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م�ستقل  كمركز   2000 عام  مطلع  يف  وامل�سحية"  ال�سيا�سية  للبحوث  الفل�سطيني  تاأ�س�س"املركز 

كادميية ودرا�سات ال�سيا�سات العامة. يهدف املركز لتطوير وتقوية املعرفة الفل�سطينية يف  للبحوث الأ

جمالت ثالث: ال�سيا�سات الفل�سطينية الداخلية، التحليل ال�سرتاتيجي وال�سيا�سة اخلارجية، البحوث 

الدرا�سات  اإعداد  البحثية:  الن�ساطات  من  بالعديد  املركز  يقوم  العام.  الراأي  امل�سحيةوا�ستطالعات 

كادميية ذات العالقة بال�سيا�سات الفل�سطينية الراهنة، ت�سكيل جمموعات عمل لدرا�سة  بحاث الأ والأ

مترات  املوؤ وعقد  لها،  حلول  وو�سع  القرار  و�سانع  الفل�سطيني  املجتمع  تواجه  وم�ساكل  ق�سايا 

ون ال�ساعة. اإن املركز الفل�سطيني للبحوث ملتزم باملو�سوعية  واملحا�رضات واملوجزات املتعلقة ب�سوؤ

والنزاهة العلمية ويعمل على ت�سجيع وبلورة تفهم اأف�سل للواقع الفل�سطيني الداخلي وللبيئة الدولية 

راء. يف اجواء من حرية التعبري وتبادل الآ

راء الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن راأي ا�سحابها ولي�س بال�رضورة راأي املركز الآ

ر�ضال،	رام	اهلل،	فل�ضطني املركز الفل�سطيني للبحوث والدرا�سات ال�سيا�سية وامل�سحية،�س	.	ب76،	�ضارع	الإ

pcpsr@pcpsr.org	:الكرتوين	بريد	فاك�س�964934)�0(،	ت�964933)�0(،
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عالء حللوح: باحث يف املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية، يحمل درجة املاج�ستري يف 

البحثية  الن�ساطات  2003. له العديد من  العربية املعا�رضة جامعة بري زيت، تخرج عام  الدرا�سات 

ال�سيا�سية مع حركة حما�س)رام اهلل،  ال�رضاكة  ال�سالم يف ظل  فتح من عملية  اأبرزها، موقف حركة 

املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية، 2009(. و”فوز حما�س يف النتخابات الت�رضيعية: 

�سباب والنتائج” يف كتاب النتخابات الفل�سطينية الثانية: )الرئا�سية، والت�رضيعية، واحلكم املحلي(  الأ

2005-2006 )رام اهلل، املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية، 2007(. 
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املقدمة

اأحدثت	نتائج	النتخابات	الت�رشيعية	الثانية	التي	جرت	يف	��/�/�006	مفاجئة	كربى	

 74 على	 حما�س	 حركة	 ح�ضلت	 فقد	 والدولية،	 قليمية	 والإ الفل�ضطينية	 و�ضاط	 الأ لدى	

مقعدا	من	اأ�ضل	��3	مقعدا.	يعترب	هذا	الفوز	الذي	حققته	حركة	حما�س	اأول	جناح	بهذا	

�ضالم	كمرجعية	له	يف	املنطقة. امل�ضتوى	لتيار	�ضيا�ضي	يتخذ	الإ

الفل�ضطينية	 ال�ضاحة	 تلعبه	حركة	فتح	على	 الذي	كانت	 الدور	 اليوم	 تلعب	حركة	حما�س	

املجتمع	 احلركة	يف	 تر�ضيخ	جذور	 يديولوجي	يف	 الأ العامل	 وي�ضاعد	 املا�ضي،	 القرن	 يف	

�ضالم	،	كما	اأن	جتربة	النتخابات	الت�رشيعية	 الفل�ضطيني	الذي	يدين	معظم	مواطنيه	)98%(	بالإ

ا�ضتخدامها	 ظل	 خا�ضة	يف	 خلفها	 اجلماهري	 ح�ضد	 على	 	 قادرة	 اأن	حما�س	 اأثبتت	 الثانية	

حما�س	 وظفت	 كيف	 مالحظة	 وميكن	 �ضامل.	 ب�ضكل	 خلطابها	 كاأ�ضا�س	 الديني	 اخلطاب	

ن�ضو�س	اخلطاب	الديني	يف	حملتها	النتخابية	يف	النتخابات	الت�رشيعية	الثانية	للتاأثري	على	

�ضا�ضية. توجهات	الناخب	الفل�ضطيني	الذي	ي�ضكل	الدين	اأحد	اأركان	معتقداته	الأ

اأحدثت	هذه	النتائج	قلقا	لدى	قطاعات	عديدة	من	املجتمع	الفل�ضطيني	نتيجة	التخوف	

ية	احلركة	 اأ�ضلمة	املجتمع	الفل�ضطيني	ا�ضتنادا	اإىل	روؤ من	حماولة	حركة	حما�س	ال�ضعي	اإىل	

ومبادئها،	وكانت	اأكرث	القطاعات	قلقا	هي	قطاعات	احلركة	الن�ضوية	التي	تنتمي	لف�ضائل	

منظمة	التحرير	الفل�ضطينية	والتي	تطالب	باإن�ضاف	املراأة	يف	العديد	من	القوانني	الفل�ضطينية	

حوال	ال�ضخ�ضية	)العائلة(	والعقوبات	وغريها.	 وم�ضاواتها	مع	الرجل	خا�ضة	يف	قوانني	الأ

قليات	الدينية	املوجودة	يف	املجتمع	الفل�ضطيني	واملق�ضود	 كما	�ضكل	فوز	حما�س	خوفا	لالأ

الفل�ضطينية	 املناطق	 العديد	من	 يتواجدون	يف	 والذين	 املتعددة	 بطوائفهم	 امل�ضيحيون	 هنا	

وخا�ضة	يف	القد�س	وبيت	حلم	ورام	اهلل	وغزة	وغريها	من	املناطق	الفل�ضطينية،	اإ�ضافة	اإىل	

الطائفة	ال�ضامرية	يف	نابل�س.	وكانت	القوى	العلمانية	والي�ضارية	يف	املجتمع	الفل�ضطيني	

اأبدت	تخوفا	بعد	فوز	حما�س	من	قيامها	بتقييد	احلريات	العامة	 من	بني	القطاعات	التي	

»واأ�ضلمة«	املجتمع	والتدخل	يف	مناحي	احلياة	املختلفة	من	تعليم	وثقافة	وفنون.

اأثارت	ت�رشيحات	عدد	من	نواب	وقادة	حما�س	املخاوف	لدى	القطاعات	التي	اأ�ضري	اإليها	

�ضابقا،	فقد	�رشحت	النائب	اأم	ن�ضال	فرحات	والنائب	حممد	اأبو	طري	اأنهم	�ضي�ضعون	اإىل	

�،	كما	رف�س	نواب	حما�س	مطالبات	احلركة	الن�ضوية	بتحديد	
فر�س	احلجاب	على	الن�ضاء

�ضن	)�8(	عاما	كحد	اأدنى	للزواج،	ومنع	تعدد	الزوجات.	كما	حدثت	بع�س	التطورات	

املكتبات	 يا	طري(	من	 اإتالف	كتاب	)قول	 اأبرزها	 التخوف	كان	 اإىل	مزيد	من	 اأدت	 التي	

خالق.	وكان	قد	�ضبق	ذلك	زيادة	 األفاظ	منافية	لالأ العامة	للمدار�س	بحجة	احتوائه	على	

�.	اخلليج	المارتية،	��/�/�006.
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�ضالمية	جلميع	املدار�س	على	ح�ضاب	مادة	اللغة	العربية،	واعترب	ذلك	بداية	 ح�ضة	الرتبية	الإ

.	كما	رف�ضت	بلدية	قلقيلية	التي	ت�ضيطر	عليها	حركة	
�
التدخل	يف	نظام	التعليم	»واأ�ضلمته«

حما�س	اإقامة	حفل	فني	تراثي	تقيمه	فرقة	الفنون	ال�ضعبية	الفل�ضطينية	بحجة	منع	الختالط	

 .
3
�ضالمية بني	اجلن�ضني،	بحجة	اأن	هذه	العر�س	يتنافى	مع	القيم	الإ

للمجتمع	 املطمئنة	 حما�س	 قيادة	 قبل	 من	 الت�رشيحات	 من	 العديد	 �ضدرت	 املقابل	 يف	

قليات،	فقد	�ضدرت	ت�رشيحات	من	 الفل�ضطيني	جتاه	ق�ضايا	احلريات	العامة	واملطمئنة	لالأ

 
�
،	وعزيز	دويك	رئي�س	املجل�س	الت�رشيعي

4
خالد	م�ضعل		رئي�س	املكتب	ال�ضيا�ضي	حلما�س

كد	عدم	�ضعي	احلركة	لفر�س	احلجاب	بالقوة.	واحتوى	الربنامج	النتخابي	لكتلة	التغيري	 توؤ

قليات	 �ضالح	التابعة	حلركة	حما�س	على	هذه	التطمينات	من	حيث	�ضمان	حقوق	الأ والإ

واحرتامها،	و�ضون	حقوق	املراأة	واملحافظة	على	احلريات	وذلك	لتبديد	املخاوف.	

ثم	 ومن	 الجتماعية	 الق�ضايا	 من	 حما�س	 حركة	 مواقف	 لبحث	 الدرا�ضة	 هذه	 تهدف	

دي	اإىل	 اإمكانية	قيام	حركة	حما�س	بتبني	�ضيا�ضات	وا�ضرتاتيجيات	وبرامج	من	�ضاأنها	اأن	توؤ

»اأ�ضلمة«	املجتمع	الفل�ضطيني	على	�ضوء	فوزها	يف	النتخابات	الت�رشيعية	الثانية	�006 

وح�ضولها	على	اأغلبية	مقاعد	املجل�س،	ومناق�ضة	الظروف	التي	قد	ت�ضاعدها	على	تطبيق	

اأجندتها	الجتماعية،	والظروف	التي	تعرقل	تطبيق	اأجندتها.	بعد	فوز	حركة	حما�س	يف	

النتخابات	الت�رشيعية	و�ضيطرتها	على	اأغلبية	مقاعد	املجل�س	الت�رشيعي،	اأ�ضبحت	احلركة	

مما	 الفل�ضطيني،	 القرار	 �ضنع	 عملية	 اأ�ضا�ضيًا	يف	 الفل�ضطيني	لعبًا	 التاريخ	 مرة	يف	 ول	 ولأ

يتها	وبرناجمها	الجتماعي	الذي	لطاملا	نادت	به،	 مينحها	فر�ضة	اأكرب	لتعمل	على	حتقيق	روؤ

املجتمعات	 يف	 �ضالمية	 الإ الهوية	 بعث	 خالل	 من	 املجتمع،	 »اأ�ضلمة«	 على	 العمل	 وهو	

دب	 عالم	والقت�ضاد	والأ اأ�ضلمة	نظام	احلكم	والرتبية	والتعليم	والثقافة	والإ اأي	 امل�ضلمة،	

�رشة	وكل	مناحي	احلياة.	حالت	جمموعة	من	الظروف	الداخلية	واخلارجية	دون	 والفن	والأ

للت�ضدي	 والي�ضارية	 العلمانية	 القوى	 ا�ضتعدت	 حيث	 ية	 الروؤ هذه	 حما�س	 حركة	 حتقيق	

لهذه	املحاولة.	اإىل	جانب	طغيان	اجلانب	ال�ضيا�ضي	على	خمتلف	اجلوانب،	فعند	ت�ضكيل	

م�ضتويات	 على	 والعراقيل	 ال�ضعوبات	 من	 واجهت	جمموعة	 	�006 اآذار	 حكومتها	يف	

ال�ضلطة	 على	 خا�ضته	 الذي	 الداخلي	 لل�رشاع	 اإ�ضافة	 واإقليمي،	 دويل	 ح�ضار	 من	 خمتلفة	

والذي	انتهى	ب�ضيطرتها	الكاملة	على	قطاع	غزة	يف	حزيران	�007،	حيث	يحتاج	تطبيق	

اأجندتها	الجتماعية	اإىل	ا�ضتقرار	�ضيا�ضي.

�.	�ضمري	اأبو	عي�ضة	وقي�س	عبد	الكرمي:	تقييم	جتربة	احلكومة	الفل�ضطينية	العا�رشة	)ور�ضة	عمل(.	رام	اهلل:	

املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية،	ني�ضان	�007،	�س	9.

3	.		ر�ضالة	بلدية	قلقيلية	لدارة	مهرجان	فل�ضطني	)	يوجد	مقتطفات	منها	يف	داخل	البحث(.

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/hewar/2006	م�ضعل	خالد	مع	مقابلة		4.

www.fm-m.com/2006/May2006	دويك	عزيز	مع	مقابلة		.�
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جابة	عليه،	هل	�ضتعمل	حركة	حما�س	على	 ل	التايل	وحتاول	الإ 	تطرح	هذه	الدرا�ضة	الت�ضاوؤ

�ضفل،	اأي	بالنقالب	على	النظام	ال�ضيا�ضي	 على	اإىل	الأ اأ�ضلمة	املجتمع	الفل�ضطيني	من	الأ

�ض�ضات	 موؤ يف	 نظمة	 والأ واللوائح	 القوانني	 وتغيري	 داخله،	 من	 الفل�ضطيني	 الجتماعي	

ية	وبرنامج	وتوجهات	حركة	حما�س؟.		 ال�ضلطة	لتخدم	روؤ

اأن	حركة	حما�س	مل	تتمكن	من	تطبيق	 اأ�ضا�ضية	مفادها:	 الدرا�ضة	من	فر�ضية	 تنطلق	هذه	

الت�رشيعية	 النتخابات	 يف	 فوزها	 بعد	 الفل�ضطيني،	 املجتمع	 داخل	 الجتماعية	 اأجندتها	

دوات	والو�ضائل	القانونية	التي	باتت	متوفرة	لها	 الثانية	وت�ضكيلها	للحكومة	من	خالل	الأ

الفل�ضطينية،	ولكن	ذلك	مل	 الفل�ضطيني	واحلكومة	 الت�رشيعي	 بعد	�ضيطرتها	على	املجل�س	

مينع	حما�س	من	ال�ضتمرار	يف	اأ�ضلمة	املجتمع	بطرقها	واأ�ضاليبها	القدمية،	والتي	تعتمد	على	

جهاز	الدعوة	وامل�ضجد	والن�ضاطات	املنهجية	والالمنهجية،	وغريها.	

للدرا�ضة	 العامة	 واخللفية	 املقدمة	 جانب	 اإىل	 رئي�ضية	 حماور	 ثالثة	 الورقة	 هذه	 �ضتت�ضمن	

ول	موقف	حما�س	من	ق�ضايا	املراأة	من	جوانب	عديدة	كو�ضع	 واخلامتة،	يناق�س	املحور	الأ

ا�ضتناداً	 القوانني	 هذه	 تعديل	 من	 واملوقف	 والعقوبات	 املدنية	 حوال	 الأ قوانني	 يف	 املراأة	

�ضالمية.	كما	يناق�س	هذا	املحور	نظرة	حما�س	لعمل	املراأة	وخروجها	 حكام	ال�رشيعة	الإ لأ

من	منزلها،	وال�ضوابط	التي	تراها	ملزمة	لعمل	املراأة.	كما	يتناول	هذا	املحور	موقف	حما�س	

من	احلجاب،	واأ�ضباب	وم�ضوغات	عدم	توجهها	لفر�ضه	بالقوة	واإمنا	من	خالل	الدعوة.	

كما	يناق�س	تطور	فكر	حما�س	جتاه	م�ضاركة	املراأة	يف	العمل	ال�ضيا�ضي.

وىل	 قليات	)غري	امل�ضلمني(،	من	خالل	ق�ضيتني.	الأ ية	حما�س	لالأ يتناول	املحور	الثاين	روؤ

قليات	وفق	القانون،	حيث	اأقرت	حما�س	يف	برناجمها	النتخابي	ب�ضمان	 تتعلق	بحقوق	الأ

قليات	على	اأ�ضا�س	املواطنة	الكاملة. حقوق	الأ

خوان	 ية	الإ ال	هنا	هو	:ما	هي	املواطنة	ح�ضب	تف�ضري	حما�س؟	هل	هي	منبثقة	من	روؤ 	وال�ضوؤ

امل�ضلمني	يف	م�رش	املبنية	على	اأ�ضا�س	نظام	الذمية	مع	بع�س	التعديالت	اأم	على	اأ�ضا�س	مفهوم	

لت	التالية: جابة	عن	الت�ضاوؤ املواطنة	وفق	املفهوم	الليربايل.	�ضيحاول	هذا	املحور	الإ

ما	هي	املواطنة	الكاملة	التي	عنتها	حما�س؟ 	.�

قليات	على	اأ�ضا�س	 هل	�ضتلتزم	حما�س	بربناجمها	النتخابي	القا�ضي	ب�ضمان	حقوق	الأ 	.�

املواطنة	الكاملة؟

قيادة	 يف	 ي�ضارك	 اأن	 اأو	 م�ضيحي	 امل�ضتقبل	 يف	 الدولة	 يرتاأ�س	 اأن	 حما�س	 �ضتقبل	 هل	 	.3

منية	كاأي	فرد	يف	املجتمع	اأم	اأنه	مواطن	من	الدرجة	الثانية	اأو	اأدنى؟ �ض�ضة	الأ املوؤ
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زالة	 قليات	يف	املمار�ضة.	اأي	ماذا	ميكن	حلما�س	اأن	تفعل	لإ
اأما	الق�ضية	الثانية	فتعنى	بحقوق	الأ

خماوف	امل�ضيحيني	واإيقاف	هجرتهم؟	وهل	هجرة	امل�ضيحيني	مرتبطة	بنتائج	النتخابات	اأم	

باأ�ضباب	اأخرى؟	ما	املطلوب	من	حما�س	اأن	تفعله	لي�ضعر	امل�ضيحي	باملواطنة	الكاملة؟	

يتناول	املحور	الثالث	موقف	حما�س	من	ق�ضايا	احلقوق	املدنية	واحلريات	العامة	من	خالل	

مناق�ضة	ثالثة	ق�ضايا	هي:

“باأ�ضلمة” التعليم	 قيام	حركة	حما�س	 البع�س	من	 “اأ�ضلمة” التعليم،	حيث	يخ�ضى	 	)�( 

بع�س	 يف	 للحكم	 و�ضلت	 التي	 �ضالمية	 الإ احلركات	 جتربة	 اإىل	 ذلك	 وي�ضتندون	يف	

املدار�س	 يف	 الختالط	 ومنع	 الديني	 التعليم	 بزيادة	 التعليم	 اأ�ضلمة	 وتتمثل	 البلدان،	

املدار�س	 يف	 الديني	 التعليم	 ن�ضبة	 بزيادة	 حما�س	 حكومة	 قامت	 وقد	 واجلامعات،	

�ضالمية	ح�ضة	اإ�ضافية	لكل	�ضف.	�ضيحاول	هذا	 بحيث	زادت	عدد	ح�ض�س	الرتبية	الإ

التعليم	وكيف؟	 باأ�ضلمة	 �ضتقوم	حما�س	 التالية:	هل	 لت	 الت�ضاوؤ جابة	على	 الإ الفرع	

ناث	يف	املدار�س	املختلطة	واجلامعات؟	وهل	 وهل	�ضتعمل	على	ف�ضل	الذكور	عن	الإ

�ضتعمل	على	ت�ضجيع	التعليم	الديني؟

ية	حما�س	للن�ضاطات	الثقافية	والتعليمية:	ت�ضهد	املناطق	الفل�ضطينية	وخا�ضة	ال�ضفة	 )�(		روؤ

الغربية	ومدن	رام	اهلل	وبيت	حلم	ن�ضاطات	ثقافية	وفنية،	حيث	ينظم	مهرجانات	فنية	

�ضالمية	 ت�ضارك	فيها	بع�س	الفرق	املحلية	والدولية	وتقدم	العرو�س.	وترى	القوى	الإ

قامة	مثل	 قلقيلية	لإ بلدية	 �ضارة	لرف�س	 الإ للدين،	و�ضبق	 باأنها	منافية	 الن�ضاطات	 بهذه	

الذي	قال	 الثقافة	يف	عهد	حكومة	حما�س	 اإىل	جانب	ت�رشيح	وزير	 العرو�س،	 هذه	

لت	التالية:	 جابة	على	الت�ضاوؤ )اأنه	�ضيمنع	الرق�س	ال�رشقي(.	�ضيحاول	هذا	الفرع	الإ

هل	�ضيتم	منع	املهرجانات	الفنية	التي	�ضتقام،	وهل	�ضتغلق	دور	ال�ضينما	وامل�ضارح؟	هل	

�ضي�ضمح	باإقامة	املعار�س	الفنية	وخا�ضة	الفن	الت�ضكيلي	الذي	يحتوي	على	متاثيل	وهو	

�ضالمية؟ مر	املرفو�س	من	بع�س	اجلهات	الإ الأ

التزمت	حما�س	قي	برناجمها	النتخابي	ويف	 الراأي	والتعبري	يف	عهد	حما�س،	 )3(	حرية	

الفل�ضطيني،	ولكن	من	حيث	 للمواطن	 الراأي	والتعبري	 الوزاري	ب�ضون	حرية	 بيانها	

املمار�ضة	واجهت	حما�س	من	خالفها	الراأي	تارة	بالتكفري	وتارة	بالتخوين.	�ضيحاول	

حما�س	 حركة	 �ضت�ضون	 مدى	 اأي	 اإىل	 التالية:	 لت	 الت�ضاوؤ على	 جابة	 الإ الفرع	 هذا	

حرية	الراأي	والتعبري،	هل	من	املمكن	انتقاد	احلكومة	دون	خوف؟	هل	�ضي�ضبح	انتقاد	

احلكومة	يف	امل�ضتقبل	كفر؟	هل	�ضيتم	الت�ضييق	على	ن�رش	وتوزيع	املجالت	الفنية	والتي	

تنقد	 التي	 واملقالت	 الكتب	 بن�رش	 �ضت�ضمح	 وهل	 ؟	 حمت�ضمة”  غري	  “ �ضورا	 حتتوي	
اأدائها،	اأو	تنتقد	ن�ضًا	دينيًا؟
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�ضيتم	العتماد	يف	هذه	الدرا�ضة	على	جمموعة	من	امل�ضادر	وهي : 

برنامج	 والتغيري،	 �ضالح	 الإ كتلة	 برنامج	 احلركة،	 ميثاق	 	( حما�س	 حركة	 اأدبيات	 	.�

دبيات	 احلكومة	العا�رشة،	بيانات	حركة	حما�س(.	رغم	ندرة	تطرق	حما�س	يف	هذه	الأ

جندة	الجتماعية. لالأ

دبيات	املن�ضورة	من	كتب	واأبحاث	والتي	تعرب	عن	راأي	حما�س. الأ 	.�

املقابالت	 وهذه	 الجتماعي.	 باجلانب	 العالقة	 ذوي	 وقيادات	 نواب	 مع	 مقابالت	 	.3

لي�ضت	بال�رشورة	تعرب	عن	موقف	حما�س	الر�ضمي،	ولكنها	تبني	مواقف	قيادات	حما�س	

جندة	الجتماعية،	والتي	غالبا	ما	تكون	جزءا	من	 جتاه	الق�ضايا	املختلفة	ملوا�ضيع	الأ

مواقف	احلركة	اأو	قريبة	منها.

املجل�س	 يف	 والتغيري	 �ضالح	 الإ كتلة	 بها	 تقدمت	 التي	 الت�رشيعية	 املبادرات	 درا�ضة	 	.4

الت�رشيعي.

اأ�ض�ضه	 الذي	 �ضالمي	 الإ اخلال�س	 ت�ضدر	عن	حزب	 الر�ضالة،	وهي	�ضحيفة	 �ضحيفة	 	.�

عدد	من	كوادر	حركة	حما�س	يف	قطاع	غزة	بعد	قيام	ال�ضلطة	الوطنية	الفل�ضطينية	عام	

بن�رش	 ال�ضحف	 تقوم	هذه	 مقربة	من	حركة	حما�س،	حيث	 �994،	وهي	�ضحيفة	

املوقف	الر�ضمي	حلركة	حما�س	وتتبنى	وجهة	نظرها.

وباحثني	 واحلقوقية	 الن�ضوية	 �ض�ضات	 واملوؤ املدين	 املجتمع	 ن�ضيطي	 مع	 مقابالت	 	.6

اجتماعيني	حول	املو�ضوع	.

ا�ضتطالعات	الراأي	العام	التي	يجريها	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية.	وذلك	 	.7

بهدف	معرفة	مواقف	ناخبي	حركة	حما�س	يف	العديد	من	الق�ضايا	الجتماعية	ومقارنتها	

ية	حجم	الن�ضجام	والتناق�س	بني	القيادة	والقاعدة. مبواقف	قيادات	احلركة،	وروؤ

اأو	 الفل�ضطيني،	 املجتمع	 التاأ�ضلم	يف	 مو�ضوع	 اإىل	 ال�ضابقة	 دبيات	 الأ من	 العديد	 تطرقت	

دبيات	درا�ضة	الدكتورة	 جندة	الجتماعية	حلركة	حما�س،	وكان	من	اأبرز	هذه	الأ ق�ضايا	الأ

الوطنية	 بني	 الفل�ضطينية	 الن�ضوية	 احلركات	  – طرق	 تقاطع	 على	 )ن�ضاء	 جاد	 اإ�ضالح	
�ضالمية(،	وت�ضتعر�س	الباحثة	يف	هذا	الكتاب	دور	احلركة	الن�ضوية	 والعلمانية	والهوية	الإ

على	مدار	تاريخ	الن�ضال	الفل�ضطيني،	وقدمت	الباحثة	فيه	نقلة	نوعية	حينما	تناولت	دور	

امل�ضلمني	 خوان	 الإ وبجماعة	 حاليا	 حما�س	 بحركة	 املرتبطة	 �ضالمية	 الإ الن�ضوية	 احلركة	

)اجلندر(	 الجتماعي	 النوع	 ملفهوم	 ية	حما�س	 روؤ ا�ضتعر�ضت	 تاأ�ضي�س	حما�س.	كما	 قبل	

وكيف	تعاملت	معه،	وا�ضتثمرت	جهود	حركتها	الن�ضوية	لت�ضبح	بديال	عن	احلركة	الن�ضوية	

للتنظيمات	العلمانية.
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وال�ضيا�ضة	 �ضلمة	 )الأ كتاب	 بها	 وال�ضتعانة	 اإليها	 الرجوع	 مت	 التي	 دبيات	 الأ بني	 ومن	

احلركات	 واقع	 ناق�س	 والذي	 الربغوثي	 اإياد	 للدكتور	 املحتلة(	 الفل�ضطينية	 را�ضي	 الأ يف	

ومظاهر	 �ضالمية	 الإ ال�ضحوة	 انبعاث	 جانب	 اإىل	 الفل�ضطينية،	 را�ضي	 الأ يف	 �ضالمية	 الإ

�ضالمية	يف	ال�ضفة	الغربية	 �ضافة	اإىل	كتاب	الدكتور	زياد	اأبو	عمرو	)احلركة	الإ التاأ�ضلم.	بالإ

وقطاع	غزة(.
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خلفية عامة
،	التي	ن�ضاأت	

6
خوان	امل�ضلمني تعترب	حركة	حما�س	نف�ضها	كجناح	من	اأجنحة	جماعة	الإ

يف	عام	�9�8	يف	م�رش	،	ومن	ثم	بداأت	بن�رش	دعوتها	يف	الدول	املجاورة،	حيث	قامت	

خوان	امل�ضلمني	بزيارات	متعددة	اإىل	فل�ضطني	قبل	افتتاح	املكتب	 قيادات	من	جماعة	الإ

احلركي	يف	القد�س.	وهناك	عدة	روايات	خمتلفة	حول	تاريخ	افتتاح	اأول	مكتب	للجماعة	

ربعينات	 وا�ضط	الثالثينات	وهناك	من	يرجعها	ملنت�ضف	الأ يف	فل�ضطني	فمنهم	من	يرجعها	لأ

خوان	امل�ضلمني	يف	حرب	فل�ضطني	عام	�948  من	القرن	املا�ضي.	وقد	�ضاركت	جماعة	الإ

ردن.	 من	خالل	مئات	املتطوعني	الذين	قدموا	من	الدول	املجاورة	وخا�ضة	من	م�رش	والأ

اأخرى	 قوى	 بها	 تتمتع	 مل	 وطنية،	 و�رشعية	 جماهرييا	 قبول	 امل�ضاركة	 هذه	 منحتهم	 وقد	

كانت	موجودة	على	ال�ضاحة	الفل�ضطينية	والعربية.	

بعد	حرب	فل�ضطني	عام	�948	ق�ضمت	فل�ضطني	اإىل	ثالثة	اأجزاء	وهي	اجلزء	الذي	احتلته	

خوان	امل�ضلمني	 ردن،	وجزء	مت	اتباعه	مل�رش.	وقد	كان	حال	الإ اإ�رشائيل،	واجلزء	الذي	مت	�ضمه	لالأ

خرى،	فقد	 ردن	اأف�ضل	حال	من	اإخوانهم	يف	املناطق	الأ يف	اجلزء	الفل�ضطيني	الذي	مت	�ضمه	لالأ

�ضمح	لهم	مبمار�ضة	ن�ضاطهم	ب�ضكل	علني،	وذلك	بعد	اأن	اعرتف	بهم	النظام،	وذلك	ب�ضبب	

خوان	 ق�رش	ن�ضاطهم	على	الدعوة	ون�رش	تعاليم	اجلماعة	حتت	مظلة	جمعية	اإ�ضالمية	»جمعية	الأ

امل�ضلمني«	وحظيت	اجلماعة	بدعم	النظام	ودوائره	رغم	وجود	بع�س	التوترات	يف	فرتات	

م	يف	م�رش	 خوان	يف	قطاع	غزة	مبا	كان	يجري	للحركة	الأ .	وقد	تاأثرت	حركة	الإ
7
حمددة	

م	يف	م�رش	اإىل	�ضغط	اأو	قرارات	ت�ضدر	ب�ضاأنها	فاإنها	كانت	 فكانت	اإذا	تعر�ضت	احلركة	الأ

دارة	الع�ضكرية	 ن	القطاع	كان	حتت	الإ تطال	فرع	احلركة	املوجودة	يف	قطاع	غزة	وذلك	لأ

خوان،	 الإ ن�ضاط	حركة	 قرارا	بحظر	 امل�رشية	 اأ�ضدرت	احلكومة	 	�9�4 العام	 امل�رشية.	يف	

خوان.	هذا	القرار	دفع	 خوان	يف	قطاع	غزة	واأقفلت	�ضعب	الإ و�ضمل	القرار	حظر	ن�ضاط	الإ

خوان	اإىل	العمل	ال�رشي	حيث	كانت	احلركة	تعقد	لقاءاتها	بعيدا	عن	اأعني	النا�س	 جماعة	الإ

.
8
واأعني	اأجهزة	خمابرات	احلكم	الع�ضكري	امل�رشي	يف	القطاع	

�ضعت	اجلماعة	لتحقيق	اأهدافها	املتمثلة	باأ�ضلمة	املجتمع	من	خالل	جمموعة	من	اخلطوات	

امل�ضلم،	وحترير	 املجتمع	 قامة	 لإ امل�ضلم	 والبيت	 امل�ضلم	 الفرد	 بتكوين	 املتمثلة	 هداف	 والأ

�ضالمية	 قامة	احلكومة	امل�ضلمة	للعمل	على	حتقيق	الوحدة	للبالد	الإ الوطن	من	الحتالل	لإ

.
9
�ضالمية	يف	العامل �ضالمية	ون�رش	الدعوة	الإ واإقامة	اخلالفة	الإ

�ضالمية		-	حما�س،	املادة	الثانية. 6.		ميثاق	حركة	املقاومة	الإ

ردن	».	جملة	العلوم	الجتماعية	،	 7.	خملد	عبيد	املبي�ضني:	»	الخوان	امل�ضلمون	والنظام	ال�ضيا�ضي	يف	الأ

مج	�7،	عدد	4،	�ضتاء	�999	،	�س	�س	�� – �3 .

�ضوار	�989،�س	�س	�4 – �� . �ضالمية	يف	ال�ضفة	الغربية	وقطاع	غزة	.عكا:دار	الأ بو	عمرو:	احلركة	الإ
8.	زياد	اأ

خوان	امل�ضلمني	،	القاهرة:	دار	التوزيع	 �ضالح	والتغيري	عند	جماعة	الإ 9.		حممد	عبد	الرحمن:	منهج	الإ

�ضالمية،	�006،	�س�0. والن�رش	الإ
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تطوير	 من	 امل�ضلمني	 خوان	 الأ متكني	 اإىل	 غزة	 وقطاع	 الغربية	 ال�ضفة	 احتالل	 اأّدى	 لقد	

	:
�0
اأ�ضاليب	العمل	التنظيمي،	ومروا	بثالث	مراحل	وهي

خوان	 »الإ لـ	 ال�ضلبة«	 »النواة	 اإن�ضاء	 مت	 �976(:	حيث	  –  �967( وىل	 الأ املرحلة	 	.�

خوان	امل�ضلمني	يف	 امل�ضلمني«	يف	قطاع	غزة	بعد	انتهاء	احلكم	امل�رشي.	فقد	اتخذ	الإ

الفرتة	 اإمكانياتهم	يف	تلك	 املقاومة،	نظرا	ل�ضعف	 امل�ضاركة	يف	 فل�ضطني	قرارا	بعدم	

وزيارات	 الدينية	 الدرو�س	 من	خالل	 ع�ضاء	 الأ من	 املزيد	 جتنيد	 على	 العمل	 وقرروا	

اأن�ضار	 اإىل	 اجلدد	 ن�ضار	 الأ حتويل	 بهدف	 �ضالمية،	 الإ والرتبية	 الدعوة	 ون�رش	 املنازل،	

  .
��
�ضالمي ملتزمني	بتعاليم	الدين	الإ

�ضالمي	يف	مدينة	غزة	عام	�973،	فقد	بداأ	املجمع	 �ضهدت	هذه	الفرتة	تاأ�ضي�س	املجمع	الإ

عمله	بالدعوة	وبناء	الفرد	امل�ضلم،	وكان	املجمع	قد	ن�ضاأ	كم�ضجد	اأحلقت	به	عيادة	طبية	

ن�ضطة	الن�ضوية،	وجلنة	اإ�ضالح،	وفرق	 وناد	ريا�ضي	وريا�س	اأطفال،	وجلنة	زكاة،	ومركز	لالأ

�ضالمي	يالحظ	تركيزها	على	 .	من	خالل	الطالع	على	فروع	املجمع	الإ
��
اأفراح	اإ�ضالمية

�ض�ضات	اجتماعية	بطابع	اإ�ضالمي. �ضلمة	من	خالل	ن�رش	الدعوة،	واإيجاد	موؤ ق�ضايا	الأ

اإ�ضالمي	 جمتمع	 ت�ضكيٍل	 بهدف	 املدى	 البعيدة	 هداف	 الأ على	 �ضالمي	 الإ املجمع	 ركز	

�ضالمي	التاأ�ضي�س	الجتماعي	الوا�ضع	والذي	�ضمل	اإن�ضاء	جمموعة	 واأ�ضبح	عمل	املجمع	الإ

الن�ضاطات	 على	 الرتكيز	 وكان	 الدعوة،	 تبليغ	 بهدف	 القراآن	 حفظ	 ودور	 املدار�س	 من	

�ضالم	وقيمه.	باملقابل	�ضدرت	 خالقي	واإ�ضالح	املجتمع	بروح	الإ الجتماعية	والتطّور	الأ

التعليم	 يف	 يتعّلق	 ما	 يف	 �ضالمية	 الإ بالتقاليد	 والتم�ضك	 الغربية	 الثقافة	 لرف�س	 الدعوات	

خالقية''	التي	 والعائلة	ومكانة	الن�ضاء	ووظيفتهن	من	خالل	قلع	جذور	ال�ضلوكيات	''غري	الأ

ت�رّشبت	نتيجة	احلداثة	مثل	الن�ضاطات	املختلطة	بني	ال�ضباب	وال�ضابات	والهدف	من	ذلك	

�ضلمة	تتم	تدريجيًا	من	خالل	التعليم	ال�ضامل	 خوان	اأن	الأ املحافظة	على	املراأة.	اأعتقد	الإ

  .
�3
جيال	ال�ضغرية	حتى	البالغني	الذين	تنق�ضهم	الثقافة	والتاأهيل بدءاً	بالأ

وبناء	 اجلغرايف	 بالت�ضاع	 املرحلة	 هذه	 متيزت	 	،)�98�  –  �976( الثانية	 املرحلة	 	.�

�ض�ضات،	وال�ضرتاك	يف	النقابات	املهنية	يف	قطاع	غزة	وال�ضفة	الغربية.	�ضهدت	هذه	 املوؤ

املرحلة	ازدياداً	يف	�ضعبية	منظمة	التحرير	الفل�ضطينية	بني	الفل�ضطينيني	يف	مناطق	ال�ضفة	

الغربية	وقطاع	غزة،	وهذا	ما	اأكدته	نتائج	النتخابات	البلدية	التي	جرت	يف	عام	�976 

ول	م�ضعال	و	ابراهام	�ضيلع:	ع�رش	حما�س.	�999،	�س�8 �0.	�ضاوؤ

��.		اإ�ضالح	جاد:	ن�ضاء	على	تقاطع	طرق	احلركة	الن�ضوية	الفل�ضطينية	بني	الوطنية	والعلمانية	والهوية	

�ضالمية.	رام	اهلل:	مواطن،	�س	�س	���-	��3. الإ

��.		مهيب	النواتي:	حما�س	من	الداخل.	غزة:	دار	ال�رشوق،	��00،	�س	�س	�3-	�4.

ول	م�ضعال	و	ابراهام	�ضيلع:	ع�رش	حما�س.	�999،	�س	�0. �3.		�ضاوؤ
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مر	الذي	زاد	 التي	اأفرزت	اأ�ضخا�ضا	حم�ضوبني	على	ف�ضائل	منظمة	التحرير	الفل�ضطينية	الأ

.	يرى	عدد	من	
�4
الفل�ضطينية الف�ضائل	 تنامي	�ضعبية	 �رشائيلي	من	 خماوف	الحتالل	الإ

املراقبني	اأن	الحتالل	يف	هذه	الفرتة	وللق�ضاء	على	ال�ضعبية	املتزايدة	للف�ضائل	الفل�ضطينية،	

يدلوجي	وال�ضيا�ضي	مع	منظمة	 خوان	امل�ضلمني	لختالفهم	الأ غ�س	الطرف	عن	ن�ضاط	الإ

خوان	امل�ضلمني	عن	العمل	امل�ضلح	يف	تلك	املرحلة.	 التحرير،	وبنف�س	الوقت	لبتعاد	الإ

ردن	حول	م�ضاألة	التمثيل	اإ�ضافة	للعالقات	 وكان	لل�رشاع	املحتدم	بني	منظمة	التحرير	والأ

خوان	هم	 ردن	عامال	م�ضاعدا	ليكون	الإ خوان	امل�ضلمني	بالأ اجليدة	التي	كانت	تربط	الإ

خوان	 البديل.	هذه	الظروف	ال�ضيا�ضية	اإ�ضافة	لظروف	اأخرى	�ضاعدت	على	حترك	الإ

ببناء	 خوان	 الأ قام	 التحرير،	حيث	 منظمة	 يدي	 موؤ من	 بكثري	 اأ�ضهل	 ب�ضكل	 امل�ضلمني	

�ض�ضات	املختلفة	التعليمية	وال�ضحية	والثقافية	وغريها. املوؤ

كرب	يف	 �ض�ضاتي	كان	لها	الدور	الأ �ضهدت	هذه	الفرتة	ثالثة	اأحداث	هامة	على	امل�ضتوى	املوؤ

�ض�ضات	هي	اجلمعية	 خوان	امل�ضلمني،	وهذه	املوؤ اإيجاد	قاعدة	�ضلبة	ومعبئة	فكريا	بفكر	الإ

�ضالمي	 �ضالمية	�978 – �979،	وترخي�س	املجمع	الإ �ضالمية	�976،	واجلامعة	الإ الإ

خوان	يف	هذه	املرحلة	مرحلة	العمل	النقابي،	وكانت	اجلامعات	 �979.	دخل	الإ
��
عام	

وال�رشاع	 املناف�ضة	 �ضاحات	 اأهم	 غزة	 وقطاع	 الغربية	 ال�ضفة	 يف	 املوجودة	 الفل�ضطينية	

�ضالميون	 الإ وبداأ	 التحرير،	 منظمة	 لف�ضائل	 املنتمني	 والطالب	 �ضالميني	 الإ الطالب	 بني	

الطالبية	 الكتل	 يناف�ضون	 واخلليل(	 �ضالمية،	 )الإ اجلامعات	 بع�س	 يف	 جناحات	 يحققون	

خرى. الوطنية	والي�ضارية	يف	اجلامعات	الأ

خوان	 كما	�ضهدت	العديد	من	مدن	ال�ضفة	الغربية	تاأ�ضي�س	اجلمعيات	اخلريية	التي	يرعاها	الإ

امل�ضلمني،	وكانت	هذه	اجلمعيات	تقدم	امل�ضاعدات	للمواطنني.	كما	ن�ضط	اإخوان	ال�ضفة	

الغربية	بالدعوة	وبناء	الفرد	امل�ضلم،	وانت�رشوا	يف	امل�ضاجد	واجلامعات	لن�رش	دعوتهم	التي	

�ضباب	كثرية	�ضوف	نذكرها	لحقا	�ضمن	اأ�ضباب	انت�ضار	 بداأت	تالقي	قبول	بني	ال�ضباب	لأ

�ضلمة	يف	املجتمع	الفل�ضطيني.	 التدين	والأ

�4.		اإ�ضالح	جاد:	م�ضدر	�ضابق	�س	��3.

�ضوار،	 �ضالمية	يف	ال�ضفة	الغربية	وقطاع	غزة.	عكا:	دار	الأ ��.		زياد	اأبو	عمرو	:	احلركات	الإ

�989،	�س	��4.
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�سالح(16. النائب عاطف عدوان )كتلة التغيري والإ

بذاته	 اإىل	وعيه	 املجتمع	 اإعادة	 امل�ضجد	يف	 اأهمية	دور	 �ضالمية	 الإ احلركة	 اأدركت	 لقد	

ا�ضم	 فيها	بل	وارتبط	 ن�ضاطاتها	 امل�ضاجد	وربطت	 انطلقت	من	 لواقعه	لذلك	 واإدراكه	

�ضالمي«	اأو	''املجمع	 ول	يف	قطاع	غزة	با�ضم	»م�ضجد	املجمع	الإ �ضالمية	الأ احلركة	الإ

�ضالمي''	وقد	قام	الدعاة	اأول	بالنطالق	من	امل�ضجد	الذي	كان	ول	زال	نقطة	الت�ضال	 الإ

املبا�رش	الذي	يتم	بني	الدعاة	والنا�س	هو	اأبلغ	و�ضائل	الت�ضال	تاأثرًيا	لذا	فاإن	الدعاة	الذين	

التاأثري	 النا�س	وعقولهم	ومار�ضوا	 امل�ضاجد	منابر	�رشعان	ما	و�ضلوا	قلوب	 اتخذوا	من	

�ضالمية	يف	 ن	ت�ضع	خططًا	متوالية	ملناف�ضة	احلركة	الإ املنا�ضب	اإىل	درجة	دفعت	ال�ضلطة	لأ

هذا	امليدان	ل�ضحب	الب�ضاط	من	حتت	اأقدامها،	كما	اأن	هذا	هو	الذي	دفع	اإ�رشائيل	ثم	

�ض�ضات	التي	تهيمن	عليها	الدولة	رغبة	 الوليات	املتحدة	حل�ضار	الدين	وو�ضعه	يف	املوؤ

منهايف	خنقه	وحتجيم	دوره.

�ضالمية	يف	هذه	املرحلة	للدور	الن�ضائي	وبداأت	العمل	على	جتنيد	الن�ضاء	 تنبهت	احلركة	الإ

ر�ضاد،	اإ�ضافة	للجامعات.	 من	خالل	امل�ضاجد	ودرو�س	الوعظ	والإ

املرحلة	الثالثة	)��98 – �987(	النطالق	نحو	العمل	ال�ضيا�ضي	بفاعلية	اأكرب.	بعد	 	.3

اجلامعات	 ال�ضيا�ضي	يف	 وال�رشاع	 املناف�ضة	 معرتك	 �ضالمية	 الإ الكتل	 اأن	دخل	طالب	

مر	لقيام	الكتلة	ال�ضالمية	ملناف�ضة	الكتل	الوطنية	والي�ضارية	يف	 الفل�ضطينية،	تطور	الأ

مر	الذي	ا�ضتدعى	من	قبل	القوى	 معاقلها	يف	اجلامعات	املختلفة	يف	ال�ضفة	الغربية،	الأ

منف�ضل	 ب�ضكل	 النتخابات	 تخو�س	 كانت	 اأن	 )بعد	 التحالف	 والي�ضارية	 الوطنية	

معاقل	 نحو	 الزاحف	 �ضالمي	 الإ الطالبي	 اجل�ضم	 وجه	 يف	 البع�س(	 بع�ضها	 وتناف�س	

احلركة	الوطنية.	

اأموال	 الن�ضاط	من	خالل	جلان	 خوان	يف	اجلمعيات	اخلريية	وازداد	هذا	 ا�ضتمر	ن�ضاط	الإ

خوان	امل�ضلمني،	وكانت	هذه	 التي	كانت	يف	معظمها	ي�ضيطر	عليها	رجالت	الإ الزكاة	

اللجان	تقدم	امل�ضاعدات	العينية	والنقدية	للفقراء	واملحتاجني،	اإىل	جانب	قيام	هذه	اللجان	

بافتتاح	عيادات	طبية	تقدم	العالج	املجاين	للفقراء،	وهكذا	ن�ضطت	هذه	اللجان	يف	تقدمي	

الداخلية	 التربعات	 املرحلة	بجمع	 ن�ضطوا	يف	هذه	 للفقراء.	كما	 امل�ضاعدات	 اأنواع	 كافة	

خوان	امل�ضلمني	 واخلارجية	لبناء	امل�ضاجد	وافتتاح	بع�س	مراكز	حتفيظ	القراآن.	كما	عمل	الإ

التي	كانت	تقوم	بها	 الن�ضاطات	 البديل	ملختلف	 اإيجاد	 اأذرعهم	املختلفة	على	 من	خالل	

حياء	 املدن	لإ �ضالمية	يف	خمتلف	 الإ ن�ضاد	 الإ فرق	 اإن�ضاء	 فتم	 خرى،	 الأ الفل�ضطينية	 القوى	

�6.		عاطف	عدوان:	الدور	ال�ضيا�ضي	والعالمي	للم�ضجد.	
	 	 	 	 www.iugaza.edu.ps/ara/research/conf/masjed/articles		
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�ضالمي،	 الإ الكتاب	 مهرجانات	 وتنظيم	 الريا�ضية،	 الفرق	 واإقامة	 عرا�س،	 الأ حفالت	

ح�ضورهم	 وظهر	 كبري	 ب�ضكل	 الدعوي	 اجلانب	 ن�ضط	 كما	 الثقافية.	 واملهرجانات	

و�ضيطرتهم	على	امل�ضاجد	ب�ضكل	اأكرب	وبفاعلية	اأكرب.	وبداأ	املواطن	يف	هذه	الفرتة	يلم�س	

مظاهر	التاأ�ضلم	ب�ضكل	اأكرب	حيث	بداأ	اللبا�س	ال�رشعي	ينت�رش	بني	الن�ضاء،	وخا�ضة	يف	قطاع	

خوان	امل�ضلمني،	 غزة،	وكان	انت�ضار	اللبا�س	ال�رشعي	اأحد	نتاج	الدعوات	التي	يطلقها	الأ

وت�ضجيعهم	لذلك.

جماعة	 حتققه	 كانت	 الذي	 والجتماعي	 الدعوي	 امل�ضتوى	 على	 النجاح	 هذا	 ظل	 يف	

خوان	امل�ضلمني	يف	فل�ضطني	وخا�ضة	يف	قطاع		غزة.	ظهر	لهم	مناف�س	اإ�ضالمي	على	 الإ

�ضالمي	التي	تاأثرت	بفكر	�ضيد	قطب	والتنظيم	اجلهادي	 ال�ضاحة	الفل�ضطينية	حركة	اجلهاد	الإ

�ضالمي	تختلف	عن	 مام	اخلميني	يف	اإيران.	ومل	تكن	اأهداف	اجلهاد	الإ يف	م�رش،	وبثورة	الإ

�ضالمية،	 ر�س،	ون�رش	الدعوة	الإ اإقامة	حكم	اهلل	يف	الأ اإ�ضالمي	اآخر	من	حيث	 اأي	تنظيم	

داة	خمتلفة،	فالتنظيم	اجلديد	كان	ميار�س	العمل	امل�ضلح	يف	حماربة	الحتالل	 ولكن	كانت	الأ

خوان	ميار�ضون	العمل	الدعوي	والجتماعي.	 يف	حني	كان	الإ

اجلهاد	 حركة	 �ضالمي	 الإ البديل	 ظل	 يف	 خا�ضة	 خوان	 الإ �ضعبية	 على	 اأثر	 بالتايل	 وهذا	

�ضالمي،	حيث	بداأت	حركة	 �ضالمي	الذي	ميار�س	العمل	امل�ضلح	ل�ضالح	حركة	اجلهاد	الإ الإ

 .
�7
�رشائيلي �ضالمي	بتنفيذ	عدد	من	العمليات	الع�ضكرية	�ضد	قوات	الحتالل	الإ اجلهاد	الإ

خوان	 الإ بني	 توجه	 ظهر	 خرى	 الأ الفل�ضطينية	 الف�ضائل	 ومناف�ضة	 اجلديد	 الواقع	 واأمام	

�ضلوب	وممار�ضة	العمل	املقاوم	�ضد	الحتالل،		وكان	يف	املقابل	 امل�ضلمني	يطالب	بتغيري	الأ

حداث	 خوان	بنهجهم	الدعوي.	و�ضاعدت	جمموعة	من	الأ تيار	اآخر	يدعوا	اإىل	ا�ضتمرار	الأ

حداث	عملية	ال�ضجاعية	 على	تقوية	التوجه	املطالب	بتبني	العمل	املقاوم،	وكان	من	بني	الأ

خوان	امل�ضلمني	 وىل	عام	�987،	وهنا	قررت	قيادة	الإ التي	اأدت	لنطالقة	النتفا�ضة	الأ

.
�8

�ضالمية	– حما�س	يف	اأواخر	العام	�987  تاأ�ضي�س	حركة	املقاومة	الإ

را�ضي	الفل�ضطينية	املحتلة.	ط�،	رام	اهلل،	مركز	رام	اهلل	 �ضلمة	وال�ضيا�ضة	يف	الأ �7.		اياد	الربغوثي:	الأ

ن�ضان،	�003،	�س	88.  لدرا�ضات	حقوق	الإ

�ضباب	والدوافع	والظروف	التي	اأدت	لنطالقة	حركة	حما�س	راجع	 �8.		ملزيد	من	املعلومات	حول	الأ

كتاب	ال�ضيخ	اأحمد	يا�ضني	�ضاهد	على	ع�رش	النتفا�ضة،	وهو	جمموعة	مقابالت	اأجرتها	قناة	اجلزيرة	

�ض�س	حركة	حما�س. الف�ضائية	مع	ال�ضيخ	اأحمد	يا�ضني	موؤ
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انتشار التدين في املجتمع الفلسطيني 

�ضالمية	 انت�ضار	التدين	وبعث	ال�ضحوة	الإ �ضاهمت	جمموعة	من	العوامل	والظروف	على	

�ضالمية	مبا	فيها	املجتمع	الفل�ضطيني،	وتعود	اأ�ضباب	 من	جديد	يف	املجتمعات	العربية	والإ

�ضباب	وهي:	 �ضالمية	اإىل	جمموعة	من	الأ التدين	وال�ضحوة	الإ

وي�ضارية	 وطنية	 من	 الفل�ضطينية	 القوى	 تبنتها	 التي	 النظريات	 بف�ضل	 النا�س	 اإح�ضا�س	 	.�

.
�9
�ضالمي وقومية،	وباملقابل	بروز	احلل	الإ

�ضالمية	وجتربتها	يف	م�رش	وا�ضحا	 التاأثر	باملحيط	العربي،	فقد	كان	التاأثر	باحلركات	الإ 	.�

على	الطلبة	الفل�ضطينيني	الذين	يدر�ضون	يف	م�رش	وخا�ضة	طالب	قطاع	غزة.	اإ�ضافة	

لف	الذين	ذهبوا	للعمل	يف	اململكة	ال�ضعودية	وغريها	من	الدول	اخلليجية،	 لع�رشات	الآ

 .
�0
�ضالمي	كاأ�ضا�س	قانوين	وقيمي	وثقايف وهي	جمتمعات	حمافظة	تعتمد	على	الدين	الإ

�ضالمية	يف	اإيران	التي	اأو�ضلت	رجال	الدين	اإىل	احلكم	يف	اإيران،	ومعاداة	 التاأثر	بالثورة	الإ 	.3

  .
��
الثورة	للم�رشوع	ال�ضتعماري	الغربي	وعلى	راأ�ضه	اإ�رشائيل	والوليات	املتحدة

النظرية	 بف�ضل	 اعرتاف	 كاأنه	 ظهر	 منظومتها،	 وانهيار	 ال�ضرتاكية،	 النظرية	 تراجع	 	.4

.
��
�ضالمية	منذ	البداية املارك�ضية	التي	حاربتها	القوى	الإ

 �98� لبنان	 الفل�ضطينية،	بعد	حرب	 التحرير	 الفعل	املقاوم	لف�ضائل	منظمة	 تراجع	 	.�

وخروج	منظمة	التحرير	الفل�ضطينية	من	بريوت،	وباملقابل	ا�ضتمرار	املقاومة	اللبنانية	

.
�3
�رشائيلي �ضالمية	)حزب	اهلل(	لالحتالل	الإ وخا�ضة	الإ

خوان	 ردن	يف	ال�ضفة	الغربية،	حيث	كان	الإ �ض�ضات	القائمة	التي	كانت	تتبع	الأ البنية	الر�ضمية	للموؤ 	.6

ردن	مما	�ضهل	عليهم	القيام	بن�رش	دعوتهم	وبرناجمهم	من	خالل	 يتمتعون	بعالقات	جيدة	مع	الأ

وقاف	 وقاف	والرتبية	والتعليم	وغريها.	ولوزارتي	الأ العمل	الر�ضمي	يف	الوزارات	املختلفة	مثل	الأ

 .
�4
�ضالمية والرتبية	والتعليم	بالتحديد	دور	كبري	يف	ن�رش	الفكر	الديني	القائم	على	الدعوة	الإ

وىل	عام	�987	وفرتة	الت�ضعينيات	 يف	ظل	هذا	الواقع	�ضهدت	النتفا�ضة	الفل�ضطينية	الأ

�ضالمية	– الت�ضخي�س	والعالج(،	 �9.		راجع	اي�ضا:	يو�ضف	فرحات:	)اأزمة	الفهم	يف	ال�ضحوة	الإ

�ضالمية،	�007،	�س	�س	9 – �0. �ضالم	وحتديات	الع�رش(،	اجلامعة	الإ متر	)الإ بحث	مقدم	اإىل	موؤ

�0.		اياد	الربغوثي،	م�ضدر	�ضابق،	�س	�4

��.		نف�س	امل�ضدر،	�س	��.

��.		اياد	الربغوثي،	م�ضدر	�ضابق،	�س	�6.

�3.		نف�س	امل�ضدر

�4.		نف�س	امل�ضدر،	�س	�س	�8-�7.
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من	القرن	املا�ضي	)القرن	الع�رشين(	ازدياد	مظاهر	التاأ�ضلم	يف	املجتمع	الفل�ضطيني،	وهذه	

املظاهر	ترتكز	يف	ال�ضلوكيات	والتعليم	وغريها	من	الن�ضاط	الجتماعي	فقد	ازدادت	املدار�س	

�ضالمية	يف	اجلامعات	 �ضالمية	وال�رشعية	وازداد	الطالب	امللتحقني	بكليات	ال�رشيعة	الإ الإ

املحلية	واخلارجية،	وازدادت	مظاهر	التاأ�ضلم	التي	اأ�رشنا	اإليها	�ضابقا.	

�ضالمية	فقط،	بل	تعدتها	اإىل	بقية	القوى	الفل�ضطينية،	 ومل	تقف	مظاهر	التاأ�ضلم	على	القوى	الإ

لقوى	 الرئي�س	 املناف�س	 فتح	 حركة	 بيانات	 يف	 الديني	 احل�ضور	 اأ�ضبح	 املثال	 �ضبيل	 فعلى	

اهلل	 )ب�ضم	 بالب�ضملة	 تبداأ	 احلركة	 بيانات	 كانت	 حيث	 ح�ضورا،	 اأكرث	 ال�ضيا�ضي	 �ضالم	 الإ

حاديث	 يات	القراآنية	والأ حيان	على	الآ الرحمن	الرحيم(،	وكانت	حتتوي	يف	كثري	من	الأ

العديد	 اأن	 حيث	 والي�ضارية،	 الليربالية	 القوى	 لت�ضمل	 �ضلمة	 الأ مظاهر	 وامتدت	 النبوية.	

من	مر�ضحات	القوى	الي�ضارية	والليربالية	ظهرت	�ضورهن	وهن	يرتدين	اللبا�س	ال�رشعي	

اأثناء	احلملة	النتخابية	للمجل�س	الت�رشيعي	�006،	واحلملة	النتخابية	لالنتخابات	املحلية	

�004-�006،	وظهور	مر�ضحات	القوى	الي�ضارية	باللبا�س	ال�رشعي	هو	تعبري	عن	واقع	

اأكرث	من	كونه	دعاية	انتخابية.

خرية	ارتفاعًا	يف	وترية	بناء	امل�ضاجد	ودور	حتفيظ	القراآن	ب�ضكل	كبري،	 �ضهدت	ال�ضنوات	الأ

بناء	امل�ضاجد،	والذي	كان	له	 التزايد	الذي	ح�ضل	يف	 الر�ضم	حجم	 اأن	يقدم	هذا	 وميكن	

�ضلمة. كرب	يف	عملية	الأ ثر	الأ الأ

�ضكل	رقم)�(	يظهر	الزيادة	يف	اعداد	امل�ضاجد	ودور	حتفيظ	القراآن

ح�ضائي	ال�ضنوي	رقم	)8(،	�007،	 ح�ضاء	الفل�ضطيني:	كتاب	فل�ضطني	الإ امل�ضدر:	اجلهاز	املركزي	لالإ

�س	3�7.

قل	تدينا	مثل	 التي	تعرب	عن	الأ الثقافية	ومرافقها	 الن�ضاطات	 اأو	توقف	منو	 باملقابل	تراجع	
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متاحف	وم�ضارح	ودور	�ضينما،	ومكتبات	عامة،	يف	حني	ازدادت	املراكز	الثقافية	ب�ضكل	

املراكز.	 هذه	 �رشيكا	يف	 كانت	 �ضالمية	 الإ القوى	 اأن	 علما	 	،%94 اإىل	 ت�ضل	 بن�ضبة	 كبري	

وال�ضكل	التايل	يو�ضح	هذه	الزيادة.

	�ضكل	رقم)�(	حجم	الن�ضاط	الثقايف

ح�ضائي	ال�ضنوي	رقم	)8(،	�007،	 ح�ضاء	الفل�ضطيني:	كتاب	فل�ضطني	الإ امل�ضدر:	اجلهاز	املركزي	لالإ

�س	3�8.

عدة	 اأ�ضارت	 فقد	 التدين،	 اإىل	 قريب	 حمافظ	 جمتمع	 باأنه	 الفل�ضطيني	 املجتمع	 يو�ضف	

ال�ضيا�ضية	 للبحوث	 الفل�ضطيني	 املركز	 اأجراها	 الفل�ضطيني	 للمجتمع	 راأي	 ا�ضتطالعات	

وامل�ضحية	اإىل	اأن	حوايل	ن�ضف	املجتمع	الفل�ضطيني	تقريبا	ي�ضفون	اأنف�ضهم	باأنهم	متدينني	

خر	ي�ضفون	اأنف�ضهم	باأنهم	متو�ضطي	التدين	)%47	 )43%-	49%(	،	وتقريبا	الن�ضف	الآ

.	وقد	بينت	
��
-	�3%(،	يف	حني	ي�ضف	اأقلية	اأنف�ضهم	باأنهم	غري	متدينني	)%3	-	�.%4(

جندة	الجتماعية	متقاربة	جدا		 ال�ضتطالعات	اأن	مواقف	متو�ضطي	التدين	جتاه	ق�ضايا	الأ

مع	مواقف	من	ي�ضفون	اأنف�ضهم	باأنهم	متدينني.

وبذلك	وجدت	حركة	حما�س	بيئة	خ�ضبة	لن�رش	دعوتها،		وبداأت	حركة	حما�س	تكت�ضب	املزيد	من	

ال�ضعبية	يف	�ضفوف	املواطنني	الفل�ضطينيني،	وخا�ضة	بعد	انطالق	النتفا�ضة	الثانية،	وف�ضل	عملية	

ال�ضالم	بني	منظمة	التحرير	الفل�ضطينية	واإ�رشائيل،	اإىل	جانب	تف�ضي	الف�ضاد	يف	ال�ضلطة	الفل�ضطينية،	

كل	هذه	العوامل	اإىل	جانب	عوامل	اأخرى	�ضاعدت	حما�س	على	اكت�ضاب	مزيد	من	ال�ضعبية.	

�ضالمية	يف	املجتمع	الفل�ضطيني	 	يف	ظل	هذا	الواقع	املتمثل	بازدياد	التدين	وانت�ضار	القيم	الإ

��.		املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية:	ا�ضتطالعات	الراأي	العام	من	ا�ضتطالع	�9 – ولغاية	ا�ضتطالع	�9 . 

	 	 	 	 	 http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/index.html
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واأغلبيته،	 الفقري	 ت�ضكل	حما�س	عموده	 والذي	 ال�ضيا�ضي	 �ضالم	 الإ قوى	 �ضعبية	 وتنامي	

خو�س	 حما�س	 حركة	 قررت	 فتح.	 حركة	 فيها	 مبا	 خرى	 الأ القوى	 �ضعبية	 وتناق�س	

النتخابات	الت�رشيعية	الثانية	يف	كانون	ثاين	�006،	حققت	حما�س	يف	النتخابات	فوزا	

والباحثني	 املحللني	 بع�س	 اأن	 رغم	 مقعدا(،	 	)�3� اأ�ضل	 من	 مقعدا	 	74( اجلميع	 فاجاأ	

توقعوا	حتقيق	حما�س	نتائج	جيدة	يف	النتخابات	ولكن	لي�س	بهذا	ال�ضكل.	

قدمت	حما�س	برناجما	انتخابيا	تناول	الق�ضايا	ال�ضيا�ضية	والجتماعية	والقت�ضادية،	ومثل	

الربنامج	النتخابي	حتول	يف	بع�س	اجلوانب	الجتماعية	التي	كان	ميثاق	حركة	حما�س	قد	

تناولها	عند	اإ�ضداره	عام	�988.	ومل	ياأت	هذا	التحول	وليد	حلظته	بل	جاء	نتيجة	التجربة	

ال�ضيا�ضية	والتنظيمية	للحركة	التي	مرت	مبراحل	خمتلفة	�ضمن	مناف�ضتها	للقوى	ال�ضيا�ضية	

حزب	 ن�ضاء	 لإ حما�س	 حركة	 توجه	 التحولت	 هذه	 اأبرز	 وكان	 خرى،	 الأ الفل�ضطينية	

�ضالمي،	 �ضيا�ضي	بعد	قيام	ال�ضلطة	الوطنية	الفل�ضطينية	عام	��99		وهو	حزب	اخلال�س	الإ

جندة	الجتماعية.	و�ضيتم	خالل	املحاور	القادمة	 الذي	قدم	حتولت	متعددة	يف	ق�ضايا	الأ

مناق�ضة	هذه	التحولت	التي	مت	التطرق	لها.
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احملور األول: موقف حركة حماس من املرأة

تتهم	حما�س	 اجلدل	حيث	 مثار	 الق�ضايا	 من	 املراأة	 ق�ضايا	 من	 يعد	موقف	حركة	حما�س	

للحكم	 و�ضول	حما�س	 من	 املتخوفني	 اأن	 بل	 بع�س	حقوقها،	 من	 املراأة	 بعزمها	حرمان	

ذهبوا	يف	اتهاماتههم	اأن	حما�س	�ضتكون	قريبة	يف	حكمها	من	نظام	الطالبان	يف	اأفغان�ضتان 

يف	طريقة	تعاملها	مع	املراأة،	واأنها	�ضتتعامل	مع	املراأة	ككائنات	اأقل	�ضاأنا	من	الرجال	.

خر	ترف�س	حركة	حما�س	هذه	التهامات	وتقول	اأنها	حترتم	املراأة	وحقوقها	 على	اجلانب	الآ

اأو	يف	 الفر�ضة	كاملة	يف	احلكم	 ُتعطى	حركة	حما�س	 �ضالمي.	كما	مل	 الإ لل�رشع	 ا�ضتنادا	

�ضلمة«	املجتمع	اأم	ل.	�ضن�ضتعر�س	 الت�رشيع	لرنى	اإمكانية	اإن	كانت	حما�س	�ضوف	ت�ضعى	»لأ

يف	هذا	الق�ضم	من	الدرا�ضة	مواقف	حركة	حما�س	من	الق�ضايا	املختلفة	للمراأة.

أوال: وضع املرأة في قانوني األحوال الشخصية  العقوبات
طالبت	احلركة	الن�ضوية	الفل�ضطينية	)القريبة	من	ف�ضائل	م	ت	ف(	العمل		على	اإر�ضاء	مبادئ	

امل�ضاواة	والت�ضاوي	بني	الرجل	واملراأة	يف	كافة	جمالت	احلياة	ودعت	اإىل	الن�س	على	ذلك	

يف	د�ضتور	ال�ضلطة	الوطنية	والت�رشيعات	ب�ضكل	�رشيح	ووا�ضح،	ودعت	اإىل	�ضمان	التحقيق	

العملي	لهذا	املبداأ	من	خالل	اتخاذ	تدابري	ت�رشيعية	واإدارية	حلظر	كافة	اأ�ضكال	التمييز	�ضد	

اإقرار	احلماية	القانونية	للمراأة	 اإلغاء	و�ضع	عدم	امل�ضاواة	�ضدها	وذلك	من	خالل	 املراأة	و	

املراأة	يف	 باللتزام	بحق	 كما	طالبت	 امل�ضتويات.  الرجل	يف	كافة	 امل�ضاواة	مع	 على	قدم	

جهزة	الق�ضائية	والت�رشيعية	والتنفيذية	على	قدم	 تويل	املنا�ضب	العامة	انتخابا	وتعيينا	يف	الأ

لتاأثريه	 ال�ضخ�ضية	 حوال	 الأ قانون	 لتعديل	 الن�ضوية	 احلركة	 .ودعت	
�6
الرجل مع	 امل�ضاواة	

على	تنظيم	جممل	العالقات	الجتماعية	واحلقوق	والواجبات	بني	الرجل	واملراأة	باإعتباره	

�رشة.	حيث	يحتوي	القانون	على	جوانب	تتعلق	بالزواج	 الناظم	الفعلي	للعالقات	داخل	الأ

واحلجر	 هلية	 الأ واأحكام	 ون�ضب	 ونفقة	 وم�ضكن	 مهر	 من	 عليه	 يرتتب	 وما	 واأحكامه	

والو�ضاية	والو�ضية	واأنواعها،	وجوانب	اأخرى	تتعلق	بالطالق	واأحكامه	واآثاره	من	نفقة	

رث.	بررت	احلركة	الن�ضوية	مطالبتها	بتعديل	 وعدة	وغريها،	وجوانب	تتعلق	باأحكام	الإ

العدل	 ملبادئ	 مراعاته	 ولعدم	 املراأة	 انتهاك	حلقوق	 من	 فيه	 ملا	 ال�ضخ�ضية	 حوال	 الأ قانون	

وتعدد	 التع�ضفي،	 والطالق	 الزواج،	 �ضن	 ق�ضايا	 واملراأة	خا�ضة	يف	 الرجل	 بني	 وامل�ضاواة	

 .
�7
الزوجات	وغريه

ون	املراأة	ب�ضاأن	وثيقة	حقوقية	للمراأة	 ية	وزارة	�ضوؤ ون	املراأة،	روؤ �6.		وزارة	�ضوؤ

الفل�ضطينية،�0/�/��00.

حوال	ال�ضخ�ضية،	�ضادرة	عن	 �ضباب	املوجبة	للمطالبة	بتعديل	قانون	الأ �7.		مذكرة	تو�ضيحية	لالأ

م�رشوع		الربملان	ال�ضوري	عام	�997	.	عن	مها	عبد	الهادي:	واقع	املراأة	يف	فل�ضطني	وجهة	نظر	

ا�ضالمية،	نابل�س:	مركز	البحوث	والدرا�ضات	الفل�ضطينية،	�999،	�س	�س	��7-��6.
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الن�ضوية	 اأن	مطالب	احلركة	 �ضالمية	ويف	مقدمتها	حركة	حما�س	 الإ القوى	 باملقابل	ترى	

�رشية.	كما	ترى	 �ضالمية	يف	تنظيم	العالقات	الأ يف	معظمها	تتعار�س	مع	مبادئ	ال�رشيعة	الإ

حما�س	اأن	احلركة	الن�ضوية	التي	تطالب	بامل�ضاواة	بني	الرجل	واملراأة	دون	متييز	ل	تعرب	عن	

راأي	املراأة	الفل�ضطينية	ب�ضكل	عام،	فال�ضعب	الفل�ضطيني	باأغلبه	م�ضلمون	وملتزمون	بالدين	

من	 يتها	 روؤ �ضدق	 على	 حما�س	 وتربهن	 املجتمع.	 ن�ضف	 والن�ضاء	 وتعاليمه،	 ال�ضالمي	

عوام	�004- خالل	م�ضاركة	الن�ضاء	يف	النتخابات	البلدية	والت�رشيعية	التي	جرت	يف	الأ

اأثبتت	التفاف	قطاع	كبري	من	الن�ضاء	حول	حركة	حما�س	ومر�ضحيها	يف	 �006	والتي	

النتخابات	الت�رشيعية.	ح�ضلت	قائمة	حما�س	على	تاأييد	اأكرب	بني	الن�ضاء	يف	النتخابات	

44%	من	 تاأييد	 قائمة	حما�س	على	 بالرجال.	فقد	ح�ضلت	 الفل�ضطينية	مقارنة	 الت�رشيعية	

.
�8
الن�ضاء	مقابل	�4%	من	الرجال

حوال	ال�ضخ�ضية	ب�ضكل	يتنافى	مع	مبادئ	ال�رشيعة	 اإقرار	قانون	لالأ ترف�س	حركة	حما�س	

.	ترى	حركة	
�9
�ضالمية	مثل	اأن	يت�ضمن	منعا	اأو	تقييدا	لتعدد	الزوجات	للرجل	الواحد الإ

حما�س	احلركة	الن�ضوية	على	اأنها	متثل	�رشيحة	معينة	من	الي�ضار	والعلمانيني	والتي	ل	يعنيها	

اإقرار	 متانع	حما�س	 ل	 الوقت	 نف�س	 �ضالمية،	ويف	 الإ ال�رشيعة	 عن	 املنبثقة	 القوانني	 تطبيق	

.	مع	اعتزازها	
30
�ضالمية قوانني	حتافظ	على	حقوق	املراأة	ب�رشط	عدم	تعار�ضها	مع	ال�رشيعة	الإ

�ضالمي،	والذي	مل	ي�ضتند	 نه	القانون	الوحيد	امللتزم	بال�رشع	الإ حوال	ال�ضخ�ضية	لأ بقانون	الأ

 .
3�
اإىل	القوانني	العلمانية

ترى	حما�س	يف	مطالب	احلركة	الن�ضوية	الراف�ضة	لتعدد	الزوجات	وحتديد	�ضن	الزواج	بانها	

�ض�ضات	 مطالب	دخيلة	على	املجتمع	الفل�ضطيني،	وان	من	يقف	وراء	هذه	املطالب	هي	موؤ

غربية	ت�ضعى	لتدمري	املجتمع.	باملقابل	يرى	د.	�ضالح	الربدويل	الناطق	با�ضم	كتلة	حما�س	

اإباحة	تعدد	الزوجات	لتحقيق	ق�ضايا	مزاجية	 النيابية	بوجود	م�ضكلة	يف	م�ضاألة	ا�ضتغالل	

�ضالمية	لتحقيق	اأغرا�س	مزاجية،	ل	هدف	منها	 »ل	ينبغي	ا�ضتغالل	املباح	يف	ال�رشيعة	الإ

�ضوى	اثبات	قدرة	الرجل	على	الزواج	باأكرث	من	واحدة«،	كما	دعا	الربدويل	اإىل	تثقيف	

طالق،	ودون	�رشوط	ودوافع	 �رشار	املرتتبة	على	تعدد	الزوجات	على	الإ النا�س	حول	الأ

نواب	 ويتفق	 	.
3�
ال�رشع مع	 يتعار�س	 الزوجات	 تعدد	 مينع	 قانون	 �ضن	 دون	 لكن	 مقنعة،	

�8.	عائ�ضة	اأحمد	:	النوع	الجتماعي	ومواقف	الناخبني	الفل�ضطينيني	يف	النتخابات	الرئا�ضية	

والت�رشيعية	يف	د.	خليل	ال�ضقاقي	وجهاد	حرب	)حترير(:	النتخابات	الفل�ضطينية	الثانية	)الرئا�ضية	

والت�رشيعية	واحلكم	املحلي(	��00-	�006	.	رام	اهلل،	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	

وامل�ضحية،	�007،	�س	��8.

�9.		�ضحيفة	الر�ضالة،	�/�006/�0.

30.		مقابلة	مع	د.	اأحمد	اأبو	حلبية	ع�ضو	املجل�س	الت�رشيعي	عن	حركة	حما�س،	7/��/�007.

�3.		�ضحيفة	الر�ضالة،	�/�006/�0.

يام	،	�006/3/9. �3.		جريدة	الأ
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الزوجات	 لتعدد	 املعار�ضة	 ال�ضخ�ضية	 حوال	 الأ قانون	 ن�ضو�س	 بع�س	 رف�س	 مع	 حما�س	

.
33
ملخالفته	لل�رشع

بق�ضايا	 تتعلق	 التي	 الق�ضايا	 بع�س	 اخلال�س	 حزب	 خالل	 من	 ال�ضابق	 يف	 حما�س	 اأقرت	

طريقة	 البدايات	يف	 متثل	 هذه	 وكانت	 الدين،	 مع	 تعار�ضها	 عدم	 ب�رشط	 ولكن	 امل�ضاواة	

انعقاد	 الن�ضاء،	وميكن	مالحظة	ذلك	من	خالل	دورية	 تعاطي	حما�س	مع	ق�ضايا	حقوق	

مترات	تخت�س	بق�ضايا	الن�ضاء	كان	يعقدها	حزب	اخلال�س		وت�ضارك	فيه	قيادات	حركة	 موؤ

حما�س	على	كافة	امل�ضتويات.

ال�ضادرة	عن	نواب	حما�س	مدى	 ال�ضحفية	 اأجريت	والت�رشيحات	 التي	 تظهر	املقابالت	

حوال	ال�ضخ�ضية	ب�ضكل	يتعار�س	مع	 الن�ضجام	يف	املواقف	من	تعديل	ن�ضو�س	قانون	الأ

الن�س	الديني،	مع	رف�س	اإبداء	مرونة	يف	هذا	املو�ضوع،	وتنطلق	حما�س	من	ال�ضند	ال�رشعي	

»ل	اجتهاد	يف	ن�س«.	وقد	اأكدت	حما�س	يف	برناجمها	النتخابي	على	�رشورة	�ضن	قانون	

املعتمدة.	 الفقهية	 واملذاهب	 �ضالمية	 الإ ال�رشيعة	 من	 م�ضتنبطا	 يكون	 ال�ضخ�ضية	 حوال	 لالأ

وين�ضجم	هذا	املوقف	املعلن	من	قبل	حركة	حما�س	مع	مواقف	جماعات	فل�ضطينية	حمافظة	

اأخرى	من	بينها	نواب	من	حركة	فتح.

تتعلق	 التي	 املواد	 وخا�ضة	 العقوبات	 قانون	 بتعديل	 الن�ضوية	 �ض�ضات	 املوؤ تطالب	 كذلك	

قانون	 من	 	340 املادة	 من	 ي�ضتفيد	 اجلرائم،	 هذه	 يف	 القاتل	 اأن	 حيث	 ال�رشف	 بجرائم	

“عذر	خمفف”  على	 مبوجبها	 يح�ضل	 التي	 الغربية،	 ال�ضفة	 املطبق	يف	 ردين	 الأ العقوبات	

“اإذا	فاجاأ	زوجته	اأو	اإحدى	اأ�ضوله	اأو	فروعه	اأو	اأخواته	مع	اآخر	على	فرا�س	غري	م�رشوع”،	
اإ�ضافة	اإىل	املادة	98	من	ذات	القانون،	التي	تاأخذ	بعني	العتبار	“من	اأقدم	على	فعله	حتت	

املجني	 اأتاه	 اخلطورة	 من	 ناجت	عن	عمل	غري	حمق	وعلى	جانب	 �ضديد	 ثورة	غ�ضب	 تاأثري	

�ض�ضات	الن�ضوية	بالعمل	على	ت�ضديد	العقوبات	اجلزائية	املفرو�ضة	 عليه«.	كما	طالبت	املوؤ

على	جرائم	الغت�ضاب	وهتك	العر�س،	على	نحو	يحقق	الردع	العام	لكل	من	يقدم	عليها،	

اأ�ضكال	العنف	 والعمل	على	جترمي	مواقعة	الزوج	لزوجته	رغما	عنها	باعتباره	�ضكاًل	من	

�رشي	الواقع	عليها.	اإ�ضافة	اإىل	املطالبة	بت�ضديد	العقوبة	على	من	يرتكب	جرمية	اإجها�س	 الأ

مراأة	حامل	رغما	عنها. لإ

ل	متانع	حما�س	تعديل	قانون	العقوبات	ومعاقبة	مرتكبي	جرائم	ال�رشف	كمرتكبي	جرائم،	

ية	احلركة	الن�ضوية	 وو�ضع	لكل	فعل	عقابه.	لكنها	ترف�س	تعديل	قانون	العقوبات	وفقًا	لروؤ

.
34
�ضالمية فقط	بل	اأنها	تطالب	بتعديل	القانون	ا�ضتنادا	اإىل	ال�رشيعة	الإ

�ضطل،	مروان	اأبو	را�س(	 33.		مقابالت	اأجريت	مع	عدة	نواب	عن	حما�س	)اأحمد	اأبوحلبية،	يون�س	الأ

ت�رشين	ثاين	�007.

�ضطل	يف	ت�رشين	ثاين	�007. 34.		مقابلة	مع	النائب	يون�س	الأ
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عملت	حما�س	من	خالل	نوابها	يف	املجل�س	الت�رشيعي	على	اإجراء	تعديالت	على	القانون	

معدل	 قانون	 غلبية	 بالأ 	
3�
غزة الت�رشيعي	يف	 املجل�س	 اأقر	 حيث	 املدنية،	 حوال	 لالأ املعدل	

ال�ضخ�ضية	 البطاقة	 الزوجة	يف	 ا�ضم	 بتغيري	 اخلا�ضة	 املواد	 يتناول	 والذي	 املدنية	 حوال	 لالأ

وبالنظر	  .36
البطاقة ملحق	 الزوج	يف	 عائلة	 ا�ضم	 وي�ضاف	 عائلتها	 با�ضم	 الزوجة	 لتحتفظ	

للتعديالت	التي	اأجريت	على	القانون	يالحظ	اأن	التعديل	جاء	من�ضجما	مع	الن�س	ال�رشعي 

الزواج	 بعد	 عائلة	زوجها	 با�ضم	 املراأة	 وت�ضمية	 بائهم،	 لآ بناء	 الأ ون�ضب	 بدعوة	 )القا�ضي	

تقليد	للغرب(	اأكرث	من	كونه	مطلبا	للحركة	الن�ضوية،	وهذا	ما	اأكدته	حما�س	يف	اأكرث	من	

�ضالمية. موقع  با�ضتعدادها	لال�ضتجابة	ملطالب	احلركة	الن�ضوية	التي	تن�ضجم	مع	ال�رشيعة	الإ

تعديل القوانني

�ضالح(	كانون	اأول	�008. مقابلة	مع	النائبة	هدى	نعيم	)كتلة	التغيري	والإ

�رشة	مبا	يتنا�ضب	مع	 حوال	ال�ضخ�ضية	والأ نحن	مع	اإعادة	�ضياغة	القوانني	ذات	العالقة	بالأ

حوال	ال�ضخ�ضية	 �ضالمية.		قوانني	الأ الوقت	و	روح	الع�رش	ول	يتعار�س	مع	ال�رشيعة	الإ

بع�ضها	منذ	عهد	النتداب	الربيطاين	وكذلك	قوانني	العقوبات.		ل	بد	من	تغيري	القوانني	

�ضالمية،	ولكن	 �رشة	والن�ضاء	وال�رشيعة	الإ مبا	ل	يتعار�س	مع	امل�ضلحة	الوطنية	و	م�ضلحة	الأ

مور	ذات	البعد	ال�رشعي	القطعي	 لء	الن�ضاء	من	مواد	حمددة	والأ لي�س	مبا	تطالب	به	هوؤ

لت�ضاوم	معها	مثل	حترمي	تعدد	الزوجات،	ونحن	الن�ضاء	نقبله	مثلما	نقبل	ال�ضالة	وال�ضوم	

و	غريه	من	العبادات،	التعدد	ل	ظلم	فيه	و	لكن	الظلم	يف	ممار�ضات	بع�س	الرجال.		اأما	

املوا�ضيع	ذات	البعد	الذي	فيه	م�ضلحة	مثل	عمر	الفتاه	عند	الزواج	فيمكن	التفاق	عليه	

�رشة.		ونحن	مع	حترمي	القتل	على	خلفية	ال�رشف،	ل	نبيح	 مبا	يحقق	م�ضلحة	للفتاه	و	الأ

�رشة	اأن	تقتل	الفتاه.	نحن	مع	اأن	ياأخذ	القانون	جمراه	و	يعاقب	كل	من	الفتاه	و	الرجل.	 لالأ

مور	لي�ضت	ذات	البعد	القطعي	ال�رشعي،	وفيه	يقدر	اأهل	 احللول	الو�ضط	)مقبولة(	يف	الأ

ن	املقا�ضد	يف	ال�رشيعة	هو	م�ضلحه	للنا�س. الخت�ضا�س	امل�ضلحة،	لأ

 

الرتكيز	على	اجلانب	 اأجريت	مع	حركة	حما�س	رغبة	احلركة	يف	 التي	 املقابالت	 تعك�س	

يخدم	 ب�ضكل	 قائمًا	 الديني	 البعد	 اإبقاء	 مع	 الو�ضط،	 من	 بالع�ضى	 م�ضاك	 والإ الرمادي،	

اأمكن	 ال�ضيا�ضي	كلما	 الديني	ل�ضالح	اجلانب	 اإىل	جانب	تطويع	اجلانب	 م�ضالح	احلركة،	

�3.		بعد	عملية	احل�ضم	الع�ضكري	يف	غزة	الذي	�ضيطرت	مبوجبه	حما�س	على	قطاع	غزة،	اأ�ضبح	

املجل�س	الت�رشيعي	يجتمع	يف	غزة	بح�ضور	نواب	حما�س	املوجودين	يف	قطاع	غزة	وممثلني	عن	

النواب	املعتقلني(.

36.		�ضحيفة	الر�ضالة،	��/�/�008
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ذلك،	والعك�س	�ضحيح.	وبنف�س	الوقت	تريد	املحافظة	على	هويتها	الدينية	التي	انطلقت	

على	اأ�ضا�ضها.	

يظهر	من	خالل	ما	�ضبق	اأن	حركة	حما�س	لن	ت�ضتجيب	ملطالب	احلركة	الن�ضوية	بتعديل	

حوال	ال�ضخ�ضية،	قانون	العقوبات(	التي	تتعار�س	مع	 ن�ضو�س	بع�س	القوانني	)قانون	الأ

�ضالمية،	لوجود	ن�ضو�س	وا�ضحة.	ولكنها	�ضت�ضتجيب	للمطالب	التي	 اأحكام	ال�رشيعة	الإ

ل	تتعار�س	مع	اأحكام	ال�رشيعة،	والتي	فر�ضت	من	خالل	منظومة	العادات	والتقاليد	التي	

ن	ذلك	يتعار�س	مع	 رث	لأ فر�ضها	املجتمع.	فهي	لن	ت�ضتجيب	ملبداأ	امل�ضاواة	يف	نظام	الإ

نثيني(،	ولكنها	رمبا	تعمل	على	و�ضع	الية	قانونية	حتمي	 الن�س	ال�رشعي	)للذكر	مثل	حظ	الأ

رث	على	�ضبيل	املثال. حقوق	املراأة	املقرة	�رشعا	يف	نظام	الإ

ومع	ذلك	ترف�س	احلركة	الن�ضوية	مقولت	حما�س	باأنها	تقف	�ضد	جرائم	ال�رشف	مدعية	

اأن	جرائم	ال�رشف	ازدادت	يف	قطاع	غزة	بعد	�ضيطرة	حما�س	عليه	يف	�007/6/�4،	

ال�ضهر	الذي	تال	�ضيطرة	حما�س	على	 �	فتيات	يف	قطاع	غزة	يف	 املثال	قتل	 فعلى	�ضبيل	

قطاع	غزة.	علما	اأن	جرائم	القتل	على	ال�رشف	منت�رشة	يف	املحافظات	الفل�ضطينية	ولكنها	

مل	ت�ضل	اإىل	احلد	الذي	و�ضلت	له	يف	قطاع	غزة	بعد	�ضيطرة	حما�س.	فقد	بلغت	جرائم	

عام	 ويف	 حالة،	 	)�7(  �00� عام	 يف	 العائلة	 �رشف	 خلفية	 على	 ارتكبت	 التي	 القتل	

  .
37
�006 )�4(	حالة

�ضارة	اإىل	اأن	املوروث	الثقايف	يتداخل	مع	الدين	يف	ق�ضايا	جرائم	ال�رشف	فهي	 وهنا	جتدر	الإ

ن	جرائم	ال�رشف	منت�رشة	يف	كل	مناطق	 اأو	ل	لأ ال�ضلطة	 غري	مرتبطة	بوجود	حما�س	يف	

فل�ضطني	والدول	املجاورة	واإن	كانت	بوترية	اأقل	من	قطاع	غزة.	بل	اأن	جرائم	ال�رشف	قد	

خرى	فقد	�ضجل	خالل	ال�ضنوات	املا�ضية	العديد	من	جرائم	 حتدث	بني	اأتباع	الديانات	الأ

ال�رشف	بني	امل�ضيحني	الفل�ضطينيني.

ثانيا: عمل املرأة 
بلغت	ن�ضبة	م�ضاركة	املراأة	يف	قوة	العمل	الفل�ضطينية	�6.6%	باملقابل	بلغت	عند	الرجال	

،	ومع	ذلك	
39
،		وهذه	ن�ضبة	منخف�ضة	اإذا	ما	قورنت	بالن�ضبة	املقبولة	عامليا	)%30(

38
%67.8

تعاين	املراأة	الفل�ضطينية	من	عدم	قدرتها	على	الو�ضول	للمراكز	القيادية	يف	الوظائف	املختلفة،	

37.		الهيئة	الفل�ضطينية	امل�ضتقلة	حلقوق	املواطن:	و�ضع	حقوق	املواطن	الفل�ضطيني	خالل	عام	�006 

)	تقرير	��(،	رام	اهلل،	�007،	�س	�87.

ح�ضاء	الفل�ضطيني،	قاعدة	بيانات	م�ضح	القوى	العاملة-	الربع	الثاين،	�007. 38.		اجلهاز	املركزي	لالإ

�رش	الدميقراطي	يف	فل�ضطني	بعد	 39.		اأفرت	هذه	الن�ضبة	من	قبل	جمموعة	من	اخلرباء	التي	اأقرت	املوؤ

اطالعها	على	جتارب	عاملية	خمتلفة.
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�ض�ضات	احلكومية	بلغت	 فن�ضبة	الن�ضاء	الالتي	و�ضلن	ملوقع	مدير	فما	فوق	يف	الوزارات	واملوؤ

هلية	 �ض�ضات	الأ �4.6%،	يف	حني	بلغت	ن�ضبة	الن�ضاء	الالتي	و�ضلن	ملوقع	مدير	فما	فوق	يف	املوؤ

 . 
40
جور	ل�ضالح	الرجال	بفارق	ي�ضل	حوايل	�دولر	يوميا 37%،	كما	تتفاوت	معدلت	الأ

يف	�ضوء	هذا	الو�ضع	القت�ضادي	ال�ضعب	وقلة	فر�س	املراأة	يف	احل�ضول	على	فر�ضة	عمل	

طالبت	احلركة	الن�ضوية	بقطاعاتها	املختلفة	باإن�ضاف	املراأة	من	خالل	امل�ضاواة	يف	توفري	فر�س	

العمل	بينها	وبني	الرجل	مع	�رشورة	اللتزام	باملحافظة	على	حقوق	املراأة	ورفع	كافة	اأ�ضكال	

التمييز	املوجود	�ضدها.	

بناء	تربية	�ضاحلة،	واأن	دورها	 تعتقد	حركة	حما�س	اأن	مكان	املراأة	الطبيعي	هو	البيت	يف	تربية	الأ

كده	ميثاق	حركة	حما�س	يف	 دوار،	ويجب	املحافظة	عليه،	وهذا	ما	يوؤ كاأم	وزوجة	هو	ا�ضمى	الأ

كد	على	الدور	املنوط	باملراأة	الفل�ضطينية	و	املقت�رش	على	الرتبية	 املواد	)�7،	�8(.	فامليثاق	يركز	ويوؤ

والواجبات	املنزلية.	وميثل	ميثاق	حما�س	اأحد	املرجعيات	التي	تعتمد	عليها	احلركة	يف	الوقت	احلا�رش،	

ال�ضيا�ضي	 البعد	 ب�ضكل	مو�ضع	لرتكيزه	على	 الق�ضايا	الجتماعية	 يتناول	كافة	 امليثاق	مل	 اأن	 حيث	

�رشائيلي،	حيث	تعتقد	حركة	حما�س	اأن	اجلانب	الجتماعي	مرتبط	مبواقف	حركة	 لل�رشاع	العربي	الإ

،	مع	وجود	بع�س	اخل�ضو�ضيات	للحالة	الفل�ضطينية.
4�
الخوان	امل�ضلمني	ب�ضكل	عام

ية ميثاق حركة حما�س لدور املراأة روؤ

املادة	)�7(	للمراأة	امل�ضلمة	يف	معركة	التحرير	دور	ل	يقل	عن	دور	الرجل	فهي	م�ضنع	الرجال،	

جيال	وتربيتها	دور	كبري... ودورها	يف	توجيه	الأ

هم	يف	 ا	كانت	اأو	اأخًتا	لها	الدور	الأ ُمًّ
�رشة	املجاهدة	اأ املادة	)�8(	واملراأة	يف	البيت	املجاهد	والأ

�ضالم،	وتربية	اأبنائها	 خالقية	امل�ضتمدة	من	الإ
طفال	على	املفاهيم	والقيم	الأ رعاية	البيت	وتن�ضئة	الأ

على	تاأدية	الفرائ�س	الدينية	ا�ضتعداًدا	للدور	اجلهادي	الذي	ينتظرهم،	ومن	هنا	ل	بد	من	العناية	

ا	�ضاحلة	واعيًة	لدورها	يف	معركة	 مًّ
باملدار�س	واملناهج	التي	ترّبى	عليها	البنت	امل�ضلمة،	لتكون	اأ

مور	املنزلية،	 دراك	يف	تدبري	الأ التحرير	ول	بد	لها	من	اأن	تكون	على	قدر	كاٍف	من	الوعي	والإ

�رشة	من	متطلبات	القدرة	على	موا�ضلة	ال�ضري	يف	 �رشاف	يف	نفقات	الأ فالقت�ضاد	والبعد	عن	الإ

الظروف	ال�ضعبة	املحيطة،	وليكن	ن�ضب	عينيها	اأن	النقود	املتوافرة	عبارة	عن	دم	يجب	األ	يجري	

اإل	يف	العروق	ل�ضتمرار	احلياة	يف	ال�ضغار	والكبار	على	حد	�ضواء		

40.		خليل	ال�ضقاقي	واآخرون:	مقيا�س	الدميقراطية	يف	فل�ضطني	تقرير	عام	�006،	رام	اهلل:	املركز	

الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية،	�007،	�س	�08.

�4.		ميثاق	حركة	املقاومة	ال�ضالمية		-	حما�س،	املادة	الثانية.
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الثانية	ع�رشة	 الت�رشيعية	يف	املادة	 اأكدت	يف	برناجمها	النتخابي	لالنتخابات	 لكن	حما�س	

)املراأة	الفل�ضطينية(	على	�رشورة	توظيف	طاقات	املراأة	يف	العمل	العام،	كما	اأكدت	على	

�رشة	من	خالل	تطوير	الت�رشيعات	اخلا�ضة	باملراأة	العاملة	مبا	يحقق	 �رشورة	دعم	ا�ضتقرار	الأ

�رشة.	وهنا	يت�ضح	كيف	جتاوز	الربنامج	النتخابي	حلركة	حما�س	ميثاق	احلركة	 ا�ضتقرار	الأ

الذي	حدد	اأدوار	املراأة	كما	اأ�رشنا	�ضابقا.

وكانت	قد	ت�ضاهلت	يف	مو�ضوع	عمل	املراأة	يف	الربنامج	ال�ضيا�ضي	حلزب	اخلال�س	الذي	

�رشة	وعملها	يف	املجتمع،	وم�ضاواتها	بالرجال	يف	 اأقر	)التوفيق	بني	واجبات	املراأة	نحو	الأ

ميادين	احلياة	ال�ضيا�ضية	والجتماعية	والثقافية	والقت�ضادية	دون	اإخالل	باأحكام	ال�رشيعة	

 .
4�
�ضالمية( الإ

اإىل	عدم	وجود	 م�ضتندين	 العمل	 من	 املراأة	 منع	 راء	يف	حركة	حما�س	على	عدم	 الآ تتفق	

ن�س	�رشعي	يحرم	عمل	املراأة،	ولكن	تظهر	ال�ضبابية	يف	طبيعة	عمل	املراأة	فمنهم	من	يرى	

اأن	املراأة	م�ضموح	لها	اأن	تعمل	يف	كافة	املجالت،	باعتبار	اأن	هذا	حق	منحها	اإياه	الدين	

�ضالمي،	ولكن	مع	احلفاظ	على	ال�ضوابط	ال�رشعية	املتعلقة	بخروج	املراأة	وعملها،	واأن	 الإ

.	ومنهم	من	يرى	اأن	جمال	عمل	املراأة	
43
حما�س	لن	تعمل	على	حتديد	ميادين	العمل	للمراأة

�ضل،	واأنه	ل	مانع	من	عمل	املراأة	 ول	هو	البيت،	واأن	خروج	املراأة	للعمل	لي�س	هو	الأ الأ

يف	جمالت	�رشيفة	ويف	املجالت	التي	حتتاج	الن�ضاء	اأكرث	من	الرجال،	ويرى	اأن	عمل	املراأة	

 .
44
يزيد	من	اأعبائها	اإىل	جانب	العبء	املنزيل	وهذا	اإرهاق	لطاقات	املراأة

يالحظ	اأن	نظرة	حما�س	لعمل	املراأة	هي	نظرة	اأقل	اأهمية	من	عمل	الرجل	على	اعتبار	اأن	

البيت	من	م�ضكن	وملب�س	وماأكل	وم�رشب،	 الرجل	هو	املكلف	بالقيام	بتوفري	متطلبات	

ولد.	كما	يالحظ	لدى	بع�س	قيادات	 وغريها،	يف	حني	املراأة	مطلوب	منها	رعاية	البيت	والأ

حما�س	النية	لتقييد	جمالت	عمل	املراأة	يف	جمالت	م�رشوعة	وجمالت	غري	م�رشوعة،	وهذا	

موطن	ال�ضبابية	يف	تعريف	امل�رشوع	وغري	امل�رشوع.	

وبالنظر	لتجربة	حركة	حما�س	يف	قطاع	غزة	بعد	�ضيطرتها	عليه	جتاه	عمل	املراأة،	مل	تتوفر	

التي	مت	�ضغلها	ون�ضبة	 الوظائف	 معلومات	من	جهاز	اخلدمة	املدنية	يف	قطاع	غزة	حول	

�رشطة	 حما�س	 حلركة	 املنتمية	 املقالة	 احلكومة	 اأن�ضاأت	 ولكن	 الوظائف.	 هذه	 يف	 الن�ضاء	

ن�ضائية	مل�ضاعدة	ال�رشطة	يف	اأداء	مهامها،	فقد	مت	ا�ضتيعاب	90	فتاة	يف	ال�رشطة	الن�ضائية	يف	

.	وبالتايل	ي�ضبح	من	ال�ضعوبة	مبكان	تقييم	جتربة	حكومة	حما�س	يف	قطاع	
4�
قطاع	غزة

�ضالمي،	الف�ضل	الرابع	– مو�ضوع	املراأة	– البند	الثاين. �4.		الربنامج	ال�ضيا�ضي	حلزب	اخلال�س	الإ

43.		مقابلة	مع	د.	اأحمد	اأبو	حلبية،	م�ضدر	�ضابق.

�ضطل	،	م�ضدر	�ضابق.. 44.		مقابلة	مع	د.	يون�س	الأ

�4.		�ضحيفة	الر�ضالة،	�007/8/9.
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غزة	واحلكم	عليها	يف	فرتة	زمنية	مل	تتجاوز	العام،	يف	وقت	ان�ضغل	فيه	اجلميع	يف	قطاع	

كل	وامل�رشب	والدواء	والوقود	يف	ظل	ح�ضار	 ن�ضانية	املتمثلة	بالأ غزة	بتاأمني	املتطلبات	الإ

ن�ضانية	على	كافة	نواحي	احلياة	يف	قطاع	غزة. م�ضدد،	وقد	طغت	هذه	املتطلبات	الإ

وحول	مو�ضوع	الختالط	يف	مواقع	العمل	هناك	اختالف	يف	هذا	املو�ضوع	فالبع�س	يقول	

�ض�ضات	مع	التاأكيد	على	عدم	 باأن	حما�س	لن	تف�ضل	بني	الرجال	والن�ضاء	يف	مواقع	العمل	يف	املوؤ

ال�ضماح	بحدوث	خلوة	بني	رجل	وامراأة	يف	مكان،	مع	ال�ضماح	بوجود	جمموعة	من	الرجال	

.	باملقابل	هناك	من	يقول	اأن	حما�س	�ضتقوم	بالف�ضل	بني	الرجال	
46
والن�ضاء	يف	نف�س	املكان

.
47
والن�ضاء	يف	مواقع	العمل	اإذا	توفرت	الفر�ضة	بحكم	اأن	الختالط	يجر	الكثري	من	املفا�ضد

تظهر	املقابالت	ال�ضابقة	تناق�ضا	يف	املواقف	بني	قيادات	احلركة	جتاه	مو�ضوع	عمل	املراأة	

الفل�ضطيني،	 امل�رشع	 اأقره	 الذي	 القانوين	 بالن�س	 يقبل	 فالبع�س	 العمل،	 يف	 والختالط	

وبالو�ضع	القائم،	بينما	يتبنى	البع�س	مواقف	مت�ضددة.	

يتم	ال�ضتعانة	با�ضتطالعات	الراأي	العام	ملعرفة	مواقف	القاعدة	ال�ضعبية	حلركة	حما�س	من	

جندة	الجتماعية،	ملعرفة	اإن	كانت	مواقف	قيادة	حما�س	قريبة	من	هذه	املواقف	 ق�ضايا	الأ

اأم	ل،	فاإن	كانت	مواقف	القيادة	قريبة	من	مواقف	الراأي	العام	ومواقف	القاعدة	فهذا	دللة	

على	الن�ضجام.	واإن	كانت	املواقف	متباعدة	بني	القيادة	والقاعدة	واأن	اأحد	اأطرف	املعادلة	

خر.	مما	ي�ضتدعي	الوقوف	على	هذا	التباعد	يف	املواقف	وتناوله.		 مت�ضدد	اأكرث	من	الأ

يحظى	عمل	املراأة	خارج	املنزل	على	دعم	كبري	من	الراأي	العام	الفل�ضطيني،	وقد	اأظهرت	

نتائج	ال�ضتطالع	اخلا�س	الذي	اأجراه	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية	يف	

كانون	ثاين	�008	اأن	اأغلبية	الفل�ضطينيني	)86%(	يوافقون	على	خروج	املراأة	املتزوجة	

للعمل	خارج	املنزل	اإذا	اأرادت	ذلك،	كما	اأن	اأغلبية	قاعدة	ناخبي	حركة	حما�س	)%84(		

توافق	على	خروج	املراأة	املتزوجة	للعمل	خارج	املنزل،	ومل	تختلف	مواقف	ناخبي	بقية	

القوى	مبا	فيها	حركة	فتح	عن	حركة	حما�س	يف	مواقفها	جتاه	عمل	املراأة.	وتظهر	نتائج	

ال�ضتطالع	ان�ضجام	املواقف	بني	قاعدة	حما�س	وقيادة	حما�س	يف	مو�ضوع	عدم	منع	عمل	

املراأة	م�ضتندين	لل�رشع،	خا�ضة	اأن	اأغلبية	ناخبي	حركة	حما�س	ي�ضفون	اأنف�ضهم	على	اأنهم	

خرى	حيث	و�ضف	 متدينني	)�7%(	وهي	ن�ضبة	مرتفعة	مقارنة	بحركة	فتح	والقوى	الأ

ناخبي	 من	 	)%�4( و�ضف	 فيما	 متدينون،	 اأنهم	 على	 اأنف�ضهم	 فتح	 ناخبي	 من	 	)%40(

.
48
خرى	اأنف�ضهم	على	اأنهم	متدينون القوى	الأ

46.	مقابلة	مع	د.	اأحمد	اأبو	حلبية،	م�ضدر	�ضابق.

�ضطل	،	م�ضدر	�ضابق. 47.		مقابلة	مع	د.	يون�س	الأ

48.		ا�ضتطالع	خا�س	اأجراه	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية	يف	الفرتة	�3/�/-	

.�008/�/3
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رغم	اإهمال	ميثاق	حركة	حما�س	لق�ضية	عمل	املراأة	وم�ضاواتها،	اإل	اأن	الربنامج	النتخابي	

للحركة	وبرنامج	احلكومة	العا�رشة	جاءا	من�ضجمان	مع	القوانني	والت�رشيعات	الفل�ضطينية	

الوظائف	 على	 احل�ضول	 يف	 والرجل	 املراأة	 بني	 العمل	 يف	 امل�ضاواة	 مبداأ	 على	 كدة	 وموؤ

مومة	 جازات	اخلا�ضة	بالأ عطائها	الإ جور،	اإ�ضافة	لإ والرتقيات	واحلوافز	والدرجات	والأ

وغريه،	وخ�ضوعها	لنف�س	املعايري	التي	يخ�ضع	لها	الرجل	يف	عملية	التوظيف	دون	متييز،	

القول	 بني	 كبري	 تناق�س	 هناك	 العملي	 امل�ضتوى	 على	 لكن	 النظري.	 امل�ضتوى	 على	 هذا	

والنزاهة(	 امل�ضائلة	 اأجل	 )الئتالف	من	 اأمان	 �ض�ضة	 موؤ تقرير	�ضدر	عن	 اأ�ضار	 فقد	 والفعل	

دارية	العليا،	كان	ن�ضيب	 اإىل	قيام	حكومة	حما�س	باإ�ضدار	�4	قرار	تعيني	يف	املنا�ضب	الإ

  .
49
املراأة	قرار	تعيني	واحد

فقد	اأظهر	ا�ضتطالع	الراأي	العام	رقم	)�4(	الذي	اأجري	يف	حزيران	�007	اأن	67	%	

من	ناخبي	حما�س	يوافقون	على	اإعطاء	الرجال	والن�ضاء	فر�س	عمل	مت�ضاوية،	وعار�س	

ذلك	33	%،	وانخف�ضت	عن	ال�ضتطالع	الذي	جرى	يف	اأيار	��00	حينما	كان	�%7	

يوافقون	على	اإعطاء	الرجال	والن�ضاء	فر�س	عمل	مت�ضاوية،	وكان	يعار�ضها	�8%.	وتظهر	

مر	الذي	 نتائج	ال�ضتطالع	تقارب	املواقف	الر�ضمية	للحركة	مع	مواقف	قواعد	احلركة،	الأ

يعطي	قيادة	احلركة	قوة	يف	التمرت�س	حول	مواقفها.

الرجال	 ح�ضول	 على	 يوافقون	 حما�س	 ناخبي	 من	 	%83.� فاإن	 جور	 بالأ يتعلق	 وفيما	

مواقف	 وتبدو	 	.%�6 ذلك	 ويعار�س	 العمل،	 نف�س	 لقاء	 مت�ضاوية	 رواتب	 على	 والن�ضاء	

مواقف	 من	 قريبة	 والن�ضاء	 الرجال	 بني	 والرواتب	 جور	 الأ ت�ضاوي	 القاعدة	يف	مو�ضوع	

القيادة.

يالحظ	اأن	ق�ضايا	امل�ضاواة	بني	الرجال	والن�ضاء	�ضواءاً	يف	احل�ضول	على	فر�س	مت�ضاوية	اأو	

على	رواتب	مت�ضاوية،		اأن	مواقف	الراأي	العام	الفل�ضطيني	متقاربة	اإىل	حد	كبري	بني	ناخبي	

اأجل	 من	 ال�ضابقة،	 الق�ضايا	 ل�ضالح	 اإيجابي	 �ضغط	 عامل	 �ضي�ضكل	 وهذا	 القوى،	 خمتلف	

�ضياغة	قوانني	اأكرث	م�ضاواة	يف	ميادين	ت�ضهل	مراقبتها.

يف	�ضوء	العديد	من	املقابالت	التي		اأجريت	مع	قيادات	من	حركة	حما�س	ومتابعة	الوثائق	

ال�ضادرة	عن	احلركة	يظهر	رغبة	احلركة	يف	الرتكيز	على	اجلانب	الرمادي	يف	عدم	اخلو�س	

يف	التفا�ضيل	حول	امل�ضموح	واملمنوع	من	وجهة	نظرهم	يف	عمل	املراأة.	وهذا	يقودنا	اإىل	

عدة	خيارات	حمتملة	جتاه	هذه	الق�ضية	وغريها	وهي:

• تاأجيل	البحث	يف	اجلانب	الجتماعي	وتطبيقاته	ملرحلة	تكون	احلركة	قد	تفرغت	من	

دارية	يف	احلكومة	الفل�ضطينية	العا�رشة	كما	وردت	يف	قرارات	جمل�س	الوزراء،	 49.		اأمان	:	التعينات	الإ

كانون	اأول	�006،	�س	��.
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اجلانب	ال�ضيا�ضي	وتعقيداته،	مع	العمل	على	تطبيق	بع�س	الق�ضايا	التي	ل	تثري	البلبلة	

وب�ضكل	تدريجي.

احلركة	 �ضتطبقها	 التي	 الجتماعية	 جندة	 الأ التفاق	داخل	حركة	حما�س	على	 عدم	  •
يف	ظل	حكمها،	نتيجة	خلالفات	فقهية	خا�ضة	يف	الق�ضايا	التي	تقبل	بالجتهاد،	ومن	

املمكن	اأن	تت�ضع	امل�ضاحة	بني	هذه	الجتهادات	وتتحول	اإىل	تناق�س	يعيق	التفاق	على	

اأجندة	اجتماعية	للحركة.	وخري	دليل	على	ذلك	التناق�س	الذي	ظهر	يف	مواقف	قادة	

احلركة	جتاه	عمل	املراأة	والختالط	يف	العمل.

ثالثا: حجاب املرأة ولباسها
�ضالمي	ول	 حكام	القطعية	يف	الدين	الإ 	ترى	حركة	حما�س	اأن	مو�ضوع	احلجاب	من	الأ

يتم	 اأن	 يجب	 وحتركها	 املراأة	 واأن	خروج	 الفردية،	 احلريات	 �ضمن	 لالجتهاد	 فيها	 جمال	

نه	يحافظ	عليها	ويحميها،	يف	املقابل	 �ضالمي	املتمثل	يف	احلجاب	لأ وهي	مرتدية	الزي	الإ

يرى	املعار�ضون	لذلك	)احلركة	الن�ضوية	القريبة	من	ف�ضائل	م	ت	ف(	اأن	للمراأة	احلرية	يف	

اختيارها	للزي	الذي	تريده	�ضواء	حجاب	اأو	غريه،	ويخ�ضى	هذا	الطرف	من	قيام	حما�س	

ب�ضن	قوانني	تفر�س	احلجاب	على	الن�ضاء	يف	املناطق	الفل�ضطينية.	

اأثارت	بع�س	الدعوات	التي	�ضدرت	عن	بع�س	قيادات	حركة	حما�س	)اأم	ن�ضال	فرحات،	

حممد	اأبوطري(	فرتة	النتخابات	وخا�ضة	بعد	فوز	حركة	حما�س	يف	النتخابات	الت�رشيعية	

حول	النية	لفر�س	احلجاب	على	الن�ضاء	يف	فل�ضطني	خماوف	العديد	من	القوى	ال�ضيا�ضية	

فر�س	 من	 املخاوف	 هذه	 كانت	 املجتمع.	 اأ�ضلمة	 نحو	 حما�س	 �ضعي	 من	 والجتماعية	

وىل	حينما	 الأ النتفا�ضة	 يتذكره	�ضكان	قطاع	غزة	يف	ظل	 الذي	 الواقع	 احلجاب	وليدة	

ُفر�س	احلجاب	اأو	غطاء	الراأ�س	على	الن�ضاء	يف	قطاع	غزة	من	قبل	عنا�رش	حما�س.

باأن	 الن�ضوية	 القوى	 تطمئن	 حما�س	 حركة	 قيادات	 عن	 ت�رشيحات	 �ضدرت	 باملقابل	

حركة	حما�س	لن	تقوم	بفر�س	احلجاب	واللبا�س	ال�رشعي	بالقوة	بل	�ضتدعو	له	باملوعظة	

حما�س	 حركة	 من	 املدعومة	 هلية	 الأ �ض�ضات	 واملوؤ اجلمعيات	 عملت	 وقد	 	.�0
والن�ضيحة

�ضالمي،	حيث	نظمت	اإحدى	اجلمعيات	يف	حمافظة	نابل�س	 على	ت�ضجيع	لبا�س	احلجاب	الإ

م�رشوعا	ي�ضمى	)م�رشوع	اجللباب	حتت	عنوان	جلبابي	تاج	ووقار(،	حيث	قامت	اجلمعية	

 .
��
بتوزيع	اجلالبيب	ب�ضكل	جماين	دون	مقابل

كد	النائبة	هدى	نعيم	اأن	حما�س	�ضكلت	احلكومة	�ضنة	كاملة	»ومل	تفر�س	احلجاب،	 وتوؤ

�0.		�ضحيفة	الر�ضالة،	مقابلة	مع	النائبة	جميلة	ال�ضنطي،�007/7/�7.

��.		�ضحيفة	الر�ضالة،	�006/�0/�6
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ن	املجتمع	بطبيعته	 ومل	نتطرق	اإىل	مثل	هذا	املو�ضوع	يف	الت�رشيعي	ول	ترى	اأهميه	لذلك،	لأ

مر	بكثري	من	 خر	اأن	حما�س	ل	تنظر	اإىل	الأ متدين	والن�ضاء	حمجبات	بطبيعتهن،	وال�ضيء	الآ

اأبو	حلبية	من	قيادات	حركة	 اأبو	را�س	واأحمد	 اخلطورة«.	وهذا	ما	اأكده	كل	من	مروان	

.
��
حما�س	باأن	حما�س	لن	تعمل	على	فر�س	احلجاب

�ضبه	 نرى	 احلجاب	 لفر�س	 �ضعيها	 بعدم	 احلم�ضاوية	 القيادات	 ت�رشيحات	 يف	 النظر	 عند	

ر�ضاد	للبا�س	احلجاب.	 اإجماع	حول	هذا	املو�ضوع	و�ضبه	اإجماع	على	�رشورة	الدعوة	والإ

اأبرزها	 املجتمع	 من	 عديدة	 قطاعات	 تخوفات	 تزل	 مل	 الت�رشيحات	 هذه	 جميع	 ولكن	

قليات	ب�ضعي	حركة	حما�س	نحو	»اأ�ضلمة«	 احلركة	الن�ضوية	ب�ضقيها	الليربايل	والي�ضاري	والأ

املجتمع،	خا�ضة	بعد	�ضيطرة	حما�س	على	قطاع	غزة	يف	حزيران	�007. 

وف	احللبي	قد	اأ�ضدر	قراراً	يف	متوز	�007  على	عبد	الروؤ وكان	رئي�س	جمل�س	العدل	الأ

املحاكم	 اأمام	 ظهورهم	 اأثناء	 واملحاميات	 باملحامني	 خا�ضة	 وك�ضوة	 رداء	 فر�س	 يت�ضمن	

النظامية	يف	قطاع	غزة،	حيث	حدد	القرار	زيًا	يرتديه	املحامون	النظاميون	لدى	ظهورهم	

قامتة	 �ضرتة	 و	 )الروب(،	 �ضود	 الأ القما�س	 من	 ك�ضوة	 وي�ضمل:	 النظامية	 املحاكم	 اأمام	

زيًا	 القرار	 �ضوداء	غامقة،	كما	حدد	 من�ضاة،	وربطة	عنق	 بياقة	 اأبي�س	 )البدلة(،	و	قمي�س	

قامتة	 و�ضرتة	 )الروب(،	 املعروفة	 �ضود	 الأ القما�س	 من	 ك�ضوة	 ي�ضمل:	 للمحاميات	 حمدداً	

هذا	 اأثار	 وقد	 مياثله.	 ما	 اأو	 )املنديل(	 ال�ضعر	 يحجب	 وغطاء	 )اجللباب(،	 املعروفة	 اللون	

�ض�ضات	احلقوقية	 �ض�ضات	املجتمع	املدين	وخا�ضة	املوؤ القرار	موجة	من	الرف�س	من	قبل	موؤ

�ضول	 لالأ خمالفًا	 باعتباره	 الفل�ضطيني	 للقانون	 وا�ضحًا	 انتهاكًا	 القرار	 واأعتربو	 والن�ضوية	

الد�ضتورية	والقانونية	الفل�ضطينية،	كونه	اغت�ضب	�ضالحيات	نقابة	حمامي	فل�ضطني	ونظامها	

�ضا�ضي،	بتدخله	يف	تنظيم	مهنة	املحاماة. الأ

حجاب املراأة

�ضالح	والتغيري،	ت�رشين	ثاين	�007 �ضطل	عن	كتلة	الإ
مقابلة	مع	النائب	الدكتور	يون�س	الأ

�ضالمي	الذي	ل	جمال	به	لالجتهاد	 حكام	القطعية	يف	الدين	الإ مو�ضوع	احلجاب	من	الأ

قناع	ولي�س	على	 حكام	على	الرتبية	والإ با�ضم	احلرية	ال�ضخ�ضية،	لكننا	نعتمد	يف	تطبيق	الأ

فر�س	ذلك	بالقوانني	والقوة،	لن	نفر�س	احلجاب	ولن	ن�ضن	قانون	يفر�س	احلجاب،	

قناع	ن�ضتطيع	اأن	نحول	املجتمع	الفل�ضطيني	اإىل	جمتمع	اإ�ضالمي. لكننا	بالإ

�ضالح	والتغيري،	كانون	اأول	�007. ��.		مقابلة	مع	النائب	هدى	نعيم	عن	كتلة	الإ
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	اأجراه	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية	
�3
وقد	اأظهرت	نتائج	ا�ضتطالع	خا�س

يف	الفرتة	�3/�-	3/�/�008	اأن	ناخبي	حما�س	اأكرث	ت�ضددا	يف	مو�ضوع	حجاب	املراأة	

ال	اإن	كان	يجب	على	املراأة	ارتداء	مالب�س	 من	غريهم	من	اأفراد	املجتمع	الفل�ضطيني،	ففي	�ضوؤ

قل	تاأييدا	ملثل	هذا	اخليار	 حمت�ضمة	دون	�رشورة	لب�ضها	احلجاب	نرى	اأن	ناخبي	حما�س	هم	الأ

خرين،	فقد	اأبدى	40%	من	ناخبي	حما�س	موافقتهم	على	ارتداء	 على	خالف	الناخبني	الآ

املراأة	مالب�س	حمت�ضمة	دون	�رشورة	لب�ضها	احلجاب	ويعار�ضه	60%	،	يف	حني	اأبدى	�%6	

خرين	موافقتهم	 من	ناخبي	فتح	موافقتهم	على	ذلك،	ويف	حني	اأبدى	�6%	من	الناخبني	الآ

من	 	%�7 لو�ضف	 حما�س،	 لقاعدة	 املت�ضدد	 املوقف	 هذا	 يف	 ال�ضبب	 ويعود	 ذلك.	 على	

ناخبي	حما�س	باأنهم	متدينون،	وبالتايل	هم	يرف�ضون	اأي	ق�ضية	تتعار�س	مع	ال�رشع	ح�ضب	

معتقداتهم.	ويظهر	هنا	مقدار	الن�ضجام	يف	املواقف	بني	القاعدة	والقيادة.

جندة	الجتماعية	حلركة	حما�س	وتوقعات	الناخبني	ملا	�ضتفعله	حما�س	 	وحول	توقعات	الأ

مبو�ضوع	لبا�س	املراأة	للحجاب	اأظهرت	نتائج	ال�ضتطالع	اخلا�س	اأن	اأغلبية	ناخبي	حما�س	

�3%	يعتقدون	اأن	حما�س	لن	تعمل	على	فر�س	اللبا�س	ال�رشعي	يف	احلياة	العامة،	وهذا	ين�ضجم	

مع	مواقف	اأغلبية	قيادة	حركة	حما�س.	باملقابل	وجد	ال�ضتطالع	اأن	ن�ضبة	ت�ضل	�7%	من	

ناخبي	فتح	يعتقدون	اأن	حما�س	لن	تعمل	على	فر�س	اللبا�س	ال�رشعي	يف	احلياة	العامة.	

خرون	توقعاتهم	 وال�ضكل	التايل	يظهر	الفرق	بني	توقعات	ناخبي	حما�س	وناخبي	فتح	والآ

ملا	�ضتقوم	به	حركة	حما�س	بخ�ضو�س	حجاب	املراأة.

ال�ضكل	رقم	)3(	يظهر	توقعات	جمهور	الناخبني	جتاه	فر�س	حما�س	احلجاب	ح�ضب	الجتاه	ال�ضيا�ضي	

)ن�ضب	مئوية(.

	-/�/�3 الفرتة	 وامل�ضحية	يف	 ال�ضيا�ضية	 للبحوث	 الفل�ضطيني	 املركز	 اأجراه	 خا�س	 ا�ضتطالع	 امل�ضدر:	

.�008/�/3

�3.		اأجري	هذا	ال�ضتطالع	على	عينة	مقدارها	3430	مقابلة	يف	��4	موقع	موزعة	يف	ال�ضفة	الغربية	

وقطاع	غزة.
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تعمل	 لن	 احلركة	 اأن	 املقابالت	 معهم	 اأجريت	 الذين	 احلم�ضاوية	 القيادات	 اأكدت	جميع	

البع�س	اللتزام	 التنقل،	ولكن	ا�ضرتط	 الن�ضاء	وحريتها	يف	 القيود	على	حركة	 على	فر�س	

�ضالمية.	وهنا	تظهر	التعبريات	الف�ضفا�ضة	ذات	املدلولت	 خالق	العامة	وال�رشيعة	الإ بالأ

ل	املتعلق	بال�ضماح	للمراأة		بحرية	احلركة	والتنقل. الغام�ضة	التي	ل	جتيب	على	الت�ضاوؤ

ال	مت	طرحه	من	خالل	عدة	ا�ضتطالعات	للراأي	العام	حول	ال�ضماح	للمراأة	بال�ضفر	 ففي	�ضوؤ

كرث	ت�ضددا	يف	هذا	اجلانب	ويعود	 اأن	ناخبي	حما�س	هم	الأ البالد	لوحدها	نرى	 خارج	

ال�ضبب	يف	ذلك	لعتقاد	البع�س	بوجود	ن�س	يحرم	�ضفر	املراأة	دون	حمرم.	باملقابل	نرى	

خرين	اأقل	ت�ضددا	مع	اأن	املوافقة	على	�ضفر	املراأة	لوحدها	مل	ي�ضل	 ناخبي	فتح	والناخبني	الآ

اإىل	الن�ضف.	فقد	اأظهرت	نتائج	ال�ضتطالع	اخلا�س	اأن	76%من	ناخبي	حما�س	يعار�ضون	

ال�ضماح	للمراأة	بال�ضفر	خارج	البلد	لوحدها،	فيما	عار�س	ذلك	64%	من	ناخبي	فتح،	

خرين.	ويعود	ال�ضبب	يف	هذا	املوقف	املت�ضدد	اإىل	اأن	حوايل	ن�ضف	 ��%	من	ناخبي	الآ

املجتمع	الفل�ضطيني	ي�ضفون	اأنف�ضهم	على	اأنهم	متدينون،	فقد	و�ضف	44%	اأنف�ضهم	اأنهم	

متدينون،	وو�ضف	��%	اأنف�ضهم	اأنهم	متو�ضطو	التدين.

على	الرغم	من	ت�ضابه	مواقف	القاعدة	اجلماهريية	حلركة	حما�س	مع	مواقف	قيادة	احلركة،	

فاإن	الت�رشيحات	املتناق�ضة	حول	مو�ضوع	فر�س	احلجاب	تدل	على	خالف	داخل	اأروقة	

اأجندتها	الجتماعية،	وهذا	اخلالف	قابل	لالت�ضاع،	ب�ضبب	 حركة	حما�س	حول	تطبيق	

عدم	�ضعي	احلركة	لفر�س	احلجاب	خا�ضة	بعد	�ضيطرتها	على	قطاع	غزة.	ومن	املمكن	

اأن	املوقف	الذي	اتخذه	اأغلبية	قادة	حما�س	بعدم	فر�س	احلجاب	بالقوة	ناجم	عن	ق�ضايا	

تكتيكية،	فهم	ل	يريدون	خو�س	معارك	جانبية	مع	قوى	اجتماعية	اأخرى	يف	هذا	الوقت،	

دراكهم	طبيعة	املجتمع	الفل�ضطيني	 من	اأجل	ح�ضد	كل	طاقتهم	للمعركة	ال�ضيا�ضية.	اإ�ضافة	لإ

�ضالمي	اإما	كالتزام	بال�رشع،	اأو	 املحافظ	الذي	ترتدي	فيه	اأغلب	الن�ضاء	اللبا�س	ال�رشعي	الإ

جتاوبًاُ	مع	العادات	والتقاليد.

كما	اأن	ارتداء	احلجاب	لي�س	مقت�رشا	على	ان�ضار	التيارات	الدينية	من	الن�ضاء،	بل	اأن	جزءاً	

الدعاية	 اأظهرته	 ما	 يرتدين	احلجاب،	وهذا	 الوطنية	والي�ضارية	 التيارات	 اأن�ضار	 من	 كبرياً	

من	 الكثري	 فهناك	 	،�006-�004 من	 والت�رشيعية	 املحلية	 لالنتخابات	 النتخابية	

مر�ضحات	التيارات	الوطنية	والي�ضارية	يرتدين	احلجاب.	فمن	بني	7	ن�ضاء	فزن	على	قائمة	

حركة	فتح	هناك	�	ن�ضاء	يرتدين	احلجاب.	وبالتايل	تبني	قادة	حما�س	مواقف	معتدلة	يف	

موا�ضيع	اأجندتهم	الجتماعية	يبدو	تكتيكا	مرحليا	اأكرث	من	اأن	يكون	مواقف	نهائية.	
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رابعا: املشاركة السياسية للمرأة
الن�ضوية	بامل�ضاركة	ال�ضيا�ضية	على	قدم	امل�ضاواة	مع	الرجل	من	حيث	 	تطالب	القطاعات	

اأو	 اأو	حتى	رئي�ضة	دولة	 اأو	قا�ضية	 ال�ضيا�ضية	والعامة	مثل	وزيرة	 املنا�ضب	 حقها	يف	تويل	

رئي�ضة	وزراء.	يف	املقابل	اأعلنت		حركة	حما�س	عدم	موافقتها	على	م�ضاركة	املراأة	يف	كثري	

،	مثل	كونها	نائب	اأو	وزيرة	اإن	اقت�ضت	احلاجة،	اأو	قا�ضية	يف	جمالت	حمدودة،	
�4
من	امليادين

�ضا�س	ال�رشعي.	 ولكنها	ترف�س	اأن	ت�ضل	املراأة	ملن�ضب	رئي�س	الدولة	م�ضتندة	بذلك	اإىل	الأ

وتربر	حما�س	رف�ضها	اأن	تتوىل	املراأة	من�ضب	رئي�س	دولة	باأنه	اأمر	�رشعي،	وي�ضتندون	يف	

ذلك	لراأي	العلماء	الذين	يرون	اأن	املراأة	ل	يجوز	لها	اأن	ت�ضل	اإىل	من�ضب	رئي�س	م�ضتعينني	

اإمراأة«.	وترى	حما�س	يف	املراأة	باأنها	 اأمرهم	 اأفلح	قوم	وىل	 باحلديث	النبوي	القائل	»	ل	

.
��
حوال ُتغلب	العاطفة	على	العقل	يف	معظم	الأ

تويل املراأة املنا�سب ال�سيا�سية

�ضالح	والتغيري،	ت�رشين	ثاين	�007 بو	حلبية	عن	كتلة	الإ
مقابلة	مع	النائب	الدكتور	اأحمد	اأ

اأمر	�رشعي	ا�ضتنادا	ملا	روي	عن	 اأن	تتوىل	املراأة	من�ضب	رئي�س	دولة	هو	 رف�س	حما�س	

الر�ضول	�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم«	ل	اأفلح	قوم	وىل	اأمرهم	امراأة«،	اإ�ضافة	اأن	املتعارف	عليه	

وفهم	من	هذا	احلديث	النبوي	اأن	املراأة	تغلب	العاطفة	اأكرث	من	الرجل،	واأن	هناك	ق�ضايا	

حتتاج	اإىل	جراأة	وح�ضم	للم�ضائل	واتخاذ	قرارات	ملواجهة	اأحداث	ج�ضيمة	تتعر�س	لها	

العاطفة	وكذلك	لي�س	كل	الرجال	يغلبون	 الن�ضاء	يغلنب	 اأن	كل	 البالد.		ذلك	ل	يعني	

العقل	وهناك	ن�ضاء	يغلنب	العقل	اأكرث	من	الرجال.		وحما�س	ولت	املراأة	منا�ضب	�ضيا�ضية	

عليا	مثل	وزيرة	ووكيل	وزارة	وع�ضو	جمل�س	ت�رشيعي	واأي�ضا	ل	متانع	اأن	تتوىل	رئا�ضة	جلان	

يف	الت�رشيعي.	لقد	قبلت	حما�س	تويل	املراأة	منا�ضب	�ضيا�ضية	عليا	ودخولها	الت�رشيعي	

�ضافة	اإىل	 �ضالمي	وحر�ضها	على	تطبيق	هذه	املفاهيم	بالإ انطالقًا	من	مفاهيم	الدين	الإ

ما	وجد	من	ن�ضو�س	يف	القانون	الفل�ضطيني.		فهي	ترى	�رشورة	م�ضاركة	املراأة	يف	كل	

اجلوانب	مبا	فيها	اجلانب	ال�ضيا�ضي	واملراأة	يف	حما�س	ت�ضارك	قبل	دخولها	النتخابات،	

فهي	لها	م�ضاركة	وا�ضعة	يف	عمل	ون�ضاط	احلركة	وتعمل	احلركة	على	تطوير	دور	املراأة	

�ضالح	هي	الوحيدة	التي	ر�ضحت	 و	حت�ضني	اأدائها.		وللعلم	حما�س	يف	قائمة	التغيري	والإ

الن�ضبة	الكاملة	من	الن�ضاء	�0%	من	القائمة	ولي�س	القوى	الي�ضارية	اأو	العلمانية.

�4.		�ضحيفة	الر�ضالة،�007/8/9.

�ضطل. ��.		مقابلة	مع	اأحمد	اأبو	حلبية،	اأي�ضا	مقابلة	مع	يون�س	الأ
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تت�ضابه	النظرة	جتاه	تويل	املراأة	القيادة	ال�ضيا�ضية	بني	قيادة	حما�س	والراأي	العام	الفل�ضطيني	

ال�ضارع	 من	 كبرية	 ن�ضبة	 اأن	 اخلا�س	 ال�ضتطالع	 نتائج	 اأظهرت	 فقد	 كبرية،	 درجة	 اإىل	

ووافق	 ال�ضيا�ضية،	 القيادة	 تويل	 اأف�ضل	يف	 الرجال	 اأن	 على	 توافق	 	%84 تبلغ	 الفل�ضطيني	

خرون	وافقوا	على	هذه	 89%	من	ناخبي	حما�س	على	هذه	املقولة،	حتى	ناخبو	فتح	والآ

املقولة	بن�ضب	عالية	و�ضلت	اإىل	84%	و80%	على	التوايل.	ويعود	ال�ضبب	يف	ذلك	اإىل	بنية	

املجتمع	الفل�ضطيني	املحافظ	والتي	تلتقي	مع	الدين	يف	كثري	من	الق�ضايا	الجتماعية.

نظرة	 اعتمادها	على	 الرئي�س	من	خالل	 ملن�ضب	 املراأة	 لو�ضول	 معار�ضتها	 وتربر	حما�س	

حتليلية،	من	حيث	ا�ضتعرا�ضها	لن�ضبة	الن�ضاء	اللواتي	و�ضلن	اإىل	من�ضب	رئا�ضة	دولة	بالن�ضبة	

اأن	 املراأة	وعرفت	 ن�ضانية	عرفت	قدرات	 الإ اأن	 ترى	 	فهي	 	 العامل.	 للرجل	على	م�ضتوى	

�ضالمي	مع	هذا	 الرئي�س،	وعلى	ذلك	يتعاطى	ال�رشع	الإ اأف�ضل	من	املراأة	يف	مقام	 الرجل	

 .
�6
اإمراأة	منذ	ا�ضتقاللها ن�ضاين،	ففي	الوليات	املتحدة	مثال	مل	تكن	هناك	رئي�ضة	 امليل	الإ

فعلى	�ضوء	ذلك	تطالب	النائب	هدى	نعيم	من	املراأة	اأن	النجاح	يف	الكثري	من	امليادين	التي	

للمراأة	ح�ضور	فيها.	مثل	اأن	تنجح	كوزيرة	ونائبة	وغريه،	حينها	يكون	احلديث	منطقي	

.
�7
بواب حول	رئا�ضتها،	اأداء	املراأه	هو	الذي	�ضين�ضفها،	اإذا	اأبدعت	�ضتفتح	لها	الأ

الرئي�س،	 ملن�ضب	 املراأة	 قيادة	حما�س	حول	تويل	 قبل	 املتحفظة	من	 النظرة	 يف	�ضوء	هذه	

ن�ضبة	 بلغت	 فقد	 ومعار�س	 رئي�س	 ملن�ضب	 املراأة	 لتويل	 يد	 موؤ بني	 حما�س	 ناخبوا	 انق�ضم	

التاأييد	اإىل	48%	ون�ضبة	املعار�ضة	اإىل	��%.	

نظام	 باإقرار	 الن�ضوية	 والفعاليات	 ال�ضيا�ضية	 القوى	 فيه	 تطالب	 كانت	 الذي	 الوقت	 ففي	

الكوتا	 مو�ضوع	 مع	 حما�س	 تعاملت	 الفل�ضطيني،	 النتخابي	 النظام	 يف	 الن�ضوية	 الكوتا	

الن�ضوية	بربود	ومل	ت�ضدر	اأي	مطالبات	من	حما�س	حول	مو�ضوع	الكوتا	الن�ضوية،	بل	اأن	

اأغلب	الت�رشيحات	التي	�ضدرت	حول	مو�ضوع	الكوتا	الن�ضوية	كانت	تدعوا	لعدم	تبني	

،	فقد	راأت	النا�ضطة	الن�ضوية	مي�ضون	الرحمي	»	اأن	�رشيحة	من	ن�ضاء	فل�ضطني	
�8
نظام	للكوتا

يرغنب	يف	الو�ضول	اإىل	مواقع	�ضنع	القرار	عنى	طريق	التزكية	)الكوتا(	دون	بذل	عناء	اأو	

.
�9
قناع	باأهمية	دورهن	وكفاءتهن		...« جهد		من	اأجل	اإثبات	وجودهن	عن	طريق	الإ

النظرة	 اأن	 املراأة	وتعليمها	ومليثاق	حركة	حما�س	نرى	 املتعلق	بعمل	 العودة	للف�ضل	 	عند	

عن	 امليثاق	 يتحدث	 ومل	 املنزل،	 يف	 املرتبط	 الرتبوي	 الدور	 على	 تقوم	 كانت	 للمراأة	

حركة	 داخل	 امراأة	 و�ضول	 عن	 ن�ضمع	 مل	 ولهذا	 ال�ضيا�ضية.	 امليادين	 يف	 املراأة	 م�ضاركة	

�6.		مقابلة	مع	مروان	اأبو	را�س،	ت�رشين	ثاين	�007.

�7.		مقابلة	مع	هدى	نعيم،	م�ضدر	�ضابق.

�8.		�ضحيفة	الر�ضالة،6/�/��00.

�9.		مي�ضون	الرحمي:	ال�ضالم	وق�ضايا	املراأة،	�س	�3.
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حما�س	للمنا�ضب	القيادية	العليا	مثل	ع�ضوية	املكتب	ال�ضيا�ضي.	بل	اأن	م�ضاركة	املراأة	يف	

قوائم	حما�س	النتخابية	جاء	نتيجة	اقت�ضتها	الظروف	املتعلقة	بالقانون	النتخابي	الذي	

فر�س	الكوتا	الن�ضوية	على	القوائم	النتخابية	ولي�س	لقناعة	احلركة	بدور	املراأة	وم�ضاركتها	

ال�ضيا�ضية.	وللتو�ضيح	على	ذلك	مل	تر�ضح	حركة	حما�س	اأي	امراأة	يف	الدوائر.		

ورغم	الدور	املحدود	للمراأة	يف	العمل	ال�ضيا�ضي	واحلزبي	يف	اأطر	حركة	حما�س،	فقد	كان	

هلي	الذي	تقوده	حما�س،	فقد	مت	ت�ضكيل	 للمراأة	م�ضاركة	فاعلة	يف	العمل	الجتماعي	والأ

�ض�ضات	الن�ضوية	واخلريية	بدعم	من	حركة	حما�س،	كان	للمراأة	 العديد	من	اجلمعيات	واملوؤ

�ضالمية	يف	 الدور	القيادي	فيها.	وكان	للمراأة	م�ضاركة	يف	اجل�ضم	الطالبي	اخلا�س	بالكتلة	الإ

اجلامعات	الفل�ضطينية.	كما	لعبت	الن�ضاء	يف	حما�س	دورا	كبريا	يف	احلملة	النتخابية	التي	

خا�ضتها	احلركة	�ضواء	يف	النتخابات	الت�رشيعية	اأو	املحلية	)كا�ضتخدام	نا�ضطات	»حما�س«	

الزيارات	امليدانية؛	مثل	»حملة	من	بيت	لبيت«	لدعوة	الن�ضاء	للم�ضاركة	يف	النتخابات(.	

ومل	ي�ضهد	قطاع	غزة	اأي	تغيري	ملحوظ	يف	جمال	م�ضاركة	الن�ضاء	يف	العمل	ال�ضيا�ضي	بعد	

اأقرب	 حمافظ	 جمتمع	 هو	 الفل�ضطيني	 املجتمع	 اأن	 علما	 غزة.	 قطاع	 على	 حما�س	 �ضيطرة	

للتدين	خا�ضة	يف	قطاع	غزة.	فقد	اأظهرت	نتائج	ا�ضتطالع	اأجري	يف	�ضباط	�008،	اأن	

ن�ضبة	��%	من	�ضكان	قطاع	غزة	ي�ضفون	اأنف�ضهم	باأنهم	متدينني،	فيما	ت�ضف	64%	من	

ن�ضاء	قطاع	غزة	اأنف�ضهن	باأنهن	متدينات.	

املراأة	لظروف	فر�ضت	على	 التايل	هل	تعاملت	حما�س	مع	مو�ضوع	 ل	 الت�ضاوؤ وهنا	يربز	

ل	تقت�ضي	فهم	التحول	 جابة	على	هذا	الت�ضاوؤ ميان	احلركة	بدور	املراأة	؟	اإن	الإ احلركة	اأم	لإ

الذي	جرى	يف	الفكر	ال�ضيا�ضي	والجتماعي	حلركة	حما�س	وجلذورها	ال�ضيا�ضية	)جماعة	

حركة	 تفاعل	 فاإن	 وبالتايل	 ومفراداتها.	 الدميقراطية	 ق�ضايا	 نحو	 امل�ضلمني(	 خوان	 الإ

الذي	واكب	 التحول	 �ضوية	وهما	 العاملني	 نتيجة	وجود	 املراأة	جاء	 حما�س	مع	م�ضاركة	

منو	حركتهم،	اإ�ضافة	ملتطلبات	العملية	النتخابية	)قانون	النتخابات	الفل�ضطيني(،	وهذا	

حزاب	 الأ فيها	 تتعهد	 وثيقة	 التوقيع	على	 النتخابات	 قبل	 يف�رش	رف�س	حركة	حما�س	 ما	

والكتل	بعدم	الرتاجع	عن	املكت�ضبات	التي	حققتها	املراأة،	يف	اإ�ضارة	وا�ضحة	اإىل	عدم	اإلتزام	

�ضالمي	 الإ نغفل	جتربة	حزب	اخلال�س	 اأن	 به.	كما	ل	يجب	 من	 وتوؤ تعتقد	 مبا	ل	 احلركة	

الذي	اأعطى	للمراأة	متثيال	داخل	اأطره	القيادية	اأكرث	من	بقية	القوى	والف�ضائل	الفل�ضطينية،	

فقد	و�ضلت	امراأتان	لع�ضوية	املكتب	ال�ضيا�ضي	للحزب	من	اأ�ضل	ثالثة	ع�رش	امراأة،	كما	

.
60
و�ضلت	ثماين	ن�ضاء	من	اأ�ضل	اثنتني	وخم�ضني	امراأة

�ضالمية	التي	و�ضلت	لل�ضلطة	�ضواء	بالطرق	الدميقراطية	اأو	غريها،	اأن	 تظهر	جتارب	احلركات	الإ

60.		اإ�ضالح	جاد،	م�ضدر	�ضابق	�س	��3.
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لكل	منها	ظروفها	اخلا�ضة،	فاحلركة	التي	ت�ضل	لل�ضلطة	من	خالل	و�ضائل	دميقراطية	مثل	حركة	

يتها	الجتماعية،	 حما�س،	لي�س	من	ال�ضهولة	النق�ضا�س	على	القوانني	وتغيريها	لتن�ضجم	مع	روؤ

وهذا	ي�ضهل	علينا	ا�ضتيعاب	التحول	اليجابي	احلا�ضل	يف	جتربة	حركة	حما�س	ومواقفها	من	

م�ضاركة	املراأة	ال�ضيا�ضية	يف	حدود	معينة.		

اأظهرت	مراجعة	اأدبيات	حركة	حما�س	من	وثائق	ومقابالت	�ضحفية	اأن	الدور	الن�ضايل	والرتبوي	

�ض�ضاتي،	ففي	 للمراأة	هو	الذي	حظي	بالهتمام		والرتكيز،	مع	�ضبه	اإغفال	للدور	ال�ضيا�ضي	املوؤ

العمل	 يف	 املراأة	 مل�ضاركة	 التطرق	 يتم	 مل	 	�007-�006 لعامي	 الر�ضالة	 ل�ضحيفة	 مراجعة	

باإ�رشائيل	 العرتاف	 مو�ضوع	 تناول	 مع	 املقارنة	 متت	 لو	 باملقابل	 مرات.	 	9 �ضوى	 ال�ضيا�ضي	

اأو	ت�ضكيل	احلكومة،	لوجدنا	اأن	هذا	املو�ضوع	قد	حظي	بالتغطية	مئات	املرات	يف	العامني	

جندة	الجتماعية	ل�ضالح	 املن�رشمني.	وهذا	اأكرب	دليل	على	اإهمال	اأو	تاأجيل	حركة	حما�س	لالأ

الجندة	ال�ضيا�ضية.

ية	حركة	حما�س	للم�ضاركة	ال�ضيا�ضية	فيما	يخ�س	املراأة،	 ويف	هذا	ال�ضياق	ميكن	ال�ضتنتاج	باأن	روؤ

حكام	ال�رشعية،	ومبا	و�ضعته	من	 تقوم	على	ارتباط	حقوقها	ال�ضيا�ضية	وممار�ضتها	لها	باملفاهيم	والأ

�ضوابط	وقواعد	لقيا�س	امل�ضالح	عند	تعار�ضها	وفق	ميزان	ال�رشيعة	و�ضلتها	بال�رشورة	ال�رشعية.

ول	مواقف	حركة	حما�س	جتاه	ق�ضايا	املراأة	ومفرداتها،	ففي	الوقت	التي	 ك�ضف	املحور	الأ

ال�ضخ�ضية،	 حوال	 الأ قانون	 بتعديل	 املتعلقة	 الن�ضوية	 احلركة	 مطالب	 حما�س	 فيه	 ترف�س	

توافق	حما�س	على	مطالب	اأخرى	للحركة	الن�ضوية	كتعديل	قانون	العقوبات	فيما	يتعلق	

ول	بالنقاط	التالية: بجرائم	ال�رشف.	وباملجمل	ميكن	تلخي�س	ا�ضتنتاجات	املحور	الأ

�ضالمية،	 حوال	ال�ضخ�ضية	ب�ضكل	يتنافى	مع	ال�رشيعة	الإ ترف�س	حما�س	تعديل	قانون	الأ   •
ولكنها	تبدي	بع�س	املرونة	جتاه	اإمكانية	تعديل	القوانني	املتعلقة	بتمكني	املراأة	ولكن	

�ضالمية. �ضمن	�ضوابط	ال�رشيعة	الإ

عدم	 اإىل	 م�ضتندين	 العمل	 من	 املراأة	 منع	 عدم	 على	 حما�س	 حركة	 يف	 راء	 الآ تتفق	   •
وجود	ن�س	�رشعي	يحرم	عمل	املراأة،	ولكن	تظهر	ال�ضبابية	يف	املوقف	من	طبيعة	عمل	

املراأة،	والختالط	بني	الرجل	واملراأة	يف	مكان	العمل.

جمال	 ول	 قراآين	 بن�س	 ورد	 �رشعي	 فر�س	 احلجاب	 مو�ضوع	 اأن	 ترى	حركة	حما�س	   •
فيها	لالجتهاد	�ضمن	احلريات	الفردية،	وباملقابل	اأعلنت	حما�س	اأنها	لن	تعمل	على	

فر�ضه	بالقوة.

الذي	 الدولة	 رئي�س	 من�ضب	 با�ضتثناء	 العامة	 املنا�ضب	 الن�ضاء	 بتويل	 حما�س	 متانع	 ل	   •
ترف�س	حما�س	توليته	لمراأة.
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احملور الثاني: رؤية حماس لألقليات )غير املسلمني( 
	،

6�
فل�ضطني ال�ضكان	يف	 �%	من	جمموع	 ن�ضبته	 ما	 فل�ضطني	 الدينية	يف	 قليات	 الأ ت�ضكل	

وتتكون	من	امل�ضيحيني	وال�ضامريني.	يتجمع	امل�ضيحيون	يف	مناطق	القد�س	وبيت	حلم	ورام	

ال�ضامريون	يف	 يتجمع	 فيما	 غزة،	 قطاع	 غزة	يف	 ومدينة	 الغربية،	 ال�ضفة	 وجنني	يف	 اهلل	

نابل�س.	وقد	راعت	القوانني	النتخابية	الفل�ضطينية	ال�ضادرة	يف	عامي	��99	و��00 

قليات	يف	فل�ضطني	وخ�ض�ضت	لهم	جمموعة	من	املقاعد	الربملانية	يف	املجل�ضني	 وجود	الأ

ول	والثاين. الت�رشيعي	الأ

�ضالمية	مبا	 قليات	الدينية	غري	امل�ضلمة	اإحدى	نقاط	اخلالف	بني	احلركات	الإ تعترب	ق�ضية	الأ

اأهل	 قليات	باعتبارهم	 فيها	حما�س	واحلركات	الوطنية	والي�ضارية،	فهل	تنظر	حما�س	لالأ

ونهم	فيما	 ذمة	من	اأتباع	الديانات	التوحيدية	الذين	يجب	اأن	يتمتعوا	باحلرية	يف	تنظيم	�ضوؤ

من	 يتجزاأ	 ل	 الوطن،	وجزء	 �رشكاء	يف	 تعتربهم	 اأم	 ال�ضخ�ضية،	 حوال	 والأ بالعبادة	 يتعلق	

ال�ضعب	الفل�ضطيني	لهم	كامل	احلقوق	وعليهم	كامل	الواجبات؟

خرى62:  موقف »حما�س من اأ�سحاب الديانات ال�سماوية الأ

واحلرية،	 والت�ضامح	 وامل�ضاواة	 الوحدة	 دين	 هو	 �ضالم	 الإ اأن	 »حما�س«	 حركة	 من	 توؤ

مة	العداء،	وترى	 وهي	حركة	ذات	اأبعاد	اإن�ضانية	ح�ضارية،	ل	تعادي	اإل	من	نا�ضب	الأ

مثل	للتعاي�س	بني	اأهل	الديانات	 �ضالم	هو	اجلو	الأ حركة	»حما�س«	اأن	العي�س	يف	ظل	الإ

ال�ضماوية،	والتاريخ	خري	�ضاهد	على	ذلك.	

وت�ضرت�ضد	احلركة	بقوله	تعاىل	{ل	اإكراه	يف	الدين}،	وقوله	جل	وعال	{ل	ينهاكم	اهلل	

عن	الذين	مل	يقاتلوكم	يف	الدين	ومل	يخرجوكم	من	دياركم	اأن	تربوهم	وتق�ضطوا	اإليهم	

اإن	اهلل	يحب	املق�ضطني}.	

خرى،	 من	هذه	املنطلقات	حترتم	حركة	»حما�س«	حقوق	اأهل	الديانات	ال�ضماوية	الأ

لنف�س	 تعر�ضوا	 الوطن	 يف	 �رشكاء	 فل�ضطني	 ار�س	 على	 املوجودين	 امل�ضيحيني	 وتعترب	

ب�ضواء،	 �ضواء	 الحتالل	 �ضلطات	 من	 امل�ضلمني	 اإخوانهم	 لها	 تعر�س	 التي	 املمار�ضات	

جراءاته	العن�رشية،	فهم	جزء	ل	يتجزاأ	من	 و�ضاركوا	يف	مواجهة	الحتالل	والت�ضدي	لإ

ال�ضعب	الفل�ضطيني	لهم	كامل	احلقوق	وعليهم	كامل	الواجبات.

ح�ضاء	الفل�ضطيني،	�007. �6.		اجلهاز	املركزي	لالإ

عالم	القريب	من	حركة	حما�س �6.		درا�ضة	عن	حركة	حما�س	اأ�ضدرها	املركز	الفل�ضطيني	لالإ
																																																																																																				http://www.palestine-info.com/arabic/hamas				
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أوال: ضمان حقوق األقليات وفق القانون

�ضا�ضي	املعّدل	ل�ضنة	�003	م	للمواطن	الفل�ضطيني	امل�ضاواة	بغ�س	النظر	عن	اجلن�س	 كفل	القانون	الأ

اأو	الدين	اأو	العرق.	كما	كفل	حرية	العقيدة	والعبادة	وال�ضعائر	الدينية	للجميع.	كما	اأن	القوانني	

النتخابية	الفل�ضطينية	ت�ضمنت	متييزاً	اإيجابيا	ل�ضالح	امل�ضيحيني،	فقد	اأقر	قانون	النتخابات	العامة	

لعام	��00	تخ�ضي�س	6	مقاعد	برملانية	من	اأ�ضل	66	مقعد	وفق	نظام	الدوائر	يف	مناطق	)القد�س،	

بيت	حلم،	رام	اهلل،	مدينة	غزة(،	اأي	ما	ن�ضبته	9%	من	جمموع	املقاعد	املخ�ض�ضة	للدوائر.	يف	حني	

اأن	النظام	الن�ضبي	مل	يت�ضمن	اأي	متييز	اإيجابي	ل�ضالح	امل�ضيحيني	مكتفيا	مبا	اأقره	يف	نظام	الدوائر.	

كما	�ضدرت	العديد	من	املرا�ضم	الرئا�ضية	التي	حتدد	كوتا	ل�ضالح	امل�ضيحيني	يف	انتخابات	الهيئات	

البلدات	والقرى	 �ضاحور	وبيت	جال	ورام	اهلل	وغريها	من	 بيت	حلم	وبيت	 املحلية	يف	مدن	

الفل�ضطينية	التي	يرتكز	فيها	مواطنون	م�ضيحيون.	ب�ضكل	عام	كر�ضت	القوانني	الفل�ضطينية	مبداأ	

امل�ضاواة	بني	املواطنني	دون	متييز	على	اأ�ضا�س	الدين	والعرق	واللون.	

وترى	بع�س	قيادات	حما�س	اأن	القوانني	النتخابية	اأعطت	امل�ضيحيني	اأكرث	من	حجمهم	

بكثري	اإذا	ما	قورن	بني	عددهم	وعدد	املقاعد	التي	ح�ضلوا	عليها	�ضواء	يف	املجل�س	الت�رشيعي	

اأو	الهيئات	املحلية،	علما	اأن	معظم	النظم	النتخابية	مبا	فيها	بع�س	النظم	الغربية	ل	حتتوي	

.
63
قليات	الدينية على	نظام	كوتا	لالأ

قانون النتخابات

		اأهلية	الرت�ضيح	
64
قانون	رقم	)9(	ل�ضنة	��00م	ب�ضاأن	النتخابات،	مادة	)��(

ُي�ضرتط	يف	املر�ضح	ملن�ضب	الرئي�س:

بوين	فل�ضطينيني. 	اأن	يكون	فل�ضطينيًا	مولوداً	لأ

جراء	القرتاع. ربعني	من	العمر	اأو	اأكرث	يف	اليوم	املحدد	لإ اأن	يكون	قد	اأمت	الأ

را�ضي	الفل�ضطينية. اأن	يكون	مقيمًا	اإقامة	دائمة	يف	الأ

الواجب	 ال�رشوط	 فيه	 وتوفرت	 النهائي	 الناخبني	 جدول	 م�ضجاًل	يف	 يكون	 اأن	 	

توفرها	ملمار�ضة	حق	النتخاب.

63.		مقابلة	مع	مروان	اأبو	را�س

64.		قانون	رقم	)9(	ل�ضنة	��00م	ب�ضاأن	النتخابات	املن�ضور	يف	العدد	)�7(		من		الوقائع	الفل�ضطينية	

)ال�ضلطة	الوطنية	الفل�ضطينية(	بتاريخ		)�00�/8/�8(		�ضفحة		8

.�

.�

.3

.4
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ترعى	 اإن�ضانية	 اأن	حما�س	حركة	 اإىل	 م�ضتندا	 قليات	 الأ ميثاق	حركة	حما�س	مو�ضوع	 يتناول	

خرى،	ل	تعادي	اإل	 �ضالم	يف	النظر	اإىل	اأتباع	الديانات	الأ ن�ضانية	وتلتزم	ب�ضماحة	الإ احلقوق	الإ

من	عاداها،	اأو	وقف	يف	طريقها	ليعيق	حتركها	وي�ضعف	جهودها،	ويعر�س	تاريخ	التعاي�س	يف	

�ضالم	 �ضالم	ميكن	اأن	يتعاي�س	اأتباع	الديانات	الثالث:	الإ فل�ضطني	واملنطقة،	فيقول:	»يف	ظل	الإ

.
6�
�ضالم« مان	اإل	يف	ظل	الإ

من	والأ وامل�ضيحية	واليهودية	يف	اأمن	واأمان	ول	ميكن	اأن	يتوافر	الأ

الكاملة.	 املواطنة	 اأ�ضا�س	 قليات	على	 اأقرت	حما�س	يف	برناجمها	النتخابي	ب�ضمان	حقوق	الأ

مة	العربية	وهويتها	 تعترب	حما�س	م�ضيحيي	فل�ضطني	جزءاً	ل	يتجزاأ	من	ال�ضعب	الفل�ضطيني	والأ

ما	 الواجبات	 من	 الفل�ضطيني،	وعليهم	 ال�ضعب	 لبقية	 ما	 املدنية	 احلقوق	 ولهم	من	 احل�ضارية،	

قليات	جمموعة	من	 �ضالمي	الذي	�ضمن	لالأ قليات	من	الفكر	الإ
ية	حما�س	لالأ .	تنطلق	روؤ

66
عليهم

احلقوق	والواجبات.	وترى	حما�س	يف	املواطنة	اأنها	حق	لكل	من	ولد	من	اأب	فل�ضطيني	قبل	

�ضا�ضي	الفل�ضطيني	حول	املواطنة.	وترى	اأن	 الهجرة	وبعدها،	وتقر	بالن�س	املوجود	يف	القانون	الأ

دي	واجباته	مع	احلفاظ	 من	حق	كل	مواطن	م�ضلم	كان	اأو	م�ضيحي	فل�ضطيني	اأن	ميار�س	حقوقه	ويوؤ

على	خ�ضو�ضيتهم	الدينية	من	حيث	ال�ضماح	مبمار�ضة	الطقو�س	وال�ضعائر	الدينية	للجميع	يف	ظل	

الدولة	الفل�ضطينية،	واأن	امل�ضلم	وامل�ضيحي	الفل�ضطيني	مت�ضاويان	يف	احل�ضول	على	الوظائف،	

قليات	املدنية	والدينية	على	اأ�ضا�س	املواطنة	الكاملة	مع	 وتعلن	حما�س	باأنها	ملتزمة	بحقوق	الأ

.
67
حوال	ال�ضخ�ضية	كالزواج	وغريه مراعاة	اخل�ضو�ضية	الدينية	لكل	طائفة	خا�ضة	يف	جانب	الأ

	اأظهرت	ا�ضتطالعات	الراأي	العام	اأن	اجلمهور	الفل�ضطيني	يف	اأغلبه	يرف�س	النتقا�س	من	احلقوق	

�ضالمية	وعدم	م�ضاواتهم	بامل�ضلمني،	وال�ضكل	التايل	يبني	 ال�ضيا�ضية	لغري	امل�ضلمني	يف	البلدان	الإ

خرين	خالل	3	فرتات	زمنية	خمتلفة.		 مواقف	ناخبي	حما�س	وفتح	والآ

�6.		ميثاق	حركة	حما�س.

66.		�ضحيفة	الر�ضالة،	�007/�0/�8

67.		مقابلة	مع	اأحمد	اأبو	حلبية
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ال�ضيا�ضي	 الجتاه	 للم�ضلمني	وغريهم	ح�ضب	 مت�ضاوية	 �ضيا�ضية	 عطاء	حقوق	 يدون	لإ املوؤ رقم)4(	 �ضكل	

)ن�ضب	مئوية(

	،�006 اأيار	 العربي	 العام	 الراأي	 ا�ضتطالع	 وامل�ضحية،	 ال�ضيا�ضية	 للبحوث	 الفل�ضطيني	 املركز	 امل�ضدر:	

ا�ضتطالع	رقم	)�4(	حزيران	�007،	ا�ضتطالع	خا�س	كانون	ثاين	– �ضباط	�008.

يظهر	ال�ضكل	ال�ضابق	حجم	التاأييد	من	الراأي	العام	الفل�ضطيني	جتاه	اإعطاء	احلقوق	املت�ضاوية	

لكافة	املواطنني	)م�ضلمني	وم�ضيحيني(،	وهذا	يظهر	حجم	الن�ضجام	بني	مواقف	قاعدة	

التي	 املقابالت	 من	خالل	 عنه	 املعرب	 الر�ضمي	حلما�س	 املوقف	 مع	 ناخبي	حركة	حما�س	

اأجريت	مع	قيادات	من	حما�س،	والربنامج	النتخابي	للحركة.

قليات	احلقوق	املت�ضاوية	على	اأ�ضا�س	املواطنة	الكاملة،	 يعك�س	هذا	املوقف	املرن	جتاه	منح	الأ

املعلن	من	قبل	حركة	حما�س	واملتفق	عليه	مع	قاعدة	ناخبيها،	حجم	التحّول	يف	موقف	حما�س	

قليات	 قليات،	فقد	حتدث	ميثاق	حركة	حما�س	الذي	اأقر	يف	عام	�988	عن	حقوق	الأ من	الأ

تناول	الربنامج	النتخابي	حلركة	حما�س	يف	 اإىل	امل�ضاواة،	باملقابل	 ب�ضكل	عام	دون	ال�ضارة	

فكر	 يف	 نوعية	 نقلة	 يعترب	 وهذا	 الكاملة،	 املواطنة	 مو�ضوع	 	�006 الت�رشيعية	 النتخابات	

�ضالمية.	بينما	هناك	حركات	اإ�ضالمية	مثل	حزب	التحرير	وبع�س	تنظيمات	ال�ضلفية	 احلركات	الإ

قليات	كاأهل	ذمة	وبالتايل	ل	تعترب	اأنهم	يتمتعون	باملواطنة	الكاملة	يف	بلدهم. اجلهادية	تنظر	لالأ
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م(	 خوان	امل�ضلمني	)احلركة	الأ وميكن	تف�ضري	هذا	التحّول	باإرجاعه	اإىل	موقف	جماعة	الإ

التي	تبنت	مواقف	اأكرث	اعتدال	من	املا�ضي،	واأ�ضبحت	تتحدث	عن	م�ضاواة	يف	احلقوق	

والواجبات	بني	املواطنني	دون	متييز،	ثم	اأ�ضبحت	تتحدث	عن	املواطنة	الكاملة	كما	جاء	

.
68
خوان	امل�ضلمني ر�ضاد	بجماعة	الإ على	ل�ضان	عبد	املنعم	اأبو	الفتوح	ع�ضو	مكتب	الإ

�ضاع	يف	 الذي	 مة	 الأ مفهوم	 مع	 املواطنة	 مفهوم	 يتناق�س	 ال	 التايل:	 ال	 ال�ضوؤ يبقى	 ولكن	

اأو�ضاط	امل�ضلمني	واحلركات	ال�ضالمية	باعتبار	اأن	جن�ضية	امل�ضلم	هي	عقيدته	واأن	امل�ضلم	

وطان،	بل	اإن	كثرًيا	 قطار	والأ بغ�س	النظر	عن	جن�ضيته	هو	اأخ	امل�ضلم	مهما	تباعدت	بهم	الأ

خوة	يف	اإطار	عقائدي.	 من	احلركات	ال�ضالمية	قد	اأدخلوا	هذه	الأ

	من	ناحية	نظرية	تعترب	حما�س	اأنها	اأظهرت	حتّول	اإيجابيا	فاقت	فيه	نظرياتها	من	احلركات	

�ضالمية	يف	تعاطيها	مع	مو�ضوع	القليات	الدينية،	ولكن	هل	هذا	املوقف	نابع	من	قناعة	 الإ

حقيقية	مبفردات	العملية	الدميقراطية	والتي	ت�ضكل	املواطنة	اأحد	مرتكزاتها،	اأم	لظروف	

�ضمحت	 اإذا	 املوقف	 هذا	 عن	 الرتاجع	 املمكن	 من	 وهل	 ال�ضيا�ضية،	 امل�ضلحة	 اأقت�ضتها	

الظروف	بذلك. 

من	 نابع	 قليات	 الأ جتاه	 حما�س	 حركة	 فكر	 على	 طراأ	 الذي	 التطور	 هذا	 اأن	 املمكن	 من	

اإدراكهم	اأنهم	ل	يعي�ضون	مبعزل	عن	املجتمع	الدويل،	الذي	ل	يقبل	منهم	تناول	مو�ضوع	

ن�ضان.	وبالتايل	ل	تريد	حما�س	اأن	 قليات	كاأهل	ذمة	باعتباره	م�س	باتفاقيات	حقوق	الإ الأ

قليات،	بل	اأنها	تريد	اأن	تظهر	ب�ضكل	 �ضالمية	املت�ضددة	يف	ق�ضايا	الأ تظهر	مبظهر	احلركة	الإ

�ضالمية	واتهامها	بالتطرف.	 اأكرث	ت�ضاحما،	خا�ضة	يف	ظل	الهجمة	الغربية	على	احلركات	الإ

�ضالمية	من	ق�ضايا	 وهذا	التطور	مرتبط	بالتطور	الذي	ح�ضل	يف	مواقف	بع�س	احلركات	الإ

قليات. الأ

www.islamonline.net،امل�ضلمون	الخوان	ية 68.		عبد	املنعم	اأبو	الفتوح:	املواطنة	يف	املجتمع	امل�ضلم	روؤ



قليات	و	احلقوق	املدنية	 جندة	الجتماعية	حلركة	حما�س:			مواقف	حما�س	جتاه	ق�ضايا	املراأة	والأ [ �4 ] 																																																											الأ
 

قليات يف املمار�سة ثانيا: �سمان حقوق الأ

مل	يتعر�س	املجتمع	الفل�ضطيني	يف	ال�ضفة	الغربية	وقطاع	غزة	منذ	ن�ضوء	حركة	حما�س	يف	

اأواخر	عام	�987م	اإىل	اأي	توترات	طائفية،	وبقيت	العالقة	بني	امل�ضلمني	مبا	فيهم	حما�س	

وامل�ضيحيني	قائمة	على	الحرتام	املتبادل	بني	الطرفني،	ومل	ي�ضجل	طوال	هذه	الفرتة	اأي	

بني	 العالقة	 �ضهدت	 باملقابل	 	.
69
الفل�ضطينية املناطق	 الطائفي	يف	 ال�رشاع	 اأنواع	 من	 نوع	

امل�ضلمني	وامل�ضيحيني	تطورات	ميدانية	ل�ضكل	العالقة	بني	حركة	حما�س	وامل�ضيحيني،	فاإىل	

جانب	اجلزء	املتعلق	باملجامالت	الدبلوما�ضية	بني	الطرفني	حدث	هناك	حتالفات	�ضيا�ضية	

يف	بع�س	املواقع	اجلغرافية	يف	النتخابات	املحلية	والت�رشيعية.	فقد	دعمت	حركة	حما�س	

مر�ضح	م�ضيحي	يف	مدينة	غزة	)ح�ضام	الطويل(	يف	النتخابات	الت�رشيعية	واأدى	هذا	الدعم	

الثانية.	كما	�ضجلت	عدة	حالت	حتالف	 الت�رشيعية	 اإىل	فوز	هذا	املر�ضح	يف	النتخابات	

اأبرزها	دعم	حما�س	ملر�ضحة	 بني	حركة	حما�س	وامل�ضيحيني	يف	النتخابات	البلدية	كان	

م�ضيحية	يف	انتخابات	رئا�ضة	بلدية	رام	اهلل.

وترجع	حركة	حما�س	هذا	التحالف	بني	احلركة	وامل�ضيحيني	يف	النتخابات	باأنه	نابع	من	

 .
70
فهم	حركة	حما�س	للمواطنة	وامل�ضاواة	ولدور	امل�ضيحيني	يف	الن�ضال	الوطني	الفل�ضطيني

على	 امل�ضيحيني	 بع�س	 مع	 عقدتها	حركة	حما�س	 التي	 التحالفات	 هذه	 تفهم	 اأن	 وميكن	

�ضعاف	مر�ضحي	حركة	فتح	)املناف�س	الرئي�س	للحركة(	�ضواء	يف	 اأنها	حتالفات	تكتيكية	لإ

اأو	يف	النتخابات	البلدية،	ففي	النتخابات	الت�رشيعية	هناك	مقعد	 النتخابات	الت�رشيعية	

خم�ض�س	للم�ضيحيني	يف	دائرة	مدينة	غزة،	ويف	النتخابات	البلدية	ين�س	القانون	على	اأن	

يكون	رئي�س	بلدية	رام	اهلل	م�ضيحيًا.	ويف	كلتا	احلالتني	مل	تخ�رش	حركة	حما�س	اأي	�ضيء	بل	

العك�س	فقد	ك�ضبت	حتالفات	جديدة	ميكن	توظيفها	يف	الوقت	املنا�ضب	من	جهة،	ومن	

جهة	اأخرى	فقد	اأ�ضعفت	حركة	فتح.	ففي	النتخابات	البلدية	اأ�ضاعت	على	حركة	فتح	

رئا�ضة	بلدية	رام	اهلل	مقر	القيادة	الفل�ضطينية،	ويف	مدينة	غزة	اأ�ضاعت	على	حركة	فتح	مقعد	

خرى	التي	ت�ضم	م�ضيحيني	يف	�ضفوفها	 ن	القوى	الأ برملاين	كان	�ضبه	م�ضمون	حلركة	فتح	لأ

اتبعته	 الذي	 التكتيك	 امل�ضيحي	املخ�ض�س	ملدينة	غزة.	لكن	هذا	 املقعد	 ت�ضتطع	ح�ضد	 مل	

خوان	 حما�س	ل	ينتق�س	من	موقفها	جتاه	امل�ضيحيني،	وخا�ضة	اأن	هناك	حتّوًل	يف	مواقف	الإ

 .
7�
قليات	من	موقف	اأهل	الذمة	اإىل	موقف	املواطنة	الكاملة امل�ضلمني	جتاه	ق�ضايا	الأ

69.		�ضحيفة	الر�ضالة‘ �007/�0/�8

70.		مقابلة	مع	النائب	�ضيد	اأبو	م�ضامح	ع�ضو	املجل�س	الت�رشيعي	عن	حركة	حما�س،	ت�رشين	ثاين	

.�008

�7.		املوقع	الر�ضمي	للكتلة	الربملانية	لالخوان	امل�ضلمون،	الربنامج	النتخابي	لالخوان	امل�ضلمون	
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ومل	تكن	ق�ضية	التحالف	النتخابي	بني	حما�س	واأ�ضخا�س	خمتلفني	معهم	دينيا	هي	احلادثة	

)الكتلة	 للحركة	 الطالبي	 طار	 الإ فقد	خا�س	 ال�ضيا�ضي،	 تاريخ	حركة	حما�س	 وىل	يف	 الأ

�ضالمية(	حتالفات	متعددة	مع	قوى	طالبية	ذات	توجهات	ي�ضارية	مارك�ضية	منذ	بداية	 الإ

الت�ضعينات	من	القرن	املا�ضي،	خا�ضة	بعد	توقيع	اتفاقية	اأو�ضلو	عام	�993	فقد	�ضهدت	

�ضالمية	وجبهة	العمل	الطالبي	اجلناح	 اجلامعات	الفل�ضطينية	حتالفات	متكررة	بني	الكتلة	الإ

الطالبي	للجبهة	ال�ضعبية	لتحرير	فل�ضطني	ذات	التوجهات	املارك�ضية.	وبالتايل	ل	يوجد	ما	

مينع	حما�س	من	التحالف	مع	اأ�ضخا�س	خمتلفني	معها	�ضيا�ضيا	اأو	دينيا	اأو	اأيدلوجيا.

مبداأ	 اإىل	 ا�ضتنادا	 امل�ضيحيني	 معاملة	 على	 وقادتها	 نوابها	 من	خالل	 تاأكيد	حما�س	 ا�ضتمر	

املواطنة	الكاملة	واأن	لهم	ما	للم�ضلمني	وعليهم	ما	على	امل�ضلمني	با�ضتثناء	الوليات	العامة	

ن	هذه	الوظائف	من	وجهة	نظرهم	تغلب	 ،	لأ
7�
كالرئا�ضة	وقيادة	اجلي�س	وقا�ضي	الق�ضاة

.	وقد	�ضعت	حما�س	بذلك	لطماأنة	امل�ضيحيني	خا�ضة	بعد	
73
عليها	ال�ضبغة	الدينية	التعبدية

فوزها	يف	النتخابات	الت�رشيعية،	كما	قامت	حما�س	باإ�رشاك	وزير	م�ضيحي	يف	احلكومة	

العا�رشة	التي	�ضكلها	اإ�ضماعيل	هنية،	وهذا	اأ�ضبح	عرفا	يف	احلكومات	الفل�ضطينية	املتعاقبة	

بحيث	ي�ضارك	م�ضيحي	اأو	اأكرث	يف	ت�ضكيلة	احلكومة	الفل�ضطينية.	من	جهة	اأخرى	خالفت	

فقد	 �ضنوات،	 	�0 طوال	 ال�ضابق	 الت�رشيعي	 املجل�س	 �ضائدا	يف	 كان	 عرفا	 حركة	حما�س	

جرت	العادة	اأن	يتم	انتخاب	النائب	الثاين	لرئي�س	املجل�س	الت�رشيعي	من	النواب	امل�ضيحيني،	

ول	من	نوابها،	والنائب	الثاين	م�ضتقل	خا�س	النتخابات	 لكن	حما�س	انتخبت	النائب	الأ

بتحالف	معها.

يظهر	املجتمع	الفل�ضطيني	حتفظا	جتاه	القبول	بفوز	مر�ضح	م�ضيحي	يف	النتخابات	الرئا�ضية	

يف	فل�ضطني	فقد	اأظهر	ا�ضتطالع	رقم	)�7(	اأن	63%	من	اجلمهور	الفل�ضطيني	ب�ضكل	عام	

يرف�ضون	القبول	بذلك،	وبلغت	ن�ضبة	الرف�س	بني	اجلمهور	يف	قطاع	غزة	الذي	ت�ضيطر	

بفوز	 القبول	 رف�ضهم	 ناخبي	حما�س	 من	جمهور	 	%74 اأبدى	 كما	 عليه	حما�س�%7.	

مر�ضح	م�ضيحي	يف	النتخابات	الرئا�ضية،	فيما	اأبدى	�6%	من	ناخبي	فتح	رف�ضهم	القبول	

يدو	القوى	الي�ضارية	وامل�ضتقلون(	حيث	 خرون	)موؤ كرث	تقبال	لذلك	هم	الآ بذلك،	وكان	الأ

خرين	هي	يف	معظمها	من	 ،	اإذا	ما	علمنا	اأن	قاعدة	الآ
74
اأبدى	46%	رف�ضهم	القبول	بذلك

القوى	الي�ضارية	والليربالية	وامل�ضتقلون.	اأظهر	ال�ضتطالع	اختالفا	بني	قاعدة	حما�س	التي	

فل�ضطني،	 الرئا�ضية	يف	 النتخابات	 م�ضيحي	يف	 مر�ضح	 بفوز	 القبول	 اأغلبيتها	 ترف�س	يف	

�7.		مقابلة	مع	النائب	يون�س	ال�ضطل،	م�ضدر	�ضابق.

�ضالمية	امل�ضيحية	 �ضالمية،	يف	حول	واقع	العالقة	الإ 		ح�ضن	يو�ضف:	املواطنة	يف	الدولة	الإ 	73

ون	الدولية	 كادميية	لل�ضوؤ يف	فل�ضطني،	تقدمي	جميل	حمامي،	القد�س:	اجلمعية	الفل�ضطينية	الأ

– القد�س،	�999،	�س�04.
74.	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية،	ا�ضتطالع	رقم	)�7(،	اآذار	�008.
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وبني	قيادتها	التي	تقبل	بذلك	يف	حال	مت	ذلك	وفق	القانون،	و�ضمن	عملية	دميقراطية،	

رغم	قناعتها	اأن	ذلك	لن	يحدث	ب�ضبب	طبيعة	املجتمع	الفل�ضطيني	امل�ضلم	واملحافظ	يف	

اأغلبه.	ميكن	تف�ضري	هذه	املرونة	التي	اأبدتها	قيادة	حما�س	لقناعتها	باأن	املجتمع	الفل�ضطيني	

مبعظمه	م�ضلمون	حمافظون،	اإ�ضافة	اإىل	اأن	ن�ضف	املجتمع	ي�ضفون	اأنف�ضهم	باأنهم	متدينون،	

وهذا	ما	اأكدته	نتائج	ا�ضتطالعات	الراأي	العام.

بعد	�ضيطرة	حما�س	على	قطاع	غزة	�ضجل	العديد	من	حوادث	العتداء	على	كنائ�س	واأديرة	

ومدار�س	م�ضيحية	ومواطنني	م�ضيحيني،	فقد	�ضجل	خالل	عام	من	حكم	حما�س	لقطاع	

�ض�ضات	م�ضيحية	يف	قطاع	غزة،	خا�ضة	اأن	اأول	حادثة	اعتداء	 غزة	اأربعة	اعتداءات	بحق	موؤ

،	وهذه	العتداءات	مل	ت�ضهدها	
7�
�ضجلت	بعد	�ضيطرة	حما�س	على	قطاع	غزة	بعدة	اأيام

را�ضي	الفل�ضطينية	يف	ال�ضابق.	ات�ضم	املوقف	الر�ضمي	للحكومة	املقالة	يف	قطاع	غزة	 الأ

عمال	واإدانتها،	بل	قامت	 والتي	ت�ضكلها	حما�س،	وموقف	حركة	حما�س	برف�س	هذه	الأ

احلكومة	 يعفي	 ل	 وهذا	 �ض�ضات.	 املوؤ هذه	 على	 بتخ�ضي�س	حرا�ضات	 املواقف	 بع�س	 يف	

ولية	كونها	ت�ضيطر	فعليا	 التي	تقودها	حركة	حما�س	من	حتمل	قدر	كبري	من	امل�ضوؤ املقالة	

من	للمواطن	الفل�ضطيني	بغ�س	النظر	عن	عرقه	 على	قطاع	غزة،	وهي	من	يتحمل	توفري	الأ

الفاعلني	 اأنها	اعتقلت	 اأن	احلكومة	املقالة	يف	قطاع	غزة	مل	تعلن	 اأو	دينه.	كما	 اأو	جن�ضه	

التي	 غزة	 مدينة	 امل�ضلمني	يف	 ال�ضبان	 حادثة	حرق	جمعية	 هي	 واحدة	 حادثة	 �ضوى	يف	

اأثارت	�ضجة	كبرية	ملا	لهذه	اجلمعية	من	دور	يف	حياة	الكثري	من	املواطنني.	علما	اأن	هناك	

عمال.	 جمموعات	اإ�ضالمية	�ضلفية	تبنت	بع�س	هذه	الأ

�سالح والتغيري، ت�رضين ثاين 2007 مقابلة مع النائب مروان اأبورا�س عن كتلة الإ

ماله	 على	 لالعتداء	 حرمه	 هناك	 واأن	 امل�ضلم	 على	 كالعتداء	 امل�ضيحي	 على	 العتداء	

الف�ضائل	يريدون	 	)بع�س	 باأي	خمالفه	�ضيلقى	جزاءه.	 وعر�ضه	ونف�ضه،	والذي	�ضيقوم	

كاذيب	ورمبا	هناك	بع�س	امل�ضيحيني	 �ضالمية(	فريوجون	مثل	هذه	الأ ت�ضويه	احلركة	الإ

ي�ضاركون	يف	ذلك.		

،	ل	�ضيما	
76
عمال	هاج�س	اخلوف	لدى	امل�ضيحيني	خا�ضة	يف	قطاع	غزة اأعادت	تلك	الأ

ذهان	 اأنها	ازدادت	ب�ضكل	ملحوظ	بعد	�ضيطرة	حما�س	على	قطاع	غزة،	كما	اأعادت	اإىل	الأ

�رشائيلية	بفوز	 مو�ضوع	هجرة	امل�ضحيني اإىل	خارج	البالد	والتي	ربطتها	بع�س	امل�ضادر	الإ

ول		 �7. يف �9	حزيران	�007	مت	العتداء	على	دير	وكني�ضة	وحتطيم	حمتوياتهم،	ويف	ت�رشين	الأ

�007	قتل	املواطن	امل�ضيحي	الذي	يعمل	يف	جمعية	الكتاب	املقد�س	التابع	للطائفة	امل�ضيحية،	

��	�ضباط	�008	تفجري	عبوة	نا�ضفة	يف	جمعية	ال�ضبان	امل�ضيحية،	�6	ايار	�008	انفجار	عبوة	

نا�ضفة	يف	مدر�ضة	راهبات	الوردية	يف	غزة.

76.		�ضحيفة	الر�ضالة،	�007/6/�8
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حما�س	يف	النتخابات	الت�رشيعية	و�ضيطرتها	على	قطاع	غزة.	ت�ضري	بع�س	امل�ضادر	امل�ضيحية	

اإىل	اأن	الهجرة	بداأت	يف	فرتة	الدولة	العثمانية	يف	بدايات	القرن	الع�رشين	وا�ضتمرت	طوال	

فرتة	الحتالل	التي	تعر�ضت	لها	فل�ضطني،	وترتبط	الهجرة	غالبا	باأ�ضباب	اقت�ضادية	)البحث	

بهجرة	 الهجرة	 هذه	 ارتباط	 جانب	 اإىل	 و�ضيا�ضية.	 اجتماعية	 واأخرى	 عمل(	 فر�س	 عن	

ال�ضعب	الفل�ضطيني	من	وطنه	ب�ضكل	عام	املرتبطة	بالرتحيل	و�ضعي	الحتالل	لتفريغ	البلد	

.
77
�ضليني	�ضواء	كانوا	م�ضلمني	اأو	م�ضيحيني من	�ضكانها	الأ

طباء وال�سيادلة الفل�سطينيني يف اأملانيا78. خطاب املطران عطا اهلل حنا يف حفل الأ

امل�ضيحي	 يهاجر	 لكي	 امل�ضيحيني.	 من	 الفل�ضطينية	 ر�س	 الأ لتفريغ	 ي�ضعى	 الحتالل	

له	 ي�ضهل	 من	 هنالك	 قن�ضلية	 اأو	 �ضفارة	 اإىل	 ذهب	 ما	 .اإذا	 له	 تقدم	 ت�ضهيالت	 هنالك	

را�ضي	الفل�ضطينية	من	امل�ضيحيني.	اأر�س	امليالد	 الطريق.	وكاأن	هنالك	خمططا	لتفريغ	الأ

ر�س	 ر�س	التي	انطلقت	منها	امل�ضيحية	قبل	األفي	عام.	كيف	�ضتكون	هذه	الأ والقيامة،	الأ

اإخواننا	 اأي�ضا	عند	 الهجرة	موجودة	 فان	 امل�ضيحيني،	وبالطبع	 عندما	تكون	خالية	من	

نهم	اأقل	عددا	وبالتايل	نتيجة	 امل�ضلمني	اإل	اأن	اأثر	الهجرة	يظهر	عند	امل�ضيحيني	اأكرث	لأ

هذه	الهجرة	واآثارها	تظهر	عند	امل�ضيحيني	اأكرث	من	�ضواهم	.

وتعلل	حركة	حما�س	هذه	املخاوف	باأنها	اأ�ضباب	مفتعله،	ولها	بعد	�ضيا�ضي	ت�ضري	�ضمن	

.	وترجع	حما�س	اأ�ضباب	الهجرةاإىل	ارتباطها	بالظروف	
79
جراءات	التناف�ضية	يف	املجتمع الإ

ب�ضكل	خا�س،	 ب�ضكل	عام	وقطاع	غزة	 الفل�ضطينية	 ر�س	 الأ منها	 تعاين	 التي	 القت�ضادية	

.
80
منية اإ�ضافة	للظروف	الأ

قليات	الدينية،	فقد	قدمت	حما�س	منوذجا	 يظهر	املحور	الثاين	تطور	مواقف	حما�س	من	الأ

�ضالمية	حينما	اأقرت	يف	برناجمها	النتخابي	ب�ضمان	 متقدما	عن	مثيالتها	من	احلركات	الإ

قليات	على	اأ�ضا�س	املواطنة	الكاملة	وين�ضجم	هذا	املوقف	املعلن	من	قبل	حما�س	 حقوق	الأ

مع	مواقف	قاعدة	ناخبي	احلركة.	ويعك�س	هذا	املوقف	املرن	حجم	التحّول	يف	موقف	

قليات	ب�ضكل	عام	 قليات،	فقد	حتدث	ميثاق	حركة	حما�س	عن	حقوق	الأ حما�س	من	الأ

واأغفل	عن�رش	امل�ضاواة،	وبعد	�8	عاما	على	كتابة	ميثاق	حما�س	تناول	الربنامج	النتخابي	

حلركة	حما�س	يف	النتخابات	الت�رشيعية	مو�ضوع	املواطنة	الكاملة،	وهذا	يعترب	حتول	كبريا	

ردن(:	املقد�ضات	امل�ضيحية	يف	فل�ضطني	 77.		املطران	�ضليم	ال�ضايغ	)مطران	الالتني-	عمان-	الأ

www.isesco.org.ma	،	البناء	احلوار	واإعادة	املخاطر

	 	http://www.dctcrs.org/s2296.html		.78

79.		مقابلة	مع	النائب	مروان	اأبو	را�س،	م�ضدر	�ضابق،

80.	عدد	من	املقابالت	مع	النواب	)احمد	اأبو	حلبية،	مروان	اأبو	را�س،	يون�س	ال�ضطل،	هدى	نعيم(	مت	

ال�ضارة	لها	�ضابقا.
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فكر	 الذي	حدث	يف	 بالتحّول	 التحّول	 ربط	هذا	 �ضالمية.	وميكن	 الإ احلركات	 فكر	 يف	

م(	التي	تبنت	مواقف	اأكرث	اعتدال	من	املا�ضي	جتاه	 خوان	امل�ضلمني	)احلركة	الأ جماعة	الإ

قليات	الدينية.	 الأ

ويف	نف�س	ال�ضياق	عقدت	حما�س	حتالفات	انتخابية	مع	بع�س	املر�ضحني	امل�ضيحيني	�ضواء	

على	م�ضتوى	الت�رشيعي	اأو	الهيئات	املحلية،	وا�ضتطاعت	بهذا	التحالف	يف	بع�س	املواقع	

من	اإ�ضعاف	مناف�ضها	ال�ضيا�ضي	على	ال�ضاحة	الفل�ضطينية	– حركة	فتح،	وبهذا	ا�ضتطاعت	

اأكرث	اعتدال	يف	طريقة	 اأن	حتقق	تقدما	انتخابيا،	وبنف�س	الوقت	ظهرت	ب�ضورة	 حما�س	

قليات	الدينية.	 تعاملها	مع	الأ
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احملور الثالث: موقف حماس من قضايا التعليم والثقافة واحلريات العامة

اأثار	فوز	حما�س	يف	النتخابات	الت�رشيعية	املخاوف	من	قيامها	بعملية	»اأ�ضلمة«	للمناهج	

ن�ضطة	الثقافية	يف	فل�ضطني	اإ�ضافة	للتخوف	من	تنكرها	جتاه	ق�ضايا	 والعملية	التعليمية	والأ

�ضالمية	 احلريات	العامة.	وي�ضتند	البع�س	يف	تخوفهم	من	ذلك	اإىل	جتربة	بع�س	احلركات	الإ

التي	و�ضلت	للحكم	يف	بع�س	البلدان،	حيث		راأوا	اأمثلة	على	ذلك	بزيادة	التعليم	الديني	

ومنع	الختالط	يف	املدار�س	واجلامعات.	

كذلك	ت�ضهد	املناطق	الفل�ضطينية	وخا�ضة	ال�ضفة	الغربية	ومدن	رام	اهلل	وبيت	حلم	ن�ضاطات	

ثقافية	وفنية،	حيث	ينظم	مهرجانات	فنية	ت�ضارك	فيها	بع�س	الفرق	املحلية	والدولية.	وترى	

�ضارة	لرف�س	بلدية	قلقيلية	 �ضالمية	اأن	بع�س	هذه	الن�ضاطات	منافية	للدين،	و�ضبق	الإ القوى	الإ

قامة	مثل	هذه	العرو�س،	اإىل	جانب	ت�رشيح	وزير	الثقافة	يف	عهد	حكومة	حما�س	الذي	 لإ

قال	اأنه	�ضيمنع	الرق�س	ال�رشقي.	اأخرياً	التزمت	حما�س	قي	برناجمها	النتخابي	ويف	بيانها	

الوزاري	ب�ضون	حرية	الراأي	والتعبري	للمواطن	الفل�ضطيني،	ولكن	من	حيث	املمار�ضة	فقط	

واجهت	حما�س	من	خالفها	الراأي	تارة	بالتكفري	وتارة	بالتخوين.	

أوال: أسلمة التعليم
�ضالمية	وعن	 �ضالمية	بالتعليم	باأنه	يجب	اأن	يكون	ُمعرباً	عن	الفكرة	الإ ترى	احلركات	الإ

ن�ضان	 �ضالم	اإىل	الوجود	ورب	الوجود		والكون	والإ �ضالم	يف	احلياة	وعن	نظرة	الإ فل�ضفة	الإ

واحلياة	والتاريخ	والفرد	واملجتمع	،	بحيث	تكون	ثقافة	كل	اأمة	نابعة	من	ذاتها	ومعربة	عن	

اأهدافها	وفل�ضفتها.

نظرة	 خالل	 من	 حما�س	 حركة	 لدى	 التعليم	 فل�ضفة	 انطلقت	 فقد	 �ضا�س	 الأ هذا	 وعلى	

�ضمولية	تتناول	العملية	التعليمية	والرتبوية،	فقد	اأ�ضار	ميثاق	حركة	حما�س	اإىل	�رشورة	تربية	

اأداء	الفرائ�س	الدينية،	ودرا�ضة	كتاب	اهلل	درا�ضة	 اإ�ضالمية	تعتمد	 �ضالمية	تربية	 جيال	الإ الأ

م�ضادره	 من	 �ضالمي	 الإ والرتاث	 التاريخ	 على	 والطالع	 النبوية،	 نة	 ال�ضُّ ودرا�ضة	 واعية،	

�ضليًما	يف	 امل�ضلم	ت�ضوًرا	 التي	تكون	لدى	 املناهج	 اعتماد	 اإىل	 امليثاق	 املوثوقة.		كما	دعا	

.
8�
الفكر	والعتقاد

خوان	 وقد	اأدركت	حما�س	اأهمية	الرتبية	والتعليم	مبكرا،	وا�ضتندت	اإىل	جتربة	جماعة	الإ

الذين	 	،�988 تاأ�ضي�س	حركة	حما�س	عام	 الغربية	قبل  امل�ضلمني	يف	قطاع	غزة	وال�ضفة	

�ضالمية،	 بنوا	ع�رشات	املدار�س	اخلا�ضة	التي	تعطي	هام�س	اأكرب	للتعليم	والرتبية	والتن�ضئة	الإ

هلة،	 �ضالمية	يف	قطاع	غزة	والتي	�ضكلت	رافدا	يف	الكوادر	املوؤ اإ�ضافة	لتاأ�ضي�ضهم	اجلامعة	الإ

�8.		ميثاق	حركة	املقاومة	ال�ضالمية	– حما�س،	املادة	ال�ضاد�ضة	ع�رش.
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اأن	معظم	قيادات	حما�س	هم	من	علموا	وتعلموا	يف	 اإ�ضالمية،	حيث	 التي	ن�ضاأت	تن�ضئة	

�ضالمية. اجلامعة	الإ

ا�ضتمرت	حركة	حما�س	يف	اإعطاء	ق�ضايا	الرتبية	والتعليم	اأهمية	كبرية،	وا�ضتمرت	يف	تاأ�ضي�س	

�ضي�ضبحون	ر�ضيداً	 املدار�س	 اأن	خريجي	هذه	 مبكرا	 اأدركت	 نها	 لأ �ضالمية،	 الإ املدار�س	

جماهرييًا	لها	يف	امل�ضتقبل.

حاز	اإ�ضالح	قطاع	الرتبية	والتعليم	على	هام�س	كبري	يف	الربنامج	النتخابي	حلركة	حما�س	

يف	النتخابات	الت�رشيعية	�006،	فقد	دعا	الربنامج	النتخابي	اإىل	اإ�ضالح	قطاع	الرتبية	

املناهج	 على	 ركز	 ما	 ومنها	 التعليمي	 النظام	 على	 ركز	 ما	 منها	 حماور	 عدة	 يف	 والتعليم	

وفل�ضفة	التعليم	وغري	ذلك،	ومل	ترد	اأي	اإ�ضارة	يف	الربنامج	النتخابي	اإىل	اأن	حما�س	ت�ضعى	

�ضلمة«	التعليم.	فمن	خالل	ن�س	الربنامج	النتخابي	حول	ال�ضيا�ضة	الرتبوية	والتعليمية	 »لأ

�ضالم	خاللها	�ضوى	مرة	واحدة	وهي	 احتوى	على	اأكرث	من	�30	كلمة.	مل	ترد	كلمة	الإ

�ضالم	 الإ اأن	 واأولها	 فل�ضطني	 والتعليم	يف	 الرتبية	 فل�ضفة	 اإليها	 ت�ضتند	 التي	 �ض�س	 الأ )تطبيق	

�8.	وبالنظر	
ن�ضان،	ويحفظ	له	حقوقه	بالتوازي	مع	حقوق	املجتمع( نظام	فكري	يحرتم	الإ

للحالة	الفل�ضطينية	جند	اأن	هذا	التعبري	ل	يختلف	عن	ن�ضو�س	اأخرى	�ضاغها	فتحاويون	

�ضالم	يف	احلياة	الفل�ضطينية،	فقد	ن�ضت	 كد	على	مكانة	الإ وم�ضتقلون	جتاه	ق�ضايا	خمتلفة	توؤ

�ضالم	هو	 ول	والثاين	على	اأن	)الإ �ضا�ضي	الفل�ضطيني	يف	البندين	الأ املادة	الرابعة	يف	القانون	الأ

�ضالمية	م�ضدر	رئي�ضي	للت�رشيع(. الدين	الر�ضمي	يف	فل�ضطني...(	و	)م�ضادر	ال�رشيعة	الإ

�ضمن	الهتمام	بق�ضايا	الرتبية	والتعليم	ركز	مر�ضحو	حركة	حما�س	يف	الدوائر	النتخابية	

�ضالمية،	اإىل	جانب	 على	�رشورة	اإ�ضالح	املناهج	التعليمية	للتنا�ضب	مع	الثقافة	والرتبية	الإ

.	كما	وجهت	النتقادات	
83
اإعادة	النظر	والتقييم	يف	مواد	الرتبية	املدنية	والرتبية	الوطنية	

ال�ضالم،	 عملية	 مفردات	 مع	 لتتواءم	 املناهج	 تعديل	 ق�ضية	 يف	 اخلارجي	 املمول	 دور	 اإىل	

الوليات	 جتربة	 تقدم	 العامة	 للثانوية	 معا�رشة	 ق�ضايا	 مادة	 فمثال	 الغربية،	 الثقافة	 وفر�س	

.	وعند	اإلقاء	نظرة	�رشيعة	على	مناهج	التعليم	الفل�ضطينية	
84
مريكية	كنموذج	جيد املتحدة	الأ

العديد	من	 العربية	حتتوي	على	 اللغة	 الر�ضمية	فمادة	 �ضلمة	 فهذه	املناهج	فيها	نوع	من	الأ

�ضالم	بن�ضو�ضه	 حاديث	النبوية،	اإ�ضافة	ملادة	العلوم	العامة،	اإذ	اأن	الإ يات	القراآنية،	والأ الآ

وتعاليمه	كان	حا�رشا	يف	�ضياغة	مناهج	التعليم	الفل�ضطينية	التي	اأقرت	قبل	فوز	حما�س	يف	

النتخابات	الت�رشيعية	الثانية	وت�ضكيلها	احلكومة	العا�رشة.	

�8.		الربنامج	النتخابي	لكتلة	التغيري	وال�ضالح،	موقع	كتلة	التغيري	وال�ضالح
	 	 	 	 	 															islah.ps/main/index.php?id=politic

83.		�ضحيفة	الر�ضالة،	��/�/�006

84.		�ضحيفة	الر�ضالة،	�006/7/�7
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�006،	قررت	زيادة	 اآذار	 العا�رشة	يف	 الفل�ضطينية	 ت�ضكيل	حركة	حما�س	احلكومة	 بعد	

القرار	 اأثار	هذا	 الن�ضاط	احلر،	وقد	 �ضاعة	 املدار�س	على	ح�ضاب	 اإ�ضالمية	يف	 تربية	 ح�ضة	

هذا	 اأن	 خا�ضة	 التعليم،	 باأ�ضلمة	 حما�س	 بقيادة	 الفل�ضطينية	 احلكومة	 قيام	 من	 املخاوف	

�ضالمية	من	خريجي	ال�رشيعة	 القرار	ا�ضتكمل	بتوظيف	ما	يزيد	عن	�00	مدر�س	للرتبية	الإ

.
8�
�ضالمية الإ

�سلمة التعليم جهود حما�س لأ

86
النائب	د.	وليد	ع�ضاف	)كتلة	حركة	فتح(

	)��0( تعيني	 جل	 لأ اإ�ضالمية	 تربية	 لدر�س	 عربية	 لغة	 در�س	 بتحويل	 احلكومة	 قامت	

�ضالمية،	هذا	لي�س	�ضفافية.	وعندما	يتم	اإلغاء	كتاب	الرتبية	الوطنية	 مدر�ضًا	ملادة	الرتبية	الإ

لل�ضفوف	الثامن	والتا�ضع،	والذي	اأ�رشفت	على	اإعداده	جلنة	ا�ضتمرت	لعامني	اأو	ثالثة	

�ض�ضة	معينة	ولدكتور	معروف	اجتاهه	ال�ضيا�ضي. اأعوام،	ويتم	ا�ضتبداله	بكتاب	من	موؤ

وميكن	تف�ضري	هذا	القرار	من	وجهة	نظر	اأخرى	وهي	اأن	احلكومة	الفل�ضطينية	اأرادت	

يدي	حما�س	يف	قطاع	الرتبية	والتعليم،	وكثري	منهم	من	خريجي	 توظيف	عنا�رش	وموؤ

حما�س	 حركة	 لقواعد	 مطالب	 هناك	 كانت	 حيث	 الدينية،	 واملعاهد	 ال�رشيعة	 كليات	

با�ضتثمار	وجودها	بالوزارة	لتوظيف	اأكرب	عدد	من	عنا�رش	احلركة	الذين	مل	تعطى	لهم	

الفر�ضة	املنا�ضبة	يف	ظل	احلكومات	ال�ضابقة.

ن	 ن�ضاف	الدين	لإ �ضلمة	التعليم	بل	اأنه	حماولة	لإ بررت	حما�س	هذا	القرار	باأنه	ل	يهدف	لأ

النظام	التعليمي	ال�ضائد	كان	يتعامل	مع	الدين	كمقرر	هام�ضي،	واأنها	ت�ضعى	لرت�ضيخ	القيم	

�ضالمية	باعتبار	اأن	ن�ضبة	عظمى	من	طالب	املدار�س	م�ضلمني.	ومن	جانب	اآخر	اأكدت	 الإ

حما�س	باأنها	�ضتعمل	على	ت�ضجيع	التعليم	الديني	بان�ضاء	املزيد	من	املدار�س	التي	جتمع	بني	

.
87
ق�ضى التثقيف	الديني	وبرامج	وزارة	الرتبية	والتعليم،	مثل	مدار�س	الأ

ن�ضان،	 �8.		اياد	الربغوثي:	الدين	والدولة	يف	فل�ضطني،	رام	اهلل:	مركز	رام	اهلل	لدرا�ضات	حقوق	الإ

�007،	�س	�0.

86.	�ضمري	اأبو	عي�ضة	وقي�س	عبد	الكرمي:	تقييم	جتربة	احلكومة	الفل�ضطينية	العا�رشة	)ور�ضة	عمل(.	رام	

اهلل:	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية،	ني�ضان	�007،	�س	9.

�ضطل 87.		مقابلة	مع	النائب	يون�س	الأ
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زيادة ح�س�س الرتبية ال�سالمية

�ضالح	والتغيري( مقابلة	مع	النائب	هدى	نعيم	)كتلة	الإ

ن	التعليم	و�ضع	وفق	اأجندات	خارجية	 حما�س	�ضتقوم	باإعادة	الفل�ضفة	الوطنية	للتعليم،	لأ

غري	وطنيه	وهذا	مالحظ	من	�ضكوى	الطالب	واملدر�س	والناظر	واملوجه	وهناك	عيوب	

كثرية	يف	التعليم	واإهمال	للرتبية	الدينية.		عندما	زادت	حما�س	ح�ضة	دينيه	فقد	حاولت	

اإن�ضاف	الرتبية	الدينية	بدًل	من	اأن	يكون	التعليم	الديني	على	هام�س	التعليم.		اأنظر	اإىل	

اإ�رشائيل	كم	تويل	الدين	اأهميه	يف	التعليم.

ا�ضتطالع	 نتائج	 اأ�ضارت	 فقد	 العام،	 للراأي	 بتف�ضيل	 الدينية	 الرتبية	 زيادة	ح�ض�س	 وحتظى	

للراأي	العام	رقم	�7	الذي	اأجراه	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية	يف	اآذار	

ال	موجه	 يدون	زيادة	ح�ض�س	الرتبية	الدينية،	ففي	�ضوؤ �008	اإىل	ارتفاع	ن�ضبة	الذين	يوؤ

جنليزية	واحلا�ضوب	 للراأي	العام	حول	الختيار	ما	بني	اإ�ضافة	ح�ض�س	يف	جمالت	اللغة	الإ

اإ�ضافة	ح�ض�س	يف	جمالت	اللغة	 اأنهم	يريدون	 العينة	 �8%	من	 اأو	الرتبية	الدينية،	اأجاب	

يدون	اإ�ضافة	ح�ض�س	الرتبية	الدينية. جنليزية	واحلا�ضوب،	فيما	اأجاب	63%	باأنهم	يوؤ الإ

من	 	%7� كرب	 الأ الق�ضم	 اأن	 تبني	 املو�ضوع	 هذا	 الناخبني	جتاه	 مواقف	 النظر	يف	 عند	 و	 	

غلبية	�6%	من	ناخبي	فتح	مع	اإ�ضافة	 ناخبي	حما�س	مع	اإ�ضافة	ح�ض�س	الرتبية	الدينية،	والأ

اإ�ضافة	 مع	 الدينية	 الرتبية	 ح�ض�س	 باإ�ضافة	 املطالبة	 ت�ضاوت	 فيما	 الدينية،	 الرتبية	 ح�ض�س	

احلكومة	 تاأتي	خطوة	 وبهذا	 خرين.	 الآ ناخبي	 عند	 جنليزية	 الإ واللغة	 احلا�ضوب	 ح�ض�س	

العام	 الراأي	 توجهات	 مع	 من�ضجمة	 الدينية	 الرتبية	 ح�ض�س	 بزيادة	 العا�رشة	 الفل�ضطينية	

الفل�ضطيني	ب�ضكل	عام	والقاعدة	النتخابية	حلركة	حما�س	ب�ضكل	خا�س.	وال�ضكل	التايل	

يو�ضح	ذلك:
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�ضافة	ح�ض�س	يف	املنهاج	الدرا�ضي	ح�ضب	نوع	املادة	والجتاه	ال�ضيا�ضي	)ن�ضب	مئوية( �ضكل	رقم)�(	التف�ضيل	لإ

امل�ضدر:	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية،	ا�ضتطالع	رقم	)�7(	اأذار	�008.

كما	اأظهرت	نتائج	ا�ضتطالع	للراأي	العام	اأجري	يف	اآذار	�008	اأن	ن�ضبة	كبرية	من	جمهور	

�ضا�ضية	 يد	اإ�ضافة	ح�ض�س	يف	جمالت	املو�ضيقى	لطلبة	املدار�س	الأ الناخبني	الفل�ضطينيني	توؤ

اأن	ن�ضبة	كبرية	من	 �4%	تعار�س	ذلك،	ويالحظ	 اإىل	 	 �7%،	ون�ضبة	 اإىل	 والثانوية	ت�ضل	

يد	ن�ضبة	كبرية	من	ناخبي	حركة	فتح	 جمهور	ناخبي	حركة	حما�س	تعار�س	ذلك،	فيما	توؤ

خرين	ذلك.	ال�ضكل	التايل	يو�ضح	ذلك: وناخبي	الآ
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�ضكل	رقم)6(	املوقف	من	ا�ضافة	ح�ض�س	يف	املو�ضيقى	ح�ضب	الجتاه	ال�ضيا�ضي	)ن�ضب	مئوية(

يظهر	ال�ضكل	ال�ضابق	تفاوتا	ملحوظا	بني	ناخبي	حما�س	من	جهة	الذين	يعار�ضون	اإ�ضافة	

خرون	من	جهة	ثانية	ح�ض�س	يف	جمالت	 ح�ض�س	يف	جمالت	املو�ضيقى،	وناخبي	فتح	والآ

الن�ضاطات	 ق�ضايا	 يف	 للت�ضدد	 قواعدها	 من	 دعما	 حما�س	 قيادة	 يعطي	 وهذا	 املو�ضيقى،	

الثقافية	والفنية،	ورمبا	تطبيق	بع�س	بنود	اأجندتها	الجتماعية.

وحول	الختالط	يف	بع�س	املدار�س	اخلا�ضة	واجلامعات،	فقد	اأكد	العديد	من	قادة	حما�س	

اأن	املدار�س	احلكومية	ومعظم	املدار�س	اخلا�ضة	ل	يوجد	فيها	اختالط	بني	اجلن�ضني،	واأن	

املدار�س	واجلامعات	التي	نظامها	ي�ضمح	بالختالط	لن	يفر�ضوا	عليها	الف�ضل	بني	اجلن�ضني،	

ولكن	�ضيدعون	للف�ضل	يف	هذه	املدار�س	واجلامعات.		

الختالط بني اجلن�سني يف املدار�س واجلامعات

�ضالح	والتغيري( �ضطل	)كتلة	الإ مقابلة	مع	النائب	د.	يون�س	الأ

الوكالة.	 اأو	 احلكومية	 �ضواء	 املدار�س	 اختالط	يف	 يوجد	 لالختالط،	عمليًا	ل	 بالن�ضبة	

ا�ضتطعنا	 اإذا	 التعليمية،	 العملية	 �ضلبًا	على	 ثر	 يوؤ فيها	 للجامعات	فالختالط	 بالن�ضبة	 اأما	

اأما	 مكانيات	خا�ضة	يف	اجلامعات	احلكومية،	 الإ اإذا	توفرت	 �ضنقوم	بذلك	 اأن	نف�ضل	

اجلامعات	اخلا�ضة	لن	يكون	هناك	قانون	يفر�س	منع	الختالط،	اإمنا	�ضن�ضعى	اإىل	ذلك	

دارة	على	اأن	يكون	القرار	ذاتيًا	من	اجلامعة	نف�ضها	ولي�س	قراراً	فوقيًا	 من	خالل	تر�ضيد	الإ

من	احلكومة.
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	اأظهرت	قاعدة	ناخبي	حركة	حما�س	حتفظها	جتاه	ال�ضماح	بالتعليم	املختلط	يف	اجلامعات،	

ففي	ا�ضتطالع	اأجري	يف	حزيران	�007،	مت�ضك	جمهور	ناخبي	حركة	حما�س	برف�س	

وين�ضجم	 املختلط،	 للتعليم	 67%	من	جمهورهم	رف�ضهم	 اأبدى	 املختلط،	حيث	 التعليم	

هذا	املوقف	مع	موقف	قيادة	حما�س.	وال�ضكل	التايل	يو�ضح	ذلك.	

�ضكل	رقم)7(	يبني	حجم	الرف�س	للتعليم	املختلط	ح�ضب	الجتاه	ال�ضيا�ضي

امل�ضدر:	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية،	)�(	ا�ضتطالع	خا�س	بالراأي	العام	العربي	اأيار	

�006،	)�(	ا�ضتطالع	)�4(	حزيران	�007.

املختلط	 التعليم	 املواقف	بني	قاعدة	حما�س	وقيادتها	جتاه	 ان�ضجام	 ال�ضابق	 ال�ضكل	 يظهر	

القيادة	والقاعدة	من	قوة	ومتا�ضك	 يف	اجلامعات،	ويعزز	هذا	الن�ضجام	يف	املواقف	بني	

الربنامج	الجتماعي	للحركة.		

والتعليم،	 الرتبية	 بقطاع	 الكبري	 اهتمامها	 �ض�ضاتية	 املوؤ مل�ضرية	حركة	حما�س	 املتتبع	 يدرك	

�ض�ضات	 املوؤ من	 قوية	 �ضبكة	 بناء	 ا�ضتطاعت	 فقد	 جيال،	 الأ وتن�ضئة	 اإعداد	 يف	 هميته	 لأ

�ض�ضات،	 املوؤ هذه	 اأبرز	 واجلامعات	 واملدار�س	 طفال	 الأ ريا�س	 كانت	 الجتماعية،	

دجلة.	ولكن	باملقابل	 وا�ضتطاعت	ح�ضد	ثمار	ما	غر�ضته	من	تعزيز	قاعدتها	اجلماهريية	املوؤ

اأجندتها	 مع	 ين�ضجم	 لكي	 التعليم	 نظام	 لتغيري	 للحكم	 و�ضلت	 عندما	 حما�س	 ت�ضعى	 مل	

�ضالمية	مثل	حزب	التحرير	 الجتماعية،	مما	جعلها	تتعر�س	لنتقادات	بع�س	اجلماعات	الإ

�ضالمية	فور	فوزها	يف	النتخابات	الت�رشيعية	الثانية.	 الذي	طالبها	بتطبيق	ال�رشيعة	الإ

الثانوية	يف	قطاع	غزة،	 املدار�س	 بفر�س	احلجاب	على	طالبات	 اخلا�س	 القرار	 اأثار	 وقد	
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وا�ضبدال	املدر�ضني	الذكور	مبدر�ضات	يف	مدار�س	البنات	ا�ضتياءاً	لدى	منظمات	املجتمع	

احلقوق	 على	 تعديا	 القرار	 هذا	 مثل	 واعتربوا	 ن�ضوية	 ومنظمات	 �ضيا�ضية	 قوى	 من	 املدين	

ن�ضانية	التي	كفلها	القانون.	بدورها	�ضارعت	احلكومة	املقالة	لنفي	اتخاذ	مثل	هذا	القرار	 الإ

وقالت	اأن	هذا	القرار	اتخذ	من	قبل	مديرات	املدار�س	ولي�س	من	قبل	وزارة	الرتبية	والتعليم	

مر	الذي	اأثار	ال�ضكوك	لدى	البع�س	يف	نية	حما�س	اأ�ضلمة	التعليم	 يف	احلكومة	املقالة.	الأ

يف	امل�ضتقبل	لين�ضجم	مع	توجهاتها	الفكرية	والعقائدية.

من	ال�ضعوبة	مبكان	احلديث	عن	موقف	واحد	حلركة	حما�س	جتاه	ق�ضايا	التعليم	وغريها	

جندة	الجتماعية	فهناك	اجتهادات	متعددة	يف	كيفية	التعامل	مع	هذا	امللف،	 من	ق�ضايا	الأ

داخل	 التوجه	 اأن	 يبدو	 ولكن	 القادمة.	 للمرحلة	 ترحيله	 اأو	 ولوية	 الأ اإعطاءه	 حيث	 من	

جندة	 مني	على	ح�ضاب	الأ ولوية	للملف	ال�ضيا�ضي	والأ حركة	حما�س	يتجه	نحو	اإعطاء	الأ

الجتماعية	التي	اأرادت	ترحيلها	ملرحلة	لحقة،	بحيث	تكون	حما�س	اأكرث	�ضيطرة	على	

النظام	ال�ضيا�ضي	الفل�ضطيني.	وبالتايل	تكون	قادرة	على	اأ�ضلمة	التعليم	ب�ضكل	مرحلي.	

ثانيا: رؤية حماس للنشاطات الثقافية والفنية
�ضالمية	اإهتمامها	بالن�ضاطات	الثقافية	والفنية	»امللتزمة«	التي	ل	تتعار�س	 تبدي	احلركات	الإ

رقم	 مادته	 ميثاق	حركة	حما�س	يف	 مبكانة	يف	 الفن	 ومعتقداتهم.	وحظي	 اأفكارهم	 مع	

الفن	 وهو	 ول	 الأ امليثاق(	 يف	 جاء	 ما	 )ح�ضب	 نوعني	 اإىل	 الفن	 تق�ضيم	 مت	 حيث	 	،)�9(

�ضالمي	اأو	الذي	يخاطب	الروح،	باملقابل	هناك	فن	جاهلي	يخاطب	اجل�ضد.	وتنوعت	 الإ

والق�ضيدة	 والزجل،	 والر�ضالة،	 والن�رشة،	واملوعظة،	 واملقالة،	 الكتاب،	 اإىل	 الفن	 م�ضادر	

ن�ضودة،	وامل�رشحية	وغري	ذلك. ال�ضعرية،	والأ

قبل	 فل�ضطني	 الثقايف	يف	 امل�ضهد	 على	 وتاأثريه	 لل�ضلطة	 من	و�ضول	حما�س	 التخوف	 بداأ	

يدو	احلركة	 التي	قام	بها	عنا�رش	وموؤ نتيجة	بع�س	املمار�ضات	 فوز	احلركة	بعدة	�ضنوات،	

مر	عند	هذا	 يتوقف	الأ التي	فازوا	بها	من	خالل	عملية	دميقراطية،	ومل	 املواقع	 يف	بع�س	

احلد	ففي	�ضيف	��00	كانت	حركة	حما�س	قد	فازت	بعدد	من	البلديات	بعد	املرحلتني	

احلركة	 بها	 فازت	 التي	 البلديات	 بني	 من	 املحلية،	وكان	 النتخابات	 من	 والثانية	 وىل	 الأ

الدويل،	ويف	هذا	املهرجان	ي�ضهد	 الفرتة	عقد	مهرجان	فل�ضطني	 بلدية	قلقيلية.	يف	تلك	

العديد	من	الن�ضاطات	الفنية	واملو�ضيقية	والثقافية	لفرق	حملية	ودولية،	وجرت	العادة	على	

قيام	املهرجان	مبجموعة	من	العرو�س	يف	املدن	الفل�ضطينية،	وكان	من	بني	العرو�س	عر�س	

بقرار	 املهرجان	فوجئت	 اإدارة	 قلقيلية،	لكن	 الفل�ضطينية	يف	مدينة	 ال�ضعبية	 الفنون	 لفرقة	

اأن	 قامة	العر�س	الفني	الفلكلوري	داخل	حدود	بلديتها،	بحجة	 بلدية	قلقيلية	الراف�س	لإ

مثل	هذه	املهرجانات	يحدث	فيها	اختالط.
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رف�س بلدية قلقيلية باإقامة مهرجان فل�سطني الدويل

مقتطفات	من	بيان	�ضحفي	�ضادر	عن	بلدية	قلقيلية	يف	�00�/7/4

اأر�ضلت	اإدارة	مهرجان	فل�ضطني	الدويل	كتابا	للبلدية	تطلب	فيه	من	البلدية	اقامة	فعاليات	

املهرجان،	وبعد	درا�ضة	عميقة	تبني	اأن	املهرجان	املذكور	يت�ضمن	حفالت	غنائية	�ضعبية	

مور	املخالفة	 ورق�ضات	فلكلورية	فل�ضطينية	وغري	فل�ضطينية	واختالط،	والكثري	من	الأ

عراف	بلدنا	الطيب،	لذا	قامت	البلدية	بالرد	على	 حكام	�رشعنا	احلنيف	واملخالفة	لأ لأ

اإدارة	املهرجان	باأن	هذا	ل	ميكن	اإقامته	على	ملعب	البلدية.

الليربالية	والي�ضارية	 ال�ضبغة	 الثقافية	والفنية	ذات	 �ض�ضات	 املوؤ اأبدت	 ال�ضورة	 يف	ظل	هذه	

الفل�ضطينية	 احلكومة	 وت�ضكيلها	 الت�رشيعية	 النتخابات	 فوز	حما�س	يف	 بعد	 كبريا	 تخوفا	

امل�ضا�س	 عدم	 كد	 توؤ والتي	 حما�س	 حركة	 عن	 �ضدرت	 التي	 التاأكيدات	 رغم	 العا�رشة،	

باأنها	 البع�س	 اعتربها	 والتي	 ودعمها،	 بت�ضجيعها	 �ضتقوم	 بل	 والفنية	 الثقافية	 بالن�ضاطات	

تاأكيدات	م�رشوطة	من	حيث	التزامها	بالخالق	احلميدة	وعدم	وجود	اختالط	بني	ال�ضباب	

والفتيات	فيها،	حيث	اأن	هذه	العبارات	هي	عبارات	ف�ضفا�ضة.

موقف حما�س من الفنون 

�ضالح( مقابلة	مع	النائب	يون�س	ال�ضطل	)كتلة	التغيري	والإ

الرق�س	ال�رشقي	لي�س	ثقافة،	اإمنا	هو	�ضفاهة	با�ضم	الثقافة،	ومنهجنا	يف	تغيريه	لي�س	باتخاذ	

التعليم	 خالل	 من	 نبثه	 الذي	 بالوعي	 اإمنا	 ال�ضينما	 ودور	 املهرجانات	 تلك	 مبنع	 قرار	

�ضل	 الأ باأن	 قناعتنا	 واأن	 	 قناع.	 والإ التثقيف	 و�ضائل	 وقاف	وغريها	من	 والأ عالم	 والإ

هو	تغيري	النفو�س	ولي�س	الت�ضلط	على	العباد	وو�ضولنا	اإىل	احلكم	لن	يغري	قناعتنا	يف	هذه	

قناعية. الو�ضائل	الدعوية	الإ

�ضالم	وهذه	لن	نقف	عائقًا	اأمامها	بل	�ضن�ضجعها	 باخت�ضار	كثري	من	الفنون	ل	تعار�س	الإ

رواح،	 �ضالم	مرفو�س	قطعيًا	كالتماثيل	امل�ضنوعة	على	هيئة	ذوات	الأ ولكن	ما	خالف	الإ

�ضخا�س. ولكن	اإذا	كانت	التماثيل	ملناظر	طبيعية	فال	مانع.	وممنوع	عمل	متاثيل	لأ
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ال�ضبح	 اأبو	 اهلل	 الثقافة	عطا	 وزير	 ت�رشيحات	عن	 احلكومة	 ت�ضكيل	حما�س	 بعد	 �ضدرت	

ن	فيها	عري	وهذا	حرام،	كما	اأكد	 اأكد	فيها	اأن	الوزارة	�ضتمنع	اأن�ضطة	الرق�س	ال�رشقي	لأ

فالم	 اأن	الوزارة	�ضتقوم	بفتح	دور	ال�ضينما	املغلقة	يف	قطاع	غزة،	واأنها	�ضتقوم	مبراقبة	الأ

تاأثريات	 لها	 التي	 فالم	 اأو	الأ باحية،	 الإ فالم	 و�ضيتوىل	ذلك	�ضخ�ضيا،	خوفا	من	عر�س	الأ

 .
88
ثقافية	م�ضادة.	اإ�ضافة	اإىل	فر�س	الرقابة	على	الكتب

للرق�س	 الفنية،	هاجمت	مهرجان	رام	اهلل	 للمهرجانات	 لرف�س	حركة	حما�س	 ا�ضتمرارا	

:
89
املعا�رش	عام	�008،	وو�ضفته	مبجموعة	من	ال�ضفات	ال�ضلبية	وهي	على	النحو	التايل

مهرجان	رق�س	»وتعري«	لحتوائه	على	رق�ضات	ي�ضارك	فيها	الرجال	والن�ضاء. 	.�

اأداة	من	اأدوات	التطبيع	مع	“العدو	ال�ضهيوين”. 	.�

ا�ضتمرار	 مع	 املهرجان	 تزامن	 ظل	 الفل�ضطيني	يف	 ال�ضعب	 لن�ضالت	 “اإ�ضاءة”   ميثل	 	.3
ح�ضار	قطاع	غزة.

اجلانب	 هما	 اأ�ضا�ضيني	 عن�رشين	 املهرجان	 على	 هجومها	 حما�س	يف	 حركة	 ا�ضتح�رشت	

ي	 الجتماعي	واجلانب	ال�ضيا�ضي.	ففي	اجلانب	الجتماعي	ا�ضتمرت	يف	موقفها	الرف�س	لأ

يدلوجية،	وهذا	�ضيء	منطقي	حلركة	�ضيا�ضية	 فن	يتعار�س	مع	اأفكار	ومعتقدات	احلركة	الأ

الرئي�س	وحكومة	 مع	 توظيف	�رشاعها	 فقد	حاولت	 ال�ضيا�ضي	 اجلانب	 اأما	يف	 اإ�ضالمية.	

احل�ضار	 ا�ضتمرار	 مع	 املهرجان	 تزامن	 املهرجان	من	خالل	ربط	 الهجوم	على	 فيا�س	يف	

والق�ضف	على	قطاع	غزة،	وهنا	يظهر	توظيف	العامل	الديني	ل�ضالح	ال�ضيا�ضي.	ويبدو	اأن	

�رشاعها	ال�ضيا�ضي	جعلها	تن�ضى	باأن	منظمي	احلفل	هم	من	الذين	حتالفت	معهم	حما�س	يف	

خر	من	الذين	تعر�ضوا	للهجوم	 النتخابات	املحلية	_	انتخابات	بلدية	رام	اهلل،	والطرف	الآ

)�رشية	رام	اهلل(	هم	اأنا�س	ذوي	توجه	ي�ضاري	معار�ضني	للتطبيع	مع	اإ�رشائيل.

تكرر	مو�ضوع	الهجوم	على	الن�ضاطات	الفنية	واملو�ضيقية	التي	تقام	يف	ال�ضفة	الغربية،	فقد	

�ضطل	هجوما	على	مهرجان	فل�ضطني	الدويل	للرق�س	واملو�ضيقى	يف	 �ضن	النائب	يون�س	الأ

 .
90
�0	متوز	�008،	وكانت	التهامات	م�ضابهة	لالتهامات	ال�ضابقة

باإتالف	 حما�س(	 )حكومة	 العا�رشة	 احلكومة	 ظل	 والتعليم	يف	 الرتبية	 وزارة	 قامت	 كما	

كتاب	قول	يا	طري	وهو	كتاب	تراثي	يتناول	جمموعة	من	الق�ض�س	واحلكايات	الفل�ضطينية	

http://www.guardian.co.uk/world/2006/apr/06/filmnews.israel		.88

89.		�ضحيفة	الر�ضالة،	��/�008/4،	�008/4/�4،	�008/4/�8.

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID	=120476.الخبارية	معا	وكالة		90.
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املتوارثة	من	جيل	جليل،	ومت	�ضحبه	من	املكتبات	املدر�ضية،	لحتوائه	»على	عبارات	تخد�س	

احلياء	العام«.	و�ضكل	هذا	القرار	�ضدمة	لكثري	من	املثقفني	يف	فل�ضطني	ملا	احتواه	من	تدخل	

ية	واحدة	ل	ترى	غريها.	وقد	 كبري	يف	�ضري	العملية	الرتبوية	والثقافية	ور�ضمها	من	خالل	روؤ

دافع	عن	هذا	القرار	القا�ضي	ب�ضحب	الكتاب	واإتالفه	العديد	من	كتاب	حما�س	يف	مواقع	

جراء	يعمل	على	حماية	الطلبة	من	الكلمات	 النرتنت	وال�ضحافة	على	اعتبار	اأن	هذا	الإ

.
9�
)البذيئة(	وامل�ضتوى	)الهابط(	والركاكة	اللغوية

موقف حما�س من الن�ساطات الثقافية والفنية

�ضالح( مقابلة	مع	النائب	مروان	اأبو	را�س	)كتلة	التغيري	والإ

نحن	ل�ضنا	�ضد	الفن	اأو	تطويره	وحت�ضني	اأدائه،	لكن	نحن	�ضد	املجون	وهتك	العورات	

نه	 واإغراء	ال�ضباب	واحتكاك	ال�ضباب	بالفتيات	يف	املهرجانات،	نحن	لن	نوافق	على	ذلك	لأ

دي	اىل	ف�ضاد	املجتمع.		لن	نغلق	امل�ضارح	وال�ضينما	اإل	اإذا	عر�ضت	 يتعار�س	مع	ديننا	ويوؤ

ردن	وال�ضعودية. ال�ضينما	اأفالم	اإباحية	وهي	اأ�ضاًل	ممنوعة	يف	دول	عربيه	اأخرى	مثل	الأ

�ضود	لن	نتدخل	 التماثيل	التي	تعر�س،	طاملا	اأنها	لي�ضت	اإباحية	لن	نتدخل	فيها	مثل	متاثيل	الأ

باحية	كامراأة	عارية	نتدخل	فيها	ونرف�ضها. فيها،	اإثمها	يعود	على	اأ�ضحابها،	التماثيل	الإ

احلكم	 من	 متكنت	 لو	 اأن	حركة	حما�س	 اإىل	 ت�ضري	 الدلئل	 فاإن	 املعطيات	 هذه	 �ضوء	 يف	

لعتبارات	 النظر	 دون	 الفل�ضطيني	 املجتمع	 على	 الثقايف	 م�رشوعها	 فر�ضت	 لكانت	

�ضبح	اأي	ن�ضاط	ثقايف	اأو	فني	يخ�ضع	ملقيا�س	 التعددية	املوجودة	يف	املجتمع	الفل�ضطيني،	ولأ

اأنها	�ضتوظف	الدين	يف	�ضالح	خطابها	ال�ضيا�ضي	 احلالل	واحلرام	من	وجهة	نظرهم.	بل	

املعا�رش	 الرق�س	 املا�ضية	حينما	نظم	مهرجان	 يام	 الأ والجتماعي.	وهذا	ما	ك�ضفت	عنه	

ا�ضتهجن	حدوث	 بيانًا	 غزة	 قطاع	 فل�ضطني	يف	 علماء	 رابطة	 اأ�ضدرت	 فقد	 اهلل،	 رام	 يف	

�9.	وميكن	فهم	العالقة	الع�ضوية	بني	الرابطة	وحركة	حما�س	
هذا	املهرجان،	حمرما	حدوثه

من	خالل	ع�ضوية	الرابطة	فالقائمني	على	الرابطة	هم	يف	معظمهم	قيادات	ونا�ضطني	يف	

حركة	حما�س،	وقد	اأ�ضدروا	العديد	من	الفتاوى	التي	تت�ضاوق	مع	توجهات	حركة	حما�س	

ال�ضيا�ضية	والجتماعية.

�9.		�ضحيفة	الر�ضالة،	��/�007/3.

www.rapeta.org/newsdetails/	،فل�ضطني	علماء	رابطة	موقع		9.�
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ثالثا: حرية الرأي والتعبير في عهد حكومة حماس

�ضا�ضي	املعّدل	لعام	 كفل	القانون	الفل�ضطيني	حرية	الراأي	والتعبري،	فقد	ورد	يف	القانون	الأ

�003	املادة	)�9(		»ل	م�ضا�س	بحرية	الراأي،	ولكل	اإن�ضان	احلق	يف	التعبري	عن	راأيه	ون�رشه	

	.»
93
بالقول	اأو	الكتابة	اأو	غري	ذلك	من	و�ضائل	التعبري	اأو	الفن	مع	مراعاة	اأحكام	القانون

قبل	و�ضول	حركة	 الفل�ضطينية	 را�ضي	 الأ فقد	�ضهدت	 الن�س	وا�ضحا،	 ورغم	ورود	هذا	

حما�س	لل�ضلطة	جتاوزات	كثرية	يف	هذا	املجال	من	قبل	اأجهزة	ال�ضلطة	الفل�ضطينية	حتدثت	

�ض�ضات	احلقوقية	املحلية	والدولية.	طالت	النتهاكات	جمال	حرية	الراأي	 عنها	تقارير	املوؤ

بينها	 من	 وكان	 الفل�ضطينية	 والف�ضائل	 القوى	 من	 عدداً	 ال�ضلطة	 بها	 قامت	 التي	 والتعبري	

حركة	حما�س	التي	اعتقل	عدد	كبري	من	قادتها	وكوادرها	دون	تقدميهم	ملحاكمة.

همية	املو�ضوع	تعهدت	حركة	حما�س	يف	اأكرث	من	موقع	يف	برناجمها	النتخابي	 ونظرا	لأ

بالعمل	على	احرتام	احلريات	العامة	ومن	بينها	حرية	الراأي	والتعبري،	وتقدمي	الت�ضهيالت	

منية	يف	 جهزة	الأ عالميني	واجلمهور	يف	معرفة	احلقيقة،	اإ�ضافة	اإىل	وقف	تدخالت	الأ لالإ

جمالت	احلريات.

بعد	و�ضول	حما�س	للحكم،	وخا�ضة	بعد	�ضيطرتها	الع�ضكرية	على	قطاع	غزة	يف	حزيران	

�007،	�ضجلت	املنظمات	احلقوقية	العديد	من	النتهاكات	يف	جمال	احلريات	وخا�ضة	

ن�ضان	العديد	من	النتهاكات	 حرية	الراأي	والتعبري،	فقد	�ضجل	املركز	الفل�ضطيني	حلقوق	الإ

�ض�ضات	 موؤ على	 والعتداء	 ال�ضحفية،	 �ض�ضات	 واملوؤ ال�ضحفيني	 على	 العتداء	 بينها	 من	

وتفريقها	 لها	 والتعر�س	 ال�ضلمية	 التجمعات	 من	 العديد	 منع	 اإىل	جانب	 املدين،	 املجتمع	

 .
94
�ضافة	اإىل	ا�ضتمرار	العتقالت	غري	القانونية بالقوة،	بالإ

موقف حما�س من ق�سايا احلريات

�ضالح(	 مقابلة	مع	النائب	مروان	اأبو	را�س	)كتلة	التغيري	والإ

ل	يوجد	م�ضكلة	يف	حرية	الراأي	والتعبري	يف	قطاع	غزة،	فلم	يثبت	اإطالقا	اأن	اأحداً	من	

ن	حتت	�ضيطرة	 طرف	حما�س	اعتدى	على	اأحد	ب�ضبب	العرتا�س	اأو	النقد،	وقطاع	غزه	الآ

ولون	فتح	 �ضالمي،	فمثاًل	م�ضوؤ حما�س	هي	اأكرث	منطقه	بها	حرية	راأي	يف	العامل	العربي	الإ

كاذيب	.			 يقولون	ما	ي�ضاءون	وال�ضحف	تاأتي	وتوزع	وتقول	ما	ت�ضاء	من	الأ

�ضا�ضي	املعّدل	�003،	�س	� . 93.		الوقائع	الفل�ضطينية،	�003/3/�9،	عدد	)0(	عدد	خا�س	بالقانون	الأ

الفل�ضطيني	 املركز	 ال�ضوراين	مدير	 املحامي	راجي	 بقلم	 املقال	 الوزراء	 اإىل	رئي�س	 	ر�ضالة	مفتوحة	 	.94

ن�ضان،	يف	�007/9/�3،	 حلقوق	الإ
http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=83568
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ن�ضان	العاملة	يف	قطاع	غزة	عدداً	كبرياً	من	انتهاكات	 ر�ضدت	تقارير	منظمات	حقوق	الإ

حقوق	الن�ضان	وحرية	الراأي	والتعبري	على	النحو	التايل:

مترالذي	 احلق	يف	التجمع	ال�ضلمي:	اأوقفت	ال�رشطة	التابعة	للحكومة	املقالة	اأعمال	املوؤ 	.�

متر	على	مغادرة	املكان	حتت	ذريعة	 �ض�ضة	بدائل،	واأجربت	امل�ضاركني	يف	املوؤ نظمته	موؤ

.
9�
عدم	ح�ضول	املنظمني	على	ترخي�س	م�ضبق	من	قبل	وزارة	الداخلية

ال�ضتخدام	املفرط	للقوة	وانتهاك	احلق	يف	احلياة،:	�ضهد	قطاع	غزة	بعد	�ضيطرة	حما�س	على	 	.�

قطاع	غزة	ا�ضتمرار	اأعمال	القتل	خارج	اإطار	القانون،	وا�ضتمر	انتهاك	احلق	يف	احلياة،	حيث	

فرقت	�رشطة	احلكومة	املقالة	يف	��/��/�007	احتفاًل	تاأبينيًا	للرئي�س	الراحل	يا�رش	عرفات	

.
96
وا�ضتخدمت	القوة	املفرطة	مما	اأدى	اإىل	مقتل	6	اأ�ضخا�س	واإ�ضابة	ما	يزيد	عن	80	�ضخ�ضا

ر�ضد	 فقد	 ال�ضحفية:	 احلريات	 على	 والعتداء	 والتعبري	 الراأي	 احلق	يف	حرية	 انتهاك	 	.3

ن�ضان	لعام	�007	عددا	كبريا	من	انتهاك	 التقرير	ال�ضنوي	للمركز	الفل�ضطيني	حلقوق	الإ

حرية	الراأي	والتعبري	واحلريات	ال�ضحفية.	�ضملت	هذه	العتداءات	احتجاز	�ضحفيني	

واعتقالهم،	ومنع	توزيع	�ضحف،	ومنع	برنامج	تلفزيوين	ل�ضالح	تلفزيون	فل�ضطني	من	

.
97
حداث،	اإ�ضافة	لالعتداء	عليهم	بال�رشب البث،	ومنع	�ضحفيني	من	تغطية	بع�س	الأ

العتداءات	على	منظمات	من	املجتمع	املدين:	وثق	التقرير	ال�ضنوي	للمركز	الفل�ضطيني	حلقوق	 	.4

اأو	 والتفتي�س،	 بالقتحام	 �ضواء	 املدين	 املجتمع	 منظمات	 على	 العتداءات	 من	 عدداً	 الن�ضان	

.
98
الغالق

اأجهزة	 قامت	 فقد	 والالاإن�ضانية:	 القا�ضية	 املعاملة	 �ضنوف	 من	 وغريه	 التعذيب	 	.�

باإعتقال	املئات	من	املواطنني	والتحقيق	معهم،	وقد	تعر�س	بع�ضهم	 املقالة	 احلكومة	

.
99
للتعذيب

وباملقابل	ا�ضتمرت	حركة	حما�س	وحكومتها	املقالة	بتربير	هذه	النتهاكات	والتجاوزات	حتت	

www.mezan.org/site_ar/press_room/press_detail	،الن�ضان	حلقوق	امليزان	مركز		9.�

www.pchrgaza.org/files/PressR/arabic/2007،ن�ضان 96.		املركز	الفل�ضطيني	حلقوق	الإ

ن�ضان:	التقرير	ال�ضنوي	)�007(، 97.		املركز	الفل�ضطيني	حلقوق	الإ

	 	www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual2007 

98.		ر�ضالة	مفتوحة	اإىل	رئي�س	الوزراء	املقال	بقلم	املحامي	راجي	ال�ضوراين	مدير	املركز	الفل�ضطيني	

ن�ضان،	م�ضدر	�ضابق. حلقوق	الإ

ن�ضان:	التقرير	ال�ضنوي	)�007(، 99.		املركز	الفل�ضطيني	حلقوق	الإ
						www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual2007
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من	كما	كانت	تفعل	ال�ضلطة	الفل�ضطينية.	�ضكلت	هذه	العتداءات	 م�ضميات	احلفاظ	على	الأ

على	احلريات	تراجعا	وا�ضحا	حلركة	حما�س	عن	برناجمها	النتخابي	الذي	فازت	على	اأ�ضا�ضه	

ل	اإذا	ما	كانت	حما�س	�ضتلتزم	بربناجمها	 يف	النتخابات	الت�رشيعية	الثانية.	وهذا	يقودنا	اإىل	الت�ضاوؤ

يدلوجية؟.	يف	كال	 يتها	الأ النتخابي؟	اأم	انها	�ضتنفذ	منه	ما	ين�ضجم	مع	م�ضاحلها	احلزبية	وفق	روؤ

احلالتني	لن	تعجز	حما�س	عن	تقدمي	احلجج	�ضواء	اأرادت	تنفيذ	الربنامج	اأو	التمل�س	منه.	

ك�ضفت	املقابالت	التي	اأجريت	مع	عدد	من	نواب	حركة	حما�س	يف	املجل�س	الت�رشيعي	

اأن	نظرتهم	حلرية	الراأي	والتعبري	يجب	اأن	تكون	مقيدة	خا�ضة	يف	الق�ضايا	التي	تدخل	يف	

خالقي	وال�ضلوكي،	وتركز	احلظر	على	املجالت	التي	تن�رش	�ضور	الن�ضاء	العارية	 اجلانب	الأ

اأو	�ضبه	العارية.

تقييد حرية الراأي والتعبري

�ضالح( �ضطل	)كتلة	التغري	والإ مقابلة	مع	النائب	يون�س	الأ

اإن	حرية	الراأي	والتعبري	لي�ضت	مطلقه	بل	هي	مقيده	مبا	لي�س	فيه	عدوان	على	ثوابت	

نه	عندئذ	يعد	جتديفًا	وانحرافًا	ولي�س	حرية	راأي.		املجالت	 خالق	والوطن،	لأ الدين	والأ

التي	تن�رش	مناظر	رذيله	و�ضوراً	فا�ضحه	جداً	متنع	كال�ضور	املظهرة	للعورة.	اأما	مطلق	

لن	 اأدائنا،	 انتقاد	 من	 مانع	 ل	 	 الواقع.	 املجالت	ول	يف	 من	 مننعه	 فال	 املاألوف	 التربج	

عالم	املختلفة. ننزعج	مما	ي�ضيء	اإلينا	يف	و�ضائل	الإ

خالقية،	 اأن	اإقرار	قيادة	حما�س	بجواز	تقييد	حرية	الراأي	والتعبري	فيما	يتعلق	بالق�ضايا	الأ

غزة،	 قطاع	 �ضيا�ضة	حكومة	حما�س	يف	 تعار�س	 مدخال	حلظر	�ضحف	وجمالت	 كانت	

يام	اليومية	يف	قطاع	غزة،	لن�رشها	ر�ضوم	 وهو	ما	حدث	حينما	مت	منع	توزيع	�ضحيفة	الأ

كاريكاتورية	اعتربت	م�ضيئة	حلركة	حما�س.

اأظهرت	ا�ضتطالعات	الراأي	العام	اأن	تقيم	املبحوثني	حلرية	الراأي	وال�ضحافة	يف	قطاع	غزة	

)الذي	حتكمه	حما�س(	منخف�ضة	وهذا	ين�ضجم	مع	تقارير	منظمات	حقوق	الن�ضان	التي	

اأ�رشنا	اإليها	�ضابقا.	ففي	ا�ضتطالع	اأجري	يف	�ضهر	�ضباط	�008	راأى	64%	اأن	حرية	الراأي	

وال�ضحافة	يف	قطاع	غزة	�ضيئة	ويف	املقابل	راأى	38%	حرية	الراأي	وال�ضحافة	يف	ال�ضفة	

الغربية	�ضيئة.	وعند	التدقيق	يف	اأراء	ناخبي	حما�س	وفتح	تظهر	النتائج	مترت�س	كل	جمهور	

خرون	اأن	حرية	الراأي	وال�ضحافة	�ضيئة	يف	قطاع	 خلف	القوى	التي	انتخبها	مع	موافقة	الآ

غزة.	وال�ضكل	التايل	يو�ضح	ذلك.
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�ضكل	رقم)8(	تقيم	الناخبني	باأن	حرية	الراأي	وال�ضحافة	يف	قطاع	غزة	منخف�ضة

امل�ضدر:	املركز	الفل�ضطيني	للبحوث	ال�ضيا�ضية	وامل�ضحية،	ا�ضتطالع	خا�س	كانون	ثاين	�ضباط-	�008.

ميكن	اإجمال	املحور	ال�ضابق	بالنقاط	التالية:

اأدركت	حما�س	اأهمية	التعليم	ودوره	يف	التن�ضئة،	ولذلك	بنت	املدار�س	واجلامعات.	  •
وحظي	التعليم	على	مكانة	يف	ميثاقها	وبرناجمها	النتخابي.

رغم	قيامها	ببع�س	اخلطوات	الب�ضيطة	جتاه	اأ�ضلمة	التعليم،	ولكنها	رحلت	املو�ضوع	  •
و�ضاع	فيها	اأكرث	ا�ضتقرارا. ملرحلة	تكون	الأ

القائمني	 وانتقدت	 معتقداتها،	 مع	 تتعار�س	 التي	 الفنية	 الن�ضاطات	 حاربت	حما�س	  •
عليها،	وظهر	توظيف	الدين	ل�ضالح	الربنامج	ال�ضيا�ضي	والجتماعي.

تقارير	 اأن	 اإل	 العامة،	 احلريات	 ب�ضون	 النتخابي	 برناجمها	 يف	 حما�س	 تعهد	 رغم	  •
على	 �ضيطرة	حما�س	 بعد	 ذلك،	خا�ضة	 يثبت	عك�س	 والدولية	 احلقوقية	 �ض�ضات	 املوؤ

قطاع	غزة	بالقوة	الع�ضكرية	يف	حزيران	�007.
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اخلامتة 

املجتمع	 اأ�ضلمة	 على	 �ضتعمل	حركة	حما�س	 هل	 التايل،	 ل	 الت�ضاوؤ الدرا�ضة	 هذه	 طرحت	

الجتماعي	 ال�ضيا�ضي	 النظام	 على	 بالنقالب	 اأي	 �ضفل،	 الأ اإىل	 على	 الأ من	 الفل�ضطيني	

�ض�ضات	ال�ضلطة	لتخدم	 نظمة	يف	موؤ الفل�ضطيني	من	داخله،	وتغيري	القوانني	واللوائح	والأ

ل	الرئي�ضي	يف	الدرا�ضة	مبجموعة	 ية	وبرنامج	وتوجهات	حركة	حما�س؟.		وارتبط	الت�ضاوؤ روؤ

قليات،	والتعليم	والثقافة	 لت	الفرعية	املرتبطة	باملحاور	الثالثة	للدرا�ضة	)املراأة،	الأ الت�ضاوؤ

واحلريات	املدنية(.

انطلقت	هذه	الدرا�ضة	من	فر�ضية	اأ�ضا�ضية	مفادها:	اأن	حركة	حما�س	مل	تتمكن	من	تطبيق	

الت�رشيعية	 النتخابات	 يف	 فوزها	 بعد	 الفل�ضطيني،	 املجتمع	 داخل	 الجتماعية	 اأجندتها	

دوات	والو�ضائل	القانونية	التي	باتت	متوفرة	لها	 الثانية	وت�ضكيلها	للحكومة	من	خالل	الأ

بعد	�ضيطرتها	على	املجل�س	الت�رشيعي	الفل�ضطيني	واحلكومة	الفل�ضطينية،	ب�ضب	ال�ضعوبات	

�ضباب.	ولكن	 التي	واجهتها	من	�رشاع	على	ال�ضلطة	وح�ضار	دويل	واإقليمي	وغريها	من	الأ

القدمية،	والتي	 واأ�ضاليبها	 املجتمع	بطرقها	 اأ�ضلمة	 ال�ضتمرار	يف	 ذلك	مل	مينع	حما�س	من	

تعتمد	على	جهاز	الدعوة	وامل�ضجد	والن�ضاطات	املنهجية	والالمنهجية،	وغريها.	

�ض�ضية	 موؤ بنية	 اإيجاد	 على	 امل�ضلمني	 خوان	 الإ قبلها	جماعة	 ومن	 	 عملت	حركة	حما�س	

�ضالمية	يف	املجتمع	الفل�ضطيني،	 �ضالمية،	وبعث	الهوية	الإ قوية	تعمل	يف	ق�ضايا	الدعوة	الإ

وبالتايل	العمل	على	اأ�ضلمة	املجتمع	ب�ضكل	تدريجي.	و�ضاعدهم	يف	هذا	املو�ضوع	البيئة	

اإىل	 بالدين	دون	�ضعوبات،	 املرتبطة	 الق�ضايا	 يتقبل	 الذي	 الفل�ضطيني	 املحافظة	للمجتمع	

�ض�ضاتي	للحركة	فقد	�ضيطرت	احلركة	على	معظم	م�ضاجد	ال�ضفة	الغربية	 جانب	البناء	املوؤ

�رشة	امل�ضلمة،	وطبقوا	 وقطاع	غزة،	ووظفت	خطابها	الديني	نحو	مو�ضوع	بناء	الفرد	والأ

الدور	 جانب	 اإىل	 وىل.	 الأ الرتبوية	 املدر�ضة	 هو	 امل�ضجد	 اأن	 اأ�ضا�س	 على	 املبنية	 فل�ضفتهم	

وتقدمي	 الزكاة	 اأموال	 بلجان	 ارتبط	 الذي	 اخلريي	 العمل	 مار�ضوا	 �ض�ضاتهم	 ملوؤ الدعوي	

امل�ضاعدات	العينية	واملادية	للفقراء.	

هلية	كانت	مناف�ضا	وبديال	للمنظمات	 اأقامت	حركة	حما�س	عدداً	كبرياً	من	املنظمات	الأ

يف	 بارزا	 دورا	 املنظمات	 لهذه	 وكان	 خرى،	 الأ ال�ضيا�ضية	 القوى	 ترعاها	 التي	 هلية	 الأ

�ض�ضاتهم	 ى	والتوجهات	التي	تبنتها،	وا�ضتطاعت	موؤ �ضلمة	من	خالل	الروؤ ال�ضتمرار	بالأ

خرى	 �ض�ضات	الأ اأن	حتوز	ب�ضكل	تدريجي	على	ثقة	النا�س	ب�ضكل	اأكرب	من	غريها	من	املوؤ

لعدة	اأ�ضباب:	

فيما	 �ضالمي،	 والإ العربي	 والدعم	 الداخلي	 التمويل	 على	 �ض�ضات	 املوؤ هذه	 اعتماد	 	)�

خر	يف	متويل	م�ضاريعه	على	الدعم	الغربي. اعتمد	الطرف	الآ
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�ضالمي	الذي	 �ض�ضات	هي	اأفكار	م�ضتمدة	من	الدين	الإ فكار	التي	طرحتها	هذه	املوؤ الأ 	)�

التقليدية،	 النا�س	 ملعتقدات	 اأقرب	 كانت	 الفل�ضطينيني	 املواطنني	 من	 	%98 به	 يدين	

باملقابل	 بنجاح.	 املجتمعية	 البنى	 داخل	 التغلغل	 حما�س	 حركة	 ا�ضتطاعت	 وبالتايل	

عجز	مناف�ضيهم	عن	ن�رش	توجهاتهم	داخل	ت�ضكيالت	املجتمع	املحافظ.

طبيعة	اخلدمات	املقدمة	ارتبطت	بتقدمي	اخلدمات	وامل�ضاعدات	يف	معظمها،	يف	حني	 	)3

خرين	كان	تركيزهم	على	اجلانب	الفكري. اأن	الآ

�ضيا�ضية	 عوامل	 جانب	 واإىل	 حما�س،	 حققتها	 التي	 املجتمعية	 النجاحات	 هذه	 �ضوء	 يف	

متعددة	�ضاركت	حما�س	يف	النتخابات	الت�رشيعية	الثانية،	حققت	فيها	فوزا	كبريا	مكنها	

ال�ضعوبات	 من	 جمموعة	 احلركة	 واجهت	 العا�رشة.	 الفل�ضطينية	 احلكومة	 ت�ضكيل	 من	

املتمثلة	 الداخلية	 ال�ضعوبات	 جانب	 اإىل	 قليمي،	 والإ الدويل	 باحل�ضار	 املتمثلة	 والعقبات	

و�ضاع	القت�ضادية،	و�رشاع	ال�ضالحيات	مع	رئي�س	ال�ضلطة	الفل�ضطينية،	و�ضعي	 برتدي	الأ

منية	والع�ضكرية	وتفرعاتها،	اإ�ضافة	اإىل	رغبتها	بتو�ضيع	 �ض�ضة	الأ حما�س	لل�ضيطرة	على	املوؤ

يف	 املنت�رشة	 مني	 الأ الفلتان	 حالة	 ظل	 يف	 الفل�ضطينية	 لل�ضلطة	 املدين	 اجلهاز	 يف	 نفوذها	

را�ضي	الفل�ضطينية. الأ

يف	ظل	تلك	ال�ضعوبات	وجدت	حما�س	نف�ضها	اأمام	جمموعة	من	التحديات	املتمثلة	بانعدام	

مني،	وال�رشاع	مع	حركة	فتح	)احلزب	احلاكم	�ضابقا(.	يف	ظل	هذا	 ال�ضتقرار	ال�ضيا�ضي	والأ

الواقع	كان	من	ال�ضعوبة	مبكان	اأن	تقوم	حركة	حما�س	من	خالل	احلكومة	التي	�ضكلتها	

جندة	 الأ هذه	 تطبيق	 اأن	 حيث	 لتطبيقها.	 دعت	 طاملا	 التي	 الجتماعية	 اأجندتها	 بفر�س	

يحتاج	اإىل	ا�ضتقرار	وهدوء	�ضيا�ضي	ميكن	حما�س	من	ال�ضيطرة	على	ال�ضلطة	التنفيذية،	اإىل	

اأيدلوجيتها	 اإىل	 امل�ضتندة	 يتها	الجتماعية	 روؤ تن�ضجم	مع	 ت�رشيعات	وقوانني	 اإقرار	 جانب	

فعلى	 والت�رشيعي.	 التنفيذي	 امل�ضتويني	 على	 بها	 القيام	 حلما�س	 يت�ضنى	 مل	 وهذا	 الدينية،	

ال�ضيطرة	على	اجلهاز	 املتعلقة	بعدم	قدرتها	على	 ال�ضعوبات	 التنفيذي	واجهت	 امل�ضتوى	

غلبية	التي	فازت	 التنفيذي	ب�ضقيه	املدين	والع�ضكري.	اأما	على	امل�ضتوى	الت�رشيعي	فاإن	الأ

بها	حما�س	-74	مقعداً	اإ�ضافة	اإىل	4	مقاعد	حتالفوا	معها	من	اأ�ضل	��3-	ل	ي�ضمح	لها	

باإقرار	القوانني	دون	موافقة	الرئي�س	عليها	اأو	موافقة	ثلثي	اأع�ضاء	املجل�س	الت�رشيعي	على	

. 
�00
�ضا�ضي	يف	مادته	)�4( القانون،	وهذا	ما	ن�س	عليه	القانون	الأ

�ضا�ضي	املعّدل،	مادة	)�4(	�-	ي�ضدر	رئي�س	ال�ضلطة	الوطنية	القـوانني	بعد	اإقرارها	من	املجل�س	الت�رشيعي	 �00	.		القانون	الأ

جل	م�ضفوعة	مبالحظاته	 الفل�ضطيني	خالل	ثالثني	يومًا	من	تاريخ	اإحالتها	اإليه،	وله	اأن	يعيدها	اإىل	املجل�س	خالل	ذات	الأ

اإذا	رد	رئي�س	ال�ضلطة	الوطنية	م�رشوع	 واأ�ضباب	اعرتا�ضه	واإل	اعتربت	م�ضدرة	وتن�رش	فوراً	يف	اجلريدة	الر�ضمية	.�-	

جل	وال�رشوط	الواردة	يف	الفقرة	ال�ضابقة	تعاد	مناق�ضته	ثانية	يف	املجل�س	الت�رشيعي،	 القانون	اإىل	املجل�س	الت�رشيعي	وفقًا	لالأ

فاإذا	اأقره	ثانية	باأغلبية	ثلثي	اأع�ضائه	اأعترب	قانونًا	وين�رش	فوراً	يف	اجلريدة	الر�ضمية.
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لال�ضتعا�ضة	عن	تطبيق	برناجمها	الجتماعي	قامت	حركة	حما�س	مبحاولة	تطبيق	بع�س	بنود	

املحافظ	 الفل�ضطيني	 املجتمع	 طبيعة	 مع	 تتوافق	 اأنها	 اعتقدت	 التي	 الجتماعية	 اأجندتها	

والذي	ت�ضري	ا�ضتطالعات	الراأي	اأنه	اأي�ضا	جمتمع	متدين.	كما	عملت	على	تاأجيل	تطبيق	بع�س	

اأجندتها	الجتماعية	التي	حتتاج	اإىل	ا�ضتقرار	وهدوء	�ضيا�ضي	اإىل	جانب	اأنها	قد	حتدث	ردة	

فعل	من	قبل	القوى	ال�ضيا�ضية	والجتماعية.

فيه	حما�س	مطالب	 ترف�س	 التي	 الوقت	 ففي	 املراأة:	 ق�ضايا	 م�ضتوى	موقفها	من	 اأما	على	

مطالب	 على	 توافق	حما�س	 ال�ضخ�ضية،	 حوال	 الأ قانون	 بتعديل	 املتعلقة	 الن�ضوية	 احلركة	

وت�ضتند	 ال�رشف،	 بجرائم	 يتعلق	 فيما	 العقوبات	 قانون	 كتعديل	 الن�ضوية	 للحركة	 اأخرى	

راء	يف	حركة	حما�س	 حما�س	يف	ذلك	اإىل	املرجعية	الدينية	والن�س	ال�رشعي.	كما	تتفق	الآ

املراأة،	والختالط	بني	 الغمو�س	يف	طبيعة	عمل	 العمل،	ويبقى	 املراأة	من	 على	عدم	منع	

حكام	 اجلن�ضني	مكان	العمل.	وهناك	اإجماع	لدى	حما�س	على	مو�ضوع	احلجاب	من	الأ

لن	 اأنها	 اأعلنت	حما�س	 وباملقابل	 لالجتهاد،	 فيها	 �ضالمي	ول	جمال	 الإ الدين	 القطعية	يف	

تعمل	على	فر�ضه	بالقوة	بل	�ضتقوم	بالدعوة	له	وت�ضجيع	ارتدائه،	هذا	يف	اجلانب	النظري،	

كد	على	 لكن	يف	اجلانب	العملي	فقد	�ضجلت	عدة	اأحداث	مت	تناولها	خالل	الدرا�ضة	توؤ

احلياة	 يف	 اأكرب	 دورا	 املراأة	 اإعطاء	 على	 حما�س	 وتوافق	 احلجاب.	 لفر�س	 حما�س	 توجه	

ال�ضيا�ضية	واملجالت	العامة	با�ضتثناء	و�ضولها	ملن�ضب	الرئا�ضة.

قليات	الدينية	فقد	�ضهد	الفكر	ال�ضيا�ضي	حلركة	حما�س	تطورا		 ية	حما�س	لالأ اأما	بالن�ضبة	لروؤ

قليات،	حيث		اأقرت	يف	برناجمها	 �ضالمية	بالنظرة	لالأ متقدما	فاق	غريها	من	احلركات	الإ

قليات	على	اأ�ضا�س	املواطنة	الكاملة،	 النتخابي	يف	النتخابات	الت�رشيعية	ب�ضمان	حقوق	الأ

العربية	 مة	 والأ الفل�ضطيني	 ال�ضعب	 من	 يتجزاأ	 ل	 فل�ضطني	جزء	 م�ضيحيي	 اأن	 اعتبار	 على	

اأي	 غزة	 يف	 حما�س	 حكومة	 على	 ي�ضجل	 مل	 العملي	 اجلانب	 ويف	 احل�ضارية.	 وهويتها	

بع�س	 تعر�ضت	 باملقابل	 قبلها،	 من	 مور�ضت	 غزة	 قطاع	 قليات	يف	 الأ انتهاكات	حلقوق	

�ض�ضات	امل�ضيحية	يف	قطاع	غزة	من	كنائ�س	واأديرة	ومدار�س	اإىل	عمليات	حرق	وتفجري	 املوؤ

تبنتها	جماعات	اإ�ضالمية	اأخرى	وذلك	بعد	�ضيطرة	حما�س	على	قطاع	غزة.	

اإىل	 احلكومة	 دخولها	 منذ	 حما�س	 عمدت	 فقدت	 املدنية،	 احلريات	 لق�ضايا	 بالن�ضبة	 اأما	

�ضالمية،	 التقدم	بخطوات	معدودة	نحو	اأ�ضلمة	التعليم	من	خالل	زيادة	ح�ض�س	الرتبية	الإ

وفر�س	احلجاب	على	طالبات	املدار�س	الثانوية	وغريها،	ويبدوا	اأن	مو�ضوع	اأ�ضلمة	التعليم	

تريد	حركة	حما�س	امل�ضي	فيه	بخطوات	مدرو�ضة	حر�ضًا	منها	على	عدم	خو�س	معركة	

خرى	مبكراً.	وعلى	م�ضتوى	الن�ضاط	الثقايف	كان	وا�ضحا	اأن	 اأ�ضلمة	التعليم	مع	القوى	الأ

دجلة	وامل�ضتندة	للن�س	 يتها	الثقافية	املوؤ حما�س	�ضتواجه	اأي	ن�ضاط	ثقايف	اأو	فني	يختلف	مع	روؤ

�ضا�س	 ال�رشعي،	فهي	لذلك	رف�ضت	الن�ضاطات	الفنية	التي	تراها	منافية	للدين،	وعلى	هذا	الأ
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فقد	 العامة	 احلريات	 م�ضتوى	 املدار�س.	وعلى	 يا	طري	من	مكتبات	 )قول	 �ضحبت	كتاب	

�ضجل	خالل	عام	من	حكم	حما�س	تعديات	كثرية	على	احلريات	العامة	وحريات	التعبري.

اأمام	حركة	حما�س	ثالث	خيارات	بخ�ضو�س	تطبيق	 ي�ضبح	 ال�ضابقة	 املعطيات	 يف	�ضوء	

ب�ضكل	 الجتماعية	 اأجندتها	 بتطبيق	 اإما	 اخليارات	 هذه	 وتتلخ�س	 الجتماعية	 اأجندتها	

اأكرث	 ملرحلة	 خر	 الآ بع�ضها	 وترحيل	 اأجندتها	 بنود	 بع�س	 تطبيق	 على	 تعمل	 اأو	 فوري،	

ا�ضتقرارا،	اأو	عدم	تطبيق	اأجندتها	الجتماعية،	ويحمل	كل	خيار	ايجابياته	و�ضلبياته.

تطبيق	 فوري.	يف	حال	 ب�ضكل	 الجتماعية	حلركة	حما�س	 جندة	 الأ تطبيق	 ول:	 الأ اخليار 

مثل	هذا	اخليار	فاإنه	يلقى	ترحيبا	من	القاعدة	اجلماهريية	حلركة	حما�س	اإ�ضافة	اإىل	ترحيب	

�ضالمية	مبثل	هذه	اخلطوة.	لكن	باملقابل	فاإن	تطبيق	هذا	اخليار	رمبا	يقود	 كافة	الجتاهات	الإ

�ضالمي،	 التذمر	والرف�س	من	قبل	قوى	اجتماعية	مناه�ضة	للتوجه	الإ اإىل		خلق	حالة	من	

يف	 الطالبانية	 بالتجربة	 ومقارنتها	 �ضالمية	 الإ التجربة	 لتطبيق	 الدويل	 الرف�س	 جانب	 اإىل	

اأغلبية	حما�س	من	التغلب	اأ�ضال	على	الفيتو	الرئا�ضي	فيما	لو	 اأفغان�ضتان.	هذا	اإن	متكنت	

قرر	الرئي�س	ا�ضتخدامه.

البنود	وترحيل	بع�ضها.	ل	يختلف	هذا	اخليار	عن	�ضابقه	كثريا	 اخليار الثاين:	تطبيق	بع�س	

�ضوى	اأنه	رمبا	يف�ضح	املجال	حلركة	حما�س	لتطبيق	اأجندتها	الجتماعية	ب�ضكل	تدريجي	

ول. على	املجتمع،	وبالتايل	تكون	ردة	الفعل	اأقل	من	اخليار	الأ

دجلة.	هذا	اخليار	�ضيفقد	 اخليار الثالث:	عدم	�ضعي	حما�س	لتطبيق	اأجندتها	الجتماعية	املوؤ

حلدوث	 مر	 الأ هذا	 مثل	 يقود	 ورمبا	 �ضالمية	 الإ قاعدتها	 من	 كبرياً	 جزءاً	 حما�س	 حركة	

خرى.	وباملقابل	�ضيلقى	 �ضالمية	الأ ان�ضقاق	داخل	احلركة،	واإىل	تعر�ضها	لنقد	احلركات	الإ

خرى	اإ�ضافة	لرتحيب	املجتمع	 هذا	اخليار	ترحيب	كافة	القوى	ال�ضيا�ضية	والجتماعية	الأ

�ضلوب	�ضيزيل	جزءاً	من	التخوفات	املتعلقة	بو�ضول	 الدويل.	كما	اأن	اإتباع	حما�س	هذا	الأ

�ضالميني	اإىل	ال�ضلطة	وتطبيق	اأجندتهم	الجتماعية. الإ
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