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ن مجرد إبراز وثيقة تحدد طبيعة الفكر السياسي أبداية ، ال بد من اإلشارة إلى 
تحكم حركة ذات جمهور كبير مثل حماس ، هو أمر إيجابي ،  واألسس التي

 ويحسب لصالح الحركة ، إذ من المهم أن يعرف الجميع ماهيتها ، وحدود عملها ،
أجد  –" كمثقف"وبحسب قراءتي  –لكن . ونظرتها للواقع والمستقبل وسياساتها ،

شكالً ما ورد فيها ، بعض نفسي مضطراً للتعليق بشكل عام ومختصر على 
 ، وبحسب خبرتي في الشأن الفلسطيني كما وقع في نفسي عند قراءتها(ومضموناً 

، وبالذات فيما يتعلق بانعكاساتها على الوضع ) ، ورغبة في تصويب المسيرة
تمت اإلشارة إلى استغراق الحركة ، خاصة وأنه  السياسي الداخلي والخارجي

  .!!!سنوات في إعدادها

فلسطين روح األمة، وقضيتها المركزية، ": رت حماس أنأما في المقدمة ، فقد أشا
، وبالرغم من أن ما ورد في هذه الفقرة ما هو  "وروح اإلنسانية، وضميرها الحي

، إال أنني أرى أن ذلك إنما يعبر عن تمنيات غير ضرورية إال جملة إنشائية 
أن هذا التعميم كما أنني أرى . كل البعد عن واقع الحال بعيد لكنه،  وآمال ليس إال

" أو اإلنسانية"ليس من حق أحد أن يفرض قضيته على األمة  في غير محله ، إذ
، خاصة وأن قضايا الشعوب اإلسالمية التي تفطر القلب لتكون روحها وضميرها 

فقد تغير الحال ، ولم تعد ، وتهز الوجدان ، قد تنوعت وتعددت واستعصت ، 
كان األولى مطالبة فوز اهتمام الجميع ، القضية الفلسطينية الوحيدة التي تح

 ىلع اًصرحلعدالتها ، والفلسطينية تبني نصرة القضية ك الجهات أن تتلومناشدة 
  .احترامهالجميع  ةحلصم نمالذي  "لقانون الدوليا"
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بهذه الوثيقة تتعمق تجربتنا ، وتشترك أفهامنا ، : "ثم تشير الحركة إلى أن 
لى أرضيات ومنطلقات ثابتة وأعمدة متينة وتتحرك مسيرتنا عوتتأسس نظرتنا ، 

تحفظ الصورة العامة، وتُبرز معالم الطريق، وتعزز أصوَل الوحدة راسخة ، 
حيث  ،" الوطنية، والفهم المشترك للقضية، وترسم مبادئ العمل وحدود المرونة

ال  –لألسف  – إال أنه يبدو أن الوثيقة في هذا البند تخاطب جماهير حماس ، 
هية المقصود بالصورة العامة ، أو ما ما من الوثيقة يع المرء أن يفهميستط

التي يمكن أن تعزز الوحدة الوطنية ، أو كيف في الوثيقة ، والعناصر المدرجة 
، عدا ما تم  "، وحدود المرونة المشترك"تسهم في إيجاد األرضية الالزمة للفهم 

دون تنازل عن الحق في كامل ،  67ذكره الحقاً حول القبول بدولة على حدود 
تكرار  ما ورد في هذه الفقرة ما هو إال يبدو أنوأين الجديد في ذلك؟ ، !!! فلسطين

أي تغيير في يعكس والعناوين المألوفة ، وحشو كالم ال  الرنانة ، للشعارات
  .على أرض الواقع منه ةيلمعفائدة  أرى أية ، والقف المو

أن يتمحور التعريف المذكور شدة أما عن تعريف الحركة ، فقد كنت أرغب ب
أنها حركة ويقتصر حول حماس ذاتها ، كونها المعنية بذلك التعريف ، مع اإلشارة 

حركات التحرر أخواتها جنب مع  وطنية فلسطينية هدفها تحرير فلسطين جنباً إلى
. معها ةالتاموالشراكة  تعمل على التكامل واالنسجام سطينية األخرى ،الوطني الفل

 بالطبع ال أعترض على هذا الجزء من التعريف ، إال أنني أتعجب من إقحاملكن 
تمتد ذيوله وأركانه في كافة  - كما تقول الوثيقة  -الذي (المشروع الصهيوني 

في دائرة الصراع ) ، لدرجة أن الوثيقة قد أفردت له عنواناً خاصاً أرجاء العالم
حركة ماهية ضمن تعريف  لدرجة دخوله، والمواجهة التي تخوضها الحركة 

، ويؤشر  موفقاً ، أو الزماًمبرراً ، وال لم يكن  - في رأيي  –، وهذا  !!!حماس
، وتتمحور حوله  العنصر األساس يشكلالحركة ، الذي  إلى التسرع في توصيف

  .!!!الوثيقة

فلسطين في : "أن ت إلىرالوثيقة عن اإلسالم وفلسطين ، فأشا بعد ذلك تتحدث
وبالرغم من أننا نشأنا ونحن نكرر هذه  ،" من األمة العربية واإلسالميةموقع القلب 
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ال يجب أن  - من الناحية الرسمية -هذا األمر  إال أن العبارة منذ نعومة أظفارنا ،
، ) ينافي الواقع من الناحية العملية كما أنه( من جانب واحد وحدها ، تقرره حماس

فلسطين من موضع وموقع في تحديد  التامةية تلك الدول بالخصوصتتمتع  حيث
من وجهة نظري  –، وال يجوز  في موقع القلب أم غيره فلسطينأولوياتها ، وهل 

تستطرد الفقرة بمعلومات دينية ثم . باسم تلك الدولأن تتحدث حماس أو غيرها  –
فهمها  وبعدها توضح حماس. في هذا الموضعتاريخية ، ال أرى ضرورة لذكرها و

م على أنه دين الوسطية ، وأنه يشمل مناحي الحياة جميعها ، إضافة إلى ما لإلسال
قيم الحق والعدل والحرية والكرامة، وتحريم الظلم بأشكاله جاء به اإلسالم من 

كافة، وتجريم الظالم مهما كان دينه أو عرقه أو جنسه أو جنسيته؛ وأن اإلسالم 
وهو الدين الذي ،  العرقي والطائفيالديني وضد جميع أشكال التطرف والتعصب 

يربي أتباعه على رد العدوان واالنتصار للمظلومين، ويحثّهم على البذل والعطاء 
 كما جاء في الوثيقة ،" والتضحية دفاعاً عن كرامتهم وأرضهم وشعوبهم ومقدساتهم

، تلتزم  أنها إعالن حماس نالمطلوب ربما كاإال أن . جيد وموفق، وهو أمر 
على االلتزام والسعي لتطبيق قيم الحق والعدل والحرية والكرامة ،  هاءأبنا ربيوت

فالوثيقة تخص حماس ، وال تتعلق بشرح  إلى آخر الفقرة ، .... ،وتحريم الظلم 
  .، والمطلوب بالتأكيد كيف سينعكس هذا الفهم على الواقع اإلسالم وتعاليمه

هي حقّ ثابت : "القدس إلى أنالوثيقة أما في حديثها عن القدس ، فقد أشارت 
للشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية، وال تنازل عنها وال تفريط بأي جزء 

ورد في  حيث،  المسجد األقصى، وهذا بحد ذاته ال يبرر إفراد بند خاص ب" منها
 المبارك حق خالص لشعبنا وأمتنا،المسجد األقصى : " ، في بند مستقل الوثيقة

،  فإذا كانت القدس كلها حق ثابت للشعب الفلسطيني، " وليس لالحتالل أي حق فيه
  ؟في الجزء فلماذا التكرار،  ال تنازل عنها وال تفريط بأي جزء منها

مشروع عنصري، عدواني، : "تشير إلى أنه في حديثها عن المشروع الصهيوني و
ومعاد للشعب الفلسطيني إحاللي، توسعي، قائم على اغتصاب حقوق اآلخرين، 

وتطلّعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير؛ وإن الكيان اإلسرائيلي هو 
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ربما اعتبره كثيرون  ذا استنتاج، وه" أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية
حقيقة مؤكدة ، من كونه مشروعاً ، إلى  الصهيوني المشروع انتقلافتراضياً ، إذ 

على هيئة دولة قائمة وقوية ذاتياً ، ولها أنصارها  بوضوح ت صورتهوانجل
إعالن الحرب على توسيع دائرة الصراع ، ولذلك فإن . إقليمياً ودولياًوحلفاؤها 
أما . لن يجدي نفعاً ، ولن يحقق نصراً )المشروع الصهيوني( أو الشبح المجهول

عب الفلسطيني فقط، بل هو المشروع الصهيوني ال يستهدف الش" :ذكر الوثيقة أن 
ويشكّل خطراً حقيقياً عليها، وتهديداً بالغاً ألمنها واإلسالمية،  عدو لألمة العربية

ومصالحها، كما أنّه معاد لتطلّعاتها في الوحدة والنهضة والتحرر، وهو سبب 
رئيس لما تعانيه األمة اليوم، ويشكّل المشروع الصهيوني، أيضاً، خطراً على 

هذا مما ، ف" ن والسلم الدوليين، وعلى المجتمع اإلنساني ومصالحه واستقرارهاألم
أن  وأحكماً ، واعظاً وتنصب حماس نفسها ليس من المقبول أن إذ  ، يثير حفيظتي

األمة العربية واإلسالمية وحتى األمم ( تمارس وصاية على تفكير اآلخرين
أن المشروع الصهيوني  –نيابة عنهم  –لتقرر ، ) األخرى والمجتمع اإلنساني

، كما يشكل  سبب تعاستهموهو ،  حقيقياً عليهم يشكل خطراً) مجهولالالشبح (
 في وثيقتها خطراً على األمن والسلم الدوليين ، وكان األولى أن تهتم حماس

تترك بينما ، فقط  الجاثم على أرضها وتحصر معركتها باالحتالل، بأمورها 
أما في نظرتها . ، وتقدير مصالحهم وترتيب أولوياتهم، ام بأمورهم لآلخرين االهتم

  .بجديد الوثيقة  فلم تأت –كأتباع ديانة  –لليهود 

 –ولعل األهم من هذا كله ما سطرته الحركة في موقفها من الحل السياسي ، حيث 
عدا أنها لم (لم تستخدم السياسة مطلقاً ، بل كررت المواقف ذاتها  –في نظري 

منعدماً كلٌّ  يعد:"، إذ قررت بداية أن ) تستخدم مصطلح أن فلسطين أرض وقف
، وصك االنتداب البريطاني على فلسطين، وقرار األمم المتحدة "بلفور"من تصريح 

، وال أدري " ن قرارات وإجراءاتبتقسيم فلسطين، وكّل ما ترتّب عليها أو ماثلها م
، وال تستطيع  ماً مع أنها لم تنشئه أصالًدعنْد حماس كل ذلك معكيف يمكن أن تَ
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، دون  إعالن رفضه، وكان يكفيها ببساطة  !!!، وال بعضاً منها تجاوز آثاره
  .تكلف في األلفاظ والصياغات

وجغرافياً ، وعدم الموافقة على وبعد التأكيد على وحدة التراب الفلسطيني سياسياً 
أنه ال مانع لدى حماس من إقامة دولة على  الوثيقة كل ما يمس ذلك مطلقاً ، تقرر

مع عودة الالجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا  حدود الرابع من حزيران
وليس مفهوماً كما هو . ، لكن مع عدم االعتراف بإسرائيل وشرعية االحتاللمنها 
لتزمة ، وموالنهضة  لنمووا لحياةمنذ عقود كيف يمكن إقامة دولة قابلة ل الحال

 في إذكاءستمر ، وفي نفس الوقت ت االتفاق السياسي ومتطلبات اتطاشتراب
والشروط وااللتزامات  القيود وكل ذلك ضمن، !!! ، انتظاراً لساعة الحسم الصراع

، أم أننا نعتقد أن الدولة ستقوم على حدود !!! الدولة ستقوم على أساسهاالتي 
مع أن الواقع على األرض !!!. الرابع من حزيران دون شروط والتزامات صارمة

واستحالة عودة معظم الالجئين إلى ( ينبئ حتى بعدم إمكانية قيام الدولة المقترحة
 .لقليلمن حدود تلك الدولة إال ا ، إذ ابتلعت إسرائيل األرض ، ولم يتبق )منازلهم
غير واقعي  –فعلياً  –الحديث عن حدود الرابع من حزيران قد يكون اليوم كما أن 

وعلى فرض قيام مثل . ، وسيزداد بعداً يوماً بعد يوم ، ضمن المعطيات الحالية
كيف ستكون و،  ؟شكلهاال و هاحال ليس واضحاً كيف سيكونف،  تلك الدولة
ذات  –كيف ستتعامل تلك الدولة األهم ، و .؟الدولة المحتلة معوالتزاماتها عالقاتها 

 ، وما هو مصير سالح المقاومة ؟مع المقاومة -السيادة على أرضها وشعبها 
، وما عالقة  ؟الدولةسلطة في وجود  ،وتنظيماتها وعناصرها ومعسكراتها 

أو ( ن األسئلة، وغير ذلك كثير م ؟بالدولة ونشاطاتها والمستقبلية التنظيمات الحالية
الوثيقة  مساحة أضعاف، التي يحتاج كل منها إلى وثيقة ،  )قل القنابل الموقوتة

هذا البند أن ما ورد في أجد  –عندما أقرأ الوثيقة بتجرد  –في رأيي . الحالية؟
، أو دفن الرأس في  هروب إلى األماموضع العربة أمام الحصان ، ومجرد 
كان لزاماً على حماس أن  جوهرية ، تاضقانتينطوي على  إذ أنه،  الرمال

 تتصدى لها في وثيقتها ، بما يضمن األمن والسلم الداخلي أوالً ، قبل النظر
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إنما هو  -  ييأر يف – ورد في الوثيقة، وما  !!!األمن والسلم الدوليينب واالهتمام
، وليس فلسطين في  السياسياإلسالم المتجذرة في فكر زمة األدارة محاولة إل

إذا كان من : في كل مناسبة والسؤال الذي يطرح نفسه. عامالً إيجابياً في تفكيكها
، حق كل تنظيم أو حركة سياسية أو عسكرية أن تحدد شروط اللعبة على مقاسها 

، فهل نتوقع تعاوناً بناء ، يفضي إلى جهود تراكمية وبناء على معتقداتها وفهمها 
م الصغير قبل الكبير أن هناك تباينات جوهرية قادرة على إزالة االحتالل؟ أال يعل

 هلإذاً  ؟لنظرة إلى الحل السياسي وشروطهفي ابين الفصائل والقوى المختلفة 
قادراً وهل قدمت مشروعاً وطنياً ،  ؟حلقة المفرغةمن هذه ال الوثيقة بالخروج تسهم

اعات أليست السياسة هي فن الممكن ، مع االحتفاظ بالقن .على توحيد الصفوف؟
أين المرونة : ؟ وأتساءللها والقراءات غير الممكنة ، حتى يحين الوقت المناسب

 لجمع الكلمة ، والعمل مع اآلخرين بهذا الطرح المكرر؟وثيقة الالتي تقدمها 
السياسي ، أو  من كسر الجمودقد تمكنت  حماس في وثيقتها أقتنع أنلم ببساطة ، 

ربما نجحت بل بينها وبين التنظيمات الفلسطينية األخرى ،  استطاعت جسر الهوة
 ، ورسخت االتهامات والنفور كيمن التشكعلى ذلك الجدار السميك في المحافظة 

تحب أن تمارس اللعبة وحدها وبقوانينها ، وأن العمل  هاأنب  –في رأيي  –
التي طال ما كان مأموالً من الوثيقة  على خالف،  المشترك معها ليس ذي جدوى

  .انتظارها

لقد كنت أتمنى أن يتم صراحة تثبيت قاعدة االحتكام للشعب في القضايا الخالفية ، 
بما في ذلك طبيعة النظام السياسي ، والحل السياسي بكل أبعاده ، عوضاً عن بناء 
وترسيخ ضوابط ومرجعيات وخطوط حمراء ، خاصة بكل حركة أو تنظيم ، لم 

لو أرست الوثيقة مبدأ االحتكام . هيقرها الشعب ، وربما خالفت تطلعاته وتوجهات
منفعة وربحاً عظيماً سبقاً مهماً ، وإلى الشعب ، فإن النتيجة بالتأكيد ستكون 

لحماس ، ومرونة وواقعية تفتح األبواب المغلقة ، وربما أحدثت االختراق السياسي 
أن تعتقد ما تشاء ، وأن تؤمن بما ) أو حزب(نعم ، يمكن ألي حركة . المطلوب

، لكن هذا الوطن ليس ملكاً لحركة وال لفصيل ، وإنما ملك لشعب واعٍ ، هو  تشاء
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الذي يملك الحق في تقرير الممكن من غير الممكن ، والمقبول من المرفوض ، 
وما على الحركات واألحزاب سوى السعي لدى هذا الشعب كي تُحدث التغيير 

والحوار الهادف الحر ،  الفكري المطلوب ، بالكلمة الطيبة ، والتثقيف الواعي ،
  .وبالتأكيد بعيداً عن أي تسلط أو إجبار

 -من جديد  –ب حماس صنَومرة أخرى ، تحت عنوان المقاومة والتحرير ، تُ
نفسها موجهة ومرشدة ، ليس فقط للفلسطينيين ، ولكن لألمة العربية واإلسالمية 

واجب الشعب إن تحرير فلسطين : "والمجتمع الدولي ، حيث تقول الوثيقة
الفلسطيني بصفة خاصة، وواجب األمة العربية واإلسالمية بصفة عامة، وهو 

، وكان األولى أن تطالب " أيضاً مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل
وقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ، ومناصرة قضيته حماس تلك الجهات بال

، ألن البديهي أن تكون  )ئولياتهمومس دون أن تدعي أن ذلك من واجباتهم(العادلة 
ومن  هاأولوياتعلى سلم  -وليس تحرير أرض شعب آخر  - مصالح تلك الدول 
، وال يجوز ألحد أن يخاطب اآلخرين بتحديد  ومسئولياتها أوجب واجباتها

  .أولوياتهمإمالء مسئولياتهم وتوصيف واجباتهم و

جديد ،  تأت الوثيقة بأيوبالنسبة لما ورد في بند النظام السياسي الفلسطيني ، لم 
نفس الديباجات التي أدت سابقاً إلى فشل تكوين الحكومات ، وشلل فقد جاءت ب

المجلس التشريعي ، واالنقسام وتوابعه ، كل ذلك تحت عنوان القبول بالتعددية 
تلك هم أن حماس كانت السبب في كل على أال يف(والشراكة الوطنية والحوار 

في غياب الفهم ال تجدي نفعاً  )ها الشعاراتمأو س( هذه الصياغات). اإلخفاقات
المبنية المهترئة ، وضمن منظومة التثقيف الحركي والفصائلي الصحيح للواقع ، و

 واالختباء خلفمصالحه ، تفضيل تقديس التنظيم وو، التخوين القدح وعلى قواعد 
الحرص على الوحدة الوطنية ، والعمل ارات الجوفاء التي يدعي فيها الجميع الشع

  .المشترك
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هي "لم تعتبر الوثيقة أن المنظمة أما بالنسبة للبند الخاص بمنظمة التحرير ، ف
كما أقرته جامعة الدول العربية ، وكما " الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

مع ضرورة العمل على ، "كإطار"يتعامل معه العالم أجمع ، وإنما تحدثت عنه 
، تضمن مشاركة جميع مكونات  تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية

وهذا برأيي يحتاج إلى تفكير  .يجب المحافظة عليه، وأنه  فلسطينيوقوى الشعب ال
لكن لعل  ). بالرغم من هشاشة تركيبها ، وعدم تمثيل كافة القوى فيها(عميق 

إذا تم بالفعل تمثيل الجميع ، بطريقة عادلة وديمقراطية ، كما تريده : السؤال األهم
وبما يحافظ على الحقوق  " :حماس ، فلماذا تُذيل الوثيقة هذا البند بقولها 

ل له الحق في رفض ثَم؟ وهل يعني ذلك أن أي تنظيم فلسطيني م"الفلسطينية
بحجة عدم الحفاظ على الحقوق ، من وجهة نظره ،  –إن حدث  –اإلجماع 

   وبالتالي نسفه من جذوره؟ 

 مظعم عم ضقانت يفو ، خالفاً ألكثر المتعاطفين والمؤيدين –في النهاية ، أعتقد 
أخذت حجماً وصيتاً أكبر مما تستحقه ، ) فلألس( أن الوثيقة - اهلوح تأرق ام

وليس واضحاً كيف ستصب في مصلحة حماس ، أو العمل الوطني ، أو العربي 
كان األفضل  -في رأيي  –بل ربما ( !!! هتقدم، وما هو الجديد الذي  اإلسالمي

صياغات احتوت الوثيقة على  لقد. )أال تصدر بهذا الشكل ، في هذا الوقت الحرج
، خاطبت المشاعر أكثر من مكررة و عاطفية رنانة شعاراتو، أدبية فضفاضة 

يمكن أن يمنحها القوة الدافعة  أي جديد -في نظري  – تحمل لمإال أنها العقول ، 
التأرجح و العمومية ، بل استمرت الصياغات في ذات الحلقة المفرغة من للتغيير

لحالة يس فقط لوثيقة حماس ، بل لالوصف األمثل لوهو (والتخبط والغموض 
، بعيدة  قديمة جديدةالتي قدمتها كانت سياسية المواقف حتى ال، ) الفلسطينية عامة

لن  أن هذه الوثيقة -في تقديري  – المؤكد كما أنه من .كل البعد عن الواقع الفعلي
 جداً تساعد حماس ، ال داخلياً وال خارجياً ، وبالتأكيد كان باإلمكان أفضل بكثير
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لحماس والقضية  جداً جداً بكثير نفع، وأمما كان  جداً ، وأكثر وعياً بكثيرمما كان 
   .مما كان...... الوطنية 


