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מטרות ומשמעות המסמך המדיני החדש של
חמאס

עמוד השער של המסמך המדיני החדש של חמאס ,או בשמו המלא בערבית" :מסמך העקרונות וקווי המדיניות הכלליים".

הרקע לפרסום המסמך המדיני ומטרותיו
 .1ב 1-במאי  2017פרסמה חמאס ,מסמך מדיני שכותרתו":מסמך העקרונות וקווי המדיניות
הכלליים" )להלן :המסמך המדיני( .מסמך זה ,הכולל  42סעיפים ,התפרסם באתר חמאס בשני נוסחים:
נוסח ערבי ונוסח מתורגם לאנגלית )ראו נספחים( .בדיקה של שני הנוסחים מעלה כי קיימים הבדלים
קלים בתרגום לאנגלית בהשוואה למקור הערבי ,אולם לא נמצאו שינויים משמעותיים ביניהם .פרסום
המסמך נעשה עם סיום כהונתו של ח'אלד משעל כיו"ר הלשכה המדינית של התנועה והוא הוצג על
ידו במסיבת עיתונאים שערך בקטר ) 1במאי .(2017
 .2המסמך המדיני נועד לעדכן את האידיאולוגיה ותפיסות היסוד ,שהופיעו באמנת חמאס משנת
 ,11988ולהתאימן למציאות האסטרטגית בת זמננו ,שהשתנתה מאז לבלי הכר מאז כתיבת
האמנה .ההבדלים בשמות המסמכים הללו– אמנה )מת'אק( לעומת מסמך )ות'יקה(– אינם
סמנטיים .שכן למונח "אמנה" משמעות מחייבת יותר מאשר ל"מסמך" .המסמך המדיני הינו קצר והוא
מצטייר יותר כמצע פוליטי מאשר מסמך אידיאולוגי בסיסי .במסמך )ובשום מקום אחר( לא נקבע ,כי
הוא מחליף את האמנה ,שלהערכתנו נותרה עדיין מסמך יסוד המבטא את האידיאולוגיה ואת עקרונות
היסוד של חמאס.
1

נוסח האמנה וניתוח סעיפיה מופיעים בפרסום מרכז המידע מה 5-במאי http://www.terrorism-) 2006
.(info.org.il/he/article/18894
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 .3בשלושים השנים ,שחלפו מאז כתיבת האמנה עברו על חמאס ועל האזור כולו תמורות דרמטיות,
שחמאס נדרשה לתת עליהן מענה .גיבוש מסמך מדיני ,שייתן מענה ויעדכן את תפיסות חמאס ,ערך
כנראה כמה שנים .הניסוח הסופי הבשיל בשלהי תקופת כהונתו של ח'אלד משעל ,שבה השתנה
באופן מהותי אופייה של תנועת חמאס .2חמאס של היום אינה רק תנועת "התנגדות" העוסקת באופן
בלעדי במאבק המזויין נגד ישראל ,אלא גם גוף שלטוני הנדרש לתת מענה יום-יומי למצוקות
הגוברות של תושבי רצועת עזה ולנהל מדיניות )גם בתחום הטרור נגד ישראל( ,שתתחשב בצרכי
תושבי הרצועה.
 .4המסמך המדיני פורסם בתקופת חילופי הנהגה בחמאס ,בה נתונה התנועה במצוקה
אסטרטגית :רצועת עזה שבשליטתה שרויה במשבר כלכלי קשה )המחריף בשל עצירת כספים ע"י
הרשות הפלסטינית(; העימות עם הרשות הפלסטינית ופתח הולך ומחריף; יחסיה של חמאס עם
מצרים וסעודיה התערערו; ביחסים עם איראן התעוררו קשיים נוכח מלחמת האזרחים בסוריה
ובזירה הבינלאומית היא מבודדת כמעט לחלוטין .על רקע זה נועד המסמך המדיני החדש לסייע
למאמציה של חמאס לצאת מהבידוד ולתת מענה לקשייה ,בראש ובראשונה בזירה הפנים-
פלסטינית ,ביחסיה של חמאס עם מצרים והעולם הערבי ,ובקשריה עם מדינות המערב.
 .5מניתוח סעיפי המסמך המדיני עולה בבירור ,כי לא חל כל שינוי באידיאולוגיה ובעקרונות היסוד
של חמאס שבבסיסם עומדת חתירה בלתי מתפשרת להשמדת ישראל בדרך של אלימות וטרור ,גם
אם יעשה הדבר בשלבים )הצגת נכונות מותנית להקמת מדינה פלסטינית בגבולות  .(1967ההתאמות,
השינויים והתוספות המופיעים במסמך המדיני נועדו להציג חזות של התחדשות והתאמת חמאס
למציאות הנוכחית אך ,ללא שינוי משמעותי בעקרונות ובתפיסת היסוד המהווים את ליבה של
המסמך.3

תפיסות היסוד הנוקשות המופיעות במסמך
 .6עיון בנוסח המסמך המדיני מעלה ,כי האידיאולוגיה ותפיסות היסוד הנוקשות של חמאס באשר
לסכסוך עם ישראל ,אשר מצאו ביטויים באמנת חמאס ,לא השתנו באופן מהותי בשלושים השנים
האחרונות .הם מהווים את ליבת המסמך המדיני החדש ,העוסק בהם בהרחבה .עם זאת השמיטה
חמאס כמה סעיפים בעייתיים מהאמנה ,שינתה מספר סעיפים ועדכנה סעיפים נוספים כדי להציג חזות
של גמישות והתאמת העמדות לצרכי המציאות החדשה )פרוט ראו בהמשך(.
 .7עמדות היסוד הנוקשות המופיעות במסמך המדיני בולטות במיוחד בכל הנוגע לסכסוך הישראלי-
פלסטיני .להלן חמש מהם:
2

ח'אלד משעל ,בנאומו בקטר ) 1במאי  (2017אמר כי בשנתיים האחרונות החל בחמאס דיון מעמיק ,שמטרתו לגבש את
הנוסח הסופי של המסמך .נוסח זה הוצג בפני המוסדות העליונים של חמאס )מועצת השורא והלשכה המדינית( ואושר על
ידם .לדברי ח'אלד משעל לאחר שגובש המסמך נפגשה הנהגת חמאס עם מומחים למשפט הבינלאומי ,כדי להבטיח שהמסמך
יהלום את המשפט הבינלאומי )קרי ,לשיטתו של משעל השמדת מדינת ישראל ואימוץ אסטרטגיה של אלימות וטרור מעוגנים
בדין הבינלאומי( .לדברי ח'אלד משעל זוהי הסיבה שבגינה תורגם המסמך לאנגלית.
3
התגובות למסמך בזירה הערבית והבינלאומית ,לרבות בזירה הפלסטינית ובמצרים ,נעות בין בהצגתו כמבטא שינוי
משמעותי בעמדות חמאס לבין התייחסות אליו כצעד טקטי ,תמרון מדיני ,שנועד לענות על צרכי חמאס .התייחסות מפורטת
לתגובות תופץ במסמך נפרד.
093-17

3
א .פלסטין כולה שייכת לעם הפלסטיני :בפסקות העוסקות ב"אדמת פלסטין" )פסקות 2,3
ופסקה  (20נאמר ,כי פלסטין כולה שייכת לפלסטינים וכי לישראל ול"ישות הציונית" הגזלנית
אין זכות כלשהי בה .גבולותיה של פלסטין "הינם מנהר הירדן שבמזרח ועד הים התיכון
שבמערב ,מראס אלנאקורה )ראש הנקרה( שבצפון ועד אם אלרשראש )אילת( ,שבדרום".
שטחה של פלסטין מהווה יחידה טריטוריאלית אחת ,בלתי ניתנת לחלוקה .המסמך קובע ,כי
אסור בשום פנים ואופן לוותר על חלק כלשהו מאדמת פלסטין ,עד לשחרורה המלא.
ב .ירושלים )הקרויה במסמך "בית אלמקדס"( הינה בירת פלסטין והיא שייכת כולה לעם
הפלסטיני ולאומה הערבית והאסלאמית )פסקות  .(11,10,7בראיית חמאס אין בנמצא
ירושלים המערבית והמזרחית ,אלא ירושלים כולה הינה פלסטינית ,אשר "לא ניתן בשום
אופן לוותר עליה או להתמקח על חלק כלשהו ממנה" .המסמך קובע ,כי כל הצעדים שנקטה
ישראל )"הכיבוש"( בירושלים בטלים ומבוטלים .על-פי המסמך לישראל אין זכות על מסגד
אלאקצא )ובמשתמע על הר-הבית כולו( .אין במסמך כל זכר לנוכחות היהודית בת אלפי שנים
בירושלים ,ובישראל כולה ,עוד לפני הופעת האסלאם.
ג" .זכות השיבה" של הפליטים הפלסטינים" :זכותם" של הפלסטינים לשוב לאדמות מהן
גורשו ב 1948-וב) 1967-סעיפים  .(13 ,12המסמך קובע ,כי זוהי "זכות טבעית ,אינדיבידואלית
וקולקטיבית" ,ש"אינה ניתנת לביטול על-ידי צד כלשהו; פלסטיני ,ערבי או בינלאומי .פיצוי
הפליטים הפלסטינים על הנזקים שנגרמו להם לא ימנע את חזרתם אלא יתבצע רק לאחר
מימוש "זכות השיבה" ,ואין בפיצוי שכזה לבטל את "זכות השיבה" או לגרוע ממנה.
משמעות סעיף זה היא שלא ניתן לבטל את "זכות השיבה" ,או לפגוע בה ,בכל הסכם מדיני
שהוא.
ד .שלילת הלגיטימציה של התנועה הציונית ומדינת ישראל )סעיפים  .(23-14בחלק זה
התנועה הציונית מתוארת בהרחבה כגזענית ,תוקפנית ,קולוניאליסטית ,ש"הישות הישראלית"
הינה כלי השרת שלה .המסמך קובע ,כי התנועה הציונית היא אויב האומה הערבית
והאסלאמית והיא מהווה סכנה לביטחון ולשלום הקהילה הבינלאומית .לפיכך "לא תיתכן
הכרה בלגיטימציה של הישות הציונית" .המסמך קובע ,כי כל החלטות הקהילה הבינלאומית
בעניין פלסטין ,ובכלל זה החלטת בלפור והחלטת האו"מ בנוגע לחלוקה ,בטלות ומבוטלות.
המסמך דוחה גם את הסכמי אוסלו ,נספחיהם והתחייבויותיהם ,משום שהם פוגעים בזכויות
הפלסטינים וגורמים נזק לאינטרסים שלהם ,ובפרט שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל.
ה .ההתנגדות הפעילה )אלמקואמה( והג'האד הינן "זכות לגיטימית" של הפלסטינים
במאבקם ל"שחרור פלסטין" )סעיפים  (26 -23ההתנגדות הפעילה החמושה והג'האד )קרי,
השימוש באלימות ובטרור לשם "שחרור פלסטין"( יוותרו "זכות לגיטימית" וחלופה
אסטרטגית )במשתמע מועדפת( להשבת "זכויות" העם פלסטיני .עם זאת קובע המסמך ,כי
אופן ניהול הפעילות המזוינת עשוי להשתנות מעת לעת .במסגרת פעילות זאת עשויות להיות
במסגרת ההתנגדות הפעילה תקופות של הסלמה או של רגיעה ,או של שימוש בשיטות
פעולה אלו או אחרות ,הכל בהתאם לנסיבות ולמציאות המשתנה.
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השינויים ,העדכונים והתאמות המופיעים במסמך
 .8המסמך המדיני החדש השמיט סעיפים בעייתיים ,שהופיעו באמנת חמאס ,עדכן ושינה סעיפים
אחרים והוסיף סעיפים שלגביהם לא הייתה התייחסות באמנה .להלן עיקרי השינויים:
א .זהותה של חמאס :חמאס מגדירה עצמה בפתח המסמך כתנועת שחרור והתנגדות לאומית,
פלסטינית אסלאמית ,שמקור הסמכות שלה הוא האסלאם )סעיף  .(1יעודה הוא "שחרור
פלסטין" ועימות עם המיזם הציוני .חמאס משלבת בתוכה לאומיות פלסטינית ואסלאם אולם
הלאומיות הפלסטינית מובלטת מאוד במסמך .המסמך עוסק גם באופי האסלאם ,שבו לכאורה
מאמינה חמאס .במסמך נקבע כי האסלאם שחמאס מאמינה בו הינו "דת השלום והסובלנות",
אסלאם מאוזן ההולך "בדרך הביניים" ,המתנגד לכל צורות ההקצנה הדתית )רמז לסלפים
הג'אהדיסטים ולדאעש( .חשובה במיוחד השמטת סעיף  2באמנה ,שקבע כי חמאס הינה
הזרוע הפלסטינית של תנועת האחים המוסלמים .להערכתנו אין פרוש השמטה זאת הינתקות
מתנועת האחים המוסלמים )והדבר גם לא נאמר ע"י חמאס( אלא ניסיון להצניע את הקשר
ההדוק עימם.
ב .הסכמה מותנית של הקמת מדינה פלסטינית בגבולות  :1967בסעיף  20של מסמך
העקרונות ,שזכה לתשומת לב תקשורתית רבה ,מביעה חמאס הסכמה מותנית להקמת מדינה
פלסטינית עצמאית ,שבירתה ירושלים ,בקווי ה 4-ביוני  .41967ההתניה היא ,שהתמורה
עבור הקמת מדינה שכזאת לא תכלול שום הכרה בישראל )"הישות הציונית"( או ויתור על
"זכות" פלסטינית כלשהי .נקבע כי גם בתסריט של הקמת מדינה שכזאת המטרה חייבת
להישאר "שחרור פלסטין" באופן מלא ,מנהר הירדן ועד הים-התיכון ,והשבת הפליטים
הפלסטינית לבתיהם )קרי ,חיסול מדינת ישראל( .המסמך קובע ,כי חמאס תהייה מוכנה
להשלים עם הקמה מותנית של מדינה פלסטינית בקווי  ,1967משום שלהבנתה נוסחה שכזאת
מצויה בתחומי הקונצנזוס הלאומי הפלסטיני.
ג" .עידון" הקריאה המפורשת לחיסול מדינת ישראל ,ללא ויתור עליה .בפתח אמנת חמאס
להופיע ציטוט מדברי חסן אלבנא ,מייסד תנועת האחים המוסלמים ,כי "ישראל תקום ותוסיף
להתקיים עד שהאסלאם ימחה אותה ,כפי שמחה את מה שקדם לה" .קריאה מפורשת זאת
להשמדת ישראל הוחלפה בשלילה נחרצת של הלגיטימיות של מדינת ישראל ,וחתירה
ל"שחרור" כל אדמת פלסטין והקמת מדינה פלסטינית על כל אדמותיה ,ללא קיומה של ישות
מדינית ישראלית )אין במסמך כל התייחסות לשאלה מה יהיה גורלם של תושבי ישראל עם
הקמת המדינה הפלסטינית וחורבן מדינת ישראל(.
ד .במסמך המדיני נעשתה הפרדה בין המאבק בציונות ובמדינת ישראל לבין היחס ליהודים
כדת .מהאמנה הושמט הסעיף הקורא לאיחוד המאמצים למערכה נגד היהודים במסמך המדיני
נקבע ,כי "חמאס מדגישה שהמאבק שלה במיזם הציוני אינו מאבק ביהודים ,בשל היותם
4

המסמך המדיני משתמש במונח קווים )ח'טוטן( ולא גבולות )חדוד( .להערכתנו נעשה הדבר כדי להדגיש את הזמניות של
קווי  ,1967ואת היותם קווי שביתת נשק ולא גבולות קבע בין שתי מדינות.
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יהודים ,אלא היא מקיימת מאבק נגד הציונים ,הכובשים והעוינים" )סעיף  .(16מהאמנה הושמטו
גם קטעים אנטישמיים במגמה להדוף האשמות כאילו חמאס הינה תנועה אנטישמית )באמנה
הופיעו מיתוסים אנטישמיים ברוח ה"פרוטוקולים של זקני ציון" אודות שליטת היהודים
בתקשורת ,בסרטים ובחינוך( .במסמך המדיני נאמר כי האנטישמיות ורדיפת היהודים הינן
תופעות הקשורות להיסטוריה האירופית ולא להיסטוריה ולמורשת של הערבים והאסלאם.
ה .נכונות לגלות גמישות באשר לאופן ניהול מערכת הטרור )ה"התנגדות" הפעילה( נגד
ישראל ,ללא ויתור על עקרון ההתנגדות המזוינת כחלופה )במשתמע המועדפת( "לשחרור
פלסטין" .חמאס דוחה כל פגיעה ב"התנגדות" ובכלי נשקה ,אך יחד עם זאת היא מסכימה,
שעשויים לחול שינויים באופייה מעת לעת .שכן לתפיסתה של חמאס ישנן תקופות של הסלמה
במערכת הטרור נגד ישראל ותקופות של רגיעה ,הכל בהתאם לנסיבות ולמציאות המשתנה.
כל זאת במסגרת מה שמכנה המסמך "תהליך ניהול המאבק" )ובכך נותנת חמאס לגיטימציה
להסכמתה לרגיעה הנוכחית ברצועת עזה(.

הערכת מטרת השינויים וההתאמות
 .9השינויים וההתאמות ,שהופיעו במסמך המדיני ,אינם מכוונים ,להערכתנו ,לסייע להנעת תהליך
מדיני לפיתרון הסכסוך הפלסטיני-ישראלי ,באשר חמאס מודעת היטב לכך ,שעמדות היסוד הנוקשות
שלה הינן " "non starterלקידום הידברות משמעותית עם ישראל ואף עם הקהילה הבינלאומית.
השינויים וההתאמות הללו מכוונים להשיג מטרות מדיניות ותדמיתיות בראש ובראשונה בזירה
הפנים-פלסטינית .כמו כן הם נועדו להשיג רווחים מדיניים מול מצרים והעולם הערבי ומול מדינות
המערב ,כדי לצאת מהבידוד ,שבו שרויה חמאס ,ולהקל על הלחצים המופעלים עליה.
 .10חשובה במיוחד ההסתכלות של חמאס כלפי הזירה הפנים-פלסטינית:
א .חמאס מעוניינת להציג נוסחאות "מרוככות" לכאורה שתמחשנה כי האידיאולוגיה הנוקשה שלה
אינה מהווה מכשול לפיוס פנים-פלסטיני ,ותצגנה נכונות לקדם פיוס אפשרי על בסיס מדיני
משותף .טקטיקה זאת אינה חדשה .התבטאויות בדבר נכונות מותנית להקמת מדינה פלסטינית
בגבולות  1967ונכונות לניהול משותף של הטרור )"התנגדות"( עם הרשות הפלסטינית
ופתח הופיעו גם בעבר ,בהקשרי ההידברות סביב הפיוס הפנים-פלסטיני.
ב .כך למשל ,בעקבות החתימה על הסכם הפיוס הפנים-פלסטיני ) 4במאי  ,(2011הבהירו בכירי
חמאס כי הם אינם מתנגדים למהלך המדיני באו"ם ,שיוביל להקמת מדינה פלסטינית
בגבולות  .1967זאת בתנאי שהדבר לא ילווה בהכרה בישראל ובויתור על "זכות השיבה"
של הפליטים הפלסטינים .לפיכך ,הבהירו בכירי חמאס ,הם יאפשרו לרשות הפלסטינית לבצע
את המהלך באו"ם בספטמבר  ,2011הגם שאינם מאמינים בו )"דיבורים באוויר"" ,קרקס
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פוליטי"( .בכירי חמאס הבהירו גם ,שחמאס דבקה עקרונית בדרך ה"התנגדות" )קרי ,הטרור(
אולם נכונה להגיע להסכמה עם הרשות הפלסטינית באשר לאופן ניהולה של ה"התנגדות".5
 .11השמטת הקשר עם תנועת האחים המוסלמים מהמסמך המדיני והדגש על האסלאם המתון בו
דבקה לכאורה חמאס ,נועדו ליצור בידול בין חמאס לבין הסלפים-ג'האדיסטים בעיקר )אך לא רק( כדי
לרצות את מצרים ,שבה הוכרזה תנועת האחים המוסלמים כארגון טרור .הם גם נועדו להציג את
חמאס כתנועה אסלאמית מתונה בפני העולם הערבי והקהילה הבינלאומית .השמטת הקטעים
האנטישמיים שהופיעו באמנת חמאס ,ההפרדה בין המאבק בציונות לבין היחס ליהדות ,הצגת המאבק
נגד ישראל כמאבק פלסטיני לאומי ,הנכונות המותנית להקמת מדינה פלסטינית בקווי  –1967כל אלה
נועדו להערכתנו להקל על יחסי חמאס עם מדינות המערב והקהילה הבינלאומית כולה ולהניע את
הקהילה הבינלאומית להפעיל לחצים על ישראל .על רקע זה ניתן לצפות ,כי חמאס תצא בקרוב
ב"מתקפת חיוכים" ,שתכוון לעולם הערבי ולמדינות המערב )בדגש על ארה"ב( ,על מנת להפיק הון
פוליטי והסברתי מהמסמך החדש.6

נספחים
 .12רצ"ב תרגום המסמך המדיני מערבית לעברית )נספח א'( .לנוחות הקורא הוספנו את הנוסח
הערבי המקורי )נספח ב'( ואת התרגום האנגלי של חמאס למסמך )נספח ג'( .בהמשך תעשה
השוואה שיטתית בין נוסח המסמך המדיני לבין אמנת חמאס וממצאיה יופצו בנפרד.

5

ראו לפרסום מרכז המידע מה 13-במאי " :2011הצהרות בכירי חמאס מאז הסכם הפיוס הפנים -פלסטיני משקפות ניסיון
להציג חזות מתונה אך במקביל הם שבים ומבהירים ,כי התנועה לא תכיר בישראל ,תמשיך לדבוק בדרך "ההתנגדות"
)הטרור( ,לא תקבל את תנאי "הרביעייה" ותחזיר את פתח אל הרובה" .ראו גם לקט מידע מה 23-באפריל " :2014בעקבות
הסכם הפיוס צפויה חמאס להערכתנו לנסות ולתמרן בעמדות היסוד הנוקשות שלה ,לבין עניינה להפיק רווחים פנים-פלסטינים,
מדיניים והסברתיים ,מההסכם עם פתח".
6
סנונית ראשונה לכך הינו ראיון שהעניק ח'אלד משעל בדוחה לרשת  3) CNNבמאי  ,(2017ערב פגישת טראמפ עם אבו
מאזן .בראיון אמר משעל כי המסמך המדיני מעניק לטראמפ "הזדמנות היסטורית" להפעיל לחץ על ישראל ולמצוא פתרון הוגן
)" ("equitable solutionלעם הפלסטיני .לדבריו ישראל אינה מכירה בזכויות הפלסטיניות .כאשר לפלסטינים תהייה הריבונות
משלהם ,מדינה חופשית ,אז הם יוכלו לעשות את הבחירה שלהם ,ללא לחץ חיצוני .ח'אלד משעל קרא לטראמפ להפעיל
לחץ על ישראל "קשת העורף" בנוגע להתנחלויות ולכיבוש הגדה המערבית על ידה .לדבריו זהו המפתח ל"שלום אמיתי והוגן
באזור" ) ,CNNדוחה 3 ,במאי .(2017
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נספח א'
תרגום לעברית של המסמך המדיני
)ההדגשות נעשו ע"י מרכז המידע(

"מסמך העקרונות וקווי המדיניות הכלליים".

תרגום המסמך לעברית

7

השבח לאל ריבון העולמים ,התפילה והשלום על אדון השליחים ואמאם )מנהיג( המג'אהדין )לוחמי
מלחמת הקודש( ,על בני ביתו ,וחבריו כולם ]קרי :הנביא מחמד .מתוך שלל תיאורי הכבוד שיש לנביא
מחמד בחרה חמאס לתארו כמנהיג לוחמי מלחמת הקודש ,ולא בכדי[.

הקדמה
פלסטין היא אדמת העם הפלסטיני הערבי .ממנה הוא צמח ,עליה הוא התבסס ,לה הוא השתייך ובה
הוא התפשט והשתרש.
פלסטין היא אדמה ,שהאסלאם העלה את מעמדה ,רומם את הסטטוס שלה ,הפיץ בה את רוחו ואת
ערכי הצדק שלו ,וביסס את האמונה )או דוקטרינה :במקור עקידה( של ההגנה עליה וביצורה.
פלסטין היא בעייה )במקור :קצ'יה( של עם ,שהעולם גילה אזלת יד באשר להבטחת זכויותיו
והשבת מה שנגזל ממנו בעושק ]קרי :נשלל ממנו שלא בצדק[] .כתוצאה מכך[ נותרה אדמתו כשהיא
סובלת מאחת מצורות הכיבוש הגרועות ביותר בעולם זה.
על פלסטין השתלט מיזם )או :מפעל( ציוני אנטי-הומאני ,גזעני ,תחליפי )קרי ,תחליף למדינה
הפלסטינית( ,העוין את האנושות] .הוא[ נוסד על סמך הבטחה )הצהרת בלפור .סוגריים במקור(
7

התרגום נעשה ע"י מרכז המידע על פי הנוסח הערבי ,שפרסמה חמאס:
http://hamas.ps/ar/uploads/documents/599abf9aafa1b76837c1242eb229e87b.pdf
התרגום כולל השוואה לנוסח האנגלי .בכמה מקרים הסתייע התרגום בנוסח האנגלי.
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]שהינה[ בטלה ומבוטלת ]ועל סמך[; הכרה בישות גזלנית; וקביעת עובדה מוגמרת בכוח האש )המילה
"האש" אינה מופיעה בנוסח האנגלי( ]הערה :תרגום פסקה זאת הסתייע בנוסח האנגלי[.
]זוהי[ פלסטין ,המגלה )הנוסח האנגלי :מסמלת( התנגדות פעילה )במקור :פלסטין אלמקאומה(,
שתימשך עד להשגת השחרור ,מימוש השיבה ]קרי ,שיבת הפליטים[ ובניית המדינה ]הפלסטינית[
בעלת הריבונות המלאה ,שבירתה ירושלים.
]זוהי[ פלסטין] ,המהווה את[ השותפות האמיתית בין הפלסטינים ,על כל ]מאפייני[ ההשתייכויות שלהם,
על מנת להשיג את המטרה הנעלה של השחרור.
פלסטין ]היא[ רוח האומה ,הסוגיה המרכזית שלה ,רוח האנושות ומצפונה החי.
ב]אמצעות[ מסמך זה ההתנסות שלנו מתעמקת ,ההבנות שלנו מעמיקות ,השקפת העולם שלנו
מתבססת ,דרכנו נעה לעבר הנחות יסוד )במקור :ארצ'יאת( ,נקודות מוצא )במקור :מנטלקאת( ,עמודי-
תווך יציבים )במקור :אעמדה מתינה( ועקרונות יסוד בלתי מעורערים )במקור :ת'ואבת ראסח'ה(.
]הללו[ ,שומרים על התמונה הכללית ,מבליטים את סימני הדרך ,מחזקים את שורשי האחדות
הלאומית-ייחודית )במקור :אלאצול אלוטניה( ואת ההבנה המשותפת של הסוגיה ]בנוסח האנגלי:
הפלסטינית[ ,ומתווים את עקרונות העשייה )הנוסח האנגלי :המשמשים לפרשנותה(.8

הגדרת התנועה
 .1תנועת ההתנגדות הפלסטינית" ,חמאס" )גרשיים במקור( היא תנועת השתחררות )במקור :תחרר
ולא כמקובל ,תחריר :שחרור .בנוסח האנגלי נותרה המילה שחרור( והתנגדות פעילה )מקאומה(–
לאומית )וטניה( ,פלסטינית ,אסלאמית ,שיעדה שחרור )תחריר( פלסטין והתעמתות )מואג'הה( עם
המיזם הציוני .מקור הסמכות )מרג'עיה( שלה הוא האסלאם – על )הנוסח האנגלי :הקובע את(
נקודות המוצא )מנטלקאת( ,היעדים והאמצעים שלו.

אדמת פלסטין
 .2פלסטין ,בגבולותיה )הנוסח האנגלי :המשתרעת( מנהר הירדן שבמזרח ועד הים התיכון
שבמערב ,מראס אלנאקורה )ראש הנקרה( שבצפון ועד אם אלרשראש )אילת( שבדרום ,היא יחידה
טריטוריאלית בלתי ניתן לחלוקה ,והיא אדמת )או :הטריטוריה של( העם הפלסטיני ומולדתו .גירוש
העם הפלסטיני ונישולו מאדמתו ,וכינון ישות ציונית עליה ,אינם מבטלים את זכות העם הפלסטיני
לאדמתו במלואה ואינם יוצרים זכות כלשהי לישות הציונית הגזלנית בה )או :עליה(.
 .3פלסטין היא אדמה )או :טריטוריה( ערבית אסלאמית .היא אדמה מבורכת ומקודשת .יש לה את
מעמדה המיוחד בלבו של כל ערבי ו])בנוסח האנגלי :וכל( מוסלמי.
8

הנוסח האנגלי של פסקה זאת שונה מהנוסח הערבי .להלן תרגום הנוסח האנגלי" :מסמך זה הוא תוצר של דיונים מעמיקים,
שהובילו אותנו לעבר קונצנזוס איתן )או :הסכמה כללית איתנה( .כתנועה ,אנו מסכימים גם על התיאוריה וגם על המעשה של
החזון המותווה בעמודים שלהלן .זהו חזון ,המתבסס על קרקע מוצקה ועל עקרונות מושרשים היטב .מסמך זה מתווה את
היעדים ,אבני-הדרך והדרך שבה אחדות לאומית ניתנת לאכיפה .הוא גם ממסד את הבנתנו המשותפת לגבי הבעיה
הפלסטינית ,עקרונות העשייה שעל פיהם אנו פועלים כדי לקדמה ומגבלות הגמישות בהם נעשה שימוש לשם פרשנותה".
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עם פלסטין )בנוסח האנגלי :העם הפלסטיני(
 .4הפלסטינים הם האזרחים )במקור :אלמואטנון .המילה הושמטה בנוסח האנגלי( הערבים,
שהתגוררו בפלסטין עד שנת  ,1947בין אם מי שגורש ממנה ובין אם מי שנותר בה .כל מי שנולד
לאב ערבי פלסטיני לאחר תאריך זה ,בתוך פלסטין או מחוצה לה ,הוא פלסטיני.
 .5האישיות )בנוסח האנגלי :הזהות( הפלסטינית היא תכונה שורשית ,הכרחית ,שאינה חולפת )או:
בת-חלוף .בנוסח האנגלי :אותנטית ואינה מוגבלת בזמן( .היא עוברת מאב לבן )במקור :מהאבות לבנים.
בנוסח האנגלי :היא עוברת מדור לדור( .כמו כן ,האסונות )נכבאת .בנוסח האנגלי :קטסטרופות( שפקדו
את העם הפלסטיני ,כתוצאה מהכיבוש הציוני ומדיניות הנישול )תהג'יר( שבה הוא נוקט ,אינם גורמים לו
לאבד את אישיותו ואת השתייכותו ואינם שוללים אותן .כמו כן ,השגת אזרחות נוספת ע"י פלסטיני
אינה גורמת לכך שהוא מאבד את זהותו וזכויותיו הלאומיות.
 .6העם הפלסטיני ]הוא[ עם אחד ,על כל בניו )או :צאצאיו( ,מבית )קרי :בתוך פלסטין( ומחוץ) ,קרי:
מחוץ לפלסטין .בנוסח האנגלי מופיעה המילה פלסטין( ,ועל כל מרכיביו הדתיים ,התרבותיים והמדיניים
)או :הפוליטיים .בנוסח האנגלי :בלי קשר להשתייכותם הדתית ,התרבותית או הפוליטית(.

האסלאם ופלסטין
 .7פלסטין ניצבת בלב האומה הערבית והאסלאמית ושמורה לה )בנוסח האנגלי :נהנית מ -או זוכה
ל (-חשיבות מיוחדת .שכן ,בה שוכנת ירושלים )במקור :בית אלמקדס( ,שאללה ברך את סביבותיה.
היא האדמה הקדושה )בנוסח האנגלי :אדמת/ארץ הקודש( ,שבה אללה ברך את ]כל[ בני האדם )בנוסח
האנגלי :האנושות( .היא כיוון התפילה )קבלה( הראשון של המוסלמים ומקום היציאה )או :מסעו
הלילי .במקור :מסרא( ועלייתו לשמיים )מעראג'( של הנביא מחמד – תפילת אללה עליו וברכתו
לשלום .היא ]גם[ מקום הולדתו )מהד( של המשיח ]קרי :ישו[ ,עליו השלום .בקרקע שלה ]טמונים[
שרידי ]גופותיהם של[ אלפי נביאים ,חברים )של הנביא מחמד .צחאבה( ומג'אהדין )לוחמי מלחמת
קודש( .היא אדמת ]בני האדם[ הנחושים ]לקיים את[ הצדק )אלחק ,גם :האמת( – ]הן[ בירושלים )בית
אלמקדס( והן בסביבות )אכנאף ,קרי :גם מחוץ ל (-ירושלים ]קרי :בכל תחומי פלסטין[ ,שאינם ניזוקים
)בנוסח האנגלי :נרתעים( או חשים פחד מפני המתנגדים להם או הבוגדים בהם ,עד אשר ייכון דבר
)בנוסח האנגלי :עד אשר תתממש הבטחת( אללה ]הערה :פסקה זאת מזכירה את חשיבות ירושלים
למוסלמים ולנוצרים אך מתעלמת מהקשר העמוק שיש לעם היהודי עם ירושלים[.
 .8על פי הבנת תנועת חמאס ,האסלאם כולל את כל תחומי החיים ,הוא תקף בכל זמן ומקום ,רוחו
מאוזנת והולכת בדרך ביניים .היא מאמינה ש]האסלאם[ הוא דת השלום והסובלנות ,בצלו חיים
בעלי אמונות ודתות אחרות )בנוסח האנגלי :היכולים לקיים את אמונותיהם( בביטחון ובבטחה .כמו
כן ,היא מאמינה שפלסטין הייתה ,ותיוותר ,מופת לדו-קיום ,סובלנות ויצירה תרבותית חדשנית
)אבדאע חצ'ארי(.
 .9חמאס מאמינה שהשליחות )או מסר .במקור :רסאלה( של האסלאם הגיעה עם ערכים של אמת,
צדק ,חרות וכבוד .הוא אוסר קיפוח )ט'לם .גם :עושק ,עוול ,אי-צדק( על כל צורותיו ומרשיע את המקפח
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)או :העושק( – יהיו דתו ,המוצא האתני שלו ,מינו או אזרחותו אשר יהיו .האסלאם מתנגד ]בתוקף[
לכל צורות ההקצנה והקיצוניות הדתיים ,הגזעיים והעדתיים .זוהי הדת המחנכת את )בנוסח האנגלי:
המטמיעה בקרב( מאמיניה להדוף את התוקפנות ולסייע למקופחים .היא ממריצה אותם לגלות נדיבות
ולהקרבה עצמית בהגנה על כבודם ,אדמתם ,עמיהם והמקומות הקדושים להם.

ירושלים
 .10ירושלים היא בירת פלסטין .המעמד הדתי ,ההיסטורי והתרבותי שלה – מבחינה ערבית,
אסלאמית ואנושית – וכל המקומות הקדושים שלה ,האסלאמיים והנוצריים ,הם זכות איתנה של
)בנוסח האנגלי :שייכים באופן בלעדי ל (-העם הפלסטיני ושל האומה הערבית והאסלאמית .לא ניתן
בשום אופן לוותר עליה או להתמקח על חלק כלשהו ממנה .כל צעדי הכיבוש בירושלים – ייהוד,
התנחלות ,זיוף העובדות וטשטוש סימני ההיכר ]שלה )בנוסח האנגלי :קביעת עובדות בשטח([ – בטלים
ומבוטלים )בנוסח האנגלי :לחלוטין(.
 .11מסגד אלאקצא המבורך הוא זכות נאמנה )במקור :חק ח'אלץ .בנוסח האנגלי :שייך אך ורק ל(-
לעמנו ולאומתנו .לכיבוש ]הישראלי[ אין שום זכות עליו .מזימותיו ,צעדיו וניסיונותיו לייהד את ]מסגד[
אלאקצא ולחלקו בטלים ומבוטלים ובלתי חוקיים.

הפליטים וזכות השיבה
 .12הסוגיה )או :הבעיה( הפלסטינית היא ,במהותה ,סוגיה של אדמה כבושה ועם מנושל .זכות השיבה
של הפליטים והעקורים הפלסטינים לשוב למקומות מגוריהם ,שמהם הם גורשו ,או שנאסר עליהם
לשוב אליהם ,בין אם בשטחים שנכבשו בשנת  1948ובין אם בשנת ) 1967קרי :כל פלסטין .סוגריים
במקור( ,היא זכות טבעית ,אינדיבידואלית וקולקטיבית ,אותה מאשרים הציוויים השמימיים )בנוסח
האנגלי :האלוהיים( ,עקרונות היסוד של זכויות האדם והחוקים הבינ"ל .זוהי זכות שאינה ניתנת לביטול
ע"י צד כלשהו – פלסטיני ,ערבי או בינלאומי.
 .13חמאס דוחה את כל המיזמים והניסיונות החותרים לחיסול בעיית הפליטים ,לרבות הניסיונות ליישב
אותם מחוץ לפלסטין ומיזמי המולדת החלופית )אלוטן אלבדיל בערבית ,קרי– ישוב פלסטינים בירדן
וראייתה כמולדת החלופית של הפלסטינים( .היא מדגישה )לא מופיע בנוסח האנגלי( ,כי פיצוי הפליטים
והעקורים הפלסטינים על הנזק הנובע מנישולם וכיבוש אדמתם ,היא זכות הקשורה קשר אמיץ
לזכות השיבה שלהם ,והיא תתבצע לאחר מימוש זכות זו .הדבר אינו מבטל או את זכות השיבה
שלהם או גורע ממנה.

המיזם הציוני
 .14המיזם הציוני הוא מיזם גזעני ,תוקפני ,תחליפי )אחלאלי ,קרי– מהווה תחליף למדינה
הפלסטינית שהייתה צריכה להיות בו( והתפשטותי )קולוניאלי(] .מיזם זה[ מבוסס על גזלת זכויות
האחרים ,עוין את שאיפות החירות ,השחרור ,השיבה וההגדרה העצמית שלו .הישות הישראלית היא
כלי-שרת בידי המיזם הציוני ובסיס התוקפנות שלו.
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 .15המיזם הציוני אינו רואה בעם הפלסטיני כיעד היחיד שלו; אדרבה ,הוא אויב של האומה הערבית
והאסלאמית .הוא מהווה סכנה אמיתית )בנוסח האנגלי הושמטו שתי המילים האחרונות( להם ואיום
חמור על ביטחונם והאינטרסים שלהם .כמו כן ,הוא עוין את שאיפותיהם באשר לאחדות ,התחייה
)נהצ'ה( וההשתחררות )תחרר( .הוא ]גם מהווה את[ הסיבה העיקרית לסבל הפוקד את האומה כיום.
המיזם הציוני מהווה ,גם כן ,סכנה לביטחון ולשלום הבינלאומיים ,וכן לחברה האנושית ,לאינטרסים
שלה וליציבותה.
 .16חמאס מדגישה ,שהמאבק )גם :עימות .בנוסח האנגלי :קונפליקט( שלה במיזם הציוני אינו
מאבק ביהודים ,בשל היותם יהודים ,אלא היא מקיימת מאבק נגד הציונים ,הכובשים והעוינים .בה
בשעה ,מנהיגי הכיבוש ]קרי ,מנהיגי ישראל[ הם ]אלה[ המשתמשים בסיסמאות היהודים והיהדות
ב]מסגרת ה[-מאבק ]הנ"ל[ ,ומתארים בהן את ישותם הגזלנית )בנוסח האנגלי :המיזם הקולוניאלי
והישות הבלתי חוקית שלהם(.
 .17חמאס דוחה רדיפה של בן אדם כלשהו או פגיעה בזכויותיו על בסיס לאומני )במקור :קומי( ,או דתי
או עדתי .היא סבורה ,שהבעיה היהודית ,האנטישמיות ורדיפת היהודים ]הן[ תופעות ,הקשורות ,באופן
בסיסי ,להיסטוריה האירופית ולא להיסטוריה של הערבים והמוסלמים או למורשתם] .מנגד [,התנועה
הציונית – שהצליחה לכבוש את פלסטין בחסות מעצמות המערב ]קרי :הקולוניאליזם המערבי[ – היא
הדוגמה המסוכנת ביותר של הכיבוש הקולוניאלי ,שחלף מהעולם )או :נעלם( ברוב חלקי העולם
ושעליו לחלוף מהעולם )או :להיעלם( גם מפלסטין.

העמדה כלפי הכיבוש וההסדר המדיני
] .18הדברים הבאים[ נחשבים בטלים ומבוטלים:

הצהרת בלפור ,מסמך המנדט הבריטי על

פלסטין ,החלטת האו"ם בנוגע לחלוקת פלסטין ,וכל ההחלטות והצעדים הנובעים מהם או הדומים
להם .קיום "ישראל" )גרשיים במקור( בטל מיסודו :הוא עומד בסתירה לזכויות הבלתי מעורערות של
העם הפלסטיני ,לרצונו ,לרצון האומה)כך( ולזכויות האדם ,אשר האמנות הבינ"ל ,ובראשן הזכות
להגדרה עצמית ,ערבות להן.
 .19לא תיתכן הכרה בלגיטימציה של הישות הציונית .כל מה שקרה על אדמת פלסטין – כיבוש,
התנחלות ,ייהוד ,שינוי סימני ההיכר ]שלה[ או זיוף של העובדות – בטל ומבוטל )בנוסח האנגלי :בלתי
לגיטימי( .שכן ,זכויות אינן מתבטלות בשל התיישנות.
) .20הנוסח האנגלי :חמאס מאמינה ,כי( לא ניתן בשום אופן לוותר )בנוסח האנגלי :או להתפשר( על
חלק כלשהו מאדמת פלסטין – יהיו הסיבות ,הנסיבות והלחצים אשר יהיו ,וכל עוד יימשך הכיבוש.
חמאס דוחה חלופה )אלטרנטיבה( כלשהי לשחרור פלסטין באופן מלא ,מהנהר שלה ]הירדן[ ועד
הים שלה ]התיכון[ .עם זאת – ובאופן שכלל וכלל לא תובן ממנו הכרה בישות הציונית ולא ויתור על
שום ]זכות[ מהזכויות הפלסטיניות – חמאס סבורה ,שהקמת מדינה פלסטינית עצמאית בעלת
ריבונות מלאה ,שבירתה ירושלים ,בקווי )במקור :ח'טוט( הארבעה ביוני  ,1967תוך שיבה של
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הפליטים והעקורים לבתי מגוריהם ,שמהם הם גורשו ,היא נוסחה ]המצויה[ בהסכמה לאומית
)וטניה( משותפת )או :בקונצנזוס לאומי משותף(.
 .21תנועת חמאס מדגישה ,שהסכמי אוסלו ונספחיהם עומדים בסתירה לעקרונות החוק הבינ"ל,
בכך שהם כללו התחייבויות העומדות בסתירה לזכויות הבלתי מעורערות של העם הפלסטיני .לפיכך,
התנועה דוחה את ההסכמים האלה ואת ההתחייבויות שנכללו בהם ,הגורמות נזק לאינטרסים של
עמנו ,בפרט התיאום )שיתוף הפעולה .סוגריים במקור( הביטחוני ]קרי :עם ישראל[.
 .22חמאס דוחה את כל ההסכמים ,היוזמות ותוכניות ההסדר ,החותרים לחיסול הבעיה
הפלסטינית או לגריעה מזכויות ]קרי :פגיעה בזכויות[ עמנו הפלסטיני .אל לה לכל עמדה או יוזמה או
תכנית מדינית לפגוע בזכויות אלה ואסור להן להיות מנוגדות להן או לעמוד בסתירה להן.
 .23חמאס מדגישה ,שקיפוח העם הפלסטיני ,גזלת אדמתו ונישולו ממנה אינם יכולים להיקרא שלום.
כל הסדר שיהא מושתת על בסיס זה לא יוביל בשום אופן לשלום] .לפיכך [,ההתנגדות הפעילה
)מקאומה( והג'האד )מלחמת הקודש( לשחרור פלסטין יוותרו זכות לגיטימית ,חובה וכבוד לכל בני
עמנו ואומתנו.

ההתנגדות הפעילה והשחרור )אלמקאומה ואלתחריר(
 .24שחרור פלסטין ]הוא[ חובת העם הפלסטיני ,בפרט ,וחובת האומה הערבית והאסלאמית ,בכלל.
זוהי גם אחריות אנושית בהתאם למתחייב מהאמת ומהצדק .משרדי )דואא'ר .קרי :גופים ממשלתיים.
בנוסח האנגלי :סוכנויות( העשייה הפלסטינית – לאומיים ,ערביים ,אסלאמיים או הומניטריים – הם
משרדים המשלימים אלה את אלה והפועלים בצורה מתואמת ,בלי שתהיה סתירה ביניהם.
 .25התנגדות פעילה )מקאומה( לכיבוש ,בכל האמצעים והשיטות ,היא זכות לגיטימית לה ערבים
הציוויים השמימיים ,והנורמות והחוקים הבינ"ל .בלבם ניצבת ההתנגדות הפעילה החמושה
)אלמקאומה אלמסלחה( ,הנחשבת האופציה )ח'יאר( האסטרטגית להגנה על העקרונות הקבועים
)ת'ואבת( ולהשבת זכויות העם הפלסטיני.
 .26חמאס דוחה ]כל[ פגיעה בהתנגדות הפעילה ובנשק שלה .היא מדגישה את זכות עמנו לפתח
את האמצעים והמכניזמים )אאליאת( של ההתנגדות הפעילה .ניהול ההתנגדות הפעילה – מבחינת
הסלמה או הרגעה )תהדא'ה( או מבחינת גיוון האמצעים והשיטות  --נכלל כולו במסגרת תהליך
ניהול המאבק )או :הסכסוך .במקור צראע( ולא על חשבון העיקרון של ההתנגדות הפעילה.

המשטר הפוליטי )או :המדיני( הפלסטיני
 .27המדינה הפלסטינית האמתית היא פרי השחרור )בנוסח האנגלי :מדינה פלסטינית אמתית היא
מדינה אשר שוחררה( .אין תחליף להקמת המדינה הפלסטינית בעלת הריבונות המלאה )בנוסח
האנגלי :מדינה פלסטינית בעלת ריבונות מלאה( על כל האדמה )או :הטריטוריה( הלאומית
הפלסטינית ,שבירתה ירושלים.
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 .28חמאס מאמינה ודבקה בניהול יחסיה הפלסטיניים על בסיס הפלורליזם ,האופציה הדמוקרטית,
השותפות המדינית ,קבלת האחר ואימוץ הדו-שיח ,באופן שיחזק את אחדות השורה והעשייה
המשותפת ,למען הגשמת היעדים הלאומים ושאיפות העם הפלסטיני.
 .29ארגון השחרור הפלסטיני ]אש"פ ,הנו[ מסגרת לאומית של העם הפלסטיני ב"פנים" ]קרי:
ב"שטחים" או בפלסטין ,כפי שתוארה לעיל[ ו"בחוץ" ]קרי :מחוץ ל"שטחים" או לפלסטין ,כפי שתוארה
לעיל[ .יש לשמור עליה ,נוכח הצורך לפעול לפיתוחה ולבנייתה מחדש על יסודות דמוקרטיים,
שיבטיחו את שיתוף )משארכה( כל מרכיבי הכוחות )קרי ,שיתופה של חמאס( של העם הפלסטיני.
]זאת[ באופן שישמור על )בנוסח האנגלי :באופן שיערוב ל]-מימוש[( הזכויות הפלסטיניות.
 .30חמאס מדגישה ,את הצורך בבניית מוסדות ומקורות סמכות לאומיים פלסטיניים על יסודות
דמוקרטיים תקינים ויציבים ,ובראשם בחירות חופשיות והוגנות ,על בסיס שותפות )שראכה( לאומית
ובהתאם לתוכניות אסטרטגיות בעלות מתווים ברורים ,שתהיינה צמודות לזכויות ולהתנגדות הפעילה
)בנוסח האנגלי :לרבות הזכות של התנגדות פעילה( ושתיענינה לשאיפות )בנוסח האנגלי :שתממשנה
את שאיפות( העם הפלסטיני.
 .31תנועת חמאס מדגישה ,שתפקיד הרשות הפלסטינית צריך להיות בשירות )בנוסח האנגלי :לשרת
את( העם הפלסטיני וההגנה על )בנוסח האנגלי :להבטיח את( ביטחונו ,זכויותיו והמיזם הלאומי שלו
)אלמשרוע אלוטני .המילה "מיזם" ,משרוע ,נאמרת במסמך גם על הצד הציוני וגם על הצד הפלסטיני(.
 .32חמאס מדגישה ,את הצורך בעצמאות ההחלטה הלאומית הפלסטינית ,ואת אי היותה מותנית
בגורמים חיצוניים )בנוסח האנגלי :אסור לכוחות חיצוניים להתערב ]בתהליך קבלת ההחלטות[( .בה
בעת היא מדגישה את אחריות הערבים והמוסלמים ואת חובתם ותפקידם בשחרור פלסטין
מהכיבוש הציוני.
 .33מרכיבי החברה השונים – אישים ,דמויות בולטות ,מכובדים ,מוסדות החברה האזרחית ,ארגוני
נוער ,ארגוני תלמידים )טלאב .גם :סטודנטים( ,איגודים מקצועיים וארגוני נשים ,הפועלים למען מימוש
היעדים הלאומים – הם אפיקים )רואפד( חשובים לתהליך הבנייה החברתית ולמיזם ההתנגדות
הפעילה והשחרור.9
 .34תפקיד האישה הפלסטינית הוא בסיס בבניית ההווה והעתיד ,כפי שהיה תמיד בעשיית ההיסטוריה
הפלסטינית .זהו תפקיד המהווה ציר במיזם ההתנגדות הפעילה ,השחרור ובניית המשטר הפוליטי
הפלסטיני.

האומה הערבית והאסלאמית
 .35חמאס מאמינה שבעיית פלסטין היא הסוגיה המרכזית של האומה הערבית והאסלאמית.

9

להלן הנוסח האנגלי של פסקה זאת :החברה הפלסטינית מועשרת ע"י האישים הבכירים ,הדמויות הבולטות ,מוסדות החברה
האזרחית ,בני הנוער ,התלמידים )גם :הסטודנטים( ,האיגודים המקצועיים וארגוני הנשים שלה ,הפועלים יחדיו למען מימוש
יעדים לאומיים ,בניית חברה ,קיום ההתנגדות הפעילה והשגת שחרור.
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 .36חמאס מאמינה באחדות האומה)כך( על כל מרכיביה המגוונים .היא סבורה ,שיש צורך להימנע
מכל מה שעלול לקרוע לגזרים את ]אחדות[ השורה של האומה ואת אחדותה.
 .37חמאס מאמינה בשיתוף פעולה עם כל המדינות התומכות בזכויות העם הפלסטיני .היא דוחה את
ההתערבות בענייני הפנים של מדינות )בנוסח האנגלי :של מדינה כלשהי( .כמו כן ,היא דוחה את
)בנוסח האנגלי :מסרבת להיגרר אל( ההתערבות בסכסוכים ובמאבקים ביניהן .חמאס מאמצת את
מדיניות הפתיחות כלפי מדינות העולם השונות ,בפרט הערביות והאסלאמיות .היא חותרת לבניית
יחסים מאוזנים ,שקנה המידה שלהם יהיה )בנוסח האנגלי :על בסיס( חיבור בין דרישות הבעיה
הפלסטינית והאינטרס של העם הפלסטיני )בנוסח האנגלי :מצד אחד( לבין טובת )או :האינטרס של(
האומה ,תחייתה וביטחונה )בנוסח האנגלי :מצד שני(.

ההיבט האנושי )גם :ההומניטארי( והבינלאומי
 .38הבעיה הפלסטינית היא בעיה בעלת ממדים אנושיים ובינלאומיים עצומים )במקור :כברא .בנוסח
האנגלי :מרכזיים/משמעותיים( .סיוע לה ותמיכה בה הנם משימה אנושית ותרבותית ,המתחייבת ע"י
צורכי האמת ,הצדק והערכים האנושיים המשותפים.
 .39שחרור פלסטין ,מבחינה חוקית ואנושית ,הנו מעשה לגיטימי ,אותו מחייבים צורכי ההגנה על
הנפש )הגנה עצמית .כך גם בנוסח האנגלי( והזכות הטבעית של העמים להגדרה עצמית.
 .40חמאס מאמינה ביחסיה עם מדינות העולם ועמיו ]על בסיס[ ערכים של שיתוף פעולה ,צדק,
חרות וכיבוד רצון העם.
 .41חמאס מקדמת בברכה עמדות של מדינות ,ארגונים ורשויות התומכים בזכויות העם הפלסטיני.
היא מצדיעה לבני החורין של העולם )בנוסח האנגלי :העמים החופשיים של העולם( ,התומכים בבעיה.
כמו כן ]בנוסח האנגלי :בה בעת ,קרי :מנגד[ ,היא מוקיעה את הסיוע הניתן ע"י צד או גורם כלשהו
לישות הציונית )בנוסח האנגלי :את ניסיונות(] ,לשם[ חיפוי על פשעיו ותוקפנותו כלפי הפלסטינים .היא
קוראת ]גם[ לרדוף )בנוסח האנגלי :להעמיד לדין( את פושעי המלחמה הציונים.
 .42חמאס דוחה את הניסיונות להשתלט בכוח על האומה הערבית והאסלאמית .כמו כן ,היא דוחה את
הניסיונות ]לכפות[ הגמוניה על שאר האומות והעמים .היא מוקיעה כל צורה שהיא של קולוניזציה,
כיבוש ,אפליה ,קיפוח )או :עושק ,עוול ,אי–צדק( ותוקפנות בעולם.
תנועת ההתנגדות הפלסטינית – חמאס
מאי 2017
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נספח ב'
הנוסח הערבי של המסמך המדיני
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הנוסח האנגלי של המסמך המדיני )כפי שתורגם ע"י חמאס(
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