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  کیتاکت ای ياستراتژ ه،یانیب ر؛ییحماس در فشار تغ
  

   آبادي یحاج ياحمد داحمدیس
  

  
  

  30/05/1396تاریخ پذیرش نهایی:         03/05/1396تاریخ دریافت: 

  
 چکیده

سال رسیدن به قدرت  11پس از  و سیس خودأسال از ت 30جنبش حماس پس از گذشت 
 42 شامل یک مقدمـه،  1396یازدهم اردیبهشت  روزجدیدي را در نوار غزه، سند سیاسی 

عنوان منتشر و بدین وسیله با ارائه گفتمانی متفاوت از قبل، راهبردهاي جدیـدي   12و  بند
، شـش مـاده بیشـتر    1988اي ماده 36سند جدید حماس در مقایسه با منشور را ارائه کرد. 

عنوان یک طرح توان از آن بهدارد و نمیکم قانون اساسی را براي حماس دارد. این سند ح
؛ بلکه این سند بـراي دوسـت و دشـمن در داخـل و خـارج از فلسـطین       یا ابتکار نام برد

   یی را به همراه داشت.ها پیام
هاي اخیر، حماس با رویکرد مقاومت در خط مقدم مبارزه با رژیـم  مسلم است در دهه

توانـد بـر   ه اقدامی از سوي این جنبش میغاصب صهیونیستی قرار داشته و دارد و هر گون
معادالت درونی و بیرونی مرزهاي فلسطین تأثیر بگذارد و کنشگران فعال در این منطقـه را  
به واکنش وادار کند. اقدام اخیر حماس در انتشار سند جدید که بـه گفتـه خالـد مشـعل،     

ین، کلمات و بنـدهاي  طور طبیعی در انتخاب عناو تدوین آن دو سال به طول انجامیده و به
بیانگر اجماع رهبران جنـبش و نهادهـاي آن در داخـل و    آن دقت فراوانی مبذول گشته و 

هاي مختلفی در محافل گوناگون مواجه شده اسـت. بـا   ، با واکنشاستاز فلسطین خارج 
حمـاس کـه    میثـاق اولیـه  نسبت به یابیم که این سند نگاهی اجمالی به سند مذکور درمی

تر  راهبردي بوده و بسیارحقوقی  -سیاسی  گفتمانی کامالًداراي  دارد، یدئولوژیکا  گفتمانی
. با توجه به اهمیت این موضوع، سعی داریم در این مجال به زوایـاي مختلـف   استاز آن 

این سند از حیث علل و عوامل انتشار آن و همچنین پیامدهاي حاصل بپـردازیم و از ایـن   
  تر ترسیم کنیم. ین سند را به صورت دقیقرهگذر، نقاط تاریک و روشن ا

  
  واژگان کلیدي

  فلسطین، حماس، مقاومت، میثاق اولیه، سند جدید حماس

                                                                                                                                        
 نیپژوهشگر مسائل فلسط ،يراهبرد تیریرشته مد يدکتر يدانشجو 

  101-125؛ صفحات 1396تابستان ، 70، پیاپی 2، شماره همهجدفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
ي هـا  تـرین گـروه   از معروفاست، » حرکۀ المقاومه االسالمیه«که مخفف حماس 

با رویکـرد مقاومـت    اسالمی -مردمی یجنبشو  رود شمار می مقاومت فلسطین به
آزادسازي سـرزمین   همچنینفلسطین از ظلم و مظلوم هایی ملت است که براي ر

تحت تعالیم معنـوي شـهید    آمریکایی، ـ صهیونیستی پروژهشده و مقابله با  غصب
شیخ احمد یاسین ـ مؤسس و اولین رهبر ایـن جنـبش ـ کـه ریشـه در تفکـرات        

  کند. مبارزه می المسلمین مصر دارد،اخوان
موجودیت  اول، دو ماه پس از آغاز انتفاضهو فقط  1987این جنبش در سال  

اي اسـت از بازگشـت   حماس، مولود انتفاضه و نشانه در واقعخود را اعالم کرد. 
باختري بـه مبـارزه بـا     هسیاسی نیروهاي اسالمی نوار غزه و کران همجدد و قاطعان

ایـن  اشغالگري اسرائیل و نیروهاي ملی سکوالر تحت امر تشکیالت خودگردان. 
فلسـطین از ایـدئولوژي    هیی اسـت کـه در صـحن   ها ترین جنبش از مهم که جنبش

المسلمین  هاي اخوانشاخهیکی از «پس از پیدایش، خود را  ،کنداسالم پیروي می
خـود را   نیـز  المسـلمین اخوان )55: 1386، زاده (صادقی. معرفی کرد» در فلسطین

هـایی اسـت کـه بـا     زمانجمله سـا  داند و ازفلسطین می هگذار و رهبر انتفاضپایه
ین همـ مولـود   ،حمـاس و  پیدایش انتفاضه، استراتژي مبارزاتی خود را تغییـر داد 

ـ  عمـل  «ورود بـه   درالمسـلمین  خیري اخـوان أچرخش در استراتژي تدریجی و ت
تأسـیس جامعـه اسـالمی و    «هـایی کـه بـه    آن. است »مسلحانه همبارز«و » مستقیم

اعتقاد داشـتند، در بازگشـتی   » ي فلسطینحکومت اسالمی قبل از جهاد براي آزاد
آزادسازي فلسطین استراتژي همچنین شجاعانه به جهاد براي تأسیس حکومت و 

المسلمین آموخت کـه راهـی جـز جهـاد و      خود را تغییر دادند. انتفاضه به اخوان
  )116: 1381(پاشاپور، . انقالب براي فلسطین وجود ندارد

معتقدند: حماس یـک مقاومـت    1»الحروبخالد «گران مانند  پژوهشاز برخی 

                                                                                                                                        
 مطالعاتی فلسطین هحوز رشگپژوه. 1
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گیرد و گفتمان  یافتن به قدرت بهره می سیاسی مدرن است که از جنگ براي دست
بر آنکه یک جنبش  اش برگرفته از مذهب است. در واقع این جنبش عالوه  سیاسی
ي سیاسـی،  هـا  رود، جنبشی اسالمی است که برنامـه خش ملی به شمار میب آزادي

کند. با  ي و فرهنگی خود را بر اساس ایدئولوژي اسالم تنظیم میاجتماعی، اقتصاد
پذیري بسیاري دارد که البته برخاسته از اصـول   وجود این، جنبش حماس انعطاف

  )53: 1382 برغوثی، و (الحمد. این جنبش است
دانـد کـه    منتشر شد، فلسطین را زمینـی مـی   1988میثاق حماس که در اوت  

راي آزادي آن بر هر مسلمان یک واجب عینـی اسـت.   جهاد ب ووقف اسالم شده 
فلسطین یـک امانـت مـذهبی اسـت کـه تـا آخرالزمـان بـه          ،بر اساس این میثاق

جـزء و کـل    و مسلمانان واگذار شده و به هیچ کشور یا پادشاه عربی تعلق ندارد
توان به دیگران اعطا کرد. این میثـاق بـه صـراحت بیـان کـرده کـه       آن را نیز نمی

پذیرد و هرگونه توافـق سـاف و کشـورهاي    همزیستی با اسرائیل را نمی ،حماس
که خالف فرامین اسالمی به دلیل این را یافتن به صلح عربی با اسرائیل براي دست

  )355: 1383 (هرایر دکمجیان،. زند هم می بر ،است
بــراي برگــزاري انتخابــات ریاســت  2005ژانویــه  9پــس از مــرگ عرفــات، 

هـاي مبـارز در ایـن    ن تعیین شد کـه حمـاس و سـایر گـروه    تشکیالت خودگردا
انتخابات شرکت نکردند. در این انتخابـات، محمـود عبـاس بـه پیـروزي رسـید.       

به پایـان راه رسـید،    2005) وقتی انتفاضه االقصی در سال 252: 1395(موسوي، 
» قاعـده اضـطرار  «هاي مقاومت و در رأس آنها جنبش حماس بـه اجبـار از   گروه
» نقشـه راه «ده کردند؛ زیرا خود را در آستانه نابودي و حذف بر اساس طرح استفا
ویژه که مقامات تشکیالت خودگردان (که از رهبران فـتح و سـازمان   دیدند؛ بهمی

بودند) دوبـاره درصـدد کسـب مشـروعیت مردمـی      » ساف«بخش فلسطین آزادي
-یات توافقبرآمدند تا ضمن ضعیف و کوچک جلوه دادن حماس به اجراي مقتض

نامه اسلو مشروعیت بخشند. از این رو، حمـاس بـا هـدف انجـام اصـالحات در      
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المللـی  تشکیالت خودگردان، بازگرداندن امید به مردم و کسـب مشـروعیت بـین   
  )2017تصمیم به ورود در عرصه سیاسی گرفت. (صالح، 

هـا شـرکت کـرد کـه در آن اعضـاي ایـن       حماس ابتدا در انتخابات شهرداري
دست آوردند و پس از آن نیز در انتخابات مجلـس  گیري بهپیروزي چشم جنبش،
 2006گذاري شرکت نمود که در جریان این انتخابات کـه در ژانویـه سـال    قانون

هاي پارلمان را نصیب خود کردند. در نتیجه این برگزار شد، اکثریت قاطع کرسی
مشـروعیت   انتخابات، حماس توانست ضمن کسب مشروعیت مردمـی (در کنـار  

طور قاطع مقاومت)، موضع خود را در مخالفت با توافقات اسلو و مقتضیات آن به
اعالم نماید؛ ولی پیروزي حماس ضربه سنگینی بـر تشـکیالت خـودگردان وارد    

ها و حـذف مشـروعیت   کرده بود؛ زیرا باعث سلب مشروعیت ادعایی مردم از آن
ویژه به رسمیت شناختن رژیم به المللیمواردي چون شروط کمیته چهارجانبه بین

  صهیونیستی شد. 
تـرین جریـان   حماس با پیروزي در انتخابات پارلمان، براي اولـین بـار بـزرگ   

گیري سیاسـی و امنیتـی   را که چندین دهه بر ارکان تصمیم» فتح«فلسطینی به نام 
هاي گوناگونی از محاصـره  تسلط داشت، کنار زد. این پدیده موجب شد سیاست

المللـی غـزه و فشـارهاي مسـتمر اسـرائیل شـامل اشـغال،        و اقتصادي بـین مالی 
نفر از نماینـدگان حمـاس    41یافته گرفته تا دستگیري دستگیري و کشتار سازمان

کردن توان سیاسی حماس در اداره امور به اجـرا درآیـد.   در پارلمان به منظور فلج
اي بـه شکسـت کشـاندن    در این راستا، فتح و مسئوالن آن نیز از هیچ تالشـی بـر  

  )253: 1395اولین تجربه حکومتی حماس فروگذاري نکردند. (موسوي، 
شـد.  » هنیـه «وزیـري  این امر در نهایت سبب انحالل حکومت حماس به نخست

پس از آن حماس بر غزه و فتح و تشکیالت خـودگردان بـر کرانـه بـاختري مسـلط      
پیمـان آنـان   ي عربـی هـم  شدند. طی این جریان اسـرائیل، آمریکـا و حتـی کشـورها    

  )254بیشترین بهره را از این شکاف سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی بردند. (همان، 
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هاي جاست که ظلم به حماس به همین مسئله محدود نشد؛ بلکه رسانه جالب این
وابسته به جنبش فتح و تشکیالت خودگردان و ساف ـ کـه در راسـتاي منـافع رونـد      

المللی قرار دارند ـ علیه دولت پیشبرد  رب و جامعه بینسازش مورد حمایت جهان ع
یـاد  » کودتاي سـیاه «امور در نوار غزه، حمله کردند و از اقدام جنبش حماس با عنوان 

نمودند؛ بدون اینکه توجه و اهتمامی به اجراي توافقات آشتی ملی یا تعطیلی پارلمـان  
ودتایی نزده و باریکه غـزه  توسط جنبش فتح داشته باشند. اما حماس دست به هیچ ک

عنوان هم از سرزمین فلسطین جدا نشده بود؛ تنها اتفاق این بود که این منطقه آزاد به 
یک منطقه انقالبی، نماینده مسیر واقعی جنبش ملی فلسـطین در پـروژه آزادسـازي و    

ها شده بود. در واقع جنبش حماس و رفتار سیاسـی و مقـاومتی   مخالفت با امتیازدهی
تر از چیزي بود که مقامات کنونی و بـانفوذ در سـاف، تشـکیالت و    ها بار شبیهده آن،

جنبش فتح در زمینه اجراي مفاد منشور ملی فلسطین که از سوي ساف منتشـر شـده   
  )2017(صالح، . بود، انجام داده بودند

  
  مبانی نظري: غیریت سازي در نظریه گفتمان

. اسـت  اجتمـاعی  سـازي  غیریـت  مفهوم ن،گفتما  نظریه درباره مهم  نکات از یکی
 ،»غیـر « تولیـد  بـه  اقـدام  هـا  گفتمان آن،  واسطه به که است فرایندي سازي غیریت

 هویت گیري شکل باعث »غیر« وجود زیرا کنند، می خود براي »دشمن« یا »دیگر«
 سه از اجتماعی سازي غیریت هوارث، نظر از )56:1385(سلطانی، . شود می معنا و

 کـه  سـازانه  غیریـت  اي رابطـه  خلـق  اوالً دارد؛ اهمیـت  گفتمان  نظریه براي جهت
 سیاسـی  مرزهـاي  تأسـیس  بـراي  اسـت،  »دیگـر « یا »دشمن« تولید شامل همواره
 براي سیاسی مرزهاي تثبیت و سازانه غیریت روابط تشکیل ثانیاً. دارد بسزا اهمیتی
 و اسـت  یـت بااهم اجتمـاعی  عـامالن  و گفتمـانی  يها تشکل هویت جزیی تثبیت
 نشان براي خوبی مثال سازي غیریت آزمودن ثالثاً. شود می محسوب محوري امري
. دهـد  مـی  نشـان  را آن بودن حدوثی و است هویت بودن مشروط و محتمل دادن
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. کننـد  می برخورد هم با ها گفتمان که شود می یافت جایی ها سازي غیریت بنابراین
 گفتمـان  هـم  و »خـواه  جمهوري« فتمانگ هم آمریکا در مثالً )205:1378(مارش، 

 هویـت  باشند، نداشته دشمن اگر زیرا دارند، احتیاج دیگري وجود به »دموکرات«
 گفتمـان،  تثبیت براي غیر تعریف بنابراین. شود نمی مشخص و برجسته خودشان

  .است ضروري امري
 دیگـري  تعریـف  نیازمند خود تعریف براي گفتمان شد، هر بیان که گونههمان

 هست که آنچه نمودن مشخص بر عالوه گفتمان یک هویتی مرزهاي بیان و تاس
 کـه  اسـت  جمعی امري همواره هویت زیرا دارد؛ نیاز نیز نیست که آنچه تعیین به
شـده   ایجـاد  تعارض و تعامل چون هاییقالب در اجتماع در افراد مداوم رابطه از

 قـرار  معاملـه  مـورد  نگفتمـا  هـر  ایجـابی  هویـت  تعامل در. یابد می دوام است و
 »دیگـري « مفهـوم  تعارض در اما گرفت؛ خواهد شکل »خودي« مفهوم و گیرد می

  )31:1378(الرنا، . است گفتمان هر هویت ساخت دوم رکن که گیرد می شکل
 رقیـب  نیروهـاي  تـالش  عنـوان بـه  سیاسی رقابت قدرت، و سیاست حوزه در
. یابـد  می معنا خاص ییها پیکره  قالب در شناور يها دال نسبی تثبیت براي سیاسی
 بـه  موجـود  گفتمان شد تثبیت آن يها مدلول و گفتمانی يها دال بین رابطه هرگاه
 اطـالق  مفـاهیمی  مجموعـه  بـه  مسـلط  گفتمان. شد خواهد تبدیل مسلط گفتمان

. هسـتند  حـاکم  سیاسی و اقتصادي اجتماعی، نظم بازتولید خدمت در که شود می
 را ییها پادگفتمان تابند برنمی را موجود نظم که ییها یانجر یا ها جنبش مقابل، در

 و هـا  جنـبش  بنـابراین . کننـد  ایجـاد  اخـتالل  موجـود  نظـم  در تـا  کننـد  می تولید
 يهـا  پادگفتمـان  تولید مراکز مثابه به باید را مخالف اجتماعی ـ سیاسی يها جریان
 موجـود  داراقتـ  بـا  ضـدیت  و قیدگریزي دنبال به که گرفت نظر در مسلط گفتمان
  )25:1383(تاجیک،. هستند

. کننــد مــی ســازي پادگفتمــان مختلــف طــرق از رقیــب یــا مخــالف يهــا جریــان
 بـه  خود يها مدلول تحمیل و گفتمان یک شناور يها دال مهار گفتمان، شکنی ساخت
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 آن طریق از رقیب یا مخالف يها جریان که هستند ییها روش سازي گفتمان شبه و آن
 نقـاط  کـردن  تهـی   از اسـت  عبـارت  گفتمـان  شکنی ساخت. کنند یم سازي پادگفتمان
 بـه  آن تـزیین  و آن در مسـتقر  محتواي و معانی از گفتمان آن اصلی عناصر و کانونی

 دلیـل  بـه  و یابنـد  می بیگانه مسلط گفتمان با را خود که ییها گروه. دگرگون محتوایی
 کـه  هسـتند  این دنبال به ،نیستند قدرت ساختار به ورود به قادر گفتمانی تجانس عدم
 نظــر مــورد محتــواي از آن کــردن تهــی و مســلط ســاختار شــکنی ســاخت طریــق از

  .کنند بارگذاري آن بر را خود نظر مورد محتواي آن، اصلی بنیانگذاران
  

  جدید حماس سه اصل راهبردي سند
، اصول راهبردي حماس )برخالف منشور(سند جدید به صورت شفاف و واضح 

  : ه استرا مشخص کرد
  

  بر آزادسازي کل آن تأکیدتعریف سرزمینی فلسطین و اصل اول: 
صورت تصریحی و تلویحی به این تعریف اشاره شده اسـت.   به ،در چند ماده در سند

اش از شـده فلسطین با مرزهاي تـاریخی و شـناخته  «آمده است: صراحت  به 2در ماده 
 النـاقوره در شـمال تـا ام   سأقه ررود اردن در شرق تا دریاي مدیترانه در غرب و منط

غیرقابل تجزیه و سـرزمین و وطـن    و یکپارچه ،رشراش در جنوب، جغرافیایی واحد
بـه سـرزمین فلسـطین از رود اردن تـا      نیز مسـتقیماً  20در ماده » .ملت فلسطین است

نیز اشاره تلویحی به تعریف سرزمین  27 و 12، 4دریاي مدیترانه اشاره دارد. در مواد 
مثـال در   . برايشده است تأکیددر کنار این تعریف سرزمینی بر آزادي کل آن و  شده
جاي آزادسازي کامل  گونه طرح جایگزین به حماس مخالف هر«آمده است:  20ماده 

  ».سرزمین فلسطین از رود اردن تا دریاي مدیترانه است
  

  به رسمیت نشناختن موجودیت اسرائیل اصل دوم:
اس از سـرزمین فلسـطین و داللـت آن بـر نپـذیرفتن      در کنار تعریـف سـند حمـ   
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صـراحت بـر بـه     بـه  20و  19موجودیت اسرائیل و عـدم شناسـایی آن، در مـواد    
  شده است. تأکیدرسمیت نشناختن رژیم اسرائیل 

  
  مقاومتبر  تأکید اصل سوم:

 سـه با  »مقاومت و آزادسازي«سند جدید حماس یک بخش کامل را تحت عنوان 
بـار واژه   13سـند  ایـن  له اختصاص داده اسـت.  ئ) به این مس26و  25، 24ماده (

مقاومت و یک بار واژه جهاد را به کـار بـرده و بـر انـواع آن از جملـه مقاومـت       
را  »مقاومت مسـلحانه «حماس ، 25ماده  در دارد. تأکید) 26و  25مسلحانه (مواد 

. انسته استرا یک اصل د »مقاومت« ،26شمارد و در ماده یک گزینه راهبردي می
  )1396عنبري، (گل

  
  حماس جدید سیاسی سند مهم بندهاي
 بخـش، مقـاومتی، ملـی، فلسـطینی و اسـالمی بـا      حماس جنبشی آزادي :1 بند

مبارزه با پـروژه  ـ هدف:   المسلمین بدون اشاره به اخوان و »گرایی اسالم«خاستگاه 
  .آزادسازي فلسطینو  صهیونیزم

کـه حـق ملـت     (از نهـر تـا بحـر)   » چه و واحدیکپارفلسطین «بر  تأکید :2بند 
  هیچ گونه حقی در آن ندارد. فلسطین است و رژیم غاصب صهیونیستی

حق خالص ملت فلسطین و امت اسالم  ،مسجداالقصیکه بر این تأکید :11د بن
-و باطل و نامشروع بـودن یهـودي   است و رژیم اشغالگر هیچ حقی در آن ندارد

  (زمانی و مکانی) از سوي رژیم صهیونیستی. المقدس و تقسیم آنسازي بیت
بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی بـه شـهر و دیـار خـود      تأکید :13و  12بند 

) مطابق ادیان آسمانی، مبانی اساسی حقـوق  1967یا  1948هاي اشغالی (سرزمین
هایی که هـدف از آن، تصـفیه   المللی و مخالفت حماس با پروژهبشر و قوانین بین

ارگان است (مثـل اسـکان آوارگـان فلسـطینی در خـارج از فلسـطین و       مسئله آو
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  ي میهن جایگزین).ها طرح
پروژه صهیونیزم خطري حقیقی براي کل امت اسالمی و عربـی و نیـز    :15بند 

 .خطري براي امنیت و صلح جهانی است

ــ  ــان  :16د بن ــا تمــام یهودی ــد( حــذف اصــل دشــمنی ب ــا  تأکی ــر دشــمنی ب ب
  ر).ي اشغالگها صهیونیست

ستیزي و آزار و اذیت یهودیان با بر این نکته که اساساً معضل یهودي تأکید :17بند 
  ها و مسلمانان ندارد.تاریخ اروپا پیوند خورده و هیچ ارتباطی به تاریخ عرب

، قطعنامه سازمان ملل در مورد »بالفور«باطل و مردود اعالم کردن وعده  :18بند
  ونیستی. تقسیم فلسطین و تأسیس رژیم صهی

  .صراحت بیان در عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی :19 بند
اي از خاك فلسطین (تحـت هـیچ شـرایطی) +    پوشی از ذرهعدم چشم :20 بند
تشـکیل   بر آزادسازي کامل سرزمین فلسطین از بحر تا نهـر + موافقـت بـا    تأکید
قدس)، بـدون   (با حاکمیت کامل و به پایتختی 1967در مرزهاي فلسطینی  دولت

پوشی از حقوق فلسطینیان، همراه با رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و چشمبه
  بازگشت آوارگان به منازل خود (در قالب یک چارچوب توافق ملی و مشترك).

مخالفت با پیمان اسلو به دلیل منافات داشتن تعهدات آن با حقوق غیر  : 21بند
تعهـد همکـاري امنیتـی بـا رژیـم       ویـژه قابل دخل و تصرف ملـت فلسـطین؛ بـه   

  رساند). فلسطین آسیب می صهیونیستی (زیرا به مصالح ملت
-سبب تضییع حقوق فلسطینیان به مخالفت با هر گونه طرح صلحی که :22 بند

  صورت کلی و جزیی شود.
حقـی  عنـوان   بـه بر مقاومت و جهاد در راه آزادسـازي فلسـطین    تأکید :23 بند

  .مشروع و واجب
طـور خـاص و امـت     آزادسازي فلسطین، وظیفه عموم ملت فلسطین به :24بند

طور عام و یک مسئولیت انسانی است (با توجه بـه اقتضـائات    اسالمی و عربی به
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  حقیقت و عدالت).
عنوان ابزارهاي  به »بسآتش«چنین  و هم »مبارزه مسلحانه«بر  تأکید :26 و 25 بند

  مدیریت منازعه). (در چارچوب اي راهبرديهگزینهمقاومت و 
بر باور حماس به تکثرگرایی، دموکراسی، شراکت ملی، پـذیرش   تأکید: 28بند 

ي ملی و آرزوهاي ها وگو در راستاي تحقق اهداف و خواسته طرف مقابل و گفت
  ملت فلسطین.

و تالش در راستاي توسعه  عنوان نماینده ملت فلسطین پذیرش ساف به :29 بند
  اساس دموکراسی. و بازسازي ساختار آن بر

تشکیالت خودگردان باید در خدمت ملت فلسطین باشـد و از امنیـت،    :31بند 
 .حقوق و پروژه ملی آن دفاع کند

در پروژه مقاومت، آزادسـازي فلسـطین و سـاخت    بر نقش زنان  تأکید :34 بند
  سیاسی آن. -نظامی
  حماس بر وحدت امت اسالم. تأکید: 36بند 
ورود  کشورهاي حامی حقوق ملت فلسطین و عـدم  همکاري با تمامی :37 بند

اشـتباه  دیگـر (در واکـنش بـه    ي موجود در کشـورهاي  ها به منازعات و درگیري
   آنان در تحوالت سوریه). راهبردي

خصوص ملـت فلسـطین در تعیـین     به ها بر حق طبیعی همه ملت تأکید :39بند 
  سرنوشت خویش.

  یونیستی.درخواست تعقیب جنایتکاران جنگی صه :41بند
  

  2017 و سند 1988 ي منشورها تفاوت
 با یکدیگر دارندهاي آشکاري تفاوت جدید حماس، ) و سند1988 منشور (میثاق

  کنیم:اشاره میها ترین آنکه به مهم
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  ـ گفتمان متفاوت1
 گفتمان منشور کـامالً  بارزترین تفاوت منشور و سند در گفتمان متفاوت آن دو است.

نامـه   بیشتر به یک خطبه نمازجمعـه شـباهت دارد تـا یـک مـرام      و ایدئولوژیک است
ادبیـاتی  اسـت و  سیاسی و حقـوقی   گفتمان سند کامالًدر حالی که  ؛حزبی و گروهی

این سند برخالف منشور خالی از استشهاد به آیات قرآن، احادیـث،   .پسند داردجهانی
 آن بیـان نشـده اسـت.   یک آیه قر آن نیزحتی در مقدمه  و اشعار دینی و اخالقی است

حماس در سند جدید خود به مسائل حقـوق بشـري نـه در فلسـطین، بلکـه در کـل       
  است؛ در حالی که در منشور چنین چیزي وجود ندارد.   پرداختهجهان 

  
  ـ تقلیل مفهوم دشمن2
تعریف دقیقی از مفهـوم دشـمن صـورت نگرفتـه و از سـاختار مـتن        ،منشور در

امـا در سـند جدیـد     ؛گنجنـد دایره دشمنی میمشخص است که همه یهودیان در 
واژگان یهـود و   در سند، .تقلیل یافته است »اشغالگران فلسطین«مفهوم دشمن به 

 اشـغالگر جاي خود را به صهیونیست و (که در منشور پر تکرار هستند)، یهودیت 
خود نشانی از بالندگی فکـر سیاسـی حمـاس بـا      ،اند. تقلیل مصادیق دشمنیداده

  است.المللی  زدایی در عرصه بینکز بر اشغالگران فلسطین و تنشهدف تمر
  
  ـ وابستگی فکري و سازمانی جنبش حماس3

دانـد  المسلمین فلسطین میاي از اخوانخود را شاخه ،منشورماده دوم حماس در 
المسـلمین مصـر   بـا اخـوان   خـود اي به ارتباط سازمانی و تشکیالتی و هیچ اشاره

المسـلمین را سـازمانی   اخوان و کند میبه ارتباط فکري اشاره فقط بلکه  کند؛ نمی
خـود را جنبشـی    ،که حماس در ماده ششـم منشـور   داند. با وجود اینجهانی می

خود را از لحاظ مفهومی جنبشـی جهـانی    ،کند، در ماده هفتمفلسطینی معرفی می
از مسلمانان تواند آمده است که حماس می نیز منشوراین در ماده چهارم . داندمی

  .جهان عضوگیري کند
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و ایـن مـاده را حـذف     بـرده المسـلمین ن تنها نامی از اخوان نه، حماس در سند
   تعریف کرده است.یک جنبش فلسطینی صرفاً خود را  ،کرده، بلکه در ماده یک

  
  »ساف«بخش فلسطین  ـ سازمان آزادي4

عنـوان یـک    ساف بهمنتشر کرد، هنوز  1988زمانی که حماس منشور خود را در سال 
وارد فاز سیاسی و مـذاکرات   . در آن زمان، این سازمانبخش مطرح بود جنبش آزادي

بینیم کـه حمـاس    میدلیل نامه خود را تغییر نداده بود. به همین  سازش نشده و اساس
- عنوان نزدیک دارد و از آن به به ساف احساسی و عاطفی اي اشاره منشور 27در ماده 

گیـرد و از  این سازمان زاویه می از اما در تتمه این ماده ؛بردد نام میترین نزدیکان خو
  کند.   تفکر سکوالر انتقاد و آن را به اسالمی بودن دعوت می دلیلآن به 

عنـوان  ا شود و از آن بمی سافاي سیاسی و نه عاطفی به سند اشاره 29در ماده 
  و برنامه نیاز دارد.که به اصالح ساختار شود یک چارچوب ملی نام برده می

  
  1967ـ تشکیل کشور فلسطین در مرزهاي 5

ولـو بـه    1967اي به تشـکیل کشـور فلسـطین در مرزهـاي     در منشور هیچ اشاره
له مطـرح  ئاین مس ،سند جدید 20اما در ماده ، اي نشدهصورت تاکتیکی و مرحله

  )1396(گل عنبري،  .شده است
  
  بشر در سند جدید حقوق و دموکراسی زنان، نقش بر تأکید .6
  المللی در سند جدید بین منازعات به ورود عدم بر تأکید .7
  

  سند جدید حماس 20چالش بند 
  کنیم: قبل از پرداختن به چالش این بند، متن این بند را مرور می

اي از خاك فلسطین تحـت هـیچ شـرایط و فشـاري و حتـی در      هرگز از ذره«
پوشـی نخـواهیم کـرد. حمـاس      چشم صورت تداوم اشغالگري رژیم صهیونیستی
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جاي آزادسازي کامل سرزمین فلسـطین از رود   مخالف هرگونه طرح جایگزین به
رسـمیت شـناختن رژیـم صهیونیسـتی و     اردن تا دریاي مدیترانه است و بدون به

پوشی از حقوق فلسطینیان، تشکیل کشور مستقل فلسطینی با حاکمیت بدون چشم
همراه با بازگشت آوارگان  1967هاي چهارم ژوئن کامل به پایتختی قدس در مرز

  »داند.و پناهندگان به منازل خود را یک چارچوب توافق ملی و مشترك می
طـور  (هـر چنـد بـه   » 1967تشکیل دولت مستقل فلسطینی در مرزهـاي  «پذیرش 

هـاي مختلفـی را در پـی    تلویحی) در این بند، به چالشی فراگیر تبدیل شد که تحلیل
نشینی این جنـبش از اصـول اولیـه خـود و     ی این موضع حماس را عقبداشت. برخ

؛ اما برخی دیگر، 1دانندمی پذیرش تلویحی طرح دو دولت، اسلو و رژیم صهیونیستی
توجـه بـه شـرایط منطقـه و     (گرایـی   در مسیر واقعحماس  حرکت انتشار این سند را

ل دولت وحـدت ملـی در   راهبرد تشکیکنند و اعتقاد دارند که  ) تفسیر میتحوالت آن
این سیاست از سوي  است.سیاست همیشگی حماس بوده  ،کرانه باختري و نوار غزه

در سـند وفـاق ملـی     سال پـیش مطـرح و سـپس    15شهید شیخ احمد یاسین حدود 
و  درج شـد هـاي داخلـی فلسـطینی    نامـه  و توافـق  2006هاي فلسطینی در سال گروه

که ایـن  ضمن آن ،موضوع جدیدي نیستامر،  . بنابراین اینحماس با آن موافقت کرد
  سیاست تنها یک تاکتیک براي تداوم مقاومت و آزادي کل فلسطین است.

دهد موافقت ضمنی حمـاس  دالیل زیادي در دل خود سند وجود دارد که نشان می
اقـدامی تـاکتیکی و تـدریجی     1967با تشکیل کشور فلسطین در مرزهاي چهارم ژوئن 

  مه براي آزادي کل فلسطین است. این دالیل عبارتند از:در چارچوب یک برنا
ـ اشاره واضح حماس به تشـکیل کشـور فلسـطین در سراسـر فلسـطین در      1

 »سرتاسر خاك ملی فلسـطین «با ذکر  27سند. در این میان، ماده  27مقدمه و ماده 
  تر از مقدمه به تشکیل کشور در کل سرزمین تاریخی فلسطین اشاره دارد.صریح

                                                                                                                                        
طور  بلکه بهطور رسمی  هاسرائیل را نه بالحیات نوشت: حماس در سند جدید خود،  روزنامه سعودي .1

 .ضمنی به رسمیت شناخته است
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سرتاسـر خـاك ملـی    «در کنـار  » کشـور حقیقـی  «از اصـطالح   27در ماده ـ 2
این بدان معناست که کشور فلسطین مورد اشاره در  ؛استفاده شده است» فلسطین

اصلی و حقیقی نیست و تنها بخشـی از   )1967هاي اشغالی در سرزمین( 20ماده 
  است. 27کشور حقیقی فلسطین مورد اشاره در ماده 

دهـد  نشان مـی  20و  2سند از سرزمین فلسطین در دو ماده ـ تعریف صریح 3
 1948اراضـی   شـامل  نیست، بلکـه  1967که فلسطین مد نظر حماس تنها اراضی 

  شود. نیز می
 بـه  20 و 19 مـواد  در اسـرائیل  شـناختن  رسمیت به عدم بر تأکید بار دو ـ4 

 کـه  است 1948 يها سرزمین در اسرائیل براي حقی گونه هیچ نشدن قائل معناي
  .است شده تشکیل آنها در

قبل از اشاره به موافقت ضمنی با تشکیل کشور فلسـطین در   20ـ خود ماده 5
  کرده است: تأکیدبر موارد زیر  1967مرزهاي 

الف: پایبندي به ذره ذره خاك فلسطین و کل سـرزمین فلسـطین و ضـرورت    
  آزادسازي کل آن
  رژیم صهیونیستی نشناختن ب: به رسمیت

  از هیچ کدام از حقوق فلسطینیان پوشی  م چشمعدج: 
  ـ عدم تخصیص قدس به قدس شرقی6

عنـوان پایتخـت کشـور    قدس به از 27و  20، 10در مقدمه و سه ماده  حماس
سـاف و جامعـه    ،کند، در حـالی کـه آنچـه از نگـاه جنـبش فـتح      فلسطین یاد می

عدم تخصیص  ین. بنابرای استغربشود تنها قدس اشغالی محسوب می ،الملل بین
کل قدس از جمله قدس غربی اشـغال شـده در    دهد که میقدس به شرقی نشان 

  مد نظر حماس است. 1948سال 
  ـ شروط غیرقابل اجراي حماس7

را بـراي تشـکیل کشـور     »بازگشت همـه آوارگـان  « شرطحماس  ،20در بند 
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مطرح کرد. از سوي دیگر، کل قـدس را پایتخـت ایـن     1967فلسطین در اراضی 
شرط اساسی دو . این شودمحسوب میاین هم یک شرط ضمنی  کهشور دانسته ک

هـا  در کنار شرایط بغرنج فلسطین و عدم توازن قدرت میان فلسطینیان و اسرائیلی
تشـکیل کشـور فلسـطین در ایـن      ،و همچنین اوضاع دشوار منطقه و جهان عرب

  )1396عنبري، . (گلمرزها را به امر محالی تبدیل کرده است
 در فلسـطینی  تشـکیل دولـت  موافقت بـا   طرح موضوعرسد حماس با  به نظر می

نخست به دنبال رفع اتهام ایجاد مانع در تشکیل دولت ملی فلسـطین   ،1967 مرزهاي
اسـت؛   هـا غربـی تـري از بیـرون بـاالخص     و در ادامه به دنبال جلب دیـدگاه مثبـت  

)http://alef.ir (هیونیستی گرفتـه و در مجـامع   که بهانه را از رژیم غاصب صضمن آن
دیگـر  ) ولـی نگـاهی بـه    1396عنبري، دهد. (گل المللی او را تحت فشار قرار میبین

تحوالت فلسطین مانند اقدام روسـیه در شناسـایی قـدس غربـی بـه پـایتختی رژیـم        
سازي روابط عادي )،1967منوط به تشکیل دولت فلسطینی در مرزهاي صهیونیستی (

، تحرکات سیاسی اخیر دولت ایـاالت متحـده   صهیونیستی رژیم اعراب وبرخی میان 
و  و همچنین برخی کشورهاي عربی درخصوص ازسرگیري مذاکرات سازش آمریکا

دوسـتداران   المقـدس، نیز طرح ترامپ در خصوص انتقال سـفارت آمریکـا بـه بیـت    
ـ ؛ زیـرا  سازد و این نگرانی هم قابل تأمل اسـت  مقاومت و حماس را نگران می ه تجرب

روند جنبش فتح با رهبري عرفـات از جنبشـی انقالبـی بـه سازشـگري اسلوپسـند،       
  )  http://alef.ir. (کند گران ایجاد نمیذهنیت مثبتی را در ذهن تحلیل

هر چند محمود الزهار از اعضاي ارشد حماس یک هفته پس از انتشـار سـند   
اعـالم کـرد   جدید حماس و در پی وارد نمودن برخی ایرادات از سوي دلسوزان 

نیسـت و ثانیـاً موافقـت بـا ایجـاد       1988که اوالً این سند جایگزینی براي منشور 
-به معناي به رسمیت شناختن اسرائیل یـا چشـم   1967دولت مستقل در مرزهاي 

یا ملت فلسطین در این اراضی نیسـت، بلکـه مقاومـت از     1948پوشی از اراضی 
ست و اگر خـروج اشـغالگر از   گرفتن حقوقش اابزارهاي ملت فلسطین براي پس

http://alef.ir
http://alef.ir
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سرزمینمان با مذاکره ممکن نباشد از ابزار مقاومت استفاده خواهیم کرد. (کیهـان،  
نماي حماس منحرف نشـده و  کرده که قطب تأکید) خالد قدومی نیز 23/2/1396

 نشینی نکرده است.  این جنبش از اصول و مواضع خود عقب

ز تغییر در رویکرد حماس محسوب شـده  اي اکه انتشار این سند، نشانهخالصه آن
و تمایل این جنبش به انجام مذاکره به عنوان یکـی از ابزارهـاي مـدیریت منازعـه را     

  دهد. در ادامه به تحلیل چرایی این حرکت حماس خواهیم پرداخت.نشان می
  

  علل و عوامل انتشار سند جدید حماس
از موضـع مقاومـت و    چرا حماسی که تا کنون با وجـود همـه مشـکالت و فشـارها    

ایستادگی در برابر صهیونیست غاصب پا پس نکشیده بود و حتـی در جریـان جنـگ    
هاي چشمگیري دست یافت و نور امید را در دل ملـت  روزه غزه به موفقیت 8و  22

کنـد کـه   مظلوم فلسطین زنده کرد، در اقدامی ابهـام برانگیـز مـواردي را مطـرح مـی     
ر بیاید؟ آیا این کار یک حرکت تاکتیکی است؟ آیا عالئمی از ضعف و سستی به شما

  اصوالً سند رسمی یک حزب یا جنبش، جاي طرح تاکتیک است؟
گران از عوامل مختلفی که سبب شد حمـاس دسـت بـه انتشـار چنـین      تحلیل

  اند:سندي بزند، نام برده
  

 1988ضرورت بازنگري در منشور  .1

 1988ت بـازنگري در منشـور   بحث بر سر ضرور ،از دهه نود میالدي قرن بیستم
علت آن هـم غیرمـدون بـودن و ادبیـات تنـد و وجـود برخـی مـواد          ؛مطرح شد

غیرضروري اما جنجال برانگیز مثل دشمنی با کل یهودیان و سخن گفتن از شرق 
و پیـروزي حمـاس در    2006بوده است. پس از سـال   کمونیستی و غرب صلیبی

االت ؤگـوي سـ   سید که منشور نه پاسـخ انتخابات پارلمانی، جنبش به این نتیجه ر
جهـان را مخاطـب قـرار    ، ادبیات و گفتمانآن نیروهایش است و نه قادر است با 
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ساز حماس به این نهادهاي تصمیم از سوي دیگر،ارتباط برقرار کند. با آن دهد و 
 سـاف آفرین است و خاطره تغییر منشـور   مشکل ،نتیجه رسیدند که تعدیل منشور

در  نـد الدي را در اذهان زنده خواهد کرد. از ایـن رو تصـمیم گرفت  در دهه نود می
عنوان مبناي سیاسی مورد اتکا قرار  بهآن را د و نتهیه کن يکنار منشور، سند جدید

اظهـارات مقامـات    و که حرفی از جـایگزینی و لغـو آن در سـند    د، بدون ایننده
  . حماس دیده شود

ر منشور بازنگري شود، خود نشان از گیري این نگاه که باید دسیر زمانی شکل
که با گفتمان دهـه هفتـاد    این دارد؛رشد و نضوج فکري و سیاسی جنبش حماس 

این همان  و ها را دنبال کردتوان اهداف و آرمانیا هشتاد میالدي قرن گذشته نمی
عنـوان توسـعه فکـري و     چیزي است که خالد مشعل در سـخنان خـود از آن بـه   

  )1396عنبري، ه است. (گلردپویایی حماس نام ب
  

 پیمانانی نظیر قطر، ترکیه و عربستاناعمال فشار از سوي هم .2

ها از حماس خواستند این طرفدر گزارشی نوشت:  »المنار«پایگاه خبري فلسطینی 
حـذف  «از فرصت و شرایط استفاده کند و با صدور سند جدید، خـود را از خطـر   

عل این سند را در قطر اعالم کنـد تـا بـا    باعث شد مشامر ات دهد. همین جن» شدن
اعالم آن بتواند وارد معرکه سـیطره بـر صـحنه سیاسـی کنـونی فلسـطین شـود. از        
اظهارات مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در جلسه غیرعلنـی در باشـگاه   

که دولت وي براي به رسمیت شـناختن   شودمیبرداشت  چنینمطبوعات واشنگتن 
آورده فشـار   به حماس راهکار دو کشوري و زمین گذاشتن سالح پذیرش ،اسرائیل

  ه است.یید کردأو یک مسئول برجسته در حماس نیز این اعمال فشارها را ت
 حماس این سند را به درخواست قطـر و نیز نوشت: » لوما نیوز«پایگاه مصري 

ده که قطر تدوین کر ویژه هترکیه در مقابل حفظ امتیازهاي خود در این دو کشور ب
  .اکنون مقر این جنبش است
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در  »ي الیـوم أر«اي  سردبیر روزنامه فرامنطقه ،عبدالباري عطواناز سوي دیگر، 
هـاي فلسـطینی و رژیـم    هاي پیشـین سـازمان  مقایسه سند جدید حماس با توافق

اي خـود ایـن   پیمانان غربـی و منطقـه  صهیونیستی نوشت: حماس تحت فشار هم
همانند گذشته چیزي بـراي مـردم    ،هاي جدیدمصیبت سند را فراهم کرده که جز

  .ندارد فلسطین در بر
در این رابطه، خالد قدومی، نماینده دفتر سیاسی حماس در ایـران تحـت فشـار    

ارجـاع  کـه  کنـد. ضـمن آن  قرار داشتن این جنبش در انتشار چنین سندي را رد می
ت بهار عربی درست تصمیم حماس براي تهیه این سند به فشارهاي ناشی از تحوال

ارتباطی میان تصمیم اولیه حماس براي بازنگري در منشور خود بـا   نیست و اساساً
وارد فاز اجرایی تصمیم  این تحوالت وجود ندارد. حتی زمانی هم که حماس عمالً

هنـوز تحـوالت بهـار عربـی در آغـاز راه و      ، 2012خود شد، یعنـی اواسـط سـال    
ب شـدن  ابـري حمـاس از سـوریه و شـکر    خـروج ره بـا وجـود   نویدبخش بود و 

کرد و ایـن جنـبش در   روابطش با ایران، این تحوالت فشاري بر حماس ایجاد نمی
  )1396عنبري، . (گلانتظار به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر بود

  
 اعمال فشار و تهدید از سوي تشکیالت خودگردان فلسطین .3

سـابقه بـراي سـیطره    دامات بـی تشکیالت خودگردان فلسطین نسبت به اتخاذ اقـ 
اهللا و فتح بر نوار غزه هشدار داده بود. این اقدامات شامل مختومه اعالم دولت رام

و » شورشی«عنوان منطقه  کردن پرونده آشتی ملی با حماس، معرفی باریکه غزه به
بـود. همچنـین   » قـانون شـکن  «عنوان جنـبش   همچنین تعامل با جنبش حماس به

امی اشکال محاصره اقتصادي و مالی تشـدید شـوند و ضـمن    رفت تماحتمال می
هـاي مـالی از بـرق و آب و امـور اجتمـاعی، حقـوق تعـدادي از        توقف حمایت

کارمندان هم قطع گردد؛ ضمن آنکه ممکـن بـود تشـکیالت از طریـق تفـاهم بـا       
ها را بر نوار غزه ببندد و ضمن تعطیلـی پارلمـان،   اسرائیل و مصر، تمامی گذرگاه



 

 

 116  

 

 

و بازداشت اعضا و طرفداران حماس را در کرانه باختري شدت بخشـد و   تعقیب
هاي امنیتـی و مراجـع نظـامی و از طریـق طرفـداران      بکوشد با حمایت سرویس

تشکیالت خودگردان، باریکه غزه را از سیطره جنبش حماس خارج کنـد. برخـی   
وار غزه، معتقدند اقداماتی مانند کاهش حقوق کارمندان تشکیالت خودگردان در ن

بخشی از سناریوي تشدید فشارها علیه غزه و بالون آزمایشی براي بررسی امکان 
ادامه اقدامات بعدي بـوده اسـت. وزیـر اوقـاف سـابق تشـکیالت خـودگردان و        

تشـبیه و بـه دسـتور پیـامبر     » مسجد ضرار«القضات فعلی، باریکه غزه را به  قاضی
ین مسجد و سوزاندن آن اشاره گرامی اسالم (ص) به صحابه خود براي تخریب ا

کرده است؛ در حالی که مسجد مذکور در آن زمان بـه کـانون نفـاق و منـافقین و     
توطئه علیه حکومت اسالمی در مدینه تبدیل شده بود. فرد مـذکور بـا ذکـر ایـن     

ولـی  «مسئله سعی در توجیه اقدامات شدیدي داشت که محمود عباس در قامـت  
  )2017کرده است. (صالح،  علیه باریکه غزه اتخاذ» امر
  
 اعمال فشار از سوي دشمن صهیونیستی .4

روزه غزه که دشمن غاصـب صهیونیسـتی نتوانسـت بـر      8و  22هاي پس از جنگ
داشـتن دو میلیـون   مقاومت مردم غزه چیره شود، محاصره نوار غزه و گرسـنه نگـه  

و بیماران همراه قطع برق غزه و همچنین عدم امدادرسانی به مجروحین فلسطینی به
شدت گرفت تا با همکاري حکومت مصر و السیسی (که روابط خوبی بـا اسـرائیل   

هاي حماس (که از طریـق  دارد) در بسته نگه داشتن گذرگاه رفح و نیز انهدام تونل
یافـت)، بتوانـد مـردم    ها مواد غذایی و دارویی به داخل مرزهاي غزه انتقـال مـی  آن

 هاي دشمن صهیونیستی وادار کند.خواستهدر برابر  مظلوم غزه را به تسلیم

  
  هدف حماس از انتشار سند جدید

تحلیلگران درباره اهداف حماس از انتشار چنین سندي تا کنـون بـه مـوارد ذیـل     
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  اند:اشاره کرده
 براي خـروج از   1جلب رضایت غرب، کشورهاي حوزه خلیج فارس و مصر

رو) و ورود بـه  انـه هاي تروریستی (معرفی با عنوان گروهـی می لیست گروه
بر حقوق زنـان، دموکراسـی،    تأکیدمذاکرات سازش و رفع محاصره غزه (با 

 استفاده نکردن از آیات قرآن در سند جدید)حقوق بشر و 

 المسـلمین در سـند جدیـد بـه      نزدیکی به حکومت مصر با حذف نام اخوان
 منظور بازگشایی گذرگاه رفح

 رد اتهام تفکر رادیکال  و نیزرانه گري و حقوق بشدادن وجهه غیرسلفینشان
 )http://alef.irحماس (اسالمی از دولت 

   جلب رضایت محمود عباس با پذیرش تشکیل دولت فلسطینی در مرزهـاي
به منظور برقراري آشـتی ملـی و تسـریع در تشـکیل دولـت مسـتقل        1967

بر ضـرورت   تأکیدعنوان یک چارچوب ملی و  به سافپذیرش فلسطینی (با 
بازسازي آن، موافقت ضمنی با تشکیل کشور فلسطینی در مرزهـاي  حفظ و 

شـراکت  «، »دموکراسـی «، »تکثرگرایـی «و به کار بردن واژگانی چون  1967
  ...)و  »گوو گفت«، »ملی

  (شبکه سعودي العربیه) ايشدگان در سیاست منطقه به باشگاه پذیرفتهورود 

 الملـل بین جامعه در آن دندا قرار تنگنا در و اسرائیل زمین به توپ انداختن 
 2هاغربی عمومی افکار میان ویژه به

 ضمنی جهانی (از طریق موافقت جامعه به ورود و المللی بین مقبولیت ایجاد 
 و حقـوقی  و سیاسـی  ، گفتمـان 1967 مرزهاي در فلسطین کشور تشکیل با

                                                                                                                                        
نوشت: این سند تالشی براي بهبود روبط حماس با غرب، کشـورهاي  » ایندپندنت«روزنامه انگلیسی  .1

بسیاري از آنها حمـاس را  کند که  . روزنامه الوسط بحرین تصریح میحوزه خلیج فارس و مصر است
 .کنند سازمان تروریستی تلقی می

 جملـه  از غربـی  هايرسانه به وي حمله و حماس جدید سند به واکنش در نتانیاهو شدید عصبانیت .2
 از بـیش  اسرائیل و است تحقق حال در حماس هدف این که دهدمی نشان گاردین و تایمز نیویورك
 . گرفت خواهد قرار غربی هاي دولت حتی و عمومی افکار فشار تحت غربی جوامع در گذشته

  

http://alef.ir
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 مخالفت ملی و چارچوب یک عنوان به ساف سند، پذیرش المللیبین ادبیات
 جهـان  عمومی افکار اخیر دهه یک تحوالت به توجه ستیزي که باهوديی با

 در مثبتـی  هـاي پالس تواندمی اسرائیل ضرر به و فلسطین مردم نفع به غرب
 شود) تلقی زمینه این

  در  هـا  المللی و به حداقل رساندن آسیب اي و بینکاستن از فشارهاي منطقه
المسلمین، اعـالم   ن نامی از اخوانذکر نکرد(از طریق  این شرایط سخت و دشوار

عنوان یـک   ، پذیرش ساف به1967موافقت با تشکیل کشور فلسطین در مرزهاي 
   ).بر عدم مداخله در امور داخلی کشورها تأکیدچهارچوب ملی، 

  
  گیرينتیجه

ي مـداوم حمـاس نسـبت بـه رژیـم      هـا  سـازي  مقاله حاضر با توجـه بـه غیریـت   
داند و در پاسخ به این سـؤال   تمان مقاومت میصهیونیستی، گفتمان حماس را گف

که بیانیه حماس یک حرکت تاکتیکی بود یا یک موضوع استراتژیک، نکات زیـر  
  کند: را بیان می

همچنـان  نشـینی نکـرده و    جنبش حماس از اصول و اعتقادات خود عقـب  .1
در سراسـر   ایـن کشـور  آزادسـازي کـل فلسـطین و تشـکیل      اش اصلی استراتژي

ویـژه   ؛ لکن به دلیـل اوضـاع و شـرایط حـاکم بـه     خی فلسطین استسرزمین تاری
ي وارد شـده بـه مـردم غـزه (از سـوي رژیـم صهیونیسـتی و        ها فشارها و تحریم

تشکیالت خودگردان) تغییر تاکتیک و به نوعی نرمش قهرمانانه را در دستور کـار  
  کند. خود قرار داده است تا در سایه این تاکتیک بتواند اهداف خود را دنبال

مسئوالن حماس باید دقت داشته باشند جاي تغییـر تاکتیـک در یـک سـند      .2
پذیرش تشکیل دولـت مسـتقل فلسـطینی در    «راهبردي نیست و موضوعاتی نظیر 

، پیامی منفی به دوستان و پیـامی مثبـت و امیدوارانـه بـه دشـمن      »1967مرزهاي 
  کند.مخابره می
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ویـژه   هاي حادث شده (بهروزيتوقع این بود که در این سند، با توجه به پی .3
در جنگ غزه) و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، گامی محکم، خردمندانه و رو 
به جلو برداشته شود نه آنکه شاهد گامی لرزان در راستاي جلـب رضـایت همـه    
کنشگران در قضیه فلسطین (مصر، تشکیالت خودگردان، قطر، ترکیه، عربسـتان و  

گاه (مگر در مواردي کـه   ژیم صهیونیستی نه تنها هیچغرب) باشیم؛ در حالی که ر
نشینی کرده) از مواضع خود عقب ننشسته (حتـی از   مقاومت او را مجبور به عقب

رغـم   هـا (بـه  سازينوع تاکتیکی)، بلکه همواره از طرق مختلف مانند ادامه شهرك
نـویس قـانون    تازگی تصـویب پـیش   قطعنامه سازمان ملل در محکومیت آن) و به

شـمار   که بر اساس آن رژیم صهیونیستی کشور قومیت یهودي بـه » کشور قومیتی«
کس جز ملت یهود حـق تعیـین سرنوشـت در     رفته (با زبان رسمی عبري) و هیچ

  این رژیم را ندارد، سعی در تثبیت و توسعه خود دارد. 
اي است از سوي دشمن؛ زیرا صرف کشاندن حماس به پاي میز مذاکره تله  .4

مذاکره یعنی به رسمیت شناختن طرف مـذاکره و ایـن یعنـی پیـروزي     شرکت در 
  رژیم غاصب صهیونیستی، بنابراین حماس باید مراقب باشد.

هاي جانانه رهبران حمـاس در  شمار و مقاومتهاي بیرغم تالش تاکنون به .5
روزه غزه، برخی اشتباهات راهبردي بزرگـی   8و  22ویژه جنگ  مقاطع مختلف به

ایم: عدم شرکت در انتخابات تعیین ریاست تشکیالت ان شاهد بودهرا از سوي آن
عنـوان حـامی اصـلی     خودگردان پس از مرگ عرفات، پشت کردن به سـوریه بـه  

هاي سوریه و انتقال دفتر حماس به قطـر (کـه خـود روابطـی     حماس در ناآرامی
بـا   گـرفتن از ایـران، روابـط   پنهانی با رژیم صهیونیستی دارد) و همزمـان فاصـله  

 عربسـتان  حمله از کشورهاي هم پیمان اسرائیل و در صدر آنها عربستان، حمایت
طلبد تـا رهبـران حمـاس در تصـمیمات      یمن و ... این موضوع می به حامیانش و

راهبردي خود با دقت نظر بیشتري عمل کنند و بـا هوشـمندي سـبب توقـف یـا      
  کندي در مسیر پیروزمندانه مقاومت نشوند.
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اده غلبه بر دشـمن غاصـب صهیونیسـتی راهـی جـز مقاومـت       تاریخ نشان د .6
حـل   سرسختانه ندارد (مثل آنچه در مورد لبنـان شـاهد بـودیم) و اگـر مـذاکره راه     

گرفـت؛ در حـالی کـه     مناسبی بود تا کنون تشکیالت خودگردان بایـد جـواب مـی   
گردان اي امتیاز نداده، بلکه تشکیالت خودتنها غاصب ذره بینیم تا کنون دشمن نه می

 را به عاملی براي جلوگیري از تحرکات مبارزان فلسطینی تبدیل کرده است.

حماس با سابقه طوالنی در امر جهاد و مبارزه به راحتی شکل نگرفته که به  .7
راحتی از دست برود. باید قدر آن را دانست و ضمن گوشزد نمودن نقاط ضـعف  

ـ      آن و تالش در جهت رفع آن ت از آن (مـادي و  هـا، نسـبت بـه هـر گونـه حمای
معنوي) اقدام کرد تا احساس تنهایی نکنـد و همچنـان در راه مبـارزه و مقاومـت     

قدم بماند. لکن حماس هم باید به این نکته توجه کند که طبـق   مقدس خود ثابت
هـاي جهـادي از جملـه    فرمایش مقام معظم رهبري، ادمه حمایت از همـه گـروه  

  1.مقاومت است ها در خط سرخحماس، منوط به ماندن آن
گذرد  ها مییابی به پیروزي از راه تحمل سختیکه مسیر دست در نهایت این .8
سري« که  سرِ ی الع ع نَّ م هاي الهی شرط پیروزي و در راه مبارزه اطمینان به وعده» ا

بت اَقدامکُم«است که  نصرکُم و یثَ اهللاَ ی نصرُ ن تَ ا« ،»ب لَ ه غَ لیلَ ه قَ ه کَثیرَه کَم من فئَ ت فئَ
اذنِ اهللا ن  «، »بِ حو ـال ي الص بـاد ها ع نَّ االَرض یورِثُ ـذیِنَ     «و  2»اَ ـی الَّ لَ ـنَّ ع ن نَم ـد اَ نُریِ

ارِثینَ الو مه لَ جع ه و نَ مم اَئه لَ جع ا فی االَرضِ و نَ فو 3».الستُضع 
  

                                                                                                                                        
 هاي مقاومت اسالمی فقط به میزان پایبندي آنان به اصل مقاومت مرتبط اسـت  گروهما با   عمق رابطه. 1

 ).حمایت از انتفاضه فلسطین(بیانات مقام معظم رهبري در ششمین کنفرانس 
 105انبیاء، آیه  .2
 5قصص، آیه  .3
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