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 ملخص الدراسة

والدولية على اإلقليمية و  المحلية راتالمتغي انعكاس) استعراض وتحليلتناولت هذه الدراسة 
التعرف على  إلىوهدفت (، م2014-م2006 خالل الفترة فيالتجربة السياسية لحركة حماس 

ومدى تأثيرها على  ،والدولية التي اعترضت الحكومة التي تقودها حركة حماساإلقليمية ت تحدياال
خالل تجربتها  "حماس"واجهتها  التيحاولت تبيان حجم الضغوطات والعقبات و  ،الواقع الفلسطيني

 السياسي بالرغم من فوزها في االنتخابات عام زاحتها عن المشهدا  ها و إفشال إلى الهادفة ،السياسية
ظل  في والدولية لحركة حماساإلقليمية العالقات  وطبيعة كما سلطت الضوء على محددات؛ م2006

وتطرقت الدراسة  ،وتأثير موقفها السياسي على طبيعة عالقاتها الدولية ،والدوليةاإلقليمية المتغيرات 
 إلى تطرقت، كما والمجتمع الفلسطيني ،قسام السياسي الفلسطيني على حركة حماستأثير االن لتبيان
 خفاقاتها.ا  ها و إنجازاتم التجربة السياسية لحماس مبينة تقيي

موضوعي لظاهرة محل  الوصول إلى تحليل ببعض المناهج العلمية في الدراسة وقد استعانت
ا النوع من هذل تهممالئمل ،ومنهج تحليل النظم ،التحليلي الوصفي والمنهج ،التاريخي المنهجك البحث

 الدراسات.

لم تكن ها أن تجربة حركة حماس السياسية مجموعة من النتائج كان أهم إلىخلصت الدراسة و 
بسبب  ،والمشاركات السياسية ،تقييم التجارب الطبيعية معاييروال يمكن قياسها بنفس  ،تجربة طبيعية

 اإلقليميةو ت المحلية تحدياوال والعقبات والمعوقات ،هايعلالقيود المفروضة و  ،"يسرائيلاإل"حتالل االواقع 
كانت تحيط بها والواقع  التيبالنسبة للمعايير  نسبيا وبالرغم من ذلك فقط كانت تجربة ناجحة ،والدولية

نشاء وتطوير شبكة إاستطاعت حماس  حركة أن إلى في النهاية توصلت الدراسةو  ،هايعلرض ي ف  ذال
، وأنها تعاملت بانفتاح مع العالقات السياسية الدولية هايعل الحصارغم من العالقات الدولية بالر من 

 وأبدت مرونة بذلك.

والدولية كان أهمها  اإلقليميةو  كافة القوى المحليةلمجموعة من التوصيات بالدراسة  وجاءت
سالمية من أجل إلللحركات ا لفساح المجاا  و  الفلسطينيللشعب  "الديموقراطي"احترام الخيار ضرورة 

 ،هاإفشالأو محاولة  نهاو بشؤ ، وعدم التدخل لسياسية وعدم وضع العقبات أمامهاالعملية ا فيالمشاركة 
، كما سالمي الراقي دون معوقاتإلوتقديم النموذج ا ،حواإلصالالفرصة للتغيير  هائإعطاوضرورة 

خصوصاا في ظل  عالقاتها المحلية والدوليةحماس لحركة  وتطوير وصت الدراسة بضرورة إعادة تقييمأ
 المتغيرات المتالحقة .
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Abstract 

    This study discussed the political experience of the Islamic Resistance Movement 

(Hamas) in light of the domestic, regional and international variables in the period 

between (2006 – 2014). 

    This study aimed to identify the domestic, regional and international challenges that 

faced the government led by Hamas,  and its impact on the Palestinian stance. 

   The study has illustrated the size of the pressures and obstacles faced by Hamas 

during  its  political experience, which were  designed to make it fail and dislodge from 

the political scene, despite of  Hamas's landslide victory in the elections 2006. 

Also, the study  highlighted the limitations and the nature of regional and 

international relations of Hamas under the regional and international changes .Also, the 

impact of its political stance on the nature of its international relations. 

The study touched the effect of the intra-Palestinian split on Hamas and the 

Palestinian society. 

The study has  evaluated  the political experience of Hamas based on its 

achievements and failures. 

The study has used the descriptive analytical approach in addition to the historical 

approach because this curriculum is appropriate for the current study. 

The study's conclusion is  that  Hamas political experience was not natural ,and it 

can't be measured as perfect political experience because of the Israeli siege. 

The Israeli occupation opposed  limitations , obstacles , constraints, and sanctions 

on Hamas. Also,  domestic , regional and international challenges stressed on Hamas 

during its political rule. however , Hamas was successful politically and security. 

The study also concluded that Hamas was able to create and develop a network of 

international relations, in spite of  attacking the  international, Zionist lobby, and some 

local Arab regimes against Hamas. 



 و 

The study provided a set of recommendations for Hamas and for , local, regional 

and international policymakers. 

This study recommended the international community to respect the democratic 

choice of the Palestinian people and make way for the Islamic movements in order to 

participate in the political process ,and not to put obstacles toward them. Also, not to 

intervene in countries affairs . 

This study also recommended the international community not  to failing Hamas or 

the other Islamic movements ,Hamas has required from the international society to give 

her the opportunity to implement  the reforms and not to make obstacles against its 

political project.  
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 الفصل األول
 مقدمة الدراسة ومنهجيتها

 مقدمة:
قررت حركة المقاومة اإلسالمية حماس خوض االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام بعد أن 

قلينتيجة لعدة متغيرات محلية و  م2006  نزيهاا  "ديموقراطياا " الحركة فوزاا  حققت خاللها ة،يودول ميةا 
للممارسة  البداية الحقيقية التي مثلت التجربة أنهاالمراقبون المحليون والدوليون، والواقع  هيعلأجمع 

 اثحداأل بالمتغيرات، ومتعددة تأثرتتجربة  األمرالسياسية لحركة حماس في الحكم، وهي في حقيقة 
التي تلت  تستحق الدراسة والتحليل والوقوف على أهم التبعات والمتغيراتو  األفعال، ردودو  ،والتطورات

 فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية الثانية.

فلسطيني الداخلي الوضع ال حركة حماس في العملية السياسية بعد أن وجدت شاركتلقد 
الفساد وغالء األسعار وزيادة صعوبة  وانتشار ةالداخلي ةاألمني حيث الفوضى ر،يتدهور بشكل كبي

ودولية  إقليميةتها بمؤامرات جلياالتي اتسمت ت كثير من الظواهر السلبيةالاألوضاع االقتصادية، وبروز 
التي  ت الداخلية والخارجية هيتحدياوبالتالي فإن كل تلك ال؛ ومة في فلسطينإلجهاض مشروع المقا

 .م2006التشريعية عام  في االنتخابات دفعت حماس إلي المشاركة
 حيث ؛للكثير من أبناء الشعب الفلسطينيوطنياا  خياراا  يمكن القول أن حركة حماس مثلتو 
 وحققت شرعية شعبية لنفسها ولبرنامجها في المقاومة، ية في المجلس التشريعي الفلسطيني،أغلبفازت ب

على " االحتالل الصهيوني"د وجو بوالتغيري الذي أرادت تقديمه اصطدم  حيصالاإلغير أن النموذج 
 عدم استيعاب العديد من، باإلضافة إلى عقبة دائمة في طريق التحرير الفلسطيني ، الذي ي عتبراألرض

 حكومة حماس الناشئة وحاولت إفشالها على كافة األصعدة. اإلقليميةالمحلية و  طرافاأل
 (.7:2007)صالح،

جهاض تجربتها قة في حصارا في المنطؤهوحلفا "أمريكا"و "إسرائيل" استمرت  حكومة حماس وا 
التجربة ستجلب الدمار وتوقف التنمية وتشوه  بادعاء أن هذه ؛هايعلممارسة التحريض  مع في الحكم

من الحكومة  موقفاا معادياا  "والرباعية الدولية" "واشنطن"وكان طبيعياا أن تقف  الحياة اليومية للمواطن،
 ها شروطها وأهمها االعترافيعلوحاولت أن تفرض  بتها في الحكم،ومناهضاا لتجر  ،التي تقودها حماس

تحالفت مع كما  ،ها على المستوى السياسي واالقتصادي والمالييعل دولياا  حصاراا ودعمت  "إسرائيل"بـ
 (.6: 2010)رزقة،  لنفس الغاية اإلقليميةبعض الدول 
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تي يطبقها الغرب في ال لسلطةإنكار فكرة تداول االسياسية  "حماس"كشفت تجربة  فقد ه،يعلو 
 والواليات المتحدةوالمنح الم سيََّسة التي يقدمها الغرب  موالحقيقة األ اا أيض بينتكما  ،األوسطالشرق 
توقفت هذه الدول عن إسناد الحكومة  ويمكن القول أنه بمجرد تسلم حركة حماس الحكم ،لفلسطين

 واالتفاقات التي قبلت بها منظمة التحريرخيار المفاوضات  حكومة ترفض نهاأل بالمال والمنح
 (.5: 2010)رزقة،

( صوتاا 397بغالبية) "يكياألمر "مجلس النواب  أقر م2005ديسمبر  كانون أول 16ففي تاريخ 
 ويقول ،"حماس"سلطة الفلسطينية في حال فوز قراراا يهدد بقطع المساعدات عن ال ( صوتاا 17مقابل )

:"إن الواليات "بروسبكت"في مجلة  له في مقال "الستروك"البريطاني ضابط المخابرات  في هذا اإلطار
طينيون بسبب : "يجب أن ي عاَقب الفلسوقال أيضاا  ،المتحدة مهتمة بانهيار الحكومة التي تقودها حماس"

 (.110:  2010)الدبس،"اختيارهم حركة حماس

لمفروض بمشاركة تستطيع فك الحصار ا أنهااعتقدت الحكومة التي تقودها حماس وهنا  
وأجرت اتصاالت مع  ولذلك رفعت شعار المشاركة في تشكيل الحكومة، ؛القوى والفصائل األخرى 

منها أن حكومة تشكلها حماس  قناعةا  ؛امتنعت عن المشاركة ولكنها ،الفلسطينية مختلف الفصائل
 (.4: 2010)يوسف،اإلقليميةو ت الدولية تحدياسيكون مصيرها الفشل في ظل ال

 استهدفت التيالداخلية والخارجية  تتحديامن الضغوطات وال مجموعة ةالدراس ناقشتوقد 
دارية ،سياسية :بثالثة مستويات مثلتتو  ،حماس حركة الحكومة التي تقودها إفشال  وجمعيها وأمنية ،وا 

  :بعضها البعض ومن أبرزهابمرتبطة 
انطالقاا من في االنتخابات ركة حماس رفضت مشا "يةسرائيلاإل"و "يكيةاألمر " اإلدارة (1)

باإلضافة لترك حركة حماس في الساحة  سياساتها الرافضة لدخول الحركة في المعترك السياسي،
 .وحدها ورفض االنضمام إلى حكومتها

ألفاا من موظفي الحكومة السابقة وتركهم لعملهم في المستشفيات  60استنكاف حوالي (2)
 .دم مباشرة أفراد المجتمع الفلسطينيوالمدارس واألماكن الحساسة التي تخ

 . والفلتان المستشري في قطاع غزة ةالداخلي ةاألمني هيمنة السالح والفوضى (3)

و العدوان الذي شنه االحتالل بأصعب مراحلها وه الحكومة ت ومرتتحدياالثم توالت 
واستمر  م،2014وعدوان  م2012عام للعدوان الثاني  ، وصوالا م2009-م2008عام  "يسرائيلاإل"

أزمة "ثم برزت أزمات متعددة  للحكومة،  والدولي وهو التحدي األكبر يمياإلقلو الحصار المحلي 
 ها للمعابر،إغالقمن خالل  المصرية الحكومة وساعدتالخ، " أزمة اإلسمنت –أزمة الكهرباء  – الوقود
 .األزماتذه ه كبيراا في استمرار دوراا األنفاق التجارية التي تغذي قطاع غزة وهدم 
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 التي بينت قدرة الحكومة على هناك بعض المؤشراتعلى الرغم من هذه التحديات إال أن و  
نهاءو  في مجال حفظ األمن والنظام، خصوصاا  ،كبيرة على المستوى الداخلي إنجازاتتحقيق  حالة  ا 
 ع الحصار،التأقلم مو تفعيل القضاء ونشر الحريات،  جانب إلى وفوضى استخدام السالح، ،الفلتان
المواطن  أصبحفقد  ،والشفافيةنزاهة بالالحكومة التي تقودها حماس  تمتع الكثير من موظفي إلىإضافة 

ولم تخل  من مظاهر  معها آمناا على نفسه وماله، إن هذه التجربة حافلة بالكثير من محطات النجاح،
 (.4: 2010)يوسف، وسوء التقدير لبعض المواقف والتجاوزات اإلخفاق والفشل

ت التي اعترضت حركة حماس منذ اتحديأهم ال نحاول عرض وتحليلسمن خالل ما سبق و 
حماس الداخلية  حركة تاريخ عالقات إلى الدراسة تطرق توسلها في الحكم،  ةعليالفبداية التجربة 

ية الواقع السياسي لحركة حماس بعد فوزها في االنتخابات التشريعمحدداتها و و  والدولية، اإلقليميةو 
 وتداعياته المختلفة، وأهم ،االنقسام السياسي الفلسطيني التعرف على طبيعة إلى، باإلضافة م2006

ت السياسية في عالقات حركة حماس، وستتطرق تحدياوالدولية ودورها في تعزيز ال اإلقليميةالمتغيرات 
ة في صلالمتغيرات الحا في ظل بة حركة حماس في الحكم ومستقبلهاتقييم تجر  إلىالدراسة في النهاية 

 والدولية. اإلقليميةالساحة 

 مشكلة الدراسة
والدولية على التجربة  اإلقليميةت والمعوقات تحدياالدراسة في تبيان مدى تأثير ال تكمن مشكلة

ظهار حجم م2014-م2006السياسية لحركة حماس من عام  تعرضت  التية السياسي الضغوطات، وا 
قيدت من  وذلك خالل عرض مجموعة من العقبات التي ،بتها السياسيةمنذ بداية تجر  حركة حماس اله

 المرجوة . نجازاتقدرتها على تحقيق اإل
 وهو: للدراسة رئيسالسؤال الوينبثق عن هذه المشكلة 

إلى  م2006عام  ذالتجربة السياسية لحركة حماس من والدولية على اإلقليمية المتغيراتتأثير  مدى )ما
 ؟(.2014عام 
 :أهمها الفرعية د من األسئلةيعدال وهناك
 والدولية ؟ اإلقليميةما الخلفية التاريخية لعالقات حركة حماس  -1
 ؟م2006ما الواقع السياسي لحركة حماس بعد فوزها في االنتخابات التشريعية  -2
 ما مدى تأثير االنقسام السياسي الفلسطيني على العالقات المحلية والدولية لحركة حماس؟ -3
 ؟م2014-م2006من  الداخلية األزمة حركة حماسكيف أدارت  -4
متغيرات بعد ال والدولية اإلقليميةمواقف حركة حماس السياسية على عالقاتها  تأثير ىما مد -5

 ؟ "الربيع العربي" الحاصلة في الوطن العربي
 والدولية؟ اإلقليميةت تحدياكيف يمكن لحركة حماس التغلب على ال -6
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 فرضيات الدراسة
 على تجربة حماس في الحكم. سلباا والدولية  اإلقليميةوالعقبات  تتحدياأثرت ال -1
 ت والعقبات التي واجهتها.تحدياالرغم من ال على للحكمإدارتها في  نسبياا  جحت حركة حماسن -2
 على العالقات الدولية لحركة حماس. سلباا أثر االنقسام الفلسطيني السياسي  -3
 والدولية. اإلقليميةعالقاتها  أثرت المواقف السياسية لحركة حماس على طبيعة -4

 أهمية الدراسة
 األهمية النظرية: -أ

وهي مرحلة  ،حل التي يمر بها الشعب الفلسطينيتوثيق مرحلة في غاية األهمية من المرا -1
 .وراتوالتط اثحداألب مليئة

ظهار و  اإلقليمي مخاطبة الرأي العام -2 حركة حماس بعد  تجاه المجتمع الدولي سياسةالدولي وا 
 .م2006تها السياسية عام تجرب

للمراقبين والمحللين والمهتمين المحليين  يةتحليلمن خالل تقديم دراسة  إثراء الحقل األكاديمي -3
 والدوليين بالتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

والدولية إبان  اإلقليميةالمتغيرات  ية عنتحليلكاديمي والمكتبة العربية بدراسة إثراء الحقل األ -4
 .م2006التجربة السياسية لحركة حماس بعد فوزها في االنتخابات الثانية عام 

القرار  وصانعيللقادة إدارتها توثيق وتبيان أهم الملفات التي نجحت حركة حماس في  -5
 بشكل موضوعي . البحثوالمشتغلين في السياسة من خالل عرض 

 األهمية العملية:-ب
العالقات الدولية بما يخدم المجتمع الفلسطيني  إدارة هذه الدراسة صناع القرار في ستفيد -1

 والقضية الفلسطينية.
خالل إنجاز عالقات دولية على أسس سليمة وكسر  تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني-2
 ت السياسية واالقتصادية.تحدياال

 أهداف الدراسة 
قودها حركة حماس والدولية التي اعترضت الحكومة التي ت اإلقليميةت تحدياالتعرف على ال -1

 ومدى تأثيرها على الواقع الفلسطيني.
 والدولية لحركة حماس. اإلقليميةتسليط الضوء على محددات العالقات  -2
والدولية لحركة حماس وتأثير موقفها السياسي على  اإلقليميةالكشف عن طبيعة العالقات  -3

 طبيعة عالقاتها الدولية.
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ات والعقبات اإلقليمية والدولية التي واجهتها وأهم تبيان قدرة حركة حماس على مواجهة المعوق -4
 القضايا التي لم تستطع حركة حماس تحقيقها.

 .اسية على إدارة األزمات الداخليةإظهار مدى قدرة حركة حماس السي -5
التعرف على تأثير االنقسام السياسي الفلسطيني على تجربة  حركة حماس السياسية والمجتمع  -6

 الفلسطيني.

 لدراسةمنهجية ا  
 :اآلتيةستخدم الباحث خالل دراسته المناهج ا

التي أثرت  اثحداألغنية بالتطورات و ة اض مرحلة تاريخيالباحث باستعر  قامالمنهج التاريخي:  -1
 يعامعلى مجريات الواقع الفلسطيني بشكل ال يمكن نكرانه، وهي المرحلة الواقعة بين 

حليلها والوقوف على أهم اسية وتاثها السيأحد طرح، وسيقوم الباحث بم2014-م2006
 .تفاصيلها

حماس  حركة عالقاتتاريخ  نا فيهتناولاألول الذي الفصل  فيبالمنهج التاريخي وتم االستعانة 
تستعين األزمنة التاريخية المختلفة، كما وتطورها خالل  ومحدداتها والدولية اإلقليميةالمحلية و 
الذي سيتناول الواقع السياسي لحماس قبل فوزها  في الفصل الثانيبالمنهج التاريخي الدراسة 

التاريخية  ات فوزها في االنتخابات في المدةإلرهاص باإلضافة ،م2006عام  وبعده باالنتخابات
في حياة الشعب  مهمةتاريخية  مرحلةتستعرض الدراسة ، و "الديموقراطية"بقت دخولها العملية س التي

م وسيكون ذلك في الفصل 2007عام  اا علي، والذي بدأ فياالنقسام السياس مرحلة وهي الفلسطيني
ت والعقبات تحدياال باستعراضالفصل الخامس  فيالدراسة المنهج التاريخي  تستخدماالرابع، كما 

عام  إلى م2006من بعد مشاركتها السياسية في الحكم  وحركةا  واجهتها حماس حكومةا  التي
التي  "لثورات العربيةابزمن "التاريخية المتمثلة  ةللمرحلتم التطرق وفي الفصل السادس  م2014

اسي ث ومتغيرات أثرت على أداء حركة حماس السياأحدوما نتج عنها من  م2011بدأت عام 
قليمياا ودولياا.  محلياا وا 

 ما يلى:البحث بوتكمن أهمية استخدام المنهج التاريخي في   
 معاصرة على ضوء خبرات الماضي. أ ــ يمّكن استخدام المنهج التاريخي في حل مشكالت

 ب ــ يساعد على إلقاء الضوء على اتجاهات حاضرة ومستقبلية .
 األهمية النسبية للتفاعالت المختلفة التي توجد في األزمنة الماضية وتأثيرها. جـ ــ يؤكد

في  تقييم البيانات بالنسبة لفروض معينة أو نظريات أو تعميمات ظهرت عادةــ يتيح الفرصة إل د
 الزمن الحاضر دون الماضي.
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-م2006الباحث الظاهرة السياسية التي امتدت من يوصف المنهج الوصفي التحليلي:  -2
اثها وتطوراتها خالل وصفها أحدوتحليل  ،، والمتمثلة بتجربة حركة حماس السياسيةم2014

 لوصف الظاهرة بشكل دقيق وشامل. شيوعاا  وهو المنهج األكثر ،وصفاا دقيقاا 
 أهمية المنهج الوصفي بما يلى: وتكمن

 .يزودنا بمعلومات كافية لتفسير الظواهر - أ
 .العالقات بين الظواهر وضحي  - ب
 .يتناول الظواهر كما هي في الواقع دون تدخل من الباحثأنه  - ت
معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة معينة في حدود زمانية ومكانية وبشرية معينة، يزودنا ب - ث

عملية، ومن ثم تفسيرها بطريقة موضوعية تنسجم مع  من أجل الحصول على نتائج
 .ة للظاهرةيعلالمعطيات الف

 والسابع اللَّذين  في الفصل الثاني خصوصاا يستخدم الباحث هذا المنهج خالل معظم فصول الدراسة و و 
 يناقشان مواضيع عالقات حركة حماس وتقييم تجربتها السياسية.

النظام السياسي  وتحليل ا المنهج ألنه يهتم بدراسةوقد استخدم الباحث هذ :يمنهج النظمال -3
 . وعالقته بالبيئة اإلقليمية والدولية

 الدراسة  أداة 
 المقابلة :

ستخدم الباحث أسلوب المقابلة الشخصية مع عدد من الشخصيات والرموز والقيادات التي لها صلة ا
الباحث أسلوب المقابلة عن  تاروقد اخ، في صناعة القرار ومن لهم تأثير ،مباشرة بموضوع البحث

لومات أجل الحصول على المعومن  الحالي، سلوب األمثل لطبيعة البحثاأل األنهمن األساليب  اغيره
 اثحداألممن لديهم االطالع المباشر على  األقلالقرار أو على  يالمطلوبة والالزمة من صانع

 حولها البحث. يتمحوروالمواضيع التي 

 حدود الدراسة
  الزماني:الحد 

 نظراا  م وقد اختار الباحث هذه المرحلة2014-م2006التاريخية ما بين عام  المرحلةتتناول الدراسة 
بسبب تعدد المتغيرات ، و وضاع الفلسطينيةر على مجريات األاثها وتأثيرها الكبيأحدألهميتها وتعدد 

، م2006عام  وانعكاساتها شريعيةالت بفوز حركة حماس باالنتخابات والدولية بدايةا  اإلقليميةالمحلية و 
 م2011عام  "الربيع العربي"اث الثورات العربية أحد ثم وقوع م،2007عام  باالنقسام الفلسطيني مروراا 

 ، كما شهدت تلك المرحلةالمرحلةها تلك المتغيرات في تلك أفرزتوطبيعة التحالفات والعالقات التي 
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 إلى باإلضافة، واإلقليميةعلى الساحة المحلية  "حماس"قات ة عالفي طبيع جوهرياا  بالتحديد تغيراا 
، ومنها التي شهدتها فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص األمنيةالسياسية و  وضاعاأل تسارع

م على قطاع غزة، "واتفاق الشاطئ" وهو اتفاق مصالحة بين حركتي 2014حرب "إسرائيل" عام 
 .م حركة حماسالفترة التي شهدت حك أنها، كما حماس وفتح

 :الحد المكاني 
الحد الداخلي الذي و  والدولي، يمياإلقلتتمثل حدود الدراسة في الحد الخارجي الذي يشمل المحيط 

 يشمل فلسطين وبالتحديد قطاع غزة.
 :الحد الموضوعي 

والدولية في التجربة السياسية لحركة حماس من عام  اإلقليميةت تحدياتتناول هذه الدراسة تأثير ال
برازم2014-م2006  أهم الضغوطات التي مورست على الحكومة التي شكلتها حركة حماس. ، وا 
 :الحد البشري 

في الجامعات القرار وأساتذة العلوم السياسية  انعوالمهتمون وصالمجتمع الفلسطيني والدولي بمن فيهم 
 .الفلسطينية

 مصطلحات الدراسة
 :يماإلقل -1

 ":مكونة من جميع العناصر الجغرافية المميزة لإلقليم، هو وحدة جغرافية التعريف االصطالحي 
 (.6:2010،)عبد السالموتناغمها وتفاعلها من وحدة أخرى"يميزها انسجامها 

 منطقة جغرافية محددة تجمع عدداا من الدول لديهم مصالح مشتركة أو " اإلجرائي: التعريف
لمجاورة القريبة والتي لها حدود هنا الدول ا اإلقليميةبويقصد الباحث  ،أو منفصلة حدود متصلة

 ."يماإلقلمع فلسطين والتي ال تتعدى حدود 
 :المجتمع الدولي -2

 " :تحكمها قيم و عالقات ومصالح مشتركة  اتجمعه التي الدول كلالتعريف االصطالحي
، من خالل كافة التفاعالت والروابط المتبادلة ومبادئ ملزمة في تحديد العالقات الدولية بينهم

" نت سياسية أو غير سياسية بين الكيانات المختلفة في إطار المجتمع الدوليسواء كا
 .(13:2010طشطوش،)

 :إقامة عالقات دولية فيما بينها، ولديها  مجموعة الدول التي تستطيع" التعريف اإلجرائي
الباحث ويقصد  قواعد القانون الدولي العام، إطاروتجمعهم قواعد وأعراف ملزمة في  سيادة،
 حركة حماس وحكومتهاتجاه   ، السياسات التي اعتمدتها الدولجتمع الدولي بالتحديدبالم

الواليات مثل  م2006والقضية الفلسطينية بعد الفوز في االنتخابات التشريعية الثانية عام 
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، ويشمل المجتمع الدولي أيضاا الدول األوروبية والدول العربية بعضالمتحدة األمريكية و 
 .ة ومؤسساته وما يتفرع عنها"منظماته الدولي

 
 :التجربة السياسية -3

 في الحياة  دوراا " هي المشاركة السياسية العملية التي يلعب الفرد خاللها عريف االصطالحي:الت
 ،العامة لذلك المجتمع األهدافألن يسهم في مناقشة  ؛السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة

 (.7:2010أبو حالوة،)باشرة وغير مباشرة"ازها بطريقة موتحديد أفضل الوسائل إلنج
 ة للفرد أو المنظمة أو لحزب ما في المجال يعلهي الممارسة العملية والف": التعريف اإلجرائي

 ."السياسي أو في الحكم
 :التجربة السياسية لحركة حماس -4
 :ماس في الحكم عام هي بداية الممارسة السياسية الحقيقية لحركة ح" التعريف اإلجرائي

ي االنتخابات بعد فوزها ف األمورالتي تولت فيها حركة حماس زمام  مرحلةوهي ال م2006
 ."التشريعية الثانية

 الدراسات السابقة
 الدراسات المحلية: - أ
 (.2013دراسة الشيخ عيد )-1

 (ة لحركة المقاومة اإلسالمية حماستطور العالقات الدولي): بعنوان
وكيف تطورت  ،طبيعة العالقات الدولية لحركة حماسالضوء على  إلى تسليط الدراسة هدفت   

اهتمت  "حماس"وقد أكدت الدراسة أن  ،م2006بعد فوزها في االنتخابات التشريعية عام  خصوصاا 
من أجل مواجهة  "إسرائيل" ودولية وحرصت على االتصال بجميع الدول إال إقليميةببناء عالقات 

ساعد في تحسين  "العربي الربيع"، كما بينت الدراسة أن الحصار الذي كان يستهدف تجربتها السياسية
 عالقاتها مع بعض الدول.

أن حركة حماس لم  إلى وخلصت ،حليليالمنهج الوصفي التو  المنهج التاريخي وقد استخدمت الدراسة
تغير من مواقفها السياسية أو ثوابتها المعلنة مقابل الحصول على اعتراف من هذه الدولة أو تلك، وأن 

لموقفها السياسي وموقف الدول من القضية الفلسطينية، وأوصت  العالقات الدولية للحركة تأثرت تبعاا 
 "األوروبية"مع الدول  خصوصاا بشكل أفضل و  وا عالمياا  سياسياا الدراسة بأن تزيد حماس من انفتاحها 

واالنفتاح على واالهتمام  حضارية يفهمها الغرب، بطريقة األجنبيةمن أجل إيصال الصورة للدول 
 أشخاص المجتمع الدولي.

 (.2010دراسة الدجني) -2
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( وأثره م2006في االنتخابات التشريعية الفلسطينية ) حماس فوز حركة المقاومة اإلسالمية): بعنوان
 (.على النظام السياسي الفلسطيني

لسطيني بعد فوز معرفة التغيرات الجوهرية في طبيعة النظام السياسي الف إلىهدفت هذه الدراسة    
وحاولت تسليط الضوء على أهم المتغيرات المحلية  ،حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية

ظهار أبعاد مشاركتها السياسية. ،والدولية بعد فوز الحركة اإلقليميةو   وا 
 في،والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنيوي الوظي ،وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي   
أن فوز حماس زاد من قوة النظام السياسي، وأن دخول حركة حماس االنتخابات أكسبها  إلى خلصتو 

قليميةشرعية دولية و   وانسجاماا  وهو ما أكسبها توافقاا  وفقاا ، وأن قرار مشاركتها في االنتخابات كان ما 
كبر للحكومة التي كان التحدي األ أن الحصار إلىكما توصلت الدراسة  بشكل أكبر مع بعض الدول،

وسياسة  ،تفردها بالحكم في قطاع غزة دون مشاركة القوى لها إلىترأستها حركة حماس باإلضافة 
وعلى الرغم من ذلك فقد نجحت حكومة حماس  ،األجنبيةالتي تمت ممارستها من قبل الدول  حتواءاال

الدراسة بمصالحة حقيقية في وقد أوصت  بالتكيف مع متطلبات المجتمع الدولي دون المساس بثوابتها،
صالحه بناء النظام السياسي الفلسطيني ا عادةو  األهدافو  الرؤى  يجاد توافق بين الثقافة اإلسالمية  وا  وا 

 والثقافة الوطنية.

 (.2010دراسة الدبس)-3
 .م(2009-م2000حماس  اإلسالمية لى حركة المقاومةالتطورات الداخلية وأثرها ع)بعنوان: 

 ت التي واجهت حماس بعد تشكيلها للحكومة العاشرة،تحدياالتعرف على أهم ال إلى هدفت الدراسة   
والمنهج  ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتداعيات السياسية لدخول حركة حماس االنتخابات،

 التاريخي ومنهج تحليل المضمون والمنهج المقارن.
جية التي تعرضت لها حكومة حماس خالل تطرقت الدراسة إلى الضغوطات الداخلية والخار    

كان سبباا في مشاركة حركة  "يسرائيلاإل"أن االنسحاب  خلصت الدراسة إلىو الحصار المفروض عليها 
أن  إلى، كما توصلت الدراسة روشعبية أكث ألنه أكسبها نصراا  ؛الثانية التشريعية حماس في االنتخابات

الفلسطيني، وكيفية الجمع بين العمل السياسي  لداخليت أبرزها الوضع ادياحتحكومة حماس واجهت 
والمقاومة وأن الضغوط الدولية كان لها سبب في االنقسام الداخلي الفلسطيني، وعلى الرغم من 

الملف  خصوصاا استطاعت حكومة حماس أن تدير شؤون قطاع غزة و  ،اإلقليميةو الضغوطات الدولية 
وأن  ،مصالحة حقيقية إلىحكومة حماس من أجل الوصول األمني، وقد أوصت الدراسة بزيادة جهود 

ألن طبيعة الدخول في  ليتوافق مع طبيعة الوضع السياسي القائم ؛تغير حركة حماس من ميثاقها
 .السلطة يختلف كلياا عن ما هو في المعارضة
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 (.2009دراسة الوادية)-4
 .(2008-2001 الفلسطينية تجاه القضيةيكية األمر السياسة الخارجية ): بعنوان

تجاه القضية  ومحدداتها "يكيةاألمر " حاولت هذه الدراسة التعرف على طبيعة السياسة الخارجية   
تجاه  "يكيةاألمر " دارةموقف اإل التي أثرت على اثحداألوناقشت الدراسة أهم التطورات و  الفلسطينية،

، كما "لحادي عشر من سبتمبراث اأحد"و "بوش االبن"في عهد الرئيس  خصوصاا القضية الفلسطينية و 
ودعمها مؤسسة الرئاسة على حساب  "سرائيلإل"الواضح  "يكيةاألمر " دارةبينت الدراسة تحيز اإل

 دارةالتي مارستها اإل العقبات والضغوطات إلىتطرقت الدراسة و الحكومة التي ترأسها حركة حماس، 
 .على حكومة حركة حماس "بوش االبن"في عهد الرئيس يكية األمر 
وتوصلت  ومنهج صنع القرار، ،الوصفي التحليليوالمنهج  المنهج التاريخيوقد استخدمت الدراسة    
ولم تعترف بالخيار  ،بمشاركة حلفائها في المنطقة قاسياا  حصاراا فرضت يكية األمر  دارةأن اإل إلى
 إلىة كانت تهدف وأن المؤتمرات التي تم عقدها بمشاركة الواليات المتحد الفلسطيني، "الديمقراطي"

ل الواليات المتحدة تحم   إلىوأوصت الدراسة  ،"أنابوليس"إضعاف حكومة حماس مثل مؤتمر 
ح صالا  و  ،"الديمقراطية" وأن تحترم الخيارات ،رالقية وأال تقف مع طرف ضد طرف آخلمسئولياتها األخ

 ."سرائيلإل"موقفها بشكل عام من القضية الفلسطينية وعدم االنحياز 

 (.2009سة الزبيدي)درا-5
أم خروج  النظام إلىدخول  ...حركة المقاومة اإلسالمية حماس والنظام السياسي الفلسطيني): عنوانب

 .(عنه؟
هل تميل نحو التشدد أم االعتدال؟ أو الدخول أو  ؛"لحماس"حاولت الدراسة توصيف التجربة السياسية 

 وجهات النظر المختلفة لألفكار إلىقت الدراسة وتطر  لنظام السياسي الفلسطيني القائم؟االنسالخ عن ا
 وموقفها ورؤيتها من النظام السياسي الفلسطيني. "األيديولوجيات"و

وتوصلت أن هناك مجموعة من المعوقات  وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،   
وعدم  ،ير الفلسطينيةالداخلية والخارجية حالت دون انسجام العالقة بين حركة حماس ومنظمة التحر 

ح منظمة التحرير صالإ إلىللتوصيفات الدولية، كما أوصت الدراسة  وفقاا تقديم حماس تنازالت 
 السياسية القوى  كافة ضرورة مشاركةمع لتضم أكثر من طيف فلسطيني،  ؛هيكلتها ا عادةالفلسطينية و 
 اس.تعزيز الوحدة والمشاركة من جميع األطياف بما فيها حمل الفلسطينية

 (.2008دراسة أبو عرب) -6
 .(على التحول الديمقراطي الفلسطينيأثر االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ) بعنوان:

 ،تحليل الواقع السياسي الفلسطيني بعد فوز حركة حماس في االنتخابات إلىهدفت الدراسة    
كما  على النظام السياسي الفلسطيني، وتأثيرها ،والتداعيات والتحوالت المصاحبة لعملية االنتخابات
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جانب السلطة الفلسطينية  ومن "حماس"إبراز الدور المطلوب لكل من الحكومة التي ترأسها  إلىهدفت 
 ."محمود عباس"برئاسة 

 ومن ثم ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف النظام السياسي   
، كما استخدمت المنهج النظمي الذي يدرس النظام السياسي كافة قة باالنتخاباتالمتغيرات المتعل تحليل

 مهماا  أن االنتخابات التشريعية الثانية شكلت تحوالا  إلىوتوصلت الدراسة  وعالقته بالبيئة المحيطة،
عدد حيث أبرزت حالة من التعددية السياسية، وأن إجراءات االحتالل باعتقال  ؛للديمقراطية الفلسطينية

إضعاف دور المجلس التشريعي وعرقلة جهوده الرقابية، وقد أوصت الدراسة  إلى أدىكبير من النواب 
ليشمل  ؛وتطوير أداء المجلس التشريعي ،وتعزيز سلطة القانون  ،منظمة التحرير الفلسطينية حإصالب

االندماج  إلىليسارية ت الخارجية والداخلية، ودعت الدراسة التيارات اتحديالمواجهة ال ؛جميع الفصائل
ت للخروج من تحديامع التيار اإلسالمي، والعمل على تشكيل حكومة موحدة تعمل على مواجهة ال

 المأزق من خالل تشكيل حكومة ائتالف وطني.

 (. 2007دراسة الشوبكي )-7
كة ة وقطاع غزة ..حر التغير السياسي من منظور حركات اإلسالم السياسي في الضفة الغربي)بعنوان: 

 .(حماس نموذجاا 
في الحكم والسياسة، وتأثيرها على  التعرف على تجربة الحركات اإلسالمية إلى هدفت الدراسة   

تمثل بكيفية  داخلياا  تحدياا واجهت  "حماس"أن  إلىكما أشارت الدراسة  النظام السياسي الفلسطيني،
الذي يعمل  "يسرائيلاإل"ثل باالحتالل تم خارجياا  تحدياا و  التوفيق بين العمل السياسي والعمل المقاوم،

 حي على الساحة الفلسطينية.صالإعلى تقويض أي برنامج 
أن حركة حماس  إلىوخلصت  وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج االستقرائي،   

 ،"ديمقراطيةال" األخرى ومع أسس حيةصالاإلحياا يتوافق مع ما تنادي به المشاريع صالإ اتبعت منهجاا 
أن  إلىلحركة حماس ينبع من ثوابت فكرية وأيديولوجية، وتوصلت الدراسة  حيصالاإلوأن البرنامج 

 أنهابشكل كامل إال  حيصالواإللم تستطع تنفيذ برنامجها السياسي  أنهاحركة حماس وبالرغم من 
كانت تمثل عبئا  مهمة تتمكن من المساهمة في تغيير نقاط أنهاو  المفصلية، األزمات إدارةاستطاعت 

 الملف األمني الداخلي. إدارةعلى السلطة التي سبقت حركة حماس مثل 
بناء وهيكلة ميثاق منظمة  عادةأن حركة حماس تمتلك رؤية متكاملة إل إلىكما توصلت الدراسة    

من  "حماس" س الوطني الفلسطيني وأن ما حققتهانتخاب المجل إعادةالتحرير الفلسطينية من خالل 
ت أعاقته زمانياا في تحدياأهدافها في التغيير السياسي أو ما تحاول تحقيقه وقفت أمامه وما زالت 

 بعض األحيان.
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كما أوصت الدراسة حركة  ها،يعلوبينت الدراسة وجود تماسك داخلي للحركة وضغوطات خارجية    
بقاعدتها  "حماس"ادة اهتمام وبزي ،حماس بإيجاد توازن بين العمل العسكري والعمل السياسي البنائي

وأن تركز على أهداف آنية  ،وكسب ثقة الجمهور "حماس"ي لقوة ساساأل المصدر نهاأل ؛الجماهيرية
تالمس حياة المواطن اليومية وكسب رضا الناس، وأنه من الضرورة أن تغير من نمطية العالقات 

 الداخلية لها.

 (.2007دراسة عزام)-8
ة لحركة المقاومة اإلسالمية حماس وأثرها على الخيار الديمقراطي في الضفة التجربة السياسي):بعنوان

 .م(2007-م1993الغربية وقطاع غزة للفترة 
بعد فوزها في  خصوصاا تحليل التجربة السياسية لحركة حماس بشكل عام و  إلىهدفت الدراسة    

القوة والتأثير لدى حركة التعرف على مصادر  إلى، كما هدفت م2006االنتخابات الفلسطينية عام 
 خالل تجربتها السياسية. "حماس"حماس، ورصد التطور والتحول واالنتقال والترجيح الذي مرت به 

أن حركة حماس تعد حركة شديدة   إلىوقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت    
أهمها  كان ،حصالاإلتحقيق  التأثير، ولذلك واجهت العديد من العقبات والضغوطات التي تعيق

ت التي يفرضها السياق السياسي المتغير تحدياالمعوقات التي تنبع من داخل الحركة ذاتها، وكذلك ال
، ومن النتائج "يسرائيلاإل"ت الخارجية وعلى رأسها التحدي تحدياال إلىفي المجتمع الفلسطيني، إضافة 

، بل طلبت من جميع الفصائل مشاركتها في اا أحدقص إليها الدراسة أن حماس لم ت   التي توصلت
النهوض في البيت الفلسطيني والدخول تحت لواء البناء والمقاومة، ودخلت حواراا معها، لكنها واجهت 

عدل  عليالفالفصائل الفلسطينية آنذاك، كما بينت أن دخول حماس العمل السياسي  أغلبمن  رفضاا 
ؤية السلطة الفلسطينية مثل القبول بالتهدئة وتثبيتها، ومن جزئياا من سلوكها السياسي المتوافق مع ر 

وأن تسعى  بالتنوع واالختالف السياسي، "حماس"التوصيات التي قدمتها الدراسة ضرورة اعتراف 
 والحث على التنمية السياسية الفلسطينية. حصالواإلللتغيير 

 الدراسات العربية :-ب
 (.2011دراسة خولة يوسف )-9

 .(القانون الدولي العام إحكامضوء  ي المفروض على قطاع غزة فيسرائيلصار اإلالح): بعنوان
وهى دراسة للدكتورة خولة يوسف تم نشرها في مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، وقد هدفت    
فبدأت الدراسة  المفروض على قطاع غزة من ناحية القانون الدولي، "يسرائيلاإل"تقييم الحصار  إلى
 حكامتطوره وأنماطه وأساليبه المختلفة، ومدى مطابقتها إل مبينةا  ،تعريف الحصار على قطاع غزةب

التي  "يسرائيلاإل"برز مالمح الحصار أالتعرف على  إلىوقواعد القانون الدولي، ثم انتقلت الدراسة 
 إلى، ووصلت لفرضه "يةسرائيلاإل"تميزه عن غيره من حاالت الحصار، ثم حللت الدراسة التبريرات 
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وذلك مع تداخل آثاره الكارثية في  ؛لها التعريف بقواعد القانون الدولي الذي شكل هذا الحصار خرقاا 
 .م2009-م2008عام  "يسرائيلاإل"حياة سكان قطاع غزة مع آثار العدوان 

حركة وقد بينت الدراسة أن الحصار الذي تم فرضه على الفلسطينيين في قطاع غزة قد بدأ منذ فوز    
خنق قطاع غزة وعزله  إلىتعمدت  "إسرائيل"، وأن م2006حماس في االنتخابات التشريعية عام 

المعابر ومنع دخول السلع  إغالقمعاقبة له على اختيار حركة حماس، واستخدمت في ذلك سياسة 
لوقود والغاز ، وعدم تزويد قطاع غزة بمواد البناء وافرادوالخدمات، ووقف الحركات التجارية وتنقالت األ

زادت من حصارها هذا بعد تولى حركة حماس للسلطة  "إسرائيل"، وبينت الدراسة أن صلابشكل متو 
 .م2007في حزيران  اا يعلف

على قطاع غزة هو حصار مفروض في ظروف  "يسرائيلاإل"أن الحصار  إلىوتوصلت الدراسة    
، وأن هذا الحصار هو صلا من األاستثنائية من قبل سلطة احتالل على منطقة تقع تحت احتالله

استخدمت سياسة  "إسرائيل" ألن؛ انتهاك عام لحقوق اإلنسان، ويعد جريمة إبادة جماعية ضد اإلنسانية
كسلطة احتالل،  "إسرائيل"العقاب الجماعي من خالل تجويع السكان المدنيين، كما أنه خرق لواجبات 

انون الدولي، وقد أوصت الدراسة بزيادة الحمالت وأن الحصار المفروض هو انتهاك واضح لقواعد الق
 وقوافل المساعدات من خالل السفن البحرية وغيرها من أجل كسر الحصار المفروض. 

 (.2007دراسة معين كوع) -10
 .(ةيعلالقنوات، والفا ،التكتيكات ،الة حماس االتصالية االستراتيجيةرس)بعنوان: 

التي  وتكتيكات العالقات العامة ،ئيسة لحركة حماسسلطت الضوء على قنوات االتصال الر    
معرفة العالقات العامة لحماس، وما هو السبب  إلىوهدفت الدراسة  ،وفاعليتهاتستخدمها الحركة 
 .م2006باالنتخابات التشريعية عام  الرئيس في فوزها

امة واالتصاالت أن العالقات الع إلىوقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت    
 من داخل الحركة لخارجها،م 2006لحركة حماس تغيرت بعض الشيء بعد فوزها في االنتخابات عام 

كنتيجة طبيعية للحصار المفروض  بعالقاتها العامة الدولية، االهتمام إلىت المحلية تمامااالهومن 
العالقات الدولية لحركة  ها، وتوصلت أنيعلها في محاولة لكسره والتخلص من القيود المفروضة يعل

تطورت بعد فوزها باالنتخابات الفلسطينية  أنهاحماس تأثرت بالفعل بسبب المواقف السياسية لها، كما 
 الثانية.

 (.2006دراسة مها عبد الهادي) -11
 .م(2006التشريعية  النظام السياسي بعد االنتخابات): بعنوان

وز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية، ي على تداعيات فأساسركزت الدراسة بشكل     
حيث بينت الدراسة أن الفوز الذي حققته  ؛والدولية اإلقليميةومدى تأثيرها على األوضاع المحلية و 
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والخلفيات التي دفعتها للمشاركة في االنتخابات  سبابلأل الدراسة الحركة كان مبهراا، وتعرضت
 .في االنتخابات التشريعية األولى كتهاالفلسطينية الثانية وسبب عدم مشار 

أوضحت وضع و والدولي لمشاركة حماس في العملية السياسية،  يمياإلقلكما بينت الدراسة الرفض    
ية للنظام السياسي ساسمبينة السمات األ بعد دخولها في العملية السياسية النظام السياسي الفلسطيني

التي رفضت  وقف الواليات المتحدة وبعض الدول األوروبيةالفلسطيني وأهم العيوب التي اكتنفته، وم
إضعاف  إلىالذي يهدف  "يسرائيلاإل"، وبينت الدراسة الموقف "الديمقراطية"دخول حماس العملية 

سقاطو   وحكومتها. "حماس" ا 

 :األجنبيةالدراسات -ج
 Marc Walther (2012 .)دراسة -12

 (Hamas between violence and pragmatic)بعنوان: 
التعرف على النشاط السياسي لحركة حماس بعد فوزها في االنتخابات التشريعية  إلىهدفت الدراسة    
 ،كان مبهراا للكثيرين "حماس"، وقد اعتبرت الدراسة أن فوز وموقف الدول األخرى منها م2006ام ع

قامت  "إسرائيل"أن  ىإلية كبيرة، وتعرضت الدراسة أغلبب والقليل هم من اعتقدوا أن الحركة ستفوز
وقامت بعزل الحكومة التي ترأسها حركة حماس وقياداتها، كما أن دعمها كان للرئيس  ،بفرض عقوبات

خالل تقطيع قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي، كما  "حماس"على حساب الحكومة بقيادة  "عباس"
ألوضاع السياسية الداخلية توفق بين ا "براغماتية"بينت الدراسة أن حركة حماس حركة واقعية 

 ونضالها الوطني. ،والخارجية
ألي عملية سالم تعمل على خدمتها سواء  تركت الباب مفتوحاا  "حماس"كما بينت الدراسة أن    

إال أن الدراسة لم تتواَن عن  كما استخدمت أسلوب الحوار لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
وأسهبت الدراسة في التركيز على الحرب  ،اإلرهابنف و حركة تنتهج الع أنهاوصف الحركة ب

أقدمت  التي ةاألخير ، واعتبرت أن هذه الحرب هي الخطوة م2009-م2008على غزة  "يةسرائيلاإل"
سقاطمن أجل اجتثاث حكومة حماس و  "إسرائيل"ها يعل في ذلك الوقت لكن النتائج الحقيقية لم  هاا 

 من شدتها وشراستها.على حماس بالرغم  سلباا تظهر تأثيرها 

 Daniel Byman ,Gad Goldstein (2011. )دراسة  -13
 ( The challenge of Gaza  ) :بعنوان

، حيث األوسطث المتخصصة بسياسات الشرق لألبحا "يكياألمر سابان "وهي دراسة نشرها مركز    
ابات الفلسطينية غزة بعد فوز حركة حماس في االنتخ ها قطاعت التي واجهتحدياتعرضت الدراسة لل

بمساعدة من المجتمع  "إسرائيل"، وركزت بشكل كبير على الحصار الذي فرضته م2006الثانية عام 
ولم  ،التي واجهتها حركة حماس االقتصادية والسياسية والداخلية تتحدياالدولي، كما بينت الدراسة ال
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المتطرفة التي لها عالقة مع  ت الداخلية التي تمثلت بالحركاتتحدياتغفل الدراسة عن ذكر بعض ال
واستبدالها  "حماس"ومنها عزل  غزة قطاع التي اتبعتها مع "يةسرائيلاإل"القاعدة، كما بينت السياسة 

وسياسة الحصار االقتصادي  ،غزة قطاع ومحاولة احتالل أجزاء من، "الرصاص المصبوب"وعملية 
لضربات الجوية والقصف المركز على وسياسة توجيه ا ،غزةقطاع البضائع ل إدخالومنع  ،الخانق

 مناطق حيوية في قطاع غزة.
الذي  "مبارك حسنى" األنفاق والدور المصري في عهد الرئيس موضوع إلى كما تطرقت الدراسة   

تمثل في بناء الكتل الحديدية لمنع التهريب عبر األنفاق وركزت الدراسة على أهم الخيارات التي كانت 
، ومن تلك "وحماس"غزة  بقطاع لتخلص من التحدي الكبير المتمثلأجل ا من "إسرائيل"تفترضها 

أن الحصار  إلىوتوصلت الدراسة  ،غزة وتتولى مسئوليته قطاع الخيارات أن تشرف جهات دولية على
فقط،  "حماس"فعل سلبية ليس على  ردودوالمجتمع الدولي كانت له  "إسرائيل"االقتصادي الذي فرضته 

 المساعدات اإلنسانية. إدخالبسبب رفضها  وتعرضت للنقد "إسرائيل"بل على 
اريخها وصو  ،في المستقبل ستتطور وتزداد قوةا  "لحماس"أن القوة العسكرية  إلىوتوصلت الدراسة    

، إيرانـب "حماس"ن من عالقة حسّ  "إسرائيل"، وأن الحصار الذي فرضته ستصبح أكثر فعالية وكفاءة
 "إسرائيل"التي استخدمتها  "السيناريوهات"نت أن جميع الخيارات ووفى ملخص نتائج الدراسة بي
زادت  أنها، بل غزة كانت غير مالئمة ولم تجد نفعاا  قطاع ت فيتحدياوالمجتمع الدولي للتخلص من ال

 قتال .ال إلى من قوة حركة حماس ودفعتها للعودة

 Graham fuller (2006.)دراسة  -14
 ?Hamas comes to power :breakthrough or setback))بعنوان : 

الذي يقع بوالية  "CCC"المعروف باختصار  "الصراعات المعاصرة"وهى دراسة نشرها مركز    
األمن القومي، ويقوم على ب خاصة وهو مركز أبحاث متخصص بتقديم دراسات "أمريكاكاليفورنيا ب"

 دراسة أعدها يوه ،األمنيةالعسكرية و رار في الجهات استراتيجية لصناع الق ودراسات ،تقديم تحليالت
 ."المتشددة"متخصص بدراسة الحركات ومحلل سياسي  "أمريكي"وهو كاتب  "جراهام فولر"

الفلسطينية، وهي نفسها التي حققت فوزاا  األحزاببرز أمن  دبينت الدراسة أن حركة حماس تع كما   
انية وبطريقة حرة وسلمية ونزيهة، فقد فازت ية برلمأغلببم 2006مذهالا في االنتخابات التشريعية عام 

 ( .132) أصلمن  ( مقعداا 74بــ ) 
بين الفلسطينيين  "الميتة"جاء نتيجة لعملية السالم  "حماس"وأوضحت الدراسة أن فوز    
توصل بسبب تعثرهما في ال المسئولية "يسرائيلاإل"، وحملت السلطة الفلسطينية والجانب "يينسرائيلاإل"و

، وافترضت الدراسة أنه من المستحيل التوصل لتسوية سياسية مع شاكل العالقة بينهمالحل للم
وأشارت الدراسة بكل جرأة أن سبب فوز حركة حماس في  ،"حماس"في ظل سيطرة  "يينسرائيلاإل"
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الفلسطينيين، كما أن حماس لم تكن فاسدة،  الواقع على "يسرائيلاإل" ظلم االحتالل إلىاالنتخابات يعود 
، وأن حماس كانت تخدم المجتمع الفلسطيني بل كانت تتحدث باسم اإلسالم والقومية الفلسطينية معاا 

 ولديها برامجها االجتماعية التي تقدم الخدمة للمجتمع الفلسطيني .
رفضوا التعامل مع  بيةو قادة الدول األور  ومجموعة من "بوش االبن"وأشارت الدراسة أن الرئيس    
 إلىبالوجود وتنبذ العنف، وتطرقت الدراسة  "إسرائيل"من فوزها حتى تعترف بحق بالرغم  "حماس"

الوضع السياسي العام للحركة مبينة أن توليها للسلطة يتطلب منها االنفتاح على العالم والتحدث مع 
 الجميع .

ة ستواجهها حركة حماس هو عدم مشارك التي ت المعقدةتحدياأن أهم ال إلىوتطرقت الدراسة    
مع  في تشكيل الحكومة وأبرزها حركة فتح من أجل تخفيف العبء وتقاسم السلطة األخرى لها األحزاب

الداخلية والفساد،  األمنيةمثل المشاكل  ،ت أخرى تحدياوهو ما رفضته حركة فتح، باإلضافة ل ،"حماس"
زيادة خدماتها  "حماس"أن بإمكان  إلى والبنية التحتية، وأشارت وسيع الخدمات االجتماعية للمجتمعوت

حصارها اقتصادياا  الذي قرر سوف تصطدم بقرارات المجتمع الدولي أنهااالجتماعية للمجتمع إال 
 المشكلة المركزية. "يسرائيلاإل"، ويبقى االحتالل "إسرائيل"ـلم تعترف ب دامت ما وسياسياا 

 تعقيب على الدراسات السابقة:
 اسة الحاليةالدر  الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة غير  أغلب
اسة حديثة وهناك قصور في در 

بعض القضايا المهمة مثل 
غزة  قطاع على الثاني عدوانال

المصرية على  األزمةوتأثير 
الوضع االقتصادي والسياسي 

 .على قطاع غزة مثالا 
  استفاد الباحث من الدراسات

السابقة في إظهار طبيعة الدور 
 "يكيةاألمر "ياسة الذي لعبته الس

تجاه حركة حماس قبل وبعد 
االنتخابات وهو ما أكدته 

 دارةمن أن اإل دراسات سابقة
عارضت دخول يكية األمر 

في االنتخابات حتى  "حماس"

 الدراسة التي يقوم  بها  دّ تع
 تالباحث دراسة حديثة وذا

مواضيع نشهد تطوراتها 
اثها المعاصرة وتمس أحدو 

 خصوصاا حياتنا بشكل مباشر و 
 8الحصار المفروض منذ 

 سنوات على قطاع غزة.
  لم تتطرق الدراسات السابقة

التي حققتها  نجازاتإلا إلى
في قطاع غزة من  حركة حماس

 إدارةا في نجاحهخالل 
وعدم ، اخليةاألوضاع الد

 بتدهور االوضاع سماحها
 الداخلي. الفلتان األمنيوانتشار 

  الدراسات السابقة تناولت

  الدراسة الحالية تناقش قضايا
لم يتم اإلسهاب فيها بشكل 

ما  مرحلة خصوصاا مفصل 
 ،م2014-م2006 عامي بين

 فقد وجد الباحث ندرة في
المواضيع التي تناولت تلك 

بالرغم من زخامة  مرحلةال
اثها التي أثرت أحدوأهمية 

بشكل كبير على مجريات 
في المنطقة وكانت لها  األمور

قليميةتبعات محلية و   ودولية. ا 
  ركزت الدراسة على مواضيع

لم تتناولها الدراسات األخرى 
ت الداخلية التي تحدياالك

مثل  وحكومتها هتها الحركةواج
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قبل فوزها، كما استفاد الباحث 
 اإلقليميةت تحديامن طبيعة ال

كذلك  والدولية التي واجهتها،
طبيعة عالقاتها الدولية 

 .اإلقليميةو 
  اتفقت دراسة الباحث مع

الدراسات األخرى في أن حركة 
حماس تعرضت لضغوطات 

ت وصعوبات بدأت تحدياهائلة و 
ما  إلىقبل االنتخابات واستمرت 

بعد فوزها، وكل تلك المعوقات 
إقصاء الحركة  إلىكانت تهدف 

فشالعن الساحة السياسية و  ها ا 
وعدم إتاحة الفرصة لها لممارسة 

 ."اطيةالديمقر "العملية 
  اتفقت دراسة الباحث مع

دراسات سابقة من أن العالقات 
الخارجية لحركة حماس اتسعت 
وامتدت للمزيد من الدول بعد 
فوزها باالنتخابات الفلسطينية 

تركيا وقطر وتونس  :الثانية مثل
يرانوالجزائر و  لم  أنهاوروسيا و  ا 

تقم بإرضاء أي طرف على 
موقفها  حساب ثوابتها وفكرها أو

 ياسي.الس

 "حماس"موضوع تجربة 
السياسية بطريقة عامة وركزت 
على إخفاقاتها وعدم نجاحها في 

األوضاع واكتفت بتوجيه  إدارة
 ماتعليوالتالنصائح والتوجيهات 

على المعوقات دون الوقوف 
ت الحقيقية التي تم تحدياوال

جهاض تجربة  رسمها إلقصاء وا 
الحركة السياسة منذ اليوم األول 

 لتوليها الحكم.
  يوجد نقص في الدراسات

السابقة من حيث التعمق في 
تحليل وتقييم مستقبل التجربة 

وتأثير  ،"لحماس"السياسية 
والمحلية  اإلقليميةالمتغيرات 

 اقع الفلسطيني.والدولية على الو 
  ها أغلبقليلة و  األجنبيةالدراسات

كانت تصف الحكومة التي 
 اإلرهابب "حماس"تقودها 

وأغفلت الدور  والعنف
الذي  "الديمقراطي"و حيصالاإل

 قامت بإنجازه وتحقيقه.

 نجازاتاإلو  ،الحركات المتشددة
في الملف  التي تم تحقيقها

وتأثير أزمة مصر على  ،األمني
موقف حركة  ونتيجة ،قطاع غزة

حماس السياسي على العالقات 
سوريا  خصوصاا الدولية لها و 

يرانو  ،بعد الثورة  ومصر قبل ،ا 
 ،"االنقالب العسكري "بعد  و

 رها.ودول الخليج وغي
  ركزت الدراسة الحالية على

ة في األخير السنوات الخمس 
تجربة حركة حماس في الحكم 

هذه  إلىحين لم يتم التطرق في 
في الدراسات السابقة  مرحلةال
 ها تناول السنوات األربعةأغلبو 

للتجربة السياسية  األولى
 ."لحماس"
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 لثانيالفصل ا
  لبيئة الداخلية الفلسطينيةماس باالتطور التاريخي لعالقة حركة ح 

 ومحدداتها اإلقليمية والدولية

قامة إ إلىوهى تنظر  م1987منذ أن تأسست حركة المقاومة االسالمية حماس في عام 
، وتغلب والدولي اإلقليميو على الصعيد أسواء على الصعيد الداخلي  وتوطيدها عالقات استراتيجية

دخل في الشئون الداخلية الت في عدموالدولية لحركة حماس  ةاإلقليميالسمة العامة لطبيعة العالقات 
التي  "أيديولوجيتها"ب ثوابتها وا، أو دعم طرف بعينه على حسلقثارة الفتن والقالإخرى أو ألللدول ا
 التي كانت تحيط بها. اإلقليميةوهو ما كانت تنتهجه حتى في ظل أوج المتغيرات  بها تؤمن

مع المكونات قامة عالقات ودية إار السنوات حرصها على على مد حركة حماس أظهرتوقد 
عالقات طيبة مع الطوائف ط حركة حماس بحيث تر  ؛المسيحيةية األقل بما فيها كافةا  العرقية والمذهبية

وكانت بالتنوع والتعايش،  واإلقرارية على أسس االحترام والتعدد وعالقاتها بهذا المجال مبن، المسيحية
لدول والمنظمات والهيئات لتشمل أكبر قدر ممكن من ا ؛على امتداد عالقاتها واتساعهاتهتم منذ نشأتها 

وتكوين رأي عام عالمي داعم  ،، حيث تتطلع من تلك الدول الوقوف بجانب الشعب الفلسطينيالدولية
 .(2012نوفمبر29-28،خالد مشعل )"يالصهيون"لقضيته وضاغط على االحتالل 

والدولية بداية مع الدول العربية واالسالمية  اإلقليميةاتها تنسج عالق حماس حركةبدأت 
يرانوالسودان وسوريا والجزائر و  األردن" خصوصاا و  حيث  ؛تعليمببعثات  أفرادها إرساليق عن طر  "ا 

ومن ثم استضافة  ،مستقرة ومتزنة" عالقاتداية عالقاتها مع تلك الدول على "في ب "حماس"حافظت 
س في تاريخ حيث كان أول ظهور لحركة حما الل فتح مكاتب لها هناكمن خ "حماسل"تلك الدول 

حاولت الحركة  م1989، وقبلها وفى عام يةاألردن األراضيعلى  م1992عام عالقاتها الدولية 
الوقوف ومساندة  رسالة للقمة العربية من أجل إرسالاالتصال ببعض الحكومات العربية وقامت ب

 .(Muslih,1999:24)الشعب الفلسطيني

ادين السياسية العربية تأكيد حضور الحركة في المي إلىوتهدف حركة حماس من عالقاتها 
يصال فهمها لطبيعة ا  و  "إسرائيل"الصراع مع  إدارةالمختلفة على تطلعات الحركة في  طرافاألواطالع 
لىالصراع و  ك السياسي بعاد جغرافية جديدة للتحر أوتوفير  ،عالمي وجماهيري ا  تحقيق انفتاح سياسي و  ا 

 ا يحقق اعترافاا للحركة، وسعت لتحقيق التقارب لموقف الدول العربية ودول الجوار مع مواقف الحركة بم
 .(Muslih,1999:11)بها دولياا و  عربياا 
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ن يفرض والدولي كا يميواإلقلعلى المستوي المحلي  اثحداألوالجدير بالذكر أن تغير وتبدل 
، لذلك شهدت وطبيعتها كل خطوة على صعيد عالقاتها الدوليةقراءة وتقييم  إعادةعلى حركة حماس 

 اإلقليميةللمتغيرات  نظراا  ؛وتميزت بالتباين وجزراا  خرى مداا ألالعالقات بين حركة حماس والدول ا
 في نزهة في اختيار تحالفها مع هذه الدولة أو تلك. "حماس"، فلم تكن المتواصلة والدولية

كما يدرس ، الخارجية لحركة حماس وضوابطهاالداخلية و  قاتأسس العالويتناول هذا الفصل 
التي  المبادئ والسياسات مع التركيز على تطور عالقات الحركة والمصاعب والتحديات التي واجهتها

الحقاا، كما يوضح الفصل  تطويرها وتوسعتها، ثم شكلت ركيزة أساسية إلقامة هذه العالقات ابتداءا 
والمتغيرات التي كانت تطرأ وفقاا للمتغيرات  الفلسطينية السياسية ل والقوى فصائمع التجربة العالقات 

 المحلية واإلقليمية والدولية.

 :حركة حماس الداخلية ةوتطور عالق: نشأة المبحث األول
يجابية من العالقات 1987سعت حركة حماس منذ تأسيسها عام          م إلى بناء منظومة قوية وا 

فواعل والقوى في المجتمع الفلسطيني، إذ حرصت على إقامة عالقات طيبة مع الداخلية مع كافة ال
جميع أبناء شعبها وبذلت في ذلك جهداا كبيراا وخصوصاا على صعيد التواصل االجتماعي مع كافة 

توى عالقاتها أطياف الشعب الفلسطيني وهي السمة األبرز التي تميزت بها حركة حماس على مس
مقابلة مع أسامة حمدان مسئول العالقات الدولية في حركة حماس بتاريخ بالمجتمع الفلسطيني)

 (.2015يونيو13

وقد حافظت الحركة على عالقات جيدة مع القوى السياسية الفلسطينية الداخلية رغم تدهورها         
ينية ن القوى السياسية الفلسطإوتأزمها في بعض الفترات بسبب االختالفات في الرؤى واألفكار، حيث 

الداخلية لديها توجهات وأهداف سياسية مختلفة، مما هيأ لحدوث اصطدام في مراحل معينة بسبب عدم 
توافق تلك المناهج فهناك المنهج االسالمي والمنهج العلماني، لكن حركة حماس أكدت منذ انطالقها 

فلسطينية وعلى وجه على النهج االسالمي الواضح في التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالقضية ال
التحديد ملف التسوية السياسية، فبالتالي كانت التوجهات الفكرية والسياسية لها األثر األبرز في بلورة 
طبيعة العالقات الداخلية لحركة حماس، وعليه كانت العالقات تتميز تارةا بالقرب وااللتقاء واإليجابية، 

ى حسب التطورات والمتغيرات الداخلية، وفي هذا الجانب وبالبعد والتوتر واالصطدام والتدهور تارةا أخر 
ينبغي على كافة القوى والتوجهات السياسية برغم اختالفها أن تتفق وتتوحد على أسس ومبادئ أو ما 

 يعرف "بنقطة انطالق" من أجل مواجهة أية عقبات أو إشكاليات تشوب العالقات فيما بينهم.
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 :نشأة حركة حماس المطلب األول:
لذلك تعد  ؛لها خوان المسلمين في فلسطين وامتداداا إلجنحة جماعة اأ أحدحماس  حركة تبرتع

 "مألا"ماعة مي للجتتن أنها حركة حماس حركة قديمة وحديثة في نفس الوقت فهي قديمة باعتبار
علن عن تأسيسه بتاريخ أ   ذييثة من حيث االسم الذي تحمله والخوان المسلمين، وحدإلجماعة ا

وهى حركة  ،أبرز حركات المقاومة أحدوتعتبر حركة المقاومة االسالمية حماس ، م14/12/1987
 سالم عقيدة وسلوكاا إلي الوسط الفلسطيني، وهي تتبني احظيت وما زالت تحظى بشعبية واسعة ف

سالم السنى الوسطي إلي اخوان المسلمين في تبنّ  اإلمدرسة  إلى، وتنتمي ومنهجاا 
 .(fuller,2006:5)المعتدل

اتسعت القاعدة الجماهيرية  ثم ،م14/12/1987بتاريخ  لحركة حماس بيان ولأر صدوقد 
 تمتلك تأصبحو ازداد نمو الحركة  حيث ؛كل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزةلتشمل لحركة حماس 

مثل المجمع  االجتماعية منها خصوصاا و  وساط الشعب الفلسطينيأشبكة من المؤسسات الفاعلة في 
نوعية  نضالية استطاعت الحركة القيام بعملياتزمن قصير بعد ، و والجمعية االسالمية بغزة ،ياالسالم

  "كتائب القسام"ح خاصة بعد تشكيل جناحها المسل خسائر كبيرة،وقعت به أو  "يسرائيلاإل"ضد االحتالل 
 .(3: 2013)حبيب، 

عامل مع االحتالل سلوب النضالي في التاألجاء تشكيل حركة حماس على خلفية البحث عن 
 نقتل أربعة فلسطينييحادثة وكانت أولى بوادرها باستغالل  ،والمشاركة في قيادة االنتفاضة "يسرائيلاإل"

في توجيه الغضب الجماهيري بما يتناسب مع مستوطن صهيوني  من قبل م1987ديسمبر  8بتاريخ 
سالمية إلوتشكيل حركة المقاومة ا ،تصعيد االنتفاضة إلىدعت فيه  صدرت بياناا أو  أسلوبها النضالي، 

 .(33: 2015، صالح)حماس
فرض وقد استطاعت حركة حماس خالل مشاركتها الواضحة في فعاليات االنتفاضة أن ت

وساط الطالبية والنقابية، أللتأييد بين ان تستحوذ على قدر كبير من اأ، و نفسها على الساحة الفلسطينية
وضحت فيه مواقفها تجاه القضية الفلسطينية أو  م18/8/1988في  1صدرت الحركة ميثاقهاأوقد 

 استطاعت ؛هيعل وبناءا  النهر إلىمل فلسطين من البحر بتحرير كا "االستراتيجي"وحددت هدفها 
تنتهجه  ذيخرى للمشروع التحقيق حضور سياسي ملحوظ رغم معارضة بعض القوى األالحركة 
 .(3: 2013حبيب، الحركة)

                                                 
م ميثاقها الذي يبرز هويتها 1988ركة حماس في الثامن عشر من أغسطس عام أعلنت ح ميثاق حركة حماس: 1

ن موقفها من الصراع مع االحتالل ويبين موقفها ويوضح تطلعاتها وجاء شارحاا لرؤي الحركة على كافة الصعد، ويبي
ت الحركية واالتجاهات ومشروع التسوية السلمية ومنطلقاتها االستراتيجية لطبيعة عالقاتها مع المكونا "اإلسرائيلي"

 (.21:2010ساحة الفلسطينية)الدبس،العاملة على ال
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 حركة حماس بالمجتمع الفلسطيني: عالقة: المطلب الثاني
ها ئوتمنح له مساحة رحبة في بنا ،كبيراا  تماماا أولت حركة حماس االهتمام االجتماعي اه    

والوسائل  األهداففي مشروع التحرير، وأن  ساسألا الحركي، فقد اعتبرت المجتمع االفكري وعمله
المعاني  القاعدة االجتماعية وقد جسدت تلك انبعاثها من ىتكتسب فعاليتها وديمومتها من مد التغييرية

سس التكافل االجتماعي وااللتصاق أمادتين من مواد الميثاق في  فرادإترجمة واقعية تمثلت في 
ة واالزدياد قاعدة اجتماعية حاضنة لها، ت رجم بالقبول والتأييد والمناصر  ساعد على وجودبالمجتمع، مما 

 (.147: 2010)البابا، في شعبيتها

 من الدولة اجزءا  الذي تراه الفلسطيني قد تعددت مظاهر اهتمام حركة حماس بالمجتمعو 
أهم جوانب  أحدحيث يوصف العمل الخيري  ؛بالجانب االجتماعيت المتعلقة تماماا تلك االه خصوصاا و 

مثل كفالة أسر الشهداء ومتابعة ، يستقطب لها شعبية كبيرة ويعطيها الشرعيةألنه  ؛قوة حماس
سالمية التابعة للحركة إلة للمحتاجين من خالل المؤسسات ام وتقديم المساعدات المالية والعينيقضاياه

 ى سر ألي مؤسسات كبيرة تقوم على خدمة اوجمعية النور الخيرية، وه ،برزها المجمع االسالميأو 
تشكيل المراكز الصحية، و  والجرحى والمحتاجين وعوائل الشهداء، كما اهتمت بالعمل التطوعي وبناء

تمرة لجميع االجتماعي من خالل الزيارات المنتظمة والمس صلوالقضاء، وتعميق التو  حاإلصاللجان 
 (.147: 2010)البابا، بيوت الشعب الفلسطيني

 الزكاة، لجان: مثل ميةعليوت وتربوية واجتماعية صحية مؤسسات بناء الحركة كما استطاعت
 هذه تأصبحو  ،كافةأوجهه ب المقاوم العمل لرفد وغيرها، يةواألند الطبية، والعيادات اإلغاثة، وهيئات

 للجماهير، التنظيم طريق توشكل، الفلسطينية العامة الحياة مكونات من اا يأساس اا جزء المؤسسات
 وبالتالي ؛المناصرين وتجنيد أفكارها، نشر يوف اا وحزبي اا ووطني اا ديني والتوجيه للتعبئة أمكنة وكانت
 من مةهم قناة تشكل أنها على عالوةا  الفلسطينية، الساحة في والسياسي ماعياالجت نفوذها توسيع
 للقيام ماسركة حلح فرصة العبادة دور مثل فكانت والتمويل والتأثير، الدعم وتدبير التجييش، قنوات

 (.139:2007)عزام، وحشد مناصرين لها السياسي بالتنظيم

 السياسية الشرعية نيلل احملته في خرآ كجناح اجتماعي دعم شبكة زرع "حماس" استطاعت
 الملحوظ وتأثيرها الحركة قدرة تلخيص أفضل يكون  وربما المعارضة، في وجودها مرحلة خالل

الوطنية  السلطة استجابة كانت حين في األقصى، انتفاضة في هو المناسبة السياسية واستجابتها
 التنظيمات تتمكن لم حين فية، الخاص قضيتها لتعزيز فرصة الحركة أعطى مما، بطيئة الفلسطينية

 (.139:2007)عزام، المستوى  بنفس االجتماعية الخدمات هذه تقديم من األخرى 
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 الفلسطينية والقوى السياسية الفلسطينيةبمنظمة التحرير  حماس حركة ةعالقالمطلب الثالث: 
 األخرى:

، حيث تعتبر عالقة ملتبسة 1يةر الفلسطينيمكن القول أن عالقة حركة حماس مع منظمة التحري     
وزاد تخوف  األولىفي فعاليات االنتفاضة  لحركة حماس دور المتزايدالمن  قلقة المنظمة ىكانت تخش

فكان توجه حماس من وجهة نظر المنظمة  ،فض حماس الدخول مع فصائل المنظمةالمنظمة بعد ر 
، وقيام السلطة 2"أوسلو" منظمة اتفاقلفجوة بعد أن وقعت الهو كيان سياسي بديل للمنظمة، وازدادت ا

 .(55:2010)الدجنى، الفلسطينية األرضى فلسطينية علالالوطنية 

وهذا  "إحاللي   فكر  "سي حماس السيا حركة منظمة التحرير تعتقد أن فكر فإن ،باإلضافة لذلك     
طينية مع حركة مع ذلك، تتقاطع منظمة التحرير الفلسو  "حماس"ما تخشاه المنظمة من عالقتها مع 

كونهما حركات تحرر وطني فلسطيني، ولكنهما يختلفان في الرؤية  ،المرحلية األهدافحماس في 
 .(55:2010")الدجنى، االستراتيجية"

ه، فإن حركة حماس تقدر منظمة التحرير الفلسطينية على دورها المميز في الصراع مع يعلو      
ال أن إ، حركةالالكفاح الوطني، وهذا ما تضمنه ميثاق العدو الصهيوني، ومساهمتها التاريخية في 

هذا ورفضت تجاوب المنظمة مع الفكر العلماني،  ،سالمية فلسطينإصرت بثبات موقفها من أحماس 
 منيألم واتفاق القاهرة ا1993عام  "أوسلو" زاد من شدة التباين بين الطرفين بعد توقيع اتفاقية األمر
 (.216:2010، )البابا 3نيةلسطيوقدوم السلطة الف م1994 عام

                                                 
أحمد "م كمنظمة سياسية لتمثيل الشعب الفلسطيني، 1964تأسست في القدس عام  :منظمة التحرير الفلسطينية 1

ذلك توى  م وبعد2004م حتى وفاته عام 1969منذ عام  "ياسر عرفات"هو رئيسها األول ثم تولى قيادتها  "الشقيري 
م حازت المنظمة على صفة المراقب العام، وفى نفس العام حصلت على 1974، في عام "محمود عباس"رئاستها 

(.2014أكتوبر8اعتراف القمة العربية)الموسوعة الحرة،

في في العاصمة األمريكية واشنطن  "إسرائيل"هو اتفاق سالم وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع : "أوسلو"اتفاق  2
م، وسمى بذلك نسبة لمدينة أوسلو التي كنت تجرى االتصاالت بها بطريقة سرية، وهى أول اتفاقية 1993سبتمبر13

ومنظمة التحرير ممثلةا بأمين سر اللجنة التنفيذية  "شمعون بيرس"ممثلة بوزير خارجيتها  "إسرائيل"رسمية مباشرة بين 
 (.16:2010)الدبس،" محمود عباس"
-10م، أصدر المجلس المركزي الفلسطيني فى1993عام  "أوسلو"بموجب التوقيع على اتفاق  طينية:السلطة الفلس 3

م في تونس قراراا بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الفلسطينية 12/10/1993
رئيس اللجنة التنفيذية ورئيساا للسلطة  "سر عرفاتيا"في المرحلة االنتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ويكون 

الفلسطينية، والسلطة هي كيان إداري وسياسي لتنفيذ اتفاق لحكم ذاتي محدود في بعض المناطق الفلسطينية 
 (.19:2010)الدجنى،
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واالتهام  التقاربوبين  ،بالتدرج والتقلب اتسمتمع منظمة التحرير  ، فالعالقةوبناءا على ذلك    
، وبحسب فسرعان ما تتدهور حسب الظروف والمعطيات على الساحة أو سلوك كل طرف تجاه اآلخر

التسوية "من  متصلباا  موقفاا  "حماس" أظهرتولذلك عندما  لبرامج واالستراتيجيات والوسائل؛التعارض با
نكار وا   تولدت حالة من الصدام والتوتر في العالقة بينهما " التي انتهجتها منظمة التحرير،السياسية

ن كانت  من فترات تقارب األمر لكن لم يخل ،الفلسطينيةلدور حماس على الساحة  ، )البابا محدودةوا 
216:2010.) 

الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية حتى هذه  حركة حماس ترفضمما سبق،  انطالقاا     
هيكلتها وترميمها وبث الروح من جديد في مؤسساتها  ا عادةمن الداخل، و  بإصالحهاللحظة وتطالب ا

دارةو قيادة  إلىوأن بنيتها القيادية متآكلة وتحتاج  خصوصاا  طموح الشعب الفلسطيني  إلىترتقي  فاعلة ا 
 ت الكبيرة.تحدياال ةمواجه وتكون قادرة على

تــرى حمــاس أن ســاحة العمــل الــوطني الفلســطيني تتســع لكــل الــرؤى واالجتهــادات فــي مقاومــة 
ميـــع القــــوى ، وتعتقــــد أن وحـــدة العمـــل الــــوطني الفلســـطيني غايـــة ينبغــــي علـــى ج"الصـــهيوني"المشـــروع 

ى والفصـائل والفعاليـات تسعى حركة حماس إلى التعاون والتنسيق مع جميع القـو والفصائل العمل بها، و 
أن أيــة صــيغة  أيضــاا  العاملــة علــى الســاحة الفلســطينية مــن أجــل تعزيــز العمــل الــوطني المشــترك، وتــرى 

للعمــل الــوطني الفلســطيني المشــترك يجــب أن تقــوم علــى أســاس االلتــزام بالعمــل علــى تحريــر فلســطين، 
 (.2015سبتمبر7، غزة يةوعدم االعتراف بالعدو الصهيوني)وزارة الشؤون الخارجية الفلسطين

كيفية في  "حماس"ويرى الباحث أنه بالرغم من وجود تباين في األسلوب والفكر التي تنتهجه 
أو في إدارة أسلوب عملها على أرض الواقع، إال أن هناك  "اإلسرائيلي"إدارة الصراع مع االحتالل 

طينية، تعمل من خالل لجان مكونة قنوات اتصال دائمة بينها وبين العديد من الفصائل واألحزاب الفلس
من شخصيات معينة مهمتها مواجهة وحل أي إشكالية من شأنها توتير العالقات بين حركة حماس 
والفصائل األخرى، فهناك مكتب العالقات الوطنية مثالا وهو مختص بالحوارات واللقاءات التي تتم بين 

بخصوص القضايا واإلشكاليات الرئيسة؛ حيث حماس والفصائل الفلسطينية من أجل التشاور والتحاور 
 تتم اللقاءات بين قيادة الفصائل وحركة حماس بشكل دوري.

لها مواقف ال تنسجم مع حركة  تكانسار المنطوية تحت منظمة التحرير بالنسبة لقوى الي
 اثحداأل؛ بسبب بعض التوافق والقبول بعدم اتسمت حيانالعالقات معها في بعض األفس حما
، االختالفات وتقريب لوجهات النظر أما اللقاءات التي تمت بينهم جاءت لتجنب مزيد مناعيات، والتد

)مقابلة الداخلية األزماتالنقسام و عالقات مضطربة ومتوترة كموضوع ا أفرزتوهناك بعض المواقف 
 (.2015يوليو5 ،مع مصطفى الصواف
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عالقات جيدة مع ب تتمتع حريرالت التابعة لمنظمة حركات اليسارأن  في هذا الجانب نري و 
فقون في كثير متهم القواسم المشتركة بينهما و العالقات واالتصاالت و  حركة حماس وهناك العديد من

ن  قة متزنة ومستقرةتعتبر عالوبشكل عام يمكن القول أن عالقة حماس بقوى اليسار ، من القضايا وا 
    شابها الفتور في بعض المراحل.

 ،حركة حماس وقوى اليسار الفلسطينيةك العديد من نقاط االختالف بين أن هنا يمكن القولو 
الدائم  اصلوالتو إال أن االجتماعات واللقاءات  ،بين الطرفين والمقاطعة  حد االتهام إلىوربما تصل 

 خصوصاا و  بينهما ، فلم تنقطع اللقاءات واالجتماعاتالعالقات هذه يجابية التي تتسم بهاإلالميزة ا هي
العديد من المشاورات  فمن خالله كانت ت عقد ،مكتب العالقات الوطنية لتي كانت تتم عبرا تلك

والملفات  كملف االنقسام السياسي والمصالحة الفلسطينية الحساسة والملفات والمحادثات في القضايا
، "يسرائيلاإل"وكيفية التنسيق فيما بينها وآلية الرد على انتهاكات االحتالل  ،الخاصة بأوضاع المقاومة

 كافة نشطةللفعاليات واألحيث يتم التنسيق  ؛باألوضاع الداخليةالقضايا المتعلقة  إلىباإلضافة 
سرى الطعام التضامني مع األ ات كإضرابكالتظاهرات والمسيرات الوطنية واالحتجاجات واالضراب

وورش العمل  االقتصاديةالسياسية و  تجمعهم في الندوات التي كانت لقاءاتأضف لذلك ال ،ينالفلسطيني
 المختلفة.

 سياسياا سهم وجود برنامجين مختلفين أقد أما بالنسبة لعالقة حركة حماس بحركة فتح ف
خطة  إلى اا أساسيستند  فتح حركة لكون برنامج ؛لكال الحركتين في زيادة الخالفات بينهما "أيديولوجياا و "
مع االعتراف  م1967لسطينية على حدود سنة قامة الدولة الفإتسوية عبر المفاوضات والعمل على ال

 ، أما برنامج حركةم1993عام  "أوسلو"على اتفاق  "فتح"، وتمثل ذلك من خالل موافقة "بإسرائيل"
وعدم  وتبعاته "أوسلو"جدوى منهج المفاوضات ورفض اتفاق وعدم  منهج المقاومة إلىحماس فيستند 

  (.130-117: 2011)عوادة، االعتراف "بإسرائيل"

له عالقة بالمرجعية ائم على وجود تناقض بين مشروعين ن الخالف بين الطرفين قأكما       
نهرها  إلىرض فلسطين من بحرها أوأن  سالميةإق من مرجعية لتنط "فحماس"والفكرية،  "اليديولوجيةا"

في فلسطين خيار الدولتين  إلىحلول التسوية الداعية  حركة فتح ، بينما تتبنىسالميةإرض وقف هي أ
 2014)صالح،يينصلألا نهاااحتلت وقتلت وهجرت سك التي "إسرائيل" مع لجنب والعيش جنباا التاريخية 

:130) . 

، وقد حياناا أالثقة واالقتتال  موحركة حماس بالتنافس وعد فتح ةتتسم العالقة بين حرك ولذلك      
وتشهد العالقة بين الطرفين ، م1987ظهرت عالقة التنافس بينهما منذ أن تأسست حركة حماس عام 

 أن الإ قات والتفاهمات في أوقات سابقة، وبالرغم من وجود بعض االتفاواتهامات متبادلة وتوتراا  فتوراا 
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أدت لسوء العالقة بينهما  التي سباباألومن ، الصفة البارزة على عالقتهما يقة هالتوتر وسوء العال
من اتساع شعبية  "فتح"، وخوف هانتخابات وتنافسها معاال "حماس" تفرد حركة فتح بالسلطة ودخول

 (.130-117: 2011)عوادة، حل محلهاحركة حماس أو أن ت

 الخارجية وموقفها من عمليات التسوية السياسية: حماس حركة : عالقاتالمبحث الثاني
والدولية،  اإلقليميةالدول  من تتطلع حركة حماس إلقامة عالقات استراتيجية مع العديد

رفض التنازل ب المتمثلةتكن على حساب الثوابت  ة طالما لمقوياا للقضية الفلسطيني تعتبرها سنداا و 
 األحزابأولت حركة حماس أهمية للحوار مع جميع الحكومات و كما الفلسطينية،  األرض عنوالتفريط 

ها من التعاون و جنسيتها أو نظامها السياسي، وال مانع لديأى الدولية بغض النظر عن عقيدتها والقو 
حصوله على حقوقه المشروعة، من أجل مع أي جهة لصالح خدمة قضية الشعب الفلسطيني العادلة 

جراءاته الالإنسانية ضد الشعب الفلسطيني .   أو تعريف الرأي العام بممارسة االحتالل الصهيوني، وا 

المعتقد  اسأساا على أحدحماس  يلم تعادوالدولية  اإلقليميةعلى صعيد عالقات حماس و 
 ، وال تناهض أي دولة أو منظمة ما لم تمارس الظلم ضد شعبها، أو تناصر االحتالليالعرقو أالديني 

على حصر ساحة المواجهة مع ودائماا تؤكد على أن سياستها قائمة ، الصهيوني في ممارساته العدوانية
 .(95:2013ر،)دحبو أي ساحة خارجية إلىوعدم نقلها االحتالل الصهيوني في فلسطين، 

الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وحركات  إقامة عالقات مع إلىحركة حماس  تسعى
دانة الممارسات  إلى لحثها على الوقوف التحرر العالمية جانب قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وا 

ي عام عالمي نسان، وتكوين رأإللقواعد القانون الدولي وحقوق ا القمعية لسلطات االحتالل المخالفة
والمنافي لكافة األعراف والمواثيق  احتالله لألراضي الفلسطينية نهاءإل ؛ضاغط على الكيان الصهيوني

 (.95:2013)دحبور،الدولية

 إلى جانب ما ذكر عمدت حركة حماس إلى إنشاء عالقات واتصاالت مع كثير من الدول
بالفعل   سي الرسمي وهو ما تحققماسي السيا، وهى اتصاالت تتعلق بالجانب الدبلو االوروبية

سياسي داخل أي دولة من  ومعظمها غير معلن ويتم بطريقة سرية، لكن لم يكن هناك تمثيل أو تواجد
وروبية لديها عالقات واسعة مع ألسواء بوجود مقرات أو مكاتب لها، فكثير من الدول اوروبية ألالدول ا

نظمات الدولية وكثير من الم تزالال و  حركة حماسمع  رسمية علنية قامة عالقاتإوتخشى  "إسرائيل"
وكان هناك  ،فض التعامل معها أو االعتراف بهاتنظر لحركة حماس بمنظور سلبي وتر  األجنبيةالدول 
يها فقد تغيرت نظرتها لحركة حماس وكانت لد ؛بيةو ور ألتحول في مواقف بعض الدول ا أيضاا 

 سمارفع  وروبيالتابعة لالتحاد األ لهيئات القانونيةقررت بعض اكما اتصاالت سياسية ودبلوماسية، 
 ، وهذا ما سنحاول توضيحه بصورة مفصلة في الفصل الرابع.يةاإلرهابة من قائمة المنظمات الحرك
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 :ات حركة حماس اإلقليميةعالقالمطلب األول: 
 عالقة حركة حماس مع مصر: - أ

راتيجي للقضية الفلسطينية العمود االست أنهامصر على  إلى وحكومتها حماس حركة تنظر
 واآلمال المشتركة. واألمن والشعب الفلسطيني بحكم عالقة الجوار وروابط الدين والثقافة واللغة والتاريخ

لم يكن و ، م2005قبل عام  إلى هذا الحد المصري سيئة بمصرحماس  حركة لم تكن عالقةو 
السياسية في القضية الفلسطينية قوة قادرة على تغيير المعادالت  أنهانظر لحركة حماس على ي  

 اا كان يدعم ويساند أحزاب "حسنى مبارك" السابق رئيسال في عهدالنظام المصري  نأو  خصوصاا 
ال أن هذه العالقة إ، له مشكلة   ووجودهه عليعبئاا  يراهاالذي كان  ضد حركة حماس فلسطينية أخرى 
 م25/1/2006شريعية الثانية في التفي االنتخابات  "حماس"بعد فوز  مغايراا  شهدت اتجاهاا 

(Taflioglu,2013:1). 
جمالها على إمجموعة من المحددات يمكن  مصربذلك التاريخ حكمت عالقة حماس  ذومن 

 (:65:2013حبيب،)اآلتيالنحو 
  ألن مصر بإمكاناتها البشرية  ؛نقطة الالعودة إلىيجب أن ال يصل  مصرأن الخالف مع

للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني  كداعمغفاله إ ذي ال يمكن ادية، ومركزها القيادي الوالم
 مهما اختلفت التوجهات.

 تمثل الحدود المصرية مع قطاع  إذ ؛مصرنحو  "حماس"م توجهات إن الجغرافيا السياسية تحك
 العربي والدولي . اصلالتو غزة البوابة الوحيدة لها نحو 

  ؛مظلة مقبولة وال يمكن االستغناء عنها أنها "برغم الخالف مع نظامها"في مصر  "حماس" ى تر 
 .فتححركة مع السلطة و  خصوصاا لضبط العالقات الفلسطينية الداخلية 

أفضل  إلى "محمد مرسى"أثناء حكم الرئيس  وصلت العالقات المصرية مع حركة حماس
ودخول  فرادألافي حركة المعابر وتنقل  تحالها واتسمت تلك المرحلة بالمزيد من االنفتاح والتسهيال

الذي  األمرلعمل السياسي والدبلوماسي، وهو دائم ل اصلتو  إلىالبضائع والمساعدات، باإلضافة 
 لحركة حماس الحكومي اإلعالموكان ، ى الوضع االقتصادي ألهل قطاع غزةيجابي علإانعكس بشكل 

 والزالت البوابة حيث كانت مصر عالقات المتوترة بينهم؛حتى في ظل ال يصف مصر دائماا بالشقيقة
 .(Shitrit & Jaraba,1 August 2013)  الخارج إلىالوحيدة للفلسطينيين 

، "رفح"إلنهاء الحصار وا عادة فتح معبر  "محمد مرسي"تعلقت اآلمال الكبرى على الرئيس قد ل
 "رفح"ياا وتم فتح معبر وبالفعل قام بمساندة حركة حماس وحكومتها سياسياا ودبلوماسياا واقتصاد
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، وأصبح الوضع االقتصادي في قطاع غزة أفضل من غزة ومصرقطاع ونشطت الحركة التجارية بين 
 (Karmon,2013:111).ذي قبل بفضل حرية المرور والحركة على المعبر

 "طاحةإلا"ها بعد تأسوء حاال في بين الطرف المصري وحركة حماسالعالقات  أصبحت 
ركان على مقاليد الحكم ألرئيس ا "عبد الفتاح السيسي"ة وسيطرة الجيش بقياد "محمد مرسي" بالرئيس

زاد التضييق من  كما، حاالتهاأسوء  إلىالعالقات الدبلوماسية والسياسية  وصلتفي مصر، وبعدها 
 "رفح"معبر  على حركةالنفاق التجارية وتقييد ألصري على قطاع غزة من خالل هدم االجانب الم

هامات ، وزادت اتومنع المعتمرين والمرضى والطالب من السفر، رجوتشديد كبير على حرية السفر للخا
تنفيه حركة حماس على  تن المصرية وزعزعة أمنها وهو ما كانؤو مصر لحماس بالتدخل في الش

 .ى ون أي دولة أخر ؤ التدخل في ش ضدالدوام باعتبار أن سياسة حركة حماس الخارجية 

أنه ال عالقة لها بما يحدث في  اتمؤتمر الو  اتاءلقال اولت الحكومة والحركة أن تؤكد فيحفقد 
لها أي دور ال أمني وال عسكري في مصر  ال تتدخل في الشأن المصري الداخلي، وليس أنهامصر، و 

وال سيناء، إال أن االتهامات استمرت، حتى انتهت بوضع اإلخوان المسلمين وحركة حماس على قائمة 
 . اإلرهاب

العالقات  عادتحيث  ؛م30/6/2013التي بدأت في   اثحداأل بعد تلكن هذه اآلمال تبدد  
 شريان"عتبر التي تاألنفاق  تدمير أو المعبر إغالق سواء على صعيد قبل من ذي التصبح أكثر سوءا 

مما سبب خسائر  "أنفاق غزة نحو مصر"% من 90 من أكثر حيث تم تدمير ؛لقطاع غزة "الحياة
تم عزلها عن دول المنطقة كما تضررت مصالح  إذ ،كة حماساقتصادية وسياسية وربما عسكرية لحر 

بعد أن كان يدخل له الوقود واإلسمنت والدواء والمتطلبات األساسية للحياة  الشعب في قطاع غزة
على  العامة عبر هذه األنفاق، وجدير  بالذكر أن سبب حفر هذه األنفاق هو الحصار القاسي والمشدد

ضافةا قطاع غزة،  حماس وحكومتها  كبيرة على بحملة تحريض المصري  اإلعالمشارك  لما سبق وا 
 .(Karmon,2013:111) مصرما بمساندة اإلخوان في اواته

 مع تركيا: حركة حماس عالقة-ب
بانتخابات  "حماس"بعد فوز  خصوصاا  كبيراا  شهدت العالقات التركية بحركة حماس تحسناا 

تعميق تلك  إلىسالمي بين الطرفين إلة والتقارب ا، وقد أسهمت الخلفيم2006المجلس التشريعي عام 
اعترفت تركيا بنتائج االنتخابات عام  ولذلك، والشعب الفلسطيني بشكل عام "حماس" العالقات مع

وطالبت باحترام قرار الشعب الفلسطيني حيث قامت باتصاالت مبكرة بحركة حماس رغم  م2006
في  "خالد مشعل"باستضافة وفد لقيادة الحركة برئاسة  ، فقد قامت تركيا"إسرائيل"و "أمريكا"معارضة 

الفرصة إلثبات  "حماس"عطاء إ  إلىا نفس الشهر دعت الخارجية في بيان له يوف، م2006 ارآذ
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 من، والمهم في ذلك أن تركيا لم تمتنع يجابي تجاه حركة حماسإقرار  اتخاذ إلىنفسه، ودعت العالم 
، وظلت قنوات عد أن سيطرت الحركة على قطاع غزةب "ماسح"التعامل مع الحكومة التي تقودها 

، الجزيرة نت)فلسطينيةال األراضيل في االتصال بشكلها االعتيادي حتى بعد االنقسام الذي حص
 (.2014إبريل21محسن صالح،

 ةفي تمتين العالق كبيراا  منعطفاا  "سطول الحريةأ"على سفن  "يسرائيلإلا"شكلت حادثة االعتداء 
سياسياا تمتين عالقاتها بحركة حماسب ، وقد قامت تركيا"إسرائيل" ترها معوتو  وتركيا "حماس"بين 

سرى المبعدين ومنحتهم جوازات سفر تركية وحرية كاملة ألحيث استقبلت مجموعة من ا ؛وا عالمياا 
علق ، كما زاد التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتوقيادات الحركة فرادللسكن ومكاتب أل اا وبيوت

صدار التأشيرات لتركيا مؤشر على  وهو تسهيالت كبيرة في هذا الجانب كما قدمت ،بموضوع السفر وا 
 . (Alpher,2010:1)تركيا" و حماس"دى قوة العالقة بين م

بين القيادة التركية وحركة  ةتحسين العالق على ساهمت سوريا يف الحاصلة اثحداألأما 
 "حماس"التضييق على  بعد خصوصاا  ،وقيادات حماس رادأفتركيا مقرا لبعض  تأصبححماس، حيث 

فقد  م2013-م2012خالل عامي  ملحوظاا  تركيا تطوراا مع  عالقاتالوشهدت ، في مصر وسوريا
 تركيا في مطلع "إسماعيل هنية"غزة  قطاع ، حيث زار رئيس الحكومة فيتعددت اللقاءات بين الجانبين

خالد "رئيس المكتب السياسي ب ممثلة دة حركة حماسأخرى لقيا زيارة هناك ، وكانتم2012 عام
، محسن الجزيرة نت) "ردوغانأرجب طيب "رئيس وزراء تركيا ب التقواو م 2013 عامفي  "مشعل
 (.2014إبريل 21صالح،

العدوان  خالللحماس وقطاع غزة  دعماا  ؛كما نشطت الدبلوماسية التركية بشكل كبير
 خصوصاا ورفع الحصارغط في المحافل الدولية لوقف العدوان، وقامت بالضم2012عام  "يسرائيلإلا"

وشعبياا واسعاا أربك الحسابات  رسمياا  دعماا بالتعاون مع مصر وقطر، وشهد قطاع غزة نتيجة ذلك 
عندما كانت االشتباكات محتدمة، م 17/11/2012مصر في  إلى "أردوغان"ل وصفقد ،"يةسرائيلاإل"

 "حماس"، وجرى االستماع لمطالب "خالد مشعل"أمير قطر وو ، "رسيمحمد م"والتقى الرئيس المصري 
قام وزير و ، أيضاا  في دعمها دولياا ت إقليمياا و دبلوماسياحيث تّم تبنيها ونشطت هذه ال ؛وقوى المقاومة

 على قطاع غزة في "يسرائيلاإل"أثناء العدوان  غزة قطاع بزيارة "أحمد داود أوغلو"الخارجية التركي 
شعبي الهذا األمر يبرهن عن مدى التأييد  ،راك مع وفد وزراء الخارجية العرب، باالشتم20/11/2012
من أجل وقف العدوان  "حماس"، فقد تبنت تركيا شروط ومواقف وللشعب الفلسطيني "لحماس"رسمي الو 

 "خالد مشعل"و "ردوغانأ"والمقاومة بعد لقاء  "حماس"ى شروط وبالفعل تم وقف العدوان بناء عل
 .(2014إبريل21صالح،)بمصر "محمد مرسي" لرئيسوا
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، وهى تعبر عن صدق للقضية الفلسطينية حكومة وشعباا  وجدير بالذكر أن تركيا تعتبر سنداا 
رث التاريخي إلالستعادة ا ؛مة ولهذه المنطقة، كما أن هذه المساندة تعتبر بوابة حقيقيةألانتمائها لهذه ا

هان الشعوب العربية واالسالمية، إذالقضية الفلسطينية حاضرة في وأن التي كانت تركيا تمتلكه، سيما 
 زنة مع حركة حماس على وجه الخصوصولذلك تحافظ تركيا على عالقات متميزة ومتوا

 .(70:2013حبيب،)

 : إيرانمع  حركة حماس عالقة-ج
يرانالعالقة بين حركة حماس و يعود تاريخ   يرانإحيث أقامت  ؛بداية سنوات التسعينات إلى ا 

( ناشطاا من نشطاء حماس والجهاد 415عالقات قوية ودائمة مع حركة حماس، وفي أعقاب إبعاد )
في تقديم المساعدة المالية  إيران، بدأت 1م1992عام  لبنان إلى الفلسطينية األراضياإلسالمي من 

سيطرة "ي أعقاب اتساعاا كبيراا ف ية لحماسيرانالمساعدات اإل اتسعتوقد الحركة،  إلى "اللوجستية"و
حكم حماس في قطاع غزة  إيران، واعتبرت م2007على قطاع غزة في شهر حزيران من العام  "الحركة

، ووسيلة لزيادة تدخلها وتأثيرها في الساحة "لإسرائي"الصراع المسلح ضد  دارةبأنه رافعة مهمة إل
، األوسطمنطقة الشرق  في سياسيةتوسيع مصالحها ال إلىالهادفة  ااستراتيجيتهمن  انطالقاا  الفلسطينية

مئات  إلى، ووصل هذا الدعم ومادياا حماس عسكرياا  حركة بدعم إيرانقامت  م2007 عام ومنذ
 .(71:2013)حبيب، يةاإلعالمم والمساندة السياسية و جانب الدع إلىالماليين من الدوالرات سنوياا 

ع رؤيتها الثابتة القاضية باالتساق م "حماس"وقد تأسست العالقة بين الطرفين من جهة 
لتدخل في في المنطقة لخدمة القضية الفلسطينية وعلى قاعدة عدم ا كافة بالتعاون مع الدول والجهات

يرانو  "حماس"رؤية  وتعتبر ،الداخلية للدول الشؤون  في وجوب تحرير فلسطين كاملة وعدم االعتراف  ا 
، ز الزيتونة للدراسات واالستشارات)مركنات النظر بين الطرفيفي تقارب وجه اا أساس "إسرائيل"ـب

 .(2014مارس25

تخدم توجهات الحركة وتحقق  إيرانمع  "حماس"الطرفين مصالح مشتركة، فعالقة  ىكما أن لد
السياسي في  ، ودعم موقف الحركةمام العمل السياسيأية يرانإلمنها فتح الساحة امكاسب عديدة لها 

ل على الدعم المالي للحركة في ظل تزايد المتطلبات المادية سالمية، والحصو إلالمحافل العربية وا

                                                 
جهاد عناصر وقيادات حركة حماس وحركة ال "إسرائيل"م، أبعدت 1992ديسمبر17مساء يوم  فيمبعدو مرج الزهور:  1

اإلسالمي من قطاع غزة والضفة الغربية وأغلبهم من حركة حماس إلى منطقة حدودية ع رفت باسم "مرج الزهور" ق در 
من ذلك إلى  "إسرائيل"لعدم إثارة الرأي العام، وهدفت  شخصاا، وجاء قرار اإلبعاد سرياا  415عدد المبعدين بحوالي 

تم  م ومنهم من1993ام الحتالل قرر إعادتهم على مراحل حتى عإضعاف حركة حماس وتفكيكها، وبعد الضغط على ا
 (.303،2010)البابا،إعادته إلى سجون االحتالل اإلسرائيلي
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 األسلحةدعم العسكري في مجال التدريب و الحصول على ال إلى، باإلضافة هايعل المفروضة
 .(71:2013حبيب،)

يرانبين حركة حماس و  ةتطورت العالق بعد فوز حركة حماس بانتخابات  ملفتبشكل كبير؛ و  ا 
بدعم الحكومة التي  إيرانوتشكيلها للحكومة الفلسطينية، فقد قامت  م2006المجلس التشريعي عام 

، هائوحلفا "إسرائيل"ها من قبل يعلبعد فرض الحصار  خصوصاا ومادياا وعسكرياا  سياسياا  تقودها حماس
)مركز الزيتونة  م2009-م2008غزة عام  قطاع علىالعدوان اإلسرائيلي  ثناءأذروته  الدعم وبلغ

 .(2014مارس25شارات، للدراسات واالست

، ونتج عن ذلك تقليص بل شابها نوع من الفتور والبرود على صفوها ةلم تظل العالقولكن 
الثورة "بسب عدم وقوف حركة حماس بجانب النظام السوري ضد  ؛ي لحركة حماسيرانحجم الدعم اإل

رادة إحركة خلف ووقوف ال "بالربيع العربي"مي ما س   إطار والتي كانت ضمن "في سوريا الشعبية
 .في مواجهة الثورة في سوريا "بشار االسد"الشعب السوري ورفض حركة حماس تأييد 

ها أفرادوانتقال  ،ها لمعظم مكاتبهاا غالقبعد خروج حركة حماس من سوريا و  همازاد الفتور بينو 
موقف  نا عالو  بعد ازدياد حدة الثورة وسيطرة المعارضة على أجزاء من سوريا ى خر أوقادتها لدول 

المكتب على لسان رئيس  وجاء ذلك صراحةا المساند للشعب السوري ضد النظام السوري  "حماس"
)مقابلة مع عماد فحسب الشخصي ى ، حيث بقيت العالقات على المستو "خالد مشعل"السياسي للحركة 

 (.2014أبريل12 ،العلمي

يرانحماس و  حركة وتيرة االتصاالت بينأن  ونرى في هذا الجانب  "طاحةاإل"بعد زدادت ا ا 
 ؛لم تكن متشجعة في بدايتها "حماس"، لكن م2012في نوفمبر  "محمد مرسي" المصري  الرئيس بحكم

لربما والتحالفات الجديدة أو  األدوارو  اإلقليميةبسبب المتغيرات االتصاالت واللقاءات  ى لرفع مستو 
 "حماس"، بالرغم من حاجة هائلصالحها أو لصالح حلفا "حماس"لمواقف من  إيرانتحسباا من كسب 

ة لعودة تلك االتصاالت والعالقات،  ها في المنطقة أهم حلفائ أحد "حماس"بعد أن فقدت  خصوصاا الماسَّ
 ."محمد مرسي"حكم الرئيس  فترةوهى مصر في 

يرانبين حركة حماس و  بشكل أقوى عادت العالقات   ، بعد لقاءاتم2014في أواخر عام  ا 
لترميم ما شابها من جمود  ؛سالميةا  كثر من عاصمة عربية و ألطرفان في واتصاالت عقدها اعدة 

شخصيات بارزة  فقامت، "الثورة السورية"دعمها لحماس من سوريا  خروج حركةبعد  خصوصاا  توروف
س يرئ "خالد مشعل"وكان  حياء العالقات من جديد بينهماإل باالتصال بقيادات حماس من أج إيرانفي 

اللقاءات التي تمت في تركيا وقطر في أكتوبر  لوفد الحركة في  ماس رئيساا السياسي لحالمكتب 
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تجاوز  إلىقاءات لتهدف كل تلك ال، كانت "طهران"و "بيروت"في  بينهم لقاءات كما ع قدت ،م2014
، أثرت بشكل شهرياا مليون دوالر 23بحوالي المادي والذي ق در  تمويلالالتي نتج عنها وقف  األزمة

 (The guardian,9 January2014)حركة حماس وأدخلها في وضع اقتصادي صعبمباشر على 

ولو بحدها  ،ال تزال موجودة "حماس"و إيرانن الفجوة بين أ انطالقاا مما سبق يمكن القول
أمام أن  حيث يقف الملف السوري عائقاا  ،عالقة الطرفين ببعضهما البعضاألدنى برغم التفاؤل من 

وبسبب اختالف  بب تمسك كل طرف بمواقفه وقناعاتهبس سابق عهدهافين كقة بين الطر تكون العال
رغم من توتر الفلم تعلن حماس دعمها للرئيس السوري وظلت على موقفها ب الرؤى لكل منهما،

 .م2011عام  المرحلة التي تلت "الثورة السورية"خالل  "حماس"و إيرانالعالقات بين 

 :بشكل عامعالقة حركة حماس بالدول العربية  -د
حماس على تشجيع الحكومات العربية واالسالمية على حل خالفاتها وتوحيد حركة تعمل 

حد ضد اآلخر، أو أن تكون طرفاا في امواقفها إزاء القضايا القومية، لكنها ترفض أن تقف مع طرف و 
 أي محور سياسي ضد آخر . 

يبذل في هذا المجال وتطلب  سالمية وتبارك أي جهدإلحماس بالوحدة العربية وا حركة تؤمنو 
سالمية أن تقوم بواجبها لنصرة قضية الشعب إلمن جميع الحكومات واألحزاب والقوى العربية وا

الفلسطيني ودعم صموده ومواجهته لالحتالل الصهيوني، وتسهيل عمل الحركة إلعانتها في أداء 
 (.235:2010)البابا،مهمتها

ة إلقامة عالقات استراتيجية وقوية معها، وذلك كما توجهت حركة حماس نحو الدول العربي
لتحقيق أهداف رئيسة ومحورية تسعى الحركة لتحقيقها خدمة لمشروعها وللقضية الفلسطينية، ويمكن 

 (:289:2014تي)صالح،تلخيصها كاآل
 مع عدم التدخل بشؤون الدول الخارجية. تأكيد حضور الحركة على الساحة السياسية العربية .1
 بما يساعد على تفهمها دون تشويه. ومواقفها اف العربية على رؤية الحركةإطالع األطر  .2
 االنفتاح السياسي واإلعالمي للحركة على الدول العربية. .3
 توفير أبعاد جغرافية جديدة للتحرك السياسي لحركة حماس. .4
مع مواقف السعي لتحقيق التقارب بين مواقف الدول العربية السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية  .5

 الحركة.
 الحصول على اعتراف الدول العربية الرسمي بالحركة. .6
 حل المشكالت التي تعترض الفلسطينيين المقيمين في هذه الدول. .7
الحصول على الدعم المادي والمعنوي بصوره المختلفة لمساندة الشعب الفلسطيني في الساحات  .8

 والمنظمات الدولية.
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 اس والحكومة الناشئة كانت دائماا تبتعد عن التدخل فيمن خالل ما سبق يتبين أن حركة حم
االضطرابات الداخلية التي تحدث في الوطن العربي، وأنها غير معنية بإقحام نفسها بالنزاعات الداخلية 

، وبالرغم من ذلك تتهم بعض الدول حركة حماس بأنها تساند تيارات وجماعات في األخرى للدول 
في التضليل والكذب ضد الحركة من  ، وقد لعب اإلعالم دوراا كبيراا يةة من الدول العربمناطق معين

ولذلك  ودعمها؛الجماعات المتشددة  بإسناد حيث اتهمهادراجها ضمن الجماعات اإلرهابية إخالل 
وتحدت بإثبات أي  ،عن أي تدخل لها بأي دولة أو نظام حكم ومراراا  حركة حماس تكراراا  كانت تنفى

فإن الباحث يأمل بأن تكون العالقات بين حماس والدول العربية  وعليهخصوص، دليل ضدها بهذا ال
نهاء، وأن تكون هناك قنوات اتصال مفتوحة سياسية ودبلوماسية رسمية، و وعمقاا  واتصاالا  أكثر قرباا   ا 

ب في ، فهي تتطلع إلقامة عالقات تنصَّ "حماس"قامة عالقات مع إالفتور مع الدول التي تخشى 
 .ومعنوياا  عب الفلسطيني ودعمه مادياا مصلحة الش

 :حماس الدولية حركة قةعال المطلب الثاني:
بكل  وحكومتها "حماس"ء امحاوالت إقصبمواجهة و الب اتسمت العالقات في كثير من األحيان

والسعي لتجفيف منابعها المالية  ،يةاإلرهابإدراجها على قائمة المنظمات  كان آخرهاو  ،الوسائل المتاحة
الكثير من المؤسسات الخيرية الداعمة للحركة في العديد من الدول ووضع حد للدعم الذي  قا غالو 

 إلىالواليات المتحدة  عمدتكما األخرى،  طرافاألو كانت تتلقاه الحركة من قبل بعض الدول العربية 
أن  على اعتبار ناألردمن مصر و  "اللوجستي"الخناق على كثير من مصادر التمويل والدعم  إحكام

 .هو األكثر استجابة إلمالءات واشنطن  "األردن -السعودية -مصر"محور االعتدال 

اس كانت محدودة وما تلبث أن كما أن االتصاالت التي أجرتها الواليات المتحدة مع حركة حم
تغيير سياسات الحركة ومعرفة موقفها فيما هو مطروح، وهذا ما  إلىتهدف و ، حدامن جانب و  قطعت  

معنا يكية األمر بقوله: "كل االتصاالت  "موسى أبو مرزوق "ب رئيس المكتب السياسي الدكتور أكده نائ
 .(2006 ديسمبر14، يني لإلعالم)المركز الفلسط"أمريكاكانت بطلب من 

 حول طبيعة العالقات واالتصاالت مع الواليات المتحدة "موسى أبو مرزوق "ويؤكد الدكتور 
كان هناك و وهم أيضاا الذين كانوا يقطعونها،  االتصاالت ن كانوا يبدأو ن هم الذين يكااألمر ن إبقوله "

وهم الذين قطعوا االتصاالت،  ،انمَّ اتصاالت بينهم وبيننا في ثالث مناسبات ومواقف عندما كنا في عَ 
 ،وهم الذين قطعوا أيضاا االتصاالت "سبتمبر 11 "أحداث بيننا لقاءان آخران في دمشق عقب حدثثم 

، وليس عندنا "الصهاينة"مع أي طرف ما عدا  واللقاءات التصاالتاحن موقفنا واضح بقبول وعموماا ن
يكيين أو غيرهم لشرح قضية شعبنا والدفاع األمر سياسة تحفظية فيما يتعلق باللقاءات مع األوروبيين أو 

 (.139:2013الشيخ عيد،) "عن حقوقه وليس هناك ما يمنع من هذا
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دمت الغرب بزعامة الواليات المتحدة ص   م2006عام  التشريعية الثانية بعد انعقاد االنتخاباتو 
 وحلفاؤها على إثرها بالتمسك باشتراطاتيكية األمر  دارةقامت اإلف، ساحقةية أغلبحركة حماس ب وزف من

الرباعية كشرط للقبول بحركة حماس والتعامل معها وذلك الحتوائها ضمن عملية السالم في  اللجنة
ر أن الحركة رفضت هذه االشتراطات رفضاا قاطعاا، وتعتقد حماس أنه يجب على اللجنة المنطقة، غي

ال أن تطالب الضحية بأن تعترف  "سرائيلياإل"الرباعية أن تطلب وضع نهاية لالحتالل والعدوان 
دالئه باالحتالل وأن اللجنة الرباعية تعاقب الشعب الفلسطيني على ممارسته لحقوقه الديمقراط ية وا 

 .(2006فبراير  1لسعودية، ا ضصوته)صحيفة الرياب
بفرض حصار شامل على حركة حماس والحكومة التي الواليات المتحدة  على إثر ذلك دفعت

إال أن وزير الخارجية  ،شكلتها على الرغم من أن إجراء هذه االنتخابات كان مطلباا أمريكياا مستمراا 
د مبدأ االنتخابات لكن البد من التفكير بعناية بعد في ذلك الوقت قال:" صحيح أننا نؤييكي األمر 

مركز الزيتونة للدراسات )"االنتخابات والبد أن يعدلها بما يتالءم مع مسار خارطة الطريق
 .(2012مايو5واإلستشارات،

مع حركة  تحاول أن تصنع عالقات كانتيكية األمر  دارةاإلأن  يتبين وبناءا على ما سبق،
بما يضمن تقديم و  بنفسها ولمصلحتها "أمريكا"تحددها  طريقخارطة تكون ضمن مسار ل حماس

من خالل تحقيق أكبر قدر و  ينيين والفلسطينيسرائيلاإلتنازالت في سبيل إحالل العملية السلمية بين 
تربط عالقاتها بحركة حماس بمدى  "أمريكا"ولذلك كانت  ؛"الصهيوني"لمكاسب السياسية للكيان من ا

حماس  ي، باإلضافة لثنها على وجه التحديدوحلفاؤ  "إسرائيل"ها عليكن أن تتحصل يماالستفادة التي 
 ."يسرائيلاإل" االحتاللعن مشروعها المقاوم ضد 

الرئيس  خطاب ألقاه ، من خاللم2005روسيا عام حماس و  حركة بين عالقاتبدأت ال
حركة د فوزها دعت روسيا ، وبعنيةالتشريعية الثا قبل فوز الحركة باالنتخابات الروسي "فالدمير بوتين"

من الحركة برئاسة  اا وفد م2006س ار في م يس الوزراء "ميديفيديف"، وقد استقبل رئحماس لزيارتها
مستويات  على الزيارات خالل من الحركة وروسيا،بين  بعد ذلك تطورت اللقاءاتو ، "خالد مشعل"

 .(2015أغسطس أسامة حمدان،) مختلفة

على  على صعيد القضية الفلسطينية والمحافظة أكثرأفضل  دوراا ن تلعب تستطيع روسيا أربما 
 رفع الحصار عن قطاع غزة إلىسيا ، فقد دعت رو من األطراف األخرى  مصالح الشعب الفلسطيني

ت؛ حيث قال وزير الخارجية وتكرر ذلك الموقف في العديد من المناسبا 2008مارس21بتاريخ 
غزة بأن  ر قطاع غزة غير مقبول وينبغي رفعه للسماح لسكانحصاإن " "سيرجى الفروف" الروسي

 مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق األوسط "الكسندر سلطانوف"أعلن كما  ،"يعيشوا حياة طبيعية
هذا ما  ،المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزةإنه حان الوقت منذ زمن لفتح " 2010يونيو  7بتاريخ 

برز أولعل  "،دي الصعب الذي يعيشه سكان القطاعالنساني واالقتصايقتضيه بالدرجة األولى الوضع ا
وزير الخارجية و مظاهر العالقة بين الجانبيين تلك اللقاءات المتعددة والمتتالية بين قيادة الحركة 
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تلك اللقاءات والعالقات حد البروتوكول  تز و ، وقد تجا1"مجلس الدوما" أعضاءو  ف"الفرو الروسي "
، ولعل ذلك يدل العمل الجدي والحقيقي لبناء تفاهمات تخدم القضية الفلسطينية إلىوالحوار السياسي 

قليمياا  محلياا م به حركة حماس على إدراك روسيا للدور الكبير الذي يمكن أن تقو  )أسامة حمدان،  وا 
 (.2015أغسطس

ات تلك اللقاءات والمحادث خصوصاا لقاءات واجتماعات رسمية بين الحركة وروسيا  لقد جرت
االحتالل سياسية مع تهدئة  إلىبهدف التوصل  من خالل وزير الخارجية الروسي "الفروف" تمتالتي 
 مدةخالل  عدة مراترئيس المكتب السياسي لحركة حماس  خالد مشعل"ـب" التقى إذي؛ سرائيلاإل

قة حماس وبذلك تختلف عال ،وجه دعوة لقيادة الحركة لزيارة موسكو، وهو ما قبلته الحركةو ،قصيرة
ركة تقدر دور وتأثير ح أنهامع حماس كما  وانفتاحاا  فروسيا أكثر قرباا  ؛أمريكاا ببروسيا عن عالقته

 .(2015يوليو3)مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، واإلقليميةحماس في المحافل المحلية 

ات المتحدة والواليطبيعة تعامل روسيا  بينوقد قامت الدراسة بإجراء مقارنة توضح الفرق 
 :الف بينهما من خالل الجدول اآلتيوسبب االخت ،حماس حركة مع على صعيد العالقةيكية األمر 

 الواليات المتحدة األمريكيةالعالقات مع  العالقات مع روسيا

تقدر روسيا دور الحركة وتدرك حجمها ربما 
 .الشعبي

، لكنها تتعامل مع حماس تعرف حجم حماس الشعبي أمريكا
 تمثل ن حماستقد أ، وتع"يةسرائيلاإل"للحسابات والمصالح  وفقاا 

 في المنطقة. ئهاوشركا أمريكالمصالح  تهديداا 
تحاول روسيا من خالل عالقتها بحماس تحسين 

بعدما تشوهت في حربها ، واسالمياا  صورتها عربياا 
 .(2015 عيسي، أبي)في الشيشان

نه أن حماس، من شأأن أي تهاون في تصفية  أمريكاتعتبر 
في العالم  اإلرهابفي القضاء على يكية األمر يصيب الجهود 

 بخلل شديد.
بقاء على سيا تتعامل ببراغماتية وتحاول اإلرو 
)أبي عيسي، القات حتى مع الفرقاء في المنطقةالع

2015). 

طاحة بها ، واإلسياسياا على عزل حماس  أمريكاتعمل 
على الدول  ة الضغوط، وممارسكافة ومحاصرتها على االصعدة

قامة عالقات مع حماس، وتحيك المؤامرات األخرى لعدم إ
 خضر لضربها.الضوء األ يوتعط

مصادر  أحدتعتبر روسيا العالقة مع حماس 
 .األوسطاالستثمار والنفوذ في منطقة الشرق 

لم تحاول االنفتاح في فهم مواقف حماس وتضغط دائما  أمريكا
 "إسرائيل" أمريكاتعتبر ، كما أمريكالقبول حماس ما تشترطه 

 كبر بالمنطقة. ألقاعدة عسكرية وحليفها االستراتيجي ا
رهابية وتعاملت معها روسيا لم تعتبر حماس منظمة إ

على قاعدة معرفتها الجيدة بشرعيتها االنتخابية 
 وحجمها الجماهيري والشعبي.

رهابية وتعمل جاهدة على تعتبر حماس منظمة إ أمريكا
بة بوجه رفع حماس من المنظمات قتقويضها، وتقف ع

لها حينما رفعت محكمة لذلك عبرت عن خيبة أم ية؛اإلرهاب
 .اإلرهابمن قائمة  "حماس"وبي ور االتحاد األ

                                                 
1
، يقع مقر مجلس الدوما في وسط "السلطة التشريعية"هو مجلس النواب في الجمعية االتحادية لروسيا مجلس الدوما:

 (.2015أكتوبر19ى أعضائه بأنهم نواب)الموسوعة الحرة،موسكو، بالقرب من ميدان "مانيغا"، ويشار إل



35 

مع روسيا خالل  "حماس"، يتبين من خالل الجدول السابق انفتاح أكثر لعالقة نتيجةوك
تطور  إلىالمتعددة، ويشير ذلك بوضوح  ة من خالل االتصاالت واللقاءات والمحادثاتاألخير السنوات 
 بينهما، وهو بالتأكيد كسر لجدار العزلة الدبلوماسية المفروضة على حماس. العالقة

  :للتسوية السياسية ية حركة حماسرؤ :المطلب الثالث
ليست ضد مبدأ السالم فهي مع السالم وتدعو له وتسعى لتحقيقه،  أنهاتؤكد حركة حماس 

الذي يعيد  جمع، ولكنها مع السالم العادلأن يسود ربوع العالم أل العالم على أهمية وتتفق مع جميع دو 
العودة واالستقالل وتقرير الحقوق للشعب الفلسطيني ويمكنه من ممارسة حقه في الحرية و 

 .(242:2002)صالح،المصير

شعب طموحات ال يليها حتى اآلن، ال تلب  إن االتفاقات التي تم التوصل أالحركة  وترى 
الفلسطيني وال تستجيب للحد األدنى من تطلعاته فهي اتفاقات غير عادلة، وتلحق الظلم والضرر 
بشعبها، وتكافئ الجانب المعتدي على اعتدائه وتعترف له بحقه فيما استلبه من اآلخرين، وهي محاولة 

ظالم بهذه وسالم  ،ومطالبة المظلوم بالتنازل عن حقوقه وفرضها إلمالء شروط الطرف المنتصر
التسوية بشكلها  "حماس"ضت رف بولذلك السب  ؛و الحياة طويالا أال يكتب له النجاح المواصفات 

 .(145:2010)المبحوح،الحالي

تنطوي على التسليم  أنهاو أيا كانت بنودها فأكما أن مبدأ التسوية السياسية أياا كان مصدرها، 
ه من حرمان الماليين من يعلن، وما يترتب بحق الوجود في معظم أرض فلسطي "الصهيوني"للعدو 

 األرضعلى كامل  أبناء الشعب الفلسطيني، من حق العودة، وتقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة
قامة المؤسسات الوطنية ثيق واألعراف الدولية وهو أمر ال ينافي فقط القيم والموا الفلسطينية، وا 

من ضمن  "حماس"ذي تعتبره وال "في الفقه االسالميدائرة المحظور "بل يدخل في  ،واالنسانية
، ومن حتلها الكيان الصهيوني بالقوةسالمية اإفأرض فلسطين أرض  ،جوز القبول به، وال يأولوياتها

 .(147:2010)المبحوح،سحما حركة المحتل منها وهذا ما تؤمن بهواجب المسلمين استرجاعها وطرد 

أن أخطر  وتعتقد عديد من مشاريع التسوية السابقةالوبناءا على ذلك، فقد رفضت الحركة 
الذي تم التوقيع  "أريحا اوالا  غزة  " اتفاقو  "أوسلو"رحت حتى اآلن هي مشروع ط   مشاريع التسوية التي

، ووثيقة "م.ت.ف"قيادة و  "الصهيوني"م بين الكيان 1993مبرسبت13في واشنطن بتاريخ  هعلي
وزارة )وغيرها "القاهرة وطابا"سماء أتالها من اتفاقات حملت رفين وما االعتراف المتبادل بين الط

 .(2015سبتمبر30ون الخارجية الفلسطينية،الشؤ 
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وتعتقد حركة حماس أن خطورة هذه االتفاقات ليس فقط من مضمونها المقر بشرعية السيادة 
تأتي الخطورة فحسب، بل  العربية "الصهيونية"طبيع العالقات وتصهيونية على جميع أنحاء فلسطين ال

الملف  إغالق، ألن ذلك يعني وموافقته طيني المتمثل بالسلطة الفلسطينيةمن رضا الجانب الفلس
الوسائل  و استخدامهأ من حق المطالبة بحقوقه المشروعة، الفلسطيني، وحرمان الشعب الفلسطيني

توعية الشعب ب تلتمث قفاا انظراا لخطورة التسوية فقد تبنت الحركة مو و  ،عليهالمشروعة للحصول 
 ة المرئية والمسموعة والمكتوبةالمختلف اإلعالممن خالل وسائل  الفلسطيني بخطورة مشروع التسوية

ون الخارجية ؤ وزارة الش )لسطينية المعارضة لمسيرة التسويةالقوى الف "تكتيل"العمل على ومن خالل 
 .(2015سبتمبر30الفلسطينية،

على مشروع القضية الفلسطينية  تشكل خطراا  أنهاتعتقد و  "أوسلو"قد حركة حماس اتفاقية تتن
وقد بينت موقفها منها من خالل توعية الشعب الفلسطيني بخطورتها وتأثيرها السلبي، ومن خالل 
العمل على تكتل القوى الفلسطينية المعارضة لمسيرة التسوية واالتفاقيات الناجمة عنها، والتعبير عن 

 "أوسلو"حركة حماس رفضها التفاق  اصلتو ية والعربية والدولية، كما موقفها في الساحات الفلسطين
مني مع ألاوضات وعدم االستجابة للتنسيق اومطالبتها الدائمة للسلطة الفلسطينية باالنسحاب من المف

 الدبس،) ومشروعه "الصهيوني"االحتالل والوقوف لجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو 
40:2010). 

ات الشعب الفلسطيني تطلع بمؤامرة كبرى وأنه لم يل "أوسلو"تبر حركة حماس اتفاق ولذلك، تع
رض أالمشروعة بل هو تنازل عن جزء من وال نيل حقوقه  ،االستقالل وتقرير المصيرمن السيادة و 

لذلك وجهت السلطة الفلسطينية العديد من  وتفريط بأرضها التاريخية، ونتيجةا  "سرائيلإل"فلسطين 
ها أفرادوقامت باعتقال المئات من  ،"أوسلو" اتفاقبسبب رفضها  ات الضاغطة على الحركةالسياس

 أنواع، ومارست بحقهم شتى 1م1996وقيادتها وزجتهم بالسجون وبلغت ذروة تلك االعتقاالت في عام 
 .قامة الجبريةإلبعض منهم االرض على وقيادات الحركة وف   أفرادالتعذيب حسب شهادات العشرات من 

ض للشعب الفلسطيني وهو أر بحرها هي  إلىحركة  حماس أن فلسطين من نهرها  تؤكد دائماا 
ت أو اتحدي، ومهما كانت الظروف أو الحوالألفي أي حال من ا فيهلتفريط يجوز اال  حق

العرب  ىلها مكانة كبيرة لد ،سالمية مقدسةإفلسطين أرض عربية  أن الضغوطات، وتعتبر حماس

                                                 
م، نفذت السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية سلسلة من 1996في عام  :م ضد حركة حماس1996اعتقاالت عام  1

االعتقاالت السياسية المكثفة والموسعة في قطاع غزة، طالت العديد من أنصار وكوادر حركة حماس، وزجت آنذاك 
، واشتهرت فيما "االسرائيلي"الذي تم إبرامه مع االحتالل  "أوسلو"تنفيذا التفاق  دتها ورعيلها األول في السجون بمعظم قا

 و شراستها. م نظراا التساعها1996بعد باعتقاالت عام 
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ب سالمية، والدفاع عنها واجإلمة العربية واألل فقط للفلسطينيين، بل ملكاا  يست ملكاا ل يلمسلمين وهوا
 .(86:2012)إسماعيل،جماعي وليس على أهل فلسطين فقط

ن االعتراف حسب ما ترى هو تفريط وتنازل عن أل نهائياا  "إسرائيلـب"لم تعترف حماس  ،ولذلك
ن وتعتبر ذلك من أسس مبادئها  فلسطيمن  على أي شبر "إسرائيلـ"ب ولم تعترف ،رض فلسطينأ
تحرير أرض فلسطين واجب وطني وقومي  أن حركة حماس تقدية والسياسية والدينية، كما تعخالقألا

 .سالمية معاا إلمة األاتق الشعب الفلسطيني والعربي وا، وهو أمر يقع على عوديني  

الصراع مع  إدارةطبيعة  ركة حماس سياسة الحركة فيوقد أجمل رئيس المكتب السياسي لح
أنه لو توفرت لها و وبين أن حركة حماس تعتبر المقاومة وسيلة وليست غاية،  "يسرائيلإلا"االحتالل 

ن ت أتمم والشعوب أثبألتجارب ا ألن ؛المعبدة بالدماء لكانت سلكتهاغير الطرق المؤلمة و  ى خر أطرق 
ال تقاتل اليهود بمجرد ن حركة حماس "إ :لمثل لطرد المعتدين وقاألالمقاومة والتضحيات هي الحل ا

خالد  ")، ولكنها تقاتل اليهود الذين احتلوا أرض الشعب الفلسطيني ودمروا ونهبوا ممتلكاتهاأنهم يهود
 .(2012نوفمبر29-28،مشعل

أنه  ى الموجودة على أرض فلسطين وتر  كافة المقدسات االسالميةبوأن حركة حماس تتمسك 
بالقدس الشريف،  خصوصاا حوال التنازل عنها أو التفريط والتسليم بها و ألال يجوز بأي حال من ا

يجاد وطن بديل للفلسطينيين في إالتوطين أو  إلىالتي تهدف  كافة وترفض حركة حماس المحاوالت
، وترفض التنازل عن حق العودة ولو بالتقادم، وأن حركة ى أو في أي منطقة أخر  "أو سوريا األردن"

 فصائله العاملةو المسلمين والمسيحين  أطيافجميع وبوحدة  كافة أقطار الوطن بوحدة تؤمن حماس
من  1حماس بضرورة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ى ، وتر ةيدولوجيواألومكوناته الفكرية  كاملة

 ى ها على أسس سليمة لتضم جميع القو ئبنا إعادةرير الفلسطينية مع ضرورة خالل منظمة التح
 .(2012نوفمبر29-28،خالد مشعل، ن في العالم العربييينية)مؤتمر اإلسالميوالفصائل الفلسط

التي  فالدولة الحقيقة هي ،ومن ثم الدولة تؤكد حركة حماس أن التحرير يجب أن يكون أوالا و 
تكون ثمرة التحرير، أما الدولة بشكلها الحالي تعتبر ثمرة اتفاق فهي كيان أو سلطة حكم ذاتي، وأن 

ؤمن حماس بأن القرار الوطني الفلسطيني يجب كما ت ة،ن تكون ذات سيادة حقيقية كاملأ الدولة يجب
وأال يقوم على مبدأ التبعية واالرتهان ألي دولة أو طرف وأن حماس ال تعارض أي  أن يكون مستقالا 

                                                 
مانياا على النظام السياسي الفلسطيني ليس نظاماا رئاسياا واضح المعالم، وليس نظاماا برل: النظام السياسي الفلسطيني 1

مع أرجحية لرئاسة  اإلطالق، إنما هو نظام مختلط والصالحيات الدستورية موزعة بين رئيس السلطة ورئيس الحكومة،
 (.64:2007السلطة)صالح،
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ة أو تفصيلي بشرط انسجامه مع الثوابت الفلسطيني "تكتيكي"موقف أو مبادرة أو برنامج سياسي مرحلي 
ئ التي تمس حقوق الشعب ترفض حركة حماس أي اتفاق تسوية ينتقص من الثوابت والمباد ،هعليو 

 .(31:2013)صالح،الفلسطيني

 إلى مستنداا  كان م1996 عام األولى التشريعية لالنتخابات الحركة مقاطعة أن هنا القول يمكن
 أو والمكاسب الحركة مصلحة إلى ويستند األول، بالمقام سياسية مسوغات تحكمه صرف، سياسي رأي

 بهذا قال عندما "ياسين أحمد" الشيخ كالم من فهمي   ما وهو، الحركة على ستعود التي المخاسر
 شرعية إحكام إلى صلاأل في يستند سياسي أمر االنتخابات هو يعني األمر ذلك إن" :الخصوص

 "والمسلمين لإلسالم حةمصل من الحركة تقره حسبما الدخول عدم أو الدخول حرية المسلم تعطي
 .(163:2010)المبحوح،

 أكثر "يةسرائيلاإل" للمصلحة ستجيبتس ةالفلسطيني السلطة أن حينها حماس  حركة  لقد رأت
 صيغة "أوسلو" اتفاقية كون  اهعلي المفروضة الكثيرة القيود بحكم الفلسطينية للمصلحة ااستجابته من

 الفلسطينية الوطنية الحقوق  وشطب لفلسطيني، نضالال إنهاء منها الغرض سياسية، بهوامش أمنية
 )المبحوح، الصراع لحل "يةسرائيلاإل" الصيغ قبول على إجبارهم ثم ومن أصحابها، يد على

163:2010). 

 بالدرجة يخضع أمر أنه على الحركة قيادات غالبية رأته االنتخابات مقاطعة موضوع إن
وهو موقف يمثل "البراغماتية" لدى حركة  والخسارة، لربحا ميزان من تنبثق وتقديرات لحسابات األولى
 تجسيداا  جاءت االنتخابات لتلك  "سحما"  مقاطعة أن كما حرام، أو حالل أنه باب من وليس حماس،
 ال تشارك أن حينئذ اقتضت التي السياسية ولمصلحتها الملموس،  للواقع وفهمها الحركة لتقدير

أكد  فقد ،ستكسبه مما بكثير أكبر للسلطة مقاطعتها عبر ما ستكسبه بأن منها اعتقاداا  باالنتخابات
وال يصب وقتها في صالح  سياسياا  أن قرار عدم المشاركة كان قراراا  القيادي بحماس "محمد نزال"

)صحيفة "أوسلو" إلىظروف ووقائع سياسية وال نحتكم  إلىنحن نحتكم ": وتابع قائالا الشعب الفلسطيني 
 .(2015أكتوبر1الحياة الجديدة

ها من التصويت في االنتخابات بل أرشدتهم أعضاءلذكر، أن حركة حماس لم تمنع وجدير با
 .الختيار بعض المرشحين دون غيرهم

 :خالصةال

وتقارب  "مد وجزر"طبيعة العالقات الدولية لحركة حماس لم تتسم بالثبات بل شهدت حالة  إن
رغم من ذلك لم تتدخل الحركة في وبال ،وتغير أنظمة الحكم اإلقليميةرات وفتور وكان ذلك بسبب المتغي
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ال إ، وحافظت على ثوابتها ومبادئها ولم تقف مع طرف على حساب طرف آخر ون الدول الداخليةؤ ش
طياف ألقامة عالقات متينة مع مختلف اإوحرصت على ، ك خدمة لها ولشعبها ولقضيتهلفي ذ ا كانإذ

 تها مع الدول األخرى .وكانت تهتم بعدم االصطدام بعالقا

سبب االختالف وسوء العالقات مع بعض الدول والهيئات العالمية كان نتيجة لمقتضيات  
ورفضها المشاركة في التنازل  لم تنسجم مع معتقداتها أنهاأو  ،يةساسألدولوجياتها ومواقفها السياسية اأي

 إنجازاتلما يمكن تحقيقه من  اا دارت الحركة عالقاتها تبعأوقد ، رض فلسطين والتفريط فيهاأعن 
عقد أ ت الدولية للحركة يعتبر من أهم و العالقا إدارة، والجدير ذكره، أن ملف لصالح الشعب الفلسطيني

ليف اليوم يمكن أن يكون عدو فح"ها ئزهة في اختيار حلفالحساسيته فالحركة ليست بن الملفات نظراا 
ما  ول أخرى قبل وبعدبة للعالقات مع مصر وسوريا ود، وهو ما أكده الواقع بالنس"والعكس صحيح الغد
مى  ."لربيع العربيا"بـ س 

قبل  والدولية اإلقليميةالعالقات  الكثير من على مستوى والعباا رئيسياا  ولم تكن حماس شريكاا 
 والدولية اإلقليميةفي الساحة  زادت وتشعبت عالقاتهااالنتخابات ب لكن بعد فوزها، فوزها باالنتخابات

على صعيد  اا نوعي تقدماا كما تطورت وحققت  ،واء على الصعيد الدبلوماسي الرسمي أو الشخصيس
يرانعالقاتها ببعض الدول كتركيا و   دول الغربيةلل ومحاوالت إجراء حوارات مباحثات وتعتبر، وقطر ا 

من خالل مستويات سياسية متوسطة، إضافة للتحوالت اإليجابية في الغرب  تهامع حماس وحكوم
 نموذجاا آخر لتقدم حماس في الساحة الدولية خالل تجربة الحكومة. 

 "يسرائيلاإل"ضد االحتالل  التي خاضتها حماس القوية قد يرجع البعض هذه المكانة للمقاومة
والدولية تعززت  اإلقليميةونالت بها شعبية كبيرة، وهذا صحيح، ولكن مكانة حماس في العالقات 

االنقسام بين  ومن ثّم حين وقع ،ا للحكومة وسيطرتها على البرلمانتشكيله عدوببالفوز في االنتخابات 
 حماس، وال شرعية حكومة شرعية المجلس التشريعي أن يتجاوز أحد باستطاعةلم يكن  شطري الوطن

 . "محمود عباس"الحكومة التي تقودها حركة حماس من قبل الرئيس  قالةإرغم قرار 

متها استغالل دور الدبلوماسية والعالقات الشعبية غير الرسمية استطاعت حركة حماس وحكو لقد 
غزة للتضامن معها ضد االحتالل قطاع فقوافل المساعدات الدولية الشعبية التي تأتي ل إلى حٍد ما،

وتتباحث معها في  عنواناا  الحكومةو  "إسماعيل هنية" رئيس الوزراءوالحصار كانت جميعاا تتخذ من
 قطاع دولها في الغرب تطالب برفع الحصار عن إلى، وتعود بالقضية الفلسطينيةالمتعلقة  السياسات
 ، إال أن معظم مواقف الحكومات والدول لم تغير موقفها.اإلرهابن قائمة مس حما حركة غزة، ورفع
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وجعلتها طرفاا مقرراا، وليس طرفاا  اإلقليميةالساحة الدولية و  إلىإن تجربة الحكم قفزت بحماس 
ومن ثّم يمكن القول بأنه ال سياسة فلسطينية على  ،أو متلقياا وأن حماس اليوم تملك القرارمتفرجاا 
برغم الحصار السياسي فإن عواصم عديدة مفتوحة أمام و وأنه  ،الدولي دون حماسو  يمياإلقلالمستوى 
 ."الصهيوني"الدائر مع الكيان  حول الحلول الممكنة للصراع معها للتشاور الحركة

 تخدم ال المفاوضات أن بحجة ،"يسرائيلاإل" الجانب مع السالم عملية حماس حركة ضتوقد عار 
 للشعب الحقوق  يعيد الذي العادل للسالم تأييدها أعلنتو  "إسرائيل" تخدم بل الشعب الفلسطيني
االعتراف  أساس قائمة على نهاأل ؛السالم عملية حماس وترفض ،حقوقه نيل من الفلسطيني ويمكنه

اقيات التي وقعت أبقت وأن االتف ،% من أرض فلسطين78ن ما يزيد على ، والتنازل ع"يلإسرائ"ـب
 .المعابر والمناطق االستراتيجيةعلى الحدود و  "يةسرائيلإلالسيادة ا"

 "أوسلو"اتفاقية  خصوصاا و  "إسرائيل"ترفض حركة حماس عمليات التسوية واالتفاقيات مع لذلك و 
 إلىنات وزادت من عملية هجرة اليهود القدس والالجئين والمستوط قضايا جوهرية مثلب أضرت نهاأل

دية باعتبار التنازل عن جزء من ائقمن مواقف ع "إسرائيلـب"حركة حماس ترفض االعتراف ف ،فلسطين
 السياسية حماس حركة مواقف ضوء علىو سالمية، إلض فلسطين هو تنازل عن المبادئ ار أ

 دولياا  حصاراا و  مقاطعةا  أخرى  قوى  مشاركة دون  الحكومة شكيلهات بعد الحركة واجهت ،ةواأليدولوجي
قليمي عالقات  ةاالعتراف بحكومة حماس وعدم التعامل معها وقطع أي من الدول عدمَ  اا مما أجبر كثير  اا وا 
 .معها

 حماس وحكومتهاعزل  على مواقفها ورؤيتها الرافضة لمشاريع التسوية وتبعاتها تم وبناءا 
حماس في حركة وهو تقويض التأييد ل ،واضحاا ، وكان الهدف من العزل والحصار غزةقطاع ومحاصرة 

ظهار السلطة الفلسطينيقطاع  ي فكان الدعم السياس ،ة كبديل مثالي في الضفة الغربيةغزة وا 
حياء محادثات السالم  واالقتصادي للسلطة الفلسطينية  "يسرائيلاإل"مع االحتالل  والتنسيق األمنيوا 

غزة،  قطاع التطورات التي تشهدها الضفة الغربية ملفتة بالنسبة للشعب الفلسطيني فيلجعل  مقصود
لكن العقوبات واستخدام العنف ضد  "يسرائيلاإل"سانية واستمرار العنف اإلن األزماتوالذي تحّمل عبء 

ها واإلدارية وزادت من قدرات األمنية، بل تطورت أجهزتها زادها قوة ولم يضعفها وحكومتها حماس
 النوعية.
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 الثالثالفصل 
  متغيرات في البيئة الداخلية الفلسطينية وتداعياتها على كافة المستوياتال

قبل  حماس وضاع السياسية المحلية والعالمية بظلها على الواقع السياسي لحركةألقت األ
وافقت القوى م ت2005عام  "القاهرة إعالن"م، فبعد 2006عام  التشريعية مشاركتها في االنتخابات

 الفلسطينيسالمية على أن يتم التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل بناء النظام السياسي الوطنية واإل
االنتخابات  إلجراء، وتم االتفاق على التحضير ةحداجميع القوى تحت مظلة وطنية و مشاركة خالل 

رسمية ولم تكن ضمن  مؤسسة أو جهة سياسية ةحماس في أي حركة حينها ، ولم تكن تشاركالتشريعية
، لكن في نفس الوقت كانت الفلسطينيةتمثل بمنظمة التحرير والسلطة  الفلسطيني الذيالنظام السياسي 

كانت بعد أن  وشعبياا  سياسياا  ةمتهيئ، وكانت خول في العملية السياسية الجديدةعلى أتم االستعداد للد
من قبل  ةوالسياسية غير القانوني األمنية قةها وقياداتها للمالحأفرادمهمشة لوقت كبير بسبب تعرض 

 .م2000م حتى أواخر عام 1994والتي كانت مشتده بين عام  ةالسلطة الفلسطيني

كانت محدودة وعالقاتها  م2006حماس السياسية قبل االنتخابات عام  حركة ن مشاركةإ 
يرانو  األردنسوريا و " :بعض الدول مثل فيالسياسية كانت مقتصرة   إلىولربما يعود ذلك  "انوالسود ا 

أو أن الظروف  ذلك الوقت، على األقل فيٍ  غير مجدٍ  باعتباره عمالا  العمل السياسي أهميةعدم 
المحلية والدولية السياسية لم تكن تشكل أداة ضغط على حركة حماس لدفعها للمشاركة في الحياة 

 المقاوم . قامت بالتركيز على الجانب العسكري  ولهذاالسياسية بشكل حقيقي، 

 حماس أوضاعاا  حركة على فرضت مستجدات السياسة في مرحلة ما قبل االنتخابات إال أن
كان لها  التي األصواتعلى الرغم من وجود بعض  تتطلب منها الدخول والتعامل مع الواقع الفلسطيني

حيث مدى  من "العملية الديموقراطية"للمشاركة في  سياسياا  ةهيئمكن تلم  "حماس"بأن  آخر رأي
وأن هناك عدم توافق بينها وبين بعض القوى  خصوصاا  ؛والبرامج والحلول جاهزيتها في تقديم الرؤى 

كانت تعيشه  التيالوضع السياسي الصعب  إلى باإلضافةي للنظام السياسي الفلسطيني تمتن التي
 وبيور واالتحاد األ أمريكالسياسية لها كا طرافاأللعديد من عدم تقبل االحركة خالل 

 .(10:2010،)يوسف

حماس تعيش أفضل أوضاعها السياسية  حركة ترى أن اآلراءفي المقابل كانت بعض 
، ودورها البلديات انتخاباتمن قطاع غزة، ونجاحها في  "يسرائيلاإل"بعد االنسحاب  خصوصاا والشعبية 

لدخول في ماس لالمميز في العمل المقاوم باإلضافة لألوضاع الدولية التي كانت تلح على حركة ح
خراج نفسها من قائمة "العملية الدي  الدولية. "اإلرهابموقراطية وا 
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ازداد دورها وعالقاتها على الصعيد المحلي  م2006باالنتخابات التشريعية عام وبعد فوزها 
أكثر من أوقات  واإلقليميةفي عالقاتها الدولية  نوعاا ما ملحوظاا  استطاعت أن تحقق تقدماا ف، واإلقليمي

كان  الذين تغير الصورة النمطية لها في ذهن المجتمع الدولي والرأي العام أ وتمكنت نسبياا ، سابقة
 .بانتخابات المجلس التشريعيبعد فوزها  حد ما إلى تلك الصورة تغيرتوقد  اإلرهابب يصفها

ياسي ، فهي لم تتنازل عن برنامجها السما نوعاا  مقبوالا  سياسياا  نجاحاا  حركة حماسوقد حققت 
لية دون عا "براغماتية"، وأن تظهر تتكيف مع الواقع السياسي الدولي ، واستطاعت أنحكمها مدةخالل 

تلتزم باالتفاقيات  ولم "بالعنف" ىولم تنبذ ما يسم "إسرائيلـب"فلم تعترف  ،المساس بالثوابت الوطنية
 أظهرتو  "تكتيكية"مقاومة  "حماس"، كذلك مارست ومنظمة التحرير الفلسطينية "إسرائيل"الموقعة بين 

في قطاع غزة وبالخصوص الوضع  األمورفائقة على السيطرة على مقاليد بنفس الوقت قدرة 
 .(Walther,2012:68)منيألا

، وازدادت قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة معها ولذلك، فتحت العديد من الدول األوروبية
بارتكاب جرائم  "إسرائيل"الذي اتهم  م2009 1"ون تجولدس"بعد تقرير خصوصاا حركة التضامن الدولي و 

مايو  31بتاريخ  "مرمرة التركية"بحق سفينة  "إسرائيل"حرب بقطاع غزة، والجريمة التي ارتكبتها 
في المنطقة أهمها بروز تركيا كالعب  مهمةقيادة تحوالت سياسية  "حماس"، وقد استطاعت م2010
)المرجع من كسر جبهات الحصار السياسي "ماسح"ونجاح  األوسطفي المنطقة والشرق  فاعل

 .السابق(

 ،الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية قللتفي الحياة السياسية  "حماس"كما أن مشاركة 
نهاءقانون و ة المان وهيبألمن واأل، كما فرضت االفلسطينية سقف المطالب السياسية تورفع الفلتان  ا 

كون حركة حماس  ؛السياسية ر مكونات اللعبةلسياسي غيَّ دخول حركة حماس المعترك او ، منيألا
، في المقابل يري الطرف اآلخر أن الحكومة التي النظام السياسي الفلسطينيويؤثر في  اا قويَّ  اا العب

قادتها حركة حماس لم تحقق للشعب الفلسطيني إال مزيداا من التراجع والتدهور على كافة الصعد 
 حالة االنقسام السياسي الفلسطيني. استمرار دية بسبب مشاركتها فيوخصوصاا السياسية واالقتصا

                                                 
عام غزة العدوان على قطاع  ول الجرائم التي ارتكبت أثناءهو تقرير بعثة لتقصي الحقائق ح تقرير جولدستون: 1

، كشفت البعثة عن تقريرها "بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة" ، تحت مسمى2008-2009
ارتكب  "اإلسرائيلي"البعثة، وخلصت فيه إلى أن الجيش صفحة، والذي يتناول نتائج عمل  600النهائي المؤلف من 

اتهامات التقرير على الجانب ولم تقتصر  ،بشكل أو بآخر جرائم ضد اإلنسانيةأفعاالا تصل إلى جرائم حرب، وربما 
مناطق ليس بها أهداف عسكرية في  ، فقد اعتبر أن إطالق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على"اإلسرائيلي"
 (.2009أكتوبر15من شأنه أن يعد أيضاا جرائم حرب، وربما جرائم ضد اإلنسانية)موقع إنسان أونالين، "إسرائيل"
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لها تعززت وازدادت من وتيرتها  غير الرسمية الشعبية ولذلك يمكن القول أن العالقات الدولية 
سطول أقوافل شريان الحياة و "اع غزة مثل على الحكومة في قط تزورخالل الوفود والقوافل التي كانت 

وحتى  م2009منذ عام  "التضامنية قوافل شريان الحياة"حيث تم تسيير العديد من  ،وغيرها 1"الحرية
، واتجه أول أسطول باتجاه قطاع غزة ثالث مرات التضامني" أسطول الحرية"م، كما أبحر 2014عام 

م، والثالث في عام 2011م، وأبحر الثاني في عام 2010مايو 29لقطاع غزة في 
 .(4:2010)رزقة،م2015

هناك العديد من السلبيات سواء بالجانب اإلداري لعمل الحكومة كون الحركة  لطبعلكن با
 اإلقليميةمن الدول  وكذلك تعرضها لحصار سياسي قاسٍ  ،في ذلك كبيرةوال تمتلك الخبرة ال ،ناشئة

النظام السياسي الفلسطيني بثالث رؤوس منظمة التحرير  أصبحلفوزها، و  ىولألا منذ اللحظة دوليةوال
ال إ، فلم تجد االعتراف السياسي "إسماعيل هنية"لفلسطينية والحكومة التي يرأسها فلسطينية والسلطة اال

رير بجامعة الدول العربية يعترف بمنظمة التح سالمي ممثالا إلمن بعض الدول، فاالعتراف العربي وا
قطاع غزة ونظام  بحركة حماس في ممثالا  سياسياا  اا نظام أصبح، و للشعب الفلسطيني وحيداا  ممثالا 

 .(73:2006)أبراش،بحركة فتح في الضفة الغربية سياسي ممثالا 

 أدت إلى فرض رفض الحركة الشروط السياسية المتمثلة باللجنة الرباعية ويمكن القول أن
وت ركت وحدها في  ،سياسياا وتم تحجيمها  بها، وعدم االعتراف السياسي الدولي عليها سياسيحصار 

كلما خرجت من ف ،رق والوسائل أن تتجاوز المعيقاتوحاولت بكل الط ،والمصاعبت تحدياوجه كل ال
ل حكومة وحدة وطنية خرى، بالرغم من عملها الحثيث على تشكيأمعضلة يتم افتعال معضلة ومشكلة 

 .السياسيةشمل كافة القوى ت

 :م2006عام  التشريعية الثانية فوز حركة حماس في االنتخاباتول: أل ا المبحث
في االنتخابات وكانت  معقوالا  ك العديد من العوامل التي ساعدت بأن تحقق حركة حماس فوزاا هنا

فوز الحركة في االنتخابات التشريعية الثانية  إمكانيةتلك العوامل بمثابة االرهاصات التي كانت تنبئ ب
أولها ، محاور ةثالث إلى م2006رهاصات فوز حماس في انتخابات عام إحيث ترجع  م؛2006عام 

                                                 
ة من ست سفن، تضم سفينتين تتبع مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية واحدة من هاتين : هو مجموعأسطول الحرية 1

، ومولت السفينة األخرى بتمويل كويتي وجزائري، وثالث سفن أخرى تابعة للحملة األوروبية ”مافي مرمرة“السفينتين هي 
ناشطاا حقوقيًّا  750ضافة إلى نحو غزة حملت على متنها مواد إغاثة ومساعدات إنسانية، باإل قطاع لرفع الحصار عن

وأصيب  9، حيث قتلت "اإلسرائيلية"ي المياه الدولية من قبل القوات وسياسيًّا، وتم الهجوم على سفن أسطول الحرية ف
رهاب الد” والجريمة” بالـمجزرة“من المتضامنين، في أحداث وصفتها مصادر عديدة  26أكثر من  صحيفة ”)ولةوا 
 (.2015يونيو13المشرق،
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والمحور الذي يتعلق  ،والمحور الذي يتعلق بحركة فتح ،المحور الذي يتعلق بحركة حماس نفسها
 وتأثيرها. دولياا و  بالبيئة المحيطة عربياا 

 .م2006المطلب األول: أسباب فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية 
 المتعلقة بحركة حماس: ألسباب: اأ
رفع  ، واستشهاد العديد من قادتهامة، وتقديمها للعديد من التضحياتالمقاو  دور حماس المميز في  -1

الجماهير  والتفت ،يبات نجاح برنامج المقاومة السياساالنتخا تأثبت ولذلك ؛من رصيدها الشعبي
نجاحها االجتماعي   يقابلها في المقاومة "حماس"وأثبتت أن نجاح ، حول المقاومة في فلسطين

في  تأثير الديني اإلسالمي في الثقافة العامة، فالدين له تأثير كبير، وخاصةا فة للباإلضا والسياسي
لحركة  كانت المساجد المنطلق الرئيسفقد ظل فشل التجارب السابقة كالقومية واليسار، 

 (.2006يناير26،األوسطمركز دراسات الشرق )سحما
جتماعي، ولم ترتبط شخصياتها حماس برنامجاا شامالا على المستوى السياسي واال حركة قّدمت -2

الخدمات التي ممثلة ب ين واستطالعات الرأي الفلسطينيةبالفساد وفق وجهة نظر كثير من المحلل
لمختلفة قدمتها للمجتمع الفلسطيني، والمتمثلة في توزيع المعونات والخدمات االجتماعية ا

ي في مساعدة المجتمع أساسر وكان لمؤسساتها الخيرية واالجتماعية دو ، للمحتاجين والمتضررين
مساعداتها عن  توزيع إلىاضطرت  يكيةاألمر الفلسطيني، لدرجة أن بعض الجهات األوروبية و 

 .السابق(المرجع )طريق هذه المؤسسات
يتها التنظيمية أو في مرشحيها سواء في بن انشقاقات ونزاعات داخل حركة حماس لم يكن هناك -3

أعطاها ثقة الجماهير على عكس  داخل موحدة ومنتظمة، مماوفها من البل كانت صف ،لالنتخابات
 خرى.األ األحزاب

رّد فعٍل عكسي لدى الناخب  إلىالرافض للتعامل مع الحركة  "يسرائيلاإل"ويكي األمر ساعد الموقف  -4
والواليات المتحدة، ناهيك عن رفضه لمن يرتبطون  "إسرائيل"الفلسطيني، والذي اختار ما رفضته 

ويل أجنبي لبعض المرشحين بعد ما كشفت المعلومات عن تم خصوصاا ، طرافاألبأجندات هذه 
 ،قّدمت حماس برنامجها السياسي بطريقة ناضجة، وطرحت مواضيع الهدنة، كما خريناآل

التمسك بخيار المقاومة في حال استمرار  إلىعن طريق طرف ثالث، إضافة  اتوالمفاوض
تدرك اللعبة الدولية  أنهاحماس ي درك  حركة الذي انتخب االحتالل، والشعب إنهاءبرفض  "إسرائيل"

األكثر أمانةا، لتحمل المسؤولية وتمثيله في ظل هذه الظروف لتحقيق  أنهاوالوضع الدولي، وقرر ب
يناير 30)موقع مفكرة االسالم،صعيدي المقاومة والعمل السياسي حقوقه والتمسك بها على

2007). 
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يني قيادة أمينة تهتم بشؤونه وترعاها، وتسعى لخدماته، وبذلك مثلت حماس للشعب الفلسط
وتلتزم بشعاراتها ومواقفها السياسية وتدافع عنه وعن أرضه بالسالح، وقدمت قياداتها ثمناا لصمودها 

قيادة حركة سياسية واجتماعية تملك رؤية وبرنامجاا واضحين ما يجعلها مؤّهلة لل أنهاودفاعها عنه، و 
 .)المرجع السابق( الكبيرةت تحدياولمواجهة ال

 فتح: المتعلقة بحركة األسباب: ب
الذي شهدته  والفوضى وانتهاك القانون والتنسيق مع االحتالل السياسي واإلداري  قد أّثر الفسادل

ث الكثير من المطالبة بالتغيير، أحدالسلطة خالل السنوات السابقة على شعبية الحركة بشكل كبير، و 
مطالب  إلىهذا الفساد  أدىوقد  في أوساط كبيرة في الشارع الفلسطيني ثانياا،داخل الحركة أوالا، و 

واسعة داخل حركة فتح لتأجيل االنتخابات، وخاصة من قبل قادتها، بدعوى أنه ال يجوز إجراء 
)البسوس، مجلة الجامعة يسرائيلواإليكي األمر ظل الموقف  االنتخابات في ظل االحتالل، وفي

 .(458: 2013، اإلسالمية

: من داخل سجنه حيث قال "مروان البرغوثي"ويؤكد ما سبق ما قاله أمين سر حركة فتح 
ارسة ودفعت ثمن فشل مم "يةسرائيلاإل"لسالم وانهيارها بسبب السياسة "أعتقد أن فتح دفعت ثمن عملية ا

لل الحياة وا لتاريخ ونضال هذه الحركة، كما أن الحركة دفعت ثمن شقلة من الفاسدين اللذين أساؤ 
، وأن عدم قدرة الحركة من عقد حركية القيادية وعجزها عن التجددطر الالتنظيمية وجمودها في األ
 .(157:2007)أحمد،من هو دليل ساطع على هذا العجز" مؤتمرها منذ عقدين من الز 

 ماا مه ها وقيادتها عامالا أفرادبين وتشرذمها بسبب النزاعات الداخلية  حغياب قيادات فت أنكما 
ف اشتباكات داخلية وصراعات داخل صفو  العملية االنتخابيةحيث سبقت ؛ في فشلها في االنتخابات

، وكان ذلك قبيل االنتخابات أي في االنتخابات الداخلية للحركة التنظيم حول المرشحين لقيادتها
فضل أن خر كان يلشابة لخوض االنتخابات والبعض اآلقحام القيادات اإضرورة  ى فالبعض كان ير 
 .حق بالبقاءأللقديم هو المتصدر وايكون الجيل ا

المعارضة ضد البرنامج التفاوضي لحركة فتح، حيث  خصوصاا و  األصواتتعالت ولذلك،  
لم يقّدم شيئاا يوازي التنازالت  "يسرائيلاإل"أدرك المجتمع الفلسطيني فشل عملية السالم، وأن الطرف 

% من أرض 78وحقها في احتالل  "إسرائيلـب"طة، كاالعتراف عبر السل "فتح"الكبيرة التي قدمتها 
، م1988فلسطين، كما أثر غياب الديموقراطية داخل حركة فتح، حيث ع قد آخر مؤتمر للحركة عام 

سببت  وعليه، بين قياداتها وقواعدها والجماهيرولذلك فهي لم تجدد قياداتها وتنظيماتها، مما أوجد فجوة 
ميل الجمهور  إلىقمة بين الجيل الشاب داخل حركة فتح وبين الجيل القديم حالة االنشقاق المتفا

في  جلياا فقدتها نتيجة لممارساتها وفسادها الذي بات  التي، وهى الثقة ها الثقةلعدم اعطائ الفلسطيني
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، فقامت أعداد كبيرة من المواطنين بانتخاب م2006سبقت االنتخابات التشريعية عام  التيالسنوات 
 .(153:2007)أحمد،حماس رغم عدم انتمائهم إليها حركة

 والدولية والبيئة المحيطة: اإلقليميةبالظروف  المتعلقة األسباب: ج
 إلى أدت ،كيياألمر للتدخل  المرافقةلعربية المنطقة ا شهدتهاالتي  اثحداألإن المتغيرات و 

تقّدم  "حماس"ت تعزيز فرص حركة حماس في الحصول على ثقة الناخب الفلسطيني، حيث كان
، رغم علم الناخب الفلسطيني بالصعوبات التي "يةسرائيلاإل"ويكية األمر برنامجاا ال ينسجم مع المطالب 

 ."لحماس"لقطع المعونات عنه في حالة التصويت يكية األمر ت األوروبية و تهديداال قد تصيبه نتيجة

تعامل مع السلطة الفلسطينية، والواليات المتحدة في ال "سرائيل"إلكما أسهم الموقف السلبي 
تحديداا، حيث أضعفها أمام شعبها، وقلل من إمكانياتها في إقناع  "محمود عباس" الرئيس ومع قيادة

منذ توقيع اتفاق  عاماا  المجتمع الفلسطيني بجدوى الخيار السلمي الذي اتبعته على مدار اثني عشر
غير المرتبط خيارها  "حماس"سطيني الختيار ، وساهم ذلك في تشجيع الشعب الفلم1993عام  "أوسلو"
 .(2007يناير 30)موقع مفكرة االسالم،"يسرائيلإلا"أو يكي األمر الموقف ب

استطاعت حركة حماس أن تستفيد من ضعف بقية التنظيمات الفلسطينية، والتي ظهرت  وقد
لى بعضها اآلخر، ع بديالا لبعضها ومتقدماا  "حماس"ضعيفة بشكل واضح في االنتخابات، حيث مّثلت 

 حصالاإل إلىكما كان ألجواء المنطقة الداعية ، الطبيعي هو حركة حماس "فتح"ل بديل ما جع
، بل البّد من الدخول في يكفي العمل المسلح وحده ه الواالنتخابات دور في خلق قناعات وأفكار بأن

ها للشعب الفلسطيني وأهم بناء النظام السياسي لتحقيق الحماية للمقاومة، وقيادة الشؤون الوطنية
 .(2006يناير26،األوسط)مركز دراسات الشرق المشاركة في القرار السياسي

 :)المواقف واألسباب(السياسية لحركة حماس في االنتخابات لمشاركةا: المطلب الثاني
دفعت حركة حماس للمشاركة في االنتخابات  والدولية هناك العديد من األسباب المحلية واإلقليمية

 م ومنها:2006عام 
  بعد تحرير قطاع غزة  خصوصاا س و االمقاومة التي حققتها حركة حم إنجازاتترجمة

أرض الواقع والهدف من ذلك هو تثبيت أركان المقاومة وتثبيت أركان حركة  علىوتطبيقها 
من  داخلياا حماس وتحقيق الدستورية وحماية برنامج المقاومة السيما وأن الحركة عانت 

اث أحدبعد  اإلرهاببوصفها ب خارجياا ها ومحاولة نزع سالحها و أفراداعتقال السلطة و 
 .(84:2010)الدبس،م2001حادي عشر من أيلول/ سبتمبر ال

 حقيق تطلعاته والحفاظ حه وتصالإلسطيني والنظام السياسي ومحاولة االرتقاء بالمجتمع الف
 .)المرجع السابق( على ثوابته
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 لظواهر السلبية التي انتشرت في مؤسسات الشعب وضع حد للعديد من القضايا وا
)المرجع  ، من أجل محاربة الفسادواإلصالح الفلسطيني، فحملت الحركة شعار التغيير

 .السابق(
 والجمود السياسي متردٍ  ي الفلسطيني من فلتان أمنيعدم الرضا على الوضع الداخل ،

 حصالاإلنتخابات كان بهدف اال ، فدخولهااألمنية األجهزةوضياع هيبة السلطة وتقاعس 
 .)المرجع السابق(ختلف مناحي الحياة الفلسطينيةالشامل في م

  ية بدخولها المجلس التشريعي  اإلرهابالخروج من وضع حماس على قائمة المنظمات
 ،حمدانأسامة )في الواليات المتحدة "2001سبتمبر 11اثأحد"بعد  خصوصاا و 
 (.2015أغسطس6

  ماهيرية وشعبية وااللتفاف حول منهجها جعلها غير قادرة على حماس بقاعدة جحركة تمتع
القرارات  اذاتخأن تبقي بمنأى عن التقدم بخطوات واثقة نحو المشاركة وبفعالية في 

 .(2006ديسمبر12 ،عدنان أبو عامر)المصيرية
  والذي جعل "انتفاضة األقصى"السلطة الفلسطينية وخاصة في ظل  أصابالضعف الذي ،

مل االسالمي وحركة حماس يتقدمون للدخول في االنتخابات وتستلم زمام فصائل الع
 المبادرة.

وحققت شرعية لها  1ية مريحة في المجلس التشريعي الفلسطينيأغلبوبالتالي، فازت حركة حماس ب
 .(86:2010)الدبس،في تشكيل حكومة فلسطينية جديدة ولشعبها ونجحت

 : الثانية ز حركة حماس في االنتخابات التشريعيةالتداعيات السياسية لفو : المبحث الثاني
ة واإلقليمية والدولية بما رفضت القوى المحلي 2006بعد فوز حركة حماس في االنتخابات عام 

والواليات المتحدة وحلفاؤهما االعتراف بالحكومة التي شكلتها حركة حماس، وفرضت  فيها "إسرائيل"
 ""ونبذ العنف سرائيل"إالعتراف "بــوحاولت إجبارها على الدولية عليها القبول بشروط اللجنة الرباعية ا

عتراف المجتمع الدولي بحكومة ا مقابل  ت التي وقعتها منظمة التحرير مع "إسرائيل"والقبول باالتفاقيا
 حركة حماس.

وعليه، قامت تلك القوى بمقاطعة حكومة حماس سياسياا ودبلوماسياا واقتصادياا وفرضت عليها 
عترفت بالشرعية السياسية للرئيس "محمود قاسياا بسبب عدم قبولها لشروط اللجنة الرباعية، ثم ا  حصاراا 
وقدمت الدعم السياسي لمؤسسة الرئاسة، مما أدخل النظام السياسي الفلسطيني في إشكاليات  عباس"

                                                 
مقعداا؛ حيث حصلت 132م من أصل 2006مقعداا في  انتخابات  المجلس التشريعي عام  80على  "حماس"حظيت  1

 (.2006يناير28مقعداا، وحصل مستقلوها الذين تدعمهم على أربعة مقاعد)الجزيرة نت،  76على 
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الرئاسي  عديدة أهمها االنفصال بين شقى الوطن وتداخل واختالط الصالحيات السياسية بين النظام
 الغربية ممثالا بالرئاسة يقوده "محمود عباس" والتشريعي؛ حيث أصبح هناك نظام سياسي في الضفة

 .زة ممثالا برئاسة الوزراء يقوده "إسماعيل هنية"ونظام سياسي في قطاع غ

ية الثانية أثر عميق ولكن بالطبع أيضاا كان لنتائج فوز حركة حماس في االنتخابات التشريع
الفلسطيني والتعددية السياسية، وطريقة التعامل مع المستجدات، كما منح  حول "الديموقراطي"على الت

، لمقاوم ضد االحتالل "اإلسرائيلي"فوز حركة حماس الفرصة للتنظيمات السياسية األخرى حرية العمل ا
الفساد في ولم يصبح المجلس التشريعي "ذو طيف واحد"، كما أوقفت المشاركة السياسية لحركة حماس 

 مؤسسات السلطة الفلسطينية ورفعت من سقف المطالب السياسية.

تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنها واجهت تحديات سياسية داخلية  حاولت حركة حماس جاهدةا 
وخارجية واصطدمت بشروط جديدة؛ وعدم االعتراف السياسي من المجتمع الدولي، واستمر الحصار 

، وهذا ما سنحاول توضيحه في افل المحلية واالقليمية والدوليةالمح والعزل واإلقصاء السياسي في
 الفقرات التالية من البحث.

 : التداعيات المحلية:المطلب األول
الفلسطينية كونها  طرافم صدمة كبيرة لأل2006جاءت نتائج االنتخابات التشريعية عام 

، هاعليقع النسبة الكبيرة التي حصلت لم تكن تتو  "حماس" محلياا نتائج غير متوقعة للجميع، ف أفرزت
مقاعد المعارضة، وبين هذا وذاك دخل النظام  إلىاالنتقال  هاعليحركة فتح لم يكن من السهل و 

فجاءت ردود األفعال الفلسطينية وخاصة ، ياإلعالملة من اإلرباك السياسي و السياسي الفلسطيني حا
نتيجة طبيعية لحالة  م2006ات التشريعية عام حماس في االنتخاب حركة ردة فعل حركة فتح على فوز

 ةا ، الذي قادته حركة فتح أكثر من سبع"والهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني"التفرد السياسي 
وثالثين عاماا، وبذلك كان من الصعب على حركة فتح التي قادت المشروع الوطني، وسيطرت على 

 )مقاعد المعارضة إلىاعد الحكم مقالمؤسسة السياسية الفلسطينية أن تنتقل من 
      (.2014مايو31الدجنى،

االنتقال من  هاعليحيث كان من الصعب  بحجم الفوز، أيضا حركة حماسلقد تفاجئت و 
تأزم النظام السياسي الفلسطيني، وحالة االشتباك  إلى أدىمقاعد الحكم، وهذا االلتباس  إلىالمعارضة 
 إذاقتتال داخلي، نتج عنه تقاسم للنظام السياسي الفلسطيني،  إلىة أن تحولت في النهاي إلىالسياسي، 

على قطاع  "حماس"ة وسيطرت حركة على الضفة الغربي "فتح"سيطرت حركة 
 (.2014مايو31)الدجنى،غزة
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اتفقت مواقف التكتالت لفوز حركة حماس باالنتخابات فقد  "إسرائيل"أما بالنسبة لردة فعل  
ابات التشريعية الفلسطينية على وصف فوز حركة حماس في االنتخ "ئيلإسرا"السياسية المختلفة في 

، ال تعترف بالدولة اليهودية أنها من جهة وعلى رفض التفاوض مع الحركة طالما "ل السياسياز بالزل"
موقفها الرسمي من فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية على لسان القائم  "إسرائيل" أعلنتكما 

طينية تضم لن تتفاوض مع حكومة فلس "إسرائيل"الذي أوضح بأن  "إيهود أولمرت"لحكومة ا أعمالب
مع الدولي بتجريد إقناع المجت إلىبأن الدولة العبرية ستسعى  "أولمرت"وأضاف  "حماس"وزراء من 

 (.19:2006،األوسط)مركز دراسات الشرق حماس من سالحها

االستعداد  "حماس"السابق أنه يتوجب على  "ييلسرائاإل"رئيس الوزراء  "شمعون بيرس"وقال  
ن حزب العمل إ" :فقالرئيس حزب العمل  "عامير بيرس" ، أمافلسطينيينللات الدولية لوقف المساعد

لن يتفاوض مع حماس ولن يسهم في تعزيز حماس وجعلها المنظمة المركزية التي تحرك قطاع 
 ناحركة طالب "بتصريحات مثل: حينها "نتنياهو بنيامين" "الليكود"س حزب يكما عقب رئ، "المنطقة

وكل هذا يجري على بعد ألف متر وعلى مقربة من  ،يرانتابعة إل "حماسستان"د قامت دولة قل ،"هنا
ت ألن اتفاهم إلىحماس ستظل نفسها حماس وال يمكن التوسط معها " :وأضاف "القدس"و "اللد"مطار 

)مركز دراسات الشرق "منألسياسة تحصين الحدود وا عادةإ  ناعليو  ائيلإسر إبادة  إلىالحركة تدعو 
 (.20:2006،األوسط

يوفال " "للكنيسيت"من التابعة ألقال رئيس لجنة الخارجية وا "يةسرائيلاإل"اعة ذوفي حديث لإل 
في  إنجازاتمنع حركة حماس من تحقيق  "إسرائيل"أنه كان بإمكان  "الليكود"من حزب  "شطاينيتس
 ذريعاا  ن الحكومة فشلت فشالا "إ :جراء االنتخابات وقالإالفلسطينية عن طريق منع  السلطة انتخابات

اعة ذإلفي مقابلة مع ا "يوسي بيلن"اري اليس "ميرتس"وقال رئيس حزب ، "حماس"في حربها ضد 
في تقوية حركة  حادي الجانب من قطاع غزة قد ساهم كثيراا أ "إسرائيل" انسحابية بأن سرائيلإلا
 (.2006يناير26)صحيفة هآرتس،ضعف السلطة الفلسطينيةأن ذلك أل ؛"حماس"

من خالل  على الصعيد السياسي باالنتخابات "حماس"تجاه فوز  "إسرائيل"سلوك وقد تمثل  
مصطلحات تاريخية في الذاكرة الجماعية اليهودية ذات صلة بالمرحلة النازية بغرض تحشيد  استخدام

جديدة مما دعا  سياسية في ألمانيا وبمثابة كارثة "النازيين"اا لفوز فوزها مشابه تالرأي العام حيث عد
يشكل  "حماس"% أن فوز 55رأى  إذ ،"قادة النازية" كما "حماس"عدداا من السياسيين لمعاملة قادة 
مة تجاه حكومة ن سياسية الحكو إ :قالوا "نييسرائيلاإل"% من  42خطراا وجودياا على الدولة ونسبة 

 (.282:2007)صالح،لة جداا متساه "حماس"
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 بهاالسياسية مثل طلب االعتراف  الشروطإرهاق حكومة حماس بالعديد من  "إسرائيل"وتعمدت  
ليست  أنها "يةسرائيلاإل"الحكومة  أعلنتو  "اإلرهابنبذ و " "أوسلو"كاتفاقية  ات الموقعةتفاقيباال وااللتزام

د ت واإلجراءات الميدانية ضتهديدامن الوأقدمت على الكثير  "حماس"شريكة في أي مفاوضات مع 
، كما طلبت من دول العالم عدم االعتراف بها وعزلها ومحاصرتها "حماس"الحكومة التي تقودها حركة 

مة والحركة لعدم استقبال دبلوماسي الحكو  األجنبيةعلى بعض الدول العربية و  ومارست ضغوطاا  سياسياا 
 واضحاا جراءات ضدهم وهو ما يعد انتهاكا ل بهم وتشديد اإلـوعدم استقبالهم على أراضيها أو االتصا

 للقوانين الدبلوماسية الدولية. 

ي بعد فوزها باالنتخابات بما تجاه حركة حماس على الصعيد العسكر  "إسرائيلوقد تمثل سلوك " 
 :(282:2007)صالح،يلى
االعتقاالت مسبوق ضد حكومة حماس خالل سياسة االغتياالت و الغير التصعيد الميداني  . أ

حكومة وهي السياسة ال توليمن  ولىاألسنة الالف خالل قل اآلحيث اعت   ؛واالجتياحات
ن عدد الشهداء أذكره  روالجدي"، مشتعلة تحت أقدام الحكومة األرضإبقاء "المسماة 

والمعتقلون بلغ عددهم  3126شهيد وعدد الجرحى  692بلغ  م2006الفلسطينيين عام 
 وقادة حركة حماس وقادة الفصائل األخرى. بما فيهم نواب 11000

أنه ال حصانة لوزراء ونواب وممثلين حركة حماس وهددت بتصفية  "يسرائيلاإل"أعلن الجيش  . ب
 رئيس حكومتها ووزرائها ولذلك قام باعتقال النواب والوزراء.

ك إشغال برنامج الفلتان األمني عبر افتعال جرائم القتل والسطو هادفة من ذل "إسرائيل"ت صلاو  . ت
فرغ لتطبيق برنامجها االنتخابي خر بدالا من التآلبالملفات الطارئة بين الحين وا حكومة حماس

 . "حصالواإلير يالتغ"
 :(112:2007،أبو عامر)تجاه حركة حماس وحكومتها بما يلى "إسرائيلفقد تمثل سلوك " اقتصادياا أما 

عبر تعطيل اتفاقية  وحكومتها حماسعلى حكومة  مالياا و  اقتصادياا  حصاراا  "إسرائيل"فرضت  . أ
السلطة الفلسطينية  لف موظف في صفوفأ 125ركية في ظل وجود ما يزيد عن العائدات الجم

 .شهرياا مليون دوالر كرواتب  150الذين يحتاجون ما قيمته 
حة ناالم ةام الدولي والمؤسسات الدوليللرأي الع ساسة باألهدعاية إعالمية موج "إسرائيل"مارست  . ب

التحتية  ةب لرواتب الموظفين ومشاريع البنيلن تذه "حماس"التي تأتي لسلطة  موالادها أن األمف
وتحسين ظروف الفلسطينيين بل ستجد طريقها لمخازن السالح وتصنيع المتفجرات التي تملكها 

التي وعدت بدفعها في  من دفع مستحقاتها والعربية الحركة مما منع الكثير من الدول الغربية
 . ابقالس
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لىسيطرتها على المعابر التجارية من و  "إسرائيل"استخدمت  . ت غزة للضغط  الضفة الغربية وقطاع ا 
واألدوية وشل حركة البناء  ،يةساسوصول البضائع والسلع األ إعاقةعلى الحكومة من خالل 
غذائياا فضالا  حصاراا غزة   قطاع حيث مارست على الفلسطينيين في ؛وشيوع الركوض االقتصادي

 ."لقمة العيش"ماهيرها يتعلق بتوفير عن الحصار المالي مما أوقع حكومة حماس في حرج أمام ج

 :(2006، الكيالي)فكانت كاآلتي على فوز حركة حماس "يةسرائيلإلا" األحزابردة فعل أما بالنسبة ل
يان ول بأنشاء مظلة دولية في إ إلى "ولمرتأ"برئاسة  "يةسرائيلاإل"الحكومة  تسع:  "كديما" -1

ى سرة الدولية وعلألالتنسيق مع ا اصلستو  "إسرائيل"ن أصدر عن الحكومة والذي جاء فيه 
هذا التنسيق نجم عنه التهديد سها الواليات المتحدة في بلورة الموقف من فوز حركة حماس، و أر 

 للسلطة الفلسطينية. موالألتحويل ا إعاقةفي 
عقاب نتائج االنتخابات أ في المحرضة والمعادية  سلسلة من الشعارات "الليكود": اتبع  "الليكود" -2

ثار حالة من أملة ضد فوز حركة حماس و ح "الليكود"وقد شن حزب  ،م2006عام  الفلسطينية
 من تداعيات فوز حركة حماس. "منيألالهيجان والترهيب السياسي وا"جواء أ

نه أ وأعلن قادته مستقبالا  "حماس"نه يجب االنتظار لرؤية كيف تتصرف إ :: قال "حزب العمل" -3
 ر البرنامج السياسي.يال حاجة لتغي

، على وصف "إسرائيل"مواقف التكتالت السياسية المختلفة في  ت وأجمعتخلص، فقد وعليه
من جهة، وعلى رفض  "الزلزال السياسيـ"فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية ب

 .قيت محتفظةا بسالحها من جهة أخرى لدولة اليهودية، وبال تعترف با أنهاالتفاوض مع الحركة طالما 

جراء االنتخابات وافقت على إ "يةسرائيلاإل"ن الحكومة أ "هاني المصري "ويري المحلل السياسي 
ن أاعتقدت  نها، وأل"ياسر عرفات" الرئيس ارادت أن تجدد الشرعية للقيادة الجديدة التي خلفت نهاأل

ية ستجعلها تلتزم بما التزمت به المنظمة من اتفاقيات األقلها على ة حماس في السلطة وحصولمشارك
تها جاءت على عكس ا، لكن حسابادرة على المساس بهذه االتفاقياتستكون غير ق أنهاوالتزامات أو 

 .(2012أكتوبر14هاني المصرى،)يةغلبوفازت باألما تمنت 

 :والدولية اإلقليميةالتداعيات  :المطلب الثاني
والدولية فقد رفضت العديد  اإلقليميةبمعزل عن المواقف  ةالداخلي تتحدياالو  تداعياتال كنتلم 

من القوى الفاعلة نتيجة االنتخابات، وفرضت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والواليات 
نبذ العنف، واالعتراف "فت بشروط الرباعية الدولية، وهي المتحدة شروطاا على حركة حماس، عر 

تلك الشروط وقوبلت بحصار سياسي  "حماس"وااللتزام باالتفاقيات الموقعة"، فرفضت  "إسرائيلـب"
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قليميةواقتصادي وعزلة دولية و  ، ولم تفتح لها أبواب العواصم باستثناء بعض الدول العربية واإلسالمية، ا 
يرانسوريا و "الخصوص وعلى وجه   (.2014مايو31الدجنى،)"روتركيا وقط ا 

لة لبعض الدول ففي حين دعت الواليات ؤو مسالمواقف ال بعض قابل كانت هناكوفي الملكن 
نحن لن نعاقب الشعب "جواب هذه الدول المباشر  حيث كانمعاقبة حركة حماس  إلىالمتحدة 

 األرضإال أن الواقع على  ،"عب الفلسطيني تأخذ مداها وفرصتهاالفلسطيني واتركوا حماس كخيار للش
 .(2006مارس  2 ،) صحيفة المدينة غزة قطاع صبت كلها في حصارالممارسات  يوضح أن

الواليات المتحدة حرباا سياسية شاملة على حركة حماس ابتداءا من وضعها على  أعلنت، فمثالا 
 .(228: 2008غوشة، )سياسياا منابع الدعم عنها وعزلها ية وصوالا لتجفيف اإلرهابقائمة المنظمات 

وجدت الواليات  م2006دة الحكم في أعقاب انتخابات عام س إلىوبعد وصول حركة حماس 
التعامل بطريقة مغايرة مع حركة حماس، فانتقلت من مرحلة  هاعليالمتحدة نفسها أمام واقع جديد فرض 

 مرحلة محاوالت االحتواء واإلخضاع بفرض شروط الرباعية الدولية على الحركة. إلىالمواجهة الشاملة 

وة تنتهج المقاومة المسلحة وترفض االعتراف بشرعية االحتالل تم ومع ظهور حركة حماس كق
جانب السعي  إلىية في منتصف تسعينات القرن الماضي اإلرهابوضعها على قائمة المنظمات 

 عليهاارها وفرض العزلة السياسية الحثيث لتجفيف منابع الدعم المالي لها وحص
 .(228:2008،)غوشة

ضد حركة حماس لم تعد يكية األمر  دارةدائية التي تنتهجها اإلوبصورة عامة فإن السياسة الع
تخفى، لكن طريقة واشنطن في تعبئة وحشد المحور المعادي لحركة حماس تتخذ إجراءات وأساليب 
مختلفة قد ال تظهر تفاصيلها كاملة، إال أنه من المسلم به وجود دالالت ومظاهر تؤكد حرص صانع 

على حصار حركة حماس، وضرب بنيتها التحتية باعتبارها ضرورة  يكيةاألمر القرار في السياسة 
فمسألة األمن القومي يكية األمر تفرضها معطيات عديدة تختلف في أهميتها بالنسبة للسياسة 

تحتل أولوية لدى صانع هذه السياسة ولهذا يجب مواجهة أي أخطار موجودة أو محتملة  "اإلسرائيلي"
 .(136:2013الشيخ عيد،)واقتصادها وسياستها "إسرائيل"من أل تهديداا أن تحدث  أنهامن ش

ال يجتمعان معاا، وذلك لتبرير  اإلرهابو  "الديمقراطية"وقد تبنت الواليات المتحدة نظرية أن 
سة حصار الحركة نتائج االنتخابات الفلسطينية واالستمرار في سيابسياستها في عدم االعتراف 

ضعافها وضربها  .(141:2013الشيخ عيد،)وا 
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جبار حركة حماس على إ بمحاولة االبن" جورج بوش"يكي األمر الرئيس  إدارة ولذلك، قامت
 حكومة إلضعاف قدرة ؛أو أن تصعد الحصار والضغط المالي على الفلسطينيين "إسرائيلـب"االعتراف 

 ية تسقط الحركة عن سدةحدوث انتفاضة اجتماع إلىحماس على سداد رواتب الموظفين مما سيؤدي 
 .(31:2006،)حمد الحكم

أن حاولت والدولية  اإلقليميةفعال أهم مظاهر ردود األ أحدالذى كان  ومن أشكال هذا الحصار
 الخناق على حركة حماسو  الحصار لتشديد األجنبيةو  الواليات المتحدة االستعانة بالدول العربية

 رئيس نائب "موسى أبو مرزوق " فقد قال الدكتورعنها  والمالية وقطع المعونات المادية وحكومتها
ن الواليات المتحدة قامت بالضغط على الدول العربية لتضغط بدورها إ س:المكتب السياسي لحركة حما

وعدم التعامل معها  السالحب ومنعها من التزود لمنع وحصار مصادر تمويلها وحكومتها حماسعلى 
في  عليهابمؤسساتها باإلضافة للتضييق على الصعيد السياسي والدبلوماسي وعدم االعتراف بها وال 
والضغط على سفارات العالم  والمطارات  المحافل الدولية والتشديد على حرية حركتها على المعابر

-1-22 )مقابلة مع الدكتور موسى أبو مرزوق بتاريخسياسياا و  دبلوماسياا لعدم االتصال بها وعزلها 
2015.) 

حماس في االنتخابات الرافضة لفوز حركة  يمية والدوليةاإلقل لقد كان الهدف من ردود األفعال
ية والشعبية في قطاع غزة على وجه التحديد، ومعاقبة أهل القطاع على سر قاعدتها السياسية والتنظيمك

اس، ففي أول رد لمجلس األمن الدولي طالب فيه أي حكومة فلسطينية خيارهم بانتخاب حركة حم
الحكومة الفلسطينية يقصد بها حكومة حماس احترام المبادئ  على وأن مقبلة االعتراف "بإسرائيل"

 "حماس"واالتفاقات ومنها خارطة الطريق واالتفاقات المعقودة األخرى، وبعد تسعة أيام فقط من فوز 
الحكومة الجديدة للتخلي عن السالح الواليات المتحدة لدى مجلس األمن "جون بولتون"  سفير دعي

 (.102:2008)أبو عرب،"واالعتراف "بإسرائيل

شروط اللجنة الرباعية أيضاا، وسعى لحمل  تبنيبأما ردة فعل االتحاد األوروبي فقد تمثلت 
ال فعلى  أن تواجه حصاراا سياسياا واقتصادياا،  "حماس"الحركة للموافقة عليها لتكون شريكاا سياسياا، وا 

" في تبريره إليقاف االتحاد األوروبي حيث قال سفير االتحاد األوروبي في "إسرائيل" "راميو أوزال
لتحويل األموال للسلطة إثر فوز حركة حماس باالنتخابات : إن االتحاد األوروبي لن يتعامل مع أي 

بعض الدول  مختلفة من مواقف وجود حكومة ال تنبذ العنف وال تعترف "بإسرائيل"، وبالرغم من
حكومة حماس كسويسرا وبلغاريا مثالا، قامت أغلب  تجاه كانت لها وجهات نظر ايجابية التي األوروبية

دول االتحاد األوروبي بمنع وزراء حماس ونوابها من السفر إلى بلدانها برغم وجود دعوات لهم من 
 .(82:2014)أبو الروس،مؤسسات وجهات أوروبية
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وعلى صعيد التداعيات العربية رحبت بعض الدول بفوز حركة حماس كدولة قطر وقال أميرها 
نزه أن حماس جاءت بطريقة انتخابية وربما تكون "قطر ترى أ الشيخ "حمد بن خليفة آل ثان" :
، وللعلم فإن الكثير من الدول "ن ندعمها بهذه المرحلة، وعلينا أانتخابات حصلت في العالم العربي

 ولبنان وقطر إذ دعمت سوريا والسعودية والسودان ،العربية رحبت في بداية األمر بفوز حركة حماس
فوز الحركة وفتحت لها بلدانها، فيما اعتبرت بعض الدول األخرى ما جرى بأنه شأن داخلي وأبدت 

 (.87:2014كاألردن ومصر وتعاملت معها بحذر)أبو الروس، عدم ارتياحها ضمنياا 

ع االنقسام الفلسطيني قامت معظم الدول العربية بقطع و وق ه وبعدأن يمكن للدراسة القول 
، وعليه انقسمت الدول مع حماس وتعاملت مع مؤسسة الرئاسة ممثلة بالرئيس "محمود عباس" عالقاتها

العربية في ردة فعلها تجاه فوز الحركة باالنتخابات حسب ما اقتضته مصلحتها القومية، وحسب 
 .الضغوط التي مورست عليها من قوى وأطراف المجتمع الدولي

ت في فتح المجال أمام بعض األطراف المحلية ومن التداعيات أيضاا بروز خالفات ساهم
واإلقليمية والدولية باإلضافة "إلسرائيل" لمحاولة إثارة القالقل على الساحة الفلسطينية، من خالل وضع 
العراقيل أمام حركة حماس إلدارة الشأن الفلسطيني، مما حد من قدرة حركة حماس على تنفيذ برامجها، 

 (.102:2008حدة الخالفات داخل الساحة الفلسطينية)أبو عرب،الذي أدى بدوره إلى ازدياد 

 خالصة:ال
قليميةالحركة أن تواجه ضغوطات محلية و  كان من المتوقع بعد الفوز الذي حققتهلقد   ة ودولي ا 

 األحزابلعديد من الفصائل والتنظيمات و أن هناك ا خصوصاا ترتيب البيت الفلسطيني  إعادةبرزها أ
والقضاء على الفساد  اإلصالحة عملي إلى، باإلضافة ةواأليدولوجيالنظر السياسية لفة في وجهات المخت
نتخابات، فوز حركة حماس باال إلى أدىالمعقدة والتي تعتبر العنصر الرئيس الذي  األمورمن  يوه

ها في المنطقة من خالل التشهير ئوحلفا "إسرائيل"من  خصوصاا شكاليات ا  ومع ذلك واجهت عراقيل و 
ي عام دولي ضد المشروع أالمختلفة ومحاولة خلق ر  اإلعالميف من حركة حماس عبر وسائل تخو وال

وتدمير عملية  اإلرهابلمجتمع الدولي للحركة بممارسة الذي تنوي حركة حماس القيام به واتهام ا
 .السالم

تعرضت لها الحكومة  التيت والضغوطات والعقبات تحدياال من وتجمل الدراسة مجموعة
ها وقطع الطريق أمامها لمنعها من تنفيذ أهدافها إسقاط، والتي استهدفت حماس حركة إدارةة بالعاشر 
ت لم تضعف تحديا، ويعتقد الباحث بأن تلك الم2006فازت من أجلها في االنتخابات عام  التي

 ت تتلخص فيما يلي:تحدياومجمل ال مالياا و  سياسياا بل أضعفتها  حماس عسكرياا 
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وتركها وحيدة في  هاإسقاط بهدف، شكلتها التيحكومة في ال "حماس"تح" ف" رفض مشاركة -1
مما أثر سلباا على تردى الوضع الفلسطيني بمستوياته السياسية  مؤامرات الدولية،وجه ال

أن تنهض بالمشروع والنظام السياسي  فتححركة على  ىولألفكان ا واالقتصادية كافةا،
 .اا في وقت دقيق وحساس جدّ ، جنب مع حركة حماس إلى الفلسطيني جنباا 

الضرائب  أموالعن  اإلفراجاالشتراط بقبول شروط اللجنة الرباعية الدولية مقابل  -2
الفلسطينية  األراضي، ورفع الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على والعائدات

 في قطاع غزة. خصوصاا و 
السياسية  ةاألصعد كافة علىأضعفها  لحكومة حماس والدولي "يسرائيلاإل"الحصار  -3

 .ةوالعسكري ةواالقتصادي
بما يتعلق بملف  خصوصاا المباشرة بالشأن الفلسطيني الداخلي، و  األجنبيةالتدخالت  -4

قليميةلعبت قوى محلية و  إذاالنقسام   في استمراره.  بارزاا  دوراا ودولية  ا 
على قطاع غزة خالل مدة زمنية قصيرة في  الحروب المتكررة التي شنتها "إسرائيل" -5

 (.م2014-م2012-م2009-م2008عوام)األ
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 رابعالفصل ال
 األداء السياسي لحركة حماسعلى  االنقسام السياسي الفلسطينيأثر  

م 25/1/2006بعد االنتخابات التشريعية التي أجريت في تاريخ  بدأ االنقسام الفلسطيني
لتشكيل الحكومة  هلتهاأ والتي  األصواتومشاركة حركة حماس فيها وحصولها على نسبة عالية من 

دارةو  مما  دولياا وعربياا و  محلياا أثر االنقسام على المكانة السياسية للقضية الوطنية الفلسطينية و  ،البالد ا 
حيث خسرت القضية الفلسطينية من مكانتها وقوتها،  سياسياا تدهور مكانة القضية الفلسطينية  إلى أدى

تهرب من استحقاقات إقامة الدولة الفلسطينية لذرع لللت "يسرائيلاإل"وأعطى االنقسام فرصة لالحتالل 
 المستقلة.

حركة حماس تجاه  فوضعت العراقيل تخسر في االنتخابات التشريعية أن لم تتقبل حركة فتح
في ذلك  1"سعيد صيام"اخلية وزير الدمما اضطر  ؛جاءت بانتخابات نزيهة شهد لها كل العالم أنهامع 

القديمة للسلطة ولكن تفاجأ بعدم  األمنية األجهزةمن خالل  ضاألر لفرض السيطرة على  الوقت
وقامت  ،"محمود عباس"ألوامره كل هذا كان تحت سمع وبصر رئيس السلطة  األجهزةانصياع قادة 

 ،مني المتردي وبدأت العملألضع اتساعدها على فرض السيطرة على الو  "ةقوة تنفيذي"بتكوين  الحكومة
 تارةا  عليهاوتحريض الناس  هاعليعرقلة عمل هذه القوة بإطالق النار  ألمنيةا األجهزةحاولت قيادة ثم 

 (.9:2010رزقة، )أخرى 

ن اكتشفت مؤامرة إلقصائها أة حماس لحسم الموقف لصالحها بعد أجبرت حرك ولذلك،
بعادها عن الحكم  وتواطؤ  استلمت  أنهامع  "حماس"مع حركة فتح ضد  طرافاألالعديد من القوى و وا 

 .انتخابية شرعيةم في ظل الحك

مظاهر  برزتتر بالصعود من قبل الحركتين و ي المتو اإلعالمالخطاب في هذه الفترة  بدأو 
 حكومةال إقالة "محمود عباس" قرر الرئيسثم  العمل من قبل الموظفين الحكوميين،االستنكاف عن 

الحكومة " مثل ظهر مصطلحاتوبدأت ت، في نظره اًّ"عسكري اا انقالب"قادت  نهاأل "حماس" التي شكلتها
آفاق التعامل مع الدول الخارجية  االنقسام الداخلي كما ضّيق، "الرئيس المنتهية واليته"و "المقالة

                                                 
1

في المجلس التشريعي  زير الداخلية في أول حكومة لحركة حماس ونائبو م وهو 1959يوليو 22ولد بتاريخ 
، أسس قوة داعمة للقوى األمنية م2009يناير  15في  "إسرائيل"اغتالته  ،الفلسطيني عن كتلة التغيير واإلصالح

ل حركة حماس في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية، مثَّ  ،ميت بالقوة التنفيذيةالفلسطينية في قطاع غزة س  
تقرير لقناة )تسلم دائرة العالقات الخارجية في الحركة، سية لحركة حماس في قطاع غزةالسياوكان عضو القيادة 

BBC،15 2009يناير.) 
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طينية الفلس للقضية "الربيع العربي"طينيين من االستفادة من دعم دول لم يساعد الفلسو  واالنفتاح الدولي
محاصرة حركة  بهدف غزةلقطاع  ك محاصرة مصرل على ذلاكبر مثأومساعدة الشعب الفلسطيني و 

 .(143:2011)عودة،يأساسحماس بشكل 

على استغاللها في ترسيخ االنقسام داخل  "يةسرائيلاإل"السياسة  مدتسرى عألعلى صعيد اأما      
قامت بعزل األسرى ف الفلسطينية طرافاألبين  اصلالحاستغلت االنقسام  ، حيث"سرائيليةاإل"سجونها 
ثر االنقسام على وجود وتنامي االعتقال السياسي وتجرؤ أكما  ،حسب فصيله السجون كل  داخل 
كيث "يكي األمر ، وفتح المجال أمام الجنرال "إسرائيل"األمني مع  تنفيذ التنسيق "سالم فياض"حكومة 
لبات ، بما يتوافق واستحقاقات خريطة الطريق ومتطاألمنيةيسمى تطوير وبناء أجهزتها  لما 1"دايتون 

الحكم الذاتي، فكفَّت يد الفلسطينيين والحقت المقاومة، لكنها لم تنجح في الحصول  دارةالدور األمني إل
 عتقاالتواالوالتهويد  األراضيبكّف أيديهم عن االستيطان ومصادرة  "يينسرائيلاإل"على أدنى تعهد من 

 .(143:2011)عودة،واالغتياالت

أسيرة بين الحصار  غزة في قطاعودها حركة حماس الحكومة التي تقاالنقسام لقد جعل 
زاد  ، في المقابلغزةقطاع  على "إسرائيل"ظل اعتداء  في  "السقوط والتهميش"، أو "والموت البطيء"

ة واإلسالمية وحتى العالمية صمود المقاومة وصالبة قيادتها، والتفاف الجماهير الفلسطينية والعربي
الكبير على قطاع غزة في  "يسرائيلاإل"للعدوان  مقاومة الفلسطينيةبعد إفشال حركة حماس وال، معها

في  ام في فقد االتجاه وضياع البوصلة، كما أثر االنقسم2014-م2012-م2009-م2008األعوام 
سلبية، محصلة  إلى غزةقطاع و  هللارام  في قيادة المسار الوطني الفلسطيني، وتعارض برنامجي القيادة

من استمرار االنقسام  "إسرائيل"وقد استفادت  ،هلوطني الفلسطيني يدور حول ذاتشروع االمجعلت 
 (.2009أغسطس 9)الجزائر نيوز،على الشعب الفلسطيني نهااالفلسطيني في متابعة عدو 

 مليار خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة ومة حماس بإدارتهالذي تقوم حك غزة تكبد قطاع وقد 
 1.2، فيما بلغت الخسائر المباشرة في البنية التحتية حوالي المتكرر "يسرائيلاإل"دوالر نتيجة العدوان 

م لتقليل التعاطف مع االنقسا ديأو  ،%35.6 حواليل فقد وصلت الةنسبة البط ، أماردوال مليار
 ل فرض حصار مطبق على قطاع غزةظى وضع المواطن الفلسطيني في ثر علأ كما، الفلسطينيين

 عمل للعامل الفلسطيني في مسرح البناء والتصنيععدم وجود ميادين من خالل  واضحاا  ذلك كانو 
                                                 

جنرال أمريكي استدعي بعد وصول حماس إلى السلطة،  مهمته تدريب القوات الفلسطينية للسيطرة على  كيث دايتون: 1
الفلسطينية  "اإلسرائيلية"منسق األمني األمريكي للشئون األمن وبسط سيطرة الحكومة الفلسطينية على أراضيها  وهو ال

قصاء حماس في الضفة الغربية )الموسوعة الحرة، ألوهدفه الرئيس التنسيق مع القوات ا منية الفلسطينية من أجل منع وا 
 .(2015أكتوبر2كيث دايتون،

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 راتدوال 7قل من أحيث بلغ دخل الفرد  في قطاع غزة؛ ينأثر على دخل المواطن األمر الذي والتجارة
 غاثيةإلوالجمعيات والمؤسسات ا "األونروا"بل يعتمد على مساعدات  والكثير ال دخل له يومياا 

 (.143:2011)عودة،

اللحمة بين الفرقاء خالل العديد  عادةذلت العديد من الجهود إلب  مورست و  ،وبناءا على ما سبق
ادرة والمب" "الدوحة للمصالحة الفلسطينية ا عالنو " "والورقة المصرية" "مكة"من اللقاءات ومنها اتفاق 

وكان هناك تقدم  1"اتفاق الشاطئ"برف غيرها وكان آخرها بما ع  و  "القاهرة"واتفاق " "اليمنية للمصالحة
رام ـب"بقطع المعونات عن السلطة  "إسرائيل"وتقارب في وجهات النظر، إال أن الضغوط الدولية وتهديد 

روض على الشعب اتفاق كامل وشامل ينهي الحصار المف إلىكان يحول دون الوصول  "هللا
 الفلسطيني.

على العالقات الداخلية والخارجية  قد أثر االنقسام الداخلي الفلسطيني أن وعليه يمكن القول
مصر  "بعض الدول لعدم االعتراف بالحكومة التي تقودها حماس مثل حيث سارعتلحركة حماس 

 "خرى مثلأغير عالقاتها بدول تت، في حين لم بيةو ور أليرها من الدول العربية واوغ "األردنواالمارات و 
يرانتركيا وقطر و  تطالب بعض الدول حركة حماس بضرورة  تأصبح إذبعض الدول األخرى، و  "ا 

لعزل السياسي امن  مزيداا ومارست الدول المعارضة  احدالو جزاء الوطن أإنهاء االنقسام ولم الشمل بين 
في تشديد الحصار على حماس  األدوارأبرز  ن هما يلعبو ؤ وحلفا "أمريكاو  إسرائيل"واالقتصادي وكانت 

 وحركتها.

تعزيز االنقسام السياسي  علىة والدولي اإلقليميةو  المحلية الضغوطات أثر المبحث األول:
 :الفلسطيني

قليمية ودولية دوراا بارزاا في تعزيز وزيادة االنقسام الفلسطيني،  لقد لعبت أطراف محلية وا 
لفلسطينية رغم الجهود العديدة التي بذلت من أجل إتمامها، وحرصت على عدم إتمام المصالحة ا

مؤسسة  وافقتفاألطراف المحلية قبلت بالشروط والتدخالت الخارجية في صناعة القرار الفلسطيني، إذ 
ض وبع "وأمريكا" "إسرائيل"شروط المجتمع الدولي بما فيه على  بالرئيس "محمود عباس" الرئاسة ممثلةا 

تمام المصالحة، وقامت بدعم مؤسسة الرئاسة تي وقفت حاجزاا أمام إنهاء االنقسام وا  ال جنبيةالدول األ
تقبل بالمشاركة في حكومة تكون حركة  ضد الحكومة التي شكلتها حركة حماس، وضغطت عليها بأالَّ 

المجتمع الدولي  لية والدعم السياسي والعسكري الذي يقدمهحماس ضمنها، وهددت بقطع المعونات الما
                                                 

غزة إلنهاء  قطاع في 23/4/2014هو االتفاق الذي تم التوقيع عليه بين حركتي فتح وحماس في  اتفاق الشاطئ: 1
حالة االنقسام والبدء في إجراءات جديدة للمصالحة الفلسطينية والبدء بتشكيل حكومة التوافق الوطني حيث ستشرف هذه 

 ة وتشريعية.الحكومة على إجراء انتخابات رئاسي
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بسبب تلك التدخالت  قائماا ليها، وعليه ال يزال االنقسام إن انضمت حركة حماس إ سلطة الفلسطينيةلل
 .فرض على السلطة الفلسطينيةالخارجية التي ت  

لرفض التعامل معها، كما دعت  "إسرائيل"عن حكومة الوحدة الوطنية سارعت  عالنفور اإلو 
رفضت الواليات كان مفروضاا على حكومة حماس، و ي اإلبقاء على الحصار الذ إلىالمجتمع الدولي 

 "وزراء فتح"في حكومة الوحدة ولم تمانع االتصال مع " وزراء حماس"التعامل مع األمريكية المتحدة 
والمستقلين بينما اتخذ االتحاد األوروبي موقفاا مرحباا بتشكيل الحكومة، لكنه ربط تقديم المساعدات 

حد ما مع  إلى تشابهفقد  "البريطاني والفرنسي"ة وأفعالها، أما الموقف بتقويم برنامج الحكومة الجديد
 .(66:2008بحيص وسعد،) يكياألمر الموقف 

 بالمقابل ،بدأت الحكومة الجديدة عملها بوضع خطة أمنية للقضاء على الفلتان األمني محلياا 
من القومي برئاسته وقام إنشاء مجلس األ عادةبإصدار مرسوم إل "محمود عباس" قام الرئيس الفلسطيني

وعلى الرغم من االتفاق على  ،"حماس"مستشاره لألمن القومي وهو ما رفضته  "محمد دحالن"بتعيين 
قر و  األمنيةتنفيذ الخطة  إال أن هذه الخطة سرعان  فتححكومة الوحدة التي تضم حركة  بعد موافقة ارهاا 

 17ستقالته في تقديم ا إلى "هاني القواسمي"ما اصطدمت بحواجز عديدة وهذا ما دفع وزير الداخلية 
وبالحد من  األمنية األجهزة إدارةمنعه من التصرف وفق رؤيته ببسبب ، م2007إبريل  -نيسان

 .(67:2008بحيص وسعد،) صالحياته

 ةالموقع م2012 "الدوحة"واتفاق  م2011 "القاهرة"واتفاق  م2007 1"مكة" اتستطع اتفاقتلم 
لم يتحقق منها إال  اتحسم الخالف بين الطرفين وأن بنود االتفاقتأن  من بين حركتي فتح وحماس

ظلت موضع خالف  األمنيةتشكيل حكومة غير قادرة على االنسجام فيما بينها، كما وأن الصالحيات 
 ها.بنائ إعادةوكيفية  األمنية األجهزةملف  خصوصاا و  بين وزير الداخلية والرئاسة

بعة لحكومة حماس على رأس عملها الوطني في المؤسسات مع العلم أن هناك عناصر تا 
السابقة وهم مستنكفون عن العمل حيث رفضوا  "فتح"الحكومية المختلفة، وهناك عناصر تابعة لحكومة 

الوطنية والحكومية ومنها  توتخلوا عن العمل في المؤسسا  "حماس"المشاركة بالحكومة التي شكلتها 
خلف عدم تحقيق  سباباألأهم  أحدوقد كان ملف االنتخابات  ،ات وغيرهار االمستشفيات والمدارس والوز 

                                                 
ت لعقد حوار بينهما في مكة : بعد اشتداد الصدام بين حركة حماس وفتح توسطت السعودية بينهما ودع اتفاق مكة 1

صالح 2007في فبراير م وجاء في نصوصه التأكيد على حرمة الدم الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتطوير وا 
منظمة التحرير الفلسطينية والتأكيد على مبدأ التعددية السياسية المعمول بها وفقاا ألسس السلطة الفلسطينية، ووقع 

برعاية الملك  "محمود عباس"ورئيس السلطة الفلسطينية  "خالد مشعل"تب السياسي لحماس ل من رئيس المكاالتفاق ك
 (.95:2010)الدبس،2007فبراير8في  "عبد هللا الثاني"
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ذلك عدم االلتزام باالتفاقيات الموقعة بين  إلىأضف ة حماس وفتح، كالتفاقات بين حر ا فيتقدم 
من القيام  1"القوة التنفيذية"الطرفين لوقف االقتتال، ومع انتشار الشرطة الفلسطينية في الشوارع وكذلك 

 لحفظ أمن البالد. ةالضروري األمنية بمهامها

حكومة  إفشالمن محاوالت  "حماس"فقد تصاعدت وتيرة االشتباكات وزادت معها تحذيرات 
طالت االشتباكات بيت رئيس الوزراء  حيثالوحدة الوطنية، واشتدت االشتباكات بين الطرفين 

ضع الداخلي الفلسطيني، فهذه العملية تأزم الو  إلى أدىبالقذائف ومحاولة اغتياله، مما  "إسماعيل هنية"
تقف خلف  أنهاهمت ت  أوالتي  ،مع حركة فتح األمراث دامية قررت حركة حماس حسم أحد إلىأدت 

من خالل استخدام القوة الفلتان األمني، وبالتآمر ضد حركة حماس وضد حكومة الوحدة الوطنية 
 .(2007يونيو  12 ،)رويترزالعسكرية

( 161قطاع غزة ) اثأحدمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان فقد سقط جراء إلحصائيات ال وفقاا و 
ي مشاركتها ف قعليتعن  عالنقامت حركة فتح باإل، و م2007يونيو  16-7 مدة منخالل ال شخصاا 

بإصدار ثالثة مراسيم أقال فيها  "محمود عباس"كما قام الرئيس ، م2007يونيو  12حكومة الوحدة في 
الفلسطينية وأما المرسوم الثالث  األراضيوأعلن حالة الطوارئ في جميع  "ل هنيةإسماعي"رئيس الوزراء 

المركز الفلسطيني لحقوق تقرير )حالة الطوارئ وأعلن  "ذاحكومة إنق"فقد نص على تشكيل  األخيرو 
 .(81:2007،اإلنسان

 في تعزيز االنقسام: اإلسرائيلي ردو ال :المطلب األول
عن  "إسرائيل" أعلنتالتي وقعت في قطاع غزة  م2007ران الداخلية في حزي اثحداألبعد 

، وذهبت نحو تعميق وترسيخ االنفصال "حماس"الرفض المطلق لوقوع قطاع غزة تحت سيطرة 
، وقد بدأت تنفيذ رؤيتها الجديدة على قاعدة التعامل نيةكاستراتيجية في التعاطي مع القضية الفلسطي

، على قاعدة االعتراف بها "رام هللا"ع الرئاسة الفلسطينية في مع معياريين مختلفين وهما التعامل م
حل الدولتين  أساسكد استمرار المفاوضات على أالذي  "أنابوليس"األبرز لذلك بلقاء وجاء العنوان 

                                                 
هي قوة أمنية تتبع لوزارة الداخلية، اضطر وزير الداخلية في الحكومة التي كانت تديرها حماس  القوة التنفيذية: 1

استخدام صالحياته وفقاا للمادة الثالثة من القانون األساسي بتشكيل هذه القوة بعد رفض  إلى "سعيد صيام"الشهيد 
األجهزة األمنية تنفيذ قراراته، وبدأ العمل لتجهيز هذه القوة وتم العرض على جميع الفصائل لتشارك فيها وكانت هناك 

ول الذى انتشرت فيه القوة التنفيذية في م هو اليوم األ17/5/2006مشاركة من العديد من هذه الفصائل وكان يوم 
شوارع قطاع غزة؛ حيث استطاعت تلك القوة من ضبط األوضاع األمنية وتقليل حاالت الفوضى والفلتان األمني في 

 (.2007يناير9قطاع غزة)المركز الفلسطيني لالعالم،
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" على قاعدة فرض الحصار القاسي والخانق وتطبيق سياسة االستنزاف معادياا  قطاع غزة "كياناا  ا عالنو 
 (.33:2011،)داودوقطاع غزة "حماس"عسكرية شاملة ضد  عداد الدائم للقيام بعملياتوالتلميح واالست

نابعة من محاولة استغالل حالة االنقسام الفلسطيني  "ستراتيجيةا" يسرائيللقد اتبع االحتالل اإل
راع تفتيت وتجزئة قضية الص إلىالثابتة والداعية  "يةسرائيلاإل" األهدافوتوظيفها بما يخدم المصالح و 

لت من التزاماتها وجاء في الواقع الجديد وتنص "إسرائيل"، وكنتيجة لذلك استغلت الفلسطيني "يسرائيلاإل"
 االنفجار إلى األمورضرورة تشديد الحصار على قطاع غزة ودفع  م2008عام  "هرتسليا"مؤتمر 

 .(152:2009عودة،)
غزة  قطاع زيادة االنفصال بين إلىعها تساند وتدعم الرئاسة الفلسطينية وكان يدف "إسرائيل"وكانت 

 :(2009415:)عودة،بوجود مجموعة من الدوافع أهمها والضفة الغربية من خالل تكريس االنقسام
  ن أعلى قطاع غزة وقناعتها  ة الفلسطينية مجدداا طلبعدم إمكانية سيطرة الس "إسرائيل"قناعة

 مطلقة. "حماس"سيطرة 
  إسرائيل"الذي استغلته  األمرللنسيج الفلسطيني وهو  اا تهديدأن االنقسام الذي حصل يشكل" 

 بالفعل.
  فكرة  أساس علىالجديد" والقائم  األوسط"الشرق يكي األمر على المشروع  "إسرائيل"تعويل

 على تجزئة المنطقة وتفتيتها. والذي يقوم "قةالفوضى الخالَّ "
  ثت ستؤثر على عالقات حركة تعتقد أن حالة االنقسام الفلسطينية التي حد "إسرائيل"كانت

 .خارجياا وبما ال يخدم مصالحها  سلباا حماس الدولية 
  سياسياا قسمين  إلىدثر فكرة الدولة الفلسطينية عن طريق شطر الوطن  "إسرائيل"أرادت 

 .اقتصادياا و 

منذ  تمهد لهكانت و ، واستمراه في تعزيز االنقسام اا رئيس دوراا  لعبت "إسرائيل"وتؤكد الدراسة أن 
، لسطينية الكبرى بين الفصائل الفالخالفات على الساحة الفلسطينية شعال إزمن بعيد من خالل 

جمال العديد من إ، ويمكن وط وفق ما تراه مصلحتهامالء الشر ا  والوقوف مع حزب سياسي بعينه و 
والرسمي  عليالفالموقف  بينت "يينإسرائيل"ولين ؤ ت التي نسبت على لسان ناطقين ومسالتصريحا

 "إسرائيل"، وكانت الستمراره وزيادته ةمنذ سنوات طويل المتواصلدعهما  ىمن االنقسام ومد "سرائيلإل"
نهاءالمصالحة و  إتمامتهدد بفرض عقوبات سياسية واقتصاديه في حال   عالنوحين تم اإل ،االنقسام ا 

أعلن وفتح  بين حركتي حماس "باتفاق الشاطئ"رف والذي ع   ،م2014عام األخيرتفاق المصالحة عن 
ا على اتفاق محادثات السالم مع الفلسطينيين ردًّ  قعليتاألمني المصغر  "يسرائيلاإل"مجلس الوزراء 

 .المصالحة بين حركتي فتح وحماس
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لن تجري مفاوضات مع أي  إسرائيلأن " :"يإسرائيل"شدد بيان حكومي وتأكيداا لما سبق،  فقد 
 سترد على الخطوات األحادية أنهاوقتها  "رائيلإس" أعلنت، و "حكومة فلسطينية تدعمها حماس
يختار : "من "بنيامين نتنياهو"ونقل البيان على لسان رئيس الوزراء ، الفلسطينية بسلسلة من اإلجراءات

هذه الخطوة قد " :"أفيغدور ليبرمان" "يسرائيلاإل" وقال وزير الخارجية ،"إرهاب حماس ال يريد السالم
 .(2014ابريل BBC ،24موقع )" مستحيالالفلسطينيين  سالم مع إلىتجعل الوصول 

االنقسام الفلسطيني كانت الحكومات  إنهاءجل أبذل من وفي العديد من الجوالت التي كانت ت  
والمصالحة مع  "إسرائيل"رئاسة السلطة الفلسطينية بين السالم مع  تخيرالمتعاقبة  "يةسرائيلاإل"
قد  م2007 "شرم الشيخ"ب قمة عق   ة"يسرائيلاإل"رة الخارجية ، وكان المتحدث باسم مكتب وزا"حماس"

حكامبكل ما تستطيع من أجل فرض نفوذه و  "عباس"ستدعم الرئيس  "إسرائيل"صرح أن  سيطرته  ا 
 .(المرجع السابق)المصالحة مع حركة حماس إلىبشرط ضمان عدم سعيه 

قامت  "يلإسرائ"ن أب BBCح لقناة في تصري "أوري أرئيل" "يسرائيلاإل"سكان إلوزير ا ف  خ  ولم ي  
وقال  "والقدس رام هللاالخليل ونابلس و "( وحدة سكنية جديدة قريبة من 1500بالموافقة على بناء )

قد توعدت بفرض عقوبات اقتصادية ضد  "إسرائيل"وكانت ، ه رد مناسب على المصالحةنإ :حينها
مني ومنعت ألالتنسيق ما عدا التنسيق ا أنواعكل  أوقفتالمفاوضات ثم  أوقفتالسلطة الفلسطينية ف

 " VIP " ـلغت تصاريح التنقل للوزراء المعروفة بأغزة من التنقل للضفة الغربية و قطاع  حكومة وزراء
 BBC،24لقناة  )تقرير نوال اسعد سطينيةالضرائب الفل أموالمليون شيقل من  25باقتطاع  وهددت
 (.2014أبريل

 االنقسام: تعزيزفي  المتحدة األمريكيةالواليات دور : المطلب الثاني
من  يق وزيادة االنقساموهي تعم "يةسرائيلاإل"نفس الرؤية  لقد تبنت الواليات المتحدة األمريكية    

أبرزها  ،ملف االنقسام الفلسطيني بمجموعة من المطالب والشروط إنهاءخالل فرض شروطها وربط 
 إذ إن مؤسسة، نف وااللتزام بالقرارات الدوليةوالع إلرهابانبذ  إلىتدعو  لتياشروط اللجنة الرباعية 
وكانت  االنقسام إنهاءمن أجل  إلي حٍد ما "يسرائيلاإل"ويكي األمر الموقف  الرئاسة الفلسطينية تبنت

 نهاأل ؛"إسرائيل"مصلحة لمصلحتها وال لاالنقسام الداخلي الفلسطيني ليس  إنهاءأن  تماماا تتيقن  أمريكا
أن تقوم  "إسرائيل"العالمية وتخشي  اإلرهابقوائم  علىالمصنفة  حماس من المنظماتتعتبر حركة 

 ."رام هللا"على أركان السلطة في حركة حماس بالسيطرة 

فبمجرد فوز  ؛م2007اث حزيران أحداالنقسام قبل  تعزيزإلي  كما سعت الواليات المتحدة
وصول حركة  إعاقةب المتمثلة "يةسرائيلاإل"ية نفس الرؤ ل بنيهاتيكية األمر  دارةاإل أعلنتحركة حماس 
 أنيكية األمر وزيرة الخارجية  "سكونداليزا راي" أعلنت، وعقب فوز الحركة باالنتخابات حماس للحكم
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، وأن الواليات المتحدة غير مستعدة لتقديم "محمود عباس"دعمها المالي للرئيس  تقديم اصلستو إدارتها 
 (.24:2006،األوسط)مركز دراسات الشرق "رائيلإس"لدعم لمنظمة تدعو لتدمير ا

بها  قامكل االجراءات التي يكية األمر  دارةأيدت اإلحدة االنقسام الفلسطيني  لزيادة ستمراراا وا
 التي تشكلتها حركة حماس تسأحكومة الوحدة الفلسطينية التي تر  قالأ حيث ؛"محمود عباس"الرئيس 

حماس على  والمالي والدبلوماسي لسياسيحصارها ايكية مر األ دارةوزادت اإل ،"مكة"التفاق  وفقاا 
 وحكومتها.

يأتي في سياق تعميق الخالف بين  "محمود عباس"لسياسات الرئيس يكي األمر كان التأييد لقد 
يكية األمر  دارةن اإلأل ؛الطرفين بحيث يصبح من الصعب عملية التحاور في ظل مجموعة من الشروط

يكية األمر  دارة، وقد أيدت اإلعميق الخالف بينها وبين حركة فتححكم لتال إلىسعت منذ وصول حماس 
الحديث  أصبحه يعل، و "سالم فياض"حينها المرسوم الرئاسي الصادر بتشكيل حكومة طوارئ يرأسها 

 يكيةاألمر ت بفضل الشروط والجهود ألن الفجوة اتسع ؛عن أي تقارب أو حوار صعب جداًّ 
 (.138:2009)الوادية،

 مالياا و  سياسياا و  دبلوماسياا  "محمود عباس"الرئيس  أمريكاشكيل حكومة الطوارئ دعمت ت وبعد
واعتبر  كبيراا  دولياا  ه حصلت حكومة الطوارئ اعترافاا يعلتقديم الدعم المالي له، وبناءا  رباستمرا ووعدت
وا من المجتمع الدولي الحكومة التي ترأسها حماس حكومة باطلة وغير شرعية وزاد أطرافمعظم 

محمود "الحكومة برئاسة  إلىب الضرائ أموالبعدها عن  "إسرائيل"فرجت أها، و يعلالحصار 
 (.139:2009)الوادية،"عباس

د محمو "انعقد في شرم الشيخ لدعم الرئيس  اا مؤتمر يكية األمر  دارةولتعميق الخالف ساندت اإل
من السلطة  كالًّ  المؤتمر ضم تهاوحكوم في العزل الدبلوماسي لحركة حماس معاناا ا  و ، وحكومته "عباس

رئيس  "حسني مبارك"و "إسرائيل"رئيس وزراء  "مرتولايهود ا"و "محمود عباسب"الفلسطينية ممثلة 
، وكان الهدف الرئيس من تلك القمة هو دعم الرئيس األردنملك  "عبد هللا"جمهورية مصر والملك 

سقاطو  "حماس"ينية مبكرة وضرب قوة جل القيام بانتخابات فلسطأمن  مالياا و  سياسياا  "عباس" نفوذها  ا 
 الفلسطينية "يةسرائيلاإل" لمفاوضاتا ةاصلمو جل أمن ينه وتمك ،وشرعيتها في الشارع الفلسطيني

 (.2007مايو 29 )صحيفة الوفد المصرية، حسين عبد الرازق،
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ر من بالواليات المتحدة وتم دعوة أكث 1"أنابوليس"تم عقد مؤتمر  م2007نوفمبر  27وفي 
( دولة ومؤسسة وكان من دالالت هذا المؤتمر تعزيز االنقسام الفلسطيني الداخلي فبمجرد قبول 40)

وهو تنفيذ  ،لالنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة تكريساا  دلفلسطيني المشاركة بالمؤتمر يعالرئيس ا
الباحث بالمعهد  "يراه ميكائيل"، واعتبر 2"بالفوضى الخالقة"في المنطقة التي تنادي يكية األمر للسياسة 

خالل  األوسطيستهدف الهيمنة على منطقة الشرق  "بوش االبن"فرنسي للدراسات االستراتيجية أن ال
 (.106:2008)جاد، اإلقليميةوانشقاق داخل الساحة  تعميق الشرخ الفلسطيني الداخلي

وفي المقابل فهو  "عباس" الوسائل السياسية الداعمة للرئيس أحد "أنابوليس"ن مؤتمر وبذلك كا
جدير ال، و دولياا  مقبوالا  ال تحمل مشروعاا يكي األمر من المنظور  نهاأل ويضعفها يضغط حركة حماس

 م2007الداخلية في حزيران  اثحداألال أن إ م2001 عام له منذ ذكره هنا أن المؤتمر كان معداا 
 "عباس"عن دعم الرئيس  ةا صراح عالنمن أجل اإل م2007عنه في عام  عالنلإل أمريكاشجعت 

 30 )صحيفة االخبار المصرية، محمد بركات، دع الفلسطينيوتقديم العون له وزيادة االنقسام والص
 (.2007نوفمبر

طال معظم  حصاراا حماس  علىوفرضت  دبلوماسياا و  سياسياا  حصاراا  كاأمريوبعد ذلك مارست 
دول العربية والدولية مقاطعتها، وتأثرت حماس من ال اا ودعت كثير  خارجياا و  داخلياا صولها أو  مؤسساتها

على القبول بالقرارات الدولية التي  "حماس"جبار إهي وشعبها في قطاع غزة بهدف  بحصار قاس  
وباالتفاقيات التي وقعتها  إسرائيلب واالعتراف اإلرهابترك العنف و "اللجنة الرباعية وهي  تشترطها

 .Abu Irshaid,2009:13)(Scham & ,"منظمة التحرير الفلسطينية معها

 إعالنحيث قام ب ؛جراءات التي يتخذهاإلبكل ا "محمود عباس"تؤيد قرارات  أمريكاوظلت 
يجرم كل من  وأصدر قانوناا  "حركة خارجة عن القانون ومنقلبة على الشرعية الفلسطينية"حركة حماس 

تفكيك المؤسسات  إلىهدف جراءات تإ ذا، وقام باتخمع حركة حماس في ظل وضعها الجديديتعامل 

                                                 
وتم التحضير للمؤتمر من قبل الواليات  األمريكية "مريالند"م في والية 2007نوفمبر  27انعقد في  مؤتمر أنابوليس: 1

دولة ومؤسسة، الهدف األول من  40، واستمر ليوم واحد؛ وحضرته "كونداليزا رايس"المتحدة بإشراف وزيرة الخارجية 
 (.140:2009ضد حماس وحكومتها)الوادية، "محمود عباس"المؤتمر كان زيادة وتعميق االنقسام ودعم الرئيس 

هو مصطلح سياسي يقصد به تكون حالة سياسية بعد مرحلة فوضى متعمدة األحداث يقوم بها قة: الفوضى الخالا  2
أشخاص معينة بدون الكشف عن هويتهم وذلك بهدف تعديل األمور لصالحهم بعد مرحلة فوضى متعمدة من أشخاص 

الخارجية األمريكية أدلت وزيرة  م2005معروفة من أجل مساعدة  اآلخرين  لالعتماد على أنفسهم، وفى مطلع عام 
تم كل ذلك حيث ي الجديد؛ وسطألعرف بالشرق اعن نية أمريكا بنشر الديموقراطية والبدء بتشكيل ما ي   "كونداليزا رايس"

 (.2015أكتوبر5)الموسوعة الحرة،"والفلتان األمني ةقعبر نشر "الفوضى الخالَّ 
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باعتقاالت كبيرة اإلجراءات بالضفة الغربية وتوجت  خصوصاا ها و يعلهلية التي تشرف ألاالجتماعية وا
 (.138:2009)الوادية،تعطيل المجلس التشريعي الفلسطينيو  ا غالقوواسعة و 

 االنقسام تعميق إطارفي  بالذات يأتي مدةفي هذه ال "دايتون "يكي األمر الجنرال  إرسالوكان 
الفلسطينية بالضفة التابعة  األمنية األجهزةتقوية  إلىالتسع يكية األمر  دارةأن اإل األمروحقيقة  وزيادته

 .(6:2007،جمعة)لي تعميق الخالف الفلسطينيإبقدر سعيها  "محمود عباس"لرئاسة السلطة بقيادة 

، بل شاركتها نقسام وزيادتهها تسعى لتكريس االلم تكن وحد "إسرائيل"ن أ ى فالدراسة تر  ،هيعلو 
ها في العالم العربي والدولي وتم االتفاق على ئبي وبعض حلفاو ور ألتحدة واالتحاد اكل من الواليات الم

جل زيادة االنقسام والضغط على حركة حماس أوضع الشروط التعجيزية واالستمرار بالحصار من 
بناء أ ة تذمر وخالف شديد بينها وبينتصطدم بالجمهور الفلسطيني وخلق حال "حماس"ومحاولة جعل 

جهاض ا  عبية تطيح بحركة حماس وحكومتها و وثورة ش ىعلى حدوث فوض ى راهنت تلك القو  إذشعبها، 
ضمن سياسة موحدة ورؤية متفقة  أمريكاو  "إسرائيل"جله أالسياسية، وهو ما كانت تعمل من  تجربتها
ر مقبول به في المنطقة وتجفيف الدعم باعتبارها جسم غي "حماس"حد وهو القضاء على اوهدف و 

والتحريض الوسيلة  اإلعالموكان  المالي والسياسي عنها بكافة الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة لها
 .ذلك تحقيق في األبرز

 :الدولية لحركة حماس السياسية أثر االنقسام على العالقات: المبحث الثاني
والدولية ذوى العالقة في شجب حركة حماس  ةاإلقليمي طرافاألانحسرت مواقف كثير من 

، فقد ترافق وتأييده "محمود عباس"، وشرعية قرارات الرئيس الفلسطيني الشرعيةوحكومتها ووصفها بال
، بالمقابل "محمود عباس"حكومة الطوارئ التي يرأسها  إلىالموقف الدولي مباشرة بتقديم المساعدات 
 (.155:2009)عودة، ت مع قطاع غزةعزل حماس وحكومتها خالل قطع االتصاال

ما، فقد  ويمكن القول أن االنقسام الفلسطيني قد أضر بالعالقات الدولية لحركة حماس نوعاا     
والمحاور ظاهرة االنقسام وعملت على زيادته وتوسيعه، حيث وجدت بعض  طرافاألاستغلت بعض 

خراجها من المشهد  بلوماسياا دو  سياسياا سانحة للقضاء على حماس  تأصبحالدول أن الفرصة  وا 
، بعد أن كانت في حيرة في بها وال بمؤسساتها لعدم االعتراف، واستغلت االنقسام كمبرر السياسي

 التي طرافاألالدول و  خصوصاا  حكومة شرعية انتخبها الشعب الفلسطيني أنهاالتعامل معها باعتبار 
 والواليات سرائيل""إل باإلضافة العربية الدول بعض فيها بما "محمود عباس" الرئيس تساند وتدعم كانت

    االوروبي.  االتحاد من ودول المتحدة
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قسمين في مواقفها واتجاهاتها فيما يتعلق  إلىالدولية قد انقسمت  طرافاألوترى الدراسة أن 
 ناءا ب بهذا التصنيف ، وقد اجتهد الباحث في القيامبحركة حماس بعد االنقسام السياسيبطبيعة عالقتها 

 لآلتي: وفقاا والدولي  يمياإلقللى مدى تأثير الدول على المستوى ع
تلك الدول لها  :"محمود عباس"ووقفت بجانب الرئيس  "حماس"التي عارضت  طرافاألالدول و  - أ

عدو يتهدد أمنها ومصالحها مثل  أنهاليها على ، وتنظر إ"حماس"واقفها المسبقة من م
وبعض الدول العربية  "كفرنسا وبريطانيا"ظم  الدول األوربية  ، والواليات المتحدة ومع"إسرائيل"

أقل، أضف لذلك معظم   بوتيرة األردنكانت  نوا   "األردنمارات ومصر و السعودية واإل"مثل 
  ."جنة الرباعيةاللَّ و " "االتحاد االوروبي"و "األمم المتحدةـك"المنظمات والهيئات الدولية 

ها بالرغم عليوالحفاظ  "حماس"عالقاتها مع  على تعزيز احرصه أظهرتالتي  طرافاألالدول و  - ب
يرانتركيا وروسيا وسويسرا وقطر و "من االنقسام السياسي: مثل  سوريا قبل و  والسودان ولبنان ا 

 من لقادة متكررة زيارات أراضيها حيث شهدت ،وليبيا وماليزيا م2011الثورة السوريةعام
 مرة . من ألكثر غزة قطاع زاروا نماليزيي وبرلمانيين سياسيين أن كما حماس

مستوى من  على الحفاظ حرصها على  طرافاألبعض الدول و  أظهرتوبناءا على ما سبق، 
 من بعض منها ولم تقطعها نهائياا  على أبقت حيث ،عالياا  يكن لم نالحركة وا   مع واالتصاالت العالقات

 ةقائم ت بعض من تلك الدولأن سياسا خاصةا  ،ممثلين عن حركة حماس في أراضيها خالل وجود
    (.2014ديسمبر16)صحيفة الرسالة،البتة قطعها وليس العالقات تعويم على

تصنيفها بشكل مماثل و جمعها  يمكن ال العربي مثالا، الخليج مع دول العالقة فإن المقابل في
والتقارب  متانةالب قطر مع "حماس"عالقة  تمتاز حين ففي ويمكن قياس ذلك على معظم دول العالم،

يجابية نوعاا ما بعالقة الكويت تحتفظ قوية"، "حاضنة لها تشكل وباتت ،واالنفتاح  حماس مع جيدة وا 
ن المعروف والتاريخي اإلسالمي دورها بحكم  تتميز بينما متباعدة، أوقات في االتصاالت تلك كانت وا 

 بالجفاء وعدم التقارب وحكومتهامع حماس  "واإلمارات السعودية" وتحديداا  ،"الخليج دول" باقي عالقات
ن كانت هناك بعض اللقاءات لقيادة حركة حماس مع ملك السعودية والمسئولين اآلخرين  أن فرغم ،وا 

 تجاهر" حين في ذلك، إعالن تتجاهل لكنها مقطوعة وشبه فاترة بالسعودية حماسحركة  عالقة
    (.2014ديسمبر16)صحيفة الرسالة،نيةاألم القيادات من العديد لسان على لحماس "بعدائها ماراتاإل

ما إال أنه  والدولية نوعاا  اإلقليميةوترى الدراسة أنه وبالرغم من تضرر عالقات حركة حماس 
ات أو التعاطف معها  رض الواقع لم يتغير أي شيء على صعيد االتصاالت والعالقفعلياا وعلى أ
بعد االنقسام السياسي هي نفس الدول  "سبحما"ن معظم الدول التي قطعت عالقاتها والدليل هو أ

التي كانت تعارض وتخشى وجود حركة حماس على سدة الحكم قبل أن يحدث االنقسام  طرافاألو 
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التي تتبناها حركة حماس وتتعامل معها  "يدولوجيةاأل"تلك الدول لها مواقف مسبقة من ن إ إذ، أصالا 
المحاور السياسية والمصالح المشتركة كالدول  ي ذو  تتبعها الدول األهدافالستراتيجية متجانسة  وفقاا 

 وقساوةا  ر شدةا ، وكنتيجة للمواقف التي تبنتها تلك المجموعة ازداد الحصا(أ)في تصنيف المجموعة 
ليس فقط على صعيد العالقات الدولية  األزماتثرها العديد من متعددة، وبرزت على إ وأخذ أشكاالا 

 .كافة ياسية واالقتصاديةصعدة الس" فقط بل على األلحماس"

حافظت على عالقاتها مع حماس بعد االنقسام هي نفس الدول  التيد أن الدول في المقابل نج
التي كانت تربطها معها عالقات جيدة ومتوازنة وقائمة على االحترام واالتصاالت المستمرة وتبادل 

، بل عليمية أو حتى العسكريةية أو التوالوفود المختلفة سواء على الصعد السياسية الدبلوماس ،الزيارات
زادت وعززت عالقاتها مع حركة حماس وحكومتها بما فيها دول ذات  طرافاألهناك بعض الدول و 

يرانتركيا وماليزيا و "تأثير إقليمي كبير مثل   ."ا 

 :"أمريكا"ربية وة حماس بعد االنقسام بالدول العحرك عالقة: المطلب األول
والدعوة للحوار  لالنقسام والعودة عنهموقف المدين  اتخذت ول العربيةدال بعض يمكن القول أن

االنقسام وتقديم  إنهاءهت بعض الدول اللوم لحركة حماس وطالبتها بضرورة الفلسطيني كما وجَّ  الوطني
االنقسام واشترطت  إنهاءلما حدث، وبعض الدول ربطت تحويل المساعدات لحماس ب حماس توضيحاا 

حالة االنقسام السياسية الفلسطيني،  إنهاءمقابل  الحدودي مع مصر "رفح"ل معبر مث فتح معابرها
"بإدانة  م2007حزيران 16عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في  رسميصدر أول موقف عربي و 
 اثحداألها لالنقسام و غضبالدول العربية عن بعض  وعبرت، "اارتكبت مؤخرا  التياالجرامية  عمالاأل

خرى بالحيرة في كيفية التعامل مع تسمت بعض المواقف األومصر، فيما ال السعودية مث التي جرت
 الواقع السياسي الفلسطيني الجديد.

بدا  ، فمثالا الحيادية وعدم التدخل إلىبالميل  بدايةا  العربيةنظمة لقد اتسمت بعض مواقف األ
مصري بمدى نتائج التدخل على في حين تأثر الموقف ال "مكة" بفشل اتفاق لموقف السعودي متأثراا ا

نقسام توالت المبادرات العربية ففي الالفلسطينية، ومع استمرار حالة ا "يةسرائيلاإل"مسيرة المفاوضات 
الفلسطينية  ات، كما استضافت مصر الحوار مصالحةاليمن عن مبادرة لل أعلنت، م2008 آذار

يحمل في  نقسام الفلسطيني تحوالا وأن مصر وجدت في اال بين حركتي حماس وفتح، خاصةا  خصوصاا 
للنظام  "العدو اللدود"خوان المسلمين هي امتداد لجماعة اإل "فحماس"، سياسية وأمنيةطياته دالالت 

 (.158:2009)المبحوح، المصري 

شابها نوع من الفتور  نحماس مع بعض الدول العربية وا   في المقابل لم تتأثر عالقات حركة
 أنفت اللقاءات واالتصاالتالعالقات لطبيعتها في وقت الحق حيث است  أن عادت  إلى ،في البداية
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حيث زارت العديد من الشخصيات السياسية قطاع غزة  ؛على الصعد الرسمية أو الشخصية سواءا 
في  1"حمد بن خليفة" التاريخية التي قام بها أمير قطروالتقت بقيادة حكومة حماس كالزيارة 

 .2012أكتوبر23

، وهي نفس السياسة التي السياسة العدائية تجاه حركة حماسيكية األمر  رةداانتهجت اإل
من حركة حماس لم يتغير سواء قبل االنقسام أو  أمريكا، وموقف مع حركة حماس "إسرائيل"تعتمدها 

 .  م2007اث االنقسام الفلسطيني عام أحدزادت حدتها بعد يكية األمر ال أن القطيعة إبعده 

اور المعادية وظلت تحشد المح ،تجاه حركة حماس عداءها يكيةاألمر ياسة الس ف  خ  فلم تعد ت  
م به وجود دالالت ال أنه من المسلَّ إ، ساليب قد ال تظهر تفاصيلها كاملةأاألخرى ضدها بطرق و 

ا التحتية ومظاهر تؤكد حرص الواليات المتحدة على زيادة الحصار على حركة حماس وضرب بنيته
 )الشيخ يكياألمر تعتبر أولوية لصاحب القرار  "يسرائيلاإل" من القوميأللة اأسباعتبارها ضرورية، فم

 .(137:2013عيد، 

لي زيادة إ، بل دعت بعض الدول العربية وحكومتهاموقفها من حركة حماس  أمريكاولم تغير 
 بها أو التعامل معها عترافاالوتجفيف منابعها وعدم  حصارهاواإلمعان في وخنقها  يهاالضغط عل

شعب للالممثل الشرعي  واعتبرته "محمود عباس"بسلطة الرئيس  اعترفتكحكومة شرعية، في المقابل 
 أفرزتلدول للعملية الديموقراطية التي كثير غيرها من ا مثلباالا  أمريكا وبذلك لم تعط   ،الفلسطيني

أو أن  "ئيلإسراـب"جبار حركة حماس لالعتراف إ على تراهن "بوش" إدارة كما كانت، حركة حماس
حدوث  إلي ها إلضعافها على سداد رواتب الموظفين مما سيؤدييعلتصعد من حصارها وتضغط 

 اجتماعية تسقط الحركة عن سدة الحكم. نتفاضةا

طالق وكانت معدومة إلا علىلم تكن تذكر  أمريكاه، يمكن القول أن العالقات الدولية مع يعلو 
، وحكومتهاحد كبير ضد حركة حماس  إلىمتفقة ومنسجمة  يكيةاألمر ية و سرائيلبسبب كون الرؤية اإل

 إرسالحصل بين الجهتين سواء على الوضع السياسي أو الدبلوماسي ولم يتم  ولم يذكر أن هناك تقارباا 
، مع م2014-م2007بين عام  المرحلة مافي  األقلأي بعثة دبلوماسية رسمية من الطرفين على 

ت على استعداد ألي حراك سياسي أو أي  دعوة أمريكية لها تقدير الباحث الشخصي أن حماس كان
الدراسة أن حركة حماس لم تكن ترفض أن يتم التباحث حول أي من  ى ، وتر دبلوماسياا و  سياسياا 

                                                 
1

م وحمل 2007سي والحصار المفروض منذ عام جاءت زيارة أمير قطر لقطاع غزة بعد حالة من الجمود السيا
عتبر قطر من أكثر الدول مليون دوالر تنفق على مشاريع إسكانية وبنية تحتية، وت   400استثمارات ومساعدات بقيمة 

العربية قرباا وانفتاحاا ودعماا سياسياا ومالياا وا عالمياا لحركة حماس وحكومتها، فهي تستضيف أحد مكاتب حركة حماس 
 (.89:2014)أبو الروس،ة  التي يرأسها "خالد مشعل"، وتتميز بعالقاتها المتينة والقوية معهاالهام



69 

الملفات مع الواليات المتحدة بما يخدم شعبها وقضيتها وكانت من أولوياتها االنفتاح على العالم ونقل 
 ، ولكن ال يوجد عدالة في المجتمع الدولي.االحتاللمعاناة شعبها الجاثم تحت 

 :(اإلرهابمن قائمة حركةالرفع  قرار) وروبيأل حركة حماس باالتحاد ا ةعالق :المطلب الثاني
بمراحل كانت بدايتها حين قرر االتحاد  اسحم وروبي وحركةاألبين االتحاد مرت العالقات 

ية بجناحيها السياسي والعسكري في ديسمبر هاباإلر وروبي تصنيف حركة حماس ضمن المنظمات ألا
، وكانت تلك المرحلة تتسم "إسرائيل"داخل  "ستشهاديةا عمليات"بعد أن نفذت الحركة  م2003

)مركز الزيتونة وروبي أن حركة حماس تقف ضد السالمألرئاسة االتحاد ا أعلنتو  والتوتر بالمواجهة
 (.2014ديسمبر18للدراسات واالستشارات،

تجاه حركة حماس بعد فوزها في االنتخابات  تدريجياا وروبي تغيرت نظرته ألااالتحاد  إال أن
أسامة "ول العالقات الدولية لحركة حماس ؤ ويمكن تفسير ذلك حسب مس م2006الفلسطينية عام 

قوة ال  تأصبح أنهاو  سياسياا و  وروبي قد اقتنع بمكانة حماس شعبياا ألن االتحاد اإ بقوله: "حمدان
 .(148-146:2013، )الشيخ عيدطر المؤثرة في المنطقةألا ضمن أنهابها و  يستهان

وروبي شارك بالحصار المالي واالقتصادي على حكومة حماس ألأن االتحاد ا وتؤكد الدراسة
 "إسرائيلـب"بعد رفض حركة حماس شروط اللجنة الدولية الرباعية التي تقضي باالعتراف  خصوصاا 

 .م2007اث حزيران أحدا منها وزاد الحصار والتضييق المالي بعد جزءا  وروبيألحيث كان االتحاد ا

، وبالفعل بين الطرفين ولو سطحياا  يات المتحدة فقد كان هناك تقارب  ولكن على عكس الوال
مع الحركة من  اصلبالتو هلية ورسمية أ رفعت بعض الدول حظرها لحركة حماس وسمحت لجهات 

في  إعماريةنشطة أاع غزة لتنفيذ مشاريع و اتها بالعمل في قطبينها سويسرا التي سمحت لبعض شرك
"، كما كانت سويسرية"على دعوة  الفلسطيني بناءا ، وكانت هناك زيارة برلمانية للوفد "حماس"ظل حكم 

غزة  قطاع حماس فيمع قيادة حكومة  "السويسري" المبعوث الدبلوماسي هناك لقاءات "لدانيال روخ"
ة وعالقة حكومة ، حيث تركزت الحوارات على بحث ملف المصالحول غربيوهو اجتماع نادر لمسؤ 

قطاع  على "اإلسرائيلي" عدوانلل الرافض "سويسرا"موقف ذلك إلى  وروبية، أضفحماس مع الدول األ
" نضد الفلسطينيي اإلسرائيلي غزة، إذ دعت منظمات وجمعيات حقوقية سويسرية لوقف "القمع اإلجرامي

الجزيرة )أحزاب مثل "حزب الشعب السويسري""منظمة الحقوق للجميع السويسرية" و  ومن تلك المنظمات
 (.2009أكتوبر9نت،

عندما صنف حركة حماس كحركة  أا ارتكب خطوروبي ألن االتحاد اأوروبيون أأقر قادة وقد 
من أجل تحسين  ، وكانت حركة حماس تبذل جهوداا مع حركة حماس االتصاليجب  كان رهابية وأنهإ
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محللون سياسيون وقتها أن رفع  أقربدت استعدادها للحوار معها، وكان قد أوروبية و ألقاتها بالدول اعال
 .(148:2013، )الشيخ عيدية هي مسألة وقتاإلرهابلمنظمات حركة حماس من قائمة ا

بعض البعثات الدبلوماسية الرسمية  وجود بين الطرفين من لم تخل العالقات ويرى الباحث أن
، وكانت دائما تأتي "بلغاريا وسويسرا"بعض الدول األوروبية لوفود تشريعية رسمية مثل  واستضافة
وكانت تتم هناك  غزة وااللتقاء بقيادة الحكومة،قطاع  البرلماني لزيارة إلطاربية ضمن اورو ألالوفود ا

كانت تتم  التي في المباحثات خصوصاا  "لمانياأ"ة مثل وروبيأدثات غير معلنة بين الحركة ودول محا
الوفد  التقى ، حيث1"شاليط دجلعا"ي سرائيلصفقة الجندي اإل إطارلماني ضمن ألعن طريق الوفد ا

 ."أحمد الجعبري "منهم القائد الشهيد حركة حماس عشرات المرات و بقيادات  يلماناأل

في حين يري الدكتور عبد الناصر سرور أستاذ العلوم السياسية أن العالقات التي ظهرت مع 
 لمانيا كانت سطحية ومرحلية وكانت مرتبطة بصفقة الجندي "جلعاد شاليط" ثم انتهت بعدها.أ

بي وشخصيات و ور ألمن البرلمان ا عضاءأل اا جماعيو  اا فردي اصالا تو  كما شهدت العالقات 
عضو  2"وجورج جالوي " "رمزي كالرك" سبقألايكي األمر دبلوماسية وسياسية وازنة مثل وزير العدل 

موقف مساند وقوي تجاه  وروبية الدولية وكان لهمألأعضاء من البرلمانات او  "البريطاني"موم مجلس الع
 .المحاصر قطاع غزة

وروبية ألرفع اسم حركة حماس من القائمة اوروبية أللعدل اقررت محكمة ا، وفى وقت الحق
نما ا  تصرفاتها و  م يعتمد على النظر فين وضع الحركة على القائمة لأوضحت أية و اإلرهابللمنظمات 

ثار آلست بقي ا أنهاولكن قرار المحكمة ذكر ، "واالنترنت" اإلعالمرددت في وسائل على افتراضات ت
بقاء على تجميد إلأشهر ومن ضمنها ا ةلمدة ثالث اإلرهابفي قائمة  "حماس"المترتبة على وضع 

                                                 
سرائيل"ة تبادل أسرى تمت بين حركة حماس هي أكبر عملي صفقة الجندي جلعاد شاليط "صفقة وفاء األحرار": 1  "وا 

الذي "جلعاد شاليط "ندي الصهيوني ابل اإلفراج عن الجأسير فلسطيني مق 1027أفرجت إسرائيل عن  ،بوساطة مصرية
 م،2011أكتوبر  11، تم اإلعالن عن التوصل التفاق بشأن الصفقة بتاريخ "كتائب القسام"أ سر خمس سنوات لدى 

أسيراا والمرحلة الثانية تمت  477م تم خاللها اإلفراج عن 2011أكتوبر  18المرحلة األولى من الصفقة تمت بتاريخ 
دوراا هاماا في إنجاز الصفقة،  "أحمد الجعبري "أسيراا، لعب الشهيد  550فراج عن م  تخللها اإل2011ديسمبر  18بتاريخ 

من قطاع غزة عام  "اإلسرائيلي"حماس على اإلطالق بعد االنسحاب  وتعد تلك الصفقة من أكبر إنجازات حركة
 (.2014أكتوبر18)صحيفة الرسالة،2005

ي، ع رف بمواقفه المناهضة للحرب ونائب سابق بالبرلمان البريطانوسياسي  بريطاني الجنسيةجورج جالوى:  2
ر على الفلسطينيين ومناصراا للقضية الفلسطينية، ساند وأيد الحكومة التي ترأستها حماس بقوة، قاد وسيَّ  "االسرائيلية"

من دول أوروبا إلى  العديد من قوافل كسر الحصار المحملة بأطنان المساعدات بما فيها السيارات واالجهزة الطبية
 (.2015سبتمبر2زة)الموسوعة الحرة،قطاع غ
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 المفوضية أعلنتو ، راناف يقدم للمحكمة على هذا القر حين البت في أي استئ إلىالحركة  أموال
برفع حركة حماس من قائمة المنظمات  وروبية القاضيألا ايعلن قرار محكمة العدل الأ بيةو األور 
وقد عزا الدبلوماسيون ، وروبيألتتخذه حكومات االتحاد ا اا ية هو قرار قانوني وليس سياسياإلرهاب

جر حسب لم ت   اإلرهابائمة ن عملية وضع حماس على قأتتعلق ب سباببيون هذه الخطوة ألو ور ألا
 (.2014ديسمبر  17)الجزيرة نت،وروبيألنية المرعية في االتحاد االمعايير القانو 

زالة إن أو  "فقد عقله"وروبي ألأن االتحاد ا "يسرائيلاإل"اعتبر رئيس الكنيست لما سبق،  ونتيجةا 
رئيس الوزراء  وقالالتحاد، لدي ا "خالقيأتشوه " إلىية يشير اإلرهابحركة حماس من قائمة المنظمات 

بالتوضيحات والتبريرات التي قدمها االتحاد االوروبي  ينه لن يكتفإ :"بنيامين نتنياهو" "يسرائيلاإل"
بقاء إى وروبي علألاالتحاد ا "واشنطن"فقد حثت  "سرائيلياإل"مريكيا مشابها للموقف أموقف وكان 

 (.2014ديسمبر  17)الجزيرة نت،حركة حماس علىالعقوبات 

ينية الممتد باعتراف قوى آخر يعزز نصر الدبلوماسية الفلسط اا يعتبر القرار بحد ذاته نصر 
ويمكن القول أن هذا القرار يعزز القرارات الدولية في حق الفلسطينيين مة بالدولة الفلسطينية، همغربية 

لرسم  طينية موحدةتكاملها نحو رؤية فلسستثمار الجهود و ال ولذلك هناك ضرورة، في تقرير مصيرهم
غزة بشكل  قطاع فتح ملف حصارلهذا القرار  ، ويشجعيمكن فرضها على المجتمع الدولي معادلة

)وكالة غزة  قطاع مارس التضييق على الشعب فياألطراف التي ت أقوى، والضغط على
 (.2014ديسمبر19معا،

سيكون له ما بعده من قرار المحكمة األوروبية سيشكل رافعة للعمل المقاوم الفلسطيني، و  إن
تفتح  أنلحركة حماس  ، وسيتيحتصحيح للخطأ الذي اعترف به الكثيرون من ساسة الدول األوروبية

القة مع حركة بناء الع إعادةما يضمن  صفحة جديدة مع مؤسسات المجتمع الدولي دون أي إشكالية
عبد "فقد اعتبر الدكتور  ؛ن قللوا من شأن هذا القرارين سياسيليمحل لكنّ ، حماس على أسس صحيحة

أنه لن يتم االستفادة من هذا القرار في ضوء تعارض األجندات،  :العلوم السياسية اذأست "الستار قاسم
وفي ظل هذا االختالل القائم في موازين  ،خيار المقاومة ومواجهة االحتاللوتمسك حركة حماس ب

 (.2015ديسمبر 18)المركز الفلسطيني لإلعالم، يمياإلقلالقوى واإلسناد 

لها لكن  يعّد تقييداا  اإلرهابلجهة أن وضع حركة حماس على قائمة  اا إيجابي القرار   ويعتبر
المهم هو ما بعد ذلك، وأن القرار أوالا ابتدائي وغير نهائي، وبشكل عملي لن يفتح آفاقاا واسعة أمام 

 .) المرجع السابق(هاعن النطاق المرسوم ل حماس إلقامة عالقات مع الدول األوروبية تخرج
لحركة حماس من خالل الجدول الدول ورؤيتها  بعض يحاول الباحث طرح مواقف وفى ضوء ما سبق،

 :(2015أغسطس25الموسوعة الحرة، )اآلتي
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 موقفها من حركة حماس الدولة
 ة"منظمة إرهابية اجنبي"تضع حماس على قائمة  أمريكا
 رهابيةال تصنف حماس كمنظمة إ روسيا
 م2006رهابية بعد فوزها في االنتخابات الفلسطينية عام ال تصنفها كمنظمة إ نالصي

وروبي في م، وقضت محكمة االتحاد األ2003رهابية في عام صنف حماس كمنظمة إ وروبياالتحاد األ 
 يةاإلرهابوصفته بالفني بشطب الحركة من قائمة المنظمات م حكماا 2014ديسمبر 

 م2002ة إرهابية منذ عام تصف حركة حماس كمنظم كندا
 رهابيةال تصنف حركة حماس كمنظمة إ تركيا
 م2005منذ عام إرهابية  كمنظمة حماس حرك تصنف اليابان

لكن الحركة ، م2001منذ إرهابية مصنف كمنظمة  الجناح العسكري فقط "كتائب القسام" المملكة المتحدة
 ككل ليست كذلك

 رهابيةإ كمنظمة مصنف "القسام ئبكتا" فقط العسكري  الجناح استراليا

حسب ومن الضروري ذكره هنا، أن مواقف الدول وسلوكياتها قابلة للتغير في كل لحظة 
مع أن الدراسة تري أن الغرب لن يغير موقفه من  مصلحتها وحسب المتغيرات الحاصلة في المنطقة،

لكن ما تم ذكره في  بإسرائيل"،حركة حماس ولن تستطيع تحقيق ما تربو إليه طالما أنها لم تعترف "
 الجدول السابق يعبر عن مواقف الدول حتى تاريخ هذا البحث.

 :خالصةال
 اوليد اللحظة كم لم يكنالفلسطينية  األراضيفي  اصلالحيمكن القول أن االنقسام الفلسطيني 

اركت ، والذي شم1993عام  "أوسلو"داية توقيع اتفاق ب إلىن جذوره تعود إ، بل يعتقد البعض
، ومنذ ذلك الوقت وال يزال الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية "إسرائيل"و أمريكابصياغته 

وية على بجهود لفرض مشروع التس، و يسرائيلاإل"تم تقديمها للجانب  التييدفع ثمن تلك التنازالت 
يتم تقديمها  التيالت صوات معارضة تنادي بعدم الرضوخ للتناز أية أعلى  الشعب الفلسطيني والقضاء

أي تهديد  لى المقاومة ومنعالقضاء ع "أوسلو"للعدو الصهيوني، حيث كان من أهم بنود اتفاقية  مجاناا 
 ."إسرائيل"ضد 

وفوز حركة حماس  م2006أمام العالم بعد االنتخابات عام  جلياا لكن االنقسام الفلسطيني بدأ 
نادت  التيقاطعت حكومة الوحدة  التيحركة فتح  ، حيث بدأت خطوط االنقسام ترتسم في مواقففيها

لقد ، و والتنظيمات األحزابمن  ، وتوالت التصريحات والقرارات والتهديد بالسر والعلن لكثيرها حماسليإ
بطريقة مباشرة وغير مباشرة، الفلسطينية  األراضيفي  اصلالحباالنقسام  اإلقليميةشاركت بعض الدول 

التعامل مع حكومة حماس  مارات والقنصليات لمعظم الدول العربية بعدمات للسفيعلعطيت التأ  وقد 
 أطراف فلسطينية محلية. وافقةوبم "يةسرائيلاإل"للرؤية  تطبيقاا 
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بعد االنسجام الواضح والصريح في المواقف الفلسطينية  اا ثم بدأ االنقسام الفلسطيني يزداد عمق
الحكم، وكان موقف  زاحتها عنا  ة لحركة حماس و ض التجربة السياسيجهاإالتي عملت  "يةسرائيلاإل"

ها في ئا وحلفاهلمصالح تهديداا بالحكم  "حماس"فقد كانت تعتبر وجود  مشابهاا يكية األمر السياسة 
، حيث م2006الفلسطينية عام  األراضيالتحول الديموقراطي في  إعاقةالمنطقة، ولذلك عملت على 

 فشكلت "إسرائيل" أما، "وفتح" "حماس"صدام مسلح بين  إلىة للرئاس "يسرائيلاإل"يكي األمر تحول الدعم 
المصالحة الفلسطينية، وهددت السلطة الفلسطينية  إتمامفي االنقسام الفلسطيني ومنع  األبرزالعقبة 

بعدم التعامل مع حكومة حماس حتى تضمن السلطة استمرار الدعم المالي المقدم  اا ها شروطيعلملت أو 
جبارها على عدموالسالم  اإلرهابما بين  فتم تخيير السلطة الفلسطينيةمن دول العالم لها،  الدخول  وا 

 .حماس"في حكومة وحدة وطنية مع 

من  وروبية وخاصةا ألا طرافاألوقد مثلت التدخالت الخارجية ممثلة بالواليات المتحدة وبعض 
عملية  جراءاتإومارست  نيفي تعزيز االنقسام الفلسطي اا ممه اللجنة الرباعية الدولية عامالا  إطار

ها في حال يعل مصرفيبقطع المعونات وتضييق مالي و  الرئاسة مؤسسةوسياسات ضاغطة كتهديد 
من  بدالا  "إسرائيل"ولوية للتفاوض مع ألها بأن تعطي ايعلذهبت للمصالحة مع حركة حماس، وفرضت 

 اإلقليميةت نتيجة للضغوطات المصالحة في العديد من المرا إتمامعطل المصالحة مع حماس، ولذلك تَ 
 ."محمود عباس" الرئيس بقيادة "ام هللار "والدولية على حكومة 

عيد ص علىسواء بمجتمعها أو  المحلية الداخلية "حماس"عالقات  تأثر ىأما بالنسبة لمد
الداخل على أنفسهم وبكل تأكيد كان جزء  في ون نة فقد انقسم المواطينالعالقات مع الفصائل الفلسطي

، قطاع غزة من سيطرة حماس على اثحداألبعد  حصللما  اا ورافض "لحماس" اا ن المجتمع رافضم
فكان الرفض  وحكومتها حماس مواقف حركة نسجم معتال  ينييسار الفلسطالقوى مواقف وبدت 
 في ظل كثر تعاوناا أ أصبحن ا  و واقع دون االعتراف به بشكل رسمي المر األولكن تعاملوا مع  ،لالنقسام

لعب دور الوسيط  حاولفقد  ،ركة حماسب لحقر الجهاد االسالمي التنظيم األأما ، ي قطاع غزةواقع فال
ن ، وال يخدم المصالح الفلسطينية االنقسام ضار   ورأى أنمع التأكيد على رفضه لما جرى   أصبحوا 

 .المتقدمة المرحلةمن مواقف حماس في  باا ر  أكثر ق  

م جزء من ومعارض وحكًّ  واقع المجتمعي الفلسطيني بين راضٍ هذه المواقف انعكست على ال
 حركة نجاز حققتهإبدأت حالة األمن تستتب وهذا أهم الواقع و  األمر الكثيرالناس المصلحة وتقبل 

ال ينكر ما جرى من تحسن في كثير من  "لحماس" المعارضحتى  الكثيرالقطاع وبات في حماس 
ر أخرى تري عكس ذلك وتقول إن حكومة  حركة حماس تلعب ، إال أن وجهات نظاألمورالقضايا و 

وأنها غير قادرة على تحقيق طموحات  ،دوراا كبيراا في تعثر حياة المواطنين وخصوصاا االقتصادية
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العديد من األزمات كأزمة الكهرباء والوقود  وتواصل وهي المسئولة عن استمرار ،الشعب في قطاع غزة
 هو الذي استجلب الحصار والتضييق.ووجودها في السلطة  ،وغيرها

رأى  اآلخر بعضالو  ،بعضها لم يكن يعنيه ما يجري عالقات مع الدول العربية ال وعلى صعيد
أن ما قامت به حماس هو ناتج عن الرفض ومحاولة عدم القبول بنتائج االنتخابات فبات االنقسام هو 

  ،من قادتها اًّ قاتها بحماس ولم تستقبل أيالمواقف العربية، وبعض الدول قطعت عال في األبرزالعنصر 
 إنهاءنجاز وتحقيق بعض المطالب واالحتياجات بضرورة إاالنقسام وربطت  إنهاءودول أخرى طالبت ب

بضرورة تطبيق  "رفح"ومنها ما زال يربط حل بعض القضايا المصيرية مثل فتح معبر  ،االنقسام أوالا 
نهاءالمصالحة و  بعد حدوث  خصوصاا  بما يخص العالقات مع الغربو معينة، لشروط  وفقاا  االنقسام ا 

  ."حماس" حكممن محاولة التخلص من  امن العداء وجزءا  افقد كان الغرب جزءا  االنقسام الفلسطيني،
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 لخامسلفصل اا
 لية التي واجهتها حكومة حماسوالدو  اإلقليميةو ت المحلية تحدياال

ضغوطات  إلى م2006الثانية عام  لتشريعيةتعرضت حركة حماس بعد فوزها في االنتخابات ا
، وقد شاركت في الحكم ىولألإفشال تجربتها ا إلىبرزها الحصار الذي هدف أومعوقات هائلة كان 

 التي مارستها والدولية  اإلقليميةات جانب المعوق إلىفلسطينية وعربية في حصار الحكومة  أطراف
 .وبعض الدول األوروبية أمريكاو  "إسرائيل"

الفلسطينية  التي اتخذتها الرئاسةاإلجراءات ظهرت بوادر الحصار من خالل مجموعة من  وقد
زالة الشروط إاستهدف في مجملها  "محمود عباس"بقيادة  ضعاف حماس ووضع العراقيل في وجهها وا 

إلنجاح عمل حكومتها وكان ذلك من خالل رفض مشاركة حركة فتح بحكومة  الموضوعية المتاحة
للشعب الفلسطيني بوضعها  وحيداا  بمنظمة التحرير ممثالا  "حماس"ما لم تلتزم  "حماس"مع وحدة وطنية 

الشروط  يوه "يسرائيلاإل"الحالي، وباالعتراف باالتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع االحتالل 
 .(259:2007صالح،)لتي وضعتها اللجنة الرباعية أيضاا

ة نزع الصالحيات فقد قام المجلس التشريعي المنتهية وتبنت الرئاسة الفلسطينية سياس
يوان ة الدستورية وتعيين رئيس دمقرارات مسبقة بأحقية الرئيس في تعيين قضاة المحك ذاصالحياته باتخ

قام الرئيس  كما، المجلس التشريعي في جلسات ختامية غير قانونية صدرهاأ قرارات، وهي الموظفين
الدائرة السياسية  إلىون الخارجية ؤ ون الخارجية من وزارة الشؤ همة الشبنقل صالحية م "محمود عباس"

مع السفراء وتنفيذ سياستها  اصلالتو من  وحكومتها اسحمفي منظمة التحرير الفلسطينية وهو ما حرم 
 إدارةمع  له شخصياا  األمنية األجهزةحالة ملف إ إلىو بناء عالقات خارجية باإلضافة أالخارجية 

 (.259:2007)صالح،قضية رواتب الموظفين "تسييس"لك ، كذالمعابر

، "يإسرائيل" سياسي عسكري واقتصادي حصار وتحدٍ  إلىكما تعرضت حكومة حماس 
بين مدن  "لحماس"حكومة حماس حكومة معادية ومنعت انتقال النواب التابعين  "يلإسرائ"فاعتبرت 

من  سياسياا بمحاصرة الحركة  "يةسرائيلاإل" منهم وقامت الدبلوماسية 39وقامت باعتقال  الغربية الضفة
واالعتراف والموافقة على  اإلرهابو ونبذ العنف  "إسرائيلـب"جل تسويق شروطها المتمثلة باالعتراف أ

ة حركالللتعامل مع  تلك الشروط فيما بعد معياراا  تأصبحوقد  ،اقيات التي تم توقيعها مع السلطةاالتف
 (.92:2010)الدجنى،ياا دولأو  قليماا إأو  محلياا سواء 

بوقف دفع مستحقات الضرائب التي تقدر  "إسرائيل"فقامت  اقتصادياا  تحدياا وقد واجهت حماس 
تحقة للفلسطينيين مليون دوالر مس 700حرمت الحكومة من نحو  نهاإ :أي ؛مليون دوالر 60بحوالي 
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جبرت المجتمع أو  ،رمليون دوال 352 لىاحو  م2006يرادات للحكومة خالل سنة إلفي حين كانت ا
منافذ ، وسيطرت على ال"إسرائيل"الدولي على وقف المساعدات والتضييق على العمال الفلسطينيين في 

 غزة قطاع عية البضائع التي تدخل ألهلبنو  وتحكمت غلقت المعابرأ البحرية والبرية والجوية و 
 .(262:2007صالح،)

، قليمي تمثل بالدول العربيةإ تحدٍ ل عرضتت وحكومتها حماس ويمكننا القول في هذا الجانب أن
كومة وشاركت على الح مارست ضغوطاا  أنها الًّ إرغم من اعتراف بعض الدول بفوز نزيه للحركة البف

، باعية ولم تسهم برفع الحصار عنهاجبارها لالعتراف بشروط اللجنة الر ا  بعض الدول بحصارها و 
 .األردنكمصر و  "أوسلو"ضرورة اعتراف حماس باتفاق  إلى حتولمًّ 

للتعامل  "يةسرائيلاإل"ي المجتمع الدولي الشروط ، فتبنًّ دولياا  تحدياا الحركة وحكومتها  وقد واجهت
االلتزام  مع حماس وهى شروط اللجنة الرباعية وهددت في أول جلسة لها بعد فوز الحركة بعواقب عدم

ة للشعب المساعدات المقدم أوقفتها و يعل، ولذلك شاركت بالحصار المفروض بشروط اللجنة الرباعية
وروبي االتصال ألدول االتحاد ا أوقفت، و اقتصادياا و  ودبلوماسياا  سياسياا ، وحاصرت الحكومة الفلسطيني

 جهات فلسطينيةل هامعد من خالليكية األمر  دارةكذلك فعلت اإل ،لدبلوماسي مع الحكومة الفلسطينيةا
من  بالمالحيث أمدت خصومها ومة حماس حك فشالالخطط إل تووضععلى حساب جهات أخرى، 
 .مني الخطير الذي واجهته الحركة بقطاع غزةألمني وهو ما أفرز التحدي اأأجل القيام بانقالب وفلتان 

 :المبحث األول: تأثير المتغيرات المحلية على أداء حركة حماس
من األطراف  بالنسبة لكثير اا كبير  اا حدث م2006كانت نتائج االنتخابات التشريعية عام 

، فقد لعبت حتى لحركة حماس نفسها والدولية، كونها أفرزت نتائج غير متوقعةواإلقليمية الفلسطينية 
التطورات والمتغيرات واألحداث المحلية التي جاءت نتيجةا للفوز في االنتخابات أثراا سلبياا على حركة 

فت من قدرتها على القيام بمتطلبات حماس وحكومتها فالعقبات والتحديات التي تم وضعها أمامها أضع
 الحكم بالشكل الطبيعي، حيث واجهت تحديات سياسية وأمنية ومالية قيدتها عن القيام بمسئولياتها.

     
ها وحركة فتح لم يكن من يحماس لم تكن تتوقع النسبة الكبيرة التي حصلت علحركة فمحلياا 

هذا وذاك دخل النظام السياسي الفلسطيني حالة من وبين  ،ها االنتقال إلى مقاعد المعارضةيالسهل عل
 رباك السياسي واإلعالمي، فجاءت ردود األفعال الفلسطينية وخاصة ردة فعل حركة فتح على فوزإلا

نتيجة طبيعية لحالة التفرد السياسي والهيمنة على  م2006حماس في االنتخابات التشريعية عام  حركة
ة فتح ألكثر من سبع وثالثين سنة، وبذلك كان من الصعب كادته حر النظام السياسي الفلسطيني الذي ق

على حركة فتح التي قادت المشروع الوطني وسيطرت على المؤسسة السياسية الفلسطينية أن تنتقل 
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ت بحجم الفوز كان من أتفاج التي من مقاعد الحكم إلى مقاعد المعارضة، وكذلك حركة حماس
 .المعارضة إلى مقاعد الحكمها االنتقال من مقاعد يالصعب عل

إلى تأزم النظام السياسي الفلسطيني وحالة من االشتباك والتحدي الداخلي إذ  ىهذا االلتباس أد
سيطرت حركة حماس على قطاع غزة وحركة فتح على الضفة الغربية وبدأ االنقسام الفلسطيني وحالة 

حكومة االحتالل بتشديد حصارها وعلى إثر ذلك قامت ، م2007االشتباك العسكري الذي وقع عام 
سلسلة من اإلجراءات المتمثلة في اعتبار قطاع  اتخاذهاعلى قطاع غزة، وعملت على خنقه من خالل 

، م2008قساها عدوان أعن شنه تسع عمليات عسكرية عدوانية مدمرة كان  فضالا  غزة كياناا معادياا 
 .كبت خاللها جرائم حربارت   م2014، م2012

 م2009-م2008غزة  قطاع على "اإلسرائيلي"عدوان : الالمطلب األول
 "حماس" حركة دامت ستة أشهر كان قد تم التوصل إليها بين تهدئةجاءت الحرب بعد انتهاء     

وخرق التهدئة من قبل الجانب  م2008يونيوفي  مصريةمن جهة أخرى برعاية  "إسرائيل"و ،من جهة
الذي يفرضه على القطاع  الحصاروعدم التزامه باستحقاقاته من التهدئة من حيث رفع  "يسرائيلاإل"

 (.180:2010)رزقه وآخرون،لتمديد التهدئة "حماس"لي عدم قبول وبالتا

صباحاا بالتوقيت المحلي،  11:30في الساعة  م2008ديسمبر 27السبتبدأت الحرب يوم 
 926)من بينهم  األقلفلسطينياا على  1417، وأسفرت عن استشهاد "غرينيتش"صباحاا بتوقيت  9:30
صابة  111طفالا و 412مدنياا و  3و "إسرائيليين"جنود  10جانب مقتل  إلىآخرين،  4336امرأة( وا 
صابة مدنيين  صابات جسديه حسب اعتراف الجيش إصيبوا بالهلع وليس أهم مدنيين أغلبآخرين  400وا 

، وقد ازداد قطاع غزةرك بجندي خالل المعا 100قرابة قتلت  أنهاكدت أ، لكن المقاومة "سرائيلياإل"
بعد أن تم انتشال  5450 شهيداا وجرح 1328 إلى "يسرائيلاإل"غزة جراء العدوان  قطاع عدد شهداء

 (.182:2010)رزقه وآخرون،وقف إطالق النار "إسرائيل" إعالنجثة لشهداء منذ  114

تحقق أهدافها  أن العملية "قد تستغرق وقتاا ولن تتوقف حتى "يةسرائيلاإل"لحكومة ا أعلنتو 
متابعة القتال حماس نيتها  أعلنت، فيما "إسرائيلغزة على جنوب  قطاع إطالق الصواريخ من إنهاءب

 "إسرائيل"وكانت مطالب ،اعار المفروض على القطهجماتها وتنهي الحص "إسرائيل"أن توقف  إلى
تام ومنع التهريب  من قطاع غزة بشكل "إسرائيل"لوقف الحرب أن يتم توقف إطالق الصواريخ على 

لوقف العدوان فتتمثل  "حماس"، أما مطالب "إسرائيل"غزة وتهدئة دائمة مع  قطاع إلىالتام لألسلحة 
غزة عن الدمار الذي  قطاع غزة وفتح المعابر بشكل دائم وتعويض شعب قطاع بوقف العدوان على

 ائمة ورفض القوات الدوليةدئة الدمن قطاع غزة ورفض الته "يةسرائيلاإل"أصابه وانسحاب القوات 
(Zanotti,2009:2). 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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الضحايا الفلسطينيين في يوم  من حيث عدد كان اليوم األول من الهجوم اليوم األكثر دمويةا 
فلسطينياا  257في استشهاد أكثر من  "يسرائيلاإل"تسبب القصف الجوي  إذ ،م1948عام منذ  حداو 

 (.180:2010شخصاا)رزقه وآخرون، 597وجرح أكثر من 

مثل  "لألونروا"مدارس تابعة  العديد من المدارس ومنها "إسرائيل" استهدفت إلي جانب ذلك،
الفسفور "بقنابل م  2009يناير  6غزة التي تم استهدافها في  قطاع شمال "جباليا"في  "الفاخورة"مدرسة 
 ناجينئ للمت كمالجخد  ن المدارس است  أيذكر ا و  مدنيا  41استشهاد  إلى أدىالحارقة مما  "األبيض

اثيات حدإ "يسرائيلاإل"كانت قد سلمت للجيش  1"ونرواألا"ن القصف وتدمير بيوتهم رغم أن بحياتهم م
 األمر ؛برر ذلك بوجود مسلحين فيها "يسرائيلاإل"الجيش المدارس في القطاع لتجنب قصفها إال أن 

 .(2014فبراير22الموسوعة الحرة،)بشكل قاطع "ونرواألا"الذي نفته 

 الجامعة اإلسالمية فيبقصف مباني  "يسرائيلاإل"قام الطيران فكما تم استهداف الجامعات 
 3الساعة التاسعة من ليل يوم  يوف الصحية، راكزوتم استهداف المستشفيات والم ،غزة قطاع
 مباشرةا  "يينسرائيلاإل"نود بدأ الهجوم البري بأعداد كبيرة من الج وهو اليوم الثامن للعدوان م2009يناير

خالل جلسة سرية عقدها بمشاركة  في نفس التاريخ المصغر "يسرائيلاإل"قرار من المجلس الوزاري عد ب
قوات من أسلحة المشاة والمدفعية والهندسة ووحدات خاصة وبوارج ودبابات ومدفعية شاركت الطيران 

، كما استدعى مجازر "سرائيلياإل"ها الجيش ، وارتكب خالل"إغراق القطاع بالصواريخ والقذائف"في 
سيستمر أياماا، وقد استخدمت  عدوانشاركة في العملية معلناا أن الالجيش آالفاا من جنود االحتياط للم

 بعض الضحايا آثارَ  غزة، حيث حملت أجساد   قطاع على نهاافي عدو  دولياا أسلحة محرمة  "إسرائيل"
 (.226:2010)رزقه وآخرون،"اليورانيوم"التعرض لمادة 

والتي تصيب  "الفسفورية" األسلحةباستخدام  "سرائيلإ" "وتش رايتس ناهيوم"ةمواتهمت منظ
البريطاني صورة في  "ينونالأ يمزات"عب االبتعاد عنها، وقد نشر موقع ومن الص ،بحروق مؤلمة وقاتلة

دعاء ا" وحسب M825A1يقوم بتوزيع قنابل تحمل الرمز " "يإسرائيل"لجندي  م2009يناير  8تاريخ 
 .(2014فبراير22الموسوعة الحرة،)ل أمريكيةأن هذا الرمز يعني قنابالصحيفة 

مثل مجلس وزراء الخارجية  طرافاألوكانت التحركات الدبلوماسية متمثلة بحراك من كثير من 
 فيغزة الطارئة  قطاع ومبادرات دبلوماسية تركية، كما تم عقد قمة "المبادرة المصرية"، وأهمها العرب

                                                 
1
 4: هي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، تقدم المعونة لحوالي ونرواأل ا

المتحدة في مليون الجئ فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ودول عربية أخرى، وهي أكبر وكالة تابعة لألمم 
 8موظف، تأسست بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في  25000الشرق األوسط، يبلغ عدد موظفيها حوالي 

 (32:2009لغرض تقديم االغاثة المباشرة لالجئين الفلسطينيين)الحداد، 1949ديسمبر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1_2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%28%D8%BA%D8%B2%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%28%D8%BA%D8%B2%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%81_%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%81_%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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من تدعو لضبط النفس، كما كانت هناك قمة دولية ألا بلوماسية لمجلستحركات دباإلضافة لالدوحة 
، لكن برغم دول أوروبيةبحضور خمسة رؤساء  م2009يناير 18 حديوم األ "شرم الشيخ"طارئة في 

خطوات جدية من أجل  اتخاذهاعة بسبب عدم ذومات العربية انتقادات التلك التحركات واجهت الحك
نهاءالحرب و  إنهاء أمام سكان قطاع  "رفح"مصر لرفضها فتح معبر  خصوصاا و  ،غزة قطاع حصار ا 
 .(Zanotti,2009:27) غزة

 كبيراا  تعاطفاا  قد اكتسبوا غزة قطاع ومعها الشعب في ،حماس حكومة وحركة يعتقد الباحث أنو 
 إلى، بل زادت شعبية الحركة والتفت الكثير من الجماهير التي كانت تقف على الحياد دولياا و  قليمياا إ

لعدد كبير من مواقع ومقرات الحركة العسكرية  "إسرائيل"وبالرغم من شراسة العدوان وضرب  ،جانبها
هدافها أ في تحقيق كامل  "إسرائيل"لم تفلح  ؛والمدنية واغتيال العديد من قادتها العسكريين والسياسيين

خبرات  من قدراتها واكتسبت طورت وحركةا  حكومةا  "حماس"ن إ إذالتي وضعتها قبل بدء الحرب، 
، خالل تطويرها لمنظومتها العسكرية، م2012في الحرب التالية عام  جلياا ، وهو ما شهدناه جديدة
دمرت جميع مقرات  "إسرائيل"صابه بالذهول، بالرغم من أن أو  "يسرائيلاإل"الذي فاجأ االحتالل  األمر

 زئي.لف منزل بشكل كلي أو جأ 90غزة، وتدميرها لما  يقرب من  قطاع الحكومة في

لم تهزم المقاومة ولم  نهاأل ؛لم تتنصر "اإلسرائيلي"االحتالل ول أن قوات يمكن القه، عليو 
أن و  ف الفلسطيني خسائر كبيرة ومتنوعةوقعت بالطر أ أنهابالرغم من معها في مواجهات حقيقية تشتبك 

 .(494:2010،رزقه،وآخرون ) صمود حماس والمقاومة كان مذهالا 

ه عليوال حكومتها وهو ما كانت تراهن  بحركة حماس لم يفتك دوانلعا وتؤكد الدراسة أن
 في قطاع غزة حركة حماس حكم  تدمير هدفاا لها وهو حيث وضعت في بداية العدوان "إسرائيل"
نهائه  األمنية جهزتهاأكانت و ، العدوان فترة والعسكرية تعمل حتى في األمنيةجهزتها أ أغلب، فكانت وا 

، وتعمل على مراقبة وتحارب احتكار التجار للسلع، مفترقات وداخل المستشفياتقات والتنتشر في الطر 
من الداخلي في قطاع أل، وبإمكانيات قليلة حافظت على االمرتبطين باالحتالل وبمن يزوده بالمعلومات

فإن حركة حماس قد نجحت في تحقيق هدفين وهما وقف إطالق وبذلك، وضاع ألغزة ومنعت تدهور ا
ألهدافه التي وضعها  "يسرائيلاإل"دون تحقيق االحتالل  من قطاع غزة "يسرائيلاإل"نسحاب االالنار و 

 حتى اللحظة. اا لكن الحصار لم ينته وهو ال يزال مفروض ؛قبل العدوان

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 :(تغير في األداء الحكومي) م2012غزة  قطاع على "اإلسرائيلي" العدوان: المطلب الثاني
 14في  رسمياا مود السحاب"  ااسم "ع "يسرائيلاإل"الجيش  هايعلبدأت العملية التي أطلق 

رئيس هيئة  ووه ،القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس 1"أحمد الجعبري "باغتيال  م2012نوفمبر 
ها يعل، وردت "إسرائيل"حسب ما وصفه كبار قادة  "لحماس"ري الذراع العسك "ب القسامئكتا"ركان أ

 "إسرائيل"واصطدمت فيها  ،وفى مقدمتها حركة حماس "رة السجيلحجا"ة الفصائل الفلسطينية بعملي
بقدرات المقاومة الفلسطينية على الرد وتحديداا في كمية الصواريخ متوسطة المدى التي وصل عدد 

 (.19:2013،شمعة)ومشارف القدس "تل أبيب"منطقة  إلىمنها 

المعلنة هي وقف إطالق  األهداففقد كانت  "اإلسرائيلية"وبحسب المصادر الرسمية 
، ويمكن "ياإلسرائيل"ك، واستعادة هيبة الردع للجيش الصواريخ، ومنع المقاومة من تغيير قواعد االشتبا

 :(2012نوفمبر26الجزيرة نت،) يك الحرب بالتالغير المعلنة من تل األهدافتلخيص 
غزة،  قطاع منتصرة في أنهاب في االنتخابات خالل تقديم صورة "يةسرائيلاإل"زيادة حظوظ الحكومة  -1

 . األمنيةوفرض األجندة 
 "خوان المسلمينإلا" جماعة المحسوب على "محمد مرسي"اختبار النظام المصري الجديد برئاسة  -2

حراجه في ظل عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في   .مصربشأن المسألة الفلسطينية، وا 
والتعاطي معها، سواء في المواجهة الحالية أو في  مكانات المقاومة الجديدةا  و  كشف مقدرات -3

 وغيرها. 2"كالقبة الحديدية"الجديدة  "سرائيليةاإل" األسلحةلقادمة، واستكشاف قدرات المواجهات ا

 :قطاع غزةعلى  م2012للعدوان عام  النتائج السياسية والدبلوماسية والعسكريةأ: 
 :على الجانب الفلسطينيلدبلوماسية أهم النتائج السياسية وا فيما يلى

 "إسرائيل"استعادة هيبة المقاومة وفي المقابل تراجع مشروع التسوية والمفاوضات وعدم تحقيق  -1
، بالمقابل تحقيق "يةسرائيلاإل" عطالق الصواريخ واستعادة قوة الردإوقف  يها وهأعلنتهدافها التي أ 

                                                 
شغل منصب نائب القائد العام  شرق مدينة غزة "الشجاعية"م، سكان حي 1960من مواليد عام  أحمد الجعبرى: 1
، وتطلق عليه أجهزة االحتالل المخابراتية اسم "رئيس أركان حركة حماس" في داللة "محمد الضيف" "لكتائب القسام"

، التي تتهمه بـأنه المسؤول ""إلسرائيلمنها إلى مكانته التي يحظى بها في الحركة، وهو على رأس قائمة المطلوبين 
من العمليات ضدها وهو أحد أبرز القادة الذين أدارو صفقة تبادل االسرى الفلسطينيين مقابل والمخطط لعدد كبير 

م)صحيفة الحياة 2012نوفمبر14بتاريخ  "إسرائيلية"، استشهد بعملية اغتيال "جلعاد شاليط" "االسرائيل"الجندي 
 .2015أكتوبر11الجديدة،

2
ة ضد الصواريخ قريبة المدى وقذائف الهاون، ويقوم النظام بتحديد يعتبر نظام "القبة الحديدية" األمني وسيلة دفاعي

طالق صواريخ مضادة لتفجيرها في الجو قبل سقوطها رادار يمكنه التحكم  من خالل الصواريخ القادمة نحوها، وا 
بنحو  "نولوجياالتك"تقدر قيمة كل وحدة من هذه ، كيلوغراما 90يبلغ طول وحدة هذا النظام ثالثة أمتار وتزن ا، بإطالقه

.(CNN،2012نوفمبر18)ألف دوالر 62مليون دوالر أمريكي، بينما تصل قيمة الصاروخ الواحد إلى  50
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رعب وردع جديدة من خالل ابتكار  المقاومة أهدافها مثل فرض قواعد اشتباك جديدة وخلق معادلة
ما قادرة على خلق حالة من الذعر والخوف مثل الصواريخ التي  معدات عسكرية متطورة نوعاا 

من الدخول البري لقطاع غزة  "يسرائيلاإل"كم، وعد قدرة الجيش  80بلغت مداها أكثر من 
 .(2012)المنتدى التربوي، محمود الرنتيسي،واجتياحه

 فقد حققت المقاومة توازناا  "إسرائيل"والمعدات بين حماس و ر في العتاد العسكري رغم الفرق الكبي -2
أرض العدو وقصف مدن بعيدة المدى ألول مرة في تاريخ الصراع العربي  إلىخالل نقل المعركة 

، بالرغم من احتمال استمرار "شرعياا  إقليمياا  العباا " "حماس"باتت و  ،ومنذ وقت طويل "يسرائيلاإل"
فقادة  لواليات المتحدة كمنظمة إرهابية،واالتحاد األوروبي وا "إسرائيل"إليها من جانب  النظر

 "تونس"ومن  "قطر"دولة  إلى "تركيا"بهم في القصور الملكية والرئاسية من  م رحباا  واأصبح "حماس"
 .(2012)المنتدى التربوي، محمود الرنتيسي،سواء على حدٍ  "األردن" إلى

 بارزاا  دوراا مصر وتركيا فقد لعبت مصر وتركيا  خصوصاا ف بعض الدول و تحول واضح في مواق -3
سابقة ولم تتوان  مراحلفي الحشد الشعبي والدعم والوقوف مع المقاومة بقوة وبشكل يختلف عن 

تحول في المواقف باإلضافة لل "يسرائيلاإل"من أجل وقف العدوان  طرافاألمصر بالتنسيق مع كل 
التفاوض مع حماس ولو بشكل غير مباشر  إلىالتي اضطرت يكية األمر  خصوصاا الدولية و 
لى، و التفاهمات المشتركة إلىللوصول   بعدم القيام بالعدوان البري على "إسرائيل"الضغط على  ا 

الرئيس الفلسطيني باألمم وروبي المؤيد معظمه لتوصية ألغزة، وكذلك في الموقف ا قطاع
 (.2012تيسي،)المنتدى التربوي، محمود الرنالمتحدة

نتائج استطالع أجراه  أظهرت ؛ حيثغزة قطاع بية حركة حماس بعد الحرب علىازدياد شع -4
حيث  ،كبيربشكل  "إسماعيل هنية"ارتفاع شعبية  "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"

ت ترتفع نسبة التصوي كذلك ،في انتخابات رئاسية جديدة "محمود عباس"يتمكن من الفوز على 
في انتخابات برلمانية  "فتح"حيث تبلغ التعادل تقريباا مع نسبة التصويت لحركة لحركة حماس 

 (.2012ديسمبر20الجزيرة نت،) ديدةج

ارتفاع نسبة مؤيدي المقاومة  "القدس لإلعالم واالتصال"مركز  أظهر استطالع رأي أجراه اكم
انخفاض شعبية حركة  إلى، كما أشار م2012عام  غزة قطاع على "يسرائيلاإل" العدوانالمسلحة بعد 

 بالرضا ، والشعوروطرأ تغير ملحوظ في موقف الجمهور ، في مقابل ارتفاع شعبية حركة حماس"فتح"
 ،غزةتجاه قطاع  "محمد مرسى"بعد الدور الداعم واإليجابي الذى تبناه الرئيس  "مصر"عن دور 

ة التي األخير التي انتصرت في الحرب هي  حماسالمستطلعة آراؤهم أن حركة  من %(70)واعتبر
من الناحية  سلباا قد تأثرت الفلسطينية ويمكن القول أن السلطة  ،على قطاع غزة "إسرائيل"شنتها 

بشكل ما ساهم بعزل السلطة الفلسطينية السياسية والدبلوماسية نظراا لدورها المحدود في وقف العدوان 
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 )الجزيرةرض الواقعأدور سياسي تلعبه على ي ولم يكن لها أ األرضعن ما يجري على  كبير
 (.2012ديسمبر20نت،

 :"يسرائيلاإل"على الجانب  م2012عدوان عام للالنتائج السياسية والدبلوماسية  ب:
وتمثل هذا في عدم قدرتها على إخراج  أهدافها من الحرب على قطاع غزة "إسرائيل"لم تحقق  -1

أو إيقاف إطالق الصواريخ رغم ستسالم الا ارها علىأو إجب س من المشهد السياسي الفلسطينيحما
 "يينسرائيلاإل"ورغم محاولة بعض السياسيين ، تدمير القدرة الصاروخية بالكاملما زعمته عن 
 ينللعملية  هدف أن "هآرتس"من وراء الحرب مثل ما جاء  في صحيفة  إنجازاتالبحث عن أي 

غزة، والحفاظ على اتفاق السالم  قطاع اس فيهما تجديد وقف إطالق النار مع حم استراتيجيين
)المركز العربي لألبحاث ودراسات تحت قيادة اإلخوان المسلمين تأصبحمع مصر التي 

 (.2012نوفمبر22المستقبل،
 إلىإزاء ما صورته ابتداءا "دخوالا سهالا  "يةسرائيلاإل"اهتزاز مصداقية النخبة السياسية والعسكرية  -2

 خاضتفقد"، وهو ما لم يحدث حيث تراجعت عن شّن حملة بريةغزة بلغة المنتصر قطاع
اع الجديد على قطاع غّزة  بناءا على عقلّية الحرب السابقة التي شّنتها على القط نهااعدو  "إسرائيل"

التغّيرات التي طرأت على قدرات المقاومة في  ، ولم تدرك بشكٍل كافٍ م2008في أواخر عام 
مضى االرتباك السياسي ولذلك، ، "الربيع العربيّ "بعد  يميقلاإلوعلى الوضع طاع غّزة، ق
بعد انتهاء الحرب حيث تمثل في البداية بالموافقة على شروط التهدئة المقدمة  واضحاا  "يسرائيلاإل"

أن تنهي  "إسرائيل" لم تعرف وفى نهاية المطافمن الجانب الفلسطيني عبر الوساطة المصرية 
من االرتباك مما  مزيداا اعتزاله الحياة السياسية و  "ايهود باراك"فت استقالة أضاثم ، المعركة كما تريد

)المركز غزة قطاع ة للفشل الكبير في الحرب علىحذا المحللين للتأكيد بأن هذا ليس إال نتيج
 (.2012نوفمبر22العربي لألبحاث ودراسات المستقبل،

ضد قطاع  عدوانسه المصغر خالل الومجل "نتنياهو"عن أداء  "يسرائيلاإل"عدم رضا الجمهور  -3
 "يسرائيلاإل"% من الجمهور 60استطالعاا للرأي أعرب فيه  "بولتكس سنبل"غزة، وقد نشر مركز 
هذه أن  إلىضد قطاع غزة، مشيرةا  عدوانال بعد ومجلسه المصغر "نتنياهو"عدم رضاهم من أداء 

، غزة قطاع العملية العسكرية على ي ذروةمخالفة جداا لالستطالع الذي تم نشره ف جاءت النتائج
% من  70واعتبر، لمستطلعين رفضوا وقف إطالق النار% من ا60وحسب االستطالع فإن 

ن الحرب فشلت إ% 36نه خسارة للمعركة، فيما قال أاق التهدئة باتف "إسرائيلمدن جنوب "سكان 
)وكالة فلسطين تتغيرلم  "يةسرائيلاإل"% أن قوة الردع 69هدافها، في حين يعتقد أ في تحقيق 

 (.2012نوفمبر22اليوم،
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 قالغزة فقد  قطاع اتباع سياسة تقليل األضرار بعد الحرب على "يةسرائيلاإل"محاولة الدبلوماسية  -4
غزة  قطاع ة علىاألخير أن الحرب  "روسيا اليوم"في مقابلة مع قناة  "يوسي نيشر"المحلل السياسي 

)تقرير لقناة روسيا من الشرعية الدولية اا كة حماس بعضحر  أكسبت "يةسرائيلاإل"وفشل الدبلوماسية 
 (.2012نوفمبر30اليوم،

العالم، وقد بات هذا المصطلح   العديد من دولانتشار ظاهرة نزع الشرعية عن الدولة العبرية في  -5
على  نوعاا ما، في العالم بالحضيض "إسرائيل"صورة  تأصبحف ،في الرأي العام العالمي شائعاا 

لقول أن حركة يمكن ا في المقابل ،اإلعالمية ن الميزانيات الهائلة المخصصة للدعايةالرغم م
)المنتدى التربوي، انتصاراا وتعاطفاا سياسياا وشعبياا ملحوظاا  لواسج وشعبها في قطاع غزة حماس

 (.2012محمود الرنتيسي،

 المبحث الثاني: التحديات التي واجهت الحكومة بفعل المتغيرات الداخلية:
 بين الجمع تحدي فقط تواجه لم م،2006 عام في الحكم إلى حماس حركة وصلت حين       

نما "الديموقراطي"، السياسي النظام مع اإلسالمية "أيديولوجياتها"  السياسية القوى  مع العالقة تحدي وا 
 وحزب مةمقاو  كحركة نفسها على الحفاظ تحدي لها مضافاا  واألطراف الدولية، الفلسطينية الداخلية

 عملها بطبيعة المتعلقة والمشكالت التحديات من الكثير حماس حركة فقد واجهت ،حاكم سياسي
 الحصار ذلك إلى يضاف الخارجي، أو الداخلي المستوى  على األخرى  وعالقاتها والسياسي العسكري 
والتحديات  األخرى  الفلسطينية والفصائل الحركات مع بعض الداخلية والخالفات واالنقسامات الخانق

ا تحديات  التي نتجت عن الحصار واالنقسام السياسي بما فيها متطلبات األوضاع الداخلية وتحديدا
 األوضاع األمنية واالقتصادية.

 في واألمنية المتسارعة السياسية المتغيرات بسبب كبير بشكل تفاقمت والمشاكل التحديات تلك         
 على أثرت التي والقرارات، المواقف بعض اتخاذ إلى متهاحركة حماس وحكو  دفع ما وهو المنطقة،
 العزلة من االستفادة إلى الفلسطينية وخصوصاا بحركة فتح، كما سعت "إسرائيل" بالفصائل عالقتها

 عسكرية بعمليات القيام خالل من قدراتها، وشل ركة حماس وحكومتهاحعلى  السياسية واالقتصادية
غزة عام  قطاع على المدمرة الحرب آخرها م، وكان2012م وعام 2009-م2008واسعة عام 

 المنظمة الخارجية تحركاتها ذلك إلى يضاف كبيرة، ومادية بشرية بخسائر تسببت والتي م،2014
 ضدها. المتواصلة اإلعالمية وحربها

 الحصار:: المطلب األول
فرض  ،م2006عام  التشريعيةفي االنتخابات  مسبوق غير  اا نجاح حماس حركة حققتمنذ أن 

ولم  وواجهت عدم االعتراف الدولي التي شكلتها على الحكومة قاسياا  اقتصادياا و  سياسياا  حصاراا  الغرب
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 صعوباتحكمها، فواجهت  مرحلةخالل  األزمات، مما أوقعها في العديد من يقبل مشاركتها السياسية
سمنت والمشاريع إلغاز واي كالكهرباء والبترول والية للشعب الفلسطينساسعديدة في الخدمات األ

 .(Euro Mid Observer,2013:3)وغيرهوقيود على حركة السفر عبر المعابر  ،والمال

مصنع لم  4000حوالي  إغالق م2007صف حزيران توكان من نتائج الحصار المشدد في من
والمستلزمات  بسبب نقص المواد الخام ؛نتاجية ال تتجاوز الربعإيعملون بطاقة  150 ى يبق سو 

رصفة والبنية التحتية ألالمنشآت والمباني وا أعمالكما توقفت بصورة تامة  ،نتاجإلالضرورية لعملية ا
وقد  ،سمنت والحديد والحصمة وغيرها من المواد الالزمة لعملية البناءإلإدخال كل من اجراء عدم 

ت االحتالل ضد مارسته قوا يوماا  23الذي استمر  "يسرائيلاإل"جراء العدوان  األزمةتعمقت هذه 
 ىدأ، حيث م2009-م2008المواطنين والبنية التحتية في قطاع غزة خالل الحرب العدوانية عام 

الف منشأة ما بين منزل  40ثر من عمار بصورة جزئية أو كلية أكا  عادة بناء و إلالحاجة  إلىالعدوان 
لبطالة في قطاع بلغت نسبة ا م2013، وفى عام ومرفق عام ومستشفىشرطة ومسجد  زارة ومقرو و 

نفاق من مرار هدم األواست "يسرائيلاإل"الحصار  بسبب النسبة ، فقد تصاعدت تلك%43 حوالىغزة 
% فقط مما  15أقل من  إلىعمار نسبة البناء واإلوصلت  م2013، وفى نفس العام المصري الجانب 

 .(Euro Mid Observer,2013:7)ألف وظيفة 30000فقدان  إلى أدى

بما  "يةسرائيلاإل"من قبل الحكومة  م19/9/2007في  ادياا مع اا قطاع غزة كيان إعالنكما تم 
ألية تبعات اقتصادية ومعيشية للمواطنين الفلسطينيين، واستمرت  "إسرائيل"ذلك عدم تحمل  علىيترتب 

حيث قامت باستبدال قائمة المسموحات  ى خر ألحصار على قطاع غزة ولكن بأشكال بفرض ا "إسرائيل"
قطاع غزة قبل  إلى شهرياا سلعة كانت تدخل  9000 أصلسلعة من  33 ـكانت محددة بوالتي 

)عبد المواد االستهالكية إدخالي بالحصار بقائمة الممنوعات في وسيلة للتحايل على المجتمع الدول
 .(6:2015الغفور،

ندوق عطي الثقة لحركة حماس في صأ رادة المواطن الذي إالرباعية  اللجنة شروطت تجاوز لقد 
االعتراف  شروطالحكومة الفلسطينية العاشرة وعلى حكومة الوحدة الوطنية  علىرضت ف حيثاالقتراع 

نف حتى يتم االعتراف بها ورفع ونبذ الع "إسرائيل"بين المنظمة و وباالتفاقيات الموقعة "إسرائيلـب"
  الحصار عنها.

غزة التشريع لسياسة  طاعق ، فقد كان جراء سياسة الحصار اضطرار حكومة حماس فيهيعلو 
معظم المواد الالزمة  إدخال، حيث تم غزة قطاع في مدينة رفح على الحدود مع العمل باألنفاق

قطاع غزة تمتلئ سواق في ألا المواطن الفلسطيني، وبدأت اهن يستخدمألة استهالكيا والتي بحاج
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 بوأ)روالبنية التحتية بشكل كبيلتنمية لم تسهم بشكل فاعل في عملية ا أنهاال إ، بالبضائع المصرية
 .(52:2010،رمضان

وهو أحد الوسائل التي فرضته "إسرائيل" والمجتمع الدولي  ازدادت شدة الحصار الذي وبعد أن      
سقاط شعبيتها بين المواطنين  تم استخدامها من أجل إضعاف القدرات العسكرية واالقتصادية لحماس وا 

في وجه المؤامرات  أن تصمد غزة قطاع في ماسركة حي تديرها حالت الحكومة حاولتالفلسطينيين، 
ية كالرواتب ساسبشتى الطرق توفير الخدمات األ سعىث كانت ت، حيأن تجتاز تلك الصعوباتو 

فكانت األنفاق  ومواد البناء، والمواد الالزمة إلصالح البنية التحتية ومشكلة انقطاع الكهرباء، والبترول
 قطاع غزة" أنفاقساهمت "للعالم الخارجي، إذ فس الوحيد للشعب الفلسطيني ى المحطات المنأحدفي 

 البري  "رفح" معبربعدما أ غلق  االقتصادية كأزمة الوقود واإلسمنت وغيرها األزماتبحل العديد من 
 غزة قطاع حماس فيحركة حكم  سقاطفي محاولة إل والمعابر األخرى التي تتحكم بها "إسرائيل"

(Byman, & Goldstein,2011:6.) 
 : العديد من أشكال الحصار على قطاع غزة ومن بينها "إسرائيل"وقد مارست 

 : السياسي الحصار أ:
 تجنيد إلى التشريعية االنتخابات في مشاركتها حماس حركة إعالن منذ "إسرائيل" سعت

لرئيس   األول النائب "شالوم سيلفان" قال فقد االنتخابات، في حماس مشاركة ضد الدولي المجتمع
 فذتن   التي الهجمات معظم وراء تقف التي حماسل حسمال ي   أن يجب: "م2006 عام "إسرائيل" وزراء
 "دالوجو  في "إسرائيل" بحق تعترف لم نهاأل ؛االنتخابات في بالمشاركة "يةإسرائيل" أهداف ضد

 .(64:2006)سعد،

 فقد الجديدة، الحكومة مع املللتع شروطها "إسرائيل" استكملت االنتخابات في فوزها وبعد
 سفرائها جميع على الشروط هذه ،م2006عام  "ليفني تسيبي" "يةسرائيلاإل" الخارجية وزيرة عممت
 لم طالما الفلسطينية السلطة في ستقوم التي الحكومة مع اتصال أي ي ر تج لن "إسرائيل" بأن وقالت
 على وتوافقرهابية اإل المنظمات من سلحةاأل وتنزع اإلرهابو  العنف عن وتتنازل "إسرائيلـب" تعترف

 .ع السابق(المرج)الفلسطينية والسلطة "إسرائيل" بين هايعل توقيعال تم التي االتفاقيات

 بياناا  وأصدرت الرباعية اللجنة اجتمعت قليلة التشريعية بأيام االنتخابات نتائج إعالن وبعد
ال المطروحة بالشروط املاللتز  ثالثة إلى شهرين بين ما حماس حركة فيه تمهل  المساعدات ستوقف وا 

 بشروط االلتزام حماس حركة طالبت فقد الفلسطينية للسلطة بالنسبة أما الفلسطينية، للسلطة الممنوحة
 "يةسرائيلاإل" الدبلوماسية، وحاولت م2002عام  "للسالم العربية المبادرة" على والموافقة الدولية الرباعية

 شجع بدوره والذي حماس حركة على طرحتها التي للشروط والفلسطيني لعربيوا الدولي التأييد حشد
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ظهار الجديدة الفلسطينية الحكومة على الضغط زيادة على  )صحيفة السفيرله العداء وا 
 (.2006يناير30،اللبنانية

 ي:لعسكر ا الحصار :ب
 رياا عسك ليصبح حصارها "يلإسرائ" وجهت فقد السياسي الصعيد على الحصار يقتصر لم

 للمواجهة حماس حركة لجر محاولة في الفلسطينية األراضي داخل العسكرية عملياتها فزادت أيضاا،
 االغتيال عمليات من "يةسرائيلاإل" القوات وزادت الرد عن امتنعت حال في شعبيتها إسقاط أو العسكرية

 من خالل اآلتي: الفلسطينية المقاومة صفوف في واالعتقاالت
 : االغتياالت -1

 كما العسكرية األجنحة وقادة للحكومة الداعمة المقاومة قادة أقدمت "إسرائيل" على اغتيال
 قائد 1"سمهدانة أبو جمال" "الشعبية المقاومة للجان" العام القائد واغتالت حماس، وزراء باغتيال هددت

 المقاومة رجال على "يسرائيلاإل" العسكري  التصعيد يقتصر ولم لحكومة حماس "التنفيذية األمنية القوة"
 تاصالوالمو  النقل وزير "موفاز شاؤول" دعا وقد، الفلسطيني الشعب أبناء من المدنيين طال بل
 المقاومة وقادة رموز ضد االغتياالت سياسة الستئنافحينها  السابق الدفاع ووزير ،"يسرائيلاإل"

 (.106:2010بس،اس)الدبما فيهم رئيس الحكومة التي تترأسها حركة حم، الفلسطينية
 : االعتقاالت -2

 سجن بداخل من باعتقال م 2006 مارس/ ارذأ 14 في "يةسرائيلاإل" االحتالل قوات قامت
 عتداءاتاال ازدادت فقد الفلسطينية، الفصائل مختلف من معتقل 180  المعتقلين عدد وق در أريحا

 الوهم"ب ركة حماس سميتلحعسكرية  عملية بعد وحكومته الفلسطيني الشعب ضد "يةسرائيلاإل"
 االحتالل قوات قامت فقد حماس، حركة تقودها التي الحكومة سقاطإل التصعيد هذا وكان ،"المتبدد
 أيضاا  واعتقلت م2006 يونيو/حزيران25   أيام 4 خالل فلسطينياا  ووزيراا  نائباا  28 نحو واعتقال بخطف
 رئيس نائب اعتقلت كما،  2006 طسأغس/آب5 في الدويك، عزيز الدكتور التشريعي المجلس رئيس
 تقويض قدرة المجلس التشريعي. إلى "إسرائيل"، حيث عمدت "الشاعر الدين ناصر" الوزراء

بعدم السفر  التابعين لحكومة حماس المجلس التشريعي أعضاءواشترطت على بعض  
 عجزت أنها إال حماس حكومة سقاطإل إجراءات من "إسرائيل" به قامت ما كل من الرغم وعلى ،للخارج

                                                 
أحد  يألوية الناصر صالح الدين وه من مؤسسي م من مخيم المغازي،1963عام  من مواليد جمال أبو سمهدانة: 1

كانت تربطه و  عمل في أجهزة األمن الفلسطينية، سرائيلية،، قاد ونفذ عمليات ضد  أهداف إع الفلسطينية المقاومةاالذر 
كان من ضمن  لوزارة الداخلية في حكومة حماس، عالقات قوية جداا بحركة حماس ثم تولى قيادة القوة التنفيذية التابعة

 8  الحرة،)الموسوعة  2006 يونيو 9في  "اسرائيلية"واستشهد نتيجة عملية اغتيال  قائمة المطلوبين لدى "إسرائيل"
 (.2015 أكتوبر
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 أن إال حماس تقودها التي الحكومة ووزراء نواب من كبير عدد خطف ورغم أهدافها، تحقيق عن
 (.107:2010)الدبس، اعمله في استمرت الحكومة

 : االقتصادي الحصار :ج
 أمام كانت التي الفلسطينية الحكومة على للضغط المالية المستحقات دفع "إسرائيل" أوقفت

 مع تعاملها وقف إلى "يةسرائيلاإل" مصارفال وعمدت الموظفين رواتب دفع وهو كبير استحقاق
 السلطة إلى الضرائب مستحقات تحويل بوقف "يةسرائيلاإل" الحكومة شرعتكما  ةالفلسطيني مصارفال

 إلى باإلضافة للفلسطينيين، المالية المساعدات تقديم بوقف الدولي المجتمع وطالبت الفلسطينية
 عبد الغفور،) والتفتيش الحواجز وزيادة "إسرائيل" في العاملين الفلسطينيين العمال لىع التضييق

16:2015). 

 المعابر جميع إغالق في غزة قطاع على "يسرائيلاإل" غالقواإل الحصار مظاهر تتمثلوقد 
 قطاع على الحرب في تدميره ثم ومن الدولي غزة مطار هاإغالق إلى باإلضافة ،والبحرية البرية والمنافذ

فمنعت الصيادين من ممارسة  غزة  على قطاع اا بحري حصاراا  "إسرائيل" وفرضت م2008 عام غزة
الحصار وأخذ  ،لهم بالتواجد في المناطق التي خصصها لهم القانون الدولي البحري  تسمح ولممهنتهم 

 :(16:2015)عبد الغفور،وا عاقتها عمل المعابر التالية إغالق تمثلت بأشكاالا االقتصادي 
 المعبر هذا ويستخدم الخارجي، بالعالم غزة قطاع التصال الرئيس المنفذ وهو: البري  "رفح" معبر -أ

لىو  من القطاع سكان انتقال في  من اجزءا  المعبر يخدم كما المصرية، األراضي عبر العالم، دول ا 
 .الفلسطينية األراضيو  مصر بين خاصة التجارية الحركة

 السلع معظم تزويد يتم حيث غزة، لقطاع الرئيس التجاري  المعبر وهو :"نيكار "رالمنطا معبر -ب
 الكهربائية األجهزةو  واألدوات كالمالبس استهالكية، أو صناعية أو غذائية سلع أكانت سواء التجارية
 وغيرها.

 الضفة إلى المواطنين من المسافرين لمرور مخصص معبر وهو: "إيرز" حانون  بيت معبر -ت
 . األجانب والصحفيين الدولية والبعثات ولينؤ والمس المرضىو  الغربية

 .والغاز المحروقات لتوريد مخصص معبر وهو: "عوز ناحال" معبر -ث
 كالمواد السلع بعض لتوريد يستخدم كما البناء، مواد دخالإل يستخدم المعبر وهذا: "صوفا" معبر -ج

 معبر المنطار . إغالق أثناء الغذائية

 الحقوق  مجمل علىو  الفلسطيني االقتصاد على سلبي تأثير المعابر غالقإل كان فقد عليه؛و 
إلي أن  القطاع في البطالة نسبة ورفع الفقر حدة من وزاد ،المدنيين للسكان واالجتماعية االقتصادية

 حركة تمنع قيود فرض استمرار جراء اإلنسانية األوضاع تتدهور و  ،%30وصلت إلي أكثر من 
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 تتعطلو  %80 إلي الفقر معدالت وتزايدت إليه، العودة أو غزة، قطاع خارج لىإ وتنقلهم السكان
 بعد والحرفية الصناعية المنشآت معظم غلقتوأ   للشلل، الزراعي القطاع تعرض حيث اإلنتاج، أدوات

 عمليات تعطلت كما التصدير، حركة وتوقفت، للتصنيع الالزمة الخام المواد استيراد توقف أن
 والمستلزمات األدوية وتعرضت اإلسمنت، وأهمها البناء مواد استيراد توقف أن بعد بناءوال اإلنشاءات

 القطاع سكان عاش الظروف هذه ظل فيو  جنوني، بشكل األسعار وارتفعت الحاد، النقص إلى الطبية
 (.109:2010،)الدبسالصعوبة بالغة واجتماعية اقتصادية أوضاعاا 

 :والدولية اخليةالجبهة الدت تحديا :المطلب الثاني
بضرورة تحسين الظروف الحياتية والمعاشية للمواطن الفلسطيني في الضفة  اا أساسمثل توت     

ن نالت السياسات االقتصادية على مدار سنوات االحتالل من أالغربية وقطاع غزة خاصة بعد 
الفلسطيني وفق  جمالي المجتمعإ% من  60حيث ساد الفقر وكذلك البطالة نحو  ؛نسان الفلسطينيإلا

   (.2015يناير 2)صحيفة الرسالة، رير الدولية الخاصة باألونرواالتقا

تضع في سدة  يوالتتدير دفتها حركة حماس  يالتن الحكومة الفلسطينية إف ؛وتبعاا لذلك
داء في النشاطات السياسية المختلفة واجهت معضلة خطيرة أهمها وقف ألولويتها تحسين شروط اأ

كثر من مائة وسبعين مليون أ إلىدولية عنها، هذا في وقت تحتاج فيه السلطة الوطنية المساعدات ال
ظاهرة  إنهاءلف موظف، والتحدي اآلخر يتمثل بضرورة أن يئة وخمساجور لمأكرواتب و  شهرياا دوالر 

التحتية الفلسطينية التي دمرها  يةالبن عادة، وكذلك االنطالق إل1منيألفوضى السالح والفلتان ا
اإلجراءات ه بفعل ؤ ادأي تراجع ذم الفلسطيني اليعلالت اا خالل سنوات االنتفاضة ويشمل ايض الحتاللا
 .(2006ابريل4جريدة المستقبل اللبنانية،) "يةسرائيلاإل"

 خصوصاا على حكومة حماس  وكثير من دول العالميكية األمر  دارةالعزلة التامة من اإل ترضف         
حث دول العالم لمقاطعة الحكومة الفلسطينية  إلى "كوندليزا رايس" "يكيةاألمر " بعد سعي وزيرة الخارجية

وروبي لعدم على االتحاد األ ومارست ضغوطاا  حين االعتراف بالدولة العبرية، إلىبرئاسة حماس 
 كل ذلك زاد من حجم التحدي لحكومة حماس. التعامل معها أو االعتراف بها،

                                                 
شهدت األراضي الفلسطينية وخصوصاا قطاع غزة جملة من االعتداءات  الفلتان األمني في األراضي الفلسطينية: 1

على سيادة وحكم القانون والقضاء وشمل الفلتان األمني عمليات قتل أو شروع في قتل وعمليات خطف لشخصيات 
ز قضائية وشخصيات وألطباء ومدراء مستشفيات ورؤساء بلديات باإلضافة عامة وأجانب وعمليات اعتداء طالت رمو 

للشجارات العائلية واالشتباكات بين أفراد األجهزة األمنية واالعتداءات المسلحة على المؤسسات العامة والدوائر 
م، 2007م و 2005الحكومية ومباني المحاكم والمستشفيات وفى حمل السالح وقد زادت حدة االنفالت بين عامي 

ويعود الفضل لحركة حماس وحكومتها في تخفيض حالة االنفالت األمني بدرجة كبيرة جداا وا عادة األمن لقطاع 
 (.23:2005لمستقلة لحقوق االنسان،غزة)تقرير الهيئة الفلسطينية ا
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استطاعت  تحدياا و أبشكل خالص ميزة  "حماس"من قبل  لم يكن تشكيل حكومة فلسطينيةو 
تجاوز  أدىثر يوم على المستوى الدولي فقد إ زمات تستعصي يوماا أفرز هذا التشكيل أتجاوزه فقد 

الواليات المتحدة  أوقفتانقطاع الحوار مع المجتمع الدولي ف إلىلتشكيل حكومة ائتالفية  "حماس"
في الوجود  "إسرائيل"لسلطة بذريعة رفض الحكومة االعتراف بحق وروبية دعمها المالي لألوالدول ا

رض الحصار أن ف   إلى، "إسرائيل"يات الموقعة بين السلطة ووضرورة نبذ العنف وااللتزام باالتفاق
نية وطودولية بشكل مباشر لمنع تشكيل حكومة وحدة  إقليمية أطرافحيث تدخلت ها عليالسياسي 

 صالح،) ها وعزلها عن العالم الخارجيإفشالراهنت على و سعت لتشكيلها حركة حماس، 
442:2006). 

مع الحكومة الفلسطينية  كافة بقطع االتصاالت السياسية "يسرائيلاإل"وتلتهما حكومة االحتالل 
شكال المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني عبر أ ومعظمووقف تحويل المستحقات المقتطعة 

ساطة شديدة دخول القضية الفلسطينية والشعب بلفلسطينية مما يعني بوالمؤسسات الحكومية ا األجهزة
 (.442:2006) صالح،عزلة السياسية والحصار االقتصاديالفلسطيني بحالة من ال

 :خالصةال
فاعلة دولية فقد رفضت العديد من القوي الو  قليميةوا   ةداخلي اتتحدي واجهت حماس وحكومتها

على  وروبي وروسيا والواليات المتحدة شروطاا ألتحدة واالتحاد امم المألنتيجة االنتخابات وفرضت ا
وااللتزام  "إسرائيلـب"نبذ العنف واالعتراف  يشروط اللجنة الرباعية الدولية وه، عرفت ب"حماس"حركة 

، فرفضت حماس "أوسلو"باالتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع االحتالل مثل اتفاقية 
قوبلت ف وعسكرياا  سياسياا ها ؤ إنها ها يعني ضمنياا يعلوالموافقة  ،ظالمة ط باعتبارها شروطاا تلك الشرو 

بوابها أسالمية إللدول العربية واتفتح العديد من ا لمو  وعزلة دولية بحصار سياسي واقتصادي وتحدٍ 
بل  ياا،ومال سياسياا و  دبلوماسياا  قاطعتهاو  ،ورفضت التعامل معها واالعتراف بهالحكومة حماس 

يرانسوريا و  "ت والعقبات لها باستثناءتحدياال ها وجلب العديد منيعلوشاركت بالحصار  وتركيا وقطر  ا 
 .خرى ألالدول اوبعض  "والسودان

 حصاراا وبدأت تواجه الحركة ومعها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وازدادت تلك التحديات 
الذي استمر  م2009-م2008كعدوان عام كبيراا وشامالا  اا عدوان عليها رضوف   وبحرياا  وجوياا  برياا  قاسياا 
 51التي استمرت  2014عام باإلضافة لحرب م الذي استمر ثمانية أيام2012عام  عدوانو  ،يوماا 23
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من أجل خنق  عربياا  اا ؤ وتواط تحدياا ، كما واجهت 1"العصف المأكول" وأطلقت عليها المقاومة اسم يوماا 
ل قطاع القيام بإجراءات تعمل على عز في والشروع  "رفح"ستمر لمعبر الم غالقحركة حماس عبر اإل

والدواء ومواد على نقل الغذاء  ساعدتنفاق التي ألهدم ا يوواجهت تحدحماس حركة ي تديره ذغزة ال
 البناء للقطاع،

 إلى جانب الحصار "اإلسرائيلي" ومن أبرز التحديات والعقبات التي واجهتها حماس وحكومتها       
 كامل، شبه بشكل العالم الخارجي على غزة لقطاع األهم الفلسطيني المنفذ حرف معبر إغالقهو 

 مثلت األنفاق، والتي لحفر القطاع أهل بعض اضطر ما القطاع إلى والبضائع السلع وصول ومنعت
 عدب تشكل الذي الجديد المصري  النظام أن إال المشدد، الحصار ظل في د"يالوح الحياة شريان" لهم
  بهدم غزة قطاع ضد الحصار حلقات استكمل قد م2013 سنة "محمد مرسي" بالمنتخ الرئيس عزل

 .المصرية "رفح"و الفلسطينية ح"رف" مدينتي بين عازلة منطقة وبناء مع القطاع، األنفاقمعظم 

 إال حرب، وجريمة جماعية عقوبة الحصار اعتباره رغم الدولي المجتمع فإن ذاته الوقت وفي
حركة حماس تناور على جميع  تأصبح، فالعدوان ووقف الحصار لرفع خطوات جادة يتخذ لم أنه

قلبت حماس المعادالت وكسرت  "العصف المأكول" حربوبعد تحدي  ،الساحات دون تقديم أي تنازالت
، وعلى الرغم من ذلك ال تزال هناك الدعم وحشد التأييد لها من الحصار السياسي بمزيد من اجزءا 
 ى صف بحركة حماس وتزيلها عن المستو عديدة تريد أن تع أطرافت وضغوطات هائلة ومن اتحدي

 السياسي والعسكري .

إن التحديات التي مرت بها حماس وحكومتها صعبة ومريرة، فلم يكن من السهل االنتقال من        
بالشكل المطلوب  على القيامولم تمكنها  ،المعارضة للسلطة دون توفر المتطلبات األساسية للحكم

كما لعب العزلة الدولية،  تحديات بأعباء المهام الحكومية وتنفيذ البرامج التطويرية واإلنمائية بسبب
إذ أصبح الفلتان األمني  ،في العقبات والتحديات تردي الملف األمني وانتشار فوضي السالح دوراا هاماا 

                                                 
م، حيث أعلنت 2014يوليو  8على قطاع غزة فجر يوم  "اإلسرائيلي"بدأ الهجوم العسكري : "العصف المأكول"حرب  1
تدمير قدرات فصائل المقاومة وبالتحديد حركة  "إسرائيل"عن بدء حملة عسكرية كبيرة وواسعة، كان هدف  "إسرائيل"

حماس، وجاء الهجوم على وقع قصف متبادل مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة  إثر تفجر األوضاع في الضفة 
الجناح العسكري لحركة حماس بإطالقها اسم  "كتائب القسام"الصامد" وردت  عليها اسم "الجرف "إسرائيل"الغربية أطلقت 

هذه الحرب إلى قائمة الحروب الرسمية في قاموسها  "إسرائيل""العصف المأكول" على تصديها للهجوم، أضافت 
تشهد فيها يوماا اس 52استمرت الحرب لمدة  م،1973العسكري واعتبرتها حرب كباقي الحروب السابقة مثل حرب عام 

من  10870%منهم عسكريين  وجرح 91جنديا أي 64منهم  "اسرائيلياا "72مدنياا وقتل  %81فلسطينياا منهم  2147
 (.2014أغسطس 28)المركز األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، "إسرائيلياا " 720الفلسطينيين بينما جرح 
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ع لها ممثلة بالرئاسة الفلسطينية بقيادة دون راد داة لالستغالل السياسي من بعض القوي المحليةأ
، وأصبحت الساحة الفلسطينية مليئة بالتجاذبات السياسية بين مؤسسة الرئاسة "محمود عباس"الرئيس 

لبت أغلب الصالحيات من الحكومة التي شكلتها حماس، أضف لذلك التحديات التي  والحكومة، إذ س 
وجهات الغربية األمر الذي حرم حكومة حماس من االستفادة فرضتها الدول العربية نظراا الرتباطها بالت

وبرغم تلك التحديات بدأت حماس في تطبيق برامج اإلصالح وأهمها ما يتعلق  ،من المساعدات المالية
من وراء ذلك التخفيف من التحديات والعقبات  بالفساد اإلداري وتقليص المصروفات الحكومية جاهدةا 

 .المالية
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 سادسالالفصل 
 )ثورات الربيع العربي( الخارجية حماس ة حركةعلى عالق اإلقليميةالمتغيرات تأثير 

بظاللها على القضية الفلسطينية، والتي بقيت مركز اهتمام األمة  1"الربيع العربي"ألقت ثورات 
العربية بغض النظر عن موقف األنظمة الحاكمة فيها، فهي قضية مركزية للشعوب العربية، بل 

لذا فإن حركة حماس ترى أن كل إنجاز  "؛الربيع العربي"أكثر مركزية لألنظمة بعد ثورات  تصبحأ
ألمة يصيب يتحقق لألمة وشعوبها ينعكس إيجاباا على الحركة والقضية الفلسطينية، وكل ألم يصيب ا

 .(2012يناير  18)الجزيرة نت، الحركة أيضاا ويؤلمها

مي كما فتحت الباب واسعاا أمام حركة حماس لتعزيز عالقاتها  "العربيالربيع "ثورات ب ما س 
دادية بالدول العربية، واالستفادة من التغيير الذي جرى في عدد من هذه الدول بسقوط األنظمة االستب

 (2012يناير  4)صحيفة فلسطين، التي ناصبت الحركة العداء

إن ": "فنييتسيبي ل"السابقة  "نيةالصهيو "يرة الخارجية المستشارة السابقة لوز  ر"تال بيك"وتقول 
رك في حين ت   "،زيادة تطلعاتها وطموحاتها إلىسالمي في المنطقة دفع حركة حماس إلالصعود ا
نوفمبر 8الدراسات السياسية والتنموية،  )مركزالة من العزلة لم يسبق لها مثيلفي ح "عباس"الرئيس 
2012). 

 سلباا لقت بظاللها أ "اضة بسوريافاالنتف" ؛ن باهظثم اإلقليميةوبالمقابل كان لتأثير التغيرات 
ه يعل، و داعمين لحركة حماسكبر حلفاء أباعتبارهم  إيران و سوريةبين حركة حماس و العالقات  ىعل

 خالصاا  صعيد عالقاتها الدولية لم يكن مكسباا  على "الربيع العربي"يمكن القول بأن مكاسب حماس من 
على  انعكس ايجابياا  "فالربيع العربي" ،م تكن معصومة من الخسارةل أنهافهي لم تكسب كل شيء كما 

 .(2013مارس 4عثمان،)ت كبيرةتحدياها يعلس الوقت فرض الحركة ولكنه في نف

من العالقات مع القوى  معيناا  على حركة حماس نمطاا  "الربيع العربي"وقد فرضت بيئة ما قبل 
وسوريا مع حالة من شبه القطيعة السياسية  إيرانراري من والدولية يتمثل من االقتراب االضط اإلقليمية

نماطا جديدة أفرز أ فقد العربي" الربيع"اث أحدمصر، لكن ذلك تغير بعد  خصوصاا مع باقي القوى و 

                                                 
 "اإلندبندنت"في المنطقة العربية وكانت صحيفة هو مصطلح غربي أ طلق على األحداث التي تجرى الربيع العربي:  1

م بحركات شعبية تهدف إلى تغيير جذري في 2011أول من استخدم هذا المصطلح حيث استهل الوطن العربي عام 
 أوضاع عدد من األقطار العربية، حيث بدأت الشرارة األولى من تونس وتصاعدت بوتيرة متسارعة إلى باقي الدول

 (.62:2013يا واليمن وسوريا)الشيخ عيد،كمصر وليب العربية
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وصلت مع بعض منها لطريق مسدود ومتوتر مثل و في طبيعة العالقات مع تلك الدول بالخصوص، 
يرانسوريا و "  .(2013مارس 4عثمان،)"عبد الفتاح السيسي" الرئيس في عهد "ومصر ا 

  "مصر وتونس وليبيا"بعد فوز االسالميين في  خصوصاا و  "بالربيع العربي"وقد تأثرت حماس 
، ن في المنطقة العربيةو حققها االسالمي التين تستفيد من النجاحات ألدعماا وفرصة مما  شكل لها 

سالمي الحضاري الكبير يكون إلنطالق المشروع اال جيداا  وكانت تعتقد أن انتصارهم سيوفر مناخاا 
 .(324:2014صالح،)منه اقطاع غزة جزءا 

 "يبالربيع العر "التي مرت بها المنطقة العربية والتي اشتهرت بوصف  اثحداألولذلك، مثلت 
 يهات علفرض إذفي المنطقة  دولياا و  قليماا إحماس لحركة  خصوصاا ة و للفواعل الرئيس سياسياا  تحدياا 
تخدم مصالحها االستراتيجية في المنطقة  اثحداألنحو السعي لبلورة مواقف سياسية من هذه  اا تحدي

 .(2013مارس4 ،عثمان)اثحداألالمخرجات السياسية لهذه  ها السعي نحو التكيف معيعلوفرضت 

يجابي على إبشكل  من بدايته ولينألين افي العام أثر "الربيع العربي"ويعتقد الباحث أن 
 ىوتتعاط "حماس"من مستوي تعاملها مع العربية الجديدة ترفع  ألنظمةحيث بدأت ا؛ "حماس"عالقات 
بناء البنية التحتية وتقويتها  عادةإلغزة وبدأت بمد يد العون لها  قطاع يجابي مع حكومتها فيإبشكل 

ة ، وتدفقت المساعدات ونشطت الحركة التجاريكما خففت عنها الحصار بشكل ملموس، اقتصادياا 
انفراجة  "الربيع العربي"ولي من ألغزة السنوات ا قطاع ، وشهدت"غزةقطاع مصر و "بين  خصوصاا و 

، وشهدت حركة بناء سمنت والكهرباءإلزمة البترول واأفقد انحسرت  ؛واجهتها التي األزماتكبيرة في 
بشكل  وتجارياا  اا اقتصادي في قطاع غزةوانتعش السوق  ال مثيل لها منذ سنوات طويلة، وتجارية عمرانية

للزيارات السياسية  تبادالا  "الربيع العربي"بدول  "حماس"كما شهدت عالقات  ال يمكن نكرانه،
  والدبلوماسية الرسمية.

فاق وسيدفع المزيد آلفتح لها ايس األولى في أعوامه "الربيع العربي"ن أحماس حركة واعتقدت 
نهاءمن الدول العربية والغربية لالعتراف بها و   الحصار عن شعبها. ا 

 من خاللوصلت لذروتها  التيو  "الربيع العربي" التي حاولت إفشال "المضادة الثورات"غير أن 
 إسقاط إلىالذي هدف  م3/7/2013بتاريخ  "محمد مرسي" من رئاسة الجمهورية المصري  عزل الرئيس

لذلك هبط سقف  ؛"بيةالثورات العر "شهدت  التي الدول تلك خصوصاا و  ،سالميين بشكل عامإلتجربة ا
ها من النظام المصري يعلوتضاعفت معاناتها وتشدد الحصار  "حماس"والتوقعات لحركة  اآلمال

ه ترافقو  "يسرائيلاإل"نفاق بالتزامن مع الحصار ألوتم تدمير ا "عبد الفتاح السيسي" برئاسةالجديد 
وعادت  وقطاع غزة "حماس"المصري ودول الخليج ضد  اإلعالمعالمية تحريضية هائلة من إ حمالت 
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في معظم المستويات االقتصادية والتجارية وغيرها  وشهدت تراجعاا  ى غزة مرة أخر  قطاع إلى األزمات
 .(324صالح، مرجع سابق:)"العربي للربيع" "الثورات المضادة"بسبب 

 األعوامفي  جمالإليجابية على وجه اإعلى حركة حماس كانت  "الربيع العربي"ن انعكاسات إ 
ت التي تجعل تحديامن ال مجموعةعلى الحركة  "الربيع العربي"ولكن في الوقت عينه فرض  األولى

 مكسبها منه غير كامل.

 داء حركة حماس السياسي بعد "الربيع العربي":األول: أالمبحث 
لحركة حماس بعد "الربيع العربي"، يتوجب علينا  د الحديث عن طبيعة األداء السياسيعن        

والتي كانت خالل العاميين األولين من  المرحلة األولىالعربي"،  الربيعرق إلي مرحلتين مر بهما "التط
إيجابياا على مستوى عالقاتها الدولية،  األداء السياسي لحركة حماس تطوراا اندالع أحداثه وفيها شهد 

 االرتدادية للربيع العربي"لة المرح" المرحلة الثانية وهي ، أماالسياسية والدوليةعزلتها  وتم التخفيف من

 اعتبار حركة وأبرزها حماس على صعيد األداء السياسي لحركة جديدة تحديات وعقبات فقد أفرزت
ة حركة حماس عزل غزة، وازدياد قطاع وحصار إرهابية، حركة أنها على مصر قبل من حماس

 مرحلته "االرتدادية"  في العربي" يعالسياسية على المستوى اإلقليمي والدولي، وعليه يمكن القول أن "الرب
اإلقليمية  وتحالفاتها الداخلية عالقاتها يخص فيما السياسي حركة حماس فكر في تغييرات أحدث قد

 السياسية.

 : عالقة حركة حماس بمصر:المطلب األول
تعتبر مصر من أكبر الدول العربية وأكثرها أهمية، بسبب طبيعة وقوعها ضمن الدول المجاورة 

 العالم الخارجي. إلىبالنسبة لقطاع غزة وبوابته  "وشريان الحياة"لسطين، بل لف

لتقلب الواقع السياسي المصري رأساا على عقب،  م2011جاءت هذه الثورة في مطلع عام و 
سدة الحكم في البالد، مما عزز من موقف حركة  إلىولتصل باإلسالميين وتحديداا اإلخوان المسلمين 

هذه الجماعة، لتدخل بذلك العالقة بين حركة حماس ومصر مرحلة جديدة من  إلى حماس والتي تنتمي
 .(2012أغسطس  11، األوسطالتطور والتقارب بصورة كبيرة)صحيفة الشرق 

 "رفح"نفاق وأعيد فتح معبر أللّ َقت عملية تدمير اكما ازدهرت الحركة التجارية بين الجانبين وع  
َدت ساعات تشغيل المعبكم وجرت زيادة عدد موظفي  ساعات من سبع ساعات يومياا إلى عشر را م دّ 

فقد ارتفع متوسط عدد ، لتعامل مع عدد أكبر من المسافرينالحدود المصريين، مما سمح للمعبر با
 م2012-م2011في خالل العامين  1000إلى  450خلون مصر يومياا من األشخاص الذين كانوا يد
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 15، عمر شعبان، األوسطي للشرق غ)مركز كارني نصبهم الرئيس "محمد مرسي" يل  بعد تو 
 .(2012أكتوبر

فترة حكم  أثناء نشطت وازدادت العالقات الدبلوماسية بين حماس ومصر وتؤكد الدراسة أن
ولين مصريين كبار كان ؤ زيارات ولقاءات لقيادات حماس بمسوشهدت تلك الحقبة  "محمد مرسي"
تمثلت بلقاءات عديدة مع  يضاا أمنية ألقاءات  المدةدت تلك كما شه ،"مرسيمحمد  "برزهم الرئيس أ

 قيادة المخابرات المصرية. 

فما ، مصرية بعد تول ى الرئيس "عبد الفتاح السيسي"بالحكومة الأما عن طبيعة عالقات حماس 
نجازاتلما فقدته من مكتسبات و  نظراا  ؛"مدوياا  الا زازل"الت حماس تعيش آثار ما تعتبره ز  ها في تحققت ل ا 

في مصر ويمكن توصيف واقع العالقة القائم مع حماس بأنه سيء  م2011يناير  24ما بعد ثورة 
ا في توجيه اتهاماتها ضد الحركة، وشّن حرب دعائية غير مسبوقة  ا، في ضوء ذهاب القاهرة بعيدا جدا

 ها.يعل

ا خطيرة حماس تكاد تكون مقطوعة بالكامل، بل أخذ التوتر أبحركة كما أن عالقة مصر ب عادا
 ت أطلقتها قيادات عسكرية وسياسية ونخب إعالمية مصرية تطالب بالتدخل العسكري فيتهديدا عبر
ا للمزاعم التي تتعلق بإيواء مطلوبين للقضاء المصري في ؛غزة قطاع  "حماس"غزة، لكن  قطاع استنادا

، خالد محمود وعدنان ساتالمركز العربي لألبحاث ودراسة السيا)واالدعاءاتخبار ألكانت تنفي تلك ا
 (.2014مارس ،رأبو عام

غزة ومصر، شهد أسوأ إحصائية للعمل منذ  قطاع بين صلاالو  البري  "رفح"معبر ل وبالنسبة
يوماا، في حين عمل  130المعبر منذ بداية العام الجاري الـ  إغالق مدةتجاوزت  فقد، م2009عام 

)مقابلة مع نسانية في قطاع غزةإلى األوضاع اعل باا سلثر أالذي  األمر ؛أيام فقط 5بشكل جزئي لمدة 
 (.12/8/2014ماهر أبو صبحة مدير عام المعابر والحدود بقطاع غزة بتاريخ 

المصرية" موقف العاجز عن فعل شيء، فال هي  األزمةوتقف حركة حماس أمام جدار "
لمناورة لديها ضيق، بالرغم أّن حجم ا خاصةا ختراقه وال حتى االلتفاف حوله، و تستطيع القفز عنه أو ا

أنه  إلىمن المناورات السياسية التي تقوم بها حماس مع النظام المصري الجديد، وال يوجد ما يشير 
ا   سياسياا مستعد للتهدئة مع حركة يراها توأم جماعة اإلخوان المسلمين التي يخوض معها صراعا

امهم اإلخوان ومالحقتهم واعتقالهم واته، مثل استخدام العنف المفرط ضد مؤيدي واجتماعياا مريراا 
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، خالد محمود )هميبهدف القضاء عل صورتهم وتشويهه

 (.2014وعدنان أبو عامر،مارس
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الرئيس "عبد  حماس ومصر في عهد حركة ن مستقبل العالقات بينأالدراسة  ى وكنتيجة تر 
وأن هناك مؤشرات سلبية تدلل على ذلك مثل  خصوصاا بها التوتر ستكون مرتبكة ويشو  الفتاح السيسي"

باإلعدام على  اا حكامأصدر القضاء أ فقد، العسكري بالمنظمة اإلرهابية تصنيف حركة حماس وجناحها
ومقراتها، التهام القاهرة حركة حماس  مكاتبها وممتلكاتها علىمر بالتحرز أمن حركة حماس و  أفراد

 .خوان المسلمينبالتواطؤ مع جماعة اإل

كما أن الفجوة بين الجانبين ستظل موجودة طالما بقيت نظرة النظام القائم بمصر كما هي 
ومن المستبعد  وجغرافياا  اقتصادياا و  سياسياا حماس وحصارها وعزلها حركة وهي محاولة القضاء على 

جديد في مصر ومن الصعب أن يكون هناك توافق بين حماس والنظام السياسي ال ة،حدوث انفراج
ي ذالحماس الفكري هو ذات المنهج حركة فمنهج  ؛بالمطلق خطان متوازيان ال يمكن أن يلتقيافهما 

خوان الخطر إلجماعة ا يعتبر الرئيس "عبد الفتاح السيسي"نظام المسلمين، و  خوانإلتتبعه جماعة ا
 والعدو اللدود الذي يتهدده.

 ل العربية واإلسالمية:عالقة حركة حماس ببعض الدو المطلب الثاني:
الواجهة، فبعد التباعد  إلى بين حركة حماس واألردن العالقة "الربيع العربي"أعادت ثورات 

بعد إخراج الحركة من َعمان عام  خصوصاا  ة،األخير الكبير بين الجانبين والذي ساد في السنوات 
 رئيس لصالح رسمياا  نهم موقفه األردنحسم الذي  م2007وبعد االنقسام الفلسطيني عام  م1999

جاءت الثورات العربية لتفرض واقعاا جديداا ولتجدد هذه العالقة  ،"محمود عباس" الفلسطينية سلطةال
ام رئيس يعلى هذا الصعيد ق اثحداألية، ومن أبرز األردنوتضيق الفجوة بين حركة حماس والقيادة 

عمان في  إلىحركة بأربع زيارات على رأس وفد من ال "خالد مشعل"المكتب السياسي لحركة حماس 
بين حركة حماس والقيادة م، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات 2013ومطلع عام  م2012العام 
 .(2011أكتوبر31راديو صوت البلد، ) يةاألردن

لتتعافى بعد قطيعة، وتفتح صفحة جديدة من العالقة  األردنلم تكن العالقة بين حركة حماس و     
قليميةوف ومتغيرات محلية و إال بعد ظهور ظر  مع العلم أن  ،تدريجياا عودة العالقة  أسبابشكلت  ا 

الثورات "ل تراجعت بعد ، ب"للربيع العربي"األولى  األعوامالعالقات لم تظل كحالها كما كانت في 
 .(المرجع السابق) له "المضادة

في  "بحماس"عالقاته  األردنمن المرجح أن تكون السبب في تحسين  أسباب عدةوهناك 
  وهي:" الربيع العربي"من  ىولألاألعوام ا

 صلاوالدول العربية عنوانه االنفتاح والتو  األردنمع  واضحاا أخذت نهجاا  وقتالأن حماس طوال  .1
ية األردنمثل الساحة  ا للشعب الفلسطيني، خاصةا يعلوالتعاون بأقصى درجة بما يخدم المصالح ال



97 

 ؛ية وهي ساحة مهمة ال يمكن تخطيهالمباشر بالقضية الفلسطينا لالمجاورة والمهمة وذات االتصا
سياسة  إلىوأن يستند  اإلقليميتنظيم دوره  إعادةب األردنولذلك فمن الطبيعي أن ينطلق تفكير 

 .(15:2008)الحمد،سباب وعوامل ودوافع مختلفةتجاه القضية الفلسطينية أل
ضوء الثورات العربية والبحث عن موطئ المحيط خاصة على  يماإلقلومكانته في  األردنوضع  .2

 .(2012نوفمبر 12المركز الفلسطيني لإلعالم، )طيات الجديدة في الساحة العربيةقدم ضمن المع
 .م2012غزة عام  قطاع على "إسرائيل"حرب حماس حافظت على قوتها خاصة بعد أن حركة  .3
تأثير السلبي الذي كان يمثله ، انحسر ال"الثورات العربية"بتغير مراكز القوى في المنطقة بعد  .4

 خصوصاا  بعدم بناء عالقات طيبة مع حماس األردنعلى  "حسني مبارك"الرئيس المصري السابق 
 .(2012نوفمبر12 )المركز الفلسطيني لإلعالم،"الربيع العربي"من عمر  ىولألفي السنوات ا

شأن الفلسطيني ووجود يرى أن الوضع الفلسطيني قد تغير وأن حماس هي مبعث قوة في ال األردن .5
بدأ يفقد دوره مع انحسار قوة السلطة على  األردنن إي تقول األردنتقديرات عند صانع القرار 

خاصة في الضفة ومعطيات يدرسها جيداا أن المستقبل لحماس في الضفة ويجب أن يكون  األرض
 .(المرجع السابق)لها دور ال يمكن استثناؤه

دعم ل بهدف تقريبه تأتى فلربما األردنحماس من بناء عالقات مع ألهداف حركة  بالنسبةأما     
 البحث عن مكاتب جديدة وأماكن انطالق إطاركما يأتي في ، "إسرائيل"على  الضغطالمقاومة وزيادة 

 .مكاتبها في سوريا إغالقبعد  خصوصاا  وتواجد رسمي للحركة في األردن

طالق شرارة وتدهورت باستمرار وبقوة، فبعيد ان على العالقة مع سوريا سلباا أثر الربيع العربي 
ألقت هذه الثورة بظاللها الثقيلة على العالقة بين حركة حماس والقيادة و  "تونس"من  "الربيع العربي"

حيث  ؛والذين تجاوز عددهم النصف مليون  السورية، بل وعلى الفلسطينيين الالجئين في سوريا
القصف وتعرض الفلسطينيون للخطف  إلى "اليرموك"يم تعرضت المخيمات الفلسطينية السيما مخ
 .(2012نوفمبر  28الجزيرة نت، )م2012ات بنهاية عام والقتل حتى تجاوز عدد الشهداء منهم المئ

شأن السوري ال تتدخل في ال أنهاوبشكل واضح  في سورياالمتواجدة قيادة حماس  أعلنتو 
ول العالقات الدولية ؤ نيين الالجئين، وهذا ما أكده مسيوطالبت بتحييد الفلسط سياستهاالداخلي كما هي 

، حيث قال:" رفضنا الدخول في الشأن السوري بسبب التجارب "أسامة حمدان"في حركة حماس 
فلسطين موقع )"الماضية لشعبنا، واعتبرنا أن هذا الحراك حراك اجتماعي داخلي وليس لنا مصلحة فيه

 (.2013يناير  23اآلن، 

من حركة حماس عنها وعن  اا هذا الموقف واعتبرته تخلي تتفهمة السورية لم ير أن القيادغ
عالقاتها المتميزة بالنظام، فبدأت بالتضييق على قيادات الحركة ومرافقيهم والمتواجدين على أراضيها 
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 اثحداألتأييد النظام ولو بالكالم، غير أن حركة حماس رفضت ذلك، ومع تصاعد وتيرة  إلىلدفعهم 
حسمت الحركة أمرها وبدأت بمغادرة دمشق  لة انعدام الثقة وتضعضع العالقة،يا وتصاعد حافي سور 

الحكومة السورية  أعلنتجميع قيادات الحركة من سوريا، في المقابل  خرجتبلدان متفرقة حتى  إلى
وأدانت موقفها من  اإلعالممكاتب حركة حماس بالشمع األحمر، وهاجمت الحركة عبر وسائل  إغالق

الرئيس الجارية في سوريا بشدة، وقد كانت اإلدانة من مستويات سياسية عديدة وعلى رأسها  اثحدألا
 .(2012نوفمبر  7)الجزيرة نت،  السوري نفسه

بالجمود  مظاهرهأهم  تتسمطريق مسدود  إلى عالقة حركة حماس بسورياوصلت وبذلك 
بالتقارب والتفاهم  تميزتوالتي كانت ان، استمرت حوالي عقدين من الزم تلك العالقات التي ،والتوتر

 والدعم والتأييد بشكل كبير على الصعيد الرسمي والشعبي تجاه حركة حماس.

حافظت لبنان على عالقة جيدة مع حركة حماس، وأبقت على مكاتب تمثيل الحركة لديها، 
ولكن بشكل  "زب هللاح"على الرغم من العالقة المترابطة بين سوريا ولبنان، كما أن هناك عالقة مع 

، مع االختالف في المنهج والفكر فالعالقات قائمة على "إسرائيل"وهو  أحدأن العدو و و محدود 
ى مواقفه تؤيده عل بما يتعلق بموضوع المقاومة وال خصوصاا و  "حزب هللا"حماس تؤيد حركة و المصالح، 

 .(67:2013،الشيخ عيد)الداعمة للنظام السوري 

المسلمة، وهذا دفع عدداا من حكومات العربية و  ينية أولويات الشعوبالقضية الفلسطتتصدر 
قامة عالقات مع حركة حماس الشعوبهذه   مثالا؛ إيرانـك لالهتمام بالفلسطينيين وقضيتهم ودعمهم وا 

والدولي يأتي في مقدمتها  يمياإلقلوذلك للفوز بتأييد الشارع المحلي وجني مكاسب أخرى على الصعيد 
 دائرة التأثير في الصراع العربي قلب إلىواالنتقال  األوسطفي منطقة الشرق  مهملعب دور 

 مزية وأفضلية عن غيرها من الدولكسبها ي سوف عالقتها بحركة حماس كون جانب  إلى، "يسرائيلاإل"
 .(91:2013،الشيخ عيد)

دول التي قائمة الدول اإلسالمية الداعمة لحركة حماس، بل وكانت من أوائل ال إيرانوتصدرت 
أقامت عالقة مع الحركة، وافتتحت مكاتب تمثيل لها على أراضيها بصورة رسمية ومعلنة، وكانت 

 ، والجدير ذكره أنممثل لها لإلقامة على أراضيها إرسالالدولة الوحيدة التي طلبت من حركة حماس 
مركز الزيتونة ) م1990منذ سنة  بدأت يةيرانالعالقة بين حركة حماس والجمهورية اإلسالمية اإل

 .(2014للدراسات واالستشارات، مارس

ميزها عن  اا ومعلن اا رسمي اا وخالل العقدين الماضيين تعززت هذه العالقة وتميزت واتخذت طابع
مع الدول األخرى، على الرغم من نقاط الخالف الكثيرة والكبيرة بين الجمهورية ذات المرجعية  هاعالقات
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قليميةهذه العالقة تعرضت لظروف محلية و  ، لكن"السنية"مرجعية وحركة حماس ذات ال "الشيعية"  ا 
دون  بينهما العالقة استمرار جانبين علىحرص ال لوالكادت أن تعصف بها كان آخرها الثورة السورية، 

ية على الرغم يرانتمكنت حركة حماس من إقامة عالقة متميزة مع الجمهورية اإلقطيعة كاملة وبذلك، 
 وري التي شابها التوتر والجمود في بعض مراحلها بفعل تأثير المشهد الس إلشكالياتمن مجموعة من ا
 .(122:2008، )أبو النمل وآخرون 

من  لها المالي والسياسي إلقامة عالقة مع حركة حماس وتقديم الدعم إيراندوافع  ترجعوقد 
 :(115:2013الشيخ عيد،)المنظور الخاص بإيران باآلتي

باعتبار أن "إسرائيل" أحد أعداء إيران في  "يةسرائيلوكة في الخاصرة اإلش"إبقاء حركة حماس  .1
 المنطقة.

والدولي  يمياإلقللحركة حماس يرفع من مكانتها ويمنحها الدور القيادي  إيرانالدعم الذي تقدمه  .2
 الذي تتطلع إليه.

للمساومة  قد تعتقد إيران من منظورها الخاص أن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي هما ورقتان .3
 واالبتزاز السياسي اإليراني ألطراف هي في حالة صراع معها على الصعيد اإلقليمي والدولي.

 اا سوريا حليف لكون  حماس،حركة و  إيرانالة من القطيعة بين في سوريا تسببت بح الثورةلكن 
كر المقاومة" بقيادة أثرت تأثيراا سلبياا على تماسك "معسو في العالم العربي،  يرانإل اا ومهم اا استراتيجي

، "األسدبشار "من تدخلها في سوريا، وقامت بدعم نظام الرئيس  إيران، ففي الوقت الذي زادت فيه إيران
يجب :"وقالت عن دعمها للمعارضة السورية، أعلنتتعاملت حركة حماس مع الموقف بصورة معاكسة و 

كن حماس ظلت حريصة على عدم ل، "والديمقراطية حصالاإلالسوري تطّلعاته في  الشعب يحققأن 
ها ، وما زالت تعطى هذا الموقف أولوية في سياساتزمة السوريةلألالداخلية  التجاذباتالدخول في دوامة 

 .(2013أكتوبر  13صحيفة المصدر، )ون أي بلد عربيالخارجية وهو عدم التدخل في شؤ 

 وقالت: حركة حماسو  إيرانالخالف بين  أسبابعن  "يةيرانقانون اإل"وقد نشرت صحيفة 
والمعارضة السورية جزء كبير منها من اإلخوان، ولم ، ا من جماعة اإلخوان المسلمينجزءا تعّد  س"حما

بشار "جانب المعارضة السورية ضد  إلىتجاه الثورة السورية، فوقفت  إيرانتتحمل حماس مواقف 
دنيا )هران"والخالف بين حماس وط األزمة، ومن حينها بدأت إيرانومصالح  "األسد

 (.2015يوليو20الوطن،

وقيادات حماس وقفوا  "خالد مشعل""إن  :المقرب من الحرس الثوري  "تابناك"نشر موقع  كما
وحماس  إيرانوهو ما يدل على فتور العالقات بين  ،يين الدوليين في سوريا"اإلرهابجانب  إلىواصطفوا 

ادات حماس بعد قي على عاا ذال ية هجوماا انإير ، كما شنت صحف "الربيع العربي"وقات معينة بعد أفي 
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مركز الجزيرة )ية ضد الحوثيين في اليمنتقودها السعود التيبان الحملة العسكرية إزيارتهم للسعودية 
 (.2015مارس31للدراسات، ماهر أبو دياك،

في مصر أعاد تجديد األمل  حكم الرئيس محمد مرسيسقوط ، يمكن القول أن في نفس السياق
ت استراتيجية تحدياتواجه  إيران ألن ؛ترميم العالقات مع حركة حماس إعادة إمكانيةن بلدى طهرا

ه يعلما كانت  إلىالعالقات مع حركة حماس  إعادةمعنية بوهى والدولية  اإلقليميةحقيقية في الساحة 
 .(2013أكتوبر  13صحيفة المصدر، )سابقاا 

دائرة التأثير  إلىن بالعودة من جديد استئناف العالقات مع حماس يمكن أن يسمح لطهرا إن
تقوية وتماسك معسكر المقاومة  إعادة إلىفي قطاع غزة وزيادة تأثيرها في الساحة الفلسطينية باإلضافة 
أكثر من أي وقت مضى، سواء من  يرانتحت قيادتها، حماس من جانبها تدرك مدى احتياجها إل

ه من يعلي كانت تحصل ذركة الدعم االستراتيجي القدت الحالناحية المالية أو العسكرية، بعد أن ف
 .)المرجع السابق(إسقاط حكم الرئيس محمد مرسيبعد  "مصر"

يرانمستقبل العالقات ما بين حركة حماس و  وترى الدراسة أن أهمها  عدة عواملبمرهون  ا 
ضافة للمتغيرات ، باإلحركة حماس والوسط العربي المحيطوسياسة التقارب بين  الثورة السورية ومآالتها

، فعلى سبيل المثال شهدت العالقات بين والتطورات بالمنطقة اثحداألالمحيطة وتسارع  اإلقليمية
يرانحماس و  ، بينما شهدت م2014غزة عام  قطاع على "إسرائيل"حرب خالل  وتقارباا  تحسناا  ا 

يين في اليمن بتاريخ ثبعد عمليات التحالف بقيادة السعودية ضد الحو  وأقل تقارباا  العالقات فتوراا 
يتبنى منطق  اا متوازن موقفاا  حماسحركة  ، حيث تبنت1"بعاصفة الحزم"والتي سميت م 2015مارس 26

وموقف المملكة العربية السعودية بشكل واضح، من خالل دعم شرعية الرئيس اليمني، وفي الوقت 
عاصفة "للسعودية إبان عملية  ل""خالد مشعقام بها  التي، وبعد الزيارات نفسه ال يعادي الطرف اآلخر

 .يضاا مي أالرس إيرانموقف ذلك الهجوم  عكس ولربماه علي عنيفاا  ي هجوماا يراناإل اإلعالمشن  "الحزم

ء : "تقارب حماس التي تعّد حركة مقاومة إسالمية ترفع لوا"يةيراناإل قانون "فقد قالت صحيفة 
الذين ال يمتلكون إال األيديولوجيا الوهابية ال  "دآل سعو "وقوفها مع و  الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني

)دنيا من قبل حماس بالوكالة عن السعودية" إيرانحرب على  إعالنيمكن تفسيره إال بأنه 
 (.2015يوليو20الوطن،

                                                 
هي عملية عسكرية سعودية، بمشاركة تحالف دولي مكون من عشر دول ضد جماعة "أنصار  عملية عاصفة الحزم: 1

. بدأت في الساعة الثانية صباحاا بتوقيت السعودية من يوم "لعلي عبد هللا صالح"والقوات الموالية لهم و "الحوثيون "هللا" 
 (.2015سبتمبر10)الموسوعة الحرة، عاصفة الحزم،  2015مارس  26 -هـ  1436جمادى الثانية  5الخميس 
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وأن ، د عـالقـة تقـارب أهـداف ال أكثرمجـر  وحماس إيران بين كل هذا يدل على أن العالقة
كمـا أن  ،تكـون خاضعـة لهـا علـى الدوام الفي المنطقـة وأ "يـةإيرانورقـة "ـون حمـاس مصممـة على أال تـك

لهـو مـؤشر علـى أن هـذه العالقـة متـجهـة ألن  إيرانهــذا المتغـيرات التي طـرأت علـى عالقـة حمـاس بـــ
تزمة ببرامجهـا القـومـيـة وأن حـمـاس مـل ،تـكـون عـالقـة عـاديـة وليسـت عـالقـة تـحالـف كمـا في السـابـق

وهـي ال تسمـح بـأن تـكـون تـبعـية بــل هي تستفـيـد مـن المتـغـيرات في المنطقـة لصـالـح تـحـقـيـق  ،والوطنيـة
 .(125:2012)أبو سعدة، األهدافـيـة وليســت في طـريـٍق لتغييــر هـذه ساسأهـدافـهـا األ

 "األسـد"حركة حمـاس بالتنصـل من دعـم نظـام وكتلخيص لما سبق فإن الموقف الذي أبدته 
كـان هـذا دافعاا لتحـول مهـم في عالقـة حـركة  ،إيرانوغيره ممن تدعمهم  "حزب هللا"خالفاا لما فعله 

 ،ـي الذي كـان يصلهـا مسبقـاا يرانحيث تظهر التقاريـر فقـدان حـركة حمـاس للدعـم اإل إيرانحمـاس بـــ
ـي لهـا علـى خلفيـة يرانتعيـش في ضائقـة ماليـة واضحـة بعـد توقـف الدعـم اإلحـركـة حمـاس  تأصبحو 

 مـوقـفـها من الثورة السوريـة .

يرانالعالقات بين حماس و  الدراسة أن ى وتر  للظروف والمتغيرات  نظراا  وتغيراا  تقلباا  شهدت ا 
وتزداد جفاء، غير أن الدراسة  بسوتارة أخرى تلت ،وتارة تنشط وتتحسن ،والدولية، فتارة تفتر اإلقليمية

ر وأن ز بالرغم من مراحل المد والج المقاطعة الكاملةحد  إلىن العالقات بين الجانبين لم تصل أ ى تر 
مرت  التيبين الطرفين حتى في ظل أعقد الظروف  اا ال يزال موجود صالا اوعالقات قائمة وتو  اا ثمة تقارب

 .ولو بحدها األدنى ىستظل وستبقما تعتقد الدراسة أن العالقات بينهو ، ابه

 : تأثير "الربيع العربي" على عالقات حركة حماس وحكومتها:الثانيالمبحث 
لقد أحدث "الربيع العربي" تغييرات سريعة وكبيرة علي المستوى اإلقليمي العربي والدولي وشكل        

ا، فكانت حركة حماس من حالة من اإلرباك وعدم االستقرار بالنسبة لعالقات حركة حماس وحكومته
الرئيس "محمد مرسي" وشهدت عالقتها  عزلأكبر المستفيدين من "الربيع العربي" حتى لحظة ما قبل 

 بمصر والدول واألحزاب والقوي السياسية التي وقعت بها أحداث "الربيع العربي" تحسناا وانفتاحاا ملموساا 
خفف "الربيع العربي" في بداياته من عزلة لى تخفيف الحصار المفروض علي قطاع غزة، و مما أدى إ

"حماس" الدولية حيث بدأت الوفود الرسمية بالقدوم لقطاع غزة وااللتقاء بها، في المقابل خسرت حركة 
حماس أحد أهم حلفائها نتيجة موقفها الرافض لتأييد نظام "بشار االسد"، وبسبب اندالع "الثورة المضادة 

لى خسارة وتخفيض الدعم مما أدى إل سلبي على عالقات الحركة، للربيع العربي" التي أثرت بشك
السياسي والمالي والعسكري لحركة حماس، وسيبين هذا المبحث بشكل أكثر تفصيالا تلك التطورات 
 التي أحدثت نقلة نوعية في عالقات حركة حماس االستراتيجية سواء من الناحية السلبية أو اإليجابية.
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 :يرات اإليجابيةلتأثا :المطلب األول
مما ال شك فيه أن انعكاسات "الربيع العربي" في أعوامه األولى كانت جيدة لحماس وحكومتها 
خصوصاا وأنها كانت تعانى من حصار وتحديات داخلية وخارجة، وفى ما يلى أهم التأثيرات اإليجابية 

ات أو القضايا األخرى التي أحدثها الربيع العربي لحركة حماس وحكومتها سواء على صعيد العالق
 (:2012يوليو28وهى)صحيفة فلسطين،

، "حماس"بة سقوط النظام المصري الذي شكل العائق الرئيس والشريك الفاعل في إفشال تجر  •
 ."حسنى مبارك"ونقصد هنا نظام الرئيس 

حرص األنظمة العربية على عالقة متوازنة مع الحركة بعد طول مقاطعة مثل األردن  •
العربية، إذ أصبح هناك تصور لدى بعض الحكومات أن التعاطي مع الحركة سيشكل ركيزة واإلمارات 

 .مهمة لثباتها ومظهراا لوطنيتها
 غزة. قطاع فشل كثير من المخططات الهادفة إلى إسقاط الحركة وحكومتها في •
لتي ت عد بروز وانتشار التيار اإلسالمي في الدول العربية وخاصة جماعة اإلخوان المسلمين ا •

ا منها.  حركة حماس جزءا
أعيد فتح معبر رفح ليعمل  إذ في قطاع غزة، تم حلهاة أن العديد من األزمات ترى الدراس •

 بقدرات تسمح بعدم وجود أي ازدحام في السفر خالله، كما تم تسهيل الحركة على مطار القاهرة،
لى قطاع غزة. باإلضافة لتسهيل حركة المسافرين  من وا 

"وجه المقاومة الفلسطيني حماس تشكل  حركة في الوطن العربي على أن ةووطني ةحزبي ةأكثري •
 .(2012يوليو28)صحيفة فلسطين،المشرق"

استفادت حكومة حماس داخلياا من االزدياد الكبير في تدّفق مواد البناء والسلع االستهالكية  •
اقشة إقامة منطقة حدودية للتجارة الحرة عبر األنفاق من سيناء المصرية، وفى مرحلة من المراحل تم من

 بين قطاع غزة ومصر.
نهاء االنقسام وخصوصاا خالل الدور  • التي ازدياد مساعي التوصل للمصالحة الفلسطينية وا 

 "كحسنى مبار "عكس النظام السابق نظام الرئيس  على "محمد مرسى"قامت به مصر في عهد الرئيس 
 .(2012يوليو28فة فلسطين،)صحيالذي كان يتميز بعدم الحيادية

يرى الباحث أن التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تواجهها قد قلت سواء في طبيعة  •
إدارتها لقطاع غزة، وكيفية التعامل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ أن حماس أصبحت أكثر حريةا 

الحصار والتضييق التي كانت تمارسه  وانفتاحاا مع انفراج في العديد من األزمات التي كان يفرضها
 بعض األنظمة .

تؤكد الدراسة أن أكبر المكاسب التي حققتها حماس من أحداث " الربيع العربي" على اإلطالق  •
التي توفرت لها بعد  "حرية عمل األنفاق التجارية "سياسية والدبلوماسية واالقتصاديةهي المكاسب ال
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مصر المتنفس الوحيد لقطاع غزة للعالم الخارجي من جهة، ومن  باعتبار "حسنى مبارك"سقوط نظام 
جهة أخرى وجود نظام سياسي مصري تحت قيادة رئيس ينتمي لجماعة اإلخوان المسلمين والتي تعتبر 

ا منها.  حماس جزءا
ترى الدراسة أن العالقات مع تونس تحسنت وتلقت دعماا شعبياا معنوياا وسياسياا ودبلوماسياا،  •

 "المنصف المرزوقي"قاءات مع الرئيس التونسي الثالث رت وفود حركة حماس العديد من اللفقد أج
ة حماس حيث التقى القيادي بحماس الذي كان على عالقة جيدة بجماعة االخوان المسلمين وحرك

نهاء العدوان عنهلبحث سبل  "المرزوقى"بالرئيس  "إسماعيل رضوان" ، وازدادت دعم قطاع غزة وا 
ت أيضاا مع زعيم حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي" فحشد الدعم والتأييد الشعبي لحركة االتصاال

من جديد وأهمية العمل المقاوم  ةحيث عمل على إثارة القضية الفلسطيني ،حماس والقضية الفلسطينية
 ."االسرائيلي"داخل فلسطين ضد االحتالل 

استفادت منها حركة حماس ومنها زيادة وتضيف الدراسة الحالية جوانب إيجابية أخرى  •
 في الوطن العربي بشكل خاص وتحديداا االسالمية األخرى  ا وارتباطها مع الحركات واألحزابتواصله

تلك المحسوبة على جماعة اإلخوان المسلمين، فقد أصبحت هناك عالقات جيدة مع حزب العدالة 
للقاء أعضاء الحزب  حماس لحركة رسمية وفودهناك وكانت  ،والتنمية المغربي ذات التوجه االسالمي

من حركة حماس برئاسة خالد وفد ، إذ قام والفائز باالنتخابات المغربية المغربية الذي شكل الحكومة
العدالة والتنمية" إلى المغرب بدعوة من حزب " مشعل وأعضاء من كتلة التغيير واالصالح بزيارة

 .لحزبضور المؤتمر الوطني السابع للح المغربي

 :لسلبيةالتأثيرات ا: المطلب الثاني
لحركة حماس وحكومتها سواء على  "الربيع العربي"في المقابل هناك تأثيرات سلبية أحدثها 

 وهى كاآلتي: "للربيع العربي"صعيد العالقات أو القضايا األخرى خصوصاا بعد العامين األولين 
مواقف معينة لحركة حماس من  تدهور عالقات حماس مع بعض الدول واألطراف نتيجة •

أحداث "الربيع العربي"؛ حيث تدهورت عالقاتها بإيران وسوريا وحزب هللا بشكل غير مسبوق بسبب 
 به.  التي أرادت اإلطاحةعدم وقوف حركة حماس مع النظام السوري ضد الثورات 

اسي العربي، تراجعت فرص األمل التي كانت حماس معلقة فيها أمال التغير في النظام السي •
فقد كانت تراهن حماس أن تأتي قوى سياسية جديدة تعيد ترتيب األوضاع في المنطقة العربية وتضع 

فمع "انتكاسة الربيع العربي"  "اإلسرائيلي"ى تتصدى األمة العربية لالحتالل استراتيجيات مناسبة  حت
 (.2015يوليو27سطيني،انهارت كل هذه اآلمال و الطموحات)ندوة سياسية، تحالف السالم الفل

االنفراجة التي كانت متوقعة في عالقات حماس مع بعض الدول والبلدان تبددت وأصبح من  •
 الصعب تحقيقها.
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تعثر الدعم المالي والسياسي والدبلوماسي التي كانت تحصل عليه حماس وحكومتها  •
 وخصوصاا من إيران وسوريا وحزب هللا. 

اس وحكومتها قد تشوهت إعالمياا بعد "الثورة المضادة يمكن القول بأن صورة حركة حم •
، فقد لعب اإلعالم المحلى والعربي دوراا في تشويه صورتها خالل اتهامه لها باإلرهاب وتلفيق 1للربيع"

التهم لها وتحريض الحكومات العربية ضدها من أجل محاربتها ومحاصرتها من جديد واإلمعان في 
 صري الدور األبرز في عملية التحريض.عزلها؛ حيث لعب اإلعالم الم

ففي مصر تم إغالق إغالق العديد من المؤسسات والمكاتب اإلعالمية التابعة لحركة حماس،  •
 ."أحمد سبيع"وتم اعتقال مراسلها  "فضائية األقصى"مكتب 

أصبح إعادة فتح معبر رفح حلماا بالنسبة إلى الفلسطينيين، بسبب العالقة المتوترة غير  •
مسبوقة إذ إن العالقات مع مصر تكاد تكون مقطوعة بالكامل، وأخذ التوتر أبعاداا خطيرة عبر ال

تهديدات أطلقتها قيادات عسكرية وسياسية مطالبةا بالتدخل العسكري في قطاع غزة وضرب حركة 
 حماس وحكومتها.

ماس من المكسب الذي جنته حماس من مصر، خسرته في سوريا؛ إذ حرمت الثورة السورية ح •
حليف مهم لها، في وقت قد قّل فيه حلفاء الحركة. وعليه، فإن األثر السلبي للثورة السورية على 

، الذي ال يبدي أي استعداد للتضحية به، ومن "بشار األسد"امتد لعالقتها بإيران حليف نظام حماس، 
ركز نماء للبحوث ثم ساءت العالقات بين إيران وحماس بسبب موقف الحركة من الثورة السورية)م

 (.2013مارس 4والدراسات،
ومن ثم مالمح  "سياسية-الجيو""الربيع العربي" أدخل المنطقة بر ّمتها في "دوامة من التغيرات"  •

المكسب والخسارة للفواعل على المستوى اإلقليمي والدولي، وحتى الفواعل من غير الدول، لم تتضح 
 (.2013مارس4لور)مركز نماء للبحوث والدراسات،بعد، فثمة بيئة إقليمية جديدة قيد التب

 :خالصةال
، وواجهت ماس وسياساتها وعالقاتها الدوليةححركة على استراتيجيات  "الربيع العربي"انعكس 

 ى، مما أدإيرانسوريا وفتور في العالقة مع  "حاضنتها االستراتيجية"ت كبيرة تمثلت في فقدان تحديا
ي مكاتبها الت ا غالقالحركة وقيادتها من سوريا و  أفرادعسكري وخروج خسارتها للدعم المالي وال إلى

 خرى مثل قطر وتركيا.أبالد  إلى أفرادها استمر عملها سنوات عديدة وتشتت

                                                 
هي معارضة ثورة، بالذات أولئك الذين يحاولون بعد ثورة االنقالب عليها أو عكسها بالكامل أو  "الثورة المضادة : 1

أعمال. يرتبط المصطلح باألفراد والحركات جزئياا.  و يكون من شأنها إذا نجحت إبطال ما أحدثته الثورة األولى من 
 20التي تحاول استعادة األوضاع أو المبادئ التي سادت في فترة "ما قبل الثورة")الموسوعة الحرة، الثورة المضادة،

 ( .2015سبتمبر
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حماس حركة  معوجود قنوات اتصال وحوار داخلي  "فتح"على حركة  "الربيع العربي" فرض
 "يةسرائيلاإل"للمصالحة لكن الضغوط الدولية و فاق جديدةآ إلىالداخلية والتطلع  األزمةللخروج من 

الموجودة على  تفاهم واتفاق ينهى حالة االنقسام إلىعلى السلطة الفلسطينية حالت دون الوصول 
بشكل إيجابي على  "محمد مرسي" خوان بقيادة الرئيسإلا جماعة الساحة الفلسطينية، وقد أثر حكم

وعالقات طيبة مع مصر وزادت اللقاءات الدبلوماسية  مرحلة جيدةل ومهد العالقات مع حركة حماس
بعد فتح معبر رفح وسهولة حركة  خصوصاا والبعثات السياسية بين الطرفين واعت برت حقبة مزدهرة 

 اقتصادية ملموسة لقطاع غزة . ةحيث شهدت تلك المرحلة انفراج ؛المسافرين من والي مصر

على د الحصار المفروض على قطاع غزة و في مصر أعاد من جدي "االنقالب العسكري "لكن 
وقيد من حركة المواطنين ومنع  ،وضيق من قنوات االتصال مع العالم الخارجي وحكومتها حماس

طويلة  مدةول "رفح"معبر  المصريةغلقت السلطات أ حيث  ؛قيادات حماس من االتصال بالعالم الخارجي
الية كبرى بالنسبة لحركة حماس سواء في تتابع شكإ "ربيع العربيالثورة المضادة لل"كما شكلت ، اا دج

، اياته في منهجية وسلوك حركة حماسفي بد "العربيالربيع "ثها أحدسلوكية التي التغيرات الفكرية وال
 "حماس" مصر اعتبار :برزهاأالتي بات يفرضها على حركة حماس و ت الجديدة تحدياأو في طبيعة ال

 .قطاع غزةوحصارها إرهابية حركة 

متقلبة و  حد ما إلىالخارج مبتورة  معجعلت عالقات حماس  "الربيع العربي"هذه المرحلة من     
ه في تلك الحالة هو يعل، ولعل أهم ما يمكن التركيز "الربيع العربي"السياسية في دول  للمتغيراتنتيجة 

سطيني، مدى قدرة حماس على التكيف مع تلك المتغيرات وتوظيفها بما يخدم مصالح الشعب الفل
 "تركياـ"ك "الربيع العربي"ثها أحدفبعض الدول ال تزال تقيم عالقات قوية بالرغم من المتقلبات التي 

 نهاإعتقد البعض حد كبير بأهم الدول التي كان ي   إلىوبالمقابل فقدت حماس عالقاتها  ؛"قطر"و
 استراتيجية .

حد يحفظ مبادئها وفكرها  ىإلتكييف حركة حماس نفسها لالستجابة  ويعتقد الباحث بضرورة
ورؤيتها  كافةا  من خالل مراجعة مواقفها "الربيع العربي"واستراتيجيتها للمتغيرات الناجمة عن ثورات 

ن ذلك أل ؛على حركة حماس اا ار ذلك استحقاقباعتب على جميع المستويات والمجاالت لألوضاع
وأن تعمل الحركة على صياغة موقف تقويتها والمساهمة في النهوض بدورها المطلوب ،  إلىسيؤدي 

خالل  وسلو"أ" اتفاق فرازاتإن يفقدها قيمتها كمشروع بديل عن دون أ دولياا عام تستطيع تسويقه 
 اث نقلة نوعية في عالقات حركة حماس الخارجية .حدإل "الربيع العربي"مالءمة الظروف الناجمة عن 

 ،واسالمياا  م حركة حماس لتعزيز شعبيتها عربياا أما فتح أبواباا  "الربيع العربي"ويمكن القول بأن 
من الشرعية الدولية رغم تحسن عالقاتها  مزيداا لكن لم يكسبها  اإلقليميةو وعلى صعيد عالقاتها الدولية 
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تغيير موقفها  إلىشجع بعض الدول  "الربيع العربي"، كما أن  "الربيع العربي"بالدول التي دخلت ثورات 
الدول لم ع الحركة وتأييدها لحركة حماس في رؤيتها للقضية الفلسطينية وبعض وبناء عالقات جديدة م

 .هايعلمالء الشروط إتغير من موقفها وحاولت 

وكذلك  ،وحكومتها لحركة حماس راا كبي تحدياا في مصر  عزل الرئيس " محمد مرسي" شكللقد 
ا ال يبدو أّن ثمة تحسنا ، كما "يةسور الثورة ال" على صعيد التطورات والتحوالت بتأثير تعلقفي ما ي األمر

واقف في لحظة ما أن تتخذ م كان عليها أّن حركة حماسال شك  ،قريباا في عالقات مصر مع حماس
قع كل او ير سهالا بعد أن تغ اا ر ها أمذا، وهي مواقف لن يكون اتخاإلقليميةت ار واضحة من مجمل التطو 

يرانمصر وسورية و "من   في حسابات الحركة وتحالفاتها الخارجية. ة حدادفعة و  "وحزب هللا ا 

في  موقف المترقب الحذر الخارجيةو ت الداخلية تحدياحركة حماس في مواجهة ال تقف، هيوعل
تنطوي على تغيرات مستمرة، ما يجعلها تتريث في  تعج بالتطوراتتعيش في منطقة  أنهاظل اقتناعها ب

 يخها. مواقف واضحة في هذه المرحلة الحرجة من تار  ذااتخ
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 الفصل السابع
 حركة حماس ل السياسية تجربةالتقييم 

زين القوى على الساحة في موا واضحاا ثت نتائج االنتخابات التشريعية الثانية تغييراا أحد
ية مقاعد المجلس أغلبففي أول مشاركة لحركة حماس في االنتخابات التشريعية فازت ب ؛الفلسطينية

مقعداا( وحصلت باقي  45على ) "فتح"في حين حصلت حركة  مقعداا( 132 أصلمقعداا من  74)
 (.1:2009،لحلوح) مقعداا( 13قوى والمستقلون على )ال

ينبئان بما يمكن  م2006إن مشاركة حركة حماس وفوزها في االنتخابات التشريعية في العام 
هي نشأة  :ألولىفالمرحلة ا، ى تطور النظام السياسي الفلسطينيتسميته المرحلة الثالثة على مستو 

فهي فوز  :، أما المرحلة الثالثةةنشأة السلطة الفلسطيني :منظمة التحرير الفلسطينية، والمرحلة الثانية
 (.1:2009،لحلوح) وتبعاتها حركة حماس باالنتخابات التشريعية الثانية

ن تجربة حركة حماس لم تكن تجربة طبيعية وال يمكن قياسها بنفس معايير إيمكن القول و 
والقيود المفروضة  "يسرائيلاإل"تقييم التجارب الطبيعية والمشاركات السياسية بسبب واقع االحتالل 

 أهم العوامل التي ساهمت في عدم تحقيق أحد "يسرائيلاإل"بيئة الصراع مع االحتالل  دها، وتعيعل
 .(459:2014صالح، )الحكم في على تجربتها سلباا ت وقد أثر  ،حماس ألهدافها السياسية

حماس من عقوبات وحصار جماعي وتدخالت حركة وأن ما ترافق على الشعب الفلسطيني و 
، ثم سياسياا و  اقتصادياا و  أمنياا  ةالسلطة الفلسطيني الواقع الفلسطيني وضغوط فيودولية  "يةإسرائيل"

، كل ذلك صنع عليهحروب عدوانية  ةعلى قطاع غزة وشن ثالث خاصةا  صلاالضغط العسكري المتو 
ون السلطة ؤ ش إدارة فيبخوض تجربة حقيقية  وحكومتها حماسلحركة لم يسمح  واستثنائياا  قاسياا  اا واقع

 .ولم يعطها الفرصة لذلك

 :جاح والضعف في األداء السياسي لحركة حماس وحكومتهانقاط الن: المبحث األول
ية كغيرها من يمكن القول أن تجربة حركة حماس السياسية في الحكم لم تكن تجربة طبيع       

التجارب السياسية حول العالم ذلك أن تحليل تجربة األداء الحكومي لحركة حماس في الحكم يشوبه 
العديد من االشكاليات، فهي لم تستطع إدارة السلطة والحكم بشكل كامل نظراا لتقاسمها مع مؤسسة 

طلوب باإلضافة للتحديات الرئاسة الذي أدى لعدم قدرتها على تطبيق برنامجها السياسي بالشكل الم
والعقبات الكبيرة التي واجهتها، وبرغم ذلك يمكننا هنا إبراز أهم اإلنجازات واإلخفاقات التي اتسمت بها 
التجربة السياسية لحركة حماس في الحكم، وسيتم تحليلها على المستويات السياسية واألمنية 

 واالقتصادية.
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 كة حماس في الحكم:المطلب األول: تقييم األداء السياسي لحر 
ومقارنتها بالتجارب السياسية  تجربة حركة حماس السياسية ال يمكن قياسها تؤكد الدراسة أن

خرى، ألن تلك التجارب جاءت ضمن دول مستقلة بذاتها ال تخضع الحتالل أو قيود أو غيرها من ألا
 فقد، م2014وحتى  م2006المعيقات كتلك التي واجهتها حماس خالل تجربتها السياسية من عام 

السياسية  األزمات إدارةصعوبات وضغوطات سياسية وانشغاالت لحماس ب المرحلةغلبت على تلك 
 والتي ورثتها من السلطة السابقة. هاعليالتي فرضت  األمنيةواالقتصادية و 

أنها عن غيرها من الحركات على اعتبار  مختلفاا  اا حماس في الحكم نموذجحركة مثلت تجربة     
مقاليد الحكم في بيئة احتاللية وسط تحريض داخلي وعزلة سياسية دولية وتواطؤ عربي، ولذلك  لدتقت

عط الفرصة الحقيقية لممارسة الحكم وتنفيذ لم ت   هانأ أساسمن الصعوبة تقييم تجربة الحركة على 
 .(2012 ديسمبر10 ،)وكالة معا رامجهاب

ا من المنظومة السياسية جزءا  تأصبححماس في التفاعل السياسي و حركة لقد نجحت 
من خالل الوفود والقوافل  الشعبية نسبياا  نجاحها في اكتساب الشرعية الدولية إلىالفلسطينية باإلضافة 
 التي زارت قطاع غزة.

والدولية بمعنى أن اإلقليمية لم تنجح مع مكونات القضية الفلسطينية  "حماس"في حين يري البعض أن 
 .(2012ديسمبر 10)وكالة معا، ومرونة مع السياسة كثر تعاطياا ألدولية تستوجب وااإلقليمية الشرعية 

قادرة على الجمع  أنهاثبتت أ أن حركة حماس المحلل السياسي الدكتور "هاني البسوس" ويرى 
الحروب التي خاضتها في  إلىباإلشارة  خاللهم مهمة إنجازاتوحققت  السياسة والحكم والمقاومة بين

ة أن تقيم عالقات مع األخير أن حماس استطاعت خالل السنوات ، و "سرائيلياإل"حتالل الدفاع ضد اال
 غزة مؤيدة لحماس قطاع ومنظمات دولية زارت عدة وفود إلى منظمات وشخصيات دولية، مشيراا 

 (.   2014ديسمبر15هاني البسوس،كومتها)وح

، 1لجنة الرباعيةروط النجاز سياسي لحركة حماس تمثل برفضها لشإكبر أن أالدراسة  ى وتر 
دون التدخل في  نسبياا  ات دولية متزنةورفضها التدخالت السياسية الخارجية والمحافظة على عالق

، باإلضافة للثبات على موقفها السياسي على مدار سنوات عديدة وعدم خضوعها خرى ألن الدول اؤو ش
قليمية ودولية بهدفمحلية و  ى لالبتزاز السياسي الذي مارسته قو  جبارها للتنازل عن حقوق وثوابت إ ا 
                                                 

تصاعد نتيجة  "خوسيه ماريا"قتراح من رئيس الوزراء اإلسباني م با2002أنشئت في مدريد عام  :اللجنة الرباعية 1
، ويمّثل فيها عن الواليات المتحدة وزير خارجيتها، وعن االتحاد األوروبي الممثل األعلى "اإلسرائيلي"الصراع الفلسطيني 

لالتحاد للعالقات الخارجية والسياسة الدفاعية، وعن روسيا وزير خارجيتها، وعن األمم المتحدة أمينها العام، ويطلق 
 (.2011سبتمبر26لية السالم في الشرق األوسط)الجزيرة نت،عليها أيضاا رباعي الوساطة لعم
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سلبية خاصة في موضوع  أنهاالبعض على  دهاإن هناك بعض النقاط التي يع الشعب الفلسطيني،
لية ؤو من المس اوهى مسألة يحمل البعض جزءا فلسطيني وكيفية تعامل حماس معها االنقسام السياسي ال

ن أال إ، غزة قطاع صادية للسكان فيعيشية واالقتالماألوضاع ، خاصة بما يترتب على على حماس
 دور التدخالت الخارجية والضغوطات التي تتعرض لها السلطة بكثر من جانأوضحت في أالدراسة 

 تأثيرها السلبي على عدم التوصل التفاق سياسي . ىومد الفلسطينية

ن "إ :غزة بقطاع لعلوم السياسية في جامعة االزهرا اذأست "بو سعدةأمخيمر "ويقول الدكتور 
د حماس على حيكت ضأاسي، وبالرغم من المؤامرات التي بزمن قي إنجازاتحماس نجحت أن تحقق 
الريح العاتية والعواصف السياسية "تمكنت من الصمود في وجه  أنها، إال "مدار السنوات الماضية

 .(2014ديسمبر15، )المركز الفلسطيني لإلعالم"والدوليةاإلقليمية و المحلية 

ن حماس نجحت في المزاوجة بين الحكم السياسي والمقاومة "إ :"محمود الزهار"تور ويقول الدك
على عكس ما كان يراهن البعض من أن حماس ستترك العمل النضالي ضد االحتالل، كما أن حماس 

في خطاب  دث تغييراا التزمت بالخطاب السياسي الموحد والمقاوم فلم تستطع كل الضغوطات أن تح
)صحيفة "بدولة االحتالل"ول االعتراف ألن حماس رفضت منذ اليوم ا"إ :يقولو حماس السياسي 

 (.2014يناير28، فلسطين

حماس على توفير الشرعية السياسية لفصائل العمل المقاوم من خالل  حركة كما عملت
كما أن حماس ، حكومتها المنتخبة مما جعل فصائل المقاومة خالل حكم حماس أكثر قوة وتطويراا 

خطاب سياسي عالمي وصل لمعظم  إلى ي نقل خطابها السياسي من خطاب سياسي محلينجحت ف
مع دول العالم بدبلوماسية عالية من خالل حشد الرأي العام وحرصت في ، وقد تعاملت خرى ألالدول ا

خطابها على عدم االصطدام مع العالم بل فضلت المناورة مستخدمة مرونتها السياسية، كما وصلت 
عاد فلسطين أ ية ومنظمة التعاون االسالمي مما لمحافل الدولية العالمية مثل الجامعة العربا إلىحماس 

 (.2014يناير28)صحيفة فلسطين، نوعاا ما سالميإلالمشهد السياسي العربي واواجهة  إلى
ن  تجربة حماس السياسية في الحكم كانت "إ :قال فيها "لبيورن برينيير "وفى رسالة دكتوراه 

بل ، أنها لم تكن علمانية، كما سالمية تسلطية استبداديةإلم تكن تجربة سياسية  أنهاة وتميزت باستثنائي
ية الالزمة لممارسة ساسالواقعية المتمثلة بالعمل بالمتطلبات األ 1"البرغماتية"عديدة بين  نماطاا أمزجت 

 .(Brenner,2015:2)"الحكم وبين الفكر األيديولوجي الذي تؤمن به
                                                 

: مذهب سياسي فلسفي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة رابطاا بين التطبيق والنظرية؛ حيث أن البرغماتية 1
النظرية يتم استخدامها عبر التطبيق، ويعرفها آخرون بانها التعامل بشكل واقعى مع مختلف األوضاع 

 (2015أكتوبر2طة)الموسوعة الحرة،المحي
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في الوضع السياسي  خصوصاا الدراسة أن حماس واجهت صعوبات سياسية  وقد أوضحت
، كما أن حكومة حماس افتقدت لبعض الخبرات والمعرفيات الضرورية للقيام الفلسطيني للنظام السياسي

ال إبالتزاماتها وواجباتها، وأن حماس وبالرغم من عدم قدرتها من تنفيذ وتحقيق الوعودات التي قطعتها 
 هاسقاطإل ضدهات تحاك تهديدامنية، مع علمها أن هناك أسياسية و  حاتإصالبت بالشروع باشر  أنها

 (.Brenner,2015:2)عن سدة الحكم

مجاالت محاربة الفساد في مؤسسات السلطة بعد  إلىممية بكل وضوح ألشارت التقارير اأوقد 
نمائي عام إلامم المتحدة ألارية واالقتصادية، ومنها تقرير داإلحماس للحكم في الجوانب اقدوم حركة 

 التيالضغوطات  أن لطة، معتبراا جهزة السأح بمختلف صالإلالتقدم في ا إلىشار أ م حيث2006
 .(183،182:2007صالح، )نجازاتتواجهها السلطة هي التي ال توفر بيئة لظهور اإل

 المطلب الثاني: نقاط النجاح والضعف في األداء:
ت التي واجهت حركة حماس، وعلى رأسها تحدياه عن التقويم التجربة ال يمكن عزلإن 

في الحياة السياسية ساهم في تحجيم الفساد بمؤسسات السلطة  "حماس"االحتالل والحصار، فمشاركة 
الفلسطينية، ورفع من سقف المطالب السياسية الفلسطينية، فتمسك حماس بمواقفها وثوابتها السياسية 

 .(458:2014)صالح،اتها الوطنيةأهم إنجاز  من

، إذ جعلت الغرب يعيد قراءة نسبياا  حماس مجموعة من النجاحات السياسيةحركة كما حققت 
هو قرار في االتجاه الخاطئ وبالتالي شهدنا محاولة التقرب  وأن تجاهلها ،سي في فلسطينالواقع السيا

عتدلة على ، حيث يدرك الغرب أن حركة حماس حركة منفتحة ومالمحطاتو  األوقات في بعض منها
 .عكس الجماعات المتشددة األخرى 

نجازات السياسية الهامة التي حققتها حركة حماس أنها استطاعت تحرير أكثر أبرز اإلومن 
" مقابل إفراج حركة إسرائيل"م في عملية تبادل أسرى مع 2011من ألف أسير فلسطيني في أكتوبر 

ذي رفع من شعبيتها سياسياا على المستوى ، األمر الحماس عن الجندي اإلسرائيلي "جلعاد شاليط"
 .(Malka,2012:11)المحلى والدولي بشكل ملموس

يتم التعامل الرباعية الدولية مقابل أن  اللجنة قبول شروط ة حركة حماسلقد كان باستطاع 
، ولكنها رفضت ذلك وحافظت على ثوابت الشعب الفلسطيني، يضاف معها ورفع العزلة الدولية عنها

عمقها العربي واإلسالمي، ومزاوجتها بين  إلىالقضية الفلسطينية  إعادةمساهمة حماس في  ذلك إلى
، صحيفة فلسطين)، وخفضت من مظاهر الفلتان األمنياألمن واألمان كما فرضت قاومةالحكم والم

 .(2014يونيو 
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سطيني، تغيير في بنية النظام السياسي الفل إلىأن مشاركة الحركة في الحكم أدت  إلىويلفت 
والدولي، ونجحت في ذلك، كما نجحت في تنمية الموارد  يمياإلقلواستطاعت أن تتكيف مع البعدين 

حماس المعترك السياسي حركة دخول  نإ إذ، إلى حٍد ما المعابر ا غالقدها في ظل الحصار و وترشي
المرجع )حلي واإلقليميومؤثراا على المستوى الم العباا قوياا  ها، كونالسياسية غير مكونات قواعد اللعبة

 .(السابق

 ،حركة حماس الحكومية والبرلمانية ومن الصعوبة بمكان اإلحاطة بقراءة تقييمية من تجربة
دون األخذ بعين االعتبار عدداا من العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت في نجاح أو إخفاق حماس 

 :(105:2013، )أبو عامروالحكم وأهمها دارةفي تجربة اإل
سيطرتها على السلطة  حكامعملية التسوية وموقف حماس الرافض لها، مما شكل أمامها عقبة إل .1

  التي جاءت نتيجة طبيعية لتلك العملية.
قدام المجتمع الدولي على قطع اتصاالته مع الحكومة الوليدة، وما مارسه من  .2 القطيعة الدولية، وا 

 ضغوط سياسية ومالية على الحركة.
وارتفاع نسبة البطالة،  والحصار الدولي "يسرائيلاإل"الحصار بسبب  ةقتصادياالاألوضاع تردي  .3

 وتراجع النمو االقتصادي مما وضع المجتمع الفلسطيني على حافة االنهيار.
 ولذا تبد ؛األمنية األجهزةوبالتالي فقدان السيطرة على  ؛تنازع الصالحيات مع رئيس السلطة .4

ث أي تغيير داخلها وفي بنيتها القيادية، ومن وجهة اأحدبصورة واضحة عجز الحكومة عن و 
 في شل عمل الحكومة وجعل قراراتها بحكم الالغية عملياا. األجهزةأخرى نجحت هذه 

تربع قيادات ل ؛الهيئات الرسمية والوزاراتللجهاز اإلداري المدني، ممثالا بإدارتها  إحكامصعوبة  .5
 "التكنوقراطية"الحكومة في تعيين جملة من الكوادر  اقخفإ بسببا فيها، يعلعلى المناصب ال "فتح"

إجراءات  ذخاات األقلولين ثبتت بحقهم تهم فساد، أو على ؤ مس إقالةمن جهة، ولم تتمكن من 
تجربة حركة حماس في الحكم عززت فكرة النظام والقانون وفرضت على  إن كما إدارية ضدهم

الحكم رغم الحصار  مدةصمود حماس خالل  َعد  وي  ، 1الساحة الفلسطينية التعددية السياسية
 .ال يمكن تحقيقه بسهولة اا كبير  اا والضغوطات إنجاز 

يحتاج للجان مختصة ومعايير  بقيادة حماس أن تقييم عمل الحكومة الفلسطينية وترى الدراسة
 ومقاييس لها تقييم وزني لذلك.

                                                 
هي مشروعية تعدد القوى واآلراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في  التعددية السياسية: 1

 (.38:2011سياسي في مجتمعها)عودة،التأثير على القرار ال
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يح وتعديل المسار، قبلت التحدي وجاءت من أجل تصحو موقف سياسي جيد  حماسلقد تبنت 
 بإراداتحكم كانت مليئة الأن سنوات  بالرغم من ي شروط الرباعية منذ بداية الحكمقبلت تحد كما

قليميةدولية و  صحيفة ) تكون حدة الحصار بهذا الشكلأن حماس لم تكن تتوقع أن و  ،لم تعهد من قبل ا 
 .(2010، فبرايرالرسالة

 :اآلتيفي حماس تحقيقها حركة عت استطا التيويمكن إجمال بعض نقاط النجاح 
 أنهاحماس ترجمة شعبيتها وجماهيريتها الميدانية خالل صندوق االقتراع، واإلثبات حركة استطاعت  .1

 .بينهما لمزاوجتها الالعب األول على الساحة الفلسطينية، في ساحتي المقاومة والسياسة معاا 
لسلطة الفلسطينية، شفافاا نزيهاا، وبعيداا عن ا في األموردفة  دارةمثلت الحركة نموذجاا إدارياا إل .2

 .أكثر من عقد من الزمن عابت السلطة الفلسطينيةمظاهر الفساد التي 
عصية على االنقسام أو  أنهاأثبتت على الرغم من الحراك السياسي المتسارع الذي شهدته،  .3

لتنظيمي، بين تيار االنشقاق، على الرغم ما قيل عن حاالت االستقطاب التي حدثت داخل جسمها ا
)أبو حدامعتدل وآخر متطرف، متشدد وبراجماتي، وهو أمر طبيعي طالما بقي داخل الصف الو 

 .(106:2013عامر،
العكس من  علىحماس من تحقيق شعارها الذي رفعته حين بررت دخول االنتخابات، حركة تمكنت  .4

اس شهدت تدفقاا لألسلحة على أن سنوات حكم حم أكدت "يةسرائيلاإل"ذلك كل التقديرات العسكرية 
 قطاع غزة.

في المقابل شهد األداء البرلماني لنواب حماس انتكاسة كبيرة من خالل تعطيل المجلس التشريعي،  .5
، وما يعنيه من تعطيل لألداء الرقابي صلاوتغييبه عن ساحة العمل السياسي والقانوني بشكل متو 

 على السلطة التنفيذية.
لم يسبق له مثيل على  مالياا  حصاراا و  اقتصادياا الحكم شهدت تضييقاا  ال شك أن تجربة حماس في .6

الشعب الفلسطيني، عقاباا له على اختياره لها، ولم تتمكن الحكومة من توفير حد الكفاف للمواطنين، 
 على الرغم من الجهود التي بذلها وزراؤها للبحث عن خيارات مالية أخرى.

ة نشأة األخير  اثحداألت الماضية وهذا ما جسدته جملة من باإلضافة لعوامل أخرى شهدت السنوا .7
أن جزءاا ال بأس  إلىلفكر ديني سلفي في مجمله، السيما في قطاع غزة وأرجعت بعض المصادر 

به من قواعد هذا التيار القاعدي هم من عناصر حماس الذين لم يرق لهم السلوك السياسي المرن 
 .)المرجع السابق(م في هذا الفكرتالي وجدوا ضالتهلقيادة الحركة وبال

بعد  باهراا  نجازاا إخالله  حققتها ألن، حماس في الحكمحركة  إنجازاتأهم  أحدمني ألالملف ا َعد  وي   .8
سنوات من انتشار فوضي السالح في قطاع غزة وسقوط العديد من القتلى نتيجة تفشي ظاهرة 

 ،الشوارعفي  األمنيوالفلتان  هر السالح، فتوقفت مظارعتها وغذتها السلطة السابقة التيالفلتان 
كما سمحت بالحريات ، وسطوتها واقتحام البيوت وانتهاك العائالت الكبيرة لحرمة العائالت الصغيرة
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غزة  قطاع من فيأللم تفرض ا وحكومتها البعض، كما أن حماس ولم تتشدد بها كما يتهمها ،العامة
، ياها القانون إعقل والحكمة والهيبة التي منحها ل الوالقهر العسكري بل من خال "بالحديد والنار"

في فرض سيطرتها  "اسحم"غفال سوء تقدير بعض المواقف التي أخطأت بها إ وبرغم ذلك ال يمكن 
والتي يمكن أن  ،القانونية والتجاوزات بعض األخطاء والهفواتوقعت ؛ فقد منيألعلى الموقف ا

وما تتطلبه من  األمنية األمورشدة تعقيدات  إلىلك ذ يعود، وربما تكون قد أثرت على شعبيتها
  جراءات حاسمة ورادعة ضد المخالفين والمنفلتين .إ

اإلداري والمالي داخل  حصالاإلخالل  نجازاتولقد استطاعت الحكومة من تحقيق العديد من اإل .9
الموارد البشرية  المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة العاملين في اإلدارات العامة، فقد تم تأسيس دائرة

ت دوراووضع آلية عمل للتدريب والتطوير كما تم إخضاع العديد من الموظفين في القطاع العام ل
 ة الداخلية، مما انعكس إيجابياا وعملت الحكومة على تفعيل الرقاب ، تدريبية تتناسب وحاجاتهم العملية

 غير مال سياسيهو و ، أي جهةدون اشتراطات من واستطاعت أن توفر المال  ،على أداء الموظفين
 (.479:2013)صالح،مرهون بتنازالت سياسية

إن حماس استطاعت أن تكسر "المدلل قال :  د. وليدوفي مقابلة مع المحلل السياسي 
واستطاعت أن تكسب شكالا من أشكال الشرعية وتحشد خلفها بعض  ،عالقات دولية قيمأن تالحصار و 

قامةول، الد خبت انت   نهاولكن أل ؛حركة مقاومة أنهابحكم  فقط ليسولية ود إقليميةعالقات  وا 
 تحت"حماس واتصلت بها من  موقف الكثير من الدول مدحت أن قراطية أعطتها الشرعية، حتىو بديم

، مثل االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، لكن هذه االتصاالت تستهدف جسر الهوة بينها "الطاولة
، التي أبهرها مقدرة "األسرة الدولية"يس الستقبال حماس كعضو فاعل في وبين حماس لتخلق حدثاا، ول

لم و المقيمين والقادمين على قطاع غزة  والصحفيين حماس على تحقيق األمن واألمان لرعايا األجانب
 .(2015-9-13بتاريخ  )مقابلة مع الدكتور وليد المدلل 1"يكن يتوفر لهم ذلك في السابق

ب ووفرت لهم جانألالحرية الكاملة لإلعالميين ا أعطت حماسأن حركة  تؤكد الدراسة وبالفعل
هم كما كان يحدث في السابق يعل، ومنعت االعتداء وا آمنين على أنفسهمأصبح، فسبل الحماية الكاملة

يصال الجرائم التي ا  عطتهم الفرصة لنقل الحقائق و أ ، و وأمنت أماكن تواجدهم ووفرت لهم الحراسة
في عملية نقل الخبر  ملموساا  ايجابياا  ولذلك وجدنا تطوراا  ؛للعالم الخارجي "يسرائيلاإل"ل يرتكبها االحتال

                                                 
مارس 12يد مسلحين متشددين بتاريخ  غزة على " بقطاعآلن جونسون "تطاف الصحفي والمراسل البريطاني تم اخ 1

غزة، تمكنت حكومة حماس من تحريره  من يد المسلحين ونجحت  قطاع في BBC، وهو مراسل يعمل لشبكة 2007
 (.2015سبتمبر4خالل فترة حكمها لقطاع غزة )الموسوعة الحرة، 2007يوليو4في إطالق سراحه بتاريخ 
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غزة في السنوات  قطاع على "إسرائيل"الحروب التي شنتها  السرعة والدقة والتوثيق تحديداا  من خالل
 .الماضية

اعتقدت  ألنهاوربما لم تحسن حكومة حماس قراءة بعض الرسائل الواردة من المجتمع الدولي، 
في كثير من األحيان أن االتحاد األوروبي مثالا، بإمكانه أن يتعاطى معها ويوقف الحصار، وهذا في 
أحسن الظنون قراءة تبسيطية لطبيعة العالقات الدولية القائمة، وتحديداا عدم دراية واسعة كافية بالعالقة 

، أبو عامر)بطبيعة العالقات الدولية جيداا  عن عدم إلمام حماس اا التبعية، وربما يكون ذلك ناتج
107:2013). 

، بسبب الواقع نوعاا ما تجاه حكومة حماس سلباا قد تأثر  الرأي العام وقفمومن المؤكد أن 
 إلى، باإلضافة وبسبب االنقسام الفلسطينيالصعب مع استمرار الضائقة االقتصادّية أعواماا طويلة، 

وهو  ها،ييراا في الرأي العام تجاهث تغأحدالذي  األمرمتها، وحكو  ل ضّد حماسالمضل   اإلعالمتأثير 
وضع برنامج شامل إعالمي وخيري وجماهيري لفي المرحلة المقبلة  عليهابالطبع أمر يفرض 

 يونيو 3، )وكالة فلسطين اليوم وتحسين عالقتها به مع الجمهور صلاواجتماعي لضمان استمرار التو 
2014.) 

في  تركزت اإلخفاقات وأساتذة جامعات أن نلة بمحللين سياسييفلسطينية ممث أطرافترى و 
 ألنالمبتدئة وقلة الموارد واإلمكانات والتجربة الجديدة،  دارةالخبرة القليلة واإل بسببالمواقع الحكومية، 

ل رصيدها في ونزَّ  نوعاا معا ي قلل من شعبيتهاالذ األمرالوزراء للحكومة،  إدارةفي  كانت اإلخفاقات
 غزة قطاع الجسام التي حدثت في اثحداألالمواطنين، وكانت هذه الشعبية تزيد وتنقص مع  قلوب

 (.2014يونيو3وكالة فلسطين اليوم،)

أن  حكومة حماس اضطرمما  ؛اإلخفاق أسباب أهم أحدكان  الحصار كما يرى البعض أن
التي الصعبة و االقتصادية األوضاع في ظل  خصوصاا في وقت غير مالئم اإلجراءات  بعضتتخذ 

، والتشديد األسعار الضرائب ورفع بعض بعض كفرض في قطاع غزة أثارت غضَب الشارع الفلسطيني
على بعض الباعة في الطرقات وعدم إيجاد حل سريع وبديل لألزمات المتعددة التي نتجت عن 

 تنادي كانت لتيا بالشكل ولم تستطع أن تطّبق الشريعة اإلسالميةالحصار مثل أزمة الكهرباء وغيرها، 
 بسبب عدم مالئمة الظروف والمتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية. وتهدف إليه به

السيما وهي حركة مقاومة  ،حكومة سابقة تاريخية وسياسيةلشكل فوز حماس وتشكيلها للقد 
اناة ها، على الرغم من المعيعلفي ظل احتالل ال يخفي رغبته بالقضاء  األمورإسالمية، تدير دفة 

 (2015أغسطس 25عدنان أبو عامر، ) سواء على حدٍ شعب الفلسطيني التي تكبدتها الحركة وال
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للمرة األولى خاضت حماس تجربة العمل السياسي والدبلوماسي على أصوله، فقد وطئت ف
دائرة  أنهاأقدام قادتها، في الحركة والحكومة على حد سواء، أراضي دول لم تتجاوز في فكر الحركة 

دوائر الشر العالمي والمؤامرة على القضية الفلسطينية، وجاءت التجربة السياسية على المحك، من 
لتثبت لها أن السياسة ال تعترف بالعدو المطلق، فالسياسة مصالح في معظمها، بعيداا عن الشعارات 

 25عدنان أبو عامر،)األنصار في مراحل تاريخية بعينهاالالزمة الستقطاب الجمهور وتحشيد 
 (.2015أغسطس

ومقارنة لهذا الحديث نجد أن حركة حماس كحكومة وحركة استطاعت أن تفرض األمن في 
فرض القانون واستمرار من خالل  التي سببتها بعض العائالت األمنيةالفوضى قطاع غزة ومنعت 

 غالقا  ، كما استطاعت ولو بشكل نسبي تنمية الموارد وترشيدها رغم الحصار و عمل المجلس التشريعي
دخالوسن القوانين وقامت بحفر األنفاق و  المعابر مستلزمات القطاع فهي الوسيلة الوحيدة لذلك في  ا 

 (.2010فبراير 9 ناجى شراب،)سبيل كسر الحصار

استقبلت الحركة األجانب الزوار لقطاع حيث  والدولي اإلقليمياستطاعت التكيف مع البعد و  
 وأقامتت وتوزيعها على من يستحقها، تعاملت مع التبرعاكما واستقبلت قوافل فك الحصار و  ،غزة
إعماره وزاوجت  ا عادةعالقات خارجية مع دول عربية وأجنبية لفك الحصار ودعم قطاع غزة و  ركةالح

حكومة أتت ككحركة مقاومة بين المقاومة والعمل السياسي، ولكن حكومة حماس لم تأخذ فرصتها 
بل تعرضت  لعمل اإلصالحي والتطويري بالشكل المطلوب،فرصة لال تاح لهاولم ت ة،ديمقراطي ةطريقب

قليميةلضغوطات دولية و   أنهاالحكم كما  مدةولكنها تحت كل هذه الظروف عملت وأكملت  ،وداخلية ا 
 .(2010فبراير 9ناجى شراب،)على قطاع غزة "يسرائيلاإل"صمدت أمام العدوان 

والتي وردت  تيةت وبجدارة النقاط الثالث اآلز أنج أنهاوما يحفظ للحكومة وهو حق تاريخي لها 
 :(2015سبتمبر 5)موقع الساحة العربية،الكاتب والمحلل السياسي وهي "لحامناصر الـل"في مقال 

على  "إسرائيل"البشع الذي كانت تمارسه  "1االبتزاز السياسي"حكومة حماس حالة  أوقفت .1
 ووضعت حد بالحكومة التي شكلتها "يلسرائياإل" التدخل السياسي الحكومات السابقة، ومنعت

على القرارات الفلسطينية وأعادت للجمهور ثقته بنفسه وهيبته السياسية وأعادت  "سطو السياسي"لل
 "V.I.P"للجمهور العربي احترامه للتجربة الفلسطينية، فلم تساوم الحكومة على تصريح أو بطاقة 

 وفضلت السجن على بيع كرامة وزرائها.
                                                 

المباشر الذي يمارسه األشخاص أو المؤسسات السياسية في موقع ما  هو الضغط المباشر وغير االبتزاز السياسي: 1
ضد مسؤولين أو أشخاص أو كيانات أخرى، بهدف الحصول على امتيازات سياسية معينة)شبكة االعالم 

 (.2015يناير9العراقى،
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ومة أن الحركات اإلسالمية قادرة على الدخول في أية انتخابات والمشاركة في البرلمان أثبتت الحك .2
سلمياا والوصول للحكم دون إراقة دماء وبكل حضارية وهي قيمة عالية وغالية لم يقدر المجتمع 

 الدولي بعد قدرها التاريخي.
سببت في حراك فعال في وت، 1الحركة تغيير الرأس السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية حاولت .3

 المادية والمالية. نجازاتأهم بكثير من اإل إنجازاتقيادة وقادة جميع التنظيمات الفلسطينية وهي 

من أزمة  عانتإال أن الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس  نجازاتبالرغم من كل هذه اإل
حكومات في دول مع ها مقارنة أداءلذلك من اإلجحاف  ،تنفيذ المشاريع المقترحةوقلة في  خانقة مالية
 .تتوفر لديها االمكانيات الالزمة لممارسة عملية الحكم بالشكل المناسب أخرى 

 المبحث الثاني: أداء الحركة علي المستوي الداخلي والسيناريوهات المستقبلية:
في هذا المبحث سيتم التطرق إلى أداء حركة حماس وحكومتها على مستوى الملف األمني 

اخلي، إذ يعتبر الملف األمني من  أعقد الملفات التي واجهتها األراضي الفلسطينية، وسيتم التعرض الد
يقدم المبحث تقييماا و للتقييم االقتصادي والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة وبعض األفكار والحلول، 

قتصادية خالل موجزاا عن طبيعة تعامل حركة حماس على صعيد القضايا السياسية واألمنية واال
التجربة السياسية لها في الحكم، مع العلم أن هذه التجربة غلب عليها التوتر السياسي واالضطراب 

 وعدم االستقرار والتضييق والحصار السياسي واالقتصادي.

 المطلب األول: األداء األمني واالقتصادي:
ضع األمني في قطاع ها على الو سيطرت إحكاملقد تمكنت حركة حماس خالل فترة وجيزة من 

تمكنت و  ، فمنعت إطالق النار في الهواء أو األعراس وقلت عمليات الفلتان األمني وعمليات القتلغزة
نهاءمن فرض األمن واألمان و  ماكن الطرقات واألفي وانتشار السالح  مظاهر الفوضى والفلتان ا 

ت وتنظيم حركة لمخدراانتشار ا من ظاهرةووقف المشاكل العائلية واختطاف الصحفيين والحد  العامة،
بعض  عليهاالتي سيطر  األراضيوأعادت  األمن والنظام استطاعت فرضو  ،المرور في الشوارع

األمن  حماس فرضت وقد ،اا طبيعي اا األمن في قطاع غزة واقع أصبح، و المواطنين بالقوة ألصحابها
 .(111:2010، )الدبسلتثبيت النظام اإلرهابو  القانون والنظام، ولم تستخدم العنف إطاروالهدوء في 

                                                 
سطينية هي المجلس أهم المؤسسات السياسية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية:  1

الوطني ، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية، دائرة اإلعالم، دائرة العالقات القومية، دائرة شؤون الوطن المحتل، دائرة 
 .(18:2010التنظيم الشعبي، والدائرة السياسية)الدجنى،
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ة :ماس لموقع قصة االسالمركة حالقيادي بح "خليل الحية"ويقول الدكتور  " استطعنا في مدَّ
قصيرة أن نوفّ ر األمن للمواطن الفلسطيني، فلم يعد القائم على األمن مصدراا إلفساد األمن على الناس 

ابقة؛ لذلك اختف األمنية األجهزةكما كانت  ت العائلية التي ت مظاهر عسكرة العائالت، والشجاراالسَّ
 األجهزةوالفساد المالي واإلداري التي كانت  "المحسوبية"، كما تالشت مظاهر كانت تدمي الناس

ابق،  األمنية  ،)موقع قصة االسالم"وكانوا يقاسمون الناس في أرزاقهمورموزها وقياداتها وراءها في السَّ
 (.2011ديسمبر 15

، واستطاعت فرض النظام وضبط السالح قطاع غزة إلي منألا "حماس"ادت وبذلك أع
سرية، ونجحت في تضييق الخناق على العمالء والمتعاونين ألاالنضباط للقيادات العشائرية واوفرضت 

، استطاعت الحكومة على ذلك ، عالوةا األمنية، وقام الكثير منهم بتسليم نفسه لألجهزة مع االحتالل
وحاربت تجارها  األدوية والحبوب المخدرة مثل حماس من محاربة مشتقات المخدراتحركة التي قادتها 

 أن قل مروجوها ومتعاطوها بشكل كبير. إلي

بانتخابات عام  الحركةعلى قطاع غزة عقب فوز  1"يسرائيلاإل"منذ أن ف رض الحصار      
لت بعد أن توا "األزمات ارةإد، أدارت حكومة حماس الوضع المعيشي واالقتصادي بمنطق  "م2006
وأزمة  انقطاع الكهرباء،و مثل رواتب الموظفين، وقلة توافر الوقود،  ة بعد األخرى حداو  األزماتهذه 

حماس القرار في  يوغيرها من المشاكل التي شكلت عامل ضغط على صانع اإلسمنت ومواد البناء
 حكومة وحركة.

وجدت نفسها  تيال هذه األزماتاوز من تج ياا وعبر السنوات السابقة تمّكنت حركة حماس نسب 
جانب الدعم المالي الذي كان يصلها من الخارج عبر دول  إلى؛ ف"يسرائيلاإل"نتيجة الحصار  افيه

للحكومة بسيولة مالية منحتها القدرة على توفير  دوقطر، شّكلت األنفاق خط إمدا إيرانمختلفة مثل 
 إقليميةت داخلية محلية وأخرى خارجية الكّن تطور  ،يةاسسالحد األدنى من الحاجات المعيشية األ

 غزة، مثل قطاع الوضع المعيشي في إدارةالمالية، ومن ثّم في  "حماس"ت افي قدر  منة، أّثرت سلبياا امتز 
 (:2:2014)محمود، وأبو عامر،

، "الثورة السورية"من  "حماس"بسبب موقف  م2012ي منذ أواسط عام يرانتراجع الدعم اإل -1
الحركة عن موقف سياسي داعم للنظام السوري الستئناف الدعم  إعالنتراط طهران واش

 بالمستوى السابق.
                                                 

عد فوز حركة حماس باالنتخابات عام تجاه قطاع غزة ب "اإلسرائيلية"هو اإلجراءات والتدابير  الحصار على قطاع غزة: 1
م التي هدفت الى خنق قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي، وأعلنت عنه منطقة معادية وعملت على تشديده 2006

 (.288:2011بعد استالم حركة حماس للسلطة فعلياا)يوسف،
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ة بين قطاع صلا" سياسة غير مسبوقة بهدم األنفاق الو 1تبني مصر عقب "االنقالب العسكري  -2
ألف أسرة فلسطينية، وسيولة  17ها، والتي كانت توفر فرص عمل لنحو ا غالقغزة وسيناء و 

 ى مدار الشهر لحركة حماس مقابل البضائع التي تدخل القطاع.نقدية عل
غزة عبر  قطاع التي تصلسياسة متشددة في التحكم بالمواد الغذائية والوقود  "إسرائيل"نتهاج ا -3

منها في تصعيد الضغط على حماس، ومعاقبة  ، رغبةا "كرم أبو سالم"المعبر الوحيد 
 لمستوطنات الجنوبية.للفلسطينيين على أي صاروخ ينطلق باتجاه ا

غزة، بعد أن ازداد عدد  قطاع المطرد في التكلفة المالية الشهرية لحكومة حماس في رتفاعاال -4
مليون دوالر، بين رواتب  17ما يزيد على  اا ألف موظف، يحتاجون شهري 47على  موظفيها

 ية ونفقات تشغيلية.أساس

غزة على  قطاع على قدرة الحركة فيجعاا ار تاجتمعت هذه العوامل بصورة متزامنة مما فرضت 
ة للتغلب على هذا الميدانياإلجراءات الوضع المعيشي والحكومي ولذلك، فقد قامت بعدد من  إدارة

 (:2:2014)محمود، وأبو عامر،من خالل الوضع
 صرف رواتب الموظفين على دفعات مالية صغيرة حسب توافر السيولة. -1
حد من وللقود لتتسع رقعة المستفيدين منها لغذائية والو فرض رقابة حكومية على توزيع المواد ا -2

 .المواطنين في قطاع غزةاحتجاجات 
؛ لرفع "إسرائيل"غزة للضغط على  قطاع ومؤسسات دولية في أعمالحوارات مع رجال  إجراء -3

 .العقوبات االقتصادية

 اقتصاد هعليحد ما في بناء اقتصاد محدود االمكانات غلب  إلى حكومة حماسنجحت 
وكان هناك الكثير من القصور ، م2013معظمها في النصف الثاني من عام  إغالقتم  التينفاق ألا

، كما توقفت بسبب الحصار ئهابنا إعادة وعدم القدرة على "الصهيوني"في البنية التحتية بسبب العدوان 
 .(504:2014صالح،)ةالكثير من أوجه العمل لضعف الطاقة الكهربائي

لها بسبب غياب المواد تشغي إعادةالمصانع المدمرة أو السليمة من  صحابأ يستطعولم 
في  نخفاضا إلى أدى الذي األمر، كما أن نسبة الفقر زادت بنسبة كبيرة، قص الطاقةنولية، و ألا

قحماس لقطاع غزة بسبب انخفاض الصادرات الزراعية و  إدارةميزانية  فال االنفاق، وتراجع القطاع ا 

                                                 
عبد "ة بثتها وسائل االعالم أعلن م وخالل كلمة متلفز 2013في الثالث من يوليواالنقالب على الرئيس محمد مرسى:  1

 "على منصور"وعين رئيس المحكمة الدستورية العليا  "محمد مرسى"االنقالب على الرئيس المنتخب  "الفتاح السيسي
، وقد حضر "الرئيس محمد مرسى"رئيساا مؤقتاا للبالد لحين إجراء انتخابات رئاسية، أدى االنقالب العسكري إلى اعتقال 

 (.2013يوليو3)قناة الجزيرة،وشيخ االزهر وغيرهم "محمد البرادعي"شخصيات منهم  "السيسي"خطاب 
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 تقدم للقطاع التيمار في الداخل وانعدام االستثمار في الخارج باستثناء المعونات الخاص، وعدم االستث
 .(المرجع السابق)

ن حكومة حماس استطاعت تشييد العديد من الطرقات وبعض أالدراسة  ى تر في هذا الجانب و 
ا قامت كم، اع غزةالحيوية في قط اطن فقد قامت بتشييد عشرات الطرق تخدم المو  التيالمرافق العامة 

 غير مستغلة قمن مناط 2005عام  "اإلسرائيلي" تم تحريرها من االحتالل التيبتحويل المستوطنات 
 أنواعهناك اكتفاء ذاتي في بعض  أصبح، حيث مختلفة من الثمار أنواع مناطق زراعية تنتج إلىزراعياا 

 . الثمار واستطاعت إنشاء العديد من المتنزهات واألماكن الترفيهية

 في الحكم: حماس ناريوهات المستقبلية لحركةيب الثاني: السالمطل
 السيناريو األول:

المشهد السياسي وال تدخل غمار االنتخابات وتعود  عنحركة حماس  أو تتنازل أن تنسحب  
سالحها صف المعارضة وتتفرغ لمقارعة األعداء وتعيد ترتيب صفوف المجاهدين والحفاظ على  إلى
نجازاتو  )الشيخ  األقرب للتحقق هو السيناريو قد يكون هذا، و الدور التربوي للحركة ا عادةو  ها العسكريةا 

 (.18:2014 خليل،
 السيناريو الثاني: 
ومنظمة في البرلمان  نصيبويكون لها  الفلسطينية االنتخابات حركة حماس أن تخوض
في ملفات أخرى كملفات  ، لكن ذلك السيناريو مرتبط بتحقيق تقدموالمجلس الوطني التحرير الفلسطينية

 المصالحة واألمن، فحركة حماس تطالب أن يتم انجاز تلك الملفات حزمة واحدة.
 السيناريو الثالث: 

، وتكون نجازاتأن يكون هناك توافق على برنامج وطني موّحد يحافظ على الثوابت واإل
  .وغيرهاالمفاوضات ملف الصراع و  إدارةحكومة توافقية بين الطرفين مع توقيع التفاهمات على 

 :رابعالسيناريو ال
الطرف  يبدو أن الواقع الفلسطيني سيستمر في التدحرج إلى أن يتغّلب أحد الطرفين على  

تشعر  "رام هللا"المصالحة ال زال على حاله، والسلطة في  ضد "فالفيتو األمريكي اإلسرائيلي"، اآلخر
، واستمرار المالحقة الغربية سكري في الضفةحماس الع حركة باالطمئنان إلى مكانتها بسبب ضعف

غزة غير قابل لالستمرار بسبب قطاع  األمنية، وتتصرف السلطة في رام هللا على أن الوضع القائم في
ومن ناحية حماس فإنها تشعر  ،"حماس"عزلة السياسية المفروضة على المشاكل االقتصادية وال

عراقيل التي و ضعت في طريقها، وتعتقد أنها قادرة على باالنتصار ألنها تغلبت على كل المعوقات وال
)الشيخ  حّسن من شروطها في أي حوار قادمالمواصلة، وأن الصمود سيكسر الحصار، وأن هذا سي  

 (.18:2014خليل،
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، وهيمنة االحتالل على أراضي الغربية غزة والضفةقطاع وبسبب طبيعة االنقسام الجغرافي بين       
العمل بحرية في الضفة الغربية بسبب مالحقة السلطة فإن حماس لن تتمكن من ، الغربية الضفة

، كما أن طبيعة تنظيم فتح والمشاكل التي يعاني منها لن ت مكنه الفلسطينية واالحتالل "اإلسرائيلي" لها
 مراا ما لمتمن استعادة مكانة حركة فتح في قطاع غزة، وبناءا عليه ي رجح أن يبق الوضع الحالي مس

تتدخل قوى كبرى لتغييره، وال يظهر أن هنالك أي طرف قوي وكبير يمتلك الرغبة والقناعة والمصلحة 
 (.18:2014)الشيخ خليل، الغربية غزة أو في الضفةقطاع  لتغيير الواقع في

على حركة حماس التصرف وفقاا للمعطيات المحلية واإلقليمية والعربية  تري الدراسة أن       
يجب عليها أن تستغل المناورة السياسية لكسب الرأي العام الشعبي والدولي خصوصاا أنها والدولية، و 

ينبغي  ةغير مسبوق وهناك تحالفات دولية تتشكل بطريقةفي زمن يعج بالتغيرات والتحوالت المتسارعة، 
السياسية هي وشعبها اآلثار ؛ حتى تتجنب حماس التأقلم معها بحنكة سياسية عاليةحركة على 

ى األوضاع في األراضي واالقتصادية المترتبة عن تلك المتغيرات والتي ربما تؤثر بشكل كبير عل
 الفلسطينية.

حماس أن تختار حلفائها بعناية وال ضير أن تقيم عالقات وتحالفات  حركة وعليه يتوجب على       
جل الخروج من أ ت الجديدةجديدة مع بعض الدول واألطراف اإلقليمية والدولية التي أفرزتها التحالفا

 ، وأنمن األزمات المتعددة التي يعاني منها قطاع غزة بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام
اتصاالتها وحواراتها الخارجية وهو دور يقع أساساا على قيادة حركة حماس في الخارج باعتبار  تزيد من

فالخيارات المستقبلية لديها قد  فلسطين، أن حرية السفر والتحرك متاحة لهم أكثر ممن هم في داخل
ال تقاتل ضد "إسرائيل" وحدها فقط، بل تقاتل  "حماس"تكون ضئيلة ومحصورة نوعاا ما بسبب أن 

على الصعيد الدولي  السياسي فالجهد ا، قامت بفرض حصار ظالم عليه كثيرة أخرى وتواجه أطراف 
تعتبر "كياناا" مؤثراا ومن مصلحة العديد من  فحركة حماس اعف أكثر مما هو عليه اآلنَض يجب أن ي  

 األساسية.مع ضمان عدم المساس بالثوابت القوى واألطراف اإلقليمية التعامل واالتصال بها 

 :خالصةال
 األمنيةن ؤو الش إدارة فيالظرف االستثنائي  إلىبالقياس  نسبياا  حماس وحكومتها نجحت

 ات الصمود والبحث عن البدائل، وكسر الحصار جزئياا ، وقد وفرت الحد المعقول من متطلبوالسياسية
، وتبني سياسة االعتماد على الذات والعقبات نمواجهة المح فيواجتراح إبداعات ملحوظة ومقدرة 

 دارةوعلى الدعم الحر وغير المشروط وغير المرتهن، وقد اجتهدت لتقديم نموذج فريد وعملي لحسم اإل
 .محاربة الفساد ومحاولة "نظافة اليد"مانة وألوا
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خطاء أبالعقبات والضغوطات فقد وقعت  امتألت والتيحماس القاسية حركة ومن خالل تجربة 
الحكم،  فيالتجربة الحقيقية لها  هيوأن هذه  خصوصاا ، أحدوثغرات وجوانب قصور ليست خافية على 

 .االستراتيجياتو  وليس في الكليات التخطيط فيثغرات كانت الو  خطاءألالكنها 

من  اثحداأل تسارعالسياسة إال أن  حركة حماس فيه تورغم قصر الزمن الذي مارس ،لذلكو 
مع المتغيرات السياسية حتى  بإيجابيةحول الحركة قد أكسب قادتها تجربة مميزة وقدرة على التفاعل 

 اآلن ودون التفريط بالثوابت.

سياسي والعسكري ال يطمس بشقيه ال "الصهيوني"الصراع مع العدو  إدارة في "حماس"إن نجاح 
مصيدة " فيتجاوز عقدة االنقسام الداخلي الفلسطيني ووقعت  فيحقيقة أن الحركة قد أخفقت 

من المستوى المطلوب  ىالملف الداخلي قدرات سياسية أدن في هذا أظهرتكثر من مرة و أ "المناكفات
ملة من المعطيات الداخلية ن جفإ، ولإلنصاف هذا المجال فيوكان بمقدور الحركة أن تقدم الكثير 

التأثير  هال تكان والمتغيرات والتحالفات الجديدة التي أفرزتها "للثورات العربية" "الدراماتيكي"والتطور 
، فلم يكن بوسع هعليو السياسي، وعلى ملف المصالحة بالتحديد  حركة حماسعلى مسار  األبرز

 .الحركة بهذا المجال أن تبدع أكثر مما كان
 

وبناءا على التحديات والمعوقات الكبيرة في كافة األصعدة السياسية واألمنية واالقتصادية         
واإلدارية، يمكننا القول أنه ال يمكن الحكم على الحكومة التي أدارتها حركة حماس بالفشل؛ ألنها لم 

ن إخف اق الحركة بالقيام تمر بتجربة طبيعية، ولم ت َتح لها الفرصة للقيام بمسئولياتها االصالحية، وا 
ب التحديات والعقبات التي بمتطلبات عملية الحكم أمر تتحمله القوى المحلية واإلقليمية والدولية بس

 وضعتها.
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 الخاتمة

م بعد أن 2006أخذت حركة حماس قرار المشاركة في االنتخابات التشريعية الثانية عام       
وبرغم توقعها المسبق بالتحديات ستوى السياسي واألمني، طرأت عدة عوامل داخلية وخارجية على الم

، بل جاء بعد مشاورات مكثفة على مختلف لم يكن قرارها عشوائياا  ،الكبيرة التي ربما تواجهها
 المستويات التنظيمية التابعة للحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي السجون وخارجها.

ركتها السياسية في االنتخابات رغبتها في توفير الحماية وقد هدفت حركة حماس من وراء مشا      
السياسية لمشروعها المقاوم وترتيب واصالح ووضع حد لإلشكاليات السياسية واألمنية واالقتصادية 
التي تواجهها األراضي الفلسطينية خصوصاا بعد انتشار ظاهرة الفساد اإلداري واألمني والسياسي 

 ية.والمالي في السلطة الفلسطين

ثم عزمت حركة حماس على استكمال االنجازات التي حققتها من خالل عملها المقاوم ضد       
وترجمتها إلى إنجازات سياسية تمكنها من القيام باإلصالح الداخلي على كافة  "االسرائيلي"االحتالل 

ل إجبارها به من خال قامت الصعد، كما أرادت استغالل شعبيتها الكبيرة بعد الدور الفاعل التي
 م.2005على االنسحاب من قطاع غزة عام  "اإلسرائيلي"االحتالل 

وبعد تحقيق حركة حماس فوزها الكبير في االنتخابات التشريعية الثانية تعمدت بعض       
والدولية وضع العراقيل والمعوقات ضدها، وحاولت نزع الشرعية التي األطراف المحلية واإلقليمية 

صناديق االقتراع بحجة رفضها قرارات الشرعية الدولية التي تفرض عليها االلتزام  اكتسبتها من خالل
اللجنة الرباعية وتبنتها بعض األطراف المحلية كمؤسسة الرئاسة  وضعتهاالتي بالشروط السياسية 

 وبعض األطراف اإلقليمية بما فيها الدول العربية. "محمود عباس"بقيادة الرئيس 

كة حماس الشروط التي كان من ضمنها االعتراف "بإسرائيل" ووقف أعمال وبسبب رفض حر       
المقاومة ضدها ف رض عليها وعلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حصاراا برياا وبحرياا وجوياا قاسياا ال 
تزال آثاره السياسية واالقتصادية السلبية حتى تاريخ كتابة هذا البحث، ثم امتنعت معظم الحكومات 

ية والدولية عن تقديم الدعم الذي كان من المعتاد أن تحصل عليه الحكومات الفلسطينية السابقة العرب
 واألمريكية. "اإلسرائيلية"بفعل الضغوط 

استغلت األطراف المحلية الداخلية على وجه التحديد األزمات المتعددة التي تواجهها حركة       
وضغطت عليها من أجل  ،ووضعت أمامها العراقيل الدوليةوالعزلة حماس وحكومتها بفعل الحصار 

شكلتها حركة  التي االنسحاب من المشهد السياسي، فرفضت األجهزة األمنية التعاطي مع الحكومة
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حماس وعملت تلك األجهزة على إثارة الفوضى األمنية ودعم االنفالت األمني وتقاعست عن دورها في 
االنفالت األمني الذي أودى ، لكن حماس لم تقبل بانتشار غزة حماية وسالمة أمن المواطنين في قطاع

بحياة العديد من المواطنين، وقررت وضع حد لذلك وشكلت قوة أمنية لتحقيق األمن واالستقرار في 
 قطاع غزة، فرفضت األجهزة األمنية وحدث االنقسام الذي نعيش لحظاته حتي اآلن.

نت ضد قطاع غزةوحك حماس ازدادت التحديات في وجه حركة       حروب قاسية في  ومتها وش 
نهاء مير قدراتها وا  سقاطها وتدم هدفت إلى إ2014م وعام 2012م وعام 2009-م 2008عام 

السياسي  كاالنفتاححركة اليجابية على آثار إ وقعت أحداث ومتغيرات هامة كانت لهاحكومتها، ثم 
ثار سلبية تمثلت مع العالم الخارجي، وآواالقتصادي وانفراجة في حركة المعابر وازدياد اتصالها 

ألهم حلفائها في سوريا ومصر وتدهور عالقاتها الدولية ببعض الدول كإيران، إذ أثرت "الثورة  بفقدانها
سلباا على حركة حماس وشعبها في قطاع غزة، حيث عاد الحصار ليشتد من  "المضادة للربيع العربي

التضييق األمني واالقتصادي من قبل األطراف المحلية جديد وازدادت العزلة الدولية السياسة و 
 واإلقليمية والدولية.

استطاعت حركة حماس تحقيق انجازات على المستويات السياسية واإلدارية واألمنية على وجه       
التحديد، فنجحت في إنهاء الفلتان األمني وقللت من ظاهرة التخابر مع االحتالل، وعملت على حماية 

تاحة الحرية للعملمشروع ا المقاوم، كما نجحت في المزاوجة بين الحكم والمقاومة،  النضالي لمقاومة وا 
واستطاعت تحريك المجتمع المدني في البلدان الخارجية، وتمكنت من اسقاط الرهانات على فشلها، 

ن صمودها أمام التحديات والمعوقات هو اإلنجاز األكبر   الذي ي سجل لها.وا 

لى ما سبق، يمكن القول أن حركة حماس لم تغير ولم تؤثر تجربتها في الحكم وبناء ع      
ومبادئها وأهدافها، فظلت على ثوابتها دون أي تنازالت، وبالتأكيد لم تخلو  اوالسلطة على استراتيجيته

 التجربة من األخطاء والهفوات ونقاط الضعف التي من الضروري معالجتها والوقوف على أسبابها. 

ونتيجةا، إن تجربة حركة حماس في الحكم لم تكن تجربة طبيعية، وال يمكن قياسها بباقي       
والدولية لم تتح لها الفرصة  واإلقليميةالتجارب السياسية األخرى في العالم، ألن األطراف المحلية 

 .على أصولها المعروفة دولياا  السياسيللعمل واإلصالح وممارسة العملية 
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 يات:النتائج والتوص
 أواًل : النتائج:

حماس كانت لها تبعات سلبية حركة مقاطعة القوى والتنظيمات لحكومة الوحدة التي نادت إليها  .1
على الواقع الفلسطيني، حيث عملت على تشتيت الجهود من أجل النهوض بالمشروع الوطني 

 . وأفرزت إشكاليات عدة، وساهمت في عزلة حركة حماس وحكومتها ومقاطعتها دولياا 
قليمياا ودولياا،  حماس وحكومتها بعض األطراف الداخلية على تشويه صورة حركة قامت .2 محلياا وا 

بسبب عدم قدرتها على توفير تلك االحتياجات بالشكل التي كانت تهدف إليه وكان اإلعالم الذي 
س المحرض الرئيو الالعب األبرز في العمل على تشويه صورة حماس،  الفلسطينية قادته السلطة

 للفلتان األمني الذي انتشر في األراضي الفلسطينية وخصوصاا في قطاع غزة. 
 حماس الجمع بين المقاومة والحكم من خالل التركيز على اإلصالح ومحاربة الفسادحركة حاولت  .3

واالستمرار في العمل العسكري من خالل أسر الجندي "اإلسرائيلي" "جلعاد شاليط" واإلفراج عن 
تهدف منها السيطرة على  "إسرائيل"يين وصدها بقوة  لثالثة حروب قاسية كانت مئات الفلسطين

نهاء حكم  حماس . حركة قطاع غزة وا 
م في قطاع غزة، لكن االنقسام الفعلي  يعود 2007االنقسام الفلسطيني لم يبدأ عقب أحداث عام  .4

 مع الفلسطيني. تجمأركان الفعلياا بعد توقيع اتفاقية "أوسلو" حيث كانت بداية الشرخ واالنقسام في 
التلويح بقطع المساعدات والدعم المالي وا عادة هيكلة األجهزة األمنية كانت أبرز أدوات الضغط  .5

التي استخدمتها الواليات المتحدة وحلفائها تجاه السلطة الفلسطينية، مما أثر على استمرار حالة 
 االنقسام السياسي.

قسام الحاصل في األراضي الفلسطينية؛ ألنها ترى في حالة "إسرائيل" هي العقبة األبرز في االن .6
 االنقسام مصلحة استراتيجية.

وضع العراقيل الدولية واإلقليمية والمحلية أمام إنهاء االنقسام الفلسطيني لمصالح أجندات تلك  .7
ي القوى، فهدفت "إسرائيل" وأمريكا والسلطة الفلسطينية إلى تشديد الضغط المالي والحصار السياس

والدبلوماسي على حركة حماس وحكومتها؛ لتقليل شعبيتها، وتم توظيف العالقات األمريكية العربية 
سرائيل"، ولم تحترم إللمزيد من الضغط على حركة حماس من خالل تعميق فكرة االعتراف "بـ

 الخيار الديموقراطي الفلسطيني وفرضت حصاراا قاسياا.
نهاء فوضي السالح وأظهرت أثبتت حكومة حركة حماس قدرتها الفائ .8 قة في إنهاء الفلتان األمني وا 

نجاحاا باهراا في ضبط األمن الداخلي وحفظ االستقرار وفرض النظام وحماية المواطنين، وقد أبدت 
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الحركة قدرة هائلة في الحد من ظاهرة التخابر مع االحتالل ومحاربتها والتقليل منها، واستطاعت 
 التي كانت أحد أهم انشغاالت المواطنين في قطاع غزة. "تخفيض "المشكالت العائلية

دعمت "إسرائيل" واإلدارة األمريكية مؤسسة الرئاسة على حساب الحكومة التي شكلتها حركة  .9
ضعاف حركة حماس وحكومتها.  حماس بهدف تعزيز الخالف الفلسطيني الفلسطيني وا 

ا في حكمها، باإلضافة واجهت حركة حماس ضعفاا في اإلمكانيات  التي اعتمدت عليه .10
للحصار الخانق والعدوان العسكري الذي تمثل بثالثة حروب مدمرة، والمتطلبات الكثيرة والمعقدة 

 لتركيبة السكان الكثيفة.  
لم تستطع حماس وحكومتها تحقيق اإلنجازات االقتصادية التي كانت تهدف إليها بسبب  .11

 المحلية واإلقليمية والدولية.الحصار واألزمات الداخلية التي افتعلتها القوى 
أثرت المشاركة السياسية لحركة حماس في الحكم على عالقاتها بالمجتمع الفلسطيني سلبياا  .12

نوعاا ما؛ فالتحدي األمني الداخلي فرض على حركة حماس الدخول بمواجهة مباشرة مع بعض 
ة لصعوبة توفير العائالت والفصائل من أجل تحقيق األمن المقصود في قطاع غزة، باإلضاف

 االحتياجات الرئيسة مثل الوقود والكهرباء وغيرها بسبب الحصار المفروض.
واجهت حركة حماس إشكالية في التوفيق بين خطابها "األيديولوجي" وما يتطلبه العمل على  .13

على أرض الواقع كان أمراا صعباا وبحاجة إلى ترتيبات سياسية؛ ولذلك  فاألمرأرض الواقع، 
 .حركة بجدار االعتراف الدولي اصطدمت ال

تحديات سياسية ومالية كبيرة تمثلت بخسارة حاضنتها  وحكومتها حمل "الربيع العربي" لحماس .14
االستراتيجية سوريا وفتور في العالقات مع بعض حلفائها مثل "إيران وحزب هللا" خصوصاا في 

لحد  العالقات لم تصل "، وبرغم ذلك،تتابع التغيرات الفكرية والسلوكية  التي أحدثها "الربيع العربي
في اعطاء حماس وحكومتها  "الربيع العربي" أسهم، كما واستمرت قنوات االتصال التامة القطيعة

هامشاا أوسع من الحركة على الصعيد اإلقليمي، لكن ذلك لم يعد بالنفع بالشكل المطلوب من أجل 
 . إنهاء الحصار وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع

" بمصر أعاد من جديد الحصار على الشعب " وعزل الرئيس "محمد مرسي"االنقالب العسكري  .15
 في قطاع غزة أكثر مما سبق، خصوصاا بعد اعتبار مصر حركة حماس حركة إرهابية.

من التحديات التي واجهت حماس على صعيد عالقاتها الدولية محاولة العديد من الدول  .16
قاتها بحماس، بمدى إعادة حماس صياغة موقفها لصالح تلك واألطراف ربط مستوى تقدم عال

 الدول أو لنظامها السياسي واالتجار بالموقف السياسي لحماس لصالحها.
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استغالل دور الدبلوماسية غير الرسمية في نسج عالقات  وحكومتها استطاعت حركة حماس .17
ديم المساعدات والمعونات مع أطراف وشخصيات إقليمية ودولية عديدة، كان لها دور بارز في تق

رسال القوافل اإلنسانية للشعب في قطاع غزة، واتخاذ موقف إيجابي َبنَّاء تجاه حماس وحكومتها.   وا 
التي تجبرها على  المحلية واإلقليمية والدوليةللضغوطات  وحكومتها حماس حركة لم ت ذعن .18

لتوفير  "اقتصاد األنفاق"استغالل إلى  وضعها في عزلة اقتصادية دفعهامما  ،بـإسرائيل""االعتراف 
 حاجات المجتمع األساسية بسبب تحدي الحصار الخانق عليها وعلى شعبها. 

بقدرة عالية ومرونة دون أن و تعاملت حركة حماس بانفتاح مع العالقات السياسية والدولية  .19
بالرغم من فاستطاعت إنشاء شبكة من العالقات الدولية وتطويرها ، يخل ذلك بثوابتها ومبادئها

كما إن تجربة اإلقليمية،  الهجوم الدولي عليها وخصوصاا من "اللوبي الصهيوني" وبعض األنظمة
الحكم قفزت بحماس إلى الساحة الدولية واإلقليمية وجعلتها طرفاا مقرراا وليس طرفاا متفرجاا أو 

 متلقياا.
أخرى من أجل البدء  لم تمانع حركة حماس التواصل مع أي جهة إقليمية ودولية أو أي جهة .20

بحوارات ولقاءات أو اتصاالت دبلوماسية وسياسية من شأنها التخفيف من معاناة الشعب في قطاع 
 غزة والعمل على رفع الحصار المفروض عليه. 

حاولت حركة حماس كسر العزلة السياسية وفك الحصار، واجتهدت في االتصال بالمجتمع  .21
ح إال مع بعض الدول وكثير من الدول رفضت االعتراف الدولي عبر الوسطاء، لكن ذلك لم يفل

 بما فيها بعض الدول العربية. 
وفرضت على الساحة  نسبياا  تجربة حركة حماس في الحكم عززت فكرة النظام والقانون  .22

 الفلسطينية التعددية السياسية. 
نفس معايير وال يمكن قياسها ب وهى تجربة استثنائية تجربة حركة حماس لم تكن تجربة طبيعية .23

بسبب واقع  المطبقة على تجارب أخرى بالعالم تقييم التجارب الطبيعية والمشاركات السياسية
 والقيود المفروضة عليها. وضغوط الحصار االحتالل "اإلسرائيلي"

 ثانيًا :التوصيات:
 على المستوي المحلي:

محلية واإلقليمية والدولية ضرورة أن تسهم حركة حماس في تطوير واقعها وا عادة هيكلة عالقاتها ال .1
، وضرورة إعادة تقييم عالقاتها الداخلية وفقاا للظروف والمتغيرات بما يحفظ مبادئها وأفكارها

البد لحركة حماس من مراجعة واستخالص الدروس ، و وخصوصاا عالقاتها بالمجتمع الفلسطيني
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ا، كان يمكن لحماس أن والعبر من تجربتها؛ ألن هناك تجارب سياسية في دول أخرى مماثلة له
 تتفادى بعض اإلشكاليات واألخطاء التي هدفت إلى إسقاطها.

استغالل دور الدبلوماسية البديلة غير الرسمية في نسج العالقات من خالل التواصل مع جميع  .2
األطراف والشخصيات والمؤسسات والمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية، من أجل رفع العزلة 

لدبلوماسية، بسبب عدم تعاطي كثير من الدول بدبلوماسية رسمية مع حماس السياسية وا
 وحكومتها. 

على السلطة الفلسطينية أال تكترث لالبتزاز السياسي والضغوطات التي تمارسها أمريكا  ينبغي .3
تنفيذ استحقاقات  تشكيل حكومة الوحدة  ويجب، و"إسرائيل" لعدم إتمام المصالحة الفلسطينية

اللتزام بما تم االتفاق عليه والعمل بالوسائل كافة من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة الوطنية وا
شراك حماس بها.   وفتح المعابر واستالمها وا 

إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني وا عطاء حكومة الوفاق الوطني من قبل األطراف فرصة لتقديم  .4
فلسطيني والنهوض بالواقع الفلسطيني الخدمات وفتح المعابر والوصول إلى نقاط اتفاق فلسطيني 

 بشكل عام.
حياؤها من جديد لتضمم كافة القوى  .5 إصالح منظمة التحرير الفلسطينية وترميم إدارتها وقيادتها وا 

 السياسية بما فيها "حماس والجهاد اإلسالمي" على أسس سليمة تضمن التعددية السياسية.
دبلوماسي واالقتصادي واألمني للتعامل نوصى بتشكيل فريق فلسطيني موحد على الصعيد ال .6

 الرسمي مع الدول اإلقليمية والدولية لحشد التأييد وتخفيف العبء والمعاناة عن شعبنا الفلسطيني.
لتدخل في الشؤون الداخلية لسرائيل" بعدم إعطاء الفرصة "إلأوصى األطراف الفلسطينية المفاوضة  .7

 عي إلى فتح جميع المعابر.والعمل على إنهاء االنقسام والسالفلسطينية 
تعزيز الدور الشعبي واالجتماعي والمؤسسي من خالل تشجيع حركتي حماس وفتح لتنفيذ اتفاقيات  .8

المصالحة وأخذ خطوات بناءة تنصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ككل من خالل إنهاء 
 االنقسام الفلسطيني بشكل حقيقي وواقعي.

 دية لفرز قيادات جديدة.إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبل .9
 على المستوى اإلقليمي:

حركة المواطنين في قطاع غزة، والضغط على  وعدم تقييدفتح معبر "رفح"  العمل على تسهيل -1
 "مصر" من أجل فتح معبر "رفح" بشكل دائم ودون انقطاع. 
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مة وصى بضرورة االستمرار في الجهود الحقوقية الفلسطينية أمام المؤسسات الدولية ومحكن -2
الجنايات الدولية لفضح سياسة االحتالل في استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة والتوقف 

 عن التعويل على "إسرائيل" وأمريكا في الحصول على الحقوق. 
تحييد األطراف الفلسطينية وعدم جرها أو إقحامها في النزاعات واألزمات الداخلية الحاصلة في  -3

 تي تأثرت بأحداث "الربيع العربي".بعض الدول وخصوصاا الدول ال

 على المستوى الدولي:
نوصى األطراف المعنية بإعادة النظر في شروط اللجنة الرباعية وتوافقها من عدمه مع مصالح  -1

الشعب الفلسطيني والعمل على إيجاد مبادرات جديدة عادلة وناجزة للشعب الفلسطيني تنصب في 
 ني.إعادة الحقوق المهدورة للشعب الفلسطي

نوصى المجتمع الدولي بإعالء قيم الديموقراطية واحترام خيارات الشعوب وذلك بالتعامل مع  -2
 الحكومات المنتخبة أياا كان لونها وأياا كانت أيديولوجيتها.

حماس سياسياا وعدم عزلها، فحماس حركة  حركة مجتمع الدولي بالعمل على احتواءال نوصى -3
يا من منطلق إسالمي وسطي معتدل، والبديل عن ذلك من إسالمية وسطية تدير األمور والقضا

تعاطي المجتمع الدولي مع حركة حماس باعتبارها العباا وضرورة  شأنه أن يعزز التطرف والتشدد
 .حيوياا ومهماا في المنطقة

العمل على إيجاد مسارات ووسائل دبلوماسية غير رسمية "كالدبلوماسية الشعبية" للضغط على  -4
ارجية للتعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل جدي وتضييق الخناق على المحتل الحكومات الخ
 "اإلسرائيلي".

 

 الجهة الموَصي إليها التوصيات النتائج رقم
استغالل  وحكومتها استطاعت حركة حماس 1

دور الدبلوماسية غير الرسمية في نسج 
عالقات مع أطراف وشخصيات إقليمية ودولية 

بارز في تقديم عديدة، كان لها دور 
رسال القوافل  المساعدات والمعونات وا 
اإلنسانية للشعب في قطاع غزة، واتخاذ موقف 

 .إيجابي َبنَّاء تجاه حماس وحكومتها

استغالل دور الدبلوماسية البديلة غير 
الرسمية في نسج العالقات من خالل 

والشخصيات  التواصل مع جميع األطراف
لرسمية والمؤسسات والمنظمات الدولية ا

وغير الرسمية، من أجل رفع العزلة 
السياسية والدبلوماسية، بسبب عدم تعاطي 
كثير من الدول بدبلوماسية رسمية مع 

 حماس وحكومتها.

القوى الفلسطينية  –حركة حماس 
 المحلية والخارجية.

االنقسام الفلسطيني لم يبدأ عقب أحداث عام  2
  م في قطاع غزة، لكن االنقسام الفعلي2007

يعود فعلياا بعد توقيع اتفاقية "أوسلو" حيث 

أوصى األطراف الفلسطينية المفاوضة بعدم 
إعطاء الفرصة "إلسرائيل" للتدخل في 
الشؤون الداخلية الفلسطينية والعمل على 

منظمة  -طة الفلسطينيةالسل
دائرة المفاوضات  -التحرير

 والقائمين عليها.
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 الجهة الموَصي إليها التوصيات النتائج رقم
كانت بداية الشرخ واالنقسام في أركان التجمع 

 الفلسطيني.
إنهاء االنقسام والسعي إلى فتح جميع 

 المعابر.
وضع العراقيل الدولية واإلقليمية والمحلية أمام  3

إنهاء االنقسام الفلسطيني لمصالح أجندات 
تلك القوى، فهدفت "إسرائيل" وأمريكا والسلطة 
الفلسطينية إلى تشديد الضغط المالي 

على حركة والحصار السياسي والدبلوماسي 
حماس وحكومتها؛ لتقليل شعبيتها، وتم توظيف 
العالقات األمريكية العربية للمزيد من الضغط 
على حركة حماس من خالل تعميق فكرة 
االعتراف "بـإسرائيل"، ولم تحترم الخيار 
الديموقراطي الفلسطيني وفرضت حصاراا 

 قاسياا.

إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني وا عطاء 
ق الوطني من قبل األطراف حكومة الوفا

فرصة لتقديم الخدمات وفتح المعابر 
فلسطيني  اتفاقوالوصول إلى نقاط 

فلسطيني والنهوض بالواقع الفلسطيني بشكل 
 عام.

 -حركة حماس –حركة فتح 
 الفصائل الفلسطينية. –مصر 

أثرت المشاركة السياسية لحركة حماس في  4
ي الحكم على عالقاتها بالمجتمع الفلسطين

سلبياا نوعاا ما؛ فالتحدي األمني الداخلي فرض 
على حركة حماس الدخول بمواجهة مباشرة مع 
بعض العائالت والفصائل من أجل تحقيق 
األمن المقصود في قطاع غزة، باإلضافة 
لصعوبة توفير االحتياجات الرئيسة مثل الوقود 

 والكهرباء وغيرها بسبب الحصار المفروض.

حماس في تطوير ضرورة أن تسهم حركة 
واقعها وا عادة هيكلة عالقاتها المحلية 
واإلقليمية والدولية وفقاا للظروف والمتغيرات 
بما يحفظ مبادئها وأفكارها، وضرورة إعادة 
تقييم عالقاتها الداخلية وخصوصاا عالقاتها 
بالمجتمع الفلسطيني، والبد لحركة حماس 
من مراجعة واستخالص الدروس والعبر من 

؛ ألن هناك تجارب سياسية في دول تجربتها
أخرى مماثلة لها، كان يمكن لحماس أن 
تتفادى بعض اإلشكاليات واألخطاء التي 

 هدفت إلى إسقاطها.

 حركة حماس وحكومتها.

لم تمانع حركة حماس التواصل مع أي جهة  5
إقليمية ودولية أو أي جهة أخرى من أجل 

سية البدء بحوارات ولقاءات أو اتصاالت دبلوما
وسياسية من شأنها التخفيف من معاناة 
الشعب في قطاع غزة والعمل على رفع 

 الحصار المفروض عليه.

العمل على إيجاد مسارات ووسائل 
دبلوماسية غير رسمية "كالدبلوماسية 
الشعبية" للضغط على الحكومات الخارجية 
للتعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل جدي 

 "اإلسرائيلي". وتضييق الخناق على المحتل

الجاليات  -حركة حماس
القوى  -الفلسطينية في الخارج

سفارات فلسطين في  -الفلسطينية
 الخارج.

من التحديات التي واجهت حماس على صعيد  6
عالقاتها الدولية محاولة العديد من الدول 
واألطراف ربط مستوى تقدم عالقاتها بحماس، 

لك بمدى إعادة حماس صياغة موقفها لصالح ت
تجار بالموقف إلالدول أو لنظامها السياسي وا

 السياسي لحماس لصالحها.

تحييد األطراف الفلسطينية وعدم جرها أو 
إقحامها في النزاعات واألزمات الداخلية 
الحاصلة في بعض الدول وخصوصاا الدول 

 التي تأثرت بأحداث "الربيع العربي".

حزب  –إيران –سوريا  -مصر
 هللا .

الدول العربية  –الدولي المجتمع العمل على تسهيل فتح معبر "رفح" وعدم ب العسكري" بمصر أعاد من جديد "االنقال 7
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 الجهة الموَصي إليها التوصيات النتائج رقم
الحصار على الشعب في قطاع غزة أكثر مما 
سبق، خصوصاا بعد اعتبار مصر حركة 

 حماس حركة إرهابية.

تقييد حركة المواطنين في قطاع غزة، 
والضغط على مصر من أجل فتح معبر 

 "رفح" بشكل دائم ودون انقطاع.

 –السلطة الفلسطينية  -مصر –
 الرئيس محمود عباس.

حاولت حركة حماس كسر العزلة السياسية  8
وفك الحصار، واجتهدت في االتصال 
بالمجتمع الدولي عبر الوسطاء، لكن ذلك لم 
يفلح إال مع بعض الدول وكثير من الدول 
رفضت االعتراف بما فيها بعض الدول 

 .العربية

نوصى بتشكيل فريق فلسطيني موحد على 
الصعيد الدبلوماسي واالقتصادي واألمني 
للتعامل الرسمي مع الدول اإلقليمية والدولية 
لحشد التأييد وتخفيف العبء والمعاناة عن 

 شعبنا الفلسطيني.

القوى والمؤسسات الفلسطينية  
 في الداخل والخارج.

ات للضغوط وحكومتها حماس حركة لم ت ذعن 9
التي تجبرها على  المحلية واإلقليمية والدولية

وضعها في عزلة مما  ،بـإسرائيل""االعتراف 
 "اقتصاد األنفاق"إلى استغالل  اقتصادية دفعها

لتوفير حاجات المجتمع األساسية بسبب 
 تحدي الحصار الخانق عليها وعلى شعبها.

نوصى األطراف المعنية بإعادة النظر في 
اعية وتوافقها من عدمه شروط اللجنة الرب

مع مصالح الشعب الفلسطيني والعمل على 
إيجاد مبادرات جديدة عادلة وناجزة للشعب 
الفلسطيني تنصب في إعادة الحقوق 

 .المهدورة للشعب الفلسطيني

السلطة  –اللجنة الرباعية الدولية 
 -المجتمع الدولي -الفلسطينية

 األمم المتحدة.

اح مع العالقات تعاملت حركة حماس بانفت 10
السياسية والدولية وبقدرة عالية ومرونة دون أن 
يخل ذلك بثوابتها ومبادئها، فاستطاعت إنشاء 
شبكة من العالقات الدولية وتطويرها بالرغم 
من الهجوم الدولي عليها وخصوصاا من 
"اللوبي الصهيوني" وبعض األنظمة اإلقليمية 
كما إن تجربة الحكم قفزت بحماس إلى 

حة الدولية واإلقليمية وجعلتها طرفاا مقرراا، السا
 وليس طرفاا متفرجاا أو متلقياا.

نوصى المجتمع الدولي بالعمل على احتواء 
حركة حماس سياسياا وعدم عزلها، فحماس 
حركة إسالمية وسطية تدير األمور 
والقضايا من منطلق إسالمي وسطي 
معتدل، والبديل عن ذلك من شأنه أن يعزز 

التشدد وضرورة تعاطي المجتمع التطرف و 
الدولي مع حركة حماس باعتبارها العباا 

 .حيوياا ومهماا في المنطقة

 الدول العربية. -المجتمع الدولي

واجهت حركة حماس ضعفاا في اإلمكانيات   11
التي اعتمدت عليها في حكمها، باإلضافة 
للحصار الخانق والعدوان العسكري الذي تمثل 

رة، والمتطلبات الكثيرة بثالثة حروب مدم
 والمعقدة لتركيبة السكان الكثيفة.  

نوصى بضرورة االستمرار في الجهود 
الحقوقية الفلسطينية أمام المؤسسات الدولية 
ومحكمة الجنايات الدولية لفضح سياسة 
االحتالل في استمرار الحصار المفروض 
على قطاع غزة والتوقف عن التعويل على 

في الحصول على "إسرائيل" وأمريكا 
 الحقوق.

 -صناع القانون الفلسطينيون 
 -المؤسسات القانونية الفلسطينية

مراكز حقوق اإلنسان المحلية 
 السلطة الفلسطينية.-والدولية

تجربة حركة حماس في الحكم عززت فكرة  12
النظام والقانون وفرضت على الساحة 

 الفلسطينية التعددية السياسية.

الفلسطينية وترميم إصالح منظمة التحرير 
حياؤها من جديد لتضمم  إدارتها وقيادتها وا 
كافة القوى السياسية بما فيها "حماس 
والجهاد اإلسالمي" على أسس سليمة 

 تضمن التعددية السياسية.

 -منظمة التحرير الفلسطينية
 القوى واألحزاب الفلسطينية.
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