التتتي  :الدوحتة
الرشتق فتي  وأوختح   مطاردة من قاعة إلد قاعة في فنادق العاصمة القطرية الدوحة.1/5/2017 ليلة

تةريدة عبر حسابه علد  تويتر  أن  الوثيقة المطاردة من قاعتة إلتد قاعتة قبتل إعالنهتا  وثيقتة حمتاس 
وأكد األبواب أللقت لمنع عقد المتتمر الخا، بنعالن  ماخية تشق طريقها رلم التخييق والحصر .

سيقابل  تالل اإلسرائيلي االحالوثيقة في الدوحة  مخيفا:  فليعلم الحمقد أن من صمد أمام آلة حرب 
 بكل سخرية حرب القاعات التي لج  إليها أذنابه .

واختتطر القتتتائمون علتتتد المتتتتتمر الصتتتحفي لحركتتتة  حمتتتاس   التتتذي ستتتيعلن خاللتتته رئتتتيس المكتتتتب 
السياستتتي للحركتتتة خالتتتد مشتتتعل  وثيقتتتة المراجعتتتات الجديتتتدة للحركتتتة  إلتتتد اإلعتتتالن عتتتن نقتتتل المتتتتتمر 

 اعتذار فندقين عن عقده خالل اليومين األخيرين.الصحافي لفندق ثالث  بعد 
وقتتال عختتو المكتتتب السياستتي فتتي حركتتة  حمتتاس  عتتزت الرشتتق لتتت العربي الجديتتد  إن إدارة فنتتدق 
 انتركونتننتتتال الدوحتتة ذا ستتيتي   قتتد اعتتتذرت عتتن استختتافة المتتتتمر الصتتحافي فتتي آختتر لحفتتة  ممتتا 

وأختاف الرشتق فتي  فنتدق الشتيراتون هتذه الليلتة. اخطر قيادة الحركة إلد نقل المتتتمر الصتحفي إلتد
رده علتتتد أستتتئلة  العربتتتي الجديتتتد  أن إدارة  انتركونتننتتتتال الدوحتتتة   أبلةتتتت حمتتتاس أن اإلدارة العالميتتتة 

 لفنادق انتركونتننتال قد خةطت من أجل منع عقد المتتمر الصحفي.
  1/5/2017، الرسالة، فلسطين
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 "حرب القاعات" في الدوحة لمنع إعالن وثيقة حماس " تكشف كواليسالفلسطينية "القدس .14
كشتفت مصتادر فلستطينية مطلعتة  يتوم الثالثتا   عتن كتواليس متا وصتفها عتزت  :ختا، – الدوحة

 الرشتتق القيتتادي فتتتي حركتتة حمتتتاس بتتت حرب القاعتتتات  فتتي الدوحتتة أمتتتس منعتتا إلعتتتالن وثيقتتة حمتتتاس.
ت إدارة فنتدق انتركونتننتتال عتن االمتنتاع وأوخحت المصادر في حديث لت القدس   األسباب التي دفعت

 عتتتن استختتتافة إعتتتالن وثيقتتتة حركتتتة حمتتتاس السياستتتية الجديتتتدة أمتتتس فتتتي العاصتتتمة القطريتتتة الدوحتتتة.
يتتتة طلبتتتت متتتن إدارتهتتتا فتتتي مريكوذكتتترت المصتتتادر أن إدارة الفنتتتدق الرئيستتتية فتتتي الواليتتتات المتحتتتدة األ

المتتتمر  مشتيرةال إلتد أن الحركتة حاولتت  الدوحة إلةتا  الحجتز الختا، بحركتة حمتاس ومنتع استختافة
كثيتترا متتن ختتالل اتصتتاالت أجرتهتتا بتتندارة الفنتتدق فتتي الدوحتتة وكتتذلا عبتتر جهتتات أختتري لتةييتتر موقتتف 

 إدارة الفندق إال أنها لم تستطيع ذلا.
وأشارت المصادر إلد أن حركة حماس بحثت عن عدة بدائل وتواصلت مع فنادق عدة إال أنها لم 

باشتترة متتن أي متتن تلتتا الفنتتادق التتتي تواصتتلت معهتتا حتتتد قبتتل بتتذلا فنتتدق  شتتيراتون تستتتقبل إجابتتة م
وقالتتت المصتتادر أن الحركتتة تعرختتت لختتةوم ليتتر مباشتترة متتن جهتتات تعمتتل ختتارج قطتتر  الدوحتتة .

 تشرف علد بعأل الفنادق لمنع استخافة إعالن وثيقتها السياسية.
قتتة بمتتا جتتري  مشتتيرةال إلتتد أن القيتتادة ونفتتت المصتتادر أن يكتتون للجهتتات القطريتتة الرستتمية أي عال

وال يوجتد أي خالفتات متع  القطرية اطلعت علد الوثيقة قبل أيام بعد االنتها  منها وتم التشتاور حولهتا
 حماس بش نها أو بش ن أي من القخايا.

 2/5/2017، القدس، القدس
 

  88: وثيقة حماس الجديدة مطابقة لموقف منظمة التحرير عام فتح .15
قالت حركة فتح أمس إن وثيقة حماس الجديدة هي وثيقة مطابقتة لموقتف منفمتة التحريتر  :رام ل

. وطالبتت حركتة فتتح حمتاس باالعتتذار لمنفمتة التحريتر بعتد ثالثتين عامتا 1988الفلسطينية في العام 
متتتتن التختتتتوين والتكفيتتتتر  ومتتتتا تستتتتبب ذلتتتتا متتتتن انقستتتتام حتتتتاد فتتتتي الشتتتتارع الفلستتتتطيني  توجتتتتته حمتتتتاس 

 تشويه بشع لصورة شعبنا ونخاله ولقخيته العادلة. إلدما أدي باالنقالب  و 
دولتة فلستطينية  بنقامتةقبتول حمتاس  إنوقال المتحدث الرستمي باستم حركتة فتتح أستامة القواستمي: 

كصتيةة توافقيتة  وتطبيتق القتانون التدولي هتو تمامتا الموقتف التذي  1967في حدود الرابتع متن حزيتران 
نمتا  ولم يكن ذلتا موقفتا لحركتة فتتح  1988عام خرجت فيه كافة الفصائل في ال موقفتا توافقيتا لكافتة  وا 

كانت حماس احتاجت ثالثين عاما لتخرج علينا بذات مواقفنا  فكتم متن الوقتت  إذاالفصائل  متسائال: 
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نها ستحتاج ألن تفهم أن الوحدة الوطنية  االنقسام أفخل للشعب الفلسطيني؟ وما هو المبرر التذي  وا 
 س للشارع الفلسطيني اليوم الستمرا ر االنقالب واالنقسام؟   ستسوقه حما

 2/5/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 67الجهاد اإلسالمي ترفض القبول بدولة في حدود  النخالة:زياد  .16
فتتتي حتتتوار شتتتامل وصتتتريح  أجتتتاب نائتتتب األمتتتين العتتتام لحركتتتة الجهتتتاد : ختتتا، –فلستتتطين اليتتتوم 

زيتتتاد النخالتتتة عتتتن موقتتتف حركتتتته متتتن وثيقتتتة حمتتتاس السياستتتية  التتتتي اإلستتتالمي فتتتي فلستتتطين األستتتتاذ 
جا ت في توقيت لير مناسب . وقال النخالة فتي مقابلتة خاصتة متع  وكالتة فلستطين اليتوم اإلخباريتة  

ليتر مرحتب بته وأعلتن أن حركتة الجهتاد تترفأل هتذا الحتل. وأبتدي أبتو  67إن القبول بدولة فتي حتدود 
رد في الوثيقة من حديث عن توافق وطني بش ن القبول بدولة في حدود طارق تحففاال شديداال علد ما و 

كالجهتتتاد اإلستتتتالمي وليتتتترهم  ليتتتر وطنتتتتي وليتتتتر  67  متستتتائالال:  هتتتتل متتتتن يتتترفأل القبتتتتول بفكتتتترة 67
تتتوافقي؟   ووصتتف هتتذه الصتتيةة ب نهتتا تمتتس بمشتتاعر رفقتتا  الستتالح. وأكتتد علتتد أن  حمتتاس والجهتتاد  

 رير.شركا  في مشروع المقاومة والتح
 6/5/2017 اإلخبارية،وكالة فلسطين اليوم 

 
 السابق ميثاقها عليه كان عما الحركة مواقف في تطوراً  تحمل حماس وثيقة :"الشعبية" .17

 تحمل  حماس وثيقة أنلجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الةول لمكتب السياسي العخو  رأي
 إلدابق  حيث اقتربت في الكثير منها في مواقف حركة حماس عما كان عليه ميثاقها الس تطوراال 

مواقف الجبهة الشعبية وليرها من القوي. فقد ربطت ما بين التكتيكي واالستراتيجي  وفي رتيتها 
 أنليرها من القخايا  كما  إلدلطبيعة الصراع والحركة الصهيونية والتمييز بينها وبين اليهود  

دمها حماس وثقافتها السائدة خاصة عندما تتحدث الوثيقة اعتمدت لةة خارج سياق اللةة التي تستخ
 عن العدالة وحقوق المجتمع والقانون الدولي .

 المهم هل هذه الوثيقة جا ت نتيجة تطور طبيعي لتجربة حماس علد مدار وشدد الةول علد أن 
 علد هذا الستال أمر مهم  كون مخمون  اإلجابةالعتبارات تفرخها اللحفة السياسية   أمعاما  30

 األمريلتق   أنالوثيقة ال يعكس وعي قواعد الحركة بما يفرأل هذا التةيير في مواقفها  لذلا يجب 
فرصة لقواسم مشتركة اعلد يمكن  أمام أنناعلد ما ورد  ومن زاوية اعتبار  اإليجابيمن زاوية البنا  

سلبي بين حركتي فتح ميدان تسابق  إلداالنقسام واال تتحول هذه الوثيقة  إنها نستند عليها في  أن
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قليميةوحماس في كسب ود اطراف ودول عربية  من دون محددات ترتب  بمصلحة الشعب  وا 
 الفلسطيني .

له عالقة باعتبارات البحث عن عالقات  نوعياال  اعتبره الةول  تطوراال   إسرائيل لةا  تعبير تدمير إ
حق التاريخي والعديد من القوي دولية توفرها مثل هذه الصيغ. فحماس ربطت بين موخوع الدولة وال

ربطت بين االثنين  وهذا له عالقة بخبرة حماس في السلطة وما تقتخيه من تدوير زوايا لفا 
تتسلم زمام  أنلتقديم نفسها للمجتمع الدولي كقوي ناخجة تستطيع  أوالحصار عنها من جهة 

 السلطة الفلسطينية .
 صريحاال   كان مطلباال  ع بحسب الةول الذي قال:  في الوثيقة امر متوقاإلخوانعدم ذكر كلمة  
المسلمين   اإلخوانمع الحركة  ب ن تعلن حماس عدم ارتباطها بحركة  حواراتهمللمصريين خالل 

حركة تحرر ومقاومة  أنهابينها وبينهم  ف علنت  إداري  أوراب  تنفيمي  أيعلد ذكر  اإلتيانوعدم 
سالميةوطنية   جديد . األمروهذا  األوليةالوطني  أعطتلكنها  الميواإلسربطت بين الوطني  أي  وا 

  تعديل كبير علد ميثاق  أنهاتعديل علد الميثاق  اعتبر الةول  أم إخافةكانت الوثيقة  إذاوعما 
من حيث المحددات كما وردت في البنود التي جا ت عليها الوثيقة   أمالحركة سوا  من حيث اللةة 

خواني المباشر الذي حكم الميثاق لمصلحة التعامل بواقعية مع بهدف الخروج من عبا ة الفكر اإل
تكون  أنتكون حماس قوي مقبولة علد الصعيدين الدولي والعربي  وتالياال  أنومقتخيات  األحداث

 لم تكن قائدة له كما تطمح . إنفي النفام السياسي الفلسطيني  ألن تكون شريكاال  األقلمتهلة علد 
 2/5/2017النهار، بيروت، 

 
 التحرير منظمة تمثيل بوحدانية االعتراف عدم وينقصها لألمام خطوة حماس وثيقة: "الديموقراطية" .18

 لتحرير الديمقراطية للجبهة السياسي المكتب عخو لانم: قال محمود - خبر وكالة خا، - لزة
 المرونة من نوعاال  حملت  السياسية حماس وثيقة إن  2/5/2017الثالثا    فريفة  أبو طالل فلسطين
 كما الفلسطينية  الوطنية الحركة مع مسارات فتح من يمكنها الذي األمر جوانبها  بعأل في والواقعية

  .والةربي الدولي  المجتمع في مبدئي بشكل ولو حماس قبول أمام الطريق تفتح أنها
 يكمن حماس وثيقة في الجد ي التطور أن   خبر  بوكالة خا، تصريح في فريفة أبو وأخاف

 وعاصمتها 1967 عام حزيران من الرابع حدود علد فلسطين دولة حدود إقامة علد موافقتها يف
 التحرير  لمنفمة المرحلي البرنامج مع الحركة انسجام إلد يزشير الذي األمر الالجئين  وعودة القدس
 .العام ذات في الديمقراطية الجبهة قدمته والذي
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 وبالتالي عليها البنا  يمكن خطوة بمثابة هي حماس  رتهاأصد التي الجديدة الوثيقة أن إلد ونوه
 .السياسية بالمكونات االرتقا 
 لم حماس وثيقة  إنّ  قال الوثيقة  بنود خمن فريفة أبو إليها نوه التي المبهمة القخايا وحول
 الفلسطيني  للشعب والوحيد الشرعي الممثل وأنها التحرير  لمنفمة التمثيل وحدانية إلد تتطرق 
 مع اتصال علد زالت ما حماس أن وبّين  .والخارج الداخل في فلسطيني وطني إطار ب نها واكتفائها
 في أكدت أنها إلد مشيراال  الوثيقة  في فلسطينية وطنية حركة ب نها اعتبارها رلم اإلخوان  جماعة
 للثورة المحركة القوة إلد اإلشارة دون  الوطنية  الحركة مع وثيقة عالقة وجود علد وثيقتها

 .الفلسطينية
 خالل من الوثيقة بمخامين وجّدية  عملية بترجمات بالبد  حماس حركة فريفة أبو وطالب

قامة التحرير منفمة بنا  وا عادة االنقسام  إنها  علد اإلقدام  .الفلسطيني الوطني الكل مع عالقات وا 
 2/5/2017الفلسطينية للصحافة،  خبر وكالة

 
 بتاريخها فكرياً  تطوراً  مثلت حماس وثيقة: حزب الشعب .19

 تمثل حماس وثيقة إن العوأل وليد الفلسطيني الشعب لحزب السياسي المكتب عخو قال: خا،
 في مشتها التي الفلسطينية التحرير منفمة سكة علد الحركة ووخعت بتاريخها  فكرياال  تطوراال 

 اإلخوان مع السياسي ارتباطها فا ومنها شا بال إيجابيات وللوثيقة الماخي  القرن  سبعينيات
 الفكر في تطور تمثل شا بدون  وثيقة هي  (:أمد)لت خا، بتصريح العوأل وقال .المسلمين
 منذ التحرير منفمة ركبتها التي السكة ذات علد نفسها وخعت حماس  وهي لحركة السياسي

 وتركت القخايا مختلف علد إجابات أنصاف الوثيقة هذ حملت قد: العوأل وأخاف .السبعينات 
 العملية في الدخول طريق مدخل علد نفسها حماس وخعت وقد المفصلية القخايا في مواربا الباب

 .المباشر لير أو المباشر التفاوأل خالل من سوا  السياسية
 أنصاف بتقديم القخايا من العديد الوثيقة تناولت  :الفلسطيني الشعب حزب في القيادي وقال
 الدولة من الموقف أو بالمنفمة يتعلق فيما أو المسلمين إلخوانا مع العالقة حيث من سوا  إجابات 
 اىليات في أو الحقيقي المعيار إن  :العوأل وقال .العربية المبادرة أو المفاوخات أو 67 بحدود
  .الوثيقة في جا  ما لترجمة العملية

 2/5/2017وكالة أمد لإلعالم، 
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 منظمة التحرير  أحمد مجدالني: حماس اقتربت كثيرًا من برنامج .21

اعتبر مستولون في منفمتة التحريتر الفلستطينية الوثيقتة السياستية الجديتدة لحركتة  حمتاس   :رام ل
تنفيذيتتتة للمنفمتتتة أحمتتتد محاولتتتة للحصتتتول علتتتد اعتتتتراف الةتتترب واإلقلتتتيم بهتتتا. وقتتتال عختتتو اللجنتتتة ال

وأوختح  أن بعتأل  إلقليميتة . الحياة   إن  حمتاس تحتاول أن تتت قلم متع التةيترات الدوليتة وامجدالني لت
النقام فتي الوثيقتة لتامأل وملتتبس  ويحتمتل أكثتر متن تفستير  لكتن عمومتاال اقتربتت كثيتراال متن برنتامج 

  واستتتخدام أستتاليب النختتال 1967منفمتتة التحريتتر فتتي متتا يتعلتتق بالدولتتة المستتتقلة علتتد حتتدود عتتام 
وجتد طريقته إلتد الحتل فتي وثيقتة  المختلفة . وقال إن  الخالف السياستي بتين منفمتة التحريتر وحمتاس

  وأن الخالف القائم هو ختالف علتد الستلطة ولتيس خالفتاال علتد السياستة . 2006الوفاق الوطني عام 
ذا متتا  وأختتاف:  مشتتكلتنا متتع حمتتاس جتتا ت بعتتد الستتيطرة علتتد الستتلطة فتتي لتتزة بتتالقوة المستتلحة  وا 

 انتخابات تشريعية ورئاسية .تراجعت عن ذلا  يمكننا تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب إلد 
 2/5/2017، الحياة، لندن 

 
 للوقائع بالمتغيرات وتلمّساً  هااستشعار  جاءت بعدواصل أبو يوسف وثيقة حماس  .21

 الفلستتطينية عختتو اللجنتتة التنفيذيتتة لمنفمتتة التحريتتر   والوكتتاالت: قتتالناديتتة ستتعد التتدين - انعّمتت
ن هتتتتذا األمتتتتر يعكتتتتس  استشتتتتعار حمتتتتاس إ تعليقتتتتاال علتتتتد وثيقتتتتة حمتتتتاس الجديتتتتد  واصتتتتل أبتتتتو يوستتتتف 

وقتال   .العربيتة والدوليتة  وتلمّستا للوقتائع المتجستدة فعليتاال  اإلقليميتةبالمتةيرات الجارية علد المستويات 
أبتتو يوستتف  لتتت الةد   إن خطتتاب الوثيقتتة  برالمتتاتّي   بعتتدما أدركتتت حمتتاس أن الشتتعارات الطنانتتة لتتن 

لواقتتتع  وبالتتتتالي لتتتن تشتتتةل الصتتتدي المطلتتتوب عنتتتد الجمهتتتور علتتتد أرأل ا يقتتتدر لهتتتا االنعكتتتاس فعليتتتاال 
 الفلسطيني العربي والرأي العام العالمي .

قامتتتة الدولتتتة  وأوختتتح بتتت ن  ت كيتتتد حمتتتاس  فتتتي وثيقتهتتتا  علتتتد حتتتق عتتتودة الالجئتتتين الفلستتتطينيين وا 
أكتّده  فتي الخطتاب  حيتث وعاصمتها القدس المحتلة  ال يعّد تحوالال  1967الفلسطينية علد حدود العام 
وأشار    إال أنه ألول مّرة يتم تخمينه في وثيقة رسمية جمّعية للحركة .مشعل في حوار القاهرة مسبقاال 

إلتتد أن ذلتتا  ت كيتتد علتتد نفتتس الثوابتتت التتتي قامتتت عليهتتا منفمتتة التحريتتر  وبتتذلا تكتتون حمتتاس قتتد 
 عادت إلد البرنامج الوطني الجامع بعدما رفخته مسبقاال .

س عتتتن منفمتتتة التحريتتتر كنطتتتار وطنتتتي للشتتتعب الفلستتتطيني  داختتتل التتتوطن ورأي أن  حتتتديث حمتتتا
عن الهوية الوطنية الجامعة والمشروع الكفاحي للتحرير وتقرير المصتير وحتق  المحتل وخارجه  بعيداال 
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وقتّدر بت ن  داخلهتا . لالنختوا العودة  يعّد صيةة للتقليل من وجودها التمثيلتي التوازن  رلتم محاوالتهتا 
في هذا التوقيت تعّد محاولة للحديث عن إمكانية التعاطي متع حمتاس كمشتروع سياستي   طرح الوثيقة

 لم يع  حقه المناسب . االنقساموأحد الركائز األساسية التي ال يمكن تجاوزها   مبيناال ب ن  إنها  
 3/5/2017 ،الغد، عّمان

 

د أبو دياك: حماس تجدد تعريف نفسها للعالم كحركة مرنة وتطل علىالوزير  .22  شعبنا بلغة التشدُّ
  إن  حركتة حمتاس تجتدد 2/5/2017 علتي أبتو ديتاا  الثالثتا  الفلستطيني قال وزير العتدل :رام ل

وجههتا للعتتالم كحركتتة مرنتة سلستتة متهاونتتة مهتتاودة فتي ميثاقهتتا ومبادئهتتا وتطتتل علتد شتتعبنا بتتذات لةتتة 
وأختتاف أبتتو  رمتتوز وتتتاريخ شتتعبنا .التشتتدد والشتتدة والحتتدة والتكفيتتر والتختتوين والحتترق والشتتنق لقتتادة و 

بتعتديل ميثاقهتا ومبادئهتا  لتصتبح  وتعريفتاال  دياا  في بيان صحفي  أن  حماس قد بدت أكثتر وختوحاال 
بنستترائيل  وتوافتتق علتتد دولتتة فتتي  للشتترعية الدوليتتة  وتعتتترف ختتمنياال  إلستترائيل وأكثتتر تقتتبالال  أكثتتر قبتتوالال 

اقهتتا كافتتة العبتتارات التتتي كانتتت تتتدعو لتتتدمير   وتشتتطب متتن ميث1967حتتدود الرابتتع متتن حزيتتران عتتام 
إسترائيل  لتصتبح فجت ة متن دعتتاة الشترعية الدوليتة والمواثيتق الدوليتتة والقتانون التدولي وحقتوق اإلنستتان  

 وحقوق المرأة والديمقراطية  وقبول اىخر والشراكة والوحدة الوطنية .
وبعتتد هتتذا التةييتتر الجتتوهري فتتي ميثتتاق  بعتتد هتتذه الليبراليتتة ومتناقختتاال  وأشتتار إلتتد  أن متتا بتتدا لريبتتاال 

ومبتتادي حمتتاس التتذي أعلنتتته للعتتالم وإلستترائيل  أن تطتتل علتتد شتتعبنا بستتلوا مشتتين هتتاب  وبتتذات لةتتة 
التكفير والتخوين وهي تدع عناصرها يحرقون ويشنقون صور رئيس دولة فلسطين  لتثير بسلوكها مرة 

الحكتتم؟ ومتتن هتتو اىختتر التتذي تقبلتته حمتتاس أختتري ذات الستتتال القتتديم الجديتتد  متتا هتتي الشتتراكة فتتي 
  قبل وأخالقياال  ودعا أبو دياا حماس ألن تقدم نفسها لشعبنا بوجه جديد مقبول وطنياال  بميثاقها الجديد؟

وأكتتتد أن  متتتن يريتتتد الشتتتراكة والوحتتتدة والدولتتتة المستتتتقلة وعاصتتتمتها  أن تجتتتدد وجههتتتا وميثاقهتتتا للعتتتالم.
وحمل رسالة الحريتة واالستتقالل والدولتة التتي يحملهتا رئتيس القدس  عليه الوقوف في الصف الوطني 

 دولة فلسطين إلد كل دول العالم .
 2/5/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 التحريرالضميري: حماس تريد أن تكون بدياًل لمنظمة  .23

 والمعنوي في السلطة اللوا  عدنان الخميري  مفوأل التوجيه السياسي : قالكفاح زبون  - رام ل
للمنفمتتتة. وتستتتا ل  : إن حمتتتاس تريتتتد أن تكتتتون بتتتديالال معلقتتتاال علتتتد وثيقتتتة حمتتتاس الجديتتتدة  الفلستتتطينية



  وثيقة حماس السياسية _________________________________________________ _________

  37       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

التتتذي يمنتتتع حمتتتاس متتتن دختتتول منفمتتتة التحريتتتر متتتن أوستتتع األبتتتواب  بتتتاب المبتتتادي  الختتتميري:  متتتا
  .وليست شريكاال  والسياسات العامة؟ ال شي  إال أنها تري نفسها بديالال 

 3/5/2017 ،ق األوسط، لندنالشر
 

 بشيء جديد لم تأت   السياسية فتح: وثيقة حماس .24
 أوالوثيقتة حمتاس  إنته كتان األولتد أن تتذهب حمتاس  إعالنقالت حركة فتح  تعقيبا علد : رام ل

وحتتتدة وطنيتتتة حقيقيتتتة  ولتتتيس متتتن ختتتالل  إطتتتارإلتتتد منفمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية وتختتترج موقفهتتتا فتتتي 
 اعتماد. أوراقيم محاوالت فاشلة لتقد

 1967حركتتة  فتتتح   أن  حمتتاس  لتتم تتت ت بشتتي  جديتتد  وأن قبولهتتا بدولتتة علتتد حتتدود عتتام  وأكتتدت
 قبولها بدولة ذات حدود متقتة. أو  الرامية لفصل القطاع األرأليتناقأل مع ممارساتها علد 

ذاالتوطني   الوحدة والتوافتق إطاركانت في  إذاوأوخحت الحركة أن الواقعية السياسية أمر جيد   وا 
 كانت المواقف تنسجم مع الشرعية الدولية  وليست مواقف ملتبسة ومتناقخة.

وتسا لت: هل  حماس  بهذا الموقف تريتد وحتدة وطنيتة أم تستعد إلتد تقتديم أوراق اعتمتاد؟ وأكتدت 
  فتح  أن كل المتشرات ال تشير ال من قريب أو بعيد إلد أن حماس متجهة نحو الوحدة الوطنية.

 2/5/2017، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا
 

 عاما 43تناقش اليوم ما نفذته منظمة التحرير قبل  ":متخلفة بعقود فكرياً يصف حماس بـ" شتيةأ .25
محمد أشتيه   عخو اللجنة المركزية لحركة فتح أن، 2/5/2017الجزيرة نت، الدوحة، ذكر موقع 

ها  االنقسام  ألنه لم يعد هناا خالف علد البرنامج طالب القيادة الجديدة لحركة حماس بنن
 السياسي  علد حد قوله. 

وفي تصريحات للجزيرة تعليقا علد الوثيقتة الجديتدة التتي أعلنتهتا حمتاس أمتس االثنتين  قتال أشتتيه 
  فهتذا يعنتي أن حركتة فتتح وفصتائل منفمتة 2017 إذا كانت حماس وصلت إلد هذه الصتيالات فتي 

 مخطئة في أي موقف سياسي  وكل األحداث تثبت أننتا كنتا علتد المستار الصتحيح .التحرير لم تكن 
وأخاف  نريد لحماس أن تتدرا أن الموقتف واحتد علتد الصتعيد السياستي  ونريتد لهتذا الموقتف الواحتد 
الذي ال خالف عليه في المجمل أن يكون أساستا للمصتالحة الفلستطينية   متستائال  إذا لتم يكتن هنتاا 

 برنامج السياسي  فعالم نختلف؟ .خالف علد ال
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شتتتيه حركتتة حمتتاس إلتتد تقتتديم أوراق اعتمادهتتا للشتتعب الفلستتطيني ال للمجتمتتع التتدولي  اكمتتا دعتتا 
 علد حد قوله.
اشتتية  لتم   متن رام ل عتن مراستلها كفتاح زبتون  أن 2/5/2017الشرق األوسط، لندن، وجا  في 

الحركتة تنتاق  اليتوم متا  ا   مبررا ذلا بقوله:  إنيجد أفخل من وصف حماس بالت متخلفة بعقود فكري
عامتتا . وأختتاف  إن حمتتاس تحتتاول تقتتديم نتتوع متتن أوراق  43نفذتتته منفمتتة التحريتتر الفلستتطينية قبتتل 

 شريا. االعتماد للمجتمع الدولي بنفهار نفسها علد أنها
 

 عباس وأحرجتوثيقة حماس خطوة إيجابية  بفتح لـ"الرسالة": قيادي .26
عبتتر قيتتادي بتتارز فتتي حركتتة  فتتتح  بالختتفة الةربيتتة  عتتن ترحيتتب حركتتته : ختتا، - الرستتالة نتتت

بالوثيقتتة السياستتية التتتي أطلقتهتتا حركتتة  حمتتاس  بتتاألمس متتن العاصتتمة القطريتتة الدوحتتة  متكتتداال إنهتتا 
يجابية في الوقت الراهن.  خطوة هامة وا 

اس  تعاملتتت بتتذكا  وأوختتح القيتتادي الفتحتتاوي  فتتي تصتتريح ختتا، لتتت الرسالة نتتت   أن حركتتة  حمتت
فتحتتت كتتل األبتتواب أمتتام التتدول العربيتتة  أنهتتا إلتتدكبيتتر فتتي صتتيالة وثيقتهتتا السياستتية الجديتتدة  مشتتيرا 

 واألجنبية للتفاوأل والتحاور معها  علد نفس الخطوم العريخة التي تخعها حركة فتح.
ذي كتان دائمتا وأشار إلد أن وثيقة حماس السياسية قد تحرج الرئيس الفلسطيني محمود عبتاس  الت

  والصتراع متع 1967يتحدث عن تشددها في بعأل القخايا األساسية كحتدود الدولتة الفلستطينية حتتد 
وتوقع القيادي الفتحاوي  أن تنجح حركة  حماس  فتي تستويق وثيقتهتا السياستية علتد التدول   إسرائيل.

  مطالبتة اىن باستتةالل هتذه العربية واألوربية حتد اإلدارة األمريكية الجديدة  موخحاال أن حركة  فتتح
 الخطوة من  حماس  وتوحيد كل الخطوات معها داخلياال وخارجياال.

 2/5/2017الرسالة نت، فلسطين، 
 

 بالجمل والمصطلحات في وثيقة حماس السياسية الشيخ: تالعب  حسين  .27
 أعلنتهتتا اعتبتتر عختتو اللجنتتة المركزيتتة لحركتتة فتتتح حستتين الشتتيخ أن الوثيقتتة السياستتية التتتي :رام ل

 إلدحماس لم تحمل أي جديد   وبها تالعب في الجمل والمصطلحات  وت تي في توقيت سياسي يهدف 
وقال الشيخ إلذاعة  اعتماد ل قليم ولبعأل الجهات الدولية ب نها البديل عن منفمة التحرير . أوراقتقديم 

ا للرئيس محمود عباس الذي تقدم وثيقته أنبحماس  أولد  إنه  كان 3/5/2017األربعا  صوت فلسطين 
األمريكية للخة  من  اإلدارة أماميمثل الكل الفلسطيني  وذلا لتقديم موقف سياسي موحد في اجتماعه 
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 أنحماس في م زق جدي وهي لم تتصالح مع ذاتها  وكتان األولتد بهتا  أنوتابع:  اجل تحقيق السالم .
 .إقليمية أوا ألي جهة دولية تقدمه أناعتمادها بداية للفلسطينيين قبل  أوراقتقدم 

 3/5/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كي يحملها إلى البيت األبيضالرجوب: تمنينا لو قدمت حماس وثيقتها السياسية لعباس  .28
أثار إعالن حماس وثيقتها الجديدة مواقف مزدوجتة فتي منفمتة التحريتر وحركتة فتتح  فمتن : رام ل

مستولون في المنفمة وفتتح باللةتة المعتدلتة للوثيقتة  لكتن متن جهتة ثانيتة اعتبتروا الوثيقتة جهة رحب ال
 رسالة موجهة إلد المجتمع الدولي مفادها أن حماس مستعدة ألن تلعب دوراال بديالال عن دور المنفمة.

ي  الحياة :  نحتن نرحتب بهتتذا التطتور فتتلتتت وقتال جبريتل الرجتتوب عختو اللجنتة المركزيتتة لحركتة فتتح
حركتتة حمتتاس  لكتتن كنتتا نتمنتتد لتتو أنهتتا قتتدمت الوثيقتتة للتترئيس محمتتود عبتتاس كتتي يحملهتتا إلتتد البيتتت 

وأختاف:  لتو كانتت حمتاس تستعد إلتد إقامتة شتراكة متع منفمتة  األبيأل وليس وزير خارجية تركيتا .
ن التحرير الفلسطينية لكانت قدمت وثيقتها إلد المجتمع التدولي عبتر رئتيس المنفمتة  لكنهتا تستعد أل

 تكون بديالال من المنفمة .
 4/5/2017الخليج، الشارقة، 

 
 ثوري فتح: وثيقة حماس محاولة مكشوفة لتقديم نفسها وتنظيمها الدولي كبديل لما هو وطني  .29

وثيقتتتة حمتتتاس محاولتتتة  أن  فتتتي بيتتتان صتتتحفي  المجلتتتس الثتتتوري لحركتتتة فتتتتح ذكتتتر :وفتتتا - رام ل
ديل لمتتتا هتتتو وطنتتتي بالمنطقتتتة  وكبتتتديل لمنفمتتتة التحريتتتر مكشتتتوفة لتقتتتديم نفستتتها وتنفيمهتتتا التتتدولي كبتتت

 الفلسطينية ومشروعها الوطني الجامع والمقاوم لالحتالل والمطالب باالستقالل والسيادة.
 4/5/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تهائنهرها حق لشعبنا ولن نقبل تجز  إلىالهندي: فلسطين من بحرها  محمد .31

حفتتالال ت بينيتتاال للشتتهيد كامتتل قريقتتع   6/5/2017مستتا  الستتبت  ستتالمياإلنفمتتت حركتتة الجهتتاد : لتتزة
 إصتابتهبعتد  4/5/2017الذي ارتقد الخمتيس  أحد مجاهدي وحدة الهندسة والتصنيع في سرايا القدس 

وفتي كلمتة حركتة الجهتاد تحتدث عختو المكتتب السياستي   أثنتا  اإلعتداد والتجهيتز. فتي بجروح بالةة 
صترارها تجتاه متا يجتري متن حتراا علتد الستاحة محمد الهندي  وأكد ا .د لهنتدي علتد موقتف حركتته وا 

نهرها هي ملا للشعب الفلسطيني  ولن نقبل ب ي  إلدالفلسطينية  قائالال:  إن فلسطين كلها من بحرها 



 23لف معلومات م ___________________________________________________________

 40 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

ودعا الهندي لتحصين شتعبنا أمتام المتتامرات   تقسيم أو تجزئة مهما بلةت المهاترات التي تحي  بنا .
 هذا الوقت الذي تعصف به العواصف لتذهب بما تبقد من طموحات وآمال شعبنا. وخصوصاال في

 6/5/2017 اإلخبارية،وكالة فلسطين اليوم 
 

 "التطور اإليجابي في فكر ورؤية حماس"بـ ترحب حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية .31
  والوكاالت  أن ننادية سعد الدي  انعمّ   نقالال عن مراسلتها في 3/5/2017 ،الغد، عّماننشرت 

في فكر ورتية حماس   بما  يتسس  اإليجابيرحبت  بالتطور  حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
لقاعدة مشتركة للوحدة الوطنية  ورتية استراتيجية موحدة تتمسا بحقوق الشعب الفلسطيني 

نها  االنقسام واعتبرت أن  ذلا يفتح الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية  وباألهداف الوطنية . وا 
جرا   االنتخابات العامة . وا 

أمتين   أن كفتاح زبتون   رام ل  نقالال عن مراستلها فتي 3/5/2017 ،الشرق األوسط، لندنوأخافت 
عتتام المبتتادرة الفلستتطينية مصتتطفد البرلتتوثي عّقتتب علتتد وثيقتتة حمتتاس فقتتال  إنهتتا  دليتتل علتتد نختتج 

تعكتس  منذ فترة طويلة  وهي أيخاال  ار سياسي يجري :  الوثيقة هي نتيجة لحو وتطور سياسي   مخيفاال 
فهتتار الصتتورة الحقيقيتتة للحركتتة . وتتتابع البرلتتوثي:  اإلحستتاس بختترورة التعامتتل متتع المجتمتتع التتدولي وا 

  أنا مسرور أن الحركة وصلت إلد مستوي من النخج قررت معه تطوير برنامجها السياسي .
 

 مكتب نتنياهو يدعي أن حماس تخادع العالم .32
 قتال مكتتب رئتيس الحكومتة اإلسترائيلية  بنيتامين نتنيتاهو  مستا  يتوم اإلثنتين: ير هاشتم حمتدانتحر 

  إن حركة حماس تحاول خداع العالم بواسطة الوثيقة السياسية الجديدة التي تنوي عرخها 1/5/2017
   مخيفا أن حماس لن تنجح في محاولتها وادعد مصدر في مكتب رئيس الحكومة أن  مسا  اليوم.

   أنفتتاق إرهتتاب  وتطلتتق حتتتد اليتتوم آالف الصتتواريخ علتتد البلتتدات المدنيتتة فتتي إستترائيل الحركتتة تبنتتي 
 . علد حد تعبيره. هذه هي حماس الحقيقية مخيفا أن 

  1/5/2017، 48عرب 
 

 يهاجم وثيقة حماس ويمزقها نتنياهو .33
  وثيقتتة حركتتة حمتتاس هتتاجم رئتتيس التتوزرا  اإلستترائيلي بنيتتامين نتنيتتاهو  مستتا  األحتتد: األناختتول

وقتال نتنيتاهو  فتي الفيتديو  التذي نشتره  السياسية الجديدة  قبل أن يقدم علد تمزيقها في مقطتع فيتديو.
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الناطق باسم الحكومة اإلسرائيلية  أوفير جنتدلمان  علتد صتفحته بموقتع  فيستبوا   إن  وثيقتة حمتاس 
علتتتد أنتتته لتتتيس إلستتترائيل أي حتتتق  وأختتتاف:  الوثيقتتتة الجديتتتدة تتتتن، الجديتتتدة تلفيتتتق كامتتتل للحقيقتتتة .

واتهم  بالوجود  وأن كل سنتيمتر من أرخنا يعود للفلسطينيين  وأنه ال حل مقبول إال بزوال إسرائيل .
 ب نها تريد  استخدام الدولة الفلسطينية لتدمير إسرائيل .  حماس نتنياهو 

ة قبل أن يلقيها في سلة وفي نهاية الفيديو المصور  فهر نتنياهو وهو يمزق وثيقة حماس الجديد
 مهمالت.

 8/5/2017القدس العربي، لندن، 
 

 : حماس تحاول تضليل العالم بوثيقتها ونتنياه .34
قال رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس تحاول خداع العالم وتخليله  لكنهتا 

يتدة أن قتادة الحركتة يتدعون وأختاف نتنيتاهو تعقيبتا علتد إعتالن وثيقتة حمتاس الجد لن تفلح فتي ذلتا.
واعتبتر أن حركتة حمتاس الحقيقيتة هتي تلتا التتي تحفتر  يوميا إلد إبادة جميع اليهود وتتدمير إسترائيل.

أنفاق اإلرهاب  وتطلق آالف الصواريخ باتجاه المدنيين اإلسرائيليين  وتعلم في مدارسها وجوامعها أن 
 اليهود هم قردة وخنازير  علد حد وصفه.

  2/5/2017 ،، الدوحةالجزيرة نت
 

 "مسرحية تحريف"بـنتنياهو يصف وثيقة حماس  .35
وصف رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  وثيقة حماس بت مسرحية تحريف   : بيروت حمود

وأخاف أنها  تواصل استثمار مواردها  ليس ل عداد للحرب فق   بل لتنشئة أطفال لتزة علتد تتدمير 
ذي تتوقف فيه حماس عن حفر األنفاق وتوجته مواردهتا وطاقاتهتا للبنيتة التحتيتة إسرائيل  وفي اليوم ال

المدنيتتة وتتوقتتف عتتن تربيتتة األجيتتال علتتد قتتتل اإلستترائيليين  ستتيكون ذلتتا تةييتتراال جوهريتتاال  وهتتذا متتا لتتم 
 يحصل .

 3/5/2017، ، بيروتاألخبار
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 عالم من خالل وثيقتهاحماس تحاول تضليل ال: المتحدث باسم نتنياهو للصحافة الغربية .36
المتحدث باسم نتنياهو للصحافة الةربية  داييفد كيز  فقتال فتي تصتريح إن  حمتاس : بيروت حمود

تحاول تخليل العالم من خالل وثيقتها السياسية الناعمة  لكنها لن تنجح . ورأي أن  حماس الحقيقيتة 
 رائيل .هي التي تبني أنفاق اإلرهاب  وتقذف بآالف الصواريخ باتجاه إس

 3/5/2017، ، بيروتاألخبار
 

 : وثيقة حماس محاولة لـ"تلميع صورتها" في مواجهة ضغوط خارجية "إسرائيل" .37
  أن حركتة  حمتاس  تحتاول متن 1/5/2017 اعتبترت الحكومتة اإلسترائيلية  مستا  اإلثنتين :تل أبيتب

قتتال النتتاطق باستتم و  ختتالل وثيقتهتتا السياستتية الجديتتدة  تلميتتع صتتورتها فتتي مواجهتتة ختتةوم خارجيتتة .
الحكومة اإلسرائيلية أوفير جندلمان  خالل مقابلة تلفزيونية مع  هيئة اإلذاعة البريطانية  )بي بي ستي 
العربيتتتة(  إن  وثيقتتتة حمتتتاس الجديتتتدة  هتتتي محاولتتتة متتتن قبتتتل حمتتتاس لتلميتتتع صتتتورتها  بهتتتدف صتتتد 

ع التدول العربيتة  وخاصتة الخةوطات الخارجية التي تمارس عليها )لم يحددها(  وتحسين عالقاتها م
 اال وأختتتاف جنتتدلمان أن  عقيتتتدة حمتتتاس  واستتتراتيجيتها لتتتم تتةيتتتر  حمتتاس ال تتتتزال تنفيمتتت متتع مصتتتر .

   يرفأل أي تسوية سلمية  ويسعد إلد تدمير دولتي وقتل شعبي   وفق زعمه.اال وحشي اال إرهابي
  2/5/2017، القدس، القدس

 
 تها الجديدة: حماس تحاول أن تخدع العالم بوثيق"إسرائيل" .38

  أن حركتة حمتاس تحتاول أن 1/5/2017 فتيقال متحدث باسم رئاسة التوزرا  اإلسترائيلية   :رام ل
ونقل موقتع  يتديعوت أحرونتوت  عتن دافيتد  تخدع العالم من خالل إصدارها وثيقتها السياسية الجديدة.

 العتالم لكنهتا لتن تتنجح .كيز المتحدث باسم نتنياهو في مقابلة مع رويترز قوله  حمتاس تحتاول ختداع 
 وأخاف  حماس تبني أنفاقا ل رهاب وأطلقت آالف الصواريخ علد إسرائيل  هذه هي حقيقة حماس .

 المتدارس والمستاجد  التتي تتديرها حمتاس تعلتم حكومتة اإلسترائيلية  فتي بيتان  إن قال مكتتب رئاستة الو 
 .األطفال ب ن اليهود هم قردة وخنازير  هذه هي حماس الحقيقية 

من جهته قال وزير األمن الداخلي جلعاد أردان في تصريح صحفي له أن الوثيقة الجديدة لحماس 
مجتترد إعتتالن عالقتتات عامتتة يهتتدف إلتتد محاولتتة الحصتتول علتتد شتترعية دوليتتة  لكتتن عمليتتا حمتتاس ال 
تزال تعتزز قوتهتا لتنفيتذ هجمتات  إرهابيتة  وتحترأل بشراستة علتد قتتل اإلسترائيليين وتترفأل االعتتراف 

وأختتاف  يجتتب علتتد المجتمتتع التتدولي أن ال يعامتتل حمتتاس علتتد أستتاس  بحتتق إستترائيل فتتي الوجتتود.
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حدوث تةيير في سياساتها . داعيا إلتد محاستبة حمتاس علتد ارتكابهتا عمليتات قتتل ختد اإلسترائيليين 
 واستخدام سكان القطاع دروع بشرية. كما ادعد. 

 2/5/2017-1، القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 تضليل للعالم ومناورة للعالقات العامةلحماس وثيقة الجديدة الأردان:  .39
  أن  األمتر ال يعتدو خطتوة عن وثيقة حمتاس لعاد إردانج وزير األمن الداخلي : قالبيروت حمود

لتخليل العالم ومناورة للعالقات العامة  وأن هدف الحركة هو تجنيد الشرعية الدولية   داعياال المجتمتع 
 فر إلد ما وصفه  خديعة حماس  علد أنه  تةيير جوهري في سياستها .الدولي إلد عدم الن

وأخاف إردان:  تعمل الحركة جاهدة ويومياال لقتل اليهود اإلسرائيليين  من ختالل استتةالل الستكان 
الةزيين كدروع بشرية . وتابع:  في الحقيقة  حماس مستمرة في إرهابها وتحريخها لقتتل اإلسترائيليين  

 االعتراف بحق إسرائيل في الوجود . وتواصل رفخها
 3/5/2017، ، بيروتاألخبار

 
 تشكيك ورفض إسرائيلي لوثيقة حماس .41

لتتم يتتت خر التترد اإلستترائيلي علتتد وثيقتتة المبتتادي والسياستتات العامتتة التتتي : عتتاطف دللتتس -نتتابلس 
اعتبرهتتا  أعلنتهتتا حركتتة حمتتاس قبتتل أيتتام  وجتتا  فتتورا علتتد لستتان رئتتيس التتوزرا  بنيتتامين نتنيتتاهو التتذي

كمتتا اتهتتم نتنيتتاهو حمتتاس بتكتتريس مواردهتتا باالستتتعداد للحتترب وتثقيتتف أطفتتال  وثيقتتة  تختتليل وختتداع .
لتتتزة علتتتد  انقتتتراأل  دولتتتة إستتترائيل  وقتتتال إنهتتتا تتةيتتتر فقتتت  عنتتتدما تتوقتتتف عتتتن حفتتتر األنفتتتاق وعتتتن 

 التحريأل علد قتل اإلسرائيليين.
جلعتاد أردان أن الوثيقتة الجديتدة مجترد  تيجيةاالستترامن جهته  رأي وزير األمتن التداخلي والشتتون 

استعراأل عالقات عامة لكسب شترعية دوليتة لحمتاس  أمتا علتد األرأل فهتي مستتمرة فتي التحتريأل 
 وعدم االعتراف بنسرائيل. وطالب المجتمع الدولي بعدم التعاطي معها.

فتي الوثيقتة ب نهتا من جهته  أجمل المحلل السياسي اإلسرائيلي يتتاف شتتيرن رأي إسترائيل الرستمي 
 مناورة تكتيكية  لحركة حماس ليس إال  وتسا ل: كيتف يكتون االعتتراف بدولتة علتد حتدود الرابتع متن 

ويري شتتيرن فتي حديثته للجزيترة نتت  دون اعتراف بطرف المعادلة اىخر وهو إسرائيل؟ 1967حزيران 
لمواقف اإلقليمية والفتروف أن حماس اخطرت لتةيير مواقفها لتكون أكثر ليونة بسبب التةيرات في ا

هتتتو موقتتتف  1967وقتتتال إن اعترافهتتتا بدولتتتة علتتتد حتتتدود  الدوليتتتة وتةيتتتر الفتتتروف بقطتتتاع لتتتزة أيختتتا.
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إيجابي ألنه يعني بالخرورة أن هناا فرقا بين فلسطين التاريخية وفلسطين المستقبلية  بين حدود من 
 .1948لفلسطينية النهر للبحر وبين حدود تم ترسيمها بموازين قوي منذ النكبة ا

ال تريتتتتد أن تتحتتتتول حمتتتتاس لحركتتتتة سياستتتتية بحتتتتتة تتتتتتداول معهتتتتا   إستتتترائيل وحستتتتب شتتتتتيرن  فتتتتنن 
معنيتتتة ببقتتتا  حمتتتتاس   إستتتترائيل السياستتتة  بتتتل تريتتتدها  إرهابيتتتتة  لتبقتتتد ليتتتر شتتتترعية دوليتتتا  وقتتتال إن 

ط واستتبعد  التة أمتده.باعتبارها معارخة قوية لفتح والسلطة  وقوة عسكرية بةزة لتبريتر الصتراع معهتا وا 
دوليتتا عبتتر هتتذا التةيتتر الجديتتد  وقتتال إن تصتترفات الحركتتة   إسرائيلت أي مختتاوف متتن إحتتراج حمتتاس لتت

بةتتتزة تختتتمن عتتتدم شتتترعيتها دوليتتتا  وبالتتتتالي ال تتتت ثير علتتتد مكانتتتة إستتترائيل ومواقفهتتتا  ألنتتته ال تةيتتتر 
 بالجوهر في موقف حماس .

أنتته رلتتم الوثيقتة الجديتتدة فننتته ال يوجتد  ثقتتة  قتت  متن جهتتته  رأي الصتحفي اإلستترائيلي رونتتي شتكيد 
سرائيل  وأكد أن ال أحد في إسرائيل يصدق أن  أيديولوجية  حمتاس وطريقهتا ستيتةيران   بين حماس وا 

 67بتت نهم يريتتدون دولتتة علتتد حتتدود  1992مشتتيرا إلتتد أن الشتتيخ أحمتتد ياستتين ستتبق أن صتترح لتته عتتام 
واتفق شكيد مع شتيرن علد أن حماس وبهذه الوثيقة ال  .وعاصمتها القدس وبدون االعتراف بنسرائيل

ا تعرفان من هي حماس   ولكن الشعب أمريكتحرج إسرائيل بعالقتها بالدول الةربية  وقال إن أوروبا و 
بةتتزة هتتو المفلتتوم وهتتو التتذي يعتتاني دمتتارا فتتي اقتصتتاده وحياتتته   واعتبتتر أن الوثيقتتة مجتترد كتتالم فقتت   

 بي وفلسطيني.وت تي لنيل رخا عربي ولر 
لكن الخبير الفلسطيني في الش ن اإلسرائيلي عصمت منصور قال إن إسرائيل لم تكن لتقبتل وثيقتة 
حماس ب ي حتال  وقتد قامتت بالتشتكيا بالحركتة ووثيقتهتا منتذ اللحفتة األولتد  ألنهتا باألستاس تترفأل 

حيتتا  عمليتتة الستتالم . نيين حتتتد لتتو استتتعدوا وقتتال إن إستترائيل ستشتتكا بنوايتتا الفلستتطي حتتل التتدولتين وا 
وبتتتتين منصتتتتور أن إستتتترائيل تتتتترفأل الوجتتتتود  للتنتتتتازل  وستتتتترفع ستتتتقف مطالبهتتتتا لينزلتتتتوا ستتتتقفهم أكثتتتتر.

الفلسطيني أصال  ودليل ذلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم لها متا لتم تحلتم بته متن تنستيق 
وبوجتود أستري فتي أمني ب صعب الفروف  واستعد للتفاوأل دون شروم مسبقة وفي فل االستيطان 

 السجون  ومع ذلا لم تقدم له شيئا وفلت تعطل وتتذرع ب ن الفلسطينيين يعملون إلبادتها.
تتري أن إسترائيل معطتل وحيتد لحتل  -سوا  قصدت حماس أم لم تقصد بالفعل-ويختم ب ن الوثيقة 

 وهذا تحد حقيقي لها. 67الدولتين أو دولة فلسطينية علد حدود الت
 5/5/2017الجزيرة.نت، 
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 جذرياً  تتضمن أية تجديدات أو تغييراً وثيقة حماس ال : إسرائيليمسؤول عسكري  .41
كشف مستول قسم الموارد البشرية في جي  االحتالل موتي ألموز  النقاب (: الناصرة )فلسطين

علد أن لديهم  اال عن أن قخية إعادة الجنود األسري تشةل أروقة الجي  والحكومة اإلسرائيلية  مشدد
وقال القائد العسكري في جي  االحتالل في تصريحات نقلتها    يجب سداده من حركة  حماس . دين

صحيفة المصدر اإلسرائيلية عنه يوم السبت  إن الحرب مع قطاع لزة  لم تنته ما دام هناا جنود 
وذكر أن  إعادة اإلسرائيليين إلد بيتهم  وحتد إن كانوا موتد من قيم  أسري لدي حركة حماس .

وزعم أن السنوات الماخية أثبتت أن الحرب األخيرة علد  واجب الجي  والحكومة تجاه عائالتهم .و 
:  الهدو  جيد  لكن حماس تعزز قوتها كما    كانت ناجعة   مستطرداال 2014قطاع لزة  صيف عام 

  وفي تعقيبه علد الوثيقة السياسية التي أصدرتها حركة  حماس يعزز الجي  قوته في المقابل .
   فحماس منفمة تطمح إلد إبادة اال جذري اال   ادعد ألموز ب نها ال تتخمن أية تجديدات أو تةيير اال متخر 

وحول توقعاته للتطورات  إسرائيل  وهذا موقف واخح متكد  وهذه حقيقة ترافقنا كل وقت   وفق قوله.
 اال سريع اال هدنا تصعيدمباشرة  فش 100إلد  0المقبلة  بّين:  كل األحداث تمر بسرعة البرق من درجة 

   وعلينا اتخاذ خطوات إلعادة الهدو   والعمل علد متابعة الحياة العادية في كال الجانبين .اال وفوري
 27/5/2017قدس برس، 

 
 والمصالحة خطوة هامة من أجل القضية الفلسطينية  وثيقة حماس السياسيةأردوغان:  .42

يب أردولان  اليوم اإلثنين  إّن  القدس قال الرئيس التركي رجب ط: نورهان جورلو -إسطنبول 
 هي أولد القبلتين ومدينة األنبيا   وهي شرف وعّز كل المسلمين .

وأوخح أردولان في كلمة ألقاها خالل مشاركته في الملتقد الدولي ألوقاف القدس الذي ينعقد 
وأخاف أّن  قصد .بمدينة إسطنبول  أّنه علد  كافة المسلمين اإلكثار من زيارة القدس والمسجد األ

 األرقام الخاصة بش ن زيارة المسلمين إلد القدس والمسجد األقصد  تفهر تقاعساال كبيراال في هذا 
 الخصو، .

كما تطرق أردولان إلد وثيقة حركة حماس السياسية الجديدة التي تّم اإلعالن عنها متخراال  قائالال 
وة هامة سوا  من أجل القخية الفلسطينية في هذا الصدد  أعتبر وثيقة حماس السياسية الجديدة خط

 أو التوافق بين حركتي حماس وفتح .
 8/5/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 رئيس الوزراء التركي يهاتف هنية ويشيد بالوثيقة السياسية لحماس .43
 تلقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية  اتصاالال هاتفياال يوم األربعا 

ن رئيس الوزرا  التركي بن علي يلدريم حيث قدم له التهاني بمناسبة شهر رمخان م 31/5/2017
عبر يلدريم عن أمله أن يعم األمن واالستقرار في فلسطين و به رئيساً لحركة حماس.المبارا وكذلا انتخا

حماس وأن تحل مشاكل العالم اإلسالمي جميعاال  مشيداال بالوثيقة السياسية التي أطلقتها متخراال حركة 
وأشار يلدريم إلد متابعة بالده ملف  واعتبر أنها فرصة إلحداث المزيد من التقارب بين حماس وفتح.

 االستيطان وما يحدث في القدس المحتلة  قائالال: نتحرا في هذا المجال في مستويات مختلفة.
 31/5/2017، موقع حركة حماس

 
 : وثيقة حماس الجديدة قفزة لألمامرئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية .44

قتال رئتيس مجموعتة الصتداقة البرلمانيتة التركيتة الفلستطينية  أيتدن أونتال   :إسماعيل تشتيمان  أنقرة
  ليستت خطتوة إلتد الخلتف 1/5/2017إن الوثيقة السياسية الجديدة لحركة حماس التي أعلنتها االثنتين 

نمتتا هتتي علتتد العكتتس  قفتتزة لألمتتام أن  حمتتاس قامتتت عبتتر  لتتهوأختتاف أونتتال فتتي بيتتان   .وال تنتتازال  وا 
وأكتد أن وثيقتة  تجديد سياستاتها  بفتتح بتاب هتام  لتدعم القختية الفلستطينية بقتوة فتي المحافتل الدوليتة .
 حماس  ستقوي بال شا المقاومة الفلسطينية  وستنقل النخال إلد بعد أكثر ت ثيرا .

هو أن الوثيقة السياستية ستكستب بعتدا جديتدا للعالقتة وأشار أن  ما أسعدنا جميعا وأثار فينا األمل 
وقال أونال إن اعتبار الوثيقة  منفمة التحرير إطتار وطنتي  بين حماس ومنفمة التحرير الفلسطينية .

للشعب الفلسطيني فتي التداخل والختارج يجتب المحاففتة عليته   يبعتث األمتل علتد تقتارب المنفمتتين  
 الفلسطيني  وزيادة الدعم الدولي للقخية الفلسطينية.وهو ما سيصب لصالح تقوية الكفاح 

واعتبر أونتال القترار التذي أصتدرته أمتس منفمتة األمتم المتحتدة للتربيتة والعلتوم والثقافتة )يونستكو(  
 باعتبار مدينة القدس محتلة  أول انعكاس إيجابي لوثيقة حماس الجديدة.
 3/5/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 تدعم "وثيقة" توحد صفوف الشعب الفلسطيني وال تسمح بالتطبيع مع "إسرائيل"واليتي: إيران س .45

االستراتيجية في مجمع  األبحاثرئيس مركز و  مستشار علي خامنئي  أكد علي أكبر واليتي 
  “وثيقة“ستدعم  إيران  إن  اإليطاليعقب استقباله مساعد وزير الخارجية   تشخي، مصلحة النفام
. األشكال فلسطيني وال تسمح بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ب ي شكل من توحد صفوف الشعب ال
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ن لديها الحق )حالها حال ا  هم الفصائل المقاومة خد االحتالل  و أ حدي إحماس   إنوتابع واليتي 
 . وثيقة للتعبير عن رأيها إصدارباقي فصائل المقاومة( في 

الفلسطينية  المقاومةر باقي فصائل ينبةي سماع وجهات نف واليتي    أخافIFPبحسب موقع و 
الشعب وفصائل المقاومة  أبنا ما وحدت  إذاالوثيقة   أن  متكدا أيخا  اإلسالميكت حركة الجهاد 

ن بالده كانت علد الدوام داعمة ننوع من التطبيع مع الكيان الصهيوني  ف أيالفلسطينية  ورفخت 
 لنخال الشعب الفلسطيني.

 3/5/2017، أي أف بيموقع 
 

 استراتيجيمناورة.. وانفصالها عن اإلخوان خداع  "وثيقة حماس": بالبرلمان المصري نواب  .46
: وعبتتدالوهاب عيستتتد وحستتام أبولزالتتتة ومحمتتود أستتتعد حجتتازي محمتتد يوستتف وهبتتتة أمتتين وستتتعيد  

وثيقتتتة »أطلقتهتتتا حركتتتة حمتتتاس  أمتتتس األول  تحتتتت عنتتتوان  التتتتيتباينتتتت ردود األفعتتتال حتتتول الوثيقتتتة 
ن كتان بحتذر  ومشتكا  فتيللحركتة  بتين مرحتب بمتا جتا  « ياستات العامتةالمبادي والس  فتيالوثيقتة  وا 

حقيقتتة نوايتتا الحركتتة الستتيما بخصتتو، متتا أعلنتتته عتتن انفصتتالها عتتن جماعتتة اإلختتوان  معتبتترين ذلتتا 
 «.مجرد خداع ومناورة سياسية»

توجتته يتتنعكس  يبتت نرحتتب  البرلمتتان:  فتتيوقتتال اللتتوا  ستتعد الجمتتال  رئتتيس لجنتتة الشتتئون العربيتتة 
الختتالف متتع مصتتتر   فتتيمصتتلحة للفلستتتطينيين  أيباإليجتتاب علتتد القختتية الفلستتتطينية  لتتيس هنتتاا 

 . وقفت دائماال إلد جانب القخية الفلسطينية التيالدولة  هيفمصر 
نهتتا  االنقستتام «: »الجمتتال»وتتتابع  اعتتتراف حمتتاس بننشتتا  دولتتة فلستتطينية يفتترأل علتتيهم االلتتتزام وا 
تمتتتام الفلستتتطيني بعتتتدم وجتتتود طتتترف واحتتتد ممثتتتل  اإلستتترائيليالمصتتتالحة  حتتتتد ال يتتتتذرع المفتتتاوأل  وا 

للقختتية  أمتتا الحتتديث عتتن تخلتتيهم عتتن اإلختتوان فهتتو أمتتر محتتل تقتتدير  ولكتتن الواقتتع والتجربتتة همتتا متتا 
 «.سيتكدان صحة ذلا

 حمتاس»بمجلتس النتواب:  القتومي  وكيل لجنة الدفاع واألمتن راخيالمقابل قال النائب أسامة  في
كتانون تتم االستتعانة بته ختالل أحتداث  التذيلجماعتة اإلختوان اإلرهابيتة   العستكري الجنتاح  هيستفل 
فتح السجون وعمليات االلتياالت  ومن ثم فنن انفصال حماس عن اإلختوان   في 2011يناير ثاني/ 

 «.من سابع المستحيالت
لعودة الخالفة اإلسالمية  فختالال الحركة والجماعة مرتبطتان فكرياال وتنفيمياال  ويسعيان »واستطرد: 

العمتل ختد الدولتة  ومحاولتة هتدمها أيتاال كانتتت   فتيعتن أن مثتل هتذه الجماعتات المتطرفتة  تتفتق معتاال 
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فتل وجتود توجهتات دوليتة باعتبتار اإلختوان تنفيمتاال  فتيوالتلويح بانفصالهم عتن اإلختوان مجترد لعبتة  
 «.إرهابياال 

إطتار  فتيالوثيقتة جتا ت  ات الخارجية بمجلس النواب:   أمين سر لجنة العالقيوقال طارق الخول
  مشتيراال إلتد أنته ال  تتبعها دائماال الفصائل المنبثقة من جماعة اإلختوان التياستراتيجية التلون والخداع 
معانتاة  فتيفصتيل لته عالقتة بتاإلخوان  خاصتة أن حمتاس كتان لهتا دور  أيبد من التعامل بحذر مع 

تمثلهتا حمتاس علتد األمتن  التتيلستجون أو بعتد ذلتا  باإلختافة للخطتورة مصر أمنياال ستوا  منتذ فتتح ا
 حققت منها أرباحاال طائلة. التيمن خالل األنفاق  القومي

بفتتا ارتباطهتتا بجماعتتة اإلختتوان لتتيس صتتحيحاال  النائتتب ستتمير لطتتاس أن متتا أعلنتتته حمتتاس واعتبتتر
 فتتيعتتة اإلختتوان أصتتالال  وخاصتتة منتتاورة واختتحة  وذلتتا لعلمهتتا علتتم اليقتتين بانهيتتار جما وهتتيتمامتتاال  
 مصر.

 3/5/2017موقع صحيفة الوطن اإللكترونية، القاهرة، 
 

 نعيم قاسم: مقاومة بال فلسطين "كاملة" ال تنفع .47
قال نائب األمين العام لحزب ل  الشيخ نعيم قاسم  إن الحزب يتكد  اليوم ودائماال  أنه مع 

قبال وفد من  الحملة العالمية للعودة إلد فلسطين   المقاومة في فلسطين ومن أجلها  مخيفاال في است
في بيروت أول من أمس  أنه  إذا لم تكن المقاومة من أجل تحرير فلسطين من البحر إلد النهر  
)فننها( ال يمكن أن تنفع . وتابع كالمه:  لسنا مع المقاومة التي تمهد للتسوية... والتي تقسم فلسطين 

اومة التي تبادل الدم باألرأل... نحن مع المقاومة التي ال تقبل إال إلد دولتين  ولسنا مع المق
 األرأل محررة بالكامل بال قيد وال شرم .

 3/5/2017األخبار، بيروت، 

 
 : حركات تكتيكية لحاجة حماس لعالقات مع مصر وغيرهاخبراء .48

عتدما قطعتت حركتة حمتاس شتوطا مهمتا حتول ارتباطهتا بالجماعتة  ب: أحمتد عرفتة  محمد إستماعيل
متتن قيتتادات  أيلتتم تتترد  التتذيالوقتتت  بتتالتنفيم  فتتيتختتمنت الوثيقتتة السياستتية للحركتتة  فتتا االرتبتتام 

  .الكبري ل خوان علد هذه الخطوة  حتد اىن
 لتن نختون  من جانبه علق محمد العقيد  عخو مجلس شوري اإلخوان بتركيا  علد الخطوة قائال:

بتين حمتاس واإلختوان علتد العالقتة  االرتبتامعتدم تت ثير فتا  إشتارة إلتد فييعطلنا أحد   فيكم  ولنل 
 بين الطرفين.
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  يبتترر فيهتتا خطتتوة القطتتري فيمتتا تتتداول عتتدد متتن كتتوادر اإلختتوان مدونتتة لباحتتث علتتد موقتتع الجزيتترة 
حماس باالنفصال عن اإلخوان بقوله: تحتكم الحركة في قراراتها المصيرية واجتهاداتهتا السياستية إلتد 

عليا تقوم علد العمل الشوري والعمل المتسسي  وميثاق الحركة قابل للتطور والنمتو  مرجعيات قيادية
والتوستتع بمتتا يكفتتل الحفتتاث علتتد الثوابتتت وذلتتا ألن الواقتتع التتذي تعيشتته الحركتتة اليتتوم قتتد طتترأت عليتته 
 مستجدات لم ين، عليها الميثاق الذي صيغ في عقد الثمانينيات ب لفاث  عامة  واإلعالن عن الوثيقة
السياستتية لحركتتة حمتتاس قتتد جتتتا  متتت خراال قياستتاال باألحتتداث العارمتتتة التتتي أصتتابت الستتاحة الفلستتتطينية 

 ناهيا عن الساحة اإلقليمية والدولية.
شتئون الحركتات اإلستالمية  إن حمتاس كحركتة تحترر  فتيكمتال حبيتب  الخبيتر  .دمن جانبته قتال 

ة فتتي عالقتهتتا بمصتتر وبالستتعودية وكتتال وطنتتي رأت أن ارتباطهتتا بتتاإلخوان ستتيمثل عبئتتا عليهتتا  خاصتت
التتدولتين تصتتنفان جماعتتة اإلختتوان باعتبارهتتا إرهابيتتة  كمتتا أن الوختتع العتتالمي التتذي تصتتعد فيتته قتتوي 
يمينية ونفتم شتعبوية تعبتر عتن تيتارات مناوئتة ل ستالم ولجماعتات اإلستالم السياستي   وعتدم التمييتز 

والتذي يخترب بقتوة داختل أوروبتا وداختل أمريكتا   بينها وبين جماعات اإلرهتاب المتصتاعد فتي العتالم 
يجعتتتل حمتتتاس تفتتتا ارتباطهتتتا بجماعتتتة اإلختتتوان المستتتلمين فتتتي مصتتتر حتتتتي ال تتتتتثر أيتتتة احتمتتتاالت 

 بتصنيفها في المستقبل كجماعة إرهابية في أمريكا علي عالقة حماس ب وروبا وأمريكا.
 الخطتتتوةاإلستتتالمية  إن هتتتذه  الحركتتتات فتتتي  الخبيتتتر المنشتتتاوي جمتتتال  .وفتتتد الستتتياق ذاتتتته قتتتال د 

متتا تختترروا خاصتة فتتي الفتتترة  التتبعأل  بقتدرتت خرت كثيتترا ألن الطتترفين بقتدر متتا انتفعتتوا متن بعختتهم 
شتتا يختتعف متتن معنويتتات اإلختتوان    أن هتتذا تصتترف تكتيكتتي لكنتته بتتالالمنشتتاوي وأوختتح  األخيتترة.

طتتارهم التنفيمتتي  متابعتتا: لقتتد ستتبق حمتتاس فتتتي فتتترات ستتابقة انفصتتال التتد كتور حستتن الترابتتي فتتتي وا 
  وراشد الةنوشي في تونس  فكل تنفيم يتري انته أدري بفتروف سوريةالسودان وعدنان سعد الدينرفي 

المصترية ال  األزمتةمتال فتي بلده وأن سيطرة إخوان مصر علد التنفيم الدولي بعد أدائهتم المخيتب لر
 يعطي لهم أي أولوية في تولي القيادة.

  إن هذه خطوة تكتيكية وهناا توافق علد خترورة اإلسالمير  الباحث من جانبه قال هشام النجا
خطوات بهذا الشكل بهتدف عتدم تحمتل تتداعيات أزمتة جماعتة االختوان وتنفيمهتا التدولي وهتذا يحتدث 

  أن الجماعتة مشتةولة اإلسالميوأخاف الباحث  حاليا في فروع الجماعة في تونس واألردن وليرها.
منها تفهم هذه المواقف ألنها لير قادرة علد حماية أعخائها ومتن تستيطر  ب زمتها الداخلية وسيطلب

 عليهم داخل التنفيم المحلد لتكون قادرة علد حماية فروعه في الخارج.
 1/5/2017، اليوم السابع، القاهرة
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 مرصد اإلفتاء المصرية: انفصال حماس خسارة جديدة لإلخوان .49

  المصترية: إن قترار حركتة حمتاس التخلتي عتن جماعتة قال مرصتد دار اإلفتتا: شيما  عبد الهادي
اإلختتوان المستتلمين واالنفصتتال عنهتتا  يمثّ تتل خستتارة جديتتدة تختتاف إلتتد خستتائر اإلختتوان فتتي الستتنوات 
القليلة الماخية  وذلا بعد خطوات مماثلة سبقت حماس من جانب حلفتا  الجماعتة وأجنحتهتا بتتونس 

ديتتتد متتتن المتسستتتات اإلستتتالمية بتتتدول أوروبيتتتة والواليتتتات   إختتتافةال إلتتتد العستتتوريةوالستتتودان واألردن و 
 المتحدة األمريكية.

 2/5/2017، األهرام، القاهرة
 

 ثناء إخواني مصري على وثيقة حماس: لم تغير ثوابت الحركة .51
القاهرة ت  القدس العربي : رلم عزوف  اإلختوان المستلمين  عتن التعليتق الرستمي علتد وثيقتة حركتة 

ي أكتدت االنفصتال عتن الجماعتة فتي مصتر  لكتن عتددا متن رمتوز األخيترة أثنتوا  حماس  الجديتدة  التت
 علد الوثيقة  معتبرين أنها منخبطة وواخحة ولم تمس ثوابت الحركة.

وقتتتال القيتتتادي اإلختتتواني والمتتتترخ والمحلتتتل السياستتتي المصتتتري  محمتتتد الجتتتوادي  إنتتته لتتتم يتتتر فتتتي التتتتاريخ 
لوختوح واالنختبام مثلمتا فهترت بته وثيقتة حمتاس  مشتيرا إلتد أن السياسي وثيقة تتمتع بمثل هذا القدر متن ا

الحركة أكدت أنها ال تقبل بالسمسرة  أي التفاوأل علد مصالح الفلسطينيين  واخطر كل متا كتانوا يروجتون 
المنفتتد  أنته ليستتت فتي سياستتة  فتيلتذلا إلتتد الصتمت. وتتتابع الجتوادي  التتذي يعترف بتترئيس حكومتة اإلختتوان 

 ثةرة إال واحدة فق  وهي  أنها تفن قدرتها علد عصر القهوة  والقهوة ال تعصر .حماس الخارجية أي 
وقالت القيادية البارزة في جماعة اإلخوان المسلمين والنائبتة الستابقة فتي مجلتس الشتعب المصتري  
عزة الجرف  إن  وثيقة حماس لم ت ت بجديد علد ثوابتها ال نقصا وال زيادة  لكنها تقرير سياسي مهم 

 ا في توقيته وصيالته .جد
 3/5/2017، لندن، القدس العربي

 

 المنعم سعيد: وثيقة حماس مناورة سياسية عبد .51
وصف الدكتور عبدالمنعم سعيد المدير السابق لمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية  

دية مع القخية الوثيقة التي أطلقتها حركة حماس  ب نها  مناورة ومراولة  سياسية ال تتعامل بج
 الفلسطينية.



  وثيقة حماس السياسية _________________________________________________ _________

  51       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

   أن هناا cbcوأخاف  سعيد  خالل مداخلة هاتفية ببرنامج  هنا العاصمة   المذاع عبر قناة  
ا أن فلسطين تشهد تاريخ  محاولة لخياع القخية الفلسطينية في خخم أزمات الشرق األوس   متكدال

 طويل من الفشل السياسي.
المكتب السياسي لحركة حماس  من خرورة العمل علد  وأشار إلد أن ما قاله خالد مشعل رئيس

حل الدولتين  بدا وأن حماس تتحدث مع نفسها  متسائالال عن استخدام حركة المقاومة اإلسالمية 
 للسالح أمام إسرائيل في حال استمرار المفاوخات الفلسطينية اإلسرائيلية.

 1/5/2017موقع الفجر، 

 
 مضامين بالغة األهميةسياسيون مصريون: وثيقة حماس تحمل  .52

محمود هنية: أكد سياسيون وقادة أحزاب مصرية لت الرسالة نت  أهمية الوثيقة وما  –الرسالة نت 
 تتخمنه من ت كيد علد الثوابت ورسائل سياسية ل قليم وتحديدا مصر.

ة رئيس حزب الكرامة المصري محمد سامي  أكّد بدروه أهمية ما تتخمنه الوثيقة من مواقف مبدئي
تعبر عن مبادي وثوابت األمة برمتها  وفي مقدمتها عدم الصلح أو االعتراف أو التفاوأل مع 

  إسرائيل .
وأوخح سامي لت الرسالة نت  أن الوثيقة تتخمن مبادي قومية ووطنية تتمثل في أن الصراع مع 

 ابه.االحتالل هو صراع وجودي ال حدودي وأن كل التراب الذي سرق ونهب يجب أن يعود ألصح
من جهته  وصف رئيس حزب مصر العربي االشتراكي وحيد األقصري  الوثيقة بتالخطوة 
 اإليجابية والمهمة   نفرالا لما استدركته من مواقف وخعتها مع خالف سياسي مع أطراف في 

في حديث خا، بت الرسالة نت  القيادة المصرية بتلقف مخمون الوثيقة  األقصري المنطقة. وطالب 
هذه العالقة تمثل عالقة حاسمة بين  أن إلدوات االتصال مع حركة  حماس   مشيرا وتعزيز قن
 الجانبين.

من جانبه  قال السفير محمود فهمي أول سفير لدي السلطة الفلسطينية  إن الوثيقة تشكل أهمية 
يم الحركة عن مرجعيتها اإلسالمية دون اإلشارة لتنف إعالن أن إلدبالةة في هذا التوقيت  مشيرا 

 بعينه  هو أمر طبيعي يحصل في كل دول العالم.
المسلمين من  اإلخوانوأخاف فهمي لت الرسالة نت    حماس لم تكن مرتبطة يومالا في جماعة 

الناحية التنفيمية  وهذا ما نعرفه عبر سنوات طويلة قخيتها في لزة وعايشت فيها قادتها 
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اسية عالية تعزز من ثقل الحركة سياسيالا علد ومتسسيها . وأكّد أن الوثيقة تحتوي علد مرونة سي
 الصعيدين اإلقليمي والدولي.

الباحث االستراتيجي والمفكر القومي فهمي هويدي  أكد بدروه أن الوثيقة تمسكت بالثوابت في 
للمواقف  تخمنت مراجعة للصيالات وليست مراجعة إنهامشروع حماس والقخية الفلسطينية  قائال 

 التي تمسكت بها.
يشرح هويدي في حديث خا، بت  الرسالة نت  أهم ما تتخمنه الوثيقة من رسائل للبعد و 

أن الحركة حرصت علد ت كيد احترامها للش ن الداخلي للدول العربية وخاصة  إلداإلقليمي  مشيرا 
 مصر  وحرصها التواصل معهم بما يخدم القخية الفلسطينية ومصالح الشعب.

الوثيقة ب ن:  حماس تعاملت مع صيالات تراعي البيئة وتعاملت ويعلق هويدي علد ما تخمنته 
ا أن يشكل هذا الموقف قبوال لحماس  بمرونة في التفاصيل دونما أن تهب  بسقف مطالبها   مشككال

 علد صعيد أطراف الرباعية العربية   لكنها علد األقل تبرأ ذمتها أمام الرأي العام العربي .
 1/5/2017نت، . الرسالة

 
 م عنيف من صحيفة تابعة لخامنئي على حماس بسبب الوثيقةهجو  .53

شنت صحف ووسائل إعالم إيرانية مقربة من التيار المحافا : وكاالتوال   21 عربي  -لندن
هجوما الذعا علد حركة المقاومة اإلسالمية حماس بعد إعالن األخيرة عن وثيقتها السياسية التي 

واتهمت صحيفة كيهان التابعة لمرشد الثورة علي  مقبلة.حددت فيها رتاها السياسية للمرحلة ال
أصبحت  سوريةالخامنئي بنسختها العربية حماس ب نها منذ لادرت  عاصمة الصمود والتصدي 

وتابعت  ية والقصور األميرية واالعتيا  علد المال الحرام .مريكتفخل العي  في كنف القواعد األ
ة بالقول إن  الكثير من أصحاب األلباب ومن العقول الصحيفة هجومها لير المسبوق علد الحرك

النيرة خاصة المعنيين بالقخية الفلسطينية  أكدوا بد  سقوم حماس وبدأ العد العكسي لخروجها من 
وحاولت الصحيفة الترويج لوجود خالف بين الجناح العسكري والسياسي للحركة من  محور المقاومة .

حركة السياسية باالنفصال عن نهج جناحها العسكري وتنحيها طريقا خالل اتهامها من سمتها  قيادة ال
وزادت بالقول:  اليوم أثبتت التطورات هذه الحقيقة وانكشف الةطا  بنشر حماس لوثيقتها  آخر .

السياسية الجديدة والتي ثبت أنها من نتاج المال الحرام بكل تجلياته وت ثيره  وهذا بالطبع نهاية كل 
ترهن نفسها للخارج فكيف بالخارج المشبوه المرتب  ب عدي أعدا  الشعب  فصيل أو مجموعة

 ا والكيان الصهيوني؟ .أمريكالفلسطيني أي 
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ويا ليت أن اكتفد الجناح السياسي لحماس بندارة فهره لمن احتخنه أو لمن شكل سندا   وتابعت:
قف في محور يقوده له وللقخية الفلسطينية بل ذهب إلد أبعد من ذلا ليشهر السيف عليه وي

خراجها من محور مريكاأل ان والصهيونية وحثاالتهم في المنطقة هدفهم هو تدمير هذه الدولة وا 
 سوريةوأرجعت الصحيفة المدعومة من التيار المحافا التذكير بما قالت إنه  رفع علم  المقاومة .

ألساس يعادي الشعب المزور في لزة وك نها تعلن رسميا وقوفها في هذا المحور الذي هو في ا
الفلسطيني وهدفه األول واألخير طمس القخية الفلسطينية وهذا يعني أن حماس وخعت نفسها في 

وانتقدت الصحيفة قبول حركة حماس بخيار حل الدولتين والقبول بتشكيل دولة  خانة معاداة شعبها .
تيجية هامة للةاية من   مهاجمة بشدة موافقتها علد حذف نقطة استرا67فلسطينية علد حدود عام 

 وثيقتها وهي  الدعوة الصريحة لخرورة القخا  علد إسرائيل .
واستهزأت افتتاحية الصحيفة بما اعتبرته  تسطيحا لعقول الشعب الفلسطيني والخحا عليه ب نها 
لن تترا السالح وال تعترف بشرعية الكيان الصهيوني   وأنها الزالت تتمن بتحرير فلسطين التاريخية 

ن  البحر إلد النهر . واعتبرت الحديث عن المقاومة المسلحة وفلسطين من النهر إلد البحر ما هو م
إال  شعارات رنانة وحماسية والعشرات من أمثالها التي تخمنتها الوثيقة ال يمكن أن تنطلي علد 

لصهيوني ا وأذنابها والعدو اأمريكأبس  الناس  فمن السذاجة والبالهة جدا أن يتصور المر  أن 
 سيقبلون الوثيقة علد عواهنها دون أن يلزموا ويقيدوا حماس ولزة بعشرات القرارات والتقييدات .

 3/8/2017، "21 عربيموقع "
 

 وكالة "شينخوا": وثيقة حماس الجديدة "خطوة" لتحسين العالقات مع مصر .54
سية الجديدة لحركة حماس كتبت رنا أسامة: قالت وكالة األنبا  الصينية  شينخوا  إن الوثيقة السيا

 خطوة من المزرّجح أن تزحّسن عالقتها بمصر.
تزمّثل  بداية النهاية   حماسوأشارت الوكالة إلد أن الوثيقة الجديدة التي كشفت عنها حركة 

 لعالقتها بجماعة اإلخوان المسلمين  ما يزمكن أن ينعكس باإليجاب بدوره علد عالقتها بمصر.
ر محمد العرابي  وزير الخارجية المصري األسبق:  يبدو أن الخطوة ونقلت شينخوا عن السفي

تهدف إلد تحسين العالقات مع دول الخليج ومصر  التي تنفر إلد جماعة اإلخوان المسلمين 
ا ألمن واستقرار المنطقة.   باعتبارها تهديدال

فقررت إعادة فتح  وقال العزرابي إن  حماس أدركت أنها خسرت حليفالا استراتيجيالا قويالا مثل مصر 
 قنوات االتصال مع القاهرة  تحت خة  كبير وس  فروف لير مستقرة في المنطقة.
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وأخاف أن الحركة الفلسطينية فهمت  حجم المشاكل التي يواجهها اإلخوان المسلمين وحلفائها في 
للشعب  الوقت الحالي   إخافة للد ما تتمتع به مصر من قوة واستقرار يزمّكناها من تقديم الدعم

 الفلسطيني في قطاع لزة.
يقول الخبير في مركز األهرام للدراسات السياسية سعيد اللوندي إن  انشقاق حماس عن اإلخوان 
المسلمين من ش نه أن يرفع اسمها من القوائم اإلرهابية  وهو ما يمكن أن يساهم في تحسين صورة 

 د أنها دموية. الجماعة التي لطالما نفرت إليها بعأل القوي العالمية عل
وأخاف الخبير السياسي أن عالقة حماس باإلخوان المسلمين باتت بمثابة  تزهمة  للجماعة 

   طول الوقت.واألسفالفلسطينية  وخعتها في موخع  اإلنكار 
 7/5/2017المصرواي، مصر، 

 

 ماستعقيبًا على الوثيقة السياسية للحركة: لم ُنغّير موقفنا من ح "الخارجّية األمريكية" .55
نقلت وكالة األناخول لألنبتا   عتن مصتدر فتي الخارجّيتة األمريكّيتة قولته إّن موقتف بتالده : رام ل

أّنهتا متا تتزال  مدرجتة فتي التصتنيف  اال  لم يتةّير  من حركة حماس بعد إصدار وثيقتها السياسّية  موكتد
وقتف األمريكتّي متن وبتّين المصتدر التذي رفتأل الكشتف عتن هويتته  أّن الم الخا، ل رهاب الدولي .

 حماس  لم يتةّير  حماس ما زالت مدرجة كمنفمة إرهابية .
 3/5/2017القدس، القدس، 

 

 روسيا: مبادئ تضمنتها وثيقة حماس تمثل خطوة باالتجاه الصحيح  .56
قالت الخارجية الروسية إن عددا من المبادي التوجيهية التي تتخمنها وثيقة : إينا أسالخانوفا
  تمثل خطوة في االتجاه 1967الجديدة  بما فيها القبول بدولة فلسطينية بحدود  حماس  السياسية 

 الصحيح.
وجا  في بيان صدر عن الخارجية الروسية اليوم الخميس:  إننا ننطلق من أن مهمة تحقيق 

األخري اتخاذ المزيد من الخطوات كهذه.  الفلسطينيةالوحدة الوطنية ستتطلب من  حماس  والفصائل 
 يا عازمة علد مواصلة دعمها للفلسطينيين في هذه المس لة .إن روس

وأكدت الخارجية أن روسيا تتيد باستمرار استعادة الوحدة الوطنية علد أساس برنامج  فتح  
السياسي ومبادرة السالم العربية  مشددة علد أن  التةلب علد الخالفات الداخلية الفلسطينية سيهيئ 

للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  عن طريق التفاوأل وتحقيق الحقوق  الفروف الالزمة للحل العادل
 الشرعية للشعب الفلسطيني في إنشا  دولة مستقلة له .
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وتابعت:  وفي هذا السياق  استقبلت موسكو باهتمام التةيرات التي حصلت في حماس   وهي 
الجاري  واإلعالن  مايو/ انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة في مطلع شهر أيار

 عن الوثيقة السياسية الجديدة بعد مناقشات طويلة.
 18/5/2017اليوم،  روسيا

 

 فرصة لتحقيق المصالحة الفلسطينية لكنها ..االتحاد األوروبي: وثيقة حماس لن تغير موقفنا منها .57
اسات العامة االتحاد األوروبي أن قيام حركة حماس بنصدار وثيقة المبادي والسي رأي –بروكسل 

 لن تةير من الموقف تجاهها.
ولكن متحدث باسم االتحاد األوروبي  لم يخف  في تصريح لوكالة )آكي( اإليطالية لألنبا  اليوم 

هي توفر فرصة متجددة ”حول هذا الموخوع  شعور االتحاد باالرتياح لصدور مثل هذه الوثيقة  فت
  حسب كالمه. وحث ”في عملية مصالحة شاملة ومرحب بها للفصائل الفلسطينية من أجل المشاركة

 المتحدث كافة األطراف الفلسطينية علد انتهاز هذه الفرصة.
 وأشار المتحدث إلد أن المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية توفر أرخية مناسبة لبنا 

ة تعتبر المصالحة عامالال حاسماال في بنا  الدول“حيث  متسسات قوية وشاملة وديمقراطية 
   وفق تعبيره.”الفلسطينية

 2/5/2017، وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء
 

 برلماني أوروبي: "وثيقة" حماس تساعد في رفع الحصار عن غزة .58
حماس  قة المبادي   التي أعلنتها حركة قال برلماني أوروبي إن  وثي: حاتم الصكلي - بروكسل

 سنوات. 10لزة  الذي تفرخه إسرائيل منذ  قبل أيام  تساعد في العمل علد رفع الحصار عن قطاع
وفي حديث لألناخول أوخح رئيس لجنة العالقات البرلمانية األوروبية مع فلسطين نيوكليس 
سيلكيوتيسان أن  التةيير في موقف حماس يساعدنا علد العمل لرفع الحصار  الذي أدي إلد وخع 

أن  وثيقة المبادي والسياسات العامة    وأخاف ننهي هذا الحصار . وعلينا أنكارثي علد السكان  
بمثابة  تحول هام   ونطمح أن يساعد ذلا علد التوصل إلد وحد وطنية بين الفلسطينيين من 
ناحية  وبلوغ حل الدولتين المنشود من ناحية ثانية. كما أعرب عن إيمانه ب ن هذه الخطوة من ش نها 

هما  ألن هذا الموقف يتناسق مع موقف منفمة اتفاق دائم وشامل بين إلد المساعدة في التوصل 
هذا هو الوقت المناسب للجميع لالعتراف بالدولة  أنوأكد البرلماني األوروبي  التحرير الفلسطينية .
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بالخة  علد إسرائيل لوقف األنشطة  األوروبي. كما طالب االتحاد 1967الفلسطينية علد حدود 
 ه حل الدولتين.االستيطانية  والعودة إلد العمل في اتجا

 4/5/2017 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 

 وثيقة حماس ترسل مؤشرات إيجابية  :رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس اللوردات .59
قال رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس اللوردات ديفد هويل إن وثيقة حماس ترسل 

الجانب اإلسرائيلي بالذهاب نحو إجرا  متشرات إيجابية لحدوث تةيير في مواقف الحركة  مطالبا 
  مفاوخات مباشرة وتعاون وثيق  معها.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أعلن في متتمر صحفي عقده في 
العاصمة القطرية الدوحة االثنين  وثيقة سياسية جديدة للحركة حملت عنوان  وثيقة المبادي 

 والسياسات العامة .
 3/5/2017ت، الدوحة، الجزيرة ن

 

 برلماني بريطاني عن حزب العمال المعارض يرحب بوثيقة حماس السياسية .61
رحَّب البرلماني البريطاني عن حزب العمال المعارأل كالفن هوبكنز بالوثيقة السياسية الجديدة 

 التي أعلنتها حركة حماس  مطالبا إسرائيل بالتعامل بنيجابية مع الوثيقة.
راسل األناخول في العاصمة البريطانية لندن اليوم األربعا   عن أمله في أن وأعرب هوبكنز لم

تكون الوثيقة السياسية تحتوي علد رتية جديدة للحركة تعبر عن تةيير حقيقي وصادق في مواقفها  
 .1967وعن قبول ب ن تكون حدود الدولة الفلسطينية خمن أراخي 

يني واإلسرائيلي إلد المزيد من الحوار لتحقيق السالم ودعا البرلماني البريطاني الجانبين الفلسط
 في الشرق األوس .

 3/5/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 اعتراف حماس بإسرائيل شرط لرفعها من "اإلرهاب" :العالقات الخارجية بـالبرلمان البريطاني .61
ريطتاني إد رويتس لترئيس لجنتة العالقتات الخارجيتة بتتالبرلمان الب البريطانية لارديانصحيفة  نسبت

قولتته إنتتته إذا لتتتم تعتتترف حمتتتاس بحتتتق إستترائيل فتتتي الوجتتتود فننتته لتتتن يلةتتتي تصتتنيفه لهتتتا ب نهتتتا منفمتتتة 
 وكذلا إذا استمرت في إطالق الصواريخ علد المدنيين اإلسرائيليين واستمرت تحارب   إرهابية 
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سرائيل.  بالوكالة إليران واستمرت في أعمال أخري تهدد الواليات المتحدة وا 
 2/5/2017صحيفة السبيل، عّمان، 

 
 حول وثيقة حماس السياسية  الصحف البريطانية واألمريكية ردود فعل في .62

أكثتتر النقتتام التتتتي أبرزتهتتا الصتتحف البريطانيتتتة   أن 2/5/2017صــحيفة الســـبيل، عّمــان، ذكتترت 
)حمتتاس( التتتي  وثيقتتة المبتتادي والسياستتات العامتتة لحركتتة المقاومتتة اإلستتالميةيتتة فتتي قرا تهتتا لمريكواأل

  وقالتت أللبهتا إن 1967أزعلنت أمس هي موافقتة الحركتة علتد إقامتة دولتة فلستطينية علتد حتدود عتام 
حماس خففت رتيتها حول التدمير الكامل إلسرائيل  لكنها لتم تعتترف بهتا  كمتا أنهتا نت ت بنفستها عتن 

التةييتترات التتتي حملتهتتا أن  -التتتي أولتتت اهتمامتتا بالوثيقتتة-وأوردت هتتذه الصتتحف  اإلختتوان المستتلمين.
تهدف لتحسين العالقات مع مصر والسعودية واإلمارات وربما مع الدول الةربية التتي تصتنف حمتاس 

 منفمة  إرهابية . كما أنها ت تي عشية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لواشنطن.
 1988ستتتائدة بوثيقتتتة  وقالتتتت صتتتحيفة تتتتايمز إن حمتتتاس ألةتتتت اللةتتتة المعاديتتتة للستتتامية التتتتي كانتتتت

 الت سيسية للحركة )الميثاق( والتي كانت تتحدث عن حرب خد اليهود.
وأخافت أن المستولين اإلسترائيليين والفلستطينيين يشتكون فتي أن الوثيقتة الجديتدة ستينتج عنهتا أي 
تةييتتر كبيتتر داختتل حمتتاس  والتتتي وصتتفتها الصتتحيفة ب نهتتا  منقستتمة بتتين الجنتتاح العستتكري المحتتارب 

 مكتب السياسي المعتدل نسبيا .وال
وقالت لارديتان إن الوثيقتة تهتدف لترأب الصتدع داختل الصتف الفلستطيني عمومتا  وتستهيل عمليتة 

ونسبت لرئيس لجنة العالقات الخارجية بتالبرلمان البريطاني إد رويس قولته إنته إذا لتم تعتترف  السالم.
 نهتا منفمتة  إرهابيتة  وكتذلا إذا استتمرت حماس بحق إسرائيل في الوجود فننه لن يلةي تصنيفه لهتا ب

يران واستمرت في أعمال يليين واستمرت تحارب بالوكالة إلفي إطالق الصواريخ علد المدنيين اإلسرائ
سرائيل.  أخري تهدد الواليات المتحدة وا 

ووصتفت لارديتتان موافقتتة حمتتاس علتد قيتتام دولتتة فلستتطينية ب نهتتا أكبتر تنتتازل منهتتا  ألنهتتا تتختتمن 
 بوجود دولة أخري خارج الحدود الواردة في الوثيقة  حتد إذا لم تذكر إسرائيل صراحة . القبول

وأختتتافت أن خلتتتو الوثيقتتتة الجديتتتدة متتتن إعتتتالن حمتتتاس أنهتتتا جتتتز  متتتن جماعتتتة اإلختتتوان المستتتلمين 
 سيحسن العالقات مع مصر. وأوردت إندبندنت معفم ما ذكرته تايمز ولارديان.

يتتة فقتتد نشتترت تقريتترا بعنتتوان  حمتتاس تتخلتتد عتتن التتدعوة لتتتدمير كمريأمتتا وول ستتتريت جورنتتال األ
إستترائيل  وأوردت معفتتم نقتتتام الوثيقتتة التتتي اهتمتتتت بهتتا الصتتحف األختتتري  موختتحة أن هتتذا التخلتتتي 
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بالبحتث فتي  ترامتبي دونالتد مريكتالعلني محاولة لتةيير صورتها في الوقتت التذي يقتوم فيته الترئيس األ
وقالت: يبتدو أن توقيتت إعتالن الوثيقتة ستببه منافستتها لحركتة  األوس .إحيا  جهود السالم في الشرق 

فتتتتح  ونستتتبت إلتتتد المحلتتتل المتتتالي الستتتابق لشتتتتون اإلرهتتتاب بتتتوزارة الخزانتتتة جوناثتتتان شتتتانزر قولتتته إن 
صدارها للوثيقة تةّيتر محستوب بدقتة  لكننتي أعتقتد  حماس تحاول الحصول علد نصيب في السوق  وا 

 ر موقفها من حماس  الوثيقة تتعلق بتخفيف الخطاب وليس األفعال.لن تةيّ  ترامبأن إدارة 
اإلسترائيلية كتوبي مايكتل قولته  االستراتيجيةكما نسبت إلد المدير العام السابق باإلنابة لوزارة الشتون 

إن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل يريد للحركة أن تفهر أكثر اعتداال علد الساحة الدولية 
 منفمة التحرير الفلسطينية.ل حركته محل  فتح  ك كبر فصيل بد الهدف النهائي ب ن تحوعينه عل

 قالتصحيفة  إندبندنت  البريطانية    أن ريم عبد الحميد  عن 2/5/2017اليوم السابع، وأخافت 
تحكتتتم قطتتتاع لتتتزة قتتتد تخلتتتت عتتتن دعوتهتتتا لتتتتدمير إستتترائيل ونتتت ت بنفستتتها عتتتن  حمتتتاس التتتتيإن قيتتتادة 
 محاولة إلعادة تصنيف الحركة كجماعة أكثر اعتداال. فياإلخوان 

الوثيقتة متن أن حمتاس توافتق علتد دولتة فلستطينية علتد حتدود  فتيونشرت الصتحيفة أبترز متا ورد 
قامتتت بهتتا حمتتاس هتتدفها علتتد متتا يبتتدو تحستتين العالقتتات متتع الةتترب  التتتي  وقالتتت إن الخطتتوة 1967

 رهابية.تصنف اإلخوان تنفيما إ التيودول الخليج ومصر 

 
 خطاب حماس يعطي انطباعًا خاطئًا عن األنشطة العسكرية"واشنطن لدراسة الشرق األدنى":  .63

  وقتال إن اللهجتة األكثتر مرونتة متن حمتاسالشرق األدنتد علتد وثيقتة  ةعلق معهد واشنطن لدراس
الترلم علتد وتتابع المعهتد:   ستلوكها. فتيقبل حماس لن تعند شيئا دون أن يكتون هنتاا تةييترا موازيتا 

من أنه يتم الترحيب بالوثيقة كتدليل علتد اعتتدال حالحركتةّل  إاّل أنهتا ال زالتت تشتمل أقستاماال أقتل وديتة  
بما فيها إعادة التكريس للمقاومة المسلحة لتحرير فلسطين بالكامل   من نهتر األردن شترقاال إلتد البحتر 

  تةييتتتر نةمتهتتتا  إاّل أن األبتتتيأل المتوستتت  فتتتي الةتتترب . وحتتتتد فتتتي الوقتتتت التتتذي تحتتتاول فيتتته  حمتتتاس
وذكر المعهد بتصريحات خالتد مشتعل   . نشاطها المسلح األخير يتحدث عن النوايا الحقيقية للجماعة

حتترب مفتوحتتة متتع  فتتيزلنتتا متتا قتتال فيهتتا  كنتتا و  التتتي الماختتيحمتتاس الشتتهر  السياستتيمتتدير المكتتتب 
لهجتة الجماعتة  فتياعتتدال  يبت أن يحكتم علتد حمتاس لتيس  التدوليإسرائيل   وقال إن علد المجتمع 
 ولكن بتصرفاتها علد األرأل.

 1/5/2017معهد واشنطن لدراسة الشرق األدنى، 
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 بيل لقائهمامب قُ اتر و عباس لضربة  دّ عيُ  حماس السياسية : توقيت وثيقة"غارديان" .64
تناولتتت صتتحيفة لارديتتان البريطانيتتة إعتتالن حركتتة حمتتاس وثيقتتة المبتتادي والسياستتات العامتتة قبتتل 

ن  وقالت إنها تحرج إسرائيل وتستهم فتي لتّم الشتمل الفلستطيني  وتنتذر بحلتول وقتت التفتاوأل متع يومي
فقتتتد نشتتترت الصتتتحيفة مقتتتاال للكاتتتتب طتتتارق بتتتاقوني  أشتتتار فيتتته إلتتتد إعتتتالن رئتتتيس المكتتتتب  حمتتتاس.

وقتال الكاتتب  السياسي خالد مشعل لهذه الوثيقة التي طال انتفارها أثنتا  متتتمر صتحفي فتي الدوحتة.
خطوة حماس هذه تمنع االنشقاقات  وخاصة في فل اعتراأل بعأل قيتادات حمتاس علتد الوثيقتة إن 

 1967التتتي تحفتتر علتتد حمتتاس التفتتاوأل متتع إستترائيل أو االعتتتراف بحتتدود  1988التتتي صتتدرت فتتي 
وقتال إن الوثيقتة تثبتت أن قتادة حمتاس يتصتفون بالمرونتة والتدها   بديال عن كامل فلسطين التاريخية.

بتتتتادة الشتتتتعب السياستتتتي فتتتت ي الوقتتتتت نفستتتته  وذلتتتتا وستتتت  اتهتتتتام إستتتترائيل لحمتتتتاس بالستتتتعي لتتتتتدميرها وا 
 اإلسرائيلي  األمر الذي جعل إسرائيل تتخذ من هذا األمر ذريعة لقطع االتصال مع حماس.

وأختتاف الكاتتتب أن الوثيقتتة الجديتتدة وختتعت العديتتد متتن القتتوي اإلقليميتتة والدوليتتة فتتي حتترج يمنعهتتا 
لد أنهتا إرهابيتة متطرفتة وتستعد لمحتو إسترائيل عتن الخارطتة بتدال متن التدخول من تصنيف الحركة ع

كمتتا أن الوثيقتتة الجديتتدة تفتترق بتتين اليهوديتتة والصتتهيونية  األمتتر التتذي  فتتي مفاوختتات حقيقيتتة للستتالم.
وأخاف أن وثيقة حمتاس تفتتح الطريتق  يعني تحوال جذريا في سياسة حماس المعلنة منذ ثالثة عقود.

 امل مع السلطة الفلسطينية ومع القوي الدولية التي سبق أن رفخت التعامل مع حماس.أمامها للتع
وقتال إن توقيتتت الوثيقتتة يعتبتتر ختتربة للتترئيس الفلستطيني محمتتود عبتتاس والتترئيس األمريكتتي دونالتتد 

قبيتتتل لقائهمتتتا فتتتي البيتتتت األبتتتيأل  وأن الوثيقتتتة كشتتتفت عتتتن أن حمتتتاس يمكنهتتتا التعامتتتل متتتع  ترامتتتب
المتوقع متع عبتاس  ترامبسياسية علد المستويين الداخلي والخارجي. وأشار إلد أن لقا  المتةيرات ال

وأختتتاف أن الوقتتتت قتتتد حتتتان أمتتتام  يتتت تي فتتتي فتتتل متتترور األخيتتتر ب زمتتتة جتتترا  هتتتذه الوثيقتتتة التاريخيتتتة.
إستتترائيل وحلفائهتتتا للتفتتتاوأل متتتع حمتتتاس  وذلتتتا فتتتي فتتتل امتالكهتتتا القتتتوة العستتتكرية والخبتتترة السياستتتية 

سرائيل في موقف دفاعي. للتعامل  مع المتةيرات اإلقليمية والدولية التي تخع السلطة الفلسطينية وا 
 3/5/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 البراغماتيون في صفوف اإلسالميين في قطاع غزة يكسبون قوة التأثير صحف ألمانية:  .65
د حركة حماس في رجحت تعليقات الصحف األلمانية أال تنتهي العزلة الدولية المفروخة عل

وقت قريب  علد الرلم من إعالن الحركة تعديالت علد برنامجها السياسي وافقت فيه علد إقامة 
 .1967دولة فلسطينية بحدود عام 
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 ليس هناا سبب للمدح فق  ألن حماس تخلت عن  صحيفة  زوددويتشه تسايتونغ : وقالت 
في أن حماس ت ألول مرة منذ ت سيسها ت  الدعوة إلد تدمير إسرائيل )...( الفرصة تكمن باألحري 

كشفت علد األقل عن طريق مواز لهذا الكفاح. والعامل المحفز في ذلا هو بتسها الذاتي  فهي لم 
تتسبب فق  في عزلة مليوني نسمة في قطاع لزة عن العالم الخارجي  بل عزلت نفسها أيخا. 

ب انفتاحا. وعليه فنن حماس تقوم بالخطوات وبالتالي فهي اىن رهينة بالدعم من الخارج  وهذا يتطل
األولد في االتجاه الذي سلكته منفمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات في الثمانينات. وهذا 
ال يةير شيئا في أنها تبقد عدوا خطيرا بالنسبة إلد إسرائيل. لكن القاعدة القديمة التي تقول ب نه 

نما مع األعدا  تبقد قائمة .يجب إبرام السالم ليس مع األصدقا    وا 
 ال يحق مبدئيا استبعاد قدرة أي شخ،  في تعليق صحيفة  فرانكفورتر ألةماينه تسايتونغ:وجا  

علد التعلم. وعليه قد يكون من المحتمل أن الحا زعما  حركة حماس الحاكمة منذ عشر سنوات 
المتعصب المعادي إلسرائيل. وفي  في قطاع لزة أنهم لم يكسبوا شيئا  لسكانهم  من خالل نهجهم

هذه الحال سيكون من المهم أن ال تتخمن الوثيقة األخيرة لحماس مبدأ تدمير إسرائيل. لكن عندما 
يقول خالد مشعل زعيم المنفمة إنه ي مل في أن يتةير اىن موقف األوروبيين وآخرين تجاه حماس  

المواقف من الجانب اإلسرائيلي هو علد كل فنن هذا يبدو خربا من االنتهازية الرخيصة. وتليين 
 حال لير متوقع .

 صحيفة  تالستسايتونغ  الصادرة ببرلين أنه يجب التعامل معها بنيجابية  وكتبت تقول: ورأت
 حماس تزيل بالميثاق المعدل عقبات إيديولوجية أمام التوافق الفلسطيني الداخلي. فبعد عشر 

ين بالنسبة إلد الفلسطينيين ملحة مثل التحرر من االحتالل. سنوات من االنقسام باتت وحدة فلسط
فق  من خالل تعاون حركتي حماس وفتح يمكن تنفيم االنتخابات التي طال انتفارها. وفق  عندما 
يزدار قطاع عزة والخفة الةربية من قبل حكومة مشتركة ستجد إسرائيل نفسها أمام شريا جدي 

ي صفوف اإلسالميين في قطاع لزة يكسبون قوة الت ثير. ووجب لمفاوخات السالم. البرالماتيون ف
 علد الرئيس الفلسطيني محمود عباس علد أي حال اعتبارهم شركا  .

 3/5/2017موقع دي دبل يو، 
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 لة لتحسين العالقة مع مصر ودول أخرى و فك حماس االرتباط مع اإلخوان محاصحيفة إسبانية:  .66
 التيجورديا  اإلسبانية  علد الوثيقة السياسية الجديدة علقت صحيفة  البانشوقي: فاطمة 

حماس عن اإلخوان محاولة من الحركة إلنقاذ نفسها من العزلة  يأصدرتها حركة حماس  قائلة:  تخل
 منها  كما أنها محاولة لتحسين العالقات مع مصر والدول العربية  بل وأوروبا أيخا . تعاني التي

إطار صراع الزعامة  في ياتخذتها  حماس  متخرا  ت ت التيالخطوة وأخافت  البانجورديا   أن 
علد القخية الفلسطينية  مشددة علد أنه ليس من قبيل المصادفة أن تطلق الحركة وثيقتها قبل 
يومين من زيارة الرئيس محمود عباس لواشنطن  وأنه رلم أن هناا طريقا طويال لتحقيق المصالحة 

 وثيقة تعتبر خطوة مهمة لتسهيل هذا الطريق لدي المستولين األوروبيين.بين فتح وحماس  إال أن ال
 3/5/2017اليوم السابع، القاهرة، 

 
(: مستقبل تموضع حركة حماس اإلقليمي في ضوء وثيقتها السياسية 99دير االستراتيجي )تق .67

 وانتخاباتها الداخلية
 ملخص:

د كافتتتة الصتتتعد المحليتتتة واإلقليميتتتة تحتتتي  بحركتتتة حمتتتاس فتتتي المرحلتتتة الراهنتتتة تحتتتديات كبيتتترة علتتت
والدوليتتة  وهتتي بتتالرلم متتن ذلتتا تمكنتتت متتن إنجتتاز انتخاباتهتتا الداخليتتة  متجتتاوزة عتتدة عقبتتات  علتتد 
رأسها التباعد الجةرافي والتهديدات األمنية  كما أنها أصدرت وثيقتها السياسية الجامعة  التي أجملتت 

هتا للصتراع متع دولتة االحتتالل  وكافتة المستائل الكبتري فيها رتيتها السياسية العامتة ومتن ختمنها رتيت
 في القخية الفلسطينية.

وفي مواجهة المرحلة المقبلتة تحتتاج الحركتة إلعتادة تموختع جديتد. حيتث إن أمامهتا عتدة مستارات 
محتملة. منها  طرح مبادرة وطنية سوا  بنتمام المصتالحة عبتر تنتازالت معينتة بهتدف عبتور المرحلتة  

المقاومة لمحاولة تجميع الصف الوطني في مواجهة جهود تصفية القختية الفلستطينية   أم تكتيل قوي 
أم بتبنتتتي رتيتتتة إبداعيتتتة متتتن ختتتالل االتكتتتا  علتتتد مفتتتردات الوثيقتتتة السياستتتية  بةيتتتة اختتتتراق الفختتتا  
اإلقليمي الذي يزداد خيقاال  أم الصمود والحفاث علد المكتسبات األساسية كقاعدة المقاومة في قطتاع 

ة  وستتتلوا متتتزيج متتتن محاولتتتة تمتتتتين الجبهتتتة الوطنيتتتة الفلستتتطينية  مختتتافاال لتتتذلا الستتتعي الختتتتراق لتتتز 
 الفخا  اإلقليمي لتفكيا أو التخفيف من الحملة التي تستهدف الحركة.
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ويبقتتد المستتار األخيتتر هتتو المتتتاح حاليتتاال متتن ختتالل التحتترا وفتتق استتتراتيجية الصتتمود والتتدفاع عتتن 
الوقت الراهن  وبموازاة ذلا العمل علد بذل الجهود لتمتين الصف الوطني  الذات باعتبارها مهددة في

 الفلسطيني  ومحاولة اختراق الفخا  اإلقليمي.
 

 أواًل: صورة التحوالت الدولية واإلقليمية وأثرها على القضية الفلسطينية وفي قلبها حماس:
لقتتوي الدوليتتة علتتد حستتم ينبتتد  الصتتراع فتتي النفتتام التتدولي واختتطراب نفامتته عتتن عتتدم قتتدرة ا –

الصتتتراع اإلقليمتتتي  ممتتتا يستتتهم فتتتي إطالتتتة أمتتتد الفوختتتد اإلقليميتتتة  بمتتتا يتتتنعكس ستتتلباال علتتتد القختتتية 
 الفلسطينية بتهميشها  أو استثمارها في صفقات التسوية اإلقليمية.

يتبدي تعافم الدور اإلسرائيلي في رسم سياسات المنطقة من ختالل الطترف األمريكتي  واقتتراب  –
المنطقتتة متتن دولتتة االحتتتالل  وانخفتتاأل الستتقف العربتتي تجتتاه الصتتراع العربتتي الصتتهيوني  ولعتتل دول 

 زيارة ترامب للمنطقة أبرز شاهد علد ذلا.
يزداد اقتراب الصتين وروستيا متن الدولتة العبريتة  ويالحتا تكثيتف التنستيق والتعتاون االقتصتادي  –

 واألمني معها من جهتهما.
متتتار فوختتتد إقليميتتتة عارمتتتة  علتتتد التتترلم متتتن محتتتاوالت التكتتتتل متتتا انفكتتتت المنطقتتتة تختتتوأل ل –

الجديتتتد الطبعتتتة   الشتتترق األوستتت  االستتتتراتيجي اإلقليمتتتي فتتتي أثنتتتا  الصتتتراع الجتتتاري  ويجستتتد تحتتتالف 
األخيرة من هذه التكتالت اإلقليمية  الذي ربما يعقبه ت جيج حتروب بالوكالتة  أو ربمتا يتنعكس المستار 

 لة خب  التوازن الذي أجراه هذا التحالف.بتسويات إقليمية جرا  محاو 
المنطقة بال قيادة إقليمية فردية أو جماعية  والجهود الدولية تمانع من ذلا لتبقد تحتت الهيمنتة  –

استتتتراتيجي شتتترق -  إال أنهتتتا تتجتتته للتشتتتكل حاليتتاال فتتتي إطتتتار حيّ تتز جيتتتو إستترائيل الةربيتتة بةيتتتة حمايتتتة 
 واإلسالمية.أوسطي  مزفرَّغ من الهويتين العربية 

متا فتتتد  اإلستتالم السياستي التتذي تحمتتل حركتة حمتتاس لونتته األيتديولوجي يتعتترأل لحملتتة شرستتة  –
 من قبل األطراف الدولية واإلقليمية  مما يخة  علد األفق اإلقليمي لحماس.

ويرافتتق ذلتتا كلتته علتتد الصتتعيدين الفلستتطيني واإلستترائيلي  انقستتام حتتاد فتتي الحركتتة الوطنيتتة علتتد 
ول  إختتافة إلتتد انةتتالق أفتتق التستتوية والختتة  علتتد خيتتار المقاومتتة لجهتتة طرفتتي الحركتتة الصتتعيد األ

الوطنية  بينما يتعافم اليمين الصهيوني المتطرف علد الصعيد اىختر فتي دولتة االحتتالل  ويتمتادي 
 في برامج االستيطان والتهويد  وتةيير الواقع علد األرأل الفلسطينية بالخفة الةربية.
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 :ء الحركة في الفضاءين الدولي واإلقليميثانيًا: أدا
نستتجت الحركتتة بعتتأل العالقتتات الدوليتتة ليتتر الرستتمية  وقتتد تواصتتل متتع مكتبهتتا السياستتي نختتب  –

وقيتتادات لربيتتة شتتتد فتتي أكثتتر متتن مناستتبة  إال أنهتتا لتتم تتتنجح فتتي اكتستتاب الشتترعية الدوليتتة بستتبب 
 لوطنية الفلسطينية.رفخها لالستحقاقات المفخية لذلا  لكونها تمس الثوابت ا

صتدار وثيقتهتا  – حاففت حماس علد بقائها وتماسكها  وتمكنت من إجترا  انتخاباتهتا الداخليتة  وا 
السياسية الجامعة لرتيتها السياسية  إال أنها لم تستطع المحاففة علد كامل مكتسباتها  وعجزت عن 

 ين الدولي واإلقليمي.ترجمة انتصاراتها العسكرية إلد حصاد سياسي  بسبب ممانعة الفخا 
متتا زالتتت حمتتاس محاففتتة علتتد قاعتتدة المقاومتتة فتتي فلستتطين بةتتزة  وتتتدفع بانبعاثهتتا فتتي الختتفة  –

الةربية  وتتمتع بشعبية كبيترة فتي الوست  الفلستطيني  ومتا انفكتت تتمتتع بفهيتر شتعبي فتي الفختا ين 
 العربي واإلسالمي.

خعافها  وهي ما  – زالت تحتل مكانتها كمكون وطني كبير فشلت كل محاوالت حصار الحركة وا 
فتتي المعادلتتة الفلستتطينية  وكقائتتد رئيستتي للمقاومتتة الفلستتطينية. لكنهتتا ليتتر قتتادرة حتتتد اللحفتتة علتتد 
 تكتيل معفم الشعب علد خيارها  بسبب انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية  وخعف األفق اإلقليمي.

 
 دين الدولي واإلقليمي والمحلي:ثالثًا: سياسات الحركة في تحركاتها على الصعي

هنتتتتاا عتتتتدد متتتتن المحتتتتددات تختتتتب  حتتتتراا حمتتتتاس السياستتتتي علتتتتد المستتتتتويين التتتتدولي واإلقليمتتتتي 
 والمحلي  من بينها:

صتتيالة مواقفهتتا السياستتية فتتي خطابهتتا العتتام علتتد الصتتعيد التتدولي متكئتتة علتتد القتترارات الدوليتتة  –
 تمس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.التي تدعم الحق الفلسطيني  وتجنب القرارات التي 

إدارة العالقتتة متتع دول المنطقتتتة بتتتوازن  وقتتد القتتتت الحركتتة عنتتتتاال شتتديداال جتترا  ذلتتتا بستتبب حتتتدة  –
 الصراع والفرز اإلقليمي  ولكن نجاحها كان نسبياال في إدارة هذا التوازن.

ة علتتتد اختتتتتالف طتتترح القختتتية الفلستتتطينية علتتتتد أنهتتتا رافعتتتة وجامعتتتة لجميتتتتع مكونتتتات المنطقتتت –
أطيافها  وتقبل مساندة القخية الفلسطينية متن أي طترف ال يزلزمهتا باستتحقاقات تتنتاقأل متع مصتالح 

 القخية الفلسطينية.
االستتتمرار فتتي بتتّث الخطتتاب التتوطني والقتتومي واإلستتالمي الجتتامع  ونبتتذ التحشتتيد الطتتائفي التتذي  –

الل  ويزةّيتتب صتتورة الصتتراع الحقيقتتي متتع يشتترخ األمتتة ويقستتمها  ويمتتنح فرصتتة االرتيتتاح لدولتتة االحتتت
 العدو الصهيوني.
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رفأل التطبيع مع العدو  والتحذير منه وبيان خطورتته علتد القختية الفلستطينية وعلتد مصتالح  –
 األمة ب سرها.

تعزيتتتز الخطتتتاب التتتوطني  وتفكيتتتا االنقستتتام الفلستتتطيني  بتحقيتتتق مصتتتالحة وطنيتتتة قائمتتتة علتتتد  –
 الفلسطينية. قاعدة الشراكة مع كافة القوي 

 
 رابعًا: تموضع الحركة الحالي في ضوء المعادالت الدولية واإلقليمية والمحلية:

الحركة خرجت من محور إقليمتي كتان يتوفر لهتا الحمايتة اإلقليميتة إلتد حتّد كبيتر  تجتاه فتراغ قتد  –
 يسحبها إلد مسارات خطرة في فّل االحتراب اإلقليمي القائم.

إقليمي لير متجتانس معهتا استتراتيجياال تمثلته قطتر   حخن لراهن إلد الحركة في الوقت ا تلتجئ –
وتركيا  وال تلتقي معه تماماال في خياراتها االستراتيجية )خصوصاال من حيث تحرير فلسطين متن النهتر 

(  وهتتو يتتوفر لهتتا مفلتتة دعتتم إقليمتتي حاليتتاال  لكتتن األفتتق ليتتر  إستترائيل إلتتد البحتتر وعتتدم االعتتتراف بتتت
 شتدت الخةوم.مخمون فيما لو ا

بالرلم من أن الحركة فّلت متتثرة فتي المعادلتة الوطنيتة  ليتر أنهتا لتم تتتمكن متن تجميتع القتوي  –
 الوطنية علد أجندة مشتركة تخدم خيار المقاومة.

أنجزت الحركة انتصارات عسكرية باهرة  وفي المقابل عجزت عن ترجمتها إلد حصاد سياستي  –
قليمياال  جرا  الفوخد اإلقليمية السائدة. يصعد بالقخية الفلسطينية  ويرفع  من مكانة الحركة وطنياال وا 

حاولتتتت الحركتتتة فتتتي إطتتتار منفومتتتة أوستتتلو  التتتتي أوجتتتدت الستتتلطة الفلستتتطينية  المزاوجتتتة بتتتين  –
الستتلطة والمقاومتتة  ليتتر أنهتتا لتتم تتتتمكن متتن ذلتتا بشتتكل كامتتل  الرتهتتان منفومتتة أوستتلو للمعتتادلتين 

 الدولية واإلقليمية.
العدو  من خالل التنسيق األمني بالخفة الةربية وفرأل قواعد اشتباا في قطتاع لتزة علتد  حدَّ  –

أرختتية الحتترب مقابتتل أي فعتتل مقتتاوم  متتن قتتدرة الحركتتة علتتد تفعيتتل العمتتل المقتتاوم بشتتكل متتتثر علتتد 
 دولة االحتالل.

لتتتزة  تمكنتتتت دولتتتة االحتتتتالل متتتن ستتتحب التركيتتتز االستتتتراتيجي علتتتد جةرافيتتتا محتتتددة فتتتي قطتتتاع –
واستتتتنفاد المجهتتتود فيهتتتا  ممتتتا أفقتتتد الحركتتتة القتتتدرة علتتتد توزيتتتع جهتتتدها علتتتد الجةرافيتتتا الكاملتتتة لبتتتاقي 
فلستتتطين  وخصوصتتتاال فتتتي الختتتفة الةربيتتتة  األمتتتر التتتذي أدي إلتتتد استتتتفراد االحتتتتالل بالقتتتدس وبتتتاقي 

 الخفة.
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اإلرهتتاب  لكتتن  متتا زال الفختتا  التتدولي معتتاد  للحركتتة  وقتتد استتتطاع العتتدو أن يختتعها فتتي دائتترة –
الحركتة فتي المقابتل أستهمت فتي إحتداث دفتع نستبي للجهتود العاملتة لنتزع الشترعية عتن دولتة االحتتتالل 

 في الفخا  الةربي.
االحتتتتراب اإلقليمتتتي شتتتةل المنطقتتتة بشتتتتونها الداخليتتتة  ممتتتا أفختتتد إلتتتد خفتتتأل مكانتتتة القختتتية  –

 حماس ذاتها. الفلسطينية في األجندة اإلقليمية  ما انعكس سلباال علد مكانة
علد الترلم متن المعطيتات الصتعبة اىنفتة  إال أن الحركتة متا زالتت صتامدة  وقتد فشتلت الجهتود  –

زاحتها من المعادلة الفلسطينية بالرلم من شدة كثافتها حتتد اللحفتة  إال  التي عملت علد إخعافها وا 
 مخد. أن المرحلة المقبلة ربما ستشهد جهوداال في االتجاه ذاته أكثر كثافة مما

 
 خامسًا: المتغيرات الداخلية في الحركة وتحديات المرحلة المقبلة:

أجتترت حمتتاس متتتخراال انتخاباتهتتا الداخليتتة علتتد التترلم متتن الجةرافيتتا المتباعتتدة والممتتتدة فتتي فختتا  
المنطقتتة  ومتتع التهديتتتدات األمنيتتة التتتي تحتتتي  بالحركتتة نجحتتت فتتتي إدارة توازناتهتتا الداخليتتة  لتنتختتتب 

 ادية الجديدة للدورة المقبلة.أطرها القي
هتذا النجتاح عتن حيويتة الحركتة ومرونتة نفامهتا التداخلي  التذي يتتيح تبتادل المواقتع وتجديتد  وينبئ

الصف القيادي  ويجمتع مزيجتاال متن التخصصتات الفنيتة والتمثيتل الجةرافتي إلرستا  االستتقرار والتتوازن 
 كل تحدياال وتعقيداال في إدارة القرار.الداخلي. علد أن التباعد الجةرافي لمفاصل القيادة تش

ل وعلتتد التترلم ممتتا قيتتل عتتن الصتتورة الجديتتدة لمنفومتهتتا القياديتتة المعلنتتة  بتتت العستتكري علتتد   ت ةتتوُّ
السياسي كما حدث في مخرجات انتخابات لزة  إال أن التةيرات بمجملها ال تعّبر عتن تةييتر مواقفهتا 

دة فتتي الممارستتة السياستتية  وهتتو متتا يتستتق متتع الفتتاهرة السياستتية  لكنهتتا قتتد تفتتتح أفقتتاال ألستتاليب جديتت
اإلنسانية في كل حال. كما أن التكوين البنيوي للحركة يتخمن المكّون ين معاال العسكري والسياسي فتي 

 بنا  واحد منذ بدايات الحركة وحتد اىن.
أمتتتا متتتا يعتتتزز المنحتتتد الثابتتتت فتتتي خطهتتتا السياستتتي  فهتتتو أن الحركتتتة تنفتتتيم متسستتتاتي يصتتتعب 
نمتا متمتدد فتي جةرافيتة  خخوعه وت ثره بقيادات محددة بعينها  إخافة إلد أن تنفيمها ليتر مركتزي وا 

 الديني يلجم الحركة عن االنزالق السياسي. –واسعة. كما أن الكابح األيديولوجي 
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 أما التحديات التي ستواجه القيادة الجديدة فيمكن إجمالها في اآلتي:
ثَّلها خالتد مشتعل  وكتان لهتا بصتمتها الخاصتة علتد  تحدي االنتقال القيادي  – من قيادة تاريخية م 

أدا  الحركتتة طتتوال عقتتدين  إختتافة إلتتد أن القيتتادة الجديتتدة التتتي تتمثتتل فتتي إستتماعيل هنيتتة تتموختتع 
 جةرافيا في قلب الحصار  وما يستتبع ذلا من تحديات معقدة.

بالتتتذات متتتا يمكتتتن تستتتميته تنفتتتيم األدا  تحتتتدي إدارة التتتتوازن التتتداخلي بتتتين مكونتتتات الحركتتتة  و  –
 القيادي بين الداخل والخارج.

 تحدي إدارة الملف السياسي في أجوا  إقليمية مخطربة واستهداف إقليمي ودولي للحركة. –
 

 سادسًا: الوثيقة السياسية الجديدة ومدى قدرة الحركة على توظيفها:
تماماال كبيراال فتي الفختا ات الدوليتة واإلقليميتة أصدرت الحركة وثيقة سياسية قبل فترة وجيزة نالت اه

والفلسطينية. وقد تخمنت الوثيقة  بلةة سياسية وقانونية دقيقة  ترجمة للسلوا السياسي للحركة طوال 
 ثالثة عقود.

وكان من الالفت أن الوثيقتة أحجمتت عتن ذكتر اإلختوان المستلمون كمرجعيتة تنفيميتة للحركتة كمتا 
س نفستتتها فيهتتتا علتتتد أنهتتتا حركتتتة تحتتترر وطنتتتي فلستتتطينية إستتتالمية  كمتتتا ذكتتتر الميثتتتاق  وعّرفتتتت حمتتتا

كمرحلتتة انتقاليتتة يمكتتن  1967حصتترت الصتتراع متتع الصتتهاينة ولتتيس متتع اليهتتود  وعتتدَّت خطتتوم ستتنة 
استتتيعابها فتتي فتتّل توافتتق وطنتتي فلستتطيني  دون التنتتازل عتتن أّي شتتبر فتتي فلستتطين  ومتتع المحاففتتة 

 علد ثوابت الشعب الفلسطيني.
 
 إطار فرص استثمار الحركة للوثيقة وتوظيفها: وفي
فبتتالرلم متتتن التتردود الستتتريعة متتن قبتتتل حركتتة فتتتتح وبعتتأل الفصتتتائل الفلستتطينية  إال أن الوثيقتتتة  –

 يمكن لها أن تنتج نفرياال قاعدة شراكة مع فصائل منفمة التحرير وخصوصاال حركة فتح.
س فتتتي قطتتتر وتركيتتتا  وستتتتوجد هامشتتتاال الوثيقتتتة ستشتتتكل دعمتتتاال سياستتتياال للحواختتتن اإلقليميتتتة لحمتتتا –

 للمناورة السياسية لهما.
يمكن لمخامين الوثيقتة أن تتتيح فرصتة فتتح أفتق لبنتا  رتيتة سياستية تنتاور الحركتة متن خاللهتا  –

 الختراق االنةالق اإلقليمي الذي أخذ بالتخّيق متخراال  وخصوصاال بعد زيارة ترامب للمنطقة.
ن النخب الةربية فتي التدفاع عنهتا فتي األوستام الةربيتة  وفتتح ستساعد الوثيقة أنصار الحركة م –

لتتدي الةتترب. كمتتا أنهتتا قتتد   المزشتتيط نة قنتتوات للتواصتتل معهتتا  وربمتتا تستتهم فتتي تخفيتتف صتتورة حمتتاس 
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تشكل مدخالال لعالقات أفخل مع روسيا  والصين  والهند  وجنوب إفريقيا  والبرازيل  وليرها متن دول 
 ع لحماس وبنا  عالقات علد أسس مشتركة.العالم المستعدة لالستما

لكتتتن متتتن الصتتتعوبة بمكتتتتان أن تحتتتدث الوثيقتتتة نقلتتتة سياستتتتية نوعيتتتة للحركتتتة  باعتبتتتار أن شتتتتروم 
الرباعيتتة متتا زالتتت قائمتتة  وهتتذا متتا ترفختته حمتتاس. ومتتا زالتتت الفجتتوة قائمتتة بتتين رتيتتة الحركتتة للصتتراع 

 ورتية معفم دول المنطقة.
 

 ادة التموضع:سابعًا: أولويات حماس في إع
 تمتين الصف الداخلي أمام الحملة المحتملة خّد الحركة.  –
الحفتتتاث علتتتد قاعتتتدة المقاومتتتة فتتتي قطتتتاع لتتتزة  وتخفيتتتف الحصتتتار عتتتن الحاختتتنة الشتتتعبية فتتتي  –

 القطاع.
العمل علد تماسا الجبهة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التحديات المقبلة  من خالل النجاح في  –

كال المصتتتتالحة الفلستتتتطينية  أو التتتتدفع باتجتتتتاه تكتيتتتتل القتتتتوي الوطنيتتتتة المناصتتتترة إنجتتتتاز شتتتتكل متتتتن أشتتتت
للمقاومتتة علتتد أجنتتدة وطنيتتة مشتتتركة لكستتر االستتتفراد بتتالقرار الفلستتطيني  ولمواجهتتة الجهتتود الراميتتة 

 لتصفية القخية الفلسطينية.
ركتتة إقليميتتاال  أو محاولتتة اختتتراق األفتتق اإلقليمتتي متتن أجتتل إحبتتام الجهتتود الراميتتة لمحاصتترة الح –

 علد األقل التخفيف من آثارها.
 

قليميًا ودوليًا في إعادة تموضع حركة حماس:  ثامنًا: العوامل الدافعة والكابحة داخليًا وا 
 . العوامل الدافعة إلعادة تموخع الحركة:1
حماس تمتلا شعبية وازنة لدي الشعب الفلستطيني  وهتي جتز  متن نستيج هتذا الشتعب  وبالتتالي  –
 عب تجاوزها في المعادلة الفلسطينية.يص
 تتمتع الحركة بت ييد شعبي قوي علد المستويين العربي واإلسالمي. –
 تقف حماس في مركز القيادة فيما يتصل بمقاومة االحتالل. –
عتتدم جديتتة دولتتة االحتتتالل بخصتتو، مستتيرة التستتوية  ممتتا يختتعف متتن خيتتار برنتتامج أوستتلو  –

 طيني.والداعمين له في الوس  الفلس
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وثيقتة حمتاس السياستية التتي تحتدثت باعتتدال عتن المستائل السياستية الفلستطينية األساستية دون  –
إختالل بالثوابتتت  ربمتتا تتهتتل الحركتة للقيتتام بمنتتاورات سياستتية متتن أجتل مواجهتتة الجهتتود الراميتتة لعزلهتتا 

 إقليمياال.
 

 . العوامل الكابحة إلعادة تموضع الحركة:2
وقيتتادة فتتتح برتيتهتتا بشتت ن التستتوية  ورفتتأل الشتتراكة متتع الحركتتة وبقيتتة استتتمرار تمستتا الستتلطة  –

 الفصائل الفلسطينية علد قاعدة القواسم المشتركة.
متتتتا زالتتتتت شتتتتروم الرباعيتتتتة قائمتتتتة  ومتتتتا فتتتتتد  الفختتتتا  الةربتتتتي ليتتتتر معتتتتترف بشتتتترعية حمتتتتاس  –

ث دعتا ترامتب فتي زيارتته السياسية  ولعل اإلدارة األمريكيتة الجديتدة األكثتر تطرفتاال فتي هتذا الشت ن  حيت
 للمنطقة إلد خرورة إدراج الحركة في قائمة اإلرهاب  ويحاول إلزام دول المنطقة بذلا.

لونها األيديولوجي بمرجعيتها اإلسالمية  بالرلم من كونها حركة تحرر وطني  يزيد من األعبا   –
ناهيتتا عتتن ستتالحها المقتتاوم عليهتتا  ويتتدمجها فتتي الحملتتة الدوليتتة واإلقليميتتة علتتد اإلستتالم السياستتي  

 ومواجهتها للمشروع الصهيوني.
 

 تاسعًا: السيناريوهات المحتملة لتموضع حركة حماس الجديد:
ال شتتّا أن المرحلتتة المقبلتتة ستتتكون متتن أصتتعب الحقتتب التتتي متترت بهتتا مستتيرة الحركتتة  وقيادتهتتتا 

يس  خصوصتتاال أن التحتتديات الجديتتدة تحتتتاج لحنكتتة عاليتتة لتجتتاوز المرحلتتة المقبلتتة الخطتترة بكتتل المقتتاي
 تحي  بالحركة من كل جانب  سوا  علد الصعيد الداخلي  أم اإلقليمي  أم الدولي.

وفيتتا يتصتتل بخيتتارات تموختتع الحركتتة الجديتتد فتتي فتتّل المعطيتتات اىنفتتة  فتتيمكن التنبتتت بتته علتتد 
 النحو اىتي:

 والهروب إلد األمام.الخيار األول: تفجير المواجهة في قطاع لزة في محاولة لخل  األوراق 
الخيار الثاني: العمل علد طترح مبتادرة وطنيتة ستوا  بنتمتام المصتالحة عبتر تنتازالت معينتة بهتدف 
عبتتور المرحلتتة  أو تكتيتتل قتتوي المقاومتتة لمحاولتتة تجميتتع الصتتف التتوطني فتتي مواجهتتة جهتتود تصتتفية 

 القخية الفلسطينية.
  علد مفردات الوثيقة السياسية بةية اختراق الخيار الثالث: صيالة رتية إبداعية من خالل االتكا

 الفخا  اإلقليمي الذي يزداد تخيقاال.
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الخيار الرابع: الصمود بالحفاث علد البقا  وحفا المكتسبات األساستية كقاعتدة المقاومتة فتي لتزة  
وستتلوا متتزيج متتن محاولتتة تمتتتين الجبهتتة الوطنيتتة الفلستتطينية ستتوا  عبتتر اختتتراق أفتتق المصتتالحة أم 

الصف المقاوم  مخافاال لذلا السعي الختراق الفخا  اإلقليمي لتفكيا أو التخفيتف متن الحملتة  تجميع
 التي تستهدف الحركة.

مْكلتف جتداال علتد الصتعيد الميتداني   الهتروب إلتد األمتام ويبدو متن ختالل النفتر فتي الخيتارات أن 
 في لزة  وال فخا  إقليمي داعم له.

لفتتروف الفلستتطينية واإلقليميتتة ليتتر متاحتتة العتمتتاده كمستتار وفيمتتا يختت، الخيتتار الثتتاني  فربمتتا ا
 مستقل  لكنه يمكن العمل عليه جزئياال وفق األفق المتاح  وما يتوافر من إمكانات الحركة الذاتية.

الخيار الثالث  يمكن اعتماده جزئياال كمحاوالت لتخفيف االستهداف  لكنه ال يصلح كخيار مستقل  
 قف الحركة السياسية ودول المنطقة.ألن الفجوة كبيرة بين موا

ويبقتتد الخيتتتار المتتتتاح هتتتو األخيتتتر التتتذي يتختتتذ استتتتراتيجية الصتتتمود والتتتدفاع عتتتن التتتذات باعتبارهتتتا 
مهتتددة فتتي الوقتتت التتراهن  وبمتتوازاة ذلتتا العمتتل علتتد بتتذل الجهتتود لتمتتتين الصتتف التتوطني الفلستتطيني  

 ومحاولة اختراق الفخا  اإلقليمي.
 

 عاشرًا: التوصيات:
علد حركتة حمتاس أن تعمتل علتد تمتتين صتفها التداخلي  ألن المرحلتة المقبلتة ليتر عاديتة متن  –

 حيث كثافة االستهداف الرامية إلخعافها وعزلها.
تحتتتتتاج حركتتتتة حمتتتتاس لتكثيتتتتف تواصتتتتلها متتتتع المفاصتتتتل المتتتتتثرة فتتتتي وستتتت  الفهيتتتترين العربتتتتي  –

 الشعبي والرسمي. واإلسالمي  وتعزيز التواصل مع النخب المحركة وذات الت ثير
نفتتراال لعتتدم جديتتة دولتتة االحتتتالل والوستتي  األمريكتتي فتتي مستتار التستتوية  ولعتتدم قتتدرة أّي طتترف  –

فلسطيني من إقصا  اىخر في نهاية المطتاف  فتنن ذلتا يتطلتب متن قيتادة فتتح أن تتتوب إلتد مستار 
 ود تصفية القخية.الشراكة مع كل القوي الفلسطينية للخروج من الم زق الفلسطيني  ولمواجهة جه

ينبةتتتي التحتتتذير متتتن أن الستتتعي إلختتتعاف حمتتتاس أو إزاحتهتتتا عتتتن الستتتاحة الفلستتتطينية  ستتتيدفع  –
باتجتتاه فهتتور البتتديل  التتذي هتتو القتتوي المتطرفتتة التتتي ال تملتتا عقتتالال سياستتياال  وال مشتتروعاال نهختتتوياال 

 عملياال.
تحرر وطني وبين كونها إن علد كل القوي والدول أن تدرا أن حماس تجمع بين كونها حركة  –

حركتتتة تتمتتتاهد أيتتتديولوجيتها السياستتتية متتتع هويتتتة المنطقتتتة ودينهتتتا  وتزعبتتترّ  عتتتن تطلعتتتات تشتتتةل األمتتتة 
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ب ستترها  ولتتذلا فننتته يصتتعب استئصتتالها أو حتتتد إختتعافها  وربمتتا أدت محتتاوالت مواجهتهتتا وختتربها 
. لتتذا فتتاألولد هتتو محتتاورة إلتتد إثتتارة مزيتتد متتن مشتتاعر التحتتدي لتتديها وربمتتا تحفيزهتتا وتصتتليب عودهتتا

 حماس وليس استهدافها.
 29/5/2017، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت

 
 بعد وثيقتها السياسية الجديدة؟  وخارجياً  ما هو مستقبل حماس داخلياً  .68

طتتوت حمتتاس صتتفحة متتن االنتفتتار والترقتتب حتتول متتا يمكتتن أن تحملتته  :محمتتود أبتتو عتتواد -لتتزة 
ية الجديدة  باإلعالن عن البنود الرسمية للوثيقة التتي تعتبرهتا الحركتة ب نهتا تكامليتة متع الوثيقة السياس

عامتتا وليستت بتديال لتذاا الميثتتاق التذي تتري فيته أنهتتا  30ميثاقهتا التذي أعلنتت عنته منتتذ متا يزيتد علتد 
 بحاجة للتطوير مع تةير األوخاع في المنطقة.
متتع  1967نعتهتتا إلقامتتة دولتتة فلستتطينية علتتد حتتدود وأبتترزت الحركتتة فتتي وثيقتهتتا الجديتتدة عتتدم مما

عدم االعتراف بنسرائيل والت كيد علد حق عودة الالجئين  باإلخافة إلد تعريف نفسها كحركة وطنية 
ذات مرجعية إسالمية دون اإلشارة لجماعة اإلخوان المسلمين  وت كيد استعدادها لالنخرام في منفمة 

 حها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.التحرير مع خرورة العمل علد إصال
وأثتتتارت الوثيقتتتة حتتتتد قبيتتتل إعالنهتتتا بشتتتكل رستتتمي الكثيتتتر متتتن التستتتاتالت حتتتول مستتتتقبل حمتتتاس 
السياسي داخليتا وخارجيتا ومتا يمكتن أن تتذهب إليته الحركتة فتي فتل محاوالتهتا متن ختالل الوثيقتة فتتح 

 ستتوريةتعرختتت ختتالل ستتنوات حكمهتتا لةتتزة وخروجهتتا متتن  آفتتاق جديتتدة لنفستتها عربيتتا ودوليتتا بعتتد أن
وتتتدهور عالقاتهتتا متتع إيتتران وفقتتدان جماعتتة اإلختتوان المستتلمين إلتتد الحكتتم فتتي مصتتر إلتتد الكثيتتر متتن 

 الخةوطات ومحاوالت التخييق عليها.
ويتتري المحلتتل السياستتي نتتاجي شتتراب  أن الوثيقتتة الجديتتدة لحمتتاس ب نهتتا امتتتداد للميثتتاق األساستتي 

وأنهتتا تعبتتر عتتن درجتتة متتن درجتتات التكيتتف واالستتتجابة السياستتية للتحتتديات اإلقليميتتة والدوليتتة  للحركتتة
التي تواجهها الحركتة. مشتيرا إلتد أن أحتد أهتداف إصتدار هتذه الوثيقتة هتو اكتستاب مزيتد متن الشترعية 

ستتات إقليميتتا ودوليتتا متتن ختتالل اإلشتتارة إلتتد نبتتذ اإلرهتتاب والعنتتف وهتتو البرنتتامج التتذي يطةتتد علتتد سيا
الدول في الوقت الحاخر في فل ما تشهده المنطقة واإلقليم بشكل عتام  وأن هتدفها متن ذلتا هتو أن 

 تحفد بالشرعية واالعتراف من المجتمع الدولي.
واعتبتر أن الوثيقتتة علتد الصتتعيد الفلستطيني اقتربتتت درجتة إلتتد الرتيتة السياستتية الفلستطينية العامتتة 

كمرحلتتة  1967شتتارة إلتتد قبولهتتا بدولتتة فلستتطينية علتتد حتتدود بتتنعالن حمتتاس متتن خاللهتتا القبتتول باإل
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انتقالية. مشيرا في الوقت ذاته إلد أن الحركة لم تتخلد عن الدعوة الجهادية والت كيد علد أن إسرائيل 
 جهة لير شرعية ومحتلة.

وأختتتاف  هتتتذا يشتتتير إلتتتد أن حمتتتاس تحتتتاول التكيتتتف واالستتتتجابة بشتتتكل متتتا متتتع الرتيتتتة السياستتتية 
 نية وربما أيخا الدولية ولكنها لم ترقد للمطلوب منها في هذه المرحلة .الفلسطي

وتابع  الوثيقة بما تحمله ال توحي بوجود تةير ملموس لدي الحركة عن ميثاقها األساسي بقتدر متا 
هي محاولة من الحركة للت كيد علد رفخها ل رهاب والعنف والتعريف بنفسها علد أنها حركة وطنية 

مية في رسالة منها للتدول العربيتة وخاصتةال مصتر بت ن الحركتة لتيس لهتا ارتبتام بجماعتة بمرجعية إسال
اإلخوان المسلمين ولكنها أبقتت التعريتف فتي إطتار الصتورة الفخفاختة التتي يمكتن أن تفستر فتي عتدة 

 اتجاهات .
ورفتتأل شتتراب اعتبتتار أن الوثيقتتتة تقتتترب متتن برنتتامج منفمتتتة التحريتتر الفلستتطينية. مشتتيرا إلتتتد أن 
هنتتاا فجتتوة كبيتترة بتتين متتا تحملتته الوثيقتتة والبرنتتامج السياستتي للمنفمتتة والتتذي يعتتترف بدولتتة فلستتطينية 

وبنسرائيل وينبذ العنف ونقام أخري ال تتخمنها الوثيقة. مخيفا  ال زال هناا فجوة  1967علد حدود 
 كبيرة بين رتية حماس والمنفمة .

اس بالمزيد لفتح عالقات معها  مشيرا إلد أن وأعرب عن اعتقاده أن المجتمع الدولي سيطالب حم
متتتا يعنتتتي أميركتتتا ودول أوروبتتتا أن تختتترج حمتتتاس بموقتتتف واختتتح تجتتتاه إستتترائيل ونبتتتذ العنتتتف تجاههتتتا 

 وااللتزام باالتفاقيات الموقعة.
ولفتتت إلتتد أن حمتتاس متتن ختتالل وثيقتهتتا الجديتتدة لتتن تكتتون بتتديال لحركتتة فتتتح أو المنفمتتة  ولكنهتتا 

واعتتل الرئيستتية فتتي النفتتام السياستتي وأنتته ال يمكتتن التصتتور التتدخول فتتي خيتتارات ستتتكون فاعتتل متتن الف
سياسية بدون حماس. مشيرا إلد الوثيقة لن تمنح الحركة دورا لكي تكون بديال كامال لتحل محل فتتح 

 أو منفمة التحرير.
لتحريتر وأخاف  الشرعية عادةال ال تكون لحزب أو تنفيم  ولكنهتا تكتون للكتل الفلستطيني ومنفمتة ا

ككينونة سياسية هي الممثتل الشترعي والوحيتد للشتعب الفلستطيني بصترف النفتر ممتن تتكتون . مشتيرا 
إلتتتد أن حمتتتاس ال يمكتتتن أن تنشتتتئ منفمتتتة أو شتتترعية بديلتتتة خاصتتتةال وأن الحركتتتة تستتتعد ألن تستتتتمد 

األخري شرعيتها من شرعية القخية الوطنية والشعب وهذا ما يميزها عن الحركات والفروع اإلسالمية 
 من جماعة اإلخوان أو ليرها من اإلسالميين.
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ورأي أن عتتدم تطتترق حمتتاس فتتي وثيقتهتتا الرتباطهتتا بجماعتتة اإلختتوان المستتلمين قتتد يفتتتح لهتتا نافتتذة 
علتتتد المستتتتوي العربتتتي واإلقليمتتتي وتفتتتتح عالقتتتات أكثتتتر اتستتتاعا وشتتتموال ولكتتتن لتتتيس كبتتتديل لمنفمتتتة 

 التحرير.
تاذ العلتتوم السياستتية فتتي جامعتتة األزهتتر  أن حركتتة حمتتاس متتن جهتتته اعتبتتر مخيمتتر أبتتو ستتعدة أستت

تحاول من خالل الوثيقة السياستية الجديتدة التواصتل متع المجتمتع التدولي وطم نتة دول اإلقلتيم العربتي 
بخصتتو، بعتتأل القختتايا والتةيتترات التتتي أحتتدثتها علتتد ميثاقهتتا القتتديم التتذي يبتتدو أن قيتتادة الحركتتة 

 في هذه المرحلة. حاليا مقتنعة ب نه ال جدوي منه
قامتة دولتة إستالمية علتد  وأشار إلد أن الحركة كانت في ميثاقها تدعو إلد تتدمير دولتة إسترائيل وا 

وعاصتمتها القتدس وحتل عتادل لقختية  1967كامل األراخي الفلسطينية واىن تقبل بدولة علد حتدود 
فتي دورة االستتقالل  1988م الالجئين. معتبرا أن ذلا يتطابق مع برنامج منفمة التحرير الذي أعد عا

 ولكن مع اختالف رفأل حماس االعتراف بنسرائيل.
ورأي أن هناا تةيرا وتطورا في مواقف حمتاس السياستية وانتقتل ذلتا متن بعتأل التصتريحات التتي 
أطلقها سابقا الشيخ أحمد ياسين وخالد مشعل إلد ن، وموقف رسمي للحركة يعبر عن كل مكونتات 

د أن الحركة باتت في وثيقتها الجديدة تعتبر عتدائها متع إسترائيل سياستي ومتسسات حماس. مشيرا إل
ولتيس دينتي وأنته ال مشتكلة لهتا متع يهتود العتالم وهتو متا خلتق لهتا متن ختالل ميثاقهتا الستابق اتهامتات 

 بمعاداة السامية.
ولفتتت إلتتد أن تعريتتف حمتتاس لنفستتها ب نهتتا حركتتة تحتترر وطنتتي ذات مرجعيتتة إستتالمية بتتدون ذكتتر 

اإلختتوان إنمتتا جتتا  ذلتتا لطم نتتة مصتتر وبعتتأل التتدول العربيتتة التتتي لهتتا مواقتتف معاديتتة تجتتاه  جماعتتة
الجماعة. مشيرا إلد أن الحركة تطرقت للعديد متن القختايا فتي وثيقتهتا للفهتور بمفهتر جديتد تحتاول 

 من خالله التواصل مع المجتمع الدولي وطم نة الدول العربية حول مواقفها.
دول الةربية بوثيقة حماس الجديدة  قال أبو سعدة أن شروم الرباعيتة الدولتة وحول إمكانية قبول ال

واختتتحة وتتمثتتتل فتتتي االعتتتتراف بنستتترائيل ونبتتتذ العنتتتف وليتتتره  وحمتتتاس ال تلبتتتي هتتتذه الشتتتروم ولتتتذلا 
مستبعد أن تلج  أميركا والرباعية ودول االتحاد األوروبي إلد فتح عالقات مع حماس بنا اال علد هتذه 

 ديدة.الوثيقة الج
ستتتالمية وبعتتتأل دول العتتتالم مثتتتل روستتتيا  وأشتتتار إلتتتد أن حمتتتاس لتتتديها عالقتتتات متتتع دول عربيتتتة وا 
والنرويج وسويسرا قبيل إعالن الوثيقتة  ومتع هتذا التطتور الرستمي قتد تفتتح لهتا بوابتات عالقتات جديتدة 

الراحتتل  متتع دول أختتري عتتدا الواليتتات المتحتتدة ودول االتحتتاد األوروبتتي. مشتتيرا إلتتد محتتاوالت التترئيس
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بالحتديث عتن دولتة علمانيتة حتتد اختطر لالعتتراف بنستترائيل  1988و 1986ياستر عرفتات بتين أعتوام 
 تماشيا مع متطلبات المجتمع الدولي آنذاا.

وحتتتول الوختتتع الفلستتتطيني التتتداخلي علتتتد إثتتتر هتتتذه الوثيقتتتة  رأي أستتتتاذ العلتتتوم السياستتتية بجامعتتتة 
لفلستتتطيني خاصتتتةال وأن حمتتتاس طالبتتتت فيهتتتا بنعتتتادة األزهتتتر أن الوثيقتتتة تقتتترب متتتا بتتتين حمتتتاس والكتتتل ا

 إصالح المنفمة للدخول فيها علد عكس موقفها السابق الرافأل االنخرام واالعتراف بهذه المنفمة.
ولفتتتت إلتتتد وجتتتود تخوفتتتات لتتتدي حركتتتة فتتتتح والستتتلطة الفلستتتطينية متتتن المرونتتتة التتتتي تبتتتديها حركتتتة 

لة التمثيتتل الفلستتطيني. معتبتترا أن إجتترا ات حمتتاس فتتي مواقفهتتا متتن أن تكتتون بدايتتة صتتراع علتتد مستت 
التترئيس محمتتود عبتتاس األخيتترة فتتي لتتزة جتتا ت فتتي أعقتتاب تستتريبات الوثيقتتة ولتتيس ردا علتتد تشتتكيل 

 اللجنة اإلدارية.
وأخاف  هناا تخوفات حقيقية لدي فتح من إمكانية اقتراب حماس من التمثيل الفلسطيني . معربا 

مزيد من التتدهور علتد صتعيد العالقتات الفلستطينية فتي فتل حالتة عن اعتقاده أن األمور متجهة إلد 
الجتتتدال اإلعالمتتتي والتراشتتتق فتتتي التصتتتريحات واالتهامتتتات المتبادلتتتة متتتا يشتتتير إلتتتد وصتتتول الوختتتتع 

 الفلسطيني إلد مرحلة الال عودة بعد حالة التحريأل في الشهر األخير.
ئتتا إلتتتد أن يتحقتتق متتتن أن حمتتتاس وأشتتار إلتتتد أن رد الفعتتل التتتدولي علتتد هتتتذه الوثيقتتة ستتتيكون بطي

بالفعل تريد أن تكون حركتة سياستية معتدلتة. محتذرا متن أنته فتي حتال لتم تجتد حمتاس التجتاوب التالزم 
فلسطينيا وعربيا ودوليا علد هتذه المرونتة التتي قتدمتها قتد يعتزز ذلتا حختور  التيتار المتطترف داختل 

 حماس  علد حساب  التيار المعتدل .
السياسي مصطفد إبراهيم عن اعتقاده ب ن المجتمع الدولي ستيتجاوب متع من جهته أعرب المحلل 

وثيقة حمتاس ولكنته ستيطالب بالمزيتد متن التنتازالت خاصتةال بشت ن شتروم الرباعيتة الدوليتة. مشتيرا إلتد 
أن اعتبتتار حمتتاس أن صتتراعها متتع إستترائيل كتتاحتالل ولتتيس كيهتتود لتتن يكتتون كتتاف  بالنستتبة للمجتمتتع 

خطتوة مهمتة قتد تتبعهتا خطتوات أختري فتي المستتقبل قتد تكتون مرتبطتة بمستتقبل الدولي ولكنه سيعتبر 
 حركة فتح بعد مرحلة الرئيس محمود عباس.

وأختتاف  التةييتتر لتتدي حمتتاس هتتو سياستتي نحتتو االنفتتتاح علتتد المجتمتتع التتدولي واإلقليمتتي  ولتتيس 
ويتع جترا  وهتم العمليتة ألهداف داخلية لفكفكة أزماتهتا وأزمتات الفلستطينيين بةتزة التذين يتعرختون للتج

 السياسية لدي الرئيس محمود عباس وثقته باإلدارة األمريكية ورئيسها الجديد دونالد ترامب .



 23لف معلومات م ___________________________________________________________

 74 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 
أن وثيقة حمتاس الجديتدة هتي ت شتيرة دختول لالعتتراف التدولي بهتا كحركتة سياستية فلستطينية  رأيو 

 قد تشكل بديل لحركة فتح. 
 2/5/2017، القدس، القدس

 
 خاطبة "للمجتمع الدولي بلغته"  .. موثيقة حماس .69

خرجتت الوثيقتة السياستية الجديتدة لحركتة المقاومتة اإلستالمية : نبيتل ستنونو -لزة   رام ل  القاهرة
 حماس  إلد النور أمس  في فل التحديات التي تعصف بالقخية الفلستطينية  فيمتا يتري مراقبتون أن 

بالخترورة مواقتف جديتدة   وأن الحركتة تخاطتب  الوثيقة الجديدة لحماس فيها  صيالات جديدة وليست
 من خاللها  المجتمع الدولي بلةته .

 
 صياغات جديدة

ويتتتتري المفكتتتتر والكاتتتتتب المصتتتتري  فهمتتتتي هويتتتتدي  أن الوثيقتتتتة  فيهتتتتا صتتتتيالات جديتتتتدة وليستتتتت 
بالختتتترورة مواقتتتتف جديتتتتدة   مبينتتتتاال فيمتتتتا يتعلتتتتق بتعريتتتتف حمتتتتاس أنهتتتتا حركتتتتة تحتتتترر وطنتتتتي بمرجعيتتتتة 

نهتتا تخاطتتب بتتذلا  المجتمتتع التتدولي بلةتتة خاليتتة متتن االلتبتتاس  وطالمتتا أن حمتتاس تشتتتةل إستتالمية  أ
 بالسياسة فهي تتكلم بلةة السياسة .

ويقتتتول هويتتتدي لصتتتحيفة  فلستتتطين :  هنتتتاا إدارة أمريكيتتتة وموقتتتف عربتتتي اىن مقبتتتل علتتتد مرحلتتتة 
متاس تقتدم نفستها بوجته جديدة أو يحاولون أن يدخلوا علد الخت  فتي القختية الفلستطينية فيصتح أن ح

سياسي تراعي فيه محاولة ليس القبول ولكن التفاعل مع التحوالت السياسية وفي نفس الوقت التمستا 
 بمواقفها األساسية .

ويعتقد أن حركة حماس تخاطب بهذه الوثيقة المجتمع الدولي بالدرجة األولد  وحتتد تتفاعتل معته 
الوثيقتتة ال تلةتتي متتا قبلهتتتا  أي الميثتتاق التتذي نشتتترته تخاطبتته بلةتتته  متكتتداال فتتتي نفتتس الوقتتت أن هتتتذه 

 .1988الحركة عام 
وعن قول المتحدث باسم رئيس حكومة االحتالل دافيد كيز:  حمتاس تحتاول ختداع العتالم  بالوثيقتة 
السياسية الجديدة  يوخح هويدي أن سلطات االحتالل من الطبيعي أنها لن تقبل الوثيقتة  مشتيراال إلتد 

 ي من خبرا  خداع العالم.أن )إسرائيل( ه
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  بتل عتن التطبيتع أوال 1967ويري هويدي  أن الموقف العربتي بتات ال يتحتدث عمتا يعترف بحتدود 
 ثم الكالم في الموخوع الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالوحدة الفلسطينية  يقول:  الوحدة الوطنية والداخل ملف طويل عريأل  وأفن أن أبا 
ال يستتتطيع أن يقتتدم علتتد خطتتوة التفاعتتل متتع حمتتاس أو القبتتول  متتازن )رئتتيس الستتلطة محمتتود عبتتاس(

 بتحقيق الوحدة الوطنية ألن حساباته اإلسرائيلية أكثر تعقيدا من أن تسمح له بهذا .
 

 "ال تفريط وال تنازل"
من جهته  يقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفد الصتواف: إن التعريتف التذي صتدر فتي وثيقتة 

فلستتطينية ذات مرجعيتتة إستتالمية  وهتتي لتتم تتختتل  عتتن الفكتتر واأليتتديولوجيا حمتتاس أنهتتا حركتتة وطنيتتة 
اإلستتالمية  وهتتي تتوافتتق متتع كتتل الحركتتات اإلستتالمية فتتي أن مرجعيتهتتا هتتي اإلستتالم: القتترآن الكتتريم  

 والسنة النبوية.
ويخيف الصواف  لصحيفة  فلسطين :  هتذا أمتر واختح لتدي حركتة حمتاس  ثتم إن هتذا التعريتف 

يحاولون دائما إلصاق أن حماس هي إخوان مسلمين  وهي كذلا طبعا  لكن حماس ليست يتكد لمن 
 لديها أي ارتبام ال تنفيمي وال إداري مع أي تنفيم من تنفيمات اإلخوان المسلمين في الخارج .

وبشتتت ن الدولتتتة الفلستتتطينية  يوختتتح أن الوثيقتتتة  تتكتتتد أنتتته  ال تفتتتري  وال تنتتتازل عتتتن ستتتنتيمتر متتتن 
حتتتددت حتتتدود فلستتتطين فتتتي هتتتذه الوثيقتتتة  أن فلستتتطين متتتن بحرهتتتا إلتتتد نهرهتتتا  ومتتتن رأس فلستتتطين  و 

هتتو موقتتف  1967النتتاقورة إلتتد أم الرشتترا    مبينتتا أن الحتتديث عتتن دولتتة فلستتطينية علتتد حتتدود عتتام 
 متوافق عليه بين الكل الفلسطيني بعدما كان هناا وثيقة الوفاق الوطني.

ازل متتن ختتالل هتتذه الوثيقتتة  فهتتذا الكتتالم  متتردود عليتته   ويشتتير إلتتد أن متتن يتتزعم بتت ن حمتتاس تتنتت
مفسرا:  جا ت هذه الوثيقة بكلمات محكمة وال تحمل الت ويل بمعند أن كل متن يريتد أن يتعترف علتد 

 حماس ال بد وأن يقرأ هذه الوثيقة .
وينتتتتوه إلتتتتد أن الجمتتتتل التتتتواردة فتتتتي الوثيقتتتتة ال تحمتتتتل معنيتتتتين  بتتتتل جتتتتا ت مباشتتتترة ذات مختتتتامين 

لة بحكمة كبيرة  ألن هذه الوثيقة عرخت علد أساتذة لةتة وفقهتا  قتانونيين وسياستيين  ومعنتد مصا
 ذلا أنها تزعرأل وهي كاملة األوصاف كما تريد حركة حماس.

وبش ن الالجئين  يتكد الصواف أن حق عتودة الالجئتين إلتد أرأل فلستطين كاملتة  هتو جتز  مهتم 
 جئين هي من القخايا األساسية التي تتمن بها الحركة.من فكر وثوابت حماس  مبيناال أن عودة الال
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وعن مدينة القتدس  يقتول:  القتدس كتل القتدس شترقها ولربهتا وشتمالها وجنوبهتا أرأل فلستطينية ال 
كصتتتيةة وطنيتتتة  1967تقبتتتل القستتتمة   منبهتتتا إلتتتد أن الحتتتديث عتتتن دولتتتة فلستتتطينية علتتتد حتتتدود عتتتام 

 توافقية  جا  دون االعتراف باالحتالل.
ابع:  هذا المبدأ التوافقي الذي توافقتت عليته حمتاس متع الكتل الفلستطيني هتو نقطتة البدايتة التتي ويت

 ينطلق فيها الشعب الفلسطيني نحو تحرير بقية األرأل .
ويلفت الصتواف  إلتد أن حمتاس  تعتادي االحتتالل الصتهيوني وال تعتادي اليهتود كيهتود ك صتحاب 

ع لقيتادات حمتاس ممتن استشتهدوا علتد ستبيل المثتال الشتيخ ديانة  وهذا الكالم ليس جديدا  فمن يستم
أحمتتد ياستتين عنتتدما ستتئل عتتن ذلتتا قتتال: نحتتن ال نعتتادي اليهتتود ألنهتتم يهتتود  بتتل نحتتن نعتتادي ونقاتتتل 
المحتل وخرب مثاالال قال لو أن أخي جا  وطردني من بيتي وجلس فيته ست قاتله وهتو أختي ولتيس لته 

 ا .عالقة بكونه يهوديا أو مسيحيا أو مسلم
وشدد علد أن حماس تحترم  كل الديانات وهذه مس لة متكد عليها في الميثاق األول وفتي أدبيتات 

 قيادات حركة حماس ومتكد عليها في هذه الوثيقة .
وفيما يخ، العالقات العربية  يقول المحلل السياسي: إن حماس أكدت  أنها ال تتدخل في شتون 

عربيتتتة وتمتتتد يتتتدها للجميتتتع وتقتتتول: إن بعتتتدها العربتتتي بعتتتد أي دولتتتة عربيتتتة وهتتتي تحتتتترم كتتتل التتتدول ال
 خروري وحاخر .

ودولّياال  بحسب الصواف  فنن حماس تقول للجميع إنها حركة تحترر وطنتي  وكتل القتوانين الدوليتة 
تقتتول إن متتن حتتق حركتتة حمتتاس التتدفاع عتتن شتتعبها ختتد المحتتتل  متستتائال:  ألتتيس هتتذا موجتتودا فتتي 

؟ وحماس تتكد عليه وتلتزم به  طالما أن هذا المحتل احتل أرخي ال بد من القوانين الدولية اإلنسانية
 مقاومته وقتاله حتد يترا هذه األرأل المحتلة .

وبش ن منفمة التحرير  يبين أن وثيقة حماس تقول إن منفمة التحرير هي البيتت التذي يختم فتي 
ا عتتادة انتختتاب مجلستتها التتوطني داخلتته الكتتل الفلستتطيني ولكتتن هتتذه المنفمتتة بحاجتتة إلتتد إعتتادة بنتتا   و 
 وهذا ما جا  في لقا ات اللجنة التحخيرية للمجلس الوطني في بيروت.

ووفقتتتاال للصتتتواف  فحمتتتاس تقتتتول: إن منفمتتتة التحريتتتر هتتتي الجتتتامع للكتتتل الفلستتتطيني  وأن منفمتتتة 
قتة يتري التحرير ال بد من إعادة إحيائها حتد تعود لما كانت عليته  متابعتا:  التذي يتدقق فتي هتذه الوثي

أجزا  من ميثاق منفمة التحرير عندما أزعلن عتن ت سيستها  ويتري أجتزا  أيختا متن ميثتاق حركتة فتتح 
التي كانت تطالب بالدولة الفلسطينية من بحرهتا إلتد نهرهتا  وحمتاس تريتد للكتل أن يعتود إلتد الثوابتت 

 التي انطلق بها وهي تتكد عليها وال زالت تتمسا بها .
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  يوختتتح أن الميثتتتاق واكتتتب مرحلتتتة هتتتي لايتتتة فتتتي 1988يقتتتة وميثتتتاق عتتتام وعتتتن العالقتتتة بتتتين الوث
األهميتتتة وهتتتي مرحلتتتة االنطتتتالق ووختتتع ثوابتتتت ومحتتتددات للحركتتتة وقياداتهتتتا أمتتتام الجميتتتع  والوثيقتتتة 

 الجديدة لم تتناقأل مع مبادي الحركة ال في الميثاق وال في المزْعل ن من قبل قياداتها.
ة  فالوثيقتتتة تصتتتاغ بطريقتتتة لايتتتة فتتتي التوختتتيح تتكتتتد المتكتتتد وينتتتوه إلتتتد أن  الجديتتتد هتتتو الصتتتيال

وتختتيف علتتد آليتتات تحقيتتق هتتذا المتكتتد  لتتذلا الوثيقتتة متتن ناحيتتة جوهريتتة صتتحيحة ال تختلتتف فتتي 
مبادئها عن الميثاق ولكن في صيالتها وفي الحديث عنها وفي التفاصيل المتعددة بمعند أن الميثاق 

 ع الت كيد علد الثوابت التي انطلقت منها حماس .كان شامال والوثيقة اىن تفصيلية م
 

 "منهج عقالني"
أما الكاتب والمحلل السياسي خالد عمايرة  فيتري أن الوثيقتة جتا ت  إلزالتة ستو  الفهتم  التذي تستببت بته 
دعايتة متعتتددة المصتتادر ختتد حركتتة حمتتاس  وعلتتد ستتبيل المثتتال ستتلطات االحتتتالل تتتزعم أن حمتتاس ختتد 

 لكالم دعائي  وجز  من الحرب النفسية التي يشنها االحتالل علد الشعب الفلسطيني.اليهود  ولكن هذا ا
ويقتتتول عمتتتايرة  لصتتتحيفة  فلستتتطين : إن حمتتتاس هتتتي  ختتتد الصتتتهاينة ألنهتتتم محتلتتتون وفتتتالمون 
مةتصتبون   مشتتيراال إلتتد أن الشتتعب الفلستتطيني قوتتتل والتصتتبت أرختته وشتترد منهتتا وبتتات نصتتفه علتتد 

فلسطين كما هو الحال في المخيمات في قطاع لزة والخفة الةربية  أو في  األقل الجئين  إما داخل
 واألردن ومناطق أخري. سوريةالشتات كما في لبنان و 

ويشدد علد أن حماس  في وثيقتها الجديدة تتكد علد أمور بديهية جتداال متن قبيتل التوختيح ولتيس 
نما بتوختيح هتذا المتنهج  وهتذا المتنهج من قبل التعديل  فاألمر ال يتعلق بتةيير في منهج الحركة  و  ا 

 عقالني ومنطقي . 
   2/5/2017، فلسطين أون الين

 
 وثيقة حماس تضمنت مراجعة للصياغات وليس للمضمون  .71

قتتتتال الكاتتتتتب والمحلتتتتل السياستتتتي مصتتتتطفد الصتتتتواف  إن الوثيقتتتتة السياستتتتية الجديتتتتدة لحركتتتتة : لتتتتزة
وع حماس والقخية الفلسطينية  حيث تختمنت المقاومة اإلسالمية  حماس  تمسكت بالثوابت في مشر 

 مراجعة للصيالات وليست مراجعة للمواقف التي تمسكت بها .
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وأخاف خالل حديثه للترأي  إن حركتة حمتاس لتم تتخلتد عتن الثوابتت والمبتادي التتي عليهتا نشت ت 
يتتتة  قبتتتل التتتثالث عقتتتود   منوهتتتاال إلتتتد أن الحركتتتة حرصتتتت علتتتد احترامهتتتا للشتتت ن التتتداخلي للتتتدول العرب

 وحرصها التواصل معهم بما يخدم القخية الفلسطينية ومصالح الشعب.
وأشتتتار الصتتتواف إلتتتد أن حركتتتة حمتتتاس أعلنتتتت التزامهتتتا بالمشتتتروع اإلستتتالمي ولتتتم تشتتتر الرتباطهتتتا 

 بتنفيم االخوان المسلمين  مشيراال إلد أن هذه الخطوة تعد بمثابة إرخا  لمصر.
دون االعتتتراف  1967كاملتتة الستتيادة علتتد حتتدود عتتام ورأي أن قبتتول حمتتاس قيتتام دولتتة فلستتطينية 

فتي وثيقتة الوفتاق التوطني  معتبتراال  2006بنسرائيل  جا  تماشياال مع التوافق الفلسطيني الذي جري عتام 
 أن قبول حماس بدولة علد حدود الرابع من حزيران خطوة مرحلية. 

رعية االحتتالل اإلسترائيلي وأكد الصواف  أن البند الذي سبق ذلا يتخمن عدم اعتراف حماس بشت
علد أرأل فلسطين  مذكراال بما قاله الشيخ الشهيد أحمد ياسين:  أننا نقاتل من يحتتل أرختنا حتتد لتو 

 كان من جلدتنا .
وصتتتدرت  2012وذكتتر الصتتتواف  أن هتتتذه ورقتتتة حمتتاس السياستتتية جتتتري العمتتتل عليهتتا مطلتتتع عتتتام 

فتتي كثيتتر متتن التفاصتتيل  وا عتتادة صتتيالتها المستتودة األولتتد لهتتا متتن قطتتاع لتتزة  وتتتم بعتتد ذلتتا البحتتث 
وعرختتها علتتد كثيتتر متتن المستشتتارين فتتي اللةتتة والقتتانون التتدولي والوختتع العتتام ثتتم وصتتلت التتد متتا 

 سيعلن عليه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعد قليل. 
  عتتن ويشتتار إلتتد أنتته ستتيعلن رئتتيس المكتتتب السياستتي لحركتتة  حمتتاس  خالتتد مشتتعل  مستتا  اليتتوم

الوثيقتتتة السياستتتية الجديتتتدة للحركتتتة  بعتتتد خمتتتس ستتتنوات متتتن العمتتتل عليهتتتا  حيتتتث اخختتتعتها للتتتتدقيق 
 السياسي والقانوني الدولي  وترجمتها ألكثر من لةة.

عنواناال  تتحتدث فيهتا  حمتاس  عتن  11بنداال مقسمة علد  42الوثيقة السياسية الجديدة التي تتخمن 
شتتتروع التحريتتتر  وتحمتتتل مبتتتادي أساستتتية بالقختتتية بالفلستتتطينية تعريتتتف نفستتتها ومشتتتروعها ورتيتهتتتا لم

 ووحدة الشعب واألرأل والقخية وتعريف النفام السياسي.
وتحمتتتتل الوثيقتتتتة دالالت ورستتتتائل عتتتتدة تبتتتتدأ دوائرهتتتتا متتتتن البيئتتتتة الفلستتتتطينية المحليتتتتة ثتتتتم اإلقليميتتتتة 

ني  ممتتن اطلعتتوا علتتد فالدوليتتة  حيتتث ترصتتد صتتحيفة الرستتالة متتع خبتترا  فتتي الشتت ن السياستتي والقتتانو 
 الوثيقة وشاركوا في صيالتها  دالالتها وعمق رسائلها. 

 1/5/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
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 : هدفها الرد على عباس"حماس"اإلسرائيليون ال يرون جديدًا في وثيقة تقرير:  .71
بث    ل   وثيقة خداع    عملية شد وجه صةيرة    عرأل عا: آمال شحادة -القدس المحتلة 

وخداع ... هذه بعأل من التسميات التي أطلقها اإلسرائيليون علد الوثيقة التي أعلنتها  حماس . وقد 
رأوا أن توقيت صدورها عشية احتفاالت إسرائيل بذكري ت سيسها  لم يكن مصادفة وال يقتصر فق  

 كي  دونالد ترامب.علد زيارة الرئيس الفلسطيني  محمود عباس إلد واشنطن للقا  الرئيس األمير 
اإلسرائيليون ترقبوا عرأل رئيس المكتب السياسي للحركة  خالد مشعل  لهذه الوثيقة وتابعوا كل 
تفاصيلها. السياسيون منهم لم يت خروا في التعليق وكان السّباق بينهم رئيس الحكومة  بنيامين 

رها مجرد  عرأل عابث  ورأي نتانياهو  الذي حاول التقليل من أهمية هذه الوثيقة ومخمونها واعتب
في مخمونها استمرارية الستثمار حركة  حماس  لكل مقدراتها من أجل مواجهة إسرائيل. وأصر علد 
رلم تراجع الحركة عن بند إبادة إسرائيل  أن  حماس  تتكد بوثيقتها هذه وحديث مشعل  عدم التراجع 

يقه علد الوثيقة إفهار الحركة كعدو عن موقفها الداعي إلد تدمير إسرائيل. وحاول من خالل تعل
خطير إلسرائيل واستعدادها المتواصل للحرب عليها. فنتانياهو وليره من السياسيين  خصوصاال 
الداعمين سياست ه يرون أن التةيير الذي تخمنته الوثيقة ال يعني إحداث تةيير حقيقي لدي الحركة 

 اق وعن تربية األطفال علد قتل اإلسرائيليين.إنما يكون التةيير الحقيقي في التوقف عن حفر األنف
وعلد الطريق ذاته خرج خد الوثيقة أيخاال منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في األراخي 
الفلسطينية  الجنرال يوآب مردخاي  الذي يعتبر الحاكم العسكري اإلسرائيلي ويتحكم في قنوات 

. فكتب علد صفحته في الشبكات االجتماعية االتصال واإلتجار بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
هذا هو الوجه الحقيقي لحماس  -معلناال:  القرآن دستورنا  والموت في سبيل ل أسمد أمانينا 
 اإلرهابية. وليس ميثاقها أو وثيقتها الجديدة  سوي خدعة بحتة .

حدق بنسرائيل. اإلسرائيليون بمعفمهم خرجوا بموقف شبه موحد ب ن الحركة ما زالت الخطر الم
حتد رئيس المعارخة  يتسحاق هيرتسوغ  هاجمها ولم ير فيها أي تةيير إيجابي. وزاد موقف 

 حماس   كتائب عز الدين القسام  في قها الجناح العسكري لتاإلسرائيليين حدة بعد التهديدات التي أطل
مع مطالب األسري  ساعة 24اليوم الثاني من إعالن الوثيقة  وأمهلت إسرائيل بالتجاوب خالل 

األمنيين المخربين عن الطعام  وأوخحها الناطق بلسان الكتائب  أبو عبيدة  باإلعالن أن ثالثين 
أسيراال سينخمون إلد قائمة األسري المخربين عن الطعام  في كل يوم تت خر إسرائيل عن التجاوب 

ر في الكفاح المسلح  معتبرين مع مطالبهم. وأشاروا إلد ما تخمنته الوثيقة من تشديد علد االستمرا
إياه دليالال آخر علد أن  حماس  لم تتةير والوثيقة لم ت ت بجديد يمكنه أن يخرجها من حلقة 
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التنفيمات اإلرهابية  واعتبر بعخهم الوثيقة مجرد مجموعة رسائل  موجهة أساساال إلد الدول العربية 
  ليطمئن اإلسرائيليين. بعخهم رأي هناا من تناول الوثيقة من جانب آخر والرئيس أبو مازن.

. وهذا يعني 67جوانب جديدة بينها أن الحركة ألول مرة تدعو إلد إقامة دولة فلسطينية علد حدود 
أن األحالم بفلسطين الكبيرة اختفت  إذ إن الوثيقة تطالب بنقامة دولة فلسطينية مستقلة  بقيادة 

القدس الشرقية كعاصمة لها. هذا يعني  وفق   علد كل أراخي الخفة الةربية وقطاع لزة و حماس
ما نشرت صحيفة  يديعوت أحرونوت   أنه ومن دون ذكر االسم والتسمية بالتفاصيل   حماس  توافق 
علد  دولة أخري   هي إسرائيل  كجارة لها. ولكن خالفاال للسلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن  تطالب 

دون التخلي عن شبر واحد ومن دون الموافقة علد تبادل  أوالال  بتحرير كل األراخي المحتلة  من
 األراخي.

في تحليل اإلسرائيليين للوثيقة يحسمون أن الحركة أرادت توجيه أكثر من رسالة إلد الحركات 
اإلسالمية أيخاال  فهي تتنصل من العالقة مع الحركة األم   اإلخوان المسلمين   وتلتزم أمام حكومتي 

التدخل في شتون الدول األخري . وهذا  في رأي اإلسرائيليين  هو أيخاال سبب مصر واألردن  بعدم 
نما خد  االحتالل الصهيوني .  إعالنها ب نه ليس لديها أي شي  خد اليهود واليهودية  وا 

صحيفة  هآرتس  تري أن الوثيقة تتخمن جوانب جديدة  ال تفهر العنف والرلبة في تدمير 
معدة  أوالال  للشعب الفلسطيني وتنطوي علد بنود وعبارات تم صولها  إن الوثيقةإسرائيل. وتقول 

خالل المفاوخات علد المصالحة مع منفمة التحرير الفلسطينية. كما تتوجه الوثيقة إلد الخارج  
نما للدول العربية واإلسالمية والحركات الشعبية العربية المتيدة لكفاح  وليس إلد الحكومات الةربية  وا 

 ن خد االحتالل.الفلسطينيي
وخالفاال لرأي نتانياهو تري الصحيفة أنه في كل ما يتعلق بنسرائيل  تثبت الوثيقة أن  حماس  هي 
حركة تصةي لالنتقادات  أو حسب قول خالد مشعل  تعرف كيف تتطور وتتجدد وتعترف بخطر 

ومقاومة قومية  التحجر. وتالئم الوثيقة الجديدة ذاتها مع التعريف الذاتي للتنفيم: حركة تحرر 
سالمية  هدفها تحرير كل فلسطين ومحاربة المشروع الصهيوني. نقطة االنطالق في  فلسطينية وا 

تختفي من وثيقة المبادي  لكنه في وثيقة  –الميثاق  برأي الصحيفة  ب ن مصدر الصراع هو ديني 
يمنحها  –المية المبادي  أيخاال  بقي اإلسالم مصدراال للصالحيات  وفلسطين هي دولة عربية إس

 اإلسالم مكانتها الخاصة.
في ثالث نقام أخري بارزة  تصةي الوثيقة إلد االنتقاد الداخلي  وفق  هآرتس  وهي: إنها تتطرق 

 المسيح. وأما بنودإلد المسيحيين الفلسطينيين  من خالل اإلشارة إلد أن فلسطين هي موطن 
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لة وكونها  منجبة الرجال   الذين يحاربون من أجل الميثاق المتعلقة بمكانة المرأة في البيت والعائ
 فقد استبدلت ببند عام حول دورها الحيوي في المجتمع. –التحرير 

وحرصت الصحيفة اإلسرائيلية علد سماع رأي من  حماس  فنقلت علد لسان عخو ناش  في 
في الحركة   تقريباال  سمعت 1988قيادة الحركة  رفأل كشف هويته  أنه  فور نشر الميثاق في 

أصوات تطالب بتةيير بعأل بنوده  إذ إن تلا البنود لم تكتب خالل إجرا ات مشتركة  وليست دقيقة 
من ناحية  علمية وقانونية . ووفق أقواله  فنن ناشطي  حماس   الذين تم طردهم إلد مرج الزهور في 

األمر لم يتم ألن المقصود (  ناقشوا ألول مرة جدية الحاجة إلد تةييرها. لكن 1992لبنان )في آذار 
عملية متواصلة ومعقدة من التفكير والمشاورات  خالل فترات صعبة من التصعيد العسكري. والحقيقة 
هي أن الوثيقة الجديدة ال تسمد  ميثاقاال . ومن ش ن  إلةا   الميثاق أن يكرر اإلهانة التي تعرخت 

  بسبب 1968من ميثاقها الصادر عام  لها منفمة التحرير  عندما تم إلزامها علد إلةا  بنود
 تعارخها مع اتفاق أوسلو. لكن ميثاق حماس لم يعد البرنامج الفكري الرسمي .

ورداال علد ستال الصحيفة ما إذا كانت  حماس  فعالال قطعت كل ارتبام بحركة  اإلخوان 
اس :  خالفاال المسلمين   لمجرد عدم اإلشارة إليها في الوثيقة الجديدة؟ قال المستول في  حم

 –الدعا ات فتح  فنن العالقة مع حركة اإلخوان المسلمين كانت عالقة عاطفية وليست متسساتية 
قيادية  يخخع كل ذراع ألوامر ما يشبه  الكومنترن . والحقيقة  يخيف المستول  –تنفيمية 

إلد سياسة   اإلخوان المسلمين الدول لج ت األحزاب المرتبطة بت  الحمساوي   أنه في كثير من
 مختلفة.

هناا  أيخاال من اإلسرائيليين  من يشعر بقلق حقيقي من الوثيقة حيث قال البعأل صراحة أنه 
بعاد أنصارها عن التماثل مع  يوجد قلق علد صورة اإلسالم وفهم  حماس  ب ن عليها االبتعاد وا 

تشدد المبدئي في الوثيقة  داع  . ودعا سياسيون وخبرا  إلد االنتفار قليالال  لرتية ما إذا كان ال
 يهدف إلد تخفيف المرونة السياسية في  إدارة الصراع  كتعريف الوثيقة.

سمدار بيري التي علقت علد الوثيقة تحت عنوان  عملية شد وجه صةيرة  كتبت:  كيفما نفرنا  
فسنجد أن ميثاق حماس األصلي اجتاز عملية شد وجه صةيرة: أخيرا  شطبت حماس الدعوة إلد 

دمير إسرائيل  ولكن بالروح نفسها تقسم ب نها لن تتخلد عن الكفاح المسلح خد االحتالل بكل ت
الوسائل والطرق . هذا يعني أننا لم نتخل، من االنتحاريين  وعمليات الطعن والعبوات واألنفاق 
والقذائف واالختطاف. قبل أسبوع فق   تخيف:  حفيت بتلقي بريد إلكتروني حمل شري  فيديو 

حول األسري والمفقودين  –نوع من الخربة في البطن الخفيفة  –عائي ممجوج لحماس د
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اإلسرائيليين  والذي قررت وسائل اإلعالم لدينا تجاهله وبحق. وتقول:  لو كان من الممكن التعامل 
دراج بعأل التةييرات  لكان يمكن تمويه  مع وثيقة المبادي كنقطة انطالق  لمواصلة الحوار السري وا 

لحسابات الطويلة مع حماس والخطو معاال نحو فجر يوم جديد. لكن حماس هي حركة أيديولوجية ا
 متعنتة اقسمت بعدم االعتراف بنسرائيل  ومواصلة العنف وعدم التحرا حتد لسنتيمتر واحد .

المواقف اإلسرائيلية من وثيقة  حماس   إذاال  تتراوح ما بين الرفأل والتشكيا. وحتد األوسام التي 
تري تةييراال بسيطاال ما في مواقف  حماس   تفل تعتبرها عدواال. وهذا يعني أن السياسة اإلسرائيلية تجاه 
 حماس  ال تتةير. وستواصل محاربتها. وتسعد إلد إقناع العالم ب نها لم تتةير بشي   حتد تبقي 

في المالحقة علد حججها لتوجيه خرباتها العسكرية إليها  أكان في الحروب علد قطاع لزة أو 
 والمطاردة في الخفة لةربية أو االلتياالت في الخارج.

 6/5/2017، الحياة، لندن

 
 عن الجدل حول الوثيقة السياسية لحماس .72

 محسن صالحد. 
  2017لعل فلماال كبيراال لحق بالوثيقة السياسية التي أطلقتها حركة حماس في مطلع مايو/أيار 

واإلعالميين والسياسيين إليها عبر جملة نززعت من سياقها في بسبب نفرة كثير من الجهات والكّتاب 
من هذه الوثيقة  أو من خالل محاوالت التبسي  وتشويه الوعي  التي قامت بها جهات  20المادة 

علد خصومة مع حماس وفكرها  فقامت بقرا ات مزجتزأة كمن يحاول تعريف الحصان بحوافره أو 
 ب نها مجرد  قطعة حديد    ذيله  أو تعريف الصاروخ والطائرة

تسلي   -من خالل هذا المقال-وحتد ال نخيع في دوامة النقاشات والتفصيالت  فنننا سنحاول 
 الخو  علد عدد من النقام المهمة للوصول إلد فهم أفخل للوثيقة:

أوالال: لماذا الوثيقة؟  وفق القرا ة الموخوعية المتخصصة  ومتابعات كاتب هذه السطور  فقد 
 نت ثمة ثالثة أسباب تدفع باتجاه إعداد الوثيقة ونشرها:كا

أولها أن العديد من األطر القيادية لحماس كانت لديها مالحفات قديمة علد الميثاق الذي صدر 
   وكانت تريد إدخال تعديالت عليه.1988سنة 

كانت  وثانيها أن حماس واجهت عشرات القخايا والمستجدات طوال السنوات الثالثين الماخية
مثار نقا  في أطرها  وقدمت عليها إجابات سياسية من قياداتها في بيئات وفروف مختلفة  
ف صبحت ثمة خرورة للملمة الصورة وتوحيد الرتية  وخب  اللةة السياسية وتحديد المعايير 
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أساسياال  واألولويات خصوصاال لدي كوادرها ومتيديها  وبالتالي فقد كانت البنية الداخلية والداعمة سبباال 
 لصدور الوثيقة.

وثالثها الحاجة إلد وخع النقام علد الحروف  ومواجهة آالت الدعاية واإلعالم  والتعامل مع 
ر  بالنيابة عن حماس فيما  الفيأل الهائل من الكتابات والتصريحات والدراسات التي أخذت  تزنفّ 

غ  الناتج عن عدم صدور أدبيات يتعلق بتطور فكرها السياسي ومواقفها  مستةلة حالة شبه  الفرا 
  فكان ال بّد من وثيقة تتحدث فيها حماس 1988رسمية معتمدة عن الحركة منذ صدور ميثاقها سنة 

 عن نفسها بنفسها.
ثانياال: التوقيت: تبدو إشكالية التوقيت إشكالية مزمنة في مثل حالة حماس عندما تريد التعامل مع 

فتطورات الش ن الفلسطيني ومتعلقاته الداخلية والعربية واإلسالمية  قخية مفصلية كميثاقها أو وثيقتها.
والدولية واإلسرائيلية كثيرة ومتسارعة ال تهدأ وال تتوقف  وأيزما إصدار  لهذه الوثيقة ال بّد م ن أن يجد 

 م ن يربطه بهذا الحدث أو ذاا.
عملية تعديل الميثاق  أو ويبدو أن ذلا كان أحد أسباب الت جيل المتكرر من قبل قيادة حماس ل

إصدار وثيقة حتد بعد أن أصبح األمر يزطرح بشكل متزايد في أطرها الداخلية  خصوصاال بعد فوزها 
 .2006في انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية وتوليها قيادة الحكومة سنة 
شكالية التوقيت تعيدنا إلد س نفسها عندما  1988نة والمراجعة التاريخية لموخوع المالحفات وا 

كانت ثمة مالحفات لقيادات في الخارج علد الن،  لير أنها قررت المخي في تبنيه وطباعته 
 وتوزيعه.

حيث إن بيئة االنتفاخة األولد والتفاعل الشعبي الهائل معها  وحالة الصعود والمطاردة وصعوبة 
عات هادئة لعدد من النصو، التواصل التي تعيشها حماس في الداخل  لم تكن تسمح بعمل مراج

لتحسينها وتعديلها  باإلخافة إلد أنه لم تكن قد فهرت مالحفات جوهرية علد ن، الميثاق كالتي 
 فهرت بعد سنوات طويلة من الممارسة.

والذي ال يعرفه كثيرون  أن القيادة التنفيذية لحماس في الداخل )الخفة والقطاع( هي التي أعدت 
تمد الحقاال من قيادتهم التنفيذية في الخارج. أما مجلس الشوري الخا، بحماس الميثاق وأقرته  ثم اع

   ولم يوخع إقرار أو تعديل ميثاق حماس علد جدول أعماله أو مهامه إطالقاال.1991فقد تشكل سنة 
من ناحية ثانية  فنن حماس لم تقّدم مبادرة سياسية حتد يتم تحليل سياقها الزمني والموخوعي  

نما وثيق قليمية ودولية مختلفة  وا  ة مبادي وسياسات تم إعدادها بهدو   ومّر إعدادها ببيئات سياسية وا 
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ن كان من حق قيادة حماس أن تتوخد أنسب  وهو ما أفقد موخوع التوقيت قيمته إلد حدّ  كبير  وا 
 األوقات إلصدارها.

م يعد ثمة مجال والواخح أن أهمية إصدار الوثيقة أخذت تتةلب علد مراعاة التوقيت  حيث ل
قرارها من كافة األطر القيادية والشورية في الحركة  ومشارفة الوالية  للت جيل بعد استكمال إعدادها وا 

 الزمنية للقيادة التي رعت إصدار الوثيقة علد االنتها .
ك حد  2013وعلد سبيل المثال  فنن قرار قيادة حماس بنعداد الوثيقة يعود إلد أواخر مايو/أيار 

أولوياتها كقيادة جديدة منتخبة  وكان ذلا قبل االنقالب العسكري في مصر  وقبل تصاعد  أبرز
 الهجمة المرتدة علد تيارات  اإلسالم السياسي   وعلد حراا الشعوب في المنطقة العربية.

بالنفر إليه  1988ثالثاال: بين الميثاق والوثيقة: من الفلم الح  من قدر ميثاق حماس الصادر سنة 
قراره فيها.من   خالل بعأل الثةرات التي وزجدت فيه  ودون إدراا للفروف التي تمت كتابته وا 

علد الثوابت في بيئة رسمية فلسطينية تقودها  -الذي ال يحتمل اللبس-فيزحسب للميثاق ت كيده 
ولحل الدولتين واالعتراف  1948حركة فتح  بدت مستعدة للتنازل عن األرأل المحتلة سنة 

  .بت إسرائيل
ويزحسب له ت كيده علد الهوية اإلسالمية والهوية الفلسطينية للحركة  وتزحسب له روحه الوطنية 
وانفتاحه علد منفمة التحرير والفصائل الفلسطينية. ويزحسب له أن قامة إسالمية وطنية ورمزاال قيادياال 

قيادات ورموز في حماس قام بكتابة مسودته هو األستاذ عبد الفتاح دخان  وجري اعتماده من 
سة لحماس في الداخل.  متسّ 

عالجت الوثيقة ثةرات في الميثاق كان أبرزها ما يتعلق باليهود  حيث كان ثمة لبس بين اليهود 
ك تباع ديانة وأهل كتاب  وبين اليهود الصهاينة الةاصبين ألرأل فلسطين. وهي ثةرة لير مقصودة 

ي العالم العربي واإلسالمي تستخدم لةة مبسطة في باعتبار أن الثقافة الشعبية التي كانت سائدة ف
 استخدام المصطلح وتعميمه.

لير أن الجانب اإلسرائيلي استةل هذه الثةرة التهام حماس بت الالسامية  وتشويه صورتها في كل 
نما تحارب  مكان. ولذلا أكدت الوثيقة أن حماس ال تحارب اليهود لكونهم يهوداال أو بسبب ديانتهم  وا 

وع الصهيوني والصهاينة المعتدين المحتلين لفلسطين. كما عالجت الوثيقة الجوانب المرتبطة المشر 
بالصيالة السياسية والقانونية  فقدمت صيالة محترفة متماسكة  وتجنبت التوخيحات والشروح التي 

 أسهب فيها الميثاق.
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لتي مرت بها حماس في رابعاال: احترام المتسسية: رلم الفروف السياسية والميدانية القاسية ا
فشالها في قطاع لزة  ومحاوالت مطاردتها واجتثاثها  السنوات األربع الماخية  ومحاوالت إسقاطها وا 
في الخفة الةربية  ومعاناتها الصعبة في بيئة إقليمية مخطربة  فننه يزحسب لحماس أنها قدمت 

 عمل المتسسي وتلتزم بمخرجاته.وثيقة سياسية ناخجة طبختها علد نار هادئة  وفي أجوا  تحترم ال
فقد حفيت الوثيقة بنقا  واسع ومعمق في كل أطرها المعنية في الداخل والخارج  وأقيمت لها 
ور  عمل في بلدان عديدة  وقامت الجهات المختصة بندخال التعديالت والتحسينات علد 

الحركة التنفيذية  ثم في النصو، في عدة مسودات وقرا ات  إلد أن تم اعتمادها نهائياال في قيادة 
. وتزرا بعد ذلا للقيادة صالحية وخع بعأل 2016مجلس شوراها العام أواخر ديسمبر/كانون األول 

 الرتو  وتحديد توقيت إطالق الوثيقة.
 خامساال: أبرز المعالم والمزايا: يمكن أن نختصر أبرز معالم ومزايا الوثيقة فيما يلي:

لمحترفة والمعاصرة  التي تخاطب األنفمة والمجتمعات العربية اللةة السياسية والقانونية ا -1
 والدولية باللةة التي يفهمونها.

الصالبة والوخوح فيما يتعلق بالثوابت  وت كيدها عليها في مواخع عديدة بشكل ال يحتمل  -2
 اللبس.

ين دونما اللةة السياسية المرنة المنفتحة علد الواقع  والتي تتكد علد المشترا مع اىخر  -3
 إخالل بالثوابت.

الروح اإلسالمية الوسطية المتسامحة المعتدلة  البعيدة عن الةلو والتطرف والتعصب  والتي  -4
 تتكد علد القيم اإلنسانية المشتركة في الحرية والعدالة ورفأل الفلم والعدوان.

ناال  شملت عنوا 11الشمول: حيث لطت الوثيقة كافة الخطوم األساسية بشكل متوازن في  -5
تعريفها لنفسها  وألرأل فلسطين وشعبها  ولرتيتها اإلسالمية لفلسطين  وللقدس  ولطت موخوع 
الالجئين وحق العودة  والمشروع الصهيوني  والموقف من االحتالل ومن التسوية السياسية  وحددت 

بعاد العربية رتيتها للمقاومة ومشروع التحرير وللنفام السياسي الفلسطيني  كما تحدثت عن األ
 واإلسالمية والدولية واإلنسانية.

الذي يشير جز  منه إلد إمكانية القبول بدولة  20سادساال: قبول حماس بدولة فلسطينية: لعل البند 
هو أكثر الجوانب التي أثارت النقا  وشةلت الرأي  1967يونيو/حزيران  4فلسطينية علد خطوم 

حماس  بل إن قيادات فتحاوية ادعت أن  حماس احتاجت  العام  وك نه مبادرة جديدة أو تنازل من
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سنة لتخرج علينا بذات مواقفنا   وهو الموقف الذي أخذته فتح والفصائل الفلسطينية في المجلس  30
 . والحقيقة أن هذا االجتزا  والتبسي  لير صحيح  لما يلي:1988سنة  19الوطني الت

تنازل عن أي جز  من فلسطين مهما كانت ي تي ن، الدولة في سياق ن، حاسم يرفأل ال -1
األسباب. والن، نثبته هنا لمن لم يطلع عليه:  ال تنازل عن أي جز  من أرأل فلسطين  مهما 
كانت األسباب والفروف والخةوم  ومهما طال االحتالل. وترفأل حماس أي بديل  عن تحرير 

 يعني إطالقاال االعتراف بالكيان وبما ال-فلسطين تحريراال كامالال  من نهرها إلد بحرها. ومع ذلا 
فنن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية  -الصهيوني  وال التنازل عن أيّ  من الحقوق الفلسطينية

  مع عودة 1967مستقلة كاملة السيادة  وعاصمتها القدس  علد خطوم الرابع من حزيران/يونيو 
 ي صيةة توافقية وطنية مشتركة .الالجئين والنازحين إلد منازلهم التي أخرجوا منها  ه

هذا الن، مرتب  بقخية جوهرية كانت وال تزال مثار النقا  في الساحة الفلسطينية طوال  -2
السنوات العشر الماخية  وكانت حماس مطالبة باإلجابة عنها في كل حواراتها مع فتح والقوي 

الفلسطيني والعمل المشترا في األطر  الفلسطينية لبنا  قاعدة التقا  وتقاطع مشترا  لتجاوز االنقسام
 الفلسطينية كمنفمة التحرير والسلطة.

سالمية ودولية كانت تريد معرفة موقف حماس من هذه القخية  فخال  كما أن أطرافاال عربية وا 
عن كوادر ومتيدي حماس الذين كانوا يريدون إجابة ال لبس فيها. وألن حماس فصيل أساسي فاعل 

فلسطيني حقيقي دون مشاركته  كان ال بد من وخع النقام علد الحروف في  ال يمكن صناعة قرار
 هذه المس لة.

نها  االنقسام  وأنها ليست عقبة في طريق  فقد ثّبتت حماس هنا حرصها علد الشراكة والتوافق وا 
إنشا  دولة فلسطينية كاملة السيادة علد خطوم الرابع من يونيو/حزيران  لير أن هذه الصيةة ال 

لي علد حماس أي التزامات تجاه العدو كاالعتراف بت إسرائيل  أو التنازل عن أي جز  من تم
 فلسطين  وهي النصو، الحاكمة التي سبقت الن، علد موخوع الدولة.

ليس صحيحاال علد اإلطالق أن ما وافقت عليه حماس هو البرنامج نفسه الذي وافقت عليه  -3
جلس وافقت فتح وفصائل المنفمة علد فكرة التنازل عن . ففي ذلا الم1988فتح والفصائل سنة 
من أرأل فلسطين(  واستعدت لمسار تسوية سلمية يعترف  %77)أي  1948فلسطين المحتلة سنة 

الذي يتعامل مع قخية  242بت إسرائيل  ويوقف المقاومة المسلحة  كما اعترفت بقرار مجلس األمن 
 فلسطين كقخية الجئين.
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فاعترفت بت إسرائيل   وتنازلت عن  1993ج لم تلتزم به فتح في اتفاق أوسلو حتد هذا البرنام -4
   ونبذت المقاومة  مقابل حكم ذاتي في الخفة والقطاع.1948فلسطين المحتلة 

وليس فيه أي التزام إسرائيلي باالنسحاب إلد حدود الرابع من يونيو/حزيران  وال بالدولة 
ال باالنسحاب من القدس  وال بعودة الالجئين  وال باالنسحاب من الفلسطينية المستقلة علد حدودها  و 

 المستوطنات  وال حتد بالسيطرة علد الحدود والمياه.
بنلةا  كل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني  1996سنة  -التي تقود منفمة التحرير-ثم قامت فتح 

 التي تتعارأل مع التزاماتها تجاه العدو اإلسرائيلي.
حماس بما قبلت به فتح من تنازالت لفزتحت لها كل األبواب بعد فوزها في انتخابات لو قبلت  -5

  ولكانت اىن في قيادة المنفمة  وفي قيادة السلطة بالخفة الةربية وقطاع لزة  ولما تعرخت 2006
 لشروم الرباعية.

ولما تعرخت للحصار الخانق في قطاع لزة  ولما خاخت ثالث حروب كبيرة مع الكيان 
اإلسرائيلي في السنوات العشر الماخية  ولما تعرخت قواها المقاومة وكوادرها للمطاردة والمالحقة 
في الخفة الةربية  والنفتحت أمامها البيئة العربية المحسوبة علد ما يزسمد  محور االعتدال   

 والنفتحت أمامها البيئة الدولية التي ال تزال تصنفها حركة إرهابية.
مقابل هدنة هي فكرة طرحتها  1967ول بدولة فلسطين الكاملة السيادة علد خطوم فكرة القب -6

سنة  وال جديد في ن، الوثيقة. مع اإلشارة إلد أن الوثيقة أشارت  25قيادات حماس منذ أكثر من 
   مما يعني أنها خطوم هدنة وليست حدوداال دائمة.1967إلد  خطوم  وليس إلد  حدود  

خوان المسلمين: لم تشر الوثيقة إلد انتما  حماس إلد جماعة اإلخوان سابعاال: العالقة باإل
المسلمين  وهذا صحيح. لكن ذلا لم ي عن  انفصاالال عن جماعة اإلخوان أو تبرتاال منها. فهذا مما 
سكتت عنه الوثيقة  كما سكتت عن نقام أخري مثل تحديد ما إن كانت الوثيقة تحل مكان ميثاق 

 أو تلةيه. 1988
ا السكوت ال ينفي صلة حماس باإلخوان  وحماس أكدت أنها ما زالت تنتمي إلد نفس الفكر وهذ

أقرب إلد التعاون والتنسيق منه إلد  -علد ما يبدو-والمدرسة والمنهج  لير أن شكل العالقة 
 التبعية التنفيمية المباشرة  وهو ما لم ترلب حماس في االنشةال بشروحه والجدل حوله.

من التخييق عليها بسبب الصلة باإلخوان  فنن حماس لديها من أسباب التخييق أما الخشية 
عليها ما هو أكبر  إذ إنها أقوي عمل مسلح مقاوم خّد المشروع الصهيوني  وهي مصنفة إرهابية 

 لدي الةرب  الذي ال تصنف معفم دوله اإلخوان جماعة إرهابية.
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نقام التي أثيرت حول الوثيقة  كما أن الوثيقة نفسها وأخيراال  ال يمكن لهذا المقال أن يناق  كل ال
عرخة للقصور والنق، والخط   لير أن ما هو مهم هو أن حماس حاففت  -ك ي جهد بشري -

 علد الهوية والثوابت والبوصلة  والتوازن واالعتدال واالنفتاح  في بيئة قلقة وأجوا  عاصفة.
 30/5/2017الجزيرة.نت، 

 
 حمحاكمة حماس بأداء فت .73

 طارق حمود
تعّرختتتت وثيقتتتة حركتتتة المقاومتتتة اإلستتتالمية )حمتتتاس( السياستتتية  فتتتي األيتتتام الماختتتية  لكثيتتتر متتتن 
القتترا ات والتحلتتيالت بتتين رافتتأل وداعتتم ومتختتوف ومختتّون. وقتتد اعتبتترت تعليقتتات كثيتترة الوثيقتتة مستتاراال 

نتتتائج. والمقارنتتات بتتين يتكتتّرر فتتي الحيتتاة الفلستتطينية السياستتية  وأنهتتا بدايتتة مةتتامرة جديتتدة معروفتتة ال
حركتي فتح وحماس  وأن األخيرة علد خطد األولد  ليستت هترا ال بالت كيتد  وليستت قصتوراال فتي الفهتم 

 واالستنبام  بل قد تكون مفهوماال ابتدائياال ومنطقياال في النقد التاريخي للورقة. 
اس  رصتيداال حجم النقتد والتحليتل  وحجتم التختوف متن التدخول بمستار سياستي مجتّرب  يعطتي  حمت

كبيراال كطرف ربما هو األمل الوحيد ليكون بديالال عن الوخع التائه اليوم  هذا الوخع الذي بتدوره وقتع 
تلقائياال تحت استفتا  شعبي من أصحابه  قبل خصومه بسبب الوثيقة. وقد ال تكون ثمة مبالةة في أن 

حمتاس تنبتع متن هتذه النقطتة فقت    جّل  وربما كل  انتقادات  فتح  ومنفمة التحرير الفلسطينية وثيقتة
أي الختتوف متتن البتتديل المنتفتتر عتتن الحالتتة العقيمتتة اليتتوم. هتتذا مهتتم لتتدي التتدخول فتتي تحليتتل الوثيقتتة 
ومخمونها  فقبل قترا ة المختمون  ال بتد متن قترا ة الستياق التذي تت تي فيته هتذه الجملتة متن المبتادي  

س   فهتي جديتدة  وستياقها يقتوم ألول مترة فتي والتي مهما تحدثنا عن ق دمها وتكرارها في خطاب  حمتا
 تاريخ حماس. 

حت جلطالما دخلت  فتح   ومن خلفها منفمة التحرير  في تنافس محموم مع حركة حماس التي ن
فتتتي أن تقتتتف وحتتتدها منافستتتاال كبيتتتراال للحلتتتف الفلستتتطيني التقليتتتدي لفصتتتائل المنفمتتتة  وهتتتو حلتتتف يشتتتبه 

حيتاة الريتف العربتي  التذي اعتمتد علتد مقايختة القتوت بتالوال   المرحلتين  اإلقطاعية والبرجوازيتة  فتي
لمالا وسائل اإلنتاج  كما تعّرفها أدبيات اليسار. وبين صعود  حماس  وفقدان كل جدوي وطنيتة متن 

جل الملكيتتتة العالقتتتة المشتتتّوهة بتتتين فصتتتائل المنفمتتتة و فتتتتح   بقيتتتت األخيتتترة تحتتتتفا بستتتند الطتتتابو )ستتت
 رعية الفلسطينية . الشالعقارية( المتمثل بت
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 متتن الصتتعب جتتداال التتتكهن بستتالمة المستتار التتذي عّبتترت عنتته  حمتتاس  فتتي وثيقتهتتا الجديتتدة  ولكتتن 
 األصعب هو الحكم مسبقاال علد المآالت التي لم تحدث بعد 

 الشتترعية الفلستتطينية  تعبيتتر مجتتازي هنتتا عتتن التموختتع الفلستتطيني السياستتي فتتي عتتالم العالقتتات 
إلتتد الوحتتدات الفاعلتتة لنفريتتة والواقعيتتة بتتد اال بتتالالعبين  متتن منفمتتات وحكومتتات  الدوليتتة بمحّدداتتته ا

 الدولة   أو من خالل نفام سياسي ما دون الدولة  والذي تعتبر المنفمة وسلطتها الوطنيتة المتمثلة بت
فتتي الختتفة الةربيتتة وقطتتاع لتتزة أحتتد مفتتاهره فتتي المنطقتتة. كتتل نختتال منفمتتة التحريتتر لتتم يكتتن شتتيئاال 

شترعية  متا فتي المجتمتع التدولي التذي ال يمكتن تجاهلته متع كتل شتعارات العّفتة والنقتا  السياستي   بدون 
والثورات التي تتحتّرا بمعتزل  عتن هتذه االعتبتارات قصتيرة األمتد متن حيتث التزمن  ومتن حيتث اإلطتار 
السياستتتي المستتتتهدف متتتن انتتتدالعها  ونجاحهتتتا ممكتتتٌن ختتتمن هتتتذه الحتتتدود  وصتتتعٌب فتتتي الفختتتا ات 

 ع التي ال يمكن اعتبارها فرالات خاوية من التفاعالت الملزمة. األوس
  1974لم تكتن منفمتة التحريتر الفلستطينية أكثتر متن ثتورة   تجتاوزت إطارهتا الزمنتي والسياستي فتي 

حتين تبنتتت البرنتتامج المرحلتتي  أو متتا يعتترف ببرنتتامج النقتام العشتتر. وباتتتت تتتدرا أنهتتا ملزمتتٌة بالبحتتث 
يم أو المجتمتتع التتدولي  كتتي ال يتحتتول حجمهتتا المتنتتامي إلتتد عتتب  عليهتتا  عتتن شتترعية متتا فتتي اإلقلتت

وعلد قخيتها برمتها. بعد تبني برنامج النقام العشر في دورة المجلس الوطني في القاهرة في يونيو/ 
  متتدفوعاال بتتزخم الفعتتل الفلستتطيني وشتتعبيته فتتي الستتبعينيات  منحتتت جامعتتة التتدول 1974حزيتتران متتن 

 ربعتتتتة أشتتتتهر فقتتتت  أول شتتتترعية  لمنفمتتتتة التحريتتتتر الفلستتتتطينية ممتتتتثالال شتتتترعياال وحيتتتتداال العربيتتتتة بعتتتتدها ب
للفلستتطينيين فتتي قمتتة الربتتام  وبعتتدها بشتتهر استتتقبلت منصتتة الجمعيتتة العامتتة لألمتتم المتحتتدة عرفتتات 

 في خطابه الشهير حينذاا.  ةبمسدسه ولصن زيتون
هيكلية في العتالم واإلقلتيم  وال فتي جانتب والشاهد أن البرنامج المرحلي لم ي ت  تحت وط ة تةيرات 

نما في فل اتساع رقعة الفعل الوطني  والبحث عن بنوا  سياسية   الخيق الوطني وانعدام مخارجه  وا 
لتصتتتريف مدخراتتتته المتناميتتتة  متتتن دون إلفتتتال أنتتته جتتتا  مراجعتتتة داخليتتتة لتجربتتتة الوجتتتود الفلستتتطيني 

 ة في أيلول األسود وت زم عالقاته العربية. المسلح في األردن  وما أعقبه من أحداث  دامي
لتتم تفقتتد المنفمتتة  بعتتد برنتتامج النقتتام العشتتر  شتترعيتها الشتتعبية  والتختتوين التتذي حصتتل بتشتتكيل 
جبهتتة التترفأل كتتان متتدفوعاال بالخالفتتات العربيتتة أكثتتر منتته قناعتتةال فلستتطينية  أو عربيتتة خالصتتة  فجبهتتة 

هت بعد أقل من خمس سنوات بالتقارب السوري العراقي  الرفأل المدعومة من العراق وليبيا حينها انت
. وكانت معفم االنتقادات الموخوعية 1979وانعقاد المجلس الوطني في دمشق بجميع الفصائل سنة 

  1988والمستقلة التي وزجهت للبرنامج المرحلي الحقة عليه بسنوات  تحديداال بعد متتتمر الجزائتر عتام 
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  ودختتول المنفمتتة نفتتق التفتتاوأل بتتال أفتتق 1967الخاصتتة ب راختتي العتتام واالعتتتراف بتتالقرارات الدوليتتة 
واالعتتتراف الختتمني  ثتتم الرستتمي  بتتاالحتالل. ويمكتتن القتتول إن البرنتتامج المرحلتتي ربمتتا متقتتدم علتتد 
وثيقة  حماس  من حيث سقف الصيالة السياسي. هذا ليس دفاعاال عن البرنامج المرحلي الذي حتوكم 

ة  علد خلفية المتآالت التتي انتهتد إليهتا أصتحابه فتي متتتمر الجزائتر  ثتم موخوعياال بعد سنوات طويل
اتفتتاق أوستتلو  وصتتوالال إلتتد ستتلطة التنستتيق األمنتتي  بتتدالال متتن  الستتلطة الوطنيتتة ورفتتأل الحتتدود اىمنتتة  
نما للقتول إن محاكمتة وثيقتة البرنتامج المرحلتي كانتت مقترنتةال  التي ن، عليها برنامج النقام العشر  وا 

الذي أفخد إليه سلوا المنفمة. بينما تحاكم وثيقة حماس اليتوم بت دا  ليرهتا  وتزختّون وتزجتّرم  بالواقع
الحركة وطنياال لدي بعخهم  لفعل  اقترفه ليرها عبتر العقتود الماختية  فيمتا أداتهتا التوطني فتي الحلبتة 

 الدولية لم ي خذ مساره الحقيقي حتد اىن. 
دا   وشريكاال في الشرعية التي انتزعها الفلسطينيون في منتصف  تقّدم وثيقة حماس نفسها بديالال لأل

 السبعينيات  بفعل االعتدال المطلبي وطنياال  المصاحب ألدا  نخالي فاعل علد األرأل 
تقّدم وثيقة حماس نفسها بديالال لألدا   وشريكاال في الشرعية التي انتزعها الفلسطينيون في منتصتف 

طلبتتتي وطنيتتتاال  المصتتتاحب ألدا  نختتتالي فاعتتتل علتتتد األرأل. وفيمتتتا الستتتبعينيات  بفعتتتل االعتتتتدال الم
يتجتاوز البرنتامج المرحلتتي للمنفمتة وثيقتتة حمتاس  فتتي بعتأل الصتتيالات  فتنن الوثيقتتة تتجتاوز النقتتام 
العشتر فتي الستياق والتوقيتت  فالستياق مت زوم  وأعقتد بمراحتل كبيترة ممتا كتان عليته الوختع الفلستطيني 

. كما أن الهيكل الدولي المحكوم اليوم ب حاديتة   أو تعدديتة  قطبيتة   كتان ات القرن الماخييفي سبيعين
محكومتتاال فتتي الستتبعينيات بثنائيتتة  أوجتتدت توازنتتاال متتا استتتفاد منتته الفلستتطينيون. واألهتتم متتن هتتذا كلتته أن 
الوختتتع التتتداخلي الفلستتتطيني لتتتم يكتتتن محتتتل تنتتتازع وطنتتتي بتتتين مستتتارين متعاكستتتين  وهتتتو  فتتتي أستتتوأ 

محتتتل تنتتتافس وشتتتقاق محكتتتوم بالحزبيتتتة والفصتتتائلية التتتتي طبعتتتت المشتتتهد الفلستتتطيني  الحتتتاالت  كتتتان 
قليمية  طالبتها بما هو أكثر  والتزال  منذ عقود. جا ت وثيقة  حماس  في توازنات وتفاعالت دولية وا 

عامتتاال  حتتين انطلقتتت الحركتتة  والعتتالم يستتلم مفاتيحتته كلهتتا للهيمنتتة األميركيتتة  الراعتتي األمثتتل  30منتتذ 
 الحتالل اإلسرائيلي. ل

إعالن الوثيقة في توقيت  ما يمكن أن يخخع لحسابات كثيرة  وكل التحليالت التي تخعها ختمن 
مقاربات  زمنية  وسياسية   من قبيل لقا ات  حماس  مع توني بلير أو فروف الربيع العربي  أو انتها  

نهتتا ال تعطتتي التفستتير الكلتتي للستتياق واليتتة خالتتد مشتتعل  كلهتتا مقاربتتاٌت تستتتند لجزئيتتات  موختتوعية  لك
الذي تصعب قرا ته منعزالال عن الواقع الفلسطيني الداخلي  والتوازن اإلقليمتي التذي يتفاعتل فتي مرجتل  
لتتم يختترج منتتذ ثالثتتة عقتتود عتتن خطتتوم الختتب  الدوليتتة باستتتثنا  شتتهور التتوالدة العستتيرة للربيتتع العربتتي 
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لمتهلتتة  إختتافة إلتتد العتتالم التتذي تةيتترت منحنيتتات التتتي أستتفرت عتتن وليتتد  ختتديج  لتتم يجتتد حواختتنه ا
تتتت ثيره  ونمتتتت فواعلتتته لصتتتالح االحتتتتالل  والتتتتي كانتتتت أبتتترز تجلياتهتتتا الحملتتتة الدوليتتتة للحتتترب علتتتتد 

 اإلرهاب  حيث من الممكن ممارسة كل موبقات الحرام السياسي والقانوني تحت عبا ته. 
لستتطينية بقيتتادة  فتتتح  وختت   حمتتاس  التتتذي المقارنتتة بتتين الختت  التتذي انتهجتتته منفمتتة التحريتتتر الف

عبتتّرت عنتته الوثيقتتة  مشتتروعة ومهمتتة فتتي ختتب  إيقتتاع الحركتتة السياستتي. لكنهتتا تبقتتد قاصتترة متتا لتتم 
يناق  الستياق والفتروف الستابقة والالحقتة. وتبقتد المقاربتة القطعيتة بينهمتا فالمتةال  متا لتم ننتفتر أدا  

ا  كمتتا حصتتل متتع ياستتر عرفتتات التتذي قطفهتتا ستتريعاال  حمتتاس  وفرصتتتها التتتي ال تبتتدو أنهتتا بتتين يتتديه
خالل شهور في االعتراف العربي والدولي بالصفة التمثيلية والشترعية لمنفمتته. وال يبتدو أن  حمتاس  
ستحصتل علتتد أي ثمتترة مشتتابهة  أو أقتل  فتتي األفتتق المنفتتور  بحكتم الفتترف التتدولي واإلقليمتتي التتذي 

 يختلف كلياال عن عالم السبعينيات. 
 حمتتاس  التتتي تعتبتتر نفستتها أكثتتر متتن دفتتع أثمتتان المواقتتف الجذريتتة األقتتل حفتتاال فتتي الحصتتول  كانتتت

علد نصيبها المستحق من  الشترعية الفلستطينية  الم ستورة لصتالح مستار وفصتيل بعينيهمتا  والمتحصتلة 
ل أصالال بسبب عدول عن الجتذريات الوطنيتة. ووثيقتة  حمتاس  هتي اليتوم الخطتوة العقالنيتة ربمتا متن أجت

تحصيل حقها  الذي هو حق طيف واسع من الشعب الفلسطيني في توزيع  الشرعية  علد كل شترائحه. 
تمثتتتل مستتت لة التوزيتتتع العتتتادل للشتتترعية ختتتمانة وطنيتتتة وسياستتتية للحتتتد متتتن االنزالقتتتات  بقتتتدر قتتتد يفتتتوق 

 التخوفات التي حّذرت من اللحاق األعمد بمسار منفمة التحرير وقيادة  فتح  السياسي. 
تاماال  من الصعب جداال التتكهن بستالمة المستار التذي عّبترت عنته  حمتاس  فتي وثيقتهتا الجديتدة  وخ

ولكتتتن األصتتتعب هتتتو الحكتتتم مستتتبقاال علتتتد المتتتآالت التتتتي لتتتم تحتتتدث بعتتتد. وعليتتته  فتتتنن التختتتوف والنقتتتد 
مشتتروعان  وهمتتا ختتمانة ورصتتيد ينبةتتي علتتد  حمتتاس  تشتتجيعهما وت ييتتدهما  أمتتا التختتوين واألحكتتام 

قة والنهائية )سوا  بالسلب أو اإليجاب( فهي ذات منبع  قد يكتون منطقيتاال فتي البنتا   ولكنته لتيس المطل
 كذلا في األساس.

 21/5/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 حماس.. من الميثاق إلى الوثيقة.. ما الجديد؟ .74
 د. أسامة األشقر

ن النقتتتا  فتتتي أروقتهتتتا أطلقتتتت حمتتتاس وثيقتهتتتا السياستتتية بعتتتد انتفتتتار طويتتتل ربمتتتا أختتتذ ستتتنوات متتت
الداخلية السيما أن ثمة ميثاقاال يحمل اسمها أصدرته في سنة انطالقتها األولد أواخر ثمانينيتات القترن 
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الماختتي  كتتتان ذلتتا الميثتتتاق يمثتتل رتيتتتة الحركتتات اإلستتتالمية تجتتاه فلستتتطين ويعبتتر عنهتتتا متتع لمستتتة 
 فلسطينية محلية.

لتتم أنتته لتتيس صتتادراال متتن متسستتة تشتتريعية فيهتتا  فتتل هتتذا الميثتتاق يعكتتس فلستتفة الحركتتة ورتيتهتتا ر 
 وذلا قبل أن تستقر أجهزة حماس التنفيمية وأنفمتها.

فتتتل هتتتذا الميثتتتاق بستتتقفه العتتتالي وتوجهاتتتته ليتتتر المعتمتتتدة ولةتتتته الحاستتتمة وبعتتتأل شتتتعاراته ليتتتر 
 الدقيقة هو مدخل اىخترين لفهتم حمتاس  ممتا كتان يجعلهتا فتي تنتاقأل متع سياستاتها التتي تعلتن عنهتا
في بياناتها وتصريحاتها الرسمية مثل كونها ذراعاال عسكرية لحركة اإلخوان المسلمين في العالم  وأنهتا 

 تقاتل اليهود.
كان الجدل يزداد حول الميثاق بين من يدعو لتعديله أو إللةائه  ويبدو أن حمتاس اتجهتت صتوب 

ختتج تجربتهتتا السياستتية  مربتتع آختتر فقتتررت أن تبحتتث عتتن صتتيةة أختتري تبتتين هويتهتتا المعتمتتدة بعتتد ن
 وك نها قررت اعتبار ذلا الميثاق محطة من محطاتها أوصلها إلد وثيقتها الجديدة.

وقد اختارت حماس مصطلح الوثيقة ال الميثاق  لكون مفهوم الميثاق يتخمن مفهوم المعاهتدة متع 
الجهة التي أصدرتها  اىخرين ويترتب عليه التزامات تجاههم  أما الوثيقة فننها معنية فق  بتيين هوية

 ونفرتها إلد القخايا التي تليها وبما تلزم به نفسها بةأل النفر عن وجود اىخر أو عدمه.
وتمتاز الوثيقة بنيجازها ودقة صيالتها وخب  موادها وتقسيم جملها بعالمات ترقيمية تساعد علد 

استثنائية حتد رأيناها بهذا  فهم المراد  ويفهر أنها خخعت لمراجعة شرعية وسياسية وقانونية ولةوية
 الخب  الذي صدرت عليه.

ولعل المادة األكثر إثارة في الجانب السياسي هو إشارة الحركة إلد أن إقامتة دولتة فلستطينية علتد 
هو صتيةة وطنيتة توافقيتة مشتتركة وت كيتدها أن ذلتا ال يعنتي اعترافتاال بالكيتان الصتهيوني أو  67حدود 

 التنازل عن أي من حقوقها.
ذه الصيةة موجهة باألساس في تقديري إلد حركة فتح ومنفمة التحريتر الفلستطينية التتي ألزمتت ه

  وك ن حماس تستدعي حركة فتح 67نفسها بشبكة اتفاقيات دولية ت سست علد مشروع الدولة بحدود 
ب وأخواتهتا سياستتياال إلتتد مشتتروع المقاومتتة مجتتدداال علتتد هتتذه األرختتية التتتي يريتتدون الوقتتوف عليهتتا حستت

آخر متواقفهم  وفتي الوقتت نفسته فقتد حصتنت حمتاس نفستها متن تبعتات هتذه اإلشتارة بجملتة كبيترة متن 
المواد في صدر وثيقتها السياسية التي تحدثت بوخوح عتن حتدود فلستطين التتي تلةتي فيهتا تمامتاال أي 

ا تجتدد وجود )إسرائيلي( حدودي  أي أن )إسرائيل( ال وجود لها في جةرافية السياسة لدي حماس  كم
رفخها لوعد بلفتور وعّدتته بتاطالال ال قيمتة لته وال قيمتة لكتل متا ترتتب عليته متن إقامتة هتذا الكيتان  كمتا 
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تتكتتد حمتتاس فتتي متتواد القتتدس رفختتها لكتتل إجتترا ات التهويتتد فيهتتا  وتعتتّرف حمتتاس نفستتها ب نهتتا حركتتة 
البحر المتوست  لربتاال  تحررية تهدف لتحرير فلسطين بالتعريف الذي قّدمته من نهر األردن شرقاال إلد 

ومن رأس الناقورة شماالال إلتد أّم الرشترا  جنوبتاال  وبالتتالي فهترأن مشتروع حمتاس هتو إزالتة )إسترائيل( 
 حكماال  وحددت حماس رتيتها ب نها مشروع فلسطيني عربي إسالمي في مواجهة المشروع الصهيوني.

فتتي مقدمتتة المتتادة  677وقتتد حرصتتت حمتتاس علتتد إعتتادة توختتيح موقفهتتا متتن الدولتتة علتتد حتتدود 
نفسها لئال يحصل التباس في هذا الموقف )التكتيكتي( عنتدما شتددت علتد أنته ال تنتازل  عتن أّي جتز  
من أرأل فلسطين  مهما كانتت األستباب والفتروف والختةوم  ومهمتا طتال االحتتالل  وت كيتد رفتأل 

م عتاودت حمتاس الت كيتد حماس ألي بديل  عن تحرير فلسطين تحريراال كامالال  من نهرها إلد بحرهتا  ثت
علد ذلا في المادة التالية لهذه المادة بتنعالن رفختها لجميتع االتفاقتات والمبتادرات ومشتاريع التستوية 
نَّ أيَّ موقتف  أو  الرامية إلد تصتفية القختية الفلستطينية أو االنتقتا، متن حقتوق شتعبنا الفلستطيني  وا 

 قوق  وال يجوزز أن يخالفها أو يتناقأل  معها. مبادرة  أو برنامج  سياسّي يجبز أن ال يمس هذه الح
وربما هدفت حماس إلد تقديم مشتروعها السياستي ليتر المنستجم فتي أصتوله متع الموقتف الرستمي 
للستتتلطة الفلستتتطينية والتوجهتتتات السياستتتية الرستتتمية العربيتتتة والمواقتتتف الدوليتتتة بمتتتدخل متتترن  يتتتتيح لهتتتا 

قيلتة  وبنتتا  جستر متع الجهتات الدوليتة لتوختيح مواقتتف المنتاورة السياستية وااللتفتاف علتد الختةوم الث
الحركة وأستباب التزامهتا بهتذا المتنهج علتد قاعتدة انفتاحهتا الفكتري ومرجعيتهتا الوستطية المعتدلتة التتي 
تتمايز فيها عن التيارات المتشددة التي تحمل أجندة عسكرية تتقاطع مع حماس  لكن حمتاس تختلتف 

السياستتتي تت ستتتس علتتتد تشتتتريع قتتتانوني يقختتتي بقانونيتتتة مواجهتتتة  عنهتتتا فتتتي أن مقاومتهتتتا فتتتي الجانتتتب
المحتل وحق أي شعب تعترأل لالحتتالل أن يستعد للتحترر منته  وال شتا أن هتذا الطترح يتتيح للتدول 
العربيتتة واإلستتتالمية المتعاطفتتة متتتع القختتتية الفلستتطينية أن تزتتتنفّ س الختتتةوم الدوليتتة الواقعتتتة عليهتتتا إذا 

 ساندت حماس سياسياال.
جانتتب الفكتتري  فقتتد حستتمت حمتتاس جتتداالال قتتديماال حتتول الموقتتف متتن اليهوديتتة  وأن موقتتف وفتتي ال

حماس هو الموقف من المحتل  فاالحتالل مرفوأل يلزم مقاومته لكونه محتالال باألستاس ولتيس لكونته 
 يهودياال أو مسيحياال أو بوذياال أو مدعياال ل سالم.

علتد مرجعيتهتا اإلستالمية المعتدلتة الوستطية وفي الجانب الفكري أيخاال فقد أعتادت حمتاس الت كيتد 
وأنهتتتا ليستتتت جتتتز اال متتتن التيتتتارات المتشتتتددة التتتتي تنتتتاقأل مجتمعاتهتتتا وتجرهتتتا إلتتتد االحتتتتراب األهلتتتي  
ووصتفت حمتتاس نفستها ب نهتتا حركتة ديمقراطيتتة تمتتارس الديمقراطيتة وتحترمهتتا وتلتتزم بنتائجهتتا بختتالف 

أنهتتتا تحتتتترم التعتتتدديات الدينيتتتة والمذهبيتتتة والعرقيتتتة  موقتتتف التيتتتارات المتشتتتددة متتتن الديمقراطيتتتة  كمتتتا
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إليمانها بوحدة األمة كقيمة عليا تتصدر القيم األخري في قائمة األولويات الق يمّية  كما تعتّزز تمايزهتا 
 برفخها التدخل في شتون الدول وخصوصياتها.

قائمتتاال متتا دام ومتتن الملفتتت إفهتتار موقتتف حمتتاس متتن العمتتل المستتلح  وأنتته خيتتار استتتراتيجي يفتتل 
هنتتاا حاجتتة إليتته للوصتتول إلتتد تحقيتتق األهتتداف  وأنتته ال يمكتتن تنحيتتة هتتذا الخيتتار تحتتت أي فتترف  
وهذا الحديث يختلف عن اللةة الثورية السائدة في الخطاب الفلسطيني ب ن الكفاح المسلح هو الطريق 

بقائهتا  الوحيد لتحرير فلسطين  إذ يفتح هذا الحديث مجاالت الحل علد قاعدة تفعيل القتوة وحمايتهتا وا 
 عند االستعداد.

ومتتن الملفتتت أيختتاال انحيتتاز حمتتاس إلتتد البقتتا  تحتتت ستتقف النفتتام السياستتي الفلستتطيني المعتتروف 
بمنفمتة التحريتر الفلستطينية ولكتن بعتتد إعتادة بنائهتا علتد أستس تختتمن الشتراكة السياستية  ممتا يعنتتي 

الشتتعب الفلستتطيني بعيتتداال عتتن منفمتتة  تخلتتي حمتتاس عتتن البحتتث عتتن أطتتر سياستتية تهتتدف إلتتد تمثيتتل
 التحرير.

وتطرح حماس قخية فكرية سياسية ال تقل أهمية عن طرحها الفكري السابق أن الدولة الفلسطينية 
هي نتاج التحرير وثمرته أي أنها ليست أولويتة قبتل إنجتاز التحريتر  وهتذا ختالف البنتا  الفكتري التذي 

 منخوية تحتها.تدعو له منفمة التحرير وبعأل الفصائل ال
 وتختم حماس وثيقتها بما يفهم منه بدعوتها إلد الحق والعدل والحرية ورفأل الفلم واالستعباد.

هذه الوثيقة ترسم لنا حمتاس بخبرتهتا المتراكمتة وحصتاد عملهتا الصتعب  ومتن الواختح أن حمتاس 
 ما تزال حركة مبدئية تعتمد اىن لةة مفهومة تبحث عن التواصل ال العزلة.

 1/5/2017، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 
 

 ما الجديد في وثيقة حماس؟  .75
 فايز أبو شمالة د.

قبتتتل اإلعتتتالن عتتتن نتتتتائج االنتخابتتتات الداخليتتتة لحركتتتة حمتتتاس ب يتتتام معتتتدودة  أعلنتتتت الحركتتتة عتتتن 
وثيقتهتتا السياستتتية  ولستتان حالهتتتا يقتتتول لكتتل مهتتتتم ومتتتابع للشتتت ن الفلستتتطيني: حمتتاس قبتتتل انتخاباتهتتتا 

ي حمتتاس نفستتها بعتتد االنتخابتتات  وأن مواقتتف حمتتاس األيديولوجيتتة والسياستتية ثابتتتة علتتد الداخليتتة هتت
 حالها  رلم المرونة في طرح عديد القخايا الخالفية في الساحة الفلسطينية.

لقتد ستتبق عترأل وثيقتتة حركتة حمتتاس حملتتة إعالميتة منفمتتة ومرتبتة  حملتتة إعالميتة استتتمرت عتتدة 
 الوثيقة  وك ن حماس تريد أن توصل رسالتين مهمتين:أشهر  وترافقت الحملة مع إعالن 
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الرستتالة األولتتد موجهتتتة إلتتد العتتتالم الختتارجي  تقتتتول فيهتتا: هتتذه هتتتي حركتتة حمتتتاس  حركتتة تحتتترر 
وطنتتي فلستتطينية  حركتتة تقتتاوم االحتتتالل اإلستترائيلي  وال تتتتدخل بشتتتون التتدول العربيتتة وليتتر العربيتتة  

لحركتتات السياستتية علتتد مستتتوي التتوطن العربتتي  رلتتم حركتتة حمتتاس حركتتة ليتتر مرتبطتتة بةيرهتتا متتن ا
مرجعيتتتة حركتتتة حمتتتاس اإلستتتالمية  وبالتتتتالي فتتتنن حركتتتة حمتتتاس بريئتتتة متتتن كتتتل اتهتتتام لهتتتا بتتتالتطرف 
واإلرهتتتاب  ألنهتتتتا تقاتتتتتل المحتلتتتتين فقتتتت   واإلرهتتتتابي أيهتتتا العتتتتالم هتتتتو محتتتتتل األرأل الفلستتتتطينية  إنتتتته 

 ةربية ولزة.اإلسرائيلي قاتل األطفال والنسا  في الخفة ال
لتتتد الشتتتعب الفلستتتطيني  وفيهتتتا تقتتتول:  الرستتتالة الثانيتتتة موجهتتتة إلتتتد األمتتتتين العربيتتتة واإلستتتالمية  وا 
حركة حماس لن تخذلكم أيها األوفيا  ألرأل فلسطين  حركة حماس لن تتخلد عن الثوابت الوطنية  

وافقنتا علتد قيتام  لن نتخلد عن القدس وباقي مدن فلسطين المةتصبة  ولن تعترف بنسترائيل حتتد لتو
  ولتتن تنتتازل عتتن حتتق الالجئتتين فتتي العتتودة إلتتد متتدنهم وقتتراهم التتتي 67دولتتة فلستتطينية ختتمن حتتدود 

التصتتبها الصتتهاينة  ولتتن تعتتترف باتفاقيتتة أوستتلو  وشتتروم الرباعيتتة  وال بتتديل عتتن المقاومتتة لتحريتتر 
 أرأل فلسطين كلها من نهرها وحتد بحرها  كما ورد في الوثيقة.

ركتتة حمتتاس أن توختتح رتيتهتتا للحتتل السياستتي  وهتتي تعلتتن عتتن وثيقتهتتا  فتتاألرأل لقتتد حرصتتت ح
الفلستتتطينية هتتتي كتتتل فلستتتطين  والمقاومتتتة للمحتلتتتين هتتتي الطريتتتق لتحريتتتر األرأل  والعتتتدا  لمةتصتتتب 
األرأل عتتدا  استتتراتيجي بةتتأل النفتتر عتتن ديانتتة هتتذا المةتصتتب أو عرقتته أو جنستته  ف صتتل العتتدا  

ولتتتيس لتتتديانتهم اليهوديتتتة  وأزعتتتم أن هتتتذه نقطتتتة جوهريتتتة ترفتتتع الةطتتتا  للمحتلتتتين بصتتتفتهم اإلرهابيتتتة 
األيتتتتديولوجي الزائتتتتف التتتتذي تتتتتدثر فيتتتته الةتتتتزاة الصتتتتهاينة عشتتتترات الستتتتنين  وال ستتتتيما أن عتتتتدد اليهتتتتود 

 من عدد يهود العالم. %43المةتصبين ألرأل فلسطين ال تتجاوز نسبتهم 
ن المشروع الوطني الفلسطيني  وبذلا تعلن لم تةفل حركة حماس في وثيقتها عن تحديد موقفها م

حمتتاس بتت ن تحريتتر األرأل يستتبق اإلعتتالن عتتن الدولتتة  فالدولتتة نتيجتتة للتحريتتر  وال قيمتتة لدولتتة دون 
أرأل محتتررة  وفتتي الوقتتت التتذي تتكتتد فيتته حركتتة حمتتاس أن منفمتتة التحريتتر الفلستتطينية هتتي البيتتت 

عليهتتا  وختترورة تفعليهتتا  وا عتتادة ترتبيهتتا متتن  المعنتتوي للشتتعب الفلستتطيني  فننهتتا تتكتتد أهميتتة الحفتتاث
الداخل لتخم كل قوي الشعب الفلسطيني  وكل قواه السياسية  وفق مبدأ الشراكة والمساواة  بعيداال عتن 

 التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني ألي حزب أو تنفيم كان.
وثيقتتة حمتتاس ستتتجد متتن يعتتترأل عليهتتا داختتل حركتتة حمتتاس نفستتها  ولتته حجتتته فتتي ذلتتا  ولكنهتتا 
ستتتتجد أللبيتتتة تتيتتتدها  ولهتتتم أيختتتاال حجتتتتهم فتتتي الت ييتتتد  والوثيقتتتة ستتتتجد متتتن يعارختتتها داختتتل الستتتاحة 
الفلستتطينية  ولهتتم حججهتتم السياستتية فتتي االعتتتراأل  ولكنهتتا ستتتجد األللبيتتة تتيتتدها  ولهتتم قناعتتاتهم 
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ذا كان حجم المتيدين والمعارخين لوثيقة حماس متةير السيا علتد ختو   اال سية التي دفعتهم لت ييدها  وا 
القرا ة الدقيقة للوثيقة  فنن الثابت هو الوثيقة نفسها  والتي جتا ت استتجابة لختةوم داخليتة وخارجيتة 
 تعرختتتت لهتتتا حركتتتة حمتتتاس  وجتتتا ت استتتتجابة لمناشتتتدة أصتتتدقا  لحركتتتة حمتتتاس  والحريصتتتين علتتتد
ستتالمتها  وجتتا ت لتراعتتي المتةيتترات الدوليتتة واإلقليميتتة  التتتي فرختتت نفستتها علتتد الستتاحة الفلستتطينية 

 كما أكد ذلا الدكتور خليل الحية  القيادي في حركة حماس. 
 1/5/2017، فلسطين أون الين

 
 .. هل تذهب حماس إلى الحج و"الناس راجعة"؟ 67دولة فلسطينية في حدود  .76

 ديفيد هيرست
لةت إجرا ات إعالن حماس عن وثيقتها السياسية الجديدة مسا  االثنين من التعقيد ما ال يقل لقد ب

 عن محتوي الوثيقة ذاتها. 
ففي آختر لحفتة  ألةتت إدارة فنتدق اإلنتركونتينتتال فتي الدوحتة حجتز القاعتة التتي كتان متن المقترر 

المصتترية متتنح وفتتد حمتتاس  أن يعقتتد فيهتتا المتتتتمر الصتتحفي  وفتتي األستتبوع الستتابق رفختتت الستتلطات
 تصريحا بمةادرة القطاع  فحالت بين قيادة الحركة في لزة واللحاق برفاقهم في الدوحة. 

ثمة رمزية لما تواجهه الحركة من صعوبة لوجستية في عقتد متتتمر صتحفي ختارج لتزة  وفتي هتذا 
وفر األستباب التتي إشارة إلد السجن الكبير الذي تحتول إليته قطتاع لتزة بالنستبة لحمتاس. ولعتل هتذا يت

تدفع بالقيادة السياسية للحركة لتتحترر متن حالتة الحصتار والعزلتة المفروختة عليهتا  وذلتا متن ختالل 
 تبني موقف يقربها من الفصائل الفلسطينية األخري. 

 إال أن هذه العملية مشوبة بالصعوبات بالنسبة لحماس. 
م الةربيتتة وثيقتتة حمتتاس السياستتية كمتتا لتتو كانتتت تتتتكلم بصتتوت واحتتد  فستترت جميتتع وستتائل اإلعتتال

علتتد أنهتتا ترقيتتق لموقتتف حمتتاس تجتتاه إستترائيل وعلتتد أنهتتا بمثابتتة تحتتد الحتكتتار حركتتة فتتتح لموختتوع 
 . 1967الدولة الفلسطينية علد حدود 

إال أن الوثيقتتتة نصتتتت علتتتد شتتتروم ثالثتتتة تحتتتول دون اللحتتتاق بحركتتتة فتتتتح فتتتي رحلتهتتتا المشتتتتومة. 
  وتترفأل التخلتي عتن أي بقعتة فتي أرأل فلستطين متن نهرهتا إلتد فحماس ترفأل االعتتراف بنسترائيل

 بحرها  وتصر علد عودة جميع الالجئين والنازحين إلد ديارهم. 
ومتتع ذلتتا فقتتد جتتا ت ردود األفعتتال فتتي الشتتارع الفلستتطيني وفتتي مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي يتتوم 

وفتتتتح بشتتت ن حتتتدود الدولتتتة الثالثتتتا  علتتتد نفتتتس المنتتتوال  ومفادهتتتا: إذا لتتتم يكتتتن ثمتتتة فتتترق بتتتين حمتتتاس 
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الفلستتطينية الموعتتودة  فلتتم كتتل هتتذه األعتتوام متتن االقتتتتال التتداخلي بتتين الفصتتيلين؟ ومتتا التتذي ستتيجعل 
 الناس من اليوم فصاعدا يصوتون لحركة حماس؟ فما الذي بقي لها تختلف فيه عن ليرها؟

 
 التحول االستراتيجي

ا  بعيتون مفتوحتة. فعلتد العكتس متن هذا ستال جيد. ما من شا في أن حماس خاخت هتذا النقت
الميثاق األصلي  الذي كتبه شخ، واحد بينما كانت الحترب تشتن علتد الحركتة  جتا ت هتذه الوثيقتة 
ثمرة ألربعة أعوام من الحوار المكثف. وتعرخت الوثيقتة لتستريب واستع النطتاق. متا تشتتمل عليته متن 

 راتيجيا كبيرا ومتعمدا. رسائل يحفد بدعم القيادة  وال ريب أنها تمثل تحوال است
 ولكن هل االستراتيجية ذاتها علد صواب؟

فتتي نفتتس الوقتتت التتذي تخلتتد عنهتتا كتتل متتن  1967تستتعد حمتتاس إلتتد الحصتتول علتتد حتتدود عتتام 
سعد إلد إقامتة دولتة فلستطينية بجتوار إسترائيل. وبعتد مترور متا يقترب متن أربعتة وعشترين عامتا علتد 

 المنتشرة في كل حدب وصوب في ليالي الخفة الةربية.  اتفاقيات أوسلو تسطع أنوار المستوطنات
يعتتي  اىن فتتي المنتتاطق الفلستتطينية متتن مدينتتة القتتدس متتا يقتترب متتن متتائتي ألتتف مستتتوطن بينمتتا يتجتتاوز 
عدد المستوطنين في الخفة الةربية األربعمائة ألتف مستتوطن. كمتا يتواجتد متا يقترب متن مائتة وخمستين ألتف 

االستتتيطانية الرئيستتية التتثالث التتتي تتترفأل إستترائيل التخلتتي عنهتتا. وتمختتأل مستتتوطن آختتر ختتارج المجمعتتات 
 عقدان من السالم عن عملية تفتيت وشرذمة ال قبل ألحد بترميمها داخل كيان الدولة الفلسطينية المفترخة. 
في هذه األثنا  تخلتت إسترائيل نفستها عتن فكترة الدولتة الفلستطينية المنفصتلة  وفيمتا عتدا المسترحية 

عرختتها اإلستترائيليون حينمتتا أخلتتوا مستتتوطنة أمونتتا فتتنن المتتزاج السياستتي فتتي إستترائيل يتجتته بقتتوة  التتتي
نحتتو ختتم األراختتي الفلستتطينية. )إلتتيكم هتتذا الستتتال الرياختتي: إذا كتتان إختتال  أربعتتين عائلتتة استتتةرق 

ال  أربعة وعشرين ساعة واحتاج إلد ثالثة آالف شترطي  فكتم عتدد الشترطة المطلتوب استتنفارهم إلخت
 ستمائة ألف مستوطن؟(

لو أردنا تطبيق مثل في اللةة العربية يستخدم لتحذير من يصلون إلد الموعد مت خرين  يمكننا أن 
 نس ل  هل تذهب حماس إلد الحج والناس عائدة منه؟

 
 الثبات على المبادئ

اس  في المتتمر الصحفي الذي عقتده فتي الدوحتة  ستئل خالتد مشتعل  التزعيم السياستي لحركتة حمت
 ما إذا كانت الحركة علد استعداد للتفاوأل مع إسرائيل. وكان هذا أيخا ستاال جيدا. 
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بفخل الموقف االستراتيجي الجديد تجد حماس نفسها في وخع فريد من نوعه  فهي إذا ما أرادت 
لتد أن تبقد مخلصة لمبادئها ثابتة عليها  والمتمثلة بعدم االعتراف بنسرائيل  فال يمكنهتا أن تجلتس ع

 طاولة المفاوخات مع ممثلين للدولة اإلسرائيلية. 
وهذا يعني أنها ستخطر لالعتماد علد فصائل فلسطينية أخري إلجرا  التنازالت الخرورية بش ن 
الحدود والالجئين والقدس  بينما تةأل حماس طرفها وتولي شطر الجهة األخري تحت مبترر الحفتاث 

أن حماس لن تتمكن من قيتادة العمليتة السياستية ولتن تتتمكن علد اإلجماع الوطني  وهذا بدوره يعني 
 حتد من جني أي ثمار منها. 

وهتتذا ستتيترا حمتتاس فتتي وختتع مختلتتف علتتد ستتبيل المثتتال ممتتا كتتان عليتته وختتع منفمتتة الجتتي  
الجمهتوري اإليرلنتدي  اىي آر إيته  تحتت قيتادة الراحتل متارتن متالنيس. لقتد رأت كتل متن حمتتاس وال 

العمل العسكري  وذلا بالرلم متن أن التت آي آر إيته  لتم تبتدأ عمليتة تستليم أستلحتها   آي آر إيه  حدود
إال بعد التوصل إلد اتفاق للسالم. كال المنفمتين وجدتا نفسيهما تجران إلد السياسة كوستيلة لتحقيتق 

يرلندا الموحدة.   فلسطين الموحدة وا 
ن لتخطتتر بالبتتال. وستتمعنا أناستتا وردت إلتتد متتالنيس بعتتد وفاتتته متتتخرا إشتتادات متتن جهتتات لتتم تكتت

كانوا في األيام التي كنت أعمل فيها مراسال صحفيا في بلفاست يعتبرونه شيطانا من شياطين اإلنس 
يكيلتتون المتتديح لمتتالنيس علتتد انتقالتته متتن زعتتيم ل  آي آر إيتته  إلتتد نائتتب للتتوزير األول فتتي حكومتتة 

حتتل إيتتان بيزلتتي  شتتريا متتالنيس فتتي حكومتتة شتتمال إيرلنتتدا. ويومهتتا صتترحت الستتيدة بيزلتتي  أرملتتة الرا
الشتتتراكة فتتتي الستتتلطة  بتتت ن التجربتتتة الجمهوريتتتة فتتتي إيرلنتتتدا تشتتتبه متتتا جتتتري للقتتتديس بتتتول متتتن اعتنتتتاق 

 للمسيحية في دمشق. 
متا ولتم يتختل أبتدا كان جيري آدامز محقا في نفي ذلا  متكدا علد أن مالنيس فل جمهوريا ملتز 

 عملية السالم أو حتد بسبب االشتراا مع االتحاديين في السلطة.  آي آر إيه  بسبب تعن رفاقه في ال
بمعند آختر  لقتد أنهتت الحركتة الجمهوريتة النختال المستلح دون التخلتي عتن مبادئهتا وعلتد رأستها 
اإليمتان بحتميتتة إعتتادة توحيتتد إيرلنتتدا )وهتو األمتتر التتذي يمكتتن فتتي حتال انفصتتال بريطانيتتا عتتن االتحتتاد 

 إلد التحقق من أي وقت مخد والفخل في ذلا لبروكسيل(. األوروبي أن يصبح أقرب 
. فكيف 1967تلا بالخب  هي المعخلة التي تواجه حماس اىن بعد أن باتت تعترف بحدود عام 

يمكن لها أن تدخل منفمة التحرير الفلسطينية وتصتبح جتز ا متن قيتادة الشتعب الفلستطيني وتفتل فتي 
فننهتتا ستتتتخلد عتتن مبادئهتتا وبتتذلا تتالشتتد كتتل الفتتروق نفتتس الوقتتت مخلصتتة لمبادئهتتا؟ إذا تفاوختتت 
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ذا نتت ت بنفستتها عتتن المفاوختتات وتركتتت مهمتهتتا لةيرهتتا فلتتن يتستتند لهتتا أن  التتتي تميزهتتا عتتن فتتتح  وا 
 تكون جز ا من القيادة. 

بات حزب الشين فتين اىن أكبتر األحتزاب السياستية فتي شتمال إيرلنتدا. لتن يكتون هتذا متآل حمتاس 
. كمتتا أنهتتا لتتن تكتتون فتتي وختتع 1967ا علتتد دولتتة فلستتطينية ختتمن حتتدود عتتام إذا متتا قصتترت رتيتهتت

يمكنها من إنها  التجزئة واالنقسام بين الفلسطينيين  ولن تتمكن من حل المشكلة الناجمة عن التخلي 
   ولن تتمكن من حل مشكلة الالجئين. 1948عن الفلسطينيين داخل مناطق 

 
 الخيار الحقيقي والعدو الحقيقي

إستترائيل منتتذ زمتتن طويتتل عتتن حتتق عتتودة الالجئتتين الفلستتطينيين  وحتتتد فتتي أفختتل النمتتاذج  تخلتتت
المطروحة وأكثرها سخا  دار النقا  حول عودة ما ال يزيتد عتن مائتة ألتف الجتئ متن بتين فلستطينيي 

 الشتات الذين يقدر عددهم بستة ماليين الجئ. 
انت قد رفخت فتح التي فلت علد ثم ما الذي سيحمل إسرائيل علد قبول حماس كمفاوأل إذا ك

متتدي متتا يزيتتد عتتن عشتترين عامتتا ومتتا تتتزال حتتتد اىن أكثتتر أصتتدقائها مرونتتة؟ متتا هتتو الحتتافز التتذي 
ستتيتوفر إلستترائيل حتتتد تقبتتل بالتفتتاوأل علتتد هدنتتة متتع حمتتاس متتع علمهتتا بتت ن ذلتتا متتن وجهتتة نفتتر 

 حماس لن يكون نهاية الصراع؟ 
خلصتة لمبادئهتا  وتجنتي الثمتار السياستية لتتدخولها حتتد تبقتد حمتاس علتد متا هتي عليته  وتفتل م

مختتمار العمتتل السياستتي  فننتته ستتيتوجب عليهتتا قبتتول حتتل الدولتتة الواحتتدة  والتتتي متتن شتت نها أن تنجتتز 
لحماس كتل متا ناختلت متن أجلته  فهتي التتي ستستمح لحمتاس بت ن تقتود منفمتة التحريتر الفلستطينية  

ر والمجتزأ  وهتي التتي ستتمثل الفلستطينيين وستتنطق وهي التي ستتعيد لحمتة الشتعب الفلستطيني المبعثت
 باسمهم سوا  كانوا من مواطني إسرائيل أو من فلسطينيي الشتات. 

من ش ن الدولة الواحتدة أن تمتنح الفلستطينيين رتيتة واختحة فتي عتالم لتم يعتد الخيتار الحقيقتي فيته 
و بتين حتل الدولتة الواحتدة التتي بين حل الدولة الواحدة وحل التدولتين. بتل إن الخيتار الحقيقتي اليتوم هت

 تفرخها إسرائيل وكيان سياسي يعي  فيه اليهود والعرب علد قدم وساق ويعاملون فيه بالتساوي. 
إن أكبر إنجاز لهذه الوثيقة هو إعادة تعريفها للعدو. ففي الميثاق األصتلي  كتان العتدو هتو اليهتود 

ع الصتتهيوني االستتتيطاني المحتتتل. األمتتران واليهوديتتة  أمتتا فتتي هتتذه الوثيقتتة فعتتدو حمتتاس هتتو المشتترو 
يختلفان تماما عن بعخهما البعأل  وهكتذا كانتا علتد متر التتاريخ اليهتودي  ستوا  بعتد وعتد بلفتور أو 

 قبله.
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يمكن إلعادة التعريف أن تفتح الطريق أمام المحادثات وأمام السالم. ولكتن ذلتا بحاجتة إلتد رتيتة 
لمتكد أن الوثيقة خطتوة شتجاعة  لكنهتا قتد ال تكتون الخطتوة واخحة للطريق المتدي إلد األمام. من ا

 األخيرة. 
  3/5/2017، "21موقع "عربي 
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 عزام تميمي
أربعتتة أعتتوام متتن التفكيتتر والتتتدبير وعامتتان متتن الصتتيالة والتحريتتر  وستتاعات طويلتتة متتن الحتتوار 

اها قتتادة حمتتاس ومتتن استتتعانوا بهتتم متتن خبتترا  القتتانون والسياستتة المعمتتق علتتد متتدي ذلتتا التتزمن قختت
واللةتتة فتتي إنجتتاز مشتتروع الوثيقتتة التتتي يعتبرهتتا جتتل المتتراقبين بتتديال للميثتتاق القتتديم التتذي صتتدر بعيتتد 

 ميالد الحركة بقليل  قبل ما يقرب من ثالثين عاما. 
بهتتتا وب هتتتدافها وبرتيتهتتتا  جيتتتد جتتتدا أن تختتترج الحركتتتة علتتتد العتتتالم بوثيقتتتة سياستتتية لتعتتترف النتتتاس

للصراع  وال ب س بتاتاال ب ن تصدر الوثيقتة اىن رلتم أنهتا جتا ت متت خرة متا ال يقتل عتن عشترين عامتا 
كانتتتت الختتتةوم خاللهتتتا تتتتتوالد علتتتد قيتتتادة الحركتتتة متتتن داخلهتتتا ومتتتن خارجهتتتا لكتتتي تبتتتادر بنصتتتالح 

ه إلتتد ستتالح فتتي يتتد أعتتدا  الحركتتة األخطتتا  التاريخيتتة والسياستتية التتتي حفتتل بهتتا الميثتتاق القتتديم وحولتتت
 وأعدا  القخية الفلسطينية. 

الجديد األهم  واإلنجاز األبرز  الذي ورد الن، عليه فتي هتذه الوثيقتة هتو توصتيف حركتة حمتاس 
للصتتراع التتدائر فتتي فلستتطين وتحديتتدها للعتتدو فيتته  وهتتو الموقتتف التتذي يعتبتتر تصتتحيحاال للخطتت  الفتتادح 

ق القتتتديم  وذلتتتا أنهتتتم اعتبتتتروا حينهتتتا الصتتتراع صتتتراعا عقائتتتديا بتتتين التتتذي وقتتتع فيتتته متتتن وختتتعوا الميثتتتا
المستتتتتلمين واليهتتتتتود  واستتتتتتدلوا علتتتتتد العتتتتتداوة التاريخيتتتتتة المزعومتتتتتة متتتتتع اليهتتتتتود بتفستتتتتيرات للنصتتتتتو، 
واجتهتتادات فتتي فهتتم التتتاريخ أقتتل متتا يقتتال فيهتتا أنهتتا اجتهتتادات ختتعيفة إن لتتم تكتتن خاطئتتة. متتن حستتن 

م تعتتد مقبولتتة لتتدي قطتتاع واستتع متتن العتترب والمستتلمين بمتتا فتتيهم أبنتتا  الطتتالع أن مثتتل هتتذه األفكتتار لتت
 الحركة وأنصارها. 

أحستتن واختتعوا الوثيقتتة السياستتية حتتين أكتتدوا بمتتا ال لتتبس فيتته بتت ن الصتتراع فتتي فلستتطين لتتيس متتع 
نما هو مع المحتلين الصهاينة الذين لزوا فلسطين وشردوا أهلها منها. ومحمود  اليهود ك تباع ديانة وا 

لوثيقتتة أنهتتا أكتتدت علتتد موقتتف حمتتاس المنتتاهأل للفتتالم أيتتاال كتتان بةتتأل النفتتر عتتن دينتته أو عرقتته ل
 والمناصر للمفلوم أيا كان بةأل النفر عن دينه أو عرقه.



  وثيقة حماس السياسية _________________________________________________ _________

  101       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

لكتن  لتيس مفهومتتا أن تستكت الوثيقتة عتتن اإلشتارة إلتد الميثتتاق القتديم  ال متن قريتتب وال متن بعيتتد  
س  فهتتل الوثيقتتة بتتديل عتتن الميثتتاق؟ هتتل يعتبتتر صتتدورها ممتتا جعتتل األمتتر يلتتتبس علتتد كثيتتر متتن النتتا

ذا كانتتت الوثيقتتتة الجديتتدة هتتتي المرجعيتتة فتتتي فكتتتر  بمثابتتة إلةتتتا  أو نستتخ لتتته؟ ومتتا هتتتو حكمتتته اىن؟ وا 
 واستراتيجية حماس  فما هو موقع الميثاق من ذلا؟

زالة اللتبس  ولكنتي ال أراهتم كتا نوا مقنعتين. حاول األخ خالد مشعل وبعأل إخوانه توخيح األمر وا 
ال يكفتتي بتاتتتاال أن نقتتول إن الميثتتاق وثيقتتة تاريخيتتة كانتتت فتتي حينتته تعبتتر عتتن قناعتتات الحركتتة بينمتتا 
الوثيقة السياسية تعبر عن القناعات التي وصلت إليها في يومنا هذا. ف خطا  الميثاق القديم جسيمة  

عليتتته متتتن وثيقتتتة متتتزورة هتتتي بمتتتا ينتهجتتته متتتن تحليتتتل تتتتآمري للتتتتاريخ ولألحتتتداث العفتتتام  وبمتتتا يعتمتتتد 
 بروتوكتتوالت حكمتتا  صتتهيون التي وختتعها أساستتاال عنصتتريون متعصتتبون فتتي الةتترب أرادوا بهتتا تبريتتر 
انتهاكتتاتهم لحقتتوق اليهتتود اإلنستتانية وشتترعنة متتا ارتكبتتوه بحقهتتم متتن تنكيتتل  وبمتتا يستتتخدمه متتن لةتتة ال 

 جاه المعسكر اىخر. تصلح لخطاب اىخر علد اإلطالق  بل تنفره وتدفع به بعيداال بات
لو كنت مستوالال في حركة حماس لما رخيت ب قل من إعالن صريح ال لبس فيه بت ن وثيقتة األول 

ت جزبال ما قبلها. ليس مفهوماال علد اإلطالق أن يخشد قادة حماس علتد بعتأل  2017من مايو )أيار( 
ة فتي حقيقتة األمتر إنمتا إخوانهم من أن تخد  أو تتذي مشاعرهم  فيمتنعون عن التصريح ب ن الوثيقت

 جا ت لتصحيح الخط  واألوبة عنه إلد الصواب. 
مفهتتتوم ومحمتتتود أن تتكتتتد حركتتتة حمتتتاس متتتن ختتتالل وثيقتهتتتا الجديتتتدة علتتتد موقفهتتتا المبتتتدئي متتتتن 
فلستتطين  فهتتي كلهتتا متتن بحرهتتا إلتتد نهرهتتا ومتتن شتتمالها إلتتد جنوبهتتا  عربيتتة إستتالمية ال شتترعية فيهتتا 

من. وأحستتتن واختتتعوا الوثيقتتتة إذ أكتتتدوا علتتتد حتتتق العتتتودة لجميتتتع الحتتتتالل صتتتهيوني مهمتتتا طتتتال التتتز 
المهجرين سوا  في النكبة األولد أو ما تالها من نكبتات  وكتذلا علتد حتق المقاومتة بكافتة الوستائل  

 بما في ذلا الكفاح المسلح. 
ة   بموخوع الدول20لكن ليس مفهوما علد اإلطالق أن يزج في الوثيقة  كما هو الحال في المادة 

. ولتتيس 1967الفلستتطينية  والقتتول بتت ن الحركتتة تقبتتل بدولتتة علتتد خطتتوم الرابتتع متتن حزيتتران )يونيتتو( 
مفهوماال أن يرد في النصف األول من الفقرة المذكورة ما يتناقأل تماماال مع النصف الثاني منها  حيث 

ريتر الكامتل يتكد النصف األول علد عتدم االعتتراف بدولتة إسترائيل وعتدم القبتول بمتا يقصتر عتن التح
لكل فلسطين فتي حتين يتحتدث النصتف الثتاني عتن القبتول بقيتام دولتة فتي الختفة الةربيتة وقطتاع لتزة 
ك رختتتية لمتتتا يستتتمد بالوفتتتاق التتتوطني  وهتتتو أمتتتر فتتتي لايتتتة اإلشتتتكال واإلبهتتتام  فمتتتاذا يعنتتتي الوفتتتاق 

 الوطني  وبين من ومن يكون مثل هذا الوفاق؟ وعلد أي أرخية وخمن أي رتية؟
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الذي يخطر حركة حماس  التي ال تقبل بشرعية االحتالل في أي مكان في فلسطين  إلد ثم  ما 
أن تتحدث عن الدولة بعد أن لم يبق االحتالل أرخاال لدولة  فاتحة الباب ألسئلة كثيرة لم يسمع الناس 
 حتد اىن من قيادة الحركة إجابات شافية عليهتا  ممتا دفتع بعتأل المشتفقين ألن يعبتروا عتن خشتيتهم
من أن حماس تبدو في حالة تكرار لتجربة النقام العشر التي شتكلت منعطفتاال خطيتراال فتي تتاريخ حركتة 
فتح ومنفمة التحرير  وهو المنعطف الذي انحرف بالمسار النختالي حتتد وصتل إلتد القبتول بعتد متا 

 يقرب من عشرين عاما من التيه باتفاقيات أوسلو المشتومة. 
وأثتتق بنخالصتتهم للقختتية  وال يستتاورني أدنتتد شتتا فتتي أنهتتم لتتم أنتتا شخصتتيا أعتترف قتتادة حمتتاس  

يقصدوا إطالقا ما قصده ياسر عرفات بنقاطه العشر. ولكني أري ب نهم ورطوا أنفسهم دونما خترورة  
أو علتتد األقتتل دونمتتا مبتترر مفهتتوم لتتدي معفتتم النتتاس  فتتي مشتتروع الدولتتة التتذي يتنتتاقأل متتع مشتتروع 

باب قاهرة دفعتتهم إلتد التصتريح بقبتولهم بدولتة فلستطينية إلتد جانتب التحرير. أو لربما كانت لديهم أس
دولة االحتالل ولكنهم آثروا عدم اإلفصاح عن هذه األسباب القاهرة  مما أختعف حجتتهم وحتال دون 

 أن يزول اللبس عن فكرتهم. فهل من مكاسب مرجوة؟ أم ثمة خةوم قاهرة؟
يفستتتر فتتتي المحافتتتل  1967رابتتتع متتتن حزيتتتران متتتن الجتتتدير بالتتتذكر أن القبتتتول بدولتتتة علتتتد خطتتتوم ال

الدولية علد أنه استعداد للقبول بحل الدولتين طبقاال لقرارات مجلس األمن الدولي ولما فن البعأل أن 
 اتفاقيات أوسلو ستتدي إليه في يوم من األيام.

ثتم متتد كتتان نختال حركتة حمتتاس ونختال الشتعب الفلستتطيني يستتهدف إقامتة دولتتة فلستطينية. لتتم 
ذلا ليخطر ببال جدي وال ببال والدي. بل إن حلمنا وحلم الماليين من أبنتا  شتعبنا هتو التحريتر يكن 

والعتتتودة. ومتتتن ذا التتتذين يريتتتد دولتتتة هزيلتتتة تعيستتتة فاشتتتلة أختتتري فتتتي هتتتذه الجوقتتتة متتتن التتتدول العربيتتتة 
 المصطنعة الفاشلة؟

نمتا متن أجتل تحريرهتا مت ن الةتزاة المحتلتين. ال إن نخالنا في فلسطين ليس من أجل إقامة دولتة  وا 
ينبةتي أن ننستد أبتداال أصتل المشتتكلة. لتم تكتن فلستطين فتتي يتوم متن األيتام دولتتة حتتد نكتافح متن أجتتل 
إعادة بنائها علد ما يتتاح متن أرأل  ستوا  تحتررت بالنختال أو انستحب منهتا المحتتل بالمفاوختات. 

المستتتتعمرون خنتتتاجرهم فلستتتطين كانتتتت  ومتتتا تتتتزال  جتتتز اال عزيتتتزاال متتتن وطتتتن أكبتتتر وأشتتتمل أعمتتتل فيتتته 
ومعاولهم فرسموا حدوداال في الرمال تحولت إلد حواجز بين أبنتا  األمتة الواحتدة  وأنشت وا بالتعتاون متع 
عمالئهتتتم كيانتتتات متتتن ورق كرستتتت القطيعتتتة وشتتترعنت االنقستتتام والتجزئتتتة  وزرعتتتوا فتتتي قلتتتب المنطقتتتة 

تلا هي المشكلة  وحلهتا ال يكتون مستعمرة صهيونية حتد تبقد األمة عاجزة مشلولة مسلوبة اإلرادة. 
 إال بالتحرر من االستعمار الصهيوني تمهيدا الستعادة اللحمة ولم الشمل من جديد. 
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يمكتتتن أن نفهتتتم أال تتطتتترق الوثيقتتتة إلتتتد أصتتتل المشتتتكلة بهتتتذا الشتتتكل  ويمكتتتن أن نفهتتتم أن تتحتتتدث 
ن التجزئتتة فتترأل حمتتاس عتتن نفستتها بوصتتفها حركتتة تحريتتر فلستتطينية وطنيتتة إستتالمية فتتي واقتتع متتر متت

 علد أمتنا.
ولكن ال نفهم بتاتا أي حديث عن دولة في خطوم الرابتع متن حزيتران فتي نفتس الوثيقتة التتي تعلتن 
فيهتتا الحركتتة رفختتها ألي حلتتول تقصتتر عتتن التحريتتر الكامتتل والعتتودة الكاملتتة كمتتا تعلتتن فيهتتا رفختتها 

 التفاقيات أوسلو وكل ما ورد فيها. 
قة حماس السياسية علد النصف الثاني من مادتها العشرين  لكانتت كم كنت أتمند أال تشتمل وثي

 حينها أكثر انسجاماال وأصدق تعبيرا. 
  2/5/2017، "21موقع "عربي 
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 وائل قنديل
كالعادة  جرت قرا ة وثيقة حركة حماس  علد طريقة  العميتان والفيتل   كمتا وردت عنتد الفيلستوف 

تير  كلي ال يريد أن يري فيها إال ما يتدعم مواقفته واتجاهاتته المستبقة  متن دون أن يتوقتف الفرنسي فول
 عند ن، الوثيقة كامالال.

لكن أكثر القرا ات وخاعة تلا التي حصر أصحابها هدفهم منها في استثمارها وجبةال دسمةال علد 
دارة الصتتراعات الداخل يتتة فتتي األحتتزاب والجماعتتات مائتتدة االستتتقطاب وتصتتفية الحستتابات السياستتية  وا 

 السياسية المتطاحنة علد  الالشي  .
المتلمفون  المتربصون ألية فرصة سانحة لةرس المخالتب ونشتب األفتافر فتي مشتروع المقاومتة  
وجتتدوا فيهتتا تخليتتاال عتتن البندقيتتة والكفتتاح  متتن أجتتل تحريتتر األرأل واإلنستتان الفلستتطينيين  وتجتتديفاال متتع 

مستتاحات صتتةيرة تحتتت ستتقف  أوستتلو   ومتتا تالهتتا متتن متتالذات  آمنتتة فتتي  تيار الفتحنتتة   وبحثتتاال عتتن
 كهوف التصور اإلسرائيلي األمريكي للقخية.

ويدهشتتا هنتتا أن بعختتاال متتن القتتومجيين المتحتتولين التتذين كتتانوا يطلقتتون الزلاريتتد متتع كتتل صتتاروخ 
فعتتتل   بتتتل ويطتتتالبون القتتتاهرة بستتتحق  حمتتتاس   كمتتتا ت2014صتتتهيوني يستتتق  علتتتد لتتتزة فتتتي عتتتدوان 

 إسرائيل  يرون في الوثيقة تنازالال من  حماس   وتفريطاال في القخية.
أعنتتي بتتذلا متتا أستتميتها  فتتي ذلتتا الوقتتت   العبتتوات الليكوديتتة الصتتةيرة المعبتت ة فتتي مصتتانع الثتتورة 
المخادة بمصر   التي يعبتر عنهتا فصتيٌل متن القتوميين والناصتريين التذين عتاموا علتد ستطح انقتالب 
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م الستقوم إلتد أن يتدينوا  بت قبح العبتارات  عمليتات المقاومتة الباستلة فتي لتزة  بتل السيسي  ووصل به
 وقطع بعخهم شوطا أبعد من ذلا  وهو يعلن  بكل بجاحة  أن لزة مع االحتالل الصهيوني أفخل.
أمتتتا البتتتاحثون عتتتن متتتادة  جتتتاهزة لتصتتتنيع النبتتتال الصتتتطياد اإلستتتالم السياستتتي  وبالتحديتتتد اإلختتتوان 

م يجدوا فيها سوي أنها وثيقة انفصال  وقطيعة  روحية ومعرفية متع  اإلختوان   فيمتا كانتت المسلمين  فل
رتيتتة  أختتوان اللعبتتة االستتتقطابية  أستتوأ بكثيتتر  إذ جتتا ت الترجمتتة متستترعةال وطائشتتةال  لتستتتخدم الوثيقتتة 

 في النْيل من خصومهم داخل الجماعة  وتعتبرها وثيقة إدانة للحرس القديم.
  أجريتت حتواراال متع رئتيس المكتتب السياستي لحركتة حمتاس  خالتد مشتعل  قتال فيته 2014في العتام 

بوختتوح قتتاطع  أعتترف أن ستتاحتنا العربيتتة تشتتهد خالفتتات  وصتتراعات  داخليتتةال  واستتتقطاب قتتوي وطنيتتة 
قليمية  ولكن نحن حريصون علد أن ننت ي ب نفستنا عتن هتذه التجاذبتات  وال نتتدخل فيمتا يجتري فتي  وا 

 و لير عربي  هذه سياستنا .أي قطر عربي  أ
كان من خمن ما قاله  أيخاال  وال يزال يلّح علد الذاكرة  نحن حريصون كما يقول المثل علتد أن 
ن كل العنتب وال نقاتتل النتاطور   ولعتل ذلتا هتو المقصتود متن عبتارة  ذكرهتا مشتعل فتي متتتمر إطتالق 

األولد والجوهرية هتي مشتروع مقاومتة الوثيقة عن  البرالماتية المنخبطة   والمعند أن قخية حماس 
االحتتتالل وتحريتتر األرأل  وهتتذا يتتدفعها لكتتي تمتتارس السياستتة بمفهتتوم االستتتفادة متتن كتتل المعطيتتات 
المتناقختتتتة  خدمتتتتة للمشتتتتروع. وبالتتتتتالي  اختتتتتارت الحركتتتتة أن تنتتتت ي بنفستتتتها عتتتتن الخالفتتتتات العربيتتتتة/ 

 لسياسية.العربية  والصراعات األيديولوجية بين القوي والتيارات ا
 والتي نصت علد: 20-19-18ما يهمني في الوثيقة وأراه جوهرها الثابت البنود 

يعتتتد منعتتتدماال كتتتلي متتتن تصتتتريح بلفتتتور  وصتتتّا االنتتتتداب البريطتتتاني علتتتد فلستتتطين  وقتتترار األمتتتم  -
نَّ قيتتام  إستترائيل  جتترا ات  وا   المتحتتدة بتقستتيم فلستتطين  وكتتّل متتا ترتّتتب عليهتتا أو ماثلهتتا متتن قتترارات وا 
رادة األمة   باطٌل من أساسه  وهو مناقأٌل لحقوق الشعب الفلسطيني لير القابلة للتصرف  وإلرادته وا 

 ولحقوق اإلنسان التي تكفلها المواثيق الدولية  وفي مقّدمتها حّق تقرير المصير.
نَّ كتتتّل متتتا طتتترأ علتتتد أرأل فلستتتطين متتتن احتتتتالل أو  - ال اعتتتتراف  بشتتترعية الكيتتتان الصتتتهيوني  وا 
 ان أو تهويد أو تةيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطٌل  فالحقوق ال تسق  بالتقادم.استيط
ال تنتتازل  عتتن أّي جتتز  متتن أرأل فلستتطين  مهمتتا كانتتت األستتباب والفتتروف والختتةوم  ومهمتتا  -

طتتال االحتتتالل. وتتترفأل حمتتاس أي بتتديل  عتتن تحريتتر فلستتطين تحريتتراال كتتامالال  متتن نهرهتتا إلتتد بحرهتتا. 
ا ال يعنتتتي إطالقتتتتاال االعتتتتراف بالكيتتتان الصتتتتهيوني  وال التنتتتازل عتتتتن أيّ  متتتن الحقتتتتوق ومتتتع ذلتتتا  وبمتتتت

الفلستتطينية  فتتنن حمتتاس تعتبتتر أن إقامتتة دولتتة فلستتطينية مستتتقلة كاملتتة الستتيادة  وعاصتتمتها القتتدس  
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  مع عودة الالجئين والنازحين إلتد منتازلهم التتي أخرجتوا 1967علد خطوم الرابع من حزيران/ يونيو 
 ا  هي صيةة توافقية وطنية مشتركة.منه
تلا هي استراتيجية حماس  التي أتمنتد استتمراريتها  أمتا التكتيكتات فلتيس متن المنطتق أو العتدل  

 أن نصادر حق الحركة في تحديثها وتطويرها. 
  3/5/2017، الرسالة، فلسطين

 
 وثيقة "حماس": الخطوة متعددة االتجاهات  .79

 أشرف العجرمي
  بخطوة مهمة بتبني وثيقة جديدة تحمل تةييراال سياستياال وفكريتاال نحتو المزيتد متن قامت حركة  حماس

 االعتدال في مواقف الحركة. 
هذه الخطوة هي أقرب ما تكون إلد تبني منفمة التحرير للبرنتامج المرحلتي متن حيتث الصتيالات 

 ف النصو،. ولكنها فعلياال تعتبر قريبة إلد حد بعيد لموقف منفمة التحرير الحالي مع اختال
ومع أن خطتوة  حمتاس  جتا ت متت خرة جتداال خاصتة وأنهتا لتم ت ختذ باالعتبتار التطتورات التتي مترت 
علتتتد الحركتتتة الوطنيتتتة الفلستتتطينية التتتتي انتقلتتتت متتتن البرنتتتامج الشتتتعاراتي إلتتتد مواقتتتف واقعيتتتة فرختتتتها 

اال إيجابيتاال قتد يختدم موازين القوي وسياق التحوالت التتي عصتفت بالقختية الوطنيتة  إال أنهتا تمثتل تطتور 
 المشروع الوطني إذا كانت أهداف التةير هي االقتراب من موقف اإلجماع الوطني.

 حمتتاس  كةيرهتتا متتن حركتتات اإلستتالم السياستتي ال ت ختتذ تجتتارب اىختترين بنفتتر االعتبتتار عنتتدما 
ة متتع تصتتيغ برامجهتتا وتحتتاول االعتمتتاد علتتد تجربتهتتا الخاصتتة  وهتتذا يجعلهتتا فتتي تتت خر دائتتم بالمقارنتت

ليرهتتا ولالبتتاال ال تتتنجح فتتي اشتتتقاق طريتتق ختتا، بهتتا وتعتتود إلتتد نفتتس الطريتتق التتذي ستتبقها اىختترون 
 إليه. 

وهتتذا بالختتب  متتا حصتتل  وربمتتا كانتتت  حمتتاس  كتتذلا بحاجتتة للوقتتت حتتتد تصتتبح عمليتتة التةييتتر 
 مقبولتتة علتتد قواعتتدها ومتيتتديها خاصتتة بعتتد اعتمتتاد خطتتاب سياستتي وأيتتديولوجي أقصتتوي ال يتتري متتا

قليمياال ودولياال.   يجري محلياال وا 
وكتتتان بنمكتتتان  حمتتتاس  أن تختصتتتر المستتتافات والتتتزمن لتتتو أنهتتتا درستتتت التجربتتتة الخاصتتتة بتتتالقوي 

 الوطنية ومنفمة التحرير علد مدي أكثر من أربعين عاماال.



 23لف معلومات م ___________________________________________________________

 106 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                
   

لةة برنامج  حماس  الجديد يسمح لها أن تقول الشتي  ونقيخته  فهتي توافتق علتد دولتة فتي حتدود 
وعاصمتها القدس وفي نفس الوقت تقول إنها تريد فلستطين الكاملتة متن النهتر إلتد البحتر  1967العام 

 ومن رأس الناقورة إلد رفح. 
وبالت كيد ستستخدم اللةة المعتدلة مع األطراف الخارجية لتثبت أنها تةيرت بصورة جوهرية  واللةة 

ا  ولكتتن متتن حيتتث الجتتوهر هنتتتاا المتشتتددة متتع قواعتتدها وجماعتهتتا لتتكتتد أنهتتا لتتم تتختتل عتتن مواقفهتت
هتتو اعتتتراف ختتمني بحتتل  1967تةيتترات حقيقيتتة فتتي مواقتتف الحركتتة  فتتالقبول بدولتتة فتتي حتتدود العتتام 

 الدولتين حتد لوبقيت تتحدث عن عدم االعتراف بنسرائيل وعن التمسا بكامل تراب الوطن. 
ا الخطتاب مقبتوالال وهذا يمكن أن يفهرهتا بصتورة مرنتة أمتام بعتأل األطتراف  ولكتن هتل ستيكون هتذ

دوليتتاال بعتتد تةيتتر الخطتتاب الفلستتطيني فتتي مرحلتتة  أوستتلو  والمرونتتة الكبيتترة التتتي أبتتدتها قيتتادة منفمتتة 
التحريتتر والتتتي ال تخلتتو متتن تنتتازالت فتتي بعتتأل قختتايا التستتوية الدائمتتة؟ متتن الواختتح أنهتتا لتتن تكتتون 

 . كافية ولكنها ستكون دون شا مقدمة لمواقف أكثر قبوالال في المستقبل
فعنتتدما تستتتوعب قواعتتد  حمتتاس  الخطتتاب السياستتي الجديتتد ستتتجد الحركتتة نفستتها تتقتتدم باتجاهتتات 

 أكثر اعتداالال.
والستتتتال التتتذي يستتت ل بحتتتق لمتتتاذا اىن ومتتتا هتتتو الهتتتدف متتتن هتتتذا التةييتتتر؟ إجابتتتات رئتتتيس المكتتتتب 

دراستتة  السياستتي لحركتتة  حمتتاس  خالتتد مشتتعل عتتن هتتذا الستتتال لتتم تكتتن واختتحة  فهتتو ذكتتر أنتته بتتدأت
التةييتتر فتتي التتتدورة القياديتتة الجديتتتدة قبتتل أربتتع ستتتنوات  ولكنتته لتتتم يقتتل لمتتاذا حصتتتل ذلتتا ولمتتتاذا اىن 

 بالذات تم اإلعالن عن المواقف الجديدة.
ولتتو بحثنتتا فتتي ستتياقات التحتتوالت فتتي المنطقتتة ستتنجد أن الثتتورات العربيتتة التتتي تحولتتت إلتتد هيمنتتة 

لناحيتتة الفكريتتة والعنيتتف جتتداال فتتي محتتاوالت التطبيتتق علتتد الخطتتاب اإلستتالمي األصتتولي المتشتتدد متتن ا
األرأل قد أخرت كثيراال بمشروع اإلسالم السياسي الذي تبنته حركة  اإلخوان المسلمين  التتي حاولتت 
جاهتتدة أن تستتوق خطابتتاال معتتتدل الشتتكل  قتتاد إلتتد نتتوع متتن التفتتاهم متتع قتتوي لربيتتة مهمتتة وعلتتد رأستتها 

ما تهاوت هذه االتفاقات مع الةرب بعد سقوم حكم  اإلختوان  برئاستة الواليات المتحدة  ولكن سرعان 
محمتتد مرستتي فتتي مصتتر وخستتارتهم االنتخابتتات العامتتة فتتي تتتونس وبعتتد النجاحتتات التتتي حققهتتا النفتتام 

 السوري بدعم حلفائه خد كل الجماعات اإلسالمية في سورية. 
لتتم تحقتتق نمتتوذج البتتديل التتديمقراطي  وبالتتالي خستترت هتتذه الحركتتات جتتز اال كبيتتراال متتن شتعبيتها ألنهتتا

المنشتتود لألنفمتتة الديكتاتوريتتة التتتي ثتتارت الشتتعوب ختتدها  بتتل علتتد العكتتس وجتتد النتتاس فيهتتا بتتديالال 
 أسوأ. 
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وسا ت سمعة هذه الحركات بسبب ففاعة أفعال تنفيم الدولة اإلسالمية  داعت   فتي بتالد العتراق 
ا أصتبح متن الختروري التميتز وعتدم االلتصتاق بت ي والشام  داع   والحركات المتشددة األخري  ولهذ

تنفتتتيم دولتتتي يمكتتتن أال يكتتتون مقبتتتوالال  وخاصتتتة بعتتتد تبتتتدل موقتتتف أمريكتتتا تجتتتاه مصتتتر متتتتخراال ودعمهتتتا 
 للرئيس السيسي. 

وهتتذا ستتبب لمحاولتتة  حمتتاس  النتت ي بنفستتها عتتن االرتبتتام بحركتتة  اإلختتوان المستتلمين  وأن تفهتتر 
 وتتماشد أكثر مع اتجاه الحركة الوطنية الفلسطينية. نفسها بشكل أكثر وطنية واعتداالال 

اعتتتتدال  حمتتتاس  يستتتتهدف الحصتتتول علتتتد القبتتتول واالعتتتتراف لكتتتن بتتت ي اتجتتتاه؟  هتتتل هتتتو باتجتتتاه 
التوافتتتق التتتوطني واالنتتتدماج فتتتي الحركتتتة الوطنيتتتة الفلستتتطينية كجتتتز  متتتن منفمتتتة التحريتتتر وجتتتز متتتتن 

تجاه أن تحصل علد اعتراف تمثيلي كبديل لمنفمة مشروعها الوطني الذي باتت  حماس  تقبله  أم با
التحريتتر أو متتواز لهتتا وكقائتتدة لكيتتان لتتزة المستتتقل؟ فتتي الواقتتع هتتذا ستتتال جتتوهري لفهتتم إلتتي أيتتن تتجتته 
 حماس  وما هي دوافع التةييتر فتي هتذا التوقيتت خصوصتاال فتي فتل الحتديث عتن صتفة سياستية تقتوم 

محاوالته إيجاد حل للصراع مع إسرائيل  ومدي الت ييد التذي بها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب و 
يحفتد بتته الترئيس محمتتود عبتاس فتتي ستعيه الستتتعادة لتزة بالختتة  علتد  حمتتاس  متن ختتالل وستتائل 

 مباشرة ولير مباشرة. 
 3/5/2017، األيام، رام هللا

 
 األسـاس في وثيقة "حماس"  .81

 محمد كريشان 
تتتي أعلنتهتتا حركتتة  حمتتاس  أول أمتتس تطتتور كبيتتر فتتي تتتاريخ  وثيقتتة المبتتادي والسياستتات العامتتة  ال

الحركتتة ونفرتهتتا لجوانتتب مختلفتتة متتن القختتية الفلستتطينية ال ستتيما لجهتتة القبتتول بقيتتام دولتتة فلستتطينية 
   ولكنها علد األرجح قد ال تةير كثيرا من واقع الحال.1967علد حدود الرابع من حزيران 

ن تستت ل عنتته الحركتتة ستتتوا  متتن أبنائهتتا ومناصتتريها أو متتتن الوثيقتتة تناولتتت تقريبتتا كتتل متتتا يمكتتن أ
خصومها وأعدائها  لير أنها بدت في الةالب وك نها معالجة لتت أزمة الخمير  التي عانتها الحركة في 
تحديد هويتها أكثر من كونها خطوة للتعامتل متع استتحقاقات سياستية محتملتة. هتل تتتزالم الحركتة علتد 

بكتتل المعتتايير  أن تتوفتتق الحركتتة  دفعتتة واحتتدة  فتتي أن  تحفتتا الصتتورة ذلتتا؟ ال  ألنتته لتتيس ستتهال  
العامتتة وتبتترز معتتالم الطريتتق وتعتتزز أصتتول الوحتتدة الوطنيتتة والفهتتم المشتتترا للقختتية وترستتم مبتتادي 

 العمل وحدود المرونة  كما جا  في مقدمة الوثيقة  ال هذا ليس سهال.
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 نحتتن تةيرنتتا لكننتتا لتتم نفتترم فتتي الثوابتتت .. وهتتذا  مشتتكلة التتروح العامتتة للوثيقتتة أنهتتا تريتتد أن تقتتول
صحيح ولكن هل من ش ن ذلا أن يعتدل قلتيال أو كثيترا فتي طبيعتة التعامتل التدولي متع الحركتة ستوا  
من قبل إسرائيل والواليات المتحدة أو أطراف دولية كبتري فاعلتة ك وروبتا؟ ربمتا  ولكتن لتيس جتذريا أو 

فتتي مثتتل هتتذا التعامتتل. لمتتاذا؟ ألن هتتذه األطتتراف التتتي ستتبق أن  بتذاا القتتدر التتذي يستتمح بتةييتتر كبيتتر
طالبت من الرئيس الشهيد ياسر عرفات وحركة  فتح  ب شيا  من هذا القبيل  قتدمتها الحركتة تتدريجيا  
لتتم تشتتفع لهتتا فتتي النهايتتة كتتي تحصتتل علتتد شتتي  ذي قيمتتة. صتتحيح أن القيتتادة الفلستتطينية أصتتبحت 

رات والقمم ويفر  لها السجاد األحمر لكنها علد أرأل الواقع  لتم محل اعتراف دولي وتحخر المتتم
 تحصل عمليا علد شي  بل إن واقع االحتالل ازداد سو ا علد سو .

 حماس  ربمتا وفقتت  عبتر هتذه الوثيقتة  فتي إعتادة صتيالة هويتهتا  وهتذا جيتد ودليتل حيويتة وقتدرة 
لتعامتل متع منفمتة التحريتر الفلستطينية علد المراجعة  كمتا أنهتا وفقتت فتي رستم مالمتح مطمئنتة فتي ا

وبقيتة الفرقتتا  الفلستتطينيين  كمتتا أن حرصتها علتتد التفريتتق بتتين اليهتود والصتتهاينة واإلشتتارة إلتتد معتتاداة 
الستتامية أمتتر جيتتد بتتال شتتا  ولكتتن قتتد يكتتون متتن التتوهم أو مةالطتتة التتنفس توقتتع أن يتةيتتر العتتالم متتع 

 كثيرا في نهجها ومواقفها.  حماس  لمجرد أن  حماس  نفسها عدلت قليال أو
هل معند ذلا أن خطوة  حماس  ال قيمتة لهتا؟  ال أبتدا  هتي خطتوة كبيترة تحستب لهتا وتحترج متن 
كان يكرر أن هتذه حركتة إرهابيتة متطرفتة ال يجتوز التعامتل معهتا لكتن حتر، الحركتة علتد أن تتةيتر 

  التتتتي تةيتتترت أكثتتتر متتتن وال تتةيتتتر  أن تعتتتدل ولكتتتن ال تفتتترم  أن تةيتتتر ولكتتتن ال تكتتترر للطتتتة  فتتتتح
كتتل ذلتتا متتن شتت نه أن يخلتتق إشتتكاالت كبيتترة لقيتتادة الحركتتة حتتتد  تهختتم  هتتي ومناختتلوها … التتالزم

 ومقاتلوها هذا الفهم الجديد للذات وللمحي .
اإلشتتتكال اىختتتر  هتتتو تمستتتا الحركتتتة بهويتهتتتا اإلستتتالمية التتتتي حرصتتتت علتتتد تثبيتهتتتا فتتتي النقطتتتة 

عريتتف الحركتتة علتتد أنهتتا  حركتتة تحتترر ومقاومتتة وطنيتتة فلستتطينية األولتتد متتن الوثيقتتة التتتي فصتتلت لت
إستتتالمية  هتتتدفها تحريتتتر فلستتتطين ومواجهتتتة المشتتتروع الصتتتهيوني  مرجعيتهتتتا اإلستتتالم فتتتي منطلقاتهتتتا 
وأهتتدافها ووستتائلها . طبعتتا  هتتذا حقهتتا  هتتي ال يمكتتن أن تختترج متتن جلتتدها وتتتدعي شتتيئا آختتر ولكتتن 

دو معاديا في معفمه لهذا التوجه  إنه معب  خد كل هذا النوع متن السياق اإلقليمي والدولي الحالي يب
الحركات ذات المرجعية اإلسالمية. هذا السياق يخل  كثيرا بين كل هذه الحركات وهتو ال يبتدو معنيتا 
كثيتتترا  ستتتوا  كتتترأي عتتتام أو حتتتتد حكومتتتات أحيانتتتا  أن يبحتتتث عتتتن الفتتترق الحقيقتتتي بتتتين  داعتتت   و 

والعتتتتراق وبتتتتين حركتتتتات أختتتتري مثتتتتل  اإلختتتتوان  ستتتتوريةائفيتتتتة فتتتتي كتتتتل متتتتن  النصتتتترة  والميليشتتتتيات الط
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المستتلمين  و حمتتاس  وليرهتتا. الصتتورة النمطيتتة الستتائدة تجعلهتتم جميعتتا بالنستتبة لهتتتال  مجتترد ملتحتتين 
رهابيين.  موتورين وا 

المس لة األخري منهجية أي أن  حماس  لتم تكتن مجبترة علتد أن تقتول كتل شتي  فتبتدو أحيانتا فتي 
يعمل الكثيتتترون علتتتد اصتتتطياده. متتتثال: اإلشتتتارة إلتتتد  القتتتانون التتتدولي  ال يمكتتتن أن تكتتتون تنتتتاقأل ستتت

انتقائيتتتة وعلتتتد متتتزاج صتتتاحبها فتشتتتير إلتتتد أن المقاومتتتة كفلتهتتتا القتتتوانين الدوليتتتة وكتتتذلا حتتتق العتتتودة  
وكالهما صحيح  وفتي نفتس الوقتت تشتير إلتد أن قترار األمتم المتحتدة بتقستيم فلستطين وكتل متا ترتتب 

جتترا ات  يزعتتد منعتتدما  عليتته ألن التمستتا بالمرجعيتتات الدوليتتة كتتل ال يتجتتزأ … أو ماثلتته متتن قتترارات وا 
نحاجج به نحن إسرائيل الرافخة لكثير منها وال نجعله حجة علينا حين نفعل الشتي  ذاتته التتي تفعلته 

  داخليا هي. باختصار شديد   حماس  أقدمت علد خطوة كبيرة عليها أن تدير اىن ما سيترتب عنها
 …وخارجيا  ألنه ال يمكنها أن ترمي وثيقتها هكذا وتذهب في حال سبيلها

  3/5/2017 ،القدس العربي، لندن
  

 "حماس الجديدة"!  .81
 محمد أبو رمان
الوثيقة السياسية التي أعلنتها حركة حماس أول من أمس )وكانت قد مّهدت لذلا منذ شتهور عبتر 

ا( ستتكون محتور نقتا  واختتالف وستجال كبيتر فتي قرا تهتا بعأل التسريبات واإلشارات عن مخمونه
 واستنطاق دالالتها ومةازيها السياسية من قبل الدول والقوي والمثقفين وحتد الشارع العربي.

بالطبع سيطفو علد السطح توّجهان رئيسان  وقد أخذا بمل  المشهد اإلعالمي وشبكات التواصتل 
لتم تتختّل عتتن مشتروعها وال عتن ثوابتهتتا ومبادئهتا  بقتدر متتا  االجتمتاعي  األول التذي يقتول إّن الحركتتة

طتتّورت خطابهتتا السياستتي ختتمن األصتتول الثابتتتة  والثتتاني أّن الحركتتة تستتير علتتد خطتتد حركتتة فتتتح 
 والحركات األخري  في التنازل عن الثوابت والتوجه نحو البرالماتية والواقعية.

متتن فهتتم جتتوهر الوثيقتتة الجديتتدة والتحتتوالت متتن وجهتتة نفتتري ال هتتذه وال تلتتا متتن القتترا ات تقتتترب 
التي عّبرت عنها في مسار الحركة وأفكارها  وهي تتجاوز قصتة المواقتف السياستية الراهنتة إلتد إعتادة 
تعريف الحركتة لنفستها بصتورة جوهريتة كبيترة  بمتا يتتوازي ويتتزامن متع التحتوالت والتطتورات التتي تمتّر 

رة خاصة مرحلة الربيع العربي وما أفرزته متن نتتائج علتد بها عموم حركات اإلسالم السياسي  وبصو 
 مستوي القناعات الفكرية والسياسية. 
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بالطبع ال يمكن تجاوز الخةوم السياسية اإلقليمية علد الحركة التي حاولت الدفع بها إلد القبول 
(  وهتو متا 1967بالحّد األدند من المشروعات الدولية ومشتاريع الستالم )أي حتدود الرابتع متن حزيتران 

فعلتتته الحركتتة فتتي الوثيقتتة الجديتتدة متتع شتتي  متتن التحايتتل وااللتفتتاف عبتتر القبتتول بالدولتتة علتتد حتتدود 
  وفي الوقت نفسه عدم االعتراف بنسرائيل  وبتعريف الدولة الفلسطينية الموعودة ب ّنها من النهر 67الت

 إلد البحر  وبالتمسا بعودة الالجئين.
فمثتتتل هتتتذه الوثيقتتتة لتتتن تكتتتون مقبولتتتة متتتن قبتتتل اإلستتترائيليين  وال حتتتتد دعونتتتا نرفتتتع التتتوهم تمامتتتاال  

األمتتريكيين ونستتبة كبيتترة متتن األوروبيتتين )أقصتتد هنتتا القتتوي السياستتية(  وهتتي كتتذلا لتتن تكتتون شتتفيعاال 
للحركة مع النفام الرسمي العربي الذي يقيم عدا ه معها ليس علد قاعدة موقفها من التسوية السلمية 

 هم من ذلا خشيته من  البديل اإلسالمي .فق   بل ما هو أ 
جتتوهر التحتتول  إذاال  هتتو بكلمتتة واحتتدة  التستتييس   أي أن الحركتتة التتتي ت ستتس ميثاقهتتا التترئيس فتتي 
نهاية الثمانينيات علتد قاعتدة أيديولوجيتة صتلبة  تقتوم علتد ثيمتة الصتراع التديني متع إسترائيل والجهتاد 

روع البتتتديل اإلستتتالمي لألنفمتتتة العلمانيتتتة ولحركتتتة فتتتي ستتتبيل ل  وعتتتدم التتتدخول فتتتي السياستتتة ومشتتت
التحرير الوطني الفلسطيني العلمانية  وبوصفها جز اال من جماعة اإلختوان المستلمين األم  ومشتروعها 

تعريف نفسها بصورة جذرية كبيرة  -أي الحركة –هو استكمال ألدوار الجماعة وفريخة الجهاد  تعيد 
مثلها مثل أي حركة كفاح خد االحتالل واالستتعمار  بنختافة بوصفها حركة كفاح وطني فلسطيني  
 جزئية أّنها ذات مرجعية إسالمية وطنية.

هتتتذا التحتتتول جتتتوهري ورئيستتتي  بتتتل وأزعتتتم ختتتروري أيختتتاال  ألّن الحركتتتة فتتتي ستتتلوكها وتحالفاتهتتتا 
تحوالت ومواقفها تجاوزت اإلطار السابق منذ فترة طويلة  فال بد من إطار جديد يواكب ويتكيف مع ال

 والتةييرات التي طرأت علد أفكار ومواقف الحركة 
متتا قامتتت بتته الوثيقتتة الجديتتدة أّنهتتا فتحتتت البتتاب أمتتام قبتتول الحركتتة سياستتياال  علتتد صتتعيد إقليمتتي 
ودولتتي  متتع مواربتتة فتتي موختتوع التستتوية الستتلمية  لكتتن متتا هتتو أهتتم متتن ذلتتا أّن الحركتتة قفتتزت فتتي 

خر والشتتراكة الوطنيتتة  والنفتتر إلتتد العتتالم نحتتو خطتتاب سياستتي موقفهتتا متتن الديمقراطيتتة والقبتتول بتتاى
 احترافي  ف علنت القبول بهذه القيم والمفاهيم بصورة كبيرة.

بتتالطبع  كتتان لخالتتد مشتتعل دور كبيتتر فتتي إنجتتاز هتتذه الدفعتتة فتتي ختتتام زعامتتته للحركتتة  فتت راد أن 
 يرة. ينهد تلا المرحلة بوثيقة تنقل الحركة نقلة سياسية أيديولوجية كب

  3/5/2017 ،الغد، عّمان
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 ورقــة "حــمــــاس": عــمــلــيــة شـــّد للــوجـــــه .82
 سمدار بيري 
سي تي اليوم الذي ننكشف فيه علتد االتصتاالت التتي جترت بتين منتدوبين إسترائيليين يتدعون بت نهم 

حتتين لتتم ليتتر رستتميين وبتتين شخصتتيات أساستتية فتتي  حمتتاس . وأنتتا أعتترف حتتالتين كهتتذه علتتد األقتتل  
يتتتردد الملتقتتون فتتي إجتترا  محادثتتات طويلتتة خلتتف الكتتواليس. بشتتكل طبيعتتي  حتتتد إشتتعار آختتر  فتتنن 
أحداال لن يتكد ولن يكشف النقاب. ومن المهتم االعتتراف بت ن هتذه المحادثتات أنتجتت القليتل جتداال علتد 

؟( الطتترف األرأل. ميزتهتتا هتتي فتتي تعميتتق التفتتاهم حتتول متتا يقلتتق إستترائيل ومتتا يتتزعج )ولكتتن لمتتن يهتتم
 اىخر.

ال يمكن التجاهل للتوقيت التهكمي الذي عرخت فيه  وثيقتة المبتادي والسياستة العامتة  لتت حماس . 
ن لم يكن بالمفاج ة( في نقطة التماس بين يتوم التذكري ويتوم االستتقالل. أمتا علتد  فقد وقعت علينا )وا 

ئيس األمريكتي دونالتد ترامتب فتي أبو مازن فهبطت )لعلمه المسبق( وهو فتي طريقته إلتد اللقتا  متع التر 
البيت األبيأل. وال ننسد إخراب السجنا  الفلستطينيين التذي يقتوده متروان البرلتوثي. هتذه أيختاال هتي 

العام لت حماس   التذي يفتترأل أن يعتتزل  خالتد  لألمينالخطوة السياسية األخيرة  إذا لم تقع مفاجآت  
 مشعل. 

ألقتل  بالتشتاور متع رجتال قتانون  التذراع العستكري فتي علد هذه الوثيقة عملوا ثالث سنوات علتد ا
لتتزة  قتتدامد  حمتتاس  فتتي الختتارج )موستتد أبتتو متترزوق(  فيلستتوف الحركتتة )عتتزام التميمتتي فتتي لنتتدن  
لير الراخي عن النتيجة النهائية(. كما أن سجنا   حمتاس  البتارزين فتي الستجون عنتدنا ستاهموا فتي 

بنتداال  يمكتن أن يالحتا بستهولة كبيترة صتراعات القتوي  22فكرهم من خلف القخبان. من تعمق في الت 
 وخالفات الرأي لير البسيطة بين  حماس  لزة و حماس   األكثر تطرفاال منها  خارج القطاع.

كيفمتتتا نفرنتتتا إلتتتد األمتتتر  فتتتنن ميثتتتاق  حمتتتاس  األصتتتلي اجتتتتاز عمليتتتة شتتتد وجتتته صتتتةيرة: أخيتتتراال 
نفتتتس الوقتتتت تقستتتم علتتتد أال تتنتتتازل عتتتن الكفتتتاح   حمتتتاس  تشتتتطب التتتدعوة إلبتتتادة إستتترائيل ولكنهتتتا فتتتي

المسلح خد االحتالل   بكل الوسائل والطرق . هذا يعني أننتا لتم نتتخل، متن المختربين االنتحتاريين  
أعمتتال الطعتتن  العبتتوات الناستتفة  األنفتتاق  الصتتواريخ وأعمتتال الخطتتف. وقبتتل أستتبوع فقتت   نلتتت  فتتي 

نتتتوع متتتن الخطتتتة فتتتي التتتبطن الطريتتتة  عتتتن األستتتري  –س  البريتتد اإللكترونتتتي فتتتيلم دعايتتتة كريتتته ل حمتتتا
   الذين قررت وسائل اإلعالم عندنا تجاهلهم  وعن حق.اإلسرائيليينوالمفقودين 

للوثيقتتة الحديثتتة يوجتتد جانبتتان جديتتدان: ألول متترة تتتدعو  حمتتاس  إلقامتتة دولتتة فلستتطينية فتتي حتتدود 
فالوثيقتتة تطالتتب بنقامتتة دولتتة فلستتطينية  –. هتتذا يعنتتي انتته اختفتتت األحتتالم عتتن  فلستتطين الكبتتري  67
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مستتقلة  بقيتتادة  حمتاس   فتتي كتل أرجتتا  الختفة الةربيتتة  قطتاع لتتزة وشترقي القتتدس كمدينتة عاصتتمة. 
   إسترائيل  كجتارة متن أختري  دولة يح  بان  حماس  تسلم بتتهذا يعني أيخا دون أن يذكر االسم الصر 
  تطالتب  حمتاس  قبتل ذلتا بتحريتر كتل المنتاطق مازن  ألبوجانبها. ولكن بخالف السلطة الفلسطينية 

 .األراخي  دون التنازل عن شبر ودون الموافقة علد تبادل ب ساليبهاالمحتلة  
. فهتتتتاهم اإلرهابيتتتتةتتتتترب  قيتتتتادة  حمتتتتاس  الوثيقتتتتة الجديتتتتدة بتتتتالجهود للتتتتتخل، متتتتن صتتتتورة المنفمتتتتة 

 بعتدم التتدخل فتي  واألردنمصر  امأمالمسلمين  ويتعهدون  اإلخوان  األميتنكرون للعالقة مع الحركة 
 حماس  شتتي  ختتد ت . كمتتا أن هتتذا هتو الستتبب التتذي يجعلهتتم يعلنتتون بتان لتتيس لتتاألختتري شتتون التتدول 

 اليهود واليهودية  بل فق  خد  االحتالل الصهيوني .
: ختتتذونا  نحتتتن وأنتتتتم األوروبيتتتة واألستتترةلمتتتزة داهيتتتة للتتترئيس ترامتتتب  أيختتتامشتتتعل ورفاقتتته يطلقتتتون 

الفرصتتتة التتتتي  أعطونتتتا حماس  شتتتعبية فتتتي الشتتتارع الفلستتتطيني أكثتتتر متتتن فاستتتدي فتتتتح. تلتتت أننعتتترف 
 فقد القوة. ألنهالكهربا   ويطفئمازن يقل، الرواتب  وأبو الحركة الوطنية للتحرير    ألننانستحقها 

دخاللمواصلة الحوار السري  أولي  كموقف المبادياذا كان ممكنا التعاطي مع  وثيقة  تعديالت  وا 
يها  فانه مسموح تشتوي  الحستابات الطويلتة متع  حمتاس  والستير معتا نحتو فجتر يتوم جديتد. ولكتن عل

علتتد عتتدم االعتتتراف بنستترائيل  علتتد مواصتتلة العنتتف  أقستتمتعنيتتدة  أيديولوجيتتة حمتتاس  هتتي حركتتة 
 .أصدقهم. في هذا الموخوع أنا األرألوعلد عدم التحرا عن سنتيمتر واحد من 

 عن "يديعوت أحرونوت"
 4/5/2017يام، رام هللا، األ
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 أحمد جميل عزم د.
ال شتا أّنته ال يوجتد جهتتة ستتطلق وثيقتة جديتدة توختتح أهتدافها السياستية  وبرامجهتتا  إال إذا أرادت 
أن تعلتتن عتتن شتتي  جديتتد  وبالتتتالي متتا يستتمد الثوابتتت فتتي  وثيقتتة  حركتتة  حمتتاس  التتتي أعلنتتت هتتذا 

  ليست هي المقصودة بذاتها  بل المطلوب 1988عن الميثاق المعلن العام األسبوع  والتي ال تختلف 
تسلي  الختو  علتد شتي  جديتد  وذكتره متع القتديم  يختدم طم نتة متن يخشتد التةييتر ب ّنته لتيس تةييتراال 
كتتامال. ويمكتتن اإلشتتارة لموختتوعين أساستتيين تةيتترا فتتي الوثيقتتة  همتتا القبتتول بفكتترة الدولتتة علتتد حتتدود 

ران  لكتتتتن دون االعتتتتتراف بالكيتتتتان الصتتتتهيوني. والثتتتتاني  تحديتتتتد العالقتتتتة متتتتع العتتتتالم الرابتتتتع متتتتن حزيتتتت
 الخارجي  واالستقاللية الوطنية لحماس  دون التنكر للبعد العربي واإلسالمي. 
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ال يقرأ الخطاب بما فيه وحسب  بل وأيخاال بالمسكوت عنه مما يوجد اتفاق أو إجماع أنه موجتود  
ومتتن هنتتا لفهتتم وثيقتة  حمتتاس  التتتي أعلنتتت هتتذا األستتبوع يجتتب مقارنتهتتا  وحاختر فتتي النقتتا  والجتتدل.

 بالميثاق األساسي الذي يوخح المسكوت عنه في الوثيقة.
باإلشتتارة لموختتوع الدولتتة  فتتنن الوثيقتتة نصتتت أّن  حمتتاس تعتبتتر أن إقامتتة دولتتة فلستتطينية مستتتقلة 

  متع عتودة الالجئتين 1967)يونيو(  كاملة السيادة  وعاصمتها القدس  علد خطوم الرابع من حزيران
والنازحين إلد منازلهم التي أخرجوا منها  هي صيةة توافقية وطنية مشتركة . مع الت كيتد علتد أن  ال 
تنتتازل  عتتن أّي جتتز  متتن أرأل فلستتطين . وهتتذا البنتتد بهتتذه الطريقتتة يثيتتر تستتاتال ولموختتا حتتول متتاذا 

د  وترفختته فتتي ذات اىن. وتفستتير هتتذا ممكتتن أن يعنتتي؟ فكيتتف تقبتتل برنتتامج التوافتتق المتعلتتق بالحتتدو 
نجده تلميحاال في بداية الوثيقتة  بتالقول  فلستطين المقاومتة التتي ستتفل متواصتلة حتتد إنجتاز التحريتر  
وتحقيتتق العتتودة  وبنتتا  الدولتتة ذات الستتيادة الكاملتتة  وعاصتتمتها القتتدس . ونجتتده تصتتريحاال فتتي مقابلتتة 

سي أن أن   عندما تعهد أنه إذا مزنح شهيرة لخالد مشعل  رئيس المكتب ال سياسي للحركة  مع شبكة   
والحقتتتوق األختتتري المطالتتتب بهتتتا )الالجئتتتين( ستتتتتعهد  1967الفلستتتطينيون دولتتتة فلستتتطينية علتتتد حتتتدود 

 حمتتاس  بعتتدم ممارستتة المقاومتتة العنيفتتة. أي أنتتّه ستتيجري حصتتر أي مطالتتب حينهتتا ب ستتاليب قانونيتتة 
حقيقتتة عتترأل  حمتتاس  فتتي الوثيقتتة. وهنتتا يتت تي أهميتتة المستتكوت عنتته ومدنيتتة ليتتر عنيفتتة. وهتتذا هتتو 

زالة إسرائيل تمامتاال  وعلتد األقتل لتن تترتب  المقاومتة العنيفتة  مقارنة بميثاق  حماس  من حيث تدمير وا 
 بهذا الهدف.

تتتم تبريتتر هتتذا التتن، ب نتته الصتتيةة التوافقيتتة  والواقتتع أنتته قتتد يكتتون كتتذلا  ولكتتن متتن المستتتبعد أن 
عتتالن هتتذا الموقتتف موجهتتا فعتتال للقتتوي الفلستتطينية األختتري  وبشتتكل عاجتتل  وخصوصتتاال  فتتتح  يكتتون إ 

والتترئيس الفلستتطيني محمتتود عبتتاس  وبهتتدف التوافتتق معتته  ألّنتته فتتي ذات الوقتتت التتذي كتتان يعلتتن فيتته 
التن، كانتت قيتتادات  حمتاس  تشتتن هجومتاال حتتاداال ختد حركتة  فتتتح  والترئيس الفلستتطيني  وأتبعتت ذلتتا 

عشرات من عناصر  فتح  في لزة. وبالتالي فنن القوي اإلقليمية والدولية هي المخاطبتة بهتذا  باعتقال
 الن،  والتوافق جا  كمبرر.

أّمتتا التتن، الثتتاني والمتعلتتق بتعريتتف عالقتتة  حمتتاس  متتع القتتوي اإلقليميتتة متتن دول وتنفيمتتات  فقتتد 
لفلستطيني  وعتدم ارتهانته لجهتات جا  في الن،  تتّكد حماس علد خرورة استقاللية القرار التوطني ا

خارجية  وتتكد في الوقت ذاته علد مستولية العترب والمستلمين وواجتبهم ودورهتم فتي تحريتر فلستطين 
ن كتتان ال يختلتتف كثيتترا عتتن طروحتتات حركتتة  فتتتح  وعتتن  متتن االحتتتالل الصتتهيوني . وهتتذا التتن، وا 

ختوان المستلمين  فنّنته فتي النصو، التي وخعها متسسو  فتح  وعدد مهم منهم جا  من صتفوف اإل
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الواقتتع ذو معنتتد عميتتق  إذا متتا تتتم تنفيتتذه. وهتتو نتت، يحتتتاج توقفتتا  وهتتو ربمتتا نتت، علتتد الحركتتات 
ذا قتتررت تبنيتته أن تترجمتته عمليتتاال. فمعنتتد هتتذا  اإلستتالمية  وتحديتتداال اإلختتوان المستتلمين  التفكيتتر فيتته وا 

عتتتاجال  واّنتتته لتتتن يتتتتم تجاهتتتل الحتتتدود  التتتن، أّن الوحتتتدة االندماجيتتتة اإلستتتالمية والعربيتتتة ليستتتت أمتتتراال 
القطرية  ولن يتم تجاهل الحدود الوطنية  ولها األولوية علد االنتما  لجماعات إسالمية جامعة  مثل 
اإلختتوان المستتلمين  وهتتذا تحتتول يحتتتاج لنتتدوات وكتابتتات فكريتتة كثيتترة  ليتتتم إدراكتته. فقتتد بتتات متتن شتتبه 

  تقتول إن الهويتة العربيتة وربمتا اإلستالمية لهتا  ال تعنتي الواخح أن مختلف مكونات السياسة العربيتة
بالخرورة العمل أو ت ييد الوحدة االندماجية  فلم يعد الحديث عتن دولتة عربيتة أو إستالمية واحتدة  بتل 

سالمية.  عن دول ذات هويات عربية وا 
 4/5/2017الغد، عّمان، 

 
 فلسطين بين وثيقتين .84

 رشيدأزكي بني 
للدولتتتة اليهوديتتتة تستتتتند إلتتتد ستتتردية تاريخيتتتة مزعومتتتة بحتتتق اليهتتتود فتتتي أرأل  الرتيتتتة  اإلستتترائيلية 

فلستطين  وال تخفتي الحركتة الصتهيونية منطلقاتهتا ومبرراتهتتا األيديولوجيتة فتي تستويغ فكترة إيجتاد دولتتة 
 يهودية نقية يجتمع فيها يهود العالم كافة.

 14فيينتتتتا واليبزيتتتتغ بتتتتتاريخ  التتتتذي كتبتتتته ثيتتتتودور هيرتستتتتل ونزشتتتتر فتتتتي-وكتتتتتاب  الدولتتتتة اليهوديتتتتة  
حتتدد فيتته رتيتتته  -  قبتتل ثمانيتتة عشتتر شتتهرا متتن انعقتتاد المتتتتمر الصتتهيوني األول1896فبراير/شتتبام 

لدولة اليهتود ب نهتا التتي تمثتل  أرأل التتوراة الموعتودة لبنتي إسترائيل   ويمثتل هتذا التزعم أستاس الروايتة 
 الصهيونية عن فلسطين.

ديولوجية رومانسية حالمة قافزة فوق حقائق التتاريخ   فتنن الصتهيونية ورلم أن هذه الرواية تبدو  أي
تمكنتتت متتن جعتتل هتتذا التصتتور الخيتتالي  حقيقتتة  -ممثلتتة فتتي كتابهتتا ومترخيهتتا التتتوراتيين-األكاديميتتة 

 علمية  ال تخخع للجدل.
ة تلا وفي مقابل هذه األحالم  ولمواجهة المخاطر الناشئة عن برامج ومشاريع ووعود دولية لترجم

الرواية  نش  النخال الوطني الفلسطيني متت خرا  وفتي لحفتة المتةيترات التاريخيتة العميقتة  ومتا رافقهتا 
من اختالل نتوعي وكمتي فتي متوازين القتوي لصتالح المشتروع الصتهيوني  وبنمكانيتات متواختعة علتد 

لختعيفة  نتيجتة التخلتف والقتدرات العستكرية والبيئتة اإلقليميتة ا االستراتيجيالمستويات كافة في النفر 
 أحياناال و/أو االرتبام المشبوه بالتبعية واالرتهان والعمالة أحياناال أخري.
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في هذه البيئة  نش ت حركات التحرر الفلستطينية رد فعتل علتد حالتة جديتدة متن االستتعمار تتميتز 
وني بوصتتفها احتتتالل  شتتعب بتتال أرأل ألرأل بتتال شتتعب . أو كمتتا قالتتت رئيستتة وزرا  الكيتتان الصتتهي

الستتابقة لولتتدا متتائير  ال يوجتتد شتتي  استتمه شتتعب فلستتطيني  حتتتد إنتته لتتيس علينتتا أن نتت تي ونزختترجهم 
 من البالد  فهم ليسوا موجودين .

بقتترار متن جامعتتة التدول العربيتتة  وقتدمت رتيتهتتا  1964ثتم نشت ت منفمتتة التحريتر الفلستتطينية عتام 
الميثاق التتوطني الفلستطيني   التتتي تتم التخلتتي للصتراع الفلستطيني الصتتهيوني عبتر الوثيقتتة المعروفتة بتت 

بحجة أن الفروف الموخوعية المحلية واإلقليمية والدولية ال  1993عنه بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 
 تسمح باالستمرار في النهج الثوري التحرري.

ت وكتتان شتتعار المرحلتتة  يتتا وحتتدنا  التتذي متترر وبتترر جميتتع المحرمتتات والمحفتتورات  وتجتتاوز ثوابتت
 وحقوق الشعب الفلسطيني في التحرير وحق العودة والسيادة  وقفز فوق كل الخطوم الحمر.

وكتتان التمهيتتد لقبتتول هتتذه الحالتتة قتتد بتتدأ داخليتتا عبتتر عنتتاوين الحلتتول المرحليتتة والواقعيتتة وبرنتتامج 
في قبتول  النقام العشر  ولير ذلا من المبادرات الفلسطينية والعربية  وكانت حجة القيادة الفلسطينية

 هو الطموح إلقامة دولة فلسطينية بعد خمس سنوات. -إخافة إلد ما تقدم-وتوقيع اتفاقية أوسلو 
وفتتي هتتذه األثنتتا  نشتت  التنتتافس بتتين حركتتة التحريتتر الفلستتطيني )فتتتح( التتتي تقتتود منفمتتة التحريتتر 

 .1987ة عام الفلسطينية  وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( التي أعلنت نفسها وبرنامجها نهاي
بلغ التنتافس بتين الحتركتين )فتتح وحمتاس( أشتده وصتار فتي ذروتته  بعتد أن قتدمت حمتاس قرا تهتا 
لطبيعتتتة الصتتتراع  عبتتتر ميثاقهتتتا ومتتتن ختتتالل عمليتتتات مقاومتتتة مدنيتتتة وعستتتكرية متميتتتزة ومتلمتتتة للعتتتدو 

 الصهيوني.
مايو/أيار(  عن  1) بعد هذه المقدمة  ي تي دور الستال عن وثيقة حركة حماس التي أعلنتها أمس

ماهّية وأهمية هذه الوثيقة؟ وهل تشكل بديال لميثاقها؟ أو تةييراال لبرنامجها؟ وقبل ذلا ال بد من الت كيد 
 علد:

أوالال: أن النخال الوطني الفلسطيني لم يبدأ بحركتة حمتاس  وأن الشتعب الفلستطيني قتدم تختحيات 
 كبيرة ومتراكمة وعلد كل األصعدة.

المفاوختات ومستيرة التستوية قتد وصتلت إلتد طريتق مستدود  وفشتلت فتي الوصتول  ثانياال: أن مسار
إلتتتتتد نفريتتتتتة إنهتتتتتا  الصتتتتتراع الفلستتتتتطيني  اإلستتتتترائيلي   خاصتتتتتة متتتتتع التوستتتتتع واالستتتتتتمرار فتتتتتي حركتتتتتة 

 االستيطان  وتنكب وعود قيام الدولة الفلسطينية  والتراجع عن نفرية  حل الدولتين .
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حريتر الفلستطينية تحولتت متن مشتروع تحريتر إلتد مشتروع إلقامتة ثالثاال: متن المتستف أن منفمتة الت
الدولة الفلسطينية  كما نجحت عملية تحويل السلطة الفلسطينية من مشروع إلقامتة الدولتة الفلستطينية 
إلتد كيتان وفيفتتي لخدمتة األمتتن  اإلسترائيلي   عبتتر التعتاون والتنستتيق األمنتي لقمتتع المقاومتة ومحاولتتة 

 روع المنسق األمني األمريكي كيث دايتون إلنتاج اإلنسان الفلسطيني الجديد.اجتثاثها  وفقاال لمش
رابعتتاال: أن انتكاستتة الربيتتع العربتتي  وقيتتام الثتتورات المختتادة  وانشتتةال الشتتعوب العربيتتة بتت لم القمتتع 
الدموي الذي وصل بالت كيد إلد مستوي جرائم الحرب  وما يرافقه من معانتاة القتتل والتشتريد والتعتذيب 

 في تراجع االهتمام بالقخية الفلسطينية ودعم المقاومة. -بشكل تلقائي-السجون  كل ذلا ساهم و 
خامستتاال: نتيجتتة لتبتتاين المواقتتف متتن ثتتورات الربيتتع العربتتي  ومتتا نشتت  عتتن ذلتتا متتن إعتتادة الفتترز فتتي 

 المواقف واالصطفاف  فقد تراجع دعم القخية الفلسطينية علد جميع المستويات.
نفرية العدو البديل  حيث نجحت  إسرائيل  فتي تستويق فكترة أن اإلرهتاب هتو العتدو سادساال: نشو  

الحقيقتتتتي التتتتذي يهتتتتدد الجميتتتتع  وأن مواجهتتتتة هتتتتذا العتتتتدو تتطلتتتتب تعاونتتتتاال وتنستتتتيقاال معهتتتتا لتتتتدر  مختتتتاطر 
 التطرف  الذي اقترن باإلسالم نتيجة لممارسات حركات أصولية إسالمية متطرفة.

لد ذلا  فنن تمدد النفوذ   العتراق  التيمن( ستاهم سوريةاإليراني في بعأل الدول العربية )لبنان   وا 
في انحراف بوصلة المواجهة  وتسلل خطاب يتبند تصنيف إيران ب نها هي العدو األول الذي يزْحذر  
وأن خطتتتتر متتتتا يزوصتتتتف بمشتتتتروع إيتتتتران  الصتتتتفوي المجوستتتتي الشتتتتيعي  مقتتتتدم علتتتتد خطتتتتر المشتتتتروع 

 الصهيوني.
نحراف يزعد نجاحاال للفكر الصهيوني وللمصلحة  اإلسرائيلية   خاصة بعد اعتماد وال شا أن هذا اال

 بعأل اإلسالميين لهذا الطرح.
 أخيراال  هل هذه المعطيات هي التي دفعت حركة حماس لتقديم وثيقتها السياسية الجديدة؟
الحنجلتة ثتم  مع االحترام ألصحاب التخوفات والتوجسات من عملية االنقالب الفكري التي تبدأ من

 تتحول إلد مسارات الخالل  فنن تجاهل هذه العوامل يزعتبر من إنكار المعلوم الفرفي بالخرورة.
ليست هذه العوامل وحدها هي التي قادت حركة حماس إلنتاج وثيقتهتا السياستية الجديتدة  وال شتا 

ذلتا ال يعنتي تطويتع دفعتت الحركتة إلعتادة تقتديم ذاتهتا  ليتر أن  -باإلخافة إلد أسباب أخري -أنها 
 الحركة إلكراهات اللحفة الراهنة  وال يعني انسالخها من ثوابتها أو ردتها عن أهدافها.

ذا بقيتتت الحركتتة متمستتكة ب هتتدافها المتمثلتتة فتتي التحريتتر  فتتال متتانع متتن مراجعتتة وتطتتوير الميثتتاق  وا 
تتب فتي فتروف مختلفتة  وخاصتة بعتد تتراكم التجربتة السياستية  وتوستع ال عالقتات الدبلوماستية  التذي كز

 وتطور القدرات الميدانية.
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ألي دولة  فنن ذلا وحده ال يكفي  االستراتيجيةوعلد أهمية الفكر السياسي ألي حركة أو النفرية 
نجاز الطموحات أو ترجمتة األحتالم. ويبتدو أن مقولتة إرنستت همنةتواي فتي رائعتته  لتحقيق األهداف وا 

 مقد هم الذين ال يةيرون آرا هم أبدا . الشيخ والبحر  صحيحة:  الموتد والح
ربما ت خرت حركة حماس فتي تقتديم وثيقتهتا السياستية الجديتدة.. ولكنهتا فعلتهتا  فهتل سيزشتكل ذلتا 

 دافعا لباقي الحركات اإلسالمية لتقديم مقارباتها الفكرية السياسية؟
لتطتوير والتةييتر متن رلم وجود حالة رفأل ومقاومة داخل الحركات اإلسالمية ألفكتار المراجعتة وا

الذين يزصنفون ب نهم  حراس الثوابت   فال شتا فتي أن الحركتات اإلستالمية تعتي  مخاختات صتعبة  
 وأن مناخات الربيع تقيم في فخا اتها  ودوافع التقويم والمراجعة تنتع  في محاخنها.

لوبتتة متتن حركتتة المراجعتتات ليستتت عيبتتا وليستتت مطلوبتتة متتن الحركتتات اإلستتالمية فقتت   ولكنهتتا مط
جميتتع األحتتزاب والمتسستتات والتتدول باعتبتتارهم كائنتتات حيتتة  تحكمهتتم قتتوانين الستتببية ونتتواميس الكتتون 

 التي هي قاهرة بالت كيد لمن صادمها.
نما بوخوح الرتية والعمل الجاد وليس انتفار المهدي أو  تحقيق األهداف ليس بالتمني والقعود  وا 

تتتان يّ  أ ْهتتتل  المخلتت،. قواعتتتد الحركتتتة الميدانيتتتة هتتتي ال ْم و ال  أ م  يّ كز تتتان  تتتتي تحكتتم مستتتتقبل الصتتتراع:  لتتتْيس  ب   م 
و  ل يّ  اال اْلك ت اب   م ن ي ْعم ْل سز ون  َّللاَّ  و  ْد ل هز م ن دز ير  اال يزْجز  ب ه  و ال  ي ج    .اال و ال  ن ص 

 3/5/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 وقفة أولية سريعة ومحايدة أمام حماس "الجديدة" .85
 عوكل طالل

الوثيقة السياسية التي كشفت عنها حركة حماس متخراال  وفتي توقيتت ألهتم التبعأل ألن يترب  علتد 
نحتتو ستتلبي بتتين إعالنهتتا وبتتين الزيتتارة التتتي يقتتوم بهتتا التترئيس محمتتود عبتتاس للواليتتات المتحتتدة  هتتتذه 

دور وتت ثير  الوثيقة  تشكل بحق تطوراال تاريخياال مستحقاال لحركة تحتوز علتد بعتأل عوامتل القتوة  وعلتد
 بارز في الحياة السياسية الفلسطينية والعربية.

والوثيقة التتي تتم تتداول أفكارهتا  ومفاصتلها األساستية داختل الحركتة لستنوات  ال تنتفتر  حتتد متن 
أشتتخا، أو جماعتتات داعمتتة ومواليتتة للحركتتة  أيتتة مالحفتتات  أو اقتراحتتات تعديليتتة  متتا يجعتتل أيتتة 

ةو فارغ  ونصائح ال قيمتة لهتا. علتد أن تستجيل المالحفتات  يت تي مالحفات من هذا النوع  مجرد ل
في سياق محاولة فهم أبعاد وأعماق السياسات التي ينتفر الناس من الحركة ممارستها خالل المرحلة 
القادمة. القرا ة بالجملة تلزم حتد أشد المناوئين والمتشككين  أو المعادين لحركة حماس ألن يعترفوا  



 23لف معلومات م ___________________________________________________________

 118 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                
   

علد توجه عام إيجابي  متفاعل مع الداخل الفلستطيني والمحتي . وباختصتار متن وجهتة ب نها تنطوي 
نفري فنن الوثيقة بما تخمنته من مواقف تكتيكية واستراتيجية  وبعد تنقيتها من األبعاد الدينية  فننها 

رهتا من السياسة التي أقرتها الجبهتة الشتعبية لتحريتر فلستطين فتي متتم %90تتطابق بنسبة تزيد علد 
. االختتتتالف بينهمتتتا بعتتتد خصتتتم البعتتتد التتتديني واالجتمتتتاعي  يتمثتتتل فتتتي أن الجبهتتتة  1980الرابتتتع عتتتام 

تعتتتترف صتتتراحة  وهتتتي منخرطتتتة وتتتتدير تناقختتتاتها  متتتن ختتتالل منفمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية الممثتتتل 
الشتترعي الوحيتتد للشتتعب الفلستتطيني. وثيقتتة حمتتاس تستتجل أن المنفمتتة تشتتكل إطتتارا للفلستتطينيين فتتي 

لخارج والداخل  لكن اعترافها بوحدانية تمثيل المنفمة وشرعيتها يتوقف علتد شترم إعتادة بنائهتا  بمتا ا
يخمن انخرام حركتي حماس والجهاد فيها. أي أن االعتراف بوحدانية تمثيتل المنفمتة ستيبقد معلقتاال  

الفصائل وستفل حماس تستخدم هذا االعتراف  للخة  من أجل التوصل إلد صيغ مقبولة لمشاركة 
 التي ال تزال خارجها.

ال يمكتتن اعتبتتار هتتذه الوثيقتتة السياستتية  عمتتالال تكتيكيتتاال  يستتتهدف فقتت  معاونتتة الحركتتة علتتد تجتتاوز 
عديد األزمات التي تجابهها في عالقاتها الفلسطينية والعربية. هي إذن حصيلة مراجعتة لثالثتين عامتاال 

ق التتذي اشتتتةلت عليتته منتتذ إقتتراره فتتي العتتام   والميثتتا1987منتتذ اإلعتتالن عتتن ت ستتيس حمتتاس فتتي عتتام 
. الحركتتات السياستتتية التجديديتتتة  ونقصتتتد التتتتي تجتتتدد ذاتهتتتا  انطالقتتتاال متتتن تةيتتتر العوامتتتل الذاتيتتتة 1988

نمتتا تقتتدم تقريتتراال مفصتتالال عتتن األستتباب  والموختتوعية  ال تكتفتتي بتقتتديم وثيقتتة مختزلتتة متتن هتتذا النتتوع  وا 
لقتوة والختعف  واإلخفاقتات واإلنجتازات التتي عاشتتها الحركتة  التي أوجبت التةيير  وتمر علد نقتام ا

ووجب تةييرها أو تطويرها. والحركات الديمقراطية التي تعتني بمزاج ورأي النخب  والجماهير  عتادة  
مكانيتتتة إدختتتال بعتتتأل التعتتتديالت  قبتتتل أن تتختتتذ قرارهتتتا  تطتتترح الوثتتتائق األساستتتية للنقتتتا  والجتتتدل  وا 

لوثيقة  حيث ال يمكن االستفادة متن بعتأل المالحفتات او االقتراحتات التتي النهائي بالمصادقة علد ا
 قد تفيد الوثيقة.

نفرياال  وجب القول  إن الوثيقة تقتدم حركتة حمتاس جديتدة  كمتا وصتفها بعتأل الكتتاب المحستوبين 
 علد حركة حماس.

البعتتد فهتتي قتتد صتتيةت بلةتتة عصتترية  سياستتية وقانونيتتة دقيقتتة  طةتتد عليهتتا البعتتد السياستتي علتتد 
التتتديني  وهتتتي وثيقتتتة وطنتتتت حركتتتة حمتتتاس  بحيتتتث تقتتتدمها اليتتتوم علتتتد أنهتتتا حركتتتة وطنيتتتة فلستتتطينية 
إسالمية بدون مرجعيات وارتباطات فوق وطنية  كان من الحكمة أن تقتدم حمتاس علتد اإلعتالن عتن 

هلهتتا فتتا ارتباطاتهتتا التنفيميتتة واإلداريتتة واللوجستتتية متتع جماعتتة اإلختتوان المستتلمين وأن تخفتتف عتتن كا
تبعتتات الصتتراع التتذي تخوختته الجماعتتة  والتتتي تعتبرهتتا العديتتد متتن األنفمتتة جماعتتة إرهابيتتة. فالقختتية 
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الفلستطينية تنطتتوي علتتد أثقتتال كبيتترة علتتد أهلهتتا  حتتتد لتم يعتتودوا قتتادرين علتتد زيتتادة هتتذه األثقتتال متتن 
 خالل عالقات وارتباطات خارجية.

باستتتتتراتيجية تحريتتتتر فلستتتتطين كتتتتل فلستتتتطين  ال يمكتتتتن ألحتتتتد أن ي ختتتتذ علتتتتد الوثيقتتتتة أنهتتتتا تتمستتتتا
التاريخيتتة  أو أن عليهتتا االعتتتراف بنستترائيل  أو حتتتد االعتتتراف باتفاقيتتات أوستتلو  فلقتتد قالتتت الحيتتاة 
كلمتها إزا  الخيار الذي اتخذته منفمة التحرير الفلسطينية  والسياسات والرهانات التتي حكمتت دورهتا 

 الفلسطيني برنامج النقام العشر.   حين أقر المجلس الوطني1974منذ عام 
هذا الموقف الذي يرب  بتين الهتدف االستتراتيجي والمرحلتي  والتذي ال تتبنتاه حمتاس حستب الوثيقتة 
نمتتا هتتي مستتتعدة ألن تكتتون جتتز اال متتن الموقتتف المتوافتتق عليهتتا وطنيتتاال  ونقصتتد موختتوع الدولتتة علتتد  وا 

أن يكتتتون متتتدخالال للتنتتتافس علتتتد خيتتتار    نقتتتول هتتتذا الموقتتتف ال يمكتتتن1967حتتتدود الرابتتتع متتتن حزيتتتران 
المفاوختتات  وتقتتديم البتتدائل عتتن المنفمتتة. الستتتال هنتتتا هتتو لمتتاذا علتتد القتتوي الدوليتتة واإلقليميتتتة أن 
تنتفر حتد تكون حماس في موقع منفمة التحرير اليتوم  بعتد أن قتدمت الشتروم الالزمتة لكتي تكتون 

متتاس ألن تنتقتتل إلتتد الموقتتع التتذي تمثلتته الطتترف التتذي يجتتري معتته الحتتديث؟ كتتم عامتتا  وهتتل تحتتتاج ح
 وتشةله المنفمة بعد كل الذي جري ويجري؟

في فل الوقائع الملموسة  والسياسات الجاريتة علتد المستتويين العربتي والتدولي  متن ليتر المتوقتع 
أن تالقي حركة حماس حتتد بعتد هتذه الوثيقتة  قبتوالال وعالقتات تجعلهتا منافستاال لمنفمتة التحريتر  التتي 

بشرعية راسخة مهما قيل عنها  وقتد يقتال عنهتا الكثيتر فتي مجتال النقتد الستلبي. العتالم يتعامتل  تحفد
متتع الشتترعيات حفافتتاال علتتد شتترعيته  وحتتتد ال يتتتدخل اىختترون فيهتتا  والعتتالم يتعامتتل متتع السياستتات 

 والمصالح المتماثلة  وحركة حماس ال تحفد ب ي من هذين البعدين. 
مكانيتتة أن يتتتدي تعريفهتتا الجديتتد لنفستتها  إلتتد تحريتتا عالقاتهتتا متتع متتن حتتق حمتتاس أن تتفتتا ل بن

مصتتتر  وعديتتتد التتتدول العربيتتتة  أو ربمتتتا األطتتتراف الدوليتتتة  لكتتتن هتتتذا وذاا مرهتتتون باستتتتعداد حمتتتاس 
وقدرتها علد االنخرام في المتسسة الوطنية الفلسطينية الشرعية والرسمية  ومن موقع المعارخة كمتا 

 األخري  وحتد لو كانت حماس تملا ثقالال أكبر بكثير من تلا الفصائل. هو حال فصائل المنفمة 
موختتوعياال  وستتوا  أرادت حمتتاس أو تمّنعتتت  هتتذا هتتتو الستتياق التتذي ستتتقرره األحتتداث فتتي الحتتتق 

 السنين  إاّل إذا انقلبت الدنيا  وتةيرت جذرياال المعطيات المقرو ة اليوم. 
د خطاب جديد لريب بمعانيه ومفرداته  ولهجته عما بقي أن نشير إلد أن هذه الوثيقة تنطوي عل

تربتتد عليتته كتتادر وأعختتا  الحركتتة  وستتتبدو الوثيقتتة لتتبعأل الوقتتت  ون متتل أن ال يطتتول ذلتتا  وك نهتتا 
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وثيقتتة فوقيتتة  لتتم تصتتل معانيهتتا إلتتد قواعتتد الحركتتة  واألهتتم والعبتترة األستتاس هتتي فتتي الستتلوا العملتتي  
 يمة الكالم المعسول.والتجربة الملموسة  التي ستحكم علد ق

 4/5/2017األيام، رام هللا، 
 

 األسئلة التي لم تجب عليها وثيقة حماس .86
 فراس أبو هالل
كما كان متوقعا  أثارت وثيقة حماس السياسية التي صدرت قبل أيام عاصفة من الردود. بعخها 

ه حركة فتح يرحب ويمجد  وبعخها يشكا  وبعخها يخوّ ف من مآالت تشبه الواقع الذي وصلت إلي
 بعد أكثر من نصف قرن علد انطالقها. 

ردود الفعل طبيعية بالنفر إلد أهمية الحركة وحجمها  وهي داللة علد احتالل الحركة جز ا 
مهما من الفخا  السياسي والفكري في المنطقة  وهي أيخا داللة جديدة علد أهمية الصراع العربي 

ربما باستثنا  الحركات  -ذ أن أي حركة أو حزب عربياإلسرائيلي لدي لالبية الشعوب العربية  إ
 ال يمكن أن يحفد إصدار وثيقة سياسة لها بهذا الحجم من االهتمام والردود.  -العابرة للحدود

قدمت الوثيقة إجابات علد بعأل األسئلة المهمة  لكنها بالمقابل فشلت في اإلجابة علد أسئلة ال 
يرين بما فيهم متيدو حركة حماس يةلبون المخاوف والحذر في تقل أهمية وخطورة  وهو ما جعل الكث
 تعاملهم مع الوثيقة  بدال من الرخد. 

ولعل أهم ما في الوثيقة هو إصدارها بحد ذاته  ألن ميثاق الحركة الذي أعلن عند انطالقها في 
حركة كان نصا لير سياسي  بني علد لةة دينية لحركة دعوية أكثر منها  1987بداية انتفاخة 

مقاومة  وحوي لةة خطابية تفتقر للتحديد والسياسية  ولذلا فنن مجرد إصدار وثيقة جديدة هو أمر 
مهم  دون أن يعني ذلا أنها لم تحو مخاوف وعيوبا هي األخري  سن تي علد ذكرها الحقا في هذا 

د أن وفي إطار  تسييس  خطاب حركة حماس  ت تي أهمية الت كيد عل المقال وفي مقال قادم.
الصراع العربي اإلسرائيلي هو صراع مع محتلين صهاينة وليس مع أتباع الدين اليهودي  بعد أن 
أدركت الحركة خالل تجربتها السياسية وخصوصا بعد الحصار علد لزة أن يهودا عبر العالم وقفوا 

راع هو مع الحق الفلسطيني  ورفخوا ويرفخون االحتالل  بل ورفخوا الصهيونية كفكرة  وأن الص
 مع دولة االحتالل بما هي مشروع استعماري في المنطقة العربية. 

ومع ذلا  فثمة أسئلة مهمة لم تجب عنها الوثيقة وال ناطقو الحركة الذين تحدثوا في اإلعالم 
 للدفاع عنها:
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الستال األول الذي لم يجب عليه: لماذا صدرت الورقة اىن وما الجديد فيها؟ فنذا كان كل ما في 
فما الجديد إذن؟ إن الجديد  -وهذا صحيح -لورقة هو مبادي قد أعلن عنها سابقا في أدبيات الحركةا

الوحيد هو أن المبادي التي كانت جز ا من الممارسة السياسية للحركة خالل ثالثين عاما تم تثبيتها 
سر التوقيت  االن في وثيقة سياسية تمثل مشروعا سياسيا لها  وهو األمر الذي يحتاج إلجابة عن

وعالقته بنكراهات اللحفة الراهنة والوخع اإلقليمي البائس وخسارة الشعوب  لجولة  في معركتهم مع 
 الثورات المخادة.

إن الحركة التي تحفد وثيقة سياسية لها بكل هذا االهتمام تحتاج لشفافية أكبر ووخوح و 
 ا سوي تثبيت مبادي وأفكار قديمة لها.  تسييس  إلجابتها عن أسباب إصدار وثيقة ال جديد فيها جذري

وهو البند الذي  20أما األسئلة األكثر أهمية ولم تجب عليه الوثيقة  فهي تلا المتعلقة بالبند رقم 
حفي باهتمام كبير في النقا  اإلعالمي والسياسي وفي الفخا ات اإللكترونية  وذلا ألنه ذكر 

 هو محل توافق وطني.  1967ود صراحة أن الحركة تتعامل مع قبول دولة في حد
نفر إلد هذا البند من قبل كثيرين باعتباره متناقخا ألنه جمع األمر ونقيخه  فقبل بدولة علد 

ولكنه رفأل في الوقت ذاته االعتراف بنسرائيل أو التخلي عن الحقوق التاريخية للشعب  67حدود 
كنها تستبطن الموقف الدولي بدال الفلسطيني في كامل ترابه الوطني  وهي وجهة نفر مشروعة  ول

من الموقف النخالي  بمعند أنها تفترأل التناقأل ألن  إسرائيل والعالم لن يقبلوا بنعطا  دولة في 
  .48بدون اعتراف باالحتالل والتخلي عن فلسطين المحتلة عام  67

سلفا  بينما تجاهلت وجهة النفر هذه أن نخال حركة التحرر الوطني ال يجب أن يكون محددا
 باشتراطات المحتل أو المجتمع الدولي المتيد له.

ومع ذلا فنن وثيقة حماس لم تجب علد وجهة النفر التي تري تناقخا في هذه المادة  وذلا 
 67ألن الن، كان ركيكا )وهذه مالحفة عامة علد الوثيقة أيخا( ولم يحدد أن القبول بدولة علد 

 . 20نهي التناقأل في المادة هو حل مرحلي  وهو تحديد كان يمكن أن ي
ثمة رأي آخر يري في هذا البند محاولة القتفا  مسار حركة فتح  وهو مسار جرب وفشل  
والحقيقة أن الوثيقة كان يجب أن تكون واخحة في الرد علد هذا التساتل بالتفريق بين النخال 

الذي يتحسس موازين القوي  الوطني لتحقيق األهداف الثابتة التي ال تتةير وبين البرنامج المرحلي
 الحالية  ولكنها فشلت في ذلا.

وبهذا المعند فنن المقارنة بين الوثيقة وبين برنامج النقام العشر تجعل الكفة لصالح النقام 
 العشر  الذي ن، بشكل واخح أنه برنامج للعمل المرحلي.
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ي حتما إلد نفس وعلد الرلم من ذلا  فنن القطع ب ن التشابه في بدايات الحركتين سيفخ
المآالت هو قطع في لير محله  فالحركتان تختلفان في بنيتهما وفي طبيعة األيدولوجيا المتسسة 
لهما  كما أن الفروف الدولية والمناخ السياسي مختلف في التجربتين  وبالتالي فنن وجود مخاوف 

 من تكرار المسار ال يعني أنه تكرار حتمي. 
مل بعأل التطور في صيالة أدبيات للحركة تترجم التطور في وثيقة حماس الجديدة إذن تح

الممارسة السياسية لها  ولكنها في نفس الوقت عجزت عن اإلجابة علد بعأل األسئلة  وتركت 
 الباب مفتوحا لمخاوف الكثيرين من مسار فتحاوي جديد  ثبت فشله.

 4/5/2017، "21موقع "عربي 

 
 ميثاق حماس بين الثابت والمتغير .87

 الطاهر معين
أصاب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(  خالد مشعل  عندما وصف 
الميثاق الجديد للحركة  في المتتمر الصحافي المخّص، إلعالنه في الدوحة  ب ّنه جا  بالتوافق 

. فقد مع األطراف الدولية واإلسالمية اال والتراخي بين قواعد الحركة  وبالتوافق والتراخي أيخ
استةرقت عملية تعديل ميثاق  حماس  نحو أربعة أعوام  بحسب مستولي الحركة  تخّللتها نقاشات 

رئيسة  اال وحوارات وآرا  تتوافق عليها قواعد الحركة وأزطرها القيادية أو تختلف. ومن الواخح أّن أفكار 
سالمية ودولية  بل وربما جا ت  اال فيها قد نوقشت مرار  التسريبات السابقة لبنود مع أطراف  عربية وا 

مهمة فيها بمثابة بالونات اختبار  لمعرفة صداها وتبيان رّدات الفعل حولها  كما مزّهد لها بتصريحات  
  1967مختلفة لكبار المستولين في حركة حماس  تناولت القخايا الخالفية فيها مثل دولة في حدود 

 اال لواقع كزّرس سابق اال دت هذه التعديالت انعكاسأو عالقة  حماس  بجماعة اإلخوان المسلمين  بحيث ب
 في سياسات الحركة منذ انخراطها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. 

توافق وتراأل  في الداخل ومع الخارج ليست مجرد جملة تزقال  فهي تعني  بوخوح  أّن ثّمة آرا  
ع مديال فيها  وثّمة آرا  أخري تعارخها تتّيد هذه التعديالت الجوهرية  بل وربما تدفع باتجاه أوس

  أو لنقل وتتمّسا  قدر استطاعتها  بموروثها القديم  وجا ت المحصلة توافقاال وتراخياال تحمل حالال 
 لكال الموقفين  يمّكن كال منهما من االستمرار بنهجه  وتطوير اتجاهه فيه.  وت ويالال  اال تفسير 

حول نقطتين  تتفّرع منهما البنود  اال أّن الجدل يمتد أساس عن تفصيل بنود الميثاق كلها  إالّ  اال وبعيد
األخري  األولد إعالن  حماس  أّنها حركة تحّرر وطني فلسطيني ذات مرجعية إسالمية  متجاهلة ما 
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ورد في ميثاقها السابق ب ّنها جناح من أجنحة اإلخوان المسلمين  ولعّلها بذلا تحاول أن تتجنب 
 فّل الفروف اإلقليمية السائدة  علد المشروع الوطني سلبيات تلا العالقة  في 

 يقع علد حماس بشكل رئيس واجب الحفاث علد المقاومة ومشروعها في هذه المرحلة  
الفلسطيني. وأحسب أّن هذا تطّور إيجابيي يخدم حركة التحّرر الوطني الفلسطينية. وفي مقابل ذلا  

مدة من الشريعة اإلسالمية  وهي التي تزعّبر عنها حاففت  حماس  علد مرجعّيتها الفكرية المست
ن كّنا ما نزال نعتقد بحاجتنا  بوخوح بنود الميثاق ومفرداته اللةوية المختلفة  وهو بالت كيد حقي لها  وا 
إلد رتية مزيد  من التفصيل والتوخيح في الممارسة والنفرية حول نفرة  حماس  بميثاقها الجديد 

ي فلسطينية  بما فيها عالقتها النافمة مع شرائح الشعب الفلسطيني  لدورها حركة تحّرر وطن
وطوائفه واتجاهاته السياسية المختلفة  خمن مرحلة التحّرر الوطني التي لها قوانين معروفة توّخحها 

 وتتحكم في مساراتها. 
ركة النقطة الثانية هي تلا التي تتحّدث عن قبول  حماس  الصيةة التوافقية الوطنية المشت

  أي 1967)بحسب تعبيرها( الداعية إلد إقامة دولة فلسطينية علد حدود الرابع من يونيو/ حزيران 
دولة فلسطينية في الخفة والقطاع. وهي بذلا توافق علد أّن هذا هو المشروع الوطني الفلسطيني 

 المتوافق عليه في هذه المرحلة. 
تحرير فلسطين من النهر إلد البحر  ورفأل  الت كيدات المتتالية  قبل هذا البند وبعده  حول

اتفاقية أوسلو  وعدم التنازل عن أي جز   من أرأل فلسطين  ورفأل أي بديل  عن تحرير فلسطين 
كاملة  إلد آخر هذه الديباجة  ال يزلةي قرار  حماس  باالنخمام إلد مشروع حّل الدولتين. وهو البند 

في موقف الحركة  أّما التعبيرات األخري المرتبطة  اال بر تطور الذي أثار اهتمام الدوائر المختلفة  واعت
بهذا البند  عن استمرار التمّسا بالثوابت  فنّنها تزعّبر عن حالة التراخي بين اىرا  المختلفة  لكّنها 

 ال تعكس  ب ي حال  سياسةال عمليةال لير التي تخمنتها هذه الفقرة. 
حول هذه السياسة  األولد ينطبق عليها المثل  حول هذا الموخوع  تبرز مالحفتان مهّمتان

الشعبي الدارج  راح علد الحج والناس راجعة   ذلا أّن حّل الدولتين قد تهاوي ومات  أو هو في 
مراحل النزع األخيرة  وما عاد سوي شماعة تبّرر بها قيادات السلطة الفلسطينية استمرار بقائها في 

األجدي واألجدر أن تبادر حركة حماس في ميثاقها الجديد صدارة الموخوع الفلسطيني. فكان من 
إلد المساهمة في صيالة مشروع وطني  يخمُّ الفلسطينيين كلهم في الخفة وقطاع لزة والمناطق 

من محاولة اللحاق بمشروع  تعّد اىن مراسمه الجنائزية   والشتات  بدالال  1948المحتلة منذ عام 
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إلد بقايا كانتونات بصيةة هزيلة لحكم ذاتي محدود ملحق بما  ويسعد القائمون عليه إلد تحويله
 لحّل )تصفية( القخية الفلسطينية.  ترّوجه الدعاية الصهيونية عن سالم  مع العرب يشّكل مدخالال 

النقطة الثانية هي عدم التعّلم من دروس التاريخ  وال من األمثال الشعبية التي يقول بعخها  اللي 
مخّرب . لم تنس  الذاكرة الفلسطينية  بعد ما جري من حوار بعد حرب أكتوبر/  بجّرب المجّرب عقله

  وسعي األنفمة العربية إلد زّج الفلسطينيين في التسوية السياسية المزتوّهمة. يومها 1973تشرين األول 
  وخرجوا اعتقد القادة الفلسطينيون أّن دولةال في الخفة الةربية وقطاع لزة قد باتت قاب قوسين أو أدند

علينا بمشروع  عزرف باسم النقام العشر. وللوصول إلد حالة  التوافق والتراخي   فقد أزدرجت بنود 
وتفسيرات عن سلطة  وطنية  مقاتلة  وعن أرأل  يندحر عنها االحتالل  وتكون قاعدةال ثوريةال لتحرير ما 

تلا العبارات كانت مجّرد  تبّقد من أرأل فلسطين كلها. لكّن الحقيقة المّرة كانت واخحة  فجميع
تجميل لعملية االنخرام في التسوية ما لبثت مساحيقه أن زالت وانمحت  وما مكث في األرأل كان 
االنجرار التدريجي باتجاه مشروع التسوية  وتقديم التنازالت المتتالية التي تجعل الخصم والوسي  يقبالن 

 كيان الصهيوني علد أرأل فلسطين. بنا في هذه العملية الوهمية  وتتنافد مع طبيعة ال
 قد يعتبر بعخهم أّن ما تقوم به  حماس  ال يتعّدي مناورةال سياسيةال  قد تزجّنبها الخربات 

 حّل الدولتين قد تهاوي ومات  أو هو في مراحل النزع األخيرة  المتوقعة والحروب واالجتياحات 
. لكن لاب عن ذهنهم أّن إقدام اال زة تحديدوالمحاوالت المتكّررة لتصفية المقاومة في فلسطين وفي ل

منفمة التحرير الفلسطينية علد تقديم مثل تلا التنازالت لم يزجّنبها خربات العدو  بل ربما تكّثفت 
جبارها علد تقديم مزيد  منها. هل لنا أن نتذّكر أّنه بمجرد إطالق برنامج  عليها بهدف إخعافها وا 

ة في لبنان  وتتالت الخربات واالجتياحات علد الجنوب  النقام العشر  اندلعت الحرب األهلي
إلد إخراج المقاومة من بيروت  ومن ثّم التيال رموزها وقادتها؟ ألم يحدث هذا كله في مناخ  وصوالال 

؟ فمثل تلا المرونة لن اال السعي نحو التسوية المتوهّمة؟ وهل لحركة حماس أن تستخل، من هذا درس
من متامرة  بل سيزداد الخة  عليها من أجل انتزاع مزيد من التنازالت منها    ولن تقيها اال تجّنبها حرب

كما سيزعطي هذا لطا ال التجاهات في داخلها أو قوي من خارجها لمزيد  من محاوالت االنخرام في 
 هذه العملية المزعومة. 

لم تبقد نقطة تتعّلق بتوقيت إعالن الميثاق الذي يجري التداول حوله منذ زمن بعيد   لماذا اىن؟ أو 
يكن من األفخل ت جيل ذلا لتركيز االهتمام علد إخراب األسري  واستثمار حالة الوحدة الوطنية 
خرابهم  وتحويل ذلا باتجاه انتفاخة  شعبية كبري  أم أّن الهدف منها  والتالحم حول األسري وا 



  وثيقة حماس السياسية _________________________________________________ _________

  125       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

ع لزة  وتحييد بعأل االلتفاف علد إنذارات الرئيس محمود عباس المتكّررة لحركة حماس وقطا
 ترامب؟  -الدول في اإلقليم  أو استباق لقا  عباس

في جميع األحوال  فتح هذا الميثاق الباب أمام ت ويالت  متعّددة له  ولعّل األيام المقبلة توّخح لنا 
بجال  أي مسار ستعتمده  حماس  التي يقع عليها بشكل رئيس واجب الحفاث علد المقاومة 

 المرحلة.ومشروعها في هذه 
 5/5/2017، العربي الجديد، لندن

 
 على هامش إطالق حركة حماس وثيقتها الجديدة: اإلسالميون بين الثابت والمتغير؟ .88

 قاسم قصير
رئتتيس المكتتتب السياستتي فتتي حركتتة حمتتاس خالتتد مشتتعل متتن الدوحتتة الوثيقتتة السياستتية  إعتتالنشتتّكل 

ستتالمياو وسياستتيا  إعالميتتاوالفكريتتة الجديتتدة للحركتتة حتتدثا مهمتتا  وفلستتطينيا وعربيتتا ودبلوماستتيا  فهتتذا  ا 
النيابية يعتبتر  االنتخاباتعاما علد مشاركتها في  11التطور بعد ثالثين عاما علد ت سيس الحركة و

تطورا مهما في مسيرة الحركة وعلد صعيد مستقبل القخية الفلسطينية ودور المقاومة الفلستطينية فتي 
 المرحلة المقبلة.

لتتتم تختتترج عتتتن الثوابتتتت التتتتي  فننهتتتاتختتتمنت العديتتتد متتتن النقتتتام الجديتتتدة الهامتتتة  الوثيقتتتة  أنورلتتتم 
قامتةتتمسا بها الحركة علد صعيد مواجهتة المشتروع الصتهيوني ودور المقاومتة  الدولتة الفلستطينية  وا 

المستتتتقلة  لكتتتن الوثيقتتتة اتستتتمت بالمرونتتتة السياستتتية علتتتد صتتتعيد القبتتتول بدولتتتة فلستتتطينية فتتتي الختتتفة 
الفلستتتطينية   األراختتيدولتتة فلستتطين علتتد كامتتل  إلقامتتتةع لتتزة واالستتتمرار فتتي العمتتل الةربيتتة وقطتتا

التمسا بحق عودة الالجئين الفلسطينيين  وأكدتورفخت الوثيقة االعتراف بشرعية الكيان الصهيوني 
 واإلستتالميةهامتة لجهتتة مواقتف الحركتتة متن التتدول العربيتة  إشتتارات  كمتا تختتمنت الوثيقتة أرختتهم إلتد

 علد عدم الدخول في الصراعات الداخلية لهذه الدول. والحر،
وال يهتتدف هتتذا المقتتال لمناقشتتة مواقتتف الحركتتة فتتي وثيقتهتتا الجديتتدة ومتتا تةيتتر فتتي مواقفهتتا ومتتا هتتو 

 إلطتتتالقالتتتتي دفعتتتت الحركتتتة  األستتتبابالمستتتتجد  الن هتتتذه المناقشتتتة تحتتتتاج لمقاربتتتات مختلفتتتة حتتتول 
خالتد مشتعل  األستتاذلمستتقبلي والقختية الفلستطينية  وان كتان الوثيقة وما هو تت ثير ذلتا علتد دورهتا ا

الوثيقتة وخصوصتا  إلطتالقالتتي دفعتت الحركتة  األستبابالوثيقة برتيتة متكاملتة حتول  إلطالققد قّدم 
 والدولية. واإلقليميةالمتةيرات السياسية والميدانية 
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الفكريتتتتة بشتتتتكل عتتتتام  التتتتتي تتتتتدفع الحركتتتتات السياستتتتية و  األستتتتبابالحتتتتديث عنهتتتتا هتتتتو  أودلكتتتتن متتتتا 
وثائق جديدة تراعي المتةيترات والتطتورات المتستارعة  ومتا  إلطالقبشكل خا،  اإلسالميةوالحركات 

العقائديتة التتي تتستم  أوهو الثابت والمتةير في هتذه الوثتائق  وهتل ستتتثر هتذه الوثتائق علتد المبدئيتة 
 بها هذه الحركات.

وثيقة جديدة بعد مستيرة طويلتة متن  أطلقتحركة حماس انه ليس فق   إلدبداية  اإلشارةوال بد من 
وثتائق جديتدة  إلطالقعمدت  اإلسالميةالنخال  فمعفم القوي والحركات السياسية والحزبية وال سيما 

 .أساسهاوخع رتي جديدة تعمل علد  إلدعمدت  أوخالل مسيرتها 
الرستالة  1985القتته عتام فتي بدايتة انط أطلتقوعلد سبيل المثال ال الحصتر  فحتزب ل فتي لبنتان 

سنة علتد هتذه الوثيقتة  24بعد  أي 2009عالية  ومن ثم في العام  ب يديولوجيةالمفتوحة والتي اتسمت 
وثيقة سياسية جديدة وسميت بالوثيقة السياستية وتختمنت تةييترات عديتدة علتد مستتوي  أطلق  األولد

 .واألدا الخطاب 
نس وحتتزب العدالتتة والتنميتتة فتتي المةتترب وعلتتد نفستته ينطبتتق علتتد حركتتة النهختتة فتتي تتتو  واألمتتر
والتي شهدت تةييرات عديدة في خطابها السياسي منذ الت سيس وحتتد  إيرانفي  اإلسالميةالجمهورية 

حتزب الستتعادة ومتن ثتم انبثتق عنته حتتزب  إلتداليتوم  وكتذلا علتد حتزب الرفتاه فتتي تركيتا والتذي تحتول 
فية فتي مصتر والتدول العربيتة شتهدت تةييترات عديتدة فتي بعأل التيارات الستل أنالعدالة والتنمية  كما 

 عند ت سيسه. األمرفي العراق لم يعد اليوم كما كان  اإلسالميةحزب الدعوة  أن  كما وأدائهامواقفها 
علد صتعيد الحركتات اليستارية  أووهذا ما جري علد صعيد بعأل الدول الكبري كروسيا والصين 

 والشيوعية في العالم.
قوميتتتة تحتتتاول الحفتتتاث علتتتد مواقفهتتتا الفكريتتتة  أويستتتارية  أو إستتتالميةوتيتتتارات  زابأحتتتطبعتتتا هنتتتاا 
التتتي  ب فكتتارهتةييتتر فعلتتي كمتتا هتتو الحتتال متتع حتتزب التحريتتر والتتذي ال زال يتمستتا  أيوالسياستتية دون 

مهمتة علتد الصتعد السياستية والعمليتة  إنجتازات أيتةوخعها قبل حوالي الستين سنة  مع انه لتم يحقتق 
 .اإلسالميةالخالفة  إلقامةيعمل  وال يزال

؟ هتتل نكتفتتي بستترد النقتتام واألدا وعلتتد ختتو  ذلتتا: كيتتف يمكتتن تقيتتيم هتتذه المتةيتترات فتتي الوثتتائق 
هتو مقتدار مستاهمة  متا أوالدولتة عتن ثوابتهتا؟  أوالحتزب  أومعرفة هل تخلت الحركتة  أوالتي تةيرت 

 ؟أساسا التي وخعتها األهدافهذه التةييرات في تقريب الحركة من 
فتتي فتتل متتا  األهتتدافجديتتدة للعمتتل ولتحقيتتق  أستتاليبإن ستتنة الكتتون تقتختتي التةييتتر والبحتتث عتتن 

هتذه  أجلهتاالتي انطلقت من  األساسيةهو الحفاث علد الثوابت  األهميشهده العالم من متةيرات  لكن 



  وثيقة حماس السياسية _________________________________________________ _________

  127       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

لةتي مبترر وجتود والتتي ت األساستيةالخروج عن الثوابتت  إلدوالحركات  وان ال يتدي التةيير  األحزاب
 هذه الحركات.

 ألي أوعلتتد ختتو  هتتذه المعطيتتات يمكتتن تقيتتيم الوثيقتتة السياستتية والفكريتتة الجديتتدة لحركتتة حمتتاس 
 أجلهتاالتتي نشت ت متن  واألهتدافقومي  فالحفتاث علتد الثوابتت  أويساري  أو إسالميحزب  أوتنفيم 
عن ثوابتها  واألحزابهذه الحركات  ابتعاد إلدكان التةيير سيتدي  إذا أما  األساسهو  األحزابهذه 

 هنا تكمن المشكلة. فننهاالفكرية   وأسسها
 أصتتتبحت وأيتتتنفهتتل تخلتتتت حركتتتة حمتتتاس عتتتن ثوابتهتتتا؟ وهتتتل تخلتتد حتتتزب ل ستتتابقا عتتتن ثوابتتتته؟ 

هتتو حتتزب التتدعوة  وأيتتنفتتي بدايتتة انطالقتهتتا؟  اإليرانيتتة اإلستتالميةالتتتي وختتعتها الجمهوريتتة  األهتتداف
تقيتيم ودراستة كتل  إعتادةاق من مشروعه الفكري والسياستي الت سيستي؟ وهكتذا يمكتن في العر  اإلسالمية
 علد قاعدة الثابت والمتةير في مسيرتها السياسية والفكرية. واألحزابالحركات 

 5/5/2017، "21عربي "موقع 

 

 أحد ما خاف .89
 عميره هاس 

ي اختالفهتتا عتتن جملتتة واحتتدة فتتي مستتودة وثيقتتة مبتتادي حمتتاس التتتي تستتربت قبتتل شتتهر  بتترزت فتت
الحوار الفلسطيني المعتاد. الجملة توجد في البند الذي يتعلق بالالسامية و مشكلة اليهود  ومطاردتهم. 

.  فتتاهرة واإلستالمي  ولتيس بالتتاريخ العربتي أوروبتاوهتذه الجملتة تقتول إن هتذه فتاهرة مرتبطتة بتتتاريخ 
تتب هنتاا والبتاقي معتروف:  الحركتة الالسامية كانت السبب الرئيس في فهور الحركة الصهيونية    كز

خطتتتورة  األكثتتترالةربيتتتة  وهتتتي النتتتوع  اإلمبرياليتتتةالصتتتهيونية استتتتطاعت احتتتتالل فلستتتطين بتتتدعم متتتن 
 العالم  ويجب أن يختفي أيخا من فلسطين . أنحا لالحتالل الكولونيالي الذي تالشد من معفم 

الحركتتتة  أعختتتا دون الةتتترب؟ أو ربمتتا ستتتنعرف ذات يتتتوم متتن التتتذي اقتتتترح هتتذه الجملتتتة: التتتذين يتيتت
هو حريتة الحركتة بالنستبة لهتم تجتاه أفكتار اىخترين؟  اإلنترنتالمحاصرون في لزة حيث أن استخدام 

 أو مترخون مقربون من حماس؟ أو خالد مشعل؟.
سنوات متع اطتالع عتدد كبيتر متن  أربعلقد استمرت صيةة وثيقة المبادي السياسية الجديدة حوالي 

 –عمليات ديمقراطية من المشاركة. وهذه الجملة  إجرا ين. لدي حماس قدرة مثبتة علد القرا  والمزعدل
التي تقترح تفسيرا الفتا للتسلسل التاريخي  مثلما يفهر في الوصف الفلستطيني الثابتت  ال تفهتر فتي 

 . فهل خاف أحد ما.األخيرةالصيالة 
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ت الكتابتة. يمكتن أن نستتنتج أن متن عمليتة التفكيتر التتي ستبق إلتدالمتسف يشير رلم ذلا  اإللةا 
ليتته  وتعبيتترا عتتن إنهتتا تنتتازل وتختتامن عتتاطفي ال حاجتتة طلتتب شتتطب هتتذه الجملتتة  قتتد فهمهتتا علتتد أ

شي  من الفهم لوجود الصهيونية اليهودية في البالد. لقد اعتقدوا كما يبدو أن استثنا  الصهيونية من 
ويخعف طابع الحركتة الصتهيونية التتي هتي متن الكولونيالية الدولية سيعتبر تناقخا يخعف االدعا  

 االحتالل الكولونيالي. أنواعأخطر 
هناا تةيير جوهري آخر وجدته بين النسختين  وهو موجود في البنتد التذي يقتول إن حمتاس تميتز 
بين الصهيونية وبين اليهود. وقد كتب في المستودة أن حركتة حمتاس  تميتز بتين اليهتود ك هتل الكتتاب 

  .أخري ن من جهة  وبين االحتالل والمشروع الصهيوني من جهة واليهودية كدي
في الصيالة النهائية بقي التمييز بشكل سلبي  ب ن الصراع هو المشروع الصتهيوني ولتيس بستبب 

متن القترآن بت ن اليهتود مثتل النصتاري هتم  أساستيتعريف  إللةا الدين. هل كان هناا من هو مستعد 
 .اإليجابيالتعاطي  إفهارنازل عاطفي سياسي في  أهل الكتاب  بشرم أن ال يحدث ت

فتترق ثالتتث يختت، الجتتز  التتذي يتعلتتق بتتالموقف متتن االحتتتالل واالتفاقتتات السياستتية. وقتتد جتتا  فتتي  
 أراختيهمالمسودة:  ليس من المعقول أن يعتمد الستالم فتي فلستطين علتد فلتم الفلستطينيين ومصتادرة 

للشتعب الفلستطيني ومصتادرة  باإلجحتافجتا :  التستبب وطردهم منها . أما في الصيالة النهائيتة فقتد 
  كل ذلا ال يمكن أن يكون تعبيرا عن السالم . الفترق دقيتق ومحتدد: فتي المستودة الستالم هتو أراخيه

موختتوع وقتتد يكتتون هتتذا هتتو الطمتتوح  رلتتم أن هنتتاا شتتروم قاطعتتة. أمتتا فتتي الصتتيالة النهائيتتة فتتان 
  يجدي نفعا.السالم هو أمر مفروأل ومعروف مسبقا ب نه ال

من ناحية عدم الموافقة علد الوجود اليهودي في البالد  بقيت الوثيقة متشددة مثل ميثتاق حمتاس. 
والمالحقة. كلما صتادرت وقتلتت كلمتا زادت  واإللالقتواجه إسرائيل هذه المواقف بالمزيد من التدمير 

 وثيقتها. بمباديباقي أبنا  الشعب في االعتماد عليها والقبول  إقناعقدرة حماس علد 
 أصتتواتوثيقتتة حمتتاس تزبتتين أن هنتتاا تفكيتتر مختلتتف. وقتتد انبثتتق النقتتا  متتن ختتالل التعتترف علتتد 

علد حماس كمساعدة لبيتة ال مستتولة للحصتار اإلسترائيلي  تقلتل  أوروبا. العزلة التي فرختها أخري 
 حماس للمواقف والفرخيات الجديدة. أعخا من تعرأل 

 هآرتس
 4/5/2017، هللاالحياة الجديدة، رام 
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 في التعامل مع وثيقة حماس .91
 منير شفيق

 وثيقة  1/5/2017أعلن األستاذ خالد مشعل  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بتاريخ 
المبادي والسياسات العامة  لحركة حماس. وذلا باعتبارها استجابة لما حدث من متةّيرات منذ 

 ي الجديد لحركة حماس أو بمثابة ميثاق حركة حماس.ميثاقها األول. فهي بمثابة البرنامج السياس
ومن ثم تصبح هذه الوثيقة هي األساس الذي يتجمع أعخا  الحركة حوله  كما تصبح الموافقة 
عليه أساس العخوية الجديدة. فهو جامع لألهداف والمرجعية واالستراتيجية والمنهجية السياسية 

البرنامج الخا، بحماس  والملز م ألعخائها. وهو واحد من والفكرية. ولهذا يجب أن يزعام ل باعتباره 
 معايير التقويم لحماس بالنسبة إلد من هم خارجها.

إن كل من يّطلع علد التقرير يجب أن يقرر ماذا يريد منه. فنذا كان يسعد لالنخمام إلد 
ر الموافقة علد حماس أو أن يصبح من أنصارها بالموافقة علد التقرير كامالال  فعندئذ عليه أن يقر 

كل بنود التقرير. أما إذا كان من فصيل آخر  أو كان مستقالال ويريد أن يحدد موقفاال من حماس  
نما يحدد  فالحكم علد التقرير لير كاف  إذا كان عنده اعتراأل علد البند المتعلق بالدولة أو ليره. وا 

يقف منه. ولكنه ال يستطيع إذا لم موقفه العام أوالال من حماس المقاومة واألنفاق في قطاع لزة أين 
ذا كان يعطي  يوافق علد تقريرها  أن يدير فهره لما تمثله حماس )والجهاد طبعاال( في قطاع لزة. وا 
األولوية واألهمية األكبر لما تمثله حماس من قّوة مقاومة في قطاع لزة فنن أية تحففات علد هذا 

 ف الذي يجعل واقع المقاومة معياره األول.البند أو ذاا في التقرير يجب أال يةّير في موق
ثم إذا كان المعيار الثاني في الموقف من حماس أو الجهاد أو الفصائل يدعو إلد الوحدة من 
أجل دعم إخراب األسري واالنتفاخة والمقاومة والتصدي لمخططات تصفية القخية الفلسطينية  

ير أية تحففات علد هذا البند أو ذاا في فنن التركيز علد أهم التحديات ومواجهتها يجب أال تة
 التقرير  من اعتبار حماس جز اال أساسياال في تحقيق الوحدة العريخة لمواجهات التحديات الراهنة.

طبعا بعد تثبيت اتجاه البوصلة علد هذين الشرطين  فنن قرا ة الوثيقة وتقويمها أو إبدا  أية 
يجابياال  وليس سلبياال وعدائياال  ألن التهويل هنا أو إعطا  أولوية مخاوف يجب أن ي خذ طابعاال وّدياال وا 

ْثلبة في التقرير  ومن ثم االنتقال إلد الصراع والهجوم يشكل خطاال سياسياال  لنقد ما يراه المعني من م 
خاطئاال. علماال أن ما من فصيل أو ناش  فلسطيني إال وله تحففات ما علد برامج الفصائل األخري. 

فصائلي هو ما يقوم في ما بين برامجها وممارساتها من خالفات. وقد أصبحت بعد فالمسّوغ للتعدد ال
اتفاق أوسلو تصل إلد حدود قصوي ال تحتمل المساومة حولها. بما يتعدي أي خالف حول برنامج 
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. ذلا ألن اتفاق أوسلو يخرب نفرياال 1967يخع إقامة دولة فلسطينية خمن خطوم حزيران/ يونيو 
ود الفقري للثوابت الفلسطينية  ومع ذلا راحت الدعوة للوحدة الوطنية تشمل من وممارسة في العم
 تبنوه وصنعوه.

والعجيب من بعأل فصائل م.ت.ف هجومها الحاد علد حماس بسبب البند العشرين في الوثيقة 
في ما يتعلق بت إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس علد خطوم الرابع من 

 . وكانت قد وافقت )تلا الفصائل( ولم تزل  علد قرار المجلس الوطني عام 1967حزيران/يونيو
. وهذا بال شا 242في الجزائر الذي أعلن إقامة الدولة الفلسطينية وفقاال لقرار مجلس األمن رقم  1988

بّ ه ت وثيقة حماس به من قب ل منتقدي أسوأ من حيث التنازل عن  برنامج النقام العشر  الذي شز
 التقرير.

تقرير. أما األعجب فموقف بعأل المعلقين من سلطة رام ل وقيادة فتح )المتتمر السابع( من ال
  التطرف  و الالواقعية .وقد كانوا يتهمون حماس بت

وبالمناسبة  لم يلحا هذان البعأل أن من األسباب التي سّولت فيها حماس تقريرها الجديد هو 
ا في موخوع  إقامة دولة خمن خطوم الرابع من حزيران . مما يعني أن محاولة التقارب معهم

 نقدهما يزراد منه رفأل هذا التقارب.
بالت كيد ال أحد يمنع أي فصيل أو قائد سياسي أو حتد مفكر أو صحفي أن يحدد موقفاال من هذه 

ها. ولكن من الوثيقة أو من حماس كما هو الحال بالنسبة إلد برامج الفصائل األخري أو مواثيق
الخط  تحّول وثيقة حماس إلد مركز لصراع فكري وسياسي معها  وفتح معارا جانبية قد تتذي ما 
يجب أن يقّوم من عالقات تحالفية ووحدة وطنية  وال سيما في الفروف الراهنة التي تفترأل من 

المندلعة منذ الجميع أن يتحدوا في دعم إخراب األسري وفي دعم انتفاخة القدس والخفة الةربية 
ثمانية عشر شهراال. وقد جا  اإلخراب ليزيد من أهمية تحويلها إلد انتفاخة شعبية شاملة لدحر 

طالق كل األسري وفا الحصار عن قطاع لزة.  االحتالل وتفكيا المستوطنات وا 
لقد كان مثيراال للشبهات  في هذه الفروف  ما أعلنه الرئيس محمود عباس من خالل رئيس 

طة من معركة خد قطاع لزة و فرأل إنها  االنقسام  والتجويع وب ساليب أخري  لير حكومة السل
معهودة . فهذه المعركة التي فتحها محمود عباس يزراد منها إجهاأل إخراب األسري وخرب 

داخلية. ولهذا ال يمكن أن تفهم إال خمن التوجهات  –االنتفاخة واالنتقال إلد حرب داخلية 
 رئيس األمريكي دونالد ترامب لتصفية القخية الفلسطينية.األمريكية في عهد ال
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من هنا ال يصح تحويل وثيقة حماس كما فعل البعأل إلد نقطة صراع داخلي علد المستوي 
الفلسطيني أو العربي واإلسالمي. ومن ثم خرورة معاملتها باعتبارها برنامج حماس فق . وليست 

تحول إلد نقطة خالف جديدة في وقت يخوأل فيه مطروحة لتكون مشروع الشعب الفلسطيني  أو ت
جهاأل متامرة تجويع  الشعب الفلسطيني معركة دعم إخراب األسري وت جيج انتفاخة القدس وا 
قطاع لزة ومواجهة التحديات الزاحفة لتصفية القخية الفلسطينية من خالل ما يعّده دونالد ترامب من 

 الفلسطينية.  صهيوني لتصفية القخية –عربي  –مشروع فلسطيني 
تبقد نقطة تقف ورا  نقد الكثيرين للوثيقة تستند إلد التشابه بين وثيقة حماس وبرنامج النقام 

 وكانت فتح ورا ه.  1974العشر الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني عام 
النقد  هتال  يطبقون المثل القائل:  الملدوغ من الحّية يخاف من جرة الحبل . ولهذا لم تنفع مع هذا

للرد المسبق عليه ما حملته وثيقة حماس من ت كيد متكرر بتمسكها بالثوابت ألن برنامج النقام 
العشر كان بمجموع نقاطه يتكد علد الثوابت في ما يتعلق بتحرير كل فلسطين وتبني استراتيجية 

في الميثاق  الكفاح المسلح ورفأل التسوية ولم يحمل سوي عبارة واحدة اعتبرتها قيادة فتح جديداال 
الوطني أو منطلقاتها هي  إقامة سلطة وطنية مقاتلة علد أي جز  يتحرر من فلسطين . ألن هذه 

( ومنه إلد 1988العبارة كانت تمهيداال لمشروع  إقامة الدولة الفلسطينية  )قرار المجلس الوطني عام 
 يوني.أوسلو ثم إلد  حّل الدولتين  الذي يتخمن االعتراف بدولة الكيان الصه

من هنا فنن المخاوف من أن تكون الوثيقة مقدمة لتكرار مسار فتح  تشكل الحجة األكثر شيوعاال 
 عند منتقدي الوثيقة. وذلا من أجل الهجوم علد حماس والتشكيا في النيات والمسار والمستقبل.

ن ناحية أوالال حماس ليست فتح بالت كيد  والمسار الذي مّرت فيه فتح ال يتكرر بالخرورة ال م
موازين القوي العالمية واإلقليمية والعربية والفلسطينية  وال من ناحية المناخات والمعادالت السياسية 

 والنفرية التي سادت في مرحلة فتح.
ثانياال إن هذا التمايز بين فتح وحماس أو بين المسارين: الماخي والمستقبلي المحتمل  ال يعد 

نما هو نقد لنقد يقوم علد قياس خاطئ أو علد المخاوف التي ال تسويةاال أو ت ييداال لهذه الوثيقة   وا 
تشكل بحد ذاتها برهاناال نفرياال كما يقول فردريا أنجلز. وذلا بالنسبة إلد الحجة التي تقوم علد 

 المخاوف.
نحن نعي  في عالم لير عالم السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات  وفي موازين قوي ومناخات 

اسياال عن موازين قوي ذلا العالم ومناخاته. ولذلا يجب أن تقوم حجج كل من يتيد الوثيقة مختلفة أس
أو ينقدها وفقاال لما يسود اىن من موازين قوي ومناخات وما يتوقع من اتجاهات لتطورات موازين 
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ات القوي والمناخات الراهنة مستقبالال  وليس لما حدث مع فتح وم.ت.ف. علماال أن احتماالت المسار 
 الجديدة متعددة إيجاباال وسلبا.

هذا من جهة  أما من الجهة األخري  وخالصة  ليس الت ييد أو النقد ما يجب أن تذهب إليه 
ن أمكن  نما اتحاد كل القوي خلف إخراب األسري لكسب هذه المعركة وا  الساحة الفلسطينية وا 

خد المقاومة المسلحة في  لتطويرها باتجاه تطوير االنتفاخة ووقف هجوم محمود عباس وحملته
قطاع لزة  كما االتحاد في مواجهة مشروع دونالد ترامب للقخية الفلسطينية. وما يزعد له من حروب 

 ومواجهات.
 5/5/2017، "21موقع "عربي 

 

 وثيقة حماس السياسية: أبعد من النصوص المكتوبة  .91
 سعيد الحاج د. 

يقتها السياسية حداال للجدل والنقا  حولها  كما كان متوقعاال  لم يخع إعالن حركة حماس عن وث
ه للمواقف السياسية المسبقة أكثر من  نما زادهما زخماال ووتيرة  ذلا أن معفم الجدل الدائر مردُّ وا 

 القرا ة العميقة في الوثيقة ومخمونها وسياقاتها ودالالتها.
التحديات التي تمر يخاف إلد ذلا أهمية طارح الوثيقة )حماس( وما تقوله في فل المتةيرات و 

بها الحركة والقخية الفلسطينية ككل  مما يزيد من أهمية القرا ة المت نية الموخوعية للوثيقة من 
مختلف زوايا  أي التوقيت والسياق واألسباب والمخمون والصيالة والدالالت وفخالال عن الفائدة 

 والمخرجات واالنعكاسات المستقبلية.
 

 توقيتان ال توقيت
ل التوقيت نفسه في كل حدث سياسي مهم ألنه يقود في كثير من األحيان إلد يفرأل ستا

استنتاجات مهمة تزستخل، من العالقة بين السياق والتوقيت والحدث. بيد أن وثيقة حماس السياسية 
 تكتنف توقيتين وليس توقيتاال واحداال. –التي سمتها وثيقة المبادي والسياسات العامة  –

 –ة  العمل علد كتابة الوثيقة وهناا توقيت  اإلعالن  عن الوثيقة. أما األول إذ هناا توقيت  فكر 
فيبدو مرتبطاال بسياقين رئيسيين  األول  هو تراكم الخبرة العملية لدي الحركة  –والذي يعود لسنوات 

من ممارستها للسياسة وانتقالها من طور إلد طور وفي أكثر من مجال وساحة وبلد  األمر الذي 
بما استدعد خرورة  1988ن ثةرات وتحديات فرخها  ميثاق  حماس الذي أعلنته عام كشف ع
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التعديل أو االستبدال. والثاني  هو التطورات الدولية واإلقليمية خصوصاال تلا المتعلقة بالثورات 
العربية  ثم الثورة المخادة وما جرته علد المنطقة من متةيرات وعلد الحركة من خةوم وتقييدات  

 مر الذي يمكن رصده بين ثنيات مواد الوثيقة.األ
وأما التوقيت الثاني  وأعني به توقيت اإلعالن عن الوثيقة في المتتمر الصحافي الذي ترأسه 
رئيس المكتب السياسي الحالي للحركة خالد مشعل  فهو واخح ومفهوم  إذ لالباال ما تزستثمر 

خطوات مهمة. ولعل  أبا الوليد  ومعه المكتب المحطات السياسية الفارقة ل عالن عن مشاريع أو 
 السياسي القديم أراد أن يختم دورته بهذا  اإلنجاز  ليوثق في سجله وسجالتهم للتاريخ.

 
 الحاجة للوثيقة

قبل ولوجنا إلد مواد الوثيقة وما تخمنته  قد يكون من المفيد نقا  المبدأ  بمعند هل كانت 
يدة في فل وجود الميثاق المذكور؟ وهو نقا  يمكن تفكيكه حركة حماس بحاجة لوثيقة سياسية جد

لستالين: أوالال  هل كانت حماس تحتاج للتةيير  وثانياال  في حال كانت تحتاج فهل كان ينبةي أن 
 يكون علد شكل وثيقة جديدة؟

أي بعد انطالقها بسنة واحدة فق   ولذلا خرج محمالال  1988كتبت حركة حماس ميثاقها عام 
  و طوباوية  البدايات األولد وحاول اإلجابة عن أسئلة واقعه وسياقاته وتحدياته. كانت بت ثورية  

القخية الفلسطينية تعاني تدهوراال خطيراال تمثل بتراجع الوخع العربي ودعمه لها فخالال عن مسار 
قها ثانية الحل السياسي الذي تبنته منفمة التحرير الفلسطينية  وبالتالي كان ت سيس حماس أوالال وميثا

محاولة ل نقاذ ورد الفعل علد مسار النكو، هذا  كما جا  الميثاق مثقالال باأليديولوجيا وتخمن 
 أخطا  ما كان يجب الوقوع بها.

أصبح الميثاق قميصاال لم يعد يناسب جسد حماس المتنامي مادياال ومعنوياال  بل أصبح عبئاال عليها 
 .في المحافل الدولية وفي العالقات الثنائية

مخت عشرات السنين منذ ذلا التاريخ وجرت مياه كثيرة تحت الجسر. أثبتت حماس حخورها 
كفصيل سياسي وكحركة مقاومة ثم كتيار سياسي منتخب من الشعب الفلسطيني في الخفة والقطاع  

خري وانفتحت في عالقاتها الخارجية وباتت أكثر احتكاكاال بالمنفمات الدولية وأكثر إدراكاال لألبعاد األ
 للصراع إخافة للمواجهة العسكرية  تحديداال العالقات السياسية والبعد القانوني/الحقوقي.

أصبح الميثاق قميصاال لم يعد يناسب جسد الحركة المتنامي مادياال ومعنوياال  بل أصبح عبئاال عليها 
)كصراع مع في المحافل الدولية وفي العالقات الثنائية سيما ما يتعلق بتوصيف الصراع وأبجدياته 
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اليهود كما ن، الميثاق(  كما تعافمت خبرات الحركة كثمرة لممارستها السياسة لعشرات السنين. 
ترسخت هنا لدي قيادة حماس قناعة بخرورة تةيير الصورة النمطية التي يقدمها الميثاق عنها  

 ولربما كان لنصائح بعأل األصدقا  دور في إقناعها بذلا.
أو هكذا ارت ت حماس علد األقل. لكن  وألن الشعب الفلسطيني بما  كان التةيير خرورة إذن 

فقد تهيبت  –رائدة العمل المقاوم قبلها  –فيه أنصار الحركة مشبع بفكرة المقارنة بين حماس وفتح 
الحركة فيما يبدو من فكرة  تةيير الميثاق  كي تتجنب المقارنة القاسية مع تةيير منفمة التحرير 

بشكل مهين  سيما في فل تشابه الفروف اإلقليمية والدولية  1998الفلسطيني عام  للميثاق الوطني
 بين الحدثين.

ولذا فقد اتخذت الحركة قرار إصدار شي  جديد فخلت تسميته بت الوثيقة  في مقابل  الميثاق   
ة بحيث ال تلةي األول وال تبقد محصورة به  ولكن تحوله إلد رفوف األرشيف فيما تكون الوثيق

الجديدة تعبيراال عن الحركة ونخج فهمها السياسي وتسطيراال للمبادي العامة التي تحكم رتيتها لنفسها 
وللقخية الفلسطينية وللصراع مع العدو الصهيوني وللعالقة مع اىخر الفلسطيني واألطراف العربية 

 الخ.…واإلسالمية والدولية 
ة علد الفلسطينيين ومآل الثورات العربية ولعل حالة السيولة في المنطقة والخةوم المتزايد

ومشاريع تصفية القخية من العوامل التي دفعت قيادة الحركة لت طير هذه الرتي في وثيقة مكتوبة 
لتعميمها علد الكوادر واألنصار  توحيداال للفهم ومنعاال للتجاذبات قدر اإلمكان  سيما وأنها تتزامن مع 

رئاسة  أبي الوليد  الطويلة والتاريخية للحركة كما ت تي في فترة  تةير في قيادتها بعد فترة طويلة من
 خةوم وأزمات كبيرة تمر بها الحركة.

 
 بين الوثيقة والميثاق

تعبر من زاوية ما عّما مرت به الحركة من  2017ووثيقة  1988ثمة فوارق واخحة بين ميثاق 
هذه الفوارق معند  التكيف  خبرة وتجارب من جهة وخةوم وأزمات من جهة أخري  بحيث تحمل 

 بنفس القدر الذي تحمل معه معند  النخج .
الفارق األول يكمن في الخطاب والصيالات  بحيث تحللت الوثيقة إلد حد بعيد من الحمل 
األيديولوجي والعبارات الفخفاخة والمصطلحات الحادة لتخرج في صيالة متماسكة ومكتوبة بعناية  

القانوني واخح البصمات في الوثيقة )يبدو أحياناال كمرجعية لبعأل  –فخالال عن البعد الحقوقي 
 المواد( ولعل ذلا نتاج عرخها علد خبرا  في القانون الدولي كما ذكر.
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في الخطاب واألسلوب أيخاال تختلف النفرة للمجتمع الدولي في الوثيقة عنها في الميثاق  ابتعاداال 
بالحديث عن المشتركات والقيم اإلنسانية مثل الحق  عن التفسير التآمري والخطاب الحاد  ومروراال 

والعدل والكرامة والحرية ورفأل الفلم والتمييز  وصوالال إلد اعتبار تحرير فلسطين عمالال مشروعاال من 
زاوية إنسانية وقانونية واإلشارة إلد مخالفة اتفاق أوسلو للقانون الدولي  وليس انتها ال باعتبار الكيان 

 علد  األمن والسلم الدوليين .الصهيوني خطراال 
ولعل حماس أرادت من خالل هذه اإلشارات تقديم نفسها كحركة سياسية أكثر من كونها تياراال 
إسالمياال  رلم ت كيدها في المادة األولد علد أن  مرجعيتها اإلسالم . كما أن الحركة ميزت نفسها 

حاربة دولياال من خالل ت كيدها علد بوخوح عن بعأل التيارات المتشددة المرفوخة مجتمعياال والم
 طبيعتها  اإلسالمية الوسطية  نصاال  فخالال عما احتوته عدة مواد أخري من طرح وأفكار وسياسات.

تحللت وثيقة حماس إلد حد بعيد من الحمل األيديولوجي والعبارات الفخفاخة والمصطلحات 
 الحادة لتخرج في صيالة متماسكة ومكتوبة بعناية.

ن  ثمة أربعة فوارق مهمة بين الميثاق والوثيقة  األول  الت كيد علد  فلسطينية  في المخمو 
الحركة وبالتالي االبتعاد خمناال عن إشارة الميثاق لعالقتها التنفيمية والعخوية مع جماعة اإلخوان 
المسلمين  رلم ت كيد مشعل خالل حديثه علد جذور حركته الفكرية وأن ذلا ليس تنصالال من 

 ن في أزمتهم.اإلخوا
الفارق الثاني  هو توصيف الصراع مع  الحركة الصهيونية  وليس مع  اليهود   ولعل هذه اإلشارة 
في الميثاق من أهم المواد التي لطالما سببت لحماس إزعاجاال وخةوطاال وأللقت أمامها الكثير من 

رفأل العدا  للسامية األبواب. هذا التةير المزحق والخروري أردف  أيخاال بصيالات مساندة مثل 
 والفلم والتمييز.

 –التةيير الثالث  يتمحور حول العالقة مع اىخر الفلسطيني أو لنقل العالقات الفلسطينية 
الفلسطينية  حيث هناا إشارة واخحة للقبول بمنفمة التحرير كت إطار وطني  تسعد الحركة 

شراكة والخيار الديمقراطي كوسائل إلدارة لالنخمام له بعد إصالحه  وت كيد علد التعددية والحوار وال
هذه العالقات. ومن الالفت أن التوصيف أتد دون  ال  التعريف بما يزيل عن المنفمة حصرية 
األطر الوطنية  في تنالم مع عدم ن، الوثيقة علد أنها  الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

 الفلسطيني .
  1967إشارة الوثيقة لفكرة  دولة علد أراخي العام التةيير الرابع  واألهم واألكثر جدالال  كان 

 باعتبارها تمثل  صيةة توافقية وطنية مشتركة   والتي سنعود لنقاشها باستفاخة.
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 نقاش

تبدو وثيقة حماس السياسية في معفمها تسطيراال وتوثيقها لتطور فكرها وممارستها السياسية 
كل اىخرين( أكثر من كونها تحمل معند المبادرة ومنفومة رتاها ورتيتها لنفسها وللقخية ولرخر )

أو تسعد لتسويق مشروع جديد. ورلم ذلا  فننه من الواجب التنبه إلد أن أمرين يسبقان النصو، 
دائماال في قائمة األهمية  وهما االنطباعات التي تبند عليها بمعند كيف يفهمها المتلقي/المتلقون 

 ي للنصو،.والممارسة العملية أو التطبيق القعل
وهنا نلحا أن الوثيقة قد أثارت جدالال كبيراال جداال ال أدري إن كانت حماس تتوقعه بهذه الدرجة 
والحدة بعد أن اعتقدت أن عدم مساسها بالميثاق وبذلها سنوات طويلة في التفكير والنقا  والصيالة 

محقين في رأيي  أن الوثيقة  والمراجعات واالستشارات ستوفر عليها الكثير من النقد. اعتبر الكثيرون 
عبارة عن محاولة من حماس لتسويق نفسها في اإلقليم والعالم  أو علد األقل لحماية نفسها قدر 
اإلمكان من الخةوم واألزمات القائمة والمرتقبة. قال مشعل  في معرأل النقا   إن الوثيقة صدرت 

نها ليست مبادرة سياسية أو مشروعاال م قترحاال أو استجابة منها لطلب قدم لها من ذاتياال عن حركته  وا 
 أهم من الوقائع. –دائماال وأبداال  –آخرين  وهو صادق في ذلا فيما أعتقد  لكن االنطباعات 

هي  1967فالمتةيرات الموجودة في الوثيقة  وخصوصاال ما يتعلق بفكرة الدولة علد أراخي العام 
. كما أن فكرة الحاجة 42ليس مجمل المواد الت ما يصنع االنطباع عن الوثيقة ويساهم في تقييمها و 

إلد تةيير بعأل مواد الميثاق والخروج بطرح جديد ال يمكن فصله عن الخةوم التي تتعرأل لها 
الحركة وبالتالي يدخل ذلا أيخاال في أسباب طرح الوثيقة  فخالال عن أن أصدقا  حماس وحلفا ها 

خاطئة في الميثاق تخطتها الحركة في  قد نصحوها بطبيعة الحال بخرورة التنصل من مواد
الممارسة العملية  ولكنها ما زالت حجة عليها في الميثاق المكتوب )العدا  لليهودية  والنفرة للمجتمع 

 الدولي  وليرهما(.
بهذا المعند  يمكن فهم الوثيقة علد أنها نتاج تفاعل بين األفكار واألحداث  بين الرتي 

خطرارات  وهي جدلية قديمة متجددة لم ولن تنجو منها أي حركة والتطورات  بين الهوية واال
سياسية. إذ من الطبيعي أن تت ثر أفكار أي فاعل سياسي نتيجة لتراكم خبراته العملية  لكن علد أن 
يقتصر ذلا علد الجزئيات والوسائل والخطاب والفروع  وال يصل إلد الكليات والةايات والمبادي 

 الفلسطينيون الحقوق والثوابت. واألصول أو ما يسميها
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كان األجدر بحركة حماس أال تلج  لكتابة وثيقة جديدة تجنباال لمقارنتها مع فتح و/أو خشية من 
 المعارخة الداخلية  وأن تكتفي بتعديل الميثاق.

حتد اىن وبين سطور هذه الوثيقة  ال يبدو أن ذلا حصل  لكن من يخمن أال يحصل في 
اب الت التكيف  مع التطورات واالستجابة للخةوم مفتوحاال؟ ثمة ثقة في قيادة المستقبل إْن ترا ب

حماس الحالية يمكن للمر  مطالعتها في معفم الكتابات والتقييمات واىرا  الرصينة  بيد أن الوثائق 
تكتب لفترات زمنية طويلة يمكن أن يتةير خاللها الكثير  سيما وأن الوثيقة  –مثل دساتير الدول  –
لحالية قد فتحت الباب علد فكرة سد الذرائع عبر التعديل والتكيف لتخفيف الخةوم  لكن من قال ا

 إن الخةوم ستخف؟
كان األجدر بحركة حماس أال تلج  لكتابة وثيقة جديدة تجنباال لمقارنتها مع فتح و/أو خشية من 

يكون أكثر تعبيراال فعالال عن المعارخة الداخلية إلزهاق رمزية الميثاق  وأن تكتفي بتعديل الميثاق ل
 أفكارها وسياساتها  ودون تخطي هذه العتبة.

  فقد حازت المساحة 1967المتعلقة بفكرة دولة علد األراخي المحتلة عام  20وبالعودة إلد المادة 
الكبري من الجدل والنقا  كما كان متوقعاال منذ تسريبات بعأل مواد الوثيقة  رلم أنها لم ت ت بجديد 

يد موقف حماس  التي أعلنت ذلا علد لسان شيخها المتسس أحمد ياسين وفي أكثر من علد صع
وثيقة سابقة في مسار المصالحة الفلسطينية الداخلية. أكثر من ذلا  فقد صيةت المادة بعناية شديدة 

برفأل  التنازل عن أي جز  من فلسطين   وأوردت فكرة  –قبل اإلشارة للدولة  –كما يبدو  إذ بدأت 
لدولة علد أنها  صيةة توافقية وطنية مشتركة  وليس علد أنها  هدف  حماس أو مسعاها وال حتد ا

بها  بعد أن وخعت شروطاال تخع الفكرة برمتها في مربع   ذكرت صيةة  القبول  أو  الرخد
 المستحيل السياسي.

ثيقة تعبر ورلم ذلا  فنن من الواجب نقا  قيادة الحركة في مدي خرورة الن، علد ذلا في و 
عن رتاها  إال إن كانت رسالة موجهة لعدة أطراف في المقدمة منها الشريا الفلسطيني اىخر )فتح 
والسلطة( والمجتمع الدولي سيما األوروبيين؟ هنا  ومن باب االنطباعات التي تتةلب دائماال علد 

ل الدولتين  الذي يحيل الوقائع والحقائق  كان ينبةي الحذر من الوقوع في مطب التماهي مع فكرة  ح
   وال أفن أن قيادة حماس 1967إليه الفهم الدولي/الةربي/األوروبي لفكرة  القبول بدولة علد أراخي 

 رلبت بذلا أو أرادت أن توحي به.
علد صعيد انفتاح اإلقليم أو العالم  –وربما الوثيقة ككل  –وأما عن الفائدة العملية لهذه المادة 

شا أنها محدودة جداال. فجذور حماس وتاريخها وسياساتها ومقاومتها وسالحها علد حركة حماس فال 
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أثقل بكثير في ميزان التقييم والتعامل من الوثائق والنصو،. سيكون لهذه الوثيقة بعأل الفائدة علد 
هذا الصعيد بال شا  سيما إن اجتهد أصدقا  حماس في مساعدتها  لكنه أيخاال سيفتح الباب علد 

من النصو، والتوخيحات والسياسات والمواقف التي ال تحتملها الحركة وال يجب أن  طلب المزيد
 تقترب منها أو توحي بها مجرد اإليحا .

ال لند ألي حركة تحرر وطني أو حركة مقاومة عن الدعم الخارجي والعالقات الدولية  فاألرأل 
عجز عن القيام بهذه المهمة الكبيرة  إال ال تحرر فق  بالقوة العسكرية كما أن القوي الذاتية لالباال ما ت

أن واجب هذه الحركات وفي مقدمتها حماس استثمار هذا الدعم وتلا العالقات لتقوية موقفها وتدعيم 
سياساتها وليس العكس. في محطات كثيرة في التاريخ اإلنساني وفيما يخ، القخية الفلسطينية 

عدا   في إقناع بعأل األطراف السياسية بالتةير تحديداال لعب بعأل  األصدقا   دوراال أهم من  األ
والتكيف وساهموا في نقلها من مربع التطور إلد سياق التنازل. كما أن التراجعات والتنازالت ال ت تي 
دفعة واحدة  لكن بالتدرج وبالتفاعل مع عدد لير محدود من العوامل الذاتية والموخوعية والخارجية 

واألشخا، وليرها  ولعل مفارقة المقارنة بين البرنامج المرحلي لمنفمة ومع ت ثير الوقت والتطورات 
  مهمة في هذا 1967كخطوة أولد مهدت لما وصلنا له اليوم وبين فكرة  دولة  1974التحرير عام 

 السياق لزيادة الحذر وتفهم الخشية.
ي  فوثيقتها تزخر لم تةازل حماس في وثيقتها المجتمع الدولي ولم تةمز بعينها للكيان الصهيون

 ب فكار واخحة حول التمسا بكامل التراب الفلسطيني.
وألن العبرة بالممارسة العملية وليس بالنصو، الجامدة  فلستز أري خطراال داهماال مما نصت عليه 

من الوثيقة  سيما بالطريقة التي كتبت بها وبوخعها في سياق المواد األخري جميعها دون  20المادة 
إن وجدت  –تجزئة. ويبدو لي أن حماس أرادت فق  أن تسحب الذرائع وأن ترمي بالكرة انتقائية أو 

في ملعب الكيان الصهيوني وأن تصل مع حركة فتح إلد حد أدند يمكن التوافق عليه ولو الحقاال.  –
ثمة أسباب ذاتية تمنع حماس من االلتحاق بركب فتح  وهناا أسباب أخري أكثر ت ثيراال تتعلق بانهيار 
زر  كثير يمكن أن يةري حماس  فكرة حل الدولتين أصالال صهيونياال ودولياال  وبالتالي فليس ثمة  ج 
سيما وهي تعرف تاريخ التنازالت الفلسطينية والنتيجة الصفرية التي وصلتها القخية من هذا المسار. 

وحلفاته في المنطقة وفق المتةيرات الدولية والتطورات اإلقليمية األخيرة  لن يحمل الكيان الصهيوني 
والعالم إال  العصا  لحركة حماس  ولذلا ينبةي أن تشةل هي نفسها بكيفية مواجهة هذه العصي 

 وتكسيرها.
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ال يمكن ألحد أن ينكر علد حماس بذلها الجهد في تحصيل عناصر الصمود والقوة  ومحاولة 
منطقة والعالم  والسعي ألن تخفيف الخةوم عنها  والعمل علد فتح األبواب الموصدة إزا ها في ال

تكون جز اال من قيادة الشعب الفلسطيني  لكن دون تعديل هويتها من حركة مقاومة إلد فصيل 
 سياسي مجرد  أو من حركة تحرر وطني إلد حزب سلطة كما فعلت فتح وخسرت.

السياسية لم تةازل حماس في وثيقتها المجتمع الدولي ولم تةمز بعينها للكيان الصهيوني  فوثيقتها 
تزخر ب فكار وصيالات واخحة حول التمسا بكامل التراب الفلسطيني وفكرة التحرير قبل الدولة 
وعودة الالجئين ورفأل االعتراف بشرعية الكيان الصهيوني والت كيد علد حق المقاومة المسلحة 

تنازلت عن الحقوق ت الدولية التي اواعتبارها  الخيار االستراتيجي  للفلسطينيين ورفأل أوسلو والقرار 
 الفلسطينية  وهذا يبعد الوثيقة عن كونها مبادرة سياسية أو تنازالال واخحاال من حماس.

ورلم ذلا  فنن اإلشارة التي قدمتها الحركة في وثيقتها توحي ب نها قابلة للتراجع أمام الخةوم 
ة الخةوم وليس )أو التفاعل مع المتةيرات  ال فرق(  وهو ما سيشجع مختلف األطراف علد زياد

تخفيفها. ولذلا أجد أنه كان من الخط  إدراج المادة المتعلقة بفكرة الدولة في هذه الوثيقة لما 
ستتسبب به من تقييمات وتفسيرات وخةوم وجدل داخلي وخارجي هي في لند عنه  وسيما وأن 

بتقديم مبادرات أو فائدته العملية ليست بالكبيرة. أكثر من ذلا  من قال إن الفلسطينيين مطالبون 
تصورات لحل القخية الفلسطينية لن تعدو في الفترة الحالية أن تكون مطارحات فكرية ال رصيد لها 

 في الواقع؟
في المنعطف الخطير الذي تمر به القخية الفلسطينية حالياال  وفي فل مرور حركة حماس 

الحقيقية التي تفرأل وستفرأل  بانتقال قيادي مهم في تاريخها  ينبةي عليها االهتمام بالتحديات
نفسها عليها اىن ومستقبالال  وفي القلب من هذه التحديات صراع الهوية وااللتزامات الذي فر أل 

لتتحول إلد مقاومة و حزب حاكم  )مع عدم  2006نفسه علد حماس بعد دخولها في انتخابات عام 
ادت الحركة من ذلا أن فتحت لنفسها انطباق هذه التسمية علد الواقع الفلسطيني( في آن معاال. استف

قنوات التواصل الخارجية وحمت مقاومتها في الداخل  فهل ما زالت بحاجة للبقا  داخل إطار أوسلو 
ولو رمزياال  أم يجب عليها التفكير بكيفية العودة لتكون حركة مقاومة خالصة )خمن مفهوم المقاومة 

 الشامل(؟
ن حماس من فعل ذلا  وال أفنه سهالال بكل األحوال  لكنني ال أّدعي أنني أملا حالال سحرياال يمكّ 

عاماال من انطالقها ل جابة  30أعتقد أن هذه هي األسئلة الحقيقية التي تحتاج الحركة اليوم بعد 
 عليها.
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أعلنت حركة حماس عن وثيقتها ولم تتةير بعدها عما كانت عليه قبلها  وال تةيرت طبيعة الصراع 
بعدها  لكن الجدل بدأ وليس مرشحاال لالنتها  قريباال. الشعب الفلسطيني الذي مع العدو الصهيوني 

من أن تسير في نفس الطريق ولو  –ومقاومتها  –لدغ من فتح والمنفمة سابقاال يشفق علد حماس 
بدرجة مختلفة نسبياال و/أو سقف زمني أطول  بل حتد ولو دون قصد أو وعي  ولذلا ينبةي أخذ 

دائرة علد محمل الجد والمستولية والقبول  فحماس لم تعد اليوم تمثل ذاتها فق  بل النقد والنقاشات ال
 هي الفصيل األكبر للمقاومة الفلسطينية وتمثل أمل الشعب بتحرير األرأل.

  3/5/2017موقع إضاءات، 
 

 وثيقة حماس.. التوقيت والمضمون  .92
  عاطف الجوالني

السياسية األخيرة لحمتاس.. وهتل تدّشتن لمرحلتة علد صعيد المخمون.. هل ثمة جديد في الوثيقة 
 جديدة  بسياسات وتوجهات مةايرة؟

توافقت حمتاس متع بقيتة القتوي الفلستطينية علتد وثيقتة األستري التتي تحّولتت الحقتا  2006في العام 
إلتتد وثيقتتتة اإلجمتتتاع التتوطني الفلستتتطيني  حيتتتث اعتمتتدت منتتتذ ذاا الوقتتتت أرختتية لمختلتتتف الحتتتوارات 

 تفاقات الفلسطينية  ومنها حوارات القاهرة.والتفاهمات واال
بال اعتراف  67فما الجديد فيما أعلنته حماس بخصو، قبول دولة فلسطينية مرحلية علد حدود الت

عامتا فتي وثيقتة اإلجمتاع التوطني واستتمرت  11بشرعية االحتالل  وهتو ذات الموقتف التذي تبنتته قبتل 
 في تبنيه طيلة السنوات الالحقة؟ 

 المخمون أيخا..علد صعيد 
هتتتتل ثمتتتتة جديتتتتد بخصتتتتو، تعريتتتتف حمتتتتاس لنفستتتتها كحركتتتتة مقاومتتتتة وطنيتتتتة فلستتتتطينية بمرجعيتتتتة 

 إسالمية  أم أنه موقف يعّبر عن الواقع وتكرر عشرات المرات عبر السنوات الماخية؟
فالمتابع ألدا  حماس خالل السنوات الفائتة يلحا بوخوح مدي اهتمامها بالخصوصية الفلسطينية 

فرخها معطيات القخية وفروف المواجهة مع االحتالل. وفي تقييم أدا  الحركة  متن الواختح التي ت
 أنها اهتمت بالعمل علد مسارين متوازيين ال يتعارخان وال يتخادان:

مستار العمتتل فتتي الستتاحة الوطنيتتة الفلستتطينية  حيتتث قتتدّمت نفستتها بوختتوح كحركتتة مقاومتتة وطنيتتة 
ل وتنطلتتق متتن مرجعيتتة إستتالمية ال تخشتتد رفعهتتا أو تستتتحي متتن فلستتطينية تستتعد إلتتد إنهتتا  االحتتتال

 إعالنها.
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والمسار اىخر مساحة العمل لتفعيل العمق العربتي واإلستالمي التذي اعتبرتته بتالغ األهميتة لتعزيتز 
صمود الشعب الفلسطيني وتوفير مستلزمات خوأل المواجهة متع االحتتالل الصتهيوني  بتل لتم تختف 

كاملتتة متتع العمتتق العربتتي اإلستتالمي فتتي إدارة  استتتراتيجيةإلتتد حالتتة شتتراكة ستتعيها ورلبتهتتا بالوصتتول 
 الصراع مع االحتالل.

   علد صعيد المخمون.. اال إذ
من يقرأ وثيقة حماس السياسية بنمعان وحيادية ويرصد أدا ها وسلوكها السياسي  يصل بيسر إلد 

جتتتا ت لتشتتتّخ، واقتتتع أدائهتتتا نتيجتتتة مهمتتتة مفادهتتتا أن مختتتامين الوثيقتتتة التتتتي صتتتدرت عنهتتتا متتتتخرا  
السياسي الراهن  ولتوّصف خطابها السياسي واإلعالمي الحالي  أكثر مما تدشتن لمرحلتة مقبلتة تهيتئ 

 وتمّهد لها وتةّير فيها السياسات والمواقف والخطاب.
بمعنتتتتد أن الحركتتتتة أرادت أن تتتتتترجم خبرتهتتتتا السياستتتتية وممارستتتتاتها وستتتتلوكها ومواقفهتتتتا وخطابهتتتتا 

إلعالمي الذي تبلور خالل األعوام الماخية  إلد فكر سياسي وأدبيات سياسية تقّدمها في السياسي وا
 وثيقة مكّثفة ترسم من خاللها صورتها في اللحفة السياسية الراهنة.

******** 
 أما علد صعيد التوقيت.. 

ت البيئتة فقد اختارت حماس توقيتا يبدو مناسبا لمن يتابع تطورات الوخع الفلستطيني ويقترأ معطيتا
 السياسية اإلقليمية والدولية. 

فهو توقيت هادي ليس فيته حتديث عتن تهديتدات بمواجهتات عستكرية تخشتاها الحركتة وتستعد إلتد 
تجّنبهتتا  ولتتيس فيتته كتتذلا حتتديث عتتن مستتارات تفاوختتية ترلتتب الحركتتة االلتحتتاق بركبهتتا  كتتذلا لتتيس 

علتتتد الحركتتتة لقبولهتتتا فتتتي أي هنتتتاا حتتتديث عتتتن ختتتةوم واشتتتتراطات متتتن أطتتتراف إقليميتتتة أو دوليتتتة 
 معادالت سياسية قادمة.

 من حيث التوقيت أيخا.. 
اختتتتتارت الحركتتتتة لحفتتتتة قتتتتوة إلعتتتتالن وثيقتهتتتتا السياستتتتية التتتتتي توّستتتتع مستتتتاحات المرونتتتتة والتحتتتترا 
السياسي. فهي تعي  لحفة اقتدار وقيادة لمشتروع المقاومتة  ال لحفتة ختعف وانكستار وتقتديم أثمتان 

 وخخوع الشتراطات.
من الناحية العسكرية تشهد الحركة أقوي حاالتها بعد أن خاخت مواجهتات بطوليتة متع االحتتالل ف

وحققت نجاحتات مهمتة فتي عمليتة البنتا  المقتاوم  وباتتت فتي اللحفتة الراهنتة أقتوي وأكثتر جاهزيتة متن 
 أي وقت مخد لخوأل مواجهة دفاعية حال فكر االحتالل بتكرار مةامراته واندفاعاته.
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متتن الواختتح أن الحركتتة اختارتهتتا بتتذكا .. فلتتيس ثمتتة مفاوختتات تعتترأل  -اال إذ-دو  هتتي لحفتتة هتت
نفستتها لتكتتون جتتز ا منهتتا وتلتحتتق بهتتا  ولتتيس ثمتتة تهديتتد تخشتتاه وتستتعد إلتتد تجنبتته.. هتتي ليستتت فتتي 
لحفتتة تتتذهب فيهتتا إلتتد حتترب أو مفاوختتات  ولتتيس مطروحتتا عليهتتا مقايختتات سياستتية.. وهتتذه نقطتتة 

 عن كثيرين.بالةة األهمية قد تةيب 
لكن الستال المهم: لتو صتدرت وثيقتة الحركتة فتي أي وقتت كتان: اىن أو ستابقا أو الحقتا  وختمن 
أي فتتروف ومعطيتتات كانتتت.. هتتل كتتان موقتتف المشتتككين وردود فعلهتتم ستتتتةير  أم كتتانوا ستتيثيرون 

 نفس اللة  وذات الخجيج والتشكيا؟ 
********* 

ستبقها  وتلتحتق متت خرة بختعة عقتود بمستارات  وماذا عن مقولتة إن حمتاس تستير علتد خطتد متن
 سبقتها إليها فتح وحركات أخري؟

ثتم شتكلت الحكومتة الفلستطينية  2006حين قررت حماس المشتاركة فتي االنتخابتات التشتريعية عتام 
عقب اكتساحها االنتخابات  راهن التبعأل علتد أن الحركتة ستتتراجع عتن ثوابتهتا وستختطر للخختوع 

يتتتة  وقتتتالوا إنهتتتا ستتتتقّدم استتتتحقاقات تموختتتعها الجديتتتد  ولتتتن تتتتتمكن متتتن حمتتتل لشتتتروم الرباعيتتتة الدول
بطيختين بيد واحدة  ولن تستطيع الجمع بين مسار مقاومتة االحتتالل ومستار العمتل السياستي فتي آن 

 واحد.
قليميتا ودوليتا خانقتا لثنيهتا  لكن متا حصتل علتد أرأل الواقتع أن الحركتة واجهتت حصتارا إسترائيليا وا 

ولدفعها لالعتراف بشرعية االحتالل وللخخوع لشروم الرباعية الدولية.. واىن بعتد أكثتر  عن مواقفها
من عشر سنوات علد دخولها المعترا السياسي  لم يستّجل عليهتا أنهتا تخلتت عتن ثابتهتا الترئيس فتي 
عتتدم االعتتتراف بشتترعية االحتتتالل  وال هتتي تخّلتتت كتتذلا عتتن خيتتار المقاومتتة بجميتتع أشتتكاله  بتتل إن 

ف مواجهات خاختها الحركة باقتدار مع االحتالل كانت في السنوات العشر األخيرة التتي جمعتت أعن
 فيها بين السياسة والمقاومة.

عمليتتتا.. أستتتتقطت حمتتتاس نفريتتتتة  المستتتتارات الحتميتتتة  ومقولتتتتة  أول التتترق، حنجلتتتتة   وأكتتتتدت أن 
دراا مستتتاراتها ال مستتتتقلة والخاصتتتة  وهتتتو الحركتتتات الواعيتتتة الناختتتجة قتتتادرة علتتتد أن تشتتتتق بتتتوعي وا 

 بالت كيد ما ال يروق لبعأل من أخفقوا ويريدون أن يكون الجميع  في الهّم شرق .
فتتالبعأل يحتتاول أن يطّهتتر نفستته بتت ثر رجعتتي  لكتتن هيهتتات أن يتتنجح فتتي ذلتتا.. هتتو يتتراهن علتتد 
 لبا  شعوب أنخجتها التجربة ونحتت في وعيها نخاالت عقود جعلتها فتي كثيتر متن األحيتان تتقتدم

 في وعيها علد من يتصدرون قيادتها. 
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متتتن يتتتراهن علتتتد استتتتةبا  الجمتتتاهير وختتتداعها ال شتتتا يخستتتر  ومتتتن يحترمتتتوا وعيهتتتا ويصتتتارحوها 
 بالحقائق يحفوا باحترامها وبكثير من دعمها. 

وثيقتتتة حمتتتاس السياستتتية الجديتتتدة أكثتتتر متتتن مهمتتتة  وتعّبتتتر عتتتن جتتترأة نتتتادرة تفتقتتتدها حركتتتات وقتتتوي 
خطوات مهمة في توقيتات مناسبة  خوفا متن اللةت  وردود الفعتل والقيتل والقتال  سياسية تخشد اتخاذ 

 فتكون النتيجة جمودا وتحّجرا وتكّلسا ومراوحة عبثية في المكان. 
 7/5/2017، السبيل، عّمان 

 
  1967حماس تبنت طريقة إسرائيل مبادئ الحركة الجديدة تتحدث عن دولة فلسطينية في حدود  .93

 تسفي برئيل
. ومنتذ 1997مشعل في طريق طويل منذ محاولتة التيالته الفاشتلة متن قبتل الموستاد فتي العتام  خالد

عشتترين ستتنة وهتتو يقتتود منفمتتة حمتتاس بقبختتة حديديتتة  ويقتتف علتتد رأس التتذراع السياستتي. وقتتد اقتتام 
الفتترع الةتتتزي فتتتي فلستتتطين  والتتتذي يعتبتتتر فتتتي إستتترائيل دولتتتة حمتتتاس. وقتتتد دفتتتع الخصتتتوم جانبتتتا وقتتترر 

يران في  سوريةن االنفصال ع . وأجري مفاوخات لير مباشرة مع إسرائيل سوريةالحرب في  أعقابوا 
النتتار. وأقتتام شتتبكة اقتصتتادية تقتتوم بتمويتتل نشتتاطات  إطتتالقووقتتف  األستتري ستتراح  إطتتالقمتتن اجتتل 

 منفمته والمنطقة التي تحت سيطرته. ويتوقع في المستقبل القريب أن يخلي مكانه لوريثه.
ية التتتي نشتترها يتتتوم االثنتتين فتتي قطتتر  لتتم يقتتتم مشتتعل بصتتيالتها بنفستته  لكنهتتتا إن الوثيقتتة السياستت

المصتالحة بتين حمتاس وفتتح؟  أحداث أيخا. هل يستطيع األخيرةستكون ميراثه. وقد ال تكون الوثيقة 
علتد ذلتا ال تترتب  بته فقت .  اإلجابةوالموافقة علد توحيد شطري فلسطين لتدار من قبل نفام واحد؟ 

خصم عنيد هو محمود عباس  الذي طالمتا ملتا القتوة فسيستتمر فتي كتبح ستيطرة حمتاس ف مامه يقف 
 علد م.ت.ف  كجز  من ميراث جيل المتسسين للحركة القومية الفلسطينية.

لقد وجدت تحليالت كثيرة للوثيقة  تشير إلد التحول التاريخي الذي حدث في الحركة عندما أكدت 
 .1988الديني الذي ميز ميثاقها من العام  علد الطابع الوطني علد حساب الطابع

المستتلمين انقطتتع  ومبتترر تحريتتر فلستتطين كوقتتف إستتالمي أخلتتد  اإلختتوانالتترب  بتتين حمتتاس وبتتين 
 مكانه للمبرر الوطني  القتال سيكون منذ اىن خد إسرائيل كمشروع صهيوني وليس خد اليهود.

تيتتتة الوثيقتتتة رلتتتم التناقختتتات فيهتتتا  وفلستتتطين المستتتتقبل لتتتن تكتتتون بالختتترورة دولتتتة شتتتريعة. برالما
كجز  متن التوافتق التوطني الفلستطيني  لكنهتا ال تشتمل  1967تتحدث عن الدولة الفلسطينية في حدود 

فلستطين  متن  أنحتا االعتراف بنسرائيل وال تلةتي الكفتاح المستلح ختد االحتتالل اإلسترائيلي فتي جميتع 
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فتتتي الةابتتتة التتتتي تعرختتتها  األشتتتجارلكثيتتتر متتتن . هنتتتاا اإيتتتالترأس النتتتاقورة وحتتتتد أم الرشتتترا    أي 
 .األصليالوثيقة  وهي تشةل المحللين الذين يحاولون الوصول إلد الفرق بينها وبين الميثاق 

فخل المثقفين والسياسيين وقادة الحركة الذين تجادلوا وتصارعوا علد أعمل  األخيرةوفي السنوات 
 كل حرف.

المسلمين  أخلتوا مكتانهم  اإلخوان  في حماس أو في حركة الجز  الالفت هو أن فقها  الدين  سوا
  عنتدما األولتدإلد درجة كبيرة لواخعي السياسات. وقد تعرأل مجلس الشوري إلتد ختربة مزدوجتة. 

المسلمين في مصتر واعتبتاره فيمتا بعتد منفمتة إرهابيتة. والثانيتة  عنتدما تحتول  اإلخوانحكم  إسقامتم 
سالم الراديكالي  وترا فال ثقيال علد كل الحركات اإلسالمية ومن داع  بعد ذلا بسنة إلد رمز اإل

 خمنها حماس.
هي إلد درجة كبيرة نتيجة فروف سياسية وقترا ة صتحيحة للواقتع  التذي تطتور فتي  المباديوثيقة 
 الربيع العربي .  كان هناا في الحركة من تحدث عن أدا  حتزب النهختة  أعقابفي  األوس الشرق 

 اإلختتتوانبتتتت ثير متتتن الثتتتورة اإلستتتالمية فتتتي إيتتتران وحركتتتة  1981تشتتتكل فتتتي العتتتام  فتتتي تتتتونس  التتتذي
المستتلمين فتتي مصتتر  كنمتتوذج يمكتتن تقليتتده   قتتال أحتتد قتتادة حمتتاس   لقتتد تنتتازل حتتزب النهختتة عتتن 

فتتي المئتتة فتتي االنتخابتتات التتتي أجريتتت بعتتد الثتتورة.  37الستتيطرة علتتد الحكومتتة رلتتم أنتته حصتتل علتتد 
 عميقة في الدولة. أزمةث وهذا من اجل منع حدو 

وأشتار آخترون إلتد النمتوذج التركتي  حيتث يزعترف الدستتور الدولتة ب نهتا دولتة علمانيتة  لكنهتا تتتدار 
علد أيدي حزب إسالمي  كحل وس  مناسب متن اجتل توحيتد فلستطين متن جديتد. قطتر التتي احتلتت 

إلتد حتزب  وقتد صتدر للحكم في لزة  اقترحت تحويتل حمتاس  أساسيهي وتركيا مكان إيران كممول 
نمتتوذج  وأيختتاعتتن الستتعودية اقتتتراح مشتتابه . فتتي الحاصتتل النهتتائي يمكتتن مالحفتتة هتتذه البصتتمات  

حتتزب ل التتذي حصتتل علتتد جتتز  كبيتتر متتن الشتترعية فتتي لبنتتان متتن ختتالل تقتتديم نفستته كتنفتتيم وطنتتي 
 لبناني يحارب إسرائيل  وليس من اجل تحويل لبنان إلد دولة شريعة شيعية.

في توقيت النشر. صحيح أن الجدل حتول الصتيةة النهائيتة تتم حتتد  أيخارالماتية تعبيرها تجد الب
. إال أن زيارة محمود عباس في واشنطن ولقا ه مع ترامب فرخا الجدول الزمني.  لقتد األخيرةاللحفة 

فة. استطعنا االستمرار في الجدل إلد ما ال نهاية   قال أحد نشطا  حماس في الخفة الةربية للصحي
 إفهتتارمتن حتترب استتتنزاف داخليتتة . هتل الرلبتتة فتتي  بننقاذنتتا المفارقتة هتتي أن أبتتو متازن وترامتتب قامتتا 

موقتتف جديتتد تجتتاه إستترائيل أثتترت علتتد الصتتيالة؟  يتهموننتتا اىن بتتالتراجع أمتتام إستترائيل ويقولتتون إننتتا 
هابيتة. ويتهموننتا الواليات المتحدة من اجل شطب الحركة من قائمة المنفمتات اإلر  إرخا نسعد إلد 
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عبتتد الفتتتاح السيستتي. انفتتر إلتتد العبثيتتة. عنتتدما  إلرختتا المستتلمين  اإلختتوانب ننتتا شتتطبنا ذكتتر  أيختتا
 نصبح برالماتيين ونترجم الواقع في وثيقة منطقية يتهموننا بالتصنع   قال الناش .

يتةيتتتر  الستتتال التتذي يهتتتم إستترائيل اىن لتتتيس إذا كانتتت حمتتتاس قتتد ليتترت جلتتتدها  فمتتن جهتهتتتا لتتم
 شي . فحماس كانت وما زالت منفمة إرهابية.

وهنتتاا جملتتة واحتتدة تثيتتر الخيتتال:  الدولتتة الفلستتطينية الستتيادية التتتي عاصتتمتها القتتدس فتتي حتتدود 
متع عتودة الالجئتين إلتد بيتوتهم التتي خرجتوا منهتا  هتي صتيةة وطنيتة متفتق  1967الرابتع متن حزيتران 
 عليها ومشتركة .

بحل الدولتين أو التنازل في صالح موقف فتح  التي اعترفت فتي اتفتاق  من السهل رتية االعتراف
بوجود دولة إسرائيل. حماس ال تعتترف بدولتة إسترائيل فتي هتذه الوثيقتة  وسيستتمر النختال فتي  أوسلو

الخفة الةربية حتد التحرير  لكن هناا موازاة الفتة في موقف إسترائيل متن حمتاس. رلتم أن إسترائيل 
إال أنهتا تعتبرهتا حكومتة مستتولة عمتا يحتدث فتي لتزة  بتد  بمنتع اإلرهتاب ختدها  ال تعترف بحمتاس 

حيتتاة الستتكان. إستترائيل تطلتتب متتن حمتتاس التصتترف كنفتتام مشتتروع  فتتي الوقتتت التتذي  بتتندارةوانتهتتا  
بالقانون الدولي والقيام بجرائم الحرب  وهي تقترح عليها تحويل لزة إلد سويسترا  باإلخاللتتهمها فيه 

 ت عن العمليات اإلرهابية.إذا توقف
االنشتتقاق بتتين لتتزة والختتفة يختتدم مصتتالح إستترائيل  حيتتث يتتتم تصتتوير محمتتود عبتتاس علتتد أنتته ال 
يمثل جميع الفلسطينيين  لهذا ال يمكتن اعتبتاره شتريكا فتي العمليتة السياستية. وفتي نفتس الوقتت تطلتب 

هتا تعمتل ختد هتذا التنستيق. فتي   وبالتالي تعزيز مكانة حماس الوطنيتة ألناألمنيمن عباس التنسيق 
وبتين االعتتراف بنسترائيل  فهتي تقتول  1967حين أن وثيقة حماس السياسية تميز بين دولة في حتدود 

 إن إسرائيل ليست كيانا سياسيا شرعيا  لكنها المستولة عما يحدث في المناطق كونها قوة احتالل.
م االعتراف وبين تحمل المستولية. في نفرها  مثلما في نفر إسرائيل  ليس هناا تناقأل بين عد

. ألنه في نهايتة المطتاف السياستة ال يتتم أيخامثلما أن هذا الوخع مريح إلسرائيل فهو يخدم حماس 
 وخعها بالوثائق  بل حسب الفروف القائمة  وال يوجد مثل وثيقة حماس للت كيد علد ذلا.
 7/5/2017هآرتس 
  8/5/2017، القدس العربي، لندن
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 اإليراني من وثيقة حماس الموقف  .94
 صابر كل عنبري 
شتتهدت إيتتران نقاشتتات ستتاخنة حتتول الوثيقتتة التتتي أصتتدرتها حركتتة المقاومتتة اإلستتالمية حمتتاس يتتوم 
نمتتا بعتد تستتريب قنتاة الميتتادين نستخة عنهتتا قبتتل  اإلثنتين الماختتي  لتيس بعتتد إعالنهتا رستتميا فحستب  وا 

ي لترئيس المكتتب السياستي للحركتة إلتد يومنتا فترة  فتواصلت النقاشات واحتدت بعيتد المتتتمر الصتحف
 هذا.

بتتالرلم متتن عتتدم صتتدور موقتتف رستتمي متتن الخارجيتتة اإليرانيتتة حتتول الوثيقتتة  إال أن متتا صتتدر متتن 
تحليالت وتعليقات من مقربين من دوائر صتنع القترار اإليرانتي ختالل الفتترة األخيترة منتذ التستريب إلتد 

وقف إيران في هذا الخصتو،. متن ختالل هتذا التقصتي ما بعد اإلعالن الرسمي  يكفي الستكشاف م
تبتتين أنتته لتتيس هنتتاا موقتتف موحتتد تجتتاه الوثيقتتة  وهتتذا بالدرجتتة األولتتد يعتتود إلتتد المنطلقتتات الفكريتتة 

المحكومتتتتة  فهنتتتاا متتتن حكتتتم علتتتد الوثيقتتتة وفتتتتق  أووالسياستتتية للنخبتتتة السياستتتية اإليرانيتتتة  الحاكمتتتة 
ج مختلفتة عتن تلتا التتي وصتل إليهتا متن انطلتق فتي تحليالتته منطلقات ثورية مثالية أوصتلته إلتد نتتائ

 من الواقعية السياسية.
قدمت النخبة اإليرانية قرا تين للوثيقتة  األولتد أن حركتة حمتاس ابتعتدت عتن مبادئهتا وثوابتهتا وأن 

ثانيتة الوثيقة الجديدة تختلف اختالفا جذيرا عن ميثاق الحركة في الثوابت والتوجهات واللةة  والقرا ة ال
نمتتا ليتترت متتن لهجتهتتا ولةتهتتا وأستتاليبها  أن حركتتة حمتتاس لتتم تةيتتر متتن أهتتدافها األساستتية وثوابتهتتا  وا 

 لتحقيق تلا األهداف.
واللةتتتة التتتتي اتبعهتتتا النخبتتتة فتتتي نقاشتتتاتهم كانتتتت تتتتتراوح بتتتين النقتتتد الموختتتوعي الحيتتتادي  واالنتقتتتاد 

 الالذع التجريحي.
موخوع الموافقة علد تشكيل الدولة الفلسطينية علد حدود البند العشرين في وثيقة حماس وتناوله 

نتتال أكبتتر قستت  متتن نقاشتتات النخبتتة اإليرانيتتة  إختتافة إلتتد عتتدم ذكتتر انتمتتا  حركتتة حمتتاس إلتتد  1967
 جماعة اإلخوان المسلمين.

فتتي تنتتاول هتتذين الموختتوعين  ذهتتب المعارختتون للوثيقتتة إلتتد أن القبتتول بالدولتتة الفلستتطينية علتتد 
عمليتتا يعنتتي تبنتتي حتتل التتدولتين  واالعتتتراف بنستترائيل رلتتم ت كيتتد الوثيقتتة علتتد عكتتس  1967أراختتي 

ذلتتتا  واالنتقتتتال متتتن فصتتتيل مقتتتاوم إلتتتد حتتتزب سياستتتي  والتتتدخول فتتتي مستتتار التطبيتتتع متتتع االحتتتتالل 
 اإلسرائيلي.
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ومتتن ناحيتتة أختتري  وحتتول دوافتتع حمتتاس متتن إصتتدار هتتذه الوثيقتتة  طرحتتت النقاشتتات المحمومتتة  
دوافتتتع  أهمهتتتا: الرختتتوخ للختتتةوم العربيتتتة  والستتتيما الستتتعودية  والقطريتتتة  والتركيتتتة  جملتتتة أستتتباب و 

والمصتتترية  وتطتتتتورات الربيتتتتع العربتتتي ومآالتهتتتتا الم ستتتتاوية  والبحتتتتث عتتتن مشتتتتروعية إقليميتتتتة ودوليتتتتة  
والستتعي لتحقيتتق الشتتراكة والمصتتالحة متتع حركتتة فتتتح والستتلطة الفلستتطينية  ومواكبتتة متطلبتتات المرحلتتة 

   و...الخ.الراهنة
كمتتا أشتترنا آنفتتا لتتم يصتتدر حتتتد اللحفتتة موقتتف إيرانتتي رستتمي تجتتاه الوثيقتتة  وأعلتتد مستتتول إيرانتتي 

بمجمع تشخي،  االستراتيجيةتحدث عنها  كان مستشار القائد للشتون الدولية رئيس مركز الدراسات 
بتصتتتريحات  مصتتتلحة النفتتتام  علتتتي أكبتتتر واليتتتتي   ففتتتي رده علتتتد ستتتتال حتتتول الوثيقتتتة  أدلتتتد واليتتتتي

اتسمت بالدبلوماسية الحيادية اإليجابية  والرجل لم يتخذ موقفا من الوثيقتة ستلبا أو إيجابتا رلتم إشتادته 
 بحركة المقاومة اإلسالمية  حماس   واعتبارها حركة جهادية  مهمة جدا  بذلت جهودا مقاومية جبارة.

لمنشتتورة تختتدم الوحتتدة الفلستتطينية حتتول الوثيقتتة  قتتال واليتتتي إنتته  متتن الواختتح إذا كانتتت الوثيقتتة ا
وفصائل المقاومة  وال تجيز أي تسوية مع الكيان الصهيوني وتعزز المقاومتة  فالجمهوريتة اإلستالمية 

 دائما دعمت نخال الشعب الفلسطيني .
كما رب  اتخاذ موقف واخح من الوثيقة  باالستماع إلد فصتائل فلستطينية  حيتث قتال:  يجتب أن 

 ية الفصائل مثل الجهاد اإلسالمي .نستمع إلد آرا  بق
متابعة فحوي الكتابات والنقاشات في إيران حول وثيقة حمتاس تفهتر أن دوافتع متنتاولي الموختوع 

 لم تكن موحدة بل كانت مختلفة  وأحيانا متعارخة بتفاوت االنتما ات السياسية والحزبية والفكرية.
   هي:يمكننا اختصار تلا الدوافع في ثالثة عناوين رئيسة

ت الحر، علد المقاومة والقختية الفلستطينية  والقلتق علتد مصتير حركتة حمتاس وستلوكها مستار 1
خاختتته حركتتة فتتتح  اعتبتتروه متتدمرا ومتتتخرا لتحريتتر فلستتطين. هتتذا التتدافع كتتان يفهتتر بشتتكل أكبتتر فتتي 

الت تحلتتيالت المحللتتين المقتتربين متتن المحتتاففين المعتتتدلين واإلصتتالحيين المعتتتدلين  ورلتتم أن تحلتتي
أخري لناشطين محسوبين علد مدرستة المقاومتة الثوريتة كانتت تستحختر قختايا ال عالقتة لهتا ال متن 

 قريب وال من بعيد بالوثيقة  إال أن هذا الحر، علد حماس وتاريخها كان حاخرا بين ثناياها.
لتد ثم إن أصحاب هذا الدافع أبرزوا ت كيدات حماس علتد التمستا بفلستطين التاريخيتة متن النهتر إ

البحر  وعدم االعتراف بنسترائيل  وااللتتزام بالمقاومتة  ورفتأل اتفاقيتة أوستلو. وفتي هتذا الستياق نفتروا 
ن كتان لهتم 1967إلد البند العشرين المتعلق بالقبول بدولة فلسطينية علد حدود الرابع من حزيران  . وا 

 نود األخري.انتقادات لهذا البند  إال أنهم حاولوا تبريره من خالل التركيز علد الب
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ت استحخار خالفات قديمة مع حركة حماس وعلد وجه الخصو، موقفهتا متن األزمتة الستورية  2
حيتتتث كتتتان ذلتتتا حاختتترا فتتتي كثيتتتر متتتن المقتتتاالت والتعليقتتتات. لعتتتل تكتتتاد تخلتتتو التعليقتتتات والتحلتتتيالت 

  ستوريةالمهاجمة للوثيقة من استذكار الخالفات مع حركة حماس  وبالذات قخية ختروج قيادتهتا متن 
حيتتث ربطتتت هتتذه التحلتتيالت بتتين متتا وصتتفه أصتتحابها بتراجتتع حركتتة حمتتاس وانستتالخها عتتن مبادئهتتا 

المقاومة   واالرتما  في أحخان من وصتفوهم ب عتدا  المقاومتة والمتستابقين  سوريةوبين الخروج من  
 علد التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.

جهتتا اإلقليمتتي الخالفتتي ولتتيس متتن داخلهتتا النصتتي لالبتتا متتا كتتان ينفتتر هتتتال  إلتتد الوثيقتتة متتن خار 
الموخوعي  وكمتا قتال ناشتطون إيرانيتون منتقتدون لهتذا التوجته  هتم كتانوا ينفترون إلتد وثيقتة حمتاس 
بمنفتتار ستتوري أو إقليمتتي. أي متتن منطلتتق الخالفتتات متتع حمتتاس حتتول القختتية الستتورية  ومتتع قتتوي 

 ودول إقليمية.
 ت تصفية حسابات سياسية داخلية.. 3

المفارقتتة أنتته فتتي النقاشتتات التتتي جتترت حتتول وثيقتتة حمتتاس  تتتم إقحتتام هتتذه الوثيقتتة فتتي الحستتابات 
السياسية الداخلية  وهذا برز أكثر في تعليقات المعارخة اإليرانية  والسيما في الخارج  حيث حاولتت 

انتتي بكتتل متتن ختتالل التتترويج لمتتا اعتبرتتته تنتتازالت حمتتاس عتتن فلستتطين التاريخيتتة  إحتتراج النفتتام اإلير 
متسساته اإلصالحية واألصولية  واألطراف المعروفة بدعم المقاومتة  واتهامهتا بالفلستطينية أكثتر متن 

 الفلسطينيين.
  ينتاب القيادة اإليرانية القلق متن سوريةبالمجمل  منذ سنوات والسيما بعد خروج قيادة حماس من 

ت لقائتد الثتورة أكثتر متن مترة  حتذر احتمال أن تكرر حماس تجربة فتح  وهذا فهر جليتا فتي تصتريحا
فيها المقاومة الفلسطينية متن محتاوالت جرهتا إلتد مستار التستوية. وأكتد آيتة ل الختامنئي فتي المتتتمر 

فبرايتر الماختي أنته  إذا ألقتد  22الدولي السادس لدعم االنتفاخة الفلسطينية في طهران  المنعقتد فتي 
رج من داختل الشتعب الفلستطيني بالت كيتد وستيرفع تلتا فصيل مقاوم الراية أرخا فنن فصيل آخر سيخ

 الراية .
خالصة القول  إنه يستبعد أن تلقد وثيقة حماس قبوال كبيرا لتدي أتبتاع المدرستة الثوريتة المحاففتة 
في إيتران وناشتطيها ومتسستاتها  وعلتد رأستها الحترس الثتوري اإليرانتي  حتتد لتو كانتت عنتدهم قناعتة 

ا وثوابتهتا  فعنتد الحترس اإليرانتي يبقتد الخطتاب الثتوري لميثتاق حمتاس هتو ب ن حماس لم تةير أهدافه
 األكثر قبوال وتفخيال  واألقرب إليه من خطاب الوثيقة السياسي.
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أما مدرسة الدولة ونخبتها وناشطيها اإلصالحيين  يسهل علتيهم استتيعاب الوثيقتة الجديتدة لحمتاس 
يتتة اإليرانيتتة  كتتان لهتتم تعليقتتات موختتوعية  دافعتتوا وخطابهتتا السياستتي  حيتتث أن خبتترا  مقتتربين للخارج

من خاللها عن وثيقة حماس. وهذا كان واخحا من خالل رفخهم الهجمات علتد الحركتة فتي بعتأل 
شبكات التواصل. حيث اعتبروا أن موخوع قبول الحركة بتشكيل الدولة الفلسطينية علد حتدود الرابتع 

نمتتا هتتو مشتتروع  1967متتن حزيتتران  قتتديم حتتديث  وأن حمتتاس حركتتة مقاومتتة لهتتا تتتاريخ لتتيس جديتتدا  وا 
 مشرق في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.

وفتي متا يتعلتق بآثتار الوثيقتتة علتد مستتقبل العالقتة بتين إيتتران وحمتاس  ال يتوقتع أن تشتكل الوثيقتتة 
عائقا أمام تطوير العالقات  خاصة وأن إيران تنتفر أن تختار حمتاس قيادتهتا الجديتدة لمعرفتة وجهتة 

 سياساتها وتوجهاتها خالل الفترة المقبلة. 
  8/5/2017، الرسالة، فلسطين

 

 انقالب حماس اآلخر .95
 عمرو حمزاوي 
اليوم  أصبحت حركة حماس العنصر األهم في تحديد سياستات الحكومتة المصترية تجتاه فلستطين 

 وقخايا شعبها.
وثيقتتتتة المبتتتتادي  -ة   أعلنتتتتت حركتتتتة حمتتتتاس وثيقتهتتتتا الت سيستتتتية المعدلتتتت2017أيتتتتار / متتتتايو  1فتتتتي 

والسياستتات العامتتة  وبهتتا قبلتتت حتتل التتدولتين وتراجعتتت عتتن رفختتها لتستتوية سياستتية بتتين الفلستتطينيين 
سرائيل في إطار حدود  . وعلد الرلم متن أن ذلتا مثتل انقالبتا جتذريا فتي مواقتف حمتاس التتي 1967وا 

رين  إال أن حكومة الجنراالت صبةت دورها في الحياة السياسية الفلسطينية منذ ثمانينيات القرن العش
في مصر راجعت الوثيقة المعدلة بحثا عن انقتالب آختر وتعتديالت أختري ذات صتلة بالشت ن التداخلي 

كحركتتتتة مقاومتتتتة فلستتتتطينية ذات مرجعيتتتتة  1987المصتتتتري. وفقتتتتا لبيانهتتتتا األول ت سستتتتت حمتتتتاس فتتتتي 
لتتتداخل الفلستتتطيني وفتتتي إستتتالمية وكامتتتتداد لجماعتتتة اإلختتتوان المستتتلمين  ودأبتتتت قيتتتادات حمتتتاس فتتتي ا

الختتارج علتتد ت كيتتد االنتمتتا  الفكتتري والسياستتي ل ختتوان طتتوال العقتتود الماختتية. فتتي الوثيقتتة المعدلتتة  
أستتقطت حمتتاس اإلشتتارة إلتتد هويتهتتا كامتتتداد لجماعتتة اإلختتوان واكتفتتت بتعريتتف نفستتها كحركتتة  تحتترر 

لمشتتروع الصتتهيوني  مرجعيتهتتا ومقاومتتة وطنيتتة فلستتطينية إستتالمية  هتتدفها تحريتتر فلستتطين ومواجهتتة ا
اإلستتالم فتتي منطلقاتهتتا وأهتتدافها ووستتائلها.  وألن فتتا االرتبتتام متتع اإلختتوان تالقتتد متتع هتتوي حكومتتة 
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الجنراالت في مصر  احتفد اإلعالم المدار أمنيا بانقالب حماس اىخر واعتبتره دليتل واقعيتة سياستية 
 وابتعاد عن إلخاب الشقيقة العربية الكبري.

م الشتقيقة الكبتري كتانوا قتد اختزلتتوا سياستة مصتر تجتاه فلستطين إلتد  مست لة حمتتاس   ليتر أن حكتا
وتراجعوا عن العديد من مرتكزات الدور المصري كما تبلور منذ ثمانينيات القرن العشرين )بعد اتفاقية 
 السالم المصرية اإلسرائيلية( كمفاوأل ووسي  بين الطرفين الفلسطيني واإلسترائيلي عينته علتد حقتوق 
ومصتتتالح الشتتتعب الفلستتتطيني وهدفتتته التمكتتتين لتستتتوية ستتتلمية فتتتي إطتتتار حتتتل التتتدولتين. فقتتتد تتتتدهورت 
العالقتتات بتتين الحكومتتة المصتترية وحمتتاس فتتي أعقتتاب انقتتالب الجتتي  علتتد التترئيس المنتختتب محمتتد 

زاحته جماعة اإلخوان المسلمين بعيدا عن مراكز صنع القرار في   .2013تموز/يوليو  3مرسي وا 
كتام متتا بعتد االنقتتالب فتي حمتتاس التتي اعتبروهتتا حليفتا طبيعيتتا ل ختوان  وروجتتت وستتائل لتم يثتتق ح

اإلعتتتالم المتتتدارة أمنيتتتا دون دالئتتتل التهامتتتات تتعلتتتق بتتتتورم عناصتتتر حمتتتاس فتتتي تهريتتتب الستتتالح إلتتتد 
الداخل المصري دعما ل خوان وبمشاركة الحركة في اإلعداد لعمليتات إرهابيتة فتي ستينا  وفتي أمتاكن 

عزعة االستقرار وتهديد األمن القومي. وفيما خ، قطاعات واسعة من الرأي العام المصري  أخري لز 
لم تكن نتيجة  الحملة علد حمتاس  ستوي صتعود المشتاعر المعاديتة لهتا متن جهتة  ومتن جهتة أخطتر 
النزوع الشعبي لتجاهل القخية الفلسطينية وتراجع التعتاطف متع الحتق الفلستطيني فتي تقريتر المصتير 

 لة المستقلة وفي وقف اإلجرام االستيطاني في الخفة الةربية ورفع الحصار عن قطاع لزة.والدو 
عوختا عتتن توفيفهتتا لخترب الحصتتار الفتتالم علتتد لتزة  تحولتتت الحتتدود بتين مصتتر والقطتتاع إلتتد 
أمر صراعي بامتياز وصار إلالق األنفاق التي دوما ما استخدمت لتمكين أهل لزة المحاصترين متن 

ستتتلزمات الحيتتاة والبنتتا  والمتتواد الطبيتتة والبختتائع األساستتية قختتية أمتتن قتتومي. علتتد الحصتتول علتتد م
ختتالف سياستتة حكومتتات التترئيس األستتبق مبتتارا وحكومتتة التترئيس محمتتد مرستتي التتتي ألمختتت العتتين 
عتتتن األنفتتتاق  اتختتتذت حكومتتتة الجنتتتراالت خطتتتوات عستتتكرية وأمنيتتتة متستتتارعة إللتتتالق األنفتتتاق هتتتدما 

يطرة الكاملتتة علتتد الحتتدود وصتتوال إلتتد اإللتتالق شتتبه التتدائم للمعتتابر بتتين مصتتر وا لراقتتا وللتمكتتين للستت
والقطتتاع دون اعتبتتار للم ستتاة اإلنستتانية للفلستتطينيين. وألن الحكومتتة المصتترية روجتتت لتصتتعيدها ختتد 
حمتتاس كختتترورة يقتختتتيها دحتتتر اإلرهتتتاب فتتتي ستتتينا   فتتتنن استتتتمرار تتتتدهور األوختتتاع األمنيتتتة هنتتتاا 

جتترائم عصتتابات اإلرهتتاب التتتي تمتتددت متتن شتتمال ستتينا  إلتتد منتتاطق الوستت  والفشتتل فتتي الحتتد متتن 
والجنوب رتبا المزيد من التصعيد خد حماس التي باتت دون دليل محل اتهتام بتالتورم فتي اإلرهتاب. 

  توقف الحوار بين حماس وبين الستلطات المصترية بمتا فتي ذلتا جهتاز المختابرات 2014و 2013في 
 ا إدارة ملفات حماس ولزة.العامة الذي تولد تقليدي
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  امتنعتت الحكومتة 2014عندما بدأت حكومة اليمين اإلسرائيلية حربها علد لزة في تموز / يوليو 
المصرية عن التحرا الدبلوماسي إقليميتا وعالميتا لوقتف العتدوان وتحقيتق وقتف إلطتالق النتار. وكستر 

رستتي تجتتاه فلستتطين  كتتان جتتوهره هنتتا مرتكتتز آختتر لسياستتة التترئيس األستتبق مبتتارا وسياستتة التترئيس م
التتتتدخل الستتتريع فتتتي لحفتتتات التصتتتعيد العستتتكري. بتتتدت حكومتتتة الجنتتتراالت مرحبتتتة ب هتتتداف الحتتترب 
اإلستترائيلية  معاقبتتة حمتتاس والقختتا  علتتد قتتدراتها العستتكرية. وبتتدت قطاعتتات واستتعة متتن التترأي العتتام 

تمثتل تهديتدا لألمتن القتومي المصري متوافقة مع مكيافيلية الموقتف الحكتومي التذي روج لكتون حمتاس 
ولكتون معاقبتهتتا إسترائيليا تتالقتتد متع المصتتالح المصترية. ختتالل أيتام الحتترب  لتم تشتتهد المتدن الكبتتري 
كالقتتتتاهرة واإلستتتتكندرية مفتتتتاهرات أو مستتتتيرات للتختتتتامن متتتتع فلستتتتطينيي القطتتتتاع  وعوقتتتتت الستتتتلطات 

م علتتتد حمتتتاس باتهامتتتات المصتتترية وصتتتول قوافتتتل المستتتاعدات الشتتتعبية إلتتتد القطتتتاع  وحمتتتل اإلعتتتال
 اإلرهاب والعمالة لجماعة اإلخوان اإلرهابية.

النقطتتتة األكثتتتر هبوطتتتا فتتتي منحنتتتد تتتتدهور العالقتتتات بتتتين  2014شتتتكلت حتتترب إستتترائيل علتتتد لتتتزة 
 حماس وبين حكومة الجنراالت في مصر.

نفتتاح وفي أعقابها وبعد أن اتخحت قسوة العقاب اإلسرائيلي  تةيترت السياستة المصترية لتعتاود اال
التتتتدريجي علتتتد حمتتتاس بمكيافيليتتتة رامتتتت اإلفتتتادة متتتن الختتتعف المرحلتتتي للحركتتتة. طلتتتب متتتن قيتتتادات 
الحركتة إعتتالن االبتعتاد التتتام عتتن جماعتة اإلختتوان المستلمين والتعتتاون األمنتتي متع الستتلطات المصتترية 
ة لختتب  الحتتدود  وفتتي المقابتتل تبلتتور وعتتد مصتتري بتطبيتتق نفتتام متترن بشتت ن المعتتابر متتع قطتتاع لتتز 

واالبتعاد عن إلالقها الكامل والمستمر. وبتالنفر إلتد األوختاع المعيشتية الكارثيتة ألهتل لتزة والتدمار 
  فختتال عتن حملتة إلتتالق وا لتراق األنفتاق المتواصتلة مصتتريا  لتم يكتن أمتتام 2014التذي أحدثتته حترب 

امتة انقالبتا حماس سوي قبتول شتروم حكومتة الجنتراالت. لتذا  لتم تحمتل وثيقتة المبتادي والسياستات الع
وحيدا علد مواقف حماس الماختية بشت ن رفتأل التستوية الستلمية  بتل جتا ت بتاالنقالب اىختر علتد 

 جذورها الفكرية والسياسية بفا االرتبام مع اإلخوان.
 9/5/2017، القدس العربي، لندن

 
 ما الذي لم تقله وثيقة "حماس"؟ .96

 ماجد كيالي 
 حمتتتاس  الجديتتتدة  التتتتي أعلنهتتتا رئتتتيس مكتبهتتتا  تقتختتتي الموختتتوعية االعتتتتراف بتتت ن وثيقتتتة حركتتتة

(  تشتّكل 1/5السياسي خالد مشعل  بحخور عدد من قياديي الحركة في العاصتمة القطريتة )الدوحتة  
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تطتوراال مهمتتاال فتتي الفكتر السياستتي لهتتذه الحركتتة  بيتد أن الجديتتد فيهتتا يختتّ، الحركتة ذاتهتتا  فقتت   إذ إنتته 
ية عموماال  ك ن  حماس  في ذلا مجّرد تتماهد مع السائد  التي قديم بالنسبة للحركة الوطنية الفلسطين

فلت تمّيتز نفستها عنته  منتذ انطالقتهتا قبتل نحتو ثالثتة عقتود  فتي واقتع حركتة وطنيتة فلستطينية باتتت 
 متكّلسة ومتقادمة  من مختلف النواحي  في األفكار والبند وطرق العمل.

اسي الحمساوي في حسمه عدة قخايا  لعل أهمها ويمكن تعيين التطورات  الجديدة  في الفكر السي
ن بمصتطلحات  يكمن في اىتتي: أوالال  االقتتراب متن برنتامج الدولتة الفلستطينية فتي الختفة والقطتاع  وا 
 حمتتاس  واشتتتراطاتها  علمتتاال أن األمتتر ذاتتته حصتتل لتتدي إعتتالن برنتتامج  النقتتام العشتتر   فتتي المجلتتس 

لذي تخمن إقامة  سلطة الشتعب الوطنيتة المستتقلة المقاتلتة  (  ا1974  12الوطني الفلسطيني )الدورة 
علتتد أي بقعتتة أرأل يجتتري تحريرهتتا  ثتتم وصتتلنا إلتتد البرنتتامج المرحلتتي )دولتتة فلستتطينية فتتي الختتفة 

نمتتتا 1993والقطتتتاع(  ومنتتته إلتتتد اتفتتتاق أوستتتلو ) (. طبعتتتاال ال نقصتتتد اإليحتتتا  بتتت ن التتتتاريخ يعيتتتد ذاتتتته  وا 
ج متتتتن المبدئيتتتتة أو الطهريتتتتة المتتتتّدعاة  لمستتتتايرة الوختتتتع التتتتدولي نتحتتتتدث عتتتتن بتتتترامج برلماتيتتتتة  تختتتتر 

 واإلقليمي  وأيخاال للتكّيف مع واقع العجز وخعف موازين القوي.
متتتع أهميتتتة هتتتذا التطتتتور فنننتتتا نالحتتتا أن الوثيقتتتة قّيتتتدت تلتتتا المقاربتتتة باشتتتتراطها عتتتدم االعتتتتراف 

(  متا يبتين أن المقاربتة الحاصتلة لتتم 20بنسترائيل  وت كيتد تحريتر فلستطين متن النهتر إلتد البحتر )البنتد 
ن األمتتر ينطتتوي علتتد برلماتيتتة وتوريتتة إلرختتا  أطتتراف خارجيتتة  أو يتتدل  تتت ت نتيجتتة قناعتتة ذاتيتتة  وا 
علد اخطراب أو خالفات داخلية  وفي الحالين فنن هذه المقاربة لير ناجحة  ومن لير المتوقع أن 

 تصل إلد الوفيفة المطلوبة.
نمتا عتن ليس الجدال هنا عن م شروعية تمّسا  حماس  بحق الفلسطينيين في أرخهم التاريخية  وا 

مستوليتها عن توخيح كيفية إقامتها الدولة الفلسطينية في الخفة والقطاع  إن لم يكن بالمفاوختات  
أي بالتفاهم مع إسرائيل  ومن خلفها المجتمع الدولي  وبتقديم التنازالت. وقتد كتان يمكتن لهتذه الحركتة 

متن مقاربتة كهتذه لتم تثبتت صتحتها  علتد متدار أكثتر متن أربعتة عقتود  ومتع إخفتاق اتفتاق أوستلو بدالال 
منتتذ قرابتتة ربتتع قتترن  التتذهاب نحتتو خيتتار الدولتتة الديموقراطيتتة الواحتتدة  فتتي فلسطين/إستترائيل  أي دولتتة 
متتواطنين  أحتترار ومتستتاوين  متتن دون أي تمييتتز  متتا يفيتتد بنقتتل الكفتتاح متتن مجتترد دولتتة فتتي الختتفة 
والقطتتتاع إلتتتد كامتتتل فلستتتطين  علتتتد نحتتتو أقتتترب لفهتتتم  حمتتتاس . والمعنتتتد أن خيتتتاراال كهتتتذا  علتتتد رلتتتم 
صعوبته  يعيد االعتبار للتطابق بين أرأل فلسطين وشعب فلسطين وقخية فلسطين  كخيار نخالي 
ومستتتقبلي  ال ستتيما أن  حمتتاس  قاربتتت برنتتامج الدولتتة فتتي الختتفة والقطتتاع  فتتي شتتكل خجتتول  بعتتد 

 أي أنه كانت ثمة خيارات بديلة ال تخع حماس في هذا الموقف المتناقأل والحرج.أفوله  
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ثانياال  قطعت  حماس  في وثيقتها الجديدة  مع فكرة الصراع الديني  باعتبار أن الصراع من طبيعة 
سياسية  وعلد قخية وطنية  مع الصهيونية  وكيانها إسرائيل  وليس مع اليهود كطائفة  أو اليهودية 

(  وهذا أمر علد لاية األهمية  علمتاال أن الحركتة الوطنيتة الفلستطينية قالتت بتذلا منتذ 16ن )البند كدي
انطالقتهتتتا  فتتتي منتصتتتف الستتتتينات. والمعنتتتد أن هتتتذه الحركتتتة تكتتتون بتتتذلا تخلفتتتت بمقتتتدار أكثتتتر متتتن 

وختمنه  نصف قرن  عن الحركة الوطنية الفلستطينية  وأن الفلستطينيين دفعتوا ثمنتاال باهفتاال جترا  ذلتا 
جتترا  التنتتاقأل بتتين طتتابع  حمتتاس  كحركتتة وطنيتتة وطابعهتتا كحركتتة دينيتتة  متتع كتتل التتتداعيات التتتي 

 نجمت عن ذلا علد الحركة ذاتها أيخاال.
نمتتا  ثالثتتاال  باتتتت  حمتتاس  فتتي وثيقتهتتا تعتبتتر أن مقاومتتة إستترائيل ال تقتصتتر علتتد الكفتتاح المستتلح وا 

يختتتاال مستتت لة كانتتتت الحركتتتة الوطنيتتتة الفلستتتطينية (  وهتتتذه أ25تشتتتمل مختلتتتف أشتتتكال النختتتال )البنتتتد 
وصلت إليها قبل أكثر من ثالثتة عقتود  متع معرفتنتا أن قتادة  حمتاس  صترحوا عتن ذلتا متراراال  إال أن 
المقاربة علد هذا الصعيد لم تتحول إلد ثقافتة سياستية لتدي معفتم قتادة ومنتستبي تلتا الحركتة  إذ متا 

رائيل  وزلزلة األرأل تحت أقدامها  مع استعراخات عسكرية  زلنا نسمع يومياال عن عبارات هزيمة إس
وحتتتديث عتتتن إنتتتتاج صتتتواريخ وطتتتائرات وكتتتل ذلتتتا فتتتي قطتتتاع لتتتزة المحاصتتتر والتتتذي يفتقتتتد إمكانيتتتات 
العتتي   فتتي هتتذا اإلطتتار  أيختتاال  فتتنن  حمتتاس  لتتم تراجتتع البتتتة تجربتهتتا العستتكرية  ال ستتيما العمليتتات 

أخرت بالفلسطينيين  ولم تحم قطاع لزة من التدمير والحصار   التفجيرية  والحرب بالصواريخ  التي
ولتتتم تةيتتتر شتتتيئاال أساستتتياال فتتتي معتتتادالت الصتتتراع متتتع إستتترائيل  إذا فكرنتتتا بتتتاألمر بعيتتتداال متتتن الشتتتعارات 
والعواطتتتف والرلبتتتات. وكلنتتتا شتتتهد كيتتتف أن تصتتتريحات بعتتتأل قتتتادة حمتتتاس العستتتكريين تتحتتتدث بعتتتد 

(  عتتن  اشتتترام  وقتتف الحتترب  ببنتتا  مطتتار ومينتتا  ورفتتع 2014)الحتترب العدوانيتتة األخيتترة علتتد لتتزة 
الحصار  ك ن  حماس   مع كل التقدير للتخحيات والبطوالت المبذولة  هي التي كانت تشّن الحترب 

 وتدمر في إسرائيل 
رابعتتتتاال  المقاربتتتتة الرابعتتتتة تتعلتتتتق بت كيتتتتد  حمتتتتاس  اعتبتتتتار منفمتتتتة التحريتتتتر كنطتتتتار وطنتتتتي للشتتتتعب 

(  ومع أنها مقاربتة خجولتة  وقديمتة  إال أن تختمينها فتي الوثيقتة يكتستب أهميتته 29ند الفلسطيني )الب
من خرورة حستتم هذا األمر في الثقافة العامة للحمستاويين الذيتتتتن عاشتوا علتد أستاس النت ي بحتركتهم 

ريخيتتة. عتتن اإلطتتار الوطنتتتتتي الفلستتطيني عمومتتاال  فتتي األفكتتار والسياستتات وطتتتتترق العمتتل والتجربتتة التا
ومعلوم إذ ثمة كثر في  حماس  يعتقتدون بت ن الكفتاح الفلستطيني بتدأ متع انطالقتة حتركتهم  علمتاال أنهتا 
انطلقت  أصالال  بعد أكثر متتن عقدين علد والدة الحركة الوطنية الفلسطينية المعتاصرة  ومن دون أن 

ا عليهتتتا. متتتع ذلتتتا فتتتنن هتتتذه تختبتتر نفستتتها فتتتي التجتتتارب الةنيتتتتتة والمختلفتتة التتتتي شتتتهدتها  بمتتتا لهتتتا ومتت
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المقاربتتتة أتتتتت متتتت خرة كثيتتتراال  إذ متتتا زالتتتت  حمتتتاس  ختتتارج المنفمتتتة  وهتتتي لتتتم تقتتتدم فتتتي العقتتتود الثالثتتتة 
الماختتية أيتتة مقاربتتة عمليتتة تستتّهل االنختترام فيهتتا  علتتد رلتتم معرفتنتتا بتعقيتتدات هتتذا األمتتر  وأن ثمتتة 

ة المنفمتة والستلطة وفتتح  بتل إن  حمتاس  بعأل مستولية يقع علد عاتق القيادة الفلسطينية  أي قياد
 اليوم تقف كسلطة في لزة في مواجهة السلطة في الخفة  في واقع االنقسام السياسي الحاصل.

عتتدا هتتذه المقاربتتات  فقتتد لابتتت عتتن الوثيقتتة الجديتتدة مستتائل كثيتترة علتتد لايتتة فتتي األهميتتة  كمتتا 
م تقطتع بتين طتابع  حمتاس  كحركتة سياستية تخمنت عديداال من التناقخات  ومثالال  فنن هذه الوثيقتة لت

وطنية وبين طابعها كحركة دينية  وكجز  من تيار اإلسالم السياسي  أو يتبع منفومته الفكرية  وهذا 
(. ثانياال  افتقدت الوثيقة أي نوع متن النقتد 9و 8و 1واخح من مخامين عديد من بنود الوثيقة )البنود 

ق عملها  في المقاومة والسلطة  في السياسة والتنفيم  وكان الذاتي  لشعارات  حماس  وتجربتها وطر 
األولتتتد بقادتهتتتا المعنيتتتين لتتتو تركتتتوا فستتتحة لمراجعتتتة نقديتتتة فتتتي وثيقتتتتهم  ألن النقتتتد هتتتو دليتتتل عافيتتتة 
وصتتدقية  أمتتا المكتتابرة واإلنكتتتار فيتديتتان إلتتد المهالتتتا  كمتتا أنهمتتا دليتتتل ال مبتتاالة للتختتحيات وهتتتدر 

ات. ثالثتتاال  لتتم تراجتتع تلتتا الحركتتة تجربتهتتا السياستتية  ال فتتي المقاومتتة وال فتتي البطتتوالت وتبديتتد المنجتتز 
الستتلطة )فتتي لتتزة(  ولعتتل هتتذا أهتتم متتا يتختتذ علتتد تلتتا الوثيقتتة  وال أدري كيتتف فتتات أولتتي األمتتر هتتذا 
الموختتوع  إال إذا تعمتتدوا ذلتتا. وفتتي الواقتتع فتتنن حركتتة  حمتتاس  كانتتت معنيتتة بالتوختتيح للفلستتطينيين 

فتي لتتزة منتذ عشتتر ستنوات؟ هتتل نجحتتت أم أخفقتت فتتي إدارتهتا للقطتتاع؟ وهتتتتل بتتات وختتع  متاذا تعمتتل
الفلسطينيين في لزة أفخل معها أم متتتن دونها؟ أيخاال كان عليها التوختيح متاذا ستتفعل فتي القطتاع؟ 

ة عتتتن فهتتل تريتتده قاعتتدة للتحريتتر؟ أم تريتتده نموذجتتاال للدولتتتتتة الفلستتطينية المقبلتتة؟ رابعتتاال  تحتتدثت الوثيقتت
( فتتتتتتي العمتتل التتوطني  لكنهتتا حصتترت ذلتتا فتتي 28انحتتتتتياز  حمتتاس  إلتتد الخيتتار التتديموقراطي )البنتتد 

متسستتات منفمتتتتتة التحريتتر  فتتي حتتين األولتتد بهتتا أن تقتتدم نموذجهتتا للديموقراطيتتة فتتي طريقتتة إدارتهتتا 
طريقتتتة أحاديتتتة للستتتلطة فتتتي لتتتزة  أي فتتتي إشتتتراا القتتتوي الحليفتتتة لهتتتا علتتتد األقتتتل  وعتتتدم إدارة لتتتزة ب

قصتتائية وتستتلطية  علتتد المجتمتتع وعلتتد الفصتتائل األختتري  فهتتذا اختبتتار  حمتتاس  للديموقراطيتتة قبتتل  وا 
 أي شي  آخر.

في اإلجمال فقد فاج تنا  حماس  كثيراال  في وثيقتها  أوالال  بهذه المبالةة االحتفائية بها وبتما اعتبرته 
إن إعداد الوثيقة استةرق أربعة أعتوام  وثالثتاال  فتي ليتاب تجديداال في فكرها السياسي. وثانياال  في قولها 

أي مراجعة نقدية وعقالنيتة لتجربتهتا  المثيترة للجتدل  طتوال ثالثتة عقتود. ورابعتاال  بعتدم طرحهتا للنقتا  
العام قبل إقرارها  ما كان من ش نه إلنائها وتشكيل إجمتاع مناستب متن حولهتا. وخامستاال  فتي إعالنهتا 

 لزة والخفة. من الدوحة وليس من
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 حماس   كمتا فهتر فتي الوثيقتة  بيتد أن ذلتا ال يعنتي تطتوراال ثمة  تطور  في الفكر السياسي لتت نعم
حقاال  إذ أنه مجرد مقاربة لمفتاهيم سياستية ستائدة منتذ ثالثتة عقتود  بتل منتذ متا قبتل والدة هتذه الحركتة. 

ي متتن العجتتز والتتتكلس والفتتوات  وباختصتتار فتتنن الواقتتع يستتبق الحركتتة الوطنيتتة الفلستتطينية  التتتي تعتتان
 سوا  كان اسمها  فتح  أو  حماس  أو بقية  الجبهات .

 9/5/2017، الحياة، لندن

 

 حماس بين خطابين.. تناقض أم تكتيك؟  .97
  أحمد الحيلة
 موقتف حمتتاس واختتح كمتتا فتتي الوثيقتتة السياستية..  عتتدم االعتتتراف بشتترعية االحتتتالل اإلستترائيلي  

ذا تحقتتق البرنتتامج السياستتي التتوطني المشتتترا بدولتتة فلستتطينية علتتد حتتدود نقطتتة أول الستتطر. اىن إ
  وعاصمتها القدس  وعودة الالجئين والنازحين إلتد أرختهم  فتنن موقفنتا 67الرابع من حزيران/ يونيو 

من  إسرائيل  ومن االحتالل اإلسرائيلي  يقرره الشعب الفلسطيني في تلتا اللحفتة بحريتة كاملتة  وفتي 
م لشتتعبنا فتتي التتداخل والختتارج  هتتذا القتترار الفلستتطيني هتتو التتذي ستتيحترمه الجميتتع  وعلتتد استتتفتا  عتتا

 رأسهم حركة  حماس .
جا ت تلا الكلمات علد لسان خالد مشعل إجابة علد ستال  في برنامج سباق األخبار علد قناة 

سترائيلي إذا قبتل أيار/ مايو الجاري  عن موقف الحركة وما هو وصفها للكيان اإل 6الجزيرة الفخائية 
 .67بدولة فلسطينية علد حدود الرابع من حزيران/ يونيو 

فهتتر فتتي التتن، الستتابق تعتتارأل بتتين مقدمتتة اإلجابتتة التتتي يتترفأل فيهتتا الستتيد مشتتعل االعتتتراف 
بشترعية االحتتتالل وفقتتاال لمتتا ورد فتي الوثيقتتة السياستتية  وبتتين خاتمتتة اإلجابتة التتتي  تحتتترم  فيهتتا حمتتاس 

متتن  %78طيني إذا قتترر فتتي استتتفتا  عتتام االعتتتراف بشتترعية االحتتتالل القتتائم علتتد قترار الشتتعب الفلستت
 أرأل فلسطين التاريخية.

هتتذا التعتتارأل قتتد يعتبتتره التتبعأل تكتيكتتاال فتتي الخطتتاب  مبنيتتاال علتتد شتترم  مستتتحيل علتتد اعتبتتار أن 
الفلسطينية علد كاملة السيادة  ولن يقبل ب ن تكون سيادة الدولة  فلسطينيةاالحتالل لن يعترف بدولة 

مليتون الجتئ فلستطيني  6  ناهيا عتن استتحالة قبولته بعتودة 67كامل حدود الرابع من حزيران/ يونيو 
  لما يزمثله ذلا من تدمير لبنية الدولة الصهيونية القائمة علد اليهودية 48إلد األراخي المحتلة عام 

يتتتر الفلستتتطينية وحركتتتة  فتتتتح   واليهتتتود..  وخيتتتر شتتتاهد علتتتد ذلتتتا ستتتلوا االحتتتتالل متتتع منفمتتتة التحر 
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وبالتالي فليس من داع  للقلق من تصريحات ت ذزر الرماد في العيون  لتخفيف الخة  عن الفلسطينيين 
 وحركة  حماس   وتهدف إلحراج الخصم ووخع الحجة عليه.

فتتنذا كتتان تحليتتل الواقتتع يزفختتي عمليتتاال إلتتد استتتحالة قبتتول االحتتتالل بدولتتة فلستتطينية حستتب شتتروم 
فتنن ذلتا يجعتل متن إعتالن  ثيقة السياسية  وذلا الختالل موازين القوي لصالح الكيتان الصتهيوني الو 

 حماس  اىن عن قبولها أو  احترامها  لرأي الشعب الفلستطيني فتي االعتتراف بشترعية االحتتالل عبتر 
راهنتة  هتذا االستفتا   حديثاال استباقياال خارج سياق الزمن  وفرخية لير ذي صتلة بمعطيتات المرحلتة ال

 أوالال.
ثانيتاال: إن مجترد الحتتديث عتن إمكانيتتة االعتتراف بشتترعية االحتتالل عبتتر استتفتا  عتتام  عتالوة علتتد 
أنتته يتنتتاقأل متتع مفتتردات الوثيقتتة السياستتية وبنودهتتا  فننتته يعطتتي انطباعتتاال ستتلبياال لواشتتنطن وتتتل ابيتتب  

مزيتتد متتن الختتةوم عليهتتا أن  حمتتاس  م زومتتة وتبحتتث عتتن مختترج  وبالتتتالي يمكتتن ممارستتة ال بمعنتتد
 الستجالب المزيد من التنازالت.

إلتد  الفلستطينيةبفكرة االعتراف بشترعية االحتتالل عبتر االستتفتا   ستيقود القختية  ثالثاال: إن القبول
متتن مستتاحة  %78الهاويتتة  ويزلقتتي بهتتا فتتي مهتتب التتريح  فالتتذي يقبتتل بمبتتدأ االستتتفتا  علتتد األرأل )

ن والمشروع الصهيوني(  التتي تزجستد وطنتاال لألمتة الفلستطينية المتجتذرة فلسطين التاريخية لصالح الكيا
فيهتتا عبتتتر التتتاريخ  والتتتتي تزمثتتل عقيتتتدة لتتتدي المستتلمين..  لمتتتاذا ال يقبتتل بمبتتتدأ االستتتفتا  أيختتتاال علتتتد 
القدس  والمسجد األقصد  وحتد علد حق العودة لالجئين الذين من حقهم أيخاال أن يقرروا مصيرهم 

 استفتا  حر في الداخل والخارج..؟ ب نفسهم عبر 
ة  المقاومتة  حستبما خرابعاال: إذا سّلمنا جدالال أن االحتالل سيقبل بدولة فلسطينية مزْخطراال وتحت 

ورد في الوثيقة السياسية وعلد لسان السيد خالد مشعل  فلماذا االستفتا  أصالال  فهتل يزعقتل أن يزتْدعد 
أرأل آبائتتته وأجتتتداده؟ إنهتتتا دعتتتوة ال تتستتتق متتتع ستتتياق  شتتتعب منتصتتتر علتتتد عتتتدوه بتتتالقوة ليتنتتتازل عتتتن

 التحرير والنصر. 
خامساال: إذا توقفنا عند دعوة خالد مشعل للرئيس األمريكتي ترامتب  اللتقتام فرصتة إصتدار الحركتة 

هية المقاربتة ب الفلسطيني. فنننا نتسا ل عن مالوثيقتها السياسية  لتقديم مقاربات جديدة تزنصف الشع
ممكنة والمتوقعة من إدارة جمهورية متطرفة ومنحازة بشكل فتا لالحتتالل اإلسترائيلي؟ فتنذا األمريكية ال

افترخنا أن هناا مقاربة أمريكية محتملة استجابة لدعوة مشعل  فننه بالت كيتد لتن تتستاوق متع متا ورد 
ربت فتتتي الوثيقتتتة السياستتتية لحمتتتاس  ولتتتو تكارمتتتت اإلدارة األمريكيتتتة علتتتد الفلستتتطينيين والعتتترب  وختتت

بعتترأل الحتتائ  جميتتع التزاماتهتتا األمنيتتة والسياستتية متتع الكيتتان الصتتهيوني  فتتنن أي مقاربتتة جديتتدة لتتن 
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  عمتتاد البرنتتامج السياستتي لمنفمتتة التحريتتر الفلستتطينية وحركتتة  فتتتح  338و  242تختترق ستتقف قتتراري 
 المنتفر؟ التعويل علد المبادرات األمريكية  فهل هذا هو  نتيجةالتي وصلت إلد ما وصلت إليه 

أيار/متتايو الجتتاري( بشتت ن إصتتدار  5سادستتاال: فتتي تصتتريح الستتيد خالتتد مشتتعل لوكالتتة قتتدس بتترس )
لفا نا وأصدقا نا  وتزسهل عليهم حمل قخيتنا إلد كتل  الوثيقة السياسية  أشار إلد أن الوثيقة  تزريح حز

السياسي ألولئا الحلفا    المنابر والمحافل الدولية . والنقا  هنا يجب أن ي خذ بعين االعتبار السقف
( التتتتي تعتمتتتد القتتترارات الدوليتتتة ذات 2002فدولتتتة قطتتتر تعتتتترف بالمبتتتادرة العربيتتتة للستتتالم )قمتتتة بيتتتروت 

وتعتتتترف بشتتترعية االحتتتتالل اإلستتترائيلي شتتترم انستتتحابه متتتن األراختتتي العربيتتتة  (338و  242الصتتتلة )
لي وتقتتيم عالقتتات سياستتية معتته  وال   أمتتا تركيتتا فهتتي تعتتترف بشتترعية الكيتتان اإلستترائي67المحتلتتة عتتام 

تزخفتتي ستتعيها لتتدفع حركتتة  حمتتاس  لالنختترام فتتي العمليتتة السياستتية علتتد قاعتتدة االعتتتراف بتتاالحتالل 
  ونستتذكر هنتا تصتريح وزيتر الخارجيتة 67مقابل دولة فلسطينية علتد حتدود الرابتع متن حزيران/يونيتو 

آذار/متارس(  22صحافة الوطني في واشنطن )التركي مولود جاوي  أوللو في لقا   عقده في مبند ال
جتتتا  فيتتته:  أن بتتتالده مارستتتت ختتتةوطاال علتتتد حمتتتاس إللقتتتا  ستتتالحها  والتتتدخول فتتتي مفاوختتتات متتتع 
 إسرائيل . فهل ستنجو المساعي الحميدة لتلا التدولفي حمتل القختية الفلستطينية إلتد المنتابر الدوليتة  

 ؟من ت ثير قناعاتها السياسية ومواقفها البرالماتية
نعتقتتتد أن التصتتتريحات السياستتتية لحمتتتاس والتتتتي جتتتا ت عقتتتب إصتتتدار الوثيقتتتة تتعتتتارأل متتتع بنتتتود 
الوثيقتتة السياستتية وتختتالف روح النصتتو، التتواردة فيهتتا..  وهتتذا يفتتتح بتتاب التكهنتتات ويثيتتر التستتاتالت 

لتم   ر 67الشيطانية عتن خلفيتات وأهتداف القبتول مرحليتاال بدولتة فلستطينية علتد األراختي المحتلتة عتام 
( بتتترفأل االعتتتتراف بشتتترعية االحتتتتالل  فتتتالعبرة باألفعتتتال أوالال ألن 20دقتتتة المحتتتتوي السياستتتي للمتتتادة )

الدستتاتير والوثتتائق السياستتية علتتد رصتتانتها وثباتهتتا النستتبي  إال أنهتتا قابلتتة للتعتتديل كاستتتحقاق للواقتتع 
 وتطوراته السياسية  سلبية كانت أم إيجابية.

  بتت ن الوثيقتتة السياستتية خرجتتت إلتتد العلتتن بنصتتو، دقيقتتة وواختتحة وهتتذا يتتدفعنا إلتتد تكتترار القتتول
المعنتتد والداللتتة فتتي حفافهتتا علتتد الثوابتتت الوطنيتتة  ولكتتن ذلتتا ال يكفتتي لقيتتاس المصتتداقية  فالستتلوا 
السياسي لحركة  حماس  هو المعيار األهم من المعيتار الخطتابي التوارد فتي الوثيقتة..  خاصتة عنتدما 

متتتع الةتتترب وواشتتتنطن التتتتي يزثيتتتر االقتتتتراب منهتتتا الريبتتتة عنتتتدما يتعلتتتق األمتتتر يتعلتتتق األمتتتر بالعالقتتتة 
 باالحتالل اإلسرائيلي. 
تتمتتتع برصتتيد كبيتتر متتن االحتتترام والتقتتدير لتتدي النخبتتة والتترأي العتتام الفلستتطيني  ال زالتتت  حمتتاس 

وأي خطتت  والعربتي واإلستالمي  فهتتي تمثتل أمتالال فتتي هتذه األمتة التتتي تعتاني متن المشتتروع الصتهيوني  
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وعلتتد حركتتتة  يقتتع متتن الحركتتة ولتتتو بةيتتر قصتتد  ستتيكون لتتته ارتتتدادات كبيتترة علتتد القختتتية الفلستتطينية
 حماس  نفسها التي تتجاذبها العديد متن القتوي اإلقليميتة لالتكتا  عليهتا فتي تحقيتق مصتالحها القزْطريتة 

طبيع المباشر ولير المباشر وتسويق نفسها لدي واشنطن عبر البوابة اإلسرائيلية المزْشر عة لعمليات الت
 مع العديد من األنفمة العربية واإلسالمية. 

  9/5/2017، "21موقع "عربي  
 

 حان وقت التحدث مع حماس  .98
 طارق باكوني

 ترجمة: عبد الرحمن الحسيني
فتي بدايتة هتتذا الشتهر  كشتتف رئتيس المكتتتب السياستي لحركتة حمتتاس  خالتد مشتتعل  النقتاب رستتمياال 

والسياستتات العامتتة  للتنفتتيم  والتتتي تتتم انتفارهتتا منتتذ وقتتت طويتتل  ختتالل متتتتمر  عتتن  وثيقتتة المبتتادي
صحفي عقده في الدوحة. وقد نفد قادة حماس أن هذه الوثيقة تحل محتل الميثتاق الت سيستي للحركتة. 
وعلتتتد التتترلم متتتن ذلتتتا  يشتتتكل نشتتتر هتتتذه الوثيقتتتة خطتتتوة مستتتتحقة منتتتذ طويتتتل وقتتتت  والتتتتي ال يمكتتتن 

 تجاهلها.
ق حمتتاس وثيقتتة معاديتتة للستتامية ومثيتترة للجتتدل  والتتتي تتتدعو إلتتد إقامتتة دولتتة إستتالمية يشتتكل ميثتتا

  نت ي العديتد متن قتادة حمتاس 1988علد كامل أرأل فلسطين التاريخية. ومنذ نشر الميثاق في العام 
  ب نفسهم عنه. ولكن  من أجل الحفاث علد صورة النقا  األيديولوجي لفائدة الدائرة االنتخابية األوستع

 ولةاية تجنب االنقسامات داخل الحركة  خبت الدعوات السابقة إلد إجرا  مراجعة للميثاق.
مقارنتتة بالوثيقتتة الت سيستتية للحركتتة  فتتنن هتتذه الوثيقتتة الجديتتدة دقيقتتة نستتبياال ومتتاكرة سياستتياال. وعلتتد 

فيمتتا التترلم متتن أنهتتا تقصتتر عتتن تحقيتتق العديتتد متتن اىمتتال التتتي كانتتت تتتتردد فتتي األحاديتتث الخاصتتة 
يتعلتتق باإلصتتالحات المنتفتترة فتتي داختتل حمتتاس  فننهتتا تعتترأل تمثتتيالال جيتتداال لتحتتوالت حمتتاس كحركتتة 

 عاماال تقريباال من ت سيسها. 30وكيان حاكم في لزة بعد 
علتتد الجبهتتة السياستتية  تعتترأل الوثيقتتة النتتزر اليستتير متتن المفاجتت ت. فحمتتاس تتتدعم علتتد نحتتو ال 

  علتتتد أن تكتتتون القتتتدس 1967ع بالستتتيادة علتتتد حتتتدود العتتتام يقبتتتل التتتنقأل قيتتتام دولتتتة فلستتتطينية تتمتتتت
عاصمتها. وهي ال تعترف بدولة إسترائيل أو تتخلتد عتن حتق العتودة لالجئتين الفلستطينيين. وتتختمن 
الوثيقة القبول بدولة متقتة  بينما تحتفا بااللتزام بتحرير كامل فلسطين باعتبار ذلا  صيةة ل جماع 
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ة علتتتتد طبيعتتتتة هتتتتذه الوثيقتتتتة كحتتتتل وستتتت  بتتتتين مختلتتتتف دوائتتتتر حمتتتتاس التتتتوطني . وتشتتتتدد هتتتتذه العبتتتتار 
 االنتخابية  باإلخافة إلد كونها وثيقة يمكن أن توفر منطلقاال للمصالحة مع حركة فتح.

علد العكس من ميثاق حماس األصلي  فتنن هتذه الوثيقتة ال تبترر الستعي إلتد التحريتر متن ختالل 
متتن ذلتتا  تعتترأل أيديولوجيتتة معاديتتة للصتتهيونية التتتي  استتتخدام لةتتة متشتتددة معاديتتة للستتامية. وبتتدالال 

تنفتتتتر إليهتتتتا علتتتتد أنهتتتتا مشتتتتروع  استتتتتعماري عنصتتتتري وعتتتتدواني  يجتتتتب تقويختتتته فتتتتي عتتتتالم متتتتا بعتتتتد 
االستعمار. وتفرق الوثيقة صراحة بين اليهود واليهودية من جهة  وبين الصهيونية السياسية من جهة 

خيترة. وتشتدد علتد أن معانتاة الشتعب اليهتتودي أختري  وتشتير إلتد أن صتراع حمتاس مقصتور علتتد األ
نمتتتا بماختتتي أوروبتتتا. ولمواجهتتتة  المشتتتروع  متتتع معتتتاداة الستتتامية لتتتيس مرتبطتتتاال بتتتالعرب أو المستتتلمين  وا 
الصتتهيوني   تعتبتتر حمتتاس المقاومتتة المستتلحة ختتد االحتتتالل حقتتاال مقدستتاال  وحقتتاال مشتتروعاال فتتي القتتانون 

 الدولي أيخاال.
بتتتت ن حمتتتتاس هتتتتي مجموعتتتتة ليتتتتر عقالنيتتتتة ومتشتتتتددة  لالدعتتتتا اتزنتتتتة تشتتتتكل هتتتتذه الوثيقتتتتة قتتتتوة موا

ومتعطشتتة للتتدما   ومصتتممة علتتد قتتتل كتتل اليهتتود. ومتتع ذلتتا  فتتنن فكتترة أنهتتا إشتتارة علتتد االعتتتدال 
اعتتتدال حمتتاس المطلتتق أو تةيرهتتا الكامتتل هتتي مبالةتتة. ويجتتب أن يفزهتتم نشتتر الوثيقتتة علتتد أنتته عمتتل 

يتتتتة فتتتتي داختتتتل حمتتتتاس عالنيتتتتة متتتتن دون تقتتتتويأل القاعتتتتدة موازنتتتتة  وجهتتتتد للستتتتماح بعتتتترأل البرالمات
األيديولوجيتتتتتة للحركتتتتتة. وهتتتتتي أداة دبلوماستتتتتية تفتتتتتتح مجتتتتتاالال للقيتتتتتادة الفلستتتتتطينية فتتتتتي الختتتتتفة الةربيتتتتتة 

 وللمجموعة الدولية علد حد سوا  لالنخرام مع حماس.
ائمة. علد خو  الجمود السياسي الراهن  يجب عدم تجاهل هذا الجهد  حتد لو فلت المخاوف ق

ومع أن حماس تعول علد القانون الدولي لت كيد شرعية كفاحها المسلح  فننها قد تنتهتا هتذه القتوانين 
متتتتن ختتتتالل استتتتتهداف المتتتتدنيين بشتتتتكل عشتتتتوائي. ومتتتتن الواجتتتتب إدانتتتتة قتتتتتل المتتتتدنيين عنتتتتدما توختتتتع 

 ممارسات حماس في السياق.
ستتتتخدم لةتتتة متطرفتتتة معاديتتتة علتتتد العكتتتس متتتن الميثتتتاق األصتتتلي لحمتتتاس  فتتتنن هتتتذه الوثيقتتتة ال ت

 للسامية.
عملت إسرائيل بشتكل منهجتي فتي انتهتاا للقتانون التدولي علتد متدي عقتود  فقتلتت آالف المتدنيين 
الفلسطينيين من خالل احتاللها وفي األعمال الحربيتة التتي تقتوم بتنفيتذها فتي منتاطق م هولتة بكثافتة. 

ترتيبتاال هرميتاال للمعانتاة. لكنته يعنتي  نيمثالن يشتكال وال يعني هذا القول إن الجانبين متساويان أو أنهما
بتتدالال متتن ذلتتا اقتتتراح أن إمكانيتتة االنختترام والدبلوماستتية ال يمكتتن أن تمنتتع عتتن طتترف وتعطتتد لطتترف 

 آخر عندما يرتكب الطرفان أفعاالال تنتها القانون الدولي.
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اس السياستتية ويمكتتن قتتول الشتتي  نفستته عتتن رفتتأل حمتتاس االعتتتراف بنستترائيل. وتفتتل وثيقتتة حمتت
أقتترب إلتتتد إطتتتار عمتتل حتتتل التتتدولتين متتتن البيتتان الرستتتمي ألهتتتداف الليكتتود  الحتتتزب السياستتتي لتتترئيس 

  1967ال يتطتترق مطلقتتاال إلتتد ذكتتر حتتدود العتتام  التتوزرا  اإلستترائيلي بنيتتامين نتنيتتاهو. فخطتتاب الليكتتود
لستطينيين فتي تقريتر وتماماال مثلما ترفأل حماس االعتراف بشرعية الصهيونية  يرفأل الليكتود حتق الف

المصتتير. وقتتد قوبلتتت وجهتتات نفتتر المتسستتة السياستتية اإلستترائيلية القائمتتة علتتد المواقتتف العنصتترية 
بتوطيتتد وتقويتتة التترواب  الدبلوماستتية متتع الواليتتات المتحتتدة والمملكتتة المتحتتدة  بينمتتا تستتتمر حمتتاس فتتي 

 مواجهة التهمي .
الجديتتدة لحمتتاس مطالتتب سياستتية كانتتت منتتذ  علتتد التترلم متتن نقتتام القصتتور فيهتتا  تتختتمن الوثيقتتة

وقت طويل مركزية في النخال الفلسطيني  والمت سسة في العديد من قرارات األمتم المتحتدة  بمتا فيهتا 
حتتق العتتودة لالجئتتين الفلستتطينيين. وبالكتتاد يكتتون االنتقتتاد التتالذع للصتتهيونية وتجلياتهتتا السياستتية فتتي 

د الفلستتتطينيين. والمعتتتروف أن إستتترائيل اختتتتارت تاريخيتتتاال إستتترائيل اليتتتوم مقصتتتوراال علتتتد حمتتتاس أو حتتتت
تفادي تحقيق هذه المطالب السياستية  مفختلة بتدالال متن ذلتا إدارة الصتراع. وقتد أستفر هتذا عتن جهتود 
متقطعة لتت جز العشتب  فتي لتزة  حيتث يشتير القترع األخيتر لطبتول الحترب إلتد أن هنتاا جولتة أختري 

بوثيقتة حمتاس الجديتدة كفرصتة لالنخترام معهتا كمحتاور حاستم  منها تلوح في األفق. ويجب االعتراف
 يستمر في التمتع ببعأل الشرعية في أوسام أنصاره ودوائره االنتخابية.

 2/5/2017الغارديان 
 10/5/2017، الغد، عّمان

 
 "حماس" بين ال حدود الديني وحدود الوطني .99

 خالد الحروب 
في داخلها ال بد أن يتطرق إلد ال حدود الدين الحديث عن حركة  حماس  وسيروات التوتر والشد 

وحدود التوطن منتذ لحفتة ت ستيس الحركتة. األطروحتة األساستية هنتا تقتول إن  حمتاس  تنتمتي تاريخيتاال 
لتتد مدرستتة  اإلختتوان المستتلمين  علتتد  وجوهريتتاال وفكريتتاال إلتتد تيتتارات اإلستتالم السياستتي فتتي شتتكل عتتام وا 

هتتا وسياستتاتها كثيتتر  ولكتتن لتتيس كتتل متتا يتمفهتتر فتتي رتيتتة وجتته التحديتتد  وتتمفهتتر فتتي رتيتهتتا وأفكار 
لد جانتب التشتابه والتشتارا متع تلتا التيتارات تتمتايز  حمتاس  عنهتا  وأفكار وسياسات تلا التيارات. وا 
فتتي عتتتدد متتتن الخصتتتائ، واالستتتتجابات التتتتي فرختتها الواقتتتع والستتتياق الفلستتتطيني الختتتا،  وفرختتتت 

زا   فكترة الحتدود القوميتة والوطنيتة أفهترت التيتارات اإلستالموية عليها تبني رتي وسياستات مختلفتة. وا 
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وأهمهتتتا  اإلختتتواني  والستتتلفي مقاربتتتات متشتتتككة ومتتتترددة  وتنوعتتتت هتتتذه المقاربتتتات متتتن التتترفأل التتتتام 
للحدود القومية وعدم االعتراف بها  إلد القبول الخجول  وصوالال إلتد اإلقترار بهتا بحكتم األمتر الواقتع  

وأهداف طوباوية تطرح صتوراال أمميتة إستالمية فخفاختة ولامختة. وعلتد رلتم مع االحتفاث بشعارات 
انتما   حماس  إلد هذا التيار ومع لموأل أفكاره حول الحدود القومية فنن الحركة تطورت في شكل 
متستتارع وحاولتتت إعتتادة تعريتتف نفستتها متتن حركتتة إستتالمية دينيتتة ذات بعتتد وطنتتي تحتترري إلتتد حركتتة 

ينية. وقتد تجستد هتذا التطتور المتستارع أخيتراال فتي  وثيقتة المبتادي والسياستات تحررية وطنية بمرجعية د
العامة  التي أصدرتها  حماس  وفيها أعلت من البعد التوطني علتد حستاب التديني  متن ختالل الت كيتد 
المزلفتتت علتتد  الجةرافيتتا الفلستتطينية  علتتد حستتاب  التاريخيتتة الدينيتتة الفلستتطينية   ومتتن ختتالل الت كيتتد 

جتتتدد علتتتد تحديتتتد نشتتتام وأهتتتداف ولايتتتات  حمتتتاس  ختتتمن هتتتذه  الجةرافيتتتا الوطنيتتتة  فقتتت . بكلمتتتة المزت
أختتري  تطتتورت  حمتتاس  ختتمن ستتيرورة وطنيتتة وكولونياليتتة ختتالطة وتحتتت اشتتتراطات األمتتر الواقتتع 

تدريجية انتهت بها إلد تقديم القومي بحدوده الوطنية علد  nationalizationودخلت في عملية قومنة 
 الديني المزتجاوز للحدود الوطنية.حساب 

هتتذه الستتيرورة التتتي انخرطتتت فيهتتا  حمتتاس  ختتالل العقتتود الثالثتتة الماختتية يمكتتن القتتول إنهتتا هتتي 
ذاتهتتا التتتي أعتتادت تشتتكيل كثيتتر متتن الحركتتات اإلستتالموية ختتمن ستتياقات وطنيتتة ذات حتتدود جةرافيتتة 

استتية التتتي هتتي  الدولتتة األمتتة . لكتتن فتتي مزحتتددة  أيختتاال بحكتتم األمتتر الواقتتع وصتتالبة الحقيقتتة الجةراسي
الحالة  الحمساوية  أخيف عامل المشتروع الصتهيوني االحتاللتي القتائم علتد جةرافيتة فلستطين والتذي 

 سرع من انتقال  حماس  من عموميات ال حدود الدين إلد خصوصيات حدود الوطن.
ر عبتتتتتده  واألفةتتتتتاني  منتتتتتذ لحفتتتتتات ت ستتتتتيس اإلستتتتتالمويات العربيتتتتتة ستتتتتوا  الفكريتتتتتة )متمثلتتتتتة ب فكتتتتتا

والكواكبي  ورخا(  أو الحركية  اإلخوانية  )متمثلة فتي أفكتار البنتا  وقطتب  ومتن تالهتم(  أو الستلفية 
)في شعارات عبد الرحمن  ثم الفواهري  والمقدسي  وبن الدن  والبةدادي( شكلت فكرة  الوطنية  )أو 

الوافتتد للدولتة األمتة  تحتتدياال كبيتراال  وفتي لالتتب القوميتة(  ذات الشتعب المزحتدد وتبعتتاال للنمتوذج األوروبتي 
األحيان شكالال مرفوخاال وبكونه يجزي المزوحد المزتخيتل  ويتختاد متع فكترة الوحتدة واألمتة اإلستالمية أو 
علتتتد األقتتتل األمتتتة العربيتتتة. المدرستتتة اإلخوانيتتتة علتتتد وجتتته التحديتتتد  وهتتتي مدرستتتة  حمتتتاس  الفكريتتتة  

لوقتت نفسته اشتتةلت ختمن الستياق التوطني للتدول التتي وزجتدت طرحت شعارات أممية إستالمية وفتي ا
فيها. وعلد رلم الشعار اإلخواني القطبي ب ن  جنسية المسلم عقيدته   فقد تحول  اإلخوان المسلمون  
إلتتتتد إختتتتوان مستتتتلمين مصتتتتريين  وأردنيتتتتين  وستتتتوريين  وعتتتتراقيين  وجزائتتتتريين  ويمنيتتتتين  وستتتتعوديين  

متتتن هتتتتال  انشتتتةل واستتتتزنزف فتتتي الشتتت ن التتتوطني. وعبتتتر عقتتتود متتتن وفلستتتطينيين وليتتترهم  وكتتتل فتتترع 
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التسيس والتمايز في الشتون الوطنية بين الدول تكرست الهويات  الوطنية  لهذه الفروع وتهم  عملياال 
ن بقتتي يتصتتدر الشتتعارات ويتمستتا بطوباويتتات الوحتتدة. كانتتت االختبتتارات  الوطنيتتة   البعتتد األممتتي  وا 

تلتو اىختر رستوخ  الحتدود  والهويتة الوطنيتة علتد حستاب اإلستالموية لكتل تنفتيم  المتتالية تتكتد واحتداال 
من التنفيمتات  اإلخوانيتة . وربمتا كتان االختبتار األصتعب والتفكيكتي هتو لتزو صتدام حستين للكويتت 

وردود فعتتل تلتتا التنفيمتتات المختلفتتة تمامتتاال والتتتي تناستتق رد فعتتل كتتل تنفتتيم منهتتا متتع رد  1990عتتام 
ي أو الحكتتومي فتتي  دولتتته الوطنيتتة . وهكتتذا وبعيتتداال عتتن الشتتعاراتية األمميتتة ورطانتهتتا فتتي الفعتتل الشتتعب

رفتأل الحتتدود والتجزئتة وستتوي ذلتا  خختتعت كتتل حركتة إخوانيتتة إلتد اشتتتراطات الواقتع وانتتدمجت فتتي 
ستتيرورة إعتتادة تشتتكيل وطنتتي بالةتتة الوطتت ة  انتهتتت إلتتد تمتتاهي هتتذه الحركتتات فتتي ستتياقاتها الوطنيتتة  

هتتتا حتتتتد شتتتقيقاتها فتتتي التتتدول المجتتتاورة إزا  القختتتايا والتحتتتديات وحتتتتد التنافستتتات الكبيتتترة بتتتين وتمايز 
زا  قختتتتية الصتتتتحرا  الةربيتتتتة والختتتتالف بتتتتين المةتتتترب والجزائتتتتر  لتتتتم تختلتتتتف مواقتتتتف  التتتتدول. متتتتثالال  وا 
إستتتتالميي الجزائتتتتر والمةتتتترب )اإلختتتتوانيين أو القتتتتريبين متتتتن مدرستتتتة اإلختتتتوان السياستتتتية والفكريتتتتة( متتتتن 
المواقتتف الرستتمية والمتتتزاج الشتتعبي فتتتي البلتتدين  بمتتتا يتتدلل علتتتد الستتطوة والوطتتت ة المتصتتاعدة للستتتياق 

 الوطني  الحدودي  في تشكيل رتي هذه التنفيمات.
فتتتي هتتتذا الستتتياق التتتوطني الختتتال  تستتتارع انتقتتتال  حمتتتاس  متتتن  ال حدوديتتتة التتتدين  إلتتتد  حتتتدود 

ي التتتذي استتتتهدف فلستتتطين أرختتتاال وجةرافيتتتا وجةرافيتتتة التتتوطن   خصوصتتتاال فتتتي فتتتل التحتتتدي الصتتتهيون
وأرادها  وطناال قومياال لليهود. وتسارع إدراا  حماس   أو جز  مهم منها  إزا  خطورة تعميمات الخطاب 
اإلستالموي حتتول الوحتتدة اإلستالمية وعتتدم ختترورة االنتمتا  إلتتد كيانتتات قوميتة محتتددة  وبكونتته يصتتب 

ر ويكرر دائماال مقولة أن فلسطين كتت  وطتن قتومي  في مصلحة الخطاب الصهيوني. فهذا الخطاب كر 
للفلسطينيين لم يكن أبداال  وأن  الشعب الفلسطيني  شعب مختلق أساساال  وأن الستكان التذين وجتدوا فتي 
فلسطين قبل قيام إسرائيل هم عرب وليست لهم هوية  فلسطينية   وأكثر متا يمكتن قولته هتو أنهتم جتز  

ه بنمكتتان هتتتتال  الستتكان االنتقتتال إلتتد أجتتزا  أختتري متتن ستتتورية متتن ستتورية الكبتتري. ومعنتتد ذلتتا فننتت
الكبري أو العالم العربي الشاسع وعتدم منافستة اليهتود فتي  وطتنهم القتومي . علتد ذلتا بتدا أن خطتاب 
 الوحدة  اإلستالمي أو العربتي التذي يزمتاهي الفلستطينيين متع العترب والمستلمين بكتل عمومياتته وستمته 

 ت الصهيونية في المقام األول.الفخفاخة يخدم االدعا ا
إختتتافة إلتتتد ذلتتتا لعتتتب ختتتة  الواقتتتع التحتتترري التتتوطني الفلستتتطيني والقتتتوي السياستتتية والعستتتكرية 

 وطننتة   حمتاس   علتد قاعتدة أن أستاس طينية في تسريع سيرورة  قومنة  والمنافسة في الساحة الفلس
الصهيوني علد أساس وطني. وت كد  الشرعية السياسية الفلسطينية الشعبية ي تي من مقاومة المشروع
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 اإلخوان المستتلمين  الفلستتطينيين أن تلتتا المقاومتتة واالنختترام التتوطني فيهتتا هتتو التتذي متتنحهم الوجتتود لتتت
الحقيقي فتي فلستطين بعتد أن تحولتوا إلتد  حمتاس   وانتقلتوا إلتد مربتع المواجهتة بعتد عقتود طويلتة متن 

ة التتتي تفتتادت مواجهتتة االحتتتالل اإلستترائيلي فتتي عقتتود االنتتزوا  فتتي بتترامج  التتدعوة واألستتلمة  اإلخوانيتت
 .1987الخمسينات والستينات والسبعينات وصوالال إلد االنتفاخة األولد عام 

ساهم تكرس الهويات القومية في العالم العربي واإلسالمي عموماال  وفي دوائر التيارات والتنفيمات 
   فتتي إيجتتاد انعكاستتات مباشتترة علتتد  حمتتاس   اإلستتالموية نفستتها وانهمتتاا كتتل منهتتا بشتتتونه  القطريتتة

وتخفيأل أسقف الطوباويات الوحدوية والشعاراتية األولية. وتبدت تلا الشعارات األممية بكون الكثيتر 
منهتتا ال يحمتتل مختتامين حقيقيتتة. لتتيس هتتذا فحستتب بتتل تتتم تبنتتي تلتتا األمميتتات متتن قبتتل التنفيمتتات 

صبحت الخطتاب المركتزي والمتستس لهتا  والترافأل ألي الجهادية المتطرفة مثل  القاعدة  و داع   وأ
حتتتدود قوميتتتة. وهكتتتذا شتتتعرت  حمتتتاس  بختتترورة محاولتتتة التميتتتز وأختتتذ مستتتافة واختتتحة عتتتن األمميتتتات 

 اإلسالموية وكوارثها وممارساتها.
ثمة أيخاال دوافع برالماتية واخحة خاصة بعد الربيع العربي ومآالت سياسات  اإلخوان المستلمين  

دولة والعدا  الصريح الذي تصاعد بينهم وبين بعأل الدول العربيتة. وهتذا دفتع  حمتاس  في أكثر من 
 اإلخوان المستتتلمين  وت كيتتتد االستتتتقالل السياستتتي  تفاديتتتاال لتحمتتتل بوختتتوح لتنهتتتي صتتتالتها التنفيميتتتة بتتتت

أكالف وعب  االنتما  لتنفيم  ما بعد دولتي   لته أعتداته الكثتر وخصتوماته التتي تعتود علتد  حمتاس  
من أنهتا جنتاح  اإلختوان  فتي  1988بالخرر. وهكذا وبخالف ما كان يركز عليه ميثاق  حماس  عام 

فلسطين  فنن  وثيقتة المبتادي والسياستات العامتة   تتكتد أن  حمتاس  حركتة مقاومتة فلستطينية تحرريتة 
رة عتن إسالمية  ومن دون اإلشارة إلد أي انتما  ما بعد  حدودي . علد رلم أهمية النصو، الصتاد

 حماس  أخيتراال ومواقفهتا  يبقتد االختبتار الحقيقتي هتو ترجمتة هتذه النصتو، علتد األرأل  خصوصتاال 
لجهتتة  فلستتطنة  حمتتاس تمامتتاال وتقتتديمها التتوطني المحتتدد علتتد التتديني المعمتتم  وتجستتيده فتتي العالقتتات 

 الوطنية البينية.
 18/5/2017م العربي   باريس  مزلخ، مداخلة في متتمر  حدود  عن العالم العربي  في  معهد العال

 21/5/2017 ،الحياة، لندن
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 : نضج وتحّول أم مواجهة ألزمة الوظيفة والوجود؟!"حماس"وثيقة  .111
 حسين أبو النمل 
بعد طول انتفار وترّقب  أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة  حماس  في حينه  خالد مشعل  

قليمية تزداد مو  دة وثيقة أتت في فل بيئة دولية وا  اجهة مع اإلسالم السياسي  ألسباب مزتعدّ 
ومزتناق خة  كما في فل حصار يعي  تحت وط ته قطاع لزة  المعقل الرئيسي لتت حماس  ومحل 
لطتها المنفردة  وهو ما صار أبرز مزسبّ بات االنقسام السياسي الفلسطيني راهناال  وحافزاال إخافياال  سز

 نية الرسمية في رام ل.للمواجهات المفتوحة مع الشرعية الفلسطي
ر  تزامن صدور الوثيقة مع حدثين داخليين  أول سبقها وهو انتخاب يحيد السنوار  األسير المتزحرَّ
ر نزوعاال إلد التصّلب علد رلم بقا   ام   مستوالال عن  حماس  في لزة  ما فزسّ  والقائد في كتائب  القسَّ

ث الثاني والالحق إلعالن الوثيقة الجبهة مع إسرائيل هادئة بعد انتخاب السنوار ك د  ما قبله. الح 
انتخاب إسماعيل هنية  رئيس الوزرا  الفلسطيني األسبق  والقيادي البارز في  حماس   ومستول 

 فرعها في لزة  رئيساال لمكتبها السياسي خلفاال لخالد مشعل.
اع لزة  ما حمل عند ذلا نقل مركز قرار  حماس  من الخارج للداخل الفلسطيني  وتحديداال قط

ر  وفي آن إشارة إلد مكانة  إمارة حماس  في لزة  كما  رسائل مزتناق خة: دعم قطاع لزة المتزحاص 
يحلو للبعأل تسميتها  وتحّولها نقطة الثقل في  حماس   ومركز قرارها التنفيمي والسياسي  

 وعاصمة جناحيها داخل فلسطين وخارجها.
خالد مشعل  رئيس المكتب السياسي في حينه  الذي أعلن ليس من دون معند أن يعلن الوثيقة 

حة عن الوحدة  أيخاال وبارا انتخاب إسماعيل هنية بدالال منه لرئاسة المكتب السياسي  في رسالة واخ 
ل الذي مثَّلته الوثيقة  تعود علد مرحلة قيادة  واالستمرارية في هيئات  حماس   وأن مستولية التحوُّ

صولها في فل قيادته السابقة  كما علد القيادة الجديدة ممثَّلة بهنية الذي مشعل الذي أعلنها وتم 
 انتزخ ب رئيساال لمكتب  حماس  السياسي بنا  عليها.

كان هذا المدخل بعد محاولة فاشلة مّني لتقويم مواد الوثيقة بالمفرق وتفسيرها من داخلها  ما 
لة تفسيرها من خارجها  أي من الفر  ف عني إلد محاو  وف العامة التي أحاطت بها  وانطالقاال من د 

د   ر عادة للتفسير حين يصعب التفسير. إنه ستال: ما وفيفة العمل المتزحدَّ ستال منهجي يزست حخ 
ر  ما قد يبدو  وهو في الحال الراهنة: وثيقة  حماس  التي عبثاال نفهم بنودها خارج وفيفتها  والتي تفسّ 

 أو عصياال علد الفهم.من بنودها لامخاال  أو مزلتبساال  
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تة بين  د من سجاالت حولها  ومتتفاو  في هذا السياق  كان عنوان هذه المقالة  وستالها المتزستوح 
كة  وفي آن تعبيراال عن نزخج ما  لما فيها من إشارات واقعية قياساال بالخطاب  م ن رآها مزفكَّ

 األيديولوجي التقليدي لتت حماس .
كة  و متناقخة  داخلياال  من ازدواجية وتناقأل وفيفتها  مفتاح فهم وثيقة  حماس  هو أ نها  مزفكَّ

ل ت  لكن  بما هي رسالة إلد  خارج  ينتفر من  حماس  خطاباال م رناال  ليس بمعايير  حماس   كما ف ع 
بمعاييره القائمة علد ما يتراوح بين الشرعية الدولية  وشرعية األمر الواقع وميزان القوي. كما أنها 

إلد  داخل حمساوي  خاطبته الوثيقة بما يزرخيه ويحفا وحدته  من خالل حفا روح خطاب رسالة 
ن بخطابية أقل من السابق نسبياال.   حماس  األيديولوجي  وا 

ال تزقّوم وثيقة  حماس  بما احتوته فق   بل بما لاب عنها أيخاال  وتحديداال لناحية أنها تسعد إلد 
ل متزصال حة مع  الخارج  البعيد  ال ب  حماس  العدا   لكنها لم تزرس  عربي واإلقليمي والدولي الذي يزناص 

ر  لتتت حماس   إشارات مزصال حة إلد  الخارج  القريب  الفلسطيني الذي يرزح تحت عب  انقسام مزدمّ 
م فيه  مزشكلة وحل.  دورها الحاس 

والقخية والتمثيل   ال نجد في الوثيقة مخار ج لحل داخلي فلسطيني كالتشديد علد وحدة الشعب
ز الهواجس حول سعيها  وصناديق االقتراع حالال ديموقراطياال ووحيداال لتداول السلطة الفلسطينية  ما يزعزّ 

 إلد  إمارة  مزنفصلة في لزة.
قليمي ودولي  وفي  أيخاال  ليس منطقياال سعي  حماس  إلد مصالحة مع  الخارج  البعيد  عربي وا 

متدمّ ر مع  الخارج  الفلسطيني القريب. هذا خط  في بديهيات السياسة الصراع ال -آن حفا االنقسام 
ن باردة. عبثاال  واالستراتيجيا والرتي  ألنه عبثاال نربح حرباال وطنية  ونحن في لمار حرب أهلية  وا 

 نهرب إلد مالذ الخارج من استحقاق الداخل 
طاب أقل تصلُّباال  أو هكذا يبدو  ال يقّل تناقخاال سعي  حماس  إلد متزصال حة  الخارج  البعيد بخ

ن  وفي آن مزخاطبة  الداخل  الحزبي  الحمساوي  بخطاب يحفا صفا  العقيدة  كما أول مرَّة  وا 
بخطابية أقل  لتقية  أو نزخج لياقات المتزخاط بة  بما ال يمس جوهر الموقف األيديولوجي. يزمكن 

ه إلتد  الخارج   ونقيخه  األصيل  الحديث في السياق ذاته  عن تناقأل الوثيقة بين شق   مر ن  مزوجَّ
كة ومزتناق خة داخلياال  م ح بالحديث عن وثيقة مزفكَّ ه إلتد  الداخل  الحزبي  ما س  أيديولوجياال  المتزوجَّ

 حسب رتية مزعيَّنة. ثمة من لم ير جديداال في ما ط ر حته من قخايا بدت له مزتقادمة.
كة  اقتخت ف ْذلكة ومشروعاال يتوزَّع بين رتي نفرية وأهداف واقع األمر لسنا أمام وثيقة  ولو  مزفكَّ

بل بلولها  بل ثمة رسائل سياسية اقتخت إطاراال مزةرياال لتقديمها حمل اسم  وثيقة   لمواجهة  عملية وسز
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أزمة وجود ارتباطاال ب زمة وفيفة تزواجهها  حماس   سوا  في ما خ،َّ جمود مشروعها الكفاحي  أو 
 يتة أمام إدارتها لقطاع لزة.صعوبات مزم

ثمة مزفار قة في اتفاق أشد مزريدي  حماس  وخصومها علد أن وثيقتها صافية أيديولوجياال  أصولية 
في شقها الداخلي  وأن ما ورد فيها من بنود مزوجَّهة إلتد  الخار ج  حصراال  هو من خمن معايير 

مبدأ االعتراف بوجود إسرائيل  كما كان قائماال  حماس  للمرونة  ال المعايير الدولية التي تنطلق من 
ر حولها بقية القخايا  بما فيها حقوق الفلسطينيين 1967حزيران )يونيو(  5في    كبداية جبرية ت ت محو 

م وتزحدد دولياال من خمن الترسيم السابق.  التي تزفه 
تزكّرر  شطارة   عند ما سبق أن  حماس  تتحدَّث بلةة مززدوجة  تزرسل الشي  ونقيخه. بهذا 

فلسطينية كان أزكزلها مزرَّاال  ألنها تطل ق دينامية عدم ث قة  فال صديق سيزصّدق أن ال شي  ورا  األكمة  
ْعف أملد  تمتمة  تزوحي باستعداد  حمساوي  للتناززل  ما يقتخي  وال عدو سيقرأ الرسالة تعبيراال عن خز

  عن دولة فلسطينية في 1974ي  تمتمة  صارت عام مزيداال من االنتفار لمزيد  من التنازل  علد جار 
  صارت 1993  من دون قيد أو شرم  بعد عقدين  وفي أوسلو 1967حدود الراب ع من حزيران 

روم دولية  لكن بال دولة    التمتمة  ق ْوالال صريحاال  عن قيود إسرائيلية وش 
. كما الفن ب نني أدعوها إلد يمكن ع جوالال استنتاج أنني أدعو  حماس  إلد االعتراف بنسرائيل

عدم الواقعية أو المرونة. لم أقصد هذا أو ذاا  بل أتوسل نزاهة فكرية وأخالقية تزبقي للكلمات 
معانيها الحقيقية. ومن شا  ليكن ما شا   يقينياال  ومن يريد تحرير فلسطين  كما تدعو وثيقة 

ه إلد الداخل  الحمساوي  وربم ا الفلسطيني  فعلد هذا أن ي بني علد الشي   حماس   في شقها المتزوجَّ
 سنة علد فهور  حماس  كيف سيزحرر فلسطين؟  30مزقتخاه  ويزخبر بعد 

ع ت  حماس  إلد تسوية في فل ميزان قوي مزختل  أو نزصرة دولية علد عدو مزتة طرس   أما إذا س 
 1974و 1970و 1967و 1965و 1948و 1936فلذلا أصول وأولها االتعاث بالتجربة خالل مزنعطفات 

  وحتد اىن: من  فتح  إلد  الجبهة الشعبية  إلد  حماس   حيث جرَّبوا 1993و 1988و 1982و
ل الال فادحاال في  وفشلوا في حرب وسلم  ليراوحوا في أزمة وفيفة تحولت أزمة وجود  ما يعني أن خ 

ل جنا  في الحالين كان األدا  متدّنياال ولم لم  و  ْخنا و س  لم. إن أي   حرب  خز يحتر م أصول الحرب والس 
وثيقة فلسطينية جديدة  لتكون وثيقة وفلسطينية وجديدة  وكيال يبقد الفشل مزقيماال  يجب أن تبدأ 

 بنجابة عن ستال الفشل التاريخي الممتد إلد قرن مخد. وللقول بقية.
 12/5/2017الحياة، لندن، 
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 قراءة سياسية لوثيقة حركة حماس  .111
 حمادة فراعنة 
مازالت وثيقة حماس تحفد باالهتمام من قبل خصومها سعيا للتقليل من قيمتها او اتهامهم لها 

االستخفاف مما فعلته  ومن قوي صديقة دافعت عنها  أوفي االنقالب علد قناعاتها المبدئية 
ات باعتبارها مازالت متمسكة بالثوابت العقائدية والمرجعيات السياسية  وتتطلع للتكيف مع السياس

تحصل عليه  وبصرف النفر عن مواقف خصومها  أنتدفع ثمن ما يمكن  أندون  واإلقليميةالدولية 
  فقد اعتمدت حركة حماس سياسة استذاكية تمر علد هبالن الشوارع لير المسيسة  أصدقائها أو

واستعملتها وهي تحمل تفسيرات متعددة  ال تمشي علد احد وفي  أوردتهاالصيغ التي  أنذلا 
يعتهم نتنياهو رئيس حكومة المشروع االستعماري التوسعي اإلسرائيلي  فهم مثل الرئيس الراحل طل

ياسر عرفات حينما اقدم علد تعديل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني في جلسة للمجلس الوطني  
ن  الذي لم يحصل لر األمرالبنود المعدلة   إلقرار أخري كان يتطلب وفق النفام الداخلي  جلسة 

التعديالت   إقرارعمار بنا  علد طلب اإلسرائيليين  أبومن  واألوروبيون حيث طالب األمريكيون 
 ولكنه تهرب من هذا االستحقاق الذي بقي معلقاال ليومنا هذا  ورحل دون تقديم هذا التنازل مجاناال.

 
 تحديات تواجه حماس

فصتتائل المقاومتتة  وعمتتوم  حركتتة حمتتاس تواجتته تحتتديات جوهريتتة ال تنطلتتي علتتد حركتتة فتتتح وعلتتد
 الشعب الفلسطيني المسيس كي تتهرب منها  يقف في طليعتها ما يلي: 

( متتن وثيقتة المبتتادي والسياستات العامتتة والتذي يتتن، علتد  تتتتمن 28والال: اعتمتاداال علتد البنتتد رقتم )أ
اكة الوطنيتة عالقاتها الفلسطينية علد قاعدة التعددية والخيار التديمقراطي والشتر  بندارةحماس وتتمسا 

 األهتتدافوقبتتول اىختتر واعتمتتاد الحتتوار  بمتتا يعتتّزز وحتتدة الصتتف والعمتتل المشتتترا  متتن اجتتل تحقيتتق 
عتن ستتال جتوهري ال تملتا  اإلجابتةالوطنية وتطّلعات الشعب الفلسطيني  مطلوب متن حركتة حمتاس 

حصتل  أم؟ تتهتالل وذيولته وتبعاشجاعة الرد عليه لترن وهتو: هتل قطتاع لتزة متازال رازحتاال تحتت االحت
تحتت وابتل متن ختربات المقاومتة  2005رحل اإلسرائيليون بقرار متن شتارون عتام  أنعلد حريته بعد 

محتتررة يتبعتته القتترار واإلجتترا  والتوجتته والسياستتات  فتتاذا  أملتتزة محتلتتة  أنالموجعتتة ؟؟ والستتتال حتتول 
شتارون المستتوطنات  الأز  أنكانت لزة محتلة فاين هي المقاومة الحمساوية الستكمال تحريرهتا  بعتد 

لزة  وحروب العدو اإلسرائيلي الثالث  إلداالحتالل لن يعود  أنوفكفا قواعد جي  االحتالل  ويبدو 
القطتتتتتاع ليتتتتتر واردة فتتتتتي  إلتتتتتدعتتتتتودة اإلستتتتترائيليين  أن  تتتتتتدلل علتتتتتد 2014  2012  2008علتتتتتد لتتتتتزة 
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سقامحساباتهم    أولفتة المطلتوب دفعهتا  حكتم حمتاس لتيس فتي توجهتاتهم وقتراراتهم ستوا  بستبب الك وا 
لرلبتهم في بقا  االنقسام والشرذمة وتمزق الشعب الفلسطيني وحركتته السياستية  متواصتالال  فاالنقستام 

قطتاع لتزة منتذ قترار حستمها  إدارةهدية مجانية تقدمها حماس للعدو اإلسرائيلي  ثمناال لبقا  تفردها في 
 حتد يومنا هذا.  2007العسكري في حزيران 

قطاع لزة علد حريته بعد دحر االحتالل فهذا يستتوجب تقتديم حركتة حمتاس نموذجهتا  واذا حصل
  والختتدمات الختترورية الواجبتتة باعتبارهتتا الستتلطة األمتتنالقطتتاع  وان تتتوافر  إدارةفتتي كيفيتتة  اإلستتالمي

القطتتتاع بتتتد اال متتتن التعلتتتيم  والرعايتتتة الصتتتحية  والختتتمانات االجتماعيتتتة  وفتتتر،  إدارةالمستتتتولة عتتتن 
ل  رلتتم الحصتتارات المتعتتددة المفروختتة علتتد القطتتاع بستتببها  وهتتا هتتي تتتدفع التتثمن بعتتد عشتتر العمتت

سنوات في تعديل برنامجها السياسي بما يتفق مع عالقاتها المصترية والتركيتة والقطريتة  وتتخلتد عتن 
كتتة المستلمين حتتد يستهل قبولهتا وتستويقها كحر  اإلختوانمرجعيتهتا الفكريتة والحزبيتة والسياستية: حركتة 

علتد  اإليجابيتةسياسية فلسطينية  ولكن ذلا التعديل لم يقتدم  ولتن يقتدم خطتوة نوعيتة فتي انعكاستاتها 
القطتتاع حيتتث نستتبة البطالتتة تتجتتاوز الخمستتين فتتي المائتتة  وحيتتاة الفقتتر تتستتع  أبنتتا حيتتاة الفلستتطينيين 

همجيتتة الثالثتتة  لتشتتمل قطاعتتات نوعيتتة واستتعة  وتتتم تتتدمير بيوتهتتا بستتبب حتتروب العتتدو اإلستترائيلي ال
جرا اتهوانقطاع وسائل العي  الكريم  ومعاقبة رئيس حركة فتح  لقطتاع المتوففين المعتصتمين عتن  وا 

القطتاع يتطلتب التةييتر  أهتلالعمل منذ االنقالب قبل عشر سنوات حتد يومنا هذا  فالتةيير في حيتاة 
 إلتدتتحتول  أنمنفتردة يجتب  ةأحاديتتكتون  أنفي شكل الحكم والسلطة المتنفذة في القطتاع  بتدالال متن 

وقبول مبدا  اىخربالتعددية واحترام  اإلقرارما يتطلب  أول  وهذا يتطلب اىخرينجماعية الشراكة مع 
صتتناديق االقتتتراع  فقتتد فقتتدت حمتتاس  إلتتد أختتري تتتداول الستتلطة وتجديتتد الشتترعية عبتتر االحتكتتام متترة 

 اىنواستتحقاقاته النختالية  حيتث تتردع العمل الكفتاحي المبتادر  -1عنصري حخورها وقوتها وهما: 
الشترعية التتي نالتهتا  -2كل محتاوالت العمتل الكفتاحي المستلح ختد قتوات االحتتالل فتي قطتاع لتزة  و

مختد عليهتا عشتر  األللبيتةعبر صناديق االقتراع  فاالنتخابتات للمجلتس التشتريعي التذي نالتت منهتا 
جتتدد واليتتة التترئيس والمجلتتس التشتتريعي  2010ستتنوات  والمجلتتس المركتتزي الفلستتطيني فتتي دورتتته عتتام 

االنتخابتتات الرئاستتية  إجتترا التتذي يتطلتتب تجديتتد هتتذه الشتترعية للطتترفين  ولكتتن اذا تعتتذر  األمتترستتوية  
والتشريعية بسبب االنقسام وعدم االتفاق السياستي  فاالستتحقاقات المطلوبتة متن حركتة حمتاس اطتالق 

جتترا الحريتتات  واحتتترام التعدديتتة   بمتتا  أستتوةابتتات البلديتتة والنقابيتتة ومجتتالس طلبتتة الجامعتتات االنتخ وا 
االنتخابتات  بتنجرا ورئيستها  وأجهزتهتاجري في الخفة الفلسطينية حيث سمحت حركتة فتتح وستلطاتها 
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ونالت حركة حماس فيهتا ومتن خاللهتا مواقتع متقدمتة بمتا فيهتا الفتوز علتد حركتة فتتح فتي جامعتة بيتر 
 زيت. 

وطنتتتي للشتتتعب  إطتتتار(  ونصتتته   منفمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية 29د رقتتتم )ثانيتتتاال: اعتمتتتاداال علتتتد البنتتت
بنائهتا  وا عتادةالفلسطيني في الداخل والخارج يجتب المحاففتة عليته  متع خترورة العمتل علتد تطويرهتا 

ديمقراطيتتة  تختتمن مشتتاركة جميتتع مكونتتات وقتتوي الشتتعب الفلستتطيني  وبمتتا يحتتافا علتتد  أستتسعلتتد 
جرا اتمبادرة من قبل حماس لتقديم رتي الحقوق الفلسطينية   يتطلب ال التوصل لتسهيل مشتاركتها  وا 

 جل:أفمة التحرير علد قاعدة العمل من في متسسات من
 

 خطوات مطلوبة
صيالة برنامج سياسي مشترا بنا  علد وثيقة حماس المستجدة  ليزيل هذا البرنامج التفتاوت  -1

تركاال لجميتتع مكونتتات وفعاليتتات الشتتعب العربتتي والخالفتتات والتترتي المتعارختتة  كتتي يكتتون برنامجتتاال مشتت
 الفلسطيني داخل الوطن وخارجه. 

بمكانتتة منفمتتة التحريتتر باعتبارهتتا الممثتتل الشتترعي الوحيتتد للشتتعب الفلستتطيني  والعمتتل  اإلقتترار -2
علد توحيد متسساتها وتنشيطها والمشاركة في عخويتها بمتا ينستجم متع البرنتامج السياستي المشتترا 

قبتتتل الجميتتتع  وبمتتتا يتفتتتق متتتع الشتتراكة السياستتتية التتتتي فرختتتها الشتتتعب الفلستتتطيني عبتتتر المزصتتاغ متتتن 
قطتتتاع لتتتزة  إدارةتةييتتتر ستتتلوا حركتتتة حمتتتاس فتتتي  أنصتتتناديق االقتتتتراع بتتتين فتتتتح وحمتتتاس  وال شتتتا 

االنتخابات للبلتديات والنقابتات ومجتالس طلبتة الجامعتات  سيستهل  بنجرا باالنفتاح والتعددية والسماح 
لتع العقبتات ويزرستي عوامتل الثقتة المتبادلتة علتد قاعتدة التنتافس التديمقراطي والتعدديتة كمتا الطريق ويخ

هو حاصل في الخفة الفلسطينية  من حيث مشاركة حماس في االنتخابات البلدية والنقابية ومجالس 
 طلبة الجامعات. 

ني  بتتتل الفلستتتطيالكفاحيتتتة المناستتتبة التتتتي ال تستتتتنزف الشتتتعب  األدواتاالتفتتتاق علتتتد استتتتعمال  -3
المجتمتتع التتدولي  فالصتتهيونية نجحتتت فتتتي  أمتتامخالقيتتاال وسياستتياال وماديتتاال أتجعتتل متتن االحتتتالل مكلفتتاال 

مبادراتهتتا التنفيميتتة والثانيتتة مستتاندة المجتمتتع  األولتتدمشتتروعها فتتي استتتعمار فلستتطين عبتتر وستتيلتين 
المجتمتتع التتدولي  أهميتتةستتطينية التتدولي المتتتمكن لهتتا  وعليتته يجتتب ان تتتدرا قتتادة الحركتتة السياستتية الفل

كستتب تعاطفتته وانحيازاتتته لعدالتتة القختتية والحقتتوق الفلستتطينية الثابتتتة ليتتر القابلتتة  وأهميتتةومتسستتاته 
 التالشي. أو اإلنها  أوللتبديد 
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 كفاحية هزمت العدو أدوات
ستتتتي الكفاحيتتتتة هتتتتي: الكفتتتتاح المستتتتلح واالنتفاختتتتة الشتتتتعبية والمفاوختتتتات والعمتتتتل الدبلوما واألدوات

وليستتتت مبتتتادي   أدوات  والتعامتتتل معهتتتا باعتبارهتتتا األدوات أوالفعاليتتتات  أووليتتترهم متتتن النشتتتاطات 
عدمه ال ٌيخل بالحقوق الفلسطينية  فقد حقق الشعب  أوفالحديث عن تحرير فلسطين بالكفاح المسلح 

سترائيلي المتفتوق    علتد العتدو اإل1987انتفاخته المتواختعة عتام  بنمكاناتالفلسطيني انتصاراال كبيراال 
تلا االنتفاخة اسحق رابين علد االعتتراف بالعنتاوين الثالثتة  االعتتراف بالشتعب الفلستطيني  وأجبرت

وبمنفمتتة التحريتتر وبتتالحقوق السياستتية المشتتروعة للشتتعب الفلستتطيني  بينمتتا االنتفاختتة شتتبه المستتلحة 
سياستتية كانتتت عاليتتة  ولتتذلا شتتارون علتتد تتترا قطتتاع لتتزة ولكتتن كلفتهتتا ال أرلمتتت  2000الثانيتتة عتتام 

علتتد قيتتادات الشتتعب الفلستتطيني وكتتوادره فتتي اطتتار برنامجهتتا السياستتي المشتتترا ومتسستتاتها التمثيليتتة 
فتتتي  األرألالموحتتتدة منفمتتتة التحريتتتر ولجنتهتتتا التنفيذيتتتة ومجلستتتها المركتتتزي وستتتلطتها الوطنيتتتة علتتتد 

د كتتتل فصتتتيل لوحتتتده وبمفتتترده فتتتي ينفتتتر  أنالنختتتال وااللتتتتزام بهتتتا ال  وأدواتفلستتتطين  تحديتتتد وستتتائل 
اكثتر بمعتزل عتن االتفتاق متع شتركا  النختال والعمتل  كتان تنفترد حركتة فتتح  أونخالية  أداةاستعمال 

القطاع بتل  إدارةبالعمل المسلح  وتنفرد حماس في  اإلسالميبالمفاوخات مثالال  وتنفرد حركة الجهاد 
وااللتتزام بهتتا وعتتدم الختروج عمتتا هتتو متفتتق  المستتتعملة فتتي النختتال األدواتيجتب االتفتتاق علتتد نوعيتة 

عليه صوناال للبرنامج السياسي المشترا  وصتوناال للتدما  الفلستطينية  وصتوناال لجهتد الشتعب الفلستطيني 
  متن 2015 أولكي يجني ثمار تخحياته  فها هو العمل الفردي التذي انفجتر متع بدايتة شتهر تشترين 

 انتفاخة التتتذي ازصتتتطلح علتتتد تستتتمية كفتتتاحهم بتتتتو  قبتتتل شتتتباب وشتتتابات يتستتتمون بالشتتتجاعة المتناهيتتتة
السكاكين  والتي اتسمت بالشجاعة لير المسبوقة واالستعداد الفتردي العتالي للتختحية  ولكتن نتائجهتا 

  وذلتا أهتدافهامتن  أيثورة السكاكين من تحقيق  إخفاقلم تكن بمستوي تخحياتها  والحصيلة تزفهر 
 والسياسية التي تساندها وتدعمها كي تزواصل عملها. الفتقادها للحاخنة الشعبية والحزبية 

علتي بركتة ممثتل الحركتة فتي  األختوةوفي مبادرة من حركة حماس  تمتت دعتوتي للقتا  ختا، متع 
زهتري النتاطق بلستان الحركتة والتذي خترج متن لتزة نحتو بيتروت عتن طريتق  أبتولبنان والدكتور ستامي 

لتتتد هتتتام  المتتتتتمر الثالتتتث   للعدالتتتة متتتن اجتتتل القتتتاهرة  والصتتتديق التتتدكتور مصتتتطفد اللتتتدواي  تتتتم ع
 فلسطين   الذي عقد في بيروت بدعوة من رئيسه معين بشور. 

 أصتدقائهاثمة متةيرات فرخت نفسها علد حركة حمتاس  وثمتة نصتائح تلقتهتا متن  أن اإلخوةاقر 
الحلفتا   وثمتتة نقتتا  داخلتتي جتري داختتل متسستتات الحركتتة منتتذ ستنوات  كانتتت تفهتتر فتتي تصتتريحات 
الراحل المتسس احمد ياسين  وعدد من قادة الحركة  لم تكن تلا التصريحات تتفق ونصتو، ميثتاق 
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الحركتتة الستتابق التتذي طةتتد عليتته الصتتيةة واللةتتة المفتتردة العقائديتتة الدينيتتة اكثتتر متتن اللةتتة السياستتية 
ارختة  ومتطلباتها واستحقاقات حركة لدت في المكانة التي تستتوجب التعامتل متع اطتراف عديتدة متع

ختتتاال بقواستتتم مشتتتتركة  تفتتتترأل أية  تتتترتب  معهتتتم وفتتتيهم حركتتتة حمتتتاس يحملتتتون رتي ومصتتتالح مختلفتتت
 التعديل وليس التةيير  فالصفة الالزمة للحياة هي التطور وفق المعطيات السائدة. 

متتن  ألكثتترعلتتد قتتول كتتل متتا قيتتل فتتي تلتتا الجلستتة الحواريتتة التتتي امتتتدت  اإلقتتدامال املتتا شتتجاعة 
نفستتها فتتي ن الرلبتتة فتتي الحتتوار  واالستتتماع  ونقتتل مشتتاعر القلتتق لتتدي حركتتة تجتتد أي ستتاعتين  ستتو 

متتا وصتتلت  أوحققتتته  أوتحفتتا وتحتتافا علتتد متتا حصتتلت عليتته  أنوالال أخختتم تطتتورات تفتترأل عليهتتا 
ليتته  وان تستتعد ثانيتتاال لتطتتويره كتتي يتتتم التعامتتل معهتتا لتتيس بصتتفتها شتتراال ال بتتد منتته  بتتدالال متتن وصتتفها إ

 ألكبترتزعبر موخوعياال عن رتي ومصالح قطاع من الشعب الفلسطيني  وتشتكل امتتداداال  حالة سياسية
 واهم حركة سياسية عابرة للحدود في العالم العربي.

  22/05/2017، الدستور، عّمان
 
 حماس إذ تدفع ثمن أخطائها وأخطاء غيرها .112

 ماجد عزام
لسياستات العامتتة التتي أعلنتهتتا فتتي بتدت حركتتة المقاومتة اإلستتالمية )حمتاس( عبتتر وثيقتة المبتتادي وا

األول من مايو/ أيار الجاري  وك نها تدفع ثمن األخطا  المتراكمتة التتي ارتكبتهتا فتي الستنوات العشتر 
الماختتتية  كمتتتا ثمتتتن األخطتتتا  التتتتي ارتكبهتتتا آختتترون ليرهتتتا فتتتي الستتتاحة الفلستتتطينية  وحتتتتد العربيتتتة  

 لسطين. وتحديداال في الجوار الجةرافي السياسي المباشر لف
نفريتتاال  يمكتتن القتتول إن الوثيقتتة تتت خرت عشتتر ستتنوات علتتد األقتتل  فالحركتتة وصتتلت إلتتد الستتلطة  
وطرحتتت نفستتها قائتتداال للشتتعب الفلستتطيني  وكتتان يجتتب أن تطتترح عليتته برنامجهتتا السياستتي  وفتتي الحتتد 

تعتتذراال بعتتد األدنتتد تحتتديثاال للميثتتاق التتذي كتتان بمثابتتة برنتتامج لهتتا. وحتتتد لتتو افترختتنا أن األمتتر كتتان م
  فتنن الفتروف كانتت متاتيتتة 2007  ثتم بعتد االقتتتال واالنقستام فتي 2006االنتخابتات مباشترة فتي عتام 

التتي شتتهدت آنتذاا تواصتتل القيتادة المصتترية وأطتراف  إقليميتتة أختري متتع  2008بعتد حتترب لتزة األولتتد 
رة أول تواصتتتل الحركتتتة  بصتتتفتها قتتتوة أساستتتية علتتتد األرأل ال يمكتتتن تجاوزهتتتا  كمتتتا شتتتهدت تلتتتا الفتتتت

 مباشر بعد تباعد لسنوات بين قيادات الداخل والخارج في القاهرة ودمشق. 
يمكن الحديث عن ثالث نقام أو بنود أساسية ومركزية في الوثيقة  وهي التي وقفت مباشرة خلتف 

  متع حتق 1967الحاجة إليها وصتيالتها  وتمثلتت بقبتول دولتة فلستطينية ختمن حتدود يونيتو/ حزيتران 
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ة لالجئتتتتين  ومتتتتن دون التنتتتتازل عتتتتن بتتتتاقي فلستتتتطين التاريخيتتتتة  واعتبتتتتار حمتتتتاس حركتتتتة وطنيتتتتة العتتتتود
فلسطينية تواجه المشروع الصهيوني في فلسطين  وليس اليهود باعتبارهم يهوداال  وارتباطاال ب نها حركتة 
وطنيتتتتة فلستتتتطينية  فننهتتتتا ال تتتتترتب  تنفيميتتتتاال بتتتت ي إطتتتتار تنفيمتتتتي ختتتتارجي  متتتتع البقتتتتا  فكريتتتتاال ختتتتمن 

 لمنفومة أو اإلطار الفكري لجماعة اإلخوان المسلمين. ا
 في ما يتعلق بالبند المتعلق بالدولة  بدا وك نه إقرار صريح بحل الدولتين الذي قبلته منفمة 

 فتا االرتبتام التنفيمتتي عتن جماعتة اإلختتوان المستلمين جتتا  متت خراال جتداال  التحريتتر الفلستطينية منتتذ 
للتوافتتق التتوطني الفلستتطيني التتداخلي  متتع االنتبتتاه إلتتد أن  حمتتاس   عقتود طويلتتة  ومتتن ثتتم بتتات شتترطاال 

  ثتتتم وثيقتتتة 2006قبلتتتت بتتتذلا أصتتتالال فتتتي وثيقتتتة الوفتتتاق التتتوطني  وثيقتتتة األستتتري فتتتي يونيتتتو/ حزيتتتران 
  وورد األمتتتتتر كتتتتتذلا فتتتتتي خطتتتتب معفتتتتتم قتتتتتادة الحركتتتتتة 2011المصتتتتالحة وثيقتتتتتة القتتتتتاهرة أيتتتتتار/ متتتتايو 

تتب السياستي للحركتتة  خالتد مشتعل  فتي حفتتل التوقيتع علتد وثيقتتة وتصتريحاتهم  بمتن فتيهم رئتتيس المك
 المصالحة في القاهرة. 

ليس اإلقرار بحل الدولتين  واعتباره الخيار الوحيد المطروح علد األجندة الوطنية  خط   حمتاس   
 بل خط  حركة فتح  والمنفومتة السياستية بشتكل عتام التتي تبنتته رستمياال  وكانتت قتد تبنتته ختمنياال عتام

في الجزائر  بينمتا كانتت أستس  1988عبر البرنامج المرحلي  أو برنامج النقام العشر في عام  1974
المشتتروع االستتتيطاني الهتتادم للحتتل قتتد وختتعت وثبتتتت فعتتالال  وبينمتتا تتتم إعتتالن االستتتقالل وفتتق قتترار 

نيو/ حزيران   رسمت حدود الدولة وفق حدود يو 1948عام  181الجمعية العامة لألمم المتحدة للتقسيم 
الصتتادر فتتي العتتام نفستته  علمتتاال أن التقستتيم لتتم يكتتن يومتتاال حتتالال ألي  242وقتترار مجلتتس األمتتن  1967

 شعب  ثائر في مواجهة القوة المستعمرة. 
لألمانتتة أيختتتاال  لتتم يبتتتدأ حتتل التتتدولتين متتع  فتتتتح  ومنفمتتة التحريتتتر  بتتل هتتتتال  كمتتا حمتتتاس  كتتتانوا 

ستتّماها مرتكبوهتتا نكستتة  كتتي ال يتتدفعوا التتثمن  والتتتي تتتم بعتتدها التتتي  1967ختتحية النكبتتة الثانيتتة عتتام 
  ومتتن ثتتم مشتتروع روجتترز  أو متتا يعتترف حاليتتاال بحتتل التتدولتين  واختصتتار فلستتطين 242القبتتول بتتالقرار 

من أرأل فلستطين التاريخيتة. وعمليتاال  تتم تةييتر القختية  بعتد رفتأل  %22بالخفة الةربية ولزة  أي 
   وفق عبارة لّسان كنفاني. المحامين الفاشلين للتةيير

البند المهم اىخر في الوثيقة ذاا المتعلق بفا االرتبام التنفيمي عن جماعتة اإلختوان المستلمين  
وقد جا  مت خراال جداال  قياساال بما فعله مثالال الشتيخ حستن الترابتي فتي الستودان قبتل خمستين ستنة تقريبتاال  

فتتتتا عليهتتتتا التتتتزمن  وكتتتتان يجتتتتب أن يبتتتتادر اإلختتتتوان وفكتتتترة التنفتتتتيم التتتتدولي نفستتتتها باتتتتتت متقادمتتتتة  وع
المصريون أنفسهم إلد حله  تحديتداال بعتد الثتورات  كمتا كتان علتيهم أن يفصتلوا بتين التديني والسياستي  



  وثيقة حماس السياسية _________________________________________________ _________

  173       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

واالنكبتاب علتد العملتتين  السياستي والحزبتتي  ختمن أطتر حزبيتتة سياستية ديمقراطيتتة  وتترا  اإلختتوان  
بشتتكل متتت خر وخجتتول. وال يتترتب  فتتا االرتبتتام عتتن اإلختتوان للعمتتل التتدعوي  كمتتا فكتتروا فعتتالال  ولكتتن 

نمتتا بالناحيتتة السياستتية أيختتاال  ولتتوال األخطتتا  التتتي ارتكبهتتا هتتتال  فتتي  المستتلمين بهتتذه الناحيتتة فقتت   وا 
مصتتر  وبدرجتتة  أقتتتل فتتي ليبيتتتا  ولتتوال متتا أنزلتتتوه ب نفستتهم بتتتالثورات وبةتتزة وفلستتطين واإلقلتتتيم كلتته  لمتتتا 

 عام لتقديم أي تنازالت   أو السعي إلد استرخا  هذا الطرف أو ذاا. اخطّرت  حماس  بشكل 
أمتتا البنتتد المتعلتتق بالصتتراع متتع اليهتتود  فكمتتا البنتتود الستتابقة  جتتا  متتت خراال جتتّداال  ومتتا كتتان بجتتب أن 
يحدث أصالال. ومن البداية  عّبر األمر عن عدم خبرة سياسية  علد الرلم من أنه يتنتافد مباشترةال متع 

اإلستتتتتالمي  فالصتتتتتراع لتتتتتم يكتتتتتن يومتتتتتاال متتتتتع اليهتتتتتود أصتتتتتحاب ديتتتتتن  وهتتتتتتال  زمتتتتتن التتتتتدول  روح الشتتتتترع
واإلمبراطوريتتتات اإلستتتالمية  وخصوصتتتاال الدولتتتة العثمانيتتتة الجامعتتتة  عاشتتتوا بيننتتتا فتتتي أحيتتتا  وحتتتارات  
نما منفتحة علد نفسها ومحيطها مندمجة في المجتمع فتي  ليست ليتوهات منةلقة  كما في أوروبا  وا 

 القتصادية واالجتماعية  وحتد السياسية أحياناال. سياساته ا
بشكل لير مباشر  بدت  حماس  وك نها تدفع أيخاال ثمن سيطرتها علد السلطة في لزة  وعجزها 
عتتن حتتّل مشتتكالت النتتاس  أو األزمتتات المتفاقمتتة التتتي يعتتاني منهتتا القطتتاع. تبتتدو الوثيقتتة  متتن هتتذه 

أو المستتتاعدة فتتتي تحستتتين األوختتتاع. وبالتتتتالي  تنفتتتيس الزاويتتتة  بمثابتتتة دعتتتوة إلتتتد تخفيتتتف الحصتتتار  
 االحتقان والنقمة الشعبية المتزايدة خد الحركة وسياساتها. 

 تدفع  حماس  كذلا  بشكل أو بآخر  ثمن العسكرة التي تبنتها قيادة الداخل بشكل عام  والجناح 
اللبنتاني الكتارثي  العستكري   العسكرة كانت بمثابة وقوع  في فخ العسل اإليراني  واستنساخ للنموذج

خصوصاال  بمعند تحويل المقاومتة إلتد جتي   وختوأل حتروب  تقليديتة  أو شتبه تقليديتة متع إسترائيل. 
العستتكرة التتتي كانتتت بمثابتتة وقتتوع  فتتي فتتخ العستتل اإليرانتتي  واستنستتاخ للنمتتوذج اللبنتتاني الكتتارثي. وقتتد 

ومستتولياتها  كمتا إلتد االستتالب لتنم   أدت العسكرة  في ما أدت إليه  إلد تختخم متطلبتات الحركتة
لتتد مزيتتد  متتن التشتتبث بالستتلطة  ولتتو فتتي بعتتدها األمنتتي  واعتبارهتتا ختتروريةال   معتتين متتن المقاومتتة  وا 

 وحاجة ماّسة للدفاع عن الحركة ومكتسباتها. 
تتتتدفع  حمتتتاس  كتتتذلا ثمتتتن االنقستتتام التتتذي لتتتم تكتتتن وحتتتدها مستتتتولة عنتتته  ولكتتتن تيتتتاراال مهمتتتاال فيهتتتا 

االحتكام إلد القوة لحل الخالفات األساسية  من دون االنتباه إلد أسئلة معبر رفح والحصار استسهل 
والمياه والكهربا  واالقتصاد واالجتماع وحاجات الناس  وهي تدفع  بالتالي  ثمتن عتدم المبتادرة ب سترع 

د األقتل  وهتي تتدفع وقت ممكن إلنهائه  والتحلل منه  باعتباره عبئتاال  ولتيس ذختراال للتفتّرغ للمقاومتة علت
أيخاال ثمن عدم استةالل سنوات صعود الثورات العربية إلنها  االنقسام من موقع قتوة  أو علتد األقتل 
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متتن موقتتع نتتدّي  بعيتتداال عتتن خيتتارات االستستتالم أو الهزيمتتة التتتي يطرحهتتا عليهتتا حاليتتاال التترئيس محمتتود 
 عباس  بشكل لير أخالقي وانتهازي. 

ت الفتتةال ردود األفعتال الفلستطينية تحديتداال  ومتن األطتراف التتي ارتكبتت في سياق الوثيقة كذلا  بد
األخطتتتا  التاريخيتتتة التتتتي اختتتطّرت حمتتتاس للتعتتتاطي والتتتت قلم معهتتتا  مثتتتل حتتتّل التتتدولتين فتتتي الحالتتتة 
الفتحاويتتتة  بينمتتتا بتتتدت ردود فعتتتل شتتتهود التتتزور  أو الكومبتتتارس  متتتن إستتتالميين ويستتتاريين  انتهازيتتتةال 

قتتدير  كتتونهم جتتاروا  بتتل زايتتدوا حتتتد علتتد  حمتتاس  فتتي بعتتأل خياراتهتتا  وتحديتتداال ومنافقتتةال فتتي أقتتل ت
 عسكرة المقاومة في لزة  كما تبّدي في الحروب المدمرة الثالث. 

أما قمة النفاق واالنتهازية فتمثلت برد فعل نائب رئيس حزب ل اللبنتاني  نعتيم قاستم  التذي تتبجح 
تحرير كل فلسطين  أو تساوم علتد هتذا الجتز  أو ذاا منهتا  برفأل االعتراف بمقاومة  ال تبحث عن 

وهو الحزب المتوّرم في قتال شعوب عربية  وتحّول إلد مجموعة مليشياوية مذهبية تقاتل تحتت لتوا  
إمبراطوريتتة التتدم والتتوهم الفارستتية  وال يملتتا الحتتق األخالقتتي  وال حتتتد السياستتي  فتتي إعطتتا  التتدروس 

 ين بشكل عام. لحركة حماس  أو للفلسطيني
بنيجتتتاز  بتتتدت وثيقتتتة المبتتتادي والسياستتتات العامتتتة معّبتتترة عتتتن متتت زق  حمتتتاس   والطبقتتتة السياستتتية 
الفلسطينية بشكل عام  معّبرة عن تعثر الثورات  وطةيان وتسل  الثورات المختاّدة. ولكنهتا  متن جهتة 

زي الرئيستتتي علتتتد أختتتري  ال يمكتتتن أن تنتتتال  بتتتل هتتتي تتكتتتد  حقيقتتتة  حمتتتاس  بصتتتفتها التنفتتتيم المركتتت
الستتتاحة الفلستتتطينية التتتذي ال يمكتتتن تجتتتاوزه ستتتلماال أو حربتتتاال  وأنهتتتا حركتتتة المقاومتتتة الرئيستتتية والوحيتتتدة 
بالمعند الحقيقتي للكلمتة فتي مواجهتة االحتتالل الصتهيوني لفلستطين  والجتز  األكثتر حيتاة وحيويتة فتي 

 الجسد السياسي الفلسطيني المعتل.
  10/5/2017، العربي الجديد، لندن 
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 أحمد منصور
حماس الدعوات لمتتمرها الصحفي الذي عقدته في بداية  اإلسالميةحينما وجهت حركة المقاومة 

مايو الماخي وأعلنت فيه عن وثيقتها التاريخية التي صدرت تحت عنوان )وثيقة المبادي والسياسات 
المتتمر قبل انعقاده بعشرة أيام تقريبا وحددت موعد  العامة( وجهت الحركة دعواتها للمشاركين في

مسا  في فندق روتانا سيتي سنتر في الدوحة  لير أن الحركة  6:45المتتمر األول من مايو الساعة 
إبريل تعلن فيها عن الت كيد علي موعد انعقاد المتتمر في األول  30أرسلت دعوة أخري وصلتني في 
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ت دوحة ذا سيتي في نفس الموعد   انتركونتننتالأصبح في فندق من مايو لكن المكان قد تةير و 
األمنية  لير أن ما حدث في نفس يوم انعقاد  ل جرا اتاعتقدت للوهلة األولي أن السبب يعود 

المتتمر مسا  كان مسار عالمات استفهام فقد أرسل القائمون علد المتتمر تقول :الخيوف األعزا  
في آخر لحفة عن استخافة اللقا  فقد اخطررنا لألسف إلد  تركونتننتالانبسبب اعتذار إدارة فندق 

مسا  في قاعة سلوي في فندق  8:45ثنين الساعة ت جيل مكان وموعد اللقا  ليصبح مسا  اليوم اإل
 شيراتون الدوحة.

وألن هذا كان التةيير الثالث فقد حمل كثيرا من عالمات االستفهام لذلا حينما التقيت عزت 
عخو المكتب السياسي لحركة حماس س لته  هل أنت مت كد يا عزت أنكم لن تةيروا الفندق  الرشق

وأن المتتمر سيعقد هنا  خحا عزت وقال أتمند ذلا  قلت له لماذا ليرتم المكان عدة مرات؟ هل 
ولكن من الفنادق قلت له كيف: قال  اإلطالقألسباب أمنية؟ قال: األمر ليس عالقة باألمن علد 

كل ترتيباتنا في البداية مع فندق روتانا لكنهم أبلةونا قبل المتتمر بيومين أن القاعة التي كانت  كانت
مخصصة لعقد المتتمر وقع بها حادث حيث وقعت الثريا الكبيرة بها وبحاجة إلد صيانة لعدة أيام ثم 

ال حماس اتخح بعد ذلا أن القصة ال أساس لها لكن الفندق بحث عن عذر يعتذر به عن استقب
لتعقد متتمرها فيه  بعد ذلا اتفقنا مع فندق انتركونتننتال ورتبنا كل شي  ثم فوجئنا قبل ساعات من 
انعقاد المتتمر باعتذار إدارة الفندق عن استقبالنا لعقد المتتمر وحينما حاولنا البحث عن األسباب لم 

المركز الرئيسي  يخبرنا أحد السبب حتد علمنا أن الخةوم جا ت من الخارج ربما من
 النتركونتننتال في الواليات المتحدة ثم تمكنا أخيرا من عقد المتتمر هنا في الشيراتون.

بقيت القصة عندي حتد فهرت تسريبات فتة واشنطن المدلل السفير يوسف العتيبة وفوجئت أن 
نا من التسريبات رسالة تخ، متتمر حماس في الدوحة حيث دار حديث بين العتيبة وجون ها

مستشار ديا تشيني نائب الرئيس جورج بو  الذي يشةل منصبا رفيعا اىن في متسسة الدفاع عن 
أن  إلسرائيلوالتي تعتبر من أهم اللوبيات الداعمة  اإلماراتالديمقراطيات الصهيونية المتحالفة مع 

لستال هو مارات الدور الرئيسي في الخة  علد الفنادق حتد ال تستخيف متتمر حماس والعبت اإل
مشةولة بالحرب علد حماس حتد في أمر بسي  يتعلق بنيجار قاعة في فندق  اإلماراتإذا كانت 

 مع إسرائيل والصهاينة في حربها الكبري علد حركة حماس؟  اإلماراتلمدة ساعتين فما الذي تفعله 
 6/6/2017، الدوحة الوطن،
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 خيارات حماس تزداد ضيقًا وحرجاً  .114
 عريب الرنتاوي 

  وبعتد فتوز حمتاس الكاستح فتي انتخابتات المجلتس التشتريعي  وفتي اجتمتاع 2006واخر العتام في أ
 رفيتتع المستتتوي  فتتي عمتتان  قلتتت متتن بتتاب  تبديتتد القلتتق  و الحتتث علتتد احتتتوا  الموقتتف   إن كتتل بتتاب 
يةلتتق فتتي وجتته حمتتاس فتتي عمتتان والقتتاهرة والريتتاأل  ستتتزفتح مقابلتته عشتترة أبتتواب فتتي دمشتتق وطهتتران 

الجنوبية ... يومها لم يتخذ كالمي علد محمل الجد  وتطوع واحد من فرسان  التكنتوقرام  والخاحية 
التتذي كتتان يشتتةل منصتتباال سياستتياال رفيعتتاال بامتيتتاز  لتتت  طمتت نتي  بتتالقول:  ال تشتتطح بعيتتداال فتتي الخيتتال  
حماس لن تمكث علد رأس السلطة ألكثر من بخعة أشتهر... مختت عشتر ستنوات وأزيتد علتد تلتا 

 عة  طار المستول من منصبه  وحماس ما زالت علد رأس سلطة األمر الواقع في لزة.الواق
بمتا يحتاا ختد حكومتة حمتاس فتي لتزة  حيتث اتختح بعتد  –ربما  –ال شا أن الرجل كان عالماال 

ذلتتا  متتن مصتتادر حمستتاوية وفتحاويتتة علتتد حتتد ستتوا   أن أطرافتتاال إقليميتتة ودوليتتة  كانتتت تعتتد العتتدة 
ة حمتتاس  وأن فتترس الرهتتان فتتي تلتتا الحقبتتة  كتتان العقيتتد محمتتد دحتتالن  التتذي لالنقتتالب علتتد حكومتت

سينشق الحقاال  لتتكشف فصتول متا جتري فتي التحقيقتات التتي أجرتهتا فتتح والستلطة  حتول دور الرجتل 
  وبقيتتة القصتتة 2007ومستتتوليته... حمتتاس  استتتبقت االنقتتالب  بتتت انقالب علتتد االنقتتالب  فتتي العتتام 

 معروفة.
حخار تلا الوقائع لير المعروفة علد نطاق واسع  هو متا يجتري اليتوم متن محتاوالت مناسبة است

لحشر حماس في أخيق القوائم السودا  للمنفمات اإلرهابية  إلد جانب  داع   و النصرة  ... إذ لم 
يعد للحركة من مالذات آمنة  ت وي إليها  حتد أن قائمة نشطائها من ذوي الصالت بالخفة الةربية  

إبعتتتادهم للمتتترة الثانيتتتة متتتن الدوحتتتة  بعتتتد أن كتتتانوا أبعتتتدوا للمتتترة األولتتتد متتتن إستتتطنبول  كشتتترم  جتتتري 
ستتترائيل... يقتتتال أنهتتتم حطتتتوا فتتتي ماليزيتتتا  لكتتتن هتتتذا  النمتتتر  إستتترائيلي لتطبيتتتع العالقتتتات بتتتين تركيتتتا وا 
اىستتتتيوي  اعتتتتتاد استتتتتقبال الستتتتائحين علتتتتد الرحتتتتب والستتتتعة  لكتتتتن هيهتتتتات أن يختتتتع نفستتتته فتتتتي دائتتتترة 

 ستهداف الكوني لت  اإلرهاب والدول الراعية له .اال
لتتتم يعتتتد هنتتتاا مكتتتان فتتتي فختتتا  العتتترب والنتتتاطقين بلستتتان الختتتاد  بتتتل وربمتتتا فتتتي عتتتوالم اإلستتتالم 
والمستتتلمين  يمكتتتن أن يتتتوفر للحركتتتة مقتتتراال متقتتتتاال لقياداتهتتتا التتتذين تتهتتتددهم قتتترارات اإلبعتتتاد حيثمتتتا حّلتتتوا 

ة اإلخوانية  نقل بندقيته من كتف إلد كتف  فبعد تزويد الحركة وارتحلوا... حتد السودان  ذي الخلفي
بالستتالح المصتتنع علتتد أرختته  بخبتترات وتمويتتل إيتترانيين  متتا استتتعدي ثتتالث ختتربات جويتتة إستترائيلية 
علد األقل  بات اليوم العبتاال مهمتاال فتي الحتربين المنتدلعتين علتد التيمن واإلرهتاب ... وفتي عاصتمته  
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ات المركزيتتة فتتي الشتترق األوستت  وشتتمال أفريقيتتا  ورئيستته التتذي كتتان يحتتاذر يشتتيد أكبتتر مقتتر للمختتابر 
مةادرة عاصمته  خشية المالحقة القانونية  بات اليتوم رجتل الستالم واالعتتدال والحترب علتد اإلرهتاب 
يتتران و التشتتّيع  ... لتتم يبتتق للحركتتة هتتوام  للمنتتاورة  أو مستتاحة للتحتترا واالستتتقرار ختتارج القطتتاع  وا 

 المحاصر.
بعتتاال نحتتن علتتد علتتم بالتقتتارير التتتي تتحتتدث عتتن مستتعد الستتتعادة العالقتتة بتتين الحركتتة وحلفائهتتا ط

الستتتابقين لثتتتورات الربيتتتع العربتتتي  وطهتتتران فتتتي األصتتتل  لتتتم تقطتتتع نهائيتتتاال متتتع بعتتتأل الحركتتتة وذراعهتتتا 
العسكري علد وجه الخصو، ... دمشق ال ترحب بحماس واألرجتح أنهتا لتن ترحتب بهتا  وتلكتم متن 

الخالف النادرة بين العاصمتين الحليفتين ... الخاحية الجنوبية  تنتفتر استتقرار الحركتة علتد قخايا 
خيار نهائي لير قابل للنقأل عند أول إيما ة للحركة من محور االعتدال السّني العربي ... لكن في 

أل متن تيتار مطلق األحوال  فنن  عودة االبن الخال  إلتد محتور  المقاومتة والممانعتة   يقابتل بتاعترا
وازن داختتتتل الحركتتتتة نفستتتتها أوالال  وهتتتتو خيتتتتار ستتتتيكون عتتتتالي الكلفتتتتة فتتتتي فتتتتل اشتتتتتداد حتتتتدة الصتتتتراع 
واالستتتقطاب ختتد إيتتران ثانيتتاال  ستتيما متتع توجتته دول عربيتتة متزايتتدة للعمتتل بمعادلتتة جتتورج بتتو  االبتتن: 

لن يجعل منها  من ليس معنا فهو خدنا ... عودة حماس إلد حاخنتها السابقة:  المقاومة والممانعة 
ركنتتاال موثوقتتاال متتن أركتتان هتتذا المحتتور  إذ لتتن يجتتري التعامتتل معهتتا متتن علتتد قاعتتدة  المتلفتتة قلتتوبهم   

دراجها إلد جانب داع  في قوائم  المةخوب عليهم .  وسيعزز المحاوالت الرامية لشيطنتها وا 
يعتصترها ...  ليس أمام حماس  سوي خيار واحد  إن هي أرادت الخروج متن عنتق الزجاجتة التذي 

مرحلتة  متا بعتد الدوحتة   ستتكون أشتد صتعوبة علتتد الحركتة وقيادتهتا فتي الختارج  متن مرحلتة  متا بعتتد 
دمشق   ومرحلة ما بعد الدوحتة بتدأت مبكتراال فتي واقتع الحتال  وتقتارير المصتادر المطلعتة تتحتدث عتن 

خصوصتتاال جناحهتتا  ختتيق قطتتري  بتتب   مستتار تكيتتف الحركتتة متتع محتتاوالت ت هيلهتتا وا عتتادة ت هيلهتتا  
الزهتتار( علتتد رأس قيادتهتتا فتتي القطتتاع   -الةتتزي األكثتتر تشتتدداال  والتتذي جتتا  بصتتقور الحركتتة )الستتنوار

وهتتو أمتتٌر يفقتتد اإلمتتارة الخليجيتتة الصتتةيرة  كتتل حجتتة أو ذريعتتة لهتتا أمتتام الةتترب و المعتتتدلين العتترب   
ن كانتتت خطتتوة مهمتتة لألمتتام لالستتتمرار فتتي احتختتانها لقيتتادة حمتتاس ... الوثيقتتة األخيتترة للحركتتة   وا 

علد طريتق  الت هيتل والتكيتف  إال أنهتا ال تكفتي كمتا يقتول ستامح شتكري  وال تتهتل قطتر للقتول ب نهتا 
 نجحت في تدوير الزوايا الحادة في مواقف الحركة وتوجهاتها.

ها وعلد حماس أن تستفيد من دروس التجربة الفلسطينية المتراكمة  قيادة منفمة التحرير في منفا
التونسي  خخعت لخةوم مكثفة من أجل التكيف متع شتروم كيستنجر المعروفتة  والمطابقتة لشتروم 
الرباعيتتتة الدوليتتتة هتتتذه األيتتتام ...  أنانيتتتة  القيتتتادة الفلستتتطينية  جعلتهتتتا تستتتتهل تقتتتديم التنتتتازالت للةتتترب 
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ة لتقتتتتديم العتمادهتتتتا محتتتتاوراال ومفاوختتتتاال بتتتتدالال عتتتتن القيتتتتادات الوطنيتتتتة فتتتتي التتتتداخل ... حمتتتتاس مختتتتطر 
التنتتازالت  وعليهتتا أن تختتتار بتتين أن تقتتدمها لشتتعبها ومنفمتتة التحريتتر وشتتركائها فتتي الحركتتة الوطنيتتة 
الفلستطينية  بالتتدرج والتقستي  المتريح  أو تقتديمها علتد عجتل  وبالجملتة  لعواصتم الةترب و االعتتتدال 

 العربي  واستتباعاال إلسرائيل.
لمفلتة الوطنيتة الفلستطينية  مفلتة الستلطة والمنفمتة ال سبيل أمام حمتاس  ستوي االنختوا  تحتت ا

والشراكة  واألمر يبدأ أوالال بنبدا  االستعداد للشراكة الحقيقية  والتخلي عن االستئثار بحكم القطاع ... 
األمتر بحاجتتة للختتروج متتن مربتتع األالعيتتب التتتي اعتمتدت فتتي الستتنوات األخيتترة  والتتتي جعلتتت الشتتراكة 

ولتتتة للتلطتتي تحتتتت  طربتتو   الستتتلطة  التتتي تحولتتتت ختتالل الستتتنوات العشتتتر ختترباال متتتن المنتتاورة ومحا
العجتتاف الفائتتتة  إلتتد  صتتراف آلتتي  فقتت   فتتي حتتين علتتد حمتتاس أن تتتدرا اليتتوم  بتت ن عليهتتا أن تقتتدم 
 تنتتتازالت متلمتتتة  لشتتتريكها فتتتي التتتوطن والقختتتية  بتتتدل االستتتتمرار فتتتي ستتتلوا الطريتتتق ذاتتتته علتتتد أمتتتل 

 .. هذا لم يحصل من قبل  ولن يحصل من بعد. الوصول إلد نهايات مختلفة .
 9/6/2017 ،الدستور، عّمان
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أحمد جميل عزم د.  
بدأت أنبا  الخةوم القطرية علد حركة  حماس  الفلسطينية  بالفهور قبل األزمة التي بدأت 

دولة قطر. ومن المهم مالحفة أّن اإلثنين الفائت  بمقاطعة السعودية واإلمارات والبحرين ومصر ل
الخةوم بدأت بعد  جرعة  المرونة التي قدمتها  حماس   في وثيقتها األخيرة  التي وافقت علد 

  وبعد مناشدة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق 1967برنامج أساسه دولة علد حدود العام 
 ا  حماس .  للحركة  اإلدارة األميركية لالنفتاح علد  فرصة  تقدمه

هناا ثالثة عوامل يجدر وخعها في صلب تحليل وخع  حماس  الراهن. ولكن يجدر قبل عرأل 
  اندالع األزمةهذه العوامل  التنويه إلد تسلسل أخبار أزمة  حماس  في قطر.  فقبل يومين من 

جدر نشرت قناة  الميادين  أنبا  مفادها أن قطر أبلةت  حماس  ب سما  أشخا، من أعخائها ي
مةادرتهم البالد. ونفت  حماس  ذلا  وقالت إن مةادرة قيادات سببه ترتيبات داخلية في الحركة  
ونقلت صحيفة  القدس  الفلسطينية عن مصادر في  حماس  أن الطلب القطري كان وقف تخطي  
نشاطات عسكرية من قطر  خد إسرائيل  ما يعني خمناال انتقال أي شخ، يقوم بمثل هذا النشام 

و وقف النشام  وفي الحالتين يشكل هذا أزمة لحركة  حماس . ثم جا  تصريح وزير الخارجية أ
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السعودي عادل الجبير  في باريس  يوم الثالثا   يطلب وقف الدعم القطري لحماس  وهو ما ردت 
 عليه  حماس  ببيان تعرب عن صدمتها. 

وفيما يبدو أّنه تشجيع من قطر  لّيرت العامل األول الذي يفسر الحالة الراهنة  هو أّن  حماس   
  وطرحت هذا العام وثيقة جديدة  وطرحت نفسها علد أنها كيان 2006من مواقفها فدخلت انتخابات 

رسمي  وطرف يمكن التفاوأل معه  ويبدو أن النصيحة أو الوعد القطري أّن هذا يتهلها للقبول علد 
 الساحة الدولية. 

لد منفمة بيروقراطية  لها مكاتب وتتبع لها حكومة وجي  شبه عملية التحول من حركة سرية  إ
نفامي  في قطاع لزة  يعني أّن حسابات الحركة ستكون اىن حسابات الدول والكيانات. وأول 
وفائف الكيانات وأشباه الدول  كما تحددها أبجديات العلوم السياسية  الحفاث علد ذاتها ووجودها  

وفكرية وسياسية دائمة. ويصبح ت مين مكان لوجودها   إيديولوجيةزالت وأمنها  ما يجعلها تقدم تنا
ومصدر تمويلها  هو الحلقة الخعيفة التي يجري الخة  بها عليها  ومطالبتها بالمزيد من التنازالت 
لتصبح مقبولة  هذا فخال عن أنها بذلا تتلب أطرافا تخشد من دخول هذا الكيان الجديد في 

مور بالنسب لحركة  حماس  انتماتها لجماعة اإلخوان المسلمين  التي بات المشهد  وما عّقد األ
 هناا قرار من عدة دولة بتصفيتها.  

ثاني العوامل  هو ما يمكن تسميته متالزمة علي حسن سالمة  مستول األمن في حركة  فتح  
ول التنسيق واالتصال الذي التاله اإلسرائيليون في لبنان  نهاية السبعينيات. فحينها كان سالمة مست 

مع االستخبارات األميركية لمحاولة التوصل لحل للقخية الفلسطينية  وهو ما أسا  اإلسرائيليين. وال 
لسياساتهم التي تقطع الطريق علد أن تكون تنازالت  حماس  بوابة  اإلسرائيليينيجب استبعاد تكرار 

اهدا للخة  علد الفندق الذي كان من سعد ج اإلسرائيلياالعتراف بها. ويتخح اىن أّن اللوبي 
المقرر أن تعلن  حماس  وثيقتها منه  في قطر  ليلةي ذلا  وذلا باالتصال مع مستولين عرب لهم 
عالقة بمن يملا الفندق  وقد ليرت  حماس  كما هو معروف مكان إعالن وثيقتها في اللحفة 

 من أسباب الحملة خدها.األخيرة. وبالتالي فنّن وثيقة  حماس  األخيرة جز  أساسي 
ثالث العوامل  أّن أي دولة لها حسابات )كما جري توخيحه في النقطة األولد(  في مقدمتها 
أمنها وبقاتها ومصالحها قبل أي شي   ويتم دائما التخحية ب ي طرف خارجي  حليف  وب ي 

عي أن حلفا   حماس    إذا شكلت خطرا علد الدولة  وبالتالي من الطبيإيديولوجيةمبادي سياسية أو 
ومنهم قطر لن يدافعوا عن الحركة للنهاية. كما أن بعأل السياسيين العرب  سيرون في الخة  

 علد  حماس  ثمنا مقبوال يقدمونه لتحسين عالقاتهم مع أطراف جماعات الخة  األميركية. 
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تحولها لتنفيم جز  من أزمة  حماس  الحالية مرتب  بانتمائها ل خوان المسلمين  وجز  مرتب  ب
رسمي علني وحكومة )في لزة(  ومرتب  بمحاوالتها اختراق السياسة الرسمية الدولية. وعلد أي 
حركة تقدم نفسها كحركة تحرر  أن تفكر مليا في كل جزئية من هذه الجزئيات  وفي كيفية التعامل 

 معها  وفي كيف وصلت إليها.
 8/6/2017، الغد، عّمان

 

 "اإلخوان".. الحسابات الضيقةمحاصرة قطر و"حماس" و .116
 بشير البكر
بات واخحا أن أحد عناوين الحملة اإلماراتية السعودية خد قطر هي دعمها لحركة  حماس  
وموقفها من جماعة  اإلخوان المسلمين  في مصر  وليس مستبعدا أن يكون هذان األمران في صلب 

 ن أجل التهدئة مع الدوحة. الشروم التي يجري الحديث عنها من طرف الرياأل وأبوفبي م
وفي حقيقة األمر  فنن إثارة الموقف من  اإلخوان المسلمين  المصريين ليس جديدا  فقد سبق أن 

  وكان األمر في حينه مرتبطا بالجهود التي 2014طرحته الرياأل خالل األزمة السابقة في عام 
ة النتصار انقالب عبد الفتاح كانت تبذلها السعودية واإلمارات من أجل توفير الشروم المالئم

يناير  وقد تم  25السيسي  الذي كان في بداياته  ويراهن عليه البلدان من أجل تصفية أجوا  ثورة 
 حينذاا توفيف إمكانات مادية وا عالمية ودبلوماسية خخمة من أجل تسويق السيسي ونفامه.

مفهوما إذا تم النفر إليه  قد يبدو للبعأل أن موقف الرياأل وأبوفبي من  اإلخوان  المصريين
من باب حرصهما علد دعم الحكم المصري  ولكن الموقف العدائي تجاه حركة  حماس  يبدو محيرا 
وصعبا علد التفسير. فالحركة لم يسبق لها أن دخلت في نزاع مع السعودية أو اإلمارات  بل حتد 

جهزة المصرية  وزيارات متبادلة  عالقاتها مع نفام السيسي ليست سيئة  وهناا حوار بينها وبين األ
 كانت آخرها زيارة أحد قادة  حماس   يحيد السنوار  للقاهرة منذ ثالثة أيام.

يزداد األمر لموخا حين يراجع المر  مواقف السعودية من قخية فلسطين  فهي كانت دائما 
سبق لها أن داعمة بال شروم للقخية الفلسطينية  وقدمت الكثير من أجل قخية فلسطين  ولم ي

تدخلت في الشتون الداخلية الفلسطينية  علد لرار ما يعرف بدول الطوق  سورية ومصر واألردن 
 ولبنان والعراق.
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وفي الوقت الذي كانت تربطها عالقات جيدة مع قيادة منفمة التحرير وحركة  فتح   كانت 
في السنوات األخيرة  عالقاتها جيدة مع حركة  حماس   وقد رعت مصالحات بين  فتح  و حماس  

   الذي رعاه الملا الراحل عبدل بن عبد العزيز.2007وكان من أهمها اتفاق مكة عام 
ال يعفي المر  نفسه من الشا ب ن موقف الرياأل ت ثر باعتبارات أخري  لير سياستها التقليدية 

باإلرهاب. فالقاصي تجاه فلسطين  حتد يسمح وزير الخارجية  عادل الجبير  لنفسه باتهام  حماس  
والداني يعرف أن هذا ال يخدم أحدا سوي إسرائيل  ومن المستبعد أن تكون الرياأل في هذا الوارد  
فال القيادة السعودية الحالية وال تاريخ المملكة يمكن أن يصل إلد هذا المستوي  الذي يتبند تصنيف 

 إسرائيل لحركة  حماس  علد أنها إرهابية.
ة علد هذا القدر من الوخوح  وال يرقد إليه الشا  فنن فرخية الت ثيرات وألن موقف السعودي

الخارجية العابرة هي الراجحة في هذا الفرف  وهي آتية من دون شا من أجوا  اختراقات إسرائيلية 
باتت مكشوفة من خالل التسريبات التي حصلت في اىونة األخيرة من بريد سفير اإلمارات في 

 يبة  الذي يعتمد في عمله علد اللوبي الصهيوني في واشنطن.واشنطن  يوسف العت
قد يحلو للبعأل أن يبرر مس لة وخع  حماس  علد الئحة اإلرهاب السعودية اإلماراتية من باب 
صلتها بحركة  اإلخوان المسلمين   ولكن هذه الحجة تسق  إذا أخذنا في عين االعتبار وثيقة حركة 

واقف جديدة ومراجعات تخعها علد مسافة من حركة  اإلخوان  حماس  األخيرة  التي أعلنت م
المسلمين   ثم إن السعودية ليست من أنصار سياسة خل  األوراق في هذا المجال  فهي تستخيف 
 علد أرخها قيادات  اإلخوان المسلمين  اليمنيين  وتتحالف معهم في الحرب الدائرة في شمال اليمن.

مايو/ أيار  21من قمم الرياأل الثالث  التي انعقدت في  كان الرأي العام العربي ينتفر
الماخي  استراتيجية إلنها  التخريب اإليراني في سورية والعراق واليمن ولبنان  ولكن الحسابات 

 الخيقة حّولت االتجاه نحو محاصرة قطر و حماس  و اإلخوان .
 8/6/2017، العربي الجديد، لندن

 

 "حماس"ة إلى العاصفة العربية ضد قطر: رسال .117
كولتشتاين إيلي  

 –البيانات الدراماتيكية  الواحد تلو اىخر  من دول الخليج  مصر  اليمن  جزر الملديف  ليبيا 
عن قطع عالقاتهم مع قطر لم تنشر صدفة. فقد كانت هذه هجمة منسقة من  –والحبل علد الجرار 
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في  أجراهاكانت في مركز المحادثات التي  أنهامن الخليج  وال شا  اإلمارةالدول العربية السنية خد 
 القاهرة وزير الخارجية السعودي  عادل الجبير  ونفيره المصري  سامح شكري.

الكبري   اإلقليميةهذه القمة  التي ليست حدثا كثير التكرار في العالم العربي بين اثنتين من القوي 
المصرية: فحسب التقارير  فان وفدا جا ت بالتوازي مع لقا  رفيع المستوي آخر عقد في العاصمة 

من قادة  حماس   بمن فيهم رئيس الحركة المنتخب  يحيد السنوار  ونائبه خليل الحية  سافر  أول 
  إلد القاهرة للقا  مستولين أمنيين كبار في مصر. ومن هناا واصل حسب مصادر في أمسمن 

   كي يلتقي في طهران قادة النفام.إيران إلدالحركة 
أعلنت الدول العربية المعتدلة  أنهذين المعطيين التوقيت: فليس صدفة  إلدي أن يخاف ينبة

 أسبوعينمن العملية في مانشستر  وبعد  أيام  زعما  بعد بخعة ل رهابعن تنكرها لدولة داعمة 
 .اإلسالميوتصريحاته خد اإلرهاب  األوس الشرق  إلدمن نهاية زيارة دونالد ترامب 

كل مكان   قال  إلدة التطرف والقخا  علد القوي التي يجلبها اإلرهاب معه  هدفنا هو تصفي
  ولكن األوس جانب دول الشرق  إلدترامب في خطابه في الرياأل. الواليات المتحدة مستعدة لتقف 

 أنأن عليها  إلدتنتفرها من أجل القخا  علد اإلرهاب  كما شرح ترامب  إشارة  أنهذه ال يمكنها 
المستقبل الذي يعنيها.  فال يمكن للواليات المتحدة أن تختار عن هذه الشعوب  كما تقرر ما هو 
 شدد الرئيس.

  والتي أوباماالدول العربية  التي شهدت فترة قاسية في عالقاتها مع سلف ترامب  براا  إن
ادة. الح األقوال  ما كان يمكنها أن تتجاهل إيرانمن االتفاق النووي مع  باإلحبامتخشد وتشعر 

 األفخلفهمت بان السبيل  -جانبها إلدالجديدة ب نها تقف  اإلدارةفحين تكون مصممة علد أن تري 
 .باألفعالفننما يكون ذلا  -كالرئيس أعمالرجال  أمامهوال سيما عندما يكونون  األمرلعمل مثل هذا 

  في أمسن مستشار األمن القومي لترامب  الجنرال هربرت ماكماستر  هذا  أول م أوخحلقد 
ما  وبالت كيد ليس الرئيس  ال يت ثر بالكالم  أحدا  إنخطاب في منتدي يهودي في واشنطن حين قال 

تطور مقاييس واخحة لفح، سلوا الدول التي وعدت بمكافحة اإلرهاب   اإلدارةبان  وأخاففق  . 
 واعترف بان هذه لم تفعل في الماخي ما يكفي لمكافحة التطرف.

الداخلية التي ساهمت في هذه  األسباببية فسمعت واستوعبت. رلم جملة من الدول العر  أما
 أنالخليج علد التشديد جيدا في بياناتها علد  إماراتالخطوة  حرصت مصر  السعودية  وباقي 

الةنية هو دعمها لمنفمات اإلرهاب مثل  داع  . ال  اإلمارةالسبب المركزي لقطع العالقات مع 
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جانبكم  نقاتل معكم  ونقاتل من يدعم  إلدهذه لألميركيين: نحن نقف من  أوخح إشارةتوجد 
 كانت ثمة حاجة لذلا. إذااإلرهاب ويموله  ومستعدون حتد للتنكر لجيراننا لهذا الةرأل  

بثبات  أشهرما عالقة  حماس  في كل هذه القصة؟ منفمة  اإلرهاب  الةزية تحسن منذ بخعة 
هما المشترا خد العناصر السلفية المتطرفة في القطاع وفي عالقاتها مع مصر  علد خلفية صراع

الدولية  وتفهر نفسها كجهة معتدلة   األسرةشبه جزيرة سينا . وهي تحاول ان تحسن مكانتها في 
 اقل حدة من الوثيقة الت سيسية للحركة. أنها  جديدة تبدو فاهرا مباديولهذا الةرأل نشرت  وثيقة 

هنية رئيسا للمكتب السياسي  إسماعيلاألخيرة  مع انتخاب  األسابيع  في األخري ولكن من الجهة 
للحركة  رممت  حماس  عالقاتها مع طهران  بل تلقت وعوداال بتمويل متجدد. فحقيقة أن الوفد الكبير 

  األخري كل هذه الصورة. قطر هي  األمرطهران تصف في واقع  إلدمن المنفمة وصل من القاهرة 
مع الدول العربية  تعتبر متيدة معروفة لت  حماس   وفي الماخي  األزمةب في قل اىنالتي تقف 

الدوحة  أنجانبها في مناسبات عديدة. وعندما تتحدث محافل االستخبارات في العالم عن  إلدوقفت 
البارزة لهذا الةرأل. فعندما بدأت تتلقد تلميحات  األمثلةتشجع اإلرهاب  فان مثال  حماس  هو أحد 

  أراخيها  بدأت قطر بطرد مستولي  حماس  من األخيرة األيامالتي ستعيشها في  زمةاألعن حجم 
 ما يمثل فهمها الجيد بوجود عالقة بين قرار الدول العربية وبين عالقاتها مع  حماس .

الرئيس ترامب يوخح في القدس وفي  وأصدقاتهماسمعت مصر  السعودية   أنوعليه  فبعد  
  فقد فهمت بانه لن يكفي معالجة الجهات التي تتيد إرهابيةمنفمة  الرياأل بان  حماس  هي 

جذر األمر. وعليه فنن الوفد الذي زار مصر لم  إلدالمتطرفة  بل يتعين عليها أن تنزل  اإليديولوجيا
القاهرة. وليس صدفة أيخاال أن تم  إلديكن هناا اللب الفن بالصدفة بالتوازي مع زيارة جبير 

 .ل رهابداعمة  أخري للمقاطعة العربية  وليس جهات  اختيار قطر كخحية
وقطر   إيرانتتسكعوا مع  أنلم يفهموا في  حماس  الرسالة فها هي مصولة بوخوح: يمكنكم  إذا

لم تسيروا علد  إذاطرفي معادلة التطرف.  أحدولكن اعلموا بان دول الخليج تعلن بانها تقف في 
 يحصل لكم أيخاال. أن الخ   فان ما حصل لقطر يمكن بالت كيد

 –مثلما فعل وزير الخارجية ريكس تلرسون  – اىناألميركيون  أعلن  حتد لو األخيرفي السطر 
معنيون بوحدة كل دول الخليج وانهم مستعدون للتوس  بينهم وان رلبتهم فق  بالسالم بين كل  ب نهم

القوي  أنفال شا  –أو أقل  أكثردول الخليج وليس في نيتهم زرع الشقاق بين الجهات المعتدلة 
 فننهابوخوح للواليات المتحدة  وشرحت لها موقفها. ولكن ليس أقل من هذا   أشارتالعفمد السنية 
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 إلدكان في لزة من يستمع  إذاهنية ويحيد السنوار. الستال  إلسماعيلبعثت أيخاال برسالة واخحة 
 هذه الرسالة.

 "معاريف"
 7/6/2017، األيام، رام هللا

 
 
 


