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 مقدمة:

"وثيقة المبادئ والسييييييياسييييييات العامة" للحركة كبديل  2017طرحت حركة حماس في األول من مايو 
ميثاق الرى بعض قيادات الحركة أن ، وت1988ُمنقح لميثاقها التي تم اإلعالن عنه في اغسيييييييييييييي   

السييابال الرجرع عن كونه ا اد ديني دعوى، ولي  ميثاقاس سييياسييياس بالمنعى التامل وتم اعتماد  في 
 ،(1)لمحاربة الحركة على المسييييييتوى الدوليسييييييرائيل إ هتسييييييتجدمالتنظيم، و  تاريخفترة زمنية معينة من 

 الضيييييييي   من حالةهذ  الرؤية إضييييييييافة إلى الظروي الداالية واإلقليمية والدولية الُمت يرة  شيييييييي لوتُ 
على الحركة وتدفعهيا باتجيا  إرجياد حلول للجروع من األزمة الراهنية، بعييداس عن النظرة  المسييييييييييييييتمر

لتوازن األممية والدينية التي ط ت على ميثاقها السييييابال، وبما رم نها من المناورة السييييياسييييية و عادة ا
إلى عالقياتهيا اليدااليية واإلقليميية واليدوليية، في هيذا السيييييييييييييييياق ُعقيدت عيدة ا تمياعيات في "اليدوحية" 
بمشاركة العديد من قيادات الحركة من بينهم االد مشعل رئي  الم تب السياسي، ونائبه موسى أبو 

ر "وثيقة مرزوق، واسيييييييماعيل هنية رئي  وزرا  ح ومة حماس في غتة، لتنتهي المشييييييياورات ب  يييييييدا
، وتتضييييييمن رؤية تتباين نسييييييبياس مم الميثاق، بما يدفم لدراسيييييية حدود (2)المبادئ والسييييييياسييييييات العامة"

في دراسييييييييية مقارنة بين الوثيقة الجديدة  الت ير في الرؤية الجديدة، وكذلك حدود الت ير في األهداي،
إلقليمية والدولية، ومدى والميثاق السييييابال، وكذلك در ة البراغماتية السييييياسييييية في ضييييو  المع يات ا

 استجابة المجتمم الدولي للت يير في رؤية الحركة. 
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 دود التغير في الرؤيةحأواًل: 

تن لال حركة حماس في  ييييييياغة وثيقتها الجديدة من أسيييييي  "فقه الضييييييرورة" القائم على و ود حالة 
المصيييالح التي هي أعظم مقا يييد اضييي رار واحتياع ديييديد يمدم عدم مراعاتها إلى الضيييرر، و هدار 

 يييييرد االد مشيييييعل أن الحركة  وفي إطار هذ  الرؤية، (3)الشيييييرن، ف ن لم يتم تناول الممنون فقد ه لك
، وفقاس لهذا المنظور (4)تمارس دورها السياسي وفال ضرورات الواقم بشرط عدم تعارضها مم المبادئ

 ياسات العامة.رم ن تفسير الت يرات التي طرأت في وثيقة المبادئ والس

تتضيييييييمن الوثيقة ت يراس في بعض المواقف والسيييييييياسيييييييات، وتمدييييييير المقارنة بين والوثيقة والميثاق إلى 
دورها العالمي كجت  رؤية الحركة تجا  ام  قضييييييارا رئيسييييييية  حدود الت يير في رؤية الحركة تجا  

والعالقات الدولية، الوطنية، ومفهوم الدولة ، ومنظمة التحرير، من التنظيم الدولي لإلاوان المسيييلمين
  ومفهوم الجهاد.

 من األممية إلى الوطنية. .1

في الوقت الذم ترا م فيه تنظيم اإلاوان المسلمين باعتبار  التنظيم األم للحركة، وفي ظل ما رعانية 
من حالة التشرذم والتفتت بفعل الصراعات الداالية، وانحسار دور  ومالحقته على المستوى اإلقليمي 

ظهرت وثيقة المبادئ أ  ييييييييييبح ُرشيييييييييي ل عب اس على فرون التنظيم في الدول المجتلفة،بحيث أ دولي،وال
 والسيييييييياسيييييييات العامة للحركة فك ارتباطها بالتنظيم الدولي لإلاوان المسيييييييلمين ممكدةس على أنها هي

 ،الحركة لذاتها إعادة تعريفوُيمثل ذلك نقلة نوعية في ، (5)ومقاومة وطنية فلسيييييييييييييي ينية تحرر حركة
أحد  باعتبارها حركة فوق وطنية عابرة للحدوة القومية بحيث عرفت نفسييييييييييييييها في الميثاق بو ييييييييييييييفها

   ،(6)أ نحة حركة اإلاوان المسلمين كتنظيم عالمي في العصر الحديث

 منظمة التحرير. .2

 طار سييييييييعي حركة حماس لالنضييييييييمام لمنظمة التحرير كمدال القتسيييييييياد الشييييييييرعية اإلقليميةوفي إ
منظمة إطار درعي وطني للشعب الفلس يني الوالدولية، أقرت وثيقة المبادئ والسياسات العامة أن 

، ويمثل ذلك مع وس (7)، والمشييييياركة فيهاويجب المحافظة عليها، والعمل على ت ويرها واعادة بنائها
العلمانية، وهي مناقضة في ميثاقها السيابال القائمة على أن منظمة التحرير تبنت فترة الدولة رؤيتها 

 .(8)للفترة الدينية ومن فرط في دينه فقد اسر
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 مفهوم الدولة الوطنية. .3

غاد عن الميثاق السيييييييييييييييابال مفهوم الدولة الوطنية، حيث رعري الحركة بةنها حركة عالمية،  وبينما
 بعدها الم اني في أرة بقعة يو د بها المسيييييييلمين، والعمل على نصيييييييرة المسيييييييتضيييييييعفين في أم م ان

د يتحدلتع ي تعريف لمفهوم الدولة الوطنية، من االل ، ف ن الوثيقة  ا ت (9)تصيييييييييييييييل إليه الحركة
قامة دولة مسييييييييتقلة ذات سيييييييييادة وعا ييييييييمتها رض فلسيييييييي ين التاريجية، و البعد الم اني للحركة في أ

، وُيشييييييي ل ذلك انع اس (10)، مم عدم تجليها عن حدود فلسييييييي ين التاريجية1967القدس على حدود 
 النتقال الحركة من األممية إلى الوطنية واعادة تعريف ذاتها ودورها. 

 العالقات الدولية. .4

إال من زاوية أحادرة الجانب قائمة على أن الدول إلى العالقات الجار ية للحركة لم يت رق الميثاق 
تبادل األدوار فيما بينها، وترى في ال رد والشييييييييرق متواط ة مم اإلحتالل اإلسييييييييرائيلي وداعمه له، وت

سييييييييييييييلمييية تتعييارض مم عقيييدتهييا، ومن غير المم ن أن تحقال الالحركيية بييةن المبييادرات والممتمرات 
 .(11)الم الب الفلس ينية، أو تعيد الحقوق، وتصفها بالممامرات الدولية

وثيقيية المبييادئ  مب راس وقبييل ا ييييييييييييييييداربييدأ الت يير في رؤييية حركيية حميياس للعالقييات الييدولييية  بيييدأ أن
دار مس ول العالقات الدولية في الحركة إلى ضرورة البحث عن نقاط التقا  ، إذ أوالسياسات العامة

مم القوى الييدولييية وتعتيتهييا، مهمييا كييانييت در يية اإلاتالي معهييا في المواقف والمواضيييييييييييييييم، وحتى 
من حيث تةقيدها للميثاق  وثيقة لتتبنى رؤية مجالفةال، و ا ت (12)لوكانت هذ  القوى داعمة إلسرائيل

على التعاون واالنفتاد على  ميم الدول، والسييييعي إلى بنا  عالقات متوازنة، وترحب بمواقف الدول 
 .(13)والمنظمات الدولية الداعمة للشعب الفلس يني

 مفهوم الجهاد. .5

، النبويةاآلريات القرننييية واألحيادييث عليييه وسييييييييييييييي رة ين لال الميثيياق من رؤيية دينييية ودعويية بحتييه، 
، واسيييييييييييتبدلت غابت هذ  المفاهيم تماماس عن الوثيقة الجديدةقد و ، مرة( 14)كلمة الجهاد  وتتررت فيه

مرات، وبينمييا كييان الميثيياق يمكييد على أن الجهيياد  (7) بحيييث تتررتقلميية الجهيياد ب لميية المقيياوميية 
ني مم اليهود ولن فرض عين، ويمثل الوسيييييلة الوحيدة للتحرير دون سييييوا ، وأقد على أن الصييييران دي

، تمديييير الوثيقة الجديدة إلى اسييييتبعاد البعد الديني من الصييييران، (14)ينتهي إال بقتالهم والقضييييا  عليهم
ممكدة على أن الصييييييييييييران لي  مم اليهود كدرانة و نما مم الحركة الصييييييييييييهيونية المحتلة ل راضييييييييييييي 

مقتصييييرة على الجهاد فق ،  عدفلم ت   تمديييير الى تعدد وسييييائل المقاومة، ضييييافة إلى أنهاإالفلسيييي ينية، 
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، (15)حيث تدعو لمقاومة اإلحتالل ب افة الوسيييييييييائل واألسييييييييياليب، وأن المقاومة المسيييييييييلحة واحدة منها
سيييييييياليب ام انية تبني أويمديييييييير ذلك إلى رؤية مجتلفة، والتجلي عن الج اد الديني في الصييييييييران، و 

  انب المقاومة المسلحة.أارى للمقاومة كالمقاومة السلمية، واألساليب غير العنيفة إلى 

 د التغير في األهدافحدو ثانيًا: 

ظهر "حماس" بمظهر الفاعل تمديييييييييير الوثيقة الجديدة إلى تجفيفاس في لهجة الج اد السييييييييييياسييييييييييي، وتُ 
لجماعة  من كونها فرعاس  تسيييييييييويال نفسيييييييييها كحركة إسيييييييييالمية وطنية بدالس األقثر براغماتية، من االل 

بيدأ أن ، ويةتي ذلك في إطار سيييعيها النها  سييينوات من العتلة الدولية واإلقليمية، اإلاوان المسيييلمين
هذا الت ير لم يالم  الت ير في األهداي الرئيسييييييييييييييية للحركة، وُتظهر المقارنة بين الوثيقة والميثاق 

في ثالثة أهداي رئيسييييييييييييية، االعتراي ب سييييييييييييرائيل، االعتراي  النسييييييييييييبي حالة من االتسيييييييييييياق والثبات
 بالممتمرات الدولية، ونبذ العنف. 

 راف بإسرائيل.تاإلع .1

ت ييرات  ذرية فيما يتعلال باالعتراي ب سييييرائيل، و ا ت بنود الوثيقة متسييييقة نسييييبياس تحمل الوثيقة ال 
التناقض فيما يتعلال باالعتراي  حالة منمم الميثاق، غير أن الوثيقة وبجالي الميثاق تن وم على 

الحركة عن  وعدم تنازل، شييييرعيتهاعدم االعتراي بعلى  ب سييييرائيل، فعلى الرغم من تةقيدها الصييييريح
على حدود  إال أن قبولها بقيام دولة فلسيييي ينيةأم  ت  من فلسيييي ين التاريجية من البحر إلى النهر، 

 .( بو ودهااس ولي  ) ريح( اس رش ل اعتراي )ضمني (16)1967الرابم من  تيران 

 .السالم ومبادرات ،المؤتمرات الدولية .2

 ا ت الوثيقة متسقة نسبياس مم الميثاق فيما يتعلال بالموقف من الممتمرات الدولية ومبادرات السالم، 
بو ييييفها تتعارض مم  فبينما كان الميثاق يمكد على الرفض التام للمبادرات الدولية والحلول السييييلمية

 ا ت الوثيقية لتتجلى عن البعد ، (17)، وتهيدي لتح يم أهل التفر بةرض المسييييييييييييييلمينعقييدة الحركة
العقدم والديني، ولتنها أقدت على رفض  ميم االتفاقيات والمبادرات ومشييييييييييييياريم التسيييييييييييييوية الرامية 

 .(18)لتصفية القضية الفلس ينية، وتةقيدها على رفض اتفاقيات السالم وما ترتب عليها

 نبذ العنف.  .3
الوثيقة لهجة أقل حدة فيما يتعلال باسييتجدام العنف، ولتنها متوافقة نسييبياس مم الميثاق، فبينما أظهرت 

)القوة  ركت الميثاق على هتيمة إسيييييييرائيل بو يييييييفها واحدة من ال توات الصيييييييليبية، من االل الجهاد
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ت إلى اديييييارت في ذات الوقلتنها إسيييييرائيل  لهتيمةالدعوة المباديييييرة الوثيقة اسيييييق ت ، (19)المسيييييلحة(
، وفي الوقت الذم غاد فيه (20)التي تسييييييتحوذ عليها إسييييييرائيلكل فلسيييييي ين تحرير أراضييييييي ل سييييييعيها

مفهوم الجهاد عن الوثيقة، تم اسييييييييييييييتبداله بمفهوم المقاومة، والحاق المفهوم بمصيييييييييييييي لح الوسييييييييييييييائل 
 .(21)واألساليب كافة، على اعتبار أن العمل المسلح واحداس من األساليب إلى  انب وسائل أارى 

 ةالحد األدنى من دييييروط الرباعية الدوليلم تحقال وثيقة المبادئ والسييييياسييييات العامة  نظراس لذلك ف ن
لتي أقرهيا المجتمم اليدولي بميا فييه االتحياد األوروبي والوالريات المتحيدة، القيائمية على  نبيذ العنف، ا

م واالتصال الدبلوماسي واإلعتراي بحال إسرائيل ، وقبول اإلتفاقيات الدولية، كشرط للدعم االقتصاد
أوروبية أنها لن تحظى  دول من االل اتصيييييييييييييييالتها المسييييييييييييييتمرة ممتدرك حماس و ،(22)الحركةمم 

 ،رباعية الدولية حول عملية السيييييييالمدون أن تبدم حسييييييين نية حول ديييييييروط اللجنة ال دوليباعتراي 
المتوقم أن ُتحدث الوثيقة ثراس لذلك لي  من ، أ(23)، واالعتراي باتفاقيات أوسييييييييييلواالعتراي ب سييييييييييرائيل

 الجديدة ااتراقاس حقيقياس في العالقة مم المجتمم الدولي.

 البراغماتية السياسيةثالثًا: 

على البراغماتية السيييياسيييية للحركة، ودر ة من المرونة السيييياسيييية، في محاولة  تمدييير الوثيقة الجديدة
 الحداث ااتراق في عالقاتها اإلقليمية والدولية.

 . المستوى اإلقليميعلى  .1

من االل تةقيد الوثيقة الجديدة على رفض الحركة التدال في الشييييييييييي ون الداالية للدول، ورفضيييييييييييها 
من  انب  الداول في الصيييييييييراعات والنتاعات فيما بينها، تحاول الموازنة في عالقتها مم السيييييييييعودرة

، وأما الجناد مرتب  بالحرس الثورم اإليراني مادراس  للحركةفالجناد العسييي رم و يران من  انب نار، 
، وهي غير قادرة على التجلي عن أم منهما، لذلك تمكد على السييييييييييياسييييييييييي فهو مرتب  بدول الجلي 

 حياديتها والتركيت على همومها الوطنية.

 يةتيو ، وان، رعتبر رسالة مبادرة للقاهرةقما أن اإلدارة الضمنية لالنفصال عن التنظيم الدولي اإلا
، ومحالة تحسييين العالقة معها، لفتح نافذة للحركة في ق ان غتة في اطار التقرد منها قج وة أولى
 على العالم.

 

 



8 
 

  على المستوى الدولي. .2

اس  ييييييييعود ترامب لسييييييييدة الح م عالن الوثيقة الجديدة يرتب  بالمت يرات الدولية، وتحدرإ  ن توقيتقما أ
دارته رؤية تضيييييييم  ميم حركات اإلسيييييييالم السيييييييياسيييييييي في سيييييييلة واحدة، وال تميت بينها وبين وتبني إ

قبييل يومين من  بحيييث  ييا  بييذلييك ااتيييار التوقيييت لإلعالن عن الوثيقييةالحركييات المت رفيية، ويرتب  
لعرض نفسييها كقوة ال رسييتهان بها على السيياحة ها لواديين ن في محاولة منالفلسيي يني  سييفر الرئي 

 .وكتنظيم برا ماتيالدولية، 

 الخاتمة.

باالستناد إلى "فقه الضرورة" الذم رسمح رةتي طرد حركة حماس وثيقة "المبادئ والسياسات العامة" 
وفقاس لذلك ُتشييييي ل بقبول بعض القضيييييارا وانتهاع بعض السيييييياسيييييات لدفم الضيييييرر وتحقياس للمصيييييالح، 

لى المسييتوى الفلسيي يني ع مصييالح الحركةالوثيقة درحة من البراغماتية السييياسييية، التي تعمل لتوافال 
ا ييييييية في ظل ع يها قدٍر من المرونة في عالقاتها على المسيييييييتوى اإلقليمي والدولي، االداالي، وت

 المت يرات التي اإلقليمية والدولية.

طرحت الوثيقة ت ير في رؤية الحركة تجا  ام  قضيييييارا رئيسيييييية  رؤية الحركة تجا  دورها العالمي 
يم الدولي لإلاوان المسيييييييييييييلمين، ومنظمة التحرير، ومفهوم الدولة الوطنية، والعالقات قجت  من التنظ

الدولية، ومفهوم الجهاد، غير أن حدود الت ير في أهداي الحركة  ا  نسييييييييييييييبياس ومتوافقاس مم الميثاق، 
عنف، في ثالث قضيييارا  االعتراي ب سيييرائيل، االعتراي باالتفاقيات الدولية ومبادرات السيييالم، ونبذ ال

و ذا ما أاذنا دييييييييييييييروط الرباعية الدولية باالعتبار ف ن الوثيقة لم تحقال الحد األدنى منها، أثراس لذلك 
 لي  من المتوقم أن ُتحدث الوثيقة إاتراقاس كبيراس في العالقة مم المجتمم الدولي.
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