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 الصراع مع العدو الصهيوني إلدارةرؤية حركة حماس 
 1أ. سامي خاطر

 
 :ةمقدم

 إذا ،جماعة منظمة خاصة أي  تقييمات لفكر وسلوك  أونقاشات  أو أسئلةر تثا أنمن الطبيعي 
قليميةكانت عاملة في مجال الصراع الذي له تداخالت محلية  كان  إذا أو ،ودولية بشكل عام وا 

 .بشكل خاص حماس اإلسالميةكما هو حال حركة المقاومة  ومؤثراا  الدور فاعالا 
لخطة تشويه  الصراع مع العدو الصهيوني يتعرض في إدارة وك حركة حماسفكر وسل نأومع 
دولة ـ"بات يسمى ب الذي ،ة المتضررة من ذلك وهي الكيان الصهيونييمن الجهة الرئيس منهجية
معاداة  أساسالخطة المنهجية قائمة على  هذهن مع أو  .في الغرب بشكل خاص وأنصارها ،"إسرائيل

ن هذا الفصل ال يستهدف الرد على المغالطات إف؛ السبل المتاحة لهمومحاربة حركة حماس بكل 
وال عند كثير من الذين  ،عندهم ُيْحِدث تحوالا ن ذلك لن رى بأن ألننا ،الغالبة على تلك الجهود

 .ةمصلحي أومرحلية  أوتاريخية  ألسباب ،يؤيدونهم
بين مية وشعبية أوروبية، و أطراف رس بيننه على الرغم من عقد حوارات معمقة أمما يؤسف له، 

لقيم وقواعد القانون  ا تزال معظم دول الغرب ال تتعامل مع حركة حماس طبقاا محركة حماس، 
الدولي، وال طبقاا لحقيقة مواقف وسياسات حركة حماس التي تتسم بالمنهجية والعقالنية والواقعية؛ 

نما ُينظر لها إما من خلفية االلتزام الغربي بدعم المشروع ما  ، على ظلمهالصهيوني وا  وعدوانه، وا 
 إرهابية. له حركةا  مة  حركة مقاوِ  أي   عد  من خالل المعيار اإلسرائيلي الذي ي  

ر الغرب معاييره في التعامل مع قضية احتالل فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي غي ِ والمأمول أن يُ 
 صاا على مستقبل السلم واالستقرار الدولي.حر و طبقاا لمبادئ القانون الدولي، وقيم الحرية والعدالة، 

نما ،أكاديمياا  ال نكتب بحثاا  ونحن هنا  ،حركة حماس تأسيسمنذ بداية  صياغتها، نا فيشاركْ  رؤيةا  وا 
يسهم ذلك  أن آملين ؛الباحثين والمهتمين بموضوع البحث أو ،صناع القرار السياسي أيديلتكون بين 

 ،موضوع الصراع الفلسطيني مع االحتالل الصهيونيم في فهو  ،في فهم حركة حماس بشكل خاص
 .بشكل عام "األوسطالشرق "منطقة العالم العربي أو ما ُيعرف بِ  الصراع الدولي فيل بؤرة شك ِ الذي يُ 

                                                           
 ي حركة حماس في الخارج، من مواليد قرية عقربة في فلسطين المحتلةعضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد مؤسس 1

. شارك في تأسيس أقسام العمل 0794، حاصل على بكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من بغداد سنة 1949 سنة
العديد من  سالمية )حماس( منذ نشأتها. عمل باحثاا في عدة مؤسسات إعالمية. كتبالسياسي في حركة المقاومة اإل

المقاالت الفكرية والتحليالت والتقديرات السياسية، وقام باإلعداد والتدريب للعديد من الدورات السياسية واإلعالمية. عضو 
 وعضو المؤتمر القومي اإلسالمي. ،مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية
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 في بلورة رؤية حماس: األساسيةالموجهات : أوالا 
إلدارة  في بلورة رؤية حركة حماس األساسيةالعوامل  أو ،نحن نتحدث هنا عن الموجهات

ن أاتخاذ القرار بش أماورسم المواقف والسياسات العامة حول ذلك.  ،الصهيوني الصراع مع العدو
وهو تقدير الموقف في ضوء الظروف  ،تبع في ذلكفيتم بحسب المنهج الم ،ستجدات الصراعم

 يةستراتيجاالارض مع عوعدم الت ،المصلحة تحديدعلى قاعدة  ،والتطورات المتعلقة بذلك الحدث
 المرحلية. واألهداف
الصراع مع العدو  إلدارةفي رسم معالم رؤيتنا  األساسيةالموجهات  التالية شكلت النقاط وقد

 :وهي منذ بداية تأسيس الحركة صهيوني،ال
 
 : اإلسالميةالخلفية  .1

المتعلقة بالصراع مع العدو تلك و  ،الشرعية بشكل عام األحكام أو اإلسالميةها الموازين ونعني ب
 بغالبيتهالذي يدين  ،من شعب فلسطين اا جزءعن كوننا  وهذا ناشئ   .لصهيوني بشكل خاصا

 ،من الطبيعيفوبالتالي  .أيضاا  اإلسالمدينها الغالب هو  إسالميةعربية  ألمةوينتمي  ،باإلسالم
الشرعية حاضرة ومؤثرة في مواقف  القيم واألحكامأن تكون  ،ما شاء هللا إلىوسيظل كذلك 

 .حركة حماسوسياسات 
وفلسطين بالنسبة ألهلها، ليست أرضاا فحسب، بل هي ذات خصوصية إضافية، ناشئة عن 

قبلة المسلمين األولى، وأرض اإلسراء والمعراج حيث ُأسري بالنبي و  أرضاا مقدسة ومباركة، كونها
يها وف به إلى السماوات العال. ُعرجمحمد صلى هللا عليه وسلم من مكة إلى القدس، ومن هناك 

المسجد األقصى المبارك الذي وردت في فضله وأهميته نصوص في القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
 صلى هللا عليه وسلم.

في  ةها االستراتيجيتوفلسطين نتيجة لهذه الخصوصية اإلضافية من الناحية الدينية، ولمكان
لها مكانة خاصة  أن كما ، تحتل مكانة خاصة لدى العرب والمسلمين،المنطقة العربية واإلسالمية

السالم  هألنها مهد يسوع المسيح علي ،العرب المسيحيين األديان السماوية األخرى، وخصوصاا  لدى
 لى كونها أرض آبائهم وأجدادهم.إإضافة  وفيها كنيسة القيامة،

أنها وطنهم وأرض آبائهم وبناء على ذلك تدافع حماس عن أرض فلسطين ليس فقط بسبب 
ن هناك دافعاا إضافياا هو مكانتها الخاصة لدى إ، بل من عدو غاصب تل  نها احتُ ، وأوأجدادهم

 المسلمين التي تمتاز بها عن غيرها من أرض العرب والمسلمين.
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كما يجعل مساعدة العرب والمسلمين ألهل فلسطين مساندة تختلف في الدرجة والقوة عن 
 دوان.مساندتهم ألي شعب من شعوبهم يتعرض لالحتالل أو الع

للكيان وترى حماس أن عدم أخذ ذلك بنظر االعتبار لدى الغرب المناصر أو المنحاز 
سناد.  ،زيد المنطقة توتراا وعدم استقرار، عامل يالصهيوني  مهما لقيت جهودهم من دعم وتأييد وا 

 
 ظروف النشأة: .2

حركات  ىكبر  المسلمين اإلخوان جماعةلى تيار إحماس حركة ونعني بها هنا انتماء مؤسسي 
جعل منهج حركة حماس من . وقد أسهم ذلك في أن اإلسالمفي فهم  الشاملذات البعد  ،اإلسالم

التي تعبر عن التيار  ،يسمى مدرسة الوسطية واالعتدال أصبحلما  شد قناعة وميالا أالناحية الدينية 
لمدرسة من ا تزال تنتمي لهذه اوهي م العرب والمسلمين في الوقت الحاضر. أوساطالسائد في 

الناحية الفكرية، أما من الناحية التنظيمية فحماس حركة تحرر وطني لها آلياتها الخاصة بها إلدارة 
القرار ورسم السياسات، وهي كما هو معلوم جعلت حجر الزاوية في عالقاتها الخارجية عدم التدخل 

 في الشؤون الداخلية للدول واألحزاب والمنظمات.
وجب على المسلمين قتال من تُ  اإلسالميةالشريعة  أحكام أن إلىهنا  ير، نشوعلى سبيل المثال

حيث قامت الحركة الصهيونية بتنظيم حمالت  ؛في فلسطين وهو ما حصل تماماا  ،أرضهميحتل 
تمكنوا  أن إلى البريطاني االحتاللالتمكين لهم من خالل  تم  و ، فلسطين إلى أوروبا منهجرة لليهود 

 .المنافي والشتات إلىوطرد الشعب الفلسطيني  "،إسرائيلدولة " نشاءإبالقوة والغلبة من 
إنما هو في مواجهة من قام في فلسطين  "قتال اليهودفإن ما ُيذكر من " ،أيضاا وعلى سبيل المثال 

 ؛ طبقاا للقاعدة اإلسالمية المعروفة "ال إكراه في الدين".نهم يهودمنهم باالحتالل واالعتداء، وليس أل

 
 ودور الغرب في ذلك: "إسرائيلدولة " نشأةة الفكرية العامة حول ظروف يفالخل .3

ذات البعد  واإلسالميةالعربية  أو كة حماس كغيرها من الحركات الفلسطينيةحر  أنويقصد هنا 
نتحدث هنا عن  وألننا "،إسرائيلدولة " ما ُيسمى السياسي كان لها دراسة وفهم عميق لكيفية نشوء

دراك الظروف والمالبسات التي عن الشواهد والتفاصيل المتعلقة بإفي الحديث  ال نسهب فإننا رؤية
 .رض فلسطين واستمرار عدوانها والدعم الغربي لهاأعلى "إسرائيل" لقيام  أدت

ن كان له دوافع ا  و "دولة إسرائيل"،  إنشاءمشروع  أنلدينا في حركة حماس  فقد كان واضحاا 
 إنشاءمشروع  أن إال ،بشكل خاص أوروبااليهودية في وائف بعض الط دوخلفيات دينية وقومية عن
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 األوروبيةالقوى االستعمارية  في إنجاحه هو ياألساس العاملفي فلسطين كان "دولة إسرائيل" 
ن تكون هذه الدولة أو  ،لة اليهودية"أ"المس ما يسمىرغبة في التخلص ماستراتيجية، و -ألسباب جيو

والحيلولة دون نهضتها لكي  ،واإلسالمية قلب المنطقة العربية لفرض الهيمنة والسيطرة على أداة
وللحيلولة دون نهضة العرب  ،ا في خدمة الدول االستعمارية من جهةتبقى مواردها وثرواته

ن تكون لهم أأو  ،والعالم اإلقليمقوة فاعلة ومؤثرة في  يصبحوا أنوبشكل خاص  ،والمسلمين
القوى والقيادات الغربية من  عدد من ا ال يخلو األمر لدى. كماستقاللية في المواقف والسياسات

 خلفيات دينية وثقافية تدعم ما يسمى "عودة اليهود" إلى فلسطين.
الديانات السماوية وفي مقدمتهم  أتباعذ نشأته على التسامح مع من اإلسالميقد شهد التاريخ ل

والخالفة  وسلم صلى هللا عليهول الرس منذ عهد اإلسالميةحيث عاشوا آمنين في الدولة  ،اليهود
بعد  تم  قد وحولها المنورة قتالهم في المدينة  أنونشير هنا بشكل خاص  العصور الحديثة. إلىالراشدة 

 .الناشئة دولتهمعلى نبيهم محمد صلى هللا عليه وسلم، و على و قيامهم بالعدوان والتآمر على المسلمين 
كما  .بالد المسلمين بعد محاكم التفتيش إلى واألج دلس()األن سبانياإيهود  أنسجل التاريخ قد و 

 ،سجل التاريخ الفلسطيني بشكل خاص التسامح بين النصارى واليهود والمسلمين على مدار التاريخ
بعد نشوء العصابات  إال ،واليهود من جهة ثانية ،من جهةولم ينشأ صراع بين المسلمين والنصارى 

ووضوح  "إسرائيل"وبعد قيام  ،الفلسطينيين مجازر وحشية ضد   اهوارتكاب ،الصهيونية في فلسطين
 .إسالمي أوكل شيء عربي  سياستها العنصرية ضد  
االحتالل  جانب المسلمين ضد   إلى المسيحيينمنذ بداياته مشاركة  الفلسطينيوقد شهد النضال 

زعيم  الحسيني أمينالحاج  أحد أبرز مساعدي أنويذكر هنا على سبيل المثال كيف  الصهيوني.
 .وهو مسيحيالغوري  إميلكان  فلسطين في فترة االحتالل البريطاني

المنحازة لمواقف  أوا زالت وراء تفسير المواقف الغربية الداعمة مالخلفية التاريخية  وهذه
بعض الظروف والمالبسات المتعلقة  أحياناا رغم من وجود دوافع أخرى تمليها على ال ،"إسرائيل"

 ."إسرائيلـ"افس على المصالح داخل القوى الغربية الداعمة لبطبيعة التن
مباشر  لن استهدف بشكوا   ،المشروع الصهيوني أنالفهم رأت حركة حماس  اعلى هذ وتأسيساا 

في  واإلسالميةالعربية  األمةنه مشروع يستهدف أ إال ،رض فلسطين وتشريد شعبهاأاالستيالء على 
يكون لها دور في الصراع مع االحتالل  أنلألمة  ذلك ال بد  على بناء نه أو  ،حاضرها ومستقبلها

  .الفلسطينيأال يقتصر الدور فقط على الشعب و  ،الصهيوني
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 رصيد التجربة: .4
 وخصوصاا  ،من رصيد الصراع مع العدو الصهيوني أخذها بذلك الدروس والعبر التي تم   ويقصد
من مساحة  %77 قرابةالسيطرة على من "إسرائيل" مكن الذي  ،1948 سنة "إسرائيل"بعد قيام 

 الذي أدى الحتالل باقي فلسطين. 1967بعد عدوان و ين، فلسط
لم  االحتاللمقاومة  أدواتخطف الطائرات كأداة من  أسلوب أن ،على سبيل المثال ،ونشير هنا

ه وانحياز الغرب ل ،اختالل ميزان القوة لصالح العدو من جهة أنكما  .ألسباب متعددة يكن مجدياا 
جعل حركة حماس تحصر  ،وتأثر بعض الدول في المنطقة بذلك من ناحية ثالثة ،أخرىمن جهة 

على الرغم من استهداف العدو الصهيوني للشعب  ،ساحة مواجهتها لالحتالل داخل فلسطين فقط
 .في المنافي والشتات قادتهالفلسطيني واغتيال 

 
 واإلنساني:مراعاة قواعد القانون الدولي  .5

الجنوح للسلم واالستقرار واعتبار  إلىالداعية  اإلسالميةعن التالقي بين القيم  أيضاا  ئناشوهذا 
وقواعد القانون الدولي  اإلنسانحقوق  مبادئبين و  ،جهةداة للضرورة والدفاع عن النفس من أالحرب 

تدعو  ا تزالمو ، في سياساتها ومواقفها هذه الجوانبفقد سعت حماس لمراعاة  . ولذلكمن جهة ثانية
لى و  ،القانون الدولي مبادئتطبيق  إلىالغرب بشكل خاص   عدم االنحياز للعدو المحتل.ا 

فرض الوقائع ال و  ،بالقوة اآلخرينرض أال يجوز االستيالء على  فإنهللقانون الدولي  وطبقاا 
 سنة مأ 1948 سنةالتي احتلت  األراضيسواء في  "إسرائيل"كما تفعل  ،األرض أهللمصادرة حقوق 

ولكن الغرب في جملته ال يقر  ،مشروع االحتالل حق   ةمقاوم للقانون الدولي فإن حق   وطبقاا  .1967
 .اإلرهاب أعمالمع العدو في اعتبار المقاومة المسلحة من  ىويتماه ،للشعب الفلسطيني بذلك

 على الرغمانتحارية أو تفجيرية، ف عملياتوفيما يتعلق بالعمليات االستشهادية، التي يسميها الغرب 
في  ،بادرت حماسفقد  ،جيش وقوات االحتالل الفعل على جرائم أنها كانت دائماا في سياق رد   من

 قوات االحتالل عملياتها المتواصلة ضد   أوقفت إن ،القيام بها وقف عرض إلى أكثر من مرة حينها،
فيها حماس على وقف وفي كل مرة توافق  .رفضت ذلكدولة االحتالل  أن إال ؛المدنيين الفلسطينيين

معروف لكل المتابعين لشأن  أمروهو  نقض ذلك وخرقه. إلى يبادر االحتاللكان النار  إطالق
 حركة حماس تحرص دائماا  أننورد ذلك هنا في معرض تبيان كيف لكننا  ،اإلسرائيليالصراع العربي 
دولة  أنويعلم كل متابع  لية.المتفق عليها في االتفاقيات الدو  اإلنسانيةوالقيم  المبادئعلى مراعاة 

 ،من القرارات الدولية اا كما ترفض كثير  ،االحتالل هي التي ترفض تطبيق بنود اتفاقيات جنيف الدولية
  .في صراعه المرير مع االحتالل ،ولو جزئياا  ،الشعب الفلسطيني إنصافالتي حاولت 
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 :: رؤية حماس إلدارة الصراع مع العدو الصهيونيثانياا 
مع العدو الصهيوني الصراع  إلدارةيمكن التعبير عن رؤية حركة حماس  ما سبق وفي ضوء 

 :ضمن العناوين التالية "إسرائيل"المتمثل في 
 
 منظور العداء لدى حماس: .1

 أن إلىطائفية  أوسياسية  أوطويلة في الحروب ألسباب اقتصادية  العالم الغربي قروناا استغرق 
سواء باالحتالل  ،أخرىكل عمل تقوم به دولة على دولة  بأنه ،العدوانو العداء  لحصر معنىتوصل 

القوات  م علىأ األرضسواء على  ،األشكالالمتعددة  بالهجمات مأ األقاليمالعسكري لبعض 
 .الزمن هن ما يترتب على هذا العدوان باطل مهما تقادم عليأو  ،التجارية األساطيل م علىأالمسلحة 

منذ مبعث النبي محمد  تحديده فقد تم  الذي هو مرجعية حماس الفكرية  اإلسالممفهوم العداء في  أما
 األفرادورفض العدوان على  ،السالم على مبدأ اإلسالميةحيث قامت الدعوة ؛ وسلم صلى هللا عليه

 .بحق المعتدي إالن العدوان ال يكون أو  ،جريمة محرمة في كل زمان ومكان واعتباره ،والجماعات
دين  أودولة بسبب عرق  أوجماعة  أو فرد على أي   ابتداء بالعداءس هناك وبناء على ذلك فلي

حتى  أواليهود  أووال عند حماس العداء للنصارى  اإلسالمفي  اا نه ليس واردأ أي ،ثروة أو
ومعيار العداء وأرضهم ومقدساتهم وثرواتهم.  بالعدوان على المسلمين ما لم يبادروا ،المشركين

نظرة عنصرية  أووليس عقيدة دينية  ،األساسد حماس هو معيار سياسي في والعدوان بالتالي عن
ولكنه يأخذ بعداا إضافياا في الدافع والحافز، بسبب ما ذكرناه في خصوصية فلسطين  طائفية. أو

الدينية عند العرب والمسلمين. وأما الخالف بين المسلمين وغيرهم من النصارى واليهود بسبب 
هو من الخالف الطبيعي الذي شهدته البشرية منذ بداية نزول آدم وحواء لألرض العقائد والشرائع، ف

وآليته التسامح والحوار. وهو ليس سبباا للعداوة أبداا  ،وعمارتها. وهو خالف يقوم على الحجة والبيان
 كما هو متفق عليه في كل مذاهب الفقه اإلسالمي. ،في الشريعة اإلسالمية

 
 حماس واليهود: .2

 واإلنسان ،واحدة لقوا من نفسلمعتقدات المسلمين خُ  طبقاا  ،ما النصارى كما جميع البشراليهود ك
 غض ِ م بِ كر  مُ  اإلنسان نإحيث  ،تمييز أودون استثناء  ،وله حق العيش بحرية وكرامة ،اإلنسان وخأ

 .عرقه أو جنسهو أ لونهو أ دينهالنظر عن 
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وم ال تفعل ذلك من باب العداء لليهود كأصحاب الي "إسرائيل"تقاوم االحتالل وتقاتل  إذوحماس 
نما ،ديانة والمقدسات  العدوان الواقع على األرض رد   وحق   ،سالدفاع عن النف رس حق  مات وا 

 .من ومؤسسات دولة االحتالل الصهيونيأ أجهزةفي فلسطين من قبل  واإلنسانوالثروات 
بين سكانها المسلمين والنصارى  عايشوالتللتسامح  فقد كانت فلسطين مثاالا  آنفاا وكما ذكرنا 

بالعدوان على السكان  الصهيونيةبعد قيام عصابات الحركة إال واليهود. ولم يقع الصراع والقتال 
 ."إسرائيل"بعد قيام  ومتواصالا  مخططاا خذ منهجاا أوالذي  ،الفلسطينية واألرض

كما  ،اليهودية في العالم الديانة أتباعمشكلة مع  ليس لدى حماس أي   الرؤية هذهوبناء على 
ألبناء  "إسرائيل"على الرغم من استهداف  ،رض فلسطين فقطأحصرت ساحة مواجهة االحتالل في 

 .الشعب الفلسطيني وقيادات حركات المقاومة الفلسطينية في المنافي والشتات
ا من يعيش سكانهس ،الفلسطينية ويزول عنها االحتالل الصهيوني الباطل األرضوعندما تتحرر 

بداية كما كانوا يعيشون قبل  ،أمن وسالمو  وتعايش تسامحفي  وغيرهم المسلمين والنصارى واليهود
ونشير في هذا  الم إلى فلسطين.يهود العالتي نظمتها الحركة الصهيونية ل ةحمالت الهجرة الممنهج

ميثاق حركة  في اا المقام إلى تعمد الباحثين الصهاينة وبعض من يناصرهم إلثارة أن هناك نصوص
حماس قد يفهم منها ما يسمونه بمعاداة السامية، أي عداء اليهود ألنهم يهود، وهذا تضليل مقصود، 
حيث لم يرد في ميثاق حماس ما يشير لذلك، فضالا عن أن "العداء للسامية" غير معروف أصالا 

 أوروبا. في نشأت التيعند المسلمين، وهو يعبر عن "المسألة اليهودية" 
ذا يرجع لظروف النشأة، حيث  ذاكانت هناك بعض المفردات الفضفاضة في ميثاق حماس، فه وا 

سلوب على الخطاب العربي واإلسالمي بشكل عام، ولم يكن مصطلحاا مقصوداا سواء األُ غلب هذا 
القانونية. والمتأمل في مسيرة حماس وأدائها السياسي منذ  أمالسياسية،  ممن الناحية الدينية، أ

 يدرك موقف حماس من أتباع الديانة اليهودية على النحو الذي شرحناه آنفاا بوضوح. نشأتها
 
 :حماس والحركة الصهيونية .3

هدفها  ،والصهيونية كحركة سياسية عدوانية عنصرية ،تفرق حماس بين اليهودية كدين سماوي
قامة دولة قومية لليهود ،فلسطين وطرد سكانها منها احتالل بفعل استخدام القوة  ق لهمحق  كما ت   ،وا 
في أثناء فترة انتدابها إلدارة فلسطين منذ  بريطانيا خصوصاا االستعمارية  وتواطؤ الدول ،الغاشمة

 .1948 سنة "إسرائيل"وحتى قيام  1922 سنة
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 كل صهيوني تعد  فإنها  ،لها بسبب معتقده الديني يهودي ليس عدواا  حماس أي   تعد  ففي حين 
وشارك في خططها ومشاريعها  ،أي الذي اعتنق المبادئ الصهيونية ودي،يهودياا كان أم غير يه

ويشارك  1948 سنةبعد  االحتالل اإلسرائيلي دولةفي  أو أصبح عنصراا  1948 سنةالعدوانية قبل 
وبالتالي ضمن  ،ضمن أعداء الشعب الفلسطينيفهو يدخل  ،في جرائمها العدوانية أخرىببصورة أو 

ال تستهدفه ضمن أنشطتها في مقاومة االحتالل إال إذا كان  ذلك حماس. ومع أعداء حركة حماس
 .في داخل فلسطين

 
 :"دولة إسرائيل"حماس و .4

ألنه جاء نتيجة عدوان صهيوني باطل على أرض  ،باطالا  كياناا  "إسرائيل"حركة حماس  ت عد  
. 1967 نةسأرض فلسطين بعد عدوان  كامل بوقام هذا الكيان الباطل باغتصا ،وشعب فلسطين

وتعمل بكل ثبات  ،والشعب والمقدسات األرضتمارس كل أشكال العدوان على  المحتلةوهذه الدولة 
وتعامل من يبقى منهم بتمييز عنصري  ،خارج فلسطين أبنائها وتشريد معظم ،فلسطينأرض  لتهويد

 فريقيا أيام الحكم العنصري.إجنوب  شهدتهأشد من التمييز العنصري الذي 
الفلسطيني بكل أنواع الظلم واالمتهان وتقهر المواطن  ،األرض وتبني المستعمرات وهي تصادر

وتطالب العالم بشكل  ،وتعمل على بناء دولة يهودية عنصريةمان؛ والتنكيل واالعتقال والسجن والحر 
ن يعطيها شرعية أ كدولة يهودية، األمر الذي تطمع بها العترافاعام والفلسطينيين بشكل خاص 

 تفعله من أجل طرد الشعب الفلسطيني من أرضه. لكل ما
جب قتاله ومقاومة سياسته بكل السبل ي عدواا تعد ه حماس  فإن ،فعل ذلكيإذ الكيان اإلسرائيلي و 

 عليها عجم  وقيم الحرية والعدل المُ  ،وقواعد القانون الدولي، ألحكام الفقه اإلسالمي طبقاا  ،المشروعة
ن و  .لدى البشر جميعاا  حماس خاصة باالعتراف  وحركة   ،لشعب الفلسطيني عامةل الغرب مطالبةا 

 رداا اوليس و الكيان الصهيوني. هو ظلم إضافي على الظلم الذي ارتكبوه في دعم قيام  "،إسرائيلبـ"
عطي أو بأي طريقة تُ  ،قانونياا  اعترافاا  "دولة إسرائيل"ما ُيسمى االعتراف ب في رؤية حماس أبداا 
 ،في أرضه ومقدساته الفلسطينيالشعب  ذلك بطالن حق   يعني حيث حتاللها؛الشرعية لوجودها أو 

باعتباره حقاا طبيعياا،  ،االحتالل وتقرير مصيره أو حقه في التحرر من ،وحقه في الدفاع عن نفسه
 .في المواثيق الدولية أصيالا  حقاا و 
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 :وسائل حماس في مقاومة االحتالل .5
 يةفإن وسيلتها األساس ،وأنها دولة احتالل ،كيان باطل "يلإسرائ"بأن إيمان حماس إلى  استناداا 

حتى يزول  ،والصبر على تكلفة ذلك ،في مقاومة االحتالل هي القتال بكل السبل المشروعة
بحسب مرجعيتها  ومقاومة االحتالل كما تراه حماس ليس حقاا . االحتالل وتتحرر األرض الفلسطينية

وتأمل حماس من قوى . أيضاا  الدولية قوانين والمواثيقبحسب ال هو حق   بل ،اإلسالمية فحسب
ودعم  ،في حقها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الحرية في العالم مناصرتها وأنصارالعدل 

 .صموده ومقاومته حتى النصر وتحرير األرض والمقدسات
 المفاوضاتأما  ؛سلحةالم المقاومة خصوصاا  ،واجه إال بالمقاومة بكل أشكالهاوالعدو المحتل ال يُ 

ن كانت إال أنها غير مجدية مع  ،العالقات الدولية جائزة سواء في الفقه اإلسالمي أم وهي وا 
 .االحتالل القمعي العدواني

استخدمت  أنها ،حتى اآلنو  1991 سنةمسيرة المفاوضات منذ بدايتها في مدريد  أثبتتوقد 
السكان واألرض  القمعية ضد   "إسرائيل"ات إجراء برامج التهويد ولكل لكل غطاءا  بشكل جوهري

االعتراف  ال فائدة للفلسطينيين في المفاوضات إال إذا تم  وحماس ترى أنه  .والمقدسات في فلسطين
 ،ومع ذلك .وقامت له دولة معترف بها بناء على ذلك ،حقوق غير قابلة للتصرفله  هم كشعبب
على استعداد الحترام نتائج استفتاء ها إنف ،في ضوء حرص حماس على وحدة الموقف الفلسطينيو 

بشكل صحيح ونزيه حول ما قد تتوصل إليه المفاوضات التي تقوم بها قيادته الممثلة  حر  شعبي 
 بوجهة نظرها الخاصة بها فيما يتعلق بدولة االحتالل. االحتفاظمع  ،لجموع قواه وفصائله السياسية

 
 :"إسرائيل"حماس وأنصار  .6

ن ليس له سند في ي ِ في عدوانها على الشعب الفلسطيني ظلم ب   "إسرائيل"ة ترى حماس أن مناصر 
أن يتوقف عن ذلك  "إسرائيل"وتأمل حماس من كل من يناصر  .األعراف والقوانين البشرية والدولية

 وللسلم واألمن الدولي من جهة ثانية. ،للحق الفلسطيني من جهة دعماا 
، استهدافهب الرد المباشريستحق  ،لها مباشراا  عدواا  "إسرائيل"من يناصر  تعد  ال ولكن حماس 

لم  ،وبناء على ذلك .فحماس ال تستهدف إال من يشارك في العدوان على الشعب الفلسطيني
كما تجنبت الحركة  .فرد أو جماعة أو دولة غير دولة االحتالل تستهدف عمليات المقاومة أي  

وهذه السياسة ليست نابعة من الخوف  ؛فلسطين خارج ساحة ورموزه ومؤسساته استهداف االحتالل
لكنه باإلضافة إلى كونه من باب الحكمة المطلوبة والمشروعة، فإنه  ،تصور ألول وهلةكما قد يُ 
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لدعم السلم لعدم استعداء اآلخرين، و  والسياسات المدروسة الهادفة المبادئ يندرج أيضاا في إطار
  .ير البشرية بشكل عامواألمن في العالقة بين األمم والشعوب وخ

 
 :حماس واستهداف المدنيين .7

أو بعبارة أخرى  ،نهى عن قتل النساء واألطفال والشيوخي   ،كما هو مشروع في اإلسالم ،القتال
وفي حكام الحرب في الشريعة اإلسالمية. أمر واضح في فقه أ وهو ،غير المقاتلينينهى عن قتل 

تستهدف و  ،الحتاللا ضد  مشروع  هي حق   ة حماستقوم بها حرك ضوء ذلك فإن المقاومة التي
 العدوانية لدى دولة االحتالل.العسكرية و  والبنىضرب القوى 

إال  ،ولم تبادر المقاومة الفلسطينية بالعمليات التي غلبت على نتائجها إصابة غير المقاتلين
رهابية التي اقترفها المذابح اإل للضرورة ورداا على العدوان على المدنيين الفلسطينيين، وخصوصاا 

كما حدث في مذبحة الحرم اإلبراهيمي في  ؛الفلسطينيل من الشعب المدنيين العز   الصهاينة ضد  
  .أرواح المصلين اآلمنين في مكان عبادة تالتي استهدفو  ،25/2/1994في  مدينة الخليل

نيين من بالتزام عدم التعرض للمد المقاومة عدة مرات مبادرةا  كتائبحماس و  لقد عرضت
أبناء الشعب من  المدنيين ا تزال تقترف الجرائم ضد  مو  ،لكن دولة االحتالل لم تقبل بذلك ،الطرفين

 ،أو المواثيق الدولية ،أو احترام لقواعد حقوق اإلنسان ،دون اعتبار لقيمة إنسانية ،الفلسطيني
ال الذي و  وي المتغطرسالضعيف الواقع تحت االحتالل أم المحتل الق الم أكثر؟يوالسؤال من الذي 

 ؟!قبح أشكال العدوانأو يتورع عن اقتراف أبشع الجرائم 
 
دارة الصراع بشكل عامو حماس  .8  :ا 

حاللي عترى حماس أن الصراع م ومرتبط  ،المشروع الصهيوني كمشروع عدواني احتاللي وا 
كن حله يم الهيمنة لدول الغرب على منطقة العرب والمسلمين هو صراع من نوع فريد ال بمشروع

والهيمنة ال يمكن أن يكون  مشروع االحتالل واإلحاللألن "؛ الحل الوسط" ما يسمى على قاعدة
، إذا كان مضمون هذا الحل يعني بقاء المشروع الصهيوني على أجزاء من "وسط حل  "معه 

لذلك  والصراع طبقاا  فلسطين، وعدم استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة غير منقوصة.
وستكون له تضحيات كبيرة وانعكاسات سلبية عظيمة على صورة الحضارة البشرية  ،لسيطو 

حصول الشعب على أساس هذا الصراع  لذلك ال مناص من حل   ،والغربية منها بشكل خاص
وأولها وأهمها زوال االحتالل عن األرض  ،على حقوقه الطبيعية غير القابلة للتصرف الفلسطيني
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ال  ؛فذلك خيرالقانون والمواثيق الدولية  لمبادئذا االحتالل بانصياع العدو فإذا زال ه ،الفلسطينية وا 
، مدعوماا بالدوائر العربية واإلسالمية واإلنسانية، وهو أن يزول بفعل النضال الفلسطيني بد   فإنه ال
 ولن يمل حتى إنجاز أهدافه. لن يكل   جهاد

 سترحب وتتعاون مع أي   ،لخلفيتها اإلسالمية نظراا  ،إلى أيسر األمور بطبيعتها تميلالتي وحماس 
عن كل أرض  يقوم على قاعدة إنهاء االحتالل بشكل ،مسعى دولي لحل الصراع مع العدو الصهيوني

نجاز حقوق الشعب الفلسطيني فلسطين قامة الدولة المستقلة  ،وا  وأهمها التحرر وتقرير المصير وا 
ذا لم يقم المجتمع الدولي . العودة وتطبيق حق   ،وعاصمتها القدس على كامل أرضه كاملة السيادة وا 

 بواجبه دون تحيز أو ظلم فإنها واثقة أن قوة حقها ستغلب قوة باطل عدوها مهما طال الزمن.
ِمن ب ْعُد ( ِئذ  ي ْفر ُح اْلُمْؤِمُنون  و  ّلِلِ  اأْل ْمُر ِمن ق ْبُل و   2)ي ْوم 
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