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Չնայած բազմաթիվ փորձերին, որոնք ձգտում էին 

արմատավորել այն դերը, որը «Համաս»-ը կարող էր ունենալ 

խաղաղության գործընթացում, դրանում «Համաս»-ի` ակտիվ 

խաղացող լինելու հնարավորության աստիճանը, կամ խաղաղ 

կարգավորման գործընթացում նրա` իրեն համապատասխան 

տեղը գտնելը, այդ ուսումնասիրությունների զգալի մասն այս կամ 

այն կերպ սուբյեկտիվ է, կամ դրանց պակասում է 

մեթոդաբանական ճշգրտությունը, և այդ հետազոտություններին 

հետևողը մշտապես նկատում է, որ դրանք առաջին հերթին 

կենտրոնացած են այն կարևոր հարցի վրա, թե ինչու «Համաս»-ը 

խաղաղության գործընթացի մաս չի կազմում, և ինչն է արգելում 

կամ խանգարում «Համաս»-ին մտնել այդ գործընթացի մեջ։ 

Պատասխանելով իրենց գիտական աշխատանքի հիմնական 

նպատակ հանդիսացող այս հարցին՝ նշված հետազոտությունները 

«Համաս»-ի` խաղաղ գործընթացին չմասնակցելն արդարացնում 

են վերջինիս որդեգրած այն գաղափարական և 

գաղափարախոսական հիմքով, ըստ որի խաղաղ կարգավորման 

գործընթացը շրջանցում է պաղեստինյան ժողովրդի իրավունքը։ 

«Համաս»-ի կանոնադրության մեջ նշվում է, որ այն իր որդեգրած 

կրոնական ծրագրով պատասխանատու է Պաղեստինի 

ամբողջական ազատագրման համար, ինչն անհնար է այդ հողին 

տիրողների հետ միասին խաղաղություն կամ 

հանդուրժողականություն դրսևորելով։ «Համաս»-ի կրոնական 

պարտքը Պաղեստինի ողջ տարածքի ազատագրումն է, հրեաների 

վտարումն այնտեղից և առանց ժամանակ վատնելու այդ 

ուղղությամբ աշխատելը2։ 

                                                        
ائد نعيرات، حماس وعملية التسوية السلمية، في كتاب : حماس دراسة في الفكر والتجربة ،   2

 .215ص .2215 تحرير : محسن صالح ، بيروت ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،
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Կան որոշ հետազոտություններ, որոնք պնդում են, որ 

«Համաս»-ը նման է աշխարհի մյուս քաղաքական շարժումներին, 

հետևաբար խնդիրը ժամանակի և հանգամանքների հարց է։ Այս 

պատկերացման վրա են կառուցվել միջազգային խաղացողների մի 

շարք քաղաքական նախաձեռնություններ, որոնք փորձում են 

ճնշում գործադրել «Համաս»-ի վրա և նրան փակուղի մտցնել՝ 

ձախողելու և անկարողության հաստատելու մեթոդաբանությամբ 

թույլ չտալով զարգանալ ու առաջադիմել։ Դա արվում էր՝ 

ստիպելու շարժմանը, որ այն որդեգրի խաղաղության գործընթացի 

հետ ավելի շատ համապատասխանող քաղաքականություն` 

առանց հաշվի առնելու խաղաղության գործընթացի բնույթը, 

ձեռքբերումներն ու ձախողումները։ Այսպիսով, ձևավորվեց մի 

որոշակի կաղապար, համաձայն որի խաղաղության գործընթացի 

միակ խոչընդոտը «Համաս»-ն է, և որ բուն գործընթացը որևէ 

պրոբլեմայնություն չունի։ 

Կան նաև հետազոտություններ, որոնք զուրկ են որևէ 

գիտականությունից և մատնանշում են շարժման լայն տարածումը, 

մեծ սպառում ունենալու հանգամանքն ու դրա` խաղաղության 

գործընթացի մեջ մտնելու կարողությունը։ Դրանցում 

ամբողջությամբ անտեսվել են թե՛ «Համաս»-ի, թե՛ խաղաղության 

գործընթացի բնույթը, թե՛ դրանցից յուրաքանչյուրի 

առանձնահատկությունները։ Դրանք հիմնված են որոշ փաստացի 

երևույթների և կետերի վրա, որոնք մատնանշում են «Համաս»-ի` 

խաղաղության գործընթացին մոտ լինելու աստիճանը։ 

Նմանատիպ գրականությունն անտեսել է նաև խաղաղ 

կարգավորման ընթացքը` անկախ նրանից՝ դա կապված էր նրա 

մեթոդաբանության, թե ելակետերի հետ, և նույնիսկ դրա 

զարգացումների բնույթը, ասես խաղաղության գործընթացն է 

կայունը, իսկ «Համաս»-ը` փոփոխվողը, կամ որ «Համաս»-ն է, որ 
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պիտի փոխակերպվի խաղաղության գործընթացի մաս կազմելու 

համար։ 

Սույն հոդվածը նպատակ ունի ծանոթացնել խաղաղության 

գործընթացի նկատմամբ «Համաս»-ի դիրքորոշմանը, այդ 

դիրքորոշման հետևանքներին` ծանոթացնելով այն 

պատճառներին և գործոններին, որոնք ընդհանուր առմամբ 

կանգնած են «Համաս»-ի` Մերձավոր Արևելքում խաղաղության 

գործընթացի մեջ չմտնելու կամ դրան դիմակայելու ետևում։ 

Արդյո՞ք այդ դիրքորոշումը բխել է «Համաս»-ի սկզբունքներից, թե՞ 

այն ընդդիմության կողմից ձևավորվել է պատահականության 

արդյունքում, զուտ ինքնագովազդի համար։ 

«Համաս»-ի ընդդիմադիր մտքի ձևավորումն ու զարգացումը 

«Համաս» անվանումը (حماس) արաբերեն حركة المقاومة اإلسالمية 

(haraka al-muqāwama al-islamīya «Իսլամական դիմադրության 

շարժում») անվան հապավումն է։ Այն, ինչպես ինքն է իրեն հռչակել 

իր կանոնադրության մեջ, ժողովրդական ջիհադային3 շարժում է, 

որի նպատակն է Պաղեստինի ամբողջական ազատագրումը 

«ծովից մինչև գետ» 4 ։ Իր գաղափարախոսության, 

քաղաքականության և դիրքորոշման մեջ այն հիմնվում է 

իսլամական ուսմունքի և դրա կրոնաիրավական ժառանգության 

վրա, իր շարքերում ընդգրկում է բոլոր նրանց, ովքեր հավատացել 

են շարժման գաղափարներին ու սկզբունքներին, պատրաստ են 

եղել կրել հանուն Պաղեստինի ազատագրման ու անկախ 

պետության ստեղծման պայքարի և ջիհադի հետևանքները։ 

«Համաս»-ն իսլամական կուսակցական կազմավորում է, ոչ թե 

ժողովրդական լայն շարժում, ինչպես ինքն է պնդում: Այն հիմնվել 

                                                        
3 Ջիհադ ( արաբերեն` جهاد) - ջանք, սրբազան պատերազմ 
4  «Ծովից մինչև գետ» Պաղեստինը պատմական Պաղեստինն է, որը ձգվում էր 

արևմուտքում Միջերկրական ծովից մինչև արևելքում Մեռյալ ծովը և Հորդանան 

գետը։ 
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է ժամանակի իսլամական քարոզիչներից մեկի` շեյխ Ահմադ 

Յասինի5 կողմից 1987 թ․՝ Առաջին Ինթիֆադայի6 ընթացքում, երբ 

նա մի խումբ իսլամական ակտիվ գործիչների հետ, որոնք հարում 

էին Գազայի հատվածում գործող «Մուսուլման եղբայրների» 7 

գաղափարներին, համաձայնության եկավ իսլամական մի 

                                                        
5  Շեյխ Ահմադ Իսմայիլ Յասինը ծնվել է 1936 թ․ հունիսին Ասկելանի Ջուռա 

կոչվող հին պատմական գյուղում։ Հայրը մահացել է Ահմադի հինգ տարին դեռ 

չբոլորած։ 1948 թ.՝ 12 տարեկան հասակում, նա վերապրել է «ողբերգություն» 

անվանված արաբական մեծագույն պարտությունը։ 16 տարեկանում ենթարկվել է 

դժբախտ պատահարի, որն ազդել է նրա ողջ հետագա կյանքի վրա. 1952 թ․ իր մի 

քանի համագյուղացիների հետ խաղի ժամանակ կոտրվել են նրա պարանոցի մի 

քանի ողերը, 45 օր պարանոցը գիպսի մեջ պահելուց հետո պարզ է դարձել, որ նա 

մնացած կյանքն ապրելու է պարալիզացված։ 
6  Արաբերեն՝ انتفاضة- ժողովրդական ընդվզում, ապստամբություն։ Այս եզրով է 

անվանվում պաղեստինյան ժողովրդի պայքարն Իսրայել պետության դեմ։ 
7 «Մուսուլման եղբայրներ» շարժումը իսլամական խմբավորում է, որն ինքն իրեն 

համարում է արդի աշխարհում իսլամական կազմակերպությունների մայրը, 

ամենատարածվածն ու ազդեցիկը արաբական աշխարհում, որոշ իսլամական 

երկրներում և Արևմուտքի արաբական համայնքներում։ Այն նաև Եգիպտոսում 

իրար հաջորդած քաղաքական ռեժիմներին դիմակայող քաղաքական 

խմբավորումներից և շարժումներից ամենամեծն է։ Հիմնվել է Հասան ալ-Բաննայի 

(1906-1949) կողմից Օսմանյան խալիֆայության անկումից 4 տարի անց` 1928 թ. 

Եգիպտոսում՝ Իսմայիլիյա քաղաքում, և կարճ ժամանակում տարածվել է 

Կահիրեում և Եգիպտոսի մյուս ծայրերում, այնուհետև` արաբական և 

իսլամական աշխարհի լայն հատվածներում։ Խմբավորումն իր պատմության 

ընթացքում անցել է մի շարք փուլերով և մինչև 1949 թ. կազմակերպության 

հիմնադիր և առաջնորդ Հասան ալ-Բաննայի սպանությունը կարողացել է իր 

հատուկ դերակատարումն ունենալ Եգիպտոսում տեղի ունեցող 

իրադարձություններում։ Հասան ալ-Բաննայի սպանությունից հետո 

խմբավորումը թևակոխեց մի նոր փուլ և առաջնորդ չուներ մինչև 1951 թ., երբ 

տեղի ունեցավ «Մուսուլման եղբայրներ»-ի երկրորդ առաջնորդի`Հասան ալ-

Հուդայբիի ընտրությունը։ 1952 թ. հուլիսի 23-ին այն ականատես է եղել Ազատ 

սպաների հեղափոխոթյանը և Եգիպտոսում նրանց կողմից իշխանությունը 

ստանձնելուն, և չնայած, որ խմբավորումը նախքան հեղափոխությունը և 

հեղափոխության սկզբնական շրջանում կապի մեջ էր եղել սպաների հետ, 

կողմերի միջև լուրջ տարաձայնություններ բռնկվեցին, այն աստիճանի, որ 

Գամալ Աբդ ալ-Նասերի իշխանության ժամանակաշրջանը դարձավ 

խմբավորման համար շատ դժվար և դաժան շրջան։ 
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կազմավորում ստեղծելու շուրջ` Պաղեստինի ազատագրման 

նպատակով իսրայելական օկուպացիայի դեմ պայքարելու համար, 

և այն անվանեցին «Իսլամական դիմադրության շարժում», որը 

հայտնի դաձավ »Համաս» հապավմամբ։ Այն իր դերակատարումն է 

ունեցել այդ ժամանակ բռնկված պաղեստինյան Ինթիֆադայում, 

որը հայտնի դարձավ որպես «Քարերի ինթիֆադա», և այդ 

ժամանակից ի վեր շեյխ Յասինը համարվում է այդ շարժման 

հոգևոր առաջնորդը։ «Համաս»-ը պնդում է, որ իր ունեցած 

պատկերացումները, դիրքորոշումները և վարած 

քաղաքականությունը բովանդակության և ձևի առումով լրացնում 

են ազգային խնդիրներին միտված խմբավորումների 

գործունեությունը։ Կազմակերպությունը հավատում է, որ իրենից 

այլընտրանք է ներկայացնում պաղեստինյան ազգային 

հարթակում գործող բոլոր խմբավորումների համար։ «Համաս»-ը 

հպարտանում է իր` «Մուսուլման եղբայրներ» համաշխարհային 

կազմակերպության հետևորդ լինելով, որի գաղափարների 

հստակությունը կրոնական տեսանկյունից ոչ ոք չի կարող հերքել։ 

Սակայն քաղաքական տեսանկյունից «Համաս»-ն անտեսել է 

աշխարհն ամբողջությամբ, անտեսել է Անվտանգության խորհրդի 

թիվ 194, 242, 338 որոշումները և դրանց` աշխարհի 

պետությունների մեծամասնության, այդ թվում՝ նաև արաբական 

երկրների կողմից ճանաչումը8։  

Վերոնշյալից ելնելով կարելի է ասել, որ «Համաս»-ը կրոնական 

ջիհադական շարժում է` «ջիհադ» հասկացության լայն իմաստով, 

և այն մաս է իսլամական զարթոնքի շարժման, որը հավատում է, 

որ այս զարթոնքն է հիմնական ուղին դեպի պատմական 

Պաղեստինի ազատագրում։ Այն ոչ թե ազգային, այլ կրոնական 
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կուսակցական շարժում է, քանի որ գործնական արտահայտումն է 

պաղեստինյան ժողովրդի այն թևի, որն իսլամական դոգմայում և 

դրույթներում է տեսնում Իսրայելի և Պաղեստինի ազգային 

ինքնավարության դեմ պայքարի դավանաբանական սկզբունքներ 

կրող այն կայուն հիմքը, որն ունի ումմայում 9  զարթոնքի բոլոր 

ծրագրերին հակադրվող նախագիծ և դավանաբանական 

սկզբունքներ։ Այստեղ հարկ է նշել, որ ՊԱԿ-ի մասին 

դատողություններ անելիս գաղափարական հեռանկարի վրա 

պատմականորեն կենտրոնանալը և պնդելը, որ իսլամական 

շարիաթի դիրքորոշումը թույլ չի տալիս իսլամականներին 

ներգրավվել դրա մեջ, հիմնականում պայմանավորված էր 

պաղեստինյան արդի հեղափոխության բռնկումից ի վեր 

պաղեստինյան ազգային պայքարի և ջիհադի դաշտում 

իսլամական գործոնի բացակայությամբ։ ՊԱԿ-ին մեղադրում էին 

նրանում, որ այն աշխարհիկ կազմակերպություն է, որը, շեղվելով 

իսլամից, ամեն ինչ անում է՝ այն ջիհադի և դիմակայության 

ասպարեզից հեռացնելու համար։ Հարկ է նշել, որ «Համաս»-ին 

անդամակցելը չի սահմանափակվում «Մուսուլման եղբայրներ»-ին 

անդամակցելու տարրերով, չնայած, որ դրանք ներկայացնում են 

«Համաս»-ի կուռ հիմքը։ «Համաս»-ը թերևս ավելի նման է ճակատի, 

որի կազմի մեջ են մտել «Մուսուլման եղբայրներ»-ի որոշ 

իսլամիստական կամավորական տարրեր, որոնք մտադիր էին 

նրա դրոշի տակ գործել օկուպացիայի դեմ։ «Համաս»-ի շարքերի 

մեջ են մտնում բոլոր այն մուսուլմանները, որոնք իրենց 

գաղափարներով և սկզբունքներով պատրաստ են կրել 
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սիոնիստական ծրագրին դիմակայելու և դրա դեմ պայքարելու 

բոլոր դժվարությունները10։  

Շարժման անունից դատելով` այն առաջին հերթին 

իսլամական շարժում է, որի արմատները ձգվում են դեպի 

«Մուսուլման եղբայրներ» շարժում, որը ստեղծվել է Եգիպտոսում 

շարժման հիմնադիր Հասան ալ-Բաննայի կողմից։ Այն որոշ 

ժամանակ անց դարձավ գլոբալ շարժում, որի մի թևն էլ դարձավ 

«Համաս»-ը Պաղեստինում։ «Համաս»-ի հիմնադիր 

կանոնադրությունն ուսումնասիրողները թերևս նկատեն, որ 

նրանում մեծ թվով Ղուրանի այաթներ, մարգարեի հադիսներ և 

կրոնական կարգախոսներ կան, ինչը վկայում է դրա` կրոնին 

շաղկապված լինելու աստիճանի և վերջինիս` քաղաքականության 

մեջ և կյանքում որպես մեթոդ օգտագործվելու մասին։ Լինելով, 

ինչպես վերը նշվեց, «Մուսուլման Եղբայրներ» շարժման թևերից 

մեկը՝ «Համաս»-ն այն շարժումն է, որն իսլամն օգտագործեց որպես 

իր քաղաքական գաղափարախոսության արժեքային հիմք։ 

«Համաս»-ի կանոնադրության 27-րդ պարագրաֆում ասվում է. 

«Այն օրը, երբ ՊԱԿ-ը որդեգրի իսլամը՝ որպես իր կյանքի ուղի, 

մենք կլինենք նրա զինվորները և նրա կրակի վառելիքը, որը կայրի 

թշնամիներին»։ Երկրորդ պարագրաֆում ասվում է. «Իսլամական 

դիմադրության շարժումը Պաղեստինում «Մուսուլման Եղբայրներ» 

շարժման թևերից մեկն է։ «Մուսուլման Եղբայրներ» շարժումը 

համաշխարհային կազմավորում է, այն արդի աշխարհում 

ամենամեծ իսլամական շարժումն է»։ «Համաս»-ը հետևում է այն 

ուղուն, որը նշել էր «Մուսուլման եղբայրներ» շարժման հիմնադիր 

Հասան ալ-Բաննան, որն ասում էր. «Մենք մուսուլմաններ ենք և 

վերջ, մեր ուղին Ալլահի մարգարեի (թող Աստված աղոթի նրա 
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համար և ողջունի) ուղին է և վերջ, մեր հավատքը բխում է 

Ղուրանից ու Նրա մարգարեի սուննայից և վերջ» 11 ։ Նույնը 

որդեգրել էր «Մուսուլման եղբայրներ» խմբավորման երրորդ 

կոնֆերանսը 1935 թ ․  մարտին, որտեղ ասվում էր. «Ամեն ինչ 

Աստծո ձեռքում է, մեր տեր Մուհամմադը` մեր մարգարեների 

կնիքը, Աստծո աղոթքն ու օրհնությունը նրա վրա, բոլոր 

մարդկանց մարգարեն է (ողջ մարդկության համար է), պատիժն ու 

պարգևն իրական են, Ղուրանը Աստծո գիրքն է, և իսլամը 

համապարփակ օրենք է երկրային և հանդերձյալ աշխարհների 

կարգերի համար»12։ 

«Համաս»-ի դիրքորոշումը Օսլոյի համաձայնագրի նկատմամբ 

Օսլոյի համաձայնագիրը կամ պայմանագիրը խաղաղության 

համաձայնագիր է, որը 1993 թ․ սեպտեմբերի 13-ին Վաշինգտոնում 

ստորագրել են Իսրայելն ու Պաղեստինի ազատագրման 

կազմակերպությունը։ Համաձայնագիրն այդպես է անվանվել 

նորվեգական Օսլո քաղաքի անվամբ, որտեղ ընթացել են 1991 թ․ 

գաղտնի բանակցությունները, որոնք առանձնացրեցին այս 

համաձայնագիրը այսպես կոչված «մադրիդյան կոնֆերանսից»։ 

Օսլոյի համաձայնագիրը համարվում է Իսրայելի (որը 

ներկայացնում էր ԱԳ նախարար Շիմոն Պերեսը) և ՊԱԿ-ի (որը 

ներկայացնում էր գործադիր կոմիտեի գլխավոր քարտուղար 

Մահմուդ Աբբասը) միջև ստորագրված առաջին 

չմիջնորդավորված պաշտոնական համաձայնագիրը։ Չնայած, որ 

համաձայնագրի շուրջ բանակցություններն ընթացել են Օսլոյում, 
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ստորագրումը տեղի է ունեցել Վաշինգտոնում` ԱՄՆ նախկին 

նախագահ Բիլ Քլինթոնի ներկայությամբ13։ 

«Համաս»-ը մերժում է 1947 թ ․ -ից ի վեր առաջարկված 

ցանկացած քաղաքական լուծում, քանի որ ինչ համաձայնություն 

էլ ձեռք բերվի, հիմնված է լինելու անարդարության վրա, 

որովհետև այդ լուծումները օրինականությունը տալիս են 

բռնազավթիչ պետությանը։ Այն մերժում է նաև ցանկացած լուծում 

և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունած բոլոր այն 

որոշումները, որոնք ճանաչում են Իսրայելի գոյությունը, քանի որ 

«նախաձեռնությունները, այսպես կոչված «խաղաղ կարգավորման 

նախաձեռնությունները», պաղեստինյան հարցի լուծմանը 

նվիրված միջազգային կոնֆերանսները հակասում են իսլամական 

«Համաս»-ի գաղափարախոսությանը։  

Պաղեստինի ցանկացած հատվածից հրաժարվելը նշանակում 

է նահանջ կրոնական սկզբունքներից14։ «Համաս»-ն արդեն մերժել է 

խաղաղ կարգավորման բոլոր ծրագրերն ու համաձայնագրերը, 

այդ թվում` Քեմփ Դեվիդը, ինքնավարության նախագիծը, Շուլցի և 

Բեքերի նախագծերը և այլն։ Հայտարարությունների 

մեծամասնության մեջ, կոնֆերանսներում և կարգավորման 

ծրագրերում առաջարկվող լուծումները պատրանք են, որը, ըստ 

շեյխ Ահմադ Յասինի, «ծարավ մարդուն ջուր է թվում, սակայն 

նույնիսկ եթե հասնում է դրան, ապա տեսնում է, որ այն ոչինչ է»15։ 

«Համաս» շարժումը կարծում է, որ քաղաքական կարգավորման 

սկզբունքը, ինչպիսին էլ որ լինեն փաստաթղթի կետերը կամ այդ 

սկզբունքի ծագման աղբյուրը, սիոնիստական թշնամուն 
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Պաղեստինում գտնվելու իրավունք տալ է նշանակում, ինչը 

տանում է դեպի պաղեստինյան ժողովրդին վերադառնալու և 

ճակատագիրը որոշելու իրավունքից զրկելուն։ Չի կարելի 

ընդունել որևէ խաղաղ, նույնիսկ նվազագույն պահանջներ 

ներկայացնող համաձայնագիր։ Պաղեստինի հողը չպետք է զիջել, 

այն իսլամական է և օրհնված, սիոնիստներն այն բռնի են զավթել։ 

Մուսուլմանները պետք է ջիհադ անեն այն վերադարձնելու և 

զավթիչին այնտեղից վտարելու համար16։ 

«Համաս» շարժումը կարծում է, որ առաջարկված ծրագրերից 

ամենավտանգավորը առաջին հերթին Գազա-Իերիխոն 

համաձայնագրի ծրագիրն է, 1993 թ. սեպտեմբերի 13-ին 

Վաշինգտոնում Իսրայելի և Պաղեստինի ազատագրման 

կազմակերպության միջև կնքված համաձայնագիրը, ինչպես նաև 

դրանց հաջորդած Կահիրեի, Տաբայի, Շարմ ալ-Շեյխի, Ժնևի 

համաձայնագրերը, ճանապարհային քարտեզը։ Ըստ «Համաս»-ի, 

այս համաձայնագրերի վտանգն այն է, որ դրանք ճանաչում են 

Իսրայել պետությունը, և որ ՊԱԿ-ը չի ներկայացնում ողջ 

պաղեստինյան ժողովրդին։ Ահմադ Յասինն այս առնչությամբ 

ասում է. «Կասկածից վեր է, որ մեր պաղեստինյան ժողովուրդն 

այսօր անհանգիստ և դժգոհ վիճակում է գտնվում, տխրության և 

ցավի մեջ։ Համաձայնագիրը չի արտահայտել պաղեստինյան 

ժողովրդի հույսերն ու նպատակները և անտեսել է հիմնական 

խնդիրները, օրինակ՝ Երուսաղեմի հիմնախնդիրը, տեղաբնիկների 

հարցը, վերադառնալու իրավունքը, սահմանները և այլն։ Այս 

պայմանագրում չկա այն, ինչը կիրականացներ պաղեստինյան 

ժողովրդի վերջնական նպատակները։ Ուզում եմ նաև ասել, որ 

Պաղեստինը իսլամական անձեռնմխելի սեփականություն է, և ո՛չ 
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նախագահը, ո՛չ էլ սերունդներից որևէ մեկը իրավունք չունեն 

դրանից հետ կանգնելու, քանի որ այն մուսուլման սերունդների 

սեփականությունն է» 17 ։ «Համաս»-ի գաղափարախոսության 

շրջանակներում անհնար է անգամ մտածել Օսլոյի 

համաձայնագիրն ընդունելու մասին։ Այդ 

գաղափարախոսությունից է բխել «Համաս»-ի` խաղաղ 

գործընթացների նկատմամբ այս մերժողական դիրքորոշումը և 

հավատն առ այն, որ Պաղեստինն իսլամական անձեռնմխելի 

սեփականություն է։ «Համաս» շարժումը դիմակայել է խաղաղ 

գործընթացին և բանակցություններին, իր 

հայտարարություններում մեկը մյուսի ետևից պնդել է, որ 

ամբողջությամբ մերժում է այս գործընթացն իր հիմքերով, 

ընթացքով և հետևանքներով, որ «Համաս»-ի համար, որպես 

գործող քաղաքական և կրոնական շարժում, հեշտ չէ որևէ 

համաձայնագիր ստորագրել Իսրայել կոչված «պետության» հետ։ 

Եթե դա տեղի ունենա, ապա կլինի միայն շարժման վրա արտաքին, 

ներքին, միջազգային ճնշումների ներքո։ Շարժումն արդեն բախվել 

է այդ մարտահրավերին 2006 թ. պաղեստինյան պառլամենտական 

ընտրություններում հաղթելուց և օրենսդիր մարմնում 

մեծամասնություն ստանալուց հետո։ 

«Համաս»-ի` Իսրայելի հետ բանակցությունների նկատմամբ 

սկզբունքային դիրքորոշումը 

Պաղեստինյան Ինքնավարության և Պաղեստինի 

ազատագրման կազմակերպության կողմից իրականացված 

բանակցությունների փուլը երկար փուլ էր, որը տևեց ավելի քան 20 

տարի և ավարտվեց ձախողմամբ։ Այդ բանակցությունների 

արդյունքում պաղեստինյան պահանջներից և խնդիրներից ոչ մեկը 

վերջնական լուծում չստացավ՝ ներառյալ պաղեստինցի 
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փախստականների, բանտարկյալների, վերադարձի, Երուսաղեմի, 

ջրի, սահմանների խնդիրները։  

«Համաս»-ը մինչև 2009 թ․ չմտավ բանակցային գործընթացի 

մեջ։ «Համաս»-ի առաջնորդներից Իսմայիլ ալ-Աշկարը 

հարցադրում է անում, թե արդյո՞ք «Համաս»-ի կողմից կարող են 

բանակցություններ տարվել Իսրայելի հետ և պատասխանում է. 

«Մենք հետ չենք կանգնի ո՛չ մեր սկզբունքներից, ո՛չ 

գաղափարներից, ո՛չ պատկերացումներից, ո՛չ էլ նման որևէ այլ 

բանից, սակայն ասում ենք՝ քաղաքականության լեզուն, 

բանակցությունների, կարգավորման նախագծերի և այլնի լեզուն 

օգուտ չեն բերի ո՛չ մեզ, ո՛չ էլ պաղեստինյան ժողովրդին։ Իսկ մյուս 

կողմից, մենք «Համաս» շարժման մեջ ենք և տեսնում ենք, թե 

ինչպես է նվաստացվում պաղեստինցի բանակցողը, ինչպես են 

հրաժարվում նրան տալ իր իրավունքները` նույնիսկ նվազագույն 

չափով, տեսնում ենք նաև անզիջողականության և ձգձգման այն 

քաղաքականությունը, որը վարում է Իսրայելը պաղեստինցիների 

նկատմամբ»18։ «Համաս»-ի քաղբյուրոյի ղեկավար Խալիդ Մաշալը 

հարցազրույցներից մեկում ասել է. «Մենք հիմա չենք բանակցում 

Իսրայելի հետ, «Համաս»-ի քաղաքականությունը մերժում է նման 

հնարավորությունը, քանի որ բանակցության փորձ արդեն արվել է, 

և Իսրայելը նախ պետք է տա մեզ մեր իրավունքները։ Վկայակոչեմ 

Բարձրյալի խոսքերը. «Եթե նրանք հակված են խաղաղության, 

ապա դու նույնպես հակվիր դեպի այն» 19 , սակայն Իսրայելն 

առայսօր չի հակվել դեպի խաղաղություն։ Բանակցային 

գործընթացը մի գործընթաց է, որը զրկում է պաղեստինցիներին և 

արաբներին իրենց իրավունքներից, մեր հիմնախնդիրը վերածում 
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դետալների և տասնորդական կոտորակների։ Երուսաղեմի և 

վերադառնալու իրավունքի մասին խոսելու փոխարեն սկսել ենք 

խոսել վերատեղաբաշխման, արգելապատնեշներ կառուցելու և 

այլնի մասին։ Իսրայելը մեզ հարգում է, երբ մենք ուժեղ ենք, այդ 

պատճառով 2000 թ․ Ալ-Ակսայի ինթիֆադայի արդյունքում այն մեզ 

տվեց այն, ինչ չտվեց Օսլոյի պայմանագրով` հետ քաշվեց 

Գազայից»20։ Ինչ վերաբերում է «Համաս»-ի հիմնադիրներից բժիշկ 

Մահմուդ ալ-Զահարին, ապա նա ասում է. «Բանակցությունները 

ուղի են, հնարավոր է մի երրորդ կողմ ներգրավել բանակցության 

մեջ, որպեսզի այն միջնորդ դառնա երկու կողմերի միջև որոշ 

հարցերի լուծման համար, օրինակ՝ բանտարկյալներին ազատ 

արձակելու հարցում»։ Ալ-Զահարը որպես դրա օրինակ է բերում 

Գերմանիայի՝ որպես միջնորդ հանդես գալը Իսրայելի և 

Հիզբոլլահի միջև` իսրայելյան բանտերում պահվող լիբանանցի 

գերիներին ազատ արձակելու համար։ Սակայն արդյո՞ք 

քաղաքական ազատությունն այն է, որ իսրայելցիների հետ նստես, 

ապա ժպտալով դուրս գաս և, հակառակ նրա, ինչ տեղի է ունեցել 

բանակցություններում, ասես, որ խաղաղության գործընթացում 

որոշակի առաջընթաց կա21։ 

Արդյո՞ք «Համաս» շարժումը կգնա միջնորդավորված 

բանակցությունների փորձված ուղիով, թե՞ նոր փուլ կսկսի, 

ինչպես, օրինակ, իսրայելյան բանակի` Լիբանանի հարավից 

հեռանալու ժամանակ, որը տեղի ունեցավ ոչ թե 

բանակցությունների միջոցով, այլ զենքի ուժով, իսրայելյան 

բանակի` Գազայի հատվածից հեռանալը նույնպես ոչ թե երկու 

                                                        
20

جريدة الرسالة األسبوعية الصادرة عن حزب الخالص الوطني اإلسالمي ، فلسطين العدد  

، هذا تصريح األستاذ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة 2، ص 120( 00\0\0221)

 زيرة الفضائيةحماس، الذي نقلته الجريدة عن حديث مع قناة الج
21
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կողմերի միջև նախնական համաձայնագրով կամ պայմանագրով 

էր, այլ միակողմանի։ 

«Համաս»-ի տրամաբանությունը մշտապես մերժում է 

սիոնիստական թշնամու հետ բանակցելու հնարավորությունը 

նախքան Պաղեստինի լիակատար ազատագրման հասնելը։ 

Բանակցությունները կարող են լինել ոչ թե անմիջական, այլ 

միջնորդ երկրի մասնակցությամբ, քանի որ «Համաս»-ն իր 

գաղափարախոսությամբ մշտապես մերժում է հրեաների հետ 

միևնույն սեղանի շուրջ ցանկացած հիմնախնդիր քննարկելու և 

բանակցելու միտքը` նույնիսկ, եթե այդ հիմնախնդիրը «Համաս»-ի 

և «սիոնիստական կազմավորման» միջև հաստատված 

պայմանագրերի կամ գործարքների մաս է կազմում։ «Համաս»-ը 

խաղաղ կարգավորման իր մերժումն ու ընդդիմացումը կառուցում 

է մի շարք հիմքերի վրա, որոնք ներկայացվում են ստորև։ 

Առաջին - կրոնական հիմքը. «Համաս»-ը Պաղեստինի ողջ 

տարածքը համարում է իսլամական տարածք` Isrā’- ի22 տարածք, 

որտեղ գտնվում են իսլամի 1. երկու qibla 23–ներից առաջինը, 2. 

երկրորդ կարևոր մզկիթը24, 3. երեք սուրբ քաղաքներից երրորդը25։ 

                                                        
22  Isrā’ (արաբերեն` اإلسراء – գիշերային ճամփորդություն) – Մուհամմադ 

մարգարեի` Ղուրանում հիշատակվող գիշերային ճամփորդությունը Արգելված 

մզկիթից (Քաաբա տաճարը Մեքքայում) Ամենահեռավոր մզկիթ (իսլամական 

ավանդույթում ամենատարածված տեսակետի համաձայն այն գտնվում էր 

Երուսաղեմում), որտեղ նա գլխավորել է նախորդ մագարեների աղոթքը։ 
23 qibla (արաբերեն` قبلة - ուղղություն), այն ուղղությունն է, դեպի որը կանգնում 

են մուսուլմաններն աղոթքի ժամանակ։ Երկու qibla-ները Երուսաղեմը և Մեքքան 

են։ Իսլամի տարածման սկզբնական շրջանում ընդունված ուղղությունը 

Երուսաղեմն էր, սակայն 622-ին Մեքքայից Մադինա տեղափոխվելուց հետո 

Մուհամմադ մարարեն կագադրեց աղոթքի ժամանակ դեմքն ուղղել դեպի Մեքքա։ 
24 Al-masjid al-Aqsa – Ամենահեռավոր մզկիթը, որը Մեքքայի Al-masjid al-Haram - 

Արգելված մզկիթից հետո համարվում է երկրորդ կարևորագույն մզկիթն 

իսլամում։։ 
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Դրանով իսկ այն օրհնյալ տարածք է, և անհնար է հրաժարվել 

դրանից կամ թեկուզ դրա մի թիզից, և ոչ մի ուժ` լինի այն 

պաղեստինյան, թե արաբական, չունի դրա իրավունքը26։ 

«Համաս»-ի կանոնադրության մեջ ասվում է. «Պաղեստինի 

տարածքը իսլամական անձեռնմխելի ունեցվածք է բոլոր 

սերունդների համար մինչև Ահեղ Դատաստանի օրը, 

անթույլատրելի է դրանից կամ դրա մի մասից հրաժարումը։ Դրա 

տերը ո՛չ որևէ առանձին արաբական պետություն է, ո՛չ էլ բոլոր 

արաբական պետություններ միասին, ոչ՛ որևէ նախագահ, ո՛չ էլ 

բոլոր նախագահներն ու թագավորները միասին, ո՛չ որևէ 

առանձին կազմակերպություն, ո՛չ էլ բոլոր կազմակերությունները 

միասին` լինեն դրանք պաղեստինյան, թե արաբական։ ... 

Պաղեստինի առնչությամբ իսլամական այս օրենքից շեղվող 

ցանկացած գործողություն անվավեր է և արժանի պատասխան 

կստանա»27։ 

Այսպիսով, կարելի է ասել, որ Պաղեստինը պատմական 

տարածք է, որը շարունակում է իսլամական անձեռնմխելի 

սեփականություն մնալ, սակայն ներկա պայմանները թույլ չեն 

տալիս այն ազատագրել, հետևաբար՝ «Համաս» շարժումը պետք է 

ընդունի առկա իրողությունը` առանց օկուպացիան ճանաչելու` 

հաշվի առնելով, որ «Համաս»-ն ուզում է ազատվել այն 

ճնշումներից, որոնց ենթարկվում է միջազգային հանրության 

կողմից։ Օրինակ՝ «Համաս»-ը ներկայումս չի կարող ճանաչել 

օկուպացիան՝ առանց հաշվի առնելու իրավիճակի 

                                                                                                                                
25  Երուսաղեմը, որը համարվում է երեք սուրբ քաղաքներից մեկը` Մեքքայի և 

Մադինայի հետ միասին։ 
26
سالمية في فلسطين حركة حماس نموذجاً، الطبعة ثابت محمود العمور: مستقبل المقاومة اإل 

 001م، ص  0221القاهرة، مركز اإلعالم العربي، ى، األول
27
 00، المادة 029حركة المقاومة اإلسالمية، الجزء األول، السنة األولي لالنتفاضة، ص وثائق  

  من الميثاق
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զարգացումները, դրա համար այն պաղեստինյան մյուս 

խմբավորումների հետ ընդհանուր հայտարարի է եկել` որպես 

սկզբունքային լուծում և փուլային տարբերակ ընդունելով 

պետության սահմանների` 1967 թ․ հաստատված տարբերակը28, 

որպեսզի պաղեստինյան պետությունը զերծ մնա վերաբնակեցման 

խնդրից՝ առանց ճանաչելու Իսրայել պետությունը, ինչը նրա 

համար անհնար է։ «Համաս»-ը գիտի, որ Իսրայել պետության և 

Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության միջև 

փոխճանաչում կա, որը ձեռք է բերվել գերտերությունների 

աջակցությամբ, և որով Իսրայելը ճանաչում է ՊԱԿ-ը՝ որպես 

պաղեստինյան ժողովրդի օրինական ներկայացուցիչ, իսկ ՊԱԿ-ն 

իր հերթին ճանաչում է Իսրայել պետությունը և նրա` «կանաչ գծի» 

սահմաններից ներս խաղաղ և անվտանգ ապրելու իրավունքը։ 

Երկրորդ – պատմական հիմքը. «Համաս» շարժումը պնդում է, 

որ Պաղեստինը պաղեստիցիների հողն է և 2000 տարուց ավել այն 

արաբաիսլամական է, ուր հրեաները ոչինչ չեն ունեցել։ 

Պաղեստինն անբաժանելի է, «չեն կարող նրա հյուսիսն ու հարավը 

անջատվել միմյանցից, նրա ափը, ծառն ու գետը` ամենը միասին, 

Աստծուց օրհնված իրենց տեղն ունեն 29 ։ Պաղեստինն ունի 

ռազմավարական կարևոր և առանձնահատուկ դիրք` գտնվելով 

երեք աշխարհամասերի` Ասիայի, Եվրոպայի և Աֆրիկայի, ինչպես 

նաև Միջերկրական և Կարմիր ծովերի խաչմերուկում։ Այն 

միաստվածային կրոնների բնօրանն է, եղել է առևտրային 

քարավանների անցուղին։ Այդ պատճառով այն մշտապես թիրախ 

                                                        
28 Իսրայելի և արաբական մի քանի երկրների միջև 1967 թ. հունիսի 5-ին սկսված և 

6 օր տևած պատերազմի ընթացքում Իսրայելը գրավեց Արևմտյան ափը, 

Արևելյան Երուսաղեմը, Գազան, Սինայի թերակղզին և Գոլանի 

բարձունքները: ՄԱԿ-ը 1967 թ. հունիսի 22-ին ընդունեց 242-րդ բանաձևը, որը 

պահանջում էր Իսրայելից դուրս գալ գրավված տարածքներից։ Սակայն այդ 

բանաձևն առայսօր չի իրագործվել։  
29
 ، "البيان العاشر" 22حركة المقاومة اإلسالمية، الجزء األول، مرجع سابق، ص وثائق  
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է դարձել օտար ռազմական արշավանքների համար, որոնք, 

նույնիսկ եթե երկար են տևել, ժամանակի ընթացքում ձախողման 

և անհաջողության են մատնվել 30 ։ Սիոնիստական գաղթը 

Պաղեստին կամ իսրայելական զավթումը (ռազմական արշավը) 

նման է մյուս զավթումներին և դատապարտված է ձախողման և 

անհաջողության։  

Շարժման կանոնադրության երրորդ պարագրաֆում ասվում է. 

«Իսլամական դիմակայության շարժումը ամենայն լրջությամբ է 

դիտարկում Սալահ ալ-Դինի կողմից Գազայի ջախջախումը և 

նրանցից Պաղեստինի ազատումը, ինչպես նաև Բեյբարսի և 

Կուտուզի կողմից թաթարների ջախջախումը Այն Ջալուտի մոտ և 

դասեր է քաղում դրանցից։ Մուսուլմանները, ինչպես որ 

դիմակայել են այդ արշավներին, կարող են դիմակայել նաև 

սիոնիստական արշավին և ջախջախել այն»31։ «Համաս» շարժումը 

իսրայելական օկուպացիային վերաբերվում է որպես ռազմական 

արշավի, և դեռ գալու է այն պարտության մատնելու օրը, երբ 

զավթիչները կվեադառնան այնտեղ, որտեղից եկել են։  

Երրորդ. օրենսդրական հիմքերը. «Համաս»-ը պնդում է, որ 

սիոնիստական պետությունն իր ստեղծման հարցում 

արդարության և իրավունքի վրա չի հիմնվում։ Դրանք մի բուռ 

գաղթականներ էին, որ տարբեր երկրներից եկան Գազա` 

գրավելով այն, բռնի ուժով և ահաբեկչությամբ վտարեցին 

տեղաբնակներին, այնպես, որ «հավասարակշռությունը խախտվեց, 

արժեքները փոխվեցին, անարդարություն տիրեց, հայրենիքը 

խլվեց, վերացավ իրավունք ունեցող պետությունը և ստեղծվեց մի 

կեղծ պետություն» 32 ։ Պաղեստինում հրեական ներկայության 

                                                        
30 Տե՛ս «Համաս»-ի կանոնադրության 34-րդ պարագրաֆը։ 
31 Տե՛ս «Համաս»-ի կանոնադրության 35-րդ պարագրաֆը։ 
32 Տե՛ս «Համաս»-ի կանոնադրության 9-րդ պարագրաֆը։ 
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պարագայում պաղեստինցիները հրեաներին վերաբերվում են 

որպես զիմմիների 33  և միաստվածային կրոնի հետևորդների, 

սակայն հրեաների` որպես նվաճողների գոյությունը մեր 

պաղեստինյան հողի ցանկացած հատվածում, լինի դա 1948 թ․, թե 

1967 թ․ նվաճումը, անօրինական է ու անընդունելի, և միջազգային 

բոլոր որոշումները, կամ քաղաքական փոխզիջումները չեն կարող 

փոխել իրականությունը։ Սույնով «Համաս» շարժումն իր վրա 

գործադրվող ճնշումներից խուսափելու համար փորձում է 

մանևրել, և եթե պահանջում է զինադադար կամ 1967 թ․ հունիսին 

հաստատված սահմաններով պետություն, ապա դրանք միայն 

ժամանակավոր պահանջներ են պաղեստինյան հողերի 

լիակատար ազատագրման ճանապարհին։  

Ամփոփելով վերոնշյալը՝ կարելի է արձանագրել, որ «Համաս»-

ը գտնում է, որ պաղեստինյան տարածքներն ամբողջությամբ 

իսլամական հողեր են, որոնց և ոչ մի թիզը չի կարելի զիջել, և որ 

սիոնիստական պետությունը պատմականորեն և իրավաբանորեն 

կեղծ է34։ «Համաս»-ը Իսրայելը անօրինական կառույց է համարում, 

քանի որ այն ստեղծվել է պաղեստինյան ժողովրդի և հողի 

նկատմամբ սիոնիստական ապօրինի ագրեսիայի արդյունքում։ 

Այդ անօրինական կառույցը 1967 թ. ագեսիայից հետո 

ամբողջությամբ զավթեց պաղեստինյան տարածքները և հողի, 

ժողովրդի ու սրբավայրերի նկատմամբ գործադրում է ագրեսիայի 

բոլոր հնարավոր ձևերը, ամեն ինչ անում է պաղեստինյան 

տարածքները հրեականացնելու և պաղեստինցիների մեծ մասին 

Պաղեստինից վտարելու համար, իսկ նրանց, ովքեր մնում են 

այստեղ, վերաբերվում է էլ ավելի ռասիստաբար, քան Հարավային 

                                                        
33  Զիմմիներ, արաբերեն` أهل الذمة – պաշտպանության տակ գտնվող մարդիկ, 

իսլամական իրավունքով պաշտպանության տակ գտնվող ոչ մուսուլմաններ։ 
34
معتز سمير الدبس، التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة اإلسالمية حماس، رسالة  

 .11، ص 0202ماجستير، جامعة األزهر، غزة، 
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Աֆրիկան ռասիստական ռեժիմի օրոք։ Իսրայելը նաև հողեր է 

բռնագրավում, բնակավայրեր կառուցում և բոլոր հնարավոր 

ձևերով ճնշում պաղեստինյան ժողովրդին` ստորացնելով, 

խոշտանգելով, ձերբակալելով, բանտարկելով և զրկանքների 

ենթարկելով։ Այն աշխատում է ազգային հրեական պետություն 

կառուցելու ուղղությամբ, որպեսզի օրինականացնի այն ամենը, 

ինչ անում է հանուն պաղեստինցիներին իրենց հողից և 

հայրենիքից վտարելու։ 

Վերոնշյալ գործողությունների պատճառով «Համաս»-ն 

«իսրայելական կառույցին» համարում է իր թշնամին, որին պետք է 

ոչնչացնել և բոլոր օրինական ճանապարհներով դիմակայել նրա 

քաղաքականությանը` համաձայն իսլամական իրավունքի 

դրույթների, միջազգային իրավունքի նորմերի, ազատության և 

արդարության համամարդկային արժեքների։ Արևմուքի` Իսրայելը 

ճանաչելու պահանջը՝ ուղղված պաղեստինյան ժողովրդին 

ընդհանրապես և «Համաս»-ին` մասնավորապես, ևս մեկ 

անարդար քայլ է, ի լրումն նրա` սիոնիստական կառույցի 

ստեղծմանը սատարելուն։ «Համաս»-ի տեսլականում 

ընդհանրապես չկա այսպես կոչված «Իսրայել պետություն»-ը 

օրինական ճանաչելու կամ որևէ կերպ դրա գոյությանն ու 

օկուպացիային օրինականություն տալու հեռանկարը, քանի որ դա 

կնշանակեր չեղարկել պաղեստինյան ժողովրդի իրավունքը իր 

հողի և սրբավայրերի նկատմամբ, կամ օկուպացիայից 

ազատագրվելու և իր ճակատագիրը որոշելու հարցում, ինչը նրա 

բնական իրավունքն է, իրավունք, որն ամրագրված է միջազգային 

կանոնադրություններում։ 

Վերը շարադրածն ամփոփելով՝ կարելի է ասել, որ «Համաս»-ը 

կրոնաքաղաքական շարժում է, որը հիմնվում է մի կողմից կրոնի 

վրա` որպես կանոնադրություն և ապրելակերպ, մյուս կողմից` 

քաղաքական ծրագրի վրա, որը սկզբունքորեն մերժում է 
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թշնամիների հետ բանակցելու կամ խաղաղ կարգավորման 

ցանկացած գաղափար, որքան էլ թանկ նստի իր վրա։ Այստեղից էլ 

գալիս է խաղաղ բանակցությունների գործընթացին մասնակցելու 

գաղափարի կտրուկ մերժումը։ Այն իրեն պատասխանատու է 

համարում պաղեստինյան տարածքների պաշտպանության 

համար։ «Համաս»-ը՝ որպես կրոնական շարժում, ինքն իրեն 

համարում է Պաղեստինն իր ժողովրդին վերադարձնելու համար 

թշնամիների դեմ պատերազմի օրինական հանձնակատարը։ Այդ 

պատճառով այն չի ընդունում Իսրայելի հետ կիսատ լուծումները, 

ինչպես և չի ընդունում իսրայելցիների հետ բանակցությունների 

սեղանի շուրջ նստելը։ Շարժումը մերժում է նաև խաղաղ 

ծրագրերը, որոնք պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման համար 

առաջարկվել են 1948 թ․-ից մինչ այսօր։ 

Վերոնշյալից պարզ է դառնում նաև, որ չնայած հրեաների հետ 

բանակցությունների և խաղաղության գործընթացի նկատմամբ 

ունեցած իր այս ծայրահեղ գաղափարախոսությանը, «Համաս»-ի 

դիրքորոշումները փոխվել են իսրայելցիների հետ բանակցելու 

գաղափարն ընդունելու ուղղությամբ, սակայն որոշակի 

պայմաններով, որոնցից առավել կարևոր են Պաղեստինը կամ նրա 

որևէ հատվածը չզիջելու, բանակցությունների` միջազգային 

միջնորդի մասնակցությամբ ընթանալու և հրեաների հետ որևէ 

հարց քննարկելու նպատակով միևնույն բանակցային սեղանի 

շուրջ չնստելու պայմանները։ 

Իսրայելի նկատմամբ «Համաս»-ի մերժողականությունը 

հիմնվում է մի շարք սկզբունքների վրա, որոնք ամփոփվում են․  

- կրոնական հիմքի մեջ, ըստ որի այն իրեն համարում է 

պաղեստինյան հողի պահապանը` որպես իսլամական 

անձեռնմխելի սեփականության, որի շուրջ չի կարելի բանակցել, 
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- պատմական հիմքի մեջ, որը վկայում է պաղեստինցի 

արաբների` այդ հողի նկատմամբ ունեցած օրինական իրավունքի 

և այն մասին, որ հրեաները որևէ թիզ հողի իրավունք չունեն. 

նրանք Պաղեստին են լցվել հրեական ներգաղթի միջոցով, 

հաստատվել են այնտեղ և վտարել պաղեստինցի բնակիչներին, 

հրեաներն այնտեղ չունեն որևէ պատմական կամ 

քաղաքակրթական ժառանգություն և եկվորներ են պաղեստինյան 

հողում։ 

«Համաս»-ը խաղաղության գործընթացի իր մերժումը 

շարունակաբար արտահայտում էր շահիդական 35  

գործողություններով, որոնք կատարում էր Իսրայելի դեմ` 

Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության և Իսրայելի միջև 

որևէ խաղաղ համաձայնություն թույլ չտալու նպատակով՝ ի 

լրումն իսրայելցիների դեմ ռազմական գործողությունները 

շարունակելուն` արտահայտելով իր մերժումն այն խաղաղ 

գործընթացի, որն անվանում էր «ազգային և կրոնական հիմնարար 

արժեքների վրա չհենվող թերի գործընթաց»36։ 

Օսլոյի համաձայնագրի և խաղաղ գործընթացի այս մերժումը 

միգուցե էլ ավելի խճճեց «Համաս»-ի և Պաղեստինյան 

Ինքնավարության միջև առկա խնդիրները։ Պաղեստինյան 

Ինքնավարության ստեղծման և դրա ազդեցության շրջաններում 

օկուպացիայի շարունակման պայմաններում «Համաս»-ը 

միաժամանակ դիմակայում է երկու կողմին, և այդ խնդիրն էլ 

ավելի է ծանրացնում «Համաս»-ի վիճակը և բարդացնում ու 

խճճում նրա հարաբերությունները պաղեստինյան քաղաքական 

համակարգի հետ։ Այն մի կողմից մնացել է որպես ընդդիմություն 

օկուպացիային` մերժելով նրա գոյությունը և ընդլայնելով իր 

                                                        
35 Շահիդ, արաբերեն՝ شهيد – պատերազմում զոհված 

 31، ص 2222 األشهب نعيم، القدس ،"السلطة الى الرفض من حماس" 36
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ռազմական գործողությունները նրա դեմ ինչպես Պաղեստինյան 

Ինքնավարության ազդեցության տարածքներում, այնպես էլ 

Իսրայելում։ Իսկ մյուս կողմից` այն ընդդիմանում է Պաղեստինյան 

Ինքնավարությանը, նրա կողմնորոշումներին, գաղափարներին և 

գործողություններին։ Դրան գումարած նաև Օսլոյի 

համաձայնագիրը, այն լրացնող և նրանից բխող համաձայնագրերը 

մերժելը և Իսրայելի հետ բանակցությունների միջոցով խաղաղ 

կարգավորմանն ընդդիմանալը։ 

Այդպիսով, «Համաս»-ի այս դիրքորոշումից մի շարք 

բարդություններ են առաջացել Շարժման և Ինքնավարության միջև, 

որն իրեն ուղղված յուրատեսակ մարտահրավեր և ՊԱԿ-ի ու նրա 

խմբավորումների բռնած գծից շեղում էր տեսնում Շարժման 

գործողություններում, հատկապես՝ օկուպացիայի դեմ զինված 

պայքարում։ Դա Ինքնավարությանը ստիպեց 1996 թ․ «Համաս»-ը 

օրենքից դուրս կազմակերպություն հայտարարել։ Այն Շարժման 

շարքերում լայնամասշտաբ ձերբակալություններ կատարեց, 

փակեց նրան պատկանող բազմաթիվ հաստատություններ և 

միություններ, սառեցրեց դրանց ակտիվները։ Գործը հասավ նրան, 

որ բազմաթիվ առաջնորդներ ձերբակալվեցին, իսկ 1998 թ. 

նույնիսկ տնային կալանքի ենթարկվեց Շարժման հիմնադիր շեյխ 

Ահմադ Յասինը։ Դա ստիպեց Ինքնավարության և Շարժման միջև 

հարաբերություններին մշտապես միտված լինել դեպի 

լարվածություն և տարաձայնություն, իսկ 2006 թ. 

պառլամենտական ընտրություններից հետո հասան զինված 

դիմակայության աստիճանի, այդտեղից էլ` պաղեստինյան 

պառակտման և Գազայի հատվածում «Համաս»-ի իշխանության 

հաստատման, որն էլ իրենից Արևմտյան ափին և Գազայի 

հատվածում պաղեստինյան պետության ստեղծման նախագիծ է 

ներկայացնում։  
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Քաղաքական իսլամի հարաբերությունը ազատագրման 

արաբական շարժման հետ հակադարձ համեմատական է, 

այսինքն՝ երբ շարժումը թուլանում է, քաղաքական իսլամն 

ակտիվանում է, և հակառակը։ Վաղ, թե ուշ, այն փակուղի է 

մտնելու, և այդ ժամանակ դրա վրա հիմնվողները ստիպված են 

լինելու հետ կանգնել իշխանության և դրան հասնելու միջոցների 

մասին իրենց պատկերացումներից և գալ տրամաբանական 

եզրահանգման, այն է` քաղաքական բարեփոխումը, որը 

Եվրոպայի վերածննդի վճռորոշ գործոններից էր, և որն արդեն մի 

քանի դար ուշացրել ենք, այն գլխավոր դարպասն է արաբ 

ժողովրդի համար, որով այն կարող է դուրս գալ իր ճնշված 

վիճակից և շարժվել քաղաքակիրթ աշխարհին հասնելու 

ուղղությամբ, որն արդեն զգալիորեն առաջ է անցել մեզանից։ Այդ 

բարեփոխման գլխավոր առանձնահատկությունը կլինի կրոնը 

որոշակի հասարակական խմբերի ձեռքին գործիք դառնալուց 

փրկելը, որոնք ձգտում են կրոնի անունն օգտագործելով 

իշխանության հասնել, պահպանել և մեծացնել այն։ Այսինքն՝ 

կրոնը, զբաղեցնելով իր դիրքը՝ որպես անձնական խղճի խնդիր, 

չպետք է իջեցվի քաղաքական շուկա։ 

Կրոնական հավատը և քաղաքական իսլամը իրարից 

էականորեն տարբերվող հասկացություններ են։ Պաղեստինի 

պարագայում առաջինը պետք է խառնվի պաղեստինյան 

հայրենասիրության հետ և արդյունվետ գործոն դառնա 

օկուպացիոն ուժերին վտարելու համար։ Մինչդեռ երկրորդն 

իշխանության հասնելու նախագիծ է հասարակական մի խմբի 

համար, որը կրոնն օգտագործում է որպես զուտ փաթեթավորում։ 
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В статье речь идет о позиции "Хамас" и ее последствиях для 

мирного процесса. Представлены те причины и факторы, которые, в 

общем, стоят за отказом "Хамас" участвовать в процессе мирного 

урегулирования или ее противостоянием ей, а также ряд принципов, 

на которых основано отрицание "Хамас" в отношении Израиля.  
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