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(معتصم ،حممد ،حممود ،منذر ،معتز)
إليهم مجيعلً أُهد ي مثرةَ حصلدي .
سلئالً العليَ القدير أن ين ع به ويوفقين وإيلهم إيل سبيل الرشلد.
الباحث
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" رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَللِحًل
تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَلدِكَ الصَّللِحِني "
الحمددد م حمددداً ميب داً مبارك داً وال ددكر علدد ،نعم د

( النمل  ،آية )01

ددك اًر دبي ً والص د ة والس د م علدد ،النب د

الهادي األمين محمد صل ،هللا علي وسلم معلم الناس الخير والمبعوث رحم للعالمين.

لقد كان هذا العمل حصيلة هدد دوو و داق ولدم يكدن لد ليدتم دون كدل أولندك الدذين سداهموا
ب هدودهم وررانهدم ودعمهددم زن دابم وهدم أك ددر ممدا يسدمل بد هدذا المقدام لددذكرهم لكدن ال يسددعن إال أن
أخددب بال ددكر أ .د.ريدداا العيلددة كمددا وأ ددكر األسدداتذة األ ائددل رندديس وأعئددان ل نددة المناق ددة مقددد ار
دديهم حرصددهم ومسدداندتهم وتو يهدداتهم ل د
يتواندوا د مسدداندت ودعمد

وال يشددوتن أن أ ددكر عددددا كبي د ار مددن األصدددقان الددذين لددم

كمددا أتقدددم بال ددكر لكددل مددن الدددكتور احمددد يوسد

اللذين أبديا حسن استقبال وخير عون

واألسددتاذ غددابي حمددد

تقديم ما يشيد الباحث إن هدذا العمدل لدم يكدن لد أن يدتم دون

كل هوالن الذين بذلوا ال هد والوقت زن اب الك ير من از درانات الهامدة السدتكمال البحدث لهدم مند
أ بل ال كر واالمتنان.
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د
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إدارة حركة حماس لعالقاتها السياسية اإلقليمية الدولية
2011-2006
إعداد :

ماجد محمد عليان
إشراف :

األستاذ الدكتور  /رياض علي العيلة
تتئددمن الد ارسددة تدداريخ ن ددمة ازخ دوان المسددلمين د
وازقليمية الت أسهمت

لس ددمين والتمددورات الومنيددة والتنظيمي ددة

تمسيس حركة حماس وتم ير االنتشائة الشلسمينية األول ،عام 7891

درب األحددداث الت د مددورت د ت ربددة حركددة حمدداس واسددتعراا
التع يددل بانم قددة حركددة حمدداس وابد ا
للبرنامج والشكر السياس للحركة وموقشها من الت دد السياس
السلمة الشلسمينية عام 7881م وخ

والخما

حركة حماس مع م .ت.

السياس بعد أوسدلو وت دكيل
ودراماتيكية الع قة المتوترة مع

الس ددلمة وحرك ددة ددتل وصد دوال إل دد ،انق به ددا العس ددكري عل دد ،الس ددلمة وس دديمرتها عل دد ،غد دبة مم ددا مه ددد
النشصال عمل بين غبة والئشة الغربية كذلك تمرقت الدراسة إل ،اآلليات الت تبنتهدا حركدة حمداس
موا هة التحديات بعد التحوالت

الساحة الومنية الشلسمينية والدولية وازقليمية.

تتندداول الد ارسددة د الشصددل ال ددان ع قددة حركددة حمدداس مددع الدددول العربيددة وازسد مية وترصددد مسدداع
حرك ددة حم دداس د د بن ددان ع ق ددات دي دددة م ددع الد ددول العربي ددة وخاص ددة دول ال د دوار الشلس ددمين

وهد د

محدداوالت هددد ت حركددة حمدداس مددن خ لهددا إلدد ،تمكيددد دورهددا وحئددورها علدد ،السدداحة العربيددة وتك د
الدراسة الظرو

والمحددات التد ارتبمدت برغبدة حركدة حمداس د االنشتداح السياسد للتقدار مدع هدذم

الدول والحصول عل ،اعت ار ها ودعمها المال والمعنوي.

ه

تبين الدراسة أن حركدة حمداس لدم تدتمكن مدن تحقيدق ع قدات إسدتراتي ية أو عميقدة مدع الددول
العربيددة خاصددة دول ال دوار ولددم تددتمكن مددن تحقيددق تقددار للمواقد

السياسددية لهددذم الدددول خاصددة أن

لهذم الدول سياستها والتباماتها المحليدة والدوليدة والتد تحكدم إلد ،حدد كبيدر سدلوكها وع قاتهدا ومواقشهدا
السياسية ويمكن وص

ما استماعت حركة حمداس مدن الوصدول إليد هدو "ع قدات مارندة" لدم ترتدق

إل ،مستوى يعبب مكانة حماس السياسية
الشلسدمين

أو ازقرار بمنها مم لة ال دع

الساحة العربيدة أو التعامدل معهدا كبدديل عدن م .ت.
ابلدت هنداك مسدا ات كبيدرة بدين مواقد

هدذم الددول وحركدة

حماس وهو أمر ينمبق عل ،حركة حمداس الحركدة الحببيدة أو السدلمة .كمدا توئدل الد ارسدة الع قدات
كل دولة ت ام القئية الشلسمينية.

الت تربم حركة حماس مع كل من تركيا وايران ومواق

كمددا توئددل الد ارسددة مسددتوى أعلدد ،مددن صددعوبات تعبيددب الع قددة بددين حرك دة حمدداس والموق د
الدددول الددذي تم ل د الواليددات المتحدددة واالتحدداد األوروب د
الدول يئع ا ترامات حاسمة أمام تعاون

أو اتصال باألم ار

مر عياتها القانمة عل ،احترام االتشاقيات ونبذ العن
ئ د أن موق د
أسبا

والل نددة الرباعيددة خاصددة أن هددذا الموق د

وازرها

الشلسمينية والعربية وه ا دترامات
واالعت ار

بإسرانيل وهذا واحدة منها

معظددم هددذم القددوى الدوليددة يميددل د انحيدداب وائددل ومسددتمر لصددالل إس درانيل بحكددم

عديدة أهمها دور اللوب

الصهيون

الدددول واس درانيل هددذا د مقاب ددل الخمددا

هذم الددول أو االرتبامدات السياسدية واألمنيدة بدين هدذم
السياس د لحركددة حم دداس الددذي يتمسددك بمر عيددات عقاندي ددة

واصرار عل ،استخدام نشس المشردات دون و ود بدانل سياسدية تكتيكيدة أو إسدت ارتي ية يمكدن أن تقددمها
لهذم القوى وهو ما بين

تحقيق اختراق حقيق مع القوى الدولية.

النهاية ح م ازخشاق

و

Abstract

Hamas's management of political regional and international
relations
This study structural the birth and history of Hamas movement in Palestine,
the national organizational and regional factors which led to the birth of this
movement, the impact of the first Palestinian Intifada in accelerating the emerge of
Hamas, the most prominent events which contributed to its experience.
The study reviews the political program and thought of the movement, Its stand
Vis-à-vis the political settlement, the post-Oslo political discourse, the setting-up of
the Palestinian Authority in 1994, Its dispute with the P.L.O Fateh movement, up to
its military coup against the authority, its control of Gaza strip which led to a
practical separation between Gaza and the West-bank as well as the mechanisms
which Hamas adopted in facing the challenges at the national and regional arena.
In the second chapter the study discuses Hamas' relations with the Arab and
Islamic countries, it also monitors Hamas' endeavors to build new relations with the
Arab countries, particularly those neighboring Palestine.
Hamas aimed of these efforts, to reiterate its role and presence at the Arab arena
which represents a strategic depth to Palestine.
The study shed, a light on the circumstance linked with Hamas' desire to get
political openness with these countries, and their recognition, as well as their moral
and material support.
The study shows that Hamas was not able to achieve any strategic or deep
relations with the Arab countries namely the neighboring ones. Nor was it able to
achieve an approach to the political stand of these countries, because these countries
have their own policies and local and international commitments which guide their
political stands one can say all Hamas managed to achieve is emergency relations,
short of strengthening Hamas position at the Arab level or dealing with Hamas as an
alternative for the P.L.O or treats Hamas as the representative of the Palestine
people.

ز

In the third chapter the study tackle the difficulties experienced by Hamas in
trying to forg relation with the international community represented by the U.S.A
and E.U the Quartet, as this community set strict conditions in dealing with any
Palestinian or Arab quarters, their condition are based on the recognition of U.N
resolutions 242, 338, the state of Israel, renouncing violence, furthermore all these
western quarters are totally biased toward Israel due to many factors, the top of
which the international Zionist lobby.
Penetrating these countries, their and political links with Israel, on the
contrary to the political discourse at Hamas which adhere to ideological terms of
reference and which does not offer any political alternatives tactically or
strategically to face these western powers, the matter which finally shows the great
failure fades in achieving any real break-through breathing with these powers.
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المقدمة:
ددكلت نت ددانج انتخاب ددات ك ددانون ددان ين دداير  6002د د أ ارئد د الس ددلمة الومني ددة الشلس ددمينية

وصعود حركة حماس إل ،قمدة النظدام السياسد الشلسدمين تغييد ار دراماتيكيدا د ع قدات حركدة حمداس
ومستقبلها وأ رت عل مبيعة وأحوال حركة التحرر الومن الشلسمين عموما.

وص ددول حرك ددة حم دداس إل دد ،خان ددة ممارس ددة الس ددلمة والحك ددم ددكل أمد د ار اصد د عل دد ،ص ددعيد
عددن ع قددات نظاميددة بددين

ع قاتهددا الخار يددة ازقليميددة والدوليددة ع قددات حركددة تحددرر ومن د تختل د

الحكومددات وال هددات الرسددمية ش د األول يتدداح لهددا مسدداحة أوسددع مددن التحددرك والتعبيددر ص دراحة عددن
مبادنها ومواقشها و وابتها  ...أما ال ان  :الع قات الرسمية الخار ية ن دها تتسم بقدر أكبر مدن القيدود

واالعتبارات وااللتبامات ازقليمية والدولية.

إن حركددة حمدداس بعددد دخولهددا معتددرك السددلمة حاولددت أن تلعد

دور السددلمة والحركددة معددا د

إدارة ع قاتها ازقليمية والدولية دون ال عور بالشرق ما بين إدارة حركدة ومنيدة تحرريدة لع قاتهدا وبدين

حركة تقود نظاماً سياسياً علي التبامات دولية ووا بات ي

أن يش بها(صالل .)22 :6002

لم تع حركة حماس بعد وصولها إل قمة النظام السياسد وااللت ابمدات التد يتملبهدا الم تمدع

ازقليم الدول

حيث كانت هناك الت ابمدات سياسدية إقليميدة ودوليدة ي د

أن تشد بهدا السدلمة الومنيدة

الشلسمينية نتي ة توقيعها اتشاق إع ن المبادئ حيث تئاربت مواقشها د كيشيدة إدارة ع قدات إقليميدة

ودولية تش بالتبامات السلمة.

إن حركددة حمدداس بعددد ن احهددا د االنتخابددات الت دريعية عددام  6002تعرئددت لم موعددة مددن

الئغوم ازقليمية والدولية وب كل خاب الئغوم األمريكية وال روم الت وئدعتها الل ندة الرباعيدة
مدن أ دل ددتل ع قدات مددع حركدة حمداس والتد تتعدارا مددع بدرامج وسياسدة حركددة حمداس وهددذا أدى
إل ،االستنكا

عن تقديم الدعم المادي والسياس تحت مانلة الئدغوم األمريكيدة والدوليدة ممدا د عهدا

لم ار عة داملة لمواقشهدا األيدلو يدة وتغييدر لخمابهدا السياسد

والظهدور بموقد

حت ،ال تقدم تبري ار لقمعها وحصارها إقليميا ودوليا(عبام .)222 :6002

أقدل ت ددداً وأك در ليندا

إن حركد ددة حمد دداس تد دددرك يد دددا أن القبد ددول ازقليم د د والد دددول بمكانتهد ددا واالعت د د ار
با دترامات التسدوية التد

رئدت علدد ،منظمدة التحريدر الشلسدمينية وهدذا سددب

بهد ددا يعن د د قبولهد ددا

لهدا إ دكالية د قدددرتها

علدد ،إدارة ع قاتهددا ازقليميددة والدوليددة رغددم مسدداعيها الح ي ددة الختدراق حالددة الحصددار التد تتعددرا لد
منذ وبها باالنتخابات الت ريعية عام ( 6002األبعر
والددول

 .)6002/6/2

لكن حركة حماس من الوائل أنها لم تكن اهبة بعد للقيام بهذا الدور عل ،المستوى ازقليم
ألن و ودهدا د السدلمة ومدا ترتد

علد ،ذلدك مددن اسدتحقاقات كدان يشددرا عليهدا د المقابددل
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أن تتصد ددر تحد ددت الت ابمد ددات از مد دداي ازقليم د د والد دددول

إسرانيل ومباركة الم تمع الدول تحديدا الل نة الرباعية.

وااللت ابمد ددات الت د د وقعتهد ددا م .ت.

مد ددع

لقددد ذهبددت حركددة حمدداس علدد ،أ ددر الئددغومات ازقليميددة والدوليددة وااللت ابمددات الومنيددة إلدد،

تغيير سلم أ ئلياتها وتبن مواقشاً تتنصل يها من برنام ها واعادة النظر د الوقدت ذاتد د مواقشهدا

السياسددية لتددتمكن مددن ددتل قن دوات اتصددال سياس د مددع القددوى الدوليددة وعلدد ،أرسددها الواليددات المتحدددة
األمريكية واالتحاد األوروب .

لقد أدركت حركة حماس ئرورة عدم االصمدام بدالق اررات الدوليدة التد قامدت عليهدا مر عيدات

عملي ددات التس ددوية السياس ددية ب ددين م .ت.

 .واسد درانيل ب ددل بلغ ددت أن أك ددد بع ددا ق ددادة حرك ددة حم دداس

استعدادهم للقبول بهذم المر عيات وااللت ابم بنتانج التسوية الت تقود لدولة لسدمينية و قدا لقدراري 646
و( 223أبو عامر .)23 :6002

لقددد باتددت حركددة حمدداس تدددرك أن االخت دراق السياس د الدددول وادارة ع قددات سياسددية د البعددد

ازقليم د والدددول يشددتل الم ددال لتعبيددب مبيدددا مددن االنتصددارات الحببيددة لحركددة حمدداس وير ددع الئددغم

المستمر عن كاهلها ويحصر واقع ازنكار الدول ل رعيتها االنتخابية أو ال ماهيرية .وه
لشتل قنوات اتصال سياس

إنها تكاد توصد أو

سدعيها

االتصال واالنشتاح مع الواقع الداخل الشلسمين .

إن األح ددداث والص دددامات العس ددكرية التد د ح ددد ت د د قم دداي غد دبم بت دداريخ  24حبيد دران -يوني ددو

 6002والتد كددان نتي تهددا أن ان ددمر النظددام السياسد الشلسددمين إلد

ددمرين :غ ار يددا وسياسدديا ددبن

د د الئد ددشة الغربيدددة بقيد ددادة رند دديس منظمد ددة التحد ددرر الشلسد ددمينية ورند دديس السد ددلمة الومني ددة الشلسد ددمينية

المنتخد

والددذي يحظدد ،بقبددول إقليمد ودولد

واعتد ار

مددن الل نددة الرباعيددة واالتحداد األوروبد وهينددة

األمم المتحدة و مر رخر د قمداي غدبم بقيدادة حكومدة حركدة حمداس التد تتنكدر ل تشاقيدات الموقعدة

ما بين م .ت.

واسرانيل والت عل ،أساسها أن نت السدلمة الومنيدة الشلسدمينية ممدا علهدا تعدي

د عبلدة إقليميددة دوليددة وحصددار اقتصددادي وسياسد

حيددث أخشقددت د إدارة ع قددات إقليميددة ودوليددة

نا حة خاصة أن الوقانع ت ير أن م االت اختراقها للع قات ازقليمية والدولية البال محدوداً ويحتدا
إلد ،الك يدر مدن المروندة د تغيدر مواقشهدا السياسدية التد تتناسد
ظل ال روم الدولية.

مشكلة الدراسة-:

تحاول الدراسة استك ا

مدع متملبدات ع قدات إقليميدة ودوليدة

مبيعة الع قة بين الشكر السياس لحركة حماس ومستوى است ابتها

لتحديات البينة العربية وازقليمية والدولية من خ ل مرح التساول الرنيس للدراسة وهو:

هددل اسددتماعت حركددة حمدداس االنتقددال مددن حركددة عقانديددة مقاومددة إلدد ،سددلمة قددادرة علدد ،إدارة

ع قات سياسية خار ية عل ،المستوى العرب وازقليم والدول ؟
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ويتشري عن هذا التساول الرنيس عدة تساوالت رعية أهمها-:

 إلد د أي م دددي اس ددت ابت حرك ددة حمد داس للم دداريع السياس ددية خاص ددة بع ددد وبه ددا د د االنتخاب ددات
الت ريعية الت أ ريت

األرائ الشلسمينية

 أين ن حت وأين أخشقت حركة حماس عل ،صعيد

 62يناير /كانون األول من عام .6002
إدارة الع قات ازقليمية والدولية؟

فرضيات الدراسة-:

تسع ،الدراسة إل ،حب عدد من الشرئيات أهمها-:
 تخمو حركة حماس نحو تغيير نسب ومحدود د خمابهدا السياسد المملدق والنهدان إلد ،خمدا

برغمددات وتكتيك د  .خاصددة أنهددا و دددت نشسددها أمددام تح دوالت لسددمينية هامددة خاصددة بعددد إع د ن

مبادئ أوسلو وقيام سلمة ومنية لسمينية.


ددلت حركددة حمدداس كسددلمة وحكومددة د تحقيددق ان ددابات معقولددة د إدارة الع قددات ازقليميددة

والدولية.

 مددا ابلددت حركددة حمدداس وحكومتهددا غيددر قددادرة علدد ،ددتل قن دوات اتصددال سياس د
ال رع الدول بها.

سياسية دولية واقليمية يمكنها من إقرار االعت ار

أهداف الدراسة:

 .2رصد اآلليات والتكتيكات الت تمارسها حركة حماس

أو إدارة ع قددات

إدارة ع قاتها ازقليمية والدولية.

 .2تقيديم ت ربددة حركدة حمدداس د إدارة ع قاتهددا الخار يدة ازقليميددة والدوليدة والوقددو

علد ،نقددام

القوة والئع .

 .2تحليل سياسات حركة حماس ودراسة تم ير م اركتها السياسية والم تمعية خاصة مدع ر ئدها
لكل التسويات السياسية والنتانج المترتبة عل ،إع ن المبادئ والبدانل الت تمرحها الحركة.

 .4البحث بعمق

اآلليات الت تسدتخدمها حركدة حمداس د إدارة ع قاتهدا الخار يدة مدن خد ل

قرانة موئوعية علمية غير متحيبة.

 .2النظددر د إمكانيددة قدددرة حركددة حمدداس علدد ،تبند مبددادرة ددمولية تمنحهددا الشرصددة د الت ددانس
الددداخل الشلسددمين مددن ناحيددة وتقددديم إسددتراتي ية نا عددة د موا هددة التحددديات والتهديدددات

الخار ية الخميرة من ناحية انية.

أهمية الدراسة-:

 .2نقب الدراسات الت

تناولت ت ربة حركة حماس

وتداعيات هذم الع قات –

حال ن احها أو
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إمار ع قاتها ازقليمية والدولية

لها -عل ،القئية الومنية الشلسمينية.

 .6تقديم روية نقدية تد ع حركة حماس زعادة النظر
واعتباراتها ورليات عملها لت ني

الع قات الخار ية لحركة حماس

قئيتنا مبيداً من الخسانر.

 .2دراسة إدارة الع قات الخار ية لحركة حماس يك

عن التغيرات البنيوية والتنظيمية وال قا ية

والسياسية الت تعي ها الساحة الشلسمينية منذ إع ن مبادئ أوسلو وما ت ها من الموا هة

الدامية مع االحت ل ازسرانيل منذ انتشائة األقص ،ال انية.

منهجية البحث-:

 تتبع الدراسة السياقات التاريخية الت ن مت يها حركة حماس و دذور ن دمة الحركدة وأبدرب قادتهدا
د البحدث ومسدل

التاريخيين وأمروحاتها الشكرية والسياسية ممدا يعند اسدتخدام المدنهج التداريخ

المصادر واألدبيات الشلسمينية والعربية واأل نبية الت تناولت حركة حماس وواكبت تمورها.

 من ناحية أخرى ونظ اًر لمحدودية الدراسات الت تناولت حركات ازس م السياسد

د

لسدمين تدم

الحصددول علدد ،ددبن مددن المعلومددات والبيانددات المشيدددة للد ارسددة مددن خد ل مقدداب ت لددبعا مددن قددادة

الحركة ئمن أسلو المقاب ت المبا رة الت ر راها الباحث مع بعا من قادة الحركة.

 كمدا سديل م البحدث إلد ،اسدتخدام المدنهج الوصدش التحليلد للتمدورات والمواقد

والتحدوالت البنيويددة

والتنظيميدة والسياسددية التد حددد ت د برنددامج حركددة حمدداس للوصددول إلدد ،اسددتنتا ات علميددة تشيددد

تحقيق أهدا

الدراسة.

الدراسات السابقة:

 -2جواد الحمد ،إياد البرغوثي ،دراسـة فـي الفكـر السياسـي لحركـة حمـاس (عمدان:مركب د ارسدات ال درق
األوسم .)6020

تتكددون هددذم الد ارسددة مددن خمسددة أب دوا

و

ددة ع ددر ص د ً بازئددا ة إلدد ،التمهيددد تغم د

الموئ ددوعات المهم ددة كا ددة د د د ارس ددة الشك ددر السياسد د للحرك ددة وق ددد تناول ددت د د معظمه ددا حرك ددة

(حماس) من بواياها السياسية والتاريخية والشكرية وع قاتها المختلشة مع المنمق ازقليم والدول

الحديث.

وتندداول الكتددا

ع قددات حركددة (حمدداس) السياسددية بنماقاتهددا المتعددددة :الشلسددمينية والعربيددة

وازس مية والدوليدة إذ تنداق

الشصدول ال

دة دوا دع الحركدة وأهددا ها مدن هدذم الع قدات علد ،كدل

ساحة ومحدداتها كما تتناول الممارسة الواقعية للع قة بينها وبين اآلخر والسياسات الت التبمتها
(حم دداس) د د ذل ددك وتب ددين الد ارس ددة أنه ددا اس ددتماعت أن تك ددون محيمد داً سياس ددياً معقد دوالً حوله ددا د د
الس دداحات الد د ث كم ددا اس ددتماعت أن تك ددون ددبناً مهمد داً د د حس ددابات مختلد د

الساحات

المعادلة السياسية .وبين الكتا

الق ددوى د د ه ددذم

وئع حركدة حمداس د بعددها ازقليمد والددول
4

د

صددلين يتندداول األول منهمددا مواقشهددا وتعاملهددا مددع المنظمددات ازقليميددة (ال امعددة العربيددة) والدوليددة

(األمم المتحدة) وق ارراتهما المختلشة حول القئية الشلسمينية.
أما الشصل ال ان

ظل القانون الدول

يتناول حركة (حماس) ووئعها القانون

المعاصر وكذلك موقشها من هذا القانون إذ ترى الدراسة أنها حركة تحرير ومن تق

ص

ال رعية الدولية والقانون الدول ب ناحيها السياس والعسكري كما ترى الدراسة أن تعام الحركة

وموقشها من القانون الدول

تمور ب كل ملحوظ وأنها اليوم تل م إل ،نصوب القانون الدول

للد اي عن قئيتها وبرام ها وأعمالها.

 -2وســـا أبـــو عيســـ  ،تحريـــر :محســـن صـــالو ،الموقـــف الروســـي تجـــا حركـــة حمـــاس -2112
(، 2101بيروت :مركب البيتونة للدراسات واالست ارات .)6022
يتندداول الكتددا

تمددور ع قددة روسدديا بحركددة حمدداس إ ددر وبهددا د انتخابددات الم لددس الت دريع

الشلسمينية سنة  6002وحت ،نهاية سدنة  6020ويك د
الع قة الت كانت و ق الكتا

الكتدا

أحد مداخل االست مار الروس

خلشيدات اهتمدام روسديا بتمدوير هدذم

منمقة ال رق األوسم .كمدا يوئدل

محدداتها لدى ال انبين ويعرا أهم المحمات التد مدرت بهدا ويبدين الكتدا

أن الدرنيس بدوتين تمكدن

مددن تكددوين إدارة قويددة للحكددم منملقددا مددن رويتد السياسددية الخاصددة واتد تعددد أهددم تو هاتهددا الددد اي عددن
المصدالل القوميدة الروسدية وتمدوير الع قدات مدع الدددول الم داركة د رابمدة الددول المسدتقلة والتركيددب
عل ،تشعيل دور األمم المتحدة واقرار الس م العالم .

وهذم ازستراتي ية علت سياسة روسيا
ما مع أي من األم ار

المنمقة تسير عل ،خيم رخو وال تمكنها من إتمدام تحدال

ومن دم تشدرا التناقئدات القانمدة د ال درق األوسدم نشسدها علد ،السياسدات

الروسية وال تمكن موسكو من اتخاذ خموات واقعية لتنشيذ رويتها ألبمات المنمقة.

در ل دددار العبلددة الدوليددة
وي ددير الكتددا إلدد ،أن حركددة حمدداس تددرى د تمددور ع قتهددا بروسدديا كسد ًا
والدبلوماسددية الددذي حاولددت الواليددات المتحدددة رئ د علدد ،الحركددة بمسدداعدة مددا ُيسددم ،دول االعتدددال
العرب

إئا ة إل ،نش صشة ازرها

عنها .كما أن الحركة تممل أن ي د ع هدذا التمدور دول االتحداد

األوروب عل ،الخرو عن النب األميرك

لكسر حا ب الخ ل

بنان ع قات معها.

 -2عبد الحي علي قاس  ،السياسة الخارجية األميركية تجـا حركـة حمـاس (القداهرة :مكتبدة مددبول
.)6002
يركب المولد

علد ،العامدل ازسدرانيل

باعتبدارم المتغيدر األساسد الدذي يحكدم ع قدة الواليدات

المتحددة األمريكيدة بحركدة حمداس إسدرانيل هد حليد

ذو قيمدة مميدبة ألسدبا

أيديولو يدة قبددل أن

تكددون دعامددة أساسددية تسددتند إليهددا الواليددات المتحدددة د ال ددرق األوسددم وه د تقددع ددوق حسددابات
المصالل السياسية االقتصادية وي

الحشاظ عل ،أمنها ودعمها عسكريا وأمنيدا مدن قبدل أي إدارة
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أميركية مهوريدة كاندت أو ديمقراميدة .بدايدة يقددم المولد

حمداس ي دير إلد ،البعدد الددين

محدددات السياسدة األميركيدة ت دام حركدة

د السياسدة األميركيدة قدان  :ظدل الددين د ال اند

األكبدر مدن

اسددتخدامات أداة مددن أدوات السياسددة الخار يددة األميركيددة مدوال الحددر البدداردة لكددن وتيرتد ابدادت
السنوات التالية النتهانها مع تصاعد تدم ير تيدارات اليمدين الددين والسياسد

كل هذم السياسة ويمت اليمين األميرك ومدى تم يرم
تحال

د صدياغة ورسدم

السياسة الخار ية األميركية من خ ل

يئم عددا كبي ار من القوى وال ماعات الت يصع

وربما يستحيل حصرها وينقسدم اليمدين

األميرك إل ،ماعتين رنيسيتين :األول ،تئم قوى اليمين الرنيسية أو األصولية وال ماعة ال انية
تئم القوى المتحالشة معها.
أمددا يمددا يتعلددق بمهدددا

األهدا

السياسددة الخار يددة األميركيددة ت ددام حركددة حمدداس ي ددير المولد

إلدد،

األيديولو ية موئحا« :تدرك دوانر صنع القدرار د السياسدة الخار يدة األميركيدة اآل دار

األيدلو يددة النا مددة عددن القابليددة المتناميددة ألمروحددات الحركددات ازس د مية د أوسددام الم دوامنين
العدداديين د البلدددان ازس د مية وتددرى الواليددات المتحدددة أن مددا حدددث لهددا د  22سددبتمبر يعددود
باألساس إل ،أ كار الدعاة والمشكرين ازس ميين المعاديدة للو دود األميركد

وهيمنتهدا د المنمقدة

ازسد د مية والعربي ددة ل ددذلك ددإن م ددا تق ددوم بد د الوالي ددات المتح دددة ه ددو مكا ح ددة تل ددك األ ك ددار د د دول

المصدر أي «الدول ازس مية» وخصوصا لسمين ودول الموق العرب ».
وي دير المولد

إلد ،ازسدتراتي ية األميركيدة ت دام حركدة حمداس ..متمرقدا إلد ،تدرة تدول بددو

االبد ددن الحكد ددم وهد دد ،الشت د درة الت د د أخد ددذت يهد ددا السياسد ددة األميركيد ددة أ د ددكاال مختلشد ددة حد دددد إمارهد ددا
االستراتي

البعد العقاندي أك ر من المنمق السياس

إئا ة إل ،استحقاقات كل مرحلة تمدر بهدا

السياسددة الخار يددة األميركيددة سياسددة ر ددع اليددد عددن ال ددرق األوسددم الت د انته تهددا إدارة بددو

مددع

وصولها إل ،السلمة بمعن ،ترك الموا هة ازسرانيلية مع الشلسمينيين تمخذ مداها ك تتمكن اآللة

العسكرية ازسرانيلية من كسدر إرادة المقاومدة وارغدام الشلسدمينيين علد ،القبدول والتشداوا مدن موقدع

المنكسر إرادت

والئعي

والمستسلم.
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تناولددت الد ارسددة بالرصددد والتحليددل منه يددة حركددة حمدداس وتكتيكاتهددا السياسددية د الشت درة مددا بددين

6003 – 6000م والت أدت إل ،إحداث ملة من التغييرات

رأسها وصدولها للحكدم ويدرى الكاتد

النظام السياس الشلسمين كان علد،

ب َّ
دمن حركدة حمداس سدعت خد ل تدرة الد ارسدة إلد ،مراكمدة مكاسدبها

السياسددية بتركيددب هودهددا علدد ،عدددة محدداور رنيسددة أهمهددا تغييددر أسددس النظددام السياسد الشلسددمين
ويعتقددد الكات د

بد َّ
دمن التمددورات الت د

ددهدتها السدداحة الشلسددمينية مددع اندددالي االنتشائددة ال انيددة وتبن د
2

االحدت ل لسياسدة االغتيداالت س َّدرعت د إدخدال التحدوالت د إسدتراتي ية العمدل الحمسداوي مدن هدة

خصوصددا بعدد تعداظم الئدغوم المحليدة والدوليددة
ومبيعدة النظدام السياسد الشلسدمين مدن هدة أخدرى
ً
علدد ،الشلسددمينيين ومددا واكد ذلددك مددن أحددداث كتغييد الدرنيس عر ددات عددن السدداحة السياسددية وا ددارة

مل د

الشسدداد داخددل السددلمة واالنسددحا

مددن غ دبة واتشدداق القدداهرة وال انيددة :تغييددر مر عيددة السددلمة

الشلسدمينية :ويدرى الكاتد ب َّ
داب  -وان كدان ب ًنيدا -د هدذا ال اند
دمن حركدة حمداس حققدت إن ًا
عملت عل ،برم دة محاوالتهدا لتغييدر األسدس والمر عيدات التد تقدوم عليهدا السدلمة الشلسدمينية وتحدي ًددا
التبامات م .ت .ت ام التسوية السياسية.
حيدث
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قدددم الكتددا حركددة حمدداس باعتبارهددا حركددة تحددرر ومن د حصددرت نئددالها غ ار يددا بمددا بددات
يعر بشلسدمين التاريخيدة .وهد تكدا ل مدن أ دل الدتخلب مدن االحدت ل واقامدة الدولدة الومنيدة ويدرى

أنهددا "تمددور مبيع د لظددرو

احت ليددة وح ددية"

وي د

النظددر لت دددد حركددة حمدداس علدد ،أن د نتي ددة

السدتمرار الم دروي ازسدرانيل الكولونيدال علد ،لسدمين ويوكدد أن حركدة حمداس ال تئدع الغدر

د

وتحديدا بريمانيا ومن بعدها الواليدات
نشس السلة مع االحت ل الذي تعتبرم عدوها الوحيد .لكنها تحمل
ً
المتحدة مسوولية ما رى عل ،أرا لسمين .وي ير إل ،أن حركة حماس أصبحت مع مرور الوقت
أك در قددرة علد ،هدم الع قدات الدوليدة ومواقد

الددول المختلشدة مدن القئدية الشلسدمينية وهد تحداول

اه دددة اس ددتغ ل التناقئ ددات الدولي ددة د د م ددا يخ دددم مص ددلحة القئ ددية الشلس ددمينية .وي ددرى الكاتد د

أن

االنتخابددات الت دريعية ومددا أ ربت د مددن نتددانج ددكل انعما د تاريخيددة نقلددت حركددة حمدداس مددن موقعهددا

التقليدددي كمعارئددة إلدد ،مربددع الحكددم والسددلمة .ويعتبددر أن البرنددامج االنتخدداب لكتلددة التغييددر وازصد ح

والبيان الوباري األول الذي ت م رنيس الوبران إسدماعيل هنيدة حدددا حددود الت ددد د الشكدر الحمسداوي.

وحس الحرو

إن البرنامج االنتخاب قدد سدد "التغييدرات والت دار التد بلدورت مبيعدة الحركدة علد،

مددار السدنوات السدابقة وبدين كيد

مدورت الحركدة مدن وعيهدا وخمابهدا وأولوياتهدا ...لقدد أسدس برندامج

التغيير وازص ح لحماس ديدة" .واعتبر الحرو أن البيان الوباري عل ،در ة عالية من األهميدة إذ

قدم حركة حماس للعالم بلغة ديدة تميبت بالبراعة والحذر.

 -2عماد الفالوجي ،درب األشواك ..حماس ،االنتفاضة ،السلطة( ،عمان:دار ال روق .)6002
يس ل الكتا

روية مولش للتحوالت الت

رت

مسار القئية الشلسمينية منذ نهاية ال مانينيدات كمدا

عاي ها وتعاملت معها حركة المقاومة ازس مية حماس الت كان قانددها بدين العدامين  2232و2222

وأحد قادتها وي ير الكات

إل ،االهتمام ازع م والسياس الكبير بحركة حماس خاصة بعد موقشها

المتدوابن مدن حدر الخلديج موئدع تقددير مدن دول الخلدديج وايدران وكدان إبدراهيم غو دة احدد قدادة حركددة
حمدداس موئددع اهتمددام خدداب وحشدداوة كبي درة مددن القددادة الددذين التق داهم و ددد الحركددة ازس د مية العالميددة
2

الملددك هددد ملددك المملكددة العربيددة السددعودية والمر ددد علدد ،خددامنن

والرنيس حا ظ األسد.
كمددا تندداول الكتددا

د إي دران وال درنيس صدددام حسددين

التمددورات السياسددية والتنظيميددة وع قددات الددداخل والخددار د إمددار الحركددة واهددم

مبادرات التسوية الت قدمتها حركة حماس ب كل سري او علن لحل الصراي مع إسرانيل.

التعقيب عل الدراسات السابقة:

اسددتشاد الباحددث مددن هددذم الد ارسددات القيمددة وغيرهددا علدد ،أن الم حددظ قلددة الد ارسددات الت د تت د إلدد،
ديدا ير و أن يكون ي ما هو صالل ومشيد.
موئوي البحث ومن م هو يحسب بح ًا
ً
كمددا أن أغل د الكتابددات السددابقة تميددل إلدد ،السددرد التدداريخ لحركددة حمدداس والمواق د منهددا لددذا أصددبل

خصوصا مع تبايد
ممالبا بت اوب مرحلة السرد التاريخ أو تقديم عبر من المائ أل يال المستقبل
ً
ً
ح م التراكم الحاصل ت ربة حركة حماس.
وهذم الدراسة مساهمة د محاولدة سدد الشدراذ الدذي أو دتد قلدة الكتابدات العلميدة التد تنتقدد وال تتحامدل
ت ار ع المسيرة ولكنها ال تتنكر لعمانات الحركة كما أن ال ديد

هذم الدراسة هو رصدد إدارة حركدة

حماس لع قاتها ازقليمية والدولية وهو ما لم تركب علي معظم الدراسات السابقة علماً بمن الدراسة لم
تق

عند حدود ما كتبت الحركة عن نشسها بل ل مت إل ،تحلدي ت مدن دت ،ألدوان الميد

وخصوم الحركة السياسيين دون التقيد بتحلي تهم وأحكامهم أو ر ئها ملة وتشصي ً.
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السياسد

الفصل األول

محاس ..النشأة واجلذور

املبحث األول :اجلذور التارخيية.
املبحث الثاني :االنتفاضة األوىل  1891وانطالقة حركة محاس.
املبحث الثالث :حركة محاس بعد أوسلو.
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 0-0مقدمة:

يستعرا هذا الشصل المر عيدات الشكريدة والتنظيميدة والبرندامج السياسد الدذي تلتدبم بد حركدة

حماس وموقشها من التسوية السياسية وع قتها مع الحركة الومنية الشلسمينية.

ويرصد الشصل تبلور حركة حمداس باعتبارهدا امتدداداً مبيعيداً لوخدوان المسدلمين كد ار وسدلوكا

ومساهمتها النئالية

امار ت ربة التحرر الومن

االنتشائة الشلسمينية االول ،وتناول االليدات

والكيشيددات الموسسددية الت د اسددتخدمتها لن ددر أ كارهددا واالم د ي علدد ،الهيكددل التنظيم د للحركددة واهددم
مرتكباتهددا الشكريددة د تعاملهددا مددع العديددد مددن القئددايا وخصوصداً تلددك التد تتعلددق بالصدراي الشلسددمين
ازسرانيل .

ويبددين هددذا الشصددل التمددورات السياسددية والتنظيميددة الت د

ددهدتها حركددة ازخ دوان المسددلمين د

لسدمين وصدوال إلدد ،تبلدور ون ددمة حركددة حمدداس والتحدول الددذي ا بددرت عليد حركددة ازخدوان المسددلمين
غبة للتعام مع متغيدر االنتشائدة ومواكبدة الحالدة الشلسدمينية ال وريدة والمبدادرة بددور هدادي د

موا هددة االحددت ل ازس درانيل

كمددا تددم اال ددارة الدد ،ان الحركددة مددا ابلددت عددا بة عددن تقددديم هددم نددوع

لمعال ة إ كالية الع قة بين حماس "السلمة" والمعارئة السياسية الداخلية.

 1-0المبحث األول :الجذور التاريخية
 0-1-0نشأة اإلخوان المسلمين في فلسطين

ن ددمت حرك ددة ازخد دوان المس ددلمين د د ع ددام  7829بمدين ددة ازس ددماعيلية عل دد ،ي ددد حس ددن البن ددا

وع قة ازخوان المسلمين بشلسمين تعدود إلد ،سدنة  7835حدين أرسدل المر دد العدام للحركدة د مصدر
دقيق عبددد الددرحمن البنددا ومحمددد أسددعد الحكدديم لبيددارة لسددمين (الحمددد  .)37 :2070ل لتقددان بال دديخ

عب الددين القسدام وو د

دبا

الددعوة ل مدع األمدوال لشلسدمين وقدد كتد

مقددال " األيدددي المتوئددنة " وتحدددث عددن برنددامج ازخ دوان " قددر

عدنهم ال ار عد

د وحد القلدم

لسددمين"( أبددو ابيدددة .)75 :2008

كما وأقامت حركة ازخوان المسلمين ع قات سياسية وا تماعية بالحدا أمدين الحسدين مشتد
األكبر حيث بو كريمت إل ،أب ،المكارم عبد الح وعقد القران

وبو ها سعيد رمئان(أبو بايدة .)78 :2008

تمسددس أول ددري رسددم لوخ دوان المسددلمين د

ال انية برناسة الحا ظا ر ال وا وبعد حدر
قماي غبة وأصبل رنيس المكت
حس د

بيدت ابندة المر دد و دان حسدن البندا

لسددمين د مدينددة غ دبة .بعددد الحددر العالميددة

لسدمين  7819-7811ابداد انت دار ازخدوان المسدلمين

ازداري ال يخ عمر صوان*.

وتتددابع تمسدديس ددروي لوخ دوان المسددلمين د

مددا قال د يوس د

لسدمين

لسددمين حيددث كددان ددري مدينددة يا ددا عددام 7815

عميددر أحددد الم دداركين ي د  .و د القدددس ا تددتل مركددب ازخ دوان المسددلمين عددام

*الشيخعمرصوانكانقاضيغزة.
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 7812و د حيشددا أيئددا عددام  7812تددم إن ددان ددري لوخدوان للمسددلمين وتتددابع إن ددان ددروي لوخدوان
المسلمين

كل من قلقيلية اللد نابلس مولكرم الم دل حيث ذكر ال يخ حسن البنا

لسمين

أن هذم الشروي بادت عن ع رين رعا(أبو بايدة .)78 :2008

د عهددد و ابرة النق ار د  7815تددم حددل ماعددة ازخ دوان المسددلمين د مصددر وانعكددس ذلددك
حركددة ازخ دوان د قمدداي غ دبة

علدد ُ ،دع

إال إن ن ددام هددذم ال ماعددة لددم ينقمددع حيددث ات هددت

ال ماع ددة إل دد ،ت ددكيل إم ددار ب ددديل ه ددو معي ددة التوحي ددد لتك ددون وا ه ددة لن دداماتها التد د ترك ددبت د د
الم االت ال قا ية والدعوة إل ،حركة ازخوان إل ،ان

بعا األن مة الخاصدة بالتددريبات العسدكرية

والتربويد ددة مد ددن ناحيد ددة واالنخ د د ارم د د الص د دراي الحبب د د ئد ددد التيد ددار الناصد ددري والقد ددوم مد ددن ناحيد ددة

أخرى(الحرو

.)71 :7882

ارك ازخوان المسلمون الشلسمينيين

ئدمن ال ددي

حر  7819إل ،اند

كتاند

ازخدوان المصدرية المتموعدة

المصدري وكددذلك درق المتمددوعين مدن األردن وسددوريا والعدراق وتعتبددر ماعدة ازخدوان

مددن أولدد ،الحركددات السياسددية الت د أرسددلت ددرق المتمددوعين للقتددال د حددر عددام 7819م و أرسددلت
ث كتان

أغلبها من ازخوان المسلمين برناسدة أحمدد عبدد العبيدب وقدوة مدن األردن بقيدادة عبدد

مصر

ازخوان المسلمين

دم ق ومن العراق ببعامة ال يخ محمدود الصدوا (الحمدد  .)32 :2070وعلد،

اللمي

عمان و رقة مدن سدوريا بقيدادة مصدمش ،السدباع رنديس

أبو قورة رنيس ازخوان المسلمين

أ ددر النكبددة عددام  7819أعلددن عدبام با ددا أمددين عددام ال امعددة العربيددة عددن اتشدداق مدع الدددول العربيددة علدد،
إع ددداد معس ددكرات للت دددري

لل هاد
) 79

عل دد ،األعم ددال الشداني ددة وح ددر العص ددابات وال امع ددة تكشل ددت المتم ددوعين

لسمين الكتيبة األول ،مكونة من

مانة خب وتئم أربع سرايا(:عبام -71 :7898

 1-1-0اإلخوان المسلمون في الضفة الرربية :

بع ددد تمس دديس المملك ددة األردنيد دة الها ددمية وئ ددم الئ ددشة الغربي ددة ع ددام 7850م ت ددكلت قي ددادة موح دددة
لوخدوان المسددلمين د الئددشتين تحددت قيددادة الم ارق د

(مصددمش

العددام لل ماعدة د األردن عبددد اللميد

أبددو قددورة

 )11 :7899و د أوان دل الخمس ددينات سددلك ازخ دوان المس ددلمون د األردن ن ددامهم د د

التربية والدعوة وتمسيس و ود لهم

مدن الئشة الغربية وكان أبرب ن اماتهم السياسية المساهمة د

عقددد المددوتمر ازس د م العددام ببيددت المقدددس د نيسددان  7853ليكددون منب د ار إس د ميا لمويدددي القئددية

الشلسددمينية مددن العددالم العربد وازسد م

وتتددابع عقددد هددذا المددوتمر خد ل عددامين متتدداليين د القدددس

ودم ددق واسددتشادت ماعددة ازخ دوان المسددلمين د الئددشة مددن ددو التسددامل الت د عدداملهم بهددا النظددام

األردن د خ ددا لمعاملت د لبقيددة األح د اب والتيددارات السياسددية كال دديوعيين والبع يددين والناص درين ودخل دوا
البرلمددان األردند و ددابوا بعدددة مقاعددد لمدددن لسددمينية كالخليددل ونددابلس د االنتخابددات التد أ ريددت د
22

األعوام  7822 7852 7851وحصل مر حهم
عام  7822عل ،أكبر عدد من األصوات.

ندابلس ال ديخ م دهور الئدامن د االنتخابدات

وتمددورت ع ق دداتهم بالنظددام األردند د نتي ددة ارتب ددامهم العئددوي بتنظ دديم ازخ دوان المس ددلمين د د األردن
والددذي اتخددذ سياسددية مهادنددة مددع النظددام وتشددادى التصددادم مع د
األردن د تلددك الشت درة يوس د

وهددذا مددا س درم أحددد رمددوب ازخ دوان د

العظددم بددالقول " لددم ي ددر ازخ دوان علدد ،الملددك وهددادنوم ألن د لددم يكددن د

مقدددورهم ددتل بهددات مددع كددل األم د ار

د ِ
رن واحددد وقشنددا مددع الملددك ئددد مددال عبددد الناصددر رندديس

مصر لحماية أنشسنا ألن لو تسن ،لعبد الناصدر دخدول األردن أو إقامدة حكومدة مواليدة لد د األرا
لقدام بتصدشية ازخدوان م لمدا صددشاهم د مصدر"(الحمددد  .)32 :2070إ مداال ازخدوان المسدلمون د

الئددشة الغربيددة لددم ي ددكلوا د مرحلددة السددتينات قددوة سياسددية ذات نشددوذ أو حئددور اعددل بددل ارتبم دوا
بالسياسات العامة لتنظيم ازخوان المسلمين األردن وانهمكوا د ال هدود الدعويدة والتربويدة مدن ناحيدة

واالنخ درام د الص دراي الحبب د ئددد التيددارات الناص درية والقوميددة مددن ناحيددة أخددرى(الح درو
.)71

:7882

وبعددد عددام  7821حيددث احتلددت إس درانيل قمدداي غ دبة والئددشة الغربيددة وسددينان اقتصددر ن ددام

ازخد دوان المس ددلمين د د الئ ددشة الغربي ددة وقم دداي غد دبة عل دد ،األم ددور اال تماعي ددة والديني ددة دون الم ددابع

السياسد د ال ددذي يت س ددد د د ع دددم التحد دريا عل دد ،الكي ددان الص ددهيون

ولك ددن ت ار ددع الحرك ددة الومني ددة

الشلسمينية وظهور ال ورة ازيرانية سنة  7818ن م ازخوان المسلمين لك تقوم بن ام سياس ملحوظ
وتحديدددا داخددل أس دوار ال امعددات الشلسددمينية وتركددب ن ددامها د التصدددي لددنهج المنظمددة العلمددان ولددم

يخصب هد ال ماعة إال بن بسيم لموا هة االحت ل ازسرانيل (أبو عمرو .)92 :7883

 3-1-0اإلخوان المسلمون في غزة
كانددت الظددرو

الم تمعي ددة والسياسددية التد د

ازخوان ولحركتهم السياسية وبالتال
ساهما إل ،حد كبير

قد حسمت الساحة الغبية لهم ويبدو أن هناك عداملين أساسديين

حسم هذا االختيار األول :مبيعة ال قا دة السداندة د قمداي غدبة والدذي غلد

عليها المابع الع انري والقبل

مما ساهم

ددهدها قمدداي غددبة أقددر للتوا ددق مددع أيديولو ي ددة

خصوصا مع تركب معظم بدو لسمين

ال بن ال نوب

القماي

إرسان نوي من ال قا ة التقليدية الدينية وهذم ال قا ة كلت األرئية الم نمة التد مهددت

لشكددر ازخ دوان وأليدددلو يتهم السياسددية أمددا ال ددان  :هددو الدددور الددذي لعب د المتموع دون مددن ازخ دوان د

حددر عددام  7819إئددا ة إلدد ،عامددل أخددر وهددو الددت حم مددا بددين القمدداي ومصددر وبالتددال الددت حم د
الحياة السياسية ويبدو هذا وائحا من خ ل الدعم الرسم الذي حظ ب ازخوان المسلمون

غبة

م ددن قب ددل النظ ددام المص ددري ع ددية قي ددام ال ددورة وذل ددك للح ددد م ددن ن ددام الق ددوى السياس ددية األخ ددرى مم ل ددة
بال دديوعيين مددن خد ل التسدهي ت التد قدددمها النظددام لوخدوان المسددلمين إذ أوكددل إلدديهم مهمددة توبيددع
26

المسدداعدات العينيددة والتبرعددات الت د كانددت ت معهددا الحكومددة المص درية للتخشي د

مددن أعبددان األوئدداي

اال تماعيددة واالقتصددادية البانسددة لسددكان قمدداي غدبة وعر ددت هددذم المسدداعدات باسددم "قمددارات الرحمددة"
وكددان المغددبى السياسد المصددري لهددذم المهمددة لوخدوان هددو سددح

البسددام مددن تحددت أقدددام ال دديوعيين

وسدداعدت البع ددات الدينيددة الت د كانددت تبع هددا الحكومددة المص درية لتعلدديم أبنددان قمدداي غ دبة دو ار كبي د ار د

إ داعة مندداد ديند

وهددذم عوامددل كلهددا وظشددت لصددالل ازخدوان المسددلمين و ددكلت مدددخ مهمددا لتحويددل

حركتهم إل ،حركة ماهيرية بعكس الحال مع ال يوعيين(ال يخ خليل .)379 :2072
إن الموق

المتحشظ الذي أخذم التنظديم ال ديوع مدن مبددأ الموا قدة علد ،قدرار التقسديم الصدادر

عام  7811أو د مبر ار لعبلتهم ماهيريدا وصدعود تنظديم ازخدوان المسدلمين الدذي امتدابت كتابداتهم د

نش ددس الشتد درة م ددن خد د ل ري دددة ال دددعوة د د مص ددر إل دد ،محارب ددة إسد درانيل وتحري ددر األ ارئد د الشلس ددمينية

ومخامبتها الروح الشدانية الشلسمينية(مصمش

.)11 :7899

كددان السددتق ل ازخ دوان المسددلمين د غ دبة وعدددم ارتبددامهم عئددويا بكددل ازخ دوان د مصددر

واألردن رصددة ألن يكون دوا الظ دداهرة السياسددية األول دد ،د قم دداي غ دبة اس ددتمر هددذا الح ددال حتدد ،ع ددام
 7855وس دداعدهم د د ذل ددك المن دداد ال دددين ال ددذي س دداد لس ددمين مد دوال

المسدلمين السياسد والعسدكري د حدر

ددة عق ددود وموقد د

ازخد دوان

لسددمين  7819وع قدتهم ال يددة مدع نظدام دورة  7852وهد

ت درة دامددت عددامين ولكددن االصددمدام الددذي حصددل مددا بددين ازخ دوان والحكومددة د مصددر أ ددر عل د

ازخ دوان المسددلمين د قمدداي غ دبة الخائددع تحددت ازدارة المص درية وتحول دوا للعمددل السددري كغيددرهم مددن
ال دديوعيين والبع يددين وأدى الوئددع ال ديددد د غ دبة إلدد ،ه درة الك دوادر الرنيس دة خو ددا مددن االئددمهاد
وبح ا عن مصادر الربق(الحرو

.)71 :7882

نظددم ازخ دوان د مرحلددة النص د

األول مددن الخمسددينيات م موعددات عسددكرية ون حددت د

ت كيل م موعتين خممتا للعمل المسلل كانت األول " :،با

ال مر" كان من أعئانها :ص ح خل

أسددعد الصددشماوي سددعيد الم دبين عمددر أبددو الخيددر إسددماعيل سددوير و محمددد إسددماعيل النونددو أمددا

ال انية :وتدع" ،كتيبة الحدق" ومدن أعئدانها خليدل الدوبير حسدين عبدد الحميدد عبدد أبدو مراحيدل حمدد
العايدي وكانت هذم الم موعات النواة األول ،ل ستقرار عل ،كرة إن ان حركة تل بحيث يكون البعد

ُحلدت ماعدة ازخدوان المسدلمين د
العسكري المقاوم ل حدت ل مت داو اب لومدار العقانددي واأليددلو
مصددر عددام  7851وات هددت ال ماعددة للعمددل السددري ممددا أدى إلدد ،انكمددا التنظدديم وت ار ددع د األدان
النئال عل ،صعيد مقاومة االحدت ل والعمدل علد ،تحريدر لسدمين وهدو ال دعار الدذي ر عد ازخدوان

المسلمين(مصمش

.)11 :7899

وبعد أربعة أعوام عل ،هذا الوئع اتئل لدبعا الكدوادر الن دمة د ازخدوان أن االسدتمرار

بهذم الصيغة

العمل وتحت اسم ازخوان سيكون صعبا إن لدم يكدن مسدتحي

وت سددت هدذم الشكدرة

د مقترحددات وتصددورات ديدددة تخددر بددالتنظيم كل د مددن المددمبق ووئددع مددن ديددد علدد ،سددكة العمددل
22

لتحرير لسمين هذم األ كار تقدم بها خليل الوبير

تموب عام  7851إل ،قيادة ازخوان

غبة كم روي يدعو إل" ،أن يتبن ،ازخوان الشلسمينيون إقامة تنظيم خداب ب اند
يحمل لونا إٍس ميا

مظهرم و عارات

قماي

تنظديمهم بحيدث ال

وانما يحمل عار تحرير لسدمين عدن مريدق الكشداح المسدلل

وأن يتددول ،التنظدديم ال ديددد ازعددداد لهددذا الكشدداح وأن يبدددأ بممارسددت متدد ،ت دوا رت ل د العدددة "( الحددرو

.)75 :7882

انتهدد ،األمددر د الشت درة مددا بددين  7858 -7859إلدد ،ت سدديد الم ددروي بإن ددان حركددة التحريددر

الددومن الشلسددمين

ددتل التد اسددتقمبت عددددا مددن الكدوادر واألسددمان ازخوانيددة المرموقددة ومددن هدوالن:

سليم البعنون ص ح خل

الوبير ورخرون.

أسعد الصشماوي كمال عدوان أبو يوس

الن ار سعيد المدبين غالد

مقابل هذم الشكدرة دعدا ازخدوان المسدلمون أن الحدل البدديل هدو تعبيدب قدوة ازخدوان

أنشسددهم "ألن حركددة ازخ دوان حددين تنتصددر ه د الت د سددتحرر لسددمين وعندددما يمخددذ ازخ دوان أهبددتهم

للتحريددر لددن يك دون الشلسددمينيون وحدددهم وهنددا كددان التمددايب بددين الخمددين حيددث انخرمددت ددتل د

م روعها الومن للتحرير و سدت معالم الومنية الشلسمينية عدن مريدق لسدمنة الممارسدة العسدكرية
وعددبل ال ددعارات الشئشائددة د المقابددل كانددت حركددة ازخدوان المسددلمين د قمدداي غدبة تعمددل علدد،
تحقيق عاراتها الكبرى وازعداد للنصر والعمل عل ،ح د األمة ازس مية كلها وهذا أدى إل ،ت ار ع
ازخوان من مربع العمل الومن العام وصدارة العمل ال مداهيري وانهمداكهم بالخصوصديات التنظيميدة

والتربية والدعوة وكس

األنصار(الحرو

.)71 :7882

د عددام  7819كانددت الحا ددة مددن و هددة نظددر ازخ دوان المسددلمين د قمدداي غ دبة إلدد ،إن ددان

موسسددة أك ددر تنظيمددا تسددتميع تددرويج القدديم ازس د مية د "الم تمددع الشلسددمين "

ياسين وم موعدة معد موسسدة تسدم"،الم مع ازسد م " بمو د

ازسرانيلية

من ددم ال دديخ أحمددد

تدرخيب مدنل لهدم مدن ازدارة المدنيدة

قماي غبة كان القدرار ازسدرانيل بمدنل تدرخيب للم مدع ازسد م بغدبة مو د ار وائدحاً

للسياسدة ازسدرانيلية غيددر المعلندة حيددث أن الحكومدة ازسدرانيلية تنظددر إلد ،منظمددة التحريدر الشلسددمينية

ذات التو

العلمان الومن عل ،أنها عدوها اللدود واعتقادا منها أنهدا ستسدتشيد مدن تدرخيب الم مدع

ازس م

حيث إن سيكون بإمكانها منا سة منظمة التحرير الشلسمينية والمنظمات األخرى وقدد سدمل

أعئددان كنسدديت اسددحق اربددين وبيددر الددد اي د حكومددة اسددحق ددامير االنت يددة عددن الدددعم الددذي تددم

للم مددع ازسد م ون ددامات

موكددا أن ذلددك كددان تكتيكددا لتقددويا تددم ير منظمددة التحريددر الشلسددمينية"(

مول .)72 :7888

واوئ ددل ال دديخ ياس ددين ب ددمن الم م ددع ك ددان به ددد

ن ددر رس ددالة ازسد د م وحش ددظ القد دررن وبن ددان

المسا د والمدارس والعيادات المبية وهذا أدى إل ،را قيود من ازسرانيليين عل ،مبيعة األعمال

الت يقوم بها"( ها

.)10 :2009
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عام  7891أسس ياسين وقادة رخرون من الم مع ناحاً عسكرياً "م اهدي لسمين" ولم
عملية التبود بالس ح وأًصول العمل السري مما أدى إل ،اختراق صدشو هم مدن

يكن لهوالن الخبرة

قبل المخابرات ازسرانيلية وعل ،إ رها تم اعتقال ال ديخ ياسدين والددكتور إبدراهيم المقادمدة وعبدد الدرحمن
تمراب ومحمد ها

ومحمد عر ورخرون وبذلك تكون هذم المحاولة قد قوئدت نتي دة عددم الخبدرة

العمل السري والعسكري.

 2-1-0أحداث طورت الحركة اإلسالمية:
د

مانينددات القددرن الع درين حددد ت م موعددة أحددداث أدت إلدد ،تمددوير الحرك دة ازس د مية مددن

بينها ال ورة ازس مية

إيران إل ،ان

التبامو

االقتصاد لدول الخليج العرب

علد دد ،العمد ددال الشلسد ددمينيين والتد دددهور االقتصد ددادي د د إس د درانيل أعقد ددا

أبمد ددة السد ددوق المد ددال 7899

والسياسددة ازس درانيلية الت د سددرعت وتي درة التدددهور االقتصددادي واال تم داع
كذلك التوسع والمد ال ماهيري ازس م .

ددكلت ل ددان ازصد ح التابعددة للم مددع ازسد م

والشقيدرة قددوة ددذ

وانخشا المل

د المنددامق الشلسددمينية"

والتد دا عددت عددن أبنددان المبقددات الئددعيشة

داخددل هددذم المبقددات وكددذلك الع قددات الخار يددة الدوليددة للم مددع ٍ
ازس د م

خاصددة

الدددول العربي دة "السددعودية" الت د منحددت مسدداعدات نقديددة واسددعة لل معيددات والتنظيمددات ازس د مية د
ال رق األوسم مكن الم مع ازس م مدن تمدوير كدوادر مدن المد
بواسمة المساعدات النقدية إئا ة إل ،المنل الدراسية

الشلسدمينيين د الددول العربيدة

السعودية وخار ها(بيلبر .)10 :7887

احت ددم الصددراي مددا بددين حركددة ددتل ور ددال الم مددع ازس د م

وحسددم لصددالل الم مددع ازس د م عددام

 7893وتددم سدديمرتهم علدد ،ال امعددة ازسد مية حيددث عددين رندديس لل امعددة الدددكتور محمددد صددقر أحددد

ر ددال الحركددة ازسد مية د األردن وبعددد عددام مددن رناسددت منعتد السددلمات ازسدرانيلية مددن البقددان د
غدبة وهددذا القدرار دعددم ياسددين والم مددع ازسد م علدد ،حسددا

التيددار الددومن

ددتل د غدبة أصددبحت

ال امعددة ازس د مية معقددل الن ددامات ٍ
ازس د مية د غ دبة وذلددك مددن خ د ل الحئددور الكبيددر ألعئددان
الحركددة والسدديمرة الكاملددة علدد ،ميبانيددة الموسسددة البالغددة " 7.2مليددون دينددار عددام 7892م ودعددم ذلددك

انتخابددات م لددس اتحدداد الم د

عددام  7893و ددوب الكتلددة ازس د مية المتشرعددة عددن الم مددع ازس د م

بنسبة  %57من أصوات الملبدة و د عدام  7892ابدادت نسدبة التمييدد لتصدبل  %27علد ،الدرغم مدن

ال هددود الددذي ب دذلها التيددار الددومن العلمددان  .وعمددل مسددنولو الم مددع ازس د م علدد ،إئددشان المددابع
ازسد د م لل امع ددة م ددن خد د ل الغالبي ددة العظم دد ،م ددن المد د

المحائرين وانتمانهم للتيار ازس م ( مول .)23 :7888

22

إئ ددا ة إل دد ،العم ددال وازداريد دين وم دداقم

 3-0المبحث الثاني :االنتفاضة األول  0914وانطالقة حركة حماس.
 0-3-0االنتفاضة األول  0914وانطالقة حركة حماس:

كان نهاية عام  7891بداية تمسديس حركدة المقاومدة ٍ
ازسد مية حمداس والدذي دان متبامندا مدع

التغي درات الحاصددلة علدد ،السدداحة الشلسددمينية مددن هددة والتغي درات ازقليميددة والدوليددة مددن هددة انيددة

وخاصة خرو ال ورة الشلسمينية مدن أهدم معاقلهدا لبندان عدام  7892وتوبيدع قواتهدا علد ،الددول العربيدة

ممددا أدى إلدد ،تهمددي

القئددية الشلسددمينية كنتي ددة مبيعيددة للمغي درات ازقليميددة والدوليددة كحددر إي دران

والعدراق مددا قبددل االنتشائددة و د ظددل تلددك المتغيدرات ددانت انم قددة حركددة حمدداس(الببيدددي :2070

.)72

ويددرى الباحددث بددمن حركددة المقاومددة ازس د مية حمدداس التحقددت بحركددة ال دداري نتددا است ددهاد

العمال الشلسمينيين وتم استغ ل هذم الحاد ة

االع ن عن بدن ن امهم كحركة مقاومة اس مية.

وأصدددر قددادة ازخ دوان المسددلمين بيانددا بتدداريخ  71كددانون األول ديسددمبر  7891يدددعون ي د

ال ددع

إلدد ،الوقددو

والتظدداهر ئددد المحتددل ازس درانيل وهددذا اعتبرت د حركددة حمدداس هددو بيانهددا األول

الصادر عن حركة المقاومة ازس مية(أبو عمر .)91 :7883
أما حول موق

االنتشائة قد اتسم الموق

حركة حماس من الم اركة

بصدورة ديدة د

الئددشة الغربيددة حيددث إن هددذم القيددادة ه د مددن العناصددر ال ددابة وكانددت تحبددذ االنخ درام د االنتشائددة
والم اركة

مقاومة المحتل دون تردد خ اً لموق

بداية االنتشائة بالحيمة والحذر وبال هذا التخدو

القيدادة ازخوانيدة التقليديدة التد اتسدمت موا قتهدا

إمار يتحمل المسنولية
انم ق حركة حماس ان ليو ر
اً

بعدد م داركة حركدة حمداس د االنتشائدة إن
م ل هدذا التغييدر د المواقد

دإذا انتهدت

األحددداث و ددلت االنتشائددة سدديكون د مقدددور ازخ دوان المسددلمين التنصددل مددن المسددنولية وتحميلهددا
لحركدة المقاومددة ازسد مية أمددا إذا اسدتمرت األحددداث وتصداعدت االنتشائددة يسدكون مددن السدهل علدد،
ازخوان المسلمين ت يير هذا االن اب من حركة حماس لمصلحة ال ماعة(.أبو عمر .)91 :7883

 1-3-0الهيكل التنايمي لحركة حماس
يت اب

البنان التنظيم لحركة المقاومة ازس مية حمداس ب دكل العدام للبندان التنظيمد لحركدة

ازخوان المسلمين

لسمين كون متوارث من البنان الحرك

وأن هذا البنان النابع من الشكر ازس م

كل من مصر واألردن.

القانم عل ،قواعد ال ورى

الق اررات واختيار القاندد

بالبيعة ومدن دم السدمع والماعدة للقاندد كونهدا األسداس د البيندة التنظيميدة لوخدوان ولكدن مدع انمد ق
االنتشائة ال عبية

لسمين عام  7891انتقل هذا البندان القدانم علد ،الددعوة والتربيدة ازسد مية إلد،

تنظيم مقاوم و سدت حركة المقاومة ازس مية حماس باتخاذها لخم المقاومة القدانم علد ،الصددام مدع

االحت ل ازسرانيل " بمنهج ازس م

برام ها(العمور.)827 :2008 :
22

كمددا لددم ت ددترم حركددة حمدداس أ نددان االنتشائددة ال ددعبية عددام  7898م دداركة الحركددة لعئددويتها

أن يكون بالئرورة منتميا إل ،ماعة ازخوان المسلمين حيث أصدبحت حركدة حمداس إمدا ار تنظيميدا
ماهيريددا يختل د

ع دن إمددار ازخ دوان المسددلمين الددذي ل د مواصددشات وقياسددات الخاصددة بتنظدديم وت نيددد

األ دراد د حددين أن حركددة حمدداس أصددبل لهددا مواصددشاتها وقياسدداتها المرنددة د اسددتيعا

المسددتعدين

ل نخ درام د مقاومددة االحددت ل .أن حركددة حمدداس تئددم د إمارهددا ن دوعين مددن األعئددان(-:الحمددد
)11 :2070

األول :هددو أ دراد ترب دوا د كن د

الدددعوة واسددتمروا د عئددوية ال ماعددة يددرون حمدداس امتدددادا كريددا

ل ماعددة ازخدوان المسددلمين لددذلك ن ددد أن البنيددة األساسددية لحمدداس هد مددن أعئددان ماعددة ازخ دوان
وهم يتمتعون بالنشوذ األكبر خصوصا

المراكب القيادية.

الثــاني :أ دراد وأعئددان لددم ينخرم دوا د صددشو
ازس د م

ماعددة ازخ دوان المسددلمين ولكددنهم ق دريبين مددن الخددم

وبرنددامج المقاومددة الددذي تبنت د حركددة حمدداس و دداق عدددد أعئددانها عدددد المنتسددبين لحركددة

ازخدوان واتسددع تم يرهددا لي ددمل كددل المدددن والقددرى د الئددشة الغربيددة وقمدداي غدبة وهدوالن يم لددون يددل

االنتشائة والس ون ور ال المقاومة(النوات

.)18 :2002

إن البنية التنظيمية لحركة حماس مرت بمرحلتين نتي دة التمدورات التد واكبدت عمدل الحركدة

االنتشائة وظرو

من مها وحا تها الملحة للتمور مع تمور الظرو -:

 المرحلــة األول ـ  :وت ددكلت مددع بدايددة االنتشائددة حتدد ،ددهر مددايو/ريددار عددام  7898إذ كددان التنظدديميتمل

من

ث أ نحة عمل ه :

 .0الجناح السياسي :يتول ،عملية إصدار البيانات والن رات والتحلي ت وقدد عدر مدن قياداتد ال ديخ
أحمد ياسين وم دي عقيل.

 .2الجناح األمني" :م د" ومهمت

مع المعلومات عن ازسرانيليين والعم ن وت ار المخدرات وتصشية

المتعاونين مع ازسرانيليين وعر من قيادات روح م ته ،ويحي ،السنوار.

 .3الجنــــاح العســــكر " :الم اه دددون الشلس ددمينيون" مهمتد د التخم دديم وتنشي ددذ العملي ددات العس ددكرية ئ ددد
االحت ل وقاندم ال يخ ص ح حادة.

 -المرحلــة الثانيــة :بدددأت بعددد حملددة االعتقدداالت الت د مالددت أعئددان وقيددادة حركددة حمدداس د عددام

 7880وابعدداد ح دوال  150مددن قيددادات الص د

األول وال ددان للحركددة عددام  7887إذ أخددذت تعمددل

حركددة حمدداس و ددق هدداب "م لددس ال ددورى وقيددادة تنشيذيددة عليددا وأ هدبة تنشيذيددة متخصصددة"( الندوات

 )18 :2002واتسعت قاعدة الم داركة لت دمل الئدشة الغربيدة وقمداي غدبة وال دتات متبنيد ال مركبيدة
مبدددأ لعملهددا وتحديددد السياسددات واتخدداذ الق د اررات ازسددتراتي ية بم دداركة كددل أذري القيددادة رغددم توبعهددا
ال غ ار

والتخصب هذا وقد عملت حركة حماس

22

هذم الشترة من خ ل األ هبة التالية:

 -المكت

السياس

ورأس د .موس ،أبو مربوق حت ،تم اعتقال

يوليو /تموب 7885والمكت

ال

ان

ال هاب الذي يهتم بال با

أعداد االعئان المعتقلين
يكتن

ازع م

الواليات المتحدة بتاريخ 25

وال ناح العسكري "عب الدين القسام"(الحمد .)19 :2070

واالنتشائة والس نان وهذا االخير تم تمسيس بعد ارتشاي ملحوظ

الس ون االسرانيلية.

البنان التنظيمد لحركدة المقاومدة ازسد مية حمداس "الهيكدل" السدرية د ت دكيل

نظد ار ألنهدا

تعتمدد السدرية وخو ددا مددن م حقدة االسددتخبارات ازسدرانيلية لقادتهددا وكوادرهدا تعتمددد حركد حمدداس البنددان

الهيكل د د د د د د د د د د د د د د د د د د التال (عبد د د د د د د د د د د د د د د د د ددد العد د د د د د د د د د د د د د د د د ددال :2001
-:)display.cfm?action=8preview.ugd

http://www.arabtims.com.portal/article-.



 3-3-0الفكر السياسي عند حركة حماس:

ص دداغت حركدددة المقاومد ددة ازسد د مية حمد دداس كرهدددا السياس د د ات ددام كا ددة القئد ددايا المتعلقدددة

بالقئية الشلسمينية من خ ل مي اقها الذي أعلنت عام  7899ومنذ ذلك الحين ورغم عمومية موادم
اتخذت كبرنامج سياس للحركة حيث أعلنت ر ئها لكا دة حلدول التسدوية التد تقدوم و دق مدا تدرام علد،
التنابل عن حقوق ال دع
لسمين

الشلسدمين

وعددم اعت ار هدا بإسدرانيل(السديد  )28 :2008وعددم قبدول دولدة

حدود عام  7821ألن ذلك من و هة نظرها يعن التنابل عن  %19مدن أرا لسدمين

االنتدابيددة .أمددا حددول سياسددة منظمددة التحريددر الشلسددمينية ن ددد سددلوك حركددة حمدداس السياس د ار ئ داً

لسلوك المنظمة وغالبا ما كانت تتحشظ علي

وهذا ما علها تر ا موتمر مدريدد للسد م عدام 7880

واتشاقيات أوسلو  7883كونها من و هة نظر حركة حماس ظالمة للشلسمينيين وتعم لوسرانيليين

من حقوق ال ع
هددو محددم الخ د

الشلسمين

والتنابل عنها وأيئا ن د ليس قم العمل السياس أو السلوك السياس

علدد ،منظمددة التحريددر بددل ت دداوب ذلددك إلدد ،البعددد األيدددلو

تتبنام حركة حماس ويختل

العقاندددي الدددين الددذي

تماما عن النهج والشكر الذي تتبنام المنظمة(السيد .)51 :2008

إن كددر حركددة حمدداس السياسد

قددانم علدد ،االعتقدداد الدددين والشكددر األيدددلو

العقاندددي ليقدددم

منملقات سياسية وأخ قية محكومة بروح المي اق الذي يوكد عل ،أن لسمين أرا إس مية وأن نهج

المقاومة وال هاد هو السبيل إل ،تحريرها وهو األقدر عل ،انتباي الحقوق الومنية.
إن التغيدرات التد واكبددت المواقد

السياسددية لحركددة حمدداس

ددانت منسد مة مددع ازمددار العددام

ال ددذي أو ددددم المي ددداق بمبيعت د د الشئشائد ددة وعمدددوم نصدددوب م د دوادم أدى إلد دد ،اس ددتيعا

اال تهد ددادات

المختلشة وصهرها ومكن الحركة مدن تغييدر مواقشهدا وتعدديلها والمنداورة دون أن يبددو ذلدك تعارئداً مدع
بنددود المي دداق الددذي يخئددع كددل منهددا ألك ددر مددن تشسددير أو تاويددل(الببيدددي  .)71 :2070لقددد عدددلت
حرك ددة حم دداس د د مواقشه ددا السياس ددية وص ددياغة كره ددا السياسد د المح ددام بالمي دداق وأص ددبحت مس ددتعدة

للموا قددة علدد ،دولددة لسددمين د حدددود عددام  7821بدددون ددروم وأن تعتددر بإسدرانيل كددممر واقددع أو
23

ربمددا تتشدداوا معهددا واسددتعدادها لقبددول التهدنددة أو الهدنددة مويددل األمددد وأن ت ددارك د انتخابددات عددام
 2002والت

ابت بها وأوصلتها للحكم رغم االستنكا

ور دا الم داركة د عدام  7882واعتبارهدا

امتدداداً للدنهج ازستسد م بموسدلو واسدتماعت أيئددا أن تقديم ع قاتهدا مددع دول وأمد ار
سابقا تعتبرها

غربيدة كانددت

بناً من معسكر األعدان واتشاق حركة حماس مع حركة تل "اتشاق مكة" هدذم المواقد

علت حماس تبتعد عن مواقشها المبكرة المقيدة سابقا ببنود المي اق(الببيدي  .)78 :2070قدد نظدرت

حركددة حمدداس الد الصدراي مددع االحددت ل ازسدرانيل عبددر مشدداهيم ومنملقددات أيدلو يددة عقانديد

معتمدددة

عل الشهم ازس م لمبيعة الصراي بوصش صراعا حئداريا دام بدين األمدة العربيدة ازسد مية مدن
هددة وبددين الصددهيونية والغددر مددن هددة انيددة مسددتندة علدد ،هددم وتحليددل ماعددة ازخ دوان المسددلمين

لمبيعددة الص دراي ومسددتدلة بقددول عدددنان النحددوي أحددد الكتددا

قئية لسمين ليست قئدية أرا حسد

ازس د ميين إلدد ،هددذا المشهددوم بقول د "إن

علد ،أهميدة األرا وخمدورة منبلتهدا وال هد قئدية ومنيدة

وال قومية إنها قئية إيمان وتوحيد ودين وعبادة إنها قئية ازس م وقئدية األمدة المسدلمة وقئدية

كددل مسددلم د األرا إذا كددان يددومن بددام واليددوم األخددر(عبددد الددرحمن  ")75 :7898ولكددن حركددة
حماس إل

ان

األ كار الت مرحتها كانت أك ر نئد ا لتكييد

الصدراي وحسدم ب دكل قدامع علد،

أن صراي حئاري بمبعادم المختلشة وهذا ما أكدم أحد قادة حماس إبراهيم المقادمة

كتاب معدالم د

المريق إل تحرير لسدمين بقولد ( :الببيددي " )98 :2070مدن د ارسدة واقدع كدل مدر مدن األمد ار

الم دداركة د د الصد دراي يتب ددين لن ددا أن المعرك ددة ل دديس م ددن أ ددل مس دداحة م ددن األرا واذا كان ددت األرا
مساحتها .وليست صراعا قوميا أو عرقيا .ومعسكر التمر ازسرانيل أغلب من اليهود والغر وليست

ص د دراعا مبقيد ددا كمد ددا يد دددع ال د دديوعيين .وليسد ددت ص د دراعا بد ددين واحد ددة الديمقراميد ددة د د ال د ددرق األوسد ددم
والمتخلشين من العر  .كما يدع األمريكان والغربيون ولكن صراي حئاري بكل معن ،روحيدة و قا يدة
وا تماعية واقتصادية وعسكرية وسياسية"(المقادمة د.ت.)229 :

إن المتشحب لمي اق حركة المقاومدة ازسد مية حمداس وبياناتهدا المختلشدة ي دد أن عملهدا يتخدذ

كلين األول ابت وال ان مرحل

ال ابت عند حركة حماس يتم دل د  :تحريدر لسدمين كلهدا واقامدة

الدولة المسلمة عليها وهذا ما أكدم مي اقها
مددن لسددمين ألنهددا وقد

المادة ( )77عل ،أن ال يملك احد التنابل عن أي دبن

إسد م علدد ،كددل األ يددال(مي دداق حركددة حمدداس ( )7899مددادة  )77وكددذلك

نددب المي دداق علدد ،أن الحركددة تسددع ،زقامددة دولددة إس د مية علدد ،أرا لسددمين وتوالددت التص دريحات
والبيانات الموكدة من بعمان حركدة حمداس علد ،بدات موئدوي التحريدر واقامدة الدولدة ازسد مية ومدن

خ ل ر ا حركة حماس لألمروحات واالتشاقيات الت تسلم للكيان المحتدل بدالو ود الددانم علد ،أرا
لسمين االنتدابية.

أمد ددا المرحل د د

هد ددو أن تحد ددا ظ حركد ددة حمد دداس علد دد ،بد ددات هد ددد ها بد ددالتحرير ألرا لسد ددمين

مسددتخدمة أسددلو ال هدداد "العمددل العسددكري" و د نشددس الوقددت قبلددت بددالحلول المرحليددة بالتشدداوا علدد،
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ددبن مددن أرا لسددمين كالئددشة الغربيددة وقمدداي غ دبة و د ذلددك يقددول محمددد ن دبال أحددد قيددادي حركددة

حماس وعئو مكتبها السياسد "نحدن مدع أي حدل مرحلد وأنندا ال نعدارا أي انسدحا
أي بن من لسمين ريمة عدم االعت ار
وهدذا يوئددل موقد

بإسرانيل.

حركددة حمدداس مددن الحدل المرحلد الددذي يحددا ظ علدد ،الهددد

إسدرانيل مدن

األساسد

إن

هددذا التمددور د موق د

حركددة حمدداس ال يتنددا  ،مددع مددا تبنت د منظمددة التحريددر الشلسددمينية ع دام 7811

بقبولهددا للحددل المرحلد

واقامددة الدولددة الشلسددمينية علدد ،أي ددبر يددتم تحريدرم مددن أرا لسددمين(الحمد

.)779 :2070
السياسد

وقد اعتبرت الهدنة بهد ها التكتيكد

ولديس االسدتراتي

إذ تعددد محاولددة للتعامددل مددع الواقددع الحددال لل ددع

من حياة ال ع
ولدديس اعت د ار

الشلسمين

ومشهوم الهدندة د

دبناً مدن كدر وخمدا

الشلسددمين

حركدة حمداس

ويتعامددل مددع مرحلددة تاريخيددة
هدندة معناهدا وقد

هدم ال ديخ ياسدين "تعند

بمددا سددلبت إس درانيل ولدديس إق د ار اًر بمددا هددو واقددع" أي أن الهدنددة ه د عدددم االعت د ار

إسرانيل االحت ل عل ،األرائ الشلسمينية( .الحمد )779 :2070

الصدراي

بواقددع

أكد ال يخ ياسين عل ،أن المرحلية د عمليدة الصدراي مدع ازسدرانيليين بازمكدان قبولهدا بقولد "إن

الدولة الشلسمينية ي

أن تقوم عل ،أي بر من لسمين نحررم ولكن دون تنابل عن بداق حقوقندا"

هذا تمكيد وائل وصريل للحل المرحل لتحرير لسمين"(صحيشة النهار المقدسية .)7899
وعقد

كحل مرحل

الدددكتور عبددد العبيددب الرنتيسد

علدد ،كد م ال دديخ بمند يقبددل ب ددوهر الشكدرة " بالنسددبة للهدنددة

هذا أمر ال نعارئ

ألند يحشدظ حدق الشلسدمينيين د الممالبدة باسدتعادة ومدنهم والهدندة

هذم الحالة تعن عدم االعت ار

بإسرانيل ولقد حدددها ال ديخ ياسدين بم دل وهدو ع در سدنوات وهدذا

يتم  ،مع صلل الحديبية وال يتنا  ،مع ال ري "( صحيشة الدستور األردنية .)7883

وا ار موس ،أبدو مدربوق بقولد " :نحدن كحركدة مقاومدة ندرى أند إذ أرادت حكومدة العددو أن تخدر

من هذا الممبق الدذي تعي د

لديس المريدق درا االستسد م علد ،ال دع

الشلسدمين

نحدن نقدول إند

يمكددن أن يكددون هندداك معاهدددة س د م وهد د أن يتددرك م دداال للخددرو مددن األوئدداي ازقليميددة المقعدددة

واالنشكاك من هذم األبمة(صحيفةالسبيلاألردنية.)2224,

هذا الموق

العلن الذي ساد الشكر السياس لدى حماس من الصراي متساوق مع ما مرحت منظمة

التحرير الشلسمينية كحل مرحل
ال انية ع ر

للصراي

 9يونيو /حبيران7811الت

دورة الم لس الومن

نصت عل ،ان " تنائل م.ت.

رأسها الكشاح المسلل لتحرير األرائ الشلسمينية واقامة سلمة ال ع
بن من األرا الشلسمينية الت

الشلسمين

يتم تحريرها وهذا يستدع

القوى لصالل عبنا(و انق لسمينية .)318-319 :7891
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أ نان انعقاد الدورة

بكا ة الوسانل وعل،

الومنية المستقلة المقاتلة عل،

إحداث المبيد من التغييرات

ميبان

يوكد الت اب مدا بدين الحدل المرحلد الدذي مرحتد منظمدة التحريدر د مملدع السدبعينات وبدين
كل

الهدنة الت تبنتها حركة حماس ما وئح أحد قادة حماس ذلك بالقول " :قد يكون هناك ت اب

ولكن الحقيقة أن خمة الم ارحدل السدابقة لدم تكدن ممروحدة لدذاتها بدل عمليدة تهيندة لل داري الشلسدمين

لحل نهان يقبل من خ ل بدولة إسرانيل وهذا غير مقبول عند الحركة بمي حال من األحوال "( م لة
السياسة الشلسمينية .)701 :7899

يمكددن القددول بددمن الشكددر الدواقع لدددى ال ديخ أحمددد ياسددين منددذ بدايددة االنتشائددة األولدد ،تبلددور

ب كل وائل مع البدن

مهمددا د سددرعة نئددو

م روي الس م الشلسمين ازسدرانيل  7880وأن م دروي السد م لعد

وتشاعل د

وأن ال دديخ ياسددين حدداول التعامددل مددع المسددت دات علدد ،الس دداحة

وحد دداول أن يد ددرد مد ددن خ د د ل النقا د ددات الت د د سد ددادت الحركد ددة بد ددين أتباع د د

للهدنة"(الصا

.)7718 :2001

ومد ددن هند ددا د ددانت كرت د د

حاولددت حركددة حمدداس ربددم انم قتهددا د أدبياتهددا وخمابهددا الشكددري والسياس د

 7891باز ددارة إل د ،البعددد ازس د م لتلددك االنم قددة وتمكيدددم والت ددديد علي د
هاد ال ع

الشلسدمين

د مختلد

دو ار

د أواخددر عددام

وأن ذلددك البعددد ددكل

الم ارحدل رغدم أند خيدار د مرحلدة السدتينات والسدبعينات عنددما

سادت وسيمرت ال عارات اليسارية والقومية عل ،ساحة العمل الشدان .

إن حرب حركة حماس عل ،االنتمدان إلد ،تيدار النئدال ال هدادي الشلسدمين العدام
ومختل د د

تنظ دديم حركدددة حمددداس و كرهد ددا وخمابهد ددا السياسد د
وارتبامها التاريخ بحركة ازخوان المسلمين.

عدل مدن

خصانص ددها انعكاس د داً لن د ددمتها التنظيميدددة

 2-3-0موقف حركة حماس من التسوية السياسية مع إسرائيل:

انملقدت المشاوئددات ازسدرانيلية الشلسددمينية بعدد مددوتمر مدريدد  7880بقيددادة م.ت.

بهددد

إقامددة دولددة لسددمينية د حدددود عددام  7821ور ئددت حركددة حمدداس الم دداركة د هددذم المشاوئددات
ومالبت م.ت. .االنسحا

من هذم المشاوئدات والت ار دع عدن اتشداق غدبة – أريحدا الدذي نظدرت إليد

من منظور أهدا ها وظرو ها( رابعة .)28 :2070
قد رأت حركة حماس أن المشاوئات ي

أن تستند إلد ،قدوة تسدتميع أن ت بدر إسدرانيل علد،

تقديم تنابالت وأن استر اي الحقوق الشلسمينية ال يتم إال من خد ل المقاومدة وأن المشاوئدات ي د
أن تكون مدعومة من المقاومة الت تساهم

الئغم عل ،المحتل لتقديم تلك التنابالت.

وتعاملت حركة حماس مع المشاوئات عل ،أنها وسيلة يمكن مدن خ لهدا اسدتعادة الحقدوق الشلسدمينية
حس

ت ار ال عو المختلشة " إن المقاومة تتوق

" درأت حركددة حمدداس أن إقدرار إسدرانيل بحقددوق ال ددع
سياسية مبا رة مع ال ان

عندما تبدأ مشاوئات الحل النهان أو ما ابهها
الشلسددمين

ازسرانيل ( رابعة .)17 :2070
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قددد يددد ع حماسداً ز دران مشاوئددات

إن أ ق حركة حماس السياسد لهدذم المشاوئدات ينتهد بإقامدة دولدة لسدمينية علد ،األ ارئد

المحتلدة وقبددول حركدة حمدداس بالمشاوئدات يعند قبولهددا باالتشاقيدات وهددذا مدا عبددر عند غددابي حمددد
حمداس مدن مبددأ التشداوا مدع المحتدل ازسدرانيل

النامق الرسدم لدرنيس الحكومدة المقالدة أن موقد

"غيددر مر ددوا ال مددن الناحيددة الدينيددة وال الومنيددة " وقددال حمددد لصددحيشة الرسددالة المقريددة مددن حمدداس "
حركة حماس ليس ئد مبدأ المشاوئات لكنها حذرة من التشاوا نتي دة الت ربدة السدلبية التد

موق

قادتها السلمة والت

علت من المشاوئات مسملة تشتقر للمصداقية واذا تمكدت الحركدة أند سديترت

عل ،المشاوئات تحقيق مصالل ومنية لن تكون حركة حماس ئد ذلك"(الرسالة.)2001 :

إن السددلمة الشلسددمينية الت د تمسسددت ع دام  7881نتي ددة توقيددع اتشاقيددات التسددوية مددع إس درانيل

معلن ددة بداي ددة مرحل ددة سياس ددية دي دددة د د ت دداريخ الصد دراي الشلس ددمين ازسد درانيل

أدى إل دد ،و ددود ق ددوة

معارئ ددة داخلي ددة لس ددمينية م ددن قب ددل حركتد د حم دداس وال ه دداد ازسد د م له ددذم االتشاقي ددات ور ئ ددها
االعت ار

ب رعية السلمة( الببيدي .)29 :2070

كانددت مواق د حمدداس ات ددام السددلمة الشلسددمينية أنهددا وليدددة االتشاقيددات مددع إس درانيل واعتبارهددا
سددلمة أمددر واقددع دون ازقدرار ب ددرعيتها وكونهددا أمددر واقددع وئددع حركددة حمدداس أمددام تحد ٍدد كبيددر تم ددل
بكيشيددة التوا ددق بددين عدددم ددرعية تل دك السددلمة مددن و هددة نظرهددا مددن ناحيددة ومددن ناحيددة أخددرى ئددرورة

التع دداي

معه ددا ل ددذلك ن ددد أن حماسد داً حينم ددا كان ددت تتع ددرا للمئ ددايقة والم حق ددة م ددن قب ددل الس ددلمة

وخاصة حينما تكون ولة ديدة من المشاوئات توكدد علد ،عددم إقرارهدا بالسدلمة وتقدوم بانتقدادهم مدن
خ ل تصريحات قادتها وحينما يخ
مع السلمة وبقيت مواق

الئغم عل ،حركة حماس كانت تبدادر لتوكدد إمكانيدة التعداي

حركة حماس متمر حة بين معداداة السدلمة تدارة واتقدان بم دها تدارة أخدرى

وقدد عبدرت تصدريحات موسدس الحركدة ال دديخ أحمدد ياسدين عددن هدذا التدمر ل عندددما أكدد علد ،احت ارمد

للسددلمة وقيادتهددا وتمنيات د للم لددس الت دريع بددالتو يق موكدددا د الوقددت ذات د علدد ،م ددروعية العمددل
المسلل ئد إسرانيل ور ئ أي كل للحوار مع ازسرانيليين.

ومددن أهددم المحمددات الهامددة د ر ددا حركددة حمدداس التشاقيددات التسددوية السياسددية هددو عدددم

م دداركتها د د انتخاب ددات ع ددام  7882للم ل ددس الت د دريع الشلس ددمين

وذل ددك الرتب ددام ه ددذم االنتخاب ددات

بم ددروي التسددوية الددذي ددانت ب د اتشاقيددة أوسددلو وقددد عبددر عددن ذلددك إب دراهيم غو د

حيددث أعلددن "أيددة

انتخابات للحكم الذات مرتبمة بم روي التسوية الدذي عقدد و دق مدوتمر مدريدد مر دوا كليدا"( الببيددي
.)30 :2070

إن المتتبددع لمواق د

حركددة حمدداس مددن التسددوية السياسددية ي ددد أن هندداك تغي درات وتمددورات حددد ت م دن

التسددوية الت د كانددت تر ئددها حركددة حمدداس وتعددارا أي حددل لددذا ن ددد أن موق د
التسوية السياسية مع إسرانيل يخئع لعدة عوامل منها:
 .7الموق

األيديولو

والمبدن "ازستراتي ية العقدية".
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حركددة حمدداس مددن

 .2مكونددات الم ددروي الممددروح ومدددى تحقيق د لحقددوق ال ددع
السياس .

 .3األوئاي المحلية وازقليمية والدولية الت يمرح

الشلسددمين و ددق هددم حركددة حمدداس

ظلها الم روي.

 .1التغي درات العربيددة الحاصددلة د الددومن العرب د "الربيددع العرب د " والتغيددر العلن د لموق د
ازخوان المسلمين ات ام الصلل مع إسرانيل(الحمد .)229 :2070

حركددة

مددع تمددور األحددداث الت د واكبددت القئددية الشلسدمينية د السدداحة المحليددة والعربيددة والدوليددة وتمددور

أدان حرك ددة حم دداس والتغيد درات الحاص ددلة والمحيم ددة بالقئ ددية الشلس ددمينية أخ ددذت المكان ددة األيدلو ي ددة
للمي اق تت ار ع لصالل االعتبارات والتقديرات الت البمت سلوك حركة حمداس علد ،األرا وهدذا أدى

إلدد ،تبدداين د و هددات النظددر لقددادة حركددة حمدداس بالنسددبة للمي دداق و عل د محددم خ د
ترة التمسيس من عمر الحركة و

نظرتهم للمي اق

دداخت

مراحل تمور الحركدة والتغيدر د أدان وسدلوك

أ رادها وقادتها ظهرت عدة و هات نظر ات ام هذا المي اق منها:

األول  :هناك من قال بمن و يقة قديمدة ال تتسدم بالوئدوح وغيدر قدادر أن يكدون مر عيدة لشكدر وسدلوك
الحركة السياس

وقد عبر عن هذا الرأي غابي حمد بقولد " :المي داق كتد

لدم يمخددذ حظد مددن الد ارسددة وبند علدد ،أسداس ال اند

العقاندددي أك ددر مددن ال اند

حماس اآلن ال تعتبرم مر عية لها وهو أصبل بناً مدن المائد
تكلم عن المقاومة وعدم االعت ار

كل المواق

ب دكل سدريع وعدام 7899
السياسد

وحركددة

ولقدد تعدتد حركدة حمداس والمي داق

بإسرانيل لكن لدم يتمدرق إلد ،حدل الددولتين ولدم تتدبن حركدة حمداس

الت تم از ارة إليهدا د المي داق وت داوبت حركدة حمداس المي داق د قبولهدا دولدة بحددود

عام  7821والهدنة مع إسرانيل واتشاق مكة هذم األمور لم تكدن واردة د المي داق"(الببيددي :2070

.)78

الثانية :المي اق و يقة قديمة وا تهاد دردي غداما المن دم عند بدالشكر والعقيددة لديس بالسياسدة وهدذا
عل غير ملبم للحركة اليوم وعبر الناند

يحيد ،موسد ،العبادسدة عدن هدذا الدرأي بقولد  " :لديس هنداك

مي داق بددالمعن ،المتعددار عليد د ذهددن ر ددل قددانون حيددث هددو عبددارة عددن أدبيددة خر ددت تحددت عندوان
مي داق حركدة حمداس وهدذم األدبيدة لددم تبدين ال هدة الموسسدية د الحركددة التد أخر تهدا بمعند ،أند لددم
يخر عن موتمر الحركة أو عن م السها ال ورية صاحبة االختصاب "(الببيدي .)20 :2070

الثالثــة :تددرى المي دداق بمند و يقددة تعبويدة الغددرا منهددا تعبنددة الندداس بددروح المقاومددة لمنددع قيدداداتهم مددن
تقديم تنابالت زسرانيل وأن مسدملة إلغانهدا أو تعدديلها هدو أمدر غيدر ممدروح وعبدر عدن ذلدك الناند
در رماندة قدال" ينبغد

هدم المي داق علد ،ئدون الشتدرة التد ظهدر بهدا وهد تندابل منظمدة التحريدر عدن

مي اقها عام  7899عندما ألغت بعا بنود مي اق منظمة التحريدر مي داق حركدة حمداس دان لتعبندة
روح المقاومة

.)22 :2070

تدرة االنتشائدة األولد ،أمدا إلغدان أو تعدديل المي داق هدو أمدر غيدر ممروح"(الببيددي
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الرابعــة :إن المي دداق و يقددة تكمددن قيمتهددا د كونهددا ددانت لحددث العددر والمسددلمين علدد ،تقددديم المسدداندة
للشلسمينيين والتمكيد عل ،أن القئية الشلسمينية عربية واٍس مية معا وهذا عبر عن أحمد بحر بقولد "
المي دداق هددو ددمن حمسدداوي و لسددمين عرب د إسد م ألن القئددية الشلسددمينية قئددية عربيددة واس د مية
وبنود المي اق تتحدث عن أهمية المساندة العربية وازس مية وهو أمر يهم المسلمين ميعا".

ان مي اق حركة حماس م بعا بالع قات التاريخية والموا هة المتواصلة بين الحئارة الغربيدة

وازس مية ومكانة اليهود والصهيونية عل ،أنها بن ال يت أب بدل مركدبي د ه دوم الغدر علد ،العدالم
ازسد د م

وأحقيتهم

د د العص ددر الح ددديث وللدالل ددة عل دد ،البع ددد الت دداريخ العربد د ازسد د م لل ددع
لسمين(م عال .)17 :7888

أكدت حركة حماس

الشلس ددمين

بيانها رقم  29والصادر بتاريخ  79أغسدمس  ( 7899بيدان رقدم 29

 )7899تحت عنوان لسمين عربية من البحر المتوسم حت ،نهر األردن وأن للمسلمين الحق الكامل
والغير م أب عل ،لسمين وعل ،مر األ يال وال يحق ألي يل التنابل عن .
وهذا الموق

المعلن لحركة حماس وتمسكها بشلسمين من البحر إل ،النهدر دان ليوكدد ر ئدها

لكا ددة الحل ددول والتس ددويات السياس ددية التد د تن ددتقب ح ددق الشلس ددمينيين م ددن إقام ددة دول ددتهم عل دد ،أرئ ددهم
التاريخيدة وهدو مدا أكدتد ندب المدادة ال ال دة ع ددرة مدن المي داق إذ تقدول "تتعددارا المبدادرات ومدا يسددم،
ب ددالحلول الس ددلمية والم ددوتمرات الدولي ددة لح ددل القئ ددية الشلس ددمينية م ددع عقي دددة حرك ددة المقاوم ددة ازسد د مية
التشريم

أي بن من لسمين تشريم

بن من الدين ومنيدة حركدة المقاومدة ازسد مية دبن مدن

دينها"(ميثاقحركةحماس,2233المادةالثالثة).

وتعلدن كدذلك موقشهدا مدن المدوتمر الددول إذ تقدول" :ال تدرى أن تلدك المدوتمرات يمكدن أن تحقددق

الممالد

وتعيددد الحقددوق وتنصد

أرا المسلمين ومت ،أنص

المظلددوم ومددا تلددك المددوتمرات إال نددوي مددن أندواي تحكدديم أهددل الكشددر د

أهل الكشر أهل ازيمان؟.

إن هذم المواد الت تئمنها المي اق وال دعارات التد ر عتهدا حركدة حمداس التد اتخدذت المدابع

الدين والوص

المقدس لكل أعمالها لم يعد قانماً عل ،التمورات التد واكبدت الشتدرة مدن صددور مي داق

حماس  7899وحت ،اآلن.

 2-0المبحث الثالث :حركة حماس بعد أوسلو
 0-2-0حركة حماس بعد أوسلو

إن مرحل ددة أوس ددلو هد د المرحل ددة التد د حاول ددت حرك ددة حم دداس توئ دديل اس ددتراتي يتها وروياه ددا

وأ كارها وقوتها السياسية ونشوذها ال ماهيري وقدرتها عل ،ممارسة المقاومة انم قا من استراتي يتها
ال ار ئة االعت ار

ب رعية "أوسلو" باعتبارم تشريماً
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ال وابت الشلسدمينية وركدبت ه ومهدا وعملياتهدا

ئددد العدددو الصددهيون داخددل األ ارئدد ،الشلسددمينية المحتلددة عددام  7819غيددر معتر ددة بددمي اتشدداق مددع
منظمة التحرير الشلسمينية(ملعت .)778 :2008

وبعدددما ددابت حركددة حمدداس باالنتخابددات وحصددلت علدد ،تشددويا ددعب

عنهددا تبدددل موق د

ددكلت حكومددة نددتج

حركددة حمدداس حيددث اعتم ددت تمسيسددها علدد ،اتشاقيددات وتمبيقددات أوسددلو ذاتهددا ممددا

أدخلهد ددا د د ابدوا ي د ددة مصد ددادر ال د ددرعية والمر عيد ددة القانوني د ددة لممارسد ددة العم د ددل السياس د د ال د ددداخل
والخار

وتحت رقابة دولية وقواعد اتشاقات أوسلو وقوانينها وحدودها(ملعت .)722 :2008

إن م دداركة حركددة حمدداس باالنتخابددات علدد ،أسداس برنددامج كتلددة التغيددر وازصد ح يددل ئددمنا

القبول بالقواعد الت كانت قد وئعتها السلمة الشلسمينية وعل ،اتشاق مكة* الت رعت المملكة العربية

السعودية حيث ألبمت حماساً نشسها باحترام الق اررات العربية والدولية الملبمدة لحكومدة الوحددة الومنيدة

واالتشاقات الت وقعدت عليهدا منظمدة التحريدر الشلسدمينية ك دبن مدن مشاوئدات أوسدلو(ملعت :2008

.)72

أ بت برغماتية عالية لدى بعا قيادات حركة حماس قيادات حركة

كما أن الواقع العمل

حماس مما دعاهم ل نخرام

وازقليمية والدولية المختلشة ورغبة

حوارات ومنية
وق

غبة

م مصر است ابة للئغوم الداخلية

العمل العسكري و ق ما تقتئي المصلحة ألن العمليات

والمقاومة ه بنت بينتها وظرو ها (صحيشة البيان ازماراتية .)7889

السياس

به ددذا الموقد د

حاول ددت حرك ددة حم دداس م ددع بداي ددة عمله ددا كحرك ددة مقاوم ددة أن تت د د نح ددو العم ددل

وقد أملقت أول مبادرة سياسية لحركة حماس عل ،لسان محمود البهار تتلخب بالتال :

إسد درانيل مد دن كا ددة األ ارئد د التد د احتل ددت ع ددام  7821بالئ ددشة الغربي ددة

أوال :الموا ق ددة عل دد ،انس ددحا

وقماي غبة والقدس م ازع ن عن الدولة الشلسمينية عل ،هذم األرائ المحررة.
انيا :تشكيك المستومنات من هذم األرائ

ال ا :ال تعم ،حركة حماس أي ئمان امن زسرانيل ولكن من حق إسدرانيل أن تقدوم بحمايدة نشسدها

وحماية حدودها.

رابعا :نقبل بوسيم الث ز ران المشاوئات بيننا وبين ازسرانيليين.
خامسا :از ار عن كا ة المعتقلين السياسيين دون است نان.

سادسددا :هددذا ال يعن د اعت د ار
استقرار المنمقة( الشالو

حركددة حمدداس بالكيددان ازس درانيل ولكنهددا مبددادرة سياسددية مددن أ ددل بدايددة

.)58 :2002

*اتفاقمكة3,شباط/فبراير6002م.
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 1-2-0الخطاب السياسي لحركة حماس بعد تشكيل السلطة الفلسطينية
ددكلت عمليددة الس د م مددا بددين م.ت.

حمدداس و م.ت.

إس درانيل محددور االرتكدداب د تحديددد الع قددة بددين حركددة

دداألخيرة مت هددة نحددو التسددوية السياسددية السددترداد الحقددوق الشلسددمينية علدد ،أسدداس

حددل الدددولتين وهددو مددا لق د معارئددة ددديدة وه ومددا مددن قبددل حركددة حمدداس الت د اتهمددت المنظمددة
بددالتشريم والتنددابل عددن األ ارئ د الشلسددمينية المحتلددة عددام 7819م و ددككت بتم يددل المنظمددة لل ددع
الشلسمين و

هذا االت ام اركت حركة حماس بتمسيس ما عدر "تحدال

ألوسددلو* .إال أن الع قددة بددين حركددة حمدداس و م.ت.

الشصدانل الع در" ال ار ئدة

مددرت بمرحلددة ديدددة د ت درين ددان نددو مبر

 2001انتهت بتوقيدع اتشداق القداهرة د مدارس  2005حيدث تئدمن االتشداق إ دراك حركدة حمداس د
النظام السياس الشلسمين ( هم

 )38 :2002وتشعيل م.ت.

وباق التنظيمات األخرى ئمن أمرها ولكدن خد ل األعدوام ال

أي خمددوة عمليددة د هددذا االت ددام

وتمويرها بمدا يئدمن دمدج حمداس

دة التد تلدت توقيدع االتشداق لدم يتخدذ

ددلت كا ددة المحدداوالت التد بددذلت لدددمج حركددة حمدداس د منظمددة

التحريددر وبعددد سدديمرة حركددة حمدداس علدد ،قمدداي غدبة د حبيدران يونيددو  2001ددرعت حركددة حمدداس
بالت كيك

تم يل منظمة التحرير لل ع

الشلسمين .

دوتمر
ت رين ال ان  /نو مبر  2001مع عقد موتمر أنابولس للسد م عقددت حركدة حمداس م اً

موابياً للمعارئة

دم ق للتمكيد عل ،وابت ال ع

واب ذ المنظمة قدرة حركة حماس عل ،الت كيك

الشلسمين

تم يل م.ت.

وعدم التنابل عن قئية ال
لل ع

الشلسمين

نين

وهذا مدا صدرح

ب خالد م غل من الدوحدة د احتشاليدة "وانتصدرت غدبة" بتداريخ  5دبام ب اريدر 2008م حدين قدال "ان

المنظمددة د حالتهددا الراهنددة ال ت ددكل مر عيددة بددل تم ددل حالددة ع ددب واسددتغ ل وأداة لتعميددق االنقسددام

الشلسد ددمين

وأح د د

أن أصدددارحكم وأن أعلدددن مدددن الدوحدددة مدددا نتداول د د نح ددن ق ددوى المقاومدددة والشصدددانل

الشلسمينية بعد أ وان الصمود واالنتصار د غدبة سدتعمل حركدة حمداس علد ،بندان مر عيدة ومنيدة د

الداخل والخار وتئمن تم يل ميع قوى وتيارات عبنا و خصيات الومنية"( رابعة .)27 :2008
ازسراي

اتئددل مددن هددذا التصدريل رغب دة حركددة حمدداس الئددغم علدد ،السددلمة وقيددادة المنظمددة مددن أ ددل
إعادة البنان للمنظمة إ راك حركة حماس يها.

ددان موق د

حركددة حمدداس وه د ال ت دبال غيددر مم لددة د أمددر وموسسددات المنظمددة و د حددال

اعت ار هددا بمنظمددة التحريددر ممد ً ددرعياً ووحيددداً يددودى إلد الصددشة التم يليددة التد تتمتددع بهددا الحركددة د
*هوتحالفأعلنعنقيامه مهنلهملمه تمرصهحفيعلته الفلهاسلالفلسه يقيةفهيمةهرالباللهةال هاشعلل بلهةالشه بيةالةيهادة
ال امةفيمبيماليرموكشسورياش لاتفاقاوسلوسمبر2222وي كونال حالفمن:ال بلةالش بية,ال بلةالش بيةالةيادةال امة,
جبلههةالقلههالالش ه بيالفلس ه يقيجقههاحلالههلع ه الم يههل,مقةمههةاللههاعةةطمسههعحههربال حريههرالش ه بية,الحههزبالشههيوعي
الثوري,ال بلةالليمةراطية,حركةف حاالن فاضة,جبلةال حريرالفلس يقيةجقاحأشونلالاألشةر,حركةحماس,حركةال لاد
اإلسممي(.ناشلس:المركزالفلس يقيللبحوثالسياسيةوالمسحية,آذار–مارس)6020
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الئددشة الغربي دة وغ دبة بعددد االنتخابددات عددام  2002حركددة حمدداس تعتقددد " بعددد وبهددا د االنتخابددات
ال ع

الت ريعية أنها أصبحت تم ل أك ر من نص

الشلسمين " وهذا ما سعت ل من م اركتها

االنتخابات الت ريعية حيدث كاندت تدرى يهدا مي ابندا حقيقيدا ل دعبيتها داخدل ال داري الشلسدمين
يمددا بعددد عل دد ،ددكل نس د

وحص ددب داخددل موسسددات الس ددلمة والمنظمددة إل د

عت حركة حماس الم اركة

اند د

ويتدر م

عوامددل أخ ددرى

االنتخابات خاصة وا ارة ملشات الشسداد وحالدة التدذمر التد أبدداها
.)25 :2009

ال اري الشلسمين ت ام هذم القئية(ال وبك

وعليد دإن الحددديث عددن منظمددة التحريددر واص د حها م درتبم بموا قددة حركددة حمدداس علدد ،إ دران

انتخابات ت ريعية مبكرة وه مدا تر ئد خو داً مدن قددانها األغلبيدة البرلمانيدة د الم لدس الت دريع
وبالتال يشقدها ال رعية الت حققتها من خ ل تم يلها

بخصوب المشاوئات بين م.ت.

انتخابات  2002أما

الم لس الت ريع

واسرانيل دإن تو د حركدة حمداس تسدتند إلد ،أند ي د

أن تتدو ر

القددوة ز بددار إسدرانيل علدد ،تقددديم تنددابالت واسددتر اي الحقددوق الشلسددمينية وهددذا ال يددمت إال بالمقاومددة
والئغم الخار

عل ،الواليات المتحدة والم تمع الدول (صحيشة الرسالة .)2002

رغدم ذلدك حا ظدت حركددة حمداس علد ،مسددا ة وائدحة بينهدا وبدين السددلمة رغدم اخدت

واألهدا

لكل منهما وعبرت عن موقشها

:

المنملقددات

 األول :،معارئة السلمة النا نة ومقاومتها كونها غير رعية من و هة نظرها.

ال انية :التهاون مع السلمة لت

تتمر ل بين مد و بر كما حدث

بم ها وقمعها وهذا عل الع قة ما بين السلمة و حركة حماس
أحداث يوم ال معة  79نو مبر /ت رين ال ان 7881م بمس د

لسمين حيث قتل حوال  71خب.

أما حالة الونام قد عبر عنها ال يخ أحمد ياسين موسس حركة حماس بعد از ار عن من

الس ون ازسرانيلية عام  7881عندما أكد عل ،وحدة ال ع
بالتو يق

عمل

ونحن أ راد ال ع

الشلسمين

ودعا للم لس الت ريع

وأ ار ياسين أن حركة حماس ليست بصدد منا سة السلمة أو مناصبتها العدان

ليس هناك تنا س بين الرنيس وأي أحد من أ راد ال ع

السلمة الشلسمينية والدولة الشلسمينية المقبلة وأنا واحد من ال ع

الةلس.)2223,

الرنيس عر ات هو رنيس

الذي يملك الرنيس عر ات"(صحيفة

وقددد لخددب الباحددث ازس د م خالددد الهندددي از ددكاليات والتناقئددات التد أحامددت الشكددر والسددلوك

لدى ازس ميين بمن يهم حركة حماس بتلك الشترة حيث سر رغبة ازس ميين
الكشاح المسلل و

االستمرار بممارسة

الوقت نشس حرصوا عل ،عدم الصراي مع السلمة وه الت التبمت دوليا بحماية

اتشاق أوسلو وئمان األمن لوسرانيليين وقد تمترسدت الحركدات ازسد مية حدول ذات الوسدانل لتحقيدق
برنام ه ددا رغ ددم إدراكه ددا لص ددعوبة التع دداي

ب ددين برن ددام ين سياس دديين "متناقئ ددين" وحرص ددت عل دد ،ع دددم
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الصدددام م ددع السددلمة يم ددا أح م ددت عددن الحد دوار معهددا ددم قبل ددت بح دوار ر ددا اال ددتباك تح ددت ئ ددغم

الئرورة السيما بعد أحداث مس د لسمين بغبة( الهندي .)21 :7888

إن حركددة حمدداس احتكمددت د ع قتهددا مددع السددلمة الشلسددمينية النا ددنة إلدد ،اعتبددارات سياسددية

برغماتية أك ر منها إل ،اعتبدارات أيدلو يدة عقانديدة رغدم و دود هدذم الله دة د مي اقهدا التمسيسد عدام
وتص دريحات قياداتهددا بددين الحددين واألخددر واح ددامهم عددن الم دداركة د

 7899وهددذا كددان د مواق د

االنتخابات  7882وان غالبية قيادة حركة حماس ترى أن أمر يخئع لحسابات الدربل والخسدارة أك در

من كون الصوا (منصور .)21 :7885

ومدن هدة أخدري أكددت حركدة حمداس علد ،نبدذ التصدادم الدداخل واعتبدار االقتتدال خمدا أحمدر

د ع قاتهددا مددع السددلمة الشلسددمينية رغددم أنهددا أكدددت ر ئددها التوقيددع علدد ،اتشاقيددات الحكددم الددذات مددع

ال ان د

ازس درانيل واعتبددرت أن كددل مددن يوقددع اتشاقيددات أو ي ددارك د تسددوية ال يم ددل إال نشس د  .علدد،

الددرغم مددن ذلددك قددد تشاعلددت حركددة حمدداس مددع الواقددع بو ددود سددلمة حكددم ذاتد
الددت حم الددومن ل ميددع ال ددر ان داخددل وخددار الحكددم الددذات

لسددمين

وأكدددت علدد،

وحددذرت مددن خمددر االقتتددال الددداخل

قددد

نقلددت ص ددحيشة القدددس عل دد ،لسددان إبد دراهيم غو ددة النددامق الرس ددم بلسددان حرك ددة حمدداس قولد د "موقشن ددا

المبدن هو أننا لن نقاوم الحكم الذات مقاومدة عنيشدة وانمدا بمعارئدة سياسدية واع ميدة و دعبية" وقدد
أ ددار عل دد ،أن الحرك ددة تري ددد م ددن ذل ددك تشوي ددت الشرص ددة عل دد ،ال دددوانر ازسددرانيلية التد د تتع ددل الص دددام

الشلسمين  -الشلسمين " (صحيشة القدس .)7881
لق ددد مد ددرت مواق د د

حركدددة حمددداس مدددن التس ددوية السياسدددية بتم ددورات وانتقد دداالت متع ددددة

الحركدددة

عارئت الحلول السياسدية بدر ا تدام ومبددن حيدث دان هدذا الدر ا مكيشدا مدع المي داق الدومن الدذي
يعتبر لسمين أرا وق

إس م

كوسيلة من وسانل العمل السياس

و

نشس الوقت أوئحت

أدبياتها أنهدا ال تدر ا المشاوئدات

لذا قدمت تصورات تقييمة ز كاالت التسدوية ب دكل مدن التشصديل

بعيدددا عمددا كددان سددابقاً مددن العموميددة المددو بة حيددث تمددور موقشهددا مددن التسددوية وأعلنددت قبولهددا بالحددل
المرحلد د دون تشد دريم وه ددو م ددا عب ددر عند د محم ددد ند دبال بقولد د "نح ددن م ددع أي ح ددل مرحلد د ولك ددن دون
االعت ار

بالعدو ازسدرانيل أو بو دودم أو بكياند بمعند ،أنندا ال نعدارا أي انسدحا

ددبن مددن لسددمين دريمة ع ددم االعت د ار

عل ،أي بن ينسح

إسدرانيل مدن أي

بإس درانيل كمددا ال تعددارا حركددة حمدداس قيددام دولددة لسددمينية

من العدو كرها أو موعا"(الحمد .)729 :2070

حاول ددت حرك ددة حم دداس التغبي ددر ع ددن ر ئ ددها وممارس ددة موقشه ددا وتدعيمد د بم ددكال ع دددة منه ددا( :الحم ددد
)231 :2070

 .7توعية ال اري الشلسمين بمئمون التسوية خاصة إتشاق غبة -أريحا ور ارم.

 .2العمل عل ،ت كيل بهة واسعة من المعارئة تئمن الشصانل المعارئدة ل تشداق لتوكدد أن هنداك
قماعات واسعة داخل الص

الشلسمين تر ا التسوية.
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 .3الممالبة باستمرار بئرورة التنصل من االتشاقيات واالنسحا

من المشاوئات مع إسرانيل.

 .1تصعيد العمل المسلل للتعبير عن ر ا االلتبام باستحقاقات أوسلو.

 .5تنشيددذ أعمددال سددلمية كازئ د ار والمسدديرات واالعتصددامات د إمددار السددع لتكتيددل ال دداري خل د
موق

الر ا.

السياسية مشعمة بالر ا ل تشاقيات و رح سلبياتها.

 .2أن تكون لغة الخما

 .1االتصال الرسم وغير الرسم باألوسام العربية وازس مية والدولية لتوئيل موقشها وح د التمييد
السياس لها.

 3-2-0الحوار مع السلطة:

إن تمسدديس السددلمة الشلسددمينية عددام  7881عددبب الددوع داخددل حركددة حمدداس بئددرورة النظددر

للمتغيدرات الحاصددلة د الواقددع الشلسددمين والش ددوة األيدلو يددة المعلنددة للحركددة علدد ،ئددون اتشدداق أوسددلو

وعل ،سر الهوة بين الواقع واأليدلو ية بمقل الئرر للحركة(الحمد .)212 :2070

لقان القاهرة "حوار القاهرة"والذي يعتبر المحمدة البداربة واألهدم د الع قدة

و اركت حماس

بددين المددر ين بمم لددين عنهددا مددن داخددل وخددار األرا المحتلددة مددع مم ل د السددلمة بح ددا ي د موئددوي
الم ل ددس الت د دريع الشلس ددمين

الوح دددة الومني ددة وس ددبل تعبيبه ددا وحمايته ددا وانتخ ددا

السلمة وحركة حماس والتبامات منظمة التحرير والسلمة الومنية( هم
وبلورت الموق

والع ق ددة م ددا ب ددين

.)733 :2002

النهان لحركة حماس من االنتخابات الت ريعية مقامعتها وأعلندت عدن موقشهدا

الد ار ا للم داركة د االنتخابدات واعتمددت إسددتراتي ية العمدل لحمدداس علد ،عددم القبددول المعلدن وعدددم
الر ا القامع التشاقية أوسلو والتسوية السياسية ورغم ر ا حركة حمداس ل تشداق منهدا امتنعدت عدن

الموا هة مع السلمة

حين عن مريق العن

وذلك زدراكها لئدعشها االسدتراتي

أمدام أ هدبة أمدن

السلمة الشلسمينية( م عال .)721 :7888

 2-2-0التحد أما تحوالت الساحة الوطنية بعد أوسلو

مددع اندددالي انتشائددة األقصدد 29 ،أيلددول /سددبتمبر  2000تددوترت الع قددات بددين الشلسددمينيين

وازس درانيليين ت هددا م موعددة مددن المحدداوالت الدوليددة لتحسددين هددذم الع قددات واعددادة المشاوئددات م درة

أخرى عبر ت كيل ل نة دولية برناسة السناتور ور مي يل عام  2007ومرح خمة خارمدة المريدق
الت أعدتها الل نة الرباعية  2002وموتمر أنابولس عام  2001كلها محداوالت بدانت بالش دل نتي دة
تعنددت ال اند

ازسدرانيل

ومعارئددة حركددة حمدداس لهددذم االتشاقيددات التد تهددد

المقاومة الشلسمينية( رابعة .)90 :2070

إلد

تصددشيتها وانهددان

نتي ددة مددا تقدددم مددن ر ددا حركددة حمدداس حصددلت مقامعددة مددا بدين حمدداس والسددلمة الشلسددمينية

ور ئها الم داركة واالنددما

د السدلمة الشلسدمينية إلد ،أن دانت االنتخابدات الت دريعية ال انيدة عدام
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أعئان م لس ت ريع للسلمة الشلسمينية حاملدة

2002م قررت حركة حماس الم اركة يها النتخا

لسشتها واسترات يتها وأ كارها الخاصة بها والت ال تنس م مع االتشاقيات الشلسمينية ازسرانيلية وقد

ن حددت حركددة حمدداس –مددن و هددة نظرهددا -بددمن ئددغومها علدد ،السددلمة الومنيددة الشلسددمينية أحددد ت

بيادة عدد أعئان الم لدس الت دريع مدن -99

تغيرات عل ،االتشاقية الشلسمينية ازسرانيلية تم لت

 732وتغييددر قددانون االنتخابددات مددن دوانددر إلدد ،مخددتلم وبعددد وبهددا د االنتخابددات عددادت وئددغمت
مرة أخرى بات ام إعادة ت كيل األ هبة األمنية عل ،أسس ومنية حس

داب أمنيداً
رويتها واسدتحد ت ه اً

ديداً يسم ،القوة التنشيذية مخالشة بذلك ميع االتشاقيات(صحيشة الرسالة .)2001

و

تبريرها لدخولها االنتخابات اعتبرت حركة حماس أن االتشاقيات ما بين الشلسدمينيين وازسدرانيليين

قدد مويدت ولددم تعدد قانمددة وهدذا حسد

مدا ذكددرم إسدماعيل هنيددة قدال" :أوسددلو مويدت بمنيددا وانتهدت د

ع ددام  7888وموي ددت ومني ددا باالنتشائ ددة الشلس ددمينية المبارك ددة وموي ددت إسددرانيليا ب ددد ن ه ددذم االتشاقي ددات
بإعددادة احددت ل الئددشة الغربيددة ومويددت مددن خد ل االختدراق الدسددتوري لهددا حيددث تددم التشدداهم د القدداهرة

عل ،أن يكون أعئان الم لس  732بدال من  99وأن يكون النظام االنتخاب نسبيا بدالً من أن يكون

نظام دوانر ولذلك ال ع قة لهذم االنتخابات باتشاقيات أوسلو"(صحيشة السبيل األردنية )2002

وبعد وب حركة حمداس د االنتخابدات الت دريعية عدام  2002وت دكيلها عدام  2002للحكومدة

العا درة حاولددت أن تظهددر أمددام الم تمددع الدددول واألم د ار
كونهددا حركددة برغماتيددة لددديها االسددتعداد للتعدداي
رنيس المك

المعنيددة بعمليددة الس د م د ال ددرق األوسددم

مددع االتشاقيددات الشلسددمينية ازس درانيلية وهددذا مددا أكدددم

السياس الذي مرح بعد أربعة أيام من وب حركة حماس

االنتخابات بقول " :سنتعامل

مددع كددل اتشدداق وقددانون بواقعيددة اسددتنادا إلدد ،مصددالل ددعبنا لددن ي برنددا أحددد علدد ،غيددر ذلددك مددا يناسددبنا

سددنمخذم ومددا ال يناسددبنا لددن نمخددذ ب د

لكننددا لددن نحمددل السددلم بددالعرا"( ال دداهد السياس د

.)http://www.almushhidassigasi.com/ar/4/336

:2002

وحاول م عل التمكيد بعدم إحداث تغيدرات ذريدة د السياسدة الشلسدمينية وأند لدن يكدون هنداك

تحول وظيش

ولكن ال كل قابل للتغيير حيث ستتعامل حركة حماس مع أوسلو بواقعيدة دديدة اسدتنادا

إل ،مصالل عبنا كما أكد ذلك موس ،أبو مربوق بقول إن حركة حماس سدتتعامل مدع اتشاقيدة أوسدلو
بواقعيددة ومددن و هددة نظ درم ددإن الواقعيددة تعن د أن أي اتشاقيددات يعقدددها نظددام تكددون واقعددا علدد ،األرا

وتعم د ألي قددوة سياسددية قادمددة أن تتعامددل مع د وبالتددال سددو

تتعامددل حركددة حمدداس مددع كددل نتددانج

أوس ددلو التد د اس ددتمرت عل دد ،األرا س ددنوات ع دددة وأن حرك ددة حم دداس بات ددت تق ددر أن بع ددا االتشاقي ددات

الدوليددة الموقعددة بددين ال ددانبين ازس درانيل والشلسددمين ملبمددة للمددر ين ولدديس لمددر واحددد واذا تغيددرت

الحكومددات ددإن االتشاقيددات الدوليددة ال تتغيددر وان حركددة حمدداس سددننشذ كددل االتشاقيددات الدوليددة الملبمددة
للمر الشلسمين

ومن الئروري دا أن يلتبم المر األخر بهذم االتشاقيات وأيئا أكد عبيب دويدك

رندديس الم لددس الت دريع

"إن حركددة حمدداس سددتحترم االتشاقيددات التد وقعددت عليهددا السددلمة الشلسددمينية
20

ومنظمة التحرير الشلسمينية ما دامت هذم االتشاقيات تئمن حقوق ال ع

منها" وأ ملت حركدة حمداس موقشهدا الرسدم

الشلسمين كاملة وال تدنقب

ات دام االتشاقيدات الت دريعية ازسدرانيلية بمدا ورد د اتشداق

مكة عام  2001حيث ردد لشظ "احترام حماس لهذم االتشاقيات"( .صحيشة الرسالة .)2002
تمور ملحوظداً د مواقد
لقد ظهر
اً

حركدة حمداس مدن االتشاقيدات الموقعدة مدا بدين الشلسدمينيين

وازسد درانيليين بع ددد وبه ددا د د االنتخاب ددات الت د دريعية ع ددام  2002بع ددد أن كان ددت حم دداس ته ددا م ه ددذم
االتشاقيددات مددا لددم تتعددارا مددع مصددالل ال ددع
بالتبامها بهذم االتشاقيات.

الشلسددمين وتوقيعهددا علدد ،اتشدداق مكددة يعن د أنهددا أقددرت

و د ئددون مددا سددبق ددان حركددة حمدداس عددببت تحوالتهددا السياسددية ات ددام الحددل السددلم للقئددية

الشلسمينية من خ ل اقترابها من برنامج منظمة التحرير السياس القانم علد ،إقامدة دولدة لسدمينية د

ح دددود ع ددام  7821بع ددد قبوله ددا ب دداحترام االتشاقي ددات الشلس ددمينية -ازسد درانيلية وموا قته ددا عل دد ،تكليد د

ال درنيس بددإ ران مشاوئددات مبا درة مددع إس درانيل تنته د بإقامددة دولددة لسددمينية إال أن ميددع التشاهمددات

انهارت بعد سيمرة حماس عل ،غبة

71حبيران يونيو عام .2001

 1-0خالصة

يتناول الشصل المر عيات الشكرية والتنظيمية والخم السياس الذي تلتبم ب حركة حماس وأمروحاتها

السياسية واأليدلو ية المتعلقدة بالتسدوية السياسدية والع قدة بدين الحركدة الومنيدة الشلسدمينية "العلمانيدة ".
تعتبر حركة حماس امتداداً مبيعياً لوخدوان المسدلمين كد ار وسدلوكا حيدث تندتهج منه دا إسد مياً وسدما

وبددربت كحركددة تحددرر ومن د ب ددكل ملحددوظ مددع بدايددة االنتشائددة األولدد ،د

لسددمين وكددان الهددد

األبددرب للحركددة والت د تسددع ،لتحقيق د هددو تحريددر ارا لسددمين واقامددة الدولددة ازس د مية علدد ،كامددل

الت د ار الشلسددمين

وان التقانهددا مددع صددانل العمددل الددومن

7821م مدا هدو إال هدد

د إقامددة الدولددة الشلسددمينية د حدددود

مرحلد وموقدت وقدد اسدتخدمت الحركدة العديدد مدن الموسسدات لن در أ كارهددا

وك ددان م ددن أبربه ددا المسد دا د والموسس ددات وال معي ددات األهلي ددة ويو ددد للحرك ددة هيك ددل تنظيمد د منئ ددبم

ومترابم يعتمد عل ،مبدأ ال ورى

اتخاذ الق اررات كما يو د لها مرتكبات كرية وتاريخية وقانونية د

تعاملهددا مددع العديددد مددن القئددايا وخصوص داً تلددك الت د تتعلددق بالص دراي الشلسددمين ازس درانيل  .وهددذا مددا

تمت از ابة عليد مدن خد ل التسداول األول د الد ارسدة عدن ظدرو
الشكرية

ن دمة حركدة حمداس ومر عياتهدا

إمار ت ربة الحركة الومنية الشلسمينية وصراعها مع االحت ل ازسرانيل .

كما تئمن الشصل أبرب التمورات السياسية والتنظيمية الت

هدتها حركدة ازخدوان المسدلمين د

لسددمين وصدوال إلدد ،تبلددور ون ددمة حركددة حمدداس وانتقالهددا مددن المرحلددة الدعويددة والتعبويددة والعلنيددة إلدد،
مرحلددة أخددرى تملبددت مددن ددري ازخ دوان المسددلمين د

لسددمين مواكبددة األحددداث الومنيددة الت د

ددهدتها

لسددمين خاصددة مددع اندددالي االنتشائددة الشلسددمينية األولدد ،عددام  7891حيددث أ بددرت حركددة ازخ دوان
22

المسلمين

غبة أن تتعام ،مع متغير االنتشائة وتواك

بدور هادي وسري

موا هة االحت ل ازسرانيل

الحالة الشلسمينية ال ورية وتبدادر إلد ،القيدام

تنداقب مدع التو د ال دعب الشلسدمين

حيدث

إن هذا الشصل أكدد علد ،درا الد ارسدة األول بدمن حركدة حمداس مدا ابلدت عدا بة عدن تقدديم هدم ندوع
يعالج إ كالية الع قة بين حماس "السلمة" والمعارئة السياسية الداخلية.

كما أكد هذا الشصل عل ،صحة الشرا ال ان من خ ل تغيير حركة حمداس خمابهدا السياسد

المملددق والنهددان إلدد ،خمددا

برغمددات وتكتيك د  .خاصددة أنهددا و دددت نشسددها أمددام تح دوالت لسددمينية

هامة خاصة بعد إع ن مبادئ أوسلو وقيام سلمة ومنية لسمينية.

26

الفصل الثاني
عالقات محاس العربية

املبحث األول :عالقة حركة محاس مع الدول العربية.
املبحث الثاني :عالقة حركة محاس مع مصر .
املبحث الثالث :محاس واألردن.
املبحث الرابع :عالقة محاس مع سورية
املبحث اخلامس :عالقة محاس مع قطر.
خالصة.
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 1-2مقدمة:

يستعرا الشصل ع قة حركة حمداس بالددول العربيدة و امعدة الددول العربيدة والددول االقليميدة
ال رق األوسم وتوئيل المحددات السياسية والتنظيمية الت تبنتها حركة حماس مع هدذم

الشاعلة

الدول و رح العوامل للدول ازقليمية الت تواصلت سياسيا مع حركة حماس.

يركددب الشصددل علدد ،مبيعددة ع قددات حركددة حمدداس مددع دول هامددة بعينهددا م ددل مصددر األردن

سددوريا قمددر و امعددة الدددول العربيددة وانعكاسددات هددذم الع قددات علدد ،قدددرة حمدداس د تحقيددق اخت دراق
سياس مو ر

ظل ملة من الظرو

االقليمية المعقدة والمت ابكة.

يختب ددر الشص ددل ددرب ن دداح حرك ددة حم دداس د د إدارة ع قاته ددا السياس ددية ازقليمي ددة والعربي ددة

واالخشاق الملحوظ

اتخاذ سياسدات متوابندة مدع الددول العربيدة تئدمن اسدتم اررية الع قدة علد ،أسداس

وائل وظهور ابمات متتابعة علت نتي ة الع قة ارت ال ومرحل ومحدود.
كما يناق

الشصل مدى است ابة حركة حماس لتحدديات البيندة المحليدة وازقليميدة وقددرتها د

االنتقال من حركة دينية مقاومة إل ،سلمة موهلة زدارة نون الم تمدع المحلد وادارة ع قدات سياسدية
خار ية عل ،المستوى ازقليم والدول .

 2-2المبحث األول عالقة حماس مع الدول العربية.
 0-1-1عالقة حماس مع الدول العربية

ت اوبت حركة المقاومة ازسد مية "حمداس" د عملهدا السياسد إمدار السداحة الشلسدمينية إلد،

ممارستها السياسية ئمن خمين ا نين رسم و عب ُعند الخدم األول باالتصدال
ازمار العرب
بال دددول العربي ددة المحيم ددة بشلس ددمين لمحاول ددة الت ددم ير د د قراره ددا أو تص ددلي موقشه ددا م ددن التس ددوية(أب ددو

عيددد  )788 :2002وأ ددرت لقددانات مددع مسددنولين د بعددا الدددول العربيددة أمددا الخددم ال ددان

هددو

األك ددر تعامش ددا م ددع حرك ددة حم دداس ت د دمل الحرك ددات العربي ددة ال ماهيري ددة د د المنمق ددة لموا ه ددة نت ددانج
االتشاقات وتعتقد حركة حماس أن تلدك الحركدات سديكون لهدا دور أسداس د ت دكيل مسدتقبل المنمقدة

د العقددود القادمددة والعن دوان لموا هددة نتددانج االتشاقيددات والتمبيددع واالخت دراق ازقليم د وا ددال أيددة ب درامج

تسوية عل ،مستوى ال عو (الحرو .)71 :7882

بدأت حركة حماس ع قاتها السياسية مع الدول العربية عبر السعودية والعراق وذلك منذ عام

 7898غي ددر أن أبم ددة الخل دديج ال اني ددة  7887-7880أتاح ددت للحرك ددة رص ددة واس ددعة لبن ددان ع ق ددات
ديدة مع العديد من الددول العربيدة إذ دارك مم لهدا إبدراهيم غو دة د و دد حداول التوسدم بدين كدل مدن

الع د دراق واي د دران والسد ددعودية لحد ددل أبمد ددة حد ددر الخلد دديج ال انية(الحمد ددد  )212 :2070وأصد ددبحت هد ددذم
الع قد ددات ذات أهميد ددة خاصد ددة نظ د د اًر النعكاسد ددها الوائد ددل علد دد ،الحركد ددة سياسد ددياً وعلد دد ،واقد ددع السد دداحة
الشلسمينية.
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هد ت حركة حماس من وران بنان ع قات مع الدول العربية إلد ،تمكيدد حئدورها علد ،السداحة

السياسددية العربيددة وام د ي األم د ار
ت ددوي

العربيددة علدد ،و هددات نظددر الحركددة بمددا يسدداعد علدد ،تشهمهددا دون

واالنشت دداح السياسد د للحرك ددة لتحقي ددق التق ددار لمواقد د

الشلسد ددمينية مد ددع مواق د د

الحركد ددة وللحصد ددول علد دد ،اعت د د ار

ه ددذم ال دددول السياس ددية المتعلق ددة بالقئ ددية

الد دددول العربيد ددة الرسد ددم بالحركد ددة وحد ددل

الم ددك ت التد تعتددرا الشلسددمينيين المقيمددين د تلددك الدددول والحصددول علدد ،الدددعم المددال والمعنددوي
الشلسمين .

بصورم المختلشة لمساندة ال ع

حدددت حركدة حمداس سياسددتها د تعاملهدا مددع هدذم الددوانر د محدديم القئدية الشلسدمينية كمددا

وئحتها و يقة خاصة بالحركة ان يها إيمان حركة حماس بمن قئية لسمين قئية عربية إس مية

وليسدت خاصددة بال ددع

حسد

الشلسددمين

واعتقادهددا كدذلك أن الخمددر الصددهيون لهددذم األمددة العربيددة

وازسد مية الددذي ي عددل العددر والمسددلمين مسددنولين أمددام هللا وأمددام ددعوبهم عددن نصدرة قئددية لسددمين

واسددتناداً إلدد ،هددذم القناعددة ي د
العربية تتبن ،الحركة

األخددذ بعددين االعتبددار الظددرو

الواقعيددة الت د تعي ددها القئددية واألمددة

تعاملها مع الدول العربية وازس مية سياسات محددة أهمهدا :االتصدال ب ميدع

الدول العربيدة بصدر النظدر عدن أنظمتهدا السياسدية أو انتماناتهدا األيديولو يدة و السدع إلد ،التعداون
والتنسدديق معهددا مددن أ ددل خدمددة القئددية الشلسددمينية ومصددالل ال ددع

ال ددنون الداخليددة للدددول كمددا تددر ا تدددخل ه دذم الدددول د

الشلسددمين

وعدددم التدددخل د

ددنون الحركددة الخاصددة وتلتددبم ه د بسدداحة

الصدراي مدع الكيدان الصدهيون علد ،أرا لسدمين وتعمدل علد ،عددم نقلد إلد ،هدذم الددول وت دارك د

إصد ح ذات البددين مددا اسددتماعت إلدد ،ذلددك سددبي
حسا

ولكنهددا تددر ا بددمن تكددون ع قاتهددا مددع مددر علدد،

مر أخر كما تر ا سياسة المحاور المتصدارعة وت يدر مواقد

أو تلك(الحرو .)78 :7882

الحركدة لصدالل هدذم الدولدة

 1-1-1محددات العالقة ما بين حركة حماس والدول العربية:

ظهرت ملة من محددات واقعية للع قة بين حركة حماس الدول العربية و تومر للع قة أهمها:

 .7البعددد ازس د م للحركددة مددن هددة ومدددى قددر أو بعددد الدولددة مددن األيديولو يددة ازس د مية وقددوة
الحركددات ازس د مية د الدددول مددن هددة انيددة األمددر الددذي ي عددل بعددا الدددول العربيددة تددتحشظ

بصددورة أو بددمخرى عنددد ددتل الع قددة مددع حركددة حمدداس أو علدد ،األقددل تتريددث خ ددية إعمددان الشرصددة

لمبيد من القوة للحركات ازس مية
 .2الموق

هذم الدولة(الحمد .)299 :2070

من المسيرة السياسية :إذ تم ل عانقا أمام التقدم الممرد

عل ،صعيد الدولة نشسها خاصة تلك المنخرمة

الحركددة مددن حيددث السددق

حول الموق

الع قدة مدع الددول العربيدة أمدا

المسيرة السياسية والمويدة لها واما عل ،صعيد

الددذي يمكددن أن تصددل إلي د الع قددة بينهمددا د ظددل االخددت

من تلك المسملة.

22

األساس د

 .3أ ر ع قة الدول مع "م.ت " .وانعكاسها عل ،الع قة :ال ك أن ع قدة الك يدر مدن الددول العربيدة
الشلسددمين

بمنظمددة التحريددر الشلسددمينية واعت ار هددا ميع داً بكونهددا المم ددل ال ددرع والوحيددد لل ددع

(مقددررات قمددة الربددام عددام  )7811ي عددل تمددور الع قددة بددين حركددة حمدداس وهددذم الدددول يخئددع
للع قة القانمة بين المنظمة وهذم الدول وخاصة إذ مة إ كالية

ظل عدم اعت ار

الحركة بالمنظمة.

التعامل مع حركدة حمداس د

 .1تبادل المصلحة السياسية بين المر ين من هذم الع قة وانعكاس ذلك عل ،الدور ازقليم .
 .5البعد األيديولو

لدى أي من هذم الدول وتشعيل هذم الع قة(الحمد .)280 :2070

يمكدن تقسدديم الددول العربيددة مدن حيددث المددى الددذي وصدلت د ع قاتهدا مدع حركدة حمدداس إلدد،

األقسام التالية:

 .7لحركة حماس و ود عل ،أرائيها إما بمم ليات رسمية أو غير رسمية أو دول تعقد حركة حمداس
لقانات مع مسنولين ر يع المستوى يها ومن هذم الدول من يدعم مواق

ب كل وائل وخاصة يما يتعلق بالموق

حركة حماس السياسية

من التسوية السلمية ومنها من ه متقاربة

السياسية مع الحركة ومنها كذلك من ه بعيدة نسبياً عن مواق

مواقشها

الحركة السياسية.

 .2دول لحركددة حمدداس اتصدداالت ولقددانات معهددا تنحصددر د نمدداق دبلوماس د

وأحيانددا قليلددة ت ددري

لقانات بينها عل ،مستوى أر ع من ذلك سوان عل ،أرائ تلك الدول أو خار ها وتنحصر هدذم

اللقددانات د توئدديل مواقد

الحركددة ت ددام المسددت دات علدد ،السدداحة الشلسددمينية ودعددوة هددذم الدددول

لدعم حقوق ال ع

الشلسمين .

د ئددون األهدددا

الت د سددعت حمدداس لتحقيقهددا عبددر إقامددة ع قاتهددا العربيددة وبالتحليددل والمتابعددة

لمسددار تلددك الع قددات إند يتئددل أن الحركددة وان لددم تددن ل تمامددا د مقاربددة المواقد
الت أقامت الحركة معها ع قات حيال القئية الشلسمينية
إن الحركة قد ن حت

ساهمت

السياسددية للدددول

ظل عملية الس م ال ارية د المنمقدة

إقامة ما يمكن أن يسم ،بد "حالة من الع قات" مدع عددد مدن الددول العربيدة

توسيع الحئور السياس وازع م للحركة كما ظهرت بعا األبمات

ع قاتهدا مدع

بعا هذم الدول بالرغم مما وقع ويقع عل ،الحركة من استحقاقات المرحلة(الحمد .)298 :2070
ولم تتمكن حركة حماس من انتباي تم يل لل ع

من الدول العربية وان حصلت عل ،االعت ار
ددرعيا ووحيدددا لل ددع

عل ،دول أعمالها

الواقع

الشلسمين والحصول عل ،االعت ار
بال اعت ار

الرسدم بهدا

الددول العربيدة بالمنظمدة ممد

الشلسددمين يعيددق حركددة حمدداس د هددذا الم ددال وهددذم القئددية غيددر ممروحددة
ع قاتها مع الدول العربية.

إن سياسددة الترحيددل وازبعدداد التد اعتمدددتها إسدرانيل هد أول مددا د ددع حركددة حمدداس إلدد ،تعبيددب

قاعدتها خار األرائ المحتلة مع بداية عام  7880كانت إسرانيل قد أدركت بمن الحركة ازس مية

در حقيقيداً شد  28كددانون األول ديسددمبر مددن
التد سددمحت لهددا بددمن تنمددو وتبدهددر أصددبحت ت ددكل خمد اً
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الع ددام  7880قام ددت إسد درانيل بترحي ددل وابع دداد م ددن نا ددم حرك ددة حم دداس ع ددن غد دبة إل دد ،ن ددو لبن ددان
واستقرت الم موعة عل ،أم ار
كددان ال

صيدا

المية ومية( ها

.)751 :2009

نددون د لبنددان يعي ددون وئددعاً صددعباً وظرو داً قاسددية غددالبيتهم تحددت خددم الشقددر وقددد

استغلت الحركة هذا الوئع ملق ،قادتها المحائرات التو يهية وحداولوا إعمدان ال

ندين وعددا بتغييدر

حياتهم وسرعان ما انئم إل ،المبعدين األربعة حدوال  175مبعدداً نا دماً أبعددتهم إسدرانيل أيئدا إلد،
ن ددو لبن ددان وم ددن خد د ل توا ددد المبع دددين عل دد ،األرا اللبناني ددة اس ددتقمبت حرك ددة حم دداس منظمت ددين

لبن ددانيتين هم ددا ال ماع ددة ازسد د مية واألحب ددا
مناص

وبع ددد بئ ددعة س ددنوات أس ددندت إل دد ،ا ن ددين م ددن المبع دددين

ر يعة داخل الحركة توليا يها مهام إدارة حركة حماس الخار يدة ( دها

عددين عمدداد العلمد ممد

لحركة حماس

لحركددة حمداس د مهدران وأصددبل مصددمش ،القنددوي رنيسددا للمكتد

بيروت( ها

مع اكتسا

.)751 :2009

السياسد

حركة حماس المبيد من الدعم خ ل سنوات االنتشائة األول ،قامت بإئدا ة قسدم

ال نون الخار ية عل ،بنيتها السياسية و

ذلك الوقت عرت قيادتها بمنها قوية بما يكش لك تستقل

عن حركة ازخوان المسلمين وتصبل كيانا قانما بذات ( ها
ال تحسد د

 )751 :2009قدد

.)751 :2009

حاولت حركة حماس االبتعاد عن سياسدة المحداور والمحا ظدة علد ،مقددار مدن الحيداد بحيدث
عل دد ،ه ددذا المح ددور أو ذاك وال تتب ددع ه ددذا النظ ددام أو ذاك شد د الوق ددت ال ددذي أق ددام ددبن م ددن

رموبها وقادتها

ترة ما إنها حا ظت عل ،ع قدات يددة بسدوريا عبدر تم يلهدا الرسدم

األردن

وبعددا رموبهددا الددذين كددانوا مو ددودين هندداك كددذلك األمددر يمددا يتعلددق بالسددعودية واي دران علدد ،سددبيل
الم ال إيران حلي

لحركة حمداس االسدتراتي

حتد دخدول قمدر علد ،خدم تقدديم المسداعدات البديلدة

لحركة حماس والسعودية إحدى مساحاتها ال عبية الداعمة الت تومن
الع قة الرسمية بالنظام(الحرو

.)39 :7882

الوقدت نشسد قدد اًر معقدوالً مدن

ابتعدددت حركددة حمدداس د خمابهددا السياس د وازع م د عددن ال ددنون الداخليددة للدددول العربيددة

وانحصدر د معال ددة مواقد

معينددة مرتبمددة بال ددمن الدداخل العربد

د حدداالت محدددودة أغلبهددا صدددام

الحكومات مع المعارئة السياسية وكانت حمداس تتنداول م دل تلدك األحدداث بدروح الحدث علد ،الحدوار

وعدم الصدام(الحرو

.)39 :7882

الحددر الددذي وا هتد حركددة حمدداس هددو كددون المعارئددة السياسددية د الددومن العربد باتددت د

معظمها تت كل من حركات إس مية تباو أسالي

معارئتها بين العمل السلم وحمل الس ح إذ

الوقددت الددذي ت دعر بإقترابهددا مددن التيددارات الرنيسدة لتلددك الحركددات ك د ار وسياسددة إنهددا لددم تكددن تسددتميع
إع ن تمييدها وموابرتها إال
موقد د

اقتصر موق

حاالت وب تلك الحركات

انتخابات ديمقرامية سلمية .

حركة حماس قم عل ،التهنندة والمباركدة ئدمن بياناتهدا الدوريدة التد تعبدر عدن

الحرك ددة م ددن ددوب ازسد د ميين د د ه ددذا البل ددد أو ذاك وم ددن ذل ددك تهنن ددة ازسد د ميين د د األردن
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بالمقاعد الت

ابوا يها

االنتخابات البرلمانية

ال عو ازس مية كلها لو تل أمامها با
.)10

ت رين ال ان  7898إذ إن الحركة "ترى أن إرادة

االختيار الختارت المسلمين الم اهدين"(الحرو

:7882

استمر اهتمدام حركدة حمداس علد ،تمدور التيدارات ازسد مية وتقددمها علد ،صدعيد االنتخابدات

ال بانرية والت حقق ازس ميون يها و اًب ساحقاً عام  7880خامبدت الحركدة هدة ازنقداذ ازسد مية
د ال ابنددر برسددالة تهننددة واصددشة الشددوب بمن د

(الحرو

.)10 :7882

حداول خمددا

ددكل " ار دددا وداعمددا معنويددا النتشائددة مسددا دها ال ددانرة"

حركدة حمدداس د تعاملد مدع الدددانرة العربيدة للصدراي التركيدب علدد ،محدور أسدداس

رنيس هو ازبقدان علد ،اتسداي المعركدة مدع إسدرانيل وعددم أقلمتهدا وحصدرها د الشلسدمينيين وسديمرت
هذم الدعوة عل ،نددانات حركدة حمداس ورسدانلها وتشاعلهدا مدع األمد ار
يما ورد

العربيدة ويظهدر ذلدك بوئدوح

إحدى رسانلها إل ،القادة والحكدام العدر "نحدن ندر ا ب دكل قدامع أقلمدة القئدية وتح ديم

الصراي بين الشلسمينيين واليهدود علد ،قمعدة أرا أو حددود كمدا يحداول الدبعا أن يصدور المتندا هدذا
الصراي ونصر عل ،أن المعركة معركة حئارة ومصير وو ود"(الحرو

.)17 :7882

 3-1-1عالقات حركة حماس بعد وصولها للسلطة

ددكل انتقددال حركددة حمدداس إلدد ،خانددة ممارسددة السددلمة والحكددم أم د اًر اصد ً علدد ،صددعيد قئددية

الع قددات العربي ددة إذ إن ع قددات حرك ددة تحددرر ومند د تختل د

بك ددل تمكيددد ع ددن ع قددات نظامي ددة ب ددين

الحكومددات أو ال هددات الرسددمية يمددا يتدداح د الحالددة األولدد ،مسدداحة أوسددع مددن التحددرك ص دراحة عددن
المب ددادئ والمواقد د

وال واب ددت تتس ددم حال ددة الع ق ددات الخار ي ددة الرس ددمية بق دددر أكب ددر م ددن القي ددود وم ارع دداة

اعتبارات أخرى( معة .)90 :2009

بدددت حركددة حمدداس ومنددذ لحظددة تسددلمها مسددنولية السددلمة االسددتشادة مددن دعددم العددالمين العرب د

وازس م للقئية الشلسمينية.

لددم يسددتمر أدان حركددة حمدداس علدد ،وتي درة واحدددة منددذ لحظددة إع د ن نتددانج االنتخابددات وحتدد ،لحظددة

االنقس ددام وم ددا بع دددها وانم ددا اختلش ددت مبيع ددة أدانه ددم عل دد ،ه ددذا الص ددعيد وب دداخت
وبازمكان التشريق

هذا السياق بين

ث محمات رنيسة ( :معة .)97 :2009

مبيع ددة المرحل ددة

 األول :،إبان ترة حكومة حماس من رذار مارس  2002وحت ،رذار مارس .2001

 ال انية :خ ل ترة حكومة الوحدة الومنية أي من رذار مارس 2001وحت ،ال امن من حبيران/
يونيو  2001لحظة اندالي الموا هات العسكرية

 ال ال ة :من بداية االنقسام وما بعدم.
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غبة ما بين حركة حماس والسلمة.

 0-3-1-1المرحلة األول  :حكومة حماس والدائرة العربية

بحث السيد إسماعيل هنية ور تكليش برناسة الحكومة بعد االنتخابات  2002عدن تعيدين قدوى

تسدداعدم د ظددل التهديدددات األمريكيددة واألوروبيددة وازسدرانيلية بشددرا حصددار علدد ،ال ددع

الشلسددمين

وبددأ م داورات لت دكيل حكومدة وحددة ومنيدة مدع الشصدانل الشلسدمينية بالدذات حركدة دتل ولكدن لدم يدن ل
ذلك( معة .)737 :2009

لهددذا قامددت قيددادة حركددة حمدداس د الخددار ب ولددة خار يددة ددملت إحدددى ع ددرة دولددة عربيددة

بازئا ة إل ،تركيا وايران حيث عكست تلك البيارات رغبة حركة حماس د إحد ل الددعم االقتصدادي

العربد وازسد م "الرسددم وال دعب " محددل الدددعم الدددول

وه تخوا غمار ت ربة ديدة( معة .)732 :2009

بهددد

توسدديع هددام

المندداورة أمددام الحركددة

إن تبادل المواقع د صدناعة السياسدة الشلسدمينية درا مدن الناحيدة الموئدوعية علد ،حركدة

حمدداس واألنظمددة العربيددة المعنيددة إعددادة ترتيد

لعدددد مددن القئددايا ولهددذا كددان مددن المبيعد أال تظددل أو

تت مد ع قدات حركدة حمداس باألنظمدة العربيدة عندد سدابق مسدتواها بدل مد أر عليهدا تمدورات ر عدت مدن

الرغبة

وربما للقبول ال بن المتبادل الموقت عل ،األقل.

تبادل و هات النظر و هاً لو

وا هددت هددذم الع قددة م موعددة مددن از ددكاليات د در ددة انشتدداح حركددة حمدداس علدد ،األنظمددة العربيددة
أهمها (:معة .)92 :2009

 .7خئوي األنظمة العربية لمحددات وعوامل داخلية وخار ية من بينهدا :التوا دق الرسدم العربد علد،
المئ د

د عمليددة التسددوية كخيددار اسددتراتي

محاربة "ازرها "

 -2بدأت حماس كمر مناوئ للتو

والحملددة األمريكيددة علدد" ،قددوى المقاومددة تحددت ذريعددة

العرب الرسم العام ب من الصراي والتسوية مع إسرانيل ولهدذا

لددم تمددنل معظددم العواصددم العربيددة وداً كبيد اًر للحركددة واذا كانددت قددد التبمددت الصددمت والحددذر د التعبيددر
عن هذا الموق

قد أدركت حماس يما يبدو بهذم المواق

ذاتد أدركددت ح ددم العامددل العربد
بالدولية بالنسبة ألي قوة

المعلنة منها والمخشد

إال أنهدا د الوقدت

د تحديددد تو هددات السياسددة الشلسددمينية واكسددا

ال ددرعية

النظام الشلسمين ( معة .)93 :2009

أو سددح

 1-3-1-1المرحلة الثانية :حركة حماس وحكومة الوحدة الوطنية واالنفتاح العربي:

كددان اتشدداق مكددة بددين ددتل وحمدداس وت ددكيل حكومددة وحدددة ومنيددة لسددمينية مبعددث ارتيدداح إلدد،

سياسددات الحركددة والسدديما الموقد

المصددري والسددعودي إذ ن حددت حركددة حمدداس مددن خد ل اتشدداق مكددة

د التعامددل مددع الدددول العربيددة د الحصددول علدد ،ال ددرعية العربيددة كاملددة وه د خمددوة مهمددة لحمدداس

لتصبل العباً إقليمياً كذلك ن حت حركة حماس وباعت ار

إال أن انق د

عرب

را مشهوم ال راكة

القيادة

حبي دران يونيددو  2001علدد ،ال ددرعية واالنقسددام مددا بددين غ دبة والئددشة أكدددت أن ت ددار
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الحركة مع هود القاهرة ل ولة حوار لسمين

امل لدم يكدن أك در مدن تكتيدك أو وقدت مسدتقمع وأن

الحركة كانت قد قررت أخذ بمام غبة بقوة الس ح( معة .)92 :2009

 3-3-1-1المرحلة الثالثة :حركة حماس واالنقالب العسكر في غزة:

إن مددا حدددث د قمدداي غدبة خد ل الشتدرة مددا بددين  71-9يونيددو /حبيدران 2001وسدديمرة حركددة

حماس عل ،قماي غبة واحداث االنقسام بين دمري الدومن غدبة والئدشة الشلسدمينية ألحقدت بالمقاربدة
العربية لحماس العديد من ال واند

الحركة

السدلبية وأعدادت إلد ،الوا هدة مدن ديدد التخو دات التد تدوارت ت دام

العواصم العربية بعد أن تبين أن لحركة حماس أ ندتين ظاهرة وبامنة ه كاندت تحداور

القاهرة وت مر بال كوى من ممارسات تيار از ال الشتحاوي وتعميل لبرنامج حكومة الوحدة يما

كانت األحداث تتوال للسيمرة عل ،غبة دون انتظار نتانج الحوار ووسامة القاهرة.

 2-1-1حركة حماس وجامعة الدول العربية
اسددتمرت المواقد

قبل وب حركة حماس

العربيددة علدد ،موقشهددا د التعامددل مددع القئددية الشلسددمينية كمددا كانددت عليد

االنتخابات الت ريعية الشلسمينية عام  2002ولم تتبدل السياسة العربية من

قئددية التسددوية مددع إسدرانيل واسددتمرت الدددول العربيددة د دعوتهددا إلدد ،تنشيددذ المبددادرة العربيددة التد وا قددت

عليها

بعا الدول العربية

قمة بيروت عام 2002م .إال أن تغي اًر م أر عل ،مواق

تعاملها مع

القئية الشلسمينية بعد االنتخابدات الت دريعية و دوب حركدة حمداس د االنتخابدات الت دريعية والتد لهدا

روية وخماباً سياسياً لم تتعود الدول العربية التعامل مع من قبل.

ن ددد أن امع ددة ال دددول العربي ددة رحب ددت وأ ددادت بالنت ددانج التد د أ ربته ددا االنتخاب ددات الت د دريعية

الشلس ددمينية واعتبرته ددا نبيه ددة و ددشا ة ومالب ددت بئ ددرورة احتددرام وقب ددول نتان ه ددا ألنه ددا تعك ددس خي ددارات

ال ع

الشلسمين وارادت

وردا علد ،ر دا إسدرانيل التشداوا مدع الحكومدة الشلسدمينية برناسدة " حركدة

حمدداس " قددد دعددا األمددين العددام ل امعددة الدددول لعربيددة عمددرو موسدد ،إس درانيل للتشدداوا مددع الحكومددة

الشلسمينية ال ديدة ألن القئية الشلسمينية ال تتم ل بشصيل أو تنظيم بدل د ئدرورة احتدرام إسدرانيل
لنتانج االنتخابات ومال

بمال تستخدم إسرانيل نتانج االنتخابات الشلسدمينية كذريعدة للمماملدة أو لوقد

عمليددة الس م(صددالل  .)738 :2002ودعددا عمددرو موسدد ،الشلسددمينيين التشدداهم حددول برنددامج الوحدددة

الومنية وحذر الواليات المتحدة من ممارسة سياسة الكيدل بمكيدالين قدان  ":اليمكدن أن تسدع ،وا دنمن
لتعبيب الديمقرامية يما تر ا نتانج هذم االنتخابات الديمقرامية"(صالل .)710 :2002
وأ دداد علدد ،هددام

و هدا أخدر د الحكددم وأئدا

منتدددى دا ددوس االقتصددادي العددالم

د سويس د ار إن حركددة حمدداس سددتظهر

"إذا كاندت حركدة حمدداس ست دكل حكومدة وهد

د موقدع السدلمة بحيددث

تكون لديها مسوولية الحكم والتشاوا والوصول إل ،الس م سيكون هذا دينا مختلشدا عدن تنظديم حركدة
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حم د د د دداس ال د د د ددذي ينت د د د ددر أ د د د د درادا د د د د د ال د د د دداري"(موقهههههههههعBBCشاللغهههههههههةال رشيهههههههههة6002/2/62

)http//news.bbs.co.uk/hi/arabi/middle.east.news/newsid-464000/4649168.stm

كان لن اح حركة حمداس د االنتخابدات الت دريعية الشلسدمينية وت دكيلها الحكومدة الشلسدمينية

العا درة حئددور واهتمددام د ا تماعددات م لددس وبران الخار يددة العددر

ال امنددة ع ددر ال دذي انعقددد د الخرمددوم د 29م دارس /رذار2002
ا تماعهم

وت ن د

القداهرة علد ،ئدرورة احتدرام إرادة ال دع

الشلسدمين

ومددوتمر قمددة الدددول العربيددة

وأكددد الددوبران العددر

وعددم التددخل د

د ختددام

دوون الداخليدة

إصدددار أحكددام مسبقة(صددالل  .)712 :2002مددع م حظددة أن امعددة الدددول العربيددة و ه دت
القمة العربية.

الدعوة الرسمية لرناسة السلمة الشلسمينية للم اركة

ل ددم تس ددتمع امع ددة ال دددول العربي ددة تنظ دديم ا تم دداي عا ددل أي ددام الح ددر عل دد ،غد دبة بت دداريخ 21

ديسددمبر /كددانون أول  2009رغددم مددا أرتك د

مددن درانم بحددق ال ددع

الشلسددمين

للبحددث د المواق د

واتخاذ اال رانات ال بمة ولدم يعقدد هدذا اال تمداي إال د تداريخ  37ديسدمبر /كدانون أول  2009وتدم

تم يل هذا اال تماي بسب
إليها قمر هو السب

مواقد

أن االنقسام

الددول العربيدة بالنسدبة لددعوة عقدد قمدة عربيدة دعدت

األهم(.إدريس .)722 :2008

وعندما حدث االنقسام

يونيو حبيران 2001م

ان األمين العام لل امعة العربية لبيارة غبة

ل م د ي علدد ،األوئدداي يهددا واالسددتماي لو هددة نظددر الحكومددة وقددد التقدد ،رندديس الددوبران إسددماعيل
هنية وحمل مع مبادرة لتحقيق المصالحة وانهان االنقسام.

من الوائل أن التعام الرسم مع ال امعة العربية توقد
ال امعة العربية الرسم مع السلمة
والحكومة الت

بعدد حددوث االنقسدام حيدث اقتصدر تعامدل

رام هللا وتم النظر إل ،أن ال درعية هد مدع الدرنيس أبد مدابن

كلها برناسة س م ياا

الئشة الغربية.

لم تقمع حركة حماس لقاناتها مع ال امعة العربية وظلت تحرب عل ،أن تئع أمينهدا العدام

ال ديد نبيل العرب

صورة كل التمورات الت تحدث

قمداي غدبة وأ دكال العددوان التد تقدع علد،

القماي وأيئا كل ما يتعلق بمعاناة الشلسمينيين ران االحت ل والحصار.

ويمكددن از ددارة للبيددارة التد قددام بهددا و ددد ال امعددة العربيددة بعددد العدددوان ازس درانيل علدد ،قمدداي غ دبة د
نو مبر 2072م والذي ارك ي حوال تسعة وبران خار ية عر إئا ة إل ،وبيدر الخار يدة التركد

دان ب درنيس الددوبران إسددماعيل هنيددة وأركددان حكومت د
احمددد داود أوغلددو وأ ددرى الو ددد لقد ً
البيارة بمنها مبادرة لتع يل تحقيق المصالحة وانهان االنقسام(أحمد يوس .)2073
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وقددد تددم اعتبددار

 3-2المبحث الثاني عالقة حركة حماس مع مصر
 0-3-1عالقـة حركــة حمــاس مـع مصــر بعــد االنتخابـات التشــريعية  1111وســيطرتها
عل غزة:

تعتبر مصر من أنصار مسيرة التسوية السياسية مع إسرانيل لذلك وبعد وب حركة حماس

االنتخابددات الت دريعية  25يندداير /كددانون ددان  2002لددم تبددد ارتياحداً لهددذم النتي ددة بسددب

خ دديتها مددن

التددم ير علدد ،ع قاتهددا مددع إسدرانيل وعلدد ،قددوة ازخدوان المسددلمين د مصددر لددذا حاولددت أن تلعد

دور

الوسيم

الع قة الصدامية بينها وبين حركدة دتل والرناسدة الشلسدمينية والمسداعدة د ت دكيل حكومدة

الشلسددمين

قددد اعتددر أن نتددانج االنتخابددات الشلسددمينية أ ددربت واقع داً سياسددياً ديداً(صددالل :2002

وحدددة ومنيددة وم ددع أن وبيددر الخار يددة المصد درية أحمددد أب ددو الغدديم أعلددن احتددرام ب د دم زرادة ال ددع
.)711

وسارت مصر

ات اهين :األول :حاولت من خ ل لع

دور الوسيم بين تل وحماس لحل

الخ ات بين الحركتين واقناي حماس لك توا ق عل ،التشاوا مع إسرانيل بعد االعت ار

بهدا واعمدان

الشرصددة لحمدداس لتغييددر موقشهددا خ د ل سددتة أ ددهر .وال ددان  :التهددر مددن مقابلددة المسددنولين د حركددة
حمدداس وأعئددان الحكومددة الشلسددمينية مسددت يبة بددذلك لئددغومات الواليددات المتحدددة د محاصدرة حركددة

حماس(صالل .)711 :2002
كمددا عددا

النظددام السياس د الشلسددمين أبمددة سياسددية عق د

حركة حماس حاولت مصر أن تقود دو اًر مهماً

تقري

االنتخابددات الت دريعية  2002و ددوب

و هات النظر لت كيل حكومة وحدة ومنيدة

والتقدد ،رندديس هدداب المخددابرات العامددة المصدرية اللدوان عمددر سددليمان د غدبة المسددنولين مددن الحددركتين

عدة مرات لهذا الهد

إال أن المسنولين المصريين لدم ي تمعدوا مدع وبيدر الخار يدة الشلسدمينية محمدود

البهددار عنددد بيارت د القدداهرة د بدايددة ولددة عربيددة إس د مية مبددر اًر وبيددر الخار يددة المصددري أحمددد أبددو

الغيم عدم اللقان بو ود ارتبامات أخرى منعت من لقان البهار والذي ان خصيصداً للقدان األمدين العدام
لل امعة العربية وليس بئغوم أمريكية ولكن ا تمع مدع الدوبير البهدار بعدد عدودة األخيدر مدن ولتد
مريق إل ،غبة(صالل .)715 :2002

حاولددت مصددر أن تكددون وسدديماً نبيهداً إال أنهددا كانددت تظهددر ميلهددا للتعامددل مددع الرناسددة الشلسددمينية

وحركة تل والت دد د تعاملهدا مدع حركدة حمداس وكاندت تدرى أن الرناسدة الشلسدمينية هد التد تم دل
السياسة الخار ية الشلسمينية وليس الحكومة الشلسمينية بقيادة حركة حماس.
عل ،إ ر تسري

الرسانل المتبادلة بين خالد م عل واللوان عمر سليمان ظهرت بوادر خ ات بين

مصددر مددع حركددة حمدداس حيددث و د م ددعل رسددالة خميددة إلدد ،سددليمان د 23سددبتمبر /أيلددول 2002
مالب يها بتحمل مصر لمسنولياتها والدخول ب قلها لرعاية ت كيل حكومة وحدة ومنيدة لسدمينية علد،
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م ددي اًر إل دد ،أن مص ددر هد د األ دددر به ددذا ال دددور م ددن ال دددول

قاع دددة و يق ددة الو دداق ال ددومن الشلس ددمين

األخددرى كمددا أبدددى م ددعل م حظات د حددول موئددوي ال ندددي ازس درانيل األسددير لعدداد دداليم مبدددياً

تحشظاتد علدد ،المقتددرح المصددري الددذي يمل د

تحويددل التشدداوا ليكددون بيددد ال درنيس الشلسددمين محمددود

عباس وأيهود أولمرت بعد أن تم از ار عن عدد رمبي من األسرى يحدددم ازسدرانيليون ورد سدليمان

برسددالة خميددة بعددد

دة أيددام أكددد يهددا حددرب مصددر الدددانم علدد ،الوصددول إلدد ،س د م عددادل وحددول

موئددوي ال ن دددي األس ددير أ ددار س ددليمان إل دد ،أن ذلددك ال يع ددد أمد د اًر مهمد داً وال أساس ددياً لمص ددر غي ددر أن
المدر ازسدرانيل ي ددترم از د ار عددن ال ندددي ازسدرانيل قبددل البدددن بميدة تحركددات اسدت ابة لمتملبددات

المرحلددة القادمددة ويبدددو أن مصددر أملعددت الواليددات المتحدددة واس درانيل علدد ،الرسددالتين ممددا أ ددار اسددتيان
لدى حركة حماس وقيادتها(صحيشة القدس العرب
تشيد م موعة من العوامدل تو د الموقد

.)2002/70/2

المصدري مدن القئدية الشلسدمينية عمومداً ومدن التمدورات

علدد ،السدداحة الشلسددمينية بعددد االنتخابددات الت دريعية الشلسددمينية د كددانون ال ددان  /يندداير  2002علدد،

و

الخصوب ومن هذم العوامل:

 .7تنظددر مصددر إلدد ،القئددية الشلسددمينية مددن خ د ل دورهددا ازقليم د والعرب د وازس د م

ومددن خ د ل

مسددنولياتها القوميددة ت ددام لسددمين و ددعبها وتسددع ،مصددر لتعبيددب قلهددا النددوع كقددوة إقليميددة ال يمكددن

ت اهلها.

 .2ترى مصر أن أمنها القوم من أهم العوامل الت يرتكب إليها النظام السياس

مصر تن غل عادة

بتممين حدودها ال رقية وتخ  ،من انك ا ها إذا ما و دت قوى معادية أو أخمار كامنة.

 .3التبام النظام المصري

 7819ويرى النظام
ت هد اخت الً كبي اًر

مسار التسوية السلم منذ أن عقد اتشاقيات كام

ديشيد مع إسدرانيل سدنة

مصر أن التسوية السياسية مع إسرانيل أملتها الئرورة وظرو

موابيين القوى لصالل إسرانيل.

المرحلة الت

 .1انعكددس الت دبام مصددر بمسددار التسددوية إي ابددا علدد ،ع قاتهددا بالقيددادات الشلسددمينية وحركددة ددتل الت د
تبنت م روي التسوية واتشاقيات أوسلو كمدا انعكدس ذلدك سدلباً علد ،نظرتهدا للشصدانل التد اسدتمرت د

ازصدرار علدد ،خيددارات المقاومددة و د مليعتهددا حركددة حمدداس ورأت مصددر أن د ذلددك تعمددي ً لمسددار
التسوية وبعداً عن الواقعية وعدم قدرة عل ،هم التعقيدات الدولية وكيشية التعامل معها.
 .5حرصت مصر عل ،االستمرار

تقمع " عرة معاوية" مع أي من األم ار

متابعة دورها "األبدوي" القاندد د ال دمن الشلسدمين وحرصدت أال
الشلسمينية بما يها حركة حماس مهما كان اخت ها معها.

 .2عل ،الرغم من أن النظام المصري داعم للرنيس الشلسمين عباس والمسار السياس لحركة تل

الساحة الشلسمينية إن السلمات المصرية قلقة من حالة التشكك والترهل والشساد الت تعان منهدا حركدة
تل وهو ما قد يعن

إل ،توليها قيادة ال ع

د ً لمسدار التسدوية وصدعوداً لوسد ميين وتحديدداً حركدة حمداس ممدا قدد يدودي

الشلسمين .
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لسددمين ينتم د إلدد ،حركددة ازخ دوان المسددلمين الحركددة الت د

 .1لددم تسددعد القدداهرة بالتعامددل مددع مددر

بقيددت ع قاتهددا مددع النظددام المصددري محكومددة لعقددود بددالتوتر والريبددة وه د

للتعامل مع هذا التنظديم الشلسدمين "حمداس" بسدب

د نشددس الوقددت مئددمرة

قدوة أداند واتسداي دعبية حيدث بدات يم دل دبناً مدن

ال رعية الشلسمينية إ ر وبم بانتخابات الم لس الت ريع سنة .2002

 .9لددم تغش ددل مصددر رغب ددة إس درانيل بإلق ددان تبعددات إدارة قم دداي غ دبة عليه ددا ع د وة عل دد ،و ددود أصد دوات
إس درانيلية تنددادي بته يددر الشلسددمينيين إلدد ،صددحران س دينان وتددومينهم يهددا ممددا يددد عها للحددرب علدد،
اسددتقرار األوئدداي الشلسددمينية والمسدداعدة علدد ،ن دداح قيددام الدولددة الشلسددمينية ألن هددذا الهددد

لمصر أبعاد ومنية واستراتي ية(إدريس .)711 :2008
 .8بوصول عملية التسوية إل ،ممبق وتصاعد المقاومة

بالنسددبة

كل من لبنان و لسمين وتحقيقها زن دابات

عسكرية وسياسية مهمة واصرار القيدادة المصدرية بدالرغم مدن ذلدك علد ،المئد قددماً د سياسدتها دون

م ار عددة أصددبل مددن المبيع د أن تصددبل مصددر مر داً دداع ً د محدداور بدددت األصددل حريصددة علدد،
ت نبها مما أئع

من قدرتها ليس قم عل ،أر الصددي الشلسدمين

وت ند

تش در الوئدع د غدبة

وانما عل ،مرح خيارات قادرة عل ،الخرو من الممبق الراهن.
من هذا الشهم تدا عت المواق

المصرية من تمورات األبمة:

أ) الحيلولة دون حدوث الموا هة :سوان يوم استقبال الرنيس المصدري لدوبيرة الخار يدة ازسدرانيلية
السابقة

منت ع رم ال يخ أو بعد عودتها ومن خ ل تحذير وبيدر الخار يدة المصدري مدن

قدددان السدديمرة علدد ،قمدداي غ دبة د حددال ددنت إسدرانيل عمليددة عسددكرية د قمدداي غدبة حيددث

حددذر أبددو الغدديم حس د

ريدددة هددارتس مددن أن األمددور قددد تخددر عددن السدديمرة مئدديشا أن مددن

األ ئل زسرانيل وحماس أن يمتنعا عن الموا هة.

ب) تحميددل حركددة حمدداس مسددنولية العدددوان :قددد اتشقددت مصددر والسددلمة الشلس دمينية علدد ،ذلددك د

اللقان الذي مع رنيس السلمة محمود عباس بالرنيس المصر مبارك حيدث خدر عبداس ليقدول
"إن اس ددتمرار التهدن ددة ك ددان م ددن ددمن أن ي ند د

الشلس ددمينيين الغ ددارات ازسد درانيلية" أم ددا وبي ددر

الخار يددة المصددري قددال :إن القدداهرة أرسددلت التحددذيرات "ومددن ال يتددابع التحددذيرات د يلددوم إال
نشس " (إدريس .)718 :2008

حدداول الددبعا تشسددير هددذا الموق د

مددن حركددة حمدداس وربم د بموق د

مصددر مددن ماعددة ازخ دوان

المسددلمين وهندداك مددن يشسدرم بمند رد عددل لت ددرو حركددة حمدداس علدد ،تحدددي المصددالحة الشلسددمينية التد
صاغتها القاهرة وأدت إلد ،إ دال الوسدامة المصدرية وهدذا الموقد

لع د

ديدددة وال دبام حركددة حمدداس بالخئددوي التشدداق ديددد لوق د

إسرانيل وال يهد

إل ،إسقامها

غبة.
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مدن مصدر يهدد

إلد ،إي داد قواعدد

النددار لتحسددين الواقددع األمن د

نددو

أكد الرنيس المصري أن علد ،حركدة حمداس االعتد ار

در
"ألن مدن دون اعت ا
مصددر لددن تملد

بإسدرانيل إذا كاندت تريدد ت دكيل حكومدة

كهدذا لدن تسدير األمدور كمدا ينبغد " ومدع ذلدك أكدد الدرنيس المصدري مبدارك بدمن

مددن حركددة حمدداس االعتد ار

خالد م عل قال إنهم سو

بإسدرانيل" ألند يعلددم بددمن الحركددة سددتر ا موئددحاً أن

يتعاملون بحذر مع اتشاقية أوسلو( تقرير معلومات  )71 :2070غير أن

الرنيس المصري قال "اعتقد أن حماس حت ،تدخل المشاوئات عليها االعتد ار

ب ميدع االتشاقيدات التد

وقعتهددا منظمددة التحريددر الشلسددمينية قبددل إن ددان السددلمة الشلسددمينية أي أوسددلو وغيرهددا واالعتد ار

يعن أن تتشاوا بعد ذلك مع إسرانيل" وذكر أن حركة حماس انتخبت بصورة حرة من ان

هددذا

ال دع

الشلسمين وعل ،الم تمع الدول التعامل معها عل ،هذا األساس( تقرير معلومات .)75 :2070

وأ ددار ال درنيس المصددري مبددارك أن د مددن الخمددم التشكيددر د حددل دسددتوري أو قددانون السددقام

حكومة حماس وا ران انتخابات ديددة واسدتبعد حددوث موا هدة بدين حركتد

دتل وحمداس " د حيند "

داعيداً إسدرانيل إلدد ،عدددم السددع ز ددعال الخ ددات بددين الحددركتين ودعددا إلدد ،االعتد ار
ست كلها حركة حماس كما دعا إسرانيل إل ،االعت ار

.)72 :2070

ومن ان

قبولهددا بخيددار ال ددع
دولت المستقلة

بنتانج االنتخابات الشلسمينية ( تقرير معلومات

حركة حماس أكد موس ،أبو مربوق نان
الشلسددمين

بالحكومددة التد

ودعددم هددذا الخيددار والوقددو

رنيس المكت

إلدد ،انبد

الئشة الغربية وقماي غبة والقدس ال رقية وأئا

مصر ستبذل كل هد من أ ل أن ت ارك كل الشصانل الشلسمينية

السياس أن مصر أكدت

للوصددول إلدد ،أهدا د بإقامددة

أن اللوان عمر سليمان ددد أن

حكومدة وحددة ومنيدة وقدال أبدو

مددربوق "إن مصددر أكدددت وقو هددا مددع السددلمة الومنيددة بغددا النظددر عددن مددن يكددون يهددا وأنهددا سددتنقل
رسالة هذم السلمة إل ،العالم أ مع وستق

وارها "( تقرير معلومات .)71 :2070

وقد ذكر محمدود البهدار أن الدوبير عمدر سدليمان أكدد للحركدة خد ل لقاند و ددها د القداهرة أن

مصر لن تتددخل د ال دمن الدداخل الشلسدمين ولدن تشدرا درومها غيدر أن رأيهدا سديكون است دارياً
إل ،ان

تمكيدم أن مصر ستق

إل ،ان

السلمة الشلسمينية بغا النظر عمن يكون د السدلمة

كما ستعمل عل ،إي اد منداد دولد واقليمد داعدم للسدلمة الشلسدمينية وال دع

اللندنية .)2002

الشلسدمين ( ريددة الحيداة

و د دعم د لحركددة حمدداس صددرح وبيددر الخار يددة المص دري أحمددد أبددو الغدديم "أنددا مقتنددع انئددمام حركددة
كشاحيددة م ددل حمدداس إلدد ،عمددل سياس د برلمددان يددودي إلدد ،تحددوي ت وهري دة يهددا وتدداريخ م ددل هددذم

الحركات يك

عن وصولها إل ،نشس هذم النتانج" وموئحاً أن "أي حركة سياسية تتحول من حركة

مقاومة إل ،حركة تتول ،مسدنولية السدلمة عليهدا أن ت ارعد الظدرو

الحاكمدة التد تشدرا نشسدها عليهدا

وهدو مدا يعند العمدل علد ،أسدداس احتدرام التشاهمدات السددابقة مدع إسدرانيل وخريمددة المريدق بددون هددرو

من الواقع" ( تقرير معلومات .)20 :2070
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أمددا البرلمددان المصددري قددد مالد

ودعاهدا إلد ،إقامدة حدوار ومند

حركددة حمدداس بالتمسددك بالوحدددة الومنيددة والخيددار الددديمقرام

دامل يعمد األولويددة للحدل السدلم

البرلمددان المصددري دول العددالم إلدد ،احت درام إرادة ال ددع

األوسم .)2002

ودعدت ل ندة ال دنون العربيدة د

الشلسددمين وخيددارم الددديمقرام (صددحيشة ال ددرق

 1-3-1مصر واتفاق مكة

لدم يغشددل اتشدداق مكددة الدددور المصددري -الددذي د دع مددا بددين حركتد

ددتل وحمدداس بتدداريخ  9ب اريددر/

ددبام  2001بمبددادرة الملددك السددعودي عبددد هللا بددن عبددد العبيددب -حيددث ذكددر د االتشدداق "و د هددذا

ازمار نقدم ال كر لوخوة
تهدنة األوئاي

مصر ال قيقة والو د األمن المصري د غدبة الدذين بدذلوا هدوداً كبيدرة

القماي خ ل الشترة السابقة "(اتشاقية مكة.)2001 :

كمددا رحبددت مصددر بدددورها باالتشدداق ور ئددت الرناسددة المصدرية ددرا أي ددروم علدد ،حكومددة

الوحدة الومنية وقال سليمان عواد المتحدث باسدم الرناسدة المصدرية إن "الموقد
الشلسمينية الت سو

عل ،الشلسمينيين مواق

تتبناها الحكومة ال ديدة هو من لسمين

الشلسدمين والسياسدات

ومصدر لدم ولدن تتددخل لكد تشدرا

من انبها "( تقرير معلومات .)29 :2070

 3-3-1مصر وملف المصالحة الفلسطينية
كددان مددن المقددرر أن يسددتمن

الح دوار الشلسددمين الشلسددمين بتدداريخ  8نددو مبر /ت درين ال ددان

 2009بوسددامة مددن قبددل السددلمة الت د السددب
العباً وسيماً

هذم الحوارات.

وران هددذا التم يددل وقددد حرصددت مصددر علدد ،أن تكددون

ا ددترمت حركددة حمدداس د بدايددة الحدوار قبددل الدددخول د أي حدوار مددع ددتل أن تقد

عل ،مسا ة واحدة من ال ميع وان يكون لديها برنامج وائل لهذم المصالحة.

مصددر

و ددان الددرد مددن خ د ل ال درنيس المصددري حسددن مبددارك ل ريدددة الق دوات المسددلحة د  5أكتددوبر ت درين

األول  2009قال "إننا ال نق

مع مر عل ،حسدا

المدر اآلخدر وانمدا نقد

من ال ميع وال نشرا تصو اًر أو رأياً عل ،أحد" (.تقرير معلومات .)52 :2070

علد ،مسدا ة متسداوية

و د  20أكتددوبر /ت درين األول  2009وبعددت مصددر علدد ،الشصددانل الشلسددمينية مسددودة اتشدداق

القاهرة تمهيداً للحوار الومن ال امل الذي كان مقر اًر عقدم د  78ندو مبر /ت درين ال دان  2009د

القداهرة تعامددت حركددة حمدداس مددع ورقددة المصددالحة المصدرية علدد ،أسدداس أنهددا ممروحددة للنقددا
الم حظات عليها وليس للتوقيع أو التنشيذ وكاندت حركدة حمداس وحكومتهدا تدرى د الموقد

الرسم موقشا منحدا اب وهدذا مدا أوئدح السديد محمدد ندبال عئدو المكتد
انحيددا اًب مص درياً لحركددة ددتل  ...وأر ددو أن ال يغئ د

وابدددان

المصدري

السياسد لحمداس أن " هنداك

مددن هددذا ازخددوة المص دريون ..وأن حركددة حمدداس

تغائت عن هذا االنحياب تقدي اًر لدور مصر وت اوبا مع المصلحة الومنية وأن حركدة حمداس ال تريدد
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أن تدخل

مع مصر"

خ

يما حمل وبير الخار يدة المصدري أحمدد أبدو الغديم حمداس مسدنولية

ل الحوار الومن الشلسمين الذي كان من المقرر عقدم

أب ددو الغ دديم إل دد ،أن مص ددر تقد د

 8نو مبر /ت رين ال ان  2009وأ ار

عل دد ،مس ددا ة واح دددة م ددن ك ددل األمد د ار

المصري أخذ بالك ير من و هات نظر األخوة

الشلس ددمينية م ددي اًر أن" الم ددرح

حركة حماس ( القدس العرب

.)2009

 2-3-1الدور المصر في اتفاق التهدئة 1111

نظد اًر النخدرام مصدر د مسديرة التسددوية مندذ عددام  7819لحدل الصدراي العربد ازسدرانيل رأت

بمن الهدون العسكري د غدبة هدو حا دة ئدرورية لمتابعدة هدذم المسديرة وانتقددت عمليدات المقاومدة التد

خرق هذا الهدون وعبر عن ذلك وبيدر المخدابرات المصدرية بتداريخ  2مدارس /رذار 2009

أسهمت

أن ص دواريخ القسددام الت د تملقهددا حركددة حمدداس والشصددانل المقاومددة ه د عبددارة عددن مواسددير ومشعولهددا
محدددود ورأى أن إسدرانيل تتصددر أمددام العددالم كمنهددا تقددوم بددرد عددل علدد ،إمد ق هددذم الصدواريخ تبدددو

وكمنها تدا ع عن نشسها.

و د سددياق التحددرك المصددري لوقد

السشير ازسرانيل بالقاهرة

العدددوان علدد ،غ دبة  2009اسددتدعت وبي درة الخار يددة المص درية

اليوم التدال مبا درة للعددوان زب غد إداندة مصدر واسدتيانها ال دديد دم تدم

اسددتدعاوم م درة زب غ د م دددداً بهددذا الموق د

للمبادرة المصرية والوق
خمدا

وئددرورة امت ددال إس درانيل لق درار م لددس األمددن واالسددت ابة

الشوري زم ق النار

قماي غبة.

الدرنيس المصدري حسدن مبدارك د 30ديسدمبر  /كدانون األول  2009تدم تحديدد أسدس

التحرك المصري عل ،النحو التال  (:إدريس .)718 :2008
 .7وق د

العدددوان ازس درانيل بمددا يتدديل العددودة إلدد ،التهدنددة واعددادة ددتل المعددابر تخشيش داً لمعاندداة ال ددع

الشلسمين .

 .2ر ا أي مخمم إسرانيل للشصل بين الئدشة والقمداي والتنصدل مدن مسدنولياتها عدن غدبة وتحميدل
مصر تبعاتها وتحميل األردن مسنولية الئشة.

 .3إن مصددر لددن تكددرس االنشصددال بددين الئددشة الغربيددة والقمدداي بشددتل معبددر ر ددل د غيددا

السددلمة

الشلسمينية والمراقبين الدوليين وئرورة االلتبام "باتشاقية .)2005

 .1إن مصددر تددومن بحددق ال ددع
مسنولة تئع

الشلسددمين ال ابددت د مقاومددة االحددت ل ددرم أن تكددون المقاومددة

اعتبارها المكاس

والخسانر الت يمكن أن ت لبها لل ع .

 .5إن مصددر ستواصددل هودهددا مددن أ ددل تحقيددق مصددالحة لسددمينية دداملة وتدددرك أن ددوهر القئددية
هو إنهان االحت ل واقامة الدولة الشلسمينية( إدريس .)790 :2008

د  2يندداير /كددانون ال ددان  2008أعلددن ال درنيس مبددارك عددن مبددادرة مص درية الحت دوان الموق د

العناصر ال

ة اآلتية (:تقرير معلومات .)21 :2070
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و ددق

 .7قبول إسرانيل والشصانل الشلسمينية لوقد

دوري زمد ق الندار لشتدرة محدددة بمدا يتديل دتل ممدرات

رمن ددة للمس دداعدات زغا ددة أه ددال القم دداي ومواص ددلة تحركه ددا للتوص ددل إل دد ،وقد د

زم ق النار.

 .2دعوة مصر ك ً من إسرانيل وال ان

ددامل ونه ددان

الشلسمين ال تماي عا ل من أ ل التوصل إل ،الترتيبات

والئددمانات الكشيلددة بعدددم تكدرار مددا حدددث د غدبة ومعال ددة مسددببات بمددا د ذلددك تددممين الحدددود
وبمددا يئ ددمن إع ددادة ددتل المع ددابر ور ددع الحصددار واس ددتعدادها للم دداركة د مناق ددة ذل ددك عل دد،
ال انبين الشلسمين وازسرانيل ومع االتحاد األوروب وباق أم ار

الرباعية الدولية.

 .3ت ديددد مصددر دعوتهددا السددلمة الشلسددمينية للت دداو مددع ال هددود المصدرية لتحقيددق الو دداق الددومن
باعتبارم الممل

الرنيس لت اوب التحديات الت توا

إن المبددادرة المصدرية لددم تتئددمن الدددعوة إلدد ،االنسددحا

ال ع

الشلسمين .

ازسدرانيل مددن قمدداي غدبة د حددال وقد

إمد ق النددار و د هددذا السدياق أكددد أسددامة حمدددان د تص دريحات لقندداة ال بي درة الشئددانية أن "المبددادرة
المص درية بحا ددة إلدد ،تعددديل" موئددحاً أن و ددد حركت د سدديقدم رويددة وائددحة تقددوم علدد،

دة ممال د :

(إدريس )797 :2008
إم ق النار.

أ) وق

ب) انسحا


القوات ازسرانيلية من غبة.

ت) ك الحصار عبر تل معابر القماي.


وأكددد ر ددا حركت د و ددود ق دوات دوليددة د غ دبة وقددال "هندداك ممال د

التنابل عنها وأر و أن يتشهم ال ان

المصري ذلك وأال يكون

موق

لسددمينية نحددن لسددنا ب دوارد
محايد بيننا وبين إسرانيل".

واتهددم السددشير السددابق لدددى إس درانيل محمددد بيسددون حركددة حمدداس "بمنهددا تعمددل و ق داً أل ندددات خاصددة

وبمنهد ددا مد ددن خ د د ل إم قهد ددا الص د دواريخ علد دد ،ندددو األ ارئ د د الشلسد ددمينية المحتلد ددة تعم د د المبد ددررات

لوسرانيليين لسدحق الشلسدمينيين مدن دون االلتشدات لمصدالل هدذا ال دع

ألن الحركدة تتلقد ،أمدواالً مدن

إي دران" وبعددد هددود مص درية ح ي ددة مددع إس درانيل والشصددانل الشلسددمينية توصددلت الشصددانل الشلسددمينية

واسرانيل إل ،التهدنة لمددة سدتة دهود يبددأ تنشيدذها 78يونيدو /حبيدران  2009وينتهد يدوم ال معدة 78

ديسددمبر /كددانون األول  2009ونددب االتشدداق علدد ،وقد
وق د

العدددوان ور ددع الحصددار و ددتل المعددابر مقابددل

إم د ق الص دواريخ والعمليددات الشدانيددة وتكددون هددذم التهدنددة د قمدداي غ دبة علدد ،أن ت ددمل الئددشة

الحقاً"( تقرير معلومات .)57 :2070

أ بتددت مصددر قوتهددا علدد ،السدداحة الشلسددمينية وأعلنددت عددن التهدنددة د غ دبة ون حددت الوسددامة

المصرية

عناصر

تخم كل العراقيل وأعلنت التهدنة وحدد وبير الخار ية المصدري أحمدد أبدو الغديم

خمة الوسامة المصرية قان ً :إن حركة حماس ي

عل ،إسرانيل وأن يتعهد ازسرانيليون

المقابل بعدم استهدا
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أن توق

دة

إم ق الصواريخ من غدبة

النا دمين الشلسدمينيين داخدل غدبة وأن

يكش دوا عددن االغتيدداالت المسددتهد ة والعنصددر ال ددان هددو تبددادل س د نان ي ددمل ح دوال  100لسددمين
لعاد اليم.

تحت بهم إسرانيل مقابل ال ندي ازسرانيل

والعنصر ال الث هو السماح بشتل المعابر الحدودية بين غبة واسرانيل بمساعدة مراقبين أوربيين وأئا
"إذا تحت المعابر ستئمن تد ق السلع والمواد وكل

كما هم اآلن"( تقرير معلومات .)53 :2070
وق

ن والنداس لدن ي دعروا د غدبة أنهدم محرومدون

هذا السياق برب توا ق إقليم ودول عل ،دعدم مصدر بقيامهدا ب هدد لتحقيدق تهدندة تئدمن

إم ق الصواريخ والعمليات العسكرية ازسرانيلية ومن م تل المعابر وقد أو دت وبيرة الخار ية

األمريكيددة كوندددالي اب اريددس ومسدداعدها ديشيددد وولد

إلدد ،القدداهرة للتباحددث مددع المسددنولين المصدريين حددول

هذا الموئوي وكذلك خا يير سوالنا مسنول السياسة الخار ية األوروبية لذات الموئوي.

أكدددت حركددة حمدداس أن مصددر ه د الوسدديم د مباح ددات التهدنددة وأ دداد بددذلك ددوبي برهددوم

النامق باسم حركة حماس "إل ،أن حركة حماس حريصة عل ،التواصل مع ال ان
علدد ،دور مصددر د ن دداح مل د

المصري" كمدا أكدد

التهدنددة و د إم د ق س دراح األسددرى الشلسددمينيين(صددحيشة لسددمين

.)2009

 1-3-1أزمة معبر رفو بعد االنقالب العسكر لحركة حماس في غزة
إ ددر االنق د

الددذي حصددل د قمدداي غ دبة د الشت درة مددا بددين  71-77يونيددو /حبي دران2001

دور دددرياً د الموق د
وسدديمرت حمدداس يهددا علدد ،غ دبة اتئددل أن هندداك تمد اً

الداخل

مددن االقتتددال الشلسددمين

وانعكدس ذلدك علد ،الع قدة مدا بدين حركدة حمداس ومصدر قدد أدت سديمرة حركدة حمداس د

قمدداي غ دبة إلدد ،موق د

مصددري معددارا لحمدداس وذلددك مددن خ د ل سددحبها للو ددد األمند المصددري مددن

غ دبة واغ د ق مق درم وتددم ت ددديد حالددة الم دوارئ علدد ،الحدددود مددع غ دبة و د نشددس الوقددت أعلنددت مصددر

ر ئددها الشصددل بددين قمدداي غدبة والئددشة الغربيددة وعبددر مصدددر مصددري مو ددوق بددمن القدداهرة "ال تعتددر
بالوئع ال ديد غير ال رع

قماي غبة "(تقرير معلومات .)33 :2070

حاولددت حركددة حمدداس مممنددة الحكومددة المص درية موكدددة انهددا تم ددل تيددار االعتدددال ازس د م

وأنها تركب مقاومتها ئد االحت ل وت ن

نونها الداخلية وأن سقوم حركة حماس

األئرار بمصالل مصر أو ازخد ل بممنهدا أو التددخل د
قماي غبة لن يسداعد مصدر ولكند قدد يشدتل األبدوا

انت ار العناصر المتمر ة من تنظيم القاعدة وغيرها(تقرير معلومات .)35 :2070
بددرب الدددور المصددري بعددد االنق د

أمدام

العسددكري د غ دبة د سددياق دعددوة م لددس وبارن خار يددة

الدول العربية ل نعقاد لبحث أبمة الصراي الشلسمين  -الشلسمين

وت كيل ل نة لتقص الحقانق تئم

الحوار الشلسمين  -الشلسمين

عل ،لسان وبير الخار ية المصري

مصددر والسددعودية واألردن وقمددر بهددد
تومن استمرار التواصل واستننا

معر ددة رويددة كددل مددر لمددا حدددث؟ والبحددث د رليددات مناسددبة
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هر ر  /أغسمس  2009مالبت مصر بإرسال "قدوات صدل عربيدة" إلد ،قمداي

أحمد أبو الغيم

غبة مبررة ذلك "مندع االقتتدال الشلسدمين ووقد

موئدحاً "هدذم الشكدرة ال

الصددام ازسدرانيل الشلسدمين

الدرسددة المناسددبة وأن ب د دم وال امعددة
تددمت إال بعددد إعددادة صددياغة الوحدددة الومنيددة الشلسددمينية وبعددد ا
العربية يمكن أن تقوما بدور

هذا ال من"(تقرير معلومات .)32 :2070

أما حركة حماس قدد رأت د هدذا المملد

محاولدة زنهدان سديمرتها علد ،قمداي غدبة ور ئدت

هذا العرا ب كل مملق حيث ذكر إسدماعيل هنيدة رنديس وبران الحكومدة المقالدة "ال أعتقدد أن هنداك

مددن يشكددر بددذلك نحددن ال نقبددل ق دوات عربيددة للشصددل واذا أرادوا مسدداعدتنا د التحريددر ددمه ً وسدده ً

ونحددن ال نمددانع مددن االس دتشادة مددن الخب درة األمنيددة العربيددة د إعددادة بنددان الموسسددة األمنيددة بعيددداً عددن
الشصددانلية والحببيددة وال نمددانع و ددود خب دران نسددتشيد مددنهم د هددذا الم ددال" ( ريدددة األيددام رام هللا 75

يونيددو /حبيدران  )2009وعلددق النددامق باسددم حركددة حمدداس بددمن كدرة إرسددال قددوة عربيددة إلدد ،غدبة غيددر
مبررة وغير متوابنة وال يمكن أن تحددث دون اتشداق كدل الشصدانل الشلسدمينية( ريددة الحيداة ال ديددة رام

هللا  37أغسمس /ر
ال ع

.)2009

وعب ددر مص ددمش ،الشقد د ناند د

ع ددن الح ددب ال ددومن ورن دديس ل ن ددة الع ق ددات الخار ي ددة بم ل ددس

المصري بتاريخ  3ديسمبر /كانون األول  2002عن مخاو

مصر من التمور الحاصل

غ دبة إلدد ،أن مصددر ال يمكددن أن تتحمددل قيددام إدارة إس د مية علدد ،حدددودها ال درقية معتب د اًر أن إئددشان

المددابع الدددين علدد ،القئددية الشلس دمينية يددودي إلدد ،تشتيتهددا وحددذر مددن التددذري بموهددام لئددر الص د
الشلسمين

وأئا

أن حركة حماس تتصور أنها وري ة الحق الشلسمين وهذا أمر غير مقبول( تقريدر

معلومات .)39 :2070

أما الرنيس المصري قد وص

غبة منتص

ما رى

حبيران /يونيو  2001بمن "انقد

عل دد ،ال ددرعية الشلس ددمينية " وأن س دديمرة حرك ددة حم دداس عل دد ،القم دداي ال تم ددل تهدي ددداً لألم ددن الق ددوم
المصري وكذلك أكد دعم ل رعية السلمة الومنية الشلسدمينية والدرنيس "أبدو مدابن" وحكومتد

المتحددث باسدم الرناسددة المصدرية سددليمان عدواد إلدد ،أن مصدر تقد
"باعتبددارم رمددب ال ددرعية الشلسددمينية" المنتخ د

مددن قبددل ال ددع

إلدد ،اند

الشلسددمين

وأ دار

الدرنيس محمدود عبدداس

د انتخابددات ح درة ونبيهددة

ورندديس كددل الشلسددمينيين ورندديس منظمددة التحريددر الشلسددمينية الت د تشاوئددت ب ددمن الس د م مددع إس درانيل

وليس بصشت رنيساً لشتل" وأئا

"إننا نعتقد أن أ دقاننا مدن حركدة حمداس وبداق الشصدانل الشلسدمينية

يعلمون ذلك وأن ليس لمصر أ ندة غير معلنة ب من الشلسمينيين".
من هت

دعا وبير الخار ية المصري اندذاك أحمدد أبدو الغديم إلد ،االنئدوان خلد

السلمة بقيادة محمدود عبداس وااللتدبام بوحددة القدرار مدن أ دل الحشداظ علد ،مصدالل ال دع

ودعددا الم تمددع الدددول والدددول العربيددة إلدد ،تقددديم كا ددة أ ددكال الدددعم بصددورة وريددة لل ددع

وحكومتد د ال دي دددة التد د

موسسدات
الشلسدمين

الشلسددمين

ددكلها سد د م ي دداا كم ددا أص دددر قد د ار اًر بنق ددل الس ددشير المص ددرى ل دددى الس ددلمة
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الشلس ددمينية والبع ددة الدبلوماس ددية م ددن غد دبة إل دد ،رام هللا ليم ددل مص ددر هن دداك حي ددث أك ددد م دددي ارئد د

المتحدددث باسددم الحكومددة المصدرية أن هددذم الخمددوة ددانت تمكيددداً علدد ،ددرعية السددلمة الومنيددة( تقريددر

معلومات .)38 :2070

المر د العام لوخوان المسلمين قد انتقد قدرار نقدل السدشير وأند يتنداقا مدع مدا تقولد

أما نان

الدبلوماسية المصرية من أنها تقود هود وسامة زعادة الحركتين م دداً للحوار(موقع ال بيدرة ندت 27
يونيو /حبيران .)http://www.aljazera.net2001

علدد ،إ ددر هددذم األحددداث رئددت إسدرانيل الحصددار ال ددامل علدد ،قمدداي غدبة بتدداريخ  75يونيددو/

حبيران  2001واغ ق كا ة المعابر المرتبمة مع القماي وهو ما دعا خالدد م دعل الحكومدة المصدرية
إل دد ،التح ددرك وتحم ددل مس ددنولياتها ت ددام أه ددال قم دداي غد دبة ال ددذين "يتعرئ ددون لم ددوت بمد د ن"( المرك ددب
الشلسمين لوع م  27يناير /كانون ال ان  )2009وسعت حركة حماس لدى امعة الدول العربيدة
التخاذ قرار ُيلبم مصر تل معبر ر ل الحدودي بين قماي غبة ومصر زدخال احتيا ات الشلسمينيين.
حاولت حركة حماس من خ ل مظاهرة نسانية بتاريخ  22يناير /كدانون ال دان  2009اقتحدام
معبر ر ل

حماس

محاولة للئغم عل ،مصر من أ ل تحقيق مكاس

بيان لو ابرة الخار ية المصرية موكددة أن مصدر "تعدر عدن أسدشها البدالء إبان األحدداث التد

ددهدها معبددر ر ددل مددن مظدداهرة لسددمينية أغلبهددا نسددانية بهددد

بإخوانها الشلسمينيين أن يسينوا التصر أو الحسا

عليهددا لتحقيددق مكاس د
تكرار هذا الموق
و

سياسية حيث انتقددت القداهرة حركدة

ددتل المعبددر عنددوة  ..وأن مصددر تربددم

بمحاولة تصدير م دك ت داخليدة إليهدا والئدغم

سياسددية" ودعددا البيددان "ال هددات المسدديمرة علدد ،القمدداي إلدد ،العمددل علدد ،عدددم

م دداً"(صحيشة الدستور المصرية  23يناير /كانون ال ان .)2009

 23يناير /كانون ال ان  2009تد ق منات الشلسمينيين عل ،مصر بعدما دمر مسلحون

لسددمينيون أ د دبان م ددن السدديا وال دددار األس ددمنت الحدددودي واعتب ددر الددرنيس المصددري مب ددارك اقتح ددام
المعبددر وتددد ق الشلسددمينيين هددو نتي ددة مبا درة للحصددار وتمندد ،حددل هددذم الم ددكلة ددو اًر و ددك الحصددار

المشددروا علدد ،ال ددع

الشلسددمين

مئدديشاً "ي د

أن يعيددد الشلسددمينيون األمددور إلدد ،مبيعتهددا اسددتناداً

إل ،االتشاقيات السابقة"( صحيشة السشير اللبنانية  22ينداير /كدانون ال دان  ).2009ومالد

المسلمون

مصر الحكومة المصرية بالك

عن الم اركة

ازخدوان

حصدار غدبة والمبدادرة بشدتل معبدر ر دل

واعتبار أن اقتحام المعبر بر ل كان ق ار اًر عبياً وليس تنظيمياً( تقرير معلومات .)12 :2070

كددادت األحددداث الت د وقعددت علدد ،معبددر ر ددل أن تحدددث أبمددة ددادة د الع قددات ازس درانيلية

المصرية رأى وبير األمن ازس ارنيل إيهدود بدراك هدذا الخد

مدع مصدر قدال" :إن المصدريين يعر دون

ما هو دورهدم ونحدن نتوقدع مدنهم أن ينشدذوا تعهدداتهم التد وردت د االتشاقيدات ال نانيدة بدين الددولتين"

وحملددت و ابرة الخار يددة ازس درانيلية مصددر المسددنولية عددن هددذا الخددرق وقددال رريي د ميكيددل النددامق باسددم

الخار ية ازسرانيلية" :إن كل ما يحصل

هذم المنمقة هدو مدن مسدنولية مصدر التد ي د
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أن نقدوم

بتسوية المسملة..وعل ،المصريين العمل عل ،أن يكون الوئع عل ،الحدود كما ي

العرب

لندن  25يناير /كانون ال ان )2009

"( صحيشة القدس

تحرك ددت مص ددر لئ ددبم ح دددودها واعتقل ددت م موع ددة م ددن الشلس ددمينيين وم ددنهم م ددن ك ددان منتمي ددا

لحمدداس حيددث اعتقلددت  775مددن أ دراد حمدداس بعددد أن " ت دداو اب المعبددر بصددشة غيددر قانونيددة " وأ ر ددت
عددنهم بعددد ذلددك علدد ،د عددات وأبقددت علدد ،أيمددن نو ددل القيددادي د كتاند

القسددام الددذي اعتقددل د مدينددة

العري (وكالة معاً  7يناير /كانون ال ان  2009ا.)http://www.mannews.net -:

كمددا حملددت مصددر حركددة حمدداس مسددنولية إغ د ق المعبددر إذ قددال مصددمش ،الشق د النان د

م لس ال دع

المصدري " :إن مدا أدى إلد ،إغ قد (معبدر ر دل) هدو مدا حددث منتصد

 2001وأن المعبر تحكم اتشاقيات دولية
سينان واسرانيل تستهد

حبيدران /يونيدو

ومصدر دولدة كبيدرة تحتدرم تعهدداتها ولدديها أمدن قدوم

سينان واألصابع ازسرانيلية تق

وران معظم ما يحدث

د
د

سينان "( صحيشة

ال رق األوسم لندن 1 :ديسمبر /كانون األول .)2009

وأ دار وبيددر الددد اي المصدري محمددد حسددين منمداوي" :إن مصددر كريمددة وصدبورة ولكددن للصددبر

حدددود وي د

أن يعد إخواننددا الشلسددمينيين أن المعركددة ليسددت مددع مصددر ولكددن المعركددة مددع إس درانيل

أن ُيشهم أن سيمرة حركة حماس عل،
خ تئع وتحيك إسرانيل وي
أن يقعوا
وبالتال ال ي
غبة تتعارا مع اتشاقية المعابر والوئدع القدانون للسدلمة الومنيدة الشلسدمينية وع قدة مصدر واعت ار هدا
بالسلمة الشلسمينية( تقرير معلومات .)13 :2070
و

إ ارة إل ،لغة تصعيد قاسية وهدد وبير الخار ية المصري أبو الغيم بكسر أقددام كدل مدن

يحدداول أن يكسددر خددم الحدددود ورد م ددير المصددري علدد ،ذلددك بقول د "كنددا نتمندد ،موقش داً عربي داً لكسددر

الحصار وليس كسر أقدام المحاصرين" ( تقرير معلومات .)11 :2070

وبالرغم من هذم االتهامات مدن قبدل مصدر إال أن سدعيد صديام وبيدر داخليدة حركدة حمداس أكدد

أن االتصداالت بددين حركتد ومصدر لددم تنقمددع وقددال" :حدذرنا مددن إغد ق الحدددود مدع مصددر وعدددم ددتل
المعبر ونحن ال نستميع أن نق

و

ال ع

وأبناونا يموتون أمام أعيننا ولذلك عل ،كل المعنيين

أن يتحركوا من أ ل تل المعبر وال يعقل التذري باالتشاقيات الدولية ويبق ،عبنا يعان الحصار"(تقرير
معلومات .)15 :2070

 4-2المبحث الثالث :عالقة حركة حماس مع األردن
ارتبمددت حركددة حمدداس بع قددة إي ابيددة مددع النظددام د األردن منددذ تمسيسددها تقريبددا إذ اعتمدددت

ب ددكل مبدددن ع قاتهددا مددع األردن بالحشدداظ علدد ،و ودهددا د السدداحة األردنيددة وأال ت يددر سددخم النظددام

عليها لذلك إنها لم تتدخل

وون األردن الداخليدة ولدم تحداول اسدتغ ل و ودهدا هنداك بمدا يتعددى

الن ددام ازع م د والسياس د

و د المقابددل كددان األردن ي ددعر بددمن د مصددلحت السياسددية وازقليمي دة

المحا ظة عل ،م موعة من قادة حركة حماس

ساحت
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بددال مدن ائدمرارها إلد ،التو د

ميعدا إلد،

سوريا خصوصا وأن صيء الحل النهان لم تتبلور بعد وه سيتم ر األردن بها وسيكون حريصا عل،
التم ير يها مبا رة أو ربما عن مريق تحالشدات األمدر الواقدع غيدر المبا در مدع حركدة حمداس(الحرو

.)10 :7882
ات

موق

النظام د األردن بعدد ن داح حركدة حمداس د االنتخابدات الت دريعية عدام 2002

نحددو تن دديم عملي ددة التس ددوية والعددودة إل دد ،المشاوئ ددات ب ددين الشلسددمينيين وازسددرانيليين حي ددث اعتب ددرت
الحكومة األردنية ن اح حركة حماس
لهذا الن اح

االنتخابات الت ريعية أم ار داخليدا لسدمينيا مدع عددم االرتيداح

ظل توتر الع قة ما بين المر ين بعد إبعداد أربعدة مدن قادتهدا مدن األردن وربمدت بدين

وب حركة حماس وبين ازخوان المسلمين

حددذر رندديس الددوبران األردن د معددرو

األردن إذ خ يت أن يودي ذلك إل ،بيادة عبيتهم قد

البخيددت ازخ دوان المسددلمين د األردن مددن اسددتغ ل ددوب حركددة

حمدداس وقددال" :البددد مددن التمييددب ب دين مددا هددو تنظدديم لسددمين م ددل حركددة حمدداس ومددا هددو أردن د
ي وب أن يت دد البعا

حماسة ظداهرة للم ابيددة علد ،مواقد

بعيدا عن الواقعية"( التقرير االستراتي

الشلسمين

أصدحا

)718 :2002

ال دمن والخيدار د

وال

لسدمين

و ددرح بخيددت سياسددة ب د دم مددن التعامددل مددع حركددة حمدداس حيددث ع قددة ب د دم مددع حمدداس د

الددداخل متوابنددة م لهددا م ددل أي صدديل لسددمين وأن أسددلو التعامددل المسددتقبل معهددا مرهددون بم ندددة

الحكوم د د د د د د د د ددة وبرام هدد د د د د د د د ددا د د د د د د د د د د المرحلدد د د د د د د د ددة المقبل د د د د د د د د ددة د د د د د د د د د د الخ د د د د د د د د ددار (رئ د د د د د د د د د دوان :2002
.)http://www.almustaqbal.com

و ددهدت ع قددة المملكددة األردنيددة مددع حركددة حمدداس مبيدددا مددن التددوتر عددام  2002عندددما اتهددم

األردن الحرك ددة بتهريد د

األس ددلحة م ددن س ددوريا إل دد ،أ ارئ ددي

وأن حرك ددة حم دداس تقد د

وران ددبكة م ددن

األ دخاب تددم إلقددان القددبا علدديهم ومعهددم أسددلحة ومتش درات ممددا يهدددد األمددن الددداخل ،األردند

وبنددان

علي ألغت الحكومة األردنية بيارة وبير الخار ية الشلسمين محمدود البهدار إلد ،عمدان د حينهدا وقدد
نشت حركدة حمداس االتهامدات األردنيدة واعتبدرت أنهدا دانت لتبريدر إلغدان البيدارة إسدماعيل هنيدة عبدر

وسمان من الملك عبدهللا ال ان التدخل خصيا الحتدوان ومعال دة األبمدة بدين األردن وحركدة حمداس

وأن تب أر باسم الحكومة من أي محاولدة للعبدت د األمدن األردند الدداخل ،موكددا أن حكومتد ال يو دد

لها أي مخمم الستخدام األ ارئد األردنيدة أو تخدبين السد ح يهدا وأبددى رنديس وبران األردن تقدديرم
لموق

هنية المسنول من م مل القئية موكدا أن حكومت ال تخمم لوبقان عل ،األبمة أو اسدتغ لها

للقميعة مع حركة حماس(صحيشة القدس العرب .)2002 :

بقيت الع قة ما بين حركة حماس واألردن اترة ومتوترة وتناقلت بعا األنبدان بدمن الحكومدة

األردني ددة تنس ددق م ددع الد درنيس الشلس ددمين محم ددود عب دداس زس ددقام حكوم ددة حم دداس وأن القم ددة المصد درية

األردنية

رم ال ديخ د حبيدران /يونيدو  2002بح دت إمكانيدة تدو ير السد ح الد بم لحدرس الدرنيس

محمود عباس كما ر حت األحاديث عن ترتيبات بين عباس والحكومة األردنية برغبة أمريكية وموا قة
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األردن إل ،داخل لسمين لددعم الدرنيس ولدم يحددث

مبدنية من إسرانيل زدخال قوات بدر المتوا دة

ذلددك .وهددو مددا سددر د حين د دعددم األردن لل درنيس محمددود عبدداس أمددام حركددة حم داس(صددحيشة الخلدديج
االماراتيددة )2002 :وكانددت دعددوة رندديس الددوبران األردن د معددرو

البخيددت د  25ديسددمبر /كددانون

األول  2002لرنيس الوبران الشلسمين إسماعيل هنية ببيارة عمان بر قة رنيس السلمة محمود عباس

قددد اظهددرت تحسددنا حددذ ار د الع قددات مددا بددين المددر ين حيددث رحبددت حركددة حمدداس بهددذم الدددعوة وأعلددن
هني ددة قبولد د ال دددعوة ولك ددن م ددا ر ددل ع ددن موقد د

البيارة(صحيشة السبيل.)2002 :

س ددلب م ددن الرناس ددة الشلسد دمينية أدى إل دد ،تعمي ددل ه ددذم

 0-2-1سياسة األردن تجا حركة حماس:

لددم تكددن ع قددة األردن بحركددة حمدداس ذات مددابع أيدددلو

أو توا ددق عقاندددي بددل كانددت بنددان

عل ،المصلحة وهذا ما مكن حماس من البقدان علد ،السداحة األردنيدة بقيادتهدا ومكاتبهدا حيدث احتئدن

األردن قيددادة حركددة حمدداس و ددتل أبواب د لهددا ووق د

قبددل إغ د ق

إلدد ،انبهددا د العديددد مددن المواق د

مكاتبهددا وقمددع الع قددة معهددا عددام 7885وقددد كددان عقددد التسددعينات هددو عقددد التشدداهم االسددتراتي

الددذي

مددع عمددان مددع حركددة حمدداس وهد الشت درة الذهبيددة لحمدداس د عمددان ومددابال رندديس مكتبهددا السياس د

خال ددد م ددعل يت ددذكر الرعاي ددة األبوي ددة التد د أحامد د به ددا المل ددك حس ددين بع ددد تعرئد د لمحاول ددة االغتي ددال
ازسدرانيلية د عمددان عددام  7881حددين هدددد الملددك بإلغددان معاهدددة الس د م مددع تددل أبيد
األخي درة الع د

الم نددم للسددم السددري الددذي حقددن ب د م ددعل مددن قبددل الموسدداد ازس درانيل

إذا لددم ترسددل
كددان الملددك

غائبا من ازسرانيليين وحريصدا علد ،حيداة ر دل رأى يد بعيمدا لسدمينيا مو وقدا بد مدن قبدل المملكدة

المهووسة بم روي الومن البديل(حتر .)50 :2009

كما كان التقار األردن مع حركة حماس هو امتداد لتحال

األردن وحركة ازخوان المسلمين حيث بدأ هذا التحال
د منتصد

تاريخ عميق ما بين النظام

د موا هدة المدد الناصدري والبع د وال ديوع

القددرن الع درين وتعمددق وتمددور د موا هددة حركددة ددتل و صددانل المنظمددة العاملددة عاملددة

عل ،الساحة األردنية.

إن التوا ددق مددا بددين األردن و حركددة حمدداس قبددل انقمدداي الع قددة بينهمددا كددان مصددمما لموا هددة

الدددعوة االسددتق لية التد ر ددع لوانهددا الدرنيس ال ارحددل ياسددر عر ددات حيددث كانددت الحركددة ازس د مية د

األردن و لسددمين والمومن دة بارتبددام الئددشتين وال ار ئددة يمددا بعددد لق د اررات ددك االرتبددام واحدددة مددن أهددم

أدوات الرهان األردن

الئشة الغربية( قورة .)278 :2072

حشظ المصالل األردنية

كما أن سياسة األردن ات ام حماس وتوتر الع قة بينها وبين حماس دان ئدمن لسدشة األردن

السياسددية القانمددة علدد ،مبددأ األولويددات ومددن ددم التدوابن وئددمن سددلم األولويددات قددد كددان األردن أك ددر
قربا لمنظمة التحرير من إل ،حركة حماس وبالتال
مع السلمة الشلسمينية بقيادة تل أقوى.
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من المنمق و ق هذم الشلسشة أن تكون الع قات

بعا تو هدات السياسدة الخار يدة األردنيدة والد ،اسدتعداد

إن مة مو رات مهمة توكد تبدل

حركدة حمدداس للتعدداون مددع األردن والتنسدديق معد

ولكددن هددذا لدديس كا يددا ل نتقددال بالع قددة بددين ال ددانبين

من حالة العدان إل ،حالة االلتقان أو التحال

المدى المنظور.

إن لألردن مصالل

تل قنوات اتصال مع حركة حماس بل إن هذم الع قة تغدو ئدرورية

إن أراد األردن أن يكددون ل د دور د ترتي د
الشلسمين ازسرانيل

البيددت الشلسددمين الددداخل ،أو التددم ير د مسددتقبل الص دراي

أو أن يحا ظ عل ،دورم ازقليم

أو يحم ظهرم من م روي الومن البديل.

إن صددانع القدرار د األردن قددرر إعددادة قدرانة الخارمددة السياسددية د المنمقددة وعمددل علدد ،إعددادة تنظدديم
ع قات د د ودورم ازقليم د د
وتماسكها

حدال

وأرتشد ددع وبن الحسد ددابات الداخليد ددة د د ظد ددل تند ددام نشد ددوذ الحركد ددة ازس د د مية

دل السياسدات الخار يدة وقدد كاندت هنداك دعدوات للقدانات مدا بدين حركدة حمداس

واألردن إلدد ،ح دوار مشتددوح زعددادة ترتيد د

وتنظدديم الع قددة الت د ت ددوترت بينهمددا بعددد إ درانات الحكوم ددة

األردنية بإعتقال وابعاد قادة حركة حماس وتم يرها عل ،الحركة ازس مية األردنية الت تقود المعارئة

السياسية وتم ل الك ير مدن األردنيدين مدن أصدول لسدمينية ممدن ال يومندون ب ددوى عمليدة السد م د

ال ددرق األوسددم و د نشددس الوقددت ال تسددتميع القيددادة األردنيددة السددماح بعددودة قددادة حركددة حمدداس ونقددل
قيادتهم السياسية إل ،عمدان وعدودة ن دامها السياسد وازع مد كمدا كاندت قبدل عدام  7888لدذا كدان
البددد مددن التشكيددر زعددادة رسددم حدددود الع قددة علدد ،نحددو تدددري

مويلة األمد للمر ين واستيعا

يمخددد باالعتبددار الئددرورات ومتملبددات

المعارئدة األردنيدة كمدا صدرح مسدنول أردند " قدد تكدون البدايدة مدن

خ ل السماح لقادة حركة حماس من حملة ال نسية األردنية بحرية التنقل من والد ،المملكدة بعدد تسدوية
الهوام

عبر دانرة المخابرات العامة" (الصباذ )http:jordanzad.com : 2077

نظم ع قت مع حركة حمداس علد ،تدوا ر مصدالل متبادلدة وعديددة

لقد صاذ األردن تصورم

مدن بينهددا وأهمهددا  :حمايددة األردن وكياند واسددتق ل مدن م ددروي الددومن البددديل وحمايدة مصددالل األردن
الئشة الغربية وقيدام دولدة لسدمينية مسدتقلة د الئدشة الغربيدة وغدبة وت دكيل حالدة توا قيدة تسداعد

علدد ،االسددتقرار السياسد واال تمدداع

د المملكددة األردنيددة والمسدداعدة د تشعيددل دور األردن ازقليمد

السياسات الدولية ت ام المنمقة(حتر .)12 :2009

ويرى عدد من صناي القرار علد ،أن تحسدن الع قدات مدا بدين حمداس واألردن يمهدد السدتيعا

المعارئة ازس مية المو رة
ومحاكمددة رمددوب الشسدداد

األردن

الحراك السياس والم تمع

ازسد ميون يسددتغلون الظددرو

األردن والدذي ير دع دعار ازصد ح

لتعبيددب دورهددم السياسد ونشدوذهم د ال دداري

بعد أن قامعوا االنتخابات البرلمانية األخيرة مدن ا دل االبقدان علد ،خيدارات التصدعيد ال دعب

النتباي ممالبهم.

وال ابلددت القئددية الشلسددمينية ت ددكل عددام أساسدديا وهامددا د صددياغة سياسددة المملكددة األردني دة

وتحالشاتهددا الداخلي ددة والخار يددة بازئ ددا ة إلدد ،ارتب ددام األردن بمخر ددات القئ ددية س دوان تقامع ددت تل ددك
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المخر ددات م ددع مص ددالح أو تعارئ ددت معه ددا وق ددد رئ ددت ك ي ددر م ددن المعمي ددات عل دد ،ص ددانع القد درار
األردن إعادة قرانة الواقدع السياسد

د المنمقدة األمدر الدذي قدد يد عد إلد ،إعدادة النظدر د ع قاتد

ودورم يها وعل ،الرغم من مبادرت واست ابت لدعوة حماس والذي بار و دد منهدا بر قدة ولد ،عهدد قمدر
ال يخ تميم بن حمد ال ال ان وعقد لقانات مع صناي القرار

األردن وأيئا رغم تصريحات رنيس

وبران األردن الس دابق عددون الخصدداونة د نو مبر/ت درين ال ددان  2072إن " إخ د ار قددادة حمدداس مددن
األردن كان خمم دستوريا وسياسيا " موكدا سع ب دم زي اد ع قات متوابندة مدع كدل القدوى المو دودة
عل ،الساحة الشلسمينية "(وكالة راسا ازخباريدة  )www.grasanews.com 2072علد ،الدرغم

مددن ذلددك كل د بقيددت الع قددة بددين المددر ين غيددر موهل دة زعددادة إقامددة حمدداس وقيادتهددا د األردن و ددتل
مكات

لتمارس عملها هناك.

 1-2-1موقف حركة حماس اتجا األردن.

تنظر حركة حماس بمهمية بالغة إل ،عودة ع قتها مع النظام

عم ددق اس ددتراتي

األردن لما يم ل األردن من

و ددعب لحمد داس الرتبد دام ال ددعبين بع ق ددة و يق ددة ق ددد اس ددت ا

للوسددامة القمريددة ببيددارة و ددد ر يددع المسددتوى مددن حركددة حمدداس بقي دادة رندديس المكت د

النظ ددام د د األردن
السياس د لحمدداس

"خالددد م ددعل" حيددث قددام الو ددد ببيددارة األردن بنددان علدد ،دعددوة رسددمية م دن الملددك عبدددهللا لقيددادة حركددة
حماس التد بارت األردن وأ درت لقدانات مدع كدل مدن العاهدل األردند الملدك عبدد هللا ورنديس الدوبران
ددايب المراونددة ومدددير هدداب المخددابرات العامددة يصددل ال ددوبك

ورغددم تمكيدددات حركددة حمدداس ورندديس

مكتبهددا السياسد بددمن أ دوان الحدوار مددع و ددد حركددة حمدداس والملددك األردند كانددت م د عة وقانمددة علدد،
الص دراحة وال ددشا ية وتب دادل اآلران حددول مختل د
ب كل رسم

القئددايا منهددا لددم تددتمكن مددن أن تع دود حركددة حمدداس

األردن م ل ما قبل عام  7888حيدث أوئدل ذلدك خالدد م دعل "نممدل أن تتدو هدذم

اللقددانات بع قددة متينددة مسددتمرة إلدد ،األمددام بمددا يحقددق مصددلحة ال ميددع " (وكالهههةجراسهههااإللباريهههة,
)www.grasanews.com

واعتبدر عددبت الر دق بددمن ع قدة حركددة حمدداس واألردن د مريقهددا نحدو االسددتم اررية لأل ئددل

وعل دد ،و ددود تشاهم ددات ك يد درة ب ددين ال ددانبين علد د ،عدي ددد م ددن الملش ددات الم ددتركة ( ص ددحيشة الدس ددتور
.)www.dostor.org:2072

وتت د حركددة حمدداس للبحددث عددن تمددوير ع قاتهددا مددع األردن ويعتبددر ذلددك اسددتراتي ية رنيسددية

وعددن تمددور ومبيعددة ع قددة حركددة حمدداس بدداألردن يددرى غددابي حمددد أن األردن مددن الدددول التد دعمددت

حركددة حمدداس د المائ د

ولكددن كددان هندداك تخو ددات مددن حركددة حمدداس وأ دديان موهومددة وتقددارير

مغلومة أدت إل ،سون الع قة مع حماس والنظام

ما بين المر ين(مةاشلةشبلية.)6022,
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األردن ولكن موخ ار حصل تحسدن د الع قدة

وأن ال

أمددا بخصددوب الددومن البددديل ددان حركددة حمدداس أكدددت وب ددكل قددامع ال تقبددل بددالومن البددديل
نددين ي د

أن يعددودوا إلدد ،ق دراهم وموق د

حركددة حمدداس وائددل وأن حركددة حمدداس أوئددحت

موقشها من الومن البديل والحكومة الموقتة .

وحددول ع قددة حركددة حمدداس بدداألردن يددرى د.احمددد يوسد

أن األردن

ددكل علدد ،مدددار تدداريخ

القئددية الشلسددمينية حائددنة سياسددية وانسددانية للشلسددمينيين وكددان د المرحلددة الت د أعقبددت عددام 21
بم اب ددة حائ ددنة وري ددة للكد دوادر العس ددكرية لمنظم ددة التحري ددر الشلس ددمينية ب ددل وك ددان م دددا عاً ع ددن الو ددود

الشلسددمين

يد

ومتنشس داً ل غ ار يددا السياسددة مددع الشلسددمينيين د الئددشة الغربيددة حيددث كددان لسددمينيو

الئ ددشة الغربي ددة يتمتع ددون بال نس ددية األردني ددة وبع ددد أح دددث أيل ددول  7810الدامي ددة رح ددل مق دداتلو ال ددورة
الشلسمينية عن األردن إل ،لبنان وظلت الع قة األردنية الشلسمينية ت هد حالدة مدن االحتقدان والتدوتر
م عادت للتحسن

التسعينيات حين احتئنت األردن حركة حماس ..م بعد و اة الملدك حسدين قدام

الملددك عبددد هللا بترحيددل قيددادة حركددة حمدداس عددن األردن ممددا أ ددر سددلبياً علدد ،الع قددة مددع الشلسددمينيين –
خاصة ازس ميين  -من ديد(مقابلة خصية .)2072

 3-2-1الموقف األردني من العدوان عل غزة .

باد العدوان ازسرانيل عل ،غبة

عام  2009من الموق

الحر للحكم

األردن بين التصعيد بمدا

ي عل د أقددر إلدد ،دول الممانعددة وهددو مددا يشددرا تحددديات أخددرى ال يريدددها وبددين االلت دبام بمواق د

االعت دددال وتحم ددل ك ددل الح ددر والئ ددغوم ال ددعبية ل ددذلك ح ددرب األردن عل دد ،اتخ دداذ مواقد د
واع مي ددة تغميد د م ددن الحد ددر ال ددعب لكند د بق د د منح ددا اب إل دد ،مواق د د

دول

سياس ددية

دول االعت دددال خاص ددة مصد ددر

والسددعودية وبال ددذات مددا يتعل ددق بددر ا أي مس دداس بمب ددادرة الس د م العربي ددة وتمييددد المب ددادرة المصددرية
الخاصة بوقد

العددوان ور دا الم داركة د قمدة اسدت نانية أو مارندة خاصدة بغدبة وقدد عبدر األردن

عن هذا كل من خ ل(صحيشة الحياة اللندنية:)2008 :
 -7الممالبة بالوق

الشوري للعدوان والتلويل بإعادة النظر

 -2محاولت د التركيددب علدد ،الددرد الدددول ،واألمريك د لوق د
م لددس األمددن بتبند قدرار ددوري يلددبم بوقد
األم مالد

العدددوان مال د

الملددك عبددد هللا ال ددان

العدددوان وبعددد صدددور القدرار  7920عددن م لددس

الملددك عبددد هللا مددن إسدرانيل االلتدبام بددالقرار ودعددا الم تمددع الدددول ،إلدد ،الئددغم

عليها ل لتبام ب .

 -3أ نان استقبال لو د الترويكا األوربية
الت تستهد

الع قات ازسرانيلية.

ال ع

عمان حرب الملك عبد م عل ،التحذير من الموامرة

الشلسمين ومسدتقبل وحقد د إقامدة دولتد المسدتقلة والتركيدب علد ،مدا

يم لد العدددوان ازسدرانيل مددن مخددامر علدد ،حقددوق ال ددع
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الشلسددمين

وخاصددة حقد د دولددة

مس ددتقلة وم ددا يم لد د م ددن تهدي ددد ال ه ددود المبذول ددة للوص ددول إلد د ،ح ددل س ددلم للصددراي ازسد درانيل

الشلسمين عل ،أساس حل الدولتين.

 5-2المبحث الرابع عالقة حركة حماس مع سوريا

تعود الع قدة الو يقدة مدا بدين حركدة المقاومدة ازسد مية "حمداس" وسدوريا إلد ،بدايدة التسدعينات

حيث كاندت االنتشائدة د أو هدا وبدايدة تحولهدا إلد ،العمدل العسدكري بالتنسديق مدع إيدران حيدث كاندت
نقمددة االلتقددان بينهمددا هددو معارئددتهما لتشددرد ياسددر عر ددات د عقددد اتشاقيددات الس د م أوسددلو د مدريددد

األمر الذي عمق أواصر ع قتهما.

 0-1-1تطور العالقة بين حركة حماس السلطة والحكومة السورية

بعددد ددوب حركددة حمدداس د انتخابددات الت دريع عددام  2002ومددا أعق د

إقليميددا ودوليددا ئ د عددن قدددرتها د أن تلع د

ذلددك مددن حصددارها

دو اًر د غايددة األهميددة د إربدداك خصددومها "الددذين هددم

خصددوم س ددوريا" والئ ددغم عل دديهم لش ددرا بع ددا ددرومها بازئ ددا ة إل دد ،أنه ددا تس ددير بات ددام مع دداكس
للسياسة األمريكية

المنمقة عدا عن حصدولها علد ،ال درعية القانونيدة بشوبهدا باالنتخابدات الت دريعية

عام  2002لهذم األسبا

ن د أن سوريا عمقت ارتبامها بحركة حمداس أي أن حركدة حمداس عنصدر

مهم من عناصر االستراتي ية السورية( ها

.)712 :2009

كمددا ورحبددت سددورية بهددذا الشددوب واعتبرتد بم ابددة انتصددار لسددورية وموقشهددا السياسد مددن القئددية

الشلسددمينية علدد ،أسدداس أن قيددادات حركددة حمدداس د الخددار مو ددودون د سددورية واعتبددر ال درنيس
السوري ب ار األسد بمن وب حركة حماس سو

يسهم

تخشي

الئغومات عل ،بد دم وأند بدايدة

لتشكيددك العبلددة عنهددا وقددال األسددد أمددام المددوتمر العددام لألح د اب العربيددة الددذي انعقددد تحددت ددعار نص درة
سورية ولبنان و

حئور  300خصية يم لون أك ر من  770أح اب سياسية د  75دولدة عربيدة

"إن ن دداح حركددة حمدداس د االنتخابددات الت دريعية سدديخش

الئددغوم علدد ،سددورية "(صددالل :2002

 ) 757ومن هة أخرى إن الع قات بين سورية والسلمة الومنيدة الشلسدمينية بقيدادة حركدة دتل كدان
ي د د د د د ددوبها التد د د د د ددوتر بعكد د د د د ددس مد د د د د ددا كاند د د د د ددت علي د د د د د د ع قاتهد د د د د ددا مد د د د د ددع حركد د د د د ددة حمد د د د د دداس(البمني د د د د د د

.)http://www.ahewar.org: 2008

وتُعتبدر سدورية مدن أوانددل الددول العربيدة التد اسدتقبلت مسدنولين د الحكومدة الشلسدمينية بقيددادة
حركة حماس قد استقبلت سدورية مدع نهايدة عدام  2002رنديس الدوبران الشلسدمين د حيند إسدماعيل
هنية الذي بحث مع األسد هود ت كيل الحكومة الشلسدمينية ودعدم سدورية للوحددة الومنيدة الشلسدمينية

وأعلن د ددت س د ددورية خد د د ل البي د ددارة موقشه د ددا ال د ددداعم زقام د ددة دول د ددة لس د ددمينية مس د ددتقلة وعاص د ددمتها الق د دددس

ال ري (صالل .)755 :2002
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وكانددت دم ددق المحمددة األولدد ،الت د بارهددا وبيددر الخار يددة الحمسدداوي محمددود البهددار ووعدددت

سورية خ ل البيارة بتقديم الددعم اللو سدت والمدال والسياسد إلد ،الحكومدة الشلسدمينية وبر دع مسدتوى
التم يددل الدبلوماس د

والسددماح بدددخول الشلسددمينيين حددامل

دوابات السددلمة الشلسددمينية إلدد ،األ ارئ د

السدورية و ددتل االتصداالت الهاتشيددة بددين سدورية واأل ارئد الشلسدمينية وأ ددار البهددار بعدد ا تماعد مددع
القيدادة السدورية "التد ر ئدت أن تتخلد ،د يدوم مدن

الرنيس السدوري والمسدنولين السدوريين بدين مواقد

األيددام عددن القئددية الشلسددمينية" واسددتكماالً لبيددارة البهددار بار سددعيد صدديام د  27مددايو /ريددار 2002
نددين الشلسددمينيين وأعلددن

سدورية لتسددوية بعددا القئددايا المتعلقدة بالتعامددل مددع السددلمة الشلسدمينية وال

ال ددوبير الشلس ددمين اس ددتعداد دم ددق لتمهي ددل ئ ددبام ددرمة لس ددمين وكد دوادر مدني ددة د د و ابرة الداخلي ددة
وأئددا

أن لقددانم مددع ال درنيس السددوري ونانب د ووبيددر الداخليددة السددورية تمحددور حددول دور سددورية ت ددام

القئية الشلسمينية وتحديداً الشلسدمينيين العدالقين علد ،الحددود العراقيدة األردنيدة ودعدم ال دع

السدوري

للحكومددة الشلسددمينية وقبددول دواب السددشر الشلسددمين (الحيدداة اللندنيددة  )2002 :وكبددادرة إي ابيددة وا قددت

سورية عل ،دخول  100لسمين إل ،أرائيها عالقين عل ،الحدود العراقية األردنية بعدد أن ر ئدت
األردن السماح لهم بالدخول.

وعملددت سددورية علدد ،إقندداي حمدداس قبددول المبددادرة العربيددة الت د وا قددت عليهددا قمددة بيددروت عددام 2002
علدد ،أسدداس أن ميددع الدددول العربيددة قددد وا قددت عليهددا وانتقدددت سددورية تص دريحات المندددو األمريك د
السابق

وتس ددلم

األمم المتحدة ون بولتون الذي اتهم يها خالد م عل بازرها

ووص ددشت مواقد د

ازسرانيلية".
أما

بولت ددون بالعداني ددة للع ددر والمس ددلمين وبمند د م ددن كب ددار ال ددداعمين للسياس ددات

إمدار المشاوئدات حدول صدشقة داليم ن دد أن سدورية ر ئدت التددخل لكد ال تئدغم

عل ،حركة حمداس مدن أ دل إمد ق سدراح ال نددي ازسدرانيل
عدوانها عل ،قماي غبة وأكد الرنيس السوري وقو
محنتد

وأن عل ،سدورية أن تعتقلد

وت ابيدددت الئددغوم علدد ،سددورية بهددد

دم ق بكل قوة إل ،ان

ال ع

الشلسمين

التددم ير علدد ،قددادة حمدداس حددول موئددوي ال ندددي دداليم

حيددث أوئددل مصدددر سددوري أن دم ددق تويددد موقد

السشير .)2002

داليم إال إذا وا قدت إسدرانيل علد ،وقد

حمدداس الد ار ا ألي تنددابل مددن دون مقابددل( ريدددة

 1-1-1أزمة العالقة بين حركة حماس وسوريا بعد الثورة السورية

تعتبر كل مدن إيدران وسدوريا وحدب هللا بم ابدة قاعددة هامدة لحركدة حمداس ومدن أهدم المتحدالشين

معها وبذلك تو ر لها البنية التحتية ألن متها الت غيلية والسياسية والعسكرية حيث كانت قيادة حماس
تتخذ من دم ق مق ار لها وتدير عملياتها بق اررات من المكتد

)751 :2072 santis
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السياسد

برناسدة خالدد م دعلZhak (.

بعددد أن تددم مددرد حركددة حمدداس مددن األ ارئ د األردني دة عددام  7888و دددت حركددة حمدداس د

دم ددق م د ذاً رمن داً لمقارهددا الخار يددة حيددث كددان نظددام األسددد األ

ومددن بعدددم االبددن متحمسددين ددداً

الستئا ة الحركة ازس مية مستخدماً إياها كوسيلة لممارسة مبيداً من الئدغوم علد ،إسدرانيل وذلدك
بغيددة اسددتعادة مرتشعددات ال دوالن مددن هددة واحبددام المموحددات األمريكيددة د المنمقددة مددن هددة أخددرى

و ددان قد درار حرك ددة حم دداس د د ك ددانون أول /ديس ددمبر ع ددام  2077بح ددبم أمتعته ددا ومغ ددادرة مكاتبه ددا د د

دم ق وبالتال تخليها عن ع قاتها مع ب ار األسد لي بت أن تلك الع قة لم تكدن سدوى ع قدة بوا
مصلحة ولم ترتق إل ،مستوى القرابة األيدلو ية الشعلية(.)82 :2072 Rafael D.Frankel

مدع وصددول الربيددع األول إلدد ،سدورية واندددالي ال ددورة أو مددا تسدمي مهدران رسددمياً -مدوامرة دوليددة

محور المقاومة وظهر

ئد سورية ونظامها المقاوم زسرانيل -بدت حركة حماس وكمنها أول مر

أن تغييد اًر كبيد اًر بدددأ يت ددكل د المنمقددة وت ار ددق ذلددك مددع ددعور لسددمين مبكددر لتمييددد تحددرك ال ددعو
العربية حت ،ولو كان و ق بوصدلة ممالد

دانت داخليدة د أغلبهدا سديكون لد انعكاسدات مهمدة علد،

القئددية الشلسددمينية هكددذا و دددت حركددة حمدداس نشسددها تتحددرك علدد ،إيقدداي معادلددة ديدددة صددكها الربيددع
العرب (ما

لم توا

.)12 :2072

حركة حماس

لقد تخلت عن مقرها
أن تحدددد ال ان د

تاريخها تحديات و رصاً كتلك الت ظهرت مع االنتشائات العربيدة

دم ق عل ،حسا

الددذي تق د

ع قاتها مع أكبر الدول الداعمدة لهدا وعنددما ملد

مع د د ص دراي إقليمد متصدداعد إنهددا لددم تختددر أي اند

منهدا

لقددد وصددلت

التددوترات الداخليددة يهددا إلدد ،مسددتويات غيددر مسددبوقة تركددبت علدد ،كيشيددة االسددت ابة للتغي درات ازقليميددة

عل ،المدى القصير.

إن االنتشائددة د سددوريا وحيددث مقددر المكت د

السياس د للحركددة ألك ددر مددن عقددد مددن الددبمن

وئع أمام الحركة أحدد أكبدر التحدديات التد وا هتهدا ومبقتهدا بدين ممالد

متصدارعة مدن هدة كدان

عل ،الحركة أن توابن بين االمتنان الدذي كاندت ت دعر بد حيدال النظدام الدذي دعمهدا عنددما تنكدرت لهدا

ميددع البلدددان العربيددة األخددرى وكلشت د قمددع الع قددات مددع نظددام مددا ي دبال متمسددكاً بالسددلمة والمخددامر

المترتبددة علدد ،إغئددا

إيدران أكبددر داعميهددا ومبوديهددا بالمددال والسد ح والتدددري

ومددن ناحيددة أخددرى

كددرت حركددة حمدداس د ع قاتهددا بددازخوان المسددلمين والسددعودية ب ددكل عددام وكددذلك التبامهددا لل ددع

السددوري الددذي مالمددا وق د

مددع الحركددة واألمددر الددذي كددان عليهددا أن تمخددذم بالحسددبان د موابنددة هددذم

االعتبددارات هددو التباماتهددا لمنددات األلددو

مددن ال

نددين الشلسددمينيين د سددوريا الددذي قددد يترت د

علي د

د عهم لحياتهم مناً للق اررات الت يتخذها بعدا قدادتهم السياسديينMiddle East Report 2072 (.
.)N.129

اتخذت حركة حماس موقشاً أك ر تماي اًب عن الموق

وممالبتد بالحريددة والك ارمددة والديمقراميددة هنددا بدددا الخد
20

ازي ارند عبدر الوقدو

مدع ال دع

السدوري

وائددحاً بددين حركددة حمدداس وايدران لكددن مددن

الخمم أن تقدول أن حركدة حمداس وايدران اتخدذتا مر د نقديا د مواقشهدا مدن ال دورة السدورية ن دد أن

حركة حماس ئلت أن يكون موقشها أخ قياً ه لم تعاد النظام ولم تويد المعارئة.
حركة حماس كانت حذرة داً

تمييد أي عمل عسكري ئد نظام الرنيس األسدد كد ال تدتهم

بالتحريا د عناصدر الحركدة توا ددوا علد ،األرا السدورية وال سد ح الحركدة و د ئدد النظدام أو

وق

ب ان

المعارئة بل يبق موقشها أخ قياً دون تر مة عملية عل ،األرا.

حت ،بعد أن أغلق النظام مكات

سدورية بال دمع األحمدر معلنداً حالدة القميعدة

حركة حماس

معهددا بق د ازع د م المرن د والمكتددو وازلكترون د التددابع لحركددة حمدداس ينددمى بنشس د عددن ددن ه ددوم
مئاد عل ،نظام األسد خاصة

وعن الصعوبات الت توا

.)18 :2072

العام األول بعد ال ورة(ما

الع قة بين حركة حمداس وسدوريا د الوقدت الدراهن وخاصدة بعدد

ال ددورة السددورية ووصددول الع قددة الدد ،تددوتر وكيشيددة ق درانة حمدداس لهددذم الخسددارة يددرى غددابي حمددد أن
حركة حماس تتمتع بع قة قوية ومميبة مع سدوريا مندذ ع درين عامداً وهدذم ع قدة قويدة ومتيندة وسدوريا

در لحركددة حمدداس علدد ،كا ددة المسددتويات س دوان السياس د أو األمن د والعسددكري وحركددة
قدددمت دعم داً كبيد اً
حمدداس كانددت تتخددذ مددن دم ددق مق د ار لهددا وبعددد اندددالي ال ددورة السددورية
تتدخل وكان األمر داخل ،ولكن بعد عمليات القتل والتنكيل بال ع

حركة حماس موقشاً داعماً ومويداً لل دورة السدورية وممالد
بالقيم واألخ ق والمواقد

ال دع

األخ قيدة ولكدن بعدد انددالي العند

نتي ة موقشنا األخ ق والمبدن بات ام األحداث

ممددا أدى إلدد ،خرو ن دا مددن سددوريا ووق د

حركددة حمدداس د البدايددة لددم

السوري من قبل النظدام اتخدذت

السدوري دنحن حركدة مبدنيدة ونعتدب

ئدد ال دع

در
السدوري د عندا الد من ك ي اً

سوريا ووقو نا مع ممالد

ال دورة وال دع

كا ددة ن دداماتنا وهددذا نتي ددة إيماننددا بعدالددة الممال د

السوري واآلن يو د قميعة بين النظام والحركة(مقابلة خصية )2073

و د نشددس السددياق علدد ،خلشيددة خرو د مددن سددوريا ا دداد رندديس المكت د

السدوري
لل ددع

السياس د لحمدداس خالددد

م ددعل "أن د غددادر سددوريا بعددد أن أصدداب اليددمس مددن معال ددة األبمددة السددورية ب ددكل سياس د بعيددداً عددن

الددمان" م ددي اًر إلدد ،أند نصددل الدرنيس ب ددار األسدد بددمن حددل األبمددة يتملد
ولكن عندما تم ل ون السدلمات السدورية إلد ،األمدن وال دي

"إصد حات وحلددول سياسددية"

"علدم أن هدودم ستش دل"( لسدمين للحدوار

.)http://www.paldf.net/gorum/showtheread.php?t=1062918

من هتها ها مت سوريا م عل من خ ل التلشبيون السدوري الرسدم متهمدا إيدام بدإم ق عددد

من التصريحات لتمبيع ع قت مع إسرانيل والواليات المتحدة وذلك بعد إع ن األخير خ ل حئدورم

لمددوتمر الحددب الحدداكم د تركيددا عددن "ترحيبد ب ددورة ال ددع

السددوري" و قددال إند ومنددذ اللحظددة األولدد،

لألحددداث د سددوريا ددان حركددة حمدداس نصددحت القيددادة السددورية بعدددم التعامددل األمند مددع إرادة ال ددع

السوري وذلك انم قداً مدن الحدرب علد ،الددم السدوري الغدال وعلد ،اسدتقرار سدوريا موكددة أن سياسدة

حركة حماس ه عدم التدخل

ال نون العربية الداخلية ألي بلد عرب (المصدر السابق).
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ووص د

التلشبيددون السددوري خالددد م ددعل وال درنيس المصددري محمددد مرس د بشرقددة "المبالددة" الت د

استن د بها رنيس الوبران الترك ر

أردوغان لبيدادة دعبيت

مي

حئ ار موتمر حب الحرية والعدالة الحاكم
وذكر التلشبيون السوري"الموق

تركيا.

وكدان كد َّل مدن م دعل ومرسد قدد

السوري من م عل عندما ر ئت الدول األخرى قالدت "م دعل

وردت المدانرة
الذي استقبلت سوريا كمقاوم يتيم يبحث عن مل م يموي بعد أن أغلقت و هد األبدوا ُ
الت كانت تحمل من أ وان الممارات كمن ماعون يتهربون من مصدا حت " (صدحيشة الحيداة ال ديددة
.)2072

وتحدددث أحمددد يوسد

أحددد قددادة حركددة حمدداس ومست ددار هنيددة السددابق ردا علدد " ،اله ددوم السددوري علدد،

م ددعل "حرقداً لكددل السددشن مددع حركددة حمدداس وقمعددا لكددل تواصددل مددع الحركددة ..وان اله ددوم علدد ،رندديس

الحركة هو ه وم عل ،حركة حماس وأي اتهامات تو

إلي هو اتهدام لهدا وازسدانة لم دعل هدو إسدانة

لكددل حمدداس..وان الح دراك د سددورية هددو ددبن مددن الح دراك ال ددعب العرب د ولددن نقبددل بمقولددة أن هندداك

م دوامرة علدد ،سددورية والنظددام السددوري لدديس نظام داً معرو داً لدددى الندداس باسددتقامت وومنيت د وان ا ابت د د
خدمددة الم ددروي القددوم

وسددوريا لددم تقدددم الك يددر يمددا يتعلددق بالموا هددة مددع االحددت ل ازس درانيل علدد،

الرغم أننا نحشظ لهم مساندتها للمقاومة

الحرية"(ال رق األوسم

سنوات صعبة لكن

.)2072

عل ،خلشية إغ ق مكات

حركة حماس

النهاية هناك ع

سوري يتملع إل،

دم ق أصدرت الحركة المقاومة ازسد مية حركدة

حماس بياناً أوئحت ي حقيقة ما رى من مداهمة واغد ق لمكتبهدا بالعاصدمة السدورية دم دق د 1
نو مبر /ت رين ال ان  2072أن "أ هبة األمن السورية قامت اال نتين  5نو مبر /ت درين ال دان 2072

بمداهم ددة واقتح ددام مكتد د

ومن ددبل "خال ددد م ددعل" رن دديس المكتد د

السورية دم ق و ردت من محتوياتد

ال

السياسد د لحرك ددة حم دداس د د العاص ددمة

وغيدرت أقشالد وأغلقتد دم صدادرت السديارة التابعدة لد

و د يدوم

ددان  2نددو مبر /ت درين ال ددان  2072قامددت أ ه دبة األمددن السددورية بمداهمددة واقتحددام مكت د

العلمد "عئددو المكتد

السياسد

عمدداد

لحركددة حمدداس وأغلقتد بعددد مصددادرة محتوياتد والسدديارات التابعددة ل د "(

لسمين للحوار.)http://www.paldf.net/gorum/showtheread.php?t=1056805 :
د المقابددل ظهددر تندداقا د الموق د

داخل حماس يعارا موق

م عل والمكت

الحمسدداوي الددداخل

حيددث كددان وائددحا أن هندداك أريددا

السياس لحماس وهو موق

يعكس ت اذبات من نوي ما

حصلت داخل حرك حماس بخصوب األبمة السورية واتئل دلك من خ ل تصدريحات قدادة حمداس

بخصوب وئعها

سدورية متئداربة حيدث صدرح صد ح البردويدل موكدداً مدن غدبة أن كدل مدا تدردد

د وسددانل ازع د م عددن إغ د ق مكات د

الحركددة بسددوريا محددا تحلددي ت سياسددية مددن اخت دراي وسددانل

ازع م وليس ل رصيد عل ،أرا الواقع ولم يمل

مكات

للحركة د الخدار وعلدق ب دمن موقد

من حركة حماس المغادرة ولم تناق

قئدية دتل

حركدة حمداس مدن االئدمرابات د سدوريا أنهدا تتبند
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موقشاً متوابناً ال تاً إل ،أن الحركة عا ت

سورية مع القيادة وال ع

المعتمدددة د ال ددنون الداخليددة ألي دولددة وأئددا

والقي ددادة وأن ت ند د

وال تتدخل ئدمن اسدتراتي يتها

أن سددورية غاليددة علينددا ونتمندد ،االسددتقرار لل ددع

س ددوريا ال دددمان وأن تلبد د ممالد د

ال ددع

الس ددوري المبيعي ددة( لس ددمين للحد دوار

 )http://www.paldf.net/forum/showtheread.phpt=800169يم د دا قلد ددل عئد ددو المكت د د

السياس د لحركددة المقاومددة ازس د مية حمدداس عددبت الر ددق أهميددة االقتحامددات والمددداهمات الت د بدددأت
أ هبة األمن السورية بتنشيذها ئد بيوت ومكات

ما تملك "حماس"

قيدادات "حمداس" وممتلكداتهم د سدورية وأكدد أن كدل

سدورية ال يسداوي أصدبع سدوري أو لسدمين ال د

د سدوري( لسدمين أون اليدن

):http://felesteen.ps/detialis/news181365%DB%A7%D9%84%D8%B1%D9%

 .أمددا موسدد ،أبددو مددربوق نان د

رندديس المكت د

السياس د لحمدداس مكددد "أن الحركددة حددددت موقشهددا مددن

األبمد د د د د د د ددة الس د د د د د د د ددورية موك د د د د د د د ددداً أنه د د د د د د د ددا م د د د د د د د ددع ال د د د د د د د ددع

د د د د د د د د د ممالبتد د د د د د د د د وحركتد د د د د د د د د "( ري د د د د د د د دددة

الرسالة .)http://www.alresalah.ps/ar/index.php?act-post8id=62260
وأصد د دددر المكت د د د

ازع م د د د " حركد د ددة حمد د دداس" اال ند د ددين  71د د دوال 7132ه الموا د د ددق 72

سبتمبر/أيلول 2077م بياناً بخصوب " من و ود حمداس د سدورية" وتعقيبدا علد ،األخبدار المن دورة
د بعددا الوسددانل ازع ميددة والمدباعم ب ددمن نيددة حركددة حمداس االنتقددال مددن دم ددق بمدا يلد " :إننددا د

حركة حماس نوكد استمرار و ود الحركة ومكاتبها د سدورية وال يو دد نيدة لددى الحركدة بانتقدال بعدا
قياداتها أو نقدل أي مدن مكاتبهدا"" .إنندا لنوكدد أن األخبدار المن دورة د بعدا الوسدانل ازع ميدة ب دمن
نيددة الحركددة االنتقددال أو نقددل بعددا مكاتبهددا مددن دم ددق بن دان عل د ،مل د

ال هددات األمنيددة السددورية ه د

أخب د د د د د د د د ددار عاري د د د د د د د د ددة ع د د د د د د د د ددن الص د د د د د د د د ددحة وال تم د د د د د د د د ددت للواق د د د د د د د د ددع بص د د د د د د د د ددلة"( لس د د د د د د د د ددمين للحد د د د د د د د د دوار:

.)http://www.paldf.net/foutm/showtheread.php?t=877861
أدى إغد ق مكاتد

الحركددة د دم ددق إلدد ،بع درة قادتهددا السياسدديين كمددا العسددكريين د أر ددان

ال درق األوسدم واآلن بعدد أن نقلدت كا دة مقارهدا د قمداي غدبة ن حدت حركدة المقاومدة ازسد مية مدن
إبرام صشقات مع دول العالم السن
ويعلق أحمد يوس

وخاصة مع دولة قمر.

عما رلت إلي الع قة مع سوريا أن أية أبمات تقع

دول ال وار سدتكون

لها انعكاسات علد ،الحالدة الشلسدمينية نحدن كدان لندا ع قدات إسدتراتي ية هامدة مدع سدوريا وحاولندا أن
نقددم النصديحة والدرأي الدذي يمنددع تددهور األمددور د سدوريا وانبالقهددا لمدا رلددت إليد األوئدداي د تددونس

وليبيددا ومصددر ولكددن لألس د

النظددام د سددوريا رك د

أرس د ور ددر الل ددون للحددل األمن د

المعددارك الداميددة وسددقوم الئددحايا مددن المدددنيين بالمنددات يومي داً كددان مددن الصددع
االسددتمرار د البقددان داخددل سددوريا حيددث إنهددا ارتددمت الوقددو

موقد

إلدد ،ان د

ومددع اندددالي

علدد ،حركددة حمدداس

خيددار ال ددع

السددوري وهددذا

مبدددن اتخددذنام بددالرغم ممددا كددان يربمنددا بددالرنيس ب ددار األسددد مددن ع قددات وميدددة ولكددن عندددما
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ت اوبت السياسية السورية كل المعايير األخ قية باستباحة دم ال ع

السوري كان قرار حركة حمداس

مم ً بمكتبها السياس هو الرحيل عن سوريا ولو كان البديل هو الم هول.
ويرى يوس

ولكددن الموق د

إن المسملة لم تكن بالنسبة لحماس مبنية علد ،تقددير حسدابات الدربل أو الخسدارة

الددذي اتخددذنام ددان العتبددارات أخ قيددة وقيميددة حيددث إن السياسددة عندددنا ه د مصددالل

تحكمهددا المبددادئ ولدديس العكددس والتدداريخ سددو

ي ددهد لنددا أو علينددا ددنحن ددع

يعددان مددن االحددت ل

ونشهددم معندد ،مظلوميدة ال ددعو وحقهددا د الحريددة والك ارمددة ازنسددانية كمددا أننددا نقاتددل مددن أ ددل حريتنددا

وكرامتن ددا واس ددتق لنا ددإن علين ددا أن يك ددون موقشن ددا وائ ددحاً بمنن ددا م ددع إرادة ال ددعو ول دديس م ددع مص ددالل

األنظمة والدكتاتوريات وقد يرى البعا أننا خسرنا حليشاً ولكننا كسبنا موقشاً ت ام ُنصرة ع

كان و ياً لنا ولقئيتنا منذ النكبة وحت،

السنوات الت سبقت وقوعها(مقابلة خصية )2073

مالما

ويددرى الباحددث أن الع قددة مددا بددين حركددة المقاومددة ازس د مية حمدداس وسددورية تخئددع لتبددادل

المصددالل والنشددوذ وتقددامع د المصددالل واألدوار ي ددري بددين المددر ين بددالرغم مددن التبدداين د مبيعددة

النظددام السددوري ونظي درم د حركددة حمدداس د دسورية تسددتمد قوتهددا مددن أيدلو يددة علمانيددة وحمدداس ذات
أيدلو ية إس مية ئد ً عدن الع قدة العدانيدة التد تدربم ع قدة سدورية بحركدة ازخدوان المسدلمين أ دد
خصدوم النظدام البع د

د سددورية هد مبقدة علويددة المدذه

تقيم حركة حماس "ازخوانية" ع قات وميدة مع نظام السوري.
رغم اخت

وحمدداس حركدة سدنية المددذه

األيدلو يا ما بين المر ين إال أنهما التقيا سياسياً

ومدع ذلددك

ظل ت ار ع االعتبار الدين

م دل هدذم الع قدات وهدذا مدا عكدس الب ار مانيدة التد تبدرب سياسدة المدر ين وأن الع قدة قانمدة علد،
المصالل ال أك ر وال أقل.

إذا كاندت أسدس الع قدة يحدددها بددين المدر ين قانمدة علد ،المصددالل إند مدن المنمدق أن تحكددم

عل ،استم اررية الع قة أو تناقلها عل ،استمرار المصالل بينهما أو انتقادها.

هناك العديد من المتغيرات تدد ع المدر ين إلد ،التعداون وتنسديق سياسدتهما مدع بعئدها الدبعا

كد د الم ددر ين و ددد مبتغ ددام د د الم ددر األخ ددر و ددم منشع ددة م ددتركة د د تعمي ددق تعاونهم ددا وتنس دديق
سياستهما سورية مهمة لحماس كما أن حماس مهمة لسوريا.

مددن المنظددور السددوري تعتبددر حمدداس حركددة منا سددة لحركددة ددتل وهيمنددة األخي درة عل د النظددام

السياس الشلسمين

و ئ ً عن أنها تر ا التسوية السلمية الت تقودها تل مدع إسدرانيل د الوقدت

الذي اختارت ي حركة حماس منه اً أخر انحاب إل ،خم المقاومة.

تعداون سدورية مددع حمداس يدمت ئددمن رويتهدا االسدتراتي ية ومنه هددا ات دام لسدمين سددورية

حاولددت وتحدداول اهدددة الحتدوان النئددال الشلسددمين
تبنت م.ت.

و اهدددت ز ددال أو إعاقددة م ددروي التسددوية الدددي

ن د سورية انحابت إل ،حركة حماس وسعت لدعمها والتنسيق معها

التسوية السياسية الت تقودم "منظمة التحرير الشلسمينية".
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إ ال م روي

سدورية قدوة رنيسدية يمدا يسدم" ،قدوى الممانعدة" ومناهئدة لدنهج

أما حركة حماس إنها رأت

العسددكري السددوري أل دراد حركددة حمدداس

وا ددنمن واس درانيل د المنمقددة ئ د ً عددن الدددعم والتدددري

إئدا ة أيئددا أن سددورية تعتبددر منشددذاً وبوابددة حمدداس علد ،إيدران بازئددا ة إلدد ،أن الدددعم السددوري ي ددكل
ار عددة قويددة د موا هددة ك ا ددة الئددغوم ازقليميددة والدوليددة عليهددا وهد أيئددا ار عددة تسددتقوي بهددا حركددة

حم د د دداس د د د د ال د د ددداخل د د د د إم د د ددار الصد د د دراي الشلس د د ددمين  -الشلس د د ددمين (البمني د د د د

2008

.)http://www.ahewar.org

تعاونت سورية مع حركة حماس لشدك االحتكدار المصدري عدن الورقدة الشلسدمينية وبالتدال

مومن قدم لسورية
د د أعق ددا

عدل

لسمين من خ ل حركة حماس حت ،ال تترك األمر كل إل ،مصر.

أح ددداث  77س ددبتمبر/أيلول وم ددا أ ربتد د م ددن اح ددت ل أمريكد د للعد دراق ع ددام 2003

نيسان /إبريل مارست وا نمن ئغوم عل ،سورية كان عليها ان تست ي
إذ حاولددت دم ددق التخشيد

بمن تغادر موعاً أو أن توق

لها واال خئعت للعقوبات

مددن هددذم الئددغوم ددموعبت إلدد ،الشصددانل الشلسددمينية المو ددودة د سددورية

علد ،األقدل أن دمتها العامدة ولدم يكدن أمدام حركدة حمداس مدن د ن إال

ان أن رئخت وأوقشت ن اماتها لتخشي

الئغوم عل ،سورية.

مارس ددت س ددوريا ئ ددغوما قوي ددة عل دد ،ص ددانل ومنظم ددات لس ددمينية مقيم ددة د د س ددورية لتم ي ددل

موتمرها المناها لموتمر أنابولس د دم دق عرئدت مهدران استئدا ة المدوتمر د حدين قدرر قدادة
الشصددانل الشلسددمينية تم يل د بعددد ممارسددة ئددغومات مددن سددورية الت د حئددرت مددوتمر أنددابولس ك د

تظهر للعالم أنها راغبة

الس م.

 6-2المبحث الخامس عالقة حركة حماس مع قطر
قمر ه

إحدى دول م لس التعاون الخلي

ذات قوة اقتصادية منا سة
حدودية مع

ال تت اوب مساحتها  77أل

كم ²ولكن

المنمقة أدت إل ،و ود نشوذ سياس حولها أدركت قمر بعد م اكل

ارتها الكبرى العربية السعودية وسياسة إيران ال امحة نحو الهيمنة والنشوذ بان

الدبلوماسية والحوار السياس

يمكن أن يحل بالك ير من الم اكل واألبمات وي نيها الك ير من
إمار التسويات والحلول ازقليمية والعربية

التحديات وللع

دور اكبر

سمحت الظرو

الدولية بذلك مستندة

إمارها الدول

إذا

ذلك إمكانياتها المادية وع قاتها الخار ية والدبلوماسية الت
إمار حسن ال وار وعدم التدخل

ارتكبت عل ،أسس و وابت سياستها الخار ية

ال وون

الداخلية حل النباعات بالمرق السليمة دعم القئايا العربية وازس مية تموير ع قات التعاون

إمارها ازقليم والدول بغية إي اد مناد مبيع ل ستقرار السياس والتمور االقتصادي واي اد بينة
مستقرة ل ست مار مما علها تق

عل ،رأس قانمة الدول المست مرة

لقد اتسمت السياسة القمرية الخار ية باستخدام القنوات الدبلوماسية الت
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ال رق األوسم و مال أ ريقيا

تمتم صهوة القوة المالية

والت د عتها للتوسم

الوقت الذي

قئايا المنمقة وأبماتها

لت ي كل الوسامات األخرى

بما يها وسامات مرحتها قوى دولية كبرى(عبلالواحل ,د ت.)778 :

 0-1-1السياسة الخارجية لدولة قطر

تقددوم السياسددة الخار يددة القمريددة علدد ،أسدداس مصددالل الدولددة ومددن لسددشة نظامهددا السياس د

و د إمددار ع قاتهددا الدوليددة ددإن مددنهج السياسددة الخار يددة رئددت علدد ،القيددادة القمريددة كخيددار أملت د
د عة عوامل عدة .كمدا ترغد

و اركت

الدوران حول القم

قمدر د الخدرو مدن داندرة التدم ير السدعودي واالنشد ت مدن

الذي تبعم الريداا كدان مدن أولويدات النظدام السياسد القمدري الدذي ت دكل بعدد

حبي دران عددام  7885وهددذا الخددرو اتئددل د االعت دراا الددذي عبددرت عن د الدوحددة ئددد تسددمية أحددد

السددعوديين لتددول ،رناسددة م لددس التعدداون الخلي د

خ د ل القمددة الخلي يددة التد عقدددت د مسددقم عددام

 .7885وتميدبت سياسدة قمدر الخار يدة بع قدات مميدبة مدع الواليدات المتحددة األمريكيدة وموا قتهدا علدد،
ت ددم ير قاع دددة الس دديلية ومين ددان العدي ددد بمو د د

للمنمقددة الوسددم لل ددي

اتشاقي ددة ال ددد اي الم ددترك ع ددام  7882للقي ددادة المركبي ددة

األمريك د والت د تقددع مددع خددم التمدداس مددع المملكددة العربيددة السددعودية .كمددا

وأقامت قمر ع قات اقتصادية وت ارية ومالية مع إسرانيل والسدماح لهدا بشدتل مكتد

لرعايدة المصدالل

الت اريدة ازسدرانيلية د الدوحددة عدام  7882وهدذا أتداح لهددا بدمن تكدون وسديماً مقبدوالً مدا بدين األمد ار

المتنابعددة حيددث بددربت قمددر د أك ددر مددن مناسددبة خ د ل تصدداعد أبمددة إقليميددة أو دوليددة بمنهددا ن ددم
دبلوماسد سددامع د سددمان ال ددرق األوسددم وتحولددت قمددر إلدد ،ماولددة لشددا المنابعددات وملتقد ،لكددل
األمد ار

المتصددارعة د الدددول الم دداورة مددن دار ددور لبنددان الدديمن أ غانسددتان العدراق و لسددمين

ووسددامتها بددين ددتل وحمدداس حيددث استئددا ت قمددر الدرنيس محمددود عبدداس رندديس السددلمة مددع رندديس

المكتد

السياسد لحمدداس خالددد م ددعل د الدوحددة لتقريد

و هددات النظددر حيددث خر دوا باتشدداق الدوحددة

الددذي يقئ د بتسددليم ال درنيس محمددود عبدداس رناسددة الددوبران وت ددكيل حكومددة وحدددة ومنيددة والتحئددير

ل نتخابددات زنهددان االنقسددام وعددودة اللحمددة ال غ ار يددة للنظددام السياس د الشلسددمين (عبههلالواحههل ,د ت:
.)720

 1-1-1حركة حماس – مبرر التقارب مع قطر:

أقامت حركة المقاومة ازس مية حماس ع قة صداقة مع دولة قمدر د أواندل التسدعينات مدن

القددرن المائد

وذلددك عندددما كددان ال دديخ حمددد بددن خليشددة أل ددان ال يدبال وليداً للعهددد ددم تعددببت تلددك

الع قة عندما أصبل ال يخ حمد أمي اًر للس م

العام  ( 7885ها

وقمر لديها أو ق الع قدات مدع وا دنمن وتستئدي

نصد

.)727 :2009

قيدادة القدوات األمريكيدة د منمقدة

الخليج إئا ة إل ،ذلك أنها استقبلت قادة معظم الحركات ازس مية المتمر ة.
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د بيارت د إلدد ،األردن أ ددار ال دديخ حمددد بددن اسددم أل ددان وبيددر الخار يددة القمددري د لقددان

خدداب مددع الملددك حسددين وبحئددور رندديس الددوبران األردن د عبددد الددروو
حمدداس د األردن وملد

الروابدددة مسددملة س د نان حركددة

إذن الملددك لكد يددتم تددرحيلهم إلدد ،قمددر علدد ،سددبيل المدباح قددال إن الملددك
ال دديخ حمددد بددن اسددم بددمن حركددة حمدداس سددتو ر

حسددين علددق علدد ،ذلددك "لددم نحددتج إلدديهم" كددان دوا

للدولة القمرية غمان مقبوالً بما أن قمر تنوي إقامة ع قات دبلوماسية مدع إسدرانيل "باسدتقبالنا حمداس
ئيشة علينا إن هذا سيبقينا عل ،ع قة يدة بغيرنا من الحكومات العربية األخدرى"( دها

.)722

:2009

أدع دد ،خال ددد م ددعل ب ددمن األردن يبح ددث ع ددن ع ددذر زنه ددان و ددود حم دداس د د ال ددب د مس ددتغ

ال انعات التد تشيدد الع دور عدن أسدلحة وغيرهدا مدن األمدور وأعلدن بدمن ال صدحة ألي هدذم االتهامدات

دادر الددب د تمددت د األول مددن ددهر
ووا ددق األردن علدد ،إم د ق س دراح م ددعل وغو ددة ددرم أن يغد ا
ت درين ال ددان  /نددو مبر مددن العددام  7888نقلهمددا مددن السد ن إلدد ،ممددار ماركددا د عمددان حيددث اسددتق

مددانرة خاصددة معص دوب األعددين وأيدددهما مكبلددة وران ظهرهمددا كددان محمددد عبددد هللا المحمددود مددن و ابرة
ال ددنون الخار يددة القمريددة علدد ،مددتن المددانرة مكلشداً بنقددل نا ددم حركددة حمدداس إلدد ،العاصددمة القمريددة
الدوحة ويذكر م دعل "بقيندا د قمدر مددة عدامين حاولندا خ لهدا معال دة م دكلتنا مدع األردن لكنندا لدم

نددن ل د ذلددك" وبق د غو ددة وم ددعل ومحمددد ن دبال مددا بددين الدوحددة ومكت د
وبحلول عام  2007أصبل م عل يقئ معظم وقت
وبعددد سددنوات ن ددمت علدد ،نحددو مشددا

حماس والمملكة األردنية الت مرد منها قادتها
دولة قمر مساعدة حركة حماس
األردني ددة "عم ددان" بس ددب

حركددة حمدداس د دم ددق

العاصمة السورية دم ق.

االتصدداالت القمريددة األردنيددة زنهددان المقامعددة مددا بددين
عام  7888قبل أن يستقروا

تو ير م ذ رمن وبديل لقادة مكت

دم ق حيدث قدررت

حمداس السياسد

د العاصدمة

أهمي ددة الس دداحة األردني ددة للحرك ددة وتشئ دديلها ع ددن أي مك ددان أخ ددر(وكال ددة س ددما

ازخبارية .)2077

وتمت بيدارة خالدد م دعل رنديس المكتد

السياسد إلد ،عمدان بر قدة ولد عهدد قمدر ال ديخ تمديم

بن حمد أل ان الذي قاد وسامة ما بين حركة حماس واألردن وأعلن الديوان الملك األردن بمن ول

عهددد قمددر ال دديخ تمدديم بددن حمددد أل ددان سدديقوم ببيددارة إلدد ،المملكددة تسددتغرق يومداً واحددداً يلتقد خ لهددا
السياسد لحركددة حمدداس خالددد م ددعل سددي ار ق ال دديخ

الملددك عبددد هللا وأئددا

البيددان أن رندديس المكت د

تم د د دديم وحي د د ددث وصد د د د

مص د د دددر أردند د د د مس د د ددنول بي د د ددارة م د د ددعل إل د د دد ،المملك د د ددة بمنه د د ددا بروتوكولي د د ددة"

(.)http://www.francezu.com/ar/2012
وعن سب

الدعم القمري الوائل لحماس يوئل أ.غابي حمد أن أهدم مدا تتبعد حركدة حمداس

ع قاتها الخار ية هو أننا لسنا ئد أحدد ولسدنا د

البعد أو القر من القئية الشلسمينية وقد و دنا قمر تق
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يد

أحدد وأن الع قدة مدع أي كدان تنبدع مدن
انبندا وتعمدل علد ،مدرق العدبل السياسد

والحصددار المشددروا علينددا وو دددنا عندددها دعمددا سياسدديا وماليددا والم دداريع الت د تقدددمها قمددر ه د
م دداريع لل ددع

وأن قمددر تدددعم المصددالحة وعقدددت لقددان مددا بددين رندديس المكت د

الشلسددمين

السياس د

ورندديس السددلمة الشلسددمينية زنهددان االنقسددام وتحقيددق المصددالحة أمددا بالنسددبة للمددال القمددري إند مددال

لل ع

الشلسمين ولدم يكدن مداال سياسديا ولدم تكدن لقمدر أي ئدغوم أمدا بخصدوب الحركدة دإن رنديس

الحركة يتخذ من قمر مق ار ل (مقابلة خصية .)2073

وعددن دا ددع االهتمددام الحمسدداوي بتعبيددب الع قددة مددع قمددر وا ددر هددذم الع قددة د تقويددة حمدداس

السددلمة ولدديس الحركددة السياسددية يوئددل د.يوسد

أن مواقد

قمددر الداعمددة للقئددية الشلسددمينية والدددعم
وحتد ،مواقشهدا السياسدية

الذي اعتدادت علد ،تقديمد لنصدرة دعبنا علد ،المسدتويين ازغدا وازع مد
ٍ
ئل للتواصد ِل مدع حركدة حمداس وحكومتهدا د
المتوابنة ت ام التعام مع االنقسام منل اً
قمر قنوات أ َ

قماي غبة.

لقددد كانددت قمددر سددباقة د تقددديم الدددعم المددال للحكومددة العا درة لتغميددة الع ددب د ميبانياتهددا

وكانت لها إسهامات مالية كبيرة

دعم قماع الصحة والتعليم وقد تحركت من أ ل العمل لتسدويق

حكومة إسماعيل هنية و تل المريق أمام التعامل معها وحاولت توظي

ع قاتها الدولية لتحقيق ذلك

كمددا أنهددا سددعت وب ددكل كبيددر خ د ل ت ددكيل حكومددة الوحدددة الومنيددة (الحكومددة الحاديددة ع درة) التحددرك
للتم ير عل ،الموق

األمريك للقبول بتلدك الحكومدة التد كدان ي أرسدها السديد إسدماعيل هنيدة ولكنهدا لدم

ت ددتمكن ألن أم ار ددا لس ددمينية داخ ددل موسس ددة الس ددلمة الومني ددة وئ ددعت العراقي ددل أم ددام تحرك ددات وبي ددر

خار يتها ال يخ حمد بن اسم وقمعت المريق عل ،مسعام التوا ق رنذاك(مقابلة خصية .)2073

 3-1-1قطر ومحاوالت احتواء حركة حماس السلطة والحركة

بعد انتهان االنتخابات الت ريعية الشلسمينية عام  2002و وب حركة حماس بمغلبية ساحقة

الم لددس الت دريع الشلسددمين

اتصددل أميددر دولددة قمددر حمددد بددن خليشددة رل ددان

بددالرنيس الشلسددمين

وهنددمم بن دداح االنتخابددات الت دريعية الشلسددمينية وقددال إنهددا سددتكون لهددا نتددانج إي ابيددة علدد ،مريددق بنددان

الدولددة الشلسددمينية كمددا أ ددرى اتصدداالً هاتشي داً مددع خالددد م ددعل بددارك ل د بشددوب الحركددة د االنتخابددات

الت ريعية الشلسمينية(ال بيرة نت .)http://www.aljazeera.net/news :2002
و د ظددل انقسدام الموقد

مددا بددين الدددول العربيددة إَّبدان العدددوان ازسدرانيل علدد ،غدبة  2009دعددت دولددة

قمددر إلدد ،عقددد قمددة عربيددة مارنددة لمناق ددة العدددوان ازسدرانيل علدد ،غدبة ولددم تتخددذ الدددول العربيددة قد ار اًر
بعقد قمة عربية مارنة وتوصلت إل ،صيغة كانت محصلة دل بين ريقين األول تقودم قمر وسورية

ويمال

بعقد قمة عربية مارنة

الدوحة يوم ال معة الموا ق  2يناير /كانون ال دان  2008وال دان

تقودم مصر بدعم سعودي وير ا عقد القمة(إدريس .)729 :2008
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وعق دددت ال امع ددة العربي ددة ا تماعد داً عل دد ،مس ددتوى المن دددوبين ال دددانمين د د  73ين دداير /ك ددانون

ال ددان  2009أي بعددد أسددبوعين مددن ا تمدداي وبران الخار يددة العددر

للبحددث د دعددوة دولددة قمددر وقددد

عبددر أميددر قمددر ال دديخ حمددد ابددن خليشددة رل ددان عددن مدددى الم د اررة وتددردد دول عربيددة بددين القبددول ددم

الع دددول عند د بقولد د "م ددا أن يكتم ددل النص ددا

.)717

حت دد ،ي ددنقب حس ددب هللا ونع ددم الوكي ددل"(إدريس :2008

اركت  72دولة عربية د هدذم القمدة هد قمدر وسدوريا ولبندان وال ابندر والمغدر

وليبيدا

وموريتانيددا السددودان الع دراق

يبددوت

الصددومال سددلمنة عمددان كمددا ددارك الدرنيس ازي ارن د محمددود

أحمد ن اد والرنيس السنغال

و نان

ومبعوث خداب للدرنيس االندونيسد كمدا

رنيس الوبران الترك

السياسد

اركت خمسة صانل لسمينية انت من دم ق تحدث باسدمها خالدد م دعل رنديس المكتد

لحركة حماس(ال بيرة نت )http://www.aljazeera.net/news :2002

وأ بت ددت ه ددذم االقم ددة المق ددررات ال ماني ددة التد د أع دددتها قم ددر و ددملت :الوقد د

واالنسحا

الش ددوري للع دددوان

الشوري وال امل لقوات االحت ل و دتل ميدع المعدابر وتسدهيل عبدور األ دراد وازغا دة ور دع

الحصار غير ال رع وغير القانون بكل أ كال

والغان تقييد حركة األ راد واألموال والبئانع وان ان

صندوق زعادة إعمار غبة بما يها المنابل واألبنية وتعليق مبادرة السد م العربيدة ووقد

كدل أ دكال

التمبيدع مددع إسدرانيل بمددا يهددا إعدادة النظددر د الع قدات الدبلوماسددية واالقتصددادية واقامدة سددر بحددري
ت ارك ي

ميع الددول العربيدة لنقدل مدا يحتا د قمداي غدبة والسدع لمحاسدبة إسدرانيل علد ،مدا ارتكبتد

من رانم حر ئد ازنسانية أمام القئان الدول والومن
الت ارية مع إسرانيل(المصدر السابق).
ازسدرانيل

وأك ددد رن دديس ال ددوبران القم ددري عقد د

وت ميد كل من قمر وموريتانيا ع قاتهما

إعد د ن البي ددان الخت ددام

أن قم ددر ق ددررت إغد د ق المكتد د

د الدوحددة وابد ذ العدداملين يد بئددرورة مغددادرة الددب د بددمقر

رصة أ ئل للس م تتلخب بقيام دولة لسمينية إل ،ان
و د د س ددع ل ددد ع حرك ددة حم دداس لمواقد د

رصددة إلدد ،أن تكددون هندداك

إسرانيل(المصدر السابق).

سياس ددية أك ددر اعت ددداال وواقعي ددة أ ددار رن دديس وبران

الخار ية القمري حمد بن اسدم أل دان أن حركدة حمداس قدد انتهدت كحركدة مقاومدة مسدلحة ألنهدا لدن
ت ددد م ددن يحتئ ددنها بع ددد خرو ه ددا ال ددذي ب ددات موك ددداً م ددن س ددوريا واعتب ددر حم ددد ب ددن اس ددم أن ازخد دوان
المسلمين

كامد د

مصر لدن يتمكندون مدن حمايدة حمداس كمدا هد اآلن حركدة مقاومدة مسدلحة بسدب

ديشي ددد وو ددود ال ددي

المص ددري والئ ددع

االستعداد النشس للم تمع المصري للدخول

اتشاقيدة

االقتص ددادي ال ددذي تعانيد د مص ددر ئد د ع ددن ع دددم

حر عل ،حدود لسمين يما ال يم دل إخدوان األردن

حالددة احتئ ددان ألن الوئ ددع األردن د ال يمك ددن لد د تحمددل ه ددذا العد د ن()htpp://www.Arabic.irib.ir

وي حددظ أن حرك ددة حم دداس الي ددوم تح ددا ظ علدد ،ه دددون ملح ددوظ م ددع إسددرانيل ه د تس ددع ،عل دد ،م ددا يب دددو
االستشادة من خيرات قمر والمملكة العربية السعودية وتركيا(.)89 :2072 Rafael D.Frankel
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 4-1خالصة

يتندداول هددذا الشصددل تدداريخ ع قددة حركددة حمدداس بالدددول العربيددة و امعددة الدددول العربيددة وتحديدددا دول

ال وار العرب

ال رق األوسم مع از ارة إل ،المحددات السياسدية والتنظيميدة التد

والدول المو رة

اسددتندت إليهددا حركددة حمدداس د نددوي و ددكل ع قاتهددا مددع هددذم الدددول وتشصدديل للمعميددات السياسددية
ازقليمية والدولية الت ئبمت بدورها ع قة هذم الدول وسياستها القمرية مع حركة حماس.

يتئمن الشصل تحلي ورصدا تاريخيا لع قات حركة حماس مع دول هامة بعينها م ل مصر األردن

سدوريا قمدر و امعددة الددول العربيدة وأو د االتشداق واالخددت

د هدذم الع قددة دون إغشدال انعكدداس

ع قدات هدذم الدددول مدع الواليدات المتحدددة والتباماتهدا والدوليددة بالنسدبة لموئدوي التسددوية والشصدل يبددين
المحمات الهامة د الع قدة بدين حركدة حمداس وهدذم الددول وأبدرب التمدورات التد أسدهمت د تحسدين

الع قة

أغل

بعا األحيان و تورها

األحيان وتمبمهدا د أحيدان أخدرى بحكدم تعقدد الموئدوي

الشلسمين بالنسبة لهذم الدول خاصة أن هذم الدول حرصت ألسبا
باعتباره ددا ممد د

م.ت.
لت

ددرعيا لل ددع

الشلس ددمين

وهو ما اتئل بدر ة كبيرة

عديدة التعامل مع حركدة حمداس

د د ظ ددل و ددود الس ددلمة بقيد دادة الد درنيس محم ددود عب دداس أو

الع قة مع حركة حماس.

و د هددذا الشصددل إ ابددة لشرئددية الد ارسددة الت د تقددول إن حمدداس مددن موقعهددا كسددلمة وحكومددة
تحقيق ان ابات معقولة

إدارة الع قدات السياسدية ازقليميدة والدوليدة وهدذا تبدين مدن خد ل

عدم قدرة حركة حماس عل ،اتخاذ سياسة متوابنة مع الدول العربية يمكنها من استم اررية الع قة بينهما
عل ،أساس وائدل وهدذا ت لد مدن خد ل عددم توحيدد الخمدا

السياسد الخدار

ات دام الددول العربيدة

من حركة حماس مما عل الع قة بينها وبين الدول تتسم بالع قات المرحلية.

كم ددا الشك ددر السياسد د لحرك ددة حم دداس ومس ددتوى اس ددت ابتها لتح ددديات البين ددة المحلي ددة وازقليمي ددة

والدولية والم تمعية لم تستمع حركة حمداس االنتقدال مدن حركدة عقانديدة مقاومدة إلد ،سدلمة قدادرة علد،
إدارة ددنون الم تمددع المحلد وادارة ع قددات سياسددية خار يددة علدد ،المسددتوى ازقليمد والدددول وهددذا مددا

قلل من تحقيق ان ابات معقولة

إدارة الع قات السياسية ازقليمية والدولية.
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الفصل الثالث

عالقات حركة محاس اإلقليمية و الدولية

 1-3املبحث األول :حتديات أمام حركة محاس يف عالقاتها الدولية.
 2-3املبحث الثاني :عالقة حركة املقاومة اإلسالمية محاس مع "تركيا".
 3-3املبحث الثالث :عالقة حركة املقاومة اإلسالمية محاس مع إيران.
 4-3املبحث الرابع :عالقة حركة محاس مع الواليات املتحدة األمريكية.
 5-3املبحث اخلامس :عالقة حركة محاس مع روسيا.
 6-3املبحث السادس :عالقة حركة محاس مع االحتاد األوروبي.
 1-3خالصة.
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 0-3مقدمة:
والدددول

يتن دداول ه ددذا الشص ددل إ ددكالية ع ق ددات حرك ددة حم دداس عل دد ،المس ددتوى ازقليم (غي ددر العربد د )
عددن التحددديات الحقيقيددة المانعددة لتمسدديس ع قددات ابتددة او ديددة مددع القددوى ازقليميددة

ويك د

التد تعيددق مددن تمددوير مسددتويات

والدوليددة ويددتم التركيددب د هددذا الشصددل علدد ،تحليددل م مددل االسددبا

الع قددة بددين حركددة حمدداس واالتحدداد األوروبد أو الواليددات المتحدددة األمريكيددة أو الل نددة الرباعيددة رغددم
تقدم حركدة حمداس ون احهدا المحددود د بندان ع قدات مدع بعدا القدوى ازقليميدة تحديددا د ع قاتهدا

مع إيران وتركيا.

يب ددين الشص ددل األس ددس التد د مه دددت لتحقي ددق ن اح ددات اس ددت نانية لحرك ددة حم دداس عل دد ،ص ددعيد

ع قاتها مع إيران وتركيا مع توئيل مقاصد هاتين الدولتين وسعيهما

ان اح ع قاتهمدا مدع حركدة

حمدداس ورغبتهمددا د تعبيددب نشوذهمددا د ال ددرق األوسددم مددع االخددت

العميددق وال ددذري د سياسددة

الدولتين من الحل السياس

والموق

مع أمريكا واألسرة الدولية وحت ،مر عياتهم المذهبية.

يس ددتعرا الشص ددل الع ق ددة الحمس دداوية م ددع ق ددوى دولي ددة م ددو رة وهام ددة م ددل االتح دداد األوروبد د

والواليات المتحدة والل نة الرباعية ونبحث

إل ،ع قة مسدودة بينها وبين حماس.

االسبا

و األحداث المتمبمة بين المدر ين التد أ ئدت

 1-3المبحث األول تحديات أما حماس في عالقاتها الدولية.
 0-1-3عالقات حماس اإلقليمية و الدولية

ب دددأ اهتم ددام حم دداس ب ددالتركيب عل دد ،البع ددد ال دددول يتئ ددل والس دديما م ددع اكت ددا

الممارس ددات العملي ددة السياس ددية وتعقي دددات الوئ ددع ال دددول

يم ددا يتعل ددق بقئ ددية لس ددمين إن ك ددان عل دد،

مستوى الدول الكبرى أو حت ،عل ،المستوى األعم والم تمع الدول

سياق ع قات وأع ار

دولية ت كل أساس الع قات بين الدول وال عو وي كل هذا أم اًر أك ر أهمية وأصع
وتو التمور

وب ددروب خم ددا

الحرك ددة وق ددع

ت او اًب.

وقوانين

نظرة حركة حماس إل ،البعد الدول وهو البعد الذي را حئورم عل ،سلوكها بقوة
دي ددد يتح دددث ع ددن اس ددتنادها إل دد ،الق ددانون ال دددول

د د البرهن ددة ع ددن م ددروعية كشاحه ددا

ونئالها بازئا ة إل ،استنادها إل ،مر عيتها الشكرية ازس مية(الحرو
ابداد خما

.)50 :7882

حركة حماس و همها لبعد الع قات الدوليدة تعقيدداً ولدم يعدد سدمحياً وقدد سداهمت

د تلددك م موعددة عوامددل سياسددية :منهددا اسددتم اررية منحندد ،قددوة الحركددة الصدداعد بمددا ذب د مددن اهتمددام
إع م وسياس دول تمل االست ابة ل بصورة أو بمخرى والتعامدل معد باللغدة التد يشهمهدا ومنهدا
أيئددا وعلدد ،نحددو رندديس حاد ددة إبعدداد األربع دة ماند ٍدة وخمس دةَ ع د َدر لسددمين مددن أنصددار حركددة حمدداس
وال هاد ازس م إل ،ال نو اللبنان بتاريخ  71ديسمبر ( 7882م عال .)82 :7888
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قددد أ ددادت حاد ددة ازبعدداد م تمعددة مددع بدداق عوامددل االحتكددام بدداأل وان الدوليددة د بلددورة نظ درة

ديدة عل ،موئوعة الع قات بدول العالم ومنظمات
النظرة ال ديدة هو التعامل مع األمد ار

خار الدانرتين العربية وازس مية وأساس هدذم

كا دة مدن دون وئدع معوقدات ذاتيدة سدابقة وذلدك تحدت دعار

"إن معركة حركة حماس ليست مع أي مر دول " بل ه مع إسرانيل قم.

إن حاد دة ازبعداد د ديسدمبر كدانون أول  7882كانددت المشصدل األهدم د تر مدة السياسدديات
قددد و ددرت الحاد ددة لحمدداس رصددة

المكتوبددة والنظريددة ب ددمن التعامددل مددع اآلخددر علدد ،الصددعيد الدددول

تاريخية الختدراق الحصدار ازع مد السياسد الدذي درا عليهدا ألسدبا

ألسبا

خار يدة ئداغمة عليهدا أو

متعلقة بقصورها الذات وكدان أ در ازبعداد نابعداً مدن أمدور عددة أولهدا وح دية از دران نشسد مدن

حيث ئخامة عدد المبعدين وقساوة األحوال ال وية الباردة ووعورة المنمقدة ال بليدة التد أبعددوا إليهدا
 )52 :7882و انيهددا مخالشددة األبعدداد ألبسددم الق دوانين واألع د ار

(الحددرو

الدوليددة وازنسددانية و ال هددا

تم يراتهددا السددلبية المتوقعددة د سددير العمليددة السددلمية ومشاوئددات وا ددنمن رنددذاك رابعهددا و ددود دريحة
واسددعة مددن المبعدددين تنتم د إلدد ،النخبددة األكاديميددة وال قا يددة الشلسددمينية كمسدداتذة ال امعددات واألمبددان

والمهندسين والملبة ال امعيين وأنمة المسا د وغيرهم وقد ساهم هذا العنصر األخيدر د إ دراد خمدا

سياس معتدل وذي لغة مناقئة للصورة ازرهابية النممية المرسومة لحركة حماس

تحديداً.

ولقد أدت حاد ة ازبعاد إل ،توق

والت المشاوئات

وا دنمن وتحدول االهتمدام ازقليمد

واألمريك د تحديددداً إلدد ،حددل الم ددكلة ومحاولددة إر دداي المبعدددين السددتننا

حركددة حمدداس نشسددها د محددم اهتمددام مشددا

ومك د

ازع م العرب

مددن قبددل أمد ار

المشاوئددات وبددذلك و دددت

عربيددة ودوليددة عديدددة منددذ ذلددك

الت دداريخ "ت دداريخ ازبع دداد" أص ددبل التح ددرك د د أمروحاته ددا ازسد د مية القوي ددة ت ددام الصد دراي م ددع الكيد ددان
الصددهيون

د المنمقددة وعلدد ،المسددتوى الدددول

بددادرت حركددة حمدداس د تلددك الشت درة إلدد ،االتصددال

بالدددول الكبددرى الخمددس الدانمددة العئددوية د م لددس األمددن وذلددك عددن مريددق سددشارات هددذم الدددول د

عمان مستغلة و ود أ وان إي ابية متعامشة مع المبعدين )53 :وتوا ر رصة االتصاالت إل ،صوت

"حمدداس" المتسددلحة بق درار م لددس األمددن رقددم ( )188الددذي مال د

م لس األمن صدر بتاريخ  78يناير .)7882

إس درانيل بإعددادة ميددع المبعدددين(ق درار

مع بدن هذم االتصاالت واللقانات بدأت حركة حماس درح أهددا ها وسياسداتها العامدة مدن وران هدذم

اللقددانات مددع الدددول الغربيددة وكانددت االتصدداالت واللقددانات قددد تمددت مددع دبلوماسدديين د سددشارات الدددول
الكبرى الخمس بازئا ة إل اليابان وألمانيا وايماليا وكندا وأسبانيا.

وسد ددلمت حمد دداس السد ددشارات تلد ددك رسد ددالة رسد ددمية موحد دددة د ددرحت يهد ددا باقتئد ددا

وممارستها العسكرية ومما ان

الرسالة "إن الحركة تعمل إل ،ن

موقشهد ددا السياس د د

الحركات والمنظمات الشلسمينية

العديدة األخرى من أ دل تحريدر أرئدنا والدد اي عدن دعبنا .وأن هدذا العمدل مقاومدة م دروعة تقرهدا كدل
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األع ار

بازرهد ددا

والموا يق الدولية وخصوصا مي اق األمم المتحدة واتشاقات ني
ي د ددكل اعتد دددان لد دديس علد دد ،ال د ددع

الشلسد ددمين بحس د د

الرابعة .وان وص

حركتندا

وانمد ددا علد دد ،كد ددل ال د ددعو العربيد ددة

وازس د مية ئ د ً عددن كون د اعتدددان علدد ،كددل حركددات التحددرر العالميددة الت د تنائددل مددن أ ددل حريددة
عوبها وكرامتها .إن حركة حماس تتملع إل ،دعم حكوماتهم الموقرة لحدق دعبنا وحركتندا د مقاومدة

االحت ل ئ عن تقدديم العدون والمسداعدة ل دعبنا ئدد عمليدات القتدل وازبعداد التد تمارسدها سدلمات
.)51 :7882

االحت ل"(الحرو

وقد حددت حركة حماس رويتها للع قات ازقليمية والدولية من خ ل كراس "سياسات حركة حماس

المرحليددة د الع قددات السياسددية" الددذي يحدددد السياسددات العامددة للحركددة علدد ،صددعيد الع قددات الدوليددة

وأهمها ما يل ( :المصدر السابق.)55 :

 .7تتصل الحركة مع مختل
مصالل ال ع

األم ار

الدولية بغدا النظدر عدن خلشياتهدا السياسدية والشكريدة بمدا يخددم

الشلسمين وقئيت وحقوق .

 .2ال تقدددم الحركددة أي الت ابمددات أدبيددة أو سياسددية تتعددارا مددع وابتهددا ازس د مية والومنيددة لقددان تلددك
الع قات.

 .3حرب الحركة علد ،إقامدة االتصداالت والع قدات مدع األمد ار
يتعارا مع تمسك الحركة ب وابتها ومرحها االستراتي

الدوليدة وكسد

.

 .1ع قة الحركة مع أي مر دول تتم ر سدلبا أو إي ابيداً مدع مواقد
الشلسمينية.

تمييددها وتعامشهدا ال

وسياسدات هدذا المدر للقئدية

 .5تعتبر حركة حماس أرا لسمين ساحة صراعها العسدكري ئدد العددو الصدهيون
عدم نقل هذا الصراي إل ،أي ساحة خار ية.

وتحدرب علد،

 .2لدديس للحركددة معركددة مددع أي مددر دول د وال تتبندد ،الحركددة ئددر أو مها مددة مصددالل وممتلكددات
الدول المختلشة.

 .1ترح

حركة حماس بمي هود دوليدة تهدد

إلد ،إ ابلدة االحدت ل وقمدع ظلمد وتسدلم علد ال دع

الشلس ددمين والح ددد م ددن إ راناتد د القمعي ددة كم ددا ترحد د

الصحية واالقتصادية للع

الشلسمين

ب ددمي مس دداعدات دولي ددة تق دددم لتحقي ددق المعان دداة

ظل االحت ل.

 .9حركددة حمدداس تعددارا الق د اررات الت د تنددتقب مددن حقددوق ال ددع
ومواق

الشلسددمين والت د تويددد سياسددات

العدو الصهيون المعادي ل عبنا ولكنها ال تعادي الموسسة الدولية بالمملق.

 .8تتئامن الحركة مع قئدايا التحدرر العدالم وتويدد التملعدات الم دروعة لل دعو السداعية للدتخلب
من االحت ل واالستعمار.

 .70تتئددامن الحركددة مددع الدددول الت د تتعددرا لتهديدددات بسددب
تعبيب المواق

ازي ابية لتلك الدول عبر رسانل التعام
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مواقشهددا العادلددة وتعمددل الحرك دة علدد،

معاً.

 .77تركب الحركة

اتصاالتها وع قاتها عل ،الدول ذات التم ير د السداحة الدوليدة ولكدن دون أن

يودي ذلك إل ،ت اهل بقية األم ار

األخرى األقل أهمية وتم ي اًر.

 .72تعلن الحركة تئامنها مع الدول العربيدة وازسد مية التد تتعدرا لئدغوم أو تهديددات مدن قدوى
دوليددة بسددب

مواقد

م ددروعة وعلدد ،أن ال يددد ع ذلددك الحركددة إلدد ،الدددخول د حالددة عدددان مددع هددذم

الدول القوى عل ،خلشية ذلك( .المصدر السابق.)52 :
وأورد الكراس عدداً من السياسات الخاصة بالخما

حيث التركيب عل ،ت ن

ازع م

الحركة مها مة أي هة دولية محددة.

وهد عمومداً تر مدة مدا ورد أعد م

 1-1-3تحديات أما حركة حماس في عالقاتها الدولية
لم توا

حركة حماس تحديات و رصاً كتلك الت ظهرت مع االنتشائات العربيدة ولقدد تخلدت

عددن مقرهددا د دم ددق علدد ،حسددا

ع قاتهددا مددع أكبددر الدددول الداعمددة لهددا "إي دران" د حددين حسددنت

ع قاتها مع حلشان الواليات المتحدة م ل مصر قمر تركيا عندما مل

تق

مع

صراي إقليم متصاعد إنها لدم تختدر أي اند

منها أن تحددد ال اند

الدذي

لقدد وصدلت التدوترات الداخليدة يهدا إلد،

مستويات غير مسبوقة وتركبت عل ،كيشية االست ابة للتغيرات ازقليمية عل ،المدى القصير.
ويميل قادة حماس

الئشة والمنا

إل ،االعتقاد بمن مع است م ازخدوان المسدلمين السدلمة

مصر ب كل خاب وتصالل العر مع ازس ميين ب كل عام قدد رن األوان التخداذ خمدوات أك در

رأة نحو تحقيق الوحدة الشلسمينية ب دكل ييسدر انددما حركدة حمداس إقليميدا ودوليداً علد ،العكدس مدن

ذلك إن قيادة غبة تنظر بقلق إل ،أية خموات إستراتي ية

وسم مدا يدبال مسدتقب ً غيدر وائدل لهدذم

الديناميكيات ال ديددة صدعود ازسد ميين علد ،المسدتوى ازقليمد والتغيدر الوائدل د موقد
أوسام الشري الشلسمين لوس

المتحدة واالتحاد األوروب حيالهم والتردد الساند

الواليدات

ميين( International

.)Crisis Group :http://www.crisisgroup.org/

ان اهتمام حركة حماس ببنان ع قات مع الم تمع الدول متمخ اًر نسبياً عن بمن إقامة ع قاتها

العربية وازس مية قد بدأت بوادر ع قاتها السياسية مع الدولة العربية وازس مية مندذ العدام 7898م

بينمددا ب دددأت بد دوادر ع قاته ددا الدولي ددة من ددذ أواخ ددر الع ددام  7882ويظه ددر أن ذل ددك يع ددود ألس ددبا

أهمها(:الحمد )283 :2070

عدي دددة

 .7كددان تركيددب الحركددة منددذ بدايددة ن ددمتها علدد ،ت بيددت و ودهددا وتنميتد د داخددل األ ارئد المحتلددة

خاصددة وأن سدداحة األرا المحتلددة منددذ انددالي االنتشائددة الشلسددمينية د ديسددمبر  7891كانددت
ت ددكل الد ددة األساس ددية د د تو يد د القئ ددية الشلس ددمينية وه ددذا ا ددغل الحرك ددة بع ددا الوق ددت ع ددن

االهتمام بخار الساحة الشلسمينية.
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 .2اهتمددام الحركددة بمقاومددة االحددت ل ازس درانيل مدددنياً وعسددكرياً وخاصددة أن الحركددة تسددتمد ددرعية
المقاومة.

و ودها عل ،الساحة الشلسمينية بمدى اعليتها

 .3ان ددغال الحرك ددة د د بن ددان بنيته ددا التحتي ددة األساس ددية م ددن أ هد دبة قيادي ددة وسياس ددية وأم ددر عس ددكرية
ومقاومة وموسسات اقتصادية وا تماعية.

ومن الم حظ أن التئخم األيديولو

د بدايدة عمدل الحركدة وقلدة خبرتهدا وممارسدتها السياسدية

الددذي كددان ي ددكل عانقددا أمددام الحركددة لخلددق تو هددات لبنددان ع قددات مددع الدددول األ نبيددة وخاصددة الغربيددة

منها وهد الددول التد تحملهدا الحركدة مسدنولية إقامدة االحدت ل ازسدرانيل علد ،أرا لسدمين(ميثهاق

حركةحماسالمادة(.))66

كمددا أن تمددور الحركددة السياسد واتسدداي اعليتهددا ال ماهيريددة والنئددالية وقمعهددا ددوماً معقدوالً د بنددان
ع قاتها العربية وازس مية د ع الحركة لتول

تل ع قدات مدع الددول الغربيدة أهميدة كبيدرة وقدد أ درت

حمدداس اتصدداالت مك شددة مددع الدددول الكبددرى والدددول ذات األ ددر د الق درار الدددول بعددد حاد ددة ازبعدداد

وكان ددت أول دد ،ه ددذم االتص دداالت م ددع ازدارة األمريكي ددة التد د عق دددت ددولتين م ددن المحاد ددات م ددع حرك ددة
مدن حركدة حمداس

بنان عل ،مل
"حماس" عبر المست ار السياس لسشارتها
عمان كانت األولً ،
وتددم اللقددان مددع السدديد /إبريددك حددود يوسد أحددد المست ددارين السياسدديين د السددشارة األمريكيددة د عمددان

(الحمددد  )281 :2070وحس د

السدديد /محم دد ن دبال مم ددل حركددة حمدداس د األردن وأحددد الم دداركين

ي تناول قئية المبعدين الشلسمينيين إل ،مر البهور وتمت هذم ال ولة من الحوار

كانون األول

ديس ددمبر  7882ح ددين س ددلم و ددد الحرك ددة حم دداس رس ددالة م ددن القي ددادة إل دد ،ازدارة األمريكي ددة لح ددل قئ ددية
المبعددددين د د مد ددر البهدددور وحد ددرب المسدددنول األمريك د د علد دد ،ازم د د ي علددد ،و هد ددة نظدددر الحركد ددة
وخصوصاً
موق

ما يتعلق بإمكانية تنشيذ عودة المبعدين عل ،د عات وتناولت الحوارات إئا ة إلد ،ذلدك

الحركة من المشاوئات وتصوراتها لحل الصراي العرب ازسرانيل

كدذلك إمكدان م داركتها د

المسيرة السياسية وقد سيمر عل ،أ وان اللقانات عل ،ما يبدو عدرا المواقد
د د د المنمق د ددة م د ددن اند د د

السياسدية حدول الصدراي

حرك د ددة حم د دداس واالستشس د ددارات والمروح د ددات المتعلق د ددة ب د ددذلك م د ددن الم د ددر

األمريكد د (المص دددر الس ددابق )281 :وأص ددبل م ددن الع ددادي أن يعق ددد مم ل ددو حرك ددة حم دداس حد دوارات م ددع
السددشارات األ نبيددة إمددا بمل د

مددن السددشارة أو بمل د

مددن الحركددة تعددر مددن خ لهددا الحركددة بمبيعتهددا

وأهدددا ها وتوئددل خلشيته دا األيدلو يددة ومواقشهددا السياسددية مددن هددة وتبدددي كددذلك حرصددها علدد ،تو يددق

الع قة مع تلك الدول وتعبيبها.

إن اتصدداالت الحركددة مددع حكومددات الدددول األ نبيددة تتك د

عل ،الساحة الشلسمينية وساحة الصراي العرب ازسرانيل
الدول عل ،استيئاح موق

الس م

عددادة بعددد حدددوث مسددت دات نوعيددة

يظهر أن هذا مردم أساساً إل ،حرب هدذم

حركة حماس من هذا المسدت د وتصدورها النعكاسدات علد ،مسدتقبل عمليدة

المنمقة لقناعاتها بالدور الرنيس لحركة حماس
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المعادلة الشلسمينية .

حددت حركة حماس أهدا اً من وران إقامة ع قات سياسية دولية أهمها( :المصدر السابق)285 :

 .7أن تقدددم الحركددة نشسددها مبا درة ووائددحة مددع الم تمددع الدددول بعيددداً عددن الصددورة الت د ترسددمها
وسانل ازع م عنها.

تلك الدول مناصر للحركة ومواقشها السياسية.

 .2خلق معسكر من األنصار

 .3الحددد مددن اتخدداذ تلددك الدددول إ درانات تئددر بالحركددة والسددع لكسد
تلك الدول.

صددشة تم يليددة للحركددة لدددى

 .1الحصول عل ،الدعم المادي والسياس والمعنوي لمواقشها وسياستها
 .5ح د الدعم الدول لحقوق ال ع

الشلسمين

مقاومة االحت ل.

العودة وتقرير المصير.

واسددتندت حركددة حمدداس د تحركهددا لبنددان ع قددات دوليددة إلدد ،عدددد مددن السياسددات أهمه دا( :المصدددر
السابق)282 :

 .7بغا النظر عن الخلشية السياسية أو األيديولو ية لتلك الدول الت أرادت حماس االتصال بها
بها وبالقئية الشلسمينية العادلة.

أو إقامة ع قات دولية معها وذلك من أ ل التعري

 .2عل ،رئية أن ساحة الصراي مع الكيان الصهيون مقتصرة علد ،السداحة الشلسدمينية وهد ال
تعمل عل ،نقل ساحة الصراي إل ،أي ساحة خار ية.

 .3ت ن

تل معارك أو عداوات مع أي مر دول

ومصالحها سوان كانت

لسمين أم خار ها.

وال تتبن ،مها مة ممتلكدات الددول المختلشدة

 .1تعمددل الحركددة علدد ،الم دداركة د أي هددد دول د يهددد
بإنهان االحت ل ازسرانيل .

لعددون ال ددع

الشلسددمين

د مسددعام

 3-1-3حركة حماس السلطة وعالقاتها الدولية

بعدددد د ددوب حركد ددة حمددداس د د االنتخابد ددات الت د دريعية ال انيدددة عد ددام  2002وت د ددكيلها الحكومد ددة

الشلسددمينية العا درة حاولددت ممارسددة ع قاتهددا الدوليددة مدركددة ح ددم الصددعوبة الت د سددتوا هها د ظددل

م تمدع دولد يعتدر باالتشاقيددات السدابقة مدا بددين م.ت.

واسدرانيل والتد كانددت دهادة مدي د للسددلمة

الشلسمينية والت أتت حركة حماس عل ،أساسها إل ،الحكم و تر ا حركة حماس هذم االتشاقيات وال
كبير
تعتبرها قانمة مما أو د خل ً اً
الروية المستقبلية و لت

لها(عبد الح

توابن الع قدات ازقليميدة والدوليدة بالنسدبة لحركدة حمداس وأ قددها

توقع نتانج هذا الر ا وأن الروية األيدلو ية لها و ت الروية السياسدية

.)373 :2001

لقد حاولت حركة حماس كس

رعية دولية من خ ل تحقيقها ال رعية القانونية

انتخابدات

عام  2002وت كيلها الحكومة الشلسمينية لكن الم تمع الدول انقسم إبان ال درعية إلد ،عددة أقسدام:

(المصدر السابق.)371 :
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 األول :قس ددم اعتبره ددا حرك ددة إرهابي ددة ي د د
بالصد دراي العربد د ازسد درانيل

وتق ددود ه ددذم الم موع ددة الوالي ددات المتح دددة وأوروب ددا ول ددم ت ددتمكن حرك ددة

حمدداس م ددن تغيي ددر ه ددذا الموقد د
لسمينية

مقامعته ددا وا باره ددا عل دد ،تغيي ددر كا ددة مواقشه ددا الخاص ددة

حدود عام .7821

عل دد ،ال ددرغم م ددن تصد دريحاتها واع نه ددا قب ددول التهدن ددة وقب ددول دول ددة

 ال ان  :قسم لم يعتبرها حركة إرهابية ولكن يمالبهدا بتغييدر مواقشهدا والقبدول بكا دة االتشاقيدات الدوليدة
المبرمددة بددين السددلمة الشلسددمينية واس درانيل وخريمددة المريددق وهددذا الموق د

لروسدديا والصددين واألمددم

المتحدددة علدد ،الددرغم مددن أن حركددة حمدداس ن حددت د االتصددال بهدداتين الدددولتين د حدددود ئدديقة
هاتين الدولتين.

أحياناً لكنها لم تتمكن من تموير مواق

 ال ال ددة :الع ق دة مددا بددين ح حركددة مدداس واي دران وسددوريا اعتبددرت هدداتين الدددولتان أن ح حركددة مدداس
حركددة تحددرر م ددروعة ووئددع الع قددة مددع هدداتين الدددولتين هددا س بعددا الدددول العربيددة وأئددش،
م ددروعية الدعايددة الغربيددة ئدددها ون حددت حركددة حمدداس د اسددتمرار هددذم الع قددة لدديس نتي ددة

موقشها الذات بل لحا ة إيران لهذم الع قة.
ويك

أحمد يوس

عن مبيعدة ع قدة حركدة حمداس بالموسسدات الدوليدة وأن هنداك الك يدر

من أ كال التواصل مع الموسسات األممية م ل :األمم المتحدة والل نة الرباعية والهينة الدولية للصلي

األحمددر ومنظمددة العشددو الدوليددة ولكددن لألس د

ه ددذم الع قددات كانددت محاص درة بددالق اررات الصددادرة م ددن

الواليددات المتحدددة األمريكيددة واالتحدداد األوروبد

ممددا

والتد وئددعت حركددة حمدداس علدد ،قدوانم ازرهددا

ع ددل م ددن الص ددعوبة بمك ددان قي ددام ع ق ددات رس ددمية م ددع أي ددة ه ددات أممي ددة م ددل األم ددم المتح دددة وخلد د

الكواليس وبعيداً عن وسانل ازع م كانت تتم هناك لقانات ك يرة مع خصيات تم ل مشوئيات األمم
المتحدة

منامق السلمة الشلسمينية وكنا نلتق الك ير منهم لترتي

معي ددية تخ ددب ال

أوئداي سياسدية وأمنيدة أو حتد،

نددين الشلس ددمينيين واألسددرى والمعتقل ددين د السد د ون ازس درانيلية أو حت دد ،توص دديل

رسانل وتقديم اقتراحات ألمين عام األمم المتحدة والل نة الرباعية(مقابلة خصية .)2073
لقد ارتبم الموق

الدول والم تمع الدول ما بين البعد القانون والبعد السياس

حركة حماس والحكومة الشلسدمينية إذ اعتقددت حركدة حمداس أن االعتد ار
السابقة سينتقل مبا رة ل عت ار

بها و النظر إل ،المواق

تعامل مع

الددول بالحكومدة الشلسدمينية

السياسية لحركة حماس.

حاولت حركة حماس القيام بلعبدة توبيدع األدوار د التعامدل مدع الم تمدع الددول

بحيدث تتدرك

مهام الع قة المبا رة مع إسرانيل للرنيس وبعا قيادات تل والمنظمة وتتدول ،هد الع قدات مدع بقيدة
الم تمع الدول بما يها الواليات المتحدة وهو ما أدركت دتل ور ئدت

أمام الم تمع الدول أك ر شا ية ونباهة
ودولية للتعامل معها.

وحاولدت حركدة حمداس أن تبددو

تسيير األمور المالية للسلمة ك تكس
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ود هات أوروبية

 3-3المبحث الثاني عالقة حركة المقاومة اإلسالمية حماس مع اتركياا
 0-3-3عالقة حركة المقاومة اإلسالمية حماس مع اتركياا

كان الدور الترك

المنمقة العربية وازس مية وخاصة

دور هامداً ا تقدد ك يد اًر
القئدية الشلسدمينية اً

د السددابق ومددن ددم عدداد بقددوة ليكددون هامددا وبددار اب د القئددية الشلسددمينية مددع وصددول حددب العدالددة

والتنمية إل ،السدلمة عدام  2002وعدادت تركيدا بددور هدام وبدارب و دق التو هدات ازسدتراتي ية ال ديددة

والت د بلددورت نظريددة تقددوم علدد ،اسددت مار الح دوار القري د

وتشعيددل العمددق االسددتراتي

مددن خ د ل تن دديم

وتشعيل م مل الع قات السياسدية واالقتصدادية وال قا يدة مدع العدالمين العربد وازسد م

بالع قددات الميب ددة م ددع االتح دداد األوروب د

بقئايا المنمقة و

ولع ددل المواقد د

دون ازخد ل

األخيددرة للسياسددة الخار ي ددة التركي ددة المتعلق ددة

مقدمتها القئدية الشلسدمينية ك دشت عدن صدورة تركيدا الحدي دة ال ديددة التد تسدع،

مددن خ لهددا إلدد ،صددناعة نمددوذ يسددت مر التدداريخ الع مددان ازسد م والتدراث األتدداتورك العلمدان و ددق

نموذ يعمل عل ،ال مع بين هويات تتوا ر عل ،ملة من عناصر القوى التاريخية وال قا ية واألخ قية

(تةريرم لومات .)2:6020,22

 1-3-3حزب العدالة والتنمية وقضية فلسطين

إبان تول حب الر ام ازس م مقاليد السلمة بقيادة ن م الدين أربيكان بدأت تو هدات تركيدا

نحو توميد الع قة مع الدول العربية وازس مية

النص

ال ان من سنة  7882حيث دعت تركيا

إل ،تكوين م موعدة ال مانيدة ازسد مية التد تئدم كبدرى الددول ازسد مية مدن قدارت أ ريقيدا ورسديا مدن

حيث السكان وازمكانيات المادية.
تميب الموق

الترك

عهد العدالة والتنمية بموقش من القئية الشلسمينية بمرحلتين:

 األول ـ  :مددع وصددول حددب العدالددة والتنميددة د نددو مبر  2002حتدد ،اله ددوم ازسدرانيل علدد ،غدبة
ديسمبر  2009حيث موق

حب العدالة والتنمية المويد زقامة دولة لسمينية و ق إع ن الدولة

عام  7899ولم يم أر أي تغيير عل ،هذا الموق .



الثانيـــة :مرحلددة اله ددوم علدد ،غ دبة ديسددمبر  2009حتدد ،نددو مبر /ت درين ال ددان  2070حيددث

ر ئ ددت تركي ددا الحص ددار ازسد درانيل عل دد ،غد دبة م ددن ددم اس ددتقبلت رن دديس المكتد د

السياسد د لحرك ددة

المقاومددة ازسد مية حمدداس خالددد م ددعل بعددد ددوب الحركددة باالنتخابددات البرلمانيددة  2002وقددال عبددد
هللا غول بصشت الحببية ال الرسمية بعدد اسدتقبال لم دعل إن "ذلدك االسدتقبال مدن منملدق أن تركيدا

تسدع ،لدددور أكبددر د منمقدة ال ددرق األوسددم وأند ال يمكنهددا أن تقد

تركي ددا مهتمدددة بالم د ددكلة الشلسد ددمينية وأنه ددا ستواصد ددل العمد ددل علددد ،وقد د
والشلسمينيين( مال .)51 :2002
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موقد

العن د د

المتشددر م دددداً علدد،
ب ددين ازس د د ارنيليين

مي

بعد أن وصل حب العدالدة والتنميدة الدذي تمسدس د  71أغسدمس /ر

أردوغان إل ،الحكم

تركيا سنة  2002حدث نوي من التوابن

 2007برناسدة ر د

الع قات التركية بين كل من

إس درانيل والشلسددمينيين بددل إن منحندد ،تلددك الع قددات مددال لصددالل نددوي أكبددر مددن التعددام

مددع القئددية

الشلسددمينية وت ابيدددت البيددارات الرسددمية التركيددة إلدد ،لسددمين وو ددد حددب العدالددة نشس د د حالددة ددد
كبي درة بات دداهين متعاكسددين قاعدت د االنتخابيددة تميددل ب ددكل قددوي إلدد ،دعددم القئددايا العربيددة وازس د مية

وخصوصاً قئية لسمين وال ،معاداة إسرانيل بينما ي عر الحب أن هناك عوامل أخر تشرا عليد
استمرار ع قت مع إسرانيل م ل النشوذ القوي للموسسة العسكرية والتركيدة ورغبدة الحدب

متميبة مع أوريا ودخول تركيا االتحاد األوروب وعدم إغئا

د ع قدات

أمريكا(صالح.)222:6002,

منددذ عددام  2005حاولددت تركيددا أن تبندد ،سياسددات متبنددة و ددق معاييرهددا ش د  1يندداير /كددانون

ال ددان  2005بار عبددد هللا ددول وبيددر الخار يددة الترك د مقددر السددلمة د رام هللا وقددال بعددد لقان د د
مسددنولية لسددمين "األسددالي

والحصددار لددن ت ل د

الت د تسددتخدمها إس درانيل ئددد ال ددع

األمددن وال ارحددة لهددا" وئددرورة "إقامددة دولددة لسددمينية مسددتقلة باعتبارهددا المريددق

األم ددل للس د م واألمددن" وأكددد "أن األمددن وحدددم لددن ي ل د
وازرها

الشلسددمين والمتم لددة د الئددغم

لن تخدم سوى األم ار

المعادية لعملية الس م".

الس د م د ال ددرق األوسددم وسياسددة العن د

بعد وب حركة حماس باالنتخابات الت ريعية الشلسمينية الت

غ دبة د  25يندداير /كددانون ال ددان  2002ك د

درت د الئدشة الغربيدة وقمداي

رندديس الددوبران الترك د ر د

يندداير /كددانون ال ددان  2002أن د بحددث وال درنيس الباكسددتان بروبددب م ددر

مي د

أردوغددان د 21

د مبددادرة م ددتركة يكددون

لمنظمددة المددوتمر ازس د م دور يهددا تنمددوي علدد" ،قيامنددا بدددور الوسدديم بددين إس درانيل والشلسددمينيين"

وقال" :إن ل

االتصاالت والمبادرات" يقوم عل" ،ال رح لحماس بمن سياسة عدم االعت ار

بإسرانيل لن

تكددون مسدداعدة د هددذم العمليددة" وأن "علدد ،إس درانيل أال تقددول إنهددا لددن تعتددر بنتي ددة االنتخابددات أو
بحماس

الحكومة" وقال أردوغان إن عل ،األخوة د حركدة حمداس أن "يتركدوا عداداتهم وتصدر اتهم

المائ للمائد

وعلديهم أن يددخلوا عالمداً ديدداً بنظدرة ديددة اآلن وقدد أصدبحوا عمليدا مر داً د

حكددم الدولدة وقددال "إن د م ددل هددذم العمليددة إنند مقتنددع أن حركددة حمدداس سددتتحرك وي د
نحددو الوسددم ددالتمر لددن يسدداعد د

أن تتحددرك

د ن وهددذا يمبددق علدد ،إسدرانيل أيئداً" ودعددا إلدد ،التمييددب بددين

حركددة األمددس وحمدداس اآلن و دددد علدد ،ئددرورة أن "يسددمل لهددم بددبعا الوقددت لنددرى مدداذا سدديشعلون"(
الحياةاللقلنية63,يناير /كانون ال ان )6002

 3-3-3تطور العالقات بين حركة حماس وتركيا

قددررت حكومددة حددب العدالددة والتنميددة التركيددة دعددوة و ددد مددن حركددة حمدداس لبيددارة أنقدرة د 72

ب اريددر /ددبام  2002وعلدد ،الددرغم ممددا اعتددرى البيددارة مددن إربدداك د التنظدديم والتحئددير نتي ددة لشددرا
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تدداريخ البيددارة نشس د علدد ،المددر ين د

وو ددود ريددق ار ددا للبيددارة د أوسددام الخار يددة

ددكل مشددا

التركيددة إال أن البيددارة التد كانددت برناسددة رندديس المكتد
للمر ين منقرة حس

ددانت م مدرة

السياسد لحمدداس خالددد م ددعل

م عل كانت أول محمة دوليدة تسدتقبل الحركدة بعدد االنتخابدات الشلسدمينية يمدا

و درت هددذم المبددادرة لتركيدا د المقابددل رصدة مهمدة لتعبيددب دورهددا ك عد

ال رق األوسم(الحياةاللقلنية.)6002,

سياسد أساسد ومددو ر د

و د معددرا االحت ددا علدد ،بيددارة و ددد حركددة حمدداس ألنق درة دا ددع أردوغددان عددن اسددتقبال و ددد حركددة

حمدداس وقددال "إن أنق درة تسددع ،ل ددور أكبددر د منمقددة ال ددرق األوسددم" مئدديشا "أن تركيددا ال يمكنهددا أن
تق

موق

المتشر " وأ ار أوردغان إلد ،أن المسدنولين األتدراك أوئدحوا لو دد الحركدة موقد

الدددول ب ددمن ئددرورة التخلد عددن العند

واالعتد ار

الم تمدع

بإسدرانيل وقددال "لقددد و هنددا الرسددالة الصددحيحة د

الوقت المناس " وكان اعتراا مسنول الخار ية التركيدة علد ،خصدية خالدد م دعل نشسد بح دة أند
لددم ي ددارك د االنتخابددات وأن د لدديس نانبددا د الم لددس الت دريع أو مسددنوال د الحكومددة داعددين إلدد،
االنتظار إل ،ما بعد ت كيل الحكومة بصشة رسمية ولذلك كان حل وسم بين رناسة الوبران المتحمسدة

للبيددارة وبيروقراميددة الخار يددة اتشق دوا علدد ،إبقددان البيددارة غيددر رسددمية واخ ار هددا مددن خ د ل دعددوة حببيددة
تحا ياً لردود أ عال دول (تةريرم لومات .)40:6020,22
و ري لقان الو د الحمساوي مع المسنولين

و ابرة الخار ية و

مقدمتهم مساعد وكيل و ابرة الخار ية

أحمددد أوبم ددو قبددل اللقددان الحبب د مددع وبيددر الخار يددة عبددد هللا غددول نيابددة عددن أوردوغددان الددذي تعددرا
لئدغوم مددن رناسددة ال مهوريدة ومسددنول الخار يددة لددن تظهدر تركيددا د صدورة الددداعم لسياسددات حركددة

حمدداس إئددا ة إلدد ،تقدددير ذات د بددمن حركددة حمدداس ليسددت علدد ،اسددتعداد حالي داً لتقددديم تنددابالت حتدد،
الحركة(تةريرم لومات .)42:6020,22

ألوردغان ولو بتم ير متوائع عل ،بن من مواق

وبار الدرنيس التركد أحمدد ن ددت سديبر الئدشة الغربيدة د  9يونيدو /حبيدران  2002بعدد يددوم

مدن بيارتد ل د "إسدرانيل" إال أن سدديبر الدذي التقدد ،رندديس السدلمة الومنيددة الشلسددمينية "محمدود عبدداس" لددم

يلتق رنيس الحكومة إسماعيل هنية(الشرقاألوسط.)6002,
والتبم األتراك منذ البداية بالوقو

والسياسد لل ددع

الشلسددمين

إل ،ان

الشلسمينيين وذلك مدن خد ل تقدديم الددعم المدادي

وقدد عملددت الدبلوماسددية التركيدة علدد ،أك ددر مدن ملد

لسددمين داخلد

قدددمت علدد ،سددبيل الم ددال هدددا هام داً د إمددار المصددالحة الشلسددمينية بعددد أن قامددت حركددة حمدداس

بالسيمرة عل ،قماي غبة د حبيران/يونيدو  2001عدرا رنديس الدوبران التركد ر د

عل دد ،إس ددماعيل هني ددة خد د ل اتص ددال ه دداتش

ميد

أوردغدان

د د  23يولي ددو /تم ددوب 2001اس ددتعدادم للتح ددرك د د ملد د

المصالحة الشلسمينية وقدال "نحدن د تركيدا داهبون للتحدرك مدن أ دل أر الصددي واعدادة الوحددة إلد،
صددشو كم بعددد أن ننته د مددن ت ددكيل الحكومددة د األسددابيع القادمددة إننددا سددنكون سددعدان إذا ن حنددا د

تحقي ددق المص ددالحة بي ددنكم وع ددودة الو دداق إل دد ،ص ددشو كم..إننا نت ددملم م ددن روي ددة نبيد د
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ال دددم ب ددين األخ ددوة

الشلسددمينيين وهددذا االنقسددام يئددع

الخ د د

م دواقشكم ويئددر بمصددلحة ال ددع

والقئددية كمددا أن اسددتمرار هددذا

سد دديو ر سد ددلباً علد دد ،إقامد ددة الدولد ددة الشلسد ددمينية المسد ددتقلة(وكالههههةم ههههاياإللباريههههة:6002,

.)http://www.mannews.net1

كما أكد رنيس الوبران الترك ر

مي

ألدان دور ن م للتوصل إل ،مصالحة بين حركت
الدرنيس السدوري ب دار األسدد أن إصد ح الخد

أردوغان

 1يوليو /تموب 2070أن تركيا مسدتعدة

تل وحماس وقال خ ل موتمر صحش م ترك مدع

بددين حركدة دتل وحمداس "أمدر وا د " مئديشا إلدد ،أن

حماس رحبت بمن تودي أنقرة دور الوسيم(الحياة اللندنية .)2070

 2-3-3الحرب عل غزة وتنامي الدور التركي

قامدددت تركيد ددا أ ند ددان العددددوان ازس د درانيلية علد دد ،غ د دبة د د  21ديسد ددمبر /كد ددانون األول -2009

79ين دداير /ك ددانون ال ددان  2008ب دددور مبا ددر و اع ددل إذ تع ددد أح ددد األمد د ار

مختلد د

األمد د ار

األك ددر قبد دوال م ددن اند د

و د د مق دددمتها "حم دداس واسد درانيل" ئد د ً ع ددن الغ ددر وم ددا يع ددر ب دددول االعت دددال

والممانعة العربيدة وتسدتميع تركيدا بشئدل ع قاتهدا مدع حركدة حمداس أن تنقدل و هدة نظدر األخيدرة وهد

مهمددة وحيددث أبدددى رندديس الددوبران الترك د ر د
الخليج ازماراتية .)2008

مي د

أردوغددان اسددتعدادم ألداهددا(نددور الدددين صددحيشة

حمددل أردوغددان ك د ً مددن إس درانيل و حركددة حمدداس مسددنولية العدددوان حيددث رأى أن إس درانيل لددم

تحترم روم التهدنة عل ،الرغم من التبام حركة حماس بها وحماس تحملت انباً من المسنولية وذلك
بسدب

إم قهدا الصدواريخ علد ،المسدتومنات ازسدرانيلية ممدا أدى إلد ،إ دعال التدوتر لكند عدد أن الددرد

ازس درانيل غيددر متناس د

مددع مددا تشعل د حركددة حمدداس ولخددب أردوغددان أن الموق د

العدوان بمن غير إنسان (المللرالساشق).

ازس درانيل خ د ل

كمدا أعلندت الحكومدة التركيدة علد ،إ در العددوان ازسدرانيل علد ،قمداي غدبة ت ميدد الوسدامة بدين سددورية
واس درانيل يمددا يتعلددق بعمليددة الس د م حيددث أعلددن أردوغددان مددن دم ددق د  2009/72/30بعددد لقان د
بددالرنيس السددوري ب ددار األسددد بددمن "العدددوان ازس درانيل علدد ،غ دبة نسد

كددل ال هددود المبذولددة مددن أ ددل

تحقيق الس م د المنمقدة"(صهحيفةالسهفير )6002,وأكدد أردوغدان كدذلك بعدد لقدان الدرنيس المصدري

"السابق" حسن مبارك بتاريخ  7يناير /كانون ال ان  2008عل ،ئرورة وقد

مبا درة ور ددع الحصددار والسددماح للمسدداعدات ازنسدانية بددالمرور لغدبة كمددا مالد

إم ق الصواريخ(صحيفةالشرقاألوسط )6002,وأعلن أردوغان

إسدرانيل زمد ق الندار
حركددة حمدداس بوق د

 5يناير /كدانون ال دان 2008

أن لن ي ري أي اتصدال مدع أي مسدنول إسدرانيل إلد ،أن تصددر عدن إسدرانيل إ دارة معلندة علد ،قبدول

وق

إم ق النار(صحيفةالوطنالس ودية.)6002 ,
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هودهددا ومددرح أردوغددان علدد ،بعمددان مصددر والسددعودية واألردن وسددورية والسددلمة

اسددتمرت تركيددا د

إم د ق النددار العا ددل د غ دبة واسددتعادة

الشلسددمينية خارمددة مريددق تقددوم علدد ،مددرحلتين لتددممين وق د

التهدنددة و ددتل المريددق أم ددام المسدداعدات للشلسددمينيين وتهينددة األرئ ددية المناسددبة السددتننا

مشاوئ ددات

السد م بن در قدوات دوليددة لحشدظ السد م د غدبة واسدتعادة التهدنددة بدين حركدة حمدداس واسدرانيل(تةريههر

م لومات .)42:6020,22

كل العدوان ازسرانيل عل ،قماي غبة ع قة ارقة

ت ابيدد الددعم التركد الرسدم وال دعب

للقئددية الشلسددمينية و د تو ي د انتقددادات حددادة للسددلوك ازس درانيل و د الممالبددة بشددك الحصددار عددن
قمداي غدبة واحتدرام إرادة ال دع

الشلسددمين الدذي انتخد

حركدة حمدداس غيدر أن الموقد

التركد بقد

محكومداً باسددتمرار تبنيد للمسددار العربد الرسددم وموقشد مددن التسددوية و د م ارعدداة تحالشد مددع الواليددات
المتحدة األمريكية وع قات بإسرانيل ورغبت

الدخول

نتي ة العدوان ازسرانيل عل ،غبة اتسم الموق

مسبوقة علد ،المسدتويين الرسدم وال دعب
رد

ميد

أردوغددان الددذي لددم يتوقد

االتحاد األوروب .

الترك من ذلك بردة عل غائبة داً وغير

و د هدذا الخصدوب بدربت مواقد

رنديس الحكومدة التركيدة

عدن إدانددة العدددوان و تو يد النقددد الحدداد للممارسددات ازسدرانيلية

وال ددذي وص ددل ذروتد د د د حاد ددة ملتقد د ،دا ددوس وق دداد إل دد ،ت ددوتر غي ددر مس ددبوق د د الع ق ددات التركي ددة
ازسرانيلية .وقد ندد أردوغان بالعدوان ازسرانيل ودعا إل ،إنهان و اًر وقال :إند يريدد أن يتقاسدم األمدر

مع أهل غبة وأئا "إن قتل األبريان الذين ال يستميعون الد اي عن أنشسهم واألمشال والنسدان وتددمير

المبددان السددكينة المدنيددة واسددتخدام القددوة المشرمددة هددو وئددع ال يمكددن القبددول ب د "(نور الدددين :2008

.)788

ودعددا "إس درانيل" إلدد ،العددودة عددن هددذا الخمددم والدد ،وق د

العمليددات ال ويددة ددو اًر وقددال "إن تركيددا

ستواصددل وبحددبم تقددديم المسدداعدات إلدد ،ازخددوة الشلسددمينيين ودعددا الم تمددع الدددول إلدد ،عدددم البقددان

صامتاً ومن دون ردة عل عل ،هذم الممساة ازنسانية وأبلء عبر وبير الصحة أن تركيا عل ،استعداد
الستقبال ال رح ،للع
وصل

".

 21ديسمبر /كانون األول  2009وبير الخار ية المصري أحمد أبو الغيم أنقرة من

أ ل بحث إمكانية قيام تركيا بوسامة

األبمة الت ترتبت عل ،العدوان ازسرانيل وقد تقرر أن يقوم

أردوغددان ببيددارة إلدد ،سددورية واألردن والسددعودية ومصددر بدددناً مددن  37ديسددمبر /كددانون األول 2009

ورأى مراقبون أتراك أن بيارة أبدو الغديم هدد ت إلد ،إي داد مخدر للمدمبق العربد والسديما المصدري الدذي

بات غير قادر عل ،أن يكون وسيماً بعدما وقشت مصر ئد حركة حماس ومنعت تل معبر ر ل ممدا
أدى إلدد ،تئددييق الخندداق ازسدرانيل علدد ،لسددمين غدبة غيددر أن مصددادر تركيددة أخددرى حاولددت ببيددارة

"أبددو الغدديم" أن تمنددع تركيددا مددن الددذها

بعيددداً د انتقدداد إس درانيل والددد اي عددن حركددة حمدداس ألن هددذا

األمر يحر بعا الدول العربية المعرو ة باالعتدال"(المصدر السايق.)788:
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التق ،أردوغان رنيس المكت
لحل أبمة العدوان وأملق

السياس لحماس خالد م عل

سورية

إمار الوصدول إلد ،تشاهمدات

 1يناير /كدانون ال دان  2008تصدريحات حدادة ئدد بددن العمليدة البريدة

المرحلة ال انية من العدوان مسان  3يناير /كانون ال دان  2008وبددورم أملدق الدرنيس التركد عبدد هللا
غددول مواق د

تدددين العدددوان ازس درانيل

قددال "إن الظلددم بعين د والوئددع د غ دبة يحددرق قل د

كددل إنسددان

وقال إن ال لبوم ألن تملق حركة حماس الصواريخ وأن أبلء ذلك لقادة حركة حماس" و دد أردوغان
دعم لحماس قان " :أن ي

احترام نتدانج االنتخابدات التد أوصدلت حركدة حمداس إلد ،السدلمة" " إن

حركة حماس وحلشانها حصلوا عل %15 ،من األصوات واذا لم تحترم النتانج ستتعرا الديمقرامية
لألذى" وقال "إن اعتقال إسرانيل نواباً من حركة حماس منتخبين ال ينس م مع الديمقرامية".
لقد وصد

أردوغدان حركدة حمداس بمنهدا ممد ً درعياً منتخبداً مدن ال دع

الشلسدمين

وهدذا لدم

يمنع مدن االسدتمرار د اللقدان مدع رنديس السدلمة الومنيدة محمدود عبداس حيدث بار عبداس تركيدا د 1
ب اريددر /ددبام  2008التقدد ،خ لهددا المسددنولين األتدراك وملد

وا راك حماس

العملية السلمية(" .المصدر السابق.)207 :

مددن عبدداس ت ددكيل حكومددة وحدددة ومنيددة

 4-3المبحث الثالث عالقة حركة المقاومة اإلسالمية حماس مع إيران

تميدبت ع قددات حركدة المقاومددة ازسد مية حمدداس "ازقليميددة" بددمهم ع قددة وهد مددع ال مهوريددة

ازيرانيددة ازسدد مية وال مهوريددة الس ددورية قبددل الخ ددرو منهددا د د نهايددة ع ددام  2077والع قددة الم يددرة
ل هتمام هد الع قدة التد تقيمهدا حركدة حمداس مدع مهدران والتد مالمدا خصدت الم موعدات ال دعبية

بدعمها يما حركة حماس ه حركة مسلمة سنية.

تعود الع قات ازيرانية الشلسمينية إل ،عهد انتصار ال دورة ازيرانيدة واقامتهدا الدولدة ازسد مية

ودعددوة ال درنيس ال ارحددل ياسددر عر ددات إلدد ،مه دران عددام  7818واسددتقبل بعدديم ال ددورة ازيرانيددة أيددة هللا
الخمين ( ها

 )721 :2009وسلم البعيم ازيران الرنيس الشلسمين ياسر عر ات مشاتيل السشارة

ازس درانيلية لتصددبل مق د اًر للبع ددة الدبلوماسددية الشلسددمينية وتددم تعيددين هددان الحسددن سددشي اًر لسددمينياً د

مه دران وو ددرت إي دران حينهددا دعم داً مادي داً سددخياً للم موعددات المعاديددة زس درانيل وتذبددذبت الع قددة مددع

م.ت.ت بعددد تمييددد المنظمددة للع دراق د الحددر ازيرانيددة العراقيددة ونتي ددة مواق د
موتمر قمة اس

الخد د

ال درنيس عر ددات د

المغر حين أكد عر ات التبام بخوا مسيرة الس م مع إسرانيل كل ذلك كرس

م ددا ب ددين عر ددات وايد دران وم ددع ا ددتداد ق ددوة االنتشائ ددة األول دد ،ع ددام  7891تعم ددد المتح ددد ون

ازيرانيون ووسانل ازع م إذالل منظمة التحرير والتقليل من دورها يما ئخموا ح دم مسداهمة حمداس
وال هاد ازس م

إذكان نار االنتشائة( المصدر السابق).

ُحسددمت الع قددة مددا بددين منظمددة التحريددر واي دران د أواخددر ددهر ت درين ال ددان  /نددو مبر عددام
متظدداهرون مددن الحددرس ال ددوري مقددر السددشارة الشلسددمينية منددددين بمنظمددة
 7881حيددث اقددتحم م د
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التحريددر ومبقددوا علددم منظمددة التحريددر واعتبددروا أن المبندد" ،مقددر عددام لل واسدديس والمخب درين" ومددالبوا
باسددتبدال المدداقم التددابع لمنظمددة التحريددر الشلسددمينية بمسددنولين مددن ال هدداد ازسد م ومددن حركددة حركددة

حماس.

 0-2-3االستقطاب اإليراني وتقاطع المبادئ لحركة حماس

ب دددأت ع ق ددة حرك ددة حم دداس ب ددالظهور من ددذ ع ددام  7882م ددع ح ددب هللا وايد دران بع ددد أن أبع دددت

إس درانيل المنددات مددن قددادة حمدداس ونا ددميها إل د ،لبنددان منتص د

ددتان عددام  7882حيددث تسددن ،لقددادة

حركة حمداس اال تمداي بمم لدين عدن الحدرس ال دوري د لبندان والحقداً د مهدران حينهدا بددأ حدب هللا
وايران تمويل وت هيدب وتددري

أ دراد الحركدة لديس مدن ئدرو الصدد

أن تكدون أولد ،عمليدات حركدة

حمدداس "االست ددهادية" النا حددة ق ددد حصددلت د بداي ددة عددام  7881اسددت ابة لتعليم ددات حددب هللا"(

.)2072 :Rafael D.Frankel

وع قددة حركددة حمدداس مددع إي دران كمددا يددذكرها إب دراهيم غو ددة المتحدددث باسددم حركددة حمدداس د

األردن بدأت بعد وقت قصير من ا تيداح العدراق الكويدت د ال دان مدن دهر أ  /أغسدمس مدن العدام
 7880حينهددا كانددت حركددة حمدداس عئدواً م دداركاً د و ددد يم ددل الحركددات والمنظمددات ازسد مية د
عدد من الدول العربية وازس مية.

تلقدد ،غو ددة دعددوة للم دداركة د مددوتمر أقدديم د مه دران دعم داً ل نتشائددة يقددول غو ددة ":لقددد

عقدددنا ا تماعددات عل دد ،أعلدد ،المسددتويات ووا ق ددت إي دران علدد ،أن تش ددتل حركددة حمدداس مكتبد داً لهددا د د

مه دران عددين عمدداد العلم د الددذي أبعدت د إس درانيل مددن األ ارئ د الشلسددمينية مم د ً لنددا د العاصددمة

ازيرانية"( ها

.)717 :2009

ويذكر غو ة بمن خ ل العام  7882تلق ،والدكتور موس ،أبدو مدربوق المسدنول عدن المكتد

السياس د لحمدداس د دم ددق المبيددد مددن الدددعوات للددذها

إلدد ،مه دران وعقدددوا ا تماعددات مددع القيددادة

ازيرانيددة خصصددت لمناق ددة مبيعددة المسدداعدة الماليددة المملوبددة لدددعم القئددية الشلسددمينية وتددم االتشدداق

علدد ،توحيددد ال هددود ئددد مبددادرات الس د م القانمددة بددين منظمددة التحريددر الشلسددمينية واس درانيل""(المصدددر
السابق.)717 :

مددن خد ل الحددرس ال ددوري ازي ارند قدددمت إيدران الدددعم المددال لل ماعددات المسددلحة م ددل حركددة

حماس حب بام اللبنان

وحركة ال هاد الشلسمينية ومالبان وال ماعات ال يعية د العدراق ومدن

الوائددل أن إيدران تقددوم بتمويددل مددال ،وعسددكري لحركددة حمدداس و ماعددات عسددكرية لسددمينية د قمدداي

غبة.

كمددا أ ددار رندديس المكت د

السياس د خالددد م ددعل أن إي دران تقدددم المسدداعدات الماليددة والعسددكرية

لحمدداس وخد ل بيارتد د ديسددمبر  2008إلدد ،مهدران قددال :إن الدددول العربيددة وازسد مية تقدددم دعمداً
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لندا ولكدن الددعم ازي ارند

.)22 :2070 Zanotti

نقددر عاليدا ون دكر إيدران علد ،هددها ودورهدا( Jim

د الصددارة وبالتدال

لكن أسامة حمدان يقدم نشيا يعكدس تناقئدا معدرو

بين مهران وحركة حماس انت عل ،حسا

ويئددي

األسدبا

حدين يقدول بدمن الع قدات الو يقدة

االرتبام السابق بين مهران ومنظمة التحرير الشلسمينية

"ال يو ددد أي دليددل أو برهددان علدد ،دعددم مددال و رت د إي دران لحركددة حمدداس وال هدداد ازس د م

وس د د دواهما مد د ددن الشصد د ددانل الشلسد د ددمينية الت د د د أقامد د ددت ع قد د ددات مد د ددع إي د د دران إن هد د ددذم م د د ددرد إ د د دداعات

وتكهنات""( ها

.)712 :2009

نو مبر عام  7882وبعد عام من تل حركة حماس مكت

رسم لها

مهران أعلن و د

مددن الحركددة برناسددة النددامق إب دراهيم غو ددة وصددل إلدد ،مه دران والتقدد ،مددع مر ددد ال ددورة الروح د عل د
خامينن

ومع قاند الحرس ال وري محسن رئان

سياس وعسكري وحس

ووقع ك ال انبين عل ،مسودة اتشاق زن دان حلد

الو يقة قد أخذت إيران عل ،عاتقها تبويد حركة حماس بالمساعدات الماليدة

والعسددكرية والشددرب السياسددية ومحمددة بددث مددن نددو لبنددان "لددم تن ددم" وعلدد ،مددا يبدددو صددادق علدد،

االتشاق عدد من بعمان حماس وقاموا ببيارة مهران

بداية ديسمبر (7882م عال .)87 :7888

العسكري لحركة حماس والت أعدت من أ ل الت وي

عل ،المشاوئات بين إسرانيل ومنظمدة التحريدر

إن المهم

هذا االتشاق التم ير عل ،ما يبدو مع مرور الوقدت د توسديع قددرة و اعليدة العمدل

الشلسمينية.

بعدد اتشاقيددة أوسدلو تو قددت الع قدة وحاولددت إيدران وحركددة حمداس وحددب هللا وبمسداعدة بعددا

الشصانل األخرى كحركة ال هاد ازس م نس

لمصددالح
أيدددلو

مشاوئدات السد م باعمدين أنهدا ت دكل تهديدداً م دتركاً

وب دددت ع ق ددة حركددة حم دداس م ددع حددب هللا وايد دران ع ق ددة بوا مصددلحة أك ددر م ددن ارتب ددام

وبددذلك تصددر ت حركددة حمدداس ب ددكل متمددايب عددن حددب هللا حيددال ع قتهددا ازقليميددة معيدددة

مريقه ددا نح ددو تومي ددد ع ق ددات و يق ددة بالع ددالم الس ددن عل دد ،نح ددو ل ددم ول ددن يق دددر ح ددب هللا بلوغد د

حي ددث

اسددتماعت حركددة حمدداس الحصددول علدد ،دعددم مددن دول م ددل قمددر والمملكددة العربيددة السددعودية وتركيددا
والسودان وحت ،األردن(.)735 :2072 Rafael D.Frankel
ا ددتد االهتمددام الدددول بددالمواق

ازيرانيددة الرسددمية مددن القئددية الشلسددمينية ومددن إس درانيل بعددد

وصول محمود أحمدي ن اد إل ،رناسة ال مهورية
رناسة إيران وتصريحات

إيران

صي

سدنة  2005مندذ وصدول إلد،

األوسام ازيرانيدة والدوليدة تتسدم بال ددة ات دام هداتين المسدملتين هدو يددعو

من هة إلد ،االلتدبام التدام بددعم ال دع

الشلسدمين وحقد د اسدتر اي أرئد وديدارم وهدو ي دكك مدن

هددة انيددة د اسددتمرار بقددان الدولددة العبريددة ويعتبددر إبالتهددا مددن الو ددود أم د اًر محتوم داً وأن أيامهددا باتددت

معدودة(صالل .)791 :2002
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 1-2-3عالقة إيران بعد وصول حركة حماس السلطة والحك .

بعددد انتهددان الحددر البدداردة و ددرت حركددة حمدداس س دببا إئددا يا ومقنعددا بددنشس القدددر التو د إلدد،

إعددادة ع قاتهددا مددع إي دران حيددث إن إي دران دولددة إس د مية وريددة وذات أ ندددة نا دمة معاديددة لحكومددات
موالية للغر
وتنصي

وقد استمر دعدم إيدران للقئدية الشلسدمينية بعددة أ دكال منهدا إغد ق السدشارة ازسدرانيلية

سشارة لسدمين مكانهدا بعدد ازماحدة بال دام عدام  7818وسدعيها إلد ،بندان بهدة الدر ا مدن

خ ل عقد موتمر خاب يئم القوى المعارئة للس م الت ،ترعام الواليات المتحدة
األول من أكتدوبر  7887وتدم مدنل حركدة حمداس مكتد

لهدا د مهدران علد ،الدرغم مدن أن حركدة

حماس حركة سنية وأن إيران دولة يعية.
لم تتردد إيران

ال رق األوسم

ازع ن عن تمييد حركة حماس بعد وبها

االنتخابات الت ريعية وت كيل

الحكومددة الشلسددمينية وبعددد أقددل مددن ددهر علدد ،ددوب حركددة حمدداس د االنتخابددات اسددتقبلت العاصددمة

ازيرانية و داً من حركة حمداس برناسدة خالدد م دعل د  78ب اريدر /دبام  2002وهدذم البيدارة تبامندت
مددع مصددادقة البرلمددان ازي ارن د علدد ،ت ددكيل ل نددة دعددم ال ددورة ازس د مية د

لسددمين(صددحيشة الحيدداة

اللندنيددة  27ب اريددر /ددبام  )2002وأوئددل مسدداعد رندديس ال مهوريددة ازيرانيددة "أن وظيشددة ال ددعو
العربية وازس مية ه الد اي عن ال ع

الشلسمين وتقديم المساعدة والعون ل واالستمرار د مريدق

المقاومددة"(صددحيشة الغددد  ).http://www.alqhad.com 2002ووعدددت الحكومددة ازيرانيددة خالددد

م ددعل بتقددديم نحددو  250مليددون دوالر لتعددويا قمددع المسدداعدات األمريكيددة واألوروبيددة(صددحيشة الحيدداة

اللندنيددة )2002 :وبعددد لقاند خالددد م ددعل رندديس المكتد

السياسد لحركددة حمدداس أعلددن علد خددامنن

مر ددد ال ددورة ازيراني ددة د د مهد دران "أن انتص ددار حرك ددة حم دداس ه ددو تحقي ددق للوع ددد ازلهد د باالنتص ددار
للم اهدين إن ميع األبوا

قد أغلقت

و

الشلسمينيين ولم يبق إال با

إن انتصددار حركددة حمدداس مرهددون بالمقاومددة وبالددد اي عددن حقددوق ال ددع
.)798

واحدد وهدو بدا

ال هداد

الشلسمين "(صددالل :2002

استقبلت مهران رنيس الوبران الشلسدمين إسدماعيل هنيدة د  1ديسدمبر /كدانون األول 2002

حين د حيددث أعلددن أن بيارت د "حققددت دعمددا يقددار قيمت د  250مليددون دوالر وعددددا مددن الم دداريع الت د
ت ددكل دعمددا ماليددا واقتصدداديا مبا د ار للحكومددة الشلسددمينية وال دع
روات

الموظشين

الشلسددمين

وان إيدران تبنددت صددر

ث و ابرات من و ابرات السلمة الشلسمينية ود ع مستحقات األسرى وأهاليهم لمددة

سددتة ددهور بتكلشددة  15مليددون دوالر" وأنهددا تبنددت  700أل د

عامددل لسددمين بواقددع  700دوالر لكددل

عامد ددل د ددهريا ولمد دددة سد ددتة أ د ددهر بقيمد ددة  7.9مليد ددون دوالر كمد ددا تعهد دددت إي د دران ببند ددان قصد ددر ال قا د ددة

الشلسددمين

وان ددان مكتبددات ومنيددة بقيمددة  70مليددون دوالر وتددرميم ألش د منددبل مدددمر بقيمددة إ ماليددة

تصل إل 20 ،مليون دوالر(صحيشة السشير اللبنانية .)2002
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تعرئت حركة المقاومدة ازسد مية حمداس بعدد محاولتهدا دتل

ددار الحصدار المدال

دوة د

والسياس د الددذي تددم رئ د عليهددا مددن قبددل الم تمددع الدددول واس درانيل إلدد ،حملددة واسددعة مددن الت ددكيك
واالتهامددات تددرو لتبعيددة حركددة حمدداس زيدران وأعربددت مصددادر سياسددية وأمنيددة د إسدرانيل عددن قلقهددا

البددالء مددن التقددار بددين إي دران و حركددة حمدداس وقالددت ص دحيشة هددارتس أن روسددان األ ه دبة األمنيددة
ازسرانيلية عقدوا سلسلة من اال تماعات المغلقة لتقييم الع قة ال نانيدة بدين مهدران وحمداس وتوصدلوا

أن النظام الحاكم

إيران يسع ،إل ،اتشاقية إستراتي ية مع حماس وأن التقار بين مهران هو خموة

تحددد مددن قبددل حركددة حمدداس علدد ،خلشيددة االرتيدداح العددام د حركددة حمدداس م دن أنهددا تمكنددت مددن تقليددل
األئ درار النا مددة عددن الحصددار علدد ،ال ددع

الشلسددمين (صددحيشة القدددس العرب د

 )2002وب دنشس

الصددد قدال متحددث باسدم الخار يدة األمريكيدة":إذا قبلددت حركدة حمداس مسداعدات ماليدة مدن إيدران ددان
ذلك يعن عدم نيتها نبذ ازرها " (صالل  ..)780 :2002وها م سشير إسرانيل د األمدم المتحددان
دان غيلرمان بكلمات ديدة الله ة مدا أسدمام محدور إيدران وسدوريا و حركدة حمداس واصدشاً إيدام "بالوبدان

ال ديددد الددذي يئددع بددذور الحددر العالميددة األولدد ،مددن القددرن الحددادي والع ددرون" وقددد دم ددت الدددوانر
األمريكية وازسرانيلية بين الحملة عل ،إيران والحملة عل ،حركة حمداس علد ،أسداس "اقتد ار إيدران مدن

األرائ الشلسمينية والتبام حركة حماس بتمسيس دولدة علد ،الخدم ازي ارند

الشلسمينية الخائعة للسلمة".

د قمداي غدبة واأل ارئد

وأوئ ددحت الم ارس ددلة البريماني ددة "م دداري ك ددولشين" خد د ل تحقي ددق مي دددان له ددا د د غد دبة ون د درت ص ددحيشة

"صداندي تددايمب" بتدداريخ  8مدارس /رذار 2009أن ن ددمان حركددة حمداس يمارسددون تدددريباتهم وتمريندداتهم
إيران خ ل مدة بمنية تتراوح بين هر ونص

ظرو

قاسية م يسدمل لهدم بالدذها

إلد 2 ،أ دهر وتدتم د قاعددة عسدكرية مغلقدة و د

للعملدة مدرة واحددة أسدبوعياً ئدمن م ار قدة أ دراد األمدن ازيدرانيين

وتددم إرس دال الع درات مددنهم لتلق د الدددورات حيددث يمكددث المتشوقددون د كددل دورة يهددا ت درة إئددا ية مددن
البمن يتلقون خ لها دورات متمورة م يعودون إل ،غبة ليعملوا مر دين(أبو عامر .)70 :2072
تعرئت حركدة حمداس ل تهامدات واالنتقدادات بسدب

بيدارت خالدد م دعل واسدماعيل هنيدة إلد،

مهدران وتركددبت تلددك االتهامددات علدد ،تحددول حركددة حمدداس إلدد ،أداة بيددد إيدران وأنهددا سددو
التحددال

ت ددكل بهددذا

تهديددداً خمي د اًر للدولددة العبريددة و د سددياق ازيحددان والتهويددل مددن أن ت ددكيل محددور ديددد مددن

حمدداس وايد دران سي ددكل خمد د ار حقيقيددا عل دد ،إس درانيل ن ددرت صددحيشة مع دداري

د  70ب اري ددر  /ددبام

 2002تقريد ار تحددد ت يد عددن التغييددر د مبيعددة ال بهددات الت د تحدديم بإس درانيل وتهدددد أمنهددا و ددق

التقرير لم يعد ال بهة ال رقية التاريخية مو ودة وعل ،إسرانيل أن تقبل ب بهة ديدة مكون من  :إيران
وسوريا وحب هللا و حركة حماس وه أربعة أيد تخر من سم واحد وتتلق ،األوامر والتعليمدات مدن

رأس واحدة لتلك األ ع ،الساكنة

مهران(صالل .)77 :2002
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ت ددرى إيد دران أن دعمه ددا للحرك ددات المس ددلحة الشلس ددمينية الس دديما حرك ددة حم دداس ل دديس مشا ند داً أو

مرتبماً بتحقيق أ ندة إقليمية أمنة بل ل

 7818الت

ذورم التاريخية تعود إلد ،مدا قبدل انددالي ال دورة ازيرانيدة عدام
حيث امتلك مر دها "الخمين " ع قات و يقة مع

هدت تبايد الدعم السياس وازع م

الددبعيم ال ددهيد ياسددر عر ددات أوانددل سددنوات ال ددورة وبعددد ظهددور الحركددات المسددلحة السدديما ذات المددابع
ازس م العقاندي بربت أو

تعتبر "موقعها المتقدم

الدعم ازيران لها بحيث يمكن تشسديرم علد ،أنهدا ال تندوي التخلد عمدا

ال رق األوسم" (أبو عامر .)77 :2072

كمددا أن مه دران قددوة إقليمي ددة تممددع لتك دريس دوره ددا ئددمن النظددام ال دراهن ق ددد عددل ذلددك م ددن

سياسددتها الخار يددة نا ددمة ومامحددة وقانمددة علدد ،عدددة ركددانب كدددعم ال ماعددات الشلسددمينية المسددلحة
ود الدرأي العددام العربد

د سددبيل تمويددق عددداوة األنظمددة العربيددة لهددا وهد ركددانب

وصدوالً منهددا لكسد

الستغ ل الرأي العام الشلسمين ون حت

بعا األوقات ئ عن دعمها للقوى المسلحة ألن قدوة

تت ددم ر ك ددل منه ددا بع دددة عوام ددل تع ددبب قوته ددا وترس ددم ح دددودا له ددا د د الوق ددت نشسد د

مو هة مهمة

م دروي بسدم وتمددد سديمرتها ازقليميدة ولدذلك هد توظد

ومالم ددا س ددعت إيد دران

ازعد م المحلد والعدالم

كقناة العدالم الشئدانية النامقدة بالعربيدة زظهدار نشسدها بصدورة ارنددة التحدديات ال دعبية وبملدة القئدية
الشلسمينية حليش الشلسمينيين وئحية المعايير الغربية المبدو ة الخاصة بالبرنامج النووي.

 3-2-3عالقة إيران بحركة حماس بعد الثورة السورية
تستند السياسة ازيرانية

التعام مع القئية الشلسمينية إل ،مقولتين أساسيتين واحدة تنادي

بئرورة تقدديم الددعم المدال والعسدكري والسياسد لمدن يم دل م دروي المقاومدة المدومن بالبندقيدة والكشداح

المسلل كمريق لتحرير األرا الشلسمينية أمدا ال انيدة تقدوم علد ،ر دا التعامدل مدع أصدحا

م دروي

التسددوية السياسددية والمشاوئددات مددع إس درانيل ولمالمددا حرصددت مه دران علدد ،الشصددل بددين الم ددروعين
.)81 :2072

وتقديمها وكمنهما رويتان مختلشتان بالكامل(ما

إال أن بروب قئدية المصدالحة الومنيدة كمولويدة لل دع

الشلسدمين والدذي ق أرتد إيدران علد ،أند

تندابل م ددان عددن م ددروي المقاومدة لصددالل م ددروي التسددوية حددتم تقلديب المسددا ة بدين المقددولتين بينمددا
س ددرت ن دداح الرعاي ددة العربي ددة ب م ددع رن دديس المكتد د

السياسد د لحرك ددة حم دداس خال ددد م ددعل ب ددالرنيس

الشلسمين محمود عباس بمن إغوان لحركة حماس ك تبتعد عن مهران وم روعها

المنمقة.

بعد وصول الربيع العرب إل ،سوريا واندالي ال ورة أو ما تسمي مهران رسمياً موامرة دولية ئد سوريا
ونظامها المقاوم زسرانيل "الحلي

االستراتي

لها د المنمقدة" بددت حركدة حمداس وكمنهدا أول مدر

محدور المقاومدة والممانعدة مد أر تغييد اًر كبيد ار بددأ يت دكل د المنمقدة و ددت حمداس نشسدها تتحدرك

علدد ،إيقدداي معادلددة ديدددة بسددب

صبغت مواق

الربيددع العرب د

د حددين قوبددل ذلددك عنددد إي دران ب ملددة مددن المخدداو

ال مهورية ازس مية وأهمها (:نور الدين )279 :2008
32

أ) تب ير البعا بقر انتهان مرحلة احتكار إيران ل وان
دقها السياس د

مهمة

ئ د ً عددن التقددار بددين األنظمددة العربيددة الت د

القئية الشلسدمينية وبداألخب د

ددانت بهددا الربيددع العرب د مددع صددانل

المقاومددة الشلسددمينية و د مليعتهددا حركددة حمدداس وهددذا بدددا وائددحا د الدددور ال ديددد الددذي لعبتد مصددر

خ د ل الحددر ازس درانيلية األخي درة علدد ،قمدداي غ دبة وانتهانهددا بهدنددة خر ددت مددن قبددل النظددام المصددري
وبمباركددة كاملددة مددن صددانل المقاومددة حتدد ،أن إس درانيل اتهمددت القدداهرة باالنحيدداب للمددر الشلسددمين

خ ل عملية التشاوا.

) إعددادة صددياغة المعادلددة الشلسددمينية د المنمقددة و ددق معميددات ديدددة عبددر خلددق ت دوابن مددا داخددل

القئددية الشلسددمينية بددين إي دران الت د تدددعم تاريخي داً المقاومددة المسددلحة أو دول عربيددة أماحددت ددعوبها

بمنظمتها تبدو متحمسة للقئية الشلسمينية والذي مالما أحسنت إيران است مارم عمليا عل ،األرا.

يبدددو بددمن ال ع قددة واحدددة ت مددع ال مهوريددة ازسد مية ازيرانيددة بالقئددية الشلسددمينية بددل هندداك

ع ق ددات ع دددة تخئد دع لحي ي ددات القئ ددية نشس ددها الموبع ددة ب ددين ص ددانل وس ددلمة واح ددت ل ودول اعت دددال
ومحاور مقاومة وغيرها بيد أن ما ي مع إيران بالشلسمينيين وقئيتهم هو عبارة عدن ع قدات وخمدوم
اتصال ك يرة تتقامع أحيانا عند نقمدة م دتركة وائدحة تتم دل باز مدال علد ،العددو التداريخ الم دترك

متم د ً بإس درانيل ولك دن هددذم الخمددوم قددد تتشددري وتختل د

عددن نقددام أخددرى تمغ د عليهددا لغددة المصددالل

وأحيانددا تتصددادم يمددا بينهددا كمددا حدددث مددع حركددة حمدداس علدد ،خلشيددة األبمددة السددورية ددإن الع قددة بددين

إي دران والقئددية الشلسددمينية تتددوبي علدد ،رويتددين ت ددك ن معددا صددل

القئية الشلسمينية.
والوقدو

لع

و ددوهر السياسددات ازيرانيددة ت ددام

إن دورات الربيددع العربد والم د بمنظمددة حكددم تدول القئددية الشلسددمينية رعايددة خاصددة واهتمددام
ئدد إسدرانيل كلهدا أحددداث مدن ددمنها ر دع حددة التنددا س ازقليميدة بددين إيدران وبقيددة الددول علدد،

الدور األساس

القئية الشلسمينية وهذا سيودي

المرحلة القادمة إلد ،أن تر دع إيدران وتيدرة

دعمها المدادي والعسدكري لدبعا صدانل المقاومدة الشلسدمينية خاصدة حركدة حمداس وال هداد ازسد م
الوقت الذي تعان

ي إيران من حصار وعقوبات يقيدان انتصارها(المصدر السابق.)220 :

لددم يددرق زي دران قددول حركددة حمدداس بمنهددا ددبن مددن الربيددع العرب د ويتو د

الربيددع العربد بمددا ي د ال ددع
ازيرانيون هذا الموق

عليهددا دع دم ددعو

السددوري الدذي يحتئددن قيددادة الحركددة "قبددل خرو هددا مددن دم ددق" دداعتبر

موقشاً غير حكديم ومتسدرعاً ت دام نظدام احتئدن الحركدة وقددم لهدا الك يدر حمداس

تراهن عل ،ال عو ومنها ال ع

السوري بينما راهنت إيران عل ،النظام

ما تسمي الموامرة الدولية ئدم (المصدر السابق.)227 :

ال يب دددو تمكي ددد ك ددل م ددن مهد دران وقي ددادة حرك ددة حم دداس عل دد ،أن الخد د

سوريا وقدرت عل ،إحبدام
الكبي ددر ب ددمن األبم ددة

السورية لن يو ر علد ،الع قدة ازسدتراتي ية بدين المدر ين م درد كد م عدابر بدل إند ينملدق مدن مبيعدة
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حمدداس والع قددة الت د تربمهددا بددإيران ئ د عددن خب درة مويلددة للمددر ين بالتعامددل مددع أبمددات المنمقددة
وتم يرها عل ،الع قة بينهما.

تدددرك حركددة حمدداس يددداً أن مددد المقاومددة الشلسددمينية بالس د ح علدد ،غ درار ص دواريخ

ر  3يحتا إل ،قرار سياس

ددر 5

رئ وأنظمة من نوي خاب تكون قادرة عل ،اتخاذ قدرار كهدذا سدي ر

عليها تحديات ك يرة أمام العالم العرب

مي نظام سوان ان ب الربيع العرب أو تلدك األنظمدة التد لدم

دررات بهدذا الح دم مدا يعند أن إيدران تبقد ،د
تصلها ورات الربيع العرب تبدو غير مسدتعدة التخداذ ق ا

هد ددذم المرحلد ددة علد دد ،األقد ددل تنشد ددرد بقد دددرتها علد دد ،اتخد دداذ ق د د اررات خم د درة بتبويد ددد الشلسد ددمينيين بالس د د ح
علنا(المصدر السابق .)227 :

الددذي

ولقدد بدددأت إيدران عمليددا وللمدرة األولدد ،بالتعامددل مدع حركددة حمدداس علدد ،اعتبددار التصددني

مالمدا ر ئددت د السددابق والقددانم علد ،حركددة حمدداس الددداخل وحمدداس الخدار مددن خد ل ت ابيددد االهتمددام
بحم دداس ال ددداخل المتم ل ددة بد درنيس ال ددوبران المق ددال إس ددماعيل هني ددة والقي ددادي الب ددارب د د الحرك ددة محم ددود
علدد ،إعد ن الدوحددة الددذي ر ئد البهددار والخد

البهددار وذلددك بعددد الخد

الددذي مد أر علدد ،موقد

الحركددة مددن األبمددة السددورية ممددا د ددع محمددود البهددار بالتو د إلدد ،إي دران د بيددارة رسددمية د أيلددول

 2072وهد البيددارة األولدد ،لمسددنول مددن حركددة حمدداس منددذ تصدداعدت األحددداث وتبدداين المواقد
األبمة السورية ومغادرة بعا قادة حركة حماس العاصمة دم ق وما ا

النظام السوري وازيران (صحيشة القدس 2072

ب ددمن

ذلك د مسدار الع قدة مدع

.)http://www.alquds.com

كما أن ع قة حركة حمداس بدإيران هد ع قدة مصدلحة مدن الدر دة األولد ،وهدذا منمقد

دداً

ألند بعددد انتخابددات يندداير  2002و دددت حركددة حمدداس نشسددها بدددون أصدددقان أو حلشددان وبالتددال و دددت
إيران ئالتها النهانية وقد استغلت حركة حماس هذم الع قة من أ ل إظهار أن لها حلشدان يمكنهدا

االعتماد عليهم وذلك لمساومة محور االعتدال العرب خاصة أن هدذا المحدور قدامع حركدة حمداس ولدم
يعمددل معهددا علدد ،رغددم أنهددا حكومددة منتخبددة مددن ال دداري الشلسددمين ()http://www.albaiah.net
ويمكددن تشسددير موق د

حمدداس بكونهددا حركددة تتعددام ،السياسددية وبددين يددديها م ددال واسددع للمندداورة تحددت

سقشها هناك مصالل يمكن أن تتقامع مع هذا المر أو ذلك وتسدتشيد مدن المعميدات المتدو رة وتغتدنم

أي رصد ددة الخت د دراق حصد ددار يشرئ د د أعد ددداوها عليهد ددا و د د ذات الوقد ددت تعد ددر أن لألم د د ار
مصالل ي

أن تراع ئمن م ال المناورة الذي تحدد سقش سلشاً.

أم ددا ت ددم ير الموقد د

األخد ددرى

الحمس دداوي م ددن ال ددورة الس ددورية عل دد ،الع ق ددات ازيراني ددة الحمس دداوية ق ددال

الدكتور غابي حمد إن الدعم ازيران لحماس ماليا أحد مصادر القوة لحماس يوئل أن ع قة حركدة
حمداس مددع إيدران هد ع قددة متينددة وقويددة وال ننكدر أن إيدران دعمددت حكومددة غدبة وحركددة حمدداس ددإن
إيران وقشت مع ال ان

كل منهما الموق

الشلسمين أمام الحصار وال ورة السورية أ رت سلبا عل ،الع قدة نتي دة موقد

ازيران ت ار ع

الدعم المال لحماس وهذا ال يعن أن الع قدة مدع إيدران سدينة
22

بل ه ع قة يدة تقوم عل ،الموا هة مع االحت ل وتعتبر إيدران دبناً مدن الممرقدة التد ي د

أن

تكون

موا هة المحتل وأن سياسة حركدة حمداس سياسدة ابتدة هد حركدة ومنيدة مسدتقلة ليسدت د

يد

أحددد وتعمددل و ددق المتملبددات الومنيددة ومواقشنددا السياسددية لددم تتغيددر وان الدددعم المددال ،لددم يددو ر

علينا(مقابلة خصية )2073

بخصوب هدم الع قة المت ابكة مع إيران يقول د.يوس

ران الموق

الذي اتخذنام باالنسحا

أن ع قة حماس بإيران تم رت ك يد اًر

من سوريا حيث اصمشت إيران – لألس

 -خل

ب ار األسد

مدا عة عن نظام بتقديم الدعم المادي والعسكري وهذا معندام أن الصدراي قدد اتخدذ بعدداً مانشيداً وسدو
يتمور بات ام استقما

يعية سنية بالمنمقة.

لقد حاولت إيران مدن خد ل تدمخير التباماتهدا الماليدة لحركدة حمداس وحكومتهدا د غدبة الئدغم

علد ،المددر ين ولكدن الحركددة والحكومدة ن حتددا د تخمد أبمتهمدا الماليددة ولدم ترئددخا ألي دكل مددن
أ ددكال الئددغوم وحيددث إن الحركددة منئددبمة تنظيميداً لددم يحدددث أي انقسددام بددداخلهاً بددل التبمددت كددل
المسدتويات السياسدية وال ندداح العسدكري بقد اررات مكتد

ت ددام مدا ي ددري

الحركدة السياسد بوحددة الموقد

سوريا.

من هنا يمكن القول حت ،وان تقلب الدعم ازيران لحركة حماس إن إيران ترى د دعمهدا

لحركة حماس بناً من م روعها األمم

التصدي زسرانيل ولذلك هد مدع حركدة حمداس وحركدة

ال هاد ازس م وحب هللا تم ل بهة التصدي زسرانيل وأمماعها االستعمارية

ويستمرد يوس

المنمقة.

" نعلم أن الع قة مع إيران ستبق ،اسدتراتي ية حتد ،وان تدم رت بمنيداً بمدا يحددث د

سددوريا وأن هددذم الع قددة سددو

تعددود سدريعاً ألن كد المددر ين همددا بحا ددة لبعئددهما الددبعا"( مقابلددة

خصية مع أحمد يوس  .القيادي

حماس غبة بتاريخ  22يوليو /تموب .)2073

 5-3المبحث الرابع حركة حماس والواليات المتحدة األمريكية
لم تكدن الواليدات المتحددة ذات ارتبدام بالقئدية الشلسدمينية قبدل صددور وعدد بلشدور عدام 7871
السنوات السابقة للوعد لم يكدن يهدا حئدور للواليدات المتحددة د ال درق األوسدم وهدذا ال ينشد معر دة

الواليات المتحدة بشلسمين وأهميتها سوان الدينية أو ازستراتي ية(حامد .)75 :2009
ي ير كتا

ك يرون إل ،مساهمة "الحركة الصهيونية

تو ي العقدل السياسد األمريكد نحدو

لسمين بالرغم من و ود عوامدل أخدرى سداهمت د ذلدك بعدد ظهدور الحركدة الصدهيونية علد ،مسدرح

األحداث نهاية القرن التاسع ع ر وحئروها القوي وتغلغلها

أص ددبحت هن دداك نواي ددا وائ ددحة ب ددمن يك ددون وم ددن ق ددوم لليه ددود د د

الم تمع األوروب ومن م األمريك

لس ددمين عمل ددت الص ددهيونية م ددن

منملقاتهددا الشكريددة التد التقددت مددع ك يددر مددن الحركددات األخددرى ومنهددا مددا يعددر بالمسدديحية الصددهيونية

والتقيددا د منملددق كددر ديند يعتبددر قيددام دولددة إسدرانيل تحقيقهددا لنبددونات الكتددا
26

المقدددس وع مددة علدد،

ق ددر ع ددودة المس دديل إل دد ،األرا اني ددة و لس ددمين عل دد ،و د د الخص ددوب هد د وم ددن اليه ددود الق ددوم

)http://www.fureah.net :2001

واالستيمان يها حدق ربدان ال ي دوب التخلد عن (الم ار دح

من و هة نظر الصهيونية رأت أن لتحقيق ذلك ال بد من تك ي

نشوذها ون امها

للقيادة السياسدية وهدذا أدى إلد ،تقويدة ارتباماتهدا بصدناي القدرار السياسد
إن إستراتي يتها اعتمدت عل ،التم ير

المواقع الحساسة

د الددول العظمد ،وبالتدال

القرار السياس األمريك من خ ل الولو إل ،مدوامن صدنع

القرار كالكون رس والسلمة التنشيذية(حامد .)72 :2009
وتصاعدت أحداث التمييب وتكا شت ئد اليهود

أوروبا

الشترة الت أعقبت االنتدا

عل،

لسمين حت ،إع ن قيام دولة إسرانيل مما أدى إل ،ن ام الحركة الصهيونية داخل الواليات المتحددة

مسددتغلة السددخم الددذي سدديمر علدد ،األم دريكيين ات ددام ممارسددات الشا ددية والنابيددة لكس د
إقامة كيان يهودي

ممالبهم

لسمين(السرو

.)398 :2005

تعددامشهم مددع

سددخرت لددذلك كا ددة إمكانياتهددا الماديددة واللو سددتية الت د تملكهددا وسددانل ازع د م المختلشددة الت د

مكنتها من بث مشاهيمها وأ كارها وأمروحاتها ت ام أقامة دولة لليهود
لعد

لسمين.

اللددوب الصددهيون دو ار د إدخددال القئددية الشلسددمينية إلدد ،السياسددة األمريكيددة مددن خد ل

دعمد لك يددر مددن أعئدان الكددونغرس وأعئددان الحدببيين الددديمقرام وال مهددوري ومدن خد ل لعبد دو ار
د إ ددارة ال دداري األمريك د للتعددام

مددع أهدددا

الصددهيونية ون ددر قا ددة عامددة د الم تمددع السياس د

األمريك د د د د حد د د ددول مكاند د د ددة إس د د د درانيل الدينيد د د ددة وأن مصد د د ددلحة الواليد د د ددات المتحد د د دددة مرتبمد د د ددة بمصد د د ددالل

إسرانيل(.)59 :2002 Mearsheimer
بادرت ازدارة األمريكية بداالعت ار

بدولدة إسدرانيل وقدت إع نهدا وأظهدرت التبامهدا التد قددمتها

الواليددات المتحدددة س دوان كددان دعددم سياس د داخددل أروقددة األمددم المتحدددة للقبددول بهددا عئددو ومددن خ د ل
ممارسة ئغوم لوق

.)27

إصدار ق اررات تدين ممارسدتها ت دام السدكان العدر

د

لسدمين(حامد :2009

أو كان دعماً إقتصادياً من خ ل تدو ير أ دكال مختلشدة مدن الددعم المدال والشند والعلمد عبدر

تقددديم قددروا أو تسددهي ت انتمانيددة أو مددنل ودعددم علدد ،ددكل أخددر "عسددكري" اسددتمرار و ددود إس درانيل
يحتا إل ،قوة كبرى تق

خلشها وهذا ما أظهرت ازدارة األمريكية من تعداون عسدكري سداهم د ت بيدت

إسرانيل كقوة قادرة عل ،حماية نشسها(السرو

.)171 :2005

وبشئل المنظمات الصهيونية المتعددة العاملة

الصددهيون

الواليات المتحددة األمريكيدة بدرب دور اللدوب

د تو ي د السياسددة األمريكيددة لدددعم دولددة إس درانيل "مددن خ د ل تر دديل أنصددارها لدديس علدد،

مسدتوى الحكومددة الشدراليدة قددم وانمددا أيئداً د إدارة وم دالس الواليددات والمدددن الكبدرى والئددغم علدد،

الحكومة لتعيين هوالن

المراكب القيادية

ازدارة"(الم ار ح
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مصدر سابق).

م ددن الوائ ددل أن بوص ددلة السياس ددة األمريكي ددة أخ ددذت تت د د نح ددو االهتم ددام بشلس ددمين ومص ددالل

الحركة يها وبدأت ازدارة األمريكية تتحمل المسنولية يناً
تمييدها وعد بلشور الذي كل ن احدا يحسد

دور يساهم

تبن مموحات اليهود

للحركدة الصدهيونية بتحمدل ازدارة األمريكيدة مسدنولية لعد

لسمين (.)788 :2005 Khalisi, Rashid

قددد ن حددت الحركددة الصددهيونية د كس د

تملبددت ر ددا الممال د

يناً ت ام الحركة الصدهيونية والسديما بعدد

دعددم ازدارة األمريكيددة د ك يددر مددن المواق د

العربيددة الت د تحددد مددن مموحاته دا د

الت د

لسددمين أو د ممارسددة ئددغوم علدد،

بريمانيا من أ ل السماح به رة أعداد من اليهود إل ،لسمين(أبو الغد .)329 :7882

 0-1-3محددات السياسة األمريكية اتجا حركة حماس:

إن أهددم مددا يوا د د الواليددات المتحدددة األمريكي ددة مددن تح ددديات د السياسددة الخار ي ددة د العق ددد

المائد هدو صددعوبة التعامدل مددع مدا يسددم ،ال ماعدات األصددولية وهدو مددا يملدق عليد المحللدين (بددديل
الذعر األحمر) وهو( الخمر األخئر).

كمددا أن السياسددة العدانيددة الت د انته تهددا ازدارة األمريكيددة ئددد حركددة حمدداس لددم تكددن خا يددة

واتخددذت مريقددة الح ددد د تعبنددة المحددور المعددادي لحركددة حمدداس حيددث اتخددذت إ درانات وأسددالي

مختلشددة د حصددار حركددة حمدداس وئددر بنيتهددا التحتيددة باعتبارهددا ئددرورة تشرئددها معميددات عديدددة

تختل د

أهميتهددا بالنسددبة للسياسددة األمريكيددة مسددملة األمددن ازس درانيل تحتددل أولويددة لدددى صددانع هددذم

السياس ددة ي د د

موا ه ددة أي أخم ددار مو ددودة أو محتلم ددة م ددن ددمنها أن تح دددث تهدي ددداً ألم ددن إسد درانيل
.)95 :2008

واقتصادها وسياستها(عبد الح

كما أن إستراتي ية كل من الواليات المتحدة واسرانيل تعتمد عل ،اال ترائات التالية بخصوب

التعامل مع حركة حماس بعد وصولها للسلمة)6002 Paul sham, osama abo raahed( :
 -7تعددارا حركددة حمدداس ب ددكل نهددان االعت د ار
معها.

بإس درانيل أو القبددول بهددا ممددا يعن د صددعوبة التعامددل

 -2س دديو ر الئ ددغم االقتص ددادي والسياسد د عل دد ،نظ ددام حرك ددة حم دداس إم ددا م ددن خد د ل تنشي ددر قاع دددتها
ال عبية أو التركيب عل ،تلمي

 -3ال دوى من الدخول
يو د

حدة سلوكها بدر ة كبيرة.

محاد ات مبا رة مع حركة حماس وير ل أنها لن ت مر عن

ألند ال

يمكن التباحث ب من .

ومن الم حدظ بدمن الموقد

األمريكد ت دام حركدة حمداس كدان سدابقاً لخدوا حركدة حمداس االنتخابدات

الت دريعية د يندداير  2002واتخددذت ازدارة األمريكيددة م موعددة اسددتندت عليهددا د تحديددد موقشهددا مددن

الحركة وه :
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 .7اعتبددار ازدارة األمريكيددة حركددة حمدداس حركددة "إرهابيددة" إذ أدر تهددا و ابرة الخار يددة األمريكيددة علدد،
النحة "المنظمات ازرهابية" منذ عام  7885وقامدت و ابرة الخار يدة بتصدنيشها كمنظمدة إرهابيدة أ نبيدة

منذ عام 7881م.

 .2أما المحدد ال ان
و

هدو مدرتبم برويدة ازدارة األمريكيدة لواقدع الدداخل الشلسدمين ومدا يدرتبم يد علد،

الخصوب بتحقيق تسوية سياسية للصراي الشلسمين ازسرانيل حيث إن حركة دتل التد تسديمر

واقعيددا علدد ،منظمددة التحريددر الشلسددمينية ه د مددن بدددأت مسددار التسددوية واالعت د ار

بإس درانيل منددذ مملددع

التسددعينات مددن القددرن المائ د بينمددا حمدداس تددر ا م ددل هددذم التسددوية وينددادي مي اقهددا بتدددمير دولددة
إسرانيل.

 .3أمددن إس درانيل قددد نصددت خارمددة المريددق الدوليددة مددايو  2002د مرحلتهددا األولدد ،علدد ،تعه ددد
الشلسددمينيين الشددوري بوقد
زنهان العن

وازرها

غيددر م ددروم للعند

ويسددتمن

الشلسددمينيون وازسدرانيليون التعدداون األمند

والتحريا من خ ل األ هبة األمنية الشلسمينية.

 .1أما المحدد الرابع هو بعد يوليو  2002وهو محدد إقليم أي ارتبدام حركدة حمداس و دق المنظدور
األمريكد ب ددبكة ع قددات إقليميددة مئددادة للمصددالل والسياسددات األمريكيددة د المنمقددة(غال

.)790

:2008

تكلددل التحددرك السياس د لددودارة األمريكيددة لموا ه ددة حركددة حمدداس واحتوانهددا د حدددود بع دددها

العرب من خ ل اللقانات عل ،المستوى القمة عقد موتمر القمة العربية األمريكية
يونيو  2007والذي أسشر عن الن اح الدبلوماسد األبدرب لبدو
هددو انتصددار رغبددة ازدارة األمريكيددة التد تحركددت ب ددكل مك د

الرنيس بدو

رم ال يخ د

االبدن د حملتد ئدد حركدة حمداس

لدددعم موقد

ددارون و ددان د خمددا

د ختدام أعمدال القمدة العربيدة األمريكيدة أند لقد اسدت ابة والت ابمداً مدن قدادة العدالم العربد

الم دداركين د هددذم القمددة وهددم عبددد هللا بددن عبددد العبيددب "ول د العهددد السددعودي" سددابقا والملددك عبددد هللا
ال ان عاهل األردن والرنيس حسن مبارك سدابقا إئدا ة إلد ،رنديس الدوبران د حيند محمدود عبداس
د مكا حددة ازرهددا

وااللت دبام بدددعم أن ددمة السددلمة الشلسددمينية وأ ددار إلدد ،أن ازرهددا

يهدددد الواليددات

المتحدددة والدددول العربيددة واس درانيل كمددا يهدددد إقامددة الدولددة الشلسددمينية وهندداك ئددرورة لموا هت د والحدداق

الهبيمة ب (عبد الح

.)87 :2008

لقددد علقددت إدارة بددو

ومنعت أي من األ خاب

م دداريع التنميددة الت د تمولهددا الواليددات المتحدددة د األ ارئ د الشلسددمينية
الواليات المتحدة األمريكيدة مدن االنخدرام د أي معدام ت غيدر مصدرح

بهدا مدع السدلمة الشلسدمينية بسدب

سديمرة حركدة حمداس عليهدا ( CRS Report for congress

.)2002 .Labano
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بعد وب أوباما

االنتخابات األمريكية حدد أولوية دولية وائحة وه إص ح سياسة أمريكدا

ال رق األوسم المتع درة بعدد حربهدا د العدراق وأ غانسدتان وأصدبل المسدلمون د ال درق األوسدم –
ساخمين -عل ،السياسة األمريكية مع تع ر عملية الس م ما بين ازسرانيليين والشلسمينيين.

وركددبت إدارة الدرنيس األمريكد علدد ،بنددان قددوة أمريكددا الناعمددة د المنمقددة واالنخدرام ددو ار بمريقددة أك ددر

إنص ددا ا د د الصد دراي ازسد درانيل الشلس ددمين ولتك ددون أك ددر واقعي ددة وتتخ ددذ إس ددتراتي ية واقعي ددة للح ددد م ددن
مموحات إيران النووية.

أعددر ال درنيس األمريك د أوبامددا عددن أمل د د إحددداث ن دداح مددا بدين إس درانيل والشلسددمينيين مددع

اعتبار أنها ح ر الباوية لنبي تيل التوتر
عل ،الرغم من اعت ار

ال رق األوسم وتحسين مكانة أمريكا االقليم .

أمريكا بمهمية الصراي ازسرانيل والشلسمين

د تحقيددق أي نتددانج نتي ددة تعنددت إس درانيل بمسدداعدة اللددوب الصددهيون

إن إدارة أوباما لم تدن ل

د الواليددات المتحدددة حيددث

وصد ددلت ال هد ددود إلد دد ،مري د ددق مسد دددود نتي د ددة ر د ددا إسدد درانيل ت ميد ددد االسد ددتيمان ك د ددرم الس د ددتننا

المشاوئددات و د الوقددت نشس د أ بددت أوبامددا أن إدارت د غيددر راغبددة د معال ددة القميعددة مددا بددين حركددة
حماس والسلمة الشلسمينية وا هاا كل المحاوالت للتو يق بين الشصيلين.
أمددا علدد ،المسددتوى الدددول وازقليم د

قددد مارسددت الواليددات المتحدددة األمريكيددة ئددغوما علدد،

االتحدداد األورب د ب ددمن حركددة حمدداس أسددشرت عددن ق درار االتحدداد األوروب د

بددإد ار ال ندداح العسددكري

لحركة حماس عل ،قانمدة المنظمدات ازرهابيدة وعلد ،المسدتوى ازقليمد بدذلت ازدارة األمريكيدة هدودا
لمحاولددة وقد

الدددعم ازي ارند لحددب هللا وحركددة حمداس وانعكسددت هددذم السياسددة ت ددام إيدران د

ئدغوم دوليدة د مسدملة برنام هددا الندووي وتعبنددة حلد

النووي(عبد الح

.)81 :2008

ددكل

دولد واقليمد يدر ا اسددتمرارها د م ددروعها

كما اتخذت الواليات المتحدة إ درانات لمحاصدرة حركدة حمداس حيدث وئدعت موسسدات العمدل

الخيري العربية وازس مية

دانرة االتهام وعملت عل ،ت ميد أرصدة العديد منها

البندوك الت اريدة

األمريكية ووئعت أن مة وتحوي ت هذم الموسسات المالية تحدت الرقابدة متذرعدة أن هدذم المسداعدات
خمر عل ،أمن إسرانيل.
خانة الحركات ازرهابية وت كل
اً

تص

ومارست ازدارة األمريكية ئغوم عل ،المستوى الشلسمين من خ ل د دع السدلمة الشلسدمينية

 22ب اريدر /دبام  2002إلد ،إغد ق موسسدات خيريدة قالدت السدلمة أنهدا تابعدة إلد ،حركدة حمداس
وتحديدا

 22براير /بام  2002و

معية خيرية إس مية.

21أغسمس /ر

 2003حيث مدت السلمة أرصددة 72

إن السياسددة األمريكيددة ت ددام حركددة حمدداس قبددل وصددولها إلدد ،السددلمة بعددد وبهددا د انتخابددات

الم لس الت ريع كانت تت

إل ،محاصرة حركة حماس والعمل علد ،تددمير البنيدة التحتيدة لهدا والدد ع

22

بهددا إلدد ،دخددول النظددام السياس د الشلسددمين

.)85

وعق

انتهان االنتخابات الت ريعية الشلسمينية

حمدداس بمغلبيددة المقاعددد د الم لددس الت دريع

حصددار سياس د

واالعت د ار

بإس درانيل ونبددذ ازرها (عبددد الح د

:2008

 22يناير /كانون ال ان  2002واع ن وب

و دددت حمدداس نشسددها توا د تحددديات أبربهددا ددرا

ددامل اتخذت د ازدارة األمريكيددة ز ددال الخددم السياس د الددذي تنته د حركددة حمدداس

وكدان هددذا الحصدار الددذي أعلنتد ازدارة األمريكيددة أهدم العقبددات التد وا هددت الحركدة ألند لقد اسددت ابة

وتشدداع ً كبيدرين علدد ،المسددتوى الخددار
.)729

وازقليمد والدددول وبعددا الدددول العربية(عبددد الحد

وقددد أعلنددت وبي درة الخار يددة األمريكيددة أن موق د

:2008

ب دهددا مددن حركددة حمدداس لددم يتغيددر قانلددة "ال

يمكن ددك أن تئ ددع ق دددما د د السياس ددة واألخ ددرى د د ازره ددا " وانتق ددد البي ددت األب دديا نت ددانج االنتخاب ددات
الشلسمينية بم ملها موكدا قمع المساعدات تماماً ومنع التحدث مع نوا

حماس ومقامعة الحكومة إذ

ت كلت قم من حركدة حمداس ومدا يوكدد تو د ازدارة األمريكيدة حصدار حركدة حمداس بموا قدة م لدس

الن دوا

األمريك د يددوم  22مددن مددايو  2002علدد ،مددا عددر باسددم "قددانون محاسددبة ازرهددا

 "2002بمغلبية  327صوتا ور ا  31قم(غال

 )792 :2008وهو قانون يهد

التعامل مع السلمة الشلسمينية مع است نان محدود يتعلق بالتعامل مع مكت

الشلسددمين

لشرا حظر

الرنيس محمدود عبداس د

مدا يخددب المشاوئدات السددلمية كمدا يشددرا القدانون منددع سدشر أعئددان حركدة حمدداس أو مدن لهددم صددلة
بالتنظيمات ازرهابية األخرى إل ،الواليات المتحدة األمريكية.

كم ددا أعلن ددت ازدارة األمريكي ددة ر ئ ددها التح دداور م ددع حكوم ددة له ددا ن دداح عس ددكري ذو ارتبام ددات

إقليمية تسع ،لتدمير إسرانيل وعدم إمكانية القبول ببقان حركة حماس

وتحتشظ ب ناحها العسكري(.)22 :2002 Beorge

الحكم مالما تتمسك بمواقشها

ولقد اتبعت ازدارة األمريكية سياسة عدم انتظار أ عال حركدة حمداس وأرادت مدن الحركدة تحدوالً

دون أدندد ،مقابددل بدداألحرى اسددتخدمت ازدارة "نظريددة االحت دوان غيددر الم ددروم" عبددر اسددتخدام أسددالي

الئددغم علدد ،الحركددة .لددذا كانددت التو هددات األمريكيددة نحددو العمددل علدد ،عدددم إعمددان حمدداس الشرصددة
لشرا برنام ها السياس عل ،السلمة الشلسمينية وا غالها بم اكل الحكم وتو ير االحتيا دات الماليدة

للس ددلمة بم ددا يعي ددق ق دددرتها عل دد ،تمبي ددق برنام ه ددا السياسد د وتقي دددم وه ددذم ازس ددتراتي ية بلورته ددا ازدارة
األمريكي ددة بخم ددة س ددميت ب د د "خم ددة أب ارم ددب" نس ددبة إل دد" ،ألي ددون أب ارم ددب" ناند د

األمريكد

والتد أعددت د

استندت عل ،التحرك

مست ددار األم ددن الق ددوم

ددبام عدام  2002بعددد ددوب حركدة حمدداس د االنتخابدات .وخمددة إب ارمددب

أربعة ات اهات رنيسة)2001 :Conflicts forum Elliol (:

 -األول اقتصــاد  :الئددغم علدد ،حكومددة حمدداس مددن خد ل ت ميددد بدرامج المسدداعدات الماليددة المو د

ار يحدرم أي تعدام ت ماليدة مدع الحكومدة
إل ،السدلمة وبهدذا الخصدوب أصددر الكدون رس األمريكد قدر اً
22

الشلس ددمينية ويحظ ددر أي تحوي ددل أمريكد د مبا ددر لحكوم ددة حم دداس ويش ددرا عقوب ددات عل دد ،أي أمريكد د

يتعامل معها وت ديد القيود عل ،برامج المساعدات الدوليدة وربمهدا سدوان التد يقددمها البندك الددول أو

المبا د درة المقدم ددة م ددن ال دددول ذاته ددا بقب ددول حرك ددة حم دداس ا ددترامات الل ن ددة الرباعية(حام ددد :2009
.)717

 الثاني :سياس وهو العمل عل ،ا قاد حركة حماس الدعم المعنوي الذي يمكن أن تحظ ،ب الحركدةوعدم إتاحة الشرصة لهدا ل نشتداح علد ،العمدق الددول وازسد م

لقان قادة حركة حماس وعبلهم سياسيا لي دوا صعوبة

والئدغم علد ،الم تمدع الددول لعددم

إدارة الحكم.

وقددد عملددت ازدارة األمريكيددة مدن خد ل الل نددة الرباعيددة لوقد

المسدداعدات أو اتصدداالت دبلوماسددية مددع

الحكوم ددة و عله ددا مرهون ددة بموا ق ددة الحرك ددة عل دد ،اال ددترامات التد د وئ ددعتها الل ن ددة الرباعي ددة(الخل دديج

ازماراتية .)2002/3/1

 -الثالــث :ئددمان سدديمرة الرناسددة الشلسددمينية علدد ،األ ه دبة األمنيددة قددد عملددت ازدارة األمريكيددة علدد،

عدم تمكين حركة حماس من السيمرة عل ،األ هبة األمنية.

 الرابع :العمدل مدن خد ل موسسدات الم تمدع المددن واعماوهدا دو اًر لسدد الشدراذ الدذي يتركد عددم قددرةحماس علد ،إدارة السدلمة وعددم إعمدان الم دال للموسسدات التد تددعمها حمداس ل سدتمرار د دورهدا

مستغلة تذمر الناس ت ام حركة حماس علد ،نحدو يمكنهدا مدن الدد ع بات دام تقويدة دور الموسسدات التد
تدعم روى الديمقرامية "المعتدلة"
بو

لقددد ددانت المواقد

تو هاتها.

األمريكيددة متناسددقة مددع خمددة "أب ارمددب" حيددث عبددر الدرنيس األمريكد

ددور

إل ،أن الواليات المتحدة "لن تتعامل مع حركدة حمداس مدا لدم تتخدل عدن برنام هدا السياسد " وقدال

د خمددا

لد د  1مددايو /ريددار  2002أمددام الل نددة األمريكيددة اليهوديددة "لددن نددعم مسددنولين منتخبددين

ليسوا ملتبمين بالس م ولن تقبل التعامل مع حركة حماس لكونها

معسكر ازرها

ولن نعمل معها

إال إذا اعتر ت بإسرانيل"(.)2002 The chpistion century magazine
و

ظل الدعوة األمريكية لمقامعة حركة حماس إن هناك قوى أمريكية و خصديات سياسدية

أخذت موقشاً مغاي اًر للموق
دعوة احتدرام خيدار ال دع

الرسم األمريك

دم ق مع رنيس المكت

الشلسدمين

إذ أ رت هذم القوى اتصداالت مدع حركدة حمداس وتبندت

قدد التقد ،بعديم حقدوق ازنسدان األمريكد القدس يسد

السياس لحركة حماس خالد م عل

 29أغسدمس /ر

اكسدون

The (2002

.)christion century, 2006:19

إن السددلوك العدددان للواليددات المتحدددة األمريكيددة ددان علدد ،اعتبددار أن حركددة حمدداس هد حركددة

هادية عالميدة "همهدا تنشيدذ أ نددة إرهابيدة خالصدة وقدد بلدء حدد التهويدل حدول قددرات حمداس إلد ،القدول
بمن وب حركة حماس قد صدم الغر كل بعد أن صدمت إدارة بو

حماس من الم اركة

االنتخابات"(غال

.)793 :2008
23

إذ إنهدا أمدام دعدوات مندع حركدة

الموا هددة مددع الواليددات المتحدددة وواصددلت حركددة

ولقددد بددذلت حركددة حمدداس هددداً كبي د اًر لت ن د

حم داس تمكيدددها مددن خ د ل بياناتهددا ون دراتها علدد ،هددذا المعن د

يبدددو أن حركددة حمدداس اتخددذت سياسددة

الواقعيددة بعيدددا عددن األيدلو يددة مددن الناحيددة العمليددة د التعامددل مددع أمريكددا وأصددبحت األيدددلو يا د

ار بعدددم االنخ درام د أي عمددل مددن أعمددال العند
ممارسددتها انويددة واتخددذت ق در اً
األمريكيددة علدد ،الددرغم مددن الموق د

ئددد الواليددات المتحدددة

األمريك د الرسددم الددذي وئددعها علدد ،النحددة ازرهددا

وحددد مددن

مصادر التمويل إال أن حركة حماس أصرت عل ،خمابها بان إسرانيل ه العدو.

لقد كان سدلوك حركدة حمداس حدذر ت دام الواليدات المتحددة حيدث اكتشدت بالتنديدد د الئدربات

الت د د تعرئد ددت لهد ددا أ غانسد ددتان والسد ددودان كبقيد ددة الد دددول العربيد ددة السد دديما بعد ددد ئد ددر مصد ددنع الم د دواد
الصيدالنية والبيمرية.

حركددة حمدداس رغبتهددا د إ دران ددتل قندوات اتصددال مددع الواليددات المتحدددة األمريكيددة

ولددم تخد

زدراكهددا أهميددة و قددل الواليددات المتحدددة د العمددل علدد ،حددل الص دراي الشلسددمين ازس درانيل

قددد ك ددشت

و ددانق ويكلدديكس عددن رسددالة مددن عبيددب دويددك رندديس الم لددس الت دريع الشلسددمين مم ددل "كتلددة التغييددر

وازص د ح" قددد بعددث بهددا د األول مددن رذار لعددام  2002إلدد ،القنصددل األمريك د العددام السددابق " دداك
القدس يعبر يها عن قناعات بالتعاون مع ازدارة األمريكية حيث قال" :واغتنم هدذم الشرصدة

واالس"

ألعبر عن قناعات وايمان الصادق بمن التعاون القانم والع قات الو يقة التد أقامهدا القنصدل السدابق
سو

يتم توميدها وسو

تكتس

أبعاداً ديدة خ ل ترة واليت بما يعود بالنشع عل ،م تمعنا وبلدينا

السنوات القادمة" وقد أكد دويك

رسدالة علد ،التئدامن القدانم مدع الواليدات المتحددة قدان ً "أل ددد

التمكيد عل ،أن التئامن القانم بين الواليات المتحدة األمريكية و لسمين

التمور

منمقتنا سو

السنوات المقبلة"(شبكةفلس ينللحوار.) http://www.paldf.net/:

تستمر

وقددد أظهددرت حركددة حمدداس بعددد وبهددا د السد م رغبددة د إقامددة ع قددات مددع أمريكددا وك د

موس ،أبو مدربوق عدن و دود اتصداالت سدرية مدا بدين حركدة حمداس والواليدات المتحددة األمريكيدة حدول

العديد من القئايا(صحيفةال ملورية )6002,وأعلن محمود البهدار بمند "ال يعتبدر الواليدات المتحددة
األمريكيددة عدددواً وأن ددور بددو
 )6002هددذم المواق د

يتمسددك بحقنددا د السد م د المنمقددة"(صههحيفةالبلههيماإلماراتيههة,

تددم دعمهددا أيئددا وأكددد عليهددا أحمددد يوس د

مست ددار رندديس الددوبران هنيددة موكدددا

علدد ،هددذا التو د وأن حمدداس ال تقبددل أن يددتم أي ح دراك سياس د بات دام التسددوية للص دراي دون موا قتهددا

ورئاها(يوس د
تحقيق أهدا

 )21 :2001وأن حركددة حمدداس دعددت الم تمددع الدددول إلدد ،التعدداون والعمددل علدد،

ال ع

الشلسمين

تحقيق دولت المستقلة.

وعددن الص ددعوبات الت د وقش ددت أمددام تم ددور ع قددة حقيقي ددة بددين حرك ددة حمدداس والوالي ددات المتحدددة ي ددرى

أ.غابي حمد أن موق

الواليات المتحدة هو موق

عدان من حيث المبدأ وهدذا لديس معندا قدم ولكدن

مددع كا ددة الحركددات ازس د مية حيددث تعتبددر حركددات إرهابيددة و رئددت عليهددا سياسددة العددبل السياس د
22

ودعمددت الواليددات المتحدددة إس درانيل وموقشهددا داعددم زس درانيل وتغلي د

مصددلحة إس درانيل ويقمددع المريددق

األمريكددان و ددق ق دوانينهم ووئددع حركددة حمدداس علدد ،قانمددة ازرهددا

(مقابلددة خصددية  )2073مددن

أمام أي نقا ات أو لقانات مدع األمريكدان عددا عدن سياسدة العدبل السياسد واالقتصدادي التد وئدعتها
ناحيت د يوئددل القيددادي د حركددة حمدداس احمددد يوس د

مبيعددة الع قددة بددين حركددة حمدداس والواليددات

المتحدة األمريكية يوئل أن أمريكا كانت أول من بادر بوئع حركة حماس عل ،قانمة ازرها
عام  7882وبالتال

حركة حماس

إن هذا القرار قد قمع المريق أمام حدوث أي تواصل مع الحكومة الت

عام .2002

دكلتها

وقد كان و ود م ل هذا القرار ي كل عقبة كمدان أمام قيام أي اتصداالت رسدمية مدع الحركدة أو

الحكومة ولكن –رغدم ذلدك -كاندت هنداك اتصداالت غيدر رسدمية وبعلدم البيدت األبديا وو ابرة الخار يدة
دان ز دران م دل تلدك اللقدانات
وا نمن تقوم بها هات تتخذ من األكاديميات والبحث العلم غم ً
كمددا كانددت هندداك  -أيئداً  -الك يددر مددن موسسددات الم تمددع المدددن وبعددا ال خصدديات االعتباريددة أو
الرسدميين السددابقين تددمت تحدت عبددانات مختلشددة للتواصدل مددع قيددادات الحركدة والحكومددة ز دران حدوارات

للتعر إل ،مواق

الحركة السياسية ورويتها ت ام العديد مدن القئدايا السياسدية واألمنيدة .وللحقيقدة دإن

هندداك الك يددر مددن تلددك اللقددانات الت د كنددت دداهداً عليهددا مددع هددات غربيددة كانددت علدد ،ع قددة بددازدارة
األمريكيددة وبالبيددت األبدديا وو ابرة الخار يددة ولكنهددا كانددت تقددول لنددا بددمن القدرار الخدداب بحركددة حمدداس

وو ودهد ددا علد دد ،ق د دوانم ازرهد ددا

يحد ددول دون أن تمخد ددذ الع قد ددة د ددك ً متمد ددو اًر وأن الم د ددكلة ه د د

دد

الكددون رس األمريك د الددذي ي ارع د حسددابات المص دلحة ازس درانيلية ويمنددع مددن إعددادة النظددر د الق درار
وبالتال تعذر ر ع الحركة من قوانم ازرها (مقابلة خصية .)2073

 2-2المبحث الخامس عالقة حركة حماس مع روسيا.
 0-1-3تاريخ العالقة الروسية الفلسطينية

أعل ددن االتح دداد الس ددو ييت من ددذ إعد د ن " وبييد د

س ددتالين" تميي دددم لق ددرار التقس دديم لشلس ددمين ع ددام

 7811ودعم قيام دولة إسرانيل عام  7819وكان من بين األواندل الدذين اعتر دوا بهدا كمدا أن االتحداد
السددو يت دعددم إس درانيل د حددر سددنة  7819وسددمل لت يكوسددلو اكيا بددمن تمدددها بالس د ح د

ت درة

الهدنة(الشوشكي .)57 :2009 ,وتعود أسبا

ع قة الصداقة ما بدين روسديا "االتحداد السدو يت سدابقا"

واسرانيل بعوامل عديددة منهدا مدا هدو األيددلو

سياسدية أخدرى لهدا ع قدة

بالصراي ما بين ال رق والغر (أب عيس

أسبا

ومنهدا مدا هدو مدرتبم بمهددا

.)1 :2077

وكددان لليهددود دور رندديس د تمسدديس االتحدداد السددو يت مددن حيددث الدددعم المدال الددذي كددان أحددد

ن اح ال ورة ال يوعية سنة ( 7871العمق نت  ) http://www.al3ump.net 2077ومن
200

خد ل إعددداد اليهددود د الم اركددب القياديددة والروسددية للحددب والتد بلغددت  %90عنددد تمسيسد
تعدام

كددان يممددل

اليهدود الدذين هدا روا مدن دولدة المنظومدة اال دتراكية إلد ،لسدمين قبدل قيدام دولدة إسدرانيل كمدا

كددان يممددل أن ينددال ود النخبددة السياسددية الحاكمددة والمحسددوبة علدد ،اليسددار الصددهيون اال ددتراك
إسرانيل وذلك من أ ل تعبيدب نشدوذم كقدوة اعلدة د ال درق العربد ومدن أ دل إئدعا

البريمانية
العرب
خروت و

المنمقة(أب عيس

ونتي ة الموق

السو يت

.)1 :2077

بتمييد وت

د

وئدع المملكدة

يع قيام دولة إسرانيل تمبمت الع قة بين وبين العالم
ت ام العر إال بعد موت ستالين وم

وأخذت نحو التوتر والعدانية ولم يتغير هذا الموق

إل ،الحكم سنة 7851م( )http://www.yabeyrouth,nit/وبدأ السو ييت بم ار عة

مواقشهم إبان القئية الشلسمينية.

و ددان د د  71أبري ددل /نيسد ددان 7852تقري ددر و ابرة الخار ي ددة الس ددو يتية وللمد درة األول دد" ،ي ددددد

الكددرملين عل دد ،الحا ددة الماس ددة للع ددور عل دد ،تسددوية للقئ ددية الشلسددمينية م ددن خ د ل احتددرام المص ددالل

والحقوق الومنية المحقة لألم ار

المعنية"(ايكلبرس .)21 :7895

وخد د ل بي ددارة رن دديس وبران االتح دداد الس ددو يت إل دد ،مص ددر س ددنة  7821أعل ددن اعتد د ار

السددو يت بددالحقوق ال ابتددة والم ددروعة لل ددع
 )52وهذا لم يحمل الموق

السو يت

الشلسددمين

االتح دداد

ولكددن كقئددية ال نددين(الشهههوشكي:2009 ,

تلك الشترة أي التبامات ت ام القئية الشلسمينية وعل ،ئدون

صددد االتحدداد السددو يت مبددادرة منظمددة التحريددر برناسددة أحمددد ال ددقيري التقددر مددنهم تو د إلدد ،الصددين

ال ددعبية والت د اسددت ابت ب ددكل اي دداب وعمل د لمنظمددة التحرير(حيدددري  )17 :7887و د أيددار/

مايو  7822ا تمع أحمد ال قيري مع رنيس الوبران السو يت الكسد كوسدي ن د القداهرة وتناق دا د
القئية الشلسمينية وم كلة ال

نين.

وبع ددد نكسد ددة ع ددام  7821أدرك االتحد دداد السدددو يت خم ددورة إس د درانيل كق ددوة إقليمي ددة د د ال د ددرق

األوسددم وعلدد ،أ ددر معركددة الك ارمددة الت د حققددت يهددا قددوى المقاومددة مددع ال ددي

إسرانيل

األردن د انتصددا اًر ئددد

رذار  7829د عت الدرنيس المصدري مدال عبدد الناصدر إلد ،التقدر مدن منظمدة التحريدر

مم دا د د ع السددو ييت عل دد ،تغيي ددر مددوقشهم(ايكلب ددرس  .)30 :7895كم ددا اصددمح
الراحل " مال عبد الناصر" ياسر عر ات النامق الرسم باسم تل

الددرنيس المص ددري

تموب /يوليو 7829

بيارتد

إل ،موسكو وبعد ذلك أصبل ازع م السدو يت يدردد عبدارات إي ابيدة ت دام القئدية الشلسدمينية وأ دارت

إلد دديهم باعتبد ددارهم أنصد ددارنا الشلسد ددمينيين وسد ددمل السد ددو يتيون لد دددول أوروبد ددا ال د درقية المواليد ددة للمنظومد ددة
اال ددتراكية بتبويددد ددتل بالس د ح رغددم امتندداعهم عددن االعت د ار

.)http://www.puilit.alwatanvoice.com :2002

بقانونيددة المقاومددة الشلسددمينية" (عدددوان

و د د ت د درين األول /أكت ددوبر  7828كان ددت أول إ ددارة د د التغيي ددر الشعلد د للموقد د

الس ددو يت

الرسددم ت ددام القئددية الشلسددمينية "م.ت " .حددين ألقدد ،أحددد أعئددان الل نددة التنشيذيددة للحددب ال دديوع
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الكسددندر ددبيلن خماب داً د الم ددوتمر السددابع لنقابددة العمددال د بودابس ددت ددان ي د "نحددن نعددد نئ ددال
الددومنيين الشلسددمينيين مددن أ ددل إ ابلددة نتددانج العدددوان ازس درانيل نئدداالً تحرري داً ومني داً عددادالً د و د

ازمبرياليددة وس دنقوم بدعم د " د األول مددن كددانون ال ددان  /يندداير  7810خصددب التلشبيددون السددو يت

بام  7810قام ال هيد ياسر عر ات مع و د لسمين بتلبية

برنام اً كام ً للمقاومة الشلسمينية و

دعددوة الل نددة السددو يتية للتئددامن األ ددرو -أسدديوي والددذي ن ددم عنهددا بيددادة الدددعم السياس د والعسددكري
السو يت لمنظمة التحرير الشلسمينية( .ايكلبرس .)37 :7895
وبعددد حددر عددام  7813واالن دداب الددذي حقق د العددر

د حددر ت درين تحددول تعامددل االتحدداد

السددو يت مددع القئددية الشلسددمينية مددن قئددية ال نددين إل د ،قئددية أرا و دع
السددو يت مصددر بس د
ع قتهم مع م.ت.

األمريكية.

إ

نهددا للخب دران الددروس وانشتاحهددا علدد ،الغددر

بعددد أن انتق دد االتحدداد

أدى ذلددك إلدد ،تعبيددب وتقويددة

من أ ل ت دكيل بهدة عربيدة قويدة د ال درق األوسدم لموا هدة الواليدات المتحددة

وبع ددد ص دددور قد درار األم ددم المتح دددة  339ئ ددمن االتح دداد الس ددو يت أن يك ددون لد د دور د د ح ددل

القئددية الشلسددمينية وقددد تدرأس إلدد ،اند

الواليددات المتحدددة األمريكيددة مددوتمر نيد

األول /ديسددمبر والددذي ظهددر ي د الموق د

الروس د ت ددام الوئددع د ال ددرق األوسددم د ( :الشههوشكي,

.)52 :2009

أ .ئرورة التبام إسرانيل بسح

قواتها من األرائ المحتلة عام .7821

 .الحشاظ عل ،حق الدولة

أن تحيا بس م بما يها إسرانيل.

 .ئمان الحقوق الم روعة لل ع
د .رغبة االتحاد السو يت

للسد م د كددانون

الشلسمين .

أن يكون ل دور

عملية التسوية.

إمار دعم االتحاد السو يت لمنظمة التحرير الشلسمينية وذلك بعد خرو مصر من الحل

السددو يت وتو ههددا نحددو الواليددات المتحدددة وتوقيددع اتشاقيددة كام د
بر يني
ني

ديشيددد ع دام  7819كانددت دعددوة لونيددد

لموتمر دول عدام  7897محدل أبمدة ال درق األوسدم و قداً لألسدس التد وئدعت د مدوتمر

وال ديد

هذا الموئوي هو إ راك منظمة التحرير

الموتمر ك بن من المر العرب .

وبقيت السياسة السو يتية ت ام المنمقدة مسدتقرة حتد ،سدنة  7895والتد

وربات ددو

لقيددادة االتحدداد السددو يت

حيددث تغيددرت أولويددات االتحدداد السددو يت

تغي اًر ملحوظاً ولم تكن السياسة الخار ية تحتل المرتبة األول،

دهدت تدول ميخانيدل

د عهددد وربات ددو

سلم أولويدات السدو ييت وحدل محلهدا

األولويات الداخلية من إعادة البنان وازص ح هذا االهتمام الداخل أ ر عل ،القئية الشلسمينية حيث

لددم تعددد معنيددة باالن ددغال بهددا وألنهددا غيددر معنيددة بتددوتير ع قاتهددا مددع الغددر واس درانيل عمليددة البنددان
الداخل محتا ة إل ،تكنولو ية الغر والتعاون

للغر (الشوشكي.)51 :2009 ,

هذا الم ال والددول العربيدة ال ت دكل بددي ً مناسدباً
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كما تحول االتحداد السدو يت والكتلدة ال درقية مدن حالدة المنا سدة والعددان ألمريكدا وحلشانهدا إلد،

حالددة مددن التوا ددق واالسترئددان ممددا أسددهم د اخددت ل التدوابن السياسد الدددول
ال ان

الددذي كددان يسددتشيد مند

الشلسمين والعرب إل ،حد ما عندما كان هناك حالة من التنا ر "(محسن .)90 :2002

قوة هذا التو

عام  2002أ ارت السياسة الروسية ت ام المنمقة اهتمدام المدراقبين والمهتمدين لمعر دة مددى
ال ديد ودوا ع وامكانية استم اررم وكانت بيارة بوتين لألرائ الشلسمينية سنة 2005

والد دددعوة لعقد ددد مد ددوتمر دول د د للس د د م د د موسد ددكو إئد ددا ة السد ددتعداد موسد ددكو لد دددعم السد ددلمة الومنيد ددة
الشلسمينية وما انشردت ب موسكو بين القوة الكبرى من دعدوى حمداس لبيارتهدا بعدد وبهدا د انتخابدات

الم لس الت ريع (2002الشوشكي.)22 :2009 ,

 1-1-3موسكو وأسباب التقارب مع حركة حماس
ا دم الدرنيس الروسد

ديميدر بدوتين العدالم د نيسدان  2005ببيدارة تاريخيدة للئدشة الغربيدة

والت أ مع المراقبون عل ،أنها محاولة روسية الستعادة نشوذها ودورها د المنمقدة ولعد

عن ازدارة األمريكية باعتبار القئية الشلسمينية األك ر أهمية وت كل مدخ ً مناسباً لذلك.
ولم يتردد الرنيس الروس

حالة الركود السياس

السلمة الومنية الشلسمينية بت هيبات عسكرية قد تساعدها
األم ار

المعنية لعقد موتمر دول للس م

دور مسدتقل

المنمقة من إع ن استعداد ب دم لدعم

بسم نشوذها عل ،أ ارئديها وكدذلك دعدوة

موسكو.

وكاندت هددذم البيدارة ددبناً مدن البماقددات السياسددية التد يحملهددا بدوتين مددن أ دل مناكشددة الواليددات

المتحدددة د إمددار سددع موسددكو لتحقيددق أكبددر المنددا ع س دوان ئددمن عئددويتها د م موعددة ال مددان

الكبددرى ( )G8أو د إمددار ع قتهددا مددع االتحدداد األوروبد ودول أوروبددا ال درقية التد تعددد منمقددة نشددوذ
مهمددة لروسدديا ومددا يدددعم هددذا التو د لتشسددير هددذم البيددارة هددو عدددم خرو هددا بنتددانج عمليددة تختلد

التو د األمريك د

عددن

قددد أكددد بددوتين علدد ،ئددرورة تنشيددذ خريمددة المريددق والتمكيددد علدد ،دور روسدديا ئددمن

الل نة الرباعية وئرورة تحقيق األمن زسرانيل و
إال التلويل للواليات المتحدة بعدم ت اهلها

هذا دالالت عل ،أن روسيا لم ترد من هذم البيارة

كل ما يدور من أحداث علد ،السداحة الدوليدة (الشهوشكي,

.)21 :2009

لددم تحقددق هددذم البيددارة مموحددات موسددكو لكنهددا ترقبددت ألي رصددة يمكددن اغتنامهددا للدددخول إلدد،

قل

األحداث

منمقة ال رق األوسم إل ،أن انت االنتخابات الت ريعية الشلسمينية  2002و دوب

حركة حماس باألغلبيدة د الم لدس الت دريع

موسكو

بداية رذار /مارس .2002

و د

ديميدر بدوتين دعدوة لقيدادة حركدة حمداس ببيدارة

وهددذم الدددعوة عرئددت موسددكو ل تهامددات بمنهددا تتعامددل مددع حركددة إرهابيددة األمددر الددذي د ددع

موسكو لموا هة هذم االتهامات من خ ل التمكيدد علد ،درعية حكدم حركدة حمداس كمم دل منتخد
202

عدن

ال دع

راغبة

الشلسددمين

ومددن الوائددل أن روسدديا بددالرغم مددن دعوتهدا لحركددة حمدداس لبيددارة موسددكو لددم تكددن

ن أك ر من التلويل ألمريكا بمنها ما بالت قادرة عل ،المناورة قد سارعت بعد الدعوة الت

أ ددارت ال دددل إلدد ،التمكيددد علدد ،أنهددا ددبن مددن الرباعيددة سددتتعامل مددع حركددة حمدداس وسددتنقل و د نظددر
الل ن ددة الرباعي ددة إل دد ،ق ددادة الحرك ددة وأنه ددا س ددتدعو حرك ددة حم دداس إل دد ،نب ددذ العند د

(الشوشكي.)28 :2009 ,

واالعتد د ار

بإسد درانيل

يددرى بعددا المحللددين بقدرانة الخمددوة الروسددية المتم لددة د دعددوة بددوتين لو ددد مددن حركدة حمدداس

لبيارة موسكو كونها ئمن التو
توظي

هذم الع قة

البر مان للقيادة الروسية وأن البعد األخر للدعوة هدو مددى إمكانيدة

الصراي الروس  -ال ي ان وما يمكن أن تقدم حركة حماس

هذا السياق

روسيا تريد ر ع مستوى الع قة مع المسلمين إ ماالً مما لذلك من تدم ير علد ،المسدلمين د المندامق

الروسية ال نوبية(قاسم .) http://www.aljazeera.net
كما أن روسيا لديها رغبة منذ ترة للقيام بدور

منمقة ال رق األوسم لكن غالبية تصوراتها

كانددت مكبلددة بتصددر ات قددوى ممانعددة ألي ن ددام يقتددر أو ينخددرم د قئددايا إقليميددة سدداخنة ورأت أن
تشا علها من خ ل حركة حماس أو غيرها تم دل نقلدة نوعيدة د االهتمدام ب دنون المنمقدة وئدبم أ دبان

مددن تشاص ديلها بصددورة قددد يكددون بهددا د ن مددن العق نية خاصددة أن تمييددداً أوروبي داً وخاصددة رنسددا ظهددر
لدعوة روسيا حركة حماس لبيارتها وهدو مدا يسدمل باحتمدال بيدادة مسداحة الخدرو عدن الدنب األمريكد

الذي وئع مشاتيل الصراي -العرب ازسرانيل
أعلن الرنيس الروس

يدم(أب عيس

.)25 :2077

ديمير بدوتين مدن مدريدد الخمديس  8ب اريدر /دبام  2002أند سديدعو

قريبداً حمدداس ومسددنولين يهددا إلدد ،موسددكو ز دران مباح ددات حددول مسددتقبل العمليددة السددلمية بددين إسدرانيل
والشلسمينيين كانت هذم الدعوة بم ابة تحدي للم تمع الدول ب كل عام والغرب وأمريكا ب كل خداب

كتح دددي لكس ددر ح ددا ب العبل ددة والحص ددار الغربد د األمريكد د عل دد ،حرك ددة حم دداس وه ددو م ددا أكدتد د وبيد درة
الخار ية ازسرانيل تسيش يلشن الت وصشت الدعوة الروسية لو دد حركدة حمداس بمنهدا سدتحدث درخاً
دد

ه ددود ع ددبل الحرك ددة دوليد داً (م ل ددة األم ددان  )http://www.alaman.com :2002ووصد د

أوسام إسرانيلية دعوة بدوتين بمنهدا معندة د الظهدر وقدال مدارك ري يد

المتحددث باسدم و ابرة الخار يدة

ازس درانيل إن د "يتعددين أال ت ددري محاد ددات مددع حمدداس حتدد ،تعتددر بحددق إس درانيل د الو ددود وتنبددذ
ازرها

ال ددرو

وتقبل بعملية الس م

ال رق األوسم"( ريدة السبيل .)2002

ورداً علدد ،االتهامددات المو د إلدد ،روسدديا بخصددوب دعددوة مسددنول حركددة حمدداس قددال سددير

وبيددر الخار يددة " إن روسدديا ال تعددد حركددة حمدداس منظمددة إرهابيددة .وأنهددا تعددد ددبناً مددن واقددع

التسوية بكل سلبيات واي ابيات " لكن
يكون مسلحا"(أب عيس

دد عل ،أن من يريد أن يعمل

.)30 :2077
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البرلمان والسلمة ال ي وب أن

وأعلددن الدرنيس الروس د

ديميددر بددوتين "أن علدد ،األس درة الدوليددة أن تواصددل تقددديم المسدداعدات

ر ا تقديم المساعدات لل ع

وب حركة حماس

الشلسمينية رغم وب حركة حمداس د االنتخابدات الت دريعية" وقدال بدوتين د كلمتد أمدام الكدرملين إن
الشلسمين سيكون خمم

مملق األحوال" ووص

بمن "ئربة قوية لل هدود األمريكيدة د ال درق األوسدم" وأئدا

يختل

عن موق

بدوتين "إن موقشندا حيدال حركدة حمداس

الواليات المتحدة وأوروبا الغربية إن دبلوماسيتنا لدم تعتبدر يومدا حركدة حركدة حمداس

بم ابة منظمة إرهابية وهذا ال يعن أننا نقبل بحماس ونوا ق عل ،كل ما تشعل ".

أعلن ألكسند كالو ين مبعدوث وبيدر الخار يدة الخداب إلد ،ال درق األوسدم د حدديث لوكالدة إيتدار

ت دداس الروس ددية لألنب ددان تعليق ددا عل دد ،تصد دريحات ب ددوتين "إن روس دديا تمم ددل د د

المتملبات الدولية وا تذابها للحوار مع إسرانيل" مئيشاً سنمل
الو ود من دون ذلك سيكون من الصع

الترتي

بيارتد إلدد ،إيماليددا قدال وبيددر الددد اي الروسد إيشددانو

ددذ

حرك ددة حم دداس إل دد،

أن تعتر حركة حماس بحق إسرانيل

ألي حوار( ريدة الرأي  )2002وعلد ،هدام

بددمن الم تمدع الدددول سدديتعامل بمدرور الددبمن مددع

حركددة حمدداس وأوئددل ر د ً أو عددا ً سدديقوم الم تمددع الدددول بمددا د ذلددك أعئددان الل نددة الرباعيددة
.)37 :2077

الخاصة بال رق األوسم بإقامة ع قات مع حركة حماس(أب عيس

 3-1-3موقف حركة حماس من التطور في الموقف الروسي:
أ ددادت حمدداس بددالموق

واالعت د د ار

الروس د

وأكددد المتحدددث باسددم حركددة حمدداس أن تص دريحات بددوتين

بحكومد ددة حمد دداس وعد دددم تصد ددنيشها علد دد ،أنهد ددا منظمد ددة إرهابيد ددة هد ددو "موق د د

الروس "( ريدة السشير .)2002
ب دددورم أك ددد رن دديس المكتد د

ي د د من لل د درنيس

السياسد د لحرك ددة حم دداس خال ددد م ددعل أن المس ددنولين د د الحرك ددة

يسددت يبون لدددعوة بددوتين لبيددارة موسددكو م دديدا بالسياسددة الروسددية د ال ددرق األوسددم ووص د

موقد

بددوتين بمند

الدددول

د اي وسدديودي إلدد ،قدددر مددن التدوابن د الموقد

م ددعل

معتبد اًر أن "عددر النشددوذ

األمريك بدأ يهتب"(موقع عر .)http://www.araabs48.com :2002 19
ت ددكل و ددد حركددة حمدداس مددن رندديس المكتد

السياسد خالددد م ددعل وعئددوية نانبد موسدد ،أبددو

مددربوق ومحمددد ندبال وسدعيد صدديام وسددام خددامر وعددبت الر ددق وعكشددت الحركددة د ارسددة ورقددة إمددار
اقترحتهددا عليهددا موسددكو تتئددمن م موعددة مددن األسددس السياسددية أبربهددا التدبام حركددة حمدداس بقبددول حددل

سياس د يقددوم علدد ،أسدداس ق د اررات ال ددرعية الدوليددة وت ن د
ور ددا العند

االعت د ار

اسددتهدا

والتدبام الحددل السياسد والسددلم كخيددار اسددتراتي

بد د إس درانيل والتخل د عددن العن د

المدددنيين علدد ،مر د الص دراي

وقددد أكددد الكسددندر كددالو ين علدد ،أن

وتنشيددذ االتشاقيددات الموقعددة ه د الغايددات الت د تبتغ د األس درة

الدولية بلوغها وقال "هذم ه االت اهات الت ستناق

حركددة حمدداس للتقدددم د هددذم االت اهددات(أب عيسد
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موسكو" ولكن ال أحدد يعدر مددى اسدتعداد

 )32 :2077كمددا قددال "لددن نئددع ممالد

أمددام

حركة حماس وانما سنحاول إقناعهم بمن حان الوقت التخاذ قد اررات مسدنولة عندد الوصدول إلد ،السدلمة
وت ددكيل الحكوم ددة يتو د د

عل دديهم إدراك المس ددنولية الكبيد درة التد د ينم ددوي عليه ددا ذل ددك (موق ددع ع ددر 19

)http://www.araabs48.com :2002

وعبر موس ،أبو مربوق أن روسيا تستميع أن تمأل الشراذ الذي أحد ت أخمان سياسة الواليات

المتح دددة د د ال ددرق األوس ددم"(وكال ددة نو وس ددت

 )http://www.ar.rian./:2002وم ددن االس ددتحالة

بمكددان مبعداً أن تتمددابق رويددة حمدداس ورويددة روسدديا بالكامددل يمددا يتعلددق بددالمل
النهاية نحن أصحا

هذا الملد

الشلسددمين

لكننددا د

ور دارم تدنعكس علد ،أبندان دعبنا ب دكل مبا در وبالتدال ال يمكدن أن

تتمابق و هة نظرنا مع أي مدر مدن األمد ار

ب دكل كامدل خاصدة األمد ار

األوروبيدة لكدن اختدراق

روسدديا هددو اتح دة خيددر الخت ارقددات أخددرى معلنددة وغيددر معلنددة د السدداحة األوروبيددة"(صددحيشة ال ددرق
.)2002

بعدد انتهدان المحاد ددات د روسدديا مدا بددين حركدة حمداس والقيددادة الروسدية نقلددت وكالدة نو رسددت

الروسية عن ال رون قول إن قدادة حمداس "أكددوا أن حركدة حمداس تلتدبم بتنشيدذ ميدع االتشاقدات السدابقة
الخاصددة بتسددوية ن دباي ال ددرق األوسددم بمددا يهددا خريمددة المريددق ومبددادرة الس د م العربيددة الت د تتئددمن
االعت د ار

بإس درانيل د مقابددل تسددوية ميددع مسددانل االحددت ل ب ددرم أن يسددير ك د المددر ين د هددذا

االت ام"(وكالةنوفوس ي.)6002,
وأوئل ال رو

"إن ال ان

الروس أبلء قادة حماس أن الل نة الرباعيدة تدرى ئدرورة االلتدبام

باالتشاقددات الت د أ ددارت إليهددا الرباعيددة د بيانهددا الصددادر د كددانون ال ددان
االعتد د ار

عيس

بح ددق إسد درانيل د د الو ددود أو ر ددا اس ددتخدام العند د

يندداير  2002بمددا يهددا

كوس دديلة لتحقي ددق أه دددا

سياس ددية(أب

 )31 :2077وأ ار ان "ال اعتقد أن سيكون لحماس أي مسدتقبل ددي مدا لدم تتغيدر" مئديشاً

"أن حماس بحا ة إل ،أن "تعيد تقييم دورها ال ديد وهو الذي ربما لم تكن علد ،اسدتعداد لتقدوم بد حدين

أ رت االنتخابات"(صحيشة السشير .)2002

إن هذم البيارة اعتبرت خرقا روسيا لمنمقة ال رق األوسم والت تسيمر عليها أمريكيا بامتياب

وأنهددا "بالنسددبة لبددوتين رصددة للعددودة إلدد ،ال ددرق األوسددم قددد يددتمكن مددن أن ي ددد مريقددا بددين الب ار مدداتين
والمت ددددين د حركددة حمدداس أو برنام داً لقاعدددة أوسددع للمشاوئددات خاصددة ان هندداك منا سددة بددين
روسيا والواليات المتحدة وأوروبا

ال رق األوسم تبايدت مع الحر

تو ي إ ارة إل ،ال الية المسلمة

روسديا ليغيدر صدورة روسديا التد تدر ا مدن هدة أخدرى التشداوا

مع ال ي انيين"(صحيشة القدس .)2002
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العراق" وبوتين يحداول ربمدا

 2-1-3روسيا والموقف من شاليط والمصالحة.
ازسرانيل

ق ددال ميخاني ددل ك ددامينين الن ددامق باس ددم الخار ي ددة الروس ددية د د ردم عل دد ،عملي ددة أس ددر ال ن دددي
لعاد اليم إن رسري ال ندي ازسرانيل "يسينون إل ،مصلحة الشلسمينيين السياسية عبر
تحرير الرهينة بنان عل ،ملد

إبقان قيد االعتقال "لقد بذلنا هوداً مهمة للمساهمة

إسدرانيل وسدتابع

هددذا العمددل"( ريدددة الغددد  9يوليددو /تمددوب )2001وبعددد لقان د أيهددود أولم درت د روسدديا قددال سددير
وبيددر الخار يددة الروسددية إن رندديس المكت د

ال ددرو

السياس د لحركددة حمدداس "خالددد م ددعل هددو عام دل

سددلب يمنددع حركددة حمدداس مددن االعتدددال" وان حقيقددة أن روسديا تتلددق مددع قيددادات حمدداس ال يعند أنهددا
تدعمها"( ريدة األخبار .)2002
وعاد الموق

الروسد ليلدين مدرة أخدرى بعدد أن ظهدرت بدوادر االتشداق مدا بدين دتل وحمداس قدد

ال رو

إن حركة حماس "كما نعر من تعاملنا معها ومع مم ليها عل ،استعداد للتحدرك

قال سير

د د ات د ددام األرئد ددية الم د ددتركة وأن ممالبتهد ددا بتغييد ددر مواقشهد ددا بنسد ددبة مند ددة د د الماند ددة مسد ددملة غيد ددر

واقعية"(أب عيس

 )38 :2077وان "ي

علينا النظر إل ،المتاح والدبلوماسية السياسة هد

دن

الممكن وئرورة أن تكون حماس بوصشها القوة الت حصلت عل ،تشويا الناخبين الشلسمينيين بنا

من حل الم كلة ال أن تكون ه الم كلة نشسها"( ريدة ال رق األوسم .)2002
وبعد توقيع اتشاق مكة ما بين حركت

تل و حركة حماس

 2001/2/79والدذي أدى إلد،

ت كيل حكومة وحدة ومنيدة دعدت الحكومدة الروسدية قيدادة حمداس لبيدارة موسدكو وقدال مصددر مسدنول
بو ابرة الخار ية الروسية لمراسل ريدة ال رق القمريدة "إن رنديس المكتد

السياسد لحركدة حمداس خالدد

إلد ،مواصدلة تمييدد ال اند

الروسد لد مدن هدود سدعياً

م ددعل سيص ددل موس ددكو د د  22ب اري ددر /ددبام  2001عل دد ،رأس و ددد لقي ددادة الحرك ددة" وأئ ددا
المشاوئات

و ابرة الخار ية الروسية تهد

"إن

إل ،تحقيق االستقرار داخل األ ارئد الشلسدمينية وتدذليل الخ دات النا دنة بدين الشلسدمينيين د ئدون
االتشاقات المبرمة بين تل و حركة حماس

مكة المكرمة ودعا لت دكيل حكومدة الوحددة الومنيدة مدع

م ارعدداة المعددايير المعرو ددة الت د وئددعتها الم موعددة الرباعيددة للوسددمان الدددوليين الخاصددة بالتسددوية د

ال رق األوسم وكذلك استننا

وبعد لقان رنيس المكت

الحوار السياس الشلسمين

ازسرانيل (صحيشة ال رق .)2001

السياس لحماس خالد م دعل قدال ال درو  :إن حركدة حمداس حققدت

"تقدماً كا ياً" ات ام تلبية الممال الدولية منها ما يسمل بتخشيد العقوبدات االقتصدادية والدبلوماسدية
عنها وأئا "عملنا مع حركة حماس سيستمر التقدم وائل وهذا التقدم كدا ٍ لبددن التحدرك د ات دام
تخشي

العقوبات"( ريدة األيام .)2001

وبعددد س دديمرة حرك ددة حم دداس عل دد ،غد دبة د الشتد درة  71-77يوني ددو /حبيددران  2001ق ددال وبي ددر

الخار ية الروس سير

ال رو

إن هناك من يود الحيلولة دون اسدتعادة الوحددة الشلسدمينية أو هنداك

مددن يحدداول تددم يج حددر أهليددة حقيقيددة د

لسددمين أوال بتيسددير "القئددان علدد ،حمدداس بكاملهددا ال علدد،
202

الراديكاليين وحددهم وانمدا علد ،كدل حمداس كحركدة"(أب عيسد
ال ددرق األوسددم د و ابرة الخار يددة الروسددية أوليددء أوبيددرو
حماس" وأئدا

 )12 :2077وقدال ناند

رنديس إدارة

"إن ب د دم تعتددبم مواصددلة اتصدداالتها مددع

"إن سياسدة درق تسدد لدن تسداعد د حدل الم دكلة وأن أحددا لدن يسدتشيد مدن إمالدة أمدد

دري بددين حمدداس و ددتل بمددن دديهم إس درانيل وم ددددا علدد ،أن د ي د
الصد ا
وأرا لشتل"(األخبار .)2001

أال تكددون هندداك "أرا لحمدداس

كما وحاولت روسيا أن تقدم مبادرة لحل األبمة الشلسمينية الداخليدة النات دة عدن االنقسدام حيدث

استندت مبادرتهم إل ،العودة لألوئداي التد سدبقت سديمرة حركدة حمداس علد ،قمداي غدبة وئدمن ذلدك
اسددتعادة ت ددكيل حكومددة وحدددة ومنيددة واعددادة صددياغة األ ه دبة األمنيددة علدد ،أسددس مهنيددة( ريدددة ال ددرق

األوسم .)6002

وقددد أكدددت حركددة حمدداس د بيددان لهددا "أنهددا تددرى د االتحدداد الروس د العب داً دولي داً قوي داً د

المنمقددة منوهددة إلدد ،أن د سددبق أن رحبددت باالتصدداالت ال اريددة بددين الحركددة وبددين المسددنولين الددروس

وكددررت ترحيبهددا بددالعرا الروس د للوسددامة بينهددا وبددين حركددة ددتل" وأئددا ت الحركددة "سدداننا محاولددة

ال ددبعا تحريد د

الروسد د وتص ددويرم ب ددالموق

الموقد د

المع ددادي للحرك ددة والمص ددم

لسددمين ئددد أخددر وهددو مسددملة عاريددة عددن الصددحة أكدددها موق د

ال ددرو

إل دد ،اند د

ري ددق

وبيددر الخار يددة الروس د سددير

د مكالمددة مددع األد خالددد م ددعل قبددل أيددام"(صددحيشة الخلدديج االماراتيددة  75ب اريددر /ددبام

 .)2009و

مارس/أذار  2009ظهرت بوادر تحسن

وبير الخار ية الروس ال درو

مدع م دعل رنديس المكتد

د دم ددق يددوم  2009/3/78وقددال ال ددرو

ع قات روسيا مدع حركدة حمداس إذ ا تمدع

السياسد لحركدة المقاومدة ازسد مية حمداس

"تربمنددا حاليددا ع قددات مددع حركددة حمدداس واسددتقبلنا د

روسدديا رندديس مكتبهددا السياس د خالددد م ددعل مد ار ار وهددذم االتصدداالت ستسددتمر وهددد ها واحددد ويمكددن د

المساعدة عل ،إعادة الوحدة الشلسمينية"(.) http://www.mid.ru

 1-1-3قراءة تحليلية للعالقة بين حركة حماس وروسيا:

حاولددت حركددة المقاومددة ازس د مية حمدداس مددن خ د ل ع قتهددا مددع روسدديا إحددداث اخت دراق د

دار الحصار الدول السياس واالقتصدادي الدذي رئدت الواليدات المتحددة واسدرانيل والم تمدع الغربد
مستغلة رغبة روسيا

إعادة بنان تحالشاتها

المنمقة واي اد مكان الستعادة نشوذهدا الدذي انتهد ،مدع

انتهددان العددالم مددن نظددام القمبددين وانتهددان االتحدداد السددو يت والمنظومددة اال ددتراكية ولكددل مددن المر ددان
حركة حماس وروسيا دوا عهما

إقامة هذم الع قة ال نانية واالتصاالت مع بعئها.

مع را الحصار عل ،حركة حماس عرت وكمنها بحا ة إل ،صوت دول كبير يدا ع عنها

أو ينش عنها صشة ازرها

وي ري و ودها

الم تمع الشلسمين .
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ويددرى الباحددث أن حركددة حمدداس اعتبددرت ع قاتهددا مددع روسدديا اخت ارقددا حقيقيددا ل دددار الحصددار
الدول المشروا عليها .ورغبة حركدة حمداس أن يكدون لروسديا دور د التخشيد
الدولية الت تحول رومها دون ر ع الحصار عل ،غبة وعليها وتساعدها

مدن دروم الرباعيدة
الحوار الشلسمين الذي

ت ددترم السددلمة يد االلتدبام ب ددروم الرباعيددة كمددا أن ممددوح حمدداس بددمن تحصددل علدد ،دعددم مددال مددن
روسدديا ب ان د

الدددعم السياس د و أرت د خمددوة روسدديا أن أقدددمت علدد ،ذلددك دا ددع للك يددر مددن الدددول

العربية إل ،القيام بخموة مما لة.

كما إن عدم وئوح قدرة حماس عل ،التعامل مع الواقع ال ديد وقدرة صمودها أمام الم تمع الدول

بعد سيمرتها عل ،قماي غبة د دع روسديا للتما د مدع الواقدع الددول مدن خد ل دعمهدا للدرنيس عبداس

خ د ل بيارت د لروسدديا حيددث قددال ال ددرو
وال ددرع لكددل أبنددان ال ددع

لعبدداس "نحددن ندددعمكم بدددون تحشددظ باعتبدداركم القانددد القددانون

الشلسددمين كمددا نسدداند هددودكم الراميددة لشددرا القددانون ولتمتددين الوحدددة بددين

الشلسمينين ومواصلة عملية البحث عن حل لألبمة
واسدتبعد أمدريد دينيدون الناند

األرائ الشلسمينية"( ريدة عكاظ )2001

األول لدوبير الخار يدة الروسد أن يكدون لقدان مدع حمداس قريبدا وقددال

إن "موسددكو لددن تقمددع ع قاتهددا مددع الحركددة" واسددتدرك "عمدددنا أخي د اًر إلدد ،تقلدديب ع قاتنددا مددع حمدداس
بعا ال

.)37 :2077

ن"(أب عيس

 1-3المبحث السادس عالقة حركة حماس مع االتحاد األوروبي.
 0-4-3موقف االتحاد األوربي تجا القضية الفلسطينية
تنوع ددت مواقد د

دول االتح دداد األوربد د ات ددام الصد دراي العربد د  -ازسد درانيل

األوروب د موحددداً مددن الص دراي العرب د  -ازس درانيل

ول ددم يك ددن الموقد د

أو بالحددد األدندد ،م ددتركاً حتدد ،عددام 7810م حتدد،

بدددأت عمليددة التنسدديق والتعدداون األوربد تظهددر ألول م درة وقددد ددرت أول محاولددة ل تشدداق علدد ،موق د

أوروب د

مدداع عددام  7817حددين تبنددت الدددول األوربيددة "و يقددة ددومان" والت د تحددد ت عددن ددروم

التسددوية مددن و هددة النظددر األوليددة اسددتناداً إلدد ،ق درار م لددس األمددن الدددول رقددم (212حمدددان :2070
 )91ومددن هنددا ك دان التحددرك األورب د ت ددام القئددية الشلسددمينية مددع و ددود تيددار يتملددع إلدد ،لع د
أوروب

دور

رم أال يبيد سقش عن أي خموم حمران مدع الواليدات المتحددة األمريكيدة بازئدا ة إلد ،و دود

تيددار الددث يشئددل المراهنددة كليددا علدد ،الدددور األمريك د

ويكتش د بالدددور الددداعم للوسدديم األمريك (تقريددر

معلومات  )710 :2070 72ومع هذم التيارات المختلشة حول الدور السياس لدول االتحداد األوربد
د د عمليد ددة الس د د م ابدادت القيد ددود المشروئد ددة علد دد ،التد دددخل األورب د د

ازسدرانيل إلدد ،در ددة الخد

د د عمليد ددة الص د دراي العرب د د -

د المشوئددية األوربيددة حيددث اعتبرت(ليددون بريتددان) مشددوا الت ددارة د

المشوئ د ددية "إن الوق د ددت ل د ددم يح د ددن بع د ددد لقي د ددام أوروب د ددا ب د دددور وس د ددامة د د د عملي د ددة السد د د م د د د ال د ددرق
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األوسم"(الحاد د.ت )301 :هذا عل ،الرغم من أن أوروبدا احتئدنت مدوتمر السد م عدام  7887د

رغددم م دداركة أوروبددا لددم تكددن عالددة إال أن

مدريددد "أسددبانيا" أحددد الدددول األعئددان د االتحدداد األوربد

انعقدداد م ددل هددذا المددوتمر د عاصددمة أوروبيددة يعتبددر تحددول مهددم د الدددور الددذي يممددل بددمن يلعب د
االتحدداد د عمليددة التسددوية د ال ددرق األوسددم وت ار ددع د الموقد

دور أورب

ازسدرانيل السددابق لددر ا ألي

المنمقة(تقرير معلومات  )20 :2070 72غير أن النظام العالم ال ديد الدذي ندتج

عن حر الخليج ال انية كدرس بعامدة الواليدات المتحددة وأكدد تشتدت االتحداد السدو يت وهمد

وسم كامنة.

أوربدا كقدوة

لددم يكددن االهتمددام الدددول بحركددة المقاومددة ازس د مية (حمدداس) وليددد السدداعة إنمددا ظهددر منددذ
ال دددول ص دداحبة ال ددمن وسياس دداتها

انم قته ددا و ددهد ه ددذا االهتم ددام حرك ددات م ددد و َ د ْدبر وذل ددك و ددق
الخار ية .وتمورت ع قات حركة حماس الخار ية بعد دوب أك ريدة مر دحيها باالنتخابدات البلديدة التد

ددرت عددام  2005وبلغددت ذروتهددا بعددد االنتخابددات النيابيددة والتد حصدددت الحركددة يهددا أك ريددة مقاعددد

الم لس الت ريع عام .2002

واسددتماعت حركددة حمدداس بنددان نسدديج مميددب مددن الع قددات مددع دول ذات قددل عددالم كروسدديا

والصددين واقليم د كماليبيددا واندونيسدديا وتركيددا واي دران وتنملددق حركددة حمدداس بسياسددتها الخار يددة مددن
ددعارها القددانم علدد ،الح دوار مددع ال ميددع باسددت نان مم ل د الكيددان الصددهيون ولددم يكددن االهتمددام الدددول

بحركة حماس لسواد عينيها وانما لل عبية الت تتمتع بها ولوحدة قيادتها وحسن تنظيمها.
لكن رحة حركة حماس بانتصاراتها تبق ،ناقصة إل ،أن تتمكن من دق أبوا

والواليات المتحدة لما لهم من تم ير عل ،الساحة الدولية .واذا كان الموق

وائحاً وئوح ال مس إن الموق

األوروب يبق ،ئبابياً.

الدول األوروبية

األمريك من حركة حماس

 1-4-3موقف االتحاد األوربي من التعامل مع حركات المقاومة الفلسطينية:

إن روية االتحاد األورب من العمليات الت تنشذها حركات المقاومة داخل إسرانيل هد بنظرهدا

أعمددال إرهابيددة لدديس لهددا مددا يبررهددا و يقددر أن مددن حددق إسدرانيل الددد اي عددن أمنهددا وأمدن موامنيهددا كمددا
اعتبددر االتحدداد األوربد أن التح دريا والعن د

وازرهددا

ي د

أن ال يقد

ع درة أمددام تحقددق الس د م د

ال رق األوسم وهذا ما أكدد عليد البيدان الصدادر عدن وبران خار يدة دول االتحداد د بروكسدل بتداريخ

ك ددانون أول/ديس ددمبر  2007ال ددذي اعتب ددرت يد د "حركدددة المقاوم ددة ازسد د مية حم دداس /وحرك ددة ال هد دداد
ازسد د م منظمت ددين إره ددابيتين" بازئ ددا ة إل دد ،ممالب ددة وبران خار ي ددة دول االتح دداد الس ددلمة الومني ددة

الشلسمينية بتشكيك هاتين المنظمتين وم حقة األعئان يها(بن
لقد كان الموق

ئل .)92 :2001

االتحاد األوروب متم اًر ومت انساً من الموقشين ازس ارنيل واألمريك ت دام

المقاومددة الشلسددمينية ش د " 2أيلول/سددبتمبر  "2003أعلددن وبيددر خار يددة رنسددا دومينيددك دو يليددان بعددد
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ا تم د دداي وبران خار ي د ددة دول االتح د دداد األوروبد د د ال د ددذي عق د ددد د د د بل د دددة ر ادي د ددل غ د ددارد ازيمالي د ددة د د د

2أيلول/سدددبتمبر  2003أن دول االتحد دداد قد ددررت باز مد دداي اعتبد ددار حركد ددة حم د داس ئد ددمن المنظمد ددات
ازرهابية وت ميد أرصدتها

الدول األوربية (نو ل .)51 :2003

وبعد إد ار حركة حماس عل ،قانمة ازرها

ل هود التسوية من هة وعدم ت اوب الموق

حرصت أوروبا عل الحشداظ علد موقد

األمريك الذي اتهم حركة حمداس بازرهدا

داعدم

كمدا اهتمدت

أوروبدا بدددعم هددود بنددان السددلمة الشلسددمينية مددع اسدتمرار رهانهددا أن وصددول التسددوية إلدد ،نهايتهددا بقيددام
الدولددة الشلس ددمينية سيئ ددع حرك ددة حم دداس و ص ددانل المقاومددة أم ددام واق ددع دي ددد يس ددتحيل معدد اس ددتمرار
المقاومة وقد عبر هذا الموق

عن التبام أوروبد بدالموق

التقليددي الد ار ا للمقاومة(حمددان :2070

 )8ش ظل هذا الر ا للمقاومة و صانلها وئع االتحداد األوربد عددة دروم زخد ار حركدة حمداس
م ددن قانم ددة المنظم ددات ازرهابي ددة ووئ ددع ه ددذم ال ددروم س ددشير االتح دداد األوربد د
تعليل اليقدا

سيبريان -أوبال"

حماس باالنتخابات الت ريعية


االتحداد األوربد تحويدل األمدوال للسدلمة الشلسدمينية إ در دوب حركدة

عام  2002وه :

ميع وبران أي حكومة لسمينية مستقبلية ي

 االعت ار

د د إسد درانيل "رامي ددرو

بإسرانيل.

أن يكونوا ملتبمين بنبذ العن .

 الموا قة عل ،االتشاقيات وااللتبامات السابقة بما يها خارمة المريق(موقع عدر :2002 19
.)http://www.arabs48.com

بق الموق
إل ،أن الحت

األورب من حركات المقاومة عامدة ومدن حركدة حمداس ب دكل خداب علد ،حالد

 70مايو /ريار  2070بوادر انش ار

الموقد

األوروبد مدن حركدة حمداس حيدث

أعلن أمين سر الم لس الت ريع الشلسمين محمود الرمح إن هناك حراكاً أوروبياً واسعاً لشدتل قندوات

اتصددال مددع حركددة حمدداس ونقددل عددن مسددنولين أوروبيددين قددولهم أن االتحدداد األوربد نددادم علدد ،مقامعددة
الحركددة بعددد وبهددا بمغلبيددة برلمانيددة د انتخابددات  2002وك د

الرمح د عددن سلسددلة لقددانات رسددمية

وغيددر رسددمية معددت نوابددا مددن حركددة حمدداس د الئددشة الغربيددة مددع مسددنولين أوربيددين ملب دوا خ لهددا

مس دداعدة الحرك ددة زي دداد مخ ددر ألورب ددا ت ددتخلب م ددن ا ددترامات الل ن ددة الرباعي ددة(ال بيد درة ن ددت :2070

)http://www.aljazera.net

 3-4-3موقــف االتحــاد األوربــي مــن حركــة حمــاس بعــد االنتخابــات التشــريعية عــا
1111

تختل

مواق

أن عل ،أوروبا تل با

الدول األوروبيدة مدن حركدة حمداس ب دكل وائدل .دإذا كاندت بعدا الددول تدرى
للحوار دي ورسم معها إن دوال أخرى تعارا هذا األمر.
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وحتدد ،اآلن تلتددبم الدددول األوروبيددة عملي داً بموق د

منسددق ددوون السياسددة الخار يددة ل تحدداد

األوروبد خدا يير سدوالنا والقائدية باعتبدار حركدة حمداس حركدة إرهابيدة وبالتدال لدن يدتم الحدوار معهدا
حتد ،تلتدبم ب دروم الل ندة الرباعيدة التد تئدم ممد ً ألوروبدا د عئدويتها والتد تقئد بداالعت ار
بح ددق إسد درانيل ب ددالو ود واالعتد د ار

ازرها .

بكا ددة االتشاقي ددات التد د وقعته ددا منظم ددة التحري ددر الشلس ددمينية ونب ددذ

ولكدن هنداك عوامدل أخدرى تمندع أوروبدا مدن الحدوار مدع حركدة حمداس منهدا أن حمداس حركدة

دينيددة إلدد ،ان د
ازس م

كونهددا سياسددية وعسددكرية وا تماعيددة موروبددا حساسددة ددداً مددن الموئددوي الدددين –

كما أن حركة حماس بنظر أوروبا قامت بعمليات عديددة اسدتهد ت مددنيين إسدرانيليين داخدل

(الخدم األخئدر) ولحمداس ع قدات متينددة مدع حدب هللا اللبندان وايدراند عددوا أوروبدا األساسديين د

ال ددرق األوسددم .وتئددغم الواليددات المتحدددة األمريكيددة و(إسدرانيل) علدد ،الدددول األوروبيددة وتمنعهددا مددن
االتصدال بالحركدة أو مم ليهدا سدوان كدان ذلدك داخدل حددود لسدمين المحتلدة أو د الخدار ويلعد

ازعد م األوروبد التدابع ل ماعدات الئدغم الصدهيونية دو اًر أساسدياً د التحدريا علد ،حركدة حمداس
وعلد ،بندان رأي عدام منداها لهدا وتر دع األحد اب اليمينيدة والقوميددة المتمر دة دعارات انتخابيدة تتعهددد
يها بمحاربة ازس م السياس (بما ي حركة حماس) محلياً ودولياً.

ددكل ق درار حركددة حمدداس بالم دداركة د االنتخابددات الت دريعية د  25يندداير /كددانون ال ددان

 2002تح دوالً سياسددياً علدد ،السدداحة الشلسددمينية وازقليميددة والدوليددة ش د حددين أن الددبعا كددان يحدداول

إبعاد حركة حماس عن الحياة السياسدية ربمدا خو دا مدن عرقلدة عمليدة التسدوية السدلمية بدين الشلسدمينيين
وازسرانيليين اعتبر البعا األخر أن الحركة إذا دخلدت معتركدا يمكدن مدن خ لد إدما هدا د العمليدة

السياسية الت كان عنوانها الرنيس التسوية السلمية مع إسرانيل وذلك بشرا أن حركة حماس ت ار عت
عددن مبددررات مقامعتهددا ل نتخابددات الت دريعية د سددنة  7882كمددا أن االتحدداد األوروب د كددان مددع

م د ددارك حركد ددة حمد دداس د د االنتخابد ددات الت د دريعية لك د د تنخد ددرم د د الحيد دداة السياسد ددية وتتخل د د عد ددن

الس ح( بكة النبم المعلوماتية  )http://www,annabaa.org/nobanews 2002وهذا الموق
كان عل ،عكس ال هود ازسرانيلية -األمريكية

ر ا حركة حماس الم اركة د االنتخابدات دا دع

االتحد دداد األوروب د د عد ددن ئد ددرورة دخد ددول حركد ددة حمد دداس د د النظد ددام السياس د د والموسسد ددات السياسد ددية
الشلسمينية زدراك أن حركة حماس متوا دة والبد من قبول توا دها داخل األمر الموسسدية ولكدن مدع
الممالبدة بتغييددر الحركدة لمواقشهددا الرنيسدية الخاصددة بإسدرانيل واآلليددات المسدتخدمة د محاربتها(ياسددين

 )220 :2008أما المم ل األعل ،لل نون الخار ية واألمنية ل تحاد األورب خا يير سوالنا قد أعر
د خمدا

لد أمدام البرلمددان األوربد المنعقددد د ستراتسددبورذ د  5مددايو /ريدار 2002عددن خيبدة أملد

واالعتد ار

بإسدرانيل وصدوالً إلدد ،حددل الدددولتين واعتبددر أن ال ددروم األوروبيددة هددذم هد الوسدديلة الوحيدددة

من عدم اعت ار

الحكومة الشلسمينية الت

كلتها حركة حماس بمشاهيم التسوية القانمة عل ،نبذ العن
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للحوار مع حماس مبينا أن االتحاد األوربد غيدر ارغد

بإ دال حكومدة حمداس ولكدن د المقابدل دإن

عل ،حركة حماس ان تقدم ما يوهلها لل راكة السياسدية مدع الم تمدع الددول ( speech by JAVIER
 ) http://www.consilium.europa.cu Solanaكد د ددذلك دعد د ددت المست د د ددارة األلمانيد د ددة أن د د ددي

ميركل بعد لقانها برنيس الوبران ازسرانيل بالوكالة أيهود أولمرت ورنيس السلمة الشلسمينية محمدود

عباس حماس االلتبام باالتشاقيات لئمان استمرار المساعدات(صالل  )277 :2002وعبب االتحاد
األورب د هددذا الموق د

بددازع ن عددن صددر  720مليددون يددورو لتسددديد دواتير المحروقددات الشلسددمينية

المسددتوردة مددن إس درانيل ودعددم ن ددامات وكالددة الغددوث ل

األم دوال إلدد ،الحكومددة الشلسددمينية الت د

االتحدداد األورب د ب ددكل ل د

ددكلتها حركددة حماس(صددالل  )272 :2002واتئددل موق د

د الق درار الددذي أصدددرم م لددس الع قددات الخار يددة وال ددنون الماليددة د

االتحدداد د  70مددايو /ريددار  2002والددذي يقئد "بوقد
ذلك بعد بيان الل نة الرباعية

نددين الشلسددمينيين دريمة عدددم وصددول هددذم

المسدداعدات للحكومددة الشلسددمينية" وقددد ددان

 /28رذار/مارس بئرورة التبام حركة حماس بمبادئ السد م وأوقد

االتحاد اتصاالت السياسدية وعلدق موقتدا مسداعدات المبا درة للحكومدة الشلسدمينية العا درة بهدد

"حمايدة

المصالل المالية ل تحداد" و د الوقدت نشسد "تعدببت االسدت ابة ل حتيا دات ازنسدانية والمارندة لل دع

الشلسددمين علدد ،المقامعددة األوربيددة لحمدداس وحكومتهددا الت د تعكددس مبددادئ الل نددة الرباعيددة ولددم تكددن

إ رانات المقامعة األوربية لحماس وحكومتها قدم بوقد

المسداعدات الماليدة بدل إند تعددى ذلدك ليكدون

هناك أيئدا مقامعدة دبلوماسدية للحكومدة الشلسدمينية(صدالل  )275 :2002وعارئدت رنسدا م دروي

القرار الذي تقدم ب االتحاد األوروب زدانة اله وم ازسدرانيل علد ،غدبة د تمدوب /يوليدو  2002إلد،
الواليات المتحدة بل ذه

ان

إسرانيل ال دار العابل ألسبا
هذا الموق

وخبران

أيئا وبير الخار ية الشرنس

يلي

دوست ب بي إل ،حدد تشهدم بندان

أمنية عل ،أرائ الئشة الغربية(صحيشة عكاظ السعودية .)2002

األورب لم ي كل إ ماعا حيث عبرت بعا الدول األوربية م ل السويد و نلندا

المشوئية األوربية والم لس الوباري ل تحاد األورب عن ئدرورة اتخداذ موقد

مع الحكومة الشلسمينية كما أن عئو م لس ال ديود البل يكد بييدر االندد وصد

أك در مروندة

الحصدار بمند "ال

يعبددر عددن م دداعر األوربيددين"( صددحيشة األهدرام المصدرية  )2002هددذم از درانات األوروبيددة مددن قبددل
االتحاد لم تمنع من و ود بعا االتصاالت ما بين حكومة حماس وبعا الدول األوربية ب كل سري

ومددع بعددا القددوى الحببيددة األوربيددة ي ددكل علن د
السياس لل ي
وق

مد

أ ددري يددري أدامددب بعدديم ال ددين ددين ال ندداح

ال مهوري ازيرلندي لقانات مع عدد من مسنول حركة تل وحماس ودعا إل ،عدم

المساعدات عن ال ع

الشلسمين

م ي ار إل ،ئرورة تقديم بديل عن العمل العسكري كما حددث

د إيرلندددا وتحويددل الم تمددع المحددار إلدد ،عدداملين ن ددمان د المنظمددات غيددر الحكوميددة" و ددارك

كذلك مم لو المنظمات اليسارية األوربية

ت رين ال ان  /نو مبر 2002
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مدوتمر د بدرلين بددعوة

مد د ددن منظمد د ددة رو اب لوكسد د ددمبور اليسد د ددارية بإصد د دددار بيد د ددان يد د دددعو "لئد د ددرورة التشد د دداوا مد د ددع الحكومد د ددة
الشلسمينية(وكالة األنبان الشلسمينية و ا .)2002

حاولت حركة حمداس وعلد ،لسدان وبيدر خار يتهدا محمدود البهدار " د حيند " التقليدل مدن أهميدة

المساعدات األوربية الت أوقشت بعد وب حركة حماس

االنتخابات وخاصدة أن المسداعدات المقدمدة

مسدداعدات عينيددة وأن الممددولين األوربيددين واألمدريكيين يصددرون علدد ،صددر هددذم المسدداعدات بالمريقددة

الت د يرونهددا مناسددبة وبدددون أدندد ،اعتبددارات لحا ددة الم تمددع الشلسددمين

كددالتركيب علدد ،ب درامج الم درأة

والديمقراميددة وغيرهددا متسددان "مددا اندددة المسدداعدات األوربيددة إذا كانددت نسددبة كبي درة منهددا تددمت لتغميددة

مخصصات لوظان

وهمية"(ياسين  )231 :2008إال أن أبو مربوق أكد عل و ود اتصداالت مدع

معظددم الدددول األوروبيددة وتلق د الحركددة دع دوات البيددارة د هددذم الدددول وأن هددد

تلددك االتصدداالت الت د

تم ددت د د دم ددق وع دددد م ددن األم دداكن األخ ددرى ه ددو "ازمد د ي الحقيقد د عل دد ،موقد د
بإسرانيل واالتشاقات الموقعة معها ووق

باالعت ار

الحرك ددة واقتناعه ددا

العن ".

 2-4-3حركة حماس و اللجنة الرباعية

عل د ا ددر ددوب مر ددحو " حركددة حمدداس د  25يندداير /كددانون ال ددان  2002بمغلبيددة مقاعددد الم لددس

الت ريع الشلسمين

أصدرت الل نة الرباعية التد تئدم " الواليدات المتحددة واالتحداد األوروبد واألمدم

المتحددة وروسديا" بيانددا أ دارت يد أن "هنداك تندداقا أساسد بددين م موعدة مسددلحة والن دام الميل دديات

وبنددان دولددة ديمقراميددة" وأكدددت الرباعيددة ب ددمن الحكومددة الشلسددمينية الت د ست ددكلها حكومددة "حمدداس"

المستقبلية " ئرورة التبامها بعدم الل ون إل ،العن

السابقة بما

واالعت ار

بإسرانيل وقبدول االتشاقدات وااللت ابمدات

ذلك خارمة المريق" وقد ر ا قادة حركة حماس إل ،حد كبير قبول مبادئ الرباعية.

إن الل نددة الرباعيددة الدوليددة وتسددم ،الل نددة الدبلوماسددية الرباعيددة أو رباعيددة مدريددد أو قددم

الرباعية ه ل نة دولية تو يقية

عملية الس م للصراي العرب  -ازسرانيل

والرباعية هدم "الواليدات

المتحدددة -روسدديا -االتحدداد األورب د  -األمددم المتحدددة" أن ددنت د مدريددد عددام  2002مددن قبددل رندديس
الوبران األسبان "خوسي ماريا أ نار" نتي ة لتصاعد الصراي

ال رق األوسدم(http://www.ar-:

 )wikpedia.org/wikiوه د مددن القددوى الشاعلددة د السياسددية الدوليددة وتحدداول أن تلع د

دو ار بددار اب

ومهم دا مددن أ ددل إنهددان الص دراي الشلسددمين ازس درانيل وتمخددذ علدد ،عاتقهددا مهمددة بددذل ال هددود لتقري د

و هددات النظددر بددين مر د الصدراي مددن أ دل إعددادة العمليددة السددلمية إلدد ،مسددارها بعددد أن نسددشت إسدرانيل

كا د د د ددة االتشاقي د د د ددات الس د د د ددابقة م د د د ددع منظم د د د ددة التحري د د د ددر الشلس د د د ددمينية خاص د د د ددة م د د د ددع ان د د د دددالي انتشائ د د د ددة
األقصدد )http://www.blog.amin.org(،وذلددك مددن خ د ل تقددديم مبددادرات هاد ددة إلدد ،إي دداد حددل
ددذري و ددامل للقئددية الشلسددمينية ومنهددا خارمددة المريدق حيددث بعددث كددو

عنددان برسددالة إلدد ،م لددس

األم ددن بت دداريخ /1ريار/م ددايو  2003بإحال ددة ن ددب خارم ددة المري ددق المتم ل ددة د د و ددود دولت ددين إسد درانيل
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د د سد د م وأم ددن كم ددا ه ددو موك ددد د د قد درار م ل ددس األم ددن 7381

و لس ددمين تعي ددان نب ددا إل دد ،ند د

"" "2002وقد أكدت هذا النب الل نة الرباعية الت

انت إل ،إسرانيل والسدلمة الشلسدمينية د 30

نيسان/ابريل  )www.wataninfo.ps/pdf/Roadmap.pdf ("2003وأعلن عنها رسميا بعد ن رها

عل ،موقع و ابرة الخار ية األمريكية.
إن الهد

من ت كيل الل نة الرباعية الدولية هو المساعدة

التوصل إلد ،تسدوية سياسدية مدا

بددين الشلسددمينيين وازسدرانيليين ولكددن مددع وصددول حركددة المقاومددة ازسد مية "حمدداس" ت ددكيل الحكومددة
الشلسمينية "العا رة" حت ،بدأ موق

الل نة الرباعية الدولية مناقئداً للهدد

أنهددا أعلنددت مواقشهددا المتناسددقة مددع موق د

الدذي دكلت مدن أ لد

الواليددات المتحدددة والددذي تئددمن ددروماً ي د

أي

علدد ،حركددة

حم دداس أو عل دد ،حكوم ددة حم دداس أن تلبيه ددا حت دد ،يس ددتميع أن يت دداو معه ددا الم تم ددع ال دددول

شد د

30يناير /كدانون ال دان  2002عقدد مم لدو الرباعيدة ا تماعدا د لنددن لمناق دة االنتخابدات الشلسدمينية
ددابت بهددا حركددة حمدداس إذ هنددم مم لددو الرباعيددة ال ددع

والتد

الشلسددمين علدد ،ن دداح االنتخابددات الحدرة

والنبيهددة وربم دوا التعام ددل مددع أي حكوم ددة لسددمينية االلت دبام ب ددرومها علدد ،مي ددع أعئددان الحكوم ددة
االعتد د ار

الشلس ددمينية المس ددتقبلية التعه ددد بنب ددذ العند د

بإسد درانيل القب ددول ب مي ددع االتشاق ددات والتعه دددات

السددابقة بمددا يهددا خارمددة المريددق وربمددت المسدداعدات المسددتقبلية لل ددع

الشلسددمينية بمبددادئ نبددذ العند

واالعتد ار

الشلسددمين بددالت ابم الحكومددة

بإسدرانيل وااللتدبام باالتشاقيددات السددابقة وعددادت الرباعيددة بعددد

دة ددهور مددن ت ددكيل الحكومددة العا درة وأعلنددت بددمن ال ددروم ال

ددة الت د حددددتها السددتمرار تددد ق

المساعدات لم يتم الو اق بها وبذلك أصبحت مقامعة الحكومة الشلسمينية حقيقة.

أوقشددت الدددول المانحددة واالتحدداد األورب د مسدداعدات للحكومددة الشلسددمينية واقتصددرت قددم علدد،

تقديم المساعدات ازنسدانية حيدث مالد

االتحداد األوربد مدن الرباعيدة الدوليدة إي داد رليدة دوليدة موقتدة

زيصددال المسدداعدات ازنسددانية للشلسددمينيين عددن مريددق "البنددك الدددول " بعيدددا عددن حكومددة حمدداس و ددتل
حسا

البنك الدول لتوصيل المرتبدات لمدوظش السدلمة الشلسدمينية وهدذا الموقد

خاب

لدم يتوا دق

مع الرغبة األمريكية( )http://www.blog.amin.org.:مما د ع الل ندة الرباعيدة إلد ،اقتدراح تكليد
االتحدداد األوربد ر ددع رليددة موقتددة لتقددديم المسدداعدات المبا درة لل ددع

الدولية من حركة حماس متعلقاً بتنشيذها درومها ال
بددين حركت د

الشلسددمين

وبقد موقد

الرباعيددة

دة حتد ،بعدد أن تدم االتشداق د مكدة المكرمدة مدا

ددتل وحمدداس برعايددة المملكددة السددعودية واذا كددان الموق د

د الل نددة الرباعيددة حددذ اًر حيددث

أعلنت "كريستينا غاال د " المتحددث باسدم المم دل األعلد ،لسياسدة االتحداد األوربد "خدا يير سدوالنا" "أن
أعئان الل نة الرباعية اتشقدوا علد ،تبند موقد

االتشاق حدث هدون ملحوظ وم

الحذر

ع ميدانيا

متشاندل وحدذر بعدد اتشداق مكدة" وأ دادوا "بمند مندذ توقيدع

األرائ الشلسدمينية" "واتشدق مم لدوا الرباعيدة علد ،لدبوم

انتظار ت كيل الحكومة ال ديدة" مع تمكيدها عل

بتلبية ما أعلنت

روم التعامل والحوار مع حركدة حمداس

وذكر تون بلير مو د الل نة الرباعيدة الدوليدة إلد ،ال درق األوسدم د مدوتمر صدحش
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عل ،هام

موتمر القمة العالمية لماقة المستقبل "القئية ليست قبول التحدث مع حركة حماس أم ال

بل مدى و ود قاعدة تتيل التقدم عل ،مسار حل الدولتين والرباعيدة الدوليدة تريدد أن تكدون علد ،الددوام
د د د ددبناً م د د د ددن الح د د د ددل ول د د د دديس د د د ددبناً م د د د ددن الم د د د ددكلة"(المرك د د د ددب الشلس د د د ددمين للتو ي د د د ددق والمعلوم د د د ددات

 )http://www.malat.infoوألمددل بليددر د تص دريل ل د بإمكددان العمددل علدد ،تغييددر واقندداي موق د

حماس من العن

من خ ل مرح أ كار ديدة بنانة تساهم

"مددن هددة نظددري ان المل د

إقنداعهم علد ،التخلد عدن العند

قدان ً

الشلسددمين هددو علدد ،رأس األولويددات بالنسددبة لقئددايا المنمقددة ولكددن مددن

المهددم أيئددا ئددرورة موا هددة األ ددخاب الددذين يعملددون لعددالم ي د العن د

والص دراعات باأل كددار ال يدددة

والقدرة عل ،ازقناي وليس قم بالقوة العسكرية المتشوقة"(المصدر السابق)

وحدول دروم الرباعيدة التد كاندت عقبدة أمددام ع قدات حركدة حمداس الخار يددة يوئدل غدابي حمددد ان
ددروم الرباعيددة ددانت ئددمن الموق د

موئددوي التعدداون والح دراك السياس د

العددام وحاولددت أن تشددرا علدد ،حركددة حمدداس قيددوداً ك ي درة د

بعددا الدددول أصددبحت تتعامددل و ددق هددذم ال ددروم وبالددذات الدددول

األوروبية واألمريكان كان يئدغمون بعددم التعامدل مدع حركدة حمداس بندان علد ،دروم الرباعيدة لكدن

هنداك دول ت دداوبت هدذم ال ددروم وتعاملدت مددع حركددة حمداس لكددن دون ال دكل الرسم (صددحيشة ال ددرق

األوسم )Http://awsat.com:2009

اتخ ددذت الل ن ددة الرباعي ددة الدولي ددة مواقد د

مس دداندة وداعم ددة لت دددري

األ هددبة األمني ددة دد الئ ددشة

الغربيددة ز بددات قدددرات السددلمة األمنيددة د السدديمرة علدد ،الئددشة الغربيددة حيددث اتهمددت حمدداس هددات
دولية بينها الل نة الرباعية بمنها متورمة

الموا هة الشلسمينية الداخلية و انت هذم االتهامدات بعدد

تصريل تون بلير مم ل الل نة الرباعية لصحيشة ال رق األوسم قدال "إن قدوات األمدن الشلسدمينية التد

تخئع حالياً للتدري

م ددن الت دددري

االنت ار

ه ددو "خل ددق وئ ددع د د منمق ددة ن ددين تس ددتميع يدد إسددرانيل االعتم دداد عل دد ،الق دددرة األمني ددة

الشلسمينية و

أن يساعد الن اح

حماس عل ،ذلك قالت
أمد ار

األردن تنحصر ألن تكون أك ر اعلية بهد

نين" وان الهد

نين بتحقيق تقدم مما ل

أمكنة أخرى د الئدشة" و د رد

بيان ن درت صدحيشة ال درق "إن تصدريحات بليدر هد اعتد ار

صدريل بتدورم

دوليددة بمددا يهددا الل نددة الرباعيددة د الموا هددات الشلسدمينية الداخليددة" وأوئددل النددامق الرسددم

باسم حماس "أن هدذم األمد ار

مدا ابلدت تواصدل دورهدا د تسدليل وتددري

أخر وأن هذم التصريحات تم ل دلي ً عل ،أن هد

المقاومة و

مدر

لسدمين ئدد مدر

إن ان القدوى األمنيدة وتسدليحها هدو موا هدة قدوى

مقدمتها حركة حماس(المصدر السابق).

وم ددع اس ددتمرار عم ددل الل ن ددة الرباعي ددة د د دع ددم مس دديرة التس ددوية ب ددين الشلس ددمينيين وازسد درانليين

وعقدها ا تماعات د األردن مدع مر د الصدراي بحئدور وبيدر الخار يدة األردند ناصدر دودة قالدت

حماس "إن استمرار هذم اللقانات هو إعادة إنتا لسياسة الش ل من خ ل هذم اللقانات المتعاقبدة وان
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االحددت ل الصددهيون هددو المسددتشيد الوحيددد مددن عقددد اللقددان وأند يسددتغل للخددرو مددن أبمتد واعددادة تلميددع

صورت "(.) http://www.alaph.com .2012

ان الع قة ما بين حركة حمداس والل ندة الرباعيدة لدم ت دد يمدا بينهدا صدبغة للتشداهم أو التقدار

بعد االنتخابات الت ريعية عام  2002وأن ال روم الت وئدعتها الل ندة الرباعيدة الدوليدة كاندت سدبباً
عدم تقدم هذم الع قة واي اد صيغة تشاهم وتقار رغم أن تون بليدر مم دل الرباعيدة أوئدل

رنيسياً

أن تكون هناك أ كدار يددة وبندانم للتدم ير علد ،خدم العند

بمن ي

الدذي يتخدذم الدبعا ولكدن هدذم

ال ددروم مددن قبددل الرباعيددة لددم تشعددل أك ددر مددن تقويددة خددم حمدداس األيدددلو
السياس المتعقل مما عل االعت ار

ورغددم أن حركددة حمدداس أبدددت مواق د

بإسرانيل ونبذ العن

القددوي علدد ،حسددا

خمهددا

عقبتين عندد وئدعهما ك درم للمشاوئدات

برغماتيددة مددن عمليددة الس د م وبعددا القددوى الشاعلددة والمددو رة د

السياسة الدولية وقد دعا إسماعيل هنيدة رنديس الدوبران د مدوتمر صدحش بغدبة الل ندة الرباعيدة بعددم
قمع المساعدات عن ال ع

الشلسمين وقال "ندعوكم إل ،تشهم أولويات عبنا د هدذم المرحلدة ..وان

حرك د ددة حم د دداس ال تدد دددعو إل د دد ،القميعدد ددة م د ددع الم تمدد ددع ال د دددول ب د ددل إل د دد ،التع د دداون لتحقي د ددق مصدد ددالل
الشلسمينيين"(الموقع ازخباري اليوم .)http:www.26sep.net:

 1-4-3العالقة بين الفاعلية والنجاح

رئدت أوروبدا حصدا اًر دام ً علد ،الحكومدة التد

الت

دكلتها حركدة حمداس وعلد ،حكومدة الوحددة الومنيدة

كلتها بالم اركة مع حركة تل بعد اتشاق مكة وقد تم ر ع هذا الحصار بعدد أحدداث غدبة صدي

عددام  2001وت ددكيل س د م يدداا حكومددة ديدددة لقددد قدددمت حركددة حمدداس مبيدددا مددن المرونددة د

التعام د د د د ددل م د د د د ددع ك د د د د ددل ال ه د د د د ددات الشاعل د د د د ددة الغربي د د د د ددة ال د د د د ددذين يرغب د د د د ددون باالعت د د د د دددال د د د د د د مد د د د د دواقشهم
لكن بعا دول أوروبية رأت أن سياسة عبل حركة حماس لم تود إل ،النتدانج المملوبدة وكلمدا ابدادت

المعوندات المقدمدة مددن قبلهدا للسددلمة الومنيدة وخاصددة لحركدة ددتل ابدادت دعبية حركددة حمداس داخليداً
ألن ال ع

الشلسمين يعدر حدق المعر دة أن الواليدات المتحددة وأوروبدا و(إسدرانيل) هد التد تحاصدرم

ول دديس حرك ددة حم دداس وأن ت ددد ق

الشلسمينية.

المس دداعدات عل دد ،حرك ددة ددتل يع ددود لتخليه ددا ع ددن ال واب ددت الومني ددة

وبدأت أصوات أوروبية تدعو ه اًر بئرورة تل أوروبا حوارات معمقة مدع حركدة حمداس قدد

دعا رومانو برودي رنيس وبران إيماليا وماسيمو داليما وبيدر خار يتد
نلنددا وكريسددتو ر بدداتن المشددوا السددابق ل تحدداد األوروبد

األوروبد السددابق عددن الحدوار مددع الحركددات ازسد مية د

للحوار مع حركة حماس ك ريك

عملية الس م
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وأركد توميو دا وبيدر خار يدة

لل ددوون الخار يددة وألسددتر كددوك المسددنول
لسددمين ع نيددة ودعددا االتحدداد األوروبد

ال رق األوسم.

األمريك د

إن الموق

األورب من حركة المقاومة ازس مية حمداس تبداين د ات اهد العدام عدن الموقد

د مدددى حدت د

أك ددر مددن التبدداين د مئددمون السياس د

إذ دلددت البيانددات الصددادرة عددن

االتحدداد األورب د أو عددن أعئددان درادى علدد ،انس د ام د التو د العددام مددع الموق د
يتحدد

األمريك د والددذي

ممالبدة حركدة حمداس بالموا قدة علد ،كدل االتشاقدات التد وقعتهدا السدلمة الشلسدمينية ومنظمدة

التحريددر الشلسددمينية ومددن ددم التخل د عددن برنام هددا وازق درار بال ددروم الت د وئددعتها الل نددة الرباعيددة
الدوليددة ولكددن الدددور األمريك د

د المنمقددة وسياسددت قددانم علدد ،انش دراد الواليددات المتحدددة "بعددد سددقوم

االتحدداد السددو يت " د السياسددة الدوليددة وعمليددة تح دديم الدددور األوربد

المتحددة هد

د عمليددة السد م وأن الواليدات

قدم الراعيددة لمحاد ددات التسدوية والتوقيددع علدد ،اتشاقيد أوسددلو د وا دنمن د 72سددبتمبر/
األورب د واقتصددر قددم علدد ،تمويددل السددلمة الشلسددمينية باعتبارهددا مددن

أيلددول  7883وت ار ددع الموق د

"الدددول المانحددة" واصدددار البيانددات وازع نددات ومهمددات االستقصددان والبحددث عددن بعددا المبادرات أمددا
حركددة حمدداس لددم تسددتمع اخت دراق ال دددار السياس د األورب د الصددمدامها ب ددروم الرباعيددة و االتحدداد

األورب عئو يها وبقيت لقاناتها مع موظشين سابقين أو موسسات مدنية أو يساري .
يدددا ع أحمددد يوس د

عددن ك درة

ددل حركددة حمدداس د تحقيددق اخت دراق حقيق د دول د أو إقليم د

بقولد  :إن ع قددات حركددة حمدداس الدوليددة كانددت محدددودة بسددب
الحركدة علدد ،قدوانم ازرهدا

الئددغومات األمريكيددة والتد وئددعت

ومنعددت بددذلك أي دولددة غربيدة مددن االقتد ار مدن الحركددة والتعددام معهددا.

ولكددن كانددت هندداك الك يددر مددن اللقددانات مددع و ددود تئددامنية غربيددة وان أخددذت أبعدداداً إنسددانية لكسددر

الحصار عن قماي غبة .أما ع قاتنا مع أوروبدا شيهدا الك يدر مدن األسدرار التد ال يمكدن الك د
اآلن(مقابلة خصية .)2073
حماس

و د تقييم د ألدان حركددة حمدداس د إدارة ع قاتهددا الدوليددة وازقليميددة يددرى يوس د

عنهدا

أن ت ربددة

الحكم كانت معقدة وبالغة الصعوبة حيث ظلت االتصاالت والع قات الخار ية بيد الرنيس

أبو مابن ولدم تشدتل األبدوا

م درعة لحمداس (الحركدة والحكومدة) بدل كدان التئدييق ومحداوالت الخندق

وسددد المريددق ز ددال الت ربددة وكمددا قددال إسددماعيل هنيددة" :نحددن كنددا د الحكومددة ولدديس د الحكددم"
وعمليداً كانددت إدارة كددل ددنون الحكددم مددع الم تمددع الدددول ومددع دول ال دوار العربد والمحدديم ازسد م
تسدديرها رناسددة السددلمة الومنيددة د رام هللا وباسددت نان بعددا الشعاليددات والمددوتمرات الت د انعقدددت د

بعددا الدددول العربي ددة وازس د مية و دداركت يهددا حركددة حم دداس مم لددة ب ددوبير خار يتهددا أو بمست ددارها
السياس وبعا النوا

إن يمكن القول إن األبوا

 -ب كل عام  -كانت موصدة

و

الحكومة

ووبرانها ولذلك ال يمكن الحكم عل ،حكومة حماس من حيث الن اح أو الش ل ألن حالها كان أ دب

بددذاك الددذي أُلق د

د الدديم ومُل د

المحددك ولددم تمددنل الوقددت الكددا

من د أال يبتددل بالمددان.

لقددد كانددت حركددة حمدداس بم ابددة ت ربددة علدد،

الختب دار أدانهددا حيددث تعرئددت لت د مر دول د وتوامددو إقليم د وانقسددام
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داخل وعددوان إسدرانيل مسدتمر إئدا ة للحصدار الدذي ت َّدم رئد علد ،قمداي غدبة و َّدل معظدم م ار دق

الحياة السياسية واالقتصادية واألمنية يها(المصدر السابق).

أمددا بخصددوب تقيدديم الع قددات بددين أوروبددا و حركددة حمدداس يوئددل غددابي حمددد أن أوروبددا لددم

دور ورليددة
تكددن كلهددا علدد ،نمددم واحددد لكددن ممكددن أن نقددول إن أوروبددا واالتحدداد األوروبد وئددعوا تصد اً

للتعامددل مددع حكومددة حمدداس ددالموق

األوروب د كددان متباين داً د ذلددك حركددة حمدداس حققددت بعددا

الن اح ددات وأخشق ددت د د ك ي ددر وه ددذا ير ددع إل دد ،أن حم دداس مو ددودة عل دد ،قانم ددة ازره ددا
ع قات قوية مع إسرانيل حدت من التمور

ودول ذات

الع قة مع أوروبا وليست كل الددول األوروبيدة  .وعدن

تقييم لن احات واخشاقات حركدة حمداس د إدارة ع قاتهدا ازقليميدة والدوليدة يدرى غدابي حمدد أن أهدم

نقام الئع

 -7الخما

إخشاق حركة حماس لع قاتها ازقليمية والدولية ه (:مقابلة خصية .)2073

السياس لم يكن عل ،مستوى أن يحدث خرقاً

دار العبل السياس الذي وئدعت

الرباعية الدولية والم تمع الدول والواليات المتحدة واالتحاد األوروب .
كل موقشا حادا

 -2االنقسام السياس

تمور ع قات حركة حماس ازقليمية والدولية .

رغم ذلك استماعت حركة حماس تل غرات

ولكن لم يكن التعامل من با

م كلة حقيقية

دار العبل السياس والتقينا مع الك ير مدن الددول

التعامل الرسدم بدل مدن بدا

الترحدا

ولديس مدن بدا

االعتد ار

وهنداك

التعامل حيث إن محدود بازمكدان أن تمدور خمابندا السياسد نحدو الغدر والدذي

كان عقبة أمام ع قاتنا الدولية ونحاول أن نقنع الم تمع الدول بسياستنا وحقوقنا.
ويعلق غابي حمد حول رب ن اح حركة حماس

إدارة ع قتها الدوليدة وازقليميدة بعدد ت ربتهدا

الحكم بان الحديث عن ن اح مملق ليس صحيحا بل الن اح نسب إل ،حد ما و أن هناك عقبات

ك يرة أمام حركة حماس د موئدوي الع قدات الخار يدة بالدذات بسدب

حركة حماس عل ،قانمة ازرها
وا هددت صددعوبات د

نقمتدين النقمدة األولد ،وئدع

ال انية كون حركة حماس حركدة إسد مية تتبند المدنهج ازسد م

ددتل ع قددات مددع الدددول العربيددة وازقليميددة لكند يعتقددد أند بعددد تدرة االنتخابددات

صار هناك تواصل مع العديد من الدول خاصة دول الخليج العرب – تركيا  -إيران – السودان و

بعا الدول األوربية تم االتصال مبا رة مع حكومة م ل النرويج وغيرها وقد سعت حركة حماس إلد،
اختد دراق د د

دددار الش ددروا عل دد ،الحكوم ددة بخص ددوب الع ق ددات الدولي ددة وهن دداك ئد دغوم هانل ددة م ددن

األمريك ددان وازسد درانيليين بع دددم التعام ددل م ددع الحكوم ددة ال دي دددة وص ددار هن دداك حت دد ،تهدي دددات وئد دغوم
مختلش د ددة كالئ د ددغوم االقتص د ددادية ه د ددذم ح م د ددت ق د دددرة حرك د ددة حم د دداس عل د دد ،د ددتل ع ق د ددات رس د ددمية
مشتوحة(المصدر السابق).
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 1-3خالصة

يتئمن هذا الشصل إ كالية ع قات حركة حماس عل ،المستوى ازقليم والدول

ويبين التحديات

الحقيقية الت تحول دون تموير ع قات إي ابية وبنانة مع القوى ازقليمية والدولية خاصة أن تومد

الع قات عل ،المستوى ازقليم يعن بالئرورة الدخول
يتمرق الشصل إل ،ازخشاق عموما

لعبة المحاور واألم ار

ازقليمية كما

تموير مستوى الع قات بين حركة حماس واالتحاد األوروب

أو الواليات المتحدة األمريكية أو الل نة الرباعية رغم أن الحركة حققت تقدماً ملموساً

مع بعا القوى ازقليمية كما يبين الشصل تحديدا
هذا الن اح النسب

ع قاتها مع إيران وتركيا.

ع قاتها مع دولتين محورتين

ن اح مرتبم أساسا بمصالل الدولتين ورغبتهما
العميق وال دري

سياسة الدولتين من الحل السياس

مر عياتهم المذهبية.

يقدم الشصل رصدا لتشاصيل االخت

ال رق األوسم م ل إيران وتركيا هو

تعبيب نشوذهما
والموق

ع قاتها

ال رق األوسم مع االخت

مع أمريكا واألسرة الدولية وحت،

بين قوى هامة دولية م ل االتحاد األوروب والواليات

المتحدة والل نة الرباعية حيث ت ير األحداث التاريخية وتموراتها بين المر ين إل ،ع قة مسدودة
تماما تعود كما تم توئيح

الشصل إل ،ملة من األسبا

إل ،إ ماي بئرورة التبام أي مر

أهمها الموق

لسمين بمر عية التسوية ونبذ العن

عن انحياب بعا هذم القوى زسرانيل والخما

الدول عموما المستند

واالعت ار

بإسرانيل عدا

السياس لحماس الذي ما بال مص ار عل ،استخدام

مشردات و وهرم دون اعتبار للتمورات ازقليمية أو موابين القوى الدولية.
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الفصل الرابع
النتائج والتوصيات

 1-4النتائج
 2-4التوصيات
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 0-2النتائج

حاولددت حركددة حمدداس تقددديم قددد ار مددن المرونددة د التعامددل مددع كددل ال هددات ازقليميددة -تحديدددا
دول ال وار العرب  -وعل ،مستوى الع قات مع الدول الغربية
تحديدا -وعكست هذم المحاوالت رغبة حركة حماس
مو ر

والدول بها ك ع

الصراي العرب -ازسرانيل

أوروبا –والواليات المتحدة األمريكيدة

تحقيق اختراق يئمن لها االعت ار

ازقليمد

ومر ال يمكن ت داوبم د أبمدة الشرقدان د

ال رق األوسم.

بذلت حركة حماس هدا كبي ار د إعدادة تغيدر صدورتها و د إعدادة ع قاتهدا ازسدتراتي ية د
كنتي ددة مبا درة للتغي درات ازقليميددة ال اريددة .ويظهددر أن حركددة حمدداس كانددت

منمقددة ال ددرق األوسددم

د منمقددة ال ددرق األوسددم ومددن هنددا سددعت حركددة

أك ددر اسددتيعابا لتبدددل الم ددهدين السياس د واألمن د

حماس الستغ ل رصة وصولها الديمقرام للسلمة لتوسيع دانرة ع قاتهدا ازقليميدة لكنهدا حتد ،اآلن
غير مستعدة ز ران التغيرات الداخلية وازستراتي ية المتعلقة ببرنام ها السياس .

لقددد تددداخلت ملددة مددن العوامددل لتبددرهن علدد ،تعقيدددات الع قددة المتوقعددة بددين حركددة حمدداس والم تمددع
ازقليم والدول

ويمكن إي اب التسلسل والت ابك

هدذم الع قدة ئدمن نتدانج مدا رلدت إليد الع قدات

الحمساوية مكاسبها واخشاقاتها من هة والع قات ازقليمية والدولية وردود علهدا ومواقشهدا علد ،هدذم

الع قات من هة انية.

وعبر تحليل لم مل المواق

ازقليمية والدولية تخلب الدراسة إل النتانج التالية:

 0-0-2أوال :المواقف اإلقليمية:
 .7كل االنقسدام السياسد

وسديمرة حركدة حمداس علد ،قمداي غدبة بدالقوة المسدلحة محدو ار وهريدا د

ع قات الدول ازقليمية وتحديدا دول ال وار مع حركة حمداس بعدد أن دهدت ع قدات حركدة حمداس

دور محدددوداً وبمددردود إي دداب بعددد توقيددع اتشدداق مكددة خاصددة أن حكومددة الوحدددة الومنيددة
ازقليميددة تمد اً
حظيددت بدددعم وموا قددة ال ميددع إال أن أحددداث االنقد

د يونيد 2001م وانقسددام الواقددع الشلسددمين

وقي ددام حك ددومتيند أدي إل دد ،ت ار ددع ع ق ددات حرك ددة حم دداس ازقليمي ددة وانحص ددرت الع ق ددات السياس ددية
الرسدمية وت ار عدت معظدم أ ددكال الددعم التد كانددت تقددمها الحكومدات العربيددة وازسد مية لقمداي غدبةد
باعتبددار أن ال ددرعية هد مددع الحكومددة د رام هللا ولدديس لغدبة مددن األمددر د ن خاصددة أن م مددل هددذم

الدددول نددمت بنشسددها عددن التددورم بموقد

يعددبب سددلمة حركددة حمدداس القانونيددة د غدبة بحكددم التدبام هددذم

الدول بتعهدات واتشاقيات دولية مع إسرانيل كما ه الحال مع مصر واألردن أو بسدب

ع قدات هدذم

الدول مع الواليات المتحدة وأوروبا كما ه الحال مع المملكة السعودية وظلت الع قة دا نة مع تركيدا

السدداعية لدددور إقليم د
بوص

د ال ددرق األوسددم وحا ظددت حركددة حمدداس علدد ،ع قددات مسدداندة مددع إي دران

األخيرة تم ل احد دول الممانعة الباح ة عن ريك لسمين يتشق وخمها السياس .
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 .3انعكددس الت دبام مصددر بمسددار التسددوية إي ابددا علدد ،ع قاتهددا بالقيددادات الشلسددمينية وحركددة ددتل الت د
تبنت م روي التسوية واتشاقيات أوسلو كما انعكس ذلك سدلباً علد ،نظراتهدا للشصدانل التد اسدتمرت د

ازص درار علدد ،خيددار المقاومددة و د مليعتهددا حركددة حمدداس ورأت مصددر أن د ذلددك تعمددي ً لمسددار
التسددوية وبعددداً عددن الواقعيددة وعدددم قدددرة علدد ،هددم التعقيدددات الدوليددة وكيشيددة التعامددل معهددا مددع حرصددها
متابعة دورها "األبوي" القاند

عل ،االستمرار

مع أي من األم ار

ال من الشلسمين وحرصت أال تقمع " عرة معاوية"

الشلسمينية بما يها حركة حماس مهما كان اخت ها معها.

 .1قامددت سياسددة األردن ات ددام حركددة حمدداس وتددوتر الع قددة بينهددا وبددين حركددة حمدداس ئددمن لسددشة
األردن السياسية القانمة عل ،مبدأ األولويات ومن دم التدوابن وئدمن سدلم األولويدات قدد كدان األردن

أك ددر قربددا لمنظمددة التحريددر مند إلدد ،حركددة حمدداس وبالتددال
الع قات مع السلمة الشلسمينية بقيادة تل ه األقوى.

مدن المنمقد و ددق هددذم الشلسددشة أن تكددون

 .5وصلت الع قة مع سوريا إل ،أدند ،أوئداعها بعدد اصدمشا

الساعية إل ،إنهان نظام األسد

بشقدانها اكبر الداعمين السياسيين

حركدة حمداس مدع المعارئدة السدورية

سوريا مما عقد ع قدات حركدة حمداس ازقليميدة وباد مدن حصدارها
المنمقة وخسارتها لموئع يوسياس هام.

 1-0-2ثانيا :المواقف الدولية:

 .7تشا ددمت العديددد مددن دول العددالم بددالشوب االنتخدداب لحركددة حمدداس عددام 2002م م سدددا هددذا الشددوب

سلسددلة مددن التح ددديات السياسددية بالنسددبة ل ددودارة األمريكيددة التد د دعم دت العمليددة االنتخابي ددة ك ددبن م ددن
هودهددا الراميددة إلدد ،تعبيددب واص د ح السددلمة الشلسددمينية د إمددار مسدداعيها الح ي ددة للتددرويج الواسددع

للديمقرامية

المنامق الساخنة والمعادية للسياسات األمريكية.

 .2اتخذت إسرانيل والل نة الرباعية خموات للحد من تقدديم المسداعدات غيدر ازنسدانية والمدوارد الماليدة
للسددلمة الشلسددمينية الت د

ددكلتها حركددة حمدداس بعددد االنتخابددات كددرد عددل متوقددع بسددب

حماس وحكومتها القبول بمبادئ الرباعية .

ر ددا حركددة

 .3علق االتحاد األوروب أكبر هة مانحدة للسدلمة الشلسدمينية مسداعدات المبا درة للسدلمة الشلسدمينية
بنددان علدد ،مل د
لل ع

الل نددة الرباعيددة والت د قددادت د وقددت الحددق هددود دوليددة راميددة إلدد ،تقددديم العددون

الشلسمين دون وصول هذم المساعدات إل ،حكومة حماس أو مدن السدلمة التد تسديمر عليهدا

حماس.

 .1لم تتخل الدول األوروبية عن التبامها بمواقشها المعرو ة ئد حركة حماس باعتبارها حركة إرهابية

ممددا عرقددل ددرب تمددوير ع قددات ددادة أو متعمقددة مددع حركددة حمدداس أو التقدددم نحددو ع قددات توسددس
لمراحل أك ر تمو ار ومع تمكيدها أن الحوار مع حركة حماس م روم بموا قدة األخيدرة بدااللتبام ب دروم
الل نددة الرباعيددة الت د تئددم مم د

ألوروبددا د عئددويتها والت د تقئ د بدداالعت ار
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بحددق (إس درانيل)

بدالو ود واالعتد ار

بكا دة االتشاقيدات التد وقعتهدا منظمدة التحريدر الشلسدمينية ونبدذ ازرهدا

وال يمكدن

تناس الدور األمريك الئاغم عل ،أوروبا تحسبا من تموير ع قات أوروبية مع حركة حماس كمدا

كددان لوع د م األوروب د التددابع ل ماعددات الئددغم الصددهيونية دور أسدداس د التح دريا علدد ،حركددة
حماس وعل ،بنان رأي عام معاد لها وظلت الدعوات األوروبية الداعية ال ،التواصل مع حركة حمداس

م رد دعوات محدودة لم تتمكن من تحقيق ان ابات تذكر عل ،صعيد الع قة مع حركة حماس.
 .5أسهم الرأي العام األوروب واألمريكد

د تكدوين صدورة نمميدة إع ميدة تكدن العددان لكا دة األحد اب

ازس مية ويعيق تواص حقيقيا متشهما وهو ما أسهم
ليس قم عل ،المستوي الرسم

تقليب رب التواصل األوروب واألمريك

وانما أيئا عل ،المستوى ال عب .

 .2أما عن الع قة مع روسديا هد تسدع ،مدن خد ل حوارهدا مدع حركدة حمداس د إ دراكها د عمليدة

الس م

المنمقة والعمل عل ،احتوان دورها عل ،الصعيد العسدكري ود عهدا التخداذ خيدارات سياسدية

ار ت ربتهددا النا حددة د عهددد
وتعبيددب م دداركتها د الحيدداة السياسددية تمهيدددا زنهددان دورهددا المقدداوم وتكدر اً

االتحاد السو يت مع حركة تل والذي د ع تل للقبول بالقرار  212كحل للقئية الشلسمينية.
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 1-2التوصيات
من خ ل ما سبق إن الباحث يوص باالت :
 .7ال يمك ددن لحرك ددة حم دداس تق ددديم نشس ددها أم ددام ال دددول رس ددميا دون أن تك ددون عئد دوا ددرعيا د د
موسسددات م ت
انتباي االعت ار
وهو ما يستو

والسددلمة الشلسددمينية وه د مسددالة تبينهددا ت ربددة م ت

الت د تمكنددت مددن

العرب والدول بعدما قدمت نشسها كإمار كيان يئم كا ة القدوى الشلسدمينية
من حركة حمداس التو د نحدو الدداخل الشلسدمين واالتشداق مدع القدوى الرنيسدة

ي نحو تسوية ومنيدة تسدمل بدان تكدون حركدة حمداس دبناً مدن الموسسدة الرسدمية الشلسدمينية
المعتددر بهددا عربيددا ودوليددا وأولدد ،الخمدوات لتحقيددق ذلددك هد التو د دون إبمددان نحددو الوحدددة
الومنية.
خمابها السياس

 .2إعادة النظر

يتقددامع سددلبا مددع م مددل المواق د
المواق

لتملي

الذي يركب عل ،ان

العربي دة والشلسددمينية التدد ،تنائددل د إمددار سياس د

األوروبية والعالمية وتصوير م هد الصراي وكمن

يسددتدع مددن حركددة حمدداس تقددديم خمددا
و ع

الصراي الددين

وهدو الخمدا

الدذي
ت نبددا

دبن مدن حدرو دينيدة ممدا

يبددين حقيقددة الص دراي القددانم بددين احددت ل اسددتعماري

تحت االستعمار من حق النئال والكشاح المسلل.

 .3االتشدداق مددع القددوى الشلسددمينية والعربيددة المسدداندة علدد ،رليددات النئددال الميدانيددة ئددد االحددت ل
ازسرانيل

بحيث ي كل هذا الموق

دعما أمام الرأي العام العالم

العالمية وحت ،ال ت د حركة حماس نشسها

موا هة مع القوى الشلسمينية والعربية والعالمية

رن واحد وهو ما يكرس عبل الحركة بموا قة األقربين.
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وأمام الحكومدات الرسدمية

أوال  :الكتب العربية.

قائمة املراجع

ثانيا  :الرسائل العلمية
ثالثا :الدوريات.

رابعا :أوراق عمل ومحاضرات.

خامسا :الوثائق
سادسا .:الصحف.

سابعا :شبكة المعلومات العالمية (االنترنت ).
ثامنا  :المقابالت.
تاسعا :مراجع باللرة االنجليزية.
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المراجع

أوال  :الكتب العربية

 .7أبددو ابيدددة يوس د  :جهــاد اإلخ ـوان المســلمين فــي فلســطين حت ـ عــا  ( 0941غ دبة :مركددب
أبحاث المستقبل .)2008

 .2أب ددو ع ددامر ع دددنان :قـــراءات فـــي فـــوز حمـــاس ،مركـــز اليمـــان ل عـــال والتـــدريب (غد دبة م7
.)2002

 .3أبددو عددامر عدددنان :حمـــاس اوايـــران :صـــعود وهبـــوط العالقـــات ( بيروت:معهددد العربيددة للد ارسددات
والتدري .)2072
 .1أبو لغد إبراهيم :سياسية أمريكا تجا فلسـطين  ،فلسـطين والسياسـة األمريكيـة مـن ويلسـون إلـ
كلينتون تحرير ميخانيل سليمان ( لبنان -مركب دراسات الوحدة العرب

 .2أب د عيس د

.)7882

وسددام :الموقـــف الروســـي تجـــا حركـــة حمـــاس  ( 1101-1111بيددروت :مرك ددب

البيتونة للدراسات واالست ارات .)2077

 .2إدريس محمد السعيد :المواقف العربية من العدوان د ارسدات د العددوان ازسدرانيل علد ،غدبة :
عملي ددة الرص دداب المص ددبو /معرك ددة الشرق ددان (بي ددروت  :مرك ددب البيتون ددة للد ارس ددات واالست ددارات
.)2008

 .1ب ل ال وبك  :الترير في مناور حركات اإلسال السياسي (رام هللا :موامن الموسسة الشلسمينية
لدراسة الديمقرامية .) 2009

 .9رابعددة محمددود :حركـــة حمـــاس مســـيرة متـــرددة نحـــو الســـال
للبحوث السياسية والمسحية .)2070

 .8معة محمد :حماس والدائرة العربية قرانات نقدية

( نددابلس  :المركددب الشلس ددمين

ت ربة حماس وحكومتها 2001-2002

تحرير محس صالل (بيروت  -مركب البيتونة للدراسات واالست ارات.)2009

 .70الحاد علد  :سياسات دول االتحاد األوربي في المنطقة العربية بعـد الحـرب البـاردة (بيدروت:
مركب دراسات الوحدة العربية ).

 .77حتددر ندداها :حمـــاس واألردن الحاجـــة والـــدور المتبـــادلين " حمدداس والحركددة ازسد د مية و
الح دوار مددع النظددام السياس د
األوسم

 .72الحد ددرو

د األردن " تحريددر  :دواد الحمددد (عمددان

.)2009

خالد ددد :الفكــــر والممارســــة السياســــية عنــــد حمــــاس ( بيد ددروت :موسسد ددة الد ارسد ددات

الشلسمينية .) 7882

 .73الحمد د ددد

مركددب د ارسددات ال ددرق

د د دواد ورخد د ددرون :دراســــــات فــــــي الفكــــــر السياســــــي لحركــــــة المقاومــــــة اإلســــــالمية

حماس (عمان:مركب دراسات ال رق األوسم .) 2070
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 .71الببيدددي باسددم :حمدداس والحكددم ..دخـــول الناـــا أ التمـــرد عليـــ ( رام هللا :المركددب الشلسددمين
للبحوث السياسية والمسحية .)2070

محمددد محمددود :سياســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة الخارجيــة منــذ االســتقالل إل ـ

 .75السددرو

منتصف القرن العشرين ( نابلس  :د.د .) 2005

 .72دداعر ناصددر الدددين :عمليــة الســال الفلســطينية اإلس ـرائيلية وجهــة ناــر إســالمية (نددابلس :
مركب البحوث والدراسات السياسية .)7888

 .71ها

بك  :حماس من الداخل القصة غير المروية عـن المقـاومين والشـهداء والجواسـيس

(بيروت:الدار العربية للعلوم نا رون .) 2009

 .79صالل محسن :القضية الفلسطينية :خلفياتها وتطوراتهـا حتـ سـنة  ( 1110بيدروت – مركدب
البيتونة للدراسات واالست ارات .)2002

 .78صددالل محسددن :ص ـراع اإلرادات و الســلوك األمنــي لفــتو وحمــاس واألط ـراف المعنيــة -2002
 2001ملد د

األم ددن د د الس ددلمة الشلس ددمينية (بي ددروت مرك ددب البيتون ددة للد ارس ددات واالست ددارات

.)2009

 .20صالحية محمد عيس :،مدينة القدس  ،السكان واألرض االعرب واليهود " 1368-1275ه د /
1948-1858م (بيروت  :مركب البيتونة للدراسات و االست ارات .)2008

 .27عبد الح

وليد :حماس والبيئة الدولية تقديم عدام د السدلمة قدرانات نقديدة د ت ربدة حمداس

وحكومتها ( 2001-2002بيروت  :مركب البيتونة للدراسات واالست ارات .)2001

 .22عبددد الح د

عل د قاسددم :السياســة الخارجيــة االمريكيــة تجــا حركــة حمــاس 1111-1111

(القاهرة مكتبة مدبول .)2008

 .23عبددد الددرحمن أنددس :القضــية الفلســطينية بــين ميثــاقين :الميثــاق الــوطني الفلســطيني وميثــاق
حركة المقاومة اإلسالمية احماسا ( الكويت :مكتبة دار البيان .)7898

 .21ع م ددان ع ددوا الس دديد تحري ددر :صد د ح عب ددد المقص ددود محم ددد مع ددة :حم دداس واالنتخابــــات
التشريعية  ،قراءة في دوافع األحجا والمشاركة ،حماس من المعارضـة علـ السـلطة –قدرانة د

أبعاد الت ربة ور اقها ( مصر :مركب ازع م العرب

.)2008-

 .25عبام عبدهللا :الجذور التاريخية والميثاق (بي اور :مركب ال هيد عبام ازس م
 .22الشد ددالو

.)7898

عمد دداد :درب األشــــواق حمــــاس االنتفاضــــة الســــلطة (.رام هللا:دار ال د ددروق للن د ددر

والتوبيع .)2002

 .21كميددل منصددور منصددور :الواليــات المتحــدة األمريكيــة إســرانيددل :العددروة األو ددق تر مددة نصددير
مروة ( بيروت :موسسة الدراسات الشلسمينية .)7882

 .29م عال

ابرهام سيلع :عصر حماس (يديعوت احرنوت – تل أبي
مول ا
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)7888-

 .28المقادمة إبراهيم :معالم
ن ر).

 .30النوات

المريق إل تحرير لسدمين ( لسدمين غدبة بددون تداريخ ودون دار

مهي  :حماس من الداخل م ( 7عمان :دار ال روق للن ر والتوبيع ) 2002
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